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مبدعو العرب

أم كلثوم
مغنية وممثلة مصرية. اشتهرت في مصر وفي عموم الوطن العربي 

العربي.بدأ صيتها  الغناء  العشرين، ولقبت بكوكب الشرق وسيدة  القرن  في 

لألسرة،  إضافي  دخــل  مصدر  مجرد  عملها  كــان  حين  صغرها,  منذ  يذيع 

لكنها تجاوزت أقصى أحالم األب حين تحولت إلى المصدر الرئيسي لدخل 

وعندما  المنشد  ابــنــه  خــالــد  الشيخ  أصــبــح  عندما  ذلــك  األب  أدرك  األســـرة, 

أصبح األب ذاته في بطانة ابنته الصغيرة.

v         الدوحة - ] :

قلعة »الثغب« تبعد حوالي 58 ميالً 
الشمالية  الجهة  إلــى  مــتــًرا(  كيلو   93(
الــغــربــيــة مــن مــديــنــة الـــدوحـــة، وعلى 
كم   4.8 )حوالي  أميال  ثالثة  نحو  بعد 
تقريبًا( جنوب شرق خور حسان حيث 
يجلب سكان خور حسان مياههم من 
على  العذبة  البئر  مياه  حيث  الثغب، 
قلعة  من  بالقرب  قامات،  ست  عمق 

ركيات.
الغدير  معناها:  اللغة  فــي  والــثــغــب 
الــذي يكون في ظل جبل أو في بطن 
الوادي ال تصيبه الشمس فيبرد ماؤه، 
وهو عذب الماء ألنه يتجّمع من مياه 

األمطار.
وهذا االشتقاق اللغوي يؤكد على أن 
الماء،  تواجد  جــاء من  قد  الثغب  اســم 
وهذه حالة طبيعية حيث إن شح الماء 
مصدر  أي  من  جعل  الجفاف  وحلول 
اسم  منه  يشتق  أن  الممكن  للماء من 
أو حــصــن،  قــلــعــة،  كــنــيــة  أو  مـــكـــان، 
والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أن أغــلــب أســمــاء 

القالع والحصون واألماكن مشتقة من 

تواجد الماء.

ـــيـــات من  ــثــغــب فـــي أب وقــــد ذكــــر ال
الــتــراث الــشــعــري الــقــطــري ومــمــا كان 
يرّددنه نساء قطر في المراداة ،«أال يا 

الثغب يا الزين يا مربي اليتامى«.
وقد أشــارت بعثة اآلثــار اإلنجليزية 
إلى »حصن الثغب« بعد المسح األولّي 

الرويضة  6 كم من  يبعد  بأنه  للموقع 
الــتــاســع عشر  ويــبــدو أنــه يــعــود للقرن 
بئر  منه  الغرب  إلى  ويوجد  الميالدي 
ماء عذب وبرج في الحصن يبلغ علوه 
المباني  إلى بعض  3.50م كما أشــارت 
تكون  قــد  والــتــي  بالحصن،  المحيطة 
أقدم منه ولكنهم لم يعثروا على كسر 

للفخار للتأكد من الفترة الزمنية
والشكل العام للقلعة مستطيل أبعاده 
24X22 متًرا على وجه التقريب وهي 
أنشئت  التي  القالع  الحال من  بطبيعة 
أي  المتأخرة  التاريخية  العصور  فــي 
والتاسع  عشر  السابع  القرنين  بين  ما 
عشر الميالديين وذلك لتسهيل األمور 
ــبــحــريــة بــعــدمــا  ــتــجــاريــة الــبــريــة وال ال
فريحة  وقبلها  الــزبــارة  مدينة  أمست 
الخليج  في  التجارية  المدن  أهــم  من 

العربي )الخليفي، ص 3-82(.
للقلعة - كغيرها من القالع الدفاعية 
شبه  منها  ثالثة  ركنية،  أبـــراج  أربــعــة 
دائرية هي على التوالي: البرج الشمالي 
الغربي، والجنوبي الشرقي، والجنوبي 
الغربي، أمــا الــبــرج الــرابــع والــواقــع في 

الجهة الشمالية الشرقية فهو مستطيل 

الشكل.

ـــقـــع كــل  ـــم وي لــلــقــلــعــة أربــــعــــة ســـالل

ســلــم مــنــهــا عــنــد بــــرج مـــن أبــراجــهــا، 

تـــــــودي جــمــيــعــهــا إلـــــى الـــســـطـــح. كــمــا 

متعّددة  بنائية  وحـــدات  على  تحتوي 

الشكل  مستطيلتي  بغرفتين  متمثلة 

ومــتــالصــقــتــيــن تــطــالن مــبــاشــرة على 

باحة.

وتـــوجـــد فــيــهــا إضـــافـــة إلــــى الــغــرف 

ـــًضـــا أمــــا مــدخــل  وحــــــدات خــدمــيــة أي

الــقــلــعــة الــرئــيــســي فــيــقــع فـــي الـــجـــدار 

الشمالي جانب البرج الشمالي الشرقي 

الــداخــل  مــقــابــل  المستطيل  الــبــرج  أي 

لحرمكة  الستارة  بمثابة  جــدار  هناك 

الــقــالع فــإن مــادة  القلعة وفــي معظم 

البناء مكونة من نوعين الجزء األسفل 

الكلسية  بالحجارة  مشيد  األهــم  وهــو 

رابطة  كمادة  والطين  المهذبة،  غير 

أمـــا الــجــزء الــعــلــوي فــمــقــام مــن اللبن 

والطين أيًضا .

حـكـاية مـكان

            حوار - مصطفى عبد المنعم :

ـــفـــنـــان عــــــادل األنـــــصـــــاري واحــــــد مــن  ال
الــفــنــانــيــن الــقــالئــل الــمــوهــوبــيــن عــمــل فــي 
مـــجـــال الـــمـــســـرح والـــــدرامـــــا الــتــلــفــزيــونــيــة 
اآلسيوية  األلعاب  بطولة  حفل  بطل  وكــان 
وقع  كما  »أســيــاد«   2006 عشرة  الخامسة 
الوطني  قطر  بنك  لتمثيل  عليه  االخــتــيــار 
فـــي إعـــالنـــاتـــه لـــمـــّدة عـــامـــْيـــن، وهــــو اآلن 
في  والمهرجانات  الفعاليات  قسم  رئيس 
الــثــقــافــي »كــتــارا«  للحي  الــعــامــة  الــمــؤســســة 
الطابع  إضفاء  عن  تشغله  لم  عمله  طبيعة 
الــفــنــي الــخــاص بــه كــفــنــان فــي الــفــعــالــيــات 
تنفيذها في كتارا  أو  لها  التجهيز  يتم  التي 
... يــفــتــح قــلــبــه الــيــوم فــي حـــوار لـــ ] 
يــتــحــدث مــن خــاللــه عــن ذكــريــاتــه وآمــالــه 

وطموحاته:
ــبــدايــة، حــرصــنــا عــلــى أن نــتــطــّرق  فــي ال
األنصاري  عــادل  الفنان  ابتعاد  مسألة  إلــى 
عـــن الــســاحــة الــفــنــيــة وتــوقــفــه عـــن تــقــديــم 
ــصــّر  يُ ولـــمـــاذا   2006 عـــام  مــنــذ  أدوار  أّي 
بعد  أعمال  أّي  تقديم  على عدم  األنصاري 
األنصاري:  قال   .. »آسياد«  لحفل  بطولته 
أنا لم أتوقف .. ولكن يُمكن أن أقول إنني 
الذي  النجاح  في  الثبات  على  أحافظ  رّبما 
الــعــديــد من  وهــنــاك   ،2006 عـــام  حــقــقــتــه 
األعــمــال الــتــي تـــّم عــرضــهــا عــلــّي وال تــزال 
ولكنها  علّي  تعرض  أخــرى  أعــمــال  هناك 
غيري،  شخًصا  تناسب  ورّبما  تُناسبني  ال 
الحدود  ألبعد  ا  ذكًيّ يكون  أن  الفنان  وعلى 
الفنانين  أن  وأعــتــقــد  أعــمــالــه،  انــتــقــاء  فــي 
والثاني هو  الذكي،  الفنان  األّول هو  أنواع: 
يستغّل  ال  فنان  وثالث هو  المحدود  الفنان 
الــذي ينتقي  الــجــّيــد هــو  الــفــرص، والــفــنــان 

اآلخــريــن  ويــتــواصــل مــع  بعناية  يُــقــّدمــه  مــا 
وحتى ان غاب يكون حاضًرا، وأنا منذ عام 
2006 خــضــت تــجــربــة ثــريــة أخـــرى وهــي 
تجربة  وكانت  موديل  كـ  اإلعالنات  تجربة 
عــن شخصيتي  أخـــرج  ولـــم  ا،  جــــًدّ مــفــيــدة 
األســـاســـيـــة واســـتـــفـــدت مـــن كــونــي مــمــثــالً، 
وأعتقد  يُناسبني،  مــا  لــي  يقدم  لــم  ورّبــمــا 
التطوير في  أن يبحث عن  الفنان عليه  أن 
باستمرار  وإمكانّياته  قدراته  وتنميه  ذاته 
ـــخـــوض فـــي تــجــارب  وهـــــذا عـــن طـــريـــق ال
جـــديـــدة غـــيـــر الـــمـــســـرح، فـــأنـــا مــثــلــت فــي 
الــمــســرح وفــي الــتــلــفــزيــون وفــي اإلعــالنــات 
أّن  أعتقد  وال  التطوير،  عن  دائًما  وأبحث 

الــمــســرح يــتــراجــع فــالــدولــة تــقــوم بــواجــبــهــا 
الواجب  الدعم  الفن والفنانين وتمنح  تجاه 
يلتقط  الــذي  الفنان  أيــن  ولكن  والــفــرص، 
وعلى  قليلون  هــم  فــهــؤالء  الــفــرص؟  هــذه 
تأتي  قد  التي  الفرص  يغتنموا  أن  الجميع 

في أّي وقت.
الفنية  بداياته  عن  األنصاري  سألنا  ولّما 
قــــال: أنـــا ظــهــرت عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون 
من  السادسة  أبلغ  كنت  حين  األولى  للمّرة 
على  لألطفال  »هــال«  برنامج  في  عمري، 
البطولة  تلفزيون قطر. بعدها، مّثلت دور 
فـــي مــســرحــيــة »مـــن يــضــحــك آخـــــًرا« في 
مــســرح دوحـــة بــاليــرز، قــبــل أن أعـــود إلــى 

الــتــلــفــزيــون بــبــرنــامــج »دوحـــة األصــدقــاء« 
قناة  على  تسع سنوات  استمّر عرضه  الذي 
من  للتمثيل  عــشــقــي  يــتــوقــف  ولـــم  محلية 
مسرحيات  فــي  البطولة  أدوار  أداء  خــالل 

تلفزيونية. ومسلسالت  عديدة 
الخليجية  المجتمعات  تنظر  ڈ عادة ما 
ل���ل���ف���ن ن����ظ����رة ل���ي���س���ت ف����ي م��ح��ل��ه��ا ف��ه��ل 
دخولك  أثناء  العائلة  مع  مشاكل  واجهتك 

الفن؟ عالم 
- أنا بدأت التمثيل وأنا في سن السادسة 
السعادة  لــي  وجلب  ممتًعا  كــان  األمــر  ألن 
وأهـــلـــي لـــم يـــعـــارضـــوا بــشــكــل كــبــيــر ولــكــن 
كانت  وميولهم  اهتماماتهم  أّن  الحقيقة 

ولكنهم  والتلفزيون  المسرح  عــن  تختلف 
ــؤمــنــون بــالــفــن الــهــادف والــنــظــيــف، ولــّمــا  يُ
ما  أقــدمــه،  مــا  أسعدهم  نجاحي  شــاهــدوا 
شعرت  وأنــا  هابًطا،  عمالً  أقــدم  لــم  دمــت 
أن  وعلمت  بالتمثيل  يحيط  ما  سحًرا  بأّن 
هـــذا هــو مــا أريـــد أن أعــمــل بــه بــالــضــبــط. 
هـــنـــاك شـــــيء مــــا يـــأســـرنـــي فــــي الــتــمــثــيــل 

وأدائي. ذاتي  بتطوير  بالرغبة  ويشعرني 
ال��ه��ن��دس��ة وه��ي م��ج��ال بعيد  ڈ درس���ت 
ك��ل ال��ب��ع��د ع��ن ال��ف��ن��ون وم���ع ذل���ك درس��ت 
ال��ف��ن��ون واح��ت��رف��ت ال��ت��م��ث��ي��ل ف��ه��ل ه��ن��اك 

فنون؟ تقدمه من  وبما  بدراستك  عالقة 
أنا تخّرجت في جامعة قطر وأتممت   -
الــهــنــدســة »هــنــدســة طــــرق«، كما  دراســــة 
الفن  تاريخ  في  شهادة  على  حصلت  أنني 
مــن جــامــعــة بــيــروت الــعــربــيــة فــي لــبــنــان، 
أدواري  انــتــقــي  كــيــف  عــلــمــتــنــي  والــهــنــدســة 
وأرتـــقـــي بــمــســتــوى تــطــبــيــق الــفــن، وتــاريــخ 
الــفــن ســاعــدنــي فــي أشــيــاء كــثــيــرة، وهــذب 

الكاميرا. امام  شخصيتي  من 
في  أثرت  شخصيات  هناك  بالتأكيد  ڈ 
أو على  الفنية  حياتك سواء على مسيرتك 
ال��ش��خ��ص��ي واالج��ت��م��اع��ي فمن  ال��م��س��ت��وى 

هؤالء؟
أنا  الفني  المستوى  على  الحقيقة  فــي   -
الكبير  الفنان  أخي  بشخصّية  كثيًرا  تأثرت 
جـــاســـم األنــــصــــاري وهــــو بـــحـــّق مـــن أكــثــر 
الــفــّنــيــة وتعلمت  تــأثــيــًرا فــي حــيــاتــي  الــنــاس 
مــنــه الــكــثــيــر ومــــا زلــــت أتــعــلــم مـــنـــه، أّمـــا 
تأثرت  فقد  العملّية  الــحــيــاة  مستوى  على 
السليطي  خالد  الدكتور  من  وتعلمت  كثيًرا 
ـــعـــام لــلــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــلــحــي  الـــمـــديـــر ال
ـــارا« وهـــو مـــن أكــثــر الــنــاس  الــثــقــافــي »كـــت
مستوى  عــلــى  شخصّيتي  فــي  أثـــروا  الــذيــن 

