
كتب - مصطفى عبد المنعم:

شــكــا عـــــدٌد مـــن الــمــنــتــجــيــن الــمــشــاركــيــن فـــي مــهــرجــان الـــدوحـــة 
إلنتاج  المخصصة  المالية  المستحقات  صــرف  تأخر  من  المسرحي 
األعمال المسرحية التي ستشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، 
كتابة  حتى  تأخرت  والتراث  والفنون  الثقافة  وزارة  أن  البيرق  وعلم 
تقديمها  المفترض  من  التي  األولــى  الدفعة  تقديم  في  السطور  هذه 
خاللها  من  والتي  ريال  ألف   ٥٠ وقيمتها  المنتجة  والفرق  للشركات 
يتقاضون  ذلــك  بعد  ثم  للمشاهدة  تصلح  عــروض  إنتاج  يستطيعون 
بقية مبلغ الدعم الممنوح للفرق المشاركة، ولكن لألسف لم تحصل 
أية شركة أو فرقة على ريال واحد حتى اآلن ولم يتبق على انطالق 

المهرجان سوى أيام قليلة.
ومن المقرر أن ينطلق مهرجان الدوحة المسرحي يوم ٢٣ أبريل 
األول  قسمين  إلــى  مقّسمة  مسرحية  عـــروض   ٨ بمشاركة  الــجــاري 
للفرق الرسمية األهلية المعتمدة من قبل الدولة، والثاني لعدد من 
تقوم  أن  المفترض  ومــن  الفني،  اإلنــتــاج  في  المتخّصصة  الشركات 
االستعداد  أجل  من  والشركات  الفرق  لهذه  مالي  مبلغ  بدفع  الدولة 

للمشاركة ومن ثم يتم منح المشاركين بقية حقوقهم.

تأخر مستحقات المشاركين بمهرجان المسرح

ـــف شاهد ـــف شاهدســمــرات ســـوق واق ســمــرات ســـوق واق
على عودة عمالقة الفن الشعبيعلى عودة عمالقة الفن الشعبي

ناصر عبد الرضا: العروض 
المستوردة ال تنشئ موسما مسرحيا

صفحات
٨

محمد الصايغ :أنا الجوكر

الدوحة - البيرق: 

أن  الــرضــا  عبد  ناصر  الفنان  أكــد 
بجلب  واالكتفاء  الميزانية  ضعف 
الـــعـــروض الــمــســتــوردة مــن أبــرز 

موسم  إيجاد  تواجه  التي  العقبات 
مــســرحــي مــشــيــرا إلـــى أن الــعــروض 

الــمــســرحــيــة الـــمـــســـتـــوردة غــيــر كــافــيــة 
مشيرا  العام  طيلة  مسرحي  موسم  لخلق 

استمرار  عــدم  أن  إلــى  البيرق  مع  حــوار  في 
العروض على مدار العام قد يعود لقلة الجمهور المهتم بهذا الفن وغياب 
الــوعــي الــمــســرحــي، ولــعــل أبـــرز أســبــاب ذلـــك غــيــاب الــتــربــيــة المسرحية 
إلى  نظرنا  فــإذا  المسرح،  ارتياد  على  الصغر  من  الجمهور  تعويد  وعــدم  ـ 
السابق، سنجد أن المسرحية كانت تقّدم لمدة يومين بمهرجان المسرح 
مقتصًرا  األمر  أصبح  أن  وبعد  اليوم  لكن  ممتلئا،  المسرح  وكان  العالمي 
ثقافة  فاختفت  فقط  شهر  في  للعروض  التحضير  ويتم  المهرجان  على 
ارتياد المسرح عند كثيرين، وال ننسى أن اختفاء مسرح الطفل يعتبر أيًضا 
عامال مؤثًرا، فقد كنا في الماضي نقّدم ٥ مسرحيات في الموسم الواحد، 

والمسرح كان يمتلئ حينها بالجمهور.

ص٤

الدوحة - البيرق:

 أكد الفنان محمد الصايغ أن إتقانه 
عدًدا من الحرف الفنية جعله نجًما 

هناك  أن  إلى  مشيرا  مجاله،  في 
حتى  تجمعهم  تكاملية  عملية 

يتم  الـــــذي  الـــوســـيـــط  اخــتــلــف  وإن 
الفتًا  خالله،  من  الفني  العمل  تقديم 

أصــنــافــه،  بجميع  الــفــّن  يعشق  أنـــه  إلـــى 
اإلبداعية  الحركة  متابعة  على  وحــريــص 

بشكل عام، معتبًرا أن تعّدد المواهب في المبدع المسرحي تجعله متميًزا 
لتسميته  بالبعض  دفع  ما  وهو  األدوار،  من  العديد  يؤدي  أن  على  وقــادًرا 
ذاته  الوقت  في  الخشبة  على  عمل  من  أكثر  يجيد  الــذي  الجوكر  بالممثل 
قام  حيث   ، بمسرحية «مجاريح»  مثالً  الصايغ  ويضرب  إمكاناته،  لتعدد 
اآلالت  أصعب  من  تعّد  التي  الصرناي  آلة  على  والعزف  بالتمثيل  خاللها 

الشعبية وال يحترف العزف عليها الكثيرون.

ص ٦

ندى أحمد بطلة 
«ورقة حب ال تنسى»

الثالثاء 2 رجب 1436 هـ - 21 أبريل 2015 م

الدوحة - البيرق:

كشفت الفنانة ندى أحمد للبيرق عن أنها تشارك في مسرحية «ورقة 
حب ال تنسى» التي تُشارك في المهرجان المحلي مع شركة الموال لإلنتاج 
تقوم  إنها  نــدى:  وقالت  الرميحي،  حمد  وإخــراج  تأليف  من  وهــي  الفني 
االنتقام  على  وتصر  لحبيبها  مخلصة  تظل  التي  ماجد  ابــن  حبيبة  بــدور 
يلقى  بــأن  أمنياتها  عن  وأعربت  لبصره،  فقدانه  في  تسببوا  ممن  ألبيها 
العرض إعجاب الجمهور، وقالت إنها سبق وشاركت في مهرجان الدوحة 
المسرحي في نسخته الماضية من خالل عرض الجنرال مع الفنان ناصر 
في «ورقة  العام  هذا  مشاركتها  بتكرار  سعيدة  أنها  إلى  وأشارت  المؤمن 
حب ال تنسى» حيث تقوم بتقديم دور محوري في العمل وهو ما يتيح لها 
تقديم قدراتها المسرحية بصورة أوضح، ووصفت العمل قائلة: إنه إعادة 

اكتشاف لي كفنانة مسرحية.

ص ص ٣٣

«نخلة وبيت وبحر» جديد فهد الكبيسي«نخلة وبيت وبحر» جديد فهد الكبيسي
كتب - هيثم األشقر: 

أغنيته  إلطــالق  تحضيره  عن  الكبيسي  عيسى  الفنان  كشف 
الجديدة «نخلة وبيت وبحر» ، وقال في تصريحات خاصة لـ 
ماجد  ألحان  البلوشي،  حميد  كلمات  من  األغنية  أن   ]
المخيني، توزيع وليد سلطان، إيقاع سالم الراس، ميكس مجيد 
دشتي، ماستر مازن (لندن)، وكورال مجموعة نهمه، حيث أكد 
أن األغنية سترى النور قريبا، وستكون إهداء إلى شعب سلطنة 
عمان الحبيبة بمناسبة العودة الميمونة لجاللة السلطان قابوس 

بن سعيد.
في  الغنائي  حفله  إلحياء  الكبيسي  يستعد  أخــرى  جهة  من 
مملكة البحرين يوم الجمعة المقبل، حيث يجدد الكبيسي من 
خالله لقاءه مع الجمهور البحريني، وذلك بمشاركة الفنان ماجد 

المهندس.
وسيقدم الكبيسي خالل الحفل مجموعة جديدة من األغنيات 
التي يقدمها ألول مرة أمام الجمهور في البحرين، من بينها 
أحـــدث أغنياته «بـــالك» مــن كلمات «األمـــانـــي» وألــحــان عبد 
اهللا المناعي، والتي أطلقها مؤخراً بشكل منفرد عبر اإلذاعات 

الخليجية والعربية، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه األخير 
«مزاجي» .

هذا وكان فهد الكبيسي قد أطلق مؤخرا برفقة الفنان الكويتي 
وطنياً  عمالً  المريخي  خالد  السعودي  والشاعر  الراشد  فيصل 
بعنوان «عاصفة الحزم» أو «تطمني يا عدن» ، لدعم ومساندة 
الوحدة الخليجية، ودعمهم لحرية أهل اليمن، والذي قال في 
عربون محبة وتقدير  ذلك: «أغنية عاصفة الحزم ما هي إالً 
لقيادات وشعوب الدول الخليجية، اليوم وحدتنا الخليجية تأتي 
في المقام، لدعم ومساندة االستقرار واألمن في جميع دولها 
بما فيها اليمن، وأمننا هو أمن الجميع» ، مؤكداً حرصه على 
التواجد في جميع المحافل الوطنية المحلية والخليجية والعربية.

وفي هذا السياق قال الكبيسي لـ [ إن األغاني الوطنية 
التي تشد من األزر واجب على كل فنان تجاه وطنه ومجتمعه، 
مؤكدا على دور الفن في توثيق أفراح الوطن، وتأريخ انتصاراته 
من خالل تقديم األعمال الوطنية التي تبقى خالدة في ذاكرة 
خاصة  والــعــزة،  الحماس  مشاعر  لديه  وتستحضر  الجمهور، 
األغاني واألناشيد الوطنية، لما لها من دور كبير في تعزيز روح 

الوطنية، وبث الحماس في نفوس الجمهور.



الضوئي  للتصوير  القطرية  الجمعية  أن  العماري  عــارف  الفنان  أعلن  البيرق:   - الــدوحــة 
في  العالمية  كانون  شركة  مع  الجاري  إبريل   ٢٥ الموافق  المقبل  السبت  ورشة  إلقامة  تستعد 
المقبل  مايو   ٢ يوم  أخرى  وورشة  الغني،  عبد  عبداهللا  شركة  مع  بالتعاون  السيارات  تصوير 
احترافية  فوتوغرافية  صورة  لصنع  وتطويعها  اإلضاءة  تشكيل  في  فوتو»  «برو  مع  بالتعاون 
بكتارا  المفتوح  المسرح  في  وتقام  متدربا  وخمسين  مائة  من  أكثر  ستضم  التي  الورشة  وهي 

الكبير. العدد  هذا  لتستوعب 
كان  المشتركة  الفعاليات  خالل  من  كانون  مع  التعاون  نجاح  إن  للبيرق:  العماري  وقــال 
جهدا  تدخر  لم  الغني  عبد  عبداهللا  شركة  أن  كما  الفعاليات،  لتكرار  الطرفين  لكال  مشجعاً 
الورشة  على  وتعليقاً  بقطر،  الضوئي  التصوير  ساحة  يفيد  بما  الجمعية  مع  التعاون  تقديم  في 
الورشة  تلك  ستقدم  العماري:  قال  بكتارا  المقبل  الشهر  بداية  إلقامتها  بروفوتو  تستعد  التي 
مشيراً  عالمية،  سمعة  ولهم  متميزين  مدربين  خــالل  مــن  الهامة  المعلومات  مــن  العديد 
مهارات  تنمية  فــي  تساهم  التي  الفعاليات  هــذه  مثل  إعــداد  على  تحرص  الجمعية  أن  إلــى 
المشاركين.. وسعيا منها في تطوير قدرات المصورين واالطالع على فنون التصوير من قبل 

الخبرة. أصحاب  من  مختصين  مدربين 

كتب - محمود الحكيم:

قــّدم  أنــه  سهيم  ناصر  الفنان  كشف 
قطر  ألوركــســتــرا  موسيقية  مقطوعة 
الــفــلــهــارمــونــيــة بــعــنــوان «حــنــيــن» وقــد 
تم  وبالفعل  المسؤولين  استحسان  نالت 
اعتمادها وتم إرسالها للتوزيع في ألمانيا 
على يد «أوليفر شمت» وهو موسيقار 
ومــــؤلــــف مــتــخــصــص فــــي الـــتـــوزيـــعـــات 
أوركسترالية،  توزيعات  إلى  الموسيقية 

وسوف ينتهي منها قريبًا.
وأشار سهيم إلى أن هذه المقطوعة 
لها قصة حيث كان في إحدى السفرات 
إلى  الحنين  بــي  واســتــبــد  الــبــالد،  خـــارج 
وطـــنـــي وأهـــلـــي وأصـــحـــابـــي وبـــــدأ أول 
خـــيـــوط هــــذه الــمــقــطــوعــة الــمــوســيــقــيــة 
أتممت  وبالفعل  مشاعري،  إلى  يتداعى 
اإلنسان  مشاعر  عن  يعّبر  بما  تلحينها 
وهــذه  ألهله  أو  لوطنه  ســواء  المغترب 
بالموسيقى  تــرجــمــتــهــا  كــلــهــا  الــمــشــاعــر 
وكـــــل إحــــســــاس مــــن هـــــذه األحـــاســـيـــس 
أترجمها في جزء من أجزاء المقطوعة 
الموسيقية وكل تعبير معّين قد عّبرت 
عــنــه وتــرجــمــتــه بــــــاآلالت الــمــوســيــقــيــة 

األوركسترالية.
سوف  المقطوعة  أن  سهيم  وأوضــح 
يتم االنتهاء منها نهاية الشهر القادم ثم 
األوركــســتــرا  رحــلــة  خــالل  عزفها  سيتم 
في  ستعزف  وبعدها  النمسا  إلى  الفنية 
العمل  تعد  المقطوعة  وهــذه  الــدوحــة، 

القطري األول الذي يقّدم في أوركسترا 
قــطــر الــفــلــهــارمــونــيــة، وكــمــا أنـــه العمل 
بــأوروبــا  يــعــزف  الــــذي  األول  الــقــطــري 

ويقّدم خارج قطر.
عمله  بحكم  أنـــه  إلـــى  سهيم  وأشــــار 
األوركسترا  لدعم  كمدير  باألوركسترا 
األوركسترالية  للحياة  اقترابه  وبحكم 
وجــــــد فـــــي الــــمــــســــؤولــــون حــــًســــا فــنــًيــا 
فــشــجــعــونــي ووقـــفـــوا بــجــانــبــي وأعـــربـــوا 
هذا  فــي  الفنية  لمواهبي  دعمهم  عــن 
الجانب وتبنوا هذا العمل لما لمسوه فيه 
ومشاعر  الفنية  الصنعة  فــي  نضج  مــن 
صـــادقـــة انــعــكــســت عــلــى األلـــحـــان الــتــي 

قّدمت في هذه المقطوعة.
وقـــــــال ســـهـــيـــم الـــجـــمـــيـــل فـــــي هـــذه 
المقطوعة إنها تمثل اللمسة الشرقية في 
فنًيا  ثقافًيا  جسًرا  وستكون  األوركسترا 
يعكس واجــهــة الــفــن الــقــطــري فــي هذا 
الثقافي  للتبادل  عنوانًا  وتكون  الجانب، 
حيث  والغربية،  الشرقية  الثقافات  بين 
رحلة  خــالل  أوروبــــا  فــي  عزفها  سيتم 
سبتمبر  شــهــر  فــي  هــنــاك  األوركـــســـتـــرا 

القادم.
وأكد أن أوركسترا قطر الفلهارمونية 
هذا  في  الفنية  المقطوعات  أهم  تقّدم 
الـــمـــجـــال، وتـــعـــزف أهــــم الــمــقــطــوعــات 
ألكــــبــــر الـــمـــؤلـــفـــيـــن الـــعـــالـــمـــيـــيـــن مــثــل 
بيتهوفن، وغيره كما تعزف مقطوعات 
الشرقيين  الموسيقيين  ألهــم  شرقية 

مثل مارسيل خليفة وغيره.

