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مبدعو العربمبدعو العرب

محمود تيمور محمود تيمور 
كاتب قصصي، ولد في القاهرة في أسرة اشتهرت باألدب؛ فوالده أحمد 
تيمور باشا (1871-1930م) األديب المعروف، الذي عرف باهتماماته الواسعة 
بالتراث العربي، وكان «بحاثة في فنون اللغة العربية، واألدب والتاريخ، وخّلف 
الكتب  بــدار  اآلن  إلى  للباحثين  ذخيرة  تعد  «التيمورية»،  هي  عظيمة  مكتبة 
المصرية، بما تحوي من نوادر الكتب والمخطوطات» وعمته الشاعرة الرائدة 
وشقيقه  الــطــراز»،  «حلية  ديــوان  صاحبة  (1840-1903م)  التيمورية  عائشة 
محمد تيمور (1892-1921م) هو صاحب أول قصة قصيرة في األدب العربي.

الــلــغــوي  : الــمــعــنــى   ] - ــدوحــة  ال   
لــزكــريــت مــن زكـــر اإلنـــــاء: أي مــأله 
ويــقــصــد بــهــا هــنــا أنـــهـــا بــئــر امــتــألت 
بــالــمــاء وتــقــع زكـــريـــت عــلــى الــجــانــب 
عن  وتبعد  قطر  ســاحــل  مــن  الغربي 
الـــدوحـــة حـــوالـــي 72 كــيــلــومــتــر وعــن 
أمــيــال  عـــشـــرة  بـــــروق  رأس  جـــنـــوب 
اثنتي  على  وتحتوي  17كــم)  (حــوالــي 
عــشــرة بــئــرا مــهــجــورة مــيــاهــهــا غير 
بناها  قلعة  أطالل  بها  وتوجد  عذبة، 
رحــمــة بـــن جــابــر فـــي بـــدايـــة الــقــرن 

19م.
إمارة  كتاب  في  الشيباني  ذكر  كما 
قــطــر الــعــربــيــة، بــأنــهــا قــريــة وعــيــن 
وتــصــلــهــا  يــوجــد بــهــا حـــوالـــي 20 بــيــتــاً 
طـــريـــق مـــعـــبـــدة مـــن دخـــــان وكـــانـــت 
إلى  األعــمــال  تحول  قبل  مهما  ميناء 

مسيعيد. ميناء 
أبو  سليم  اللبناني  الــكــاتــب  ويشير 
إسماعيل في الدراسة التي صدرت له 
إسالمية  جماعات  أن   1958 عام  في 
(الــقــرامــطــة) هـــاجـــرت مـــن اإلقــلــيــم 
العربية  الــجــزيــرة  شبه  مــن  الشرقي 

والــمــعــروف فــي ذلـــك الــوقــت بــاســم 
إقــلــيــم الــبــحــريــن فـــي الـــقـــرن الــثــالــث 
الــهــجــري الــعــاشــر الــمــيــالدي وأنــشــأوا 

مختلفة  مناطق  فــي  لهم  قــرى  عــدة 
نزلوا  حيث  «ولبنان  الشام  بــالد  من 
فيه  فبنوا  وكسروان،  الشوف،  أعالي 

ذكـــرى  داره  عــيــن  األولــــــى  بــلــدتــهــم 
التي  وزكريت  األحساء.  في  لبلدتهم 
تــقــع قــــرب عــيــن عــــار فـــي كـــســـروان 

األول  لمركزهم  ذكــرى  اليوم  المتن 
التي  قطر  إمـــارة  الــيــوم  يــجــاور  فيما 

الفارسي. الخليج  على  تقع 
السؤال  الذهن  إلى  يتبادر  قد  وهنا 
في  والتشابه  األولى  االشتقاقات  عن 
الواقعة  المناطق  من  لعديد  األســمــاء 
عـــلـــى ســـاحـــلـــنـــا الـــخـــلـــيـــجـــي وســـاحـــل 
الــبــحــر الــمــتــوســط، ويــعــود بــنــا األمــر 
الفينيقيين  تــربــط  الــتــي  العالقة  إلــى 

القدم. منذ  الخليج  بشواطئ 
ـــورد هــنــا مــا أشـــار إلــيــه الــكــاتــب  ون
فــي   (2003) عــــام  الــمــعــلــوف  رفـــيـــق 
ـــثـــه عــــن عــــالقــــة الــفــيــنــيــقــيــيــن  حـــدي
عالم  إليه  توصل  ما  فيذكر  بالخليج 
اآلثــــار الــفــرنــســي جـــان فــرنــســوا ســال 
الـــذي قــام بــحــفــريــات واســعــة 1983 
أن  مــن  الكويتية  فيلكا  جــزيــرة  فــي 
حــــضــــارة دلــــمــــون الـــتـــي ســـــادت فــي 
وحتى  الــكــويــت  مــن  الخليج  منطقة 
الــبــحــريــن وقـــطـــر وســـائـــر الــمــوانــئ 
بين  لــلــخــلــيــج  الــعــربــي  الــســاحــل  عــلــى 
حضارة  هي  1500ق.م   2500- سنة 
وتــحــدث  الــمــائــة  فــي  مــائــة  فينيقية 

عن ما تم اكتشافه من آثار في مدن 

ومــرافــئ تــلــك الــمــنــاطــق بــأنــهــا صــور 

طــبــق األصـــل عــن آثـــار جــبــيــل وصــور 

أرواد.  وجزيرة  شمرا  وراس  وصيدا 

الدنمركية  البعثة  بذلك  نوهت  كما 

بين  الــكــبــيــر  للشبه   1963 عـــام  مــنــذ 

فينيقيا  وآثـــار  دلــمــون  حــضــارة  آثـــار 

(7/2003/ 7 ) ونشير هنا أيضا إلى أن 

المذكورة  المدن  أسماء  من  العديد 

لمدن  أسماء  من  يشبهها  وما  أعــاله 

دار،  وعين  كجبيل  خليجية  وموانئ 

عراد  (قلعة  أرواد  وجزيرة  وصــور، 

فريق  قام  وغيرها. وقد  البحرينية) 

1973 - 1974م  في  لآلثار  بريطاني 

أنهم  وذكروا  زكريت  لقرية  بزيارة 

شــــاهــــدوا «قـــلـــعـــة صـــغـــيـــرة مــربــعــة 

تقع  ركنية.  أبــراج  أربــعــة  لها  الشكل 

قرية  شــمــال  الــصــغــيــرة  الــقــلــعــة  هــذه 

زكريت). (بئر 
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حـكـاية مـكانحـكـاية مـكان

            حوار - كريم إمام :

في  ولــدت  لبنانّية  مغنية  حــداد  ديانا 
لبنان  جبل   - المتن  قضاء  بصاليم  بلدة 
هــي واحــــدة مــن أشــهــر الــمــغــنــيــات على 
موسيقي  بغناء  تشتهر  العربّية،  الساحة 
ألبومها  طرحت  الشرقي.  باللون  البوب 
اشتركت  أن  بعد  بعنوان «ساكن»  األّول 
«طير  بأغنية  الفن  استديو  برنامج  في 
م   1992 التسعينيات  أوائــــل  الــيــمــامــة» 
نسبًيا،  متقدًما  مــركــًزا  تــصــّدرت  حيث 
من  عــدًدا  أصــدرت  البالد.  مستوى  على 
التسعينيات  منتصف  الناجحة  األغنيات 
تــــصــــّدرت الـــقـــوائـــم الــغــنــائــّيــة كــســاكــن، 
وعــنــيــده، أهـــل الــعــشــق، أمــانــيــه، يــامــايــا 
وشــاطــر، الـــي فــي بــالــي، ولـــو يسألوني، 
حيث أخذ الكثير يتهافتون باسمها كونها 
اللبنانيات.  الفنانات  أنــجــح  مــن  واحـــدة 
الثالثة  األلــفــّيــة  بــدايــة  مــع  بريقها  خـــّف 
وظهور  العائلة  بأمور  النشغالها  خاصة 
سرقت  حيث  الجدد،  الفنانات  من  عدد 
األضواء منهن. في 2006 طرحت حداد 
ـــبـــوم الــعــاشــر فـــي مــســيــرتــهــا الــفــنــّيــة  األل
شركة  إنتاج  من   «2006 «ديــانــا  بعنوان 
تصّدرت  حيث  العبدول،  سهيل  زوجها 
باعتبارها  األلبوم  ولولي»  «ماس  أغنية 
الجزائري  المطرب  بمشاركة  «دويتو» 
الـــشـــاب خـــالـــد. ديـــانـــا حــــداد لــديــهــا اآلن 
في  أنجبتها  التي  صوفي  األولـــى  ابنتان 
التي  ميرا  هي  والثانيه   .1996 يوليو   19

أنجبتها في 26 نوفمبر 2007.
خالل  اللقاء  هــذا  معها  لـــ[  كــان 
وجودها في الدوحة إلحياء حفل غنائي 
ضــمــن فــعــالــيــات مــهــرجــان الــربــيــع في 

سوق واقف.
أّكدت ديانا حداد أنها دائًما ما تحاول 
راسخة  تظّل  مختلفة  أغــاٍن  عن  البحث 
في أذهان المستمع العربي، وأحاول أن 
أستخدم صوتي الممّيز ببحة بدوّية من 
أجل ذلك، وأذكر عندما أطلقت ألبومي 
«ساكن» ظّن البعض أنني ربما عراقّية 
أو أردنــّيــة أو مــن الــعــرب الــبــدو الــرّحــل 
بدوّية  كانت  الغنائّية  بداياتي  أن  خاصة 
خًطا  أقّدم  أن  وأحــاول  لبنانّية،  وليست 

مختلًفا في الصوت عما هو موجود.
وحــــــول اتـــجـــاهـــهـــا لـــلـــغـــنـــاء بــالــلــهــجــة 
جعلتني  المصادفة  إن  قالت  الخليجّية 

وبـــنـــاتـــي نــعــيــش فـــي الــخــلــيــج، كــمــا أن 
ظهوري فنًيا كان أقوى في الخليج منذ 
كافة  على  للوقوف  أطمح  وأنا  البدايات، 
العربّية،  المهرجانات  وخشبات  مسارح 
لــكــنــه تـــصـــادف أنــــي مــقــيــمــة فـــي دبـــي، 
كأي   - حياتي  فــي  ظــروف  حدثت  وقــد 
انفصالي  مــثــل  أبــتــعــد  جعلتني   - إنــســان 
عن زوجــي، ووفــاة والــدي، أمــور أثرت 
فـــّي وجــعــلــتــنــي أبــتــعــد حــتــى عـــن لبنان 
تؤثر  الحالّية  األوضـــاع  أن  كما  ومصر، 
موضحة  عــرب،  كفنانين  جميًعا  علينا 
أن الفنان الناجح والشامل هو الذي يغّني 
لكل الشعوب، وهذه قدرة وذكاء وإتقان 

بــالــنــســبــة لــلــفــنــان أن يـــقـــّدم الــلــهــجــات 
المختلفة.

مـــوضـــوع  أن  إلـــــى  حـــــــداد  وأشـــــــــارت 
كثيًرا  عليها  أثــر  زوجــهــا  عــن  انفصالها 
منصبًا  تفكيرها  كــل  وكــان  الــبــدايــة  فــي 
على مصلحة بناتها، ما أثر على العطاء 
الفني والتركيز في العمل، كما أن وفاة 
عزلة  وعــشــت  أتــقــوقــع  جعلتني  والــــدي 
مّرة  عدت  هللا  الحمد  لكني  الناس،  عن 

أخرى بحبهم لي ومطالباتهم.
جمعها  الـــذي  الــدويــتــو  بخصوص  أمــا 
بــالــشــاب خــالــد فــقــالــت إنـــه جـــاء بـــدون 
أقــــــّدم  أن  وددت  حـــيـــث  تـــحـــضـــيـــر، 

وإيقاعاتها  بتوزيعاتها  الـــراي  موسيقى 
فـــكـــان هـــو الــشــخــص األفـــضـــل فـــي هــذا 
عرضت  وعندما  شهرة،  واألكــثــر  اللون 
عليه الفكرة تقّبلها، وطلب مني إرسال 
األغنية، وبعدها جاء إلى دبي وسجلناها 
من  وبــروح  المسرح  على  مباشر  بشكل 

البساطة والتلقائّية.
لبلدها  لها  زيــارة  آخــر  أن  وأوضحت 
أرب  برنامج  تصوير  خــالل  كــان  لبنان 
أيــــدول، ولــألســف الــوضــع غير ُمـــرٍض، 
واالقــتــصــادّيــة  السياحّية  الــحــركــة  حتى 
رغم  سيظّل  لبنان  أن  إال  يحزنني،  أمر 
حــقــد الــحــاقــديــن بــنــجــاحــاتــه وحــفــالتــه 
للفن  يــكــون  أن  متمنية  وجــمــاهــيــره، 
العربّية،  الثقافة  في  فّعال  دور  اللبناني 

فـــلـــيـــس الــــفــــن وحــــــــده الــــــــذي تـــأثـــر 
باألحداث التي تعيشها المنطقة 

المهن  جميع  بل  العربّية، 
يسعنا  وال  واألعــــمــــال، 

كــفــنــانــيــن ســـوى أن 
نشر  في  نستمّر 

ألن  الــــفــــرح، 
الــــــــنــــــــاس 

تـــبـــحـــث 
عـــــــــــــــــــن 

االبـــتـــســـامـــة 
ــــــــســــــــعــــــــادة،  وال
أن  مــــتــــمــــنــــيــــة 

يعود السالم 
ن  ا للبلد

العربّية، وأن يعود السالم ألنفسنا.

وقـــالـــت حـــــداد إنـــهـــا تــجــّهــز فـــي هــذا 

شركة  مع  األّول  ألبومها  أغنيات  الوقت 

روتـــانـــا لــلــصــوتــيــات والــمــرئــيــات، حيث 

قـــامـــت بـــوضـــع صــوتــهــا عــلــى مــجــمــوعــة 

ما  التي  الباقية  األغنيات  منتظرة  منه، 

الموسيقي،  والتوزيع  التنفيذ  قيد  زالــت 

موعد  لتحديد  وإعدادها  بإنهائها  لتقوم 

والعربية  الخليجية  األســواق  في  طرحه 

الــــــذي يـــضـــّم مــجــمــوعــة مـــتـــنـــّوعـــة مــن 

األلـــــوان الــغــنــائــّيــة الــعــربــّيــة. وفـــي نهاية 

القائمين  لكل  بالشكر  تــقــّدمــت  الــحــوار 

ربيع  مهرجان  على 

ســــــــوق واقــــــف 

وجمهوره.

