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مبدعو العرب

سعود السنعوسي  
كــاتــب وروائــــي كــويــتــي عــضــو رابــطــة األدبــــاء فــي الــكــويــت ورابــطــة الصحفيين 
البامبو،  العربية عن روايته ساق  للرواية  العالمية  بالجائزة   2013 الكويتيين، فاز عام 
بين  اختيرت من  الخليج. وقد  األجنبية في دول  العمالة  تتناول موضوع  وهي روايــة 
133 رواية مقدمة لنيل الجائزة، ويكتب في جريدة القبس الكويتية، وقد سبق أن نشر 
قصة »البونساي والرجل العجوز« التي حصلت على المركز األول في مسابقة القصص 
وقد  العربية.  سي  بي  بي  مع  بالتعاون  الكويتية  العربي  مجلة  تجريها  التي  القصيرة 
سبق أن نشر رواية »سجين المرايا« التي فازت بجائزة ليلى العثمان إلبداع الشباب في 

القصة والرواية في دورتها الرابعة.

            الدوحة - البيرق:

األثرية  المعالم  الوجبة من أهم  قلعة 
الــقــطــريــة ويــذهــب بــعــض الــلــغــويــيــن إلــى 
القول بأن كنية القلعة من الكلمة العربية 
النقرة في الصخر  »الوقبة« والتي تعني 
التي يتجمع بها الماء، والبعض من هذه 
من  كثيرا  ليستوعب  عميقا  يكون  النقر 
الوجبة  اسم  اشتقاق  على  والدليل  الماء، 
من »الوقبة« كونها روضة تبعد ما يقرب 

من 15 كم جنوب غرب مدينة الريان.
ومن اإلشارات التاريخية لقلعة الوجبة 
مــا أشـــار إلــيــه لــوريــمــر فــي كــتــابــه )دلــيــل 
الخليج( بأنها تقع على بعد حوالي 13 كيلو 
مترا غربي الدوحة وهي حديقة مسورة 
بـــرج ومسجد  وبــهــا  جــاســم  بــن  لخليفة 
ومضرب خيام وبها ثالثة آبار على عمق 

سبع قامات ٧م مياهها عذبة.
ويـــذكـــر الــشــيــبــانــي فـــي كــتــابــه )إمــــارة 
والــحــاضــر(  الــمــاضــي  بين  العربية  قطر 
الريان  الوقبة روضــة تبعد ٦ كم عن  أن 
الشيخ حسن  يسكنها  وكــان  الجديد غربا 
بــن عــبــداهلل آل ثــانــي وبــهــا قــصــر قديم 
ونــحــو عــشــرة بــيــوت لــلــبــدو وكـــان يطلق 
يقرب  مــا  بعد  وعلى  صبحا  قصر  عليه 

من عشرين كم غرب الدوحة.

وقد شهدت هذه القلعة أحداث موقعة 

شهيرة حدثت بين الشيخ جاسم بن محمد 

بن ثاني والوالي التركي محمد حافظ باشا 

، في 3 أبريل 1٨٩3 واستطاع جاسم وأهل 

قطر هزيمة الوالي وجنده.

وقـــد ذكـــر الــمــؤســس الــشــيــخ جــاســم في 

إحدى قصائده موقعة الوجبة:

من قصر صبحا قبل مطلع شمسها

الين غابت في شفق األسحار

من )ديوان الشيخ جاسم، دت،ص٨0(

ورغم أن هذه المعركة خالدة في تاريخ 

الــفــاصــلــة لمعركة  الــمــوقــعــة  قــطــر ولــكــن 

الــوجــبــة جـــرت أحــداثــهــا عــنــد مــوقــع قلعة 

الشقب  مربط  موقع  في  المندثر  الشقب 

للخيل حبيب رحمان 2005، ص 10٨(.

ويـــصـــف قــــورشــــون فــــي الـــحـــديـــث عــن 

ـــه بــعــد أن أمـــر الــقــائــد  مــعــركــة الــوجــبــة أن

الدوحة  مــن  »بالتحرك  جــنــوده  العثماني 

صوب قلعة الوجبة واالستيالء على ما بها 

وصل  ساعتين  مسيرة  وبعد  أسلحة  مــن 

الجنود إلى قلعة متهدمة تسمى الشوبيكة 

باالستراحة  أمـــرا  لهم  فأعطى  )الــشــقــب( 

)قورشون ،13٩، 200٨( وأرسل مجموعة 

الــوضــع عند قلعة  مــن جــنــوده الستكشاف 

الوجبة فدحرهم القطريون وتبعوهم إلى 

اضطر  مما  عليهم  انتصروا  حيث  الشقب 

األتــراك إلى االنسحاب إلى قلعة في البدع 

)أو الدوحة(.

حـكـاية مـكان

            كتب - مصطفى عبد المنعم :

األسماء  من  واحد  إبراهيم  حسن  الفنان 
القطرية،  الفنية  الحركة  تاريخ  في  المهمة 
بــدايــاتــه كــانــت عــبــارة عــن نــشــاط مــدرســي 
بــدار  طالبا  كــان  حينما  المسرح  مجال  فــي 
المسرحية  الفرقة  في  وشــارك  المعلمين، 
والثقافية  الفنية  األنشطة  تقدم  كانت  التي 
األنصاري،  اهلل  عبد  محمد  األستاذ  بقيادة 
أول أعماله المسرحية هو »صقر قريش«.

إلى  بــالــذكــريــات  عــاد  بالبيرق  لقائه  فــي 
تــلــك األيـــام واســتــرجــع كــيــف كــانــوا يقومون 
لقلة  نـــظـــًرا  الــنــســاء  أدوار  بــتــمــثــيــل  وقــتــهــا 
وجـــــود الــعــنــصــر الــنــســائــي الـــقـــطـــري وفــقــا 
للعادات والتقاليد، ويقول: بعد إنشاء فرقة 
الــقــطــري وأيـــًضـــا بــقــيــادة محمد  الــمــســرح 
عـــبـــداهلل األنـــصـــاري ونـــظـــًرا لــقــلــة الــعــنــصــر 
تمثيل  إلـــّي  أســنــد  الــوقــت  ذلــك  فــي  النسائي 
عانس  بمسرحية  وذلــك  نسائي  عنصر  دور 
لــلــمــؤلــف الــفــنــان عـــبـــداهلل أحـــمـــد وإخـــــراج 
أول  هـــذا  وكـــان  كــمــال محيسي  الــمــرحــوم 
فرقة  تأسيس  عن  لإلعالن  مسرحي  عمل 
بحضور  االفتتاح  وكــان  قطرية،  مسرحية 
ســـعـــادة عــلــي األنـــصـــاري رحــمــه اهلل وزيـــر 
آنــذاك. بعدها  االجتماعية  والشؤون  العمل 
تـــوالـــت األعــــمــــال الــفــنــيــة ســـــواء فـــي مــجــال 
الــمــســرح حيث شــاركــت فــي عــدد كبير من 
المسرحيات من بينها صقر قريش، عانس، 
خــــارج مـــن الــجــحــيــم، مـــن طـــول الــغــيــبــات، 
الملك،  يــمــوت  أن  بعد  الــمــزدوجــة،  القصة 
عـــام1977م  هاملت  دور  وقــدمــت  هاملت 

المسرحية. العالي للفنون  المعهد  في 
أمــا فــي مــجــال الــتــلــفــزيــون فــقــد شــاركــت 
اهلل،  أحــبــاب  الطريق،  أيــن  مسلسالت:  فــي 
الـــفـــنـــار، جــمــيــلــة، أحـــــالم الــبــســطــاء، عــيــال 

العديد  اإلذاعـــة قدمت  وفــي مجال  الــذيــب. 
من األدوار في المسلسالت اإلذاعية آخرها 
الكريم  عبد  فرج  الفنان  حياة  عن  مسلسل 
للكاتب جاسم صفر وإخراج سيار الكواري، 
وقــمــت بــمــســاعــدة الــمــرحــوم الــفــنــان فــوزي 
الــخــمــيــس فــي الــمــســلــســل اإلذاعـــــي »الــخــمــار 
على  عــمــلــت  كــمــا  1978م،  عـــام  الــمــمــزق« 
ثالثين  من  مكون  لألطفال  مسلسل  إخــراج 
عام  الفني  واإلنتاج  الدوحة  الستديو  حلقة 
1979م وقمت باإلشراف العام على اإلذاعة 
واألهــداف  االستراتيجية  ووضع  المدرسية 

لهذا المشروع الذي لم ير النور حتى اآلن.
وعـــن أهـــم الــمــحــطــات فــي حــيــاتــه يقول 

الــفــنــان حــســن إبــراهــيــم: إن تــولــيــه رئــاســة 
التربية  بـــوزارة  المسرحية  التربية  توجيه 
والــتــعــلــيــم كــــان مــحــطــة مــهــمــة فـــي حــيــاتــه 
التقنيات  إدارة  مدير  منصب  توليه  وأيًضا 
ذلك  في  ساعدنا  الذي  األمر  وهو  التربوية 
الــحــيــن بــتــأســيــس أرضـــيـــة واســـعـــة لــلــنــشــاط 
المسرحي والفني من خالل إيجاد العناصر 
الــطــالبــيــة الــقــطــريــة ووضـــــع اســتــراتــيــجــيــة 
في  بهم  لالرتقاء  بأيديهم  واألخــذ  للتفاعل 
ابتعاثهم  فــي  والــمــســاهــمــة  الــمــســرح  مــجــال 
نجح  وبالفعل  الفنون  لدراسة  الدولة  خارج 
األمــــر فـــي تــخــريــج عــنــاصــر يـــقـــودون رايـــة 

العمل المسرحي في قطر اآلن.

الحركة المسرحية
وعــــــن رأيـــــــه فــــي الــــحــــركــــة الــمــســرحــيــة 
الــقــطــريــة حــالــيــا؟ ومــــا هـــي أهــــم الــمــشــاكــل 
الفنان  يقول  قطر؟  في  المسرح  تواجه  التي 
نشاهد  أصبحنا  الــواقــع  فــي  إبــراهــيــم:  حسن 
الثقافية  وللحركة  المسرحي  للنشاط  دعًما 
والــتــراث،  والــفــنــون  الثقافة  وزارة  قبل  مــن 
المسرحي  الدوحة  مهرجان  حالًيّا  ونشاهد 
التنافس  وحجم  به  الموجودة  األعمال  وكم 
الــحــقــيــقــي وهــــو مـــا يــســاهــم فـــي حـــالـــة من 
الزخم المسرحي ولكن هذه الحركة تحتاج 
إلى مزيد من دور العرض المسرحي لتقديم 
الــعــام، وال يقتصر هذا  الــعــروض على مــدار 

النشاط على مهرجان واحد فقط في العام. 
ــنــاه عـــن الــمــســرح الــشــبــابــي فـــي قــطــر؟  وســأل
ــا من  ــًيّ وأجـــــاب: يــؤســفــنــي أنــنــي أعــانــي حــال
فقدان للبصر ولكنني متابع ألخبار المسرح 
الــشــبــاب ومن  فــي قطر ومــن بينها مــســرح 
خــالل األخــبــار الــتــي تــردنــي أعــلــم أن هناك 
كثيًرا  نعول  ولكننا  التزايد  في  بــدأت  حركة 
على الشباب في الحركة المسرحية ونتمنى 
واألنـــديـــة على  الــشــبــابــيــة  الــمــراكــز  تعمل  أن 
إفراز نخبة من العناصر الشبابية التي تسهم 
اإلنتاج  المسرحية وشركات  الفرق  في دعم 

الفنية وأتمنى النجاح الدائم لهذه المراكز.
التربية  وأشار إبراهيم إلى أن قرار إلغاء 
الحركة  تراجع  أسباب  أهــم  من  المسرحية 

الــمــســرحــيــة فــــي قـــطـــر ودعــــــا إلـــى 
ضــــــرورة إعــــــادة الــنــظــر في 

هـــــذا الــــقــــرار وقــــــال إنـــه 
عـــلـــى أتـــــم االســـتـــعـــداد 
إلبداء النصح وتقديم 
المشورة إذا ما دعت 
وناشد  لهذا  الحاجة 
المسؤولة  الــجــهــات 
بـــــــضـــــــرورة إعــــــــادة 

المواد الفنية والتربية 
المسرحية والموسيقى نظرا 
الحس  المواد تنمي  ألن هذه 

الفني لدى الطالب وتساعدهم 
على تكوين ذائقة فنية 

منذ الصغر.

الدراما التلفزيونية
كــمــا طـــالـــب بــاســتــعــادة أمـــجـــاد الـــدرامـــا 

قسم  إعـــادة  خــالل  مــن  وذلــك  التلفزيونية 

الدراما للتليفزيون ومنح الفرص للشركات 

على  والتشجيع  بــاإلنــتــاج  وتكليفهم  الفنية 

إيجاد نصوص درامية جيدة تناقش مشاكل 

الــمــجــتــمــع الــمــعــاصــرة الـــتـــي نــعــيــشــهــا هــذه 

األيــام، الفتا إلى ضــرورة وجوب أن تكون 

المال  إلهــدار  منًعا  قطرية  اإلنتاج  شركات 

المطلوبة  الكفاءات  لدينا  أن  العام خصوًصا 

وعلى  األعمال،  أفضل  إنتاج  على  والقادرة 

الجديد  مــديــرهــا  بــقــيــادة  التلفزيون  إدارة 

ومنحهم  المؤسسات  جميع  مــع  لــقــاء  عقد 

الـــــفـــــرص الـــمـــتـــكـــافـــئـــة 

ــــــاج أعــــمــــال  ــــــت إلن

ـــــــــــــة  درامـــــــــــــي

قــــــطــــــريــــــة 

كـــمـــا كـــان 

فــــــــــــــــــــــي 

السابق.

