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الفنان فرج دهام لـ «البيرق»:

الفعاليات الكثيرة
 واألنشطة لن تحقق

 الوعي المنشود
الدوحة عاصمة للثقافة 

لم تؤسس لما يرجوه 
المثقفون

مركز الفنون البصرية 
عاد للخلف مرة أخرى

ڈ ص٦و٧

عنبر و١١ سبتمبر قريباً في الدوحةختام معرض الفنانة فاطمة النعيمي

إبراهيم وعبد الرضا يشخصان واقع الحركة المسرحية

المعرض  للفن  كتارا  مركز  في  غــداً  يختتم 
قطرية  فنانة  وهــي  النعيمي  لفاطمة  الــفــردي 
من  استلهمتها  فنية  أعــمــاالً  فيه  تــقــّدم  شــابــة، 
أحالم طفولتها، الطموح وذكرياتها من الحياة، 
وبعنوان «لحظات الحياة» يحاول أن يقّدم هذا 
لحياة  عميقة  نظرة  التشكيلي  للفن  المعرض 

الطفل ومراحل نموه المليئة بالتحّديات.
وتــعــكــس أعـــمـــال فــاطــمــة الــجــيــل الــقــطــري 

الحديث للفنانين الذين تتناول أعمالهم الفنية 
كما  هويتهم،  وتــحــديــد  ببناء  صلة  لها  قضايا 
نلمس أحياناً في أعمالها حبها وحنينها لوطنها، 

وهو ملهم وحافل باألمل في المستقبل.
وكان المعرض قد بدأ يوم ١٨ يناير ويستمر 
أعمال  من  العديد  ضم  حيث  فبراير   ١٥ حتى 

فاطمة النعيمي.

ڈ ص١١

عمل  فــريــق  أن  السليطي  غــانــم  الــنــجــم  أكـــد 
مسرحية «عنبر و١١ سبتمبر» سيحل بالدوحة 
في  عــرضــهــا  انــتــهــاء  عــقــب  المسرحية  لــعــرض 
الـــكـــويـــت، وســتــكــون الـــدوحـــة أولــــى مــحــطــات 
المسرحية التي ستزور العديد من دول الخليج 
على  الــعــمــل  حققه  الــتــي  الكبير  الــنــجــاح  عــقــب 
الجمهور  يوميا  يــتــوافــد  حيث  الــدســمــه  مــســرح 
السياسية  المسرحية  عروض  لمتابعة  الكويتي 
بالنجم  لالحتفاء  وأيضا  سبتمبر»  و١١  «عنبر 
القدير سعد الفرج الذي يحقق عودة مسرحية 

تؤكد عمق تاريخه الفني الطويل.

اإلقبال  أن  إلى  السليطي  غانم  الفنان  وأشار 
للجمهور  الــرفــيــع  الــمــســتــوى  يـــؤكـــد  الــمــتــزايــد 
وهذا  الرصين.  المسرح  مع  وتفاعله  وتــذوقــه 
ما دفع فريق العمل إلى تمديد فترة العروض 
حيث تواصلت عروض المسرحية من مهرجان 
القرين الثقافي إلى أيام كرنفال «هال فبراير» 
باحتفاالت  ونجومها  المسرحية  تشارك  حيث 
الوطنية  ومناسباتها  أعيادها  في  الكويت  دولة 
العمل  فــريــق  سينتقل  ذلـــك  بــعــد  ثــم  الــمــهــمــة، 

لتقديم المسرحية في الدوحة.

ڈ ص١١

تشكيل  عــوامــل  أهـــم  مــن  السينما 
ــثــقــافــي ويــعــود  الـــوعـــي الــمــعــرفــي وال
الفائقة  الــقــدرة  إلــى  ذلــك  فــي  السبب 
التعبير  على  الــصــورة  بها  تتمتع  التي 
واإلقــــــنــــــاع وبـــصـــفـــتـــهـــا األســــهــــل فــي 
على  الجمهور  لــدى  والفهم  اإلدراك 
اختالف مستوياته الثقافية، وقد تعّلق 
عقود  مــدى  على  القطري  الجمهور 
ـــاط الــجــمــهــور الــقــطــري  ـــب ورغـــــم ارت
الذي  والهوليودي  البوليودي  بالفيلم 
التقنيات  طريق  عن  اإلبهار  إلــى  لجأ 
التي وصلت لها السينما العالمية، كما 
أن  الطموح  لديه  القطري  الفنان  ظل 
يساهم في هذا الفن الذي لم يمثل له 
الجمهور  وانتظر  مشاهد،  من  أكثر 
الــقــطــري ومــعــهــم الــفــنــانــون الــوعــود 
التي أطلقتها وزارة الثقافة لالهتمام 
بــالــســيــنــمــا، وإيـــجـــاد ســيــنــمــا قــطــريــة 
جماهيرية، وعلى ذلك التقت البيرق 
آرائهم  لسماع  الفنانين  من  عــدد  مع 
حول ما وصلت إليه السينما القطرية 
تــصــل  أن  يـــتـــوقـــعـــون  حــــد  أي  وإلــــــى 

السينما خالل المرحلة القادمة. 

ڈ ص٢

من  ضيوفها  مع  الثقافي  البيرق  ملحق  في  وقضية»  زاوية «رأيــان  حلقات  تتواصل 
النجوم المتميزين في الوسط الثقافي والفني ونلتقي اليوم مع الفنان إبراهيم محمد 
مجلس  رئيس  الرضا  عبد  حمد  والفنان  المسرحية  الدوحة  فرقة  إدارة  مجلس  رئيس 
وأفكارهم  نظرهم  وجهات  لعرض  أخرى  مواجهة  في  المسرحية  قطر  فرقة  إدارة 
حول العديد من القضايا الهامة المطروحة على الساحة الثقافية والفنية، حيث تحدثا 
وكذلك  وعالميا،  وعربيا  محليا  القطري  الفنان  مكانة  عن 
الحديث عن أحالمهم ببناء مقار جديدة للفرق المسرحية 
وتكون جاهزة بكافة األدوات واألجهزة، وتحدثا عن أهمية 
الدعم المادي للفن وكذلك أراؤهم في قضية الرقابة على 
الوسط  تشغل  الــتــي  القضايا  مــن  وغــيــرهــا  الفنية  األعــمــال 

الثقافي والفني ستجدون إجابات عنها داخل هذا العدد.

ڈ ص٣

«نهاية رجل شجاع» 
تشارك بمهرجان 
المسرح الشبابي

«بانتظار جودو» 
ألول مرة 

بممثلين سود

المسرح المحلي 
يرفع حالة التأهب 

استعداداً لليوم 
العالمي للمسرح

١٢ مليون يورو 
قيمة لوحة
 لفان كوخ

ص١١

ص١١

ص١٢

ص٤

حمد عبدالرضا

إبراهيم محمد

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 
ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  إبداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

اقر أ لهم

األهبــل
 يسربها سالم ماجد

ڈص١٢ڈ

هوس الترجمة 
يرصدها عبدالودود العمراني

ڈص٤ڈ

ربة الموقد 
والعذارى الست

 ينقلها  محمود الباتع
ڈص٤ڈ

حكاية المسرح 
في قطر

 يرويها عبداهللا أحمد
ڈص١١ڈ

الشعر المسرحي 
هو األصل 

بقلم: محمد السادة
ڈص٥ڈ
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السينما القطرية .. حلم أم واقع يتحقق؟
شباب السينمائيين أكدوا أنهم لن ينتظروا دعًما ماديًا

كتب - أشرف مصطفى:

عوامل تشكيل  أهم  من  السينما 
ويعود  والثقافي  المعرفي  الــوعــي 
السبب في ذلك إلى القدرة الفائقة 
التي تتمتع بها الصورة على التعبير 
واإلقــــنــــاع وبــصــفــتــهــا األســـهـــل في 
الــجــمــهــور  لــــدى  والــفــهــم  اإلدراك 
الثقافية،  مستوياته  اخــتــالف  على 
على  القطري  الجمهور  تعّلق  وقــد 
مدى عقود ومنذ بداية السبعينيات 
شركة  إنــشــاء  بعد  وذلـــك  بالسينما 
األفـــالم´  وتـــوزيـــع  للسينما  ªقــطــر 
التي كان لها حق بناء دور العرض 
األفــالم  استيراد  وحــق  السينمائي، 
الــســيــنــمــائــيــة مـــن الــــخــــارج ورغـــم 
بالفيلم  القطري  الجمهور  ارتباط 
الــبــولــيــودي والــهــولــيــودي الـــذي لجأ 
التقنيات  طــريــق  عــن  اإلبـــهـــار  إلـــى 
العالمية،  السينما  لها  وصلت  التي 
إال أنــــــه ظــــل يـــعـــانـــي مــــن ابـــتـــعـــاد 
الــمــوضــوعــات الــتــي تــقــّدمــهــا هــذه 
ظل  لــذلــك  مجتمعه،  عــن  السينما 
سينمائي  فيلم  لمشاهدة  متعطشاً 
م لــــه مـــوضـــوعـــاتـــه  قــــطــــري يــــقــــدِّ
الخاصة بمجتمعه وبنفس طريقة 
الفنان  ظل  الهوليودية، كما  اإلبهار 
يساهم  أن  الطموح  لديه  القطري 
فـــي هـــذا الــفــن الــــذي لـــم يــمــثــل له 
أكـــثـــر مـــن مــشــاهــد، إلــــى أن جــاء 
فيلم  أول  مــعــه  وجـــاء   ٢٠١٠ عـــام 
سينمائي روائي طويل تنتجه قطر 
ليقّدم في دور السينما، إال أن هذا 
الفيلم لم يأخذ حظه من العرض 
الجمهور  أغــلــبــيــة  يستطع  لــم  كــمــا 
ــعــطــش لــمــشــاهــدة  الـــقـــطـــري الــمــت
الــســيــنــمــا الــقــطــريــة أن يــــراه رغــم 
التجربة،  لتلك  طــويــالً  انــتــظــارهــم 
ومعهم  القطري  الجمهور  وانتظر 
الـــفـــنـــانـــون الــــوعــــود الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
بالسينما،  لالهتمام  الثقافة  وزارة 
وإيجاد سينما قطرية جماهيرية، 
عدد  مع  البيرق  التقت  ذلــك  وعلى 
حول  آرائــهــم  لسماع  الفنانين  مــن 
القطرية  السينما  إلــيــه  وصــلــت  مــا 
تصل  أن  يــتــوقــعــون  حـــد  أي  وإلــــى 
الــقــادمــة.  المرحلة  خــالل  السينما 
مازالوا  أنهم  بدورهم  أكــدوا  حيث 
سينما  فـــي  بــالــمــشــاركــة  يــحــلــمــون 
الثقافة  وزارة  مناشدين  قطرية، 
ـــون والـــــتـــــراث بـــــأن يــهــتــمــوا  والـــفـــن
لهم  بالنسبة  تمثل  الــتــي  بالسينما 
المولود الجديد على الساحة الفنية، 
كـــمـــا نـــــاشـــــدوا مـــؤســـســـة الــــدوحــــة 
الرواد  جيل  إلى  بااللتفات  لألفالم 
حـــيـــث لــــم يـــتـــم خـــلـــق أي وســـائـــل 
منذ  المؤسسة  وبين  بينهم  اتصال 
المهم  بـــالـــدور  وأشــــــادوا  نــشــأتــهــا، 
الذي تلعبه على الساحة السينمائية 
الشباب،  لجيل  برعايتها  القطرية 
بــأن  أمــنــيــتــهــم  عــن  عـــّبـــروا  لكنهم 
من ªالدوحة  يأخذوا حظهم أيضاً 
لــــألفــــالم´ مـــن أجــــل أن تــتــضــافــر 
المختلفة  األجـــيـــال  بــيــن  الــجــهــود 
لترى السينما الجماهيرية القطرية 
ــيــة  مـــكـــانـــهـــا عـــلـــى الـــســـاحـــة الــعــرب
ـــه أكــد  والــعــالــمــيــة. وفـــي الــوقــت ذات
ــاب الــســيــنــمــائــيــيــن أنــهــم  بــعــض شــب
نظر  لتوجيه  األمثل  الحل  أن  رأوا 
الــمــســؤولــيــن إلــيــهــم حــتــى يــقــومــوا 
بمساندتهم ودعمهم هو أن يبدأوا 
في تنفيذ أحالمهم بأيديهم  فعلياً 
دون انــتــظــار، وعــلــى الــفــور قــامــوا 
بــإنــتــاج أفـــــالم ســيــنــمــائــيــة روائـــيـــة 
للمشاركة  بعضهم  ويستعد  طويلة 
الدولية  المهرجانات  من  عدد  في 

بها.

إبهار

من جهته أكد الفنان علي حسن 
أن الجمهور القطري تعّلق بالسينما 
منذ فترة كبيرة وأبهرته التقنيات 
التي استخدمتها السينما األمريكية 
ولكنه افتُقد فيها للموضوعات التي 
تخص مجتمعه حيث قّدمت قضايا 
ــمــاس مـــع وجــــــدان الــمــشــاهــد  ال تــت
بتكنولوجيا  أبهرته  أنها  إال  العربي 
غــايــة فــي الــدقــة واإلبـــــــداع، وعــّبــر 
حسن عن أمنياته بأن يتاح للسينما 
التقنية  اإلمكانيات  تلك  القطرية 
المواطن  تهم  موضوعات  يرافقها 
القطري من أجل تحقيق المعادلة 
الصعبة التي تتلخص في الجمع ما 

بين اإلبهار والموضوع. وقال الفنان 
رمت  الثقافة  وزارة  حــســن:  علي 
الكرة في ملعب الفنانين وطالبتهم 
بــــأن يـــقـــّدمـــوا أفـــكـــارهـــم لـــلـــوزارة 
لــمــنــاقــشــتــهــا ودعـــمـــهـــا، مـــؤكـــداً أن 
الوزارة هي الجهة األولى التي يجب 
أن تتبنى المولود الجديد حتى يقف 
على أرجله، في الوقت الذي تخشى 
فيه شركات اإلنتاج المجازفة بإنتاج 
يعيد  ال  قــد  ضخم  سينمائي  فيلم 
وأضـــاف:  إنــفــاقــه،  سيتم  مــا  إليها 
على  الثقافة  وزارة  أن تعمل  يجب 
ـــاج بــعــد أن  ـــت تــشــجــيــع شـــركـــات اإلن
السينمائية،  األفــالم  إلنتاج  تسبقها 
أنــهــا  الـــتـــي رأى  الـــمـــواضـــيـــع  وعــــن 
السينما  جماهيرية  على  ستساعد 
بحاجة  الـــنـــاس  أن  أكـــد  الــقــطــريــة 
وقضاياهم  مشاكلهم  أن ترى  إلى 
وزارة  مطالباً  السينما،  على شاشة 
الثقافة بالمساهة في إبراز أنشطة 
السينما المختلفة التي تشتمل على 
وورش  سينمائية  نـــــدوات  إقــامــة 
تــدريــبــيــة مـــن أجــــل تــحــقــيــق وعــي 
سينمائي، إلى جانب إنتاج التجارب 
السينمائية أو المشاركة في إنتاجها 
مــن أجـــل تشجيع شــركــات اإلنــتــاج 

لخوض غمار التجربة.
لألفالم  الدوحة  مؤسسة  وناشد 
للفنان  فعلي  بشكل  الدعوة  توجيه 
تأسيس  في  يساهم  لكي  القطري  
ــمــا قـــطـــريـــة، الفــــتــــاً إلـــــى أن  ســيــن
مــؤســســة الــدوحــة لــألفــالم قــّدمــت 
في  القطريين  للشباب  دعماً كبيراً 
مجال السينما وهو ما يحسب لها، 
من  بــأي شكل  تتواصل  لــم  ولكنها 
األشكال مع جيل الــرواد، وأكــد أن 
قــطــر تــزخــر بــالــمــواهــب والــكــوادر 
أن  طريقهم  عــن  استطاعت  الــتــي 
تــصــنــع الــمــســرح الــقــطــري مــنــذ ما 
يقرب من نصف قرن من الزمان، 
أنهم مــازالــوا قــادريــن على  مــؤكــداً 
قّدموه  ما  مثل  للسينما  يقّدموا  أن 

للمسرح من قبل.

حلم

الــفــنــان علي مــيــرزا أكـــد بـــدوره 
الفنانين  يــــراود  حــلــم  السينما  أن 
القطريين منذ السبعينيات، مشيراً 
ــجــربــة عـــقـــارب الــســاعــة  إلــــى أن ت

أحــيــت األمــــل لــــدى الــفــنــانــيــن بــأن 
السينما،  في  المشاركة  لهم  تُكتب 
للجمهور  الفيلم  وصــول  عدم  لكن 
الذي  ما  األسئلة،  من  العديد  طرح 
الجمهور؟  عن  الفيلم  عرض  عّطل 
ومــــا الـــــذي مــنــعــه مـــن الــمــشــاركــة 
سينمائي؟  مهرجان  من  أكثر  في 
الفنانين  يصيب  الــقــلــق  بـــدأ  وهــنــا 
مرة أخرى من أن تتعطل السينما 
أعــوامــاً كثيرة أخـــرى، وأشـــار إلى 
تكون  أن  يجب  الثقافة  وزارة  أن 
السينما  بتأسيس  المعنيين  أكــثــر 
القطرية، بحكم أنها أحد أهم سبل 
تنوير المجتمع، وأوضح أن الوزارة 
ستنظر  الــتــي  الــوحــيــدة  الجهة  هــي 
تجاري  غير  بمنظور  السينما  إلــى 
ويطرح  المجتمع  قضايا  في  ينبش 
تكون  بحيث  رسائل  ويقّدم  حلوال 
المجتمع،  في تطور  فاعلة  السينما 
لــجــنــة  ـــأســـيـــس  ت أن  إلــــــى  ولــــفــــت 
بات  أمــر  السينما  بــأمــر  لالهتمام 
في غاية الضرورة وذلك من أجل 

األمــور  وتحّرك  وتضغط  تتابع  أن 
بما يدعم الفنانين والشركات التي 
خاصة  السينما،  مــجــال  فــي  تعمل 
أنها  الــمــســرح  لجنة  أثبتت  أن  بعد 
قادرة على تحريك المياه الراكدة، 
الطريق  في  خطوة  أن  إلــى  مشيًرا 
تحتاجه  ما  وهو  التوقف  من  خير 

السينما في مراحلها األولية.
لألفالم  الدوحة  مؤسسة  وعــن   
تدخر  لم  المؤسسة  أن  ميرزا  أكــد 
جهداً في مساندة الفنانين الشباب، 
الشبابي  التوجه  هذا  أن  إلى  مشيراً 
يــبــدو أنـــه جـــاء مــن نــابــع قناعتهم 
أن الــشــبــاب هـــو الــمــســتــقــبــل وهــم 
القطرية،  السينما  بناء  بيدهم  من 
بال  صحيحة  القناعة  هــذه  وقـــال: 
أدنــــى شـــك، حــيــث أعــتــقــد أن هــذا 
الجيل سيكون هو المؤسس للسينما 
الــقــطــريــة مــثــلــمــا فــعــلــنــا نــحــن في 
لنؤسس  والسبعينيات  الستينيات 
الــــمــــســــرح الــــقــــطــــري، ومــــــن حــق 
تعمل  أن  لألفالم  الدوحة  مؤسسة 

بالطريقة التي تراها، ولكنني أرى 
ال تولي  أن  المؤسسة  على  أنه كان 
أصبح  الــذي  الـــرواد  لجيل  ظهرها 
لديه خبرة كبيرة في مجال العمل 
على  عملوا  أنــهــم  خــاصــة  الــدرامــي 
مدار أكثر من ٤٠ عاماً في المسرح 
أبو الفنون، وأضاف: نحن كفنانين 
الذي توليه  البالغ  سعداء باالهتمام 
للشباب  لــألفــالم  الــدوحــة  مؤسسة 
يقودوا  أن  لهم  ونــريــد  القطريين 
السفينة لالنطالق بالفن السابع لكن 
العمل  رواد  تغييب  يــتــم  أن  دون 
الفني بقطر عن ظهر تلك السفينة 
آخر  جيل  لحساب  جيل  وتهميش 
بمبررات دفع دماء جديدة، وذلك 
ألن تمازج األجيال يعطي الفرصة 
لتبادل األفكار بين األجيال وتوريث 
الـــخـــبـــرات الــفــنــيــة وتــعــلــيــم الــجــيــل 

الجديد بل والتعلم منهم .

