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مبدعو العرب

محمد عبدالوهاب
أحد أعالم الموسيقى العربية، لّقب بموسيقار األجيال، وارتبط اسمه باألناشيد 
الوطنية. ولد في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة ،وتعود أصوله لمحافظة 
الفنية مطرباً  بدأ حياته  الشرقية، عمل كملّحن ومؤلف موسيقى وكممثل سينمائي. 
العود في معهد  بدراسة  قام  1920م  عام  م. في   1917 عام  الجزايرلي  فــوزي  بفرقة 
الموسيقى العربية. بدأ العمل في اإلذاعة عام 1934 م وفي السينما عام 1933. ارتبط 
بأمير الشعراء أحمد شوقى ولحن أغاني عديدة ألمير الشعراء، غنى معظمها بصوته 
ولحن كليوباترا والجندول من شعر علي محمود طه وغيرها. لحن للعديد من المغنين 
ونجاة  حافظ  الحليم  وعبد  مــراد  وليلى  كلثوم  أم  منهم  العربية  والــبــالد  مصر  فــي 

الصغيرة وفايزة أحمد ووردة الجزائرية وفيروز وطالل مداح وأسمهان.

v         الدوحة - ] :

قــلــعــة  أّول  هـــــي  مـــــــــروب«  »قـــلـــعـــة 
المبكرة  اإلسالمية  للفترة  تعود  حصينة 
مروب  كلمة  ومعنى   - العباسي  العهد   -
فــي الــلــغــة: اإلنـــاء )الــســقــاء( الـــذي يــروب 
فــيــه الــلــبــن. وتــقــع مــديــنــة مــــروب على 
82 كم شمال غرب مدينة الدوحة،  بعد 
وهي تقع في شمال سهل أم الماء الذي 
الــكــشــوفــات األثـــريـــة منذ  ظـــهـــرت فــيــه 
الــقــرن  خمسينيات  مــن  الــثــانــي  الــنــصــف 
البعثة  الــمــاضــي وحــديــثًــا، وقــد أظــهــرت 
 1959 الــدنــمــاركــيــة وتـــحـــديـــًدا فـــي عـــام 
أطــــالل هــــذه الــمــديــنــة الـــتـــي تــبــيــن أنــهــا 
وقد  العباسي،  العصر  بدايات  إلــى  تعود 
الدنماركيين  العلماء  مــن  فــريــق  تــوصــل 
إلــــى تـــاريـــخ إنـــشـــاء مــديــنــة مــــروب بعد 
وخــاصــة  فيها  المكتشفة  ـــار  اآلث دراســـة 
عملة  عن  كشفه  إلى  إضافة  الفّخاريات 
القرنين  بين  مــا  تــؤرخ  )فــلــس(  نحاسية 

الهجري. والثالث  الثاني 
والتنقيب  الــبــحــث  أعــمــال  واستئنفت 
إلــى  وقــــادت  و1981   1979 عــامــي  بــيــن 
السكنية  الــبــيــوت  عـــدد مــن  الــكــشــف عــن 
صــغــيــرة الــمــســاحــة الـــتـــي يــصــل عــددهــا 

وكشف  تقريبًا،  متداخلة  بيتًا   250 إلــى 

أســـس  عــــن  مـــــرة  ألّول  الـــبـــحـــث  فـــريـــق 

قــلــعــة مــحــاطــة بــالــبــيــوت الــصــغــيــرة على 

على  العثور  تــّم  كما  دائــرة،  نصف  شكل 
جّرتين مزّججتين باللون األزرق المائل 
العباسي  العصر  إلــى  تعودان  لالخضرار 
ـــًضـــا. وأظـــهـــرت نــتــائــج أعـــمـــال فــريــق  أي

الــتــنــقــيــب الــفــرنــســي الـــتـــي أجـــريـــت فــي 
والــروابــط  الــعــالقــات  على عمق  مـــروب 
منطقة  بين  مــا  واالجتماعية  التجارية 
لها  كــان  التي  األحــســاء  ومنطقة  مــروب 

ما  الــتــجــارة  تسهيل  فــي  األكــبــر  النصيب 
والهند  السند  ووادي  وإيــران  بغداد  بين 
منطقة  عموم  وكذلك  إفريقيا،  وشــرق 
لمدينة  كان  كما  العربية،  الجزيرة  شبه 

مـــــروب عــــالقــــات تـــجـــاريـــة مــــع مــديــنــة 
كــانــت  الـــتـــي   - الــخــيــمــة  رأس   - جــلــفــار 
العصر  بدايات  خالل  وعامرة  مزدهرة 
1983 و1984 قام  العباسي. وبين عامي 
تنقيبات  بـــإجـــراء  قــطــري  بــحــث  فــريــق 
مــوســعــة فــي قــلــعــة مـــروب وتــمــكــن من 
القلعة  بــنــاء  ومـــراحـــل  أســـس  اســتــظــهــار 
بتقرير  أعماله  نتائج  الفريق  نشر  وقــد 
آثـــار  عـــنـــوان  تــحــت   1987 عــــام  مــفــصــل 
ـــزبـــارة ومـــــروب، وجــــاء فـــي الــتــقــريــر  ال
وصف التكوين المعماري لقلعة مروب، 
وأظهرت  القلعة  لبناء  مرحلتان  فهناك 
بها  األولــى  المرحلة  أن  التنقيب  أعمال 
قــلــعــة وهــــي األســـــاس وعـــثـــر فــيــهــا على 
وسطيين،  وبرجين  ركنية  أبــراج  ثالثة 
أما القلعة الموجودة في المرحلة الثانية 
فهي مستطيلة وجدرانها مدعمة بأربعة 
أبــــراج ركــنــيــة دائــريــة الــشــكــل، كــمــا عثر 
مهندمة  غير  بحجارة  مبطنة  بئر  على 
البئر  بتنظيف  التنقيب  فريق  قــام  وقــد 
لــمــســافــة تــســعــة أمــــتــــار، وقــــد ســاعــدت 
المراحل  تحديد  على  االكتشافات  هــذه 
الهندسي  الــمــعــمــاري  والــشــكــل  الــســكــنــيــة 
الضوء  وألقت  للموقع  القاطنين  وعادات 

التاريخية. المدينة  أهمية هذه  على 

حـكـاية مـكان

            كتب - مصطفى عبد المنعم :

الــصــقــارة هــي فــن اصطياد 
الـــطـــرائـــد الـــحـــيـــة بــاســتــخــدام 
تقليد  وهــي  المدربة،  الصقور 
الصحراء  سكان  لــدى  متأصل 
الــســنــيــن.  آالف  مــنــذ  الــعــربــيــة 
وهي رمز من رموز الحضارة 

العربية.
وتشهد سيلين حاليا النسخة 
ــــخــــامــــســــة مــــــن مــــهــــرجــــان  ال
الصقور الدولي والذي انطلقت 
فـــعـــالـــيـــاتـــه فـــــي الــــثــــامــــن مــن 
احتفالية  أجــــواء  وســـط  يــنــايــر 
وتـــراثـــيـــة كــبــيــرة وقــــد حــرص 
يلتقي  أن  على  الثقافي  البيرق 
القطريين  الــصــقــاريــن  ببعض 
الفن  مــن عــشــاق ومحبي هــذا 

ليحدثونا عن 
مــشــاركــاتــهــم 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
ـــمـــهـــرجـــان  ال
وعــــشــــقــــهــــم 
لـــــلـــــصـــــقـــــارة 
وطـــــــــــــــــــــــــرق 
مع  تعاملهم 

الصقور.
وقــــــــــــــــــــــــــد 
أثـــــــــــــمـــــــــــــرت 
الــــــــجــــــــهــــــــود 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
الـــمـــتـــواصـــلـــة 
فـــي مــوافــقــة 
مــــــنــــــظــــــمــــــة 
األمـــــــــــــــــــــــــــــــم 
ـــــحـــــدة  ـــــمـــــت ال

لــلــتــربــيــة والـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم 

)الــــيــــونــــســــكــــو( 
فـــــي نــوفــمــبــر 
عـــلـــى   2010
إدراج الصقارة 
ضمن قائمتها 
الــــتــــمــــثــــيــــلــــيــــة 
التراث  لصون 
اإلنـــــــــســـــــــانـــــــــي 
غــيــر الـــمـــادي. 
وكـــــــــــــــانـــــــــــــــت 
اإلمـــــــــــــــــــــارات 
تـــقـــدمـــت فــي 
 2009 عـــــــــام 
اإلدراج  بطلب 
بــــــتــــــفــــــويــــــض 
 14 مـــــــــــــــــــــن 
وتقاليد  بــفــنــون  مهتمة  دولـــة 
الـــصـــقـــارة، وهــــو األمـــــر الـــذي 

يـــجـــعـــل دعــــــم هــــــذه الـــهـــوايـــة 
ا غاية في  أمــًرَ والحفاظ عليها 

األهمية.
ـــــــبـــــــدايـــــــة يــــتــــحــــدث  فــــــــي ال
فــيــصــل بــخــيــت الــمــنــخــس وهــو 
ديـــبـــلـــومـــاســـي بـــســـفـــارة دولــــة 
لمتابعة  دكــا وحضر  في  قطر 
افــــتــــتــــاح الـــنـــســـخـــة الـــخـــامـــســـة 
لـــلـــمـــهـــرجـــان حـــيـــث يـــشـــارك 
من  مجموعة  مسابقاتها  فــي 
أقـــــاربـــــه وأصـــــدقـــــائـــــه، وقــــال 
كــثــيــرا  يــســهــم  الـــمـــهـــرجـــان  إن 
المهتمين  الــشــبــاب  جــمــع  فـــي 
بالصقارة في مكان واحد وهو 
أمر إيجابي حيث يغرس فيهم 

الــتــراث،  على  المحافظة  قيم 
الــشــبــاب  وأضـــــاف إن اهــتــمــام 
بــــهــــذه الــــريــــاضــــة يــــؤكــــد عــلــى 
حرص ذويهم على نقلها اليهم 
وأيــــًضــــا عــلــى حــــرص الـــدولـــة 
عــلــى نــشــر هــــذه الـــريـــاضـــة أو 
الجزيرة  الذي يميز أهل  الفن 

العربية.
بدوره يقول تويم بن سعيد 
منتشرة  الــصــقــارة  إن  الــمــري 
الـــبـــر بــشــكــل كبير  لــــدى أهــــل 
وهـــنـــاك عـــائـــالت بــالــكــامــل ال 
يوجد فيها فرد واحد ال يجيد 
طــيــره  يــمــتــلــك  أو  الــــصــــقــــارة 
الــخــاص ويـــمـــارس هـــذا الــفــن، 

مـــؤكـــًدا أنــهــم يــحــرصــون على 
غــــرس قــيــمــة الـــصـــقـــارة لــدى 
أبنائهم منذ الصغر، وأن االبن 
عــنــدمــا يــصــاحــب والــــــده منذ 
صــغــره أثــنــاء مــمــارســتــه لهذه 
جًدا  الطبيعي  من  فإنه  الهواية 
الــريــاضــة  هـــذه  بــه  تلتصق  أن 
ويمارسها  ويهواها  يحبها  وأن 

فيبرع فيها.
ويقول عبد اهلل الحنزاب 23 
الذي يُشارك في مسابقة  سنة 
الــصــقــارة عشق وهو  الــهــدد إن 
على  دأب  وريــاضــة  فــن ممتع 
وسط  الصغر  منذ  ممارستها 
تشجيع األهل واألقارب، وقال 

بــصــاحــبــه  يـــرتـــبـــط  الـــطـــيـــر  إن 
ــــــك مــن  بـــعـــالقـــة وطــــيــــدة وذل
خــــــالل الــــتــــدريــــب الـــمـــتـــواصـــل 
موضحا  والرعاية،  واالهتمام 
تــســتــخــدم  كـــانـــت  الـــصـــقـــور  أن 
كمصدر  أساسي  بشكل  قديما 
ويعتبر  لإلنسان  الــغــذاء  لجلب 
الكبير  بحجمه  الحباري  طائر 
ــة لــلــصــيــد  الـــطـــريـــدة الــمــفــضــل
أن  إلــى  لفت  أنــه  إال  بالصقور 
صـــيـــد الــــحــــبــــارى يـــحـــتـــاج إلـــى 
صــقــر مـــدرب ومــتــفــوق يحدد 
مكان الحبارى الذي يتقن فن 
البيئة  الــتــمــويــه واالنـــدمـــاج مــع 
المحيطة. كما يجب أن يتفوق 

ذلــــك الــصــقــر 
عــلــى أســلــوب 
الـــــــحـــــــبـــــــارى 
الــــفــــريــــد فــي 
ـــــــران  ـــــــطـــــــي ال
ـــــــــع  ـــــــــســـــــــري ال
والـــــــمـــــــنـــــــاور 
يتميز  الـــــذي 
باالنعطافات 
الــــــــــــــحــــــــــــــادة 
ويـــــــــشـــــــــكـــــــــل 
وســــــــــيــــــــــلــــــــــة 
دفــــــــاعــــــــيــــــــة 
نـــــــــاجـــــــــحـــــــــة 
لــــــــــطــــــــــائــــــــــر 
ضد  الحبارى 

ــــدوره  الـــصـــقـــور الــمــهــاجــمــة. ب
 24 الحنزاب  يقول حمد سالم 

بدأت  الصقارة  هواية  إن  سنة 
مــعــه مــنــذ الــصــغــر حــيــث كــان 
يخرج مع ذويه للبر ويتابعهم 
أثـــنـــاء الــتــدريــب والــتــعــامــل مع 
تــــدريــــب  أن  وأكــــــــد  الــــطــــيــــر، 
الهامة جدا  الطيور من األمــور 
المسابقات،  قبيل  وخــصــوصــا 
الصقور  مع  التعامل  أن  مؤكًدا 
لــأشــخــاص الــمــدربــيــن يــكــون 
ـــا، وقــــال: إن  ســهــاًل جــــًدا وآمـــنً
اهـــتـــمـــام الـــشـــبـــاب بــالــصــقــارة 
شــــيء جــيــد ألنــــه يــحــيــي تـــراث 
اآلباء واألجداد كما أنها رياضة 
تدريبنا على  تُسهم في  مفيدة 
تــقــديــر وتــعــلــم طــــرق الــحــيــاة 
الــتــي عــاشــهــا آبـــاؤنـــا وأجـــدادنـــا 
فـــي الــمــاضــي 
وقــــــدرتــــــهــــــم 
التعايش  على 
فـــــــي الـــبـــيـــئـــة 
الـــصـــحـــراويـــة 
وتـــــــــقـــــــــديـــــــــر 
الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة 
ومــــا تــحــتــويــه 
فـــــــضـــــــال عــــن 
على  التدريب 
الصيد  طـــرق 
بـــــالـــــصـــــقـــــور 
ضــمــن أجــــواء 
بـــــعـــــيـــــدة عـــن 
صخب الحياة 
الطبيعة  أجـــواء  حيث  المدنية 

المفتوحة من أفق ممتد.

