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   دشن بهــا مهرجـــان قطـــر البحـــــري     «2-1»

مــــن أسر  يـــخـــرج  الـــعـــاشـــق أن  ال يــســتــطــيــع هـــــذا 
معشوقته، وال يستطيع أن يمحو من ذاكرته كيف 
كانت اقدامه في مرحلة طفولته البكر تداعب رمال 
السيف، وكيف داعب في مراحله العمرية المختلفة 
"الحدويت مثًال  التقط  البحر، كيف  امــواج  بأقدامه 
واالصـــقـــوع- االصـــــداف" كــيــف داعـــب رفــقــاء الحي، 
وقــطــع الــمــســافــات جــريــا خــلــف زمـــيـــل، كــيــف تأمل 
االشرعة وهي تمخر عباب مياه الخليج، كيف تأمل 
القالف وهو يقوم بعمله المضني في تصليح "بوم" 
على سيف البحر، بعد هذا هل بمقدور هذا النوخذا 
الــقــطــري الــمــعــجــون بــمــيــاه الــبــحــر وحــكــايــا الــبــحــر ان 
يهرب إلى عوالم أخرى؟ ال يستطيع، فقد ارتبطت 
ذاكرته بحكايا االجداد واآلباء ورحلة الغوص بحثًا 
عــن لقمة شــريــفــة، كــمــا ارتــبــطــت ذاكـــرتـــه بحكايا 
الجدات واألمهات في ليالي الشتاء وصراع االنسان 
هــنــا مــع الــبــحــر. صــراعــه مــع ســمــك الــقــرش (اليريور) 
والدول وتجسيد تلك الحكايا االسطورية- بودرياه، 
وعـــشـــرات الــحــكــايــا الــخــرافــيــة، حــــول مــصــيــر بعض 
الغاصة، لذا فمن الصعوبة على هذا النوخذا الهروب 
من تلك العوالم أو أن يلغي من ذاكرته هذا االرتباط 
االزلي مع عالمه الواقعي والمتخيل في آن واحد، عالم 
الطفولة، وعالمه المعاش بل ان امتزاج العالمين ابرز 
ركائزـ ابداعاته، فهو يغرف من معين ال ينضب، ما 
عليه سوى إخراج كل ما هو مرتبط بالماضي حتى 
تتضح الصورة امام ناظريه، البحر بحكاياه وعوالمه، 
ان يلغي هذا  االنــســان ليس بمقدوره  ان هــذا  كما 
االتفاق االزلي من ذاكرته بجرة قلم، لذا فهو ال يهدأ 
إال إذا استحضر تلك الصور واالخيلة وجسدها فوق 
خشبة المسرح، يقطع كل المسافات ليختصرها في 

صراع االنسان والبحر.
عبدالرحمن المناعي ليس هو الوحيد الذي ارتبط 
البحر،  ولحكايا  للبحر  عشقا  االكــثــر  ولكنه  بالبحر، 
ًا بالكاتب االمريكي  كثيرون قد ارتبطوا بالبحر بدء
الشهير ارنست هيمنجوي وحكايا رفقاء رحلة الحياة 
فــي (كـــوبـــا) حــيــث اســتــمــد خــيــوط رائــعــتــه (العجوز 
والبحر) واالديب العربي الكبير حنا مينا في الشراع 
استحضر صور  االعــمــال حيث  مــن  والــدقــل وغيرها 
ولكن  الحصر،  ال  المثال  على سبيل  والبحارة  البحر 
الــنــوخــذا الــقــطــري قــد فــاق الجميع، وكــأنــه قــد وقع 
في اسر ذلك البحار العربي القديم (السندباد) نعم 
المناعي فاق الجميع سواء من ابناء المنطقة أم عبر 
خريطة العالم منذ أن فجر ذات يوم في عام 1975 
اللحظة وضع يده على  الزين) منذ تلك  (أم  رائعته 
هذا الكنز الثر (البحر) واصبح يغرف منه متى ما أراد 
أعماال فنية، ذلك ان معين الحكايا المرتبط بالبحر 
والــبــحــارة والــغــاصــة والــنــوخــذا والــطــواش ال ينضت، 
مــرارا وتــكــرارا عندما اتصدى العمال  وكما اسلفت 
يطرح  ال  اعماله  في  البحر  إن  الكبير،  الكاتب  هــذا 
كــإطــار فــلــكــلــوري فــقــط، ولــكــن هـــذا الــعــالــم الملئ 
بالحكايا واالسرار، معادل موضوعي للحياة، بمقدور 
والنهر،  والسهل  الجبل  من  عوالمه  يخلق  ان  اآلخــر 
المنطقة على وجه  الـــوادي ولكن ألبناء هــذه  ومــن 
الخصوص كان االرتباط االزلي، بهذه الحكايا عوالم 

البحر، بشخوصه واحداثه ومعاناته.
فماذا اضاف في آخر نتاجه تنفيذا، واعني اللؤلؤة- 
بين الدشة والقفال؟ كان الطرح المباشر من قبل 
بعض االشقاء العرب قبل العرض "شو يعني الدشة 
اتمنى وجــود مثل هذه  القفال" كنت  يعني  وشــو 

التساؤل.. بدأت  المعلومات حتى ال يثار مثل هذا 
"الــدشــة معناها هنا فــي هذا  المفردتين  فــي شــرح 
العرض الدخول إلى البحر بحثا عن اللؤلؤ في اعماق 
مياه الخليج" أما القفال- اختصارا رحلة العودة بعد 
حصد اللؤلؤ.. هل فهمت؟ وهكذا وجدت نفسي وانا 

اشاهد العرض الجميل مرتبطا بالشرح والتفسير.
فـــي هــــذا الـــعـــرض الــمــعــجــون بــالــبــحــر وعـــوالـــمـــه ال 
انـــه كالبطل  قــــدره  مـــن  الـــفـــرار  الــمــنــاعــي  يستطيع 
االغــريــقــي الــقــديــم، كــيــف يــهــرب كــمــا اســلــفــت من 
الــبــحــر -عالمه  لـــذا فـــإن  حــكــايــا التصقت بــذاكــرتــه، 
تتشابه  قد  المستقبل،  الحاضر،  الماضي،  الكبير- 
االطروحات، ولكن الشكل مختلف، ففي هذا العمل 
تتكامل عناصر العرض الممسرح من خالل الخروج 
من العلبة االيطالية إلى الساحات والميادين، والنه 
قد حصل على مبتغاه مكان مناسب لتقديم رؤية 
أخرى، واحتفالية أخرى (مهرجان قطر البحري) فقد 
صــاغ شكال آخـــر، مــن خــالل – الــحــي، سيف البحر- 
ووجــــود وســائــط أخـــرى اســهــمــت بشكل كبير في 
المتلقي وبشكل مؤثر وفعال،  إلى  الرسالة  ايصال 
فـــإذا كـــان الــحــي، والــمــهــرجــان يــخــلــقــان تــواصــال مع 
اآلخر، فال اقل من ان يضع المتلقي في ذات االطار 
القديم- رمزًا- وان يتخذ من سيف البحر- مكانا، هذا 
المكان الذي تحول إلى بطل حقيقي إلضفاء روح 
أخرى لهذا العمل االستعراضي الممسرح، من خالل 
هذا الشكل االحتفالي، ذلك ان هذا العمل لوحات 
مــغــنــاة، مــع ان الــعــمــل تــم تــقــديــمــه عــبــر التسجيل 
بــكــل وجدانه  عـــاش  قــد  المتلقي  ان  إال  الــصــوتــي، 
ًا مــن الــــراوي، الــفــنــان الشاب  مــع ابــطــال العمل بـــدء
فهد الكبيسي- عبر هذا الكم من الشجن الجميل، 

