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

ألن  المقبلة  الــفــتــرة  فــي  قــطــر  تسعى 
تُصبح عاصمة للثقافة في الشرق األوسط 
والمثقفين  والمبدعين  الفنانين  وقبلة 
نــراه  مــا  وهـــذا  جنسياتهم،  اخــتــالف  على 
مراكز  على  اعتمادها  خــالل  من  واضحاً 
مــخــتــلــفــة لــلــفــنــون واهــتــمــامــهــا بــاألحــيــاء 
الثقافية ونشر تراثها الذي يعود إلى آالف 

السنين. لكن وبعد كل هذا الجهد المبذول 
باستقطاب  المعنية  الجهات  بعض  تقوم 
المبدع  وجــود  رغــم  األجــانــب  التشكيليين 
وتراثه  بيئته  عكس  على  القادر  القطري 
القطرية  البيئة  أن  السيما  أفضل  بشكل 
تزخر بمجموعة من المفردات ساهمت 
فــــي تـــكـــويـــن مـــصـــدر إللــــهــــام كــثــيــر من 

في  تعبيرية  كصيغ  القطريين  الفنانين 
يحصل  فهل  الفنية،  وأعمالهم  لوحاتهم 
الفنان القطري على حقوقه كاملة، وهل 
له،  يتوفر  أن  يجب  الـــذي  الــدعــم  يــالقــي 
وأيـــن وجـــود الــمــبــدع الــقــطــري الــيــوم إلى 

جانب المبدع األجنبي ؟

ڈص٣ڈ

حملة بال ميزانية إلنقاذ لغة الضادأين المبدع القطري؟

«Hi، كيفك؟ çà va؟»... هي عبارة على لسان 
كل لبناني أصبحت الكلمات األجنبية جــزًءا من 
قاموسه اليومي ولغته المتداولة. فهذه العبارة، 
التي تجمع بين ثالث لغات، العربية والفرنسية 
عن الحديث السائد  واإلنكليزية، تشكل أنموذجاً 
شعبياً في مجتمع كاد ينسى لغته األم، ال بل أسوأ 
من ذلك، فهو ينظر أحياناً إليها بازدراء ودونية. 
بالفرنسية  أوالدهـــــم  مــع  يــتــحــّدثــون  فــاألهــالــي 
خاطئة.  غالباً  جملهم  كانت  وإن  واإلنكليزية، 

والكتابات عبر شبكات التواصل واإلنترنت تعتمد 
على األحرف الالتينية، وإن كان المضمون عربياً 
بكلمات غربية. وقد أصبح هناك توافق  منقحاً 
على األحرف العربية غير الموجودة في األبجدية 
واأللف  رمزه «٧»،  مثالً  الحاء  حرف  الالتينية: 
تهديداً  يشكل  الــذي  الــواقــع،  هــذا  رمــزهــا «٢»... 
خطيراً للهوية الوطنية ولذاكرة شعب وحضارات 

صّدرت الحرف إلى الخارج.

ڈص١١ڈ
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الحنين سبب نيتي العودة للمسرح
 وأنتظر عمالً أرجع من خالله

في حوار خاص لـ «البيرق»..الفنان سالم ماجد:

ڈ  حدثنا عن بداية عالقتك بالمسرح ؟.
- بداياتي كانت بين عامي ١٩٦٨ و١٩٦٩ مع 
واحد من أوائل المؤسسين للمسرح في قطر 
اهللا  أطـــال  الرحمن  عبد  موسى  الفنان  وهــو 
عمره ومتعه بالصحة والعافية، وشاركت في 
أول عمل مسرحي لي وهو مسرحية «دكتور 
بــعــلــوص» مـــع الــفــنــان مــوســى عــبــد الــرحــمــن 
في  نعمل  وقتها  وكنا  مــيــرزا،  علي  والصديق 
عليها  أطلقنا  قــد  نكن  ولــم  مسرحية  فــرقــة 
وكان هذا العمل هو أول عمل مسرحي  اسماً 
وديــكــور  وإضــــاءة  نــص  على  يحتوي  متكامل 
تقبله  الــعــرض  هـــذا  قدمنا  وحينما  وإخــــراج 
وعرضنا  كبيراً  نجاحاً  ونجح  بفرحة  الــنــاس 
الـــعـــمـــل وقـــتـــهـــا عـــلـــى مـــســـرح «شــــــل» وكــــان 

مسرحاً لشركة إنجليزية كنا 
نستخدمه لتقديم عروضنا، 
الرحمن  عبد  مــوســى  وكـــان 
هـــــو صـــــاحـــــب الــــفــــضــــل فــي 
العمل  على  غالبيتنا  تحفيز 
يحمل  كــان  حيث  المسرحي 
على عاتقه مسؤولية تجميعنا 
واإلشــــــراف عــلــى الــبــروفــات 
وكـــنـــا نــنــتــقــل داخــــــل ســيــارة 
واحدة من مكان البروفة إلى 
المسرح، وكانت لنا محاوالت 
قــبــل هــــذه الــمــســرحــيــة من 
حيث  الحوطة  مسرح  خــالل 
في  مــســرح  خشبة  نبني  كــنــا 
أمــــاكــــن مــتــســعــة مــــن الــحــي 

ونقدم عليها المسرح االرتجالي.
ڈ  مــا هــي أشــهــر الــمــحــطــات الــفــنــيــة في 

حياتك؟.
حياتي  فــي  الفنية  المحطات  أبـــرز  مــن   -
مشاركتي في فيلم سينمائي قطري يعد من 
أوائل األفالم القطرية في تاريخ السينما وكان 
فيلم أبيض وأسود بعنوان «اللي ما عنده قلم 
ما يسوى قلم» والفضل بعد اهللا في إنتاج هذا 
لموسى عبد الرحمن هذا الرجل  الفيلم أيضاً 
بشكل  تــكــريــمــه  يــتــم  أن  ينبغي  الــــذي  الـــرائـــع 
يناسب ما قدمه للحركة الفنية القطرية فقد 
قمنا باستخدام منزله لتصوير الفيلم وقتها، 
آنــذاك  المتميز  المصري  بالمخرج  واستعنا 
أحمد  المخرج  وهــو  الفيلم  إخـــراج  أجــل  مــن 
الطوخي، وبعد ذلك أطلقنا على الفرقة اسم 
التي  األعـــمـــال  أهـــم  ومـــن   ، الشعبية  الــفــرقــة 
كانت  والــتــي  «الــعــزوبــيــة»  مسرحية  قدمتها 
من الفنانات القطريات في  كبيراً  تضم عدداً 
ذلك الوقت حيث شاركت في هذه المسرحية 
أكثر من ١٠ فنانات   باإلضافة إلى مشاركة 

فرقة شعبية نسائية.
ڈ  ومــا هــي أشــهــر الــعــالمــات الفنية التي 

أثرت في الحركة المسرحية وقتها ؟.
- مسرحية أم الزين لعبد الرحمن المناعي 
العزوبية  ومسرحية  صنوبر،  هاني  واخـــراج 
مــن إخــــراج كــمــال محيسي وتــألــيــف األغــانــي 
للدكتور مرزوق بشير، وتميزت هذه األعمال 
بالمجتمع  االلـــتـــصـــاق  شـــديـــدة  كـــانـــت  بــأنــهــا 
حفلت  وكـــذلـــك  بــالــجــمــهــور،  عـــالقـــة  وذات 
تحتوي  وكانت  العمل  أثــرت  نسائية  بعناصر 
وموسيقى  وأغــانــي  وديــكــورات  استعراضات 

تم تسجيلها في مصر، وكــان لــدى الجمهور 
خلق  بشغف  ممزوج  بالمسرح  عــاٍل  إحساس 
حالة من التفاعل بين الناس والفنانين ما جعل 
الفنان يقدم أفضل ما عنده إلرضاء الجمهور، 
بعكس ما نشاهده حالياً حيث إن الذوق العام 

للجمهور قد تغير.
تــجــربــة  تـــخـــوض  أن  قـــــررت  ومـــتـــى  ڈ  

اإلخراج ولماذا؟.
- أنا دائماً أعتبر أن اإلخراج 
الـــمـــخـــرج  وأن  مـــمـــيـــز  عـــمـــل 
متكاملة  فنية  مؤسسة  بمثابة 
فهو الذي يقوم بتوصيل فكرة 
الكاتب الى الجمهور وهو الذي 
الى  ويحولها  برؤيته  يصوغها 
عــمــل بــســيــط بــرســالــة عميقة 
يــجــب أن يــؤمــن بــهــا قــبــل أن 
يـــخـــرجـــهـــا حـــتـــى يـــنـــجـــح فــي 
ألن  وأيـــضـــاً  لــلــنــاس،  توصيلها 
األدوات  جميع  لــديــه  الــمــخــرج 
والوسائل التي يسيطر بها على 
من  يــرى  كما  ليخرجه  العمل 
والممثلين  النص  اختيار  بداية 
وجــمــيــع عــنــاصــر الــمــســرح من 
موسيقى وإضــاءة وديكور وكل شــيء، وأكثر 
التعبير  فــي  رغبتي  هــو  لــإلخــراج  جذبني  مــا 
كمخرج  أعمالي  وأول  الجمهور  أفــكــار  عــن 

مسرحية «نجوم على الرصيف».
ڈ  وما هي أسباب ابتعادك عن المسرح؟.

- كــــان عـــنـــدي إحـــســـاس عــــام بــــأن هــنــاك 
بعض  ناحية  من  خاصة  للفن  طـــاردة  أشياء 
الفنية  بالقضية  المؤمنين  غير  المسؤولين 

والــــــــــــمــــــــــــواهــــــــــــب 
والــــطــــاقــــات 

المحلية، 
ــــــمــــــا  إن

فيعملون  المقربين  ببعض  فــقــط  يــؤمــنــون 
على دعمهم وتشجيعهم دون اآلخرين، كما 
من  أقـــل  أصبحت  الــجــيــدة  الــفــن  عناصر  أن 
عن  النسائي  العنصر  غــاب  وكذلك  قبل،  ذي 
المسرح القطري وهو ما أثر كثيراً في الحركة 
المسرحية، وأصبح الفن ينظر له من منظور 
مادي وبات الجميع يفكر في المقابل المادي 
الذي سيحصل عليه من الفن، وأعتقد أن آخر 
أعمالي هو «وطن على شاطئ صغير» مع علي 
ميرزا وهدى حسين وسعود علي، أضف الى 
ذلك قرار دمج الفرق المسرحية الذي كاد أن 
يتسبب في إعالن وفاة المسرح القطري حيث 
الطاردة  العناصر  وبقيت  العمل  فــرص  قلت 
عن أزمة  في مجال المسرح كما هي، فضالً 
والمسؤولين  المجتمع  ونظرة  العرض،  دور 
والمجتمع  مهم،  غير  شيء  أنه  على  للمسرح 
ربما يكون معذوراً في نظرته هذه حيث إنهم 
أخرى  بمجاالت  الكبير  االهتمام  يشاهدون 
مثل الرياضة وإهمال المسرح والثقافة، حتى 
صــرنــا نـــرى الــعــديــد مــن األســـر يفضلون أن 
على  مــحــدودة  بثقافة  ريــاضــيــاً  ابنهم  يصبح 
فالرياضيون  ومطلعاً،  مثقفاً  فناناً  يصبح  أن 
بعكس  ومتكرر  مميز  بشكل  تكريمهم  يتم 

الفنانين الذين إذا ما تم تكريمهم 
تكريماً  يكون  ما  فعادة 

ال يــرضــي  بــاهــتــاً 
طـــــــــــــمـــــــــــــوح 

وغـــــــــرور 

الفنون.
الثقافة  مــســؤولــي  أن  يعني  هـــذا  هــل  ڈ  

قديماً كانوا يولون المسرح رعاية ؟.
- بــالــفــعــل كــانــت رعــايــة الــثــقــافــة مــن قبل 
الحركة  يتابعون  وكــانــوا  متميزة  المسؤولين 
المسرحية ويتواصلون مع الفنانين ويهتمون 
ـــام األســتــاذ عيسى الـــكـــواري واألســتــاذ  بــهــم أي
نـــاصـــر الــعــثــمــان واألديـــــــب الــطــيــب الــصــالــح، 
األبــوة،  وبــروح  بمحبة  معنا  يتعاملون  وكانوا 
ثــم جـــاء جــيــل آخـــر قــســم الــوســط الــفــنــي الــى 
«شــلــلــيــة» وأصــبــح هــنــاك أشــخــاص بعينهم 
وأصبحت  الباقين  تدمير  وتم  احتواؤهم  تم 
تحظى  الــتــي  هــي  الــخــاصــة  المجموعة  هـــذه 
ـــيـــازات، بينما اآلخــــرون  بــكــل الــدعــم واالمـــت
نحو  والتشكيك  واإلبعاد  اإلقصاء  من  يعانون 
الــمــســرح، وأصــبــحــنــا مــنــذ ذلـــك الــيــوم نــدرك 
معنى مصطلح «الشللية» حيث لم يكن هذا 
من قبل ما أدى إلى حالة  المصطلح متداوالً 

الجمود في الحركة المسرحية.
والمجاالت  األنشطة  جميع  أن  والعجيب 
باستثناء  ملحوظاً  وتطوراً  نهضة  تشهد  باتت 
جانب واحد وهو استيراد األعمال المسرحية 
من خارج قطر ومنحها دعما ال محدود بينما 
الفنان المحلي يعاني من 
أزمـــــة ثــقــة مع 
لمسؤولين  ا
كما  تماماً 
يـــــــــقـــــــــول 
الـــــمـــــثـــــل 
الــقــديــم 

«زمار الحي ال يطرب» لكن لألمانة يالحظ 
للعمل  الثقافة  وزارة  قبل  من  ايجابية  بــوادر 
ورعايتها  المسرحية  بالحركة  النهوض  على 

بشكل أكبر.
 ڈ  أعلنت عــن عــودتــك للوسط بقوة ثم 
تثاقلت خطاك ولم نشهد عودتك حتى اآلن 

فما هي األسباب؟.
للفن  الحنين  هو  للعودة  شدني  ما  أكثر   -

ـــمـــســـرح الــــــذي يــمــكــن أن  وال
أسميه «الحب األول» خاصة 
الحقيقي  الــفــنــان  عــالقــة  أن 
بــالــمــســرح هـــي عــالقــة عشق 
وما  مصلحة،  عالقة  وليست 
زاد هــذا الــشــعــور بــداخــلــي هو 
تواجدي داخل أجواء مهرجان 
أقيم  الــذي  الخليجي  المسرح 
ضـــمـــن احــــتــــفــــاالت الـــدوحـــة 
عـــاصـــمـــة الـــثـــقـــافـــة الــعــربــيــة 
كــمــا   ،٢٠١٠ نـــوفـــمـــبـــر  فـــــي 
الفكرية  الندوات  في  شاركت 
لــالحــتــفــاالت بـــيـــوم الــمــســرح 
كل   ٢٠١١ أبريل  في  العالمي 
هــذه األجـــواء دعتني لإلعالن 

عن عودتي للمسرح.
 ڈ  لكنك لم تعد حتى اآلن؟.

السبب  ولــكــن  عــــودة  تــحــدث  لــم  بالفعل   -
األساسي لعدم عودتي هو إصراري على العودة 
بعمل يليق بي وبتاريخي الفني، فأنا ال أود أن 
يقال إنني انقطعت طيلة هذه الفترة وعدت 
انتقاء  على  حريص  أنــا  لهذا  مــتــواضــع،  بعمل 

عمل جيد متكامل بموضوع متميز.
مسرحياً  عــمــالً  ســتــقــدم  أنـــك  سمعنا  ڈ  
األول  المحلي  الــمــســرح  مــهــرجــان  فــي 
والمفترض انطالقه منتصف مارس 
الـــــقـــــادم، ولـــكـــنـــك تـــراجـــعـــت عن 

الفكرة فلماذا؟!.
- بـــالـــفـــعـــل كـــنـــت أنـــــــوي ذلـــك 
ولكنني تراجعت رغم أنها واحدة 
من أمنياتي أن أشــارك في مثل 
هذا المهرجان، لكنني في الوقت 
ذاتــه ال أود أن أشــارك من أجل 
المشاركة فقط وإنما أفضل أن 
تتناسب  قوية  مشاركة  تكون 
مـــع تـــاريـــخـــي ومــــع عــودتــي 
بــعــد انــقــطــاع عــن الــوســط 
لمدة تزيد على عشرة 
أثبت  ولكي  أعـــوام 
أيضا أنني قادر 
ــتــقــاء  عـــلـــى ان
وتــــقــــديــــم 
عـــــمـــــل 
جيد 

األمر  وهــذا  مناسب  بشكل  له  التحضير  يتم 
يحتاج الــى وقــت وربــمــا تــأخــرت فــي اختيار 
نص جيد فداهمني الوقت، كما أنني واجهت 
مشكلة عدم توفر ممثلين بالشكل الذي يغطي 
عدد الفرق والشركات المشاركة في المهرجان 
حيث علمت أن هناك ٦ أعمال ستعرض داخل 
المسابقة الرسمية وربما مثلها خارج المسابقة 
فمن أين لنا بعدد ممثلين يغطي هذا الكم من 
األعمال المسرحية خالل هذه الفترة، فضال 
وهي  سابقاً  عنها  تحدثنا  التي  المشاكل  عــن 
غياب العنصر النسائي، كما أن أكثر من نصف 

ممثلينا ابتعدوا بعد قرار الدمج.
ڈ  ألم يكن الخوف من المنافسة سبباً من 

أسباب عدم العودة؟.
- بــالــطــبــع هـــــذا كـــــان مــن 
األســــبــــاب الــرئــيــســيــة ولــكــنــي 
الذي  اإليجابي  الخوف  أقصد 
والتقدم،  للنجاح  دافعاً  يعتبر 
خاصة مع توفر عناصر النجاح 
وأنــــا أفــكــر فـــي تــقــديــم عمل 
يحمل المتعة واإلفادة ويجب 
أن يــكــون عــمــال اســتــعــراضــيــا 
وغــنــائــيــا ويــحــمــل فــكــرة لكي 
ذكــرت  كــمــا  للمشهد  يضيف 

ويتناسب مع تاريخي.
مستقبل  تـــــرى  كــيــف  ڈ  
الشباب القطري في المسرح؟.

- ال أستطيع أن أحكم على 
هؤالء الشباب خاصة إنني لم 
ولكن  عليهم،  أحكم  حتى  لهم  أعــمــاالً  أتــابــع 
يجب على الفرق أن تفرخ أجياال من الشباب 
نفس  تظل  أن  يجب  وال  الجديدة  والعناصر 
أن  أو  اآلن،  حتى  المسرح  نشأة  منذ  الــوجــوه 
من  يخلو  شبابي  مسرح  عن  البعض  يتحدث 

الشباب.
ڈ  لك ذكريات مع تأسيس االحتفال باليوم 
العالمي للمسرح والمهرجان المسرحي قديماً 

فهل تذكرها لنا ؟.
- بدأ األمر عندما تلقينا رسائل من الهيئة 
عضوة  قطر  تكن  ولــم   ITI للمسرح الدولية 
فـــي هــــذه الــهــيــئــة، وتــطــلــب مــنــا الــمــشــاركــة 
باالحتفاالت العالمية للمسرح عبر إلقاء كلمة 
كل  لتقدمها  الهيئة  مــن  مكتوبة  إلينا  تــأتــي 
دولة في هذا اليوم، وكنت حينها رئيساً لقسم 
المسرح فطرحت فكرة تطوير االحتفال في 
تقديم  إلــى   ITI الـــ كلمة  إلقاء  من  اليوم  هــذا 
عروض مسرحية في هذا اليوم كنوع من أنواع 
االحتفال العملي، وقمنا بعمل أول مهرجان 
وكــان في مسرح «شــل» في عام ١٩٨٢ وهذا 
العام تم افتتاح مسرح قطر الوطني وفي العام 
التالي كانت العروض على خشبة مسرح قطر 
الوطني وكانت أربع فرق تقدم أعمالها في هذا 
االحتفال وهي فرقة المسرح القطري، وفرقة 
مسرح السد وفرقة األضواء المسرحية والفرقة 
الشعبية للتمثيل وكانت األعمال التي تقدم من 
أفضل األعمال وكانت منتقاة بحرص وعناية، 
سعادة  وكــان  مسابقة  إلى  المهرجان  وتحول 
وزير االعالم يحضر بنفسه كنوع من التشجيع، 
وكان يحضر للمهرجان مجموعة كبيرة من 

النجوم والفنانين العرب واألكاديميين.

عـــنـــاصـــر الــــطــــرد فــــي الــــوســــط الـــفـــنـــي كـــمـــا هــــي ولـــــم تــتــغــيــر

المسرح وفـــاة  إعـــالن  بــمــثــابــة  كـــان  الــمــســرحــيــة  ــرق  ــف ال دمـــج  قـــرار 

حاوره : مصطفى عبد المنعم

في  أسهم  الــذي  األول  الرعيل  من  واحــداً  يعد  متميز  فنان 
بناء ونهضة الحركة المسرحية القطرية، بدأ حياته الفنية في 
عبد  موسى  الفنان  مع  الماضي  القرن  من  الستينيات  أواخــر 
حيث  الــقــطــري  الــمــســرح  مؤسسي  مــن  يعتبر  الـــذي  الــرحــمــن 
من  العديد  وقــدم  بعلوص»  مسرحية «الــدكــتــور  فــي  شــارك 
وتميزت أعماله بالنجاح  أو مخرجاً  األعمال سواء أكان ممثالً 
وحــقــقــت جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة، ويعتبر  ولــقــيــت صـــدى واســـعـــاً 

لالحتفال بيوم المسرح العالمي في قطر عام ١٩٨٢،  مؤسساً 
ظل من المدافعين عن المسرح الهادف حتى عام ١٩٩٤ حين 
أعلن اعتزاله العمل الفني ألسباب قيل وقتها إنها تتعلق بعدم 
 ٢٠١٠ عام  في  أعلن  ثم  المسرحي،  الوسط  أحــوال  عن  رضاه 
هذا  المسرحية  األوســاط  وتلقت  للمسرح  أخــرى  مرة  عودته 
النبأ بشغف وترقب إال صاحب القرار لم يقدم أي عمل خالل 
العام المنصرم ما دعا جريدة [ إلى التوجه إليه لمعرفة 
..إنه  أيضاً  العودة  هذه  تأخر  وأسباب  المفاجئة  عودته  أسباب 

الفنان المتميز والمخرج سالم ماجد.. في حوار من القلب:

موسيقى وإضــاءة وديكور وكل شــيء، وأكثر 
التعبير  فــي رغبتي  هــو  لــإلخــراج  جذبني  مــا 
كمخرج  أعمالي  وأول  الجمهور  أفــكــار  عــن 

مسرحية «نجوم على الرصيف».
ڈ  وما هي أسباب ابتعادك عن المسرح؟.

كــــان عـــنـــدي إحـــســـاس عــــام بــــأن هــنــاك  ك-
بعض  ناحية  من  خاصة  للفن  طـــاردة  أشياء 
الفنية  بالقضية  المؤمنين  غير  المسؤولين 

والــــــــــــمــــــــــــواهــــــــــــب
والــــطــــاقــــات

المحلية،
ــــــمــــــا  إن

تكريمهم الفنانين الذين إذا ما تم

تكريماً يكون  ما  فعادة 
مم

ال يــرضــي  بــاهــتــاً 
طـــــــــــــمـــــــــــــوح
وغـــــــــرور

الفنان المحلي يعاني من 
أزمـــــة ثــقــة مع 
لمسؤولين  ا
كما  تماماً 
يـــــــــقـــــــــول 
الـــــمـــــثـــــل 
الــقــديــم 

عن عودتي للمسرح.
ڈ  لكنك لم تعد حتى اآلن؟.

السبب ولــكــن  عــــودة  تــحــدث  لــم  بالفعل  -
األساسي لعدم عودتي هو إصراري على العودة
بعمل يليق بي وبتاريخي الفني، فأنا ال أود أن
يقال إنني انقطعت طيلة هذه الفترة وعدت
انتقاء على  حريص  أنــا  لهذا  مــتــواضــع،  بعمل 

عمل جيد متكامل بموضوع متميز.

