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نوادر الشعوب

جحا والطنجرة
مـــّرة جــحــا اســتــعــار طــنــجــرة مــن جـــاره وعــنــدمــا أعــادهــا أعـــاد معها 
صغيرة  طنجرة  طنجرتي  مع  أعــدت  لماذا  جــاره  فسأله  صغيرة  طنجرة 
فقال جحا إن طنجرتك ولدت في األمس طنجرة صغيرة وإنها اآلن من حقك. 
وبعد مرور األيام ذهب جحا إلى جاره وطلب منه طنجرة فأعطاه جاره طنجرة 
فقال  بيت جحا وطلب منه طنجرته  إلى  أيام ذهب جار جحا  وبعد مرور عدة 
حيرة  في  وهــو  جــاره  له  فقال  باألمس  توفيت  طنجرتك  إن  يبكي  وهــو  جحا  له 
تلد وال تصدق  الطنجرة  أن  أتصدق  الطنجرة فقال جحا  توفيت  األمر كيف  من 

الطنجرة تموت. ان 

)المسرحية عرضت عام 
)2010 1983 وأعيد عرضها 

ــــعــــدد هــــو الـــفـــنـــان عــلــي  ضــيــفــنــا هــــــذا ال
ســلــطــان الــــذي قـــام بـــــدوره تــجــاه الــحــركــة 
الــفــنــيــة الــقــطــريــة لـــســـنـــوات طــويــلــة فــكــان 
العديد  فــي  وتكريمه  بــه  جــمــهــوره  إعــجــاب 
وفــي هذه  جــهــوده،  ثمرة  المحافل هو  من 
يأخذنا سلطان معه  الحلقة من قصة عمل 
إلـــى عــالــم الــذكــريــات مــن خـــالل مسرحية 
الحديث  اختار  الذي  زعفران«  يا  »هالشكل 
الــفــنــي، وهــي  تــاريــخــه  فــي  تمثله  لــمــا  عنها 
فيها  وقـــام  مرتين  تقديمها  تــم  مسرحية 
وهو  الــدور  نفس  بــأداء  سلطان  علي  الفنان 
فنية  محطة  يعتبرونها  الكثيرين  جعل  ما 

هامة لسلطان في عالم المسرح.
في البداية يعلق الفنان علي سلطان على 
موضحاً  زعــفــران«  يا  »هالشكل  مسرحيته 
أنــهــا عــرضــت فــي الــمــرة األولــــى مــن خــالل 
فرقة األضواء المسرحية بتاريخ 1 أغسطس 

الـــدوحـــة  1983 عــلــى خــشــبــة مـــســـرح  عــــام 
بــاليــرز قــبــل دمـــج الــفــرق الــمــســرحــيــة من 
تأليف وإخراج الفنان عبد الرحمن المناعي 
وشـــاركـــه بــالــتــمــثــيــل فــيــهــا الــفــنــانــون جبر 
فــيــاض، إبــراهــيــم مــحــمــد، وداد الــكــواري، 
أخرى  مــرة  إنتاجها  أعيد  ثم  فايز،  جمال 
 2010 عــام  في  المسرحية  الــدوحــة  لفرقة 
الثقافة  عــاصــمــة  الــدوحــة  احتفالية  خـــالل 
فايز حيث طلبت  فالح  إخراج  العربية من 
الــفــنــان  مــن  لــالحــتــفــالــيــة  المنظمة  الــلــجــنــة 
عــبــد الــرحــمــن الــمــنــاعــي أن تــقــدم الــفــرقــة 
بــاالحــتــفــالــيــة عــرضــا ســبــق أن عـــرض ولــم 
طرحت  اللجنة  أن  إلى  مشيرا  حقه،  يأخذ 
عـــــدة مـــســـرحـــيـــات لـــتـــعـــاد أحـــدهـــمـــا مــثــل 
مــســرحــيــة أم الـــزيـــن، ورســـائـــل أبـــو أحــمــد 
واستقر  زعفران«  يا  و«هالشكل  الحويلي، 
األمر على األخيرة لكونها مسرحية أخذت 

عرضت  أنها  مــن  الــرغــم  على  طيبة  سمعة 
أيــامــاً قــلــيــلــة، ولــفــت عــلــي ســلــطــان أن نص 
»هـــالـــشـــكـــل يــــا زعـــــفـــــران« يـــوظـــف حــكــايــة 

شــعــبــيــة تــحــكــي عـــن فــــالح يـــدعـــى زعـــفـــران 
الشمام  محصول  لبيع  المدينة  إلــى  يذهب 
زعفران  ويتعرض  زوجته،  رغبة  على  بناء 
لـــمـــمـــارســـات غــريــبــة مـــن جــبــايــة ضــرائــب 

واستخدام الطريق العام وكل مجموعة من 
الجباة يأخذون مجموعة من الشمام، يصل 
للمدينة ولم يبق لديه إال القليل من الشمام 
رصيف  استخدام  طائلة  تحت  أيًضا  تصادر 

الطريق لم يتبق له غير البغل الذي يضطر 
يؤويه  مكانا  يجد  لم  الليل  وفــي  بيعه  إلــى 
في  الحل  يجد  الصباح  وفي  المقبرة،  غير 
اســتــرجــاع مــا فــقــده فــيــقــرر فـــرض جباية 
جنازة  يعترض  وأخيًرا  الموتى،  دفن  على 
للملك  ويــكــشــف  إيــقــافــه  فيتم  الــمــلــك  ابــنــة 
مــا يـــدور فــي مــمــلــكــتــه. وقـــال ســلــطــان إن 
المسرحية  إعــادة عــرض  أحــد أهــم أسباب 
وقت  أي  فــي  للطرح  يصلح  موضوعها  أن 
وعلى الرغم من أن النص لم يتغير إال أنها 
فــي عرضها  الحضور  إعــجــاب  على  حــازت 
الــثــانــي بــعــد مــضــي مــا يــقــرب مــن عشرين 

عاماً.
المواقف  أحــد  عــن  يـــروي سلطان  وبـــدأ 
أثناء  العمل  فــريــق  واجــهــت  الــتــي  الطريفة 
 2010 عــام  الــجــديــدة  نسختها  فــي  عرضها 
وقتها  واستعان  فايز  فالح  أخرجها  والتي 
بـــحـــمـــار حــقــيــقــي عـــلـــى خـــشـــبـــة الـــمـــســـرح، 
في  األول  الــعــرض  فــي  المناعي  لجأ  بعدما 
الحمار،  دور  تمثل  دمــيــة  إلــى  الثمنينيات 

إال أن قرار فالح باالستعانة بحمار حقيقي 
تـــرتـــب عــلــيــه مــشــكــالت كــبــيــرة فـــي تغيير 
مــســار الــحــركــة أكــثــر مــن مــرة أثــنــاء عرض 
المسرحية وقال ضاحكاً: إنهم تلقوا نصيحة 
من قبل البعض بإعطاء الحمار حقنة مهدئة 
المسرح،  على  الحركة  كثير  يكون  ال  حتى 
خاصة  بالعملين  استمتعت  سلطان  وقـــال 
مذاق  لها  المناعي  الرحمن  عبد  كتابات  أن 
يستمتعون  الكثيرين  أن  إلــى  الفــتــاً  خــاص، 
الــمــنــاعــي، فضالً  الــرحــمــن  عــبــد  مــع  بالعمل 
عـــن كــونــهــم يــتــعــلــمــون الــكــثــيــر خـــاصـــة مع 
عمل  ألي  طويلة  لفترة  التدريبات  استمرار 
وهو األمر الذي يحرص عليه دائماً المناعي 
أثناء تحضيراته لكل مسرحياته، وقال عن 
القديمة  يا زعفران« في نسختها  »هالشكل 
الـــتـــي جمعت  اآللـــفـــة  مـــا مــيــزهــا  أكـــثـــر  أن 
ليال   10 مــن  يقرب  مــا  خــالل  العمل  فريق 
مــســرحــيــة وهـــو مــا نــفــتــقــده الــيــوم حــيــث ال 
تعرض المسرحية سوى ليلة أو ليلتين على 

األكثر.

قرار االستعانة بحمار حقيقي في 2010 سبب مشكالت كبيرة

الفنان علي سلطان لـ »البيرق«:

»هالشكل يا زعفران«
    عـرض يناسـب كل األزمـان

ل����ف����ن����ان م�����خ�����زونً�����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��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��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  هالشكل يازعفران 2010

             كتب – كريم إمام 

تعد مهنة النجار العربي من المهن 
ال  والتي  االنقراض،  من  اقتربت  التي 
مستقلة  مهنة  أنها  منا  الكثير  يعرف 
الــعــاديــة،  الــنــجــارة  بــذاتــهــا تختلف عــن 
ـــابـــر الـــجـــوامـــع  وتـــعـــتـــبـــر صـــنـــاعـــة مـــن
والــــهــــودج أبـــــرز الــســلــع الـــتـــي يــنــتــجــهــا 

العربي. النجار 
»البيرق« تحاور مع بركات الحلبي 
الذي إلتقيناه في محل بركات لألشدة 
منه  لنتعرف  واقــف،  بسوق  والــربــابــة 
وراء  والسبب  وأســرارهــا  حرفته  عــن 
السبب  أن  أكد  والذي  أسهمها،  تراجع 
الغالبية  اتــجــاه  هــو  ذلــك  فــي  الرئيسي 
إلــــى الــمــهــن األكـــثـــر ســهــولــة واألوفــــر 
األغلب  في  بها  يعمل  من  وأن  ربحا، 
20 عاما  الــــ  عــمــره  يــتــجــاوز  أن  بــد  ال 
وذهني  بدني  تتطلبه من مجهود  لما 

كبير.
ـــه تـــــوارث هـــذه الــحــرفــة  وأوضـــــح أن
الحرفيين  مــعــظــم  –كــمــا  جــد  عــن  أبـــا 
هذه  فــي  العمل  بــدأ  حيث  السوق-  فــي 

1980، مــؤكــدا أن  عـــام  الــحــرفــة مــنــذ 
الـــنـــجـــار الـــعـــربـــي هـــي حـــرفـــة قــديــمــة 
الماضي  في  كانوا  حيث  التاريخ،  قدم 
يــقــطــعــون أفـــرع األشــجــار ويــربــطــونــهــا 
ظهر  عــلــى  ويضعونها  الــخــيــش،  بحبل 

ليعرف  الحقا  تطور  ما  وهو  الجمال، 
عليه  يطلقون  كما  أو  »الهودج«  بإسم 
»شــداد«  جمع  »األشـــدة«  الخليج  أهــل 
ـــــذي يـــربـــط عــلــى ظــهــر الــجــمــل أو  وال
الــخــيــل لــتــحــمــل عــلــيــه األغـــــــراض فــي 

تثبيت  فـــي  تــســاعــد  حــيــث  تــرحــالــهــم، 
األشــيــاء عــلــى ظــهــور الــجــمــال. كــمــا أنــه 
كرسي  بمثابة  يــكــون  أن  الممكن  مــن 

الدابة. مريح على ظهر 
الــخــشــب  أن  ـــــى  إل الـــحـــلـــبـــي  وأشـــــــار 

والـــجـــلـــد هــمــا الـــمـــادتـــان األســاســيــتــان 
الــجــلــد من  فــي حــرفــتــه، حــيــث يجلب 
أمـــا بخصوص  األبـــقـــار،  أو  الــجــامــوس 
فــهــي  يـــســـتـــخـــدمـــهـــا  الـــــتـــــي  األدوات 
الصغير  الفأس  يشبه  الــذي  »الــقــدوم« 

