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تدعو «[» الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة 
في ملحق «البيرق» ويسرنا استقبال ابدعاتهم على 

bairq@raya.com هذا البريد

يجدد البيرق الثقافي في زاوية «رأيان وقضية» استعراض رؤى 
وأفكار المثقفين والفنانين حول المشهد الثقافي والفني القطري 
بشكل عام من خالل طرح وجهات نظرهم في العديد من القضايا، 
الكاتبة  مــع  الشرشني  حنان  الكاتبة  نستضيف  الحلقة  هــذه  وفــي 
الفنية  الحركة  تدهور  أو  تطور  في  آراءهما  ليقدما  ناصر  بشرى 

والثقافية، وما إذا كانت الساحة األدبية في قطر بحاجة إلى إنشاء 
جمعية التحاد الكّتاب تحافظ على حقوق النشر والملكية الفكرية 
لألدباء والمبدعين  كما تحدثا عن ضرورة تخصيص موازنة لدعم 
القضايا  من  وغيرها  الصاعدين  الشباب  وتأهيل  الحاليين  األدبــاء 

واألحالم والطموحات التي عبرا عنها في هذه الحلقة المميزة.

جمعية التحاد الكتاب ..
حلم يراود المبدعين واألدباء

 اللغة األم في مواجهة
ثقافة «الـشات»

منسية  شبه  العربية  اللغة  أصبحت  أن  بعد 
على ألسنة الشباب، وغائبة نسبياً عن المنتديات 
ــتــواصــل  والـــمـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة وصـــفـــحـــات ال
االجــتــمــاعــي، تــكــثــر الـــمـــحـــاوالت الـــيـــوم إلعـــادة 
الشباب.  من  وتقريبها  ونشرها  األم  اللغة  إحياء 
فــالــلــغــتــان الــفــرنــســيــة واإلنــكــلــيــزيــة أنــزلــتــا اللغة 
ومجتمعاتنا.  عالمنا  فــي  عرشها  عــن  العربية 
أصبحت  المستخدمة  العربية  المفردات  وحتى 

تُكتب بلغة «الـشات»، أي باألبجدية الغربية. 
خلق  إلى  سيؤدي  العربية  باللغة  واالستسهال 
وحينها،  ولغتهم،  العربية  الــشــعــوب  بين  هــوة 
الــهــّوة»...  هــذه  ردم  في  محاولة  أي  تنفع  «لــن 

«غّردلي  حملة  جــاءت  الواقع،  هذا  من  انطالقاً 
على  المزدوج  بتأثيره  تويتر  لتوظف  بالعربي» 
الجمهور، ليعيد إحياء لغة بدأت تتناثر. منظمو 
الحملة، المتمثلون في فريق موقع «بصراحة» 
ــــــأوا اســتــغــالل انــتــشــار مــواقــع  اإللـــكـــتـــرونـــي، ارت
تويتر، إلى جانب  التواصل االجتماعي، وتحديداً 
تأثير المشاهير على الناس، لينشروا حب اللغة 

العربية. 
إلى  مــوّجــهــة  حملة  بــالــعــربــي»هــي  «غــّردلــي 
الـــعـــرب الــمــنــتــســبــيــن لــمــوقــع تــويــتــر، وتــحــديــداً 
الــمــشــاهــيــر مــنــهــم، تــدعــوهــم إلـــى الــتــواصــل مع 

ص ١١متابعيهم بلغتهم األم. ص ٥

حنان الشرشنيبشرى ناصر
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 قرائي يثقون بي ألنني واحدة منهم
أول كاتبة عربية في «مساعدة الذات»..أنيتا باباس:

علم  في  متخّصصة  أنت  ڈ  
في  وتعملين  العيادي،  النفس 
ـــمـــجـــال. كـــيـــف وجــــدت  هـــــذا ال

نفسك تؤلفين كتباً؟
لــكــن  الــــكــــتــــابــــة.  أحــــــب  -أنا 
كبيرة،  طاقة  مني  يأخذ  عملي 
وأتــــعــــرف خـــاللـــه عــلــى الــكــثــيــر 
وهمومهم.  الناس  مشاكل  من 
وبالنسبة لي، إن الكتابة نوع من 
من  يخرجني  استنشقه،  هـــواء 
الجو العيادي، وأتوجه بواسطته 
ألعطيه  العريض،  الجمهور  إلى 
جميلة.  بطريقة  وطاقة  دفعة 
للكتابين  بالنسبة  حصل  ما  هذا 
ـــــي» و»نــــحــــن  ـــــجـــــاب «أنــــــــت االي
االيـــــجـــــابـــــيـــــون». ومـــــــن يـــقـــرأ 
الكتابين يشعر أن حياته تغّيرت 
أردت  خاللهما  ومـــن  بــالــفــعــل، 
أن أتــواصــل مــع عـــدد أكــبــر من 
الناس. حتى إن بعض األشخاص 
الكتب  على  يعتمدون  أصبحوا 
فليس  العيادة،  زيــارة  من  بــدالً 
ــــدى الــجــمــيــع الـــوقـــت الــكــافــي  ل
لــــزيــــارة عـــيـــادة عـــالـــم الــنــفــس، 
تساعدهما  الكتب  فــإن  بالتالي 

على تحسين حياتهما. 
لقصص  تستمعين  أنــت  ڈ    
الناس في عيادتك طوال اليوم. 
كم كانت هذه القصص مصدر 

إلهام لك؟
عن  كناية  فالكتابان  كثيراً،   -
من  وتمكنت  قصدتني  حــاالت 
تحسنها.  وواكـــبـــت  مــســاعــدتــهــا 
الـــنـــاس  أن  وجـــــــدت  وعــــنــــدمــــا 
يــســتــفــيــدون مـــمـــا أقــــولــــه لــهــم 
في  ويطبقونه  مــرة،  بعد  مــرة 
نتيجة،  ويجدون  اليوم  حياتهم 
أكتب؟»...  ال  لنفسي «لَم  فقلت 
هذا علماً أنني صغيرة في السن، 
ففي الخارج يبدأ المتخّصصون 

بالكتابة بعد التقاعد. 
 ڈ  هناك صورة نمطية عن 
الــكــاتــب، بــأنــه يــكــون مــنــزويــاً، 
يحمل  مــقــهــى،  فـــي  جــالــســاً  أو 
ـــقـــلـــم.... كــيــف هي  الـــورقـــة وال

طقوسك فقي الكتابة؟
صــغــيــراً  - أنــــا أحـــمـــل دفـــتـــراً 
أفكاري  عليه  أدّون  معي  يبقى 
متى جاءت إلى ذهني، وأسرق 
الـــــوقـــــت... فـــوقـــتـــي ضـــيـــق جــــداً 
ــعــيــادة. وفـــي الــبــيــت لــدي  فــي ال
عــائــلــتــي وحــيــاتــي االجــتــمــاعــيــة. 
متناولي  فــي  الــدفــتــر  يبقى  لــذا 
السيارة  في  أكــون  أحياناً  دائماً. 
فــكــرة.  ألدّون  جــانــبــاً  وأتـــوقـــف 
وأحــــيــــان أخـــــرى اســتــفــيــق في 
أفــكــاراً  ألســجــل  الــلــيــل  منتصف 
على الدفتر. لذا أقول: إن كتبي 
كتبت نفسها بنفسها. كنت أدّون 
األفـــــكـــــار، وأجـــمـــعـــهـــا، أضــيــف 
أصل  حتى  أخــرى  وأزيــل  أشياء 

إلى النتيجة النهائية.
ڈ  هــل مــن األفــضــل إيصال 
رسالة إلى القراء عبر شهادات، 
مــــنــــه عــــبــــر روايـــــــــــة أو  بــــــــــدالً 

نظريات؟
- بــالــطــبــع، فــالــنــاس يــحــبــون 
غــيــرهــم  قـــصـــص  يــســمــعــوا  أن 
ــمــون مــن  ــعــل ــت ومـــشـــاكـــلـــهـــم، وي
في  متشابهة  فمشاكلنا  الحلول. 
يسمع  ومـــن  تــقــريــبــاً،  بينها  مــا 

مــشــكــلــة غــيــره 
منها،  يستلهم 
ويـــجـــد نــتــيــجــة. 
وأنا لست بعيدة 
عـــن الــمــشــاكــل، 
لـــــــدّي قــصــصــي 
وظـــــــــــروفـــــــــــي. 
أشارك  فعندما 
الـــــقـــــارئ بــهــذه 
يشعر  األمـــــــور، 
بـــــــــأن الــــكــــاتــــب 
إنـــســـان يــشــبــبــه، 
ولــــيــــس غـــريـــبـــاً 
عــــنــــه، فـــيـــكـــّون 
الــــثــــقــــة حــــولــــه. 

أننا  هو  جــداً،  مهم  أمر  وهناك 
في البلدان العربية بدأنا مؤخراً 
في  النفس.  عــالــم  فــكــرة  بتقبل 
هـــذا الــكــتــاب حـــاولـــت أن أزيـــل 

ــــغــــمــــوض حـــــــول مـــــا يــحــصــل  ال
داخــــــل جـــــــدران الــــعــــيــــادة. كــمــا 
ما  غالباً  الــعــيــادة  يـــزور  مــن  أن 
أو  أصــدقــائــه  عــن  يخفي األمـــر 
أهــلــه، فــحــاولــت أن أزيـــل هــذه 
ــعــيــادة تُــريــح  الــفــكــرة. زيـــــارة ال
جــــــــّداً، يــقــصــدهــا 
ليتكّلم  الــشــخــص 
ـــــــريـــــــح نــفــســه  ويُ
ويـــــــجـــــــد نــــتــــائــــج 

فتتحّسن حياته.
مــــــن  ڈ    
أن  الــــــمــــــعــــــروف 
في  القراءة  نسبة 
ـــعـــالـــم الــعــربــي  ال
مـــتـــدنـــيـــة جــــــــّداً. 
مــــــــــاذا تـــقـــولـــيـــن 
ــــــــنــــــــاس كــــي  ــــــــل ل
تــدفــعــيــنــهــم إلـــى 

قراءة كتبك؟
أنــنــا  صــحــيــح   -
الكتب  خصوصاً  كثيراً،  نقرأ  ال 
يقين  على  أنــا  لكن  المطبوعة. 
أن كل شخص يحب أن يُحّسن 
حياته ويعمل على تطوير ذاته. 

والموضوع الذي أطرحه بالذات 
مجرد  أنــه  وأعــتــقــد  الــكــل.  يهم 
أن يرى القارئ العنوان أو يلقي 
نـــظـــرة عــلــى عـــنـــاويـــن األقـــســـام 

سيتحمس على المتابعة.
مــع  تـــــواصـــــلـــــت  كــــيــــف  ڈ    
إصدار  من  لتتمكني  الناشرين 
كـــتـــبـــك؟ مــــا الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 

واجهتها في البداية؟
ذهــنــي  إلــــى  وردت  أن  مـــا   -
تواصلت  الــذات،  مساعدة  فكرة 
مـــع الـــنـــاشـــريـــن فـــي «تــورنــيــنــغ 
 Turning) بيونت» في بيروت
لــلــفــكــرة،  وتــحــّمــســوا   ،(point
لكن قالوا حينها إن اسمي ليس 
مــعــروفــاً كــكــاتــبــة، وهــــذا الــنــوع 
مـــن الــكــتــب جـــديـــد فـــي لــبــنــان 
والـــــشـــــرق األوســـــــــط، والــــنــــاس 
عالميين  كــّتــاب  مــن  يــشــتــرونــه 
مــعــروفــيــن فـــي هــــذا الــمــجــال. 
ــــدى الـــنـــاشـــريـــن خــوفــاً  فـــكـــان ل
ما  لكن  الكتاب،  ينتشر  أّال  من 
الفكرة  ألن  العكس،  هو  حصل 
جــــديــــدة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، وأنــــا 
الطريقة،  بــهــذه  كتب  مــن  أول 

حقيقية.  قصص  على  معتمداً 
ـــنـــي واحـــــدة  الــــقــــراء شــــعــــروا أن
مــنــهــم، مـــن الــمــجــتــمــع نــفــســه، 
والـــثـــقـــافـــة نــفــســهــا، ومــشــاكــلــي 
أنهم  علموا  لمشاكلهم.  مشابهة 
الطريقة  تطبيق  على  قـــادرون 
المطروحة والتوصل إلى نتائج. 
األول  كتابي  حقق  السبب  لــهــذا 
اإليجابي)  (أنت   «Positive U»
عالية  أرقــامــاً  االنكليزي  باللغة 
فــــي الـــمـــبـــيـــعـــات وكـــــــان ضــمــن 
قائمة الكتب األفضل مبيعاً، وال 
يزال كذلك منذ ٣ سنوات حتى 
لترجمته  تحمسنا  لــهــذا  الــيــوم. 
كي يصل إلى جمهور أوسع من 

القّراء.
ــغــة  ــل ــال ب اكـــتـــفـــيـــت  ــــــَم  ل ڈ    

االنجليزية في البداية؟
ألنــنــا كــنــا نــجــهــل الــنــتــيــجــة أو 
تــفــاعــل الــنــاس مــع الــكــتــاب. في 
من  نسخة  ألفي  طبعنا  الــبــدايــة 
الكتاب األول. أما اآلن ففاق عدد 
الطبعات ٢٠ ألف نسخة. الطبعة 
األولــــــى نــفــقــت مـــن الــمــكــتــبــات 
خالل أشهر قليلة. وحصلنا على 

ليشتروا  الـــخـــارج  مــن  عــــروض 
حـــقـــوق الــكــتــب ويــتــرجــمــونــهــا، 
نــتــرجــمــهــا  أن  ارتــــأيــــنــــا  لــكــنــنــا 
بأنفسنا بما أنها حققت كل هذا 
جــداً  صعبة  والترجمة  الــنــجــاح. 
في هذه المجال. استلزم األمر 

ـــــاً طــــويــــالً،  وقـــــت
ــنــا  لـــكـــنـــنـــا تــوصــل
إلى نتيجة جّيدة 
جـــــّداً، وأوصــلــنــا 
الــــــــــــرســــــــــــالــــــــــــة 
خفيفة  بطريقة 

وجيدة.
تصفين  ڈ    
كتبك بأنها كتب 
لــــــ»مـــــســـــاعـــــدة 
كيف  ــــــــذات».  ال
لإلنسان  ُيــمــكــن 
أن ُيــســاعــد ذاتــه 
كـــــــــــي يــــحــــســــن 

حياته؟
داخله  فــي  لديه  إنــســان  كــل   -
أحــــــــالم وطــــمــــوحــــات وطـــاقـــة 
إيــجــابــيــة مــنــذ لــحــظــة والدتــــه. 
لكن الحياة قد تظهر لنا العكس. 

مّرة بعد مّرة، يمر اإلنسان في 
بفقدان  فيبدأ  ومشاكل  تجارب 
بطريقة  األمــــور  ــــة  ورؤي األمــــل 
إليه  تعيد  هـــذه  الــكــتــب  سلبية. 
أفـــــكـــــاره اإليـــجـــابـــيـــة كـــمـــا فــي 
الــقــارئ  يتابع  فعندما  طفولته. 
قـــــصـــــة شـــخـــص 
آخـــــــــــــــــر حـــــســـــن 
ـــعـــاد  ذاتــــــــه واســـت
اإليــــجــــابــــيــــة فــي 
حــــيــــاتــــه، يــشــعــر 
أنـــــــه هــــــو أيــــضــــاً 
قادر على النجاح 
فـــي هــــذا األمــــر، 
حياته  ومــتــابــعــة 
بـــصـــورة أفــضــل. 
كلنا نأتي لى هذه 
الحياة بالطريقة 
نــفــســهــا، ويــبــقــى 
وقــــــف عـــلـــى كــل 
أن  شــــــــــخــــــــــص 
يــحــدث فــارقــاً فــي حــيــاتــه. ومــا 
أصبحت  السيطرة  أن  يشعر  أن 
يحقق  أن  حينها  يمكنه  بــيــده، 
«مساعدة  تــكــون  هــكــذا  الكثير. 

الذات». 
تقولين: «الشخص  أنــت  ڈ    
األهم في حياتِك هو أنَت». كم 
يحتاج لإلنسان ليصل إلى هذه 

القناعة؟
- يحتاج للكثير ألن مجتمعنا 
والعائلة  التضحية  عــلــى  ــرّكــز  يُ
والـــجـــمـــاعـــة... هــنــاك أشــخــاص 
ـــــضـــــّحـــــون طـــــــــوال عـــمـــرهـــم،  يُ
ويــصــلــون إلـــى مــرحــلــة يــجــدون 
فــيــهــا فــــراغــــاً فــــي حـــيـــاتـــهـــم... 
رّبـــمـــا يــنــدمــون عــلــى أشـــيـــاء لم 
يحققوها. الحياة قصيرة، يجب 
أّال نعيش في الندم. على اإلنسان 
وإذ  المحاولة،  على  يتجّرأ  أن 
الــكــّرة  يعيد  مشكلة،  فــال  فشل 
أّال  المهم  وثــالــثــة...  ثانية  مــرة 
يــصــل إلـــى مــرحــلــة يــقــول فيها 
«يا ليت»، ألن الوقت قد يتأّخر 
لذا  األمــــور.  بعض  تحقيق  على 
في  أنفسنا  نضع  أن  يحب  أقــول 
الــمــرتــبــة األولـــــى، ألن االكــتــفــاء 
يــســمــح لـــنـــا بـــــأن نـــتـــصـــّرف مــع 

العالم بطريقة أفضل.
ـــســـاعـــد  تُ الـــكـــتـــابـــة  هـــــل  ڈ  
مشاعره  تــفــريــغ  عــلــى  اإلنــســان 

وبالتالي تحسين حياته؟
النصيحة  وهــــذه  بــالــطــبــع،   -
أعطيها دائًما لمن يقصدني. إذا 
آخر،  من  مستاء  الشخص  كــان 
أنــصــحــه بــــأن يــكــتــب مــشــاعــره 
وأحاسيسه على ورقة. ومجرد 
يــشــعــر  داخــــلــــه  مــــن  تـــخـــرج  أن 
منها.  تخلص  كــأنــه  بــاالرتــيــاح، 
يطلع  أّال  أيـــضـــاً  أنــصــحــه  لــكــن 
اآلخــــــر عــلــيــهــا ألنـــــه فــــي وضـــع 
كالماً  منه  يــخــرج  قــد  االســتــيــاء 

انفعالياً، يندم عليه الحقاً.
ڈ  هــنــاك تــوّجــه الــيــوم في 
عالم الكتابة تجاه األعمال عن 
حب الذات وتطوير الذات... ما 

سبب هذا التوّجه؟
الــــيــــوم  يــــشــــعــــر  اإلنـــــــســـــــان   -
أكــثــر مــن أي وقـــت بــبــعــده عن 
الــطــبــيــعــة، وغـــرقـــه فـــي الــعــالــم 
لــديــه  أن  فــيــنــســى  الـــصـــنـــاعـــي، 
الداخل،  في  وأحاسيس  مشاعر 
االجتماعية  الــعــالقــات  ويــنــســى 
بدأ  لهذا  والـــ»أنــا»...  واإلنسانية 
العمل  والمتخّصصون  الفالسفة 
عــلــى هـــذا األمــــر، ال ســيــمــا من 

خالل الكتابة. 
ڈ  ما مشاريعك التالية؟

- لـــدّي مــشــروع حــالــيــاً حــول 
ال  وتحقيقها.  أحالمنا  مالحقة 
بل  إيجابيين،  نــكــون  أن  يكفي 
ونعمل  خــطــوة  نتخذ  أن  يــجــب 
تجاه األمور التي نُريد تحقيقها. 
الـــكـــتـــاب ســـيـــكـــون مـــثـــل كــتــبــي 
وسأعرض  طويل،  غير  السابقة 
عن  للموضوع  نفسها  بالطريقة 
طريق قصص وتجارب تعاملت 
مـــعـــهـــا. وهـــنـــا ســـأعـــطـــي دفــعــة 
لــلــنــاس كــي يــقــومــوا بــالــمــبــادرة، 

ويتجرأوا على التقّدم.

ــاس ــر مــن مشــاكل الن ــى الكثي ــه عل ــرة وأتعــّرف خالل ــة كبي ــي يأخــذ منــي طاق عمل

ً مبيعا ــل  ــض األف الــكــتــب  قــائــمــة  ضــمــن  وكــــان  عــالــيــة  ـــامـــاً  أرق حــقــق  كــتــابــي 

ــي ذهن ــى  إل جــاءت  متــى  ــكاري  أف ــه  في أدّون  معــي  يبقــى  ــراً  صغي ــراً  دفت أحمــل 

بيروت - هال بطرس:

 «Positive U») في حياتنا... هكذا هي كتب قراءة كتاب صغير قد تُحدث فارقاً 
عن إطالق النظريات أو  و»Positive Us») لعالمة النفس العيادي أنيتا باباس. فبعيداً 
واقعية،  لقصص  المؤلفة  تعرض  ومعّقدة،  طويلة  روايــات  طريق  عن  العبرة  إيصال 
عاشها أشخاص حقيقيون، مّروا بظروف صعبة، وتمّكنوا من تحقيق نتائج إيجابية 
في حياتهم. وكل قارئ يجد نفسه في مكان ما بين سطور هذه المؤلفات لُيساعد 

نفسه بنفسه على عيش حياة أفضل. 
فاق التوقعات، وهو ال يزال منذ سنوات ضمن قائمة   الكتاب األول حقق نجاحاً 
أنها التجربة األولى من هذا النوع لكاتب عربي. وقد  الكتب األكثر مبيعاً، خصوصاً 
تُرجم إلى العربية تحت عنوان «أنت اإليجابي» (أظهر أفضل ما فيك وأفضل ما في 

حياتك)، وقامت الكاتبة بتوقيعه مؤّخراً في معرض بيروت الدولي للكتاب. 
هذا  فــي  بــابــاس  أنيتا  المؤلفة  لها  عرضت  الكتب  طريق  عــن  الـــذات»  «مــســاعــدة 

الحوارالخاص للبيرق: 

الكتابة نوع من هواء 
استنشقه يخرجني من 

الجو العيادي

الكتابان كناية عن 
حاالت قصدتني 

وتمكنت من مساعدتها



تجاهل متعّمد أم نسيان ليوم الشعر العالمي؟
يوافق يوم ٢١ مارس ولم يتذكره أحد

كتب - مصطفى عبدالمنعم :

مـــــّر يــــــــوم٢١ مــــن مــــارس 
ـــــــجـــــــاري عـــــلـــــى األوســــــــــاط  ال
الـــثـــقـــافـــيـــة واألدبـــــيـــــة مــــرور 
يوم  ذكرى  إال  اللهم  الكرام، 
الــيــوم  هـــذا  تـــوافـــق  الــتــي  األم 
لما  الــجــمــيــع  وتــذكــرهــا  أيــًضــا 
لـــهـــا مـــــن حــــضــــور وجــــدانــــي 
وعـــاطـــفـــي قـــــوي فــــي نــفــوس 
ــــكــــن لـــــم نــجــد  الــــجــــمــــيــــع، ول
هـــذا  أن  تـــــذكـــــروا  كـــثـــيـــريـــن 
ــــيــــوم الـــعـــالـــمـــي  ــــيــــوم هــــو ال ال
ـــــــذي يـــحـــتـــاج إلـــى  لـــلـــشـــعـــر ال
واحد  ليوم  حتى  ولو  اإلنعاش 
فــــي الـــســـنـــة داخــــــل الــــذاكــــرة 

العربية. الشعرية 
ولـــــــــوال كــــلــــمــــة الــــمــــديــــرة 
الــعــامــة «لــلــيــونــســكــو» ايــريــنــا 
كرسالة  وجهتها  التي  بوكوفا 
بــمــنــاســبــة «الــــيــــوم الــعــالــمــي 
لـــلـــشـــعـــر»، لـــمـــا تــــذكــــره أحـــد 
وقـــد اعــتــبــرت يــوكــوفــا فــيــهــا 
أشكال  أسمى  أحد  الشعر  أن 
ــتــعــبــيــر الـــلـــغـــوي والــثــقــافــي  ال
المطلقة  الحرية  يجّسد  وهو 
لــلــكــلــمــة واإلبـــــــــداع، ويــشــكــل 
الشعوب  لهوية  مكونًا  عنصًرا 
وعــــــامــــــالً يـــســـهـــم فــــــي بـــنـــاء 
كثير  فــي  الــشــخــصــيــة  هــويــتــنــا 
ذلك  في  شأنه  األحــيــان،  من 
شــــأن الــمــوســيــقــى والـــرقـــص 
وقالت:  التشكيلية.  والفنون 
الــــشــــعــــر هــــــو الــــحــــيــــز الــــــذي 
تــنــعــقــد فــيــه الــصــلــة الــعــمــيــقــة 
والتنوع  الثقافي  الــتــنــوع  بين 
الـــلـــغـــة  تـــشـــكـــل  إذ  الـــــلـــــغـــــوي. 
عليه  تــنــطــوي  بــمــا  الــشــعــريــة، 
مــن نــغــمــات وصـــور مــجــازيــة 
ضد  ــا  مــتــيــنً ــا  حــصــنً وقـــواعـــد، 
اإلفــــقــــار الـــثـــقـــافـــي والـــلـــغـــوي 
مــن  فـــي الـــعـــالـــم. وانـــطـــالقـــاً 
االمــــتــــالك الــمــثــمــر لــنــاصــيــة 
الشعري  اإلبــداع  يثري  اللغة، 
الــحــوار بــيــن الــثــقــافــات الــذي 

السالم. ضامن  هو 
وأضــــــافــــــت: «ومـــنـــذ 
ـــفـــل  ـــحـــت ١٢عــــــــــــاًمــــــــــــا، ت
الـــــيـــــونـــــســـــكـــــو بـــــالـــــيـــــوم 

للشعر  العالمي 
وفــــــــــي خـــضـــم 
الـــــــتـــــــغـــــــيـــــــرات 
الـــمـــهـــمـــة الـــتـــي 
يــــــــشــــــــهــــــــدهــــــــا 
الـــعـــالـــم الـــيـــوم 
ومـــــــــا يـــعـــصـــف 
تقلبات  من  به 
ســـريـــعـــة ومـــن 

تــــحــــوالت اجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
بقدرات  الشعراء  يتمتع 
تــمــكــنــهــم مـــن مــرافــقــة 

الــحــركــات الــمــدنــيــة وتــوعــيــة 
الــضــمــائــر عــلــى أوجـــه الــظــلــم 
ـــعـــانـــي مـــنـــهـــا الـــعـــالـــم  الــــتــــي ي
إثــارة  مــن  تمكنهم  مــا  بــقــدر 
االهـــتـــمـــام بـــجـــمـــالـــه. ونــــرى 

ــــــيــــــوم أيــــــًضــــــا مــــــا تـــتـــيـــحـــه  ال
ـــدة  ـــجـــدي ـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات ال ال
والـــــــــرســـــــــائـــــــــل الـــــقـــــصـــــيـــــرة 
الـــمـــتـــداولـــة عـــلـــى الــشــبــكــات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــن إمـــكـــانـــات 
للشعر  جــديــد  زخـــم  إلعــطــاء 
وتـــيـــســـيـــر اإلبــــــــــداع وتــــبــــادل 
الكفيلة  األبــيــات  أو  القصائد 
بــتــوســيــع نـــطـــاق عــالقــتــنــا مــع 

