قطر الماضً ...الفنان القدٌر عبد الرحمن المناعً ...والدتً بالمستشفى ألحقت الشماتة
بوالدتً
لحم السلحفاة طعام ألخً على مدى سنتٌن
دراستً فً مدرسة الصناعة جعلت منً عامل تنظٌؾ مراوح
روابط اجتماعٌة قوٌة منعت والدتً من شب نار فً بٌتنا
التراث لٌس شكال فقط
موقع الشمالً من أجل المهتمٌن بالمسرح
المرأة إنسان ٌحمل قٌما وتراثا
ضاعفت هدٌة نجاحً بدفتر رسابل وأظرؾ
عالقتً بالبحر وطٌدة ولً معه ذكرٌات
حوار :منى العنبري
الشمالً لقبه وموقعه االلكترونً  ،وفرقة الدوحة المسرحٌة بٌته الثانً ،إنه الفنان القدٌر،
والمؤلؾ المبدع ،والمخرج المتألق ،ورابد الحركة المسرحٌة القطرٌة ،والؽنً عن التعرٌؾ
األستاذ عبد الرحمن إبراهٌم علً المناعً  ،كان لقاء لـ الشرق معه فً حدٌث الذكرٌات من
خالل صفحة قطر الماضً .
متى ولدت ؟ وفً أي منطقة؟
-ولدت سنة 1948م فً ما بٌن قرٌة ومدٌنة اسمها الحد فً مملكة البحرٌن وأنا من عابلة

قطرٌة ولم أمكث كثٌرا هناك فقد عدنا إلى الدوحة وعمري تقرٌبا تسع سنوات ،وانتقال
عابلتً إلى البحرٌن ال أعلم سببه وال تارٌخه ولكن أظن تارٌخٌا أن الكثٌر من القبابل
القطرٌة خرجت إلى الدول المجاورة مثل البحرٌن والمنطقة الشرقٌة فً السعودٌة ألسباب
عدٌدة منها الرحٌل مع أحمد الفاتح ،وهناك من رحل منهم ٌتبع رزقه وخاصة بعد ظهور
البترول فً المناطق المجاورة لقطر وقبل ظهوره فٌها .
وكنت الطفل الثانً الذي ٌولد بالمستشفى بعد أخً وهو أول مستشفى ٌبنى فً المحرق
وألنه كانت هناك امرأة من أسرتنا وهً خالة أمً تقوم باإلشراؾ على تولٌد النسوة بحكم
خبرتها ومعرفتها بالعالج الشعبً والكً أٌضا وكان أهل الحً ٌقصدونها ،ولذلك فقد ؼضبت
من والدتً عندما اختارت المستشفى ولما ولدتنً أمً بصعوبة وكنت ملقى على السرٌر
على وشك الموت بسبب دخول السوابل ،تشمتت خالة أمً بذلك لتفضٌل المستشفى علٌها .
أٌن سكنتم فً قطر ؟
سكنا منطقة الرفاع وهً فً منطقة المتحؾ اآلن والبٌت التقلٌدي أي بٌن منطقة الهتمًوالسلطة  ،ثم انتقلنا إلى منطقة الخلٌفات وبعدها منطقة أم ؼوٌلٌنة  ،فكنا كثٌري التنقل ،وقد
تؽٌرت الدوحة بشكل سرٌع ألنً أذكر كٌؾ كانت مناطق الدوحة القدٌمة وأسواقها مثل سوق
واقؾ بشكله القدٌم جدا ،وكٌؾ كان الناس مرتبطٌن به ارتباطا وثٌقا ولكل واحد منهم عمٌل
ٌشتري منه وٌستدٌن لمؤونة البٌت وٌسدد آخر الشهر ،وبجانب سوق واقؾ كان هناك سوق
للخضرة والسمك واللحم ،وسوق للخشب والقوارب الكبًرة .
فحدود الدوحة كانت قلٌلة تمتد من منطقة رمٌلة إلى الخلٌفات ومن الجسرة عند البحر إلى
الدوحة الجدٌدة .