الصقارة.. موروث األجداد وهواية األبناء

فيصل المنخس: تغرس قيم المحافظة على التراث

حمد بن سالم: 
الصيد بالصقور 
يعلمنا تقدير 

البيئة والطبيعة

تويم المري: 
عوائل كاملة ال 
يوجد فيها فرد
 ال يجيد الصقارة

ڈ   فن اصطياد الفرائس

ڈ   قلعة مروب

ڈ   الصقارة هواية تجمع الشباب القطري

فن اصطياد الطرائد والمحافظة على البيئة

»قلعة مروب« نبض التاريخ في قلب الحاضر
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من أقوال العظماء

حرروا الحرية،
والحرية

ستقوم بالباقي.
)فيكتور هوغو(

دكتور األلحان الرومانسية عبد الرب إدريس:

األغنية الخليجية انتشرت عربيًا 

           حوار - كريم إمام: 

عــبــدالــرب إدريـــــس أو دكـــتـــور األلــحــان 
الـــرومـــانـــســـيـــة، لــــه شــخــصــيــتــه الــلــحــنــيــة 
الــخــاصــة، كــان ظــهــوره وســط الــعــديــد من 

بمثابة  الخليجيين  الملحنين 
ظــاهــرة فــنــيــة، كـــّرس حياته 
ـــجـــمـــيـــل ولـــخـــدمـــة  ـــفـــن ال ـــل ل
األغـــنـــيـــة الـــرقـــيـــقـــة، مــطــرب 
ومــــوســــيــــقــــار ســـــعـــــودي مــن 
أصل يمني، بدأ حياته الفنية 
فــــي مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــات 
الحفالت  مــن  العديد  بإحياء 
ــفــنــيــة الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة،  ال
فــكــان لــحــضــوره جــمــال آخــر 
مـــع صــــوت تـــشـــرب األلـــحـــان 
ـــتـــحـــق بــمــعــهــد  الـــجـــمـــيـــلـــة، ال
في مصر  العربية  الموسيقى 
سنة 1967، وحصل في نفس 
الـــعـــام عــلــى شـــهـــادة الــثــانــويــة 
الموسيقية، كما أكمل دراسته 
فــي قــســم الــتــألــيــف والــتــوزيــع 
الموسيقي بالقاهرة، وحصل 

عام  في  البكالوريوس  شهادة  على  بعدها 
دولــة  إلــى  انتقل  امــتــيــاز،  بتقدير  1973م 
األصيلة  األلــحــان  تــشــرب  أن  بعد  الــكــويــت 
من محمد الموجي وبليغ حمدي وعباقرة 
اللحن في مصر، وهناك عمل مدرساً في 

معهد الموسيقى في الكويت وكان مطلوبا 
في الحفالت الموسيقية، وغنى في إذاعة 
صــوت الــعــرب، نــال درجـــة الــدكــتــوراه من 
سنة  بالقاهرة  للموسيقى  العالي  المعهد 
الفنون  مــهــرجــان  خـــالل  الــتــقــيــنــاه   .1988
لــــدول مجلس  الــمــوســيــقــيــة 
ـــعـــاون الــخــلــيــجــي الــــذي  ـــت ال
األسبوع  الدوحة  استضافته 
الــــمــــاضــــي، فـــتـــحـــدثـــنـــا عــن 
واقــــــع األغـــنـــيـــة الــخــلــيــجــيــة 
والــمــعــوقــات الــتــي أمــامــهــا، 
وعــن الــهــوة الــمــوجــودة بين 

األجيال فكان هذا الحوار:
حديثه  د.عــبــدالــرب  يبدأ 
ــــيــــة  قـــــــائـــــــال: واقــــــــــــع األغــــن
اإليجابيات  فيه  الخليجية 
ــــيــــات، فـــاألغـــنـــيـــة  ــــب ــــســــل وال
ــيــجــيــة الــــيــــوم أخــــذت  الــخــل
حـــيـــزا كــبــيــرا مـــن االنــتــشــار 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــخــلــيــجــي 
والـــعـــربـــي، وهـــــذا االنــتــشــار 
أعــطــاهــا مــالمــح لها جــذور 
خــــلــــيــــجــــيــــة، والـــــفـــــنـــــانـــــون 
الــخــلــيــجــيــون اســتــطــاعــوا أن 
النطاق  إلى  الخليجي  النطاق  يخرجوا من 
وأصبح  قدموها،  التي  بأعمالهم  العربي 
هناك أغنية خليجية لها جذورها وقالبها 
ومــســمــيــاتــهــا الـــمـــعـــروفـــة، وهـــــو يــحــســب 

لــأغــنــيــة الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي تــشــهــد تــطــورا 
ملحوظا. على الجانب اآلخر بالطبع هناك 
المتمثلة في دخول بعض  السلبيات  بعض 
العولمة  مثل  الحديثة،  واالدوات  العوامل 
والتقنيات الجديدة في التسجيل، وعناصر 
تــحــاول أن تغير مــن بعض  الــتــي  اإلبــهــار 
يغير  قد  ما  التراثية، وهو  األغنية  مالمح 
أعتقد أن ذلك من  لذا ال  فيها ويطورها، 
إضافة  الــتــراثــيــة،  باألغنية  اإلضـــرار  شــأنــه 
هذا  استخدام  بكيفية  الخاص  السؤال  إلى 
التطور في خلق شيء جديد؟ وهذا يحتاج 
إلى شباب يقدمون هذه األعمال بطريقة 
ه شيئا في التراث. وأوضح أن  علمية ال تشِوّ
عدم  سببها  األجيال  بين  الموجودة  الهوة 
القديم،  الجيل  مــع  الــجــديــد  الجيل  تــواجــد 
خالل  أنــه  والدليل  التواصل،  هــذا  وافتقاد 
المهرجان  فعاليات  صاحبت  التي  الندوة 
لم يكن هناك أي وجود للشباب في اليوم 
األول، لذا فإن المطلوب هو أن يكون هناك 
تواصل أكبر بين األجيال، وهذا -في رأيي- 
دور اإلعالم، ومثل هذا التجمع مثال ال بد 
أن يرعاه اإلعــالم، وأن يدعى له الفنانون 
واالســتــمــاع  ــالــرأي  ب والــمــشــاركــة  للحضور 
سيكونون  القريب  الغد  في  ألنــه  ليتثقفوا، 
فكيف  األغنية،  هــذه  عن  المسؤولين  هم 
يستطيعون أن يوصلوا األفكار التي نتمناها 
طالما أنهم منفصلون عن هذا الجيل. لذا 
هذا  مع  الشباب  الفنانين  تواجد  من  بد  ال 

الجيل المخضرم الذي يسير بدفة األغنية 
إلـــى الــمــســار الــصــحــيــح، وكــيــف يــمــكــن أن 

يسلمها وهذا الجيل الجديد غير موجود.
وأرجـــــع إدريـــــس ســبــب الــقــصــور وعـــدم 
للشباب  دعــوات  توجيه  عــدم  إلــى  التواصل 
وإيجاد وسائل الستقطابهم، فالفن سالح 
خطير في توجيه أي شعب أو أي مجموعة 
المصريين  كان سالح  الناس، فعندما  من 
كــان  أكــبــر«  »اهلل  كلمة   1973 حـــرب  فــي 
الــســالح األقــــوى، وكــانــت األغــانــي فــي ذلك 
أني كنت موجودا  وأتذكر  تحّركنا،  الحين 
في مصر أثناء حرب السادس من أكتوبر 

عام 73، فالكلمة سالح كبير وخطير.
وحول مدى تناقص أهمية الكلمة أمام 
اللحن في أغنية اليوم، أوضح أن الموضوع 
يتوقف على كيفية أن تأتي بالكلمة كفنان 
لــك رؤيــــة ثــقــافــيــة، وكــيــف تــخــتــار الكلمة 
كملحن، ورؤيتك لهذا الطرح الجديد، فال 
ثقافية فنية  أن يكون لديك رؤيــة  بد من 
انتقائية، تستطيع من خاللها أن تعرف هل 
هذا هو المطلوب، هل يتماشى مع روحك 
الكلمة  الــمــوروث مــن  التطور والــجــو  ومــع 
والــلــهــجــة الــخــلــيــجــيــة. فــهــنــاك الــعــديــد من 
المقومات التي ال بد أن تتوافر لدى الملحن 
مـــن أهــمــهــا الــثــقــافــة الـــعـــامـــة، ومــعــرفــتــه 
باألشعار وبألوان األشعار الموجودة وبيئتها، 
إضافة لمعرفته باإليقاعات، فهناك خلفية 
من  ليستطيع  الفنان  لــدى  تكون  أن  يجب 

خاللها أن يبني تصّوره للعمل، وليس هناك 
شـــيء يــأتــي مــن فــــراغ. لــكــن عــنــدمــا يكون 
هناك خلفية ثقافية وخلفية أدبية وفكرية 
يكون  وأدواتــــه،  وبــحــوره  بالشعر  ومعرفة 
األمـــر مختلفا، ولــيــس هــنــاك أحـــد بــدون 

انتاجا  يــقــدم  أن  يمكن  فكر 
محترما، وانما ال بد من بذل 
الجهد لدراسة الكلمة والتّمعن 
في معانيها قبل أن تضع لها 
ــلــحــن. ويــجــب أن تــتــســاءل  ال
تــتــوافــق مع  الكلمة  هــل هـــذه 
قــنــاعــاتــك؟ وهــــو مـــا يجعلك 
تــســيــر عـــلـــى بــــدايــــة الــطــريــق 
قيمة،  لها  أغنية  تقديم  فــي 
طالما أنــك بــدأت تبحث عن 
الجودة في الكلمة، فالملحن 
العمل  فـــي  شخصية  أخــطــر 
إنــه مــن يصّور  الــفــنــي، حيث 
كل األحداث من ناحية الكلمة 
واألداء واللحن، والمغني يأتي 
التي  الــخــريــطــة  عــلــى  ليسير 

وضعها الملحن.
الـــمـــعـــاهـــد  دور  وحـــــــــول 
الـــمـــوســـيـــقـــيـــة فـــــي الــخــلــيــج 

أوضح أنها وسيلة أخرى لتخريج ملحنين 
وموسيقيين مبدعين، موضحا أن الموهبة 
ال بـــد أن تــكــون مـــوجـــودة، فـــال يــمــكــن أن 
تــكــتــســب الـــمـــوهـــبـــة مــــن خـــــالل الــــدراســــة 

خالل  من  تنميها  وانما  فقط،  األكاديمية 
الدراسة في المعهد، فالمواهب والمبدعون 
أين تجدهم؟ ليس لدينا سوى عبدالوهاب 

واحد وأم كلثوم واحدة فقط.
وعــنــدمــا ســألــتــه لــمــاذا لــم تــقــّدم ألحانا 
لــمــطــربــيــن مــصــريــيــن قــال 
»ضــاحــكــا« إنـــه قـــدم ولــكــن 
)عـــلـــى خــفــيــف( وهـــــو شــيء 
مـــقـــبـــول، لــكــن نــظــرتــي في 
شــيــئــا  أقــــــــدم  أن  األســــــــــاس 
فيها  أعــيــش  الــتــي  للمنطقة 
ولــلــبــيــئــة الــخــاصــة بــــي، ولــو 
لن  فــي مصر  ألحانا  قدمت 
أصــل إلــى مــا وصــل إليه من 
موضحا  الكبار،  من  سبقونا 
أنـــه تـــعـــاون مـــع الــعــديــد من 
الفنانين المصريين والعرب 
وماجدة  عالمة  راغــب  مثل 
الـــــرومـــــي وســـمـــيـــرة ســعــيــد 
وأنغام وآمال ماهر، موضحا 
أن أبوابه ليست مغلقة، وانما 
أتعاون في حدود امكانياتي 
الــتــي أســتــطــيــع أن أوصــلــهــا، 
لــكــن عــنــدمــا أدخــــل الــمــجــال الــمــصــري أو 
العربي أجد أن من سبقونا في هذا المجال 
قدموا ما ال يمكن أن نقدمه، وانما يجب 
أن نسلك طريقنا الخاص، والوصول للهدف 

المحدد من قبلنا نحن.

عناصر اإلبهار الحديثة تحاول تغيير مالمح األغنية التراثية

  كتب مصطفى عبد المنعم:

تعتري  ال��ت��ي  األم����راض  ك��ث��ي��رة ه��ي 
ج���س���د ال���ح���رك���ة ال���ف���ن���ي���ة ف����ي ق��ط��ر 
وع���دي���دة ه��ي ال��ع��ق��ب��ات وال��م��ع��ي��ق��ات 
التي تعترض طريق النهضة الثقافية 
والمثقفون،  الفنانون  ينشدها  التي 
والبعض  والدواء  الداء  البعض يعرف 
اآلخ����ر ال ي����زال ي��ب��ح��ث ع���ن ال�����دواء، 
جميع  حل  أن  جميًعا  اتفقوا  ولكنهم 
ال���م���ش���اك���ل ال����م����وج����ودة ف����ي ال��ح��ي��اة 
وخصوصا  المسؤولين  بيد  الثقافية 
أن  ي���ج���ب  اإلص��������اح  م�����ب�����ادرات  أن 
ت��ن��ط��ب��ق دوم����ا م���ن ع��ن��ده��م، ون��ح��ن 
في زاويتنا »ماذا لو« سنستخدم »لو 
المؤلف  استخدمها  التي  السحرية« 
»ستناالفسكي«  الشهير  المسرحي 
وس��ن��س��ت��خ��دم��ه��ا ال���ي���وم م���ع ض��ي��وف��ن��ا 

ون��س��أل��ه��م: م���اذا ل��و ك��ن��ت ف��ي م��وق��ع 
ال���م���س���ؤول���ي���ة ف���ك���ي���ف ت�������رون واق�����ع 
الخطط  هي  وما  الثقافية..  الحركة 

المشاكل؟. لحل  ستقدمونها  لتي 
المسرحي  بالفنان  سنلتقي  وال��ي��وم 
كان  ل��و  م��اذا  ليخبرنا  حسن  محمد 
مسؤواًل عن واقع الحركة المسرحية 
ف��ي ق��ط��ر ف��م��ا ه��ي ال���ق���رارات ال��ت��ي 

سيتخذها؟.
ڈ كيف ترى واقع المشهد المسرحي 

حاليا؟
ـــعـــديـــد مــن  ال الــــواقــــع هـــنـــاك  فــــي   --
الــمــشــكــالت الـــتـــي تــعــتــرض الــمــشــهــد 
ولكننا  المعالم  واضــح  غير  وتجعله 
العامين  فــي  خــيــًرا خــصــوًصــا  نــتــفــاءل 
هناك  أن  استشعرنا  حتى  األخيرين 
ومن  المسؤولين،  قبل  من  اهتماًما 
أزمــة  والــعــقــبــات  المشاكل  هــذه  أهــم 
الدعم،  وقلة  العرض  ودور  المسارح 
وقـــلـــة اإلنـــتـــاج الــــدرامــــي بــشــكــل عــام 

التلفزيون. أو  المسرح  سواء في 
ڈ وم����اذا و ك��ن��ت م��س��ئ��ول ع���ن ه��ذا 
لحل  قراراتك  ول  هي  فما  القطاع؟ 

المشكات؟ تلك 
- لو كنت مسؤوال سأتخذ أول قراراتي 
حيث  المسارح  من  العديد  بناء  وهي 
ســأجــعــل فــي كــل مــديــنــة مــســرحــيــن، 
الذين  الفنانين  إعــادة  على  وسأعمل 
تركوا الساحة الفنية وذلك من خالل 
ــعــقــبــات الـــتـــي جــعــلــتــهــم  ــيــل كـــل ال تــذل

يتركون الفن، كما سأحرص على أن 
شأن  شأنه  به  واالهتمام  الفن  يكون 
كل المجاالت األخرى وسأبني معهدا 
لــلــفــنــون وهـــو األمــــر الــــذي ســُيــحــســن 
مــن صـــورة الــفــن الــتــي لــأســف أســاء 
الفنان  تصوير  خالل  من  البعض  لها 
إعادة  على  كما سأعمل  سلبي،  بشكل 
الـــتـــربـــيـــة الـــمـــســـرحـــيـــة مـــــرة أخــــرى 
في  أهميتها  أدركنا  أن  بعد  خصوًصا 
ذائقة  لديهم  الفنانين  من  جيل  خلق 

بتدريب  وسأهتم  الصغر،  منذ  فنية 
الطالب بشكل عملي من خالل ورش 

التدريبية. والدورات  العمل 
ڈ وما هي رؤيتك لمستقبل الحركة 
ما ذكرت وفي حال عدم  في ضوء 
هي  م��ا  على  األم���ور  وت��رك  تطبيقه 

؟ عليه
بالمستقبل  متفائل  فأنا  ذكرت  كما   -
خصوصا أننا نشاهد حراكا على أرض 
اهــتــمــامــا ودعــمــا  الـــواقـــع وأن هــنــاك 
مـــن الــمــســؤولــيــن لــلــحــركــة الــثــقــافــيــة 
الذي  األمر  وهو  المسرح  بينها  ومن 
كفنانين  نــحــن  ولــكــن  لــلــتــفــاؤل  يــدعــو 
دائـــًمـــا نــطــمــح إلــــى الـــمـــزيـــد وهــــو مــا 
المقبلة  الفترة  خالل  تحقيقه  أتمنى 
البناءة  األفكار  تنفيذ  يتم  أن  وأتمنى 
ـــتـــي تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة الــمــشــهــد  ال

القطري. الثقافي 

محمد حسن :

سأبني دور عرض مسرحية جديدة

الملحن 
أخطر 

شخصية في 
العمل الفني

الفن سالح 
خطير في 
توجيه أي 

شعب
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نوادر الشعوب

من نوادر جحا
قصيدة  يوما  فأنشد  الشعر،  نظم  يعرف  أنه  يزعم  البلد  أمير  كان 

البالغة.  رائحة  بها  ليست  جحا:  فقال  بليغة؟  أليست  لــه:  وقــال  جحا  أمــام 

ثم  شهر  مــدة  محبوسا  فقعد  اإلســطــبــل،  فــي  بحبسه  وأمــر  األمــيــر  فغضب 

فــقــام جحا  وأنــشــدهــا لجحا،  األمــيــر قصيدة  آخــر نظم  يــوم  أخــرجــه. وفــي 

مسرعا، فسأله األمير: إلى أين يا جحا؟ فقال: إلى اإلسطبل يا سيدي.

