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

bairq@raya.com هذا البريد

 بــــعــــد انـــــتـــــهـــــاء فـــعـــالـــيـــات 
مـــهـــرجـــان الـــمـــســـرح الــشــبــابــي 
الثاني الذي شهده مقر المركز 
الــشــبــابــي لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة 
فبراير   ٢٦ مــن  الــفــتــرة  خـــالل 
نظمته  ــــذي  ال مــــارس   ٦ حــتــى 
والــفــعــالــيــات  األنـــشـــطـــة  إدارة 
الشبابية ومع انطالق مهرجان 
األول  ــــي  ــــمــــحــــل ال الـــــمـــــســـــرح 
للمحترفين الذي تشهده البالد 
قضية  اليوم  نطرح  األيــام  هذه 
تـــقـــارب أوقـــــات الــمــهــرجــانــات 
وغـــيـــاب الــتــنــســيــق فـــي اخــتــيــار 
مــواعــيــدهــا األمـــر الـــذي ينجم 
التي  المشكالت  من  كثير  عنه 
تـُـنــقــص كــثــيــًرا مــن قيمة هــذه 
تُحقق  وال  المهّمة  الفعاليات 
أهــدافــهــا الــمــرجــّوة بــالــكــامــل.. 
فالمهرجان الشبابي المسرحي 
أيام   ١٠ مدار  على  أُقيم  الثاني 
مسرحية  فـــرق  فــيــه  وشـــــارك 
شــبــابــيــة  مـــؤســـســـة   ١٣ تـــمـــثـــل 
مـــا بــيــن نــــاد ريـــاضـــي ومــركــز 
تخصيص  تــــّم  وقــــد  شـــبـــابـــي، 
حـــولـــهـــا  تــــنــــافــــس  جـــــوائـــــز   ١٠

الـــمـــشـــاركـــون فـــي الــمــهــرجــان 
متكامل،  عرض  أفضل  وهــي: 
أفــضــل إخــــراج، أفــضــل تأليف، 
إضــاءة،  أفضل  ديــكــور،  أفضل 
أفضل مؤثرات صوتية، أفضل 
أول،  مــمــثــل  أحــســن  مـــالبـــس، 
ـــــى، أحــســن  أحــســن مــمــثــلــة أول

ممثل واعد.

في  والمشاركون  الــفــائــزون 
منهم  كثير  الشباب  مهرجان 
ــــًضــــا فــــي بــعــض  يــــشــــاركــــون أي
أعـــــمـــــال مــــهــــرجــــان الـــمـــســـرح 
لــلــمــحــتــرفــيــن  األول  الــمــحــلــي 
تمّنى  منهم  يــشــارك  لــم  ومــن 
بين  زمنيًّا  فــارًقــا  هناك  أن  لو 
الـــمـــهـــرجـــانـــيـــن حـــتـــى تــنــتــعــش 

الحركة المسرحية لمّدة أطول 
وألقوا بالالئمة على المنظمين 
وتمّنوا تدارك األمر في األعوام 
عن  تحّدث  وبعضهم  المقبلة، 
أمور تنظيمية يجب أن يلتفت 
نستعرض  والــيــوم  الحــقــا  إليها 
آراء بعض الفنانين من الشباب 

في هذا األمر.

خشبة العجائبأزمة بين شباب المسرح

تــعــتــبــر كـــل مـــحـــاولـــة تـــطـــويـــريـــة يــخــطــوهــا 
ــــاب وتــقــنــيــيــن  الــــمــــســــرح وخــــــدامــــــه مـــــن كــــت
الملل  عنصر  إلزاحـــة  خطوة  هــي  ومخرجين 
والتقليد عن المسرح ذاته وهذه العملية يكون 
الـــهـــدف الــرئــيــس مــنــهــا هـــو تــشــجــيــع الــمــشــاهــد 
الوصف  جاز  إذا  عليه  نطلق  قد  الذي  الحداثي 
عصر  فــي  يعيش  الـــذي  الــديــجــيــتــال)  (المتلقي 
راغب  غير  تجعله  التي  التقنية  بالوسائط  يعج 
في مشاهدة عرض مسطح أو عاٍر من التقنية 

نظره. وجهة  من 

مع  شــكــلــًيــا  كـــان  وإن  تــجــديــد  مــن  البـــد  إذن 
القديمة  آلياته  وبكل  المسرح  بفكرة  االحتفاظ 
وعــلــى هـــذا الــمــســتــوى بـــدأت فــي عـــدة مــســارح 
وهي  العجائب)  (خشبة  بـ  يعرف  ما  أوروبــيــة 
الــوســائــط  صــنــوف  بــكــل  تــعــج  مــســرحــيــة  خشبة 
ووســـائـــل اإلمـــتـــاع الــبــصــري مــثــل (الـــداتـــا شــو) 
أو  الديجياليت  ومثل  السينما  شاشة  وأحــيــانـًـا 
أحيانًا  تقنيته  تصل  قــد  الــذي  المدمج  الــضــوء 
للمؤثرات  باإلضافة  ضوئية  شخصيات  البتداع 

والمتطورة. القوية  السمعية 
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المسرح بدأ ينهض  من غفوته
الفنانة ماغي مطران للبيرق:

ڈ  كانت بداياتك من خالل فن التقليد 
أن  ترين  هل  الفني،  مشوارك  بدأت  ومنه 
لبعض  إســــاءة  بــه  نــقــدا  يحمل  التقليد  فــن 
لــهــؤالء  تقييم  إعــــادة  تعتبرينه  أم  الــنــاس 

الفنانين؟
ـــمـــاً عـــن الــتــجــريــح واإلســـــاءة  - ابــتــعــد دائ
للفنانين الذين أقوم بتقليدهم، وأعتمد على 
على  يحافظ  وبما  احترافي  بأسلوب  التقليد 
حصلت  حيث  الجميع،  مع  الوطيدة  عالقتي 
في  عبده  محمد  العرب  فنان  موافقة  على 
تقليده، ومنحني الضوء األخضر بعدما أكد 

لــي أنـــه عــلــى ثــقــة مــن أنني 
أعي ما أقــدم من فن راق، 
طلبوا  الفنانين  مــن  وكثير 
مــنــي أن أقــلــدهــم ألنــنــي ال 
أحــاول أن أســيء ألي فنان 
تقليدي  لــكــن  لـــه  بــتــقــلــيــدي 
يــنــبــع مـــن تــقــديــري لــهــؤالء 
الفنانين، كما ينبع أيضاً من 
جــمــهــورهــم  أن  مـــن  ثــقــتــي 
يـــعـــشـــق فـــنـــهـــم، وتــقــلــيــدي 
ال يــتــعــدى مــحــاولــة إظــهــار 
الــحــركــات الــمــمــيــزة والــتــي 
تعود عليها الفنان ومحاولة 

تقمص شخصياتهم. 
فــوازيــر  بعمل  قمت  ڈ    

ما  الفنانين  من  الكثير  خاللها  من  قلدت 
كان الهدف الفني من وراء هذه الحلقات .. 
وهل هناك سبب آخر لتقليد الفنانين غير 

إضحاك الجمهور في رأيك؟
تحقيقاً  تــعــتــبــر  الــتــجــربــة  هــــذه  إن   -

ـــجـــمـــع مــــــا بــيــن  لــــــذاتــــــي، كــــونــــهــــا ت
ــيــد، ألنــنــي  االســـتـــعـــراض والــتــقــل

وأسعى  الفن  هــذا  عشاق  مــن 
دومـــــا إلــــى تــجــســيــده على 

الــشــاشــة، وعــرفــت هــذا 
ــــنــــوع مــــن الـــبـــرامـــج  ال
مــنــذ نــعــومــة أظــفــاري 
وتقليدي  به،  وتعلقت 

لــلــفــنــانــيــن يــهــدف 
إلظهار الجوانب 
بهم  اإليــجــابــيــة 
عليها  والتركيز 
ــــة  فـــــــي مــــحــــاول

إلعـــــــــــــــــــــــــادة 
اكـــــتـــــشـــــاف 
بـــــــــــعـــــــــــض 
الـــمـــنـــاطـــق 

ية  لعبقر ا
فـــــــــــــــــي 
هـــؤالء 

الفنانين. خاصة أنني ال أقلد أي فنان لكنني 
اختار الفنانين القادرين على ترك بصماتهم 
بتقليد  اآلن  حتى  فقمت  جمهورهم  عند 
ثــالثــيــن شــخــصــيــة مــعــروفــة مـــن الــفــنــانــيــن 
محمد  الــعــرب  فــنــان  منهم  واإلعــالمــيــيــن، 
ناصر  الماجد،  وراشــد  عبده، 
الـــقـــصـــبـــي، نـــانـــســـي عـــجـــرم، 
الكويتية،  نــوال  الزغبي،  نــوال 
من  والــكــثــيــر  بــولــنــد،  حليمة 

الشخصيات. 
فـــي  فــــــكــــــرت  هـــــــل  ڈ    
اســـتـــغـــالل مـــوهـــبـــة الــتــقــلــيــد 
فـــي تــقــديــم شــخــصــيــات من 

التاريخ؟
فــيــلــم  تــــقــــديــــم  أتــــمــــنــــى   -
ســـيـــنـــمـــائـــي يــــتــــنــــاول ســـيـــرة 
وأعتقد  حسني،  سعاد  الفنانة 
أنــنــي قـــــادرة عــلــى أن أجــســد 
أجيد  أنني  خاصة  شخصيتها 
نبغت  والذي  االستعراض  فن 

فيه الفنانة سعاد حسني.
ڈ  فــي رأيـــك، هــل كــل مــن يــمــارس فن 

التقليد يكون ممثالً جيداً؟
ليس كل من لديه موهبة التقليد يشترط 
جـــيـــداً،  مــمــثــالً  يـــكـــون  أن 
لكن الحضور عامل 
مـــــشـــــتـــــرك مـــا 
الفنين،  بين 
وهـــــــنـــــــاك 

أن  يستطيع  مــن  وهــنــاك  حــرفــيــاً  يقلد  مــن 
يــضــيــف مـــن روحــــه ومـــن خــفــة ظــلــه على 
هو  وذلـــك  بتقليدها  يــقــوم  الــتــي  الشخصية 
فقط من يستطيع أن يمتهن التمثيل، ذلك 
الخيال  على  يعتمد  أن  يجب  التمثيل  ألن 
الــواقــع  مــن  أشــيــاء  استحضار  على  والــقــدرة 

واإلضافة إليها. 
االلتحاق  فــي  قبل  مــن  تفكري  لــم  ڈ    

بمجال السينما؟
ألنها  الفنانين  كــل  يـــراود  حلم  السينما   -
هي الوحيدة القادرة أن تسطر تاريخ الفنان 
منذ  السينما  في  عملوا  الذين  الفنانين  فكل 
الجمهور  يــتــذكــرهــم  مــــازال  طــويــلــة  عــقــود 
تطور  في  فاعلة  السينما  أن  وكما  اآلن  إلــى 
قــــادرة عــلــى توثيق  الــمــجــتــمــع، فــإنــهــا أيــضــاً 
حان  انه  وأعتقد  المجتمعات،  لتلك  التاريخ 
الوقت ألن تفكر كل الدول العربية في إنتاج 
للعمل  لفنانيها  الفرصة  يعطي  بما  السينما 
بــهــا حــيــث إنــهــا تــشــكــل صــنــاعــة اســتــطــاعــت 
المصادر  أحــد  البلدان  بعض  في  تصبح  أن 
أكثر  فكرت  ولقد  القومي،  للدخل  المهمة 
مــن مــرة أن أذهــب إلــى مصر للبحث عن 
انشغالي  لكن  السينما  بمجال  عمل  فرصة 
يمنعني،  كــان  الكويتية  بالدراما  العمل  في 
ولكنني أضع السينما نصب عيني وأنوي أن 
فرصة  على  للحصول  جادة  بخطوات  أقوم 
العمل في هذا المجال الذي يعد قريبا لقلب 

كل فنان.
ڈ  هل ترين أن السينما الخليجية مؤهلة 

للمنافسة؟
- ال توجد موانع لتأخر السينما الخليجية 
تستحقها،  التي  المكانة  وأخــذ  الظهور  عن 
لكن  لذلك  يسمح  مــا  الطاقات  مــن  فهناك 
لألسف جبن رأس المال هو السبب في ذلك 
فمازال المنتجون يخشون على أموالهم من 
لها  الــتــرويــج  تحتاج  صناعة  فــي  المجازفة 
اإلقــدام  عــدم  في  السبب  ولعل  جيد،  بشكل 
هو  الخليجية  الــشــركــات  مــن  اإلنـــتـــاج  عــلــى 
الثقة  عــدم  أو  الترويجية  قــدرتــهــم  ضعف 
فــي الــقــدرة على ذلـــك، وربــمــا يــكــون األمــل 
تلك  فـــي  الــثــقــافــة  وزارات  تــــدرك  أن  فـــي 
تشكيل  عــوامــل  أهــم  مــن  السينما  أن  الـــدول 
صاحبة  بصفتها  والثقافي  المعرفي  الوعي 
واإلدراك  واإلقناع  التعبير  على  فائقة  قدرة 
الخليجي  والجمهور  الجمهور،  لدى  والفهم 
تعلق بالسينما على مدى عقود ورغم ارتباط 
إال  األمريكية  بالسينما  الخليجي  الجمهور 
التي  الموضوعات  ابتعاد  من  يعاني  ظل  أنه 
لذلك  مجتمعه،  عن  السينما  هــذه  تقّدمها 
سينمائي  فــيــلــم  لــمــشــاهــدة  مــتــعــطــشــاً  ظـــل 
خــلــيــجــي يـــقـــدِّم لـــه مـــوضـــوعـــاتـــه الــخــاصــة 
بمجتمعه لكن الفنانين الخليجيين مازالوا 
خليجية  سينما  في  بالمشاركة  يحلمون 
ــهــا عـــلـــى الـــســـاحـــة الــعــربــيــة  تـــــرى مــكــان

والعالمية. 
التي  الفنون  ألـــوان  أكثر  هــي  مــا  ڈ    

تحرصين على متابعتها؟
بمتابعة  كبيرا  اهتمامي  كان   -

على  تركز  التي  خصوصاً  المنوعة  البرامج 
تقليد الفنانين ألنها الموهبة التي حباني بها 
بالجلوس  مولعة  كنت  الــمــاضــي  وفــي  اهللا، 
أمــــــام الـــشـــاشـــة الـــصـــغـــيـــرة أتــــابــــع حـــركـــات 
ظهر  عــن  واحفظها  والفنانين،  المطربين 
قــلــب، وكــنــت أقـــف أمـــام الــمــرآة وارى هل 
هــذه  أن  وبــمــا  ال.  أم  تقليدهم  أجــيــد  فــعــالً 
في  حــاضــرة  تكن  لــم  الــبــرامــج  مــن  النوعية 
الــشــاشــة الــصــغــيــرة كــنــت اهـــتـــم بــمــشــاهــدة 
ضالتي  فهي  والبرامج  والمسلسالت  األفالم 
لبنان  في  اسمي  بــزغ  بعدما  لكن  الوحيدة، 
من  الــكــثــيــر  أن  الحــظــت  التقليد  عــالــم  فــي 
الموهوبين بدأوا يسيرون على نفس خطاي، 
من  متسع  لديهم  فهم  يضايقني،  لم  وهــذا 
والفيديو  التلفزيون  من  يتعلموا  كي  الوقت 
المجال  احترفت  فبعدما  أنا  أما  واالنترنت، 
الــفــنــي لـــم يــبــق لـــــدّي الـــوقـــت حــتــى أشــاهــد 

التلفزيون أو أتابع المسلسالت. 
 ڈ  هـــل الــــدرامــــا الــخــلــيــجــيــة تــطــورت 

لألفضل خالل الثالثين عاماً الماضية؟
- تــــطــــورت لـــألفـــضـــل وأصـــبـــحـــت تــعــالــج 
مشاكل اجتماعية غاية في األهمية لكنني ال 
أستطيع أن احكم عليها جيداً فمنذ أكثر من 
٦ سنوات لم يعد التلفزيون صديقي، فالعمل 
المستمر  التحضير  شــيء  كــل  مــن  سرقني 
والسعي لتطوير مستواي بات شغلي الشاغل. 
الخليجي  المسرح  حركة  ترين  كيف  ڈ  
حالياً، وكيف تقيمين حال المسرح القطري؟
الــــــدول  فــــي  مـــلـــحـــوظ  ــــفــــاوت  ت -هناك 
كبيراً  رواجاً  الكويت  تشهد  فبينما  الخليجية 
لــفــن الــمــســرح وعــــددا كــبــيــرا مــن الــعــروض 
ال  األخــــرى  الخليجية  الــــدول  بــعــض  هــنــاك 
طوال  بالكثير  ثالثة  أو  عملين  ســوى  تشهد 
تقدير  إلعـــادة  لوقفة  يحتاج  مــا  وهــو  الــعــام 
مدى الحاجة لهذا الفن في تثقيف الشعوب، 
خاص  بشكل  قطر  في  للمسرح  بالنسبة  أما 
ملحوظاً  نــشــاطــاً  يشهد  بـــدأ  انـــه  أرى  فــإنــنــي 
خاصة مع إقامة مهرجان للمسرح المحلي 
عدد  ـــادة  زي إلــى  أدى  مــا  وهــو  للمحترفين 
أذكر  أن  يفوتني  وال  المسرحية،  الــعــروض 
آخر  في  مسرحي  عرض  بأفضل  قطر  فوز 
الخليجي،  الــمــســرح  مــهــرجــان  مـــن  نــســخــة 
لذلك أعتقد أن المسرح القطري بدأ ينهض 
باتت  الــذي  التطور  نحو  ويتجه  غفوته  مــن 
تشهده الدوحة في كافة األوجه والمجاالت، 
وربـــمـــا بــمــزيــد مـــن الــعــمــل واالجـــتـــهـــاد من 
مسرحهم  يصبح  القطريين  الفنانين  جانب 

من أقوى المسارح الخليجية. 
 ڈ  هل ترين أن هناك نقصا في المسرح 

االستعراضي بالعالم العربي؟
اإلنتاج  إلــى  يحتاج  االستعراضي  العمل   -
العربي  عالمنا  في  نفتقده  ما  وهــو  الضخم 
كذلك فإن أهم شروط العمل االستعراضي 
يــكــون  وال  فـــكـــرة  يـــوصـــل  أن  هـــو  الـــنـــاجـــح 
مــجــرد اســتــعــراض لــألزيــاء، كما أنــه يحتاج 
إلـــى االجــتــهــاد والــتــفــانــي فـــي الــعــمــل، وكــل 
هـــذه األشــيــاء الــتــي ذكــرتــهــا هــي الــتــي تصل 
بــاالســتــعــراض إلـــى اإلبـــهـــار الــــذي يــجــب أن 

يــصــاحــب أي عــمــل مــســرحــي اســتــعــراضــي، 
مسرحي  عــمــل  ببطولة  أقـــوم  أن  وأمــنــيــتــي 
كبير يجمع ما بين الكوميديا واالستعراض.

نطاق  خـــارج  تعملي  أن  تفكري  لــم  ڈ    
الكوميديا؟

الــــتــــي  األعـــــــمـــــــال  كــــــل   -
وأنا  كوميدية  علي  تعرض 
أحـــاول  وال  ذلـــك  أمـــانـــع  ال 
غـــيـــرهـــا  عــــــن  ـــــحـــــث  اب أن 
تلك  فــي  نفسي  أجــد  ألنــنــي 
ـــرغـــم  األعــــــمــــــال، وعــــلــــى ال
عليه  يجب  الممثل  أن  مــن 
دور  أي  أداء  فــي  يــبــرع  أن 
بالتخصص  أؤمــن  أنــنــي  إال 
كوميديون  فنانون  فهناك 
وهناك فنانون يبرعون في 
لكن  الـــجـــادة،  األدوار  أداء 
حــتــى األعـــمـــال الــكــومــيــديــة 
بعض  طــيــاتــهــا  بــيــن  تــحــمــل 
الـــلـــحـــظـــات الــــتــــي تــتــطــلــب 
موهبة  تظهر  وهنا  الجدية 

كل  أداء  فــي  يــبــرع  أن  عليه  الــذي  الممثل 
العمل.  لحظات 

 ڈ  أيهما األقرب إلى نفسك العمل أمام 
الكاميرات أم أمام الجمهور؟

الجمهور  فعل  رد  أشــاهــد  المسرح  فــي   -
وأستطيع  المسرح  على  عيني  أمام  مباشرة 
أن أقيم مدى نجاحي في نفس اللحظة، أما 
رد  انتظر  أن  يجب  التلفزيونية  أعمالي  في 
فعل الجمهور بعد بدء العرض وربما أعرفه 
العمل  أفضل  كــل  وعلى  أستطيع،  ال  وربــمــا 

الجيد أيا كان مسرحيا أم تليفزيونيا.
 ڈ  ما هي بداياتك مع المسرح الكويتي؟
- عــمــلــت عــامــا واحــــدا عــلــى الــمــســرح في 
لبنان وكانت كلها في التقليد وفي عام ٢٠٠٠ 
سي  بــي  إم  بمحطة  الــمــســؤولــون  بــي  اتــصــل 
بعد  تعرفت  ثم  معهم  العمل  علي  وعرضوا 
المسرح  في  مشواري  وبدأ  طارق  على  ذلك 

الكويتي معه.
مــع  تــتــعــامــلــي  ان  اســتــطــعــت  كـــيـــف  ڈ  
بداياتك  كانت  حين  في  الخليجي  المسرح 

على المسرح اللبناني؟
على  البداية  فــي  العلي  طــارق  ساعدني   -
فــهــم مــتــطــلــبــات الــمــســرح الــخــلــيــجــي وفهم 
أن  واستطعت  الخليجي،  الجمهور  طبيعة 
أتواءم مع الجمهور الكويتي وأقدم الكوميديا 
في  صعوبة  لقيت  وربــمــا  لقلبه،  تصل  التي 
بالمسرح  فترة  عملت  أنني  خاصة  الــبــدايــة 
قــيــود  أي  عــلــيــه  تـــوجـــد  ال  الــــــذي  الــلــبــنــانــي 
اجتماعية، ولكنني سرعان ما تأقلمت على 
ما  أقـــدم  أن  واستطعت  الكويتي  الجمهور 

يرضيه. 
ڈ  ماذا عن تجاربك الفنية التي قدمتها 

من قبل أمام الجمهور القطري؟
القطري  الجمهور  أمـــام  كــثــيــراً  عملت   -
هذا  أمــام  قطر  في  بالعمل  وسعيدة  الــرائــع 
الــجــمــهــور الــــذي يــمــلــك ذائـــقـــة فــنــيــة عالية 
تساعده على التفريق ما بين الغث والسمين.

 ڈ  تشكيل ثنائي فني أو تكرار العمل مع 
الفنان  يخدم  انه  ترين  هل  الفنانين  بعض 

أم يؤذيه؟
هناك كيمياء تتولد بين بعض الفنانين   -
خـــاصـــة فــــي األعــــمــــال الـــكـــومـــيـــديـــة تــــؤدي 
لــلــنــجــاح وهــــي ظـــاهـــرة لــيــســت بــالــجــديــدة 
كافة  وفــي  بعيد  زمــن  منذ  مــوجــودة  لكنها 
أصناف الفنون فنجد ذلك يتم بين مؤلفين 
حتى  أو  وملحنين  مطربين  أو  ومخرجين 
سبيل  على  فنذكر  وبعضهم،  الممثلين  بين 
األمثلة ال الحصر التعاون الناجح بين الفنان 
نــجــيــب الــريــحــانــي والــمــؤلــف 
بـــديـــع خـــيـــري، وفــــي مــجــال 
ـــاء فــــيــــروز واألخــــويــــن  ـــغـــن ال
رحباني، وفي مجال التمثيل 
ثـــــالثـــــي أضـــــــــــواء الــــمــــســــرح، 
األمثلة  مــن  الكثير  وغيرها 
ومـــــع ذلـــــك فـــــإن اســـتـــمـــرار 
وبالرغم  المحال  من  الحال 
طارق  مع  تعاملت  أنني  من 
العلي لفترة طويلة ويسعدني 
مــنــذ  أنـــنـــي  إال  مـــعـــه  الـــعـــمـــل 
أربـــعـــة أعـــــوام ال أعــمــل معه 

عمال واحدا. 
التي  المعايير  هــي  مــا  ڈ  
تــــخــــتــــاريــــن عــــلــــى أســـاســـهـــا 

أعمالك الفنية؟
- مــوضــوع الــعــمــل أهـــم بــالــنــســبــة لــي من 
شيء  أهــم  ألن  بها،  سأقوم  التي  الشخصية 
بالنسبة لي هو أن أشارك في أعمال جيدة، 
ومــدى  دوري  بتقييم  ذلـــك  بــعــد  أقـــوم  ثــم 
مـــالءمـــة الــشــخــصــيــة الــتــي عــــرض عــلــي أن 
أقوم بأدائها ، وكثيراً ما حدث أنني رفضت 
بممثلة  للجمهور  ظــهــرت  أن  وبــعــد  أعــمــاال 
من  صــواب  على  كنت  بأنني  شعرت  غيري 
كيفية  أمــا  فيه،  العمل  رفضت  أنني  البداية 
تقييمي للعمل فتتم دائماً من خالل حاستي 
أو  تنظير  أي  فــي  أجــتــهــد  أن  دون  الــفــنــيــة 
أبعاد  ذات  فنية  معايير  على  يعتمد  تقييم 

كالسيكية.
 ڈ  من تتمنين العمل معه من الفنانين؟

القصبي  ناصر  الفنان  مع  العمل  أتمنى   -
لي  ويكون  السينما  مجال  أدخل  ان  وأتمنى 

الحظ في العمل مع الفنان أحمد حلمي.
 ڈ  ما هي مشاريعك الدرامية القادمة؟

- أكتب فوازير ٣٠ حلقة موضوعها تقليد 
توجد  ال  أنــنــي  مــن  الــرغــم  وعــلــى  الفنانين، 
أرى  لكنني  الكتابة  في  سابقة  تجارب  لدي 
أن خبرة العمل في مجال التمثيل قد تكون 
من  انــه  كما  الكتابة،  على  الــقــدرة  منحتني 
الذين  للفنانين  المستمرة  متابعتي  خــالل 
كتابة  أستطيع  أنني  أعتقد  بتقليدهم،  أقوم 
جدا  ومتفائلة  جــيــد،  بشكل  الحلقات  تلك 
في تجربتي التي أقوم باإلعداد لها، وأتوقع 
أنها ستحظى باهتمام من قبل المشاهدين، 

ألنني أبذل فيها جهدا كبيراً.
 ڈ  ما أحالمك على المستوى الفني؟

- دائماً ما أضع حلما واحدا أمامي وأسعى 
الحلم  في  أفكر  منه  االنتهاء  وعند  لتنفيذه 
أوفق  أن  أحلم  واآلن   ... وهكذا  يليه،  الــذي 
تحدثت  الــتــي  لــلــفــوازيــر  الكتابة  تجربة  فــي 
عنها، خطتي المستقبلية ليست بعيدة األمد 
تحقيقه  وبــعــد  الــقــريــب  فــي  أفــكــر  ولكنني 

أفكر في األبعد منه.