مسرحياً عــمــالً  ســتــقــدم  أنـــك  سمعنا  ڈ  
األول المحلي  الــمــســرح  مــهــرجــان  فــي 
والمفترض انطالقه منتصف مارس
الـــــقـــــادم، ولـــكـــنـــك تـــراجـــعـــت عن

الفكرة فلماذا؟!.
بـــالـــفـــعـــل كـــنـــت أنـــــــوي ذلـــك -
ولكنني تراجعت رغم أنها واحدة
مثل أن أشــارك في من أمنياتي
هذا المهرجان، لكنني في الوقت
ذاتــه ال أود أن أشــارك من أجل
المشاركة فقط وإنما أفضل أن
تتناسب قوية  مشاركة  تكون 
مـــع تـــاريـــخـــي ومــــع عــودتــي
بــعــد انــقــطــاع عــن الــوســط
لمدة تزيد على عشرة
أثبت ولكي  أعـــوام 
أيضا أنني قادر
ــتــقــاء عـــلـــى ان
وتــــقــــديــــم
عـــــمـــــل
جيد

عالقتي بالمسرح 
حكاية عشق وليست 
عالقة مصلحة

أفكر بعمل استعراضي 
غنائي يضيف للمشهد 
ويتناسب مع تاريخي

اإلخراج عمل مميز 
والمخرج بمثابة 

مؤسسة فنية متكاملة 

غياب العنصر النسائي 
أّثر كثيًرا على الحركة 
المسرحية في قطر  



مبدعون ال تجد لوحاتهم إال في المخازن
أين الفنان القطري إلى جانب التشكيلي األجنبي اليوم؟

تحقيق - رامان آل رشي:

تسعى قطر في الفترة المقبلة 
في  للثقافة  عاصمة  تُصبح  ألن 
الفنانين  وقبلة  األوســط  الشرق 
على  والــمــثــقــفــيــن  والــمــبــدعــيــن 
اخــتــالف جــنــســيــاتــهــم، وهــــذا ما 
نراه واضحاً من خالل اعتمادها 
عــلــى مـــراكـــز مــخــتــلــفــة لــلــفــنــون 
الثقافية  بــاألحــيــاء  واهــتــمــامــهــا 
ونشر تراثها الذي يعود إلى آالف 
السنين. لكن وبعد كل هذا الجهد 
الــمــبــذول تــقــوم بــعــض الــجــهــات 
التشكيليين  باستقطاب  المعنية 
األجــــانــــب رغــــم وجـــــود الــمــبــدع 
القطري القادر على عكس بيئته 
أن  السيما  أفضل  بشكل  وتراثه 
البيئة القطرية تزخر بمجموعة 
مــــن الــــمــــفــــردات ســـاهـــمـــت فــي 
تـــكـــويـــن مــــصــــدر إللــــهــــام كــثــيــر 
كصيغ  القطريين  الفنانين  مــن 
وأعمالهم  لوحاتهم  في  تعبيرية 
الـــفـــنـــيـــة، فـــهـــل يــحــصــل الــفــنــان 
الــقــطــري عــلــى حــقــوقــه كــامــلــة، 
وهــل يــالقــي الــدعــم الـــذي يجب 
أن يتوفر له، وأين وجود المبدع 
القطري اليوم إلى جانب المبدع 

األجنبي ؟
اتصلنا  الــمــوضــوع  هـــذا  حـــول 
بــالــفــنــان الــتــشــكــيــلــي عــلــي حسن 
اســـتـــقـــطـــاب  أن  اعــــتــــبــــر  الــــــــذي 
الفنانين األجانب ظاهرة صحية 

حيث قال: 
عـــنـــدمـــا تـــقـــوم جـــهـــة مــعــّيــنــة 
بـــــاالتـــــصـــــال بــــفــــنــــان تــشــكــيــلــي 
أجــنــبــي بـــهـــدف عــــرض أعــمــالــه 
فإن  قطر،  في  العرض  بقاعات 
ــســاعــد عــلــى رفـــد الــحــركــة  هـــذا يُ
الــتــشــكــيــلــيــة الــقــطــريــة بــتــجــارب 
جــديــدة إضــافــة إلـــى أنـــه يخدم 
الــــــذوق الـــعـــام خـــاصـــة أن الــفــن 
عــالــمــي ولـــيـــس لـــه عـــالقـــة بــأيــة 
وأضـــاف:  كــانــت،  مهما  جنسية 
االخــــــتــــــالف يـــكـــمـــن فـــــي حـــالـــة 
أن  وأعــتــقــد  تُــقــدم  الــتــي  النوعية 
على  كــــان  إن  ــنــا  ل مــكــســب  هــــذا 

الـــمـــســـتـــوى اآلســــــيــــــوي أو 
المفترض  فمن  األوربـــي، 
اخــــتــــصــــار الــــمــــســــافــــات ال 

نـُــــبـــــعـــــدهـــــا  أن 
أكــثــر، وتــجــارب 
ــقــّدم  اآلخـــريـــن تُ
ــــــــا الــــــفــــــكــــــر  ــــــــن ل

والوعي.
كـــــــمـــــــا وجـــــــد 
حـــــــقـــــــوق  أن 
القطري  الــفــنــان 
وال  مــــــــوجــــــــودة 

مــن  تــقــصــيــر  أي  ــــوجــــد  يُ
التي  الــثــقــافــة  وزارة  قــبــل 
كــان،  شخص  أي  تستقبل 

السيما أنها تُقّدم قاعات عرض 
وتدعم الفنان من حيث الدعاية 
واإلعــــــــالن وكــــذلــــك مــــن حــيــث 
اإلعالم ونّوه إلى أن قطر تعيش 
بالنسبة  الذهبي  عصرها  الــيــوم 
لــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة خـــاصـــة أن 
اليوم  الفنان  يُالقيه  الذي  الدعم 

لـــم يــكــن مــــوجــــوداً فـــي الــســابــق 
مضت  التي  لألجيال  يتوفر  ولم 
وأنهم كانوا يعتمدون على إثبات 
قـــدراتـــهـــم مـــن خــــالل أعــمــالــهــم 
الــفــنــيــة، فــحــضــور الــفــنــان يتعلق 
بــمــدى قـــّوة الــعــمــل الــفــنــي نفسه 
وهذا الذي يفرض نفسه إن كان 

قطرياً أو عربياً أو أجنبياً .
وعلى الرغم من الدعم الذي 
ــقــّدمــه الــجــهــات الــحــكــومــيــة إال  تُ
أنــه أشـــار إلــى أن هــذا ال ينطبق 
بـــالـــضـــرورة عــلــى الــجــالــيــرهــات 
عرضاً،  قاعة  لكل  ألن  الخاصة 
التي  وأهدافها  برنامجها  خاصة 
تــســعــى إلــيــهــا وال يـــفـــرض أحــد 
عليها ما يُريده، في الوقت الذي 
تدعم فيه الجهات الحكومية كل 
تفرقة  لــديــهــا  ولــيــســت  الفنانين 
حول  وأورد  وكبير،  صغير  بين 

ذلك:
أن  إنـــــســـــان  ألي  يــــحــــق  ال   -
يتدّخل في طبيعة عمل القاعات 
ــــخــــاصــــة، فـــكـــل غــــالــــيــــري لــه  ال
ســيــاســتــه الــتــي يــعــمــل فــيــهــا على 
رفـــع اســمــه مـــن خـــالل األســمــاء 
للعرض  يــطــرحــهــا  الــتــي  الــفــنــيــة 
ـــــا بــالــنــســبــة لي  فـــي قــاعــتــه، وأّم
عشرين  لمّدة  الجهد  بذلت  فقد 
ألفت  أن  استطعت  أن  إلــى  عاماً 
نظر الجاليرهات وأجعلها 
وهذا  لي،  بالدعوات  تبعث 
الجهد  مــن  الكثير  يتطلب 

والعمل . 
أن  يُــــــــــذكــــــــــر 
التشكيلي  الفنان 
الـــــقـــــطـــــري عــلــي 
ـــــــه  حــــــــــــــســــــــــــــن ل
كبيرة  مشاركات 
ــــــعــــــديــــــد  فـــــــــــي ال
ـــمـــعـــارض  مـــــن ال
الــــــــــعــــــــــربــــــــــيــــــــــة 
تقتني  حــيــث  ــعــالــمــيــة،  وال
لــوحــاتــه مــتــاحــف عــالــمــيــة 

وعربية .
حول  نتمركز  أن  يُمكن  ال   -
أنــفــســنــا .. ومـــن الــمــفــتــرض أن 

يكون هناك تعاون مشترك :
وفي ذلك وافقته الرأي الفنانة 
التشكيلية وضحى السليطي التي 
الفنانين  استقطاب  أن  اعتبرت 
للثقافات  تـــبـــادالً  ــعــّد  يُ األجـــانـــب 

وفرصة لالضطالع على تجارب 
ـــمـــكـــن أن  الـــغـــيـــر أيـــــضـــــاً، فــــال يُ
ال  وهـــذا  أنــفــســنــا،  حـــول  نتمركز 
أجانب  فنانين  وجــود  مــن  يمنع 
يــهــتــمــون بــثــقــافــاتــنــا ويــتــعــرفــون 

على تجاربنا .
وحــول ذلــك أوضــحــت: يجب 
مشترك  تعاون  هناك  يكون  أن 
بــيــن الــفــنــان الــقــطــري والــعــرب 
واألجانب وأن يكون هذا التعاون 
هــو الــعــامــل الــمــشــتــرك والــهــدف 
التعّرف  بهدف  بينهم،  األساسي 
عــلــى تــجــاربــهــم فـــي الــمــشــاريــع 
توّصلوا  مدى  أي  إلى  و  الثقافية 

إليه.
من  العديد  هناك  أن  وأكــدت 
والمراكز  الحكومية  المؤسسات 
الفنية التي أُّسست قديماً وحديثاً 
الــتــي تــعــمــل عــلــى تــقــديــم الــدعــم 
لــلــفــنــان الــتــشــكــيــلــي الـــقـــطـــري، 
لــكــنــهــا طــالــبــت فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
تفعيل  خــالل  من  الدعم  بزيادة 
والفعاليات  األنشطة  من  المزيد 
ـــــبـــــرامـــــج ومـــــــن خـــــــالل بــيــع  وال
ـــوحـــات واالقــــتــــنــــاء وتــحــقــيــق  ـــل ال

االنتشار داخل قطر وخارجها .
ال  األجــنــبــي  التشكيلي  الــفــنــان 
أي  يُوجد  وال  ثقافتنا..  عن  يُعّبر 

دعم للفنان المواطن !
لـــــــــم تــــــجــــــد الـــــفـــــنـــــانـــــة 
المناعي  خــولــة  التشكيلية 

ظــــــــاهــــــــرة  أن 
للفنانين  العرض 
ظاهرة  األجــانــب 
ورفضت  صحية 
هـــــــــذه الــــفــــكــــرة 
أن  ــــــار  ــــــب ــــــاعــــــت ب
الــفــنــان األجــنــبــي 
على  قــــادراً  ليس 
عــن  يُــــعــــّبــــر  أن 

وفنها  وبيئتها  قطر  ثقافة 
يــقــوم  أن  الـــجـــديـــر  ومـــــن 
بالتعبير  الــقــطــري  الــفــنــان 

عــــن هـــــذه الـــثـــقـــافـــة مــــن خـــالل 
استدعاء التراث والزخارف .

تــبــادل  فـــكـــرة  أن  واعـــتـــبـــرت 
الـــثـــقـــافـــات ال تــتــم بــاســتــقــطــاب 
وإنما  األجانب  الفنانين  شريحة 
القطريين  المبدعين  بمشاركة 
فـــي الــــخــــارج واالضــــطــــالع على 

أفضل  وتقديم  الفنية  أعمالهم 
مــا تتمتع بــه قــطــر، وبــعــد ذلــك 
من الممكن عند العودة أن يقوم 
الــفــنــان بــعــكــس الــخــبــرات 
المكتسبة ضمن روح البيئة 
وتعريف  منها  انطلق  التي 
الـــــــفـــــــنـــــــانـــــــيـــــــن 
اآلخـــــــــريـــــــــن مـــا 
تــلــقــاه مــن خــالل 

ورشات عمل.
 » وأوردت 
الــمــنــاعــي» أنــه ال 
دعــم  أي  يُـــوجـــد 
القطري،  للفنان 
فـــــالـــــعـــــديـــــد مـــن 
ذخيرة  يملكون  الفنانين 
ــــوحــــات  ــــل واســــــعــــــة مــــــن ال
الفنية لكنها لم تجد سوى 
فالحركة  لــهــا،  مــكــانــاً  الــمــخــازن 
الفني  والـــدعـــم  ضــعــيــفــة  الــفــنــيــة 
كذلك ضعيف، وعلى رغم تمتعه 
بالقوة سابقاً إال أنه اختفى حالياً 
المعنيين  اهــتــمــام  عـــدم  بــســبــب 
بـــالـــفـــن وعـــــــدم وجـــــــود مـــراكـــز 
مستقلة للفنون أو تهميشها من 

المعارض  قلة  عبر  الواقع  حيث 
التي تقوم بها، فال تُوجد قاعات 
وال تُــوجــد جــهــات عــرض وليس 
هــنــاك مــجــال لــلــعــرض حــتــى لو 
فكيف   .. الـــدعـــم  بــتــأمــيــن  ُقــمــنــا 

يُمكن لهذا الفن أن يتقدم ؟!
وأشارت إلى أنه حالياً يعملون 
على المشاركة من خالل أنشطة 
يقوم بها الحي الثقافي « كتارا» 
اآلن  حــتــى  يـــعـــرفـــون  ال  لــكــنــهــم 
ســتــعــرض  أعــمــالــهــم  كـــانـــت  إن 
فـــي الـــســـاحـــات أو فـــي الــقــاعــات 
الداخلية، إضافة إلى دعم بعض 
الـــشـــيـــوخ لــلــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن 
وفتح أبواب متاحفهم ألعمالهم 

الفنية.
أّما الفنان التشكيلي الزخرفي 
أحـــمـــد الــســبــيــعــي فـــوافـــق خــولــة 
قــال:  حيث  رأيــهــا،  فــي  المناعي 
إن حــضــور الــفــنــان األجــنــبــي في 
تراثنا  لتقليد  ومحاولته  بــالدنــا 
ــة  قـــد يــــؤّديــــان إلــــى ضـــيـــاع هــوّي
هويتها  ضــيــاع  بالتالي  و  قــطــر، 
للقطري  إال  يُــمــكــن  فــال  الــفــنــيــة 
المبدع أن يُعّبر عن ثقافة بالده 

أفضل تعبير . ومن جهة أخرى، 
ــــــد ضـــــــرورة وجــــــود قــوانــيــن  أّك
والفنانين  الــفــن  حــقــوق  تحفظ 
بحيث ال يُمكن ألية جهة خاصة 
أن تستقطب الفنان األجنبي في 
قانون  وفق  وإنما  تشاء  وقت  أي 
تُصبح  ال  لــكــي  مــعــّيــنــة،  وأصــــول 
األمور في طريقها إلى الفوضى .
وبــيــن الـــــرأي والــــــرأي اآلخـــر 
بالفنانين  المعنّية  للجهات  البد 
الــمــزيــد  ـــقـــّدم  تُ أن  التشكيليين 
مــن األنــشــطــة والــفــعــالــيــات وأن 
ـــخـــّصـــص لـــهـــم مـــســـاحـــة أكــبــر  تُ
بشكل  الـــقـــطـــري  الـــفـــن  إلظـــهـــار 
أفضل إلى جانب تقديم الفرصة 
تجارب  من  واإلفــادة  لالستفادة 

اآلخرين.
دسمال  اهللا  عبد  الفنان  يقول 
رئــيــس قــســم الــفــنــون الــبــصــريــة 
والتراث  والفنون  الثقافة  بوزارة 
إن الـــعـــام الــمــاضــي ربــمــا يــكــون 
ـــعـــديـــد مــــن الـــمـــعـــارض  شـــهـــد ال
تذكر  يصعب  ولــكــن  واألحـــــداث 
الــكــثــيــر مــنــهــا فـــي مـــجـــال الــفــن 
الــتــشــكــيــلــي بــاســتــثــنــاء مــعــرض 
سراب ومعرض سوالف قطرية 
الــلــذيــن تــمــيــزا بــاالخــتــالف، أمــا 
مـــعـــرض الــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن 

الذي تقيمه جمعية الفنون 
الــتــشــكــيــلــيــة فــلــألســف كــان 
غير الفت للنظر وال يوجد 

شـــيء جــديــد بــه، 
وأشـــــــاد دســـمـــال 
الفنان  بمعرض 
ـــــوســـــف أحـــمـــد  ي
الــــــذي اســتــخــدم 
أوراق  خـــــاللـــــه 
الــنــخــيــل مــقــدمــا 
تـــجـــربـــة فـــريـــدة 
ومميزة أضافت 

ووصــف  التشكيلي،  للفن 
ـــفـــن  دســــــمــــــال حـــــركـــــة ال
بأنها  قطر  فــي  التشكيلي 

تــمــر بــمــرحــلــة األعـــمـــال الــزائــرة 
والــتــي وصــفــهــا بــأنــهــا أمـــر جيد 
استفادة  أجــل  من  للغاية  ومهم 
الــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن مـــن تلك 
األعمال الزائرة، ولكنه استدرك 
قائال: إن هذه األعمال الزائرة ال 
القطري  الفنان  نشاط  عن  تغني 

ـــحـــفـــيـــزه لـــيـــقـــدم  الــــمــــطــــلــــوب ت
أو  قدمه  وعما  عنده،  ما  أفضل 
مسؤولية  توليه  عقب  سيقدمه 
وأوضــح  البصرية  الــفــنــون  قسم 
الفنان عبد اهللا دسمال أنه يسعى 
ومثير  مختلف  شيء  تقديم  الى 
ليس  الفائدة  يحقق  وأن  وجديد 
عــلــى مــســتــوى عــــام فــقــط إنــمــا 
على مستوى أعوام قادمة، وهو 
األجــل  طويلة  بخطة  يــعــرف  مــا 
الــفــنــون  قــســم  إدارة  أن  مـــؤكـــدا 
التجهيز  عــلــى  تــعــمــل  الــبــصــريــة 
ــــمــــعــــرض «الــــــفــــــن الــــقــــطــــري  ل
الــمــعــاصــر» الـــــذي ســيــكــون في 
ستشارك  حــيــث  الــقــادم   ٣ شــهــر 
فــــي هـــــذا الـــمـــعـــرض مــجــمــوعــة 
مــن الــفــنــانــات الــقــطــريــات يصل 
عــددهــن إلـــى ٦ فــنــانــات وهـــن : 
وضــحــى الــســلــيــطــي، حــصــة كــال، 
منى  موسى،  مريم  العاثم،  أمل 
بوجسوم وابتسام الصفار، مشيرا 
سينجم  الــمــعــرض  هـــذا  أن  إلـــى 
عنه دراسة نقدية سيقدمها ناقد 
فني متخصص سيتم استضافته 
لـــنـــقـــد أعـــــمـــــال الــــفــــنــــانــــات فــي 
وسيقام  وتوثيقها،  الــمــهــرجــان 
لمدة  عامين  كــل  المعرض  هــذا 
عــشــر ســنــوات بــحــيــث يــمــكــن أن 
كامل  توثيقي  حصر  إلى  نخلص 
لــحــقــبــة زمـــنـــيـــة فــنــيــة مــعــيــنــة، 
الـــنـــاقـــدة  أن  دســــمــــال  وصـــــــرح 
التي  هــي  نصر  أل  د.  المصرية 
ستتولى نقد أعمال معرض الفن 

القطري المعاصر األول القادم.
بــيــنــمــا يـــقـــول الـــفـــنـــان أحــمــد 
القطريين  الفنانين  إن  سلطان 
يــعــانــون مــن عـــدم تــوفــر قــاعــات 
لــعــرض أعــمــالــهــم الــفــنــيــة وشكا 
من عدم جاهزية بعض القاعات 
أكثر  مــنــذ  للصيانة  وخــضــوعــهــا 
مـــن عــــام لــيــقــتــصــر األمـــــر على 
بمساحة  وحــيــد  خــاص  جاليري 
مــســتــوى  إن  وقـــــال  مــــحــــدودة، 
التشكيليين  الــفــنــانــيــن  مــعــرض 
الـــــذي يـــقـــدم كـــل عــــام مــتــواضــع 
معايير  وجــود  عدم  بسبب 
المشاركة  األعمال  لتقييم 
ـــــوجـــــود لــجــنــة  ـــــب ب وطـــــال
خارجية  تحكيم 
لمنع وجود شبهة 
مــحــســوبــيــة  أي 
ــــــى  مـــــضـــــيـــــفـــــا إل
أنــــهــــم يــســمــعــون 
ســــــنــــــويــــــا بـــــأنـــــه 
ســـيـــكـــون هــنــاك 
لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 
خــارجــيــة، وتــمــنــى الــفــنــان 
قاعة  وجود  سلطان  أحمد 
عرض قطرية تتسع لمئات 
اللوحات وأن تكون مجهزة من 
نــاحــيــة اإلضــــــاءة بــشــكــل حــديــث 
بحيث ال تؤثر على اللوحات، كما 
تــواجــه  عــامــة  مشكلة  إلـــى  أشـــار 
الفنان القطري وهي عدم اقتناء 
الــجــهــات ألعــمــالــه، ولــفــت أيضا 

إلى ظاهرة سلبية.

نفسه ــي  ــن ــف ال ــل  ــم ــع ال قـــــّوة  بـــمـــدى  ــق  ــلّ ــع ــت ي الــســاحــة  ــى  ــل ع الــفــنــان  حـــضـــور  حـــســـن:  ــي  ــل ع

والفعاليات األنشطة  مــن  المزيد  تفعيل  خــالل  مــن  الــدعــم  زيـــادة  يجب  السليطي:  وضحى 

أحمد سلطانعبداهللا دسمالوضحى السليطيعلي حسن الجابر

أحمد السبيعي: 
حضور الفنان األجنبي 
لتقليد تراثنا يُؤّدي إلى 
ضياع هوّية قطر

عبداهللا دسمال: 
الفن التشكيلي 

القطري يمر بمرحلة 
األعمال الزائرة

خولة المناعي: تبادل 
الثقافات ال تتم باستقطاب 
األجانب وإّنما بمشاركة 
المبدعين القطريين
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ينقل   يــبــدو الــفــيــلــم الــوثــائــقــي فــيــلــمــاً 
التفاصيل  وتــبــدو  بــهــا،  يُــخــبــر  أو  حــيــاة 
الفكرة  تتبعنا  ما  إذا  المصداقية  شديدة 
والــمــوضــوع، هــذا الــوثــائــقــي الـــذي يعنى 
أكثر  ينقل  ثناياه  في  هو  الحقيقة  بنقل 
مـــن الــحــقــيــقــة، فــعــبــر فــيــلــمــيــن «عــيــد 
و»جلد  قنديل  لمعتز  الــفــرحــة»  بطعم 
حـــي» لـــفـــوزي صــالــح نــكــتــشــف الــحــيــاة، 

نتعرف على السعادة التي ال نعرفها.
بــصــوت اديـــث بــيــاف وعــبــر موسيقى 
فرنسية يبدأ فيلم «عيد بطعم الفرحة» 
لــنــكــتــشــف ســـعـــادة بــشــر يــعــيــشــون على 
هامش الحياة في منطقة اسطبل عنتر 
فقراً  األشد  بل  الفقيرة  المناطق  إحدى 
بعذوبة  بياف  تغني  القاهرة،  قلب  في 
صــوتــهــا وعــلــى لــحــن فــرنــســي يــتــراقــص 
التي  الــمــيــاه  عــربــة  تصل  حين  األطــفــال 
يـــأخـــذون مــنــهــا احــتــيــاجــاتــهــم مـــن مــاء 
بامتياز  راقصاً  استعراضاً  تراه  الشرب، 
وكأن بياف كانت تغني لهؤالء ولحلمهم 
مياهاً  يجدوا  أن  الحياة  حقوق  بأبسط 
الفيلم  تيمة  تصبح  التي  بياف  للشرب، 
الحياة،  عــن  بأغانيها  تعبر  الرئيسية، 
فــفــي حــيــن يــنــتــقــل الــفــيــلــم عــبــر أهــالــي 
للحياة،  ورؤيتهم  عنتر  اسطبل  وسكان 
طموحاتهم  بحياواتهم  الرضا  من  حالة 
على  الحصول  من  أكثر  تتجاوز  ال  التي 
أن  لنكتشف  العيد،  وكعك  الشرب  مياه 
الفقراء  عليها  يحصل  أن  يمكن  السعادة 
لطبيعة  ربـــمـــا  فـــقـــرهـــم،  اشـــتـــد  مــهــمــا 
اللحن الفرنسي تتحرك الصورة بنعومة 
ابتسامة  وتخلق  الـــروح،  تمس  شــديــدة، 
يملك  ال  الــذي  للمشاهد  الــبــكــاء،  بطعم 
ألسباب  يبتسم  أن  إال  الناس  هــؤالء  إزاء 
يمتد  الــروح  في  شــرخ  بينما  سعادتهم، 
بين العين التي تدمع والقلب الذي يفرح، 
االبــداع،  ودهشة  الصورة  واقعية  وبين 
نـــرى األطـــفـــال والــكــبــار عــلــى حــد ســواء 
وكأنهم راقصون في استعراض السعادة 
الفرنسية  ألحانها  في  بياف  صوت  على 
قسوتها،  كانت  مهما  بالحياة  تشي  التي 
يــحــكــي الــــبــــراء أشـــــرف الــمــنــتــج الــفــنــي 
للكاميرا  االســطــبــل  أهــل  اعــتــيــاد  للفيلم 
بعد  صنعوه  االعتياد  هذا  أيــام  عدة  بعد 
وعي صناع الفيلم من معد ومنتج فني 
لحظات  من  البسطاء  الرتباك  ومخرج 
ثابتة  الــكــامــيــرا  فــجــعــلــوا  هـــذه  الــتــوثــيــق 
من  يتمكنوا  حتى  أيــام  لعدة  ومــوجــودة 
جاء  الخجل،  وكسر  االعتياد  حالة  خلق 
الفيلم من إنتاج قناة الجزيرة الوثائقية 
 ٤٨ فــي  أيفيلمز،  شــركــة  منفذ  ومنتج 

في  دقيقة دون أن نرى الزمن محدداً 
حياة الشخصيات فنحن نرى حياواتهم 
وكــأنــهــا نــهــار ممتد بــال لــيــل، حــالــة من 
األمـــل الــتــى يــنــثــرهــا صــنــاع الــفــيــلــم عبر 
الــتــفــاصــيــل والــشــخــصــيــات الــتــى جـــاءت 
مــتــفــاوتــة فـــي الــعــمــر والـــوعـــي، وتــقــبــل 
التنوع  هــذا  المنطقة،  هــذه  فــي  الــحــيــاة 
أشـــار بــوضــوح لــفــريــق عــمــل كــبــيــر وراء 
لكننا  الــبــســطــاء،  هــــؤالء  ســـعـــادة  تــوثــيــق 
للحياة  حيلهم  نتجاهل  أن  نستطيع  ال 

والسعادة.
ـــيـــاف إلـــــى مــوســيــقــى  ومـــــن إديــــــث ب
الــمــولــد  فــي  المتعمد  والـــرقـــص  الــمــولــد 
حياة  مــن  الــمــدابــغ  أهــل  يــخــرج  الشعبي 
أشد قسوة في فيلم «جلد حي» لفوزي 
قاسية  صـــورة  فــي  الــحــيــاة  حيث  صــالــح 
ال نــتــخــيــل احــتــمــالــهــا، لــتــصــبــح الــحــيــاة 
هي  الحياة  مــعــادالت  وتــكــون  صــادمــة، 
صاخبة  تــأتــي  الــتــي  والموسيقي  الــمــرأة 
المدابغ  فــي  ووجـــد،  صوفية  عــن  تنبئ 
بسطاء مــن نــوع آخــر، يــرون فــي قسوة 
الــمــواد  مــع  يتعاملون  اعــتــيــاديــة،  الــحــيــاة 
خطورتها،  تناسب  ال  ببساطة  الكيماوية 
مع  امــتــزجــت  حــيــاواتــهــم  أن  يـــدركـــون 

قسوة  بين  التمييز  نستطيع  فال  القسوة، 
الــحــيــاة وقــســوتــهــم الــشــخــصــيــة، وكـــأن 
االنفصام  إلى  تحولوا  قد  البسطاء  هؤالء 
صغير  منهم  لكل  الحياة،  من  ليتمكنوا 
أما  الــحــب»الــمــرأة»  مــع  حكاية  وكبير 
الحياة فهي نافذتهم للحياة، وفى حين 
مخاطر  مــع  التعامل  فــي  الــيــوم  يمضى 
الــحــيــاة الــتــي تــصــبــح إحــــدى الــتــفــاصــيــل 
ـــأتـــي تـــفـــاصـــيـــل الـــخـــالص  الـــحـــيـــاتـــيـــة، ت
فـــي وجــــد روحـــــي فـــي مـــوالـــد األولـــيـــاء 
ومــوســيــقــى صــاخــبــة صــوفــيــة إلـــى أبعد 

حد.
الفيلم  مــخــرج  صــالــح  فـــوزي  يـــدرك 
قسوة ما يتعامل معه، ويتعمد نقل هذه 
الــقــســوة إلـــى مــشــاهــديــه فــتــأتــي الــصــورة 
واضح  عنف  عن  تكشف  صادمة،  حادة 
فحياواتهم  المدابغ  سكان  إليه  يضطر 
بها،  للمخاطرة  لحظة  كل  في  معرضة 
واضــح  بتباين  شخصياته  صالح  يختار 
بالخطر  واحــــد  واحـــســـاس  الــعــمــر،  فـــي 
والرغبة في الحياة، يهربون من الخطر 
إلــــى أطــــــراف الـــمـــدابـــغ لـــيـــؤكـــدون على 
وحديقة  المولد  ويصبح  أحياء،  كونهم 
من  الــتــأكــد  أيــقــونــات  بمثابة  الفسطاط 

التقاط األنفاس وكونهم أحياء يرزقون.
أشد  دوراً  الوثائقية  السينما  لتلعب 
ونقل  التاريخ،  توثيق  مجرد  من  عمقاً 
وجـــهـــات نــظــر حــــول مـــوضـــوع، فــيــأتــي 
لــهــؤالء الــذيــن يشكون  دورهــــا مــبــاغــتــاً 
هم  بينما  ومشاكلها  الحياة  هــوس  من 
من  كــثــيــراً  أعــلــى  درجـــات  فــي  يعيشون 
هـــؤالء الــبــســطــاء الــذيــن يــتــحــايــلــون على 
تفاصيل  فــي  عــنــهــا  ويــبــحــثــون  الــحــيــاة، 
بـــســـيـــطـــة تـــنـــســـيـــهـــم الــــشــــقــــاء، فــتــكــون 
الحياة  وحيلة  الـــروح  عــالج  الموسيقى 

مهما تنوعت اآلالت والعازفين.
فيلم جلد حي إنتاج شركة البطريق، 
وجاء إنتاجه بعيداً عن الفضائيات، ربما 
حياة،  تفصيلة  السينما  كون  عن  تأكيداً 
بــغــض الــنــظــر عــن جــهــة االنــتــاج وطــرق 
الــــعــــرض، لــكــن هــــذا االنــــتــــاج الـــحـــر لم 
عمل  فريق  أو  مــحــدودة،  ميزانية  يعن 
صغيرا كما تتسم أفالم االنتاج المستقل، 
تجسد  دقيقة   ٤٧ عبر  جــاء  الفيلم  لكن 
ستة أيام في حياة أهل المدابغ، وزخم 
في التفاصيل، يساهم في شروخ الروح 
بشخصياته  الــفــيــلــم  انــتــهــى  وإن  حــتــى 

