
إبراهيم القاضي
جسر بني ثقافتني

E B R A H I M  A L K A Z I

الشخصية املكرمة





3

القايض مثال حيتذى

ــايض،  ــمي الق ــتاذ إبراه ــة األس ــار خشصي ــا اىل اختي ــن دفعتن ــا م ــة وحده ــن الدهش مل تك
لتكرميــه يف املهرجــان، بــل أن الكــزن االنســاين الــذي كشــفنا عنــه يف حبثنــا، يعــزز أهــداف 

املهرجان الثقايف والفين واإلنساين، ويفتح أمامنا نافذة واسعة عىل العامل.

املثــال الــرصحي والعميــق للرشاكــة الكونيــة بــني البــرش، انطالقــا مــن احلجــر األســاس 
املكــون حلضــارات األمم، أال وهــو الثقافــة والفنــون، والــيت يتحقــق عربهــا االنجســام بديــال 
عــن التنافــر، واحلــب عوضــا مــن الكراهيــة، حيــث معرفــة اآلخــر مــن خــالل اإلبــداع الفــين 

والثقايف، خري من يزحي املخاوف والشكوك املسبقة، اليت عادة ما يسبهبا اجلهل.
ــع  ــايف والفــين م ــادل الثق ــة، والتب ــة العريق ــع احلضــارة اهلندي ــة م ــاليق احلضــارة العربي ت

واحدة من أمه املنامج الثقايف يف العامل، يتيح لنا تنشق هواء الرشق العريق.

القايض؛ خنلة أصيلة من قلب اجلزيرة العربية.
القــايض؛ مثــال يحشــذ اهلــمم ويغــذي المطــوح واألحــالم القابلــة للتحقــق عــىل أرض الواقــع، 
رمغــا عــن املصاعــب الــيت تواجــه احلــامل واملتطلــع حنــو أفــق أمجــل، العصــايم الــذي حنــت 
هنجــه بيديــه، املثابــر يف جتويــد صنعتــه، املتســلح باملعرفــة والتأصيــل مــن جهــة والباحــث عــن 

التجديد واإلبداع من جهة أخرى. 

مهرجــان أفــالم الســعودية يف دورتــه الثانيــة، يتــرشف بتكــرمي األســتاذ إبراهــمي القــايض، 
ويطــل عــىل منجــزه املعــريف الــرثي، مــن بــاب تقــدمي منــوذج حيتــذى، لصنــاع األفــالم 
الســعوديني الشــباب، الذيــن ينحتــون جتارهبــم بفــرادة، ال يعيهنــم فهيــا ســوى إرصار املبــدع 

املتطلع اىل المتزي وترك األثر االمجليل يف هذه احلياة، ولنا يف القايض خري مثال.

أشــكر زمــاليئ الباحثــني، املرتمجــني، املصممــني واملعديــن لــلك املــادة العمليــة، عــن خشصيــة 
املهرجان املكرمة يف هذه الدورة.

أمحد دمحم املال
مدير املهرجان
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بداية الرحلة: بني الثقافات

ــدان  ــع بل ــًا للتجــارة م ــن ملجــأ آمن ــرن العرشي ــع الق ــد يف مطل ــت اهلن اكن  
اخلليــج واجلزيــرة العربيــة، واملركــز التجــاري واالقتصــادي، بــل وحــىت الســيايس األول يف 
معظــم آســيا. ممــا دعــا العديــد مــن أبنــاء اجلزيــرة العربيــة إىل طــرق دروب التجــارة إذ اكن 
مهشــورًا لــدى عوائــل جنــد واخلليــج يف القــرون املاضيــة انتخــاب أنبــغ أبناهئــا وإرســاله للهند 
لتعــمل فنــون التجــارة واالســترياد واالشــتغال هبــا. ويف ذلــك املنــاخ الســيايس وبســبب قــوة 
ــة الضخمــة والصناعــات الــيت راحــت تغزوهــا،  ــة واملســاحات الزراعي ــة اهلائل ــد البرشي اهلن
عــالوة عــىل وســائل املواصــالت البحريــة املتوفــرة مــن وإىل اخلليــج واجلزيــرة، دفعــت لك هــذه 
املغريــات إىل جهــرة بعــض جتــار اخلليــج العــريب واجلزيــرة العربيــة إىل اهلنــد واختــاذمه 
ــاء  إياهــا مقــرًا رئيســيًا ملامرســة جتارهتــم املتنوعــة يف تصديــر املــواد الغذائيــة ومــواد البن
واألمقشــة وغريهــا إىل بلداهنــم، واســترياد اللؤلــؤ وغــريه مــن املنطقــة لملتاجرة به يف أســواق 

اهلند الكبرية.