مشكلة التواصل

الفنان عــادل األنــصــاري أكــد أن 
الفنانين القطريين يجدون مشكلة 

فــي الــتــعــريــف بــأنــفــســهــم لــيــأخــذوا 
فرصهم في عالم السينما، مشيراً 
مفقودة  االتصال  سبل  كل  أن  إلى 
ومؤسسة  القطريين  الفنانين  بين 
الـــــدوحـــــة لـــــألفـــــالم، فـــالـــفـــنـــانـــون 
يعرفوا  أن  اســتــعــداد  لــديــهــم  لــيــس 
أنــفــســهــم، فــي الــوقــت نفسه الــذي 
بــمــؤســســة  ال يـــكـــّلـــف الـــمـــوظـــفـــون 
الـــدوحـــة لــألفــالم أنــفــســهــم مشقة 
القطريين  الــفــنــانــيــن  عــن  الــبــحــث 
والـــتـــعـــرف عــلــيــهــم وإيــــجــــاد سبل 
للتعاون معهم، وأكد األنصاري أن 
الدوحة  مؤسسة  تُعّد  أن  هو  الحل 
لـــألفـــالم مـــائـــدة اجــتــمــاعــات يتم 
الفنانين  على  التعرف  خاللها  من 
الــقــطــريــيــن ويـــتـــم االســـتـــمـــاع إلــى 
آرائـــهـــم فـــي تــطــويــر الــســيــنــمــا ومــا 
يمكن أن يقّدموه لها. كما أكد على 
الثقافة  وزارة  تــقــوم  أن  ضـــرورة 
والفنون والتراث بدورها إزاء هذا 
الفن الجديد على الساحة اإلبداعية 
الــــقــــطــــريــــة، مـــــن خـــــــالل إقــــامــــة 
أصــحــاب  تــمــكــن  ــدريــبــة  ت دورات 
الخبرات التمثيلية من التعامل مع 
آخر  وتعليمهم  السينمائي  الكادر 
وعن  العالمية،  السينما  مستجدات 

مــســاهــمــات الــجــيــل الـــجـــديـــد من 
يعتمدون  راحـــوا  أن  بعد  الفنانين 
على أنفسهم لصناعة األفالم دون 
عن  األنصاري  عّبر  الدعم،  انتظار 
الشباب  هؤالء  يقّدمه  بما  سعادته 
أن  رأى  لكنه  الــقــطــريــة،  للسينما 
الفنية  الــكــوادر  مــن  القديم  الجيل 
هم  قــامــوا  بما  يــقــوم  أن  يمكن  ال 
به بعد عملهم على خشبة المسرح 
 ٣٠ على  تزيد  قد  لفترة  القطري 
أو ٤٠ عاماً، لذلك طالب األنصاري 
باالستفادة من هذا الجيل لخبراته 
الــطــويــلــة فـــي عـــالـــم الــســيــنــمــا من 
خالل دعم المسؤولين عن الثقافة 
األجيال  تتعاون  حتى  لهم،  بقطر 
ــقــّدم ما  الــقــديــمــة مــع الــجــديــدة وت
يــنــتــظــره الــجــمــهــور الــقــطــري منذ 
عـــقـــود ونــــــرى فــيــلــمــاً ســيــنــمــائــيــاً 
القطري  الجمهور  يحرص  قطرياً 
السينما  دور  فــي  مــشــاهــدتــه  عــلــى 
العربية  المهرجانات  في  ويشارك 

والعالمية .   
الطريق الصحيح

أمــــا الـــفـــنـــان مــحــمــد إبــراهــيــم 
فأكد أن مؤسسة الدوحة لألفالم 
وضـــعـــتـــه عـــلـــى بـــــدايـــــة الـــطـــريـــق 
وجعلته  أهلته  أن  بعد  الصحيح 
صناعة الفيلم، ولكنه  قــادًرا على 
بعد  الـــجـــادة  الــخــطــوات  أن  رأى 
ــســاب بعض  مــرحــلــة الــتــعــلــم واكــت
عن  تـــأتـــي  أن  يـــجـــب  الــــمــــهــــارات 
ــــادرات الــشــخــصــيــة  طـــريـــق الــــمــــب
لــلــمــبــدع الــســيــنــمــائــي خـــاصـــة في 
تــلــك الــمــرحــلــة األولـــيـــة فــي عالم 
مازالت  والتي  القطرية،  السينما 
تخطو خطواتها األولى ولم تظهر 
مالمحها حتى اآلن، وأكد إبراهيم 
أنــــه بــالــفــعــل اســـتـــطـــاع بــمــشــاركــة 
زمـــالئـــه الــمــحــبــيــن لــهــذا الــمــجــال 
التجارب  بعض  بعمل  يقوموا  أن 
فــرديــة،  بــمــجــهــودات  السينمائية 
مــازالــوا  أفـــالم  قــامــوا بعمل  حيث 
جهة توزيع، كما  عن  لها  يبحثون 
قاموا بالبحث عن طريق اإلنترنت 
عن المهرجانات المتخصصة في 
الــمــوضــوعــات الــتــي نــاقــشــوهــا في 
اليوتيوب  واستخدموا  أفــالمــهــم، 
ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
إلى  مشيراً  بأفالمهم،  للتعريف 
أنــهــم يــســتــعــدون لــلــمــشــاركــة في 
عربي  بفيلم  الــخــلــيــج  مــهــرجــان 
اسم  وعــن  داون´،  ªلــوك  عنوانه 
باللغة  اســمــاً  اخترنا  قـــال:  الفيلم 
اإلنــجــلــيــزيــة عــلــى الــرغــم مــن أنــه 
بإنتاجه  قمنا  ألنــنــا  عــربــي  فيلم 
لــلــمــشــاركــة بــه فــي الــمــهــرجــانــات 
تلك  أن  إلــــى  وأشــــــار  الــعــالــمــيــة، 
التجارب ستكون محفزا ومشجعا 
لــشــركــات اإلنـــتـــاج لــخــوض غــمــار 
التجربة. الفتاً إلى أنه ال يعول على 
والــتــراث  والــفــنــون  الثقافة  وزارة 
إليمانه أن المنتج يجب أن  كثيراً 
يكون مقتنعاً بموضوعات األفالم 
الفنان  أن  حين  في  ينتجها،  التي 
اختياراته  في  الحرية  دائماً  ينشد 
تبني  أن  رأى  لذلك  لموضوعاته، 
مــؤســســة رســمــيــة إلنـــتـــاج الــمــبــدع 
على  وأكـــد  يفيده.  وال  يقّيده  قــد 
الدوحة  مؤسسة  اهتمام  ضــرورة 
لـــــألفـــــالم بـــــالـــــورش والـــــــــــدورات 
الــتــدريــبــيــة بــالــلــغــة الــعــربــيــة حتى 
يستطيع أن يشارك أكبر قدر من 
مضيفاً:  بها،  القطريين  الفنانين 
اللغة  تقف  الفنانين  مــن  الــعــديــد 
عائقاً أمامهم لاللتحاق بالدورات 
الــتــدريــبــيــة الــمــفــيــدة جــــداً والــتــي 
لألفالم  الــدوحــة  مؤسسة  تقيمها 
عــلــيــهــم تخصيص  وجــــب  لـــذلـــك 
للمهتمين  العربية  باللغة  دورات 
بالسينما دون اشتراط إجادة اللغة 

اإلنجليزية.
تجارب شبابية

الــفــنــان أحــمــد الــبــاكــر أكـــد أن 
بــدأت  عندما  يتحقق  بــدأ  الحلم 
ترى  الشباب  تجارب  من  العديد 
الــنــور مــن خـــالل الــمــهــرجــانــات، 
أن تهتم  عــلــى ضـــــرورة  مـــؤكـــداً 
والتراث  والفنون  الثقافة  وزارة 
بــالــســيــنــمــا وتــخــصــص لــهــا قسما 
خاصا بها على غرار قسم المسرح 
مشيراً  والــفــنــون،  الثقافة  بـــإدارة 
إلـــى أن الــعــالــم أجــمــع بـــات يهتم 
بالسينما حيث التفت إلى دورها 

البارز في تنوير المجتمع، 

السينمائي الكادر  مع  للتعامل  دورات  إقامة  الثقافة  وزارة  على  األنصاري:  عــادل 

علي حسن: وزارة الثقافة رمت الكرة في ملعب الفنانين وطالبتهم بأن يقّدموا لها أفكارهم
محمد اإلبراهيمعادل األنصاريعلي ميرزا أحمد الباكرعلي حسن

علي ميرزا: 
السينما حلم يراود 
الفنانين القطريين 

منذ السبعينيات

محمد إبراهيم: 
الخطوات الجادة 
يجب أن تأتي عن 
طريق المبادرات 
الشخصية

أحمد الباكر: 
نطالب وزارة الثقافة 

بتخصيص قسم 
للسينما على غرار 

قسم المسرح

لقطة من فيلم عقارب الساعة لخليفة المريخي

بوستر فيلم ªلوك داون´بوستر فيلم ªذا باكيدج´



هل الفنان القطري بحاجة إلى دعم أكبر ؟

مع  وقضية»  حلقات «رأيــان  تتواصل 
مجلس  رئــيــس  محمد  إبــراهــيــم  الــفــنــان 
والفنان  المسرحية  الدوحة  فرقة  إدارة 
إدارة  مجلس  رئــيــس  الــرضــا  عــبــد  حــمــد 
فرقة قطر المسرحية في مواجهة أخرى 
لعرض وجهات نظرهم وأفكارهم حول 
المطروحة  الهامة  القضايا  مــن  العديد 
عــلــى الــســاحــة الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة، حيث 
تحدثا عن مكانة الفنان القطري محليا 
عن  الحديث  وكــذلــك  وعالميا،  وعربيا 
أحــالمــهــم بــبــنــاء مــقــار جـــديـــدة للفرق 
المسرحية وتكون جاهزة بكافة األدوات 
واألجـــهـــزة، وتــحــدثــا عــن أهــمــيــة الــدعــم 
المادي للفن وكذلك أراؤهــم في قضية 
الرقابة على األعمال الفنية وغيرها من 

القضايا التي تشغل الوسط الثقافي.
الفن  لــحــال  الــمــوجــز  تقييمك  مــا  ڈ  

والثقافة في قطر؟
رئيس  محمد  إبراهيم  الفنان  يقول   -
المسرحية  الــدوحــة  فرقة  إدارة  مجلس 
إنه من الطبيعي أن تتراجع الحالة الفنية 
حصل  ما  وهــذا  تزدهر  أن  أو  والثقافية 
االزدهـــار  فمن  والثقافية  الفنية  لحالتنا 
إلى التراجع وهكذا، وفي السنوات األخيرة 

والثقافية  الفنية  الحركة 
وضــعــت نفسها فــي دائــرة 
الــتــألــق واإلبـــــداع واالنــتــشــار 
الهتمام  السبب  يرجع  قد 
الــقــائــمــيــن والــمــنــشــغــلــيــن 
عليهما وهـــذا بــدا واضــحــاً 
فــــي احـــتـــفـــالـــيـــة الــــدوحــــة 
العربية  للثقافة  عاصمة 
العديدة  والفعاليات   ٢٠١٠
الــتــي قــدمــت مـــن خاللها 
مــمــا أثــــر بـــاإليـــجـــاب على 
استمرارية األنشطة الفنية 
أعطى  مــا  وهــو  والثقافية 
في  كل  للعمل  كبيرا  دافعا 
تستمر  أن  وأتمنى  مجاله 
تتوقف  وال  الظاهرة  هــذه 

في  والثقافية  الفنية  الحالة  تنشط  وأن 
قــطــر وأن تــدعــم مـــن جــمــيــع األطــــراف 
لنبني معا جيال مثقفا واعياً يخدم وطنه 

ومجتمعه.
رئيس  الرضا  عبد  حمد  الفنان  ويــرى 
حاليا  الــوضــع  أن  المسرحية  قطر  فرقة 
أفضل من السابق بكثير، مؤكدا أن جميع 
اســتــمــرار  يهمهم  والــفــنــانــيــن  المثقفين 
نشاط الحركة الفنية والثقافية واستمرار 
األنشطة والفعاليات، وتمنى لو استمرت 
حالة زيادة الفعاليات التي شهدناها خالل 
احتفالية الدوحة عاصمة الثقافة العربية 
في  يــحــدث  بما  األمـــر  بــرر  ولكنه   ٢٠١٠
المنطقة العربية من ثورات واضطرابات 
سياسية ربما أدت بشكل كبير إلى تقليل 
نسبة الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة، مــؤكــدا أن 
ســعــادة وزيـــر الثقافة والــفــنــون والــتــراث 
وعـــد بــاســتــمــرار الــزخــم الــثــقــافــي بشكل 
دائم ومستمر وعلى مستوى فرقة قطر 
والحمد  إننا  الــرضــا  عبد  قــال  المسرحية 
دائما  ونسعى  الــعــام  طــوال  مشغولون  هللا 
لتطوير أداء الفرقة ونتابع كل ما هو جديد 
يستبشر  إنــه  وقــال  الثقافية  الساحة  على 

والفنية  الثقافية  الحركة  لمستقبل  خيرا 
القطرية.

ڈ  أين تضع المثقف والفنان القطري 
إذا قورن بالدول المجاورة والمحيطة؟

- يــقــول الــفــنــان ابـــراهـــيـــم مــحــمــد إن 
الــمــثــقــف والـــفـــنـــان الــقــطــري لـــه مكانته 
المعروفة في قطر وخارج قطر، ولدينا 
يزاحمون  مــن  والفنانين  المثقفين  مــن 
نظراءهم في الكثير من الدول المجاورة 
ستجدهم  عنهم  بحثت  ولــو  والمحيطة، 
دائـــمـــا فـــي الــمــقــدمــة، وأصـــبـــحـــوا عملة 
متداولة ومرغوبة في الكثير من الدول، 
وإبــداعــاتــهــم تــجــاوزت الــحــدود وتُنافس 
اآلخرين في شتى المجاالت وحضورهم 
في الملتقيات الخارجية واضحة وتشرف 

الحركة الفنية والثقافية القطرية.
فيما يقول الفنان حمد عبد الرضا إن 
الفنان والمثقف القطري موجود وهناك 
بها  نجد  التشكيلية  الفنون  مثل  مجاالت 
ولكن  للعالمية  وصلوا  قطريين  فنانين 
قلة  هي  قطر  في  تواجهنا  التي  المشكلة 
في  تسهم  الــتــي  والفعاليات  الــمــشــاركــات 
تطوره والفنان القطري يحتاج إلى دعم 
نفسه،  يــطــور  أن  يستطيع  حــتــى  مــــادي 
وال يــخــفــى عــلــى أحــد 
أهمية العنصر المادي 
لــــتــــطــــويــــر الــــحــــركــــة 

المسرحية والفنية.
تــــؤمــــن  هــــــــل  ڈ  
اآلراء؟  بـــــاخـــــتـــــالف 

ولماذا؟
- الــفــنــان إبــراهــيــم 
مــحــمــد رد عــلــى هــذا 
اختالف  قائال:  السؤال 
الــــــرأي ال يــفــســد لــلــود 
اآلراء  وتـــعـــدد  قــضــيــة 
يــأتــي مــن بـــاب إعطاء 
الــــــحــــــريــــــة وإتــــــاحــــــة 
الفرصة لآلخرين في 

التعبير عن آرائهم.
بينما رد الفنان حمد عبد الرضا قائال: 
بالتأكيد أؤمن باختالف اآلراء ولكن يجب 
أن يكون هذا االختالف بحدود، كما يجب 
أن نصل الى االتفاق والتفاهم في النهاية 
وإال سيكون خالفا من أجل الخالف وال 

يفضي بنا الى شيء.
ڈ  الممثل الــذي يــؤدي دوره كما هو 
مــطــلــوب أفــضــل أم الـــــذي يــتــمــرد على 
المألوف ويبتكر أساليب مختلفة؟ ولماذا؟

- الــفــنــان إبـــراهـــيـــم مــحــمــد يــــرى أن 
مشكلة أكثر الممثلين ومن بينهم الكبار 
والشباب أنهم أصبحوا مقلدين لآلخرين 
ويعتقدون أن هــذا هو األســلــوب األســرع 
الممثل  أن  وأعــتــقــد  واالنــتــشــار،  للشهرة 
الــــذي يتبع هـــذا األســـلـــوب ويــتــمــرد على 
ممثل  مختلفة  أساليب  ويبتكر  المألوف 
فاشل الممثل هو من يؤدي دوره كما هو 
مطلوب وحسب الشخصية التي يتقمصها 
وليس عيباً أن يبدع في أداء دوره ويضيف 
عــلــيــه بــاالتــفــاق مــع الــمــخــرج مــا يضيف 
المطروحة  الفكرة  أو  والموضوع  للنص 
ارتــجــال  فــي  الشخصية  عــن  يبتعد  أن  ال 
للحوار وتغيير المشاهد كل يوم بطريقة 

وبأسلوب مختلف يسيء له وللعمل. 
اإلبــــــــداع هــــو فــــي االتــــفــــاق والـــتـــعـــاون 
في  وليس  الجماعي  العمل  في  والتكاتف 

إظهار العضالت على اآلخرين.
فيما يقول الفنان حمد عبد الرضا إن 
أمر  فهذا  العمل  لصالح  ابتكر  إذا  الممثل 
نفذ  إذا  وكــذلــك  عليه،  غبار  وال  محمود 
فهذا  منه  مطلوب  هــو  كما  فقط  دوره 
يعتبر ممثال مؤديا قام بأداء الدور ونقول 
المطلوب  أدى  ألنــه  ونحترمه  شــكــرا  لــه 
منه، لكن ال شك أن الفنان المتميز الذي 
يتقمص دوره ببراعة ويعيش الشخصية 
خارج مكان البروفات وخشبة المسرحة 
ويعيشها في حياته العادية وتؤثر فيه فهذا 
هو الفنان الحقيقي تماما مثل الفنان علي 
حسن الـــذي كــان نموذجا فــي هــذا األمــر 
ورغم مرور زمن على آخر دور قدمه اال 
اننا نتذكره وأدواره حفرت لنفسها مكانا 

في ذاكرة المسرح.
 ڈ  أيــهــمــا أفــضــل الــمــخــرج صــاحــب 
يكّون  الـــذي  أم  سلفاً،  الــمــحــددة  الــرؤيــة 

رؤيته خالل التمرينات؟
- الــفــنــان إبـــراهـــيـــم مــحــمــد يــؤكــد أن 
متعدده  أساليب  تتبع  اإلخراجية  الرؤية 
ومختلفة، وكـــل مــخــرج لــه أســلــوبــه في 
إخراجه ألية مسرحية، هناك من يحدد 
رؤيته اإلخراجية سلفا وهناك من يجدد 
رؤيــتــه ويــحــددهــا مــن خـــالل التدريبات 
الناحية  من  ضعفا  فيه  يــرى  مشهد  ألي 
اإلخراجية ومصلحة العمل تقتضي أحيانا 
محددة،  رؤيـــة  عند  المخرج  يتوقف  أال 
المحددة  الرؤية  صاحب  المخرج  وحتى 
سلفاً البد وأن يضيف أو يعدل من خالل 

التدريبات.
ويــقــول الــفــنــان حــمــد عــبــد الــرضــا إنــه 
الذي  وبالمخرج  الجماعي  بالعمل  يؤمن 
المخرج  ألن  الخاصة  رؤيته  لديه  يكون 
ـــــة فــهــو ليس  ـــــذي ال يـــكـــون عـــنـــده رؤي ال
الــذي  المخرج  أمــا  منفذ،  وإنــمــا  مخرجا 
فهذا  العمل  لصالح  وأفــكــاره  رؤيته  يغير 
أمـــر جــيــد ولــكــن يــجــب أن يــكــون أيضا 

للمخرج شخصيه يصبغ بها العمل.
الــذي  المنتج  مــع  التعامل  تفضل  ڈ  
يدفع أكثر أم الذي يختار أعماله بعناية؟

- الفنان إبراهيم محمد قال: لم أتعامل 
مع أي منتج أو مع أي جهة فنية في أي 
اليوم  وحتى  الفني  مــشــواري  طــوال  عمل 
بشروط لها عالقة بالدفع، تعاملي دائما 
يكون من خالل العمل الذي أخوضه ولم 
يخطر ببالي في أية لحظة أن أســأل أي 
منتج عن قيمة الدفع أو عمل عقد اتفاق 
بمبلغ معين ولو أن المادة مهمة في حياة 
اإلنسان ألي عمل ينجزه، والمعروف أن 
المجال الفني كان واليزال ( ما يوكل عيش 

.(
أما الفنان حمد عبد الرضا فيقول إنه 
يفضل المنتج الــذي يختار أعماله بعناية 
ألن هذا النوع من المنتجين هو من يقدم 
ويتذكرها  االستمرارية  لها  يكتب  أعماال 
الناس وأشــار أيضا إلى ضــرورة أن يهتم 
يحصل  وأن  العمل  أفـــراد  بجميع  المنتج 
الجميع على حقوقهم حتى يقدموا أفضل 

ما لديهم.

تحوي  الــتــي  للنصوص  تميل  هــل  ڈ  
شخصيات  بها  الــتــي  أم  هــامــة  مــواضــيــع 

هامة؟
- أي نص مسرحي ال يحتوي مواضيع 
هامة ال يستحق أن يقدم أو يعرض على 
خشبة المسرح ولو كانت الشخصيات غنية 
بأهميتها، واذا كان الموضوع ليس ذا قيمة 
فكرية وفنية بالتأكيد ال أميل له وهناك 
مواضيع  ذات  كثيرة  مسرحية  نــصــوص 
يتمنى  هامة  وبشخصيات  وهامة  قيمة 
أي فنان أن يكون أحد فريق العمل بهذه 

النصوص.
ويضيف الفنان حمد عبد الرضا مؤكدا 
تحوي  الــتــي  النصوص  يفضل  كــذلــك  أنــه 
والــنــاس،  المجتمع  تنفع  هــامــة  مــواضــيــع 
ومــــن خــــالل الـــمـــواضـــيـــع الـــهـــامـــة يمكن 

توظيف الشخصيات أيضا.
ڈ  فــي اعــتــقــادك هــل نــحــن بحاجة 

لجمعية أو نقابة للمهن الفنية؟ 
النقابات  قــال:  الدوحة  فرقة  رئيس   -
للمهن  وبــالــذات  مجال  أي  في  ضرورية 
تحتها  تظلل  الــنــقــابــة  أن  يكفي  الــفــنــيــة، 
مبدعين كل في مجاله وتجمعهم تحت 
رايــتــهــا مــمــا تــوفــر لــهــم األمــــان فــي شتى 

معطيات النقابة وتحفظ 
حقوقهم األدبية والمادية 
ولــــذلــــك نـــحـــن بــحــاجــة 
جمعية  أو  لنقابة  ماسة 
وبـــاألخـــص فـــي الــمــجــال 

الفني والثقافي.
أمــــــــا رئـــــيـــــس فـــرقـــة 
الحاجة  ان  فــيــرى  قطر 
في  كيان  أو  جمعية  الــى 
الــوقــت الــحــالــي ضـــرورة 
الى  ستؤدي  وانها  ملحة 
الفنية،  الــحــركــة  تطوير 
بمثابة  ستكون  انــهــا  كما 
مـــكـــان يــتــجــمــع فــيــه كل 
الفنانين وهذه الجمعيات 
مــــوجــــودة فـــي كـــل دول 

الــمــنــطــقــة، فــهــي يـــخـــرج عــنــهــا قـــــرارات 
موحدة وتقلل من نسبة المجامالت.