عيسى  واداء  عبدالرضا  ناصر  النجم  بالفنان  مـــرورا 
الكبيسي، كل هذا في جو يحاكي الماضي، فلقد 
المكان،  مــن  يخلق  ان  رؤيــتــه  عبر  المخرج  استطاع 
آخــر موازيا  المكان بطال  للحدث، كــان  إطــارا موازيا 
ما  سمه  الواقعية،  الخرافية،  االسطورية،  للحكاية 

شئت.
كــمــا ان ذكـــاء الــمــخــرج قــد حـــدد سلفا مــتــى يتم 
اخشى  كنت  فقد  الممسرح،  الــعــرض  هــذا  تقديم 
المناسب  الوقت  اختيار  ولكن  أمــور،  عــدة  بحق من 
للعرض، كــان اطـــارا آخــر لــوعــي الــفــنــان، فقد كنت 
اخــشــى مــن ازيـــز الــطــائــرات وهـــي تحلق فــي فضاء 
الله، وكنت اخشى من العوامل الطبيعية كاالمطار 
والغبار، أو ظهور القمر في تمام لياليه، او حالة البحر 
بين مــد وجـــزر، ولكن فريق العمل قــد وضــع نصب 
ان خرج  فــكــان  االحــتــمــاالت سلفا،  أعينه كــل تلك 

العمل في اطار متكامل.
اعود إلى اختيار المكان، واعني سيف البحر، هذا 
كــان يشاهد  الـــذي  العربي  للمتلقي  اعــطــى  االطـــار 
العرض ويتعرف على ماضي المنطقة بعدا فكريا، 
ولذا فإن هذه االسئلة من قبل العديد كانت طرحا 
غــريــبــا، هـــل حــقــا كــنــتــم هـــكـــذا؟ هـــل هـــذا جـــزء من 
ماضيكم؟ إذًا الرسالة قد وصلت إلى اآلخــر بشكل 
جميل، وهذا هو المطلوب، ليس الن ما قدمه الفنان 
المناعي درس جغرافي او شرح تاريخي. ولكن الن 
الغاية من استحضار الماضي شكل ابداعي تتكامل 
كــل عــنــاصــره كــي يفسر اآلخــــر، كــيــف تغلب ابناء 
المنطقة عــلــى كــل الــصــعــوبــات وكــيــف غــيــر ظهور 
النفط معالم هذه المنطقة، وكيف اسهم االنسان 
هنا في تجسيد واقعه المعاش في ظل ظروف في 

غاية الصعوبة، كانت االسئلة تطرح كيف قاومت 
بيوت الطين، ملوحة البحر، والعواصف، قلت ان هذه 
البيوت  هــذه  المنطقة،  تــاريــخ  على  شاهد  البيوت 

خلقت تواصلها مع السيف وذاكرة االجيال.
اعود إلى المكان، الديكور الحي والواقعي في آن 
واحد، هذه البيوت اضفت لونا آخر على المشهدية، 
التقليدي  العمل من االطــار  واعتقد ان خــروج هــذا 
والحكائي المكرر كان اختيار المكان، حيث ساهم 
فـــي تــجــســيــد فـــرجـــه مــســرحــيــة، هــــذا ال يــعــنــي ان 
الديكور كان فقط البطل االوحد، ولكن كل شيء 
كان متوازيا مع االحداث وسرد الحكاية عبر الراوي 
الكتلة  هــذه  المخرج  وضــع  لــمــاذا  ادرى  وال  المتميز 
لم  ولماذا  (المصطبة)  واعني  المتفرج  امــام  الصماء 
يستعض بالدكة الخشبية مثال الدكة االسمنتية؟ 
ذلك ان الدكة والمصطبة اعاقت الرؤية، فاذا كان 
المخرج قد استعان بالدكة في المشهد االول، فان 
استخدامه للمصطبة كان فقط لثوان عندما حضر 
كل من (عناد- راشد) كي يستريح كالهما لثواني، 
كــان الــغــاء هــذا االطـــار ال يؤثر على سير االحداث، 
لــم يسهم بأي  والــمــتــواضــع  الــســريــع  المشهد  فــهــذا 
شــكــل فـــي االطـــــار الـــعـــام لـــالحـــداث كــمــا ان الدكة 
البدء، ولو كان متحركا ألعطى فسحة  قدمت منذ 
أن يقدم  الحركة، والستطاع  للممثل في  حقيقية 
الــلــوحــات بشكل أكــثــر تــأثــيــرًا أمـــام المشاهد،  كــل 
عبدالرضا  -نــاصــر  الــطــواويــش  (شــيــخ  مشهد  فبعد 
مع النوخذا والغاصة لم يستغل المخرج هذه الكتل 
الصماء، هل هذه الكتل ال يمكن الغاؤها!! هل هذه 
الكتل مبنية ألعمال اخرى!! جائز.. ومع هذا فإن هذا 
ولكن  االخـــرى،  العناصر  لم يقلل من جمالية  األمــر 

والحميمية  التواصل  هــذا  خلق  قــد  العمل  هــذا  الن 
العديد من  التفكير في  المتلقي فكان االجــدر  مع 
اجمل  فــي  وتــقــدم  الــصــورة  تكتمل  حتى  العناصر 
اطـــــار، إن وجـــــود الــكــتــلــة الــمــتــحــركــة والشـــــك كان 
سواء  أوًال،  المؤدين  لكل  الحركة  رســم  في  يسهم 
اتساع  أو  والفتيان)  (البنات  المجاميع  تحريك  في 
الرؤية لمن يجلس في آخر الصفوف، هذا ال  مدى 
المخرج،  اخترعه  أمــر  والدكك  المصاطب  ان  يعني 
ال، فهذه المصاطب والدكك، كانت خاصية لبيوت 
االثرياء وامام بعض الجوامع كملتقى لتجمع بعض 
االفراد، أو لتبادل المصالح او االحاديث وغيرها كما 
قد  التليفزيونية  الــدرامــا  عبر  الخليجي  المتلقي  ان 