عــىل ذلــك نبغــت منــاذج لتجــار وملبدعــني مــن منطقــة جنــد آثــروا اهلجــرة إىل بقــاع خمتلفــة 
مــن العــامل، واســتوطن البعــض مهنــم يف كثــري مــن الــدول الــيت هاجــروا إلهيــا، واكنــت هلــم 
بصــامت يف هــذه الــدول، بــل تعــدى األمــر ألن يصبــح هلــم حضــور اجمتــايع واقتصــادي 
فهيــا. إحــدى هــذه المنــاذج، مــن مضــن مــائت مــن املهاجريــن النجديــني الذيــن جالــوا يف لك 
خرائــط الدنيــا، وظلــوا ماكحفــني نادريــن، ومهاجريــن أوفيــاء لبلداهنــم، هــو التاجــر محــد بــن 
عــيل القــايض الــذي ُولــد يتــمي األب يف عنــزية يف القــرن التاســع عــرش، وأرســله أمعامــه إىل 
بومبــاي، حيــث بــدأ حياتــه بالعمــل لــدى أحــد أقاربــه مــن عائلــة البســام يف جتــارة الشــاي 

قبل أن يشق طريقه يف جتارة الشاي واألمقشة وغريها.
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مجموعة من التجار اخلليجيني يف اهلند من بيهنم السيد دمحم عيل البسام (السابع من الميني-جلوس) والسيد 
عبدالرمحن عبدالعزيز البسام (الرابع من الميني-وقوف)



التاجر محد بن عيل القايض (والد إبراهمي)
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اكحف محــد القــايض يف تعــملّ فنــون التجــارة، واســتقل بعدهــا مفتتحــًا جتارتــه اخلاصــة يف 
ــول،  ــب الشــعيب ومعاجلــة اخلي ــل يف الط ــع العم ــن م اســترياد الشــاي واألمقشــة، بالزتام
فقــىض حياتــه بعــد ذلــك يف التنقــل بــني اهلنــد وباكســتان وتركيــا والكويــت والبحريــن ولبنــان 
مــن أجــل التجــارة. اســتقر، بعــد أن تــزوج بإحــدى بنــات عائلــة النّصــار الكويتيــة، يف مدينــة 
أطفــال  تســعة  وأجنــب  مــرتًا،  كيلــو   150 بومبــاي  عــن  تبعــد  الــيت  اهلادئــة  بونــا 

من بيهنم إبراهمي الذي ُولد عام 1925م. 

ترعــرع إبراهــمي وإخوتــه يف بيئــة ملؤهــا حــب االّطــالع والتعــمل الــذايت، إذ اكن والــده محــد 
حمبــًا للكتــب وجامعــًا هلــا، ينــىشء مكتبــات يف أي مــاكن يســتقر فيــه. يقول إبراهــمي القايض 
:"جــزأ كبــري مــن تعلــيمي جــاء مــن القــراءة بفضــل كتــب والــدي. ولــدي اآلن مثــان مكتبــات يف 
أماكن خمتلفة من العامل". وقد جلب ألبنائه مدرســًا للعلوم اإلســالمية والعربية من الســعودية، 
عــاش معهــم كأحــد أفــراد العائلــة يف مزنهلــم. واكن األبنــاء ال حيظــون بقــدر كبــري مــن الراحة 
حيــث يعــودون مــن املدرســة اهلنديــة بعــد هنــار مضن يف تعــمل اإلجنلزييــة والفرنســية واهلندية 
ــع  ــث م ــرآن والتفســري واحلدي ــة والق ــة العربي ــدؤوا حصصــا يف اللغ ــة، ليب ــوم العرصي والعل
مدرهســم املــزنيل، ممــا ســامه يف تشــكيل قاعــدة صلبــة مــن العلــوم اإلســالمية لدهيــم إضافــة 
إىل اللغــة االجنلزييــة والفرنســية الــيت تعملوهــا يف املدرســة. يقــول القــايض وهــو يتذكــر أيام 
مــن  عــرش  السادســة  بلغــت  حــىت  الدراســة  عــن  بإجــازة  أحظــى  طفولتــه:"مل 
معــري. عندمــا تكــون املــدارس مغلقــة إلجــازة الصيــف يكــون لدينــا يف البيــت دروس باللغــة 

العربية من الصباح حىت املساء"



إبراهمي القايض يف أحد مكتباته
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هكــذا اكنــت طفولــة إبراهــمي القــايض، تتشــلك مــن مــزجي ثقــايف هنــدي متليــه هيلع البيئــة 
ــة  ــه مكتب ــر ل ــذي وف ــده ال ــد معملــه العــريب ووال واملدرســة، وعــريب إســاليم تعملــه عــىل ي
اكملــة مــن الكتــب العربيــة النــادرة يف اهلنــد، والــيت حتــوي أمهــات كتــب األدب العــريب. ومل 
يتوقــف انفتاحــه الثقــايف عــىل هــذا احلــد، بــل تعدتــه إىل مناطــق بعيــدة بســبب نشــأته يف 

بيئة تعددية متساحمة تيش بكرس حواجز االختالف الثقايف والعريق.
اكن مســكهنم يف بونــا يف شــقة مضــن مبــىن يضــم خليطــًا مــن اهلنــدوس واملســملني والهيــود 
واإلجنلــزي والفــرس وطائفــة البــاريس، واكنــت العالقــات بــني هــذا اخلليــط جيــدة وممتاســكة 
وال تشــوهبا أمــراض العنرصيــة والكراهيــة واالســتعالء وقــد اكن يشــوب جريهتــم شــعور هائل 
مــن حســن اجلــوار، وتقاليــد عظميــة مــن زيــارات بعضهــم البعــض بشــلك غــري رمســي. يــروي 
إبراهــمي القــايض أن والــده تعــمل مهنــم بعــض اللهجــات وبعــض املهــن اليت ســاعدته مع مرور 