ڈ  في رأيك هل تؤيد رفع الرقابة عن 
المسرح كلياً، أم تفضل اإلبقاء على رقابة 

فنية؟
فترة  مــنــذ  يــقــول:  محمد  ابــراهــيــم   -
عن  الرقابة  بإلغاء  نطالب  ونحن  طويلة 
مع  وتــمــاشــيــا  بالصحافة  أســــوة  الــمــســرح 
وأن  التعبير  حــريــة  فــي  الـــدولـــة  ســيــاســة 
تكون الرقابة ذاتية، ولجنة الرقابة على 
مكونة  قــطــر  فــي  المسرحية  الــنــصــوص 
من عدة جهات، وأرى أنها غير متشددة 
لدرجة كبيرة وما نطالب به هو المرونة 
فـــي الــتــعــامــل أمــــا الـــرقـــابـــة الــفــنــيــة فهي 
أن  المعقول  غير  ومــن  الحالية  المشكلة 
غير  أنــه  وتقرر  نص  على  اللجنة  تحكم 
الفنية  الــرقــابــة  ــــورق،  ال على  فنيا  صــالــح 
يجب أن تكون من خالل المشاهدة على 

خشبة المسرح.
ويؤكد حمد عبد الرضا أن الخبرة في 
مجال المسرح أثبتت ان الرقابة تنفع وال 
الدينية  الرقابة  مع  أنه  إلى  مشيرا  تضر، 
الفنية  الرقابة  أمــا  واألخــالقــيــة  واألمنية 

فهو ضدها تماما ألنها بمثابة تدخل في 
الموجودة  ألفــكــاره  وهــدم  المبدع  أفــكــار 
بدون  ولكن  الرقابة  مع  وأنــا  النص،  في 
تدخل في النص المكتوب وعلينا أن نمنح 
أفكار  نــشــوه  وال  ليبدع  الحرية  المخرج 

المؤلف ونتدخل في عملهم ومزاجهم.
ڈ  أيهما أهم تخصيص موازنة لدعم 
ذات  تخصيص  أم  الحاليين،  الفنانين 
علمي  بشكل  الــشــبــاب  لتأهيل  الــمــوازنــة 

سليم؟
- الفنان إبــراهــيــم محمد يــرى أنــه ال 
الفنانين  لدعم  مخصصة  مــوازنــة  توجد 
علمي  بشكل  الشباب  لتأهيل  مــوازنــة  وال 
سليم، وأعتقد أن هذه الموازنة ال تخدم 
من  وأيــضــاً  طرحها  حالة  فــي  الطرفين 
لدعم  مــوازنــة  الــــوزارة  تطرح  أن  الصعب 
ولكن  الــشــبــاب،  أو  الــحــالــيــيــن  الــفــنــانــيــن 
والتأهيل  للدعم  متجهة  النية  كانت  اذا 
فالمطلوب بالنسبة للفنانين اإلســراع في 
فرقتين   ) جديدة  مسرحية  فرق  إشهار 
على األقل ) كمرحلة أولية وزيادة الدعم 
لبناء  أراٍض  وتوفير  الفرق  لهذه  المادي 
مــقــار وخــشــبــات مــســارح خــاصــة بالفرق 
الــمــســرحــيــة تــتــحــكــم بــهــا فـــي عــروضــهــا 
وفـــــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
يـــنـــاســـب الــــفــــرقــــة وال 
طويلة  لــشــهــور  يــنــتــظــر 
مــعــيــنــة  مـــنـــاســـبـــات  أو 
يتيم  مسرحي  لــعــرض 
فــي الــســنــة، ومـــا يخص 
بشكل  الــشــبــاب  تــأهــيــل 
التفكير  وسليم  علمي 
التربية  بــإعــادة  بجدية 
الـــمـــســـرحـــيـــة وتـــتـــولـــى 
والفنون  الثقافة  وزارة 
والــــــتــــــراث والـــمـــجـــلـــس 
األعلى للتعليم اإلشراف 
عليها كل في تخصصه 
عمل  فـــــرص  وتـــوفـــيـــر 
وابتعاثهم  للخريجين 
للدراسة  الخارج  في  المسرحية  للمعاهد 
وأعتقد انه هو الحل األمثل الكتشاف دماء 
في  وانخراطهم  الموهوبين  من  جديدة 

المجال المسرحي في جميع تخصصاته.
بينما يرى الفنان حمد عبد الرضا أنه 
المساواة  ويجب  دعــم  الحالتين  كلتا  في 
بين الفنانين القدامى والــرواد والحاليين 
وبين الشباب والجيل الصاعد ألن الفنانين 
الحاليين والـــرواد بحاجة أيضا الــى دعم 
بخبراتهم،  ولنستفيد  لديهم  ما  ليقدموا 
الصاعدين  وللممثلين  لشبابنا  ان  كــمــا 
ــوا عـــلـــى فـــرص  حـــقـــوقـــا فــــي أن يــحــصــل
لــلــوقــوف عــلــى خشبة الــمــســرح وحــضــور 
لدعم  بحاجة  انــهــم  كما  تدريبية  ورش 
مــادي نظرا ألهمية الــمــادة فــي االرتــقــاء 
الحركة  تتطور  ولن  أسلفنا،  كما  بالفنان 
الفنية ولن يزيد عدد الفنانين بدون زيادة 

الموازنة.
ڈ  أيــهــمــا تــحــبــذ أكـــثـــر مــــن يــرصــد 

إيجابياتك أم الذي يرصد سلبياتك؟
- رئيس فرقة الدوحة قــال: من حق 
أي مبدع في أي مجال أن يأخذ حقه من 
النقد اإليجابي والسلبي، والذين يرصدون 

المبدعين في مجاالت كثيرة يستعرضون 
في  ويخوضون  السلبيات  في  عضالتهم 
الــعــمــل بـــإبـــراز الــســلــبــيــات ويــتــفــنــنــون في 
طرح كل ما يسيء للعمل حتى وإن كانت 
الــذي  الجهد  ويتناسون  قليلة  السلبيات 
من  على  وأتمنى  العمل،  فريق  من  بذل 
يكون  أن  والسلبيات  اإليجابيات  يرصد 
منطقيا ويعطي كل ذي حق حقه ليستفيد 
وأن  أدواتــه  ويطور  أخطائه  من  ويتعلم 
يحافظ على اإليجابيات حتى يعرف أين 

الخطأ وأين الصواب . 
ال  أنا  فأوضح:  قطر  فرقة  رئيس  أما 
الــرأي  وأتقبل  ديكتاتورا  أكـــون  أن  أحــب 
والرأي اآلخر والنقد، وأنا مع من يرصد 
من  آلراء  أســتــمــع  أن  وأفــضــل  سلبياتي 
بهدف  سلبياتي  يرصدون  أو  يخالفونني 
ال  مــا  وأتــــرك  يفيدني  مــا  منها  آخـــذ  أن 
وجهات  جميع  أحترم  أنني  كما  يعنيني، 

النظر.
ڈ  بماذا تحلم فنياً وثقافياً؟

- الفنان إبراهيم محمد رئيس مجلس 
عن  عبر  المسرحية  الدوحة  فرقة  ادارة 
أحــالمــه وآمـــالـــه قــائــال: دائــمــا نحلم أن 
نــواصــل ونــبــذل جهدنا فــي أن نــوفــق في 
استمرارية حركتنا المسرحية وأن نعيدها 
وخارجياً  داخــلــيــاً  السابقة  أمــجــادهــا  الــى 
وبانتظار  الحلم  هــذا  مــع  نــحــاول  ونحن 
خطوات  الــتــقــدم  الـــى  يدفعنا  قـــوي  دعـــم 
الحركة  إعـــادة  لتحقيق  وسريعة  طويلة 
المسرحية، ونحلم أن يكون لنا مهرجاننا 
الخاص والحمد هللا على وشك أن يتحقق 
هذا الحلم في ظل ضيق الوقت والتأجيل 
ولكن  الــمــاضــيــة،  الــســنــوات  فــي  المتكرر 
األمل قائم على أن يرى النور المهرجان 
األول خالل مارس القادم، ومنذ سنوات 
طويلة ونحن نحلم أن تكون لنا منشآتنا 
الخاصة كفرق مسرحية وطالبنا بإعادة 
على  وزعـــــت  وأن  ســبــق  الــتــي  األراضــــــي 
لبناء  منا،  سحبت  ثم  المسرحية  الفرق 
الــمــقــار الــخــاصــة بــنــا والـــتـــي تــتــكــون من 
والمحاضرات  للتدريبات  وقاعة  مكاتب 
وخشبة مسرح لعرض أعمالنا المسرحية 
ونتحكم في مواعيد عروضنا المسرحية، 
ولكن يبدو أن هذا الحلم يحتاج لمعجزة 
الثمانينات  مــن  نحلم  ونــحــن  ليتحقق، 
والـــى الــيــوم وأصــبــح هــذا الحلم مزعجا 
والفني  الثقافي  التطور  ظــل  وفــي  جـــداً، 
واعتزاز،  فخر  وبكل  الحبيبة  دولتنا  في 
وفي ظل هذا الصرح الثقافي الكبير الحي 
الــثــقــافــي ( كــتــارا ) نــأمــل فــي أن تتحقق 
نواكب  وأن  واألفــضــل  لألحسن  أحالمنا 

التطور في جميع المجاالت.
الرضا  عبد  حمد  الفنان  تحدث  فيما 
رئيس مجلس ادارة فرقة قطر المسرحية 
عما يحلم به ويتمناه وقال: أحلم بوجود 
مقر كبير لفرقة قطر المسرحية يضم 
للغرف  وأماكن  ومجهزا  كبيرا  مسرحا 
أحلم  كما  والفعاليات،  األنشطة  وإقــامــة 
المسرح  إلــى  الجمهور  عـــودة  أشــهــد  بــأن 
حــيــاة  مــــن  جــــــزءا  الـــمـــســـرح  ـــــرى  ن وأن 
الــنــاس ومــوجــودا فــي جــداولــهــم اليومية 
المسرح  يــصــل  أن  وأتــمــنــى  واألســبــوعــيــة 

القطري إلى العالمية.

حمد عبدالرضامحمد إبراهيم

أتقبل الرأي والرأي 
اآلخر والنقد وأنا مع 
من يرصد سلبياتي

الفنان القطري له 
مكانته المعروفة 
داخل وخارج قطر

المجال الفني 
كان ومازال 
«مايوكل عيش»

الممثل الذي يخرج 
عن النص ويتمرد 
على المألوف فاشل

الفنان القطري بخير 
ولكن لن يتطور 
بدون دعم مادي

الرقابة تنفع وال 
تضر ولكني ضد 

الرقابة على اإلبداع

رأيان وقضيةرأيان وقضية
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بعض  لطرح  تسعى  أسبوعية  (مساحة 
الــمــواضــيــع والــقــضــايــا عــلــى أكــثــر مــن ضيف، 
وســـتـــعـــرض اإلجــــابــــات بــشــكــل مــتــالحــق مــن 
المشكلة  مــنــاقــشــة  يــتــيــح  مــمــا  الــضــيــفــيــن،  كــال 
للقارئ  يمكن  كذلك  مضاعف،  بشكل  ذاتها 
ليتمكن  نظر  وجــهــة  مــن  أكــثــر  على  التعرف 
مـــن تــبــنــي إحــــداهــــا أو تــكــويــن وجـــهـــة نــظــر 

جديدة تجاه ما يطرح )

كتب- مصطفى عبد المنعم:

3

الشباب يجب 
أن يحصلوا 
على فرص 
جـــادة

أي نص مسرحي 
ال يحتوي مواضيع 
هامة ال يستحق أن 
يقدم أو يعرض
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أشهر  غــودو»  «بانتظار  لعل 
تمثيل مسرحي لعالم ال يحدث 
فيه شيء. ولكن االنتاج الجديد 
كل  عــن  يختلف  بيكيت  لرائعة 
أول  هذه  ان  في  السابقة  النسخ 
المسرحية  فيها  ــعــرض  تُ مـــرة 
بــمــمــثــلــيــن ســــــود حــــصــــرا فــي 

بريطانيا. 
قـــيـــل الـــكـــثـــيـــر فـــــي تــفــســيــر 
«بـــانـــتـــظـــار غـــــــــودو»، بـــمـــا فــي 
«عــواء  المسرحية  تسمية  ذلــك 
صــــــــادر عـــــن قــــلــــق وجــــــــودي» 
و»مـــســـرحـــيـــة تــتــحــدث عـــن ال 
شيء مع سبق اإلصرار»، ولكن 
عالقة  تبقى  بــالــِعــرق  عالقتها 
شـــيـــقـــة ومـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل فــي 
المسرحية  وكـــانـــت  واحـــــد.  آن 
عمق  فـــي   ١٩٦٤ عــــام  ُقـــدمـــت 
مع  تضامنا  االمريكي  الجنوب 
حركة الحقوق المدنية. وكتبت 
ــيــويــورك تــايــمــز في  صــحــيــفــة ن
حينه ان هناك من يريدون ان 
ويــروا  المسرحية  الــى  يــنــظــروا 
المسيسبي.  نــهــر  يــتــعــدى  شــيــئــا 
افريقية  الجنوب  النسخة  وفــي 
الـــتـــي اقــتــصــر جــمــهــورهــا على 

أصــبــحــت   ١٩٧٦ عـــــام  الــــســــود 
«بــــانــــتــــظــــار غـــــــــودو» هــجــومــا 
مــكــشــوفــا عـــلـــى نـــظـــام الــفــصــل 
الــعــنــصــري. وفـــي عــهــد أحـــدث 
قـــدمـــت فـــرقـــة مـــن الــمــمــلــثــيــن 
االمــــريــــكــــيــــيــــن الـــــســـــود غـــــودو 
فـــي مــديــنــة نــيــو اورلـــيـــانـــز بعد 
اكتسبت  حيث  كاترينا،  اعصار 
الــمــســرحــيــة الـــتـــي تـــــدور حــول 
من  شكال  ينتظرون  مشردين 
اشكال الخالص، داللة سياسية 

حادة. 
وفــــي الــنــســخــة الــبــريــطــانــيــة 
شعرت  المسرحية  من  السوداء 
بأن  كامبر  باتريشيا  المنتجة 
تتواصل  ان  يمكن  الــمــســرحــيــة 
البريطانيين  الــســود  خــبــرة  مــع 
ال بوصفها احتجاجا فحسب بل 
ونقلت  ايضا.  للهوية  ومراجعة 
صحيفة الغارديان عن المنتجة 
التعرض  الى  إشــارات  هناك  ان 
ـــضـــرب والــــعــــبــــوديــــة ولـــكـــن  ـــل ل

هــنــاك زوايــــا أخـــرى ايــضــا مثل 
الشخصيات  بين  القوة  عالقات 
وقالت  اللغة.  وحتى  والصداقة 
كــامــبــر إنـــهـــا ســــــوداء تـــعـــود في 

أصولها الى منطقة الكاريبي. 
وتؤكد كامبر ومخرج االنتاج 
براون  ايــان  للمسرحية  الجديد 
استحضار  الى  يهدفان  ال  انهما 
ولكن  محددين  ومكان  زمــان 
الــمــمــثــلــيــن جـــيـــفـــري كــيــســون 
على  يسبغان  روبنسن  وباتريك 

نص بيكيت نكهة افروـ  كاريبية 
ـــاشـــرة بــحــيــث انــهــمــا  غـــيـــر مـــب
واستراغون  فالديمير  يجعالن 
أقـــــرب الــــى رجــلــيــن فـــي بيئة 
غــريــبــة يــنــتــظــران بـــدايـــة حــيــاة 
جديدة من كونهما مشردين أو 

عابثين. 
وقــالــت الــمــنــتــجــة كــامــبــر ان 
هــنــاك «ويــــنــــدراش» فـــي ركــن 
في  المسرحية  خلفية  مــن  مــا 
نقلت  الــتــي  السفينة  الــى  إشـــارة 
مـــهـــاجـــريـــن   ١٩٤٨ عــــــام  فـــــي 
مـــن جــــزر الــهــنــد الــغــربــيــة الــى 
بريطانيا حيث وصلوا مفعمين 
أن  بمقدورهم  وكـــان  بــاألمــل، 
يلقوا رحالهم في باريس أو أي 
مكان آخر لكن المطاف انتهى 
بهم في بريطانيا، كما الحظت 
مع  ينسجم  هــذا  وكــل  المنتجة. 
مزاج بيكيت، الكاتب االيرلندي 
وتنقل  فرنسا،  الــى  انتقل  الــذي 
في أنحاء انكلترا وأوجد أسلوبا 
يــبــدو ان لــه أصـــال ولــكــن ليس 
يكتب  بيكيت  وكــان  جــذور.  له 
كتبه  ما  يترجم  ثم  بالفرنسية 

الى االنكليزية.

قـــاد ولـــي الــعــهــد الــبــريــطــانــي، األمــيــر 
تشارلز، احتفاالت عالمية بمناسبة مرور 
البريطاني  الــكــاتــب  مــولــد  على  عــام   ٢٠٠
الشهير تشارلز ديكنز. ووضع األمير إكليالً 
البريطاني  الكاتب  قبر  على  الزهور  من 
في  المقامة  المراسم  من  كجزء  الراحل 
العديد  أقيمت  حيث  ويستمنستر.  كنيسة 
من األنشطة المختلفة لتستمر على مدار 
الــيــوم لـــقـــراءة كــتــب ديــكــنــز فــي مختلف 
ــــدول مــن ألــبــانــيــا إلـــى زيــمــبــابــوي. قــال  ال
سيمون كالو وهو كاتب متخصص في فن 
السيرة وقرأ مقتطفات من أعمال ديكنز 
إن  ديــكــنــز،  ولـــد  حــيــث  بورتثسميث  فــي 
مقتطفات  كالو  رائعا.»وقرأ  «كــان  اليوم 
رواية  وهي  كوبرفيلد،  ديفيد  روايــة  من 
تحكي قصة صبي يتيم والتي تعّبر بشكل 
كبير عن سيرة تشارلز ديكنز. وقال كالو: 
«لقد قمت باتخاذ القرار القوي بالمجيء 
إلى المكان الذي ولد فيه ديكنز بدالً من 
حيث  ويستمنستر  كاتدرائية  إلى  الذهاب 
لم يرغب أبًدا أن يكون هناك.»وكان كالو 

في  يدفن  أن  في  ديكنز  رغبة  إلى  يشير 
الذي  المكان  وهــو  روتشستر،  كاتدرائية 
عامة،  احتجاجات  بعد  بالفعل  فيه  دفن 
بدالً من كاتدرائية ويستمنستر. وشهدت 

مــراســم االحــتــفــال الــتــي أقــيــم جــزء منها 
الممثلة  قـــراءة  ميريز  سانت  كنيسة  فــي 
شــيــال هـــانـــكـــوك مــقــتــطــفــات مـــن روايــــة 
في  االحــتــفــاالت  وبـــدأت  تويست.  أوليفر 

رأس  مسقط  خــــارج  بحفل  بــورتــســمــيــث 
حفيد  ابنة  وضعت  حيث  الشهير  الكاتب 
حفيد ديــكــنــز، إيـــان ديــكــنــز، إكــلــيــال من 

الزهور. 

«بانتظار غود و»  ألول مرة بممثلين سود

األمير تشارلز يقود احتفاالت مئوية ديكنز

ربة الموقد .. والعذارى الست
فكر  ينشغل  أن  طبيعياً  كــان 
الــبــشــريــة ومـــنـــذ بــــدء الــخــلــيــقــة 
بالغرائز الحسّية وما خفي من 
لما  وذلــك  ظهر،  ما  أو  أمورها 
تــغــمــس فــيــه الـــكـــائـــن اإلنــســانــي 
توصله  متناقضة  مشاعر  مــن 
وإلى  إلى ذرى من المتعة حيناً 
إلى  أخــرى،  أحياناً  األلــم  مزالق 
العقول  براجحي  دفعت  درجــة 
وراسخي المعرفة من بني آدم 
إلى التحري والتفكر في أسرار 
تهيمن  الـــتـــي  الـــحـــســـّيـــات  هــــذه 
في  فتتحكم  اإلنسان  حياة  على 
أفعاله،  وردود  أفعاله  معظم 
لــيــكــون الــتــســاؤل األزلــــي األكــثــر 
إلــحــاحــاً هــو مــا هــي الــضــرورة 
الكامنة وراء وجود هذه الغرائز 
بـــمـــا اقـــتـــضـــى زرعــــهــــا فــــي بـــؤر 
الــشــعــور اإلنــســانــي وبــهــذا الشكل  
فــاقــع الــتــوهــج شــديــد الــحــضــور؟ 
وغــــنــــي عـــــن الـــــذكـــــر فـــــي هـــذا 
السياق التذكير بما احتوت عليه 

ــــرســــائــــل الـــمـــقـــدســـة  ال
المنزلة من السماء من 
ضــــوابــــط وأخـــالقـــيـــات 

الغرائز  مجمل  بـــإدارة  عنيت 
الـــحـــســـّيـــة وتــقــنــيــنــهــا، وذلــــك 
بإحاطتها بأسيجة من الحرمة 
والــمــحــظــوريــة، خــصــوصــاً ما 
حظي به الجوعان األشد كفراً 
اهتمام  مــن  والجنس  للطعام 
الـــتـــشـــريـــع اإللــــــهــــــي، كــونــهــمــا 
حــدة  عــلــى  كـــال  أو  مجتمعين 
الـــبـــاعـــث األكـــبـــر لــلــخــصــومــات 
إليها  تــقــود  ومـــا  والــمــنــازعــات 
من  الحسّية  المحرضات  تلك 
البداية  فكانت  وعذابات.  مــآٍس 
عندما  العشر  الوصايا  نصوص 
اشــتــمــلــت عــلــى نـــــواٍه ومــحــاذيــر 
من قبيل «ال تسرق، وال تزِن، 
وال تشتِه ...» إلخ، لتأتي بعدها 
على  السماوية  التشريعات  كافة 
عن  حيود  أدنــى  دون  اختالفها 

هذا السياق الرباني.

أول  يـــكـــن «أبـــــيـــــقـــــور»  لـــــم 
النعيم  طــريــق  أن  استنتج  مــن 
لــإلنــســان هــو فــي عــدمــيــة الــلــذة 
إلى األلم  الحسّية المؤدية حتماً 
سبقه  قــد  بــل  الحــقــاً،  والمعاناة 
ممن  البشر  مــن  نفر  ذلــك  إلــى 
الرهبنة  سبيل  طــوعــاً  اخـــتـــاروا 
ــــــى الـــتـــســـامـــي عــلــى  وســـيـــلـــة إل
الغريزية  والــرغــبــات  الشهوانية 

فـــــــــــــي الـــــــمـــــــأكـــــــل 
والمشرب والملبس 
فــــآثــــروا الـــتـــجـــرد من 
ــــى حـــالـــة من  ــــك وصــــــوالً إل ذل
الــســمــو الـــروحـــي تــرتــقــي بهم 
عـــن مــبــاهــج الـــحـــيـــاة الــزائــفــة 
الـــزائـــلـــة فـــي ســبــيــل الــمــقــدس 
الذي يمثل عند جميع الرهبان 
ـــهـــم  ــــى اخــــــتــــــالف مـــشـــارب عــــل
ومــعــتــقــداتــهــم الــمــثــال األســمــى 
والنجاة  النعيم  لبوابات  المالك 
والسعادة األبدية، فهو المعبود 
يُخشى  الـــذي  الـــرب  وهـــو  إذن 
سخطه بنفس القدر الذي يُطمع 
في رضاه. ولعلها باتت مفهومة 
وشــأن  الــرهــبــنــة  قيمة  حــاضــراً 
المسيحية  الديانة  في  الرهبان 
كما كان األمر مع كثير الديانات 
والهندوسية  كالبوذية  األخــرى 

والمصرية القديمة وما إليها. 
لـــيـــس مــــعــــروفــــاً عـــلـــى وجـــه 
بمن  أو  أيـــن  أو  مــتــى  الــتــحــديــد 

نــشــأت فــكــرة الــرهــبــنــة، ولكن 
مـــن الــمــتــوقــع أنــهــا ظــهــرت مع 
ظـــهـــور األديـــــــان ومــــا صــاحــبــهــا 
اقتضت  وشــعــائــر  صـــلـــوات  مـــن 
وجود أماكن للعبادة وممارسة 
الطقوس، فلزمها بالتالي تفرغ 
ــتــهــا  مــــن يـــقـــومـــون عـــلـــى ســدان
وخــدمــة أقــداســهــا وزائــريــهــم، 
فـــكـــان أن تـــطـــوع أنـــــاس لــهــذه 
الـــمـــهـــمـــة الــــتــــي تـــوســـمـــوا فــيــهــا 
ـــخـــالص عــلــى أســـاس  طـــريـــق ال
من التجرد الحّسي بالزهد في 
تمثالً  وذلــك  الغريزية  المباهج 
بــالــطــهــرانــيــة اإللـــهـــيـــة إلرضــــاء 
الـــرب والــنــفــس الــمــأمــولــة لبلوغ 
السكينة والصفاء بما قد يرضى 
اآللهة).  مجموع  (أو  اإللــه  عنها 
وجدير بالذكر أن معظم  هذه 
النسك الرهبانية اقتصرت على 
للرهبنة  أن  بيد  فقط،  الرجال 

النسوية قصة أخرى.
مــــن أقـــــــدم مــــا يـــــــروى عــن 

قـــصـــص الـــبـــتـــولـــيـــة والـــرهـــبـــنـــة 
النسوية هو ما أوردته األسطورة 
«هيستيا»  الــربــة  عــن  اليونانية 
الــتــي كــانــت واحـــــدة مـــن تسعة 
آلـــهـــة تــربــعــت عــلــى قــمــة جبل 
«أوليمبوس» مجمع اآللهة عند 
الوقت  في  كانت  التي  اإلغريق، 
نفسه أخــت اإللـــه «زيـــوس» إله 
الــســمــاء والـــرعـــد، ويــحــكــى عن 
آلهة  كانت  أنها  هذه  «هيستيا» 
يوماً  تتورط  لم  مسالمة  وادعــة 
أي  في  التورط  في  ترغب  ولم 
صدام أو حرب كان مع أي كان، 
تلك  الوادعة  سجيتها  أن  ويبدو 
قد وقعت في نفس كل من إله 
البحر «بوسيدون» وإله الشمس 
«أبولو» موقعاً من هوى فتقدم 
أن  غير  خاطبين،  اإللهان  إليها 
طالع  لسوء  ويا  ـ  الرقيقة  اآللهة 
آمالهما.  خيبت  قد  ـ  العاشقين 
وفـــــي مـــقـــابـــل إمــــعــــان كــلــيــهــمــا 
هواها،  طلب  على  اإللــحــاح  فــي 

ـــا» نــفــســهــا  ـــي وجــــــــدت «هـــيـــســـت
العهد  عقد  إلــى  اضــطــرت  وقــد 
والــقــســم عــلــى أن تــنــبــذ فــكــرة 
تحافظ  وأن  بل  تماماً،  الـــزواج 
وبهذا  األبــد،  إلــى  عذريتها  على 
«هيستيا»  اآللــهــة  تكون  فربما 
من أوائل الراهبات في التاريخ، 
بما  بالفعل  أوالهــن  تكن  لم  إن 
الجمع  من  بالفعل  فيه  نجحت 
الجسد  وطــهــارة  الــيــد  عفة  بين 
تباهيها  مصدر  استمر  ما  وهو 

واعتزاز أتباعها ألمد طويل.
ظــــلــــت «هــــيــــســــتــــيــــا» وفـــيـــة 
على  يــزال  ال  والــكــالم  لقسمها، 
ذمة األسطورة، بحيث احتفظت 
لرعاية  تفرغت  بينما  بعذريتها 
نـــــار الـــمـــوقـــد الـــمـــقـــدســـة الــتــي 
رمزت إلى الحياة األسرية وما 
موجبات  مــن  ألبــنــائــهــا  تمنحه 
الـــســـعـــادة وأســـبـــاب االســتــقــرار 
والطمأنينة، بحيث باتت تعرف 
بــربــة الــمــوقــد الـــذي كـــان لــزامــاً 

تبقى  أن  المقدسة  شعلته  على 
ضماناً  وتوهجها  اشتعالها  على 
لــهــبــات اآللـــهـــة وعــطــايــاهــا من 
وضمان  العائلي  الــهــنــاء  تأمين 
إلى  وبالنظر  األسرية.  السعادة 
مـــا تــمــثــلــه مـــن قــيــمــة إنــســانــيــة 
الحال  تلك  دامـــت  فقد  عــالــيــة، 
مع «هيستيا» طويالً إلى ما بعد 
حيث  اليونانية  الحضارة  زوال 
ظــهــرت فــي رومـــا الحــقــاً تحت 
الموقد»  ربــة   .. «فيستا  مسمى 
بكل ما احتفظت به من مكانة 
وقـــداســـة اكــتــســبــتــهــا بــفــعــل تلك 
التضحية الجسيمة التي قدمتها 
من أجل استقرار وهناء العائلة 
الذين  التعساء  أولئك  ولحماية 
يلجؤون إلى موقدها المقدس، 
ما استوجب بذل النذور وإقامة 
اآللــهــة  تــلــك  لتمجيد  الــصــلــوات 
معابدها  انتشرت  التي  الطيبة 
مدينة  كل  في  عليها  الموقوفة 

تقريباً.