األغنية الخليجية شهدت بداية نجاحي الفني
أبحث عن أغان تظل راسخة في أذهان المستمع 

ڈ   الفنانة ديانا حداد في إحدى حفالتها

ڈ   قلعة زكريت

الفنانة ديانا حداد لـ «البيرق» :الفنانة ديانا حداد لـ «البيرق» :

قلعة زكريت .. ميناء هام لدولة قطر القديمةقلعة زكريت .. ميناء هام لدولة قطر القديمة



           كتب - مصطفى عبد المنعم: 

هــل دعـــم الــفــنــان الــشــاب الــقــطــري 
مـــن قــبــل الــــدولــــة يـــكـــون مـــن خــالل 
وضـــع شـــروط إلــزامــيــة إلشــراكــه في 
عن  بــدعــمــه  يــكــون  أم  الــمــهــرجــانــات 
والمشاركة  والتدريب  التطوير  طريق 
التدريبية  والــدورات  العمل  ورش  في 
في  والمشاركة  اآلخر  مع  واالحتكاك 
وضعت  فــمــؤخــًرا  خــارجــيــة؟،  محافل 
المسرح  لمهرجان  المنظمة  اللجنة 
مسابقة  في  للمشاركة  شرًطا  الشبابي 
التمثيل  حــجــم  يــقــل  بـــأال  الــمــهــرجــان 
وهو  عن 50%  عدد  كل  في  القطري 
األمـــر الـــذي أشـــاد بــه الــبــعــض، بينما 
اعتبر آخرون أن األهم من وضع مثل 
تلك الشروط هو أن نعمل على تأهيل 
مجموعة  آراء  ولمعرفة   .. الفنانين 

من الفنانين الشباب في 
هــــذه الــقــضــيــة حــرصــنــا 
رأي  اســـــتـــــطـــــالع  ــــى  عــــل
مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب 

وكان هذا التحقيق ...

طرق نمطية
فـــي الـــبـــدايـــة يــتــحــّدث 
ـــد الــحــمــيــد  الــــفــــنــــان عـــب
الـــــشـــــرشـــــنـــــي ويــــــقــــــول: 
بإرسال  االهتمام  يجب 
الــــشــــبــــاب إلــــــى الــــخــــارج 
للحصول  أوروبـــــا  وإلــــى 

ولــالطــالع  مــتــخــّصــصــة  دورات  عــلــى 
عــلــى أشـــكـــال الـــمـــســـرح الـــحـــديـــث في 
على  يحصلون  الكويت  ففي  الــغــرب، 
والمشاهدة  للسفر  الفرص  هذه  مثل 
ــــــب، وهــــنــــاك  ــــــدري ــــــت وال
فــنــانــون مـــن أصــدقــائــي 
اسكتلندا  إلــى  يُــســافــرون 
ورش  عـــلـــى  لـــلـــحـــصـــول 
تـــخـــّصـــصـــيـــة  ودروات 
ــمــســرح، فــلــمــاذا ال  فـــي ال
يـــتـــم إرســــالــــنــــا لــمــتــابــعــة 
الــمــســرح والــمــهــرجــانــات 
دورات،  في  والمشاركة 
دراسة  بالضرورة  وليس 
أكـــــاديـــــمـــــيـــــة لــــســــنــــوات، 
وزارة  أن  خـــــصـــــوًصـــــا 
فــي  تـــقـــّصـــر  ال  الـــثـــقـــافـــة 

ـــاب، ولــكــن  ـــشـــب دعـــمـــهـــا لــلــفــنــانــيــن ال
يــنــبــغــي أن يــلــتــفــتــوا إلـــى هـــذه األمـــور 
بــالــورش،  نكتفي  أال  ويجب  المهمة، 
وعلينا أن نتخلى عن الطرق النمطية 

والتقليدية، فال يعقل أن 
كبار  بمخرجين  نستعين 
فـــــي الــــســــن يـــحـــضـــرون 
لــيــتــفــاعــلــوا مـــع الــشــبــاب، 
الشباب  مــهــرجــان  وفـــي 
تــحــديــد  يـــتـــم  أن  يـــجـــوز 
شــــابــــه،  مــــــا  أو  نــــســــبــــة 
نـــدرك  أن  عــلــيــنــا  ولــكــن 
يــحــتــاج  ال  الـــشـــبـــاب  أن 
ســــوى الـــدعـــم مـــن أجــل 
يتم  أن  ويحتاج  الظهور 
يـــكـــون  وأن  إبــــــرازهــــــم 
هــنــاك اهــتــمــام إعــالمــي 

تسويق  يتم  وأن  بمهرجاناتهم  كــاٍف 
أعـــمـــالـــهـــم حـــتـــى ال يـــصـــاب الــشــبــاب 

باإلحباط .

شباب مؤهل
بـــيـــنـــمـــا يــــــرى الـــفـــنـــان 
أحمد العقالن أن تحديد 
تقل  بــأال  المشاركة  نسبة 
األقـــل  عــلــى   % 50 عـــن 
مهرجان  في  حــدث  كما 
الــــمــــســــرح الـــشـــبـــابـــي هــو 
ومشّجع  جـــًدا  جــيــد  أمـــر 
المنتجة  الجهات  ويجبر 
بالفنانين  االستعانة  على 
الـــــمـــــحـــــلـــــيـــــيـــــن، ولــــكــــن 
يقتصر  أال  علينا  ينبغي 
األمــــــر عـــلـــى االســـتـــعـــانـــة 

أو  فقط  خانة  لسد  محليين  بفنانين 
هؤالء  يكون  أن  يجب  بل  عــدد  إكمال 
هناك  يكون  بحيث  مؤهلين  الفنانون 
يــشــرفــون  وأكــاديــمــيــيــن  متخّصصين 

عـــــلـــــى األعــــــــمــــــــال الــــتــــي 
يقومون بالمشاركة فيها، 
ورشــة  هناك  تكون  وأن 
عــمــل ويـــكـــون نــتــاج هــذه 
مسرحية  أعمال  الورشة 
شاركوا  من  فيها  يشارك 
فــــــي الـــــــورشـــــــة وبــــهــــذه 
الشباب  يــكــون  الــطــريــقــة 
قــــــد اســـــتـــــوعـــــبـــــوا األمــــــر 
بــشــكــل نـــظـــري ومــــن ثم 
يقدموه  أن  فبمقدورهم 
من  المسرح  خشبة  على 

واقع ما تعلموه.

معهد للفنون
ــــان عــــلــــي ربـــشـــة  ــــفــــن ويـــــتـــــســـــاءل ال
قــائــالً: لــمــاذا ال يــتــم إشــــراك الــشــبــاب 
فــــي الـــمـــهـــرجـــانـــات وفــــــي األعــــمــــال 
الــتــي تــدعــمــهــا الــدولــة وتــحــديــد نسب 
مــشــاركــة؟ لــلــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن من 
أجـــل أن تــــزداد خــبــراتــهــم مــن جـــّراء 
المشاركة وأيًضا نعمل على تطويرهم 
والـــــــدورات  ــعــمــل  ال ورش  ومــنــحــهــم 
من  قائالً:  ريشة  ويضيف  التدريبية، 
وجــهــة نــظــري أن األمــريــن فــي غاية 
األهــمــيــة مـــن أجــــل بـــنـــاء جــيــل قـــادر 
المسرحية  بالحركة  يمضي  أن  على 
إلـــى األمـــــام، وهــنــاك أيــًضــا ضـــرورة 
قــصــوى لــلــجــانــب األكــاديــمــي الـــذي ال 
الفنون  دراســة  إن  حيث  إغفاله  يجب 
في  كثيًرا  تسهم  ممنهج  علمي  بشكل 
وتجعله  الـــشـــاب  مـــواهـــب  تــصــقــل  أن 
أكــــثــــر درايــــــــــة وخــــبــــرة 
وهـــــو مــــا يُــــبــــرز أهــمــيــة 
وجــــــود مــعــهــد لـــدراســـة 
الــفــنــون فــي قــطــر حيث 
أو  المعهد  هــذا  سيكون 
األكاديمية بمثابة مصنع 
لــلــفــنــانــيــن مـــن الــشــبــاب 
كبير  بــشــكــل  وســُيــســهــم 
مهتم  جــيــل  إيـــجـــاد  فـــي 
الفنون  وبكافة  بالمسرح 
ـــســـهـــم فــــي تــغــيــيــر  وســـُي
نـــظـــرة الــمــجــتــمــع لــلــفــن 

والفنانين.

33 الثالثاء ٤ ربيع اآلخر ١٤٣٥ هـ - ٤ فبراير ٢٠١٤ م

من أقوال العظماءمن أقوال العظماء

العرفان جوهر
كل فن رائع وعظيم.

(فريدريش نيتشه  )

عبد الحميد 
الشرشني: 

االبتعاث للخارج 
ضرورة للفنان

علي ربشة: وجود 
معهد لدراسة 
الفنون يسهم 
في خلق جيل واع

أحمد العقالن: 
االعتماد على فنانين 

محليين مؤهلين 
ال غنى عنه

  كتب مصطفى عبد المنعم:

تعتري  الــتــي  األمــــراض  هــي  كــثــيــرة 
ــــحــــركــــة الــــفــــنــــّيــــة فـــــي قــطــر  جــــســــد ال
التي  والمعيقات  العقبات  هي  وعديدة 
التي  الثقافية  النهضة  طريق  تعترض 
البعض  والمثقفون،  الفنانون  ينشدها 
ـــــدواء والــبــعــض اآلخــر  يــعــرف الــــداء وال
اليــــــزال يــبــحــث عـــن الـــــــدواء، ولــكــنــهــم 
المشاكل  جميع  حــل  أن  جميًعا  اتــفــقــوا 
الـــمـــوجـــودة فـــي الــحــيــاة الــثــقــافــيــة بيد 
مـــبـــادرات  أن  خـــصـــوًصـــا  ــيــن  الــمــســؤول
اإلصــــــالح يــجــب أن تــطــبــق دوًمــــــا مــن 
عـــنـــدهـــم، ونـــحـــن فـــي زاويـــتـــنـــا «مــــاذا 
لـــو» ســنــســتــخــدم «لـــو الــســحــريــة» الــتــي 
الشهير  المسرحي  المؤلف  استخدمها 
اليوم  وسنستخدمها  «ستناالفسكي» 
مــع ضــيــوفــنــا ونــســألــهــم، مـــاذا لــو كنتم 

فـــي مــوقــع الــمــســؤولــيــة فــكــيــف تـــرون 
واقع الحركة الثقافية وما هي الخطط 

؟.. المشاكل  لحل  ستقّدمونها  لتي 
المال  صالح  بالفنان  سنلتقي  واليوم 
ليخبرنا ماذا لو كنت مسؤوالً عن واقع 
قطر  فــي  والفنية  المسرحية  الحركة 

فما هي القرارات التي ستتخذها ؟.
ڈ كــيــف تـــرى واقـــع مــشــهــد الــحــركــة 

؟ حالًيا  المسرحية 
- في الحقيقة ولألسف الشديد الحركة 

الــمــســرحــيــة انـــحـــصـــرت فـــي شــكــل واحـــد 
التي  المهرجانات  من  محصور  عدد  وهو 
المسرحي  النشاط  ليقتصر  سنويًا  تحدث 
على  أتحفظ  أنــا  ولهذا  العام  طــوال  عليعا 
المبالغ  فيها  تدفع  التي  المهرجانات  هذه 
ويـــبـــذل فــيــهــا الــجــهــد ولـــكـــن ال تــســتــثــمــر 
بــالــشــكــل الــصــحــيــح، ويــحــرص الــكــثــيــرون 
على المشاركة في المهرجانات وال يعنون 
بــمــا ســيــقــّدم فــي الــمــهــرجــانــات، وهــنــاك 
للمهرجانات  الداعمة  الجهة  بين  مشكلة 
وبـــيـــن الـــفـــرق والـــمـــؤســـســـات الــمــشــاركــة، 

والــمــســؤولــيــة تــقــع عــلــى الـــطـــرف الــثــانــي 
مجهوًدا  يبذل  أن  عليه  ينبغي  ألنــه  أكثر 
أكـــثـــر فـــي اخــتــيــار األعـــمـــال واألشـــخـــاص 

المشاركين.
ڈ ومـــــاذا لـــو كــنــت مـــســـؤوالً عـــن هــذا 
تلك  لحل  لك  قرار  أول  هو  فما  القطاع؟ 

المشكالت؟
- لـــو كــنــت مــــســــؤوًال ســأعــمــل عــلــى أن 
أصحاب  مع  حقيقي  التصاق  هناك  يكون 
والكتاب  والفنانين  المخرجين  مع  الشأن 
االلــتــصــاق  هــــذا  يـــكـــون  وأن  والــمــنــتــجــيــن 

هــنــاك  يـــكـــون  أن  فـــي  ــســهــم  ــُي ل ــا  حــمــيــمــًي
تــكــون  وأن  الــتــفــكــيــر  فـــي  مــعــهــم  تـــقـــارب 
ويتوّحد  نتقارب  وعندما  واحــدة  قضايانا 
تفكيرنا ونصل إلى اتفاق، من ثم نستطيع 
ليس  الثقافية  الحركة  وتفعيل  نعمل،  أن 
فــيــه  نـــدفـــع  مــصــنــع  أو  مــؤســســة  أي  مــثــل 
عــلــى إنــتــاج،  الــمــاليــيــن وبــعــد ذلــك نحصل 
ولــكــن نــحــن بــحــاجــة إلــى أن نــقــتــرب من 
فقط  مجتمعاتنا  من  وليس  جميًعا  الناس 
على  الموجودين  جميع  من  نقترب  وإنما 
مع  سأتعامل  مــســؤوالً  كنت  فلو  األرض، 

كل البشر الموجودين مهما كان مستواهم 

تفكيرهم  خـــالل  مــن  مــعــهــم  ســأتــعــامــل   ،

تاريخهم،  أو  أسمائهم  خــالل  من  وليس 

فـــهـــنـــاك أشـــخـــاص لـــهـــم أســـمـــاء وتـــاريـــخ 

نتعامل  أن  يجب  فهؤالء  توقفوا،  ولكنهم 

مع  تتناسب  التي  إمكانياتهم  بقدر  معهم 

نعيشه. الذي  الواقع 

الحركة  لمستقبل  رؤيتك  هي  ومــا  ڈ 
فــي ضـــوء مــا ذكــــرت، ومــــاذا تــتــوقــع في 
حال عدم تطبيقها وترك األمور على ما 

هي عليه ؟

- إننا في النهاية نقّدم رسالة إنسانية 

نعمل  أن  فــيــجــب  الــجــمــيــع  تــهــم  ثــقــافــيــة 

العمل  نحصر  أن  ينبغي  وال  الجميع  مع 

وعلى  أشخاص،  في  الفني  أو  اإلبداعي 

أكثر  بــأســلــوب  يــفــّكــروا  أن  الــمــســؤولــيــن 

يعد  لـــم  الــقــديــم  الــتــفــكــيــر  ألن  واقــعــيــة 

الراهنة. للفترة  مواكبًا 

صالح المالصالح المال  ::

سأتعامل مع الجميع «على قدر» تفكيرهمسأتعامل مع الجميع «على قدر» تفكيرهم

طالبوا بضرورة اقامة ورش تدريبية لتنمية مهارتهم.طالبوا بضرورة اقامة ورش تدريبية لتنمية مهارتهم.