األخــشــاب  لقطع  الــحــادة  المطرقة  أو 
تستعمل  التي  و«السنارة«  وتشكيلها، 
فــي شــد الــجــلــد عــلــى الــخــشــب ويــكــون 

3 مليمترات. طولها بأقصى حد 
يقتصرون  ال  زبائنه  أن  إلى  وأشــار 
وانــمــا  الخليج  ودول  قــطــر  أهــل  عــلــى 
أمريكا  مــن  األجــانــب  إلــى  يتعدونهم 
وأوروبا وجنوب أفريقيا، موضحا أن 
المجالس  فــي  حاليا  تستخدم  األشــدة 
اليدين  إلراحــة  عــال  شــيء  أو  كمخدع 

واألذرع أثناء الجلوس.
وعندما سألته عن مستقبل حرفته 
كــل شــيء في  تتطور كما  أنــهــا  أوضــح 
هــــذه الـــحـــيـــاة حـــيـــث تــســتــخــدم مـــواد 
تستخدم  كانت  التي  تلك  غير  أخــرى 
البالستيك  دخـــول  مــع  الــمــاضــي،  فــي 
موضحا  واإلســفــنــج،  والــســدو  والفلين 
المثال  أنه حتى في سوريا على سبيل 
في  وزمالئه  بأصدقائه  يتصل  عندما 
هناك  يعد  لم  أنه  له  يؤكدون  الحرفة 
خشب  هــنــاك  فليس  المتهانها  مــجــال 
تــقــبــل على  وال عــمــل وال حــتــى زبــائــن 

الشراء.
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من أقوال العظماء

ال تهتم بمن يكون رائعًا في البداية ..
اهتم بمن يبقى

رائعًا إلى ما ال نهاية.
)وليم شكسبير(

               كتب - أشرف مصطفى :

أجـــمـــع خـــبـــراء الـــمـــســـرح أن 
دون  تكفي  ال  العرض  جمالية 
أن  ودون  الجمهور  يفهمه  أن 
عاطفية  شــحــنــة  عــلــى  يــحــتــوي 
فــي  فــــن  أي  ألن  وإنـــســـانـــيـــة، 
يـــكـــون  أن  يـــمـــكـــن  ال  الــــعــــالــــم 
لــغــتــه  تــصــل  أن  دون  عــظــيــًمــا 
الجمهور، ودون  إلى كل فئات 
الناس،  قضايا  مع  يتعاطف  أن 
ويلمس أرواحهم، ويثير فيهم 
األسئلة، كما أن المتلقي يحتاج 
ـــــالطـــــالع عــــلــــى الـــكـــالســـيـــكـــي  ل
والــتــقــلــيــدي قــبــل إطــالعــه على 
والــتــجــريــبــي، خاصة  الــحــديــث 
المسرحي  الخطاب  طبيعة  أن 
تـــكـــون  أن  ـــــــضـــــــروري  ال مــــــن 
موجهة للجمهور بحيث تبحث 
إلى  لتصل  المجتمع  قضايا  في 
الــجــمــهــور، السيما  كــل أطــيــاف 

أن هـــذا الــفــن ابـــتـــدع مـــن أجــل 
ينتظر  الــــذي  الـــعـــادي  الــمــتــلــقــي 
وليس  مفرداته،  يتفّهم  ديكوًرا 
خشبية  وألــواح  مكعبات  مجرد 
أو ســتــائــر وقــطــع مــن الــقــمــاش 

ومـــــــــــالبـــــــــــس 
ــــــــــة  ــــــــــب غــــــــــري
ـــهـــد فــي  يـــجـــت
ــــــــــــوصــــــــــــول  ال
وقد  لداللتها 
ـــــنـــــجـــــح فـــي  ي
ال  أو  ذلـــــــــك 
وليس  ينجح، 
يعني  مــا  أول 
أن  الــمــتــلــقــي 
دالالت  يــقــرأ 
الـــــــــحـــــــــركـــــــــة 
والـــــشـــــحـــــنـــــة 
االنــــفــــعــــالــــيــــة 
تحملها  الــتــي 
حــــــــــــــــركــــــــــــــــة 
الـــــــمـــــــمـــــــثـــــــل. 
فـــالـــمـــشـــاهـــد 

يـــبـــحـــث عـــــن حــــكــــايــــة، ولـــيـــس 
لفهم  تــــؤدي  ال  لــغــويــة  مــقــاطــع 
شــــــــيء، فــــآخــــر مـــــا يـــفـــكـــر بــه 

الـــمـــتـــلـــقـــي هـــــو تـــتـــبـــع عـــالمـــات 
الــــــعــــــرض وقـــــــــــــراءة شــــفــــراتــــه 
المعّقدة. ومن ثمة نتساءل من 
ساهم  هل  التحقيق  هــذا  خــالل 
ـــمـــســـرح الــشــبــابــي  مـــهـــرجـــان ال
بين  مــا  الصلة  قطع  زيـــادة  فــي 
الــجــمــهــور والــمــســرح أم أعـــاده 

إليه.
وعـــــــــــــلـــــــــــــى 
ذلـــــك الــتــقــيــنــا 
بمجموعة من 
الذين  الشباب 
حـــرصـــوا عــلــى 
مـــتـــابـــعـــة هـــذا 
الـــــمـــــهـــــرجـــــان 
لــيــتــحــّدثــوا عن 
رأيــــــــهــــــــم فـــي 
تـــلـــك الــنــســخــة 
وهـــــل وجـــــدوا 
فــيــه ضــالــتــهــم 

أم ال ؟.
مــــــــحــــــــمــــــــد 
الــــــــحــــــــمــــــــادي 
أن  أكـــــــــــــــــــــــــد 
فــرصــة طّيبة  أتـــاح  الــمــهــرجــان 
لــلــتــجــّمــع، وعـــّبـــر عـــن ســعــادتــه 
تبرز  مسرحية  عــروض  برؤية 

وتسّلط  جديدة،  قطرية  كــوادر 
ـــضـــوء عــلــى الــمــوهــوبــيــن مــن  ال
أمنياته  عــن  وأعـــرب  الــشــبــاب، 
بــأن يــركــز هـــؤالء الــشــبــاب على 
الـــمـــوضـــوعـــات الــمــحــلــّيــة والــتــي 
تــهــم الـــمـــواطـــن الـــقـــطـــري وهــو 
الــوحــيــد  الـــطـــريـــق  أنــــه  مـــا رأى 
لــجــذب الــجــمــهــور إلـــى الــمــســرح 

من جديد.
شاهدها  التي  التجارب  وعن 
ــنــســخــة مــن  مــــن خــــالل تـــلـــك ال
أعجبه  أنـــه  أوضـــح  الــمــهــرجــان 
بــعــضــهــا حــيــث حـــــاول الــشــبــاب 
ــــدة مــن  تـــقـــديـــم أشــــكــــال جــــدي
بعضهم  تــجــاه  ولــكــن  الــمــســرح 
نـــحـــو الـــتـــجـــريـــب قــــد أبـــعـــدهـــم 
ـــــشـــــيء عـــــن ثـــقـــافـــتـــنـــا  بــــعــــض ال
العربية، ودعا لالهتمام بالنص 
هوية  صــنــع  ومــحــاولــة  المحلي 
خـــاصـــة بـــنـــا، بــحــيــث يـــتـــم مــن 
خـــالل هـــذا الــمــهــرجــان تــقــديــم 
القطرية  شخصيته  لــه  مــســرح 
واستقالليتها وإن لم يكن هناك 
مانع من االستفادة من تجارب 

الـــــغـــــرب مـــــن خـــــــالل االطـــــــالع 
وتــــعــــّلــــم الـــتـــقـــنـــيـــات الـــجـــديـــدة 
فـــي الــمــســرح وهــــو مـــا يــتــطــّلــب 

اســـــتـــــضـــــافـــــة 
عروض قوية 
مــــن الـــخـــارج 
وإتــــــــــــــاحــــــــــــــة 
الــــــــفــــــــرصــــــــة 
لـــــــلـــــــشـــــــبـــــــاب 
لــمــشــاهــدتــهــا 
والـــــــتـــــــعـــــــّلـــــــم 

منها.
حـــــــــــســـــــــــن 
صــــــالــــــح أكـــــد 
الفن خلق  أن 
للناس  ليقّدم 
ويــــــتــــــفــــــاعــــــل 
مشيراً  مــعــه، 
أن  إلــــــــــــــــــــــى 
الــــــــــعــــــــــروض 
الـــــتـــــي تــتــجــه 

صنع  في  تساعد  النخبوية  نحو 
والجمهور،  المسرح  بين  فجوة 
ولــــفــــت إلـــــى أنـــــه بــــقــــدر نــجــاح 

المهرجان في تفريغ عدد كبير 
مـــن الـــنـــجـــوم وهــــو مـــا يــتــجــلــى 
إال  كـــل دورة مـــن دوراتـــــه  فـــي 
عــــروضــــه  أن 
ــــــت فــي  مــــــازال
حـــــــاجـــــــة إلــــــى 
ورأى  الــكــثــيــر 
مـــا  أهــــــــم  أن 
يــــنــــقــــصــــه هـــو 
المزيد  تقديم 
مــن الــعــروض 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
معها  ليتفاعل 
الــــــجــــــمــــــهــــــور 
ــــــــــــــرى مـــن  وي
خـــــــــــاللـــــــــــهـــــــــــا 
مـــــــشـــــــاكـــــــلـــــــه، 
أن  وتــــــحــــــاول 
تــــطــــرح عــلــيــه 
الــــــتــــــســــــاؤالت 
الـــــــــــتـــــــــــي مـــــن 
شــأنــهــا تــحــريــك عــقــلــه ودفــعــه 
نـــــحـــــو اإليـــــجـــــابـــــيـــــة، وطـــــالـــــب 
مــتــخــصــصــة  دورات  بـــتـــوفـــيـــر 

فــي كــل مــجــاالت الــمــســرح من 
مسرحياً  الــشــبــاب  تثقيف  أجــل 
على  اإلطـــالع  فــي  ومساعدتهم 

العالم. المسرح في  مستجدات 
الــــفــــنــــان يــــوســــف إبـــراهـــيـــم 
الـــــذي شـــــارك فـــي نــســخــة هــذا 
الــعــام مــن الــمــهــرجــان بــإخــراج 
أكد  خميس«  »يمعة  مسرحية 
لــلــشــبــاب  أتـــــاح  الـــمـــهـــرجـــان  أن 
فــــرصــــة اإلبــــــــداع واالحـــتـــكـــاك 
الوقوف  في  البعض  ساعد  كما 
عـــلـــى خــشــبــة الـــمـــســـرح لــلــمــرة 
أن هناك  إلــى  مــشــيــراً  األولــــى، 
الفنانين  عــدد  في  كبيراً  نقصاً 
ساعد  الذي  األمر  وهو  الشباب 
عليه،  الــتــغــلــب  فــي  الــمــهــرجــان 
أمام  كاملة  الفرصة  يتيح  ألنه 
حقيقي  مــفــرغ  فــيــعــد  الــشــبــاب 
لــإبــداعــات الــشــبــابــيــة، وطــالــب 
بـــعـــدم إحـــبـــاط الـــشـــبـــاب بــغــض 
الـــنـــظـــر عــــن الـــمـــحـــتـــوى الــــذي 
اإلبــــداعــــات  تــقــديــمــه ألن  يــتــم 
ــتــي تـــقـــّدم خـــالل الــمــهــرجــان  ال
للتعّلم  مــحــاوالت  مــجــرد  هــي 