ورشة «تطويع 
اإلضاءة» بالتصوير 

الضوئي

«حنين» أول مقطوعة أوركسترالية قطرية بألمانيا
يستعد لتقديمها بالنمسا.. سهيم لـ[:

wنحو مسرح        عربي

قوالب متصلبة على حاضر 
المسرح العربي (٤)

مـــازال  الــتــي  اآلراء  مـــن  مــجــمــوعــة  هــنــاك 
يـــتـــردد صـــداهـــا فـــي أفــــق مــســرحــنــا الــعــربــي 
حول  لتمركزها  أصولية  آراء  لكنها  المعاصر 
الــــــذات ولــمــحــاولــتــهــا فــــرض هــــذا الــمــاضــي 
كقوالب متصلبة على الحاضر وهذا في حد 
حوكة  تحكم  التي  التطور  قوانين  ضد  ذاتــه 
التاريخ، ومن ناحية أخرى تسعى هذه اآلراء 
إلى نفي النتائج التي أسفر عنها الحوار العربي 
األوروبـــــي فــي تــاريــخــنــا الــحــديــث، ومــازالــت 
ــهــا تــأثــيــراتــهــا  حــتــى هـــذه الــلــحــظــة قــائــمــة ول
الــمــخــتــلــفــة الــتــي تــتــطــلــب الــبــحــث والـــدراســـة 
والتقييم للوصول إلى حقيقة المسرح العربي 

ومدى أصالته.
سائر  مــثــل  األوروبــــــي  الــعــربــي  الـــحـــوار   إن 
على  يعمل  ال  المختلفة  التاريخية  الــحــوارات 
األمـــر «أن  وحقيقة  الــشــعــوب  ثــقــافــات  مسخ 
األخـــرى  الــشــعــوب  مـــن  تستعير  الــتــي  األمــــة 
غالبا  تطبعه  والــروحــيــة  الــمــاديــة  إبــداعــاتــهــم 

بطابعها القومي».
العربية  الشعوب  كانت  أخرى  ناحية   ومن 
فــي ســوريــا الــكــبــرى وفـــي مــصــر شــأنــهــا شــأن 
في  وإيــران  واليابان  الهند  في  الشرق  شعوب 
عالقات  فــي  دخــلــت  قــد  عشر  التاسع  الــقــرن 
هــذا  أدى  وقـــد  الــغــرب،  حــضــارة  مــع  ثقافية 
«كــونــراد»  السوفييتي  المستشرق  يقول  كما 
فــي كــتــابــه الــغــرب والــشــرق إلـــى أن اكتسبت 
العالقات األدبية في النصف الثاني من القرن 
وصارت  عامة،  عالمية  معايير  عشر  التاسع 
في  توجد  حــدة  على  شعب  كــل  أدب  حقيقة 

نفس الوقت مع الحقيقة العالمية لألدب».
التمركز  أن  للباحث  يتضح  كله  هــذا   من 
تبين  دون  يـــحـــول  وانــغــالقــهــا  الــــــذات  حــــول 
قائما..  السؤال  ويظل  العربي  المسرح  حقيقة 
األوروبــي  العربي  الحوار  دراســة  تساهم  وقد 
على ضوء التفاعل بين التراث األدبي والفني 
والتقاليد  جهة  مــن  عشر  التاسع  الــقــرن  فــي 
هذه  في  الغرب  من  الوافدة  والفنية  األدبية 
على  الضوء  إلقاء  في  أخرى  جهة  من  الفترة 

طبيعة تطور الدراما العربية الحديثة.
ـــعـــاً: تــتــجــاهــل هـــذه الـــتـــصـــورات أهمية   راب
ــثــقــافــة  الـــثـــقـــافـــة الـــمـــاضـــيـــة فــــي تــشــكــيــل ال
التقاليد  دور  تتجاهل  وبــالــتــالــي  الــحــاضــرة، 
والــغــرب،  الــشــرق  فــي  الــمــتــوارثــة  المسرحية 
للمبدع  يمكن  ال  إنسانيا  تــراثــا  تشكل  والــتــي 
هــذا  ويــــؤدي  كــلــيــا،  خــروجــا  عليها  يــخــرج  أن 
ثقافة  عن  الكشف  عدم  إلى  بــدوره  التجاهل 
الماضي وكشف الطاقة الكامنة بها كما يقول 
باختين «إن كل ثقافة الماضي تمتلك طاقة 
كــامــنــة ضخمة مــن الــمــعــانــي الــتــي ال تــدرك 
لتلك  الــتــاريــخــيــة  الــفــتــرة  خـــالل  تستعمل  وال 

الثقافة».
عــلــى  الــــتــــصــــورات  هـــــذه  تــعــتــمــد   خامسا: 
الشكل  مفهوم  مثل  وفنية  جمالية  مفاهيم 
قالب  هو  لديهم  الشكل  إن  حيث  والموضوع 
المحتوى  أو  الــمــادة  أو  الــمــوضــوع  فــي  يصب 

دون أية تبديالت أو تحوالت.

ححححححححححححححححححححح         عععععععع
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ناصر سهيم خالل تسجيله األغنية

عارف العماري

غــد  بـــعـــد  تــنــطــلــق   :]  - الـــــدوحـــــة 
السيناريو  لكّتاب  ورشة «حزاية»  الخميس 
مــــن الـــمـــبـــتـــدئـــيـــن وأصـــــحـــــاب الـــمـــواهـــب 
الدوحة  مؤسسة  تنظمها  والــتــي  الصاعدة 
لـــألفـــالم، وذلـــــك عــلــى مـــــدار أربـــعـــة أيـــام 
وحتى  صباًحا  التاسعة  الساعة  من  متتالية 
العمل  ورشــة  ستبدأ  بينما  مــســاًء،  السابعة 
وسيتبعها  المقبل،  يونيو  شهر  في  الثانية 
ورشـــة أخـــرى فــي أغــســطــس وأخــيــرة في 

سبتمبر.
«حزاية»  عمل  ورشــات  سلسلة  وتهدف 
لــكــتــابــة الـــســـيـــنـــاريـــو إلـــــى دعـــــم الـــمـــواهـــب 
الــقــطــريــة والــمــقــيــمــة فــي قــطــر مــن كتاب 
السينمائية  مشاريعهم  لتطوير  السيناريو 
عبر االستعانة بمدربين من ذوي الخبرة. 
تقام  ورشـــات  أربـــع  مــن  السلسلة  وتــتــكــون 
كــل مــنــهــا عــلــى مـــدار أربــعــة أيــــام، وتـُـعــقــد 
بــيــن كــل ســتــة أســابــيــع خــالل فــتــرة خمسة 
أشهر. ومن المتوقع من المشاركين خالل 
مشاريعهم  على  العمل  أسابيع  الستة  مــدة 

والوصول  التطوير  مرحلة  في  السينمائية 
إلى النسخة األولية من السيناريو.

أساس  على  المشاركين  اختيار  وسيكون 
قــــوة أفـــكـــار مــشــاريــعــهــم ومــهــارتــهــم في 
لاللتحاق  المرشحون  وسيخضع  الكتابة. 
بالورشة إلى عملية اختيار، حيث سيلتقون 
أفكارهم.  لتطوير  العمل  ورشــة  بمدربي 
قدرتهم  أســاس  على  تقييمهم  وسيجري 
وتــطــويــر  فيلمهم  بــمــشــروع  الــتــوّســع  عــلــى 
ـــخـــروج بـــقـــصـــة مــتــمــاســكــة  ـــل أفــــكــــارهــــم ل

ومترابطة.
والورشة تجربة مفصلية في مسيرة كل 
من يشارك فيها، حيث سيتعلم المشاركون 
أصــــول كــتــابــة الــــدرامــــا الــســيــنــمــائــيــة، كما 
سيبحثون عن بصمتهم اإلبداعية الخاصة. 
قصص  تــطــويــر  عــلــى  المرشحين  ونــشــّجــع 
المعاصرة  الــحــيــاة  واقـــع  تعكس  شخصية 
في دول الخليج العربي، كما ندعوهم إلى 
في  أفالمهم  مــشــروعــات  بإنجاز  التفكير 

ظل ميزانيات منخفضة.

صوللل
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«حزاية» تؤهل المواهب لكتابة السيناريو

من عروض مؤسسة الدوحة لألفالم بحديقة المتحف اإلسالمي



كتب - هيثم األشقر: 

الكبير  بــالــدور  الفنانين  مــن  عــدٌد  أشــاد 
لـــســـمـــرات ســـــوق واقــــــف فــــي دعـــــم الــغــنــاء 
إلى  مشيرين  الخليج،  منطقة  في  الشعبّي، 
شبه  بصفة  السمرات  هذه  مثل  تنظيم  أن 
ُمنتظمة ساهم بشكل كبير في خلق قاعدة 
وتسليط  الشعبي،  للغناء  واسعة  جماهيرّية 
فحسب،  القطرّي  الفنان  على  ليس  الضوء 
وأصبحت  أيًضا،  الخليج  فناني  ُمعظم  بل 
الغنائّية  الُملتقيات  أهّم  من  السمرات  تلك 
الشعبّية في المنطقة، التي تحظى باهتمام 
أن  ُموضحين  كبير،  وجماهيرّي  إعالمّي 
تــلــك الــســمــرات مــن زاويــــة أخـــرى تُساهم 
الــقــطــرّي،  والـــتـــراث  للثقافة  الــتــرويــج  فــي 
كما  الــســيــاحــة،  تنشيط  فــي  أيــًضــا  وتُــســاهــم 
أّنــهــا تــســاهــم فــي اطـــالع الــجــمــهــور المحلي 
والثقافّية،  الغنائّية،  األلــوان  ُمختلف  على 
حفالتها  ضمن  تقّدمها  مميزة  خلطة  في 

اليومية أو األسبوعّية.
وأشــــــــاروا إلــــى أن تــلــك الـــســـمـــرات مــن 
جــهــة أخـــــرى ســـاعـــدت عــلــى إحــــــداث نــوع 
الشعبيين  الــمــطــربــيــن  بــيــن  الــتــواصــل  مـــن 
من  للعديد  الــفــرصــة  وإعــطــاء  والــجــمــهــور، 
شارك  حيث  الظهور،  في  الفنية  المواهب 
ُمـــعـــظـــم الـــُمـــطـــربـــيـــن الــــجــــدد الــقــطــريــيــن 
التنّوع  يعكس  ما  وهــذا  فيها،  والخليجيين 
اللون  في  الخليج  لمنطقة  الثقافّي  والثراء 

الشعبّي.

دعم كبير

الشعبّي الفلكلور 
في البداية، يقول الفنان عيسى أحمد إن 
في  كبيًرا  دوًرا  لعبت  الــريــان  صــوت  إذاعــة 
إعادة إحياء األغاني الشعبية مّرة أخرى من 
خالل السمرات التي تقام أسبوعًيا في سوق 
من  تعاني  كانت  الشعبية  فاألغنية  واقــف، 
والمعنوّي،  المادّي  الدعم  وغياب  اإلهمال 
ولكن إذاعة «صوت الريان» استطاعت أن 
الدعم  بتقديم  الــصــعــوبــات  هــذه  كــل  تــزيــل 
الكبير لكّل فناني الفلكلور الشعبّي، كما أنها 
بين  التواصل  من  نوع  إحداث  على  ساعدت 
وإعطاء  والجمهور،  الشعبّيين  الُمطربين 
الفرصة للمواهب الفنّية في الظهور، حيث 
القطرّيين  الجدد  الُمطربين  معظم  شارك 
في تلك السمرات، بل امتّدت تلك السمرات 

وهذا  الخليج،  فناني  ُمعظم  أيًضا  لتشمل 
لمنطقة  الثقافّي  والــثــراء  التنّوع  يعكس  ما 

الخليج في اللون الشعبّي.
أعــادت  السمرات  تلك  أن  كما  وأضــاف: 
أمثال  وننساهم  نفتقدهم  أن  كدنا  فنانين 
أحـــمـــد عـــبـــدالـــرحـــيـــم وأحــــمــــد عـــلـــي، كــمــا 
ساهمت في إعادة إحياء العديد من األلوان 
أن  إلى  مشيًرا  والطنبورة،  كالليوة  الشعبّية 
ســـوق واقـــف مــكــان تــراثــي، وتــنــظــيــم مثل 
تلك  على  يضفي  أســبــوعــًيــا  الــســمــرات  هــذه 
تأخذ  فهي  جميلة،  تراثية  أجــواء  الحفالت 
من روح المكان، ليعيش الجمهور في حالة 

فنية، تراثية رائعة.

التراث حفظ 
إن  شــداد  فاطمة  الفنانة  قالت  بدورها، 
كبيًرا  نجاًحا  حققت  واقــف  ســوق  ســمــرات 
للجمهور  تصل  أن  واستطاعت  الناس،  بين 
الــمــحــلــي والــعــربــي، وهــــذا مــا تــعــكــســه من 
ـــشـــاركـــات الــفــنــانــيــن الــمــحــلــيــيــن،  خــــالل ُم
هــذه  أن  إلـــى  مــشــيــرة  فــيــهــا،  والخليجيين 
الــســمــرات الــغــنــائــيــة تــهــدف بــشــكــل أســاســي 
الــحــفــاظ على الــتــراث الــشــعــبــّي، وخلق  إلــى 
الشعبّيين  الفنانين  بين  التواصل  من  حالة 
عــمــوًدا  يعتبر  الشعبّي  فالغناء  والــجــمــهــور، 

مـــن أعـــمـــدة الــفــلــكــلــور، ويــســتــمــّد وجــــوده 
يعتمد  وكذلك  الشعبّي،  الشعر  من  وحياته 
األغنية  وتحتل  الشعبّية،  الموسيقى  على 
القطري،  الفلكلور  في  بارًزا  مكانًا  الشعبية 

تعبير  الــقــطــريــة  الشعبية  األغــنــيــة  أن  كــمــا 
الفّن  وأصالة  القطرّية  التقاليد  عن  صادق 

الشعبّي الكامن فيها.
وأضــــــافــــــت: األغـــنـــيـــة الـــشـــعـــبـــّيـــة كــانــت 

تــعــانــي مــن اإلهـــمـــال وعـــدم وجـــود الــدعــم 
«صــوت  إذاعـــة  ولكن  المعنوي،  أو  الــمــادي 
ــــريــــان» اســتــطــاعــت أن تـــزيـــل كـــل هــذه  ال
الصعوبات بتقديم الدعم الكبير لكل فناني 
الفلكلور الشعبي، كما أنها هي التي شجعتني 
فتبنتها  جــديــدة،  نسائية  فــرقــة  بــنــاء  عــلــى 
ودعمتها وحّولتها إلى فرقة نظامية، فيها 
مــوظــفــات ومــغــنــيــات وعـــازفـــات، كــمــا أنها 
في  وتــشــركــنــا  أثــيــرهــا،  عــبــر  حفالتنا  تــبــث 

األسبوعية». وسمراتها  مهرجاناتها 

االهتمام بؤرة 
إلـــى ذلـــك قـــال الــفــنــان عــلــي الـــراشـــد إن 
ــغــنــاء الــشــعــبــي كـــان يــعــانــي مـــن اإلهــمــال  ال
والــتــهــمــيــش، ولـــكـــن بــعــض ظـــهـــور إذاعــــة 
صوت الريان، أصبحت األغنية الشعبية في 
الحفالت  إقامة  خالل  من  االهتمام،  بؤرة 
والــســمــرات األســبــوعــيــة، الــتــي تــضــم جميع 
الفنانين دون إقصاء، أو تمييز، مشيًرا إلى 
أن تلك السمرات تتميز بالبساطة والرقي، 
وتــخــلــق حـــالـــة مـــن الـــتـــواصـــل بــيــن الــفــنــان 
كبيًرا  حــراًكــا  أحدثت  أنها  كما  والجمهور، 
وساهمت  قطر،  فــي  الغنائية  الساحة  فــي 
وهو  واقف  سوق  كون  السياحة  تنشيط  في 
المكان الذي يستضيف تلك السمرات معلًما 

