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مبدعو العرب

غادة السمان
كاتبة وأديبة سورية. ولدت في دمشق ألسرة شامية برجوازية، ولها صلة قرابة 
بالشاعر السوري نزار قباني. والدها الدكتور أحمد السمان حاصل على شهادة الدكتوراه 
من السوربون في االقتصاد السياسي وكان رئيًسا للجامعة السورية ووزيًرا للتعليم في 
سوريا لفترة من الوقت. تأثرت كثيًرا به بسبب وفاة والدتها وهي صغيرة. كان والدها 
منح  كله  نفسه، وهذا  الوقت  في  العربي  بالتراث  ومولًعا  العالمي  واألدب  للعلم  محبًا 
شخصية غادة األدبية واإلنسانية أبعاًدا متعددة ومتنوعة. سرعان ما اصطدمت غادة 
إبان  المحافظة«  »شديد  كــان  الــذي  )الدمشقي(  الشامي  بالمجتمع  وشخصها  بقلمها 

نشوئها فيه.

v         الدوحة - ] :

قـــلـــعـــة أركـــــيـــــات تـــبـــعـــد قـــــرابـــــة ٩4 
كــيــلــومــتــراً إلــــى الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي مــن 
مدينة الدوحة وتبعد بنحو ٨ كم شمال 
الثغب  ـــزبـــارة، وعـــن  ال شــرقــي مــديــنــة 
شكل  ذات  بــأنــهــا  وتتميز  كــم،   2 بنحو 
مــعــمــاري ســكــنــي دفــاعــي مــتــمــيــز وقــد 
أطالال  كانت  أركيات  أن  الشيباني  ذكر 

خربة كان فيها عرب وفيها ماء.
وتــعــد مــن الــقــالع الــكــبــيــرة فــي شبه 
بأبعادها  القلعة  وتــقــع  قــطــر،  جــزيــرة 
ـــهـــا عــلــى الــجــهــة الــيــمــنــى مــن  وجـــدران
مدينة  بين  ما  الواصل  المعبد  الطريق 

الشمال. الزبارة ومدينة 
واسم ركيات قد اشتق من بئر الماء، 
غير  البئر  اللغة  مضمون  في  فالركية 
الــمــطــوي وبــالــفــعــل تــوجــد بــالــقــرب من 
القلعة بئر مياه ال يزال بها مياه عذبة 
ــيــل اآلخــر  عــمــقــهــا خــمــســة أمــتــار والــدل
الماء في منطقة ركيات هو  على توفر 
حولها  منتشرة  صغيرة  مــزارع  وجــود 
على  يشاهد  والربيع  الشتاء  أيــام  وفــي 
على  يدل  ما  خضراء  مناطق  امتدادها 

تربتها. خصوبة 
طوله  مستطيال  القلعة  شكل  ويــبــدو 
22 فــي 2٨ مــتــراً ولــهــا كــمــا فــي الــقــالع 

ثالثة  ركنية:  أبـــراج  أربــعــة   - القطرية 
الجهة  فــي  تقع  الشكل  مستطيلة  منها 
الغربية  والشمالية  الشرقية  الشمالية 

والــجــنــوبــيــة الــشــرقــيــة أمــا الــبــرج الــرابــع 
ــــري نــاقــص  الــجــنــوبــي الــغــربــي فــهــو دائ
الــشــكــل وقـــد تــبــيــن ذلـــك بــيــنــمــا كشفت 

التي  للموقع  السطحية  التنقيبات  عنه 
قامت بها إدارة المتاحف واآلثار.

رئيسا  مدخال  للقلعة  أن  والمالحظ 

يدل  الجنوبي ما  الجدار  يقع في  واحدا 

عــلــى أنــهــا اســتــعــمــلــت كــمــركــز دفــاعــي 

ألحد  سكنية  وحــدة  كونها  إلــى  إضــافــة 

الثالثة  الجدران  القوم وتمتد على  كبار 

ــيــة والـــشـــرقـــيـــة والــغــربــيــة  لــهــا الــشــمــال

وحـــــدات بــنــائــيــة مــتــالصــقــة كــمــا دلــت 

الــــدالئــــل األثــــريــــة عـــلـــى وجــــــود أســـس 

القلعة  باحة  في  تقع  مستطيلة  لغرفة 

الوسطية.

األول  ساللم  ثالثة  القلعة  تضم  كما 

من  الغربية  الجنوبية  الزاوية  في  يقع 

الدائري  البرج  إلــى  يــؤدي  القلعة  باحة 

أمــــا الــســلــم الــثــانــي فــيــقــع فـــي الـــزاويـــة 

الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة والــثــالــث يــقــع في 

إلى  ويؤديان  الغربية  الشمالية  الزاوية 

القلعة. سطح 

نوعان  القلعة  بناء  في  استخدم  وقد 

مـــن مـــــواد الــبــنــاء الــقــســم األســـفـــل من 

كلسية وطين  القلعة مقام من حجارة 

األساس حوالى متر  ارتفاعه من  ويبلغ 

ونــصــف الــمــتــر أمـــا الــقــســم األعــلــى فهو 

اللبن. مشيد من 

حـكـاية مـكان

            كتب - مصطفى عبد المنعم :

الجارودي  معصومة  الشاعرة  وقعت 
والذي  تشبهني«  »لحظة  األول  ديوانها 
على  تــوزعــت  قــصــيــدة   40 عــلــى  يشتمل 
الــقــطــع  مــــن  200 صــفــحــة  مــــن  أكـــثـــر 

المتوسط.
وقالت الجارودي التي التقت بالبيرق 
أن  الــدوحــة  في  تواجدها  أثناء  الثقافي 
الديوان الموجود حالًيا بالمكتبات قمت 
الدوحة  أثناء فعاليات معرض  بتوقيعه 
أعماله  اخــتــتــم  ـــذي  وال للكتاب  الــدولــي 
ـــجـــارودي شعرها  ال مـــؤخـــًرا ووصــفــت 
الموجود في كتاب »لحظة تشبهني« أنه 
الضوء على  تفعيلة، مسلطاً  تناول شعر 
اإلنسان  مشاعر  تحاكي  لحظات  طــرح 
تعتري  التي  المختلفة  الحاالت  وتصف 
المشاعر،  والــمــرأة وتــعــبــر عــن  الــرجــل 
وقالت إن الديوان بسيط للغاية ومعقد 
أسلوبه  أن  إلـــى  مــشــيــرة  الــوقــت  بنفس 
يمكن وصفه بالسهل الممتنع الفتة إلى 
بلحظة،  سعيدة  تكون  قد  المشاعر  أن 
وتــســتــمــر لـــأبـــد وقــــد تــنــتــهــي بــلــحــظــة 
واحدة لتكون في أقصى حاالت الحزن 
وهــــذه الــحــالــة مـــن الــتــشــابــك والــتــضــاد 

حاولت أن أعبر عنها شعريًا.
ـــا  وأهـــدافـــن أعــــمــــارنــــا  إن  وتــــابــــعــــت: 
ومـــســـتـــقـــبـــلـــنـــا وعــــالقــــتــــنــــا اإلنـــســـانـــيـــة 
وأن  لحظات،  عن  عبارة  واالجتماعية 
رسالتها تهدف إلى أن تقول: إن الحياة 
لحظة سواء كانت رائعة أم تعيسة، البد 
الــتــعــايــش مــعــهــا وعــلــيــنــا أن نصبر  مـــن 
أن  الــمــرأة  وعلى  الحياة  مصاعب  على 

متسلحة  الــخــوف،  حــاجــز  لكسر  تسعى 
بــالــشــجــاعــة لــكــســب مـــهـــارات وقــــدرات 
إنسانية، تساند عملها األساسي كمبدعة 

وأديبة أو فنانة أو ربة منزل.
الـــديـــوان  الــــجــــارودي: إن  وأضـــافـــت 
200 صفحة،  مـــن  أكــثــر  عــلــى  يــحــتــوي 

والمكون من 40 قصيدة، هو عبارة عن 
مشاعر لسنوات بمراحل متنوعة، الفتة 
بعمر  كتبتها  الــقــصــائــد  إحـــدى  أن  إلـــى 
من  أكثر  انقطاع  بعد  سنة،  عشر  ستة 

عشر سنوات عن كتابة الشعر.
اختيارها  أن  الــجــارودي  وأوضــحــت 

بمحتواه  يرتبط  لديوانها  التسمية  هذه 
الذي يضم لحظات ربما تكون متشابهة 
مع لحظات عايشتها في حياتها ولذلك 
له  اســمــا  تختار  أن  على  حــرصــت  فقد 
عـــالقـــة بــمــا عــايــشــتــه، ولــفــتــت إلــــى أن 
أخــتــهــا وصــديــقــتــهــا قـــد شــاركــنــهــا في 
النهاية  فــي  ليكون  االســم،  هــذا  اختيار 
مجموعة  عن  ليعبر  تشبهني«  »لحظة 
مــن الــلــحــظــات الــتــي مـــرت فــي حياتي 

وعايشتها وعبرت عنها بالشعر.
ووجــــــهــــــت الــــــشــــــاعــــــرة مـــعـــصـــومـــة 
الدوحة  إلــى  الشكر  خالص  الــجــارودي 
الـــتـــي احــتــضــنــت حـــفـــل تـــوقـــيـــع كــتــابــهــا 
إلـــى مجموعة  أيـــًضـــا  الــشــكــر  ووجـــهـــت 
الذين  القطريين  والفنانين  األدبــاء  من 
لــم يــتــوانــوا لحظة عــن تــقــديــم ومـــد يد 
الــعــون لــي مــنــذ تــواجــدي فــي الــدوحــة، 
وثــمــنــت كــثــيــرا الــنــهــضــة الــثــقــافــيــة التي 
بالكتاب  واهتمامها  قطر  دولة  تعيشها 
سعيدة  أنها  إلــى  وأشـــارت  والمثقفين، 
بوجودها في هذا المحفل الثقافي الهام 
واستضافته  للكتاب-  الدوحة  -معرض 
تعتبره  والــــذي  األول  ديــوانــهــا  لــتــوقــيــع 

باكورة أعمالها.
كـــمـــا حـــرصـــت عـــلـــى تـــوجـــيـــه الــشــكــر 
لـــعـــائـــلـــتـــهـــا وعـــــلـــــى األخـــــــــص والـــــدهـــــا 
الــــذي يــدفــعــهــا دائـــمـــا لـــإبـــداع والــتــألــق 
األفضل،  تكون  أن  على  دومــا  ويحثها 

مــــــــــــــــــــــــــن وشــــــــــكــــــــــرت مـــــجـــــمـــــوعـــــة 
صــــــــديــــــــقــــــــاتــــــــهــــــــا 

ووصفتهن 

بجانبها  يقفن  وأنــهــن  لــهــا  بــالــداعــمــات 
دائًما. ويحمسونها 

أن معصومة  بــالــذكــر  الــجــديــر  ومــن 
الجارودي فتاة في ربيع العمر، اكتسبت 
األعــوام  طيلة  األكاديمية  مهارتها  مــن 
يؤهلها  مــمــا  الكثير  األخــيــرة  الثمانية 
أرض  على  وعلمته  تعلمته  ما  لتطبيق 

الواقع عملياً.
السعودية،  الشابة  دور  إلبــراز  نسعى 
والــمــشــاركــة،  التعبير  فــرصــة  ومنحها 
في  فــتــاة  كــل  تــرغــب  طموحات  فهناك 
تحقيقها، ونحن ككادر ندعم، نساعد، 

ونؤهل في هذا االتجاه، فالبعض 
له توجهات تتعلق بالصحافة 

الفوتوغرافي  التصوير  أو 
الـــعـــامـــة،  الـــعـــالقـــات  أو 

وكــــــل مـــنـــهـــن تـــرغـــب 
فــــي تـــطـــبـــيـــق األمــــر 

الــواقــع  أرض  عــلــى 
عملياً.

قطر تعيش نهضة ثقافية غير مسبوقة
»لحظة تشبهني« يدعو للتفاؤل والتعايش

ڈ   غالف ديوان »لحظة تشبهني«

ڈ   قلعة أركيات

وقعت ديوانها األول في قطر.. الشاعرة معصومة الجارودي:

قلعة أركيات.. روعة العمارة القديمة
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من أقوال العظماء

ولدت فقيرًا
فتعلمت الحاجة

قبل المتعة.
)مكيافيلي(

روائيون أكدوا أن حظوظها قليلة 

األدب الروائي يحتضر بسبب غياب الدراما
           تحقيق - كريم إمام: 

ــــــة فـــــي قــطــر  ــــــرواي تـــعـــانـــي ال
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن اإلشــــكــــالــــيــــات 
الـــتـــي تـــحـــّد مـــن ظـــهـــورهـــا على 

المحلية  الــســاحــة 
بالشكل  والعربية 
الـــــــــذي يـــتـــنـــاســـب 
وانــــــطــــــالقــــــتــــــهــــــا 
ـــتـــي واكــــبــــت مــا  ال
للمجتمع  يــجــري 
مـــــــــــن أحـــــــــــــــداث 
وصــــــــــــــراعــــــــــــــات 
فـــــــــــــــكـــــــــــــــريـــــــــــــــة 

بمسؤولية.
ــــاب  اتـــــفـــــق كــــّت
قــــــــــــطــــــــــــريــــــــــــون 
للشأن  ومتابعون 
ـــــــــــــــــــي عــــلــــى  األدب
وجـــود مــحــاوالت 
روائـــــــيـــــــة جــــــادة 
ظـــهـــرت مـــؤخـــًرا 
لــــــكــــــنــــــهــــــا تــــظــــل 
بالمستوى  تقارن 
الــمــحــلــي، إضــافــة 

يــســتــغــل  لــــم  ــهــا  إلــــــى أن مــجــمــل
الـــتـــحـــوالت والـــمـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
القطري  المجتمع  عــلــى  طـــرأت 
نظمه  مــن  المجتمع  انــتــقــال  فــي 
تركيبها  فــي  البسيطة  التقليدية 
التي  النهضة  يواكب  مجتمع  إلى 

