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صفحات
٨

طالل القاسمي :ضرورة االهتمام 
بالمعارض الخزفية

كتب - أشرف مصطفى:

دعــــــا الــــفــــنــــان طــــــالل الـــقـــاســـمـــي 
ـــــــادة االهـــتـــمـــام  الـــــى ضـــــــرورة زي

بــــالــــمــــعــــارض الــــخــــزفــــيــــة الـــتـــي 
اآلن  ـــــى  حـــــت ــــة  ــــيــــل قــــل ــــبــــر  ــــعــــت ت

الفنية  الــمــعــارض  بــبــاقــي  مــقــارنــة 
بفن  تأثر  أنه  الى  التشكيلية،مشيرا 

تطويعه  عــلــى  وعــمــل  الــيــابــاتــي  الـــراكـــو 
القاسمي  وقــال   . الثقافي  إرثنا  ليناسب 

لكن  بالرسم  كانت  الفنية  بدايته  إن  البيرق  مع  حوار  في 
الخبرة  فيها  يكتسب  عاما   ١٥ وأمضى  جذبه  الخزف  فن 

بالخزف  الخاصة  للمعارض  الدائم  الحضور  عبر  الفن  بهذا  والمعرفة 
مــا أكــســبــه ثــقــافــة بــصــريــة وفــنــيــة كــبــيــرة ،هــــذا بــاإلضــافــة الـــى اقــتــنــاء 
من  مكنه  الــذي  ،األمــر  العالمية  الفنية  األعــمــال  مــن  نــادرة  مجموعة 
موروث  إنعاش  هدف  عينيه  نصب  وضع  ،حيث  الخزف  فن  في  اإلبداع 

القديم. الخزف 
يمثل  الـــذي  اإلبــــداع  أشــكــال  أحـــد  إلـــى  ينتمي  فــنــانــا  نستضيف  الــيــوم 
خصبة  أرضية  من  له  لما  األخــرى  الفنون  أشكال  لكافة  قويا  منافساً 
وهو  له،  المنتسبين  والفنانين  الفعاليات  عدد  حيث  من  عليها  للنماء 
رحلته  معنا  استعرض  الذي  القاسمي  طالل  الفنان  إنه  التشكيلي  الفن 
استهوته  التي  الفنية  المدارس  أكثر  عن  متحدثاً  بدايتها  منذ  التشكيلية 
بالساحة  ألدائـــه  يسعى  الــذي  الـــدور  عــن  تــحــدث  كما  الــخــزف،  فــن  فــي 
الخزف.  عالم  في  ينجح  حتى  لنفسه  وضعها  التي  والخطوات  التشكيلية 

مـــي 
م

ة 
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مبادرة شبابية لتقديم عروض مبادرة شبابية لتقديم عروض 
مسرحيــة بالهــواء الطلــقمسرحيــة بالهــواء الطلــق

«حكايات خليجية» 
تستعرض أبرز األفالم القطرية

الدوحة - البيرق: 

يــــشــــهــــد مـــــســـــرح مـــتـــحـــف 
األربعاء  يــوم  اإلســالمــي  الفن 
سلسلة  إطــــالق  ســبــتــمــبــر   ٣٠
خليجية»  «حكايات  عروض 
التي تقّدمها مؤسسة الدوحة 
لـــــألفـــــالم كـــــل ثــــالثــــة أشـــهـــر 
من  سينمائية  أصوات  إلبراز 

األفــالم  هــذه  عــروض  اإلســالمــي  الفن  متحف  ويحتضن  الخليج،  منطقة 
عملية  على  أعمق  نظرة  إللقاء  صناعها  مع  حــواريــة  جلسات  يتبعها  التي 
محلياً  أُنتجت  التي  األفالم  عروض  من  مجموعة  خالل  من  الفيلم،  صنع 
وعبر سلسلة من الحوارات مع أبرز العاملين في صناعة األفالم في قطر.

ص٢

ورشة في الرسم التجريدي ورشة في الرسم التجريدي 
باستديوهات كتاراباستديوهات كتارا

الدوحة- البيرق : تنظم استديوهات 
كتارا للفن بعد غد الخميس ورشة في 
فن الرسم التجريدي ورسم اللوحات 
الــقــطــريــة، لــتــواصــل بـــذلـــك «كـــتـــارا» 
الورش  من  متنوعة  مجموعة  تقديم 
الفنية لمختلف الفئات واألعمار نهاية 

كل أسبوع.
وتـــــأتـــــي هــــــذه الـــــــــورش فـــــي إطـــــار 
ـــعـــامـــة لــلــحــي  مـــشـــاريـــع الـــمـــؤســـســـة ال
برامجها  لتقديم  «كـــتـــارا»،  الــثــقــافــي 
من  مجموعة  تتضمن  التي  التعليمية 
تعليمية  بمواضيع  تهتم  التي  الـــورش 
لألطفال والبراعم وجميع هذه الورش 
فما  ١٠سنوات  من  األعمار  تستقطب 

فـــوق، وكــانــت اســتــديــوهــات كــتــارا قد 
ـــورق  أطــلــقــت مـــؤخـــراً ورشــــة عــمــل ال
ومــبــيــعــات  عــمــل،  وورش  الــمــعــجــن، 
عــلــى  اعـــــتـــــادت  الــــتــــي  آرت»  «كـــــــات 
تــقــديــمــهــا لــجــمــهــور كـــتـــارا فـــي إجـــازة 
نــهــايــة األســـبـــوع، وهـــي الـــورشـــة الــتــي 
من  غفير  وحضور  بمشاركة  تحظى 
الــمــشــاركــيــن مـــن األطــــفــــال، والـــذيـــن 
للمباني،  مجسمات  صنع  على  اعتادوا 
والـــحـــيـــوانـــات، واألشــــكــــال الــهــنــدســيــة 
عمل  ورش  تضمنت  كما  المختلفة، 
االســـتـــديـــوهـــات ورشـــــة عــمــل الــرســم 
تعليم  حـــول  وأخــــرى  الــحــريــر،  عــلــى 
«الباتيك»،  اليدوي  النسيج  أساسيات 

عــــــالوًة عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــــورش 
الرسم  فن  ومنها  بالرسم،  المتعلقة 
على الماء والرخام للمستوى األساسي 
والــمــســتــوى الــمــتــقــدم، بــاإلضــافــة إلــى 
لــتــنــســيــق  حـــصـــاد  روزا  عـــمـــل  ورشــــــة 

الزهور.
وتـــولـــي الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــلــحــي 
الــثــقــافــي «كــــتــــارا» اهـــتـــمـــامـــاً كــبــيــراً 
بــاألنــشــطــة والـــفـــعـــالـــيـــات الــتــعــلــيــمــيــة 
ألهدافها  تــعــزيــزاً  وذلــك  والــتــربــويــة، 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــتـــعـــلـــيـــم والــــفــــائــــدة، 
ــــى الــتــســلــيــة والــمــتــعــة،  بـــاإلضـــافـــة إل
ومرافقها  مجهوداتها  كــل  مــســخــرًة 

الهدف. هذا  يحقق  بما 

كتب - أشرف مصطفى:

أكد الفنان أحمد الحمر أن استخدام المعارض المرقمنة كبديل لقاعات 
يختفي  حيث  مقتل،  في  التشكيلي  المشهد  يصيب  أن  على  قــادر  العرض 
اختفاء  من  سبقه  ما  وهــو  الجمهور،  لــدى  المعارض  ارتــيــاد  ثقافة  معها 
ثقافة ارتياد المسرح وكذلك دور العرض السينمائية بعد أن تّمت القرصنة 
إلى  الحمر  اإللكترونية،ولفت  المواقع  عبر  بها  المتاجرين  قبل  من  عليها 
أنه في الوقت الذي ال يجب االستغناء عن تلك المواقع إال أن األمر أصبح 
التعّرف  فرصة  تتيح  أنها  كما  الصحيح،  النحو  على  باستخدامها  مرهوناً 
بين الفنانين من شتى أنحاء العالم وتوثيق األعمال الفنية القديمة ليراها 
من فاته حضور المعارض البتعادها عنه زمانياً أو مكانياً، إال أن االكتفاء 
سيختلف  حيث  جمالها  اختفاء  في  يسهم  ســوف  اإلنترنت  على  بعرضها 
الزائد  االهتمام  أن  تخوفه  الحمر  وأكــد  أحــيــانــاً،  الــلــون  وكــذلــك  الحجم، 
الذي بات يوليه إنسان هذا العصر للتكنولوجيا الحديث يسرقه من عالمه 

الحقيقي بمفرداته الواقعية وحياته وسط مجتمعه الذي يحيط بًه. 

ص٧

أحمد الحمر: استخدام المعارض المرقمنة 
كبديل لقاعات العرض يضر بالمشهد

أحمد الحمر

خالد يوسف :
 أجور الفنانين ضعيفة 

كتب- مصطفى عبد المنعم

قال الفنان خالد يوسف إن الحركة المسرحية في تراجع مستمر ولم يعد 
هناك غزارة في اإلنتاج ولوال مهرجان المسرح الشبابي والمحلي لم يكن لدينا 
إلى أنه ربما تكون هناك حالة حــراك بسبب عدد من  نشاط مسرحي، الفتاً 
الشركات الخاصة ولكن أيضاً بسبب تكاليف اإلنتاج الباهظة وغالء إيجار دور 
العرض وتكاليف اإلنتاج أصبحت أجــور الفنانين ضعيفة األمــر الــذي ينعكس 
بالسلب على الفنانين فال نجد لديهم الحماس للمشاركة في األعمال المسرحية.

وعلى صعيد األمنيات الشخصية للفنان خالد يوسف قال أنا أتمنى أن تكون 
هناك حالة من الحراك المسرحي وغزارة اإلنتاج لنقدم أعماالً أكثر فأكثر وأن 
أنال حب الجمهور، وأنا أشكر المخرج واألستاذ فالح فايز الذي يدعمني دائماً 

ويجعلني أخوض تجارب هامة مع ممثلين كبار ومخرجين متميزين.

ص٤
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ـــــحـــــقـــــق فــــي  ــــــي قـــــــــد ت ــــــفــــــن ـــــــنـــــــجـــــــاح ال كــــــــــــان ال
الخير»  وكــعــب  ريــده  و»أبـــو  مسرحيتي»الدرتين» 
التالية»الصداقة»  المسرحيات  في  يتحقق  لم  فإنه 
ــيــل» ويـــرجـــع ذلـــك إلــى  ــعــل و»بـــورصـــة مــصــر» و»ال
غـــــزارة الـــمـــوضـــوعـــات الـــمـــطـــروحـــة مــمــا ال يــحــقــق 
وحــــدة الــمــوضــوع فـــي هـــذه الــمــســرحــيــات، وأيــضــاً 
والوضوح  البساطة  عن  صنوع  ابتعاد  إلى  ذلك  يرجع 
وكعب  ريــده  أبــو  و  الدرتين  لمسرحيتيه  المميزين 
وأكثر  تعقيداً  أكثر  التالية  مسرحياته  فأتت  الخير 
ارتــبــاكــاً فــي بــنــائــهــا الـــدرامـــي. أيــضــا يــعــود هـــذا إلــى 
موليير  لمسرحيات  اآللي  التقليد  نحو  صنوع  جنوح 
التي  «العليل»  مسرحية  فــي  بــوضــوح  ذلــك  ويظهر 
هــي اقــتــبــاس لــمــســرحــيــة «مــريــض الــوهــم» وأيــضــاً 
مشاهد  على  مصر»  «بورصة  مسرحية  مع  تتمثل 
من  وغيرهما  «طرطوف»  مسرحية  من  ومالمح 
الصراع  خلق  الكاتب  يستطع  ولم  موليير  مسرحيات 
الداخلي  العالم  تصوير  يستطع  ولم  المتوتر  الدرامي 
وأفـــكـــارهـــا،  مــشــاعــرهــا  تــجــســيــد  أو  لــلــشــخــصــيــات 
الخارجية  المظاهر  على  متعمداً  تصويرها  فــأتــى 
الشخصيات  هــذه  انحصار  إلــى  أدى  مما  السطحية 
فـــي الــنــمــطــيــة الــســاذجــة وأنـــهـــا صــــارت لــســان حــال 
الــمــؤلــف تــحــمــل األقــــوال األخــالقــيــة مــحــقــقــة بــذلــك 
هدفاً تعليمياً بصورة مباشرة وفجة وهذه الطريقة 
الدعائي  الطابع  مع  تتناسب  الشخصيات  تصوير  في 
على  مصر»  «بورصة  فمسرحية  المسرحيات  لهذه 
بمصر  الجديدة  للبورصة  تمجيد  هي  المثال،  سبيل 
وإن كــان صــنــوع قــد غــيــر رأيـــه فــي هــذه الــبــورصــة 
وما  مصر  األخيرة»موليير  مسرحيته  فــي  وذلــك 
التي  االقــتــصــاديــة  األزمـــات  نتيجة  وذلــك  يقاسيه» 
أتـــت عــلــى مــصــر مـــع بـــدايـــة الــســبــعــيــنــيــات فـــي عهد 

اسماعيل. الخديوي 
ســعــى صـــنـــوع إلــــى تــطــويــر فــنــه الــمــســرحــي فــي 
مسرحية  وهي  المسرحيات  لهذه  التالية  مسرحيته 
العيوب  فيها  تفادي  التي  االسكندرانية»  «األمــيــرة 
التقليد  مرحلة  فيها  وتجاوز  ذكرها  السابق  الفنية 
وقد  ركيكة.  بصورة  منه  واالقتباس  لموليير  اآللي 
تطور  أقصى  مسرحي  ككاتب  صنوع  حرفية  بلغت 
لها- وقد ظهر هذا التطور في بناء الحدث الدرامي 

الحوار. استخدام  وفي  الشخصيات  تصوير  وفي 
وقـــد أشــــار بــعــض الــبــاحــثــيــن إلـــى أن صــنــوع قد 
بالكامل  االسكندرانية»  «األميرة  مسرحية  استعار 
ولم  لموليير  النبيل»  «الــبــورجــوازي  مسرحية  مــن 
بــطــل «الــبــرجــوازي»  اســتــبــدل  أن  ســوى  شــيــئــاً  يفعل 
من  الــعــديــد  فــي  تتشابهان  المسرحيتين  أن  مــريــم 
الــســمــات ســـواء فــي الــمــوضــوع أو فــي بــعــض مالمح 
الــشــخــصــيــات وفــــي بــعــض مـــراحـــل تـــطـــور الــحــدث 
اهتمامات  إلــى  ترجع  أيضاً  اختالفات  هناك  ولكن 
صــنــوع بــمــجــتــمــعــه وبــقــضــايــاه الــمــلــحــة فـــي عــصــره 
صنوع  بها  يتمتع  التي  الخصوصية  إلى  ترجع  وأيضاً 
االقتباس  على  يعتمد  هنا  إنــه  الــدرامــي  إبــداعــة  فــي 
كتاب  من  العديد  اقتباسات  يشبه  حر  اقتباس  لكنه 
بالوتس  مثل  عليهم  السابقين  أعمال  من  المسرح 

وموليير. وشكسبير  وتيرانتوس 
من  االســكــنــدرانــيــة»  «األمــيــرة  مسرحية  تــتــكــون 
فــصــلــيــن ومــكــان الــحــدث مــديــنــة االســكــنــدريــة في 
مــنــزل الــتــاجــر الـــثـــري»إبـــراهـــيـــم» حــيــث االلـــتـــزام 
بــــالــــوحــــدات الــــثــــالث وعــــــدد الـــشـــخـــصـــيـــات ثــمــانــيــة 
وابنتهما  «مــريــم»  وزوجــتــه  «ابــراهــيــم»  :الــتــاجــر 
في  متنكراً  يظهر  الــذي  يوسف  والعاشق  «عديلة» 
إضافة  الشاب»فيكتور»  الفرنسي  النبيل  شخصية 
األجنبية  الــخــادمــة  وهــي  الــثــانــويــة  الشخصيات  إلــى 
ــيــنــا» والــكــونــت الــفــرنــســي «لــســانــتــور» والــد  «كــارول
«فــيــكــتــور» والــطــبــيــب»الــيــونــانــي» «خــرلــمــبــو» الــذي 
يعمل في مصر والخادم المصري «حسانين» بينما 
خمسة  من  تتكون  النبيل»  «البورجوازي  مسرحية 
فصول تدور أحداثها في باريس في منزل التاجري 

الثري.

الصراع الدرامي المتوتر
«٢٣»

حركةحركة

الكثيري يدعو إلطالق «قافلة المحبة والسالم» من الدوحة

كتب - محمود الحكيم:

«المحبة  قافلة  رئــيــس  الكثيري  مسلم  أكـــد 
والسالم الخليجية على ظهور اإلبل» أن الروابط 
بــيــن أبـــنـــاء الــخــلــيــج أعــمــق مـــن مــجــرد الــجــوار 
الجغرافي بل هي أواصر قربى ونسب ودين ولغة 
وثقافة وتاريخ مشترك، ولذلك يجب أن تظل 
بين  بقوة  وحاضرة  ومتينة  قوية  الروابط  تلك 
أبناء الشعب الخليجي الواحد، مشيًرا إلى أن اإلرث 
الثقافي للخليجيين واحد وعاداتهم وتقاليدهم 
واحدة وقد كانوا قبل ظهور التكنولوجيا يمتطون 
اإلبل في ترحالهم وكانت اإلبل تمثل لهم وسيلة 
صحرائهم،  سفينة  وكــانــت  األهـــم  الــمــواصــالت 
شيئًا  اإلبــل  اختفت  التكنولوجيا  جــاءت  وعندما 
والطائرات  السيارات  لصالح  حياتنا  من  فشيئًا 
وغــيــرهــمــا مـــن وســـائـــل الـــمـــواصـــالت الــســريــعــة 
بالمحافظة  الدعوة  تأتي  هنا  ومن  والمتطورة، 
عراقة  يمثل  الــذي  الخليجي  الموروث  هذا  على 
ثقافتها  مــن  أصيل  وجــزء  وأهلها  األرض  هــذه 
وتبقيه  عليه  تحافظ  أن  يجب  الــذي  وموروثها 

آبائهم  معيشة  كيفية  على  ليتعّرفوا  لــألجــيــال 
وأجدادهم.