أتمنى أن تستعيد الدراما التلفزيونية أمجادها
التربية المسرحية في المدارس مطلب ملح

ڈ   من مسرحية البخيل - إخراج حسن إبراهيم

الفنان حسن إبراهيم لـ »البيرق«:

»قلعة الوجبة«.. شاهد على أمجاد وبطوالت أهل قطر

ڈ   قلعة الوجبة



           الدوحة - البيرق: 

األجيال  تتناقله  الشعبية ميراث  األلعاب 
باألمس  كــان  ومــا  المختلفة،  العصور  عبر 
الفريج،  فــي  األطــفــال  يمارسها  ألعابًا  يعد 
ــشــاهــده األطــفــال من  أصــبــح الــيــوم تــراثًــا يُ
أمــور  بمشاهدة  واالستمتاع  التسلية  قبيل 
عن  تغّير  حياتهم  شكل  ألن  تقليدية  غير 
ــا  ذي قــبــل، وأصــبــحــت تــلــك األلـــعـــاب تــراثً
بــه صــورة ماضينا  الماضي نستحضر  مــن 
اآلبــاء  عاشها  الــتــي  القديمة  الحياة  وشــكــل 
واألجـــــــــداد، بـــل وأصـــبـــحـــت هــــذه األلـــعـــاب 
مهّددة باالنقراض، ومن أجل هذا حرص 
القضية  هـــذه  يستعرض  أن  عــلــى  الــبــيــرق 
لنبّين أهمية األلعاب الشعبية التراثية على 

حاضرنا ومستقبلنا.

القرية التراثية
الجابر،  يقول محمد عيسى  البداية  في 

إن  الــتــراثــيــة:  القرية  مــديــر 
األلـــعـــاب الــشــعــبــيــة مـــوروث 
ــــقــــافــــي وتــــــــــــراث شــعــبــي  ث
تــتــنــاقــلــه األجــــيــــال، وهـــذه 
األلـــــعـــــاب الـــشـــعـــبـــيـــة كــانــت 
تـــمـــارس قــديــًمــا فـــي قطر 
كــلــهــا وكــــذلــــك فــــي الـــــدول 
ــــحــــن فــي  الـــــمـــــجـــــاورة، ون
على  نعمل  التراثية  القرية 
ــتــعــريــف بـــهـــذا الـــمـــوروث  ال
الــجــديــدة  لــألجــيــال  الشعبي 
حتى ال تندثر تلك األلعاب، 
دورات  نظمنا  فقد  ولذلك 
لنعلمهم  الــمــدارس  لطالب 
هذه األلعاب، هذا باإلضافة 
إلــــــى أنــــنــــا نــــحــــرص داخــــل 

القرية التراثية على هذا الموروث الشعبي 
ألن القرية التراثية ما ُوجدت إال للحفاظ 
للبلد، واأللــعــاب  الــثــقــافــي  الـــمـــوروث  عــلــى 

الذي  الثقافي  الموروث  من  جزء  الشعبية 
نحاول أن نغرسه في النشء الجديد وذلك 
مـــن خــــالل الـــمـــزاولـــة والـــمـــمـــارســـة، وهــو 
النشاطات  خــالل  مــن  تطبيقه  نــحــاول  مــا 
الـــتـــي تـــقـــام داخــــــل الــقــريــة 
لذلك  الساحات  في  التراثية 
ـــنـــا نــســتــضــيــف الـــعـــديـــد  فـــإن
مـــن الــــمــــدارس االبــتــدائــيــة 
ــــشــــاهــــدوا  ــــي والـــــــــروضـــــــــة ل
تــلــك األلــــعــــاب ولــيــمــارســهــا 
لعبة  مثل  والــبــنــات،  األوالد 
نوع  نوعان،  »الكيس« وهي 
لألوالد ونوع للبنات، ولعبة 
الكتور، ولعبة الكونة، ولعبة 
ولعبة  الرين،  ولعبة  التيلة، 
الـــمـــدود، ولــعــبــة طـــاق طــاق 
طاقية، فهذه األلعاب توحي 
بقطر  القديمة  بالحياة  لك 
ــهــا الــطــبــيــعــي لــذلــك  بــشــكــل
الفعاليات  تلك  مثل  إقــامــة  على  حرصنا 
بــالــقــريــة الــتــراثــيــة إحـــيـــاء لــهــذا الـــمـــوروث 

الشعبي.

تاريخ األلعاب الشعبية
أما السيد محمد البلوشي، خبير التراث 
ف  فُيعِرّ والــتــراث  والفنون  الثقافة  بـــوزارة 
السلوك  مــن  أنــمــاط  بأنها  الشعبية  األلــعــاب 

الحركي والوجداني الضارب 
في الِقدم ويُشّكل جزًءا من 
المرتبط  االجتماعي  اإلرث 
اإلنسانية  الشخصية  بجذور 
في  الحضارية  والمقومات 
مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج الــعــربــي 
بعد  جــيــالً  األجــيــال  تناقلته 
جــــيــــل ومـــــارســـــتـــــه بــرغــبــة 
وصــــدق مـــن أجـــل الــتــرفــيــه 
والــتــنــشــيــط وقــــضــــاء وقـــت 
محمد  ويـــصـــّنـــف  الـــــفـــــراغ، 
الشعبية  األلـــعـــاب  الــبــلــوشــي 
إلــــى ثــالثــة أقـــســـام ويــقــول: 
أفــــــّضــــــل هــــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف 
اللعبة  على  التعّرف  لسهولة 
األول:  الــقــســم  ودراســـتـــهـــا، 

تصنيف حسب جنس الالعبين، وهو ثالثة 
مثل  البنات  تمارسها  الــتــي  األلــعــاب  أنــــواع: 

واأللعاب  والغنم(  الذئب  الخبصة،  )الخّلة، 
ــيــان مــثــل )الــقــلــيــنــة  الـــتـــي يــمــارســهــا الــصــب
والماطوع، قبة مسطاع، البلبول، الدوامة(. 
البنات  بالجنسين  بين  المختلطة  واأللعاب 
ــــــــك حــتــى  والــــصــــبــــيــــان وذل
الحبل  نــط  ســن معّينة مثل 
المختلطة  واللعبة  والكيس. 
بواسطة  ممارستها  تتم  قد 
مجموعة تتكون من البنات 
االخــــتــــالط  أن  أي  فــــقــــط، 
هــنــا لــيــس شـــرطـــاً فـــي حد 
ــــه وإنـــمـــا هـــو جـــائـــز، وال  ذات
ــا وتـــحـــت أي  ــًق يـــجـــوز مــطــل
ظــــرف إشـــــراك الــبــنــات في 
مثل  الصبيان  ألــعــاب  بعض 
الكبة،  والــمــاطــوع،  )القلينة 
فيها  ألن  إسحيب(  إسحيب 
خشونة، وبعض األلعاب بها 
عـــقـــاب لــلــخــاســر بــالــضــرب 
بشكل  الالعبين  حمل  أو  )الــمــعــجــال(  مثل 
أُحــــــادي عــنــد الــخــســارة كــمــا هـــو فـــي لعبة 
متطلبات  أن  يعني  وذلـــك  الــزيــن(  )حبيل 

التي تحّدد تصنيفها  اللعبة وشروطها هي 

بين البنات والصبيان أو المختلطة. والقسم 

الثاني: تصنيف حسب عدد الالعبين، وهو 

ثالثة أنواع ألعاب فردية وهي األلعاب التي 

ــمــارســهــا فــــرد واحــــد مثل  يُ

لعبة )الــدحــروي، الــبــروي(، 

وألـــعـــاب ثــنــائــيــة وهـــي الــتــي 

ـــمـــارســـهـــا فـــــرد ضــــد فـــرد  يُ

)الصبة،  لعبة  فــي  كما  آخــر 

الــقــيــس( وألــــعــــاب جــمــاعــيــة 

تمارسها  التي  األلعاب  وهي 

فــــريــــق ضــد  أي  الـــجـــمـــاعـــة 

فـــريـــق آخــــر مــثــل )الــقــلــيــنــة 

الــريــن( والقسم  والــمــاطــوع، 

الــــثــــالــــث: تـــصـــنـــيـــف حــســب 

أربعة  إلى  وينقسم  النوعية: 

أنواع وهي األلعاب الحركية 

وتعتمد على النشاط البدني أو الحركي سواء 

كانت حركة األيدي أو األرجل أو األصابع أو 

الجسم.

ملهمة للفنانين
ومن ناحية أخرى يقول الفنان التشكيلي 
جزء  الشعبية  األلعاب  إن  البلوشي:  مسعود 
مهم من تراثنا الثقافي والشعبي الذي ينبغي 
الــمــحــافــظــة عــلــيــه، ويــؤكــد أنـــه عــلــى جميع 
ــقــّدمــوا في  يُ الفنانين، كــل فــي مــجــالــه، أن 
من  عنه  يغفلوا  وأال  الجانب  هــذا  أعمالهم 
بأهمية هذه  القادمة  األجيال  أجل تعريف 
األلعاب بالنسبة لنا وحتى ال تندثر وينساها 
أشكال  التشكيلي شكل من  والفن  الجميع، 
الفنون  أشكال  كافة  وتوثيق  التاريخ  حفظ 
أنه  البلوشي  ويُضيف  للشعوب،  والتحضر 
قام برسم لوحة فنّية لواحدة من األلعاب 
الشعبية وهي لعبة »الخشيشة« وهي لعبة 
جماعية لألوالد والبنات يُغمض فيها شخص 
عينيه ويختفي الباقون في أماكن مختلفة 
ثّم يبحث عنهم وإذا طلعوا من مكانهم ولم 
الذي  المكان  ويلمسون  يــروحــون  يصدهم 
كان بداية لعبهم والــذي يصيده يكون عليه 
الــدور ليغمض عينيه، وهو 
موروث موجود في كل أنحاء 
العالم وجميعنا مارس هذه 
اللعبة في طفولته لهذا يجب 
أن تتم المحافظة على تراثنا 
الشعبي بكل ما فيه وأتمنى 
إقــــامــــة مــهــرجــان  تـــتـــم  أن 
خــاص لها وأال تقتصر على 
أن تكون هــذه األلــعــاب على 
هامش فعالياتنا وأن يكتفي 
فــقــط بــتــواجــدهــا كــنــوع من 
أنواع المحافظة على التراث 
من االندثار، بل دعمها ألنها 
تــســاهــم فـــي الــحــفــاظ على 
الهوية وتعّلم أوالدنا وتوّسع 
أفــقــهــم ومـــداركـــهـــم فكثير 
األلــعــاب تحوي أهــازيــج وأبياتاً شعرية  من 
وأموًرا دينية وتثقيفية جميعها موجودة في 

األلعاب الشعبية.
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من أقوال العظماء

إذا كنت تتمنى
 الوصول الى القمة 

فابدأ من القاع.
)بابليليوس سيرس(

محمد البلوشي: 
األلعاب الشعبية 

جزء من اإلرث 
االجتماعي

محمد الجابر: نعمل 
على إحياء األلعاب 

الشعبية بتعليمها 
لألجيال الجديدة

مسعود البلوشي: 
ضرورة عمل 

مهرجان خاص 
لأللعاب الشعبية

  كتب مصطفى عبد المنعم:

تعتري  ال��ت��ي  األم����راض  كثيرة ه��ي 
ج���س���د ال����ح����رك����ة ال���ف���ن���ي���ة ف�����ي ق��ط��ر 
وعديدة هي العقبات والمعيقات التي 
التي  الثقافية  النهضة  تعترض طريق 
البعض  والمثقفون،  الفنانون  ينشدها 
ي��ع��رف ال����داء وال�����دواء وال��ب��ع��ض اآلخ��ر 
ال�����دواء، ولكنهم  ي��ب��ح��ث ع��ن  ي����زال  ال 
المشاكل  جميع  حل  أن  جميعا  اتفقوا 
ال��م��وج��ودة ف��ي ال��ح��ي��اة ال��ث��ق��اف��ي��ة بيد 
ال��م��س��ؤول��ي��ن خ��ص��وص��ا أن م���ب���ادرات 
دوم���ا من  تنطبق  أن  ي��ج��ب  اإلص����اح 
ع��ن��ده��م، ون��ح��ن ف���ي زاوي���ت���ن���ا »م����اذا 
التي  ال��س��ح��ري��ة«  »ل��و  سنستخدم  ل��و« 
الشهير  المسرحي  المؤلف  استخدمها 
اليوم  وسنستخدمها  »ستناالفسكي« 
مع ضيوفنا ونسألهم ماذا لو كنت في 
واق��ع  ت���رون  فكيف  المسؤولية  م��وق��ع 
الحركة الثقافية وما هي الخطط التي 

ستقدمونها لحل المشاكل..
والفنانة  باإلعامية  سنلتقي  واليوم 
ن�����ورا ح��س��ن ل��ت��خ��ب��رن��ا م�����اذا ل���و ك��ان��ت 
مسؤولة عن المشهد اإلعامي أو الفني 

وما هي القرارات التي ستتخذها.
ڈ كيف ترين واقع المشهد اإلعامي 

حاليا؟
- الـــواقـــع أن الــمــشــهــد اإلعـــالمـــي في 
قــطــر يــتــطــور ولــكــنــه يــحــتــاج إلـــى دعــم 
أكبر من أجل دفعه إلى األمام بوتيرة 
مــتــســارعــة تــتــنــاســب وحــجــم إنــجــازات 

أتمنى أن يتم توفير  دولــة قطر، وأنــا 
هذا الدعم وبذل المزيد من أجل دفعه 
لـــألمـــام حــتــى يــلــيــق اإلعـــــالم الــقــطــري 
بــحــجــم مــــا تـــنـــجـــزه قـــطـــر فــــي كــافــة 
األصعدة، والتطوير الذي نشاهده حاليا 
على شاشات تلفزيون قطر »والتي هي 
جدا  وواضــح  ملحوظ  وبيتي«  شاشتي 
وهناك برامج جيدة، ولكن من وجهة 
كان  أنه  أعتقد  كنت  الشخصية  نظري 
يــجــب أن يــكــون هــنــاك اســتــفــتــاء لــرأي 
الناس  نتعرف عما يريده  الشارع حتى 

ونقدمه لهم، وهذا هو ما يسهم كثيرا 
في التطوير الحقيقي.