شخصّية  هناك  أّن  كما  والحكمة،  اإلدارة 
المناعي  عــمــر  وهـــو  الــنــظــام  مــنــهــا  تعلمت 
هـــــذا الــــرجــــل الـــمـــنـــظـــم فــــي حـــيـــاتـــه وفـــي 

الخارجي. مظهره 
ڈ وه����ل أث�����رت خ���ب���رات���ك ال��ف��ن��ي��ة ف��ي 

الثقافي؟ للحي  العامة  بالمؤسسة  عملك 
- بــالــطــبــع هــنــاك تــأثــيــر إيــجــابــي كــمــا أّن 
الــــدور الــمــهــم الـــذي يــلــعــبــه الــحــي الــثــقــافــي 
ال  القطرية  والثقافية  الفنية  الحركة  في 
أن  يجب  الصدد  هــذا  وفــي  إغفاله،  يُمكن 
الدكتور  إلصرار  والتقدير  اإلعجاب  أسّجل 
األحـــداث  أهـــّم  جــلــب  عــلــى  السليطي  خــالــد 
ــيــة إلـــى دولــــة قــطــر على  ــفــّن الــثــقــافــّيــة وال
فنانين  إشــــراك  ثـــّم  الــعــالــم ومـــن  مــســتــوى 
يعود  أن  شأنه  من  ما  وهو  فيها  قطريين 
بكبار  االحتكاك  جّراء  من  بالخبرة  عليهم 
لدينا  فنحن  العالم،  مستوى  على  النجوم 
فــي »كـــتـــارا« مــشــروع جــمــيــل وهـــو اتــصــال 
قــطــر بــالــعــالــم الـــخـــارجـــي وهــــو أمــــر كــان 
خالد  الدكتور  مع  به  نهتّم  ما  وهو  ينقصنا 
الــســلــيــطــي، وســـوف تُــثــمــر هـــذه الــفــعــالــيــات 
المحليين  الــفــنــانــيــن  مــن  جــيــل  وجـــود  عــن 
أن تجعل  تُسهم في  لديهم خبرات عالمّية 
ا  إقليمًيّ الثقافة  هرم  قّمة  على  قطر  دولة 
ــا، والــحــي الــثــقــافــي أصــبــح مــنــارة  وعــالــمــًيّ
ـــة قــطــر فــقــط وإنــمــا  ـــدول ثــقــافــّيــة لــيــس ل
لــلــعــالــم الــعــربــي كــلــه، وهـــو يــعــكــس أهــّمــيــة 
الــمــســؤولــيــن  وإدراك  حــيــاتــنــا  فــي  الــثــقــافــة 
ليس  ثقافة  بــدون  فــواقــع  الثقافة  ألهّمية 
تــأثــيــر وال أهــمــيــة، والــفــنــان  لــه قــيــمــة وال 
سر،  محلك  يظل  ثقافة  بــدون  الــمــوهــوب 
وتفتح  أخرى  آفاًقا  المبدع  تمنح  فالثقافة 

جديدة. أبوابًا 

الهندسة علمتني كيف أنتقي أدواري الفنية
»كتارا« يعكس حجم إدراك دولة قطر ألهمية الثقافة

ڈ   عادل األنصاري في حفل افتتاح أسياد 2006

ڈ   قلعة الثغب

الفنان عادل األنصاري:

قلعة الثغب ..غدير الماء البارد في قلب الصحراء
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من أقوال العظماء

يوزن المرء بقوله،
ويقوّم بفعله.

)ابن خلدون (

  كتب مصطفى عبد المنعم:

ال��ت��ي تعتري  ك��ث��ي��رة ه��ي األم����راض 
ج����س����د ال����ح����رك����ة ال���ف���ن���ي���ة ف�����ي ق��ط��ر 
التي  والُمعيقات  العقبات  هي  وعديدة 
التي  الثقافية  النهضة  طريق  تعترض 
البعض  والمثقفون،  الفنانون  ينشدها 
ي��ع��رف ال����داء وال�����دواء وال��ب��ع��ض اآلخ��ر 
الي������زال ي��ب��ح��ث ع���ن ال�������دواء، ول��ك��ن��ه��م 
المشاكل  جميع  ح��ل  أن  جميًعا  ات��ف��ق��وا 
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��وًص��ا أن م���ب���ادرات 
ت��ن��ط��ب��ق دوًم�����ا من  اإلص�����الح ي��ج��ب أن 
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« 
لو كنت في  مع ضيوفنا ونسألهم ماذا 

م��وق��ع ال��م��س��ؤول��ي��ة ف��ك��ي��ف ت���رون واق��ع 
لتي  الخطط  الثقافية وما هي  الحركة 

المشاكل؟.. لحل  ستقّدمونها 
غانم  الكبير  بالفنان  سنلتقي  واليوم 
كان مسؤوالً  لو  ماذا  ليخبرنا  السليطي 
قطر  في  المسرحية  الحركة  واقع  عن 

فما هي القرارات التي سيتخذها ؟.
ڈ كيف ترى واقع المشهد المسرحي 

حالًيا؟
الحقيقية  الــمــســرحــيــة  الــحــركــة  إن   -

بدالً  بالجمهور  وتلتحم  تصل  التي  هي 

مــــن الــــحــــرص عـــلـــى إنــــجــــاز مــهــرجــان 

بغرض  إعــالمــي  منه  الــهــدف  مسرحي 

الــمــســرحــيــة  الــســاحــة  الــتــأكــيــد عــلــى أن 

واألهم  ناجًحا،  مسرًحا  تملك  القطرية 

مــــن مـــهـــرجـــان لـــلـــمـــســـرح الـــمـــحـــلـــي أو 

عــروض  بتوفير  االهــتــمــام  هــو  الشبابي 

مسرحية على مدار العام مع العمل على 

بناء مسارح في المدن وتنشيط الحركة 

الــمــســرحــيــة وإرســــــاء مـــوســـم مــســرحــي 

يــلــتــف حــولــه الــجــمــهــور ويـــحـــرص على 

متابعته.

يد  على  تدريب  إلى  بحاجة  فالشباب 

المسرح،  في  ومتخّصصين  محترفين 

وعــمــلــهــم كـــل عــــام داخــــل ذات اإلطــــار 

الشبابي  المسرح  بمهرجان  المسرحي 

يتعلمون  ال  ألنــهــم  شيئًا  لهم  يضيف  ال 

خــاللــه الــجــديــد بــل إن مــا عــنــدهــم من 

جديد  يضف  لــم  إذا  هــو  كما  يظل  علم 

الخبراء والمختصين. إليه من قبل 

ڈ وم���اذا ل��و ك��ن��ت م��س��ؤوالً ع��ن ه��ذا 
ال��ق��ط��اع؟ ف��م��ا ه��ي أول ق���رارات���ك لحل 

المشكالت؟ تلك 
يــعــمــل حسب  أن  يــجــب  الــفــنــان  إن   -
بــوصــلــتــه الــذاتــيــة فــيــقــدّم مــا يــشــعــر أن 

خالل  مــن  وليس  لــه،  بحاجة  مجتمعه 

بـــرنـــامـــج »مـــــا يــطــلــبــه الـــمـــســـؤولـــون«، 

ـــو كــــان بـــيـــده األمـــــر لــعــمــل  ــــه ل وأكـــــد أن

عــلــى تــقــديــم مــا يــهــم الــنــاس واالبــتــعــاد 

ضــرورة  مــع  نجوم  الخمسة  ثقافة  عــن 

االقـــتـــراب بــثــقــافــة الــفــرجــان واألحـــيـــاء 

كل  في  ثقافية  مراكز  وإنشاء  الشعبية، 

في  للقصة  أنــديــة  إنــشــاء  بقطر،  مــكــان 

مسرحية  مــراكــز  وإنــشــاء  المناطق،  كــل 

المسرح  بيد  وسأمسك  مــكــان،  كــل  فــي 

الــســوق مــع العمل  وأبــعــده عــن مــفــهــوم 

مسرحي،  موسم  هناك  يكون  أن  على 

وإنــشــاء دور عــرض جــديــدة وإعــالنــات 

عـــن الــمــســرح فـــي كـــل مـــكـــان، وتــعــزيــز 

الــتــرابــط بــيــن الــمــســرح والــجــمــهــور ولــن 

أجــعــلــه مــجــرد طــبــل إعـــالمـــي، فــهــنــاك 

عوائق عديدة جّمدت المسرح في قطر، 

إزالــتــهــا حتى  الــعــمــل اآلن عــلــى  ويــجــب 

حققته  بــعــدمــا  خــاصــة  الــصــورة  تكتمل 

المجاالت  كافة  في  نجاحات  من  قطر 

الفن  تقديم  على  وسأحرص   ، والصعد 

»دليفري«. للناس 

غانم السليطي:

سأعمل على توصيل الفن للناس »دليفري«

أكدوا أهمية مهرجان الصقور والصيد

الصقارة يطالبون بتسهيالت أكبر لهذه الرياضة
           تحقيق - كريم إمام: 

العصور  تطّور فن الصيد بالجوارح عبر 
لــدى  اشــتــهــر  حــتــى  المختلفة،  الــتــاريــخــّيــة 
ــــزدرة وهــو  ــــب الـــعـــرب فــــّن الـــبـــيـــزرة أو ال
وتربيتها  الـــجـــوارح،  الــطــيــور  أحــــوال  عــلــم 
وقــرنــصــتــهــا، وتــدريــبــهــا عــلــى صــيــد بعض 
الــبــريــة، إضافة  والــحــيــوانــات  الطيور  أنـــواع 
العناية بحفظ صحتها ومداواتها عند  إلى 
أنهم  به  العرب  اهتمام  بلغ  وقــد  الحاجة، 
خّصصوا خطة أو إدارة يتوالها بعض ثقات 
الخليفة أو األمير ويُدعى )صاحب الصيد( 
ينفق  كما  الــمــال،  بيت  مــن  عليها  ويُــنــفــق 
فــي غيرها مــن شــؤون الــدولــة، وقــد كان 
بالجوارح  الصيد  فن  في  للعرب  زال  ومــا 
وأشعار  ومشّوقة  طريفة  وأخبار  قصص 
لرحلة  االســتــعــداد  فيها  مــشــهــورة وصــفــوا 
الختيار  البارزين  الصيادين  ودعــوة  صيد 

الجوارح الحاذقة في الصيد، وتدريبهم.
نُحاول من خالل هذا التحقيق التعّرف 
عــلــى واقـــع الــصــقــارة فــي قــطــر مــن خــالل 
التحّدث مع عدد من الصقارين المشاركين 
والصقور  للصيد  الــدولــي  قطر  بمهرجان 

المقام حاليًا بمرمى في سيلين.

ـــؤكـــد مــحــمــد إبـــراهـــيـــم  فــــي الــــبــــدايــــة ي
يشهد  الــعــام  هــذا  الــمــهــرجــان  أن  الفضالة 
بعد  عاًما  يحدث  ما  وهــو  تــطــوًرا ملحوًظا 
عــام مــن خــالل زيـــادة أعـــداد المشاركين 
وأعداد المنافسات، مشيًرا إلى أنه من أهّم 
الروافد التي تزيد من تأصيل هذه الهواية 
للصغار  وتعليمها  والــنــشء،  الشباب  لــدى 
وتـــعـــويـــدهـــم عــلــى حـــب الـــطـــيـــور والــبــيــئــة 
والكالم الطيب والمعاني وراء هذه الهواية 
اآلبــاء واألجـــداد. ويرى  توارثناها عن  التي 
وهــوايــة  ريــاضــة  ــعــّد  يُ بالصقور  الصيد  أن 
وإرثًـــا وولــًعــا ليس فقط ألهــل قطر وإنما 

ألهل الخليج بشكل عام.
وأوضح أن من أهّم المعّوقات التي تقف 
أمام هذه الهواية عدم خروج الطيور من 
الدولة  في  الحدودّية  والمنافذ  المطارات 
المطلوب  أّن  بسهولة بشكل عام، موضًحا 
هو تسهيل عمليات خروج ودخول الطيور، 
العديد من  الهواية تضيف  خاّصة أّن هذه 
ضمنها  من  لممارسها  الحميدة  الصفات 
واألهــم  العالية  بــاألخــالق  والتمتع  الــرزانــة 

أنها تجعل اإلنسان متسامًحا ومسامًحا.
النعيمي:  قــال راشــد هــزاع  مــن جانبه، 
إن أعــــداد الــصــقــارة فــي قــطــر فــي تــزايــد 

الــدولــة  مستمر والــتــســهــيــالت مــن جــانــب 

اشتكى  أيــًضــا  أنــه  إاّل  مستوى،  أفضل  على 

مــن صعوبة إدخـــال وإخــــراج الــطــيــور من 

وأوضــح  الــحــدودّيــة،  والمنافذ  الــمــطــارات 

ويُؤّيدها  الصيد  مواسم  تنظيم  يُساند  أنــه 

كتوّجه عام للدولة التي تعمل على الحفاظ 

عــلــى الــبــيــئــة مــن خـــالل هـــذه اإلجـــــراءات، 

الصعب  لكن  الصيد صحيح،  أهل  وقانون 

علينا كصقارين هو عملية دخول وخروج 

الطيور إلى الدولة وخارجها.