تلك  جــمــهــور  أن  خــاصــة  ـــا،  هـــاًم ــا  ســيــاحــًي
السمرات يضّم عدًدا كبيًرا من دول الخليج 

األخرى.
وأّكــــد الــراشــد أن الــتــفــاعــل الــمــبــاشــر مع 
الغنائية  السمرات  تلك  خالل  من  الجمهور 
العطاء،  مــن  للمزيد  للفنان  حــافــًزا  يعتبر 
جماهيرية  قاعدة  لها  أصبحت  أنها  مؤكًدا 
عــريــضــة ومــتــابــعــة مــن كــل الــشــرائــح، كما 
من  للكثير  االنــتــبــاه  لفت  فــي  نجحت  أنــهــا 
األصوات التي غابت عن الساحة، وساهمت 
الجمهور  وتعريف  أخرى  مرة  إعادتها  في 
بها، األمر الذي يعّد نقلة هامة على صعيد 

الشعبي الطرب 

وعي فني
لحدان  سعاد  الفنانة  قالت  جانبها،  من 
عموًما  واقف  سوق  يشهدها  التي  السمرات 
ســـواء تلك الــتــي تــقــام حــالــًيــا، أو الــتــي تقام 
كل  من  والجمعة  الخميس  يومي  بانتظام 
أدوات  كــل  الشعبي  للفنان  وفــرت  أســبــوع، 
الفرصة  منحه  خــالل  مــن  والــتــألــق  النجاح 
للمشاركة وتقديم فنه أمام جمهور غفير، 
الريان  صــوت  إذاعـــة  نجاح  أن  إلــى  مشيرة 
الخليجي  الغناء  نجوم  أبــرز  استقطاب  في 
أيـــًضـــا، يــعــكــس الـــوعـــي الــفــنــي الــكــبــيــر لــدى 
الغناء  بأهمية  السمرات  تلك  على  القائمين 
الشعبي، وبأنه مرآة حقيقية لثقافة الشعب 
الخليجّي، مشيرة إلى أن تلك المهرجانات 
تــشــكــل أيـــًضـــا دعـــًمـــا غــيــر مــبــاشــر لــلــفــنــان 
القطري، وساهمت في صعود نجم العديد 
مـــن الــمــطــربــيــن الــشــعــبــيــيــن عــلــى الــســاحــة 
الــمــحــلــيــة، كــمــا أن ســـمـــرات ســــوق واقـــف 
توهجه،  الشعبي  للغناء  تعيد  أن  استطاعت 
جماهيرية  قــاعــدة  لــه  تخلق  وأن  وتــألــقــه، 
ليصل  يكن  لم  الذين  الصغار،  الشباب  من 
لــهــم هـــذا الـــلـــون الــغــنــائــي لـــوال وجــــود تلك 

السمرات.
وأضافت : وال نستطيع أن ننكر المجهود 
الكبير الذي تقدمه إذاعة صوت الريان في 
المحلية  لألغنية  دعمها  وفــي  الــشــأن،  هــذا 
بشكل عام، من خالل المهرجانات الغنائية 
المختلفة، ما خلق حراًكا فنًيا كبيًرا، لكنها 
تبقى في النهاية يًدا واحدة لن تستطيع أن 
جميع  تكاتف  فالمطلوب  بمفردها،  تصفق 

الجهات من أجل دعم الحركة الفنّية.

سمرات واقف أنعشت األغنية الشعبّيةسمرات واقف أنعشت األغنية الشعبّية
ثّمنوا دعم إذاعة صوت الريان.. فنانون لـ[:

ـــــــة ـــــــاّب ـــــــش ـــــــة ال ـــــــّي ـــــــن ـــــــف ـــــــــب ال ـــــــــواه ـــــــــم ـــــــــرات قــــــــــّدمــــــــــت ال ـــــــــم ـــــــــس ــــــســــــى أحــــــــــمــــــــــد: ال ــــــي ع

عقدة فنيةعقدة فنية
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هيثم األشقر:  ه- تلككتب جــمــهــور  أن  خــاصــة  ـــا،  هـــاًم ــا  ســيــاحــًي

ـــــــة ـــــــاب ـــــــش ـــــــة ال ـــــــي ـــــــن ـــــــف ـــــــــب ال ـــــــــواه ـــــــــم ـــــــــرات قــــــــــدمــــــــــت ال ـــــــــم ـــــــــس ــــــســــــى أحــــــــــمــــــــــد: ال ــــــي ع

ــة ــجــّي ــي ــخــل ــة ال ــاف ــق ــث ــل ــة ل ــّي ــق ــي ــق ــــــرآة ح ـــة الـــشـــعـــبـــّيـــة م ـــي ـــن ـــاد لــــحــــدان: األغ ـــع س

ـــــت حــــــراًكــــــا بـــالـــســـاحـــة الـــفـــنـــّيـــة ــــــد: الــــســــمــــرات أحـــــدث ــــــراش ال

علي الراشد

ــــة الـــــــفـــــــّن الــــشــــعــــبــــّي ــــق ــــال ــــم ـــــد مـــــــن ع ـــــدي ـــــع ــــــرات شــــــهــــــدت عـــــــــــودة ال ــــــم ــــــس ال

ــــه عــــربــــيًّــــا ــــرت ــــش ــــــراث الــــشــــعــــبــــّي ون ــــــت ـــظـــت ال شــــــــــداد: الـــــســـــمـــــرات حـــف

ـــر صــــــــــادق عــــــن الــــتــــقــــالــــيــــد الــــقــــطــــرّيــــة ـــي ـــب ـــع ــــة ت األغـــــنـــــيـــــة الــــشــــعــــبــــّي



ڈ كيف ترى واقع مهرجان الدوحة 
المسرحي؟

نسخته  فــي  المهرجان  أشــاهــد  لــم   -
البالد،  خارج  تواجدي  لظروف  السابقة 
نــســخــتــيــن  أول  فــــي  شــــاركــــت  لــكــنــنــي 
والحـــظـــت تـــطـــور الـــمـــهـــرجـــان فـــي كل 
وكان  تسبقها،  التي  الـــدورة  عن  نسخة 
أهـــم مـــا مــّيــز الــمــهــرجــان فـــي دوراتــــه 
اإلخراج،  مجال  الشباب  خوض  السابقة 
بالمهرجان  االكــتــفــاء  أن  أعتقد  لكنني 
على  المسرحي  الموسم  استمرار  دون 

مدار العام ال يكفي.
ڈ ما رأيك في آلية اختيار األعمال؟

سنجده  المهرجان  لقانون  عدنا  إذا   -
ــيــار بــيــن أفــضــل  يــفــرض أن يــتــم االخــت
العام،  مدار  على  قّدمت  التي  العروض 
المشاركة  العروض  أن  يضمن  ما  وهو 
أنها  خاصة  مستوى  أعلى  على  ستكون 
أعمال تم تجهيزها جيًدا والحكم عليها 
لذلك  والجمهور،  النقاد  قبل  من  أيًضا 

اآلن  يــتــم  مـــا  أن  نــجــد 
من خالل إعداد لجان 
لـــلـــقـــراءة والــمــشــاهــدة 
خاللهما  من  لالختيار 
قـــد أصـــبـــح بـــديـــًال عن 
االخــــتــــيــــار مــــن خـــالل 
الــــمــــوســــم الــمــســرحــي 
الــــذي افــتــقــدنــاه خــالل 
الـــــفـــــتـــــرة الــــمــــاضــــيــــة، 
وهــو األمــر الــذي يبّرر 
طـــــريـــــقـــــة االخـــــتـــــيـــــار 

الحالية.
ڈ مـــا أبــــرز الــمــشــكــالت الــتــي تــواجــه 

استمرار الموسم المسرحي؟
العروض  استمرار  عــدم  أن  أعتقد   -
الجمهور  لقلة  يعود  قد  العام  مدار  على 
الـــمـــهـــتـــم بـــهـــذا الـــفـــن وغــــيــــاب الـــوعـــي 
الــمــســرحــي، ولــعــل أبــــرز أســـبـــاب ذلــك 

غـــيـــاب الـــتـــربـــيـــة الــمــســرحــيــة ـ وعــــدم 
ارتياد  على  الصغر  من  الجمهور  تعويد 
المسرح، فإذا نظرنا إلى السابق، سنجد 
يومين  لمدة  تقّدم  كانت  المسرحية  أن 
بمهرجان المسرح العالمي وكان المسرح 
ممتلئًا، لكن اليوم وبعد أن أصبح األمر 
مقتصًرا على المهرجان ويتم التحضير 
لـــلـــعـــروض فـــي شــهــر فــقــط فــاخــتــفــت 
وال  كثيرين،  عند  المسرح  ارتياد  ثقافة 
يعتبر  الطفل  مــســرح  اخــتــفــاء  أن  ننسى 
أيـــًضـــا عـــامـــال مـــؤثـــًرا، 
فــقــد كــنــا فــي الــمــاضــي 
مــســرحــيــات   ٥ نــــقــــّدم 
فـــي الــمــوســم الـــواحـــد، 
يمتلئًا  كـــان  والــمــســرح 
حـــيـــنـــهـــا بـــالـــجـــمـــهـــور، 
كــــمــــا اخــــتــــفــــى كـــذلـــك 
الــــمــــنــــتــــجــــون، وأبـــــــرز 
الـــعـــقـــبـــات هــــي ضــعــف 
الــمــيــزانــيــة واالكـــتـــفـــاء 
بـــــجـــــلـــــب الـــــــعـــــــروض 

المستوردة.
ڈ ومـــا هــي وســائــل 

جذب الجمهور للمسرح مرة أخرى؟
- يــجــب تــثــقــيــف الــجــمــهــور وجــذبــه 
به  سيكون  ذلــك  أن  شــك  وال  للمسرح، 
الــقــلــيــل مـــن الــصــعــوبــة خــاصــة بــعــد أن 
التجاري  المسرح  على  الجمهور  اعــتــاد 

ــــخــــارج، لـــذلـــك على  الـــمـــســـتـــورد مـــن ال
يقّدمونه  مــا  انتقاء  المحليين  الفنانين 
أن  المنطقي  غير  من  ألنه  لجمهورهم 
يتم تقديم «مسرح العبث» لهذا الجمهور 
بعد مشاهدة تلك األعمال «التهريجية» 
وفي  لمسارحنا،  المستوردة  التجارية 
هــــذه الــحــالــة يـــكـــون مـــن الــبــديــهــي أن 
الصعبة  األعمال  تلك  الجمهور  يرفض 
عليه، كما أنه من الضروري العمل على 
لدينا  كــان  فقد  الــمــســرح،  أشــكــال  تنويع 
الذي  كرسًيا   ٥٠ الـــ  مسرح  الماضي  في 
المسرحيين  وعلى  كبيًرا،  نجاًحا  أثبت 
عــلــيــهــم  أن  إدراك  أيــــًضــــا  الــمــحــلــيــيــن 
وتفاصيلها،  المجتمع  قضايا  مناقشة 
يتوجب  حيث  جماهيري،  مسرح  لخلق 
علينا تقريب الجمهور إلى المسرح مرة 
المسرح  عــن  البعد  ضـــرورة  مــع  أخــرى 
تكون  أن  يجب  فالكوميديا  التهريجي 

جادة وتحمل قيًما.
تواجه  التي  المشاكل  أبــرز  هي  ما  ڈ 

مسرح الشباب؟
قــد  كــــانــــوا  الـــشـــبـــاب  أن  الــمــشــكــلــة   -
بــــــدأوا حــيــاتــهــم بــالــتــجــريــب واتــجــهــوا 
لــألصــعــب دون الـــحـــرص عــلــى تــقــديــم 
الجسد  مسرح  فقصدوا  شباببية  قضايا 
التعّرف  قبل  وذلك  النخبوي،  والمسرح 
عــلــى كــيــفــيــة الــــوقــــوف الــصــحــيــح على 
الــمــســرح وهــــو الـــشـــيء الـــــذي يــجــب أن 

يكون في البداية، والشك أننا نتفاجأ كل 
والتعليم،  للصقل  تحتاج  بمواهب  فترة 
ولكنني أتمنى لو يعود العمل على النسق 
الـــذي كـــان يــتــم انــتــهــاجــه فــي الــمــاضــي، 
فــمــســرح الـــشـــبـــاب ســـابـــًقـــا كــــان يحمل 
والشباب  الــجــّذابــة،  األفــكــار  مــن  العديد 
كــانــوا مــوزعــيــن على األنــديــة والــمــراكــز 
يصنع  أن  استطاع  تنافس  هناك  فكان 
جـــيـــًال مـــمـــيـــًزا، كــمــا أن شـــبـــاب األمـــس 
المسرحية،  التربية  من  كثيًرا  استفادوا 

إحضار  يتم  كان  حيث 
أســمــاء كــبــيــرة لــلــورش 
الـــــمـــــســـــرحـــــيـــــة، وهـــــو 
مــــا تــــوّلــــد عـــنـــه وجــــود 
مــازالــت  كبيرة  أســمــاء 
فــــي  اآلن  تــــــعــــــمــــــل 
الـــســـاحـــة الــمــســرحــيــة، 
وتــــشــــهــــد عــــلــــى ذلــــك 
فــــتــــرة الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات 
نشأ  حين  والثمنينيات 
مــنــتــخــب الـــــمـــــدارس، 
العديد  إلــى  به  وذهبنا 
مــــن الــــــــدول، وكــتــبــت 

طالب  قائلة  الكويتية  الــجــرائــد  حينها 
الــــمــــدارس الــقــطــريــة يـــتـــحـــّدون طــالب 
الــمــعــهــد الـــعـــالـــي لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة، 
فقّدمنا ثالثة أعمال في مسرح المعهد، 
فضًال عن مسرح العرائس، والعديد من 

المشاركات الخارجية المشرفة وهو ما 
نفتقده اآلن ويجب العمل على إعادته.

ڈ مــا الــــذي يــجــب تــقــديــمــه فــي ظل 
حالة التراجع الفني؟

الجو  وتحسين  الشللية  عــن  الــبــعــد   -
يعتبر  خالله  من  العمل  يتم  الذي  العام 
الفنانين  تجعل  التي  العوامل  أهــم  مــن 
يزيدون من إنتاجهم اإلبداعي، وكذلك 
خالل  مــن  الجمهور  جــذب  على  العمل 
ــتــي تــهــمــه، وربــمــا  مــنــاقــشــة الــقــضــايــا ال
من  الكثير  أن  الــتــفــاؤل  على  يبعث  مــا 
المشهد  عــن  زالــت  قــد  السلبية  الــعــوامــل 
بعد أن وّفـــرت الــدولــة عـــدًدا جــيــًدا من 
العنصر  أصــبــح  كــمــا  الــمــســرح  خــشــبــات 
أن  نجد  وربــمــا  أيــًضــا،  متوفًرا  النسائي 
قل  قـــد  الــعــبــث»  وراء «مـــســـرح  الــســعــي 
الماضية،  الــفــتــرة  خــالل  كبيرة  بنسبة 
وهو مؤشر جيد النتعاشة المسرح، لكن 
الكتاب،  عــدد  قلة  فــي  مــازالــت  األزمـــة 
مواجهتها  يتوّجب  التي  المشكلة  وهــي 
متكّررة  ورش  بــإعــداد 
في الكتابة المسرحية.