لو كنت مسؤولة عن هذا  ڈ وم��اذا 
ال��ق��ط��اع؟ فما ه��ي أول ق��رارات��ك لحل 

تلك المشكات؟
المشهد  عــن  مسؤولة  أصبحت  لــو   -
اإلعالمي فسوف يكون أول األمور التي 
نفسي  عــلــى  تعميمها  عــلــى  ســأحــرص 
الحيادية،  التزام  هو  العاملين  وجميع 
ولألسف الشديد فنحن نعاني من نقص 
الحيادية في اإلعالم العربي وسأسعى 

المنتسبين  يلزم جميع  إلى وضع قرار 
لــإلعــالم بــالــحــيــاديــة وهـــو األمـــر الــذي 
المقدمة  نتائجه على األعمال  ستظهر 
الـــشـــرف  مـــيـــثـــاق  تــفــعــيــل  نـــعـــيـــد  وأن 
اإلعـــــالمـــــي، كـــمـــا ســــأحــــرص عـــلـــى أن 
نسير  محددة  استراتيجية  لدينا  يكون 
لتحقيقها،  نسعى  وأهــــداف  لها  وفــقــا 
برامج  هناك  يكون  أن  إلــى  وسأسعى 
كبرى وعلى مستوى عالمي وعلى األقل 
تمويله  ويتم  جــدا  كبير  واحــد  برنامج 
بــشــكــل مــمــيــز لــيــكــون أشـــهـــر بــرنــامــج 

عربيا ودوليا، وأن نتبنى أفكارا جديدة 
ومــمــيــزة ونــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا وأنــا 
العلوم  نجوم  برنامج  أحببت  شخصيا 
المحلية ليصبح  الــذي خرج من نطاق 
بــرنــامــجــا دولـــيـــا ونــجــد إعـــالنـــات هــذا 
وخــارج  داخــل  مكان  كل  في  البرنامج 
بشكل  مشاهدته  نسبة  وارتفعت  قطر 

كبير جدا.
ڈ وما هي رؤيتك لمستقبل الحركة 
ف��ي ض��وء م��ا ذك���رت وف��ي ح��ال عدم 
ع��ل��ى م��ا هي  األم����ور  وت����رك  تطبيقه 

عليه؟
- ال أعتقد أن الحال سيظل كما هو 
لألفضل  ت��ط��ور  س��ي��ح��دث  وإن��م��ا  عليه 
نظرا لوجود طاقات شابة تمتلك من 
رغبة  ولديهم  الكثير  والعلم  الخبرات 
صادقة لدفع المشهد اإلعامي لألمام 
الحال على  بأن يظل  أتوقع  ال  ولذلك 

ما هو عليه.

نورا حسن :

سأنتج أكبر برنامج في العالم من داخل قطر

األلعاب الشعبية .. تراث مهدّد بالزوال

ڈ    األلعاب الشعبية مهددة باالنقراض
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نوادر الشعوب

نوادر جحا
ماتت امرأة جحا فلم يأسف عليها كثيرا ، وبعد مدة مات حماره فظهرت عليه 
عالمات الغم و الحزن ، فقال له بعض أصدقائه : عجـباً منك ، ماتت امرأتك من 

قبل ولم تحزن عليها هذا الحزن الذي حزنته على موت الحمـار؟.
فأجابهم : عندما توفيت امرأتي حضر الجيران وقالوا ال تحـزن فسـوف نجد لك 
أحسن منها ، وعاهدوني على ذلك ، ولكن عندما مات الحمار لم يأت أحد يسليني 

بمثل هذه السلوى ... أفال يجدر بي أن يشـتد حزني ؟

ال������دور اإلع����ام����ي واالت���ص���ال���ي 
المتنامي الذي تقوم به المدّونات 
والمواقع االجتماعّية في مستوى 
اآلراء  وت����ب����ادل  ال����واق����ع،  ص��ن��اع��ة 
وال���ت���ث���اق���ف، وال���ت���س���ل���ي���ة، ي��ش��ه��د 
ال��ي��وم ن��وع��ا م��ن ال��م��غ��االة، حين 
ال��ن��اس أّن دور  ب���دأ ي��ل��وح ل��ع��اّم��ة 
بظهور  انتهى  قد  البّوابة  ح��ارس 
ال��م��دّون��ي��ن ال��ج��دد. وص���ورة ذلك 
ه���ّو أّن اإلع����ام ال��ج��دي��د ق��د فتح 
م��ج��اال واس��ع��ا للكشف ع��ّم��ا ك��ان 
األجندة  بوضع  القائمون  يحجبه 
وال��ق��ائ��م��ون ك��ذل��ك ب���دور ح��ارس 
البّوابة في المؤّسسات اإلعامّية.

وظيفة حارس البّوابة لم تنته، 
بل إّنها تعّززت أكثر من ذي قبل 
وتزايد  الفضائّيات  دائ��رة  باتساع 
العمومّية  اإلذاع��ّي��ة  القنوات  ع��دد 
وال���خ���اّص���ة. وظ���ّل���ت ال��م��ض��ام��ي��ن 
الوضع  ه��ذا  بمقتضى  اإلعامّية، 
أكثر تنظيما وتقنينا وضبطا، ألّن 
تتدّفق  ال  اإلع��ام��ي��ة  المضامين 
المجتمع،  ي��ح��دث ف��ي  ل��م��ا  وف��ق��ا 
يتّم  م��ن��ّظ��م  الن��ت��ق��اء  إّن��ه��ا تخضع 
والتوجهات  للقيم  مائم  بشكل 

السائدة في الفضاء االجتماعي.
وي���ت���وّل���ى ع��م��ل��ي��ة االن���ت���ق���اء م��ا 
ي����ع����رف ف�����ي أدب������ّي������ات اإلع������ام 
الذي  البّوابة  ب��:حارس  واالتصال 
المراحل  مختلف  حضوره  يحتّل 
ال���ت���ي ت���م���ّر ب���ه���ا ع���م���ل���ي���ات ج��م��ع 
معالجتها  و  اإلع��ام��ي��ة  ال��رس��ائ��ل 
ال��ت��ي تتحّول  ف��ال��ق��ن��وات  وب��ّث��ه��ا.. 
على  تشتمل  المعلومات  عبرها 
م��ح��ط��ات رئ��ي��س��ي��ة ه���ي ب��م��ث��اب��ة 
ال��ت��ي يحرسها  ال��ك��ب��رى  ال��ب��ّواب��ات 
ت��ن��ح��ص��ر  م���ج���م���وع���ات  أو  أف�������راد 
من  لنسبة  الّسماح  في  مهاّمهم 
نسبة  وم��ن��ع  بالعبور  المعلومات 
التدّفق وفق تخطيط  أخرى من 

مدروس.
وي������رى ال��م��ش��ت��غ��ل��ون ب��ق��ض��اي��ا 
المقاييس  أّن  والمجتمع  اإلع���ام 
ال��ب��ّواب��ة،  ح����ارس  يعتمدها  ال��ت��ي 
في  ال��ض��غ��ط  م��ج��م��وع��ات  تمليها 
ال��م��ج��ت��م��ع وه�����ي ال���م���ت���أّل���ف���ة م��ن 
وطائفية  سياسية  و  نقابية  ق��وى 
وم���ذه���ب���ي���ة، ول���ه���ا ت���أث���ي���ر ع��م��ي��ق 
االجتماعي.  التغّير  ح��رك��ة  على 
وه���ك���ذا ي���ك���ون ل���ح���ارس ال��ب��ّواب��ة 
 Pressure( الّضغط  ومجموعات 
Groups( دور حاسم في تحديد 

ما ينبغي بّثه أو نشره.
ح����ارس  ن���ه���اي���ة  اف����ت����راض  إّن 
المطاف،  آخر  في  يعني  البّوابة، 
ن����ه����اي����ة اإلع����������ام ال���ج���م���اه���ي���ري 
س��ّل��م��ن��ا  إن  وح����ت����ى  ال���ت���ق���ل���ي���دي. 
بإمكانّية حدوث هذا األمر، يظّل 
للمواقع  وم��س��ت��خ��دم  م����دّون  ك���ّل 
االج��ت��م��اع��ّي��ة ح���ارس ب��ّواب��ة بحّد 

ذاته.

ميديا تك

يرصدها: د. عبداهلل الزين الحيدري

ضـــيـــفـــنـــا هــــــذا الـــــعـــــدد هـــــو الـــفـــنـــان 
رغم  والــذي  المالكي  عيسى  التشكيلي 
ذلك  أن  إال  الواقعية  للمدرسة  انتمائه 
الفنية  اللمسات  إضافة  من  يمنعه  لم 
العمل  ليقدم  المنقولة  الطبيعة  على 
فنه  يكون  ال  بحيث  الخاصة،  برؤيته 
ولكي  كالكاميرا  تسجيلي  فــن  مجرد 
يتم ذلك بحالة تعبيرية تخص الفنان 
ووجــهــة نــظــره، ولــذلــك أبــدع المالكي 
فـــي إبــــــداع الــمــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة وفــي 
أهمية  أن  رأى  حــيــن  الــبــورتــريــه  فــن 
ذلـــك تــنــبــع مــن تــوثــيــقــه لــلــتــاريــخ وفــي 
يأخذنا  عــمــل  قــصــة  مــن  الحلقة  هـــذه 
من  الذكريات  عالم  إلى  معه  المالكي 
قام  التي  التشكيلية  أعماله  أحد  خالل 
عاماً   15 مــن  يقرب  مــا  منذ  بإبداعها 
الصحراء  العمل جــزًءا من  يمثل  حيث 
وقد  المتعددة،  وتفاصيلها  بمكوناتها 
العمل  المالكي الحديث عن هذا  اختار 
لــمــا يــمــثــلــه فـــي تــاريــخــه الــفــنــي، وهــو 
فنية  مــحــطــة  الــعــمــل  يعتبر  جــعــلــه  مــا 

التشكيل،  عــالــم  فــي  لــه  كما مهمة 
يــؤكــد الــمــالــكــي خــالل 

ـــقـــائـــه مـــــع ]  ل
اهـــــتـــــمـــــامـــــه  أن 

بـــــــالـــــــمـــــــدرســـــــة 

نابًعا  عامة  بصورة  جاء  ككل  الواقعية 
ما  لكل  األمثل  الناقل  لها  اعتباره  من 

في الطبيعة إلى عمل فني.

معاناة الرحالة
على  المالكي  عيسى  الفنان  ويعلق 
تحكي  أنها  موضًحا  التشكيلية  لوحته 
عـــن مــعــانــاة مــجــمــوعــة مـــن الــرحــالــة 
أجل  الصحراء من  في  تنقلهم  خــالل 
يعبُرون  كــانــوا  الــذيــن  وهــم  المعيشة، 
عـــلـــى الـــجـــمـــال فــــي الــــطــــرق الـــوعـــرة 
ووسط االرتفاعات لبلوغ مكان يصلح 
عن  الــلــوحــة  تحكي  كما  فــيــه،  للحياة 
وكيف  الزمنية،  الفترة  تلك  بساطة 
كان لهؤالء األجداد صبر وفير وقدرة 
معها  والتعايش  الصعاب  تحمل  على 
نفسية وطمأنينة  وراحـــة  ســعــادة  فــي 
وتــصــالــح مــع الـــــذات، ويــشــيــر إلـــى أن 
ــلــوحــة كــــان عـــبـــارة عن  حــجــم تــلــك ال
وطول  ســم،  وأربعين  مترين  عــرض 
الــمــتــر، واســتــخــدم فيها  متر ونــصــف 
إلى أنها استغرقت  ألوان الزيت، الفتاً 
مــنــه إلنـــجـــازهـــا فـــتـــرة شــهــريــن من 
العمل المتواصل حيث كان يعمل فيها 
8 ساعات يومياً دون راحة، وقد اختار 
لموضوع  مــوعــًدا  ليكون  الشتاء  فصل 

اللوحة التي اهتم بأدق التفاصيل فيها 

الــغــيــوم ومــــــروًرا بالحصى  بـــــدًءا مـــن 

األخضر  اللون  ذات  لألعشاب  وصــوالً 

الزاهي، وأضاف: مر العمل بتفاصيل 

عــدد من  وتنقلت خالله على  عــديــدة 

ـــراز  الــمــراحــل اجــتــهــدت فــيــهــا عــلــى إب

كــل تــفــاصــيــل الــظــل والـــنـــور واألبـــعـــاد، 

حــيــث كــنــت قـــد قــمــت بــــزيــــارة ذلــك 

أكثر  والتقطت  رسمته  الـــذي  الموقع 

أكثر  لــه مــن  مــن صــورة فوتوغرافية 

اللوحة  على  العمل  وعند  زاويـــة،  مــن 
ــــة أخــرى  رحـــت لــتــصــويــرهــا مــن زاوي
تماًما من وحي خيالي وإضافة العديد 
من التفاصيل التي لم تأت في الصور 
قبل،  التقطتها من  التي  الفوتوغرافية 
مشيراً إلى أن الفن بشكل عام يجب أن 
عمله  وطبيعة  الفنان  يطرح شخصية 
الــخــاصــة وقـــال: لــذلــك فإنني أحــاول 
لهذه  الخاصة  برؤيتي  العمل  تقديم 
الطبيعة لتكون إطاللة على الحالة التي 
الشخصية  رؤيتي  خالل  ومن  أعيشها 
المساحات  تــكــون  مــا  لــلــواقــع، وغــالــبــاً 
تقديم  في  لي  األول  المساعد  اللونية 
وجهة نظري أثناء العمل على تصوير 
المناظر الطبيعية أو البورتريه، فالفن 
الواقعي بشكل خاص ال يمكن له نقل 
من  الرغم  وعلى  الكاميرا  كما  الواقع 
ناقاًل  يعتبر  ال  أنــه  إال  للواقع  تقديمه 
تعبيرية  بحالة  يلتزم  إنــه  بل  صريًحا 
نظره  ورؤيــتــه ووجــهــة  الفنان  تخص 

الخاصة.

مفردات الوطن
مضيفاً: إن تجسيد مفردات الوطن 
ــتــعــبــيــر عـــن حـــاضـــره وتـــاريـــخـــه،  وال
ــعــتــبــر الــرســالــة الــحــقــيــقــيــة ألعــمــالــه  يُ

وتتأتى  للعيان  واضــحــة  تعتبر  والــتــي 
قائالً:  للمشاهد،  األولــى  النظرة  من 
لوحاتي  دائماً  أن تحمل  أحرص على 
الـــوطـــن بــمــكــونــاتــه األســـاســـيـــة لــيــبــدو 
التقنية  أدواتــي  أما عن  العام.  المعنى 
اللوني  التناسق  تحقيق  على  فأحرص 
الفكرة.  الذي يزيد من بهاء ووضــوح 
وأحــــــاول مـــن خــــالل فـــن الــبــورتــريــه 
لنا  ليعطي  الــوطــن  عــن رمــوز  التعبير 
ـــك حـــافـــزاً عــلــى مــواصــلــة الــنــجــاح،  ذل
هذا  على  العمل  أواصـــل  فإنني  لذلك 
األعمال  من  العديد  خــالل  من  النهج 
التي أسعى عبر إبداعها لتقديم الكثير 
مــن مــكــونــات الــوطــن وتــراثــه، وختم 
الواقعية  الــلــوحــات  أن  مــؤكــداً  حديثه 
أسلوب  أي  من  المتلقي  لفهم  أقــرب 
فني آخر وخاصة لغير المتخصصين 
كــمــا أنـــه يــقــدم الــجــمــال الــمــوجــود في 
الطبيعة والحياة وهذا أمر مهم للغاية 
ألنه إلى جانب اعتماده على جماليات 
أي  يفوقها  أن  يمكن  ال  التي  الطبيعة 
شيء إال أنها أيضاً تعتبر توثيًقا للواقع 
أعماال  لديه  أن  مؤكداً  المستقبل.  في 
الكثير  فيها  يقدم  ألن  يسعى  جديدة 
الوطن وتــراثــه، وهــو ما  من مكونات 

أعطاه بجدارة لقب »فنان الوطن«.