األخطاء. من  واالستفادة 
أمــــــا مـــحـــمـــد الــــجــــاســــم فــقــد 
أكـــد أن الــجــمــهــور هـــو الــطــرف 
األســـاســـي فـــي الــعــمــلــيــة الــفــنــّيــة 
المسرح  فقد  وإال  عنه  غنى  وال 
جـــــدواه، ونــــوه إلـــى أن الــمــســرح 
التي  الــمــعــادلــة  لتحقيق  بحاجة 

بين  ما  تجمع 
ــــــــمــــــــتــــــــعــــــــة  ال
واإلفـــــــــــــــــــادة، 
الفــــــــتًــــــــا إلــــــى 
الـــمـــســـرح  أن 
الـــــــجـــــــمـــــــيـــــــل 
الـــراقـــي الـــذي 
ــــــــــاول  ــــــــــن ــــــــــت ي
مـــــــشـــــــكـــــــالت 
ــــاس يــصــل  ــــن ال
ـــــع.  ـــــجـــــمـــــي ـــــل ل
أن  مــــضــــيــــفــــاً 
الـــــــــمـــــــــســـــــــرح 
يــحــمــل تــاريــخ 
أمـــــة وتـــاريـــخ 
أدبها وفكرها 
مــــــــــن خـــــــالل 

أطــــروحــــاتــــه. فـــهـــو فــــن شــامــل 
ومــعــه تــدخــل كــل أنـــواع الفنون، 
رأى  المهرجان  فــي  رأيــه  وعــن 

أنـــه نــجــح فــي تــقــديــم عـــدد من 
الــــمــــواهــــب الــمــحــلــيــة وأعـــطـــى 
القطريين  إلبـــداعـــات  الــفــرصــة 
النظر عن  بغض  النور  ترى  أن 
مــعــّبــًرا عــن سعادته  مــســتــواهــا، 
ــــفــــرصــــة لـــلـــشـــبـــاب  ــــإعــــطــــاء ال ب
إلخـــــراج طــاقــتــهــم، ولــفــت إلــى 
لهم  ستعطي  التجارب  تلك  أن 
الخبرة مع الوقت وسيساعدهم 
ــــكــــرارهــــا عـــلـــى الـــتـــعـــّلـــم مــن  ت

أخطائهم.
أكد  الرميحي  خليفة  سلمان 
أن المهرجان كشف عن العديد 
مــن الــمــواهــب، وأعــطــى فرصة 
بعيًدا  أنه  للشباب، مؤكًدا  جيدة 
تقديمه  تم  الــذي  المحتوى  عن 
بالتأكيد  فيه  أبــدعــوا  فالشباب 
واســـتـــفـــادوا الــكــثــيــر مـــن خــالل 
االحــتــكــاك والــتــنــافــس واالطـــالع 
تـــجـــارب اآلخـــريـــن، لكنه  عــلــى 
الـــجـــمـــهـــور  الــــتــــفــــاف  أن  رأى 
العروض  تلك  حول  أكبر  بشكل 
الُمبدعين  ويُساعد  ثقالً  يُعطيها 
مـــن الــشــبــاب عــلــى االلـــتـــقـــاء مع 
الجمهور، مشيًرا  أكبر عدد من 
مـــوضـــوعـــات  مــنــاقــشــة  أن  إلـــــى 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة 
واالعـــــــتـــــــمـــــــاد 
التقنيات  على 
الـــــــحـــــــديـــــــثـــــــة 
في  والُمبهرة 
الــــمــــســــرح هــو 
لجذب  السبيل 
ــــــجــــــمــــــهــــــور  ال
لـــــــلـــــــمـــــــســـــــرح 
بـــشـــكـــل عـــــام، 
ولـــــــفـــــــت إلــــــى 
الـــمـــســـرح  أن 
الــــــــذي يــبــتــعــد 
مشكالت  عــن 
ـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع  ال
يــــبــــتــــعــــد عـــنـــه 
ــــــجــــــمــــــهــــــور  ال
بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال مــــــؤكــــــًدا أن 
المسرح مدرسة يمكن أن تسهم 
في إشاعة الوعي لدى المتلقي .

المسرح ال يزال بعيدًا عن نبض الجماهير

محمد الحمادي: اتجاه البعض نحو التجريب أبعد الناس عنهم

سلمان الرميحي: 
المسرح الذي 

يبتعد عن المجتمع 
يهجره الجمهور

حسن صالح: العروض 
النخبوية صنعت 

فجوة بين المسرح 
والجمهور

محمد الجاسم: 
بدون الجمهور 
يفقد المسرح 
جدواه الفنية

ڈ   مشهد من مسرحية الصمولة

ڈ   موقع الجساسية

ڈ   مشهد من مسرحية الجندي المجهول

أكدوا أنهم بحاجة للجمع ما بين المتعة واإلفادة .. فنانون:

»الجساسية«.. المكان األكثر جاذبية
         كتب - مصطفى عبدالمنعم:

هو  الجساسية  جبل  أو  الــتــراثــي  الجساسية  مــوقــع 
األكثر غموًضا وجاذبية في قطر  المواقع  واحــد من 
الشرقي،  الشمالي  ساحلها  على  قطر  دولــة  في  يقع 
مياه  على  الُمطلة  التالل  عبارة عن سلسلة من  وهو 
الــصــخــريــة طبيعية  الـــتـــالل  الـــعـــربـــي، هــــذه  الــخــلــيــج 
وتتحّدث دراسات أنها موغلة في القدم وتعود آلالف 
السنين وهناك دراسات أخرى تشير إلى أن عمرها 
الــذي يزيد من  250 عــاًمــا، وهــو األمــر  ال يزيد على 
»الحويلة«  قريتْي  بين  تقع  وهي  المنطقة،  غموض 
المنتشرة  الــمــنــحــوتــات  بــمــئــات  وتتميز  و«فـــويـــرط« 
إلى عصور  تاريخ بعضها يعود  إن  عليها والتي يقال: 

ما قبل التاريخ.
وهناك المنحوتات األكثر غرابة في تلك المنطقة 
الــزعــانــف  ذات  السميكة  األســمــاك  لــحــفــريــات  وهـــي 
والـــقـــوارب مــع الــعــديــد مــن الــمــجــاذيــف، والــعــقــارب 
الخطوط  تصور  التي  وتلك  والحمير  الصخور  على 

العريضة للسالحف.
التي  العميقة  الحفر  من  بالعديد  يُحيط  الغموض 
تشغيل  يمكن  خاللها  من  رقيقة  قنوات  بها  ترتبط 
الـــمـــيـــاه، ويــعــتــقــد أن هــــذه الــتــصــامــيــم هـــي احــتــفــال 
نــادر فــي قطر.  الــحــال،  الــذي هــو، بطبيعة  بالمطر، 
تبدو  التي  المنحوتات  مــن  قليل  عــدد  أيــًضــا  وهــنــاك 
خطوط  بها  ترتبط  النجوم  مــن  مجموعات  وكأنها 

تمثل األبراج.
إلى عصور  يعود  تاريخها  إن  الخبراء  بعض  وقــال 
من  بمحتواها  الجساسية  وتشتهر  الــتــاريــخ،  قبل  مــا 
الصخرية على حد سواء  والنقوش  الحجرية  النقوش 
والحفاظ  الممتازة  طبيعتها  وكذلك  لجودتها  نظًرا 
عليها. كما يتدفق الزوار إلى هذه المنطقة للحصول 
تكون  والتي  القديم  الفن  النموذج  من  لمحات  على 
بمثابة تجربة رائعة بالنسبة لهم وخصوًصا للفنانين 
فنون  في  للتأمل  فرصة  يجدون  الذين  التشكيليين 

هذه المرحلة .
وكانت دراسة حديثة نُشرت مؤّخًرا في مجلة كيو 

ساينس كونكت وهي مجلة مراجعة ومجانية من 
النقوش الصخرية في  موقع كيو ساينس، أن موقع 
كما  القدم  في  موغالً  ليس  بقطر،  الجساسية  جبل 

كان يُعتقد سابقاً.
الحجر  الباحثون أن تالل  المجلة: الحظ  وقالت 
الــكــلــســي الــتــي رســمــت فــوقــهــا الـــرســـوم الــصــخــريــة 
بطريقة  تضعف  أن  يُحتمل  كــمــا  بليونتها  تتمّيز 
بسريعة، خاصة بسبب العواصف الرملية المتكّررة 
وجــود  المحتمل  غير  فمن  ولــذلــك،  المنطقة.  فــي 
النقوش الصخرية التي يعود تاريخها إلى عّدة آالف 
من السنين في جبال الحجر الكلسي في قطر أو في 

الدول المجاورة.
عنها  ينفي  ال  فهو  المنطقة  تلك  عمر  كــان  وأيًـــا 
أن  ينبغي  وأثــري  تراثي  كموقع  وتمّيزها  تفّردها 
التراث  قائمة  إلــى  لضمه  والسعي  به  االهتمام  يتم 
ســيــاحــّي  مــكــان  إلـــى  وتــحــويــلــه  لليونسكو  اإلنــســانــي 
يتعّرف من خالله الزوار على جانب مهم في تاريخ 

دولة قطر .
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  الدوحة - البيرق:

كــثــيــرة هــي األمـــــراض الــتــي تــعــتــري جسد 
ـــدة هي  الــحــركــة الــفــنــيــة فـــي قــطــر وعـــدي
طريق  تعترض  التي  والمعيقات  العقبات 
الفنانون  ينشدها  الــتــي  الثقافية  النهضة 
والـــدواء  الـــداء  يــعــرف  البعض  والمثقفون، 
والبعض األخــر ال يــزال يبحث عن الــدواء، 
ولــكــنــهــم اتـــفـــقـــوا جــمــيــعــا أن حــــل جــمــيــع 
الثقافية  الــحــيــاة  فــي  الــمــوجــودة  الــمــشــاكــل 
بــيــد الــمــســؤولــيــن وخــصــوصــا أن مــبــادرات 
تــنــطــبــق دومـــــــا مــن  يـــجـــب أن  اإلصــــــــالح 
عــنــدهــم، ونــحــن فـــي زاويــتــنــا »مـــــاذا لــو« 
استخدمها  التي  السحرية«  »لو  سنستخدم 
»ستناالفسكي«  الشهير  المسرحي  المؤلف 
ونسألهم  ضيوفنا  مع  اليوم  وسنستخدمها 
فكيف  المسؤولية  موقع  في  كنت  لو  مــاذا 
ــــرون واقــــع الــحــركــة الــثــقــافــيــة ومــــا هي  ت

الخطط لتي ستقدمونها لحل المشاكل.