لقد عشت مع أهلك حٌاة البحر ،فكٌؾ هً عالقتكم به؟
أذكر فً السنوات السابقة التً قبل المدرسة كٌؾ كان الناس مرتبطٌن بالبحر بشكل كاملوذلك واضح من جمٌع التفاصٌل الٌومٌة للرجال والنساء والنمط الجؽرافً بالنسبة للمدن
والقرى الخلٌجٌة المجاورة للبحر التً أخذت من البحر كل التفاصٌل فمن البحر ٌأتً الؽذاء
والرزق وتقضً الناس حوابجها وتؽسل مالبسها وحتى القصص وحكاٌات أمهاتنا وجداتنا

تدور حول البحر وفً صلب موضوعاته ،و ظل الناس مرتبطٌن بالبحر وحتى انتهاء فترة
الؽوص واشتؽالهم بشركات البترول فقد كان أبً متعلقا بالبحر رؼم عمله حارسا فً إحدى
القواعد البحرٌة ،من خالل هواٌته فً اصطٌاد السالحؾ البحرٌة وفً مواسم معٌنة أوقات
فراؼه .
كٌؾ ٌصٌد هذه السالحؾ ؟ ومتى ؟
كان ٌذهب فً قارب صؽٌر ،وفً موسم تكاثرها على الشواطاٌ ،صطاد الكبٌر منهاوٌأخذها إلى سوق السمك ،وتقطع ،وٌشترٌها الناس .
ومن القصص الطرٌفة أننا كنا ال نعرؾ اللحم وال نأكله ألننا اعتدنا أكل السمك وأذكر أن أخً
عندما كان فً السابعة من عمره وألول مرة ٌأكل لحما فً أحد بٌوت الجٌران أصر على
والدي أن ٌأتً له بلحم واضطر الوالد أن ٌجلب له قطعة من لحم السلحفاة وقامت والدتً
بطلب قطعة شحم من الجٌران لطبخها مع لحم السلحفاة وظل أخً ٌأكل من هذا اللحم لمدة
سنتٌن وهو ٌظن أنه لحم ؼنم .
وكان من ذكرٌاتً ما ٌدل على أننا كنا مرتبطٌن بالبحر بشكل دابم فعندما ٌأتً الصٌؾ ونحن
أطفال أعمارنا تبدأ من الخامسة نكون فً وسط البحر نسبح ونصطاد السمك فتفاصٌلنا كلها
تنتمً إلى البحر فكنا نسطو على ما ٌسمى بالحضور وهً مصابد السمك حٌث نذهب إلى
الحظرة فً ؼفلة صاحبها ونرى ما إذا كان بها سمك .وكذلك أذكر من المواقؾ التً لها
عالقة بالبحر وحصلت لً عندما طلبت منً والدتً أن أذهب إلى العٌن القرٌبة من البحر
لعدم وجود الحمامات فً بٌوتنا ذاك الوقت؛ الستحم فٌها استعدادا لدخول المدرسة فً الٌوم
التالً ،فأعطتنً المنشفة وخرجت سابرا فً إحدى السكك الضٌقة بما ٌسمى الداعوس وكان
هناك طفالن متخاصمان ٌتراشقان بالحصى وأصابتنً إحداها فً رأسً فدخلت المدرسة
مصابا ومعصوب الرأس بقطع من الشاش وهذه ذكرى ال أنساها .
لقد كنت مولعا بالبحر وأهلً كذلك كانوا نواخذة وؼواصٌن .
حدثنا عن بداٌاتك مع الدراسة ،والمدارس التً درست فٌها وذكرٌاتك المصاحبة لتلك الفترة
؟

درست فً البحرٌن الصؾ األول االبتدابً حتى الثانً وعندما أصبح عمري تسع سنواتعدنا لقطر فدرست الثالث فً مدرسة الخلٌج االبتدابٌة فً منطقة الدوحة المجاورة للبحر فً
منطقة المتحؾ اآلن .
أنهٌت المرحلة االبتدابٌة فً مدرسة صالح الدٌن عندما قضٌت فٌها سنة بعد انتقالً من
مدرسة الخلٌج ومدرسة أبوبكر الصدٌق ،ولما رسبت فً اإلعدادٌة نصحنً أحد أعمامً بأن
أذهب إلى المدرسة الصناعٌة اإلعدادٌة ،فواصلت فٌها وأكملت ست سنوات مع الثانوٌة سنة
1969م .