الفنان عيسى المالكي:

ڈ   اللوحة تستعرض معاناة الرحالة في الصحراء

قصـة

ـل
ـم

عـ

حسن صقر :
على المسؤولين إيجاد آلية لتطوير المسرح

نجـــم
 عـــــلى 

الطريق

    كتب - مصطفى عبد المنعم :

الـــفـــنـــان الـــشـــاب حــســن صــقــر 
واحـــد مــن ألــمــع فــنــانــي الــمــســرح 
تــألــقــه وحــصــولــه على  الــشــبــاب بــعــد 
ـــعـــديـــد مــــن الــــجــــوائــــز فــــي مـــهـــرجـــان  ال
الشباب  مستوى  على  المحلي  الــمــســرح 
للمشاركة  حالًيا  يستعد  صقر  والكبار، 
مـــع الــمــخــرج فــالــح فــايــز بــطــولــة عمل 
مــســرحــي يــشــارك فــي الــنــســخــة الــثــالــثــة 
وعينه  المحلي  الــمــســرح  مــهــرجــان  مــن 
عــلــى جـــوائـــز الــتــمــثــيــل حــيــث يـــؤكـــد أن 
فإنه  هامة  جائزة  يحصد  حين  الممثل 
يبذل  أال يقل في مستواه وأن  له  ينبغي 
المزيد. تقديم  أجل  قصارى جهده من 
ويــقــول صــقــر إنـــه دخـــل عــالــم الــمــســرح 
لــصــالــح جامعة  بــعــرض   2006 عــام  فــي 
قــطــر وكــــان بــعــنــوان »الـــمـــجـــنـــون« مــع 
ـــم الـــجـــحـــوشـــي وبــعــدهــا  الـــمـــخـــرج ســـال
خاللها  تعلم  للتمثيل  ورشــة  إلــى  دخــل 

الــمــزيــد فــي مــجــال الــمــســرح ثــم شــارك 
سالم  المخرج  مع  الجرة  مسرحية  في 
الــمــنــصــوري، وبــعــدهــا مــع الــمــخــرج فهد 
الباكر في مسرحية أنا أنت اإلنسان، ثم 
المفتاح في مسرحية  المخرج أحمد  مع 
مسيرته  خالل  وحصل  ولكن«  »شباب 
جائزة  أفضلها  الجوائز  من  العديد  على 
»المسعور«  مسرحية  في  ممثل  أحسن 
ممثل  وأفــضــل  المحترفين  بــمــهــرجــان 
فـــــي مــــهــــرجــــان الــــشــــبــــاب بـــمـــســـرحـــيـــة 

»الطنبورة«.
ويـــقـــول الــفــنــان حــســن صــقــر إنــــه يــرى 
بــالــمــســرح عــن ذي قبل  اهــتــمــام  وجـــود 
ـــــحـــــراك الــــمــــوجــــودة  ـــة ال ـــحـــال وأشــــــــاد ب
لــــدى الــشــبــاب الـــذيـــن يــحــبــون الــمــســرح 
ويـــعـــمـــلـــون بـــجـــهـــودهـــم لــلــحــفــاظ عــلــى 
الحركة  أن  لو  أتمنى  المسرح، وأضاف: 
الـــمـــســـرحـــيـــة تـــظـــل دائـــــًمـــــا فــــي حــــراك 
نهاية  بعد  األعمال  تتوقف  وأال  مستمر 
يتم  أن  بــضــرورة  الــمــهــرجــان، وطــالــب 

المسرح  فــي مــجــال  بــالــشــبــاب  االهــتــمــام 
االهتمام  هــذا  يقتصر  وأال  الــعــام  طــوال 
وهي  العام  في  واحــدة  مــرة  على  فقط 
الــشــبــابــي، خــاصــة أننا  الــمــهــرجــان  فــتــرة 
نــشــاهــد إمــكــانــات الــشــبــاب الــهــائــلــة الــتــي 
تــظــهــر فــي الــمــهــرجــان كــل عـــام وكــيــف 
أنــهــا تــحــتــاج إلــى دعــم ورعــايــة لــتــواصــل 

إبداعاتها.
ووزارة  الـــمـــســـؤولـــيـــن  صـــقـــر  وطــــالــــب 
الـــثـــقـــافـــة بـــالـــتـــحـــديـــد بـــــضـــــرورة تــبــنــي 
أفـــكـــار جـــديـــدة لــلــعــمــل الــمــســرحــي وأن 
يـــتـــم تـــعـــديـــل الـــقـــيـــود والـــــشـــــروط عــلــى 
الــمــهــرجــانــات والــتــي تــحــد بــعــض الــشــيء 
سليم،  بشكل  اإلبــداع  قطار  انطالق  من 
ــــادة أعـــــــداد ورش  ــــزي ب أيــــًضــــا  وطــــالــــب 
يكون  وأن  التدريبية  والـــدورات  العمل 
حــضــورهــا شــبــه إلـــزامـــي عــلــى الــفــنــانــيــن 
حضر  مــن  متابعة  يتم  وأن  المحليين 
أعــمــال حتى  الـــورش وإشــراكــه فــي  تلك 

تعلمه. ما  تطبيق  يتم 

المدرسة الواقعية
الناقل األمثل لجمال الطبيعة

يتكون  التي  المختلفة  الذكريات  من  العديد  الفنان  يملك  ما  دائماً 
يشرع  جديد  عمل  كل  في  إليه  يلجأ  الذي  اإلبداعي  وجدانه  خالها  من 
ل��ت��ي  ل���ذاك���رة االن��ف��ع��ال��ي��ة وا ب��ال��ب��دء ف��ي��ه، وه��ن��ا ت��ع��م��ل م��ا ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه��ا ا
ل��ُت��س��ه��م  ت��ع��م��د  ت��ل��ق��ائ��ي��ة ودون  ب��ط��ري��ق��ة  وت���ارة  واٍع  ب��ش��ك��ل  ت���ارة  ت��ت��ح��رك 
ال��زاوي��ة  ه��ذه  وخ��ال  ل��م��ب��دع،  ا ذات  م��ن  إل��ي��ه  وتضيف  العمل  إن��ج��از  ف��ي 
تشكيل  ف��ي  ساهمت  ت��ك��ون  ق��د  ل��ت��ي  ا ال��ذك��ري��ات  أه��م  ن��رص��د  أن  ن��ح��اول 

عن  ليحدثنا  فنانًا  نستضيف  حلقة  ك��ل  وف��ي  الفنانين،  ووع��ي  وج��دان 
متطرقاً  الفنية،  حياته  ف��ي  عليه  تأثيره  وم��دى  م��ا  عمل  م��ع  ذك��ري��ات��ه 
والمواقف  العمل،  بنى من خالها هذا  التي  الظروف  إلى  ذلك  أثناء  في 
إلى  فيعيدها  ما  لقطة  عن  يحدثنا  أو  صاحبته  تكون  قد  التي  الطريفة 
نقطة  يعتبره  ق��د  ال��ذي  عمله  خالها  م��ن  وي��وث��ق  القطري  الفن  ذاك��رة 

اإلبداعي. مساره  في  تحول 

كتب - أشرف مصطفى:

)حول نهاية حارس البّوابة(

جامعة قطر 
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مبدعون عالميون

رومان روالن   
أديب فرنسي ولد يوم 2٩ يناير 1٨٦٦ وتوفي في ديسمبر 1٩44 ،من قادة الفكر 
السالم، حصل على جائزة نوبل في األدب لسنة 1٩15 »بمثابة  المدافعين عن  الحديث 
الذي وصفه  الحقيقة مع  إنتاجه األدبي وتعاطف ومحبة  النبيلة من  المثالية  إلى  تحية 
إلــى باريس  انتقل  الــتــي ولــد بــهــا، ثــم  الــبــلــدة  الــبــشــر«، تعلم أوال فــي  أنـــواع مختلفة مــن 
امتحان  فــي  نجح   1٨٨٩ عــام  وفــي  العليا،  الــنــورمــال  بمدرسة  التحق  حيث   1٨٨٦ عــام 
الدكتوراة في  والفلسفة وفي عام 1٨٩5 حصل على شهادة  التاريخ  االجريجاسيون في 
اآلداب برسالة قدمها عن أصول المسرح الغنائي الحديث، وعين بعد ذلك أستاذا لتاريخ 
الفن في مدرسة النورمال العليا، ثم عين أستاذا في السوربون حيث أدخل مادة تاريخ 

الموسيقى وبقي فيها حتى عام 1٩11.

الشعر العامي القطري

التراث الشعري في قطر زاخر بالقصائد الجميلة المعبرة عن 

مواقف يمر بها الشعراء والنص التالي قصيدة للشاعر محمد بن 

عبدالوهاب الفيحاني: 

أنــــــــــــــا مـــــــــانـــــــــي بـــــــعـــــــن المـــــــــــــــــاك صـــــــــابـــــــــر..

ـــــــــــــــــالت لـــــــــــــــك حـــــــــــــــادي ـــــــــــــــــوي حـــــــــــــــدانـــــــــــــــي مـــــــــــــــن ال

يــــــخــــــّطــــــيــــــنــــــي عـــــــلـــــــى حــــــــــد الـــــــــــــجـــــــــــــزازي..

بــــــــــــهــــــــــــذيــــــــــــك الــــــــــــــــهــــــــــــــــواجــــــــــــــــر والـــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــازي

ــــــــــــــا مـــــــــن قــــــبــــــل جــــــــــــــازي.. يــــــجــــــّزيــــــنــــــي وان

ـــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــــوٍن مــــــــــــــــرحــــــــــــــــول الــــــــــــــــكــــــــــــــــدادي هـــــــــــــزي

كــــــســــــرنــــــي.. الـــــــلـــــــي  الـــــــــزمـــــــــان  اهلل  لــــــحــــــى 

ــــــــــــــــــغــــــــــــــــــارات مــــــــــــــــا يـــــــــســـــــــنـــــــــد نــــــــحــــــــرنــــــــي ــــــــــــــــــال وب

ـــــــي.. ـــــــرن ــــــــــــــٍم قـــــــب ـــــــي بــــــــالــــــــهــــــــوى ث ـــــــحـــــــرن ن

ــــــــــــادي ــــــــــــقــــــــــــصــــــــــــة عــــــــــــن ـــــــــــــــاســـــــــــــــل ال ـــــــــا ن ـــــــــن ـــــــــعـــــــــي ل

ـــــــخـــــــو نـــــــــايـــــــــح وقــــــــــايــــــــــم.. ـــــــل دانـــــــــــــــــي يــــــــــا ال

وقــــــــــايــــــــــم طــــــــــــايــــــــــــح  الــــــــــــــهــــــــــــــوى  درب  وفـــــــــــــــــــي 

ـــــــا اليــــــــــــــح وشـــــــــــايـــــــــــم.. ـــــــعـــــــن ـــــــي مـــــــــــن ال عـــــــل

بـــــــــــــــوجـــــــــــــــٍه كــــــــــالــــــــــمــــــــــحــــــــــاح أصــــــــــــفــــــــــــر يــــــــــشــــــــــادي

عــــــــلــــــــيــــــــٍل هــــــــــيــــــــــٍف بـــــــــــــالـــــــــــــراي حــــــــــايــــــــــر..

كـــــــــــســـــــــــيـــــــــــٍر مــــــــــــــــا تـــــــــفـــــــــيـــــــــد ابـــــــــــــــــــــه الــــــــجــــــــبــــــــايــــــــر

ـــــبـــــي شــــــبــــــك بــــــالــــــكــــــف طـــــــايـــــــر.. عــــــلــــــى قـــــل

ســـــــــــنـــــــــــا بــــــــــــــــي لـــــــــــيـــــــــــن تـــــــــــّيـــــــــــهـــــــــــت الــــــــــــــــعــــــــــــــــوادي

ــــــجــــــفــــــا واقــــــــــــــــــول فــــــــرقــــــــا.. أنـــــــــــــــوح مـــــــــن ال

كـــــــــــمـــــــــــا نـــــــــــــاحـــــــــــــت مــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــاّلت ورقــــــــــــــــا

انــــــــــــط بــــــمــــــرقــــــبــــــك يـــــــــا الــــــــغــــــــي وارقــــــــــــــــــا..

ـــــــــادي ـــــــــمـــــــــب ال روس  فــــــــــــــي  الــــــــــــــــحــــــــــــــــرات  مــــــــــــــن 

ـــــــــف.. ـــــــــّرهـــــــــاي ال مــــــجــــــلــــــّي  شــــــــــــوق  ـــــــــا  ي أال 

ــــــــــــــــت شــــــايــــــف ــــــــخــــــــو إيــــــــــــــــش ان ــــــــل ــــــــــــا ال ــــــــي ي ــــــــحــــــــال ب

ــــــلــــــنــــــي مــــــســــــايــــــف.. مـــــــــن الــــــمــــــعــــــلــــــوق خــــــايِ

ــــــــي وســـــــــــــــــــادي ــــــــحــــــــت طــــــــــــــريــــــــــــــٍح شــــــــــيــــــــــل مــــــــــــــن ت

وقـــــبـــــلـــــي فـــــــي الـــــــهـــــــوى ســــــــــــــاروا ســـــــرايـــــــا..

يــــــــــــــــــــــــــــــــــدورون الــــــــــطــــــــــمــــــــــع والـــــــــــــــــغـــــــــــــــــوا عــــــــــرايــــــــــا

ــــــــا.. ــــــــقــــــــاي ب ــــــــــــوا  قــــــــــــال ــــــــهــــــــم  ل خــــــــــــــــاّل  وال 

ـــــــــــــــــقـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــرادي ـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــم وَحّ تـــــــــــمـــــــــــَحّ

وابـــــــــــــــــــن لــــــــعــــــــبــــــــون قـــــــبـــــــلـــــــي مـــــــــــهـــــــــــاوي..