المسرح في قطر يشهد نشاطاً ملحوظاً خاصة مع إقامة مهرجان للمسرح المحلي

العمل االستعراضي يحتاج إلى اإلنتاج الضخم وهو ما نفتقده في عالمنا العربي

حسني ســعــاد  الفنانة  ســيــرة  يــتــنــاول  سينمائي  فيلم  تقديم  أتمنى 

الــفــنــان تــاريــخ  تــســطــر  أن  عــلــى  ـــادرة  ـــق ال ــدة  ــي ــوح ال هــي  الــســيــنــمــا 

حوار - أشرف مصطفى :

على  للعمل  انتقلت  ثم  لبنان  في  الفنية  حياتها  بدأت 
بتقليد  الفني  المجال  ودخلت  الكويت،  مسارح  خشبات 
الفنانين ثم سرعان ما أصبحت واحدة منهم إنها ماغي 
مـــطـــران، الــمــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي تـــزور الـــدوحـــة حــالــيــاً 
المسرحي  الــعــرض  فــي  للمشاركة  استعدادها  إطــار  فــي 
«مـــواطـــن بــالــمــقــلــوب» الـــمـــقـــرر لـــه أن يـــعـــرض ضــمــن 
األول  المحلي  الدوحة  مهرجان  في  الرسمية  المسابقة 
مع  الــتــالــي  الــحــوار  ـــ[  ل وكـــان  المحترفين.  لمسرح 

ماجي:

موضوع العمل أهم 
بالنسبة لي من الشخصية 

التي سأقوم بها

أكتب فوازير ٣٠ 
حلقة موضوعها 
تقليد الفنانين

ن
إضحاك الجمهور في رأيك؟

تحقيقاً  تــعــتــبــر  الــتــجــربــة  هــــذه  إن 
ي

 -
ـــجـــمـــع مــــــا بــيــن لــــــذاتــــــي، كــــونــــهــــا ت

ــيــد، ألنــنــي االســـتـــعـــراض والــتــقــل
وأسعى الفن  هــذا  عشاق  مــن 
دومـــــا إلــــى تــجــســيــده على
الــشــاشــة، وعــرفــت هــذا
ــــنــــوع مــــن الـــبـــرامـــج  ال
مــنــذ نــعــومــة أظــفــاري 
وتقليدي به،  وتعلقت 

لــلــفــنــانــيــن يــهــدف
ننانناننانب ااااهار الللللللالللالالالجو إلظظظظإلظظظإلظظظظإلظظإلظإلظإلظ
بهم اإليــجــابــيــة 

عليها  والتركيز 
ــــة  فـــــــي مــــحــــاول

إلعـــــــــــــــــــــــــادة 
اكـــــتـــــشـــــاف
بـــــــــــعـــــــــــض 
الـــمـــنـــاطـــق
ية  لعبقر ا
فـــــــــــــــــي
هـــؤالء

ليس كل من لديه موهبة التقليد يشترط 
جـــيـــداً،  مــمــثــالً  يـــكـــون  أن 
الحضور عامل لكن

مـــــشـــــتـــــرك مـــا 
الفنين،  بين 
وهـــــــنـــــــاك 

بالدرام العمل  في
ولكنني أضع السين
جا بخطوات  أقوم 
العمل في هذا المج

كل فنان.
ڈ  هل ترين أن

للمنافسة؟
- ال توجد موانع
وأخــذ الظهور  عن 
الطاق مــن  فهناك 
لألسف جبن رأس
فمازال المنتجون
ص فــي  المجازفة 
ولعل جيد،  بشكل 
مــن اإلنـــتـــاج  عــلــى 
ا قــدرتــهــم  ضعف 
فــي الــقــدرة على ذ
و تــــدرك  أن  فـــي 
السينما أن  الـــدول 
و المعرفي  الوعي 
على  فائقة  قدرة 
الجم لدى  والفهم 
تعلق بالسينما على
الخليجي الجمهور 
من يعاني  ظل  أنه 
السي هــذه  تقّدمها 
لــم مــتــعــطــشــاً  ظـــل 
خــلــيــجــي يـــقـــدِّم ل
بمجتمعه لكن ال
بالمش يحلمون 
تـــــرى مــكــانــهــ

والعالمية. 
هــي مــا  ڈ    
تحرصين على
كان -

مع محمد السني اثناء بروفات مواطن بالمقلوب



تضارب المواعيد يُثير أزمة بين شباب المسرح
أشادوا بالمهرجانات وتمّنوا التنسيق بين الفعاليات

كتب- مصطفى عبدالمنعم:

مهرجان  فعاليات  انتهاء  بعد   
الــمــســرح الــشــبــابــي الــثــانــي الـــذي 
شـــهـــده مـــقـــر الـــمـــركـــز الــشــبــابــي 
الفترة  خــالل  المسرحية  للفنون 
مــن ٢٦ فــبــرايــر حــتــى ٦ مــارس 
األنــشــطــة  إدارة  نــظــمــتــه  الــــــذي 
انطالق  ومع  الشبابية  والفعاليات 
األول  المحلي  المسرح  مهرجان 
البالد  تشهده  الــذي  للمحترفين 
هـــذه األيــــام نــطــرح الــيــوم قضية 
تــــقــــارب أوقـــــــات الــمــهــرجــانــات 
وغــــيــــاب الــتــنــســيــق فــــي اخــتــيــار 
عنه  ينجم  الذي  األمر  مواعيدها 
تُنقص  التي  المشكالت  من  كثير 
الفعاليات  هــذه  قيمة  من  كثيًرا 
أهـــدافـــهـــا  ـــحـــقـــق  تُ وال  الـــمـــهـــّمـــة 
فالمهرجان  بالكامل..  المرجّوة 
أُقيم  الــثــانــي  المسرحي  الشبابي 
على مــدار ١٠ أيــام وشـــارك فيه 
فرق مسرحية تمثل ١٣ مؤسسة 
شبابية ما بين ناد رياضي ومركز 
 ١٠ تخصيص  تـــّم  وقـــد  شــبــابــي، 
المشاركون  حولها  تنافس  جوائز 
فــــي الـــمـــهـــرجـــان وهــــــي: أفــضــل 
إخــراج،  أفضل  متكامل،  عــرض 
أفـــضـــل تــألــيــف، أفـــضـــل ديـــكـــور، 
أفــضــل إضـــــاءة، أفــضــل مــؤثــرات 
صــوتــيــة، أفــضــل مــالبــس، أحسن 
أولى،  ممثلة  أحسن  أول،  ممثل 

أحسن ممثل واعد.
الـــفـــائـــزون والـــمـــشـــاركـــون في 
مــهــرجــان الــشــبــاب كــثــيــر منهم 
أعمال  بعض  في  أيًضا  يشاركون 
األول  المحلي  المسرح  مهرجان 
لــلــمــحــتــرفــيــن ومــــن لـــم يــشــارك 
فارًقا  هناك  أن  لــو  تمّنى  منهم 
ــا بــيــن الــمــهــرجــانــيــن حتى  زمــنــيًّ
تـــنـــتـــعـــش الــــحــــركــــة الــمــســرحــيــة 
على  بالالئمة  وألقوا  أطول  لمّدة 
األمــر  تـــدارك  وتــمــّنــوا  المنظمين 
وبعضهم  الــمــقــبــلــة،  األعــــوام  فــي 
يجب  تنظيمية  أمور  عن  تحّدث 
أن يــلــتــفــت إلــيــهــا الحــقــا والــيــوم 
نستعرض آراء بعض الفنانين من 

الشباب في هذا األمر.
في البداية تحّدث الفنان أحمد 
الــمــفــتــاح الــفــائــز بــجــائــزة أفــضــل 

عرض متكامل عن عرض 
«نهاية إريال شجاع» الذي 
كثيًرا  وأشاد  بإخراجه  قام 

بـــــالـــــمـــــهـــــرجـــــان 
وبــحــالــة الــحــراك 
الـــــتـــــي أحــــدثــــهــــا 
بــــــــيــــــــن شــــــبــــــاب 
الــــمــــســــرحــــيــــيــــن 
وأشـــــــــــــاد أيـــــًضـــــا 
بــخــشــبــة مــســرح 
ـــــــــــــمـــــــــــــركـــــــــــــز  ال
للفنون  الــشــبــابــي 

الـــمـــســـرحـــيـــة الــــتــــي تـــّمـــت 
تــهــيــئــتــهــا بـــشـــكـــل مــمــتــاز 
ـــمـــهـــرجـــان  الســــتــــقــــبــــال ال

ولكنه تحّدث عن ضرورة تجهيز 
حيث  للجمهور  مــنــاســب  مــكــان 
أكــد أن عــدم وجــود قاعة مغلقة 
أو حــتــى خــيــمــة يـــتـــّم تــأجــيــرهــا 
لــلــجــمــهــور قـــد أّثــــر بــشــكــل كبير 

على الحضور وبخاصة في األيام 
وهو  بارد  الطقس  فيها  كان  التي 
التفاعل  مــن  منعهم  الــذي  األمــر 
مشيرا  العروض،  مع  جيد  بشكل 
تسبب  الــمــفــتــوح  الــمــكــان  أن  إلـــى 
فــي حــــدوث مــشــكــالت بــالــصــوت 
حيث إنــه فــي بعض األحــيــان لم 
إلى  تصل  الممثلين  أصــوات  تكن 
كـــل الــجــمــاهــيــر لــذلــك فــإنــه من 
الضروري حّل هذه المشكلة، كما 
أخــرى  نقطة  إلــى  المفتاح  أشـــار 
الــمــســؤولــون  يــضــعــهــا  أن  تــمــنــى 
المهرجانات  فــي  حسبانهم  فــي 
مشاركة  إمكانية  وهــي  القادمة 
خارجية  ممّيزة  شبابية  عروض 
قــد  تـــكـــون  الــــتــــعــــاون  دول  مــــن 
بلدانها  فــي  جــوائــز  على  حصلت 
هذا  هــامــش  على  عرضها  ويــتــّم 
الفائدة  تتحقق  حتى  المهرجان 
وتــبــادل الــخــبــرات لــلــشــبــاب، كما 
تمّنى أيًضا أن تكون هناك ورش 
عمل مصاحبة للمهرجان وأشار 
إلــــى غـــيـــاب الـــنـــشـــرة اإلعــالمــيــة 
أّكد  والتي  للمهرجان  المصاحبة 
أيام  مع  ستتوفر  أنها  المسؤولون 
المهرجان ولكن لم نرها، ولفت 
عرض  سلبية  إلــى  أيــًضــا  المفتاح 
حيث  يومي  بشكل  المسرحيات 
للمراكز  يــتــح  لــم  األمــــر  هـــذا  إن 
واألنــــــديــــــة الــــمــــشــــاركــــة تــجــهــيــز 
حيث  من  جّيد  بشكل  عروضهم 
اإلضـــاءة والــصــوت، وأيــًضــا حتى 
يــتــســّنــى لــلــشــبــاب الــتــدريــب 
ــــمــــســــرح  عـــــلـــــى خــــشــــبــــة ال
ــيــهــا  الـــــتـــــي ســــيــــعــــرض عــل
أن  خـــــــصـــــــوًصـــــــا 
مــعــظــم الــجــهــات 
الــــــمــــــشــــــاركــــــة ال 
تـــمـــتـــلـــك أمــــاكــــن 
ألداء  مــخــّصــصــة 
فضالً  البروفات، 
عــــــــــــن إرهــــــــــــــــاق 
لــجــنــة الــتــحــكــيــم 
ــــــــمــــــــشــــــــاهــــــــدة  ب
عـــــروض يــومــيــة، واقـــتـــرح 
ـــمـــخـــرج أحــمــد  الـــفـــنـــان وال
عمل  يتم  أن  أيًضا  المفتاح 
مــســابــقــات عــلــى مـــدار الــعــام في 
مـــجـــال الــنــصــوص بــيــن الــشــبــاب 
ويــتــم اخــتــيــار الــنــصــوص الــفــائــزة 

لتقديمها في هذا المهرجان.
كما تحّدث الفنان علي الخلف 

ممثل  أفضل  جائزة  حصد  الــذي 
الشبابي  الــمــســرح  مــهــرجــان  فــي 
الثاني وأّكد أهمّية هذا المهرجان 
في دعم مواهب الشباب، مشيًرا 
هذا  في  له  مشاركة  آخر  أن  إلى 
 ٢٠٠٤ عــام  في  كانت  المهرجان 
وحصل وقتها على جائزة أحسن 
إخـــــــراج ثــــم تــــوّقــــف الــمــهــرجــان 
لــعــّدة ســنــوات وبـــدأ مـــّرة أخــرى 
فــي الــعــام الماضي، ولــم أُشــارك 
وقتها نظًرا لوجود قوانين خاصة 
هو  كما  ولــكــن  المشاركين  بسن 
ليس  الممثلين  عدد  أن  معروف 
يتّم  أن  نتمّنى  كنا  لذلك  بالكبير 
التجاوز عن بعض الشروط بعمر 
حدوث  تّم  وبالفعل  المشاركين، 
الــمــهــرجــان  إدارة  مـــن  اســتــثــنــاء 
نادي  مع  شاركت  وقد  العام  هذا 
الــجــســرة فـــي مــســرحــيــة «مــســاء 
قــــرأت  أن  وبـــمـــجـــّرد  لـــلـــمـــوت» 
ا،  الــــنــــص أعـــجـــبـــنـــي الــــنــــص جــــــدًّ
وحصلت  تــقــديــمــه  فـــي  ووفـــقـــت 
ــــكــــن كــنــت  عــــلــــى الـــــجـــــائـــــزة، ول
مناسبتين  دمـــج  يــتــم  أال  أتــمــّنــى 

الشباب  مهرجان  مثل  مهّمتين 
نفسه  الــوقــت  فــي   والمحترفين 
تقريبًا خاصة وكما ذكرت سابًقا 
أنـــنـــا فـــي قــطــر نـُــعـــانـــي مـــن قلة 

بكل  فنحن  الممثلين  عــدد 
األحــــــوال لـــن يـــزيـــد عــددنــا 
عمر  مـــن  مــمــثــالً   ٥٠ عــلــى 

حــتــى  ســــنــــة   ١٥
٤٥ وهؤالء إذا ما 
أرادوا أن يشاركوا 
المهرجانات  في 
أن  ــــــــجــــــــب  فــــــــي
يـــتـــاح لــهــم وقــت 
كـــــــاٍف مــــن أجـــل 
هـــــــــــــذا، خــــاصــــة 
مــــهــــرجــــان  أن 
الــــمــــحــــتــــرفــــيــــن 

ــعــانــة  ســيــتــم خـــاللـــه االســت
وأشـــار  الــشــابــة،  بالعناصر 
نقطة  إلــــى  ـــًضـــا  أي الــخــلــف 

غــايــة فــي األهــمــيــة وهـــي خاصة 
المهرجان  في  الفائزين  بتحفيز 
ـــابـــي عـــــن طــــريــــق اخـــتـــيـــار  ـــشـــب ال
أعـــمـــالـــهـــم لـــتـــمـــثـــيـــل قـــطـــر فــي 

الــمــهــرجــانــات الــدولــيــة وأكـــد أن 
هذا كان يحدث قديًما إال أنه في 

اآلونة األخيرة لم يعد يتحّقق.
الخلف  عــلــي  الــفــنــان  وأعــــرب 
يــبــذل  أن  فــــي  أمـــلـــه  عــــن 
الثقافة  بــوزارة  المسؤولون 
جــــهــــودهــــم لـــتـــحـــقـــيـــق مــا 
وعـــــــدوا بــــه وهـــو 
بــــــنــــــاء وتـــشـــيـــيـــد 
مـــــــســـــــرح كـــبـــيـــر 
ومـــــجـــــهـــــز بـــكـــل 
اإلمــــكــــانــــات مــن 
أجـــــــل الــــشــــبــــاب، 
ـــى أن  ـــمـــّن بــــل وأت
يـــــــكـــــــون هــــنــــاك 
أكــثــر مــن مسرح 
خاصة أن لدينا العديد من 
الشبابية  والمراكز  األنــديــة 
لكل  يــكــون  أن  يمنع  فــمــاذا 
خـــاص  مــــســــرح  مــــركــــز  أو  نـــــــاٍد 
بـــه، كــمــا أتــمــّنــى أن يــتــم تــدريــب 
الشباب  مــن  المتوفرة  الــطــاقــات 
على أعلى مستوى وعدم االكتفاء 
بــــورش الــعــمــل الــمــســرحــيــة الــتــي 

الــدورات  تتنوع  بل  تقديمها  يتم 
يحدث  وأن  الــمــجــاالت،  كــل  فــي 
تــعــاون مــع الــمــؤســســات الــكــبــرى 
مثل  كبيرة  إمكانات  لديها  التي 
العامة  والمؤسسة  قطر  مؤسسة 
للحي الثقافي كتارا في أن تسمح 
لــهــؤالء الــشــبــاب بــاالســتــفــادة من 
لديهم  المتوفرة  التحتية  البنية 

من مسارح مجّهزة وغيرها.
ومن جانبه أشاد الفنان أحمد 
الـــبـــاكـــر الـــحـــاصـــل عـــلـــى جـــائـــزة 
أفــضــل مــمــثــل واعــــد بــمــهــرجــان 
الـــمـــســـرح الـــشـــبـــابـــي فــــي نــســخــتــه 
الفصل  يتم  أن  وتمّنى  األخــيــرة، 
وأن  المهمين  المهرجانين  بين 
خاصة  كافي  وقــت  بينهم  يكون 
مهرجان  في  أيضا  يشارك  وأنــه 
الــمــحــتــرفــيــن وأّكــــــد أهــمــيــة كل 
مــنــهــم فـــــاألول يــجــد نــفــســه فيه 
أعطى  والثاني  إبــداعــاتــه  ويظهر 
جانب  على  يقف  أن  الفرصة  له 
مــمــثــلــيــن كـــبـــار لــهــم ثــقــلــهــم في 
الـــوســـط الــفــنــي، مــشــيــراً إلـــى أن 
مــــهــــرجــــان الــــمــــســــرح الـــشـــبـــابـــي 

يُظهروا  أن  للشباب  داعــًمــا  كــان 
الذي  المخرجين  أمام  مواهبهم 
مهرجان  فــي  للعمل  يــســتــعــدون 
فيستطيعون  المحترفين  مسرح 
يــشــارك  مــن  منهم  يــخــتــاروا  أن 

معهم أيًضا .
ومــــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى يــقــول 
الـــفـــنـــان فــيــصــل رشـــيـــد إنــــه ضــّد 
مواعيد  فــي  المهرجانين  إقــامــة 
مــهــرجــان  أن  خـــاصـــة  مــتــقــاربــة 
الـــمـــســـرح الــشــبــابــي يــضــم كــثــيــًرا 
ينبغي  التي  الجديدة  الوجوه  من 
ونــشــاهــدهــا،  نــتــابــعــهــا  أن  عــلــيــنــا 
سأشارك  المثال  سبيل  على  وأنــا 
المحلي  الــمــســرح  مــهــرجــان  فــي 
حــدث  وهـــو  للمحترفين  األول 
من  مجموعة  ومعي  أيــًضــا  هــام 
الــمــمــثــلــيــن الـــشـــبـــاب عــلــيــهــم أن 
في  المشاركة  األعــمــال  يشاهدوا 
أضطر  وكنت  الشباب  مهرجان 
مسرحيتنا  بــروفــات  إيــقــاف  إلــى 
حــتــى يــتــمــكــن الــشــبــاب لــلــذهــاب 
لــمــشــاهــدة عــــروض الــمــهــرجــان 
نقطة  إلى  رشيد  وأشار  الشبابي، 
أن  ضرورة  أّكد  تنظيمية  أخرى 
في  الكبار  مشاركة  وهــي  تنتهي 
مهرجان الشباب مؤكًدا أن جميع 
المخرجين في مهرجان الشباب 
لــيــســوا مـــن الــشــبــاب وأن أصــغــر 
ولفت  عـــاًمـــا،   ٣٦ عــمــره  مــخــرج 
أحد  موعد  تحريك  ضــرورة  إلى 
نعطي  حتى  المهرجانين  هذين 

مـــســـاحـــة أكـــبـــر الســتــغــالل 
األمـــــثـــــل لـــــهـــــؤالء الـــشـــبـــاب 
المرجوة  الفائدة  وتحقيق 

المهرجانات  من 
وأهـــــــــــــمـــــــــــــهـــــــــــــا 
إطـــــــــالع شـــبـــابـــنـــا 
ـــــى تـــــجـــــارب  عـــــل
البعض  بــعــضــهــم 
واالحــــــــتــــــــكــــــــاك 
المشاركة  وأيًضا 
فكثير من هؤالء 
الــــشــــبــــاب يــمــكــن 

في  بهم  االستعانة  تتم  أن 
ما  إذا  المحترفين  أعــمــال 
يُمكن  ال  مــا  وهـــو  أجـــــادوا 
حدوثه نظًرا لضيق الوقت.

ومـــــن نـــاحـــيـــتـــه قـــــال الـــفـــنـــان 
أحمد العقالن: إن وزارة الثقافة 
جانبها التوفيق في اختيار توقيت 
والــمــهــرجــان  السينما  مــهــرجــان 

ـــمـــســـرح حــــيــــث إن  ـــل الــــشــــبــــابــــي ل
كــثــيــًرا مــن الــفــنــانــيــن لــم يتمكن 
مـــن حــضــور هـــذه الــمــهــرجــانــات 
ـــظـــًرا النــشــغــالــهــم في  الــمــهــمــة ن
األول  المحلي  المهرجان  أعمال 
مهم  مهرجان  وهو  للمحترفين 
ويـــحـــتـــاج إلـــــى تـــركـــيـــز، كـــمـــا أن 
المشاركين في مهرجان الشباب 
مشاهدة  مــن  يتمكنوا  لــم  كذلك 
مـــهـــرجـــان الــخــلــيــج الــســيــنــمــائــي 
األول الذي شهدته الدوحة بسبب 
انــشــغــالــهــم بــــاإلعــــداد لــمــهــرجــان 
الــمــســرح الــشــبــابــي رغــــم أهــمــيــة 
إطــــالع الــفــنــانــيــن عــلــى الــتــجــارب 
تقديمها،  تـــّم  الــتــي  الــســيــنــمــائــيــة 
هذا  مراعاة  تتم  أن  أتمّنى  لذلك 

األمر في األعوام المقبلة.
ويُوافقه الرأي الفنان عبداهللا 
يبدو  لألسف  يقول:  حيث  العسم 
أن وزارة الثقافة نسيت أمر هذا 
نعمل  الــــذي  الــمــهــم  الــمــهــرجــان 
فــيــه وعــــشــــرات مـــن الــمــمــثــلــيــن 
المسرح  مهرجان  وأقاموا  غيرنا 
فلم  مماثل  توقيت  فــي  الشبابي 
أعمال  جميع  متابعة  من  نتمّكن 
التجارب  على  ونطلع  أصدقائنا 
الـــشـــبـــابـــيـــة الــــتــــي تـــــّم تــقــديــمــهــا 
بالكامل، مؤكًدا أنهم ال يُريدون 
أكــثــر مـــن الــفــرجــة ويــنــتــظــرون 
مــثــل هــــذه األعـــمـــال طـــويـــال فال 
األعـــمـــال  هـــــذه  تـــأتـــي  أن  يـــصـــح 
جــمــيــعــهــا مــتــالحــقــة فـــي فــتــرات 
مــتــقــاربــة، وتــوقــيــت الــمــهــرجــان 
للعاملين  بالنسبة  كــان  الشبابي 
فـــي مــهــرجــان الــمــحــتــرفــيــن هو 
ـــهـــم بــالــنــســبــة  وقــــــت الــــــــــذروة ل

للبروفات وما إلى ذلك.
إبــراهــيــم  الــفــنــان  يــقــول  بينما 
عبدالرحيم أن توقيت المهرجان 
كبيرة  مــشــكــلــة  أحــــدث  الــشــبــابــي 
خــــاصــــة مـــــع مـــــحـــــدوديـــــة عــــدد 
ـــــــر كــــذلــــك عــلــى  الـــمـــمـــثـــلـــيـــن وأث
حيث  المشاركة  الــعــروض  بعض 
أحد  في  بأعمال  ممثلين  ارتبط 
ــــوا يــتــمــنــون  الــمــهــرجــانــيــن وكــــان
اآلخر،  المهرجان  في  المشاركة 
نفسها  المشكلة  وجود  جانب  إلى 
عــنــد الــمــخــرجــيــن فــي مــهــرجــان 
فـــرص  إن  حـــيـــث  الــمــحــتــرفــيــن 
الــخــيــارات كــانــت مــحــدودة 
فـــي ظـــل مـــحـــدوديـــة عــدد 

الممثلين التي ذكرناها.
وتـــــــــــمـــــــــــّنـــــــــــى 
عـــــبـــــدالـــــرحـــــيـــــم 
تـــالفـــي  يـــتـــم  أن 
هـــــــذه الــمــشــكــلــة 
فـــي الـــعـــام اآلخـــر 
واقترح أن تسمح 
المهرجان  إدارة 
األول  الـــمـــحـــلـــي 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــيــــن 
اثنين  أو  عــرض  بمشاركة 
ـــزة  ـــمـــمـــّي مـــــن الــــــــــروض ال
الهامش  على  ولــو  الشبابية 
كنوع من التكريم والتشجيع لهم 
ولــحــّثــهــم عــلــى بـــذل الــمــزيــد من 
تتحقق  حتى  أعمالهم  في  الجهد 
الــنــهــضــة الــمــســرحــيــة فـــي قــطــاع 

المسرح الشبابي.

