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ضمن فعاليات «أكاديمية األدب»

مشاهد

«األدباء» ...اختتمت «قصص األطفال»
وبدأت التسجيل في «القصة والرواية»
ف ��ي إط � ��ار األن �ش �ط��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة
ال � �ت� ��ي ت �ق �ي �م �ه��ا ض� �م ��ن خ �ط �ت �ه��ا
ال� ��رام � �ي� ��ة إل� � ��ى ال �ت �ش �ج �ي ��ع ع �ل��ى
اإلب ��داع م��ن خ��الل إق��ام��ة ال��دورات
ال � �ت ��دري � �ب � �ي ��ة ،اخ� �ت� �ت� �م ��ت راب� �ط ��ة
األدب � � � ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ن دورة «ف ��ن
ك �ت��اب��ة ق �ص��ص األط � �ف � ��ال» ،ال �ت��ي
قدمتها الكاتبة أمل الرندي التي
أع��رب��ت ع��ن سعادتها ملشاركتها
ف ��ي دورات «أك ��ادي� �م� �ي ��ة األدب»
تحت ع�ن��وان «ف��ن كتابة قصص
األط� �ف ��ال» وأب� ��دت ح��رص�ه��ا على
ت�ن��وع م�ح��اوره��ا ب��ن ت��اري��خ أدب
الطفل ورواده ،وأهمية القصة في
حياة الطفل ،ودوره��ا في تنمية
وتطوير شخصيته ،والعناصر
ال�ت��ي يجب ان تتوفر ف��ي القصة
ال�ج�ي��دة ،وأس��ال�ي��ب حكي القصة
وغ�ي��ره��ا م��ن امل��واض �ي��ع املتعلقة
بأدب الطفل.
واش� ��ارت ال��رن��دي ال��ى ان ع��دد
الحضور للدورة كان جيدا جدا،
وك��ان ه�ن��اك اق�ب��ال وت�ف��اع��ل كبير
م��ن امل �ش��ارك��ن أث� ��رى امل�ن��اق�ش��ات
وس ��اه ��م ف ��ي اك �ت �ش ��اف امل ��واه ��ب

تكريم املشاركني في دورة «فن كتابة قصص األطفال»

ودف � �ع � �ه ��ا ن� �ح ��و ع �ج �ل ��ة االب � � ��داع
وت� �ح� �ف� �ي ��زه ��ا وأك � � � � ��دت ان ه� ��ذه
ال��دورات بجميع أشكالها خطوة
كبيرة النطالق املواهب الحقيقية
في سماء اإلبداع.
ك� �م ��ا أف� � � ��ادت ح� �ي ��اة ال� �ي ��اق ��وت
رئ�ي�س��ة أك��ادي�م�ي��ة األدب أن ب��اب
التسجيل مفتوح للدورة الرابعة
من دورات األكاديمية وهي دورة
«ك �ت��اب��ة ال�ق�ص��ة وال ��رواي ��ة» ال�ت��ي
سيقدمها الروائي والقاص عبد

الوهاب السيد.
حيث ستشرح الدورة بطريقة
م�ب�ت�ك��رة وم�ب�س�ط��ة كيفية كتابة
ال��رواي��ة والقصة القصيرة حيث
ت� �ك� �ش ��ف أه � � ��م أس � � � � ��رار ال� �ك� �ت ��اب ��ة
وت� �ق� �ن� �ي ��ات� �ه ��ا وت � �ب � ��ن األخ � �ط � ��اء
ال�ت��ي يقع فيها ال�ك��ات��ب املبتدئ.
وت�ش�م��ل ش��رح��ا لتصنيف أن��واع
الروايات ،وطريقة كتابة الرواية،
وش��رح��ا لطريقة إن�ه��اء ال��رواي��ات
وإغ��الق جميع ثغراتها ،وشرحا

جانب من الحضور

ع ��ن ال �ق �ص��ة ال �ق �ص �ي��رة وك �ي �ف �ي��ة
ك �ت��اب �ت �ه��ا وال � �ف� ��رق ب �ي �ن �ه��ا وب��ن
ال��رواي��ة ،وطباعة ونشر وتوزيع
وت�س��وي��ق ال ��رواي ��ة وامل�ج�م��وع��ات
القصصية.
وم �ق� ّ�دم ال� ��دورة ع�ب��د ال��وه��اب
السيد كاتب وروائ��ي يعتبر من
أوائل الكتاب الخليجين الذين
كتبوا قصص وروايات في عالم
م��ا وراء الطبيعة وأدب الخيال
العلمي وأدب الجريمة ،قدم 17

