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مبدعو العرب

عباس محمود العقاد 
أديب و مفكر وصحفي وشاعر مصري. وعضو سابق في مجلس النواب 
المصري. لم يتوقف إنتاجه األدبي رغم ما مّر به من ظروف قاسية؛ حيث كان 
يكتب المقاالت ويرسلها إلى مجلة فصول، كما كان يترجم لها بعض الموضوعات. 
حسين  طه  والدكتور  شوقي  أحمد  الشاعر  مع  والفكرية  األدبية  بمعاركه  اشتهر 
والــدكــتــور زكـــي مــبــارك واألديــــب مصطفى صـــادق الــرافــعــي والــدكــتــور الــعــراقــي 
مصطفى جواد والدكتورة عائشة عبد الرحمن )بنت الشاطئ(، كما اختلف مع زميل 
مدرسته الشعرية الشاعر عبد الرحمن شكري وأصدر كتابًا من تأليفه مع المازني 

بعنوان الديوان هاجم فيه أمير الشعراء أحمد شوقي.

           كتب - أشرف مصطفى :

الفوتوغرافي  المصّور  هو  العدد  هذا  ضيفنا 
تاريخه  يزخر  الــذي  اليافعي  الحاصل  محمد 
فـــي هــــذا الـــمـــجـــال بــالــعــديــد مـــن الــمــشــاركــات 
عديدة،  ألقابًا  خاللها  من  أحــرز  التي  الدولّية 
كان آخرها المركز األّول في مسابقة آل ثاني 
2012 والميدالية الفضّية في  للتصوير الضوئي 
اآلن  يستعّد  وبينما  الــدولــّيــة،  النمسا  مسابقة 
لعدد من المشاركات في العديد من المسابقات 
الهاّمة  المشاريع  من  للعديد  واإلعــداد  الدولّية 
التقت به البيرق لنتحّدث إليه في هذه الحلقة 
من »قصة عمل« حول ذكرياته مع أحد أعماله 
الذي اختار الحديث عنه لما يُمثله في تاريخه 
الفني خاصة أنه فاز به وسط آالف المشاركات 
مـــن كـــافـــة أنـــحـــاء الـــعـــالـــم بــالــجــائــزة الــفــضــيــة 
الــدولــّيــة، وهــي صــورة حملت  النمسا  بمسابقة 
عنوان »إحساس واحد« حيث صّور من خاللها 
لــحــظــة صــــالة الــمــعــتــمــريــن بــالــحــرم فـــي ليلة 
القدر، وتحّدث اليافعي عن لحظة التقاطه لها 
وكيف كان رّد فعله عندما سمع إعالنها فائزة 

في تلك المسابقة الهاّمة على مستوى العالم.

فـــي الــبــدايــة يــعــلــق الــفــنــان مــحــمــد الــحــاصــل 
اليافعي على صورته »إحساس واحد« موضًحا 
الــصــورة فــي ليلة  التقاط هــذه  أنــه كــان يتمّنى 

الــســابــع والــعــشــريــن مـــن رمـــضـــان إلدراكـــــه أنــه 
مملوءة  بطريقة  صــورتــه  إخــــراج  يستطيع  لــن 
هذا  في  لها  التقاطه  خالل  من  إال  بالروحانّية 

اليوم وهو ما تمكن منه، وراح الحاصل يحكي 
بين  إال لحظات  كيف فعل ذلــك قائالً: ما هي 
الــحــرم على شكل  المصلين فــي ســاحــة  وجـــود 

دوائر وتجمعات حتى وقف اإلمام على المنبر 
انتظار  وقــال كلمة واحــدة »استووا« وكنت في 
هــذه اللحظة في ثــواٍن مــعــدودة كانت صفوف 
أخذت  قد  وكنت  مهيب،  منظر  في  المصلين 
جيب  كاميرا  الــروحــّيــة  الرحلة  تلك  فــي  معي 
صغيرة يمكن التحكم فيها يدويًا باختيار فتحة 
العدسة وسرعة الغالق وكنت أفكر كيف أصّور 
لكنني  الــجــودة،  عالية  مواصفات  ذات  بكاميرا 
لـــم أســتــطــع لــكــبــر حــجــم الــكــامــيــرات مـــن هــذا 
الصغيرة،  الكاميرا  تلك  على  فاعتمدت  النوع، 
واخترت التصوير البطيء ووضعتها فوق السياج 
األسمنتي ولألسف خسرت أول ركعة من أجل 
القلق توقعت  الــصــورة ومــن كثرة  التقاط هــذه 
أن يــحــدث لــي شـــيء يُــفــســد عــلــي هـــذه اللقطة 
هلل  والحمد  أنفسهم،  المصلين  قبل  من  حتى 
الركعة  المصلين  مع  أكملت  فقد  التوفيق  على 
الثانية في منتهى الخشوع بعد أن حققت ذلك 
الكاميرا  داخــل  الــذي صار حقيقة ماثلة  الحلم 
لي  أن وفــقــنــي وســـهـــل  كـــثـــيـــًرا  وحـــمـــدت اهلل 
أمـــري فــي الــتــقــاط تلك الــصــورة. وحــتــى اليوم 
المهيب  الــمــنــظــر  ذلـــك  عــن مخيلتي  يــغــب  لــم 
عليها  يختلف  لم  الــصــورة  أن  كثيًرا  وأسعدني 

اثـــنـــان حــتــى إنــهــا اســتــطــاعــت أن تــســيــطــر على 
ويضيف: هكذا  األجانب،  المحكمين  أحاسيس 
مسابقة  في  الدوليين  المحكمين  لهؤالء  بدت 
من  اآلالف  عــشــرات  بين  مــن  الــدولــيــة  النمسا 
في  فصعدت  المصّورين،  من  واآلالف  الصور 
النهاية وبتوفيق  الذي شاركت فيه حتى  الفرع 
الــمــحــكــمــيــن وصــلــت سلم  مـــن اهلل وحــيــاديــة 
أكبر  فــي  الفضّية  بالميدالية  وتكللت  التتويج 
مسابقة في العالم للتصوير الفوتوغرافي وسط 
المصّورين  وآالف  الصور  من  اآلالف  عشرات 
ترفرف  السعادة  وكانت  العالم.  أنحاء  كل  من 
في  المصلين  صــورة  كانت  ما  أثناء  حولي  من 
تحت  التتويج  نحو منصة  تشّق طريقها  الحرم 
مرأى وعيون المحكمين األجانب وهي صورة 
ذات طــابــع ديــنــي مــن الــدرجــة األولـــى وتحمل 
تمثل  أنها  أولها  في  يأتي  الــدالالت  من  الكثير 
الــتــآلــف بين األمـــة اإلســالمــيــة مــن جميع  روح 
أنحاء العالم، كما أن الصورة استطاعت تحريك 
المشاعر وبث أثر إيجابي في وجدان المشاهد، 
ويــضــيــف: كــم فــرحــت وكـــم ســعــدت وكـــم من 
الجوائز حصلت عليها بفضل من اهلل وتوفيقه، 

وكان الفوز بصورة دينّية كهذه شرًفا كبيًرا.

لم يغب عن مخيلتي ذلك المنظر المهيب

يرويها هذا العدد محمد الحاصل

»إحساس واحد«..
صورة للمصلين في الحرم المكي

ل����ف����ن����ان م�����خ�����زونً�����ا م��ن  ئ������ًم������ا 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 
تتحّرك  ل��ت��ي  ا االن��ف��ع��ال��ّي��ة  ال��ذاك��رة  عليها  يطلق 
ودون  تلقائّية  بطريقة  وت��ارة  واٍع  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  ذات��ه،  المبدع  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��انً��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��رًق��ا 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
ل��ق��ط��ة م��ا ف��ُي��ع��ي��ده��ا إل��ى ذاك��رة  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  تحّول  نقطة  يعتبره  قد 

كتب - أشرف مصطفى:

ڈ   انتظرت كثيراً من أجل هذه اللقطة التاريخية

قصـة

ـل
ـم

عـ

  كتب مصطفى عبد المنعم:

كـــثـــيـــرة هــــي األمــــــــراض الـــتـــي تـــعـــتـــري جــســد 
الحركة الفنية في قطر وعديدة هي العقبات 
النهضة  تــعــتــرض طــريــق  الــتــي  والــمــعــيــقــات 
والمثقفون،  الفنانون  ينشدها  التي  الثقافية 
اآلخــر  والبعض  والــــدواء  الـــداء  يعرف  البعض 
ال يــــزال يــبــحــث عــن الـــــدواء، ولــكــنــهــم اتــفــقــوا 
في  الموجودة  المشاكل  جميع  حل  أن  جميًعا 
وخصوًصا  المسؤولين  بيد  الثقافية  الــحــيــاة 
أن مــبــادرات اإلصــالح يجب أن تنطبق دوًمــا 
مــن عــنــدهــم، ونــحــن فــي زاويــتــنــا »مــــاذا لــو« 
استخدمها  الــتــي  الــســحــريــة«  »لــو  سنستخدم 
»ستناالفسكي«  الشهير  المسرحي  الــمــؤلــف 
ونسألهم:  ضيوفنا  مــع  الــيــوم  وسنستخدمها 
ماذا لو كنت في موقع المسؤولية فكيف ترون 
لتي  الخطط  ومــا هي  الثقافية  الحركة  واقــع 

ستقدمونها لحل المشاكل؟.
فاطمة  المسرحية  بالفنانة  سنلتقي  والــيــوم 
لو كانت مسؤولة عن  لتخبرنا ماذا  الشروقي 

هي  فما  قطر  فــي  المسرحية  الحركة  واقـــع 
القرارات التي ستتخذها.

ڈ كيف ترين واقع المشهد المسرحي حالًيا؟
بخطى  يسير  الــقــطــري  المسرحي  المشهد   -
ثــابــتــة ولــكــنــهــا بــطــيــئــة وال تــتــنــاســب وحــجــم 
وعلينا  البالد،  تعيشها  التي  النهضوية  الحركة 
أو  الفعاليات  مــن  ثابت  عــدد  على  نتوقف  أال 
الــدولــة  الــتــي تنظمها  الــســنــويــة  الــمــهــرجــانــات 
بقية  ونتوقف  خاللها  بالعمل  فقط  ونكتفي 
الــعــام كــمــا يــحــدث اآلن، ولــيــس هــنــاك دور 
بكثرة  العمل  فــرص  لنا  تُتيح  كثيرة  عــرض 

فأنا كمحترفة كيف سأطور نفسي من خالل 
مشاركتي في مهرجان واحد فقط في العام.

القطاع؟  ه��ذا  لو كنت مسؤولة عن  وم��اذا  ڈ 
فما هي أول قراراتك لحل تلك المشكات؟

ببناء  قـــراًرا  فــوًرا  لو كنت مسؤولة سأصدر   -
مــســارح إضــافــيــة لــســد هـــذا الــنــقــص فــي دور 
العرض المسرحي، فنحن نحتاج إلى عروض 
ونــحــتــاج إلــــى زيـــــادة فـــي عــــدد ورش الــعــمــل 
في  وتطبيقًيا  نــظــريًــا  الــتــدريــبــيــة  والــــــدورات 
مــجــاالت اإلضــــاءة والــديــكــور وغــيــرهــمــا من 
األمور الفنية ألن المسرح ال يقتصر فقط على 

أداء الممثل، فالمسرح ديكور وإضاءة وماكياج 
الخارج  من  بمتخصصين  نستعين  أن  وعلينا 
لــتــطــويــر شــبــابــنــا، يــجــب أن يــكــون الــمــســؤول 
متخصًصا فال يصح أن نجد شخًصا يعمل في 
مجال بعيد عن تخصصه وسأعمل على وضع 
كــل شــخــص فــي تخصصه، وهـــو مــا سيسفر 
عنه اإلبداع في مجاله، وأنا »لو كنت« سأعمل 
عن  واإلعـــالن  للدعاية  مبالغ  تخصيص  على 
األعمال المسرحية حتى يعلم عنها الجمهور، 
فــالــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس ال تــعــلــم عـــن الــعــروض 
ومن  التلفاز  يشاهد  من  وهناك  المسرحية، 

اإلذاعــة حتى  إلى  يستمع  الجريدة ومن  يقرأ 
الــيــوتــيــوب والـــمـــواقـــع األلــكــتــرونــيــة الــتــواصــل 
وظيفتهم  أشخاًصا  وسأخصص  االجتماعي 
هــي نــشــر إعـــالن الـــعـــروض الــمــســرحــيــة، كما 
ـــات لــلــعــروض  ـــمـــوازن ســأعــمــل عــلــى زيــــــادة ال
في  الشبابية  األنشطة  إدارة  فعلت  كما  تماًما 
 50 مبلغ  منح  يتم  بحيث  المسرح  مهرجان 
الموافقة على  الدعم بعد  ألًفا ومن ثم زيــادة 
العرض. وفيما يخص قضية العنصر النسائي 
المسرح سأقوم بتخصيص مبالغ  وغيابه عن 
عناصر  يجدن  حتى  للفنانات  وحوافز  مالية 

جـــذب فــي الــمــســرح وســأعــمــل عــلــى منحهن 

راتب شهري طالما يمارسن العمل المسرحي 

المبلغ  يكون  وأن  محترفات،  أو  كهواة  ســواء 

الــــذي تــتــقــاضــاه الــفــنــانــات أكــبــر مـــن الــمــبــالــغ 

المخصصة للفنانين ولكن شرط أن يكن من 

الفنانات القطريات.

ال��ح��رك��ة في  ڈ وم���ا ه��ي رؤي��ت��ك لمستقبل 
ض���وء م���ا ذك����رت وف���ي ح���ال ع���دم تطبيقه 

وترك األمور على ما هي عليه؟
الــوضــع  األمــــور سيتغير  هـــذه  تنفيذ  تــم  لــو   -
ولو  مــاديــة  المشاكل  أن  أعتقد  وأنـــا  لألفضل 

الــعــديــد من  الــقــضــاء على  الــدعــم سيتم  تــوفــر 

ومتوفر  موجود  الدعم  أن  وأعتقد  المشاكل 

ولــكــن يــنــقــصــه اتـــخـــاذ الـــقـــرار الــمــنــاســب في 

المشاكل  فــالــعــديــد مــن  الــمــنــاســب،  الــتــوقــيــت 

تــحــتــاج إلــــى جــــرة قــلــم وعــلــى الـــمـــســـؤول أن 

يوقع على العديد من القرارات لذلك لو كنت 

المشكالت  كافة  إنهاء  على  فسأعمل  مسؤولة 

المعلقة حتى ال تظل األمور على ما هي عليه.