ــابــي ــشــب ــز ال ــرك ــم ــل ــق ل ــل ــط ـــي الــــهــــواء ال ــيــن ضـــاعـــت ف ــل ــمــمــث أحـــمـــد الـــمـــفـــتـــاح: أصــــــوات ال
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شــعــراً،  كــانــت  وكلمته  كــلــمــة،  للعربي 
مــصــدراً  السمع  فــبــات  يتناقلها،  وحــكــايــا 
هــــامــــاً لــمــعــرفــة الـــعـــربـــي، وفـــــى عــصــر 
ــنــظــر، مـــصـــدراً ال  الــفــضــائــيــات يــصــبــح ال
تشير  حيث  تكذيبه،  أو  تجاهله  يمكن 

الخبرة اإلنسانية إلى أن العين أصدق.
تدرب  خــاص،  ووهــج  بهجة  للمعرفة 
اإلنـــســـان عــلــى الــفــرحــة بــمــعــرفــتــه، ولــم 
يتدرب على طرق تحصيل المعرفة، وقد 
فقط  تــأتــي  المعرفة  أن  البعض  يتصور 
اآلخر  البعض  يخلط  وقــد  الــقــراءة،  عبر 
بــيــن مــفــهــوم الــثــقــافــة والــمــعــرفــة، حيث 
المعرفة مفهوم أعم وأشمل من الثقافة 
الخفي  االمــتــزاج  حصيلة  هي  فالمعرفة 
بــيــن الــمــعــلــومــة والـــخـــبـــرة والـــمـــدركـــات 
الحسية والقدرة على الحكم والمعلومات 
وسائل  ضمن  المعرفة  الكتساب  وسيط 
والممارسة  والتخمين  كالحدس  عديدة 
الثقافة  بينما  بالسليقة،  والحكم  الفعلية 
يشير  مفهوًما  تعريفاتها  أحــد  في  تأخذ 
حياة  فــي  معينة  معيشية  طــريــقــة  إلـــى 
شعب من الشعوب، أو مميزة لفترة من 
المجموعات،  من  مجموعة  أو  الفترات 
وذلــــــك فــــى أحـــــد تـــعـــريـــفـــاتـــهـــا، ويـــؤكـــد 
شتى  مــجــاالت  فــي  الباحثين  مــن  العديد 

بين  طبقي  تباين  إلــى  تشير  الثقافة  أن 
رفاهية  نحو  يخطو  العالم  وألن  البشر، 
لديه  المعرفة  سبل  كل  وتوفير  اإلنــســان 
بالثورة  لحقت  التي  التطورات  فإن  أيًضا 
التكنولوجية أفرزت أدوات عدة لمعرفة 
منها  نختار  التي  األدوات  هــذه  اإلنــســان، 
أطلق  كما  التسجيلي  أو  الوثائقي  الفيلم 
ـــقـــرن الــمــاضــي،  عــلــيــه فـــي ســتــيــنــيــات ال
معرفية  وثــيــقــة  هـــو  الــوثــائــقــي  والــفــيــلــم 
مــتــكــامــلــة بــامــتــيــاز وذلـــــك فـــي صــورتــه 
الفيلم  على  متعارف  كان  حيث  الحالية، 
الــتــســجــيــلــي/ الــوثــائــقــي هــو رصـــد لــواقــعــة 
وربــمــا  تعليق  يصحبه  حــيــاتــي  لنمط  أو 
موسيقى أيًضا، بينما أفرزت التكنولوجيا 
الجديدة أدوات عدة لتطوير هذا المفهوم 
الوثائقي  التسجيلي/  الفيلم  أصبح  بحيث 
المتعارف  الرصد  مفهوم  على  يقتصر  ال 
إلى  الرصد  يتجاوز  صــار  بل  سابقاً  عليه 
التحليل وإعادة القراءة في أوجه كثيرة، 
دوًرا  لعب  قد  المونتاج  أو  التوليف  ان  بل 

خطيًرا في هذا الصدد .
وعـــلـــى ســبــيــل الــمــثــال يــمــكــنــنــا تــنــاول 
الشعراء  أحد  شخصية  عن  وثائقي  فيلم 
نصف  تتجاوز  ال  الفيلم  مــدة  أن  سنجد 
على  تعتمد  بينما  التليفزيونية  الــســاعــة 

عبر  للشاعر  كاملة  حياة  فنرى  التكثيف 
لقطات  على  اعتماًدا  ساعة  النصف  هذه 
وجرائد،  فوتوغرافية،  وصــوًرا  أرشيفية 
بصري  منتج  فــي  توليفه  يــتــم  ذلـــك  كــل 
يهدف إلى تقديمها الشاعر بشكل موجز 
وعـــبـــر وجـــهـــة نــظــر الـــمـــخـــرج أو صــانــع 
معرفة  الفيلم  لمشاهد  ويمكن  الفيلم، 
الشاعر،  لمشوار  العريضة  الخطوط  أهم 

وتأثيره.
واألفــــــــالم الـــوثـــائـــقـــيـــة ال تـــهـــدف فــي 
جــاءت  وإنــمــا  فقط  المتعة  إلــى  عمومها 
فاألفالم  المعرفة،  ألغراض  منها  نوعية 
عن  تكشف  الطبيعة  بتقديم  المختصة 
ربما  الــعــادي،  اإلنــســان  يلحظها  ال  أســرار 
أن تـــطـــور الــطــبــيــعــة قـــد يــســتــغــرق وقــتــاً 
طــويــالً ويــحــتــاج لــتــفــّرغ وعــيــن راصــــدة، 
موسوعة  بمثابة  تكون  أفــالم  لدينا  بينما 
التي  األفـــالم  فمجموعة  مــا  مــوضــوع  فــي 
ُعــِرفــت بـــ (اإلســالمــيــون) هــي مجموعة 
فيلما   ١٨ بــلــغــت  الــوثــائــقــيــة  األفــــالم  مــن 
مــــــدة كـــــل مـــنـــهـــا لـــــم تــــتــــجــــاوز الـــســـاعـــة 
تكون  أن  استطاعت  لكنها  التليفزيونية، 
اإلسالم  تيار  عن  مرئية  موسوعة  بمثابة 
خالل  مــن  الــعــربــي  الــوطــن  فــي  السياسي 
التحليل واالستعانة بالخبراء في مقابالت 

تليفزيونية يعرضون رؤاهم وتحليالتهم، 
مدعومة  التليفزيونية  المقابالت  وجاءت 
بمواد أرشيفية من لقطات فيديو قديمة 
أو صــــور فــوتــوغــرافــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
األفالم  لهذه  المشاهد  ان  حتى  الجرائد، 
ــيــار اإلســـالم  يــكــون خــلــفــيــة جــيــدة عـــن ت
السياسي منذ نشأته وحتى الوقت الحالي.
وقد أصبح الفيلم الوثائقي يقّدم مادة 
للثقافة  رافــداً  ويُشكل  بامتياز،  معرفية 
حيث  تجاهله،  يمكن  وال  مهماً  اإلنسانية 
للمعرفة،  وســيــلــة  الــمــشــاهــدة  أصــبــحــت 
ومخاطر المعلومات الــواردة من األفالم 
الــوثــائــقــيــة هـــي ذات الــمــخــاطــر الـــــواردة 
مــن عمل لــه مــؤلــف، ولــكــن يــزيــد عليها 
نظر  وجهة  وفــق  إعـــداده  يتم  الفيلم  أن 
صــانــعــه، والــقــنــاة الــتــي تــعــرضــه، والجهة 
من  الــنــوع  هــذا  خــطــورة  ان  بــل  المنتجة، 
تصديقه  إمــكــانــيــة  أن  الــمــعــرفــة  مــصــادر 
العتماده  أعلى من أية مصدر آخر نظراً 

على صور ومشاهد مصورة.
ســيــبــقــى لـــكـــل مـــصـــدر مــــن مـــصـــادر 
تحد  أو  تمنع  لــن  الــتــي  عــيــوبــه  الــمــعــرفــة 
كثيراً  تستدعي  لكنها  معه،  التعاطي  من 
آليات  فهم  وضـــرورة  العقل  إعــمــال  مــن 

الصناعة الجديدة لإلعالم .
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المعـرفـة عـبر المشـاهـدة

قـوة الغضب النسائي ..؟ 
الــغــضــب هــو إحـــدى حــاالت 
الــضــعــف اإلنـــســـانـــي خــصــوصــاً 
سلوكياً  محركاً  يــكــون  عندما 
لــــلــــفــــرد والـــــمـــــجـــــمـــــوع، كــــون 
الـــــغـــــضـــــب ظـــــــاهـــــــرة مـــغـــيـــبـــة 
أو  المخدر  مقام  يقوم  للوعي 
عن  العقل  إخــراج  في  المسكر 
عــوالــم  إلـــى  الطبيعية  أطــــواره 
للخمر  وكــمــا  الــهــذيــان.  تشبه 
لــذة  للغضب  فـــإن  واألفـــيـــون، 
نـــافـــذة إلــــى مـــزالـــق اإلدمـــــان 
مرضية  متالزمة  منه  تجعل 
تــســتــجــلــب لــصــاحــبــهــا مــشــاعــر 
والضحك  بــل  والشفقة  الــرثــاء 
الــــمــــريــــر أحــــيــــانــــاً أكــــثــــر مــمــا 
تستدعي عليه الغضب المضاد.
يــنــطــبــق هــــذا الــتــمــثــيــل على 
واقـــــــــع مـــايـــســـمـــى بـــالـــكـــتـــابـــة 
من  للعديد  كمتنفس  النسوية 
االجتماعية  المظالم  صاحبات 
والـــتـــاريـــخـــيـــة الـــبـــاحـــثـــات عــن 

والقلم.  الــورقــة  بين  ذواتــهــن 
ال يــنــفــي هـــذا بــالــطــبــع وجــود 
عظمى  قيمة  ذات  إبـــداعـــات 

ـــبـــات  مـــــن إنـــــتـــــاج كـــات
وشــــاعــــرات لـــهـــن كــل 
واجــب  مــن  المستحق 
الـــتـــقـــديـــر واإلكـــــبـــــار، 
الــكــتــابــة  يــســر  أن  إال 

ووفــــــــــرة وســـــائـــــل الـــنـــشـــر 
كثيرات  أغرت  قد  واالنتشار 
ـــورقـــة وامــتــشــاق  بــامــتــطــاء ال
الــقــلــم مــلــتــمــســة مـــن صــهــوة 
لقوتها  األدب والشعر مصدراً 
منهن  كــل  لتكتب  الــمــنــشــودة 
ذاتــــهــــا بــغــضــب جـــامـــح وبــمــا 
تيسر لها من رؤية تنضح بما 
وإن  غيرها  دون  داخلها  في 
زعمت اختزال األخريات في 

شخصها الكريم.
الــــشــــخــــصــــنــــة والـــتـــعـــمـــيـــم 
السذاجة  على  ليس  مــؤشــرات 

فــــقــــط بــــــل قـــــــدر وافـــــــــر مــن 
الــضــحــالــة والــســطــحــيــة أيــضــاً، 
تــشــيــر  أن  مـــعـــنـــى  فـــمـــا  وإال 

(المرأة)  باعتبارها  إحداهن 
وإلــــــــــى اآلخــــــــــر بــــاعــــتــــبــــاره 
مليارات  لتختزل  (الــرجــل) 
الـــــنـــــســـــاء فــــــي كـــيـــانـــهـــا 
كــأنــمــا  أو  الــمــتــفــرد 
خــبــرت كــل رجــال 
حــــتــــى  األرض 
ـــزجـــرهـــم جــمــيــعــاً  ت

زجر (رجل) واحد؟
لـــــم تــــرفــــع الـــجـــلـــســـة ولـــم 
فالقضية  بعد،  األمــر  يحسم 
برسم  قضية  هي  المنظورة 
ــــخ، ولــــيــــس مــــّنــــة وال  ــــاري ــــت ال
انتقاصاً من أحد، ولكن الحق 
في التعبير هو حق سماوي ال 
أو  يؤيده  ألن  بشر  إلى  يحتاج 
حقيقة  إلى  وبالنظر  يدعمه، 
كــامــل  بـــشـــر  هــــي  األنــــثــــى  أن 
واإلنسانية،  االعتبارية  القيمة 
تؤخر  أو  تقدم  ال  أنوثتها  فإن 
وهـــذا  الـــحـــق.  هـــذا  إزاء  أنــمــلــة 

يـــــوم أمـــســـكـــت كـــثـــيـــرات فــيــه 
بـــنـــاصـــيـــة الـــتـــعـــبـــيـــر مــــن بـــاب 
أو  اإلعــالم  أو  الشعر  أو  األدب 
أن  يخفى  فال  الخطابة،  حتى 
جنس  ال  اإلبـــداعـــيـــة  األجـــنـــاس 
لــهــا حــتــى يــحــتــكــرهــا جــنــس، 
بفعل  الطائش  الــوعــي  أن  غير 
يذهب  قــد  المحتقن  الــغــضــب 
يافطة  تحت  البعض،  بصواب 
فضفاضة قوامها الخروج على 
الــســائــد والـــمـــألـــوف وتــحــطــيــم 

قيود الموروث الفاسد. 
ال جـــدال فــي أن فــي األمــر 
الــــواقــــع الــكــثــيــر مــمــا يــســتــحــق 
رفــضــه والـــخـــروج عــلــيــه ليس 
آخــــرهــــا تــــابــــوهــــات كـــــان لــهــا 
مــن الــوثــنــيــة مــا كـــان ألصــنــام 
الــــجــــاهــــلــــيــــة مــــــن الـــقـــدســـيـــة 
واســتــحــقــاق الـــهـــدم، غــيــر أن 
افـــتـــقـــار الـــكـــفـــاءة إضـــافـــة إلــى 
رداءة المعاول كثيراً ما تتسبب 

فــــي إفــــســــاد حــتــمــي لــلــقــضــيــة 
ما  هــو  اإلفــســاد  وهــذا  النبيلة، 
الغاضب  الحراك  إليه  سيؤدي 
مـــــع طــــيــــش الــــغــــايــــة وتـــشـــتـــت 

الهدف.
مــن حــق كــل أنــثــى (كــمــا كل 
وأن  ضعفها  ترفض  أن  ذكــر) 
تتمرد على تعليبها ضمن هالة 
الــضــعــف بــاعــتــبــاره ذلـــك رقــة 
من  األنــوثــة،  تتطلبها  ونعومة 
الجميع  تفهم  أن  األنــثــى  حــق 
أن اإلبرة أيضا رقيقة وناعمة 
اللزوم،  وقت  جارحة  ولكنها 
ووقت اللزوم هذا ليس عماالً 
على بطال و ال ينبغي أن يكون 

حبالً على غاربه.
في  الكبرى  الضعف  نقطة 
طـــــروحـــــات هـــــذه الـــفـــئـــة مــن 
األديــبــات هــو وقــوع كــل منهن 
الجسد  هــذا  لجسدها،  أســيــرة 
وراءه  اســتــتــرت  طــالــمــا  الــــذي 

دعــــــاوى الــفــضــيــلــة الــمــنــتــحــلــة 
فــأخــضــعــت صــاحــبــتــه بــالــتــالــي 
أن  إال  واالســـــتـــــبـــــداد،  لــلــقــمــع 
الــــثــــورة الــفــكــريــة الــمــعــاصــرة 
جسد  نقل  عاتقها  على  أخــذت 
إلى  الــعــورة  كينونة  من  األنثى 
أيقونة للتفوق والنبوغ ومصدر 
حـــصـــري لــلــزهــو والــمــبــاهــاة، 
حاضنة  من  بالنتيجة  فينتقل 
لوحة  إلى  المقموعة  للرغبات 
الرغبات  بتلك  تنادي  إعالنات 
على رؤوس األشهاد (واللي ما 
يشتري يتفرج ..)، أما خيارها 
اآلخـــــر هـــو أن تــصــبــح األنــثــى 
عــــدوة لــجــســدهــا رافـــضـــة إيـــاه 
وكل  زائــفــة،  ذكــورة  متقمصة 
هذا تحت عنوان نبيل براق هو 
حرية الرأي والتعبير، صدقت 
ذلك فئة أخذتها ثمالة الجسد 
ـــحـــداثـــة فــأوقــعــتــهــا  بــــأقــــداح ال
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة رهـــيـــنـــة الـــفـــكـــرة 

الـــواحـــدة والــــرأي الــواحــد على 
اســطــوانــة مــشــروخــة فــحــواهــا 
والممل  للذات  القاتل  التكرار 

لآلخرين.
بــــاخــــتــــصــــار شـــــديـــــد، فــــإن 
الــتــمــيــيــز ضــد األنــثــى كـــان وال 
في  عميقاً  ضاربة  عقدة  يزال 
من  اإلنسانية،  الذهنية  أعماق 
األنــثــوي  التمرد  جــاء  فقد  هنا 
الوعيه  فــي  مسكوناً  الــغــاضــب 
بــالــدونــيــة والــتــفــوق الــذكــوري 
مركبات  إن  حــتــى  الــزائــفــيــن، 
المعاصرة  النسوية  المشاكسة 
الغضب  لشهوة  استسلمت  قــد 
بالمشاكسة  مكتفية  الجامح، 
وبــــصــــراخ مـــــدٍو لــلــفــت انــتــبــاه 
ينتبه  عــلــه  (الــــرجــــل)  الـــجـــالد 
بمسوح  إليها  فيهرع  لصراخها 
عجلة  لتعود  الشهم،  المخلص 
الـــــذكـــــورة إلـــــى الـــــــــدوران مــن 

جديد.

ثورة  خلق  المطبعة  اختراع  أّن  جــدال  ال 
في عالم الكتابة والتصنيف، تبعتها منطقيًّا 
ثـــورة فــي مهنة الــتــرجــمــة، وأقـــل مــا يقال 
عــنــهــا إنــهــا أوجـــــدت آلــيــة عــمــل (ســبــق أن 
ثم  الترجمة  ســابــق):  مــقــام  فــي  تناولناها 
جّل  وتعمل  اللغوي.  التدقيق  ثم  المراجعة 
الــمــؤســســات الــعــامــة والــخــاصــة فــي الــوطــن 
الــعــربــي وحــتــى خــارجــه وفـــق هـــذه اآللــيــة 
الكفاءات. وتستقطب  العمل  تنّظم  وعليها 
ما  فعالً  خلقت  التي  الرقمية  الــثــورة  لكن 
يُطلق عليه دون مواربة «صناعة الترجمة» 
بحجم معامالتها الضخمة وعشرات آالف 
المترجمين  مجتمع  جعلت  فيها  العاملين 
يتفّكر في المهنة ويطّورها. وهكذا ظهرت 
مــع بــدايــة الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن آلية 
القديم  النظام  عــن  مختلفة  جــديــدة  عمل 
عمليات  وفـــق  الــعــمــل  ســيــر  عــلــى  المعتمد 
تفّطن  تدقيق...  مراجعة،  ترجمة،  اإلنتاج: 
الشأن  على  القائمون  والخبراء  المترجمون 
الترجمي إلى إمكانية تنظيم العمل بمزيد 
مـــن الـــجـــدوى والــنــجــاعــة وفـــق آلــيــة أكــثــر 
ثم  التخطيط   PCTP وإدمـــاًجـــا:  شمولية 
Planning-) التنسيق ثم الترجمة ثم النشر
C o o r d i n a t i n g - T r a n s l a t i n g -

الــتــرجــمــة  أضــحــت  وهـــكـــذا   .(Publising
مشروع  إدارة  داخل  عملية  مجرد  الفعلية 
إلماًما  التخطيط  يتطّلب  كــكــّل.  الترجمة 
دقيًقا بمهنة الترجمة ومتطلباتها وأدواتها 
التخطيط  في  يُفترض  إذ  فيها،  والفاعلين 
الــســلــيــم االعـــتـــمـــاد عــلــى عــنــاصــر تخطيط 
واقعية لبلوغ النتائج الفعلية، وهو ما يُطلق 
معلومات  عــلــى  المبنية  ـــقـــرارات  ال عــلــيــه: 
صحيحة Informed Decision. فال يمكن 
من  أن تــخــطــط لــتــرجــمــة عــشــريــن كــتــابــاً 
المترجمون  كــان  إذا  العربية  إلــى  الصينية 
اليد  أصابع  على  يعّدون  اللغوي  الزوج  بهذا 
إذا  مجديًا  التخطيط  يكون  ولــن  الــواحــدة. 
ُحّمل المترجم إنجاز ٥٠٠٠ كلمة في اليوم 
الواحد ألّن ذلك يفوق طاقة ابن آدم. ومن 
احتساب  يمكن  ال  المالي  التخطيط  ناحية 
ـــواحـــدة  ال الــصــفــحــة  تــكــلــفــة  دوالرات   ١٠
بذلك  يــقــبــل  الــــذي  الــمــتــرجــم  أّن  واعــتــقــاد 
صــاحــب كـــفـــاءة وخـــبـــرة قــــادر عــلــى إنــتــاج 
تقدير  التخطيط  عملية  تشمل  الـــجـــودة. 
الـــمـــدة الــزمــنــيــة الــمــطــلــوبــة إلنـــجـــاز العمل 
وحساب الكلمات والتكلفة ومعرفة المجال 

في  المتمثلة  الثانية  الخطوة  أّما  المعرفي. 
العامل  الفريق  تحديد  عملية  فهي  التنسيق 
مـــن مــتــرجــمــيــن ومــراجــعــيــن ومــدقــقــيــن 
ومصّممي غرافيك واستشارتهم للتأكد من 
ويعني  بتنفيذه،  وااللــتــزام  العمل  قبولهم 
ذلك توقيع مختلف العقود. ويشمل التنسيق 
الفاعلين  مختلف  بين  الجسور  مــّد  كذلك 
فريق  عينها:  بالمهمة  يقومون  كانوا  ســواء 
المترجمين، أو بمهاّم مختلفة: المترجم، 
على  حــرص  ذلــك  وفــي  المدقق.  المراجع، 
الكّم  إلنتاج  الفاعلين  مختلف  بين  التكامل 
والــكــيــف. تــأتــي إثـــر ذلـــك الــخــطــوة الثالثة 
الــتــي ُوّفـــــرت لــهــا الـــظـــروف الــمــالئــمــة، أال 
وهي الترجمة وتشمل المراجعة والتدقيق 
ففي  أحــيــانـًـا.  العكسية  والترجمة  الــلــغــوي، 
المؤسسات  بعض  تــقــّدم  الطبية  الترجمة 
كي  المترجم  الــنــص  مــن  نــبــذة  الــمــرمــوقــة 
األصــلــيــة،  لغته  إلـــى  مــجــدًدا  ترجمته  تــتــّم 
سالمة  مــن  قطًعا  بالتأكد  يسمح  مــا  وهــو 
لتسريع  أخــرى  آليات  توجد  كما  الترجمة. 
العمل، فعلى سبيل المثال ال لزوم أن ينهي 
يمّرره  كي  عمل  من  لديه  ما  كل  المترجم 
إلــى الــمــراجــع، بــل إّن إرســالــه على دفعات 
يسمح بربح الوقت واحترام آجال التسليم. 
كما أّن تكليف فريق المترجمين باستخدام 
ــــهــــا يـــضـــمـــن الـــتـــنـــاســـق بــيــن  الــــمــــســــارد ذات
المصطلحات. ويقول المتمّرسون إّن آليات 
العاملين  تجعل  المذكورة  الجماعي  العمل 
فريق  ضمن  يتعاونون  المشروع  ذات  على 
الفريق  عمل  نتائج  تفّوق  ونعلم  متكامل، 
ـــفـــرد فـــي شــتــى الـــمـــجـــاالت،  عــلــى عــمــل ال
وهــــو مـــا يــفــّســر تــلــك الـــظـــاهـــرة الــمــمــيــزة 
األطــبــاء  مــجــامــع  وأعــنــي  الــحــديــث  للعصر 
والمهندسين...  والمحاسبين  والمحامين 
فريق  ضمن  التكاتف  جدوى  أدركــوا  الذين 
فيه،  العمل  تقسيم  يجري  متآزر  متكامل 
الدخل  في  ويزيد  الفرد  كاهل  يخّفف  مما 
المتمثلة  األخيرة  الخطوة  بقيت  الجماعي. 
تصميم  مــن  تشمل  بما  النشر  عملية  فــي 
ومــادة  دولــي،  وترقيم  وتصفيف  وإخـــراج 
إعالمية تتمّثل في نص الغالف الخلفي وما 
يليه من ترويج وتعريف بالمنتج في سوق 
الترجمة  عملية  إدمــاج  جرى  لقد  النشر... 
بنجاح في سياق االقتصاد المعرفي وانتهى 
يخّط  كرسي  على  القابع  المترجم  عصر 

بيده كلمتين ويحّك رأسه مّرتين!.