وتوجهت  كثيرة،  جوانب  شملت 
التاريخية  الجوانب  إلى  معظمها 

وليس الواقعية.
فــــي الـــبـــدايـــة يـــــرى الــــروائــــي 
محمد حسن الكواري أن الرواية 
فــــي قـــطـــر حــظــهــا 
ــكــاتــب  قـــلـــيـــل، فــال
عــــلــــيــــه الــــّتــــمــــكــــن 
القصة  كــتــابــة  مــن 
أوال  الــــقــــصــــيــــرة 
يـــدخـــل  أن  قــــبــــل 
عــــلــــى الـــــــروايـــــــة، 
وهــــنــــاك شــــح فــي 
ــــــة  ــــــرواي ـــــاب ال كـــــت
شــــــــــــأن الـــــكـــــتـــــاب 
أنــهــم  إال  عـــمـــومـــا 
متميزون. مرجعا 
الـــســـبـــب فـــــي قــلــة 
البيئة  إلــــى  الـــعـــدد 
المختلفة  الثقافية 
عـــــن بـــــلـــــدان مــثــل 
لــبــنــان  أو  مـــصـــر 
يجد  الــمــغــرب  أو 
فيها الكاتب صدى 
يــقــدم ويشعر  لــمــا 
ثقافية  أسبابا  أن هناك  كما  به، 
مثل عدم وجود من يجسد هذه 
الشاشة  الــروائــيــة عــلــى  األعـــمـــال 
فــلــيــس  الــســيــنــمــا،  أو  الـــصـــغـــيـــرة 
تترجم  سينمائية  حــركــة  لــديــنــا 
الشاشة،  الروايات وتعكسها على 

فمن في هذا الزمن سيقرأ 300 
صــفــحــة؟ وشــــدد عــلــى أن كــاتــب 
الرواية البد أن يكون على رأس 

الهرم األدبي.
الرواية  استغالل  مدى  وحول 
لـــلـــتـــحـــوالت والـــمـــتـــغـــيـــرات الــتــي 
أن  أوضـــح  المجتمع  عــلــى  تــطــرأ 
الــروايــة مــازالــت بعيدة عــن هذا 
الـــمـــنـــحـــى، فــمــعــظــم الــــروايــــات 
أكثر  التاريخية  الجوانب  تتناول 
مـــن الــجــوانــب الــواقــعــيــة، ويـــرى 
بالتحضر  ترتبط  ال  الــروايــة  أن 
وتساءل  بالتراث،  ارتباطها  قدر 
الحضارية  النهضة  أســســت  هــل 
ـــتـــي شــهــدتــهــا قـــطـــر لــصــنــاعــة  ال
ســيــنــمــا حــقــيــقــيــة؟ مــوضــحــا أنــه 
إنــتــاج درامــي  طالما ليس هــنــاك 
الـــروايـــة  فـــإن  للسينما  ـــعـــدام  وان
ســتــظــل صــعــبــة اإلفــــــراز، فنحن 
مــازالــنــا بعيدين عــن هــذا األمــر. 
مــشــيــرا إلــــى أن تـــراجـــع الــكــتــابــة 
فــي الــقــصــة الــقــصــيــرة والــمــســرح 
في  يصب  التلفزيونية  والــدرامــا 
تراجع الرواية في قطر. واختتم 
األمــور  هــذه  أن  بالتأكيد  حديثه 
وكتاب  مــبــدعــون  فلدينا  ستنتج 
لكنهم يظلون على مستوى البلد 
بنظرائهم  مقارنتهم  يمكن  وال 
األردن  أو  لــبــنــان  أو  مــصــر  فـــي 
أو تــونــس والــمــغــرب والــجــزائــر، 
فعددهم تناسب مع البلد وموقع 

ليس متراجعا  الــروايــة في قطر 
ــيــات والــبــيــئــة  بــالــنــســبــة لــإمــكــان
الــثــقــافــيــة الــمــحــفــزة، ومـــازالـــت 

الرواية موجودة.
مــــن جـــانـــبـــهـــا تــــــرى الــكــاتــبــة 
د.أمينة الهيل أن هناك اهتماما 
بــالــجــوانــب  الــثــقــافــة  وزارة  مـــن 
الــفــنــيــة اإلبـــداعـــيـــة لــــدى الــفــرد، 
وأن هناك أقالما تبشر بالخير، 

لكننا نتمنى أن نشهد زيــادة في 
نــســب الـــقـــراءة والبـــد مــن تنمية 
الــقــراءة لــدى الطالب مــن خالل 
كثقافة  وزرعها  المكتبات  زيادة 
بــداخــلــه مــنــذ الــصــغــر، واإلطـــالع 
على التراث القطري وما يحتويه 
أدبيات، وكل ما يصدر من  من 
قصص، كما أنه على الــوزارة أن 
الــنــاشــئ وتسهل  بــالــقــاص  تــهــتــم 

طباعة إنتاجه في كافة مجاالت 
الكتابة.

وترى الهيل أن الرواية تواكب 
الــعــصــر وفــيــهــا مـــا يــعــكــس واقـــع 
ــنــقــلــة بــيــن الـــواقـــع  الــمــجــتــمــع وال
والحاضر، مشددة على ضرورة 
وإيجاد  بالنشء  االهتمام  زيــادة 
مسابقات  بإقامة  لديهم  حــراك 
وتحليل  ومناظرات  الكتابة  في 
ونــقــد، كما أنــه البــد مــن حــراك 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى اإلنــــتــــاجــــي فــي 
لتشجيع  والــســيــنــمــا  الــتــلــفــزيــون 

الكتاب والروائيين.
ـــقـــول الــــروائــــي  مــــن جـــانـــبـــه ي
ــــروايــــات  ال أن  عــــبــــداهلل  عــيــســى 
الـــســـرديـــة الــرومــانــســيــة والــحــب 
ال تــفــتــح الــمــجــال أمــــام الــقــارئ 
ـــتـــخـــيـــل والـــبـــحـــث  بـــالـــتـــفـــكـــر وال
والمعرفة وإضافة ما هو جديد، 
يتجهون  الروائيين  من  والعديد 
إلى هذا النوع من الروايات على 
وتمنى  مبيعا.  األكــثــر  اعــتــبــارهــا 
أن تــكــون هــنــالــك روايـــــات ذات 
الطابع الخيالي يجمع بين الخيال 
والــحــقــيــقــة ويــحــمــل فـــي طــيــات 
في  الــقــطــريــة.  هويتنا  صفحاته 
الــســنــوات  فــي  اعــتــقــادي سنشهد 
على  قــادرا  جديدا  جيال  القادمة 
أن يأخذ برأي من سبقه ويعلوا 

بها على المستوى الثقافي.
استجابة  الـــروايـــات  أن  وأكـــد 

ــــــطــــــورات االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة  ــــــت ــــــل ل
واالقتصادية والتقنية في الحياة، 
فــهــذه الـــتـــطـــورات والــمــتــغــيــرات 
الكتابة،  لغة  فــي  أثـــرت  التقنية 
ولـــفـــت إلــــى أن الــجــيــل الــجــديــد 

اليوم ال يُقبل على 
الــــروايــــة الــطــويــلــة 
في  الــكــبــيــرة،  أو 
أن  نـــــجـــــد  حـــــيـــــن 
الــغــرب قــد غطى 
كـــافـــة الـــمـــجـــاالت 
واالحـــــتـــــيـــــاجـــــات 
ــــــــقــــــــراء  لـــــــــــــدى ال
فـــــــــــهـــــــــــنـــــــــــالـــــــــــك 
ـــمـــتـــخـــصـــصـــون  ال
األطفال  أدب  في 
والــــروائــــيــــون في 
مــــجــــال الـــنـــاشـــئـــة 
ــكــتــاب  وكــــذلــــك ال
والــــروائــــيــــون في 
الخاصة  الروايات 
فئة  وكل  بالكبار، 
من تلك الروايات 
يتمثل فيها بشكل 
التغيرات  أو بآخر 

والــــتــــطــــورات ســـــواء الــســابــقــة أو 
الـــتـــوقـــعـــات  حـــتـــى  أو  ـــيـــة  الـــحـــال
ولكن  رواياتهم.  في  المستقبلية 
فـــي الـــروايـــة الــعــربــيــة دائـــمـــاً ما 
إلى  موجها  الكتاب  تركيز  يكون 
فــئــتــيــن مـــن ثــــالث فــئــات وهــمــا 

الـــكـــبـــار،  وأدب  األطــــفــــال  أدب 

والتغافل عن أدب الناشئة فليس 

الــروايــات  مــن  القليل  إال  هنالك 

التي تستهدف هذه الفئة.

قاعدة  بناء  عملية  أن  ويؤكد 

ـــيـــس  روائــــــــــيــــــــــة ل

ــــــاألمــــــر الـــســـهـــل  ب

عمل  إلــى  وتحتاج 

ووقـــــــت  دؤوب 

عمل  إلنجاز  كثير 

واحـــد، ومــع نمط 

وتسارعها  الحياة 

وكــــثــــرة األشـــغـــال 

يـــجـــد  ال  لـــــربـــــمـــــا 

الكثير من الكتاب 

الوقت  القطريين 

الــكــافــي لــلــكــتــابــة، 

ولــــــكــــــن هـــنـــالـــك 

يــجــب  وال  أمــــــــال 

هـــذا  يـــنـــقـــطـــع  أن 

األمــــــــــــل. مـــشـــيـــرا 

الروائيين  أن  إلــى 

وحقيقة  قــلــه،  ليسوا  القطريين 

نــحــن نــعــيــش هــــذا الــتــبــاطــؤ في 

الــــمــــجــــال األدبــــــــــي خــــاصــــة مــع 

مــقــارنــتــه بــالــتــطــور الــكــبــيــر على 

والعمراني  االقتصادي  المستوى 

لقطر.

محمد الكواري: كاتب الرواية البد أن يكون على رأس الهرم األدبي

  كتب مصطفى عبد المنعم:

ك��ث��ي��رة ه���ي األم������راض ال���ت���ي ت��ع��ت��ري 
ج����س����د ال����ح����رك����ة ال���ف���ن���ي���ة ف�����ي ق��ط��ر 
التي  والمعيقات  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 
ال ي����زال ي��ب��ح��ث ع���ن ال�����دواء، ول��ك��ن��ه��م 
المشاكل  جميع  ح��ل  أن  جميعا  اتفقوا 
ال��ث��ق��اف��ي��ة بيد  ال��ح��ي��اة  ال��م��وج��ودة ف��ي 
م��ب��ادرات  ال��م��س��ؤول��ي��ن خ��ص��وص��ا وان 
ت��ن��ط��ب��ق دوم����ا من  ي��ج��ب أن  اإلص����اح 
ع���ن���ده���م، ون���ح���ن ف���ي زاوي���ت���ن���ا »م����اذا 
ال��س��ح��ري��ة« التي  ل���و« س��ن��س��ت��خ��دم »ل���و 
الشهير  المسرحي  المؤلف  استخدمها 
اليوم  وسنستخدمها  »ستناالفسكي« 
مع ضيوفنا ونسألهم ماذا لو كنت في 

واق��ع  ت���رون  ال��م��س��ؤول��ي��ة فكيف  م��وق��ع 
ال��ح��رك��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وم���ا ه���ي ال��خ��ط��ط 

المشاكل.. لحل  ستقدمونها  لتي 
وال���ي���وم س��ن��ل��ت��ق��ي ب��ال��ف��ن��ان ال��م��س��رح��ي 
م��ح��م��د ال��ب��ل��م ل��ي��خ��ب��رن��ا م����اذا ل���و ك��ان 
المسرحية  الحركة  واق��ع  عن  مسؤوال 
ف���ي ق���ط���ر ف���م���ا ه���ي ال�����ق�����رارات ال��ت��ي 

. سيتخذها
ڈ كيف ترى واقع المشهد المسرحي 

حاليا؟

المسرحي في تحسن ونستمع  المشهد   -
إلى أخبار سارة وأعتقد أن المشهد الثقافي 
ســيــكــون عــلــى مـــوعـــد مـــع حـــــراك ونــشــاط 
المسرح  عــام  هو   2014 وسيكون  مسرحي 
عــلــى تحقيق هــذا  نعمل  ونــحــن  قــطــر  فــي 
األمـــــر وســيــشــعــر الــجــمــيــع بــحــالــة الــنــشــاط 
الــمــســرحــي هـــذا الــعــام وكــــان مــقــررا لهذا 
تأجل  ولكنه   2013 يكون في  أن  المشروع 
في  خــاللــه  مــن  نسهم  أن  ونتمنى  لـــــ2014 
طــوال  المسرحية  للحركة  الــنــشــاط  إعــــادة 

العام وأال تقتصر على مهرجانين فقط.

ڈ وم������اذا ل���و ك��ن��ت م���س���ؤوال ع���ن ه��ذا 
تلك  لحل  ق��رارات��ك  أول  القطاع؟ فما هي 

المشكات؟
- ســـأحـــرص لـــو كــنــت مـــســـؤوال عــلــى أن 
ما  تماما عن كل  المسرحي  القطاع  يفصل 
الـــوزارة  عــن  ويبتعد  المسرح  عــن  بعيد  هــو 
ويبتعد عن روتين الحكومة وبيروقراطية 
وأن   ، لــأمــام  تعطل سيره  التي  الــقــرارات 
يــكــون لـــه هــيــئــة مــالــيــة مــســتــقــلــة وإداريـــــة 
احــتــرامــي  مــع  كــيــان  أي  تبعية  مــن  تستقل 
ينبغي  وال  متخصصة  هيئة  ألنها  للجميع 

أحــد من غير أهل  أي  بينها  أن يكون من 
االختصاص، فنحن لأسف نعيش حالة من 
للحركة  المزمنة  الماضي  مشاكل  نسيان 
حال  لها  نوجد  أن  يجب  والــتــي  المسرحية 
بناء  على  نعمل  بــأن  األمـــور  حسم  وينبغي 
وتوزيع دور العرض على مدن دولة قطر 
مسرحية  فـــرق  تــأســيــس  وأيـــضـــا  جميعها 
فرقة  كل  تكون  وأن  المختلفة  المدن  في 
مـــجـــهـــزة بـــمـــســـرح مــجــهــز يـــحـــتـــوي عــلــى 
أحــقــق حلمي  وعــنــدمــا  كــرســي،  خمسمائة 
جميع  حـــل  ســيــتــم  مستقلة  هــيــئــة  بــإيــجــاد 

المشاكل وساعتها سننشيء معهدا للمسرح 
وأنــا  األكاديميين  مــن  جيل  إليــجــاد  يهدف 
كثيرا في  تسهم  روابـــط وعــالقــات  عــنــدي 
المتخصصين  واستقطاب  األمر  هذا  نجاح 
مـــن داخــــل قــطــر وخــارجــهــا لــيــكــونــوا نـــواة 

لمعهد فنون مسرحية.
إذا ما تم  ڈ وهل سيطرأ تحسن سريع 
تنفيذ ما ذكرت؟ وماذا لو لم يتم تنفيذ ما 

تحلم به؟
فقط  ليست  كــثــيــرا  ستتحسن  األمــــور   -
مسرحيا وإنما دراميا فسيكون حالنا أفضل 
الــتــلــفــزيــون واإلذاعــــــة فالهيئة  فــي مــجــال 
ســتــوجــد حـــالـــة مـــن الــــحــــراك وســـتـــتـــزاوج 
األفكار والخبرات وسيكون هناك جيل من 
الشباب الذين يعملون طوال الوقت ولديهم 
أعماال  يقدموا  أن  بها  يستطيعون  خــبــرات 
العالم، أما  مميزة وينافسون على مستوى 
اذا لم يتم تنفيذ ذلك فربما يتأخر كثيرا ما 

نصبوا إلى تحقيقه في عالم المسرح .