)الزمن الميدياتيكي(
مشكلّية الزمن هّي مشكلّية كّل العصور، 
وق�����د اه���ت���ّم���ت ب��م��ع��ال��ج��ت��ه��ا ع���ل���وم ع���دي���دة، 
ول��س��ان��ّي��ة...(  وفلسفّية  وري��اض��ّي��ة  )فيزيائّية 
مخّلفة ب��ذل��ك ح��زم��ة ه��ائ��ل��ة م��ن األزم��ن��ة. 
وي��ت��ح��ّدث ال����دارس����ون ع��ن ال��زم��ن ال��خ��ط��ّي، 
والزمن المطلق، والزمن االجتماعي والزمن 
إشارة  الّرقمي...في  والزمن  االنثروبولوجي 
إلى أّن قضّية الزمن هّي قضّية مرّكبة، وأّن 
مقاربة  من  أكثر  استخدام  يستدعي  فهمها 

علمّية.
إّن ما يهّمنا في مصفوفة األزمنة الواردة 
المسألة ه��ّو ما  المشتغلين بهذه  أدبيات  في 
أسميناه بالزمن الميدياتيكي. ما الممقصود 
بالزمن الميدياتيكي ؟ هل هّو عاقة تازمّية 
بين ال��وج��ود واإلن��س��ان كما يذهب إل��ى ذلك 
أّنه جوهر  أم   ،Martin Heidegger هايدغير 
مطلق يحتضن الوجود برّمته ؟ هل هّو كما 
ي��ف��ت��رض أرس�����ط�����وAristote خ��ط مستمر ال 
أّن��ه الحركة في المكان كما هّو  نهاية له، أم 

الحال في تعريف الزمن االجتماعي .
أذكر  بالمدارس،  أطفاال  كّنا  عندما  أذك��ر 
الجميلة  الكّراسات  أصناف  نقتني  كّنا  كيف 
حياتنا  ب��ه  تتمّيز  م��ا  لتدوين  نسّخرها  التي 
الدراسّية واالجتماعّية من تجارب مختلفة، 
ن��دّون نجاحنا وفشلنا ومحّبتنا وأحامنا  كّنا 
بزينة  إخراجها  نعيد  بيضاء،  صفحات  على 
جديدة كّنا نجتهد في ابتداعها واقتباسها من 
خيالنا ال��ذي ال يعرف ق��اع��دة ف��ي ال��ّرس��م أو 
في اإلخراج. كّنا ندّون ذلك من دون معرفة 
ما إذا كان الكّراس بوصفه مرتكزا »ورقّيا« 
سيقاوم الزمن على مدى طويل، ألّن القصد 
إنساني ه��ّو ف��ي أذهاننا  ال��ت��دوي��ن كفعل  م��ن 
يتلّخص في بناء تراث فردي نأمل أن يّطلع 
عليه اآلخ��رون في يوم ما، ت��راث كّنا نتبادل 
ال��وج��اه��ي في  االت��ص��ال  عبر حلقات  بعضه 
ح��دود ف��ض��اءات االت��ص��ال التقليدي، وكذلك 
ع��ب��رال��ب��ري��د م��ن خ���ال إن��ش��اء ال��ّرس��ائ��ل التي 
نتبادلها و التي ينقلها لنا ساعي البريد. وساعي 
البريد رجل طيب أبدا، يحظى بمحّبة الجميع 
واحترام الجميع، حتى أّن البعض من الشعراء 
منحوه من قوافيهم ما يناسب وظيفة النقل 

التي يؤّديها بأمانة، وكذلك المغنون.
فمسألة التدوين هي حينئذ مسألة قديمة 
قائمة في ذات الفرد االجتماعي، بل هي جزء 
ال��ت��دوي��ن ضربا من  م��ن ذات���ه، العتبار فعل 
ضروب تحقيق الذات. ولقد اّطرد في العرف 
البشري تعريفه على أّنه جمٌع لتجارب اإلنسان 
جمُع  العلمّية،  وأط��روح��ات��ه  وآرائ���ه  ومواقفه 
يعكس حرص اإلنسان على مشاركة اآلخرين 
وكذلك  وانتظاراتهم،  وأحاسيسهم  خبراتهم 
ال��زم��ن و » تحنيطه »  ح��رص��ه على ضغط 

الستحضاره متى وجب ذلك.
ف���رد دون  ب��ه  وال��ت��دوي��ن فعل ال يختّص 
دون  آخ���ر، وال عصر  دون  آخ��ر وال مجتمع 
إن��س��ان��ّي��ة عرفتها كّل  إّن��م��ا ه��و حقيقة  آخ���ر، 
المجتمعات ولكن بأساليب تختلف باختاف 
ع��ص��ر. فمن  ب��ك��ّل  المتصلة  ال��ت��واص��ل  أدوات 
التدوين على األحجار والكهوف، إلى التدوين 
ثّم  المطبعي،  فالتدوين  المخطوطات،  عبر 

اإللكتروني.
األداة.  ه��ّو  التدوين  فعل  ف��ي  المتغّير  إّن 
األداة عندما  ظ��اه��ري ألّن  أم���ر  ه���ذا  ول��ك��ن 
التفكير  منظومة  دائ��رت��ه��ا  إل��ى  تجّر  تتغّير، 
كاملة، فهي ال تشتغل بمعزل عن العملّيات 
الفكرّية  العملّيات  إن  بل  المرّكبة،  الفكرّية 
برّمتها ال تدور بعيدا عن األداة الناقلة لألفكار.
أن  ال��ت��س��ل��ي��م  ب���ض���رب م���ن  اع��ت��ب��رن��ا  وإذا 
التدوين حقيقة قاّرة، نجده في الماضي فعا 
اجتماعّيا يخترق المكان، وغايته تكمن في 
بقاء األث��ر المدّون بصرف النظر عن أهمّية 
نقله وتداوله كشكل من أشكال التواصل ولو 
ال��ت��داول،  أّن القصد م��ن ب��ق��اء األث���ر هنا ه���ّو 
بينما نراه اليوم سلوكا يخترق الّزمن العتبار 
الغاية المركزّية في فعل التدوين هي النقل 

والتداول والمشاركة.
جامعة قطر 

   بقلم : أنور الشامي:

تــدور أحــداث الــروايــة حــول »عيسى« 
الذي ُولد ألب كويتي وأم فلبينّية خادمة 
وعــــاش ســنــّي طــفــولــتــه ومــراهــقــتــه في 
قد  »راشــــد«  األب  كـــان  أن  بــعــد  الفلبين 
اضطر إلرساله رضيًعا برفقة والدته إلى 
»غنيمة«  األم  رغبة  عند  نــزوالً  الفلبين 
زواج  يــرفــض  مجتمعي  لغضب  واتـــقـــاًء 
رجـــــل مــــن عـــائـــلـــة مـــعـــروفـــة بــخــادمــة 
فــلــبــيــنــيــة، ثـــم يــعــود عــيــســى إلـــى الــكــويــت 
ـــمـــوعـــودة الــتــي  وفــــي مــخــيــلــتــه الــجــنــة ال
برفض  ليفاجأ  أمــه،  عنها  حدثته  طالما 
مــجــتــمــعــي لـــه خــــالل الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة 
بات  قد  وأنــه  الكويت،  في  أمضاها  التي 
الفلبين  فــفــي  الــجــهــتــيــن،  فــي  مــوصــوًمــا 
الكويت هو  العربي وفــي  هو »آرابـــو« أي 
معه  الُمتعاطفين  لـــدى  أو  »الــفــلــبــيــنــي« 

Made in Philippine »كويت«
وفـــــي الـــــروايـــــة ال يـــالقـــي »عــيــســى« 
صعوبة تُذكر في نيل االعتراف بمواطنته 
الكاملة من ِقبل السلطات الرسمّية رغم 
أمه،  عن  ورثها  التي  الفلبينّية  مالمحه 
لــكــن الــوضــع كـــان ُمــغــايــًرا تــمــاًمــا عندما 
المجتمعي  االعتراف  على  الحصول  أراد 
له  تبّين  إذ  بمواطنته،  واإلقـــرار  بوجوده 
بمفهوم  تحتفظ  أخــرى  سلطة  إزاء  أنــه 
صـــــارم لــلــمــواطــنــة وتــحــمــيــه عــبــر بنية 
مواطنة  ثــمــة  وأن  مــتــزمــتــة،  مجتمعّية 
آخــر ال يمكنه نيل صكوكها إال  نــوع  مــن 
عبر هذه السلطة التي تُهيمن على العقل 

الجمعي.
وقد رمز السنعوسي إلى هذه السلطة 
»ريد  الـ  بعبارة  السطوة  ذات  المجتمعّية 
اســتــعــار  جــمــيــلــة  تـــوريـــة  عــبــر  هورس«- 
الجعة  لمشروب  التجاري  االســم  خاللها 
الحرفّية  بالترجمة  والــمــنــاورة  الشهير 
األحــمــر«  »الــحــصــان  لتصبح  للكلمتين 
الــــذي يــســحــق األفـــــراد بــحــوافــره - وهــي 
وهو  »مشعل«  لسان  على  وردت  عبارة 
الفلبين،  ذاتــه في  المشروب  تأثير  تحت 
عن  وينهاه  »عيسى«  يــحــّذر  راح  عندما 
ــســحــق تحت  الـــعـــودة إلـــى الــكــويــت لــئــال يُ
حوافر هذه القوة التي ال ِقبل له أو لغيره 

بها.
»ابــق هنا يا صديقي.. واشــرب الـ ريد 
هـــورس.. الـــ ريــد هــورس هناك لن يقبل 
وجـــــودك. ســيــهــرســك تــحــت حـــوافـــره يا 
المجتمعّية  الــســلــطــة  صــديــقــي«. وهــــذه 
صارمة  استحقاقات  مــن  تفرضه  وبما 
على كل من يعيش في كنفها، وبقدرتها 
عــلــى إنــــزال الــعــقــاب بــكــل مــن يُــعــلــن لها 
الــتــحــدي أو يــخــرج عليها، هــي ذاتــهــا ما 
جعلت األم »غنيمة« ال تترّدد في عقاب 
ـــدهـــا الـــوحـــيـــد »راشـــــــد« بـــطـــرده من  ول
المنزل بعد زواجه من الخادمة الفلبينّية 
وحملها منه، دون أن يشفع له كونه آخر 
الرجال في العائلة التي انقطعت ساللتها 

من الذكور.

»أخــــواتــــك يـــا أنـــانـــي! يـــا حــقــيــر! من 
سيتزوجهن بعد فعلتك؟!...«

الذي  الذكر  الحفيد  إنجاب  يكن  ولــم 
الحاجة  أمــّس  الطاروف في  عائلة  كانت 
إليه بكاٍف لجعل األم »غنيمة« تتزحزح 
للزيجة  الرافض  موقفها  عن  أنملة  قيد 
وقفت مالمح  إذ  عنها  تنتح  ثمرة  ولكل 
العربّية  للمالمح  الــمــفــارقــة  الــولــيــد  هــذا 
وخؤولته غير األصيلة بمقاييس السلطة 
ألف  الجميع  لها  يعمل  التي  المجتمعّية 
حـــســـاب وقـــفـــت حـــــاجـــــًزا مــــن الــمــحــال 

تخطيه.
ـــا وانـــظـــر كيف  »اقـــــذف بــهــمــا خـــارًج
بقلب  وستجدني  عليك..  البركة  ستحّل 

األم أغفر لك ذنبك العظيم«.
ومــثــلــمــا اســتــســلــم راشـــــد أمـــــام هــذه 
برفقة  زوجته  وأرسل  الُمهيمنة  السلطة 
لها  قطعه  وعــد  مــع  الفلبين  إلــى  ابنهما 
الــوطــن قبل  إلــى حضن  االبـــن  بــأن يُعيد 
أن يُــطــلــقــهــا الحـــًقـــا، فــقــد تـــراجـــع أيــًضــا 
عيسى االبن أمام صرامة المجتمع الذي 
جاء  كونه  وانــتــمــاءه  مواطنته  عليه  أنكر 
بذلك  ليخرج  المجتمع  من خــارج سياق 

خروجه الثاني من الكويت.
المؤلف في  استعاره  آخــر  رمــز  وثمة 
استلهمه  مــا  وهــو  السلطة  لهذه  اإلشـــارة 
هذه المّرة من الموروث الثقافي للكويت 
معتمًدا على معنى االسم الذي تتسّمى به 
كما ورد على  »الــطــاروف« وهــي  عائلة 

لسان خولة األخت غير الشقيقة لـ عيسى 
الكويتيون  يستخدمها  شبكة  »الطاروف 
لــصــيــد الـــســـمـــك.. تــعــلــق فــيــهــا األســـمـــاك 
أفــراد  بــهــا. ونــحــن  الــمــرور  الكبيرة عند 
الــعــائــلــة، عــالــقــون بـــالـــطـــاروف. عــالــقــون 
أنفسنا  تحرير  نستطيع  ال  عائلتنا  باسم 

منه.
ـــركـــي، أحــد  ـــًضـــا ت ـــره أي وهــــو مـــا فـــّس
أصدقائه الكويتيين الذين علموا بحكايته 
الــطــاروف على إخراجه  وبــإصــرار عائلة 
مــن الــكــويــت بــعــد أن انــتــشــر خــبــره بين 
لكيان  تهديًدا  يُمثل  وبات  العائلة  جيران 

العائلة وأفرادها:
»لست ُمالًما يا عيسى بكل ما جرى... 
أيًضا«. ما  لوم على جدتك وعماتك  وال 
على  اللوم  أن  إلــى  إشــارة ضمنّية  يحمل 
يــرجــع كل  إلــيــهــا  الــتــي  المجتمع  مــاكــيــنــة 