ممدوح عبدالعليم
 ...الرحيل مبكرا

عبدالوهاب الرفاعي

إص��دارا متنوعا ،ق��ام بتأسيس
دار نشر كويتية تتبنى املواهب
الشبابية.
ستعقد الدورة ملدة  5أيام من
 21-17يناير  2016م��ن الساعة
 8:30-6ف��ي م�ق��ر راب �ط��ة األدب ��اء
الكويتين بالعديلية.
وث � �م � �ن � ��ت ح � � �ي� � ��اة ال � �ي � ��اق � ��وت
الرعاية والدعم الذين قدمتهما
وزارة ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب
ف� ��ي س �ب �ي��ل ص� �ن ��اع ��ة ج� �ي ��ل م��ن

األدباء قادر على الكتابة األدبية
ب�ش�ك��ل راق واح �ت��راف��ي ،ف��ي ظل
تنامي االه�ت�م��ام ب ��األدب كتابة
وقراءة.
وأش � � � ��ارت ال � �ي ��اق� ��وت ال � ��ى أن
ال �ت �س �ج �ي��ل م� �ت ��اح ل �ل �م��واط �ن��ن
م ��ن س ��ن  34-14س� �ن ��ة .وي�م�ك��ن
للراغبن التواصل م��ع الرابطة
على الرقم  99991161علما بأن
امل �ق ��اع ��د م � �ح� ��دودة ،واألول� ��وي� ��ة
لألسبق تسجيال.

بمناسبة مرور عشر سنوات على افتتاحها

تقويم ثقافي تعريفي للعام الجديد
أصدرته مكتبة البابطني املركزية للشعر
أص� � ��درت م �ك �ت �ب��ة ال �ب��اب �ط��ن
امل � ��رك � ��زي � ��ة ل� �ل� �ش� �ع ��ر ال� �ع ��رب ��ي
ت� �ق ��وي� �م� �ه ��ا ال� � �س� � �ن � ��وي ال� � ��ذي
دأب� � ��ت ع �ل ��ى إظ � �ه� ��اره س �ن��وي��ًا
بشكل متميز يحاكي الحركة
ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة واألدب� � � �ي � � ��ة ب �ش �ك��ل
خ � � � ��اص ،وج � � � ��اء ت � �ق ��وي� ��م ه ��ذا
العام معرفًا بإنجازات املكتبة
ومحتوياتها بمناسبة مرور
عشر س�ن��وات على افتتاحها،
م ��ن ق �ب��ل ال �ش��اع��ر ع�ب��دال�ع��زي��ز
سعود البابطن.
واس� �ت� �ع ��رض ��ت امل �ك �ت �ب��ة ف��ي
ال�ت�ق��وي��م م�س�ي��رة امل�ك�ت�ب��ة عبر
ال � �س � �ن� ��وات وال � ��وظ � ��ائ � ��ف غ �ي��ر
ال� �ن� �م� �ط� �ي ��ة ال� � �ت � ��ي ت� � �ق � ��وم ب �ه��ا
امل �ك �ت �ب��ة وال � �ت� ��ي م �ي��زت �ه��ا ع��ن

ال� ��دور االع �ت �ي��ادي للمكتبات،
حيث ذكرت في مقدمة التقويم
أن امل �ك �ت �ب��ة أص� �ب� �ح ��ت م ��رك� �زًا
الحتواء وإنتاج املعرفة كداعم
للثقافة العربية ،معتمدة بذلك
ع �ل��ى أح� ��دث ال �ت �ق �ن �ي��ات اآلل �ي��ة
امل�ت�ك��ام�ل��ة ،س� ��واء ف��ي مبناها
ال��ذك��ي او م�ج�م��وع��ات�ه��ا ال�ت��ي
ق��ام��ت ب�ت�ح��وي�ل�ه��ا ال�ك�ت��رون�ي��ا
او العمليات الفنية واإلداري��ة
ال�ت��ي تتم م��ن خ��الل ن�ظ��ام آلي
متكامل ،أو اعتمادها على اهم
ال�ن�ظ��م وال�ب��رم�ج�ي��ات العاملية غالف التقويم
ال �ت��ي ج�ع�ل�ت�ه��ا ت �ض��اه��ي اه��م
املحاضرات والندوات الفكرية
املكتبات العربية والعاملية.
واس� � �ت � ��ذك � ��رت امل� �ك� �ت� �ب ��ة ف��ي ال� �ت ��ي اس �ت �ض��اف �ت �ه��ا ،وم �ن �ه��ا
تقويمها السنوي الجديد أبرز م �ح��اض��رة ل�ل��رئ�ي��س اإلي��ران��ي

األسبق د.سيد محمد خاتمي،
وأخ � � � � � ��رى ل � �ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و
امل�ل�ك��ي األم �ي��ر خ��ال��د الفيصل،