مــــــــــضــــــــــى مــــــــــــــا فـــــــــــــــــــاد بــــــــــــــه طــــــــــــــب الــــــــــــــمــــــــــــــداوي

)1 (................................................

1 والــــــــــــــــمــــــــــــــــســــــــــــــــادي  ــــــــــــعــــــــــــوذ  ــــــــــــت ال فـــــــــــــــــــــاد  وال 

اليـــــــــــــــــم.. بـــــــــالـــــــــحـــــــــب  اليـــــــــــمـــــــــــي  يـــــــــــــا  أال 

ــــــــــم عــــــــــداي هـــــــــــــــــــــــــّدم  الـــــــــــــــهـــــــــــــــوى  أن  نـــــــــســـــــــيـــــــــت 

نـــــــايـــــــم.. كــــــنــــــت  إن  غـــــشـــــيـــــم  يــــــــا  ـــــــــظ  ـــــــــوَقّ ت

ـــــــــــــــــوادي ـــــــــــــــــوم يـــــــــــــــا مـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــّن وصـــــــــــــــــــح الـــــــــــــــــّن

هموم

 نسي الــراوي هذا الشطر - من كتاب ذاكــرة الذخيرة - روايــة علي بن خميس الحسن المهندي- . 1
تأليف: علي عبداهلل الفياض / علي شبيب المالكي - المجلس الوطني للثقافة والعلوم 2005 م.

ــــو والــــــمــــــآِقــــــي.. لـَـــــــه اإلحــــــــســــــــاُس يــــهــــُف

ـــــــــِدّ مـــــنـــــُه والـــــــــُفـــــــــراِق.. ـــــــرغـــــــِم الـــــــــَصّ بِ

ُفــــــــــــــؤاِدي يــــطــــلُــــُب الــــّلــــقــــيــــا وعــــقــــلــــي..

ـــــالِقـــــي.. لـــــلـــــّت األســـــــــــى ال  مـــــــن  يــــــقــــــول 

alasmai55@ محمد السادة

ـــــي ال لــــن أُغـــــــــاِدر.. تُــــومــــُئ األحـــــــــزاُن لِ

بـــل ســأبــقــى فـــي الــمــآقــي والـــمـــحـــاِجـــْر..

أمــــــألُ الـــقـــلـــَب األســــــى والـــعـــيـــَن دمــــعــــاً..

ـــْر.. ــــي جـــــوِف الـــمـــحـــابِ وأُِذيـــــــــُب الــــهــــَمّ ِف

كـــي يــســيــَل الـــحـــرُف يــبــكــي بـــارتـــعـــاٍش..

يــكــتــُب األشــــعــــاَر ُســـــــوداً ِفــــي الــــّدفــــاتِــــْر..

ـــٍب.. ـــقـــل كـــيـــَف أغــــــدو كـــيـــَف ال أبـــقـــى بِ

ســــاُحــــُة رحـــــٌب فـــســـيـــٌح.. قــلــب شــــاِعــــْر..

alasmai55@ محمد السادة

ـــــُم تــــلــــَعــــُب.. ـــــســـــائِ ـــــّن ـــــــه ال ـــــــا فــــنــــنــــاً وب أي

ـــيـــَت قـــلـــبِـــي مـــثـــل فـــرعـــك يـــطـــَرُب أال ل

alasmai55@ محمد السادة

مساجلة 
على تويتر

قصيدة : محمد الســـادة

ـــِعـــيـــُدهـــا.. ــــيــــوُف تُ ـــيـــُب ُعــــهــــوٌد والــــُطّ ـــِغ تَ

جِديُدها.. َج���دَّ  ه��رِ  ال��دَّ ُص����ُروَف  ك���أّن 

َدْت.. تََوطَّ ال��ُف��ؤادِ  ِف��ي  ُح��زن��اً  وتنُشُر 

يِشيُدها.. ه��مٌّ  األف��ك��ارِ  وِف���ي  ُع����راُه 

َعْت.. تََصدَّ بِي  بما  دَرَْت  ُخورَ  الصُّ أنَّ  لَو 

عِنيُدها.. ِم��ن��ُه  ذاَب  ك��ابَ��َدتْ��ُه  ولَ���و 

والرُّؤى.. م��َس��ارَُك  بَ��ح��ٌر  َه��ْل  دَه���ُر  أَي��ا 

رَِفيُدها.. ال��زَّم��اِن  ِف��ي  وَج����زرٍ  َك��َم��دٍّ 

َمَضْت.. َكما  تَ��ُم��رُّ  أط��ي��اٌف  األم��ِس  ِم��َن 

يُرِيُدها.. ال  وم��ا  يهواها  الَقلُب  بِما 

والُمنى.. األُن��ِس  سالِِف  ِم��ن  بِها  دُُه���ورٌ 

نَِشيُدها.. ُح���زٌن  ِف��ي��ِه  وأُخ���رى  ُح��ُب��ورٌ 

َغرِيُمُه.. ��ه��ادُ  وال��سُّ َجفناً  تُ��داِع��ُب 

فَيزِيُدها.. األَس���ى  دَم��ع��اِت  ��ُف  يُ��َج��فِّ

ُمِنيَفًة.. كانْت  النَّفِس  ِف��ي  ُج��ُدرٍ  على 

يُِميُدها.. ال���زَّم���اُن  راَح  بِ��ِم��ع��َولِ��ِه 

َعهُدهم.. ��َل  تَ��رَحَّ َق���وٌم  ش��ادَه��ا  لَ��َق��د 

يِفيُدها.. وِع��ل��ٌم  وإق�����داٌم  َع��ف��اٌف 

والتُّقى.. الَمَحبََّة  فيها  َش��ّي��ُدوا  لَقد 

َشِديُدها.. يَ��وم��اً  اش��َت��ّد  ما  إِذا  وَص��ب��راً 

الثَّرى.. ِمن  النُّفوِس  ِفي  بِناُهم  وأَع��لَ��وا 

ولِيُدها.. آٍت  ص���اَح  م��ا  إِذا  وب����دًءا 

ها.. تَُهدُّ ه���ورَ  ال���دُّ أنَّ  ح��ِس��ُب��وا  وم��ا 

تُِبيُدها.. يَ��وم��اً  األَي����اُم  َع��لِ��ُم��وا  وم��ا 

نائٌِح.. ال��ُب��وُم  بِها  ك��أَط��اٍل  ف��أَض��َح��ْت 

َسِديُدها.. َض���لَّ  األَف��ك��ارُ  بِ���ِه  بِ��ده��ٍر 

وِطفلٌَة.. ال��َع��راَء  يَشكو  ت��ائِ��ٌه  هنا 

بَِعيُدها.. داٍن  األَوط�����اُن  َه��ل  تَ��ِئ��ُن 

ُمسِعفاً.. يَطلُُب  بالُجرِح  ُمثَقٌل  هنا 

وَرِيُدها.. س���اَل  ��ي��ِم  ب��ال��ضَّ ���ٌة  أمَّ هنا 

تََجمَعت.. ��ي��وِل  ال��سُّ ك��ُغ��ث��اِء  ُج��ُم��وٌع 

تِكيُدها.. ب��ال��َع��داِء  ُج��م��وٌع  علَيها 

َسْت.. تََكدَّ ُق��ُب��وراً  ي��ا  عليكم  َس���اٌم 

يُِعيُدها.. ذا  َف��َم��ن  نفٌس  رََح��لَ��ْت  إذا 

الدُّجى.. ُع��رى  بانفراِج  ��ْل  َع��جِّ رَبِّ  فيا 

ِعيُدها.. رّب  يا  الَعفُو  فِمنَك  بِصبٍح 

حاِماً.. ب��ال��َح��قِّ  ج��اَء  َم��ن  على  وص��لِّ 

وبِيُدها.. هوِل  السُّ ُخضُر  بِ��ِه  أَض���اَءْت 

 

في  عنها  وعــبــروا  بيئتهم  مــن  كثيرة  بــجــوانــب  القطريون  الــشــعــراء  تــأثــر 

البيئة مــن حــب وتــمــازج،  تــجــاه تلك  بــه مــن مشاعر  أشــعــارهــم بما تجيش 

لزهورها  بكلماتهم  فــأســروا  معهم  وتناغمت  البيئية  حياتهم  مع  تناغموا 

وروضاتها وارتوت غدائرها من وبل قصيدهم وتغنت طيورها بأشعارهم، 

فال نجد قصيدة من قصائدهم تخلو من شيء يتعلق بالبيئة الشاعر الكبير 

سلمان بن حمد الحسن المهندي في جماعته أهل الذخيرة: 

يا اهلل يا اللي في الّسما تدبيره..

ـــــار َســـــّت عـــــــالِـــــــٍم  كــــــريــــــٍم  رٍبّ 

أدعـــوه أنــا مــالــي ســـواه وغــيــره..

وألـــــــوذ بــــه مــــن طــــاغــــٍي جـــّبـــار

يــا البــتــي يــا عــز هــذي الــّديــرة..

يـــا عـــزوتـــي يـــا مـــنـــوة الـــِخـــّطـــار

وتذّكروا من هو نزل في ذخيرة..

صار القديمي  عهد  على  معنا 

خـــال الــمــنــازل مــســكــنــه لــغــيــره..

تــذكــار لــلــوطــن  رســـومـــه  وآزت 

ذي عـــادة الــمــولــى مــع تــدبــيــره..

دار ثــــم  بـــقـــدرتـــه  الــــَفــــلـَـــك  دار 

قراءة في نص قطري

كان حسان بن عجل الكلبي المعروف بعرقلة أعور

وكان يجلس على حانوت خياط بدمشق يعرف بأبي الحسين األعرج، 

وكان له طبع في قول الشعر، فقال له عرقلة يوماً يداعبه:

أال قل للرقيع أبي حسيٍن ... أراني اهلل عينك مثل عيني

فقال األعرج مجاوباً له:

أال قل البن كلٍب ال ابن عجٍل ... أراني اهلل رجلك مثل رجلي

فخجل عرقلة من قوله وانصرف.

وروى عمران بن عبد العزيز الزهري

بن  قدامة  أخــت  بنت موسى،  بزينب  ربيعة شبب  أبــي  بن  عمر  أن 

له،  أبي عتيق ذكرها  ابن  أن  بها  الجمحي، وكــان سبب تشبيبه  موسى 

فأطنب في وصفها بالحسن والجمال، فصنع فيها قصيدته التي أولها:

يا خليلي من مالٍم دعاني ... وألما الغداة باألظعان

فبلغ ذلك ابن أبي عتيق. فالمه في ذكرها، فقال له:

ال تلمني عتيق حسبي الذي بي ... إن عندي عتيق ما قد كفاني

ال تلمني فأنت زينتها لي

فبدره ابن أبي عتيق فقال:

أنت مثل الشيطان لإلنسان

فقال عمر: هكذا ورب الكعبة قلته، فقال ابن أبي عتيق: إن شيطانك 

ربما ألم بي، فيجد عندي من عصيانه خالف ما يجد   - ورب العزة   -

عندك من طاعته، فيصيب مني وأصيب منه.

ومن ذلك ما روى أبو عبيدة.

أن راكباً أقبل من اليمامة، فمر بالفرزدق وهو جالس، فقال له: من 

أين أقبلت؟ قال: من اليمامة. فقال: هل أحدث ابن المراغة بعدي من 

شيء؟ )يعني جرير( قال: نعم، قال: هات، فأنشد:

هاج الهوى بفؤادك المهتاج

فقال الفرزدق: فانظر بتوضح باكر األحداج

فأنشد الرجل: هذا هوى شغف الفؤاد مبرح

فقال الفرزدق: ونوى تقاذف غير ذات خالج

فأنشد الرجل: إن الغراب بما كرهت لمولع

فقال الفرزدق: بنوى األحبة دائم التشحاج

فقال الرجل: هكذا واهلل قال، أفسمعتها من غيري؟ قال: ال، ولكن 

هكذا ينبغي أن يقال، أوما علمت أن شيطاننا واحد! ثم قال: أمدح بها 

الحجاج؟ قال: نعم. قال: إياه أراد.

ومن ذلك ما روي عن دعبل بن علي الخزاعي

أنه قال: كنت أنا ومحمد بن وهيب نسمر عند معقل بن عيسى بن 

إدريس العجلي، أخي أبي دلف، فطلعت الثريا ليلًة، فقال:

أما ترون الثريا

فبدر محمد بن وهيب، فقال: كأنها عقد ريا

من ذخائر األدب العربي



في البداية أكد الفنان عبد 
عمله  أن  العبيدان  الرحمن 
كونه  فــي  الــمــتــمــثــل  اإلداري 
إدارة  ــائــب رئــيــس مــجــلــس  ن
للتصوير  القطرية  الجمعية 
الــضــوئــي وعــمــلــه فــي الــوقــت 
ال  فوتوغرافي  كمصور  ذاتــه 
مكمالن  هما  بــل  ينفصالن 
إلى  الفتاً  البعض،  لبعضهما 
بــيــن عمليه  تــــوازن  أن خــلــق 
صعباً  كـــان  والــفــنــي  اإلداري 
فـــي بـــدايـــتـــه وهــــو مـــا سبب 
الفني  إنــتــاجــه  فـــي  تــقــصــيــراً 
فـــي الـــبـــدايـــة، لــكــن ســرعــان 
مــــا عــــــاد لـــنـــشـــاطـــه بـــعـــد أن 
قـــام بــتــنــظــيــم وقــتــه ووضـــع 
يستطيع  حتى  ليومه  جــدوالً 
كذلك أن ينجز في وظيفته 
نهاراً،  يشغلها  التي  األساسية 
مــشــيــراً إلــى أنــه خــالل فترة 
الثانية  الساعة  الصباح وحتى 
يـــرد  ال  عـــــصـــــراً  والــــنــــصــــف 
أو  تليفوني  اتــصــال  أي  على 
التصوير  بهواية  نفسه  يُشغل 
فيعطي كل ذلك الوقت لعمله 
الــــذي يــنــجــزه بـــإخـــالص، ثم 
الرحمن  عبد  يبدأ  ذلــك  بعد 
الــعــبــيــدان الــمــصــور فــي عمله 
اآلخـــــــر ويــــتــــواجــــد لــــيــــالً فــي 
ليتابع  زمــالئــه  مــع  الجمعية 
يومي  يجعل  بينما  أعمالها، 
ـــســـبـــت مــــن كــل  الـــجـــمـــعـــة وال
أســــبــــوع إلبــــداعــــه الــشــخــصــي 
والتقاط صوره الفوتوغرافية 
اإلبــــداعــــيــــة، فـــضـــاًل عــــن أنـــه 
للتصوير خالل  يتفرغ  أحياناً 
اإلجــازات لمدة أسبوع  بعض 
مــتــواصــلــة،  أيــــــام  عـــشـــرة  أو 
وبــــذلــــك بـــــات األمـــــــر ســهــالً 
بــيــن  يــــوفــــق  أن  ــــطــــاع  واســــت
مضيفاً:  المختلفة،  أعــمــالــه 
أحـــاول أال أقــصــر فــي عملي 
اإلبــــــداعــــــي قــــــدر اإلمـــــكـــــان، 
الــذي تكون فيه  الوقت  وفــي 
الــوظــيــفــة الــصــبــاحــيــة عــامــالً 
مبدع،  أي  على  سلباً  مــؤثــراً 
إال أنه بالتنظيم يمكن تالفي 