محمد البلم :

سأفصل المسرح عن أي كيان حكومي

عيسى عبداهلل: 
سنشهد قريبًا 

جياًل جديدًا قادرًا 
على االرتقاء 

بالرواية 

د.أمينة 
الهيل: البد 
من تنمية 

القراءة لدى 
الطالب
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نوادر الشعوب

من نوادر جحا
سأله رجل أيهما أفضل يا جحا.. 

المشي خلف الجنازة أم أمامها؟

فقال جحا: ال تكن على النعش وامش حيث شئت

)القيم الميدياتيكة(
لقد اتصلت حياة الفرد اليوم اتصاالً 
ال فكاك منه بوسائل اإلعام واالتصال 
ال��ّرواب��ط  تفّكك  ح��ّد  إل��ى  اإللكترونّية 
ال��ح��م��ي��م��ّي��ة، األس����رّي����ة واالج��ت��م��اع��ّي��ة 
م��ع ظهور  نعتقد،  ك��ّن��ا  ال��ت��ي  األخ����رى 
في  ب��دأت  قد  بالفعل  أّنها  التلفزيون، 
واالت��ص��ال  اإلع���ام  فوسائط  التاشي. 
الموغلة في التطّور والتغّير، أصبحت 
استثناء،  دون  م��ن  حياتنا  ك���ّل  تغمر 
وظ��ل��ت ت��م��ث��ل ال��م��ج��ال ال��ن��ش��ط ال���ذي 
والمجتمع.  ال��ف��رد  ح��ي��اة  منه  تتشّكل 
والسبب في ذلك ليس التطّور التقني 
في حّد ذاته، إّنما إفرازات هذا التطور 
بروز سلوكيات جديدة،  المتمثلة في 

وقيم جديدة، ونظرة جديدة للعالم.
ل���ق���د أت�����اح�����ت ت���ق���ن���ي���ات االت����ص����ال 
ال���ح���دي���ث���ة ل���إن���س���ان م����ج����االً أرح����ب 
ل��إب��داع،  ل��ل��ت��ب��ادل،  ل��إن��ت��اج،  للتفكير، 
ول��م يكن ه��ذا متاًحا في  ل��ل��ت��واص��ل.. 
ب��ال��ّص��ورة  التقليدّية  ال��وس��ائ��ل  ح��ض��ور 

التي نشهدها اليوم.
نصنع  جديدة  منظومة  نعيش  إّننا 
م��ن خ��ال��ه��ا زم��نً��ا ج���دي���ًدا، ه���ّو زم��ن 
ال��وس��ائ��ط اإلع��ام��ّي��ة واالت��ص��ال��ّي��ة، أو 
م���ا ن��س��ّم��ي��ه ب���ال���ّزم���ن ال��م��ي��دي��ات��ي��ك��ي، 
إحالة إلى كلمة :« ميديا » التي تعني 

الوسيط أو وسيلة اإلعام.
وال����زم����ن ال��م��ي��دي��ات��ي��ك��ي ه�����ّو ف��ي 
نحّققه  ال����ذي  ال���زم���ن  األّول  ال��م��ق��ام 
ف���ي ِص��ات��ن��ا ال��م��س��ت��م��ّرة م���ع وس��ائ��ل 
منتجين  بوصفنا  واالت���ص���ال  اإلع����ام 
أن  ي����ع����دو  وال  وال���م���ض���ام���ي���ن  ل��ل��ق��ي��م 
في  العتمادنا،  وسائطًيّا  زم��نً��ا  يكون 
والتفاعل،  والتواصل  والتفكير  اإلنتاج 
لقد  واالت��ص��ال.  اإلع���ام  تقنيات  على 
االجتماعي، في  الفرد  أصبحت حياة 
لألنظمة  ق��ري��ن��ة  ال���ي���وم،  مجتمعاتنا 
ال��ّرق��م��ّي��ة، وم���ن ال ح��ض��ور ل��ه ال��ي��وم 
��ا..ب��ل  له رم��زيًّ الشبكة، ال وج��ود  على 
الّرقمي  النظام  البشر، في معجم  إّن 
الجديد، ينقسمون إلى قسمين: قسم 
ال��ف��ئ��ات ال��ت��ن��اظ��رّي��ة، وق��س��م ال��ف��ئ��ات 
الّرقمّية. فأمّا الفئات التناظرّية فهي 
التي ال تملك حضوًرا ّما على الشبكة، 
التواصل  أنماط  تكريس  في  وتستمّر 
ال��ت��ق��ل��ي��دي. وأّم�����ا ال��ف��ئ��ات ال��ّرق��م��ّي��ة، 
غير هذا  ف��ي  عنها  ع��ّب��رن��ا  ال��ت��ي  فهي 
ال���س���ي���اق ب��ال��ف��ئ��ات ال��م��ن��دم��ج��ة ال��ت��ي 
تحّقق حضورها الفعلي من حضورها 
ال��ّرق��م��ي ف��ي وج��وده��ا ع��ل��ى الشبكة. 
العالم  ان��خ��راط  التقسيم  ه���ذا  وي��ف��ي��د 
في منظومة جديدة للتفكير واإلنتاج 
الّرقمي  الوجود  من  تجعل  والتواصل 

الخاصّية األولى للوجود بشكل عاّم.
الّزمن الميدياتيكي هّو في المقام 
بوصفنا  يحتضننا  الذي  الّزمن  الثاني 
م��ت��اب��ع��ي��ن، م��س��ت��ه��ل��ك��ي��ن ل��ل��ّص��ن��اع��ات 
اإلع����ام����ّي����ة ال���م���ت���دّف���ق���ة ب�����أق�����دار ل��م 
يشهدها تاريخ صناعة المضامين. كّل 
للزمن من خال  تمّثله  ينتج  مجتمع 
األنشطة المختلفة التي يقوم بها. في 
منظومة  ت��ق��وده  مجتمع  ك��ل  المقابل 
التي  ال��ق��ي��م  أي  الميدياتيكّية،  ال��ق��ي��م 
نطاق  على  وتسّوقها  الميديا  تصنعها 
جماهيري واسع، تقوده إلى بناء تمّثله 
طبائع  ن��ف��ه��م  أن  أردن�����ا  وإذا  ل��ل��ّزم��ن. 
أنشطته  أن ندرس  ينبغي  ّما،  مجتمع 
ي��ع��ي��ش��ه. مجتمعنا  ال����ذي  ال���زم���ن  ف���ي 
عندما  أك��ث��ر  نفهمه  أن  ي��ج��وز  ال��ي��وم 
نحّقق في األنشطة التي تؤّثث أوقاته 
والفعل  يحّققه.  ال��ذي  الفعل  ون��درس 
هو  الّسياق،  ه��ذا  ضمن  تقديرنا،  في 

صلة المجتمع بوسائط عصره.
جامعة قطر 

ميديا تك

يرصدها: د. عبداهلل الزين الحيدري

العدد فنان قــام بــدوره  ضيفنا هــذا 
لسنوات  القطرية  الفنية  الحركة  تجاه 
أو  السينما  أو  المسرح  طويلة سواء في 
العديد  في  تكريمه  فكان  التليفزيون 
من المحافل هو ثمرة جهوده، وربما 
األعمال  فــي  تــواجــده  قلة  سبب  يرجع 
على  الكيف  فضل  ألنــه  الحالية  الفنية 
حــســاب الــكــم. إنـــه الــفــنــان عــلــي حسن 
الــــذي انــتــزع االعـــتـــراف بــالــمــســرح في 
ــنــيــات ومــــــازال  ــيــنــيــات والــســبــعــي الــســت
إصـــالح  فـــي  دوره  لــلــفــنــان  أن  يــقــتــنــع 
الــحــركــة الــفــنــيــة جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
الــمــســؤولــيــن، وفـــي هـــذه الــحــلــقــة من 
قــصــة عــمــل يــأخــذنــا عــلــي حــســن معه 
إلـــى عــالــم الــذكــريــات مــن خـــالل أول 
فيلم سينمائي قطري بعنوان »الشراع 
الحزين« الذي اختار الحديث عنه لما 
أنه  خــاصــة  الفني،  تاريخه  فــي  يمثله 

شهد بداياته الفنية األولى.
حسن  علي  الفنان  عّبر  البداية  فــي 
فيلم  أول  في  بالمشاركة  عن سعادته 
روائــــي قــطــري قــصــيــر وهـــو »الــشــراع 

الــحــزيــن« وكــذلــك أول 
فــيــلــم روائــــي طويل 

وهو فيلم »عقارب 
الــســاعــة«، مــؤكــًدا 

أن ذلك يُعد شرًفا ألي فنان حيث إن 
وستكتب  لها  سيؤرخ  المشاركات  تلك 
بـــــحـــــروف مـــــن ذهـــــــب فـــــي الـــســـجـــل 

السينمائي القطري.
يـــــقـــــول الــــفــــنــــان عــــلــــي حــــســــن أن 
مشاركته في صناعة أول فيلم قطري 
أنه خاض  له خاصة  كان شرفا كبيرا 
بــدايــة حياته  فــي  وهــو  التجربة  هــذه 
باكورة   1974 عام  شهد  حيث  الفنية، 
إلى  السينمائي حين خرج  قطر  إنتاج 

بعنوان  روائــي قطري  فيلم  أول  النور 
»الشراع الحزين« موضحاً أن من قام 
بإنتاجه حينها وحدة األفالم التسجيلية 
بــتــلــفــزيــون قــطــر، وكــــان الــفــيــلــم من 
تأليف رمضان خليفة، وإخراج محمد 
بين  العالقة  حــول  قصته  وتـــدور  نبيه 
اإلنـــســـان الــقــطــري والــبــحــر مــن خــالل 
أسرة قطرية ارتبط مصيرها بالبحر، 
والـــــذي مــثــل امــــتــــداداً لــحــيــاة اإلنــســان 
ــــوه إلــى  الــقــطــري ومـــصـــدر رزقـــــه، ون

الفضية  بالجائزة  فــاز  الفيلم  هــذا  أن 
في  شاليمار  مهرجان  في   1978 عــام 

باكستان.
تلك  على  حسن  علي  الفنان  ويعلق 
الــســيــنــمــائــيــة قـــائـــاًل أن ما  االنـــطـــالقـــة 
هناك  تكن  لــم  أنــه  البداية  تلك  يعيب 
ـــاج األفــــالم  ـــت اســتــراتــيــجــيــة حــيــنــهــا إلن
الــســيــنــمــائــيــة حــيــث كـــان الــتــركــيــز كله 
المسلسالت، والدليل  إنتاج  منصب في 
يستمر  لم  السينما  إنتاج  أن  ذلــك  على 

ولم يكتمل مشوارها، كما كان تركيز 
الفنانين أنفسهم على المسرح والدراما 
في  تحقق  كــانــت  والــتــي  التليفزيونية 
هذا الوقت نجاحات كبرى وأهمها أنها 

استطاعت أن تجذب إليها الجمهور.
وعن دوره في فيلم الشراع الحزين 
يــقــول الــفــنــان عــلــي حــســن: كــنــت أقــوم 
البحر  يعشق  الــذي  العجوز  الجد  بــدور 
والـــفـــيـــلـــم يــجــســد ثـــالثـــة أجــــيــــال لــكــن 
الــتــركــيــز الـــدرامـــي كـــان مــنــصــبــاً على 
النفسي  الــصــراع  مــن حيث  الــجــد  دور 
الكبير الذي يدور بداخله ويبرز الفيلم 
فــي حياة  كـــان مهما  الــبــحــر  أن  كــيــف 
القطريين كونه كان جزءا أساسيا من 

حياتهم.
التي قابلته  الــمــواقــف  وعــن أطــرف 
حسن  علي  يقول  الفيلم  تصوير  أثــنــاء 
رغم صغر عمري حينها إال أنني كنت 
أقـــوم بـــدور الــجــد ولــذلــك فقد تطلب 
أظهر  لكي  المكياج  إلــى  اللجوء  األمــر 
فــي هيئة الــرجــل الــعــجــوز، فــضــالً عن 
التي  اإلكــســســوارات  لبعض  استخدامي 
تؤهلني ألداء هذا الدور، وعند تصوير 
الوكرة عبر  المشاهد على شاطئ  أحد 
أحد األشخاص بسيارته، وجذبه هيبة 
الرجل الكبير )الجد( فنزل من سيارته 

وترجل نحوي ليسلم علي ويقبلني على 
رأسي دون أن يعلم أننا نقوم بتصوير 
فــيــلــم ســيــنــمــائــي وبــعــد أن فــعــل ذلــك 
المخرج  فــاجــأه  الجميع  ذهـــول  وســط 
أنه  الــرجــل  انتبه  وهنا  »أكــشــن«  بقول 
في موقع لتصوير أحد األفالم فضحك 
الــرجــل مما وجــده  وأنــدهــش  الجميع، 

يحدث.
وفــــي خــتــام حــديــثــه تــمــنــى الــفــنــان 
سينما  صناعة  على  العمل  حسن  علي 
بــســخــاء،  الــصــرف عليها  يــتــم  قــطــريــة 
الفتاً إلى أن الجمهور القطري بحاجة 
إلـــى أن يـــرى مــشــاكــلــه وقــضــايــاه على 
شاشة السينما خاصة أنه تعّلق بالسينما 
التقنيات  مــنــذ فــتــرة كــبــيــرة وأبــهــرتــه 
األمريكية  السينما  استخدمتها  الــتــي 
التي  للموضوعات  فيها  افتُقد  ولكنه 
تخص مجتمعه حيث قّدمت قضايا ال 
تتماس مع وجدان المشاهد العربي إال 
أنها أبهرته بتكنولوجيا غاية في الدقة 
واإلبداع، وقال: أتمنى أن يتاح للسينما 
الــقــطــريــة تــلــك اإلمـــكـــانـــيـــات الــتــقــنــيــة 
يــرافــقــهــا مـــوضـــوعـــات تــهــم الــمــواطــن 
الــمــعــادلــة  الــقــطــري مــن أجـــل تحقيق 
الصعبة التي تتلخص في الجمع ما بين 

اإلبهار والموضوع.