العالم».
الـــتـــعـــلـــيـــم  إن  وخـــــتـــــمـــــت: 
هـــو أفـــضـــل الـــســـبـــل لــتــرســيــخ 
الـــتـــفـــاهـــم وحـــمـــايـــة كـــرامـــة 
الــــجــــمــــيــــع. وقـــــــد اضـــطـــلـــعـــنـــا 
ــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــــــــوالي مــــــع ال
والـــبـــرازيـــل بــإقــامــة بــرنــامــج 
الجميع»  «تعليم  عــن  جــديــد 
ســيــجــري فـــي إطـــــاره إعــــداد 
بتعزيز  تعنى  دراســة  مناهج 
وإذا  والـــتـــفـــاهـــم.  الـــتـــســـامـــح 
كـــانـــت لـــكـــل ثـــقـــافـــة ســمــاتــهــا 
غيرها  عــن  بها  تختلف  التي 
ثــروة  وهــذه   - الثقافات  مــن 
تظل  اإلنــســانــيــة  فــإن   - كــبــرى 
حول  متحًدا  واحًدا  كالً  تشكل 
مــجــمــوعــة مــن الــقــيــم وحــول 
حــقــوق اإلنـــســـان، وهــــذا أمــر 
تعليمه  عــلــى  نعمل  أن  يــجــب 

مكان. كل  في 
أن  فــــيــــه  شــــــك  ال  ومـــــمـــــا 
بحاجة  أيًضا  الشعري  المشهد 
الشعر  أن  خاصة  اهتمام  إلى 
رسوًخا  األكــثــر  الحافز  يمثل 
للعودة  العربية  الــذاكــرة  فــي 
لــمــنــابــع الــعــاطــفــة والـــوجـــدان 
وســـــط األحـــــــــداث الــعــصــيــبــة 
ـــتـــي تــشــهــدهــا  الـــمـــتـــســـارعـــة ال
الـــمـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــــيــــة.. لــهــذا 
الثقافي  البيرق  حــرص  فقد 
ذكــــرى  يــســتــعــرض  أن  عـــلـــى 
ــلــشــعــر مــع  الــــيــــوم الـــعـــالـــمـــي ل
القطريين  الشعراء  من  عدد 
لـــيـــســـتـــوضـــح مـــنـــهـــم حــقــيــقــة 
مــوقــف الــشــعــر ومــكــانــتــه في 

الثقافي. المشهد 
تــــحــــّدث  الـــــبـــــدايـــــة  وفـــــــي   
الــــشــــاعــــر عــــلــــي مــــيــــرزا 
واقع  في   : قائالً محمود 
بألم  نشعر  نحن  الــحــال 
شـــديـــد لـــمـــرور 
هــــذا الـــيـــوم كــل 
عــــــــــــام مـــــــــرور 
دون  الـــــكـــــرام، 
ــــتــــذكــــره،  ن أن 
وتـــــــســـــــاءل عـــن 
كــيــفــيــة حـــدوث 
ذلـــــــــك لـــلـــشـــعـــر 
تاريخ  هو  الذي 
العرب؟  وديــوان  الــعــرب 
فـــكـــيـــف يـــصـــيـــر مــهــمــالً 
إلــى هــذا الــحــد ؟ وأشــار 
منسًيا  أصــبــح  الــشــعــر  أن  إلــى 
قــريــب  مـــن  ــيــه  إل يــلــتــفــت  وال 
المستوى  على  ســواء  بعيد  أو 

. الشعبي  أو  الرسمي 
إن  مـــــــــيـــــــــرزا  وأضـــــــــــــــــاف 

االحــتــفــال بــيــوم الــفــاالنــتــايــن 
أو  الــعــمــال  ويــــوم  األم  ويــــوم 
آخــر  يـــوم  وأي  األســـــرة  يـــوم 
والزخم  االهتمام  من  يعطى 
ـــيـــر بــعــكــس  ـــكـــث اإلعــــــالمــــــي ال
وأبــدى  الــعــالــمــي،  الشعر  يــوم 
استغرابه  ميرزا  علي  الشاعر 
مـــــــن اهـــــتـــــمـــــام مــــؤســــســــات 
ربما  بفعاليات  كبرى  ثقافية 
الشعر  بعد  األهمية  في  تأتي 
بــكــثــيــر ولـــكـــن لـــألســـف يــتــم 
ديوان  من  أكثر  بها  االهتمام 
ان  حـــتـــى  -الشعر-  الــــعــــرب 
األيــام  هــذه  تحتفل  «كــتــارا» 
بـــمـــهـــرجـــان «حــــــالل قــطــر» 
يومه  في  بالشعر  تحتف  ولم 
االهتمام  بات  فهل  العالمي، 
مــن  أهـــم  -الغنم-  بــالــحــالل 
ـــســـاءل  وت واألدب؟!  الـــشـــعـــر 
 : قائالً هذا  أسباب  عن  ميرزا 
نسيان  هذا  كان  إن  نعرف  ال 
ما  ولكن  ماذا؟  أم  تهميش  أو 
ليس  العرب  ديوان  أن  أعلمه 

. العرب  عند  أهمية  له 
وأشـــار مــيــرزا إلــى أنــه في 
الـــوقـــت الــــذي يــتــم االحــتــفــال 
ــــم كــلــه  ــــعــــال بـــالـــشـــعـــر فـــــي ال
ـــيـــوم وخــصــوًصــا  فـــي ذلــــك ال

فـــي الـــــدول الــمــتــقــّدمــة الــتــي 
تــمــلــك كــل مــقــومــات الــتــقــّدم 
تهتم  ذلك  ومع  والتكنولوجيا 
أن  بيد  به،  وتحتفي  بالشعر 
اللغة  يتحّدثون  الذين  العرب 
الـــعـــربـــيـــة وهـــــي لـــغـــة الــشــعــر 
ويــمــثــل لــهــم أهــمــيــة خــاصــة 

. يهملونه  باتوا 
وأعـــــــــــرب الـــــشـــــاعـــــر عـــلـــي 

بأن  أمنياته  عن  ميرزا 
جمعية  دور  تفعيل  يتم 
وأن  والـــكـــتـــاب  األدبـــــــاء 

يـــتـــم االلـــتـــفـــات 
ـــهـــا الـــتـــفـــاتـــا  ـــي إل
كـــــامـــــًال، وهـــي 
أغلقت  جمعية 
قـــــــــبـــــــــل حـــــتـــــى 
دون  إشــهــارهــا 
إبــــــــداء أســـبـــاب 
ونــــحــــن مــنــعــنــا 

نشاط  أي  ممارسة  من 
حــتــى جـــاء كــتــاب بــإالق 
ممارسة  لــعــددم  المقر 

ننتظر  ونــحــن  بــه،  نــشــاط  أي 
باب  لنا  لتفتح  السماء  رحمة 
في  واألدبـــاء  الــكــتــاب  جمعية 

قطر.
زكية  الشاعرة  قالت  بينما   

يــتــم  لــــم  لـــألســـف  اهللا:  مـــــال 
العالمي  الشعر  بيوم  االحتفاء 
فــعــالــيــة  أي  عـــن  نــســمــع  ولــــم 
الــيــوم  بــهــذا  لــالحــتــفــاء  نظمت 
الــســبــب  أن  أعـــتـــقـــد  ولــكــنــنــي 
الــثــقــافــة  وزارة  إنــشــغــال  هـــو 
بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــــن األنـــشـــطـــة 
ـــــات الــــثــــقــــافــــيــــة  ـــــي ـــــفـــــعـــــال وال
األخـــــــــــرى مــــثــــل مــــهــــرجــــان 
الــمــســرح الــمــحــلــي الــذي 
تــــــدور فـــعـــالـــيـــاتـــه هـــذه 
األيـــــــــــــــام، كـــمـــا 
االهـــتـــمـــام  أن 
بشكل  بــالــشــعــر 
عـــــــام لــــــم يـــعـــد 
كــــــالــــــمــــــاضــــــي، 
وتــــــــــضــــــــــيــــــــــف 
أنـــا  اهللا:  مـــــال 
أرى  كـــشـــاعـــرة 
االهـــتـــمـــام  أن 
بـــالـــشـــعـــر صـــــار ضــعــيــًفــا 
أية  إلى  دعوتي  يتم  ولم 
أمــســيــات  أو  مــنــاســبــات 
وربما  عامين،  من  أكثر  منذ 
هـــنـــاك أمـــســـيـــات وفــعــالــيــات 
شــعــريــة تـــقـــام ولـــكـــن ال يــتــم 
أن  أالحظ  كما  إليها،  دعوتي 
في  الــثــقــافــة  وزارة  فــعــالــيــات 

المجيء  يتم  األخــيــرة  اآلونــة 
بــــشــــعــــراء مـــــن خـــــــارج قــطــر 
األخيرة  الفعالية  كانت  حيث 
لـــشـــاعـــرة بــحــريــنــيــة وقــبــلــهــا 
شــاعــر وشــاعــرة مــن الــعــراق 
اهتمام  يوجد  وال  وغيرهم، 
بــالــشــاعــر الــمــحــلــي، ولــفــتــت 
تـــقـــوم  ــــهــــا  أن إلــــــى  اهللا  مــــــال 
نفقتها  عــلــى  كــتــبــهــا  بــطــبــاعــة 
واجـــهـــت  أن  بـــعـــد  الـــخـــاصـــة 
تقوم  أن  سبيل  في  صعوبات 

. بطبعها  الثقافة  وزارة 
عن  الــشــاعــرة  تــحــّدثــت  كما 
مهمة  فعالية  في  مشاركتها 
ــا  ــي ــن تـــنـــظـــمـــهـــا كـــلـــيـــة فــيــرجــي
و٢٩   ٢٨ يـــومـــي  كـــومـــنـــولـــث 
ـــــجـــــاري لـــتـــدشـــيـــن  مـــــــارس ال
كــــتــــاب بـــالـــلـــغـــة االنـــجـــلـــيـــزيـــة 
يـــــتـــــحـــــّدث عــــــن الــــشــــعــــر فــي 
نماذج  ويضم  الخليج  منطقة 
لــــشــــعــــراء مـــخـــتـــلـــفـــيـــن، وقـــد 
اخـــــتـــــاروا أعـــمـــالـــي كـــنـــمـــوذج 
داخـــــل هـــــذا الـــكـــتـــاب الــمــهــم 
مرة  ألول  إصداره  يتم  الذي 
المبادرة  هذه  تأتي  ولألسف 
وزارة  عن  بعيدة  جهات  من 
الــثــقــافــة والــفــنــون والـــتـــراث، 
وتــســاءلــت عـــن أســـبـــاب عــدم 

ـــقـــات شـــعـــريـــة  وجـــــــود مـــســـاب
يحدث  كما  بــرامــج  أو  مهمة 
فــي بــعــض الـــدول الــمــجــاورة 
األمـــــــور  هـــــــذه  أن  مـــــؤكـــــدة 
الشعر  ثقافة  نشر  في  تسهم 
عــنــد الــجــمــيــع، كــمــا أعــربــت 
عـــن حــاجــة دولــــة قــطــر إلــى 
مــؤســســة  أو  جــمــعــيــة  وجـــــود 
تــكــون بــمــثــابــة بــيــت لــلــشــعــراء 
على  ويتعرفون  يلتقون  حتى 
إلى  ونوهت  البعض،  بعضهم 
أن  عــلــيــهــم  الــمــســؤولــيــن  أن 
بالشعراء  باالهتمام  يــبــادروا 
اهــتــمــام  يـــوجـــد  ال  ولــــألســــف 
ورعـــايـــة بــالــمــبــدع الــقــطــري 

. المجاالت  من  العديد  في 
مـــســـؤول  مــــصــــدر  وذكــــــر   
بـــوكـــالـــة أنــــبــــاء الـــشـــعـــر وهـــي 
الـــوكـــالـــة األولــــــى الـــتـــي تــهــتــم 
بــالــشــعــر والــشــعــراء وتــأســســت 
فــــي قـــطـــر ومـــنـــهـــا انــطــلــقــت 
الــوطــن  مــســتــوى  عــلــى  لتصبح 
الــــعــــربــــي، ويــــقــــول الـــمـــصـــدر 
نــــســــيــــان  إن  الــــــــمــــــــســــــــؤول: 
ـــفـــال بـــهـــذا الــــيــــوم يــعــد  االحـــت
ـــا جـــــــًدا ألنـــه  مـــنـــطـــقـــًي شـــيـــئـــاً 
يـــحـــدث فـــي ظـــل مـــا يــعــانــيــه 
حـــــال الـــشـــعـــر مــــن تــــدهــــور، 
حــاجــة  فـــي  الــشــعــر  أن  وأكــــد 
ـــــى حــــالــــة تـــأســـيـــس كــامــلــة  إل
مؤسسة  هــنــاك  تــكــون  بحيث 
إلى  ولفت  به،  يعنى  كيان  أو 
من  التي  الرسمية  الجهة  أن 
بالشعر  تهتم  أن  الــمــفــتــرض 
ولألسف  الثقافة  وزارة  هــي 
بالشعراء  أو  بالشعر  تهتم  ال 
ـــذيـــن حـــصـــلـــوا عـــلـــى بـــيـــارق  ال
في  إال  الــدول  كــل  فــي  كثيرة 

قطر!!.
قطر  دولــة  أن  إلــى  وأشــار 
كبيرة  مهدرة  طاقات  لديها 
يــتــم  أن  يــجــب  الـــشـــعـــراء  مـــن 
االســتــفــادة مــنــهــم واســتــغــالل 
األمر  هذا  أن  وأكد  مواهبهم 
الــثــقــافــة  وزارة  مـــســـؤولـــيـــة 
االهـــتـــمـــام  أن  ـــــى  إل مـــشـــيـــًرا 

إقامة  مــن  خير  بــهــؤالء 
شرق  لدول  مهرجانات 
بـــيـــالروســـيـــا  أو  آســـــيـــــا 

. وغيرها
وعـــن وجـــود 
أو  ـــــة  جـــــمـــــعـــــي
ــلــشــعــر  كــــيــــان ل
والــشــعــراء قــال 
الـــــــــمـــــــــصـــــــــدر: 
نــــــســــــمــــــع مــــنــــذ 
هناك  أن  زمن 
بيتاً  أو  جمعية 

للشعر وأكد أن األعمال 
والــمــبــادرات  المتفرقة 
ــــــن تــــؤتــــي  الــــــفــــــرديــــــة ل

ثـــمـــارهـــا واالهــــتــــمــــام يــجــب 
الـــمـــؤســـســـات  مــــن  يـــكـــون  أن 
الــمــســؤولــة، مــشــيــًرا إلـــى أنــه 
أو  إدارة  تــوجــد  ال  اآلن  حــتــى 
خــاصــة  شــعــبــة  حــتــى  أو  قــســم 

الــشــعــراء  يــعــرف  وال  بــالــشــعــر 
أيــن يــتــوجــهــون وال إلــى َمــن، 
نجد  مجاورة  دول  في  بينما 
عـــنـــدهـــم أكـــاديـــمـــيـــة لــلــشــعــر 
مستقل  مــبــنــى  لــهــا  يــخــصــص 
ـــقـــابـــات،  ن أو  جـــمـــعـــيـــات  أو 
ونـــــحـــــن نــــحــــتــــاج إلـــــــى رمــــز 
بــمــثــابــة  شـــخـــص  أو  وكــــيــــان 
الشعراء  عندها  يتجّمع  شعلة 

. إليه  ويرجعون 
مـــشـــعـــل  الــــــشــــــاعــــــر  أمــــــــــا   
بـــــن عــــنــــان رئــــيــــس مــجــلــس 
شـــعـــراء الـــمـــحـــاورة الــقــطــري 
بــيــوم  االحـــتـــفـــاء  إن  فــيــقــول: 
الـــشـــعـــر الـــعـــالـــمـــي مـــهـــم جـــًدا 
ـــتـــأكـــيـــد عــلــى  وضــــــــــروري لـــل
أهـــمـــيـــة الـــشـــعـــر فــــي بـــالدنـــا 
تــــذخــــر  قـــــطـــــر  أن  خـــــاصـــــة 
بــــالــــشــــعــــراء وتــــضــــم الـــعـــديـــد 
والمتميزين  المبدعين  مــن 
فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، وأعــــرب 
عـــن أســفــه لــعــدم تــذكــر يــوم 
به،  واالحتفاء  العالمي  الشعر 
مــجــلــس  أن  مــشــعــل  ويــضــيــف 
شــــعــــراء الــــمــــحــــاورة عــنــدمــا 
ــــأســــس كــــــان الـــــهـــــدف مــنــه  ت
الــمــحــاورة  شــعــر  قيمة  إبـــراز 
وهــــــــو مــــــن أصـــــعـــــب فــــنــــون 
ـــــًضـــــا لـــــم شــمــل  الــــشــــعــــر، وأي
شـــعـــراء قــطــر وبــالــفــعــل فــإن 
عـــــدد شــــعــــراء الـــمـــجـــلـــس فــي 
تـــزايـــد مــســتــمــر ووصــــل عــدد 
 ٢٥ األعـــضـــاء إلــــى أكـــثـــر مـــن 
شـــاعـــًرا، ونــتــخــذ مـــن مــركــز 
للمجلس  مقًرا  بــرزان  شباب 
حـــــيـــــث يــــحــــتــــضــــن الــــمــــركــــز 
وأشــار  بدايتها،  منذ  الفكرة 
إلــــى مـــشـــاركـــة الــمــجــلــس فــي 
مثل  مهمة  وطنية  فعاليات 
مـــهـــرجـــان الــــدفــــاع الـــمـــدنـــي 
والـــيـــوم الـــريـــاضـــي وغــيــرهــا 
ونــأمــل فــي الــمــشــاركــة خــارج 
مشعل  الــشــاعــر  وأكـــد  قــطــر، 
في  قطر  شعراء  أن  عنان  بن 
حـــاجـــة مـــاســـة إلــــى كـــيـــان أو 
يتجّمعون  لهم  خاصة  منشأة 
ـــحـــت رايــــتــــهــــا وتــــــدور  ت
فــــيــــهــــا مـــــحـــــاوراتـــــهـــــم 
ــــهــــم، وتــنــبــثــق  ــــقــــاءات ول
أكاديمية  منها 
ـــتـــم  لـــــلـــــشـــــعـــــر ي
فـــيـــهـــا تــصــنــيــف 
الـــــــــــشـــــــــــعـــــــــــراء 
وحــــــــــــــــــفــــــــــــــــــظ 
حــــــقــــــوقــــــهــــــم، 
فـــهـــنـــاك كــثــيــر 
مـــــن الــــشــــعــــراء 
يــــــتــــــم الــــســــطــــو 
عـــلـــى أعـــمـــالـــهـــم خــاصــة 
غــيــر  شــــعــــراء  كــــانــــوا  إذا 
نتمنى  كــمــا  مــعــروفــيــن، 
خاصة  الشابة  المواهب  دعم 
أن  يمكن  مبدعين  لدينا  أن 
مستوى  عــلــى  عليهم  نــراهــن 
جميع  وفـــي  الــعــربــي  الـــوطـــن 

الشعر. وألوان  صنوف 

ـــر ـــع ـــش ـــال ب بــــــاالهــــــتــــــمــــــام  ـــــة  ـــــاف ـــــق ـــــث ال وزارة  ـــــون  ـــــب ـــــطـــــال ي ـــــــراء  ـــــــع ش

علي ميرزا: كتارا 
تحتفي بمهرجان 

للغنم وتتجاهل 
يوم الشعر

زكية مال اهللا: 
االهتمام 

بالشعر صار 
ً ضعيفا

مشعل عنان: 
لدينا مبدعون 

قطريون في كل 
صنوف الشعر
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مشعل عنانزكية مال اهللاعلي ميرزا

إحدى أمسيات الصالون الثقافي الشعرية

مسابقة شاعر المليون بأبو ظبيمسابقة شاعر الحرية التي نظمتها قناة الجزيرة



تتماهى العالقة بين السينما والحياة، 
حتى أن الغالبية من النقاد والمنظرين ال 
على  الحياة  تأثير  بمدى  الجزم  يمكنهم 
فهناك  الحياة،  على  السينما  أو  السينما 
الحياة  فتتحول  دائــمــة،  تبادلية  عــالقــة 
إلى فيلم سينما فى عديد من تفاصيلها، 
وتـــأتـــى الــســيــنــمــا فـــى عـــدد مـــن أفــالمــهــا 
صورة مقاربة للواقع سواء كان ذلك عبر 

فيلم وثائقي أو حتى روائي.
حياة  فــى  الــتــمــاهــي  هـــذا  يتضح  وقـــد 
المخرج  والفنانين،  المبدعين  من  كثير 
المصري أحمد رشوان أحد هذه النماذج 
بامتياز، فالمشاهد ألفالم رشوان ال يجد 
يرى  أحياناً  ولكن  للواقع  انعاكساً  فقط 
تــجــربــة رشــــوان االنــســانــيــة عــبــر أفــالمــه 
التى  التجربة  هذه  والروائية،  الوثائقية 
جاءت فى أوضح أشكالها فى آخر أفالمه 
الذى  الفيلم  هذا  يناير»   ٢٥ فى  «مولود 
رشوان  عبر  المصرية  للثورة  توثيقاً  جاء 
تعاطيه  ومــدى  حياته،  وتفاصيل  نفسه 

مع الثورة، دعماً واحباطاً، ورصداً.
نلمح  أن  يــمــكــن  رشـــــوان  أفــــالم  عــبــر 
أمام  عابراً  شخصياً  هو  ونلمحه  الحياة، 
فى  كما  صغير  لــدور  مؤدياً  أو  الكاميرا 
«بصرة»  األول  الطويل  الــروائــي  فيلمه 
فرشوان يوثق لسينما الحياة، حيث تأتى 
السينما تفصيلة حياتية بالنسبة له، فهو 
يتحرك فى كل األحداث حامالً عدسته، 
حالة  حيث  التفاصيل،  كل  ويصور  يوثق 

من الممازجة بين السينما والواقع.
هــذه الــحــالــة مــن الــتــداخــل يصل إليه 
الـــفـــنـــان بــعــد نـــضـــوج تــجــربــتــه ووضــــوح 
معالمها كما هو الحال عند رشوان، الذي 
أخرج ما يزيد عن العشرين فيلماً ما بين 
والوثائقي،  والــطــويــل،  القصير  الــروائــي 
ألفالمه  السيناريوهات  من  عــددا  وكتب 

وأفالم مخرجين غيره.
ولــــــم يـــكـــتـــف رشـــــــــوان الـــســـيـــنـــمـــائـــي/ 
عبر  الفنية  لتجربته  يوثق  بــأن  االنــســان 
أفـــالم شــديــدة الــخــصــوصــيــة، بــل وازاهـــا 
بعد تــأطــيــري ونــظــري عبر الــعــديــد من 
الـــمـــقـــاالت فـــى مــطــبــوعــات ســيــنــمــائــيــة 

متخصصة، وعامة.
فيلما رشوان «بصرة» ومولود فى ٢٥ 
واضح  نضج  إلى  بوضوح  يشيران  يناير» 
السينمائي  المشهد  ومالمح  تجربته  فى 
شــديــدة  خصوصية  عــلــى  المعتمد  لــديــه 
ففي  الحياة،  تفاصيل  رحــم  مــن  تخرج 
فيلمه الروائي «بصرة» وهو الفيلم الذى 
حاز العديد من الجوائز سواء كانت جوائز 
لـــرشـــوان كــمــخــرج أو كــاتــب ســيــنــاريــو، 

أو جـــوائـــز لــلــفــيــلــم مــثــل جـــائـــزة احــســن 
تــصــويــر وغــيــرهــا، تــأتــى تــفــاصــيــل بطل 
بصرة تفاصيل شديدة الخصوصية عبر 
عالقته بالحياة من خالل كاميرا فالبطل 
مــصــور، الحـــظ تــلــك الــمــفــارقــة، البطل 
دارســـاً  وكـــان  الــحــيــاة  فــى  قوانينه  يخلق 
للقانون، كذلك رشوان قد درس القانون 
قبل دراسته للسينما، فترى أن المخرج 
الحياتية  قــنــاعــاتــه  يــقــدم  رشــــوان  أحــمــد 
محققاً  جــاء  الـــذي  السينما  وســيــط  عبر 
ألحــالمــه وطــمــوحــاتــه االبـــداعـــيـــة، وفــي 
حين يختفي رشوان خلف شخصياته فى 
بصرة، يظهر بوضوح كشخصية أساسية 
فــى مــولــود فــى ٢٥ يــنــايــر، حــيــث يــدور 
الفيلم عبر عينيه هو وعالقته هو مع كل 
شخصيات  ظهور  عند  حتى  حوله،  من 
أخرى فى مقابالت تليفزيونية مع بعض 
المشاركين للثورة، نرى ظل رشوان فى 
تجليات  له  نــرى  الــذى  الظل  هــذا  الكادر 
أو صوته، بحيث  متعددة إما ظله فعلياً 

يــعــكــس لــنــا هـــذا الــفــيــلــم تــجــربــة رشـــوان 
االبـــداعـــيـــة، فــهــو يــوثــق لــحــيــاتــه ويــراهــا 
طفليه،  لميالد  يوثق  السينما،  من  جــزءا 
أرشيفية  كمادة  الــمــادة  هــذه  ويستخدم 

فى فيلمه األخير.
فــال يمكن الــفــصــل فــى حــالــة رشـــوان 
بين ما هو سينما وما هو واقعي، حيث 
يــؤكــد فــى كــل لحظة أن كــل حـــدث فى 
لقطة  فى  طرفاً  يكون  أن  يمكن  الحياة 
أو  أرشيفية  كمادة  جاء  سواء  سينمائية، 

أُعيد تمثيله عبر مشاهد روائية.
الــحــيــاة/ الــســيــنــمــا تــيــمــة أســاســيــة فى 
ظهرت  التى  التيمة  هــذه  رشــوان  أعمال 
بــشــكــل واضــــح لــتــعــبــر عـــن جــدلــيــة هــذه 
الــعــالقــة ومـــــدى صــدقــهــا وتــعــاطــي كل 
طـــــرف مــــع اآلخــــــر ظـــهـــرت بـــمـــا اليــــدع 
فى  الفنية  قناعاته  حــول  للشك  مــجــاالً 
إلــى  يحيلنا  الــــذي  األمــــر  أفـــالمـــه،  آخـــر 
تــســاؤل حــول مــدى عــالقــة صــانــع الفيلم 
بأعماله، ويجعلنا نتفهم رؤية كثير من 

المخرجين، حين يظهرون فى أفالمهم 
أو ينقولون تفاصيل شخصية عبر الحدث 
المرئي على الشاشة، فهي قناعات تظهر 

لدى كل فنان بنسب واختالفات.
الصدفة  قبيل  مــن  يكن  لــم  ثــم  ومــن 
للسينما  األقـــصـــر  مــهــرجــان  يــمــنــح  أن 
اإلفــريــقــيــة فــى دورتــــه األولــــى (فــبــرايــر 
جــائــزة  رشــــوان  أحــمــد  للمخرج   (٢٠١٢
فى  بفيلمه «مــولــود  فني  اســهــام  أحسن 
٢٥ يــنــايــر»، فــاســهــامــاتــه كــصــانــع أفــالم 
كمخرج  ســـواء  فيلم  لصناعة  مــتــجــاوزة 
أو  فـــنـــي،  مــنــتــج  أو  ســيــنــاريــو  كـــاتـــب  أو 
منتج، ولكنها تخطت حيز الصناعة إلى 
فاعليات  فى  والمساهمة  التنظير  أبعاد 
ســيــنــمــائــيــة فــــى مـــصـــر وبـــعـــض الـــــدول 
معادال  لرشوان  السينما  لتصبح  العربية، 
لــلــحــيــاة، والـــحـــيـــاة مــشــهــد داخـــــل فيلم 
ستشهد  هــل  ســــؤال  يبقى  لــكــن  ســيــنــمــا، 
شخصانيا  تشابكاً  القادمة  رشوان  أعمال 

كما شهدت كثير من أعماله السابقة؟
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تمـامـاً كـمـا يحـدث فـي السـينما

«فرانسواز ساغان».. وتعرية مجتمع !
«أعــــــيــــــش كــــمــــا يـــحـــلـــو لــــي، 
ساغان  (فــرانــســواز  وأكـــتـــب..!» 