الوقت.
ــًا  ــح فنان ــن األكــرب إبراهــمي أن يصب ــا اســتطاع االب ــة مل ــو ال هــذه البيئ ــة احلــال، فل وبطبيع
شــامًال، وعملــًا مــن أعــالم اإلخــراج والــرمس والتصويــر والدرامــا والــرتاث والتحــف الفنيــة 
وغــري ذلــك مــن املواهــب الــيت تتطلــب حســًا إنســانيًا مرهفــًا، بــل ويصبــح –بعــد ذلــك- مــن 

أكرب املخرجني املرسحيني يف اهلند.
بــدأ شــغف إبراهــمي باملــرسح مبكــرًا عندمــا اكن طالبــًا يف املدرســة. يذكــر إبراهــمي أن أحــد 
املؤثريــن يف حياتــه اكن املســؤول عــن املكتبــة يف مدرســته، الــذي جشعــه عــىل املشــاركة يف 

املرسحية السنوية لملدرسة بني معر 9 و 14 عامًا.
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حراكت الفنون التقدمية
يف اهلند 

ــك  ــده، وكذل ــع وال ــل م ــاي للعم ــام 1941م، توجــه إبراهــمي إىل بومب يف ع  
لاللتحــاق بإحــدى أهشــر جامعــات املدينــة ويه لكية "ســان زيفيري"، حيث بدأ القايض الشــاب 
رحلتــه مــع املــرسح منخرطــًا يف ســلك احلركــة الفنيــة التقدميــة، وانضــم ملجموعــة ســلطان 

باداميس املرسحية يف بومباي، رائد حركة املرسح اإلجنلزيي يف اهلند.

ولعــل مــن أمه األمــور الــيت ســامهت يف مســريته املرسحيــة الفعاليــات الــيت اكنــت تقــام يف 
ــاء احلــراك الشــعيب مــن أجــل االســتقالل عــن بريطانيــا يف ثالثينيــات وأربعينــات  ــا أثن بون

القرن العرشين ومعارصته لسنوات احلرب العاملية الثانية وانفصال باكستان عن اهلند.

اضطــراب األوضــاع السياســية يف ذلــك العهــد أدى إىل نشــوء أو تطــور حــراكت فنيــة جــاء 
بعضهــا مناديــًا بالقوميــة وباحلنــني لملــايض ولملــوروث مثــل مدرســة البنغال للفنــون، وبعضها 
 Avant-grade ) ــة ــة طليعي ــن فئ ــًا لتكوي ــامل ومجشع ــىل الع ــاح ع ــًا لالنفت ــر اكن داعي اآلخ
) هنديــة تنخــرط يف احلــراك الثقــايف العاملــي. مل يكــن مــن غــري املتوقــع أن ينضــم إبراهــمي 
القــايض حلركــة الفنــون التقدميــة الــيت رفضــت أفــاكر املدرســة البنغاليــة، بالنظــر إىل تأّصلــه 
عــىل مبــدأ االنفتــاح منــذ طفولتــه. تأثــر أشــد التأثــر بخشصيــة ســلطان بادامبيس الــذي يقول 
عنــه: "أكــرث خشــص التقيــت بــه عبقريــة". وأصبــح صديقــًا مقربــًا منــه إىل أن انهتــى 

به احلال باالقرتان بأخته روشان الفنانة ومصممة األزياء.

اســتقل القــايض عــن مجموعــة ســلطان بادامبــيس وأســس وحــدة املــرسح اخلاصــة بــه عــام 
1954م، وأحــدث ثــورة يف املــرسح اهلنــدي بســلوكه هنجــًا حمرتفــًا، مّطلعــًا فنيــًا عــىل اكفــة 
أصعــدة صناعــة املــرسح مــن إدارة اخلشــبة وبنــاء الخشصيــات واإلخــراج وغريهــا. وقــد اكن 

إىل ذلك موصوفًا برؤيته الفذة وانضباطه ومراعاته للتفاصيل.

ــة  ــت باللغ ــرسح اكن ــدة امل ــه حتــت وح ــام ب ــذي مت القي ــاج ال ــن أن لك اإلنت ــرمغ م ــىل ال وع
ــة بالســياق اهلنــدي وباحليويــة اجلديــدة  ــة، إال أن نبضــات املخــرج اكنــت ذات صل اإلجنلزيي
ــب  ــوفولكيس أودي ــمي. س ــان والتصم ــة، واإلتق ــة، والطاق ــة البرصي ــث اللغ ــن حي يف األداء م
ريكــس (1954)، اقتيــال اليــوت يف الاكتدرائيــة (1955)، أنويــه أنتيجــون (1957) و يوربيــدس 
ميديــا (1960) يه املرسحيــات الرئيســية الــيت مت إخراجهــا مــن قبــل القــايض  مــع وحــدة 

املرسح. 
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لقــد أنشــأ مســاحة أداء صغــرية عــىل رشفــة شــقته بســعة 150 مقعــدا الســتضافة مرسحيــات 
وحــدة املــرسح. وللعمــل عــىل حمــو أميــة املــرسح ولنــرش العمــل واالجتاهــات اجلديــدة يف 
ــرت  ــيت أظه ــام 1953 ال ــة يف ع ــرسح الهشري ــدة امل ــرشة وح ــارص، أســس ن ــرسح املع امل
األمعــال اجلديــدة يف اهلنــد ويف اخلــارج، واملقــاالت والنقــد حــول املــرسح. باإلضافــة إىل 
هــذا بــدأ أول مدرســة للمتثيــل يف بومبــاي، مدرســة الفنــون الدراميــة، وأصبــح الحقــا مديــرا 

ألاكدميية ناتيا يف بومباي.