فاطمة الشروقي :

سأبني دور عرض مسرحية جديدة



         إعداد - مصطفى عبدالمنعم:

مــتــحــف الــفــن اإلســـالمـــي فـــي الــدوحــة 
القطرية  العاصمة  معالم  أهم  واحد من 
آي  الــمــعــمــاري  المهندس  بتصميمه  قــام 
اإلسالمية  بالعمارة  تأثر  والـــذي  بــي،  إم 
مجموع  ويبلغ  تصميمه،  أثــنــاء  القديمة 
على  ويــقــع  م2   45000 المتحف  مساحه 
حافة ميناء الدوحة في الطرف الجنوبي 

لخليج الدوحة.
عام  فــي  المتحف  هيكل  بــنــاء  وانــتــهــى 
تعرض  الداخلي  التصميم  ولكن   ،2006
في  افتتاحه  فتم  التغييرات  مــن  لعديد 

أواخر عام 2008 2008.
أوروبــا  من  المتحف  مقتنيات  جمعت 
وآسيا، ويتراوح تاريخها بين القرن السابع 
الميالدي وصوال إلى القرن التاسع عشر، 
وتمثل مجموعة المقتنيات التنوع الموجود 
في الفن اإلسالمي. وتتراوح المعروضات 
مـــا بــيــن الــكــتــب والــمــخــطــوطــات وقــطــع 
الــســيــرامــيــك والــمــعــادن والـــزجـــاج والــعــاج 
الكريمة  واألنــســجــة والــخــشــب واألحــجــار 
الفضة  مــن  المصنوعة  النقدية  والــقــطــع 
والــنــحــاس والــبــرونــز، الــتــي يــرجــع تــاريــخ 
وبالتحديد  اإلســـالم  قبل  مــا  إلــى  بعضها 

إلـــى الــعــهــد الــســاســانــي، وتـــرجـــع أحــدثــهــا 
بالعصرين  مــــروًرا  الــصــفــوي،  العهد  إلــى 
األمــــوي والــعــبــاســي. كــمــا يــضــم المتحف 
للفن  إلى مكتبة  باإلضافة  أبحاث  مركز 

اإلسالمي إلى جانب مقتنياته.
واســـتـــمـــر جــمــع الـــمـــعـــروضـــات الــبــالــغ 
والتي  عاما   15 فنية  قطعة   800 عددها 
الفن  تــاريــخ  مــن  سنة   1400 لفترة  توثق 
القطرية  السلطات  بلغ حرص  اإلسالمي. 
أنها وضعتها  الفنية،  القطع  للحفاظ على 
فـــي مـــســـتـــودع مــكــيــف بـــإحـــدى الــثــكــنــات 
بناء  مــن  االنــتــهــاء  يتم  ريثما  العسكرية، 
الــجــهــد الكبير  إلـــى  الــمــتــحــف. بــاإلضــافــة 
الذي بذل في البحث عنها في العديد من 
العالم،  الثقافية حول  والمراكز  المتاحف 
خاصة أن البعض منها لم يعرض إطالقاً 
مسبقاً، فيما عرض البعض اآلخر لفترات 

محدودة.
وصـــمـــم مــبــنــى الــمــتــحــف الــمــهــنــدس 
آي  األمريكي من أصل صيني  المعماري 
إم بي الذي سبق وصمم الهرم الزجاجي 
الــبــاريــســي وصمم  الــلــوفــر  خـــارج متحف 
الصين،  فــي  الفريد  شنغهاي  بنك  مبنى 
ميهو  متحف  بتصميم  قيامه  عن  فضال 
واجهة  على  المتحف  ويتربع  اليابان.  في 

كــورنــيــش مــديــنــة الـــدوحـــة، عــلــى جــزيــرة 
متر  ألــف   33.5 مساحته  وتبلغ  صناعية 
مـــربـــع، وهــــو مــبــنــى مـــؤلـــف مـــن خمسة 
من  تصميمه  المتحف  استلهم  طــوابــق. 
»نــــافــــورة الــــوضــــوء« الـــتـــي أنــشــئــت خــالل 
بن  أحمد  في مسجد  الثالث عشر  القرن 
تاريخه  يعود  الــذي  القاهرة،  في  طولون 

إلى القرن التاسع الميالدي.
عندما  إنــه  المصمم،  المهندس  يــقــول 
تــلــقــى دعـــــوة قــطــر لــتــصــمــيــم الــمــتــحــف، 
رفض في البداية باعتباره غير مطلع على 
بجولة  يقوم  أن  قبل  اإلســالمــيــة،  الفنون 
بــيــن قــرطــبــة والــمــســجــد األمــــوي بدمشق 
اإلسالمية  الثقافية  الــمــراكــز  مــن  وعـــدد 

الــمــهــنــدس  الـــعـــالـــم، وعــنــدمــا رأى  حــــول 
فــي مسجد  الــوضــوء  نــافــورة  قبة  الصيني 
حينها  قــال  بالقاهرة،  طولون  بن  أحمد 
إنه وجد روح المتحف التي استوحى منها 

تصميمه.
يــتــكــّون الــمــتــحــف مــن خــمــســة طــوابــق. 
الكهربائية  الــخــدمــات  جميع  على  القبو 

فيما  المتحف،  تخدم  التي  والميكانيكية 
يتضمن الطابق األرضي المدخل الرئيسي 
والطابقان  الــمــؤقــت،  الــعــرض  فيه  الـــذي 
الثاني والثالث فهم مخصصين للمعارض 
الدائمة. بينما يتضمن الطابق الرابع قاعات 
للعرض،  صغيرة  وقــاعــات  للمحاضرات 
أمـــــا الـــطـــابـــق الـــخـــامـــس فـــهـــو مــخــصــصــاً 
اإلداريين،  لكبار  اإلدارية  المكاتب  لبعض 
حديثا.  مطعما  أيــضــا  الــطــابــق  ويتضمن 
يضم المتحف أيضا الجناح التعليمي الذي 
يحتوي على قاعات للمحاضرات ومكتبة 
مجّهزة وغرف للعمليات والمرئيات التي 
تعزز جوانب التعليم والبحث في مجاالت 
الــفــن اإلســـالمـــي، حــيــث إن الــمــتــحــف لن 
ــيــة الـــعـــرض  يـــكـــون مـــحـــصـــورا فــــي عــمــل

والزيارات فقط.
وتــســعــى هــيــئــة مــتــاحــف قــطــر إلـــى أن 
الفن اإلسالمي مركزا  تجعل من متحف 
ومــنــارة  واإلبـــــداع،  والــبــحــث  للمعلومات 
لـــلـــحـــوار والـــتـــبـــادل الــثــقــافــي مـــن خــالل 
يعتبر  حيث  عــالــمــي،  جمهور  استقطاب 
بن  حمد  الشيخ  لــرؤيــة  انعكاسا  المتحف 
خــلــيــفــه آل ثــانــي بـــأن تــكــون دولــــة قطر 

عاصمة للثقافة في الشرق األوسط.

حـكـاية مـكان
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من أقوال العظماء

كل ما هو 
عظيم وملهم 

صنعه إنسان عمَل بحرية.
)ألبرت أينشتاين(

            الدوحة - البيرق :

وطنّية  ضـــرورة  الطفل  أدب 
وقومّية وشرط الزم من شروط 
بل  المنشودة،  الثقافّية  التنمية 
تتجاهل  ثــقــافــّيــة  تنمية  أّي  إّن 
ناقصة  تُــهــمــلــه  أو  الــطــفــل  أدب 
المعرفي  التكوين  إلــى  وتفتقر 
وألدب  لــــإنــــســــان  والـــــتـــــربـــــوي 
والقومي  التربوي  طابعه  الطفل 
ـــــوجـــــي  ـــــول ـــــدي والـــــشـــــعـــــري واإلي
تُواجه  التي  التحّديات  لمواجهة 
العولمة  ظــّل  في  الحديث  العالم 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي أصــبــح لها 
ولهذا  األطــفــال.  على  بالغ  تأثير 
رغــــم الـــحـــديـــث عـــن الـــضـــرورة 
الطفل  ألدب  والقومّية  الوطنّية 
الطفل  أدب  أهمية  أغفلت  فقد 

فـــــــي الـــــوطـــــن 
طويالً  العربي 
زال  ومــــــــــــــــا 
الـــــكـــــثـــــيـــــرون 
مقلين  منهم 
مخاطبة  فـــي 
الـــنـــاشـــئـــة فــي 
ــســاعــد  يُ أدب 
عــــــلــــــى نـــــمـــــاء 
جــــــمــــــاهــــــيــــــر 
األطــــــــــــفــــــــــــال 
الــــــــواســــــــعــــــــة، 
وهـــــي قــضــيــة 
مـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــة 
تـــــشـــــغـــــل بـــــال 
لمتخّصصين  ا
فــــــــي مــــجــــال 
الــطــفــل  أدب 

وعــــلــــى هــــامــــش نـــــــدوة خـــاّصـــة 

نـــــــــــاقـــــــــــشـــــــــــت 
مــــــــــــــوضــــــــــــــوع 
الـــطـــفـــل  أدب 
بــــيــــن تــشــجــيــع 
وإقبال  الدولة 
الــــمــــبــــدعــــيــــن 
البيرق  حرص 
على  ــثــقــافــي  ال
يستعرض  أن 
آراء  أهــــــــــــــم 
لمتخصصين  ا
فـــــــــــــــي هــــــــــذه 
الــــــــقــــــــضــــــــيــــــــة 
في  لنطرحها 
الموضوع.  هذا 
وفـــــي الـــبـــدايـــة 
أستاذ  الكبيسي  علي  د.  تــحــدث 
بجامعة قطر عن  العربية  اللغة 

إنها  الثقافة للطفل حيث  أهمية 
تسهم في تكوين شخصيته بكل 
واالجتماعية  المعرفية  جوانبها 
والسلوكية والعاطفية والجمالية، 
الــذي  الكبير  األثـــر  مــشــدًدا عــلــى 
تــحــدثــه هـــذه الــثــقــافــة فــي حياة 
الــــنــــشء ومـــــــدى نـــجـــاحـــهـــم فــي 
تواصلهم وفي مواقع عملهم التي 
هنا  ومـــن  مــســتــقــبــالً،  يشغلونها 
تبرز أهمية ثقافة وأدب الطفل 
في التنمية وبناء المستقبل مؤكدا 
ــبــل صـــور االســتــثــمــار  عــلــى أن أن
رفع  فــي  يسهم  مــا  هــي  وأنفعها 
خصوصا  الطفل  ثقافة  مستوى 
الغد  أن هؤالء األطفال هم أمل 

الدكتور  وأشــار  المستقبل.  وبناة 
الــكــبــيــســي إلــــى الـــتـــحـــّديـــات الــتــي 
تُواجه ثقافة األطفال في عالمنا 
ومنها  كثيرة  إنها  وقــال  العربي 
نستخدم  اآلن  حتى  زلنا  مــا  أننا 
األساليب التقليدية ومنها الوعظ 
في  والقهر  والتخويف  والتسلط 
وثقافته  سريعة  تــغــّيــراتــه  عــالــم 
متدفقة  ومــعــلــومــاتــه  مــعــولــمــة 
وانــتــشــار غير  تُــجــارى  ال  بوتيرة 

محدود. 
الــنــعــيــمــي:  ـــت د. هــــدى  وقـــال
لــألطــفــال  الــكــتــابــة  إن صــعــوبــة 
وقــلــة مــمــارســي ذلــك الــنــوع من 
يُعاني  مشكلة  اإلبــداعــّيــة  الكتابة 

مــنــهــا أغــلــب الــشــعــوب الــعــربــّيــة، 
الــدول  لتشمل  ذلــك  وتتعّدى  بل 
التي  اإلســكــنــدنــافــّيــة وبــريــطــانــيــا 
لكّتاب  تفتقر  حقب  لعّدة  ظلت 
الطفل  ممّيزين في مجال أدب 
ــفــة  قـــبـــل ظــــهــــور رولــــيــــنــــج مــؤل
كــتــاب هـــاري بــوتــر الـــذي تــحــّول 
إلــــى عـــالمـــة فـــارقـــة فـــي تــاريــخ 
العالم وصــار  األطــفــال فــي  كتب 
الكبار  فصولها  ينتظر  ظــاهــرة 
تكتمل فصوله  أن  قبل  والصغار 
ثّم يتحّول إلى سلسلة من أنجح 
الطفل  أدب  أن  لتثبت  األفــــالم 
لــــم يـــعـــد مـــجـــرد كـــتـــاب بــــل إنـــه 
عمل متكامل يختلط فيه الورق 

بالفنون السمعّية والبصرّية التي 
تظّل األقرب إلى عالم الصغار.