يتمايلون على أنغام لحن صوفي.
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حــيلة مــن أجــل الحــياة

القوة والضعف بين الجنسين
عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن عــبــثــيــة 
احتدم  الذي  البيزنطي  الجدل 
يـــــومـــــاً حــــــول كـــــم مـــــن مـــالك 
على  معاً  الرقص  باستطاعتهم 
رأس دبوس، وما إلى مثل هذا 
الــشــطــح مـــن االخـــتـــالف حــول 
مــاهــيــة وجــنــس الــمــالئــكــة، إال 
أن عبثية تلك الطروح لم تمنع 
بيزنطة  فــالســفــة  مــن  طــائــفــة 
ونــــفــــراً مــــن رجــــــال الــكــنــيــســة 
مـــن طـــرحـــه والـــتـــنـــازع حــولــه 
إفــراغ  إلــى  النهاية  في  أدى  ما 
االمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة في 
بيزنطة من مضمونها الفكري 
حـــــتـــــى تـــــــهـــــــاوت حــــاضــــرتــــهــــا 
تحت  كالهشيم  القسطنطينية 
لجيوش  الــمــحــكــمــة  الــضــربــات 
طالما  الــتــي  وهــي  عــثــمــان،  آل 
ــــت عـــصـــيـــة مـــنـــيـــعـــة عــلــى  كــــان
االقتحام.  عــن  فضالً  الهزيمة 
من  تــتــردد  العبثية  هــذه  بمثل 

حــيــن إلــــى آخــــر أصـــــوات من 
مكر  في  تتساءل  وهناك  هنا 
الشيطان  جنس  حول  متكلف 

مـــــــوحـــــــيـــــــة بــــتــــأنــــيــــث 
الـــشـــيـــطـــان لــتــغــمــز بــه 
من قناة األنثى دامغة 
بالتماهي  وإيــاه  إيــاهــا 
حـــــــد الـــــــــذوبـــــــــان فـــي 

بــعــضــهــمــا الــبــعــض وصــــوالً 
إلى التجسد السافر على شكل 
امـــرأة مــن بــنــي آدم، ومــثــال 
هذا ما هو وارد في سرديات 
التي  اإلسرائيلية  الميثولوجيا 
قـــصـــت حـــكـــايـــة الــــطــــرد مــن 
مسؤولية  حواء  وحملت  الجنة 
حين  في  ذلــك،  وراء  الوقوف 
زيـــن  مــــن  هــــو  الـــشـــيـــطـــان  أن 
بتدبير جهنمي لكال الزوجين 

الـــســـعـــيـــديـــن تــــنــــاول الــفــاكــهــة 
معاً  بذنبهما  فأهبطا  المحرمة 
جـــاءت  هــنــا  مـــن  األرض.  إلـــى 

األزلـــي  الــخــلــط  سطحية  ربــمــا 
واألنثى  الشيطان  بين  المتعمد 
لإلدانة  المسبق  التبرير  بغرض 

الغواية  قاعدة  على  المزمعة 
الـــمـــزعـــومـــة، فــــي حـــيـــن أن 
محضة  ذاتــيــة  حالة  الــغــوايــة 
تــنــبــع مــــن داخــــــل نــفــس 
تــأتــي  وال  اإلنــــســــان 
مـــــــن خـــــارجـــــهـــــا، 
فــــــلــــــكــــــل امـــــــــــــرٍئ 
شــيــطــانــه الــقــابــع في 
بين  هنا  فــرق  وال  ســرائــره 
ذكـــر أو أنـــثـــى، فــكــيــف يــكــون 
الــحــال إذا مـــارس أحــدهــم أو 
تجاه  اإلغوائي  الفعل  إحداهن 
آخر أيا كان دون أن يصادف 
ذلـــك اإلغــــواء هـــوى فــي نفس 

ذلك اآلخر؟
مــهــمــا يــكــن مـــن أمـــــر، أو 
ـــكـــن حــــريــــا بـــالـــتـــجـــربـــة  لـــــم ي
ـــيـــة وقـــــد بـــلـــغـــت كــمــا  ـــســـان اإلن
ـــزعـــم آفــــاقــــاً غـــيـــر مــســبــوقــة  ت
مـــن الـــوعـــي والــفــهــم والــنــضــج 
لــمــثــل  تـــتـــصـــدى  أن  ـــســـانـــي  اإلن

السائدة  الفكرية  الوثنية  هــذه 
رغــم  ـــتـــي  وال آدم،  عــهــد  مــنــذ 
واألخالقيات  الروحانيات  كل 
اآلدمــيــة  الــســاللــة  عرفتها  الــتــي 
القوة  لقانون  خاضعة  تــزال  ال 
الذي فرق ما بين الجنسين في 
األقوى  الطرف  لصالح  القيمة 
جــــســــديــــاً، فـــكـــانـــت الــمــغــالــطــة 
ـــتـــي بـــاتـــت مـــحـــوراً  الـــكـــبـــرى ال
لـــخـــالف انــــتــــهــــازي جـــعـــل مــن 
أسست  مواجهة  ساحة  الجسد 
التي  الشائعة  الذكورية  للعقلية 
وضعت اإلناث في مرتبة دنيا، 
مواطن  ســائــر  ذلــك  على  اتــفــق 
ــــســــانــــي زمــــانــــاً  ــــمــــاع اإلن االجــــت
بــدرجــات  تــجــلــى  وإن  ــاً  ومــكــان
بحكم  شتى  وأشكال  متفاوتة 
اخــــتــــالف الـــــظـــــروف الــبــيــئــيــة 
والــــصــــيــــغ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، فــظــل 
قـــانـــون الـــقـــوة دائـــمـــا هـــو سيد 
الــمــوقــف فــي قــديــمــهــا كــمــا هو 

فــي حــديــثــهــا. فــي امــتــداد غير 
حيث  الــغــاب  لــشــريــعــة  طبيعي 
فيه  الــمــزعــوم  الــقــوي  يستعبد 
استحالت  المفترض  الضعيف 
مــعــه مــنــظــومــة الـــــزواج (وهــي 
ـــر  اإلطـــــــــار االجــــتــــمــــاعــــي األكـــث
بــســاطــة وشـــيـــوعـــاً بــيــن الــنــاس 
لــلــعــالقــة بــيــن الــجــنــســيــن) إلــى 
شريكين  بين  مصارعة  حلبة 
تفوقه  إثــبــات  منهما  كــل  يــريــد 
ـــوعـــي عـــلـــى اآلخــــــر بــحــيــث  ـــن ال
كــادت  أو  النهاية  فــي  أطيحت 
تنقرض  أن  الزوجية  مؤسسة 
الــذي  وطـــأة «الــرضــوخ»  تحت 
شطريها  أحــد  مــعــه  سيتالشى 
مـــا لـــم يـــرفـــع رايـــــة الــعــصــيــان 
غير  الـــتـــمـــرد  ســيــف  ويــمــتــشــق 
مـــبـــاٍل بــجــلــد الــتــقــالــيــد ورجـــم 

له. المجموع 
البريطاني  الــفــيــلــســوف  كــان 
ــيــوارت مـــل» رجـــًال  «جــــون ســت

حــقــوقــيــاً مــدافــعــاً عــن الــحــريــة 
بها، وقد كرس حياته  ومنادياً 
ــاتــه فـــي الــمــطــالــبــة  ــاب وجــــل كــت
األول  كــــتــــابــــه  فـــــوضـــــع  بـــــهـــــا، 
بالثاني  ليتبعه  الــحــريــة)  (عــن 
(اســتــعــبــاد الـــنـــســـاء) وكـــأنـــه قد 
قـــــرن بـــيـــن حــــريــــة الــمــجــتــمــع 
استمر  وقــد  الــمــرأة،  وتــحــريــر 
المنادية  لمبادئه  وفــائــه  على 
بـــحـــقـــوق الــــمــــرأة كـــنـــد مـــســـاٍو 
لــلــرجــل ال تــمــيــيــز بــيــنــهــمــا في 
شـــيء. وهــو األمـــر الـــذي جعله 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر مثار 
وما  بـــالده  فــي  الــقــوم  سخرية 
جملة  من  كــان  حيث  وراءهـــا، 
التندر  سبيل  على  بــه  اتــهــم  مــا 
من  يــقــف  إنــمــا  أنـــه  واالزدراء 
الــــمــــرأة مـــواقـــفـــه تـــلـــك بــســبــب 
فـــتـــوره الــجــنــســي الـــــذي جــعــلــه 
وال  كالنساء،  ويتصرف  يفكر 
رغم  المعلب  االتهام  هذا  يزال 

الساعة.  حتى  جاهزاً  سخافته 
ولكن ..

مفهوم تماماً جنوح المغلوب 
والتصرف  بل  غالبه  تقليد  إلى 
ـــــمـــــامـــــاً، واســـــتـــــعـــــارة  مــــثــــلــــه ت
مواجهته  فــي  وأدواتـــــه  آلــيــاتــه 
مـــن بــــاب عـــل وعـــســـى، وهـــذا 
تــمــامــاً مــا تــقــوم بــه الــحــركــات 
الــنــســويــة الـــمـــعـــاصـــرة ولــفــيــف 
في  والكاتبات  الناشطات  مــن 
مــجــال حــقــوق الـــمـــرأة عــنــدمــا 
المتمردات  أولــئــك  كــل  تنتهج 
مــنــاهــج إشــكــالــيــة عــلــى أرضــيــة 
شك  وال  الـــتـــي  الــمــنــاكــفــة  مـــن 
إلى  النسوية  بالحقوق  ستذهب 
بناتها  أيــدي  وعلى  رجعة  غير 
من  وهن  متناسيات  أنفسهن، 
يــفــتــرض بــهــن كــونــهــن األكــثــر 
أن الــتــطــرف في  وفــهــمــاً  وعــيــاً 
ســبــيــل أيـــــة قــيــمــة هــــو أقــصــر 

بها. اإلطاحة  إلى  السبل 

الثورة  مــع  الترجمة  عالم  فــي  ظهرت 
الـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة مـــهـــنـــة جـــــديـــــدة: مـــديـــر 
مـــشـــروع الــتــرجــمــة. ورأيـــنـــا فـــي الــمــقــال 
 (٢٠١٢/٣/٦ الـــثـــالثـــاء   ،]) الـــســـابـــق 
الــعــمــل الــتــحــلــيــلــي األولــــي الــــذي يــقــوم به 
مــديــر مــشــروع الــتــرجــمــة قــبــل االنــطــالق 
والــمــتــمــّثــل فـــي تــحــديــد أربـــعـــة عــنــاصــر: 
مجال االختصاص، عدد الكلمات، وعورة 

النص، والمدة الزمنية للتنفيذ. 
أن يسّلم مدير مشروع الترجمة النّص 
أمر  فهذا  مترجم،  إلى  ترجمته  المزمع 
تفرض  الصناعة  متطلبات  لكّن  بسيط! 
على  النص  تقسيم  الحاالت  جّل  في  عليه 
أكــثــر مـــن مــتــرجــم، فــتــبــدأ الــتــعــقــيــدات. 
ـــقـــرار الــــذي يــبــدو  والــحــقــيــقــة أّن هــــذا ال
جزئية فــي حــد ذاتــه هــو فــي واقــع األمــر 
ســــّر تـــفـــّوق الـــغـــرب عــلــيــنــا فـــي الــمــجــال 
بلد  سنويا  ينتج  لماذا  ويفّسر  الترجمي، 
التي  ذاتــهــا  الترجمات  عــدد  واحــد  غــربــّي 
مجتمعة.  الــعــربــيــة  الــبــلــدان  كـــّل  تنتجها 
تقسيم  عند  المدير  تعترض  عقبة  هناك 
العمل على أكثر من مترجم وهي تناسق 
ذاتها  المصطلحات  واســتــخــدام  األســلــوب 
في النص الواحد. وتتمثل اآللية المعتمدة 
لـــحـــّل هـــــذا اإلشــــكــــال فــــي إنــــشــــاء مــســرد 
ــطــلــق عــلــيــه:  ثــنــائــي الــلــغــة وتــحــريــر مـــا يُ
تطبيقيا:  مــثــاال  لــنــرى  األســلــوبــي.  الــدلــيــل 
ذاتــه  النص  على  مترجمين  أربــعــة  يعمل 
المقّسم إلى أربعة أجزاء، ويراجع عملهم 
بالدليل  المترجمون  يلتزم  واحد.  مراجع 
التحريري  الــخــط  يــحــدد  الـــذي  األســلــوبــي 
وما  المطلوب  والتعبير  اللغة  ومــســتــوى 
مفردة  اعترضتهم  وكّلما  تالفيه،  يجب 
اصطالحية أو كلمة معقدة يسجلونها في 
يرسل  المقترحة.  ترجمتها  مــع  المسرد 
مساردهم  األسبوع  في  مرة  المترجمون 
ثــنــائــيــة الــلــغــة إلـــى الــمــراجــع الــــذي يختار 
األربعة  المسارد  ويجمع  واحـــدة  ترجمة 
المسرد  ويــوّزع  معتمد،  واحــد  مسرد  في 
الذين  األربــعــة  المترجمين  على  النهائي 
الـــمـــفـــردات  إال  مـــنـــذئـــذ  يــســتــخــدمــون  ال 
األربعة  النصوص  تصل  ولّما  المعتمدة.. 
من  مــجــدًدا  يتأكد  المراجع  إلــى  النهائية 
وال  المفردات.  وتــســاوق  األســلــوب  تناسق 
المراجع  النص  تسليم  إّال  ذلــك  إثــر  يبقى 
في  الضليع  اللغوي  المدقق  إلى  المتناسق 
سالمة  من  ليتثبت  إليها  المترجم  اللغة 

اللغة واألسلوب.. هذه اآللية المعتمدة في 
العشرين  الــقــرن  ثمانينيات  منذ  الــغــرب 

والتي تسمح بإنتاج الكّم والكيف.
وتـــجـــدر اإلشـــــارة إلـــى أّن هـــذه اآللــيــة 
اإلنــتــاجــيــة مــعــتــمــدة فـــي جـــّل الــمــجــاالت 
الـــمـــعـــرفـــيـــة مــــن الــــطــــب إلـــــى الــهــنــدســة 
لكّنها  الخ..  واالقتصاد  والقانون  والتقنية 
ال تُستخدم في النصوص األدبية التي لها 
اللغوي  األسلوب  ويكون  أخرى  متطلبات 

فائق األهمية فيها.
تنتج  ترجمة  مكاتب  الغرب  في  توجد 
يومًيا،  كلمة  ألــف  مئة  إلــى  خمسين  مــن 
صفحات  حددنا  وإذا  ذلــك.  من  أكثر  بل 
الواحد  الترجمة  فمكتب  كلمة،   ٢٥٠ فيها 
وما  صفحة.  بأربعمئة  كتابًا  يوميا  ينتج 
المعرفي  اإلنــتــاج  هــذا  بــلــوغ  أّن  شــّك  مــن 
وتــوافــر  لــلــعــمــل  صـــارًمـــا  تنظيما  يــتــطــلــب 
المترجمين  مــن  عريضة  بيانات  قــاعــدة 
الــمــتــمــرســيــن والــمــراجــعــيــن والــمــدقــقــيــن 
ــغــرافــيــك الــذيــن  الــلــغــويــيــن ومــصــمــمــي ال
يــعــالــجــون الـــصـــور والــــجــــداول والـــرســـوم 
عــادلــة  مــعــامــالت  يتطلب  كــمــا  وغــيــرهــا، 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى عــــقــــود تـــضـــبـــط بــــوضــــوح 
آجــــال الــتــســلــيــم وأجـــــور الــعــمــل واحـــتـــرام 
الـــخـــصـــوصـــيـــة، وغـــيـــر ذلـــــك مـــمـــا يــيــســر 
يعمل  الــفــرد  ويــجــعــل  اإلنــتــاجــيــة  العملية 
ضــمــن فـــريـــق مــتــكــامــل يـــعـــرف فــيــه كل 
عنصر ما له وما عليه... إّنها خلية النحل 
لكّننا  عملها  آلية  نــرى  ال  التي  المعرفية 

نشاهد العسل الذي تنتجه.
وقــــد تــفــّطــنــت األوســـــــاط األكــاديــمــيــة 
ســوق  فـــي  الـــمـــمـــارســـة  أّن  إلــــى  ــغــربــيــة  ال
التنظير  على  وكيفا  كما  تفّوقت  الترجمة 
األكـــاديـــمـــي. وهـــكـــذا الــتــفــتــت الــجــامــعــات 
الغربية المرموقة إلى الخبراء الميدانيين 
فـــي الــتــرجــمــة وأدرجــــــت مــحــاضــراتــهــم 
فيها  يــتــعــّلــم  تــطــبــيــقــيــة  ورشــــــات  ضــمــن 
الـــطـــالب مــتــطــلــبــات صــنــاعــة الــتــرجــمــة، 
لالنخراط  تخرجهم  لــدى  يؤّهلهم  مــّمــا 
إّننا  الترجمة.  صناعة  ســوق  في  مباشرة 
ــــدراســــات الــتــرجــمــيــة  ال نــنــفــي جـــــدوى ال
في  مطالبون  لكّننا  وأهميتها،  النظرية 
الجانب  إلــى  االلتفات  إلــى  العربي  العالم 
التذكير  إلــى  يحملنا  مــا  وهــو  التطبيقي، 
بـــالـــقـــاعـــدة الـــذهـــبـــيـــة فــــي هـــــذه الــمــهــنــة 
ال  أو  مـــمـــارســـة  الـــشـــريـــفـــة: «الـــتـــرجـــمـــة 

تكون».

يرصدها: عبدالودود العمراني

إدارة مشاريع الترجمة (٢- ٣)

ينقلها - محمود الباتع

(١)   

آفاق ثقافيةآفاق ثقافية

تكتبها: 
عزة سلطان 
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الفن يُعاني من غياب رعاية  للثقافة يتولّد معها اإلبداع
يـــجـــدد الـــبـــيـــرق الــثــقــافــي فـــي زاويــــــة «رأيـــــان 
الــمــثــقــفــيــن  وأفـــكـــار  رؤى  اســـتـــعـــراض  وقــضــيــة» 
القطري  والفني  الثقافي  المشهد  حول  والفنانين 
بــشــكــل عـــام مـــن خـــالل طـــرح وجـــهـــات نــظــرهــم 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــضـــايـــا، وفــــي هــــذه الــحــلــقــة 
نادية  الفنانة  مع  المالك  سلمان  الفنان  نستضيف 
تدهور  أو  تطور  في  آراءهما  ليقدما  المضيحكي 
على  كـــان  إذا  ومـــا  والــثــقــافــيــة،  الــفــنــيــة  الــحــركــة 
الفنان أن يلتزم بتعليمات المخرج أم يخرج عن 
المسرحي،  الديكور  تقديم  في  ويبتكر  المألوف 
للمهن  جمعية  إلــى  الفني  الــوســط  حاجة  ومــدى 
تخصيص  ضــــرورة  عــن  تــحــدثــا  كــمــا  الــتــمــثــيــلــيــة، 

مــــوازنــــة لـــدعـــم الــفــنــانــيــن الــحــالــيــيــن وتــأهــيــل 
الــشــبــاب الــصــاعــديــن وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا 

واألحالم والطموحات التي عبرا عنها في 
المميزة. الحلقة  هذه 

كتب - أشرف مصطفى :

نادية المضيحكيسلمان المالك

الفنان القطري يُعاني من 
غياب المؤسسات التي 

تتبّنى التجارب التشكيلية

االهتمام بالجانب 
المحلي هو األولى من 
الفعاليات المستوردة

الفن  لــحــال  الــمــوجــز  تقييمك  مــا  ڈ  
قطر؟ في  والثقافة 

- قـــــال الـــمـــالـــك: هـــنـــاك مـــثـــل يــقــول 
«أسمع جعجعة وال أرى ِطحناً».. مشيراً 
ضجيج  وجــود  مــن  الــرغــم  على  أنــه  إلــى 
ثــقــافــي إال أنــــه يــفــتــقــد الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
عــن أمــنــيــاتــه بـــأن يتم  ــراً  لــلــثــقــافــة، مــعــّب
وقــاعــات  مــســرحــيــة  عـــرض  دور  إنـــشـــاء 
أنحاء  تـُـغــّطــي  التشكيلية  للفنون  عــرض 
من  وغيرهما  والوكرة  الخور  في  قطر 
عادل  بشكل  التوزيع  يتّم  بحيث  المناطق 
للثقافة  حقيقية  حضانات  هناك  وتكون 
ذلك  أن  إلــى  ولفت  اإلبــداع،  معها  يتوّلد 
في  الــراكــدة  المياه  بتحريك  الكفيل  هو 
تــلــك الــمــنــاطــق الـــتـــي ال تــجــد االهــتــمــام 
الــكــافــي عــلــى الــمــســتــوي الــثــقــافــي، وشــّدد 
على  المسؤولون  يعمل  أن  ضــرورة  على 
المواطن  حياة  آلية  ضمن  الثقافة  جعل 
يجب  وقـــال:  المناطق  هــذه  فــي  الــعــادي 
وال  الــنــاس  لكل  واإلبـــداع  الفكر  يُــتــاح  أن 
يُقّدم في إطار نخبوي أو لفئة قليلة من 
الــمــواطــنــيــن، كــمــا عــّبــر عــن أمــنــيــاتــه بــأن 
كاحتياج  الشمولي  بشكلها  الثقافة  تُقّدم 

عام. اجتماعي 
نادية  الفنانة  علقت  ذاته  السياق  وفي 
الــمــضــيــحــكــي قــائــلــة: فـــي الــســابــق كــانــت 
المجلس  بــهــمــا  يــخــتــص  والــفــن  الــثــقــافــة 
فنجد  اآلن  أما  والفنون  للثقافة  الوطني 
تفّرعات عديدة تتمّثل في جهات ثقافية 
أن  من  الرغم  على  أنه  وأكدت  مختلفة 
الثقافية  العملية  تُــثــري  الــتــفــّرعــات  تلك 
إستراتيجيتها  توحيد  إلى  تحتاج  أنها  إلى 
والــعــمــل عــلــى الـــوصـــول لــنــتــائــج واحــــدة، 
وطـــالـــبـــت الــمــضــيــحــكــي بـــــزيـــــادة عـــدد 
الثقافية  المجاالت  كل  في  المهرجانات 
من  بالرغم  أنه  مؤّكدة  المحلية  خاصة 
أن  إال  عالمية  فعاليات  إيــجــاد  ضـــرورة 
االهــتــمــام بــالــجــانــب الــمــحــلــي هــو األولـــى 
الــمــواطــن  إشـــبـــاع  يــتــّم  لـــم  إذا  مــضــيــفــة: 
الـــقـــطـــري مـــن ثــقــافــتــه كــيــف نـُـــقــــّدم لــه 
المضيحكي  وعّبرت  اآلخــريــن،  ثقافات 
الدوحة  مهرجان  يعود  بأن  أمنياتها  عن 
الـــثـــقـــافـــي مــــن جـــديـــد لــلــمــســاهــمــة فــي 
وقالت  والثقافية،  الفنية  الحركة  إثــراء 
مهرجاناتنا  زيــادة  على  نعمل  أن  علينا 

بعضها. نُلغي  أو  نقللها  أن  ال  وفعالياتنا 
والــــفــــنــــان  الـــمـــثـــقـــف  تــــضــــع  ــــــن  أي ڈ  
بفناني  مقارنته  تــّمــت  مــا  إذا  الــقــطــري 

المجاورة؟ الدول 
- الــفــنــان ســلــمــان الــمــالــك رأى أنـــه ال 
على  جّيد  بشكل  تعمل  مؤسسات  تـُـوجــد 
المسرحية،  أو  التشكيلية  التجارب  تبنى 
فردية  اجــتــهــادات  كلها  أنــهــا  إلــى  مشيراً 
ــكــافــح ويــخــلــق  لــلــفــنــان الــقــطــري الــــذي يُ
الخليجي  المستوى  على  لنفسه  الفرص 
الــجــهــات  ـــبـــادر  تُ أن  وتــمــّنــى  والـــعـــربـــي، 
وتعمل  القطري  الفنان  برعاية  الرسمية 
وعالمياً،  وعربياً  خليجياً  تسويقه  على 
أن ذلـــــك هــــو مــــا ســيــضــمــن لــه  مــــؤكــــداً 
في  وأضـــاف:  وخــارجــيــاً،  محلياً  النجاح 
القطري  الفنان  يكن  لم  إذا  الحالة  هذه 

األوائل. من  سيكون  األولى  المرتبة  في 
مـــن جــانــبــهــا أكــــدت الــمــضــيــحــكــي أن 
مكانته  لــه  الــقــطــري  والــمــبــدع  الــمــثــقــف 
الـــمـــعـــروفـــة فــــي قـــطـــر وخـــــــارج قــطــر، 
لكن  التشكيلية  الفنون  مجال  في  خاصة 

لديهم  تتكّون  حتى  تشجيعهم  من  البــد 
الـــجـــرأة الــتــي تُــمــّكــنــهــم مـــن االســتــمــرار 
لدينا  وأضافت:  والتفّوق،  المنافسة  في 
أن  على  قادرون  هم  من  المبدعين  من 
يُزاحموا نظراءهم في الدول المجاورة، 
وحــضــورهــم فــي الــمــلــتــقــيــات الــخــارجــيــة 
يُـــــشـــــّرف الـــحـــركـــة الـــفـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 

القطرية.
ڈ  هل تؤمن باختالف اآلراء؟ ولماذا؟

اآلراء  باختالف  أؤمــن  المالك:  قــال   -
خــاصــة بــحــكــم عــمــلــي فـــي مــجــال رســم 
الــكــاريــكــاتــيــر، كــمــا أنــنــا نــحــيــا فــي وطــن 
التعبير  حــريــة  واحــتــرام  بالحرية  ينعم 
اإليمان  فإن  لذلك  اآلخر،  الرأي  وسماع 
وجــهــات  ــفــســد  يُ ال  اآلراء  اخـــتـــالف  بــــأن 

بلدنا. في  عامة  سمة  النظر 
أّمـــا الــفــنــانــة نــاديــة الــمــضــيــحــكــي فقد 
لــلــوّد  يُــفــســد  ال  الــــرأي  اخــتــالف  أن  رأت 
ــنــي أقــبــل  قــضــيــة وأضــــافــــت: لـــذلـــك فــإن
يصل  اآلراء  فــاخــتــالف  مــعــي،  االخــتــالف 
األمــر.  نهاية  في  الحقيقة  إلــى  دائماً  بنا 
وجهة  لديه  إنسان  كل  أن  إلــى  وأشــارت 

نــظــر يــجــب االســـتـــفـــادة مــنــهــا، 
يُــفــيــد  لــــآلخــــر  االســــتــــمــــاع  وأن 

اإلنسان ويعلمه حتى إذا لم يقتنع 
الجميع  على  يجب  مضيفة  بآرائه، 

العمل  يتم  لــم  لــو  حتى  اآلراء  تقبل 
بها.