(١٩٣٥ - ٢٠٠٤
ــــســــواز ســــاغــــان» هــي  «فــــران
أديـــــبـــــة فـــرنـــســـيـــة مـــــن الـــعـــيـــار 
كنف  في  مترفة  نشأت  الثقيل، 
أبــويــهــا رجـــل األعـــمـــال الــمــوســر 
وزوجته المثقفة هاوية الفنون 
«فــرانــســواز»  أن  غير  الرفيعة، 
سارت منذ نعومة أظفارها في 
اللذين  والمجون  الطيش  طريق 
الجامحة،  لحياتها  أسلوباً  باتا 
ألمعيتها  رغــم  فشلت  أن  فكان 
الشديدة في امتحان القبول في 
سلوكياتها  بسبب  «الــســوربــون» 
الــمــاجــنــة فـــي مـــالهـــي «الــحــي 
الالتيني» بباريس، لتسقط على 
واإلحــبــاط  الخيبة  أســيــرة  اإلثــر 
خـــرجـــت مــنــهــمــا عـــلـــى الــدنــيــا 
بـــبـــاكـــورة إنــتــاجــهــا وهــــو روايــــة 
«صـــبـــاح الــخــيــر أيـــهـــا الـــحـــزن» 
المراهقة  عتبة  تتجاوز  أن  قبل 

ـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة  وفــــــي ســـــن ال
تــمــكــنــت الــمــتــمــردة الــصــغــيــرة 
مـــن هـــز الــمــجــتــمــع الــفــرنــســي 
هــــــزاً عــنــيــفــاً أصــــــاب مــكــامــن 

الصميم،  فــي  وجــدانــه 
عندما سخرت بمرارة 
مــــن قــــيــــود الــمــجــتــمــع 
ــــــبــــــورجــــــوازي الـــــذي  ال
انتمت إليه دون اختيار 

مــنــهــا فــأبــغــضــتــه وتـــمـــردت 
ــــــك مــن  بـــالـــتـــالـــي عـــلـــيـــه، وذل
المذكورة  الرواية  بطلة  خالل 
«سيسيل» اليافعة التي عايشت 
الغرام  عايش  عابثاً  أرمـــًال  أبــاً 
الـــمـــحـــرم مــــع عــشــيــقــة كــانــت 
صـــديـــقـــة لـــزوجـــتـــه الـــراحـــلـــة، 
وعلى غير رضا من المراهقة 
بمكر  أودت  الــتــي  «ســيــســيــل» 
ــهــا بــالــعــشــيــقــة الــتــعــســة  حــبــائــل

إلــى مــهــاوي االنــتــحــار بطريقة 
قاسية. 

يكمن تميز روايات «ساغان» 

في واقعية الشخوص واألحداث 
التي أظهرت للمجتمع الفرنسي 
صـــورتـــه الــحــقــيــقــيــة وأســمــعــتــه 

صـــــدى صــــوتــــه فــــي حـــــــوارات 
وخـــــــواطـــــــر عــــلــــى صـــفـــحـــات 
كــــتــــب «فـــــــرانـــــــســـــــواز» الـــتـــي 
أجــــادت الــغــوص فــي أعــمــاق 
شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا بــمــبــضــع 
مــحــلــل ســيــكــولــوجــي 
خلفية  عــلــى  هــــاٍو، 
فــلــســفــة وجــــوديــــة 
طـــرحـــتـــهـــا حـــــــوارات 
وجــــدلــــيــــات مــــن جـــنـــس مــا 
تلك  شباب  عليه  درج  قد  كــان 
الــمــرحــلــة الــزمــنــيــة، وهــــو ما 
قــــدم لـــذلـــك الـــشـــبـــاب الــحــائــر 
تبريرات لكثير مما تسبب في 
الكثير  تــقــدم  أن  دون  حيرته 
ما  الـــحـــلـــول،  أو  األجـــوبـــة  مـــن 
ـــمـــان بــالــدافــع  عــــدا تــعــزيــز اإلي
وهي  للحياة،  كمنهج  الحسي 
القائلة «أؤمن بالرغبة العابرة 
تــســألــونــي  فــــال  الــــحــــب،  أمـــــا   ..
تــتــوغــل  فــلــم  ــيــه  وعــل  «!.. عــنــه 
الفلسفة  أدغـــال  فــي  «ســاغــان» 

ولــكــنــهــا  الــثــقــافــة  مـــتـــاهـــات  أو 
كــــانــــت وبــــكــــل بــــســــاطــــة تــعــيــر 
وتعطي  لشخوصها  أحاسيسها 
الحرية  كــامــل  الــشــخــوص  لــهــذه 
فـــــي شـــــــرح تــــلــــك األحــــاســــيــــس 
بــتــلــقــائــيــة وصـــــــدق. اســتــمــرت 
«ساغان» في السخرية وإعمال 
اعتبرته  فيما  واالزدراء  التنكيل 
ازدواجــــــيــــــة ونــــفــــاقــــا، فــبــيــنــمــا 
يــســتــمــتــع الــمــجــتــمــع الــفــرنــســي 
الــــــراقــــــي بــــالــــتــــأنــــق والـــتـــعـــطـــر 
واإلمــــــعــــــان بـــالـــتـــبـــرج ســحــيــقــاً  
إال أنــــه يــســتــمــتــع بــنــفــس الــقــدر 
ــالــكــذب والــــخــــداع واالنـــحـــالل  ب
الطبيعة  قانون  وفق  على  عيشاً 
البدائي. على هذ المنوال نسجت 
«فــرانــســواز ســاغــان» حــتــى ربــا 
ــتــاجــهــا عـــن أربــعــيــن  مــجــمــل إن
مـــاتـــت عــنــهــا سنة  ـــاً  ـــي عـــمـــًال أدب
عاشتها  عاماً  سبعين  عن   ٢٠٠٤
كــمــا يــحــلــو لــهــا مــتــأرجــحــة بين 
اإلغراق في الكتابة واالستغراق 

جنس  من  النزوات  صنوف  في 
وكــــحــــول ومـــــخـــــدرات بــنــزعــة 
تــابــوهــات  تحطيم  إلـــى  شــغــوفــة 
المجتمع بشتى أشكال المعاول. 
ال يمكن الجزم عما إذا كانت 
«فــــرانــــســــواز ســــاغــــان» عــاشــت 
بــالــفــعــل كــمــا كـــان يــحــلــو لــهــا أم 
ـــكـــن مــــا هــــو ثـــابـــت أنــهــا  ال، ول
كتبت، وكتبت كثيراً في الرواية 
حملت عناوين  والمسرح أعماالً 
تــــوحــــي بـــمـــضـــامـــيـــن نـــاضـــحـــة 
بالحزن  يــكــن  لــم  إن  بــالــشــجــن 
الــعــمــيــق عـــلـــى شـــاكـــلـــة تــحــيــتــهــا 
األولـــــــى لـــلـــحـــزن عـــلـــى شــاكــلــة 
على  و»امـــرأة   «.. ما  «ابتسامة 
ذلك  إلــى  ومــا  األربعين»  حافة 

من عناوين.
كـــانـــت فـــرنـــســـا فــــي مــرحــلــة 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة ومــا 
شابها من احتالل ألماني وصوالً 
إلى مرحلة التحرر تعيش حقبة 
ســــوداويــــة طــافــحــة بــاإلحــبــاط 

الثقافي  الكائن  اجتهد  واليأس، 
من  عليها  والــقــفــز  لــتــجــاوزهــا 
ومــا  الــوجــوديــة  الفلسفة  خـــالل 
اإلرادة  إعــالء  من  عليه  اشتغلت 
الــفــرديــة وجــعــل تــفــرد اإلنــســان 
ومشيئته الحرة المصدر الوحيد 
أكثر  تكن  فلم  الــحــيــاة،  لقيمة 
عشوائية  فلسفية  محاولة  مــن 
لـــمـــواســـاة الــمــخــذولــيــن وجــبــر 
وتطييب  الــمــحــبــطــيــن  خـــواطـــر 
نـــفـــوس الــمــهــزومــيــن، إلــــى أن 
اســـتـــنـــفـــدت أغـــراضـــهـــا بـــــزوال 

أسبابها.
فـــرنـــســـا  احــــتــــســــت  أن  بــــعــــد 
ـــنـــازي  الـــمـــحـــررة مــــن حـــكـــم ال
األلـــمـــانـــي، فـــإن ثــمــالــة الــحــريــة 
شـــطـــحـــت فـــــي الـــــتـــــمـــــادي فــي 
الـــتـــحـــرر ولـــمـــا كـــانـــت رواســــب 
الدواء الوجودي قابعة في جوف 
الــمــجــتــمــع، لــتــتــفــاعــل مـــع خــدر 
ــلــذيــذ لــوثــة مـــن نــوع  الــحــريــة ال
فريد، فبزغت في سماء السين 

نجوم جديدة من األدب والفن، 
فــكــانــت «فــــرانــــســــواز ســـاغـــان» 
وكانت «بريجيت باردو» اللتان 
وصــاغــتــا  المجتمع  جــســد  عــرتــا 
بتضاريس  الــحــرة  فرنسا  جسد 
متحررة تماماً من كل ما أمكن 

من ورق التوت.
لبصمات  نماذج  هذه  أليست 
نــســويــة أثــبــتــهــا الــتــاريــخ ودونــهــا 
مجتمع  جسد  على  األدب  رواة 
متحضر من العالم األول الحر؟ 
أن يــأتــي من  ثــم ألــيــس غــريــبــاً 
وعجزها  الــمــرأة  بضعف  يقول 
عــــن إنــــجــــاز أكـــثـــر مــــن وجــبــة 
عشاء ألبي العيال المكدود ؟ أال 
«فرانسواز  تجربة  اعتبار  يحق 
رائــداً  إنسانياً  نموذجاً  ســاغــان» 
تحرير  فــي  امـــرأة  فيه  نجحت 

مجتمع كامل؟.
مــجــرد ســــؤال ال شــبــهــة من 
ناشطات  برسم  لغرض،  ورائــه 

الفيمينيزم الكريمات!.

هــذا:  «يــا  التوحيدي:  حــّيــان  أبــي  كتب 
فاصحب  اللغة  هــذه  فــي  غريبًا  كنت  إن 
زمانك  واشغل  سماعها،  واستدم  أهلها، 
تقف  بذلك  فإنك  واسترائها،  باستقرائها 
عــلــى هــذه األغــــراض الــبــعــيــدة الــمــرامــي، 
الـــســـحـــيـــقـــة الــــمــــعــــامــــي، ألنــــهــــا إشـــــــارات 
الــعــبــارات  أن  إال  إنــســيــة،  وعــبــارات  إلهية 
اإلنــســانــيــة لــيــســت مــألــوفــة بــاالســتــعــمــال 
في  تألف  أن  إلى  محتاج  وأنــت  الجاري، 
األول بطول السماع، ثم تتصعد من ذلك 
إلـــى اإلشـــــارات اإللــهــيــة بــبــســط الــــزراع.» 
(اإلشــــارات، اإللــهــيــة). وعــلــى الــرغــم من 
التوحيدي  حديث  فــي  المبطنة  الرسالة 
هــو  الـــمـــقـــام  هــــذا  فـــي  يــهــّمــنــا  مـــا  أّن  إال 
الدعوة إلى االختالط بأصحاب اللغة من 
كنه  على  واالطــالع  وإتقانها  حذقها  أجل 
بن  عبدالرحمن  كتب  وكذلك  أسرارها. 
من  «فالمتكلم   : المقدمة  فــي  خــلــدون 
العربية  اللغة  ملكة  كــانــت  حين  الــعــرب 
مـــوجـــودة فــيــهــم يــســمــع كـــالم أهـــل جيله 
وأســالــيــبــهــم فـــي مــخــاطــبــاتــهــم وكــيــفــيــة 
يسمع  كــمــا  مــقــاصــدهــم  عـــن  تــعــبــيــرهــم 
معانيها  في  المفردات  استعمال  الصبي 
لذلك  ســمــاعــهــم  يـــزال  ال  ثــم   [...]
متكلم،  كل  ومــن  لحظة  كل  في  يتجدد 
واســتــعــمــالــه يــتــكــرر إلـــى أن يــصــيــر ذلــك 
كأحدهم».  ويكون  راسخة  وصفة  ملكة 
ونــــدرك مـــرة أخـــرى أهــمــيــة الــمــمــارســة 
ــــأهــــل لــــغــــة مـــعـــيـــنـــة مــن  واالخــــــتــــــالط ب
أجـــل اكــتــســاب مــلــكــتــهــا. ويــتــبــّيــن أّن ابــن 
اللسانية  المبادئ  من  مبدأ  أقــّر  خلدون 
اللغة  نظرية  عصرنا  في  تؤكده  التربوية 
الشهير  األمــريــكــي  لــلــجــامــعــي  الطبيعية 
خلدون  ابن  أسس  فقد  تشومسكي.  نعوم 
المعروفة  واالنغماس»  «السماع  نظرية 
ـــراء الــلــســانــيــات الــتــطــبــيــقــيــة بـــ  لــــدى خـــب
سألني  كّلما  ولــذلــك  الــلــغــوي».  «الــحــّمــام 
زمــــالئــــي مــــن الــمــتــرجــمــيــن الــنــاشــئــيــن 
أشير  الــلــغــوي  أدائــهــم  تحسين  ســبــل  عــن 
لغوي»،  بأخذ «حمام  ترّدد  دون  عليهم 
والــمــقــصــود طــبــعــا االنــغــمــاس تــمــامــا في 
بلدها  إلــى  بالسفر  ســواء  المعنية،  اللغة 
األصــلــي واإلقـــامـــة فــيــه لــلــتــحــدث بــهــا أو 
بــمــشــاهــدة الـــبـــرامـــج الــتــلــفــازيــة وســمــاع 
بتلك  الــصــحــف  وقـــــراءة  مــنــهــا  اإلذاعـــيـــة 

الدماغ  في  اللغة  مركز  يتشّبع  كي  اللغة 
بها. يسجل الدماغ البشري كل المفردات 
اللغة  مــركــز  فــي  يسمعها  الــتــي  والــجــمــل 
منها  كبير  مخزون  لديه  يحصل  أن  إلى 
لينتجها  الــُجــمــل  تلقائية  بصفة  ويــربــط 
بــقــدرة مــن وهـــب الــلــســان لــبــنــي الــبــشــر. 
الكالم  الصبي  بها  يتعلم  التي  اآللية  إنها 
لتعلم  تطبيقها  يتعين  الــتــي  ذاتــهــا  وهــي 
«التمييز  إلى  االنتباه  يجب  لكن  اللغات. 
يقول  كما  وصناعتها»  اللغة  ملكة  بين 
التربوي  اللساني  (الــفــكــر  صــاري  محمد 
خلدون  ابن  مقدمة  العربي:  التراث  في 
بتحدث  يُطالب  ال  فالمترجم  نموذًجا). 
اللغة بقدر ما هو مطالب بإتقان كتابتها.
بين  الــوثــيــقــة  الــعــالقــة  عــاقــل  ينكر  وال 
باللغة  بارع  فالمترجم  والترجمة،  اللغة 
يترجم  بالتي  ومتمّكن  إليها  يترجم  التي 
ألّن  وتأثير،  تأّثر  اللغة  أّن  ونعلم  منها. 
الكاتب  قــرأ  بما  يتأثر  الكتابي  األســلــوب 
فيمن  مــــؤّثــــًرا  بـــــدوره  لــيــصــبــح  وأحــــــّب، 
يــقــرأ كــتــابــاتــه ويــحــّبــهــا. ومـــن الــمــهــّم أن 
يــنــتــقــي الــمــتــرجــم قـــراءاتـــه مــبــتــعــًدا عن 
الــــــرديء الــمــتــكــلــف وبـــاحـــثـًــا عـــن الــســلــس 
الشخصي  انتفاعه  إلى  وباإلضافة  البّين. 
ـــاب الـــذيـــن  مـــن االحـــتـــكـــاك بـــكـــبـــار الـــكـــّت
وعــادة  إليها،  يترجم  التي  اللغة  يتقنون 
أن  للمترجم  يمكن  األم،  لغته  تكون  ما 
يهتّم  عندما  إضافية  وظيفة  لنفسه  يجد 
ــكــتــب بــالــلــغــة الــتــي يُــتــرجــم  بـــقـــراءة مـــا يُ
اإلنكليزية  عــن  يُــتــرجــم  كــان  فـــإذا  منها. 
يــجــدر بـــه االطـــــالع عــلــى اإلنـــتـــاج األدبـــي 
الـــحـــديـــث بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة، وهــــو مــا 
يــفــتــح لــه بـــاب تــحــريــر الــتــقــاريــر األدبــيــة 
األمم  إنتاجات  على  جلدته  بني  وإطــالع 
األخـــرى. ويــقــول نـــزار شــقــرون فــي هذا 
ـــتـــرجـــم لــــقــــارئ شــبــه  الــــصــــدد: «كـــيـــف نُ
دوره  على  المترجم  يتحّفظ  هل  غائب؟ 
زاوية  يصادر  أم  اآلخر  لمعرفة  كموّصل 
بموجبها  ويوّجه  فيتملكها  القارئ  تلّقي 
ذائـــقـــة الــــقــــارئ وشــخــصــيــتــه الــقــرائــيــة، 
الشمولي  بالمعنى  خائنا  بالتالي  فيصبح 
قــارئ  المترجم  أّن  شــّك  وال  للكلمة؟... 
ــــوع مـــخـــصـــوص بـــل هـــو قـــــارئ لــه  مـــن ن
(كشف  القراءة...»  على  استثنائي  تدريب 

(٢٠١٠ المستور، 

يرصدها: عبدالودود العمراني

الترجمة والقراءة

ينقلها - محمود الباتع
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عزة سلطان 



رأيان وقضيةرأيان وقضية
5الثالثاء ٤ جمادى األولى ١٤٣٣ هـ -  ٢٧ مارس ٢٠١٢ م

جمعية التحاد الكتاب ..حلم يراود المبدعين واألدباء
يــجــدد الــبــيــرق الــثــقــافــي فــي زاويــــة «رأيــــان 
المثقفين  وأفــكــار  رؤى  اســتــعــراض  وقــضــيــة» 
والــفــنــانــيــن حــــول الــمــشــهــد الــثــقــافــي والــفــنــي 
وجهات  طــرح  خــالل  مــن  عــام  بشكل  القطري 
نــظــرهــم فــي الــعــديــد مــن الــقــضــايــا، وفــي هــذه 
مع  الشرشني  حنان  الكاتبة  نستضيف  الحلقة 
تطور  في  آراءهما  ليقدما  ناصر  بشرى  الكاتبة 
إذا  ومــا  والثقافية،  الفنية  الحركة  تــدهــور  أو 
كانت الساحة األدبية في قطر بحاجة إلى إنشاء 
جــمــعــيــة التــحــاد الــكــّتــاب تــحــافــظ عــلــى حــقــوق 
والمبدعين   لــألدبــاء  الفكرية  والملكية  النشر 
كــمــا تــحــدثــا عـــن ضـــــرورة تــخــصــيــص مــوازنــة 

ـــــاء الــحــالــيــيــن وتــأهــيــل الــشــبــاب  لــدعــم األدب
واألحالم  القضايا  من  وغيرها  الصاعدين 

هذه  في  عنها  عبرا  التي  والطموحات 
المميزة. الحلقة 

كتب -  أشرف مصطفى

حنان الشرشنيبشرى ناصر

كثيراً ما أطلقت الرصاص على 
قصص كتبتها بعد أن وجدتها 

ال تنال استحسان اآلخرين

المجتمع في قطر ال 
يعطي للكاتب القيمة 
التي يستحقها

ڈ  مـــا تــقــيــيــمــك الــمــوجــز لــحــال 
الفن والثقافة في قطر؟

- أكـــــدت الــكــاتــبــة بـــشـــرى نــاصــر 
والـــفـــنـــي  الــــثــــقــــافــــي  الــــــحــــــراك  أن 
ــــة قــطــر يــســيــر نــســبــيــاً إلــى  فـــي دول
األفـــضـــل، بــالــمــقــارنــة مـــع الــســنــوات 
الــعــشــر الــســابــقــة، وذلـــك مــن خــالل 
الــفــعــالــيــات الــمــتــعــددة ســــواء كــانــت 
الفن  أو  الــمــســرح  تــخــص  فــعــالــيــات 
أن  وأضــافــت  األدب،  أو  التشكيلي 
الـــنـــدوات الــثــقــافــيــة أصــبــحــت أيــضــاً 
مسبوق،  غير  ربما  وبشكل  متوالية 
الثقافة  وزارة  لصالح  يحسب  وهذا 

والفنون والتراث.
الكاتبة  الــرأي  في  معها  واتفقت 
حنان الشرشني الذي رأت أن هناك 
الثقافية  الــســاحــة  تــشــهــدهــا  نــهــضــة 
ســـــواء كــــان عــلــى مــســتــوى األفـــــراد 
إنتاجا  هــنــاك  وان  الــمــؤســســات،  أو 
الشرشني  واعتبرت  متنوعا،  ثقافيا 
ذلـــك الــنــشــاط الــمــلــحــوظ إرهــاصــة 
لطفرة ثقافية كبيرة سوف تحدث 
خالل األعوام القليلة المقبلة، لكنها 
ـــتـــاج الـــدرامـــي  عــابــت عــلــى قــلــة اإلن
إنتاجه  قلة  ان  مؤكدة  للتليفزيون 
وقـــفـــة  امــــامــــهــــا  يــــكــــون  ان  يـــجـــب 

األوضاع. لتصحيح 
والمبدع  الفنان  تضعين  أيــن  ڈ  
مــقــارنــتــه  تـــمـــت  مــــا  إذا  الـــقـــطـــري 

بفناني الدول المجاورة؟
الـــمـــبـــدع  أن  بــــشــــرى  أكــــــــدت   -
الــــقــــطــــري ربــــمــــا لــــم يــــأخــــذ نــفــس 
العديد  به  حظى  الذي  الوافر  الحظ 
مـــن الــمــبــدعــيــن فـــي بــعــض الــــدول 
ـــمـــجـــاورة وأضــــافــــت: لــكــن عــلــى  ال
يوماً  ببالي  يخطر  لــم  األحـــوال  كــل 
مع  وبــاحــث  كــأديــب  نفسي  مــقــارنــة 
عالمياً،  أو  إقليمياً  أو  محلياً  غيري 
وأكـــــدت أنــهــا غــيــر مــعــنــيــة مــطــلــقــاً 
ألنها  ذلــك،  يشغلها  وال  بالتصنيف 
مــهــمــومــة بــقــضــايــا ومــســائــل أكــثــر 

أهمية من وجهة نظرها.
ومـــــــن جــــانــــبــــهــــا أكـــــــــدت حـــنـــان 
الــشــرشــنــي أن الـــكـــاتـــب فـــي أغــلــب 
ــــدول يــتــم تــقــديــره ذلـــك إلدراك  ال
مفكرا،  بصفته  لقيمته  المجتمع 
قطر  فــي  المجتمع  ان  إلــى  مشيرة 
التي  القيمة  تلك  للمفكر  يعطي  ال 
قلة  إلى  السبب  وأرجعت  يستحقها، 
تعاني  التي  المشكلة  وهــي  الــقــراءة 
أن  واكــدت  العربية،  الشعوب  منها 
تفتقر  الــقــطــريــة  الثقافية  الــســاحــة 
لــتــســويــق الـــمـــبـــدع الـــقـــطـــري ســــواء 
مسرحياً،  أو  قــاصــاً  أو  شــاعــراً  كــان 
وأضافت علينا أن نخرج من اإلطار 
المحلي إلى العربي ثم إلى العالمي، 
وهو ما ال يستطيع أن يفعله الفنان 
المؤسسات  مساعدة  دون  بمفرده 
إستراتيجية  تتبنى  أن  عليها  الــتــي 

تــعــيــنــه عـــلـــى الـــتـــعـــريـــف بـــإبـــداعـــه 
وتسويقه.