المهن  أصعب  من  الفورية  الترجمة  تُعّد 
تكون  أن  غرابة  وال  اإلطــالق،  على  الذهنية 
رواتب المترجمين الفوريين في المنظمات 
الدولية على غرار األمم المتحدة واليونسكو 
وال  العالم.  مهن  كّل  في  الرواتب  أعلى  من 
المالية  الــشــؤون  عــلــى  القائمين  أّن  نعتقد 
فـــي الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة يـــرمـــون بــالــمــال 
ــنــوافــذ، أو هــم قــــرروا اإلحـــســـان إلــى  مــن ال
المترجمين الفوريين، بل غاية ما في األمر 
هذه  متطلبات  اإلدراك  تمام  يدركون  أنهم 
الــمــهــنــة فـــي الــمــجــال الــتــكــويــنــي مـــن خــبــرة 
وتمّكن شبه كامل من اللغات، وفي المجال 
يقدمه  الذي  الفائق  المجهود  بسبب  العملي 
الــمــتــرجــم الــفــوري لـــدى أدائــــه عــمــلــه. ومــن 
الــمــتــرجــم  بــهــا  يــعــمــل  الــتــي  األدوات  جــمــلــة 
الفوري ما أطلق عليه الزميل القدير موّفق 
«الترجيح»  الجزيرة:  قناة  مترجم  توفيق، 
ذهنك  إلــى  يــتــبــادر  عندما  بــحــزم  الــبــّت  أي 
خــيــاران لعدم تــوافــر الــوقــت الــمــادي إلطالة 
التفكير زيـــادة عــن الـــلـــزوم... وقــد قــال لي 
موّفق توفيق ذات مرة إّنه يمكن لنا معشر 
تيار  على  نطلق  أن  المسلمين  المترجمين 
أفواهنا:  من  مترجمة  تصدر  التي  الكلمات 
سبحانه  اهللا  من  مــدًدا  لنعّده  وإّننا  المدد... 
على  العجيبة  العظيمة  قــدرتــه  فــي  وتعالى 
مـــّدنـــا بــالــمــفــردات عــلــى اخـــتـــالف ألــســنــتــنــا. 
الدماغ  داخــل  اللغة  مركز  أّن  شــّك  من  ومــا 
ناهيك  والغرائب  العجائب  من  له  البشري 
المتفّكر...  العاقل  له  ينبهر  ما  القدرات  عن 
مــن  ســبــحــانــه  اهللا  يــجــعــل  أن  غــــرابــــة  فــــال 
اخـــتـــالف األلــســنــة آيـــة مـــن آيـــاتـــه، إذ يــقــول 
َمَواِت َواألَْرِض  تعالى: «» َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السَّ
َذلِــَك  ِفــي  إِنَّ  ــُكــْم  ــَوانِ َوأَْل أَْلِسنَتُِكْم  َواْخــتِــالُف 

آليَاٍت لِّْلَعالِِميَن « (الروم:٢٢)
لــكــّن مــــاذا يــحــصــل عــنــدمــا يــصــبــح الــمــدد 
ــغــوي الــتــرجــمــي هـــوًســـا؟ والــمــقــصــود أّن  ــل ال
بالبحث  االنــشــغــال  شــديــد  الــفــوري  المترجم 
بها  يترجم  التي  باللغة  المرادف  عن  السريع 
منها،  المترجم  اللغة  فــي  الــــواردة  المعاني 
فهو يرّكز كل التركيز كي ينطق بالحق دون 
الوقت  فــي  ينطق  وأن  نقصان،  وال  إضــافــة 

الترجمة  فــي  للتوّقف  مــجــال  ال  الــمــنــاســب: 
كالمه  نــتــرجــم  الـــذي  المتكّلم  ألّن  الــفــوريــة 
يسترسل دونما توّقف، فيسير قطار المعاني 
ــا بــكــّف.  وتــبــقــى عــلــى الــرصــيــف تــضــرب كــفًّ
وهكذا، فإّن التوّتر الناجم عن التركيز الشديد 
في  السرعة  وعلى  الترجمة  في  األمانة  على 
بترجمة  هوًسا  نظريًّا  يوّلد  أن  يمكن  اإلنتاج 
النفسي  الخلل  أّن  فنتصّور  نسمعه...  ما  كــّل 
ما  كــّل  ترجمة  فــي  يتمّثل  قــد  المترجم  فــي 
يصبح  شــــيء...  عــلــى  يــلــوي  أن  دون  يسمعه 
لغة  داخــل  العيش  على  قــادر  غير  المترجم 
يمّر  حــتــى  األولــــى  يسمع  إن  مــا  بــل  واحــــدة، 
مثير  سيناريو  وهــذا  الثانية...  إلى  الشعوريًّا 
سانتيس  دي  بابلو  األرجنتيني  الكاتب  وّظفه 
في سياق رواية أطلق عليها عنوان: الترجمة. 
أعصاب  طبيب  قصة  السرد  سياق  في  وترد 
سوفييتي يُدعى كابليز عمل على عالج حالة 
مرضية لمترجمة فورية لم تعد قادرة على 
المترجمة  تسمع  فما  الترجمة.  عن  التوقف 
لترجمتها.  جــارفــة  بحاجة  أحــّســت  إال  كلمة 
داخــل  العيش  على  قـــادرة  تعد  لــم  أنها  وبما 
الصدى  عالم  في  استقّرت  فقد  واحــدة  لغة 
مثل عالم جيمس جويس. فكيف السبيل إلى 
لتخليص  األعــصــاب  طبيب  يهتدي  الــعــالج؟ 
ـــــى خــلــيــط مــن  الـــمـــتـــرجـــمـــة مــــن بـــالئـــهـــا إل
ويحملها  المغناطيسي.  والتنويم  العقاقير 
الفترة  تلك  في  الطفولة  مرحلة  إلى  التنويم 
المعّينة التي كانت تتحدث فيها لغة واحدة: 
والمعاني  الكلمات  تتوافق  وهكذا  األم.  لغتها 
فــي لــغــة واحــــدة وتــســكــت األصـــــداء. ويُطلق 
بعض خبراء اللغة وفقهائها ومؤرخيها على 
مرحلة الطفولة أحادية اللغة: المرحلة قبل 
الــبــابــلــيــة. ومـــن الــواضــح أنــهــم يــشــيــرون إلــى 
كانوا  الناس  إّن  القائلة  التلمودية  األســطــورة 
قبل بابل يتحدثون لغة واحدة، وأصبحوا بعد 

بابل متعددي األلسن.
فانظر كيف تّدعي أسطورة بابل أن تعدد 
اللغات من نتاج لعنة بابل بينما نعتقد معشر 
تماًما  اهللا  آيــات  من  آية  ذلك  أّن  المسلمين 
مــثــل اخــتــالف ألــوانــنــا ومــثــل خــلــق الــســمــوات 

واألرض... وهللا في خلقه شؤون.

يرصدها: عبدالودود العمراني

ما هو هوس الترجمة؟

ينقلها - محمود الباتع

(١)   

آفاق ثقافيةآفاق ثقافية



آفاق أدبية
الثالثاء ٢٢ ربيع األول ١٤٣٣ هـ - ١٤ فبراير ٢٠١٢م 

ورث موهبة الشعر عن والــده فهو شاعر 
موهوب ابن شاعر فحل أجمع النقاد واألدباء 

على انه من أعظم شعراء عصره.
ــوه زهير بــن أبي   إنــه كعب بــن زهــيــر، أب
كان  الـــذي  الكبير  الجاهلي  الــشــاعــر  سلمى 
بعد  ومــا  عصره  فــي  التقدير  موضع  شعره 
عــصــره، وكـــان عمر بــن الــخــطــاب ال يقدم 
شاعرا على زهير، وكان يقول: أشعر الناس 
الذي يقول: ومن ومن ومن، مشيرا بذلك 
زهير  معلقة  في  الحكم  من  مجموعة  إلــى 
مثل   ( من   ) منها بكلمة  بــدأ كال  المشهورة 

قوله:
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه

 وإن يرق أسباب السماء بسلم
 ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله

 على قومه يستغن عنه ويذمم
ولقد كان طبيعيا أن تكون نشأة كعب في 
أسرة  ووســط  الكبير  الشاعر  والــده  أحضان 
ينظم  أن  في  سببا  الشعر،  جميعها  تقرض 
الشعر وهو صغير، كما أثرت هذه النشأة في 
أخيه ªبجير´ الذي أخذ الشعر أيضا عن أبيه.

إسالم كعب
وإلســـــالم كــعــب قــصــة تــرويــهــا كـــل كتب 
التاريخ العربي وتراجم األدباء العرب فعندما 
على  وبقي كعب  أسلم بجير،  اإلســـالم  جــاء 
وثنيته، ووقف في الجبهة المعادية للرسول 
بجير  ينج  ولــم  ــه،  ب وللمؤمنين  ولرسالته 
بــســبــب إســـالمـــه مـــن لـــســـان كـــعـــب، فــهــجــاه 
لخروجه على دين آبائه وأجداده ورد عليه 
بجير وطــالــبــه بــاتــبــاع طــريــق الــهــدى لينجو 
عاند وظل  بنفسه من نار جهنم، لكن كعباً 

إليه  فكتب  مكة  فتحت  أن  إلى  وثنيته  على 
ــأن الــرســول قــد أهـــدر دمــه،  بجير يخبره ب
من  آذاه  مــن  كــل  قتل  النبي  لــه: ªإن  وقـــال 
شعراء المشركين وإن ابن الزبعري وهبيرة 
بن أبي وهب قد هربا، وما أحسبك ناجيا، 
فــإن كــان لك في نفسك حاجة فأقدم على 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فإنه ال يقتل 
قــرأ كعب كتاب  وعندما  جــاءه تائبا´،  أحــدا 
نفسه،  على  وأشفق  الدنيا،  به  أخيه ضاقت 
النبي  مــن  لتجيره  مزينة  قبيلته  إلــى  فلجأ 
الخوف  استبد به  وعندئذ  ذلــك،  عليه  فأبت 

وأيقن أنه مقتول.
الشاعر والرسول

يـــقـــول الــشــاعــر اإلســـالمـــي صــــالح الــديــن 
السباعي: في تلك اللحظات العصيبة شاءت 
إرادة اهللا أن يشرح قلبه لإلسالم فاتجه إلى 
المدينة ونزل على رجل يعرفه من جهينة، 
فأتى بــه الــرجــل إلــى المسجد، ثــم أشــار إلى 
رسول اهللا قائال: ªهذا رسول اهللا فقم إليه 
ومضى  بعمامته،  كعب  فتلثم  فاستأمنه´ 
ووضع  يديه،  بين  جلس  حتى  الرسول  نحو 
يده في يده، ثم قال: ªيا رسول اهللا إن كعب 
بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، 
فهل أنت قابل منه إن جئتك به´ قال رسول 
اهللا: ªنعم´، وعندئذ كشف كعب عن وجهه 
وقـــال: ªأنـــا يــا رســـول اهللا كعب بــن زهير´ 
وما إن قال ذلك حتى وثب عليه رجل من 
األنــصــار قائال: ªيــا رســول اهللا دعني وعدو 
الــرســول: ªدعــه  فقال  عنقه´،  اضـــرب  اهللا 
نــازعــا´، وبين يدي  عنك فإنه قد جــاء تائبا 
الــرســول وقـــف كــعــب ينشد المــيــتــه الــرائــعــة 

وكافأه  الــرســول  بها  فأعجب  سعاد´  ªبانت 
عليها حيث كساه بردة كانت عليه، ويروى 
أن معاوية قد اشترى هذه البردة من أبناء 
كعب بعشرين ألف درهــم وأن الخلفاء من 

بعده كانوا يلبسونها في العيدين.
والقصيدة التي أشاد بها النقاد واألدباء في 
كل العصور تعتبر من أفضل ما قيل في مدح 
وهي تتكون  وسلم  عليه  اهللا  صلى  الرسول 
من ثالثة أجــزاء بدأها بالحديث عن رحيل 
محبوبته سعاد ومدى غرامه بها فيقول في 

بدايتها:
 بانت سعاد فقلبي اليوم متبول

 متيم إثرها لم يفد مكبول
 وما سعاد غداة البين إذ رحلوا

 إال اغن غضيض الطرف مكحول
 هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة

 ال يشتكى قصر منها وال طول
 وبعد أن يعدد الشاعر أوصــاف محبوبته 
بأسلوب عف كريم ويعبر عن حزنه لرحيلها 
عـــن الـــديـــار يــدخــل فـــي الـــجـــزء الــثــانــي من 
التي  الناقة  وصــف  عــن  فيتحدث  القصيدة 
حملته، وبعد أن يستوفي وصف الناقة يخرج 
منه الى الجزء الثالث واألخير من القصيدة 
إلــى  الــنــاقــة  بــهــذه  سينطلق  انـــه  إلـــى  فيشير 

الرسول بعد أن تخلى عنه أصدقاؤه فقال:
 وقال كل خليل كنت آمله

 ال ألهينك إني عنك مشغول
 فقلت خلوا سبيلي ال أبا لكم

 فكل ما قدر الرحمن مفعول
 كل ابن أنثى وإن طالت سالمته

 يوما على آلة حدباء محمول

 وبعد ذلك وصل كعب بن زهير إلى غايته 
إيمانه  وتأكيد  اهللا  بعفو رســول  الفوز  وهــي 
به وبرسالته، حتى إذا مدحه بعد ذلك كان 
مطمئنا إلى أن مديحه سيكون مقبوال عند 
رســول اهللا، ومن أجل تحقيق ذلك حرص 
كعب على أن يصور مدى ما في نفسه من 
هيبة مــن رســول اهللا، كما حــرص على أن 
يتنصل مــن كــل مــا أغــضــب عــلــيــه الــرســول 

مؤكدا توبته وإيمانه.
الشعرية  طاقته  كــل  كعب  حشد  ولــذلــك 
ودفــــع بــهــا فــي طــريــق تحقيق هـــذا الــهــدف 
فنية  أدوات  مـــن  يــمــتــلــك  مـــا  كـــل  ووظـــــف 
للوصول إلى ما يريد، فالمسألة مسألة حياة 

أو موت.
وواصل كعب إلقاءه للقصيدة فقال:

 أنبئت أن رسول اهللا أوعدني
 والعفو عند رسول اهللا مأمول
وظـــل يــعــتــذر ويــقــدم الــمــبــررات ويناشد 
الـــرســـول عـــدم تــصــديــق مـــا نــقــلــه عــنــه أهــل 

الوشاية إلى أن قال:
 إن الرسول لنور يستضاء به

 مهند من سيوف اهللا مسلول
 حكمة أصيلة

 وإلى جانب هذه القصيدة الشهيرة التي 
حققت له شهرة كبيرة فإن لكعب بن زهير 
إنتاجا شعريا متنوعا جمع بعضه أو معظمه 
فـــي ديـــــوان يــحــمــل اســـمـــه، أمـــا مــوضــوعــات 
الشعر  موضوعات  من  كغيرها  فهي  شعره 
الجاهلي، تتراوح بين الفخر والمدح والهجاء 
والــرثــاء والــغــزل والــوصــف وبــعــض الحكم، 
لكن النقاد يفرقون في شعره بين اتجاهين 

متباينين ألن إســالم كعب قد غير في نهج 
شــعــره وأمـــــده بــكــثــيــر مـــن الـــصـــور، ورقـــق 
ألفاظه ومعانيه حيث كان كعب في الجاهلية 
يميل إلى الشدة والتقعر وخاصة في وصف 
اإلســالم نراه  وحيوانها، بينما بعد  الصحراء 
الحكمة  إرســـال  إلــى  يميل  النقاد  يقول  كما 

والى االبتعاد عن الموضوعات الجاهلية.
يقول محمد علي الصباح في كتابه ªكعب 
بــن زهــيــر: حــيــاتــه وشـــعـــره´: الحكمة في 
هي  أو  عليه  طــارئــا  أمـــرا  ليست  شعر كعب 
مستبعدة من أن تصدر عن مثله، فهو ابن 
زخــرت  الــذي  الشاعر  سلمى  أبــي  زهير بــن 
معلقته بكثير من المواعظ والحكم، فليس 
غريبا أن يشتمل ديوان كعب على حكم كثيرة 
مبثوثة هنا وهناك في ثناياه، وأكثرها يمثل 
اثر  عليها  يبدو  مستقلة  صغيرة  مقطوعات 
اإلسالم واضحا، إذ استفاد كعب من تعاليم 
إســالمــه كان  بعد  إنتاجه  فــإن  ولــذلــك  دينه 
فحين  اإلسالمية  المدرسة  بتعاليم  مشبعا 

يقول كعب:
 لو كنت أعجب من شيء ألعجبني

 سعي الفتى وهو مخبوء له القدر
 يسعى الفتى ألمور ليس يدركها

 والنفس واحدة والهم منتشر
 والمرء ما عاش ممدود له أمل

 ال تنتهي العين حتى ينتهي األثر
 فــالــتــعــالــيــم اإلســـالمـــيـــة فـــي هــــذا الشعر 
واضـــحـــة كـــل الـــوضـــوح وهــــي تــشــعــرنــا كيف 
يسلم كعب بقضاء اهللا وقــدره، كما تشعرنا 
بمدى تغلغل اإلسالم في روح كعب ونفسه، 
والذي استطاع أن يقضي فيها على نزعاتها 

الجاهلية ويحول نقمتها على الحياة إلى أمل، 
بعطاء اهللا وفرج قريب من رحمته الواسعة.

 وهكذا نرى كعبا في كل أشعاره الحكيمة 
يستمد زادهــا من اإلســالم حيث يوكل أمره 
ويمن  يتكفل بالعباد،  وحــده  الــذي  اهللا  إلــى 
يقول  واألفـــضـــال،  والنعمة  ــالــرزق  ب عليهم 

كعب:
 أعلم أني متى ما يأتني قدري

 فليس يحسبه شح وال شفق 
بينا الفتى معجب بالعيش مغتبط

 إذ الفتى للمنايا مسكم غلق
 والمرء والمال ينمي ثم يذهبه 

مر الدهور ويفنيه فينسحق
 فال تخافي علينا الفقر وانتظري

 فضل الذي بالغنى من عنده نثق
 إن يفن ما عندنا فاهللا يرزقنا

 ومن سوانا ولسنا نحن نرتزق
 ففي هــذه األبــيــات يقترب كعب من أن 
يكون واحدا من زهاد المسلمين الذين كانوا 
يكرهون أن يفكر الشخص منهم في رزق 
غد، بل كان منهم من يرى أن ذلك خطيئة 
برزقهم،  متكفل  العباد  رب  ألن  تغتفر  ال 
فهو  له  أمرهم  يسلموا  أن  إال  عليهم  وليس 
القادر على أن يرزقهم وسواهم من الناس 

قاطبة.
الحكيمة  أشــــعــــاره  فـــي  كــعــب  ويــمــضــي   
محمال لها ما شاء من تعاليم اإلســالم التي 
تدعو إلى التوكل على اهللا في كل أمر والسعي 
من  الــدائــم الـــذي ال يقعد الــمــرء عنه خــوفــاً 
أذى أو مكروه، ألن كل شيء يحدث للمرء 

بمشيئة اهللا.

أهفو إليك

وى  أهفو إليَك وأنَت في طّي النَّ
تهفو إلّي ، وحبلُنا مفتوُل 

والناُس ال يدروَن عن أشواقنا 
والبعُد عنَك على الفؤاِد ثقيُل 

والليُل..مسرُح لوعتي وصبابتي 
تتسابق اآلالُم وهو يطوُل

يغفو على كّفْي- لطول تأملي- 
قلمي ، وأعجُز ما الذي سأقوُل؟

أأقوُل : إنَك قد سكنَت بخاطري؟ 
فاألمُر َحٌق ال يُفيُد دليُل

أأقوُل : أّن الفكَر مشغوٌل بكم أو 
تجهلوَن بأّنه مشغوُل؟! 