ـــؤّدي  ڈ  مــصــمــم الــديــكــور الـــذي ُي
أفضل  المخرج  منه  يطلبه  كما  دوره 

ويبتكر  الــمــألــوف  عــن  يــتــمــّرد  الـــذي  أم 
مختلفة؟ أساليب 

الديكور  مصمم  أن  المالك  أوضــح   -
فـــي عــمــلــيــة  يــجــب أن يـــكـــون مــســاهــمــاً 
بالتأليف  يقوم  حيث  المسرحي  التأليف 
النص  فــي  الــمــكــتــوب  للمشهد  الــبــصــري 
المؤلف  كتبه  لما  بصرية  قــراءة  فيقّدم 
الديكور  مصمم  على  يشترط  وأضــاف: 
حرفية  ترجمة  مجّرد  يقدم  أّال  الجّيد 
لـــمـــا كـــتـــبـــه الــــمــــؤلــــف فـــــي اإلرشــــــــــادات 
الــمــســرحــيــة بــل يـُـمــكــنــه فــقــط االســتــعــانــة 
يتعارض  ال  حــتــى  الــعــريــضــة  بــالــخــطــوط 
بحيث  لــلــمــســرحــيــة  الــعــامــة  الـــرؤيـــة  مـــع 
يــخــدم الــديــكــور رؤيـــة الــمــخــرج ويــكــون 

للعمل. اإلبداعي  السياق  داخل 
أن  أكـــدت  المضيحكي  نــاديــة  الفنانة 
جرأة  دائماً  لديه  تكون  أن  يجب  الفنان 
التقّيد  ورفــضــت  الــفــنــيــة  مــعــالــجــاتــه  فــي 
مع  التعامل  أن  على  مــشــّددة  بالمألوف 
أكثر  بشكل  يتم  أن  يجب  الفني  العمل 
ـــة ويــتــمــتــع بــــإبــــداع الـــفـــنـــان حــتــى  مـــرون

الجماعي. اإلبداعي  للعمل  يضيف 
ذو  الــفــنــي  الــعــمــل  أفـــضـــل  أّيـــهـــمـــا  ڈ  
يتكون  الــذي  أم  سلفاً  المحددة  الــرؤيــة 

إنجازه؟ في  البدء  بعد 
- قــــال الـــمـــالـــك: فـــنـــون الـــحـــداثـــة في 
الــخــمــســيــن عــــام األخــــيــــرة أصـــبـــحـــت ال 
تضع  والتي  الكالسيكية  القواعد  تتحّمل 
الفني،  العمل  إنجاز  طريقة  على  القيود 
المتدفقة  الــمــشــاعــر  أصــبــحــت  مــضــيــفــاً: 
وهو  تقوده،  التي  هي  العمل  تنفيذ  أثناء 
الــخــروج عــن الــنــص الـــذي أراه مــشــروع 
ويــــخــــدم فـــكـــرة الـــعـــمـــل الـــتـــي حـــددهـــا 
ضــرورة  على  ونـــّوه  الــبــدايــة،  فــي  الفنان 
وليست،  روحـــه  مــن  الــفــنــان  يضيف  أن 
وتتجه  تتغّير  أن  يجب  اللوحة  أن  مؤكداً 
بدأت  كما  تستمر  وال  أخرى  مناحي  إلى 
وتتشكل  تــدفــق  التنفيذ  أثــنــاء  فــاألفــكــار 
رؤى جديدة مصدرها روح المبدع ذاته.   
الــفــكــرة  أن  الــمــضــيــحــكــي  رأت  فــيــمــا 
خاللها  من  البدء  يتم  أن  يجب  التي  هي 
أثناء  الفنان  مزاجية  ذلــك  بعد  يأتي  ثم 
عن  بعيد  بالعمل  تذهب  قد  والتي  العمل 

البداية.  في  الفنان  قصده  يكون  قد  ما 
في  الــفــنــان  ُيــفــّكــر  أن  يــجــب  هــل  ڈ  
يقوم  الــذي  الفني  للعمل  المادي  الربح 
بالحرص  يكتفي  أن  عليه  أم  بــإبــداعــه 

فني راٍق؟ على إنجاز عمل 
بداياته  في  فنان  أي  أن  المالك  أّكد   -
أعماالً  يقبل  قد  ولذلك  االنتشار،  يُريد 
على  يــســتــمــر  أن  لــكــن  الــمــســتــوى،  دون 
إلى  مشيراً  بعينها،  الخسارة  تكون  ذلك 
محط  يُــصــبــح  يــنــجــح  عــنــدمــا  الــفــنــان  أن 
أنــظــار الــــرأي الــعــام وفــّنــه الــجــّيــد فقط 
في  وأضــاف:  التاريخ،  يُسّطره  الذي  هو 
يعمل  أن  يختار  الذي  العمل  أن  اعتقادي 
عنه  يبعد  ســوف  عناية  بغير  الفنان  بــه 
الــجــمــهــور وعــنــد ذلـــك ســيــخــســر الــفــنــان 

الـــكـــثـــيـــر عــــلــــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن 
معاً. واألدبي  المادي 

أن  الــمــضــيــحــكــي  رأت  بــيــنــمــا 
واحدة،  لعملة  وجهان  والفن  المادة 
وكـــلـــمـــا حـــصـــد الـــفـــنـــان نــتــيــجــة جــهــده 
اإلبداعي،  مشواره  مواصلة  على  حرص 
على  تُعينه  الــتــي  هــي  الــمــادة  أن  مــؤكــدة 
من  مــانــع  ال  وأضــافــت:  عمله،  مــواصــلــة 
أن يحرص الفنان على أن يجمع ما بين 
إلى  الفتة  راقية،  أعمال  وتقديم  المادة 
أن تلك االستفادة المادية للفنان ال غنى 
خاصة  اإلبداعي،  مشواره  لمواصلة  عنها 
جــهــده،  وراء  مـــن  عــــائــــداً  يــجــد  عــنــدمــا 
وبــالــرغــم مــن أن الـــمـــاّدة لــيــســت الــغــايــة 
فني  مــشــروع  لــتــحــقــيــق  وســيــلــة  أنــهــا  إال 

وإنساني.
بالشكل  االهــتــمــام  ــفــّضــل  تُ أّيــهــمــا  ڈ  

الموضوع؟ أم  والفني  الجمالي 
- قـــال الــمــالــك: لــُيــنــجــز الــفــنــان عــمــالً 
بموضوع  يــأتــي  أن  عليه  يجب  متكامالً 
ـــد يُـــرافـــقـــه شـــكـــل جـــمـــالـــي، وأشـــــار  جـــّي
إلــــى أن الــمــتــلــقــي يــجــذبــه فـــي الــبــدايــة 
الــشــكــل الــجــمــالــي وعــنــد ذلـــك يــســتــغــرق 
فــي مــوضــوع الــلــوحــة، فـــإذا كــانــت بــدون 
مــوضــوع أصــبــحــت كـــاإلطـــار الـــفـــارغ من 
والمضمون  الشكل  أن  إلى  الفتاً  محتواه، 
الفني  العمل  أســاس  يكونان  الــلــذان  هما 

اآلخر. عن  أحدهما  يستغني  وال  الناجح 
ذلك  في  المالك  المضيحكي  وأّيــدت 
عمل  أي  أساس  هو  الموضوع  أن  مؤّكدة 
فني وأن الشكل الجمالي هو الذي يُكمل 
ضرورة  على  وشّددت  الجّيد،  الموضوع 
يهتم  وال  معاً  باالثنين  الفنان  يهتم  أن 

اآلخر. حساب  على  بأحدهما 
بحاجة  نــحــن  هــل  اعــتــقــادك  فــي  ڈ  

الفنية؟ للمهن  لجمعيات 
- أّكد الفنان سلمان المالك أن الساحة 
وإشهار  إلقامة  ماسة  حاجة  في  الفنية 
تملك  ال  الــتــي  الــفــنــيــة  لــلــمــهــن  جــمــعــيــات 
التي  هي  الجمعيات  تلك  أن  مؤّكداً  ذلك 
مـــن شــأنــهــا أن تــجــمــع شــتــات الــفــنــانــيــن 
اللوائح  تضع  أن  بعد  عملهم  لهم  وتُنّسق 
والـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تُـــســـاهـــم فـــي الــتــنــمــيــة 
إلى ضرورة العمل على  الثقافية، مشيراً 
إيـــجـــاد جــمــعــيــة لــلــمــســرحــيــيــن حــيــث إن 
الفنية  الحركة  تطوير  في  سُيسهم  ذلك 
المسرح  أن  خاصة  عام  بشكل  قطر  في 

أبوالفنون.
كذلك أكدت المضيحكي أن أي مهنة 
تحت  يجمع  كيان  أو  جمعية  إلى  تحتاج 
مطالبهم  ويحقق  بــه  العاملين  مظلته 
تحقيق  أن  وأكـــدت  مصالحهم  ويــرعــى 
الـــفـــنـــانـــون  يــــتــــوّحــــد  أن  يـــتـــطـــلـــب  ذلــــــك 
ويــعــمــلــون مــعــاً عــلــى إقــامــتــه وأضــافــت: 
يعمل  ان  عــلــيــه  الــكــيــان  هـــذا  قــيــام  عــنــد 
باستراتيجية تضمن النجاح للمهنة الذي 
نجاح  أن  إلى  وأشــارت  أجلها،  من  أُقيم 
التشكيلية  لــلــفــنــون  الــقــطــريــة  الــجــمــعــيــة 
سبل  لــهــا  تـــوّفـــرت  أن  بــعــد  إال  يـــأت  لـــم 
التشكيليون  الفنانون  عمل  حيث  النجاح 
حــول  وااللــتــفــاف  بمهنتهم  الــرقــي  عــلــى 
أن  وأكدت  شملهم،  لّمت  التي  جمعيتهم 
تحتاج  الفنون  أشكال  من  العديد  هناك 
سبل  لــجــمــعــيــات حــتــى تــتــوّفــر لــهــا أيــضــاً 
تطوير  على  وتُــســاعــد  والــتــطــّور،  الــنــجــاح 

عام. بشكل  الفنية  الحركة 

الرقابة  رفــع  تُــؤّيــد  هل  رأيــك  في  ڈ  
عليها؟ اإلبقاء  تُفّضل  أم  كلياً  الفن  عن 

على  شــــّدد  الــمــالــك  ســلــمــان  الــفــنــان   -
ذاتــــه  هــــو  الـــمـــبـــدع  ـــكـــون  ي أن  ضـــــــرورة 
الــرقــيــب عــلــى فـــّنـــه وال يـــقـــوم بــالــحــيــاد 
عـــن األخـــالقـــيـــات الــعــامــة، وأوضــــح أنــه 
مسؤولية  شخص  كــل  يتحّمل  أن  يجب 
عــمــلــه دون مــراقــبــة فــيــتــحــّمــل كــل فــرد 
الــمــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة فـــي حـــالـــة عــدم 
واألخــالقــيــة،  الدينية  بــالــقــواعــد  الــتــزامــه 
وذلــك مــن أجــل االســتــمــرار فــي الحفاظ 
الهدف  تُعتبر  التي  الحميدة  القيم  على 
األســـــاســـــي لـــلـــفـــن، وأضــــــــاف: مــــن هــنــا 
الفنان  بين  الثقة  جسور  تمتّد  أن  يجب 
الثقة  تلك  الفنان  أهــدر  وإن  والمجتمع 
القضاء  دور  يأتي  جمهوره  مــن  الغالية 

والمحاسبة.
ففي  المضيحكي  نــاديــة  الــفــنــانــة  ـــا  أّم
مراقبة  مع  ليست  أنها  أّكدت  الشأن  هذا 
ـــــداع ألن الــعــمــل الــفــنــي هـــو مــتــنــّفــس  اإلب
الــرقــابــة  دور  أن  إلـــى  مــشــيــرة  لــلــفــنــان، 
يــجــب أن يــنــحــصــر فــقــط عــلــى مــتــابــعــة 

حجراً  يكون  أن  دون  العامة  األخالقيات 
يتّم  الـــذي  الــفــنــي  الــشــكــل  أو  الــفــكــر  عــلــى 
الحقيقي  المبدع  ألن  خالله،  من  العمل 
ما يتمّرد على األشكال الكالسيكية  دائماً 

بالجديد. ويأتي 
مـــوازنـــة  تــخــصــيــص  أهـــــّم  أّيـــهـــمـــا  ڈ  
تخصيص  أم  الحاليين،  الفنانين  لدعم 
بشكل  الــشــبــاب  لتأهيل  ذاتــهــا  الــمــوازنــة 

سليم؟ علمي 
- أّكد الفنان سلمان المالك أن اإلبداع 
هو عملية تراكمية، وتواصل بين األجيال 
االهتمام  ضــرورة  على  مــشــّدداً  وبعضها 
أن  وأّكد  معاً،  والجديد  القديم  بالجيلين 
عـــدم االهــتــمــام بــأصــحــاب الــخــبــرات هو 
حصل  العمر  مــن  طويلة  لسنوات  إهـــدار 
المبدعين  خــبــرات  عــلــى  الــوطــن  خــاللــهــا 
إلـــى أن الـــدعـــم يــجــب أن  ــكــبــار، الفـــتـــاً  ال
الــخــبــرة  أصـــحـــاب  لــلــفــنــانــيــن  أوالً  يـــأتـــي 
بخبراتهم  يدعموا  أن  يستطيعون  والذين 
يجب  أنه  المالك  وأّكد  الجديدة،  األجيال 
ألن  الشباب  مع  الكبار  دعم  يتعارض  أّال 
معاً  يُشّكلون  المبدعين  من  األجيال  كل 

قطر. في  والفني  الثقافي  المشهد 
في  المالك  مع  المضيحكي  واختلفت 
الموازنة  تذهب  أن  يجب  من  إلى  أحقّية 
كله  يــذهــب  أن  يجب  الــدعــم  أن  مــؤّكــدة 
إلــــى تــأهــيــل الـــشـــبـــاب، مــشــيــرة إلــــى أن 
األجــيــال الــقــديــمــة ســبــق لــهــا وأن أخــذت 
يصبون  كانوا  ما  وحققوا  كاملة  فرصتها 
إلـــيـــه، أّمــــا األجـــيـــال الــجــديــدة هـــي الــتــي 
لتمكينهم  اآلن  نصيبها  تأخذ  أن  تستحق 
األجيال  إليه  وصــل  مــا  إلــى  الــوصــول  مــن 

سبقتهم. التي 
ـــحـــّبـــذ أكـــثـــر مـــن يــرصــد  ڈ  أّيـــهـــمـــا تُ

سلبياتك؟ يرصد  الذي  أم  إيجابياتك 
امـــــــرًءا  اهللا  رحــــــم  الــــمــــالــــك:  قــــــال   -
من  برغم  أنــه  وأّكــد  عيوبي،  إلــّي  أهــدى 
منه،  يخجل  لكنه  المديح  يشتهي  كونه 
النقد  إلى  معه  يستمع  أن  على  ويحرص 
يُعيد  ويجعله  أفعاله  من  يقوم  قد  الذي 
الــنــظــر فــيــهــا، وأضـــــاف: لــــدّي الــشــجــاعــة 
أن أتــفــّهــم الــنــقــد وأتـــجـــاوب مــعــه بــروح 

موضوعّياً. رياضية على أن يكون نقداً 
بحاجة  الفنان  أن  المضيحكي  وأّكدت 
عليه  الــذي  الموضوعي  النقد  إلــى  دائــمــاً 
معاً،  والسلبيات  اإليجابيات  يتناول  أن 
يدعمني  إيجابياتي  يذكر  مــن  مضيفة: 
ومن  الطريق،  مواصلة  على  ويُشّجعني 
أن  ويجعلني  يُــقــّومــنــي  سلبياتي  يــرصــد 

أراجع نفسي وأُقّوم أخطائي.
وثقافّياً؟ ڈ  بماذا تحلم فنّياً 

- أتمّنى أن يكون هناك حضور للفنان 
كل  على  الدولية  المحافل  فــي  القطري 
القطري  الــفــنــان  يــكــون  وأن  المستويات 
الثقافي  المشهد  في  المساهمين  أحد  هو 

العربي.
أّمــــا الــفــنــانــة نــاديــة الــمــضــيــحــكــي فقد 
عــّبــرت عــن أمــنــيــاتــهــا بـــأن يــصــل الــفــنــان 
الــتــشــكــيــلــي الــقــطــري إلــــى الــمــكــانــة الــتــي 
الدولة  أن  إلى  مشيرة  عالمياً،  يستحقها 
لم تدّخر جهداً في دعم الفنان التشكيلي 
أو  الــمــادي  المستوى  على  ســواء  القطري 
المعنوي، وقالت: ال ينقص سوى اجتهاد 
ســوى  الــقــطــريــيــن  التشكيليين  الــفــنــانــيــن 
يصلوا  حتى  الجهد  مــن  المزيد  مواصلة 

العالمية. إلى 

الفن الجّيد فقط 
هو الذي

 يُسّطر تاريخ
 أي مبدع

دور الرقابة يجب أن 
ينحصر في متابعة 
األخالقيات دون أن 
يكون حجراً على الفكر

يجب أن يُتاح 
الفكر واإلبداع لكل 

الناس وال يُقّدم 
في إطار نخبوي

عدم االهتمام 
بأصحاب الخبرات 
هو إهدار لسنوات 
طويلة من العمل

الفنان يجب 
أن تكون لديه 
دائماً جرأة في 
معالجاته الفنية

 الدعم المادي 
يجب أن يذهب 
كله إلى تأهيل 

الشباب



مهرجان المسرح المحلي يحرك المياه الراكدة

سيكودراما شبابية تتحدى الكبار

ªالبوشية´  بمسرحية  العمل  فــريــق  أعــضــاء  دخــل 
تدريباتهم  تتواصل  حيث  المغلق  المعسكر  يشبه  ما 
ــاً لــلــحــاق بــمــوعــد مــهــرجــان الــمــســرح  ــومــي الــمــكــثــفــة ي
والعشرين  الحادي  في  سينطلق  الذي  األول  المحلي 
مــــن مـــــارس الــــجــــاري وســـتـــشـــارك فـــيـــه ٦ عــــروض 
ــعــرض ألول مــــرة، ومــســرحــيــة  ت مــســرحــيــة جـــديـــدة 
ªالبوشية´ من تأليف الكاتب اإلماراتي إسماعيل عبد 
في  قطر  فــرقــة  مــع  الناجحة  التجربة  صــاحــب  اهللا 
روح  نفس  البوشية  نص  ويحمل  مجاريح،  مسرحية 
فكرة  وتــدور  الخليجي  بالتراث  يهتم  الــذي  الكاتب 
العمل حول ابن أحد الوجهاء الذي يقع في غرام فتاة 
ابنه بهذه  ارتباط  فكرة  والده  ويرفض  تعمل راقصة 
في  متالحقة  األحــداث  وتدور  وتفصيال  جملة  الفتاة 

إطار درامي مشوق.
وبطولة  الرضا  عبد  ناصر  إخــراج  من  المسرحية 
نــاصــر الــمــؤمــن وفــاطــمــة الــشــروقــي وفــيــصــل رشــيــد 
سيشاركان  الــلــذان  صــقــر  أبــو  وعــمــر  وفــاطــمــة شـــداد 
القديمة  البحرية  الفنون  أحــد  وهــو  النهام  فن  بــأداء 
كأول  العمل  هــذا  في  شــداد  فاطمة  الفنانة  وستؤدي 
فنانة خليجية تنهم ومن المعروف أن هذا الفن من 

امرأة. قدمته  أن  ولم يسبق  الرجالية  الفنون 
العزيز  وعــبــد  خميس  خــالــد  اإلخـــراج  فــي  ويــســاعــد 
الحمادي  وعلي  درويــش  الح  صــ اإلنتاج  وفــي  اليهري 
كــمــا يــشــارك فــي الــمــســرحــيــة عـــدد كــبــيــر مــن شــبــاب 
فريق  عــدد  ويــصــل  المسرحية  قطر  فــرقــة  وفــتــيــات 

وممثلة. ٢٦ ممثالً  إلى  العمل 
العمل  الرضا مخرج  عبد  أعرب ناصر  جانبه  ومن 
حلم  بمثابة  كــان  الــذي  المهرجان  بهذا  سعادته  عن 
أجل  للجميع من  خالله  التوفيق  وتمنى  انتظاره  طال 

القطري. المسرحي  المشهد  تطور 

تدريبه  بالمقلوب  فريق مسرحية مواطن  كثف 
اســــتــــعــــداداً لـــعـــرض الــمــســرحــيــة ضــمــن فــعــالــيــات 
بحضور  يومياً  البروفات  تجري  حيث  المهرجان 
تأليف  مــن  والمسرحية  الــعــمــل،  فــريــق  أفـــراد  كــل 
الــكــاتــب ســعــود الــشــمــري وإخــــراج وبــطــولــة جاسم 
ماجي  الفنانة  البطولة  تشاركه  بينما  ــصــاري،  األن

الخلف،  علي  الفنانين،  مــع  بــاالشــتــراك  مــطــران، 
محمد السني، علي قاسم، عبد الحميد الشرشني، 
ياسمين علي، وإنتاج أديب العوضي.  تدور أحداث 
بها  التي يمر  االنتظار  فكرة  خالل  المسرحية من 
مجموعة من المرضى بعيادة طبيب، ومن خالل 
فــنــرى شريط  الشخصيات  تــتــداعــى  االنــتــظــار  هــذا 

الماضي الذي يمثل حياة المواطن من خالل عرض 
المواطنين تتماهى مشكالتهم  نماذج مختلفة من 
على  الــنــص  ويعتمد  الــعــادي  الــمــواطــن  مــع مشاكل 
تــفــتــيــت شــخــصــيــة الـــمـــواطـــن إلــــى عــــدة مــواطــنــيــن 
القطري. من  للمواطن  االجتماعي  الواقع  يعكسون 
في  النص  أن  األنصاري  جاسم  المخرج  أكد  جانبه 

يجذب  الــذي  الــفــارس  مسرح  إلــى  ينتمي  تصنيفه 
إليه الجمهور وأوضح أن المسرح القطري بات في 
إحتياج إلى أعمال تمثل واقعه اإلجتماعي وتساعد 
على إعادة جمهور المسرح مرة أخرى إليه، الفتاً 
أن يكون  المجتمع يجب  أن مناقشة مشكالت  إلى 
بالمقلوب  مــواطــن  أن  وأكــد  للمسرح  األهــم  الـــدور 

تتناول موضوعها من خالل الكوميديا السوداء التي 
تُعتبر قادرة على ترك بصماتها بشكل أوضح لدى 
الجمهور. وأكد األنصاري أنه تعدى مرحلة تكوين 
التفاصيل  بمرحلة  اآلن  ويمر  للعمل  كاملة  رؤيــة 
الصغيرة والتجميع الذي يعمل من خالله على جعل 

جميع العناصر تتضافر معاً كل في واحد.

مــن ضــمــن الــنــصــوص الــتــي أجــازتــهــا إدارة 
للمحترفين  األول  المحلي  المسرح  مهرجان 
العراقي  للمؤلف  األسبوع´  أيام  ªثامن  نص 
عــلــي الـــزيـــدي ومـــن إخــــراج الــمــخــرج الــشــاب 
ـــطـــولـــة أحــمــد  والــــفــــنــــان فـــيـــصـــل رشــــيــــد، وب
العسم،  اهللا  وعبد  مبارك  اهللا  وعبد  العقالن 
فيصل  بين  األول  الــتــعــاون  ليس  أيــضــا  وهــذا 
أنه  صــرح رشــيــد  حيث  الــزيــدي  وعــلــي  رشــيــد 
في  سوياً  عمال  وأنهما  الزيدي  كتابات  يهوى 
النص موجود  وهذا  وغيرها  السبعة´  ªاأليام 
لـــديـــه مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة وكـــــان يــتــمــنــى أن 
المنطقة  تــشــهــده  مــا  ظــل  فــي  خــاصــة  يــقــدمــه 

أحداث. من  العربية 
وتــــــــدور فــــكــــرة الـــمـــســـرحـــيـــة حــــــول أحـــد 
فيجد  نــومــه  مــن  يستيقظ  الـــذي  األشــخــاص 
نــفــســه فـــي مـــكـــان مـــا ال يـــعـــرف مـــا هـــو هــذا 
معه  يتحاورون  أشخاصاً  يجد  ولكنه  المكان 
يتعين  وأنـــه  مــقــبــرة  بــأنــه داخـــل  فــيــخــبــرونــه 
يــتــم دفــنــه  حــتــى  يـــكـــون مـــتـــعـــاونـــاً  أن  ــه  عــلــي
ــه  ــقــادات بـــهـــدوء، ومـــا بــيــن واقــــع األمــــر واعــت
ــــدور األحــــــداث فـــي إطــــار ªســـيـــكـــودرامـــي´  ت

أيام  ªثامن  وهو  االسم  بهذا  النص  وتسمية 
األمر  حدوث  استحالة  على  للداللة  األسبوع´ 

يحدث. ولكنه 
الـــمـــســـرحـــيـــة  إن  رشــــيــــد  فـــيـــصـــل  ويــــقــــول 
لــجــمــيــع  ـــدة جــــــداً  والـــمـــهـــرجـــان فـــرصـــة جـــي
الـــمـــشـــاركـــيـــن فـــيـــهـــا لـــيـــقـــدمـــوا مـــهـــاراتـــهـــم 
مؤكداً  والمحترفين  الكبار  أمام  وإبداعاتهم 
جديدة  مرحلة  إلى  ننتقل  ألن  األوان  آن  أنه 
بوابة  هو  المهرجان  وهذا  العملية  حياتنا  في 

المرحلة. هذه  نحو  للعبور  كبيرة 
ــاب الــمــشــاركــون  ونــفــس األمــــر أكــــده الــشــب
األمــر بمثابة  اعــتــبــروا  حــيــث  الــعــمــل  هــذا  فــي 
بتقديم  ووعــدوا  اجــتــيــازه  عليهم  يجب  تحد 
ويذكر  المهرجان،  خالل  عندهم  ما  أقصى 
يــشــارك  الــــذي  مـــبـــارك  اهللا  عــبــد  ــان  الــفــن أن 
عمالً  قــدم  أن  لــه  ســبــق  المسرحية  هــذه  فــي 
ثم  عاماً،   ١٥ عمره  كان  عندما  فقط  واحــداً 
فيصل رشيد مرة  وأعاده  التمثيل  عن  توقف 

الدور. هذا  خالل  أخرى من 
ولديه من  أنه شاب موهوب  ويؤكد رشيد 

ليقدمه. الكثير  اإلمكانيات 

دراما مشوقة من التراث الخليجي

كوميديا سوداء تعكس الواقع االجتماعي

”البوشية“  «المزبلة الفاضلة»

«كرك»

«مواطن بالمقلوب»

«ثامن أيام ا�سبوع»

طرح جاد بين الواقع والخيال

كوميديا ارتجالية 

تناقش قضايا المعيشة

ـــق  ـــعـــد فـــري ـــســـت عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــر ي
للمشاركة  الفاضلة´  ªالمزبلة  مسرحية 
فـــي الــمــهــرجــان عــلــى هــامــش الــمــســابــقــة 
ــث يـــواصـــل فـــريـــق الــعــمــل  الــرســمــيــة، حــي
تدريباته بشكل يومي للوصول إلى تجهيز 
الــعــمــل بــالــشــكــل الـــالئـــق لــلــمــهــرجــان في 
تأليف  مــن  والمسرحية  األولــــى،  دورتـــه 
الــكــاتــب الـــعـــراقـــي عــبــاس الــحــايــك ومــن 

إخراج وإنتاج فهد الباكر.
الواقع  بين  الــصــراع  المسرحية  تتناول 
والـــخـــيـــال فـــي طــــرح جــــدي بــيــن الــقــشــور 
ــاب بــيــن قــشــور الــمــظــاهــر وجــوهــر  والــلــب

الحقيقة لمجموعة معزولة عن المجتمع 
بسبب عمق األفكار المطروحة وسطحية 
الحياة خارج مزبلتهم وتساؤل مليء في 
فــي مزبلتهم  يـــرون  وهــم  الحقيقة  ســر 
الــفــاضــلــة فـــي مـــكـــان اشـــبـــه بــجــمــهــوريــة 
نقطة  عــن  يبحث  كــل  الفاضلة  افــالطــون 
الخلل التي أودت به إلى هذه الحال وهم 
نسيجاً  تــشــكــل  منسجمة  نــخــبــة  يــؤلــفــون 
في الترتيب والتآلف رغم بعض  متناسقاً 
االخــتــالفــات فــي طـــرح وجــهــات الــنــظــر، 
تقَل شأناً  ال  التي  أحالمهم  عن  يتحدثون 

عن أحالم األغنياء والميسورين.