بعض تلك السلبيات وتحقيق 
تلك المعادلة الصعبة، ويؤكد 
بعمله  مستمتع  أنــه  العبيدان 
إلــى  الــجــمــعــيــة  فـــي  اإلداري 
ويشعر  الفني،  عمله  جانب 
التي  الكبيرة  اإلنــجــازات  بعد 
القطرية  الجمعية  تحققها 
باستمرار  الضوئي  للتصوير 
قائالً:  يتضاعف،  اإلبــداع  أن 
ونجاحات  األعضاء  إبداعات 
التي  المصورين  من  زمالئه 
الجمعية  أنشطة  عبر  تتوالى 
تؤكد لي أنني لم أهدر وقتي 
أي  أن  وأشـــعـــر  بـــالـــمـــجـــان، 
الزمالء  هــؤالء  يحققه  نجاح 
هـــو نــجــاح يــعــم عــلــى ســاحــة 
بأكملها  الــضــوئــي  الــتــصــويــر 
والتي أمثل فرداً فيها، لذلك 
بـــدأت  أشـــعـــر أن نــجــاحــاتــي 
تتضاعف عدة مرات بعد أن 
الجمعية  أن  على  الكل  أجمع 

تسير في االتجاه الصحيح.

التفرغ اإلبداعي
أن  الــــعــــبــــيــــدان  وأوضــــــــح 

ــــذي يــســتــطــيــع أن  الــفــنــان ال

يعطي  فقط  إلبداعه  يتفرغ 

بــالــطــبــع أكـــثـــر مـــن الــفــنــان 

غـــيـــر الـــمـــتـــفـــرغ ويــســتــطــيــع 

بــشــكــل  ـــه  عـــمـــل ـــكـــثـــف  ي أن 

ـــاً أكــبــر  أكـــبـــر ويـــعـــطـــي وقـــت

بــــإبــــداعــــه، لـــكـــن الــمــشــكــلــة 

الــكــثــيــريــن  أن  فــــي  تــكــمــن 

لــفــنــهــم إال  رغـــــم عــشــقــهــم 

أن  يـــســـتـــطـــيـــعـــون  ال  أنــــهــــم 

الــتــفــرغ،  هــذا  عــلــى  يحصلوا 

جهة  تفهم  يحكمه  ما  وهو 

الــعــمــل إلبــــداع الــفــنــان ومــا 

لــلــدولــة  يــحــقــقــه  أن  يــمــكــن 

بــمــشــاركــاتــه فـــي الــمــحــافــل 
الــدولــيــة الــمــتــعــددة والــتــي 
يــمــثــل مـــن خــاللــهــا بـــالده، 
وأضــــــــــــاف: ربـــــمـــــا بــحــكــم 
تــفــهــم الــجــهــة الـــتـــي أعــمــل 
لــــذلــــك أســـتـــطـــيـــع أن  بــــهــــا 
أشــــارك كــمــحــكــم دولــــي أو 
أشــــــــارك فــــي الــــعــــديــــد مــن 
لكن  الدولية  المحافل  تلك 

غـــيـــري أحـــيـــانـــاً يــعــجــز عــن 

ذلــــــك وهــــــو أمــــــر مـــحـــزن 

وعن  بالتأكيد،  مــبــدع  ألي 

إلى جانب  األخرى  هواياته 

الــتــصــويــر الــضــوئــي، أوضــح 

أنـــه بـــدأ حــيــاتــه اإلبــداعــيــة 

انتقل  ثــم  للفيديو  كمصور 

بـــــعـــــد ذلــــــــك إلــــــــى مــــجــــال 

الـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، 

الفيديو  تصوير  أن  مــؤكــداً 

مشيراً  أيضاً،  يحبها  هواية 

إلــــــى أنــــــه يـــعـــشـــق مــتــابــعــة 

ــــقــــدم،  مـــــبـــــاريـــــات كــــــرة ال

ويــهــتــم بـــالـــتـــراث، ويــهــوى 

عدسته،  خــالل  من  توثيقه 

ـــه حــــالــــيــــاً تـــصـــويـــر  ـــشـــغـــل وي

الــتــي قد  الــقــديــمــة  الــمــنــازل 

تـــتـــهـــالـــك بـــشـــكـــل أكــــبــــر مــع 

التصوير  عبر  الزمن  مرور 

ــــــذي يـــفـــكـــر فــيــه  الــــجــــوي ال

كبير.  بشكل  حالياً 
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ـــــا      ـــــن ـــــث ـــــال ــــــــٍس والــــــــــــــــــــــــــــــــوداد ث كــــــــــــم مــــــــجــــــــل
والــــــــــــــــــــــراح تــــــجــــــلــــــى كـــــــالـــــــحـــــــق مــــــــــن حــــجــــبــــه

رحـــــمـــــي      مــــــــــن  ولــــــــيــــــــس  قـــــــريـــــــبـــــــي  ذاك 
وهـــــــــــــــــو نـــــــســـــــيـــــــبـــــــي ولـــــــــــســـــــــــت مـــــــــــــن نـــــســـــبـــــه

فــــلــــقــــد      بــــــيــــــنــــــنــــــا  الـــــــــــدهـــــــــــر  ضــــــــــــــرب  إن 
لـــــــــــــف كـــــــــمـــــــــا كــــــــــــــــــان قـــــــــبـــــــــل شــــــــمــــــــلــــــــي بـــــه

إبراهيم عبد القادر المازني 

الفنان ال يستطيع أن يتفرغ إلبداعه فقط
المصور واإلداري عبدالرحمن العبيدان:

    الدوحة-البيرق: 

»األريكة البشرية وقصص أخرى«

والتراث  البحوث  إدارة  دشنت   :[  - الدوحة 
كتاب  الماضي  األسبوع  والتراث  والفنون  الثقافة  لــوزارة  التابعة 
خليفة  القطري  للمترجم  أخــرى«  وقصص  البشرية  »األريكة 
الـــهـــزاع والــكــتــاب مــن األدب الــيــابــانــي وقــــام بــتــألــيــفــه الــروائــي 
أردوغاوا رانبو، وقد حضر حفل التدشين سعادة الدكتور حمد 
والسيد  والتراث  والفنون  الثقافة  وزير  الكواري  العزيز  عبد  بن 

شينغو تسودا السفير الياباني لدى دولة قطر.
وعـــن الــكــتــاب قـــال الــمــتــرجــم خليفة الــهــزاع بـــأن الــكــتــاب ضم 
الغموض  قصص  في  األشهر  الياباني  الكاتب  قصص  مجموعة 

الياباني  لــألدب  قــدم  الــذي   )1٩٦5-1٨٩4( رانبو  أردوغـــاوا  وهــو 
مخزوناً كبيراً من القصص والروايات ما بين الغامض والخيالي 
والغرائبّي والشنيع، فكان أول من كتب القصة البوليسية، وأول 
جانبه  ومــن  اليابانية.  البيئة  إلــى  الــخــاّص  المتحّري  أدخــل  من 
الــبــحــوث والــدراســات  الــدكــتــور مـــرزوق بشير مــديــر إدارة  قــال 
اإلصــدارات  هــذه  إن  والــتــراث  والفنون  الثقافة  بــوزارة  الثقافية 
على  قطر  بــدولــة  والــتــراث  والــفــنــون  الثقافة  وزارة  دأبــت  التي 
الــوزارة  تقديم  سياق  فــي  تأتي  واألخـــرى  الفينة  بين  إخراجها 
والمترجمة..  المؤلفة  الكتب  من  والباحث  القارئ  يفيد  ما  كل 

مــوضــحــا بــأن الــتــرجــمــة إلــى لغة 
أنــنــا  إال  تــكــون ســهــلــة  دائــمــا  األم 
نواجه صعوبة في ترجمة الكتب 
إلــى لغات أخــرى ونجد قلة من 
المترجمين ينقلون اللغة العربية 
اإلدارة تنوي  الــدكــتــور مــــرزوق أن  أخــــرى. وكــشــف  لــغــات  إلـــى 
والهندية  واإليطالية  اإلسبانية  التالية  اللغات  إلى  الكتب  ترجمة 
والروسية.. وأن اإلدارة ستتولى إصدار العديد من الكتب. يذكر 
1٩٧٩م  الدوحة  الهزاع من مواليد  المترجم خليفة عبداهلل  أن 
يعمل حاليا أستاذا مساعدا في جامعة قطر وله عدة مؤلفات.. 
إلى  المناعي  عبدالرحمن  تأليف  ياليل  ياليل  مسرحية  ترجم 
األمريكي  للكاتب  قصصية  مجموعة  وترجم  اإلنجليزية  اللغة 
ماك توين بعنوان ضفدع مقاطعة كاالفيراس ووجوه متشابهة 

)مجموعة قصصية(.

إصدارات   جديدة

الوجـه اآلخر

  كتب - أشرف مصطفى: 

ل��ل��ف��ن��ان عبد  ال��ح��ل��ق��ة ع��ل��ى زواي���ا أخ���رى مضيئة  ال��وج��ه اآلخ���ر خ��ال ه��ذه  ي��رك��ز 
نائب  ك��ون��ه  ف��ي  المتمثل  اإلداري  العمل  بين  م��ا  يجمع  ال��ذي  العبيدان  ال��رح��م��ن 
رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للتصوير الضوئي وعمله كمبدع في مجال 
بهذا  المتواصل  عمله  عبر  اإلس��ه��ام��ات  م��ن  العديد  ل��ه  حيث  الضوئي،  التصوير 
العدد جوانب مختلفاً من حياة هذا  الوجه اآلخر في هذا  الفني، فيكشف  الحقل 
ويكون  الجمعية  شأن  من  ليرفع  باجتهاد  منصبه  خال  من  عمل  الذي  الفنان، 
دوليا  كونه محكما  لها، فضاً عن  التي وصلت  والعالمية  بل  العربية  لها مكانتها 
ال��داخ��ل��ي وال��خ��ارج��ي، وق��د  الصعيدين  ال��ف��وت��وغ��راف��ي ع��ل��ى  ال��ت��ص��وي��ر  ف��ي م��ج��ال 
مجال  ع��ن  ب��ع��ي��داً  المختلفة  ه��واي��ات��ه  م��ن  ال��ع��دي��د  ح��ول  ليتحدث   [ التقته 
التي يداوم فيها نهاراً وعمله كمبدع في  التصوير ومدى توفيقه ما بين وظيفته 
ومناقشته  له،  آخر  وجوه  على  الضوء  تسليط  أجل  من  الضوئي،  التصوير  مجال 
في كيفية توظيف أدواته الفنية خال أدائه لمهامه اإلدارية التي تتعلق بمستقبل 
فنية  موهبة  أم��ام  أن��ن��ا  ال��ل��ق��اء  ه��ذا  ليكشف  ق��ط��ر،  ف��ي  ال��ض��وئ��ي  التصوير  ح��رك��ة 

المهارات. من  العديد  لديها 

صدر حديثًا

استطعت 
تنظيم 

وقتي 
والتنسيق 
بين عملي 

وحبي 
للتصوير

ڈ  من أعمال الفنان عبدالرحمن العبيدان
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حكم الشعوب

لوال الغيوم

لما استمتعنا بأشعة الشمس

»مثل أيرلندي«

للفرقة  سأخصصها  الحلقة  ه��ذه 
الثانية في قطر وهي فرقة مسرح 
السد. فبعد أن استقلت فرقة مسرح 
الذي  الرياضي  السد  ن��ادي  السد عن 
احتضنها مع أول عمل مسرحي وهي 
مسرحية )بيت األشباح( والمسرحية 
الثانية )مشاكل بالجملة( والمسرحية 
الفرقة  وق��ف��ت  فينا(  )علتنا  الثالثة 
ع��ل��ى أرج���ل���ه���ا وأص���ب���ح ل��ه��ا مجلس 
إدارة وأعضاء ومقر خاص بها بدأت 
المسرحية  أعمالها  انتاج  الفرقة في 
اإلع���ام  ب��م��ع��ون��ة م���ادي���ة م���ن وزارة 
للفرقة  الخاص  المقر  ايجاد  تشمل 
وميزانية خاصة لكل عمل مسرحي 
أس��������وة ب���ال���ف���رق���ة األخ���������رى ف���رق���ة 
لألعمال  والمتتبع  القطري.  المسرح 
المسرحية في ذلك الوقت سيجد أن 
كافة األعمال التي تقدمها الفرقتان 
تطرح  اجتماعية  مسرحية  أع��م��ال 
وت��ن��اق��ش م��ش��اك��ل وق��ض��اي��ا معاشة 
سألقي  ل��ذل��ك  ال��ق��ط��ري،  للمجتمع 
الرابع  المسرحي  العمل  على  ال��ض��وء 
للفرقة وهي مسرحية )خلود( والتي 
ي�����زال مشتعا  ال  م���وض���وع���ا  ت���ط���رح 
بعض  اختلفت  وان  ه���ذا  يومنا  إل���ى 
ال��ت��ف��اص��ي��ل ال��ب��س��ي��ط��ة ل��ك��ن ال��م��ع��ان��اة 
)خلود(  وم��وض��وع مسرحية  واح���دة 
ان ش��اب��ا ي��س��رق م��ن أج���ل أن يتزوج 
من البنت )خلود( التي يحبها إرضاء 
لوالدها الذي طلب مهرا كبيرا البنته 
ي��ت��م ال��ق��ب��ض ع��ل��ى ال���ش���اب ال���س���ارق 
إلى  تتحول  ال��ت��ي  للمحاكمة  وي��ق��دم 
طرح قضايا الشباب وان هذه المهور 
ال��ك��ب��ي��رة ت��ق��ف ع��ائ��ق��ا لتكوين أس��رة 
الحقيقي  المتهم  وان  وأطفال  وبيت 
مما  والتقاليد  وال���ع���ادات  الطمع  ه��و 
ي��ض��ع ال��ش��ب��اب ف��ي م��واج��ه��ة ال��دي��ون 
التي تحد من السعادة المرجوة من 
الزواج وسنة الحياة وهذا الشاب أقدم 
السرقة حتى يتزوج من يحب  على 
وحتى ال تكون مع رجل عجوز ألنه 
غني. هذه المسرحية كتبها )محمد 
م���ب���ارك ال��ع��ل��ي( ف���ي أول�����ى ت��ج��ارب��ه 
ال��م��س��رح��ي��ة وأخ���رج���ه���ا )م��ص��ط��ف��ى 
أح���م���د ع���ب���دال���وه���اب( ه�����ذا ال���ش���اب 
ال���م���ص���ري ال�����ذي ي��ع��م��ل ف���ي م��ج��ال 
البنوك ولكن روح الهواية المسرحية 
ال��م��س��رح في  جعلته رائ���دا م��ن رواد 
لفرقة  التأسيسية  الهيئة  ومن  قطر 