علي  الــمــســرحــي  بــالــفــنــان  سنلتقي  والــيــوم 
مــســؤواًل عن  كــان  لــو  مـــاذا  ليخبرنا  حسن 
والفنية في قطر  المسرحية  الحركة  واقع 

فما هي القرارات التي سيتخذها.
الشعبية  الفنون  واقع مشهد  ڈ كيف ترى 

والغنائية حاليا؟
الذي  الشديد  التدهور  من  حالة  هناك   --
وأنــا  قطر،  فــي  المسرحي  النشاط  يشهده 
يكن  لـــم  إن  يــحــتــضــر  الـــمـــســـرح  إن  أقـــــول 
قـــد مـــــات، ودائــــًمــــا أقـــــول نــحــن ال يــوجــد 
نشاط  لدينا  نحن  مسرحية  حــركــة  لدينا 

مسرحي بين وقت وآخر ربما تكون مرة 
أيًضا »عندما ترى طائر  وأقــول  كل سنة، 
أي  الربيع«  فصل  تتوقع  فال  واحــًدا  سنونو 
وآخر  الشباب  لمسرح  مهرجان  وجــود  أن 
لدينا  أن  ليس معناه  العام  للكبار مرة في 
حركة مسرحية، بل أنا أعتقد أنها محاولة 
ـــقـــاء عليه  إلنـــعـــاش مــريــض يــحــتــضــر واإلب
لم  إن  تحتضر  المسرحية  فالحركة  حيا، 
تــكــن مــاتــت، ولــألســف مــســؤولــيــنــا فــي واد 

والفنانون في واد أخر.
ڈ وم���������اذا ل�����و ك���ن���ت م���س���ئ���ول ع�����ن ه���ذا 

تلك  لحل  قراراتك  أول  هي  فما  القطاع؟ 
المشكات؟

- لو كنت مسؤوال فسوف أجعل من المسرح 
به  االهتمام  الرياضية ويكون  األندية  مثل 
شـــأن االهــتــمــام بــالــريــاضــة بــحــيــث يــكــون 
لــكــل فــرقــة مــســرحــا خــاصــا بــهــا ومــجــهــز 
الــبــروفــات وأيــضــا  بــكــافــة اإلمــكــانــيــا ألداء 
شخص  لمائة  جماهيرية  عروض  لتقديم 
مــثــال، ولــو كنت مــســؤوال فــســوف أتــفــق مع 
أشـــهـــر الــمــخــرجــيــن مـــن مــخــتــلــف أنــحــاء 
حتى  أمريكا  ومن  وأوربيين  عرب  العالم 

يحضروا إلى قطر ويعلموا فنانينا مختلف 
الـــمـــدارس الــمــســرحــيــة حـــول الــعــالــم وهــو 
انتعاش  مــا ســيــؤدي حتما إلحـــداث حــركــة 
أعمل  فسوف  مــســؤول  كنت  ولــو  للمسرح، 
عمل  وورش  دورات  تقديم  يتم  أن  على 
الشباب  للفنانين  الــعــام  طـــوال  متخصصة 
لمن  تأهيلية  دورات  بمثابة  تكون  بحيث 
المسرح  فــنــون  لــدراســة  الــحــظ  يسعفه  لــم 
بشكل أكاديمي، وأعمل على االستفادة من 
دولية  منظمات  فــي  قطر  دولـــة  عضوية 
مــنــهــا في  نستفيد  بــحــيــث  الــيــونــســكــو  مــثــل 

المجاالت  كل  في  كوادرنا  وتطوير  تدريب 

االستفادة  يمكننا  حيث  الفنية  وخصوصا 

من خبرات دولية في هذه المجال بحكم 

العضوية في منظمات دولية هامة.

الحركة في  لمستقبل  ڈ وما هي رؤيتك 
ض��وء م��ا ذك��رت وف��ي ح��ال ع��دم تطبيقه 

وترك األمور على ما هي عليه؟
لــو ظــل الــحــال كما هــو عليه ولــم يحدث   -
يا  فكأنك  المسرحي  للمشهد  إنعاش سريع 

أبا زيد ما غزيت ولن تقوم للمسرح قائمة، 

فسوف  المقترحات  هذه  تنفيذ  تم  إذا  أما 

أداء  وسيتطور  المسرحية  الحركة  تنشط 

الفنانين واألعمال في قطر وستكون هناك 

منافسات شريفة بين الفنانين وبين الفرق 

الحركة  على  باإليجاب  سينعكس  ما  وهــو 

القضاء  في  ذلــك  سيسهم  كما  المسرحية، 

الشباب وسيعود  لــدى  الــفــراغ  أوقـــات  على 

الجمهور مرة أخرى لمتابعة المسرح.

علي حسن :

سأعيد للحركة المسرحية الحياة من جديد

مبدعو العرب

أحالم مستغانمي
في  مشارًكا  الشريف  محمد  والدها  كــان  جزائرّية،  وروائــّيــة  كاتبة 
الثورة الجزائرّية. عرف السجون الفرنسية، بسبب مشاركته في مظاهرات 
8 مايو 1945. عملت في اإلذاعة الوطنية ما خلق لها شهرة كشاعرة، انتقلت 
تــزّوجــت مــن صحفي  الــمــاضــي، حــيــث  الــقــرن  فــي سبعينّيات  فــرنــســا  إلـــى 
الــســوربــون.  جامعة  مــن  الــدكــتــوراة  شــهــادة  نالت  الثمانينيات  وفــي  لبناني، 
للعام  محفوظ  نجيب  جائزة  على  حائزة  وهــي  بــيــروت.  في  حالًيا  تقطن 

1998 عن روايتها »ذاكرة الجسد«.

المخرج جاسم العلي لـ »البيرق«:

»كلمة راس« رؤية نقدية لقضايا مجتمعنا
           كتب - مصطفى عبدالمنعم:

أثـــــارت حــلــقــة الـــيـــوم الــوطــنــي من 
الـــجـــديـــد  راس«  »كـــلـــمـــة  بــــرنــــامــــج 
الــتــي نــشــرهــا مــجــمــوعــة مــن الــشــبــاب 
الموهوبين على شبكة اإلنترنت ردود 
أفــعــال واســعــة بــيــن أوســــاط الــشــبــاب 
حيث حققت نسبة مشاهدة عالية فور 
وكانت  اليوتيوب،  موقع  على  رفعها 
الحلقة تنتقد بعض تصرفات الشباب 
الخطأ لالحتفال باليوم الوطني ولكن 
ومشوق  ســاخــر  وبــأســلــوب  بكوميديا 
لقناة  المتابعين  أعــداد  جعل  ما  وهــو 
هـــــؤالء الــشــبــاب عــلــى الــيــوتــيــوب في 
تــزايــد مــســتــمــر وعــلــق الــعــشــرات من 
مــتــابــعــيــهــم عــلــى الــحــلــقــة األولــــى من 
برنامج »كلمة راس« وطالبوا بسرعة 
يستمر هذا  الثانية وأن  الحلقة  نزول 
قضايا  يناقش  الذي  الساخر  البرنامج 

هامة في المجتمع.
عــلــى  بــــدورهــــا حـــرصـــت  و] 
الـــلـــقـــاء بـــصـــاحـــب الـــفـــكـــرة ومـــخـــرج 
ومصور حلقات »كلمة راس« جاسم 
تحدث عن هذه  والذي  العلي  محمد 
الــتــجــربــة قـــائـــاًل: فــي الــحــقــيــقــة كنت 
بداية  من  »اليوتيوبية«  البرامج  أتابع 
ظهورها والحظت انتشاًرا واسًعا لهذه 

الفئة من البرامج في بلدان مجاورة 
عالية  مــشــاهــدة  نسبة  تحقق  وكــانــت 
وتــتــمــتــع بــجــمــاهــيــريــة كــبــيــرة وفــيــهــا 
لدي  وأنــا  الهادفة،  البرامج  من  عدد 
مــجــمــوعــة مـــن األصــــدقــــاء مـــن دول 
في  تخصصوا  وهــم  الــتــعــاون  مجلس 
وحضرت  البرامج  من  النوعية  هــذه 

ـــــعـــــديـــــد مـــن  مــــعــــهــــم ال
لقاءات العمل وشاهدت 
لهذه  اإلعـــداد  يتم  كيف 
الـــحـــلـــقـــات والــتــحــضــيــر 
لها، وقد ساعدني أيًضا 
مخرج  كمساعد  عملي 
الـــجـــزيـــرة  بـــقـــنـــاة  أول 
مــــنــــذ خــــمــــس ســــنــــوات 
في  أعــمــل  كنت  وقبلها 
لمدة  غـــاز  راس  شــركــة 
ثــــمــــانــــي ســـــنـــــوات وهــــو 
مــجــال مــخــتــلــف تــمــاًمــا 
عـــــن عـــمـــلـــي الــــــــذي أنـــا 

فــيــه اآلن والـــــذي أتــــاح لـــي مــشــاهــدة 
الــعــديــد مــن الــتــجــارب وكــنــت أراقـــب 
من  تحققه  ومــا  »اليوتيوب«  بــرامــج 
أيًضا  2010 والحظت  نجاح منذ عام 
تأسيس شركات خاصة لهذه البرامج 
النظير،  بشكل منقطع  بعضها  ونجاح 
لذلك قررت أن أقدم برنامج »كلمة 

راس«.
إلــــى أن مــصــطــلــح  الـــعـــلـــي  ويـــلـــفـــت 
اللهجة  فــي  جــًدا  دارج  راس«  »كلمة 
الــخــلــيــجــيــة والــقــطــريــة وقــــد حــرص 
هــو مــن خـــالل الــشــعــار الـــذي اخــتــاره 
لــلــبــرنــامــج عــلــى مــحــلــيــتــه وتــوجــيــهــه 
لــلــشــبــاب فــي قــطــر وذلـــك مــن خــالل 
ذو  الـــــــعـــــــقـــــــال  رســــــــــــم 
يتميز  الـــذي  الــكــراكــيــش 

به العقال القطري.
ويـــــــقـــــــول الــــمــــخــــرج 
جاسم العلي إن برنامج 
كــلــمــة راس قــديــم وأنــه 
قبل  مــن  حلقتين  أنــتــج 
ـــع آخـــــر وكــــان  مــــع مـــذي
ذلــــــك فـــــي بـــــدايـــــة عـــام 
حريق  حــدث  ثــم   2012
حلقة  فأنتجت  فيالجيو 
خــاصــة عــنــه وانــتــشــرت 
وذاع  الــــحــــلــــقــــة  هــــــــذه 
صــيــتــهــا وتـــم عــرضــهــا بــقــنــاة الــريــان 
وهــــو مـــا أعـــطـــانـــي دافــــًعــــا لــمــواصــلــة 
األمــــر ولــكــن حــدثــت ظــــروف حــالــت 
دون استمرار بعض من فريق العمل 
السبب  وكان  البرنامج  مقدم  ومنهم 
لــظــروف الــعــمــل، وأنـــا دائــًمــا أحــرص 
صفًرا  البرنامج  تكلفة  تكون  أن  على 

أو مــــحــــدودة جـــــًدا وتــقــتــصــر فــقــط 
بفريق  الــخــاصــة  الــمــصــروفــات  عــلــى 
الــعــمــل وقـــت الــتــصــويــر، وأنــــا أعــتــمــد 
الموجودين معي ويصل  على خبرات 
األمــــــر فــــي بـــعـــض األحــــيــــان إلـــــى أن 
أســتــعــيــر وحـــدة إضــــاءة مــن أصــدقــاء 
مـــــن أجــــــل الـــتـــصـــويـــر وجـــمـــيـــع مــن 

يــعــمــلــون فـــي الــبــرنــامــج 
يــتــقــاضــون أجــــًرا في  ال 
وأنــا  الــحــالــيــة،  المرحلة 
أتــــعــــامــــل مـــــع الــجــمــيــع 
عــلــى أن هـــذا الــبــرنــامــج 
ــا  ـــنـــا جــمــيــًع هــــو مـــلـــك ل
إلعــداد  نجلس  وعــنــدمــا 
آراء  إلــى  نستمع  الحلقة 
ـــــقـــــوم بــمــا  ـــع ون ـــجـــمـــي ال
العصف  جلسات  يسمى 
العلي  وأوضــح  الذهني، 
خـــرجـــت  الـــحـــلـــقـــة  أن 
إعجاب  أثار  بشكل جيد 