يرصدها: عبدالودود العمراني

إدارة مشاريع الترجمة (٣/٣)

ينقلها - محمود الباتع

(٢)   

آفاق ثقافيةآفاق ثقافية

تكتبها: 
عزة سلطان 
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التشكيليون بين واقع الفن واألحالم الكبيرة..
يـــجـــدد الـــبـــيـــرق الــثــقــافــي فـــي زاويــــــة «رأيـــــان 
الــمــثــقــفــيــن  وأفـــكـــار  رؤى  اســـتـــعـــراض  وقــضــيــة» 
القطري  والفني  الثقافي  المشهد  حول  والفنانين 
في  نظرهم  وجهات  طرح  خالل  من  عام  بشكل 
نستضيف  الحلقة  هذه  وفي  القضايا،  من  العديد 
الصفار  ابتسام  الفنانة  مع  العبداهللا  فيصل  الفنان 
لــيــقــدمــا آراءهـــمـــا فــي تــطــور أو تــدهــور الــحــركــة 
أن  الــفــنــان  عــلــى  كــان  إذا  ومــا  والــثــقــافــيــة،  الفنية 
المألوف  عن  يخرج  أم  المخرج  بتعليمات  يلتزم 
ومــدى  الــمــســرحــي،  الــديــكــور  تــقــديــم  فــي  ويبتكر 
التمثيلية،  للمهن  جمعية  إلى  الفني  الوسط  حاجة 
لدعم  موازنة  تخصيص  ضــرورة  عن  تحدثا  كما 

الصاعدين  الشباب  وتأهيل  الحاليين  الفنانين 
والطموحات  واألحــالم  القضايا  من  وغيرها 

المميزة. الحلقة  هذه  في  عنها  عبرا  التي 

كتب - مصطفى عبد المنعم :

ابتسام الصفارفيصل مرزوق العبداهللا

التنافس بين مؤسسات 
الدولة انعكس 

باإليجاب على الفن

 الفن في قطر 
يتحرك ببطء 
ولكن بثبات

وفــــي حــلــقــة الـــيـــوم نــســتــضــيــف الــفــنــانــة 
الــقــطــريــة ابـــتـــســـام الـــصـــفـــار وهــــي فــنــانــة 
التربية  بكالوريوس  على  حاصلة  تشكيلية 
الفنية من جامعة قطر عام ١٩٩٥، وهي 
التشكيليين  الــفــنــانــيــن  رابـــطـــة  فـــي  عــضــو 
أعمالها  مــوضــوعــات  تتميز  الــقــطــريــيــن، 
النفس  أســرار  في  والبحث  البورتريه  في 
الـــبـــشـــريـــة، وقــــد شـــاركـــت فـــي عــــدد من 
إلــى   ١٩٩٨ عـــام  مــنــذ  المحلية  الــمــعــارض 
٢٠١١، بما في ذلك المعارض التي نظمتها 
الجمعية القطرية للفنون التشكيلية، وكان 
للجمعية،  الفضي  اليوبيل  معرض  أخرها 
القطرية  الديار  سمبوزيوم  في  وشاركت 
 ٢٠١١ األول  كـــتـــارا  وســمــبــوزيــوم   ٢٠٠٨
والعديد من المعارض بجاليري المرخية 
وورش  والــبــرامــج  األنــشــطــة  مــن  والكثير 
العمل التقنية والفنية وحاصلة على العديد 

من الجوائز والشهادات التقديرية.
مــرزوق  فيصل  الــفــنــان  نستضيف  كما 
الجمعية  صـــنـــدوق  ســـر  أمــيــن  الــعــبــداهللا 
فنان  وهـــو  التشكيلية  لــلــفــنــون  الــقــطــريــة 
تشكيلي قطري، بداياته كانت في المركز 
الشبابي لإلبداع الفني، تتلمذ على يد العديد 
شــارك  ـــرواد،  ال التشكيليين  الفنانين  مــن 
الجماعية  والــمــعــارض  الـــورش  جميع  فــي 
للجمعية القطرية لإلبداع الفني، وشارك 
للفنون  الــقــطــري  الـــحـــوش  جــالــيــري  مـــع 
وجــالــيــري الــمــرخــيــة، حــاصــل عــلــى عــدد 
التقدير،  وشــهــادات  المحلية  الجوائز  من 
المعارض  مــن  العديد  فــي  فعال  مــشــارك 

وورش العمل داخل الدوله وخارجها.
الفن  لــحــال  الــمــوجــز  تقييمك  مــا  ڈ  

والثقافة في قطر؟
- الفنانة التشكيلية ابتسام الصفار: الفن 
في قطر يتحرك ببطء ولكن بثبات وهو 
المستقبل  تــجــاه  الــتــفــاؤل  إلـــى  يدفعنا  مــا 
وأن ينشط المشهد الفني والثقافي ونحن 
من  مــزيــد  إلــى  نطمح  مــا  دائــًمــا  كفنانين 

النجاحات واإلنجازات.
- فيما يرى الفنان فيصل العبد اهللا أن 
الــفــن الــقــطــري فــي حــالــة انــتــعــاش خاصة 

التشكيلي  بــالــفــن  االهـــتـــمـــام  حـــالـــة  ومــــع 
األمــــر  وهـــــو  والــــــــــدورات  الـــعـــمـــل  وورش 
هناك  أن  كما  االنتعاش،  عنه  ينجم  الــذي 
الدولة  مؤسسات  بين  التنافس  من  حالة 
انعكست باإليجاب على المشهد مثل هيئة 
وســوق  الثقافة  ووزارة  وكــتــارا  المتاحف 

واقف.
ڈ  أين تضع الفنان والمبدع القطري إذا 
ما تمت مقارنته بفناني الدول المجاورة؟

- تقول الفنانة ابتسام الصفار: إن الفنان 
على  مميزة  مكانة  لنفسه  حفر  القطري 

خـــريـــطـــة الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي فــي 
ونفخر  العربي،  والوطن  الخليج 

بــــوجــــود فـــنـــانـــيـــن مــــن قــطــرعــلــى 
والوعي  اإلدراك  مــن  عــاٍل  مستوى 

بقيمة الفن وجدواه.
اهللا:  العبد  فيصل  الفنان  ويقول   -

إذا  القطري  والمبدع  الفنان  أن  أعتقد 
ما قورن بالدول المجاورة فسنجده في 

مكانة متقدمة وممتازة نظًرا ألنه مبدع 
ولديه إمكانات تؤهله للنجاح، أما بالنسبة 
لــلــمــشــهــد الــعــالــمــي فــهــو يــرتــقــي ويــتــقــدم 

بخطى ثابتة لألمام.
وتتقبل  اآلراء  باختالف  تؤمن  هل  ڈ  

نقد أعمالك؟ ولماذا؟
بالطبع  تقول:  الصفار  ابتسام  الفنانة   -
أعمالي  نقد  وأتقبل  اآلراء  اختالف  أتقبل 
و  رأي  حــــريــــة  بـــــاألســـــاس  الــــفــــن  ألن   ،
قد  يعجبني  مــا  أن  خــاصــة  ديــمــقــراطــيــة، 
ال يــعــجــب غــيــري والــعــكــس صــحــيــح، وال 
اختالف  يضمن  الحقيقي  الفن  أن  ننسى 
اآلراء بود، ويتيح طرح جميع اآلراء بحرية 

بدون قيود.
النقد  لــوال  إنــه  اهللا:  العبد  يقول  فيما   -
حــركــة  هــنــاك  كــــان  مـــا  اآلراء  واخـــتـــالف 
فسوف  فــن،  هــنــاك  يــكــون  ولــن  تشكيلية 
وصلوا  وأنهم  األفضل  أنهم  الجميع  يظن 
لــلــقــمــة، وبــهــذا االخـــتـــالف والــنــقــد يخلق 

الفنان القوي والمبدع الحقيقي.
ڈ  أيهما أفضل، العمل الفني ذو الرؤية 
البدء  بعد  يتكون  الذي  أم  سلًفا  المحددة 

في إنجازه؟
مهمتان،  الحالتين  أن  الصفار  تــرى   -
ألن  الــفــنــان،  رؤيـــة  يحقق  الفني  فالعمل 
تخطيط العمل يحدد الفكرة من األساس 
العمل  يــبــدأ  الــفــنــانــيــن  مــن  كثير  وهــنــاك 
الفني دون تخطيط ويعتمد على الصدفة 

والتجريب.
ويوافقها في الرأي العبد اهللا، مؤكًدا أن 
األمرين قد يحدثان للفنان فهو يحتاج في 
البداية إلى خلق الفكرة ثم يبدأ في العمل 
أيًضا  األمر  وأرجــع  أخرى  أفكار  فتتوهج 
فالمدرسة  الفنية،  المدارس  اختالف  إلى 
البداية  في  الفكرة  تحديد  تحتم  الواقعية 
وهو ما يعتبر ليس ضروريًا في المدرسة 

الحديثة.
ڈ  هل يجب أن يفكر الفنان في الربح 
بإبداعه  يقوم  الذي  الفني  للعمل  المادي 
إنجاز  على  بالحرص  يكتفي  أن  عليه  أم 

عمل فني راٍق؟
ــتــســام الــصــفــار أن  - تــعــتــقــد الــفــنــانــة اب
عمله  إنــجــاز  عــن  يبحث  بــاألســاس  الفنان 
ويعمل  خــارجــيــة،  مـــؤثـــرات  دون  الــفــنــي 

ضمن دائرة االنفعال، والعقل 
والـــجـــمـــال، كــمــا يــقــول أوســكــار 
أبــًدا  الخطأ  من  ليس  ولكن  وايــلــد، 

أن يبحث الفنان عن تسويق نفسه
كــــفــــنــــان وعــــمــــلــــه كـــمـــنـــجـــز ثـــقـــافـــي 

وحضاري،
أن  مــرزوق  فيصل  الفنان  يرى  فيما   -
التفكير في الربح أثناء العمل يدمر العمل 
الفني، فالفنان الذي يفكر في جني األرباح 
من الفن فهؤالء لهم خط معين يسيرون 
فيه وال يقدمون لإلبداع كثيًرا، أما الفنان 
من  وينبع  يرضيه  عمل  فــي  يفكر  الـــذي 
منه  يستفيد  إنــســانــًيــا  إرثًــــا  لــيــكــون  داخــلــه 
آخرون في المستقبل فهذا ال يضع الربح 
المادي نصب عينيه ويقدم إبداًعا حقيقًيا 
بالنسبة  جـــًدا  هــاًمــا  األمـــر  هـــذا  كـــان  وإن 
للفنان فبدون توفر المادة لن يستطيع أن 

ينتج أعماالً كثيرة ومميزة.
بالشكل  االهـــتـــمـــام  تــفــضــل  أيــهــمــا  ڈ  

الجمالي والفني أم الموضوع؟
- تـــؤكـــد الــفــنــانــة ابـــتـــســـام الـــصـــفـــار أن 
االهــتــمــام بــالــشــكــل والــمــضــمــون وجــهــان 
يطغى  أال  يــجــب  ولــكــن  واحــــــدة،  لــعــمــلــة 
بالشكل  فاالهتمام  اآلخــر،  على  أحدهما 
قد يجر الفنان للزخرفة الجمالية البحتة 
الفنان  فيصبح  مضمون،  أي  من  الخالية 
بشكل  الفني  بالفعل  يقوم  حرفي  مجرد 
تــقــنــي آلــــي ،وبــالــمــقــابــل فــــإن االهــتــمــام 
يحول  قد  الشكل  حساب  على  بالمضمون 
الـــفـــنـــان لـــمـــجـــرد مــصــلــح اجـــتـــمـــاعـــي أو 
سياسي، أو يحول العمل الفني لشكل من 

أشكال اإلعالن والدعاية.
- بينما يقول الفنان فيصل العبد اهللا إن 
فالشكل  واحــد  قالب  في  يصبان  األمرين 
الجمالي أمر مهم جًدا وإال ما أطلق عليها 
نفسه  الوقت  في  ولكن  الجميلة،  الفنون 
نقل  ألن  للموضوع  قصوى  أهمية  هناك 
والمتلقي  الفنان  يصيب  فقط  الجماليات 
بــالــمــلــل ويــنــبــغــي أن تــكــون هــنــاك أفــكــار 

ورسائل لألعمال الفنية.
ڈ  فـــي اعـــتـــقـــادك هـــل نــحــن بــحــاجــة 

لــجــمــعــيــات لــلــمــهــن الــفــنــيــة أخــــرى أم أن 
طموحاتكم  يــلــبــي  وهـــل  يــكــفــي  الــحــالــي 

كفنانين؟
دائًما  الفنان  إن  ابتسام:  الفنانة  تقول   -
الذي  والمعنوي  المادي  للدعم  يحتاج  ما 
يــبــرز قــيــمــتــه كــفــنــان ويـــحـــدد مــســيــرتــه، 

ويبرز إنجازه الحضاري.
الجمعيات  إن  فيصل  الفنان  ويــقــول   -
الفنانين  لــعــدد  بالنسبة  تكفي  الــمــوجــود 
وعدد سكان دولة قطر ولكننا نحتاج إلى 
تطوير الموجود وإن كنت أرى أن التطوير 
بدأ يحدث بالفعل، ونحتاج أيًضا إلى طرق 

إبداعية جديدة في تعليم الفن.
ڈ  في رأيك هل تؤيد رفع الرقابة عن 

الفن كلًيا أم تفضل اإلبقاء عليها؟
- تقول الفنانة ابتسام: إن الحرية والفن 
متالزمان بخط متواٍز، الرقابة أو الحجر 

الثقافي يقتل اإلبداع.
الفنان  إن  فيصل:  الفنان  يقول  بينما   -
عادة لديه رقيب داخلي وعنده قيم تحدد 
الحقيقي  الــفــنــان  أن  أعتقد  وال  طــريــقــه، 
ومتى  أيــن  يعرف  فهو  رقــابــة  إلــى  يحتاج 

ينطلق وأين ومتى يتوقف.
ڈ  أيهما أهم، تخصيص موازنة لدعم 
ذات  تخصيص  أم  الــحــالــيــيــن،  الــفــنــانــيــن 
علمي  بشكل  الــشــبــاب  لتأهيل  الــمــوازنــة 

سليم؟

- تــؤكــد الــفــنــانــة ابــتــســام أنــهــا ال تعرف 
في  فعله  أو  حــدوثــه  ينبغي  مــا  بالتحديد 
هــــذا األمـــــر ولــكــنــهــا مــتــأكــدة أن الــفــنــان 
حضوره  ويــفــرض  نفسه  يثبت  الحقيقي 

في كل األحوال.
نقطة  هــذه  أن  اهللا  العبد  يــرى  بينما   -
منها  يــعــانــون  كــانــوا  الــفــنــانــيــن  وأن  هــامــة 
الفنانين  بــعــض  دعـــم  يــتــم  حــيــث  قــديــًمــا 
األمـــور  أن  أعــتــقــد  ولــكــن  اآلخـــريـــن  دون 
االهــتــمــام  أن  أرى  فــأنــا  لــذلــك  تــغــيــرت، 
االهتمام  وأيــًضــا  جــًدا  ضـــروري  بالشباب 
في  حياته  أفــنــى  الـــذي  الــمــوجــود  بالفنان 
تعلم وتعليم الفنون أمر ضروري ودعمه 
تدريب  في  به  االستعانة  طريق  عن  مهم 

األجيال الجديدة وإقتناء أعماله.
ڈ  أيـــهـــمـــا تـــحـــبـــذ أكــــثــــر مــــن يــرصــد 

إيجابياتك أم الذي يرصد سلبياتك؟
مًعا  االثنين  أن  ابتسام  الفنانة  تؤكد   -

بالنسبة لها مهمان.
- ويقول العبد اهللا: إنه يحبذ من يرصد 
أخطائه  إلـــى  يــرشــده  ألنـــه  أكــثــر  سلبياته 
ويدفعه لألمام، أما من يمتدحه دائًما فهو 
إما أنه شخص محدود األفق والمعرفة أو 
يراني  أن  ويــود  أتقدم  أن  لي  يحب  ال  أنه 
في محلي، لذلك فهو دائًما يمتدحني وال 

يتحدث عن عيوبي أو يرشدني لها.
ڈ  بماذا تحلم فنًيا وثقافًيا؟

- تقول الفنانة ابتسام الصفار: أنا أحلم 
بمستوى عادل للجميع من الثقافة والفن، 
أحــلــم بـــأن يــؤثــر الــفــن فــي ســلــوك الــفــرد 
والفنان  ومحبة  ســالم  فالفن  والجماعة 

مبشر بالخير واألمل والجمال.
ويقول الفنان فيصل العبداهللا أنا أحلم 
أن أرى قطر مثلما هي عاصمة للرياضة 
في العالم أن تكون أيًضا عاصمة للثقافة 
مصدر  تكون  وأن  كله  العالم  فــي  والــفــن 

إشعاع.

أحلم بأن أرى قطر 
عاصمة فنية عالمية 

بعدما صارت 
عاصمة رياضية

الرقابة على الفن 
تقتل اإلبداع

التفكير في الربح 
يدمر العمل 
الفني

الفنان الحقيقي 
لديه رقيبه الخاص 
وال يحتاج إلى رقابة 

خارجية

ليس من الخطأ 
أن يبحث الفنان 

عن تسويق 
نفسه

أحلم بأن يؤثر 
الفن في سلوك 
الفرد والجماعة

لوحة للفنانة ابتسام الصفارلوحة للفنان فيصل مرزوق العبداهللا
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إثبات  عن  والبحث  وفتوته   ... الشباب  أحــالم 
الــــذات قــد يلقي بــك فــي أتـــون نـــار مستعرة لن 
تــعــرف لــهــا نــهــايــة .... تــلــك هــي بــدايــة الــحــدوتــة 
والــده  عــرش  يستعيد  أن  جــاســون  قــرر  فعندما 
يثبت  أن  عليه  أن  الــعــرش  مغتصب  عمه  أغـــراه 
برمز  يأتي  أن  عليه  وأن  المكان  لهذا  كــفء  أنــه 
الرخاء إلى .. إذن فلقد وجد جاسون نفسه ذاهبا 
لرحلة إلى المجهول دون ان يدري ليأتي بالفروة 
الذهبية من كولخيس تلك المدينة التي ال يعرف 
حتى في أي جانب هي من العالم أن هذه الرحلة 
سوف تغير مصير حياته ... وألنــه محبوب من 
الربه هيرا أم اإلله فلقد أمدته بمساعدات أهمها 
خادمها  لــه  صنعها  التي  الضخمة  السفينة  تلك 
العمالق آرجو ذو المائة عين وتيمنا به اصبحت 
خيرة  فيها  ورافــقــه  اآلرجــــو   رحلة  هــي  الرحله 
شباب اليونان هيالس هيراكليس والتوأم بولكس 

وكــاســتــور وغــيــرهــم مـــن اقــــوى شــبــاب الــيــونــان 
واصبح قهر المصاعب والمخاطر هي مهنة تلك 
الــزمــرة مــن الشباب حتى وصــلــوا إلــى كولخيس 
وطلبوا الجرة الذهبية فما كان من ملك كولخيس 
إال أن طلب من جاسون أن يقهر تلك المصاعب 
التي بينه وبين الفروة الذهبية وهنا قررت ميديا 

جاسون  مساعدة  كولخيس  ملك  ابنة  الــســاحــرة 
بسحرها لكنها وقعت في هواه بقوة وبمساعدتها 
الذهبية  الجرة  على  االستيالء  في  جاسون  نجح 
وردا لجميل ميديا تزوجها لكنه ظل يشعر بذلك 
أبناءه  قتلت  حتى  وبينها  بينه  السحري  الحاجز 

منها ردا على خيانته .

تمّيًزا  وأكثر  ذكــاًء  أكثر  فنانًا  الفن  تاريخ  يعرف  لم 
في  عــاش  الــذي  اإلغــريــقــي  الفنان  أبيلليس  مــن  وإتــقــانـًـا 
القرن الرابع قبل الميالد وكان رّساًما شخصيًّا لإلسكندر 
التي  واللوحات  بورتريهاته  أشهر  له  رسم  حيث  األكبر 
أصبحت  أبيلليس  أعمال  من  بقي  وما  انتصاراته  تُخّلد 
الــنــبــراس الــــذي حــــّدد عــلــيــه فــنــانــو كــل الــعــصــور مالمح 
اإلســكــنــدر . ويــحــكــي هـــلـــيـــودروس الــحــمــصــي صــاحــب 
ملحمة ( أثيوبيكا ) أن اإلسكندر لّما طلب من مستشاريه 
أن يُرّشحوا له رّساًما رّشحوا له مجموعة من الرّسامين 
وكان من بينهم أبيلليس ولما أراد اإلسكندر اختبارهم 
أنهى  أن  وبعد  بورتريًها  لوجهه  يرسموا  أن  منهم  طلب 
قد  بأحدهم  فــإذا  اإلسكندر  جمعهم  البورتريه  الجميع 
رســـم اإلســكــنــدر فــي أّبــهــة وتـــاج ومــالمــح أكــثــر مالحة 
من الواقع وكان الجميع قد نهجوا ذلك النهج أي خالفوا 
بأنفه  اإلســكــنــدر  رســـم  قــد  كـــان  أبيلليس  لــكــن  الـــواقـــع.. 
ولما   .. الواسعتين  وعينيه  قليالً  الهائش  وشعره  الممّيز 
سأل اإلسكندر بعتاب مصطنع عن سبب رسم أبيلليس 
له بهذا األسلوب رّد عليه أبلليس وقال: ( يا موالي ترى 
إذا أتيتني بكرة وطلبت مني أن أرسمها فهل تنتظر أن 
أنا  إذن  ال،  بالطبع  ؟  مثلثًا  أو  ؟  هرًما  الــورق  على  تراها 
فعلت ما أمرتني به رسمت وجه اإلسكندر اإلنسان أما 
ترسم  بأن  كفيلة  وانتصاراته  فحروبه  الملك  اإلسكندر 

له بورتريًها أكثر عظمة ).
أسلوب  كثيًرا  وأعجبه  اإلسكندر  اإلجابة  بهرت  ولقد 
مات  حتى  الخاص  مصوره  يكون  أن  فاختاره  أبيلليس 

في ٣٢٣ قبل الميالد.

اكتشفت  نــوعــهــا  مــن  األنـــدر  تعتبر  ســابــقــة  فــي 
بــاحــثــة اســكــتــلــنــديــة أربـــع لــوحــات كــانــت مــفــقــودة 
نــاثــمــيــس (١٧٥٨  الــكــســنــدر  األســكــتــلــنــدي  لــلــفــنــان 
الــرائــعــة  الــطــبــيــعــيــة  ــلــوحــات  ال صــاحــب   (١٨٤٠  –
ـــيـــزي الــكــبــيــر  ـــجـــل والـــــــذي يـــقـــتـــرب لـــلـــفـــنـــان االن
أربـــع  كــيــنــيــش  روزا  ــبــاحــثــة  ال اكــتــشــفــت  تـــيـــرنـــر، 
األعمال  عداد  في  كانت  ناثميس  للفنان  لوحات 
مخزن  فــي  عليها  عــثــرت  ثــالث  منها  الــمــفــقــودة 
اللوحات  كانت   . األلزاس  في  األيتام  مالجئ  أحد 
الـــثـــالث قـــد تـــم تــهــريــبــهــا مـــن لـــنـــدن فـــي بــدايــة 

الثانية.  العالمية  الحرب 
بيت  فــي  عــلــيــهــا  فــعــثــرت  الــرابــعــة  الــلــوحــة  أمـــا 

األجنبية.  السفارات  إلحدى  مملوكا  كان  قديم 
الواحدة  اللوحة  سعر  تصل  أن  الخبراء  ويتوقع 

يورو. مليون   ١٢ من  ألكثر 

ناثميس واللوحات 
المفقودة

أبيلليس ووجه اإلسكندر
تدفعنا  اللوحة  في  الداخلية  التفاصيل  بعض  أحياناً  (هناك 
إلى التصديق بأن الفن التشكيلي هو هذا الحلم الذي يخرج بنا 

من دنيا إلى الواقع أحياناً بمتعه تعادل ما نراه في النوم)
لم تجانب الفنانة كسينا ميلكوفيتش الصواب حينما أطلقت 
لتلك  طبيعي  كمعادل  التشكيلي  الــفــن  على  الحلم  مصطلح 
الجنة التي تعيش داخلنا سواء من الناحية السيكولوجية أو من 
الناحية التقينة بوصفه فنا يعّبر عن مكنونات النفس البشرية .
الفنانين  مــن  األول  للرعيل  التشكيلي  الفن  كــان  هنا  مــن 
القطريين وعلى رأسهم الفنان حسن المال كان الفن مغامرة 
قد تنطوي بداية على حالة من إطالق تلك المتعة الكامنة في 
الرغم  على  المال  حسن  إن  قلنا:  إذا  نبالغ  ولن  الحلم  محاكاة 
من البهجة التي نشعر بها في معظم لوحاته إال أننا ال نستطيع 
حسن  أعمال  من  أحيانًا  ينطلق  الــذي  الشجن  ننفي  أن  تماًما 

المال وكأننا في خضم عالم من تراكيب األلــوان الداكنة التي 
استخدمها  ثــم  عامة  الفلمنكية  الــمــدرســة  فنانو  يستخدمها 
إدوارد مونش فيما بعد ليعّبر بها عن ما تنطوي عليه نفسه من 
كآبة وحزن . وقد نرى ذلك بوضوح في تلك اللوحة المسماة 
أنها  إال  مضمونها  بهجة  من  الرغم  على  والتي  للمال  (نائمة) 
فوق  الشعر  منسدلة  النائمة  لتلك  حزين  عالم  في  بنا  تغرق 
أريكة وتطل من فوق جسدها المسجي ... تلك المجمرة التي 
قد تكمل تلك المضمون الحزين للوحة ... وربما نشعر أحيانًا 
أن تلك النائمة تستدعي حالة من الموات اللحظي . ولد الفنان 
حسن المال في الدوحة عام ١٩٥١ ودرس في أكاديمية الفنون 
مع  أســس   .. التصوير  فــي  العراقية  بالمدرسة  وتــأثــر  ببغداد 
زمالئه أمثال يوسف احمد ومحمد عبداهللا جمعية األصدقاء 

الثالثة كما كان من المؤسسين للجمعية التشكيلية القطرية.

نائمة

فردريش فون أمرلينج ملك البورتريه األول

جاسون والفروة الذهبية

افاق تشكيلية

الكشف عن إحدى لوحات إدوارد مونشآثار ألعمال دافينشي خلف لوحة بفلورنسا
قال باحثون في إيطاليا إنهم وجدوا آثــاًرا خلف 
لوحات فنية في مدينة فلورنسا توحي باحتمال أن 
تكون تلك اللوحات قد أنجزت فوق أعمال للفنان 
أدخل  دقيق  مسبار  وجد  وقد  دافينشي.  ليوناردو 
في ثقوب حفرت في لوحة الفنان جورجيو فاساري 
التي تحمل عنوان «معركة مارتشانو» اصباغاً سوداء 
استخدمها دافينشي في لوحته «الموناليزا»، حسب 
مــا أكــد الــبــاحــثــون. وقـــال رئــيــس فــريــق الباحثين، 
جداً  مهم  عليه  عثرنا  سيراتشيني، «مــا  موريسيو 
في  عقد  صحفي  مؤتمر  في  قالوا  مؤرخين  لكن 
وإن  شاملة،  ليست  األبــحــاث  إن  فلورنسا:  مدينة 

هناك حاجة لتحليالت كيماوية إضافية.

الذي  الــحــادث  مالبسات  في  التحقيق  كشف 
فيه  اكتشفت  الــذي  الماضيين  األسبوعين  وقــع 
لوحة نادرة للفنان النرويجي مونش عن مفاجأة 
تكاد تكون أخطر ما يكون حيث أثبتت األبحاث 
التي أجرتها الشرطة بمساعدة الخبراء أن اللوحة 
ترجع إلى أيــام بدايات مونش الفنية وهو على 
يبلغ  وقــد  عاما  وعمره ٢٥  رسمها  قد  األرجـــح 
خبراء  تقدير  حسب  يـــورو  مليون   ٢٣ سعرها 
سوثبي التي عرضت على الشرطة البولندية في 
مازالت  الشرطة  لكن  تشتريها  أن  هيلسينكي 
تبحث في القضية منذ أن وجــدت اللوحة في 
جوال بالستيكي في أحد الحمامات العامة في 

هلسينكي.