ذلك.
كــــان واضــــًحــــا أن األم  ـــذلـــك فــقــد  ول
بحفيدها  االعتراف  رفضت  التي  غنيمة 
عندما  األولـــى  مرتين  الوحيد  ابنها  مــن 
والثانية  رضيًعا،  إليها  يحمله  والــده  جاء 
كان  يافًعا،  شابًا  الفلبين  من  عاد  عندما 
فهو  عيسى  بشأن  داخلي  صــراع  يتملكها 
في  والُمنقذ  الورطة  يُمثل  إليها  بالنسبة 
آن مًعا لعائلة الطاروف وهو صراع سببه 
الذي يتملكها من  األساسي ذلك الخوف 
الــذي  والـــضـــرر  المجتمعّية  الــفــعــل  رّدة 
بالعائلة في حال ذاع خبره  سوف يلحق 

في  تُسكنه  وجدناها  ولذلك  الناس  بين 
باعتباره  للخدم  وتقّدمه  المنزل  ملحق 
له والذي  الفلبين رغم حبها  طباًخا من 
تــجــلــى فــــي انـــخـــراطـــهـــا فــــي الـــبـــكـــاء فــي 

المرتين.
وهذه السلطة ذاتها ولكن هذه المرة 
بــالــتــحــالــف مــع ســلــطــة الـــدولـــة هــي التي 
حالت بين اندماج ما يعرف بفئة البدون 
فـــي الــمــجــتــمــع، مـــا جــعــل طــلــب غــســان 
لـــلـــزواج مــن هــنــد يــقــابــل بــرفــض مطلق 
من األم غنيمة خوًفا من »كالم الناس« 
للتنّدر«  »مــادة  العائلة  أن تصبح  أو من 
أو ما كانت تعتبره فضيحة سوف تطال 
األسرة في حال قررت تزويج ابنتها من 
»غسان« الذي ينتمي لفئة البدون الواقعة 
قــســاوة من  أشــد  تحت حصار مجتمعي 
دعا  الــذي  األمــر  الرسمي. وهــو  الحصار 
غسان للعزوف عن الزواج واالكتفاء بلعق 

جراحه وحيًدا.
وهــــو مـــا أوضـــحـــه غـــســـان ذات مــرة 

قائالً:
»الــــبــــدون يـــا عــيــســى جــيــنــة مــشــّوهــة 
تــتــعــطــل بــعــض الــجــيــنــات وال تــصــل إلــى 
أو تتجاوزهم لتظهر في األجيال  األبناء 
الجينة  الــالحــقــة مــن ذريــاتــهــم إال هـــذه 
تنتقل من  أبــًدا.  فإنها ال تخطئ  الخبيثة 

جيل إلى آخر محطمة آمال حامليها«.
وفي السياق ذاته يرصد المؤلف حالة 
كنوع  إلبعض  إليها  يلجأ  التي  االزدواجية 

المجتمعّية  السلطة  هذه  إزاء  التقّية  من 
ـــثـــري »مــشــعــل«  الـــصـــارمـــة، فـــالـــشـــاب ال
يستأجر شقة ضمن بناية يسكنها خليط 
مـــن الــجــنــســيــات الــــوافــــدة إلــــى الــكــويــت، 
»أن  قوله:  حد  على  يستطيع  كي  وذلــك 
في  يستطيع ممارسته  ال  ما  بها  يمارس 
مكان آخر«؛ فيمضي فيها نهاية األسبوع 
الناس  عــيــون  عــن  بعيًدا  الكحول  يــشــرب 
أكثر من خشيته  الــذي يخشاه  وكالمهم 

الشرطة وهو ما علق عليه عيسى قائالً:
هنا  ممنوع  الخمر  أن  تدعون  »كلكم 

وهو كالماء في وفرته!«
وبالعودة للمشهد الختامي في الرواية 
عنصرين  مــن  تنبثق  جماليته  أن  نــرى 
أولــهــمــا: االنــتــقــال الــرشــيــق عــبــر الــزمــن 
نــرى خاللها  لنا من مفاجأة  ومــا حمله 
»عــيــســى - هـــوزيـــه« وقــــد انــقــضــى على 
خروجه أو باألحرى إخراجه من الكويت 
خالته  البنة  زوًجــا  ليصبح  ثــالث سنوات 
ــــا لــرضــيــع أســمــاه »راشـــد«  »مـــيـــرال« وأبً
هذه  العربية  الجينات  استطاعت  الـــذي 
فجاء  الفلبينية  نظيرتها  تسود  أن  المّرة 
حامالً لمالمح عربية صريحة: »السمرة 
وحتى  بل  الواسعتين«  والعينين  العربية 

باسم عربي  تسّمى  قد  نجده  االســم  في 
يــتــورط في  مبين هــو »راشـــد« دون أن 
لحقت  الــتــي  هـــوزيـــه«  »عيسى-  ثــنــائــّيــة 

باألب.
أمـــا الــعــنــصــر الــثــانــي فــهــو كــونــه يُعيد 
طرح السؤال األساسي للرواية وهو ما إذا 
كان »ساق البامبو2« إذا جاز القول وهو 
هوزيه   - عيسى  بن  »راشــد  الصغير  هنا 
الطاروف« سيقدر على ما عجز عنه أبوه 
ويــضــرب جـــذوره فــي األرض الــتــي ُولــد 
فيها األب ومات في سبيلها الجد، أو أن 
الوطن سيلفظه مثلما لفظ األب بجريرة 

مالمحه وأمه الفلبينية.
وقــد اســتــطــاع الــمــؤلــف وعــلــى نحو ما 
النتيجة  يــنــقــض  ان  الــنــهــايــة  هــــذه  عــبــر 
بين  المواجهة  إليها  آلــت  التي  الــظــاهــرة 
ســلــطــة الــمــجــتــمــع أو مــا أســمــاه الــمــؤلــف 
الـــــ »ريــــد هـــــورس« وبــيــن بــطــلــه عيسى 
بالجنة  حلمه  عــن  يتخلى  رأيــنــاه  عندما 
إلى  العودة  ويقّرر  الكويت  في  الموعودة 
بالد والدته؛ إذ نفاجأ أن 
األمــل ما زال قائًما في 
البامبو  نبتة  تضرب  أن 
أرض  فـــــي  جــــــذورهــــــا 
الـــكـــويـــت مــثــلــمــا تــفــعــل 
عبر  وذلـــك  فــي غيرها 
الــذي  »راشــــد«  الصغير 
لم تتعطل فيه الجينات 

العربّية.
وعــــــبــــــر أربــــعــــمــــئــــة 
هي  قــلــيــالً  إال  صــفــحــة 
التي  الـــروايـــة  صــفــحــات 
اســتــحــقــت عـــن جــــدارة 
العالمّية  الفوز بالجائزة 
لـــــــلـــــــروايـــــــة الــــعــــربــــيــــة 
»الــــــبــــــوكــــــر« اســـتـــنـــفـــد 
الــمــؤلــف بــنــجــاح كـــل مــمــكــنــات الــحــكــايــة 
وطاقتها عبر تقنية سرد رائعة حشد لها 
كل شيء ليستّل نفسه من أجوائها ويضع 
الــراوي  مع  مباشرة  مواجهة  في  القارئ 
سيرته  يــســرد  الــــذي  هـــوزيـــه«  »عيسى- 
الذاتية عبر مترجمه المتخّيل »إبراهيم 
ســالم« الــذي هو نفسه شاهد عيان على 
التي  شخصياتها  وأحـــد  الــروايــة  أحـــداث 
التقاها الراوي في الكويت. ولذلك جاءت 
المترجم  عــن  بنبذة  مصحوبة  الــروايــة 
وكلمة له، بل وحتى اإلهداء فهو منسوب 
ــــــراوي ال الــمــؤلــف وجـــــاء مــوجــًهــا  إلــــى ال

لشخصيات ظهرت عبر فصول الرواية.
المؤلف  نجح  فقد  ذاتـــه  السياق  وفــي 
نــجــاًحــا مــدهــًشــا فـــي نــســج روايـــتـــه منذ 
بدايتها وحتى نهايتها عبر خيوط واقعّية 
وهو  بالفعل،  وقعت  تاريخّية  وأحـــداث 
األمـــــر الـــــذي ُوفـــــق فــيــه الــمــؤلــف بشكل 
الفت. كما أظهر براعة في رسمه صورة 
حياتّية ونفسّية للمجتمع الكويتي خاصة 
يُحّملها  أن  استطاع  عموًما،  والخليجي 
لماكينة  النقدّية  التلميحات  من  بالكثير 
العقل الجمعي التي تُحّرك هذا المجتمع.

ساق البامبو ..
قراءة في سلطة المجتمع وصكوك المواطنة

ڈ  غالف رواية ساق البامبو

ف���ي ال��م��ش��ه��د األخ���ي���ر م���ن رواي������ة »س���اق 
هوزيه«   - »عيسى  أو  البطل  يبلغ  البامبو« 
ُه��وي��ت��ه  ب��ش��أن  واض���ط���راب���ه  ذروة ح��ي��رت��ه 
وان��ت��م��ائ��ه، وم��ع��ه ي��ب��ل��غ ال���روائ���ي ال��ك��وي��ت��ي 
وهو  الفني  اإلب��داع  ذروة  السنعوسي  سعود 
اإلنسانّية  اللحظة  بتلك  ُيسدل ستار روايته 
التي  االرت��ب��اك  حالة  تُجّسد  التي  العميقة 
يُ���ك���اب���ده���ا ش��خ��ص ال��ب��ط��ل وت��ش��ظ��ي��ه ب��ي��ن 
ب��ان��ت��ص��ار  ي��ه��ن��أ  ي��س��ت��ط��ي��ع أن  »وط��ن��ي��ن« ال 
أحدهما على اآلخر أو ينتمي انتماًء خالًصا 
ألح��ده��م��ا ع��ل��ى ح��س��اب اآلخ����ر، وه���و في 

وُمنتَقص. موصوم  كليهما 

ميديا تك

يرصدها: د. عبداهلل الزين الحيدري

ڈ  سعود السنعوسي

ڈ  خليفة عيد صلهام الكبيسي

خليفة عيد الكبيسي والسرّ المكتوم
/2014م   1/  7 الثالثاء  يــوم  إلــى رحمة اهلل  انتقل 
ـــــب الــقــطــرّي )خــلــيــفــة عــيــد صلهام  الــكــاتــب واألدي
الكبيسي(، والفقيد معروف بكتاباته األسبوعّية في 
كاتبًا وشاعًرا  بوفاته  جريدة ]، وقد خسرنا 
في  يــغــوص  الـــذي  الرصين  بأسلوبه  أمتعنا  طالما 
وإيجابّياته،  سلبّياته  لنا  ليظهر  المجتمع  أعــمــاق 
ونحن في أشّد الحاجة إلى من يكاشفنا ويرشدنا 
إلى الطريق القويم، إلى جانب انتمائه وحّبه لوطنه، 
كلماته ومقاالته  بــوضــوح مــن خــالل  وهـــذا يظهر 

األسبوعّية، اللهّم ارحمه برحمتك.

خليفة عيد الكبيسي من أوائل الُكّتاب القطرّيين 
الــذيــن كــتــبــوا لــلــمــســرح، وقـــد كــتــب مــســرحــّيــة هي 
)السّر المكتوم( وفيها يعالج قضّية العجز الجنسّي 
الجرأة  األهمّية وهــذه  الرجل وموضوع بهذه  عند 
القطرّي، ولم  المسرح  ُعُمر  وفي وقت مبكر من 
ق لمثل هذا الموضوع الحّساس  يسبقه أحٌد في التطُرّ
ولم يُكتب الحًقا مثل هذا الموضوع. )تحكي هذه 
ا يحّب ابنة عّمه  المسرحّية قّصة شاب عاجز جنسًيّ
ولكّنه ال يستطيع أن يتزّوجها ويتعّذر تارة بالعمل 
وتارة أخرى بالدراسة، إلى أن يتخّرج من الجامعة 

فــال يَــْبــقــى لــه عــــذٌر، وبــعــد إلــحــاح مــن والــــده وبعد 
ترّدد يبوح بسّره لوالده الذي يصاب بالصدمة لهذه 
الحقيقة. ويتنازع الخير والشّر في نفس هذا الشاّب 
مع  ويتعايش  نفسه  إلــى  طريقه  يجد  الخير  ولكْن 
ُمشكلته وتنتهي المسرحّية. قّدمت هذه المسرحية 
على  1977م   /1  /20 بتاريخ  الــســّد(  مــســرح  )فــرقــة 
خــشــبــة مــســرح نــجــمــة عــلــى مـــدى أربـــعـــة عـــروض 
وبحضور )900( متفّرج. أخرج المسرحية )محمد 
بوجسوم( في أّول إخراج له بعد تخّرجه من المعهد 
العالي للفنون المسرحّية بالقاهرة، وهي المسرحّية 

بوجسوم،  محمد  يخرجها  التي  واألخــيــرة  األولـــى 
شـــارك بالتمثيل فــي الــمــســرحــّيــة كـــّل مــن )صــالح 
البلم-  محمد  مريم سالم-  عبداهلل غيفان-  المال- 
فايز-  فــالــح  الحمادي-  عــبــداهلل  حسن-  علي  منى 
المطوع-  عــبــداهلل  يوليه-  آلــن  البدر-  عبدالرحمن 
عادل حسن- عبداهلل عيسى- محمد عيسى- يوسف 

سلطان، وضع الموسيقى حامد نعمة.
كتبها  التي  المكتوم(  )الــســّر  هــذه هي مسرحّية 

خليفة عيد صلهام الكبيسي.

عبداهلل أحمد
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مبدعون عالميون

باولو كويلو 
روائي وقاص برازيلي. حاليا، يؤلف القصص المحررة من قبل العامة عن 

مستعمالً  تطبيقه  العامة  يستطيع  روحي  بمعنى  رواياته  تتميز  بوك.  الفيس  طريق 

شخصيات ذوات مواهب خاصة، لكن متواجدة عند الجميع. كما يعتمد على أحداث 

أحداث قصصه. لتمثيل  واقعية  تاريخية 

والتمثيل وعمل كمؤلف  المسرحي،  اإلخراج  يمارس  كان  للكتابة،  يتفرغ  أن  قبل 

أمثال  البرازيليين  المغنين  من  للعديد  األغاني  كلمات  كتب  وقد  وصحفي.  غنائي، 

إليس ريجينا، ريتا لي راؤول سييكساس، فيما يزيد عن الستين أغنية.