اإلمكانات  وبأقل  المشاهدين  غالبية 
فــمــا بــالــنــا لــو أتــيــحــت لــنــا اإلمــكــانــات 

الالزمة؟!.
البرنامج حمد  وعن موهبة مقدم 
العلي:  المخرج جاسم  يقول  العماري 
وموهوب  جــًدا  متمكن  شخص  حمد 
تعرفت  وأنا  آب كوميدي  الستاند  في 

كــثــيــًرا وتــواصــلــت معه  عليه وراقــبــتــه 
وهــــــو يــــقــــدم أفــــضــــل مـــــا لــــديــــه مــن 
ولكنه  اإلنــجــلــيــزيــة  بــالــلــغــة  إبـــداعـــات 
باللهجة  الحلقة  قــدم  عندما  أبهرنا 
ـــوب ســـاخـــر تــقــبــلــه  ـــأســـل ــيــة وب الــمــحــل
لحمد  ظهور  أول  هو  وهــذا  الجميع، 
الــعــمــاري فــي بــرنــامــج يــوتــيــوبــي وقــد 
من  كل  بإعجاب  حظي 

شاهده.
أنهم  الــعــلــي  وأضــــاف 
كـــتـــابـــة  بــــــصــــــدد  اآلن 
ـــقـــة الــــثــــانــــيــــة مــن  الـــحـــل
يعترف  ولكنه  البرنامج 
بــــأن لــديــهــم مــجــمــوعــة 
مـــــن الــــمــــعــــوقــــات الـــتـــي 
انـــتـــظـــام  دون  تــــحــــول 
مـــوعـــد صـــــدور الــحــلــقــة 
وأهـــــــمـــــــهـــــــا انـــــشـــــغـــــال 
ــعــمــل  مـــعـــظـــم فــــريــــق ال
بــــالــــدوام وكـــذلـــك عــدم 
وجـــــود مـــقـــر يــجــتــمــعــون فـــيـــه حــيــث 
أو  الــمــخــرج  يلتقون فــي مــنــزل  إنــهــم 
أحدهم أو في كافيهات للحديث عن 
العلي  وأشار جاسم  للعمل،  التحضير 
حققت  راس«  »كــلــمــة  حلقة  أن  إلــى 
من  أيــام  خــالل  عالية  مشاهدة  نسبة 
المشاهدين  عــدد  فــاق  حيث  عرضها 

85 ألًفا وآالف المعجبين الذين علقوا 
بعض  هــنــاك  أن  مــوضــًحــا  جميعهم 
سلبية  تعليقاتهم  جـــاءت  األشــخــاص 
عدد  قيام  هــو  صــدره  أثلج  مــا  ولكن 
من المشاهدين بالرد على القلة التي 
تقديره  عن  وأعرب  الحلقة،  انتقدت 
لجميع اآلراء واحترامه للجميع مؤكًدا 
أن برنامج »كلمة راس« ال ينال من 
بعينها  شخصيات  ينتقد  أو  أشخاص 
إنــمــا هــو بــرنــامــج ســاخــر يــقــدم رؤيــة 
ـــعـــدد مــن  مــجــمــوعــة مــــن الـــشـــبـــاب ل
الــقــضــايــا مـــن وجـــهـــة نــظــرهــم وقــد 
الــنــاس  شــاهــد »كــلــمــة راس« جــمــيــع 
من داخل قطر وخارجها ومن البدو 
والــحــضــر والــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن 
والــمــســلــمــيــن وغــيــر الــمــســلــمــيــن ولــم 
نعلم  ونــحــن  شــخــص،  نــتــعــرض ألي 
وندرك جيًدا حدود الحرية خصوًصا 
فــي ظــل حــكــومــتــنــا الــرشــيــدة بــقــيــادة 
حــضــرة صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 
الشيخ  الــوالــد  األمــيــر  السمو  وصــاحــب 
حمد بن خليفة آل ثاني ونحن تربينا 
وتعلمنا في مناخ تملؤه الحرية وعلى 
ـــهـــذا فــنــحــن  قــــول مـــا نـــريـــد قـــولـــه ول
النقد  نوجه  أن  نحاول  البرنامج  في 

لسلوك وليس ألشخاص.

البرنامج 
ال ينال من 

أشخاص 
أو ينتقد 

شخصيات 
بعينها

تربينا في 
مناخ تملؤه 

الحرية 
ونعرف 

حدودها 
وآدابها

شعار البرنامج نابع من رسم العقال المميز لزينا المحلي
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»أخالق الوزيرين«
في كتاب أخالق الوزيرين ألبي حيان التوحيدي الذي يُعتبر عند األدباء من عيون 

النثر العربي البديع يقول التوحيدي:
أمتعك اهلل بنعمته عليك، وتواّلك بحسن معونته لك، وألهمك حمده، وأوزعك 
رأفته،  إليك  وأوصــل  وعافيته،  عفوه  وألبسك  وتوفيقه،  صنعه  ومنحك  شكره، 
وصرف رغبتك إلى ما خلص عندك نفعه عاجالً، وحلَّت لك ثمرته آجالً، وعرفك 
ما في الغيبة والفرة من الُهجنة والشناعة، وما في إظهار العيب والتنديد من العار 
والتباعة، ومــا في اإلعـــراض عن أعــراض الناس من السالمة والــفــائــدة، ومــا في 
مباقاتهم ومقاربتهم والتوقير لهم من الراحة والعائدة، حتى ال تأتي ما تأتي إاّل 
وأنت واثق بعاقبته ومرجوعه، وال تدع ما تدع إال وأنت محسوم الطمع من خيره 
ومــردوده، وحتى ال تتكلف إال ما في ُوسعك وطاقتك، وال تُكّلف أحــًدا إال ما له 
طريق إلى طاعتك وإجابتك، وعنده الحجة القوية في تقديم أمرك، والتلِوّي فيما 
يتحّمله لك ويتوّخى فيه مسّرتك، ويقصد به َجَذلك وغبطتك، ويصير بالصبر 
عليه من أوليائك وشيعتك، وال يخرج معه إلى محاّدتك ومخالفتك، آلمر يُعوز، 
وحادث يعرض، وعطٍن يضيق، وباٍل ينخزل، وطباٍع تخور، وحاسد يطعن، وعدّو 
بل  يتلجلج،  يتهانف، وصــدٍر يحرج، ولساٍن  يتعجرف، وسفيه  يعترض، وجاهٍل 
يتلقى أمرك بالقبول، وينشط لخدمتك بالتأميل ويرى أن ما يناله من رضاك فوق 
ما يبذل فيه جهده لك، وما يحرزه من ثوابك أضعاف ما يبرزه من كدحه عندك، 
وما ينجو به من عتبك واستزادتك يوفي على ما يتعلق بسعيه في مرادك، وما يعّز 
به الثاني من إحمادك أرّد عليه مما يذل به في األول من اقتراحك، وما يقوى به 
من اليقين والطمأنينة في كرامته عندك أكثر مما يضعف به من الترّنح والشك 
في بواره عليك. وهذا باب يرجع إلى معرفة األحوال إذا وردت مشتبهة مستبهمة، 
الّسالمة  المعرفة  هــذه  وثمرة  متوّضحة،  إذا صــدرت مستنيرة  األمــور  وعــواقــب 
في الدنيا والكرامة في اآلخرة، وبهذه المعرفة يصّح الصرف والموازنة، وتمييز 
ما اختُلف فيه مما اتُّفق عليه، وما ترّجح بين االختالف واالتفاق، ولم يقم عند 
االمتحان والنظر على ساق. وهذه حال ال تستفاد إال بقلة الرضا عن النفس، وترك 

الُهويني في التشاور والتخاير، وُمجانبة الِوكال كيف دار األمر وأين بلغت الغاية.
إذا نظرت إلى الدنيا وجدتها قائمة على هذه األركــان،   - حفظك اهلل   - وأنــت 
جاريًة على هذه األصول، ثابتة على هذه العادة، فكّل من كان نصيبه من الكيس 
والحزامة أكثر، كان قسطه من النفع والعائدة أوفر، وكل من كان حّظه من العقل 

والتأييد أنزر، كانت تجارته فيها أخسر، وعاقبته منها أعسر.
واألشــرار،  األخيار  بين  التفاوت  يقع  وبه  والمضار،  المنافع  الباب جماع  وهــذا 
وبين الّسفلة وذوي األقــدار، وهو باب ينتظم الّصدق والكذب في القول، والخير 
والشّر في الفعل، والحق والباطل في االعتقاد، والعدل والجور فيما عّم، واإلخالص 
واليقين فيما خّص، والراحة والسلوان فيما بان ووضح، والقناعة والصبر فيما نأى 
ونزح، ومتى تّمت هذه المعرفة، واستحكمت هذه البصيرة، كان اإلقدام على ثقٍة 
الغيب. وهــذه معاٍن من أبصرها نقدها، ومن  ول عن اطــالع على  بالظفر، والنُكّ
نقدها أخذ بها وأعطى، وكان فيها أنفذ من غيره وأمضى، وهناك يُحكم لبُعده 
بالَغْور، ولصدره بالسعة، ولصيته بالّطيرورة، ولطباعه بالكرم، ولخلقه بالسهولة 
ولعوده بالصالبة، ولنفسه بالُمداراة، ولوجهه بالّطالقة، ولبشاشته بالخالبة. ومتى 
عاشرت من هذا نعتُه وحديثُه نِعْمَت معه، وسلِْمَت عليه، وسِعدت به، وكُرمت 
ك من خاللته ومجاورته الغبطة به، والغنيمة بمكانه، وأّنى لك  لديه، وكان حُظّ
نيا،  بمن هذا وْصُفه وخبره، وَمن لك بالمرء الذي ال بَعَده، مع اضطراب دعائم الُدّ

وتساقط أركان الدين.