مسرح السد.
ف���ي مسرحية  ب��ال��ت��م��ث��ي��ل  ش����ارك 
)خلود( يعقوب يوسف وسالم ماجد 
راش����د  وم����ري����م  ناصر-  وع�����ب�����داهلل 
وعبداهلل السعداوي وخليفة المريخي 
ومحمد مفتاح وتيسير طبيشات. تم 
تقديم مسرحية )خلود( على خشبة 
الثانوية  االس��ت��ق��ال  م��س��رح م��درس��ة 
بتاريخ 15 / 11/ 1974 على مدى )3( 

عروض بحضور )500( متفرج.
ب���داي���ات ال��م��س��رح ف��ي ق��ط��ر كلها 
وك��ان  اجتماعية  ل��م��واض��ي��ع  ت��ت��ط��رق 
الجمهور يتابع ويحضر هذه العروض 
ولكن  الدعائية  االمكانات  قلة  رغم 
ك��ن��ا ن��ب��ذل ج��ه��دن��ا ب��ح��ي��ث ن��ص��ل إل��ى 
الناس نعرفهم بأنفسنا نخبرهم عن 
مسرحنا نقدم لهم دعوات للحضور، 
نتفق مع احد مكاتب الطباعة لتطبع 
في  نلصقها  للمسرحية  دع��اي��ات  لنا 
ب��أن  أش��ي��ر  أن  وأود  ع���دي���دة  أم���اك���ن 
ال��خ��اص  م���ن ج��ي��ب��ه  ي��دف��ع  معظمنا 
رغ��م قلته في سبيل ان يكون لدينا 
به  نفتخر  ال���ذي  ال��ق��ط��ري  مسرحنا 

وكلنا أمل أن يتحقق ما نصبو اليه.

عبداهلل أحمد

حكاية المسرح في قطر
حلقة 70

ڈ  من مسرحية ياسمينة والسندباد 1999 ڈ  مسرحية الحب الكبير 1978

   حوار - كريم إمام:

مـــن  عــــــــــــدد  تـــــخـــــصـــــص  إن 
يــعــنــي ضعف  فــيــه ال  الــفــنــانــيــن 
يروج  كما  وإمكاناتهم،  قدراتهم 
منذ  البورتريه  استخدم  البعض، 
الفن  تــاريــخ  وفـــي  األزل،  قــديــم 
األوروبــــــي أخـــذ الــبــورتــريــه على 
توثيقية  فنية  مــســؤولــيــة  عــاتــقــه 
وتـــاريـــخـــيـــة، وفـــــي هـــــذا الـــعـــدد 
تــــروي لــنــا الــفــنــانــة مــنــى الــســادة 
تجربة فنية الفتة في خطوطها 
وأفــــكــــارهــــا، كـــمـــا فــــي أســلــوبــهــا 

الواقعي الذي تتميز به.

بيت التشكيليين
تــوقــفــت الــفــنــانــة مــنــى الــســادة عن 

القطرية  الجمعية  ومتابعة  الــرســم 

 ،1٩٩0 عــام  منذ  التشكيلية  للفنون 

أي بعد عشر سنوات من تأسيسها إال 

مرة  أعادتها  األخيرة  التغييرات  أن 

أخرى إلى أجواء بيت التشكيليين.

بورشة  مشاركتها  خالل  التقيناها 

التي  الياباني«  الــورق  »فنون  الفنانة 

إيبي،  اليابانية كيوكو  الفنانة  قدمتها 

فتحدثنا معها لزاوية ريشة وفنان.
الصورة  في  المبينة  لوحتها  حول 
هي  اللوحة  هذه  عنها:  قالت  والتي 
أحـــلـــى أعـــمـــالـــي فــعــنــدمــا شـــاهـــدت 
الــرســمــة األصــلــيــة لــلــفــنــان أوروبــــي 
أعجبتي البراءة والصدق في مالمح 

أنــه التيني،  أعتقد  الــذي  الوجه  هــذا 
ـــة الـــتـــي تــمــلــكــتــهــا  ـــحـــال ووصــــفــــت ال
رفعت  -والتي  الــلــوحــة  تنفيذ  أثــنــاء 
على  بصفحتها  حولها  فيديو  مقطع 
حــلــوة،  مــشــاعــر  بــأنــهــا  الفيسبوك- 
أشعر  وثالثة،  لونين  خّطيت  فكلما 

بـــأنـــهـــا مـــبـــهـــرة، مــــا شــجــعــنــي عــلــى 
منه  االنتهاء  وعند  العمل،  مواصلة 
وكنت  عليه،  نــظــرة  ألقيت  نهائيا، 
غير مصدقة أني رسمت هذا الوجه 
طفولة  هناك  أن  خصوصا  الجميل، 
بخصوص  أمـــا  عينيها،  مــن  تنضح 

الـــــســـــر فــــــي اخــــتــــيــــار هـــــــذا الــــوجــــه 
كــمــوضــوع، وعـــن داللــــة الــبــورتــريــه 
لـــــدى مـــنـــى أوضــــحــــت أنـــهـــا تــرســم 
عدة  لــي  وكــانــت  مــواضــيــع مختلفة، 
البداية،  الــبــورتــريــه فــي  تــجــارب مــع 
المقيم  العراقي  الرسام  رسمت  ثم 

بـــالـــدوحـــة إســمــاعــيــل عــــــزام، وفــي 
الــنــهــايــة اتــجــهــت لــرســم الــبــورتــريــه 
الذي أشعر به وبجمال رسم الوجوه، 
إلى  مشيرة  وقسماتها،  وتعبيراتها 
الواقعي  االتــجــاه  يفضل  البعض  أن 
فــي الــبــورتــريــه، وأوضــحــت أن آخر 

بورتريه رسمته كان للشاعر محمد 
أكمله،  لــم  لكني  بالزيت  الفيحاني 
وبدأت بوجه البنت الكوبيه، مشيرة 
فــي فن  التخصص  قــررت  أنها  إلــى 

البورتريه.

الباستيل
وقــالــت إنــهــا اســتــخــدمــت فــي هــذا 
الــعــمــل نــوعــا مـــن الــبــاســتــيــل وجــدتــه 
على  اإلنــتــرنــت  على  اطلعت  أن  بعد 
موقع أمازون، يدعى »رمبراندت«، 
ابــن  وبــالــصــدفــة وجــدتــه فــي مكتبة 
لتجربة  علبة  أصغر  فأخذت  القيم، 
الــرســم وجــدت أن  مميزاته، وأثــنــاء 
مع  تماما  ومناسبة  روعـــة،  الخامة 
بسيط  فيديو  بــرفــع  فقمت  الــرســم، 
عــلــى صــفــحــتــي بــالــفــيــســبــوك، القــت 
الكثير  بعدها  وجــاءنــي  كبيرا  صــدى 

من اإلعجابات والتعليقات.
يــمــثــل الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي بــالــنــســبــة 
ـــســـادة شــيــئــا جميال  لــلــفــنــانــة مــنــى ال
يعبر من خالله الفنان عن مشاعره 
ـــتـــي تــــــدور فــــي خـــلـــده،  واألفـــــكـــــار ال
الــنــشــوة  مــن  جميلة  حــالــة  وتتملكه 
والـــســـعـــادة عــنــدمــا يـــمـــارس الــرســم، 
مـــؤكـــدة أنــهــا تــنــســى نــفــســهــا وتعيش 
في عالم األلوان. واستطردت: دائما 
الموهبة  يملك  ال  من  بــأن  أشعر  ما 
فإنه يفتقد الكثير في حياته كإنسان، 
أنها  الــســادة  منى  الفنانة  أكــدت  كما 
دائما ما تتصفح اإلنترنت وتتابع كل 
الجديد في مواقع الرسم حتى تطور 

من نفسها.

أشعر بجمال رسم الوجوه وتعبيراتها وقسماتها

ڈ  من لوحات الفنانة منى السادة

نظر  وجهة  من  الشخصية  رسم  فن  هو  البورتريه 
شخصية  ح����االت  لتجسيد  وس��ي��ل��ة  وي��ع��د  ال���رس���ام، 
الداخلية  الشخص  ع��وال��م  تعكس  متعددة  ونفسية 
المتصدي للعمل في  الفنان  بالدرجة األولى، ورأى 
ه��ذا ال��ش��خ��ص، ف��ال��وج��ه يشكل م���رآة ص��ادق��ة لكل 
اعتبار  يمكن  وال  نفسه.  رؤي���ة  م��ن  تمكنه  إن��س��ان، 
إنما  فحسب،  مجردة  خطوطا  المرسومة  ال��وج��وه 
ه��ي خ��ط��اب��ات ب��ص��ري��ة ت��ح��ت��اج إل���ى ق����راءة خ��اص��ة 
ل��م��ع��رف��ة م��ا ي��ك��ُم��ن خ��ل��ف��ه��ا، خ��اص��ة م��ع اس��ت��خ��دام 

تفاصيل معينة في تكنيك الرسم.

من ذاكرة المسرح القطري

أعيش في عالم األلوان مع ممارستي للرسم

الفنانة منى السادة : 

ألتقي معكم في الحلقة القادمة.



كتارا تكّرم 
المؤلفين واألدباء 

في قطر

-]: تعكف حالياً  الدوحة 
الفنانة  القطرية  األفـــالم  صانعة 

هند األنصاري على إخراج فيلم روائي 
قصير بعنوان »أمريكا ال«، تنوي المشاركة 

العربية  المهرجانات  مــن  عــدد  فــي  مــن خالله 
ـــدور أحـــداث الفيلم حــول يــوســف الـــذي يجد  والــدولــيــة، وت

صعوبة في التعامل مع والده، والذي يرفض سفره ألمريكا 
مــن أجـــل الـــدراســـة بــســبــب تــعــّرض األب لــمــوقــف ســيــئ في 
أمريكا منذ عشرة أعــوام؛ ما يجعله يأخذ موقًفا من السفر 
إلى أمريكا، لكن االبن ينفذ ما يريد ويضع والده أمام األمر 
الواقع، وتشير األنصاري إلى أنها قصدت أثناء اختيار عنوان 
الفيلم أن يحمل أكثر من تأويل، محاولة أن تجعل الفيلم 

مليئًا باإلسقاطات التي تقبل العديد من التفسيرات بحيث 
يراه كل مشاهد من زاويته ومنظوره، والفيلم تمثيل 

أحمد  الحربي،  عبداهلل  ويوسف  ميرزا،  إبراهيم 
نصر  أحمد  الــحــمــادي،  محمد  الشيب،  راشــد 

المهندي،  ســلــمــان  المنفذ  والــمــنــتــج  اهلل، 
المنصور،  جــابــر  السينمائي  الــمــصــّور 

ومــــهــــنــــدس اإلضـــــــــــاءة عـــبـــداهلل 
ــــف، وإخــــــــــــراج هــنــد  ــــخــــل ال

األنصاري.

بدأ بروفات 
تصوير فيلم 

“أمريكا ال”

فعاليات متنوعة بـ »استديوهات كتارا للفن«

»ملوك وبيادق« بمتحف الفن اإلسالمي

الدوحة - ]: تنظم استديوهات كتارا للفن خالل 
االسبوع المقبل مجموعة من الفعاليات المتنوعة، حيث 
سيفتتح يوم األحد المقبل معرض »وراء الحجاب« ويأتي 
يحتفي  حيث  آرنولد،  إيف  التصوير  لسيدة  تكريًما  ذلك 
المعرض بتاريخها المهني الحافل بالنجاحات الذي امتّد 
اجتماعّية  ومعلّقة  قرابة نصف قرن كمصّورة صحفّية 
وموثِّقة لألحداث، كما يقّدم مركز كتارا للفن عدًدا من 
الــتــاريــخ في  الــمــعــارض مــن بينها مــعــرض »البحث عــن 
الحاضر« معرض للمصّممة عائشة السويدي إضافة إلى 
»عالقات منسوجة » للفنان محمد أبو النجا، كما يقّدم 
مركز كتارا للفن »عروًضا سينمائية« كل شهر تلقي من 
خاللها الضوء على الفنانين الُمعاصرين سواء في الخليج 

فـــي  أو 
لمنطقة  ا
الــعــربــّيــة 

والعالمّية، 
كـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا 

ـــا  ـــشـــاًط تـــــقـــــّدم ن
ـــا بـــعـــنـــوان  جـــمـــاهـــيـــريً

»فن الحكي وإبداعات األطفال اليدوّية مع 
شهر  كل  ينعقد  للصغار  تجّمع  عن  عبارة  وهــو  مكتبة« 
في مركز كتارا للفن، حيث يبدأ بحكي قصص األطفال 
يعقبها نشاط إبداعي يتمثل في صنع ابتكارات يدوّية في 

أجواء من المرح والتسلية.