اكتشف كل ما هو مرتبط بماضي االيام.
إن العرض المسرحي الغنائي االحتفالي، اللؤلؤة، 
بين الدشة والقفال وان ارتكن إلى الماضي البعيد، 
إال ان الصورة في اطــاره االستعراضي أمر في غاية 
االهمية، ليس فقط النه خرج من العلبة االيطالية، 
ولــكــن النــه اعــطــى هــذا االنــطــبــاع لــآلخــر، عبر احياء 
نماذج حياتية عاشت في ماضي االيام، نعم النوخذا 
ـــطـــواش ومـــآســـي الــبــحــر كــانــت حـــاضـــرة فـــي جل  وال
اعمال المناعي، ولكنه في اللؤلؤة- الدشة والقفال- 
هو صائغ ماهر، بمقدوره ان يأخذ من نفس االطار، 
شكال مغايرًا باضافة بعض االبهار، وهنا نجده قد 
بــســيــطــة، ضياع  فــالــفــكــرة  الـــعـــرض،  خــلــق تكاملية 
قـــرط يــخــص ابــنــة شــيــخ الــطــواويــش، والــبــحــث عنه 
النــه يحوي لــؤلــؤة نـــادرة (لــؤلــؤة ســـوداء) وألن شيخ 
الطواويش يلعب دورًا مهما في هذا المجتمع، فكان 
البحث  النساء  االطفال،  الرجال،  الجميع،  على  لزاما 
عن (القرط) ولقد تجسد عبر مشهد البحث العالقات 
االنسانية، ذلك ان الثري في هذا العمل ال يمارس 
سلطاته في اطار البطش والقوة، ولكن هو جزء من 
نسيج المجتمع- المسالم- كما ان هذا الثري يمد يد 
المجتمع،  ابناء  من  اآلخرين  إلــى  والمساعدة  العون 
وخير دليل عندما يحضر ذلك البدوي (عناد) الذي 
يرتبط بالبر كعالم خاص به كي يلتحق بعوالم البحر 
بحثا عن لقمة شريفة وان يكون ضمن ركب البحارة 
موقفا  نجد  هنا  عفيف)  (أحــمــد  الــنــوخــذا  فيرفضه 
مــغــايــرا مــن شــيــخ الــطــواويــش، حــيــث يــأمــر النوخذا 
ان يلحقه بركبه ومــن ثم يكون (عناد) في نهاية 
البنة  والمطلوبة  الــنــادرة  اللؤلؤة  يجلب  من  العرض 
والنوخذا  الطواش  الطواويش، إن شخصيات  شيخ 
العمل  في الدشة والقفال األكثر إنسانية في هذا 
األخرى،  المناعي  اعــمــال  فــي  الشخصيات  جــل  عــن 
بعض  لــدى  والــجــور  والظلم  القسوة  شاهدنا  حيث 
االنسانية  النزعة  ولكن  االعمال  نماذجه في سابق 
(عناد)  فعندما يصمم  العمل،  هذا  تغلف شخوص 
على التحدي، ويعرض نفسه للخطر، ال يجد النوخذا 
التمر كي  الماء،  القلص،  ان يمنح (عناد)  مفرا من 
يبدأ رحلة البحث، مع معرفته ان هذا االنسان يعرض 
ذاته للخطر، ولكن مع هذا فان (عناد) يقتل الوحش 
الذي اخاف الجميع (االخطبوط) ويحقق حلمه وحلم 
شيخ الــطــواويــش فــي آن واحـــد، هــذا باختصار جل 
موضوع هذا العمل- الممسرح- وباختصار عبر عشرة 
الراوي-  عبر  بعضها  الــقــصــر،  بــالــغ  بعضها  مشاهد 
المحلي،  الــفــلــكــلــور  مــن  لــوحــات  وبعضها  الــمــنــشــد، 
وبعضها عبر السينما، ولعل اجملها مشاهد عناد في 
(الدشة)  صراعه مع االخطبوط، بعضها ايضا رصد 

عبر ادخال (الجالبوت) الى البحر.

التي يصدرها  اإلليكترونية،  الروائي  لمجلة   في مطالعتي 
الروائي العراقي سعد هادي، من مهجر بعيد،  وبإمكانيات 
محدودة، ودأب مستمر، وتجديد شبه يومي، الحظت وجود 
عشرات األسماء العراقية في مجال الرواية والقصة، لم أكن 
أعرفها من قبل ، ومعظمها أسماء جديدة بدأت تبدع في 
ظــل الــظــروف األخــيــرة الــتــي يمر بها الــعــراق. وفــي الفصول 
الهم  الــجــدد، تجد  المبدعين  هــؤالء  روايـــات  مــن  المقتطعة 
العراقي واضحا، وكثيفا، وفيها روايات تسجيلية لما يحدث 
كــل يــوم هــنــاك، إضــافــة إلــى مصطلحات جــديــدة ومناخات 
مختلفة لم تكن لتتوفر في األدب العربي لوال الحرب وما بعد 

الحرب التي لم تنته حقيقة ولكن تحولت إلى سعر يومي.
أمــام جيل   ، أمــام تجربة كتابية عربية جــديــدة  نحن إذن 
جديد بمواصفات أخرى وأقالم أخرى ، وأدب مختلف كلية، 
يبدو انقطاعه التام عن األدب القديم الذي كتبه الرواد ومن 
أتى بعدهم من المحدثين. هنا ما يحكم النص ليس العالقة 
بين المواطن والمحتل ، ونظرة المواطن لآلخر فقط ، كما 
مراحله، من  الحديث في شتى  الفلسطيني  األدب  يطالعنا 
شعر وقصة ورواية، وحتى رسم ونحت ورسوم كاريكاتورية، 
أن  ورعــبــه  الكاتب  الــخــاص،  ودمــه  الكاتب  بين  هنا  العالقة 
إلــى مــالذ آمن  يعيش وســط الــدم،ويــمــوت يــومــا، أو يهاجر 

ويموت عشرات المرات.
ــعــل تــجــربــة شــاكــر نــــوري فـــي عـــدد مـــن الــــروايــــات مثل  ول
المنطقة الخضراء، وكالب جلجامش، وتجربة علي بدر في 
حارس التبغ، يمكن أن تفتحا نافذة إللقاء نظرة على الداخل 
اإلبداعي في العراق، شاكر نوري وغيره من األسماء الجديدة 
الــيــومــي والــمــعــاش ومــا يمكن أن  مثل عـــواد عــلــي، يكتبون 
يكون وال يكون، وعلي بدر في حارس التبغ، يتناول قضية 
إلــى حد  الــعــراق، وينجح  بما يحدث في  الهويات، ويربطها 
الواضحة  والــصــنــاعــة  والــقــصــديــة،  التعسف  بــرغــم بعض  مــا، 
في الرواية، إلى إلقاء ضوء على الصراع القائم بين العراقي 

والعراقي، أي العراقي ودمه الخاص.
التي تصدر  الــروائــيــة  الكتابات  مــن  الهائل  الكم  فــي ظــل 
يوميا، ولكتاب في معظمهم غير جديرين بكتابة الرواية، ال 
يتقنون فنونها، وإنما انساقوا وراء موضة كتابتها، والبريق 
التجربة  هــذه  تضيع  أن  يمكن  بانتشارها،  يتوهمونه  الــذي 
إبداعا متميزا،  الجسيمة  األحــداث  ما تصنع  المهمة، ودائما 
الشأن، مثل  إليها في هذا  الرجوع  ولنا مراجع كثيرة يمكن 
الثورات الشعبية، وانتشار األوبئة، والمقاومات، هذه صنعت 

أدبا كبيرا لدى شعوب شتى . 

  رؤية نقدية    رؤية نقدية  
بقلم :

د. حسن رشيد

     اذكريني حبيبتي .. اذكريني 
اذكريني إن شئت أو ال تذكريني 

في القرب أتوق إليك 
وفي البعد يزداد حنيني

قربيني منك قربيني
واذكريني 

فلتذكري أيام كنا سويا
نطوي من آالم البعد طيا

تنثري األلحان 
من فم عذب وريا

فلتذكري حبيبتي أوال تذكري شيا
هل تذكرين ؟ كم سهرنا  

كم ذهبنا صوب ألحان الخيال
ورسمنا في كلينا 
كل معنى للجمال 

يتناءى في حياء عن دروب االنحالل
كم لمست فيك عطفا

وبشاش الوجه عفوا
أين أنت اآلن لطفا

لم تتركي إال الخيال !!
طمئنيني .. خبريني 

فإن ضقت بي ذرعا 
في التناسي مرغيني واسحقيني 

واقـتليني
إن استطعت ...  خبريني .