ال تسألوا عن سَرّ شوقي إنني 
اشتاُق، لكْن ليس لي تعليُل

ـــْم ـــِســــ ـــتَ اْطـــــــــــــَرِح الــــَهــــّم ََقــــلـِـــيــــالً واْب
ـــَعـــْم الـــنِّ هــــــِذه  ََعــــلــــى  ِاهللا  واْشـــــُكـــــر 
ـــدا ـــٍرَغ ـــَمـــَة ِفـــيـــَطـــْي ـــْســــ واْنــــــُظــــــِر الـــبَ
ـــِب ُعــــــوٍد َقـــْدَغـــنِـــْم ـــَمـــُع الـــُعـــشَّ ـــْجــــ يَ
ً ــــْرِمــــي ثَـــَمـــرا ــــَجــــاَر تَ ـــــ ــــُظــــِراألَْش واْن
ـــُه والـــبـَــَهـــْم ـــاُس ِمـــْن ــــاَل الـــّنــــ ــــنَ َكــــيْ يَ
ــهــا ــْفــَســـ ـــي نَ ـــْفـــنِ ْيــــَمــــة َتُ واْنـــــُظـــــِر الــــدِّ
ـــَمـــاَهـــا والـــَعـــلـَــْم ـــــْرتـَــــِوي الــــــــَواِدي بِ ــــــُظــــــِرالــــــَوْرَدَة فـــي إِْفـــَصـــاِحـــــــَهـــايَ واْن
ــَســَجــْم ــلُّ اْن َعـــْن َجــمــاٍل َفـــْوَقـــُه الــطَّ
ـــَل َفــــْجــــراً َقــــدْ َشـــــَدا ـــْلـــبُ واْســــَمــــِع الـــبُ
ــِظــْم ــــْد نُ ــْحــنــا ًَق ــيــَح لَ ــبِ ــْســـ ُيــْطــلِــُق الــتَّ
ــــَقــــأَ و لـَـــيــــَســــَيــــْرُجــــوَســـــــــاِمــــعــــاً َصــــفَّ
يَـــْطـــلُـــِب الَـــــَمـــــْدَح َعـــــَطـــــاًءأ َْوَكــــــــَرْم
ـــــلـَــــُه ـــــال َمـــــنٍّ ــــــ ـــــُر بِ ـــــْحــــــ ــــــــَذا الـــــبَ وَكـــــــــ
ـــْيـــد َِزَخـــــْم رِّ والـــصَّ ـــاِء الـــــدُّ ِمــــْن َعـــَط
ــَمــٍة ــْع ـــْمـــِس أَْســــَمــــى نِ وُشـــــــُروُق الـــشَّ
ــــْم ـــوِر األَتَ ِمـــن ْإِلـــــِه الـــَكـــون ِِذي الـــنُّ
ـــــمـــــاً ــــاًء َداِئ ــــيــــا ِضــــيـــــ ْن ــــدُّ ــــَهــــُب الـــــ ـــــ تَ
ـــْرِح األََعــــــْم ـــالـــَفــــ ـــَعـــُث اآلَمــــــــاَل بِ ـــْب ـــىيَ ـــُظـــْرإِل ْن ـــِئـــْبـــوا  ـــْكـــتَ تَ ْالَ  فــاْبــتَــِســـــم 
ـــْود ِاألََشـــــْم ْهـــِرَكـــالـــطَّ ــــاِت الـــدَّ َحــــاِدثَ
َمانِعاً يَْضَحى  الــَوْجــِه  ــوُس  َعــبُ َهــْل 
ــــأَ ْوَكـــــــــــــْرٍب أَلـَــــــــّمْ ــــمَّ ــــاٍء ُحـــــ ــــَقــــَضـــــ لِ
َخـــــلَــْت ـــــامـــــاً  ُأَّي ـــــُحـــــْزن  ُاْل ُيـــِعـــيـــد  أَو 
ـــْيـــَس َهــْم َ ـــْســـرا ًل إِنَّ بَــْعــد َالــُعــْســر ُِي
ـــاِصـــٌح ـــي نَ ــــ ــــي َفـــإِّن ـــِمـــْع َقــــْولِ فـــاْســـــــتَ
ـــْم ـــِســــ ـــتَ ــــِعــــيــــداً واْب ـــــَرِح الـَــــَهـــــّم َبَ اْطــــــ
مــــن ديــــــــوان عـــلـــى رمـــــل الــخــلــيــج

الــــذي  األدب  هــــو  األطــــفــــال  أدب 
يــخــصــص لــلــصــغــار فـــي ســــّن مــاقــبــل 
والبلوغ  المراهقة  ســّن  إلــى  المدرسة 
عالم  مــن  لهم  يتيحه  بما  فيفيدهم 
من  قالب  في  المعلومة  يقدم  ساحر 

اإلمتاع .
ــيــن أدب  ــه واخــــتــــالف ب ثــمــة تــشــاب
يتفقان  فهما  الكبار؛  وأدب  األطــفــال 
في  ويختلفان  الــعــامــة،  الــمــبــادئ  فــي 
الــخــصــوصــيــة، فـــأدب األطــفــال خبرة 
الفنان  يبدعه  فــنــي،  شكل  فــي  لغوية 
لــألطــفــال بــيــن ســـن الــثــانــيــة والــثــانــيــة 
يــعــيــشــونــه  قـــلـــيـــًال،  أكــــثــــر  أو  عــــشــــرة 
المتعة  فيمنحهم  مــعــه؛  ويــتــفــاعــلــون 
والـــتـــســـلـــيـــة، ويــــدخــــل عـــلـــى قــلــوبــهــم 
الــبــهــجــة، ويـــنـــّمـــي فــيــهــم اإلحـــســـاس 
للخير  تقديرهم  ويــقــّوي  بــالــجــمــال، 
ـــان  ومـــحـــبـــتـــهـــم لـــــــه، ويــــطــــلــــق الـــعـــن
ــهــم وطـــاقـــاتـــهـــم اإلبـــداعـــيـــة،  لــخــيــاالت

ويبني فيهم اإلنسان.
وقد كان الكبار ومايزالون يحكون 
ــــــا مــــن الـــحـــكـــايـــات  لـــلـــصـــغـــار ُضــــــروبً
المسلية. ومن هذه الحكايات نشأ لوٌن 
الصغار  عــالــم  إلــى  يتوجه  األدب  مــن 

بــصــفــة خــاصــة بــمــا يــقــدمــه لــهــم من 
المتعة  قــالــب  فــي  ــار  واألخــب المعرفة 
واإلثــــــــارة ، واخــتــلــفــت تــلــك الــمــتــعــة 
واإلثارة بين العشوائية والتنظيم، بين 
إشغالهم  بــهــدف  لــألطــفــال  يــقــدم  مــا 
دون النظر إلى ما يحتويه ذلك األدب 
تتعارض  ومغالطات  انــحــرافــات  مــن 
أيــا  وعـــاداتـــه  المجتمع  مــعــتــقــدات  مــع 
ــمــع، وبـــيـــن األدب  كــــان ذلــــك الــمــجــت
الــمــنــظــم الــــهــــادف الـــــذي يــســعــى إلــى 
والنصائح  المعلومات  األطفال  إكساب 
حياتهم  على  وتعينهم  التي ترشدهم 
المستقبلية في ظل ما يعتقده آباؤهم 
باختيار  وذلـــك  كـــان  مجتمع  أي  فــي 
يتلقاها  التي  الثقافية  للجرعات  اآلباء 
عليه  يطلعون  مــا  ومــراقــبــة  أبــنــاؤهــم 
من آداب دخيلة أو مغايرة لثقافتهم 

ومعتقدهم. 
الـــقـــرآن  أن  نـــجـــد  اإلســـــــالم  وفـــــي 
الكريم احتوى على القصص كقصص 
األنبياء واألمم السابقة، والقصص في 
وعبرة  عظة  جـــاءت  الــكــريــم  الــقــرآن 
ــيــن الــمــاضــي  لــلــنــاس، ألنـــهـــا تــــــوازن ب
ذلك  وغير  والشر  والخير  والحاضر 

عربياً  قرآناً  أنزلناه  إنا  كقوله تعالى { 
عليك  نــقــص  نــحــن   ، تــعــقــلــون  لعلكم 
ــمــا أوحـــيـــنـــا إلــيــك  أحـــســـن الــقــصــص ب
لمن  قبله  من  وإن كنت  الــقــرآن  هــذا 

الغافلين } . 
ــيــة  الــقــرآن الـــقـــصـــص  وردت  وقـــــد 
عــلــى لـــســـان الـــحـــيـــوان والــطــيــر أيــضــاً 
على  أتــوا  إذا  { حتى  تعالى:  قــال  كما 

أيــهــا  يـــا  ــمــلــة:  ن قـــالـــت  الـــنـــمـــل،  وادي 
يحطمنكم  ال  مساكنكم  ادخلوا  النمل 
يشعرون،  ال  وهــم  وجــنــوده  سليمان 
ــم ضــاحــكــاً مـــن قــولــهــا، وقـــال:  فــتــبــسَّ
التي  نعمتك  أشــكــر  أن  أوزعــنــي  رب 
أعمل  وأن  والــدي  وعلى  علي  أنعمت 
برحمتك  وأدخــلــنــي  تــرضــاه،  صالحاً 

في عبادك الصالحين.
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في  خــاصــة  أهمية  الــحــوار  يكتسب 
من  األهمية  هــذه  وتأتي  المسرحية، 
التعبير،  فــي  الــوحــيــدة  وسيلتها  كــونــه 
عن  تتواصل  التي  الفنية  األداة  هــو  إذ 
خاللها  ومـــن  الــشــخــصــيــات،  طــريــقــهــا 
يــصــلــنــا الــــحــــدث، ويــتــجــســد الـــصـــراع. 
الحوار  بين  جدلية  عالقة  إًذا  فهناك 
وسيطاً  بوصفه  المسرحية  وعناصر 
وتحقيق  وتــآلــفــهــا،  نقلها  عــلــى  يعمل 
االنــــســــجــــام بـــيـــن مــــــفــــــردات الــعــمــل 

المسرحي.
وتــنــمــو هـــذه الــعــالقــة الــجــدلــيــة في 
ــفــاعــالً  الــــحــــوار الـــشـــعـــري، مـــحـــدثـــة ت
أداًة  ــوصــفــه  ب الـــحـــوار  بــيــن  مــلــحــوظــاً 
لــلــتــعــبــيــر الــــدرامــــي وتــجــلــيــات الــلــغــة 
فالشعر  الــفــنــيــة،  وطــاقــاتــهــا  الــشــعــريــة 
التأثير،  وقـــوة  الــتــوهــج  الــدرامــا  يمنح 
عمق  بــدورهــا تضاعف مــن  والــدرامــا 
ومن  المتلقي.  لــدى  الوجداني  تأثيره 
هنا كان الشعر ñ في األصل ñ ال النثر 

المسرحية  لغة  هــو 
مــنــذ فــجــرهــا. كما 
الشعر)  (فــن  كــان 
ألرســطــو دراســـًة 
لــــلــــمــــســــرح فــي 

ثوبه الشعري. 
وصـــيـــاغـــة 
الــــــــــــحــــــــــــوار 
الـــــشـــــعـــــري 
عــلــى هــذا 
الـــــــنـــــــحـــــــو 

لغوية  مــهــارة  تتطلب 
تــمــكــن الــشــاعــر مـــن إحـــــداث الـــتـــزاوج 
دون  وجمالياته،  الحوار  درامية  بين 
أن تطغى إحداهما على األخرى، كما 
يكتب  بأنه  منه  واعــيــا  إدراكـــا  تتطلب 
مسرحية تستعير من القصيدة الغنائية 
مقوماتها الجمالية ال بناءها. وازدواج 
يرفع  الشعري  الحوار  في  الفني  األداء 
لصعوبة  الــشــعــريــة،  الــمــســرحــيــة  قـــدر 

لجتها  معا
بــــــــنــــــــجــــــــاح مــــن 

هاتين الناحيتين على السواء...
الشعرية  الــمــســرحــيــة  انتقلت  وقـــد 
الشكل  مــن  ــدة  جــدي نقلة  الــمــعــاصــرة 
كان  الــذي  الجديد  الشكل  إلــى  القديم 
الشكل  مــن  للمسرحية  مــالءمــة  أكثر 

الغنائي 
ــع  الــطــاب

والتاريخ، 
وقــد ساعد 
ذلـــــــك عــلــى 

الـــــغـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــتـــــحـــــرر مــن 
والـــنـــمـــطـــيـــة والـــمـــمـــاثـــلـــة والـــــرتـــــوب 
إلى  األعمال  هذه  انتقلت  والمباشرة، 
المسرحي  الشعر  مرحلة  من  ما  حد 

إلى مرحلة المسرحية الشعرية، وهما 
االخــتــالف،  كــل  مختلفتان  مرحلتان 
حساب  على  الشعر  يبرز  األولــى  ففي 
الــمــســرحــيــة، وتـــبـــرز الــمــســرحــيــة في 
الــثــانــيــة عــلــى حــســاب الــشــعــر. وكــانــت 
نــقــلــة الــمــســرحــيــة الــشــعــريــة الــمــهــمــة 
فاستفاد  الــمــعــاصــرة،  األســالــيــب  إلـــى 
في  المسرحية  التقانات  مــن  الشعراء 
إلى  بعضهم  والتجأ  والــشــرق،  الــغــرب 
لخلق  والمكاني  الزماني  اإلبعاد  تقانة 
واقـــع فــنــي بــديــل مــن الــواقــع المعيش 
وإلثـــــــراء الـــنـــص الـــمـــســـرحـــي، والــتــجــأ 
المسرحي  اإليــهــام  كسر  إلــى  بعضهم 
أو إيــجــاد مــســرح داخــــل الــمــســرحــيــة، 
العالمية  المسرحية  في  تقانات  وهي 
الـــمـــعـــاصـــرة، فـــتـــوزعـــت الــمــســرحــيــة 
الــشــعــريــة الــمــعــاصــرة بــيــن اتــجــاهــيــن: 
الملحمي،  الــتــغــريــبــي  الــمــســرح  اتــجــاه 
واتجاه المسرحية التقليدية مع إدخال 

بعض التقانات المعاصرة.

كعب بن زهير 

تفاؤل

مسرحية 
هــا. كما 
لشعر) 
راســـًة 
 فــي 

ي. 
ــة 

ر

لغوية  ــارة 
عــر مـــن إحـــــداث الـــتـــزاوج 
دون  وجمالياته،  الحوار  ة
حداهما على األخرى، كما 
يكتب  بأنه  منه  واعــيــا  كـــا 

لجتها  معا
بــــــــنــــــــجــــــــاح مــــن 

هاتين الناحيتين على السواء...
ة الش ة ال انتقل د ق

الغنائي
ــع  الــطــاب

والتاريخ، 
وقــد ساعد 
ذلـــــــك عــلــى 

الشعر المسرحي هو األصل

نان المسلماني
 الفنان س

ن لوحات
م
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القوطي  المثل  يقول  هكذا  الحب)  في  الوقوع  من  القبح  يمنع  (ال 
كان  سواء  فجأة  يقع  هو  بل  بالجمال  أبدا  يرتبط  ال  فالحب  القديم 
المحب جميالً أو قبيحاً على حد سواء. وقديما عبرت قصص الحب 
األسطورية عن ذلك فهذا هو بطل لوحتنا اليوم بوليفيميوس يتوله 
أن  دون  المثال  بجماليون  صنعها  التي  جاالتيا  الحورية  في  عشقا 
البحر  إلــه  بوسيدون  ابــن  فهو  بينهما  كبيراً  فرقاً  هناك  أن  يفطن 
وعلى  جبهته  في  واحــدة  عين  ذو  مخلوق  أي  سايكلوب  أيضا  وهو 
ينتبه  أن  دون  جالتيا  عشق  في  بوليفيميوس  يقع  ذلــك  من  الرغم 
بوليفيميوس  فقد  وذاك  هذا  وفــوق  بل  عينها.   في  قبيحا  يبدو  انه 
عينه الوحيدة حينما فقأها له البطل اوديسيوس أثناء رحلة عودته 
إلى وطنه وعلى الرغم من ذلك ظل يحب جاالتيا حتى بعد أن فقد 

بصره وأخذ يتغنى بحبها. 
الميالد  قبل  الثاني  القرن  في  السكندري  الرعوي  الشعر  ويذكر 
يؤكد  ما  لجاالتيا  بوليفيميوس  حب  حول  الرعويات  من  مجموعة 
اليوم  ولوحتنا  الهيلينيستي.   العصر  في  واسع  بشكل  الحكاية  انتشار 
والــذي  تشيبين  هيانريش  جــون  األلماني  للفنان  بوليفيميوس  هي 

رسمها عام ١٧٩٥.

القرنين  فــي  األلــمــانــي  الفن  نَــِصــَف  أن  البعد  شديد  يبدو  قــد 
التاسع عشر والعشرين بالخمول كما وصفه بعض النقاد أمثال 
األلماني  التشكيلي  الفن  وصــف  حيث  وغــيــره  فولني  ريــكــاردو 
بالخمول في نهاية القرن الـ ١٩ وبالتقليد لكن هذا افتراء كبير 
وغير دقيق الوصف ألن الفن التشكيلي األلماني في نهاية القرن 
تشكل  ســوف  فنية  أطــر  ثالثة  أحــد  يكون  ألن  يتهيأ  كــان   ١٩ الـــ 
الشكل اإلبداعي للفن التشكيلي األوروبي خاصة والعالمي عامة، 
وهذا ما يصح أن نطلقه على الفن األلماني في هذه الفترة، أنه 
الفن الذي داوم على حرفية ورقي التصوير التشكيلي في حقبه 
التطوير  فكرة  على  واالتــكــاء  الحرفية  لنبذ  أوروبـــا  فيها  مالت 

بشكل محض.
حساس  كبير  فنان  وجــود  النظرية  هذه  صدق  على  والدليل 
يمكن  والذي  جروزنر  فون  إدوارد  األلماني  الفنان  مثل  ومبدع 
في  والحداثي  الكالسيكي  ألمانيا  فنان  بسهولة  عليه  نطلق  أن 
ال  وبشكل  معا  الناصيتين  هاتين  من  االقتراب  ولعل  واحــد  آن 
األبحاث  من  العديد  محور  جروزنر  من  جعل  التشتيت  يشوبه 
جونتر  الشهير  األلــمــانــي  األديـــب  أن  حتى  النقدية  والـــدراســـات 

جراس كتب عنه بحثا كامال يقترب من الـ ٢٠٠ صفحة.
يقول مارك براون الناقد التشكيلي (جروزنر فنان استطاع 
ان يــعــلــق عــلــى وجـــوه شــخــصــيــاتــه ســمــة الــســعــادة) ولــعــل هــذه 
عوالم  إلــى  منها  نــدخــل  االتــســاع  شــديــدة  بــوابــة  تــكــون  المقولة 
جــروزنــر  أن  نــقــول  الــبــدايــة  فــي  والمتنوعة  الكثيرة  جــروزنــر 
فوق  السعادة  انبثاق  لحظة  وصور  شخصياته  وجوه  في  غاص 
أو  الصافية  االبتسامة  تمثلها  السعادة  هذه  أكانت  سواء  الوجه 
بالغة  الحالة  وهــذه  االبــتــســام  وشــك  على  الــوجــه  بــأن  اإليــمــاءة 
شيء  االبتسام  وشك  على  الوجه  تصوير  محاولة  فإن  الصعوبة 
ليس بالسهل حيث استطاع جروزنر أن يقتنص اللحظة ويعبر 

تعبير. خير  عنها 
الكثير  أوروبـــا  في  يضاهيه  ال  متفردا  فنانا  جــروزنــر  يعتبر 
من أساطين الفن التشكيلي لكن هناك من اقترب من مخيلة 
في  جروزنر  مع  يتشابهان  اللذين  النين  األخــوه  مثل  جروزنر 
جروزنر  لكن  المصورة  الشخصيات  ونوعية  الخلفيات  عتمة 
يفوقهما في تقنيات كثيرة مثل تقنية إشراقة الوجه وتعبيراته. 
يــقــول األديــــب األلــمــانــي جــونــتــر جـــراس عــن جـــروزنـــر (يمسك 

جروزنر بالريشة ويقرر أن يصور لحظة ما في حياة الشخصية 
المرسومة وربما تكون هذه اللحظة تافهة وغير مهمة بالنسبة 

لنا لكنها شديدة التعقيد والعظمة بالنسبة للفن التشكيلي). 
واألمثلة على ما يقوله جراس كثيرة كأن يصور جروزنر مثال 
فرحة كهل بكأس نبيذ على وشك ان يحتسيه أو أن يصور فرحة 

آخر بكأس نظيف يحصل عليه وهكذا .
شخصيات  أحد  وهو  فالستاف  الشهيرة  للوحته  كان  هنا  من 
األدب األلماني كان لها شهرة واسعة لما تصوره من عمق هذه 

الشخصية الكوميدية.

مـــن الـــمـــعـــروف عـــن فـــنـــان عــصــر الــنــهــضــة الــكــبــيــر 
كارفاجيو أنه كان له طابعه الخاص فهو كان يثور ألقل 
استفزاز وكان يحب الشجار والعراك كثيرا وهو ما جعله 
الــدوق  كنف  في  ليعيش  ويذهب  صقلية  موطنه  يترك 
أن  على  ورعــاه  كثيرة  ساعده  الذي  فيانكور  دي  أوالف 

تظهر كل طاقاته األبداعيه ...
شديد  للخمر  ومــعــاقــرا  للغناء  محبا  كارفاجيو  كــان 
الــمــزاح وكـــان مــن الــمــعــروف عنه أنــه يحمل فــي كيس 
نقوده الكثير والكثير كل ليلة كعادة كل طالبي الملذات 
وحــيــاة الــنــشــوى مــن هــنــا دبـــر لــه بــعــض الــلــصــوص فخا 
في  ليال  منزله  إلى  عودته  أثناء  صولدياته  يسلبوه  لكي 
الطريق  اللصوص  من  مجموعه  قطع  وبالفعل  مالطه 
على كارفاجيو وحاولوا االمساك به وكانوا يشكون في أن 
هذا الفنان الذي ال يعرف في حياته إال الريشة واأللوان 
سوف يقاوم لكن المفاجأة كانت أكثر من رهيبة فلقد 
من  يمكنهم  ولــم  بل  وأخافهم  ببساله  كارفاجيو  قاتل 
الهرب بل قبض عليهم األربعة وقدمهم للشرطة وكانوا 
يتوسلون إليه أن يتركهم ... كانت المفاجأة الكبرى أنهم 
صولديات  اربعة  إال  كيسه  في  يحمل  يكن  لم  أنه  علموا 
يكن  لم  أنه  هللا  اللصوص (الحمد  زعيم  فقال   .... فقط 

يحمل غير هذا المبلغ التافه وإال كان قد مزقنا إربا).

بعد بحث مرير ومضٍن تمكن البوليس األسباني من 
دي  سيلفادور  الكبير  األســبــانــي  الفنان  لــوحــة  اســتــعــادة 
ميلال ١٧٣٩ – ١٨١٩ (الهروب إلى البحر) بعد أن كانت 
وتم  مدريد  في  المتاحف  بأحد  مكانها  من  اختفت  قد 
بحثت  أن  وبعد  الماضي  العام  مكانها  مستنسخة  وضع 
الشرطة لمدة سنة كاملة ولم تصل لشيء تلقت األسبوع 
الماضي خطاباً من مجهول دلهم فيه على مكان اللوحة 
مخازن  أحد  في  خشبية  علبة  في  موضوعة  كانت  التي 

البضائع. 
وتــؤكــد الــتــحــريــات أن لــص الــلــوحــة هــو الـــذي أرســل 

الخطاب وأرشد عن اللوحة بعد أن فشل في بيعها.