الــنــعــيــمــي عــن  د.  وتـــحـــّدثـــت 
الساحة  فــي  اإلنــتــاج  قلة  أســبــاب 
الثقافية ألدب الطفل وقالت إننا 
ال يُوجد لدينا كتاب بارزون في 
الــمــجــال، وأكــــدت أن ثمار  هـــذا 
وتــزدهــر  تنمو  لــن  الــطــفــل  أدب 
الــدول فقط وإنما  جهود ودعــم 
الـــمـــنـــاخ  تــهــيــئــة  تـــتـــم  يـــجـــب أن 
تكون  وأن  عـــام  بشكل  الــثــقــافــي 
هناك حركة تكاملّية بين الكاتب 
والــمــخــرج والــمــطــبــعــة وقــنــوات 
إلى  ولفتت  التلفزيوني،  اإلنــتــاج 
الساحة  تشهدها  التي  الــتــبــّدالت 

الـــــثـــــقـــــافـــــّيـــــة 
لــــــــألطــــــــفــــــــال 
بــســبــب الــثــورة 
الــــــــهــــــــائــــــــلــــــــة 
فـــــــــــي عــــــالــــــم 
اإللكترونّيات 
والـــــــــفـــــــــنـــــــــون 
ـــــة  ـــــســـــمـــــعـــــّي ال
والـــــبـــــصـــــرّيـــــة 
أصبحت   الــتــي 
ــــــــــافــــــــــس  ــــــــــن تُ
ـــــــــاب.  ـــــــــكـــــــــت ال
األديبة  وتقول 
والــــــكــــــاتــــــبــــــة 
حـــــــــــــــــصـــــــــــــــــة 
ـــــــعـــــــوضـــــــي:  ال

الــطــفــل  أدب  عـــن  الـــحـــديـــث  إن 
خـــصـــوًصـــا فـــي ظــــّل الــتــحــّديــات 

وذو  مهم  طريقه  تعتري  الــتــي 
شــجــون خـــاّصـــة بــعــد أن أصــبــح 
االستيراد  وبــات  بالهجر  مــهــدًدا 
فيه أمًرا شائًعا، ولفتت العوضي 
يــبــحــثــون عن  إلــــى أن األطـــفـــال 
الــكــتــب الــتــي يــحــتــاجــونــهــا والــتــي 
ــــــــوان  تــــضــــم بــــيــــن طــــّيــــاتــــهــــا األل
والتشويق،  والمعرفة  والحركة 
وقــالــت: لــألســف ال تــوجــد لدينا 
مــكــتــبــات عــامــة تــقــدم لــألطــفــال 
مــا يــحــتــاجــونــه، وأصــبــحــنــا نُلقي 
مكتبات  على  فقط  بالمسؤولية 
الــــــــمــــــــدارس، وأشــــــــــــارت ألهــــم 
ـــواجـــه الــحــركــة  الــعــراقــيــل الــتــي تُ
دور  إن  وقالت  للطفل  الثقافية 
وأنـــه  األدوار  أهــــم  هـــو  األســـــرة 
يــجــب الـــقـــيـــام بــتــوعــيــة األســــرة 
تجاه  بــدورهــا  للقيام  وتأهيلها 
األطـــــــــــفـــــــــــال، 
وأشــارت أيًضا 
إلـــــــــى مـــــعـــــّوق 
آخــــــــــــــر وهـــــــو 
ارتـــفـــاع أســعــار 
كــتــب األطــفــال 
ثم عّرجت إلى 
أهم المعوقات 
إن  وقـــــــالـــــــت: 
ــتــكــنــولــوجــيــا  ال
رغم  الحديثة 
إاّل  إيجابياتها 
أنـــهـــا أســهــمــت 
كـــــــثـــــــيـــــــًرا فـــي 
إلــــهــــاء الــطــفــل 
عــــن الـــكـــتـــاب، 
وتــحــّدثــت عن 
المبدعين  وتشجيع  دعم  وسائل 

القطريين.

مثقفون: أدب الطفل يعاني من التهميش

د. هدى النعيمي: أدب الطفل مشكلة يعاني منها أغلب الشعوب العربية

حصة العوضي:
فن مهجور 
وشاع فيه 

االستيراد

د. علي الكبيسي:
ما زلنا 

نستخدم األساليب 
التقليدية

ڈ   أدب الطفل يعاني غياب المبدعين

ڈ   متحف الفن اإلسالمي بالدوحة

ڈ   عروض مسرحية لألطفال

أكدوا عدم وجود كّتاب بارزين في هذا المجال

متحف الفن .. منارة إسالمية في قلب الدوحة
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نوادر الشعوب

أشــعـب
ويشتّم  الطعام،  يحب  طفيلًيا«،  رجــالً«  كــان  أنــه  )أشــعــب(  عن  اشتهر 
أخبار الوالئم، ويحضرها، ويأكل فيها بشراهة كبيرة، وذات يوم جلس مع 
ابنه أكثر من  ابنه في إحدى الوالئم وجلسا على مائدة واحــدة، والحظ أشعب أن 
شرب الماء، وهو يأكل، فانتظر حتى خرجا، ونادى ولده، ولطمه على وجهه بقسوة 
قائالً »له: لو جعلت مكان الماء الذي شربته طعاًما« لكان خيًرا« لك! ولكن االبن 
الماء يوسع  والــدي.. ألن شرب  يا  إنك مخطئ  لوالده:  اللطمة وقــال  تحسس مكان 
مكانًا« للطعام!، وهنا رفع )أشعب( يده إلى أعلى، ولطم ابنه لطمة أقسى من األولى 
وهو يقول له: لماذا لم تخبرني بذاك قبل اآلن...لقد ضيعت علّي الكثير أيها التعس!.. 

أحمد الخاجة :

نظرة المجتمع للراب
أهم معـوقاتي كفنان   

نجـــم
 عـــــلى 

الطريق

  الدوحة -  البيرق :

الــفــنــان الــشــاب أحــمــد الــخــاجــة الــمــشــهــور 
بـــاســـم »لـــوســـفـــيـــر« فـــنـــان ومـــغـــن لــنــوع 
مــخــتــلــف مـــن الــمــوســيــقــى والــغــنــاء وهــي 
توجه  هــوب،  الهيب  أو  الـــراب  موسيقى 
إلــى كــتــابــة الــقــصــص وروايــــات خــفــة اليد 
بالتعاون  الراب وغنائها  أي كتابة كلمات 
الخليجيين  المغنين  مــن  مــجــمــوعــة  مــع 
أن  يتمنى  أكــثــر شــيء  األجــانــب، وهــو  أو 
أن  هــو  رأيه-  -حسب  والسبب  فيه  يبدع 
الجريئة  المواضيع  عن  ابتعدوا  المغنين 
الحب  مواضيع  إلــى  واتجهوا  المهمة،  أو 

الفاضي. والكالم  والفراق 
للتعرف  الـــزاويـــة  فــي هـــذه  مــعــه  الــتــقــيــنــا 
راب  رؤيته كمغني  يقدمه وعلى  ما  على 

القطري: المجتمع  في 
الخاجة  أحمد  اسمي  قائال:  نفسه  يعرف 

الفني  مــشــواري  بـــدأت  عــامــا،   22 الــعــمــر 
كــهــوايــة فـــي الـــبـــدايـــة، لــكــثــرة اســتــمــاعــي 
ألغاني الهيب هوب والراب التي انتشرت 
كـــثـــيـــرا فــــي األوســــــــاط الـــشـــبـــابـــيـــة، وقـــد 
أعــجــبــت بــهــذا الــمــجــال وأحــبــبــتــه كــهــوايــة 
بـــدايـــة األمـــــر، ثـــم واصـــلـــت فــيــه إلـــى أن 
قدمت  وقد  االحتراف،  لمرحلة  وصلت 
أغان  كان من ضمنها  األعمال  عددا من 
تــتــحــدث عــن اإلعـــالم الــكــاذب، وتــتــنــاول 
مــواضــيــع اجــتــمــاعــيــة مــثــل فـــرص الــعــمــل 
بــالــنــســبــة لــلــفــئــة الــعــمــريــة الــشــابــة، الــذيــن 
غير  حياة  يعيشون  المدرسة  فترة  خالل 
منظمة، وأسرد في كلمات األغاني كيف 
من  الــمــدرســة  تــرك  إلــى  الطالب  يضطر 

العمل. أجل 
تواجهه  التي  العقبات  أهــم  إن  ويضيف: 
فــكــرة  يــتــقــبــل  ال  مـــــــازال  الــمــجــتــمــع  أن 
الــهــيــب هــــوب، نــظــرا لــمــا يــعــرفــونــه عنه 

النظر عما  إنهم غضوا  الغرب، حيث  من 

يــقــدمــه الـــعـــرب مـــن خـــالل هـــذا الــقــالــب 

الــفــنــي الــمــقــدم بــشــكــل وطـــابـــع عــربــي ال 

الهوية. يتجاهل 

من  العديد  به  الفني  مستقبله  أن  ويرى 

قبل  مــن  الــدعــم  وجــود  لــعــدم  الصعوبات 

هذه  مثل  تتبنى  ال  التي  اإلنــتــاج  شــركــات 

يتبنى  من  هناك  ليس  أنــه  كما  األعــمــال، 

الوصول  يجعل  ما  الشباب،  المغنين  فئة 

لــلــشــبــاب صــعــبــا إال مـــن خـــالل اإلنــتــرنــت 

ويضيف  الحديثة.  اإللكترونية  والوسائل 

بــــأن الــمــشــكــلــة األهــــم أنــــه ال يـــوجـــد مــن 

المجتمع  يعتبره  حيث  الفن،  هذا  يدعم 

فــنــا مــشــيــنــا، وال تـــوجـــد مـــراكـــز لــتــنــمــيــة 

بمبالغ  تكون  فإنها  وجدت  وإن  الموهبة 

تحملها. الشباب  يستطيع  ال  طائلة 

بعد فوزه بجائزة وشهادة تقدير في مهرجان الموسيقى الخليجّية .. اسماعيل العيسى:

مشاركتي أعادت تقييمي كملحن
           حوار - كريم إمام::  

العيسى  إسماعيل  والشاعر  الفنان  أّكــد 
الثاني  المركز  بجائزة  مــؤخــًرا  فــاز  الــذي 
فــي مــجــال الــشــعــر، وحــصــل عــلــى شــهــادة 
تــقــديــر فـــي مــجــال الــتــلــحــيــن الــمــوســيــقــي 
الفنون  لمهرجان  الثانية،  الـــدورة  خــالل 
ـــتـــعـــاون  ـــــــدول مـــجـــلـــس ال الـــمـــوســـيـــقـــّيـــة ل
الخليجي الذي استضافته الدوحة مؤخًرا، 
هي  المهرجان  مــن  الكبرى  الــجــائــزة  أن 
االحــتــكــاك بــالــمــشــاركــيــن فــي الــمــهــرجــان 
ســــــواء مــــن أعــــضــــاء لــجــنــة الــتــحــكــيــم أو 
الــمــشــاركــيــن مـــن الــفــنــانــيــن الـــشـــبـــاب أو 

العازفين في الفرقة الموسيقية.
العيسى في حواره مع »البيرق«  وأشار 
إلـــى أن حــصــولــه عــلــى هـــذا الــتــكــريــم في 
مــجــالــي الــكــتــابــة والــتــلــحــيــن، يُـــعـــّد فــخــًرا 
كــبــيــًرا خــاّصــة أن دولـــة قــطــر لــم تحصل 
قبل،  من  المهرجان  هذا  في  جوائز  على 
أيًضا  تعتبر  كانت  المشاركة  أن  موضحا 
كــمــلــحــن موسيقي  ذاتــــه  لــتــقــيــيــم  فــرصــة 
يقّدم األغنية المنفردة بعد أن ركز خالل 
للمسرح  التلحين  عــلــى  الــمــاضــيــة  الــفــتــرة 
ووضع موسيقى األوبريتات والمسرحيات 

الغنائية.. فإلى نّص الحوار:
يـــقـــول الـــعـــيـــســـى فــــي الــــبــــدايــــة إنـــــه تـــّم 
من  الــمــهــرجــان  فــي  للمشاركة  ترشيحه 
مدير  الــدوســري  فــالح  مبارك  السيد  قبل 

مسرح قطر الوطني، وهو الذي صّرح لي 
ونظًرا  المهرجان،  بــدء  قبيل  بترشيحي 
اختيار  تــّم  كــان ضّيقا فقد  الوقت  أن  إلــى 
واحـــدة مــن األغــانــي الــقــديــمــة الــتــي قمت 
بــكــتــابــة كــلــمــاتــهــا ووضــــع ألــحــانــهــا، وكــان 
الفنانة  هــي  لتقديمها  الــمــطــروح  الــصــوت 

القطرية الشابة ريانة.

ــــتــــي جــــــاء عـــنـــوانـــهـــا  وعــــــن األغــــنــــيــــة ال
أغنية  أنــهــا  إلـــى  العيسى  أشـــار  »حــبــيــبــي« 
بسيطة وخفيفة عكفت عليها منذ حوالي 
خمس سنوات وكانت يسيطر على شعوري 
حالة »شوق«، موضًحا أن الكلمات تفسر 
يشتاق  شخص  أحاسيس  وتتناول  نفسها، 
لحبيبته البعيدة ويعيش على أمل التالقي 

في يوم قريب. أما اللحن فمن المعروف 
 - قــدر المستطاع   - أنــي دائــًمــا مــا أحـــاول 
له  يسعى  ما  وهــو  المألوف،  الــخــروج عن 
يــقــّدم،  فيما  يتمّيز  أن  يــريــد  ملحن  كــل 
وأعتقد أنها كانت األغنية الوحيدة البعيدة 
عن كل ما قدم في المهرجان، حتى الوفد 
األغنية  تكون  أن  أجمعوا  كلهم  القطري 

ضمن الفائزين الثالثة.
وأوضح أن حصوله على جائزة المركز 
تقدير  وشــهــادة  الشعر،  مجال  في  الثاني 
أمــًرا  كــان  التلحين مــن قطر  مــجــال  فــي 
لــم تحصل  دولــة قطر  أن  خــاّصــة  صعبًا، 
عــلــى أّي جــوائــز فــي هــذا الــمــهــرجــان من 
قبل. وعّبر عن شعوره بالرضا التام حيال 
إلى  باألساس  تهدف  كانت  التي  المشاركة 
والضيوف  المشاركة  باألسماء  االحتكاك 
الــذيــن حــضــروا، كما أنــي كنت فــي حاجة 
إلــــى تــقــيــيــم نــفــســي كــمــلــحــن، بــعــيــًدا عن 
أعــمــالــي الــتــلــحــيــنــّيــة فـــي إطــــار الــمــســرح، 
تقدير  شــهــادة  على  حصلت  هلل  والــحــمــد 
ــلــحــن وهــــو مـــا يــعــد حـــافـــز ودافــــع  عـــن ال
أللــحــانــي ولــعــمــلــي فــي الــمــوســيــقــى بشكل 
أكثر من  أشعار  أنــه كتب  إلــى  عــام، الفتًا 
تظل  الموسيقى  ان  بالرغم  ألحان  تقديم 