اآلراء  باختالف  تؤمنين  هل  ڈ  
وتتقبلين نقد أعمالك؟ ولماذا؟

- أكدت بشرى ناصر أنها تحرص 
ما  منذ  بالكتابة  بــدأت  ومنذ  دائما 
يقرب من ثالثين عاما على عرض 
إلى  مشيرة  اآلخرين،  على  تنتج  ما 
أنها كثيراً ما أطلقت الرصاص على 
قــصــص كــتــبــتــهــا واســـتـــصـــدرت لها 
بالفعل شهادة وفاة بعد أن وجدتها 
اآلخـــــريـــــن،  اســــتــــحــــســــان  ــــال  ــــن ت ال 
ـــــك فــي  وأضـــــافـــــت: ربـــمـــا كـــــان ذل
الوضع  اختلف  الــيــوم  أمــا  الــبــدايــات، 
كنت  ما  أقــدم  أعــد  لم  ألنني  تماما 
أقـــدمـــه فـــي الـــمـــاضـــي، مـــؤكـــدة أن 
والتقصي  والبحث  والنبش  الحفر 
سمة من سمات عملها الحالي فمنذ 
ما  بعرض  تفكر  لم  ســنــوات،  عشر 
الذي  المشروع  استكمال  قبل  تنتج 

بصدده اآلن.
أما الكاتبة حنان الشرشني 

رأت أن كل إنسان لديه وجهة 
منها،  االســتــفــادة  يــجــب  نــظــر 

لــآلخــر  االســـتـــمـــاع  أن  مـــؤكـــدة 
يفيد اإلنسان ويعلمه، وأضافت: 

لو كانت األمور تسير بوجهة نظر 
واحدة وبرأي واحد لما كان للحياة 
لــبــعــض  نــســتــمــع  أن  فــعــلــيــنــا  طـــعـــم 
يكون  وقـــد  اآلخــريــن  آراء  ونتقبل 
الرأي اآلخر هو المصيب، موضحة 
للفكرة  إثــــراء  هــو  اآلراء  تــعــدد  أن 
ليس  نختلف  أن  بــد  وال  الـــواحـــدة، 
مــن أجـــل الـــصـــراع وإنــمــا مــن أجــل 

المفيدة. للحقيقة  الوصول 
ذو  إبـــداعـــك  أفــضــل ..  أيــهــمــا  ڈ  
أم الـــذي  الـــرؤيـــة الــمــحــددة ســلــفــاً 

يتكون بعد البدء في إنجازه؟
عمل  أي  أن  بــشــرى  أوضــحــت   -
مقالة  مجرد  كــان  لو  حتى  إبداعي 
األســــطــــر،  ــــتــــجــــاوز  ت ال  قــــصــــيــــرة 
تــــســــتــــغــــرق مـــنـــهـــا وقـــــتـــــا طــــويــــال، 
من  الكثير  إلــى  خــاللــهــا  وتــتــعــرض 
انه  إلــى  مشيرة  والــتــعــديــل،  النسف 
لــيــس هــنــالــك إبـــــداع مــهــمــا كـــان ال 
وإصالح  ترميمه  في  نفسها  ترهق 
اإليمان  أشــد  مؤمنة  ألنها  فوضاه، 
أن الثغرات البسيطة واألخطاء غير 
لحالة  عـــادة  الــمــرافــقــة  الــمــقــصــودة 
ما  بكامله  النص  تدمر  قد  الكتابة 

لم يعاد ترتيبه وتنسيقه.
الكاتب  على  ان  الشرشني  أكــدت 
ويــحــدد  بـــل  مـــوضـــوعـــه  يـــحـــدد  أن 
إليها  يــصــل  ان  يــريــد  الــتــي  أهــدافــه 
أيـــضـــاً، لــكــن ربــمــا تــتــجــلــى لـــه عند 
ـــجـــاز عــمــلــه بــعــض  الــــشــــروع فـــي إن
الــمــنــحــنــيــات االخــــــرى الـــتـــي تــؤكــد 

وتثريها.  فكرته 
ڈ  هل يجب أن يفكر الفنان في 
الــذي  الفني  للعمل  الــمــادي  الــربــح 
يكتفي  أن  عليه  أم  بــإبــداعــه  يقوم 
بــالــحــرص عــلــى إنــجــاز عــمــل فني 

راق؟
مبدع  لكل  أن  بشرى  أوضحت   -
وجهة نظره وطموحاته الخاصة به 
وأدبية  مادية  أو  أدبية  كانت  ســواء 
عن  وأضافت:  يعيبه،  ال  وهذا  معاً 
المادي  الربح  وراء  أسعى  ال  نفسي 
وإذا كنت أبحث عن مكاسب مادية 
ألقـــدمـــت عــلــى كــتــابــة الــمــســلــســالت 
حيث  جـــدا،  المربحة  التلفزيونية 
ســبــق وعـــرض عــلــي قــبــل أكــثــر من 
عشرين سنة األستاذ عاصم توفيق-
رحمه اهللا- أن أدخل في هذا العالم 
تلفزيوني  مسلسل  تأليف  خالل  من 
وكــان  الصبايا،  أحـــالم  اســم  يحمل 
حينها،  الصحافة  في  عنه  أعلن  قد 
لــكــنــنــي لـــم أفـــعـــل، الفـــتـــة إلــــى أن 
مازالت  المسلسالت  كتابة  عــروض 

تــــــعــــــرض عــــلــــيــــهــــا حـــتـــى 
عليها  تــقــدم  ال  لكنها  اآلن، 
الــكــتــابــة  مـــن  ـــنـــوع  ال هــــذا  ألن 
ال يــســتــهــويــهــا، حـــتـــى لــــو كــانــت 
المضمون،  للربح  وسيلة  كتابتها 
حقوق  مؤسسة  بالمناسبة  وقالت: 
اإلنسان خصصت لي قبل أكثر من 
أستلمها  لــم  مــالــيــة،  مــكــافــأة  ســنــة 
حــتــى الــيــوم، وتــفــاجــأت الــيــوم عند 
الشيك  تجديد  أعــادوا  أنهم  تبليغي 
الــمــصــرفــي الــمــخــصــص لــلــمــكــافــأة، 
ال  أني  على  دليل  أفضل  ربما  وهذا 

ألهث خلف المال.
الناشر  لألسف  الشرشني:  وقالت 
األمــر  وهـــو  للكاتب  جــيــداً  يــدفــع  ال 
لكنت  معي  سيفرق  كــان  إذا  الـــذي 
بالنسبة  فالكتابة  الــكــتــابــة،  تــركــت 
لي لها أبعاد اخرى أهم في نظري 
واكــدت  الــمــادي،  الربح  مجرد  من 
إلى  رسالة  تحمل  الكتابة  مهنة  أن 
االديــب  أو  الكاتب  وعــلــى  المجتمع 
أن يــتــحــمــل مــشــقــة عــــدم تــقــديــره 
ــاً حــتــى يــصــل إلـــى قــرائــه وقــد  مــادي
يــدرك  عــنــدمــا  يــومــاً  االمــــور  تتغير 

قيمته. المجتمع 
 

كتاباتك  فــي  تفضلين  أيهما  ڈ  
برسم  أم  بــالــمــوضــوع  االهــتــمــام   ..

الشخصيات؟
هو  الموضوع  أن  بشرى  أكــدت   -
األســــاس، وهــو الــعــربــة الــتــي تحمل 
إيصالها  الكاتب  يريد  التي  المقولة 
لــلــمــتــلــقــي، أمــــا الــشــخــصــيــات فهي 
الناقل لهذه المقولة، وأضافت ليس 

هنالك محموالت دونما حامل.
واتــفــقــت الــشــرشــنــي مـــع الــكــاتــبــة 
الموضوع  أن  رأت  إذ  ناصر  بشرى 
شخصياته  تــكــون  ان  يــجــب  الــجــيــد 
اختيار  أن  وأوضحت  جيداً  رسمت 
المواضيع التي تمس الناس وتتفاعل 
مع قضاياهم ومشاكلهم هو أساس 
الــعــمــل الــنــاجــح، وأن الــشــخــوص ما 
توصيل  وسائل  من  وسيلة  إال  هي 
الــجــيــد  الــــمــــوضــــوع  وان  الــــفــــكــــرة، 
سيظل هو البطل الرئيس في العمل 
الــفــنــي وهــــو الـــــذي يــشــكــل طــبــيــعــة 

ويحركها. الشخصيات 
نــحــن  هـــــل  ــــقــــادك  اعــــت فـــــي  ڈ  
الفنية  للمهن  لجمعيات  بــحــاجــة 
يكفي  الــحــالــي  أن  أم  واإلبـــداعـــيـــة 
وهل يلبي طموحاتكم كمبدعين؟

- قـــالـــت بـــشـــرى نـــاصـــر: حــاولــنــا 
جمعية  تحقيق  أجـــل  مــن  وســعــيــنــا 
اتــــحــــاد أدبــــــاء ولـــــم يـــحـــدث ذلــــك، 
ألســبــاب ال أعــرفــهــا، بــالــرغــم من 
الــحــمــام  ــهــواة  ل جمعية  هــنــالــك  أن 
الـــزاجـــل، وعــلــى كــل حـــال ال أشغل 

نفسي كثيرا بهذه األمور.
أن  رأت  الشرشني  حنان  الكاتبة 

مجال  أي  في  ضرورية  الجمعيات 
موضحة  الفنية،  للمهن  وبــالــذات 
سيجمع  الــذي  المكان  ستكون  انها 
المبدعين كل في مجاله وتجمعهم 
األمــان  لهم  توفر  مما  رايتها  تحت 
وتحفظ حقوقهم األدبية والمادية، 
تخدم  جمعية  أي  مع  أنا  وأضافت: 
الثقافة  إثــــراء  عــلــى  وتــعــمــل  وتــنــيــر 
مثل  وجود  وأتمنى  مجاالتها،  بكل 
هذه الكيانات ألنها ستثري الحركة 
اإلبــــداعــــيــــة فــــي شـــتـــى الـــمـــجـــاالت 

اإلبداعية.
 

موازنة  تخصيص  أهم  أيهما  ڈ  
ــيــيــن، أم  لـــدعـــم الــمــبــدعــيــن الــحــال
لتأهيل  الــمــوازنــة  ذات  تخصيص 

الشباب بشكل علمي سليم؟
يمكن  ال  أنه  ناصر  بشرى  رأت   -
أصـــحـــاب  بـــــــدون  الـــعـــمـــل  يـــتـــم  أن 
الـــخـــبـــرات وفــنــانــي الــجــيــل الــقــديــم 

االســتــغــنــاء  يــتــم  أن  يــمــكــن  ال  كــمــا 
يجب  ولــذلــك  الشابة  المواهب  عــن 
اإلبداعي  الــحــراك  دعــم  على  العمل 
خــالل  مــن  إلنــمــائــه  مــتــوازن  بشكل 

المسارين.
أنــه  الــشــرنــي  حــنــان  رأت  كــذلــك 
المبدعين  دعم  في  المساواة  يجب 
مـــن الــشــبــاب والـــــــرواد الــحــالــيــيــن، 
مؤكدة ان الفنانين الحاليين والرواد 
ما  ليقدموا  دعــم  الــى  أيضا  بحاجة 
كما  بخبراتهم،  ولنستفيد  لديهم 
في  حــقــوقــا  الــصــاعــديــن  لشبابنا  ان 
تؤهلهم  فـــرص  عــلــى  يــحــصــلــوا  أن 

مواهبهم. لعرض 
ڈ  أيـــهـــمـــا تــحــبــذيــن أكـــثـــر مــن 
يرصد  الــذي  أم  إيجابياتك  يرصد 

سلبياتك؟
تحب  أنها  ناصر  بشرى  أكــدت   -
يــرصــد  مــــن  لـــالثـــنـــيـــن  تــســتــمــع  أن 
ــاتــهــا وكــــذلــــك إيـــجـــابـــيـــاتـــهـــا،  ــي ــب ســل
وأضـــافـــت: أتــقــبــل الــنــقــد، وأفــضــل 
يــخــالــفــونــنــي  مـــن  آلراء  أســتــمــع  أن 
أو يـــرصـــدون ســلــبــيــاتــي بــهــدف أن 
ال  ما  وأتــرك  يفيدني  ما  منها  آخــذ 
يعنيني، كذلك فإنني بحاجة لسماع 
مـــن يــحــفــزنــي ويــشــجــعــنــي بــرصــد 
أحترم  فإنني  كل  وعلى  إيجابياتي، 

جميع وجهات النظر.
وقــالــت حــنــان الــشــرشــنــي: أنــا مع 
النقد البناء، الذي يضيف لي ويلفت 
عني  غابت  تكون  قد  ألشياء  نظري 
يرصد  أن  بالنقد  يقوم  مــن  وعلى 
وأن  اإليــجــابــيــات والــســلــبــيــات مــعــاً 
حق  ذي  كل  ويعطي  منطقيا  يكون 
من  المبدع  ويتعلم  ليستفيد  حقه 
يــعــرف  أن  بــعــد  ويـــطـــور  أخـــطـــائـــه 

ويقتنع أين الخطأ وأين الصواب. .
وثقافياً؟ ڈ  بماذا تحلمين فنياً 

- قــالــت الــكــاتــبــة بــشــرى نــاصــر: 
كتبي  انتهاء  حلم  إال  أملك  ال  حاليا 
الثالثة التي أنفقت من عمري عشر 
ســنــوات مــن أجـــل إنــجــازهــا، وهــي 
كتب بحثية اخترت لها على التوالي 
ثــالثــة مـــواضـــيـــع: الــجــن والــســعــالــي 
والـــغـــيـــالن فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، 
واليهودية،  اليهود  الثاني  والمبحث 
الثقافة  فــي  األنــثــى  صــورة  والــثــالــث 
الـــعـــربـــيـــة، هــــــذه الـــكـــتـــب ســـأقـــوم 
ـــاً، وعــــبــــرت عــن  ـــب بــطــبــاعــتــهــا قـــري
بالصحة  اهللا  يمتعها  أن  أمنياتها 

مجهودها. بنتيجة  لتفرح 
عن  فعبرت  الشرشني  حنان  أما 
امــنــيــاتــهــا بـــأن يــكــون هــنــاك حركة 
ســمــعــة  ذات  قـــطـــر  فـــــي  ثـــقـــافـــيـــة 
الكتاب  مــن  الــعــديــد  مــثــل  عــالــمــيــة، 
في  بصماتهم  تــركــوا  الــذيــن  الــعــرب 
حديثها  وخــتــمــت  الــعــالــمــي،  االدب 
الــكــتــاب  يـــصـــل  ان  أتـــمـــنـــى  قـــائـــلـــة: 

القطريون إلى العالمية.

قربت من االنتهاء 
من كتبي الثالثة 
التي أنفقت عشر 
سنوات إلنجازها

أتمنى أن تكون 
هناك حركة 

ثقافية في قطر 
ذات سمعة عالمية

تلقيت عروضاً 
لكتابة المسلسالت 
لكن هذا النوع من 
الكتابة ال يستهويني

لم نستطع تحقيق 
جمعية اتحاد أدباء، في 
الوقت الذي فيه جمعية 
لهواة الحمام الزاجل

على الكاتب أن 
يتحمل مشقة عدم 
تقديره مادياً حتى 

يصل إلى قرائه 

المواضيع التي 
تمس الناس هي 

أساس العمل 
الناجح
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نوعان  (البشر 
إما أن تكون أفالطونيا 
هـــذه  أرســــطــــيــــا)  تـــكـــون  أو 
الــمــقــولــة شــكــلــت بــطــن الــفــكــر 
أنها  وأعتقد  قــرون  لعدة  الفلسفي 
تصنيفات  على  بظاللها  تلقي  مازالت 
وجهة  مــن  األقــل  على  أو  كثيرة  فكرية 
الــنــظــر الــرومــانــســيــة فــالــبــشــر نــوعــان إمــا 
افالطونيون أي يفكرون من وجهة نظر 
حالمة مثالية أي ما يجب أن تكون عليه 
عملية  أكثر  أي  سقراطيون  وإمــا  األمــور 
فهم يدرسون األمور كما هي على أرض 
الواقع ويخرجون بفكره منها أو بنظرية 

وليس العكس مثل األفالطونيين.
صاحب  أرسطوطاليس  كــان  هنا  مــن 
المدرسة المشائية ( اللوكيوم ) أهمية في 
حيث  الهلينية  الحقبة  تلت  التي  القرون 

الواقع  ودراســة  التجريب  أصبح 
مدرسة  لخلق  األول  المنطلق  هو 

علمية حقيقية .
الفالسفة  مــن  أرســطــوطــالــيــس  يعتبر 
للفلسفة  ـــــي  األزل الـــثـــالـــوث  كـــونـــوا  الـــذيـــن 
اإلغــريــقــيــة والــعــالــمــيــة فــي نــفــس الــوقــت 
ولـــــن تــتــحــقــق لـــنـــا صــــــورة فــنــيــة كــامــلــة 
أنـــه  تــخــيــلــنــا  إذا  إال  ألرســـطـــوطـــالـــيـــس 
ديــمــوقــريــطــيــس  بــعــد  األول  الــفــيــلــســوف 
الذي أعلى من شأن التجربة والمالحظة 
مؤسس  حــال  بــأي  يعتبر  أنــه  كما  العلمية 
أصبح  وهــكــذا   ( الــصــوري   ) المنطق  علم 
أرســـــطـــــو هـــــو الـــشـــخـــصـــيـــة األولـــــــــى فــي 
الفلسفية  القضايا  حيث  الوسطى  العصور 

والمنطقية المعدة سلفا .
اآلن عليك ان تختار إما أن تكون مثاليا 
( أفالطونيا ) أو أن تكون عمليا (أرسطيا) 
ولوحتنا اليوم هي لوحة أرسطوطاليس 
للفنان اإليطالي العبقري فرانشيسكو هايز 
من  استلهاماً   ١٨١١ عــام  رسمها  والــتــي 

أحد التماثيل الرومانيه ألرسطوطاليس.

الكبير  الفرنسي  والنحات  التشكيلي  الفنان  يكن  لم 
اوجست رودان من محبي استنساخ الموديل في أعماله 
كما هو بل كان رودان يفضل أن يستعين بالموديل إلبراز 
التفاصيل فقط من هنا قل وجود تأثير الموديل الكامل 

على أعمال رودان 
وفي ذات مرة كان رودان مكلف بصنع مجموعة من 
القطط النحتية التي سوف تزين جمعية محبي القطط 
كان  عمله  ينجز  أن  عبثاً  محاولته  وأثــنــاء  بــاريــس  فــي 
عنه  يرضى  ال  ألنه  العمل  تشكيل  بإعادة  يقوم  مرة  كل 
وفي النهاية قّرر رودان أن يستعين بموديل .. أي بقطة 
قطه  مــواء  سمع  عليها  يحصل  أيــن  مــن  تفكيره  وأثــنــاء 
تموء بباب بيته وكأنها معجزة ففتح الباب ووجد قطة 
فابتسم  والجوع  البرد  من  ترتجف  وهي  بالباب  تتمسح 
لها (مــرحــبُــا ســيــدة قــطــة) وأدخــلــهــا ووضـــع لها الطعام 
وأثناء انشغالها بالطعام قّرر أن يأخذ لها هذه الوضعية 
العمل  أمــر  وشــاع  بالفعل  ونجح  تأثيًرا  األكثر  الحركية 
واحتفظ  الكثير  منه  وبـــاع  النسخ  مــئــات  بنسخه  فــقــام 
تيمنًا  قطة)  (السيدة  عليها  يطلق  وكــان  بالقطة  رودان 

بأول لقب أطلقه عليها.

العاصمه  فــي  الــفــن  صــــاالت  إحــــدى  أقــامــت  أن  بــعــد 
النمساوية فيينا معرًضا خاًصا بأهم وأعرق الرسومات 
هذا  اختتمت  الفن  من  النوع  هذا  ومشاهير  التوضيحية 
ــنــادر بــمــزاد عــلــى بــعــض األعــمــال المملوكة  الــمــعــرض ال
بين  متنوًعا  عمالً   ٩٠ من  أكثر  المزاد  وضــم  ألشخاص 
الملفت  لكن  عشر  الــثــامــن  والــقــرن  عشر  الــرابــع  الــقــرن 
إحدى  كانت  المزاد  طاولة  اكتسح  الذي  العمل  أن  للنظر 
النوتات الموسيقية التي رسمها الفنان الفلورنسي الشهير 
بيعت  والــــذي   (١٣٠٢-١٣٤٠  ) جــويــدا  بــونــا  دي  باتشينو 
إحدى النوتات الموسيقية المحاله برسوماته بـ١٣ مليون 
برسومات  محالة  صفحة   ٢٠ من  مكونه  والنوته  يــورو 
نوتة  أغلى  النوتة  هذه  تصبح  وهكذا  لبوناجويدا  مختلفة 

موسيقية في التاريخ .

بوناجويدا وأغلى 
نوتة موسيقية

رودان والسيدة قطة
إيـــحـــاءات الــكــتــلــة فـــي الـــفـــراغ هي 
صلب عملية التشكيل والنحت للمادة 
ــعــتــبــر الــتــجــســيــد أو  الــصــلــبــة وربـــمـــا يُ
الــتــجــســيــم أحــيــانــا دربـــــا مـــن دروب 
إلى  تطمح  الكتلة  لعل  إذا  التقريرية 
الــمــزيــد مـــن الــتــحــرر وتـــحـــت شــعــار 
النحت  مدارس  تمضي  التحرر  فكرة 
الـــحـــديـــث نـــحـــو خـــلـــق آفــــــاق جـــديـــدة 
آرب  جين  الفرنسي  فعله  فما  للكتلة 
هــو ذاتـــه مــا قــصــده الــمــصــري زوســر 
النحتية  الكتلة  بثقل  فقاموا  مــرزوق 

مــع أعــطــائــهــا لــمــســات تــشــعــرنــا دائــمــا 
طريقتهم  على  لجسد  مـــدارات  أنــهــا 
الــــخــــاصــــه فـــلـــيـــس مـــــن الـــصـــعـــب ان 
قلنا  كما  لكن  الجسد  وجــود  نستشف 
من وجهة نظر تلك التقنيه الحداثية.
جليا  تتبدى  الــمــدرســة  هــذه  ولــعــل 
فــي قــطــر فــي أســلــوب الــفــنــان سيف 
الـــــكـــــواري والــــــــذي أظــــهــــر اهــتــمــامــا 
ــالــنــحــت عـــلـــى عـــكـــس مـــا هـــو شــائــع  ب
وحــصــل   ١٩٥٦ عــــام  ولــــد  قــطــر  فـــي 
من  الفنية  التربية  بكالوريوس  على 

 ١٩٧٨ عــام  بالقاهرة  حــلــوان  جامعة 
في  الفنيه  للتربية  مــدرســا  عمل  ثــم 
ماجيستير  عــلــى  حــصــل  حــتــى  قــطــر 
فــي الــرســم مــن جامعة جــورج تــاون 
مـــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
١٩٨٤ وكانت له أعماله المتميزة في 
انشغاله  مــن  الــرغــم  على  النحت  فــن 
نعرضه  الذي  وعمله  األداري  بالعمل 
ــيــوم هــو الــعــالقــة األســـريـــة التي  لــه ال
تتبدى فيه تلك الفكرة الحداثية بكل 

وضوح.

عــالقــة أسـريـة

أجنات بدناريك فنان أوروبا الشرقية األشهر

أرسطوطاليس

آفاق تشكيلية

تمثال للموسيقار ريختر في متحف بوشكينلندن تستضيف معرض لوسيان فرويد
بورتريه   - النــاســيــونــال  فــي  حالًيا  قــام 
لحفيد  معرض  أول  لندن،  في  جاليري 
ــنــفــس الــشــهــيــر، فـــرويـــد الــفــنــان   عـــالـــم ال
لــوســيــان - فــرويــد بــعــد رحــيــلــه فــي عــام 
لوحات  أغــلــى  لــوحــاتــه  تعد  والـــذي   ٢٠١١
وذلــك  الحياة  قيد  على  وصاحبها  تــبــاع، 
حــتــى ٢٧ مــايــو الـــقـــادم. يــلــقــى الــمــعــرض 
وحتى   ١٩٤٠ عام  من  الفترة  على  الضوء 
على  ويركز  الفنان،  هذا  حياة  في   ٢٠١٠
العشر سنوات األولى في حياته، من بين 
هذه األعمال لوحة الفتاة والقطة والرجل 

والريشة والفتاة ذات القبعة. 

ــفــنــون  ــل جــــــرت فـــــي مـــتـــحـــف بـــوشـــكـــيـــن ل
الستار  أزيــح  احتفالية،  موسكو  في  التشكيلية 
ــانــو الـــروســـي  ــي ــب ـــعـــازف ال فــيــهــا عـــن تــمــثــال ل
الحدث  وكرس  ريختر.  سفياتوسالف  الكبير 
ارتبط  الـــذي  الــفــنــان،  مــيــالد  بعيد  لالحتفال 
اســمــه بــهــذا الــمــتــحــف. حــيــث إن ريــخــتــر بــدأ 
بالعمل مع فرقة اوبرا «اوديسا» داخل جدران 

هذا المتحف عندما كان عمره ١٥ عاًما.
روسيا  في  المولود  ريختر،  البيانو  وعازف 
جميع  في  واسعة  شهرة  اكتسب   ،١٩١٥ عــام 
بين  للجمع  ســعــيــه  خـــالل  مــن  الــعــالــم  أنــحــاء 
غني  تمازج  في  الموسيقى  من  مختلفة  أنــواع 

ليجّسده في أعماله الفنّية. 

بقلم : باسم توفيق 

ال تتوقف النبالة في الفن إال حينما 
يــتــوقــف الــشــعــور بــحــب اإلنــســانــيــة وال 
تتوقف اليد التي ترسم عن زرع الرمز 
تــذوق  عــن  الــقــلــوب  تتوقف  حينما  إال 
الرموز ... الفن هو ذلك الشعور العميق 
بحاجتنا لتجسيد المشاعر والرمز في 
إطار من التوازن . الحقيقة لقد أعيتنا 
الــنــظــريــات واألقــــاويــــل كــلــمــا حــاولــنــا 
الفنانين  مــن  الــعــديــد  لــعــوالــم  الـــولـــوج 
خرجوا  الذين  الفنانين  تلكم  وخاصة 
عن إطار الشهرة العالمية على الرغم 
من شهرتهم الشعبية والزمنية وقبل 
علينا  بعينه  فنانا  بالحديث  نخص  أن 
ــبــدايــة أن فــنــانــي ذلــك  أن نــقــر فـــي ال
تم  ربما  ـــا  أوروب مــن  الشرقي  الجناح 
تجاهلهم احيانا عن غير قصد وأحيانا 
أخــــــرى عــــن قـــصـــد فـــالـــنـــاظـــر بــعــمــق 

لمعاجم تاريخ الفن يجد بسهولة ذلك 
الفن  فــي  غربي  هــو  مــا  لكل  التكثيف 
شرقي  هو  ما  لكل  وتهميش  األوربـــي 
فـــي الـــفـــن األوربــــــي لـــدرجـــة أنــــه من 
الصعب أحيانا أن تجد فنانا واحدا من 
أوروبا الشرقية في معظم المصنفات 

الــتــي تــتــنــاول الــفــن الــتــشــكــيــل الــغــربــي 
كوحدة تاريخية . على أية حال فالفن 
كالكائن  ويصبح  الحدود  عبر  يسافر 
الحي الذي يفرض وجوده على الرغم 
أوروبــا  أقاليم  احــد  في   . تجاهله  من 
واإلحساس  بالفن  تشع  التي  الشرقية 

نــــــشــــــأ فــــنــــان 
عـــظـــيـــم 
يــنــتــســب 

إلـــى رومــانــيــا 
تلك األقليم القديم 

والثري والذي تنقل بين 
أحـــضـــان تــكــتــالت جــغــرافــيــة 

كــثــيــرة وبــالــتــحــديــد فـــي أورســـوفـــا 
ولــــد عـــمـــالق مـــن عــمــالــقــة الـــفـــن في 
الكبير  الــفــنــان  وهــو  الشرقية  أوروبــــا 
أجنات بدناريك والذي يقول عنه أحد 
معاصريه ( لقد تخطى أجنات حدود 
المدرسة الرمزية حتى انه أصبح أكثر 
ولقد  أنفسهم  الرمزيين  من  بساطة 
تــعــدى أيــضــا شغفه لــكــونــه بــاحــثــا في 
المحلية  الشعبية  الحكاية  تضاعيف 
فــأصــبــحــت أعـــمـــالـــه رمـــــــوزا بــديــهــيــة 
على  سريعة  لــالصــالــة )  وفــي نــظــرة 
بأكثر  مــرت  انها  نجد  أجــنــات  أعــمــال 

من 
مــــرحــــلــــة 
مراحل  مــن  مرحلة  وكــل 
في  مهم  بمؤثر  تأثرت  أعماله  تطور 
البداية نستطيع أن نطلق على المرحلة 
االكتشاف  مرحلة  أعماله  من  األولــى 
بمؤثرين  مرتبطة  الــمــرحــلــة  وهـــذه 
انفتاح  والثانية  الــدراســة  فترة  أولهما 
أجـــنـــات بـــدنـــاريـــك عــلــى عـــوالـــم الــفــن 
عواصم  عدة  بين  تنقله  أثناء  الحديث 
األولــى  بالموجات  تأثر  حيث  أوربــيــة 
ـــتـــاج هـــذه  ــلــفــن الـــحـــديـــث وكــــانــــت ن ل
شكلت  التي  الــنــواة  تلك  هــي  المرحله 

أسلوب اجنات فيما بعد .