الفنان علي حسن:

ڈ   لقطة من الفيلم القطري »عقارب الساعة«

قصـة

ـل
ـم

عـ

أمل المفتاح :

أتمنى إفراز جيل واٍع بالسينما

نجـــم
 عـــــلى 

الطريق

    كتب - مصطفى عبد المنعم :

الـــمـــخـــرجـــة الـــشـــابـــة أمــــل الــمــفــتــاح 
أكاديمية  فــي  النهائية  بالسنة  طــالــبــة 
الفيلم  تـــدرس مـــادة  أنــهــا  قــطــر أوضــحــت 
فــي الــمــدرســة، وتــتــعــلــم فــيــهــا كــيــف تقدم 
ــا لــلــتــعــلــيــم، وقــــد قــدمــت  ــًي ــًمــا تــجــريــب فــيــل
 split بعنوان  وثائقًيا  فيلًما  الماضي  العام 
تــنــاولــت  الــثــانــيــة«  مــن  أو«جـــــزء   second
وقد  قطر  في  الطرق  حــوادث  قضية  فيه 
 Thimun film مهرجان  في  به  شاركت 
بقطر،  نورثويسترن  جامعة  في   festival
الذي يشارك فيه عدد من طلبة المدارس 
األخـــــرى وطــلــبــة مـــن خــــارج قـــطـــر، وقــد 
الفيلم لجوائز  فازت خالله بجوائز ورشح 
للتفكير بجدية  الذي دعاها  األمر  أخرى، 

في أن تدخل عالم صناعة األفالم.
وأوضــحــت الــمــفــتــاح أن مــؤســســة الــدوحــة 
لــــأفــــالم ســـاعـــدتـــهـــا مـــنـــذ الــــبــــدايــــة وهـــم 

الــمــوهــبــة،  تنمية هـــذه  فــي  مــن شــجــعــوهــا 
ـــد مــن  ـــعـــدي وقــــالــــت إنــــهــــا شــــاركــــت فــــي ال
أقامتها  التي  والتعليمية  التدريبية  الــورش 
المؤسسة ما أضاف لها خبرة في المونتاج 

واإلخراج. والتصوير 
في  فيلم  صناعة  دورة  فــي  شــاركــت  وقــد 
كيفية  خالله  تعلمت  وبالفعل  أيــام  سبعة 
كــتــابــة الــســيــنــاريــو وكــتــبــت فــيــلــم »الــكــرة« 
الذي شاركت من خالله في برنامج »صنع 
في قطر« ضمن فعاليات مهرجان أجيال 
كل  بإعجاب  الفيلم  حظي  وقد  السينمائي 

من شاهده.
تستمر  أن  في  أملها  عن  المفتاح  وأعربت 
إبــراز  أجــل  األفــالم من  في مجال صناعة 
الجمالية في دولة قطر، وأكدت  الجوانب 
أنــهــا تــتــمــنــى أن تــقــوم بــعــمــل فــيــلــم روائـــي 
طــويــل مــدتــه ســاعــتــان وتــبــرز مــن خــاللــه 
ـــمـــوروث الــقــطــري والـــعـــادات  جــمــالــيــات ال
العالم  ليعلم  الجميلة،  العربية  والتقاليد 

كــلــه أن دولـــة قــطــر بــهــا صــنــاع وصــانــعــات 
أفـــالم لــديــهــم الــقــدرة عــلــى تــقــديــم أعــمــال 
كـــــل مــن  تـــبـــهـــر  أن  تـــســـتـــطـــيـــع  تـــنـــافـــســـيـــة 

يشاهدها.
الــمــفــتــاح نصائح  الــمــخــرجــة أمــل  ووجــهــت 
أنه من  السينما  المهتمين بصناعة  للشباب 
الواجب عليهم أن يبحثوا عن األماكن التي 
تــوفــر لــهــم الــدعــم الــــالزم والــتــدريــب على 
األفالم بشكل علمي وهي مؤسسة  صناعة 
ألنها  حزينة  إنها  وقالت  لأفالم،  الدوحة 
الــمــؤســســة وال تجد  أنــشــطــة  فـــي  تـــشـــارك 
قطريين حريصين على المشاركة في مثل 
إيجاد جيل من  أن  وأكــدت  البرامج،  هذه 
لديهم وعي ودراية بصناعة  الشباب ممن 
تُعتبر  التي  المهرجانات  من  أهم  السينما 
العالم  لتعريف  أيًضا  وهاًما  ضروريًا  أمًرا 
أن  على  أصــرت  لكنها  القطرية  بالسينما 
إيــجــاد جــيــل لــديــه وعـــي ودرايــــة أهـــم من 

الحالية. الفترة  في  المهرجانات 

»الشـراع الحزين«..
انطالقة سينمائية لم تستمر

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���ال���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��ال  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��ال��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��ال��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

مايكل أنجلو 
الفنية األثر  رسام ونحات ومهندس وشاعر إيطالي، كان إلنجازاته 

األوروبية  الفنية  المراحل  وخالل  عصره  ضمن  الفنون  محور  على  األكبر 

الالحقة.

بالفن مما دفعه  الموضوع األساسي  اإلنسان  أنجلو أن جسد  اعتبر ميكيل 

جميع  إن  حتى  المختلفة.  البيئات  ضمن  وتحركاته  الجسد  أوضاع  لدراسة 

فنونه المعمارية كانت والبد أن تحتوي على شكل إنساني من خالل نافذة، 

جدار، أو باب.

ــمــا يـــا انـــســـكـــاَب الـــَقـــْطـــِر مـــن ِديــــــِم الــَسّ

ـــــّب مــــن وجـــــــٍد َهــمــى مـــثـــل دمـــــــِع الـــــَصّ

ــــــَك لـــيـــتـــُه ــــــخــــــَر انــــــِصــــــبــــــابُ ــــــَصّ ــــــَن ال ــــــّي ل

ـــــُل مـــثـــلـــمـــا ــــــعــــــِض يـــــفـــــَع بـــــــُقـــــــلـُــــــوِب الــــــبَ

alasmai55@ محمد السادة

صـــــــّبـــــــا الـــــــــــــمـــــــــــــزن  صـــــــــبـــــــــبـــــــــَت  إن 

ـــــا ـــــب ـــــل هـــــــــــب ِرضــــــــــــــــــــــــــاَك الـــــــــــيـــــــــــوم َق

يــــــشــــــكــــــو األوراِق  ذابــــــــــــــــــــــــــــل 

مـــــــــــن جـــــــــــفـــــــــــاِف الــــــــــــــــــــــــــــّروِح جــــــدبــــــا

Pianist @iPianist بيانست

مــطــالِــُعــهــا حــــانــــت  إذا  الـــــّنـــــُجـــــوُم  تــــلــــَك 

ــــِل أقـــبـــاســـا ــــي ــــّل ـــهـــا فـــــي ســـــــــواِد ال ـــهـــتُ شـــّب

alasmai55@ عبداهلل السادة

ـــدو لـــجـــفـــٍن ضــــنــــاُه الـــســـهـــُد حـــارســـًة ـــب ت

ـــبـــراســـا ــــــبــــــدر ن ــــســــاً وال تـــــغـــــدو لـــــــُه مــــؤن

alasmai55@ محمد السادة

مساجلة 
على تويتر

من التراث الشعري القطري

عام  حوالي  الدوحة  في  ولد  بوشرود  سبت  الشاعر 

ثم  الــلــؤلــؤ  عــلــى  الــغــوص  فــي  بالبحر  اشــتــغــل  1٨٨2 م. 

الكثير  قال  النصر،  بن عبداهلل  السيد نصر  اشتغل مع 

النزر  إال  منها  يبق  ولــم  ولكنها ضــاعــت  األشــعــار  مــن 

اليسير وذلك ألنه لم يدون أشعاره. له مساجالت مع 

بومطر  والشاعر  الروقي  الشاعر  أمثال  الشعراء  بعض 

غدير المناعي والشعر سعيد بن سالم البديدوغيرهم. 

توفي في الدوحة حوالي سنة 1٩57 م.

يقول شاكياً للشاعر سعيد بن سالم البديد:

هـــــاض الـــــغـــــرام بـــفـــكـــرتـــي واســـــتـــــدارا

مـــســـدود الـــّشـــعـــر  بــــه  دوالٍب  فــــّريــــت 

ـــــارا ـــــن ــــه قــــــــــدٍر بِ ظــــــل يـــــتـــــجـــــالَـــــْد شــــب

ـــر مـــوٍج الِحــَقــه مــن الــهــوى زود أو ِزِف

أبـــــكـــــي زمـــــــــــاٍن َمـــــــــْر شــــبــــه الــــّنــــهــــارا

لــــيــــٍل مـــــّر والــــعــــالــــم رقــــود أو طـــيـــف 

أحــــــن مـــــن ُجـــــوفـــــي َحـــنـــيـــن الـــــحـــــوارا

أحـــــن مــــا بـــيـــن الـــِفـــريـــقـــيـــن مـــطـــرود

ــــعــــذارا صـــبـــحـــّيـــة الـــجـــمـــعـــة نــــظــــرت ال

بــــيــــٍض خــــراعــــيــــٍب كـــســـاهـــن الـــجـــعـــود

ســـكـــارى ســـالمـــي  رّدوا  مــــا  ســـّلـــمـــت 

ـــو حـــاقـــرّنـــي بــمــقــصــود مـــــدري ســحــا ل

لــــو يـــحـــســـبـــون الـــشـــيـــب نــــقــــٍص وعـــــارا

َملهود الّرحل صار  وهديب من سوق 

تــــــنــــــتــــــدارى ِحــــــــشــــــــِمــــــــٍة  ـــــــــــوال  ل اهلل 

ال شـــق ثــــوب الـــســـتِـــْر واصـــيـــر مــقــرود

َعــّرضــتــنــي يــا فــريــج درب الــخــطــارا

وأنــــا عــن الــبــيــض الــرعــابــيــب مــصــدود

عــّرضــتــنــي واّرثــــــت بــالــقــلــب نـــارا

ـــثـــر دود ـــت ـــيـــت جــــــرٍح بــــالــــٍي وان واحـــي

يــــا ســعــيــد يــــا راســــــي مــــن الـــفـــكـــر دارا

ـــه الـــعـــود ـــي غـــــدا كـــّن لــــك بــشــتــكــي حـــال

أســـــبـــــاب مـــــا بـــــي البـــــســـــات الــــخــــمــــارا

ـــمـــّر مــمــرود الـــلـــي ســقــونــي حــنــظــِل ال

ـــــارا يــــــامــــــا جــــنــــيــــنــــا كـــــــاعـــــــبـــــــاٍت خـــــي

يــــوم الـــهـــوى ومـــالعـــج الـــغـــي مــصــيــود

ــــاب يــــــوم لِــــمــــارى أثـــــّنـــــي عـــلـــى الــــصــــّب

بالّزود الحق  عطى  المجلس  ـــْر  َديِّ في 

ــــبــــارى ــــٍن تِ ــــي ــــارت ــــــي ت َجــــــْتــــــِك األســــــاِم

ــَشــر مــا لــهــن زود واحــــد مــع خــمــســة َع

ِســـبـــٍع مـــن الــبــصــرة قــنــص لـــه حــبــارى

جــابــه لــنــا الـــجـــاّلب فــي قــفــص عنقود

صـــــــــالة ربـــــــــي عـــــــد مـــــــا طـــــيـــــر طـــــــارا

عــلــى شــفــيــع الــــّنــــاس فـــي يــــوم مــعــهــود

حزن الرحيل 

قصيدة : محمد الســـادة

لـَـُه الــوصــاُل  يُــرجــى  لـِـَمــن  الحنِيِن  فيُض 

ـــــــِدي ــــــــٌم أَبَ ِحـــــيـــــُل َفـــــُحـــــزٌن دائِ أَمــــــا الـــــَرّ

ــِقــَيــْت ـــوِق مــا بَ ـــَشّ ــــَلّ ُحـــــُروِف ال ــُت ُك دفــن

الــّنــوى تقتاُت ِمــن َكبِِدي ســوى ُحـــروِف 

َوَرَدْت إِْن  ــَب  ــل ــَق ال ـــاُت  كـــري ـــِذّ ال ـــُت  ـــَفـــتِّ تُ

ـــِد ـــَم ـــَك ــــــاألَحــــــزاِن وال وتـَــــمـــــزُج الـــــَفـــــرَح بِ

ــُعــُه ـــهـــراً فــــاَض َمــنــبَ ــــوَق نَ وتَـــســـُكـــُب الــــَشّ

ـــــِد هــيــهــات لـــلـــّشـــوِق يُـــحـــِيـــي َرقــــــــَدَة األبَ

ـــُعـــُه ـــــِر لـُـــــــُبّ الــــِفــــكــــِر َمـــنـــبَ ـــــذُكّ ـــــتَّ بَــــــــوُح ال