األقرب إلى قلبه.
وتـــوّجـــه الــعــيــســى بــالــشــكــر إلـــى كــل من 
عــمــل مــعــهــم ومـــن تـــعـــّرف عــلــيــهــم ومــن 
إلــى أكبر  اســتــفــاد منهم مــن أصــغــر فــرد 
مركز  فــي  الموسيقيين  مــن  ســـواء  فـــرد، 
الــعــامــلــيــن فــي  الــمــوســيــقــيــة أو  الـــفـــنـــون 
اإلستوديو، أو في المسرح، وخص بالشكر 
مــــبــــارك الـــــدوســـــري الــــــذي قـــــدم الـــدعـــم 
الكبير، وعبدالعزيز الهيدوس الذي اختار 
ــا،  األغــنــيــة الــمــشــاركــة ووجــهــنــي مــوســيــقــًيّ
وكـــل مـــن حــضــر مـــن الــضــيــوف وأعــضــاء 

إدريــس  د.عــبــدالــرب  مثل  التحكيم  لجنة 
وسليمان المال وبدر بروسلي. مشيًرا إلى 
كّون  اإلنسانية  العالقات  مستوى  على  أنه 
الــعــديــد مــن الــصــداقــات الــجــديــدة أهمها 
صوت  اعتبرها  التي  ريانة  الشابة  المغنية 
واعد، وأرى أن المستقبل مفتوحا أمامها، 
والفنان علي الراشد الذي شاركنا التجربة 

ضمن الوفد القطري.
وأوضـــــــــح الـــعـــيـــســـى قــــــائــــــالً: الــجــمــيــع 
وقـــف بــجــانــبــا وأعــطــانــا حــقــنــا مــن ناحية 
ما  بأن  وأعتقد  والبروفات،  التحضيرات 
للفرق األخرى خاّصة  يتوافر  لنا لم  قدم 

أننا البلد المضيف.
أن  بــــّد  الـــمـــهـــرجـــان ال  هــــذا  أن  وأكـــــد 
يمثل حافًزا لكل من شارك، سواء حصل 
األغاني  فكل  يحصل،  لــم  أو  جــائــزة  على 
ولو  المستوى،  قــدر  على  كانت  المشاركة 
األســواق ستشهد نجاحات  تّم طرحها في 
أن  معتبرا  جمهور،  لها  وسيكون  كبيرة 
للمشاركين  بــدايــة  يــعــد  الــمــهــرجــان  هـــذا 
لــدخــول عــالــم االحـــتـــراف، خــصــوًصــا أنــه 
كانت هناك إشادة كبيرة من أعضاء لجنة 
المستوى،  على  كان  الجميع  بأن  التحكيم 
مــخــتــتــًمــا حــديــثــه بــتــمــنــيــه أن تــمــثــل هــذه 
لكافة من شاركوا  القوي  الدافع  المشاركة 

في المهرجان.

الجائزة الكبرى هي االحتكاك بالمشاركين 

ڈ   وزير الثقافة يكرم الفنان اسماعيل عيسى في مهرجان الموسيقى الخليجية



بعد فوزه بجائزة أفضل مخرج بالمهرجان الشبابي .. فهد الباكر:

           كتب - أشرف مصطفى:  

أن  استطاع  فنان  هو  العدد  هــذا  ضيف 
يــجــمــع مــا بــيــن فــنــي الــتــمــثــيــل واإلخـــــراج، 
مكاناً  لنفسه  يحجز  أن  مــن  تمكن  كــمــا 
فضالً  الشبابي،  المسرح  ساحة  على  هاماً 
عــن حــرصــه عــلــى الــمــشــاركــة الــدائــمــة في 
آخر  وكــان  المسرحي،  الدوحة  مهرجان 
استطاع  التي  المجهول«  »الجندي  أعماله 
من خاللها أن يحصل على جائزة أفضل 
إخراج في مهرجان المسرح الشبابي الذي 
الفنان فهد  إنه  أيام،  فعالياته منذ  اختتم 
حوار  في  البيرق  معه  التقت  الــذي  الباكر 
الهامة على  المالحظات  تضمن عدداً من 
ـــحـــراك الــفــنــي الـــقـــطـــري، حــيــث أجـــاب  ال
خـــالل الــلــقــاء عــن الــعــديــد مــن الــتــســاؤالت 
حول حاضر ومستقبل المسرح في قطر، 
الــفــنــيــة، وأهــم  تــحــدث عــن تطلعاته  كــمــا 
األخيرة  النسخة  في  رآهــا  التي  السلبيات 
وغيرها  الشبابي،  المسرح  مهرجان  من 

من األمور خالل هذا الحوار.
الباكر  فهد  الفنان  تــحــّدث  الــبــدايــة  فــي 
الــتــي قابلته  الــمــعــوقــات  الــعــديــد مــن  عــن 

ـــــــــــاء إنــــــــجــــــــاز  ـــــــــــن أث
ـــه »الــــجــــنــــدي  عـــمـــل
الــــمــــجــــهــــول« عــلــى 
األوبــــر  دار  مـــســـرح 
عرضه  أثناء  بكتارا 
ضــــمــــن فـــعـــالـــيـــات 
مــهــرجــان الــمــســرح 
الـــشـــبـــابـــي الـــــرابـــــع، 
أبـــرز تلك  وأكـــد أن 
تمثلت  الـــمـــعـــوقـــات 
فــــــي كــــــــون خــشــبــة 
المسرح التي عرض 
عليها العمل لم تكن 
مـــهـــيـــأة لـــلـــعـــروض 
الـــــمـــــســـــرحـــــيـــــة بـــل 
إنـــــه تــــم تــجــهــيــزهــا 

مــن األســـاس لــعــروض األوبـــرا والــعــروض 
الراقصة حيث كان يفقد ممثليه أصواتهم 

أثــنــاء تــواجــدهــم فــي الــجــزء الــخــلــفــي من 
استالمه  أن  إلــى  مــشــيــراً  الــمــســرح،  خشبة 
ـــــــــمـــــــــســـــــــرح فــــي  ال
عـــرض  يــــــوم  ذات 
الــــمــــســــرحــــيــــة لـــم 
إتمام  على  يساعده 
كــافــة األمـــــور الــتــي 
يـــتـــمـــنـــى أن  كــــــــان 
في  متوفرة  تكون 
ـــعـــرض، كــمــا أنــه  ال
لـــم يــســتــطــع إتــمــام 
على  تدريبات  عدة 
خشبة المسرح وهو 
الممثلين  جعل  مــا 
للصدمة  يتعرضوا 
لـــــلـــــفـــــارق الـــكـــبـــيـــر 
الــمــســاحــة بين  فــي 
مـــكـــان الــتــدريــبــات 
إلى  بــكــتــارا، الفــتــاً  األوبـــرا  وخشبة مسرح 
المخرجين  كل  واجهت  المشكلة  تلك  أن 

الذين عرضوا أعمالهم على مسرح الدراما 
أيضاً حيث قاموا بتدريباتهم على مدار ما 
يــقــرب مــن شــهــريــن فــي أمــاكــن صغيرة 
برمجت الممثلين على الحركة في أماكن 

ضيقة.
وعن نيله لجائزة اإلخراج أوضح الفنان 
فهد الباكر أن أهم جائزة يصبو إليها أي 
مــخــرج هــي جــائــزة الــعــرض الــمــتــكــامــل، 
لكنه عّبر عن سعادته بتكريمه عبر ثالث 
حفل  شهد  حيث  المهرجان،  في  مراحل 
االفتتاح تكريمه هو والفنان أحمد المفتاح 
عــلــى مــســيــرتــهــمــا الــفــنــيــة وإســهــامــاتــهــمــا 
التكريم  هــذا  وعــن  الشبابي  الــمــســرح  فــي 
أكــد أنــه كــان بحاجة إلــيــه مــنــوهــاً إلــى أن 
التشجيع  إلــى  آلخــر  آن  من  يحتاج  الفنان 
المضي  إلى  تدفعه  التي  الطيبة  والكلمات 
الــفــنــي، وأوضــح  مــشــواره  لمواصلة  قــدمــاً 
هذا  خــالل  لــقــاه  الــذي  الثاني  التكريم  أن 
لتكون  مسرحيته  اختيار  هــو  المهرجان 
ركلة البداية لعروض المهرجان حيث تم 

لها  أتــاح  االفتتاح مما  عرضه خــالل حفل 
الثالث  التكريم  أما  عالية،  مشاهدة  نسبة 

فكان فوزه بجائزة أفضل إخراج.
أوضــح  التحكيم  لجنة  فــي  رأيـــه  وعــن 
بخبرة  يتمتعون  كانوا  جميعاً  أنهم  الباكر 
أنه  إال  المسرح  مجال  في  كبيرة  ودرايـــة 
أعاب بأنهم جميعا كانوا مخرجين، الفتاً 
التحكيم  لجنة  تتكون  أن  األصــح  انــه  إلــى 
من مخرج ومؤلف ومصمم ديكور حتى 
يــتــاح لــهــم اإللـــمـــام بــكــل عــنــاصــر الــعــرض 
كل  ودرايــة،  أكثر خبرة  بشكل  المسرحي 
اختيار  يتم  أن  واقــتــرح  عمله،  مجال  في 
أحـــد األشـــكـــال الــمــســرحــيــة لـــيـــدور حــولــه 
ـــــه الــمــقــبــلــة بحيث  الــمــهــرجــان فـــي دورات
يــتــم اخـــتـــيـــار الـــمـــســـرح الـــتـــراثـــي فـــي عــام 
عام  في  والحداثي  عــام  في  والكالسيكي 
آخر، حتى يتثنى للجنة التحكيم االختيار 
الــقــالــب  لـــذات  بــيــن عـــروض كــلــهــا تنتمي 
العرض  اخــتــيــار  يتم  ال  وحــتــى  المسرحي 
التحكيم  لجنة  أعضاء  ألهواء  طبقاً  الفائز 

على  المسرحية  األشــكــال  ألحــد  وميلهم 
حـــســـاب شـــكـــاًل آخـــــر، كــمــا فــضــل الــلــجــوء 
لــعــنــاصــر تــحــكــيــمــيــة مـــن الـــخـــارج مــؤكــداً 
أن ذلــــك ســيــرفــع الـــحـــرج عـــن أســاتــذتــنــا 

المحليين. المسرحيين 
ــبــاكــر عـــن أهــمــيــة عــدم  كــمــا تـــحـــّدث ال
تــحــديــد حـــد أقــصــى ألعـــمـــار الــمــخــرجــيــن 
الــمــشــاركــيــن فـــي الــمــهــرجــان مـــؤكـــداً أن 
ال  الشبابي  الــمــســرح  مــهــرجــان  فــي  العمل 
قــام  إذا  الــشــبــاب  مــنــه  يستفيد  أن  يــمــكــن 
بتدريبهم مخرج ناشئ بدون أي خبرات، 
قـــائـــاًل: فــاقــد الـــشـــيء ال يــعــطــيــه ومـــدرب 
له عمر  ليس  الناشئين  لفريق  القدم  كرة 
التحكيم  لجنة  بتوصيات  وأشــاد  مــحــدد، 
األعمال  مخرجي  يكون  بأن  طالبت  التي 
أكاديميين ومن  المهرجان  المشاركة في 
ذوي الخبرة، وأشار إلى أن مشاركة أحد 
األعـــمـــال لــلــكــاتــب الــمــبــدع مــحــفــوظ عبد 
الفتاً  للمهرجان،  الكثير  أضــاف  الرحمن 
المحترفة وذوي  العناصر  إلى أن إشراك 
التأليف واإلخراج يعد  الخبرة في مجالي 

دعماً للشباب وإسهاماً في إعدادهم.
عدد  لهجرة  أسفه  عن  الباكر  وأعــرب 

الفنانين  من  كبير 
الــــــكــــــبــــــار لــــصــــالــــة 
الــــعــــرض الــخــاصــة 
بــــــالــــــمــــــهــــــرجــــــان 
حــيــث لـــم يــحــرص 
مـــن ذوي  الــكــثــيــر 
األســـــمـــــاء الــالمــعــة 
عــــــــلــــــــى تــــشــــجــــيــــع 
بالحضور  الــشــبــاب 
يتم  كيف  وتساءل: 
لــــهــــم تــرشــيــحــهــم 
فـــــــــــي األعــــــــــمــــــــــال 
معهم  االحــتــرافــيــة 
على  اإلطـــالع  دون 
الشبابية،  تجاربهم 
كــمــا تــأســف كــذلــك 

على عدم حضور الجمهور بالشكل األمثل 
بشكل  الــمــســرح  مــوضــوعــات  أن  إال  ــاً  الفــت

الجمهور  إلــى غــيــاب  الــتــي أدت  عــام هــي 
عن هذا الفن الراقي وقال: كان الجمهور 
الماضي  يحرص على متابعة المسرح في 
عندما كان يناقش موضوعات تهمه، كما 
أن إضافة العديد من الشفرات والتغريب 
الذي يبدأ يشهده المسرح ساعد في إبعاد 
يجتهد  أنه  منوهاً  المسرح،  عن  الجمهور 
الفهم  سهلة  وجعلها  أعماله  تبسيط  فــي 
مــن أجـــل إرضــــاء الــجــمــهــور والــعــمــل على 
إعـــادتـــه. وعـــن أبـــرز طــمــوحــاتــه تمنى أن 
تستفيد وزارة الثقافة من الكوادر المحلية 
الـــمـــوجـــودة فـــي قــطــر، مـــؤكـــداً أن هـــؤالء 
الــخــارج  الــكــوادر يتم االســتــفــادة بهم فــي 
ـــداخـــل وهــــو مـــا يــتــســّبــب في  أكـــثـــر مـــن ال
إحباطهم، وأوضح أنه قام مؤخراً بإعداد 
الممثل مصاحبة لمهرجان  ورشة إلعداد 
جـــدة الــمــســرحــي بــعــد دعــوتــه مــن اللجنة 
الــمــنــظــمــة لــالســتــفــادة مـــن خـــبـــراتـــه في 
مجال التمثيل، في حين يستعد للمشاركة 
فـــي مـــهـــرجـــان الــــريــــاض مـــن 1 إلــــى 10 
مجال  في  ورشــة  لتقديم  المقبل  فبراير 
لهذا  المصاحبة  الفعاليات  ضمن  اإلخــراج 
الـــمـــهـــرجـــان. وعـــن 
أعــــمــــالــــه الـــقـــادمـــة 
أوضـــــح الـــبـــاكـــر أنــه 
يــســتــعــد لــلــمــشــاركــة 
فــــــــــي مــــــهــــــرجــــــان 
المسرحي  الــدوحــة 
الـــــمـــــقـــــرر إقــــامــــتــــه 
المقبل  شهر مارس 
بــمــســرحــيــة »عــرس 
الــــــــــــــدم« لـــلـــكـــاتـــب 
األسباني لوركا، كما 
ســـيـــقـــدم فــــي شــهــر 
نـــوفـــمـــبـــر الـــمـــقـــبـــل 
عــــــمــــــال مــــســــرحــــيــــا 
ـــــــــودرامـــــــــا«  »مـــــــــون
بــعــنــوان »مـــنـــاوشـــات كــلــب« ولــكــن هــذه 
الــعــمــل ســيــكــون من  الــمــرة كممثل وهـــذا 

إخراج الفنانة حنان صادق.