بقلم : باسم توفيق 

( لــم أكــن أعــي مــاذا أفعل التقطت 
قلمي في البداية وجدت نفسي أقتبس 
من تلك البراءة قبسا أنير به صفحة 
الورق .... كانت عيناه المغلقة تتماهى 
مـــع خــديــه الــمــمــتــلــئــيــن دفــئــا وحــســنــا 
وشفاهه التي تومئ بابتسامة الالعب 
بين األحالم تكاد تعلن انه يعيش حياة 
أخرى في عوالم طفولية .... ودميته 
الــتــي اســتــقــرت تــحــت إبــطــه شــاركــتــه  

المرح الطفولي في عوالم األحالم ) 
ــنــمــســاوي  هـــكـــذا يـــصـــف الـــفـــنـــان ال
في  أمرلينج  فــون  فريدريش  الكبير 
تجربته  ليست   لفرانز  خطاباته  أحد 
نائما  صغيرا  طفال  لمح  حينما  الفنية 
وفي يده دميته وكيف أنه لم يستطع 
أنه  فأحس  الــبــراءة  هــذه  كل  مقاومة 
دفـــع دفــعــا لــتــصــويــرهــا عــلــى صفحة 

الورق .
شديدي  شقين  يحمل  هنا  والكالم 
التشكيلي  لــلــنــاقــد  بــالــنــســبــة  األهــمــيــة 
أولــهــمــا أن الــقــيــم الــجــمــالــيــة الــعــالــيــة 
( مــثــل الـــبـــراءة ) قــد تــكــون مــن أهــم 

مــــحــــركــــات اإللــــــهــــــام لــــــدى الـــفـــنـــان 
البورتريه  فناني  وخصوصا  التشكيلي 
المشهد  أن  وثانيهما   . أمرلينج  أمثال 
الــتــصــويــري قـــد يــشــكــل لــــدى الــفــنــان 
موضوعا أكثر عمقا من مجرد مشهد 

عــابــر مــمــا يــدفــع 
الــــــفــــــنــــــان 
دفــــــــــــعــــــــــــا 

لـــتـــخـــلـــيـــده عــن 
ــــه  طــــــــريــــــــق تــــحــــويــــل

لتجربة فنية .
النمساوي  الفنان  أن  الحقيقة 

الــكــبــيــر فـــردريـــش فـــون أمــرلــيــنــج لم 
يكن مجرد فنان عادي تخصص في 
طبقة  يمثل  أيضا  لكنه  البورتريه  فن 
البورتريه  يمثل  الــذيــن  الفنانين  مــن 
لديهم أكثر من مجرد تصوير لحظي 
مثل آلة الفتوغرافيا لكنه يمثل التقاطا 
فوق  الجمالية  القيم  من  لكم  منظما 
وجـــه الــمــوديــل الــــذي يــصــوره الــفــنــان 
وبغض النظر عن حرفية هذا الفنان 
في  المقاييس  تلك  جــمــال  إبـــراز  فــي 

الوجه أو في الجسد .
وهـــكـــذا يــصــبــح لــديــنــا إثـــبـــاتـــا على 

مقولة 
فــرانــشــيــســكــو 
هو  البورتريه   ) الشهيرة  هايز 
لعمق  منها  تــدخــل  للعين  بــوابــة  فتح 

الشخصية من خالل الوجه).
الــوجــه  فـــي  يــجــد  الــمــتــلــقــي  أن  أي 
للعبور  بــوابــة  الــبــورتــريــه  فــي  المصور 

لشخصية صاحب الصورة .
في  الفن  اعمدة  أحــد  عمد  وهكذا 
المجري  الفنان  عشر  التاسع  الــقــرن 
امرلينج  فــون  فــريــدريــش  النمساوي 
الــبــورتــريــه  عميد  عليه  أطــلــق  والــــذي 
لقب  لورانس  توماس  سير  االنجليزي 

( فنان الوجه المشرق )  



هــو أحــمــد بــن الــحــســيــن بــن الــحــســن بن 
ولد  الكندي.  الكوفي  الجعفي  الصمد  عبد 
فــي كــنــدة بــالــكــوفــة ســنــة ٣٠٣ هـــــ=٩١٥ م. 
كيلومترات  عشرة  مسافة  على  حالياً  وتقع 
مــن الــنــجــف وخــمــســة وســتــيــن مــن كــربــالء 
تقريباً. يقال إن والده الحسين سماه أحمد 
يعرف  لم  إنــه  ويقال  الطيب،  بأبي  لقبه  و 
ألمه.  جدته  فربته  طفل  وهــو  لموتها  أمــه 
هـــ=   ٣٠٤-٣٠٨) كــنــدة  فــي  طفولته  قــضــى 
٩١٦-٩٢٠م)، اشتهر بحدة الذكاء واجتهاده 
وظــهــرت مــوهــبــتــه الــشــعــريــة بـــاكـــراً، فقال 
الــشــعــر صــبــيــاً، وهـــو فــي حــوالــي الــعــاشــرة، 
وبــعــض مـــا كــتــبــه فـــي هـــذه الــســن مــوجــود 
فــي ديـــوانـــه. فــي الــثــانــيــة عــشــرة مــن عمره 
سنتين  فيها  أقام  السماوة،  بادية  إلى  رحل 
وفصاحتها،  العربية  اللغة  بــداوة  فاكتسب 
ثم عاد إلى الكوفة حيث أخذ يدرس بعناية 
نــواس  أبــي  شعر  وبــخــاصــة  الــعــربــي،  الشعر 
وابن الرومي ومسلم بن الوليد وابن المعتز. 
تمام  أبي  شعر  بدراسة  األخص  على  وعني 
وتلميذه البحتري. انتقل إلى الكوفة والتحق 
يتعلم  هـ=٩٢١-٩٢٨م)   ٣٠٩-٣١٦) بكتـّاب 
العلوية  دروس  الكوفة  أشـــراف  أوالد  فيه 
بأبي  صغره  في  اتصل  وإعراباً.  ولغة  شعراً 
المتفلسفة،  من  وكــان  الكوفة،  في  الفضل 
ـــه. كــــان أبــــو الــطــيــب ســريــع  فــهــوســه وأضـــل
ثالثين  نحو  كتاباً  حفظ  أنه  فقيل  الحفظ، 

ورقة من نظرته األولى إليه.
من البادية إلى السجن:

اتجه  الكوفة،  في  الطيب  أبــو  يستقر  لم 

وليصبغ  الحياة  في  تجربته  ليعمق  خارجاً 
ِشعره بلونها، أدرك بما يتملك من طاقات 
في  الــحــيــاة  مــواجــهــة  أن  ذهنية  وقــابــلــيــات 
آفــــاق أوســــع مـــن آفــــاق الــكــوفــة تــزيــد من 
تجاربه ومعارفه، فرحل إلى بغداد برفقة 
عمره،  من  عشرة  الرابعة  في  وهو  والــده، 
على  تعرف  وفيها  عـــوده،  يتصلب  أن  قبل 
اللغة  حلقات  بعض  وحضر  األدبي،  الوسط 
واألدب، ثــم احــتــرف الــشــعــر ومـــدح رجــال 
الــكــوفــة وبـــغـــداد. غــيــر أنـــه لــم يمكث فيها 
إلى  ـــده  وال برفقة  بعدها  ورحـــل  ســنــة،  إال 
هناك،  واألمــراء  القبائل  يلتقي  الشام  بادية 
دمشق  فتقاذفته  يمدحهم،  و  بهم  يتصل 
وطرابلس والالذقية وحمص. دخل البادية 
فخالط األعراب، وتنقل فيها يطلب األدب 
بادية  وفــي  الــنــاس،  وأيـــام  العربية  والــلــغــة 
بهم  اتــصــل  واألمــــراء،  القبائل  التقى  الــشــام 
يمدح  الــشــام  مــدن  بين  وتنقل  ومــدحــهــم، 
شيوخ البدو واألمــراء واألدبــاء. قيل أنه تنبأ 
في بادية السماوة بين الكوفة والشام فتبعه 
خــرج  أمـــره  يستفحل  أن  وقــبــل  كــثــيــرون، 
إلــيــه لــؤلــؤ أمــيــر حــمــص ونــائــب اإلخــشــيــد، 
هجرية،   ٣٢٣-٣٢٤ سنة  وسجنه  فــأســره 
حتى تــاب ورجـــع عــن دعــــواه. كــان السجن 
سميكاً  وجـــداراً  حياته  فــي  واضــحــة  عالمة 
اصطدمت به آماله وطموحاته، فأخذ بعد 
خروجه منه منهك القوى يبحث عن فارس 
لتحقيق طموحاته.  قوي يتخذ منه مساعداً 
عاد مرة أخرى يعيش حياة التشرد والقلق، 

فتنقل من حلب إلى أنطاكية إلى طبرية.

 ٣٢٨ سنة  عــمــار  بــن  بــبــدر  التقى  وفيها 
بالسوط،  أسداً  قتل  من  أول  وهو  هجرية، 
فــنــعــم عـــنـــده حــقــبــة مـــن الــــزمــــن، راضـــيـــاً 
ـــراحـــة بــعــد الــتــعــب  بــمــا لــقــيــه عـــنـــده مـــن ال
واالستقرار بعد التشرد، إال أنه أحس بالملل 
بالفارس  يلتق  لــم  بــأنــه  وشــعــر  مقامه  فــي 
في  يشاركه  والـــذي  عنه  يبحث  كــان  الــذي 
الضجر  فــعــاوده  آمــالــه.  وتحقيق  مالحمه 
فسقم  يفارقه،  لم  الــذي  والقلق  ألفه  الــذي 
مــن حــيــاة الــهــدوء ووجـــد فيها مــا يستذل 
كبرياءه. فهذا األمير يحاول أن يتخذ منه 
شاعراً متكسباً كسائر الشعراء، وهو ال يريد 
يريد  وإنــمــا  أمــيــر،  شاعر  يكون  أن  لنفسه 
األمير  عن  يقل  ال  فــارســاً  شــاعــراً  يكون  أن 
ألنه  شــيء  كــل  السجن  يفقده  فلم  منزلة. 
وكبرياءه.  إرادته  استعاد  منه  خروجه  بعد 

في  تــجــربــتــه  تعميق  فــي  أســهــم  فــالــســجــن 
الحياة، وتنبيهه إلى أنه ينبغي أن يقف على 
طموح.  من  يريده  ما  لتحقيق  صلبة  أرض 
لذلك أخذ يبحث عن نموذج الفارس القوي 
في  يرسمه  مــا  لتنفيذ  معه  يشترك  الــذي 
ذهــنــه. أمــا بــدر فلم يكن هــو ذاك، ثــم ما 
ألبي  الكيد  من  بدر  حاشية  بين  يدور  كان 
أبا  جعل  بينهما،  اإلبــعــاد  ومحاولة  الطيب 
الــطــيــب يــتــعــرض لمحن مــن األمــيــر ومــن 
لقد  األمــيــر.  بـــإرادة  تقييده  تريد  الحاشية 
بنفس  عنه  عــّبــر  وإذالالً،  إهــانــة  ذلــك  رأى 
جــريــحــة ثـــائـــرة بــعــد فـــراقـــه لــبــدر متصالً 
أحمد  بــن  علي  الحسن  أبــو  هــو  لــه  بصديق 
الخراساني في قوله : ال افتخار إال لمن ال 
إلى  لبدر  فراقه  بعد  المتنبي  وعــاد  يضام. 
ذلك  عن  وعبر  ثانية،  والقلق  التشرد  حياة 

ابن  بها  هجا  التي  رائيته  في  تعبير  أصــدق 
كروس األعور أحد الكائدين له عند بدر.

االندفاع المخلص نحو سيف الدولة:
ظل باحثاً عن أرضه وفارسه غير مستقر 
رحاله  حط  حتى  مدينة  في  وال  أمير  عند 
في إنطاكية حيث أبو العشائر ابن عم سيف 
اتصل  طريقه  وعــن  هـــ،   ٣٣٦ سنة  الــدولــة 
حلب،  صاحب  حــمــدان،  بــن  الــدولــة  بسيف 
فمدحه  حلب  إلى  معه  انتقل  هـ،   ٣٣٧ سنة 
وحظي عنده. في مجلس هذا األمير وجد 
بأنه  الطيب  أبو  وأحس  صوته،  وسمع  أفقه 
عثر على نموذج الفروسية الذي كان يبحث 
عنه، وسيكون مساعده على تحقيق ما كان 
يطمح إليه، فاندفع الشاعر مع سيف الدولة 
يشاركه في انتصاراته. ففي هذه االنتصارات 
يرسم  أن  استطاع  الشعرية،  مالحمه  أروع 
هـــذه الــحــقــبــة مــن الــزمــن ومـــا كـــان يــدور 
انشغاالً  فانشغل  ســلــم،  أو  حــرب  مــن  فيها 
عــن كــل مــا يـــدور حــولــه مــن حــســد وكــيــد، 
سيف  وشريكه  صديقه  إلــى  إال  ينظر  ولــم 
بينهما.  واســطــة  وال  حــجــاب  فــال  الـــدولـــة. 
المخلص  االنــدفــاع  بهذا  الدولة  سيف  شعر 
من الشاعر، واحتمل منه ما ال يحتمل من 
على  كبيراً  هــذا  وكــان  الــشــعــراء،  مــن  غيره 
حــاشــيــة األمــيــر. ازداد أبـــو الــطــيــب انــدفــاعــاً 
وكبرياء واستطاع في حضرة سيف الدولة 
استطاع أن يلتقط أنفاسه، وظن أنه وصل 
مميزاً  مكرماً  وعاش  األخضر،  شاطئه  إلى 
عن غيره من الشعراء. وهو ال يرى إال أنه 
نال بعض حقه، ومن حوله يظن أنه حصل 

عــلــى أكــثــر مــن حــقــه. وظـــل يــحــس بالظمأ 
إلى الحياة، إلى المجد الذي ال يستطيع هو 
مطمئن  أنه  إلى  حــدوده،  يتصور  أن  نفسه 
إلى إمارة عربية يعيش في ظلها وإلى أمير 
وسيف  وإحساسه.  طموحه  يشاركه  عربي 
ألف  وقــد  العظيم،  بطموحه  يحس  الــدولــة 
طلب  أن  منذ  الكبرياء  وهــذا  الطموح  هــذا 
الشعراء  وكـــان  قــاعــداً  شــعــره  يلقي  أن  منه 
األمير،  يدي  بين  واقفين  أشعارهم  يلقون 
هذا التمجيد لنفسه ووضعها  واحتمل أيضاً 
عليه.  يرفعها  لم  إن  الممدوح  بصف  أحياناً 
ولـــربـــمـــا احــتــمــل عــلــى مــضــض تــصــرفــاتــه 
العفوية، إذ لم يكن يحسن مداراة مجالس 
الــمــلــوك واألمـــــــراء، فــكــانــت طــبــيــعــتــه على 

سجيتها في كثير من األحيان.
من شعره:

واحر قلباه ممن قلبه َشبم
َوَمْن بِجْسمي َوحالي ِعنَدُه َسَقُم

ما لي أَُكتُِّم ُحّباً َقْد بََرى َجَسدي
َوتَّدعي ُحّب َسيِف الّدْولِة األَُمُم 

إْن َكاَن يَْجَمُعنَا ُحبٌّ لُِغّرتِِه
َفلَْيَت أّنا بَِقْدِر الُحّب نَْقتَِسُم 

قد ُزْرتُُه َوُسُيوُف الِهْنِد ُمْغَمَدٌة
َوقد نََظْرُت إلَْيِه َوالّسُيوُف َدُم 

فكاَن أْحَسَن َخلِق اهللا ُكّلِهِم
َوكاَن أحسَن ما في األحَسِن الّشَيُم 

َفْوُت الَعُدّو الذي يَّمْمتَُه َظَفٌر
في َطّيِه أَسٌف في َطّيِه نَِعُم 

قد ناَب عنَك شديُد الخْوِف َواْصطنعْت
لََك الَمهابَُة ما ال تَْصنَُع البَُهُم 

طرائف من األدب العربي

المتنبي

شعر - محمد إبراهيم السادة

الخاطر

ـــــاُت َحـــولِي ِفي المــــَدى َصاَرْت تَـــــــُدْق  َدقَّ
ـــــــــْت ِفي نََســـــــــْق ــــــــاعاُت َدقَّ الَقــــْلُب والسَّ

يَا َموِعــــــداً َقــــــــْد َحـــــاَن َشـــــــــــــوِقي َعــــــاِرٌم 
َهـــــــْل َكــــــاِذٌب ِفي َوْعـــــِدِه لِي أَْم َصـــــــَدْق

َق َوْعـــــــَدُه  َكــــْم ُقْلـــــــُت إِنـِّي لَــــــــْن أَُصـــــدِّ
َكْم ِعـْشــــــُت ِفـي َوهـــٍم َوأَْضنَانِي األََرْق

لَــــْو َرقَّ أَْشــــــــــــَرَق َخــاِفـــِقـــــــــي َوَمـــَرابِِعــــــي
ُـــــنَى لَـــــْو َكـــــاَن َرّقْ تَـْخـَضـــــرُّ تَــــــــــْزَداُن المـــــ

لَــْو َرقَّ أَْغــــــَدَقِت الُحــــــــُروُف َوأَْشـــــــَرَقْت
نَــــْت َكــلِـــــَماتُـــــــها َفــــــوَق الــــــــــــــــَوَرْق َوتَـلَـــــــوَّ

َـــــــبَْت البَـــواِدي َواْرتَـــــــــَوْت لَــــْو َرقَّ أَْعـــشـ
َـــاتُــــــــها َمــــــاًء َغـــــــــــَدْق ِــــــِه واحـ ِمــــــْن َغـــيثـ

ـــــــــــْت ثَـــــــوانِيــــــــــــها َويَـــــــا يا َســـــــــاَعـــــــًة َدقَّ
َقــــْلـــباً أََضـــــــرَّ بِــــــِه التَّــــــــــنَاِئـــــــــي َوالَقــــلَــــــْق

َـــــــْل تَــــْعــــلَــــماِن َمْن الِذي أَْصـــبُـو لَُه هـــ
َـــنِـيِن َقـــــْد اْنَطـــــلَـــْق َـانِــي بِاْلـحـ َولَــــُه لِـســـــــ

َهـــــــْل تَـــــــْعلَـــــــــَماِن َمْن الِذي واَعــــــــــــْدتُُه
ـــَفْق ِعــْنـَد اْلَمـسـَاِء َوبَْعَد أَْن يَخَفى الشَّ

ُهـَو َمْن إَِذا أَْبــــِكي بَــَكى َوبََكـْت لَنــــا
ُوْرُق البَـــــــــــَراِري َوالَكـــوانِـــــــُس َواألُُفـــــــــــــْق

َويَِســــــــــــْيُل َدْمُع اْلُمــــْزِن يَـــــــْرِوي ُحـــــْزنَنـَا
ـــْبِح َدْيـُجوُر الَغَســـْق َويَــلُــفُّ َوجـْـَه الصُّ

َوإَِذا َشــــَدْوُت َشـدا َمِعي َوَشَدْت لَنا
وِض ائــْـــتَــــــــلَْق هــْــُر ِفي الـــــــــرَّ بَــالبٌِل والــــــــزَّ

َوالَفــــــــــــْرُح َزفَّ لَِقــــــــــــاَءنا يَْســــــــــــُمو بِنــَا
في قربنا ذا الَقــْلُب بِالَقــْلِب اْلتَــَصـــــْق

ال تَْحَســـــــــــبُــوا أَنَّ الــــــــِذي َقــــْد َشـــــاَقنِي
بَـــــــــــْرٌق بِـــــــــــــُه َطـــــــْيـــــٌف لِــَفــاتِــــــنَــــٍة بَـــــــَرْق

إِنَّ الِذي أَْشــــــــــــتاُقُه ُهــــــــو َخاِطـــــــــــــــــِري
زايَــــــا والَخـــــــــَرْق َفأَنا أُعـــــــــــــفُّ َعــــِن الـــــــرَّ

الثقافة األمنية :
ليكون  الــطــفــل  يحتاجها  األمــنــيــة  الــثــقــافــة 

سواء  واألخطار  المشاكل  من  يقيه  مخزوناً 
كان في حماية نفسه من أصدقاء السوء 

المحافظة  أو  الجريمة  في  الوقوع  أو 
على سالمته وأمنه. 

يذهب  التي  المرور  حركة  إن 
خاصة  الــبــشــر  آالف  ضحيتها 
ــــاب يــمــكــن  ــــشــــب األطــــــفــــــال وال
من  أن نــؤلــف فــيــهــا قــصــصــاً 
واقعنا المشاهد حول حوادث 
المرور ونسردها على أبنائنا 
مبينين لهم مخاطر السرعة 
وعــــدم االنــتــبــاه ونــشــرح لهم 
إشـــــــارات الـــمـــرور وعــالمــاتــه 

وعدم  الطريق،  عبور  وكيفية 
االندفاع من باصات المدارس إال 

بعد التأكد من خلو الطريق وربما 
نستمد ذلك من حادثة حدثت لنا أو 

شاهدناها أو سمعنا عنها فنصيغ قصة 
أطفالنا،  عــقــول  إلــى  تصل  تــربــويــة  مشوقة 

كــذلــك نــشــرح لــهــم الــمــخــاطــر الــمــحــدقــة بهم 
خارج المنزل من قبل الغرباء وأصحاب السوء، 
نبين لهم مخاطر المخدرات وما تجره على 
اإلنسان من انحدار ودمار، نوضح لهم مخاطر 
ـــيـــارات الــمــائــيــة  ـــت االســتــحــمــام فـــي الــبــحــر وال
الخطرة في بعض المناطق والتي راح ضحيتها 
الكثيرون، نبين لهم مخاطر الحريق وتفادي 
نبين  حــدوثــه،  عند  التصرف  وكيفية  حدوثه 

لهم السالمة في المنزل والوقاية من الحرائق 

والسقوط 

التصرف  وكيفية  الــــــــــســــــــــريــــــــــع والــجــروح 

اإلنــتــرنــت  مــخــاطــر  لــهــم  نبين  ذلـــك،  لمعاجة 

تتنافى  وإباحية  هدامة  أفكار  من  تجره  وما 

مع واقعنا اإلسالمي، نبين لهم تلك المخاطر 

بـــأســـلـــوب قـــصـــصـــي يــــرســــخ فــــي داخـــلـــهـــم ، 

متعاونين بذلك مع األجهزة اإلعالمية األمنية 

والــمــؤســســات الــتــربــويــة والــمــدرســيــة حــفــاظــاً 

أنشطة  هــنــاك  كــانــت  لقد  أطــفــالــنــا.  على 

دول  فــي  األمــنــيــة  للثقافة  عــديــدة 

وقــد  الــعــربــيــة  ــــدول  وال الخليج 

كـــــانـــــت هـــــنـــــاك جــــرعــــات 

مـــوجـــهـــة لـــألطـــفـــال عــن 

طــــريــــق الـــمـــطـــبـــوعـــات 

والـــــــشـــــــخـــــــصـــــــيـــــــات 

الكرتونية كشخصية 

واعـــــــــــــــــــي وكــــــتــــــب 

والتلوين  القصص 

مخاطر  تبين  التي 

الـــــمـــــرور وتـــوضـــح 

ـــســـالمـــة  أســــــبــــــاب ال

الـــــــــعـــــــــامـــــــــة.. وقــــــد 

المناسبات  خصصت 

المرور  كأسبوع  األمنية 

ومهرجانات الدفاع المدني 

وأمـــــن الـــســـواحـــل ومــكــافــحــة 

الـــمـــخـــدرات، خــصــصــت مــســاحــات 

فــكــريــة لــألطــفــال بــتــوزيــع الــمــطــبــوعــات 

والهدايا التي تحمل الشعارات األمنية الخاصة 

للعب  مــســاحــات  بــتــوظــيــف  أو  الــجــهــات  بتلك 

بتسيير  أو  الــمــهــرجــانــات  تــلــك  فـــي  األطـــفـــال 

شخصيات محببة لألطفال أثناء تلك المعارض 

فكلها رسائل تعين على إيصال الرسائل األمنية 

إلـــى عــقــول األطــفــال كما أنــهــا مــصــدر خصب 

الستقاء القصص وسردها على األطفال .

يوماً  الّطفيلي:   دخلُت  بنان  قــال 
عــلــى بــعــض بــنــي هــاشــم فـــإذا أمــامــه 
البيض،  وبــيــاض  النَّشا  مــن  ــْوِزيــنــَج  لَ
حشوة اللوز المقّشر مع السكر والعسل 
أُدِخَل  بالماورد،إذا  ومنّدى  األبيض، 
الفم ُسِمَع له نَِشيش َكنَشيش الحديد 
في  وغمستَه  الــنــار  مــن  أخرجته  إذا 
الماء. وكان في الصحن الكثير.. فلم 

يزل يأكل وال يطعمني.
إلــَهــُكــْم  ”إّن  ســـيـــدي:  يـــا  فقلت:    

لَواِحٌد“.    فأعطاني واحدة.   
اثنين“.     إليهم  أرسلنا  فقلت: ”إْذ 

فأعطاني ثانية.   
ــــــا بــــثــــالــــث“.     ْزنَ ــــــزَّ فـــقـــلـــت: ”َفــــــَع

فأعطاني ثالثة.   
ير  الطَّ مــن  أربــعــًة  فقلت: ”َفــُخــْذ 

َفُصْرُهنَّ إليك“.    فأعطاني رابعة.   
فقلت: ”خمسٌة سادُسهم كلبُهم“.  

  فأعطاني خامسة.   
واألرض  السموات  ”َخــلـَـق  فقلت: 

في ستة أيام“.    فأعطاني سادسة. 

ِطباقاً“.     ســمــواٍت  ”سبع  فقلت:    
فأعطاني سابعة.   

أن  الضَّ من  أزواٍج  فقلت: ”ثمانيَة 
اثنين ومن المعز اثنين“.    فأعطاني 

ثامنة. 
يـُـفــِســدون  َرْهـــط  فقلت: ”تــســعــُة    

في األرض“.    فأعطاني تاسعة.   
كاملة“.     ـــَشـــرٌة  َع ”تــلــك  فــقــلــت: 

فأعطاني عاشرة. 
  فقلت: ”يــا أبَـــت إنــي رأيـــت أَحــَد 
الــحــادي  فــأعــطــانــي  كوكباً“.     عــشــر 

عشر. 
َة الشهور عند اهللا    فقلت: ”إن ِعدَّ
اثــنــا َعــَشــر شــهــراً فــي كــتــاب اهللا“.    

فأعطاني الثاني عشر. 
  فقلت: ”إن يكن منكم عشرون 
مائتين“.     يــغــلــبــون  صــــابــــرون 
فقذف بالطبق إلــّي وقــال: ُكــل يا 
لئن  واهللا  فقلت:  البغيضة!    ابــَن 
لم تُْعطِينِه لُقلُت: ”وأرسلناه إلى 

مائة ألف أو يزيدون“!