ضيفنا هذا العدد هو الفنان حامد النعمة الذي 
استطاع أن يجسد باإليقاعات واأللحان قصة نمو 
هذا البلد وتطوره من خالل عمل سمفوني أطلق 
التي  السيمفونية  وهـــي  الـــدوحـــة«  »أســـــرار  عليه 
قدمها منذ ما يقرب من خمس سنوات بمناسبة 
احــتــفــال اوركــســتــرا قــطــر الــفــلــهــارمــونــيــة بعيدها 
يأخذنا  الحلقة من قصة عمل  هــذه  وفــي  األول، 
النعمة معه إلــى عالم الــذكــريــات مــن خــالل هذه 
السمفونية التي اختار الحديث عنها لما تمثله في 
تاريخه الفني، وهي سيمفونية عزفتها أوركسترا 
قطر الفلهارمونية عام 2009، واعتبرها الكثيرون 

محطة فنية هامة للنعمة في عالم الموسيقى.
النعمة  راح خالله  رائــع  فخالل حفل موسيقي 
الموسيقى  بين  مازجاً  الدوحة  أســرار  يحكي عن 
منبهراً  الجمهور  كــان  حيث  والغربية،  الشرقية 
بكل تأكيد بما يقدمه الموسيقار ابن البالد حامد 
في سيمفونية  الخليجي  الــتــراث  أحيا  ألنــه  نعمة، 
تعزفها أوركسترا عالمية، لتخرج بها الفلهارمونية 
الــتــراث  الــغــرب عــن  الــعــالــم وتخبر  إلـــى  القطرية 

الخليجي والعربي، وتحديداً القطري.
واعتبر الموسيقار القطري أن رسالة السيمفونية 
وصــلــت بــال شــك إلــى الجمهور ألنــهــا بسيطة جــداً 

أربع، وواضحة. فالسيمفونية مؤلفة من  حركات 
الــدوحــة،  أســــرار  تحكي 

وقد كان الدخول في 
الحركة األولى يعني 

حينها تطلع صاحب السمو األمير الوالد إلى العالم. 
هذه  لتأليف  دفعه  بــه  الشديد  إعجابه  أن  مــؤكــداً 
السيمفونية ليعبر عن ما يجول في خاطره بطريقة 
استطاع  التي  الضخمة  اإلنــجــازات  عن  تعبر  فنية 
في  فالموسيقى  قليلة،  ســنــوات  فــي  يحققها  ان 
هذه الحركة تبدأ متحدثة عن العالم بشكل واسع 
مصورة لما يجري فيه من متغيرات على جميع 
مسارات الحياة. فكما شرح نعمة، أن »الحديث عن 

بخطى  يسير  أن  المجتمع  على  يستوجب  النهضة 
مدروسة في ظل حرية فكرية صادقة متجانسة 
الهائل، والدخول إلى قطر  الثقافي  عبر الموروث 
ال بد أن يعبر من خالل بوابة الدوحة، والعبور من 
هذه البوابة يحتاج إلى قيادة تنظر ببصيرة ثاقبة 
تلم بكافة المتغيرات الكونية التي حولها يحدوها 
في ذلك أمل النهوض ورجــاء الــوصــول«. من هنا 
فإن الحركة األولى جاءت لتعبر عن طموح ونضال 

ومثابرة وآمال وتطلعات أمير وشعب. أما الحركة 
الوتريات  بالهدوء من خالل صوت  فتبدأ  الثانية، 
بالتفكير  انطباعا  السامع  لدى  الذي يعطي  المؤثر 
واالستعداد، وأن القائد المأمول ال محالة قادم بكل 
قوة ووعي وثبات. وكانت الخطوة األولى لتحقيق 
هذا الغرض هي دخول اإليقاع الخليجي الذي يتبعه 
دخول اإليقاع العربي المصمودي ليؤكدا على هوية 
إبــراز الخصوصية،  العربية، مع  االنتماء إلى األمة 

ومــوقــع الـــدوحـــة فــي وســـط الــخــلــيــج، وذلــــك من 
خالل لحن الصوت. وحتى تتناغم الحركة، وتكون 
الثانية  الحركة  تنتهي  بينما  واضــحــة،  الــخــطــوات 
بــشــروق الشمس ووضـــوح الـــرؤى، ومــن هنا يبدأ 
المشوار واستعداد الدوحة ليوم جديد. ففي الحركة 
الثالثة تعبير عن بدء االنطالق إلى النهضة الشاملة، 
العالم بكل ثقة وإصــرار، فظهرت  واالنفتاح على 
مسارات  وتغيرت  العمالقة  االقتصادية  المشاريع 
ويجيء  المستقبل.  ومــواكــبــة  التميز  نحو  التعليم 
اإليقاع السريع للتعبير عن الفرح والسعادة والبناء 
الخليجي قد جاءت  اإليقاع  المستقبلي.. ومداخلة 
القويم  الطريق  باالنفتاح واختيار  االنطباع  لتعطي 
وفتح اآلفــاق لمستقبل حي، وأن المشاريع ما هي 
إال مزيج لهذا التوجه. وختاماً، إن الحركة الرابعة 
تأتي كدعوة شعارها األكبر: »أهال.. بالجميع.. في 
دوحة الجميع«، دعوة كريمة قالها صانع النهضة 
لحن  على شكل  الدعوة  جــاءت  المستقبلية. حيث 
استهاللي معبر وبصوت قوي، كانت صدى لماضي 
األجداد، صدى لصوت النهار ليخفف عن البحارة 
وألبابهم  مسامعهم  يأخذ  شجي  بصوت  عناءهم 
إلى  بوصولهم  الــقــصــوى  غايتهم  بلغوا  قــد  بأنهم 
الهيرات مغاصات اللؤلؤ. ويلتف -إثر ذلك الصوت- 
القائد  المقيمين حول  المضياف، وكل  أهل قطر 
صفا قويما، وكأنهم لحمة واحدة مرددين بصوت 
إنساني نشيدا رائعا ذابت فيه أرواحهم وقلوبهم في 
حــب األمــيــر، وذلـــك مــن خــالل لحن قــوي بإيقاع 

المارش ثم رويدا رويدا تزداد وترتفع نبرة الفرح 

وصلتها..  فــي  الطبول  تنفرد  عندما  قــوة  وتشتد 

لتحول هذا الحب إلى عرس رائع ويوم مميز من 

تاريخ قطر. ثم تتخللها استراحة قصيرة اللتقاط 

األنـــفـــاس ومـــا هـــي إال لــحــظــات.. لــتــعــود أصـــوات 

الجماهير بقوة من جديد لتصل إلى ذروة التفاعل 

من خالل القفلة التامة للحركة الرابعة واألخيرة. 

الـــدوحـــة، كما يــقــول نعمة، »الــبــوابــة  هـــذه أســــرار 

الكبيرة للولوج إلى قطر، إنها رسالة أمير الحرية 

النعمة عن سعادته بردة فعل  والسالم«. وأعــرب 

أن  مؤكداً  السيمفونية،  تلك  على  حينها  الجمهور 

سعادته كانت بالدرجة األولى ألنه قدم عمالً للناس 

هم راضون عنه، وهو ما جعله يفكر في أن يقدم 

عمال آخر في هذا المستوى أو أفضل، وقال لدي 

بالفعل  ولــدي  قريباً.  النور  ستبصر  جديدة  أفكار 

سيمفونية ثانية بــدأت أعدها. وشــدد على أن كل 

أعماله ستحمل الطابع الشرقي قائالً: »أنا شرقي 

وعربي«. وأضاف: ال نستطيع أن ننافس بيتهوفان 

ومــوزارت، وهم ال يستطيعون أن ينافسونا. نحن 

غني  تراثنا  الشرقية.  والهوية  بــالــروح  متميزون 

العالم،  إلــى  جــداً، لن ينتهي. نحن اآلن خــارجــون 

يسمعنا  ولــكــي  يسمع،  أن  يــريــد  المتطور  والــعــالــم 

يجب أن نقدم له ما هو جديد بالنسبة له، أي من 

قلب تراثنا.

الفنان حامد النعمة:

أسرار الدوحة ..
البوابة الكبيرة للولوج إلى قطر

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:

ڈ   حامد النعمة يقود أوركسترا قطر الفلهارمونية في »أسرار الدوحة«

قصـة

ـل
ـم

عـ

محمد عادل :

نعاني من قلة اإلنتاج الفني

نجـــم
 عـــــلى 

الطريق

  كتب - مصطفى عبد المنعم :

الــفــنــان الــشــاب مــحــمــد عـــادل الــشــرشــنــي 
مسرح  مع   2004 سنة  في  بداياته  كانت 
األنــديــة وكــان مــســرح الــنــادي األهــلــي هو 
الباكر،  فهد  الــمــخــرج  مــع  محطاته  أول 
نـــــادي أم صــالل  ــتــقــل إلــــى مـــســـرح  ان ثـــم 
مع  جماهيري  مسرح  في  عمل  وبعدها 
الــفــنــان الــكــويــتــي خــالــد بـــن حــســيــن، ثم 
انتقل بعد ذلك ليعمل مع المخرج الشاب 
وال  »يمهل  مسرحية  في  الشرشني  علي 
الداخلية  وزارة  مع  عمل  وبعدها  يهمل« 
المخدرات،  أضرار  عن  توعوي  فيلم  في 
الفنان  المسرحيات مع  العديد من  وقدم 
التي حصل  »أكذوبة«  منها  فيصل رشيد 
فـــيـــهـــا عـــلـــى أفــــضــــل عـــــرض عــــربــــي فــي 
مسرح  مهرجان  فــي  شــارك  كما  مــصــر، 
تجربة  وقتها  وقدم  المغرب  في  الطفل 

ـــوطـــن الــعــربــي  ـــدة عـــلـــى مـــســـتـــوى ال جـــدي
وهـــي تــقــديــم مــســرح تــعــبــيــري لــأطــفــال 
جوائز،  العمل  وحصد  التجربة  ونجحت 
من  عددا  وقدم  التلفزيون  في  عمل  كما 
لإليجار..  »قلوب  مثل  الدرامية  األعمال 

وتصانيف«.
ويـــــقـــــول الــــفــــنــــان مـــحـــمـــد عـــــــــادل: فــي 
وعــدد  أنــا  يــراودنــي  حــلــم  لــدي  الحقيقة 
مـــن اصـــدقـــائـــي مـــن الــمــمــثــلــيــن الــشــبــاب 
نستطيع  ــتــاج  إن لــديــنــا شــركــة  يــصــبــح  بـــأن 
نـــقـــدم درامــــــا وأعـــمـــال  مـــن خــاللــهــا أن 
مــســرح، حــيــث إنــنــا نــعــانــي مــن قــلــة عــدد 
شــركــات االنـــتـــاج وبــالــتــالــي قــلــة االعــمــال 
عــلــى الـــســـاحـــة الــفــنــيــة، ويــضــيــف قــائــال: 
لــقــد بــحــت أصــواتــنــا مــن كــثــرة الـــنـــداءات 
لطلباتنا  االستجابة  يتم  حتى  المتكررة 
بـــزيـــادة االنـــتـــاج الــفــنــي ولــكــن لــأســف ال 
ـــادي، ولـــذلـــك أتــمــنــى أن  ـــن حـــيـــاة لــمــن ت

حتى  االنتاج  بزيادة  اهتمام  هناك  يكون 
الموجودة  الشابة  الطاقات  استيعاب  يتم 
الــشــرشــنــي: ال يصح  فــي قــطــر، وأضـــاف 
الموهوبين يسافرون  أن نجد شبابنا من 
لــقــلــة  نـــظـــرا  مــــجــــاورة  فـــي دول  لــلــعــمــل 
قطر... في  والمسرحي  الــدرامــي  االنتاج 

يعقل؟! هذا  فهل 
وحول آخر اعماله قال: قدمت مسرحية 
الــصــامــولــة وحــصــلــت عــلــى جــائــزة أفضل 
للمسرح  الــشــبــابــي  الــمــهــرجــان  فــي  ممثل 
ــا بــهــا في  ــــذي أقــيــم مـــؤخـــرا وشــاركــن وال
اشادة  على  وحصلنا  المهرجان  مسابقة 
عادل  محمد  وأضاف  والجمهور،  النقاد 
تغطية  هــنــاك  يــكــون  أن  أتــمــنــى  قـــائـــال: 
تــلــفــزيــونــيــة تــلــيــق بــالــحــدث فـــي األعــــوام 
ساعة  لــمــدة  يومية  تغطية  ولــو  الــقــادمــة 

الكثير. لنا  ستمثل 
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هــــــــــــــــذا الـــــــــكـــــــــوكـــــــــب األرضــــــــــــــــي
لو بيدي

الكوكْب أْقلِبه هذا  أْقــدر أن  أني  لو 
لو أني أملك أن أمأه هذا الكوكْب

ببذور الحّبْ
ش فـــــــــي كـــــــــــّل الـــــدنـــــيـــــا فــــــــتــــــــعــــــــِرّ

ــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــّبْ أشــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــار ال
فدوى طوقان

   كتب - أشرف مصطفى:

فـــي الـــبـــدايـــة أّكـــــد مــيــرزا 
والــمــســرح  للشعر  جمعه  أن 
يعتبر وجهين لعملة واحدة، 
المسرح  بــدايــة  أن  إلــى  الفــتـًـا 
الشعر،  وبين  بينه  تفرق  لم 
الــشــعــر والــمــســرح فنًا  فــكــان 
اإلغــريــق،  عصر  منذ  واحـــًدا 
فــكــانــا وجــهــيــن ال يــفــتــرقــان 
عــــــــن بــــعــــضــــهــــمــــا الــــبــــعــــض 
ويـــمـــثـــالن نـــســـيـــًجـــا واحـــــــًدا، 
واســـتـــمـــر الـــوضـــع عــلــى هــذا 
النهضة  عصر  حتى  المنوال 
حـــيـــث بــــــدأ حـــيـــنـــهـــا يــنــســلــخ 
الــشــعــر عــن الــمــســرح، لــتــبــدأ 
مــــســــيــــرة كــــــل مـــنـــهـــمـــا فــي 
مــازال  الشعر  لكن  طريقه، 
يــحــمــل مـــن صـــفـــات الــفــعــل 
كالصورة  الكثير  المسرحي 
والــداللــة  والمعنى  والتعبير 
ــــك يــــرى  ــــذل واإلســـــــقـــــــاط، ل
الوجهين  هــذيــن  أن  مــيــرزا 
لــــــم يــــفــــتــــرقــــا تـــــمـــــاًمـــــا عــن 
بــعــضــهــمــا كــمــا كــــان الــوضــع 
تــاريــخــًيــا، وقـــال: قــد يعطي 
هاتين  األشــخــاص  أحـــد  اهلل 
الــمــوهــبــتــيــن فــيــمــلــك الــقــدرة 
عــلــى كــتــابــة الــشــعــر وقــرضــه 

ويـــــمـــــلـــــك 

مـــوهـــبـــة  ـــــوقـــــت  ال ذات  فـــــي 
الـــتـــمـــثـــيـــل واإلخــــــــــــراج عــلــى 
بذلك  ويكون  المسرح  خشبة 
وذلك  العصا،  طرفي  ممسًكا 
ـــــرغـــــم مـــــن أن  ال عــــلــــى 
الوجهين  مــن  لــكــل 
وأساليبه  طرقه 
ــــفــــة،  ــــل ــــمــــخــــت ال
فـــــــــالـــــــــشـــــــــعـــــــــر 
هــــــــــو الـــــــرســـــــم 
بــالــكــلــمــات فــقــط، 
فهو  الــمــســرح  أمـــا 
يـــــرســـــم بـــالـــكـــلـــمـــة 
والحركة واإلضاءة 
والــــســــيــــنــــوغــــرافــــيــــا 
والــمــالبــس والــعــديــد 
األخرى. العناصر  من 

كان  إذا  وعــمــا 
يفضل 

قــال  اآلخـــر  عــن  الفنين  أحــد 
ميرزا: إذا أردنا أن نحدد أي 
الــوجــهــيــن أحـــب بــالــنــســبــة لي 
ألنه  صعبة  المسألة  فستكون 
لــلــشــعــر بعض  يــكــون  أحـــيـــانـًــا 
الـــــضـــــرورات الـــتـــي تــجــعــلــنــي 
ــا  ألــجــأ لــهــذا الــشــكــل، وأحــيــانً
أخـــــــــــرى يــــــكــــــون لـــلـــمـــســـرح 
من  الرغم  وعلى  ضروراته، 
يطغى  قد  الشعري  الحس  أن 
كـــان  إذا  الـــمـــســـرحـــي  عـــلـــى 
شــــاعــــًرا، والـــعـــكـــس صــحــيــح، 
الــــحــــرص  دائـــــــــم  أنـــــنـــــي  إال 
عــلــى الــتــفــاعــل مـــع الــشــكــلــيــن 
بــــإخــــالص ومـــحـــبـــة وتــــفــــاٍن 
بــحــيــث أجـــتـــهـــد فــــي نــســيــان 
العمل  أثــنــاء  بــالــشــعــر  شــغــفــي 
قدر  أنسى  كما  المسرح  على 
اســتــطــاعــتــي كــونــي مــســرحــًيــا 