أصبــح القــايض أمه إداريي النصــوص املكتوبــة واملتلكمــة يف مرحلــة مــا بعــد االســتقالل. 
إنتاجاتــه الرائعــة يف التقليديــات باللغــة السنســكريتية والغربيــة أعطــت طاقــة جديــدة لملــرسح 
يف تلــك احلقبــة، نالــت هبــا مرسحياتــه بشــلك رسيــع استحســان املتلقــني يف بومبــاي و بعدها 

يف دهلي.

وبــدأ النــاس يعرفــون امس إبراهــمي القــايض مصمــًام ومبتكــرًا وخمرجــًا، واكن خيتــار قاعات 
وأماكــن غــري اعتياديــة ملرسحياتــه، فــاكن قــادرًا –هــو بالــذات- عــىل االســتفادة مــن اللحظــات 
التارخيية، مكا فعل يف مرسحية "أندها يوغبل يندإ يبوتش" (AndhaYugBlindEpoch) اليت 
كتهبــا رضام فــري باهــرايت (مواليــد 1925م)، ويف مرسحيــة "توبــالك" (Toplaq) الــيت كتهبــا 

جرييش اكرناد، أحد أبرز الكتاب املرسحيني يف اهلند يف القرن العرشين.

ــة يقــول القــايض: "كنــت مشــارًاك يف املظاهــرات ضــد الوجــود  ــك احلقب  وباحلديــث عــن تل
اإلجنلــزيي حــىت قيــام احلــرب العامليــة الثانيــة الــيت اندلعــت يف عــام 1939م، وجــرى حتــول 
كبــري يف داخــيل. يف بومبــاي اكن النــاس يتعاملــون مــع والــدي وكأنــه أجنــيب، وبعد تأســيس 
باكســتان انتقــل والــدي لكراتــيش للســكن فهيــا، ومل يســتقر. وانتقــل لرتكيــا يف بدايــة 
تأســيهسا عــىل يــد أتاتــورك، ومل يعجبــه الوضــع. وقــام اجليــش بنفيــه إىل بــريوت. وعــرب عــن 
خيبــة أملــه يف ذهــاب الدولــة العباســية. بعدهــا ذهــب بنــا والــدي إىل الكويــت، ودخلنــا إىل 
اململكــة العربيــة الســعودية، ولكــن مل نذهــب لعنــزية، بــل ذهبنــا إىل مكــة املكرمــة للحــج. عدنــا 

بعدها للهند لنستقر يف املاكن الذي ولدت فيه"

اكن إبراهمي الشاب مييل للحراكت التقدمية اليت تدعو للتواصل مع العامل
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إبراهمي القايض بالزي السعودي



األاكدميية امللكية لفنون الدراما – لندن

13

بريطانيا والزعمي اهلندي

عندمــا الحــظ والــده شــغفه بالفنــون، أرســله إىل بريطانيــا الســتمكال   
دراسته فهيا. ويف البداية اكن القايض متوجهًا لدراسة الرمس يف املركز األجنلو-فرنيس للفنون 
املمتــزي مبعمليــه الباريســيني. لكنــه غــري رأيــه وانــدرج يف صفــوف األاكدمييــة امللكيــة لفنــون 
الدرامــا يف لنــدن. ويتذكــر القــايض قصــة انضاممــه هلــا الــيت اكن فهيــا مــن عفويــة القايض 
ومحاســه مــا أدهــش مديــر األاكدمييــة. يقــول القــايض: "كنــت ماشــيًا، والتفــت ورأيــت لوحــة 
األاكدمييــة ودخلهتــا بــلك عفويــة، وســألت إذا اكن بإمــاكين الدراســة فهيــا فأعملــوين بــأن 
مقابــالت القبــول انهتــت والدراســة بــدأت، وطلبــت مقابلــة املديــر الــذي واقــف عــىل انضــاميم 

وبىق عىل تواصل ميع وساندين طوال فرتة دراسيت".
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وصــادف أن اكن الزعــمي اهلنــدي «جواهــر الل هنــرو» يف زيــارة رمسيــة إىل بريطانيا، فالتىق 
بإبراهــمي القــايض، وُأجعــب بــه ملــا رأى فيــه مــن امحلــاس واجلديــة، وطلــب منــه أن يعــود 
بعــد إمكــال دراســته إىل العامصــة دهلــي لعمــل فرقــة مرسحيــة، تــارًاك لــه احلريــة املطلقــة يف 
اختيــار األمعــال واألخشــاص الذيــن حيبــذ العمــل معهــم، وواعــدًا إيــاه بإعفائــه مــن الرســوم 
ــن أجــل تأســيس مــرسح جــاد عــىل  ــة م ــة مرسحي ــب ومســاعدته يف إنشــاء مكتب والرضائ

أسس عملية وتقنيات متطورة يليق بريادة اهلند احلضارية. 