مدرسة لغة عربية .. مدرسة الكرعانة 

اذكرينياذكريني
شعر / فتنه شداد

م إلهام شاهني      مهرجان املسرح العربي يكرِّ
ونهاد صليحة والشاعر اإلماراتي إسماعيل عبدالله 

 القاهرة - عبدالناصر عبدالمنعم 

المسرح  لــمــهــرجــان  الــثــامــنــة  الـــــدورة  تختتم 
الــعــربــي أعــمــالــهــا يـــوم امـــس االحـــــد   بمسرح 
العرائس بالقاهرة.. يكرم المهرجان عددا من 
مقدمتهم  فــي  والــعــرب  المصريين  الفنانين 
إلــهــام شاهين ونــهــاد صليحة وفــوزيــة مهران 
اإلماراتي إسماعيل عبدالله، وكانت  والشاعر 
إدارة المهرجان قد كرمت على هامش فعاليات 
المهرجان الفنانة سهير البابلي وتهاني راشد 
وليلى علوي وتيسير فهمي ونبيل الحلفاوي 
وعــبــدالــعــزيــز مــخــيــون ورضـــا الــجــمــال ومحمود 
القلعاوي وصفية العمري ونبيلة عبيد ورياض 
الخولي من مصر، كما تم تكريم مجد القصص 
الــجــســمــي مـــن اإلمــــــارات  مـــن األردن وأحـــمـــد 
وقاسم مطرود من العراق ومشهور مصطفى 
الرفاعي من الكويت  مشهور من لبنان وبــدر 
وجــمــال عــبــود مــن ســوريــا وأحــمــد الــهــزيــل من 
الــســعــوديــة وزيــنــاتــي قــدســيــة مــن فلسطين 
خليل  وسعاد  المغرب  من  البهجاحي  ومحمد 
من ليبيا ويحيى الحاج إبراهيم من السودان، 
وترأس لجنة التحكيم المخرج المصري الكبير 
مــن حسين  تشكلت  الــتــي  عبدالحليم  أحــمــد 
العزبي من مصر وجمال عبود من سوريا وسارة 
العسيري  وإبراهيم  العراق  السهيل من  طالب 

من السعودية وغيرهم.  شارك في المهرجان 
20 عرضا مسرحيا منها 12 مسرحية مصرية 
و8 مسرحيات عربية واختارت لجنة المشاهدة 
برئاسة عمر دوارة هذه العروض العشرين من 
الدول  ضمن 162 عرضا مسرحيا من مختلف 
والعروض  المهرجان  إلدارة  تقدمت  العربية 
المصرية التي تم اختيارها من فرقة الهواة في 
المسرح الجامعي والمدرسي والعمالي ومراكز 

الشباب وفرق األقاليم هي " منين أجيب ناس" 
لنجيب سرور والبروفة، وجيفارا مات وطقوس 
ورحــلــة الــثــأر والــحــب والــجــالد والــظــل العظيم 
وملحمة السراب ومين المسؤول ونــاس النهر 
وألــــوان الطيف واإلســكــنــدر والــدخــان وأخبار 
المسرحية  الــعــروض  من  وغيرها  الثامن  اليوم 
ومن ضمنها نصوص لكبار الكتاب المسرحيين 
أمثال سعد الله ونوس ونجيب سرور وميخائيل 

رومان باإلضافة إلى أعمال شباب المؤلفين.
حازت بعض هذه العروض على استحسان 
الجيد،  بمستواها  وتميزت  الجمهور  وإعجاب 
الــهــام والـــذي أصبح  يذكر أن هــذا المهرجان 
المسرح  مهرجانات  خريطة  في  محوريا  جــزءا 
الــعــربــي انــطــلــقــت أنــشــطــتــه األولــــى مــع بداية 
رئاسته  على  وتوالى   2001 الجديدة  األلفية 
كل من الدكتورة هدى وصفي وهاني مطاوع 
مــحــمــد صــبــحــي ود. ســـامـــح مهران  والـــفـــنـــان 
رئاسة  وتــوالــى على  ياسين  والــفــنــان محمود 
لجان التحكيم كل من الفنانين حمدي غيث 
أردش ومحفوظ عبدالرحمن ومحمود  وسعد 
الشرقاوي،  وجــالل  األلفي  ومحمود  الحديني 
ــــى فعاليات  إل األنـــشـــطـــة إضـــافـــة  وتــضــمــنــت 
الــمــهــرجــان بــعــض األنـــشـــطـــة الــفــرعــيــة منها 
تنظيم معرض للديكورات المسرحية ومعرض 

للكتاب.  

إسماعيل عبداهللا 

 «مكان ملمارسة الحلم »  للروائي العراقي صالح صالح 
 لــلــروائــي الــعــراقــي صـــالح صـــالح صـــدرت فــي القاهرة  
وضمن سلسلة إبداعات الحضارة ، مجموعته القصصية 

( مكان لممارسة الحلم ) . 
 تضم المجموعة بغالفها الملون قصصا كتبت   على 
مدى عقد كامل ، تصور البؤس الذي فرض على العراق 
وعن الحروب المريرة التي اشترك فيها أبناء العراق مع 
اإلنسانية  للروح  انفجارات  من  الحروب  هــذه  ماتشكله 

وانسحاقها تحت وابل الموت .  
في المجموعة أيضا نصوص عن الحصار االقتصادي 
. وقصص عن مطاردات سياسية وعن جنود غيبتهم 
الحرب وعن زوجــات بائسات وعن أحــالم أطفال وجوع 
وعـــــري شــخــصــي وحـــيـــاة تــتــجــه إلــــى الـــكـــارثـــة دون أن 
تسمع  أن  ودون  األمــهــات  لهدهدات  البشرية  تستمع 

القيادة السياسية في العراق - وقتذاك - ألحالم الموت 
والالمعنى التي اتجه لها الشعب .

 مـــن مـــيـــزات الــقــصــص ، أنــهــا كــتــبــت داخــــل العراق 
ومــعــاصــرة لــلــحــدث اإلنــســانــي وهـــنـــاك قــصــص كتبت  
التي  السياسية  الرقابة  من  للتملص  التمويه  بطريقة 
كانت مفروضة زمــن السلطة السابقة وهــو أسلوب لجأ 

إليه الكثير من الكتاب والشعراء في العراق وقتذاك.  
يذكر أن منشورات الحضارة في القاهرة ،هو مشروع  
يتولى مسؤولية  الــعــراقــي سعد جاسم  للشاعر  ريـــادي 
رئـــاســـة الــتــحــريــر فــيــه الــنــاقــد خــضــيــر مـــيـــري ، وسبق  
الكتب   مــن  مهمة  مــجــمــوعــة   ، أصـــــدرت  أن  للمؤسسة 
الشعرية والقصصية ضمن سالسلها فيما تعد  لمشروع 

الغالفجديد في سلسلة الرواية والمسرح والفلسفة . 

 الـلـــؤلـــؤة .. بني الدشة والقفال وعشق املناعي للبحر  الـلـــؤلـــؤة .. بني الدشة والقفال وعشق املناعي للبحر 



 في الجزء الثاني من رؤيته النقدية لعرض اوبريت الؤلؤة 
بين الدشة والقفال يواصل الدكتور الزميل حسن رشيد 