ªكـــــرك´  مسرحية  تــدريــبــات  انتقلت 
إلى  المناعي  عبدالرحمن  وإخراج  تأليف 
العمل  فريق  واكتمل  األخــيــرة  مراحلها 
واالكــســســوارات  بالديكور  يتعلق  مــا  وكــل 
وسيقدم  األخـــرى.  الفنية  والتجهيزات 
خشبة مسرح  عــلــى  الــمــســرحــي  الــعــرض 
قـــطـــر الـــوطـــنـــي، تـــألـــيـــف وإخــــــــراج عــبــد 
سلطان،  علي  وبطولة  المناعي  الرحمن 
احمد عفيف، فرج سعد، جاسم السعدي، 
محمد  السيد،  نافذ  محمد،  الواحد  عبد 
حسن، الرا مرعي، حسين العبيدلي، عبد 
اهللا التميمي، أحمد صالح، محمد عادل، 
والــتــحــقــت بــالــمــجــمــوعــة الــفــنــانــة الــشــابــة 

سارة مرعي.
ومسرحية ªكـرك´ ارتجالية كوميدية 
القضايا  أهم  على  الضوء  تسليط  تحاول 
مالمسات  وفي  مبسط  بشكل  المعيشية 
ـــســـان  ــعــد كـــثـــيـــرا عــــن قـــضـــايـــا اإلن ال تــبــت
صرح  العمل  على  وتعليقاً  االجتماعية، 

الــفــنــان عــبــد الــرحــمــن الــمــنــاعــي أن هــذا 
النص ربما يكون تجربة جديدة بالنسبة 
لــه كــمــؤلــف، حــيــث إنـــه قــصــد أن يكون 
مفتوحاً لكل االحتماالت وبه مجال واسع 
مستوى  على  الــتــدريــبــات  أثــنــاء  لالبتكار 
علينا  يـــفـــرض  الـــنـــص  وقـــــال:  الــتــنــفــيــذ، 
قــدرات  على  واالعــتــمــاد  الــتــنــاول  بساطة 
العمل  أن  مــؤكــداً  المشاركين  الممثلين 
تم بناؤه على أساس البساطة في الشكل 
تناقشه  الــذي  الموضوع  مع  يتالءم  حتى 
يعمل  الجميع  إن  وأضـــاف  المسرحية، 
بــكــل جــديــة عــلــى أن يــنــافــس مــهــرجــان 
العربية  المهرجانات  المسرحي  الدوحة 
ويــكــون دافــعــاً لــإلنــتــاج الــجــيــد مــن حيث 
الــعــروض،  وعــدد  ــطــرح  تُ التي  المواضيع 
بنية  المسرحية  للحركة  يضيف  فــهــذا 
جديداً  أسلوباً  علينا  ويــفــرض  مسرحية 
الحركة  أمــجــاد  بــنــا  يعيد  وقـــد  للمسرح 

المسرحية في الثمانينيات.

يكشف هموم أهل المسرح
«العرض ا�خير»

حالياً  فايز´  ªفالح  والمخرج  الفنان  يعكف 
لمسرحية  النهائية  البروفات  من  االنتهاء  على 
ــهــا فــي  ªالـــعـــرض األخـــيـــر´ والـــتـــي ســـيـــشـــارك ب
والمسرحية  المحلي،  المسرح  مهرجان  مسابقة 
الحارثي،  ردة  فهد  السعودي  الكاتب  تأليف  من 
الــذي  ªصــابــر´  شخصية  حــول  فكرتها  وتـــدور 
ــوقــف  ــحــلــم بــــأن يـــكـــون مــمــثــالً مــســرحــيــاً وتــت ي
ــده حــتــى يــحــقــق حــلــمــه ومــن  عــجــلــة الـــزمـــن عــن
الكاتب  يقدمها  منفصلة  ولــوحــات  صــور  خــالل 

يتعرض  التي  والهموم  المشاكل  من  عــدداً  نرى 
لـــهـــا الـــمـــســـرحـــيـــون فـــي واقـــعـــهـــم االجـــتـــمـــاعـــي، 
والــمــســرحــيــة مــن اخـــراج وبــطــولــة الــفــنــان فالح 
طالب  والمخرج  الكاتب  مخرج  ومساعد  فايز، 
الشباب  من  فريق  التمثيل  في  ويشارك  الدوس 
الرحيم،  عبد  إبراهيم  السفيان،  ªخالد  منهم 
ــاط، أمــيــنــة الــوكــيــلــي  ســــارة حــســن، أحــمــد الــخــي

وأخرين´.
ويـــؤكـــد فـــايـــز أن الــمــهــرجــان فـــرصـــة طــيــبــة 

الفرق  اإليجابية بين  التنافس  حالة من  إلحداث 
النهوض  أجــل  من  اإلنتاج  وشركات  المسرحية 

القطري. بالمسرح 
المشهد  أن  مــؤكــداً  للجميع  الــتــوفــيــق  وتــمــنــى 
الـــمـــســـرحـــي الــــقــــطــــري هـــــو الــــفــــائــــز مـــــن هـــذا 
ــاب  ــه فـــي الــشــب الـــمـــهـــرجـــان، وأعــــــرب عـــن ثــقــت
ــهــم  الـــمـــشـــاركـــيـــن لـــه فـــي الـــعـــمـــل مــــؤكــــداً قــدرت
عــلــى تــقــديــم عـــرض جــيــد يــحــظــى عــلــى إعــجــاب 

الجماهير.

كتب- مصطفى عبد المنعم وأشرف مصطفى

حـــالـــة مــــن الــــحــــراك الـــفـــنـــي تــشــهــدهــا 
األيــام  هــذه  القطرية  المسرحية  الساحة 
قـــبـــيـــل انــــطــــالق الـــمـــهـــرجـــان الــمــســرحــي 
له  والــمــقــرر  للمحترفين  األول  المحلي 
وينتهي  الــجــاري  مــارس   ٢١ يــوم  يــبــدأ  أن 
يحتفل  الذي  التاريخ  وهو  مارس   ٢٧ يوم 
للمسرح،  العالمي  باليوم  كله  العالم  فيه 
عــــروض   ٦ الـــمـــهـــرجـــان  فــــي  وتـــــشـــــارك 
مـــســـرحـــيـــة لـــلـــفـــرق األهــــلــــيــــة الـــرســـمـــيـــة 
ــهــا أربـــعـــة  وشــــركــــات إنـــتـــاج تــتــنــافــس مــن
ويشارك  الرسمية  المسابقة  في  عروض 
والعروض  المسابقة  هامش  على  عرضان 
ـــقـــة هــي  ــــي ســـتـــتـــنـــافـــس فـــــي الـــمـــســـاب الــــت
مــســرحــيــة ªكــــرك´ مـــن تــألــيــف وإخــــراج 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــمـــنـــاعـــي، ومـــســـرحـــيـــة 
االمــاراتــي  الكاتب  تأليف  مــن  ªالبوشية´ 
عبد  ــاصــر  ن وإخـــــراج  اهللا  عــبــد  اســمــاعــيــل 
بالمقلوب´  ªمــواطــن  ومسرحية  الــرضــا، 
وإخراج  الشمري  سعود  الكاتب  من تأليف 

وبــطــولــة جــاســم األنـــصـــاري، ومــســرحــيــة 
ــألــيــف الــكــاتــب  ªالـــعـــرض األخـــيـــر´ مـــن ت
وإخـــــراج  الـــحـــارثـــي  فــهــد ردة  الـــســـعـــودي 
حرصنا  جانبنا  فايز..ومن  فالح  وبطولة 
الـــيـــوم عـــلـــى تـــقـــديـــم نـــبـــذة عـــن األعـــمـــال 
المهرجان  في  ستشارك  التي  المسرحية 

للمسرح. األول  المحلي  المسرحي 
يــذكــر أن مــهــرجــان الــمــســرح الــمــحــلــي 
طـــال  قــــد  كـــــان   - لــلــمــحــتــرفــيــن   - األول 
ــل الــمــهــتــمــيــن بــالــمــشــهــد  انـــتـــظـــاره مـــن قــب
الــمــســرحــي فـــي دولــــة قــطــر، وســيــســتــمــر 
كــتــظــاهــرة مــســرحــيــة ســنــويــة تـــقـــام فــي 
عام  كــل  مــن  نفسه  التوقيت  فــي  الــدوحــة 
المهرجان  بــدء  مــوعــد  يتغير  أن  ويمكن 
يختتم  أن  عــلــى  الـــعـــروض  عـــدد  بــحــســب 
ــع والـــعـــشـــرون من  الــمــهــرجــان فـــي الــســاب
بــالــيــوم  ــفــال  مـــارس وهـــو ذات يـــوم االحــت
تنظيم  قــرار  كــان  وقــد  للمسرح.  العالمي 
 ٢٠٠٩ عــام  فــي  اتــخــذ  قــد  المهرجان  هــذا 
والتراث  والفنون  الثقافة  وزارة  قبل  من 
بسبب  المهرجان  تنفيذ  إرجــاء  تم  ولكن 

العربية  الثقافة  عاصمة  الدوحة  احتفالية 
الفنانين  مــن  عــدد  شكا  أن  وبــعــد   ،٢٠١٠
عــــدم وجــــود مـــهـــرجـــان مــحــلــي لــلــمــســرح 
بــــــادرت الـــــــوزارة بــاالســتــجــابــة لــمــطــالــب 

. المهرجان  بتنفيذ  والتعجيل  الفنانين 
ويــــــهــــــدف الــــمــــهــــرجــــان إلـــــــى تــفــعــيــل 
وتــطــويــر الــمــشــهــد الــمــســرحــي مـــن خــالل 
تتعّدد  متميزة  مسرحية  عــروض  تقديم 
فــيــهــا االتــجــاهــات الــفــكــريــة واإلخــراجــيــة 
الوعي  تنمية  وإلــى  الفنية،  والمعالجات 
من  الشباب  المسرحيين  لدى  المسرحي 
ودعــم  والفنية،  الفكرية  الــنــدوات  خــالل 
المحلية  الــمــســرحــيــة  الــتــجــارب  وتــشــجــيــع 
المواهب  اكتشاف  إلى  ويهدف  المتميزة، 
والــــقــــدرات الــفــنــيــة الــمــســرحــيــة الــمــحــلــيــة 
الــشــابــة وتــقــديــمــهــا مــن خــالل الــمــهــرجــان 
ــا،  ــًي والـــعـــمـــل عـــلـــى صــقــلــهــا وتــهــيــئــتــهــا فــن
الفنانين  بــيــن  الــعــالقــات  تــوطــيــد  وكــذلــك 
المسرحية  الفنون  مــجــاالت  مختلف  فــي 
في  للمسرح  جماهيرية  قاعدة  وتأسيس 

. قطر 

ــمــل الـــمـــهـــرجـــان عــلــى أنــشــطــة  وســيــشــت
ـــوعـــة أهــــمــــهــــا الــــعــــروض  ـــن وبــــــرامــــــج مـــت
التطبيقية  والندوات  المحلية،  المسرحية 
الــنــدوات  المسرحية،  الــعــروض  لمناقشة 
الــفــكــريــة، وإصــــــدار مــؤلــفــات مــســرحــيــة 
مــــتــــخــــصــــصــــة بــــــالــــــتــــــزامــــــن مـــــــع فــــتــــرة 
خالل  يومية  نــشــرة  وإصـــدار  الــمــهــرجــان، 
وثقافية  فنية  أنشطة  إقامة  المهرجان، 
وتكريم  بــه  ترتبط  أو  للحدث  مصاحبة 

. أكثر  أو  متميز  مسرحي  فنان 
المهرجان  في  المشاركة  شروط  ومن 
وزارة  قبل  مــن  مشهرة  الــفــرق  تكون  أن 
الفرق  مــن  أو  والــتــراث  والــفــنــون  الثقافة 
بالعمل  عالقة  ذات  محلية  لجهات  التابعة 
مشاركات  قبول  تم  كما  والفني،  الثقافي 
المجال  في  تعمل  التي  الفنية  المؤسسات 
جادة  أعــمــاالً  تقّدم  أن  بشرط  المسرحي 
الــعــروض  اختيار  وتــم  والمناسبة،  تتسق 
لتقييم  خاصة  لجنة  خالل  من  المسرحية 
العليا  اللجنة  شكلتها  المقّدمة  النصوص 
الــمــنــظــمــة لــلــمــهــرجــان والـــتـــي يــتــرأســهــا 

ســـعـــادة األمـــيـــن الـــعـــام لـــــــوزارة الــثــقــافــة 
والــــفــــنــــون والـــــتـــــراث لـــتـــحـــديـــد صــالحــيــة 

المهرجان. في  ستقّدم  التي  األعمال 
وتــنــقــســم عــــروض الـــفـــرق الــمــســرحــيــة 
إلــى:  الــمــهــرجــان  فــي  الــمــشــاركــة  المحلية 
ـــقـــة وعــــــروض  عـــــــروض داخـــــــل الـــمـــســـاب
واحــد  لمخرج  يحق  وال  المسابقة  خــارج 
الــمــشــاركــة بــعــرضــيــن خـــالل الــمــهــرجــان، 
ق له  ق ألي عــمــل مــســرحــي ســبــ كــمــا ال يــحــ
مهرجان  ألي  مسابقة  أيــة  في  االشــتــراك 
آخــر وتــجــاوز فــتــرة ســنــة أن يــشــارك في 
مــســابــقــة الــمــهــرجــان، كــمــا ال يــســمــح ألي 
عملين  مــن  أكــثــر  فــي  بــالــمــشــاركــة  مــمــثــل 
النصوص  مؤلفو  ويستثنى  المهرجان،  في 
ــيــون، كــمــا يــشــتــرط أن  الــمــســرحــيــة والــفــن
للفرقة  يحق  كما  قطريًا،  المخرج  يكون 
الــمــســرحــيــة الــــواحــــدة الـــمـــشـــاركـــة بــعــمــل 
مــســرحــي واحــــد داخــــل الــمــســابــقــة وآخـــر 
ثلثا  يتكون  أن  ويشترط  المسابقة  خــارج 
في  من  أو  القطريين  من  التمثيل  فريق 
. الراقصون  استثناء  يتم  أن  على  حكمهم 

جائزة  مــن  المهرجان  جــوائــز  وتتألف 
ـــص مـــســـرحـــي، أفـــضـــل إخـــــراج،  أفـــضـــل ن
أفضل  ثاني،  ودور  أول  ممثل دور  أفضل 
وأفــضــل  ثـــانـــي،  ودور  أول  دور  مــمــثــلــة 
أزيـــــاء، وأفـــضـــل ديـــكـــور، أفــضــل إضــــاءة، 
ممثل  أفــضــل  صــوتــيــة،  مـــؤثـــرات  أفــضــل 

واعدة. وممثلة  واعد 
للمهرجان  العليا  اللجنة  ستختار  كما 
لــيــتــم  عـــــام  كــــل  فــــي  أكـــثـــر  أو  شــخــصــيــة 
تــكــريــمــهــا فـــي أفــــرع ومـــجـــاالت الــمــســرح 
مضيئة  إســهــامــات  لــهــم  مــمــن  المختلفة 
جوائز  وتــتــكــون  المسرحية.  الــحــركــة  فــي 
الــمــســابــقــة الــمــســرحــيــة مـــن مــبــلــغ مــالــي، 
وسوف  المهرجان.  ودرع  الجائزة  شهادة 
تــقــتــصــر جـــمـــيـــع الـــــعـــــروض الــمــســرحــيــة 
الكبار  مسرح  على  المسابقة  في  المشاركة 
ــعــد عـــــروض الـــمـــســـرح الـــمـــدرســـي  ــســتــب وت
ومـــســـرح الـــطـــفـــل مـــن الـــمـــشـــاركـــة، وفـــي 
اختيرت  أن  بعد  فرقة  أية  انسحاب  حال 
من  تحرم  فإنها  المسابقة  في  للمشاركة 

. التالية  الدورة  في  المشاركة 
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اختطاف يوربا

 باليه

وشائج  لنا  أن  للجميع  أفسر  أن  أحــاول  آلخر  حين  (من 
وصـــالت وجــــذورا بــالــشــرق تعتبر هــي الــجــذور األولــــى لنا 
حيث من المنطقي أن نعترف أن اهللا سبحانه وتعالى خلق 
الجنس  مــن  بعض  نــزح  حيث  الــغــرب  خلق  ثــم  أوال  الــشــرق 
شاعر  كــالم  الحقيقة)هذا  هي  هــذه  الغرب  وعمر  الشرقي 
شغلت  قضية  عن  عبر  حيث  لوركا  جارثيا  العظيم  أسبانيا 
الشرق  وهي  عصر  كل  في  والمبدعين  الفنانين  من  العديد 
شغلت  الفكرة  هــذه  أن  والحقيقة  ؟  البداية  أيهما  والــغــرب 
النشاط  فيها  قل  عصور  في  حتى  القدم  منذ  البشر  عقلية 
الذهني واإلبداعي ولم يكن فيها غير األدب الشعبي وسيلة 
للتعبير وطرح مالمح الهوية الحضارية فمنذ القدم تساءل 
يرجع  أيــن  الــى  الميالد  من  قــرون  قبل  الغرب  في  اإلنــســان 
نسبه وبدون الكثير من التفكير وجد نفسه يعترف انه من 
أصول نازحة من الشرق حيث وجد أن التمسح في الشرق 

فيه عراقة وسحر ال يقاوم. 
قضية  عن  تحكي  التي  اليوم  أسطورتنا  تحكيه  ما  وهــذا 
كبيرة وهامة وساحرة في نفس الوقت حيث تقول ببساطة 
أو  لسوريا  الشرعية  االبــنــة  هــي  ـــا  أوروب الــعــزيــزة  قارتنا  إن 
أوروبـــا  عــمــروا  مــن  وان  قــديــمــا  تسمى  كــانــت  كــمــا  فينيقيا 
وأصبحوا يمثلون الغرب ما هم إال أبناء فينيقيا النازحون الى 
أوروبا فمن هي إذن أوروبا ؟أوروبا أو(يوربا) هي ابنة الملك 
والحسن  الجمال  رائعة  كانت  حيث  فينيقيا  ملك  ايجينور 
الميثولوجيا  فــي  اآللــهــة  كبير  زيــوس  حبها  فــي  وقــع  وحيث 
اإلغريقية لكنه لم يستطع أن يصل اليها وفي إحدى المرات 
في  تنكر  صديقاتها  مع  الشاطئ  على  فيها  تلعب  كانت  التي 
يوربا  تداعبه  فأخذت  منه  واقترب  اليف  أبيض  ثور  صورة 
وتالعبه ولما استيقنت من أنه أليف وغير مفترس قررت 
أن  الــى  الهوينى  يمشي  أخــذ  يــوربــا  ركبته  ولما  تمتطيه  ان 
في  طريقه  شق  الماء  من  اقترب  وحينما  البحر  الى  وصل 
أقرانها  على  وتــنــادي  يــوربــا  تــصــرخ  واخـــذت  بسرعة  الــمــاء 
لكن بال جدوى وحينما وصل زيوس بها الى الشاطئ اآلخر 
منه  وأنجبت  بها  بنى  بعد)  فيما  اسمها  على  سمى  (والــذي 
ثم أرسل والدها أخاها كادموس للبحث عنها لكنه ايضا لما 
قرر  ثم  وجنوده  هو  البحث  في  أخذ  اآلخــر  للشاطئ  وصل 
ان يستقر فبنى مدينة وتزوج وأنجب وعمر أوالده ونسله 
قارة أوروبا التي سميت على اسم أوروبا ابنة ملك فينيقيا 

المختطفة.

أعـــلـــنـــت الـــمـــكـــتـــبـــة الـــقـــومـــيـــة 
أنــهــا  بــاريــس  فــي  الــوثــائــق  ودار 
بـــــصـــــدد نــــشــــر مـــجـــمـــوعـــة مــن 
للقرن  ترجع  التي  المخطوطات 
يعتبر  والـــذي  الــمــيــالدي  الــثــانــي 
آخـــــر عـــصـــر انـــتـــعـــاش وتـــوهـــج 
لـــمـــدرســـة األســـكـــنـــدريـــة والــتــي 
بطليموس  بناها  أن  منذ  كانت 
القرن  فــي  فيالديلفوس  الثاني 
للعلم  كعبة  الميالد  قبل  الثاني 
المفكرون  إليها  يحج  والثقافة 
القديم  العالم  في  العلم  وطالبو 

. كله 
وكــانــت مــكــتــبــة األســكــنــدريــة 
وجــامــعــة األســكــنــدريــة تــتــبــارى 
فــــي إنــــتــــاج شــــــروح وتــعــلــيــقــات 
ـــكـــتـــاب والـــفـــالســـفـــة  ألعــــمــــال ال
الــــقــــدمــــاء فــــي كــــل الـــمـــجـــاالت 
وظــل ذلــك حــتــى إســقــاط حكم 
كـــلـــيـــوبـــاتـــرا عـــلـــى يــــد أغــســطــس 

. مصر  الرومان  واحتالل 
كلها  تــرتــبــط  والــمــخــطــوطــات 
بـــفـــكـــرة واحـــــــدة حـــيـــث تــعــالــج 
مـــوضـــوع الــمــلــحــمــة فـــي الــعــصــر 
ـــيـــنـــســـتـــي وتــــــركــــــز عـــلـــى  الـــهـــيـــل
يعيش  كــان  الــذي  هــولــيــودروس 
في حمص في سوريا في القرن 
تتوافر  ولم  الميالد  قبل  الثالث 
مــعــلــومــات كــثــيــرة عـــن حــيــاتــه 
الشهيرة  الملحمة  صاحب  لكنه 
أو   (Ethiopica) والــمــمــتــعــه 

اإلثيوبية  الملحمة 
ويــعــتــقــد الــبــروفــيــســيــر لــويــس 

كانت  المخطوطات  أن  سونيك 
تــــخــــص أحــــــد شــــــــراح مــــدرســــة 
األســكــنــدريــة وربـــمـــا يــكــون هو 
أبــولــونــاريــون الــســكــنــدري الــذي 
وصــلــنــا اســمــه فــقــط فــي قــوائــم 
يصلنا  ولـــم  األصـــغـــر  بــلــيــنــيــوس 

. إنتاجه  من  شيء 
وتـــرجـــح ســلــيــفــيــا روبـــيـــن أن 
مجموعة  كــانــت  الــمــخــطــوطــات 
رســـــائـــــل كــــبــــيــــرة فـــــي دراســـــــة 
الــمــلــحــمــة حــيــث يــشــيــر الــكــاتــب 
فـــي غــيــر مـــوضـــع إلــــى مــلــحــمــة 

أبولونيوس  للشاعر  أرجونيتكا 
ــــــــــرودســــــــــي الـــــــــــــذي عــــاصــــر  ال
فيالديلفوس  الثاني  بطليموس 

يوريجيتس.  والثالث 
وتــعــتــبــر الــمــلــحــمــة اإلثــيــوبــيــة 
مـــن أجــمــل الــمــالحــم الــقــديــمــة 
ــــراء  ويــــعــــتــــبــــرهــــا مــــعــــظــــم خــــب
الــكــالســيــكــيــات أنــهــا بـــدايـــة فن 
الـــروايـــة بــمــفــهــومــهــا الــحــقــيــقــي 
الــطــراز  عــن  كــثــيــًرا  تبتعد  ألنــهــا 
الــــهــــومــــري الـــعـــتـــيـــق لــلــمــلــحــمــة 
وتــعــتــمــد عــنــصــريــن أســاســيــيــن 
فـــي كــتــابــة الـــروايـــة الــمــلــحــمــيــة 
وهـــمـــا الـــحـــب والـــتـــرحـــال فــيــمــا 
ــــمــــزاج  يـــظـــهـــر بـــشـــكـــل جــــلــــي ال
الثقافات  بين  والخلط  الهليني 
الــقــديــمــة الــشــرقــيــة والــغــربــيــة 
بين  الــمــلــحــمــة  أحــــداث  ــــدور  وت
ومصر  الــيــونــان  عــديــدة  أقــالــيــم 
وإثــيــوبــيــا مــن خــالل قــصــة حب 
بــيــن الــبــطــلــيــن داخـــل إطـــار من 
كانت  ولقد  واإلثـــارة  المغامرة 
الـــمـــصـــدر الــــــذي اســـتـــلـــهـــم مــنــه 
أوجست  الفرنسي  األثري  العالم 
مـــيـــريـــت قـــصـــة أوبــــــــرا عـــايـــدة 

. الشهيرة 
ــــمــــخــــطــــوطــــات  ـــــــصـــــــدر ال وت
من  أي  عــلــمــًيــا  نـــشـــًرا  مــنــشــورة 
وترجمتة  الــنــص  عــرض  خــالل 

عليه. والتعليق  لغويًا  وتحليلة 
ـــمـــخـــطـــوطـــات فــي  تــــصــــدر ال
دار  عــــــن  أكـــــاديـــــمـــــيـــــة  طــــبــــعــــة 

للنشر ريبابليك 

البروثياتير..عرض شبه مسرحي
جديد المسرح

الثالثاء ٢٠ربيع اآلخر ١٤٣٣ هـ - ١٣ مارس ٢٠١٢م

رسـائـل حـب مـارينا تثير الفاتيكـان

آفاق فكريةآفاق فكرية

هوليودروس الهيلينستي وبداية الرواية

باليه (بالفرنسية: Ballet) هو رقص ذو تقنيات محددة. 
الموسيقى،  الــرقــص،  غــيــر  أيــضــا  الــبــالــيــه  يشمل  أن  يمكن 
والتمثيل. يمارس البالية منفردا، أي بعروض بالية خاصة، 
من  دقيقة،  تقنية  البالية  تحمل  األوبرالية.  األعمال  في  أو 
خـــالل الــرقــصــات الــرشــيــقــة، وخــفــة األقـــــدام والــحــركــات، 
وحدها،  التحركات  في  ليس  الرقصات  هذه  تميز  ويظهر 

بل حتى أزياء الباليه المميزة.
في  الشائعة  القواعد  هي  أساسية،  قواعد  خمس  للباليه 

جميع طرق تعليم البالية
بياشينزا  دي  لدومنيكو  باليه  كلمة  لظهور  الفضل  يعود 
(١٣٩٠-١٤٧٠)،عندما اطلق اسم بالو، بدال عن دنزا (رقص)، 
رغم أن البعض ينفي عالقة ذلك، بتطور البالية. يعتبر أول 
في  بوجويولكس،  دي  بالتازار  قدمه  ما  هو  باليه،  عــرض 
العام،  نفس  في  ريني (١٥٨١).  ال  دي  كوميك  باليه  عرضه 
نــشــر بــالــيــه فــابــريــتــو كـــاروســـو، إيـــل بــالــيــانــو، ولــقــد اعتبرت 
تعزيزا  والحركات،  الجماعي،  الرقص  في  العالية  التقنية 
باليه  أن  رغم  الباليه.  تطور  في  رئيس  كبلد  إيطاليا  لمركز 
الرقصات  على  واعتمدت  اليدين،  حركة  من  قللت  كارسو 
الباليه،  فــن  فــي  المختصين  مــن  العديد  أن  إال  الجماعية، 
البداية  هو  كــان  كارسو  عــرض  أن  على  دليالً  هــذا  يــرون  ال 

للباليه.