ولً موقؾ ظل عالقا فً ذهنً ال أنساه عندما أنهٌت المرحلة االبتدابٌة وحصلت على هدٌة
نجاحً وهً عشر روبٌات وألنً تعلمت الحرص والتدبٌر ذهبت إلى السوق واشترٌت دفتر
رسابل وأظرفا وقلما وأتٌت بسحارة (صندوق خشبً) وجلست فً السوق فً شارع األصمخ
أكتب رسابل للمقٌمٌن المؽتربٌن من دولة اإلمارات وعمان ومن جنسٌات أخرى ال تعرؾ
الكتابة وأبٌعهم الطوابع حتى ضاعفت المبلػ وأصبح كبٌرا ،ولكن عندما اكتشؾ أخً الكبٌر
الموضوع كسر سحارتً ومزق األوراق ألنه ٌعتبر ذلك عٌبا بالرؼم من أن والدي كان
موافقا وكنت وقتها فً سن الثانٌة عشرة .
وكانت المدارس سابقا أكثر صرامة وبها نوع من القسوة بالرؼم من أننا كنا مرؾهٌن من
خالل حصولنا مجانا على وجبتً الفطور والؽداء والمالبس من كسوتً صٌؾ وشتاء وأحذٌة
وكتب وكراسات وأقالم إضافة إلى الرواتب الشهرٌة التً تبدأ من خمسٌن رٌاال حسب
الصفوؾ .
ومن الذكرٌات أٌضا فً المراحل األولى من دراستً مدرس اللؽة االنجلٌزٌة الذي أصبح
مذٌعا م شهورا فً البحرٌن لما له من توجهات فنٌة ٌعلم األطفال التمثٌل .
ال شك أن لك هواٌاتك التً كنت تمارسها ،عددها لنا؟
-كانت لً مجموعة من الهواٌات تتأرجح ما بٌن تصوٌر وعزؾ على العود والرسم

باإلضافة إلى دراستً البعٌدة عن هذا المجال .
وأسست بعض الفرق الموسٌقٌة (فرقة األضواء وفرقة الجزٌرة) فً مطلع الستٌنٌات مع
األستاذ عبد العزٌز ناصر .وكنا نعمل كل شًء نعزؾ عوداً ونؽنً ونمثل  ،وعندما أنهٌت
دراستً بدرجة الثانً على مجموعتً أصبحت من المرشحٌن للذهاب إلى برٌطانٌا .
وكنت حرٌصا على تدوٌن كل ما أقرأه وكان لً دفتر وأحب القراءة ودابما اشتري الكتب من
مكتبة التلمٌذ ومن ضمنها المسرحٌات وأٌضا كنت أتبادلها مع زمالبً وتزداد لدي المطالعة
فً الصٌؾ أسهر معها إلى الصبح وتحت المروحة حٌث لم ٌكن لدٌنا مكٌفات فً ذلك الوقت .
هل تذكر فً أي سنة ظهرت الكهرباء ؟
فً سنة 1952م وقتها كان عم ري أربع سنوات وأذكر وقت ظهورها قصة أمً معالكهرباء عندما أراها مرارا وهً تهم بفتح أضواء العرٌش تحذفها الكهرباء أي ٌضربها
شوط .
كما أذكر فً سنة  1964م نزل علٌنا مطر ؼزٌر وكان الناس وقتها فً المدارس وعندما
رجعوا لبٌوتهم وبعد توقؾ المطر وجدوا مراوحهم متعطلة لدخول الماء فٌها ،وكنت فً ذلك
الوقت أدرس الكهرباء فً مدرسة الصناعة ،فأصبحت عامل تنظٌؾ لمراوح كل بٌوت الفرٌج
 ،أفك المروحة وأنظفها ثم أعٌد تركٌبها وأقبض مبلػ خمسة رٌاالت عن كل مروحة .
ٌعنً كنت تمارس التجارة وأنت صؽٌر وبشكل ؼٌر مباشر ،فهل مارستها وأنت كبٌر وبقصد
؟
ال أحب العمل بالتجارة اآلن ولم أمارسها بالرؼم من أن الفرص كثٌرة وأذكر زمٌال عربٌالً فً العمل بالشركة كان ٌلح علً أن استثمر راتبً فً التجارة ولكنً أرفض وأدخر المال
من أجل السفر فً الصٌؾ مع أهلً .