دي ميلال في 
مخزن للبضائع

كارفاجيو واللصوص
إخضاعها  استحالة  هو  حسن  علي  لوحات  في  الممتع 
لقاعدة تشكيلية وهذا ما يجعلنا نؤكد أن مدرسة التجريد 
أيضا  لكننا  ومبتكرة  أصيلة  مــدرســة  هــي  بــه  الــخــاصــة 
بين  نستطيع أن نقول أن علي حسن خلق توازنا طبيعياً 
عدة  صــور  في  تجسيده  حيث  من  العربي  الحرف  كتلة 
وبين كثافة اللون ورمزية استخدام اللون نفسه، فأحيانا 
نجده يغرق تلك الوحدة التكرارية من الحروف العربية 
في بحر من األلوان الساخنة مثل األحمر الطوبي الداكن 
نفس  في  والرصين  المبهج  الزيتي  األخضر  وبين  قليال 
الوقت وأحياناً أخرى تجده يضع الحرف (وخاصة حرف 
األبيض  بساطة  في  أو  الــرمــادي  اللون  وقــار  في  الــنــون) 
ذو  حسن  علي  أن  نعترف  أن  علينا  هنا  ومــن  واألســـود 
مدرسة خاصة تقوم بتفعيل الدويتو الناجح بين الحرف 
تعبيرية  كخلفية  اللون  وبين  تشكيلية  تكرارية  كوحدة 

وغير  المعقول  التجريد  من  جميل  إطــار  في  هــذا  وكــل 
المبالغ فيه. الفنان علي حسن من مواليد الدوحة، درس 
التاريخ في كلية اآلداب وحصل على درجة الليسانس في 
جامعة قطر ثم حصل على الدراسات الحرة في صيانة 
رئيسا  وعمل  ببلجيكا  لوفان  جامعة  من  والــتــراث  الفن 
بالدوحة  الفني  لــالبــداع  الشبابي  المركز  إدارة  لمجلس 
عدة  أقــام  الفتاة،  إبــداع  مركز  إدارة  لمجلس  رئيساً  ثم 
معارض في الداخل والخارج أهمها معرض تجارب الفن 
العربي المعاصر بجاليري بيسان ومعرض ملتقى الفنون 
البصرية بالسيتي سينتر ومعارض خارجية كثيرة نذكر 
العربي  الــفــن  مــعــرض   – ظبي  بــأبــو  ارت  بــاريــس  منها: 
المعاصر «فاالنسيا باسبانيا» – ترينالي مصر الدولي لفن 
الحفر – معرض الخط العربي كفن «متحف هوفسترا 

نيويورك» – بينالي سابودو الدولي الثاني «اليابان». 

النون تنجح

انطلق من الكالسيكية آلفاق القرن العشرين

إدوارد فون جروزنر .. فنان اللحظة األكثر صعوبة

بوليفيميوس

افاق تشكيلية

إحدى لوحات الفنان علي حسن



شخصيات من بلدياألمراض الشعبية

معتقدات شعبيةمن األلعاب الشعبية

المال سالم رجل بسيط لكنه نشيط، عالم 
في  األوالد  لتعليم  وبيته  قلبه  فتح  ومعلم، 
مــنــطــقــة الـــخـــور، هـــذا اإلنـــســـان الــــذي ُعــرف 
بــتــقــواه وتــطــوعــه وحــســن أســلــوبــه وتــعــامــلــه 
يديه  عــلــى  الــعــلــم  يتلقون  الــذيــن  األوالد  مــع 
استطاع  ومــســائــيــة،  صباحية  فــتــرتــيــن:  فــي 
أن يـــفـــرض نــفــســه عــلــى طـــالبـــه مـــن خــالل 
أســلــوبــه ومــعــامــلــتــه مــعــهــم وانـــشـــراح صــدره 
يحاورهم  كان  تعليمهم  إلى  فباإلضافة  لهم 
مع  أو  معه  سواء  مشاكلهم  يحل  أن  ويحاول 
أب  مــن  وذويــهــم  أهلهم  مــع  أو  أصدقائهم 
العلم  طالب  يأتيه  أن  يحرص  فكان  أم،  أو 
كتاب  على  يقبل  السريرة  فرح  الذهن  خالي 
وإذا  وطــمــأنــيــنــة  بــحــب  أحــكــامــه  وتــعــلــم  اهللا 
شاهد أحًدا من أبنائه أو طلبته شارد الذهن 

ويأخذ  معه  ويجلس  يستدعيه  مركز  وغير 
ما  إصــالح  على  يقوم  ثم  خاطره  في  ما  كل 
خارجها  أو  مدرسته  داخــل  إصــالحــه  يمكن 
عن  المسؤول  وهو  المربي  وهو  المعلم  فهو 
وحب  واإليمان  العلم  على  الجيل  هذا  تنشئة 
فيما  الرحمن  وطاعة  وعبادة  القرآن  قراءة 
أمــــر بـــه ومــــا نــهــى عــنــه فـــكـــان رحـــمـــه اهللا 
ـــا روحــًيــا لــلــصــغــار والــكــبــار فــهــو ال يخشى  أبً
يعتقد  مــا  بكل  يــقــوم  الئـــم،  لــومــة  الــحــق  فــي 
أنـــه صـــواب وذلـــك مــن خـــالل مــا لــديــه من 
ما  وهــذا  الكريم  الــقــرآن  فــي  ومعرفة  علم 
رحم  منطقته،  أهل  كل  لدى  محبوبًا  جعله 
اهللا والـــدنـــا ومــعــلــمــنــا الــشــيــخ الــفــاضــل الــمــال 
ســالــم وجـــزاه اهللا كــل خــيــر وأســكــنــه فسيح 

جناته..»إنا هللا وإنا إليه راجعون».
يحدثها  إلصابة  تنسب  تسمية  اللدغة 
باللهجة  ويــســمــى  الــثــعــبــان،  أو  الــعــقــرب 
الــقــرصــة  أمـــا  حــيــة)،  أو  (داب  الــشــعــبــيــة 
فتنسب إلــى (الــحــاس) وهــو (الــنــامــوس)، 
منه  حجم  وكــل  النمل  أو  (الــبــعــوض)  أو 
واألوسط  (نمل)  يسمى  الصغير  اسم،  له 
(ايعبو)  يسمى  والكبير  (سمسوم)  يسمى 

وكذلك الذباب والنحل إذا وجد.
الوفاة  وربما  التسمم  تسبب  (اللدقة) 
إذا لم يتداركها اإلنسان فمثالً إذا ال سمح 
يجب  ما  ويــدرك  حية  لدغته  إنسان  اهللا 
المصاب  المكان  آخر  ربط  مثل  اتباعه، 
إلى  ويصل  السم  يتسرب  ال  حتى  بخيط 
الــقــلــب، ثــانــيــاً يــحــاول إخــــراج الــســم من 
الــجــســم الــمــصــاب بــواســطــة ســحــب الــدم 
اإلنسان  كــان  إذا  أمــا  إخــراجــه.  ثــم  بفمه 
العملية،  وهذه  األمور  لهذه  مدرك  غير 
لصغر سنه أو جهله بها، في هذه الحالة 

تكون نجاته ضئيلة.
يختلف  الــمــاضــي  فـــي  الــلــدغــة  ودواء 
فمنهم  والـــمـــنـــاطـــق،  ـــنـــاس  ال بـــاخـــتـــالف 
مــن يــضــع عــلــى الــمــكــان الــمــصــاب بعض 

والجاف  منها  الــطــري  الطبية  األعــشــاب 
لسحب السم من الجسم، وكذلك تعقيم 
المكان وإعطاء المصاب المناعة الكافية 
المكان  يجرح  من  ومنهم  يُشفى،  حتى 
حتى  الشفرة  أو  السكين  مثل  حاد  بشيء 
يــخــرج الــــدم الــمــتــســمــم ثـــم يــوضــع على 

الطبية  األعـــشـــاب  بــعــض  الـــجـــرح  مــكــان 
المداوية للجرح وليس للسم.

النمل،  من  تحدث  التي  القرصة  أما 
حشرة  أي  أو  الذباب  البعوض،  النحل، 
يتعدى  ال  سمها  الذي  زاحفة  أو  طائرة 
إحداث ورم أو احمرار أو جرح بسيطن 

بالماء  المصاب  المكان  غسل  فعالجها 
الــمــاء  مــن  بقليل  تــفــرك  ثــم  والــصــابــون 
بــقــشــر  تـــفـــرك  أو  الــــخــــل،  أو  والـــمـــلـــح 
ال  حتى  المصاب  مالحظة  مع  الليمون 
استعمال  تستدعي  مضاعفات  له  تحدث 

الطبية. األعشاب  من  أدوية 

النّضال هو صاحب العين الحارة أو الحسود 
ســـواء كــان رجـــًال أو امـــرأًة وهــو الـــذي يستغّل 
ـــنـــاس. وكـــانـــت الـــنـــاس في  ـــــذاء ال عــيــنــه فـــي إي
من  أو  معهم  وجــــوده  مــن  تــتــشــاءم  الــمــاضــي 
مالقاته في مكان ما أو في الطريق، ألن أية 

كلمة تخرج من فمه، أو حركة منه ستؤذي 
اإلنــســان الموجهة إلــيــه ســـواء كــان قــاصــًدا أو 
إذا  ويقولون:»  يعتقدون  كانوا  ولذلك  مازًحا 
رأيتم اإلنسان النّضال نائًما فصلوا عليه صالة 

الميت»، ألن هذا العمل يبطل حرارة عينه.

و«الكشاط»  «الكشاط»،  لعبة  الكثيرة  البحرية  األلــعــاب  من 
وهذا  الصغار  به  ليلعب  الكبار  يصنعه  صغير  مركب  عن  عبارة 
تُؤخذ  الصفيح  من  مستطيلة  واحــدة  قطعة  من  يُصنع  المركب 
بطّيها  يقومون  ثم  «بيب»  أو  «برميل»  درام  من  أو  تنكة  من 
يُسّمى  ما  األمــام  من  لها  ويضعون  قــارب  أو  مركب  شكل  على 
الرقعة  يُسّمى  ما  الخلف  ومــن  السفينة  مقّدمة  وهــي  الخزمية 
وإذا كان المركب طويالً يضعون له من تحت ما يُسّمى «البيص» 
وهو يُعتبر العامود الفقري للسفينة، وبعد أن تجهز وتوضع لها 
المسامير الالزمة يُصّب فيها من الداخل الشمع أو القار حتى ال 
يدخل فيها الماء ثم يضعون لها السارية وهو ما يُسّمى «الدقل» 
فيها  يُثّبت  التي  الخشبة  وهــي  «الفرمن»  لها  يصنعون  وبعدها 
الــشــراع والــدســتــور وهــو مــا يربط فيه طــرف الــشــراع ثــم تُصبح 
جاهزة لإلبحار وقد يضعون فيها ما يُسّمى «الطعم» وهو عبارة 
عن أكياس فيها قليل من الرمل حتى تحفظ توازنها أثناء وضعها 
في البحر، بعدها ينزل بها الشباب إلى البحر في عمق ال يتعّدى 
الركبة وفي مياه ضحلة وغير عميقة لتجربتها، وبعد أن يجتمع 
كل  يستعرض  حيث  االستعراض  عملية  بينهم  تبدأ  المشاركون 
واحد منهم ما صنعه وبعدها يبدأ بينهم السباق والتحّدي وكل 
واحد منهم يُحاول أن يثبت بأن ما لديه من «كشاط» أو مركب 
مّدة  البحر  في  مكوثه  في  أو  السباق  في  سواء  غيره  من  أحسن 
أطول، وبعدها يذهب كل واحد إلى جهة خاصة في البحر يلعب 
بما لديه ويستعرض ما عنده من مهارة وباقي الشباب يتفّرجون 

ويُشّجعون في الوقت نفسه.

الحداد
الــحــّداد  عند  يجلس  (الــلــي  المثل  يــقــول 
أتــصــيــده شــــرارة) والـــشـــرارة عــنــد الــحــّداد 
جعل  الذي  فسبحان  جانب،  كل  من  تأتي 
مثل  المهنيين  لبعض  رزق  مصدر  الــنــار 
الصّفار والخّباز والحّداد. وللحّداد أهميته 
في المجتمع بل تعتبر مهنته أساسية في 
األشياء  يصنع  الذي  هو  كان  فقد  الماضي 
أكبر  والدفرة  إلى (الهيب).  من (الدفرة) 
صلب  قضيب  والــهــيــب  قليالً  اإلبـــرة  مــن 
من الحديد، يبلغ طوله نحو متر ونصف، 
وســـمـــكـــه نـــحـــو خــمــســة ســنــتــيــمــتــرات أو 
ويُستعمل  األطــراف  مدبب  وهو  بوصتين 
فـــي كـــل أنـــــواع الــحــفــر. والــــحــــّداد صــديــق 
لجميع الناس من كل الطبقات والمراتب. 
ــــه مــجــلــس أو مـــكـــان خــــاص لــجــلــوس  ول
الزبائن الذين يقصدونه للزيارة أو تبادل 
األحـــاديـــث أو انــتــظــار قــضــاء حــوائــجــهــم. 
ومتكاملة،  متآلفة  مجموعة  والحّدادون 

مكانهم  ويــتــخــذون  الــصــنــعــة،  تــوحــدهــم 
للحدادة  موقع  وأول  البحر.  قــرب  دائــًمــا 
فــي قــطــر كـــان بــجــانــب الــســوق الــداخــلــي، 
يــطــّل عــلــى لــســان الــبــحــر الــــذي يــمــر بين 
الــســوق الــداخــلــي وعــمــارة الــخــال ومسجد 
العربي  البنك  دوار  إلــى  ليصل  أحــمــد  آل 
وبعد  للمشاة.  شارع  إلى  اآلن  تحول  الذي 
أن دفــن هــذا الــلــســان الــمــائــي، الـــذي كان 
عـــبـــارة عـــن خــــور يــشــق طـــرفـــي الـــدوحـــة 
آخر  موقع  إلى  الحّدادون  انتقل  الشمالي، 
أو  الداخلي  السوق  أو  أحمد  آل  ســوق  في 
اآلن  عليه  يطلق  ـــذي  ال الــقــيــصــريــة  ســـوق 
ســـوق واقــــف قـــرب الــجــامــع الــكــبــيــر، ثم 
ظني،  حسب  هــو  ثالث  مكان  إلــى  انتقلوا 
إلى  ثم  اآلن،  الجديد  األحمد  سوق  مكان 
واآلن  نــجــمــة  منطقة  فــي  الـــحـــراج  ســـوق 
عــاصــرت  وقـــد  الــصــنــاعــيــة،  المنطقة  إلـــى 
جميع هذه األماكن ومررت بها شخصًيا. 

يــصــنــع الـــحـــداد أشـــيـــاء كــثــيــرة مــنــهــا على 
سبيل المثال ال الحصر : السيف والخنجر 
الهيب،  الـــجـــدوم،  أو  والــفــأس  والــســّكــيــن 
لفتح  المفلقة   ، الــعــشــب  لــحــش  الــمــوحــش 
وأحجامها،  بأنواعها  المسامير  المحارة، 
(القدر)  الجدر  على  توضع  التي  التركابة 
الــمــنــقــاش هـــو مــلــقــط الــجــمــر، الـــدفـــرة، 
الــمــطــرقــة، الــمــفــراص وهـــو االزمـــيـــر أو 
الجزيل ، ومسمار الوكر الذي يوضع عليه 
الــطــيــر، الــقــفــل، حــركــة الــبــاب ، الــبــتــات ، 
أصــواف  لجّز  المحالج  األوتـــاد،   ، المزالج 
وحسبما  بأنواعها  الكي  أدوات   ، الخراف 
يــريــد صــاحــبــهــا. الــصــنــاقــل أو الــمــرســاة ، 
وأشياء  القفيه  الب)  (الجِّ الكالب  المدور، 
أخـــرى حــســب الــطــلــب ورغـــبـــات الــزبــائــن 
منها الصغير والكبير الدارج والمستحدث.
ودكــــــان الــــحــــداد مـــتـــواضـــع فـــي شكله 
ــا ولــيــس نــظــيــًفــا يشتمل  فــهــو لــيــس مــرتــبً

نصف  بــعــمــق  متقابلتين  حــفــرتــيــن  عــلــى 
المهندس  للحداد  إحداهما  اإلنسان  طول 
وبينهما  لــمــســاعــده،  وأخــــرى  والــمــصــمــم 
السندان، وعلى جانبه بيت النار أو التنور، 
لصقل  الــمــنــفــاخ  بــجــانــبــه  أو  حــولــه  ومـــن 
وتــأجــيــج الـــنـــار. مـــن أســاســيــات الـــحـــدادة 
الفحم الــشــنــادر، وهــو عــبــارة عــن بــودرة 
 ، لتتوهج  النار  على  الحداد  يرشها  بيضاء 
وتصبح في لون قوس قزح. ويبني الحداد 
عليه  ويطلق  الشمس  مــن  ليقيه  عريشه 

دكان الحداد.
الحدادة مهنة وّحدت الذين يزاولونها 
حًيا  تسكن   ، واحدة  عائلة  منهم  فجعلت 
الحداد،  أو  الــحــدادة  عائلة  تسمى  واحــًدا 
وهم من أهل قطر، قامت على أيديهم 
الناس،  حوائج  لقضاء   ، كثيرة  صناعات 
في  وشررها  النار  حرارة  يتحملون  فهم 

سبيلهم.
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من معلمي القرآن
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إبداعتهمإبداعتهم

شطحات حلم

(الورقة األولى) 

«ملٌِك أم كتابْه؟» 
 صاَح بي صاحبي; وهو ُيْلقى بدرهمِه في الَهواْء 

 ثم يَْلُقُفُه.. 
 (َخاَرجْين من الدرِس ُكّنا.. وحْبُر الطْفولِة فوَق الرداْء 

 والعصافيُر تمرُق عبَر البيوت, 
 وتهبُط فوق النخيِل البعيْد!) 

 «ملِك أم كتابه؟» 
ْت ُذبابه   صاح بي.. فانتبهُت, ورفَّ

 حوَل عينْيِن الِمعتْيِن..! 
 فقلْت: «الِكتابْه» 

عيْد   ... َفتََح اليَد مبتَِسماً; كاَن وجُه المليِك السَّ
 باسماً في مهابه! 
 «ملٌِك أم كتابة؟» 

 صحُت فيِه بدوري.. 
با والنجابه   فرفرَف في مقلتيِه الصِّ

 وأجاَب: «الملِْك» 
 (دون أن يتلعَثَم.. أو يرتبْك!) 

 وفتحُت يدي.. 
 كاَن نقُش الكتابه 
 بارزاً في َصالبه! 

 دارِت األرُض دورتَها.. 
واديُف من هدأِة النهِر   َحَملَْتنا الشَّ
 ألقْت بنا في جداوِل أرِض الغرابه 

ُق بيَن حقوِل األسى.. وحقوِل الصبابه.   نتفرَّ
 قطرتْيِن; التقينا على ُسلَّم الَقصِر.. 

 ذاَت َمساٍء وحيْد 
 كنُت فيِه: نديَم الرِشيد! 

 بينما صاحبي.. يتولى الِحجابه!! 

(الورقة الثانية) 

من يملُك العملَة 
ُيمسُك بالوجهْين! 

والفقراُء: بَْيَن.. بْيْن! 

(الورقة الثالثة) 

نائماً كنُت جانبَه; وسمعُت الحرْس 
يوقظون أبي!.. 

؟.  - خارجيٌّ
- أنا.. ؟! 
- مارٌق؟ 

- مْن؟ أنا!! 
صرَخ الطفُل في صدر أّمي.. 

عر واقفٌة.. في مالبِسها المنزليه)  (وأّمَي محلولُة الشَّ
- إخَرسوا 

واختبأنا وراَء الجداِر, 
- إخَرسوا 

وتسلَل في الحلِق خيٌط من الدِم. 
(كان أبي ُيمسُك الجرَح, 

 يمسُك قامته.. وَمهابَتَه العائليه!) 
 - يا أبي 

 - اخرسوا 
َي,   وتواريُت في ثوب أمِّ

فُل في صدرها ما نَبَْس   والطِّ
 وَمضوا بأبي 

 تاركين لنا الُيتم.. متَِّشحاً بالخَرس!! 

أمرُّ ما سمعت من أشعاْر 
قصيدٌة.. صاحبها مجهول 

أذكر منها، أنها تقول: 
سرٌب من األطياْر 

ليس يهّم جنُسه..سرب من األطيار 
ُم الحياه  عاش ُينغِّ

قي جنٍَّة..يا طالما مرَّ بها إله 
ڈڈڈ 

كان إن نشنََش َضوْء 
 على حواشي الليل..يوقظ النهار 

 و يرفع الصالة 
 في هيكل الخضرة، و المياه، و الثمر 

 فيسجد الشجر 
 و ُينصت الحجر 

 و كان في مسيرة الضحى 
 يرود كل تّلة.. يؤم كل نهْر 

 ينّبه الحياة في الّثرى 
 و ُينِهض القرى 
 على َمطلِّ خير 

 و كان في مسيرة الغياْب 
د الشعاع في مجامر الشفق   قبل ترمُّ

 ينفض عن ريشاته التراب 
 يوّدع الوديان و السهول و التالل 

 و يحمل التعب 
 و حزمة من القصب 

 ليحبك السالل 
 رحيبًة..رحيبًة..غنّية الخيال 

 أحالُمها رؤى تراود الغالل 
 و تحضن الِعشاُش سربَها السعيد 

 و في الوهاد، في السفوح، في الجبال 
 على ثرى مطامِح ال تعرف الكالل 

 يورق ألف عيد 
 يورق ألف عيد.. 

 ڈڈڈ 
و كان ذات يوم 

أشأم ما يمكن أن يكون ذات يوم 
شرذمٌة من الّصالل 

تسّربت تحت ِخباِء ليْل 
إلى ِعشاِش.. دوحها في ملتقى الدروب 

أبوابها مشّرعْة 
لكل طارٍق غريب 

و سورها أزاهٌر و ظل 
و في ِجنان طالما مرَّ بها إله 

تفّجرت على السالم زوبعْه 
هّدت ِعشاَش سربنا الوديع 

و َهَشمْت حديقًة.. ما جّددت (( سدوم ))(١) 
و ال أعادت عار (( روما )) األسود القديم 

و لم تدّنس روعة الحياه 
و سربُنا الوديع ؟! 

وياله.. إّن أحرفي تتركني 
وياله.. إّن قدرتي تخونني 

و فكرتي.. من رعبها تضيع 
و ينتهي هنا.. 

أمر ما سمعت من أشعار 
قصيدة.. صاحبها مات و لم تتم 
لكنني أسمع في قرارة الحروف 

بقّية النغم 
 أسمُع يا أحّبتي.. بقّية النغْم

من أوراق أبو نواس

أمل دنقل

عدم إحساس

ترانزيت

القصيدة 
الناقصة

اتـــخـــذت مــكــانــي عــلــى طـــاولـــة الــمــطــعــم، 
فنهضت المرأة العجوز البيضاء عن الكرسي 

المجاور في الحال.
رجل  جــانــب  الــى  الــجــلــوس  تحتملين  «أال 

أسود؟» قلت هازئاً.
«ســــيــــدي الــــعــــزيــــز،» «قــــالــــت» يـــجـــب أن 
التكون شديد الحساسية بهذه الدرجة، كيف 

لي أن أعرف لونك؟»
تحملها،  الــتــي  الــعــصــا  لـــون  رأيـــت  آنــــذاك، 

كانت بيضاء.
مختصرات أغريقية

كافاناه مورفي
الــمــلــك األثــيــنــي الــمــحــارب، بــعــد حــصــاره 

لمدينة لوكونوس، أرسل رسالة:

«لو، احتللنا لوكونوس،سنقتل كل الرجال، 
ونــحــرق  نسلب  وأوالدكـــــم،  نــســاءكــم  نستعبد 

المدينة»
المدافعون األسبرطيون بعثوا له الجواب:

«لو ...»
الصديق المخلص 

شارون ديكيرسون 
عائداً من فيتنام، توقف كيني عند كابينة 

التلفون، وقد بلله مطر الليل.
لعبور  طريقي  فــي  كــيــنــي،أنــا  أنــنــي  «أبـــي، 
لكن  البيت،  أصــل  السيارة،لكي  فــي  الجسر 
وتني ينبح ويزمجر واليدعني أعبر بسهولة»

عـــم تــتــكــلــم يــابــنــي؟ وتــنــي غـــرق األســبــوع 
الماضي وقت جرفت العاصفة ذلك الجسر.