ِفي القلِب يَسِري وِفي األَعــراِق والَجَسِد

َهــوًى بعَض  الــنــاِس  بيَن  الــّتــَقــلُّــُب  يُجلِي 

ــيــَن لــكــن لــيــَس ِمـــن َخــلَــِدي عــنــَد الــُمــِحــبِّ

ً ـــفـــكـــري دائِــــمــــاً أبــــدا ِذكــــــرى هــــواُهــــم بِ

ــيــاِت ِفــي ُخـــَدِدي أَطــيــاُفــُهــم تــســُكــُن الــَطّ

لِــي مالِمُحُهم تَــبــُدو  البعِض  أوُجـــه  ِفــي 

ــــــِرِد ــــــٍم َغ ــــُفّ َصــــداهــــم ِمـــــن َف ــــِش واســــت

إِذا مـــا هـــــَبّ عــطــرُهــُم الـــّنـــِســـيـــِم  وِفـــــي 

ـــــِدي ـــــد َدنـــــــوا مـــّنـــي َمـــــنـــــاَل يَ كــــأَّنــــهــــم َق

ـــْت ـــلَ ـــِذيـــِذ الــــَوصــــِل َقــــد َرَح ـــلَ يـــا ِحـــقـــبَـــًة بِ

ــــــاِم ُمــنــَفــِصــِد ـــرٍح مــــَدى األَي ـــُج جـــــاَرْت بِ

ـــــّرْت َخـــّلـــَفـــْت ُحــلـُـمــاً ـــرِق َم ـــبَ َكـــومـــَضـــِة ال

ـــبـــِر والـــَجـــلـَــِد ْت ِحـــبـــاَل َجــمــيــِل الـــَصّ َقـــــــَدّ

ــهــِر أعــُظــَمــُه ُســقــيــا لِـــَرمـــٍس َحــــوى بــالــُطّ

ـــــُه ِمــــن واِحـــــــٍد َصـــَمـــِد ـــِجـــنـــاُن لَ َعـــســـى ال

الشعراء القطريون كان بعضهم يقول الشعر على الرغم من أميته وعدم إلمامه 
بالقراءة والكتابة فتضيع قصائده أدراج الرياح، إال أن الكثير منهم كان على دراية 
بالقراءة والكتابة وفك الخط فقد كانوا يتعلمون القرآن ويقرأونه في الكتاتيب 
ويكتبونها  أشعارهم  يدونون  فكانوا  والكتابة  بالخط  معرفة  ذلك  أكسبهم  وقد 
بالنسبة  ارتفاع ثمنها  أو  األوراق  إال أن االحتفاظ بها مثل مشكلة أخرى فندرة 
لبعض الشعراء وشظف العيش وعدم القدرة على توفير الحبر واألقالم واألوراق 
عناء  ذلــك  الــريــاح. سبب  أدراج  تضيع  األشعار  من  الكثير  جعل  حفظها  وأماكن 
وبالتراث  الخصوص  وجه  على  بالشعر  المهتمون  المعاصرون  الباحثون  واجهه 
على وجه العموم. فالباحثون الجادون يقومون بزيارات ميدانية ألماكن الشعراء 
والشخصيات كأماكن والدتهم ومعيشتهم وأماكن تنقلهم وااللتقاء بشخصيات 
قريبة منهم سواء من أبنائهم أو أحفادهم وتدوين المعلومات عنهم بشكل دقيق 
الباحثين  إلــى  تصل  التي  الرقاع  إليهم. بعض  تــرد  التي  المعلومات  من  والتأكد 
تكون قد اهترأت ومسح بعض حروفها وأحياناً لم يبق منها إال بعض الحروف 
من  إلــى  الــرجــوع  ذلــك  فيتطلب  النص  معرفة  فــي  صعوبة  يمثل  مــا  والكلمات 
عاصرهم من الشعراء أو أحفاده والتحقق قدر اإلمكان من ذلك النص خاصة إذا 

كانت به كلمات قليلة االستخدام في عصر الباحث.
القرن  نهاية  ففي  مراحل  بعدة  مر  الماضيين  القرنين  في  القطري  الشعر 
التاسع عشر كانت األوزان الشعرية في الشعر العامي قريبة التطابق مع األوزان 
تكثر  وكــانــت  أحــمــد  ابــن  الخليل  وضعها  الــتــي  الفصحى  القصيدة  فــي  الشعرية 
قصيدة القافية الواحدة وهي حرف الروي في الشطر الثاني من البيت الشعري 
فقد كانت القصيدة تبدأ بالبكاء على األطالل ويكون الشطر األول والشطر الثاني 
البيت األول في القصيدة واحــداً أي في العروض والضرب ) العروض هي  من 
الشطر  األخــيــرة من  التفعيلة  هو  والــضــرب  األول  الشطر  األخــيــرة من  التفعيلة 
الثاني، ويسمى ذلك التصريع ثم تكون قافية أبيات القصيدة الباقية في الضرب 
فقط دون العروض ويسمى ذلك التشطير ( كقول الشاعر خميس بن جاسم بن 

خميس الفياض:
)أذكر في زمان اللي وزاني ومن يفكر رأى قاصي وداني(

)ومن ال يعترف باللي وزى به من اإلحسان لو كلمة إحساني(
)ومن يبذر بقاع العذب حسنى جنى األمداح أثمار المجاني(

القصيدة شكلها  أخــذت  أن  إلى  القطري  الشعر  في  التطور  تتالت مراحل  ثم 
المعروف وهو القافيتان حيث يكون الشطر األول بقافية والشطر الثاني بقافية 

أخرى، يقول الشاعر سعد بن راشد بن حسن المطاوعة الكواري:
) يا هال بك عد هدٍب من جريد أو عدد ما هّل من نّو السحاب (
) بالّنديب اللي لفاني من وديد من فهيم العلم من طّيب َجناب (
) راع قلبي واشتعل فيه الوقيد يوم شفت طروشكم عجٍل نداب (

أصبح  بــل  القافيتان  وهــو  الــنــوع  بهذا  تقيدوا  الشعراء  أن  يعني  ال  ذلــك  أن  إال 
المجال أمامهم أكثر رحابة في اختيار القصيدة والقافية.

»كتاب خصائص التراكيب«
في كتاب خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني ألبي 

موسى، محمد محمد:

أال يا صبا نجد متى هجت من نجد لقد زادني مسراك وجد على وجد

أإن هتفت ورقاء في رونق الضحى على فنن غض النبات من الرند

بكيت كما يبكي الوليد ولم تكن جليدا وأبديت ما لم تكن تبدي

وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمل وأن النأي يشفي من الوجد

بكل تداوينا فلم يشف ما بنا على أن قرب الدار خير من البعد

الكالم على طريقة المخاطب في قوله: »بكيت كما  الشاعر يجري  تجد 
يبكي الوليد«، وقد أراد نفسه، وفي البيت اآلخر يقول: »بكل تداوينا فلم يشف 
ما بنا«، واضــح أن البيت يضعف لو قــال: بكل تداويت وأجــراه على أسلوب 
الخطاب، ألنه يصف ما يجده مع هذا الدواء الذي زعموا أنه يشفي من الوجد 
فلو أجراه على طريق الخطاب لكان كأنه يقول لمخاطبته: إنك لم تشف من 
الوجد بعد تجربة الدواء، والوجد داء السرائر المضمرة ال يحس به علة، وشفاء 
التكلم هنا يقوي صدق الخبر، ومن هنا كان  إال من يعاني لواعجه، طريق 
الخطاب هو أسلوب البيت األول: ألنه عتاب على بكاء، وأشجان أثاره هتاف 
أإن  قــال:  أنه  الباكي في مثل هذا ما هو شائع، ويالحظ  الحمامة، وعتابك 
هتفت ورقاء فأدخل همزة اإلنكار على السبب الذي هو هتاف الورقاء، ولم 
يقل أبكيت ألن هتفت ورقــاء، ألنه ال ينكر عليه البكاء، فله أن يبكي أحبابه 
وذلك ال ينكر، وإنما المنكر أن يسلم نفسه لما يحيط به من كل ما يعين على 
تذكر أيامه الخوالي، ألنه ما دام كذلك فلن يرقأ له دمع، وكأنه ال يطلب منه 
التجلد وعدم البكاء، ألنه يعلم أن ذلك مما ال سبيل إليه، وإنما يطلب منه قدًرا 
من التماسك يحفظ به نفسه، فال يندفع اندفاع الطفل في بكائه لهتفة حمامة 

أو لمعة برق، وهذا معنى جليل يذهب كله لو قال: أبكيت.
المالءمة  ينكشف لك ضــرب من  تنظر نظرة دقيقة  أنــك حين  والمهم 
الدقيقة الجليلة بين المعنى والطريق المعبر عنه، وإياك أن يقع في وهمك 
أنني أقول: إن في قوله: بكل تداوينا، التفاتا، من الخطاب في قوله: بكيت، 
األبيات شاهدا على غير ذلــك، وسقته شاهًدا على ما يمكن أن  ألني سقت 
يقع فيه الباحث من خطأ إذا أخذ برواية واحدة في الشعر في العصور التي 
أشرنا إليها. فهذه األبيات وردت بهذا الترتيب المذكور في حماسة أبي تمام، 
وفي دوان ابن الدمينة ذكر قوله: وقد زعموا أن المحب إذا دنا، وما بعده، 
قبل قوله: أال يا صبا نجد بخسمة أبيات، وفي ذيل األمالي قوله: أال يا صبا 
البدور نرى قوله: أال يا صبا نجد، وقوله:  نجد البن الطثرية، وفي مطالع 
بكيت كما يبكي، وقوله: وقد زعموا، وقوله: وبكل تداوينا، منسوبا كل ذلك 
إلى ابن الطثرية، وفي مسالك األبصار قوله: وقد زعموا وما بعده، منسوب 
لقيس بن الملوح وغير ذلك مما ال نستقصيه، وهذا هو الذي دفعني إلى القول 
بأن دراسة عالقات المعاني بين األبيات، وصالت الخصائص البالغية بعضها 
ببعض في الشعر ال بد أن يكون مسبوًقا بجهد واٍع وكبير، وقد رأينا نموذًجا 
لهذا العمل في دراسة للعالمة محمود شاكر لقصيدة، إن بالشعب الذي دون 

سلع، وهو في تقديرنا نموذج يحتذى في هذا الباب.

الشعر النبطي العـاميمن ذخائر األدب العربي
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أبيات شعرية

ــــبــــكــــيــــَن تـَـــســــكــــابــــا؟      ـــــــــِك ال تَ يــــــا َعــــــيــــــِن مــــــا لَ
ــــــــابــــــــاَ ريَّ الـــــــــّدهـــــــــُر  وكـــــــــــــاَن  دهـــــــــــٌر  راَب  اِْذ 

ـــــــــــة ٍ، ـــــــــتـــــــــاٍم وأْرَمـــــــــــلَ فـــــاْبـــــكـــــي أخـــــــــــــاِك ألْي
أجــــــنــــــابــــــاَ جــــــــــــــــــاورِت  إذا  أخــــــــــــــــاِك  وابــــــــكــــــــي 

وابــــــكــــــي أخـــــــــــاِك لــــخــــيــــٍل كــــالــــقــــط اُعــــصــــبــــاً
ـــــــــمـــــــــا ثــــــــــــوى ســــــيــــــبــــــاً وانـــــــهـــــــابـــــــاَ فـــــــــــقـــــــــــْدَن لَّ

الخنساء

   كتب - أشرف مصطفى:

ــبــدايــة أكـــد الــفــنــان  فـــي ال
عــمــلــه  أن  الــــســــادة  يـــوســـف 
فـــي  الــــمــــتــــمــــثــــل  اإلداري 
إدارة  لـــمـــجـــلـــس  رئــــاســــتــــه 
الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة الـــــقـــــطـــــريـــــة 
واتــحــاد  التشكيلية  للفنون 
التشكيلية  الفنون  جمعيات 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وعــــمــــلــــه فــي 
تشكيلي  كفنان  ذاته  الوقت 
يـــعـــدان  بـــــل  يـــنـــفـــصـــالن  ال 
البعض،  لبعضهما  مكملين 
إلـــى أن خــلــق تـــوازن  الفــتــاً 
والفني  اإلداري  عمليه  بين 
توليه  بداية  في  صعباً  كان 
رئـــاســـة بــيــت الــتــشــكــيــلــيــيــن 
وهــــــو مــــا ســـبـــب تـــقـــصـــيـــراً 
فــي إنــتــاجــه الــفــنــي، إال أنــه 
سرعان ما عاد لنشاطه من 
نظاماً  وضع  أن  بعد  جديد 
للجمعية،  زمــنــًيــا  وجــــدواًل 
فــــبــــات األمـــــــر ســــهــــالً بــعــد 
يــوفــق  أن  واســـتـــطـــاع  ذلــــك 
بــيــن عــمــلــيــه، مــضــيــفــاً: لن 
اإلبــداعــي  فــي عملي  أقــصــر 

ستطيع  سأ و
بـــتـــوفـــيـــق 
مــن اهلل 
تــحــقــيــق 
تـــــــــلـــــــــك 

الــمــعــادلــة الــصــعــبــة، ويــؤكــد 
بعمله  مــســتــمــع  أنـــه  الـــســـادة 
عــمــلــه  جـــانـــب  إلــــى  اإلداري 
الــــفــــنــــي، ويــشــعــر 
اإلنجازات  بعد 
الــكــبــيــرة الــتــي 
حــــــقــــــقــــــتــــــهــــــا 
الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة 
الــــــقــــــطــــــريــــــة 
لـــــــــلـــــــــفـــــــــنـــــــــون 
الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــيـــــة 
إبـــــــداعـــــــه  أن 
تـــضـــاعـــف، 
قــائــالً: 