BALLET
    بقلم : باسم توفيق 

فــــي غـــيـــاب الــــزخــــم الـــمـــســـرحـــي عــــن مــعــظــم 
ــثــقــافــيــة غـــــاب أيـــضـــا مــعــظــم  أنـــشـــطـــة أوروبــــــــا ال
الــجــمــهــور الــحــقــيــقــي لــلــمــســرح وأصـــبـــح مــشــروع 
إعــــادة تــربــيــة جــمــهــور جــديــد لــلــمــســرح مــن أهــم 
أولويات المسرحيين من هنا كانت المحاولة التي 
عرض  لخلق  أعــوام  سبعة  منذ  النرويج  أطلقتها 
لمشاهدة  المتلقي  شهية  يفتح  قد  مسرحي  شبه 
أحد  في  البداية  بعد.كانت  فيما  مسرحي  عرض 
المراكز الثقافية األهلية في أسلو بالنرويج حيث 
مسرحية  مخرجة  وهــي  روا  كــاري  أوســا  قدمت 
نستطيع  ال  عــرضــا  قــدمــت  وكــاتــبــة  مــتــخــصــصــة 
أن تــطــلــق عــلــيــه عــرضــا مــســرحــيــا بــل هــو أقــرب 
لــمــجــمــوعــة اســكــتــشــات مــســرحــيــة تــربــطــهــا بطلة 
وكــان  النهاية  فــي  مكتملة  قصة  لتكون  واحـــدة 
العرض تتخلله توضيحات سينوغرافية ورقصات 
العرض  تلك  روح  عن  ما  نوعا  تخرج  قد  شعبية 
المتلقين  لتحفيز  أدوات  المجمل  في  أتت  لكنها 

للوثوب نحو عرض مسرحي مكتمل.
النصية  الفكرة  تخفيف  هي  ببساطة  والفكرة 

بحيث تدور تلك العروض حول فكرة وحيدة أو 
تيمة شعورية وحيدة كذلك كل األدوات المسرحية 
في  األكثر  الجهد  ويكون  وبسيطة  أحادية  تكون 
العروض  تــكــررت  لــه.  المصاحبة  والفنون  األداء 
للسويد  النرويج  من  وانتقلت  مختلفة  بمضامين 
المالهي  بعض  وأصبحت  أللمانيا  ثم  للمجر  ثم 
هذه  تقدم  نسبيا  الكبيرة  المساحات  ذات  الليلية 
ميونخ)  في  الباردي  (مثل  العروض  من  النوعية 
يطلق  متخصصون  كتاب  النوعية  لهذه  وأصــبــح 
العرض  كــتــاب  أو   ( البروثياتير   ) كــتــاب  عليهم 
ثقافية  مــراكــز  فــي  اآلن  وتــقــدم  مسرحي  الشبه 
كبير  بشكل  النوعية  تلك  ليلية  ومــاله  أوروبــا  في 
في  وخاصة  كبير  جمهور  له  البروثياتير  وأصبح 
مبتدعة  كــاري  أوســا  تقول  األسكندنافية.  الــدول 
يكون  خفيف  عرض  عن  أبحث  (كنت  اللون  هذا 
أو  ذهني  إرهاق  أي  بدون  للجمهور  جذب  نقطة 
شعوري كما يحدث عامة في المسرح الكالسيكي.. 
ببساطة إنك من الصعب أن تقحم متفرج القرن 
الـ٢١ في عرض مسرحي حقيقي دون أن ينتابه 
أحيانا بعض الملل... بالنسبة لي كنت أقدم عالجا 

لهذا الملل)

لــلــمــرة الــثــانــيــة تــثــيــر حــكــايــة الــراهــبــة الــبــرتــغــالــيــة مــاريــنــا 
ملف  فتح  فــي  يتسبب  قــد  الفاتيكان  فــي  زعـــًرا  الــكــوفــورادو 
نظم إدارة األديرة من جديد وتلك القضية يحاول الفاتيكان 
تجاهلها على الرغم من وقوع حوادث مماثلة كل يوم .فلقد 
تعيد  ســوف  أنها  ألمانيا  في  الشهيرة  النشر  دور  أحــد  قــررت 
الغرام  لرسائل  ومشروحة  ومنقحة  جــديــدة  نسخة  طباعة 
يعتبرها  التي  الكوفورادو  مارينا  البرتغالية  للراهبة  الشهيرة 
وهي  العالمي  األدب  روائـــع  مــن  العالم  فــي  األدب  نقاد  أكثر 
بكل  والمليئة  والــقــويــة  الــحــارة  الــحــب  رســائــل  مــن  مجموعة 
صنوف الحب كانت قد كتبتها مارينا لحبيبها القائد الفرنسي 
ألــوان  أعمق  عــن  فيها  لــه  عبرت  والــتــي  شاميلي  دي  الكونت 
الحب والوفاء بالرغم من قصة حبهما القصيرة والتي ولدت 
الحب  قصص  أشهر  من  أصبحت  أنها  إال  صعبة  ظروف  في 
أشهر  البرتغال  أهل  يعتبرها  حيث  أجمع  والعالم  أوروبــا  في 

من روميو وجوليوت.
دير  راهبة  تعرفت  حيث  الـــ١٧  القرن  في  الحكاية  وتــدور 
قدومه  أثــنــاء  شاميلي  دي  الــكــونــت  على  نــوســا  دي  كونفينتو 
فرنسا  أرســلــت  حينما  الفرنسي  الجيش  فــي  صغير  كضابط 
الراهبة  وتقع  اإلسباني  الغزو  من  لتحريرها  للبرتغال  حملة 

في عشق الضابط وتدور بينهما مناورات عديدة حيث تقابله 
كيف  الرسائل  لنا  وتوضح  أيًضا  وداخله  بل  الدير  خــارج  ســًرا 
بمحبوبته  يظفر  حتى  كثيرة  حيالً  استخدم  قد  شاميلي  أن 
الصراخ  عن  الحرب  طبول  توقفت  إن  ومــا  تماًما  نجح  حتى 
محطًما  قلبًا  وراءه  تارًكا  بالده  الى  عائًدا  شاميلي  قفل  حتى 
في شخص مارينا التي عاشت بقية حياتها في  وحبًا مشتعالً 
الدير وماتت عام ١٧٢٣ في سن الثالثة والثمانين بعد أن كانت 

موفورة الصالح.
وتبدأ قصة نشر الخطابات حينما أعطى الحبيب بعد زواجه 
الخطابات كأمانة عند أحد أصدقائه الذي وجد أنه من غير 
حبيسة  الروعة  الشديدة  الخطابات  هذه  تترك  أن  المنصف 
بترجمتها  قــام  هنا  مــن  المحبون  منها  يستفيد  وال  األدراج 
في  كالنار  كلها  أوروبــا  في  انتشرت  حيث  ونشرها  للفرنسية 
الفاتيكان  حاربت  قرنين  من  يقرب  ما  مــدار  وعلى  الهشيم 
انتشار الرسائل في إيطاليا وفي أوروبا عامة باعتبار أنها تفتح 
التساؤل حول قوانين األديرة قديًما وحتى اآلن والتي قد تؤكد 
أيًضا أن بعض الفتيات يدخلن سلك الرهبنة هربًا من سلطة 
الوالدين أو من قهر المجتمع أو الفقر وليس كنتيجة لظاهرة 

إيمانية كما قد يعتقد البعض.



شخصيات من بلدياألمراض الشعبية

من األلعاب الشعبية
معتقدات شعبية

هناك في أقصى غرب قطر وعلى شواطئ 
بــحــرهــا الـــغـــربـــي وبـــيـــن روابـــيـــهـــا وســهــولــهــا 
المنطقة  هذه  زكريت  منطقة  في  الخضراء 
التي كانت قرية وديعة قابعة في أطراف شبه 
عمن  أهمية  تقل  ال  الغرب  من  قطر  جزيرة 
سواها من مدن وقرى قطر الكثيرة بل ربما 
هــي الــقــريــة الــوحــيــدة الــتــي كــانــت قريبة من 
منبع الخير من آبار النفط التي تدفق خيرها 
على البالد والشعب والعباد وكما في قول اهللا 
تعالى «هذا من فضل ربي»، ومعلمنا الفاضل 
يقع  مسجد  فــي  إمــامــا  كــان  اهللا  رحــمــة  عليه 
المسجد  من  اتخذ  ولهذا  زكريت  منطقة  في 
مكانا فاضال لتعليم األوالد فهو يجمعهم فيه 
ويوعدهم  الــكــريــم  الــقــرآن  ليعلمهم  صباحا 
يكونوا  حتى  الفروض  باقي  عند  فيه  باللقاء 
دائما مجتمعين حوله وبين عينيه ألنه يريد 
كتاب  قــراءة  يعرفون  رجــاال  يكونوا  أن  منهم 

الــقــرآن  خــالل  مــن  اهللا  شــرع  ويتعلمون  اهللا 
الــكــريــم ومــن خــالل تــواجــدهــم فــي المسجد 
عند كل صالة بين المصلين ومعلمنا الفاضل 
والتربية  التعليم  فــي  خــاص  أســلــوب  لــه  كــان 
في  وجــاد  اإلرادة  وقــوي  الحرص  شديد  فهو 
طالبه  فــكــان يتعامل مــع  يــقــوم بــه  كــل شــيء 
عــلــى طــريــقــة الــــثــــواب والـــعـــقـــاب فــالــطــالــب 
المجتهد يجد منه الحب والعطف واالحترام 
القسوة  منه  يجد  الكسول  المهمل  والــطــالــب 
من  القائلة  العبارة  يــردد  دائما  وكــان  والقوة 
جــد وجــد ومــن زرع حصد فـــإذا زرعـــت جدا 
المراد  وحسن  الخاطر  طيب  ستنال  واجتهادا 
فهذا أسلوبه الذي عرفه الناس ولذلك أحبوه 
واحترموه وقدروه رحم اهللا معلمنا وشيخنا 
الفاضل عبداهللا بن غيث لحميدي وجزاه اهللا 
كل خير وأسكنه فسيح جناته (إنا هللا وإنا إليه 

راجعون). ــــارة عــــن انـــتـــفـــاخ  (الــــضــــبــــضــــوب) عــــب
من  الــعــيــن)  (رمـــــوش  يــصــيــب  ورم  أو 
من  قرصة  عن  ناتج  إنه  ويقال  الخارج 
(الذباب  مثل  الطائرة  الحشرات  إحدى 
كيس  عن  عبارة  والضبضوب  وغــيــره). 
دهــنــي أو (دمــــل) صــغــيــر مــشــبــع بــالــدم 
للعين  ــمــا  أل ويــســبــب  (الــــخــــراج)  والـــقـــي 
وانتفاخ  حــاد  تــورم  مع  احــمــرار  يصحبه 
يزيد  يــوم  مــر  وكــلــمــا  الــمــصــابــة،  للعين 
المرض  أو  الورم  أن  وبما  الورم،  حجم 
منطقة  وهــي  حساسة  منطقة  في  يقع 
يتطببون  كانوا  زمــان  أهل  أن  إال  العين 
إلى  الــوصــول  محاولين  الــوســائــل  بشتى 
عالج، علماً بأن العالج يختلف من إنسان 
إلـــى آخـــر ومـــن طــبــيــب إلـــى آخـــر وكــل 
يستعمل  من  فمنهم  طريقة،  له  معالج 
ـــبـــان وخــيــل)  األعــــشــــاب الــطــبــيــة مـــن (ل
يــعــجــنــونــه بــبــعــضــه الــبــعــض ويــضــعــونــه 
ينضج  حتى  الورم  أو  (الضبضوب)  على 
الــجــلــد ويــســهــل فــتــحــه بــواســطــة اإلبـــرة 
إلخـــــراج مـــا فــيــه مـــن مــــاء ودم وقـــي، 

ــــورم (الــلــبــان  ومــنــهــم مـــن يــضــع عــلــى ال
قليالً  يــضــع  مــن  ومــنــهــم  روت)  والــعــنــز 
ـــزبـــدة) لــلــمــهــمــة نــفــســهــا آخــذيــن  مــن (ال

ضــر)،  مــا  نفع  مــا  (إذا  المثل  يقوله  بما 
األوســاخ  إلخــراج  المحاوالت  هــذه  وكــل 
يأتي  األوســاخ  خروج  مع  ألن  الــورم  من 

على  يضعون  وبعدها  اهللا،  بإذن  الشفاء 
األحمر)  والــدواء  (القرمز  دواء  المكان 

لتطهيره.

(إن  العزيز  كتابه  فــي  وجــل  عــز  اهللا  يقول 
أنــكــر األصـــــوات لــصــوت الــحــمــيــر) صـــدق اهللا 
العظيم، ويقول رسولنا الكريم محمد (صلى 
اهللا  فسبحوا  الديك  أذن  إذا  وسلم)،  عليه  اهللا 
فاستعيذوا  الحمار  نهق  وإذا  ملكاً،  رأى  فإنه 

من الشيطان فإنه قد رأى شيطاناً. ومن هذا 
نهيق  مــن  يــتــشــاءمــون  الــنــاس  كـــان  المنطلق، 
أو  إســكــاتــه،  صاحبه  مــن  ويطلبون  الــحــمــار، 
أنكر  هــو  صوته  ألن  عنهم  بعيداً  بــه  الــذهــاب 

األصوات..

مــن األلـــعـــاب الــشــعــبــيــة الــقــديــمــة لعبة 
اللعبة  وهــذه  بكاسرك»  وإال  «كاسرني 
بين  والــتــحــّدي  الــقــّوة  ألــعــاب  مــن  تُعتبر 
البصر  قـــّوة  عــلــى  تعتمد  وهــي  الــشــبــاب، 
وهــذه  اللعبة،  أثــنــاء  الُمستمّر  والتركيز 
التي  المجالس  ألــعــاب  مــن  تُعتبر  اللعبة 
أثناء  ألن  والسكينة  الــهــدوء  على  تعتمد 
مــزاولــتــهــا يــلــتــزم كــل الــحــاضــريــن ســواء 
التام  بالهدوء  متفّرجين  أو  العبين  كانوا 
وعدم الكالم أو الحركة أو اإلشارة حتى 
يــعــّم الــمــكــان الـــهـــدوء والــســكــون، وتــبــدأ 
اللعبة عندما يتقابل اثنان ممن يتحّدون 
األرض  عــلــى  ويــجــلــســون  بــعــضــاً  بعضهم 
وأيديهم أمامهم ويرّكز كل واحد منهم 
ــثــانــي فــتــجــد الــوجــوه  نــظــره إلـــى نــظــر ال
بعضها  فــي  شــاخــصــة  والــعــيــون  متقابلة 
والــكــل يـُــحـــاول أال يــحــّرك رمــش  بــعــضــاً 
منها  يسيل  العيون  بعض  إن  حتى  عينه 
الطرف  عين  فــي  ُمــحــّدقــة  وهــي  الــدمــع 
والــحــاضــرون  الــمــشــجــعــون  بينما  اآلخـــر 
الطير  رؤوســـهـــم  عــلــى  وكــــأن  صــامــتــون 
المّتحدين  هؤالء  في  بأعينهم  ينظرون 
يـــتـــوّســـطـــهـــم حـــكـــم هـــــذه الـــلـــعـــبـــة الــــذي 
يُـــؤخـــذ بـــرأيـــة ســــواء فـــي اســتــمــرار هــذه 

الــمــنــازلــة أو فــي إيــقــافــهــا إذا أحـــّس بــأي 
وكــذلــك  المتنافسين  أعــيــن  عــلــى  خــطــر 
وتنتهي  الخاسر،  من  الفائز  تحديد  في 
أحد  يتعب  أن  بعد  الصامتة  اللعبة  هــذه 

عندها  عينه  رمــش  ويُــحــّرك  المتبارين 
رمش  حــّرك  من  بخسارة  النتيجة  تُعلن 
ولم  صامدة  عيناه  ظلت  من  وفوز  عينه 
هذه  تنتهي  وبعدها  رمــش،  لها  يتحّرك 

ويشكرون  للفائز  الجميع  ويُصّفق  اللعبة 
ويــثــنــون عــلــى الــمــنــهــزم لــصــمــوده طــوال 
في  أوفــَر  حّظاً  له  ويتمّنون  المّدة  هــذه 

المقبلِة. المّراِت 

السقاء
الــمــاي»  تتوجد  الــنــاس  الــمــاضــي  المثل :»فـــي  يــقــول 
وتــتــوجــد الـــمـــاي تــعــنــي يــنــتــظــرون الـــمـــاء ويــجــمــعــونــه 
ويــحــافــظــون عليه مــوفــورا طيلة الــيــوم، ألنـــه شــريــان 
حيث  شربهم،  ومنه   ، طعامهم  يطبخون   ، حياتهم 
يضعونه في إناء يسمى»البق» وهو عبارة عن «غرشة» 
ليبرد  من «الخيش»  بقطع  تلف  الفخار  من  مصنوعة 
الماء فيها . وبعضهم يضعه في «الِحب» أو «الصالحي» 
لحفظ  بالخيش  يلف  الفخار  مــن  مصنوع  وعـــاء  وهــو 
برودة الماء لوقت الحاجة ويطلق على من يجلب الماء 
الفريج «الحي»  يسقي  الذي  أي  السقاي «السقاء»  اسم 
وهي  وتُسمى»العيون»  اآلبـــار  مــن  بالماء  يُــؤتــى  وكــان 
بعضها  والقريب،  البعيد  منها  متفرقة  أماكن  في  تقع 
مثل  المالح  ومنها  الملوحة،  من  قليل  مائها  في  يكون 
ماء البحر، وألن البحر يحيط بشبه جزيرة قطر من 
ثالث جهات كان الماء الحلو»العذب نادراً» وفي أماكن 
وبحث  األرض  جاب  الــذي  السقاء  إال  يعرفها  ال  خاصة 
عن اآلبــار وعــرف أنــواع الماء في اآلبــار. ومن األماكن 
الــمــعــروفــة بــعــذوبــة مــائــهــا عــنــد أهـــل قــطــر، مسيمير 

الماء  أسعار  وكانت  القعود  وعين  ومريخ  ومحيرجة، 
تختلف من منطقة إلى أخرى وحسب حالوة وجودة 
والسمك  الطول  منوعة  حبال  السقا  أدوات  ومن  الماء. 
بإخراج  الخاص  والدلو  والكبير  منها  الصغير  والِقرب، 
الماء من األعماق إلى السطح، وهو أنواع منها الصغير 
الذي يجره اإلنسان بقّوة عضالته والكبير الذي يصعب 
سحبه إال باالستعانة بداية من الــدواب مثل الحمار أو 

الجمل.
وكان الماء يُحمل في الِقرب الكبيرة»اليودان» التي 
تُوضع على ظهور الجمال أو الِقرب الصغيرة التي تُوضع 
يُنادي  أهزوجة  أو  الزمة  وللسقاء  الحمير  ظهور  على 
أنه «راعي  الناس  فيعرف  يليم»   ، الماء:»يلي  عن  بها 
الحمير  مــن  قافلة  الــســقــاء  ويــســوق  الــســقــاء.   - الــمــاي» 
والجمال على كل واحد منها نحو أربع إلى ست ِقرب 
ماء توّزع على البيوت والمساكن كل حسب حاجته ومن 
عاداته إذا أراد ان يأتي بالماء الى أحد البيوت، أن يطرق 
إعطائه  وبعد  بالدخول  مستأذنًا  بنفسه  ويُعّرف  الباب 
اإلذن يدخل ويُفّرغ الماء في «اليحلة الكبيرة» فإن أراد 

أحضر  الــمــاء،  مــن  المزيد  المنزل  صاحبة  أو  صاحب 
يحلة-  جمع  على»اليحال»-  ووّزعها  المطلوبة  الكمية 
والِحب. وأحيانًا يعتذر لعدم كفاية الماء ألهل الحي أو 
وبعد  بالماء  الجميع  تزويد  في  للعدالة  توّخًيا  الفريج، 
على  حسابه  السقاء  يُسّجل  المطلوب  بالماء  تزويدهم 
ا واحًدا عن كل ِقربة ماء ليمّر بعد  الحائط راسًما خطًّ

أيام ليأخذ حسابه.
ظل  إذ  ويحترمونه،  الــســقــاء  يُــكــرمــون  قطر  وأهـــل 
بعدها  الخمسينيات  منتصف  حتى  بــالــمــاء  يُـــزّودهـــم 
جعلت الحكومة في كل مكان موقعاً لتجميع الماء سّماه 
الناس»البركة» وعّينت على كل بركة رجالً مسؤوالً عن 
وافد  محّله  وحّل  البلد  ابن  السقاء  فاختفى  الماء  توزيع 
سّماه الناس»الكندري» وكان يجلب الماء في صفيحتين 
بطول  غليظة  وعصا  وحبل  خشبة  تتوسطها  «بيبين» 
قامته يضعها على كتفه ويُعلق الصفيحتين كل واحدة 
وبعدها  بالماء،  المساكن  ـــزّود  ويُ فيرفعها  طــرف  في 
عهد  وانتهى  األنابيب  عبر  المساكن  إلى  المياه  وصلت 

الكندري كما انتهى عهد السقاء.
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إعداد: خليفة السيد محمد المالكي

المعلم الفاضل عبداهللا بن غيث لحميدي الضبضوب

نهيق الحمار
 «كاسرني وإال بكاسرك»



تـــرعـــرع أبـــو فــــراس فـــي كــنــف ابـــن عمه 
ســيــف الــدولــة فــي حــلــب، بــعــد مـــوت والـــده 
شاعراً، وراح يدافع عن  باكراً، فشب فارساً 
إمارة ابن عمه ضد هجمات الروم ويحارب 
كان  السلم  أوقــات  وفــي  قائدهم  الدمستق 
الشعراء  فيذاكر  األدب  مجالس  في  يشارك 
مقاطعة  الدولة  سيف  واله  ثم  وينافسهم، 

منبج فأحسن حكمها والذود عنها.
أبو فراس في األسر

بين  كثيرة  والحروب  المواجهات  كانت 
فــراس،  أبــي  أيــام  فــي  والـــروم  الحمدانيين 
وفي إحدى المعارك خانه الحظ يوماً فوقع 
أسيراً سنة ٣٤٧ هـ (٩٥٩م) في مكاٍن يُعرف 
إلى  الــروم  فحمله  الكحل».  «مغارة  باسم 
وكان  الفرات،  على  َخْرَشنة  تسمى  منطقة 
في  يمكث  ولــم  منيع،  حصٌن  لــلــروم  فيها 
نجاته،  كيفية  فــي  واخــتـُـلــف  طــويــالً،  األســر 
افــتــداه  الـــدولـــة  ســيــف  إن  قـــال  مــن  فمنهم 
فابن  الهرب،  استطاع  إنه  قال  من  ومنهم 
خــلــكــان يـــــروي أن الـــشـــاعـــر ركــــب جــــواده 
الفرات،  إلــى  الحصن  أعلى  من  به  وأهــوى 
واألرجح أنه أمضى في األسر ثالث سنوات.
انتصر الــحــمــدانــيــون أكــثــر مــن مــرة في 
مــعــارك كــٍر وفـــٍر، وبــعــد تــوقــف لفترة من 
الحمدانيين  (بين  بينهم  القتال  عاد  الزمن 
ـــــروم) الـــذيـــن أعـــــدوا جــيــشــاً كــبــيــراً  وبــيــن ال
وحـــــاصـــــروا أبـــــا فــــــراس فــــي مــنــبــج وبــعــد 
قلعته  سقطت  وفر  كر  وجوالت  مواجهات 
سنة ٣٥٠ هـ (٩٦٢م) ووقع أسيراً وُحمل إلى 
القسطنطينية حيث أقام نحو  أربع سنوات، 

وقـــد وجـــه الــشــاعــر جملة رســائــل إلـــى ابــن 
عمه في حلب، فيها يتذمر من طول األسر 
وقسوته، ويلومه على المماطلة في افتدائه.

ويــبــدو أن إمــــارة حــلــب كــانــت فــي تلك 
مؤقتة  لفترة  صعبة  بمرحلٍة  تمر  الحقبة 
فــقــد قــويــت شــوكــة الــــروم وتــقــدم جيشهم 
الــضــخــم بــقــيــادة نــقــفــور فــاكــتــســح اإلمــــارة 
سيف  فــتــراجــع  حــلــب،  عاصمتها  واقــتــحــم 
الدولة إلى مّيافارقين، وأعاد سيف الدولة 
في  الـــروم  وهــاجــم  وتجهيزاً  ترتيباً  قــوتــه 
وانتصر  وهــزمــهــم  (٩٦٦م)  هـــ   ٣٥٤ ســنــة 
حلب،  فــي  وملكه  إمــارتــه  واستعاد  عليهم 
يسيرة من الروم وأسرع إلى  وأسر أعــداداً 
افــتــداء أســـراه ومنهم ابــن عمه أبــو فــراس 
ولم  الــــروم،  على  انــتــصــاره  بعد  الــحــمــدانــي 
يكن أبو فراس ٍ يتبلغ أخبار ابن عمه، فكان 
يتذمر من نسيانه له، ويشكو الدهر ويرسل 
القصائد المليئة بمشاعر األلم والحنين إلى 
توفيت  حتى  باللوعة  أمه  فتتلقاها  الوطن، 

قبل عودة وحيدها.
تحريره من األسر

تم افتداء وتحرير أبي فراس وبعد مضي 
سيف  توفي  األســر،  من  خروجه  على  سنٍة 
الدولة ٣٥٥ هـ (٩٦٧م) وكان لسيف الدولة 
التسلط،  فــي  طــمــع  قــرغــويــه  اســمــه  مــولــى 
على  أميراً  المعالي،  أبي  سيده  بابن  فنادى 
على  أميره  باسم  يده  يبسط  أن  آمالً  حلب 
اإلمارة بأسرها، وأبو المعالي هو ابن أخت 
قرغويه  نوايا  فــراٍس  أبو  أدرك  فــراس.  أبي 
المعالي  أبــو  فــأوفــد  حمص،  مدينة  فدخل 

ُقتل  معركٌة  فدارت  قرغويه،  بقيادة  جيشاً 
فيها أبو فــراس. وكان ذلك في ربيع األول 
سنة ٣٥٧ هـ (٩٦٨م) في بلدة صدد جنوب 

شرق حمص.
أشعاره

قال الصاحب بن عباد: بُدأ الشعر بملك، 
وُخـــتـــم بــمــلــك، ويــعــنــي امــــرأ الــقــيــس وأبـــو 

فراس.
لم يجمع أبو فراس شعره وقصائده، إال 
قصائده  جمع  عاصره  وقد  خالويه  ابن  أن 
فيما بعد، ثم اهتم الثعالبي بجمع الروميات 
من شعره في يتيمته، وقد طبع ديوانه في 
بيروت سنة ١٨٧٣م، ثم في مطبعة قلفاط 
ما  عــلــى  الطبعتان  وتعتمد  ١٩٠٠م،  ســنــة 
جمعه ابن خالويه. وقد نقل وترجم بعض 
يد  على  األلمانية  اللغة  إلى  فــراس  أبو  شعر 

للديوان  طبعٍة  وأول  الــورد،  بن  المستشرق 
سنة  بدمشق  الفرنسي  للمعهد  كانت  كامالً 
١٩٤٤م ويؤكد الشاعرالعراقي فالح الحجية 
في كتابه في األدب والفن يكاد يتفق النقاد 
أن أجمل قصيدة للشاعر هي قصيدة أراك 
عصي الدمع التي أخذت مكانها في الشهرة 

بين قصائد الغزل العربية.
يقول:

لـــــــــــم أعــــــــــــــــــُد فـــــــيـــــــه مــــــفــــــاخــــــري
ــــــــُجــــــــْب ـــــــــي الــــــــنُّ ـــــــــائ ـــــــــح آب ومـــــــــدي

الـــــهـــــجـــــاِء وال  الــــــمــــــديــــــح  فـــــــي  ال 
ـــــعـــــْب ـــــل ال وال  الــــــــمــــــــجــــــــوِن  وال 

هـــــــو صــــــاحــــــب الـــــبـــــيـــــت الــــشــــهــــيــــر:
ــــــــعــــــــرب ــــــــشــــــــعــــــــر ديــــــــــــــــــــــــوان ال ال

األدب وعــــــــــــــــنــــــــــــــــوان  أبـــــــــــــــــــــــــــداً 
الـــدمـــع»  عـــصـــّي  «أراك  قــصــيــدة  وفــــي 

الشهيرة يقول:
ـْبـُر  ْمـِع شيَمـتُـَك الصَّ أَراَك عـصـيَّ الـدَّ

أمــا لِْلـَهـوى نَـْهـٌي علـيـَك و ال أْمــُر؟
بَـلـى، أنــا ُمْشـتـاٌق وعـنـدَي لَـْوَعــٌة 

! ولـكــنَّ ِمـْثـلـي ال يُـــذاُع لـــُه ِســـرُّ
إذا الّليُل أَْضواني بََسْطـُت يَـَد الهـوى 

وأْذلَـْلـُت دْمـعـاً مــن َخـالئـِقـِه الـِكـْبـُر
تَـكـاُد تُـِضـْيُء الـنـاُر بـيــن َجـوانِـحـي 