ڈ مـــا ســبــب تــراجــع 
الدراما القطرية؟

من  العديد  هناك   -
ذلـــك  وراء  األســـــبـــــاب 
يؤرقني  ما  أكثر  ولعل 
هــو عــدم تــفــّرغ الفنان 
بطبيعة  أدى  والــــــذي 
ـــعـــاده  ـــت الـــــحـــــال إلــــــى اب
الدراما  في  العمل  عن 
واألمـــر  التليفزيونية، 
قد  أنه  نرى  عندما  لنا  يتجلى  المحبط 
الفنانين  لتعليم  طائلة  مبالغ  صرف  تم 
في األكاديميات المتخصصة وبعد ذلك 
يتخّرج الممثل ليجد نفسه موظًفا وراء 
لممارسة  ــا  كــافــًي وقــتًــا  يــجــد  ال  مــكــتــب 

العمل اإلبداعي على الساحة الدرامية.

دعا للتأسيس لموسم مسرحي.. ناصر عبد الرضا:

يضم قصائد عاطفية وسياسية ورثاء

مناقشة قضايا 
المجتمع شرط 

لخلق مسرح 
جماهيري

مسرح الشباب 
نخبوي ولم 
يقّدم قضايا 
شبابية

الجمهور هجر 
المسرح بعد 
إلغاء التربية 
المسرحية

موسيـــــــــــقى

من أقدم اآلالت الموسيقية على اإلطالق فقد 
أخرى  آالت  ابتكر  ثم  بالمصفقات،  اإلنسان  بدأ 

فظهر الصنج والرق والطبل والنقارات.

الصنوج:

هي صفائح مستديرة من النحاس األصفر 
ولــهــا فــي مــركــز أحــد سطحيها عـــروة لكي 
تمسك منها عند االستعمال، وتمسن اثنتان 
إحداهما  وتــضــرب  بــيــد،  واحـــدة  كــل  منها، 

باألخرى.

الكوسات:

عــبــارة عــن صــنــوج نــحــاســيــة تــشــبــه الــتــرس 
بإيقاع  األخرى  على  بإحداها  يدق  الصغير، 
خاص. يمسك العازف كل واحدة منها في 
يد بواسطة خيط سميك، وتقرع القطعتان 
بـــحـــركـــة عــكــســيــة مــــن أعـــلـــى إلـــــى أســـفـــل.

اآلالت اإليقاعية

مصطلحات درامية

يقال إن هذه المسرحية أو تلك قائمة على 
حول  تــدور  إحــداهــا  كانت  إذا  اكتشاف  حبكة 
محاولة التعرف على شيء مجهول - تماًما كما 
في القصة البوليسية. ولقد اعتبرت مسرحية 
في  لسوفوكليس-  ٤٣٠ق.م)  الملك-  (أوديـــب 
ألن  اكتشاف،  مسرحية  أحسن  أرسطو-  نظر 
أوديب ظل يبحث عن الشخص المجهول الذي 
أهــل  عــلــى  ذلك-  بسبب  وجــلــب  يـــوس  ال  قــتــل 
طيبة لعنة اآللهة والوباء، ثم - بعد سلسلة من 
فاعل  على  التعرف  إلــى  توصل  االكتشافات- 

االسم (شخصية).
وكما تكون الحبكة االكتشافية في مسرحية 
ملهوية،  مسرحية  فــي  أيضا  تكون  مأسوية، 
مسرحية-  أيــة  في  واحــد  مشهد  في  تكون  أو 

وحينئذ يسمى المشهد اكتشافيا.

األجــزاء  فــي  األســاســي  العنصر  هــي  الحبكة 
في  أرسطو  عنها  تحدث  التي  (انظر)  الكيفية 
الــفــصــل الـــســـادس بــكــتــابــه (فـــن الــشــعــر) ، في 
 . اليونانية  الــمــأســاة  لتركيب  تحليله  مــعــرض 
العام  التنظم  هو   mythos بالحبكة والمقصود 
للمسرحية ، ككائن متوحد . إنها عملية هندسة 
وبــنــاء األجــــزاء الــمــســرحــيــة، وربــطــهــا ببعضها 
فنية  تــأثــيــرات  تحقيق  إلــى  الــوصــول  بهدف   ،
مسرحية  فكل   ، هذا  وعلى  معينة،  وانفعالية 
- حتى ولو كانت عبثية- ال تخلو من الحبكة، 
شخصيات،  عــلــى  الــمــرتــب  االشــتــمــال  مــن  أي 
وأحداث، ولغة ، وحركة، موضوعة في شكل 
معين، ومن ثم ،فإن الحبكة ال يمكن فصلها 
ألنها   ، فقط  نظريا  إال  المسرحية  جسم  عن 

هي روح العملية الدرامية.
المفهوم  في  العقدة-  أو  الدرامية-  والحبكة 

األرسطى لها بداية ،ووسط ، ونهاية.

حبكة اكتشاف

الحبكة - العقدة

ي مبدعونمبدعون
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     كتب - أشرف مصطفى:

منذ ما يربو على ٣٠ عاًما ويقّدم عطاءه الفني للساحة الفنية، 
ذاكرة  في  تنسى  ال  أعمال  وإخــراًجــا.  تمثيالً  والتليفزيون  المسرح 
أسماء  من  واحد  هو  والخليج،  قطر  في  الفنية  للحركة  المتابعين 
والــدرامــا  المسرح  ذاكـــرة  فــي  بمكان  ألنفسهم  احتفظوا  مــعــدودة 
العمل  في  قامة  يُعد  الذي  الرضا  عبد  ناصر  الفنان  إنه  الخليجية، 
الشباب (الفرقة  مسرح  مؤسسي  من  فهو  والمنطقة،  بقطر  الفني 
المسرحية،  قطر  وفــرقــة  الشعبي  الــمــســرح  وفــرقــة  الــنــمــوذجــيــة) 
خريج المعهد العالي للفنون المسرحية (الكويت)، شارك في عدة 
العربية  والــدول  الخليج  ودول  قطر  في  مسرحية  وورش  دورات 
والـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة، وعــمــل مــدرًســا لــمــادة المسرح 
باحثًا  وعــمــل  والتعليم،  التربية  وزارة  فــي  المسرحية  بالتربية 
مسرحًيا بإدارة الثقافة والفنون، ابتعد عن الساحة ألكثر من عام 
دورته  في  المحلي  المسرح  مهرجان  في  لإلخراج  مؤخًرا  عاد  ثم 
لنا  وكــان  قطر،  فرقة  إنتاج  من  جديد  مسرحي  بعرض  المقبلة 
معه هذا اللقاء ليحّدثنا عن العديد من المشكالت التي باتت تواجه 

المسرح القطري ويضع لنا وصفة في محاولها لحلها.

ـــــف الــــــجــــــمــــــهــــــور مــــســــرحــــيًــــا ـــــي ـــــق ـــــث مــــــطــــــلــــــوب تــــــنــــــويــــــع األعــــــــــمــــــــــال وت

«أحبيني» جديد األديبة سهلة آل سعد

ة ال ة ال ا لغ ك ذل ل ا ال كلال أ ا ن ا أن الشك ة ا ال ف ك
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نعاني ضعف الميزانية واالكتفاء 
بالعروض المستوردة

الدوحة - البيرق:

 صــــدر لــألديــبــة ســهــلــة آل ســعــد ديــــوان 
من  وهــو  «أحبيني»  بعنوان  جديد  شعري 
نــاشــرون،  للعلوم  العربية  الـــدار  إصــــدارات 
القطع  مــن  صفحة   ٢٢٣ فــي  الكتاب  ويقع 
الفنان  الــغــالف  بتصميم  وقــام  المتوسط، 

علي القهوجي.
ونـــــــداء الــــشــــاعــــرة ســهــلــة آل ســـعـــد فــي 
«أحّبيني» نداء ذو لغة خاصة عميقة تلتحم 
به حروفها بشفافية عالية فتتحقق للقارئ 
«المتعة الشعرية» التي تعد من أهم أسرار 
نص  صنع  باتجاه  والسير  الشعري  التكون 
مغامر ينطوي على جماليات ال حصر لها.

تضمنت  الـــتـــي  الــمــجــمــوعــة  هــــذه  وفــــي 
مــجــمــوعــة مـــن الــقــصــائــد تــنــوعــت بــيــن ما 
هــو عــاطــفــي، وســيــاســي، ورثـــــاء، وغيرها 

استطاعت  المختلفة  الــشــعــر  صــنــوف  مــن 
كل  خــالل  مــن  تنجز  أن  سعد  آل  الشاعرة 
ذلك قراءة حّرة بالحواس كلها، فيها -إلى 
بالبشر-  العميق  واإلحــســاس  التأمل  جانب 
الكثير  الشيء  والرحابة  والحيوية  الطرافة 
فــفــي الــنــص الــمــعــنــون بــــ «تــهــويــمــات» أو 
تقول  ضحى»  وقــت  فــي  طفلة  «تهويمات 
الشاعرة: «نافذة تُطل من جدار.. مروحة 
ــــار.. وضــحــكــة يــأتــي بــهــا الــنــهــار.. هناك  ون
حيث امرأة منكبة.. تعانق البخار.. تهمس.. 
اإلطــار..  مبهمة  نافذة  من  تُطل   .. حنجرة 
خلق  في  تساعُد  الشمس..  مع  تعلو  همهمة 
نومة.. ليس لها قرار.. وتبعث األحالم من 
باطن النفس.. همهمة تُثار.. وتأتي كغبار.. 

من باطن األمس.. فيرقد الصغار».
بهذه اللغة التي تحمل حساسية التجربة 
إلى النص المكتوب تنجح الشاعرة بالتقاط 

دهـــشـــة الـــنـــص ولــحــظــة انــفــعــالــه ورؤيـــتـــه 
إنها  الــذاكــرة  جـــذور  فــي  تــضــرب  بطريقة 
ذاكرة الطفولة والتجربة وعيش حلمها من 

جديد.
قــد  الــمــجــمــوعــة  قـــصـــائـــد  أن  والــــالفــــت 
توزعت في الكتاب على ثالث فترات زمنية 
حيث  األولــــى  الــمــجــمــوعــة  وهـــي:  لكتابتها 
بين  ما  الفترة  في  ُكتبت  قصائد  تضمنت 
قصائد  الثانية  والمجموعة   ،(١٩٩١-١٩٨٧)
 ،(١٩٩٨-١٩٩٤) بين  مــا  الفترة  فــي  ُكتبت 
من  الفترة  فــي  ُكتبت  الثالثة  والمجموعة 

.(٢٠١٣-٢٠١١)
وال شك أن فضاء الشعر هو فضاء نوعّي 
كبرى  مملكة  بإقامة  يسمح  جــداً،  وخــاّص 
وهو  للقارئ،  لها  مناظرة  وأخرى  للشاعر 
مقدمة  افتتحت  الــتــي  سهلة  بــه  قــامــت  مــا 
الــكــتــاب بــكــلــمــة مــقــتــضــبــة كـــإهـــداء لبعض 

المستهدفة  الفئة  هم  أنهم  فيهم  رأت  من 
حيث  المجموعة  هــذه  لــقــراءة  والمرشحة 
قــالــت فيها «لــمــن عــبــروا ولــم يــكــونــوا قط 

عابرين».
يشار إلى أن سهلة آل سعد كاتبة وشاعرة 
وقـــاصـــة قـــطـــريـــة، كــمــا كــتــبــت فـــي أغــلــب 
جامعة  خريجة  وهــي  القطرية  الصحف 
قطر قسم اللغة العربية، وعضوة متطوعة 
وعــضــوة  الــتــطــوعــي،  للعمل  قــطــر  بــمــركــز 
بــالــجــمــعــيــة الــقــطــريــة لــلــتــصــويــر الــضــوئــي 
وقد  معارضها،  من  العديد  في  ومشاركة 
وهما:  بالعامية،  ديوانين  لها  وصــدر  سبق 
تكتب  أنها  إلــى  جزءين  في  وصــور  كلمات 
صدر  حيث  مختلفة،  أدبــيــة  مــجــاالت  فــي 
الحرب»  زمن  «في  القصة  مجال  في  لها 
الــدار  عن  صــادرة  قصصية  مجموعة  وهــو 

العربية للعلوم ناشرون.



ً طيفا الليل  ــْدأَة  ه في  أحبَُّك 
عليَّا ويحنُو  نــومــي  يــبــارك 

ً رقيقا مــالكــا  ــالً،  طــف أحــبــك 
إليا بصمت  ترنو  أحبك      

شعري ــرَ  ــدائ غ تــهــوى  أحــبــك 
كتفيا على  تغفو  ــواك  وأه     

ــب فـــؤادي ــذي أحــبــك نــــاراً تُ
شقيا محبا  قلبا  وأرضــاه      

ً خمرا ذقت  وما  خمراً،  أحبك 
    وتاهت بي الدرب لم أدر شيَّا

ــه رْحــبــا ــي أحــبــك صـــدراً أالق
لدّيا هموم  أثقلتني  إذا      

ً حنونا حــزيــنــاً  ــاً  ــاي ن أحــبــك 
شجيَّا طروباً  لحناً  أحبك      

ــزق روحــي ــم ــك آهــــاً ت ــب أح
نديا وحــبــاً  ــوق  ش وغــصــة      

ً بعيدا بــعــيــداً  حلماً  أحــبــك 
مقلتيا مــال  دمــعــاً  أحبك      

وفيَّا قلباً  الحب  في  أحبك 
عليا     وأهواك في البعد نجماً 

ً طيفا الليل  في  ألقاك  وحسبَي 
إليَّا حبيباً  حنوناً  وصوتاً      

إليها أحـــّن  ذكـــرى  وحــســبــَي 
أبديا. هوًي  أهوى  وحسبَي      

د. زكية مال اهللا
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ِ أهله  غير  في  المعروَف  يصنع  ومْن 
ِ  عامر 

ّ
ِ يالقي الذي القـَى مجيُر أم 

يــقــال إّن جــمــاعــًة مـــن الـــعـــرب خــرجــت لــلــصــيــد، فــعــرضــت لــهــم ضــبــٌع 
ــاء، فــي بيت  فـــطـــاردوهـــا، وكـــان الــجــو شــديــد الــحــر، فــدخــلــت الــضــبــع خــب
أعرابي، فخرج األعرابي فرآها مجهدًة في ذلك الحّر الشديد، ورأى أنها 
 : قالوا  ؟  شأنكم  ما  بالقوم:  فصاح  بــه،  مستجيرة  خبائه  إلــى  التجأت  قد 
صيدنا، وطريدتنا، قال: إنها قد أصبحت في جواري، ولن تصلوا إليها ما 
الضبع  فرأى  األعرابي  ونظر  القوم.  فانصرف  يدي،  في  سيفي  قائم  ثبت 
حتى  فشربت  واللبن  الماء  للضبع  وقدم  فحلبها،  شاته  إلى  فقام  جائعًة، 
صنع  بما  البال  مرتاح  األعرابي  نام  الليل  أقبل  فلما  عافيتها،  لها  ارتــدت 

إليه نظرت  الضباع  لكن  اإلحسان.  من  للضبع 
وتركته  دمه،  من  وشربت  بطنه  وبقرت  عليه،  فوثبت  نائًما،  فوجدته 

وسارت.
أثر  فاقتفى  قتيالً،  فوجده  يطلبه  األعرابي  عم  ابن  أقبل  الصباح  وفي 

أنشد: ثم  فقتلها،  بسهم  فرماها   ، وجدها  حتى  الضبع 
ِ ــــر أهـــــلـــــه  ـــع الــــــمــــــعــــــروَف فــــــي غــــي ـــن ـــص ومـــــــــْن ي

ِ عـــــامـــــر   ّ
ِ أم  مــــجــــيــــرُ  ـَــــى  ــــــ الق الــــــــذي  يـــــالقـــــي 

ــــِه ــــرب ــــق ب اســــــتــــــجــــــارت  ـــــن  ـــــي ح ـــــا  ـــــه ل أدام 
ِ ــــــر  ـــــــ ــــــدرائ ال  ِ ـــــقـــــاح  الـــــل ـــــــان  ـــــــب وأل طـــــعـــــاًمـــــا 