وأوضــــــح الــكــثــيــري أن اإلبـــــل كـــانـــت حــامــلــة 
كان  القبائل  بين  يقع  تنازع  فــأي  للعرب  السالم 
يسيرون  والعقد  والــحــل  ـــرأي  ال وأهـــل  الحكماء 
بين المتخاصمين بالصلح ليحل السالم، وكانت 
وســيــلــة تنقلهم هــي اإلبــــل فــتــعــود الــمــحــبــة إلــى 
مجاريها ويعم السالم على أهل البوادي والحضر، 
وتابع الكثيري، ومن هنا جاءتني فكرة «قافلة 
المحبة والسالم الخليجية على ظهور اإلبل» فهي 
جميًعا،  الطيبة  الغايات  هذه  تحقيق  إلى  تهدف 
األصيلة  وثقافتنا  مــوروثــنــا  على  تحافظ  فهي 
وتبقيها حية في األجيال المتعاقبة، ومن جهة 
أخــرى تكون رمــًزا للمحبة والــســالم بين شعب 
والجوار  والنسب  القربى  أواصــر  وتحيي  الخليج 

الكريم.
وذكر الكثيري أنه أطلق هذه الفكرة ألول مرة 
العمانية  الثقافة  وزارة  وتبنتها   ،٢٠١٢ عــام  في 
وانطلقت ستة من اإلبــل تجوب الخليج وتحمل 
رسائل المحبة والسالم بين شعوبها فبدأت من 

سلطنة عمان مــروًرا باإلمارات العربية المتحدة 
والمملكة العربية السعودية واختتمت جولتها بدولة 
قطر، وقــد استقبلها في كل دولــة ممثلون عن 
الجهات الرسمية بها واحتفوا بالقافلة وبفكرتها 
وتبادلت القافلة مع تلك الجهات الكريمة تبادل 
الــدروع والشهادات التقديرية إعرابًا عن مشاعر 

التقدير والمحبة بين األخوة األشقاء.
وقال الكثيري: إنني أطالب عبر البيرق إحياء 
هــذه الــفــكــرة مــن جــديــد وإعــــادة انطالقها من 
دولة قطر داعًيا وزارة الثقافة والفنون والتراث 
هــذه  تــطــلــق  وأن  الــفــكــرة  تتبنى  أن  الــقــطــريــة 
على  الخليجية  والسالم  المحبة  «قافلة  القافلة 
ظهور اإلبــل» من أرض قطر الطيبة والتي هي 
تكون  وأن  والعربية  الخليجية  الثقافة  عاصمة 
قطر مركًزا رئيسًيا لها، منها تنطلق وإليها تعود، 
هذه  تتبنى  أن  بالدولة  المعنية  الجهات  مناشًدا 
هذه  إن  حيث  وتنظيمًيا  وماديًا  معنويًا  الفكرة 
نبيلة  وغــايــات  سامية  معان  إلــى  تهدف  القافلة 
تحافظ من خالله على التراث التاريخي للخليج 

والموروث الشعبي العريق.

للحفاظ على ميراثنا الخليجي ونشر المحبة.. مسلم الكثيري:

ـــدة ـــجـــدي ـــال ال ـــي ـــألج ــه ل ــم ــي ــل ــع ـــجـــب ت اإلبـــــــل تـــمـــثـــل مــــوروثــــنــــا الـــشـــعـــبـــي الـــــــذي ي

يشهد مسرح متحف الفن اإلسالمي يوم 
األربعاء ٣٠ سبتمبر إطالق سلسلة عروض 
مؤسسة  تقّدمها  التي  خليجية»  «حكايات 
الـــدوحـــة لــألفــالم كــل ثــالثــة أشــهــر إلبـــراز 
الخليج،  منطقة  مــن  سينمائية  أصــــوات 
ويحتضن متحف الفن اإلسالمي عروض 
حوارية  جلسات  يتبعها  التي  األفـــالم  هــذه 
مع صناعها إللقاء نظرة أعمق على عملية 
صــنــع الــفــيــلــم، مـــن خــــالل مــجــمــوعــة من 
عــروض األفــالم التي أُنتجت محلًيا وعبر 
سلسلة من الحوارات مع أبرز العاملين في 
صناعة األفــــالم فــي قــطــر. وتــقــّدم ضمن 
الشهر  نهاية  خليجية»  «حكايات  سلسلة 

بعيون  «السينما  بعنوان  احتفالية  الــجــاري 
تمام  فــي  البرنامج  وسينطلق  قــطــريــة»، 
الساعة السابعة مساء يوم ٣٠ سبتمبر بجلسة 
خــاصــة حـــول مــوجــز لــتــاريــخ السينما في 
من  الساعة  عــقــارب  فيلم:  وعـــرض  قطر 
إخــراج خليفة المريخي، وفي اليوم الثاني 
تقديم  سيتم  أكتوبر   ١ الخميس  الــمــوافــق 
جلسة بعنوان «تعّرف على شركات اإلنتاج 
في قطر الساعة السادسة مساء وفي تمام 
الثامنة مساء سيتم تقديم برنامج عروض 
«الجيل القادم» لألفالم القصيرة: «عشرة 
في المائة» من إخراج يوسف المعضادي، 
«تــمــســاح» مــن إخــــراج لطيفة الــدرويــش، 

روضة المغيصيب، «هجوم غزاة الصحة» 
من إخراج نور النصر، أمريكا ال!، من إخراج 
هند األنــصــاري، «الــًكــَرة» من إخــراج أمل 
المفتاح، «بطلي» من إخراج نورة السبيعي، 
«الــمــتــســابــق» مــن إخــــراج صوفيا الــمــاريــا، 
«مــاضــي جـــدي مــن عــيــونــي» مــن إخـــراج 
الملوخية!»،  «رهـــاب  يعقوب،  أحمد  نــور 
من إخــراج عبداهللا العلي، «شــارع المطار 
القديم» مــن إخـــراج عــبــداهللا الــمــال، «بــالد 
اللؤلؤ» من إخــراج محمد اإلبراهيم، وفي 
اليوم الثالث الموافق الجمعة ٢ أكتوبر سيتم 
تقديم جلسة بعنوان «كيف توزع فيلمك» 
عروض  سلسلة  أخـــرى:  جلسة  يعقبها  ثم 

خاصة - شركة أينوفيشن لألفالم تتضّمن: 
«الــحــبــس» مــن إخـــراج محمد اإلبــراهــيــم، 
احمد الباكر، «بـــدون» من إخــراج محمد 
اإلبــراهــيــم، «تــي بـــوي» مــن إخـــراج مريم 

السهلي، «ع» من إخراج علي األنصاري.
وتسعى االحتفالية لرصد تطور السينما 
مطرًدا  نــمــًوا  شهدت  التي  وهــي  القطرية 
على مدار تاريخها، فمنذ صدور أول فيلم 
قــطــري روائــــي طــويــل «عـــقـــارب الــســاعــة» 
ســنــوات،  خــمــس  مــنــذ  الــمــريــخــي  لخليفة 
القطريين  األفـــالم  صــّنــاع  جــهــود  تواصلت 
في ترسيخ مكانة قطر على ساحة السينما 

العالمية.

الدوحة- البيرق:

 - بالشحانية  ثاني  آل  قاسم  بن  فيصل  الشيخ  متحف  استعد   
الستقبال الجمهور طيلة أيام العيد وتنظيم عدة جوالت تعريفية 
مساًء،   ٥ الساعة  لغاية  وتستمر  صباحاً   ٩ الساعة  من  تبدأ  للزوار 

النادرة. المتحف  مقتنيات  على  تعريفهم  بهدف 
لــلــزوار  الخيل  ركــوب  فــقــرات  تنظيم  سيتم  ذلــك  إلــى  إضــافــة 
ومن  صباحاً،   ٩ الساعة  إلــى   ٨ الساعة  من  السامرية  ميدان  في 
الساعة ٤ إلى الساعة ٥ مساًء بحيث يتخلل الزيارة جانب ترفيهي 
الشيخ  متحف  فــي  متميزة  ســاعــات  بقضاء  ويستمتعوا  للحضور 

فيصل بن قاسم آل ثاني.
األنشطة  إدراج  عــن  مــؤخــرا  أعلنت  قــد  المتحف  إدارة  وكــانــت 
العائلية أليام الجمعة بشكل دائم ضمن برنامج فعاليات المتحف 

الجاري. سبتمبر  شهر  من  اعتباًرا 
مثلى  تجربة  الجمعة  أليــام  الممتعة  العائلية  األنشطة  وتشكل 
إذ  األســـبـــوع؛  نــهــايــة  عــطــالت  خـــالل  الــدوحــة  فــي  المقيمة  لــألســر 
فيها  بما  بالمرح  الحافلة  الفعاليات  من  مجموعة  على  تنطوي 
إجـــــراء جـــــوالت فـــي الــمــتــحــف بـــإشـــراف مـــرشـــديـــن ســيــاحــيــيــن، 
واألطفال  للعائالت  مخصصة  عمل  ورش  في  المشاركة  وإمكانية 
لعبة  في  جديدة  مهارات  واكتساب  الفنية  مواهبهم  الستكشاف 

والنحت. الكوالج  وفن  العربي  والخط  «الليغو» 

متحف فيصل بن قاسم يستقبل العيد بأنشطة متنوعة

«حكايات خليجية» ترصد تطور السينما القطرية

مسلم الكثيري
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مبادرة شبابية لتقديم عروض مسرحية بالهواء الطلقمبادرة شبابية لتقديم عروض مسرحية بالهواء الطلق
عقدة فنيةعقدة فنية

كتب- مصطفى عبد المنعم

ضــرورة  إلــى  المسرحيين  الفنانين  مــن  عــدد  دعــا 
تقديم  أجـــل  مــن  الــبــر  فــي  التخييم  مــوســم  اســتــغــالل 
خصوصا  المفتوحة  األمــاكــن  فــي  للجمهور  الــمــســرح 
مخيمات  بها  توجد  التي  الساحلية  الــمــدن  بعض  فــي 
ــــزوار خــالل  ومــســارح ويــرتــادهــا أعــــداد كــبــيــرة مــن ال

الفترة المقبلة.
حول  بسؤال  بدايتها  في  انطلقت  قد  الفكرة  وكانت 
سيلين  منطقة  في  مسرحية  عروض  تقديم  إمكانية 
ويرتادها  للعروض  يصلح  مسرحا  بها  وأن  خصوصاً 
ثم  الــقــادمــة،  المرحلة  خــالل  الــــزوار  مــن  كبير  عــدد 
تطورت الفكرة لتصبح مطالبة من بعض المسرحيين 
في  المختلفة  األمــاكــن  إلــى  المسرح  انتقال  بــضــرورة 
إلى  يذهبوا  أن  المسرحيين  على  يتوجب  وأنــه  قطر 
مختلف المدن ليقدموا أعمالهم هناك، ونادى البعض 
المدن  فــي  مسرحية  أهلية  فــرق  إنــشــاء  أن  بــضــرورة 
المختلفة وأال يقتصر وجود الفرق على الدوحة فقط، 
بينما تم اقتراح فكرة أن تكون هناك مشاريع لوجود 
قدرة  من  لديه  لما  المتنقل  والمسرح  الــشــارع  مسرح 

على أن يجوب المدن المختلفة بسهولة ويسر.

ً ــــرا ــــي ــــب ك نــــــجــــــاحــــــاً  ــــــــــــت  والق ــــات  ــــي ــــن ــــي ــــع ــــب ــــس ال ـــــــي  ف ــــــذت  ــــــف ن ــــــفــــــكــــــرة  ال  

تراخي 
الشباب 
من أبرز 
المعوقات

أثــنــى الــفــنــان الــشــاب علي ربــشــة على الفكرة 
مثل  بتنفيذ  نحلم  شباب  كفنانين  نحن  وقـــال: 
هذه األفكار خصوًصا تلك التي تخرج بنا إلى آفاق 
أكثر رحابة وتوجد لنا مساحات أوسع ومكتسبات 
الحركة  تخدم  أن  شأنها  مــن  الــواقــع  أرض  على 
المسرحية وتزيد من جماهيريتها، وأشاد بفكرة 
أن يذهب الفنان إلى الجمهور أينما كان، مؤكًدا أن 
هناك العديد من األفكار الجديدة والجريئة التي 
يمكن من خاللها تقديم أعمال مسرحية بعيدة 
التقليدية،  العرض  دور  أو  المعتادة  الخشبة  عن 
أو  الطلق  الــهــواء  فــي  مسرًحا  نــقــّدم  أن  فيمكننا 
على الشواطئ أو في البر أو حتى في المتنزهات 
عروًضا  تــقــّدم  التي  البلدان  مــن  العديد  وهــنــاك 
من  وتنجح  ومشوقة  جريئة  بأفكار  مسرحية 
خاللها فــي اجــتــذاب أعـــداد كبيرة مــن الجمهور 
هناك  أن  إلــى  ربشة  علي  الفنان  ونــوه  للمسرح، 

تخوفات من عدم تحقق مثل هذه األفكار أبرزها 
وأهمها هو أن كثيًرا من الفنانين ربما لم يعتادوا 
تقليدية  غير  ظـــروف  فــي  المسرح  تقديم  على 
وبعيًدا عن خشبة المسرح العادية، أو أن كثيًرا من 
الفنانين ربما ال تروق لهم فكرة عرض مسرحي 
خارج الدوحة أو في مكان بعيد خاصة أن األمر 
في بداياته سيحتاج من الفنانين إلى جهود فردية 
وذاتية وربما تضحيات في بادئ األمر حتى يقتنع 
الناس بجدوى هذه األمور ويعتادوا الذهاب إلى 
المسارح وهو األمر الذي سيجعل كل فنان ربما 
يضحي بوقته ومــالــه وجــهــده فــي الــبــدايــة حتى 
يتحّول األمــر إلى متعة وإفــادة ويحقق مكاسب 
أيًضا من العروض التي تحظى بجماهيرية، لذلك 
على الفنانين الشباب ممن يرغبون في أن يمضوا 
قدًما بهذه المبادرة أن يعملوا بجهد دون النظر 

إلى أي ربح مادي.

علي ربشة: تخدم الحركة المسرحية 
وتزيد من جماهيريتها

الــفــنــان والــشــاعــر علي مــيــرزا قــال إن 
مسرحية  عـــروض  تقديم  مــن  األفــضــل 
هو  الدوحة  خارج  التجمعات  أماكن  في 
المدن  فــي  أهلية  مسرحية  فــرق  إنــشــاء 
يصبح  أن  عــلــى  قــطــر  بــدولــة  المختلفة 
هناك فرقة مسرحية في الشمال وثانية 
فـــي الـــخـــور وأخـــــرى بـــالـــوكـــرة وهــكــذا، 
وأشار ميرزا إلى أن هناك معوقات قد 
وهي  فكرتهم  أو  الشباب  مبادرة  تواجه 
عــادة  البر  أو  للتخييم  يذهبون  مــن  أن 
عن  البعد  هو  األول  مقصدهم  يكون  ما 
الحياة المدنية بكافة أشكالها واالستمتاع 
بــالــتــخــيــيــم والــــبــــر، و لـــهـــذا الــســبــب قد 
ال يـــوجـــد جــمــهــور بــالــشــكــل الـــمـــأمـــول، 
بالمدن  أهــلــيــة  فـــرق  تــأســيــس  إن  وقـــال 

المسرح  ثــقــافــة  لنشر  األمــثــل  الــحــل  هــو 
لـــدى الــجــمــهــور فــي كــل مــكــان، مــشــيــراً 

إلـــى ضـــــرورة إشـــــراك هـــذه الـــفـــرق في 
والمهرجانات  والمسابقات  المنافسات 
قد  المشروع  هذا  أن  موضحاً  المحلية، 
أن  وســبــق  المسؤولين  على  عــرضــه  تــم 
إال أن رد المسؤولين كان  نادوا به كثيراً 
هو االكتفاء بالمراكز الشبابية الموجودة 
بالفعل في هذه المدن ومحاولة تقديم 
الـــمـــســـرح مـــن خــــالل الـــلـــجـــان الــثــقــافــيــة 
الموجودة في تلك المراكز، بالرغم من 
متحمسين  كــانــوا  الــمــدن  تلك  أهــالــي  أن 
أهلية  مسرحية  فرق  إنشاء  لفكرة  جــداً 
أعماالً  خاللها  من  يقدمون  مدنهم  في 
وتــكــون  للجمهور  وعـــروضـــاً  مــســرحــيــة 
جميع  في  شباب  فنانين  إلخــراج  مركزاً 

مجاالت المسرح.