شباب المسرح يطالبون بد  عمهم فنياًعمهم فنياً

ڈ   مسرحية يمعة وخميسڈ   مسرحية الجندي المجهول
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نوادر الشعوبنوادر الشعوب

برج التيسبرج التيس
سألوه يوماً: ما طالعك؟ فقال: برج التيس.

طفال،  كنت  لما  فقال:  تيس.  اسمه  برج  النجوم  علم  في  ليس  قالوا: 

رأت لي والدتي طالعي، فقالوا لها إنه في برج الجدي. واآلن قد مضى 

كبر  قد  الوقت  ذلــك  منذ  الجدي  أن  شك  فال  عاماً  أربــعــون  ذلــك  علّي 

وصار تيسا.

(السلطة الخامسة)
يجري الحديث اليوم عن التطّور 

واالتصال  اإلعالم  مجال  في  التقني 

عـــلـــى أّنـــــــه تــــطــــّور حــــّقــــق ازدهـــــــــاًرا 

وذلك  األّول،  المقام  في  ا  اقتصاديًّ

لــلــّســرعــة الــفــائــقــة الــتــي وّفــرهــا في 

إنتاج المعلومات وتبادلها على نطاق 

واســــع لـــم يــشــهــده تـــاريـــخ االتـــصـــال. 

ولكّن هذا التطّور التقني المتسارع، 

والــمــتــمــّثــل فــي اعــتــمــاد الــعــالــم على 

الشبكة العنكبوتّية في كّل معامالته، 

لتحقيق  وســيــلــة  مـــجـــّرد  يــكــن  لـــم 

أفـــراد  مــن  المستخدمين  أغــــراض 

ومؤّسسات ومجتمعات بأسرها. إّنه 

جديدة،  سلطة  لظهور  أّســس  تطّور 

ال  وفهمها  الخامسة،  الّسلطة  هــي 

السلطة  حقيقة  بـــإدراك  إّال  يتسّنى 

الّرابعة.

وهي  الّرابعة،  السلطة  كانت  فإذا 

التي اقترن ظهورها بمسيرة اإلعالم 

الصحافة  بظهور  أي  الجماهيري، 

التلفزيون،  ثــّم  فــاإلذاعــة  المكتوبة، 

الحياة  في  بقّوة  تأثيرهما  ُيمارسان 

واالجتماعّية،  والثقافّية  السياسّية 

ويــراقــبــان عــمــل الــســلــطــات الــثــالثــة، 

والقضائّية،  والتنفيذّية  التشريعّية 

ــــرزت  فـــــــإّن الـــســـلـــطـــة الـــخـــامـــســـة ب

اإلعالم  وسائل  وتراقب  تتابع  كآلّية 

التقليدّية.

مـــن  أّن  هـــــــو  ذلـــــــــك  وصـــــــــــــورة 

ــلــون الــقــاعــدة األســاســّيــة  ــمــّث كـــانـــوا ُي

لــإلعــالم الــجــمــاهــيــري، وهـــم أفـــراد 

المتابعون  الــجــمــاهــيــري،  المجتمع 

ــة،  والــمــســتــهــلــكــون لــلــمــواد اإلعــالمــّي

الحقيقّيين  الفاعلين  اليوم  أصبحوا 

في اإلعالم الجديد. فهؤالء األفراد، 

ويبثون  وينشرون  المعنى،  ُينتجون 

ويتبادلون الرسائل واألفكار بمرونة 

ــــون ولــكــن  ــــهــــم إعــــالمــــّي ـــقـــة. إّن فـــائ

حتى  إعـــالمـــّيـــة،  قـــواعـــد  دون  مـــن 

الفضائّية  الــقــنــوات  مــن  الــعــديــد  إّن 

أصـــبـــحـــت تـــعـــتـــمـــد، فــــي تــغــطــيــتــهــا 

لـــألحـــداث الــســيــاســّيــة واالجــتــمــاعــّيــة 

على ما يعرف بصحافة المواطن.

هــــؤالء يــنــقــدون وســـائـــل اإلعـــالم 

الــتــقــلــيــدّيــة ويـــحـــّلـــلـــون مــضــامــيــنــهــا 

وُيمارسون كذلك عمليات تفكيكّية 

أحد  في  دريــدا»  عنها «جــاك  يقول 

وغير  منهجّية  غير  إّنــهــا  السياقات 

تفكيكّية  فــلــســفــّيــة،  وغــيــر  عــلــمــّيــة 

«شعبّية»  بأّنها  وصفها  لنا  يتسّنى 

خلخلة  فــي  وتتمّثل  كــذلــك.  هــّي  أو 

التي  والــقــواعــد  النصوص  منظومة 

قــــام عــلــيــهــا اإلعــــــالم الــجــمــاهــيــري 

ــمــارس  تُ رابـــعـــة،  كسلطة  الــتــقــلــيــدي 

نـــفـــوذهـــا عــلــى حـــركـــة الــتــغــّيــر في 

المجتمع.
جامعة قطر   

�� �����

يرصدها: د. عبداهللا الزين الحيدري

التشكيلي  الفنان  هو  العدد  هذا  ضيفنا 
في  تاريخه  يزخر  الـــذي  المالك  سلمان 
هـــذا الــمــجــال بــالــعــديــد مـــن الــمــشــاركــات 
الدولّية والمحلّية، بينما يعكف اآلن على 
الحديثة  الفنّية  المشاريع  من  عدد  إنجاز 
هذه  في  إليه  لنتحّدث  البيرق  به  التقت 
ذكرياته  حــول  عمل»  من «قصة  الحلقة 
مــع أحـــد مــعــارضــه الـــذي اخــتــار الحديث 
عنه لما يُمثله في تاريخه الفني، خاصة 
الفنّية  حياته  في  فارقة  عالمة  شكل  أنه 
الذي  محلّية»  «انطباعات  معرض  وهــو 
األّول  المعرض  ويُعّد   ،1985 عــام  أقامه 
عن  المالك  وتحّدث  الفنّية،  مسيرته  في 
يُمثله  وعما  المعرض،  هذا  افتتاح  لحظة 
الذي  العام  بصفته  له  بالنسبة  عام 1985 
ــعــّد األبــــرز مــن حــيــث كــونــه شــهــد بــدايــة  يُ
انــطــالقــات فـــي مـــجـــاالت عـــديـــدة بالفن 
على  المالك  يُعلق  البداية  التشكيلي. فــي 
كلية  من  تخّرجت  قــائــالً:  الفنّية  بداياته 
الفنون الجميلة بالقاهرة في عام 1982. 
معرض  إقامة  في  جديًا  التفكير  وبــدأت 
شــخــصــي، وعــكــفــت لــمــّدة ثـــالث ســنــوات 
بــعــد تـــخـــّرجـــي عــلــى إعــــــــداده مـــن واقـــع 

مشاهداتي للدوحة في هذه 
الــمــرحــلــة، ويــضــيــف: 

 1985 يــــنــــايــــر  فــــــي 
أقــــمــــت الـــمـــعـــرض 

األّول  الــشــخــصــي 

وافتتحه  الـــدوحـــة  شــيــراتــون  فــنــدق  فــي 
وكيل وزارة اإلعالم األستاذ عبد الرحمن 
الــخــلــيــفــي، وكـــنـــت ســعــيــًدا جـــــًدا بــإقــامــة 
المعرض، ولم يكن في ذلك الوقت سوى 
التشكيلّية،  المعارض  إلقامة  الشيراتون 
أقيمت  التي  المعارض  كل  الفندق  فشهد 
فــي تلك الــفــتــرة وذلـــك فــي الــقــاعــة التي 
تستخدم اآلن مركًزا إعالمًيا للمؤتمرات، 
كرّسام  عملي  بداية  العام  هــذا  شهد  كما 
جريدة [. ويروي  في  للكاريكاتير 
أنه  موضًحا  المعرض  هذا  قصة  المالك 

عن  مشاهداته  تضمنت  لوحة  تضّمن 42 
البر والبحر، الفتًا إلى أن تلك الفترة هي 
التي كان ممتلئًا حينها بالحنين إلى الوطن 
بعد إقامته خالل فترة دراسته بعيًدا عنه، 
لذلك راح يصّور ويوثق مشاهداته القديمة 
األخيرة  المالمح  تلك  خاصة  والحديثة، 
أزقتها  فــي  تــرّبــى  الــتــي  الــدوحــة  لمدينة 
وأحيائها القديمة وكانت تطفو على سطح 
ذاكرته، ويُشير المالك إلى أن تلك الفترة 
مدينة  شكل  تغّير  بداية  واكبت  التي  هي 
الــدوحــة وشــهــدت بــدايــات تشكل الــدولــة 

بشكلها المجتمعي الحديث.
وعن ذكرياته التي ال يُمكن أن ينساها 
خالل هذا المعرض يروي المالك ذهابه 
في يوم االفتتاح مع والده الذي كان فرًحا 
المستوى  عــلــى  ابــنــه  لــنــجــاح  كبير  بشكل 
العملي، فيقول : في ذلك اليوم اصطحبت 
والــــدي رحــمــه اهللا مــعــي إلـــى الــمــعــرض. 
وسألني إلى أين سنذهب فقلت له ستشهد 
معي افتتاح معرضي األّول، وهناك رأى 
علّي  يسلمون  الناس  ورأى  الجمع،  والدي 
جــاءوا  جميعهم  هـــؤالء  مستغربًا:  فــقــال 

كي يروا لوحاتك؟ أحسست بمدى فرحته 
وما  بابنه،  يحتفون  والناس  األب  ونشوة 
زلت أذكر هذه اللحظة وأحــّس أنها أهم 
البسمة  زرعـــت  حين  ذاتـــه  المعرض  مــن 
ــــــدي. وفــــي كـــل مــعــرض  عــلــى شــفــتــي وال

أقّدمه أتذكر والدي، وهذا الموقف.
المعرض  هذا  في  الفني  أسلوبه  وعن 
لم  الفترة  تلك  خــالل  أعماله  أن  أوضـــح 
تكن تتسم بما يتجه إليه من تجريد، حيث 
كان ينتمي حينها للمدرسة التأثيرّية التي 
راح من خاللها يصّور البحر والبر والحياة 
في الخليج بشكل عام، كتصوير العارضة، 
وســـفـــن الـــصـــيـــد، والــــجــــمــــال، واأللــــعــــاب 
خالل  من  أحاكي  كنت   : ويقول  الشعبّية 
المعرض  منها  تشكل  التي  األعــمــال  هــذه 
صــــوًرا فــي ذاكـــرتـــي لــمــديــنــة عــشــت فيها 
وعاشت فّي، وأعتبر األعمال الباقية بداية 
االنتقال للحداثة وتكوين الشخصية الفنّية 
لي، ويضيف قائالً: اعتبرت هذا المعرض 
محطة فنية لي أكثر من كونه معرًضا أو 
بروفة لما سيأتي، فكان ذا قيمة معنوّية 
وخالل  بعد،  فيما  الــجــرأة  لمنحي  عالية 
الفنّية  شخصيتي  تظهر  لم  األعمال  تلك 
الحقيقّية التي وصلت لها فيما بعد. وقد 
العالية  الــحــضــور  نسبة  حينها  أسعدتني 
والتغطية اإلعالمّية الكبيرة لهذا المعرض 
فكانت  حينها،  تلقيتها  التي  والنصائح  بل 
لــــدّي الــمــســاحــة الــذهــنــّيــة الـــوافـــرة لتقّبل 

اآلراء وكنت أحرص على الحضور بشكل 
يومي إلى المعرض كما كان يحرص على 
الــحــضــور كــذلــك عــدد كبير مــن زمالئي 
الفنانين لنجلس سويًا ونتناقش في األمور 
في  أصاحبه  زائــر  يدخل  وعندما  الفنّية. 
الــمــعــرض وأشــــرح لــه تفاصيل األعــمــال، 
كانت  الــســابــق  فــي  : «الــمــعــارض  مضيًفا 
إعالمّية  بتغطية  يحظى  استثنائًيا  حدثًا 
كبيرة وكان عرًسا على عكس اليوم الذي 
ومتوّفرة  كثيرة  المعارض  فيه  أصبحت 
على مدار كل أيام العام، كما كان الفنان 
يــهــتــّم بــالــحــضــور إلـــى مــعــرضــه فــي أيــام 
أما  له،  بالنسبة  «دوام»  وكأنه  المعرض 
اليوم فال يحضر الفنان إلى المعرض إال 

في يومي االفتتاح والختام فقط.
دعوة  المالك  قــّدم  حديثه  نهاية  وفــي 
التشكيلّية  لــلــفــنــون  الــقــطــرّيــة  للجمعية 
لتوثيق الذاكرة التشكيلّية سواء من خالل 
لغة،  مــن  بأكثر  بيانات  قــاعــدة  أو  كــتــاب 
حيث يرى أن المشهد التشكيلي القطري 
يــفــتــقــد الــتــوثــيــق، إال مـــن بــعــض الــحــهــود 
الفنانين  بعض  بها  يــقــوم  الــتــي  الــفــردّيــة 
في  احـــتـــرافـــّيـــة  ودون  شــخــصــي  بــشــكــل 
الكثير  لفقد  تخّوفه  عــن  وعــّبــر  التوثيق، 
من هذا التاريخ التشكيلي القطري نتيجة 
الفنانون  قّدمه  ما  بتوثيق  االهتمام  عدم 
عبر  القطرّية  التشكيلّية  للساحة  القدامى 

تجارب فنّية متواصلة.
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الشباب بحاجة لدعم وتشجيع إلظهار مواهبهم

نجـــم
 عـــــلى 
الطريق

    كتب - مصطفى عبد المنعم :