تــــكــــامــــلــــْت مـــــــا  إذا  حـــــتـــــى  َّـــــــــنــــهــــا  وســــمـــــ
ِ ـــــــر  ـــــــاف وأظ لــــهــــا   ٍ ـــــاب  ـــــي ـــــأن ب  ُ َـــــرَتــــــْـــــه  فــــــ

ــــْن ـــــــــزاء م ـــــــــذا ج ـــــروف ِه ـــــع ـــــم ـــــــــذوي ال ـــــْل ل ـــــق ف
.ِ شـــــاكـــــر  غــــيــــر  ـــــي  ف ـــــروَف  ـــــع ـــــم ال يــــصــــنــــُع  ـــــــدا  ب

إلــى  يــوًمــا  صــعــد  الــمــلــوك  بــعــض  أن  يحكي 
أعــلــى قــصــره يــتــفــرج، فــالحــت مــنــه الــتــفــاتــة 
فرأى امرأة على سطح دار إلى جانب قصره 
لم يَر أحسن منها، فالتفت إلى إحدى جواريه 
فقال لها: لمن هذه؟، فقالت: يا موالي هذه 
زوجــــة غــالمــك فـــيـــروز، فــنــزل الــمــلــك وقــد 
فيروز  فاستدعى  بها  وشغف  حبها  خــامــره 
وقــال لــه: يــا فــيــروز، قــال: لبيك يــا مــوالي، 
قـــال: خــذ هــذا الــكــتــاب وامـــِض بــه إلــى البلد 
الــفــالنــيــة وجــئــنــي بـــالـــجـــواب. فــأخــذ فــيــروز 
الــكــتــاب وتــوجــه إلـــى مــنــزلــه فــوضــع الــكــتــاب 
فلما  ليلته،  وبــات  أمــره  وجــهــز  رأســه  تحت 
الملك  لحاجة  طالبًا  وســار  أهله  ودع  أصبح 
الملك  وأمــا  الملك.  دّبــره  قــد  بما  يعلم  ولــم 
وتوجه  مــســرًعــا  قــام  فــيــروز  تــوجــه  لما  فــإنــه 
قرًعا  الــبــاب  فــقــرع  فــيــروز  دار  إلــى  متخفًيا 
بالباب؟،  من  فيروز:  امــرأة  فقالت  خفيًفا، 
قــــال: أنـــا الــمــلــك ســيــد زوجــــك، فــفــتــحــت له 
اليوم  موالنا  أرى  له:  فقالت  وجلس،  فدخل 
من  بــاهللا  أعــوذ  فقالت:  زائــر.  فقال:  عندنا! 
فقال  خــيــًرا!،  فيها  أظــن  ومــا  الــزيــارة  هــذه 
وما  زوجــك  سيد  الملك  إنني  ويــحــك!،  لها: 
أظـــنـــك عـــرفـــتـــنـــي، فـــقـــالـــت: بـــل عـــرفـــتـــك يــا 
سبقتك  ولكن  الملك  أنك  علمت  ولقد  موالي 

األوائل في قولهم :

ورد غــيــر  مــن  مــاءكــم  ســأتــرك 
ــه ــي ف ــــــــــــوراد  ال ــــرة  ــــكــــث ل وذاك 

طعام عــلــى  الــذبــاب  ســقــط  إذا 
ــه ــي ــه ــشــت ـــي ت ـــس ـــف ــــــدي ون ــــت ي ــــع رف

ثـــم قــالــت أيــهــا الــمــلــك: تــأتــي إلــــى مــوضــع 
شـــرب كــلــبــك تــشــرب مــنــه، فــاســتــحــيــا الــمــلــك 
في  نعله  فنسي  وتــركــهــا  وخـــرج  كــالمــهــا  مــن 
الـــدار. هــذا مــا كــان مــن الملك، وأمــا مــا كان 
الكتاب  تفقد  وسار  خرج  لما  فإنه  فيروز  من 
فــلــم يــجــده مــعــه فــي رأســـه فــتــذكــر أنــه نسيه 
وصوله  فوافق  داره  إلــى  فرجع  فراشه  تحت 
نــعــل  فـــوجـــد  داره  مـــن  الــمــلــك  خـــــروج  عــقــب 

الملك  أن  وعلم  عقله  فطاش  الدار  في  الملك 
يفعله  ألمــر  إال  الــســفــرة  هــذه  فــي  يــرســلــه  لــم 
كــالًمــا وأخـــذ الــكــتــاب وســار  يــبــد  فسكت ولــم 
فأنعم  إليه  عاد  ثم  فقضاها  الملك  حاجة  إلى 
السوق  إلى  فيروز  فمضى  دينار.  بمائة  عليه 
حسنة  هدية  وهيأ  بالنساء  يليق  ما  واشــتــرى 
وأتــــى إلـــى زوجـــتـــه فــســلــم عــلــيــهــا وقــــال لــهــا: 
ذاك؟  وما  قالت:  أبيك.  بيت  زيارة  إلى  قومي 
تظهري  أن  وأريد  علينا  أنعم  الملك  إن  قال: 
قامت  ثم  وكــرامــة،  حباً  قالت:  ذلــك،  ألهلك 
ففرحوا  أبيها  بيت  إلى  وتوجهت  ساعتها  من 
أهلها  عند  فأقامت  معها  به  جــاءت  وبما  بها 
فأتى  بها.  ألّم  وال  زوجها  يذكرها  فلم  شهًرا 
إليه أخوها وقال له: يا فيروز إما أن تخبرنا 

الملك،  إلــى  تحاكمنا  أن  وإمــا  غضبك  بسبب 
لها  تركت  فما  فافعلوا  الحكم  شئتم  إن  فقال: 

حًقا. علي 
فــطــلــبــوه إلــــى الــحــكــم فـــأتـــى مــعــهــم وكـــان 
جانبه،  إلى  جالًسا  الملك  عند  ذاك  إذ  القاضي 
فــقــال أخـــو الــصــبــيــة: أيـــد اهللا مـــوالنـــا قــاضــي 
سالم  بستانًا  الغالم  هــذا  أجــرت  إنــي  القضاة، 
الــحــيــطــان بــبــئــر مـــاء مــعــيــن عــامــرة وأشــجــار 
وأخــرب  حيطانه  وهــدم  ثمره  فأكل  مثمرة 
بـــئـــره. فــالــتــفــت الــقــاضــي إلــــى فـــيـــروز وقـــال 
لـــه: مــا تــقــول يــا غــــالم؟، فــقــال فــيــروز: أيــهــا 
إليه  وسلمته  البستان  هذا  تسلمت  قد  القاضي 
إليك  سلم  هل  القاضي:  فقال  كان.  ما  أحسن 
البستان كما كان؟، قال: نعم، ولكن أريد منه 

السبب لـــرده. قــال الــقــاضــي: مــا قــولــك؟ قــال: 
فيه  كراهة  البستان  رددت  ما  موالي  يا  واهللا 
أثر  فيه  فوجدت  األيــام  من  يوًما  جئت  وإنما 
األســــد فــخــفــت أن يــغــتــالــنــي فــحــرمــت دخــول 
الــبــســتــان إكـــراًمـــا لــألســد. قـــال: وكـــان الــمــلــك 
ارجع  فيروز  يا  وقــال:  جالًسا  فاستوى  متكئًا 
ــا مــطــمــئــنـًـا فـــواهللا إن األســد  إلـــى بــســتــانــك آمــنً
التمس  وال  أثــًرا  فيه  يؤثر  ولــم  البستان  دخــل 
فيه  يلبث  ولــم  شيئًا  وال  ثــمــًرا  وال  ورًقــا  منه 
غــيــر لــحــظــة يــســيــرة وخــــرج مـــن غــيــر بـــأس، 
احتراًزا  أشد  وال  بستانك  مثل  رأيت  ما  وواهللا 
إلى  فيروز  فرجع  شجره.  على  حيطانه  من 
داره ورد زوجته ولم يعلم القاضي وال غيره 

بشيء.

األعــــــرابــــــي والـــضـــبـــاع

ـــــاء الــــنــــســــاء ـــــح ـــــص ف

أحبك حـلما

áMƒd á°üb

كتب-هيثم األشقر:

الــرســم  عشقت  لفنانة  الــيــوم  لــوحــة   
التربية  بكلية  والتحقت  الــصــغــر،  منذ 
الــفــنــيــة فـــي جــامــعــة قـــطـــر، وشـــاركـــت 
فـــي عــــّدة ُمــلــتــقــيــات مــحــلــيــة ودولـــيـــة، 
في  القطريين  الفنانين  معرض  منها، 
التشكيلية،  للفنون  القطرية  الجمعية 
الفني  باإلبداع  ملّونة  حكايات  ومعرض 
للفتيات، وورشة الفنان األلماني فوكس 
لــلــفــن الــمــفــاهــيــمــي فـــي مــركــز الــفــنــون 

من  العديد  فــي  شــاركــت  كما  البصرية، 
 - ســوريــا   - بلبنان  الخارجية  المعارض 
السعودية - الخبر- اليمن - الدومينكان. 

وتمثيل دولة قطر في بينالي الشارقة.
الفنانة  تقول  لوحتها  تفاصيل  وعــن 
الــتــشــكــيــلــيــة حــصــة كـــال، الــلــوحــة عــبــارة 
الخط  مع  ميديا  المكس  بين  خلط  عن 
الذي  الترابي  اللون  واستخدام  العربي، 
وتتمثل  أعـــمـــالـــي،  مــعــظــم  عــلــى  يــغــلــب 
وأساليب  لطرق  معالجتي  في  تجربتي 
ــــحــــرف الــقــديــم  الـــكـــتـــابـــة الـــقـــديـــمـــة وال

بتكوينات مركبة النماذج، تستمزج فيها 
الحداثة بالتراث.

وأضـــــافـــــت: تـــتـــحـــدث لـــوحـــاتـــي عــن 
فالكثير  الــــقــــراءة،  وأهــمــيــة  الـــحـــروف 
واتجهوا  الكتب  عــن  ابتعدوا  الــنــاس  مــن 
الســــتــــخــــدام األجـــــهـــــزة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، 
باللغة  لالهتمام  رسالة  فلوحاتي  لذلك 

العربية.
وعن اقتحامها مجال الفّن التشكيلي 
التعبير  دائـــًمـــا  تــحــب  الـــمـــرأة  أن  تـــرى 
بطريقتها  وأحاسيسها  مشاعرها  عن 

هي  الريشة  تكون  ما  ودائًما  الخاّصة، 
عن  الــمــرأة  بها  لتفصح  الــطــرق  أســهــل 
الفتاة  ودخــــول  الــداخــلــّيــة،  مكنوناتها 
لكن  صعبًا،  كــان  عموًما  الفن  لمجال 
قبل  من  والفن  بالثقافة  االهتمام  مع 
للفتاة  مفتوًحا  المجال  أصبح  الــدولــة، 
القطرية لإلبداع واالنطالق في فضاءات 
سماء الفن، كما أن قطر حافلة بالعديد 
التشكيلية  والــمــؤســســات  الــمــراكــز  مــن 
الفنانات،  مــهــارات  بتنمية  تهتّم  الــتــي 

مثل مركز إبداع الفتاة وغيره.

حصة كال: اللوحة تستعرض التراث الفنّي في الحرف العربّي
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- البيرق: الدوحة 

عن  للبيرق  أحمد  نــدى  الفنانة  كشفت   
أنــهــا تـــشـــارك فـــي مــســرحــيــة «ورقــــة حب 
ـــشـــارك فـــي الــمــهــرجــان  ال تــنــســى» الـــتـــي تُ
الفني  لــإلنــتــاج  الــمــوال  شــركــة  مــع  الــمــحــلــي 
الرميحي،  حمد  وإخــراج  تأليف  من  وهي 
ابن  حبيبة  بــدور  تــقــوم  إنــهــا  نــدى:  وقــالــت 
وتصر  لحبيبها  مخلصة  تظل  التي  ماجد 
ـــتـــقـــام ألبـــيـــهـــا مـــمـــن تــســبــبــوا فــي  عـــلـــى االن
بأن  أمنياتها  عن  وأعربت  لبصره،  فقدانه 
يــلــقــى الــعــرض إعــجــاب الــجــمــهــور، وقــالــت 
الدوحة  مهرجان  في  وشاركت  سبق  إنها 
خالل  من  الماضية  نسخته  في  المسرحي 
المؤمن  ناصر  الفنان  مع  الجنرال  عــرض 
مشاركتها  بتكرار  سعيدة  أنها  إلى  وأشارت 
حيث  تنسى»  ال  حب  في «ورقة  العام  هذا 
وهو  العمل  في  محوري  دور  بتقديم  تقوم 
مــا يــتــيــح لــهــا تــقــديــم قــدراتــهــا الــمــســرحــيــة 
إنه  قائلة:  العمل  ووصفت  أوضح،  بصورة 

مسرحية. كفنانة  لي  اكتشاف  إعادة 
وقـــد أعـــربـــت الــفــنــانــة نـــدى أحــمــد عن 
أمــلــهــا فــي اســتــمــرار الــمــشــاركــة بــاألعــمــال 
ــــى مــشــاركــتــهــا فــي  الـــمـــمـــيـــزة وأشـــــــارت إل

مــســلــســل «جـــزيـــرة األحــــــالم» وقـــالـــت إنــه 
عــمــل درامــــي مــلــيء بــالــنــجــوم وأوضــحــت 
مع  تعيش  مصرية  زوجــة  دور  تجسد  أنها 

زوجــهــا فــي الــجــزيــرة، ويــحــاول الــزوجــان 
جــمــع أكــبــر قـــدر مــمــكــن مــن الــنــقــود دون 
إظــهــار ذلـــك لــمــن حــولــهــم قـــدر اإلمــكــان، 

بمجرد  للدور  تحضرت  إنها  نــدى  وقالت 
قــــــــراءة الـــمـــســـلـــســـل بـــشـــكـــل كــــامــــل، حــيــث 
جــمــعــتــهــا والـــمـــمـــثـــلـــيـــن الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 

الــمــســلــســل مــجــمــوعــة مـــن الــجــلــســات الــتــي 
خبراتها،  مــن  وزادت  لها  الكثير  أضــافــت 
وقوفها  مــن  كثيًرا  استفادت  أنها  وأكــدت 

ــانــيــن ونـــجـــوم كـــبـــار فـــي الــعــالــم  أمـــــام فــن
والفنانة  حسني  حسن  الفنان  مثل  العربي 
نــهــيــر األمـــيـــن والـــفـــنـــان عـــمـــرو الــقــاضــي 
(زوجـــــــي فــــي الـــمـــســـلـــســـل) الــــذيــــن وقـــفـــوا 

كثيًرا. وساعدوها  بجانبها 
تصوير  مــن  انــتــهــت  أنــهــا  أحــمــد  وأكـــدت 
الرابع  يعد  -الذي  المسلسل  في  مشاهدها 
الــكــثــيــر  أخــــذ  الـــتـــصـــويـــر  أن  ولـــفـــتـــت  لها- 
مـــن الـــوقـــت، حــيــث إنــــه وصــــل فـــي بــعــض 
 ١٦ تصوير  إلــى  الــواحــد  الــيــوم  فــي  األحــيــان 
المسلسل  أن  إلى  مشيرة  اليوم،  في  مشهًدا 
أمر  وهو  كوميدي  إطــار  في  يأتي  الجديد 
يــشــهــد  أن  مــتــوقــعــة  لــــي،  بــالــنــســبــة  جـــديـــد 
في  عــرضــه  خــالل  كــبــيــًرا  نــجــاًحــا  المسلسل 
جديدة  فكرته  أن  خاصة  المقبل  رمضان 
والــــــورق مــكــتــوب بــشــكــل جـــيـــد، وأعـــربـــت 
عــــن مـــخـــاوفـــهـــا مــــن تـــقـــديـــم هـــــذا الـــــدور 
الناس  كان  إن  أعرف  ال  وتساءلت:  الجديد 
كانت  أنها  مشيرة  ال،  أم  دوري  سيتقبلون 
وقــوفــهــا  أن  إال  الـــخـــوف،  مــن  بــنــوع  تــشــعــر 
عني  أزاح  حسني  حسن  مثل  فنانين  أمــام 
بيد  يأخذ  أنه  خاصة  بالخوف،  الشعور  هذا 