الفكرة  أن  الـــكـــواري  شعيل  الــفــنــان  أوضـــح 
تـــهـــدف إلــــى تــقــديــم عـــــروض مــســرحــيــة في 
األماكن ذات الكثافة الجماهيرية أينما كانت، 
ولـــو اقــتــضــى األمـــر إلـــى أن نــذهــب لــهــم نحن 
سواء في أماكن التخييم أو في المدن البعيدة، 
وأكـــد الـــكـــواري أن هـــذه الــفــكــرة كــانــت تــدور 
الشباب  بين  طرحتها  وأنـــا  النقاش  إطـــار  فــي 

تفاعالً  ووجــدت  المسرحيين،  مجموعة  على 
تتطور  أن  ويــمــكــن  الــبــعــض  لـــدى  واســتــجــابــة 
يمكننا من خالله أن  الفكرة لتصبح مشروعاً 
دائم  بشكل  مسرحية  وعــروضــاً  أعــمــاالً  نقدم 
وفـــي مــواســم مــعــروفــة فــي أمــاكــن خارجية 
ودور  التقليدية  المسارح  فكرة  من  ونتخلص 

العرض.

 إنشاء فرق مسرحية أهلية بالمدن المختلفة

الكواري : تقديم العروض باألماكن 
ذات الكثافة الجماهيرية

علي ميرزا :

علي ميرزا 

شعيل الكواري
علي ربشة

علي سلطان

انتقال  فكرة  إن  سلطان  علي  الفنان  قــال 
الفنانين المسرحيين إلى مدن خارج الدوحة 
ليست  وهـــي  رائــعــة  فــكــرة  أعــمــالــهــم  لتقديم 
بــالــجــديــدة وقــــد تـــم تــنــفــيــذهــا فـــي منتصف 
الــســبــعــيــنــيــات حـــيـــث قــمــنــا بـــعـــرض أعـــمـــال 
مسرحية في مدينة الخور وقد القى العرض 
حيث  الخور  أهل  وقبول  الجمهور  استحسان 
قمنا ببناء خشبة مسرح هناك للعرض عليها، 
كــمــا قــدمــنــا عــمــالً فــي مــديــنــة دخــــان، وهــذه 

وليست  فــرديــة  بجهود  تتم  كــانــت  الــخــطــوات 
األمر  أن  وأعتقد  حكومي،  أو  مؤسسي  بدعم 
الجهود  على  سيعتمد  أيــضــاً  األيـــام  هــذه  فــي 
الــفــرديــة ومــبــادرات الــشــبــاب، وأثــنــى سلطان 
سيسهم  تنفيذها  إن  وقال  الفكرة  على  كثيراً 
قطاع  لــدى  الــمــســرح  ثقافة  نشر  فــي  بالفعل 
أن أهــالــي  عــريــض مـــن الــجــمــهــور خــصــوصــاً 
لكل  دائــم  تعطش  حالة  في  الخارجية  المدن 

فنون الثقافة واإلبداع.

 علي سلطان : المدن
 الخارجية متعطشة للفنون

مشهد من مسرحية أم الزين
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بتحقيقها  يــنــادي  كــان  الــتــي  التعليمية  المسرحية   -
األخـــالقـــيـــون بــإنــجــلــتــرا فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر طبقاً 
لشروط افترضوها، حتى يمكنها أن تؤثر في الجمهور 

تأثيراً طيباً.
السلوك  تجاه  أخــالقــي  بموقف  تلتزم  التي  الملهاة   -

المنحرف عن السائد االجتماعي.

حدايد مسرحية

فوق  عــادة  المستخدمة  الصغيرة  الحديدية  القطع   -
خشبة التمثيل ، وتتعلق بعملية بناء المناظر المسرحية.

البواعث- الدوافع

- القوى المحركة التي تكمن وراء أقوال أو سلوكيات 
الــشــخــصــيــات فــي الــمــســرحــيــة، وبــهــا يمكن تــبــريــر تلك 
األقوال واألفعال وتتولد تلك القوى-عادة- بسبب عوامل 

خارجية مع أخرى نفسية داخلية.

تبطيطة:

- الشك أن الشيء يتميز بضده ووجود زي مسرحي 
اللون-  فاتح  أو  أبيض  آخر  زي  جوار  إلى  داكن  أو  أسود 
يدعو إلى التساؤل الذي يتطلب تفسيراً مستهدفاً. وهكذا 
والجمود-  الــحــركــة  لـــوجـــود:  بــالــنــســبــة  الــمــوقــف  يــتــكــرر 
شخصية  هــدوء  والضالة-  الضخامة  والتنوير-  اإلظــالم 

وتمرد أخرى.

موسيـــــــــــقى

التشيللو هو آلة موسيقية وترية من فصيلة الكمان كبير 
الحجم، يعزف عليها بقوس الكمان، فالتشيللو يشبه الكمان 
ولكنه أكبر، حيث يبلغ طوله متًرا واحــًدا وعرضه نصف 
المتر عند أقصى اتساعه، وله أربعة أوتار تصدر عنه أنغام 
كاملة غنية تبدأ بالنغمة الثَُمانّية والُخماسّية إلى أدنى نغمات 
ونغمات  أوكتافات  أربعة  حوالي  الصوتي  ومجاله  الكمان 
ويرتكز  وال.  وري  وصــول  دو  بالترتيب  هم  أوتـــار  األربـــع 
ركبتي  على  ــت  ــبَّ ــثَ ويُ األرض  على  مسمار  بـــرأس  التشيللو 

العازف في وضع مستقيم.
وقـــد أدخـــل الــقــوس إلـــى أوروبـــــا ألول مـــرة فــي القرن 
وبيزنطة،  اإلســالمــيــة  إسبانيا  طــريــق  عــن  عشر  الــحــادي 
من  منمنمات  في  وردت  للقوس  غربية  إشـــارات  وهناك 
شمال إسبانيا وكتالونيا، يرجع تاريخها إلى النصف األول من 
القرن الحادي عشر. وفي حدود عام ١١٠٠م صار القوس 
يستعمل في أوروبـــا الغربية كلها، وكانت األقـــواس األولــى 
محّدبة دائًما. وتطورت اآلالت الوترية التي تعزف بالقوس 
أكثر من اآلالت المماثلة التي تعزف بغمز األوتار باألصبع 
هذه  انقسمت  القرون  مّر  وعلى  الريشة،  أو  المضراب  أو 
اآلالت التي تعزف بالقوس إلى صنفين، ليس في حجمها 
فقط (وبالتالي في طبقتها الصونية، العالية أو الواطئة) بل 
في تقنية العزف عليها وما يترتب على هذه التقنية من 
نتائج وفوارق استطيقية، وفي العودة للحديث عن التشيللو 
فإن من المحتمل أن يكون موطن التشيللو شمال إيطاليا في 
ثالثينيات القرن السادس عشر الميالدي، وقد اُستخدم في 
البداية بوصفه آلة مساعدة. وخالل أواخر القرن السابع عشر 
بدأ المؤلفون الموسيقيون في تأليف مقطوعات موسيقية 
مفردة سولو خاصة بالتشيللو. وصار التشيللو آلة بارزة في 

الفرق الموسيقية
والسيمفونيات األوركسترالية في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر الميالديين. وقد ظهر التشيللو ألول مرة في 
عــام ١٥٦٠ م في إيطاليا على يد صانع آالت كمان يدعى 
الباروك  عصر  قبل  ما  حتى  التشيللو  وبقي  أماتي.  أندريا 
في  الــبــاص  نغمات  بعض  تعطي  مــســانــدة  كــآلــة  يستخدم 
الباروك  عصر  في  تغير  الوضع  ولكن  الموسيقية  الفرقة 
عندما ألف باخ مقطوعات للتشيللو بــدون مصاحبة آالت 
أخرى وكذلك قام فيفالدي بتأليف كونشرتو للتشيللو، كما 
ألف برامز كونشرتو للتشيللو. سحر آلة التشيللو يكمن في 
صوتها المخملي الوقور، الذي يذكرنا بآلة الفيول. يتحدث 
بابلو كازالس (١٨٧٦-١٩٧٣) عن «لغة» التشيللو بوجد يجعلك 
تشعر أن هذه اآللــة، كما الكمان، لها لغة إنسانية عذبة ال 
مثيل لها فيقول: «عندما، استمعت إلى التشيللو ألول مرة 
وكان عمري حينها أحد عشر عاما، شعرت أنها شيء جديد 
تماما. ومن اللحظة التي استمعت إلى صوتها ذهلت. شعرت 
كأنني عــاجــز عــن التنفس. كـــان هــنــاك شـــيء، حــي عذب 
وإنساني - نعم إنساني إلى درجة كبيرة. في صوت هذه اآللة 
. لم يسبق لي أن سمعت صوتا جميال كهذا من قبل. شعرت 

كأن تيارا كهربائيا سرى في جسدي.
 «bass» جهيرة  كــآلــة  دوره  مــن  التشيللو  تــحــّرر  وقــد 
مــنــذ الــعــقــود األخـــيـــرة مــن الــقــرن الــســابــع عــشــر. وأعــطــى 
العامل الزخرفي في السوناتا الباروكية (مرحلة فيفالدي، 
سكارالتي-هاندل- باخ) صوتًا مستقال آللة التشيللو. وبالتالي 
الحجرة،  موسيقا  فــي  األخــــرى  اآلالت  مــســار  لها  تحقق 
وبـــدأت هــذه العملية على يــد عـــازف التشيللو فــي كنسية 
بيترونيو اإليطالية. وكان دومنيكو غابريالي (حوالي ١٦٧٥) 
ودومنيكو غالي (١٦٩١) من أقدم من وضع مؤلفات في 
لهذه اآللــة، ومن أقــدم الكونشرتات المؤلفة آللة التشيللو 
كانت من تأليف فيفالدي، وتارتيني، وبدأ غابريالي تقليد 
مصاحبة الغناء على التشيللو، ثم تعزز ذلك على نحو تام في 

كانتاتات باخ.

تاريخ التشيللو
ي

مبدعون
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كتب - أشرف مصطفى:

االهتمام  زيادة  ضرورة  إلى  القاسمي  طالل  الفنان  دعا 
مقارنة  اآلن  حتى  قليلة  تعتبر  التي  الخزفية  بالمعارض 
بباقي المعارض الفنية التشكيلية، مشيراً إلى أنه تأثر بفن 

الراكو الياباني وعمل على تطويعه ليناسب إرثنا الثقافي.
الفنية  بدايته  إن  البيرق  مــع  حـــوار  فــي  القاسمي  وقـــال 
عاماً   ١٥ وأمــضــى  جذبه  الــخــزف  فــن  لكن  بالرسم  كانت 
الحضور  عبر  الفن  بهذا  والمعرفة  الخبرة  فيها  يكتسب 
الدائم للمعارض الخاصة بالخزف ما أكسبه ثقافة بصرية 
وفنية كبيرة، هذا باإلضافة إلى اقتناء مجموعة نادرة من 

في  اإلبــداع  من  مكنه  الذي  األمر  العالمية،  الفنية  األعمال 
فن الخزف، حيث وضع نصب عينيه هدف إنعاش موروث 
الخزف القديم. اليوم نستضيف فناناً ينتمي إلى أحد أشكال 
اإلبداع الذي يمثل منافساً قوياً لكافة أشكال الفنون األخرى 
عــدد  حــيــث  مــن  عليها  للنماء  خصبة  أرضــيــة  مــن  لــه  لــمــا 
التشكيلي،  الفن  وهــو  لــه،  المنتسبين  والفنانين  الفعاليات 
رحلته  معنا  اســتــعــرض  الـــذي  القاسمي  طــالل  الــفــنــان  إنــه 
الفنية  المدارس  أكثر  عن  متحدثاً  بدايتها،  منذ  التشكيلية 
التي استهوته في فن الخزف، كما تحدث عن الدور الذي 
وضعها  التي  والخطوات  التشكيلية  بالساحة  ألدائــه  يسعى 

لنفسه حتى ينجح في عالم الخزف.

ــــــزف ــــــخ ـــــــارض ال ـــــــع ـــــــم ــــــــام ب ــــــــم ــــــــت ــــــوب زيــــــــــــــــــادة االه ــــــل ــــــط م
ــــــراً عــــلــــى الــــخــــزف ــــم ألســــتــــقــــر أخــــــي ــــرس ــــال ـــة ب ـــي ـــن ـــف ــــــــدأت حــــيــــاتــــي ال ب

إدارة التراث تصدر  «بنية الحكاية الشعبية القطرية»
اصداراتاصدارات

جذبني الراكو الياباني جذبني الراكو الياباني 
فطوعته ليناسب إرثنا الثقافيفطوعته ليناسب إرثنا الثقافي

الدوحة - البيرق:

الثقافة  بـــــوزارة  الـــتـــراث  إدارة  أصــــدرت 
جاء  جــديــًدا  كتابًا  حديثًا  والــتــراث  والفنون 
القطرية»  الشعبية  الحكاية  «بنية  بعنوان 

للدكتور رامي أبو شهاب.
وأهدافه،  بموضوعه  الكتاب،  هذا  ويأتي 
بعمليات  تُــعــنــى  الــتــي  األطـــروحـــات  ضــمــن 
إدمــــــاج الــــتــــراث الــثــقــافــي فـــي الــمــنــظــومــة 
أخــرى  ناحية  ومــن  ناحية،  مــن  التعليمية 
ق  ومعَمّ منضبط  أكاديمي  تطبيق  أول  هو 
«فــالديــمــيــر  لـــدى  الــمــورفــولــوجــي  للمنهج 
القطرية  الشعبية  الــحــكــايــة  عــلــى  بــــروب» 
أهل  مــن (نـــاس)  الــمــيــدان،  مــن  المجموعة 
عدة،  تــســاؤالت  الكتاب  هــذا  ويطرح  قطر. 
الــمــورفــولــوجــي  بالمنهج  نعني  مـــاذا  مــنــهــا: 
(صرفي، وظيفي، بنائي)؟ وما أهميته في 

بين  العالقة  ومــا  الشعبية؟  الحكاية  تحليل 
الحديثة  التعلم  ونظريات  البنائي،  المنهج 
والـــمـــعـــاصـــرة؟ وإلـــــى أي مــــدى اســتــجــابــت 
البنائي؟،  المنهج  لتطبيق  الشعبية  الحكاية 
حــيــث يــبــحــث الــكــتــاب فــي طـــرق مساهمة 
وللقصة  الشعبية  للحكاية  تلقيه  في  الطفل 
الـــتـــراثـــيـــة، فـــي ســـيـــاق تـــــصـــــُوّرات الــمــنــهــج 
المورفولوجي لدى «فالديمير بروب»، من 
للحكاية،  لة  المشِكّ العناصر  دراســـة  خــالل 
من استهالل، ومكان، وزمان، وشخصيات 
وغــيــرهــا. ويــتــكــون هــذا الــكــتــاب مــن أربعة 
األول  القسم  يتناول  حيث  ومدخل،  أقسام 
وعالقتها  األدبـــي  النقد  فــي  البنية  مفهوم 
وجــاء  والــبــنــائــيــة،  الــكــّلــّيــة  التعلم  بنظريات 
القسم الثاني منشغال بتحديد بنية الحكاية، 
ومــنــهــا إلــــى الـــوظـــائـــف فـــي الــحــكــايــات مع 
اإلشارة إلى كل حكاية على حدة للمقارنة، 

الشخصية،  مفهوم  الثالث  القسم  وتــنــاول 
وتوزيعها على دوائر الفعل وطرق تقديمها 
على مستويين اجتماعي ولغوي، أما القسم 
الـــرابـــع فــهــو مــعــنــي بــتــحــديــد الــبــنــيــة الــعــامــة 
للحكاية وتحوالتها، مع وضع تصُوّر نموذج 
حــكــايــة «أم  هــي  واحـــــدة،  حــكــايــة  لتحليل 

المناخل».
ومــؤلــف هــذا الــكــتــاب هــو الــدكــتــور رامــي 
ــــو شـــهـــاب، كـــاتـــب وبـــاحـــث وأكـــاديـــمـــي،  أب
فلسطيني من مواليد األردن (١٩٧٤)، يعمل 
أكاديمية  فــي  الــعــربــيــة  الــلــغــة  لقسم  رئــيــًســا 
للتربية  قطر  مؤسسة  في  قطر (الــســدرة)، 
ضمن  وخــبــيــًرا  المجتمع،  وتنمية  والــعــلــوم 
المناهج  فــي  القطرية  الثقافة  دمــج  لجنة 
الــثــقــافــة  وزارة  مـــع  بــالــتــعــاون  الـــدراســـيـــة 
والــفــنــون والــتــراث، ومــحــاضــًرا فــي جامعة 

قطر.

يسعى إلنعاش موروث الخزف القديم.. القاسمي للبيرق:

ضمن أطروحات إدماج التراث بالمنظومة التعليمية

دراما الهدف الخلقي (ملهاة)

ـــدايـــة حــدثــنــا عـــن رحــلــتــك مع  ڈ ب
الفنون التشكيلية ؟.