إسماعيل  صــفــا  الــشــاّبــة  الــفــنــانــة 
واحـــــــدة مــــن الـــجـــيـــل الــــــذي يــعــشــق 
المسرح وتبذل كل ما في وسعها لتحقق 
أمنية قديمة لها بأن تُصبح نجمة مشهورة 
الجمهور.  بــإعــجــاب  تحظى  أعــمــاالً  ــقــّدم  تُ
ــــدأت مـــع الــفــن مــنــذ الــصــغــر حيث  صــفــا ب
المدرسة  في  المدرسي  بالمسرح  ارتبطت 
على  األدوار  من  العديد  وقــّدمــت  اللبنانية 
ـــمـــدرســـي، وكـــانـــت لها  خــشــبــة الـــمـــســـرح ال
«زهــرة  دور  جّسدت  حيث  مهّمة  محّطة 
الــخــلــيــج» فــي مــســرحــّيــة أخــرجــهــا مخرج 
فرنسي وتّم تقديمها على الكورنيش وكان 
دورهــــــا صـــامـــتـًــا حــيــث لـــم يــكــن بـــه حـــوار 
بــدأت  ــا.  ومــهــًمّ ــا  مــحــوريًّ دوًرا  كــان  أنــه  إّال 
التحقت  عندما  والمسرح  بالفن  االهتمام 
خالله  مــن  نفسها  لــتــقــّدم  الــجــســرة  بــنــادي 
من  العديد  في  وشاركت  محترفة  كفنانة 
متنّوعين  ومخرجين  فنانين  مع  األعمال 
الفنان  مع  مشاركتها  أعمالها  أشهر  ومــن 

والـــمـــخـــرج الــكــبــيــر جـــاســـم األنــــصــــاري في 
مع  وأيــًضــا  بالمقلوب»  «مــواطــن  مسرحية 
المخرج الشاب علي الشرشني في مسرحية 
سينمائي  نشاط  لها  وكان  الساعة»  «ودقت 
مــمــّيــز حــيــث شـــاركـــت مـــع جـــــروب قــطــر 
«آبي  القصير  الفيلم  في  المرئي  للتصوير 
وظيفة» والذي حقق نجاًحا الفتًا عندما تّم 

عرضه على شبكة اإلنترنت.
صــفــا إســمــاعــيــل تــقــول إنــهــا تــســتــعــّد حــالــًيــا 
شباب  جـــروب  مــع  أخـــرى  تجربة  لتقديم 
قــطــر لــلــتــصــويــر الــمــرئــي حــيــث يـــتـــّم اآلن 
ســأشــارك  قصير  فيلم  كتابة  مــن  االنــتــهــاء 
اآلن  حتى  أنــهــا  وأوضــحــت  اهللا،  بــإذن  فيه 
لــم تــتــلــق عـــروًضـــا لــلــمــشــاركــة فــي الــمــســرح 
نشاط  هــنــاك  يــكــون  أن  بــضــرورة  وطالبت 
األمــر  يقتصر  وأّال  الــعــام  طـــوال  مــســرحــي 
مّرة  يُقام  مهرجان  أو  محّدد  موسم  على 
أو مــّرتــيــن فــي الــعــام. وأعــربــت عــن أملها 
جنبًا  للعمل  فرصة  الشباب  منح  يتّم  بــأن 
يلتفت  وأن  الكبار  الفنانين  مــع  جنب  إلــى 
يلتفتوا  وأّال  الشباب  مواهب  إلى  المسؤولين 

فقط إلى األسماء الكبيرة فينسون الشباب.
في  ــشــارك  تُ ألن  ــا  ــًم دائ تسعى  إنــهــا  وقــالــت 
مسرًحا  كان  سواء  متنّوعة  مسرحّية  أدوار 
ــا أو مــســرح الــكــبــار أو حــتــى مــســرح  شــبــابــًيّ
األطــفــال والــمــســرح الــتــوعــوي، ولــفــتــت إلــى 
أنها شاركت مؤخًرا في أعمال لصالح إدارة 
المرور مع المخرج علي الشرشني وتهدف 
السرعة  مخاطر  مــن  الــشــبــاب  تحذير  إلــى 
وما إلى ذلك من اإلرشادات المرورّية التي 

تُسهم في المحافظة على حياتنا.
إسماعيل  صفا  الشابة  الفنانة  أضافت  كما 
مــادي  دعــم  هناك  يكون  أن  ينبغي  قائلة: 
للفنانين  تــقــديــمــه  يــتــّم  مــنــاســب  ومــعــنــوي 
مجال  في  إبداعاتهم  يُواصلوا  حتى  الشباب 
المسرح وحتى ال يهجروا النشاط المسرحي 
بكونه  يتسم  المسرحي  العمل  أّن  خصوًصا 
ينبغي  لــذلــك  بسيط  وعــائــده  ا  جـــًدّ مــرهــًقــا 
من  الشباب  لتشجيع  حوافز  تقديم  يتّم  أن 
ـــعـــودة مــــّرة أخـــرى  الــجــنــســيــن مـــن أجــــل ال

لممارسة النشاط المسرحي.
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أ لــمــرحــلــة، ويــضــيــف:
1985 يــــنــــايــــر  فــــــي 
قــــمــــت الـــمـــعـــرض 

األّول  لــشــخــصــي 

تستخدم اآلن مركزا إعالمًيا للمؤتمرات، 
كرّسام  عملي  بداية  العام  هــذا  شهد  كما 
ويروي  جريدة [. في  للكاريكاتير 
أنه  موضًحا  المعرض  هذا  قصة  المالك 

وأحيائها القديمة وكانت تطفو
ذاكرته، ويُشير المالك إلى أن
ش تغّير  بداية  واكبت  التي  هي 
الــدوحــة وشــهــدت بــدايــات تش

نجـــمنجـــم
عـــــلى عـــــلى 
الطريقالطريق

    كت

الــفــنــانــة
واحـــــــدة مــــن
المسرح وتبذل ك
أمنية قديمة لها بأن
تحظ أعــمــاالً  ــقــّدم  تُ
ــــدأت مـــع الــف صــفــا ب
ا بالمسرح  ارتبطت 
ال وقــّدمــت  اللبنانية 
خــشــبــة الـــمـــســـرح الـ
حيث مهّمة  محّطة 
مــســر الــخــلــيــج» فــي
فرنسي وتّم تقديمه
دورهــــــا صـــامـــتـًــا حـ
م دوًرا  كــان  أنــه  إّال 
وال بالفن  االهتمام 
لــت الــجــســرة  بــنــادي 
وش محترفة  كفنانة 
فنانين مع  األعمال 
أعماله أشهر  ومــن 

«انطباعات محلية» ..«انطباعات محلية» ..
ذكريات الحنين للوطن

لــــفــــنــــان مـــــخـــــزونـًــــا مــن  ئــــــًمــــــا مـــــا يـــمـــلـــك ا دا
لـــُمـــخـــتـــلـــفـــة يــــتــــكــــّون مــــن خـــاللـــه  ــــذكــــريــــات ا ل ا
ــلــجــأ إلـــيـــه فـــي كــل  لـــــذي ي نــــه اإلبــــداعــــي ا وجــــدا
ما  تعمل  وهنا  فيه،  بالبدء  يشرع  جديد  عمل 
تتحّرك  الــتــي  االنــفــعــالــّيــة  الــذاكــرة  عليها  يطلق 
ودون  تلقائّية  بطريقة  وتــارة  واٍع  بشكل  تــارة 

تــعــّمــد لــُتــســهــم فــي إنــجــاز الــعــمــل وتــضــيــف إلــيــه 
نحاول  الــزاويــة  هــذه  وخــالل  الُمبدع،  ذات  من 
تــكــون  قـــد  لـــتـــي  ا لـــذكـــريـــات  ا أهــــم  نـــرصـــد  أن 
الفنانين،  ووعــي  وجــدان  تشكيل  فــي  ساهمت 
عن  لــُيــحــّدثــنــا  فــنــانًــا  نــســتــضــيــف  حــلــقــة  كــل  وفــي 
في  عليه  تــأثــيــره  ومــدى  مــا  عمل  مــع  ذكــريــاتــه 

ــا فـــي أثـــنـــاء ذلـــك إلــى  ــة، ُمــتــطــرًق حــيــاتــه الــفــنــّي
الـــظـــروف الــتــي بــنــى مــن خــاللــهــا هـــذا الــعــمــل، 
صاحبته  تــكــون  قــد  الــتــي  الــطــريــفــة  والــمــواقــف 
أو ُيــحــّدثــنــا عــن لــقــطــة مــا فــُيــعــيــدهــا إلــى ذاكــرة 
الــفــن الــقــطــري ويــوثــق مــن خــاللــهــا عــمــلــه الــذي 
اإلبداعي. مساره  في  تحّول  نقطة  يعتبره  قد 

كتب - أشرف مصطفى:
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مبدعون عالميونمبدعون عالميون

مارلون براندو مارلون براندو 
ممثل أمريكي ويعتبر أحد أشهر الممثلين السينمائيين في القرن العشرين، وأحد 
أساطير السينما وأكثر الوجوه السينمائية إثارة للجدل، إال أنه سئم التمثيل وتحول إلى كتابة 
أوسكار  جائزة  أول  على   ١٩٥٥ عام  في  حاز  عديدة،  جوائز  حقق  براندو  السيناريوهات، 
كأفضل ممثل عن دورة في فيلم (على الواجهة البحرية)، كما حصل عن الفيلم ذاته على 
جوائز أخرى من بينها جائزة الغولدن غلوب ألفضل ممثل، وجائزة األكاديمية السينمائية 
البريطانية ألفضل ممثل أجنبي، وجائزة أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي. وحصل 
أيضا على (جائزة األوسكار) كأفضل ممثل عن دوره بفيلم (العراب عام ١٩٧٣) لكنه رفض 

الجائزة بسبب سوء المعاملة التي يتعرض لها الهنود في السينما والتلفزيون.

ــــــًة فـــــي وكـــــرهـــــا.. ــــــُب َدمــــــَع وأنــــــــا أغــــــالِ

ـــــــشـــــــِعـــــــلـُــــــُه الــــــــَحــــــــريــــــــْق.. والـــــــــــوكـــــــــــُر يُ

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــــي..

فــــــــي ُمــــــهــــــَجــــــتــــــي ُجــــــــــــــــرٌح عــــــمــــــيــــــْق..

ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــُمّ مـــــــــــــــــــــوُج ُمـــــــــــــــغـــــــــــــــرٌق.. وال

ــــــــــــــــــا الــــــــمــــــــســــــــافــــــــُر كـــــــالـــــــغـــــــريـــــــْق وأن

hajar_albinali@ د. حجر أحمد حجر البنعلي

مــن الــَفــجــِر فــــاَزْت بــالــجــمــاِل وبــالــّضــيــا..

ـــســـائِـــِم والــحــيــا.. وِمــــن َزهــــــِرِه ِعــطــر الـــنَّ

بــى.. وِمــــن طـــيـــِرِه األَنــــغــــاَم والــــبَــــوَح لــلــُرّ

مـــــَع جـــاريـــا.. ــــِه أهـــَدتـــنـــَي الـــــَدّ وِمـــــن طــــلِّ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

غـــــــابُـــــــوا ومــــــــــــاذا غــــــــــــــادروا بــــمــــتــــيــــٍم..

ـــــــــــــٌع يـــــــــُقـــــــــُضّ كــــــيــــــانَــــــه وبـــــــــعـــــــــاُد.. ول

وســــــيــــــلـَـــــٌة.. ــــــــــدّي  ل بــــهــــم  لــــــّلــــــحــــــاِق  ال 

فــــــعــــــادوا.. ــــّي  عــــل عــــَطــــُفــــوا  وال  ـــــدنـــــي  تُ

i_alaswad@ إبراهيم األسود

مساجلة مساجلة 
على تويترعلى تويتر

من التراث الشعري القطريمن التراث الشعري القطري

الجميلة  بالقصائد  زاخــر  قطر  في  الشعري  التراث 

الشعرية  األغــــراض  جميع  الــشــعــراء  فيها  تــنــاول  الــتــي 

ومنهم الشاعر / سبت بوشرود الذي أوردنا له نًصا في 

عدد سابق يقول في إحدى قصائده :

ـــنـــي غـــــزالـــــة.. عـــصـــر الــــثــــالثــــا عـــارضـــت

بـــاقـــت صـــيـــامـــي والــحــقــتــنــي عـــنـــاهـــا..

ــــــا مــــــِصــــــٍدّ عـــــن هـــــل الـــــَغـــــي دالـِــــــــــْه.. أن

ـــــيـــــوم مــــالــــي صـــــــدٍة مــــن هــــواهــــا.. وال

مــــّريــــت بــــيــــٍر شـــاقـــنـــي زيــــــن جــــالِــــه..

قــّطــيــت َدلــــــوي صـــافـــي الـــمـــا طــمــاهــا..

قـــالـــت عــــالِمــــْك شــــايــــٍب بــــك جـــهـــالـــه..

لــي شــفــت بــنــت الــبــيــت تــقــرب حــذاهــا..

ـــة.. ـــا بــنــت بــســقــي زمـــال قــلــت الــــِعــــذر ي

ــــفــــس مــــا تــــوخــــذ بـــلـــيـــا رضــــاهــــا.. والــــّن

ـــــــت راســــهــــا بــالــعــمــالــة.. ضــحــكــت ودّن

لــيــن انــكــشــف لــي خــّدهــا مــن غــطــاهــا..

وان هـــب نــســيــم ســيــلــي مـــن اقـــبـــالـــه..

أحـــيـــا عــــــروق الـــقـــلـــب وأقــــبــــل نــــداهــــا..

ـــه.. ـــال ـــنـــت مـــــجـــــدوٍل ســــبــــانِــــي خـــي عـــّي

قـــفـــاهـــا.. فــــي  مــــزبــــٍر  وردف  شـــــدف 

وعـــنـــٍق كــمــا الــعــفــري وخــشــم ســاللــه..

ـــــــراس لـــي حـــد اّشـــطـــايـــب كــســاهــا.. وال

ـــحـــجـــل دالــــــه.. مـــخـــّضـــب الـــكـــّفـــيـــن وال

والــــســــاق مــطــلــي الـــشـــاخ يـــامـــا حـــالهـــا..

لــي شــفــت مــزمــوم الــّنــهــد فــي كــمــالــه..

اقــراهــا.. احــرز  ما  الدين  حــروف  حتى 

يـــا ســعــيــد يـــا مــشــكــاي قـــم بــالــجــمــالــه..

شـــفـــاهـــا.. مــــــــّزت  ودواي  ِعــــــّلــــــٍة  لـــــي 

ـــــه.. ـــــال ـــعـــبـــد يــــــا عـــــّزت ـــل أمـــــــــٍر جــــــــرى ل

بـــي عـــّلـــٍة يـــا ســعــيــد مـــا احــــرز ادواهــــــا..

ــــد ســـالـــم يـــا ذرى مـــن عــنــا لـــه.. يـــا ول

يـــــا عـــــد صــــمــــالنــــي إلـــــــي قـــــل مـــــاهـــــا..

الرسالة.. في  عشر  سبعة  الغضي  سام 

واخــــتــــم بـــهـــا الــســبــعــيــن هـــــذا وفــــاهــــا..