ما. أنظم قصيدة  عندما 
وعلى الرغم من أن ميرزا 
والـــمـــســـرح  الـــشـــعـــر  أن  رأى 
وجــــهــــان لــعــمــلــة واحـــــــدة إال 
أنــه أكــد عــلــى أن هــنــاك ثمة 

اختالفات بين االثنين تجعله 
أثــنــاء  بينهما  الــفــض  يــحــاول 
أحدهما،  إنجاز  في  تركيزه 

رأى  حـــــــــيـــــــــث 
عــلــى  األداء  أن 
خــشــبــة الــمــســرح 
يــتــطــلــب إيــهــاًمــا 
ويتطلب  كــامــاًل 
حــــركــــة واســـعـــة 
وكــــبــــيــــرة، كــمــا 
لإلبداع  ناتج  أنه 
الــــجــــمــــعــــي، أمــــا 
الشعري  الحدث 
فـــــــــحـــــــــركـــــــــتـــــــــه 
وذو  مــــحــــدودة 
إبداع فردي، ثم 
يعدد  عاد ميرزا 
مــــــا يــجــمــعــهــمــا 
أن  مـــــــــــــؤكـــــــــــــًدا 
الـــشـــاعـــر عــنــدمــا 
قصيدته  يــــؤدي 
أن  شــــــــــــــك  ال 

أحــاســيــســه تـــكـــون مــتــكــامــلــة 
عــلــى  الـــمـــمـــثـــل  كـــــــأداء  األداء 

خــشــبــة الـــمـــســـرح حــيــث البــد 
بالشكل  الكلمة  تــوصــيــل  مــن 
الــصــحــيــح والـــمـــنـــاســـب لـــدى 
الـــجـــمـــهـــور وهـــو 
ـــى  ـــأت ـــت مــــــا لــــــن ي
بــــــأســــــلــــــوب  إال 
ــــر  أدائـــــــــــــــي مــــؤث
وهــو األمــر الذي 
عن  شاعًرا  يميز 
إلى  ولفت  آخــر، 
مــن  الـــكـــثـــيـــر  أن 
الــشــعــراء ضــاعــت 
قـــــــصـــــــائـــــــدهـــــــم 
بــــــســــــبــــــب ســــــــوء 
حتى  لها  أدائــهــم 
مـــــــــع جــــــودتــــــهــــــا 
وقــوتــهــا وجــزالــة 
مـــــــا فــــيــــهــــا مـــن 
صــــورة وتــعــبــيــر، 
هـــنـــاك  أن  كـــمـــا 
قـــــصـــــائـــــد القـــــت 
ـــًرا  ـــي ــــا كـــب ــــجــــاًح ن
األداء  أن  إال  خـــاويـــة،  وهـــي 
هـــو الــــذي أكــســبــهــا أهــمــيــتــهــا 

أن  واســــــتــــــطــــــاع  الـــــقـــــصـــــوى 
يــجــذب الــجــمــهــور حــول هــذه 
رأى  ـــــك  ـــــذل وب ــــقــــصــــيــــدة،  ال
بالكلمة  اإلحساس  أن  ميرزا 

والشاعر. الممثل  جمع 
وقــــــــد قـــــــادنـــــــا مـــــــا وصـــــل 
الــكــلــمــة  ــيــه مـــيـــرزا مـــن أن  إل
والشعر  الــمــســرح  بــيــن  تجمع 
إلــــى الـــحـــديـــث عـــن األشـــكـــال 
الـــــمـــــســـــرحـــــيـــــة الـــــحـــــداثـــــيـــــة 
والـــتـــي تــعــتــمــد أحـــيـــانـــاً عــلــى 
الــــكــــيــــروجــــراف وتـــتـــجـــاهـــل 
ورًدا  نــهــائــًيــا،  الكلمة  أحــيــانًــا 
عـــلـــى ســـــؤال حــــول إمــكــانــيــة 
لـــجـــوء مــــيــــرزا فــــي يــــوم مــن 
ـــلـــك األشــــكــــال  ــــــــام إلــــــى ت األي
الــحــداثــيــة لــلــمــســرح وهــجــره 
إذا  ــمــة وحـــتـــى  ــكــل ال لـــمـــســـرح 
كــــان ذلــــك خــــالل فـــتـــرة من 
ثم  التجربة  بــاب  من  الوقت 
يــعــود إلــيــه رد مــيــرزا قــائــاًل: 
لــم يجد في  الــحــركــة  مــســرح 
عــالــمــنــا الــعــربــي عــمــوًمــا من 
الصحيح  بالشكل  عليه  يعمل 

مختصين  إلــــى  يــحــتــاج  ألنــــه 
األشكال  تلك  على  ومطلعين 
فإنني  نفسي  وعن  الحداثية، 

أرى أن الخبرة 
تـــنـــقـــصـــنـــي فــي 
هـــــذا الـــمـــجـــال، 
ــــعــــل الـــســـبـــب  ول
فـــي ذلـــك يــعــود 
ـــقـــي  ـــعـــل إلـــــــــــى ت
ومدى  بالكلمة 
تــــأثــــيــــرهــــا فــي 
الـــمـــتـــلـــقـــي ومـــا 
ــهــا مـــن تــأثــيــر  ل
وفـــعـــل إيــجــابــي 
ألدائـــــــــــــي عـــلـــى 
المسرح  خشبة 
أو  مــــــــمــــــــثــــــــاًل 

شاعًرا.
وفــــــي خـــتـــام 
الــــــــــحــــــــــوار مــــع 
الـــــمـــــبـــــدع عــلــي 
مـــيـــرزا انــتــقــلــنــا 

لـــلـــحـــديـــث عــــن اهـــتـــمـــامـــاتـــه 
العمل  نــطــاق  األخـــرى خـــارج 

الــفــنــي، حــيــث أكـــد أن لــديــه 

التي  الهوايات  من  مجموعة 

لـــيـــس لـــهـــا عـــالقـــة بـــالـــفـــن أو 

كاهتمامه  اإلبداع 

بــــأمــــور الــــزراعــــة 

الـــــتـــــي لــــفــــت إلــــى 

أنـــــــــــــه يــــعــــطــــيــــهــــا 

الوقت  من  الكثير 

أنــه شديد  مــؤكــًدا 

الـــــــحـــــــرص عـــلـــى 

إحـــــاطـــــة مـــنـــزلـــه 

كبيرة  بمجموعة 

مـــــــــن األشـــــــجـــــــار 

ــــــــــاًل: أحــــــب  قــــــــــائ

ـــر  األشـــــــجـــــــار أكـــث

ألنها  الــزهــور  من 

تــذبــل ســريــًعــا،  ال 

فـــاألشـــجـــار تــبــقــى 

صـــــامـــــدة وتـــظـــل 

تــصــعــد إلـــــى األعــــلــــى ويـــزيـــد 

بقيت. كلما  جمالها 

الشعر والمسرح وجهان لعملة واحدة
المسرحي والشاعر علي ميرزا:

اإلحساس 
بالكلمة 

جمع الممثل 
والشاعر

أجتهد في 
نسيان شغفي 

بالشعر 
أثناء العمل 

بالمسرح 

    الدوحة-البيرق: 

»الــقــالع والــحــصــون 
واألبراج في قطر«

صــدر حــديــثًــا عــن الــمــؤســســة الــعــامــة للحي 
الـــثـــقـــافـــي »كـــــتـــــارا« إصـــــــدار جــــديــــد، جـــاء 
ـــــراج في  بــعــنــوان »الـــقـــالع والــحــصــون واألب
قــطــر« لــلــدكــتــورة هــيــا آل ثــانــي، ويــحــتــوي 
التاريخية  المباني  توثيق  على  الكتاب  هذا 
وعــــرض تــفــصــيــلــي ألهــــم وأبـــــرز الــمــعــالــم 
األثـــــريـــــة فــــي دولــــــة قــــطــــر، ويـــمـــثـــل هـــذا 
يخطه  الــذي  الــهــام  لــلــدور  تجسيًدا  الكتاب 
والــتــراث  التاريخ  توثيق  فــي  الثقافي  الحي 
تأثيراتها  لها  آثار  القطري، وما يملكه من 

الــثــقــافــيــة والــحــضــاريــة في 
جــوانــب عــديــدة، بــاإلضــافــة 
التي  التاريخية  القيمة  إلــى 
ــهــا، وهــــــذه الــــدراســــة  ــل تــمــث
للدكتورة  الهامة  التوثيقية 
تــعــمــل عــلــى  ثـــانـــي  هـــيـــا آل 
إبــــــراز الـــنـــواحـــي الــجــمــالــيــة 

الــمــمــيــزة لــبــعــض الــمــبــانــي الــتــراثــيــة والــتــي 
اإلسالمية  للعمارة  فــريــًدا  أنــمــوذًجــا  تعتبر 
وإنشائها،  هندستها  ناحية  مــن  المتميزة 
وبهدف إبراز مالمحها المعمارية والفنية، 
ــــى أي قـــــارئ ومــهــتــم بــالــتــاريــخ  لــتــصــل إل
ثغرة  ليسد  الــكــتــاب  هــذا  ويــأتــي  الــقــطــري. 
الوقت  في  المعالم،  هذه  توثيق  في  كبيرة 
ندرة  من  العربية  مكتبتنا  فيه  تشكو  الذي 
ـــــدراســـــات الــمــتــخــصــصــة فــي  الـــمـــراجـــع وال

مــوضــوع هـــذه الـــدراســـة، حــيــث يــقــوم هــذا 
اإلصـــــدار عــلــى تــوثــيــق الــمــبــانــي الــتــاريــخــيــة 
ـــقـــالع مـــثـــل »زكـــــريـــــت ، مـــــــروب، أم  كـــال
الشقب..«  الزبارة،  الوجبة،  محمد،  صالل 
الحويلة..«  الــغــويــر،  »رويــضــة،  والــحــصــون 
ــــرزان«، وربــطــهــا من  ــــراج »الــخــور، ب واألب
العلمية  األثرية  والدراسات  التقنيات  خالل 
هــذه  فيها  بنيت  الــتــي  الــزمــنــيــة  بــالــفــتــرات 
وجدت  التي  والمناطق  الحضارية  المعالم 

بــهــا تــلــك الــمــعــالــم األثــــريــــة، حــيــث يـــدرك 
وبين  بينها  الــتــأثــر  الــمــبــانــي  لــهــذه  الــــدارس 
المناطق المجاورة،  التاريخية في  الصروح 
فـــي الــتــصــمــيــم الــمــعــمــاري نــتــيــجــة تــراكــم 
معرفي استفادت منه الحضارة اإلسالمية، 
تغلب عليها  وخرجت بتصميمات زخرفية 
بالطراز  عرف  ما  وهو  والتجريد  البساطة 
المعماري اإلسالمي الذي اتصفت به أغلب 

التاريخية في قطر. المباني 

إصدارات   جديدة

صدر حديثًا

الوجـه اآلخر

ڈ  مشهد من مسرحية المحنة

يكشف الوجه اآلخر من خال هذه الحلقة جوانب مختلفة من 
الفنان علي ميرزا، حيث نضع مجموعة من اإلض��اءات  حياة 
على زاويا متعددة من إبداعاته، وقدرته على استغال ملكاته 
المتنوعة في التعبير عن الكثير من الموضوعات االجتماعية 
مستخدًما وسيطين مختلفين هما الشعر والمسرح ليتاقيا مع 
الجمهور حسب أهوائه وميوله، وميرزا من األسماء الفنية التي 
قدمت للفن والساحة القطرية إسهامات كبيرة على مستويات 
العديد من  ق��دم  ال��م��ه��ارات  م��ن  خ��ال جملة  مختلفة، فمن 
األعمال الفنية فعمل كممثل ومخرج ومؤلف مسرحي، وقام 
التليفزيونية،  الدراما  لصالح  الهامة  األدوار  من  العديد  ب��أداء 
فضًا عن كونه يكتب الشعر ويقرضه، وكان للبيرق الثقافي 
ه��ذا الحوار معه، من أج��ل تسليط الضوء على وج��ه آخ��ر له، 
ومناقشته في كيفية توظيف أدواته الفنية خال أدائه مهامه 
المختلفة، كما تعرضنا معه كذلك لطبيعته خارج نطاق الفن 
مختلفة  انطباعات  بذلك  ليعطينا  الحياتية  اهتماماته  وأب��رز 

عما نعرفه عنه.
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حكم الشعوب

نعرف قيمة الملح

عندما نفقده

وقيمة األب عندما يموت

»مثل هندي«

أواص���ل معكم في ه��ذه الحلقة 
إل���ى  أدت  ال����ت����ي  ال������ظ������روف  ع�����ن 
ت��أس��ي��س ف��رق��ة م��س��رح ال��س��د ثاني 
ف���رق���ة م��س��رح��ي��ة ف���ي ق��ط��ر وم��ع 
ح����دي����ث غ����ان����م ال���س���ل���ي���ط���ي ح���ول 
ه���ذا ال���م���وض���وع. ي��ق��ول غ��ان��م لقد 
أح���ض���رت ال��م��س��رح��ي��ة ال��ت��ي قمت 
لقد  وبالمناسبة  وقرأناها  بكتابتها 
عبدالوهاب  أح��م��د  مصطفى  ق��ام 
المسرحية وأض��اف عليها  بتطوير 
وأدخ�����ل ش��خ��ص��ي��ات أخ����رى ف��ه��ذه 
بدائية  محاولة  ك��ان��ت  المسرحية 
العنصر  مشكلة  لنا  وب����رزت  مني 
ال��ن��س��ائ��ي وك���ال���ع���ادة ك��ن��ا ن��ف��ك��ر أن 
ي��ق��وم أح����د ال��ش��ب��اب ب����دور ال��م��رأة 
أن��ا سأحضر  ول��ك��ن مصطفى ق��ال 
ف��ت��اة تمثل م��ع��ن��ا، ل��م ن��ص��دق ه��ذا 
األم����ر ف��ي ال��ب��داي��ة ل��ك��ن علمنا أن 
أح���د أع��ض��اء ال��ف��رق��ة وه���و م��ب��ارك 
البحرين ويهوي  خميس وهو من 
التمثيل قد واف��ق على أن تشاركنا 
زوجته مريم راشد، فكانت مريم 
فتاة تضع قدميها على  أول  راش��د 
خشبة مسرح في قطر وبرزت لنا 
المشكلة الكبرى وهي أين سنقدم، 
اإلمكانية  لديه  ليست  السد  ن���ادي 

لبناء خشبة مسرح.
قطر  زار   ١٩٧٣ السنة  تلك  ف��ي 
ال��م��اك��م ال���م���ع���روف م��ح��م��د علي 
استعراضية  م��ب��اراة  إلقامة  ك��اي، 
ف����ي ال���م���اك���م���ة وأق�����ام�����ت رع���اي���ة 
ال���ش���ب���اب ل���ه���ذه ال���م���ن���اس���ب���ة ح��ل��ب��ة 
م��اك��م��ة ف��ي أس��ت��اد ال��دوح��ة وبعد 
انتهاء المباراة أخذنا موافقة رعاية 
الشباب على أن ننقل حلبة الماكمة 
إل���ى ن���ادي ال��س��د ال��ري��اض��ي لنجعل 
تم  وبالفعل   ، مسرح  خشبة  منها 
إل���ى ن��ادي  ال��ح��ل��ب��ة ون��ق��ل��ه��ا  تفكيك 
السد وبروح الشباب والهواية نصبنا 
الحلبة في نادي السد وعملنا كل ما 
يلزم لتكون خشبة مسرح حقيقي 
المسرحية ونحن  ب��روف��ات  وب��دأن��ا 
في سعادة تامة فروح الهواية هي 