وللباحث السعودي املعروف
د.ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ش�ب�ي�ل��ي ،إل��ى
ج��ان��ب ال�ع��دي��د م��ن امل��ؤت�م��رات
وامل� �ه ��رج ��ان ��ات وإص ��دارات� �ه ��ا
القيمة م�ث��ل «ن� ��وادر ال �ن��وادر»
م��ن مكتبة ع�ب��دال�ك��ري��م سعود
ال�ب��اب�ط��ن وال �ت��ي وص �ل��ت إل��ى
 14ج� ��زءًا ،وك �ت��اب االس� �ت ��دراك
ع� �ل ��ى أب � ��ي ع� �ل ��ي ف� ��ي ال �ح �ج��ة،
و«دليل الوثائق البريطانية»
و«وث� � � ��ائ� � � ��ق م� �ك� �ت� �ب ��ة م� ��درس� ��ة
ال � �ن � �ج� ��اة األه � �ل � �ي � ��ة» ب �م��دي �ن��ة
ال��زب�ي��ر ،و«ال��دوائ��ر التاريخية
في أخبار فضالء البرية» البن
ال �غ �م��الس ،و«م ��ذك ��رات محمد
األم� � ��ن ال �ش �ن �ق �ي �ط��ي م��ؤس��س
م ��درس ��ة ال �ن �ج��اة ف ��ي ال��زب �ي��ر»

ل � �ع � �ب� ��دال� ��رح � �م� ��ن ب � � ��ن ص ��ال ��ح
الشبيلي وغيرها.
كما ق��دم��ت املكتبة ف��وق كل
ورق��ة تحمل ش�ه�رًا م��ن شهور
ال �س �ن��ة ،م �ع �ل��وم��ة ع ��ن امل�ك�ت�ب��ة
فأوضحت أن في املكتبة أكثر
من  200أل��ف كتاب ،وأكثر من
 10آالف ك �ت ��اب ن� � ��ادر ،وأك �ث��ر
م� ��ن  1400م �خ �ط ��وط أص �ل ��ي،
وأك� � �ث � ��ر م � ��ن  5000أط� ��روح� ��ة
ج ��ام� �ع� �ي ��ة ودوري � � � � � ��ات ن � � ��ادرة
ب��أع��داده��ا امل �ت �ك��ام �ل��ة ،إض��اف��ة
إل ��ى أك �ث��ر م��ن  100أل ��ف ك�ت��اب
أه ��داه ��ا األس� �ت ��اذ ع�ب��دال�ك��ري��م
البابطن من مكتبته الخاصة
ب�م��وض��وع��ات�ه��ا امل�ت�ن��وع��ة إل��ى
مكتبة البابطن املركزية.

املكتب الثقافي املصري في الكويت احتفى بأمير الشعراء

ّ
نْ
الحسني القومي واإلسالمي
أيمن بكر :شعر أحمد شوقي تجاور ِ
أق��ام املكتب الثقافي امل�ص��ري ف��ي ال�ك��وي��ت ن��دوة
ب�ع�ن��وان «أم �ي��ر ال �ش �ع��راء أح�م��د ش��وق��ي ب��ن الشعر
وامل ��وس� �ي� �ق ��ى» ب �ح �ض��ور ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن امل �ب��دع��ن
وامل �ث �ق �ف��ن واإلع ��الم �ي ��ن ،وأداره� � ��ا ال �ش��اع��ر محمد
ت��وف �ي��ق ،وت �ح ��دث ف�ي�ه��ا أس �ت ��اذ األدب وال �ن �ق��د في
ج��ام �ع��ة ال�خ�ل�ي��ج ال��دك �ت��ور أي �م��ن ب �ك��ر ،واخ�ت�ت�م�ه��ا
الفنان العراقي علي الورد الذي غنى بعض قصائد
شوقي كما قدم العديد من املعزوفات املوسيقية.
وأكد السفير املصري لدى الكويت ياسر عاطف
أن االحتفاء بأمير الشعراء أحمد شوقي محاولة
لتسليط ال�ض��وء على ه��ذا املنجز الشعري الهائل
ال��ذي أس�ه��م ف��ي تجديد الشعرية العربية وإع��ادة
ص�ي��اغ��ة ال ��وج ��دان وف ��ق رؤي ��ة إن�س��ان�ي��ة وإخ ��الص
ك�ب�ي��ر ل�ل�ت��راث ال�ع��رب��ي واإلس ��الم ��ي ،م�ش�ي�رًا إل ��ى أن
ً
شوقي ت��رك منجزًا شعريًا ه��ائ��ال تنوعت أغراضه
بن املديح والغزل والشعر الوطني والرثاء إضافة
إل��ى منجزه امل�ه��م وامل�ل�ه��م ف��ي م�ج��ال شعر األط�ف��ال
واملسرح الشعري.
وقال السفير عاطف في كلمته بمستهل الندوة:
«إن شوقي رغم نشأته املترفة في القصور وترحاله
شرقًا وغربًا وتشربه بالثقافة الغربية إال أن مصر
وال ��وط ��ن ال �ع��رب��ي ل ��م ي �ب��رح��ا وج ��دان ��ه ،وظ ��ل وف�ي��ًا
ل �ل �ت��راث وال �ث �ق��اف��ة ال �ع��رب �ي��ة ط�ي�ل��ة ح �ي��ات��ه ال��ذاخ��رة
باإلبداع الشعري».
ب��دوره أكد امللحق الثقافي املصري لدى الكويت
الدكتور نبيل بهجت« :ان هذه الندوات والفعاليات
تصنع حراكا ثقافيا وتسليط الضوء على الرموز
ال�ش�ع��ري��ة واإلب��داع �ي��ة ،الف�ت��ًا إل��ى أن ال �ن��دوة تسعى
الغتراف قطرة من نهر أمير شعراء العصر الحديث
أحمد شوقي الذي أضاف الكثير والكثير إلى تراث
الشعر العربي ورفده بموجة حداثة اليزال تأثيرها
ً
ماثال في ذائقة األجيال».
ومن جانبه قال الشاعر محمد توفيق« :إن أمير
ال �ش �ع��راء أح �م��د ش��وق��ي ج ��رى ال �ش�ع��ر ع �ل��ى ل�س��ان��ه