ـــخـــٍص بــهــا الـــفـــاهـــم الــــي حــــّط بـــالـــه.. بَ

لـــقـــاهـــا.. مــــا  دارهـــــــا  إن  الـــجـــبـــان  وّال 

 الشوق الشوق
 دهالبعد يجد دهالبعد يجد

قصيدة : محمد الســـادة

ُدُه.. ــــــــــــــــَجــــــــــــــــِدّ ــــــــــــوُق الـــــــبُـــــــعـــــــُد يُ ــــــــــــَشّ ال

ـــــــــــــــُدُه.. ـــــــَب تـَــــــــــــــوُقّ ـــــــل ـــــــَق ــــــــــــِذيــــــــــــُب ال ويُ

ـــــــــٌر.. ـــــــــَه ـــــــهـــــــا نَ مــــــــــــُع بِ ـــــــُن الــــــــــــَدّ ـــــــي ـــــــَع ال

ـــــــــُدُه.. ـــــــــَســـــــــِهّ ـــــــيـــــــُف يُ والـــــــَجـــــــفـــــــُن الـــــــَطّ

ــــــيــــــدي.. ـــــــي بِ َقــــــــد أُســــــــِقــــــــَط يــــــا َدمـــــــِع

ــــــَي أَنــــــــــــَفــــــــــــَدُه.. ــــــيــــــنِ ــــــــبــــــــُر َحــــــنِ والــــــــَصّ

ـــــــٍر.. ـــــــَج ــــــــي ُحــــــــــــَطّ عــــلــــى َح ــــــــو مــــــا بِ لَ

َدُه.. ــــــــــــــــــــــــــــــَدّ َع ِمـــــــــنـــــــــُه وَق لــــــــــتَــــــــــَصــــــــــَدّ

ـــــــــِري.. ـــــــــَم يـــــــا ُطــــــــــــــوَل عــــــنــــــائِــــــي يـــــــا َق

ــــــــُدُه.. ــــــــشــــــــَه ــــــــــــــــــــــــوُرَك يَ يــــــــا نـَـــــــجــــــــُم أَنُ

ـــــــَظـــــــِري.. بِـــــالـــــِجـــــســـــِم تَـــــبـــــاَعـــــَد َعـــــــن نَ

ـــــــــــــــــؤاِدَي مـــــــــقـــــــــعـــــــــُدُه.. ـــــــــــــــــُف ــــــــكــــــــْن بِ ل

ـــــــُرنِـــــــي.. ـــــــَصـــــــبِّ ـــــِف يُ ـــــي ـــــَطّ ـــــال ــــــــن ب ــــــا َم ي

ــــــــي َغـــــــــــــــــــُدُه.. ــــــــأتِ ــــــــــــَوصــــــــــــُل فــــــــال ي وال

ـــــــــُه.. ـــــــــلُ ـــــــــلِّ ـــــــــَع ــــــــُب يُ ــــــــل ــــــــَق ـــــــــــــُدّ ال الـــــــــــــَصّ

ــــــــــــُدُه.. ــــــــــــَفــــــــــــنِّ والـــــــــِفـــــــــكـــــــــُر يـــــــــحـــــــــاُر يُ

َفــــــمــــــتــــــى إطـــــــــــاللُـــــــــــَك يـُـــــــؤنـِـــــــُســــــــنـِـــــــي..

وِح أُنــــــــــــــاِشــــــــــــــُدُه.. يــــــــا َمــــــــــن بـِـــــــــــــالــــــــــــــُرّ

ــــــــــي بــــــــابــــــــاً.. ـــــــُح لِ ـــــــفـــــــتَ نـَــــــــظـــــــــراتُـــــــــَك تَ

ـــــــــــــوِصـــــــــــــُدُه.. ـــــــــُع يُ ـــــــــرِج ـــــــــــــــــــــــَك ي وَداللُ

ـــــــــي َظـــــــمـــــــأٍ.. ـــــــــْل فــــــــُعــــــــُروِقــــــــي ِف ـــــــــبِ أَق

لِـــــــحـــــــنـــــــانِـــــــَك صــــــــــــــاٍف مـــــــــــــــــــــــــوِرُدُه..

ــــــــــــــــــــــُب يــــــــا أَمـــــــــلِـــــــــي.. ســـــــــــأََظـــــــــــُلّ أُراِق

ـــــــــــــــؤاِدَي يُـــــــــســـــــــِعـــــــــُدُه.. ـــــــــــــــُف وصــــــــــــــالً لِ

ـــــــــأَشـــــــــعـــــــــاِري.. ــــــــــــُر عــــــنــــــَك بِ ــــــــــــِطّ وأُس

ُدُه.. ــــــــــــــــــــــــــــــــرِدّ ـــــــيـــــــِر يُ بَـــــــــــوحـــــــــــاً لـــــــلـــــــَطّ

ورثــاء  مــدح  من  الشعرية  األغـــراض  جميع  بل  لمعظم  تعّرض  القطري  الشعر 

ووصف وهجاء وغزل وحماسة ومعاتبة وغيرها وكثرت في القرنين الماضيين 

قصائد الرسائل والّردود حيث يقول الشاعر قصيدته يذكر فيها شاعًرا آخر يصف 

له مشاعره أو يستنجده فيرد اآلخر بقصيدة ومن تلك األمثلة رد الشاعر سعد بن 

راشد الكواري على الشاعر أحمد بن شبيب المناعي يقول : 

هــــال بــــك عــــد مــــا هــــل الــــهــــالال .. 

ومــــــا يــــــوم مـــضـــى ويــــــا الــــلــــيــــاال..

ـــْت ..   وعــــد الــخــلــق مـــن حــــٍيّ ومـــّي

الــــّرمــــاال.. مـــن  الـــهـــبُـــوب  ذّر  ومــــا 

هال بك طارشي لي جيت عاني .. 

ــــه بــــالــــرســــاال.. ــــّي ــــاك إل ومــــــن عــــّن

ـــاك الــــي ظـــّنـــه تـــيـــّقـــْن ..  ومــــن عـــّن

ــــا لــــه أهـــــــاال.. يـــظـــن بـــخـــيـــر وحــــّن

ـــكـــرامـــة ..  ـــال تـــمـــّســـى بـــالـــوقـــار وب

ومــــا تــرجــيــه عـــنـــدي والـــجـــمـــاال..

عندل .. فوق  من  طارشي  يا  على 

تـــزيـــف الـــّشـــد مـــع زيــــن الـــّشـــكـــاال..

ـــْل ..  ـــِشـــِكّ تــزيــفــه بــالــســفــيــايــف والـــتِّ

ســـــوات الــــّريــــم زاويــــهــــا الـــحـــيـــاال..

ودار الــلــي بــهــا الــصــاحــب تــعــّنــى ..

الـــّشـــمـــاال.. دار  فــــي  مــــّنــــاع  لِــــبِــــّن 

.. سالمي  انقل  شبيب  بن  ألحمد 

ــــعــــيــــاال.. وال ـــابـــه  جـــن حــــضــــرة  إال 

أجارك خالقي يا أحمد من الهم..

ومـــــن بـــلـــوى الـــــمـــــوّدة والـــمـــيـــاال..

.. بــــه  تــبــتــلــي  ْبــــــَهــــــٍمّ  راعـــــــك  وال 

وأنــــــا لــــك فـــــــازٍع فــــي حــــل حـــــاال..

.. البــه  الظفران  على  لك  وعندي 

عــلــى الــــّشــــدات فـــي يــــوم الــقــتــاال..

بــــال شــــك الــــمــــودة بـــالـــتـــراضـــي ..

ـــــــواال.. والـــــــّن لـــــك  صـــفـــا  ــــه  مــــّن إال 

مجنون ليلى
عنًزا  صــادا  قد  برجلين  مر   ( الملوح  ابن  قيس   ) المجنون  أن  ذكــروا 
فأبيا  خلياها،  هــذان  يا  وقــال:  عيناه  دمعت  إليها  نظر  فلما  الظباء  من 
عليه. فقال: لكما مكانها شاة من غنمي. فقبال ذلك منه، ودفعاها إليه، 

فأطلقها، ودفع إليهما الشاة، وأنشأ يقول :
َشَريُت بَكبٍش ِشبَه ليلى، فلو أبى .. ألعَطيُت ما لي من َطِريٍف َوتَالِِد

َفَيا بائَِعْي ِشْبٍه للَيلى ُهبِلتُما.. َوُجّنبتَُما َما نَالَُه ُكّل َعائِِد
َفلَْو ُكنتُما ُحّريِن ما بِعتُما فتًى.. َشبيهاً للَيلى بَيَعَة الُمتََزايِِد

َوأعتَقتُماَها َرغبًة في ثََوابَِها.. َولم تَْرَغبا في ناِقٍص َغيِر َزائِِد

الخائن والسارق:
ال يكاد الناس يَْفُرُقوَن بينهما ..

والخائن: الذي اؤتمن فأخذ فخان، قال الّنِمُر بن تَْولٍَب:
َوإّن بَني َربِيَعَة بَْعَد َوْهٍب

َكَراِعي اْلبَْيِت يَْحَفظُه َفَخانَا
والسارق: َمْن سرق سراً بأي وجه كان

ويقال: كل خائن سارق ، وليس كل سارق خائناً
َرِق دون الخيانة  والغاصب: الذي جاَهرك ولم يستتر، والقطُع في الَسّ

والغصب.

عدالة عمر
عن بكر بن عبد اهللا المزنّي قال: جاء عمر بن الخطاب إلى باب عبد 
الرحمن بن عوف فضربه فجاءت المرأة ففتحته ثم قالت له: ال تدخل 
قالت:  ثم  جلست  حتى  يدخل  فلم  مجلسي  وأجلس  البيت  أدخــل  حتى 
ادخل.. فدخل ثم قال: هل من شيء فأتته بطعام فأكل وعبد الرحمن 

قائم يصّلي فقال له:
تجّوز أّيها الرجل.. فسلم عبد الرحمن حينئذ ثم أقبل عليه فقال: ما 
جاء بك في هذه الساعة يا أمير المؤمنين، قال: رفقة نزلت في ناحية 
السوق خشيت عليهم سّراق المدينة فانطلق فلنحرسهم، فانطلقا فأتيا 
فقال  مصباح  لهما  فرفع  يتحّدثان  األرض  من  نشٍز  على  فقعدا  السوق 

عمر: ألم أنه عن المصابيح بعد النوم!.
فانطلقا فإذا هم قوم على شراب لهم

فقال: انطلق فقد عرفته فلما أصبح أرسل إليه
فقال: يا فالن كنت وأصحابك البارحة على شراب

قال: وما علمك يا أمير المؤمنين
قال: شيء شهدته

فقال: أو لم ينهك اهللا عن التجّسس!
فتجاوز عنه .

الشعر النبطي العـاميالشعر النبطي العـاميمن ذخائر األدب العربيمن ذخائر األدب العربي
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أبيات شعريةأبيات شعرية

ــــا      ــــبَ َعــــاتِ الـــــــَيـــــــْوَم  ـــــــــِة  الـــــــــّدْولَ لــــَســــيــــِف  مـــــا  أال 

ـــــا ـــــوِف َمـــــَضـــــاِربَ ـــــُي ـــــّس َفــــــــــداُه الــــــــــــَوَرى أمـــــَضـــــى ال

ــــــُه      دونَ أبــــــَصــــــْرُت  ــــْقــــُت  اشــــتَ مــــا  إذا  لــــي  ومـــــا 

ــــــــا  ــــــــاِســــــــبَ َوَســــــــبَ ــــــــاُقــــــــهــــــــا  أْشــــــــتَ ال  تـَـــــــــنَــــــــــائِــــــــــَف 

المتنبي

ــــة أوضـــحـــت  ــــداي ــــب فـــــي ال
إيمان ذياب أنه على الرغم 
مـــــن احــــتــــرافــــهــــا الــتــمــثــيــل 
ومـــــمـــــارســـــتـــــهـــــا لـــلـــكـــتـــابـــة 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــعــتــبــر 
فـــيـــه اإلخـــــــــراج هــــو مــجــال 
هو  التمثيل  أن  إال  دراستها 
ــهــا كـــونـــه الـــقـــادر  األقــــــرب ل
تــتــحــول  أن  جـــعـــلـــهـــا  عـــلـــى 
مـــــن حــــــال إلــــــى آخــــــر كــمــا 
الــفــراشــة الــتــي تــتــجــول من 
مؤكدة  أخـــرى،  إلــى  زهــرة 
أن  يـــمـــكـــن  ال  الـــمـــمـــثـــل  أن 
فهو  عمله  في  بالملل  يشعر 
دائــمــاً مــتــعــايــش مــع حــاالت 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وشـــخـــصـــيـــات 
مـــتـــعـــددة،  تـــركـــيـــبـــات  ذات 
وتــــقــــول عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
إال  اإلخـــراج  بمجال  تعلقها 
أن مــا يــبــعــدهــا عــنــه كــثــيــراً 
ـــتـــزامـــا بــكــل  أنــــه يــتــطــلــب ال
العمل  في  وصغيرة  كبيرة 
لجهد  يحتاج  فهو  لذا  ككل، 
مـــضـــاعـــف أمـــــا فــــي مــجــال 
أركــز  أن  فأستطيع  التمثيل 

ألقصى  عملي  عــلــى 
حـــــــــــد، أمــــــا 

عــــــــــــــــــــــن 
الكتابة 

فــــقــــد 
ألــجــأ 
ليها  إ

أحـــيـــانـــاً ألصــنــع مــوضــوعــات 
ربــمــا ال أجــدهــا بــيــن مــا هو 
مــــــطــــــروح مـــن 
ــــــصــــــوص  ن
لفة  مؤ

لكتاب آخرين، لكنني بشكل 
بالتخصص. أؤمن  عام 

وترى الفنانة إيمان ذياب 
أنــــه يــجــب عــلــى الــفــنــان أن 
حتى  واحــد  عمل  على  يركز 
يستطيع أن يبدع فيه، وعلى 
اهــتــمــامــات  لــهــا  أن  الـــرغـــم 
فنية  مــجــاالت  فــي  مــتــعــددة 
تتعدى  ال  انــهــا  إال  مختلفة 
يــمــكــن  ال  هــــوايــــات،  كـــونـــهـــا 
عــلــى  تــســيــطــر  تــجــعــلــهــا  أن 
عــمــلــهــا األســـاســـي كــمــمــثــلــة، 
ولــلــتــدلــيــل عــلــى ذلـــك تــروي 
إيـــمـــان بــدايــتــهــا فـــي مــجــال 
الحلم  كــان  فتقول  اإلبــــداع، 
فنانة  أكـــون  أن  الــبــدايــة  فــي 
لــدراســة  فتقدمت  تشكيلية 
التشكيل في كلية 
الـــــفـــــنـــــون 

الــجــمــيــلــة بـــالـــبـــصـــرة ولــكــن 
اخــتــبــار  اجــــتــــزت  أن  وبـــعـــد 
أبعدتني  القسم  لهذا  الدخول 