وأشار إلى أّن المطلوب من أجل حّل هذه 

المجاورة  الــدول  مع  التنسيق  هو  المسألة 

مـــثـــل الـــســـعـــوديـــة واإلمـــــــــــارات والـــكـــويـــت 

والــبــحــريــن مـــن أجـــل تــســهــيــل اإلجـــــراءات 

بالنسبة للصقارة وأن يُرشدونا إلى الطرق 

السليمة في نقل الطيور على أراضيها، بدالً 

الطيور  تهريب  عمليات  تستفحل  أن  من 

تلقائي  بــشــكــل  ينعكس  الــــذي  األمــــر  وهـــو 

على أسعارها في السوق المحلي، موضًحا 
أن تهريب الطيور من بيئتها األصلّية يتّم 
إلــى  قــانــونــي مــن خـــالل نقلها  بشكل غــيــر 
األراضــي  إدخالها  ثــّم  أوالً  دولــة مــجــاورة 
ـــــؤذي الــطــيــر نفسه  الــقــطــريــة، وهــــو مـــا يُ
الرّبانّية. من  بإمكانياته  ويضّر  وصّحته 
جانبه، أكد علي سيف الفضالة أّن مشكلة 
األبرز واألهّم  تُعّد  الطيور  دخول وخروج 
أمامنا كصقارين ومحّبين لهذه الرياضة، 
إضافة إلى مشكلة قلة الصيد والذي يتزايد 
عـــاًمـــا بــعــد عـــام بــســبــب تــهــريــب الــحــبــارى 
وجشع التجار الذين يصطادوها من بيئتها 
األصلّية وفي أماكن تكاثرها، ويرى سيف 
الهواية  المطلوب حالًيا إدراج هذه  أّن من 
لغرس حّبها في  الدراسّية  المناهج  ضمن 
قلوب الطلبة منذ نعومة أظفارهم، مشيًدا 
بـــالـــدور الــــذي تــقــوم بـــه مــســابــقــة الــصــيــاد 
والذي  المهرجان  فعاليات  ضمن  الصغير 
أشــكــر الــقــائــمــيــن عــلــيــه لــمــا يــبــذلــونــه من 
جهود جّبارة لالرتقاء بهذه الهواية، ونحن 
المهرجان  هــذا  ننتظر  أصبحنا  كصقارة 
عاًما بعد عام. في حين قال فهد حسين: 

إن واقـــع الــصــقــارة في 
قطر به إيجابّيات 

انتقال  فــي  اإليــجــابــّيــات  تتمثل  وسلبّيات، 
مــحــّبــيــهــا إلـــى الــمــشــاركــة فــي الــمــســابــقــات 
التي تقيمها جمعّية القناص،  والمنافسات 
لكن من الناحية األخرى يُعّد االبتعاد عن 
السلبّيات  مــن  الــبــر  فــي  بالصيد  التقاليد 
خــاّصــة مــع منع هــذا وضــــرورة استخراج 
تصاريح لممارسة الصيد وهو أمر صعب. 
الصيد  وأدوات  مستلزمات  أّن  وأوضــــح 
مــرتــفــعــة في  لكنها  مـــوجـــودة ومــتــوافــرة 
أســعــارهــا مــقــارنــة بـــدول الــجــوار، وهــو ما 
يجعل هناك نوًعا من التذّمر لدى محّبي 
التصاريح  منح  بضرورة  وطالب  الهواية، 
إدخــال  فــي  الصيد  لمحّبي  أكــبــر  بسهولة 
وإخراج طيورهم عبر منافذ الدولة الجوّية 
ــة، كــمــا طــالــب بــزيــادة  والــبــرّيــة والــبــحــرّي
شهري  فــي  واألنــشــطــة  المنافسات  أعـــداد 
نوفمبر وديسمبر قبل 
ــــدء الــمــســابــقــات  ب
التي  التنشيطّية 
ـــــــقـــــــوم بـــهـــا  ت

الجمعّية.

ڈ   جانب من فعاليات مهرجان الصقور والصيد
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نوادر الشعوب

من نوادر جحا
رأى يوما سربا من البط قريبا من شاطئ بحيرة فحاول أن 

يمسك بعضها فلم يستطع، ألنها أسرعت بالفرار من أمامه.. وكان معه 

قطعة من الخبز فراح يغمسها بالماء ويأكلها.. فمر به أحدهم وقال 

له: هنيئاً لك ما تأكله فما هذا؟.. قال: هو حساء البط، فإذا فاتك البط 

فاستفد من مرقه.

ـــعـــدد أديــبــة  ضــيــفــتــنــا هــــذا ال
حـــاولـــت الــتــعــبــيــر عـــن الـــمـــرأة 
وأحــاســيــهــا عــبــر عـــدة وســائــط 
القصة  كتابة  إلى  فلجأت  أدبية 
بكتاب  تــأثــرت  كــمــا  والـــروايـــة، 
ـــنـــص« لــــــروالن بـــارت  »لـــــذة ال
األدبــي  الــنــص  لكتابة  فاتجهت 
األشبه بحالة الحلم الذي تنتاب 
الشاعر، فأرادت أن تحتفل من 
العربية  باللغة  نصوصها  خالل 
وتــتــالعــب بــألــفــاظــهــا لــتــنــتــج ما 
يـــتـــالقـــى مــــع الـــــقـــــارئ فـــكـــريًـــا 
الكاتبة  إنها  وثقافًيا،  وروحــًيــا 
بــشــرى نــاصــر الــتــي أخــذتــنــا في 
هذه الحلقة إلى عالم ذكرياتها 
الــنــوارس«  »تــبــاريــح  كتابها  مــع 
لما  الحديث عنه  اختارت  حيث 

لها. بالنسبة  يمثله 
ـــبـــدايـــة تـــعـــّلـــق الــفــنــانــة  فــــي ال
بـــشـــرى نـــاصـــر عـــلـــى »تـــبـــاريـــح 
الــــــــــنــــــــــوارس« مـــــوضـــــحـــــة أنـــــه 
عـــــبـــــارة عـــــن نــــصــــوص نـــشـــرت 

أغــلــبــهــا لـــلـــمـــرة األولـــــى 
التسعينيات  بمنتتصف 

حلقات  هيئة  فــي 
بــمــجــلــة »أخـــبـــار 

األســـــبـــــوع«، ولـــفـــتـــت إلـــــى أنــهــا 
حــيــنــهــا كـــانـــت مـــتـــأثـــرة كــثــيــًرا 
بــكــتــاب »لــــذة الـــنـــص« لـــروالن 
تـــنـــتـــج  أن  فــــــــــــــأرادت  ــــــــــرت،  ب
ـــفـــاًظـــا تـــتـــالقـــى مــــع الــــقــــارئ،  أل
أحاسيسه  إلثــــارة  مــحــاولــة  فــي 
للبحث  تنبيه  إشـــارات  وإطـــالق 
داخل  تتوارى  التي  الخفايا  عن 
نـــفـــســـه. وتـــضـــيـــف قـــائـــلـــة: »لـــم 
أردت  لكنني  شــعــًرا  أريـــد  أكـــن 
ــونــة،  عـــالـــًمـــا مــــن فــــراشــــات مــل
بحالة أشبه بالحلم الذي ينتاب 
ـــإجـــراء تلك  ب الـــشـــاعـــر، فــقــمــت 
أشهر  تسعة  مدار  على  التجربة 
ـــجـــزت عــــدًدا  مــتــتــالــيــة حــتــى أن
بتجميعها  كبيًرا منها، ثم قمت 
فــي الــكــتــاب ســالــف الــذكــر عــام 
إدارة  إصــــــدارات  ضــمــن   2005
الثقافة والفنون قسم الدراسات 

والبحوث«.
كتبت  أنــهــا  بــشــرى  وتـــوّضـــح 
بأحداث  متأثرة  النصوص  تلك 
مــــــــّرت بـــهـــا وتــــحــــت وطـــــأة 
ظـــروف مــعــّيــنــة حــيــث كانت 
ـــــذي  ـــــوح ال ـــــب تــــنــــســــاق إلـــــــى ال
أدركــــت قــيــمــتــه بــعــد كــتــابــتــه 

بـــعـــشـــر ســـــنـــــوات عـــلـــى نـــشـــره، 
وعــــن ســبــب تــســمــيــتــهــا لــلــكــتــاب 
ناصر  بشرى  تقول  االســم  بهذا 

األساسي  السبب  تعلم  ال  إنها   :

تطلق  أن  تعّودت  ألنها  للتسمية 

داخلها  مــن  ينبع  بما  عناوينها 

تلك  ســبــب  عـــن  الـــتـــوقـــف  دون 
ـــه ربــمــا  الــتــســمــيــة، وتــضــيــف: إن
يــــكــــون تــعــلــقــهــا بـــالـــبـــحـــر أحـــد 
تعبير  اخــتــيــارهــا  فــي  األســـبـــاب 
أن  وتوّضح  الــنــوارس«  »تباريح 
الــتــبــاريــح تــعــنــي الـــبـــوح الــمــوجــع 
استحوذت  الــتــي  الــنــوارس  لتلك 
عــــلــــى عـــقـــلـــهـــا الــــبــــاطــــن خــــالل 
لبعض  رحالتها  في  لهم  تأملها 
عند  يعودون  كانوا  الجزر حيث 
الـــمـــغـــرب فـــي مــشــاهــد رائـــعـــة، 
ــــــذي جـــعـــل هـــذا  وهـــــو األمــــــر ال

المنظر محفوًرا في ذاكرتها.
وتـــحـــاول بــشــرى مـــن خــالل 
تلك النصوص أن تقوم بتصفية 
بــعــض الــحــســابــات بــيــنــهــا وبــيــن 
هناك  أن  تعتقد  مــمــن  الــعــديــد 
عالقتها  على  شوشت  تقاطعات 
ــــا، لـــتـــعـــيـــد بـــذلـــك  مـــعـــهـــم ســــلــــبً
الــــتــــوازن مــــرة أخـــــرى وتــصــنــع 
حــــًدا فـــاصـــاًل يــســمــح بــاســتــمــرار 
معها،  والتعايش  العالقات  تلك 
مــن  أول  إن  بـــشـــرى:  وتـــقـــول 
قــــصــــدت تـــصـــفـــيـــة الـــحـــســـابـــات 
األخـــرى«  »بــشــرى  كــانــت  معها 
اإلنــســانــة  بكونها  وصفتها  الــتــي 

الــمــالزمــة لــهــا والــتــي قــد تكون 
األمور  بعض  في  معها  مختلفة 
ومــتــزنــة وعاقلة  هــادئــة  كــونــهــا 
المجتمع  لــقــوانــيــن  ومستسلمة 
بــمــا يــمــنــح شــخــصــيــتــهــا الــتــوازن 
بــيــنــهــمــا بعض  إقــامــتــه  ـــمـــراد  ال
الحسابات،  من  العديد  تصفية 
وفي نصها النثري الذي عنونته 
بعبارة »إعتراف« تقول بشرى: 
 .. جعلوا بيني وبينها ألف جدار 
تــلــك األخـــــرى الــتــي تــشــاطــرنــي 
والــــتــــي   .. وخــــــرابــــــي  مــــجــــدي 
على  دربوني   .. »أنــاي«  أسميها 
 .. ..«الطنطل  الخوف وال غيره 
و«السعالي« .. وشقاق البطون« 
 .. يـــا ســـيـــدي  عـــالـــم مـــرعـــب   ..
المتحولة  الــلــيــلــيــة  الــقــطــط  مــن 
ثــم  والــــغــــجــــر«.  والـــجـــنـــيـــات   ..
مع  قصتها  حكي  فــي  تسترسل 
ووضع  التمرد  محاوالت  أولــى 
الشخصيتين  بين  فاصلة  حدود 
لتعيد بذلك التصالح بين بشرى 
وأنــــــاي بــعــد تــصــفــيــة حــســابــتــهــا 
المعتقدات  العديد من  أيًضا مع 
تصفها  الــتــي  واألشــيــاء  الشعبية 

مبعثرة. كانت  بأنها 

وتــــؤكــــد بـــشـــرى نـــاصـــر أنــهــا 
مــن  أيـــًضـــا  تـــوّضـــح  أن  أرادت 
خــــالل تــلــك الـــنـــصـــوص الــســبــب 
األســـاســـي لــمــمــارســتــهــا الــكــتــابــة 
بـ  عــنــونــتــه  فيما  تجلى  مــا  وهـــو 
فراشة  مثل  فتقول:  »الكتابة« 
المباركة  بنارها  نحترق  الضوء 
لــتــولــد   .. نـــخـــتـــار  ال  أو  نـــخـــتـــار 
»الكتابة« محتفية بالواقع .. قد 
تبزغ   .. بعيدة  تبدو مثل شمس 
مـــن طــــرف خـــفـــي. وقــــد تــبــدو 
من  تبزغ   .. بعيدة  شمس  مثل 
طرف خفي. وقد تبدو متنفًسا 
وفي  تتوقف.  ال  كثيرة  ألسئلة 
ــــوان »تــــعــــب«  ــــعــــن ـــــص آخـــــــر ب ن
تتحّدث عن أحد أسباب الكتابة 
أكتب عن حرائق  قائلة: »حين 
 .. خـــطـــايـــاي  أجـــمـــل   .. الـــــــروح 
وهـــزائـــمـــي. وحـــيـــن أكـــتـــب عن 
فيصير  أصـــورهـــمـــا   .. عــيــنــيــك 

قيثارة«. الكالم 
تـــلـــك  أن  ـــــشـــــرى  ب ــــــؤكــــــد  وت
الــنــصــوص فـــي مــجــمــلــهــا كــانــت 
على  لــهــا  بالنسبة  كــثــيــًرا  مهمة 
الــمــســتــوى الــعــاطــفــي والــنــفــســي 
من  ظــهــر  جـــانـــب  أكـــثـــر  أن  إال 

تمثل  الــنــوارس«  »تباريح  خالل 

فـــــي الـــطـــفـــولـــة بـــكـــل عـــنـــادهـــا 

النصوص  أكثر  وتمّردها، وعن 

الـــتـــي جـــــاءت فـــي هــــذا الــكــتــاب 

ـــــا لــــهــــا أوضـــــحـــــت أنـــهـــمـــا  قـــــربً

»مـــرثـــيـــة إلـــــى آخـــــر الـــســـالالت 

وهما  جائع«  و«وطناً  النبيلة«، 

عند  بهما  تنفعل  مازالت  نصان 

أحداثاً  يمثالن  ألنهما  قراءتهما 

صــعــبــة مـــــّرت بــهــمــا، وتــضــيــف 

قــــائــــلــــة: كـــــل الــــنــــصــــوص الـــتـــي 

جاءت في الكتابة كانت صادقة 

مررت  معينة  أحــداثــاً  وتالمس 

تلك  كون  من  الرغم  وعلى  بها 

الــنــصــوص تــعــّبــر بـــاألســـاس عن 

بــشــرى نــاصــر إال انــنــي وجــدت 

أنـــهـــا تــتــالمــس مـــع وجـــــدان كل 

جاء  ما  فكل  الكتاب،  يقرأ  من 

وأحاسيس  إنسانية  مشاعر  بــه 

البشر،  كــل  بــهــا  يــمــر  أن  يمكن 

لـــــذلـــــك انــــفــــعــــل مـــــع نـــصـــوصـــه 

الكثيرون وهو ما شّجعني على 

جمعه في الكتاب الذي أسميته 

النوارس«. »تباريح 

األديبة بشرى ناصر:

ڈ   غالف المجموعة الشعرية 

قصـة

ـل
ـم

عـ

ياسمين إبراهيم :

أعشق التمثيل وأتمنى أن أصبح مشهورة

نجـــم
 عـــــلى 

الطريق

    كتب - مصطفى عبد المنعم :

بداياتي  تقول:  إبراهيم  ياسمين  الشابة  الفنانة 

مــع الــفــن والــتــمــثــيــل مــنــذ طــفــولــتــي حــيــث كنت 

كثيرا  والــدتــي  وساعدتني  جــدا،  التمثيل  أحــب 

وهي التي وجهتني كي ألتحق بالمركز الشبابي 

انضممت  وبالفعل   ،2010 المسرحية  للفنون 

التمثيل  عن  عمل  ورش  في  وشاركت  للمسرح 

الــمــمــثــل، وقــدمــنــا مسرحية »جــزيــرة  وإعــــداد 

األشباح« وهي من إخراج طالب الدوس، ومن 

أن  اهلل  من  أتمنى  التي  مسيرتي  استكملت  ثم 

وأتمناه،  به  أحلم  ما  أحقق  وأن  موفقة  تكون 

فأنا أحب التمثيل جدا ومنذ صغري وأنا أتمنى 

أن أكون ممثلة مشهورة، وأن أعمل كثيرا في 

المسرح والتلفزيون، كما أتمنى أن أحظى بحب 

وتقديره  ثقته  أنــال  ألن  أسعى  الــذي  الجمهور 
من خالل اجتهادي في أداء جميع أدواري، وأن 
الفنانين وأن أشارك في أعمال  أعمل مع كبار 

مسرحية وسينمائية.
الفنانين  مــن  عـــدًدا  هــنــاك  إن  ياسمين  وقــالــت 
مــن أصــحــاب الفضل علّي وهــم كــل مــن يقدم 
لــي نــصــيــحــة وخــاصــة الــفــنــان والــمــخــرج فــالــح 
فايز والفنان المخرج جاسم األنصاري وطالب 
األعمال  أهــم  ومــن  الشرشني،  وعلي  الـــدوس، 
البحر«  وعــروس  »فلة  مسرحية  قدمتها  التي 
ــلــمــوت« فـــي الــمــهــرجــان  ومــســرحــيــة »مـــســـاء ل
ومسرحية  بــالــمــقــلــوب«،  و«مـــواطـــن  الــشــبــابــي 
»حــكــايــة زهـــرة« وحــصــلــت عــلــى جــوائــز خــالل 
مـــشـــاركـــاتـــي هــــذه والـــحـــمـــد هلل حــظــيــت هــذه 
هو  وهــذا  الجمهور  بإعجاب  وغيرها  األعــمــال 

كانت  كما  قائلة:  إبراهيم  وتضيف  أتمناه،  ما 
قطر  شباب  جــروب  مع  بالمشاركة  تجربة  لي 
لــلــتــصــويــر الــمــرئــي وقــدمــنــا عــــدًدا مــن األفـــالم 
اإلنترنت  على شبكة  تم عرضها  التي  القصيرة 
من خالل موقع اليوتيوب وكانت تجربة مفيدة 

بالنسبة لي وتعلمت خاللها الكثير.
نظرها  وجهة  من  الشبابي  المسرح  واقع  وعن 
في  المسرح  يعيشها  جيدة  طفرة  هناك  قالت: 
قطر وبالتالي ينسحب هذا الكالم على المسرح 
الــشــبــابــي الــــذي يــعــتــبــر بــمــثــابــة مــرحــلــة مهمة 
أن  عليه  يجب  للفنان  متكاملة  إعــداد  وورشــة 
بالمسرح  االهتمام  أيضا  يجب  ولكن  بها،  يمر 
ومنحهم  الــشــبــاب  تحفيز  خـــالل  مــن  الــشــبــابــي 
أن  وينبغي  الــمــســرح  فــي  عمل  وورش  دورات 

تكون ورًشا عملية وليست نظرية.

»تباريح النوارس« ..
بحث عن خفايا النفس اإلنسانية

ل����ف����ن����ان م����خ����زون����ا م��ن  ئ������م������اً م�����ا ي���م���ل���ك ا دا
ل���م���خ���ت���ل���ف���ة ي���ت���ك���ون م����ن خ���الل���ه  ل����ذك����ري����ات ا ا
ل�����ذي ي��ل��ج��أ إل���ي���ه ف���ي ك��ل  ن����ه اإلب����داع����ي ا وج����دا
ما  تعمل  وهنا  فيه،  بالبدء  يشرع  جديد  عمل 
تتحرك  والتي  االنفعالية  الذاكرة  عليها  يطلق 
ودون  تلقائية  بطريقة  وت��ارة  واع  بشكل  ت��ارة 

ل��ع��م��ل وت��ض��ي��ف إل��ي��ه  ت��ع��م��د ل��ت��س��ه��م ف��ي إن��ج��از ا
نحاول  ال��زاوي��ة  ه��ذه  وخ��الل  المبدع،  ذات  من 
ت��ك��ون  ق���د  ل���ت���ي  ا ل���ذك���ري���ات  ا أه����م  ن���رص���د  أن 
الفنانين،  ووع��ي  وج��دان  تشكيل  ف��ي  ساهمت 
ل��ي��ح��دث��ن��ا عن  ن��س��ت��ض��ي��ف ف��ن��ان��ا  وف��ي ك��ل ح��ل��ق��ة 
في  عليه  ت��أث��ي��ره  وم��دى  م��ا  عمل  م��ع  ذك��ري��ات��ه 

ل��ف��ن��ي��ة، م��ت��ط��رق��اً ف���ي أث���ن���اء ذل���ك إل��ى  ح��ي��ات��ه ا
ل��ع��م��ل،  ل��ت��ي ب��ن��ى م��ن خ��الل��ه��ا ه���ذا ا ل���ظ���روف ا ا
صاحبته  ت��ك��ون  ق��د  ل��ت��ي  ا ال��ط��ري��ف��ة  ل��م��واق��ف  وا
إل��ى ذاك��رة  ل��ق��ط��ة م��ا ف��ي��ع��ي��ده��ا  أو ي��ح��دث��ن��ا ع��ن 
ل��ق��ط��ري وي��وث��ق م��ن خ��الل��ه��ا ع��م��ل��ه ال��ذي  ل��ف��ن ا ا
اإلبداعي. مساره  في  تحول  نقطة  يعتبره  قد 

كتب - أشرف مصطفى:
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مبدعون عالميون

دوناتيلو 
نحات إيطالي من فلورنسا، يعد من أشهر النحاتين إلى جانب مايكل 
النهضة  عصر  وفــي   15 الــقــرن  فــي  المعروفين  إيطاليا  فناني  ومــن  أنجلو، 
األوروبية. عرف بنحته للشخصيات البشرية وقصصه الدرامية بعد أن درس 
والعاطفية  الحادة  مراقبته  مع  أفكارها  دمج  ثم  القديمة  الرومانية  النحاتة 
ابتكر  ألبيرتي، وبرونليسكي، وماساتشيو، وأتشلو،  اليومية. بمساعدة  للحياة 
دوناتلو أسلوب النهضة اإليطالية التي عرضها على روما وسيينا وبادوفا في 
مختلف المراحل من حياته. قدم الكثير في حياته، وبين عامي 1401 و 1461 

كانت هنالك حوالي 400 إشارات وثائقية له.

 

تـــــثـــــاءْب.. الــــّطــــفــــُل  إذا  ــــيــــُل  الــــّل يـــهـــبـــُط 

الـــّصـــغـــيـــر.. قــــــاَم  إذا  الــــّشــــمــــُس  تـُــــشـــــرُق 

ــــــشــــــاِغــــــْب.. يُ مــــــــّل  إذا  طـــــفـــــٌل  ـــيـــتـــنـــي  ل

يـــطـــيـــْر.. ـــم  الـــحـــل فـــــي  ـــــــَط..  ـــــــبِ أُح وإذا 

SahLawiA@ أمل السهالوي

ـــــب.. ـــــواِك ـــــَك نـــــظـــــرٌة تـــصـــفـــو كـــيـــنـــبـــوِع ال

بـــســـمـــٌة تُـــــبـــــدي نـــــقـــــاًء فـــــي الــــّضــــمــــيــــْر..

ـــــوائـــــب.. بـــــالـــــّن اكــــــــتــــــــراٌث  ال  عـــــــــــداٌء  ال 

لـــــيـــــَت هـــــّمـــــي مــــثــــلــــه هــــــــــٌمّ صــــغــــيــــر..

alasmai55@ محمد السادة

ـــــــــا.. صـــــــــّب الـــــــــــمـــــــــــزن  ـــــــَت  ـــــــب صـــــــب إن 

هــــــــــب ِرضــــــــــــــــــــــاَك الــــــــــيــــــــــوم َقـــــــلـــــــبـــــــا..

يــــــــشــــــــكــــــــو.. األوراِق  ـــــــــــــــــــــــل  ذاب

مـــــــــــن جـــــــــــفـــــــــــاِف الــــــــــــــــــــــــــــّروِح جــــــدبــــــا

Pianist @iPianist بيانست

إذا حـــانـــت مــطــالِــُعــهــا.. الــــّنــــُجــــوُم  تـــلـــَك 

ـــاســـا.. شـــّبـــهـــتُـــهـــا فــــي ســــــــواِد الــــّلــــيــــِل أقـــب

101Abdulls@ عبداهلل السادة

تـــبـــدو لــجــفــٍن ضـــنـــاُه الـــســـهـــُد حــــارســــًة..

ـــــبـــــدر نــــبــــراســــا.. تــــغــــدو لــــــُه مــــؤنــــســــاً وال

alasmai55@ محمد السادة

مساجلة 
على تويتر

من التراث الشعري القطري

الشاعر عمير بن راشد آل عفيشة الشهواني الهاجري 

منطقة  فــي  ولــد  المجيدين  القطريين  الــشــعــراء  مــن 

الغربي  الساحل  من  قريبًا  تقع  والتي  الحصين  تــراب 

أغــراض  فــي مختلف  وقــد تطرق  عــام 1904م  لقطر 

إلى رحمة اهلل  إنتاجه، توفي  الشعر، وكان غزيًرا في 

تعالى في 1986-9-6 .

تصاحبـت أنـا والسبـت والحـقـد مـّنـا غــاب

وكـــٍل طـــرح مـــن حـــرب االخــــر مـزاريـقــه

على ماضيات الوقت واليوم حّنـا أصحـاب

مـالبـيـقــه بـقـلـبــي  لــّبــق  قــــّد  كــــان  ولــــّو 

أنـا أحسـب قلبـي مـن طريـق المـّوده تــاب

وأثـــر عـــاد لـــه شـــٍف بـيـلـحـق مـالحـيـقـه

لـحــى اهلل قـلــٍب دار شـّفــه مـــع األجـنــاب

تــوّهـــق ووهـقــنــي بــعـــد فــــــي مـواهـيــقــه

وأنـا خابـٍر ولعـة األجانـيـب مــن األنـشـاب

الــى زاف غـصـن الـقـلـب حـتــوى غرانـيـقـه

الــى مــن فقـدهـم لــّو قــدر سـاعـٍة يـنــذاب

هـواهـم لـذيـذ ومـنـهـم الـصـبـر مـــا أطـيـقـه

اال يــــاوجـــــودي المـــعـــرفــــه وال نـــــّبـــــاب

عـلــى نـصـوتــي لـلـخــّط مــــأدري بتـوفـيـقـه

غــريــٍب بـغـيــر مــقــدٍي والـغــريــب يــهـــاب

وال مــــن صــديــٍق وامـــــٍن مـــــن مـواثـيـقــه

يــــروح بـكـالمــي ويـتـحـّمـل بـــــرد الــجـــاب

كــتــوٍم بـعــلــم الــســـر بـأقــصــى مـغـالـيـقـه

الــى عـــاد مـــاودّي كـالمــي يـشـيـل كـتــاب

الــى مـــن غـرامــه حـــّرق الـقـلـب تحـريـقـه

أبـو جـادٍل ينقـض ويعكـف علـى األطـيـاب

دقـيــق البـضـاعـه ينـحـشـي بـــه مـفـاريـقـه

وفــــرٍع كــمــا بــــدر تـبـّيــن مــــن الـسـحــاب

وكـــّن الـحـجـاج الـنــون والــلــون تحـلـيـقـه

ودعــٍج الــى بــّرق بـهـن يـحـدث األسـبــاب

وخـــشـــٍم زمـــامـــه ضــاحــكـــاٍت لـواهــيــقــه

وخــٍد كـمـا النسـخـه مـــع راعـــّي الـمـحـراب

زهـــى خـــّط لـــون الـقـايـنـي فــــي مـراقـيـقـه

حسيـٍن كـالمـه يبتـسـم عــن ثـمـان عــذاب

وجــيـــٍد نـظــمــه الـعــنــق يــزهـــا مـداقـيــقــه

وزّمـــة نـهــوٍد رابـيــاٍت مـاهــي بـــو شــــاب

وخــصــٍر حــزامــه يـبــتــرم فـــــي مـخـافـيـقـه

مع حسن خلقه لّو يشاهد ؟ مريٍض طاب

يــزيــد الــفــرح بـمـشـاهـٍد يــبـــري الـضـيـقــه

وإلــى سـمــع زاقـــر قـــّدم اهلل بـحـسـن آداب

عــلــى ســّنـــة الـمـحـبـيـن نـــــّش بـتـرافـيـقـه

وقــالــو بــعــد الغــّيــر الــوشــر فــاألســـالب

وعـــــّرض بــســـوق اهلل يــطـــرح مـخـالـيـقـه

كـــــذاّب بــصــادق وال  بــــه النــــي  تـمـثـلـت 

أقــولــه بــقــول الــلــي عـطــانــي تـحـاقـيـقـه

يـالــوال الـــورع وأذل كـرتــي يـزيــد حــســاب

بـتـغـلـيـقـه دونــــــه  حــــــال  بــــــاٍب  تـفـبــّلــت 

طيف سرى 

قصيدة : محمد الســـادة

ـــا.. طـــيـــٌف َســـــرى لِـــَمـــن لــــُه الـــقـــلـــُب حـــّن

ـــــــُجـــــــفـــــــوِن قــــــــد بـــــــــــدا وتــــــــــدّنــــــــــا.. ولـــــــل

طــــيــــٌف لـِــــَمـــــن عـــــن الـــــُعـــــيـــــوِن تـــــنـــــاءى..