ٌعنً كنت تحب السفر كثٌرا ،فإلى أٌن سافرت ولماذا ؟

كنت سابقا أهتم بالسفر كثٌرا حٌث سافرت إلى جمٌع البالد العربٌة ما عدا الٌمن والجزابرلحضور مهرجانات ولً سفرات عمل ومسرح فً معظم دول أوروبا مثل بلؽارٌا وإسبانٌا
وإٌطالٌا وبرٌطانٌا ،وتوقفت عن السفر فً الفترة األخٌرة من سنة 1978م خوفا من
الطٌران ،وأسافر اآلن قلٌال ومضطرا ألجل العمل ولكن أظل ماسكا المقعد فً الطابرة إلى أن
أصل .
هل عملت فً مجال تخصصك؟ أذكر لنا بداٌاتك مع الفن ؟
إن مدرسة الصناعة تحدد الخمسة األوابل على الصؾ للذهاب إلى برٌطانٌا للدراسة علىحساب شركة النفط (شل )وكنت من المرشحٌن لبرٌطانٌا ولكن صدٌقً الذي أخذ درجة األول
على الصؾ أشار علً أن نذهب إلى القاهرة حٌث كان الناس فً ذلك الوقت مولعٌن بها
نتٌجة رؤٌتهم لألفالم السٌنمابٌة ،فأخبرنا المسبولٌن برؼبتنا فأرسلوا أوراقنا إلى القاهرة
وكان ردهم أن شهادتنا ال تعادل الثانوٌة المصرٌة ،وفً آخر المطاؾ قبلوا واحدا منا وهو
األول ورفضونً وبالنسبة لبعثة برٌطانٌا رشحوا اثنٌن ؼٌرنا بدال منا ،وكانت النتٌجة أن
ضاعت علً فرصة الدراسة فً لندن والدراسة فً القاهرة ،وبعد ذلك أرسلونً فً بعثة إلى
الكوٌت اكتشفت أنها مجرد دراسة ثانوٌة ،فرجعت وعملت فً شركة النفط (شل) ودخلت
دورة تدرٌبٌة لمدة سنتٌن وبعدها سافرت إلى بٌروت لمدة سنة واشتؽلت فً مجال عملً
وهو االتصاالت الالسلكٌة كفنً رادٌو ولكنً لم استمر فترة طوٌلة .
وفً تلك السنة 1973م بدأت مع اإلذاعة فكنت أقدم برامج عن الماضً وبرامج شعر خالل
ثالث أو أربع سنوات أثناء عملً فً الشركة وبدأت محاولة كتابة أول مسرحٌة وهنا حدثت
لً مفارقة ثانٌة عجٌبة لما كتبت مسرحٌة (أم الزٌن) التً عرضت فً سنة 1974م وكانت
ناجحة بكل المعاٌٌر وفٌها ممثلون كثٌرون وحشد من الموسٌقٌٌن ومن الشعبٌٌن وعرضت
لفترة طوٌلة وكان من المفترض فً هذا الوقت أن أذهب إلى برٌطانٌا فً شهر 10لمدة
علً وزٌر
خمس سنوات فً بعثة لتهٌبتً كمهندس اتصاالت وعندما قدمنا المسرحٌة عرض
َّ
اإلعالم العمل فً وزارة اإلعالم وإعطابً درجة كبار الموظفٌن كمكافأة لً على نجاح
المسرحٌة فكان أمامً اختٌاران فإما أن اختار العمل الذي أجٌده مهنٌا أو اختار حبً
وعشقً للفن ،فاخترت المسرح وعملت فً المركز الثقافً الذي كان موقعه فً فرٌق بن

عمران واستمرٌت فً إدارة الثقافة والفنون ،ثم انتقلت إلى مجلة الدوحة ،وبعد ذلك عٌنت
مدٌرا عاما لمركز التراث الشعبً لمجلس التعاون الخلٌجً حتى تم إؼالقه قبل سنة ونصؾ .
وكتبت خالل هذه الفترة حوالً  27مسرحٌة ،وأخرجت مسرحٌات أطفال ،ثم توقفت عن
العمل فً مسرح الطفل احتراما لهم ،ألنه أصبح ما ٌقدم لألطفال شٌبا كارثٌا  ،وألن مسرح
الطفل متعب وٌتطلب مراعاة أمور كثٌرة واآلن أرى أن المسرحٌة تعد فً عشرة أٌام لسرقة
أموال األطفال ،ففٌها من الكالم الساخر الذي ٌؤكد السعً وراء الكسب المادي ولٌس لنشر
القٌم السامٌة .