قراءة العرض فيقول فيه :
المشهد األول: عبر المكان- البطل- في هذا العرض يضعنا المؤلف- 
القيمة االساسية  اننا نعرف  الحدث- ومع  المناعي في قلب  المخرج 
لكل اعمال هذا الفنان إال ان االيحاء بالمكان- قديما- ودخول الراوي 
(فهد الكبيسي) بصوته الشجي يأخذنا إلى عالم األمس، حيث يسرد 
حكايا الماضي البعيد، حكايا الغاصة الراوي هنا –راوي عصر- فهو 
ينطلق عبر األزقة واألحياء القديمة إلى سيف البحر، حيث الموسم 
قــد بــدأ، والــكــل فــي انتظار لحظة االنــطــالق (الــدشــة) هنا نسترجع 
االنشودة  وتلك  سيزيف،  الفائز-  محمد  رائعة-  عبر  البحار-  حكايا 
الــخــالــدة بــصــوت شـــادي الخليج، مــن الــحــان غــنــام الــديــكــان (اركبت 
البوم والسمبوك والشوعي الكبير- هل ذقت زادي في المساء على 
حصيد.. الخ) هنا ايضا مبدعان في هذا العمل، ساهما بشكل كبير 
الرؤية  المناعي صاحب  كــان  فــإذا  المشاهد،  جــل  جمالية  خلق  فــي 
االساسية، فان الدور المنوط بفيصل التميمي، دور مهم ومؤثر في 
االبرز  المساهم  وهو  الحركي،  والتعبير  وااللحان  الموسيقى  صياغة 
العناصر في هذا  تكاملية  الــصــورة في  ايصال  واالمــيــز في جمالية 
الكبيسي،  فهد  الشاب  للفنان  الالفت  الحضور  عن  ناهيك  العمل، 
حتى ان جل المشاهدين لم يشعروا ابــدا بأن العمل "بلي بــاك" ان 
فيصل التميمي، وفهد الكبيسي عنصران لعبا دورا هاما في التأثير 
على المتلقي، والملحن الموهوب، وان استعان بالكنز الكبير واعني 
العرض، بل يمنحه  الفلكلوري لاللحان، إال ان هذا ال يعيب  االطــار 
قيمة أخرى، فلقد سبق ان اعاد تشكيل هذه االغاني ومنحها روحا 
تجديدية كل من الفنان غنام الديكان، عبدالعزيز ناصر، ولكن في 
اطار المسرحة، والغنائية، اضاف فيصل التميمي الشيء الكثير، ولعل 
المشهد  في  يواصل عطاءه  الــذي  الفنان  لهذا  العمل شهادة  هــذا 
المسرحي بوعي حقيقي لمتطلبات العرض المسرحي كما ان اختيار 
فــيــصــل الــتــمــيــمــي ألصـــــوات قــطــريــة مــثــل فــهــد الــكــبــيــســي، عيسى 
الكبيسي، جاسم المنصوري، سعد حمد، سعود جاسم، ريانه، اسماء 
درويش، قد جانبه التوفيق في صوت واحد، ولكن الجميع كانوا في 
مستوى مسؤولية العرض، هذا االمر يحسب للملحن الذي لعب هذا 
الدور المؤثر والفعال، وإذا كان المخرج، المؤلف- المناعي قد وفق 
كثيرا في اختيار نجوم اللعبة (شيخ الطواويش، ناصر عبدالرضا عبر 
الطواش، أحمد عفيف  المال في دور  الكبيسي، صالح  اداء عيسى 
في دور النوخذا عبر اداء جاسم المنصوري، وعناد (جاسم السعدي، 
عبر صوت سعد حمد) فإن الجميع قد شكل اطارا تكامليا في كافة 
إيمان  المؤدون ومنهم فرج سعد، ريم عبدالرحمن،  العناصر، سواء 
دياب، محمد حسن، علي ربشة، عبدالله البكري، علي سلطان، حتى 
فالح فايز في لحظة عابرة، أو نجوم اللعبة، أو فريق العمل في اطار 
التقنيات باشراف االستاذ شريف حشيشو، والمشاهد وان لم يتذكر 
تلك  واستحضار  الشعبية،  اللوحات  ان  إال  المشاركين،  جل  اسماء 
االغاني واالهازيج قد ساهمت وبشكل مؤثر في اعادة الذاكرة الى 
ال  العمل  هذا  نجاح  فان  لذا  المتعاقبة،  واالجيال  المحلي،  المتلقي 
يمكن ان يرتبط بفرد ما، فقد ساهم في هذا اإلطار المناعي الكاتب 
والــمــخــرج، وفــيــصــل الــتــمــيــمــي- الــمــلــحــن مــع فــهــد الــكــبــيــســي، وكان 
الشريك الثالث المكان هذا المشهد ينتهي، عبر تواجد الغاصة في 
الساحة بعد ان اخذ الجميع (السلفه) بمن فيهم ذلك البدوي (عناد 

مع رفيق رحلته السيب راشد (فرج سعد).
الرحلة  مــآســي  الــــراوي  غنائية ينشد  رائــعــة  فــي  الــثــانــي:  المشهد 
القادمة، الملح االجاج، والتعب وبارقة االمل، هل يعود الغواص ام 

مــن كــل كنوز  اثمن  هــو  مــا  يأخذ  العطاء  مقابل  يلقى حتفه، فهو 
االرض، يأخذ انسانية االنسان ويسرق روحه.

الــراوي واقع الحال في مجتمع تلك الفترة  الثالث: يسرد  المشهد 
البحار  الغاصة  للقمة شريفه، كان  الذي يدفع االنسان حياته ثمنا 
يــقــومــون بــتــوديــع االهــــل والــســفــن راســيــة تنتظر الــمــبــحــريــن فوق 
ظهورها في رحلة الشهور االربعة، والنساء في هذا المشهد يكملن 
الصورة، لحظة الفراق، الصمت، الصبر، البكاء، وترديد إحداهن تلك 
الغوص) تلك االغنية  رايحين  (ما بروح وياكم.. يا  الحزينة  األغنية 
التي رصدها في حياتنا الغنائية فيما بعد الفنان القدير عبدالعزيز 
ناصر، بعد ان اعاد تجديدها عبر ضمير الشعب، وهنا اعاد لها الحياة 

عبر مشهدية بالغة العمق الفنان فيصل التميمي.
المتمثل  الــواقــعــي  يــمــزج  المناعي  عبدالرحمن  الــمــخــرج  كــان  هنا 
السينما، لحظة  بالمتخيل عبر االستعانة بفن  السيف واالهالي  في 
مغادرة السفن للشواطيء، مبحرة نحو االمل، السفن تشق عباب الماء 
المجهول بحثا عن دانة تزين جيد  للراحلين نحو  واالهالي يلوحون 
الوداع  المخرج يعود مرة أخــرى ليضعنا بعد  الغواني، ولكن  إحــدى 
في اطار الواقع، عبر لعبة تمارسها الفتيات (الخبصة) واثناء اللعب 
المؤلف  يضعنا  هنا  الثمين  قرطها  ترجيتها-  (هيا) ضياع  تكتشف 
احتفاليا، فعند هذه  مــا يعني شكال  كــان  فـــإذا  الــحــدث،  قلب  فــي 
النقطة يحدث التحول، ذلك ان (هيا) تخبر والدها شيخ الطواويش 
بفقدانها هذا (القرط الثمين والذي يخص والدتها) وهنا نجد صورة 
التعاون  االيــثــار،  الحب،  نجد  الفترة-  تلك  مجتمع  في  التكاتف  من 
وكـــل الــمــفــردات الجميلة لــذلــك الــعــصــر، والــمــخــرج الــفــنــان ال يترك 
الفرصة، الن يستحضر صورة أخرى لما كان مثل مشهد نخل الرمل 
من قبل النساء، واستحضار نماذج حياتية منهم ذلك االعمى الذي 

يحلم باعادة القرط!! 
المشهد الرابع: من يتابع حركة االبداع في اطار استحضار البحر، 
ذاكــــرة بعض  كــمــا سجلها  الــعــالقــة  ان  الــغــاصــة يكتشف  ــنــوخــذا  ال