فـــــــأضـــــــرَم الــــحــــنــــيــــَن بــــــي وتـــــجـــــّنـــــى..

ـــيـــنـــي.. ـــــهـــــُد َع َح الـــــُسّ لـــــبُـــــعـــــِدِه قـــــد قــــــــــَرّ

ـــــــا.. ــــعــــِد أّن والـــــــّصـــــــدُر مـــــن مــــــــــرارِة الــــبُ

لـــــيـــــُل الـــــّتـــــنـــــائـــــي حـــــــالِـــــــٌك وَطــــــــويــــــــٌل..

ــــى.. يــــتــــأّن الـــــّلـــــيـــــُل ال  الــــــّتــــــدانـِـــــي  ــــــــي  وِف

ـــجـــَم عـــنـــُه.. ـــّن ِفـــــي وحـــــَدتـِــــي أســـــاِمـــــُر ال

ــــمــــا يـــــتـَــــثـــــّنـــــى.. وَعـــــــــــن ُخــــــــطــــــــاُه حــــيــــنَ

ولـــــلـــــّنـــــِســـــيـــــِم أَشـــــتـــــِكـــــي مــــــا أالِقــــــــــــي..

ــــُم مـــــا أَتـــــَمـــــّنـــــى.. ــــي ــــِس ــــنَّ ـــــوِصـــــُل ال َقــــــد ي

ِفـــي الــّصــبــِح لِـــي ِمــــَن الــــَعــــواِذِل ُجـــــرٌح..

ــــــــا.. ــــــــّن َج مـــــــســـــــائـــــــَي  إذا  ــــــــــــٌة  ــــــــــــوَع ولَ

ــــــدُر يــــــزُهــــــو.. ــــــحــــــّدَث الــــــب ــــِه ت ــــســــن ــــُح بِ

وبـــــوُحـــــُه قــــد أطـــــــــَرَب الــــّطــــيــــَر غـــّنـــى..

ــــّزمــــاُن إْن كـــــاَن ُقـــربِـــي.. يــصــُفــو لــــَي ال

ـــا.. عــــن وصـــلِـــنـــا َحـــكـــى األحـــــاديـــــَث عـــّن

ــــــمــــــادى.. ـــــوى وتَ ـــــّن يـــــا َطــــيــــَفــــه طـــــــاَل ال

ـــا.. ـــّن ـــهـــْل قـــريـــٌب فـــي الـــمـــدى كـــيـــَف ُك َف

الشعر القطري في القرنين الماضيين مّر بعدة مراحل والشعراء القطريون لم 

يتقّيدوا بأوزان الخليل بل قرضوا الشعر عليها وعلى األوزان األخرى التي استحدثت 

بعدها كاألوزان األندلسية والحديثة وحتى األوزان الغنائية يقول الشاعر محمد بن 

عبدالوهاب الفيحاني:

ــــــــا أثــــــــــــــــر.. ــــــــقــــــــاي هــــــــــــل مــــــــــــن ب
خــــــبــــــر تــــــــــــــاليــــــــــــــا  هــــــــــــــــل  أم 

عــــــيــــــونــــــي.. ــــــــراهــــــــم  ت هــــــــل  أم 
بـــــصـــــر يـــــــــــــراهـــــــــــــم  هـــــــــــــل  أم 

مــــــــــن عـــــــقـــــــب مــــــــاهــــــــو نـــــــفـــــــر..
عـــــــــــنـــــــــــي وشـــــــــــــــــــــــــــام وشــــــــهــــــــر

ـــــــــــعـــــــــــي.. خـــــــــالنـــــــــي آنــــــــــــــــــوح وال
بــــــــــالــــــــــنــــــــــوح وأبـــــــــــــكـــــــــــــي دهـــــــــر

اإلقليمي  محيطهم  وبــشــعــراء  البعض  ببعضهم  القطريون  الــشــعــراء  تــأثــر  كما 

والعربي فهذا الشاعر حمد بو سطوة الهاجري يتأثر بقصيدة الشاعر عبداهلل بن 

غانم بن عيسى البودهيم المالكي يقول المالكي:

لو تنطوي االحزاف أنا كان بطوي..
حزف البحر وآزي على القدم وّطاي..

أبــهــيــت انـــا يــــوٍم تـــراديـــت نــطــوي..
نيب مــطــاي.. نيب خــّشــاٍب وال  ال 

وعلى غرار تلك القصيدة يقول الشاعر حمد بوسطوة الهاجري:

يا مرحبا باللي على الطي يتمَطي..
بالمواطي.. داسها  القوافي  وعسر 

يابن زعل جبت القصيدة على الّطي..
وشواطي.. بحور  غبة  وعرضتني 

تبغي تقول الهاجري تاه واخَطي..
وقصدك تلوث بي على أي شاطي..

ووّطــــي.. بالسهوله  اســّلــم  مــانــيــب 
حــتــى ولـــو وثـــق عــلــي االربـــاطـــي..

المقطي.. ماكشفت  يقتلوني  ولــو 
ماني من الي يكشفون المقاطي..

صندوق صدري لألمانه محّطي..
الــســواطــي.. غــلــق والتــســطــي عليه 

وأتعطي.. صاحبي  أحــرج  مانيب 
احتياطي.. لزمان  صديقي  اذخــر 

»مجموعة من الطرائف العربية«
الموت فرًحا

قيل ألعرابي: أتحب أن تموت امرأتك ؟.
قال : ال

قيل: ولَم ؟
قال : أخاف أن أموت من الفرح.

أسماء األقفال
التقى أعرابي بقوم فسألهم عن أسمائهم، فقال األول:

اسمي »وثيق »
وقال الثاني: اسمي » ثابت »

وقال الثالث: اسمي » شديد«
وقال الرابع: اسمي«منيع »

فقال األعرابي:
ما أظن األقفال صنعت إال من أسمائكم

بوس يد زوجتك !
واحد يقول لمن حوله أوصيكم خيراً بزوجاتكم ولنتفق أن

يقبل كل منا يد زوجته عندما يعود للمنزل !
قال أحدهم: ولكن أنا لم أتزوج !

قال له: إذن قبل يدك وجًها وظهًرا.

ارفق بنفسك
قال:«الحجاج« ألعرابي كان يأكل بسرعة على مائدته:

ارفق بنفسك
فقال له األعرابي:

وأنت.. اخفض من بصرك

إيش ذنب الذين معك؟
صلى أعرابي مع قوم، فقرأ اإلمام:

) قل أرأيتم إن أهلكني اهلل ومن معي أو رحمنا ( فقال األعرابي:
أهلكك اهلل وحدك، إيش ذنب الذين معك ؟ فقطع القوم الصالة من شدة 

الضحك.

كأن أمه أرضعتك
حضر أعرابي إلى مائدة بعض الخلفاء، فقدم جديًا مشويًا، فجعل األعرابي 
يسرع في أكله منه. فقال له الخليفة: أراك تأكله بتشٍف كأن أمه نطحتك ! 

فقال: أراك تشفق عليه كأن أمه أرضعتك !.

ليتها كانت القاضية
عاد أحد األعــراب نحويًا، فسأل عما يشكو. فقال النحوي: حمى جاسية ، 

نارها حامية، منها األعضاء واهية، والعظام بالية.
فقال األعرابي: ال شفاك اهلل بعافية ، يا ليتها كانت القاضية.

الشعر النبطي العـاميمن ذخائر األدب العربي
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أبيات شعرية

مّني يقطـــُر  يـــزل  لــم  الــقــدامــى  أســالفــي  دم 

الــســيــوْف تـــقـــريـــُع  و   ، زال  مـــا  الــخــيــل  و صــهــيــل 

ـــــوف ــــا أحـــمـــُل شــمــســاً فـــي يــمــيــنــي و أطـــ و أن

ّـــي !! ــــ ـــِق الـــــــّدجـــــــى.. جـــــرحـــــاً يـــغـــن ــــ فـــــي مـــغـــالـــيــــ

سميح القاسم

فـــــــي الـــــــبـــــــدايـــــــة أوضـــــــح 
العديد  هناك  أن  الحمادي 
مــن الــهــوايــات الــفــنــّيــة الــتــي 
إلــى جــانــب عمله  يُــمــارســهــا 
كــســيــنــمــائــي مــنــهــا الـــرســـم 
والــتــصــمــيــم، والــمــوســيــقــى، 
والــــــكــــــتــــــابــــــة، والــــتــــمــــثــــيــــل 
لست  لكنني  قائالً:  ويُضيف 
الــمــحــتــرف خاصة  بــالــفــنــان 
ــعــّد  أن لـــي عــمــالً أســاســيًــا يُ
أعمل  حيث  رزقــي،  مصدر 
الطاقة. مهندًسا في مجال 

ـــــد الــــحــــمــــادي أنـــه  ويـــــؤّك
يــــؤمــــن بـــإمـــكـــانـــيـــة الــجــمــع 
واالحـــتـــراف فـــي أكــثــر من 
مــــــجــــــال فــــــنــــــي، وضـــــــرب 
الـــعـــديـــد مـــن األمـــثـــلـــة عــلــى 
ذلــــــك، قــــائــــالً: ســيــلــفــادور 
دالـــــي كــــان فـــنـــانـًــا تــشــكــيــلــًيــا 
مصوًرا  كونه  إلى  باإلضافة 
ومــخــرًجــا، ودافــنــشــي كــان 
لألسلحة  ومصمًما  رســاًمــا 
ومخترًعا، كما دخل مجال 
وغيرهم  اإلنــســان،  تشريح 
استطاعوا  الذين  الكثيرون 
للبشرية  يبدعوا ويقّدموا  أن 
نجاحات عديدة في مجاالت 

ـــفـــة  ـــل مـــخـــت

يؤثر  أن  بشكل متواٍز ودون 
أحــــــد تــــلــــك األعــــــمــــــال عــلــى 
الفنان  قـــدرة  وعــن  أخـــرى. 
فــي الــتــوفــيــق بــيــن أكــثــر من 
أنه  أّكد  إبداعّية  وظيفة 
عــلــى الــرغــم مــن كــون 
ذلـــك يــعــتــبــر مــعــادلــه 
ممكنة  لكنها  صعبة، 
الـــتـــحـــقـــيـــق. وقــــــال : 
مـــن وجـــهـــة نــظــري 
حـــالـــة  ــــــــــداع  اإلب أن 
تــــأتــــي لــلــفــنــان 
ويحاول 

إبــــــرازهــــــا مــــن خــــــالل أحـــد 
الـــــفـــــنـــــون، فــــــتــــــارة يـــعـــزف 
لــحــنًــا وتــــــارة يـــرســـم لــوحــة 
قصيرة  قصة  يكتب  وتـــارة 
تـــعـــّبـــر  صـــــــــورة  يـــــصـــــّور  أو 
عــمــا فـــي وجـــدانـــه بــمــا يـــراه 
األقــــرب لــلــحــالــة، مــع األخــذ 
تــنــظــيــم  أن  االعــــتــــبــــار  فـــــي 
الـــوقـــت عـــامـــل مــهــم ولــكــن 
مــرتــبــًطــا  اإلبـــــــــداع  زال  مــــا 
بــالــحــالــة ولــيــس »الــوظــيــفــة 
يرتبط  فحالما  اإلبــداعــّيــة« 
الفنان  يفقد  بالوظيفة  الفن 
خــــصــــوصــــيــــتــــه اإلبـــــداعـــــّيـــــة 

ويتحّول إلى روتين.
فــحــواه،  عــلــى ســـؤال  ورًدا 
األخرى  الوظيفة  تسمح  هل 
فــنــه  يـــمـــارس  أن  لــلــمــبــدع 
ــيــعــي؟ أجــــاب  بــشــكــل طــب
منظور  بحسب  قــائــالً: 
الـــفـــنـــان، فـــقـــد يـــراهـــا 
بـــــمـــــنـــــظـــــور ســـلـــبـــي 
ألنــهــا تــشــغــل وقــتــه 
بـــــالـــــكـــــامـــــل، لـــكـــن 
أن  الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة 

الـــوظـــيـــفـــة الــــتــــي تــتــطــلــب 8 
ســــاعــــات فـــقـــط فــــي الـــيـــوم، 
بقية  ـــا  واســـًع مـــجـــاالً  تـــتـــرك 

الــــيــــوم إلطــــالق 
ـــعـــنـــان إلبـــــداع  ال
الـــــفـــــنـــــان. وأنــــــا 
أتــــــــكــــــــلــــــــم مــــن 
هــــــذا الــمــنــطــلــق 
الــمــجــتــمــع  ألن 
والــــــــــبــــــــــيــــــــــئــــــــــة 
ومــــــــــســــــــــتــــــــــوى 
الــمــعــيــشــة الـــذي 
تَمّكن  ال  نعيشه 
فــنــانًــا مــحــتــرًفــا 
مــــن الـــتـــعـــايـــش، 
لـــــذلـــــك فـــإنـــنـــي 
ننظر  أن  أفضل 
ــــــك األمـــــــر  ــــــذل ل
بـــإيـــجـــابـــّيـــة مــن 
ـــنـــظـــر  خــــــــالل ال
إلـــــــــى الــــجــــانــــب 
ـــئ مــن  ـــل ـــمـــمـــت ال

الكوب.
وعــــــــــن جــــمــــعــــه لــــفــــنــــون 
مًعا  التشكيلي  والفن  السينما 