وفعــًال، أوىف «هنــرو» بوعــده، إذ مبجــرد عــودة إبراهــمي إىل دهلــي وجــد مــن يســتقبله حبفاوة، 
مث تلــىق دعــوة مــن وزارة التعلــمي اهلنديــة إلنشــاء اللكيــة الوطنيــة للدرامــا الــيت أصبحــت فميا 
بعــد تقــدم هشــادات وتدريبــًا ملــدة ثــالث ســنوات عــىل خمتلــف فنــون العمل املــرسيح، وجذبت 
طالبــًا مــن خمتلــف أحنــاء العــامل، وســامهت يف إحــداث ثــورة ثقافيــة يف دهلــي وتأســيس 
حرصــه  بدليــل  بالثقافــة،  مهمتــًا  وقتئــذ  «هنــرو»  واكن  حقيــيق.  وطــين  مــرسح 
عــىل اصطحــاب ضيــوف البــالد حلضــور أمعــال إبراهــمي القــايض املرسحيــة واالفتخــار هبــا 
أمامهــم. واكن زوار الدولــة مــن رؤســاء حكومــات وعليــة القوم ومشــاهري العــامل يأتون حلضور 
مرسحياتــه لقميهتــا الفنيــة، ولرقهيــا، ولفخــر احلكومــة اهلنديــة وإمياهنــا مبــا يقدمه، ما أكســبه 

هشرة واسعة.

يصــح القــول بــأن الســنتني والنصــف الــيت مكهثــا القــايض يف بريطانيــا أدت إىل الثــورة 
املرسحيــة الكــربى الــيت أحدثهــا القــايض يف املرسح اهلندي. مل يعشــق القــايض مرسحيات 
شكســبري ومصويــل بيكيــت وينقلهــا ويعرضهــا يف اهلنــد حفســب، بــل اكن هوســه األكــرب يف 
نقــل جتربــة إعــداد وإنتــاج العمــل املــرسيح ومنذجــة مراحــل بنائــه ابتــداًء مــن كتابــة النــص، 
وحتديــد معــامل الخشصيــات، إىل تصمــمي اخلشــبة، ورمس اإلضــاءة، وتوفــري جتربــة مرسحيــة 

مكمتلة العنارص للجمهور.
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روشان

مل يكــن ســلطان بادامبــيس، رائــد حركــة الفنــون التقدميــة، مؤثــرًا يف توجه   
القــايض الفــين فقــط، بــل أدى أيضــًا إىل اقرتانــه بأختــه املصممــة روشــان. اكنــت روشــان 
مهمتــة بالفنــون التشــكيلية باإلضافــة إىل التصمــمي، واكنــت خــري عــون لزوجهــا إذ ممصــت 
مجيــع أزيــاء مرسحياتــه، وســامهت يف تصمــمي ديكوراهتــا. واكنــت إىل ذلك يف شــدة اإلبداع 
والمتــزي. مجعــت معرفهتــا باألزيــاء يف كتابــني تنــاوال املالبــس اهلنديــة وتفاصيلهــا ومــا طــرأ 

علهيا من جتديد.

يف عــام 1977م أسســت مــع زوجهــا معــرض الــرتاث الفــين يف دهلــي وأدارتــه حــىت وفاهتــا 
عــام 2007م. مكــا شــاركت زوجهــا يف افتتــاح العديــد مــن املعــارض واملنمظــات الــيت تعــىن 
حبفــظ الــرتاث الفــين وتصنيفــه وتمنيــة املواهــب الفنيــة. أجنبــت روشــان مــن زوجهــا ابنتــه 
آمــال، املديــرة الســابقة لللكيــة الوطنيــة للدرامــا، وابنــه فيصــل الــذي يعمل كوالــده يف اإلخراج 

املرسيح يف اهلند.



16

مدرسة الدراما الوطنية

تأسســت املدرســة الوطنيــة للدرامــا عام 1959م لتكون عــىل غرار األاكدميية   
امللكيــة للفنــون املرسحيــة يف لنــدن. ُطلــب مــن إبراهــمي القــايض إدارهتــا عنــد افتتاحهــا لكنــه 
يف البدايــة مل يقبــل معلــًال ذلــك بنقــص خربتــه اإلداريــة، غــري أنــه بعد ســنتني بّدل رأيه، وتســّمل 

منصب اإلدارة مخلسة عرش عامًا بني 1962م و 1977م.

مدرسة الدراما الوطنية يف نيودهلي
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ــمي  ــل إدارة إبراه ــري يف ظ ــد إىل التغي ــرسيح يف اهلن ــاء امل ــع البن خض  
القــايض الــذي اكن جبانــب معلــه مكخــرج، مصمــًام ممتكنــًا. وقــد أسســت املدرســة مفاهــمي 
ــن يف  ــلك رك ــاكره ل ــت أف ــذا املــرسح، ومحل ــذ ه ــدي، ولتالمي ــدة لملــرسح اهلن ــة جدي مجالي
ــين  ــال التنظــمي الف ــل، وإدخ ــًا يف االهمتــام بالتفاصي ــيمي مفرط ــه التعل ــد. واكن مهنج اهلن

والتقين يف جوانب املرسح: إدارة اخلشبة، اإلخراج ... إخل.