ــــُل.. ــــبُ ــــــــؤادي ُس يــــا َمـــــن لِـــــهـــــواُه فــــي ُف

ــــــُفّ َكـــيـــفـــمـــا يـــشـــتـــغـــُل.. ــــــِج ــــــــروى وتَ تَ

ـــــوْت وانــتــعــشــْت.. إن جـــاد بـِــوصـــلـِــِه ارت

ــــــــــــــُل.. أمـــــــا لِـــــــُفـــــــراِقـــــــِه يـــــِضـــــيـــــُق األََم

alasmai55@ محمد السادة

ـــُر.. ـــَم ـــَق ــــي ال ــــانِ ــــد ســــاَءلـَـــنِــــي عـــّمـــا أُع َق

ـــُل.. ـــوِن َدمـــــٌع َهـــِم ـــُي فـــانـــســـاَب مــــَن الـــُع

ـــاِن.. ـــن ـــعـــي بــــاحــــْت بِـــــُهـــــُمـــــوِم قـــلـــبِـــَي ال

ــــــُرّ َجــــــرى بـــيـــَن الـــــــورى يــنــتــِقــُل والــــــِسّ

alasmai55@ محمد السادة

ـــُه األمـــــانـــــي.. ـــــُحـــــِبّ تـــقـــَطـــُع ووعــــــــُد ال

ــــالء.. ــــب ال ــــــوَد ســــــوى  ــــــوُع ال يــــوفــــي  وال 

danyalyoon@ الـــصـــديـــقـــي  عـــمـــر 

يـــــغـــــاُر.. ـــــــــــــَرْت  ُذِك إن  لـــلـــصـــبـــح  ومــــــا 

ـــــهـــــاُر.. ــــي الـــــّن ــــأت ــــطــــلُــــُع شــــمــــُســــُه ي فــــتَ

danyalyoon@ عمر الصديقي

من ذخائر األدب العربي

مساجلة 
على تويتر

الشعر النبطي العـامي
في  القطريين  إن  حيث  القطري  العامي  الشعر  في  كبيًرا  تأثيًرا  للبيئة  إن 

البيئتين  هاتين  بين  الفاصل  يكن  ولــم  بحر  وأهــل  بــداوة  أهــل  كــان  الماضي 

فكان  متداخلتين  متمازجتين  البيئتان  كانت  بل  االنفصال  كل  منفصالً  حــاّداً 

اللؤلؤ  الغوص والبحث عن  البحر ويُشاركون في مواسم  البادية يرتادون  أهل 

فإّن  وكذلك  وأشعارهم  ولهجاتهم  وأطباعهم  البحر  أهل  بأشعار  ويتأثرون 

العشب  أمــاكــن  فــي  ويُقيمون  الــبــّر  يــرتــادون  الــغــوص  مــواســم  بعد  البحر  أهــل 

بأشعار  ويتأثرون  الصيد  وكالب  بالصقور  ويقنصون  أغنامهم  يرعون  والكأل 

البادية ولهجاتهم وأطباعهم يجمعهم في ذلك دينهم اإلسالمي ولغتهم  أهل 

القطرية. الجزيرة  وإقليمهم شبه  العربية 

وقـــواٍف  أبــيــات  مــن  يجمعهم  لــمــا  متمازجين  كــانــوا  منهم  الــشــعــراء  أّن  إاّل 

بالمدح  القصائد  يتبادلون  وأحزانهم،  أفراحهم  في  الشعر  يتبادلون  تجعلهم 

والرثاء والوصف وحتى في الهجاء إال أنه قليل.

إن ذلك يعني أن الشعراء يتأثرون ويؤثرون في بعضهم بعًضا فنجد بعض 

تقلد  النادرة  واألوزان  الخيالية  الصور  من  الجديد  على  تحتوي  التي  القصائد 

من  يُقلدون  ما  على  بصماتهم  يضعون  أنهم  إاّل  الشعراء  من  الكثير  قبل  من 

قصائد .. يقول الشاعر محمد بن عبد الوهاب الفيحاني:

بكينا.. ارسوم منزلهم  وعند  شبعنا من عناهم وارتوينا..  

المانع: الشاعر صالح بن سليمان  ويقول 

عــــيونا.. له  تجـــــف  ال  كــــــئيب  أال هل للمعذب من معـينا..      

الحــــزينا.. القلب  دمعة  يهّيج  وحزن ال انقضا له ودمــــٍع..     

األلفاظ  واستخدام  والقافية  الــوزن  في  القصيدتين  في  التشابه  نجد  هنا، 

الثانية قالها  النسيب والقصيدة  األولى في مجال  القصيدة  أن  إاّل  والمرادفات 

البحر: الشاعر يصف أهوال 

يقول الشاعر محمد بن علي المال الكبيسي :

ابا اكــــتب ما بدا لي من كالمي وقّرب لي دواة وطلح وشامي..     

من الفيروز في سوق المسامي واغـــــال..      الياقـــــوت  كــّنها  أبيات 

الوشـــــــامي قــــــافـــــي  قــــيلت  وال  مـعـــنى..          بغـــــــير  تقال  ما  أبياْت 

وكبدي عن لذيذ القوت صامي لوجـــان دمعي..      بكيت وحّرقت 

تنامي ما  عيني  الجـــــفــن  سهير  الليالي..      الّنفس من ضيم  زعول 

تضامي ما  ربعــــــهـم  واســـــــالف  كــرام..      ورجاٍل  فحـــول  بكــــــــيت 

ويقول الشاعر راشد بن علي المحري المهندي:

ومن يبتدي باسمه ينال المرامي ابدي بذكر اهلل أول كالمي..     

فرد صمد محصي جميع األنامي االكوان..      الشان عّمار  عـــظيم  حيثه 

الملك والّتدبير في جملة المال..     وبقدرته يحـــــيي رميم العظــامي له 

في الدين والّدنيا وحسن الختامي التوفيق في كل مطلبي..  منه ارتجي 

مبدعون عالميون

ليو تولستوي 
من عمالقة الروائيين الروس ومن أعمدة األدب الروسي في القرن التاسع عشر 
والبعض يُعّدونه من أعظم الروائيين على اإلطالق، وكان ليو تولستوي روائًيّا ومصلًحا 
ا وداعية سالم ومفكًرا أخالقًيّا وعضًوا مؤثًرا في أسرة تولستوي. أشهر أعماله  اجتماعًيّ
روايتي »الحرب والسالم« و«أنا كارنينا« وهما يترّبعان على قّمة األدب الواقعي، فهما 
الكاتب  أضمر  لقد  الزمنّية.  الحقبة  تلك  في  الروسّية  للحياة  واقعّية  صــورة  يُعطيان 
الروسي احتراًما خاّصاً لألدب العربي، والثقافة العربّية، واألدب الشعبي العربي. فعرف 
السحري«. وقرأ  الدين والمصباح  العربّية منذ طفولته. عرف حكاية »عالء  الحكايات 
»ألف ليلة وليلة«، وعرف حكاية »علي بابا واألربعون حرامي«، وحكاية »قمر الزمان 

بين الملك شهرمان«، ولقد ذكر هاتين الحكايتين ضمن قائمة الحكايات.

من التراث الشعري القطري

التراث الشعري في قطر زاخر بالقصائد الجميلة التي 

ومنهم  الشعرية  األغـــراض  جميع  الــشــعــراء  فيها  تــنــاول 

شعره  الــذي  الــســادة  العبدالقادر  أحمد  بــن  علي  الشاعر 

الشعراء، من  بين  بــارزة  احتل مكانة  وقــد  جــزل عميق 

شعره: 

حـــّل الـــفـــراق وحــــّل بـــي الــهــم والــشــيــن..

ــيــل.. ودمـــــــوع عــيــنــي فـــــوق خـــــدي هــمــال

ـــقـــلـــب كـــّنـــه فـــــوق حــــد الـــســـكـــاكـــيـــن.. وال

ــــصــــح وتــــعــــذيــــل.. مـــــا فـــــــاد بـــــه لـــــــوم ون

ـــْر والـــمـــّر فــرقــا الــولــيــفــيــن.. ـــبِ مــثــل الـــَصّ

ــــيــــل.. ـــــه غــــراب ــــــــــَذٍة ب ـــــه ل ـــــو ب ـــــحـــــب ل وال

لــــي ويـــــن.. الــــِحــــب  بــــس ذا  إن قـــيـــل مــــا 

مــــــا تـــــشـــــوف حـــــالـــــك صــــيــــر نـــــِحـــــيـــــْل..

ـــــّت حــــســــادك وكـــــل الـــمـــعـــاديـــن.. واشـــــَم

عــــزى لــمــن مــثــلــك بــــذا الـــحـــال عـــّزيـــْل..

ــــب الــــعــــّذال فـــي الـــلـــوم مـــا لــيــن.. لـــو َطــــنَّ

الـــــعـــــواذيـــــل.. لــــقــــول  اســــمــــع  حــــاشــــا وال 

تشين.. وال  اقصر  فضلك  من  عاذلي  يا 

ســمــعــي فـــال يــصــغــي لــقــولــك وال يــمــيــل..

بــــي حــــب مـــعـــســـول الـــلـــمـــا والـــشـــفـــاتـــيـــن..

الـــــلـــــي فـــــراقـــــه ثـــــــــّول الــــقــــلــــب تــــثــــويــــل..

مـــوقـــيـــن.. ــــّدمــــع  ال وقـــــــّرح  الـــقـــلـــب ذاب 

ــــوع الـــغـــرابـــيـــل.. ــــاح وذقـــــت ن ــــبــــْر ب والــــَصّ

لي وين باحمل هجر االحباب لي وين..

كـــم ذا تــحــّمــْل مـــن غــثــا الــبــيــن وآشـــيـــل..

ولـــبـــســـت ثـــــوب الـــحـــب امـــفـــّصـــٍل زيـــــن..

مــــن دارتـــــــه مـــنـــســـوج بـــالـــشـــوق لـــلـــّذيـــل..

بــــيــــن.. مـــــا  الــــّنــــظــــيــــريــــن  نـــــــور  ـــــا  ي وان 

حــّمــلــتِــنــي فــي الــحــب مــا يــعــضــل الــفــيــل..

تــكــفــيــن.. الـــّرعـــابـــيـــب  مــنــيــتــي دون  يــــا 

ال تــجــعــلــي حـــّظـــي مـــن الـــوصـــل تــعــلــيــل..

انــــتــــي بـــحـــالـــي يــــــوم الـــــفـــــراق تــــدريــــن..

ـــوم فـــي الــلــيــل.. ـــّن ــــي هــجــرت الـــــزاد وال إّن

المسلمين.. بــذبــح  لــك  افــتــى  قــولــي مــن 

الــــغــــي تــحــلــيــل.. ـــة هــــل  بـــســـّن أم ريــــتــــي 

قـــولـــة مــســيــكــيــن.. ـــي ذبــحــنــي زود  ـــل وال

ــــه مـــــا تــــصــــّفــــي مـــثـــاقـــيـــل.. امـــــنـــــان حــــّب

لــي مــن طــريــتــه شــب بــالــجــوف نــاريــن..

ـــــــار هــــجــــرانــــه الـــــويـــــل.. ـــــغـــــرام ون نــــــار ال

مـــالـــي عـــلـــى فــــرقــــاه ِخــــلــــٍق وال ِجـــيـــن..

دايــــــن ودمــــعــــي فـــــوق خـــّديـــنـــي يــســيــل..

ذقــــت الــــّنــــوى والـــبـــيـــن يـــا فـــــارج الــبــيــن..

ـــيـــل.. ـــب دّكـــــــت بــــه هــــمــــوم وبـــالب ـــقـــل وال

الـــيـــوم عـــنـــدي دون مـــا شـــوفـــه ســنــيــن..

لـــيـــل.. يــــــوم أو  ـــهـــا  وســـنـــيـــن وصــــلــــه كـــّن

ـــســـيـــت كـــــل الـــمـــحـــبـــيـــن.. قـــــّربـــــت لـــــه ون

ـــه صـــــاب قــلــبــي والويـــــــل.. وغــــّربــــت عـــّن

والــزيــن.. الحسن  بــه  كــّمــل  مــن  سبحان 

ــــه مـــهـــابـــيـــل.. ــــهــــوى ب وادعــــــــى قــــلــــوب ال

زيـــــن الـــمـــحـــّيـــا صـــافـــي الـــخـــد والـــعـــيـــن..

عـــيـــن الـــــّدمـــــاة الـــلـــي تــــــرّب الــمــســايــيــل..

هــو يــــدري اّنــــي فــيــه مــجــروح وطــعــيــن..

ــيــٍب وهــــل ال لـــي مــعــيــن.. هـــل ال لـــي مــثِ

مـــحـــٍد يـــســـاعـــد اهـــــل الـــصـــبـــر والـــحـــيـــل..

لــي مــن ضــوانــي الــلــيــل والــنــاس غــافــيــن..