أستعد للمشاركة بمسرحية »عرس الدم« في المهرجان المحلي 

الفنانون الكبار 
هجروا العروض 

الشبابية

ال يمكن أن يستفيد 
الشباب من مخرج 

دون خبرة

    الدوحة-البيرق: 

إمبراطورية  »سقوط 
الغرب«

الهيئة  عن  حديثًا  صدر  البيرق:  القاهرة- 
الــمــصــريــة الــعــامــة لــلــكــتــاب، كــتــاب بــعــنــوان 
»ســـقـــوط إمـــبـــراطـــوريـــة الـــغـــرب الــعــظــمــى 
وصــعــود إمــبــراطــوريــة الــشــرق األعــظــم«، 

الهواري. القادر  تأليف عبد 
يستعرض الكتاب تحول الثروة والقوة عن 
وكــيــف وصل  الــشــرق،  إلــى  الغربية  الـــدول 
ال  المتحدة  فالواليات  الالعودة،  نقطة  إلى 
في  انخفاًضا  وإنما  القوة  في  فرًطا  تعاني 
للعالم،  فــوضــى  عــامــل  أكــثــر  فباتت  قوتها 

نـــرى  أن  اعـــتـــدنـــا  بـــعـــدمـــا 
فــيــهــا الــحــريــة الــســيــاســيــة 
ــــصــــادي  والـــــنـــــظـــــام االقــــت

خالل نصف قرن.
ويــــــوضــــــح الـــــمـــــؤلـــــف فــي 
كتابه، أن التوازن العالمي 

فـــي تـــحـــول الـــعـــالـــم يــســيــر نــحــو الــتــعــدديــة 
والصين  روسيا  فيها،  تكون  التي  القطبية 
ــيــابــان وإنــدونــيــســيــا والــبــرازيــل وتــركــيــا  وال
وهــذا  أساسيين  فاعلين  إفريقيا  وجــنــوب 
يـــقـــود فـــي الـــمـــدى الــمــتــوســط إلــــى انــهــيــار 
زعــامــتــهــا الــكــوكــبــيــة والــتــركــيــز األمــريــكــي 
عــلــى الــعــالــم اإلســـالمـــي يــعــبــر عـــن تــخــوف 
مــن إقــصــاء أكــثــر مــنــه قـــدرة عــلــى توسيع 

اإلمبراطورية.

ويــشــيــر إلــى قــلــق أكــثــر مــمــا يعبر عــن قــوة 
الــتــركــيــز عــلــى الــعــالــم الــعــربــي الـــذي يفسر 
أســــاًســــا بــضــعــفــه ألنــــه يــفــتــقــر إلــــى وجـــود 
مسرًحا  يعد  العربي  فالعالم  قــويــة،  دولــة 
الــتــي بمقدورها  أمــريــكــا  قــوة  الســتــعــراض 
أن تحقق فيه انتصارات، لكنها لم تحققها 
العراقية  المقاومة  أخرجتها  فقد  كاملة 
مــدحــورة  أفــغــانــســتــان  مــن  خــرجــت  مثلما 

أنها خيارات غير مدروسة بما يكفي.

ومنها  أجزاء  ثمانية  على  يحتوي  والكتاب 

اإلمـــبـــراطـــوريـــة نـــظـــرة شـــامـــلـــة مــقــايــيــس 

العظمى،  للقوى  والضعف  الــقــوة  مظاهر 

العنف السياسي والتمدد العسكري، االنهيار 

العالمي  الــواقــع  واالجــتــمــاعــي،  االقــتــصــادي 

والصعود  السيطرة  عصر  نهاية  الــجــديــد، 

الواحد والعشرون، حكومة  القرن  الغربي، 

واحدة. عالمية 

إصدارات   جديدة

صدر حديثًا

ڈ   وزير الثقافة يسلم الفنان فهد الباكر جائزة أفضل مخرج في مهرجان المسرح الشبابي

أي مخرج يصبو إلى جائزة العرض المتكامل
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مبدعون عالميون

تشارلز ديكنز 
العصر  في  اإلنجليز  الروائيين  أعظم  النُّّقاد  بإجماع  يُعتبر  إنجليزي.  روائي 
أسلوبه  تمَيّز  اليوم.  حتى  بشعبّيته  يحتفظ  أعماله  من  كثيٌر  يــزال  وال  الفيكتوري، 
على  وحمل  الفقراء،  حياة  من  جانبًا  ر  صــَوّ الــالذعــة.  والسخرية  البارعة  عابة  بالُدّ
المسؤولين عن المدارس والسجون حملًة شعواء. من أشهر آثاره: »أوليفر تويست« 
كوبرفيلد«  و«دايــفــيــد  البعلبكي،  منير  الــعــربــيــة  إلــى  نقلهما  مــديــنــتــيــن«  و«قــصــة 
ُكتاب  أكثر  من  ويعتبر  للفنون(  الملكية  الجمعية  )عضو  وهو  عصيبة«،  و«أوقــات 
الفيكتوري شعبية وناشًطا اجتماعًيا، وُعرف باسٍم مستعار هو »بوز«. توفي  العصر 

بسبب أزمة دماغية حادة.



.. َرّدْ ـــــــَق  أَل لَـــــم  عـــلـــيـــُكـــُم  ــــســــالُم  ال ـــُت  قـــل

ـــــــــَرْد.. بَ شــــوِقــــي  بـــعـــدمـــا  ولـــكـــن  ْت  رَدّ
alasmai55@ محمد السادة

الـــــبَـــــَرْد.. عــــن  الــــّلــــثــــاِم  بــــإِســــفــــاِر  ْت  رَدّ
 .. وَرّدْ أشــــــــواٌق  الــــوســــنــــاِن  وبِـــَطـــرِفـــهـــا 
Pianist@iPianist

قــالَــت ســالُمــَك قــد ســـرى فــي أضــلــِعــي..
ـــا َشــــــــــَرْد..  ـــيـــن ـــــكـــــِري ِفــــــي تـــالِق لــــكــــّن ِف
alasmai55@ محمد السادة

وبــــــــــــاِدري.. ــــــاِت  كــــــري ــــــِذّ ال اّداَر  ـــــــــِلّ  َخ

ــــِرد.. جــــمــــًرا مــــن األشـــــــــــواِق حـــتـــى يــــبــــتَ
Pianist@iPianist

ـــلـــي أشــــكــــوِك مــــا.. يــــا أُنـــــــَس نـــفـــِســـي أقـــبِ

ــــــقــــــْد.. قــــد شــــــَبّ نــــــــاًرا فــــي فـــــــــؤاِدي واتَّ

ودعــــــي الـــــعـــــذوَل يــــقــــوُل مــــا يـــبـــدو لــــه..
ــــــِدِه أشـــــّد ـــــا مـــــن مــــــكــــــائِ ـــــرى هـــــوان فـــــُع
alasmai55@ محمد السادة

فـــالـــُعـــمـــُر لــــوال الـــحـــّب قـــفـــٌر ُمــــجــــِدٌب..

ـــــْد.. ـــــوّجـــــُد والـــــّســـــَه ـــــــُه الـــــّت ـــــــؤّرُق صـــــــاٍد يُ

الّنوى.. أهَجرتِنِي وجرعت من غصص 

ــــغــــرام الــمــســتــبــد.. مــــــاذا َجـــنَـــيـــُت مــــن ال
Pianist@iPianist

هـــّيـــا تــعــالــي واســـمـــعـــي هــمــســي الـــــذي..

َقــد.. منُه  فــي ضِميري  أضحى صــراًخــا 

ســـهـــرْت ُجـــُفـــونـِــي بـــالـــّدمـــوِع تـــَقـــّرَحـــْت..

ــَع الـــّزمـــاُن ومــا أعـــّد.. مــن فـــرِط مــا َصــنَ
alasmai55@ محمد السادة

الـــــورى.. ِفـــي  ـــبـــاُغـــُض والــتــنــاُفــُر  الـــتَّ زاَد 

والـــــَحـــــَســـــْد.. ــــُق  ــــمــــلُّ ــــتَ وال ــــُر  ــــكــــبُّ الــــّت زاَد 

ـــــَرْت.. ـــــّضـــــبـــــاُع تـــــكـــــاثَ نـــحـــيـــا بـــــغـــــاٍب وال

َل فــــي نـــواِحـــيـــهـــا األســـــــْد.. ضـــبـــًعـــا تـــــحـــــَوّ
alasmai55@ محمد السادة

مساجلة 
على تويتر

من التراث الشعري القطري

الجميلة  بالقصائد  زاخــر  قطر  في  الشعري  التراث 

الشعرّية  األغــــراض  جميع  الــشــعــراء  فيها  تــنــاول  الــتــي 

المعــــروف  الكبيســـي  جـــــهام  بن  الشــــاعر علي  ومنهم 

بـــ)مــعــال( وولـــد بقرية الــخــويــر حــوالــي عــام 1303هـــــ - 

بعد  وغــدا  الكريم  القرآن  وقــرأ  الكّتاب  1883م. دخل 

أقــاربــه، قضى معظم  الصبية من  لبعض  يعلمه  ذلــك 

حياته في أعمال البحر وكان غواًصا ماهًرا.

لـــه الــكــثــيــر مـــن األشـــعـــار ويــــــورد الــــــرواة بـــأنـــه من 

المبرزين، توفي حوالي عام 1353 هـ - 1933 م. 

تـــــــكـــــــّدْر.. مــــنــــامــــه  جــــفــــن  مــــــن  اهلل 

عـــّيـــا يــطــيــق الــــنــــوم لـَــــِكـــــْن مـــــرُمـــــوْد..

.. ــــن فـــي مــوقــهــا َحــــــّرْ يـــا َمـــــْل عـــيـــٍن ِك

ــــــــــاُروْد.. زنــــجــــار مـــســـحـــوٍن ومــــلــــٍح وب

الــقــلــب ِكــــن الـــــــّدود بـــاقـــصـــاه يـــســـَعـــْر..

ــــوْد.. ــــٍه والــــحــــال تـَــــــذِرف بـــه الــــّن ِمــــتــــَولِّ

ـــــْر.. دُمــــــــوع عـــيـــنـــي فـــــوق خـــــــّدي ْتـــــنـَــــثَّ

ـــــود.. ــــون ورقـــــا عــلــى ُع ـــعـــي ل أنـــــوح وال

ـــْر.. ـــزِهـــي ْبــلِــبــِس الـــمـــَشـــَيّ ــــذي يَ عــلــى ال

ــــع بــــمــــاهــــوْد.. ــــَكــــبَّ ِخــــّصــــه إلـــــى مـــّنـــه تِ

االعــَفــْر.. الّظبي  ِكــّنــه  اللي  يــا  ويــا هيه 

َمــفــُروْد.. الصيد  ِجملة  من  قفرٍة  في 

ـــْر.. ـــغـــّي ـــــك عـــلـــى بـــعـــد الــــمــــدى مــــا ت إن

ــــن مـــوجـــود.. ـــــذي تــبــغــيــه يـــا زي ــــت ال إن

ـــــْر.. ـــه مـــــا تــــريــــد وتـــــخـــــَيّ ـــّي اطــــلــــب عـــل

ومــجــحــوْد.. بخافي  هــو  ال  العطا  إمــن 

ـــْر.. ـــمـــاي حـــّي ولـــلـــســـاق نـــبـــنـــوٍب بـــه ال

بـــمـــجـــلـــود.. هــــو  وال  بــــمــــلــــِوٍيّ  هــــو  ال 

والــخــد بـــراٍق ِدجـــا الليل لَــْســَفــْر..

والــِعــنــق ِعــنــق الــّريــم ال عـــاد مــطــرود..

ـــــْر.. ــــه ْتـــــنَـــــثَّ ابــــــو ِجــــــِديــــــٍل فــــــوق َمــــتــــنِ

ٍر مــن فـــوق األكـــتـــاف َمـــريـــوْد.. ِمـــتـــَحـــِدّ

ــــــْر.. قـــلـــت واويـــــــــــاله مـــــن حـــيـــن َســــــَيّ

ــي تِــقــّفــاه مـــقـــروْد.. ـــِعـــْن مــّن اقــفــا الـــِضّ

ــــْر.. ورمــــح الــــمــــَوّدة بــيــن الـــضـــالع َطــــَيّ

ســبــعــة أعـــــواٍم ِعــقــب فــرقــاه مــجــهــود..

ـــْر.. اشـــكـــي لـــعـــبـــداهلل حــمــى مـــن تـــَحـــَيّ

لـــي جـــا نـــهـــاٍر فــيــه طــــارد ومــــطــــروْد..

تــــرثــــة شــــجــــاٍع مــــن شــــجــــاٍع يـــــذّكـــــْر..

الجوْد.. َمنتَخ  خا  والَصّ المَعْرِفه  راعــي 

ـــر.. ـــبِّ ـــَخ أنــــخــــاك يــــا مـــشـــكـــاي عــنــهــم ت

ـــمـــرود.. ــلــي كـــــَووا َكـــبـــِدي عــلــى نـــار نِ ال

والــَخــتِــم صــّلــوا عــد مــا َهــــّل وامـــَطـــْر..