حمارضة يف مدرسة الدراما الوطنية

يرشف عىل بروفة مرسحية يف مدرسة الدراما الوطنية
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ذهبــت املدرســة يف عهــده إىل إنتــاج أمعــال بلغــات هنديــة أخــرى. مبا يف ذلك جيوتســانا أين 
جيويت (JyotsanaAniJyoti) يف عام 1967م للاكتب جانغادر جاجبيل (من مواليد 1923م). وأعىط 
املعهــد طابعــًا وطنيــًا مــع نظــرة شــاملة احتضنــت الدرامــا الكالســيكية السنســكريتية، والفنون 
التقليديــة، واملــرسح اهلنــدي املعــارص بلغــات هنديــة ودرامــا غربيــةـ مــن اإلغريقيــة إىل يومنــا 

احلايل.

وأرسعــت رؤيــة القــايض اجلديــدة لملــرسح اهلنــدي باالنتشــار، و بإهلــام اجليــل املــرسيح 
ــايض عــىل استكشــاف املدرســة  ــة. أرص الق ــن الكالســيكية الغربي ــدءًا م ــذاك. ب الشــاب آن
الكالســيكية اهلنديــة أيضــًا، وحبلــول عــام 1962م حظيــت أنشــطة مدرســته باهمتــام قــويم 
 (AshadKaEkDin) واســع، وصــار ُينظــر إىل املرسحيــات اهلنديــة مثــل أشــاد اك إيــك ديــن
جنبًا إىل جنب مع املرسحيات الغربية، مثل بيت الدمية لـ إبسن (A Doll'sHouse) وساكبني 

(Scapin) لـ موليري. 

أوم بوري
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إن مــا جيعــل مــن إبراهــمي القــايض الخشصيــة األكــرث تأثــريُا يف ســاحة الفنــون يف 
القــرن العرشيــن هــو حقيقــة أن الطــالب الذيــن تتملــذوا هيلع يف مدرســة الدرامــا أصبحــوا 
رّواد املــرسح والســيمنا اهلنديــة فميــا بعــد مثــل أوم بــوري، ونــرص الديــن شــاه، وروهيــيت 

هاتاجنادي، ومانوهار سنغ.
يــروي نصــري الديــن شــاه عــن القــايض: "اكن للقــايض التأثــري األكــرب، ليــس عــىل أدايئ يف 
المتثيــل بــل يف اتســاع ذهــين. مل يكــن القــايض مهمتــًا باملمثلــني، لكنــه اكن مصمــًام مبدعــًا. 
ــا أن  ــاج أحيان ــل حيت ــأن املمث ــث عملــين ب ــني، حي ــع املمثل ــه م ــاع وقت ــحمس بضي ــن ي مل يك
ــن  ــا م ــيت تعملهت ــدروس ال ــن ال ــد م ــك العدي ــاش. هنال ــدون نق ــع التعلميــات ب ينصــت، ويتب

القايض ممكثل، لكهنا مل تكن دروسًا يف األداء و المتثيل".

نصري الدين شاه
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أوم بوري يبدي تقديره ملعمله القايض أثناء تسمله إحدى التكرميات
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50 مرسحية

اكنــت مرسحيــات القــايض تمتــزي بأهنــا ذات رؤيــة واحــدة متاكملــة بفضــل   
املواهــب املتعــددة الــيت ميتلكهــا مــن إخــراج ورمس ومتثيــل وتصويــر، مكــا اكن أول مــن قــام 
بتنفيــذ مرسحياتــه يف اهلــواء الطلــق، حيــث أن طبيعــة اجلــو يف اهلنــد تعتــرب بيئــة مناســبة 

لذلك. 

واملرسحيــات  اليونانيــة  الكالســيكيات  مــن  متتــد  عريضــة  القــايض  اهمتامــات  اكنــت 
السنســكريتية، ومــن مرسحيــات شكســبري إىل املــرسح الغــريب املعــارص، وصــوًال إىل 
ــىل  ــاطة ع ــرص ببس ــرسيح يقت ــاؤه امل ــن بن ــة، مل يك ــة. وكنتيج ــة احلديث ــات اهلندي املرسحي
خشــبة املــرسح، بــل امتــد إىل فضــاءات أخــرى أيضــًا، اكآلثــار القدميــة واملــرسح املفتــوح 
واملدرجــات. لقــد تــرمج بإبــداع لك فضــاء يعــرض املرسحيــة فيــه ليخــدم جــّو املرسحيــة وجنــح 
الــيت   "Tughlaq" مرسحيــة  مثــل  املرسحيــة  لنفــس  متفاوتــة  إصــدارات  تصمــمي  يف 
ــق تتوســطه  أداهــا مــرة عــىل خشــبة  مــرسح، وأخــرى يف مــرسح مفتــوح يف اهلــواء الطل
جشــرة بانيــان، وثالثــة يف حصــن قــدمي يف مدينــة دهلــي . لك بنــاء مــرسيح اكن خمتلفــًا 
متامــًا مــع اختــالف الفكــر اجلوهريــة لملرسحيــة والــيت تركــز عــىل خشــص يبعــد عــن زمنــه 

بفارغ الصرب يضع رؤيته لعامل مرشق، لكن بيق وحيدًا يف أحالمه .