الـــمـــحـــســـوبـــيـــات 
عـــنـــه ووجــــــدت 
اســــمــــي مــقــيــدة 
بــقــســم الــمــســرح 
الـــــذي أخــذتــنــي 
أضــــــــــواؤه فــيــمــا 
بـــعـــد فــأنــســتــنــي 
التشكيلي  الــفــن 
وهــــنــــا حـــاولـــت 
كــثــيــرا الــتــوفــيــق 
الموهبتين  بين 
لـــكـــنـــنـــي فــشــلــت 
فــــــــــــــي ذلــــــــــــــك، 
فـــــــأدركـــــــت أنــــه 
عـــــلـــــى الــــمــــبــــدع 
الـــــتـــــركـــــيـــــز فـــي 
عـــــــمـــــــل واحــــــــــد 
حـــتـــى يــســتــطــيــع 

وقـــتـــه  كـــــل  ـــــه  ل يـــعـــطـــي  أن 
ويتفوق. فيه  فينجح 

الفنان  قـــدرة  مــدى  وعــن 

فــــــي الــــتــــوفــــيــــق بــــيــــن فـــنـــه 
ــــرى ذيـــــاب أن  ووظـــيـــفـــتـــه ت
أي  جهد  من  تأخذ  الوظيفة 
فـــنـــان فــالــفــنــان 
يـــــــحـــــــتـــــــاج إلـــــــى 
ذهـــــــــــــن صـــــــاف 
يــمــلــؤه بـــاإلبـــداع 
بذلك  فيستطيع 
فــي  يـــحـــلـــق  أن 
ســــــــمــــــــاء الـــــفـــــن 
فــقــط، ذلـــك أن 
فــنــي  عــــمــــل  أي 
يــخــوضــه الــفــنــان 
ــــب مـــنـــه  ــــطــــل ــــت ي
إجــــــــــــــراء بـــعـــض 
االســـــتـــــعـــــدادات، 
دوره  ودراســـــــة 
جـــيـــداً وهـــو أمــر 
يــــحــــتــــاج لــكــثــيــر 
مــــــــن الـــــــوقـــــــت، 
كــان  إذا  ـــمـــا  ورب
لـــلـــفـــنـــان عـــمـــل آخـــــر قــــد ال 
بــدراســة  يــقــوم  أن  يــســتــطــيــع 
عــمــلــه الـــفـــنـــي جــــيــــداً، وفـــي 

بنصف  سيعمل  الحالة  هــذه 
جهد  إلى  يحتاج  لعمل  جهد 
كــــامــــل، وحـــيـــنـــهـــا ســيــخــرج 

شك. بال  ناقصا  العمل 
وتؤكد إيمان ذياب أن لها 
بعيداً  الــهــوايــات  مــن  الــعــديــد 
كالرياضة  الــفــن  مــجــال  عــن 
الـــــتـــــي تـــــأتـــــي فــــــي مـــقـــدمـــة 
العبة  أنها  خاصة  أولوياتها، 
كرة يد سابقة، وذات مكانة 
هامة في الفريق الذي كانت 
قائلة:  وتضيف  إليه،  تنتمي 
ربما يعود انشغالي بالرياضة 
منذ  مهتمة  كنت  أنــنــي  إلــى 
تثقل  التي  باألنشطة  الصغر 
ــــغــــرس فــي  الـــشـــخـــصـــيـــة، وت
اإلنـــســـان الــعــديــد مـــن الــقــيــم 
الهامة، كما تساعد على صنع 
مباشرة،  اجتماعية  عالقات 
موجود  غير  أصبح  مــا  وهــو 
من  الحالي  الجيل  لدى  اآلن 
يمثل  أصــبــح  الـــذي  الــشــبــاب، 
اإلنـــتـــرنـــت الــمــســاحــة األكــبــر 
مـــن اهــتــمــامــاتــه مـــا أبــعــده 

عـــن مـــمـــارســـة الـــعـــديـــد مــن 
ثقل  على  الــقــادرة  الــهــوايــات 
الــشــخــصــيــة وتــوفــيــر الــعــديــد 

ــــد  ــــفــــوائ مــــــن ال
لإلنسان.

وألنـــــهـــــا مــن 
الذين  الفنانين 
جـــــمـــــعـــــوا بـــيـــن 
الـــــعـــــمـــــل عـــلـــى 
المسرح  خشبة 
أمــام  والتمثيل 
كـــــــــامـــــــــيـــــــــرات 
الـــــــــــــــــدرامـــــــــــــــــا 
الــتــلــيــفــزيــونــيــة 
تــــــؤكــــــد ذيـــــــاب 
لـــخـــشـــبـــة  أن 
سحر  الــمــســرح 
بالنسبة  خــاص 

لها.
وتـــــقـــــول انـــه 
عـــــلـــــى الـــــرغـــــم 

من ان لكل عمل من االثنين 
طـــعـــمـــه الــــــخــــــاص، لــكــنــنــي 
أصـــف  أن  الــــقــــول  أســتــطــيــع 

تشعل  الــتــي  بــالــنــار  الــخــشــبــة 
وتجعله  الــفــنــان،  أحــاســيــس 
ونظراته  بحركاته  متوهجا 
أن  كما  وأنفاسه، 
بإمكانها  الخشبة 
صـــنـــع جـــســـر مــن 
الــــــتــــــواصــــــل بـــيـــن 
والجمهور  الفنان 
يتوفر  ال  ما  وهــو 
فـــي الــعــمــل أمـــام 
الــــكــــامــــيــــرا الـــتـــي 
ــــخــــرج الــمــمــثــل  ت
مــــــــــن تــــقــــمــــصــــه 
كلما  لــلــشــخــصــيــة 
جـــــــاء يـــعـــايـــشـــهـــا، 
وربــــــــمــــــــا تــــكــــون 
الـــمـــتـــعـــة األكــــبــــر 
الدراما  عالم  في 
الــــــــــــمــــــــــــصــــــــــــورة 
لـــلـــمـــخـــرج الـــــذي 
ـــعـــايـــش الـــعـــديـــد  ي
مـــــن تـــفـــاصـــيـــل الــــعــــمــــل ثــم 
بعمل  ليخرج  بترتيبها  يقوم 

متكامل.

التمثيل أقرب إلى قلبي من اإلخراج
الفنانة إيمان ذياب:الفنانة إيمان ذياب:

ال أجعل 
هواياتي 

األخرى تسيطر 
على عملي 
كممثلة

على الفنان 
التركيز في 
عمل واحد 
يبدع فيه

    الدوحة-البيرق: 

«واحات وظالل»«واحات وظالل»

الــبــحــوث  إدارة  أصـــدرت   :]  - الــدوحــة 
والتراث  والفنون  الثقافة  بوزارة  والدراسات 
وظــالل»  «واحــات  عنوان  تحت  جــديــًدا  كتابًا 
محمد  أحــمــد  لــلــشــاعــر  شــعــري  ديــــوان  وهـــو 
الـــصـــديـــق، يــضــم بــيــن دفــتــيــه خــمــس بــاقــات 
لــكــل مــنــهــا اســـم يــتــفــق مــع طــبــيــعــة مــا انــضــم 
إلــيــهــا مــن الــقــصــائــد. وأكـــد ســعــادة الــدكــتــور 
ـــكـــواري وزيــــر الــثــقــافــة  حــمــد عــبــد الــعــزيــز ال

أن  لــلــديــوان،  تقديمه  فــي  والــتــراث  والــفــنــون 
الــشــاعــر «الــصــديــق» صــوت شــعــري مــعــروف 
انـــطـــلـــق مـــنـــذ ســتــيــنــيــات الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، 
المشهد  تأسيس  في  أسهمت  بقصائد  صادًحا 
الــشــعــري فــي قــطــر، وهــو نــمــوذج لــه توجهه 
بقيم  تغّنت  التي  قصائده  خالل  من  المنفرد 
الــديــن اإلســالمــي الــحــنــيــف ورجـــالـــه، مــشــيــًرا 
النبيلة  القيم  تحمل  الصديق  قصائد  أن  إلى 
ــنــاء مــجــتــمــع مــتــســامــح  ــب ــيــهــا ل الـــتـــي نــســعــى إل
الديوان  أن  وإلى  والنماء،  الرقي  نحو  متطلع 
في  تسهم  التي  الوزارة  إصدارات  ضمن  يأتي 
وتضّمن  والعربية.  القطرية  الثقافة  تعزيز 
مقدمة  صفحة   ٢٣٠ فــي  يــقــع  الـــذي  الــكــتــاب 

لــلــشــاعــر فــــي الـــتـــعـــريـــف بــالــشــعــر ومــكــانــتــه 
والمجتمع،  الحياة  بناء  في  ودوره  وأهميته 
وشرًحا لما يحويه الكتاب من باقات. ويضم 
الــكــتــاب خــمــس بــاقــات األولـــى بــعــنــوان «قــرة 
على  تحتوي  القبلتين»،  نبي  مديح  في  العين 
اهللا  صلى  محمد  نبينا  مدح  في  قصائد  عشر 
الــرســوم  ضــد  عــنــه  الــدفــاع  وفــي  وســلــم  عليه 
الــمــســيــئــة وغــيــرهــا، أمـــا الــبــاقــة الــثــانــيــة فهي 
تختلف  قــصــيــدة   ٣٥ وفــيــهــا  بــعــنــوان «آفــــاق» 

فـــي مــوضــوعــاتــهــا بــيــن الـــنـــظـــرات الــتــأمــلــيــة 
والوجدانية  والسياسية  والوطنية  والدينية 
ألغراض  تتّسع  رحبة  آفاق  فهي  واالجتماعية 
«درة  بــعــنــوان  الثالثة  الــبــاقــة  فيما  مختلفة، 
اإلســــالم» وتــشــمــل تــســع قــصــائــد عــن الــمــرأة 
وسلوكها  وحجابها  بدينها  الملتزمة  المسلمة 
قيم  مــن  الحنيف  الــشــرع  بــه  جــاء  مــا  وكــافــة 
وأخالق، واختص الشاعر في هذه المجموعة 
السيدة  المؤمنين  أم  عن  واحــدة  قصيدتين 

ـــد، والـــثـــانـــيـــة  ـــل خـــديـــجـــة بـــنـــت خـــوي

رضــي  عــائــشــة  الــمــؤمــنــيــن  أم  عـــن 

عـــنـــوان «هــل  وتـــحـــت  عــنــهــمــا.  اهللا 

تــشــهــدون» جــــاءت الــبــاقــة الــرابــعــة 

ما  فيها  يتناول  قصائد  تسع  وفيها  للديوان 

على  الحض  مع  العالم  في  للمسلمين  يجري 

الديوان  ويختتم  والتعاون،  والتضحية  البذل 

لرثاء  الشاعر  يخصصها  بباقة  الخمس  باقاته 

 ١٢ رثاء  في  قصيدة   ١٢ فيها  كتب  الراحلين 

وتربويون  علماء  وكلهم  المسلمين  أعالم  من 

وشعراء. ومصلحون 

	���
���אא�   

صدر حديثاً

الوجـه اآلخرالوجـه اآلخر

ڈ  إيمان ذياب في مسرحية «في أعالي الحب»

    كتب كتب - - أشرف مصطفىأشرف مصطفى: : 

وتعطينا  طريقة  من  بأكثر  اإلنسان  رؤيــة  من  تمكننا  التي  هي  متعددة  زاويــا 
أحيانا انطباعات مختلفة عن شخص ما، وبال شك أن نظرة الناس وانطباعاتها 
قد تختلف عندما يرون وجهاً آخر للشخص ذاته، وفي هذا العدد نلتقي بالفنانة 
إيمان ذياب التي تعددت موهبتها بين الكتابة واإلخراج والتمثيل لتحكي لنا عن 
زوايا أخرى في حياتها وتلقي الضوء على بعض الجوانب التي قد تكون معتمة 
فنتعرف  الفني،  مسارها  على  مؤثرة  كانت  كونها  من  الرغم  على  لجمهورها 
كيف اتجهت لفنون المسرح أثناء ما كانت تسعى ألن تصبح فنانة تشكيلية عبر 
الدراسة في كلية الفنون الجميلة وتروي كيف تغير مسار حياتها من التشكيل 
إلى المسرح، كما تتحدث عن هوايتها بعيداً عن مجال الفن ومدى قدرة الفنان 
الفن  بين  يوفق  أن  للمبدع  يمكن  وهــل  عــدة  إبداعية  أشــكــال  بين  الجمع  على 
ووظيفة أخرى، علماً بأن إيمان ذياب من الفنانين الذين يحرصون على التنوع 
والتجديد بمواكبة كل التطورات التي تحدث وتحرص على توظيفها في أعمالها 

بشكل عام.
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حكم الشعوبحكم الشعوب

يستحيل الوقوف

في هذا العالم

دون االنحناء أحيانا

«مثل ياباني»