- بدايتي مع الفنون التشكيلية كانت 
من خالل الرسم وهو الفن الذي أرى 
أنه أساس التشكيل والذي يتم االعتماد 
حيث  فـــكـــرة،  أي  تــأســيــس  فـــي  عــلــيــه 
يــنــطــلــق مــنــه الــتــشــكــيــلــي إلـــى األشــكــال 
الخزف  عــالــم  أن  إال  األخـــرى،  الفنية 
يجعلني  ولــم  الرسم  من  انتزعني  قد 
بتفاصيل  ُفــتــنــت  أن  بــعــد  فــيــه  أكــمــل 
الخزف المليئة باإلبداع ومراحله التي 
متعددة  محطات  عبر  لــإلبــداع  تحتاج 
هو  ما  بصناعة  الــخــزاف  خاللها  يقوم 
أقــــرب إلـــى ســيــمــفــونــيــة تــمــر بــالــعــديــد 
أن  كما  وهبوطاً  صــعــوداً  المراحل  من 
فإنني  وهنا  ونهاية،  ووسط  بداية  لها 
أرجـــع الــســبــب األســاســي النــتــقــالــي من 
الــرســم إلــى الــخــزف إلــى اعــتــقــادي أن 
مجال الرسم أكثر ازدحاماً من مجال 
الكثيرون  فيه  يعمل  ال  الــذي  الــخــزف 
لصعوبته وهو ما شجعني على محاولة 
في  مفتوناً  كنت  ولقد  فيه،  أتميز  أن 
وشعرت  ككل  التشكيلي  بالفن  بداياتي 
بموهبتي في مجال الرسم منذ الصغر 
ثــــم الــتــحــقــت بـــأحـــد الـــمـــراكـــز ألنــمــي 
مجال  على  تعرفت  أن  وبعد  الموهبة 
الــخــزف عــن قــرب قـــررت أن أتعلمه 
وأحــتــرفــه، خــاصــة أنـــه مــجــال صعب 
به  فظللت  الكثيرون  فيه  يستمر  وال 
١٥ عاماً، وظللت أكتشف خالل سنوات 
عند  جــديــدة  تقنيات  بــالــخــزف  عملي 
ازدادت  حتى  جــديــد،  عمل  كــل  إنــجــاز 

خبرتي في هذا المجال.
ڈ مـــا أكــثــر الـــمـــدارس الــفــنــيــة الــتــي 

استهوتك في هذا الفن ؟.
- أتيحت لي الفرصة أكثر من مرة 
من  الــيــابــانــيــيــن  بالفنانين  لــالحــتــكــاك 
مختلفة  ومــعــارض  عمل  ورش  خــالل 
منهم،  كــثــيــرون  أصــدقــاء  لــي  فأصبح 
وهو ما جعلني أنجذب إلى تقنية الراكو 
الياباني، وبالرغم من ذلك لم استسلم 
إلى  ذهــبــت  بــل  هــي  كما  لتقنياته  أبـــداً 

استطعت  حتى  الثقافي  إرثنا  تضمينها 
تــنــافــســيــة لــتــجــارب  أن أقــــدم أعـــمـــاالً 

العالم المتقدم في هذا المجال.
ڈ مــا هــي أســس نجاحك فــي عالم 

الخزف ؟.
- لــيــتــم نــجــاحــي فــي عــالــم الــخــزف 
األدوات  كــامــلــة  ورشـــة  لنفسي  أعـــدت 
التي  وهـــي  الــخــاصــة  مملكتي  لتصبح 
أتــاحــت لــي الــعــمــل الــمــتــواصــل لفترات 
باإلضافة  أريــد،  وقت  أي  وفي  طويلة 
إلى جاليري أقتنى فيه أعماالً لفنانين 
عــالــمــيــيــن، حــيــث أحــــرص دائـــمـــاً على 
المكررة  وغــيــر  الــنــادرة  النسخ  اقــتــنــاء 
لــفــنــانــيــن لــهــم بــصــمــة قـــويـــة فـــي هــذا 
على  دائماً  حريص  أنني  كما  المجال، 
حــضــور كــل مــعــارض الــخــزف وهــو ما 
ســاعــدنــي فـــي تــكــويــن ثــقــافــة بصرية 
قوامها المشاهدة واالطالع على العديد 
ما  أحــدث  عــن  والبحث  الثقافات  مــن 

وصل له عالم الخزف من تقنيات.
ڈ مــا هــو الـــدور الــذي تسعى ألدائــه 

بالساحة التشكيلية عموماً ؟
كــخــزاف  دوري  أن  دائــمــاً  أعــتــقــد   -
هـــو إعــــــادة إنـــعـــاش مــــــوروث الــخــزف 
الفنون  أقـــدم  مــن  يعد  الـــذي  الــقــديــم، 

النار  واكــتــشــاف  الحجري  العصر  منذ 
بعد  األمــر  تطور  حتى  الطين  وتحجر 
في  استخدامه  نطاق  عن  وخــرج  ذلك 
فناً  وأصــبــح  الــمــنــزلــيــة  األدوات  صــنــع 
بذاته، لذلك فإنني حريص على  قائماً 
السعي خالل مشواري في عالم الخزف 
عربياً  قطرياً  فناناً  هناك  أن  إلثــبــات 

قادراً على الوصول إلى العالمية.
- ما مدى االهتمام بالخزف مقارنة 

بالفنون التشكيلية األخرى؟
يــشــهــد مـــجـــال الـــخـــزف حـــالـــة من 
ــو مــعــرض  االزدهـــــــــار فـــيـــكـــاد ال يــخــل
الخزفية،  األعمال  بعض  من  تشكيلي 
ولكن الساحة التشكيلية مازالت بحاجة 
إلــــى مـــزيـــد مـــن االهـــتـــمـــام بــمــعــارض 
العديد  يلقاه  ما  تلقى  ال  التي  الخزف 
المختلفة،  التشكيلي  الفن  أشكال  من 
قلة  إلــى  ذلــك  في  السبب  يرجع  وربما 
المزيد  إقامة  أتمنى  لكني  الخزافين، 
لها  يعقد  وأن  الــخــزف  مــعــارض  مــن 
مــهــرجــان بشكل ســنــوي، مــع ضــرورة 
المختلفة  الـــخـــزف  لـــفـــروع  الــتــعــرض 

ومدارسه المتنوعة.
ڈ هل تؤيد فكرة بيع األعمال الفنية 

؟.

بــاالً  يلقون  ال  قــد  الفنانين  بعض   -
لــتــســويــق أعــمــالــهــم بـــقـــدر مــراعــاتــهــم 
الجمهور  من  عدد  أكبر  على  لعرضها 
في  بالمشاركة  فقط  يهتمون  وبالتالي 
التسويق،  وراء  السعي  دون  المعارض 
مــن يــقــوم بــإبــداع  كما أن هــنــاك أيــضــاً 
العتزازه  تسويقها  عليه  يصعب  أعمال 
إنجاز  على  الــقــدرة  بعدم  وشــعــوره  بها 
مثلها، األمر الذي أتعرض له شخصياً 
أفضل  ال  حيث  األوقــات  من  كثير  في 
بــيــع بــعــض الــقــطــع ألنــهــا تــكــون نسخة 
واحــــدة واســتــشــعــر أنــهــا قــد ال تتكرر، 
يعطي  ال  مــن  نــجــد  الــوقــت  ذات  وفـــي 
الــلــوحــة الــمــجــهــود الــكــافــي لــكــي تخرج 
بقيمة إبداعية تجعلها تستحق أن تثمن 

وتباع.
ڈ هـــل االســـتـــســـهـــال يـــتـــعـــارض مع 

اإلبداع ؟.
االستسهال  إلـــى  أبــــداً  أنــجــرف  لــم   -
مدعي  بعض  من  وأتعجب  عملي  في 
ـــــــــداع الـــــــذي يـــنـــجـــزون أعــمــالــهــم  اإلب
تزيد  ال  فــتــرة  فــي  أحــيــانــاً  التشكيلية 
يحتاج  التشكيلي  فالعمل  ســاعــة  على 
مبدعه  يصل  حتى  شــهــور  إلــى  أحــيــانــاً 
إلى فكرته، وبالفعل فإن هناك أعماالً 

إلنجازها  سنوات  مني  استغرقت  فنية 

شهورا  استغرقت  أعماالً  هناك  إن  بل 

الجيد  واالســتــعــداد  فكرتها  إعـــداد  فــي 

لها، فالخزف على وجه الخصوص يتم 

العمل فيه عبر عناصر عديدة ومعايير 

للوصول  سلفاً  تحديدها  يتم  أن  يجب 

لتركيبة معينة، كما أنني أحتاج أحياناً 

لــلــعــديــد مــن الــتــجــارب الــتــي قــد يتلف 

األفران،  مع  فيها  تعاملي  أثناء  بعضها 

من  كــثــيــراً  استغرقت  ولــقــد  واأللــــوان، 

الحالية،  لخبرتي  أصـــل  حــتــى  الــوقــت 

من  العديد  خضت  الفترة  تلك  وخالل 

التجارب بعضها نجح واآلخر فشل إلى 

المعايير  مــن  الــعــديــد  لــي  تــحــددت  أن 

التي أصبحت أعمل عبر إطاراتها، وفي 

سبيلي، لذلك قررت أن تكون بداياتي 

إبداعية بعيدة كل البعد عن السعي وراء 

الــمــكــاســب الــمــالــيــة، عــلــى الــرغــم أنني 

خالل تلك الفترة التي كنت أعد نفسي 

كنت  محترفاً  خــزافــاً  ألصــبــح  خاللها 

نتيجة  الخسائر  مــن  للعديد  أتــعــرض 

لوضع  ومحاوالتي  المختلفة  تجاربي 

خط سير ممنهج أعمل من خالله.

ط ا اف الث ا ث إ اا ال شاف اك ال ال االًًًًذ ل ال ق ان اال ا إلن ا ق ا ة ف
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كـــاتـــب قــصــيــدتــنــا هـــــذه هــــو أبـــــو إســـحـــاق 
األلـــيـــبـــري إبـــراهـــيـــم بـــن مــســعــود بـــن ســعــيــد 
إســحــاق،  أبــو  األلــبــيــري،  الــغــرنــاطــي  التجيبي 
(التجيبي).  لقبه  عليه  يدل  كما  عربية  أصوله 
ســـكـــن غـــرنـــاطـــة أيـــــام أمـــيـــرهـــا بـــاديـــس بــن 
حــــبــــوس، ولـــــم يــــــدرك عـــنـــده الـــحـــظـــوة وال 
لباديس  وكـــان  يــرجــوهــا،  كــان  الــتــي  الــمــكــانــة 
(النغدلة)  بــن  إسماعيل  اسمه  يــهــودي  وزيــر 
الــوزارة  في  خلفه  توفي  ولما  (النغرلة)،  أو 
بأمور  استبداده  فزاد  يوسف،  يسمى  له  ابن 
الــدولــة، وكـــان لــبــاديــس ابــن اســمــه (بــلــقــيــن) 
رشــحــه أبـــوه لــإلمــارة مــن بــعــده، وقــد ضــاق 
(بـــلـــقـــيـــن) بـــاســـتـــبـــداد يـــوســـف بـــن إســمــاعــيــل 
االستغناء  على  أباه  يحض  فجعل  (صموئيل) 
عـــنـــه، وعـــلـــم يـــوســـف بـــاألمـــر فـــدبـــر اغــتــيــال 

االغتيال أمر  انكشف  ولما   . (بلقين) 
وجواريه  خدمه  من  نفًرا  أن  يوسف  زعم 
كبير  نــفــر  بــقــتــل  بــاديــس  فــقــام  ذلـــك،  فــعــلــوا 
مــنــهــم. وكــــان أبــــو إســـحـــاق األلـــبـــيـــري مــمــن 
باديس،  قوم  صنهاجة،  وبني  باديس  يحض 
باليهود،  الفتك  على  كلهم،  غرناطة  وأهــل 
واســتــطــاع يــوســف أن يــحــمــل األمــيــر بــاديــس 
فأمر  غرناطة  من  إسحاق  أبــي  إخــراج  على 
إســحــاق  أبــو  فــذهــب  مــنــهــا،  وإخــراجــه  بنفيه 

التالل  إحدى  على  فيها  وعاش  (البيرة)  إلى 

عــيــشــة الــــزاهــــد الـــمـــتـــصـــوف، وهــــنــــاك نــظــم 

قــصــيــدة فـــي الــحــض عــلــى الــفــتــك بــالــيــهــود، 

وفــيــهــا ســـرد جــمــيــع الــتــهــم الــمــوجــهــة إلــيــهــم 

وذكـــر جــمــيــع الــصــور الــتــي كـــان اســتــبــدادهــم 

هــذه  أثـــرت  وقــد   . فيها  يــجــري  بالمسلمين 

الـــقـــصـــيـــدة فــــي أهــــل غـــرنـــاطـــة فـــثـــارواعـــلـــى 

وكــان  عظيمة،  مقتلة  منهم  وقــتــلــوا  الــيــهــود 

أبو  تــوفــي  بقليل  وبــعــدهــا  هـــ   ٤٥٩ سنة  ذلــك 

ــا  إســـحـــاق. كـــان أبـــو إســـحـــاق فــقــيــًهــا ومــحــدثً

ـــحـــديـــث، كـــذلـــك كــــان شـــاعـــًرا  بــــارًعــــا فــــي ال

ــا مــحــســنًــا، وأكــثــر شــعــره فــي الــزهــد  وجــدانــًي

قائمة  شهرته  أن  على  والحكم،  والتصوف 
عــلــى قــصــيــدتــه فـــي الــتــحــريــض عــلــى الــفــتــك 
بـــالـــيـــهـــود، وهــــي قـــصـــيـــدة ســهــلــة الــتــركــيــب 
المثيرة  بــالــصــور  مــمــلــوءة  الــمــعــانــي،  واضــحــة 

يقول: وفيها  واإلباء  للنخوة 
أجــــمــــعــــيــــن لـــــصـــــنـــــهـــــاجـــــة  قــــــــل  أال 

 بدور الزمان وأسد العرين
مـــــشـــــفـــــق مــــــــقــــــــة  ذي  مــــــــقــــــــالــــــــة 

ودين زلفى  النصيحة  يعد   
زلــــــــــة  ســــــــــيــــــــــدكــــــــــم  زل  لــــــــــقــــــــــد 

تـــقـــر بـــهـــا أعـــيـــن الــشــامــتــيــن
تـــــــــخـــــــــيـــــــــر كـــــــــــاتـــــــــــبـــــــــــه كـــــــــــافـــــــــــرا 

المؤمنين من  كان  شاء  ولو 
فـــــــعـــــــز الــــــــيــــــــهــــــــود بـــــــــه وانـــــــتـــــــخـــــــوا

 وتاهوا، وكانوا من األرزلين
أبــــــــــاديــــــــــس أنـــــــــــت امــــــــــــــرؤ حـــــــــاذق 

اليقين نفس  بظنك  تصيب 
فــــــكــــــيــــــف تـــــــحـــــــب فــــــــــــــــراخ الـــــــزنـــــــا 

العالمين إلــى  بغضوك  وقــد 
ـــــمـــــرتـــــقـــــى وكــــــــيــــــــف يـــــــتـــــــم لـــــــــك ال

 إذا كنت تبني وهم يهدمون
فــــــــــال تــــــتــــــخــــــذ مــــــنــــــهــــــم خـــــــــادًمـــــــــا 

الالعنين لعنة  على  وذرهم 

يحكى أنــه فــي الــقــرن األول الــهــجــري كان 
هناك شاب تقي يطلب العلم ومتفرغ له ولكنه 
كان فقيرا وفي يوم من األيــام خرج من بيته 
من شدة الجوع وألنه لم يجد ما يأكله فانتهى 
به الطريق الى أحد البساتين والتي كانت مملؤة 
بأشجار التفاح وكان أحد أغصان شجرة منها 
يأكل  أن  نفسه  فحدثته   ، الطريق  فــي  متدليا 
هذه التفاحة ويسد بها رمقه وال أحد يراه ولن 

ينقص هذا البستان بسبب تفاحة واحدة ..
حتى  يأكلها  وجلس  واحـــدة  تفاحة  فقطف 
ذهــب جوعه ولما رجــع الــى بيته بــدأت نفسه 
تلومه ،.وهذا هو حال المؤمن دائما جلس يفكر 
ويقول كيف أكلت هذه التفاحة وهي مال لمسلم 
ولم أستأذن منه ولم استسمحه. فذهب يبحث 
عن صاحب البستان حتى وجده فقال له الشاب 
يا عم باألمس بلغ بي الجوع مبلغا عظيما وأكلت 
تفاحة من بستانك من دون علمك وهآنذا اليوم 
أستأذنك فيها ،، فقال له صاحب البستان . واهللا 
ال أسامحك بل أنا خصيمك يوم القيامة عند 
اهللا . بدأ الشاب المؤمن يبكي ويتوسل إليه أن 
يسامحه وقال له أنا مستعد أن أعمل أي شيء 
بشرط أن تسامحني وتحللني وبدأ يتوسل الى 
صاحب البستان وصاحب البستان ال يــزداد إال 
إصرارا وذهب وتركه والشاب يلحقه ويتوسل 
البيت  عند  الشاب  وبقي  بيته  دخــل  حتى  إليه 

ينتظر خروجه الى صالة العصر .
فلما خرج صاحب البستان وجد الشاب ما زال 
واقفا ودموعه التي تحدرت على لحيته فزادت 
وجهه نورا غير نور الطاعة والعلم فقال الشاب 
لصاحب البستان يا عم إنني مستعد للعمل فالحا 

في هذا البستان من دون أجر باقي عمري أو 
أي أمر تريد ولكن بشرط أن تسامحني عندها 
، أطــرق صاحب البستان يفكر ثم قال يا بني 

إنني مستعد أن أسامحك اآلن ؛
.لــكــن بــشــرط، فـــرح الــشــاب وتــهــلــل وجهه 
بالفرح وقــال اشترط ما بــدى لك ياعم فقال 

صاحب البستان شرطي هو أن تتزوج ابنتي !!!
صــدم الــشــاب مــن هــذا الــجــواب وذهـــل ولم 
يستوعب بعد هـــذا الــشــرط ثــم أكــمــل صاحب 
ابنتي  أن  اعــلــم  بني  يــا  ولــكــن   ، قــولــه  البستان 
عمياء وصماء وبكماء وأيضا مقعدة ال تمشي 

ومنذ زمن وأنا أبحث لها عن زوج أستأمنه 
عليها ويقبل بها بجميع مواصفاتها 

عليها  وافقت  فــإن  ذكرتها  التي 
سامحتك صدم الشاب مرة 

المصيبة  بـــهـــذه  أخـــــرى 
يفكر  وبـــــدأ  ــيــة  ــان ــث ال

كــــــــيــــــــف يــــعــــيــــش 
مــــــع هـــــــذه الـــعـــلـــة 
خصوصا أنه الزال 
العمر؟  مقتبل  في 
وكــــــــيــــــــف تـــــقـــــوم 
بـــشـــؤونـــه وتــرعــى 
بـــيـــتـــه وتــــهــــتــــم بــه 

وهي بهذه العاهات 
؟ بدأ يحسبها ويقول 

أصبر عليها في الدنيا 
ولكن أنجو من ورطة 

التفاحة !
ثــم تــوجــه الـــى صاحب 

البستان وقال له يا عم لقد قبلت ابنتك وأسأل 
اهللا أن يجازيني على نيتي وأن يعوضني خيرا 
مما أصابني ...فقال صاحب البستان ،، حسنا يا 
بني موعدك الخميس القادم عندي في البيت 
لوليمة زواجك وأنا أتكفل لك بمهرها فلما كان 
الخطى  متثاقل  الشاب  هذا  جاء  الخميس  يوم 
حزين الفؤاد منكسرالخاطر ، ليس كأي زوج 
ذاهب الى يوم عرسه فلما طرق الباب فتح له 
أطــراف  تجاذبا  أن  وبعد  البيت  وأدخله  أبوها 

لــــه يــــا بــــنــــي... الــحــديــث قــال 

تفضل بالدخول على زوجتك وبارك اهللا لكما 
وعليكما وجمع بينكما على خير وأخــذه بيده 
وذهــب به الى الغرفة التي تجلس فيها ابنته . 
فلما فتح الباب ورآها ، فإذا فتاة بيضاء قد انسدل 
شعركالحرير على كتفيها فقامت ومشت إليه 
فإذا هي ممشوقة القوام وسلمت عليه وقالت 
السالم عليك يا زوجي ....أمــا صاحبنا فهو قد 
وقف في مكانه يتأملها وكأنه أمام حورية من 
حوريات الجنة نزلت الى األرض وهو ال يصدق 
مــا يــرى وال يعلم مــا الـــذي حــدث ولــمــاذا قال 

أبوها ذلك الكالم
ففهمت مــا يـــدور فــي بــالــه ، فذهبت إليه 
وصافحته وقبلت يده وقالت إنني عمياء من 

النظر الى الحرام.......
وبكماء من الكالم في الحرام............