المبدعين ذات محور احــادي، طغيان اصحاب رؤوس االمــوال على 
االجراء، وكثيرا ما اختلفت معهم، ذلك ان صاحب السفينة النوخذا 
أو الطواش كان يدفع قبل (الدشة) والربح والخسارة في علم الغيب، 
حتى الفنان القدير الصديق عبدالرحمن المناعي، كان يلقي بظالل 
هذا االمر على شخوصه (صدام أو صراع الطواش/ النوخذا مع الغاصة) 
للقهر االجتماعي وصورة  الــنــمــاذج صــورة مجسدة  كــان طــرح هــذه 
المناعي  يقدم  مرة  اسلفت وألول  هنا كما  ولكن  والطغيان،  للظلم 
نموذجه االنساني، فشيخ الطواويش يحبه الجميع وهذا ما ينطبق 

على النوخذا (أحمد عفيف) وخير دليل مشهد (عناد).
أما حزن (هيا) فحزن عميق، وهنا ال يجد شيخ الطواويش مفرا سوى 
االستعانة بالحكيم (علي سلطان) الذي ادى هذا الدور القصير، فهو 
الجندي المجهول الذي ال يتورع عن االسهام في كل اعمال فرقته، 
ويقترح الحكيم ان من يجلب الدانة المطلوبة فان هذا االمر سيكون 
بمثابة مهر (لهيا) ذلك ان الحكيم على معرفة اكيدة ان هذا االمر 
من رابع المستحيالت، والوحش قابع في االعماق، والموت مصير من 

يقترب منه.
السفن  عــبــر  والمتخيل  ــواقــع  ال بــيــن  آخـــر  مـــزج  الــخــامــس:  المشهد 
(لقطات سينمائية)  البحر،  البعيد في عرض  المدى  في  المتوقفة 
اللؤلؤ،  التي حصدت  السفن  مــن بعض  االقــتــراب  الــطــواش  يقترح 
وينتهي المشهد بنقل االخبار (اخبار الديرة) وحالة (هيا) ابنة شيخ 

الطواويش.
الــمــشــهــد الـــســـادس: تــأكــيــد عــلــى حــالــة (هــيــا) وضــيــاع (الترجية- 

القرط).
المطلوبة ودعوة  الدانة  السابع: تصميم عناد على جلب  المشهد 

النوخذا لعناد بالتوفيق.
تلك  استحضار  البحر،  من سيف  بالقرب  التجمع  الثامن:  المشهد 
ومازالت  عاشت  التي  االغنية  تلك  الحنايا)  (ام  الفلكلورية  االغنية 
تعيش في ذاكرة الشعب، وتأكد هذا بعد ان طورها سابقا الفنان 
عبدالعزيز ناصر، ولكن جمالية اللحن هنا في هذا المشهد يحسب 
المشهدين  فــي  المخرج  كــان  واذا  التميمي،  فيصل  اآلخــر  للمبدع 
السادس والسابع قد اعتمد على السينما في ايصال الصورة، فهنا 
رحلة  من  السفن  عــودة  لحظة  على مشهد سينمائي،  يعتمد  ايضا 
الغوص ويمزج بين كل الفنون- الخيال بالواقع- لهفة االهالي بهذا 
االمر، ومع هذا فان حزن (هيا) ووالدها شيخ الطواويش حزن عميق، 
الن السفن عادت وال احد قد جلب الدانة المطلوبة، هنا يستحضر 
النوخذا (أحمد عفيف) ذاكرته ويقول ان البحار (عناد) قد ذهب مع 
(الله يرحمه)  الدانة، فيعقب شيخ الطواويش  السيب راشــد، لجلب 
ولكن المفاجأة الكبرى عودة (راشد- السيب) واعالنه ان (عناد) حي 

ولم يمت!!
المشهد التاسع: ان تكامل العناصر في هذا العمل، واالعتماد على 
التقنيات وبخاصة التصوير السينمائي، خلق شكال آخر لهذا العمل، 
القارب الصغير، رحلة كل من عناد وراشد، القلص الصغير، واالعتماد 
البحر، كيف  إلى  المجداف ولكن (عناد) وهو يدخل ألول مرة  على 
عــرف مكان الــوحــش؟ (مــا علينا) كــان المشهد جميال ومــؤثــرا لحظة 
صراع عناد مع االخطبوط وكان جاسم السعدي مقنعا ومناسبا ألداء 
هذا الــدور، واستطاع ان يضع المتلقي في لحظات الترقب، وجسد 
لرفيق  (عــنــاد)  يــصــرخ  واخــيــرا  بــه،  المحدق  والخطر  الــخــوف  لحظات 

رحلته: ذبحته، ذبحته.
المشهد العاشر واألخير: عودة عناد بعد ان جلب الدانة المطلوبة، 
فكيف يتصرف شيخ الطواويش والحكيم؟ الموقف محرج، هنا يقول 
شيخ الطواويش للحكيم (حلها يا حكيم) ويسمعه عناد، وفي مشهد 

بالغ الجمال يطلق عناد لعقيرته العنان فينشد:
ابيك ترخص لي يا عمي

شوقي زاد لحضن أمي
وها لحصابي اللي بيديني

مهر شوقي لبنت عمي
الــذي يسرد انه يستحضر صور  الــراوي  وينتهي المشهد بصوت 
الماضي (الخوف، المعاناة، المحار، السفر وعدم العودة) ثم يرتفع علم 

هذا الوطن خفاقا في الشاشة مع صورة الرمز األمير المفدى.
عبدالرحمن المناعي، عبر هذا العمل وفريق عمله وضع المتفرج في 
عوالم أخرى، فلم يكن الهدف استحضار صورة فلكلورية فقط، أو 
استحضار الماضي وسرد بعض الذكريات، ومآسي الغوص، ولكن ان 
يكون المتلقي.. نعم المتلقي جزءا من اللعبة، وشاهدا على االحداث 
المكان كــان بطال في  المكان، نعم  فــإن  لــذا  بالمنطقة،  التي مــرت 
العرض، بطال موازيا البداعاته، وابداعات فيصل التميمي والبطاله 
الــطــواش، وكــل فريق  الطواويش،  الـــراوي، شيخ  الذين يتحركون، 
العمل استطاع الجميع عبر (حدوته) يستحضرها دائما المناعي وفي 
كل اعماله واعني (حكايا البحر، الغاصة، النوخذا، الطواش ومعاناة 
رجال تلك المرحلة) ان يقدم هذه المرة صورة جميلة لماض رحل ولن 
يعود ابدا ولكن ذكراه خالدة في ذاكرة من عاشوا في تلك المرحلة 
ان االحداث  ابراهيم) ومع  (ابو  الكبير  الفنان  الخصوص  وعلى وجه 
قدمت عبر التسجيل الصوتي، إال ان حضور الفنانين امثال (ناصر 
حاضرا،  كــان  العمل)  وفريق  عفيف  واحمد  المال  وصــالح  عبدالرضا 
يكفي ان يكون التأثير عميقا، وان تترقرق الدموع في المآقي عند 
انتهاء العرض، ذلك ان الحكاية القديمة قد اتخذت منحى آخر عند 

تجسيدها هذه المرة عبر تالحم كل العناصر.
الفنان عبدالرحمن المناعي، هذا الحاوي الشهير- يتالعب بنا في 
كــل مــرة، هــذا الحكاء يسرد علينا فــي كــل مــرة قضايا البحر، يزيد 
العمل وان خلق  ويضيف، ومع هذا فنحن ال نمل من حكاياه، هذا 
جماعي،  نجاح  النجاح  ان  إال  الكبير  القطري  المبدع  هــذا  مشاهدة 
فقد ساهم الجميع في خلق الصورة، وادى الجميع دوره المنوط يه، 
كان فيصل التميمي فارسا يقطع مسافات حلمه في تحقيق انجاز 
موسيقى متميز عبر الحانه، يحسب اضافة حقيقية في مشوار حياته 
التجربة،  الفنان ركــن اساسي في نجاح هــذه  الفنية، إن جهد هــذا 
وكان اختيار الفنان المناعي له تجربة ثرية فقد استطاع فيصل ان 