الـــحـــمـــادي أن هــنــاك  يـــؤّكـــد 
أشــيــاء مــشــتــركــة تــجــمــع بين 
الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي وصـــانـــع 
ألن  األفــــــــــــــــالم، 
صــنــاعــة األفـــالم 
ــــيــــن  تـــــــجـــــــمـــــــع ب
طــــيــــاتــــهــــا كـــافـــة 
ـــون  ـــفـــن أنــــــــــواع ال
األخــــــــــــــــرى مـــن 
كــتــابــة إبـــداعـــّيـــة 
لـــلـــنـــص، ورســــم 
لـــلـــشـــخـــصـــيـــات، 
ولـــــــــــــــــوحـــــــــــــــــات 
وكذلك  القصة، 
الــــــمــــــوســــــيــــــقــــــى 
ـــــة  ـــــرّي ـــــصـــــوي ـــــت ال
والــــــتــــــصــــــمــــــيــــــم 
ــــــكــــــورات  ــــــدي ــــــل ل
والــــــمــــــشــــــاهــــــد، 
ــــــــصــــــــمــــــــيــــــــم  وت
الرقمي،  الرسم 
والــــــتــــــمــــــثــــــيــــــل، 
والتصوير  الفيديو  وتصوير 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، وتــصــمــيــم 
األزيــــاء وأنــــواع اخـــرى أيــًضــا 

مــن الــفــنــون. لــذلــك فــإن كل 
إلخراج  تجتمع  الفنون  هذه 
عــمــل واحـــــد يــجــمــع تــكــاتــف 
عدد هائل من الفنانين. وما 
يــجــمــع كـــل هــــؤالء الــفــنــانــيــن 
األفالم  صّناع  ضمنهم  ومن 
والــفــنــانــون الــتــشــكــيــلــيــون هو 
من  الفكرة  أو  الحالة  إبــراز 
كيفية  وعـــن  الــعــمــل،  خـــالل 
الـــتـــوفـــيـــق بـــيـــن نـــوعـــيـــن مــن 
يبتعد عن  أنــه  أّكـــد  الــفــنــون، 
الــفــنــون الــتــي يــهــواهــا خــالل 
يعود  ثم  آخــر  نــوع  عمله في 
العمل  من  انتهائه  بعد  إليها 
ويقوم  بإنجازه.  يقوم  الــذي 
تراوده  التي  األفكار  بتدوين 
لمتابعتها الحًقا. العمل  أثناء 
وحـــــــــول مـــــــدى اخــــتــــالف 
جمهور التشكيل عن جمهور 
أن جــمــهــور  أّكـــــد  الــســيــنــمــا، 
السينما أكبر بكثير خصوًصا 
لحضور  للسينما  الذهاب  أن 
فيلم أصبح جزًءا من ثقافة 
المجتمع  شريحة كبيرة من 
الذي  التشكيلي  الفن  بخالف 

تـــفـــضـــلـــه شـــريـــحـــة بــســيــطــة 
تــفــهــم مــداخــلــه وتــعــبــيــراتــه، 
وأرجــــــع ذلــــك لـــعـــدم غــرس 

الـــــــــثـــــــــقـــــــــافـــــــــة 
الــــتــــشــــكــــيــــلــــّيــــة 
بشكل جّيد من 
المناهج  خــالل 
ــــة  الــــتــــعــــلــــيــــمــــّي
مــن  ربــــمــــا  أو 
المجتمع  خالل 

نفسه.
وحــول مدى 
ظـــهـــور مــحــمــد 
الـــــــــحـــــــــمـــــــــادي 
الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــي 
أثـــــــنـــــــاء عـــمـــلـــه 
كــــســــيــــنــــمــــائــــي 
ظـــــــهـــــــور  أو 
الـــــــــحـــــــــمـــــــــادي 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي 
في  عمله  أثناء 
التشكيلي  الفن 

يــؤّكــد مــحــمــد الــحــمــادي أنــه 
هو ذات الشخص مع الفنين، 
ويـــــــقـــــــول: تــــــأثــــــري بـــالـــفـــن 

الــمــوســيــقــى  أو  الــتــشــكــيــلــي 
ـــوع مــعــّيــن مـــن الــكــتــابــة  أو ن
صناعة  فــي  يظهر  بالتأكيد 
والعكس  األفــالم، 
أيــًضــا  بــل  صحيح 
كــــونــــي مــهــنــدًســا 
فــــقــــد أثـــــــر ذلــــك 
عملي  فــي  كــثــيــًرا 
أرى  فأنا  كفنان، 
الـــعـــمـــل كــمــشــكــلــة 
تــــــــحــــــــتــــــــاج إلــــــــى 
حــــــل وخـــلـــفـــيـــتـــي 
األكــــــــاديــــــــمــــــــّيــــــــة 
كـــــــــمـــــــــهـــــــــنـــــــــدس 
ـــنـــي كـــيـــف  ـــمـــت عـــل
أحــــلــــل الــمــشــكــلــة 
ـــحـــل  ـــل وأصـــــــــــــل ل
ـــــــأقـــــــل تـــكـــلـــفـــة  ب
وأفـــــضـــــل جـــــودة 
للحصول  ممكنة 
الرضا  نتيجة من  أعلى  على 
لــنــفــســي كـــفـــنـــان ولــلــمــتــلــقــي 

للعمل.

الوظيفة تفقد الفن خصوصيته اإلبداعية
صانع األفالم محمد الحمادي:

تأثري بنوع 
معين من 

الفن بالتأكيد 
يظهر 

في صناعة 
االفالم

تأثري بالفن 
التشكيلي 
يظهر في 

صناعة 
األفالم

    الدوحة-البيرق: 

»الشيخ عبد اهلل بن جاسم 
آل ثاني قصة قائد«

»الشيخ  كــتــاب  قطر  متاحف  هيئة  عــن  حــديــثًــا  صــدر 
عبداهلل بن جاسم آل ثاني قصة قائد 1913 ـ 1949«. 
ويقع الكتاب الذي أصدرته إدارة المطبوعات بمتحف 
الكبير،  الــقــطــع  الــوطــنــي فــي 217 صــفــحــة مــن  قــطــر 
ثاني،  آل  حمد  بنت  المياسة  للشيخة  كلمة  وتصّدرته 
فيها  أكــدت  قطر  متاحف  هيئة  أمناء  مجلس  رئيسة 
الشخصية  لهذه  تقديًرا  يأتي  وأنه  الكتاب  أهمية  على 
التحّول  فترات  أهــم  فترة من  في  البالد  أفــادت  التي 
التاريخي التي شهدتها قطر. وقالت: إن هذه الدراسة 

القائد  الــضــوء على جــوانــب مــن شخصية هــذا  تلقي 
وإنـــجـــازاتـــه وعــــصــــره، مــشــيــرة إلــــى أنــــه شخصية 
القيادية ما يجعلها في طليعة  الصفات  جمعت من 
العشرين،  القرن  األول من  النصف  في  الخليجيين 
شــخــصــيــة تــفــانــت فـــي حـــب الـــوطـــن والـــــــزود عــنــه. 
والكتاب الذي شارك في تحريره سبعة من األساتذة 
الغانم،  كلثم  الــدكــتــورة  رئــاســة  تحت  واألكــاديــمــيــن 

والخاتمة،  المقدمة  إلى  إضافة  أربعة فصول  يقع في 
يتناول الفصل األول ومضات من تاريخ قطر القديمة 
حتى  الحديثة  العصور  فــي  لتاريخها  مــوجــًزا  ومسًحا 
ذلــك من  استتبع  ومــا  لقطر،  الــدوحــة عاصمة  بـــروز 
تعزيز مكانتها في الحكم واإلدارة بفضل جهود الشيخ 
بعد  يتناول  كما  ثاني،  آل  محمد  بن  جاسم  المؤسس 
ذلك دور الشيخ عبداهلل بن جاسم آل ثاني في تنظيم 
عالقات قطر ببريطانيا، الدولة المهيمنة في المنطقة 
مع  قطر  لشؤون  المتأنية  ومعالجته  الفترة،  تلك  في 

رجال تلك اإلمبراطورية في الخليج بالحنكة والصبر 
عــدًدا  معهم  يعقد  أن  بحصافته  تمكن  حيث  واألنـــاة، 
مــن االتــفــاقــيــات الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة، وخصص 
عبداهلل  الشيخ  مقتنيات  عــن  للحديث  الــرابــع  الفصل 
بن جاسم متناواًل بمزيد من التفصيل القصر القديم 
العديد  شهدت  حّية  معمارية  تراثية  قيمة  باعتباره 
من األحداث التاريخية المهمة في تاريخ قطر. وضم 
الكتاب أيًضا ثالثة مالحق. حشد الملحق األول الشيالت 
الحربية التي صيغت في عهد الشيخ عبداهلل بن جاسم 

آل ثــانــي والــقــصــائــد الــتــي امــتــدحــت أفــعــالــه واألخـــرى 
تحت  الثاني  الملحق  جاء  فيما  رثائه.  في  قيلت  التي 
عنوان: معارف أساسية عن الشيخ عبد اهلل بن جاسم 
والعسكرية  السياسية  المواقف  أهم  تتناول  ثاني،  آل 
فــي حــيــاتــه، إضــافــة إلـــى كــشــف واٍف بــأســمــاء كبار 
مستشاريه وقضاته والمتصلين به من أئمة وشعراء 
وأدباء وبعض العاملين معه. أما الملحق الثالث فقد 
الشيخ الشخصية  ُعني بحشد صور ألهم مقتنيات 

من سيارات وأسلحة وتحف.

إصدارات   جديدة

صدر حديثًا

الوجـه اآلخر

ڈ  من أعمال الفنان محمد الحمادي

  كتب - أشرف مصطفى: 

الوجه اآلخر  الحلقة من  الضوء خالل هذه  نسلط 
الحمادي  للفنان محمد  أخرى مضيئة  زاوي��ا  على 
وه��و واح��د م��ن الشباب ال��ذي��ن ض��رب��وا م��ث��االً حياً 
في العمل الدؤوب من أجل وضع الفيلم القطري 
خالل  م��ن  والعالمية،  ب��ل  العربية  الخريطة  على 
مع  أق��ام��ه��ا  ال��ت��ي  الفني  ل��إن��ت��اج  انوفيشن  شركته 
وتقنياته  عصرهم  ب���أدوات  مستعينين  أصدقائه 
الحديثة ليقوموا بتسويق أعمالهم الفنية من خالل 
اهتمامات  ب��أن  علماً  العالمية،  المهرجانات  أكبر 
بل  السينما فقط  لم تقتصر على  الفنية  الحمادي 
الضوء  بإلقاء  إلى عدة أفرع أخرى سنقوم  امتدت 
عليها فضالً عن عمله األساسي خارج الحقل الفني 
ليعطينا بذلك انطباعات مختلفة عما نعرفه عنه 

كفنان.
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حكم الشعوب

العجول مخطئ و لو ملك ،

و المتأني مصيب

و إن هلك

»مثل عربي«

ت���ح���دث���ت م���ع���ك���م ف����ي ال��ح��ل��ق��ة 
السابقة عن أول مسرحية قدمتها 
ف��رق��ة م��س��رح ال��س��د ال��ري��اض��ي في 
في  ال���ف���رق���ة  وب�������دأت   ١/٥/١٩٧٣
وهي  الثانية  للمسرحية  التجهيز 
التي  بالجملة(  )مشاكل  مسرحية 
أحمد  )مصطفى  وأخ��رج��ه��ا  كتبها 
ع���ب���دال���وه���اب( وه�����ذه ال��م��س��رح��ي��ة 
الرياضي  السد  نادي  باسم  قدمت 
التي  ال��م��س��رح  ن��ف��س خشبة  وع��ل��ى 
تم عليها تقديم المسرحية األولى 
)ب���ي���ت األش����ب����اح( وق�����ام ب��ال��ت��م��ث��ي��ل 
بالجملة(  )م��ش��اك��ل  مسرحية  ف��ي 
مريم  )م���ب���ارك خميس-  م��ن  ك��ل 
ي��ع��ق��وب  مفتاح-  م��ح��م��د  راشد- 
وقصة  المريخي(  خليفة   - يوسف 
المسرحية تحكي عن حلم يحلمه 
القاهرة  في  تتزوج  ابنته  أن  األب 
بعلم أخيها وخالها وكذلك تتطرق 
المسرحية لمشكلة كبار السن من 
الرجال الذين يسافرون إلى الخارج 
ب��ح��ج��ة ال����ع����الج وي����ت����زوج����ون م��ن 
أجنبيات وتحكي المسرحية قصة 
البنت التي ترغب بالزواج من شاب 
تحبه ولكن والدها يرفضه ويصر 
ع��ل��ى أن ي��زوج��ه��ا م��ن رج���ل غني 
الحلم  م��ن  األب  وي��ص��ح��و  وه��ك��ذا 
ال��ذي  القاسي  ال���درس  م��ن  ويتعلم 

عاشه في الحلم.
عدة  تناقش  بسيطة  مسرحية 
ق��ض��اي��ا اج��ت��م��اع��ي��ة م��ع��اش��ه حتى 
ي���وم���ن���ا ه�����ذا ق���دم���ت ال��م��س��رح��ي��ة 
مدى  على  ١٥/١٠/١٩٧٣م  بتاريخ 
)عرضين( بحضور )٣٥٠( متفرجا 
والتكاليف  ع��ام��ة  ال���دع���وة  وط��ب��ع��ا 
تحملها نادي السد الرياضي وكذلك 
دون أجور أو مكافآت للعاملين في 
ال��ى فرقة  بكم  وأرج���ع  المسرحية 
المسرح القطري التي قدمت ثالث 
مسرحية وهي )من طول الغيبات( 
التي كتبها )خليفة السيد( واخرجها 

)دكتور سيد الريس(.
ك��ن��ت أن����ا ف���ي ذل����ك أع���م���ل في 
والمسرح  الشعبية  الفنون  مراقبة 
بعد  الحجاوي(  زكريا  )األستاذ  مع 
المسرحية  إن��ت��اج  ع��ل��ى  أش���رف  أن 
وكنت أنا أساعده في كال الجانبين 
المسرح والفنون الشعبية وللحقيقة 
فإن )األستاذ زكريا( قد بذل جهداً 
الشعبية  ال��ف��رق  تجميع  ف��ي  ك��ب��ي��راً 
ن��س��اء ورج���ال وكلهم أصبحوا  م��ن 
موظفين في وزارة اإلعالم برواتب 
ش��ه��ري��ة وم��ك��اف��آت ع��ن ال��ع��روض 
الشعبية  ال��ف��ن��ون  انتعشت  وب��ذل��ك 
ف��ي ذل��ك ال��وق��ت م��ن ال��ع��ام ١٩٧٣ 
صباحاً  فترتين  ع��ل��ى  نعمل  وك��ن��ا 
من الساعة الثامنة وحتى الواحدة 
ظهرا وفترة مسائية من الخامسة 
وأن���ا في  ي��وم  السابعة وف��ي  وحتى 
زهرة  السيدة  علي  دخلت  مكتبي 
وه���ي إح���دى ال��ف��ن��ان��ات ف��ي مجال 
الفنون الشعبية دخلت علي المكتب 
وقالت لي الحق يا عبداهلل األستاذ 
أص����وت  أش��ف��ي��ه  أدري  م����ا  زك����ري����ا 
ع��ل��ي��ه ل��ك��ن م���ا ي����رد وق��م��ت معها 
إل��ى مكتب األس��ت��اذ زكريا وإذا هو 
المكتب  ع��ل��ى  وج��ه��ه  ع��ل��ى  منكب 
أناديه وأه��زه ولمست  وحاولت أن 
يده ووجهه وإذا هو بارد مثل الثلج 
األس��ت��اذ زكريا على  والنفس م��ات 
ال��رج��ل ، م��ات  ن��ع��م م���ات  مكتبه 
من قدم عصارة جهده في سبيل 
الفن الشعبي المصري وكذلك على 
م���دى سنتين ف��ي ق��ط��ر ذل���ك في 

سنة ١٩٧٣م اهلل يرحمه برحمته.