بن  القاسم  بن  إسماعيل  هو   (١٣٠- ٢١١)
سويد، يكنى أبا إسحاق، ولكن «أبا العتاهية» 
يشتغل  نبطيا  أبــــوه  كـــان  عــلــيــه.  غــلــب  لــقــب 
األنــبــار،  قــرب  التمر)  (عين  مــن  بالحجامة 
وضاقت به الحال فانتقل بأهله وولــده إلى 
الفخار  بصنعة  زيــد  االبــن  فاشتغل  الكوفة، 
وبيعها، واختلف أخوه «إسماعيل» إلى اللهو 
والبطالة، حتى أشركه أخوه في عمله. وفي 
هذه الفترة من حياته، برع في نظم الشعر، 
والشباب  الفتيان  من  المتأدبون  به  وتسامع 
فقصدوه واشتهر شعره. ثم عزم على قصد 
بــغــداد مــع صــديــقــه «إبــراهــيــم الــمــوصــلــي»، 
وذهبا غير أن أبا العتاهية لم يحمد قصده 
متضاربة،  حياته  وكانت  الكوفة.  إلــى  فعاد 
خــالــط فيها أهـــل الــلــهــو والــمــجــون، وعــاش 
شطرا من حياته فيها، حتى قيل إنه «ماجن 
مــن أهــل بــغــداد»، ثــم انــصــرف إلــى الــزهــد، 
فعرف بذلك في زمانه، وظل المؤرخون في 

تضارب حول زهده ومجونه حتى وفاته.
 عرف أبو العتاهية طريق قصر المهدي 
عــن طــريــق صــديــق اســتــدعــاه إلــيــه، فاستمع 
به  فأعجب  العتاهية  أبــي  شعر  إلــى  المهدي 
ونال رضاه. وكان أبو العتاهية دميم الوجه 
زوجة  جارية  به  تــرض  فلم  المنظر،  قبيح 
المهدي «عتبة» رغم أنه ذكرها في شعره 
وتعلق بها. ولما جاء الرشيد كان أبو العتاهية 
قد أعــرض عن الشعر فطلب إليه أن يعود، 
فأبى، فحبسه في منزل مهيأ حتى عاد إلى 
الشعر، ولزم الرشيد، وقد مدح بعد الرشيد، 
األمين، فالمأمون، ومات سنة ٢١١، وكانت 

والدته في عين التمر سنة ١٣٠.
وألجل النبوغ وهذا التفوق وهذه الشاعرية 
الخصبة ، كــان أبــو العتاهية عند كل األدبــاء 
والشعراء أشعر أهل زمانه بال منازع ، ولذا 
ولقي   ، رفيعة  بمنزلة  الخلفاء  خصه  فقد 
عندهم مــن الــرفــعــة والــتــقــديــر مــا لــم يكن 

لغيره .
وكـــــــــان إلـــــــى جــــانــــب ذلـــــــك يـــمـــلـــك مــن 
االستعدادات والقدرات الفكرية قدراً كافياً ، 
ومن النضج المبكر الذي يالحظ في ظهور 
ما  وهـــذا   . مبكر  وقـــت  فــي  الفنية  ملكاته 
أقــدام  على  الــوقــوف  على  مقدرته  لنا  يفسر 
كان  وربما   ، بغداد  في  الخليفة  أمــام  ثابتة 
قـــد حــظــي فـــي الــكــوفــة بــنــصــيــب وافــــر من 
الثقافة والمعرفة ، وإن لم يكن يعدل ذلك 
القسط األوفر والحفظ األكمل بعد استقراره 
بــبــغــداد ، الــشــيء الــــذي عــمــل عــلــى تخليص 
التي  الــشــوائــب  تلك  مــن  ومــيــولــه  شخصيته 
فقد   . عمره  مقتبل  في  سلوكه  تلوث  كانت 
روى أن أبا العتاهية كان يسكن الكوفة ، فلما 
إبراهيم  مع  قدم   ، الشعر  على  اقتداره  رأى 
الموصلي إلــى بــغــداد ثــم افترقا ، ونــزل هو 
الحيرة ، ثم اشتهر ذكره وسمع به الخليفة 
المهدي فأقدمه إلى بغداد ، فدخل عليه أبو 
اتصل  ثم   . جوائزه  ونــال  وامتدحه  العتاهية 
بالخلفاء من بعده ، وله أخبار مختلفة مع 
الهادي وهارون الرشيد واألمين والمأمون ، 
وكلهم كانوا معجبين بأشعاره ، وأثنوا عليه 
صالتهم وقدموه على غيره ، ألنه كان إلى 
جانب نبوغه واقتداره على قول الشعر « حلو 

اإلنــشــاد ، مليح الــحــركــات ، شــديــد الــطــب ، 
حسن الهيئة والمظهر ، حلو الكالم لينه «. 
ولكنه ما لبث أن عدل عن قول الشعر إلى 
التصوف ، فترك منادمة الخلفاء ، وتزهد ، 
وأخذ يذكر الموت وأهواله ، فحبسه الرشيد 
 ، الشعر  إلــى  فعاد   ، فأطلقه  عنه  رضــي  ثــم 

ولكنه ترك الغزل والهجاء حتى توفي .
األثر الديني في شعـره

بــخــالف مـــا قــيــل ويـــقـــال عــنــه ، كـــان أبــو 
العتاهية مسلماً يؤمن باهللا وبحدوث العالم 
ـــيـــوم اآلخـــر  ويـــقـــول بــالــبــعــث والـــحـــســـاب وال
.. يــصــرح فــي شــعــره بــالــديــنــونــة والــحــســاب 
الكتاب  مــن  معانيه  مــن  الكثير  ويستشف 
والسنة . لكنه وعلى الرغم من هذا كله ، اتهم 
بالكفر والزندقة تارة ، وبأنه يقول بمذهب 
الفالسفة ممن ال يؤمنون بالبعث تارة أخرى 

.. واعتمدوا في تقولهم عليه على الكثير من 
الظن الذي هو أقرب إلى الشك منه إلى اليقين 
. ومما ال شك فيه أنهم قـد ظلموه أيما ظلم 
، ذلك أنه ال يحمل في شعره رسالة جديدة 
، وال يضع مبادئ فلسفية خاصة ، وإنما يضع 
روح الدين ومبادئه في معان جديدة وقوالب 
شعرية تدعو إلى احتقار الحياة الدنيا وتعظيم 
اآلخرة . ومن العجب أن يتقول البعض عليه 
الفاحص  النظر  عناء  نفسه  يكلف  أن  دون 
عنه  كتب  مــا  مطالعة  حتى  وال  شــعــره  إلــى 
الثقات من أدبــاء عصره .. كان أبو العتاهية 
دائم التوكل على اهللا كثير الحمد له ، راض 
من  بالحاضر إذا قورن بالمستقبل ، متخذاً 

أحداث الزمان وكر األيام مواعظ وعبرا :
إنــا باللــه وحـــــده وإليـه إنمـا الخيـر كله في 

يديه

أحمد اهللا وهو ألهمني الحمد على المن 
والمزيد لديه

كم زمـان بكيت منه قديماً ثم لما مضى 
بكيت عليــه

فــي كلماته ، نــبــرة من  إنــك تحس دائــمــاً 
الصدق والثبات على المبدأ .. استمع إليه وهــو 

يهجــو الملوك :
ـوا فـال يكـن لك  إن الملـوك بــالء حيثمـــا َحلـُّ

في أكنافهـــم ظـــل
جــاروا  غضبوا  هـم  إن  بقوم  ترجى  مـــاذا 

عليك وإن أرضيتهم ملـوا
تــخــدعــهــم  ظــــنــــوك  لـــهـــم  نـــصـــحـــت  وإن 

واستثقلـوك كمـا يستثقل الظــــل
فــاســتــغـــــن بــــاهللا عـــن أبــوابــهــم كــرمــــــــا إن 

الوقــوف علـى أبوابهــــم ذل
وقال أبو العتاهية : ماتت بنت المهدي ، 
فحزن المهدي عليها حزناً شديداً حتى امتنع 
أعزيه  أبياتاً  فقلت   ، والــشــراب  الطعام  عــن 
بها ، فوافيته وقــد سال وضحك وأكــل وهو 
يقول : «ال بد من الصبر على ما ال بد منه 
، ولئن سلونا عمن فقدنا ، ليسلون عنا من 
يفقدنا ، وما يأتي الليل والنهار على شيء إال 
أبلياه». فلما سمعت هذا منه قلت: يا أمير 
المؤمنين ، أتأذن لي أن أنشدك؟، قال: هات 

، فأنشدته:
وكــل  اختالفهمــا  يبـلى  ال  للجـديــن  مــا 

غصـن جديـد فيهمــا بــال
يا من سال عن حبيب بعد ميتته كم بعد 

موتك أيضا عنك من سال
كـــأن كـــل نعيـــم أنــت ذائقـــه من لذة العيش 

يحكي لمعــة اآلل
لتلعبـــن بــك الدنيا وأنت تـــرى ما شئت من 

عبـر فيها وأمثـــــال
فمــا  وإال  صالحـــة  كل  إال  الموت  حيلة  ما 

حيلـــة فيــــه لمحتـــال
فــهــذا قـــول شــديــد يــقــول يلقيه فــي وجــه 
الخليفة ، فيه تعريض الذع ، ولكنه مغلف 
التزهيد  بصياغة  ومــوشــى   ، الــوعــظ  بنسيج 
التي تجعل ثقيله سهالً بل محبوباً إلى نفس 
المهدي الذي قال له بعد اإلنشاد: «أحسنت 
ويـــحـــك وأصـــبـــت مـــا فـــي نــفــســي ووعــظــت 
وأوجزت». ثم يعدل عن منادمة الخلفاء إلى 
الزهد والتصوف ، وتاب توبة صادقة ابتعدت 
بــه حتى عــن الــنــاس الــذيــن كــانــت لــه معهم 
قــصــة أخــــرى. فــقــد لــقــي مــن الــنــاس ضــالالً 
وفساداً ، كما وجد منهم عنتاً وبالًء ، فتكونت 

في نفسه هذه الصورة القاتمة عنهم :
بــرمـــــت بــالــنـــــاس وأخــالقــهــــــــم فــصــرت 

أستأنس بالوحدة
مــا أكــثــر الــنــاس لمعمر ومـــا أقــلــهــم فــي 

منتهى العــــدة
والـــواقـــع أنـــه كـــان بــرمــا بــالــنــاس ساخطاً 
بن  محمد  عــن  الصولي  حــدث  فقد  عليهم 
أبــي العتاهية قــال : جــاذب رجــل من كنانة 
 ، الكناني  شيء ففخر عليه  أبا العتاهية في 
واستطال بقوم من أهله ، فقال أبو االعتاهية:
دعنـــي مــن ذكـــر أب وجـــد ونسب يعليك 

سور المجــد
وطاعة  والــزهــد  التقى  فــي  إال  الفخر  مــا 

تعطي جنان الخلــــد

طرائف من األدب العربي

أبو  العتاهية

شعر - محمد إبراهيم السادة

كم في الرؤى

كم في الرؤى ِمـن أُمنِـياٍت تَْعـُذُب
يَْخـتاُل فيها الَمـْرُء ُسـْحباً يَـرَكُب

ويَذوُق َطْعـَم الـَمْجِد ِفي َغَفواتـِِه
حِو تَـْخـبوتَهُرُب لـكنـها بالـصَّ

ويسـيُر َرْكُب األُمنـياِت بِـخاِطري
من بَعِد مـا أَْغَفْت ُجـُفـوني ُمْتَعُب

ـليَق وأَْعـتَلـِي ـيَر الطَّ فأرانَي الـطَّ
َرْطَب الُغصوِن اْنسـاَب َصوتي ُيطِرُب

وأَرانـَي المـّالَح أَْبـَحـَر موِغـالً
ـٍة أمواُجـها تـتـالعُب فـي لُـجَّ

ِّي فوَق ُمـْهـٍر ُمْسـَرٍج وأَرى بأَنـ
فـي َعـْتـَمٍة يَـْعدووأنـّى ُيْطلَُب

َّـُه بِـَقواِئٍم تَـَطـأُ األَِديـَم كـأَنـ
ُب َجـْمـٌر َفـتَرجوَغـْيـَرُه يَـتَلَهَّ

يـَْطوي الَفـالَة وراَءه نَـْقـٌع َكـأ
ّن َقـتَاَمـُه يَـوٌم َعـبُوٌس ُمـْرِعُب

نَـْحَو الذي ُكـلُّ األَمـاني ِعـْنـَدُه
َد واِقـعاً ال ُيْكـَذُب ِعـْلٌم تَـَجـسَّ

ُخلٌُق وِعـْلـٌم والَفراَسـُة َطـْبُعـُه
ولُِكـلِّ َمـْكـُرَمـٍة َفـأُمٌّ أَوأَُب

َفـتَراُه لِلـَجـَسِد الَعلِـيِل ُمداويَـاَ
ولِـَقـولِِه لَفـٌظ َجـِميٌل يَـْعُذُب

وَحَطْطُت َرْحلِي ِعنـَد َقـرٍم كّيـٍس
ـداِئـِد تَـْرُحُب أَْبوابُـُه ِعـنَد الشَّ

َُّق َمْسـلَِكْي ََّملـ ما الَماَل أَْطلُُب ما التـ
بَْل غايـَِتي َوجـٌْه بَُشـوٌش َطـيُِّب

وأهميتها  الطفل  ثقافة  عــن  الــحــديــث  إن 
ليس حديثا من باب الترف الفكري، وإنما هو 
الحياة..  ضروريات  من  ضرورة  عن  حديث 

وفــي هــذا اإلطـــار ال بــّد مــن التطّرق إلى 
مــفــهــوم الــثــقــافــة فـــي الــمــجــتــمــع قبل 

تــعــريــف ثــقــافــة الــطــفــل. فــالــثــقــافــة 
هـــي أســـلـــوب الــحــيــاة الــســائــد في 

قيَمه  تشمل  حيث  مجتمع،  أي 
وعاداته،  والفكرية،  الروحية 
وتــــقــــالــــيــــده، واتــــجــــاهــــاتــــه، 
ومنجزاته  وأدواتــه،  وقيمه، 
الــفــكــريــة والــفــنــيــة، وكـــلَّ ما 
يــتــمــّيــز بـــه أســـلـــوب الــحــيــاة 
أو  المجتمع  هــذا  فــي  السائد 
الــمــاديــة  الـــنـــواحـــي  مـــن  ذاك 

والمعنوية.
ثقافة أي مجتمع هي قيمه 

والخلقية  والــذوقــيــة  الــســلــوكــيــة 
وغيرها التي يستمّدها من عقيدته 

من  الــصــفــوة  إبــداعــات  ومــن  الدينية 
واألدب  والعلم  الفكر  مجال  في  أفــراده 

والــفــن، ومــّمــا يــســتــمــّده أيــًضــا مــّمـــــا أنتجته 
العبقريات األخرى لخير اإلنسانية.

وقــد تــعــّددت تــعــاريــف الثقافة إلــى درجــة 
الركون  يمكن  بتعريف  المْسك  فيها  صُعب 
عليه  وقــع  بالكاد  تعريفاً  هناك  أّن  إّال  إلــيــه، 
إْجــــمــــاٌع. صـــدر هـــذا الــتــعــريــف عـــن الــمــؤتــمــر 
المنعقد  الثقافية  الــســيــاســات  بــشــأن  العالمي 
تاريخ  بين  ما  بالمكسيك  ـ  مكسيكو  ـ  بمدينة 
إشــراف  تحت   ١٩٨٢ أغسطس  و٠٦  يوليو   ٠٦
منظمة اليونيسكو، جاء ما نّصه: «إن الثقافة 

اليوم  إليها  يُْنظر  أن  يمكن  الــواســع،  بمعناها 

والمادية،  الروحية،  السمات  ُجماُع  أنها  على 

مجتمًعا  تــمــّيــز  الــتــي  والــعــاطــفــيــة  والــفــكــريــة، 

تشمل  وهي  بعينها.  اجتماعية  فئة  أو  بعينه، 

تشمل  كما  الحياة،  وطرائق  واآلداب،  الفنون، 

الــحــقــوق األســاســيــة لــإلنــســان، ونــظــم القيم 

التي  هي  الثقافة  وإن  والمعتقدات..  والتقاليد 

تــمــنــح اإلنــــســــان قــــدرتــــه عـــلـــى الــتــفــكــيــر فــي 

تتمّيز  كــائــنــات  مــّنــا  تجعل  والــتــي  ذاتـــه، 

العقالنية،  في  المتمّثلة  باإلنسانية 

وااللــتــزام  النقد  على  والــقــدرة 

طريقها  وعـــن  األخـــالقـــي، 

إلــى  نــهــتــدي  ـ  الــثــقــافــة  ـ 

القيم ونمارس الخيار. 

اإلنسان  وسيلة  وهي 

نفسه،  عــن  للتعبير 

والــــــتــــــعــــــّرف عــلــى 

ذاتــــــــــه كــــمــــشــــروٍع 

وإلى  مكتمٍل،  غير 

إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــي 

والبحث  إنــجــازاتــه، 

عــن  تــــــــــــــوازٍن  دون 

ــــــوالٍت جـــــديـــــدٍة،  مــــــدل

وإبــــــــداع أعــــمــــاٍل يــتــفــّوق 

والثقافة  نفسه.»  على  فيها 

هي  السابق  التعريف  خــالل  مــن 

أية  شخصية  يمّيز  الــذي  العام  الطابع 

رقعة  فــي  القاطنين  الــســكــان  مــن  مجموعة 

النفسية  الــّســمــات  ويــرســم  معّينة،  جغرافية 

ـــواصـــل الــمــعــنــوي  ـــت لــلــفــرد أو الـــجـــمـــاعـــة، وال

الوطن  داخل  القاطنين  األفراد  بين  والفكري 

وأساليب   . بالمواطنين  عنهم  المعبَّر  الواحد، 

في  مــا  اســتــغــالل  وطـــرق  البيئة  مــع  تفاعلهم 

هذه البيئة لصالحهم .

الفم  معوج  أعرابي  وقف  ڈ 
عليه  فألقى  ـــوالة  ال أحــد  أمـــام 
قصيدة في الثناء عليه التماساً 
ــــوالــــي لــم  لـــمـــكـــافـــأة، ولـــكـــن ال

وسأله : يعطه شيئاً 
فرد  مــعــوجــاً،  فمك  بــال  مــا 

الشاعر:
لكثرة  اهللا  من  عقوبة  لعله 
ـــنـــاء بـــالـــبـــاطـــل عـــلـــى بــعــض  ـــث ال

الناس.
ڈ كــان أحــد األمــــراء يصلي 
القراءة،  في  يطيل  إمــام  خلف 
فــنــهــره األمـــيـــر أمــــام الـــنـــاس، 

وقال له :
الواحدة  الركعة  في  تقرأ  ال 

إال بآية واحدة .
وبعد  المغرب،  بهم  فصلى 
قــولــه  قـــــرأ  الـــفـــاتـــحـــة  قـــــرأ  أن 
أطعنا  إنــا  ربــنــا  وقــالــوا   ) تعالى 
ــا  ــون ســـادتـــنـــا وكــــبــــراءنــــا فــأضــل

السبيال ). 

الشعبي –  إلــى  رجــل  جــاء  ڈ 
وكان ذا دعابة – وقال :

إني تزوجت امرأة ووجدتها 
عرجاء، فهل لي أن أردها ؟

أن  تــــريــــد  كـــنـــت  إن  فــــقــــال 
تسابق بها فردها.

أن  أردت  إذا  رجـــل:  وســألــه 
أســتــحــّم فـــي نــهــر فــهــل أجــعــل 
وجهي تجاه القبلة أم عكسها؟ 
حتى  ثيابك  باتجاه  بل  قال: 

ال تسرق.
ـــــ وســـألـــه حــــاج: هـــل لـــي أن 

أحك جلدي وأنا محرم ؟ 
قال الشعبي: ال حرج.

فقال إلى متى أستطيع حك 
جلدي ؟ 

فــقــال الــشــعــبــي: حــتــى يــبــدو 
العظم .

ڈ دخــل عــمــران بــن حطان 
عـــلـــى امـــــرأتـــــه ، وكــــان  يــــومــــاً 
عـــمـــران قــبــيــح الــشــكــل ذمــيــمــاً 

حسناء  امــرأتــه  وكانت  قصيراً 
في  ازدادت  إلــيــهــا  نــظــر  فــلــمــا 

وحسناً  عينه جماالً 

النظر  يديم  أن  يتمالك  فلم 
إليها فقالت : ما شأنك ؟ 

لــقــد  هللا  ــــحــــمــــد  ال  : قــــــــال 

أصبحت واهللا جميلة 
وإيــاك  فإني  أبشر   : فقالت 

في الجنة. 

قــــــال : ومــــــن أيــــــن عــلــمــت 
ذلك؟. 

مثلي  أُعطيت  ألنــك   : قالت 
بمثلك  ابتُليت  وأنـــا  فــشــكــرت، 

فصبرت ..
والصابر والشاكر في الجنة. 
ڈ  قيل لحكيم : أي األشياء 

خير للمرء؟ 
قال : عقل يعيش به. 
قيل : فإن لم يكن؟. 

قال : فإخوان يسترون عليه 
قيل : فإن لم يكن؟ 

إلى  به  يتحبب  فمال   : قــال 
الناس 

قيل : فإن لم يكن؟ 
قال : فأدب يتحلى به. 

قيل : فإن لم يكن؟ 
قال : فصمت يسلم به. 

قيل : فإن لم يكن؟ 
ـــريـــح مــنــه  قـــــال : فـــمـــوت ي

العباد والبالد.

شعر: محمود سامي البارودي

اْلَجْهِل   ِ َطاَعة  ِفي  اْلِحْلِم  نَِذيَر  َعَصْيُت 
َعْقلِي اْلَمَها  ُحبِّ   ِ َمْرَضاة  ِفي  َوأَْغَضْبُت 

بَا  َوالصِّ
َ
اْلبََطالَة  أَْرَساَن  َونَاَزْعُت 

َقْبلِي أََحٌد  يَْأتَِها  لَْم   ٍ َغايَة  إِلَى 
فإنني  لومي،  غيِر  حديٍث  في  فخْذ 

شغِل في  مالمَك  عْن  الغواني  بجَبّ 
 ألسٍن

َ
إذا كاَن سمُع المرِء عرضة 

َوالختِل  ِ للخديعة  إالَّ  هَو  فما   
ُرَوْيَدَك، الَ تَْعَجْل بِلَْوٍم َعلَى اْمِرىء ٍ 

يُْسلِي َما  ْهِر  الدَّ َفِفي  نَْفٍس،  َهَوى  أََصاَب 
الحجا  ذي  المرِء   

ُ
صبوة  بعاٍر  فليسْت 

الخبِل أذى  من  أخالقُه  سلمْت  إذا 
ٍ ة  َوإِنِّي َوإِْن ُكْنُت اْبَن َكْأٍس َولَذَّ

يَْوَم اْلَكِريَهة َواْألَْزِل لَُذو تُْدَرإٍ 
  
ٌ
َخِفيَفة  َجاِل  الرِّ َوأَْحالَُم  َوُقوٌر، 

يغلي مرجلها  الحرِب  َوناُر  صبوٌر، 
َفإِنََّما  َغْيِري،  ْلَماُء  الظَّ َراَعِت  إَِذا 

نبلي وأنجمُه  قوسي،  الدجى  هالُل 
والظبا  والليِل،  والخيِل،  الوغى،  ابُن  أنا 

واْلَحلِّ َواْلَعْقِد،  ْأِي،  َوالرَّ اْلَقنَا،  َوُسْمِر 
 
ً
َقريبَة  اْلَمَعالي  َظنَّ  لِلَِّذي  َفُقْل 

بالهزِل يدرُك  الجدُّ  فليَس  رويداً، 
لَِفاتٍِك  إِالَّ  اآلَماُل  تَْصُدُق  َفَما 

 العذِل
ُ
إذا همَّ لْم تعطفُه قارعة 
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َعَصْيُت نَِذيَر اْلِحْلِم

من أعمال الفنان سنان المسلماني



أثينا

السيمفونية

أصبحت الشعوب القديمة تعبر عن مدى تحضرها ورقيها 
فــي صـــورة مــا وصــلــت الــيــه مــن حكمة وبــالــتــالــي أصبحت 
الحكمة جـــزءا هــامــا فــي مـــوروث هــذه الــحــضــارات وتراثها 
الفكري من هناك كانت الحكمة في طريقها للتجسيد منذ 
قرون قبل الميالد فأصبح هناك شكل عبادي كبير لها حيث 
لنا  يظهر  حتى  تكون  ما  أبهى  صــورة  في  األغــريــق  جسدها 

مدى اهتمامهم بالحكمة .
وبالتالي  مولد  لها  يكون  ان  فيجب  ربة  الحكمة  كانت  اذا 
أيضا  ورمــزي  لطيف  بشكل  مولدها  تحكي  األساطير  كانت 
ميتيس  حملت  ولما  ميتيس  بالحورية  زيــوس  ارتــبــط  فلقد 
اخبره الوحي بأن ابنه من ميتيس سوف يفعل به كما فعل هو 

بوالده أي أنه سوف 
يــقــتــلــه ويــســتــحــوذ 
فلم  الـــعـــرش  عــلــى 
حتى  زيوس  ينتظر 
تــلــد مــيــتــيــس وقـــام 
بــــابــــتــــالعــــهــــا ولـــمـــا 
ابتلعها شعر ببعض 
الــــــــدوار فــــي رأســــه 
فـــطـــلـــب مـــــن ابـــنـــه 
هــيــفــايــســتــوس الـــه 
الحدادة أن يضربه 
بـــمـــطـــرقـــتـــه فــــوق 
يخفف  لكي  رأســـه 
مـــــن األلـــــــــم ونـــفـــذ 
أوامر  هيفايستوس 
والده فضرب رأس 
بالمطرقة  زيــــوس 
فـــإذا بـــرأس زيــوس 

ينشق وتخرج منه الربة أثينا ربة الحكمة مدججة بالسالح 
الــذي  الشهير  الــرمــز  ذلــك  الفكر  مصباح  يدها  فــي  وتحمل 

استخدم كثيرا فيما بعد .
كانت الربة أثينا ( مينرفا عند الرومان ) ربة عذراء وهذا 
هذه  وكــل  واإلنــجــاب  الـــزواج  تحتمل  ال  الحكمة  ألن  بالطبع 
األمور التي قد تجعل منها حمقاء وتجردها من الحكمة من 
هنا كانت تتميز بأنها عذراء واصبح هذا اللقب من أهم ألقابها 
( اثينا بارثينوس ) أي الربة أثينا العذراء ويسمى معبدها الذي 
اليزال قائما حتى اآلن البارثينون أي معبد الربة أثينا العذراء 
أي  وبروماخوس  المنتصرة  أي  نايكي  أيضا  أسمائها  ومــن 
من  كــان  الصفات  هــذا  كل  تمثل  تماثيل  لها  وكــان  المحاربة 
أشهرها تلك التماثيل التي نحتها لها الفنان الكبير فيدياس 
في القرن الخامس قبل الميالد وهو ايضا الذي صمم وبنى 
بالد  كل  في  ربة محبوبة  الربة اثينا  الشهير . كانت  معبدها 
منها  وجــعــل  األغــريــق  عند  الحكمه  ألهمية  نــظــرا  األغــريــق 
اقليم اتيكا معبودته األولــى وراعيته حيث تحكي األسطورة 
في  احقيتها  على  معها  تنافس  البحر  اله  بوسيدون  اإللــه  أن 
ضم اقليم اتيكا وفرض سيطرته عليه فقام اآللهة بالتحكيم 
بينهما وطلبوا من كل واحد منهم ان يقوم بعمل ينفع األقليم 
فضرب بوسيدون البحر بعصاته فانشق وخرج منه حصان 
األكروبولوس  تل  لمست  أثينا  ولكن  بالسالح  مدجج  مجنح 
األثيني بصولجانها فخرجت شجرة زيتون فحكم اآللهة لها 
ألنها رمزت للسالم والخير من هنا كانت أهم ربات الصناعة 
عند االثينين ايضا وكلنا ندرك مدى اهمية الزيتون بالنسبة 
لبالد اليونان والذي قامت عليه صناعات كثيره جدا وكانت 
لها اعياد كبيرة كانت تقام في كل عام وكانت تسمى البانثينايا 
وكانت الربة اثينا راعية الصناع والفالسفة والمفكرين وكانت 

تهتم أيضا باألذكياء .