اإلمام الشافعي
دع األيـام

ـاَم تَْفَعـُل َما تََشـاُء َدِع األَيَّ
َوِطْب نَْفساً إَِذا َحَكَم الَقَضـاُء

َوال تَـْجَزْع لَِحـاِدثَِة اللََّيالِـي
ْنَيـا بََقـاُء َفَما لَِحـَواِدِث الُدّ
ً َوُكْن َرُجالً َعلَى األَْهَواِل َجْلدا

َماَحُة َوالَوَفـاُء َوِشيَمُتـَك الَسّ
َوإِْن َكُثَرْت ُعُيوبَُك ِفي البَـَرايَا

َوَسّرَك أَْن يَُكـوَن لََها ِغَطـاُء
َخـاِء َفُكُلّ َعْيـٍب ْر بِالَسّ تََستَّ

َخـاُء يـِه َكَما ِقيـَل الَسّ ُيَغِطّ
َوال تُـِر لِألََعـاِدي َقـُطّ ُذالً

َفإَِنّ َشـَماتََة األَْعـَداِء بَـالُء
َماَحَة ِمْن بَـِخيٍل َوال تَْرُج الَسّ

ْمـآِن َمـاُء ـاِر لِلَظّ َفَما ِفي النَّ
َوِرْزُقـَك لَْيَس ُيْنِقُصُه التَأَنِّـي

ْزِق الَعنَـاُء َولَْيَس يَـِزيُد ِفي الِرّ
َوال ُحـْزٌن يَُدوُم َوال ُسـُروٌر

َوال بُـْؤٌس َعلَْيَك َوال َرَخـاُء
إَِذا َما ُكْنـَت َذا َقْلٍب َقنُـوٍع

ْنَيا َسـَواُء َفأَْنـَت َوَمالُِك الُدّ
َوَمْن نََزلَـْت بَِسـاَحتِِه الَمنَـايَا

َفـال أَْرٌض تَِقيـِه َوال َسـَماُء
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هيفايستوس

 Cubism التكعيبية

مـــن الـــمـــعـــروف أن اآللـــهـــة فـــي الـــحـــضـــارات الــقــديــمــة 
كــانــت لــهــا هــيــئــة مــعــيــنــة تــقــتــرب مــن الــكــمــال بــنــســبــة قد 
ومنمقة  جميلة  بصفات  تتحلى  أيًضا  لكنها  قليلة  تكون 
ولها  جميلة  اآللهة  فكل  الشكلية  الناحية  من  األقل  على 
القديمة  الحضارات  معظم  في  قياسية  جثمانية  صفات 
المصري  بس  اإلله  مثل  النادرة  االستثناءات  بعض  في  إال 
كان  الذي  اإلغريقي  هيفايستوس  واإلله  قزًما  كان  الذي 
ــا بــشــكــل غــريــب فــهــو أقــــرب إلـــى شــخــص أُصــيــب  مــشــّوًه
الحركة  عن  كبيٍر  حدٍٍّ  إلى  عاجز  فهو  ما،  جسدية  بإعاقة 
بشكل سليم ألن أقدامه متجهة إلى الخلف كما أن جزعه 

مــــــتــــــعــــــّرج وغــــيــــر 
مــــنــــتــــظــــم يــــرجــــع 
ـــــــــــك لـــــحـــــادثـــــة  ذل
ســــــــــوف نــــرويــــهــــا 
لــكــن الــحــكــمــة من 
تـــصـــويـــر اإلغـــريـــق 
لــــــــــه هــــــــكــــــــذا قــــد 
ـــــكـــــون مــــفــــادهــــا  ت
أن  أرادوا  أنــــهــــم 
يـُـــدلــــلــــوا أنـــــه لــيــس 
ــا  كـــل جــمــيــل نــافــًع
قبيح  كــل  لــيــس  أو 
إن  حـــيـــث  ا  مــــضــــرًّ
هيفايستوس  اإللــه 
الصناعة  إلــه  كــان 
النفع  شديد  وكــان 

. السواء  على  والبشر  لآللهة 
ـــرومـــان ) ابــن  كـــان هــيــفــايــســتــوس ( فــولــكــانــوس عــنــد ال
كانت  هــيــرا  أن  نــعــرف  ونــحــن  اآللــهــة  كبير  وزيـــوس  هــيــرا 
زيجاته  بسبب  اآللهة  كبير  زيــوس  مع  كثيرة  خالفات  لها 
أن  وبعد  الخالفات  هــذه  إحــدى  وفــي  المتكّررة  وخياناته 
وضعت للتو وليدها الجديد هيفايستوس وصلت بها الثورة 
والــغــضــب بــأن تـُـلــقــي بــالــرضــيــع مــن فــوق جــبــل أوليمبوس 
لمنوس  جزيرة  فوق  األرض  على  فيسقط  اآللهة  سماوات 
فُيصبح  ذكرناها  التي  التشوهات  بهذه  ويُصاب  اإلغريقية 
إلًها معّوًقا لكن ذلك كان له دور كبير في حياة هيفايستوس 
إله  فأصبح  حركته  صعوبة  تُناسب  مهنة  أبوه  منحه  حيث 
في  مــاهــًرا  كــان  حيث  الصناع  وراعـــي  والصناعة  الــحــدادة 
لآللهة  األسلحة  يصنع  الذي  وهو  والسبائك  الحديد  تشكيل 
ومعجزات  عجائب  تُعتبر  أسلحة  وهي  الخالدين  واألبطال 
مــثــل درع أخــيــلــيــوس الــشــهــيــر بــطــل األلـــيـــاذة الـــذي وصفه 
حيث  بيت  مــائــة  على  زاد  فيما  جماله  لــشــدة  هــومــيــروس 
وتُمارس  تتحّرك  عليه  التي  النقوش  أن  جماله  شّدة  بلغت 

عملها مثل الحياة الطبيعية .
الجمال  رّبة  أفروديت  من  بزواجه  هيفايستوس  اشتهر 
بعد  فيه  وضعها  الذي  الحرج  الموقف  وذلك  لها  وخيانتها 
للصناعة  كآلة  هيفايستوس  .ُعــبــد  الخيانة  عليها  أثبت  أن 
والــصــنــاع فــي معابد اشــتــرك فيها مــع آلــهــة آخــريــن وكــان 
سقوطه  يوم  تلقته  التي  لمنوس  جزيرة  في  عبادته  مركز 
واآللهة  تصّوره  األدبية  المصادر  بعض  وكانت  السماء  من 
يضحكون منه عندما كان يجلس معهم في مجالس اآللهة 
كانت  ألنــهــا  أثينا  بالربة  أيــًضــا  هيفايستوس  اســم  وارتــبــط 
بأسرار  الصّناع  هيفايستوس  مــّد  كما  أيًضا  الصّناع  راعية 
اإلغريق  بالد  في  الصّناع  رابطة  وكانت  والحدادة  الصناعة 

وتجمعاتهم تُباركها دائًما أضاحي لإلله هيفايستوس  .

خشبة العجائب
جديد المسرح

الثالثاء  ٢٧ربيع اآلخر ١٤٣٣ هـ - ٢٠ مارس ٢٠١٢م

آرتو يعود إلى باريس مع مسرح الجيب

آفاق فكريةآفاق فكرية

تؤمن  الفنون  فــي  التطويرية  الــحــركــات  أن  المؤكد  مــن 
للطبيعة  مــغــايــرة  مختلفة  بــرؤيــة  تتمتع  الــفــنــان  عين  بــأن 
تضفي  قــد  المبدعة  العين  بــأن  يــوحــي  قــد  بشكل  وخــاصــة 
وهــذا  المرئية  الكتلة  على  أخـــرى  نظر  وجــهــة  مــن  إبــداعــا 
بالطبع ما ينطبق بشكل أكيد على الفن التشكيلي في عصور 
تطوره التي أخذته إلى خط التجريب كنوع من الثورة على 
الفنانون  أصبح  وبالتالي  التشكيل  لقضايا  النظري  الموروث 
يعرف  عما  بأدواتهم  يعبرون  التطوير  نزعة  لديهم  الذين 
بالثورة على الطبيعة المرئية فنحن نجد ماريللو لوريا يقول 
قد  جديدة  برؤية  البشري  األنف  نرى  أن  استطعنا  لو  (مــاذا 
رؤية  هذا  يخالف  هل  ؟  الحاجبين  من  أعلى  يستقر  تجعله 
يتبدى  هنا  مــن   ( ؟  خــالقــا  إبــداعــيــا  طــرحــا  يعتبر  أم  الفنان 
قضية  هي  مغاير  بشكل  الطبيعة  رؤيــة  قضية  أن  كيف  لنا 
الــقــرن  أوائــــل  كـــان  ولــمــا  المقاييس  بــكــل  تشكيلية  ابــداعــيــة 
العشرين هو انتفاضة جادة للرؤى التطويرية والطليعية في 
الفنانين  تكتل  ومع  التشكيلي  الفن  وخاصة  الفنون  معظم 
التجديد  روح  عــن  تعبر  اجتماعية  روابـــط  فــي  التشكيليين 
قضية  أصبحت  وغيرها)  والدادية  السريالية  جماعة  (مثل 
المغايرة  الرؤية  أهمها  كثيرة  اتجاهات  في  تسير  التطوير 
التكعيبية  وكانت  قلنا  كما  الرسام  نظر  وجهة  من  للطبيعة 
في  التمردي  المنحى  هذا  عن  مباشر  تعبير  هي   Cubism
الفن وكانت بالطبع نتاج مراحل كثيرة من الفكر التجريبي 
فلسفية  قاعدة  هناك  ايضا  لكن  عدة  فنانين  يد  على  نشأت 

لها حيث إنها لم تنشأ من فراغ.

باسم توفيق 

المسرح  يخطوها  تطويرية  محاولة  كل  تعتبر 
هي  ومــخــرجــيــن  وتقنيين  كــتــاب  مــن  وخــدامــه 
خطوة إلزاحة عنصر الملل والتقليد عن المسرح 
منها  الرئيس  الهدف  يكون  العملية  وهــذه  ذاتــه 
هو تشجيع المشاهد الحداثي الذي قد نطلق عليه 
إذا جاز الوصف (المتلقي الديجيتال) الذي يعيش 
في عصر يعج بالوسائط التقنية التي تجعله غير 
من  عــاٍر  أو  مسطح  عــرض  مشاهدة  فــي  راغــب 

التقنية من وجهة نظره.
مع  شــكــلــًيــا  كــــان  وإن  تــجــديــد  مـــن  البــــد  إذن 
القديمة  آلياته  وبكل  المسرح  بفكرة  االحتفاظ 
وعـــلـــى هــــذا الــمــســتــوى بـــــدأت فـــي عــــدة مــســارح 
أوروبـــيـــة مــا يــعــرف بـــ (خــشــبــة الــعــجــائــب) وهــي 
خــشــبــة مــســرحــيــة تــعــج بــكــل صـــنـــوف الــوســائــط 
ــــا شــو)  ــــدات ووســــائــــل اإلمــــتــــاع الـــبـــصـــري مــثــل (ال
أو  الــديــجــيــاليــت  ومــثــل  السينما  شــاشــة  ــا  وأحــيــانً
أحــيــانًــا  تقنيته  تــصــل  قــد  الــــذي  الــمــدمــج  الــضــوء 
للمؤثرات  باإلضافة  ضوئية  شخصيات  البــتــداع 
السمعية القوية والمتطورة وبين كل هذا التطور 

مع  وعفويته  ثقله  بكل  المسرحي  النص  يخطو 
داخــل  بـــاألداء  يقومون  الــذيــن  المسرحية  أبــطــال 
قدمت  المتطور،  والبصري  السمعي  اإلطــار  هذا 
بشكل  باريس  وفــي  لندن  في  الــعــروض  عشرات 
هذه  أهــم  مــن  كــان  عريقة  مــســارح  على  خــاص 
ـــعـــروض عــــرض أوديـــــب يـــعـــود وهــــو مــعــالــجــة  ال
أوديــب  يتحول  وفيه  الروماني  سينيكا  ألوديــب 
لبطل خارق يصارع قدره.. وليس بالشكل السلبي 
ولقد  الشخصية  لسيكولوجية  عليه  الــمــتــعــارف 
كان هذا التطوير في الشخصية تبًعا لوضع النص 
ولقد  والمذهل  الكبير  التقني  اإلطــار  هذا  داخــل 
الفنية  األوســاط  في  كبيًرا  نجاًحا  العرض  القــى 
بــقــولــهــم (خشبة  يــصــفــوه  أن  بــالــنــقــاد  حـــدا  مــمــا 
العجائب هي الميالد الجديد للمسرح المعاصر).

الــعــروض  أهــم  مــن  عــرض (األبـــــراج)  ويعتبر 
كتقنية  ــعــجــائــب  ال خــشــبــة  فـــكـــرة  دعـــمـــت  الـــتـــي 
وعرضه  تسجيله  تم  العرض  أن  حتى  مسرحية 
سافرت  كما  أمريكية،  قنوات  عدة  شاشات  على 
ـــعـــرض (ســـانـــتـــوريـــنـــي  ـــال ـــفـــرقـــه الـــتـــي تـــقـــوم ب ال
على  ليلة   ٦٧ مـــدار  على  وعــرضــتــه  المسرحية) 

مسرح أوديون ببرودواي في شيكاغو.

لم تعرف خشبة المسرح جدبا ولم يتسرب إليها اإلسفاف 
استفحلت  حيث  األخــيــرة  سنة  العشرين  فــي  إال  واالستهانة 
على  أطبقت  أنها  لدرجة  العظيمة  الخشبة  هذه  فوق  األزمــة 
بشكل  نــراه  أن  نستطيع  ما  بالضبط  وهــذا  العالم  مسارح  كل 
تراجع  حيث  بــاريــس  الفرنسية  العاصمة  فــي  وواضـــح  جلي 
عام  فــي  ســنــويــاً  عــرضــاً   ٢٤٠ مــن  المسرحية  الــعــروض  عــدد 
الهيئات  شعرت  وربما   ٢٠٠٥ في  سنوياً  عرضاً   ٣٢ إلى   ١٩٦٦
الثقافية الفرنسية بهذا التراجع الكبير في نشاطها المسرحي 
أول  وكانت  القضية  هــذه  في  والتحقيق  للبحث  دفعهم  مما 
خطوة إيجابية اتخذتها وزارة الثقافة الفرنسية هي إعادة فتح 
مجموعة من مسارح الجيب التي كانت منتشرة في الستينيات 
إلى   ٦٠ من  تستقبل  كانت  التي  الصغيرة  المسارح  تلك  وهي 
٧٠ متفرجا في عروضها اليومية، وفي سابقة شديدة التميز 
أيضا سوف تبدأ أربعة مسارح بعرض عدة أعمال لكاتب كادت 
تطوير  في  ريــادتــه  من  بالرغم  تنساه  أن  الثقافية  المحافل 
المسرح وهو الكاتب الفرنسي المسرحي والشاعر أنتونان آرتو 
والذي يقول عنه جان جينيه (آرتو هو عصفور الشعر الناري 

الذي انطلق فأصاب الجيل الجديد بلوثة الحداثة).
التجديد  صيحات  أهــم  صاحب  بأنه  آرتــو  انتونان  ويعرف 

المسرحي في القرن العشرين حتى أن بعض النقاد يعتبرونه 
أكثر أهمية من برتلود برخت حيث أصدر آرتو ما يعرف بـ 
( مانيفيستو مسرح القسوه ) وأصدر عدة نصوص تتبدى فيها 

خالصة نظريته المسرحية عرفت بـ( المسرح وقرينه ) 
ويعتبر آرتو المسرح صراعا داخليا في النفس البشرية ومن 
 ( االنفصام   ) إلــى  بــاإلشــارات  المسرحية  مؤلفاته  تزخر  هنا 
تحطيم  بحاجته  آرتو  شعور  فإن  ثم  ومن  الداخلي  والتعرف 
كوسيلة  المسرح  يستخدم  جعله  العالم  وبين  بينه  الحاجز 
اتصال بينه وبين البشر .وفي عام ١٩٢٦ أسس آرتو مسرح ( 
الفريد جاري ) باالشتراك مع روجية فيتراك وروبير آرون 
وقدم بعض عروض ناجحة عبرت عن نبض حداثي ومغاير 
بداية  منها  جعلت  تطويرية  بــذور  أيضا  وحملت  المسرح  في 

لعالم مسرحي جديد 
عن  الــمــأخــوذه   ( تشنشي  آل   ) مسرحيته  فشلت  أن  وبــعــد 
إلى  عاد  ثم  لفترة  هناك  وبقي  المكسيك  إلى  سافر  ساتندال 

باريس وقضى عدة سنوات في مصحة عقلية .
وله أيضا مؤلفات شعرية ونثرية شهيرة مثل ( رسائل إلى 
روديز ) وتفتح باريس موسم مسرح الجيب بعروض ألنتونان 

آرتو الذي كادت أن تطمره يد النسيان .

بيروت - هال بطرس:

«نصف مواطن محترم»
يــعــود الــكــاتــب والــصــحــافــي الــســعــودي هاني 
ملفت،  بمضمون  جديدة  روايــة  في  نقشبندي 
روايــة «اختالس»  الساقي  دار  مع  قدم  أن  بعد 

التي أثارت الجدل والنقد. 
الــقــصــة تــنــطــلــق مـــع تـــوجـــه مـــوظـــف بسيط 
أن  المتوقع  من  حيث  المستشفى  إلى  وزوجته 
تخضع الزوجة لجراحة مستعجلة. لكن ما أن 
يصل الموظف حتى يكتشف أن البالد في حالة 
حداد على قريب للزعيم، ويعلمه أحد األطباء 
بتأجيل موعد الجراحة، فيفقد أعصابه ويصرخ 
«ال»، الكلمة التي حرمها الزعيم... هكذا يدخل 
الرجل السجن ليمضي عقوبة بتهمة التحريض 
على الثورة، لكن محفل الوطن يقترح االستعانة 

به لتهدئة االنتفاضة، فيتم تنصيبه عضواً فيه، 
سيخرج الــبــالد مــن األزمـــة التي  ويُــعــلـَـن بــطــالً 
على  مبنية  الــروايــة  هــذه  أن  علماً  تخوضها.  
سياق  في  الحرية  ســؤال  تطرح  فإنها  الخيال، 

روائي ممتع.
«زوج حذاء لعائشة»

صاحبة رواية «إنه جسدي» الفائزة بجائزة 
نبيلة  الــيــمــنــيــة   ،٢٠٠٢ عــــام  مــحــفــوظ  نــجــيــب 
الــزبــيــر، تــعــود بـــروايـــة جــديــدة بــعــنــوان «زوج 
حذاء لعائشة»، تتابع حياة عائلة يمنية تتداخل 
مصائر أفرادها، في مجتمع تنشط فيه تجارة 
البغاء. وتدور الرواية حول امرأة باسم زينب، 
تعتقلها الشرطة بتهمة الدعارة، فتقرر التوبة، 
لكنها تعجز عن تخطي الشعور بالذنب، فتقرر 
منها أن هذه الخطوة قد تساعدها  الزواج ظناً 
عــلــى الــمــضــي قــدمــاً. لــكــن زوجــهــا، المتطرف 

دينياً، والمهووس بالنساء في الوقت ذاته، يشعر 
بالتمزق ما بين نظرته إلى زينب كبائعة هوى 
القاتل  وشــعــوره  ماضيها،  تخطي  يستطيع  ال 

بالغيرة في عالقته مع زوجة ثانية. 
«لوعة الغاوية»

بــعــد «الـــطـــيـــن»، «فـــســـوق»، و»مـــــدن تــأكــل 
الــعــشــب»، يــقــدم الــكــاتــب الــســعــودي عــبــده خال 
«لوعة  بعنوان  الساقي،  دار  مــع  جــديــدة  روايـــة 
الذي  مبخوت  شخصية  تتبع  الرواية  الغاوية».  
يــعــود إلـــى قــريــتــه وكــأنــه غــريــب، فتجد فتون 
وزّوجها  وأدهــا  جرحاً  لتخفي  بيته  في  مأمناً 
ومبخوت  تقترفها.  لم  فضيحة  لتستر  بأعمى 
يــبــحــث عـــن أُنـــــس حــبــيــبــة طــفــولــتــه الـــتـــي قتل 
االثنتان  وتلتقي  ذلـــك.  يــنــوي  أن  دون  زوجــهــا 
عن  الغائب  مبخوت  صدر  على  المستشفى  في 

الوعي، قبل أن يستعيد وعيه وينطق...



شخصيات من بلدياألمراض الشعبية

من األلعاب الشعبية

معتقدات شعبية

الدوحة  في  الحيوية  واألحياء  المناطق  من 
سكنها  الــتــي  المنطقة  هـــذه  الـــبـــدع،  منطقة 
وجــهــاء قطر وتــجــار ونــواخــذة وأمـــراء قطر، 
هــــذه الــمــنــطــقــة الــعــظــيــمــة بــســكــانــهــا وأهــلــهــا 
وبحسبها ونسبها كان فيها أكثر من معلم أو 
مطوع ومعلمة أي مطوعة كلهم أحيوا الدين 
وصدورهم  قلوبهم  وفتحوا  اإليمان  ورسخوا 
وهي  منطقتهم  وبنات  أبناء  لتعليم  وبيوتهم 
المنطقة الوحيدة التي ليس فيها اختالط بين 
وذلك  ضيق  مستوى  على  إال  والبنات  األوالد 
لتوافر المعلمين أي المطاوعة والمعلمات أي 
الشيخة  الفاضلة  والدتنا  ومنهم  المطوعات 
شيخة السويدي التي فتحت بيتها لتعليم بنات 
تثقيف  في  منها  حبًا  وذلــك  والمنطقة  الحي 
وتــعــلــيــم بــنــي جنسها مــن الــبــنــات الــفــاضــالت 
الـــالتـــي أصــبــحــن اآلن نــســاء وأمـــهـــات ألبــنــاء 
وبنات بصماتهم وكرمهم وإحسانهم ظاهره 

أسلوب  لها  كــان  الفاضلة  ومعلمتنا  للعيان، 
على  العلم  يتلقى  كــان  من  عليه  تعود  خــاص 
يديها الكريمتين، فهي قوية الشخصية جادة 
ورقيقة  جــدارتــه  يثبت  أن  يحب  مــن  بجدية 
البنات  مــن  رقــتــه  يثبت  أن  يــريــد  مــن  بــرقــة 
كيف  تعرف  ألنها  عندها  التعليم  أحببن  التي 
ولكن  الــقــوة  تستعمل  فــهــي  مــعــهــن،  تــتــعــامــل 
العلم  يتلقى  من  شعور  تجرح  ال  حتى  باللفظ 
بأنهن  وتذكرهن  تعودهن  وحتى  بيتها  فــي 
لألم  والبـــد  أمــهــات  مستقبالً  يصبحن  ســوف 
اآلتية  للحياة  المستقبل  لحياة  نفسها  تعد  أن 
بفرحها  وراحــتــهــا  بشقائها  ومــرهــا  بحلوها 
وحــزنــهــا وقـــد قـــال الــشــاعــر(األم مــدرســة إذا 
رحم  األعـــراق)  طيب  شعبًا  أعـــددت  أعددتها 
كل  اهللا  وجــزاهــا  الــســويــدي  شيخة  أّمــنــا  اهللا 
خير وأسكنها فسيح جناته «وإنا هللا وإنا إليه 

راجعون». االسم  أمــا  الشعبي،  االســم  هو  الفالج 
الــعــلــمــي فــهــو (الــشــلــل). والــفــالــج ال يولد 
من  يــأتــي  لكنه   ، نــــادًرا  إال  اإلنــســان  مــع 
العمود  في  اختالل  منها  كثيرة  أسباب 
الفقري بسبب سقوط قوي على الظهر، 
ضربة  بسبب  المخ  في  اختالل  بسبب  أو 
على  الــرأس  وقــوع  أو  الــرأس  على  قوية 
الجسم   في  تشنج  بسبب  أو  صلب،  شيء 
أو  مشاجرة  أو  زعل  أو  غيظ  جــراء  من 
في  يعتقدون  حسبما  جان  على  سقوط 

الماضي.
والــفــالــج ســــواء كـــان مــنــذ الــــــوالدة أو 
التي  الـــحـــاالت  إحـــدى  بــســبــب  أو  بــعــدهــا 
الماضي  فــي  الــنــاس  مــن  فكثير  ذكـــرت، 
بأسباب  يكون  ربما  بأنه  يعتقدون  كانوا 
مـــس مـــن الـــجـــان ومــــن هــــذا االعــتــقــاد 
الدين  مشايخ  أحــد  إلــى  المريض  يؤخذ 
وعــادة  عليه(المطوع)،  يطلقون  وكــانــوا 
معلم  أو  المسجد  خطيب  أو  إمام  يكون 
القرآن لدى الحي وذلك لرقيه بالقرآن 
الحجابات  بعض  لــه  يكتب  ثــم  الــكــريــم، 

وتـــســـمـــى(الـــيـــامـــعـــة) وجــمــعــهــا (يـــوامـــع) 
يــضــعــهــا الــمــريــض تــحــت وســـــادة رأســـه 
ومنها ما يربطها فوق (زنده) أو يعلقها 
بإزالتها  (الــمــال)  وينصحه  صـــدره  عــلــى 
إال  يلبسها  وال  الحمام  إلــى  دخــولــه  عند 

ــهــا تــحــتــوي عــلــى آيـــات  وهـــو طـــاهـــر، ألن
هذه  تنفع  لم  وإذا  الكريم،  الــقــرآن  من 
الــمــحــاوالت، يــذهــبــون إلـــى طــريــق آخــر 
وهو االستعانة بالجان لطرد الجان على 
أيـــدي أهــل الـــزار،وهـــم مــعــروفــون لدى 

أهل المنطقة وهناك تبدأ الفرقة بعزف 
بــعــض األلـــحـــان أو األغـــانـــي الــتــي كــانــوا 
وتجعله  الــجــان  تحضر  بأنها  يعتقدون 
له  يلبون  وهــم  يــريــد  مــا  ويطلب  ينطق 

طلبه حتى يُشفى مريضهم ويتعافى.

بأن  مــعــروف  والقنفذ  القنفذ،  هــو  لدعلي 
في  الــمــنــازل  وألن  بـــاألشـــواك،  مكسو  جسمه 
الماضي كانت قريبة من الصحراء والخرائب 
تصول  والثعابين  الضيقة،  واألزقة  المهجورة 
وتــجــول فــيــهــا وحــولــهــا، وفـــي بــعــض مــواســم 
ــنــاس مــنــهــا مــا يُقتل  الــســنــة، يــراهــا مــعــظــم ال
أعداء  أحد  لدعلي  كان  فقد  يهرب،  ما  ومنها 
هذه الثعابين، حيث يتصيدها ويقتلها. فيقوم 
لــدعــلــي، بــاإلمــســاك بــذيــل الــثــعــبــان، ثــم يلتف 

حول نفسه (يتكور) – حتى ال يلدغه الثعبان- 
ومن ثم يتدحرج عليه مرات عدة، حتى يتأكد 
من أنه قد مات بطعنات الشوك الذي يغطي 
جــســمــه ومـــن ثــم يــأكــلــه ولــهــذا الــســبــب كانت 
باصطياد  الصحراء  أو  البر  أهل  توصي  الناس 
(لــدعــلــي) أو الــقــنــفــذ وإحـــضـــاره إلــيــهــم حتى 
الثعابين  الصطياد  البيت  في  يتجول  يتركوه 
والحشرات الضارة وبهذا يكونون قد استفادوا 

من وجود لدعلي في البيت.