إبداعات األعضاء ونجاحات 
زمـــالئـــي مـــن الــتــشــكــيــلــيــيــن 
الـــتـــي تـــتـــوالـــي عــبــر أنــشــطــة 
ــنــي  ـــؤكـــد لــــي أن الــجــمــعــيــة ت
لــم أهـــدر وقــتــي بــالــمــجــان، 
نــجــاح  أي  أن  أشــعــر  لــكــنــنــي 
هو  الــزمــالء  هـــؤالء  يحققه 
نــــجــــاح يـــعـــم عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الــتــشــكــيــلــيــة بــأكــمــلــهــا والــتــي 
أمـــثـــل فــــــرداً فـــيـــهـــا، لــذلــك 
بــدأت  نــجــاحــاتــي  أشــعــر أن 
تــتــضــاعــف عـــدة مـــرات بعد 
تسير  الجمعية  أصبحت  أن 
فــــــي االتــــــجــــــاه الـــصـــحـــيـــح، 
وعـــــن زيـــــــادة الـــمـــســـؤولـــيـــة 
عـــلـــيـــه بـــعـــد تـــولـــيـــه رئـــاســـة 
التشكيلية  الجمعيات  اتحاد 
الــخــلــيــجــيــة يـــؤكـــد الـــســـادة 
دور  لتفعيل  سعيه  أن 
قــطــر فــي الــحــراك 
الــــــتــــــشــــــكــــــيــــــلــــــي 
الــــــخــــــلــــــيــــــجــــــي 
والـــــعـــــربـــــي لــم 

ــيــه، فــمــنــذ  يــكــن جــــديــــداً عــل
تـــولـــيـــه رئـــــاســـــة الــجــمــعــيــة 
التشكيلية  للفنون  القطرية 

كـــــــــــــان يــــســــعــــى 
لــــــــتــــــــفــــــــعــــــــيــــــــل 
عــــالقــــاتــــهــــا مــع 
ـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات  ال
ــــعــــربــــيــــة مــن  ال
خــــــــالل تـــوقـــيـــع 
بـــــروتـــــوكـــــوالت 
تــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــاون 
ومـــــــــــبـــــــــــادرات 
أنشطة  وإقــامــة 
تعزز  مــشــتــركــة 
الـــــــروابـــــــط مــع 
عـــدد كــبــيــر من 
الـــــمـــــنـــــظـــــمـــــات 
الـــــــــعـــــــــربـــــــــيـــــــــة 
والــــــــــدولــــــــــيــــــــــة 
الــــتــــي تـــشـــتـــرك 
فــــــــــي الـــــــــــــرؤى 

واألهــــــــــــــــداف، الفــــــتــــــاً إلــــى 
والـــــروابـــــط  الــــعــــالقــــات  أن 

الــــتــــي تـــجـــمـــع فـــنـــانـــي قــطــر 
مجلس  دول  في  بأشقائهم 
الـــتـــعـــاون أصــبــحــت مــمــيــزة 
جــــــــــــــــدا، حــــيــــث 
الجمعية  عملت 
على  بــاســتــمــرار 
العالقات  تعميق 
بـــيـــن الــفــنــانــيــن 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــيـــن، 
أهـــم  أن  وأكــــــد 
مجلس  أهــــداف 
الجمعية  إدارة 
الــــــــقــــــــطــــــــريــــــــة 
لــــــــــلــــــــــفــــــــــنــــــــــون 
الــــتــــشــــكــــيــــلــــيــــة 
كـــــــــــــــــــــان فــــــتــــــح 
قــــنــــوات اتـــصـــال 
بــــيــــنــــهــــا وبــــيــــن 
الــــــجــــــمــــــعــــــيــــــات 
الــتــشــكــيــلــيــة فــي 
الـــــخـــــارج بـــدايـــة 
ـــس الــــتــــعــــاون  ــــــــدول مـــجـــل ب
مــــــــــــرورا بــــجــــمــــيــــع الــــــــدول 

العربية وانتهاء بكل الكيانات 
أنحاء  مختلف  فــي  الــمــوازيــة 
هو  هــذا  أن  مضيفا  الــعــالــم، 
مـــا تـــم الــســعــي إلـــيـــه وبـــدأنـــا 
إن  قــائــالً:  نــجــاحــاتــه  نحصد 
أن  يــمــكــن  ال  الـــفـــنـــان  دور 
يــكــون مــحــصــوراً فــي نــطــاق 
محلي ألن الفن في األساس 
ـــة، لـــذلـــك  ـــمـــي ـــغـــة عـــال هـــــو ل
توطيد  على  حريص  فإنني 
أواصـــر الــصــداقــة والــتــعــاون 
الخليجيين  الــفــنــانــيــن  بــيــن 
ـــعـــرب عـــمـــومـــاً، وكــذلــك  وال
الــــفــــنــــانــــيــــن الـــخـــلـــيـــجـــيـــيـــن 
والــفــنــانــيــن مــن شــتــى أنــحــاء 
الــــعــــالــــم، وحــــــــول األفــــكــــار 
حيال  يملكها  التي  الجديدة 
االتـــحـــاد أوضــــح الـــســـادة أن 
األفـــكـــار عــديــدة ومــتــنــوعــة، 
مشيًرا إلى أن اختياره لهذه 
ليس  إنــجــاًزا  يُعتبر  المهمة 
للجمعية  وإنــمــا  شخصًيا  لــه 
التشكيلية  للفنون  القطرية 

ولدولة قطر بشكل عام.
ــــه الـــــخـــــاص  وعـــــــــن عــــمــــل
الساحة  على  ومــبــدع  كفنان 

أكد  التشكيلية، 
أنــــــــه بــــالــــرغــــم 
في  توقفه  مــن 
بــــــدايــــــة تـــولـــيـــه 
رئـــــــاســـــــة بـــيـــت 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــيـــن 
ـــــى يـــجـــمـــع  حـــــت
الفنانين  شتات 
عـــــاد  ـــــــــه  أن إال 
ــــــــقــــــــوة إلــــــى  وب
ـــــدان الـــفـــن  مـــــي
الـــــتـــــشـــــكـــــيـــــلـــــي 
ويستعد إلقامة 
مـــــــــــــــعـــــــــــــــرض 
كبير  شــخــصــي 
ــــمــــي إلــــــى  ــــت ــــن ي
الـــــــــمـــــــــدرســـــــــة 
كجزء  الواقعية 

خــامــس لــمــعــارضــه فـــي هــذا 
الــشــكــل الــفــنــي، حــيــث يــعــود 

أن  بعد  مجدداً  الواقعية  إلى 
اســـتـــغـــرق فـــتـــرة فـــي الــعــمــل 
ــــدي. وفـــــــي خـــتـــام  ــــجــــري ــــت ال
المبدع  الحوار مع 
يــــوســــف الــــســــادة 
انــتــقــلــنــا لــلــحــديــث 
عــــن اهــتــمــامــاتــه 
األخــــــــــرى خـــــارج 
نـــــــطـــــــاق الــــعــــمــــل 
أكد  الفني، حيث 
أن لديه مجموعة 
ـــــهـــــوايـــــات  مــــــن ال
الـــــتـــــي لــــيــــس لــهــا 
عــالقــة بــالــفــن أو 
كاهتمامه  اإلبداع 
بــتــربــيــة الــطــيــور 
ـــــــات،  ـــــــوان ـــــــحـــــــي ال
وحــــــرصــــــه عــلــى 
ـــــادر  ـــــن اقـــــتـــــنـــــاء ال
مــــنــــهــــا، قـــــائـــــاًل: 
أحـــــب الــــحــــيــــوانــــات وأشـــعـــر 
أن  أستطيع  عــنــدمــا  بــســعــادة 

أقدم لها الرعاية.

مستمتع بعملي اإلداري ولن أقصر في فني
الفنان يوسف السادة:

دور الفنان 
ال يمكن 
أن يكون 

محصورًا في 
نطاق محلي

نجاحات 
الجمعية 
تؤكد أن 

وقتي لم يضع 
هباء

    الدوحة-البيرق: 

»الفن اإلغريقى«
للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  أصــدرت 
برئاسة د.أحمد مجاهد، »الفن اإلغريقي« 
لــلــدكــتــور ثــــروت عــكــاشــة. ويــقــدم الــكــتــاب 
الــحــافــل صـــورة متكاملة  الــتــراث  مــن هــذا 
النواحي  لليونانيين في شتى  كان  ما  تجمع 
على  التعرف  لنستطيع  وفناً  وفلسفة  أدبــاً 

نظرياته ومراميه في عمق وتدبر.
رؤيــــتــــه  عــــكــــاشــــة،  ثـــــــــروت  د.  ويــــســــجــــل 
ـــمـــعـــارض  الــشــخــصــيــة عــــن الـــمـــتـــاحـــف وال
والمقابر  والــمــســاجــد  والــكــنــائــس  والــمــعــابــد 

ــتــي  والـــمـــنـــاطـــق األثــــريــــة ال
زارهــــــا وجـــمـــع مــنــهــا 6٨0 
صــــورة ،هـــي حــصــيــلــة تلك 
الــــزيــــارات، ويــعــرضــهــا في 
لوحات  وتتضمن  المجلد، 
وواجهتها  للمعابد  مصورة 
واألضــــــــــــرحــــــــــــة واآلثــــــــــــــار 

الــمــخــتــلــفــة، ولـــوحـــات لــلــعــمــارة اإلغــريــقــيــة 
ـــطـــراز الــــــدوري واأليــــونــــي، والــعــهــد  مـــن ال

الكونثي والمتأغرق. الكالسيكي والطراز 
ــلــنــحــت اإلغـــريـــقـــي  ويـــضـــم أيـــضـــا صــــــورا ل
العتيق  والــعــصــر  الــبــرونــزيــة  والــمــنــجــزات 
الــــبــــاكــــر واألوســـــــــط والــــــالحــــــق، والـــعـــصـــر 

الباكر والذهبي، وغيرها.. الكالسيكي 

ويعرض  اإلغريقي  التصوير  فــن  ويتناول 

للتصوير على األواني اإلغريقية، وأشكالها، 

عليها،  والــنــقــوش  والــكــتــابــات  والـــزخـــارف 

المتأغرق. وأواني العصر 

الحديث  والــلــوحــات  الــرســوم  تلك  ويتخلل 

واتساقها  تسلسلها  في  الفنية  األساليب  عن 

المصورة  واللوحات  الرسوم  عن  والحديث 

الــــتــــي تـــســـجـــل لـــلـــنـــمـــاذج الــمــخــتــلــفــة الــتــي 

اختارها الكاتب ألهم آثار العمارة والنحت 

والموسيقى. والتصوير 

ويــحــمــل الـــغـــالف صــــورة لــمــعــبــد زيــــوس - 

برلين  مــن متحف   - اتــوس  الــعــمــالق  رأس 

البريطاني  المتحف  مــن  أمــفــورا  وصـــورة 

تربسيخوري.

إصدارات   جديدة

صدر حديثًا

الوجـه اآلخر

ڈ  من أعمال الفنان يوسف السادة الواقعية

الحلقة على زاوي��ة  الوجه اآلخ��ر خ��ال ه��ذه  يركز 
ال���ذي جمع  ال��س��ادة  ي��وس��ف  للفنان  أخ���رى مضيئة 
مؤخراً ما بين العمل اإلداري المتمثل في رئاسته 
التشكيلية  للفنون  القطرية  الجمعية  إدارة  لمجلس 
واتحاد جمعيات الفنون التشكيلية الخليجية وعمله 
ال��ع��دي��د م��ن اإلس��ه��ام��ات عبر  ل��ه  ك��ف��ن��ان تشكيلي 
ال��س��ادة  فيوسف  الفني،  بالحقل  المتواصل  عمله 
التشكيلية  للساحة  التي قدمت  الفنية  األسماء  من 
وك��ان  مختلفة،  مستويات  على  كبيرة  إس��ه��ام��ات 
للبيرق الثقافي هذا الحوار معه، من أجل تسليط 
كيفية  ف��ي  ل��ه، ومناقشته  آخ��ر  ال��ض��وء على وج��ه 
توظيف أدوات��ه الفنية خال أدائ��ه لمهامه اإلداري��ة 
قطر  في  التشكيلية  الحركة  بمستقبل  تتعلق  التي 
كذلك  معه  تعرضنا  كما  ع��ام،  بشكل  والخليج  بل 
لطبيعته خارج نطاق الفن وأبرز اهتماماته الحياتية 

ليعطينا بذلك انطباعات مختلفة عما نعرفه عنه.
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حكم الشعوب

تواضع عن رفعة،

وازهد عن حكمة،

وأنصف عن قوة، واعف عن قدرة.