السفير املصري مع األدباء الكويتيني واملصريني

كجريان امل��اء ال��دف��اق ،ول��م يترك مناسبة وال حدثًا
ف��ي ع�ص��ره إال وأب ��دع ف�ي��ه ،إض��اف��ة إل��ى وجدانياته
وغ ��ول� �ي ��ات ��ه وم ��راث� �ي ��ه وم ��دائ� �ح ��ه ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ف��ي
ظاهرها املدح وباطنها الحكمة وخالصة التجربة
اإلنسانية ،والتأمل في مجريات الكون والوجود».
وأضاف« :كتب شوقي أكثر من  23ألفًا و 500بيت
ُ
من الشعر الصافي امللهم املتجدد في أكثره.
وق ��ال ال��دك �ت��ور أي �م��ن ب�ك��ر ف��ي ورق �ت��ه ال �ت��ي حملت
عنوان «تأمالت في فكر شوقي»« :كان الغرب األوروبي
ه��و ح��ام��ل ل��واء ال�ت�ق��دم التكنولوجي وامل��دن��ي املبهر
بالنسبة للشرقين في هذا الوقت ،فمثلت حواضره
ال��راق �ي��ة ب �ك��ل م�ب��اه�ج�ه��ا ن �م��وذج��ا ش�ه�ي��ا للمفكرين
العرب ،ونشأ لدى النخب العربية االزدواج الشعوري
املشهور تجاه ال�غ��رب :نكرهه ونحبه ،أو :نخاصمه
ونشتهيه في الوقت نفسه».
وأض� � ��اف« :ان � ��ه االزدواج ال � ��ذي ح � ��اول ال �ك �ث �ي��رون
تجاوزه عن طريق معادلة التوفيق بن إدراك التقدم
امل �ع��رف��ي وال �ت �ك �ن��ول��وج��ي واس �ت �خ��دام��ه م ��ن ن��اح �ي��ة،

واملحافظة على التقاليد العربية اإلسالمية».
وت��اب��ع ب�ك��ر ب��ال�ق��ول :امل�ع��ادل��ة نفسها ن�ج��ده��ا عند
أحمد شوقي الذي كان أحد املبتعثن بأمر الخديوي
توفيق لدراسة القانون في فرنسا ،وهو الخارج من
بلد يخضع الحتالل انكلترا التي تمثل الوجه اآلخر
لفرنسا في الفترة االستعمارية .وأش��ار إلى أن شعر
الح ّس نْن القومي واإلسالمي
شوقي يتجاور كال من ِ
امل�ت�م�س�ك��ن ب��ال�ق�ي��م ال �ت��ي ت�ش�ك��ل خ�ص��وص�ي��ة ثقافية
�الم��ه
ع��رب�ي��ة ،ون �ب��رة اإلع �ج��اب ال��واض �ح��ة ب��ال�غ��رب أع� ِ
ورموزه السياسية.
وحضارته
ِ
ِ
وتطرق بكر إلى مفهوم الشعر بن شوقي والدكتور
ً
طه حسن قائال« :يرتبط تصور الشاعر ملفهوم الشعر
بطبيعة تكوينه الفكري ومدى استيعابه لتراث النوع
ف��ي ث�ق��اف�ت��ه ال �خ��اص��ة م �ع��ا؛ م��ن ه�ن��ا ي�ن�ب�ن��ي ت�ص��وره
لطبيعة الشعر ووظيفته على حد سواء ،التصور الذي
يبدو أن الدكتور طه حسن والشاعر أحمد شوقي ال
يتفقان على ك��ل تفصيالته ،ونلمح االخ�ت��الف بداية
من انتقاد األول لسطحية معرفة شوقي باملوضوعات