ـــود.. ـــت الـــّن ــبــي وعـــــداد مـــا َهـــبَّ ــّن عــلــى ال
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أبيات شعرية

ــــــــــــوســــــــــــعــــــــــــي، قــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــان بُ
األرِض نـــــــســـــــاء  جـــــمـــــيـــــع  مــــــثــــــل 
ــــــــــــــــمــــــــــــــــرآة ـــــــــــــــــُة ال مـــــــــــــــــغـــــــــــــــــازل
قــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــان بــــــــــوســــــــــعــــــــــي
أن أحتسي القهوة في دفء فراشي
وأُمـــــــــارس ثـــرثـــرتـــي فــــي الــهــاتــف
ـــام.. وبــالــســاعــاْت دون شــعــوٍر بـــاألّي

سعاد الصباح

وليٍل أرقت

قصيدة : محمد الســـادة

ــــُح.. ــــســــبِّ ــــــُزوِن يُ ــــــُم ـــــُه رعــــــُد ال ـــــن ل يــــا َم

ـــُح.. ـــَم ـــل وي أراَد  إن  يُـــــوِمـــــُض  ـــــرُق  ـــــبَ وال

ــَقــوِل ُكــْن يُحيي الـــّزُروَع من الــّثــرى.. وبِ

ــــشــــُدو الــــّطــــيــــوُر وتـــــصـــــَدُح.. وبِــــــأمــــــِرِه تَ

ــــوِب وســــّرهــــا.. ــــُي يــــا َمـــــن لـــــُه ِعــــلــــُم الــــُغ

ـــــُه تــعــنــو الــــــوُجــــــوُه وتــــجــــنَــــُح.. ـــــن ل يــــا َم

ــــــفــــــرًدا.. ــــــِدَع األكــــــــــــــواِن يـــــا ُمــــــتَ يـــــا مــــــب

ـــُح.. ــــجــــِري الــــّنــــُجــــوُم وتـــســـبَ وبـــــأمـــــِرِه تَ

يُـــــجـــــاُر وعـــــنـــــَدُه.. يُــــِجــــيــــُر وال  ـــــن  يــــا َم

ُمــــصــــبـِـــُح.. َريـــــــٍب  دوَن  ــــــوٍم  ي مـــيـــقـــاُت 

ـــهـــا.. ــــي واألكـــــــــّف رفـــعـــتُ وجــــهــــُت وجــــِه

مـــــُع مـــن عـــيـــِن الـــّنـــداَمـــِة يــنــَضــُح.. والـــــَدّ

ــــي.. ــــنِ ــــــي يــــا َعــــــُفــــــُوّ فــــإّن ــــــوبِ فــــاغــــِفــــْر ُذنُ

ــــُح.. ـــا رِحــــيــــُم وأطــــَم لـِــــِرضـــــاَك أرُجــــــو ي

ــــمــــا.. ــــّن ــــِك ــــــي عـــــِظـــــيـــــٌم واِضــــــــــــــٌح ل ــــــبِ ذن

ــــــُح.. ـــــــنـــــــَدَك يـــــا إلـــــهـــــي أفــــــَس الــــعــــفــــُو ِع

العمل والجهد فيه إال أنه  إن توثيق الشعر القطري مهما بلغ 

القطري وشعرائه وقصائده  الشعر  احتواء كل  يظّل قاصًرا عن 

بعضهم  يــجــّد  الــذيــن  للباحثين  خــصــبًــا  حــقــالً  ويــظــل  وأبــيــاتــه، 

المعلومات  من  قــدر  أكبر  على  للحصول  ووقته  نفسه  وينذر 

قصائدهم  عن  يبحث  بل  قصائدهم  ومناسبات  الشعراء  عن 

بعرضها  أبياتها  من  ويتحقق  منها،  الكثير  النسيان  طوى  التي 

على أقرباء الشاعر أو بفرض التخمين المنطقي إذا أعياه ذلك.

الشعر  يقولون  كانوا  القدماء  القطريين  الشعراء  من  الكثير 

الرياح،  أدراج  قصائدهم  فتضيع  يكتبون  وال  يقرأون  ال  وهم 

أو  بها  يحتفظون  ال  أشعارهم  يدونون  والبعض منهم ممن 

أقربائهم. بإهمال  بعد موتهم  تضيع 

مجال  في  الجاّدين  القطريين  الباحثين  من 

الـــتـــراث الــقــطــري خــاصــة الــشــاعــر األســتــاذ 

خليفة السيد واألستاذ علي بن عبد اهلل 

الــفــيــاض وغــيــرهــم الــكــثــيــرون وقــد 

أعــداًدا  الفياض  علي  األســتــاذ  جمع 

كـــبـــيـــرة مــــن الـــقـــصـــائـــد لـــشـــعـــراء 

ـــك  قـــطـــريـــيـــن وأصـــــــــدر فـــــي ذل

ــفــات عـــديـــدة مــنــهــا »آللـــئ  مــؤل

قــــطــــرّيــــة«، الـــــذي أوضـــــح فــي 

في  بذله  الذي  الجهد  مقدمته 

القصائد والمعلومات  جمع تلك 

عــــن شـــعـــرائـــهـــا يــــقــــول: »قــمــت 

بـــاالتـــصـــال بـــــالـــــرواة والـــشـــعـــراء 

»ولم  ويضيف:  أعرفهم«.  الذين 

الكثير  بزيارة  أكتِف بذلك بل قمت 

الــشــعــراء والـــرواة فــي مناطق من  مــن 

نتائج  : »وكــــان مــن  قــطــر«. ويــســتــطــرد 

هذه  على  حصلت  أن  معي  الصادق  تعاونهم 

الوافرة من األشعار«. الذخيرة 

»نهاية األرب في فنون األدب«
في كتاب نهاية األرب في فنون األدب لمؤلفه )شهاب الدين 

أحمد بن عبد الوهاب النويري( وردت القصة التالية:
قال المدائني والهيثم بن عدي :

أشعب  إلــى  مــروان  بن  الملك  عبد  بن  يزيد  بن  الوليد  بعث 
بعد مــا طلق امــرأتــه ســعــدة، فــقــال لــه : يــا أشــعــب، لــك عندي 
عشرة آالف درهم على أن تبلغ رسالتي إلى سعدة. فقال له : 
فوضعها  بــدرة،  الوليد  فأحضر  إليه،  أنظر  حتى  المال  أحضر 
يقول  لها  قل   : قال  رسالتك.  هات   : وقال  عنقه،  على  أشعب 

لك :
أسعدة هل إليك لنا سبيل . . . وهل حتى القيامة من تالق

بلى ولعل دهًرا أن يؤاتى . . . بموت من حليلك أو طالق
فأصبح شامتًا وتقر عيني . . . ويجمع شملنا بعد افتراق

ففرش  فأمرت  بمكانه،  فأخبرت  الباب  أشعب  فأتى   : قال 
لها فرًشا وجلست وأذنت له، فدخل فأنشدها. فلما أنشد البيت 

األول :
أسعدة هل إليك لنا سبيل . . . وهل حتى اليامة من تالق

قالت : ال واهلل، ال يكون ذلك أبًدا. فلما أنشد البيت الثاني :
بلى ولعل دهًرا أن يؤاتي . . . بموت من حليلك أو طالق

أنشد  فلما  بــه.  ذلــك  اهلل  يفعل  بــل  اهلل،  شــاء  إن  كــال   : قالت 
الثالث : البيت 

افتراق  بعد  شملنا  ويجمع   .  .  . عيني  وتقر  شامتًا  فأصبح 
قالت : بل تكون الشماتة به. ثم قالت لخدمها : خذوا الفاسق. 
إنــهــا عــشــرة آالف درهــــم. قــالــت : واهلل  يــا ســيــدتــي،  فــقــال : 
 : قالت  لــي؟  تهبين  ومــا   : قــال  بلغتني.  كما  تبلغه  أو  ألقتلنك 
ثم  فــطــواه،  فقامت،  عنه،  قومي   : قــال  تحتي.  الــذي  بساطي 

قال: هاتي رسالتك، جعلت فداك قالت : قل له :
أتبكي على لبنى وأنت تركتها . . . فقد ذهبت لبنى فما أنت صانع ؟
فأقبل أشعب، حتى دخل على الوليد، فأنشده البيت. فقال : 
أوه قتلتني واهلل فما تراني صانًعا بك يا ابن الفاجرة اختر إما 
القصر منكًسا،  أرميك من فوق  أو  بئر،  أدليك منكًسا في  أن 
أو أضرب رأسك بعمودي هذا ضربة. قال له : ما كنت فاعالً 
لــم تكن لتعذب  بــي شيئًا مــن ذلــك. قــال : ولــم ؟ قــال : ألنــك 

عينين قد نظرتا إلى سعدة قال : صدقت يا ابن الفاجرة.

من ذخائر األدب العربي
الشعر النبطي العـامي
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حكم الشعوب

تصادق مع الذئاب

على أن يكون

فأسك مستعدًا

»مثل فرنسي«

اليوم في هذه الحلقة سأتحدث 
معكم حول الظروف التي أدت إلى 
ظ��ه��ور )ف��رق��ة م��س��رح ال��س��د( التي 
تُعتبر ثاني فرقة مسرحية رسمية 
أهلية في قطر وقبل الدخول إلى 
السد  مسرح  فرقة  إنشاء  تفاصيل 
البد من الحديث عن الرجل الذي 
لظهور هذه  األول  المحرك  ُيعتبر 
ال��ف��رق��ة وه����ذا ال���رج���ل ه���و ال��ف��ن��ان 
ال��ق��ط��ري )غ���ان���م ال��س��ل��ي��ط��ي( كلنا 
ن��ع��رف م��ن ه��و )غ��ان��م السليطي( 
ه������ذه األي��������ام ص����اح����ب ال��ت��ج��رب��ة 
ال���ك���ب���ي���رة ف����ي ال���م���س���رح ال��ق��ط��ري 

والتلفزيون.
ع���ن���دم���ا ق���دم���ت م����درس����ة دار 
الثوب  )ح��اة  مسرحية  المعلمين 
رق��ع��ت��ه م��ن��ه وف��ي��ه( س��ن��ة ١٩٧١م، 
شارك )غانم( في تلك المسرحية 
ل����ه ع���ل���ى خ��ش��ب��ة  ف����ي أول ظ���ه���ور 
ال��م��س��رح وع��ن��دم��ا ت��أس��س��ت فرقة 
المسرح القطري سنة ١٩٧٢، توافد 
العديد من الشباب لانضمام لهذه 
الفرقة ومن بينهم غانم السليطي 
ولكن إدارة فرقة المسرح القطري 
رف���ض���ت ان���ض���م���ام غ����ان����م، وأذك�����ر 
عندما ط��رح اس��م غانم ق��ال��وا عنه 
إنه ال يصلح وإنه مهرج، لماذا قالوا 
السليطي  غانم  »م��ه��رج« ألن  عنه 
يجيد تقليد الناس بمهارة وأنا قلت: 
وسيكون  موهبة  ه���ذه  جماعة  ي��ا 
من  اث��ن��ي��ن  ول��ك��ن  للفرقة  مكسباً 
قاطعاً  رفضاً  رفضا  اإلدارة  أعضاء 
أن ينضم غانم للفرقة بل إن أحد 
أن��ا سأقدم استقالتي  األع��ض��اء ق��ال 
ال���ش���خ���ص، غ��ان��م  إذا ق��ب��ل��ت��م ه����ذا 
عرف أنه ليس مقبواًل في الفرقة 
لم يستكن  أن��ه فنان حقيقي  وبما 
وي��ق��ول ف��ي إح���دى م��ذك��رات��ه كنت 
ف��ي ح��ي��رة ش��دي��دة ول��ق��د ح��اول��ت 
أخ��ط��اء  وب��ك��ل  مسرحية  أك��ت��ب  أن 
ال���ب���داي���ة ك��ت��ب��ت م��س��رح��ي��ة »ب��ي��ت 
األش��ب��اح« ول��ك��ن أي��ن أق��دم��ه��ا ومع 
األض��واء  كانت هناك فرقة  ؟  م��ن 
فرعاً  بها  أن  وسمعت  الموسيقية 
للتمثيل.. فذهبت إليهم ولكن مع 
األي��ام وجدت نفسي ال أنتمي لهذا 
ال��م��ك��ان، ف��ال��م��ج��ال ه��ن��ا موسيقي 
ب���ش���اب م���ص���ري يعشق  وال��ت��ق��ي��ت 
المسرح وأخبرته أنني أريد أن أمثل 
وق��د كتبت مسرحية وه��ذا الشاب 
عبدالوهاب(  أحمد  )مصطفى  هو 
واق��ت��رح ع��ل��ّى أن ن��ذه��ب إل���ى أح��د 
األن����دي����ة ال���ري���اض���ي���ة وك������ان م��ع��ن��ا 
ش���اب م��ن ال��ب��ح��ري��ن ه��و )ع��ب��داهلل 
التمثيل، فذهبنا  يهوى  السعداوي( 
إل����ى ن�����ادي االس���ت���ق���ال ول����م ن��وف��ق 
السد  ن���ادي  إل��ى  ذهبنا  ث��م  معهم، 
ال����ري����اض����ي وه����ن����اك وج����دن����ا م��ن 
ي���رح���ب ب��ن��ا وي��ش��ج��ع��ن��ا ع��ل��ى ه��ذه 
ال��ف��ك��رة وع��ق��دن��ا اج��ت��م��اع��اً حضره 
م����ن ال�����ن�����ادي األس�����ت�����اذ )ع����ب����داهلل 
مبارك  )محمد  واألس��ت��اذ  العطية( 
ال��ع��ل��ي( واألس����ت����اذ )م���ب���ارك أح��م��د 
العلي( ومن جانبنا كان: مصطفى 
أح��م��د ع��ب��دال��وه��اب وأن����ا وع��ب��داهلل 
السعداوي وشاب آخر من البحرين 
هو )يعقوب يوسف( ووافقت إدارة 
نادي السد الرياضي على مقترحنا 
بإقامة فرقة مسرحية تحمل اسم 
النادي وقالوا: »لنا لكم الحرية في 
نساندكم  ونحن  المسرحي  العمل 
المسرحية  فرقتنا  ع��ل��ى  واط��ل��ق��ن��ا 
)فرقة مسرح نادي السد الرياضي( 
ونجمع من  الفرقة  بتكوين  وبدأنا 

له رغبة في التمثيل المسرحي«. 