مسرح األمفياتيرتروم
جديد المسرح
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الشاهنامة في بلدية درسدن

آفاق فكريةآفاق فكرية

ويكتب  حركات،  عدة  من  يتكون  موسيقى  مؤلف  هي 
عادة من أجل األوركسترا. وقد نشأ هذا النوع من التأليف 
أيدي  على  تطور  ثم  عشر،  الثامن  القرن  في  الموسيقي 
الثامن  القرنين  في  الكالسيكية  الموسيقى  أعــالم  بعض 
عــشــر والـــتـــاســـع عــشــر، وأواســــــط الـــقـــرن الــعــشــريــن حتي 

الحالي. الشكل  على  استقرت 
ومـــنـــذ الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر فــقــد تــبــلــور الــبــنــاء الــعــام 

وهما: شقين  من  ليكون  للسيمفونية 
حــركــات حــيــث غــالــبــاً مــا تــحــتــوي الــســيــمــفــونــيــة عــلــى ٤ 
تليها  ثم  سوناتا  نمط  على  سريعة  بحركة  تبدأ  حركات، 
تكون  إمـــا  ثــالــثــة  حــركــة  يتبعها  ثــم  بــطــيــئــة،  ثــانــيــة  حــركــة 
تطورت  وقد   - ثالثي  نمط  على  أو  المينبوويت  نمط  على 
السيمفونية  تختتم  ثــم  شــيــرزو  نــمــط  بــعــد  فــيــمــا  لتصبح 
بحركة سريعة على نمط روندو أو سوناتا أو اإلثنين معا.
بــعــزف  األوركــــســــتــــرا  تـــقـــوم  مــوســيــقــيــة  آالت  وتـــوجـــد 
ــنــوع  الــســيــمــفــونــيــة عـــلـــيـــهـــا، وتـــخـــتـــلـــف أحـــجـــامـــهـــا تــبــعــا ل

األوركسترا.
لفظين  إلى   «Symphony» اإلنجليزية  التسمية  ترجع 
ولــفــظــة  وتــعــنــي «مـــعـــا،   «Sym» لــفــظــة وهــمــا  يــونــانــيــيــن 
كــامــالً  الــلــفــظ  يــصــبــح  لــذلــك  وتــعــنــي «صــــوت»   «phone»
بالعربية  له  ترجمة  وأقــرب   ،«Sounding Together»
التينية  لفظة  إلى  أيضا  ترجع  كما  جماعي».  «إنشاد  هي 

.«Symphonia» وهي

            بقلم: باسم توفيق

عن  يعبر  أمفياتيتروم  القديم  المصطلح  لعل 
كانت  فلقد  عامة  المسرح  خشبة  بــدايــات  تقليد 
دائري  النصف  المسرح  عن  تعبر  ببساطه  الكلمة 
أو النصف أهليجي الذي كان يستخدم للعروض 
الــمــســرحــيــة الــقــديــمــة األغــريــقــيــة والــرومــانــيــة 
وكـــذلـــك فـــي جـــزيـــرة تـــارنـــتـــوم لــكــن الــحــقــيــقــة 
وهو  آخــر  أصطالحا  تعني  اآلن  الكلمة  أصبحت 
األمريكان  المسرحون  أخترعها  مسرحية  تقنية 
هــذه  وكــانــت  يونانيين  بمسرحيين  بــاالســتــعــانــة 
القديم  المسرح  إحياء  فكرة  في  تتلخص  التقنية 
وأسلوب  وحــوار  مالبس  من  شكله  بدائيات  بكل 
حـــركـــي وحـــتـــى شــكــل الـــمـــســـرح نــفــســه فــقــد تــم 
مسرحية  عــــروض   ١٠ مــن  أكــثــر  وبــعــث  إحــيــاء 
وكانت  بل  وميناندر  ووارستوفانيس  ليوربيديس 
التي  القديمة  اليونانية  باللغة  الــعــروض  معظم 
في  متخصصين  يــد  على  للممثلين  تلقن  كانت 

هذه اللغة.
سبعينيات  في  المسرحية  الحركة  هذه  بدأت 
فيلم  إنتاج  السينما  قررت  حينما  الماضي  القرن 

مــيــديــا ورشــحــت لــه بطلة شــهــيــرة آنــــذاك وهــي 
فنانة األوبرا المعجزة ماريا كاالس وبعد النجاح 
المخرج  باباندريوس  يانيس  قرر  للفيلم  المدوي 
الــيــونــانــي الــمــســرحــي بـــرد الــعــمــل لــنــصــه األصــلــي 
واستعان بالموسيقي األسطوره فانجيليس والذي 
ألشهر  تصويرية  كموسيقى  موسيقاه  اشتهرت 
مسرحية  بإخراج  وقاموا  العشرين  القرن  أفالم 
لسوفوكليس  أنتيجومنا  ثــم  لــيــوربــيــديــس  مــيــديــا 
الفكرة  والقــت  ألريستوفانيس  أخــارانــي  أهــل  ثم 
نجاحا مدويا وخصوصا في اليونان وصقلية في 
للسياح  الــعــروض  قــدمــت  حيث  الصيف  مــواســم 
أصبح  الكبير  النجاح  هذا  وبعد  والمصطافين... 
المسرح  في  جديدة  حركة  األمفياتيتروم  مسرح 
الــحــديــث تــرتــمــي بــالــمــســرح عــائــدة فــي أحــضــان 

اإلبداعات األولى ألبو الفنون. 
وهـــنـــاك مــهــرجــان مــســرحــي شــهــيــر لــمــســرح 
أحيانا  عليه  يطلق  والـــذي  فقط  األمفياتيتروم 
اإلغريقي  التوجا  لــرداء  نسبة  التوجا)  (مهرجان 
كل  إيطاليا  بجنوب  تاوريمينيا  في  ويقام  القديم 
أكثر  فيه  وتــشــتــرك  أغسطس  شهر  فــي  عامين 

فرق التوجا األوروبية واألمريكية.

في  الــوثــائــق  ودار  العامة  المكتبة  تحتفل 
عاما   ١٥٠ بــمــرور  األلــمــانــيــة  درســـدن  بلدية 
الندوات  من  مجموعة  وتقيم  تأسيسها  على 
االحــتــفــال  هــامــش  عــلــى  الثقافية  واألنــشــطــة 
يوليو  من  عشر  الخامس  في  االحتفال  ويبدأ 
العامة  المكتبة  افــتــتــاح  تــاريــخ  وهـــو  الـــقـــادم 

بدرسدن.
تعتبر المكتبة العامة ودار الوثائق بدرسدن 
األلمانية  والمكتبات  الــوثــائــق  دور  أهــم  مــن 
وضمت  مبكر  وقــت  فــي  تأسيسها  تــم  حيث 
التي  والــمــخــطــوطــات  الــوثــائــق  مــن  مجموعة 
تعتبر من أندر الوثائق في ألمانيا والعالم على 
مخطوطة  نسخة  أول  تــضــم  فــهــي  اإلطــــالق 
إلنــجــيــل الــمــلــك جــيــمــس الــشــهــيــر كــمــا تضم 
الطبيب  جالينوس  لرسائل  نــادرة  مخطوطة 
والتي يرجع تاريخها للقرن الخامس الميالدي 
تعرف  مخطوطات  مجموعة  أيضا  وهــنــاك 
بمخطوطات الكرمة وهي المخطوطات التي 
كانت تضمها مكتبة كنيسة القيامة بالناصرة 

حــتــى الــقــرن الــعــاشــر الــمــيــالدي حــتــى نقلها 
أحد الرهبان إلى ألمانيا بعد تعرض المكتبة 

لحريق.
المكتبة  أن  االحــتــفــالــيــة  فــي  الــالفــت  لــكــن 
ســـــوف تـــقـــيـــم عـــــدة نــــــــدوات تـــنـــاقـــش فــيــهــا 
(الــشــاهــنــامــة) وهـــي تــلــك الــمــؤلــفــة الــتــراثــيــة 
الفارسية العظيمة الذي تضم جانباً من تاريخ 
بل  الــفــارســيــة  الشعبية  والــقــصــص  األســاطــيــر 
والتاريخ الحقيقي أيضا وتضم ترتيب األسر 
الحاكمة في بالد فارس منذ بدأت الحضارة 
الــفــارســيــة وهـــذا العمل الــمــوســوعــي واألدبـــي 
الممتع قام به األديب العظيم الفردوسي من 
السنين  عشرات  منه  واستغرق  طوس  مدينة 

حيث منح بكل حرف فيه ديناراً.
وتضم الشاهنامة (ومعناها كتاب الملوك) 
جانباً من تاريخ العالم القديم أيضا من بينها 
جانب مهم من تاريخ اإلسكندر األكبر وتاريخ 
العربية  الجزيرة  وشبه  الهند  ممالك  بعض 

في صورة أدب شعبي وحكايات.

نــادرة  مخطوطة  درســـدن  مكتبة  وتضم 
لــلــشــاهــنــامــة يــرجــع تــاريــخــهــا لــلــقــرن الــرابــع 
جميل  بخط  مكتوبة  وهــي  الــمــيــالدي  عشر 
مثل  المخطوطات  بعض  عكس  على  وكاملة 
مخطوطة األستانة كما أنها أكثر وضوحاً من 

مخطوطة دار الوثائق القومية بباريس.
وتــعــتــبــر الــشــاهــنــامــة أيــضــا إحـــــدى أقـــوى 
في  تــاريــخــا  تعتبر  والــتــي  الشرقية  الــمــالحــم 
معين  أهـــم  تعتبر  أنــهــا  كــمــا  ملحمة  صـــورة 
لكتاب األدب الفارسي منذ قرون فهي تضم 
أصــــول الــحــكــايــات الــفــارســيــة وتــضــم أشهر 
وخسرو)  (شيرين  قصة  مثل  الحب  قصص 
وقـــصـــص الــحــكــمــة أيـــضـــاً والـــحـــكـــمـــاء مثل 
حكايات الحكيم بزرجمهر الذي كان ناصحاً 

لكسرى أنوشروان الشهير.
اهتماماً  أبـــدوا  األلــمــان  أن  أيضا  ننكر  وال 
باألدب الفارسي فأول شروح  وعميقاً  واسعاً 
ظــهــرت لــلــشــاهــنــامــة نــفــســهــا كــانــت عــلــى يد 

األلمان مثل شروح (نلدكه).

رواية أنا عشقت 
للكاتب محمد منسي قنديل 

حبيبها  لـــتـــودع  ورد  وقــفــت  الــمــحــطــة،  رصــيــف  عــلــى 
حــســن قــبــل الــرحــيــل. وقــفــت هــنــاك.. ولـــم تــتــحــرك بعد 
الرواية  ببطل  دفعت  تلك  المتسمرة  وقفتها  ثانية.  ذلك 
تغلي  التي  القاهرة  إلى  الصغيرة  مدينته  من  رحلة  في 
محمد  دكـــتـــور  الـــرائـــع  روايـــــات  الــقــهــر.وكــكــل  شـــدة  مـــن 
يطوح  اجتماعية  أجواء  في  الرواية  تدور  قنديل  المنسي 
وتعود  والسياسي  االجتماعي  والعصف  العشق  بشخوصها 
في  قــنــديــل  المنسي  محمد  دكــتــور  ألســلــوب  الــروايــة  بــنــا 

 – الروح  انكسار   – الشهيرة  تحفته 
صدرت الرواية عن دار الشروق

كتاب الثورة
تأليف  وائل غنيم

صدر عن دار الشروق كتاب الثورة تأليف وائل غنيم الناشط الشهير 
اعتمد نجاُح الكثير من الثورات التاريخية على وجود قائد تتبعه 
الجماهير، ولكن في الثورة المصرية وغيرها من ثورات الربيع 

العربي كانت الفكرُة هي القائد والرمز والمحرك؛ ولذا كان ُعنوان 
هذا الكتاب: الثورة ٢٫٠ ، أو المفهوم الجديد للثورة.

عندما ظهر وائل ُغنيم على التلفزيون فور اإلفراج عنه، وتحدث 
أنحاء  فــي  استُشهدوا  الــذيــن  على  بــحــرارة  وبكى  وإخـــالص،  بعفوية 
مــصــر، حـــرك مــشــاعــر الــمــاليــيــن فــي مــصــر وخــارجــهــا، وزاد من 
تعاطفهم مع أهداف الثورة النبيلة. ومنذ ذلك اليوم واصل وائل ُغنيم 
دوره - الذي بدأ قبل الثورة بأشهر - في الحشد والعمل لبناء مستقبل 

أفضل لمصر.

(Symphony)



شخصيات من بلدياألمراض الشعبية

من األلعاب الشعبية

معتقدات شعبية

الذي  مــراد  عبداهللا  حسن  الفاضل  المعلم 
منطقة  أهل  وعرفه  الدوحة  منطقة  عرفته 
الريان ، هذا المعلم الفاضل علم معظم أبناء 
الدوحة خصوصا أبناء منطقته التي عاش فيها 
ثم اختير ليكون معلما في قصر الحاكم ألبناء 
يعيش  ومن  ورجالهم  اتباعهم  وأبناء  الشيوخ 
معهم ، ومعلمنا الفاضل يعرفه أبناء الجسرة 
القرآن  فعلمهم  خدماته  جليل  لهم  قدم  ألنه 
الكريم وأحكامه وقانونه وهذا ما أهله ليكون 
مدرسا ومعلما في منطقة الريان وفي قصر 
الــحــاكــم فـــكـــان يــطــلــق عــلــيــه مـــطـــوع الــشــيــوخ  
يرضي  أن  بد  فال  صعبة  مهمته  كانت  ولهذا 
الــطــرفــيــن يــرضــي طــالبــه وهـــم أبــنــاء العائلة 
ويرضي  األصدقاء  من  معهم  ومن  الحاكمة 
أولــيــاء األمـــور الــذيــن كــانــوا شــديــدي الحرص 
وأحكامه  الكريم  القرآن  أوالدهــم  تعلم  على 
وأصوله ألن من تعلم القرآن تعلم كل معانيه 

وتعلم  والمعرفة  والحكمة  األدب  معه  وتعلم 
المرجلة بأصولها وبكل ما تحتويه من معان 
سامية، ولذلك كان معلمنا الشيخ حسن مراد 
بينه  تـــوازن  وضــع  على  الــحــرص  كــل  حريصا 
وبين طالبه حتى يستطيع القيام بعمله وأداء 
القرآن  األوالد  يعلم  وجــه  أكمل  على  رسالته 
ويحببه  ونواهيه  وأوامـــره  وأحكامه  الكريم 
واستمرارهم  حضورهم  يضمن  حتى  إليهم 
القيم  نفوسهم  فــي  فيغرس  معه  وتواصلهم 
األخالقية والدينية ويؤلف بين قلوبهم ليجني 
ثــمــار عــمــلــه وجــــده واجـــتـــهـــاده بــعــد أن طبق 
المثل القائل ال تكن يابسا فتكسر وال تكن لينا 
حتى  الوسط  من  العصا  أمسك  فقد  فتعصر 
األمــور.  وأولــيــاء  الطلبة  األطـــراف  كــل  يرضي 
رحم اهللا معلمنا الفاضل الشيخ حسن عبداهللا 
مــــراد وجـــــزاه اهللا كـــل خــيــر وأســكــنــه فسيح 

جناته (إنا هللا وإنا إليه راجعون). على  يطلق  شعبي  اســم  (الــحــزازة) 
األمــراض  من  وهي  (الثعلبة)  مرض 
الــجــلــديــة الــتــي تــصــيــب الــجــســم ابــتــداء 
والحزازة  القدمين،  حتى  الرأس  من 
بــمــرض  اآلن  يـــســـمـــى  عـــمـــا  تــخــتــلــف 
وفي  الجسم،  تــأكــل  الــتــي  (الــصــدفــيــة) 
ـــــحـــــزازة) مــرضــا  الـــمـــاضـــي كـــانـــت (ال
مــنــتــشــرا بــكــثــرة عــنــد مــعــظــم الــنــاس، 
ويرجع ذلك إلى عدم العناية بالجسم 
المعدي  منها  أنــواع:  وهي  وبنظافته 
ومــنــهــا غــيــر الـــمـــعـــدي، وهــــي عــبــارة 
أشكال  على  الجسم  في  تشققات  عن 
المستطيل  ومنها  الدائري  منها  عدة: 
تــبــدأ بــجــفــاف حـــاد مــع تــشــقــق يظهر 
عــلــى الــجــلــد مــصــحــوب بــألــم و(حــكــة) 
وإذا  الــدم  من  قليل  منها  يظهر  وقد 
مشبعة  قــرحــة  إلــى  تتحول  تعالج  لــم 
فيما  شفاؤها  ويصعب  والقيء  بالدم 

بعد.
وفــــي الـــمـــاضـــي كـــانـــت (الــــحــــزازة) 
بدائية  ومحاوالت  عدة  بطرق  تعالج 

يضعون  كانوا  البداية  ففي  وبسيطة، 
أو  الطرية)  (الــزبــدة  من  قليال  عليها 
وتصبح  تلين  حتى  الزيوت  بعض  من 
لم  وإذا  صــاحــبــهــا،  تـــؤذي  وال  طــريــة 
بالمصاب  يــذهــبــون  الــمــحــاولــة  تنجح 

أو  المسجد  إمــام  وهــو  (المطوع)  إلــى 
ويرقيها  عليها  فيقرأ  الــقــرآن  قــارئ 
(تــفــالــه)  مــن  بقليل  عليها  يــمــســح  ثــم 
(لـــعـــابـــه)أليـــام عــــدة وبـــعـــدهـــا يــشــفــى 
المريض بإذن اهللا إذا كانت (حزازة)، 

آالمها  وكثرت  حجمها  توسع  إذا  أمــا 
إلى  (حزازة)  من  فتتحول  وتشققاتها 
ألنهم  عالجها  يطول  وقــد  (صدفية) 
مرض  يعرفون  ال  كانوا  الماضي  في 

عالجها. طريقة  وال  (الصدفية) 

الـــصـــالة  وقـــــت  فــــي  إال  ـــرفـــع  ي ال  األذان 
فقبل  الناس  لدى  معروفة  الصالة  وأوقــات 
الــضــحــى  وبـــعـــد  الــفــجــر  أذان  يـــرفـــع  الــفــجــر 
الشمس  تميل  وعــنــدمــا  الــظــهــر،  أذان  يُــرفــع 
مغيب  ومع  العصر  أذان  يُرفع  الغرب  ناحية 
نحو  وبــعــد  الــمــغــرب،  أذان  ــرفــع  يُ الــشــمــس، 
إذا  لكن  الــعــشــاء،  أذان  يُــرفــع  ونــصــف  ســاعــة 
ُرفـــع فــي وقــت خـــارج هــذه األوقــــات، فهذا 
فتتغير  حدث  خطيراً  شيئاً  هناك  بأن  يعني 

شيء  فــأول  وجهتهم  وتتغير  الــنــاس  حركة 
واالطمئنان  لبيوتهم  الــذهــاب  هــو  يفعلونه 
عــلــى أهــلــهــم وذويـــهـــم ثـــم االســتــفــســار عما 
يــذهــبــون  وبـــعـــدهـــا  يـــحـــدث،  قـــد  أو  حــــدث 
ويصلون  المسجد  وهــو  التجمع  مــكــان  إلــى 
تظهر  هــنــاك  ومـــن  وجـــل  عــز  هللا  ركــعــتــيــن 
الــتــشــاؤم،  فــي  أو  الــتــفــاؤل  فــي  إمــا  الحقيقة 
وبـــعـــدهـــا يـــبـــدأ الـــنـــاس بــالــعــمــل فـــي إصـــالح 

خطر. هناك  كان  إذا  الخطر 

مـــن األلـــعـــاب الــشــعــبــيــة الــقــديــمــة لعبة 
«بــوســبــيــت حـــّي لــو مــّيــت» وهـــذه اللعبة 
كتم  على  األوالد  لتعليم  مــدرســة  تُعتبر 
أنــفــاســهــم أطــــول مــــّدة مــمــكــنــة حــتــى إذا 
كـــبـــروا يُــصــبــحــون مـــن أمــهــر الــغــواصــيــن 
الغوص  مواسم  في  عليهم  يُعتمد  الذين 
وهذه  اللؤلؤ،  يحتضن  الذي  المحار  على 
اللعبة يُمارسها األوالد فقط دون الفتيات 
وعلى رمال شاطئ البحر أو في أي مكان 
يــكــون فــيــه رمـــل يــصــلــح لــمــمــارســة هــذه 
اللعبة، وهذه اللعبة التعليمية ذات قانون 
األوالد  لــدى  ومــعــروفــة  بسيطة  وقــواعــد 
األوالد  يجتمع  أن  فبعد  الوقت،  ذلك  في 
تُجرى  اللعبة  هــذه  ممارسة  ويـُــقـــّررون 
بينهم القرعة على من يبدأ أوالً بواسطة 
وكــل  مــراحــلــه  بمختلف  الــحــســابــي  الـــعـــّد 
واحد يصل عليه العّد للرقم عشرة يخرج 
من الطابور حتى يبقى آخر واحد فيكون 
عليه الدور، فيقومون بحفر الرمل بعمق 
قدمين  نحو  وبــعــرض  أقـــدام  ثــالثــة  نحو 
وبـــعـــدهـــا يـــقـــومـــون بــتــغــطــيــة وجـــــه مــن 
أحضروه  قــد  يكون  بقماش  الـــدور  عليه 
خصيصاً معهم لهذه اللعبة مثل الغترة أو 
القماش  بهذا  الــرأس  يلف  أن  وبعد  اإلزار 

يضع رأسه في وسط الحفرة ثم يدفنون 
رأسه بالرمل وهم يسألون «بوسبيت حّي 
لو مّيت» أي أنت حّي أو مّيت فيقول لهم 
حّي فيزيدون عليه من الرمل ثم يسألونه 
نفسها  اإلجابة  عليهم  فيرّد  نفسه  السؤال 
لهم  يــقــول  حتى  بــالــرمــل  يدفنونه  وهــم 

«مّيت» بعدها يزيلون عنه الرمل بسرعة 
ويــجــّرونــه إلـــى فـــوق، وبــعــض األوالد ال 
ما  طويل  وقــت  حتى  ميت  كلمة  يقولون 
من  إخراجه  إلــى  الباقين  األوالد  يضطر 
من  لغيره  الــدور  يأتي  حتى  الرمل  تحت 
هذه  وتستمر  المتسابقين،  أو  الالعبين 

اللعبة حتى يأخذ كل واحد منهم نصيبه 
التحّدي  بهذا  فــرحــون  مستمتعون  وهــم 
القوي بينهم حتى يدركهم الوقت وتنتهي 
كيف  يتعلمون  خــاللــهــا  مــن  الــتــي  الــلــعــبــة 
موسم  في  عليهم  يعتمد  غاصة  يصبحوا 

الغوص بعد أن يصبحوا رجاالً..