التي يتناولها ،ثم تصريح الدكتور حسن بعد ذلك
ب��أن «ف�ق��ه ال�ش��اع��ر ال�ك�ب�ي��ر ق��د ت�ق��دم ف��ي ق��رن ونصف
القرن تقدما عظيما» ،وه��و التصريح ال��ذي يمكن أن
َ
�الف ف��ي ال �ت �ص��ورات ح��ول
ن �ق��رأه ب��وص�ف��ه إع ��الن اخ �ت� ٍ
ماهية الشعر ووظيفته».
وي ��رى ب�ك��ر أن شخصية ش��وق��ي ق��د تشكلت  -في
نصفها التأسيسي األول على أقل تقدير  -عبر هذين
العنصرين :التزامه برؤية القصر ومواقفه ،وتحصيله
املعرفي النظري عبر النصوص؛ أي عبر اللغة التي
ك��ان يملك ناصيتها ،لكن ليس عبر التجربة الحية
في العالم ،وهما عنصران مرتبطان بصورة عميقة،
ح �ي��ث ت��وج �ه��ت امل �ع��رف��ة ال �ت��ي ح�ص�ل�ه��ا ش��وق��ي نحو
التوافق مع توجهات القصر وعدم التناقض معها.
ث��م ي�ع��رج ب�ك��ر ع�ل��ى ن�ش��أة ش��وق��ي امل�ت��رف��ة ب��ال�ق��ول:
تشير بعض القصائد إلى انفصال شوقي في بداية
ح�ي��ات��ه ع��ن ال�ش�ع��ب امل �ص��ري ،بحيث ي�ب��دو ج ��زءا من
ب�ن�ي��ة ال�س�ل�ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ال �ت��ي ص�ن�ع��ت م��ن ال��رم��وز
الشعبية آخر مناوئا الستقرار الحكم .ومع هذا ،ومع
ال�ت�ح��رر ال�ن�س�ب��ي م��ن ع��الق�ت��ه ب��ال�ق�ص��ر ،ن�ج��د شوقي
�ح � ّ�س � نْ�ن ال �ش �ع �ب��ي ال ��وط� �ن ��ي ،وي �ح ��اول
ي �ق �ت��رب م ��ن ال � ِ
التعبير ع��ن ال�ق��اع��دة العريضة م��ن ال�ن��اس ،ولنتأمل
كيف انفعل بحادثة دنشواي؛ حيث كتب في ذكراها
قصيدة تصور بشاعة ما الق��اه الفالحون املصريون
على أيدي الجنود اإلنكليز في هذه القرية ،ساعيا من
خاللها لنيل العفو ع��ن سجنائها ،يقول شوقي في
مطلع القصيدة:
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وتغنى امل�ط��رب ال�ف�ن��ان ال�ع��راق��ي علي ال ��ورد بعدد
من قصائد شوقي خصوصا تلك التي لحنها له عبد
ال��وه��اب واش ��اد ال�ح�ض��ور بما ق��دم��ه ال�ف�ن��ان العراقي
ال �ك �ب �ي��ر ك �م��ا ق ��دم ب�ع�ض��ا م ��ن ت� ��راث ال �غ �ن��اء ال �ع��راق��ي
واع �ق �ب��ت ال �ن��دوة ح�ل�ق��ة ن �ق��اش م�ف�ت��وح��ة ح ��ول الفكر
والثقافة.