ـبـابَـُة والـِفـْكـُر إذا هـــي أْذَكـْتـهـا الصَّ
ُمَعلِّلَـتـي بـالـَوْصـِل، والـَمــوُت دونَـــُه 

إذا ِمــتُّ َظْمـآنـاً فـــال نَـــَزَل الـَقـْطـُر!
َة بـْيـنـنـا َحـِفـْظـُت َوَضـيَّـْعــِت الــَمــَودَّ

وأْحَسـُن مـن بعـِض الَوفـاِء لـِك الُعـْذُر
ومــــا هــــذه األيـــــاُم إّال َصـحــائــٌف

ألْحُرِفـهـا مـــن َكـــفِّ كاتِـبِـهـا بِـْشــُر
بِنَْفسي من الغاديَن في الحيِّ غـاَدًة 

َهــواَي لـهـا ذْنـــٌب، وبَْهَجـتُـهـا ُعـــْذُر
، وإنَّ لــي  تَـروُغ إلـى الواشيـَن فــيَّ

ألُْذنــاً بـهـا عــن كـــلِّ واِشـَيــٍة َوْقـــُر
بَــَدْوُت، وأهـلـي حـاِضــروَن، ألّنـنــي 

أرى أنَّ داراً، لسـِت مـن أهلِهـا، َقْفـُر
ُهـْم  وحاَرْبـُت َقْومـي فـي هــواِك، وإنـَّ

وإّيــاَي، لــو ال ُحـبُّـِك الـمـاُء والـَخـْمـُر
فـإْن يـُك مـا قـال الُوشـاُة ولــْم يَـُكـْن

فقـْد يَْهـِدُم اإليمـاُن مـا َشـيَّـَد الكـفـُر
ٌة، َوَفـْيـُت، وفــي بـعـض الـَوفـاِء َمـَذلـَّ

إلنسانَـٍة فـي الَحـيِّ شيَمتُهـا الَغـْدر
هـا،  ـبـا يَْستَـِفـزُّ َوقـــوٌر، وَرْيـعــاُن الـصِّ

َفـتَــْأَرُن، أْحـيـانـاً كــمــا، أَِرَن الـُمـْهــُر
تُسائلُنـي مـن أنــَت؟ وهــي َعليـَمـٌة 

وهل بَِفتـًى ِمْثلـي علـى حالِـِه نُْكـُر؟
فقلُت كما شاَءْت وشـاَء لهـا الهـوى

َقتيـلُـِك! قـالـت: أيُّـهــْم؟ َفـُهــْم ُكـْثــُر
فقلـُت لهـا: لـو َشْئـِت لــم تَتََعنَّـتـي، 

ولم تَْسألي َعّنـي وعنـدِك بـي ُخْبـُر!
ْهـُر بَعـدنـا فقالـْت: لقـد أَْزرى بـَك الـدَّ

فقلـُت: معـاَذ اِهللا بـل أنــِت ال الـّدهـر
ومـا كـان لِألْحـزان، ِ لــوالِك، َمْسـلَـٌك 

إلى القلِب، لكنَّ الهوى لِْلبِلى ِجْسـر
وتَْهـلِـُك بـيـن الـَهـْزِل والـِجـدِّ ُمـْهـَجـٌة 

بـهـا الَهـْجـُر إذا مــا َعـداهـا البَـْيـُن َعذَّ
فأْيَقـْنـُت أن ال ِعــزَّ بَـْعـدي لِعـاِشـٍق،

وأّن يَــدي مـّمـا َعـلِـْقـُت بـــِه ِصـْفــُر
ْبـُت أَمـــري ال أرى لـــَي راَحـــة،ً  وقلـَّ

إذا البَْيـُن أْنسانـي ألَــحَّ بــَي الَهـْجـُر
َفُعـْدُت إلـى ُحـكـم الـّزمـاِن وُحكِمـهـا 

لهـا الّذْنـُب ال تُْجـزى بـِه ولـَي الـُعـْذُر
ـي أُنــــادي دوَن َمـْيـثــاَء َظـْبـَيــًة  َكـأَنـِّ

ْعـُر عـلـى َشــَرٍف َظْمـيـاَء َجلَّلَـهـا الـذُّ
ـُل حـيـنــاً، ثُــــّم تَــْرنــو كـأّنـهــا  تَـَجـفَّ

ـْضـُر تُـنـادي َطــالًّ بـالـواِد أْعـَجـَزُه الـُحَ
، إّنـــُه  فــال تُْنِكـريـنـي، يـاْبـنَـَة الـَعــمِّ

لََيـْعـِرُف مــن أْنَكـْرتـِه الـبَـْدُو والَحـْضـُر
وال تُْنِكـريـنـي، إّنـنــي غــيــُر ُمـْنـَكــٍر 

ـِت األْقــداُم، واْستُـْنـِزَل الـّنـْصـُر إذا َزلـَّ
وإّنــــــي لَـــَجـــّراٌر لِـــُكـــلِّ َكـتـيــبَــٍة 

ُمــَعــوََّدٍة أن ال يُــِخــلَّ بــهــا الـنَّـصــر
اٌل بِـــكـــلِّ َمــخــوَفــٍة  وإّنـــــي لَــنَـــزَّ

ــْزُر الِـهـا الـنَّـَظـُر الـشَّ َكثـيـٍر إلـــى نُـزَّ
َفأَْظَمـأُ حتـى تَـْرتَـوي البـيـُض والَقـنـا. 

الذئب األغبر وكومة القـش

أبو فراس الحمداني

آفاق أدبيةآفاق أدبية
adabeyatqtr@hotmail.com :للتواصل- البريد اإللكتروني
adabeyat_qtr@twitter.com :تويتر

شعر - محمد إبراهيم السادة

منـاجاة

َعِميـْق ُحـْزٌن  جـى  الدُّ ِفي  لَِقلبي  اللَّيُل  أّيها 
أُِطيـْق ال  وإنيِّ  والنَّْفـُس  الَقْلـُب  فالَفراُغ 

تُفيـْق َمواِضيـها  ِمْن  َحولي  لَيـُل  يا  ؤى  الرُّ
الَغِريـْـْق ِفيِه  وأَنا  بَحـٌر  لَْيُل  يا  واألَسـَى 

سـَالِفـَْة تََولَّْت  َقـْد  َحيـاتي  ِفي  لَيـاٍل  َكْم 
ُمْدنَفـَْة وُروِحي  ِفيـَها  عاِشـقاً  َقْلبِي  كاَن 

ُمـْرَهَفْة كانَْت  الُعْمـِر  ِرَفاِق  أَْحلَى  سـَاَمَرْت 
أَْصبََحْت ِفي ِوْحَدٍة ُروحـِي وأَْفالِكي تَِضْيْق

ُهـياْم ِفي  تََغنَّـْت  بَسـَاتِينِي  في  َمهـَاٍة  َكْم 
الْم الظَّ وَديُجوَر  لَيلِي  ُحْسـنِها  ِمْن  أَْشـَعلَْت 

َفغـََدْت َدوِحي َمَفازاٍت وِفي ِجْسِمي ُسَقاْم
ِفي نَهـاِري ُظْلَمـٌة َكْم كاَن ِفي لَيـلِي بَِريْق

واِقـَعـا أََراَهـا  أَْشـياًء  األْحـالُم  كانَـْت 
إِْصبََعـا األََمانِي  َقْصـِدْي  َعْن  البُـعُد  يَِزيُد  ال 

َمْعـَمعا أَو  ُه  ُكلـُّ ُحْلَمـاً  الّدْرُب  فاْسـتََحاَل 
َسـِحيْق ُعْمٍق  ِفي  البُْعِد  ِفي  أَْوَغلَْت  واألََمانِي 

الِعبَْر َو  الحـََكايا  ْرُت  سـَطَّ ْهِر  الدَّ ِكتَاِب  ِفي 
َـْر البَشـ بِأَْكبـَاِد  ـرَّ  والشَّ الخيَر  ورأيُت 

واْسـتََمْر ِوَصاٍل  ِمْن  َما  األَنـَا  يُعلِي  كلـُُّهم 
ِديْق بالنَّوى يَخبـُو ِوَصاٌل أَْو إِذا َغـاب الصَّ

تـَِزيـْْد ال  ِعتـَابِي  ِفي  تََرّفْق  البَـْدُر  ُّها  أيـ
جى ُحْلٌم َعنِْيْد َمْوِكُب األَْحـَزاِن ِفي هذا الدُّ

َجِديـْْد ُحْزٌن  نِي  لـَفَّ ُحْزنـاً  أَبَعْدُت  ما  ُكلـَّ
َرِقيـْْق بِي  َسميراً  أَو  َقْلبِي  الَفْجَر  يَستَِشـفُّ 

الَعـنَاْء يُْجـلِي  الّذي  َما  ُقولِي  اللَّيِل  نُُجوَم  يا 
ـَقاْء الشَّ بَْعُد  َوأَتَى  تََوّلى  َقْد  َفْرِحـي  َعْهـُد 

البُكاْء يَُسلِّينِي  َهْل  ُحْزنِي  النَّْوُح  يُذْيـُب  َهْل 
ِفيْق َكالـرَّ يَنأَى  ثُمَّ  يَُواِسـي  َدْمِعي  َخشـْيتِي 
وِض َهْل تدرين ما معنى الَحنِيْن يا ُزُهـوَر الرَّ
ِمْن َمهاٍة ِفي أَنِيْن َّْوَح يَوماً  َهْل سـَِمْعِت النـ

ِفيْن الدَّ الَخاِفي  ُجرَحـها  وتَْشُكو  َوّلى  َضْأنُها 
َشـِفيْق ُمضنًى  َخاِفقـاً  َقْلبـاً  األُمِّ  ِمْثُل  ليَس 

ُهـوْر والدُّ اللَّيـالِي  أَيِدي  يا  أَنِت  قاِسـياٌت 
والُحبُوْر َغنِّي  التـَّ يَْبقى  ال  األُْنـُس  يَـُدوُم  ال 

تَـُدوْر وبِالَفـْرِح  بِالُحـْزِن  األَياُم  هَكـذا 
النَِّعيـْق ثُمَّ  بِها  ْيـُر  الطَّ َصـَدَح  ُقُصوٌر  َكـْم 
الِخـداْع َمعـنى  َعْن  األَياِم  َصْفَحَة  يا  أَْفِصِحي 

راْع َكْم بِهِذي األَْرِض َجْوٌر َكْم بِها ُعْنُف الصِّ
تُباْع ِفيها   .. ُعْنَوًة  ِفيـها  األَْنُفـُس  تُْشـتَرى 

َشِقْيْق أَو  َحـبِيٍب  ِمْن  آٍت  ـْلَم  الظُّ َولََعـلَّ 
بِالُعـُهوْد ُعْمٍر  ِرْفَقـَة  سـائِالً  أَتانِـي  َقـْد 

بِي َوُدوْد واْسـتَوى ِفي ُمْقلَتِي ِخـالًّ َرِفيقاً 
ثُمَّ ال أَْدِري لِمـاذا أَْبـَدَل اللُّْقـيا ُصـُدوْد

ـِرْيْق الطَّ أِْغـواُه  الِخـلَّ  َعلِْمُت  أَْعـواٍم  بَْعَد 

سقوط أول

فشلت
انكسرت
تهشمت

بكيت وأخيرا 
ثان سقوط 
أفقدك

أقسم أني حزين إلى آخر 
الجرح

يبعثني صوتك  أشتاق 
حزني يبلسم 
أفقدك

كثيرا وبحثت 
وال أجدك
حر سقوط 

كان كما  يأتي  عاد  ما  بريدك 
وحيدا المساء  أقضي 

األليمة الكلمات  في  أفتش 
تلك  صندوق  أتصفح 

الرسائل
بها أشقى 

جميال  عذبا  كنت  كم  أتذكر 
قريبا

القديمة السنين  في 

شعر: عبداهللا سالم

مـــن الــفــوائــد الــتــي قـــد تــؤثــر 
فــــي تـــربـــيـــة األطــــفــــال وتـــثـــري 
واألدبــيــة  الــفــكــريــة  حصيلتهم 

سرد القصص عليهم والقصة 
تساعد  الــمــضــمــار  هـــذا  فـــي 

على:
إيــــــمــــــان  تــــنــــمــــيــــة   »
الــطــفــل بــالــديــمــقــراطــيــة 
والــــحــــريــــة وبــــاحــــتــــرام 
ـــــــرأي الـــمـــعـــارض وال  ال
تــعــزز  الــقــصــة  أن  شـــك 
عــرفــهــا  إذا  الــقــيــم  هــــذه 
الطفل من خالل األسرة 

ـــمـــؤســـســـات الــتــربــويــة  وال
والتعليمية في المجتمع. «  

يــزخــر  مــاضــيــنــا  كـــان  وإذا 
حاضرنا  فإن  والعبر  بالقصص 

التداخل  هذا  ظل  في  بكثير  يفوقه 
تتسارع  الــتــي  والــثــقــافــات  للمعتقدات 

إلـــى عــقــل اإلنــســان بسبب وســائــل االتــصــال 
وبأطفالنا  بنا  المحدقة  والمخاطر  الحديثة، 
أكبر بكثير من تلك التي كانت تحدق بآبائنا 
مع  يــتــواصــلــون  ال  الــيــوم  فأطفالنا  وأجـــدادنـــا 
أصدقائهم في الحي أو زمالئهم في المدرسة 
فحسب بل يتواصلون مع أطفال العالم ببرامج 
الكمبيوتر بحوارات حية ، حتى التخاطب بين 
أصبحت  واللغة  يسيًرا  أصبح  العالم  أطــفــال 
أكثر سهولة فبمجرد نسخ الجملة إلى محرك 
الترجمة تتم الترجمة وبمعظم لغات العالم. 
مـــن هــنــا فــإنــه مـــن الـــواجـــب عــلــيــنــا الــتــصــدي 
الثقافة  وتــنــمــيــة  الــهــدامــة  الــدخــيــلــة  للثقافة 

البناءة  فــــــنــــــحــــــن التربوية   ،
من  حولنا  مما  القصص  نستشف  أن  نستطيع 
أحداث ونصيغها ألطفالنا لتكون قصة سردية 
المعاصر  وعيهم  من  تزيد   ، عصرية  تربوية 
وتــشــد مـــن أزرهـــــم فـــي مــواجــهــة األخـــطـــار، 
واألمثلة على ذلك كثيرة، والثقافات العصرية 

متعددة منها :
الثقافة الدينية :

وهي  معينها  ينضب  ال  حافلة  ثقافة  إنها 
قصصنا  معظم  نضمنها  أن  نستطيع  ثقافة 

إن  أطفالنا  على  نسردها  التي 

قائل  يــقــول  قــد  كلها،  يكن  لــم 

التراث  من  الدينية  الثقافة  إن 

محقاً  يــكــون  وقـــد   ، الــقــديــم 

ولــــكــــن عــــقــــول األطــــفــــال 

جـــديـــدة لـــم تــصــل إلــيــهــا 

الثقافة الدينية التي هي 

تحدثنا  فــإذا  عقولنا  في 

عـــن فــضــيــلــة عــززنــاهــا 

ديـــنـــنـــا  فـــــي  ورد  بــــمــــا 

وإن  الحنيف  اإلســالمــي 

وردت رذيلة في قصصنا 

الدين  رأي  وبينا  ذممناها 

الدينية  الثقافة  أن  كما  فيها 

والحياة  التصرفات  في  تدخل 

إذا  ألطفالنا  نبينها  الــتــي  اليومية 

كان  سلبياً   - مــا  تــصــرفــاً  منهم  رأيــنــا 

منها  السلبي  بنبذ  لهم  نبينها   - إيجابياً  أم 

أنها  كما  وتأصيله،  اإليجابي  ودعم  وتشويهه 

التنوع  فــي  الــمــجــال  لــنــا  تفسح  واســعــة  ثــقــافــة 

فــمــن قــصــص الــســيــر لــألنــبــيــاء ورجــــال الــديــن 

والصالحين إلى قصص األحداث والوقائع إلى 

قصص الفضائل واألخالق إلى قصص العلوم 

والــحــســاب والــفــلــك وقــصــص الــحــيــوانــات إلــى 

المسابقات واألحاجي .

الثقافة الدينية تحقق االستقرار والطمأنينة 

لألطفال وتخلق منهم أجياالً سوية بناءة .

الثالثاء ٢٠ ربيع اآلخر ١٤٣٣ هـ - ١٣ مارس ٢٠١٢ م

قصة قصيرة

نعيم عودة

عــلــى ضـــفـــاف نــهــر صــغــيــر، 
نحو  مهروالً  الشمال  من  يمتد 
الـــجـــنـــوب، كـــانـــت هـــنـــاك غــابــة 
صــغــيــرة تــتــطــاول أشــجــارهــا، 
وتــتــعــالــى أغــصــانــهــا، وتــتــســابــق 
نــبــاتــاتــهــا الــمــتــســلــقــة بــحــثــاً عن 

الهواء والضياء.. 
كـــان الــجــوُّ صــحــواً ، وكــانــت 
الــشــمــس تــشــرق كــل يـــوم، حتى 
الشمس  كانت  الشتاء،  أيــام  في 
تــشــرق كـــل يـــوم تــبــعــث الـــدفء 
في أوصال حيوانات تلك الغابة 
لكل  النماء  وتيـسـُّر  الصغيرة، 
أشجارها، حتى المتسلقة منها. 
كــــان الـــجـــّو صـــحـــواً، وكــانــت 
صغار الحيوانات تجري فـرحـًة 
نشوى، هذا ينقنق وهذا يصفر 
تــصـــــئ،  وتــــلــــك  يـــنـــبـــح  وذاك 
 وادعٌة تنتقل 

ٌ
وطيوٌر مزركشة 

مـــن غــصــن إلـــى غــصــن تحمل 

بين  الدافئة  الجميلة  أحالمها 
طــيــات جــوانــحــهــا، كــمــا تــطــوي 
أجنحتها.  ريشات  بين  خوافيها 
ــهــو ويـــحـــمـــل ويــســتــمــتــع  ــل كـــــٌل ي
بـــــــدْفء الـــشـــمـــس فــــي الـــنـــهـــار، 
ويستعذب نور القمر الطالع في 
كبد السماء رافعاً ستائر الظلمة 

عن تلك الغابة الناعسة. 
ــــك الــــغــــابــــة  ــــل فــــــي وســــــــط ت
الــجــمــيــلــة، كــانــت هــنــاك كومة 
ــــقــــش، حـــيـــث تــجــمــعــت  ٌمــــــن ال
سيقان القمح الصفراء وسنابله 
جمعتها  الـــفـــارغـــة،  الــذهــبــيــة 
الرياح الدوارة، فصارت كومة، 
والسحالي،  الــجــنــادب  سكنتها 
ـــفـــراشـــات.  حــتــى الــحــمــائــم وال
وفــــــي الـــــطـــــرف اآلخـــــــر اتـــخـــذ 
غراب البين عشاً له، أفرخ فيه، 
وفوق تلك الكومة وقفت البوم 
الذهبيتين،  الواسعتين  بعينيها 

أحــشــاءهــا  تــودعــه  فــــأراً  تنتظر 
الفارغة.. وكلب ينبح في البعيد 

.. وذئٌب يردد العواء. 

الغابة  اغبـّرت   .. يــوم  وذات 
بــأعــالــيــهــا  الـــريـــاح  وعــصــفــت   ..
سحابة  وغــطــتــهــا   .. وأســافــلــهــا 

دكناء، .. لم يكن مطراً .. كانت 
لنفسها:  البوم  قالت   .. عاصفة 

هـــــــذا نـــــذيـــــر شــــؤم 

إلــى  وهـــوت  رأســهــا  وأدارت   ..
عشها في كومة القش.  ووصل 
الــذئــب األغــبــر نــاحــيــة الــكــومــة، 
وراح يدور حولها وهو يغمغم: 
لــقــد ســـرق أحـــدهـــم شــيــئــاً من 
جـــحـــري.. لــقــد ســــرق شــيــئــاً ال 
شيئا  ســــرق  ــكــنــه  ول  .. ــمــه  أعــل
الــشــيء،  ذلـــك  أجـــد  لـــم  وإن   ..
القش  كومة  في  النار  فسأشعل 
إلــى  كــلــهــا .. ولــيــذهــبــوا جــمــيــعــاً 

الجحيم. 
وأشعل الذئب النار في كومة 
واشتعلت   .. فاشتعلت  الــقــش.. 

الغابة. 
رفعت البوم رأسها مستنكرة 
وقالت: ليتـه لم يفعـل.. ليته لـم 

يفـعـل.
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بقلم-تامر يوســف:

لـــن أنــســى أبـــــداً ذلـــك الــصــيــاد الــعــجــوز 
الـــــذي الــتــقــيــت بـــه عــشــّيــة وصـــولـــي إلــى 
المطلة  البلجيكية  «أوســـتـــونـــد»  مــديــنــة 
عــلــى بــحــر الــشــمــال بــدعــوه مــن صديقي 
الفنان «رونالد ليبين». فكان هذا الصياد 
مهاجرا عربيا من المغرب سافر منذ ما 
يزيد عن ثالثين عاماً. وكان وجهه بشوشاً 
أن  من  بالرغم  أبــداً  تفارقه  ال  وضحكته 
وقسوة  البحر  حــدة  إلــى  تشير  مالمحه 
الـــحـــيـــاة. كـــانـــت لــصــديــقــنــا الــصــيــاد لكنة 
كانت  أبـــداً،  تخطئها  ال  واضــحــة  مغربية 
أشبه بخلط الزيت بالماء فيظل الماء ماًء 
من  أي  لكنته  يشب  فلم  ــا..  ــتً زي والــزيــت 
الَفرنََجة (الفالميش) رغم سنين الغربة. 

كــان الــهــدف مــن زيــارتــي هــو مشاركة 
أبطال  أحــد  وهــو  أصــدقــاء «ليبين»  أحــد 
مصارعة المحترفين المتقاعدين - بحكم 
السن - فرحته بامتالك فندق صغير يطل 
على  ضخمة  جدارية  وإنجاز  البحر  على 
ضخامة  وبــرغــم  الــفــنــدق.  مبنى  واجــهــة 
الجدارية وصعوبة تنفيذها، إال أن الشعور 
واحــدة..  للحظة  ولــو  يمتلكني  لم  بالقلق 
«بينج»  أو  «ليبين»  بخبرة  لثقتي  ربما 
كــمــا كـــان يــنــاديــه أصـــدقـــاؤه الــمــقــربــيــن. 
الــجــداريــات  فــي  مــتــخــصــصــاً  كـــان  فبينج 
وظـــــل لـــســـنـــوات طــويــلــة يـــرســـم عــربــات 
كان  وهــولــنــدا.  ببلجيكا  والــمــتــرو  القطار 
عربة  رســم  فــي  مــن الــمــال  الكثير  يجني 
التكنولوجيا  دخـــول  لــكــن  واحــــدة.  قــطــار 
وبـــرامـــج الــتــصــمــيــم الــمــتــقــدمــة وظــهــور 
و»الديزاين  «الفنيل»  وقاطعات  طابعات 
ما  دقائق  في  تنجز  التي  العمالقة  جت» 
كان ينجزه هو في شهور أحالته هو اآلخر 
إلى التقاعد! َخَفت نجم «ليبين» كرسام 
جــــــداري بــالــرغــم مـــن أنــــه كــــان ُمــســجــالً 
القياسية  لـــألرقـــام  جينيز  مــوســوعــة  فــي 
كصاحب أكــبــر رســم فــي الــعــالــم.. أنجزه 
على رمال الشواطئ في حملة إلنقاذ بحر 
الشمال.. إال أنه ظل محافظاً على تاريخه 

كرسام ومصمم.
مـــرت عــلــي األيــــام ســريــعــاً بــأوســتــونــد.. 
اسكتشات  مــن  انتهينا  لكننا 

لتنفيذ  الــوقــت  وحـــان  الــوجــهــة  وتصميم 
وُمـــدت  الــســقــاالت،  فنُصبت  الـــجـــداريـــة.. 
الحبال، وتم تجهيز الفرش واأللوان وصار 
كل شيء ُمعداً في وقت قياسي.. برغم أن 
الحياة بالمدينة كانت تسير بشكل طبيعي 
جداً، إال أن حالة من الترقب بدت ظاهرة 
التي  الــجــداريــة  انــتــظــار  فــي  الجميع  عــلــى 
سوف تزين المدينة بأكملها. كما أن حالة 
الحب والوئام التي تسود العالقة بين أهالي 
المدينة جعلتهم يعاونوننا ويوفروا لنا كل 

ما نحتاج من أدوات. 
لـــم يــكــن هـــذا غـــريـــبـــاً.. فــالــفــنــان الـــذي 
المدينة  أبناء  من  هو  جداريته  يتم  سوف 
وذائع الصيت في بر بلجيكا كلها.. كما أن 
لصاحب الفندق شعبية كبيرة بينهم منذ 
يجتمعون  أنــهــم  كما  مــصــارعــاً..  كـــان  أن 
ليشربوا  ليلة  كــل  الفندق  حــانــة  فــي  لــديــه 
الجعة الداكنة المحلية ويرقصوا على أنغام 

موسيقى الجاز.
العجوز  المغربي  الصياد  صديقي  أمــا 
الــــــــــذي كــــان 

الساعة  تمام  في  عمله  نحو  يومياً  ينطلق 
الــســادســة صــبــاحــاً مــرتــاداً دراجــتــه، وجد 
إتمام  بــه  يساعد  اآلخـــر  هــو  دوراً  لنفسه 
الجدارية كسائر أهل المدينة.. وكان دوره 
أن  دون  لنفسه  هو  أسنده  ورائــعــاً..  هاماً 

يسأله عنه أحد.. 
فـــكـــان يـــتـــوقـــف عـــنـــد شـــبـــاك غــرفــتــي 
األرضية المطلة على الساحة المؤدية إلى 
دوراً  ليؤدي  دراجته..  عن  وينزل  الميناء 
من أدوار السيدة أم كلثوم بصوته الرخيم 
األشــبــه بــصــوت «أديــــب الـــدايـــخ» ولكنته 
من  يوقظني  حتى  توقف  دون  المغربية 
الشباك  أفتح  عندما  إال  يرحل  وال  النوم.. 
فيلقي علي تحية الصباح ويركب دراجته 
الصيد  مــراكــب  نحو  وينطلق  جــديــد  مــن 

الراسية في الميناء ليختفي عن األنظار. 
المتكرر  الصباحي  المشهد  هــذا  كــان 
الــمــلــيء بــالــحــفــاوة فــرصــة نــــادرة للتمتع 
بــصــبــاح بــاكــر غــنــي بــالــحــريــة والــنــشــاط. 
وكان العبور إلى الجانب اآلخر من ساحة 
أخــرى،  ودنيا  عالم  إلــى  كالعبور  الفندق 
الميناء  مشهد  أحــلــى  فما 

شديد  عادية  غير  حركة  في  يبدو  الــذي 
االزدحام. فالكل يستعد لبدء يوم جديد.. 
نفس الوجوه التي ال تتغير.. نفس العربات 
التي تَعد أطيب وألذ وجبات فواكه البحر 
مــن أســمــاك ومــحــار وقــريــدس وغيرها 
مــن خــيــرات وكـــرم بحر الــشــمــال. كانت 
رصيف  جانب  إلى  تصطف  العربات  تلك 
الــمــيــنــاء وتــخــدم أهـــل الــمــديــنــة وروادهــــا 
من السائحين وأنا منهم. وأتذكر أني لم 
أغير طلبي طيلة فترة إقامتي بالمدينة.. 
فــكــنــت أطــلــب شــوربــة فــواكــه الــبــحــر مع 
فكانت  الشوربة  أمــا  المقلية..  البطاطس 
لي وكانت بمثابة قهوة الصباح المنعشة، 
الــنــورس  لطيور  فكانت  البطاطس  وأمـــا 
الــتــي كــانــت تــحــيــط بــي أيــنــمــا نــزلــت إلــى 

الميناء.
بالميناء..  سريعاً  عليَّ  يمر  الوقت  كان 
صديقي  بــوصــول  إال  بــه  أحـــس  ال  وكــنــت 
الجدارية  إتمام  على  العمل  لنبدأ  «بينج» 
ونرسم  بــالــســقــاالت  فنتعلق  جــديــد.  مــن 
بعد يوم حتى  ونلون واجهة الفندق يوماً 
انتهينا من هذه التجربة التي أثارت لدي 
وعلى  النهضة  عصر  فناني  على  الشفقة 
الذي  أنجلو  مايكل  الرائع  الفنان  رأسهم 
السقاالت  على  ســنــوات  ألربــع  معلقاً  ظــل 
وال   .. السيستين  كنيسة  جــداريــات  ليتم 
شك في أن التجربه تطغى على الوصف. 
غامرة  فــرحــة  الــجــداريــة  النتهاء  كــان 
فــــي قـــلـــوب كــــل األســـتـــونـــداويـــيـــن وفـــي 
وأحسست  الــفــنــدق..  صــاحــب  مقدمتهم 
بالسعادة في عيون أهل المدينة البسطاء 
الذين اعتبروني واحداً منهم وجاؤوا من 
ويحتفلون  يباركون  المدينة  أركــان  شتى 

بإزاحة الستار عن الجدارية.
قاس  لي  بالنسبة  الرحيل  وقــت  وكــان 
وأهلها  بالمدينة  ارتــبــطــت  فلقد  جــــداً.. 
«بينج»  مع  بالعمل  وارتبطت  الطيبين.. 
وممتع  فــالــعــمــل مــعــه مــفــيــد جــــداً  أيـــضـــاً 
صديقي  بصوت  ارتبطت  وأخيراً  للغاية.. 
الــصــيــاد الــمــغــربــي الــعــجــوز الـــذي مــا زال 
صوته عالقاً في ذهني وأذني وهو يشدو 
بأغاني أم كلثوم بالرغم من مرور اثني 
عــشــر عــامــاً عــلــى هـــذه الــرحــلــة الــتــي لن 
أنــســهــا..  أظــن أنــي ســأعــود إلــى أوستوند 
وأهلها الطيبين مرة أخرى حالما أتتني 

الفرصة..

info@tameryoussef.com

جدارية على أنغام أم كلثوم 
في بلجيكا!