ويساعده. أمامه  يقف  الذي  الممثل 

wالفن             السابع

السابع  الفن  بركاب  العربية  السينما  لحقت 
ولم تتأخر كثيراً عن انطالقة السينما العالمية 
فكانت مصر من أوائل بالد العالم التي عرفت 
الفن السينمائي عام١٨٩٦، باإلسكندرية، وفي 
في  سينمائي  عـــرض  أول  قـــدم  نــفــســه،  الــعــام 

حديقة األزبكية بالقاهرة.
وقــــد أرســـلـــت دار لــومــيــيــر الــفــرنــســيــة عــام 
بتصوير  ليقوم  مصر  إلــى  لها  مبعوثاً   ١٨٩٧
في  المناظر  بعض  عن  سينمائية  شرائط  أول 
اإلسكندرية، والقاهرة، والمناطق األثرية على 
نيل مصر، وبلغ عدد هذه الشرائط ٣٥ شريطاً 

عرضت في جميع دول العالم.
في  مصر  في  سينمائي  عــرض  أول  وأقيم 
بواسطة  اإلسكندرية  بمدينة   ،١٨٩٧ ديسمبر 
أحد أجهزة لوميير، على أنه ما لبث أن توقف 
أول  أقيمت  عندما   ،١٩٠٠ عــام  حتى  العرض 
كونجولينوس  م.س  يملكها  لــلــعــرض  صــالــة 

بالمدينة نفسها.
أمـــا فــي الــقــاهــرة فــلــم يــبــدأ عـــرض األفـــالم 
السينمائية إال في أبريل ١٩٠٠ في صالة قهوة 
سانتي بجوار الباب الشرقي لحديقة األزبكية، 
بواسطة فرانشسكو بونفيلي وزوجته. وقد بدأ 
أول تصوير سينمائي مصري قامت به محالت 
عــزر ودوريــــس بــاإلســكــنــدريــة عــام ١٩٠٧، ثم 
تكونت عام ١٩١٧ باإلسكندرية شركة سيتشيا 
الــســيــنــمــائــيــة اإليــطــالــيــة، بــهــدف إنـــتـــاج أفـــالم 
روائـــيـــة، وكــــان أول إنــتــاجــهــا الــفــيــلــم الــروائــي 
القصير «نحو الهاوية». وفي عام ١٩١٧ تكونت 
باإلسكندرية،  المصرية  السينمائية  الشركة 
األعــمــال  رجـــال  بعض  فكر   ،١٩٢٠ عــام  وفــي 
المصريين، وفي مقدمتهم طلعت حرب في 
وضع حجر األساس لبناء مصر الصناعية، إلى 
أن تّم إنتاج أول فيلم روائي طويل عام ١٩٢٣، 
وكان  آمــون»،  عنخ  توت  بالد  فيلم «في  وهو 
تنفيذه وتصويره في مصر، وعرض بالخارج، 
ويحكي قصة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، 
وبلغت تكاليف الفيلم ١٩٠٠ جنيه، وتوالى بعد 
المنتجة  الطويلة  الروائية  األفالم  عرض  ذلك 

في مصر.
قائمة  اللبنانية  السينما  بداية  جاءت  بينما 
أن  إال   ١٩٣٠ عــــام  ـــــك  وذل فــــرديــــة  بـــجـــهـــود 
بالفشل  غالبيتها  اتــســمــت  الــمــحــاوالت  هــذه 
كـــان مــعــظــم الــمــنــتــجــيــن فــي لــبــنــان هــم من 
السينمائي  اإلنــتــاج  خــمــد  أجــنــبــيــة.  جــنــســيــات 
ــنــانــي وذلـــــك بــســبــب الـــحـــرب الــعــالــمــيــة  ــب ــل ال
 ١٩٥٢ ١٩٥٢فــــــي عــــام  ــيــة حــتــى فـــتـــرة  ــان ــث ال
وذلك  الهواء  تستنشق  اللبنانية  السينما  عادت 
فيلم  منه  أنتج  للسينما  استديوهين  بإنشاء 
الفيلمان  القى  وجسد  وقلبان  الضمير  عذاب 
فيلم  أنــتــج   ١٩٥٧ عــام  فــي  مــتــواضــعــاً  نــجــاحــاً 
مهرجان  فــي  الفيلم  هــذا  وعـــرض  أيــن  إلــى 
ذلك  في  النقاد  فيه  واُعجب  السينمائي  كان 
الوقت. حل عام ١٩٦٤ وحل معه الخير حيث 
الوطني  الــمــركــز  اللبنانية  الحكومة  أســســت 
لــلــســيــنــمــا وبــــدأت جــهــود الــلــبــنــانــيــيــن تــزدهــر 
يـــومـــاً بــعــد يــــوم، وعـــرفـــت بـــيـــروت الــســيــنــمــا 
الــصــامــتــة ثــم الــســيــنــمــا الــمــتــحــركــة. وأنــشــئــت 
فــيــهــا صـــــاالت فــخــمــة تـــمـــيـــزت بــهــنــدســتــهــا 
قسماً  الصاالت  ضّمت  وتجهيزاتها،  وأثاثها 
فترة  في  المرطبات  وتناول  للتدخين  خاصاً 
االســـتـــراحـــة. وقــّســمــت إلــــى درجــــــات: أولـــى 
وبلكون  أرضية  صالة  إلى  أو  وثالثة،  وثانية 

المقصورات. بعض  يضم 

يعتبر أن الفن عشّقه األول واألخير.. محمد الصايغ:
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متـخــوفـــة مـن دوري بجــزيرة األحـــــالم

األسكتلندية بريباك 
عن  الصايغ  محمد  الفنان  وأعرب 
سعادته لمشاركته األخيرة مع فرقة 
«بـــريـــبـــاك» الــغــنــائــيــة األســكــتــلــنــديــة، 
حفالً موسيقًيا فريًدا من نوعه ضمن 
البريطاني  المهرجان  ختام  فعاليات 
ــــذي أقــيــم  ٢٠١٥ وال فــي قــطــر لــعــام 
الحفل  وجـــّســـد  الـــريـــان  مــســرح  عــلــى 
البريطانية  الثقافتين  مــالمــح  أهـــم 
والــقــطــريــة مــن خـــالل الــتــعــاون بين 

والصايغ. األسكتلندية  الفرقة 
بهذا  جــًدا  سعيد  أنــا  الصايغ:  وقــال 
ـــعـــاون الـــفـــنـــي وهــــــذه الــمــشــاركــة  ـــت ال
ستضيف إلي كفنان شامل، خصوًصا 
ــا آخــــر في  ــًي أنـــنـــي قـــدمـــت جــانــبًــا فــن
أعشقها  التي  الموسيقى  وهو  حياتي 
أسكتلندية  فرقة  مع  سأعزف  حيث 
مميًزا،  أعتبره  شــيء  وهــو  فلكلورية 
«بــــريــــبــــاك»  فــــرقــــة  أن  خــــصــــوًصــــا 
وهي  الــعــالــم  مستوى  على  مــعــروفــة 
وفرصة  لــي  بالنسبة  مميزة  إضــافــة 
بين  الثقافي  الــحــوار  إلبـــراز  عظيمة 
ــنــدا مـــن خــــالل الــفــّن  ــل قــطــر وأســكــت

الموسيقي».
المناسبة  هـــذه  أن  الــصــايــغ  ــــد  وأّك
بين  فـــريـــًدا  مــزًجــا  للمتلقي  قــدمــت 

الـــمـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة 
ــنــديــة لــتــؤكــد  واألســكــتــل
هــي  الـــمـــوســـيـــقـــى  أن 
أرض  ال  عــالــمــيــة  لــغــة 
وأكــــد  حــــــدود،  أو  لـــهـــا 
آلتين  عــلــى  عـــزف  أنـــه 
وهــمــا الــطــنــبــورة وهــي 
آلـــــــة وتــــــريــــــة، واآللـــــــة 
الصرناي  هــي  األخـــرى 
النفخ  آالت  مــن  وهـــي 
اآلالت  أصــــعــــب  ومـــــن 
الــمــوســيــقــيــة، وهـــاتـــان 
اآللــــــتــــــان مـــــن أصـــعـــب 
الــــعــــزف،  فـــــي  اآلالت 

ـــا إلــــى أن عــمــر آلــــة الــطــنــبــورة  الفـــتً
من  وأول  ســنــة  آالف  أربـــعـــة  يــزيــد 

والــصــرنــاي  اآلشـــوريـــون،  استخدمها 
هـــي آلــــة نــفــخ بــدائــيــة تــســتــخــدم في 

الشعبية. القطرية  الموسيقى 

المواهب متعدد 
وحـــــــــــــول تـــــعـــــّدد 
مــــــواهــــــب الــــصــــايــــغ 
الــــــذي يــتــقــن عـــــدًدا 
الفنية  الــحــرف  مــن 
ــــه كــل  الـــــتـــــي تــــؤهــــل
واحــــــــدة مـــنـــهـــا ألن 
تــجــعــلــه نـــجـــًمـــا فــي 
مـــجـــالـــه، فـــقـــد أّكــــد 
ـــا  ـــًه تـــشـــاب ثــــمــــة  أن 
كبيًرا يجمع بين كل 
يقوم  الــتــي  األعــمــال 
رأى  حــــيــــث  ـــــهـــــا،  ب
عــمــلــيــة  هــــنــــاك  أن 
تجمعهم  تــكــامــلــيــة 
يتم  الــذي  الوسيط  اختلف  وإن  حتى 
الفتًا  خالله،  من  الفني  العمل  تقديم 

أصنافه،  بجميع  الفّن  يعشق  أنه  إلى 
وحــــريــــص عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة الـــحـــركـــة 
اإلبــداعــيــة بــشــكــل عــــام، ويــعــّد نفسه 
ــا جـــيـــًدا لــكــل أشـــكـــال الــفــنــون  مــتــذوًق
التي ال يعمل بها، مشيًرا إلى أنه على 
الــرغــم مــن كــونــه يــمــارس أكــثــر من 
وقته  ُجّل  يعطي  أنه  إال  إبداعي  عمل 
تركيزه،  يتشتت  ال  حتى  واحد  لعمل 
وأّكـــــــد أن عــمــلــه بـــالـــمـــســـرح هــــو مــا 
يساعده على ذلك باعتباره أبا الفنون 
من  عــدة  أشكاالً  طياته  بين  ويحمل 
ذات  في  ممارستها  يمكن  اإلبداعات 
الـــوقـــت أثـــنـــاء الــعــمــل عــلــى الــخــشــبــة، 
أحيانًا  ومؤديًا  وعازًفا  ممثالً  فيكون 
تعّدد  أن  معتبًرا  العمل،  نفس  داخــل 
المواهب في المبدع المسرحي تجعله 
العديد  يؤدي  أن  على  وقادًرا  متميًزا 
البعض  يسميه  ما  وهــو  األدوار،  من 
بالممثل الجوكر الذي يجيد أكثر من 
عــمــل عــلــى الــخــشــبــة فــي ذات الــوقــت 
لــتــعــدد إمــكــانــاتــه، ويـــضـــرب الــصــايــغ 

حيث  «مــجــاريــح»،  بمسرحية  مــثــالً 
على  والــعــزف  بالتمثيل  خاللها  قــام 
آلـــة الــصــرنــاي الــتــي تــعــّد مــن أصعب 
العزف  يحترف  وال  الشعبية  اآلالت 

الكثيرون. عليها 
ويـــضـــيـــف الـــصـــايـــغ 
موهبتي  مكنتني  كما 
الشعبية  الــفــنــون  مــن 
وإجــــــادة فــنــونــهــا من 
األغاني  بعض  تقديم 
الــتــراثــيــة كــمــؤٍد، وهو 
دوري  يــــــخــــــدم  مـــــــا 
كـــمـــمـــثـــل فــــــي كــثــيــر 
الفنية،  األعــمــال  مــن 
لــكــنــه عــــاد فـــأّكـــد أن 
إجـــــادتـــــه كـــثـــيـــًرا مــن 
عــلــى  األداء  فـــــنـــــون 
جعل  الــمــســرح  خشبة 
الــــبــــعــــض يـــعـــتـــقـــدون 

في  بـــه  يــســتــعــيــنــون  الــمــخــرجــيــن  أن 
الفنون  في  لمواهبه  التراثية  األعمال 

مشاركته  أن  موضًحا  فقط،  الشعبية 
مهرجان  مــن  األخــيــرة  النسخة  فــي 
الدوحة المسرحي بعرض تم تقديمه 
بعيد  وهــو  الفصحى،  العربية  باللغة 
تماًما عن التراث، أّكد للجميع قدرته 
العمل  يجيد  مسرحي  فنان  أنــه  عــن 

كذلك خارج نطاق المسرح الشعبي.

المسرح هو األهّم
ـــــــــد الـــــصـــــايـــــغ أنـــــــه دائــــــم  وقـــــــد أّك
ومشغول  المسرح  عالم  في  التفكير 
بــإشــكــالــيــاتــه، حــيــث كـــان يــســتــمــّد في 
بــعــض األحــــيــــان تـــصـــوراتـــه الــخــاصــة 
بالمسرح خالل أي عمل إبداعي آخر 
يــقــوم بـــه، وقــــال: إن هــوايــة الــفــنــون 
الــشــعــبــيــة بـــــدأت مــعــه مــنــذ الــصــغــر، 
المسرح  مجال  دخــل  بفترة  وبعدها 
أصبح  المسرح  لكن  باالثنين،  فتعلق 
الفنون  أبا  باعتباره  له  بالنسبة  األهم 
ويــمــكــنــه مـــن مــمــارســة الــعــديــد من 
مضيًفا:  المختلفة،  الــفــنــون  أشــكــال 
أهـــــّم مـــا يــمــيــز الـــمـــســـرح أنــــه يسلك 
طـــريـــًقـــا أكـــثـــر تــعــقــيــًدا يــعــتــمــد عــلــى 
الجمال واإلبهار أثناء مخاطبته عقل 
الجمهور واستفزاز أفكاره، وأضاف: 
بفضل اهللا وفقت في جميع المجاالت 
والسبب  طرقتها  التي 
هو أنني فنان وأعشق 
الــــفــــّن، وفـــــي الـــوقـــت 
الــمــهــام  كـــل  إن  ذاتـــــه 
اإلبــداعــيــة الــتــي قمت 
بــهــا لــم تــفــرض عــلــّي 
بــل إنني مــن أردتــهــا، 
قريبة  كانت  وبالتالي 
مـــنـــي، ولـــــم أســتــطــع 
وعن  عنها،  االستغناء 
تــــعــــلــــقــــه بــــمــــجــــاالت 
أّكــد  الشعبية  الــفــنــون 
إبــراز  هــّم  يحمل  أنــه 
الــــــتــــــراث الــــقــــطــــري، 
مؤكًدا أنه من واجب أي فنان العمل 

على حفظ تراث وطنه.