أميرة األدهم في «تشبه الحياة» ...الشعر في مواجهة وحشية العالم
| القاهرة  -من إسالم أنور |
ف��ي دي��وان �ه��ا ال �ج��دي��د «ت�ش�ب��ه
ال�ح�ي��اة» ال�ص��ادر حديثا ع��ن دار
ميريت للنشر بالقاهرة ،تواجه
ال�ش��اع��رة امل�ص��ري��ة ال�ش��اب��ة أميرة
األده� � ��م م �خ��اوف �ه��ا وه��واج �س �ه��ا
ووح �ش �ي��ة وج� �ن ��ون ال �ع��ال��م عبر
ال �ك �ت ��اب ��ة وال � �ت� ��دوي� ��ن وم �س ��اء ل ��ة
ت��اري��خ ال�ب�ش��ر ال�ق��اس��ي واملخيف
وامل �م �ت �ل��ئ ب ��ال� �ح ��روب وال� ��دم� ��اء،

وت �ط��رح ال�ع��دي��د م��ن األس�ئ�ل��ة في
دي��وان�ه��ا ع��ن االغ �ت��راب وال��وح��دة
والسعي للتحرر واكتشاف الذات
بعيدا عن األنماط والقيود التي
يفرضها املجتمع وال �ت��ي تحول
البشر آلالت ونسخ مكررة.
ي� �ض ��م ال� � ��دي� � ��وان  12ق �ص �ي��دة
ن�ث��ري��ة ،م�ن�ه��اُ :
«م�س�ك�ن��ات أح��الم،
ت� ��دري� � ُ�ب ع �ل��ى ال ��ده� �ش ��ة ،ق��ان��ون
ن� �ي ��وت ��ن األول ،وراء ق �ل��وب �ه��م،
 ،»2011ال ت�ن�س��ى أم �ي��رة ك��ون�ه��ا

ط� �ب� �ي� �ب ��ة ب � � ��األس � � ��اس ف �ت �ت �ع��ام��ل
بمشرط ج��راح ماهر يعيد قراءة
العالم ومسألة ذاكرتنا املتخمة
ب��ال �ج��راح وال� �ه ��زائ ��م ،ف �ت �ق��ول في
ق �ص �ي��دة «وراء ق� �ل ��وب� �ه ��م»:وراء
ق �ل��وب �ه��م ..ع��رف� ُ�ت أن �ه��م يخبئون
والع � � ��ات� � � �ه � � ��م وراء ق � �ل� ��وب � �ه� ��م..
وينسونها على أب��واب العالقات
غ�ي��ر امل�ك�ت�م�ل��ة ..خ��رج� ُ�ت إل��ى ن��ور
ش� ��ارد ص��اخ��ب ج�ع�ل�ن��ي االت �ه��ام
كعامل إطفاء
في مواجهة حلمي
ِ

مرة ..وضابط في الجيش النازي
ي�ش�ه��د ع�ل��ى امل �ح��رق��ة م� ��رة ..ك�ن� ُ�ت
إنسانيا وخائفا ..كان أصدقائي
ي �ش �ب �ه��ون ال� �ش� �ح ��اذي ��ن ..ل ��م أك��ن
أدري أن � �ن� ��ي س � ��أع � ��ود ل ��وص ��ف
ال � �خ ��روج م ��ن امل� �ن ��زل وال �ت �ص��دي
لحنن األغ��ان��ي ال�ع��اط�ف�ي��ة ..حن
خ �ب��أوا والع��ات�ه��م وراء قلوبهم..
أم��ام سجائري والع��ات مشتعلة
ُ
كنت أدخن بشراهة».
وتنتقل أم �ي��رة ف��ي قصائدها

ب � ��ن ال� �ح� �ل ��م وال� �ي� �ق� �ظ ��ة وامل � � ��وت
وال� �ح� �ي ��اة وامل� ��اض� ��ي وال �ح��اض��ر
وال� ��واق� ��ع وال� �خ� �ي ��ال ،م �ع �ب��رة ع��ن
واق �ع �ن ��ا امل �ض �ط ��رب وال �غ��رائ �ب��ي
واملتناقض ،وتحاول الخروج من
ه��ذه ال��دوام��ة بمواجهة الحقائق
ال الهروب منها وباالعتماد على
ال ��ذات وإدراك �ن��ا قيمة األن��ا التي
ط��امل��ا أه ��درن ��ا ق�ي�م�ت�ه��ا ملصلحة
ال�ج�م��وع ال �ت��ي اب�ت�ل�ع��ت أرواح �ن��ا
وقولنا.