قــطــر  فــــي  اآلن  عـــنـــدنـــا  أصـــبـــح 
فرقة  األولــى  مسرحيتان  فرقتان 
والثانية   ،١٩٧٢ الــقــطــري  الــمــســرح 
فرقة مسرح السد الرياضي ١٩٧٣، 
فإنني  الــزمــنــي  التسلسل  وحــســب 
ســــأقــــدم لـــكـــم الـــعـــمـــل الــمــســرحــي 
الثالث لفرقة مسرح السد الرياضي 
بعنوان  اجتماعية  مسرحية  وهــي 
ــا» والــمــســرحــيــة من  ــن «عــلــتــنــا فــي
إعـــداد مـــرزوق بشير ومــن إخــراج 
مــصــطــفــى أحـــمـــد عـــبـــدالـــوهـــاب، 
وقصة المسرحية تدور حول أسرة 
غير سعيدة بسبب أن كل فرد فيها 
له مشاكله الخاصة به ما يجعلهم 
في تفكك أسري فيهم فتاة عانس 
وشـــــاب ســكــيــر مــهــمــل فـــي حياته 
وهناك  الدراسة  يكره  آخر  وشــاب 
أخ كبير يرعى هذه األسرة ويحاول 
الحياة  لــهــم  يــزيــن  وأن  إصــالحــهــا 
التخلص  على  يصممون  ولكنهم 
حياتهم  فــي  يــدخــل  حياتهم.  مــن 
رجل مجنون هارب من مستشفى 
األمـــــــــراض الــعــقــلــيــة وُيـــخـــبـــرهـــم 
بـــأنـــه قــــــادم مــــن جــمــعــيــة الــمــوت 
وعليهم اختيار واحد منهم ليكون 
الــضــحــيــة وعــنــدمــا يــحــســون بأنهم 
في مواجهة الموت يتراجعون عن 
ويحاولون  واالنتحار  الموت  فكرة 
إيــجــاد حــل لــمــشــاكــلــهــم. هـــذه هي 
ــتــنــا فــيــنــا»  فـــكـــرة مــســرحــيــة «عــل
أي أن كــل فـــرد فــي األســــرة يقف 
عــاجــًزا عــن إيــجــاد مــا يخرجه من 
الشخص  فــي  الــعــلــة  وأن  مشكلته 
االختيار  يواجهون  وعندما  نفسه 
حياتهم  بـــه  تتعلق  الــــذي  الــصــعــب 
تنفتح أمامهم طرق عديدة لحياة 
أفـــضـــل. هـــذه الــمــســرحــيــة قــدمــت 
خشبة  عــلــى   ،١٩٧٤  /٣  /٢ بــتــاريــخ 
الثانوية  االستقالل  مدرسة  مسرح 
بحضور  عــروض  ثالثة  مــدى  على 
تمثيل  فــي  شـــارك  متفرج،   (٥٠٠)
راشد-  (مريم  من  كل  المسرحية 
المريخي-  خليفة  مفتاح-  محمد 
اليعربي  عــبــداهللا  السليطي-  غــانــم 
البلم-  محمد  السعداوي-  -عبداهللا 
هــدى  فايز-  فــالــح  مبارك-  حــمــد 
محمد   - شــلــبــي  نـــاجـــي  محمود- 
نــادي  أن  الحقيقة  فــي  ــبــشــري).  ال
السد الرياضي له الفضل في دعم 
وظهور فرقة مسرحية أهلية فهو 
الشباب  من  مجموعة  احتضن  قد 
عــنــدهــم الــرغــبــة األكـــيـــدة إلظــهــار 
وبعد  التمثيل  مجال  في  هواياتهم 
تـــقـــديـــم ثـــالثـــة أعــــمــــال مــســرحــيــة 
يــكــون  أن  الــمــجــمــوعــة  هــــذه  رأت 
مسرحية  وفرقة  خــاص  كيان  لها 
تكّونت  أن  حصل  وبــذلــك  خــاصــة 
احتفاظهم  مع  السد  مسرح  فرقة 
ــــســــد) وبـــعـــد أن  بــــاالســــم وهـــــي (ال
وزارة  من  الـــالزم  التشجيع  وجـــدوا 
اإلعــــالم تــكــّون بــذلــك أول مجلس 
التالية  السادة  وهــم:  للفرقة  إدارة 
أســمــاؤهــم: (مــبــارك أحــمــد العلي- 
مــبــارك  مــحــمــد  للمسرح-  رئــيــًســا 
الثقافية  الـــشـــؤون  مــســؤول  الــعــلــي 
- نـــاجـــي مــخــتــار شــلــبــي ســكــرتــيــر 
عضًوا-  السليطي  غــانــم  المسرح- 
عضًوا-  الــيــعــربــي  نـــاصـــر  عـــبـــداهللا 

عبداهللا السعداوي عضًوا.
من  الفرقة  إشــهــار  بالفعل  وتــّم 
وتــخــصــيــص  االعــــــالم  وزارة  قــبــل 
المسرحية  لــألعــمــال  مــــادي  دعـــم 
إلــــى جــانــب دفــــع نــفــقــات وتــأجــيــر 
مقّر خاص للفرقة وبذلك انضمت 
فرقة مسرح السد إلى جانب فرقة 
تتناوبان  وأخذتا  القطري  المسرح 

على تقديم األعمال المسرحية.

الحلقة القادمة مع فرقة المسرح 
القطري والمسرحية الخامسة.

عبداهللا أحمد

����� א����� �� ���
حلقة حلقة 6666

ڈ  مشهد من مسرحية عذابات أحمد بن ماجد ڈڈ  مشهد من مسرحية شهر زاد 1988

   كتب - كريم إمام:

مــــن هـــــذا الـــمـــنـــطـــلـــق، تــســبــح 
المناعي  جواهر  الشابة  الفنانة 
لتنقل  التشكيلي  الفن  فضاء  في 
االجتماعية  العالقات  بريشتها 
فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــــذي تــعــيــش 
ـــــه، فــــي هـــــذا الـــلـــقـــاء نـــحـــاول  ب
الفنية،  فلسفتها  على  الــتــعــرف 
والــحــالــة  التشكيلي  ومــشــوارهــا 
في  تــبــدأ  عــنــدمــا  تمتكلها  الــتــي 

الرسم.
فــــــــــي الــــــــــبــــــــــدايــــــــــة، تــــــقــــــول 
جـــــواهـــــر الــــمــــنــــاعــــي: أعـــمـــالـــي 
األخــــيــــرة أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا اســـم 
«ديــنــامــيــكــيــا» حــيــث إنـــي أعــّبــر 
عـــن ديــنــامــيــكــيــة الـــحـــيـــاة وهــو 
فـــي عــلــم الــســيــكــولــوجــي عــبــارة 
بين  االجتماعية  الــعــالقــات  عــن 
والتي  اليومية  الحياة  في  الناس 
االنفعاالت  مــن  مجموعة  تنتج 
والسلبية  اإليجابية  والسلوكيات 
والحب  الحزن  مثل  والعواطف، 
والــســعــادة والـــشـــوق والــتــحــدي، 
ـــــفـــــعـــــاالت  وغـــــيـــــرهـــــا مــــــن االن
االنفعاالت  هذه  وكل  المختلفة 
هـــي ألــــــوان تـــلـــون حــيــاتــنــا فــأنــا 

باأللوان. هذا  كل  عن  أعّبر 
تنفيذ  أثــنــاء  قــائــلــة:  وتــضــيــف 
ألــوان  مــن  لــون  يمتلكني  العمل 
خلوة  في  يجعلني  الــذي  الحياة 
مـــع نــفــســي والــلــوحــة واأللـــــوان، 
فــي جــو مــن الــحــمــاس وانــتــظــار 

النتائج، من خالل تجربة بعض 

الـــمـــواد والـــخـــامـــات الـــجـــديـــدة، 

فــالــفــن عــالــمــي الـــخـــاص الـــذي 

الحياة  ضغوطات  من  يخرجني 

الذات  عن  والتعبير  الحرية  الى 

قيود. بدون 

وحـــــول اخـــتـــيـــارهـــا لــلــقــضــايــا 

االجـــتـــمـــاعـــيـــة أشـــــــارت قـــائـــلـــة: 

المواضيع  هــذه  لمثل  اخــتــيــاري 

هــو نــتــيــجــة مــا نــعــيــشــه فــي هــذا 

األحــداث  في  تسارع  من  الوقت 

ـــحـــيـــاة الـــســـريـــعـــة، مــــا يُـــولـــد  وال

نتيجة  االنــفــعــاالت  مــن  للكثير 

ــتــنــا الــكــثــيــر مــــن الـــنـــاس  مــقــابــل

فــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة واخــتــالف 

والجنسّيات. الثقافات 

وأوضـــــحـــــت أنــــهــــا دائـــــًمـــــا مــا 

تـــســـتـــخـــدم األلـــــــــوان األكـــريـــلـــك 

ـــهـــا، مــــع اســـتـــخـــدام  فــــي أعـــمـــال

الجرائد  كورق  مختلفة  خامات 

واألقـــمـــشـــة الــمــخــتــلــفــة، وذلـــك 

إلضــــــافــــــة مـــــالمـــــس مــخــتــلــفــة 

للعمل.

وقالت المناعي: الفن أسلوب 

حــيــاة قــبــل أن يــكــون هــوايــة أو 
تعبير  لي  بالنسبة  فالفن  مهنة 
لــذلــك  فــــكــــرة،  أو  قــضــيــة  عــــن 
معاصر  بأسلوب  طرحها  يجب 
ـــحـــاكـــي مــجــتــمــعــنــا وعـــاداتـــنـــا  ويُ
أيًضا  لي  بالنسبة  فهو  وتقاليدنا 
ـــتـــي أعــيــشــهــا  تـــوثـــيـــق لــلــفــتــرة ال

المستقبل. في  مرجًعا  لتكون 
ـــطـــويـــرهـــا الدواتـــــهـــــا  وعــــــن ت
يحدث  ذلـــك  إن  قــالــت:  الــفــنــيــة 
المستمّرة  الــتــجــربــة  خــالل  مــن 
جــــديــــدة،  وأدوات  لــــخــــامــــات 
مـــا يُــــــؤّدي إلــــى تـــطـــّور الــعــمــل، 
عمق  يُعطي  الخامات  فاختالف 

للعمل. مختلف  وبعد 
وحـــــول الــمــطــلــوب مـــن أجــل 
تــــخــــريــــج فــــنــــانــــيــــن أكـــــثـــــر فــي 
المطلوب  أّن  ـــدت  أّك مجتمعنا 
عــلــى  الـــفـــنـــان  يــجــتــهــد  أن  هــــو 
قبل  بــقــدراتــه  يــثــق  وأن  نــفــســه، 
بأفكاره  يتمّسك  وأن  اآلخرين، 
وآرائه، وأسلوبه الفني ويُحاول 
المشاركة  خالل  من  يُوصلها  ان 
واالخــتــالط  الفنية،  الــورش  فــي 
الخبرة  لديهم  ممن  بالفنانين 
أّن  كــــمــــا  الــــمــــجــــال،  هــــــذا  فـــــي 
اآلخــريــن  تــجــارب  على  االطــالع 
ــثــري  مـــن الــفــنــانــيــن األجـــانـــب يُ
تــفــكــيــره ويـــكـــون لــــدى الــفــنــان 

متنّوعة. فّنية  ثقافة 

الفن عالمي الخاص الذي يخرجني من ضغوطات الحياة

ڈ  من لوحات الفنانة جواهر المناعي

خالله  مــن  األزل،  منذ  اإلنــســان  مــع  نشأ  قديم  فــن  الــرســم 
كما  األشــيــاء  به  يصف  وأن  أحاسيسه  عن  ُيعّبر  أن  استطاع 
على  التعبير  فــي  الــخــط  استخدم  فقد  ويــتــصــّورهــا،  يــراهــا 

سطح الورقة أو اللوحة.
ُيمكن  اليوم  العالم  فى  المعروفة  الفنية  األعمال  أقــدم  إن 
إرجــاعــهــا إلــى عــصــور مــا قــبــل الــتــاريــخ فــي الــفــتــرة مــا بين 
بالنسبة  الرسم  كان  فقد  الميالد،  قبل  عام  ألفين  إلى  ألف 
القوى  مــن  يخاف  كــان  حيث  نفعي،  فــن  البدائي  لإلنسان 
عن  عليها  التغلب  فــحــاول  لــه،  بالنسبة  الخفية  الطبيعية 
لكي  الحيوانات  يصطاد  وهــو  نفسه  فرسم  الرسم،  طريق 
التغلب  على  ويقدر  المستقبل،  في  اصطيادها  على  يقدر 
نفسه  يظهر  وأيــًضــا  رســومــاتــه،  فــي  عليها  تغلب  كما  عليها 
وهو يرتدي األقنعة لكي يختفي عن السحر، ولهذا السبب 
لكي  إليها  الــوصــول  يصعب  مناطق  فــي  يــرســم  كــان  أيــًضــا 
طابعها  تفقد  وال  فّعالة  السحرية  الــرســومــات  تلك  يجعل 
السحري واعتقاًدا منه أيًضا أن تلك الرسوم لو وضعت في 

مكان من السهل الوصول إليه فسوف ثؤثر عليه.

من ذاكرة المسرح القطريمن ذاكرة المسرح القطري

أثناء تنفيذ العمل الفني يمتلكني لون من ألوان الحياة الذي يجعلني في خلوة مع نفسي واللوحة واأللوان

الفنانة جواهر المناعي: الفنانة جواهر المناعي: 



ملتقى
للفنانين

والنقاد بكتارا

تواصل   :]  - الدوحة 
من  فعالياتها  الــتــراثــيــة  الــقــريــة 

تقّدمه  الذي  قطر»  خالل «أوبريت 
مــجــمــوعــة مـــن األطــــفــــال والـــشـــبـــاب مــع 

الــتــراث  تــجــّســد  شعبية  فنية  لــوحــات  عــرض 
من  القطري  الــتــاريــخ  روح  األوبــريــت  ويشمل  الــقــطــري. 
والفنون  الــتــراث  تــتــنــاول  الــتــي  المتنّوعة  الــفــقــرات  خــالل 
إثراء  وفي  السياحّية  الحركة  جذب  في  وتُسهم  الشعبية 
وإشراف  وإعــداد  ألحان  من  واألوبريت  الثقافي..  الــدور 
الجابر  عيسى  محمد  السيد  وقال  التميمي.  فيصل  الفنان 
والفنون  الثقافة  لـــوزارة  التابعة  التراثية  القرية  مدير 
الفرق  من  متنوعة  فعاليات  تضم  القرية  إن  والــتــراث 

الــشــعــبــيــة الــمــحــلــيــة والــخــلــيــجــيــة مـــن فـــن «الــعــرضــة» 
الحرف  إلى  باإلضافة  و»الخبيتي».  و»السامري» 

الشعبية  واأللــعــاب  الشعبية  واألكــالت  التقليدية 
لــألطــفــال والــمــســابــقــات الــيــومــيــة الــتــي تقدم 

عـــلـــى خــشــبــة مـــســـرح الـــقـــريـــة الـــتـــراثـــيـــة. 
عــلــى  تـــحـــرص  الـــقـــريـــة  أن  وأوضــــــح 

خالل  من  القطري  التراث  إبراز 
إبراز  جانب  إلى  نُقدمه  ما 

أجدادنا. ماضي 

”أوبريت قطر“ 
يجذب زوار 
القرية التراثية

اإلعالن عن شروط مسابقة «هويتي..بعدستي»

استعدادات مكثفة الحتفالية «قطر-البرازيل ٢٠١٤»

الدوحة -[: حدد مركز قطر للتراث والهوية 
يوم ٢٢ فبراير المقبل موعًدا أخيرا الستالم المشاركات 
المركز  ينظمها  الــتــي  الــضــوئــي  التصوير  مسابقة  فــي 
الــضــوئــي  للتصوير  الــقــطــريــة  الجمعية  مــع  بــالــتــعــاون 
المركز  وأوضـــح   .«٢ «هويتي..بعدستي  عــنــوان  تحت 
أن المسابقة التي تهدف للحفاظ على التراث القطري 
الجنسيات..  وكــافــة  األعــمــار  لجميع  مفتوحة  وهويته 
ريــال  ألــف   ١٨) تبلغ  المسابقة  جــوائــز  أن  إلــى  مشيرا 
و٥٠٠٠  األول  للمركز  ريــال  آالف   ١٠) بواقع  قطري) 
آالف ريال و٣٠٠٠ آالف ريال لصاحب المركز الثالث) 
وذلك بعد اختيار الفائزين عبر لجنة تحكيم متخصصة 

والــــــــتــــــــي 
ــــبــــر  ــــعــــت تُ
قـــراراتـــهـــا 

نـــــهـــــائـــــيـــــة. 
ولـــلـــراغـــبـــيـــن 

فـــــي الـــمـــشـــاركـــة 
بــالــمــســابــقــة الــحــصــول 

عـــلـــى اســـتـــمـــارة الـــمـــشـــاركـــة والــــشــــروط 
ستكون متوافرة في مقر مركز قطر للتراث والهوية 
بمنطقة  الضوئي  للتصوير  القطرية  الجمعية  مقر  أو 

اسلطة الجديدة أو في الحي الثقافي.