»مثل عربي«

استعرضت  السابقة  الحلقة  في 
م��ع��ك��م االس����ت����ع����دادات ف����ي ن����ادي 
مسرحية  لتقديم  ال��ري��اض��ي  السد 
)غانم  ال��ت��ي كتبها  األش��ب��اح(  )ب��ي��ت 
)مصطفى  وأخ��رج��ه��ا  ال��س��ل��ي��ط��ي( 
أح����م����د ع����ب����دال����وه����اب( وق���دم���ت 
المسرحية  ف��ك��رة  ح���ول  م��ل��خ��ًص��ا 
وق��ص��ت��ه��ا وال���ي���وم أت���واص���ل معكم 
حول عرض المسرحية، تم عرض 
المسرحية بتاريخ ١/٥/١٩٧٣ باسم 
نادي السد الرياضي وقدمت على 
م����دى أرب���ع���ة ع�����روض وح��ض��ره��ا 
م��ج��ان��ي��ة  ب���ت���ذاك���ر  م��ت��ف��رج   )٧٠٠(
تحملها  وال��م��ص��روف��ات  وال��ت��ك��ل��ف��ة 
ن���ادي ال��س��د ال��ري��اض��ي ول��م يحصل 
أي من المشاركين في المسرحية 
مادية  م��ك��اف��آت  أو  أج���ور  أي  على 
كل  المسرحية  تمثيل  ف��ي  ش���ارك 
م���ب���ارك  السليطي-  )غ����ان����م  م����ن 
خميس- عبداهلل السعداوي- خليفة 
صاح  يوسف-  يعقوب  المريخي- 
ناجي شلبي-  راشد-  مريم   - عنبر 
اليعربي  عبداهلل  طبيشات-  تيسير 
مفتاح-  م��ح��م��د  البلم-  م��ح��م��د   -
عبير   - األمير  منى   - سالم ماجد 
المسرحية  المغني(، حضر عرض 
س���ع���ادة وزي����ر اإلع�����ام ع��ي��س��ى بن 
غانم الكواري ومجموعة كبيرة من 
رجال اإلعام والصحافة وكان أول 
دعم مادي قدمه سمو الشيخ حمد 
قيمته  بشيك  ث��ان��ي  آل  خليفة  ب��ن 
)أرب��ع��ة ع��ش��ر أل���ف ري����ال( بالنسبة 
لي أنا فقد حضرت العرض األول 
المسرحية  نهاية  وبعد  للمسرحية 
صالح  الطيب  األس��ت��اذ  م��ع  تقابلت 
ق��د  اإلع�������ام  وزارة  أن  وأب���ل���غ���ن���ي 
تعاقدت مع فنان مسرحي مصري 
ه��و األس��ت��اذ )رش����وان ت��وف��ي��ق( وقد 
الدوحة »اليوم«، وقلت  إلى  وصل 
لألستاذ الطيب صالح لماذا األستاذ 
رش����وان ت��وف��ي��ق ف��ي ال���دوح���ة، ق��ال 
لي لكي يكون مشرًفا على شؤون 
المسرح القطري وهو موجود اآلن 
بمنطقة  ب��اس  الدوحة  فندق  في 
مشيرب وبالفعل ذهبت إلى الفندق 
ح���ي���ث ي��س��ك��ن األس�����ت�����اذ )رش�������وان 
ت���وف���ي���ق( وأخ����ذت����ه م��ع��ي ل��ي��ش��اه��د 
م��س��رح��ي��ة )ب��ي��ت األش����ب����اح( ول��ك��ن 
ل��م يستمر طوياً  األس��ت��اذ رش����وان 
فقط حوالي أسبوعين في الدوحة 
وم����ن ب��ع��ده��ا غ����ادر إل����ى ال��ق��اه��رة 
ومن األسباب لترك األستاذ رشوان 
أنه متعلق جًدا بأسرته وال يستطيع 
االب��ت��ع��اد عنهم وال��س��ب��ب ال��ث��ان��ي أن 
طلبت  ال��ح��ك��وم��ي  اإلس���ك���ان  إدارة 
السكن  ع��ن  بنفسه  يبحث  أن  منه 
وقال لي أنا إنسان غريب في قطر 
وال أعرف شيًئا عن المساكن كان 
يجب عليهم أن يوفروا لي السكن 
أنا من يبحث عن  المناسب وليس 
السكن والسبب الثالث أنه لم يكن 
مرتاًحا من قيمة التعاقد. كل هذه 
األس��ب��اب أدت إل���ى رح��ي��ل األس��ت��اذ 
رش����وان وأذك����ر أن���ه ق���ال ل��ي أن���ا لي 
معاش شهري من المسرح القومي 
وأع���م���ل ف���ي اإلذاع������ة وال��ت��ل��ف��زي��ون 
وعائلتي  أه��ل��ي  وبجانب  والسينما 
ف���ل���م���اذا أت���غ���رب وي���ب���دو أن���ن���ي من 
ال���ن���اس ال���ذي���ن ال ي��ح��ب��ون ال��غ��رب��ة 
وهكذا سافر األستاذ رش��وان ومن 
األستاذ  مع  ال���وزارة  تعاقدت  بعده 
أسلفت في  كما  ال��ح��ج��اوي  زك��ري��ا 
الحلقات السابقة وسآتي الحًقا على 
وجود األستاذ زكريا الحجاوي حتى 

وفاته على مكتبه.
ب���ع���د ن����ج����اح م���س���رح���ي���ة )ب���ي���ت 
ن��ادي السد الرياضي  األش��ب��اح( في 
تم عرض المسرحية للمرة الثانية 
المعلمين  دار  م��س��رح  خشبة  على 

بتاريخ ٢٢ فبراير ١٩٧٤.
 ولنا لقاء في الحلقة القادمة.

عبداهلل أحمد

حكاية المسرح في قطر
حلقة 64

ڈ  مشهد من مسرحية خال الكلفس 1983 ڈ  مشهد من مسرحية مرة أخرى يقتل سقراط 1986

   كتب - كريم إمام:

مــــن هـــــذا الــمــنــطــلــق تــتــجــول 
الــفــنــانــة جــمــيــلــة األنـــصـــاري من 
عالم  في  الفنية،  أعمالها  خــالل 
الحيوان وتحديًدا الخيل العربي، 
اإللهي  وبجماله  بــه  فتنت  الــذي 
لوحاتها  على  لتعكسه  الــخــالب، 
محبة  وبــرؤيــة  موهوبة  بأنامل 
ومــلــمــة بـــأدواتـــهـــا، نـــحـــاول من 
ــتــعــرف  خـــــالل هـــــذه الـــــزاويـــــة ال
عــلــى أحــــد أعــمــالــهــا خــــالل هــذا 
الــمــشــوار الــفــنــي، والــتــعــرف على 
األجــــــــواء والــــشــــعــــور الــمــصــاحــب 
فك  تــحــاول  الــتــي  الفنية  للحالة 
طــالســمــهــا مــــن خـــــالل الــريــشــة 
والخيط واأللوان، لتطرح قضايا 

ومواضيع من البيئة القطرية.
فــــي الــــبــــدايــــة تـــصـــف الــفــنــانــة 
جــمــيــلــة األنــــصــــاري هــــذا الــعــمــل 
بــأنــه يــنــتــمــي لــأعــمــال الــواقــعــيــة 
في  الحديثة،  الواقعية  وتحديًدا 
ـــارة عــن  الــخــلــفــيــة عـــب حــيــن أن 
تــالعــب فـــي األلـــــوان الــتــجــريــبــيــة 
والــتــي بها جــزء مــن لــون الخيل 

بهدف وجود نوع من التجانس.
أمــــا بــخــصــوص الـــحـــالـــة الــتــي 
اللوحة  هذه  رسم  أثناء  تملكتها 
تهوى رسم  دائًما ما  إنها  فقالت 
الـــعـــربـــي األصــــيــــل، وأن  الــخــيــل 
جاء  قد  كــان  اللوحة  هــذه  تنفيذ 

باليوم  االحــتــفــاالت  مــع  متزامنا 
الـــوطـــنـــي، فـــكـــان هـــنـــاك شــعــور 
واألحاسيس  الكبرياء  عليه  غلب 

الوطنية.
اخـــتـــيـــار  وراء  الــــســــر  وحـــــــول 
الـــخـــيـــل فــــي مــعــظــم إنــتــاجــاتــهــا 
يسيطر  الخيل  أن  أكدت  الفنية، 

حيث  لوحاتي،  أربــاع  ثالثة  على 
مواصفات  تعكس  ألنها  اخترتها 
الـــجـــمـــال الـــقـــطـــري، مـــن خــالل 
الخلق  الجمالية لهذا  المواصفات 
الجميل في دقة العنق والمنخار 
إضافة  الــواســعــة،  والعين  الكبير 

المميزة. أللوانها 

يــمــثــل  الـــخـــيـــل  إن  وأضـــــافـــــت 
ـــوعـــا مــــن الـــقـــوة  ــنــســبــة لـــهـــا ن ــال ب
في  والكبرياء  والعزة  والشجاعة 
الجزء الذكوري منه، أما الناحية 
والرقة  الجمال  فتمثل  األنــثــويــة 
واالنـــســـيـــابـــيـــة، والـــخـــيـــل حــالــة 
تختلف من واحد آلخر وهو ما 

يــنــعــكــس بــالــضــرورة عــلــى شكل 
األلوان، فبعضها  اللوحة واختيار 
يـــظـــهـــر الــــغــــضــــب واالســــتــــنــــفــــار 
والــبــعــض اآلخــــر يــظــهــر الــهــدوء 

والسكينة، حسب حركته.
أمــــــــــا بـــــخـــــصـــــوص األلـــــــــــــوان 
الــمــســتــخــدمــة فــــي هـــــذا الــعــمــل 

فـــأشـــارت إلــــى أنــهــا اســتــخــدمــت 
ـــــــوان اجـــريـــلـــك عـــلـــى كــنــفــاس  أل
كان  وطبعا   120  ×  ٨0 بمساحة 
تأسيس خلفية اللوحة باستخدام 
نــوعــا من  الـــذي يعطي  بــاكــيــســو، 
الحيوية والحركة لسطح اللوحة. 
األلوان غلب  اختيار  أن  موضحة 
والــذي  والــجــمــال،  الــهــدوء  عليه 
الــــراحــــة لعين  نـــوعـــا مـــن  يــمــنــح 
المتلقي وهي ألوان استقتها من 

لون الخيل نفسه.
هو  الفن  إن  األنصاري  وتقول 
مالذها الذي تخرج فيه طاقاتها 
اإلبداعية، مشيرة إلى أنها ترتاح 
نفسها  عن  وتعبر  ترسم  حينما 
وعن وطنها، حيث إنه يعد أيًضا 
تــحــاول مــن خــاللــهــا وضــع  أداة 

بصمة ترفع اسم قطر عاليًا.
أما بخصوص كيفية تطويرها 
ألدواتـــــهـــــا وتــحــســيــن مــهــاراتــهــا 
فأكدت أن ذلك يأتي بالتجريب 
والتي  المختلفة  الورش  وحضور 
اعــتــبــرتــهــا أمـــــًرا بــالــغ األهــمــيــة، 
إتقان  فمهما وصلت كفنانة من 
البد أن أنخرط في المحاضرات 
والــلــقــاءات والـــورش والــمــعــارض 
من  والبد  والخارجية،  الداخلية 
واالطالع  الفنانين  مع  االحتكاك 
أصبح  الــذي  اإلنترنت  من خالل 
فنان  لكل  عالمية  نافذة  بمثابة 

في أي مكان.

الفن هو المالذ الذي أخرج فيه طاقاتي اإلبداعية

ڈ  من لوحات الفنانة جميلة األنصاري

الرسم فن قديم نشأ مع اإلنسان منذ األزل، من خاله 
استطاع أن يعبر عن أحاسيسه وأن يصف به األشياء كما 
التعبير على  الخط في  يراها ويتصورها، فقد استخدم 
سطح الورقة أو اللوحة. إن أقدم األعمال الفنية المعروفة 
في العالم اليوم يمكن إرجاعها إلى عصور ما قبل التاريخ 
في الفترة ما بين ألف إلى ألفين عام قبل المياد، فقد 
حيث  نفعًيا،  فنًا  البدائي  لإنسان  بالنسبة  ال��رس��م  ك��ان 
له،  بالنسبة  الخفية  الطبيعية  ال��ق��وى  م��ن  ي��خ��اف  ك��ان 
نفسه  ال��رس��م، فرسم  ع��ن طريق  عليها  التغلب  ف��ح��اول 
اصطيادها في  على  يقدر  لكي  الحيوانات  وهو يصطاد 
المستقبل، ويقدر على التغلب عليها كما تغلب عليها في 
رسوماته، وأيضاً يظهر نفسة وهو مرتدي األقنعة لكي 
يختفي عن السحر وال تؤثر عليه، ولهذا السبب أيًضا كان 
يرسم في مناطق يصعب الوصول إليها لكي يجعل تلك 
السحري  طابعها  تفقد  وال  فعالة  السحرية  الرسومات 
واعتقاًدا منه أيًضا أن تلك الرسوم لو وضعت في مكان 

من السهل الوصول إليه فسوف تؤثر عليه.

من ذاكرة المسرح القطري

العمل الفني أداة مقاومة ضد الخوف والهزيمة

جميلة األنصاري:



تواصل فعاليات
 ورشـــة »توظــيف

التراث في المـســـرح«

الدوحة - ]:
للحي  العامة  المؤسسة  تستعد 

الــثــقــافــي »كــــتــــارا« إلطـــــالق فــعــالــيــات 
ـــه« ضـــمـــن بـــرنـــامـــج ثـــــري وحـــافـــل  ـــشـــت »لِ

بــالــفــعــالــيــات واألنــشــطــة الــتــرفــيــهــيــة والــثــقــافــيــة وذلـــك 
بــالــتــعــاون مـــع عـــدد مـــن مــؤســســات الـــدولـــة والــمــراكــز 
والجهات الموجودة في كتارا. حيث تبدأ فعاليات »لِشته« 
أيــام حتى   )5( لمدة  وتستمر  30يناير 2014  تاريخ  من 
الدكتور  سعادة  قــال  المناسبة  المقبل. وبهذه  3فبراير 
خالد بن ابراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة 
واحــتــضــان  تنظيم  عــلــى  إن حــرصــنــا   : الــثــقــافــي  للحي 
من  انطالقاً  يأتي  والمميزة  المتنوعة  الفعاليات  هذه 

حرص المؤسسة العامة للحي الثقافي على تنويع 
فعالياتها حتى تستقطب الجمهور من مختلف 

فترة  أن   : مضيفاً  واالهــتــمــامــات  الــفــئــات 
الفعاليات تتزامن مع إجازة  إقامة هذه 

الربيع ولذلك حرصنا أن تكون أغلب 
أنشطتها موجهة لأطفال بقالب 

تــثــقــيــفــي وتــــوعــــوي يــرقــى 
الحي  إلى طموحات 

الثقافي.