بالنســبة للقــايض، املــرسح اكن معــًال اكمــًال، حيــث يتطلــب اهمتامــًا دقيقــًا مــن إعداد مســاحة 
المتثيــل، ومعاجلــة وتفســريًا للنــص و لتحويلــه إىل لوحــات مرئيــة، ولتصمــمي الســيناريو. أراد 
مــن املدرســة الوطنيــة لملــرسح أن تطابــق املعايــري الدوليــة يف املهنيــة، والعمــق األاكدميــي، 

واملهارات املتخصصة. وقد استطاع أن حيقق ذلك.

اكن تدريبــه مــن قبــل األاكدمييــة امللكيــة لفــن الدرامــا يف بريطانيــا منوذجيًا، حيث اكن يســىع 
لتجويــد لك جوانــب إنتــاج املرسحيــة. مت دجم المتثيــل، واإلخراج، وإدارة املرسح يف ممارســة 

املرسح وطرق تدريسه.

يقــول القــايض: "طــورت اجلانــب املــريئ لملــرسح. وعــىل عكــس اجلانــب األديب، كنــت مهمتــًا 
جدًا مبظهر خشبة املرسح مع اكمل التصممي". وهبذا أسست مجيع املرسحيات اليت أخرجها 

قواعد حمددة لإلنتاج والتحليل.
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مشاهد من مرسحية تاغالك "Tughlaq" من إخراج إبراهمي القايض وكتابة جرييش اكرناد
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أخــرج القــايض 50 مرسحيــة مل تهبــت مبــرور الزمــن، ومــازال امجلهــور يطلــب مشــاهدهتا، 
وتتملــذ عــىل يــده كبــار املخرجــني واملمثلــني عــىل الســاحة الدراميــة والســيمنائية يف اهلنــد. 
العديــد مــن املرسحيــات الــيت نفذهــا يف بومبــاي اكنــت بــدمع مــن اجلاليــة الفارســية الــيت 
ــوود وكالســيكيات  ــات هولي ــة واملقتبســة مــن مرسحي ــة باإلجنلزيي ــات املكتوب تعشــق املرسحي
الغــرب، والســميا مرسحيــات اإلجنلــزيي شكســبري، واإليرلنــدي مصوئيــل بيكــت. وقــد 
أنتــج القــايض خــالل املؤمتــر الــدويل لملســترشقني يف نيودهلــي املرسحيــة الكالســيكية 
 (AbbijnanaShakuntalam) تــاالم   ناشــاكون  أبيجنــا  السنســكريتية 
للاكتــب اكليداســا، ّممــا فتــح الطريــق أمــام العديــد مــن الكالســيكيات السنســكريتية األخــرى  
يف اهلنــد. وعندمــا شــعر الحقــًا بــرضورة تأســيس مــرسح مســتقل حيمــل هويتــه وبصمتــه 
ــا  ــح لتحويله ــات تصل ــاكر ورواي ــة يبحــث فهيــا عــن أف ــزوى عــىل اآلداب العربي اخلاصــة، ان

إىل أمعال مرسحية. 
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الفنان الشامل

ــده  ــرز عن ــن املــرسيح، إذ ب ــود إبراهــمي القــايض يف الف مل تنحــرص جه  
االهمتــام جبمــع القطــع الرتاثيــة والصــور الفوتوغرافيــة النــادرة حيمنــا اكن يتلــىق تعلميــه يف 
لنــدن. فأنشــأ معــرض الفــن الــرتايث عــام 1978م بالتعــاون مــع زوجتــه روشــان القــايض، 
واكن ذلــك نابعــًا مــن اهمتامــه بقضيــة الفــن املعــارص، وتجشيعــه لــرواده. وهيلع، فقــد أقــام 
ــا،  ــب الشــابة، وجشعه ــن املواه ــري م ــة، ودمع الكث ــن 150 معرضــًا ومطبوع ــرث م ــرش أك ون
ــون يف نيودهلــي ويه مؤسســة غــري  ــك أنشــأ مؤسســة القــايض للفن ونــرش أمعاهلــا. وكذل
ــد عددهــا عــن  ــة الــيت يزي ــادرة والرتاثي ــة هتــدف إىل حفــظ مقتنياهتــا مــن الصــور الن رحبي
90 ألفــًا مجعهــا إبراهــمي القــايض خــالل ثالثــني عامــًا خلدمــة الباحثــني واملهمتــني، وتعــىن 
بأرشــفة مقتنياهتــا، مراعيــة يف ذلــك األمهيــة التارخييــة والقميــة املســتقبلية يف القــادم مــن 

األيام. 