من يحركنا.
»بيت  ق��ص��ة مسرحية  ه��ي  م��ا 
األش�����ب�����اح«، ال��ق��ص��ة ت���ق���ول إن أبً���ا 
ك��ب��ي��ًرا ف��ي ال��س��ن ي��ت��زوج م��ن فتاة 
أبنائه  صغيرة بعد وفاة زوجته أم 
ال��ث��اث��ة واألب���ن���اء غ��ي��ر راض��ي��ن عن 
بحيلة  فيقومون  والدهم  تصرف 
ي��ع��ك��رون ب��ه��ا ص��ف��و ال��ح��ي��اة على 
والدهم وزوجته الصغيرة والحيلة 
ه��ي أن ي��ق��وم أح��ده��م ب���دور شبح 
يخيف الرجل العجوز ويحذره من 
وب��أن��ه سيجني على  ت��ص��رف��ه ه���ذا 
أبنائه وسيصابون بعاهة مستديمة 
تنطلي  التي  الحيلة  وينفذون هذه 
على األب وينقلب البيت إلى جحيم 
ب��ال��خ��رس  ي���ص���اب  األول  ف���االب���ن 
بالطرش  والثالث  بالعمى  والثاني 
وال����زوج����ة ال��ص��غ��ي��رة ت���واج���ه ه��ذا 
زوجها  وتنصح  المريض  المجتمع 
أن ي��ع��رض أب���ن���اءه ع��ل��ى »م��ط��وع« 
وي��أت��ي »ال��م��ط��وع« ال����ذي يكتشف 
السهل  العائلة من  بذكائه أن هذه 
التاعب بها وأن يعيش من خيرهم 
فترة م��ن ال��زم��ن ه��و واب��ن��ه ولكن 
يُكتشف أن ه��ذا«ال��م��ط��وع« م��ا هو 
القبض  إال )حرامي( متخٍف ويتم 
غفلته  م���ن  األب  وي��ص��ح��و  ع��ل��ي��ه 
أن  إل���ى  ال��ص��غ��ي��رة  ال���زوج���ة  وتنتبه 
البيت  ه��ذا  ف��ي  مستحيلة  حياتها 
وت��خ��رج ل��ي��ع��ود ال���وئ���ام م��ن جديد 
ه��ذه ه��ي قصة وف��ك��رة مسرحية 
م��س��رح��ي��ة  أول  األش�����ب�����اح«  »ب���ي���ت 
يكتبها غانم السليطي وتقدم باسم 

نادي السد الرياضي.

األسبوع القادم أتواصل معكم.

عبداهلل أحمد

حكاية المسرح في قطر
حلقة 63

ڈ  مشهد من مسرحية مغرم هل الشوق ڈ  مشهد من مسرحية ياليل ياليل

   كتب - كريم إمام:

في هذا اإلطار تتجّول الفنانة 
جديدة  منطقة  في  العاثم  أمل 
حيث  التشكيلي،  مــشــوارهــا  فــي 
رسم  أو  البورتريه  عالم  تدخل 
الــــوجــــوه ولـــكـــن بــطــريــقــة غــيــر 
وبــأدوات  الشيء  بعض  تقليدّية 
بشكل  مــســتــخــدمــة  غــيــر  ومــــواد 
واســـــع فـــي الــمــشــهــد الــتــشــكــيــلــي 
الـــقـــطـــري، نـــحـــاول مـــن خـــالل 
هـــــذه الـــــزاويـــــة الــــتــــعــــّرف عــلــى 
الطريق  فــي هــذا  أعــمــالــهــا  أحــد 
الــجــديــد والــتــعــّرف عــلــى أجـــواء 
وشــــعــــور الـــحـــالـــة الـــفـــنـــّيـــة الــتــي 
تـــــحـــــاول فــــــّك طـــالســـمـــهـــا مــن 
الريشة والخيط واإلبرة،  خالل 
أنثوّية. ومواضيع  قضايا  لتطرح 
ـــعـــاثـــم : مــــن خـــالل  ال تـــقـــول 
التي  والــمــكــاشــفــة  الــبــوح  عملية 
لطرح  أعمالي  في  إليها  أتطّرق 
الكونّية للمرأة، وجدت  القضايا 
عن  المرأة  خمار  أكشف  نفسي 
عن  تصّرح  لكي  للحياة  وجهها 
حــقــيــقــة مـــا تــخــفــيــه، بــالــخــامــة 
توليفة  أعمل  أن  استطعت  ذاتها 
ــالــمــرأة وهــي  خـــاّصـــة تــلــتــصــق ب
وبين  واللون  والخيط  القماش 
معالم  عــن  أعلنت  وبــوح  إخــفــاء 
العالم  في  المطروحة  للعبارات 

حولنا. من 
الفنان  على  أنه  العاثم  وترى 
ذاتــــه  تـــطـــويـــر  فــــي  يــجــتــهــد  أن 
المعلوماتّية  الثقافة  خالل  من 
وتعايشه مع مجتمعه والنهوض 
بــه إلـــى الــعــالــم، ومـــن الــنــاحــيــة 
ــة يــتــحــّتــم عــلــيــه الــقــيــام  الــتــقــنــّي
ـــــدؤوب عــلــى تــطــويــر  بــالــعــمــل ال

الــخــامــة الــتــي يــعــمــل بــهــا، وأن 
أخرى  خامات  استغالل  يجّرب 
تــحــيــط بـــه وإعـــــــادة صــيــاغــتــهــا 

مقبولة. فنّية  بأشكال 
العاثم  أمــل  الــفــنــانــة  وتــضــيــف 
الوجود،  إلى  نافذتي  هو  الفن   :
ـــــي لــفــهــمــه وإعـــــادة بــنــائــه  وأدات
بــالــخــطــوط والـــظـــالل واأللـــــوان 
المرآة  هو  اللوحة.  مسرح  على 
الـــكـــونـــّيـــة الـــتـــي تــتــعــاكــس فــيــهــا 
تغادر  أن  بعد  اإلنسانّية،  هويتي 

ـــــعـــــادات والــــتــــكــــرار،  ســــجــــون ال
وتحلق بأجنحة اللون في فضاء 
هو  اللوحة.  في  الجديد  حريتها 
إرادتــــي الكــتــشــاف مــجــاهــل في 
إليها  تصل  لــم  اإلنــســانــّيــة  الــذات 
ريـــشـــتـــي، وتـــوظـــيـــف مــخــزونــي 
التي  بالمرائي،  العامر  البصري 
إلــى  الــرســم  فــي لحظة  تــتــحــّول 
تــعــبــيــرات مــجــّردة مــن األلـــوان 

والكتل.
ـــــخـــــصـــــوص األلــــــــــــوان  أمــــــــــا ب

الــــلــــون   : قــــائــــلــــة  فـــــأوضـــــحـــــت 
ـــمـــثـــل بـــالـــنـــســـبـــة لــــي الـــعـــالمـــة  يُ
ــًرا عــن  ــي ــعــب ــة األكـــثـــر ت ــّي الــجــمــال
اإلنسانّية  والخبرات  التحّوالت 
يكتسب  لــذلــك  واالحـــتـــمـــاالت، 
الـــــلـــــون فـــــي تـــجـــربـــتـــي طــاقــتــه 
الـــتـــعـــبـــيـــرّيـــة مــــن جـــســـارتـــه فــي 
تــأويــل هــمــومــي فــي الــمــرحــلــة، 
وفــتــح أفـــق الــلــوحــه الســتــيــعــاب 
أســئــلــة الــوجــود وإيــقــاع األحــالم 

الجمال. وقّوة 

الفني  الــعــمــل  الــعــاثــم  وتــعــتــبــر 
ـــخـــوف  ال ضــــــّد  مــــقــــاومــــة  أداة 
والـــهـــزيـــمـــة، ووســـيـــلـــة لــتــأكــيــد 
الـــحـــق فــــي الـــحـــيـــاة واإلســــهــــام 
والحب  بالجمال  إعــمــارهــا  فــي 
يــــجــــب أن  لـــــذلـــــك  ـــــعـــــطـــــاء،  وال
التاريخ  من  الفني  العمل  يستمّد 
ـــشـــعـــوري لـــإلنـــســـان ووجـــــوده  ال
فــي الــزمــان والــمــكــان، ويــحــّول 
كــــنــــوز الـــشـــعـــور اإلنــــســــانــــي إلـــى 
بــصــرّيــة وجــمــالــّيــة تجمع  كــنــوز 

األفــق  واتــســاع  الينبوع  قــّوة  بين 
التفاعل  على  القادر  المستقبلي، 
ـــــقـــــاع الــــعــــصــــر وحــــركــــة  مـــــع إي

األفكار.
وانـــــــتـــــــمـــــــائـــــــي إلــــــــــــى الـــــفـــــن 
ــــــــذي يــحــتــفــي  ـــمـــفـــاهـــيـــمـــي ال ال
بـــالـــفـــكـــر والـــفـــلـــســـفـــة والـــشـــعـــر 
هو  اللوحة،  بناء  في  ويستلهمها 
بين  ــتــوازن  ال لتحقيق  وسيلتي 
ــنــابــعــة مــن  ــة ال ــّي قــيــمــي الــجــمــال
المغروسة  الثقافّية  مرجعيتي 
الزمان والمكان، ومغامرة  في 
تحقيق  إلــى  المتطلعة  الــحــداثــة 
حـــــوار إنـــســـانـــي ثــقــافــي يــحــتــرم 
االخــــــتــــــالف ويــــــؤّســــــس لـــعـــالـــم 

جماليًا. وغني  فكريًا  متسامح 
لــوحــتــي هـــي أداتـــــي لــلــتــعــبــيــر 
في همومي  والتفكير  ذاتي  عن 
من  فبالرغم  وإنــســان،  كــامــرأة 
والمصير  اإلنساني  الهم  وحــدة 
الــمــرأة  أسئلة  أن  إال  اإلنــســانــي، 
ســتــائــر  وراء  مــحــجــوبــة  ظـــلـــت 
كــثــيــفــة مـــن خــطــابــات اإلقــصــاء 
ـــضـــعـــاف،  واالســــتــــبــــعــــاد واالســـت
لــــذلــــك أشــــــــرع ألــــــوانــــــي وألـــــــّم 
ــــي الـــتـــي مــزقــتــهــا تــلــك  نـــثـــار ذات
الــخــطــابــات، فـــي الــلــوحــة أعــبــر 
امرأة  التمّزقات وأكتمل  حدود 
وإنــــســــانـًـــا، لـــذلـــك تـــعـــّج لــوحــتــي 
تنتمي  التي  والرموز  بالعالمات 
ـــــمـــــرأة، فــــإلــــى جــانــب  لــــواقــــع ال
الخيوط  تمتّد  الخاّصة،  األلــوان 
واألنـــــســـــجـــــة، لـــتـــشـــكـــل الـــنـــاظـــم 
ــــســــّري الــــــذي يــؤكــد  والـــحـــبـــل ال
ُهــويــتــي، بــأفــق نــســوي يــعــّززهــا 
الحياة  إلــى  ويُعيدها  ويُثريها، 
التواصل  على  وقـــادرة  مكتملة 

والعطاء.

الفن نافذتي إلى الوجود وأداتي لفهمه 

ڈ  من لوحات الفنانة أمل العاثم

فن البورتريه هو فن رسم الشخصية من 
اإلنسان  شخصية  في  ال��رّس��ام  نظر  وجهة 
أحد  البورتريه  فن  وُيعتبر  يرسمه.  ال��ذي 
أن����واع ال��رس��م ال��ت��ي ي��ن��ظ��ر إل��ي��ه��ا ال��ف��ن��ان��ون 
تقديم  على  العتمادها  معقدة،  أنها  على 
ظهر  وق��د  ال��وج��ه.  م��ام��ح  عبر  الشخصية 
ه��ذا ال��ف��ن م��ن��ذ ال��ع��ص��ر ال��م��ص��ري ال��ق��دي��م، 
وازده���������ر ف����ي ع���ص���ر ال���ن���ه���ض���ة ب����أوروب����ا 
ون��وًع��ا  جنًسا  بعد  فيما  وأص��ب��ح  ال��ش��رق��ّي��ة، 
ال��رّس��ام��ي��ن،  أغ��ل��ب  أص���ول طبقها  ل��ه  ف��ن��ًي��ا 

الكاميرا. أو  التصوير  آلة  قبل وبعد ظهور 

من ذاكرة المسرح القطري

العمل الفني أداة مقاومة ضد الخوف والهزيمة

الفنانـة أمـل العـاثـم:
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الدوحة - قنا: أعلنت جائزة الدولة 
ألدب الــطــفــل فــي دورتــهــا الــخــامــســة عن 

الــمــرشــحــة للجائزة  تــمــديــد فــتــرة اســتــالم األعــمــال 
وجاء  الجاري.  يناير   30 الموافق  الخميس  يوم  حتى 

األدبــاء  العديد مــن  أمــام  المجال  الــقــرار إلفــســاح  هــذا 
الطفل  بثقافة  المهتمين  والعرب  القطريين  والفنانين 
بينهم  الشريف  التنافس  من  مزيد  وتحقيق  للمشاركة 
إبداعية  أعمال  تقديم  في  الجائزة  أهــداف  يحقق  بما 
بالطفولة.  المعني  الــعــربــي  الــفــكــري  بــاإلنــتــاج  تــرتــقــي 
وتــســتــنــد جـــائـــزة الـــدولـــة ألدب الــطــفــل إلـــى رؤيـــة 

باإلضافة  الثقافية  الناحية  من  للدولة  عميقة 
إلى رؤية فنية تسمح ألفق التنافس أن يكون 

الخالق  الهادف والتنوع  التعدد  مبنيًا على 
بين المجاالت بما يعود بالفائدة على 

العربية  والمكتبة  العربي  الطفل 
الثقافة  بين  يجمع  والــذي 

والفن. 

“أدب الطفل” 
تمدد فترة 

استالم األعمال 
حتى 30 يناير

»ديزني أون آيس« يعود للدوحة فبراير المقبل

قطر الفلهارمونية تقدم »مزحات تيل«

الدوحة - ]: تستضيف الدوحة االستعراض الموسيقي 
في مركز  للموسيقى«  ميكي  ديزني اليف »مهرجان  الجديد 
فبراير   16 إلى   12 الفترة من  للمؤتمرات خالل  الوطني  قطر 
»ديــزنــي  عـــروض  الـــذي حققته  الــنــجــاح  عقب  وذلـــك  المقبل، 
يعود  حيث  الماضي،  العام  السحر«  من  عــام   100  - آيــس  أون 
شخصيات  أشهر  تضّم  التي  الموسيقّية  وفرقته  ماوس  ميكي 
ديزني، مثل: ميني ماوس وبطوط وبندق مجدًدا إلى الدوحة. 
األربعة  النجوم  يــؤّدي  الكبير  المسرحي  االستعراض  هذا  وفي 
باقة من  الشّيقة  ديزني  وأصدقاؤهم من شخصيات حكايات 
األغاني  ألحان أشهر  بين  التي تمزج  الموسيقّية  االستعراضات 
الصغيرة  البحر  وحــوريــة  الــديــن  عــالء  أفـــالم  مــن  الكالسيكّية 
وحكاية لعبة )إنتاج ديزني وبيكسار( وأنغام الموسيقى الشبابّية 
الروك والبوب والريغيه والهيب هوب والجاز  العصرّية، مثل: 

والموسيقى 
ـــــة  ـــــفـــــي ـــــري ال

ـــــة  األمـــــريـــــكـــــّي
وغيرها من فنون 

الموسيقى الحديثة التي 
ــة  تــحــظــى بــشــعــبــيــة وجــمــاهــيــرّي

طــاغــيــة. ويـــقـــام اســتــعــراض ديـــزنـــي اليـــف »مــهــرجــان ميكي 
مّرة  ألّول  إنترتينمنت  فيلد  شركة  تنتجه  الــذي  للموسيقى« 
في قطر بتنظيم مشترك بين شركة سبورت آند إنترتينمنت 

سلوشنز والهيئة العاّمة للسياحة في قطر«.