الثقافي  كتارا  ملتقى  يشهد   :[  - الدوحة 
الثاني لألدباء والُكتاب في قطر، والذي سوف 
الجاري تكريم  تنطلق فعالياته يوم 10 مارس 
الــمــؤلــفــيــن الــذيــن صــــدرت لــهــم أعــمــال خــالل 
األشــهــر الــثــالثــة األولــــى مــن هـــذا الــعــام، حيث 
الثقافي  الملتقى  انعقاد  بين  ما  الفترة  تغطي 
يناير  لــألدبــاء والــُكــتــاب فــي قطر فــي 5  األول 
الــثــانــي فــي مــارس.  الــمــاضــي وانــعــقــاد الملتقى 
السليطي  خالد  الدكتور  قــال  المناسبة  وبــهــذه 
الثقافي  للحي  العامة  للمؤسسة  الــعــام  المدير 
»كتارا«: إن انعقاد ملتقى األدباء والُكتاب يأتي 
التي يقيمها  الفعاليات واألنشطة  ضمن سلسلة 
الحراك  تنشيط  بهدف  الثقافي  كتارا  ملتقى 

الثقافي في الدولة واالرتقاء به.
الدوحة-]: تنظم هيئة متاحف قطر بالتعاون مع 
والذي  وبــيــادق«،  »ملوك  اإلسالمي معرض  الفن  متحف 
ـــقـــام خــــالل الـــفـــتـــرة »1٩مــــــــارس -21  يُ
يونيو 2014« بقاعة الرواق، ويقّدم 
الــــمــــعــــرض نــــصــــوًصــــا قــديــمــة 
ومــخــطــوطــات مــن الــقــرن 
العاشر ليكشف النقاب عن 
تاريخ األلعاب اللوحّية من 
الهند  مــن  رحلتها  خـــالل 
إلى األندلس العربّية، وقد 

لوحات  اإلســالمــي  الفن  بمتحف  المعرض  بهو  في  ُعلقت 
تشهد على تاريخ استمتاع حضارات ماضية مثل العثمانية 
أن  للزائرين  ويمكن  الشطرنج،  بلعب  القديمة  والفارسية 
يشاهدوا كتاب »ألفونسو العاشر« للشطرنج بكل ما يحتويه 
الثالث  القرن  في  كتابته  تمت  الــذي  قديمة،  تفاصيل  من 
عشر وقد ُعرض في صندوق زجاجي، كما يمكن لهم أن 
بلوحة  الفيل  غرار قطعة  على  ثمينة  يكتشفوا معروضات 
الفن  المستوحاة من  بصقلية  العاشر  القرن  في  الشطرنج 
العربي وأقــدم سجاد حريري على اإلطــالق، والــذي تبدو 

رقعة شطرنج مطرزة بخيوطه في وسطه.

ل   ق   ط   ا   ت

مسرحية »اللظى« أمام 
لجنة المشاهدة اليوم

يــســتــعــد  الدوحة-]: 

فـــريـــق عــمــل مــســرحــيــة »الــلــظــى« 

لإلنتاج  السعيد  شــركــة  بها  تتقدم  الــتــي 

 2014 المسرحي  الــدوحــة  لمهرجان  الفني 

المشاهدة  لجنة  أمـــام  األول  الــعــرض  لتقدم 

السليطي،  بيت  اليوم في  بالمهرجان  الخاصة 

الــعــرض مــن تــألــيــف طــالــب الــــدوس وإخـــراج 

بـــالـــذكـــر أن مــســرحــيــة  فـــالـــح فــــايــــز. جـــديـــر 

المقبلة من قبل  الدورة  »اللظى« تشارك في 

والمخرج  المؤلف  ونفس  اإلنتاج،  نفس شركة 

للمهرجان  الماضية  بــالــدورة  شــاركــوا  الــذيــن 

بــعــرض »الــمــســعــور، وقــد ذهــبــت جائزة 

أفــضــل عـــرض مــســرحــي مــتــكــامــل 

لــــشــــركــــة الــــســــعــــيــــد لــــإلنــــتــــاج 

ـــفـــنـــي عـــــن مــســرحــيــة  ال

»الــمــســعــور« الــعــام 

مبلغا  وحـــازت  الــمــاضــي، 

نــقــديــا قــيــمــتــه ٨0 ألــــف ريـــال 

قــطــري، فــضــال عــن تــتــويــج مــخــرج 

الــعــمــل الــمــســرحــي فـــالـــح فـــايـــز بــجــائــزة 

أفضل إخراج وقيمتها 25 ألف ريال.

ممزق:
الــمــطــاعــم في  تــحــدث بمنطقة  انــفــجــار  حــادثــة 
المراهقين،  مــن  عــدد  بحياة  تـــودي  تــجــاري  مجمع 
أحـــدهـــم أمــريــكــي أبــيــض واآلخـــــر أمــريــكــي مـــن أصــل 
والعنصرية  االضطهاد  قضية  يعالج  الفيلم  باكستاني. 
الــمــتــصــاعــدة فــي أعــقــاب الـــحـــادي عــشــر مــن سبتمبر، 
العقل  إلحكام  وتدعو  ومحّيرة  مدهشة  المعالجة  لكن 

والتساؤل.

الشرطة،  تلتقيان عدة مــّرات في مركز  الشابين  والدتا 
وتتعاطف كل منهما مع األخرى مما يشكل بينهما رابطاً 
يجعل منهما صديقتين. لكن تحقيقات الشرطة األولية 
تشتبه أن يكون الشاب ذو األصول الباكستانية هو الفاعل، 
فماذا  باكستاني،  وشاب  قنبلة  »لدينا  المحققة:  وتقول 

تتوقعون؟«.

فاألمريكية  الصديقتين،  بعالقة  االشتباه  ذلك  يعصف 
تتعامل  وبــدأت  ابنها،  قتل  مسؤولية  الباكستانية  حّملت 
معها بعنصرية مقيتة. ومع تقدم التحقيق يتضح أن ابن 
زمالئه،  بعض  من  الضطهاد  يتعرض  كــان  األمريكية 
فتحولت  بأيام،  الحادثة  قبل  جميعاً  بقتلهم  توعد  وأنــه 
الــشــبــهــات نــحــو الـــشـــاب األمـــريـــكـــي، األمــــر الــــذي يــربــك 
المشاعر المتضاربة أصالً، ويدفع األمريكية والباكستانية 
لتفهم بعضهما أكثر، وتصالن لنتيجة حتمية تقول أن ال 

فرق بينهما.

البداية  الفيلم عجيبة، إذ يعود المخرج إلى لقطة  نهاية 
الباكستاني حامالً  الشاب  التجاري، ونرى  المجمع  حيث 
يتشاطران  األمــريــكــي،  بــالــشــاب  يلتقي صــدفــة  جــيــتــاره 
الموسيقي  اهتمامهما  عــلــى  بــنــاء  ويــتــعــارفــان  الــطــاولــة 
الــمــشــتــرك، فـــي الـــوقـــت ذاتــــه يــمــر شــخــص مــجــهــول ال 
يظهر وجهه، يضع حقيبة يبدو أنها تحتوي القنبلة التي 
تتعامل  التي  األولــى  الــمــّرة  وهــي  الفيلم.  بداية  ستشكل 
فيها هوليوود بنظرة مختلفة عن إدانة أحد الطرفين، 
كــل ما  عــن  ربما يكون مــســؤوالً  ثالثاً  بــل تضيف طــرفــاً 

يحدث .!!!

تضخم:
على مــدى سنوات ال يفعل  كــان مــمــدداً مترهالً 
لــمــن حــولــه والــلــعــب والــضــحــك. لكنه  التبسم  ســـوى 
يتعاظم،  أكثر،  يكبر  صار  الوقت  ومع  يكبر،  بدأ  فجأة 

بدأ جسده يتمدد بشكل كبير.

بدأ يشعر بذاته ضخماً، عالياً، حتى أنه لم يعد مترهالً، 
للناس من أعلى،  بات مشدوداً، واثقاً من نفسه، ينظر 
وأثناء زهوه وهو يتنقل بين ممرات »مملكته« اعترض 
المحبوس  الهواء  الصدفة دبوس، خرج  طريقه بمحض 
يــعــلــو، وهـــو ينكمش حــتــى عــاد  بــداخــلــه، وراح صــفــيــره 

مترهالً ممدداً كما بدأ، لكنه اآلن بالون مشقوق!!!.

صقيع:
حّل الربيع

لكن الطيور هاجرت.

الزهور ذبلت على األغصان،

وانتحرت الورود في وسط الميدان.

لم يعد هناك من سبيل،

سوى عودة الشتاء.

لكن الربيع مقيم،

صقيعه يقتل المشاعر،

يجمد القلوب،

في عالم مقلوب.!!!

شروق:
سبقوه،  مــن  بتشويه  يــبــادر  األمـــور،  مقاليد  يعتلي 
يؤكد أنه جاء لُيْحِدث تغييًرا، يتوعد بمحاربة المحسوبية 

والفساد، ويحصل التغيير فعالً، لكن نحو األسوأ.

سيأتي  الــكــأس،  ذات  من  سيشرب  األوان  يحين  عندما 
من يعريه، من يفضح ما كان، سيأتي حتماً من يرصد 
بضمير حّي ال يظلم، وستزهر شموس الحق، في زمن 

الستائر السوداء.!!!

وجود:
ليست أول مّرة يعلن فيها الرحيل.

إنما هذه المّرة تختلف،

ففيها الشعور مختلف.

تناقض فيها المعنى،

توسطت الراء بين الحاء والباء،

وصار الممكن يعني المستحيل.!!!

البعد الثالث

)الذكاء العاطفي( 

يشخصه :
د. خالد حمد المهندي

الثالثاء 3 جمادى األولى 1435 هـ - 4 مارس 2014 م

@qtrlion

يعالجها: سعود علي

إسماعيل العيسى

الزال يشكو الفن من مرضى النفوس

ما قام فنان هنا إال شربوا دماءه بالكؤوس

وكــــــــــــأنــــــــــــهــــــــــــم قـــــــــــــــد أقــــــــســــــــمــــــــوا

الـــــبـــــســـــوس.!!! حــــــرب  يــــقــــتــــدوا  أن 
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ـــبـــشـــريـــة  ـــــطـــــاقـــــات ال ال
هــــي الـــــثـــــروة الــــتــــي تــعــتــمــد 
بناء  فــي  المجتمعات  عليها 
حــــاضــــرهــــا ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا، 
من  االستفادة  نحقق  ولكي 
يــقــدمــه  أن  يــمــكــن  مــــا  كــــل 
الفرد من جهد في الدراسة 
اإلبداعي،  والتفكير  والعمل 
البـــد أن نــقــدم لـــه الــرعــايــة 
جميع  لــتــشــمــل  الــمــتــكــامــلــة، 
جسمياً  شخصيته:  جــوانــب 
وعــقــلــيــاً ووجــدانــيــاً، وبــذلــك 
يــــحــــصــــل الــــمــــجــــتــــمــــع عـــلـــى 
الـــقـــادريـــن على  األشـــخـــاص 
تــحــقــيــق الـــنـــجـــاح والـــتـــقـــدم 
بشكل  لمجتمعهم  ثم  ومــن 
عام ؛ نتيجة لما يتمتعون به 
شخصياتهم  في  تكامل  من 
يــــمــــكــــنــــهــــم مـــــــن الــــعــــطــــاء 

المستمر.
من  أكــثــر  أن  شــك  وال 
التكامل  هــذا  تحقق  نتصور 
فـــي بــنــاء شــخــصــيــاتــهــم هم 
الـــمـــتـــفـــوقـــون فــــي مــخــتــلــف 
الـــــــمـــــــجـــــــاالت لــــتــــمــــيــــزهــــم 
بـــــــالـــــــقـــــــدرات الــــمــــعــــرفــــيــــة 
ـــــعـــــديـــــد مــن  الــــعــــالــــيــــة، وال
اإليجابية  النفسية  الــســمــات 
بالتفوق  المرتبطة  األخرى، 
والـــتـــمـــيـــز عـــلـــى أقـــرانـــهـــم، 
والطموح،  المغامرة  كحب 
لإلنجاز،  العالية  والدافعية 

وغيرها.
الدراسات  بعض  أن  إال 
 e.g:( ـــــــــــك  ذل ـــــــد  ـــــــؤي ت ال 
 ,Holunger & Fleming
 ;1٩٩1, Argyle  ;1٩٨4
 Hay et  ;1٩٩2  ,Kwan
أشـــارت  حــيــث   )2000  ,.al
المتفوقين،  الطالب  أن  إلى 
مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــاديـــيـــن أقـــل 
النفسية  الناحية  مــن  تكيفاً 
واالجــــتــــمــــاعــــيــــة، ولـــديـــهـــم 
تقدير  قابلية عالية ألزمات 
الذات، والعزلة االجتماعية، 
ــــــذات،  والــــقــــلــــق، وضـــبـــط ال
الــدراســي  التحصيل  وتــدنــي 
ـــــاً(، والــــنــــقــــص فــي  ـــــان )أحـــــي
أن  كما  الــذات  توكيد  مهارة 
نسبياً  متدنياً  تصوراً  لديهم 
لــمــفــهــوم الـــــذات، والــكــفــاءة 
االجــتــمــاعــيــة، ويــعــانــون من 
صــــعــــوبــــات فـــــي الـــعـــالقـــات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــا يــجــعــلــهــم 
أكـــثـــر حـــاجـــة إلــــى الــرعــايــة 
الـــخـــاصـــة والـــفـــهـــم األفــضــل 
الحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الـــنـــفـــســـيـــة 

وغيرها. واالجتماعية 
في ضوء ما سبق تتضح 
الـــحـــاجـــة الـــمـــلـــحـــة إلجـــــراء 
الــعــديــد مــن الــدراســات التي 
الكفاءة  مستوى  عن  تكشف 
والعاديين  المتفوقين  لــدى 
مـــن طـــالب الــــمــــدارس، في 
الـــــجـــــوانـــــب الـــنـــفـــســـيـــة غــيــر 
الــمــعــرفــيــة، ومــنــهــا الــجــانــب 
العاطفي، الذي يمثل عنصراً 
رئيسياً في شخصية الطالب 
ويــســهــم بــشــكــل رئــيــســي في 
عــالقــاتــه  إخـــفـــاق  أو  نـــجـــاح 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــاآلخـــريـــن، 
وفــــــي تـــشـــكـــيـــل ســـلـــوكـــيـــاتـــه 
ــــــخــــــاصــــــة فــــــــي مـــــواقـــــف  ال
ـــــمـــــواجـــــهـــــة لـــلـــمـــشـــكـــالت  ال
كشفت  ما  وأهم  المختلفة، 
عـــنـــه الــــــدراســــــات فــــي هـــذا 
الجانب، هو ما اصطلح على 

العاطفي«. »الذكاء  تسميته 
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