األسبوع القادم أتواصل معكم.

عبداهلل أحمد

حكاية المسرح في قطر
حلقة 62

ڈ  مشهد من مسرحية مات بطالً إٍذ عام 1983 ڈ  مشهد من مسرحية عذابات أحمد بن ماجد

   حوار - كريم إمام:

من  تخّرجت  المالك:  يقول 
درجة  على  بحصولي  القاهرة 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس تــربــيــة وفــنــون 
بالعمل  والــتــحــقــت   1981 عـــام 
 1982 نوفمبر  فــي  الــدولــة  فــي 
فانتقلت  راتبًا  أستلم  وأصبحت 
على  أتحصل  أنــي  مرحلة  مــن 
مصروف جيب إلى مرحلة أن 
أعيل نفسي، وبعد ذلك توظفت 
وبــالــتــالــي  اإلعـــــالم،  وزارة  فــي 
الفنون  أتعاطى  تشكيلي  كفنان 
أنه  أجد  عام،  بشكل  التشكيلّية 
أنــــي عملت  مـــن حــســن حــظــي 
بــمــجــلــة  اإلعــــــــالم  وزارة  فـــــي 
الـــدوحـــة حــيــنــمــا كــــان األســـتـــاذ 
لتحريرها  رئيًسا  النقاش  رجاء 
ـــا، وبــعــد  ـــا فـــنـــًي وكـــنـــت مـــشـــرًف
ذلــــك أصــبــحــت الــمــديــر الــفــنــي 
لــمــجــلــة الـــدوحـــة قــبــل إغــالقــهــا 
أعتقد  مــا  ودائـــًمـــا   ،1986 عـــام 
في  يعمل  من  الحظ  سعيد  أنــه 
وظــيــفــة يـــأخـــذ مــقــابــلــهــا أجــــًرا 

وهــــــــــي فـــــــي نـــفـــس 
الــــــوقــــــت هــــوايــــتــــه، 
أن من  وأصــّر على 
يــعــمــل فـــي وظــيــفــة 
فــيــهــا  يـــســـتـــمـــتـــع  ال 
ويذهب إليها بشكل 
يجلد  وكــأنــه  يــومــي 
عــلــى كرسي  يــومــًيــا 
وبالتالي  الــوظــيــفــة، 
الــوظــيــفــة اإلدارّيـــــــة 
قــــتــــل ألي  ـــــــا  ـــــــًم دائ
ــة في  طــاقــة إبــداعــّي
اإلبداع  كل مجاالت 
مسرًحا  كانت  ســواء 
أدبًا  أو  أو موسيقى 
رواية،  أو  من شعر 
ـــا ســعــيــد  ـــذلـــك فـــأن ل
الـــحـــظ أنــــي عــمــلــت 
ـــذ  فـــــــــي مــــــهــــــن مـــن

بهوايتي  عــالقــة  لها   1982 عــام 
وبـــالـــفـــنـــون الـــبـــصـــرّيـــة بــشــكــل 

عـــام، وأيــًضــا فــي الــوقــت نفسه 
الشبابّية  للطاقات  دائًما  أنحاز 
وبـــالـــتـــالـــي عـــمـــلـــت فــــي قـــطـــاع 
الـــــشـــــبـــــاب فــــتــــرات 
طــويــلــة فـــي مــجــال 
رعــــــايــــــة الــــشــــبــــاب 
والــــــمــــــوهــــــوبــــــيــــــن 
مـــنـــهـــا فـــــي مـــجـــال 
ــة  الـــفـــنـــون الــبــصــرّي
ـــــة  ـــــّي ـــــل ـــــشـــــكـــــي ـــــت وال
فــــــي الــــمــــؤســــســــات 
واألنــديــة،  الشبابّية 
إغالق  بعد  وعملت 
مــــجــــلــــة الــــــدوحــــــة 
اإلعــالم  وزارة  فــي 
بــــــــإدارة الــمــتــاحــف 
واآلثــــــــــار مــــســــؤوالً 
عــــن الــــديــــكــــور فــي 
مـــــــتـــــــحـــــــف قــــطــــر 
الــــوطــــنــــي، وكـــانـــت 
تــحــت مظلة  أيــًضــا 
كما  اإلعــالم  وزارة 
مجلة الدوحة، واستفدت كثيًرا 
مـــن هــــذا الـــقـــطـــاع بــقــربــي من 

والثقافية  الشعبّية  الــمــوروثــات 
ــــة والـــكـــثـــيـــر مــــن هـــذه  ــــمــــادّي ال
ــت فـــي جــانــب  األمـــــور الــتــي صــّب
ـــخـــبـــرات الــمــتــعــلــقــة بــحــيــاتــي  ال
الفنّية، فتعرفت عن قرب على 
الــــمــــوروث الــشــعــبــي بــعــيــًدا عن 
الممارسة االنطباعّية ما جعلني 
أرتـــبـــط أكــثــر بــشــعــوري بــوجــود 
مــــوروث زاخــــر، فــمــثــالً الــعــديــد 
سبب  عن  يسألونني  الناس  من 
ــــــوان الــمــبــهــجــة والـــصـــارخـــة  األل
أنه  وأعتقد  الفنّية،  أعمالي  في 
قطر  متحف  في  عملت  عندما 
الشعر  بيوت  وشاهدت  الوطني 
والكليم والسجاد والسدو ألوانها 
ألـــوان  مــنــهــا  استلهمت  مبهجة 
لوحة  وقــدمــت  الفنّية  لــوحــاتــي 

تجمع بين األصالة والمعاصر.
إنشاء  تــّم   1990 عــام  ويتابع: 
الهيئة العاّمة للشباب والرياضة 
وتـــّم اســتــدعــائــي مــن ِقــبــل أحــد 
الــمــســؤولــيــن قـــال لـــي نــريــد أن 
فقلت  الهيئة،  في  منك  نستفيد 
قطاع  في  شيئًا  أفقه  ال  إنــي  له 

الرياضة، فرّد بأن هناك نشاًطا 
ثــقــافــيًــا وفـــنـــًيـــا يــســتــهــدف فــئــة 
الــشــبــاب فــي األنــديــة والــمــراكــز 
العمل  قــبــلــت  الــشــبــابــّيــة، وفــعــالً 

طالما أنها في دائرة هوايتي.
وزارة  فــي  عملت  ذلــك  وبعد 
الــثــقــافــة والــفــنــون والـــتـــراث في 
ــة،  الــشــبــابــّي الـــمـــؤســـســـات  إدارة 
فكرة  1997 جاءتني  عــام  وفــي 
ثقافّية  زيـــارة  فــي  كنت  عندما 
إحـــدى  حــيــث زرت  لــواشــنــطــن 
الــمــؤســســات الــمــتــعــلــقــة بــرعــايــة 
فخطر  التعليم،  في  الموهوبين 
بـــبـــالـــي أنــــــه مــــن الـــمـــمـــكـــن أن 
نــطــّبــق مــشــروًعــا مــمــاثــالً ولكن 
مجال  فــي  الموهوبين  لــرعــايــة 
ـــة، فــعــرضــت  الـــفـــنـــون الـــبـــصـــرّي
عــلــى الــمــســؤولــيــن فـــي الــهــيــئــة 
الــــعــــاّمــــة لـــلـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
إنـــشـــاء مـــركـــز شــبــابــي إبـــداعـــي 
مجال  فــي  الموهوبين  لــرعــايــة 
الــفــنــون الــبــصــرّيــة بــشــكــل عــام، 
والحمد  قــبــوالً  الــفــكــرة  والقـــت 
هلل ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن أتـــرأس 

الفني  لــإبــداع  الشبابي  المركز 
الــذي خــرج من عباءته كل من 
بــّد  الــســاحــة، وال  تـــراه اآلن فــي 

مــــن اإلشــــــــارة إلـــى 
ـــــا كــــنــــا نـــرعـــى  ـــــن أن
قــــــطــــــاع الــــمــــســــرح 
فــــــكــــــانــــــت هـــــنـــــاك 
فــــرقــــة مـــســـرحـــّيـــة 
المركز  إنــشــاء  قبل 
الـــشـــبـــابـــي لــلــفــنــون 
وكانت  المسرحّية، 
رعاية  أيــًضــا  هناك 

الموسيقية للفنون 
إنشاء مركز  قبل 
الموسيقية،  الفنون 
المراكز  هــذه  وكــل 
اســــتــــنــــســــخــــت مـــن 
الــــــمــــــركــــــز ولــــكــــن 
بــشــكــل تــخــصــصــي، 
وشــــاركــــنــــا بــفــريــق 
مــــــــســــــــرحــــــــي مــــن 
الـــمـــركـــز الــشــبــابــي 

ــــــداع الــــفــــنــــي بـــمـــهـــرجـــان  ــــــإب ل
القاهرة  في  التجريبي  المسرح 

جوائز،  وحصدنا  إيطاليا  وفــي 
على  يقفون  تجدهم  مــن  فكل 
ـــمـــســـرح الـــقـــطـــري،  خـــشـــبـــات ال
الـــــــدرامـــــــا  فـــــــي  أو 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــّيـــة هــم 
ـــــفـــــرقـــــة  أبـــــــــنـــــــــاء ال
الــشــبــابــّيــة لــلــمــركــز 
ـــي لــــإبــــداع  ـــاب ـــشـــب ال

الفني.
أنه  المالك  وأّكــد 
فـــي األســـــاس فــنــان 
اإلداري  العمل  لكن 
وسيلة وليس غاية، 
ــتــحــقــيــق  وســــيــــلــــة ل
رؤيــة ما في مجال 
ـــــــفـــــــن، والــــعــــمــــل  ال
يــــذهــــب  اإلداري 
بـــذهـــاب الــكــرســي، 
لــكــن الـــهـــوايـــة الــتــي 
يستطيع  ال  أمتلكها 
يـــأخـــذهـــا  أن  أحــــــد 
أعمالي  فتظل  مني 
حــتــى بــعــد مــمــاتــي - شــاهــدة   -
على ما قدمته خالل تجربتي.

العـمل اإلداري وسـيلة وليس غـاية
الفنان سلمان المالك في حواره مع البيرق :

سعيد الحظ 
من يعمل 

في وظيفة 
هي هوايته

استلهمت 
ألوان 

لوحاتي 
من الموروث 

الشعبي

الوجـه اآلخر

ڈ  من لوحات الفنان سلمان المالك

ضيف عددنا اليوم يعتبر نفسه محظوًظا بتوظيفه 
في مجال هوايته الفنّية وفي توافق عمله اإلداري 
البصرّية، فوجهه  الفنون  مع موهبته في مجال 
اإلب���داع���ّي���ة  األوج�����ه  ب���اق���ي  ي��ك��م��ل  إداري  ك���رج���ل 
ال��ت��ي دائ��ًم��ا م��ا يعتبرها األس����اس، فهو  ب��داخ��ل��ه، 
اإلب���داع  لتحقيق  وس��ي��ل��ة  اإلداري  ال��ع��م��ل  أن  ي���رى 
وليس غاية يسعى لها اإلنسان لمجّرد أن يتوظف. 
نحاول خال هذا الحوار التعّرف على مدى توافق 
الوجه الُمبدع بداخله مع الوجه اإلداري في مجال 
الفنون التشكيلّية والكاريكاتير، وكيفية استفادته 
المالك رئيس  الفنان سلمان  إن��ه  ك��ل وج���ه..  م��ن 

مجلس إدارة المركز الشبابي لإلبداع الفني.

من ذاكرة المسرح القطري

الوظيفـة اإلدارية تقـتل أي طـاقـة إبداعـية



تواصل
فعاليات

معرض »قطرنا«

تقيم   :[  - الـــدوحـــة 
الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة 

وبـــالـــتـــعـــاون مـــع ســـفـــارة جــمــهــوريــة 
الصينية  الثقافة  ووزارة  الشعبية  الصين 

الصينية، حيث  الثقافة  المقبل احتفالية  الخميس  يوم 
الشعبية  الــفــنــون  عــلــى مــوعــد مــع  كــتــارا  ســيــكــون زوار 
الفلكلور  ويعتبر  الــعــريــق،  الصيني  والــتــراث  الصينية 
والرقص  األغاني  ويتضّمن  الصينية  الفنون  أقوى  من 
وفن الدمى واألساطير وفي الغالب يحكي قصًصا عن 
واألسطورية،  التاريخية  واألحــداث  اإلنسانية  الطبيعة 
الظواهر  تــشــرح  الــتــي  القصص  أو  والــخــوارق،  الــحــب، 

الطبيعية.
أتت  الصيني  الشعبي  األدب  على  التأثيرات  وأقوى 

وبعض  والــطــاويــة.  الكونفشيوسية  الــبــوذيــة،  مــن 
الهند  من  وصلت  تكون  قد  الشعبية  القصص 

والبعض  البوذية.  طريق  عن  آسيا  غرب  أو 
اآلخــــر لــيــس لــهــا نــظــيــر فـــي غــيــر شــرق 

الــصــيــن  فـــي  الــشــعــبــي  األدب  آســـيـــا. 
األدب  أشــكــال  كثيًرا مــن  يــقــّدم 

الخرافات  القصص،  مثل: 
واألساطير.

الفنون الصينية
بكتارا..