ج. آي. أور 

سيف الرحبي

سميح القاسم

بقعة تمتد من أول حدود البسيطة إلى ماال 
نهاية، مالمحها هالمية تفر من الرؤية كلما 
أجزاء  من  مقاطع  سكانها  النهار،  وهج  ازداد 
ساعة  الزمن  ترتيب،  دون  تالصقت  بشرية 
سقطت عقاربها، فلم يعد الوقت يتنفس برئة 
أعقاب  وارداتــهــا   .. صادراتها   .. المقاطع  تلك 
أحزان مهترئة، مناخها لزج يبعث على السأم، 
يزج بك إلى مهاوي الضيق وتخميد األنفاس 
.. حـــواجـــز الـــفـــرح تــهــمــشــت بـــركـــالت يــائــســة 
مــن جــبــروت الــتــشــاؤم وعــضــالتــه الــفــوالذيــة، 
تشفان  بلورتان  وعيناه  ذلك  كل  وسط  وقف 
المحيط .. مد يده ليمألها بدموع السماء، ثم 
يتبارك بمسحها بدًءا من رأسه وحتى أخمص 
هذه  لمثل  بمزاولته  االرتــيــاح  تــعــود  قدميه، 
غريب،  أمر  أي  فعل  عن  يتوانى  ال  الطقوس، 
ما دام سيجلب هذا التصرف راحة ما! حتى 

وإن لم تكن راحة كاملة.
تناول عدداً من األحجار الصغيرة وافترش 
وأزقــة  بيوت  شكل  على  يصفها  بــدأ  األرض، 
وســـاحـــات، أطــلــق ســــراح  شــخــوصــه، تركهم 
ينسلون نحو ما هيأه لهم من مكان .. موكب 
عن  شفته  فترت  الذكريات..  من  هالة  تحفه 
ابتسامة ودودة آلخر منسل من جوفه، نظرة 

ثاقبة اخترقت سدوده المنيعة.
وبترت الشعور المعقد مع خطوط 
فنشق   .. عــالــمــه  فـــي  الــمــحــســوســات 
النفوس  تلك  في  يمعن  وبدأ  عنها 
ــتــحــرك أمـــامـــه وتـــدعـــوه  الـــتـــي ت

للولوج في منتهاها.
- ها هي المدينة تنتظر دبيب خطواتنا فال 

تبخل بمصاحبتك .. هلم بنا؟
تبعهم  ــــــه  إرادت وبـــمـــلء  بــحــواســه  انـــجـــذب 
وبــوجــل فــك آخـــر عــقــدة تــربــطــه بــالــقــلــق، لم 
حية  مقاطع  غدت  فأسراره  سرا،  يخفي  يعد 
الداخلي،  الوعي  كينونة  في  لالنغماس  تتهيأ 
تحت شجرة اللوز سخية الظالل.. امتد جسده 
بغفوة لذيذة تنحدر من عناء ساعات الصباح 
االولى وحتى انتصافة النهار، دنا منه بحركة 
تشي بشوقه محاوالً أن يثير سكون استراحته 
وبـــهـــدوء حـــذر جــلــس عــلــى ركــبــتــيــه بــمــحــاذاة 
في  يدقق  أخذ  أنفاسه  لصوت  منصتاً  رأســه، 
عن  تختلف  ال  وخــطــوط  تقاسيم  مــالمــحــه، 

تلك التي امتدت ورسمت علو ذاته..
هـــدهـــد رغـــبـــة تـــأجـــجـــت بـــيـــن ضـــلـــوعـــه .. 
أحشاء  فــي  المستلقي  الجسد  هــذا  الحتضان 
الـــالوعـــي.. تــمــرد فــضــولــه عليه وســحــبــه من 
عتبة استقراره، ألح باختراق فوضى التفاصيل 
تشاكس  وأصــوات  وجلبة  ضوضاء  المتداخلة، 
مسامعه .. مختلطة ببعضها .. توقع استغراباً 
تقترب  ثــم  تبتعد  تــقــتــرب..  لــنــفــســه..  محبباً 
.. يـــحـــاول فـــرزهـــا، يــلــتــحــم بــصــوت أرضــعــه 
عن  شرايينه  تفتقت  مــعــاً..  والــبــؤس  الــحــنــان 
أحد  فيها  تفلسف  مخيلته  في  خمرت  جملة 

األصدقاء يوما.
الحياة  صــدر  من  الحنان  نرضع  إنــا  ليت   -
كان  مــا  إلــى  تصل  ولــم  يــده  مــد  نقياً،  خالصاً 

يــرغــب أن تــصــل يـــــداه، اعـــتـــرض فـــي داخــلــه 
عندما  تـــالشـــى،  أن  بـــرح  مـــا  آنـــــي..  انـــدهـــاش 
تحصر  كلمات  االنتظار،  بصيغه  لسانه  انطلق 
يقترب  اللقاء،  سويعات  فــي  روحــه  انتفاضة 
يتعرى الوجد فتنبثق الفراشات وتحوم حولها، 
تهبط تباعا على جسده، تغطيه بغبطة ألوانها، 
وبنصف  يفيق  الــحــريــري..  بملمسها  تداعبه 
جــســده،  حــركــة  عــلــى  يــتــحــايــل  يلمحها،  عــيــن 
حتى  هــــدوءاً  يتجمد  أعــصــابــه،  فـــورة  يــرخــي 
كالحياة  تعود،  وال  فتطير  انتباهها..  يثير  ال 
تماما. ها هي الذاكرة تنثر عبق األولين ومن 

خلف تراكمها يجيء صوته.
- اذهب واسأل والدتك عن غذائنا؟، فالجوع 
السعادة  بقشعريرة  شعر  مصاريني!،  أنطق 
تفيض من مساماته .. وبخفة انطلقت ساقاه 

وهو يردد بفرح لف كينونة الوجود.
ننطلق  دعنا   .. فعلت  لعلها   .. فعلت  لعلها   -
إلــيــهــا .. صــوتــه الــطــفــولــي يــصــدح فـــي األفـــق 
خطوات  بــه  تلحق  اهتماما  يعيره  ال  البعيد.. 
بطيئة تشق طريقها في ذلك الحوش الكبير.. 
وأمام المطبخ مباشرة وتحت ظالل العريش 
األجساد  تتحرك  كالعادة  األكـــل،  بساط  امتد 
الــغــضــة.. تــثــيــرهــا رشــاقــة وشـــقـــاوة الــســنــوات 
السكينة،  يــنــشــدهــم  الــحــنــان  وصــــوت  الــبــكــر، 
تتكون دائرة.. ال شيء تغير.. كل يعرف مكانه 

المعتاد..
- هذا وجه أمي .. هذا وجه أبي .. وهؤالء 
الصغار إخوتي .. هل عادوا .. أم أنا من جئت 

وشفافيتها  طبيعتها  األشــيــاء  تسلك  ؟،  إليهم 
بغسق الوجود المبهم!

ال أحــد منهم استغرب وجــوده من ذلك   -
الماضي السحيق حيث تشكلت بدايتنا األولى.

ترى أي مالمح أبدو بها اآلن؟، تعلق صوته 
حــدقــة  ازدادت   .. ســمــعــه  بــحــاســة  الــطــفــولــي 
عينيه اتساعا.. أراد أن يحس بنبض أجسادهم 
نابضا  شــريــانــا  تــدفــق  الـــذي  الــقــديــم  النبض   ..
دجلية  تدنسه  لــم  رقـــراقـــا..  صافيا  بــالــحــب.. 
والتوائية الحاضر .. ركض تمددت خطواته في 
تلك الشوارع واألزقة.. كل تعاريجها محفورة 
ها  بأحاسيسه..  الــجــدران  لمس  ذاكــرتــه..  في 
الثقيلة  خطواتها  تسحب  خميس»  «أم  هــي 
اعتادت  التي  ركنها  حيث  إلى  األثقل  والهموم 
الــتــكــوم فــيــه، أمــامــهــا «جـــدرهـــا» الــمــلــيء بـ 
«الباجلة» والصبية حولها يحاورونها ومن ثم 
تصب  وريثما  األسبقية،  أجل  من  يتشاجرون 
التي  الصغيرة  األوانــي  في  الباجلة  خميس  أم 
صاحب  خليل  يناولهم  الحي  أهــل  أحضرها 
الــدكــان والــوحــيــد الــخــبــز اإليـــرانـــي الـــذي يمأل 
مسرورا  يقف  وهو  الزكية..  برائحته  األنــوف 
الفرن  لهيب  شــدة  مــن  المنهمر  عــرقــه  بين 
الحار،  الخبز  لتطاول  الممتدة  األيــدي  وبين 
ركيكة  عربية  بلهجة  يحاول  تنازعهم  وعند 
حقه  بياخذ  واحــد  كل  اهللا  شــاء  إن  تهدئتهم- 
والباجلة  اللذيذ  الخبز  من  حقهم  ويأخذون 

الطازجة فتتالحق خطواتهم كل إلى داره .. 
مياه  بللتها  واألرض  بــنــاســه  يــضــج  الــحــي 

المسروقة  باللحظات  يستعر  قلب  الــحــيــاة، 
بدهشة التالقي.. آجال بنظرة وحمرة المغيب 
البيوت  بــيــن  رائـــعـــاً  مــنــظــراً  األفـــق  فــي  تشكل 
البيضاء  الغيوم  فاختلطت  المتناثرة  القديمة 
والرمادية بتلك الحمرة المغيبية.. فبدأ النور 
مهروال  أقدامه  به  عــادت  نفسه،  عتمة  يــودع 
أين   - ذقنه  تتحسس  ويده  العتيقة..  داره  إلى 
تلك الشعيرات التي نمت في أطراف وجهي؟.

أيـــن الــمــنــظــرة؟ هــذيــان وكـــم مــن األسئلة 
المتقدة في ذهنه.. فتح دوالبه.. وجد ضالته 
الــمــشــروخــة.. انــفــجــر ضــاحــكــا فــتــأرجــح بــكــاًء 
مكتوما في طية الزمن.. حدق في مالمحه .. 
ورأى وجهه القديم وجه طفل يلمع بالبراءة.. 
قهقهة  بأعجوبة..  السنين  ظهر  تسلقت  براءة 
امــتــزجــت بــالــحــزن والـــفـــرح.. أشــرقــت نفسه 
بــبــقــايــا نـــور قــبــل الــمــغــيــب تــســارعــت خــطــوات 
حنونة إليه .. خفق قلبه بنبض رؤيتهم.. فرد 
ذراعيه احتضنهم .. لملم وجده.. بشدة أطبق 
بعناقه على الوله المتدفق من أرواحهم .. بدأ 
تارة  رأسه  ويهز  اليقظة  بنشوة  يترنح  الوعي 
بيديه  بعثر   .. الشمال  إلــى  وتــارة  اليمين  إلــى 
ــــده.. طفرت  أحـــجـــاره الــتــي صــفــهــا.. نــفــض ي
دمــــوعــــه.. أمـــســـك بــذقــنــه يــتــأكــد مـــن وجـــود 
وكــآبــة  وجــــوده  يتحسس  وكــأنــه   .. شعيراتها 
من  أحالمه  شطحات  به  جــاءت  بفرح  أيامه 

بين أنقاض الواقع وباجتياح متقطع..

يوليو ١٩٩٩

فاطمة الكواري

من أين جاءتها تلك التأتأُة 

في الكالم.. 

كانت على شرفة المطار 

تنظُر في فراغ مدلهّم 

في نجوم الظهيرة الساطعة. 

كانت قريبَة من نفسها أكثر من الالزم 

لم تلتفت كثيراً لتلّوح بأنامَل 

أو محرمٍة 

كانت تقُف هكذا من غير شموٍخ 

أو ذًل 

أو ربما من غير تأمٍل.. 

لم يبَق منها، عدا ظّلها محفوراً 

على الحائط 

وعدا رائحًة تنتشُر باستمرار 

في أرجاء المنزل.
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نهاية رجل شجاع بمهرجان المسرح الشبابي

ختام معرض الفنانة فاطمة النعيمي

المسرح المحلي يرفع حالة 
التأهب في الوسط الفني

للمشاركة  الــمــفــتــاح  أحــمــد  الــفــنــان  يستعد 
بمهرجان المسرح الشبابي المزمع إقامته من 
٢٦ فــبــرايــر حتى ٦ مـــارس وذلـــك مــن خالل 
تأليفه  مــن  شــجــاع»  رجـــل  مسرحية «نــهــايــة 
وإخراجه، وحول فكرة المسرحية أكد المفتاح 
أن الــعــرض يـــدور حــول لحظة إخــتــفــاء رجل 
مشاهد  ثــالث  العمل  ويتضمن  البورصة  مــن 
جميعها تتصل بقضية عالم المال والبورصة، 
مسرحياته  عــن  يختلف  الــعــمــل  ان  وأوضــــح 
وطريقة  والطرح  االسلوب  حيث  من  السابقة 

التناول، مشيراً إلى أن المسرحية تقترب من 
مسرح الالمعقول. وأكد المفتاح على جاهزية 
العمل للمشاركة، حيث تقام التدريبات بشكل 
في  للمشاركة  الــدوحــة  شــبــاب  بمركز  يــومــي 
المركز  خشبة  على  مــارس   ٦ يــوم  المهرجان 
الــشــبــابــي لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة.والــمــســرحــيــة 
تمثيل  مــن  شــجــاع»  رجــل  «نهاية  الكوميدية 
الــزيــارة،  عــبــداهللا  ربيعة،  خالد  صقر،  حسن 
إبــراهــيــم أحــمــد آســحــاق درويــــش وعـــدد من 

مبدعين المسرح الشبابي.

يــخــتــتــم غــــــداً فــــي مــركــز 
الفردي  المعرض  للفن  كتارا 
فنانة  وهي  النعيمي  لفاطمة 
ـــقـــّدم فيه  قــطــريــة شـــابـــة، ت
من  استلهمتها  فنية  أعــمــاالً 
ــتــهــا، الــطــمــوح  أحـــــالم طــفــول
وذكــــريــــاتــــهــــا مـــــن الـــحـــيـــاة، 
الحياة»  «لــحــظــات  وبــعــنــوان 
هــــذا  ــــــقــــــّدم  ي أن  ــــــحــــــاول  ي
الـــمـــعـــرض لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي 
الطفل  لحياة  عميقة  نــظــرة 
ومــــــراحــــــل نـــــمـــــوه الــمــلــيــئــة 

بالتحّديات.
وتــعــكــس أعـــمـــال فــاطــمــة 
ـــقـــطـــري الــحــديــث  الـــجـــيـــل ال
لـــلـــفـــنـــانـــيـــن الـــــذيـــــن تـــتـــنـــاول 

أعــمــالــهــم الــفــنــيــة قــضــايــا لها 
هويتهم،  وتحديد  ببناء  صلة 
كما نلمس أحياناً في أعمالها 
وهو  لوطنها،  وحنينها  حبها 
مــلــهــم وحــــافــــل بــــاألمــــل فــي 

المستقبل.
وكان المعرض قد بدأ يوم 
 ١٥ حــتــى  ويستمر  يــنــايــر   ١٨
فبراير حيث ضم العديد من 

أعمال فاطمة النعيمي.

تسبب إعالن لجنة النصوص في مهرجان 
المسرح المحلي عن األعمال المشاركة والتي 
يبلغ عددها ٦ نصوص في حالة من الحراك 
الفني  الــوســط  فــي  الكبير  الــمــســرحــي  الــفــنــي 
كانت  ســـواء  مختلفة  جــهــات   ٦ تتسابق  حيث 
فرقة أهلية رسمية أو شركات انتاج في بذل 
المسرحيات  بروفات  في  للبدء  جهد  أقصى 
المسرح  مهرجان  في  بها  تشارك  سوف  التي 
منتصف  فــي  سينطلق  الـــذي  األول  المحلي 
بيوم  االحتفال  مع  وسيتزامن  القادم  مــارس 
الفرق  مقار  تحولت  حيث  العالمي.  المسرح 
الــمــســرحــيــة وأمـــاكـــن الـــبـــروفـــات لــلــشــركــات 
خاصة  الــنــحــل  خــاليــا  يشبه  مــا  الـــى  الــخــاصــة 
المهرجان  انطالق  على  المتبقية  المدة  وان 
ال تــزيــد عــلــى شــهــر واحـــد فــقــط األمـــر الــذي 
داخل  القصوى  واالستعداد  التأهب  حالة  رفع 
بالمهرجان  للحاق  االنــتــاج  وشــركــات  الــفــرق 
النصوص  ان  األعمال.يذكر  أفضل  ولتقديم 
الـــتـــي ســـتـــشـــارك فــــي الـــمـــهـــرجـــان هــــي نــص 

عبد  إسماعيل  اإلمــاراتــي  للمؤلف  «البوشية» 
المسرحية  قــطــر  فــرقــة  بــه  وســتــشــارك  اهللا 
وســـيـــكـــون مـــن إخــــــراج الـــفـــنـــان نـــاصـــر عبد 
الــرضــا، ونـــص «كــــرك» مــن تــألــيــف وإخـــراج 
فرقة  بــه  وســتــشــارك  المناعي  الرحمن  عبد 
الدوحة المسرحية، ونص مسرحية «مواطن 
بــالــمــقــلــوب» مــن تــألــيــف الــكــاتــب ســعــود علي 
الــشــمــري وســيــقــوم بــإخــراجــه الــفــنــان جاسم 
األنصاري، ونص مسرحية «العرض األخير» 
وإخــراج  الحارثي  ردة  فهد  السعودي  للكاتب 
اللجنة  قــررت  كما  فايز،  فالح  الفنان  وإنتاج 
أن تــكــون األعـــمـــال األربـــعـــة الــســابــقــة ضمن 
المسابقة الرسمية للمهرجان، كما تم اختيار 
نــصــيــن آخـــريـــن لــلــمــشــاركــة فـــي الــمــهــرجــان 
«المزبلة  نــص  وهــمــا  المسابقة  هــامــش  على 
الفاضلة» للكاتب العراقي عباس الحايك ومن 
ومسرحية «ثامن  الباكر،  فهد  وإنتاج  إخراج 
وسيخرجها  فضائية  لمؤسسة  األسبوع»  أيام 

فيصل رشيد.

أكــــد الــنــجــم غـــانـــم الــســلــيــطــي أن فــريــق 
سيحل  سبتمبر»   ١١ مسرحية «عنبر  عمل 
انتهاء  عقب  المسرحية  لــعــرض  بــالــدوحــة 
عرضها في الكويت، وستكون الدوحة أولى 
محطات المسرحية التي ستزور العديد من 
دول الخليج عقب النجاح الكبير التي حققه 
الــعــمــل عــلــى مــســرح الــدســمــه حــيــث يتوافد 
عــروض  لمتابعة  الكويتي  الجمهور  يوميا 
سبتمبر»  و١١  «عنبر  السياسية  المسرحية 
الفرج  سعد  القدير  بالنجم  لالحتفاء  وأيضا 
الــــذي يــحــقــق عــــودة مــســرحــيــة تــؤكــد عمق 

تاريخه الفني الطويل.
وأشـــــار الــفــنــان غــانــم الــســلــيــطــي إلـــى أن 
اإلقـــبـــال الــمــتــزايــد يــؤكــد الــمــســتــوى الــرفــيــع 
لــلــجــمــهــور وتـــذوقـــه وتــفــاعــلــه مــع الــمــســرح 
الــرصــيــن. وهـــذا مــا دفــع فــريــق العمل إلى 
تـــمـــديـــد فـــتـــرة الــــعــــروض حـــيـــث تــواصــلــت 
القرين  مهرجان  من  المسرحية  عــروض 
الــثــقــافــي إلـــى أيـــام كــرنــفــال «هـــال فــبــرايــر» 
حـــيـــث تـــــشـــــارك الـــمـــســـرحـــيـــة ونـــجـــومـــهـــا 
بـــاحـــتـــفـــاالت دولـــــة الـــكـــويـــت فـــي أعــيــادهــا 
ذلك  بعد  ثم  المهمة،  الوطنية  ومناسباتها 
سينتقل فريق العمل لتقديم المسرحية في 

الدوحة.

غانم السليطي: عنبر  و ١١ سبتمبر قريباً في الدوحة

واســـعـــة  أصـــــــداء   :]  - الــــدوحــــة 
إيــــجــــابــــيــــة حـــقـــقـــتـــهـــا حـــــفـــــالت فـــرقـــة 
«كـــرامـــيـــش» الــغــنــائــيــة لــألطــفــال والــتــي 
وزارة  بمخيم  كبيرين  حفلين  قــّدمــت 
ـــتـــراث فـــي سيلين  الــثــقــافــة والــفــنــون وال
يومي الجمعة والسبت حيث توافد مئات 
من األطفال وذويهم لالستمتاع بالفرقة 
األردنية المميزة، والتي تكونت منذ عدة 
مجاهد  وهم   متميزين  بأعضاء  سنوات 
هشام، موسى مصطفى، أحمد الكردي، 
مــحــمــد عــــــدوي، عـــبـــدالـــقـــادر صــبــاهــي، 
قطامي  أمــل  حماد،  سجى  عــواد،  بشرى 
وأجــمــل ثــنــائــي حــنــان الــطــرايــرة ورأفـــت 

عــــــواد واســــتــــمــــدت فـــرقـــة «كـــرامـــيـــش» 
الــــشــــهــــرة الــــواســــعــــة مــــن خــــــالل الـــقـــنـــاة 
«قناة  الفرقة  اسم  تحمل  التي  الفضائية 
أعرب  جهته  ومن   . الفضائية»  كراميش 
الدكتور أيمن حمودة المشرف العام على 
بنادي  الــعــام  والمشرف  الثقافية  اللجنة 
في  النادي  بمشاركة  سعادته  عن  الريان 
فرقة  اســتــقــدام  خــالل  مــن  المخيم  هــذا 
كراميش األردنية ..مشيًرا إلى أن الفرقة 
من  كبيرة  أعــداد  استقطاب  في  نجحت 
على  الــواســعــة  لشهرتها  نــظــًرا  الــجــمــهــور 

مستوى العالم العربي
وقــــال: إنـــه عــلــى مـــدار يــومــي الجمعة 

والــــســــبــــت اســـتـــمـــتـــع األطــــــفــــــال بـــفـــرقـــة 
«كــرامــيــش» الــقــادمــة مــن دولـــة األردن 
وتربوية  غنائية  أمسية  ضمن  الشقيقة 

في الوقت ذاته.
تنتمي  «كراميش»  فرقة  إن  وأضــاف 
إلـــى الــقــنــاة الــفــضــائــيــة الــتــي تــحــمــل ذات 
مخصصة  تــربــويــة  قـــنـــاة  وهــــي  االســـــم، 
لألطفال والسن المستهدف يبدأ من سن 
وعــدد  الــمــراهــقــة  بسن  لينتهي  الطفولة 
مشاهدي القناة يقارب ١٠ ماليين طفل 
التي  واللهجة  العربي،  الوطن  أرجــاء  في 
بالد  لهجة  هــي  فيها  األغــانــي  تــأديــة  يتم 
الـــشـــام الــقــريــبــة مـــن تــلــك الــمــحــكــيــة في 

سورية واألردن ولبنان وفلسطين.
وقــــال إن فــكــرة الــتــعــاون جــــاءت بعد 
الـــرؤيـــة لــلــقــنــاة واألغـــانـــي الــتــربــويــة التي 
الطفل  تعّلم  القناة  وأن  خصوًصا  تقّدمها 
األخـــالق والــقــيــم والــمــبــادئ عبر األغــانــي 
الجيل  يتعلمها  أن  نــود  التي  القيم  وهــي 
في  تواجدوا  الذين  األطفال  الجديد.ومن 
الحفلة الطفلة سارة العلي والتي قالت لنا 
خالل  مــن  «تعلمت  الطفولية:  بكلماتها 
األغاني التي قّدموها أن أسمع كلمة ماما 
وبابا، وأن أسمي باهللا قبل تناول الطعام 
األغاني  كل  وأحفظ  جــداً  الفرقة  أحببت 

التي يقّدمونها في القناة».