العامة  المؤسسة  أعلنت   :]  - الــدوحــة 
«ملتقى  إطــالق  عن  «كــتــارا»،  الثقافي  للحي 
الفنانين والنقاد في دولة قطر»، ليكون تحت 
ضمن  وذلــك  الثقافي»  كتارا  «ملتقى  مظلة 
للمؤسسة.  الخمسية  اإلســتــراتــيــجــيــة  الــخــطــة 
العاملين  جمع  إلــى  الجديد  الملتقى  ويهدف 
في مجاالت التمثيل والمسرح والغناء واإلنتاج 
كتارا  «ملتقى  إطــار  ضمن  والفني،  الــدرامــي 
الثقافي» التابع للمؤسسة التي تسعى إلى إيجاد 
بيئة مناسبة لإلبداع الثقافي والفني، ورعايته 
واالهتمام به، ويعد الملتقى هو ثالث مبادرة 
يجري إطالقها بعد «الملتقى الثقافي لألدباء 

والكتاب» وملتقى الفن التشكيلي في قطر.

أنيما  يشهدها  مكثفة  اســتــعــدادات   :]- الــدوحــة 
تحت  البرازيلي  التشكيلي  معرضه  انطالق  قبل  جاليري 
عنوان «من الغسق حتى الفجر خيوط بال نهاية» للفنانين 
بيدرو فاريال، وكارولينا بونتي وذلك في 
المعرض  ويــقــام  المقبل،  فــبــرايــر   ٩
بــالــتــعــاون مـــع زيــبــيــر جــالــيــري 
فـــي إطــــار االحــتــفــال بــالــعــام 
الثقافي «قطر - البرازيل 

.«٢٠١٤
ويــــــــقــــــــّدم الــــمــــعــــرض 
أعـــمـــاالً مــتــنــوعــة الثــنــيــن 

فاريال  بــيــدرو  الفنان  وهــمــا  جــالــيــري،  زيبير  فناني  مــن 
الفن  المختارة  األعــمــال  وتمثل  بونتي  كارولينا  والفنانة 
البرازيلي المعاصر وتعكس االختالف والتنوع المتوفر به.

ليمثل  المغلقة  الغابة  المعرض  هــذا  في  فاريال  اختار 
الليل ويدلل على الخطر والغموض النابع من شخصيات 
كذات الرداء األحمر، عقلة اإلصبع، بياض الثلج، وهانسيل 
وجريتل حيث مر جميعهم باختبار قسوة ووحشية الغابة، 
فيمر بيدرو أيًضا من خالل ذلك، مما يجعلنا نفعل نفس 
الشيء، حيث نجد التماسيح خيالية إلى حد ما، والثعابين 
والحيوانات المترّبصة، وهي التي تم رسمها في المقّدمة 

وجعل ضياعها في الخلفيات الزرقاء.
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افتتاح معرض «األصداء» .. اليوم
يــســتــضــيــف   :  ] ـــــدوحـــــة  ال
ـــارا لــلــفــن بــالــحــي الــثــقــافــي  مـــركـــز كـــت
مــســاء الــيــوم ، مــعــرض «األصــــداء» والــذي 
واللوحات  األعمال  من  مجموعة  على  يحتوي 
سلسلة  من  حلقة  يعد  والذي  المطبوعة،  اإلعالمية 
هيلمان،  ماريانا  الُمعاصرة  الفنانة  تقيمها  معارض 

.٢٠٠٥-٢٠٠٦ عام  منذ  بالدوحة  والُمقيمة 
التناغم  والمرتجلة  المعروضة  األعــمــال  تجسد 
الــروحــانــيــة  والــحــالــة  العلمية  الــمــواد  بــيــن  والــوحــدة 
ظاهرة  أصــغــر  مــن  التسلسل  استشكاف  خــالل  مــن 
إلـــى أكــبــر ظـــاهـــرة فـــي كـــل مـــن الــعــوالــم الــحــســيــة، 
ــســجــل األعـــمـــال الــظــواهــر  والــطــبــيــعــيــة والـــمـــاديـــة، تُ
من  مزيجا  فنجد  وتتكرر،  باستمرار  تحدث  التي 
لرصد  محاولة  في  الُمنبعثة،  والطاقة  األفكار 
والعشوائية  المستمرة،  الحركة  وتسجيل 
والــــــفــــــوضــــــويــــــة بـــــاتـــــجـــــاه الــــنــــظــــام 
اللوحة  تــكــون  حيث  والــتــرتــيــب. 
تم  مشهد  أو  لقطة  بمثابة 
تـــصـــويـــره مــــن خـــالل 

مــيــكــروســكــوب وتــلــيــســكــوب 
في الوقت ذاته، جدير بالذكر أن 

المولد  الكولومبية  التشكيلية  الفنانة 
فرجينيا  جامعة  اختارتها  هيلمان،  ماريانا 

أعمالها  مــعــرض  عــلــى  ضيفة  كومنولث-قطر، 
ديسمبر  شهر  خالل  قطر  في  والمتنوعة  البصرية 

الماضي. العام  من 

أخبار:أخبار:
نشرتنا هذا المساء ال تحمل جديداً. الغليان على 

اإلقصاء  يتواصل  لها،  وجــود  ال  الشعوب  إرادة  أشــده، 

والتخوين واالعتقال والقتل، لكل معارض أو رافض. 

المباحثات  عملية  أن  السياسي  المشهد  في  المطمئن 

تصل  فالمباحثات  زائــف،  بأمل  ينبئ  مما  مستمرة، 

دائماً لطرق مسدودة. !!!

اقتصاد:اقتصاد:
يضاعف  مما  األســهــم  ســوق  فــي  كبير  ارتــفــاع 

بصغار  الــضــرر  ويــلــحــق  الــكــبــار،  المستثمرين  أربــــاح 

ستشهد  األسواق  بأن  المال  خبراء  أشار  المستثمرين. 

في األيام القليلة القادمة، بسبب الجرائم  حاداً  ركوداً 

الــذي  األمــر  األوســـط،  الــشــرق  منطقة  فــي  السياسية 

األمر  األســهــم،  أسعار  في  حــاد  وهبوط  بتدني  ينبئ 

الهيمنة  فــي  المستثمرين  كــبــار  فـــرص  يــعــزز  الـــذي 

صغار  ألوضــاع  وتدهور  كبيرة  وخسائر  السوق،  على 

يــزدادون  األغنياء  جديد،  ال  الخالصة:  المستثمرين. 

غنى، والفقراء يزدادون فقراً. !!!

رياضة:رياضة:
تـــتـــصـــارع األنــــديــــة، تــتــعــدد عـــقـــود الــمــدربــيــن 

وتــنــقــالتــهــم، تــتــنــوع صــــوالت الــالعــبــيــن وجــوالتــهــم، 

الــذقــون»،  على  «الضحك  واإللــهــاء،  التضليل  يستمر 

واإلمعان في نشر الهوس والتعصب األعمى. األمر لم 

يعد رياضياً كما يفترض به أن يكون، وإنما تحول إلى 

ميدان لصراع من نوع آخر. !!!

إعالن:إعالن:
ألقصى  وسخيف  جـــداً،  طــويــل  إعــالنــي  فــاصــل 

حد، يتضمن تشجيعاً على االستهالك بال منطق، لسلع 

وفاصلنا  حقيقتها،  غير  على  ومفيدة،  المعة  تبدو 

اإلعالني مشبع بخداع وكذب ال حدود لهما. !!!

طقس:طقس:
األجواء تبدأ مستقرة، سرعان ما تشهد رياحاً 

غيوم،  تتبعها  بـــاردة  موجة  تليها  بــاألتــربــة،  محملة 

رعد، برق، فأمطار. تلي ذلك موجة شديدة الحرارة، 

جدير  التحتية.  البنى  عيوب  فضح  ذلك  كل  عن  ينتج 

لنقص  الــصــواب  يجانبها  ربــمــا  توقعاتنا  بــأن  بالذكر 

المعدات واألجهزة المطلوبة. !!!

مسلسل:مسلسل:
ـــعـــرض هـــــذا الـــمـــســـاء مــســلــســالً مـــدبـــلـــجـــاً أو  ن

مستورداً، بذائقة غريبة، وبمواضيع ال تعنينا بالمرة، 

منتج المسلسل تاجر ال يفهم، وكاتبه مرتزق ال يهتم، 

ومخرجه مدع ال يتعلم، وممثلوه «جوقة» مهرجين 

في سيرك سخيف.

طرب:طرب:
الــشــاب...،  للمطرب  جديدة  أغنية  نقدم  اآلن 

الثامنة  فــي  فــهــو  شـــابـــاً،  لــيــس  الــمــطــرب  للتصحيح: 

تشبه  ألنها  تماماً،  جديدة  ليست  واألغنية  والستين، 

ماليين األغنيات التي تغنى بها آالف المطربين طوال 

في  الـــدوران  جميعها  تتجاوز  ولــم  الماضية،  األعــوام 

فلك الرومانسية، هجر ولقاء، فراق واشتياق. فيض 

الحقيقة  لكن  كعرب،  فخرنا  مصادر  من  المشاعر 

المّرة تنزع عّنا قناع المشاعر عند أول اختبار حقيقي 

لإلنسانية. !!!

فيلم:فيلم:
نختم سهرتنا بفيلم تافه، لبطل زائف، وقصة 

حب فاشلة، ونعتذر عن قطع أجزاء كثيرة من الفيلم 

لما يتضمنه من لقطات تخدش الحياء العام. !!!
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(التأمل) 
تستمع  أن  هـــو  ــتــأمــل  ال
ــــكــــون وهــــــــو الـــبـــعـــد  ــــل ل
الـــثـــالـــث لــلــتــفــكــيــر، فال 
تــأمــل  دون  مـــن  إبـــــداع 
أبــداع،  بــدون  تأمل  وال 
والــتــأمــل فــي الــقــامــوس 
األفكار  في  الدخول  هو 
الــتــأمــلــيــة والــمــتــواصــلــة 
وهو  التدّبر  بمعنى  أي 
هـــدوء  فـــي  تــجــلــس  أن 
حتى  ألفــكــارك  لتستمع 
تــســتــقــر لـــعـــدة ثـــــوان أو 
عـــــــدة دقــــــائــــــق، وهـــــذا 
ـــتـــأمـــل يــعــيــد الــحــيــاة  ال
أصابتها  الــتــي  لــألفــكــار 
تفكيرك،  فــي  الــرتــابــة 
داخــل  يعيش  فــاإلنــســان 
دائرة الحياة يأخذ منها 
ويــعــطــيــهــا فــلــو درســـت 
األفــــــكــــــار مـــــن حـــولـــك 
من  مقتبسة  لــوجــدتــهــا 
جوزيف  وهــذا  الطبيعة 
البريطاني  جــّراح  لستر 
ورائـــــــــد فـــــي الــتــعــقــيــم 
والذي استخدام حمض 
تعقيم  فــي  الــكــربــولــيــك 
الـــجـــراحـــيـــة  األدوات 
والـــــجـــــروح، فـــقـــد كـــان 
حـــيـــاة  دورة  يــــتــــأمــــل 
الجراثيم والميكروبات 
وكان يبحث عن أدوية 
حــيــاتــهــا  دورة  تــقــطــع 
مــن  تــتــمــكــن  أن  قـــبـــل 
يسخر  وكان  المريض، 
األطباء من أفكاره وفي 
القرن  من  السبعينيات 
ـــــدأت  ــــاســــع عــــشــــر ب ــــت ال
أفـــــكـــــاره تـــلـــقـــى صـــدى 
فــي ألــمــانــيــا وأصــبــحــت 
عـــــــيـــــــاداتـــــــه تــــــزدحــــــم 
بــالــطــلــبــة الــحــريــصــيــن 
عــلــى تــعــّلــم الــخــطــوات 
ولكن  يتبعها  كــان  التي 
فـــي بــريــطــانــيــا لـــم يتم 
تــطــبــيــقــهــا حـــتـــي عـــام 
عين  وعــنــدمــا  ١٨٧٧م 
للجراحة  أســتــاًذا  لستر 
فــــي مــســتــشــفــى كــنــجــر 
كــولــيــج بــلــنــدن عــنــدمــا 
تمكن من إقناع األطباء 
اإلنـــــجـــــلـــــيـــــز بـــتـــطـــبـــيـــق 
طــــــّرقــــــه فــــــي تــعــقــيــم 
وكـــــذلـــــك  األدوات، 
إســــحــــاق نـــيـــوتـــن عــالــم 
الــفــيــزيــاء والــريــاضــيــات 
ـــفـــلـــك الـــــذي  وعـــــالـــــم ال
اشــتــهــر بــوضــعــه قــانــون 
الــــجــــاذبــــيــــة وقــــوانــــيــــن 
الحركة فقد كان يتميز 
أوقاته  أغلب  قضاء  في 
ــتــأمــل، فــقــد كــان  فــي ال
يــراقــب الــتــفــاحــة وهــي 
ـــــســـــاءل عــن  تـــســـقـــط وت
في  يتأمل  وهــو  السبب 
حركتها وخرج بقوانين 
التي  والحركة  الجاذبية 
الطائرات  عليها  تعتمد 
والصواريخ في اإلقالع، 
وكـــــــذلـــــــك تــــــأمــــــل فـــي 
وخرج  وحركته  الضوء 
صّممت  للضوء  بقوانين 
عــــلــــى أثــــــرهــــــا أحــــــدث 
ذلك  وكل  التليسكوبات 
بفضل لحظات التأمل.

@muhanadi
مستشار نفسي 

يشخصه :
د. خالد حمد المهندي

الثالثاء ٤ ربيع اآلخر ١٤٣٥ هـ - ٤ فبراير ٢٠١٤ م

@qtrlion

يعالجها: سعود علي

إسماعيل العيسى

ــا مــســرحــا ســلــبــوك مــع مــر الــزمــان ي

حتى اختزلت اليوم باسم المهرجان

فــــــي بــــضــــع أيــــــــــام ولــــيــــتــــك بـــاقـــيـــا

الزمان ذاك  على  نبكي  أن  فالخوف 
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