 في القادم من الحلقات
أتواصل معكم.

عبداهلل أحمد

حكاية المسرح في قطر
حلقة 65

ڈ  مشهد من مسرحية ياليل ياليل 1984 ڈ  مشهد من مسرحية مغرم هل الشوق2 - 2001 

   كتب - كريم إمام:

وتقول آل شريم أحاول أن أصل إلى 
مــرحــلــة روحــانــيــة وتــأمــلــيــة مــن خــالل 
الخيول  لتلك  الرباني  بالجمال  الشعور 
الــجــمــيــلــة، حــيــث أشـــعـــر بــجــمــال فــوق 
التركيز  مــن  البــد  الــرســم  فقبل  الخيال 
مواقع  مــن  العربية  الخيول  ومــشــاهــدة 
فــيــديــو خــصــوًصــا لــذلــك الــجــمــال، وهنا 
ألمس شعوًرا خيالًيا روحانًيا من خالل 
الــتــركــيــز عــلــى فـــكـــرة وأن أرتـــفـــع من 
المادية إلى حالة روحانية تسمو  الحالة 

إلى حالة الصفاء.
دفينة  أنــه من خــالل طاقات  وتؤكد 
تــنــثــر تــلــك األحــاســيــس والــمــشــاعــر التي 
بــداخــلــهــا عــلــى الــلــوحــة الــبــيــضــاء بحركة 
ولــــون، وكــأنــنــي بــحــالــة ســفــر إلـــى عالم 
المخزون  روحاني، مستفيدة من ذلك 
خالل  مــن  والــروحــي  الثقافي  البصري 
الــمــدركــة، وبــتــلــقــائــيــة مطلقة  الــعــفــويــة 
أعماقي  فــي  للغوص  بـــدفء  مــمــزوجــة 
وتــرجــمــة ذلــــك إلــــى عــمــل فــنــي إال أن 
هيمنة اللون األزرق تنعكس على العديد 
من أعمالي، ذاك الصفاء اللوني المحلق 
في سماء الروحانيات ألصل لتلك الحالة 
ومن ثم يترجم هذا اإلحساس إلى عمل 
فني فاللوحة في األساس فكرة تكرس 
لـــألهـــم فـــي حــيــاتــنــا، وتــنــتــهــي الــلــوحــة 
مهما  نهايتها  إلــى  الفكرة  تصل  عندما 
اخــتــلــف األســـلـــوب - فــأنــا أحـــب الــجــمــال 
وأرفـــض الــلــوحــة الــتــي ال تــكــون محرًكا 
فكرة  على  ألــعــب  أنــنــي  وأفتخر  ثقافًيا 
هو  الحقيقي  فالفنان  والــحــركــه  الــلــون 
الذي يستمر ويفرض نفسه على المدى 
الطويل والفنانون الكبار تصنعهم نظافة 

قلوبهم.
أما بخصوص السر في اختيار الخيل 

كــمــوضــوع، وعـــن داللــــة الــحــصــان لــدى 
الفنانة جميلة ترد بأن رسول اهلل - صلى 
اهلل عــلــيــه وســلــم قـــال »الــخــيــل معقود 
القيامة«،  يــوم  إلــى  الخير  نواصيها  فــي 
ذاته عالم جميلة  فالخيل موضوع بحد 
رمــز  أنـــه  وأرى  التشكيلي-  شــريــم  آل 
ـــقـــوة -  الـــشـــرق واألصــــالــــة والـــجـــمـــال وال
الــعــالــم، وقد  أنــظــار  هــو محط  فالخيل 

الفنانين  وأشــهــر  بجماله  الــعــالــم  انبهر 
العربية  الخيول  الذين رسموا  العالميين 
تــاريــخ  وألن  وفيالسكيز-  النـــج  فميكا 
قد  فالخيول  البشرية-  تاريخ  هو  الخيل 
لعبت دوًرا حاسًما في تطور الحضارة - 
والسر في اختيار الخيل بسبب شموخها، 
وأجــــــد عـــالقـــة حــمــيــمــيــة بــيــنــي وبــيــن 
الــخــيــول، كــثــيــًرا مــا أذهـــب إلـــى مــرابــط 

شدة  ومــن  بعيد،  من  وأراقبها  الخيول 
حبي لتلك الخيول علمت أوالدي ركوب 
الــخــيــول أشــخــاص غير  الــخــيــل، فمحبو 
الــحــق،  كلمة  مــن  يــخــافــون  ال  معقدين 
الصفات تنطبق على كل شخص  وهــذه 
يحب الخيول- كما أرى فيها قوة التحمل 
والــصــبــر والــشــجــاعــة - والــــذي أحــبــه أن 
أنها  وأوضــحــت  شخصيتي،  فــي  يــكــون 

بـــدأت فــي رســم الــخــيــول كــأســلــوب فني 
شموخ  للوحة   -2008 عــام  فــي  معاصر 
وهي لوحة خيول عربية لتجسيد صورة 
والتي ترفض  الشامخة  العربية  الخيول 
التحدي والجموح  وتحب  الذل والهوان- 
الشرق  رمــز  فيها  أرى  فــأنــا  والــشــمــوخ، 

واألصالة والجمال والقوة.
هذا  فــي  المستخدمة  األدوات  وعــن 

مكيسد  عن  عبارة  أنها  أوضحت  العمل 
مائية  وألــــوان   mixed media- ميديا 
شفافة وكذلك أحبار- وملونات طبيعية 

مع إضافة فن الطباعة.
وتقول جميلة إن الفن يمثل لها ذلك 
الطابع الفلسفي من خالل تسجيل تاريخ 
الــخــيــل الــعــربــي وهـــو تـــاريـــخ الــحــضــارة 
الــبــشــريــة - فــالــفــن رســـالـــة ســامــيــة من 
قطرية  كفنانة  أفــكــاري  ترجمة  خــالل 
وعــربــيــة، وأنـــا ضــد أي لــوحــة تــأتــي من 
البد  األفــكــار  ألن  شيئًا  تــقــول  وال  عبث 
أن تـــتـــرجـــم ومـــــن ثــــم أكــتــبــهــا بــرســم 
الشعر  بملكة  أتمتع  كنت  ولــو  تشكيلي، 
كما  الخيل  مع  ورسمتها  شعًرا  لكتبتها 
أن طموحي أن أكون سفيرة لنقل تراث 
إذا جعل  والفنان  بلدي قطر وحضارته 
رسالته نحو ترجمة أصالة بالده وتعمق 
أعتبر  كما   - يبدع  فإنه حتًما ســوف  بها 
الــفــن أيــًضــا عــبــارة عــن خلق حـــوار فني 
بيني وبين العالم ولتقريب الشعوب لما 

له من قدرة على التعبير والتغيير.
وحول كيفية تطويرها أدواتها الفنية 
تــقــول إنــهــا دائـــًمـــا مــا تـــردد »وقـــل ربــي 
زدني علًما »، وكل يوم التعليم والتطور 
أحــاول  وبالتالي-   - سقف  عند  اليــقــف 
دائــًمــا الــقــراءة واالطـــالع على كل ما هو 
جديد ومبتكر في عالم الفن باإلضافة 
إلى حضور ورش فنية في مركز الفنون 
الــبــصــريــة ومـــركـــز اإلبـــــــداع الــشــبــابــي - 
وحضور معارض فنية سواء داخل قطر 
 - التجريب  كما أحــاول   - أو في الخارج 
فالفنان  وأسأل-  شــيء  كــل  أجــرب  فأنا 
يجب أن يكون متواضًعا وأال يتعالى إذا 
لم يعلم ألنه لن يتعلم ولن يبدع- فنحن 
الفنانين نكمل بعضنا البعض- وتجربتي 
المستمر عما  الفنية األخيرة هي بحثي 

هو جديد في عالم الفن.

طموحي أن أكون سفيرة للتشكيل القطري

ڈ  من لوحات الفنانة جميلة آل شريم

في البداية تصف الفنانة جميلة آل شريم اللوحة التي شاركت بها 
في معرض«األعمال الصغيرة« بأنها تمثل مرحلة مميزة وجديدة 
ف��ي ت��ج��رب��ت��ه��ا ال��ف��ن��ي��ة وب��ش��ه��ادة رم����وز ال��ف��ن��ان��ي��ن ف��ي ق��ط��ر خ��الل 
البد  فالفنان  والخامة،  الفكرة  في  نوعية  نقلة  وه��ي  مشاركتها، 
دائًما أن يكون لديه مصادر إلهام، وأنا اخترت الخيل والشعر فهما 
من رموز التراث العربي األصيل، حيث إن الخيل هي رمز القوة 
العربية،  وهويتنا  للغتنا  رمز  العربي  والشعر  واألصالة،  والشجاعة 
العربي  واألدب  ال��خ��ي��ل  ع��ن  ك��ان��ت  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ق��ص��ائ��د  م��ن  فكثير 
وهو  وليلة«،  ليلة  قصص«ألف  وتحديًدا  التراث  من  والمستمدة 
عالم أسطوري ساحر، مليء بالحكايات الجميلة والحوادث العجيبة 
والقصص الممتعة، عالم يعبره القارئ بمركبه الروحي من رحلة 
من أجمل رحالت االستمتاع النفسي، ينتهي منها مفتونًا، مأخوًذا 
بصور الجمال الباهرة واألحداث المتداخلة والسرد العفوي أحيانًا. 
وه���ي ب��اإلض��اف��ة إل���ى ذل���ك، إن��ج��از أدب���ي ض��خ��م ق���دره ال��غ��رب��ي��ون 
فترجموُه إلى لغاتهم، وأمعنوا في دراسته وتحليله، حتى تحولت 
الليالي إلى وحي لفنانين كثيرين أخصبت خيالهم إلى حد اإلبداع، 
إلى  بالدخول  جديرة  وليلة«  ليلة  أعمالهم.«ألف  في  ذلك  فظهر 

عالم كل فنان يبحث عن الخيال والجمال والثقافة.

من ذاكرة المسرح القطري

اخترت الخيل والشعر ألنهما من رموز تراثنا العربي األصيل

الفنانة جميلة آل شريم: 



انطالق
 المهرجان الشعري 

األول..فبراير المقبل

 :[- ـــــــــــدوحـــــــــــة  ال
يـُــــــعـــــــرض يــــــومــــــي الـــخـــمـــيـــس 

والــجــمــعــة بــســيــنــمــا مــتــحــف الــفــن 
البرازيلي«سنترال  الفيلم  اإلســالمــي 

ســتــيــشــن«وذلــك مـــع تـــواصـــل مــؤســســة الـــدوحـــة 
لـــألفـــالم، بـــاالشـــتـــراك مـــع هــيــئــة مــتــاحــف قــطــر، 
ــا عـــروض أفــالم  لــجــهــودهــا ، حــيــث تــقــّدم شــهــريً
كالسيكية ومعاصرة استثنائية، وهي تسّلط الضوء 
على الغنى والتنّوع في التاريخ السينمائي البرازيلي، 
وهي فرصة للجمهور كي يستمتع بأعمال خالدة 
الــعــروض  تــجــري  ــا.  ــًي دول معروفين  لمخرجين 
في آخــر أيــام األســبــوع من كل شهر في مسرح 

الشراكات  وتعكس  اإلســالمــي.  الــفــن  متحف 
الــثــقــافــيــة الــســنــويــة الــقــطــريــة مـــن خــالل 

العرض السينمائي البرازيلي من تنظيم 
ـــألفـــالم. تــجــّســد  ـــدوحـــة ل مــؤســســة ال

هذه المبادرة في الواقع الشراكة 
للعام  البرازيلية   - القطرية 

.2014

عرض »سنترال 
ستيشن« 

بمتحف الفن

باليه »سندريال« على مسرح الدراما

»كتارا« تطلق جائزة الرواية العربية

يوم  الدراما  الدوحة-]: يعرض على مسرح 
»سندريال«  العلمي  الباليه  عــرض  المقبل  فبراير   5
بكتابة  قـــام  والــــذي  بــركــوفــيــيــف  ســيــرجــي  للملحن 
الجنّية  على قصة  فولكوف مستنًدا  نيكوالي  القصة 
تأليف  استغرق  بيرالت.  تشارلز  للكاتب  الكالسيكية 
ولغاية   1940 عـــام  مــن  ســنــوات   4 الــعــمــل  موسيقى 
َم العديد من الرقصات لهذا العمل.  1944، وقد ُصِمّ
ُعِرَض باليه سندريال مع موسيقا الملحن بركوفييف 
العمل  م  ــَدّ وَق البولشوي،  عام 1945 على مسرح  في 
روستيالف زخاروف، كما قام بأداء األدوار الرئيسية 
ستاخوفا.  رايسا  أوالنــوفــا،  جالينا  لبشنسكايا،  أولجا 

كــمــا كــان 
هـــنـــالـــك 
الـــــعـــــديـــــد 

مــــــــــــــــــــــــــــن 
اإلصـــــــــدارات 

ـــــــــقـــــــــة  ـــــــــســـــــــاب ال
لــــمــــوســــيــــقــــا الـــعـــمـــل 

العمل  م  ــــِدّ ُق آخــريــن. كــمــا  ولملحنين 
عــلــى مــســرح كــيــروف فــي 1946 بشكل جــديــد من 
موسيقا  وباستخدام  سيرجييف  كونستانيتا  تصميم 

بركوفييف.