مــن األلـــعـــاب الــشــعــبــّيــة الــبــحــريــة لعبة 
«إلــحــق وطــبِّــع» الــتــي تــكــون على هامش 
المنصب  طريق  عن  الصيد  ســواء  الصيد 
طــريــق  عــــن  أو  الـــخـــيـــة  طـــريـــق  عــــن  أو 
فعندما  الــســم،  طــريــق  عــن  أو  الــقــرقــور 
في  األشــيــاء  هــذه  من  شيئاً  الشباب  يضع 
لبعض  االنــتــظــار  عليهم  يــتــوّجــب  الــبــحــر 
الــتــي  األداة  هــــذه  تــتــمــّكــن  حــتــى  الـــوقـــت 
ذكـــرت مــن الــصــيــد، ولــهــذا كــان الشباب 
وهــم  الــبــحــريــة  األلــعــاب  ببعض  يتسلون 
الشيء  هذا  عن  وبعيداً  البحر  وسط  في 
صيده،  وقــت  يحين  حتى  وضعوه  الــذي 
وهي  وطبِّع»  «إلحق  لعبة  األلعاب  ومن 
هم  الذين  الشباب  ويلعبها  خطرة  لعبة 
في سّن الخامسة عشرة وما فوق ولكن 
ــصــبــح لــعــبــة ُمــســّلــيــة  مـــن يــعــتــاد عــلــيــهــا تُ
الــســبــاحــة  عــلــى  األوالد  ــشــّجــع  تُ ــهــا  ألن لـــه 
قطعة  بإحضار  اللعبة  وتبدأ  والمنافسة، 
ثم  «الفشية»  وتُسّمى  الحبار  ظهر  مــن 
ويقوم  البحر  وســط  فــي  حلقة  يُشكلون 
أحدهم بخلط هذه «الفشية» في البحر 
ولمّدة طويلة ثم يبدأ الجميع في البحث 
أعلى  إلــى  يــده  يــرفــع  يجدها  ومــن  عنها 
بالسباحة  يبدأوا  ثم  الجميع  يراها  حتى 

خلفهم  يسبح  هــو  بينما  عنه  ُمبتعدين 
وعندما  مــنــهــم،  أحـــد  اصــطــيــاد  مــحــاوالً 
ــحــاول أن يُــغــرقــه في  يُــمــســك أحــدهــم يُ
ويتوّسل  يصرخ  الالعب  ذاك  بينما  الماء 
أن  بعد  ولــكــن  يتركه  دقــائــق  وبــعــد  إلــيــه 

الغرق  على  أوشــك  قد  الالعب  أن  يتأكد 
وبعدها  الــبــحــر،  مــاء  مــن  كّمية  وشـــرب 
ــعــبــة مـــــّرة أخــــرى،  ــل يـــرجـــعـــون لـــهـــذه ال
ينسحب  اآلخــر  والبعض  يُــواصــل  البعض 
ألنــهــا لــعــبــة خــطــرة وقــــد ال يــقــدر على 

أو  سنه  لصغر  المجموعة  مع  المواصلة 
لعبة  هــي  هــذه  للسباحة،  إجــادتــه  لــعــدم 
وكذلك  الموت  لعبة  إنها  وطبِّع»  «إلحق 
تظّل  ولكنها  والــمــراوغــة  الــتــحــّدي  لعبة 
لعبة يُمارسها الشباب في أوقات كثيرة.

الخياط
أو «الــتــرزي»،  اســم «الـــدرزي»  عليه  يُطلق  كــان 
القطري،  المجتمع  إلى  الخياط  دخول  أحدث  وقد 
في حياة وسلوك واختصاصات المرأة  جذرياً  تغيراً 
في قطر. فالمرأة القطرية كانت هي المسؤولة عن 
وهو  من «الشمول»  ابتداًء  كافة،  بأشكالها  الخياطة 
إلى «المقصر»  الرجال،  عند  المحرم  به  يُغطي  ما 
والهاف  السروال  إلى  القميص،  اآلن  يسمى  ما  وهو 
البشت.  حتى  والشلحات،  الــعــادي  بأنواعه:  والــثــوب 
ومالبس  والفتاة  المرأة  بأزياء  يتعلق  ما  إلى  إضافة 

البيت.
ويــقــع دكـــان الــخــيــاط فــي وســـط الــســوق ويسمى 
أو  بــالــيــد  تـــدار  خــيــاطــة  ماكينة  وفــيــه  «الــكــرخــانــة» 
بـــالـــرجـــل، تــســمــى «الـــكـــرخـــانـــة» إلــــى جــانــب بعض 
يــحــرس  كــــان  الـــســـوق  وألن  الـــرجـــالـــيـــة.  األقـــمـــشـــة 
بــواســطــة حــــراس مـــن أبـــنـــاء الــبــلــد، لـــم يــكــن دكـــان 
تعلق  أن  يكفي  بل  جــدار،  أو  لباب  بحاجة  الخياط 
تقلبات  من  والحماية  الغبار  لحجب  قماش  قطعة 

الـــجـــو. وكـــــان يــكــفــي الـــتـــاجـــر أن يُــغــطــي بــضــاعــتــه 
للنوم  أو  الــغــداء  أو  للصالة  ويــذهــب  قماش  بقطعة 
بداية  وحتى  البلد.  فــي  األمــن  الستتباب  والــراحــة، 
الخمسينيات، لم يكن في قطر سوى ثالث محالت 

لخياطة مالبس الرجال. تقريباً 
كانوا  من  سوى  خياط،  لهن  يكن  فلم  النساء  أما 
السراويل  وأكمام  النشل  لثياب  «الــزري»  يخيطون 
الماكينات  إحضار  بعد  وذلك  «البادلة»  تسمى  التي 

الخاصة بذلك من الهند عن طريق البحرين.
وبــعــد تــوفــر الــخــيــاطــيــن لــلــرجــال والـــنـــســـاء، ظل 
فهي  الـــمـــرأة.  بــخــيــاطــة  متمسكين  الــنــاس  مــعــظــم 
قطر  في  الرجال  يمتهنها  ال  نسائية،  مهنة  أساساً 

حتى يومنا هذا.
فــي الــمــاضــي، كـــان شــكــل الــثــوب الــقــطــري يشبه 
ثــوب أهــل اإلمــــارات أو أبــوظــبــي، إال أنــه مــن دون 
«كــــركــــوشــــة». ومــــن الـــتـــطـــور تــغــيــر شــكــل الـــثـــوب، 

وظهرت الموديالت، مثلما هو األمر عليه اآلن.

أما أنواع القماش المستعمل في الماضي فقد كان 
أبو  قماش  ثــم  قليالً،  خشن  وهــو  السواحلي،  أولــهــا 
خوخة، أبو داب، الململ، الويل، البوبلين، الكيمرين 
ــصــنــع الـــثـــوب الـــعـــادي  الـــــالس والـــشـــعـــري، ومــنــهــا يُ
أي  ولمقصر  للشلحات  يخاط  ما  ومنها  والسروال، 
القميص أو ما يلبس تحت الثوب المتصاص العرق.
لشدة  الكشميري  الــصــوف  يُستخدم  الشتاء  وفــي 

البرد، ويقصد فيه الناس الخياط.
من  طقم  يلبسون  االختصاص  ذوي  بعض  وكان 
من  ثــوب  عن  عبارة  وهــي  يسمى «الــبــدل»  الصوف 
النوع  من  و»كــوت»  الصوف  من  وبنطلون  الصوف 
مــا يُــعــرف بـــ «الــدقــلــة» وهي  نفسه، وهــنــاك أيــضــاً 

عبارة عن «كوت» لكنه طويل، كذلك السديري
تغييراً  المنطقة  إلــى  الخياط  دخــول  أحــدث  لقد 
النساء  وأراح  والصرعات  الموضات  فجاءت  كثيراً، 
وتبدل  الخيوط،  وإدخال  اإلبرة،  شكة  من  والبنات 

معه الحال، فسبحان مغير األحوال.
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إبداعاتهمإبداعاتهم

-١-
على هذه الُكَرِة األرضية الُمهتّزْه

أنت نُْقَطُة اْرتِكازي
وتحت هذا الَمَطر الكبريتيِّ األسوْد

وفي هذه الُمُدِن التي ال تقرأُ... وال تكتْب
أنت ثقافتي...

- ٢ -
الوطُن يَتفتَُّت تحت أقدامي

كزجاٍج مكُسوْر
والتاريُخ َعَربٌة مات سائُقها

وذاكرتي مألى بعشرات الُثُقوْب...
فال الشوارُع لها ذاُت األسماْء

وال صناديُق البريد احتفظْت بلونها األحمْر
وال الحمائُم تَستوطن ذات العناويْن...

- ٣ -
... وال على الكراهَيْه لم أُعْد قادرًة على الُحبِّ

وال على الَصْمِت, وال على الُصَراْخ
ْر وال على النِْسيان, وال على التََذكُّ

لم أُعْد قادرًة على ُمَمارسة أُنوثتي...
فأشواقي ذهبْت في إجازٍة طويلَْه

وقلبي... ُعْلبَُة سرديٍن
ُة استعمالها... انتهت ُمدَّ

- ٤ -
أحاول أن أرُسَم بحراً... قزحيَّ األلواْن

فأْفَشْل...
وأحاوُل أن أكتشَف جزيرًة

ال تُْشنَُق أشجاُرها بُتْهمِة الَعمالْه
وال تُعتقُل فراَشاتُها بُتهَمة كتابة الِشْعر...

فأْفَشْل...
وأحاول أن أرُسَم خيوالً

تركُض في براري الحرّيْه...
فأْفَشْل...

وأحاوُل أن أرسَم َمْرَكباً
يأُخُذني معك إلى آخر الدنيا...

فأْفَشْل...
وأحاول أن أخترَع وطناً

ال يجلُدني خمسين َجْلدًة... ألنني أحبُّك
فأْفَشْل...

- ٥ -
أحاوُل, يا صديقي
أن أكوَن امرأًة...

بكل المقاييس, والمواصفات
فال أجُد محكمًة تصغي إلى أقوالي...

وال قاِضياً يقبَُل َشَهادتي...
- ٦ -

ماذا أفعُل في مقاهي العالم وحدي?
أْمَضُغ جريدتي?
أْمَضُغ فجيعتي?

أْمَضُع خيطاَن ذاكرتي?
ماذا أفعل بالفناجيِن التي تأتي... وتَرُوْح?

وبالُحْزِن الذي يأتي... وال يرُوْح?
وبالَضَجِر الذي يطلُع كّل ُرْبِع ساعْه

حيناً من ميناِء ساعتي
وحيناً من دفتِر عناويني
وحيناً من حقيبِة يدي...?

السقف ينزف فوق رأسي
والجدار يئن من هول المطر

وأنا غريق بين أحزاني تطاردني الشوارع لألزقة .. للحفر 
!

في الوجه أطياف من الماضي
وفي العينين نامت كل أشباح السهر

والثوب يفضحني وحول يدي قيد لست أذكر عمرُه
لكنه كل العمر ..

ال شيء في بيتي سوى صمت الليالي
واألماني غائمات في البصر
وهناك في الركن البعيد لفافة

فيها دعاء من أبي
تعويذة من قلب أمي لم يباركها القدر

دعواتها كانت بطول العمر والزمن العنيد المنتصر
أنا ما حزنت على سنين العمر طال العمر عندي .. أم 

قصر
لكن أحزاني على الوطن الجريح
وصرخة الحلم البريء المنكسر

ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ
فالماء أغرق غرفتي
وأنا غريب في بالد اهللا

أدمنت الشواطئ والمنافي والسفر
كم كنت أبني كل يوم ألف قصر

فوق أوراق الشجر ..
كم كنت أزرع ألف بستان

على وجه القمر ..
كم كنت ألقي فوق موج الريح أجنحتي

وأرحل في أغاريد السحر
منذ انشطرت على جدار الحزن

ضاع القلب مني .. وانشطر ..
ورأيت أشالئي دموعا في عيون الشمس

تسقط بين أحزان النهر
وغدوت أنهاراً من الكلمات
في صمت الليالي .. تنهمر
قد كنت في يوم بريء الوجه
زار الخوف قلبي فانتحر

وحدائقي الخضراء ما عادت تغني
مثلما كانت ...

وصوتي كان في يوم عنيدا وانكسر
ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ
ولدي من عمري

وذكرى األمس بعض من صور
فلتنظري صوري فإن األمس أحيانا

يكون عزاء يوم ... يحتضر
هل تسمحين

بأن ينام على جفونك لحظة
طفل يطارده الخطر..

هل تسمحين
ً لمن أضاع العمر أسفارا

بأن يرتاح يوماً ..
بين أحضان الزهر ...
اني ألفزع كلما جاءت
خيول الليل نحوي ..

تحت المطر الرمادي !

د. سعاد الصباح

أحزان ليلة 
ممطرة

طالق..

مـــغـــزى  أدرك  نــــومــــه،  مــــن  اســـتـــيـــقـــظ 

. حلمه.

القرية غادر 

الوجوه.. ابتسمت 

وطلبت  جسمه  مــن  الــبــرص  بــقــع  زالـــت 

الطالق..!! زوجته 

أسود لبن 

مرة.. بعد  مرة  أثداءها..  يمتص 

بطنه تمتلئ 

لها..! يروج 

يــــذهــــب إلـــــى الــــحــــمــــام، يــــفــــرغ مــــا فــي 

جوفه..

وجهه يغطي  بيضاء،  مالءة  يستعير 

شوقاً يزداد  عارياً،  جسمه  باقي  ويترك 

األسود اللون  ذات  األثداء  لتلك 

وبراكين أخشاب 

طويلة.. سنوات  خلفها  جرى 

وغـــــاص فـــي الــبــحــر واســـتـــخـــرج لــؤلــوة 

. ثمينة.

ـــــاه فــــي الـــبـــحـــر وتــــمــــّزقــــت مـــالبـــســـه،  ت

وكــــســــرت الـــــريـــــاح واألعــــاصــــيــــر أخـــشـــاب 

العاتية  المياه  تيارات  يُقاوم  ظّل  السفينة.. 

الخوف  القلق،  الحيرة،  ظلمات  في  تائهاً 

اللؤلؤة. خسران  من 

يُحاول الوصول للشاطئ ، وفي كل مرة 

في  وتــبــعــده..  الــريــاح  تعيده  منه،  يقترب 

الــمــرة األخــيــرة تــفــجــر الــبــركــان وخــمــدت 

وقذفته  المالحة  البحر  مــيــاه  فــي  نــيــرانــه 

الشاطئ! رمال  على  عارياً 

عال كعب  حرية 

السوق  في  جنب  إلى  جنبًا  مًعا  يسيران 

المدينة.. تلك  في  الكبيرة 

الرخام، قطع  منه  تشتكي  العالي  كعبها 

منه.. قريبة  أنها  يشعره  صوته 

فجأة.. الصوت  يختفي 

عنها.. يبحث 

خطها.. تشغل  بها  يتصل 

ناراً.. أعصابه  وتشتعل 

دموعه، يكفكف  منزله  إلى  يعود 

يحبها.. هو  (بنهوصة)  تفاجئه 

ترّدد! دون  حريتها  ورقة  يهديها 

يا شظا

تحبه. أنها  تدعي   .. تراقبه   .. تحاصره 

تفعل!! ما  جميل 

ادعاءها!! يصدق 

الحب، هذا  يتمزق  قهوة  رشفة  في 

الخيانة، أو  بالتقصير  وتتهمه 

يدري.. ال  هو 

اللوز.. لثمرة  هيامه  تدرك  وهي 

أفـــعـــالـــهـــا..   .. ســـلـــوكـــيـــاتـــهـــا  عــــن  تـــغـــفـــل 

تها تهورا

لوز.. شجيرات  زرع  ويحاول  يصمت، 

تـــرويـــهـــا بـــمـــاء الــــــورد، ولـــكـــن تــســمــدهــا 

زجاج! بشظايا 

ـــــزراعـــــة، وتـــنـــمـــو الـــشـــجـــيـــرات  يـــكـــرر ال

زجاج! من  مرايا  حاملة 

أبيض كبريت 

تــعــمــد ســكــب الــبــنــزيــن عــلــى الــحــطــب، 

قـــرب عـــود الــكــبــريــت.. امــتــدت الــنــار في 

إخمادها.. حاول   ، الحطب 

عليها.. السيطرة  من  تمكن 

نــظــر إلـــيـــه أهــــل الـــمـــديـــنـــة، فــتــقــاطــرت 

عينيه.. من  الدموع 

الورد.. بماء  وجهه  غسل 

ـــبـــدلـــه  مــــــزق الــــمــــنــــديــــل األســـــــــود واســـت

بيضاء. بمحارم 

قاص من السعودية

شعر - فاروق جويدة
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الشاعر عبدالوهاب علي الغامدي-

حسن علي البطران

رثاء علي حسن الجابر 

ا قصص قصيرة جدًّ

يمشي ابن آدم في خطى مكتوبة
فإذا انتهت كل الرحيل إلى المقر

الناس تسأل دائما أين الخبر
لكنهم ال يعرفوا يوم السفر

الناس تسهر تستنير من القمر
فكيف تسهر بعد ما غاب القمر
صورت أحداثاً فكنت المبتدأ

ودخلت تاريخاً فأمسيت الخبر
الحزن خيم في العواصم كلها

لكنه أقوى على دولة قطر
اهللا أكبر كم بكت من أعين
لما رأت أسدا يموت وينحني
بكت العواصم في البرية كلها
لما رأت خبر الوفاة على العلن

موت الشهيد شهادة كتبت له
نعم الشهادة يا علي بن الحسن
كتب اإلله شهادة لك يا علي

اهللا أكبر حين حاط بك الكفن
اهللا قدر موتتك بشهادة

ما نالها قبلك عظيم ابن يزن
يا سائال عنا وعن ابن الحسن
انا نقول لقد غرقنا في الحزن
أحزنت والدتي بموتك يا علي
فبكت وأبكتنا وزاد بنا الشجن

بكت القلوب على فراقك يا علي
بكت الجزيرة وبكى أهل الوطن

أبكيت من في األرض من سكانها
ومعاهم الثقلين من إنس وجن

تلك اللحظة فقط.. أدركت 
كم يحبني.. إنها هذه اللحظة التي 
يحبني  هــو  الــخــبــر..  ذلــك  فيها  يصلني 
بل  ال..  الـــجـــنـــون..  لـــدرجـــة  يــحــبــنــي  حـــقـــا.. 
لدرجة الموت.. لذا في المرة القادمة حين 
مني..  الـــزواج  أعني  يــدي..  طالبا  إلــي  يأتي 
ســأقــبــل.. وبــكــل مــا لـــدي مــن حــب وولـــه.. 
سأقبل به زوجا وحبيبا وأبا ألطفالي الذين 

أتوقعهم في القريب بإذن اهللا.
ربما لم أكن في وعيي في المرات الثالث 
الماضية التي جاءني يطلب ودي.. ويطلب 
مني الــزواج.. ربما كنت ال أعي أنني أريده 
هذه  اآلن..  نعم  اآلن..  أريـــده  مثلما  أيــضــا 
مسيرة  إلــيــه..  مقيدة  بأني  أشعر  اللحظة 
بعقلي وقــلــبــي وجــنــونــي مــعــه.. أشــعــر أنــي 
أيامه  ليبكي  كتفي  فوق  رأسه  اضع  أن  أود 
الغابرة األليمة.. وأن أحتضن رأسه الجميل 
بيدي االثنتين وأنا أقبله فوق جبينه وأمسح 

له دموعه كطفلي الصغير..
نعم كم أشعر بفقده اآلن.. بالشوق إليه.. 
البريئة  كفه  ومالمسة  رؤيته  في  بالرغبة 
أود  كــم  فــوقــهــمــا..  الملهوفة  الــقــبــل  وطــبــع 
أمده  طــال  الــذي  الــفــراق  هــذا  بعد  معانقته 
دون اخــتــيــاري.. وخــاصــة أنــه 
أن  بعد  البعاد  اختار  الذي  هو 
بعد  مـــرات..  ثــالث  رفضته 
نــعــيــمــي  مــــن  طــــردتــــه  أن 
وقلبي دون أدنى رحمة..

األيــــام  تــعــاقــبــنــي  هـــل  اهللا..  يـــا  رحـــمـــاك 
حقه؟!  في  ارتكبتها  التي  النكراء  لجريمتي 
ذنبي..  عن  بالتكفير  الزمن  سيطالبني  هل 
كل  الــفــادح..؟!  الكبير  خطئي  على  ويدينني 
ولم  كمبدأ..  الــزواج  رفضت  أنني  جريمتي 
أكن أرفضه هو.. قلت له في المرة األولى 

حين جاء إلي:
- لست ممن ترغب في العيش معها بقية 
عمرك القادم.. فلي طموحات كثيرة أزمع 
الحياة  موجة  أركــب  أن  قبل  إليها  للوصول 

الزوجية.
كان قد قال لي قبل ثوان فقط من ردي:

- لقد حــدثــت أبــي بــشــأنــك.. وهــو موافق 
على اختياري لك.. بل هو سعيد جداً  تماماً 
ألنني استطعت أن أعثر على فتاة أحالمي.. 
أبــي قــال لــي: تأكد مــن رأيــهــا أوال قبل أن 

نقدم على الخطبة..
- يــا إلــهــي.. مــا هــذا الـــذي يــحــدث معي.. 
دموعي  الصمود..  وتأبى  تغالبني..  دموعي 
كيف  جــــارفــــة..؟!  وأمـــطـــاراً  ســيــوال  تتفجر 
وصــلــت إلـــى هـــذه الــمــرحــلــة.ّ؟ هــل أحببته 
وأخفيت  أحببته  هــل  أعــلــم..  أن  دون  حقا 
مشاعري هذه حتى عن نفسي وعن قلبي.. 

وعن مشاعري..؟!

ما لم أدركه حتى هذه اللحظة هو أنني 
معركة  في  وأقحمها  نفسي..  أغالب  كنت 
من  الفشل  البداية..  من  فاشلة  تكون  ربما 
الهروب من الواقع والقدر.. ولكن.. هل كان 

هو حقا قدري المكتوب لي..؟!
بعد تلك المحادثة بشهر فقط أتاني مرة 
أخرى.. كان يرتدي دبلة بيضاء في بنصره 
الدبلة..  تلك  وأراني  إلي..  يده  رفع  األيمن.. 

وقال لي وهو يخلعها من إصبعه:
- انظري إنها ليست ذهبا وال فضة.. إنها 
ليست أي شيء.. مجرد حلقة أرتديها حتى 
بــردك  أبلغته  أن  بعد  مني  أبــي  يغضب  ال 
أي  أخيه..  ابنة  لي  خطب  لقد  لــي..  السابق 
ابنة عمي التي ال أريدها.. ها هي.. انظري.. 
خلعها  بإمكاني  الــمــزيــفــة..  الــدبــلــة  هــي  هــا 
أن  بإمكاني  الــقــمــامــة..  فــي  اآلن  وإلــقــاؤهــا 
فقط  أخيه..  ابنة  أريــد  ال  بأنني  ألبــي  أقــول 
حــيــن تــقــبــلــيــن بـــــي.. اطــلــبــي مـــا تــريــديــن.. 
أنـــا طـــوع أمــــرك.. ولـــك كــل شــروطــك التي 
فقط  تقييد..  دون  علي  بفرضها  ترغبين 
وافقي.. قولي بأنك تريدينني كما أريدك.. 

أرجوك..!!
اإلمــســاك  مــن  تمكنت  كــيــف  أدري  لــســت 
هو  لساني  وتركت  اللحظة..  تلك  في  بقلبي 

عقلي..  ذلــك  يكن  لــم  ويتكلم..  ينطق  الــذي 
عقل..  دون  اللحظة  تلك  كنت  والشــك  فأنا 
عقلي الــذي خبأته تلك اللحظة في حقيبتي 
الــجــامــعــيــة.. وأغــلــقــت عــلــيــه أغــلــفــة الكتب 

الضخمة الكبيرة.. عقلي ذلك الذي خانني 
في تلك اللحظة ولم يقف معي ألقول له 

ما أريده اآلن.. فقط كل ما قلته له:
- ألـــــف مــــبــــارك عـــلـــيـــك هـــذه 

ألجلك..  سعيدة  أنــا  الخطوبة.. 
أراك  حــيــن  أســـعـــد  وســــأكــــون 

سعيدا مع ابنة عمك..
كــيــف يــكــون ســعــيــداً.. ذلــك 
الــــذي لـــم يــخــتــر قــلــبــه اآلخـــر 

ويــحــتــضــن  يــحــتــضــنــه  أن 
ونــعــيــمــه..؟!  وبــؤســه  حبه 
من  سعيداً..  يكون  كيف 
يسلم قلبه بيديه االثنتين 

قيمة  تعي  ليست  لحبيبة 
مـــا فـــي ذلــــك الــقــلــب من 

ــــــه..؟!  حـــب وعـــشـــق وول
كــيــف يـــكـــون ســعــيــداً 

ذلك الذي يصرف 
قبل  من  مرتين 
مــحــبــوبــتــه الــتــي 
اخـــتـــارهـــا مــن 
بــيــن عــشــرات 
الـــــــصـــــــبـــــــايـــــــا 

الفاتنات..؟!