        كتب- مصطفى عبد المنعم:

بجميع  الفن  حرفة  أتقنوا  قالئل  من  واحــد  الصايغ  محمد  والموسيقي  المسرحي  الفنان 
زواياها، فهو يتميز بأدائه التمثيلي بشهادة كبار الفنانين الذين عمل معهم، ويتألق على شاشة 
التلفزيون أو على خشبة المسرح سواء كممثل أو كمصمم لالستعراضات أو كعازف أو كراقص، 

لذلك يعد واحًدا من قليلين يمكن أن نطلق عليهم لفظ الفنان الشامل.
وقد كشف الصايغ في لقائه مع البيرق أن الفن هو عشقه األول واألخير وصرح أنه يشارك 
حالًيا في مسرحية «أم حمار» التي تمثل فرقة «الوطن» المسرحية في مهرجان الدوحة 
المسرحي الذي سينطلق في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وأّكد أنه يضطلع بعدد من 
على  واإلشــراف  والموسيقى  االستعراضات  تصميم  على  يعمل  حيث  المسرحية،  في  المهاّم 

الديكور إلى جانب كونه ممثالً في العرض.

المسرح 
أبو الفنون 

ويساعدني 
على تطوير 

مواهبي 
األخرى

الفنون
 الشعبّية 

هوايتي منذ 
الصغر لكن 

المسرح تقدم 
عليها

ــى الــطــنــبــورة والـــصـــرنـــاي ــل ـــزف ع ـــع أجـــيـــد ال

تشارك أيًضا بمسرحية ورقة حب ال تنسى..ندى أحمد:

ألّقب بالجوكر لتعّدد مواهبي



ـــا ـــه ـــخـــدام ــــــــت الســـت ـــا ووق ـــه ـــت ـــف لــــكــــل وســــيــــلــــة وظـــي

وسائل التواصل وسيلة لترويج أعمالي الفنّية
أّكد دورها في حياة كّل فنان.. حسن صقر:

وداد الكواريوداد الكواري
@@widadalkawariwidadalkawari

خليفة العبيدليخليفة العبيدلي
@@khalifaphotokhalifaphoto

فاطمة الشروقيفاطمة الشروقي
@@Tota٩٠٠٠Tota٩٠٠٠

احمد المفتاحاحمد المفتاح
@almuftah@almuftah١٩٧٢١٩٧٢

محمد بن فطيسمحمد بن فطيس
@@MuhammadbFetaisMuhammadbFetais

ابداعات موجزة

أون الينأون الين
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الــــفــــنــــان الـــحـــقـــيـــقـــي كــــمــــا يـــقـــول 
يملك  وال  يــتــبــاهــى  "هـــمـــنـــجـــواي"ال 
الوقت لذلك، أنصاف الموهوبين هم 
من يــرددون طوال الوقت أنا األفضل 

أنا األعظم أنا األجمل..

التصوير الفوتوغرافي فن راق 
واالرتقاء بتصويرك لألشياء يعكس 

مدى رقي شخصيتك وذوقك.

للي يسال أنا بأي عمل ترى أنا مالي 
وال عمل هالمهرجان. 

المشاركة  الــعــروض  لكل  بالتوفيق 
بمهرجان المسرح

إنــــه فـــي حــــزن دائـــــم .. ألنــــه كتب 
فلم  الــصــخــور..  على  الحزينة  أوقــاتــه 
تختفي ولــيــس فــي فـــرح دائـــــم.. ألنــه 
الــرمــال..  على  السعيدة  أوقــاتــه  كتب 

فمسحتها الرياح

ليتني من قبل ال أحبه أقفيت..
كان العيون من الدموع استراحت

قضيةقضية

وحـــول اســتــخــدامــه الــتــويــتــر، قـــال صــقــر إن 
طبيعة التويتر ال تسمح بالكثير من الكالم، 
ولذلك ينحصر استخدامي في كتابة إعالن 
بعض  ونــشــر  واألدعـــيـــة  الفنية  أعــمــالــي  عــن 
من  تنفع  قد  التي  الجميلة  والحكم  األمثال 

يقرؤونها .
كــمــا أوضـــح أنـــه يتصفح الــفــيــس بـــوك مــرة 
عن  يومياته  في  ويكتب  يوم  كل  مرتين  أو 
أسماء  ويــذكــر  انتهائها  بعد  الفنية  أعــمــالــه 
من  صــورة  ويضع  بالعمل  معه  المشاركين 

العمل.
وأمــــا الـــواتـــس آب فـــأّكـــد صــقــر أنـــه يحظى 
في  أصدقائه  معظم  ألن  األكبر،  باهتمامه 
العمل ومن أيام الجامعة وفي الوسط الفني 
إلى  مشيًرا  آب،  الواتس  عبر  معه  يتفاعلون 
المجموعات «  من  الكثير  على  مشترك  أنه 
الــجــروبــات» على الــواتــس ودائــًمــا ما يحدث 

التفاعل في هذه المجموعات.
وأشــار حسن صقر إلى أنه يحرص على أال 
تكون استخدامات مواقع التواصل االجتماعي 
يكون  أن  على  يــحــرص  بــل  متشابهة،  كلها 
لذلك  الخاص،  استخدامه  منها  واحدة  لكل 
فــهــو يــســتــخــدم الــســنــاب شــــات فـــي أوقــــات 
الشباب  مــع  فــأصــور  التصوير،  أثــنــاء  الــراحــة 

المشاركين معي باألعمال، ونحن نتمازح أو 
نأكل وإذا ما كنت في مهرجان أصور بعض 
الصور التي ال تلتقطها عدسة المصورين أو 
بي،  الخاصة  التكريم  للحظات  فيديو  أعمل 
مــثــل مــا فــعــلــت بــمــهــرجــان أبــوظــبــي لحظة 
الشيخ  قصر  دخولي  ولحظة  الفيلم  تكريم 
زايد بأبوظبي وغيرها من األمور التي أحّب 
أن ألتقطها. وتابع صقر فأنا أحب أن أصور 
الــلــحــظــات الــعــفــويــة الــتــي هــي خــــارج العمل 

وأنزلها عبر السناب شات.
حدثت  التي  الطريفة  المواقف  بعض  وحول 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  خالل  من  معه 
قـــال صــقــر فــي ليلة الــعــرض قــبــل األخــيــرة 
من  عدد  جاءني  نجوم،   ٥ خرابة  لمسرحية 
الشباب بعد انتهاء العرض يريدون التصوير 
مني  تقتربون  ال  ممازًحا  لهم  فقلت  معي، 
ألن رائــحــتــي لــيــســت عــلــى مـــايـــرام بــخــالف 
رائـــحـــتـــكـــم الــجــمــيــلــة، فــفــوجــئــت بــشــخــص 
منهم ذهب وعاد بقارورة عطر مميز جًدا 
ويــهــديــنــي إيــاهــا فــحــاولــت إفــهــامــه أنــنــي ما 
قصدت إال الممازحة معهم، فأصّر علي أن 
آخذها كهدية، فشكرته على ذلك وصورت 
اإلنستجرام،  على  ووضعتها  العطر  زجاجة 
وقصصت ما حدث معي من صاحب العطر 

وتمنيت لو أعرفه كي أشكره وأرّد له الهدية 
األول  ســاريــن  بــأمــريــن  فتفاجأت   . بمثلها 
وعرفني  إضافتي  طلب  العطر  صاحب  ان 
بــنــفــســه، والــثــانــي أن أحـــد أصــدقــائــي منذ 
حصل  بموقف  ذكرني  العمل  وفي  الجامعة 
على  يحصل  أن  يتمنى  كــان  أنــه  وهــو  معه 

نوع خاص من العطر ال يوجد إال بلندن، 
له  أحضرت  لندن  إلى  ذهبت  وعندما 

هذا العطر الذي يحبه، ففرح به جًدا، 
فإذا به يفاجئني بأن هذا العطر هو 

نــفــس الــعــطــر الــــذي أهــديــتــه 
وقال  لندن،  من  إيــاه 

ــــمــــا فـــعـــلـــت  ــــل مــــث
ـــخـــيـــر مــعــي  ال
لــك  اهللا  رّد 
صــــــنــــــيــــــعــــــك 
خـــــــيـــــــًرا مـــن 
جـــــــــــــــنـــــــــــــــس 
عــــــــمــــــــلــــــــك، 
لتلك  فكانت 
ـــــمـــــات  ـــــكـــــل ال
القوي  وقعها 
عـــلـــى نــفــســي 

في حينها.

زة ا ا ا

«عنكبوت» منصة إلكترونّية للمبدعين المحليين
المحليين  للمبدعين  يتيح  رائــد  مــوقــع  هــو  عنكبوت 
للمواهب  رائع  منبر  أنه  كما  المهنية،  بحياتهم  االرتقاء 
الجيل  تحفيز  عــلــى  عنكبوت  سيعمل  الــنــاشــئــة.  الفنية 
ــثــبــت الــتــزامــنــا  الـــقـــادم مـــن الــمــنــتــجــيــن الــثــقــافــيــيــن وي
بــالــمــشــهــد اإلبـــداعـــي الــمــزدهــر فــي دولـــة قــطــر، حيث 
سيتم إطــالق الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي فــي وقــت الحــق من 

العام. هذا 
وســيــمــكــن الــمــوقــع الــفــنــانــيــن والــمــصــمــمــيــن مــشــاركــة 
باإلضافة  االنترنت،  شبكة  على  الجمهور  مع  أعمالهم 
ـــداء رأيـــه حــولــهــا وتحفيز  إلــى دعـــوة هــذا الــجــمــهــور إلب
الـــنـــقـــاش. وبـــذلـــك يــســتــفــيــدون مـــن عــــرض أفــكــارهــم 
وبــنــاء صــــورة شــخــصــّيــة لــهــم مــع شــريــحــة واســعــة من 
كما  الــفــن،  أوجـــه  مختلف  تــجــاه  الــمــتــحــمــس  الــجــمــهــور 
ســيــســاعــدهــم عــنــكــبــوت أيــضــاً عــلــى تــنــظــيــم مــعــارضــهــم 

سيربطهم  كــمــا  لــتــمــويــلــهــا،  مــصــادر  وإيـــجـــاد  الــخــاصــة 
الجميع  والــخــارج.  قطر  فــي  المتاحة  الــعــرض  بقاعات 
أو  نشطين  مساهمين  كانوا  ســواء  للمشاركة،  مدعوون 
موقع  سيصبح  الوقت،  مرور  ومع  فقط،  للموقع  زوارا 

الجديدة. لألفكار  رائعاً  مصدراً  عنكبوت 
سيعمل  الــجــديــد  الــمــوقــع  أن  قــطــر  مــتــاحــف  وأعــلــنــت 
الثقافيين  المنتجين  مــن  الــقــادم  الــجــيــل  تحفيز  عــلــى 
اإلبــداعــي  بــالــمــشــهــد  قطر-  -متاحف  الــتــزامــنــا  ويــثــبــت 
مصدًرا  سيكون  أنــه  ــدوا  وأّك قطر،  دولــة  في  المزدهر 
للفنانين  سيمكن  حــيــث  الــجــديــدة،  اإلبــداعــيــة  لــألفــكــار 
شبكة  على  الجمهور  مع  أعمالهم  مشاركة  والمصّممين 
اإلنترنت، باإلضافة إلى دعوة هذا الجمهور إلبداء رأيه 
عرض  من  يستفيدون  وبذلك  النقاش،  وتحفيز  حولها 
أفكارهم وبناء صورة شخصّية لهم مع شريحة واسعة 

الفن. أوجه  مختلف  تجاه  المتحّمس  الجمهور  من 
اإللكتروني:  موقعها  على  قطر  متاحف  إدارة  وقالت 
لجيل  ثقافًيا  محفًزا  نكون  أن  هو  كمؤسسة  هدفنا  إن 
ــمــثــل طـــمـــوًحـــا كــبــيــًرا  ــمــبــدعــيــن، وهـــــذا يُ جـــديـــد مـــن ال
األثرّية  والمواقع  المتاحف  من  كمجموعة  مًعا  سنحققه 
قطر  لــرؤيــة  الثقافية  األهـــداف  تحقيق  فــي  للمساعدة 
رؤيتنا  مع  أيًضا  الهدف  هذا  ويتماشى   ،٢٠٣٠ الوطنية 
الثقافي  القطاع  ودعــم  وتعزيز  تطوير  وهي  الخاصة، 

المستويات. أعلى  على 
أن  على  وحريصون  عازمون  نحن  الموقع:  وأضــاف 
والثقافّية  الفنّية  التجارب  ومصدر  منشأ  قطر  تصبح 
على  الخاص  تأثيرنا  تعزيز  في  يساهم  وهذا  والتراثّية، 

وَعملنا. لرؤيتنا  اآلخرين  فهم  عملية  ويُسّهل  العالم 

كتب- محمود الحكيم:

أّكد حسن صقر أّن وسائل التواصل الحديثة مهّمة لكّل فنان، 
مشيًرا إلى أنه يستخدم كل وسائل التواصل االجتماعي التفاعلية 
مــثــل، اإلنــســتــجــرام، الفيس بـــوك، الــســنــاب شـــات، الــواتــس آب، 
وغيرها، مشيًرا إلى أن كل واحد منها له استخدام مختلف عن 
الفنية  أعمالي  عن  اإلعالن  في  أستخدمه  فاإلنستجرام  اآلخر، 
من مسرحيات أو أفالم قصيرة أو مسلسل تلفزيوني أو إذاعي، 
داخــل  المختلفة  بالمهرجانات  مشاركاتي  عــن  فيه  أعلن  كما 
للمتابعين  أخباري  أخر  عرض  في  ينفعني  فهو  قطر،  وخارج 
لـــي، وأضــــاف صــقــر إن لــإلنــســتــجــرام اســتــخــداًمــا آخـــر مــفــيــًدا 
بالنسبة له، وهو أنه يضع عليه عدة مقاطع من أعماله الفنّية 
تلخص الدور الذي يقوم به، وضرب مثاالً على ذلك بمسرحية 

جنية،  دخلته  الــذي  سالم  دور  فيها  يــؤدي  كان  التي  الطنبورة 
فأولى  الشخصية،  تطور  تبين  صور  عّدة  أنزلت  صقر:  ويقول 
الصور لشخص يمسك بآلته الموسيقية ويغني منسجًما، وهذا 
بعدما  الثانية  والــصــورة  فيه،  الجنية  دخــول  قبل  كــان  المشهد 
دخلت فيه الجنية، وهو ممسك باآللة هائًما، غارًقا في الحّب، 
والصورة الثالثة وهو متعصب غاضب ال يريد الجلوس مع أحد، 
والصورة الرابعة بعدما تمكنت منه الجنية وراح يصدر حركات 
أضع  فكنت  ألعلى،  مقلتاه  وتنقلب  عيناه  وتجحظ  عادية  غير 
الــدور  تــصــور  المتابعون  يستطيع  حتى  الطريقة  بــهــذه  الــصــور 
وأخذ فكرة عامة عنه، وهو ما قد يشجعهم لحضور المسرحية 
أو  اليوتيوب  عبر  يتابعونها  أو  أخرى  مرة  عرضها  أعيد  ما  إذا 

يتواصلون معي وأوزع عليهم نسًخا منها.

ـــا ـــه ـدام
رفه كي أشكره وأرّد له الهدية 
األول  ســاريــن  بــأمــريــن  جأت 
وعرفني  إضافتي  طلب  عطر 
نــي أن أحـــد أصــدقــائــي منذ 
حصل  بموقف  ذكرني  العمل 
على  يحصل  أن  يتمنى  كــان   

 العطر ال يوجد إال بلندن،
له  أحضرت  لندن  إلى  ت 

ي يحبه، ففرح به جًدا، 
ي بأن هذا العطر هو 

لــــذي أهــديــتــه
وقال   ،

لـــت 

الــدور  تــصــور  متابعون 
عهم لحضور المسرحية 
أو  اليوتيوب  عبر  عونها 

.