«كراميش» و»وسع صدرك» تتألقان في السيلين

ح في قطر   (٣٣)) ح في قطر   (حكاية المسر يرويها: عبداهللا أحمديرويها: عبداهللا أحمدحكاية المسر

ذات  ــــم  ــــعــــال ال دول  كـــــل  فـــــي 
الــعــراقــة فــي فــن الــمــســرح والــتــي 
ـــــيـــــوم فـــــي مـــقـــدمـــة  أصــــبــــحــــت ال
مسرحيا  فــنــا  تــقــدم  الــتــي  الــــدول 
بداياتهم  كانت  ومتطورا  متقدما 
ــالــجــهــد  مـــتـــواضـــعـــة، ولـــكـــنـــهـــم ب
والتجريب  والــدراســة  والــمــثــابــرة 
لكن  اآلن..  عليه  هم  ما  أصبحوا 

بدأوا؟ كيف 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الـــــشـــــبـــــاب 
لــديــهــم الــنــيــة فـــي تــقــديــم شــيء 
ـــهـــم لــم  ـــمـــا أن يــشــبــه الــتــمــثــيــل وب
له  يــجــدوا مــن يــكــتــب لــهــم شــيــئــاً 
عــالقــة بــالــمــســرح فــهــم يــجــلــســون 
ســـاذجـــة في  ويــتــبــادلــون أفـــكـــاراً 
مــعــظــمــهــا لـــكـــن تــتــخــلــلــهــا بــعــض 
ـــتـــي تــــــدور مــــن بــعــيــد  األفــــكــــار ال
تنضج  لــم  ولــكــنــهــا  التمثيل  حــول 
لب  إلى  فيه  تصل  الذي  الحد  إلى 
أن  الفكرة  فكانت  التمثيل،  فكرة 
بهم  تحيط  هامة  قضية  يتناولوا 
فـــي مــجــتــمــعــهــم الـــــذي يــعــيــشــون 
وإيجاباً،  سلباً  به  ويتأثرون  فيه 
ـــادر أحـــدهـــم بــــأن يـــقـــول: يــا  ـــب وي
جــمــاعــة بــاألمــس ســمــعــت حــكــايــة 
طــريــفــة ومــضــحــكــة حــــول رجــل 
بــخــيــل أنـــا أعـــرفـــه وهــــذا الــرجــل 
الــبــخــيــل يــســبــب مـــشـــاكـــل كــثــيــرة 
عندما  وهو  وجيرانه،  بيته  ألهل 
يــتــقــدم أحـــدهـــم لــخــطــبــة إحـــدى 

مما  طلباته  في  يبالغ  فإنه  بناته 
منه. يهرب  الخطيب  يجعل 

بأن  لزوجته  تعليماته  ويعطي 

تــعــطــي نــصــف رغــيــف لــكــل واحــد 
مــن أفــراد األســرة وأن كــل شيء 

بالعدد.

ويــــبــــدأ الـــجـــمـــيـــع يــتــضــاحــكــون 
حتى  الـــرجـــل  هـــذا  أســـلـــوب  حـــول 
أفكارهم  بطرح  يبادروا  أن  قبل 

ألنــهــم تـــصـــوروا هـــذا الـــرجـــل في 
مــخــيــلــتــهــم، وهـــنـــا تـــبـــدأ األفـــكـــار 
واحد  وكــل  جانب  كل  من  تتوالى 

البخل  عــن  أخـــرى  حــكــايــة  يــقــدم 
على  يتفقون  ثــم  ومــن  والــبــخــالء 
يجلب  ألنه  الموضوع  هذا  تقديم 

والفرفشة. الضحك 
على  األدوار  بــتــوزيــع  ويــبــدأون 
الــمــجــمــوعــة ويــــقــــال مـــثـــال: أنـــت 
يـــا حــســن ســتــقــوم بـــــدور الــرجــل 
ستقوم  عبداهللا  يا  وأنت  البخيل، 
بـــدور الــزوجــة، وأنـــت يــا مــبــارك 
فيصل  يــا  وأنـــت   ، ــــن  دوراالب فــي 
بـــدور الــبــنــت، وأنـــا ســأقــوم بــدور 
عــرفــتــم  ـــتـــم  أن اآلن  الـــخـــطـــيـــب.. 
أدواركــــــــــم فـــلـــكـــل واحـــــــد مــنــكــم 
الـــحـــق فـــي أن يــفــكــر فـــي كــيــفــيــة 
ســؤال  هــنــا  ويــبــرز  دوره  تــقــديــم 
التمثيلية  هذه  سنقدم  أين  هام.. 
فــيــقــتــرح أحـــدهـــم حــــوش الــبــيــت 
ـــا ويــــقــــتــــرح آخـــــــر: أحـــســـن  عـــنـــدن
شــــيء نــقــدمــهــا فــــي «الـــحـــوطـــة» 
فـــــي وســــــط الــــفــــريــــج وبـــالـــفـــعـــل 
في  عملهم  تقديم  على  يتفقون 
«الـــحـــوطـــة» ويــــبــــدأون بــتــنــظــيــف 
الــــحــــوطــــة ويــــــدقــــــون األخــــشــــاب 
قماش  أي  مــن  ســتــارة  ويــركــبــون 
مــــتــــوفــــر لــــديــــهــــم، ويــــجــــهــــزون 
أغــــــراض الــتــمــثــيــلــيــة مــــن فـــرش 
وقهوة  وشاي  وطــاوالت  ومساند 
ـــبـــدأون بـــــأداء الــتــمــاريــن وفــي  وي
وتأليف  إضافات  تحدث  يوم  كل 

الموضوع. لتطوير  فوري 

عــمــلــهــم  أن  يـــجـــدون  وعــنــدمــا 
باإلعالن  يبدأون  كفايته  أخذ  قد 
عــن مــوعــد الــعــرض فــمــنــهــم من 
يكتب  مــن  ومــنــهــم  الــنــاس  يــكــلــم 
وموعد  التمثيلية  اسم  ورقة  على 
التمثيلية  تــقــدم  وهــكــذا  عــرضــهــا 
مــــــع وجـــــــــود جــــمــــهــــور يـــضـــحـــك 
التعليقات  فــي  ويــشــارك  ويصفق 
يعرفها  أسماء  يذكر  من  ومنهم 

القضية. نفس  عندهم 
أنفسهم  الفرقة  أعضاء  ويجد 
أعــــمــــالــــهــــم  أول  فــــــي  نـــــجـــــحـــــوا 
ويـــــبـــــدأون بـــالـــبـــحـــث عــــن فــكــرة 
جـــديـــدة.كـــانـــت لـــي مـــع الــمــســرح 
االرتــجــالــي عـــدة أعــمــال شــاركــت 
بأفكاري  وساهمت  شخصيا  فيها 
تهم  أفكار  واستنباط  تطوير  في 
الــــنــــاس مــــأخــــوذة مــــن تــفــاصــيــل 
للناس  فالمسرح  اليومية  حياتهم 
القادمة  الحلقة  في  الناس،  ومن 
النص  مــع  بداياتنا  إلــى  سأتطرق 

المكتوب. المسرحي 

مسرحية بائع الصندل تأليف وإخراج صالح المناعي-من اليمين صالح غريب وغازي حسين وصالح المناعي



 

الثالثاء ٢٢ ربيع األول ١٤٣٣ هـ - ١٤ فبراير ٢٠١٢ م 

األهبل

في عام ١٩٨٢ قمت بإخراج مسرحية األهبل على 
مسرح اإلنجليز ( الدوحة باليرز ) في مدينة خليفة 
والمسرحية تدور حول خالف اإلخوة فأكبر هؤالء 
زواجــه  فــي  لعل  ويــزوجــونــه  عقليا  متخلف  اإلخـــوة 
شفاء له. ولكن الزواج لم يفده ويذهبون به للعالج 
حذرهم  وقد  معافى  الدوحة  إلى  ويعود  لندن  في 
الطبيب من أن ضربه على رأســه قد يــؤدي به إلى 
انتكاسة وحدث أن قام إخوته بضربه حتى تنتكس 
«يستعبط  فبدأ  مجنونا،  ويــعــود  جديد  مــن  حالته 
«على إخوته بادعائه الجنون حتى يكشف أالعيبهم 
تعرض  مــســرحــيــة  أول  الــمــســرحــيــة  هـــذه  وكــانــت   .
الثقافي  المركز  مسرح  خشبه  على  الــدوحــة  خــارج 

بمدينة الخور.
األضــواء  مسرح  فرقه  قدمتها  المسرحية  وهــذه 
الكثير  فيها  والمسرحية  الجداوي  مصطفى  تأليف 
مـــن الــنــقــد االجـــتـــمـــاعـــي الــــــالذع وفــيــهــا شــــيء من 
الــحــريــة وانـــطـــالق مــســمــوح بــه حينها بــالــرغــم من 
معوقات المسرح والتضييق والخنق والنظرة الدونية 
والــمــحــاصــرة مــن جميع الــجــهــات الــتــي لــهــا عالقة 
طبلة  طق  من  (كل  عالقة  لها  ليس  والتي  بالمسرح 

... قال أنا قبلة ؟!).
وكـــانـــت هــــذه الــمــســرحــيــة أول تــالــيــف لــألســتــاذ 
مصطفى الجداوي وكان لدينا هذا القدر من الحرية 
وانفتحت  فانطلق  «الــحــبــيــب»  الــمــؤلــف  يــصــدق  لــم 
وتــمــادى  ؟!  ينتظره  الـــذي  مــا  يعلم  ال  وهــو  شهيته 
وصدق  المحزن  مصيره  إلى  يركض  وهو  الحبيب 
فلقد  الفن  مجال  في  انه  وبما   !! حرية  هناك  بأن 
فأحضر  والصحافة  بالتلفزيون  اتــصــال  على  كــان 
التلفزيون إلى بيته حيث كان هناك برنامج نقدي 

يقدم في تلفزيون قطر.
حيث  المعيشي  وضعه  عن  الحبيب  لهم  واشتكى 
كان يسكن في بيت حكومي (RA) وكانت الشروخ 
(أخينا)  واسترسل  للسقوط  اآليــل  البيت  لهذا  عنوانا 
الحكومة  أن  وكــيــف  المسكن  هــذا  بحق  النقد  فــى 
وكيف  يجوز  ال  هــذا  وأن  للسقوط  آيلة  بيوتا  تؤجر 
تستحق  ال  بيوت  على  واإليــجــارات  األمــوال  تصرف 
هـــذه الــمــبــالــغ ؟وأيـــــن الـــرقـــابـــة؟ وحـــــرام هـــذا الــهــدر 
ذلك  كل  كان  نواجذه  تبدو  ضاحكا  منشكحا  وكــان 
المساء،  في  هــذا  وكــان  قطر  تلفزيون  برنامج  في 
الكالم  عــن  زاد  شهر  وسكتت  الصباح  جــاء  وعندما 
المباح وتحول حال صاحبنا مصطفى من الضحك 
والحديث المباح تحول إلى صياح ونواح وهو يحمل 
يعلم  يكن  فلم  واإلقامة  العقد  وإلغاء  العودة  تذكرة 
الــفــقــيــر الــمــســكــيــن أن هـــذا الــمــســكــن مــلــك لــســعــادة 

الوزير.

فــي  كــريــســتــيــز  دار  كـــانـــت 
نــــيــــويــــورك قــــد طــــرحــــت فــي 
ديسمبرالماضي للمزاد العلني، 
من  تايلور  إليزابيث  مقتنيات 
راقية،  ومــالبــس  مــجــوهــرات، 
القيمة  بلغت  فــنــّيــة،  وأعــمــال 
الكلية لها ١٥٦٫٨ مليون دوالر. 
وفي مساء الثالثاء الماضي، 
من  كرستيز،  صــالــة  عــرضــت 
خالل فرعها بلندن، مجموعة 
المعاصرة  الفنية  األعمال  من 
واالنـــطـــبـــاعـــيـــة، والـــتـــي كــانــت 
بضمنها لوحات لرسامين كبار 

تعود للممثلة الراحلة.

إن  الخميس  يوم  السينمائي  لإلنتاج  البريطانية  فيلمز  ايكوس  شركة  قالت 
الممثلة ناعومي واتس ستجّسد دور األميرة ديانا في فيلم روائي جديد عن 
آخر عامين من حياتها البّراقة التي انتهت بمأساة. ويعتقد أن فيلم (محاصرة 
في رحلة جوية) «Caught in Flight» أول فيلم روائي طويل عن ديانا التي 
تلفزيونية  أفــالم  في  عام ١٩٩٧  باريس  في  سيارة  حــادث  في  وفاتها  سجلت 
عدة معظمها أمريكية. وقالت واتس في بيان لها: «هذا شرف كبير أن أقوم 
بهذا الدور األيقوني. األميرة ديانا كانت تحظى بالحب في مختلف أنحاء العالم 
وأنا أتطلع إلى االرتقاء إلى مستوى تجسيد دورها على الشاشة.» وقالت ايكوس 
فيلمز إن الفيلم سيتناول وقائع آخر عامين من حياة ديانا و»كيف وجدت 
تطورت  نجاحات  تحقيق  لها  أتاح  ما  مرة  ألول  الحقيقية  الشخصية  السعادة 
لتصبح صاحبة حملة إنسانية دولية كبرى. وذكرت تقارير إعالمية أن الفيلم 
سيركز على عالقة ديانا مع جّراح القلب حسنات خان لعامين بعد انفصالها ثم 

طالقها في وقت الحق من وريث عرش بريطانيا األمير تشارلز.

بيروت-هالة بطرس:

كــــان  الــــمــــاضــــي  يــــنــــايــــر   ١٩
الــمــوعــد الــمــحــدد لــبــدء عــرض 
لدانيال  أوتــيــل»  فيلم «بــيــروت 
اللبنانية.  الــصــاالت  فــي  عربيد 
يتمكن  أن  دون  مــــّر،  الــمــوعــد 
هــــذا الــفــيــلــم الــلــبــنــانــي مـــن شق 
الذهبية.  الــشــاشــة  إلـــى  طــريــقــه 
محلياً.  عرضه  منعت  فالرقابة 
ـــــه لــــم يـــغـــب عــــن عــيــن  غـــيـــر أن
الــمــشــاهــد الــلــبــنــانــي فـــي عصر 
التالي  الــيــوم  ففي  الفضائيات. 
لــمــوعــد افــتــتــاحــه الــمــفــتــرض، 
عرضته قناة ARTE الفرنسية 
دون  األصــــــلــــــيــــــة،  ـــه  ـــســـخـــت ـــن ب
أن  وبما  منه.  جــزء  أي  اقتطاع 
يقال،  كما  مرغوب»  «الممنوع 
أمام  تسمروا  المشاهدين  فــإن 
هذا  مضمون  الكتشاف  الشاشة 
الفيلم الذي أصبح موضع جدل 
على الساحة الفنية واإلعالمية. 

الــــتــــحــــلــــيــــالت حــــــــول ســبــب 
مــنــع عــــرض «بـــيـــروت اوتــيــل» 
والتكهنات  كــثــرت،  لــبــنــان  فــي 

األسباب  عزا  بعضهم  تضاربت. 
إلـــــى الــمــشــاهــد الــجــريــئــة الــتــي 
يتضمنها. البعض اآلخر رأى أن 
اإلشارة إلى قضية اغتيال رئيس 
الحكومة السابق رفيق الحريري 
ــــزال  ــــتــــي ال ي فــــي الـــفـــيـــلـــم، وال
التحقيق فيها جارياً، هي ما أثار 
اعتراض لجنة الرقابة. والبعض 
ذهـــــب فــــي تــحــلــيــلــه إلـــــى أبــعــد 

متاهات  في  ليدخل  ذلــك،  من 
بهذه  مرتبطة  عميقة  سياسية 
إصــرار  بين  ومــا  تــلــك.  أو  الفئة 
الــمــخــرجــة عــلــى عـــرض عملها 
الرقابة  وشــرح  األم،  بلدها  في 
الفيلم  اسم  أثــار  منعه،  ألسباب 
ضــجــة تــخــطــت حـــــدود لــبــنــان. 
ومــــن الـــمـــفـــارقـــات أن يــعــرض 
لــيــس عــلــى قـــنـــاة  فــرنــســيــة، بل 

عالمية،  مهرجانات  فــي  أيــضــاً 
حـــيـــث شـــــــارك فــــي الــمــســابــقــة 
الـــــرســـــمـــــيـــــة مـــــــن مــــهــــرجــــان 
لــوكــارنــو الــســيــنــمــائــي، وُعـــرض 
السينمائي  دبـــي  مــهــرجــان  فــي 
في  الفائت.   ديسمبر  شهر  في 
الــواقــع، فيلم «بــيــروت أوتــيــل» 
يروي قصة حب غير تقليدية، 
ــــــــــن حـــمـــزه)  بـــيـــن زهــــــى (داري

فماثيو  برلينغ).  (شــارل  وماثيو 
لبنان،  إلى  عمل  مهمة  في  جاء 
حيث التقى زهى، ودارت قصة 
حـــب مــضــطــربــة بــيــن االثــنــيــن. 
الفيلم  فــي  الشائك  المحور  أمــا 
فــيــكــمــن فـــــي حـــــادثـــــة اتـــصـــال 
«عباس»، وهو أحد الشخصيات 
بماثيو،  الفيلم،  فــي  المحورية 
لـــيـــبـــيـــع مــــعــــلــــومــــات لـــلـــســـفـــارة 
الفرنسية حول قريب المسؤول 
في  الحريري  رفيق  مقتل  عــن 
األمن    .٢٠٠٥ العام  من  فبراير 
الـــــعـــــام مـــــن جـــهـــتـــه نـــفـــى عــبــر 
منع  ســبــب  يـــكـــون  أن  اإلعــــــالم 
عرض الفيلم هو في إشارته إلى 
له، إن  اغتيال الحريري. ووفقاً 
المديرية كانت قد طلبت تعديل 
مشاهد من نص الفيلم بموافقة 
منتجته، لكن هذا لم يطبق.  أما 
فريق الفيلم، فيصر على عرضه 
فـــي لــبــنــان دون اجـــتـــزاء. وفــي 
خطوة أخيرة، تم تبادل رسالة 
عبر المواقع االلكترونية تطالب 
نجيب  اللبنانية  الحكومة  رئيس 
ميقاتي بإلغاء قرار لجنة الرقابة 

ـــــعـــــرض، وُطــــلــــب مــن  بـــمـــنـــع ال
المهتمين التوقيع عليها وإرسالها 
عــبــر الــفــاكــس إلـــى مــكــتــبــه، عــّل 
هـــذا الــتــحــرك يــدفــع إلـــى إعـــادة 
الــنــظــر بــقــرار الــرقــابــة. الكتاب 
التعبير  حرية  أن «تقييد  اعتبر 
وفقاً  والفنانين  المثقفين  لــدى 
السلطة  ومــعــتــقــدات  لــرغــبــات 
الرسمية يشكل عقبة أمام تقدم 
ـــبـــالد وتــــطــــورهــــا». وخــلــصــت  ال
حين  القول: «في  إلى  العريضة 
على  الرقابة  المديرية  تفرض 
أي  إلـــــى  الــــرجــــوع  دون  الـــنـــص 
قانون ينظم هذه المسألة، فإننا 
بــعــرض  تــســمــحــوا  أن  نــســألــكــم 
فيلم «بيروت أوتيل»، وبالتالي 
تعبرون علناً عن دعمكم لحرية 
التعبير اإلبداعي والفني».  وكان 
فريق الفيلم قد أوضح في بيان 
أوتــيــل  بــيــروت  فيلم  أن  ســابــق 
ومستوحى  الخيال،  على  مبني 
من أحداث وردت في الصحف، 
وال  إخــبــاري،  سبق  أي  يقدم  ال 
حـــزب  أو  فـــريـــق  ألي  يـــنـــحـــاز 

لبناني».

١٢ مليون يورو قيمة لوحة لفان كوخ

واتس تجّسد دور األميرة ديانا

الرقابة اللبنانية تمنع «بيروت أوتيل»
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 السالفة
حضارات

 تاريخ ال
أثبت

لوصول 
 وسيلة ل

رح أقوى
أن المس

 

مجتمع.
ير في ال

والتأث

يسربها: سالم ماجد المرزوقي

نبضات شعرية

والدة األرض

هو من يبتدئ الخلق 

وهم من يخلقون الخاتمات! 

هو يعفو عن خطايانا  

وهم ال يغفرون الحسنات!  

هو يعطينا الحياة  

دون إذالل  

وهم، إن فاتنا القتل،  

يمنون علينا بالوفاة!  

شرط أن يكتب عزرائيل  

إقراراً بقبض الروح  

بالشكل الذي يشفي غليل السلطات!  

ڈ   ڈ   ڈ

هم يجيئون بتفويض إلهي  

وإن نحن ذهبنا لنصلي  

للذي فوضهم  

فاضت علينا الطلقات  

واستفاضت قوة األمن  

بتفتيش الرئات  

عن دعاء خائن مختبئ في السكرات  

وبر فع الـبصـمات  

عن أمانينا  

وطارت عشرات الطائرات  

العتقال الصلوات!  

ڈ   ڈ   ڈ

ربنا قال  

بأن األرض ميراث الـتـقـاة  

فاتقينا وعملنا الصالحات  

والذين انغمسوا في الموبقات  

سرقوا ميراثنا منا  

ولم يبقوا لنا منه  

سوى المعتقالت!  

ڈ   ڈ   ڈ

طفح الليل..  

وماذا غير نور الفجر بعد الظلمات؟  

حين يأتي فجرنا عما قريب  

يا طغاة  

يتمنى منكم خيركم  

لو أنه كان حصاة  

أو غبارا في الفالة  

أو بقايا بعـرة في أست شاة.  

هيئوا كشف أمانيكم من اآلن  

فإن الفجر آت.  

أظننتم، ساعة السطو على الميراث،  

أن الحق مات؟!  

لم يمت بل هو آت!!

أحمد مطر

salemmajed١٠@yahoo.com
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