يمزج معاناة البحارة وقضايا ومآسي االمس عبر الجمل اللحنية.
ساهم والشك في اثراء االمر تألق االبن العزيز فهد الكبيسي، هذا 
الصوت القطري الذي يقطع في كل يوم كل مسافات االلــق، وان 
يفرض ذاته عبر االحترام والتقدير على الساحة الفنية محليا وعربيا، 

كيف ال، وهو صورة للتواضع الجم والموهبة الصادقة.
فــي ساحتنا  الكبيسي  الــفــنــان عيسى  مــع  الــفــرســان  أبـــرز  فأصبح 
الفنية، هذا ال يعني ان اآلخرين لم يــؤدوا أدوارهـــم، يكفي الجهد 
المبذول في ايصال الصورة للمتلقي من قبل الفنان القدير ناصر 
عبدالرضا، او هذا الدور المختصر للفنان الكبير صالح المال، الجميع 
كانوا نجوما في هذه اللعبة، اما المكان فحدث وال حرج، كان الضلع 
الثالث أو الرابع في صياغة الدشة والقفال، عفوا، الصناعة القطرية 
بهذا  نفتخر  أن  البــد  إذًا  المائة،  في  مائة  بنسبة  المحلي  واالنــتــاج 

المنجز القطري الجميل.
ملحوظة: ماحك جلدك مثل ظفرك.. مع االســف هنا دعــوات من 

قبل البعض ان يحك جلدنا اظافر الغير.. وهناك المستفيد!!
 dr.hassan_rasheed@hotmail.com
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مشهد من أوبريت اللؤلؤة

 تــــّوج األتــــــراك مــرحــلــة الــتــقــارب مـــع الـــعـــرب بــافــتــتــاح قناة 
فضائية ناطقة بالعربية ، موّجهة إلى جيرانهم أو أصدقائهم 
الناظم  الــطــرفــان على  أن يتفق  وإلـــى   ، الــعــرب  أشقائهم  أو 
أكملت  عام  مائة  قرابة  منذ  انقطعت  مهمة  لعالقة  الجديد 
سيرة أربعة قرون سابقة ، اختلف المؤرخون على توصيفها 
، فــإن الــعــرب كــانــوا فــي أمــس الحاجة إلــى سند قــوي خارج 
المعادلة ، في وقت تذرو فيه رياح العولمة هشيم الحداثة 
الفتية  الـــدول  فــي  عجل  على  ُبناها  التي شكلت  السياسية 

الناجزة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
الــفــاتــح ،  ـ  بــيــن المستعمر  وفـــي مــقــابــل قطيعة مــتــبــادلــة 
الذاهب إلى اتجاه ثقافي آخر ، و المتحرر ـ المتمرد الذاهب 
الحرب  كانت   ( العثمانية  الجامعة  غير   ) أخــرى  جامعة  إلــى 

الباردة تمّد الطرفين بأسباب متجددة للقطيعة.
ولكّن مائة عام من القطيعة كانت كافية إلعادة حسابات 
 فريق، فال األتراك أقنعوا أوروبا أنهم أوروبيون و ال العرب 

ّ
كل

أفلحوا في بناء نظام يحقق لهم األمن و التضامن ، ومع انهيار 
المعسكر الشرقي الذي التحقت دوله بالقطار األوروبي ، رغم 
أن الراكب التركي كان مسجًال على االنتظار سنين طويلة. 

أن تكون  بين   ، الجديد  التحالف  لصالح  المقارنة  وكانت 
مجرد راكــب مفضول في قطار أوروبــا ، وأن تقود بنفسك 
قطار الشرق الذي قاده أجدادهم أكثر من أربعة قرون . ومع 
غزو العراق ، و حروب المقاومة في لبنان و فلسطين ، كان 
الموقف التركي الجديد يتبلور عن العب جديد في المشهد 
، أو العب قديم ضّيع البوصلة . فوجدها بعد أن " أماته الله 

مائة عام ".
تابع الشارع العربي و اإلسالمي بإعجاب السيد رجب طيب 
الرئيس اإلســرائــيــلــي شمعون بيريس  يــوّبــخ  أردوغــــان و هــو 
لجرائم الجيش اإلسرائيلي في غزة ، في حين ضّن أبناء األمة 

بمثل هذه المواقف على أهل غّزة.
كان الموقف من إسرائيل مثار إعجاب لسببين ، ألن تركيا 
الحالية قطعت  الحكومة  و ألّن   ، اإلســالم  إلــى خندق  تعود 
الــطــريــق عــلــى الــغــزل الــتــركــي اإلســرائــيــلــي الــــذي يــــذوي مع 

انسحاب التيارات العلمانية التي كانت تحكم تركيا.
الوسيم ، كــان مجموعة شباب  أردوغـــان  ومــع صعود نجم 
أتراك "وسيمين" يحتلون الشاشات العربية ، في غزوة تركية 
ها المشاهد 

ّ
درامية موفقة لفضائنا المتخم بدراما عربية ، مل

لكثرة ترّدد الوجوه و الحكايات. فانضّم نجوم التمثيل مهند 
ويحيى وأسمر و مراد علم دار إلى النجم السياسي ، و المس 
األتــــراك نتائج الــتــقــارب مــع الــعــرب ، و أدركــــوا أن وجودهم 

الحقيقي يكمن في الجنوب باتجاه القبلة و العرب.
المشتركة في  الــروابــط  أردوغـــان هــذه  السيد  ولئن أدرك 
(مرحبًا)،(السالم  تــقــولــون  "أنــتــم   ": التركية  الــقــنــاة  افــتــتــاح 
عليكم)، (صباح الخير) ونحن نقول (مرحبًا) (السالم عليكم) 
(خــيــر صــبــاح" . فــإن الــقــنــاة الــجــديــدة بحاجة إلــى كثير من 

االهتمام لتكون في قائمة القنوات المفّضلة عربّيًا . 
فالدراما المعروضة وأغلبها قديمة ، ال تأخذ بعين االعتبار 
التي  التقنية  الحيل  من  بالرغم   ، المحافظ  العربي  المجتمع 

تخفي أجزاء من المشاهد المعروضة . 
***                                                  

نحن بحاجة إلــى أعــمــال درامــيــة مــن طــراز " صرخة حجر " 
المسلسل الذي أفلح في إغاظة دولة المحتلين ، ألنه كشف 
كذبة المجتمع الديمقراطي المزروع في صحراء قاحلة ، حين 
فضح وحشيتهم وقسوتهم  وعنصريتهم . وعّبر عن مأساة 

فلسطين التي ما زالت تنزف منذ أكثر من ستين عامًا. 
    

eassash2@hotmail.com    
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 جماعة التصوير باإلحساء تحتفل  
بتحقيق 100 عضوية إلكترونية 