حملة بال ميزانية إلنقاذ لغة الضاد

بيروت - هال بطرس:

«Hi، كيفك؟ çà va؟»... هي عبارة على لسان 
كل لبناني أصبحت الكلمات األجنبية جزًءا من 
قاموسه اليومي ولغته المتداولة. فهذه العبارة، 
التي تجمع بين ثالث لغات، العربية والفرنسية 
واإلنكليزية، تشكل أنموذجاً عن الحديث السائد 
شعبياً في مجتمع كاد ينسى لغته األم، ال بل أسوأ 
من ذلك، فهو ينظر أحياناً إليها بازدراء ودونية. 
فــاألهــالــي يــتــحــّدثــون مــع أوالدهــــم بالفرنسية 
خاطئة.  غالباً  جملهم  كانت  وإن  واإلنكليزية، 
والكتابات عبر شبكات التواصل واإلنترنت تعتمد 
المضمون  كـــان  وإن  الــالتــيــنــيــة،  األحــــرف  عــلــى 
عربياً منقحاً بكلمات غربية. وقد أصبح هناك 
توافق على األحرف العربية غير الموجودة في 
األبجدية الالتينية: حرف الحاء مثالً رمزه «٧»، 
واأللــف رمزها «٢»... هــذا الــواقــع، الــذي يشكل 
شعب  ولــذاكــرة  الوطنية  للهوية  خطيراً  تهديداً 
وحضارات صّدرت الحرف إلى الخارج، يبّرره 
بعض اللبنانيين باعتباره أنه في نظرهم، انفتاح 

وثقافة، وإن على حساب الثقافة المحلية.
وجاء يوم اللغة العربية هذا العام، في األول 
من مارس، في وقت تجهد الجمعيات المعنية، 
على رأســهــا جمعية «فــعــل أمـــر»، لــلــدفــاع عن 
ذاكرة شعب، أو باألحرى شعوب عربية، كادت 
تفقد هويتها وذاكرتها. لكن العين بصيرة واليد 
أمــوال  تصرف  وقــت  ففي  يــقــال.  كما  قصيرة، 
طائلة على مشاريع واهية، تبحث قضية إحياء 

اللغة العربية عن داعم يؤمن بها .
«هـــنـــاك أمـــــوال تــرمــى شـــمـــاالً يــمــيــنــاً، على 
وقت  فــي  الــتــاريــخ،  مزبلة  إلــى  تذهب  مشاريع 
تــضــعــف حــمــلــة تــقــويــة الــلــغــة والـــهـــويـــة لــغــيــاب 
على  جاءت  الكلمات  هذه  والدعم»...  الميزانية 
لسان رئيسة جمعية «فعل أمر» سوزان تلحوق. 
فالجمعية تملك برامج أنشطة ومشاريع تقّرب 
محبب،  عــصــري  بــأســلــوب  الــشــبــاب،  مــن  اللغة 
جدير بإنقاذها وإعادة إحيائها وتوريثها لألجيال 
القادمة. لكن «ما من أحد يستمع لنا ألننا ال نتبع 
استطاع  مستثمر  مــن  ومــا  سياسية،  جهة  ألي 
كما  ويحركنا  يشترينا  أن 

يشاء»... كما تؤكد تلحوق .
فجمعية «فعل أمر» أطلقت حمالت واسعة، 
وشـــعـــارات إبــداعــيــة، آخــرهــا «مــرحــبــا، كيفك؟ 
قد  كــان  العام،  هــذا  العربية  اللغة  ليوم  منيح؟» 
 betred min سبقه شعار «بحكيك من الشرق
دعــم  فــي  يــقــّصــر  لــم  واإلعـــــالم   ...«el gharb
القضية والحمالت، ألنه يؤمن بها، كما توضح 
تلحوق، لكن هذا كل ما تقّدر عليه الجمعية في 
خطر.  فــي  الحملة  يجعل  مــا  الميزانية،  غياب 
وهنا تقول تلحوق: «ما من أحد يريد أن يتحّمل 
جزءاً من المسؤولية، أو أن يستثمر ماله في هذا 
المجال. هم يجّوعوننا ويعطوننا لنأكل، لكن ال 

يعلموننا كيف نعد طعامنا، هذا هو الواقع».
هـــذا الـــواقـــع الــمــؤســف لــيــس حــصــًرا بلبنان، 
بــل هــو يمثل «قــضــيــة عــربــيــة، ومـــن دونــهــا ال 
هـــويـــة»، وفــقــاً لــتــلــحــوق. ولــتــقــريــب الــلــغــة من 
الـــشـــبـــاب، تـــحـــاول جــمــعــيــة «فـــعـــل أمـــــر» في 
لــذا،  منهم.  قريبة  كلمات  اســتــخــدام  حمالتها 
لهذا  شعاراً  منيح؟»  كيفك؟  «مرحبا،  اعتمدت 
حاولت  الجمعية  أن  تلحوق  تشرح  وهنا  العام. 
ـــرة، تــنــفــع إللــقــاء  إيـــجـــاد عـــبـــارة ســلــســة ومـــعـــّب
من العبارة الرائجة «هاي، كيفك؟  التحية بدالً 
سافا؟». فالشعار مبني على اللغة العربية فقط، 
كثيراً  حمالتها  فــي  تبني  والجمعية  والعامية. 
على الشعارات، وتحاول اعتماد أسلوب «السهل 
الممتنع»، والكالم الذي يدخل إلى قلب الشباب 
القضية.  من  بالنفور  يشعرون  فال  وعقولهم، 
وتؤكد تلحوق: «نظراً لكوننا من الشباب، نحن 
هم  وكيف  معهم،  نتعاطى  كيف  جيداً  نعرف 
مع  والــتــفــاعــل  مــعــهــم».  نتعاطى  أن  يــريــدونــنــا 
العربية،  اللغة  يــوم  فــي  خصوصاً  الشعار،  هــذا 
األرض  على  األنشطة  لكن  التوقعات،  كل  فــاق 
تلحوق،  تشرح  كما  يتوفر،  لم  فالتمويل  غابت. 
مضيفة: «ما نقوم به نحن لم ينجح أي طرف 
وال  العربية  اللغة  مجمع  ال  إنــجــازه،  فــي  آخــر 
الدول العربية وال جامعة الدول العربية... نحن 
الزمن.  عليها  مضى  وأبحاث  لدراسات  نلجأ  ال 
إلى  ما نقوم به هو حمالت توعية تستند أيضاً 
الشبابي  والتفاعل  االجتماعي.  التواصل  شبكات 
لتظهر  بجهد  تعمل  فالجمعية  ممتاز».  معنا 
حجم المشكلة، «مشكلة الهوية واستعمال اللغة 

العامية والفصحى».

يرويها : عبداهللا أحمد

ت المسرح في قطر
حكايا

عن  أبــحــث  نــي 
إنــ قلت  السابقة  قة 

الحل فــي 

أن  شك  ال  قطر.  في  للمسرح  ى 
األولــ جذور 

ال

كبيراً  كــان  الثقافية  ية 
االجتماع ة 

األنــديــ دور 

فد الجديد على 
المسرح الوا

للتعريف ب مؤثراً 
و

حياتنا.

الفعل  ولت 
وزا وتأسست  قامت  عدة  أندية 

ومسابقات 
وندوات  محاضرات  من  الثقافي 

جالت الحائط وعروض سينمائية 
ثقافية وم

السلبية  الظواهر  تنتقد  قصيرة  وتمثيليات 

إطــار  فــي  تقدم  معظمها  وفــي  المجتمع  ي 
فــ

التي  (الــفــتــاش)  بــاســم  تمثيلية  منها  فكاهي 

من  يتخذ  الــذي  رجل 
ال شخصية 

حول  تــدور 

والشافي  والدين  الدنيا  مور 
بأ العارف  نفسه 

محتال  شخصية  وهي  واألمــراض  العلل  من 

س لــيــكــســب 
حـــاجـــة الــــنــــا

ونــــصــــاب ويــســتــغــل 

من  الــنــوعــيــة  ه 
وهـــذ يكسب  مــا  ورائــهــم  مــن 

ت بــالــفــعــل مــــوجــــودة فــي 
شــخــصــيــات كـــانـــ

الــ

هناك  أن  طالما  زالــت  ومــا  السابق  معنا 
مجت

قــراء الــنــفــوس. ومــن 
لــجــأ إلــيــهــم مــن فــ

مــن يــ

مـــا تــطــرح فـــي هــذه 
ضــيــع الــتــي دائـــمـــاً 

الــمــوا

ة الــتــحــســر عــلــى الــمــاضــي 
ــلــيــات نــغــمــ

الــتــمــثــي

تـــم تــقــديــم هــذا 
واقـــع الــتــعــيــس، و

الــجــمــيــل والـــ

االرتجالية 
التمثيليات 

معظم  في  الموضوع 

هناك  فــإن  وللعلم  الجتماعية. 
ا األنــديــة  ي 

فــ

إلى  واجدة 
المت الفنية   

الشخصيات
من  الكثير 

لقديمة تم 
أن األندية ا

اليوم، وهذا دليل على 

في  المواهب  ن 
مــ العديد  عــن 

فيها  الكشف 

هناك  واإلخــــراج. 
والتأليف  التمثيل  ال 

مج

والنادي  بالفطرة  فنانون  لشخصيات 
ا من 

صة الظهور واإلبداع، 
ذه الموهبة فر

أتاح له

والكثير  الكثير  ــاك 
هــن الــمــقــابــل  ي 

فــ ولــكــن 

وسطه  أو  الطريق 
بداية  في  تساقطوا  ن 

مم

بة لديه أو 
ولم يواصلوا، وهؤالء من ال موه

المجال  هذا 
اتخذ  من  أو  مواهب 

ال أنصاف 

بــكــالم الــنــاس 
 تــســلــيــة أو مـــن تــأثــر 

مــجــرد

االبتعاد. ضل 
وف

هناك نادي 
الجتماعية، كان 

من األندية ا
و

واستمر  ١٩٥٩م  عــام  تأسس  الــذي  ليعة 
الط

ثم  ومــن  السنة  ونــصــف  سنتين  مــدى  على 

نادي  يستمر  لم  لماذا  والسؤال  أبوابه  غلق 
أ

إلــى  أدت  ي 
الــتــ األســبــاب  هــي 

ومـــا  الطليعة 

دي النجاح ونادي 
 , ثم يأتي نا

م استمراره
عد

كثر نضجاً 
ــادي الــذي كــان أ

دة، أمــا الــن
الــوحــ

قدم العديد 
ي الجزيرة، و

مما سبقه فهو ناد

في  كانت  والتي  الممسرحة 
التمثيليات 

من 

رة بسيطة 
 االرتجال، فك

رها تعتمد على
أكث

عة لتصبح على 
بين المجمو

تم تداولها من 
ي

لتصبح  ــيــر 
الــكــث قــصــهــا 

ويــنــ مــســرحــيــة 
شــكــل 

المجال  ت 
دخل أخرى  ات 

مؤسس مسرحية. 

ما  هذا  فأكثر،  أكثر  مسرح 
ال نشاط  وتطور 

دمة بإذن اهللا.
 الحلقة القا

سنتناوله في

خراج المنصف
النزهاء تأليف وإ

مسرحية رحلة جحا إلى جزيرة 

سرح نجمة ١٩٧٩
طر الوطني- على خشبة م

السويسي- فرقة مسرح ق

obadbukamal@yahoo.com



أعــلــن الــمــعــهــد الــبــريــطــانــي لـــألفـــالم عن 
شخصية  يــعــرض  فيلم  أقـــدم  عــلــى  الــعــثــور 
تزامن  كشف  وهو  ديكنز،  تشارلز  ابتدعها 
الروائي  لــوالدة  الثانية  المئوية  الذكرى  مع 
المسكين»  جو  «مــوت  فيلم  الشهير.ويعود 
عــلــيــه  عــــثــــرت  وقـــــد   ،١٩٠١ مــــــارس  ـــــى  إل
برايوني  لألفالم  البريطاني  المعهد  أمينة 
كــان  اآلن،  فــبــرايــر،وحــتــى  فـــي  ديــكــســون 
أقدم  مارلي»  أو «شبح  فيلم «ســكــرودج» 

تاريخه  ويــعــود  لديكنز،  المتوفرة  األفـــالم 
«من  ديكسون:  وقالت   .١٩٠١ نوفمبر  الى 
الرائع العثور على فيلم نادر وفريد كهذا»، 
حالة  فــي  وهـــو  جميلة  مــضــيــفــة: «صــــورة 
واجهة الكعكة الحتفاالتنا  ممتازة. إنه حقاً 
عرض  وسيتم  لديكنز».  الحالية  المصّورة 
فــيــلــم «وفـــــــاة جــــو الــمــســكــيــن» فــــي إطــــار 
في  لديكنز  االثــنــيــة  بالمئوية  االحــتــفــاالت 
البريطاني  المعهد  فــي  الــجــاري  مـــارس   ٩

الثاينز  لنهر  الجنوبية  الضفة  فــي  لــألفــالم 
عزمه  المعهد  أعلن  كما  لندن.  بالعاصمة 
دي  أقــراص  على  الفيلم  من  مشاهد  طــرح 
فــي دي فــي وقــت الحــق.وعــثــرت ديكسون 
عـــلـــى الــفــيــلــم خـــــالل بــحــثــهــا عــــن بـــدايـــات 
سينمائية في الصين. وتشير مقدمة الدليل 
المسكين»،  جو  إلى «وفاة  بالفيلم  الخاص 
بشخصية  يتعلق  أنه  الباحثة  أدركــت  والــذي 

جو من رواية «المنزل الكئيب». 

ـــمـــخـــرج  أعــــلــــن الـــمـــمـــثـــل وال
ـــكـــوبـــي األصـــــل،  األمــــريــــكــــي، ال
القيام  بصدد  غارسّيا،أنه  أنــدي 
العشر  مــن  يتخذ  فيلم  بــإخــراج 
ســـــنـــــوات األخـــــيـــــرة مـــــن حـــيـــاة 
الــــكــــاتــــب األمــــريــــكــــي أرنـــســـت 
هــمــنــغــواي، الــــذي تــوفــي الــعــام 
مــأســاويــة،  ظــــروف  فـــي   ١٩٦١
ـــــه، حـــســـب مــا  مـــــحـــــوراً ألحـــــداث
أفادت به وكالة األنباء اإلسبانية 

(إيفي). 
فـــفـــي حــــــــواٍر مــــع عــــــدد مــن 
الــســيــنــمــائــيــيــن الـــشـــبـــاب، خــالل 
ــــنــــاء افـــتـــتـــاح  حـــفـــل تـــكـــريـــمـــه أث
السينما  لــمــهــرجــان   ٢٧ الــــدورة 
الـــدولـــي فــي غــــواداالخــــارا، قــال 
غـــارســـّيـــا: «كــنــت دائـــمـــاً مــولــعــاً 

(الشيخ  وكتاب  األسماك،  بصيد 
والبحر- ١٩٥٢)، وأدرك أن علّي 
وأّكد  ذلــك».  عن  نصاً  أكتب  أن 
الــمــمــثــل، الـــذي ظــهــر فــي فيلم 
مشاركة  عــلــى  «الــمــحــصــنــون»، 
هوبكنز  انتوني  القدير  الممثل 
شخصية  فــيــه  يــجــّســد  دور  فــي 

الممثلة  تقوم  بينما  همنغواي، 
آنيت بيننغ بأداء شخصية ماري 
الشهير.  الكاتب  زوجـــة  ويــلــش، 
الذي  والمخرج  الممثل  وأعرب 
الذي  الوحيد  الكوبي  النجم  يعد 
اخــتــرق هــولــيــوود مــنــذ ســنــوات 
مــحــتــفــظــاً  يــــــزال  وال  عــــديــــدة، 

بــمــكــانــتــه الــفــنــيــة، عـــن رغــبــتــه 
غريغوريو  بـــدور  يــقــوم  أن  فــي 
ــــقــــارب  فــــويــــنــــتــــس، قــــبــــطــــان ال
ـــــذي  الــــخــــاص بـــهـــمـــنـــغـــواي، وال
هــذا  بتنفيذ  الــبــدء  عــلــى  شجعه 
ثالثة  مــن  أكثر  قبل  الــمــشــروع، 

عقود، خالل السبعينات. 

العثور على أقدم أفالم ديكنز

هوبكنز يجّسد شخصية همنغواي

 

تحتفل روســيــا الــعــام الــجــاري بــذكــرى مــرور ٢٠٠ سنة على وقــوع 
معركة بورودينو التي انتصر فيها الجيش الروسي على قوات نابليون 
بهذه  موسكو  وشهدت  مهما.  وطنيا  حدثا  بصفتها   -  ١٨١٢ العام  في 
إجراء  بورودينو»بعد  معركة  «بانوراما  متحف  افتتاح  إعادة  المناسبة 
أعمال الترميم عليه. وقالت يلينا سيريبروفا مديرة المتحف: «جرت 
لتكون  كبيرة  جــهــودا  بذلنا  وقــد  أشــهــر.   ٦ مــدى  على  الترميم  أعــمــال 
باهتمام  تحظى  معروضاته  وجعل  هاما  حدثا  المتحف  افتتاح  إعــادة 
الزوار. وآمل بأن ال يقيم عملنا المتفاني الخبراء فحسب، بل وأهالي 
التركيز  إلى  الــزوار  المتحف  مديرة  ودعت  أيضا».  وضيوفها  موسكو 
الزيتية  اللوحات  من  مكوناتها  بكل  ترميمها  أنجز  التي  البانوراما  على 
والمناظر. وأضافت قائلة:»قد تطرأ عليها بعض التعديالت مستقبال». 
وتتضمن قاعة البانوراما الدائرية الشكل لوحة زيتية تعبر عن اللحظات 
 ١٥ وارتــفــاعــهــا  مــتــرا،   ١١٥ طولها  يبلغ  بــوروديــنــو،  لمعركة  الحاسمة 
الذكرى  مرور  بمناسبة  روبو  فرانس  الرسام  اللوحة  هذه  أبدع  مترا. 
في  المتحف  مجمع  نابليون.ويقع  قوات  مع   ١٨١٢ عام  لحرب  المئوية 
شارع كوتوزوف بموسكو. وظهرت قبالة الباب الرئيسي للمتحف بعد 
خلفها  تقع  أسلوب «أمبير»  باتباع  منحوتة  كالسيكية  أروقة  الترميم 
لوحة محفورة تعكس طابع مدينة موسكو تعود إلى فترة ما قبل حرب 
للزوار  جديدة  معروضات  إعداد  تم  ذلك  إلى  وباإلضافة   .١٨١٢ العام 
تسمى «شرف يوم بورودينو» تقدم تحفا حقيقية، بينها أشياء شخصية 
البورتريه  وصـــور  المعركة،  سير  تبين  زيتية  ولــوحــات  لــكــوتــوزوف، 

ألبطال الحرب وتجهيزات وأسلحة الجيشين الروسي والفرنسي.

افتتاح «بانوراما معركة بورودينو» بموسكو

الثالثاء ٢٠ربيع اآلخر ١٤٣٣ هـ - ١٣ مارس ٢٠١٢م

طـراطـير ٢-٢
في  الماضي  األسبوع  في  المطروح  السؤال  جواب 
طراطير: هل حضرت المسرحية قطر أم لم تحضر؟
فالجواب غريب، المسرحية حضرت ولم تحضر! 
بعرض  الوكيل  سعادة  مكتب  رد  نترقب  نحن  فبينما 
غانم  الفنان  التقيت  عندما  عدمها  مــن  المسرحية 
بين  يتصاعد  الصراع  بدأ  القطري  المسرح  فرقة  في 
تعرض..  لــن  ستعرض..  نتجادل  ونحن  وجــذب  شــد 
وترافعت  الوطيس  وحــمــي  تــعــرض..  لــن  ســتــعــرض.. 
األيــــادي كــمــا يــحــدث فــي االتــجــاه الــمــعــاكــس إلـــى أن 
وصـــل حـــد الــتــشــابــك الــمــصــاحــب أللـــفـــاظ مــحــتــرمــة 

جميلة!! بنعوت  وطبعا 
إلى  خطاب  جاء  (الهوشة)  لهذه  التالي  اليوم  وفي 
إدارة الثقافة والفنون من مكتب سعادة وكيل وزارة 
بتاريخ  ولكنه  طماشه  مسرحية  باستضافة  اإلعــالم 
ســابــق لــالجــتــمــاع الــســابــق مـــع الــوكــيــل فــقــلــت لــمــديــر 
الــثــقــافــة والــفــنــون لــن أخـــوض فــي أي إجــــراء يخص 
عبدالرحمن  أخ  يــا  لــي  اســمــح  آســـف  أنـــا  الــمــســرحــيــة، 
فتقدمت  طـــرطـــوراً.  أكــــون  أن  اســتــعــداد  لـــدي  لــيــس 
المتحدة  الواليات  في  العليا  دراستي  إلكمال  بطلب 
تأخير  بــدون  مباشرة  الموافقة  وجـــاءت  األمريكية 

بوسة». و»فوقها 
حضرت  قد  المسرحية  أن  وهو  األول  الجواب  أما 
فكان ذلك يعود لذكاء إداريي الفرقة الكويتية ألنهم 
قطر  دولــة  في  المسرحية  عــرض  طلب  عن  توقفوا 
بعض  وشاهدوا  الصراع  أخبار  إليهم  وصلت  أن  بعد 
الشرر المتطاير. فقرروا وقف هذه الحرب وليكسبوا 
ليكون  للمسرحية  فيديو  شريط  أحضروا  الطرفين 

قطر. لتلفزيون  األول  العرض 
إلى  تحضر  لم  المسرحية  أن  هو  الثاني  والجواب 

المسرح. خشبة  على  حي  كعرض  قطر 
سعادة  التقى  غانم  الفنان..  أن  مؤخراً  إلينا  وسرب 
وزيــــر الــثــقــافــة بــحــضــور الــفــنــان الــكــبــيــر ســعــد الــفــرج 
انتهاء  بعد  سبتمبر»   ١١ و  «عنبر  مسرحية  إلعـــادة 
خالل  إقامته  المزمع  المحلي  المسرحي  المهرجان 
 ٢٠٠٧ عام  في  قدمها  أن  سبق  والتي  الجاري  الشهر 
وســــرب إلــيــنــا أنــهــا نــالــت قــلــيــال مــن الــطــمــاطــم وعــاد 
أنها  أيضاً  إلينا  وسرب  الكويت  في  العام  هذا  وقّدمها 
على  ليست  (والعهدة  الطازج  البيض  من  قليالً  نالت 
ثالثة  مرة  عرضها  إعادة  اليوم  يحاول  وهو  الراوي)، 
فماذا يتوقع أن ينال هذه المرة؟ ال تتهور يا أخ غانم 

واذكر اهللا.
الــذي  بالمبلغ  يــرض  لــم  إنــه  قــيــل  الــمــهــرجــان  بــعــد 
عــرض عــلــيــه، وتــتــنــاثــر أســئــلــة كــثــيــرة مــن مــثــل ذلــك 
الــمــوقــف ويــبــقــى ســـؤال واحـــد يــشــغــلــنــي: هــل مــا زال 
هناك طراطير من ١٩٨٠ إلى ٢٠١٢؟ «مجرد سؤال».

 الجسد
    إبداع

يف       -      
النز

ف الروح
         نزي

داع         -
اإلب

يسربها: سالم ماجد المرزوقي

نبضات شعرية

أحاديث األبواب (٣)

(١٩)

(- َمن الّطارق ؟

- أنا محمود .)
دائماً يعترفون ..

أولئَك الُمّتهمون بضربه !

(٢٠)

ليَس لها بيوت

وال أهل.

ُكلَّ يوٍم تُقيم

بين أشخاٍص ُجدد..

أبواُب الفنادق !

(٢١)

لم يأِت الّنجاُر لتركيبه.

كالُهما، اليوَم،

عاِطٌل عن العمل !

(٢٢)

- أحياناً يخرجوَن ضاحكين،
موع، وأحياناً .. ُمبّللين بالدُّ

رين. وأحياناً .. ُمتذمِّ

ماذا يفعلوَن بِِهم هناك ؟!

تتساءُل

أبواُب السينما.

(٢٣)

(َطْق .. َطْق .. َطْق )

سّددوا إلى وجِهِه ثالَث لكمات..

لكّنهم لم يخلعوا َكتِفه.

ُشرطٌة طّيبون !

(٢٤)

على الّرغَم من كونِه صغيراً ونحيالً،

اختارُه الّرجُل من دوِن جميِع أصحابِه.

َحَملُه على ظهِرِه بُكلِّ حناٍن وحذر.

أرَكبُه سّيارة.

( ُمنتهى الِعّز )..قاَل لنفِسه.

وأماَم البيت

صاَح الّرُجل: افتحوا ..

ِجئنا بباٍب جديد

لدورِة المياه !

(٢٥)

- نحُن ال نأتي بسهولة.
فلكي نُولَد،

تخضُع أُّمهاتُنا، دائماً،

للعملّيات القيصرّية.

يقوُل الباُب الخشبي،

وفي عروقه تتصاعُد رائِحُة المنشار.

- ُرفاُت المئات من أسالفي ..
المئات.

ُصِهرْت في الجحيم ..

في الجحيم.

لكي أُولَد أنا فقط.

يقوُل الباُب الفوالذي !

(٢٦)

- حسناً..
هَو غاِضٌب ِمن زوجته.

لماذا يصِفُقني أنـا ؟!

(٢٧)

لوال ساعي البريد

لماَت من الجوع.

ُكلَّ صباح

يَُمدُّ يََدُه إلى َفِمـه

ويُطِعُمُه رسائل !

أحمد مطر

Salemmajed١٠@yahoo.com

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

أندي غارسّياانتوني هوبكنزأرنست همنغواي
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