وقدمت مسرحٌات ؼنابٌة وهً أوبرٌت خٌمة العز  ،وأوبرٌت مً وؼٌالن ،وحصلت على
الكثٌر من الجوابز فً العدٌد من المهرجانات والتً تكللت السنة الماضٌة بحصولً على
جابزة الدولة التقدٌرٌة فً المسرح .
ما رأٌك فٌمن سبقونا وعالقاتهم االجتماعٌة مقارنة بالٌوم ؟
ٌظل الجانب اإلنسانً وعلى ما ٌحدث من حولً أن األولٌن كانت لدٌهم قٌم وهم أطفالوانتماء ٌولد معهم وٌكبر لٌكون نسٌجا اجتماعٌا مع اآلخرٌن ،على عكس الٌوم نتٌجة التؽٌر
االجتماعً واالنتقال من مكان إلى آخر ،فمن المؤسؾ أن هذه األواصر تفككت اآلن ،فالٌوم
الجٌران فً شارع واحد وال ٌرون بعضهم والسالم ٌكون من بعٌد أو باإلشارة  .واذكر ما ٌدل
على الترابط والتالحم بٌن الجٌران فً السابق إننا عندما انتقلنا إلى فرٌج الخلٌفات قبل
رمضان بٌومٌن لم تشب أو تشعل والدتً نارا حتى ثالث العٌد وذلك لما كان ٌقوم به الجٌران
من دورٌة الفطور التً لم تترك منزال من منازل الخلٌفات ترحٌبا بحلولنا جٌرانا عندهم ،
فهذا الذي ٌمٌز أهل قطر المتمسكٌن بالعادات والتقالٌد .
ماذا ٌمثل التراث عند أستاذنا القدٌر عبد الرحمن المناعً ؟
الناس اآلن قد ٌؾهمون أن التراث هو فقط عبارة عن عرضة وسجاد وسدو ووضع مسندفً المجلس أو تعلٌق تحفة قدٌمة أو ترمٌم المبانً القدٌمة ،ولكن التراث  %90ما ٌحمله
األجٌال من قٌم وثقافة وعادات وتقالٌد تنتقل من جٌل إلى جٌلٌ ،عنً أن التراث لٌس فقط
قضٌة مادٌة وإنما هو قٌم وعادات وتقالٌد وعالقات وروابط اجتماعٌة نتعلمها من السابقٌن

ونطبقها ،فالتراث لٌس شكال فقط وإنما أٌضا مضمون .
عندما اخترت مهنتك فً مجال حبك للفن ولٌس فً مجال تخصصك الدراسً هل ندمت ألنه
كان فً إمكانك أن تصبح مهندسا ؟
صحٌح إننً عملت فً الفن وهو مجال هواٌتً إال إننً وصلت لمنصب مدٌر عام فًمؤسسة خلٌجٌة لمدة ثمانٌة عشر عاما ،وأنا أعتقد الحمد هلل أننً نجحت مهنٌا وأٌضا فً
مجال المسرح الذي اخترته حٌث أصبحت لً سمعة مسرحٌة واسعة فً مجال التمثٌل
واإلخراج لم أخطط لها ولكنها رضا من هللا .وأصبح لً مخزون جٌد من النصوص
المسرحٌة ،واستطعت أن أحقق طموحاتً فً المسرح ،وما زلت أطمح لتقدٌم األفضل ،ولم
ٌدر أبدا فً بالً أي ندم على اختٌاري هذا المجال .
هل احتفظت بكل إنتاجك ؟ ومن تولى طباعة مؤلفاتك أو أعمالك ونشرها ؟
بعد توقؾ مركز التراث الشعبً بقرار من الدول كلها ،وكنت معتادا على العمل حٌث إنالعمل مهم جدا لإلنسان ألنه بدونه ٌحس أنه ال قٌمة له ولذلك قمت بجمع كل موادي
واألرشٌؾ الصحفً الخاص بً أو ما نشر عنً فً الصحؾ وهذا األرشٌؾ كان موجودا
ومجموعا من سنة 1974م فعملت له اسكانر وحفظته بشكل سلٌم على األقراص ) ) CDخالل
ثالثة أو أربعة شهور فً م نتصؾ عام 2005م ،وبعد ذلك جبت للمرحلة األصعب وهً إعادة
طباعة بعض المسرحٌات واستطعت استكمال كل هذه األعمال وتخزٌنها على الكمبٌوتر ،كما
استطعت أن أتـعلم كٌؾ أصمم موقعا خاصا بً ،بالرؼم من العروض التً أتتنً لتصمٌم
الموقع من قبل أبنابً وتالمٌذي ولكنً رفضت وأردت أن أتعلم بنفسً ،وهذا الموقع موجود
منذ أكثر من سنة ونصؾ السنة ،ووضعت فً هذا الموقع أشعاري واألؼانً والصور
الخاصة بً .