     األحساء - سعد الحرشان  

احتفل أعضاء جماعة التصوير الضوئي 
الرئيسي  لــلــمــكــتــب  الــتــابــعــة  بـــاألحـــســـاء 
لــرعــايــة الــشــبــاب بــاألحــســاء بــوصــول عدد 
األعضاء  100 فرد بشكل إلكتروني حيث 
موقع عضويتها  األحساء  جماعة  أطلقت 
اإللكتروني نهاية شهر ديسمبر الماضي 
ـــورقـــيـــة وتهدف  بــــــدًال مــــن الـــعـــضـــويـــة ال
الــعــضــويــة متاحة  مـــن خـــاللـــه أن تـــكـــون 
الراغبين  بــإمــكــان  اإلنـــتـــرنـــت حــيــث  عــبــر 
فــي االنــضــمــام للجماعة واالســتــفــادة من 
إلكتروني  بــشــكــل  التسجيل  أنشطتها 
البرنامج هو  هــذا  مــمــيــزات  ومــن  بالكامل 
إدارة العضوية حيث يقوم البرنامج بإبالغ 
باإلضافة  عضويته  انتهاء  بقرب  العضو 
ـــــــــإلدارة بشكل  إلـــــى إخــــــــراج الـــتـــقـــاريـــر ل
فــوري ومــن أي جهاز حاسب آلــي متصل 
باإلنترنت وربط البرنامج برسائل الجوال 
الكتروني  بريد  إرســال  وإمكانية  النصية 
موحد أو مخصص لألعضاء وتم االحتفاء 
بالعضو رقم 100 وهو حسن الخليفة (23 
أبــدى سعادته باالنضمام  والـــذي   ( عاما 
من  الحاضرين  جميع  بمشاركة  للجماعة 
المصورين ، االحتفال كان ضمن اجتماع 
مجلس األعضاء الذي يقام بشكل دوري 
األحداث  مــســتــجــدات  مناقشة  أجـــل  مــن 
في التصوير الفوتوغرافي وإعادة تنظيم 
الهيكل التنظيمي وتشكيل اللجان حيث 
يكون  على  العمل  يتم  أن  المجلس  أقــر 

عــــدد مـــن الــلــجــان وهــــي لــجــنــة العالقات 
العامة واللجنة المالية ولجنة اإلعالم ولجنة 
الفعاليات  ولجنة  والمسابقات  المعارض 
والتصاميم  اإللكترونية  الخدمات  ولجنة 
باإلضافة  ــفــنــيــة  ال الـــتـــجـــهـــيـــزات  ولـــجـــنـــة 
لجنة  واســتــحــداث  النسائية  اللجنة  إلـــى 
ورسم  التنظيمية  الالئحة  بكتابة  تهتم 
لجنة  مسمى  تحت  المستقبلية  الخطط 
األعضاء  تسمية  وتــم  والتنظيم  التشريع 
ــلــجــان حــســب رغــبــاتــهــم لــلــبــدء في  فـــي ال
التميز  لمواصلة  احترافي  بشكل  العمل 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــمــســتــوى الــتــي تطمح 
إلــيــه الــجــمــاعــة فـــي تــشــريــف الـــوطـــن في 
المحافل المحلية والعربية والدولية وخالل 

الــمــجــلــس تـــم تـــوزيـــع بــطــاقــات العضوية 
المكتب  الخاصة بالجماعة والــصــادرة من 
الــرئــيــســي لــرعــايــة الــشــبــاب بــاألحــســاء ثم 
ناقش الفنان جاسم الجاسم نائب رئيس 
الــجــمــاعــة آلـــيـــة االشــــتــــراك فـــي مسابقة 
السفير – الحدث الفوتوغرافي األبرز في 
المملكة – باإلضافة إلى نصائح من أجل 
الفوز بالمراكز األولى في المسابقة التي 
السعودية  الخارجية  وزارة  عليها  تشرف 
ثـــم تــحــدث الــفــنــان عــلــي األحـــمـــد رئيس 
الجماعة عن األنشطة المستقبلية القريبة 
ومن أبرزها معرض فن العمارة اإلسالمية 
المتوقع إقامته خالل شهر يونيو المقبل 
كــمــا طــمــأنــهــم بــوصــول الــمــشــاركــات إلى 
جــمــهــوريــة الــنــمــســا بــعــد الــمــشــاكــل التي 
بسبب  الجوية  النقل  حركة  فــي  حدثت 
دخــــان الــبــراكــيــن فــي أوربــــا متمنيًا حظًا 
مراكز  تحقيق  فــي  للمشاركين  ســعــيــدا 
فردية متقدمة في المسابقة إلى جانب 
تحقيق الجماعة جائزة من ضمن أفضل 
لتكون  بالعالم  فوتوغرافية  أندية  عشرة 
الخامسة في سجل الجماعة خالل عامين ، 
يذكر أن الفنان عبدالله العبدالله رئيس 
العالقات العامة بالجماعة مثل الجماعة في 
الدولية  النمسا  جمهورية  مسابقة  حفل 
الـــعـــام الــمــاضــي وقــــدم شــرحــًا مـــوجـــزًا عن 
تطور الحركة الفوتوغرافية في المملكة 
وجماعة التصوير باألحساء كنموذج أمام 
عدد من المصورين العالميين والمهتمين 

بالتصوير الفوتوغرافي . 

علي األحمد  

 تخصيص وقف عربي لتعريب العلوم

مصـر: مؤتمــر جــامعي يطـالب بحظــر 
تدريس اللغات األجنبية قبل سن 12 عاما 
  
  القاهرة - هاني المكاوي

بجامعة  العلوم   لتعريب  السادس عشر  المؤتمر  المشاركون في  دعا 
عــيــن شــمــس إلـــى ضــــرورة تخصيص وقـــف يــصــرف ريــعــه عــلــى مشاريع 
التعريب على المستوى العربي كوسيلة للخروج من المأزق الذي يعيشه 
التعليم والبحث العلمي في مصر، مطالبين بالتنسيق الكامل بين كل 

المؤسسات األهلية والرسمية التي تعني بالتعريب في الوطن العربي. 
الــذي استمر  المؤتمر مساء أمس  أعمال  المشاركون في ختام  وأكــد 
لألطفال  األجنبية  اللغات  لتدريس  المطلق  رفضهم  يومين  مــدار  على 
الجيد  اإللــمــام  على  الــقــدرة  الطفل  الثانية عشرة ألنها تفقد  دون سن 

بلغته األم .
وقالوا إن الواليات المتحدة وبريطانيا ومعظم دول االتحاد األوروبي ال 

تسمح بتدريس أي لغة أجنبية قبل سن الرابعة عشرة.
من جانبه أكد الدكتور محمد الحمالوي أمين عام الجمعية المصرية 
أن  األزهـــر  بجامعة  الحاسبات  هندسة  بقسم  واألســتــاذ  العلوم  لتعريب 
لم  فــي ســوريــا  والهندسية  الطبية  العلوم  أن تعريب  أكــدت  الــدراســات 
في  والسوريين  المصريين  األطــبــاء  فعدد  العالمي  الــســوق  عــن  يعزلها 
السوق األمريكية متقارب في حين بلغت براءات االختراع في سوريا 3 

أضعاف براءات االختراع في مصر وذلك إحدى نتائج التعريب.
وطــالــب الحمالوي أولــي األمــر بـــإدراك خــطــورة تأثير تــدريــس اللغات 
األجنبية على النشء في مراحله األولى مما يفقده القدرة على اإللمام 

بلغته األم وهذا ما تدركه أي دولة محترمة.
الباطنة بطب عين  الــدكــتــور مــأمــون عــاشــور أســتــاذ  مــن جانبه طالب 
شمس بتفعيل التبادل العلمي بين الجامعات العربية في مجال تعريب 
العلوم الطبية والترجمة عن اللغات األخرى وخاصة مع الدول اإلسالمية 
التي قطعت شوطا طيبا في الطب مثل دول جنوب شرق آسيا وأشاد 
الــوقــت الذي  بجهود ســوريــا والــســودان فــي مــجــال التعريب فــي نفس 

استطاعت فيه الموائمة مع متطلبات السوق العالمي.