باعة العصر المتجولون
صاخن..  جلال  با  مال..  زين  مال  «زين 
ــي زيـــن،  ــي حــــار.. بـــا جــلــال طــيــب، نــخِّ نــخِّ
اســكــر يـــم بــــرّد عــلــى قــلــبــك، اســكــر يـــم.. 
تلك  كـــانـــت  عـــتـــيـــج».  صــفــر  عــتــيــج،  زري 
بعد  المتجولين  الــبــاعــة  وأهــازيــج  نـــداءات 
فبعد  قطر  فــي  الــزمــن  سالف  فــي  العصر 
الــعــصــر، كـــان الـــنـــاس يــفــرشــون الــحــصــيــر 
البيوت،  ظــالل  فــي  الــســاحــة،  أو  الــمــّدة  أو 
ــتــمــر وبــجــانــبــهــا دلــة  ويـــضـــعـــون طـــاســـة ال
بعضهم  ويـــزورون  الــشــاي.  ودلــة  القهوة، 
ويحكون  والقهوة  الشاي  ويشربون  بعضاً، 
الـــســـوالـــف والــــحــــكــــايــــات. حـــيـــث الــســكــون 
أو  ـــســـيـــارات  ل أصــــــوات  ال  إذ  والـــــهـــــدوء.. 
العصر  وفــي  طــائــرات.  أو  هـــواء  مكّيفات 
يـــأتـــي الـــبـــاعـــة الـــمـــتـــجـــّولـــون إلــــى األحـــيـــاء 
فصوت  الــنــاس  عــلــى  بضاعتهم  عــارضــيــن 
يليم)،   (يليم..  منادياً  السكون  يشق  السقاء 
السقاي،  أو  الماء  بياع  أنه  الناس  فيعرف 

يمتطي  وهــــو  فــيــصــيــح  الــبــقــول  بـــائـــع  أمــــا 
حـــمـــاره إلـــى ســـوق واقـــــف: بــقــل، ارويــــد، 
بــربــيــر، حــمــيــض، خــبــيــز، لــومــي، اتــرنــي، 
صـــبـــار، وكــلــهــا أشـــيـــاء تــؤكــل عــنــد الــعــشــاء 
«األرز»  ــعــيــش  ال أو  الــخــبــز  مـــع  خـــاصـــة، 
والــبــاجــالء  الــنــّخــي،  أو  اللبن  أو  الــتــمــر،  أو 
كذلك  خــفــيــفــة؟  أكـــالت  وهـــي  الــحــلــيــب  أو 
يــظــهــر بــائــع الــكــاز يــدفــع عــربــتــه مــنــاديــاً: 
يحمل  الباجالء،  «بائع»  وراعــي  كاز  كــاز.. 
قدوره على أكتافه مثل كندري الماء وهو 
يــنــادي: بــاجــالء صــاخــن.. نــّخــي حـــار. ثم 
راعي  ويسّمى  المثلجات  بائع  الحقاً  ظهر 
قلبك..  على  بــّرد  يصيح:  وهــو  االسكريم 
الزين  راعــي  أيضاً  وظهر  بــارد.  يم  اسكر 
المعجنات  يبيع  اآلسيويين  من  وهو  مال، 
ومنها  المالح  منها  الدهن،  في  المطبوخة 
أرناق»وهو  «الجيت  راعي  جاء  ثم  الحلو. 
وهو  أرنـــاق..  جيت  أرنـــاق..  جيت  يصيح: 

بـــائـــع جــــوال لــلــمــالبــس الـــجـــاهـــزة، وقــطــع 
يسمح  الذي  الوحيد  وهو  للنساء،  القماش 
له بدخول البيت أو الحوش، حيث يفرش 
واألطــفــال  النساء  حــولــه  وتلتف  «بقشته» 
لــلــتــفــّرج عــلــى الــبــضــاعــة والـــشـــراء، نــقــداً أو 
تقتصر  ولـــم  مــيــســرة،  حــيــن  إلـــى  بــالــديــن 
مــهــنــة الــبــائــع الـــجـــّوال عــلــى الــرجــال فقط 
ال  نساء  وهــّن  الــحــوايــات،  هناك  كــان  فقد 
يــصــحــن بــل يــطــرقــن األبــــواب لــبــيــع بعض 
األعـــشـــاب الــطــيــبــة مــثــل الــعــشــرج، الــلــبــان، 
الخياطة  أدوات  الــحــنــاء،  الــكــحــل،  كــذلــك 

الزينة. وأدوات  والبطانيات 
وهــنــاك نــســاء يــبــعــن الــســنــبــل أو الــنــّخــي 
والعنجك  الخضراء  والحبة  المملح  المقلي 
العصافير  يبيع  الــشــبــاب  وبــعــض  والــحــب، 
واقف  ســوق  شــارع  في  الصغيرة  والطيور 

وهكذا.
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إعداد: خليفة السيد محمد المالكي

المعلم الفاضل حسن عبداهللا مراد  الحــــــــزازة

التشاؤم من صوت
 «بوسبيت حّي لو مّيت» األذان قبل موعده



الثالثاء  ٤ جمادى األول  ١٤٣٣ هـ - ٢٧ مارس ٢٠١٢م
إبداعاتهمإبداعاتهم

يا ظالَم الليــِل يا طــاوَي أحزاِن القلوِب

أُْنُظِر اآلَن فهذا َشبٌَح بادي الُشحـــــوِب

جاء يَْسَعى ، تحَت أستارَك ، كالطيِف الغريِب

حامالً في كفِّه العــوَد ُيغّنــــي للُغيوِب

ليس يَْعنيِه ُسكوُن الليــِل في الوادي الكئيِب
ڈڈڈڈڈ

هي ، يا ليُل ، فتاٌة َشهد الوادي ُســـَراها

أقبَل الليُل عليهــا فأفاقْت ُمْقلتاهـــــا

وَمضْت تستقبُل الوادْي بألحــاِن أساهــا

ليَت آفاَقَك تــدري ما تُغّنــي َشَفتاهــا

آِه يا ليُل ويا ليتَــَك تـدري ما ُمنَاهـــا
ڈڈڈڈڈ

َجنَّها الليُل فأغرتها الَديَاجــي والسكــوُن

وتََصبَّاها جماُل الَصْمــِت ، والَصْمُت ُفُتوُن

فنَضْت بُْرَد نهاٍر لّف َمْســراُه الحنيـــُن

وَسَرْت طيفاً حزيناً فإِذا الكــوُن حزيــُن

فمن العوِد نشيٌج ومن الليـــِل أنيـــُن
ڈڈڈڈڈ

إِيِه يا عاشقَة الليِل وواديـــِه األَغــنِّ

هو ذا الليُل َصَدى وحٍي ورؤيـــا ُمتَمٍنّ

تَْضحُك الُدْنيا وما أنِت سوى آهِة ُحــْزِن

فُخذي العوَد عن الُعْشِب وُضّميِه وغّنــي

وِصفي ما في المساِء الُحْلِو من ِسْحر وفنِّ
ڈڈڈڈڈ

ما الذي ، شاعرَة الَحْيرِة ، ُيْغري بالسماِء ؟

أهي أحالُم الَصبايا أم خياُل الشعـــراء ؟

أم هو اإلغراُم بالمجهوِل أم ليُل الشقــاِء ؟

أم ترى اآلفاُق تَستهويِك أم ِسْحُر الضيـاِء ؟

عجباً شاعرَة الصْمِت وقيثاَر المســـاء
ڈڈڈڈڈ

طيُفِك الساري شحوٌب وجالٌل وغمـوُض

لم يََزْل يَْسري خياالً لَفَّه الليُل العـريُض

فهو يا عاشقَة الُظْلمة أســـراٌر تَفيُض

آه يا شاعرتي لن ُيْرَحَم القلُب الَمِهيـُض

فارِجعي ال تَْسألي البَْرق فما يدري الوميُض

َعَجباً ، شاعرَة الَحْيرِة ، ما سـرُّ الُذُهوِل ؟

ما الذي ساقِك طيفاً حالماً تحَت النخيـِل ؟

ُمْسنََد الرأِس الى الكَفيِن في الظلِّ الظليِل

ُمْغَرقاً في الفكر واألحزاِن والصمِت الطويِل

ذاهالً عن فتنِة الُظْلمة في الحقِل الجميــِل
ڈڈڈڈڈ

أَْنصتي هذا ُصراُخ الرْعِد ، هذي العاصفاُت

فارِجعي لن تُْدركي سّراً طوْتُه الكائنــاُت

قد َجِهْلناُه وضّنــْت بخفايــاُه الحيــاُة

ليس يَْدري العاصـُف المجنوُن شيئاً يا فتاُة

فارحمي قلبَِك ، لــن تَْنِطَق هذي الُظلُماُت

بيروت! ويحك! أين السحر والطيب؟
و أين حسن على الشطآن مسكوب؟
و أين رحلتنا و الوجد مركبنا؟

و البحر أفق من األحالم منصوب؟
و أنت مترعة النهدين مترفة

دنياك وعد بشوق الوصل مخصوب
في مقلتيك من األهواء أعنفها
و في شفاهك إيماء و ترحيب
و في يميني ورود جئت أزرعها
على ضفائر فيها الليل مصلوب

ڈڈڈڈڈ
بيروت! ماذا يقول الناس؟ هل ذبحت
بيض األماني.. و غال الطفلة الذيب؟
و هل توارى مليح كان يأسرني

و هل قضى قبل يوم الوعد محبوب؟
و أين ما كان-يا بيروت-إذ رقصت
لي الليالي.. و طارت بي األعاجيب؟
و أين شعر جميل لست أذكره
على الصنوبر و التفاح مكتوب؟
و أين أول حب ضمني.. و مضى
و وقده في حنايا القلب مشبوب؟

ڈڈڈڈڈ
بيروت! ال تصفي لي الجرح.. أعرفه
فإنه في دمائي الحمر معصوب
أنا الذي أسرته الروم.. ما لحقت
به العراب.. و خانته األعاريب

حملت في كبدي اآلالم فانفطرت
و طوحت بي إلى اليأس التجاريب
ياللزعامات تلهو بي.. و أعشقها
و ربما عشق االزراء منكوب

كم أرضعوني شراب الوهم. كم سخروا
مني.. و كم غصبت روحي األكاذيب

ال تنتهي غفلة عندي معتقة
و ال انتهت عندهم تلك األالعيب

ڈڈڈڈڈ
بيروت! نحن األلى ساقوك عارية
للموت يصرخ في عينيك تعذيب
كم ناشدتنا شفاه فيك ضارعة
و كم دعانا عفاف منك مسلوب
فما استفاق ضمير في جوانحنا

مخدر في ضفاف الزيف محجوب
حتى إذا ضحك الجالد.. ما دمعت
عين و ال غص باآلهات مكروب
سقطت و انتفض التاريخ يلعننا

و أطرقت في أسى المجد المحاريب
ڈڈڈڈڈ

نهيم خلف سالم عز مطلبه
و مل من وعده الممطال عرقوب
عشنا مع الذل حتى عاف صحبتنا
نمنا على الصبر حتى ضج أيوب
أكلما قام فيهم من يذبحنا

قلنا: السالم على العالت مطلوب
و كلما استأسد العدوان باركه
منا جبان إلى اإلذعان مجذوب

عاشقة الليل

نازك المالئكة

للعبةبيروت ا

حيث  الطفولة  يودعان  وهما  سوية،  مشيا 
األمــانــي،  أجــمــل  لــهــمــا  حــامــالً  يختبئ  الــصــبــا 
التي  الطويلة  الجدائل  ذات  للفتاة  الصبي  قال 

يفكر في أن تصبح ملكا له عندما يكبران:
بها  ستسرين  جميلة،  لعبة  أعلمك  تعالي 
الطويلة  الــجــدائــل  ذات  الــفــتــاة  تــذكــرت  جـــداً، 
سر  عن  مــرة  مئة  يــوم  كل  نفسها  تسأل  أنها 
يركض  أنه  رغم  بها  الوسيم  الفتى  هذا  تعلق 
بــوســامــتــه نــحــو مــســتــقــبــل جــمــيــل مـــع أجــمــل 
الجميالت، وقالت: سألعب معك بشرط، أن 

العصافير. اصطاد  كيف  تعلمني 
مليا  فكر  اذنــه،  وفــرك  ذقنه،  الفتى  حك 

قبلت. قال:  ثم 
لمعت برأسه اللعبة وهما يسيران بمحاذاة 
بالماء  سنلعب  اآلن  لها:  قال  صغيرة،  بركة 
يفز  ومــن  للنهر،  الثانية  الضفة  حتى  نسبح 

اآلخر. أمنية  يحقق 
وافـــقـــت الــفــتــاة دون تــفــكــيــر، نـــزال الــمــاء 
الـــبـــارد، بـــدأ الــمــاء يــحــمــل الــجــســديــن بخفة، 
تــســربــت الـــســـعـــادة إلــــى قــلــب الـــفـــتـــى، بـــدأت 
يدا  ثقلت  الفتى،  أسرع  بالدوار،  تشعر  الفتاة 
الفتاة، وصل إلى الضفة الثانية، غرق صوتها 
تشجيعا  يصفق  بــدأ  الكثير،  بالماء  المحمل 
لعبة  معها  يلعب  ألنه  تبتسم  أن  حاولت  لها، 
لو فازت بها ستتعلم منه الكثير الكثير لكنها 
ــهــا لـــم تــخــبــره مـــن فــرط  ــيــالً، ألن حــزنــت قــل

السباحة. تعرف  ال  أنها  سعادتها 

متعة

جمله  تتبعت  مـــرة،  ذات  الــكــتــاب  فتحت 
ـــي الـــبـــيـــضـــاء ولــمــا  ـــل الـــطـــويـــلـــة بــــطــــول جـــدائ
يــدي،  بــيــن  الــضــفــيــرة  احــتــواء  عــلــي  استعصى 
ـــة، فـــبـــدأت  رحــــــت أفـــكـــكـــهـــا خـــصـــلـــة خـــصـــل
صــفــحــات الــكــتــاب تـــذوب، والــحــروف تنسل 

تتساقط  أوراقــه  وأخــذت  الكلمات،  بين  من 
الـــواحـــدة تــلــو األخــــرى، نــظــرت إلـــى ســجــادة 
بـــاألوراق  مــألى  بها  وإذا  العجمية  الــصــالــون 
الــبــيــضــاء، انــتــابــنــي شــعــور غــريــب، فــقــد كنت 
وعدت أخي بإرجاعه مكانه بعد االنتهاء من 

قراءته.
امسكت برأسي المتثاقل وإذا بالكتاب كله 
شعري  خصالت  تحسست  دماغي،  عبوة  في 
الكلمات،  رحيق  امتصاص  في  منهمكة  وأنا 
فــأعــجــبــتــنــي، لــكــن لــســعــة لــذيــذة مـــرت على 
لــســانــي عــنــدمــا تــخــيــلــتــهــا، مــن شـــدة الــجــوع، 
ألـــواحـــا مـــن الـــشـــوكـــوال، واكــتــشــفــت كـــم هي 
نغريها  عندما  السوداء  الخصالت  تلك  جميلة 

األكل. بمتعة 
حــاولــت أن أقــيــد مــوعــد طــبــيــب األســنــان 
المرسومة  الشوكوال  ألواح  ملعونة  له:  ألقول 
فكرت  فكلما  عيادتك،  حائط  جــدران  على 

األخرى. تلو  الواحدة  أسناني  تساقطت  فيها 

الغابة في  نساء 

تــوقــفــت الــنــســاء الــقــرويــات الــجــالــســات في 
الــغــابــة، الــمــلــفــعــات بــالــخــوف حــيــنــا، وبــالــبــرد 
الشفاه  ذي  الحطاب  انتظار  عــن  آخــر،  حينا 
الغليظة الذي كان يأتي كل مساء ليحكي لهن 
الحكايا عن نساء جميالت يشبهنهن في اتساع 
المستمد  العينين  لــون  عــذوبــة  وفــي  الــصــدور 
القوية،  جدائلهن  وفي  له،  نهاية  ال  بحر  من 
الــتــي كــان حــاكــم الــمــديــنــة الــمــجــاورة يصفها 
بأنها تصلح لصناعة الجسور التي تصل المدن 

ببعضها.
النساء  تلك  بأن  يحدثهن  لم  الحطاب  لكن 
يــعــشــن فـــي الــحــدائــق الــعــامــة ويــعــرفــن كيف 
يصنعن طبق الحساء من خليط روائح الزهور 
البعيدة  الــغــابــات  مــن  المستخرجة  والــبــخــور 
يعلمهن  لــم  قــرويــات  نــســاء  فيها  تعيش  الــتــي 

ذاك الحطاب سوى صنع أعواد البخور.

شعر - غازي القصيبي
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امتنان الصمادي

يوميات ذئب

ا قصص قصيرة جدًّ

في اليوم األول

يجن.. الراعي  كاد 

لما لعب الحمل بين يدي الذئب

فراح يبسمل.. باسم اهللا

وأدار لكل شياه الحقل قفاه

اليوم  بعد  يصحب  ال  أن  قــرر  ولهذا 

الحي كالب 

وكسر حتى قبل يكون النوم عصاه

الثاني اليوم  في 

هذا الذئب جداً  كان وديعاً 

ونام على كتف الراعي

وعلى صدره بهدوء حطت يداه

أما في اليوم الثالث

الراعي بعين  ينام  النوم  كان 

وتراوده في األحالم صباه

وشياه الراعي كانت تلعب في فرح

بعض  تــغــازل  الــنــهــر..  جنبات  وعــلــى 

حصاه

مساء يكون  وقبل 

ً عاد الذئب ليس وحيدا

بالصرخات  يتلوى  قطيعاً  يقود  كان 

الجوع من 

فرحته ليمزق  ومضى  الراعي  داس 

شياه لحم  ويمزق 

أحــــســــســــت تــــلــــك الـــلـــحـــظـــة 
لكنني  إليه..  سددتها  التي  بالطعنة 
لــم أكــتــرث.. نعم، قلبي ذلــك الــذي بين 
أضلعي ما كــان قلبي أبـــدا.. كــان قطعة من 
وهو  النفطر  أيضا  حجرا  كــان  ولــو  الحجر.. 
يرى ذلك االنكسار في عينيه.. وذلك البؤس 
في قلبه.. ال، لم يكن قلبي ذاك الــذي تركه 
يرحل وهــو يحمل كل حــزن الــكــون.. وكنت 
كنت  اللحظة..  تلك  بعد  أراه  لن  أنني  أعتقد 
يأتي  لن  ثالثة..  مرة  إلي  يأتي  لن  أنه  أعتقد 
مسموم  بخنجر  ســاخــنــة  طعنة  قلبه  وفـــي 
من قبلي.. ومن لساني الذي كان يجلده في 
بسياطه  يجلده  كان  حركة..  وكل  حرف  كل 

الالهبة وهو يقول له:
ومباركة  الخطوبة..  هذه  عليك  مبارك   -
أنني  أعتقد  لــم  الـــوادعـــة..  الفتاة  هــذه  عليك 
سأراه مجددا مرة أخــرى.. حين جاءني في 
وراءه  يجر  وكأنه  يسير  كــان  الثالثة..  المرة 
سلسلة ثقيلة مربوطة بحجر السجان الرهيب 
الــهــروب..  أو  الحركة  معه  يستطيع  ال  الــذي 
كان مقيدا.. نعم شعرت بذلك وأدركــت كم 

هو ثقيل ذلك القيد الذي كبل به..
سألته:

خيرا..؟! ما بك.. لماذا أنت شاحب..؟!
كــــــان يـــنـــظـــر إلــــــي بــعــيــنــيــن 
أضناهما  عينين  بــائــســتــيــن.. 
التفكير..  وهدهما  السهر.. 
شــعــرت بــدمــوعــه الــتــي لم 

تهطل أبدا رغم كل ما عاناه مني ومن لساني 
أن  أود  الــتــي  يــدي  تبلل  أحسستها  البغيض.. 

أمسح بهما اآلن حزنه وشحوبه.. قالي لي:
- لقد عقدنا القران البارحة..

حلت  غصة  يبتلع  وكأنه  قليال..  صمت  ثم 
بحلقه دون إرادته.. أكمل:

ال  أنني  تعلمين  أنــت  أريــدهــا..  ال  لكنني   -
أريدها.. أريدك أنت.. أنت وحدك من بيدها 
وضعته  الـــذي  الــطــوق  هــذا  مــن  تخلصني  أن 
حول رقبتي.. إنه طوق اإلعدام.. هل تشعرين 

به؟!
ال لم أشعر به.. حقيقة.. كنت تلك اللحظة 
أحــلــق فــي عــوالــمــي الــخــاصــة.. عــوالــمــي التي 
صنعتها بيدي وأفكاري العقيمة.. تلك العوالم 
التي أخرجتني من واقعي المر لتحط بي في 

رحاب المجد والشهرة والخلود.
كـــال.. لست أريـــد ألمــجــادي الــتــي أصنعها 
يحبني..  أحدهم  أن  لمجرد  تــزول  أن  بيدي 
ويريد أن يقيدني إليه بدعوى الحب والزواج 
رغيدة  حياة  توجد  وهــل  الرغيدة..  والحياة 
كــالــحــيــاة الـــتـــي تــصــنــعــهــا الــشــهــرة واألضـــــواء 

الساطعة.. واإلعالنات المدوية..؟!
إن  اللحظة  تلك  أعـــرف  ال  وأنـــا  لـــه:  قلت 
كنت أمتلك قلبا أم ال..؟! فلو كنت حقا أمتلك 

قلبا لما سمح لي ذلك القلب بتسديد الضربة 
في  هائماً  جاءني  الــذي  وهــو  إلــيــه..  القاضية 

ملكوت حبي ووجدي.. قلت:
- لست أشعر حتى اآلن أنني ملك ألحد.. أنا 
ملك األقدار.. وأنت أصبحت اآلن ملكا المرأة 
وتحقق  معها..  تسعد  أن  أتمنى  كم  أخـــرى.. 
حلم أبيك بالزواج وإنجاب البنين واألحفاد.. 

فذلك ليس حلمي..
قال لي:

- سأنتظرك.. حتى تحققي كل أحالمك.. 
أريــده  ما  كل  فقط..  كله..  العمر  سأنتظرك 
أن أعرف أنك لي.. وبأنك ستكونين زوجتي 
مهما طال بك المطاف وغربت بك األحالم.. 
أنــا أريـــدك بكل جـــوارحـــي.. فــال تبخلي علي 

بهذه األمنية.
قلت له:

- ال أريدك أن تنتظر.. فلست أدري ما الذي 
يخبئه لي القدر.. لست أدري.. ربما أصادف 
يوما ما الرجل الذي أعتبره هو حلمي الكبير.. 

لكن ليس اآلن..
- اعتبريني أنا ذلك الرجل.. وسوف أكون 
على عتبة قلبك أنتظر حتى يفتح لي ويسمح 
واحــدة..  بكلمة  عديني  فقط  بــالــدخــول..  لي 
كلمة واحدة ستحل لي كل مشاكلي وأموري 

القلبية.
الصخرة  تلك  ألحمل  لي  حــدث  الــذي  ما 

بين جوانحي.. وألقذفه بالطلقة القاضية:
أن  أريــــــــدك  وال  حـــلـــمـــي..  لـــســـت  ال..   -

تنتظرني.. فأنت لست رجل أحالمي..
التي  الــلــحــظــة  تــلــك  قتلته  نــعــم..  قــتــلــتــه.. 
الـــغـــادرة..  ســهــامــي  مــن  عليه  فيها  ســـددت 
قتلته وهـــو ال يـــزال شــابــا يــافــعــا فــي ريــعــان 
الــصــبــا.. قتلته وهـــو قـــرة عــيــن أبــيــه وأمــه 
نزفت  التي  دماءه  أرى  وأنا  قتلته  وجدته.. 
أخمص  إلــى  رأســي  من  تكسوني  يــدي  بين 
الداخلية  الخاليا  حتى  مني  تغلف  قدمي. 

قتلته  الــصــلــب..  المتحجر  الــقــلــب  لــذلــك 
كل  معه  أقتل  بأنني  مني  إدراك  دون 
وكل  الجميلة..  وطموحاتي  أحــالمــي 
هذا  من  أبتغيها  التي  السعادة  لحظات 

العالم وهذا الكون.. قتلته بيدي ولساني 
أن  قبل  طويلة..  ســنــوات  منذ  وقلبي.. 

لحظات  ومنذ  اآلن..  نعيه  إلي  يأتي 
كلمات  ومــع  معه  ألشــعــر  فــقــط.. 

موته  في  سأتلقاها  التي  العزاء 
بأنني الجانية التي تسير خلف 
جــثــة الــمــجــنــي عـــلـــيـــه.. فقد 
أحــبــنــي حــقــا.. أحــبــنــي طــول 
الــعــمــر.. أحــبــنــي حــتــى آخــر 
رمـــق لــــه.. نــعــم، إنـــه ذلــك 
الصادق..  الحقيقي  الحب 

هو حب حتى الموت..

القلب الذي هوى    « ٢-٢»
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الكاريكاتير 
وساندويتش الفول!

يرويها : عبداهللا أحمد

ت المسرح في قطر
حكايا

بما  فضلها 
ينكر  ال  والتعليم  التربية  رة 

وزا

فلوال  تقدم.  من 
القطري  ح 

المسر إليه   
وصل

في  الـــوزارة  ها 
ب قامت  التي  خيرة 

ال الجهود 

واستقدام  المدرسي  ح 
بالمسر ض 

النهو سبيل 

لما  لمسرح 
ا فن  اساتذة  من 

كبيرة  مجموعة 

التي  ضــيــة 
االر هــذه  قــطــر  فــي  للمسرح  ن 

كــا

مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــشــبــاب 
تــســتــنــد عــلــى 

الــمــدرســي 
ع الــمــســرح 

 الــــذي بـــدأ مـــ
الــقــطــري

مصاف  في  مسرحيين 
ليكونوا  وم 

الي ووصل 

العرب. رحيين 
المس

اء الــحــركــة 
وزارة  انـــشـــ

ــــــ مــت بـــه ال
ومــمــا قــا

آخر يصب في تأسيس 
الكشفية وهذا مصدر 

 الـــكـــشـــافـــة مــــن ضــمــن 
الــــقــــطــــري،

الـــمـــســـرح 

بالكشافة  الملتحقين 
وتدريب  تعليم  مهامها 

افــة الــظــروف 
واالعــتــمــاد عــلــى الــنــفــس فــي كــ

دور  الكشفية  ت 
والــرحــال لمعسكرات 

ل وكــان 

والتمثيلية  الغنائية  ب 
المواه هور 

ظ في  كبير 

ليلة  كل  تقام  التي  لسمر 
ا حفالت  خالل  من 

المعسكر. ي 
ف

د االنـــتـــهـــاء مــن 
ط الــمــخــيــم وبـــعـــ

فـــي وســــ

حفلة السمر هذا 
س الجميع وتبدأ 

المهام يجل

أو  لمجتمع 
ا فــي  مــعــروفــة  شــخــصــيــات 

يقلد 

مجموعة  وهــذه  معروفة.. 
فنية  شخصيات 

تـــقـــدم مـــنـــوعـــات غــنــائــيــة ألغــــــان مــعــروفــة 

على  بينها  فــيــمــا  اتــفــقــت  رى 
أخـــ جــمــوعــة 

ومــ

لمواضيع  تجالية 
ار تمثيلية  ت 

اسكتشا ديم 
تق

تم تقديمه 
ها المجتمع وجميع ما ي

يعاني من

يدية تجلب 
دم بطريقة كوم

تمثيليات تق
من 

لمعسكرات 
وا الرحالت  ت 

واستمر الضحك 

الــكــشــفــيــة عــلــى مــــدى ســنــيــن طــويــلــة مــمــا 

ومواضيع  أكثر  تطور 
ت السمر  الت 

حف جعل 

ولكن  جدية  أكثر  منحى  تأخذ  التمثيليات 

الفكاهي. ب 
باالسلو

والتعليم  التربية  رة 
وزا قدمته  مــا  هــذا 

الت السمر 
مدرسي أو في حف

ي المسرح ال
ف

فــت اخـــرى 
الــكــشــفــيــة ظــهــرت وجــــوه واخــتــ

ولكن بقي من وجد في نفسه هواية جميلة 

يــدري  يكن  لــم  قـــدرات 
نفسه  فــي  واكتشف 

تظهر  جــيــع 
والــتــشــ لــمــمــارســة 

بــا ولــكــن  بــهــا 

المواهب.