كتبً طبعتها على حسابً الخاص ،والمجلس الوطنً طبع لً كتابا واحدا وهو مسرحٌة «أم
الزٌن» ،وهدفت من الطباعة التوثٌق للمؤسسات الثقافٌة والتبادل مع المهتمٌن بالمسرح وال
أقصد المصلحة المادٌة أو العابد المادي .

ما هدفك من تصمٌم موقعك ؟
بما أن القراء قلٌلون فً هذا الوقت ومستوى القراءة أصبح متدنٌا ،ركزت على تصمٌمالموقع حٌث أن أؼلب من سٌدخل موقعً هم الذٌن لدٌهم اكتراث بالمسرح ولذلك ال أتفاجأ
عندما أقرأ على النت أن فً سورٌا فرقة مسرحٌة مثلت إحدى مسرحٌاتً والنت اآلن أصبح
وسٌلة للبحث .
üهل كنت ُتستأذن عندما تمثل مسرحٌاتك فً دول عدٌدة منها سورٌا وعمان ومصر التً
مثلت فٌها مسرحٌة أبو أحمد األحوٌل ؟
نعم كانوا ٌستأذنونً  ،ولكن أشٌر إلى أن المسرح لٌس إعجابا بل هواٌة .
بعد أن انتهى عهد الؽوص أٌن عمل الناس ؟
عملوا عماال فً شركات النفط ألنهم ؼٌر مؤهلٌن وألن هذا العمل أسهل لهم من الؽوصولكنهم كانوا سعٌدٌن .وأبً عمل ناطورا (حارسا) فً القاعدة العسكرٌة .
كٌؾ كانت عالقات الناس االجتماعٌة بٌن بعضهم البعض ؟
أعتقد أن دابما فً األزمنة سواء القدٌمة والحدٌثة الممتع والمحزن .وقدٌما الناس ال ٌسخرون من ضعؾ اآلخرٌن فعلى سبٌل المثال فً مناسبة األجرة وهً
ؼداء الجمعة ثانً ٌوم الزواج أو العرس والتً ٌوزع منها للجٌران ولو كان القلٌل أو الخبز
وفً وسطه قطعة من الحلوى ؾالجٌران ٌقبلون ذلك وال ٌعٌبون علٌهم فهم ال ٌترددون قبول
أي شًء  .وقد ٌكون فً الولٌمة القلٌل من اللحم ومع ذلك ٌأكلون منها والباقً لألطفال
وللجٌران وأحٌانا ٌرسل إلٌهم الرز خالٌا من اللحم وال ٌترددون فً أخذه أو أكله وال ٌعٌبون
على ذلك ،وهذا ٌمثل لحمة اجتماعٌة قوٌة .
وفً مراحل متقدمة من عمري وعندما اشتؽلت مدٌرا فً مركز التراث الشعبً لمجلس

التعاون اكتشفت أمورا أكثر عمقا من ذلك حتى فً قضٌة البناء فمثال إذا أراد شخص تزوٌج
ابنه وأخبر أصحابه وجٌرانه وهو معهم فً المجلس أو المسجد برؼبته فً بناء حجرة البنه
فً بٌته أخذوا ٌتنادون على البناء فالكل ٌفزع له فمنهم من ٌأتً بالطٌن ومنهم من ٌجلب
الحصى وؼٌره ،فكانت فٌهم روح التعاون رؼم صعوبة الحٌاة وقلة الموارد ولذلك تعلمت أنا
ومن فً جٌلً على الحرص ولٌس البخل .