القلب الذي هوى    « ١-٢»
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«حسن حاكم» 
سيرة حب وعطاء

يرويها : عبداهللا أحمد

ت المسرح في قطر
حكايا

التربية  رة 
وزا وإنــشــاء  التعليم  يــة 

بــدا مــع 

المدرسين 
على  الـــوزارة  د 

واعــتــمــا والتعليم 

قـــطـــر، بــــدأت 
فــــــدوا إلـــــى 

ب الــــذيــــن و
الــــعــــر

حــــد بــعــيــد 
ـــــى  هـــمـــت إل

طــــفــــرة جــــديــــدة ســـا

 الــقــطــري وبـــدايـــة على 
رة الــمــســرح

فـــي بـــلـــو

المسرح.  عليه  سيكون  لما  السليم  الطريق 

يــة االكــتــشــاف 
عــرفــة، بــدا

 بــدايــة الــمــ
الــتــعــلــيــم

 الــتــربــويــة والــقــصــص 
ل الــمــنــاهــج

ومـــن خـــال

الشعرية،  والنصوص  التاريخية 
والــحــوادث 

أن  المواد   
هذه في  المدرس  على  لزاًما  كان 

ومخارج  األداء  أســلــوب  إلــى   
تالميذه يرشد 

 الــعــربــيــة، 
ســلــيــم لــلــغــة

واإللـــقـــاء الــ
الـــحـــروف 

هو  ومــن  مــتــفــوق  هــو  مــن  يظهر  هــنــا 
ومــن 

الطريق  هو 
هذا  وكان  االستعداد، 

لديه  ليس 

وكان  لمتفوقين، 
ا للطلبة  مسابقات  إلقامة 

ويــوزع  تاريخية  قصة  يــأخــذ  األســاتــذة   
أحــد

 أن يـــؤدوا 
ى الــطــلــبــة وعــلــيــهــم

أدوارهــــــا عــلــ

 الــطــريــقــة 
م الــطــلــبــة وبـــهـــذه

رهــــــم أمــــا
أدوا

وتطور  الطلبة  دى 
لــ أكبر  االستيعاب  ن 

يكو

التجربة  ذه 
هــ تــقــدم  أن   

إلــى األســلــوب  هــذا 

لــصــبــاحــي. ودخــلــت 
الــمــدرســة ا

أمـــام طــابــور 

وكــان  الــتــجــارب  ــذه 
ه فــي  الــمــدارس  ظم 

مع

بمسرحة  يسمى  هذا  وكان  كبيرة  فائدة  لها 

ي الــمــنــهــج 
تـــاريـــخـــيـــة فــــ

ـــاهـــج، قـــصـــة  ـــمـــن
ال

مــســرحــيــة ونــجــح 
م بــطــريــقــة 

راســـي تــقــد
الـــد

تربوًيا  نشاًطا  ليصبح  وتطور  األسلوب  هذا 

الجوائز  م 
والتعلي التربية  رة 

وزا له  ترصد 

مسرحية  تقديم  لزاًما  وأصبح  والمكافآت 

الدراسي. م 
العا نهاية  ع 

م مدرسية 

والتعليم  الــتــربــيــة  ر 
دو أن  شــك  مــن  مــا 

أن  يطمح  مجتمع  ألي  األولى  يزة 
الرك لهو 

المواهب  ي 
ينتق وأن  بمعلوماته 

ثرًيا  يكون 

ت المعرفة ويدفع 
في كل مجال من مجاال

االســتــزادة 
سبيل  فــي  العليا  لــلــدراســات  بها 

ل بــالــنــســبــة 
الــمــعــرفــة وهـــــذا مـــا حــصــ

مـــن 

والتعليم. التربية  رة 
وزا مع  للمسرح 

بــالــمــســرح فــي 
االهـــتـــمـــام 

ـــاء تــتــويــج 
وجــ

إلدارة  والــتــعــلــيــم 
الــتــربــيــة  ة 

وزار تــأســيــس 

مجموعة  مــع  واتفقت  المسرحية 
التربية 

في  تخصصين 
الم درســيــن 

الــمــ مــن  كــبــيــرة 

المناسب  ن 
الــمــكــا وهــيــأت  الــمــســرح  ل 

مــجــا

مـــســـرحـــي، فــخــشــبــة 
ولـــة الـــنـــشـــاط الـــ

لـــمـــزا

تقنيات  مــن  يــلــزمــهــا  مــا 
بــ مــجــهــزة 

مــســرح 

فــنــيــة: إضـــــاءة وصــــوت وديـــكـــور ومــكــيــاج 

لــلــخــيــاطــة 
تــخــصــصــة 

مــ وورش  ومــــالبــــس 

لمسرحي، هذا ما قامت 
ة الديكور ا

وصناع

بفن  لــتــدفــع  يــم 
والــتــعــلــ الــتــربــيــة  ة 

وزار بـــه 

 لــلــظــهــور . مــؤســســات أخـــرى كــان 
الــمــســرح

المسرح. ي 
ف الكبير  دور 

ال لها 

طماشة- تأليف خليفة 
ح القطري- مسرحية 

فرقة المسر

سرح نجمة ١٩٧٦
السيد، هاني صنوبر على خشبة م

obadbukamal@yahoo.com

اإلنترنت يفسح الطريق 
لنجوم جدد في سماء الكتابة

األيــام  رجعة  غير  وإلــى  قريبًا  تمضي  رّبــمــا 
التي يُرسل فيها الروائيون نسًخا من كتاباتهم 
إلى العشرات من دور النشر ثم ينتظرون الرّد 
بشغف.ويتلقى آالف الكّتاب الذين يستخدمون 
شبكات أدبية على االنترنت مثل موفيالس أو 
بوك كانتري التابعة لبنجوين آراء فورية بالفعل 
بشأن ما يكتبونه ويُمكنهم تعديل النصوص في 
لحظة ويجعلون القّراء يقرؤون أعمالهم بغّض 
الــنــظــر عــن فــكــر أي نــاشــر. ومــــّزق اإلنــتــرنــت 
مغلًقا  كان  الذي  النشر  لعالم  القديمة  الصورة 
شخص  أي  يــنــشــر  أن  الــمــمــكــن  مـــن  فــأصــبــح 
يحدث  تغّير  وهو  زر  ضغطة  بمجّرد  نصوصه 
القطاع.  فــي  جــدد  مشاركين  على  طلبًا  أيــًضــا 
وقـــال بــيــر الرســـن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لموقع 
يُريد  ال  اإلنترنت:  على  الدنماركي  موفيالس 
لصناعة  حــدث  مــا  لهم  يــحــدث  أن  الــنــاشــرون 
كسر.  قــد  النشر  نمط  أن  يعلمون  الموسيقى. 
في  هائلة  زيـــادة  الموسيقى  صناعة  وشــهــدت 
إيرادات  عليهم  أضاعت  اإللكترونية  القرصنة 
الموسيقى  تحميل  عمليات  انتشار  مــع  كبيرة 
بشكل غير قانوني بعدما كانت تُباع فقط على 

أقراص مدمجة او أشرطة أو وسائط أخرى. 
ويهدف موقع موفيالس إلى مواجهة منافسيه 
الذين  المراهقين  على  ويـُـرّكــز  العالمي  ببعده 
شبكته.  عبر  اإلبــداعــيــة  الكتابة  عالم  يدخلون 
رقم  المجتمع  نُصبح  أن  نـُـريــد  الرســـن:  وقــال 
الجديدة.  المواهب  الكتشاف  العالم  في  واحــد 
اآلالف  عــشــرات  بالفعل  شــّبــان  كــّتــاب  ويــنــشــر 
بينهم  ومن  الموقع  على  شهريًّا  النصوص  من 
من  عــاًمــا   ١٩ العمر  مــن  البالغة  مــاثــر  آيبوني 
مواّد  تنشر  والتي  بريطانيا  في  هيرتفوردشير 
محللون  ويــرى  الموقع.  على  قصائد  معظمها 
مثيرة  الــمــوقــع  عليها  يــقــوم  الــتــي  الــفــكــرة  أن 
لكنهم تساءلوا بشأن العوائد وهو ما لم يحدث 
البحث  يُشّكل  أن  يُمكن  حين  وفي  اآلن.  حتى 
ال  موفيالس  أمــام  تحديًّا  لألعمال  نموذج  عن 
يخشى الرسن تركيز الشبان على الكتابة على 
مواقع مثل فيسبوك بدالً من موقعه. وقال: ال 
من  أكثر  فيسبوك  في  المحتوى  عمر  يتجاوز 
دقائق أو أيام في أفضل األحوال .. لكن الكثير 
من القصص ستظل قصًصا عظيمة أيًضا لمدة 

٣٠ أو ٤٠ عاًما.

بقلم : تامر يوسف 

اسم   .. حاكم»  بـ «حسن  الشهير  سليمان  حاكم  حسن 
األب  وبحق  هو  الفن.  وعالم  الكاريكاتير  دنيا  في  خالد 
الروحي لكثير من فناني الكاريكاتير بالصحافة المصرية. 
هو من اكتشف العديد منهم. وبالبحث في ملفات وأوراق 
الفنان حسن حاكم، نجد أنه ولد في قرية أنشاص بمصر 
عام ١٩٢٩. درس بكلية الفنون الجميلة وتخّرج منها عام 
كانت  الكاريكاتير  لفنَّ  بدايته  أن  أيضاً  نجد  كما   ،١٩٥٨
مبكرة. حيث عمل بالصحافة المصرية أثناء فترة الدراسة 
عبر  والمتابعين  القّراء  لكل  معروفة  خطوطه  وأصبحت 
صفحات جريدة «المساء» ومجلة «المصور». عن بداياته 
الفنية، يقول حاكم: «بدأت النشر في مجلة كان يصدرها 
لم  المجلة  صاحب  لكن  اسمها «الــنــداء»،  الوفديين  أحــد 
تعجبه رسومي فتركتها، ويوماً كنت أمر من أمام مؤسسة 
دار الهالل، وكان معي أخي األكبر عباس، توقفنا وأخذت 
المبنى  هــذا  سأدخل  يومها:  ألخــي  قلت  ثم  البناية  أتأمل 
يقف  لــقــروي  يقظة  أحــالم  مــجــّرد  كانت  فيه،  وسأعمل 
على الرصيف في مدينة كبيرة ال يعرف فيها أي إنسان، 
وفي اليوم التالي ذهبت إلى المؤسسة ومعي بعض الرسوم 
ورابطت عند مبنى المؤسسة وبالتحديد عند البوابة، كان 
بداخلي أمل أن يمر علي شخص ما أُطلعه على رسومي 
عّله يعجب بها ويساعدني، وبالفعل حدث ذلك وأخذني 
أحدهم إلى صاحب الدار المرحوم إميل 
زيــــدان الــذي 

أعــطــانــي الــفــرصــة ألرســـم فــي مــجــالت الــــدار «االثــنــيــن» 
و«سمير»،  و«ميكي»  و«الكواكب»  و«حـــواء»  و«الدنيا» 
وجمال  فــؤاد  حسن  الكبيران  الفنانان  كثيًرا  ساندني  وقد 
يمشي  الرجل  كــان  إذا  قــال:  كما  المرحلة.  تلك  في  كامل 
على األرض فذلك ليس هو الكاريكاتير. يبدأ الكاريكاتير 
الجيد  الكاريكاتير  ورســـام  الــحــائــط،  على  يمشي  عندما 
هــو الــقــادر على رســم أي شــيء فــي الدنيا، ألن مخزونه 
الذهني والبصري يستوعب آالف المرئيات وجوه ونباتات 
الرّسامين  أحــد  حاكم  كــان  ألــخ ..».  وبــيــوت..  وحــيــوانــات 
عربية  كانت  التي  األطــفــال «كـــروان»  لمجلة  المؤسسين 
حاكم  لكن  طويالً.  المجلة  تستمر  لم  والشخصية،  الطابع 
الفنانان  شــارك  حيث  أخـــرى.  فنية  بتجربة  علينا  خــرج 
فيلم  إنتاج  في  حسين  ومصطفى  البرجيني  عبدالحليم 
ورشــوان».  اسم «تيتي  تحت  المتحركة  للرسوم  مصري 
عــام ١٩٦٤ ســافــر إلــى دولـــة الــكــويــت بــعــرض مــن زميله 
الــراحــل حسني زكــي أحــد مؤسسي مجلة «حـــواء» والــذي 
كان  مجلة «العربي»،  في  سوياً  ليعمال  اآلخــر  هو  تركها 
حاكم وزكي قد تزامال من قبل في دار الهالل. أقام حاكم 
هناك مدة ٢٨ سنة وكانت فترة إقامته هناك هي ثورة 
المعارض  من  العديد  في  فشارك  المتدفق.  النشاط  من 
الدولية وفاز في معرض «صوفيا برس» ببلغاريا واعتبروه 
واحداً من أفضل ثالثة رسامين في العالم. كما قام حاكم 
الموسوعة  في  وشـــارك  األطــفــال  كتب  من  العديد  برسم 
العلمية التي تشرف عليها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. 
واستمرت مسيرته في النجاح والتألق وشارك في تأسيس 
تتغير  لكن  الصغير».  األطفال «العربي  مجلة 

األحوال وتتبدل بعد كل هذه السنوات الطويله. فإبان الغزو 
أن  اكتشف  أن  بعد  مصر  إلى  حاكم  عاد  للكويت  العراقي 
إصــدار  بــصــدد  ألنــهــم  عنه  تبحث  كــانــت  العراقية  الــقــوات 
عليها.  استولوا  التي  مطابعها  ومــن  الكويت  من  صحيفة 
فاتخذ  العمل.  هذا  في  معهم  يشترك  أن  يريدونه  وكانوا 
قرار الرحيل قبل أن يصلوا إليه. وسرعان ما عاود نشاطه 
مره أخرى بنفس الحماس والنشاط والزخم في اإلنتاج. 
فبعد أن استقر في القاهرة بعام واحد ساعد في إصدار 
وعين  كرسام  فيها  عمل  المصرية.  «كاريكاتير»  مجلة 
سامي  الراحل  الفنان  قــّدم  أنــه  ونذكر  لها.  فنياً  مستشاراً 
بديوي والفنان سمير عبدالغني وغيرهم ألول مره عبر 
صفحات هذه المجلة في إصدارها األول. ثم يأتي التقدير 
واالعـــتـــراف بــــدوره وفــنــه. فيحصل حــاكــم عــلــى جــائــزة 
مصطفى أمين ألحسن رّسام كاريكاتير عام ١٩٩٢. وأثناء 
المعرض الدولي الذي نظمه اتحاد منظمات الكاريكاتير 
العالمي  االتحاد  رئيس  حضر   .١٩٩٦ عــام  بمصر  (فيكو) 
من  كاريكاتورياً  ونائبه وأمين الصندوق ونحو ١٥ رساماً 
دول أوروبية مختلفة. ونظم الفنان محمد عفت أمسية 
دعى فيها كل هؤالء الضيوف إلى منزل حاكم. وكانت هذه 
فوصفه  مصر.  معالم  أحــد  كــزيــارة  لهم  بالنسبة  الــزيــارة 
رئيس االتحاد بأنه يوازي أهرامات مصر وأنه واحد من 
أحسن رسامي العالم، وطلب منه أن يقبل عضوية االتحاد 
الشرفية وقد كان. ثم عاد حاكم ليشارك (فيكو) - مصر 
الهناجر  بقاعة   ١٩٩٧ عــام  الفرعونية»  «مصر  معرض 

الفنية بدار األوبرا.



فقدت األوساط الفنية الفرنسية، مؤخراً واحداً من أشهر فناني 
جيرو»  «جــان  الفرنسي  المتحركة  الرسوم  رســام  هو  التاسع  الفن 
 ، عــامــا   ٧٣ يناهز  عمر  عــن  المتحركة»  الــرســوم  «أبـــو  بـــ  الملقب 
ولــد «جان  وقــد  بــيــرى».  باسم «بلو  يعرف  ألبوم  أشهر  وصاحب 
جيرو» في ٨ مايو عام ١٩٣٨ في مدينة «فال دى مارن» بفرنسا 
، وسافر إلى المكسيك ليعيش مع والدته بعد انفصالها عن والده ، 
وعاش في الصحراء التي ساهمت في إلهامه ألشهر أعماله «بلو - 
الجيش  في  مــالزم  قصة  وهي   ١٩٦٥ عام  في  كتبها  والتي  بيرى» 
بيري»  «بلو  باسم  يعرف  الــذي  وهو  مكسورة،  أنف  ذو  االمريكي 
ولعب دور هذا البطل الذي رسم على الكارتون العديد من ممثلي 
السينما منهم مجان بول بلموندو وشارل برونسون وكلينت استيود 
منه  جعلت  الهنود  مع  بيري»  بلو  وصداقة  شوارزنجر.  وأرنــولــد   ،
واحداً من أشهر أبطال الرسوم المتحركة ، وذلك لفكه شفرة رموز 

االراضي المستكشفة، حيث يخلط بين الحلم والعلوم الخيالية.

اشــــــــتــــــــرى رجـــــــــــل إيـــــطـــــالـــــي 
الــــصــــورة  يـــــــورو   ٣٨٢٥ مـــقـــابـــل 
للعامل  الــشــرطــة  التقطتها  الــتــي 
االيـــطـــالـــي فــيــنــســيــنــزو بــيــروغــيــا 
ــــذي ســـرق لــوحــة «مــونــالــيــزا»  ال
 ،١٩١١ سنة  اللوفر  متحف  مــن 
«تــاجــان»  دار  أعلنت  مــا  بحسب 
الــبــاريــســيــة لـــلـــمـــزادات الــجــمــعــة. 
وجه  فيها  يظهر  التي  والــصــورة 
األمامية  الجهتين  من  بيروغيا 
والــجــانــبــيــة والـــتـــي أضــيــفــت إلــى 
ملفه القضائي، كان قد التقطها 
الفرنسي  الــشــرطــي   ١٩٠٩ ســنــة 
 (١٩١٤-١٨٥٣) بيرتيون  ألفونس 

مخترع نظام القياسات الجسمية 
لتحديد  الــشــرطــة  تعتمده  الـــذي 

هــويــة الــمــجــرمــيــن. وكــــان ثمن 
الصورة الفضية األصلية الصغيرة 

مليمترا   ١٢٣ طــولــهــا  يبلغ  الــتــي 
قــدر  قــد  مليمترا   ٥٤ وعــرضــهــا 
وقــد  يــــورو.  و١٨٠٠   ١٥٠٠ بــيــن 
لوحة  بيروغيا  فينسينزو  ســرق 
في  فنشي  دا  لــيــونــاردو  الــرســام 
يعثر  ١٩١١.ولــــــــم  أغــســطــس   ٢١
على اللوحة إال في ديسمبر ١٩١٣ 
بينما كان بيروغيا يحاول بيعها 
إلى تاجر عاديات في فلورنسا في 
آنذاك  السارق  أكد  وقد  توسكانا. 
أنه تصرف على هذا النحو بدافع 
حــبــه لــوطــنــه. وحــكــم عــلــيــه في 
إيطاليا بعقوبة مخففة اقتصرت 

على سبعة أشهر من السجن.

رحيل جان جيرو أبو الرسوم المتحركة

يشتري صورة سارق «الموناليزا»!

«يا ما كان».. سخرية األقدار بحبكة لبنانية تونسية 

الثالثاء  ٢٧ربيع اآلخر ١٤٣٣ هـ - ٢٠ مارس ٢٠١٢م

١-٢ إعدام  
بتاريخ ١٩٧٨/٢/١٤ تم إعدام مهرجان الدوحة األول 
لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة رمـــًيـــا بــالــرصــاص وهـــو فـــي قمة 
نستعد  كنا  وقــد  بالحياة  وينبض  الحيوية  وقمة  التألق 
الوليد  وهــذا  المهرجان  لهذا  لــإلعــداد  وســاق  قــدم  على 
حسب  العربي (على  الخليج  منطقة  مستوى  على  األول 
علمي) وكانت خطوة جريئة سبقنا بها اآلخرين بالرغم 
فرقة  فكانت  مسرحية،  فــرق  ثــالث  فقط  وجــود  مــن 
مسرح األضواء تستعد بمسرحية «قيس ولبنى» وفرقة 
وفرقة  «الجريمة»  بمسرحية  تستعد  القطري  المسرح 

مسرح السد بمسرحية «المال مال ابونا».
مستوى  على  األول  الحدث  بهذا  سعداء  الجميع  وكان 
الخليج والكل يترقب هذا الوليد القادم، وينتظرون هذه 
الوالدة وكل فرقة طبًعا ال بد أن تنزل بكل ثقلها وتسخر 
تدعمه  والفنون  الثقافة  إدارة  كانت  كما  اإلمكانات  كل 
يبخلوا  ولــم  لــلــوزارة  قوية  دفعة  سيمثل  ألنــه  ثقل  بكل 
بشيء فكان السخاء لهذا المهرجان وكانت هناك لجنة 
تحكيم مكونة من قمم الثقافة وأهل العلم منهم على 
خليفة  بن  ود.علي  العثمان  ناصر  األستاذ/  المثال  سيبل 
الــكــواري واألســتــاذ/ محمد عــبــداهللا األنــصــاري واألســتــاذ 
خليل الفزيع  واألديب البحريني/ محمد جابر األنصاري.
كما تم االتصال بسفارتنا بمصر لعمل دروع وجوائز 
وشهادات لهذه المسابقة، جوائز ألفضل مؤلف ومخرج 
إذاعات  من  اإلمكانات  جميع  وسخرت  وديكور  وممثل 
محلية وخارجية وصحف ومجالت وتلفزة وكان هناك 
االستبيانات  إعداد  وتم  انتظاره  في  الجميع  كبير  حدث 
ووســــائــــل الــتــقــيــم مـــن قــبــل لــجــنــة الــتــحــكــيــم وحــضــر 
هذه  على  للشهادة  البالد  شتى  من  والنقاد  المدعوون 

الوالدة وكانت هذه االستعدادات تجري على خشبة
مــســرح نــجــمــة، وكـــانـــت لــجــنــة الــرقــابــة تــحــضــر إلــى 
مرحلتان  هناك  فكانت  المهرجان  لمراقبة  المسرح 
يمر بهما العمل المسرحي فالمرحلة األولى هي قراءة 
وكل  نقطة  وكــل  حــرف  كــل  وتفسير  وتفصيصه  النص 
وقفة وكل آهة، ثم يطلب بعد ذلك تقديم العرض على 
خشبة المسرح وتتم مراقبة العمل المسرحي وهو حي 
المبدئية  الموافقة  تمت  وقد  ويتحدث  ويغني  يتحرك 

على الثالثة نصوص كمرحلة أولى للفرق الثالث.
الرائع  المهرجان  لهذا  اإلعالنية  الحملة  ضمن  ومن 
تمتد  الــشــوارع  فــي  القماش  مــن  إعالنية  لــوحــات  وضــع 
عــرض الــشــارع وبــخــط عــريــض وكـــان مــن ضمن هذه 
مسرًحا  (أعطني  الــشــوارع  فــي  وضعت  التي  الــشــعــارات 
ــا) وكــانــت هـــذه الــمــقــولــة ألحـــد مشاهير  أعــطــيــك شــعــبً
الــمــســرح، وهــــذه الــمــقــولــة  جعلتنا نــدفــع الــثــمــن غــالــًيــا 
مساجد  فــي  المسرحي  والــمــهــرجــان  المسرح  وهــوجــم 

الدولة 
الجمعة  يوم  في  المساجد  خطباء  وتساءل  بالهوادة، 
كيف تقولون «أعطني مسرًحا أعطيك شعبًا؟»، فأصبح 
شيء  كل  وهو  والظالم  الفساد  يمثل  رأيهم  في  المسرح 

سيئ.  
(على فكرة محدثكم خاتم  القرآن على يد المطوعة) 
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يسربها: سالم ماجد المرزوقي

نبضات شعرية

أحاديث األبواب (٤)

(٢٨)
( إّنها الجنَّـة ..
طعاٌم وافر،

وشراب،
وضياء ،

ومناٌخ أوروبـّي.)
يشُعُر بُِمنتهى الِغبطة

باُب الّثالجة !
(٢٩)

- ال أمنُع الهواء وال الّنور
وال أحجُب األنظار.

أنا مؤمٌن بالديمقراطية.
- لكّنك تقمُع الَهوام.

- تلَك هي الديمقراطية !
يقوُل باُب الّشبك.

(٣٠)
هاُهم ينتقلون.

ُكلُّ متاِعهم في الّشاِحنة.
ليَس في المنـزل إّال الفراغ.

لماذا أغلقوني إذن ؟!
(٣١)

وسيٌط دائٌم للُصلح
بين ِجدارين ُمتباِعَدين !

(٣٢)
في ضوء المصباح
الُمعلَِّق فوَق رأسِه
يتسّلى طوَل الليل

بِقراءِة
كتاِب الّشارع !

(٣٣)
( ماذا يحسُب نفَسه ؟
في الّنهاية هَو مثلُنا

ال يعمُل إّال فوَق األرض.)
ُر أبواب المنازل هكذا تُفكِّ

ُكّلما الَح لها
باُب طائرة.

(٣٤)
ِه من حقِّ

أن يقَف مزهّواً بقيمته.
قبَض أصحابُُه

من شركة التأمين
مائة ألِف دينار،

فقط ..
ألنَّ اللصوَص

خلعوا مفاِصلَه !
(٣٥)

مركُز ُحدود
ر بين دولة السِّ

ودولة العلَن.
ثُقب المفتاح !

(٣٦)
- محظوٌظ ذلَك الواقُف في المرآب.

أربُع قفزاٍت في اليوم..
ذلَك ُكلُّ ُشغلِه.

- بائٌس ذلك الواقُف في المرآب.
ليَس لُه أيُّ نصيب
من دفِء العائلة !

(٣٧)
رّكبوا َجَرساً على ذراِعه.

َفِرَح كثيراً.
ُمنُذ اآلن،

سُيعلنون عن ُحضوِرهم
دوَن االضطرار إلى صفِعه !

أحمد مطر

Salemmajed١٠@yahoo.com

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

بيروت – هال بطرس:

ترقب..  استقرار،  ال  قلق،  خــوف، 
ــــطــــال  مــــشــــاعــــر يـــتـــخـــبـــط فــــيــــهــــا أب
مسرحية «يا ما كان»، في الساعتين 
منزلهم  يسلموا  أن  قبل  األخيرتين 
للعائلة  كان  المنزل  الجديد.  للمالك 
طـــــــوال ســـتـــة عـــــقـــــود، وقــــــد ابـــتـــاعـــه 
غريب، قال إنه سيأتي عند الخامسة 
الثالثة  عند  تبدأ  فاألحداث  صباحاً.. 
فـــجـــراً، فــي أرجــــاء بــيــت عــزيــز على 
الجميلة  وحديقته  أصــحــابــه،  قــلــوب 
الـــتـــي تــشــهــد أفـــراحـــهـــم وأتـــراحـــهـــم. 
يتحدثون،  يــمــرحــون،  العائلة  أفـــراد 
ويــــتــــلــــون الـــقـــصـــص عـــلـــى بــعــضــهــم 
الـــبـــعـــض.. لــكــل شــخــصــيــة مــيــزاتــهــا، 
وتفترق  حيناً،  تلتقي  والشخصيات 
مشهد  مــن  المشاهد  لينتقل  أحــيــانــاً 
تــمــثــيــل جــمــاعــي إلــــى فــــردي حــيــوي 
ومـــــرفـــــه، خــــصــــوصــــاً حـــيـــن يــتــعــلــق 
األمـــــر بـــالـــجـــدة، الــمــصــابــة بــمــرض 
مع  تصرفها  وطريقة  «الزهايمر»، 

أحدهم.  وزوجة  األربعة،  أحفادها 
الكوميديا  فكرة  تبدو  قد  لوهلة، 
بــعــيــدة عـــن قــصــة مـــن هــــذا الـــنـــوع، 
ووحيد  حيدر  بو  يــارا  الكاتبين  لكن 

كوميديا  تقديم  فــي  نجحا  العجمي 
مــبــنــيــة عــلــى نــقــاط الــضــعــف فـــي كل 
نفسه  الــوقــت  فــي  وبــعــيــداً  شخصية، 
كوميديا  هي  االستهزاء.  أسلوب  عن 

وصفها  كما  أولـــى»،  ســـوداء «درجـــة 
الـــنـــقـــاد. وفـــــي الـــمـــســـرحـــيـــة «مــتــعــة 
وألــــــم»، بــحــســب يــــارا بـــو حــيــدر في 
و»ليس  لـــ»الــبــيــرق»،  خــاص  تصريح 

فــيــهــا ســخــريــة إنــمــا ســخــريــة أقـــدار، 
ألمهم».  من  الناس  فيها  يضحك 

ـــــتـــــي أخــــرجــــهــــا  ــــمــــســــرحــــيــــة، ال ال
الـــعـــجـــمـــي، وعــــرضــــت عـــلـــى مــســرح 
تــضــم  بــــيــــروت،  فــــي  الـــشـــمـــس  دوار 
رودريـــغ  عــلــي،  حــج  حــنــان  الممثلين 
بــاســل  كـــاشـــمـــار،  راوان  ســـلـــيـــمـــان، 
يارا  تؤدي  كما  باشا.  وطارق  ماضي، 
شخصية  وكـــل  فــيــهــا.  تــمــثــيــلــيــاً  دوراً 
ـــعـــمـــل قـــــد تـــمـــثـــل قــصــة  فـــــي هــــــذا ال
بــذاتــهــا. زوجـــة الــحــفــيــد، عــلــى سبيل 
لكن  صحافية،  نفسها  تعتبر  المثال، 
تكتفي  بـــل  الـــمـــنـــزل،  مـــن  تـــخـــرج  ال 
بـــتـــالوة قــصــص قــتــل وخـــطـــف عــلــى 
من  يــقــومــون  الــذيــن  عائلتها،  أفـــراد 
الوقت،  مر  وعلى  بتمثيلها.  جهتهم 
تــتــطــور كـــل شــخــصــيــة لــتــكــشــف عــن 
البيت  فــخــســارة  وقــلــقــهــا.  مــخــاوفــهــا 
أصعب  بــل  الــوحــيــدة،  المأساة  ليست 
وكأنها  شخصية  كل  تبدو  ذلــك،  من 
خــارج  وجــود  لها  يــكــون  أن  يمكن  ال 

المنزل.  إطار 
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