وصماء من االستماع الى الحرام........
وال تخطو رجالي خطوة الى الحرام....

سنوات  عــدة  ومنذ  أبــي  وحيدة  وإنني 
وأبي يبحث لي عن زوج صالح فلما أتيته 
تستأذنه في تفاحة وتبكي من أجلها قال 
أبي إن من يخاف من أكل تفاحة ال تحل 
لــه ...حــــري بــه أن يــخــاف اهللا فــي ابنتي 

فهنيئا لي بك زوجا وهنيئا ألبي بنسبك
وبــعــد عـــام أنــجــبــت هـــذا الــفــتــاة مــن هــذا 
الشاب غالما كان من القالئل الذين مروا على 

هذه األمة
أتدرون من ذلك الغالم ؟

إنه اإلمام أبو حنيفة صاحب المذهب الفقهي 
المشهور

ــي أحــدثــت ثــورة ــت الــقــصــيــدة ال

ـــــــــحـــــــــرام خــــــــــــــوف ال

أتيت ملبيًا
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«وجه امرأة» دعوة لمشاركة 
المرأة في بناء المجتمع

منوعاتمنوعات

5الثالثاء 8 ذو احلجة 1436 هـ - 22 سبتمبر 2015 م

لللــ ااابببننن قققييييممممم ااالللججججووووزززييييةةةة

الل ال إ ل ا ف اش ة) (ال لإل ا ا ث ف ة اط ن غ ل أ ف ة ق ال

áªμMh áaôW

كتب - محمود الحكيم:

أوضح الفنان سلمان المالك أن لوحته «وجه امرأة» تعد 
باكورة أعماله الفنية بالمعنى االحترافي للفن فقد رسمهتا 
تمثل  ولكنها  لدي  الرسم  بداية  تمثل  ال  فهي  ١٩٧٦م،  عام 
بداية االتجاه الفكري والرؤية الفنية، فالفن في نظري ليس 
ثقافي  مشروع  هو  وإنما  تزييني  مشروع  أو  رســم  مجرد 
قضايا  في  يغوص  أن  خالله  من  الفنان  يستطيع  متكامل 
المجتمع ويعالجها من خالل رؤيته وفنه أو قل ريشته بما 
تحمله على عاتقها من رؤى فنية وفكرية للمبدع، وتكمن 

عبقريته في الفكرة التي يطرحها والزاوية التي يلتقطها.
وحول الصورة التي اختارها المالك «وجه امرأة» قال: 
الخليجي  بلباسها  امــــرأة  تــتــصــّدرهــا  الــصــورة  عــنــاصــر  إن 
محلية،  زخــــارف  وخلفها  شــريــط  فمها  وعــلــى  التقليدي 
والــمــعــنــى الـــذي يــرمــي إلــيــه وقــتــهــا هــو إخــــراج الــمــرأة من 
قيودها وإطالقها للمشاركة في بناء المجتمع، وحين أقول 

الثقافي  موروثي  على  أثــور  أن  أو  السفور  به  أعني  ال  ذلــك 
والديني لصالح أفكار غريبة علينا من هنا أو هناك، وإنما 
همالً  نتركها  وأن  المجتمع  نصف  طاقات  نعطل  أال  أقصد 
بال استثمار أو إعداد يفضي بها إلى أن ال تكون عضًوا فاعالً 
الحالة  على  داللــة  فمها  على  الشريط  فكان  المجتمع،  في 
من تكميم األفواه التي تعانيه المرأة في ذلك الوقت، وكان 
على  الضوء  كتسليط  المحلية  والزخارف  الخليجي  اللباس 
أن المراد هي المرأة في مجتمعنا نحن. ولعل هذه اللوحة 
من  المستقبل  فــي  سيحدث  لما  اســتــشــراف  بمثابة  كــانــت 
انفتاح واستثمار لمواهب المرأة وقدراتها في بناء مجتمعها 
وهو ما نعيشه ونرفل في جماله في الوقت الراهن في ظل 

الرؤية الوطنية الشاملة.
وقال المالك: هذه األعمال ستكون تاريًخا يحكي سيرة 
زمــانــه ووقــتــه وســتــقــرأه األجــيــال الــقــادمــة وتــتــعــّرف على 
وإبـــداع  فنها  مــن  ومشاكلها  وقــضــايــاهــا  مــا  حقبة  طبيعة 

مفكريها وفنانيها.

باكورة أعماله الفنية عام ١٩٧٦.. سلمان المالك:

ــا ــي ــائ ودع حــجــتــي  إلـــهـــي  ـــارك  ـــب ف  ... ــا  ــي ــب ــلَ ُم أتـــيـــت  ـــد  ق إلـــهـــي  إلـــيـــك 

بكائيا ـــرد  ت أن  ـــي  رب وحـــاشـــاك   ... بــاكــيــا  وجــئــتــك  مــضــطــًرا  قــصــدتــك 

مواليا ــًدا  ــب ع صـــرت  إن  فــرحــتــي  فــيــا   ... عــابــد  ــك  ل ــنــي  أن ــًرا  ــخ ف كــفــانــي 

ومــعــانــيــا حــكــمــة  فـــــؤادي  ــعــم  ــأف ف  ... مــثــلــه  ـــيء  ش ال  اهللا  ــت  ــأن ف ــي  ــه إل

ساعيا لــجــودك  يهفو  مــن  ــاب  خ ــا  وم  ... مطعمي  وجـــودك  زاد،  بــال  أتــيــت 

ملبيا ــي  ــوب ذن ــن  م ــــؤادي  ف خـــالص   ... مــؤمــال  حــضــرت  ــد  ق ــهــي  إل ــيــك  إل

مالهيا الشريف  القدس  أصبح  وقد   ... متعة  األرض  في  اإلنسان  يرى  وكيف 

ــا ونــاديــا ــدًس ــه األنــــذال مــن كــل جــانــب ... وقــد كــان لــألطــهــار ق يــجــوس ب

ــــا وادي ــعــطــر  ت قـــــرآن  وروضــــــة   ... حــكــمــة  ــط  ــب ــه وم ــــــراء،  إس ــم  ــال ــع م

أطلناه والـــدعـــاء  نبكي  الــلــيــل  إلـــى   ... وقــوفــنــا  كـــان  الــشــمــس  زوال  وبــعــد 

بــلــواه ــواله  ــم ل يــشــكــو  ــب  مــذن وكـــم   ... ــح  ومــســّب ذاكــــر  ــم  ك حــامــد  فــكــم 

كفاه اهللا  إلـــى  مـــّدت  ــل  ســائ وكـــم   ... مــتــذلــل  خــاشــع  ــم  ك خــاضــع  فــكــم 

لبسناه ــوف  ــوق ال فــي  عــز  ثــوب  وكــم   ... ذليلنا  ــوف  ــوق ال فــي  عــزيــز  ـــاوى  وس

ــــاه أردن قـــد  بـــالـــذي  عــلــيــم  خــبــيــر   ... لــخــضــوعــنــا  نــاظــر  دعـــانـــا  ورب 

خضعناه خضوع  مــع  خشوع  ــول  وط  ... جــرت  التي  الــدمــوع  تلك  رأى  ولما 

وقفناه حــيــن  األمــــالك  بــنــا  ــاهــى  وب  ... ــرضــى  ــال وب بــالــمــتــاب  علينا  تجلى 

دعــونــاه ــهــا  إل ــا  ي أغــثــنــا  ــا  أجــرن  ... جسومهم  ــرا  ــب وغ شعثا  ــروا  ــظ ان ـــال  وق

شــكــواه ــع  ــرف ي ــل  ــك وال وأوالدهـــــم   ... ـــارهـــم  ودي ــم  ــه ــوال أم ــروا  ــج ه ـــد  وق

ــمــواله ل إال  ــمــمــلــوك  ال يــشــتــكــي  ــمــن  ل  ... ومــلــيــكــهــم  ــم  ــه رب ــي  ــإن ف ـــي  إل

نسخناه عنهم  ــان  ك مــا  فانسخوا  أال   ... ذنوبهم  غفرت  ــي  أن فــاشــهــدوا  أال 

ــاه وعــدن ــا  ــدن ل ــن  م وعـــد  ـــك  وذل  ... محاسنا  ــمــســاوي  ال تــلــك  ـــدأت  ب فــقــد 

نلناه نحن  مــا  ــال  ن قــد  ــذي  ال ذا  ومــن   ... مقامنا  فــي  مثلنا  مــن  صاحبي  فيا 

محوناه ــه  ــي وف مــغــفــور  ــب  ــذن ال ــه  ب  ... بــمــوقــف  وقــفــنــا  ــد  ق ــات  ــرف ع عــلــى 

نشرناه فيكم  فالعفو  ــروا  ــش اب وقـــال   ... بوجهه  علينا  ــاري  ــب ال أقــبــل  وقــد 

فــوهــبــنــاه حــقــنــا  ــــا  وأم عــلــيــكــم   ... جـــرت  ــعــة  ــاب ت كـــل  ضــمــنــا  ــكــم  ــن وع

ــاه عــذرن لــديــنــا  عـــذر  ــن  م كـــان  ومـــا   ... جنيتم  ــد  ق ــا  م ــل  ك ــن  م أقــلــنــاكــم 

سلمان المالك
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wالفن             السابع

األمريكي  المتحركة  الــرســوم  رّســـام  قــام 
األول  فيلمه  بــعــرض  مــكــاي  ويــنــســر  الشهير 
١٩١١م، للرسوم المتحّركة المسمى  في عام 
وظهر  نــيــويــورك،  بــمــديــنــة  الــصــغــيــر»  «نــيــمــو 
المسمى  المتحّركة،  للرسوم  أفــالمــه  أشهر 
وقـــد  ١٩١٤م،  عـــــام  غـــيـــرتـــي  الــــديــــنــــاصــــور 
نــجــح مــاكــي فــي إنــتــاج أفـــالم عــالــيــة الــجــودة 
بــشــخــصــيــات تــمــّيــزت بــمــرونــة فـــي الــحــركــة 
وســـمـــات ســلــوكــيــة واضـــحـــة، مـــا أســـهـــم فــي 
اإلقناع  ومــؤثــرات  التقنية،  األساليب  ابــتــداع 
الــحــســي الــتــي قــامــت عــلــيــهــا مــعــايــيــر الــجــودة 
الــتــشــخــيــصــيــة ألفـــــالم الـــرســـوم الــمــتــحــركــة. 
وأصبحت أعماله ذات تأثير على إنتاج أفالم 
بانسياب  اشتهرت  ألنها  المتحّركة  الــرســوم 
الــجــودة  ذات  رسوماتها  ومــســتــوى  حركتها، 
إضافة  بالكتلة،  الــمــرهــف  والــحــس  الــعــالــيــة، 
في  للشخصيات  الفريدة  الذاتية  السمات  إلى 

األفالم. هذه 
الـــرســـوم  فـــنـــان  قــــام  ١٩١٤م،  عــــام  وفــــي 
ـــحـــّركـــة األمــــريــــكــــي جــــــون رانـــــدولـــــف  ـــمـــت ال
بــريــي، بــإدخــال أنــظــمــة الــتــنــســيــق االنــســيــابــي 
المتحّركة.  الــرســوم  تحضير  عمليات  عــلــى 
وأضــــحــــت مـــعـــامـــل الـــتـــصـــويـــر بــفــضــل هـــذه 
الــتــرتــيــبــات، تــعــمــل بــالــنــهــج اآللــــي لــلــمــصــانــع 
اإلنـــجـــاز،  ســـرعـــة  إلــــى  ى  أَدّ مـــا  الـــحـــديـــثـــة، 
وانــخــفــاض تــكــالــيــف إنــتــاج األفــــالم الــرســوم 
فنان  إلى  بعد  فيما  بريي  وانضم  المتحّركة. 
هيرد  آيـــرل  األمــريــكــي  الــمــتــحــّركــة  الــرســوم 
ليوحدا  الــســيــلــولــوز؛  لــوحــات  أســلــوب  مــخــتــرع 
أحدث  وقــد  اإلنــتــاج.  مجال  في  مجهوديهما 
اتـــحـــادهـــمـــا طـــفـــرة كـــبـــيـــرة فــــي الـــمـــجـــاالت 

المتحّركة. للرسوم  التقنية 
مــعــامــل  شـــرعـــت  ١٩١٥م  عــــام  وبـــحـــلـــول 
العديد  إنتاج  في  األمريكية  السينما  تصوير 
الــرســوم  ألفــالم  المسلسلة  المجموعات  مــن 
إلــى  سلسلة  كــل  بــطــولــة  مــســنــدة  الــمــتــحــّركــة، 
شــخــصــيــة مـــن الــشــخــصــيــات الــمــألــوفــة. وقــد 
يُدعى  الهزلية،  للرسوم  متقاعد  رّســام  قام 
مـــاكـــس فــلــيــتــشــر بــابــتــكــار شــخــصــيــات كــوكــو 
الــبــهــلــوان، وبــيــتــي بـــوب والــبــحــار بـــوب آي. 
ــدعــى بــات  كــمــا ابــتــكــر رّســـام مــتــقــاعــد آخـــر يُ
واشتهرت  فيليكس.  القط  سلسلة  سوليفان 
وكريزي  اليــر،  هيزا  كولنيل  شخصية  أيًضا 
ــــــْط وجــــف ضـــمـــن مــــا اشـــتـــهـــر مــن  كــــات وَم
بعضها  وكــان  الــهــزلــيــة،  لــلــرســوم  شخصيات 
قـــد ظــهــر فـــي صــفــحــات الــــرســــوم الــهــزلــيــة 

لصحفية. ا
العام  في  كارتون  فيلم  أول  إطالق  تم  لقد 
التي  ديزني  والت  شركة  خاللة  أنشئت  الذي 
 ١٩٢٣ ســنــة  لــهــا  فــيــلــم  أول  بـــإصـــدار  قــامــت 
عن  عبارة  وكان  فيه  أنشئت  الذي  العام  وهو 
يعرف  كان  ما  وهو  صامتة  متحّركة  رسوم 
وكان  ديزني  بوالت  الصامت  اإلنتاج  بمرحلة 
وذلــك  العجائب  بــالد  فــي  ألــيــس  الفيلم  اســم 
ذلــك  بــعــد  قــامــت  ثـــم   ،١٩٢٣ عـــام  فـــي  كـــان 
مــاوس  ميكي  فيلم  بتقديم   ١٩٢٨ عــام  فــي 

المضحكة. والسيمفونيات 

في ظل تطور شامل للحركة المسرحية.. علي الخلف:

الــدرامــا إلنــعــاش  القطريين  والمخرجين  الكتاب  استقطاب 
الثمانينيات ــي  ف الفنية  أعــمــالــي  أول  ثــعــلــوب»  «حــكــايــة 

ــن ــي ــطــري ــق ــة بـــمـــشـــاركـــة الــفــنــانــيــن ال ــي ــون ــزي ــف ــل ــت ـــرة الـــحـــلـــقـــات ال ـــك إحــــيــــاء ف

تاريخ ظهور الرسوم 
المتحركة
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كتب- مصطفى عبد المنعم