ما رأٌك فً المرأة قدٌما ؟
المرأة هً عمود المجتمع وكانت تقوم بكل األدوار ألن الرجل كان ٌؽٌب عنها أربعة شهورفً البحر وكانت تطبخ وتؽسل وتجمع الحطب وتجلب الماء ،وتستقبل الرجال وتذبح لهم
للعشاء وهً ملتزمة بحٌابها وحشمتها ،وهم ملتزمون بأدب الضٌافة واالحترام ،فوالدتً كان
لها مجلسان مجلس تستقبل أهلها من أبناء عمومتها وأخواله ا ،ومجلس للنساء  .وكانت
المرأة أٌضا تجلب الصٌد من البحر ،وأذكر فً سنة 1960م عندما كنت صؽٌرا وأنا انتظر
باص المدرسة كنت أرى امرأة تركب الحمار تأتً من منطقة رأس بوعبود مع بزوغ الشمس
تجلب السمك من المساكر (مصابد السمك) ،وظلت المرأة تقدر الرجل وتحترمه فً حضوره
وؼٌابه ،وأنا أنظر للمرأة ال لجنسها وإنما كونها إنسانا ٌحمل قٌما وتراثا .
كٌؾ كانت حٌاة الناس الصحٌة سابقا بالرؼم أن الموارد قلٌلة واألطعمة بسٌطة ؟
الناس كانوا ٌصحون مبكرا ٌفطرون على التمر والقهوة أو شاي الحلٌب والخبز وٌتناولونوجبة الؽداء الساعة العاشرة والنصؾ وٌكون عشاءهم مثل فطورهم ثم ٌنامون مبكرا فهم
بصحة وعافٌة ونسبة السمنة قلٌلة جدا على عكس الٌوم السمنة الناتجة من األكل السرٌع
ؼٌر الصحً ،وكانوا إذا مرضوا ٌتداوون باألدوٌة الشعبٌة واألعشاب ،والكً .
وقد تكون األمراض الموجودة الٌوم موجودة فً السابق ولكن الطب لم ٌعرفها على سبٌل
المثال الشاعر الكبٌر محمد عبد الوهاب الفٌحانً قٌل عنه أنه توفى بالسل ولكن بمراجعة
أوراقه فً المستشفى األمرٌكً اتضح أن السرطان هو سبب وفاته ،ولم ٌكتشؾ المرض فً
عهده .ونسبة زٌادة األمراض اآلن تعود الرتفاع نسبة الملوثات من شرب الم اء الموجود فً
الخزانات والمواسٌر أو األنابٌب ؼٌر النظٌفة وأكل المواد الحافظة وتلوث الجو من المكٌفات،
وقلة الحركة واالسترخاء أمام التلٌفزٌون ساعات طوٌلة ،على عكس الماضً الرجل ٌخرج

إلى المسجد خمس مرات فً الٌوم والمرأة كذلك كثٌرة الحركة فً تدبٌر منزلها .
كثًر من عاش الحٌاة القدٌمة ٌتمنى الرجوع لها لبساطتها لو خٌرت الرجوع إلى الحٌاة
السابقة هل ترجع ؟
أنا سعٌد بحٌاتً فً كل سنوات عمري التً عشتها ولكل زمن جماله ومرارته وحٌاتًكانت جٌدة ،وأهدافً بسٌطة وواضحة واستطعت أن أصل إلٌها وهللا اختار لً أما رابعة
علمتنً الكالم والشعر والقصص ،وأبا ربانً على التدبٌر والحرص وبناء الذات ،وبلدا آمنا
مستقرا وجمٌال  .واألزمان مهما اختلفت ففٌها الزٌن والشٌن ولكن المهم أن ٌستمتع اإلنسان
بحٌاته وٌضٌؾ إلٌها وإلى وطنه شٌبا جدٌدا ،واإلنسان هو الذي ٌخلق جمال الوقت الذي
ٌعٌشه ،وأنا سعًد الحمد هلل .
دابما ما نرى بعض اآلباء ٌقارنون بٌن حٌاتهم وحٌاة أبنابهم فكٌؾ أنت مع أبنابك؟
بالرؼم أن زمن أبنابً مختلؾ إال إننً استطعت أن أسسهم وأنشبهم على القٌم والمبادئالصحٌحة وهم ٌطبقونها وٌعملون بها  -هلل الحمد  -وأنا ال أرٌدهم أن ٌكونوا نسخة منً
ولكن أرٌدهم أن ٌحافظوا على قٌمهم االجتماعٌة والدٌنٌة .
كلمة أخٌرة توجهها عبر جرٌدة الشرق القطرٌة ؟
-هً كلمة شكرجزٌل وأمنٌات طٌبة للجمٌع.