كتارا تستعد 
لمهرجان

 “لِشته” التثقيفي

حفل جوائز »آل ثاني« للتصوير .. غداً

الدوحة تفتح نافذة على الفن البرازيلي

الدوحة- ]: يقام غدا في تمام الساعة السابعة 
مــســاء وبــحــضــور ســـعـــادة وزيــــر الــثــقــافــة د.حـــمـــد بن 
الثالثة  النسخة  توزيع جوائز  الكواري حفل  عبدالعزيز 
عشرة من مسابقة آل ثاني الدولية للتصوير الضوئي، 
وحــّددت  الــشــيــراتــون،  بفندق  المجلس  بقاعة  وذلــك 
الكبرى  الــجــائــزة  قيمة  للمسابقة  المنظمة  الــلــجــنــة 
كاميرا  إلــى  باإلضافة  أمريكي،  دوالر   30000 وهــي 
األمريكية  الجمعية  مــن  ذهــبــيــة  ومــيــدالــيــة  »اليــكــا« 
تخصيص  عن  اللجنة  أعلنت  كما  الضوئي.  للتصوير 
المحورين  في  العالم  من  للمشاركين  نقدية  جوائز 
)اكتشف العالم( المحور الرئيس والمحور العام، حيث 
باإلضافة  أمريكي،  دوالر   4000 األولى  الجائزة  تبلغ 

إلـــــــــــــــــــــى 

لية  ا ميد

ذهــــبــــيــــة 

مـــــــــــــــــــــــــــن 

 ،F I A P

ـــغ  ـــل ـــب بـــــيـــــنـــــمـــــا ت

الـــــجـــــائـــــزة الـــثـــانـــيـــة 

أمـــــريـــــكـــــي،  دوالر   3000

فقيمتها  الــثــالــثــة  أمــا   ،FIAP مــن  ذهــبــيــة  ومــيــدالــيــة 

ذهبية  ميدالية  إلى  باإلضافة  أمريكي،  دوالر   2000

.FIAP من 

بالمركز  أمـــس  انــطــلــقــت   :[  - الـــدوحـــة 
الــشــبــابــي لــلــفــنــون الــمــســرحــّيــة الــتــابــع لــــوزارة 
الــثــقــافــة والــفــنــون والــتــراث فــعــالــيــات الــورشــة 
»توظيف  عنوان  تحت  التخصصّية  المسرحّية 
الـــتـــراث فـــي الــمــســرح الــخــلــيــجــي والــقــطــري« 
وذلك في مقّر المركز، وتستمّر الورشة مّدة 
عبدالرحيم.  إبراهيم  المخرج  بإشراف  شهر 
وفــــي هــــذا الــســيــاق قــــال عــبــدالــرحــيــم : »إن 
الـــورشـــة تــتــنــاول الــتــدريــب عــلــى إعـــــداد عمل 
إلى  مــشــيــًرا  الــتــراث،  مــن  مستوحى  مسرحي 
رئيسة وهي:  ثالثة محاور  تشمل  الورشة  أن 
التعريف بالتراث العربي بشكل عام، والتراث 
يكون  بينما  المناعي،  في مسرح عبدالرحمن 
الــمــحــور الــثــالــث حــــول اإليـــقـــاعـــات والــفــنــون 

المسرحّية. البحرّية واستخداماتها 

الدوحة-]: يستعد أنيما جاليري إلقامة معرض 
الفجر خيوط  الغسق حتى  تشكيلي برازيلي بعنوان »من 
بال نهاية« للفنانين بيدرو فاريال، وكارولينا بونتي وذلك 
المعرض  ويقام  المقبل،  فبراير   ٩ في 
بــالــتــعــاون مــع زيــبــيــر جــالــيــري في 
الثقافي  بالعام  االحتفال  إطــار 

»قطر – البرازيل 2014.
يـــــــقـــــــدم الـــــمـــــعـــــرض 
الثنين  مــتــنــوعــة  أعــمــاال 
مــــــــن فـــــنـــــانـــــي زيــــبــــيــــر 
الفنانان  وهما  جاليري، 

المختارة  األعمال  وتمثل  بونتي  وكارولينا  فاريال  بيدرو 
الــفــن الــبــرازيــلــي الــمــعــاصــر وتــعــكــس االخــتــالف والــتــنــوع 

المتوفر به.
ليمثل  المغلقة  الغابة  المعرض  هذا  في  فاريال  أختار 
الليل ويدلل على الخطر، والغموض النابع من شخصيات 
ـــع، بـــيـــاض الــثــلــج،  كــــذات الــــــرداء األحـــمـــر، عــقــلــة اإلصـــب
قسوة  باختبار  جميعهم  مــر  حيث  وجــريــتــل  وهانسيل 
ووحشية الغابة، فيمر بيدرو أيًضا من خالل ذلك، مما 
خيالية  التماسيح  نجد  حيث  الشيء،  نفس  نفعل  يجعلنا 
إلى حد ما، والثعابين والحيوانات المتربصة، وهي التي 
تم رسمها في المقدمة وضياعها في الخلفيات الزرقاء.

ل   ق   ط   ا   ت

»الفنون الموسيقية«
يقدم دورات تعليمية لمنتسبيه

يــواصــل مركز   :  [  - الــدوحــة 
المراكز  إلدارة  التابع  الموسيقّية  الفنون 
الــشــبــابــّيــة بـــــوزارة الــثــقــافــة والــفــنــون والـــتـــراث 
الموسيقّية، وذلك على أسس علمّية آلالت  دورتــه 
والبيانو،  والجيتار،  والــنــاي،  والقانون،  والكمان،  العود 
والــتــشــيــلــلــو، والـــدرامـــز، والــغــنــاء، واإليـــقـــاع، مــع دراســـة 
والغربية،  العربّية  الموسيقى  وتاريخ  النظرّيات،  قواعد 
والصولفيج الشرقي والغربي، وقراءة النوتة الموسيقّية، 
وتستمّر الدورة حتى نهاية منتصف شهر فبراير المقبل. 
إدارة مركز  رئيس مجلس  مــيــرزا  عــبــداهلل  السيد  وقــال 
القطرية  األنــبــاء  لوكالة  تصريح  فــي  الموسيقّية  الفنون 
»قنا«، إن المركز بعد انتهاء دوراته الحالّية سُيعلن عن 
بدء دورة جديدة، مبينًا دور الموسيقى التي تعتبر ركيزة 
هاّمة، وهي اللغة العالمّية التي يتحّدث بها كل الناس، 
ويفهمونها ويتفاعلون معها. وقال السيد ميرزا، 
من  خاصة  وتعلًقا  أهمية،  للموسيقى  إن 
أنفسهم  عــن  بالتعبير  األطــفــال،  قبل 
نــواصــل  مــن خــاللــهــا؛ مــا يجعلنا 
جـــهـــدنـــا فــــي تــحــفــيــزهــم، 

وصــقــل مــواهــبــهــم. ومـــن أهــم 
أهــداف الــدورة خاصة لأطفال، هو 

كــأداة  الموسيقى،  مفهوم  على  تعريفهم 
التعبير لدى  تعليمّية تفاعلّية، واإلبــداع وحرية 

األطفال، من خالل الموسيقى، وتمكينهم من تعزيز 
قــدراتــهــم الــذاتــيــة والــفــكــرّيــة، مــن خــالل توفير فرص 

التعليم النشط، وتنمية شخصيتهم وتطوير قدراتهم.

»شيزوفرينيا«:

المركبات  الطريق من  يخلو  عندما  حتى 

اإلشـــارة  ضــوء  موافقة  بعد  إال  العبور  يــبــدأ  ال 

األخـــضـــر. يــربــط نــفــســه بـــحـــزام األمـــــان فــور 

بحذر  يقودها  المستأجرة،  سيارته  صــعــوده 

شديد، يتقّيد بضوابط القيادة بشكل نموذجي.

تــعــّود احــتــرام الــقــانــون، االلــتــزام بالنظام 

لــديــه كــالــمــاء والــــهــــواء، يــقــف فـــي الــطــوابــيــر، 

كان  الطريق،  عبور  على  السن  كبار  ويساعد 

يحرص على ذلك في البالد التي يسافر إليها، 

الــخــارج،  بـــالده فــي  كــان يهتم كــثــيــًرا بسمعة 

لدرجة تجعله دائم التبّسم في الوجوه ويُحيي 

كل من يقابله بأدب جم، كان مفعًما باللباقة 

في القول والفعل.

بعد عّدة أيام صار يتخطى المنتظرين في 

الطابور بعنجهّية، صار عابس الوجه متجهًما، 

لم يفكر في  بتوعد وتعاٍل،  ينظر لمن حوله 

لم  المرايا،  النظر في  أو  األمــان  ربــط حــزام 

الصحيح،  االتجاه  عكس  يسير  لكونه  يكترث 

كل ما كان يهّمه الخروج من منطقة الوقوف 

وتخطي من يمكنه تجاوزهم للخروج سريًعا 

نحو الطريق.

لم يتوقف عن استخدام البوق، واستخدام 

رّوع  المنزل،  نحو  رحلته  طــوال  ولسانه  يــده 

عدًدا من الماّرة، وأثار حفيظة وحنق قائدي 

ذلك،  لكل  يكترث  لم  لكنه  المركبات حوله، 

يــتــعــامــل على  فــهــو اآلن فـــي وطـــنـــه، وصـــــار 

طبيعته. !

سأم:

صدر بيان رسمي يدين التدوين، والكتابة 

تسارعت  بــاأللــحــان،  أو  الــريــشــة  أو  بــاألقــالم 

وُمتعاطي  الفنون  ممارسي  لضبط  الحمالت 

الثقافة من ُمخّربي العقول.

لم تدم الحملة طويالً، أبيد كل من قاوم 

اعترض  بمن  التنكيل  وتـــّم  الــُمــبــدعــيــن،  مــن 

كــذلــك مــن رفضوا  التنكيل  وتــظــاهــر، وطـــال 

بالقلب.

عــاد الــوئــام ســريــًعــا واســتــقــّرت األوضـــاع، 

لكن »تجلفت« أخالق البشر، تفشت الخيانة، 

شاع الكذب، وعّم البالد وباء ينزع عن المرء 

اإلحساس، فصار القتل مباًحا لكل من يخالفك 

الرأي، وإن كان الحديث حول الطقس.

نضب الــمــاء، مــات الــــزرع، جــّف الــضــرع، 

فــهــاجــرت الـــفـــراشـــات، وهــربــت الــعــصــافــيــر، 

بقيت الغربان وطيور البوم. هذه شرعة غابة 

الطبيعة  أصــاب  مما  فيها،  إبـــداع  ال  أسمنتية 

األم بالسأم.

صقيع:

شتاء أسود يزمجر

الندى تجّمد فوق الغصن المتفحم

زهور اللوتس تبكي الدفء

دموع تتيبس المعة فوق التيجان

تنتظر شمًسا محظورة

وغراب يتحّين فرصة

ليخطف تيجانها الالمعة

البعد الثالث

)الرؤيـــة( 
الــــــرؤيــــــة هــــــي الـــبـــعـــد 
لــلــهــدف، فهي  الــثــالــث 
الـــــــطـــــــمـــــــوح واألمـــــــــــل 
والـــرغـــبـــة والــتــوقــعــات 
والــخــيــال واإلمــكــانــات 
المستقبل  وتــحــديــات 
والـــــتـــــصـــــور والــــنــــجــــاح 
ــــقــــدرات  والـــمـــســـار وال
والعواطف.  والمهارات 
فــــــســــــأل نــــفــــســــك هـــل 
ـــــــــة؟ وهـــل  ــــديــــك رؤي ل
الــرؤيــة واضحة؟  هــذه 
هــــــل أنــــــــت مــتــحــمــس 
لتحقيق هذه الرؤية؟.

وتــــســــتــــغــــرق الـــــرؤيـــــة 
ـــا حتى  الـــواضـــحـــة وقـــتً
تـــتـــبـــلـــور فـــهـــي تــحــتــاج 
ـــبـــحـــث  وقــــــتًــــــا مــــــن ال
واالكـــــتـــــشـــــاف، فـــأنـــت 
أن  إلــــــــــــــى  تـــــــحـــــــتـــــــاج 
تـــــضـــــع بـــــعـــــد وضـــــــوح 
ــــــة الـــتـــخـــطـــيـــط  ــــــرؤي ال
للنجاح  اإلســتــراتــيــجــي 
ــــك أجــب  ــحــقــق ذل ــتُ فــلِ
عن ثالثة أسئلة مهمة 

لتتضح الرؤية:
- ماذا نفعل ؟.

- لمن نفعل ذلك؟.
-كيف يمكننا النجاح ؟

فـــبـــذلـــك أنــــــت تــحــقــق 
ـــــك بـــالـــنـــســـبـــة  ـــــت رغـــــب
أو  األساسية  لأهداف 
الــتــوجــه اإلســتــراتــيــجــي 
لــــهــــا، والـــــــرؤيـــــــة هــي 
نــظــرة بــعــيــدة الــمــدى، 
تــــــصــــــف رؤيـــــــــــــة لـــمـــا 
عليه  يــكــون  أن  تــحــب 
تعيش  الـــذي  المجتمع 
منظمة  فــمــثــالً  فـــيـــه.. 
األدب  فــي  متخصصة 
تــــســــعــــى إلــــــــــى رؤيـــــــة 
المجتمع مثقًفا بجميع 

مجاالت األدب.
يجب  مالمح  فالرؤية 
الوضوح  مراعاتها مثل 
ـــــغـــــمـــــوض  وعـــــــــــــــدم ال
وصــــيــــاغــــة مـــتـــرابـــطـــة 
وقــابــلــة لــلــتــذكــر، وأن 
تـــــكـــــون الــــطــــمــــوحــــات 
واقــــعــــيــــة تــــتــــوافــــق مــع 
وثقافة  وعــــادات  قــيــم 

المجتمع.
فــــــــالــــــــرؤيــــــــة يـــمـــكـــن 
استطعت  إذا  تحقيقها 
بـــداخـــلـــك  تـــــــــزرع  أن 
هذه  لتحقيق  الحماس 
يـــكـــون  وال  ــــــة،  ــــــرؤي ال
تتخيل  عندما  إال  ذلك 
وهو  الــمــرح  باستمرار 
ـــاع بــتــحــقــيــق  ـــمـــت االســـت
األهـــــــــداف، والـــشـــهـــرة 
يــــــقــــــدر  أن  وهـــــــــــــــو 
اآلخـــــــــرون مــــا ســـوف 
التي  والـــثـــروة  تــفــعــلــه، 
ســتــرفــع مــن مــســتــواك 
الـــمـــعـــيـــشـــي، وأخـــــيـــــًرا 
الـــمـــســـتـــقـــبـــل وهــــــو أن 
لـــديـــك الـــوقـــت الــكــبــيــر 
لـــتـــحـــقـــيـــق طـــمـــوحـــك 
الوقت ألن  لذلك حان 

تحدد رؤيتك.
@muhanadi
مستشار نفسي 

يشخصه :
د. خالد حمد المهندي

الثالثاء 20 ربيع األول 1435 هـ - 21 يناير 2014 م

@qtrlion

يعالجها: سعود علي

موهوبة كانت هنا تتلمس الفن العفيف
موصوفة منذ الصبا بفنها الراقي النظيف
حكموا عليها بالمجون وسفهوا أحالمها
والذنب كل الذنب أن كانت من الجنس اللطيف

إسماعيل العيسى
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