الــحــركــة  ان  يـــوســـف  خـــالـــد  الـــفـــنـــان  قـــــال 
الــمــســرحــيــة فـــي تـــراجـــع مــســتــمــر ولــــم يــعــد 
ـــاج ولــــوال مــهــرجــان  ـــت هـــنـــاك غـــــزارة فـــي االن
الــمــســرح الــشــبــابــي والــمــحــلــي لـــم يــكــن لــديــنــا 
نــشــاط مــســرحــي، الفــتــا إلـــى أنـــه ربــمــا تكون 
الشركات  من  عدد  بسبب  حراك  حالة  هناك 
االنــتــاج  تكاليف  بسبب  أيــضــا  ولــكــن  الــخــاصــة 
وتكاليف  العرض  دور  ايجار  وغالء  الباهظة 
وهو  ضعيفة  الفنانين  أجــور  أصبحت  االنتاج 
فال  الفنانين  على  بالسلب  ينعكس  الذي  األمر 
األعمال  في  للمشاركة  الحماس  لديهم  نجد 

المسرحية.
للفنان  الشخصية  االمــنــيــات  صعيد  وعــلــى 
هناك  يكون  أن  أتمنى  أنــا  قــال  يوسف  خالد 
االنتاج  وغــزارة  المسرحي  الحراك  من  حالة 

لــنــقــدم أعـــمـــال أكــثــر فــأكــثــر وأن أنــــال حب 
فالح  واألستاذ  المخرج  أشكر  وأنــا  الجمهور، 
أخــوض  ويجعلني  دائــمــا  يدعمني  الــذي  فايز 
ومخرجين  كبار  ممثلين  مع  هامة  تجارب 

متميزين.
العديد  في  شــارك  أنــه  يوسف  خالد  ولفت 
مسيرته  وبــدأ  والمسابقات  المهرجانات  من 
أم  شباب  مركز  في  المسرح  عالم  في  الفنية 
عمل  حيث  بــرزان،  اسمه  أصبح  الــذي  صــالل 
وبات  والممثلين  المخرجين  من  الكثير  مع 
لــديــه الــخــبــرة الــتــي تــؤهــلــه لــيــكــون واحـــد من 
مفاتيح الكثير من األعمال المسرحية وكلمة 
الــســر عــنــد عـــدد مـــن الــمــخــرجــيــن، ويضيف 
ولي  المسرحية  األعــمــال  مــن  العديد  قدمت 
مــحــطــات هـــامـــة مـــع عــــدد مـــن الــمــخــرجــيــن 
ولــكــن  حـــصـــرهـــا  أســـتـــطـــيـــع  وال  واألعـــــمـــــال 
مــن الــمــخــرجــيــن الــذيــن عــمــلــت مــعــهــم جــواد 

الشمري،  سعدي  الغشم،  صفوت  الشكرجي، 
ســمــيــر مــصــطــفــى، مــحــمــود الــجــوهــري، عبد 
الواحد محمد، وأيضا مع فهد الباكر وفيصل 
فالح  المخرج  مع  كانت  أعمالي  وأكثر  رشيد 

فايز.
المسرحية  األعــمــال  أشــهــر  مــن  ويــضــيــف: 
مسرحية  الفنية  مسيرتي  فــي  قدمتها  الــتــي 
الفنان  إخراج  من  الدوحة  فرقة  مع  المرزام 
مسرحيات  وكــذلــك  المناعي،  الــرحــمــن  عبد 
وعنبر  اللظى،  حنظلة،  المسعور،  الــســردال، 
عيال  السليطي،  غانم  النجم  مع  سبتمبر   ١١

الفريج.
العديد  قدمت  الطفل  مسرح  مجال  وفــي 
مـــن األعـــمـــال وغــالــبــيــتــهــا أيــضــا مـــع الــمــخــرج 
مسرحيات  بينها  ومــن  فــايــز  فــالــح  والــفــنــان 
الغابة،  وطيور  سندريال  البحر،  وعروس  فلة 

جزيرة األشباح وغيرها.

كتب - محمود الحكيم:

كـــشـــف الـــفـــنـــان عـــلـــي الـــخـــلـــف أن 
حــيــاتــه الــفــنــيــة بـــــدأت عــلــى خــشــبــة 
في  كــان  عندما  بالمدرسة  المسرح 
الثامنة من عمره ، لتكون مسرحية 
الفنية  أعماله  أول  ثعلوب»  «حكاية 

الثمانينيات. في 
عـــلـــي خـــلـــف قـــــال فــــي حــــــوار مــع 
يشهده  الـــذي  الـــحـــراك  إن  الــبــيــرق: 
بالخير،  يبشر  الجماهيري  المسرح 
ــا إلـــى ضـــرورة إنــعــاش الــدرامــا  داعــًي
الكتاب  استقطاب  عبر  التلفزيونية 
والــمــخــرجــيــن الــقــطــريــيــن إلنــعــاش 
ــــدرامــــا وإحــــيــــاء فـــكـــرة الــحــلــقــات  ال
ــفــزيــونــيــة بـــمـــشـــاركـــة الــفــنــانــيــن  ــل ــت ال
أسبوعية  كانت  ولو  حتى  القطريين 
،انــطــالقــا مــن اهــمــيــة الــفــن الــهــادف 
له،  وملهم  للمجتمع  كموجه  ودوره 
دفع  الفني  اإلنتاج  غياب  أن  معتبًرا 
أفــالم  إنــتــاج  إلــى  الــشــبــاب  بالفنانين 
قــصــيــرة تــفــتــقــر لــلــخــبــرة ولـــوجـــود 

لها. وموجه  ضابط 
ڈ حدثنا عن بدايتك الفنية ..

- بـــدأت الــفــن وعــمــري ٨ ســنــوات 
حيث كنت أمثل بالمدارس وأشارك 
بأعمال مسرحية، وكان أول أعمالي 
األستاذ  مع  ثعلوب»  «حكاية  الفنية 
الثمانينيات،  في  عيسى  المنعم  عبد 
وقد  األســد،  دور  فيها  ألعب  وكنت 
حـــضـــرهـــا ســــعــــادة وزيــــــر الــثــقــافــة 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت تـــركـــي الــســبــيــعــي، 
وحـــصـــدت الــمــســرحــيــة الــعــديــد من 
الــجــوائــز وكـــان الــفــنــان عــلــي مــيــرزا 
يــمــثــل فــيــهــا. ثـــم لــعــبــت الــكــثــيــر من 
بعد  والــدرامــيــة  المسرحية  األعــمــال 
المسرح  مــع  مــتــواصــالً  وكــنــت  ذلـــك، 
مع  فشاركت  والمراكز  األندية  عبر 
النادي العربي، ثم نادي الجسرة ثم 
ثم  الدوحة  شباب  لمركز  انضممت 
مع  ثم  المسرحية  الدوحة  فرقة  مع 

. المسرحية  قطر  فرقة 
في  الفنية  المحطات  أهــم  مــا  ڈ 

مسيرتك؟
األدوار  مـــــن  ـــكـــثـــيـــر  ال لـــعـــبـــت   -
الــفــنــيــة عــلــى الــمــســرح وفـــي الــدرامــا 
من  العديد  قّدمت  كما  التلفزيونية 

األفــــــالم الـــقـــصـــيـــرة، ومــــن أعــمــالــي 
الفنان  مع  العز»  «خيمة  المسرحية 
و»المرزام»  المناعي،  الرحمن  عبد 
معه أيًضا كما شاركت مع فالح فايز 
العجيب»،  «االختراع  مسرحية  في 
وكـــانـــت آخــــر أعـــمـــالـــي الــمــســرحــيــة 
بــعــنــوان «الخيمة»  قــطــر  فــرقــة  مــع 
وهـــو أول مــشــاركــة لــي مــعــهــم، أمــا 
قّدمت  فقد  الدرامي  المستوى  على 
الــكــثــيــر مـــن األعـــمـــال الــفــنــيــة بــدايــة 
قّدمت «درب  حيث   ٢٠٠٠ سنة  من 
تغني  ومــســلــســل «عــنــدمــا  الــخــطــايــا» 
الزهور» و «يوم آخر» و «نعم وال» 
دنيا»  و «سوالف  الصمت»  و «جدار 
ملونة»  و»خــيــوط  «تــصــانــيــف١و٢» 

و»إلى متى» و «المقاريد».
ڈ ما رأيك في الحركة المسرحية 

حالًيا؟

كـــان  ســـــــواء  ـــطـــور  ـــت ي الــــمــــســــرح   -
عبر زيـــادة عــدد الــفــرق إلــى أربــعــة، 
ـــمـــســـرح بــكــلــيــة  ـــل وافـــــتـــــتـــــاح قــــســــم ل
المسرحية  التربية  وإعادة  المجتمع، 
حراًكا  أرى  أنني  كما  الــمــدارس  إلــى 
مـــســـرحـــًيـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــمــســرح 
يبشر  ما  وهو  التجاري  الجماهيري 

بالخير.
ڈ مـــا رأيــــك فـــي الــحــالــة الــعــامــة 

التلفزيونية؟ للدراما 
تحتضر  الــتــلــفــزيــونــيــة  الـــدرامـــا   -
بـــســـبـــب قـــلـــة اإلنـــــتـــــاج حـــتـــى أصـــبـــح 
للعمل  لجأنا  حتى  عمل  بال  الفنانون 
نبتعد  ال  حــتــى  بــاإلعــالنــات  كــمــوديــل 
عـــن الـــفـــن. وهــــذه أصــبــحــت مــأســاة 
هناك  يبقى  ولكن  المقاييس،  بكل 
أمـــــل فــــي الـــشـــبـــاب الــــواعــــد واألمـــــل 
إلــى  الــواقــع  تغيير  فــي  عليه  مــعــقــود 

األفضل.
من  للخروج  تقترحه  الذي  ما  ڈ 

األزمة؟
فــكــرة  إحـــيـــاء  يـــعـــاد  أن  أقـــتـــرح   -
وإن  حــتــى  الــتــلــفــزيــونــيــة  الــحــلــقــات 
وأن  أســبــوعــًيــا  الحلقة  بنظام  كــانــت 
القطريين  الــمــخــرجــيــن  إعــــادة  تــتــم 
المتميزين الذين اختفوا عن الساحة 
الــفــنــيــة مــنــذ فـــتـــرة بــعــدمــا قـــّدمـــوا 
لـــلـــدرامـــا الــقــطــريــة أجــمــل األعــمــال 
وعلي  الحمادي  علي  مثل  وأفضلها 
وغيرهم،  صفر  وحسين  التميمي 
ولـــيـــســـنـــد إلـــــــى كـــــل واحـــــــــد مــنــهــم 
ــقــات ويــكــتــبــهــا أيــًضــا  مــجــمــوعــة حــل
المؤلفون القطريون المتميزون من 
الدوس  وطالب  الكواري  وداد  أمثال 
وغــيــرهــمــا ولــيــفــتــح الـــمـــجـــال أمـــام 
القطريين  للفنانين  واسعة  مشاركة 

والمقيمين في هذه الحلقات، األمر 
الحركة  ينعش  أن  شــأنــه  مــن  الـــذي 
بريقها  إليها  ويعيد  بقطر،  الفنية 
ويدفع دماء جديدة في عروقها. إن 
المنفصلة  التلفزيونية  الحلقات  إنتاج 
أكبر  مساحة  ستتيح  ممتازة  فكرة 
ويعطي  فيها  لــيــتــحــّرك  للتلفزيون 
المخرجين  من  عدد  ألكبر  الفرصة 
والــمــؤلــفــيــن والــمــمــثــلــيــن لــيــشــاركــوا 
ويــقــّدمــوا فــنــهــم لــلــجــمــهــور وهـــو ما 
ممن  الكثيرون  يــعــود  بــأن  سيسمح 
جديد. من  الفني  العمل  عن  ابتعدوا 

ـــــدرامـــــا  ال أهــــمــــيــــة  مـــــــدى  مـــــا  ڈ 
المجتمع؟ بحياة  التلفزيونية 

- الــفــن الــهــادف البـــد أن يــتــواجــد 
كــــمــــوّجــــه لــلــمــجــتــمــع ومـــلـــهـــم لـــه، 
والــمــجــتــمــع الــمــحــلــي يــحــتــاج إلـــى أن 
يــســتــمــع ويـــســـتـــمـــتـــع بـــأعـــمـــال فــنــيــة 
تـــالمـــس ثـــقـــافـــتـــه وبـــيـــئـــتـــه وحــيــاتــه 
قّدمه  طالما  للفن  أصيل  دور  وهــو 
مالمًسا  كان  وطالما  قطر  تلفزيون 
بـــأعـــمـــالـــه الــــدرامــــيــــة نـــبـــض الـــنـــاس 
وكّون  خيالهم  داعب  وكم  وواقعهم 
ــثــقــافــات  وعـــيـــهـــم وحـــمـــاهـــم مـــن ال
لعودة  نحتاج  نحن  واليوم  الدخيلة، 
الدراما القطرية إلى سيرتها األولى، 
وتــســتــكــمــل مــســيــرتــهــا الـــرائـــدة وأن 
جعلت  التي  الفنية  الــروح  هذه  تعود 

دربه. ورفيق  المجتمع  صديق  الفن 
ازدهــــارصــــنــــاعــــة  أســــبــــاب  مــــا  ڈ 

قطر؟ في  القصيرة  األفالم 
- غـــيـــاب اإلنــــتــــاج الــــدرامــــي دفـــع 
للبحث  الشباب  الفنانين  من  الكثير 
أفالًما  ينتجون  فطفقوا  ذواتهم  عن 
قـــصـــيـــرة ويـــصـــورونـــهـــا، ومـــــع قــلــة 
الــخــبــرة وضــعــف اإلمــكــانــات وكــثــرة 
هـــــذه األعـــــمـــــال صـــــار األمــــــر أشــبــه 
إلى  يحتاج  فاألمر  الفنية،  بالفوضى 
ضــابــط لــحــركــة األفــــالم الــقــصــيــرة، 
كــذلــك يــجــب إطـــالق بــرامــج خاصة 
دورات  وتنظيم  الشباب  بالفنانين 
مــجــال  فـــي  عــمــل  وورش  تــدريــبــيــة 
الــتــمــثــيــل واإلخــــــراج الــــدرامــــي وفــي 
مــجــال الــكــتــابــة الــفــنــيــة حــتــى تصقل 
عن  يبحث  دائًما  فالفنان  مواهبهم، 
متنفس لموهبته، وال يشعر بالراحة 

إال إذا مارسها وأطلق لها العنان.

عن قربعن قرب

الحراك بالمسرح الحراك بالمسرح 
الجماهيري يبشر بالخيرالجماهيري يبشر بالخير

خالد يوسف «يمين الصورة» في مسرحية السردال

الحركة المسرحية في تراجع مستمر
بإستثناء بعض عروض الشركات الخاصة..خالد يوسف:

أجور الفنانين 
تراجعت بسبب 
ارتفاع تكاليف 

اإلنتاج
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للتوغل  محاولة   : القصيدة  كتابة 
في الذات كتابة الرواية : محاولة 

للهروب من الذات

اليعتبر  أوإقـــامـــتـــه  مــحــفــل  إلـــغـــاء 
مسوغاً لإلساءة ألناٍس نحمل لهم كل 
حذر  على  فكونوا  واالحترام  التقدير 

من المعرفات المشبوهة
#إلغاء_مهرجان_أم_رقيبه

وأرى حوالينا الذئاب تكاثرت
تختال حول حقولنا تتريُض
تترصُد األحوال فينا بينما

هي والكالب وراءنا تتفاوُض

تسجل  الحكايات  مدينة  مسرحية 
للعرض  اســتــعــداداً  المسرحية  أغاني 

اعتباراً من أول أيام العيد

رحلة شباب المبدعين من العالم االفتراضي إلى الحقيقيقضيةقضية
تشهد منتديات ومواقع التواصل االجتماعي 
لوصول  القديمة  األساليب  على  عارمة  ثورة 
في  تتمثل  والــتــي  الجمهور،  إلــى  المبدعين 
للتعريف  تقليدية  إعــالم  وسائل  عن  البحث 
الباحثين  مــن  عــدد  قــام  حيث  بــإبــداعــاتــهــم، 
المرتكزة  الحديثة  اإلعـــالم  وســائــل  بتأطير 
عدًدا  بسرد  االجتماعي  التواصل  مواقع  حول 
لصعود  الــمــواهــب  أصــحــاب  إلــيــه  يحتاج  مما 
سلم الشهرة والنجاح، وشغل أذهان الجميع 
ما بين ليلة وضحاها، حيث إنه من الممكن 
امـــتـــالك الــــقــــدرة عــلــى اســتــقــطــاب اهــتــمــام 
على  مؤكدين  بأعمالهم،  الجمهور  وإعجاب 
أن واحة الفضاء اإللكترونية، تُشكل يومياتها 
الُمدعمة  اإللكترونية  المشاركات  من  حفنة 
وهو   ،share مؤشر  على  الضغطات  بــآالف 
البحث  دون  شهرة  تحقيق  من  يمكنهم  ما 
ما  كــل  إن  حــيــث  لموهبتهم،  مكتشف  عــن 

يــنــقــص راغـــبـــي مــمــارســة الــعــمــل اإلبـــداعـــي 
ونــشــره إلـــى الــجــمــهــور فــقــط لــوحــة مفاتيح 
على  الباقي  يرتكز  بينما  منزلية،  وكاميرا 
تكوين  لهم  سيوفر  ما  وهو  إبداعهم،  حجم 
قاعدة جماهيرية تبادر بآالف من ضغطات 
الشاب  الــفــنــان  خــطــوات  فترسم  اإلعـــجـــاب، 
نجم  لقب  على  الــحــصــول  سبيل  فــي  األولـــى 
العالم اإلفتراضي، ومن إلى العالم الحقيقي.