الثقافي  ]: يستعد مركز اإلبداع   - الدوحة 
الشبابية  األنشطة والفعاليات  إدارة  بالتعاون مع 
بوزارة الثقافة والفنون والتراث منتصف فبراير 
على  األول  الشعري  المهرجان  لتنظيم  المقبل 
الشعراء  مــن  كبير  عــدد  بمشاركة  يومين  مــدى 
المركز.  مقر  في  الخليج  دول  ومن  القطريين 
إدارة  الهاجري مدير  الرحمن  السيد عبد  وقال 
الثقافة  بــــوزارة  الشبابية  والــفــعــالــيــات  األنــشــطــة 
والفنون والتراث إن المهرجان يمثل حدثًا مهًما 
في المجال اإلبداعي والثقافي ألنه يتيح الفرصة 
بجانب  للمشاركة  الشباب  الــشــعــراء  مــن  للكثير 
أن  إلــى  مشيًرا  المتمرسين  بالشعراء  االحــتــفــاء 
كثيرون في قطر، وسوف  الشعر  متذوقي فن 
يــكــون لــلــمــهــرجــان صـــدى كــبــيــًرا خــاصــة على 

الشباب ومنبر للمبدعين القطريين ونافذة 
للتقارب الخليجي.

الدوحة - ]: تعتزم المؤسسة العامة للحي الثقافي 
يتم  العربية وسوف  للرواية  كتارا  جائزة  إطالق  »كتارا« 
اإلعـــالن عــن الـــدورة األولـــى خــالل مــارس المقبل، وتبلغ 
الجائزة 200 ألف دوالر أمريكي  قيمة 
إلى  باإلضافة  سنة،  كل  مــرة  تمنح 
تــرجــمــة األعـــمـــال الــفــائــزة إلــى 
وكذلك  اإلنجليزية،  اللغة 
تـــحـــويـــل أفــــضــــل روايــــــة 
درامــي.  سينمائي  لعمل 
ويـــأتـــي إطــــالق الــجــائــزة 
فــــي إطـــــــار الـــعـــمـــل عــلــى 

تعزيز المكانة المهمة التي توليها كتارا للنشاطات الثقافية 
المتعّددة ضمن اإلستراتيجية الخمسية للمؤسسة، والتي 
دعم  على  والتركيز  الثقافي،  المشهد  إثـــراء  إلــى  تهدف 
األصــوات  يجمع  مشروع  عبر  اإلنسانية  والفنون  الثقافة 
العربية من مختلف أرجاء الوطن العربي، ونشر وتسويق 
لجائزة  الترشح  شــروط  وعــن  المنشورة.  غير  الــروايــات 
الثقافي  العامة للحي  العربية أكدت اإلدارة  كتارا للرواية 
فــي بــيــان لها أن هــذه الــجــائــزة خــاصــة بــالــروايــة األدبــيــة 
وال  الشعرية  وال  القصصية  المجموعات  لها  تتأهل  وال 
المترجمة من لغة أخرى، ولن ترشح  العربية  الروايات 

سوى األعمال المكتوبة باللغة العربية.

ل   ق   ط   ا   ت

ورشة لصناعة األفالم القصيرة
تـــتـــواصـــل   :[  - الــــــدوحــــــة 
ــــألفــــالم ورشــــة  بـــمـــؤســـســـة الـــــدوحـــــة ل
يوم  انطلقت  والتي  فيلم  لصناعة  التحدي 
كل  تجمع  وهي  أسابيع،  خمسة  ومدتها  األحــد 
السيناريو،  كتابة  فيلم:  لصناعة  األساسية  العناصر 
الــتــصــويــر الــســيــنــمــائــي، اإلنـــتـــاج، اإلخــــراج ومــونــتــاج 
الـــصـــورة والـــصـــوت. تــهــدف الـــورشـــة لــصــنــاعــة ستة 
للحياة  المشاركين  رؤيــة  عــن  تُعّبر  قصيرة  أفــالم 
باللغتين  الورشة  هذه  وتُقّدم  قطر.  في  المعاصرة 
هم  لمن  مفتوحة  والمشاركة  واإلنجليزية،  العربية 

في سن 18 وفوق.
وســيــتــمــكــن الـــمـــشـــاركـــون مـــن تــصــويــر ومــونــتــاج 
أفــــالمــــهــــم الـــقـــصـــيـــرة الــــخــــاصــــة بـــهـــم مــــن خـــالل 
الصوتي  التسجيل  الموسيقى،  الصور،  استخدام 
والـــمـــؤثـــرات الــصــوتــيــة لــبــنــاء »أفــــالم من 
قدراتهم  مــن  تــعــّزز  مميزة،  صــور« 

البصرية. القصص  رواية  في 
مــؤســســة  أن  إلــــى  ـــشـــار  يُ
ـــــألفـــــالم  الــــــــدوحــــــــة ل

تــــلــــتــــزم بــــرعــــايــــة وتـــطـــويـــر 
ــيــنــة فــي  صـــنـــاعـــة ســيــنــمــائــيــة مــت

المنطقة من خالل تقديمها لمبادرات 
قـــدرات  تــحــســيــن  بــمــجــاالت  تــعــنــى  مختلفة 

الــتــقــيــيــم الــســيــنــمــائــي والــتــعــلــيــم وتــمــويــل األفـــالم 
السينمائي. المجتمع  مع  والتواصل 

خجل:

يديه،  بين  وقوفي  أثناء  كثيراً  نفسي  أخجل من 
إليه،  الــدائــم  احتياجي  جــّراء  يتملكني  بالحياء  أشعر 
وعودتي بعد كل حالة تمرد تبعدني عنه أليام، ربما 
العمل  تّيار  أحياناً، عندما يجرفني  أو أشهر  أسابيع، 

اليومي لتبقى العجلة تعمل لتنتج بال توقف.

أقـــف أمــامــه كــمــا جـــرت الـــعـــادة أتــصــبــب عــرقــاً، 
االعتذار،  وعبارات  مفردات  تمألني  باألسى،  مفعماً 
العذر في كل مــّرة دون أن  لي  يعلم، ويلتمس  لكنه 
أتلفظ بشيء، يمدني بما أحتاجه، يزودني بما أريد، 

بال عتاب، وال مّن.

يــرهــن روحــــه وفـــق رغــبــتــي، ألنــهــل مــنــهــا حتى 
الوفي  وصديقي  واالبــتــعــاد،  التمرد  وأعـــاود  أكتفي، 
بحتمية  ليقينه  باسماً،  صفحاته  يغضب، يطوي  ال 
أرفــــــــف  بــيــن  مــن  ألســـتدعــيه  الــقـــــــــــــــــريــبــة،  عــــــــودتــي 

المكتبة. !!!

تعارض:

أذرع  ولــه  غـــراب،  ثــعــبــان، وصـــوت  يملك عيني 
آوي،  ابــن  كما  وحـــذراً  كالدب  واثــقــاً  يتنقل  كالحبار، 
الضحكات  يستدر  الكلب،  مثل  يلهث خلف مصالحه 

ويستظرف تماماً كما يفعل القرد.

اآلخرين  حياة  على  كــالــدودة  يقتات  أن  يحاول 
يحجب  روحــه  على  يسيطر  الــذي  الدنس  وخيالهم، 
تتملكه  الحيوانية  خالياه  فصفات  الخيال،  قلبه  عن 

تماماَ.

فيشعر  المحدبة،  مــرايــاه  فــي  النظر  يطيل  كــان 
بالزهو من حجمه األكبر كثيراً من الواقع، يفكر في 
إشباع شهوته التي ال تنتهي للتسلق، ويتساءل بصوت 

منكر عن ضياع اإلنسانية. !!!

عودة:

في بدايات القرن الماضي وحتى عقوده األخيرة، 
كان أي رجل أبيض يستطيع قتل أي شخص لمجرد 
كونه داكن البشرة، دون أن يعاقبه القانون، كان هو 

القانون، الخصم والحكم في آن معاً.

كان ذلك في عصور الظالم األمريكي غير البعيد، 
والعجيب أن ذات الفعل يعود اليوم، مع بدايات القرن 
الحالي، مع فــارق بسيط فلم يعد األمــر قاصراً على 
ويفعله  القلب،  به  يؤمن  ما  على  وإنما  البشرة،  لون 

العقل. !!!

تمثيل:

يطلب منها أن تكون قمراً، زهرة، قطة، يغمض 
عينيه وينتظر امرأة ال توجد في الواقع، يطلب منها 
تنكر  أن  أحـــالمـــه،  نسجتها  شــخــصــيــة  تــتــقــمــص  أن 
ذاتها، وطبيعتها، وتنســجم في الدور الذي خطـه لها 

بخياله. !!!

وردة:

على ثغر جدول تنمو،

تحيي العابرين بصمت،

طلباً للسالم.

وهم يتسابقون،

لينفذوا بحقها حكم اإلعدام،

كبرياؤها يستفزهم،

لم يكترثوا لضياع شذاها،

فتجاهلت جنونهم،

وجهت تاجها نحو الشمس،

واصلت نشر الحب بشموخ،

الورود ال تنحني،

تبث عطرها وتموت في صمت. !!!

البعد الثالث

)االبتسامة( 
االبــتــســامــة هـــي الــبــعــد 
الـــــثـــــالـــــث لــــكــــاريــــزمــــا 
الــشــخــصــيــة الــنــاجــحــة، 
يــقــول الــمــثــل الــصــيــنــي 
يــحــســن  ال  ـــــذي  ال »إن 
يــنــبــغــي  ال  االبـــتـــســـامـــة 
 . متجراً«  يفتح  أن  له 
فعندما يبتسم اإلنسان 
تعمل في وجهه 13-5 
عـــضـــلـــة أمــــــا اإلنــــســــان 
الــمــتــجــهــم والـــعـــبـــوس 
تـــنـــقـــبـــض فـــــي وجـــهـــه 
تــزيــد  مــــا  عـــضـــلـــة   47
الــتــرهــالت فــي الــوجــه 
الشخص  على  ويظهر 
ــــه أكـــبـــر مـــن عــمــره  أن

الحقيقي.
أسرع  هي  واالبتسامة 
طـــــريـــــقـــــة لــــلــــتــــواصــــل 
والشخص  االجتماعي، 
يكون  كــثــيــراً  المبتسم 
لــه تــأثــيــر إيــجــابــي في 
اآلخـــــريـــــن. فـــقـــد قـــال 
الرسول صلى اهلل عليه 
وسلم« ال تحقرن من 
الـــمـــعـــروف شــيــئــاً ولــو 
بوجه  أخـــاك  تلقى  أن 
و«تــبــســمــك   ، طــــلــــق« 
فـــــــــي وجــــــــــــه أخـــــيـــــك 
لن  و«أنكم   ، صدقة« 
بأموالكم  الناس  تسعوا 
بسط  منكم  فليسعهم 
الـــوجـــه وحــســن خــلــق« 
ــــداهلل بــن  ــــقــــول عــــب وي
الــــحــــارث » مـــا رأيـــت 
من  تبسماً  أكــثــر  أحـــداً 
الــــــرســــــول صــــلــــى اهلل 

عليه وسلم.
والــــــــــشــــــــــيء الــــــالفــــــت 
االبتسامة  أن  لالنتباه 
عــــضــــالت  ــــف  ــــكــــل ت ال 
الوجه أي طاقة تذكر، 
من  ــيــالً  قــل عــــــدداً  ألن 
ـــــعـــــضـــــالت يـــــشـــــارك  ال
ـــــهـــــا، ومــــــــــن هـــنـــا  فـــــي
النفس  عــلــمــاء  استنتج 
االبــتــســامــة  تـــكـــرار  إن 
ويجعله  اإلنسان  يريح 
أكـــثـــر اســــتــــقــــراراً، بــل 
إنــهــم وجـــدوا أن هــذه 
االبـــتـــســـامـــة تــقــلــل من 
حـــالـــة االكـــتـــئـــاب الــتــي 

يمر بها اإلنسان.
الــــبــــعــــض أن  يـــعـــتـــقـــد 
االبـــــتـــــســـــامـــــة إنـــــــــزال 
مكانته  مــن  للشخص 
هيبته  مـــن  وإنــــقــــاص 
أمــــــــــــــام اآلخـــــــــريـــــــــن، 
فــهــم يــنــفــرون الــنــاس 
أكــثــر مــمــا يــقــربــونــهــم 
ويــخــســرون أكــثــر مما 
ــــحــــون فـــمـــعـــرفـــة  ــــرب ي
الــنــاس وقــربــهــم منك 

تجارة رابحة.
قـــــــال أبـــــــو حــــاتــــم بــن 
ــــَشــــاَشــــة  الــــبَ  « حــــيــــان 
وسجَيّة  العلماء،  إدام 
ــْشــر  الــبِ ألَنّ  الــحــكــمــاء؛ 
يــطــفــئ نـــار الــمــعــانــدة، 
ويــــــــحــــــــرق هــــيــــجــــان 
الــــمــــبــــاغــــضــــة، وفـــيـــه 
الــبــاغــي،  مــن  تحصين 
الساعي،  مــن  ومنجاة 
ــــاس  ــــــــــَشّ لــــلــــنَّ ومـــــــن بَ
ــــــــم يـــكـــن  وجــــــــــًهــــــــــا، ل
الــبــاذل  بـــدون  عندهم 

لهم ما يملك«.
@muhanadi
مستشار نفسي 

يشخصه :
د. خالد حمد المهندي

الثالثاء 27 ربيع األول 1435 هـ - 28 يناير 2014 م

@qtrlion

يعالجها: سعود علي

جــمــعــيــة قـــامـــت هــنــا لــمــهــنــدســيــن.. 
وهـــــــواة جـــمـــع طــــوابــــع ومـــحـــامـــيـــن..
حـــتـــى الـــحـــمـــام لـــهـــم هـــنـــا جــمــعــيــة..
المعين!!! ينتظر  يظل  والمسرحي 

إسماعيل العيسى
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