القايض مع أحد مقتنياته للصور النادرة
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هذه املؤسســة مقامة عىل مبىن من 3 طوابق، ويف لك طابق ُخصص ماكن للقراءة يســتخدمه 
الباحثــون، وحتتــوي عــىل آالف الكتــب النــادرة عــن التــارخي اهلنــدي، ويــمت حتديهثــا هشريــا. 
واجلديــر بالذكــر أن هــذه املؤسســة أقامــت معرضــًا دوليــًا يف مدينــة نيويــورك األمريكيــة، وفيه 
مت عــرض اآلالف مــن الصــور الفوتوغرافيــة النــادرة عــن اهلنــد وبورمــا ورسيالنــاك مــن تلــك 

اليت تعود إىل القرنني التاسع والثامن عرش لمليالد.

أقــام القــايض الكثــري مــن املعــارض اخلاصــة بأمعالــه الفنيــة يف اهلنــد، ويف اململكــة املتحدة، 
وكذلك سلسلة من املعارض التعلميية بعنوان "هذا هو الفن احلديث"، ومنذ عام 1977م كّرس 
وقتــه واهمتامــه لتجشيــع الفنانــني واملهمتــني بالفنــون البالســتيكية يف جهــد حثيــث لتوســيع 
رقعــة حمــيب الفــن املعــارص، وأطلــق عــددًا مــن مشــاريع التبــادل الثقــايف الــدويل واجلوائــز 

واملطبوعات.
ويف 1986م أنشــأ مركــز الفنــون الدوليــة املعــارصة يف نيويــورك ويه مؤسســة غــري رحبيــة 
هتــدف إىل ترســمي جهــوده الطويلــة يف تجشيــع رواد الفــن املعــارص ملواصلــة ســعهيم حنــو 

المتزي والتفوق.

اكن للقايض اهمتام خاص يف الرمس وإنشاء معارض الفنون التشكيلية
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التكرميات

تســعون عامــًا عاهشــا القــايض وهــو يقــود تمنيــة فنيــة عمظــى مل يســبقه   
إىل مثيلهــا أحــد. تشــّلكت ثقافتــه مــن مــزج الثقافــات وإميانــه بــأن اللوحــة الفنيــة تكــون يف 
مقــة مجاهلــا عندمــا يكــون فهيــا مــن لك بســتاٍن زهــرة. لقــد الىق القــايض مــن التكرميــات 

والتنوهيات طوال مسرية حياته ما ال ياكد حرصه، ومهنا: 

- جائزة يب يب يس للبث من بريطانيا عام 1950م.
- جائزة هارموين للرتاث عام 1999م، وذلك عن إهساماته يف الثقافة اهلندية.

- جائزة تنوير مسان.
- جائزة اكليداس مسان عام 1986م.

- جائزة آيبسن الرنوجيية لكتاب املرسح.
- جائزة راتان مسان اهلندية.

- جائزة غورو شيشيا.
- جائزة أنديرا غاندي مقدمة من املؤسسة اهلندية للفنون والرتاث الثقايف.

- جائزة حكومة دهلي لإلجناز.
- جائزة جامعة هباريت يف لككتا.

- جائزة فارس الفنون والكتابة من احلكومة الفرنسية ويه أعىل جائزة ثقافية يف فرنسا.
- جائزة بادما بوشن للفنون لعام 1991م، ويه ثالث أعىل جائزة مدنية عىل مستوى اهلند.

- جائزة بادما رشي لعام 1966م.
- زمالة أاكدميية ساجنيت ناتاك لإلخراج من يد الرئيس اهلندي يف عام 1962م.

مكــا حصــل القــايض عــىل جوائــز تقديــر وعــىل تكــرمي مــن بريطانيــا، ومــن فرنســا، ومــن 
الــرنوجي، عــن مجمــل أمعالــه وإبداعاتــه وأنشــطته الفنيــة. وأبــرز مــا حصــل هيلع مــن تكرميــات 
هــو جائــزة بادمــا بوشــن للفنــون عــام 1991م، ويه ثالــث أعــىل جائــزة مدنيــة عــىل 
مســتوى اهلنــد، ووســام بادمــا فيبوشــان، وهــو ثــاين أعــىل وســام مــدين متنحــه احلكومــة 

اهلندية ويقوم الرئيس اهلندي بتسلميه.



27

يستمل جائزة بادما بوشن من رئيس اهلند
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يستمل وسام بادما فيبوشان من رئيسة اهلند براتيهبا باتيل، 2010م
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مت اختيــار إبراهــمي القــايض ليكــون الخشصيــة املكرمــة ملهرجــان أفــالم الســعودية يف دورتــه 
الثانية 2015م بصفته رائدًا من رّواد الفنون السعوديني. يقّدم املهرجان جائزة النخلة الذهبية 
لألســتاذ إبراهــمي القــايض تقديــرًا ملجهــوده يف خدمــة الثقافــة والفنــون وجتســيده العمــيل 
لتــاليق احلضــارات ومتازجهــا، ليكــون بفعلــه الثقــايف والفــين؛ جــرسا معرفيــا بــني الثقافــة 

العربية والثقافات األخرى.



شكر وتقدير

يقدم املهرجان امتنانه العميق اىل املسامهني
 يف ترمجة  ومراجعة املادة التحريرية :

أرشف عبدهللا
أمحد أبوبكر

أمحد عبدهللا أمحد
مروة اجلارهللا
زيك الصدير
زينب آل سالط

متاظر العبدالقادر
رمي الغامدي
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