وقـــد رأى الــبــعــض أن مــن أهـــم أولــويــات 
الــمــبــدع الــبــاحــث عـــن جــمــهــور لـــه عــبــر تلك 
الُمستهدفة،  العمرية  الفئة  تحديد  المواقع 
استخدام  في  وعاداتهم  اهتماماتهم  وكذلك 
مواقع التواصل االجتماعي قبل البدء بالتدوين 
وتحديد نمط العمل، سواء عبر مقاطع الفيديو 
أو النصوص المكتوبة، مؤكدين أنه في حال 
تمثلت إحدى الهوايات في القدرة على تقديم 
عمل فني ُمميز، ما بين إعداد وتنفيذ مقاطع 

الفيديو الكوميدية الساخرة، أو عزف اآلالت 
التواصل  مــواقــع  تُصبح  فربما  الموسيقية، 
النجاح  من  مزيد  لتحقيق  نافذة  االجتماعي 
فتساهم  الفنية،  الــمــمــارســات  فــي  والتميز 
صفحات الشخص الموهوب في بناء قاعدة 
لجهود  الــحــاجــة  دون  ألعــمــالــه  جماهيرية 
مادية أو إنتاجية ضخمة. فبقناة خاصة على 
موقع youtube يمكن ترويج تلك الهواية أو 
تلك مهما بلغ تعقدها أو بساطتها، بل وتدريب 
اآلخرين على ممارستها، ورأى الباحثون أنه 
في حال نجاح الشخص الموهوب عليه العمل 
الُمميز  الفني  لنشاطه  الــتــرويــج  زيـــادة  على 
طريقة  باتباع  الشهرة  ساحة  مــن  واقــتــرابــه 
كبار النجوم حيث يُصبح لديهم فريق متنام 
من المؤيدين والمعجبين، يدافع عنهم ضد 
االنتقاد، ويساهم في إعادة ترويج أعمالهم 
يــذكــر،  جــهــد  أي  بــــذل  دون  دوري  بــشــكــل 

كما يــرى البعض أنــه ربما يتطب األمــر في 
بعض األحـــوال االلــتــزام بـــدروس مكثفة في 
التسويق اإللكتروني لفهم كيفية التعامل مع 
مواقع  بعض  أن  إال  اإلنترنت،  فضاء  جمهور 
التعّرف  خدمات  يتيح  االجتماعي  التواصل 
عــلــى جــمــهــورهــم بــدقــة، وعـــن طــريــق عــدد 
من اإلحصائيات يتم توضيح الفئات العمرية 
لــمــتــابــعــي الــصــفــحــات الــتــي تــحــتــوي عــرض 
اإلبداعات المختلفة، ومقدار تفاعلهم مع ما 
تقّدم من محتوى أو عزوفهم عنه على فترات 
اإلحــصــائــيــات  تقيس  كــمــا  مختلفة،  زمــنــيــة 
مــقــدار وصــــول الــمــتــوقــع والــفــعــلــي لجمهور 
اإلنترنت، فيتمكن الشخص الموهوب بذلك 
و  ،facebook insight خدمات  طريق  عن 

twitter insight من تطوير إدارته لحساباته 
وصفحاته اإللكترونية.

كتب - أشرف مصطفى:

مواقع  أصبحت  العالم  يعيشها  التي  الرقمية  الــثــورة  ظل  في 
التواصل االجتماعي أو ما بات يعرف بـ «السوشيال ميديا» من 
أهم طرق التواصل في حياة الناس بين بعضهم البعض، ونحن 
بدورنا نركز على وقع هذه المواقع اإللكترونية وأثرها في حياة 
فنانينا، ونحاول من خالل هذه الزاوية أن نسبر أغوار عالمهم 

متابعاتنا  خـــالل  مــن  اهــتــمــامــاتــهــم  عــلــى  لــنــتــعــّرف  االفــتــراضــي 
أشهر  على  والموثقة  الخاصة  وحساباتهم  الرسمية  لصفحاتهم 
واالنستجرام  بوك  وفيس  تويتر  مثل  االجتماعي  التواصل  مواقع 
أو صفحاتهم الخاصة على اإلنترنت وما شابه ذلك.. وسنحرص 
نشاطات  على  حلقة  كــل  فــي  نتعّرف  أن  على  الــزاويــة  هــذه  فــي 
الحديثة  التقنيات  من  استفاداتهم  ومدى  اإللكترونية  الفنانين 

في مجالهم الفني.

وفــــي زاويـــتـــنـــا الـــيـــوم ســنــغــوص في 
التشكيلي  للفنان  اإللــكــتــرونــي  الــعــالــم 
ـــحـــمـــر، لـــنـــتـــعـــّرف مـــنـــه عــن  أحـــمـــد ال
في  الحديثة  بالوسائط  قناعاته  مدى 
تــســخــيــرهــا لــخــدمــة الــمــشــهــد الــفــنــي، 
ومــــدى رضــــاه عــلــى االتـــســـاق الــكــامــل 
العام  وهــذا  الفنانين  بين  أصبح  الــذي 
اإللكتروني، في البداية أبرز الحمر أن 
لتلك المواقع آثاًرا إيجابية على المشهد 
في  أنها  مــؤكــًدا  سلبية  وأخـــرى  الفني 
أمــام  الــفــرصــة  فيه  تتيح  الــذي  الــوقــت 
في  موهبتهم  لعرض  الشباب  الفنانين 
مساعدة  أو  اإلبــداعــيــة،  جياتهم  بــدايــة 
عن  باإلعالن  ليقوموا  الكبار  الفنانين 
نجد  أعــمــالــهــم،  تسويق  أو  معارضهم 
تصبح  فــلــم  بــهــا  اكــتــفــى  مــن  هــنــاك  أن 
بــالــنــســبــة لـــه مــجــرد وســيــلــة إعــالمــيــة 
لـــإلعـــالن عـــن فــنــه وجــــذب الــجــمــهــور 
الفنان  اكتفاء  أن  مؤكًدا  معارضه،  إلى 
بــتــلــك الـــمـــواقـــع واســتــخــدامــهــا كــبــديــل 
يصيب  أن  على  قــادر  العرض  لقاعات 
الــمــشــهــد الــتــشــكــيــلــي فــي مــقــتــل، حيث 
المعارض  ارتــيــاد  ثقافة  معها  يختفي 
اختفاء  سبقه  ما  وهــو  الجمهور،  لــدى 
ثــقــافــة ارتـــيـــاد الــمــســرح وكـــذلـــك دور 
تــّمــت  أن  بـــعـــد  الــســيــنــمــائــيــة  الــــعــــرض 

المتاجرين  قبل  مــن  عليها  القرصنة 
اإللكترونية. المواقع  عبر  بها 

ـــه فـــي الــوقــت  ولــفــت الــحــمــر إلـــى أن
الــــــذي ال يـــجـــب االســـتـــغـــنـــاء عــــن تــلــك 
مــرهــونـًـا  أصــبــح  األمـــر  أن  إال  الــمــواقــع 
كما  الصحيح،  النحو  على  باستخدامها 
الفنانين  بين  التعّرف  فرصة  تتيح  أنها 
األعمال  وتوثيق  العالم  أنحاء  شتى  من 
الفنية القديمة ليراها من فاته حضور 
ــا أو  الــمــعــارض البــتــعــادهــا عــنــه زمــانــًي

على  بعرضها  االكتفاء  أن  إال  مكانًيا، 
اإلنـــتـــرنـــت ســــوف يــســهــم فـــي اخــتــفــاء 
جـــمـــالـــهـــا حـــيـــث ســيــخــتــلــف الـــحـــجـــم، 
وكـــذلـــك الـــلـــون أحـــيـــانـًــا، وأكــــد الــحــمــر 
بات  الــذي  الــزائــد  االهتمام  أن  تخوفه 
للتكنولوجيا  العصر  هــذا  إنــســان  يوليه 
الحقيقي  عالمه  مــن  يسرقه  الحديث 
بـــمـــفـــرداتـــه الـــواقـــعـــيـــة وحـــيـــاتـــه وســط 

به. يحيط  الذي  مجتمعه 
األمـــر  أن  شـــك  ال   : قــــائــــالً وأردف 

والمعارض  للجاليريهات  مفيًدا  أصبح 
ووضعها  لمعارضها  للترويج  الــعــامــة 
فـــــي خـــطـــة الـــمـــنـــاســـبـــات والـــتـــذكـــيـــر 
ــا خــالل  ــا: شــهــدن ــًف بــحــضــورهــا، مــضــي
ــا  الــفــتــرة الــمــاضــيــة نــشــاًطــا إلــكــتــرونــًي
التشكيلية  المؤسسات  بعض  قبل  مــن 
الــرســمــيــة كــمــركــز الــفــنــون الــبــصــريــة 
ومــــركــــز واقـــــــف لـــلـــفـــنـــون والـــمـــركـــز 
الـــشـــبـــابـــي لــلــفــنــون وغـــيـــرهـــا والـــذيـــن 
ســـاعـــدوا إلـــى حـــد كــبــيــر فـــي اســتــعــادة 

باستمرار  للمعارض  التشكيل  جمهور 
مواقعم  عبر  الــدعــوة  بــطــاقــات  تقديم 
على  واالطالع  التشكيلية  الثقافة  ونشر 
عالمًيا،  الــســاحــة  هــذه  عبر  يــحــدث  مــا 
ــســهــم فـــي الــمــســاعــدة عــلــى  وهــــو مـــا يُ

تشكيلًيا. وواع  مثقف  جمهور  ميالد 
وخــتــم الــحــمــر حــديــثــه قـــائـــًال: هــذه 
غنى  وال  واقــًعــا  أمــًرا  أصبحت  المواقع 
عــنــه فــهــي وســيــلــة جــيــدة لــاللــتــقــاء مع 
األصـــدقـــاء، وكــذلــك الــذيــن لــهــم ذات 
االهــتــمــامــات مــن شــتــى أنــحــاء الــعــالــم، 
لكنها لألسف تعّدت في بعض األوقات 
البعض  وجــعــلــت  إلــيــهــا  الــحــاجــة  مـــدى 
يتم  أن  يجب  ال  أمور  في  عليها  يعتمد 
المباشر،  االتصال  عن  االستغناء  فيها 
كــمــا جــعــلــت بــعــض الـــشـــبـــاب يــكــتــفــون 
عن  بمعزل  العالم  ذلك  داخل  بالحياة 
حــيــاتــهــم الــحــقــيــقــيــة، والــبــعــض يــقــوم 
بعرض كل تفاصيل حياته من خاللها. 
وعـــن نــفــســي فــإنــنــي حــريــص عــلــى أن 
المواقع  تلك  على  حــســابــات  لــي  تــكــون 
لــكــنــي ال أســـمـــح لـــهـــا بــــأن تـــأخـــذ مــن 
وقتي أكثر من الالزم، أو أن تتعّرض 
لــتــفــاصــيــل حــيــاتــي، فــلــدي اهــتــمــامــات 
أخرى في الحياة لن استغنى عنها من 

أجل هذا الواقع االفتراضي.

أغنية ختام ورشة قيادة الذات بالشبابي للفنونتكريم الفنانة حصة كال في مركز سوق واقف للفنونكواليس مسرحية مدينة الحكاياتمن معرض ذاكرة مدينة أخرى يؤدي  جمعان  خليفة  والملحن  الشاعر  الفنان 
وطنية طار الفرح عام ١٩٧٥

أتخوف من انتشار المعارض أتخوف من انتشار المعارض 
المرقمنة واختفاء الجاليريهاتالمرقمنة واختفاء الجاليريهات

أون الينأون الين

أحمد الحمر



8 ٢١ September ١٠:٠٢ ٢٠١٥ PM المنفذ : 

مدير التحرير: نائب مدير التحرير:سكرتير التحرير:قسم التنفيذ: رئيس األقسام الفنية: مسؤول الصفحة: قسم التصحيح:

أغـــنـــيـــة الــــســــوق فــرضــت 
نــفــســهــا عـــلـــى الـــــــذوق الـــعـــام 
الوقت  في  الغناء  لدولة  الفعلي  الحاكم  وباتت 
الراهن، وأغنية السوق ال تعترف سوى باللحن 
المولدة  الموسيقى  بغير  تؤمن  وال  الــراقــص، 
والشرقي،  الغربي  اللونين  بين  الــتــزاوج  مــن 
علًما بأن اللون الغربي بالطبع له الكلمة العليا 
ـــزاوج غــيــر الــمــتــكــافــئ، مـــا أفقد  ـــت فـــي هـــذا ال
وخصوصيتها.  خصائصها  الشرقية  األغنية 
ال  باتوا  ولــألســف،  حالًيا،  الملحنين  أغلب  إن 
يستخدمون التخت الشرقي في ألحانهم وإنما 
الطبلة  عــلــى  يــعــتــمــدون  منهم  األعـــم  األغــلــب 

كيف  أعلم  وال  سريع،  راقــص  إيقاع  إلحـــداث 
خفى عليهم أن اإليقاع الراقص ال ينبعث من 
الطبلة وحدها فكم قّدم لنا رياض السنباطي 
والقصبجي ومحمد عبد الوهاب وعبد العزيز 
بالرغم  رائعة  راقصة  ألحانًا  وغيرهم  ناصر 
من أنهم كانوا يُسمعوننا اآلالت وهي تتحاور 
حواًرا ممتًعا ويسّلطون سحر موسيقاها على 
كوامن  وتــحــّرك  وتبهرها  فتطربها  النفوس 
المأكوالت  تشبه  التي  األلحان  أما  مشاعرها، 
المعّلبة فإنها ال تسمن وال تغني من جوع لدى 
تساوي  ال  أنها  كما  األصيل  الشرقي  المستمع 

شيئًا في ذمة الفن.

ــا األغـــنـــيـــة الــطــربــيــة واألغــنــيــة  لــقــد فــقــدن
المكبلهة وسط هذه الفوضى الصاخبة بسبب 
وعــدم  الموسيقية  بالمقامات  الجهل  شــيــوع 
الدراية بأصول التخت الشرقي لدى أغلب من 
يتصّدون للتلحين في الوقت الراهن، وألجل 
راح  الــذي  للموزع  العليا  الكلمة  أصبحت  هــذا 
غير  ونظرياته  المنضبطة  غير  رؤاه  يبعثر 
بوتقة  في  ويــدور  ويلف  اآلالت  على  المبدعة 
واحــــدة حــتــى مــل الــنــاس مــا يُـــقـــّدم لــهــم من 
أكبر  وهــؤالء  باهتة،  وألحان  مكّررة  مسامع 
همهم أن يجعلوا اللحن راقًصا ليرضي الذوق 

األلحان  من  كثيًرا  أن  تناسوا  أو  ونسوا  العام 
الــراقــصــة مثل فــقــاعــات الــصــابــون ســريــًعــا ما 
تتالشى من ذاكرة الجمهور، وذلك ألن هذه 
وراحت  الشرقي  التخت  عن  خرجت  األلحان 
هي  فال  األجنبي  والنمط  الغربي  اللحن  تقّلد 
تفرنجت  هــي  وال  العربية  أصالتنا  حّصلت 
فأصبحت كالمسخ الشائه أما األلحان الراقصة 
والتخت  السلطنة  أســلــوب  على  نهجت  الــتــي 
الشرقي كما سمعنا من ألحان فريد األطرش 
ورياض السنباطي وعبد الوهاب وغيرهم من 
العمالقة، فقد عاشت في وجدان الناس ألنها 
وثقافتهم  أصالتهم  واحترمت  عنهم  عّبرت 

كما  سلسالً  سهالً  الفن  لهم  وقّدمت  الشرقية 
أهل  إلــى  وجلست  ذهــبــت  إينما  أنــا  األنــفــاس. 
الطرب في أي بلد تجدهم يُسمعونك األغاني 
على  الكل  اتفق  لماذا  هنا:  والتساؤل  القديمة، 
في  الغنائية  الحالة  ونبذ  الماضي  إلى  الرجوع 
الحاضر وراءهم ظهريا؟، البد أن هناك خطأ 
ما في هذا الجديد الحادث ال يروي عطشهم 
وال يرضي ذائقتهم، هذا ما نصفه بالتغريب 
الشرقية  العربية  الــذائــقــة  تستسيغه  ال  الـــذي 
حّساسة  الــشــرقــيــة  األذن  وســتــظــل  األصــيــلــة، 
طبيعي  عشق  بينهم  وسيبقى  الشرقي،  للحن 

ملتهب ال يسقط بالتقادم.