غالف الديوان

| يوسف القعيد |

ع�ن��دم��ا ق��ام م �م��دوح ع�ب��د العليم ببطولة ف�ي�ل��م« :س�م��ع ه��س»،
باملشاركة مع الفنانة ليلى علوي .وربما شاركها في إنتاجه.
جاء معها إلى دار الهالل لكي يوجها الدعوة للصحافيني والكتاب
لحضور العرض الخاص للفيلم.
كانت املرة األولى التي أرى فيها ممدوح عبد العليم بصحبة
ليلى ع �ل��وي .ك��ان م�م�ل��وءا ب��ال�ح�م��اس .وال��رغ �ب��ة ف��ي ع�م��ل ش��يء
مختلف ومغاير عن كل ما كان سائدا وقتها.
قال ممدوح عبد العليم إن الفنان خصوصا املمثل ال يجب أن
ينتظر حتى يأتيه الدور فيجسده .لكن السعي والبحث من أجل
ال��وص��ول لسينما جيدة ،يجب أن يكون من أه��داف��ه .ك��ان الكالم
جميال وغير عادي من فنان .وإن كنت قد الحظت أنه لم يستمر
في الطريق نفسه الذي بدأه مع ليلى علوي في فيلم سمع هس.
ث��م رأي�ت��ه عندما دعتني الفنانة معالي زاي��د وامل�خ��رج عاطف
الطيب لحضور تصوير بعض مشاهد فيلم «كتيبة اإلع ��دام».
كان التصوير يتم في دار القضاء العالي املواجهة لبيت معالي
زاي��د في وس��ط القاهرة .وك��ان ممدوح سعيدا ألن الفيلم يحمل
قضية مهمة ج��دا .أال وه��ي :أكتوبر العظيم من الذين صنعوه؟
ومن حولوه إلى سرقة كبرى نهبوا فيها ليس أكتوبر فقط ولكن
الوطن؟
وأنا كنت يومها في غاية السعادة ألن هذا هو املوضوع الذي
دارت حوله روايتي :الحرب في بر مصر.
الحظت على ممدوح ثقافته .وإدراك��ه ألن املمثل ليس مجرد
قارئ ورق يقدم إليه .ال يتوقف أمام السيناريو ويكون كل هدفه
تنفيذ ما فيه .لكنه يمتد ملا هو أبعد من السيناريو.
ثم جاءت ليالي الحلمية .ودور علي البدري الذي جسده في هذا
املسلسل .وعندما يكتب تاريخ الدراما التلفزيونية.
وق��د طلبت م��ن الصديقة م��اج��دة م��وري��س أن تعمل على هذا
املوضوع ألن لديها معلومات كثيرة فيه .وأتمنى أن تنجز هذا
العمل امل�ه��م .ألنهما أك�ث��ر الكتب ع��ن ت��اري��خ السينما .وم��ا أكثر
ال��دراس��ات عن تاريخ امل�س��رح .لكن ما أن��در الكتابات عن تاريخ
الدراما التلفزيونية.
عندما يكتب تاريخ الدراما التلفزيونية ،سنكتشف ما قدمه
املخرج إسماعيل عبد الحافظ لهذه الدراما من أعمال خالدة .ومن
أدوار قدمها ملمثلني ل��وال عملهم مع إسماعيل عبد الحافظ في
مسلسالته ما كان لهم هذا الوجود الجميل.
ممدوح عبد العليم لعب قليال من األدوار .لكني أتوقف أمام
دور كلما شاهدت الفيلم ال��ذي لعبه فيه يعاد في التلفزيونات،
جلست ألراه وكأنني أراه ألول مرة.
كان دوره في فيلم «مشوار عمر» .والفيلم من إخراج املخرج
املدهش محمد خان .وممدوح عبد العليم يلعب دور صبي ريفي
يعمل في محطة بنزين قريبة من القرية التي ينتمي إليها.
وخالل عمله يلتقطه عمر ،الذي لعب دوره فاروق الفيشاوي.
وهو شاب مستهتر يستقل سيارة فاخرة ،ويحمل علبة مليئة
بالذهب أعطاها له والده تاجر الذهب لكي يسافر بها لتاجر آخر
في مدينة أخ��رى ويوصلها إليه .وألن عمر لم يأخذ أي قضية
مأخذ الجد في حياته .فهو يحول رحلة الذهب إلى محاولة للبحث
عن املتعة والنساء.
يشاركه الرحلة م�م��دوح عبد العليم .وعلى عكس عمر ،فإن
ال��دور ال��ذي أداه م�م��دوح عبد العليم دور ش��اب ري�ف��ي .ال يعرف
الكثير عن الدنيا ،ما زال بكرا في أعماقه .ودخل التجربة وترك
عمله في محطة البنزين ملجرد أن عمر طلب منه أن يرافقه.
ال أريد أن ألخص الفيلم .لكني فقط أتوقف أمام قدرة ممدوح
عبد العليم على تجسيد الشخصية ،وال��دخ��ول تحت جلدها،