الـــدوحـــة -]: أعــلــنــت مــؤســســة الــدوحــة 
لــأفــالم عــن تغيير مــوعــد إطــــالق مــهــرجــان 
مهرجاناتها  ثاني  السينمائي،  الــدوحــة  قمرة 
السينمائية الذي تم اإلعالن عنه سابًقا، والذي 
إلى عام 2015،  المقبل  كان مقرًرا له مارس 
ما يتيح لنا توجيه مواردنا بما يضمن تحقيق 
األهداف الرئيسة للمؤسسة، وتوفير عدد أكبر 
والمنطقة،  قطر  فــي  للمواهب  المنابر  مــن 
فرصهم  وزيـــادة  مهاراتهم  صقل  لهم  تتيح 
التعليمية والتمويلية بشكل أفضل. وسيساهم 
قــيــمــة حقيقية على  إضـــفـــاء  فـــي  الــنــهــج  هـــذا 
بالتزامن  السينمائية  مهرجاناتنا  مــبــادرات 
على  الفنية  مواهبنا  على  الــضــوء  تسليط  مــع 

المستوى العالمي.   
الفلهارمونية  قــطــر  أوركــســتــرا  تستعد   :[- الــدوحــة 
لتقديم أوركسترا »مزحات تيل   - -نا تشانغ  تحت قيادة هان 
ـــوم الــســبــت الــمــقــبــل حيث  الــلــعــوب« وذلــــك ي
كــمــا رسمها  حياتها  رحــلــة  عــبــر  تــقــودنــا 
من  شتراوس«  الموسيقار«ريتشارد 
خــالل عملي »حياة طــل« »و 4 
أغاٍن أخيرة« التي ستؤديها 
»هيلينا  الـــوبـــرانـــو  مــغــنــيــة 
يـــونـــتـــونـــيـــن«. وشــــتــــراوس 
مـــؤلـــف مــوســيــقــي ألــمــانــي 
مــــؤســــســــي  أول  كــــــــــــان 

أكسبته  المحافظين، كما  أثارت ضده  التي  الحديثة  المدرسة 
إعجاب بعض المناصرين. كان والده عازف »كورنو« مشهوًرا، 
ثم  الرابعة،  سن  من  الموسيقى  شــتــراوس  الطفل  يعلم  فبدأ 
 ،1880 عــام  حتى  والتأليف  الموسيقية  العلوم  يــدرس  استمر 
وفي  بكثير.  ذلــك  قبل  الصغيرة  المؤلفات  يكتب  بــدأ  ولكنه 
عام 1881 قّدم أولى سيمفونياته، ثم كونشرتو »للفيولينة«، 
وهما ما أكدا للمجتمع الموسيقي في مدينة ميونيخ نبوغ هذا 
الشاب. ولما ُعّين شتراوس قائًدا ألوركسترا أوبرا ميونيخ كان 
عنده الوقت الكافي للتأمل والتأليف على أساس فلسفة جديدة 
الستعمال الكتل الصوتية قائمة على التجديد والجرأة، فكان 

بذلك أول مؤسسي المدرسة الحديثة.

ل   ق   ط   ا   ت

»الحي الثقافي« يستضيف »سالم ميكان«
تــســتــضــيــف   :[  - الـــــــدوحـــــــة 
الــمــؤســســة الـــعـــاّمـــة لــلــحــي الــثــقــافــي خــالل 
الفترة من 23 يناير الجاري - 22 فبراير الُمقبل 
معرض »سالم ميكان« للفنانة »لكانان داغديلين«، 
وتــســتــكــشــف داغـــديـــلـــيـــن فــــي أعـــمـــالـــهـــا مــــن الــمــنــظــور 
االجــتــمــاعــي مــفــاهــيــم االســـتـــقـــرار لــالنــتــمــاء االجــتــمــاعــي، 
والنظام الدائم، وإيجاد موضع بتعريفهم بمصطلحات لها 
يسميها  مجاالت  خــالل  ومــن  المعمارّية،  بالهندسة  صلة 
الفنانون »النقاط«، قامت بتحجيم الهياكل المعمارّية إلى 
الفراغ  وحــدات أصغر، ووضعتها في فضاء معّين. يصبح 
العالقة بين  الهياكل مهّماً، ال سيما من حيث  داخل هذه 
إنــشــاء شكلها مــن خــالل ترتيب  تــّم  الــجــزء والــكــل، حيث 
مجاالت الخزف المعلقة، بعد إعادة تمركزها وصياغتها، 
الفضاء  في  الواقعة  المعمارّية  الوحدات  هذه  تُشّكل  حيث 
الزمان والمكان، وينظر في وقت  تتجاوز  التي  األعمال 
والتفكيك،  البناء  مثل  العدائّية  العالقات  إلــى  واحــد 
والحقيقي،  االفــتــراضــي  والــحــاضــر،  الــمــاضــي 
الخاصة،  الشعرية  لغتها  لينبثق من عملها 
تــشــجــع هـــذه الــطــريــقــة تــمــوقــعــهــا في 
فـــضـــاء الـــمـــشـــاهـــديـــن لــلــحــصــول 
لغته  واكــتــشــاف  شكله  على 

الفريدة، حيث ترّكز على قضايا 
لها عالقة بالتقاليد الثقافية وأصولها 

ما  كــثــيــًرا  إذ  العولمة،  فــي عصر  الــخــاّصــة 
تستشهد أعمالها بالنماذج واألشكال التي تتصل 

التعاريف  استكشاف  الماضية في  التقليدّية  بالثقافة 
الممكنة في الظروف المعيشّية الحالية التي شكلها التنقل 
المستمر، وكثيًرا ما تتناول أعمالها األشكال والهيئات التي 

ترتبط بالثقافة التقليدّية الماضية.

توكل :

يــــدرك الــُمــحــيــطــون بــه جــيــًدا حــجــم الــمــأســاة التي 
التفاؤل  مــقــدار  أكثر  دهشتهم  يزيد  ومــا  يحياها، 
التوكل وبذل  أينما حّل وإصــراره على  الذي ينشره 

الجهد.

وكــلــمــا حــــاول أحــــد الــمــتــعــاطــفــيــن الــتــلــفــظ ببعض 
غير  بمقدار  مباشرة  يفاجئه  الــمــســاواة،  مــفــردات 

محدود من األمل والعمل.

إيجابيته الظاهرة تُحّير من يعرفونه جيًدا، لدرجة 
البعض  حفيظة  وتــثــيــر  لــلــســخــرّيــة،  بعضهم  تــدفــع 
الطغراني: أعلل  الدائم ألبيات  اآلخر بشّدة ترديده 
النفس بااّلمال أرقبها، ما أضيق العيش لوال فسحة 

األمل.

لم يصدقوا في نهاية المطاف تطّور أحواله السلبّية 
بشكل ثوري إلى نجاحات متالحقة لم تخطر على 

بال أحد المتشائمين ممن يحيطون به. !

رخاء:

انتخابات  بــإجــراء  اإلســــراع  علينا  االنــقــالب:  زعــيــم 
لتهدأ الجماهير الغاضبة.

مؤّيدينا  تعيين  استكمال  من  أوالً  بد  ال  المستشار: 
في المراكز االنتخابّية.

زعيم االنقالب: ال بأس، وماذا عن اإلعالنات لتربية 
وعي وطني جديد لدى الشعب؟

المستشار: علينا أوالً تأمين والء الفضائيات.

زعـــيـــم االنــــقــــالب: ال بـــــأس، ومـــتـــى نـــبـــدأ الــعــمــلــيــة 
الديموقراطية المرتقبة؟

المستشار: قريبًا، متى سيطرنا على مفاصلها.

زعــيــم االنـــقـــالب: ال بــــأس، ومــتــى نــحــقــق الــرخــاء 
للشعب؟

المستشار: فور إحكامنا السيطرة على كل شيء.

زعيم االنقالب: ال بأس، لكن متى يتم ذلك؟

المستشار: كن صبوًرا، الطريق جد طويل. !

علم:

من  ليتمكن  المتواضعة  وظيفته  عن  التخلي  قــّرر 
تخطي  بصعوبة  استطاع  الجامعّية.  دراســتــه  إنهاء 
صعاب كثيرة، وضّحى بجزء من غذائه وجزء من 

راحته، وجزء من روحه في سبيل هدفه الكبير.

ليحصل عــلــى وظيفة،  تــخــّرجــه عــانــى طــويــالً  بــعــد 
سابقتها.  من  كثيًرا  أفضل  تكن  لم  أنها  والعجيب 
بــدأب ال يمكن تصّوره  بــذل جــهــوًدا مضنية، عمل 
والسخرّية  بالدهشة  قوبل  لكنه  وظيفًيا،  ليتطّور 

والتجاهل.

لمتابعة  الــثــانــيــة  لــلــمــّرة  بوظيفته  التضحية  قــــّرر 
دراساته الُعليا، إليمانه بأن العلم هو المعيار األكثر 
نطاق  يقلص  العلمي  تــطــّوره  بــأن  اكتشف  أهــمــيــة. 

الوظائف التي يمكن أن يقبل بها.

لــلــمــّرة الــثــالــثــة لــم يــجــد وظــيــفــة تــتــنــاســب ومــقــدار 
السنين،  مّر  على  امتلكها  التي  والخبرات  المعارف 
لــتــجــاوز ضيق  المضنية  مــحــاوالتــه  تفلح  لــم  ولــّمــا 
الــدراســة لفترة أطــول،  الــعــام، قــّرر مواصلة  األفــق 
الــذي  التغيير  أكــثــر إلحـــداث  مــؤهــالً  ربــمــا سيكون 
يصبح  العام حينها  المناخ  يكون  ربما  أو  به،  يحلم 

أكثر قابلية للتغيير.

الجامعة  في  للتدريس  العروض  العديد من  رفض 
الــتــي حــصــل مــنــهــا عــلــى درجــــة الـــدكـــتـــوراه بــدرجــة 
الــعــروض إلدارة  الكثير مــن  أيــًضــا  امــتــيــاز، رفــض 
مستشاًرا  العمل  يقبل  ولــم  عالمّية،  أبحاث  مراكز 
لكبريات الــشــركــات الــعــمــالقــة. كــان يــؤمــن بــأن ما 

يملكه من معرفة محّرم لغير بالده.

مــتــوًجــا بــأكــالــيــل الــتــمــّيــز والــنــجــاح، عـــاد إلـــى أرض 
الوطن، لكنه لم يجد وظيفة واحدة تقبل به، بقي 
عــاطــالً عـــّدة ســنــوات، ثــم أصــيــب بــمــرض مجهول 
لم  التغيير  الحياة وحلمه في  وفــارق  لــه،  عــالج  ال 

يتحقق.!

البعد الثالث

)قوة اإلرادة( 
هل تعلم أن الفشل هو 
النجاح؟  خــطــوات  أول 
ــنــجــاح يــحــتــاج  لــذلــك ال
إلــــى الـــعـــمـــل، والــعــمــل 
اإلرادة  إلــــــى  يـــحـــتـــاج 
لــإلرادة  الثالث  فالبعد 

هو استمرار العمل.
فــــــــــــــاإلرادة هـــــي قــــوة 
خــفــيــة كـــامـــنـــة داخــــل 
الـــــنـــــفـــــس الــــبــــشــــريــــة، 
هـــدفـــهـــا الـــرغـــبـــة فــي 
الذات  لتحقيق  التغيير 
التي هي أعلى درجات 
ـــــــحـــــــاجـــــــات  ـــــــم ال ســـــــل

البشرية.
مثل  هــي  اإلرادة  قـــوة 
الـــعـــضـــلـــة فــــي الــجــســم 
تـــحـــتـــاج إلــــــى تـــدريـــب 
مــســتــمــر لــتــكــون قــويــة 
ــــزمــــن،  مـــــع مــــــــرور ال
فــــــإن أهـــمـــلـــت تـــكـــون 
يحاول  عندما  ضعيفة 
ــــــــــســــــــــان صـــــاحـــــب  اإلن
أن  الطموح  أو  الهدف 
أن  فيجب  يستخدمها 
عند  تتوقف  أال  تتعلم 
تــؤجــل  أن  أو  مــحــطــة 
عـــمـــلـــك، فـــبـــاإلصـــرار 
تحقق  واالســتــمــراريــة 

ما تريد.
يـــــــــقـــــــــول شــــكــــســــبــــيــــر 
اإلرادة  توجد  »حينما 
وتنشق  األبـــواب  تتفتح 
ــــــــــــطــــــــــــرق« وهـــــــــــذا  ال
بيتهوفن أشهر مؤلفي 
الــــســــيــــمــــفــــونــــيــــات فــي 
الــــعــــالــــم كــــــان يــمــســك 
الــــمــــوســــيــــقــــى  آالت 
بشكل خطأ، وقد فقد 
حـــاســـة الـــســـمـــع فــقــال 
حالة  إنـــه  معلمه  عــنــه 
مـــســـتـــعـــصـــيـــة يــصــعــب 
تــعــلــيــمــهــا الــمــوســيــقــى، 
القوية  بـــاإلرادة  ولكن 
أن  بيتهوفن  اســتــطــاع 
يـــحـــفـــر اســــمــــه عـــلـــًمـــا 
الموسيقى  أعـــالم  مــن 

بالتاريخ.
استطاع  اإلرادة  وبقوة 
تــــــــومــــــــاس أديـــــــســـــــون 
المصباح  اخــتــرع  الــذي 
يحقق  أن  الــكــهــربــائــي 
أهمها  ومــن  نجاحات 
أنــه حــول ظــالم العالم 
قال  أن  بعد  نــهــار  إلــى 
غبي  بأنه  معلمه  عنه 
ولــــــــــن يــــتــــمــــكــــن مـــن 

التعلم.
وهــــــــا هــــــو إبــــــراهــــــام 
لـــــنـــــكـــــولـــــن الــــرئــــيــــس 
السادس عشر للواليات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
فــي مجال  الــذي فشل 
الــــــتــــــجــــــارة وأصـــــيـــــب 
وهزم  عصبي  بانهيار 
الرئاسة  انتخابات  في 
ثــمــانــي مـــــرات وبــقــوة 
اســـــتـــــطـــــاع  اإلرادة 
ويــــعــــاود  يـــنـــهـــض  أن 
المحاولة إلى أن حقق 
علينا  فــيــجــب  هــدفــه، 
أن نؤمن بأن األهداف 
والطموحات ال تتحقق 

إال بقوة اإلرادة.

@muhanadi
مستشار نفسي 

يشخصه :
د. خالد حمد المهندي

الثالثاء 13 ربيع األول 1435 هـ - 14 يناير 2014 م

@qtrlion

يعالجها: سعود علي

ــــي الـــوتـــر طــــربــــت لـــلـــعـــود وأشــــجــــان
ـــيـــســـت كـــالـــبـــشـــر مـــــن آلـــــــة صـــــمـــــاء ل
ــلــعــزف مــعــنــى هـــادفـــاً لـــو لـــم يــكــن ل
فــــإذاً تــســاوى الــعــود مــع بــعــض البشر

إسماعيل العيسى
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