الجمهور هجر المسرح 
بعد إلغاء التربية المسرحية



ــــــرؤى والــــشــــهــــادات حــول  تـــعـــددت ال
الــمــرأة فــي كــل أنــمــاط اإلبــــداع مــن شعر 
بعضها  وفلسفة،  وتشكيل  وموسيقى  وســرد 
جــــاء عــمــيــقــا ونـــاضـــجـــا، وبــعــضــهــا مــتــحــامــال ومــنــحــازا 
المرأة  ظلت  العديدة  الكشوفات  هــذه  ورغــم  وضيقا، 

سرا مستغلقا، وعصيا، ومثار بحث دائم.
وفـــي تــجــربــتــي «عـــبـــاءة الـــوحـــدة والــتــعــدد» أحـــاول 
تقديم صورة المرأة من مدخل فني جمالي، بتوظيف 
العالمات التي تضئ جوهر المرأة ومظهرها من عدة 

زوايا خاصة بإيقاعها االجتماعي وسيرتها الوجودية.
اخـــتـــرت الــعــبــاءة كــمــســرح مــتــنــقــل لــتــجــربــة الــمــرأة 

وتقدم  الــخــاص  نشيدها  داخــلــه  فــي  تعزف  الــوجــوديــة، 
رسائلها االجتماعية للعالم الخارجي.

اخترت العباءة، ألنها جزء أصيل من نظام الزي في 
بالد الخليج التي انتمي إليها، وفي بالد أخرى، ألصوغ 
سيرة التعدد والتنوع اإلنساني الذي يحويه هذا العنصر 
الـــواحـــد الــمــتــشــابــه»الــعــبــاءة»، مــوظــفــة فــنــون الــكــوالج 
والتصوير وجماليات الموضة،ألعيد بناء حكاية التعدد 

داخل عباءة الوحدة.
المعرض،  لهذا  الناظمة  األساسية  الفكرة  إلى  دليلي 
الــدارج  الفكر  مــن  استقيتها  والــتــعــدد»  الــوحــدة  «عــبــاءة 
فــي األمــثــال عــن»اخــتــالف أصــابــع الــيــد الــواحــدة» رغم 

سيجد  لذلك  واحـــدة،  وروح  واحــد  جسد  إلــى  انتمائها 
الرائي في هذا المعرض تجليا لهذه الفكرة، التي تسعى 
الختراق الفكرة السائدة عن تشابه النساء، وعن وحدة 

جوهرهن.
إن فكرة التشابه المهيمنة في النظر إلى المرأة، هي 
الثقافة  في  مهيمنا  ظل  وعميم  كبير  ضالل  من  جزء 
أيديولوجية  مــقــوالت  لطرح  هنا  أسعى  وال  اإلنسانية، 
في نقد هذه الرؤية، بل أسعى لتقديم مقاربة جمالية 
فنية إنسانية، تكشف عن الغنى الهائل في عوالم المرأة 

االجتماعية والوجودية.
رغــم وحـــدة اإلطـــار فــي هــذا الــمــعــرض الـــذي تمثله 
بشكل  مختلفة  عــوالــم  سيجد  الــرائــي  أن  إال  الــعــبــاءة، 
جذري، يشكل كل منها عالما قائما بذاته، يشكل بعضها 
نماذج لهيمنة الخطابات الذكورية في صياغة وتشكيل 
والتمرد  للخروج  نموذجا  بعضها  ويمثل  المرأة،  هوية 

عــلــى األطــــر الــمــتــعــارف عــلــيــهــا، وأخـــــرى تــكــشــف عن 
االنسجام والتناغم مع الرسائل البيولوجية واالجتماعية.
الــرجــل/ شخصية  مــع  تتماهى  وأخـــرى  والثقافية، 

الذكر، وأخرى تنشد االستقالل التام .
إن فكرة تسليع المرأة تمثل أحد الخطابات القديمة 
المتجددة بتجدد الصراع في هذه الحياة، ويعمل جانب 
من هذا المعرض إلضاءة هذه الفكرة، بمعالجة جمالية 
غير شعارية، تبحث عن الناظم والصلة، والحبل السري 

الذي يبدأ من المرأة وينتهي في كل الوجود اإلنساني.
وأتمنى بهذه المساهمة أن أقدم إضافة إلى الجهود 
وتــأويــل  تفسير  عــن  البحث  فــي  قــدمــت  الــتــي  الثقافية 
ألحـــوال الــمــرأة فــي حــال الــفــرادة والــتــعــدد، وفــي حال 

االستقاللية واإللحاق.
وبين المعنى والشكل، تجري أنهار األسئلة من أجل 

اإلنسان، وله وبه.

الدوحة- البيرق

فعالية  الوطنّية  قطر  مكتبة  تنّظم 
الذي  التراثية  للمجموعة  المفتوح  اليوم 
ــعــقــد هــــذا الـــعـــام تــحــت شــعــار «وقــــٍت  يُ
الفعالية،  هــذه  تنظيم  ويــأتــي  ِقــَضــى». 

في  أيــام،  ثالثة  لمدة  ستُقام  التي 

الرامية  الوطنية  المكتبة  رســالــة  إطـــار 
إلى مّد جسور المعرفة بين تراث دولة 
قطر ومستقبلها واحتفاًء باليوم العالمي 

لآلثار.
وســــتُــــســــلــــط هــــذه 
الــــفــــعــــالــــيــــة 
الــــضــــوء 

على تاريخ دولة قطر وعلى الُمقتنيات 
الثمينة التي تضمها المجموعة التراثية. 
على  االطــالع  فرصة  للزّوار  ستُتيح  كما 
مــجــمــوعــة هــامــة مــن الــوثــائــق الــنــادرة 
تطور  مراحل  حول  عرضها  سيتّم  التي 
تــاريــخ  مــن  وجـــوانـــب  الــعــربــّيــة  السينما 

المنطقة.

الجهود  ضمن  الفعالية  هذه  وتندرج 
الــمــســتــمــّرة الــتــي تــبــذلــهــا مــكــتــبــة قطر 
قطر  مؤّسسة  رســالــة  لتعزيز  الوطنّية 
الرامية إلى إطالق قدرات اإلنسان وبناء 

ُمجتمع معتّز بُهويته وتراثه وثقافته.

 ١٢٠ بـــمـــشـــاركـــة 
فــــيــــلــــمــــا ,يـــنـــطـــلـــق 
مــهــرجــان األطــفــال 
الــدولــي  السينمائي 
فــــــــــــــــي دورتــــــــــــــــــــــه 
الــحــالــيــة لــهــذا الــعــام 
الـــخـــمـــيـــس الــــقــــادم 
فـــي جــمــيــع صـــاالت 
ســيــنــمــا فـــوكـــس في 
اإلمـــــــــــــارات ,حـــيـــث 
المهرجان  يــعــرض 
األفــالم  من  مزيجاً 
المقدمة من طالب 
الــمــدارس فــي دولــة 
اإلمـــــــــــــارات والــــتــــي 
يصل عددها إلى ٥٣ 
فــيــلــمــاً، فـــضـــًال عن 
٧٦ فيلماً من جميع 

أنحاء دول العالم.
ويـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــدف 
مــهــرجــان األطــفــال 
الــدولــي  السينمائي 
المواهب  تنمية  إلى 
الـــشـــابـــة فــــي قــطــاع 
صناعة األفالم ، مع 
الــعــمــل عــلــى إعــــداد 
مــعــيــار مــعــتــرف به 
لــلــتــمــيــز في  دولــــيــــاً 
األفـــــــالم وأشـــرطـــة 
الـــفـــيـــديـــو لــألطــفــال 
وســـــــيـــــــتـــــــم خـــــــالل 
الــمــهــرجــان عــرض 
افـــــضـــــل إنــــتــــاجــــات 
ـــتـــرفـــيـــه الـــعـــائـــلـــي  ال
أمـــام الــجــمــهــور في 
أبــــريــــل   ٢٥ و   ٢٤
وســــتــــكــــون   ٢٠١٥
حصرية  الـــعـــروض 
لــلــمــدارس ,عــلــى أن 
يــخــتــتــم الــمــهــرجــان 
بــــــحــــــفــــــل تـــــــوزيـــــــع 
مايو   ٢ فــي  الجوائز 

. ٢٠١٥

١٢٠ فيلما 
بمهرجان 

األطفال 
السينمائي

مكتبة قطر تحتفي بالتراث القطري

أبيات قطرية

الّذكرياُت بدهِر البعِد تروينا..

دى فينا.. واألُمنياُت لها رجُع الَصّ

حيناً تَسيُل وتروي بالّلقا أَمالً..

تفيُض في القلِب تُجري دمَعنا حينا..

وللحنيِن شموٌع في جوانِحنا..

تُضيُء أياَم وصٍل كان يحوينا..

وصٌل تسامى بُِطهِر الَقلِب وانتشَقْت..

ياِحينا.. ُروُح الُمِحِبّ بِلقياُه الَرّ

هاَمْت بُِحٍبّ رقى األَفالَك منبَُعُه..

وُق َقد فاَق الَمواِزينا.. قلٌب بِه الَشّ

بُر فيِه يكاُد البيُن يُنِفُدُه.. والَصّ

ُل كاَد البعُد يُفنِينا.. لَوال التَّوُكّ

هِر عامرٌة.. َشوٌق لداٍر طواَل الَدّ

ينا.. ْت بأرجائِها اإليماَن والِدّ َضَمّ

َرها.. تِلَك الَمِدينَُة رُبّ العرِش َطَهّ

مثوى الذي ِمن نَِميِر الَحِقّ يسِقينا..

ْت لَُه ُحُجُب األَزماِن وانبَعثَت.. ُشَقّ

هِر تَهِدينا.. أنواُر هديِِه عبَر الَدّ

َفرٌض َهواُه وُحُبّ الناِس ناِفلٌَة..

ُهواُه ِمن َغَضِب الجّباِر يُنِجينا..

َمن طاَعُه َقد أطاَع اَهللا فاَز وَمن..

هَر ِمسكينا.. يعِصي ُهداُه يعيُش الَدّ

مَحّمٌد خيُر َمن داَس الثَّرى بَشراً..

هَر آمينا.. ياَرِبّ صِلّ عليِه الَدّ

شعر / محمد السادة

شوق إلى 
المدينة
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الدوحة- [: 

يــنــظــم مــتــحــف الــفــن اإلســـالمـــي جــــوالت على 
اإلنــــتــــرنــــت يــصــطــحــب فـــيـــهـــا الـــــــــزوار بـــجـــوالت 
ــــع الــقــطــع الــمــعــروضــة في  إلــكــتــرونــيــة عــلــى روائ
ــــارات ميدانية  الــمــتــحــف، هـــذا بــاإلضــافــة إلـــى زي
الــزوار  خدمات  موظفو  سيقوم  حيث  للمتحف، 
القاعات  في  أو  االستقبال  قسم  في  المتواجدون 

بمساعدة الزوار في إيجاد القطع.
المتحف  ينظمها  الــتــي  الـــجـــوالت  بــيــن  ومـــن 
الزوار  خاللها  يطلع  والتي  الفن  في  العلوم  جولة 
العلماء  قدمها  التي  والمساهمات  اإلنجازات  على 

المسلمون للحضارة اإلنسانية على مّر التاريخ.
وفي هذا اإلطار ينظم المتحف أيضاً جولة على 
أهم القطع وتركز على عشر روائع من مجموعة 
مقتنيات المتحف، وتلقي الضوء على أهم مبادئ 
العائلية  الــجــوالت  هناك  كذلك  اإلســالمــي.  الفن 

والـــجـــوالت اإلرشـــاديـــة الــمــجــانــيــة والــتــي تتناول 
الساعة  أربــعــاء  يــوم  كل  الفن  في  العلوم  موضوع 
أهم  على  جــوالت  تكون  حين  في  الظهر،  بعد   ٢
القطع أيام الخميس والسبت الساعة ٢ بعد الظهر. 

متحف الفن ينظم جوالت العلوم

القاهرة - إبراهيم شعبان:

التكفير  جريمة  من  أبشع  هناك  ليس 
وال أســـهـــل مــنــهــا فـــي عــالــمــنــا الــعــربــي، 
فطالما أنت تفكر إذن فأنت كافر إلى أن 

يثبت العكس!.
حـــول هـــذه األفــكــار صـــدر حــديــثًــا عن 
كتاب  بــالــقــاهــرة  للكتاب  الــعــامــة  الهيئة 
العقل  تكفير  العشوائي..  النظام  «ثقافة 
غالي  د.  الراحل  للناقد  التكفير»  وعقل 
شكري والذي جاء في وقته حيث تحتاج 
اآلن  قــراءتــه  تعيد  أن  الــعــربــيــة  الــثــقــافــة 
الظالم  مــعــارك  تقييم  لتعيد   ٢٠١٥ فــي 

والتكفير التي تجتاج مجتمعاتها؟!.

من  صفحة   ٣٢٦ نحو  في  يقع  الكتاب 
القطع المتوسط ويتناول قضية واضحة 
ــنــويــر فـــي مــواجــهــة الــجــهــل»  ــت وهــــي «ال

و»النهضة في مواجهة الظالمية»
إن  كتابه:  في  شكري  غالي  د.  فيقول 
جديدة  حيلة  يكن  لــم  اآلخــريــن  تكفير 
كل  في  التقليدية  الحيلة  هو  بل  للقمع، 

زمان ومكان منذ قديم األزل.
ضد  ســـالح  وســلــعــة،  ســـالح  فالتكفير 
السائد  عــلــى  الــتــمــّرد  فــي  يفكر  مــن  كــل 
والمعتمد والمعترف به، وسلعة لكل من 

يطلبها ضد معارضيه.
أول  والــرســل  األنــبــيــاء  أن  إلــى  ويشير 
النبى  أن  حتى  بالكفر  اتُهموا  من  وأكبر 

بالوصايا  عــاد  حين  السالم  عليه  موسى 
قومه  وجــد  ــتــوراة،  ال تــروي  فيما  العشر 
يــعــبــدون األوثـــــان الــذهــبــيــة، فــبــادر إلــى 
الوصايا  عليها  كتبت  التي  األلــواح  تحطيم 
وحــيــنــذاك اتــهــمــه الــيــهــود بــالــكــفــر حين 

حّدثهم عن اإلله الواحد.
الوسيط  العصر  إلــى  التكفير  واستمر 
بــــيــــن الــــمــــؤمــــنــــيــــن، ومــــــأســــــاة الــــحــــالج 
والــســهــروردي مــن أســطــع األمــثــلــة على 

النتائج الدامية للعنة التكفير.
وكــمــا يــقــول غــالــي شــكــري فــي رصــده 
لتبعات وتداعيات جريمة التكفير في كل 
المظالم  أكبر  فإن  فكر،  كل  ومع  عصر 
كانت  التكفير  باسم  البشري  التاريخ  في 

محاكم التفتيش التي أقامتها الكاثوليكية 
وكانوا  األوروبــيــة،  الوسطى  العصور  في 
بحثًا  مــجــاًزا  ال  فعالً  «الــصــدور  يفتحون 
والنساء  الشيوخ  ويقتلون  اإليــمــان!،  عــن 
واألطفال باسم المسيح، ويبيعون صكوك 
الــغــفــران لــلــنــاس الــبــســطــاء حــتــى يفلتون 
للمعارضين،  المنصوبة  الــمــحــارق  مــن 
ويبيعون األمتار المربعة والقراريط في 

الجنة لمن يفكر في النجاة!.
ولـــم يــنــتــه الــتــكــفــيــر بــســقــوط الــعــصــور 
واألنــظــمــة الــتــي مــارســتــه بــل امــتــد لكل 
عـــصـــر، وكـــــان لــلــعــالــم الـــعـــربـــي نصيب 
األســد في أن يــرث كل ما هو سلبي في 
والحديثة.  القديمة  اإلنسانية  الــتــجــارب 

«ثقافة النظام العشوائية» يرصد تبعات «تهمة التكفير»

ل ا ال ة ان ال ة ا ش اإل ال ال

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

للناقد د. غالي شكري

عباءة الوحدة و التعدد

أمل العاثم
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