ـــشـــي الـــتـــمـــاثـــيـــل.. ســـهـــرت لــيــلــي فـــيـــه أن

وصـــالة رّبـــي مــا حــدى العيس حــاديــن..

وليٍل أرقت
قصيدة

محمد الســـادة

ــجــُم كــــاَن ُمــصــاِحــبــي.. ــنَّ ــٍل أَِرقـــــُت ال ــي ول

ــــِب.. ــــــاٌع َشــــكــــى لــــلــــَخــــرائِ ــــــَي َســــــَجّ كــــــأَنِّ

نُــــُجــــوُمــــُه.. ـــــالُم  الـــــَظّ ذا  بَـــِطـــيـــئـــاً  يَــــــــُدُبّ 

ـــــُدّ ألَطــــــــــواِد الــــَفــــال كــــالــــَمــــضــــاِرِب.. ـــــَش تُ

ــــُب َفــجــَرُه.. وحــيــَن نَــَظــرُت الــَوقــَت أَرُق

ـــَر بـــالـــّســـاعـــاِت َســـيـــُر الـــَعـــقـــاِرِب.. ـــَحـــَجّ تَ

ــهــا.. ــُسّ ال ــــــزاُن فــــوَق ُذرى  ـــَي األَح نِ ـــُجـــُرّ تَ

وتـــتـــُرُكـــنِـــي أَهـــــوي بِـــَخـــيـــِط الـــَعـــنـــاِكـــِب..

جى.. الُدّ الَهُمّ ِفي غاِسِق  يُضاِجُع ِفكِري 

ـــــواِكـــــِب.. الـــــنَّ الـــــُهـــــُمـــــوِم  آالُف  ــــُد  ــــولَ فــــتُ

الَقلِب والحشا.. ِفــي  الــَوجــِد  أَنِــيــُن  يَــضــُجّ 

ــِب.. ــحــائِ ويــهــطــُل َدمــــُع الــَعــيــِن ِمــثــُل الــَسّ

تَــُطــوُف ُرؤى الــمــاِضــي كــــأََنّ َرِجــيــَعــهــا..

ونــــــــاِحــــــــِب.. لــــــلــــــُفــــــؤاِد  الٍح  ــــــَد  تَــــــَجــــــَسّ

لـَــَحـــْت.. إِْن  ــفــِس  بــالــنَّ الـــّلـــوُم  ذا  ــي  ــلُــنِ ــلِّ ــَع يُ

ــــوُد أَســــــًى ولِـــلـــِفـــعـــِل نـــــــاِدِب.. ــــُع ــــُد يَ ــــْع وبَ

ـــــهـــــا.. ـــــــرَح أيـــــــاٍم َخــــلَــــْت ِخــــْلــــُت أَنَّ أيـــــا َف

الــَجــِوّ الِعــِب.. ِفــي  تَـــُدوُم َمَضْت كالبَرِق 

ـــلـــَب نــــاِدمــــاً.. ــــَفــــِت األَحــــــــزاَن والـــَق وَخــــلَّ

ونـَـفــســاً بـِـهــا الــَحــَســراُت بــالــّدمــِع ســاِكــِب..

ـــَي الِعــــجــــاً.. ـــَقـــلـــبِ ــــــدُر مـــا يُـــطـــِفـــي بِ ــــا بَ أي

ـــُة آيِــــــِب.. ـــَع ويــــا لَـــيـــُل َهـــــْل لــلــَفــجــِر َطـــل

ـــرؤى.. أطـــَلّ ِمـــَن اإلظــــالِم َطــيــٌف ِمـــَن ال

ــــُطــــوُف بِــَجــفــنِــي ِخـــلـــَســـًة َكــــُمــــراِقــــِب.. يَ

ــلــُب الـــُمـــَعـــَذُب وارتـَـــــوى.. ــَق لـَـــُه أَشــــــَرَق ال

ـــــِذيـــــِذ الـــــَمـــــشـــــاِرِب.. بِـــَمـــنـــَهـــِل ُرؤيــــــــــاُه لَ

ـــقـــُت خـــيـــالـَــُه.. ـــنَ فــأســبَــلــُت َدمـــِعـــي واعـــتَ

ــــــوُه ُعـــــمـــــراً آفـــــــاًل كــــالــــمــــغــــاِرِب.. ألَشــــــُك

ــهــى.. بِــعــقــلـِـَي والــنُّ ـــْد أَوَدى  َق ــــُس  ـــِه األُن بِ

ــــي.. ــــبِ وأَْســـــــَفـــــــَرِت األحـــــــــالُم ُكـــــــَلّ َجــــونِ

ـــوُق والــَعــنــا.. ـــَف َقــلــبِــي الـــَوجـــُد والـــَشّ وَغـــلَّ

الَمطالِِب.. َعــذُب  يَــحــُدوُه  الُمنى  وَركــُب 

َفــأَْســَرَفــِت النَّفُس الــَغــريــَرُة ِفــي الــَهــوى..

ـــْد َضــــَلّ قـــاِربِـــي.. ـــي ِســنــِة األَوهـــــاِم َق وِف

َق نــــاِدمــــاً.. ـــــَمـــــَزّ وِحــــيــــَن َوعـــــى َقـــلـــبِـــي تَ

ـــواِحـــِب.. ـــــــَل ُحـــزنـــاً لـِــلـــُجـــُفـــوِن الـــَشّ وأَرَس

ـــداَمـــِة واألَســــــى.. ـــــــوٌع بِـــالـــنَّ ـــْت ُدُم َفـــســـالَ

ـــِب.. ــيــنــاِن ِمــــْن ُحــــزِن ثـــائِ َحـــْت الــَع ـــَرّ ـــَق تَ

ـــْم.. ـــلُ ـــِمـــيـــُر َفـــال تَ ـــيـــُف الـــَسّ َفــيــا أَيـــهـــا الـــَطّ

الَعواِقِب.. َخــوَف  الَمهُموِم  على  وأَشــِفــْق 

جــــا.. أَيـــــا حــــائـِـــَر األفــــكــــاِر يـــا ســــائـِـــَل الــــَرّ

ْد وقـــــاِرِب.. ــْط وَســـــِدّ ــقــنَ تَ الـــَيـــأَس ال  َدِع 

ــــــي الــــّلــــيــــِل فـــاســـُجـــد لِــــإلــــِه فــــإّنــــُه.. وِف

ـــــــــِة تــــــائِــــــِب.. ـــــــــَزلَّ ــــــــاٌر لِ ـــــــٌم وَغــــــــّف ـــــــي َرِح

ــنــا.. ــيــُع وصـــــِلّ عــلــى الـــُمـــخـــتـــاِر َفـــهـــو َشــِف

ـــِب.. ـــجـــائِ ـــُل ِفـــيـــه ُحـــبـــُل الـــنَّ ـــَطّ ـــَع ــــَيــــوٍم تَ بِ
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هو فنان ذو فكر، من الذين 
يُــجــيــدون فـــن الــفــلــســفــة وعــلــم 
كشاعر  أدواتــــه  يمتلك  الــكــالم، 
طريقته  وفي  تشكيلي  وكفنان 
الجلسة  الـــحـــيـــاة...  لــعــيــش هـــذه 
مـــعـــه تـــثـــري الـــعـــقـــل والــــــــروح. 
حــــاولــــنــــا خــــــالل هــــــذا الــــحــــوار 
الـــخـــاطـــف اســتــكــشــاف األوجــــه 
الــثــرّيــة  لشخصيته  الـــُمـــتـــعـــّددة 

فإلى نصه:
يقول األستاذ المولوي : بدأت 
قـــصـــتـــي مـــــع الــــفــــن مـــــن خـــالل 
مــــــدرس مـــصـــري كـــــان يــــدرس 
ــتــشــكــيــلــي مــــع الــمــمــثــل  الــــفــــن ال
الــمــعــروف كــمــال الــشــنــاوي في 
ـــى الــدوحــة  مــصــر، جـــــاءوا بـــه إل
يختلف  كــــان  فــنــه   ،1959 عــــام 
تماًما عني في الرسم، لكنه كان 
عندما  عجيب،  بشكل  يُشجعني 
انتقلت إلى اإلعدادية انتقل معي 
إلــــى نــفــس الـــمـــدرســـة، وعــنــدمــا 
انتقلت إلى الثانوية انتقل أيًضا - 
الوحيدة في ذلك الحين  وكانت 
تــخــّرجــت عـــام 1969 من  ثــم   -
الطب  لدراسة  وذهبت  الثانوية، 
في أمريكا، فتّم تعيينه في ذلك 
فنية،  تربية  أول  كمفتش  العام 
أن في  إال  شــّجــعــنــي.  مـــن  وهــــو 
ــا منذ  شــخــصــيــتــي فـــضـــواًل رهــيــبً
العامل  أعتبره  الطفولة، وهو ما 
الــتــنــّوع الــذي  األّول فــي مــوضــوع 
يرجع سببه أني لم أكن أحب أن 
أعيش حياة نمطّية، وكــان ال بّد 
أن أقتنع بكل شيء قبل أن أقوم 

»لماذا  أســأل  كنت  ودائًما  به، 
أن  أريــــد  أراه  فـــأي شـــيء  ال« 
أعــرفــه حــتــى عــمــقــه، وهــنــاك 
ــة  بـــعـــض الـــــمـــــدارس الــشــرقــّي
الــهــنــديــة الــقــديــمــة تــقــول إن 
الـــــــروح ربـــمـــا كـــانـــت قــديــمــة 

واكتسبت هذه األشياء في 
حيوات أخــرى، فمثالً 

لماذا قّدم مودزارت 
ســيــمــفــونــيــة  أول 

لــــــــــه فــــــــــي ســــن 
الخامسة؟!

وعــــنــــدمــــا 
ســألــتــه عن 
الـــــتـــــوّجـــــه 

لــــلــــطــــب 
ـــــــعـــــــد  ب

الفنّية  الــمــواهــب  هـــذه  اكــتــشــاف 
ــــة مـــنـــذ ســــن مــبــكــرة  ــــداعــــّي واإلب
أشياء  كلها  ألنها  قــال:  نفسه  في 
ـــســـان، حــيــث تعمقت  اإلن تــخــّص 
في دراسة علم المخ، وخصوًصا 
وبعد  خــالل  الكمية«  »الــفــيــزيــاء 

الفضول  سببه  فالتنّوع  الدراسة، 
فــي كــل شـــيء، حــيــث كــنــت أريــد 
أن أعــرف كل شــيء، وهنا أشّبه 
األسفنجة  كــمــا  األولــــى  مــراحــلــي 
معلومة  كل  تمتص  التي  الجافة 
وخــاطــرة وكــل شـــيء. حتى أّول 
كــانــت في  للتلحين  لــي  مــحــاولــة 
الــصــف الــثــالــث االبـــتـــدائـــي وكـــان 
قصيدة  لّحنت  سنوات   9 عمري 
عن فلسطين من خالل الضرب 
عـــلـــى خـــشـــب الــــطــــاولــــة بــلــحــن 
خـــلـــيـــجـــي خـــــــالل الـــفـــســـحـــة، 
وعندما انتقلت إلى الثانوية 
وكــان عمري 11 عاًما 
بدأت أسئلة الوجود 
تــمــتــلــكــنــي، من 
ــــيــــت؟  أيــــــــن أت
من أنا ؟ إلى 
أين أذهب؟ 
مـــــــــــا هــــي 
الـــــــــــروح؟ 
فــــــــــــأول 
مــــــــــــالذ 
لـــجـــأت 
ــــــه  ــــــي إل
هـــــــــــــــو 
عــــــلــــــم 