نيشن  إيـــمـــج  أعــلــنــت 
الــــــرائــــــدة  الـــــشـــــركـــــة   ،
فــــــي مـــــجـــــال صـــنـــاعـــة 
الـــمـــحـــتـــوى اإلعــــالمــــي 
منطقة  في  والترفيهي 
الـــشـــرق األوســــــط، أنــهــا 
مسلسل  تصوير  ستبدأ 
باللغة  جديد  تلفزيوني 
الــعــربــيــة عــلــى مــســتــوى 
الـــمـــنـــطـــقـــة يـــجـــمـــع مــا 
بــيــن أفـــضـــل الــخــبــرات 
الـــعـــالـــمـــيـــة والـــمـــواهـــب 
مــن أجـــل االرتـــقـــاء إلــى 
مـــســـتـــويـــات أعــــلــــى مــن 
أجـــــل تـــقـــديـــم مــحــتــوى 
تــــرفــــيــــهــــي وإعـــــالمـــــي 
تقدمها  التي  بالمعايير 
توظيف  مــع  هــولــيــوود، 
في  والمواهب  الخبرات 
األوسط  الشرق  منطقة 
المواقع  على  واالعتماد 

المتوفرة فيها».
ويـــتـــنـــاول الــمــســلــســل 
ــفــزيــونــي الـــجـــديـــد،  ــل ــت ال
ـــــــذي ســـيـــتـــم الــكــشــف  ال
عـــــــن اســــــمــــــه الحــــــقــــــاً، 
األحــــــــداث والــتــفــاصــيــل 
الــمــشــوقــة الـــتـــي تــرافــق 
الـــعـــالقـــة مـــا بــيــن فــتــاة 
تعمل  شـــابـــة  ـــيـــة  إمـــارات
كـــمـــحـــامـــيـــة، ووالــــدهــــا 
الــــذي يــعــتــبــر أحـــد أهــم 
في  المحامين  وأشــهــر 
أبوظبي، حيث يواجهان 
الـــتـــحـــديـــات مـــن خــالل 
الــــقــــضــــايــــا الـــقـــضـــائـــيـــة 
إلــــــى جــــانــــب األحـــــــداث 
الجانب  عــلــى  الــدرامــيــة 
الـــشـــخـــصـــي والـــعـــائـــلـــي. 
ـــمـــوســـم  وســــيــــتــــكــــون ال
األول من المسلسل من 

٢٠ حلقة.

إيمج نيشن 
تنتج مسلسالً 

تلـفـزيـونيـاً 
ً درامياً ضخما
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أبيات قطرية

ال تـــــحـــــّرْك فــــي ضـــلـــوعـــي َغــَضــبـــــا
ــــا َوَخــــبـــــ بـــــــــصــــدري  اآلَن  َســــــَكــــــَن 

ــــا تـــــــســـــــمـــُعـــُه ـــــ ـــــي أســـــــمـــــــُع مـــــ إنـــــنــــــ
لَـــِعـــبـــــــا ُربـــــــــــــانــــــا  فــــــي  مــــــن  وأرى 

ــــِهــــبــــْت ـــــ نُ ــــــوعــــــي  رب ـــــَف  كـــــي وأرى 
نَـــــــهـــبـــــــا ــــــاذا  مـــــــ الــــلــــصــــيــــِن  وأرى 

بـــعـــُضـــنـــــــا ـــا  ــــ ــــ ـــن ضـــرب كــــيــــف  وأرى 
ــــنــــا كـــــــــٌلّ قـــــــــــــوٍم َمــــْرَكــــبَـــــــــــــــــــا وركــــبـــــ

ــــاً واتــــــحــــــدوا ـــــ ــــَرقـــــ ـــــ ـــــ ـــــونـــــا ِف قــــــ مـــــَزّ
ــــا ــــاً َجــــلـَـــبـــــ ـــــ ـــــ ـــــــَمّ كــــلــــبـــــ ــــــــ ـــــنـــــا ث وإلـــــيــــــ

ـــــــتـــكـــي لــــــو كـــلـــبُـــهـــم ــــ ــــهــــم نـــشــــ وإلــــيـــــ
ــــــبــــــا ــــا ّلــــــمــــــا عــــلــــيــــنـــــــــا َوثَ ـــــ ــــنـــــ ـــــ َعــــّضـــــ

ــــا ـــــ ــــنـــــ ــــدي ســــادتُ ــــيـــــ إنـــــــــــهـــــم يـــــــــــا ســـــ
ـــــا ــــــٌق عـــــــلـــــــيـــنـــا َوَجـــــبــــــ ـــــم حـــــــ ولـــــهــــــ

ــــنـــــــــا ـــُح الـــــــيـــــــوَم لــــهــــم أبـــــــــوابَ ــــ ــــ ـــفـــت ــــ ن
ـــا ــــوا أهـــــــًال وســـــــهـــًال َمـــْرَحـــبــــ ــــل أُدخـــــ

ــــا ـــــ ـــــ ــــنـــــ ـــــي أحــــوالُ ـــــادت هـــــــــذه يـــــــــــا ســــــ
ـــا لــــحــــٍل َطـــلـَــبـــــــــــــــا فـــــــــانــــظــــَروا فـــيـــنــــ

ــــا ــــاعــــنـــــ ـــهـــم أوجـــــ ــــ ــــ ـــــوا تـــحـــمـــل ــــــ فـــــأت
ـــبـــا وعـــلـــيـــنـــــــــــا مــــثــــل جــــحـــــــــٍش ركــــ

ـــا ـــاقـــنــــ ــــم أعـــنــــ ـــــ ــــــأت أقــــدامــــهـــــ وطـــــــ
ــــــضــــــا رقـــــصـــــــــــنـــــا طــــربــــا إنـــــــــــــــــمـــــا أي

ـــا نـــتـــبـــُعـــــــهـــْم ــــ ـــمـــا ســــــــــاروا بـــنــــ ـــَف كـــيــــ
ــــا ـــــ ــــب ـــــ ـــا ُرَق ــــ ــــ ـــن ـــي ولـــــهـــــــــــم ّمـــــنـــــــــــا عـــل

ــــن مــــســــَرِحـــــــــه ــــــاَه عـــــ كـــقـــــــطـــيـــٍع تـــــــ
ـــا ــــ أيــــنــــمــــا ســـــاقـــــــــــوُه َطــــْوعــــــــــــــاً َذهـــب

ســــــــــــــانــــحــــٌة لـــــنـــــا  ــــت  ـــــ ــــان ـــــ حـــــ وإذا 
ــــبــــبــــا ــــاقــــوا الــــَسّ ـــــ ــــا ثــــــم ســـــ ضــــربــــونـــــ

ــا لــنـــ قــــالــــــــــــــوا   .. لــــهــــْم  ـــا  قـــلـــنــــ وإذا 
ـــــا األَدبـــــــــــــــــا ـــــأنــــــ ــــــ إنــــــنــــــا كـــــّنـــــــــــــــــا أســــــ

ـــــنـــــا هـــّمـــنـــــــــــا ــــــ فــــســــكــــتـــــــــنــــا وطـــــويــــــ
ـــــنـــــا كـــــــل قــــــــــــــــــــوٍم مـــذهـــبـــا وذهـــــبــــــ

ڈ   ڈ  ڈ
ـــــذي أمــــتـــــــــي ــــــ إنــــــنــــــي أعــــــــــــرف هــــــ

وعــــلــــيــــهــــا كــــــم جــــــــــــوادي قــــــد كـــــبــا
ـــهـــا مـــقـــلـــٌة ـــيــــ حــــــــْت مـــــــنـــي عـــلــــ قــــــــَرّ

ــــــــارا لــهــبــا أشــــعــــلــــت فـــــي الـــــجـــــوف ن
ِـــــــصـــــــُر مـــــــا يـــجـــعـــلـــنـــــــــــي ـــــا أُبــــــــ ـــــأَن فــــــ

ـــا ــــا مـــكـــتـــئـــبــــ ـــــ ــــســـــ ـــــ كــــــــل يـــــــــــــوٍم عــــاب
ـــــُه ــــــ ــــــ ـــــعـــــِرُف ـــــــا أعــــــــــــــرُف مـــــــا تَ ــــــــ وأن

ـــبـــا ــــ ـــِحــــ مــــــا تــــــرانــــــي دائـــــــــــــــــمـــــاً ُمـــنـــتَ
أرى ال  ّــــــي  إنـــــــ  .. ــــــــُظــــــــُر  أَْن أيــــنــــمــــا 

َعـــَجـــبـــا إّال  أســـــمـــــُع  مـــــــــا   .. ـــيـــف  كــــ
ً ـــــدا ــــــ ـــــكـــــْن أب ـــــالـــــوا ولــــــ َـــــْم قــــــ ـــــكــــــ ـــــلَ َف

ـــــوه قـــــــــــــــوالً َكــــــِذبــــــا ـــــال كـــــــــان مـــــــا قــــــ
ــــا يــــجــــري بــهــا هـــــا فـــلـــســـطـــيـــُن ومـــــ

ــــســــيــــٍح ُصــــلـِـــبـــــــــا وعــــلــــيـــــــــهــــا كـــــــم مـــــ
ـــا ـــبـــِرهــــ ـــى مـــْن ــــ ـــــَح الــــكــــلــــُب عـــل ـــــبَ ــــــ نَ

ـــا ـــــلـُــــوُك الـــُخـــَطـــبــــ ــــــ بـــيـــــــنـــمـــا نـَـــــْحــــــُن نَ
ِـــــــــِه ــــتـــــ ِمــــْحــــنَ ــــي  فـــــ لـــــبـــــنـــــاَن  وأرى 

ـــــِه حــــزيـــــــــنــــاً تـــِعـــبـــا شــــــاِحــــــَب الـــــوجــــــ
دٌم وشــــاتــــــــــــــيــــال  صــــــبــــــرا  وعــــــلــــــى 

ــــــــَح قــلــبــي كـــيـــَف َقــــــَد ضــــــاَع َهــبــا َويَ
َــــْت ــــِشــــبـــــ ـــــوالن لــــمــــا نَ وبـــــكـــــى الـــــجــــــ

ــــاِب الـــُغـــَربـــــــا ـــــ ِفـــــيـــــِه أنــــــيــــــاُب الــــذئـــــ
ـــي ــــ ـــَدن َت بَ ـــــــَزّ ـــــيـــــُت َهــــــــ ـــــَغ كـــلـــمـــا أَْص

ــــْدعــــو الـــَعـــَربـــا َصـــــْرَخـــــُة األحـــــــــراِر تَ
َـــــَت وُدمـــــــــــــــــــــــوٌع ودمـــــــــــــــــــاٌء ُســـــِكـــــبــــــ

ـــا ــــ ـــب ـــــُل ســـيـــــــفـــــــاً َخـــَش ـــــحـــــِم ــــــٌد تَ ويـــــــ
أخــــي يــــــا  عــــــذابــــــي  أقـــــســـــى  مــــــا  آه 

ـــــا أََربــــــ َقــــــْصــــــٍد  ُدوَن  ــــلَــــَغــــنــــا  بَ مـــــــــا 
صـــبـــيـــــــــــــــٌة ـــــــوال  لــــــــ واِهللا  إنـــــــنـــــــي 

ــا ـــ فـــــــوا وجــــهــــي حـــلـــقـــت الــشــنــب َشـــــــَرّ
ـــت أمـــــــــــتـــــي يـــــــــــا أمــــــــــة قــــــــد مـــلـــكــــ

مــغــربــا وســــــــادت  األرض  مــــشــــرق 
ــــى كـــثـــرتـــــــنـــا كــــيــــف أصـــبـــحـــنـــــــا عــــل

ـــا ــــا طــــــــــــورا وطـــــــــــــــورا مـــلـــعـــبــــ لــــعــــبـــــ
ـــــــــاًء حـــــرة ــــا دمــــــــــ ـــــ ـــــ ســـــفـــــكـــــوا مــــنـــــ

ـــــــارت شــهــبــا ـــــرقـــــاً وطــــــــ لــــمــــعــــت بــــــ
ــن ـــد مـــ ــــ ـــا عـــن ـــكـــيـــن ــــ فـــاشـــتـــكـــيـــنـــا وب

ــــــــداُه ضـــربـــــــا ـــــــــ أيــــنـــــــــمــــا طــــــالــــــت ي
يــؤلــمــنــي وكــــــم   .  .  . كـــنـــا  أن  بـــعـــد 

ـــــٍب ذنــــــــــــــبــــا أنـــــــنـــــــا صــــــرنـــــــــــــا لـــــكـــــلــــــ
ـــــِه ـــــَب عــــلـــــــــى أوجـــــاعــــــ ـــــقـــــل فــــــــدع ال

مــلــتــهــبــا يــــــــزل  ــــــم  ل ــــي  جــــرحـــــ إن 

كيف أصبحنا 
لكلب ذنَبا

ــــوق ــــس ــــة ال ــــي ــــن أغ بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

علي ميرزا

الدوحة - البيرق:

في سنة ٢٠١٠، مع بــزوغ انتفاضات 
«الــربــيــع الــعــربــي» ، رحــــل عـــن دنــيــانــا 
المفّكر الكويتي الدكتور أحمد البغدادي 
من الكتابات والمواقف  وراءه إرثاً  تاركاً 
النقدية  بالعقالنية  تتصف  التي  واآلراء 
الحرة بموجب الباحث والكاتب الكويتي 
عقيل يوسف عيدان في كتابه الذي صدر 
مؤخراً عن مؤسسة االنتشار العربي في 
الكويت  (عقالني  عنوان  وحمل  بيروت 
– نــظــرات حــول التفكير الــُحــر للدكتور 
أحمد الــبــغــدادي). لقد آلــى عــيــدان على 
الدكتور  رحــيــل  مــع  يــرحــل  ال  أن  نفسه 
البغدادي الفكر العقالني والتنويري في 
هذا  عبر  محفوراً  يبقى  أن  بل  الكويت، 
الكتاب الذي يقع في (٤٥٥) صفحة من 

الذي  الكتاب،  يتناول  المتوسط.  القطع 
يتكون من ١١ فصالً تتراوح بين الطول 
والــقــصــر، مــوضــوعــات عـــديـــدة تغطي 
ُمنتخباً  المعاصر  الكويتي  الوعي  سيرة 
في هذا الصدد كنموذج السيرة الفكرية 
واإلنسانية للدكتور أحمد البغدادي أحد 
الموهوبين الكويتيين في صناعة الوعي، 
والذي تّم إبعاده َقْسراً عن تاريخ الوعي 
الكويتي ألسباب عديدة يفّصلها الكتاب. 
ويذهب عيدان في كتابه إلى أن الدكتور 
فاً نَزيهاً» ، لذا  أحمد البغدادي كان «ُمثَقّ
فقد كانت َمواِقفه ُمكلِّفة جــداً. إن من 
تابع حركة الَوعي في الكويت منذ مطلع 
تسعينيات القرن العشرين وحتى العقد 
والعشرين،  الــحــادي  الــقــرن  مــن  األول 
صار إلى أن اسم الدكتور أحمد البغدادي 
اْلتََحم بمفاهيم «اإلصالح» ، «التجديد» 

الكويت  فــي  الــُحــر  العقالني  و «الــنــقــد» 
أكثر مما ارتبط به أّي اسم آخــر، وهو 
مــا يــعــنــي، بمقتضى الــبــاحــث والــكــاتــب 
عقيل يوسف عيدان أن البغدادي كان في 
لكِلّ أزمة، أو  الفتاً  ُجّل كتاباته تَْجسيداً 
واقعة، أو َمسألة َعَصَفت بالَوعي الكويتي 
المعاصر، والسيما ما اّتصل منها بمسائل 
اإلصالح، التجديد، والنقد العقالني الُحر، 
على  َجلَيّة  بــصــورة  ُمنَعكس  كّله  وهــذا 
عيدان  ويــؤكــد  وَمــواقــفــه.  كتاباته  شّتى 
سلسلة  ضمن  الــســابــع  -وهو  كتابه  فــي 
مؤلَّفاته المنشورة- أنه من الَخَطل الظن 
بأن عقالنية الدكتور أحمد البغدادي قد 
انتهت إلى االصطدام بالتيار الديني ومن 
إليه، فقد أّدت ما عليها من مسعى في 
َزْحزحة النظرة لفكرة «ثوابت» التفكير 

الديني وما يجول في مجالها.

ــي كتاب "الــعــقــالنــيــة الــكــويــتــيــة" ف

١٩ متدرباً مسرحياً يقدمون «تاجر البندقية»
مسرح  على  مسرحيا،  متدربا   ١٩ قـــّدم 
عرضاً  بــالــدمــام،  والــفــنــون  الثقافة  جمعية 
وهي  لشكسبير  البندقية»  بعنوان»»تاجر 
عبدالباقي  الــمــســرحــي  الــكــاتــب  إعــــداد  مــن 
الــبــخــيــت، وإخــــراج جــمــال قــاســم، بحضور 
الكتابة  في  المسرحية  األسماء  من  العديد 

واإلخراج والتمثيل .
بالجمعية  المسرح  لجنة  مشرف  وقــال 
الــثــقــافــة والــفــنــون فـــي الـــدمـــام الــمــســرحــي 
تــســعــى  الــجــمــعــيــة  إن   ، الـــصـــفـــيـــان  ســـعـــود 
المالئمة  البيئة  لتوفير  اإلمكانيات  ضمن 
كوادره  وإعداد  المسرح  لخدمة  والمساهمة 
ليكونوا رواد تطور للمسرح مع الحرص على 

التعاون ألنه سر النجاح.
وصانعي  المخرجين  الجمعية  دعت  كما 
المتقدمة  الـــورشـــة  فـــي  للتسجيل  األفـــــالم 
«فــنــيــات إخــــراج األفــــالم الــوثــائــقــيــة»، التي 
يقدمها المخرج السينمائي جمال قاسم في 
المبارك،  األضحى  عيد  بعد  الجمعية،  مقر 
الحجة،  ذو   ١٧ الــمــوافــق   ، سبتمبر   ٣٠ فــي 
من  يتلقى  ،حــيــث  أســابــيــع  ثــالثــة  وتــســتــمــر 
الفيلم  ومفردات  أشكال  المتدرب،  خاللها 
في  الــجــمــاعــي  الــعــمــل  مــشــروع  التسجيلي، 
الفيلم التسجيلي، السينما التسجيلية الغربية 
واألفــكــار  المشروعات  مناقشة  والعربية، 
المكتوبة، وفي نهاية الورشة تقديم مشروع 

فيلم.

مطر عليمطر علي
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