الخميس

تواصل فعاليات معرض »لغة الماء والحجر«

إعالن الفائز بمسابقة »داميان هيرست« 13 يناير

الدوحة - ]: تتواصل بالجميعة القطرية للفنون 
بالجزر  والحجر  الماء  لغة  معرض  فعاليات  التشكيلية 
القطرية للفنان القطري عبد الرحمن المطاوعة والذي 
يحتوي على أكثر من 50 لوحة تشكيلية، وكان المطاوعة 
قد تحّدث عن معرضه قائالً: »إّن عالقتي بالبحر عالقة 
وطــيــدة بـــدأت مــنــذ طــفــولــتــي، فــكــانــت بــدايــة تعلقي به 
كنزهة أو ترفيه وربما هناك شيء بداخلي لم أعرفه. 
آبائنا  وقصص  وبــروايــات  البحر  بأحاديث  شغوفاً  كنت 
وأجدادنا في القرون الماضية، سواء في كسب واختراع 
الــنــواخــذة  مــع  الــغــوص  بمهنة  بالعمل  أو  الـــرزق  وسيلة 
المطاوعة  الفنان  اللؤلؤ«. وأكــد  الستخراج  بمحاملهم 
المؤسسة  الذي أصدرته  اللؤلؤ«  »الغوص على  أن كتاب 

الـــعـــامـــة 
لــــلــــحــــي 
في  لثقا ا

كــــــــــتــــــــــارا 
كــــــان أحـــد 

مــــــــــصــــــــــادره 
الــــــهــــــامــــــة الــــتــــي 

اســـــــــتـــــــــمـــــــــد مـــــنـــــهـــــا 
الـــمـــعـــلـــومـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة عــن 

التي  المعلومات  هذه  النواخذة،  وحياة  البحري  التراث 
تقنية  من  أكثر  فيها  اعتمد  التي  معرضه  في  جّسدها 

وأسلوب فبدا جلياً وجود الشعر إلى جانب الصورة.

الدوحة-]: يواصل فريق استوديوهات 
عن  اإلعــالن  الثقافي  الحي  في  للفن  كتارا 
مــعــرض الــتــصــويــر بــعــنــوان »قــطــرنــا« وهــو 
التعبير  يــتــم  اجــتــمــاعــي  عـــن حـــدث  عـــبـــارة 
المشتركة  الصور والقصص  عنه من خالل 
العاطفية  والــروابــط  الملهمة  والــحــكــايــات 
في  والمقيمون  المواطنون  يتشاركها  التي 
دولة قطر وإعطاء فرصة لكل فرد للتعبير 
التقاطها  يتم  صــورة  وتقديم  يخالجه  عما 
فــي قــطــر وذلــــك حــتــى 18 يــنــايــر الــحــالــي. 
فوتوغرافي  والمعرض هو مشروع تصوير 
يجري  ما  على  الضوء  يسلط  كتارا  تنظمه 
الفرد  به  يشعر  ما  خالل  من  المجتمع  في 

من تفاعالت وانفعاالت تعبيرية.

الــــدوحــــة -]: كــشــفــت هــيــئــة مــتــاحــف قــطــر عن 
الفائز  اإلعـــالن عــن  يتم  الــجــاري ســوف  يناير  يــوم 13  أن 
بمسابقة »داميان هيرست« الفنّية، وهي 
الــُمــبــدعــيــن في  لــكــافــة  فــنــّيــة  مسابقة 
فريدة  فنّية  قطع  البــتــكــار  قطر 
قائمة على استكشاف منظور 
للحياة  هيرست  دامــيــان 
والــــــــمــــــــوت. والـــــجـــــائـــــزة 
عــبــارة عــن رحــلــة العمر 
مدفوعة التكاليف لزيارة 

استديو  في  بجوله  للقيام  غلوسترشاير  إلى  والسفر  لندن 
ابتكار  الفنان شخصًيا ومشاركته  ولقاء  داميان هيرست، 
ابتكار  المشاركين  الشهيرة. حيث على  واحدة من لوحاته 
لوحة، صورة، أو قطعة فنّية والشرط الوحيد هو أن يستند 
العمل الفني حول استكشاف الفنان داميان هيرست للحياة 

والموت.
يذكر أن هيئة متاحف قطر تحتضن اآلن أول معرض 
منفرد في الشرق األوسط للفنان البريطاني البارز داميان 
المعرض  هــذا  ويحتضن  »رفـــات«.  عنوان  تحت  هيرست 
الممتد حتى 22 يناير 2014، أضخم مجموعة على اإلطالق 

من أعمال الفنان هيرست.

ل   ق   ط   ا   ت

مسـابقة فـنيـة للطـالب 
بــ»متحف«

المتحف  يــســتــعــد   :[  - الـــدوحـــة 
العربي للفن الحديث إلقامة معرضه السنوي 
وذلك  للطالب  الفنّية  »متحف«  بمسابقة  الخاص 
الفني  تعّد مسابقة ومعرض متحف  المقبل،  مــارس  في 
بإبداعات طالب من  للطالب، فعالية سنوية نحتفل فيها 
مرحلة الروضة إلى الثانوية في مدارس قطر، بحيث تشّجع 
كالً من الطالب واألساتذة واألهالي على استكشاف الفنون 
لــذلــك سيحتضن »متحف«:  مــعــاً.  والــحــديــثــة  الــمــعــاصــرة 
المتحف العربي للفن الحديث، خالل العام الدراسي 2013- 
الثاني مستضيفاً طالباً من جميع  السنوي  2014، معرضه 
بأعمالهم  المساهمة  إلــى  الجميع  ونــدعــو  قــطــر.  مـــدارس 
الفنية المبتكرة والمستندة إلى موضوع »األبيض واألسود« 

للمشاركة في المعرض الذي سيفتتح في ربيع 2014.
يــذكــر أن »مــتــحــف«.. »الــمــتــحــف الــعــربــي للفن 
الحديث« يهدف إلى خلق بيئة غنية ومناسبة، 
مكانًا  الــمــتــنــوع  لجمهورنا  لــتــقــدم  نـــت  ُكـــِوّ
الحديث  والتاريخ  الفن  مع  للتفاعل 
في الشرق األوســط. وفــي هذه 
الــلــحــظــة الــتــي تــتــكــاثــر فيها 

أنحاء  جميع  فــي  الثقافية  الــمــبــادرات 
الشرق األوسط، فإن لدى »متحف« ميزة 

فريدة، أال وهي المجموعة التي ال مثيل لها من 
األعمال الفنية العربية من القرنين الـ 19والـ 20. ونحن 

الثمين فــي وصــل هذا  الــمــورد  يُستفاد مــن هــذا  أن  نأمل 
التراث الثري بحركة الفن المعاصر الواعدة.

منزل:

»غرفة نوم فارهة، تتدرج ألوانها بين األخضر واألزرق 
يقف  وهو  بكسل،  السرير  على  هي  تتمدد  بدرجاتهما، 

أمامها مرتديا حّلة الخروج«.

بـــه بعد  الــحــمــام لتنعمي  إعـــــداد  انــتــهــيــت مـــن  الــمــديــر: 
استيقاظك.

الزوجة: واإلفطار؟

سأذهب  جاهز،  شــيء  كل  عزيزتي،  يا  بالطبع  المدير: 
اآلن إلى عملي.

الزوجة: هل أطعمت بوسي الحبيبة وبوبي العزيز؟

المدير: إطعام القطة والكلب أول شيء أفعله يا حيااا.....

الزوجة: ال تقل قطة وكلبا، إنهما أحبائي بوسي وبوبي.

المدير: آسف يا حبيبتي نسيت، سأذهب اآلن إلى العمل 
لقد تأخرت.

الزوجة: لماذا ترتدي هذه المالبس؟

المدير: هل هي متسخة أو .......

الزوجة: تعرف مدى تشاؤمي من اللون الرمادي، غّير 
هذا اللون وارتدي شيئاً مشرقاً، أزرق، أخضر، ال، ارتدي 
زياً وردياً، أحب مشاهدة اللون الوردي في هذا الصباح. 

»إظالم تدريجي يعقبه شروق مفاجئ«.

المدير: »يبدو مضحكاً في زّيه الوردي« حسناً، سأمضي 
حتى ال أتأخر أكثر عن العمل.

الـــزوجـــة: ال تــنــســى إحـــضـــار الــمــجــالت وطــــالء األظــفــار 
الجديد وباقي الطلبات التي أمليتها لك البارحة.

المدير: طلباتك أوامر يا حبيبتي، وداعاً. »يخرج فتعود 
هي للنوم محتضنة وسادة،ويظلم المكان«.

مكتب:

»يجلس خلف مكتبه الكبير، يرتدي حّلة سوداء«.

السكرتير: سيدي المدير، بعض البريد واألوراق األخرى 
الهامة.

الخضراء  الملفات  مــّرة، ال أحب  ألف  المدير: قلت لك 
والـــزرقـــاء، غــّيــر هـــذه الــمــلــفــات الــفــاتــحــة األلـــــوان، أريــد 

األوراق في ملفات سوداء ورمادية، مفهوم؟؟

»ينصرف السكرتير خائفاً ويضرب هو الجرس بعنف«

الفراش: »يدخل بسرعة« نعم سيدي.

المدير: أين القهوة التي طلبتها؟

الفراش: حاالً سيدي المدير.

المدير: أريد أن أعرف سبب التأخير؟

المزيد، هذا كل ما  البن وذهبت إلحضار  الفراش: نفد 
في األمر.

المدير: هذا إهمال وتقصير، مخصوم منك عشرة أيام، 
القهوة على مكتبي خالل دقيقة من اآلن  وإذا لم تكن 

سيخصم منك شهر كامل.

»يخرج الفراش مرتعداً«.

»إظالم«

تطهير:

األول: غريب، غبي.

الثاني: خطير على المجتمع.

األول: يهدد استقرار األوضاع.

الثاني: مصدر للتوتر فيما يتعلق باألمن العام.

األول: يا له من مدعي مبادئ.

الثاني: عجيب أن يرفض الرشوة!

األول: مريب عدم قبوله للمجاملة!

الثاني: مستفز جداً هذا اإلنسان.

األول: ال بد من القضاء عليه.

الثاني: حقاً، ال بد، بأي شكل كان.

األول: ال مكان ألصحاب المبادئ بيننا.

الثاني: المرونة أساس و«الليونة« أساس التقدم والنجاح!

الــمــعــتــادة »غــيــر  بــالــطــريــقــة  الــتــعــلــيــمــات  األول: اصــــدر 

الرسمية« بالتعتيم عليه، مصادرة كل حقوقه، والتنكيل 

يجن  أو  ينتحر  لــم  وإذا  نفسه،  يكره  حتى  معنوياً،  بــه 

سيكون شجاعاً!!!

البعد الثالث

)الخيال( 
الــــخــــيــــال هـــــو الـــبـــعـــد 
ــــــداع،  ــــــإب الـــــثـــــالـــــث ل
فـــالـــخـــيـــال أهـــــم مــن 
الـــمـــعـــرفـــة كـــمـــا قـــال 
ـــايـــن، وأكـــثـــر  ـــنـــشـــت إي
الناس إصابة بمرض 
الــــخــــوف هــــم الـــذيـــن 
يـــتـــمـــيـــزون بـــمـــهـــارة 

الخيال.
ــــخــــيــــال هــــــو كــل  فــــال
بـــه  ـــــقـــــر  ي ال  شــــــــــيء 
عــــقــــل اإلنــــــســــــان فــي 
نــوع من  الــرؤيــا، فهو 
يــبــحــث  الـــــذي  األدب 
عـــن اخـــتـــالق أحـــداث 
متصلة  وغير  غريبة 
ـــحـــيـــاة الـــواقـــعـــيـــة  ـــال ب
وينتشر هذا النوع في 
والروايات،  القصص 
ويـــســـتـــخـــدم الــخــيــال 
ـــنـــفـــســـي  ـــــعـــــالج ال ـــــال ب
فاإلنسان  والمعرفي، 
يــســتــطــيــع  ال  ـــــــــذي  ال
الــحــصــول عــلــى شــيء 
مــا  لــــه  الـــــوصـــــول  أو 
يتخيل  أن  إال  عــلــيــه 
ويـــــنـــــســـــج الـــقـــصـــص 
واألحداث  والروايات 
حـــــــول هـــــــذا الــــشــــيء 
ليصل إلى بعد الرضا 

الحياة. عن 
فــــاإلنــــســــان الـــمـــبـــدع 
يــحــتــاج إلــــى الــخــيــال 
فــي  دور  فـــلـــلـــخـــيـــال 
والتميز  العمل  إتقان 
ـــة  ـــي ـــعـــمـــل ــــــه، فـــال فــــــي
اإلبــــــــــداعــــــــــيــــــــــة هــــي 
أهـــــم مــــن الــمــعــرفــة 
إلى  بالخيال للوصول 
لم  جــديــدة  تركيبات 
اآلخرون.  إليها  يصل 
فــعــنــدمــا يــدعــونــا اهلل 
القرآن  في  وجل  عز 
الــكــريــم إلــــى الــتــأمــل 
فــي أكــثــر مــن مــوقــع 
في قوله تعالى »أفال 
و»أفال  ينظرون....« 
...« هي  يــتــفــكــرون 
لـــلـــخـــيـــال أن  دعــــــــوة 

المعرفة. يعمل مع 
بـــــولـــــي مـــاتـــزيـــنـــجـــر 
اســــتــــعــــانــــت بــمــقــولــة 
إيــنــشــتــايــن »الــخــيــال 
أهـــم مــن الــمــعــرفــة« 
فـــي تــطــويــر الــجــهــاز 
الـــمـــنـــاعـــي لـــإنـــســـان، 
واســـــتـــــطـــــاع نـــيـــوتـــن 
ودارويــــــــن وألــفــريــد 
نــــــــــوبــــــــــل، وبــــــــــــــــور ، 
وفيلمنج   ، وأديسون 
عـــــــن طــــــريــــــق ربـــــط 
الـــمـــعـــرفـــة بـــالـــخـــيـــار 
ســـر  يــــكــــتــــشــــفــــوا  أن 
الــعــمــلــيــات األســاســيــة 
فـــي الـــحـــيـــاة والــفــكــر 
لــيــبــزغ فجر  والــكــون 
عـــــصـــــر جـــــديـــــد مـــن 
العلمية  االنــتــصــارات 
الــمــذهــلــة وكـــل ذلــك 

»الخيــــــــــال« بفضل 
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يعالجها: سعود علي

ـــا ـــيـــوتً ــــي أبـــــنـــــي بـــالـــقـــصـــيـــد ب ــــال مــــاب
والـــــنـــــاس ال تــــهــــوى ســــــوى األرقـــــــام
فـــنـــصـــيـــبـــهـــم مــــمــــا بــــنــــوه يـــزيـــدهـــم
ــــــــى هــــــائــــــم األحـــــــــالم ــــــــَق مــــــــــــااًل وأب

إسماعيل العيسى
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