وال�ت�ع�ب�ي��ر عنها م��ن دون اف �ت �ع��ال ،وم��ن دون ت��زاي��د ،ب��ل بشكل
طبيعي وتلقائي جدا .وكأنه هو هذا الفالح املعدم الذي عمل في
محطة بنزين والتقطه عمر في رحلة ال أول لها وال آخر.
ك�ن��ت أع ��رف مسبقا أن م �م��دوح ع�ب��د ال�ع�ل�ي��م درس ف��ي كلية
االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .ولذلك فهو حصل
من العلم ق��درا يجعله ربما كان ق��ادرا على شخصية املثقف أو
ال��ذي ي�ع��رف بعض األم ��ور ع��ن ع��امل�ن��ا .لكنه ق��د ت�ح��ول م��ن دون
قدرته على تجسيد شخصية هامشية لشاب قروي ترك قريته
إلى محطة البنزين .ومنها إلى رحلته مع الشاب الثري الباحث عن
املغامرات واملتعة بأي شكل كان.
آخر فيلم سينمائي مثله ممدوح عبد العليم كان سنة ،2000
أي أنه قضى الخمسة عشر عاما األخيرة في حياته لم يقف أمام
الكاميرا السينمائية .ومن املؤكد أن القصة محزنة وأنه لم يعرض
عليه ما يمكن أن يقتنع به أو يدرك أنه يستطيع أن يقدم من خالله
جديدا .لذلك ظل في بيته.
بل إنه قبل عامني َّ
قدم دورا في مسلسل :السيدة األولى ،أمام
الفنانة غادة عبدالرازق .وكل من اقترب من األعمال التي تقدمها
غ��ادة عبد ال��رازق ي��درك جيدا أنها تكون البطلة الجوهرية .وأن
ِّ
السنيد ..وأن��ا لم
جميع م��ن يظهرون معها ال دور لهم إال دور
أش��اه��د العمل .واستغربت أن يدخل م�م��دوح عبد العليم متاهة
التمثيل أمام غادة عبد الرازق .وحكاياتها مع من يمثلون أمامها
أكثر من الهم على القلب.
يومها أدرك��ت أن الرجل أوش��ك أن يصل إل��ى الضفة األخ��رى
لليأس .وأنه لذلك قبل القيام بدور في عمل لم يترك أي أثر لدى
الناس .ال كنص وال إخراج وال موضوع وال حتى أداء.
ث��م ن�ص��ل إل��ى آخ��ر م�ش��اه��د ع �م��ره ...ع�ن��دم��ا ت�ق��رر استكمال
م�س�ل�س��ل :ل�ي��ال��ي الحلمية ب �ج��زء س� ��ادس .ورغ ��م تحفظي على
محاولة استنساخ النجاح .إنها املحاولة املستحيلة ،ألن الناس
ترتبط بالعمل القديم ارتباطا ،ربما يصل إل��ى ح��دود االرتباط
املرضي .وتقارن الجديد بالقديم ،وتكون املقارنة لصالح القديم
على طول الخط.
ع��رف��ت أن م �م ��دوح ع �ب��د ال�ع�ل�ي��م س�ي�ل�ع��ب دور ع �ل��ي ال �ب��دري
ويستكمله في ج��زء س��ادس من املسلسل .بل إن الفنانة إلهام
شاهني قالت لي إنها كانت مترددة في قبول الدور « ...دور زهرة»
التي أحبها علي البدري في الليالي القديمة .لوال أن ممدوح عبد
العليم اتصل بها أكثر من مرة ،وأقنعها أن تلعب هذا الدور أمامه.
م��ا معنى ه��ذا ك�ل��ه؟ م�ع�ن��اه أن ال�ت�غ�ي�ي��رات ال�ت��ي أص��اب��ت دنيا
السينما والدراما التلفزيونية أخرجته من صلب اللعبة .وأن فنانا
مثله من دون تمثيل يفقد الرغبة حتى في مواصلة الحياة .أي
أننا ظلمناه سواء ونحن ندري أو من دون أن ندري .وأن هذا الظلم
كان ِّبينا وامتد لسنوات طويلة.
ق �ي��ل إن� ��ه ك� ��ان ي� �م ��ارس ري ��اض ��ة ع�ن�ي�ف��ة ف ��ي ن � ��ادي ال �ج��زي��رة
الرياضي ...من أجل التخسيس ،حتى يتناسب مع دوره الجديد
في ليالي الحلمية .وأن قلبه توقف رغم أنه كان في زهرة شبابه.
كان في التاسعة والخمسني من عمره .وكانت أمامه سنوات
طويلة .ورغم إيماني بأنها أعمار .وأن األعمار بيد الله سبحانه
وت�ع��ال��ى .لكني أت�ص��ور أن م��وت��ه ك��ان ح��ال��ة م��ن االح�ت�ج��اج على
التغيير ال��ذي أص��اب مصر ب��ال��درام��ا التلفزيونية وبالسينما...
حيث ل��م يجد ل��ه مكانا .ال أق��ول إن��ه انسحب .لكنه وج��د نفسه
خارج الحلبة.