يظهر  حياة 
ال مجاالت  من  مجال  أي  في 

هذه  خــالل  ومــن  الصادقة  ه 
بموهبت الفرد 

بجدية  اآلخرين  ع 
يقن ان  يستطيع 

الموهبة 

بجانبه  يــقــف  مــن  سيجد  ثــم  ومــن  مــوقــفــة 

ذا بــالــفــعــل ما 
ه الــمــوهــبــة وهــــ

لــتــطــويــر هــــذ

ابــدوا  ذيــن 
الــ الــشــبــاب  مــن  لمجموعة   

حصل

التمثيل  ال 
مج في  انفسهم  ير 

لتطو تعدادا 
اس

بعثت  حيث  الديكور  سة 
هند أو  الخــراج 

ا أو 

ليعودوا  رج 
الــخــا فــي  لــلــدراســة  ة 

الـــوزار بهم 

يـــة أخـــرى 
ـجـــالـــه. انـــد

مــؤهــلــيــن كـــل فـــي مــ

في المسرح.
ومؤسسات كان لها دور 

مــحــمــد  يــمــيــن   ١٩
٧٢ الــســبــمــبــع   

ســـبـــع مـــســـرحـــيـــة 

المسلماني عبداهللا احمد

obadbukamal@yahoo.com

«المرأة الحديدية» والنسخة الروسية المقرصنة

«غّردلي بالعربي».. اللغة األم 
في مواجهة ثقافة «الـشات»

المرأة  فيلم  من  مقرصنة  نسخة  تصور 
الــحــديــديــة بــطــولــة مــيــرل ســتــريــب رئيسة 
الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر 
على انها زعيمة معجبة بهتلر وتريد تدمير 
النسخة  في  تاتشر  وتظهر  العاملة.  الطبقة 
إن  بــالــقــول  مؤيديها  مخاطبة  المقرصنة 
هو  الـــوزراء  رئيسة  تصبح  حين  ستفعله  ما 
«سحق الطبقة العاملة، سحق هذه الحثالة، 
ــــرعــــاع»، أو هــــذا عــلــى األقـــــل هو  ســحــق ال
الفيلم  من  المقرصنة  النسخة  في  المشهد 
التي تُباع في روسيا حيث راجعها ناقد من 
أكبر النقاد السينمائيين دون أن يدرك أن 
النص  على  أُجريت  صارخة  تغييرات 
ـــــــي  األصـــــــل

الترجمة  بحسب  تاتشر  للسيناريو.وتبدو 
الـــروســـيـــة لــســيــنــاريــو الــفــيــلــم الـــتـــي يــتــلــوهــا 
قائدة  واحـــدة،  رتيبة  بنبرة  واحــد  شخص 
أمنيتها  بــهــتــلــر،  معجبة  ــلــدم،  ل متعطشة 
وفي  العاملة.  الطبقة  تدمير  هي  الوحيدة 
حــيــن أن بــعــض خــصــوم تــاتــشــر قــد يــرون 
تفكيرها  لحقيقة  دقــيــق  تــمــثــيــل  هـــذا  أن 
سيعترفون  أعدائها  ألد  فحتى  ومشاريعها 
بأن النسخة الروسية بالغت في تصويرها. 

وانـــطـــلـــت الـــتـــرجـــمـــة الــــروســــيــــة، رغـــم 
مغاالتها في ذم تاتشر، على ناقد سينمائي 
كومرسانت  صحيفة  في  األقــل  على  واحــد 
الـــروســـيـــة نــقــل مــقــتــطــفــات مـــن الــنــســخــة 
عموماً  إيــجــابــيــة  مــراجــعــة  فــي  المقرصنة 

للفيلم. 

 بقلم : تامر يوسف 

كـــثـــيـــراً مــــا أشــــــرد بـــذاكـــرتـــي 
وأسترجع أياما ولت..

أســتــرجــع ذكـــريـــات وأحـــداثـــا 
وأشخاصا..

هناك واقعة قديمة حدثت لي 
يوماً ما أذكرها كأنها باألمس..

ال  يافعا  رســامــا  وقتها  وكــنــت 
يتعدى مرحلة الدراسة بعد..

بإحدى  أعمالي  وتنشر  أرســم 
الصحف الفرنسية القديمة..

فــي  وأنــــــا  بـــاكـــر  صـــبـــاح  ذات 
طــريــقــي إلـــى الــمــدرســة توقفت 
عـــنـــد عـــربـــة فـــــول كـــالـــتـــي تــمــأل 
لنفسي  ألشتري  القاهرة  شــوارع 
ســانــدويــتــشــا مـــن الـــفـــول الــلــذيــد 
أتقوت به في يوم دراسي طويل.. 
كبير  صحن  بتحضير  البائع  هم 
مـــن الـــفـــول وأضـــــاف لـــه الــزيــت 
والــــتــــوابــــل والـــســـلـــطـــة وطــحــيــن 
السمسم وخالفه، ليغطي طلبات 
عربته  حـــول  الملتفين  الــزبــائــن 
وهم يراقبون خطوات التحضير 
وقــــد ســــال لــعــابــهــم فـــي مشهد 

كــاريــكــاتــيــري ضــاحــك يــذكــرك 
بثورة الجياع.. وما أن انتهى البائع 
بملء  وســـــارع  إال  تــجــهــيــزه  مـــن 
أرغـــفـــة الــعــيــش الــبــلــدي الــصــابــح 
وهم بتغليف كل ساندويتش مع 
جرنال  بــورقــة  المخلالت  بعض 
ألخطف  يدي  مددت  كالمعتاد.. 
يوزعها  التي  الساندويتشات  أحد 
عــلــى زبـــائـــنـــه..كـــانـــت الــمــفــاجــأة 
عــنــدمــا فــتــحــت ورقــــة الــجــرنــال 
أللــتــهــم مـــا بـــداخـــلـــه بــعــد طــول 
الجرنال  أن ورقة  ألجد  انتظار.. 
التي امتزج حبرها بالساندويتش 
مـــا هـــي إال تــلــك الــصــفــحــة الــتــي 
أرســـمـــهـــا أســـبـــوعـــيـــاً بــالــجــريــدة 
كبيرة  صدمة  كانت  الفرنسية.. 
فكرة  كثيراً  وأرقني  لي  بالنسبة 
أنــي أرســم وأبـــذل الجهد ألنــاس 
ال تــرى وال تــقــرأ.. فقط يأكلون 
الــفــول عــلــى صــفــحــات الــجــرنــال 
الـــــــذي أرســـــــم بــــه وظـــلـــت هـــذه 
ـــفـــكـــرة تــســيــطــر عـــلـــي لــفــتــرة  ال
طويلة..إال أني اآلن أضحك كلما 

ربما  التي  الواقعة  هــذه  تــذكــرت 
حــدثــت لـــي مــنــذ مـــا يــزيــد على 
عــشــريــن عــــامــــاً.. ال لــشــئ يــذكــر 
سوى أن ما ال يقرأه أو يشاهده 
البعض من أعمال عبر صفحات 
الجرائد، يأكل أحباره في معدته 
ممزوجة مع ساندويتشات الفول 
المقلي  والــبــاذنــجــان  والطعمية 
أعمالي  أن  أي  إلــخ..  والبطاطس 
ببساطة ربما ُقــِرأت من البعض 
اآلخـــر..  البعض  هضمها  وربــمــا 

ربما فلسفة مضحكة وساخرة.
وبــعــيــًدا عــن الــهــزل المخلوط 
قيل..  مــا  خالصة  ومــن  بالجد.. 
وصـــلـــت إلـــــى نــتــيــجــة ومـــعـــادلـــة 
واحدة .. وهي أني سأظل أرسم 
ـــشـــر أعـــمـــالـــي هنا  وأكــــتــــب.. وأن
وهــــنــــاك.. حــتــى وإن كــــان لــدي 
قـــــارئ واحـــــد مــتــابــع ألعــمــالــي.. 

وهناك آخرون..... يهضمونها!

سـان فرانسـيسـكو، كاليفورنيا
tamerhops@yahoo.com

بيروت - هال بطرس:

بعد أن أصبحت اللغة العربية شبه منسية 
عن  عــلــى ألــســنــة الـــشـــبـــاب، وغــائــبــة نــســبــيــاً 
وصفحات  اإللكترونية  والمواقع  المنتديات 
التواصل االجتماعي، تكثر المحاوالت اليوم 
وتقريبها  ونشرها  األم  اللغة  إحياء  إلعــادة 
واإلنكليزية  الفرنسية  فاللغتان  الشباب.  من 
عالمنا  في  عرشها  عن  العربية  اللغة  أنزلتا 
ومــجــتــمــعــاتــنــا. وحــتــى الـــمـــفـــردات الــعــربــيــة 
بلغة «الـشات»،  تُكتب  أصبحت  المستخدمة 

الغربية.  باألبجدية  أي 
إلى  سيؤدي  العربية  باللغة  واالستسهال 
ولغتهم،  الــعــربــيــة  الــشــعــوب  بــيــن  هــوة  خــلــق 
وحينها، «لن تنفع أي محاولة في ردم هذه 
الـــهـــّوة»... انــطــالقــاً مــن هــذا الــواقــع، جــاءت 
تويتر  لــتــوظــف  بــالــعــربــي»  حــمــلــة «غـــّردلـــي 
ليعيد  الــجــمــهــور،  عــلــى  الـــمـــزدوج  بــتــأثــيــره 
الحملة،  منظمو  تتناثر.  بـــدأت  لغة  إحــيــاء 
الــمــتــمــثــلــون فـــي فــريــق مــوقــع «بــصــراحــة» 
مواقع  انتشار  استغالل  ارتـــأوا  اإللــكــتــرونــي، 
إلى  تويتر،  وتحديداً  االجتماعي،  التواصل 
لينشروا  الناس،  على  المشاهير  تأثير  جانب 

العربية.  اللغة  حب 
«غّردلي بالعربي»هي حملة موّجهة إلى 
وتحديداً  تويتر،  لموقع  المنتسبين  العرب 
مع  التواصل  إلى  تدعوهم  منهم،  المشاهير 
نسبة  ازديـــاد  فــمــع  األم.  بلغتهم  متابعيهم 
حسابات  ومتابعي  تويتر،  لموقع  المنتسبين 
المشاهير سواء كانوا سياسيين أو فنانين أو 
أي  في  ناشطة  عامة  شخصيات  أو  مثقفين 
سيؤدي  العربية  باللغة  التغريد  إن  مجال، 
بين  ونشرها  إحيائها،  إعادة  إلى  شك  دون 
الــشــبــاب الـــذيـــن يــمــثــلــون الــفــئــة األكـــبـــر من 

الشعلة.  حاملو  وهم  اإلنترت،  مستخدمي 
تستهدف  والحملة 

الـــمـــشـــاهـــيـــر بـــشـــكـــل خــــــاص نـــــظـــــراً لـــعـــدد 
مــتــابــعــيــهــم عــبــر تــويــتــر، ولــقــدرتــهــم على 
طفيف.  ولو  تغيير  وإحــداث  بالناس  التأثير 
على  األجانب  المشاهير  «يغّرد  حين  ففي 
منظمو  يــؤكــد  كما  األّم»،  بلغته  كــّل  تويتر 
الــحــمــلــة، «تــضــيــع هــوّيــة الــمــشــاهــيــر الــعــرب 
الـــذيـــن يــــغــــّردون كــــّل عــلــى لـــيـــاله، وتــضــيــع 

العربية». هويتنا 
مــنــظــمــو الــحــمــلــة حـــرصـــوا عــلــى الــتــأكــيــد 
التواصل  يفضل  شخص  أي  ضد  ليسوا  أنهم 
مــع مــتــابــعــيــه بــالــلــغــة الــتــي يــرتــاح إلــيــهــا، أو 
ولكنهم  نــظــره،  فــي  عالمية  يعتبرها  الــتــي 
التوفيق  محاولة  إلــى  دعوتهم  على  شــددوا 
فالمبادرة  واألجنبية.  العربية  اللغتين،  بين 
وإن  يــســاهــم،  تويتر  مستخدم  تجعل  هــذه 
بــشــكــل خـــجـــول، فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الــلــغــة 
ويعيد  استخدامها،  على  والتشجيع  العربية 
بريقها، «في زمن انعدم الوفاء لّلغة األّم»، 

الحملة. منظمي  بحسب 
العربية  اللغة  تواجهها  التي  والتحديات 
األخــرى  اللغات  اســتــخــدام  فــي  فقط  ليست 
لــلــتــواصــل. فــالــشــبــاب يــعــانــون لـــدى الــقــراءة 
بالعربية، أو تصفح كتاب أو مقال، لدرجة 
يفّضلون  باتوا  الحملة،  لمنظمي  وفقاً  أنهم، 

لغة «الشات». 
بالعربي»،  «غــّردلــي  حملة  إطــالق  ومــع 
مستمرة  الحملة  هــذه  أن  المنظمون  أكــد 
دورهــم  إلــى  المشاهير  فيها  يلتفت  حــتــى 
فـــي «إرســــــاء الــلــغــة الــعــربــيــة بــيــن الــشــبــاب 
هذه  حــّب  تعزيز  فــي  مسؤوليتهم  وتحّمل 
أكد  حين  وفــي  جــديــد».  مــن  وتبّنيها  اللغة 
مع  تــتــعــارض  الــحــمــلــة «ال  أن  الــمــنــظــمــون 
الفكري»،  التطور  ومع  الغرب  على  االنفتاح 
إال أنها «لفتة متواضعة» إلعادة إحياء اللغة 
ومفردات  خصوصية  لديها  التي  العربية، 
والمجتمعات  والبيئة  التربية  مع  «تنسجم 

العربية».



لــلــبــيــع فـــي الـــمـــزاد الــعــلــنــي هــــذا الــشــهــر مــجــمــوعــة مـــن الــصــور 
قبل.  من  تُشاهد  لم  مونرو  مارلين  الراحلة  للممثلة  الفوتوغرافية 
وقالت دار جوليان لمزاد المشاهير إن أكثر من ١٠٠ صورة لمارلين 

مونرو ستباع في المزاد. 
ان  الــدار  مالك  جوليان  داريــن  عن  برس  اسوشيتد  وكالة  ونقلت 
كان  الذي  سنايندر  وايتي  الن  تركة  من  جزء  الفوتوغرافية  الصور 
في  سنايدر  ويظهر  عاما.   ١٥ لمدة  الشخصي  مونور  مكياج  فنان 
إحدى الصور وهو يمكيج مونرو بمالبس داخلية في موقع تصوير 

فيلمها «لنمارس الحب» الذي أُنجز في عام ١٩٦٠. 
الفوتوغرافية  الصور  مع  المزاد  في  ستباع  التي  المواد  بين  ومن 

رسائل وبرقيات ومحفظة نقود من مونرو إلى سنايندر. 
كما ستُعرض للبيع في مزاد المشاهير الذي يُقام في ٣١ مارس 
و١ أبريل قطع تذكارية من متعلقات فرانك سيناترا وجيمس دين 

وتشارلي تشابلن وسامي ديفيز.

المبيعات  إحصائيات  تشير 
فــــي مـــجـــال الـــمـــوســـيـــقـــى إلـــى 
ارتـــــفـــــاع اربــــــــاح مـــهـــرجـــانـــات 
الست  السنوات  في  الموسيقى 
الـــمـــاضـــيـــة فـــــي اســـكـــوتـــالنـــدا 
ـــالثـــة أمــــثــــال مــــا كــانــت  إلـــــى ث
عــلــيــه.وقــالــت شــركــة «بـــي أر 
تــمــثــل  الــتــي  لــلــمــوســيــقــى»  إس 
إن  الــــنــــشــــر،  ودور  الــــكــــتــــاب 
أصبحت  الموسيقية  الحفالت 
السائحين  لجذب  هاما  عامال 

اسكوتالندا. إلى 
تصل  الــتــي  االربـــــاح  وتـــقـــدر 
بـــأربـــعـــة  ـــة  ـــمـــئ ـــال ب  ١٨٥ إلــــــى 

ــــــاح الـــمـــهـــرجـــانـــات  أمــــثــــال أرب
الـــمـــوســـيـــقـــيـــة فــــي بــريــطــانــيــا 

. بأسرها
وشـــــهـــــدت الــــمــــهــــرجــــانــــات 

الــصــغــيــرة الــتــي تــحــتــفــي بــنــوع 
مــعــيــن مـــن الــمــوســيــقــى أكــبــر 

االقبال. في  زيادة 
وقــــــــــد شـــــــهـــــــدت صــــنــــاعــــة 
الــمــوســيــقــى تــغــيــرا كــبــيــرا فــي 

االخيرة. اآلونة 
إلى  ينظر  كان  السابق  وفي 
المغنون  يقيمها  التي  الحفالت 
والـــــمـــــوســـــيـــــقـــــيـــــون كــــنــــشــــاط 
تـــرويـــجـــي ودعـــائـــي لــلــتــرويــج 
لــمــبــيــعــات األلـــبـــوم، ونــــادرا ما 
كـــانـــت هــــذه الــحــفــالت تــحــقــق 
أربــاحــا.وكــانــت أغــلــب األربـــاح 

األلبومات. بيع  من  تأتي 

صور نادرة لمارلين مونرو

نجاح مهرجانات الموسيقى بـ «اسكوتالندا»

مسرحيو  لبنان : «ردوا المسرح لبيروت» 

الثالثاء  ٤ جمادى األول  ١٤٣٣ هـ - ٢٧ مارس ٢٠١٢م

٢-٢ إعدام  
بالعرض  المسرح  افتتاح  يكون  لمن  قرعة  عمل  وتــم 
وتم  المسرحية،  للفنون  األول  الــدوحــة  لمهرجان  األول 
اختيار العرض المسرحي لفرقة مسرح السد وال أعلم إذا 
وكان  حظنا  ســوء  أو  حظنا  حسن  من  االختيار  هــذا  كــان 
النص المسرحي للكاتب المصري علي سالم بعنوان «بئر 
العنوان  هذا  واستبدلنا  وإخراجه  بإعداده  فقمت  القمح» 
بعنوان آخر وهو (المال مال أبونا) الذي اقترحه د.مرزوق 

بشير. 
والفنان  البلم  محمد  الفنان  بطولة  مــن  العمل  وكـــان 
سعد بورشيد الذي كان في حينها طالبًا في الثالث إعدادي 
والفنان عبد العزيز جاسم في الثاني ثانوي وكنا على أهبة 
االستعداد في تلك الليلة الظلماء لتقديم هذا العمل بشكل 
رائع ودخلت لجنة الرقابة إلى المسرح وزرعت الرعب في 
قلوب الممثلين واإلداريين والفنيين، كل واضًعا يده على 
على  اللجنة  وتوافق  الغمة  هــذه  تمر  أن  اهللا  ويدعو  قلبه 

العرض.
جًدا  صعبة  الحقبة  تلك  في  المسرحية  الرقابة  وكانت 
وكنا  الصالح  الطيب  األديــب  عرضنا  حضور  ضمن  ومــن 
نسترق النظر ونحن على خشبة المسرح لنرى ردود الفعل 
ومستبشرة  ضاحكة  وجوه  هناك  وكانت  مسرحيتنا  على 
خيًرا بعملنا المسرحي وفي المقابل وجوه عابسة غاضبة 
تنتظر  مستعجلة  الوقت  تستثقل  الساعة  تناظر  متململة 
غضبها  عن  لتعلن  المسرحي  العرض  انتهاء  الصبر  بفارغ 
وعدم رضاها (١).وانتهى العرض األول واألخير لمسرحية 
اجتماعها  بعد  اللجنة  خرجت  حيث  أبــونــا»  مــال  «الــمــال 
بقرار يبدو أنه ال يسر وكان القرار واضًحا على وجوههم 
وكان أكثر أعضاء لجنة الرقابة يبدو عليهم الحزن وجاءت 
الطامة فقد كان قرار البعض بعدم عرض هذا العمل لما 
فيه من إسقاطات وحكم على المسرحية وعلى المهرجان 

باإلعدام مع أن العمل كان بغاية البساطة والوضوح.
«لقد  التالي  البيان  جاءنا   ١٥-٣-١٩٧٨ يوم  صباح  وفي 
المسرحية»  للفنون  األول  الــدوحــة  مهرجان  تأجيل  تــم 
وجــود  بسب  وذلـــك  نجمة  مــســرح  على  إقامته  والــمــزمــع 
عطل فني في قاعه العرض وهكذا أسدل الستار قبل أن 
يفتح على هذا المهرجان وقد سمعنا هذا البيان في اإلذاعة 
الممثل  إن  قـــال  مــن  فمنهم  تــتــواتــر  اإلشــعــاعــات  وبــــدأت 
حبسوه  والمخرج  «رفــعــوه»  والمؤلف  «نفخوه»  الفالني 

وكلها إشاعات .
وعندما توجهت في الصباح إلى الــدوام طلبني األستاذ 
والفنون  الثقافة  إلدارة  مدير  حينها  وكان  العثمان  ناصر 
وسألني هل تعرضت ألي مضايقات أو أذى ألن اإلشاعات 
كما  وعافية  بخير  أنــا  ناصر  لألستاذ  قلت:  كثيرة  كانت 
يكرر  فأخذ  شــيء  أي  هناك  وليس  أمــامــك  واقــًفــا  تــرانــي 
سؤاله غير مقتنع بردي فحلفت له أني بخير ولم يتعرض 
أحد لي بأي أذى إنها مجرد إشاعات وقام األستاذ ناصر 
العثمان باالتصال بالجهات العليا وطمأنتهم فكانت مجرد 
إشاعات، وإشاعات (٢). وحتى يومنا هذا وأحمده سبحانه 

وتعالى وأنا بخير وبكامل قواي 
العقلية والجسدية والنفسية وهذا ما يثبت أننا في دولة 

األمن واألمان ولك الحمد.
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يسربها: سالم ماجد المرزوقي

نبضات شعرية

أحاديث األبواب (٥)

(٣٩)
ُهم عّينوُه حاِرساً.

لماذا، إذن،
يمنعونَُه من تأديِة واِجبه ؟

ينظُر بِحقد إلى الفتة المَحل:
(نفتَُح ليالً ونهاراً) !

(٤٠)
- أّما أنا.. فال أسمُح ألحٍد باغتصابي.

ُل َغْيرتَه هكذا يُجمِّ
الحائُط الواقف بيَن الباب والنافذة.

لكنَّ الُجرذان تضحك !
(٤١)

َفُمُه الكسالن
ينفتُح

وينَغلِق.
يعبُّ الهواء وينُفثُه.

ال ُشغَل جدّياً لديه..
ماذا يملُِك غيَر التثاؤب ؟!

(٤٢)
ُمعاٌق

يتحّرُك بكرسيٍّ كهربائي..
باُب المصعد !

(٤٣)
، هذا الرُجُل ال يأتي، َقطُّ

عندما يكوُن صاِحُب البيِت موجوداً !
هذِه المرأُة ال تأتي، أبداً ،

عندما تكوُن َربَُّة البيِت موجودة !
يتعّجُب باُب الّشارع.

باُب غرفِة الّنوم َوحَدُه
يعِرُف الّسبب !

(٤٤)
( ُمنتهى اإلذالل.

لم يبَق إّال أن تركَب الّنواِفُذ
فوَق رؤوسنا.)

تتذّمُر
أبواُب الّسيارات !

(٤٥)
- أنَت رأيَت اللصوَص، أيُّها الباب،

لماذا لم تُعِط أوصاَفـُهم ؟
- لم يسألني أحد !

(٤٦)

ً تجهُل تماما
لّذَة طعِم الّطباشير

الذي في أيدي األطفال،
تلَك األبواُب المهووسُة بالّنظافة !

(٤٧)
- أأنَت متأكٌد أنُه هَو البيت ؟

- أُظن ..
يتحّسُر الباب :

تُظّن يا ناِكَر الوّد ؟
أحّقاً لم تتعّرف على وجهي ؟!

(٤٨)
وضعوا سعفتيِن على كتفيه.

- لم أُقم بأي عمٍل بطولي.
ُكلُّ ما في األمر

أنَّ صاحَب البيِت عاَد من الحّج.
هل أستِحقُّ لهذا

أن يمنَحني هؤالِء الحمقى
ُرتبَة ( لواء ) ؟!

(٤٩)
ليتسّلْل الّرضيع ..

لتتوّغْل العاصفة ..
ال مانَع لديِه إطالقاً.

ُمنفتِح !

أحمد مطر

Salemmajed١٠@yahoo.com

bairq@raya.com  تدعو [ الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  إبداعاتهم على هذا البريد

بــــعــــد قـــــــــرار إقـــــفـــــال مـــســـرح 
بــــيــــروت وتــــضــــاؤل الــمــســاحــات 
الــثــقــافــيــة والـــعـــاّمـــة فـــي لــبــنــان، 
تــــعــــالــــت أصـــــــــــوات عـــــــدد كــبــيــر 
مـــن الــمــســرحــيــيــن والــنــاشــطــيــن 
والــــمــــســــارح فــــي لـــبـــنـــان تــطــالــب 
بـــــعـــــودة فــــتــــح الــــمــــســــرح الـــــذي 
في  افتتاحه  منذ  كــان  مــا  دائــًمــا 
جامًعا  الماضي  القرن  ستينيات 
واألنشطة  الفكرية  للشخصيات 
المسرحية. واإلبداعات  الثقافية 

 وبــمــنــاســبــة الــــيــــوم الــعــالــمــي 
لـــلـــمـــســـرح الــــــذي يــــصــــادف يـــوم 
مـــارس/آذار،   ٢٧ الــقــادم  الثالثاء 
المسرح  «رّدوا  مجموعة  دعــت 
كبير  عــدد  بمشاركة  لبيروت»، 
مــــن الـــمـــســـرحـــيـــيـــن والـــفـــنـــانـــيـــن 
لحضور  الــمــعــنــيــيــن  والــنــاشــطــيــن 
حــدث مــســرحــي احــتــجــاجــي ضــّد 
إقـــــفـــــال مــــســــرح بــــــيــــــروت، فــي 
مسرح  في  مساء،  الثامنة  الساعة 

بيروت.  الحمرا،  المدينة، 

وســتــســتــقــبــل مـــجـــمـــوعـــة مــن 
في  الــمــشــاركــيــن  «الــمــهــرجــيــن» 
الـــحـــدث مـــن الـــشـــارع لــتــوصــلــهــم 
الساعة  مــن  ــتــداًء  اب الــمــســرح  إلــى 
الفعالية  وتشمل  مــســاًء.  السابعة 
عــــــــروض دمـــــــى مـــــوزعـــــة عــلــى 
مدخل المسرح ودرجه، وتقديم 
عــــــرض مــــســــرحــــّي احـــتـــجـــاجـــي 
مسرحيا  عمال   ٢٥ حوالي  يجمع 
ممثال.   ٥٠ من  أكثر  وبمشاركة 
باتجاه  مــســيــرة  الــحــدث  وســيــلــي 
المريسة،  عين   – بيروت  مسرح 
العالمي  يوم  كلمة  ستلقى  حيث 

للمسرح.
ـــيـــروت:  وســـتـــتـــخـــذ مــــســــارح ب
بابل،  ومسرح  المدينة،  «مسرح 
دوار  ومـــســـرح  مـــونـــو،  ومـــســـرح 
بيروت»  «مــســرح  مــن  الشمس» 
لتحول  رمــزي  كفعل  لــهــا،  اســًمــا 
جــمــيــع الـــمـــســـارح إلـــــى «مـــســـرح 
بــــيــــروت» الــمــقــفــل، مـــردديـــن: 

بيروت». مسرح  المسارح  «كل 
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