الــنــفــس، وكـــنـــا مــحــظــوظــيــن في 
قطر خــالل هــذا الــوقــت بــأن دار 
يجلبان  كانا  العروبة  ودار  الكتب 

من  مترجمة  كتبًا 
مــــصــــر ولــــبــــنــــان، 
ــفــرويــد  فــــقــــرأت ل
وإدلــــــــــــــر وكـــــــــارل 
يـــونـــغ وأنــــــا طــفــل، 
قــــــــــــــرأت كـــــثـــــيـــــًرا 
ألعــــــــــرف الـــنـــفـــس 
ــــة خــــالل  الــــبــــشــــرّي
ثـــــــــالث ســــــنــــــوات، 
علم  يسعفني  ولــم 
فانتقلت  الــنــفــس، 
إلــــى الــفــلــســفــة مع 
دخــــولــــي الــثــانــويــة 
ـــعـــامـــة، وقـــــرأت  ال
وقــــــــــــــــــــــــرأت مــــن 
كانتي  إلـــى  نــيــتــشــة 
إلـــى ديـــكـــارت إلــى 
ديــــــفــــــيــــــد هـــــيـــــوم 
وحــــــــتــــــــى جـــــــــورج 
القرن  بيركلي في 
الــثــامــن عــشــر ولــم 

انــتــقــلــت  إلـــــى أن  أيـــــًضـــــا،  أصـــــل 
ألمــريــكــا لــدراســة الــطــب، وأثــنــاء 
أن  عليك  الطبي  اإلعـــداد  دراســـة 

في  تدريبّية  دورات  ثــالث  تأخذ 
فــي  دورة  وأخـــــــذت  الـــفـــيـــزيـــاء، 
الــذرات  لتعرف  المحاليل  تحليل 
الــمــوجــودة فــي أي 
مـــحـــلـــول، وهــــو ما 
الخيط  بداية  شكل 
ـــــــــى الــــحــــقــــائــــق،  إل
فـــعـــنـــدمـــا درســـــت 
المتقّدمة  الفيزياء 
فــــــي مـــوضـــوعـــيـــن 
مــــــحــــــّدديــــــن هـــمـــا 
ــــــاء  ـــــــم فــــــيــــــزي عـــــــل
الــــــذرة، والــنــظــريــة 
ألينشتاين،  النسبية 
ــــمــــّرت مــعــي  واســــت
ودخـــــــــــــلـــــــــــــت فـــــي 
هـــــــذه الــــــدراســــــات 
بـــــعـــــمـــــق، وعـــــــدت 
إلـــــى قـــطـــر ألعــمــل 
فـــــي الــــحــــكــــومــــة 7 
ســـــنـــــوات، والـــبـــنـــك 
التجاري، وشركات 
وأسست  الــمــنــاعــي، 
الــــــهــــــالل األحــــمــــر 
 ...  1978 عــــــام  فـــــي  الــــقــــطــــري 
بــقــيــت األســئــلــة، إلـــى عـــام 1991 
أخــــيــــًرا وجـــــدت اإلجــــابــــة لــكــافــة 

حرقتني  طالما  التي  الــتــســاؤالت 
طوال عمري في خالل ثواٍن من 
خالل تجربة - اكتشفت بعد ذلك 
التجلي أو »نيرفانا«-  أنها تسمى 
إليها  تصل  لــن  الحقيقة  أن  هــي 
بــالــعــقــل - وهـــو مــا يــتــعــارض مع 
مـــا قــدمــه ابــــن رشــــد والـــفـــارابـــي 
- وإنـــمـــا فــقــط بــمــلــكــات أخـــرى 
ســــواء هــي الــحــدس أو الــقــلــب أو 
غيرها، ابن رشد عندما لوى عنق 
المنطق والفلسفة على أساس أن 
»تــتــوافــق« مــع الــديــن لــم ينجح، 
والدين  الفلسفة  أن  وجــدت  فقد 
يختلطان  والـــزيـــت ال  الــمــاء  كــمــا 
الــكــون غير  تـــحـــاول، ألن  مــهــمــا 
عقالني أبًدا، وليس له أي عالقة 
في  اكتشفته  مــا  وهــــذا  بــالــعــقــل، 
 Quantum الكمومية  الــفــيــزيــاء 
physics. وقبل أن يسترسل في 
شرح التفاصيل ولماذا الكون غير 
كل  انعكس  كيف  سألته  عقالني، 
اإلداريــة  ذلك على مسيرته سواء 
أو الفنية فقال إنه من المهم جًدا 
أن يكون الفنان بدون ذاكرة وإال 
روح  فيه  طالما  نفسه،  ســيــكــّرر 
وال  تعتق  ال  الــتــي  منفوخة  اإللـــه 
النهر  مثل  تتدفق  ولكنها  تنضب 

الجاري، موضًحا أنه لم يأخذ أي 
إطالًقا،  الفن  في  تدريبّية  دورة 
وأن دراستة وحياته العملّية ليس 

لـــهـــا أيــــــة عـــالقـــة 
بالرسم - بالرغم 
أنــــي تــفــرغــت 11 
ســــنــــة فــــــي دبــــي 
وكـــــــنـــــــت أعــــيــــش 
مـــن رســمــي - إال 
هــو  ـــيـــر  ـــأث ـــت ال أن 
تنطلق  أنــــك  فـــي 
وتــــتــــحــــّرر، وفـــي 
ــــــوقــــــت  ــــــفــــــس ال ن
يــجــوز  شـــــيء  أي 
حــــــــــدوثــــــــــه بــــعــــد 
في  فالفن  ذلـــك، 
رأيــــــي الــشــخــصــي 
هـــــو تـــعـــبـــيـــر عــن 
وهدفه  الــجــمــال، 
هــو نــشــر الــجــمــال 
ـــــــــكـــــــــون.  فـــــــــــي ال
ســــــــــــــــواء جـــــمـــــال 
األذن  أو  الــعــيــن، 
ـــمـــوســـيـــقـــى،أو  ـــل ل
جــــــمــــــال لـــلـــعـــقـــل 

وجـــــمـــــال األخــــــــــالق، فــــاألخــــالق 
فضائل.

وقال رًدا على السؤال التقليدي 

أيــهــمــا أقـــرب الــمــجــال الــطــبــي أم 

الطبي  بالمجال  عمل  إنــه  الفني: 

لـــــســـــنـــــوات عــــديــــدة 

اإلداري  ـــب  ـــجـــان وال

مـــنـــه تــــحــــديــــًدا، إن 

األقــــــــــــرب لــــلــــمــــزاج 

يـــكـــون فــــي وقــتــهــا، 

فــــــــفــــــــي ســــــــنــــــــوات 

كـــــان هـــــذا الــمــجــال 

يــــســــتــــهــــويــــنــــي، أمــــا 

فـــــي هـــــــذه الـــفـــتـــرة 

أرجـــع  أن  فــمــزاجــي 

ألمــــــور أخــــــــرى، أو 

ربــمــا طــريــق جــديــد 

في حياتي لم أسلكه 

فـــــــي عــــــمــــــري مـــن 

قبل. وأوضــح أنــه ال 

يُــمــارس الــرســم ألن 

الرسم  أدوات  كافة 

ـــــت مـــوجـــودة  مـــا زال

يــديــه  الــقــديــم إال أن  الــبــيــت  فـــي 

»تــحــكــانــه« تــشــوًقــا لــلــعــودة إلــى 

المرسم.

الفضول .. وراء التنوع في حياتي العملية والفنية
الفنان عبدالواحد المولوي :

الفن هو 
تعبير عن 
الجمال .. 
وأتشوق 
للعودة 
للرسم

أقدمت على 
أول محاولة 

تلحينية 
وعمري

9 سنوات

    الدوحة-البيرق: 

 »المأثورات الشعبية«
الكتاب  والتراث،  والفنون  الثقافة  وزارة  عن  صدر 
السادس، ضمن سلسلة كتاب »المأثورات الشعبية«، 
الشعبية«  »الـــمـــأثـــورات  تــتــرافــق مـــع مــجــلــة  والـــتـــي 
األول  القسم  قسمين،  من  كتاب  وهــذا  )الفصلية(، 
يُــْعــنَــى بــالــثــقــافــة الــمــاديــة فـــي تــجــربــة الــمــأثــورات 
الــمــاديــة  الــثــقــافــة  الشعبية، ويــتــســاءل حـــول مــاهــيــة 
الثقافة  بــيــن  الــعــالقــة  ويــنــاقــش  عــلــمــي،  كمصطلح 
الــتــطــورات  الــمــاديــة والتنمية االقــتــصــاديــة فــي ظــل 
التي طرأت على التراث المادي العربي بوجه عام، 
والتطورات التي حدثت في التراث المادي الخليجي 
بــوجــه خــــاص؛ نـــظـــًرا لــعــوامــل الــتــغــّيــر الــمــخــتــلــفــة، 
ويقترح بعض البرامج لحماية هذا التراث المادي، 

ـــة الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــيـــه؛  ـــفـــي وكـــي
لــيــصــبــح مــــصــــدًرا يــســتــلــهــم منه 
الكثير  والمخططون  الــدارســون 
مـــن روحـــــه؛ فــيــتــواصــل وجــــوده 
وإســـهـــامـــاتـــه فـــي خــلــق نــــوع من 
الـــوحـــدة والــتــجــانــس فــي مالمح 
على  ليعينها  الــمــاديــة؛  المجتمع 

المتميز.  بوجودها  ويشعرها  التحديات،  مواجهة 
معمقة؛  منهجية  نقاًطا  فيقدم  الثاني،  القسم  أمــا 
لتحديد مفهوم الموسيقى الشعبية وخصائصها في 
تتعلق  وأفــكــاًرا  العربية،  والجزيرة  الخليج  منطقة 
الموسيقية،  المواد  وتوثيق  الميدانية،  بالمسوحات 
)عزف،  الشعبية  الموسيقية  بالمادة  عالقة  له  وما 
اإلعـــداد  كيفية  عــن  يتساءل  كما  وغــنــاء، ورقـــص(، 
منظور  من  الميدانيين،  للجامعين  والفني  العلمي 
يرى أن جمع المادة العلمية في تخصص المأثورات 
القسم من  الشعبية علم وخبرة وفن. وينتهي هذا 

البحرية  »األغنية  بعنوان  ميدانية  بدراسة  الكتاب 
الكويتية.. أصولها الموسيقية وخصائصها اللحنية«؛ 
ــا مــن الــتــراث  كـــون مـــأثـــورات الــبــحــر جــــزًءا أســاســًيّ
العربية.  الخليج  منطقة  في  الــمــادي  غير  الثقافي 
وزارة  فــي  الــتــراث  إدارة  تستكمل  الــكــتــاب،  وبــهــذا 
إلعادة  دعوتها  القطرية،  والتراث  والفنون  الثقافة 
النظر في اإلنتاج العلمي لجيل الستينيات، بوصفها 
العالمية في  بــالــتــطــورات  ــَحــاق  ــلِّ ال لــمــحــاولــة  بــدايــة 
نظريًّا  العربية،  الشعبية  الــمــأثــورات  دراســة  مجال 
ــا.. لقد خرجت مناهج جــديــدة مــن رحم  ومــيــدانــًيّ

تحوالت عالمية كبرى، وعادت إلى حلقات البحث 
تصورات، كّنا تصورنا أّنها دخلت التاريخ األكاديمي 
الوظيفية  البنائية  الــنــظــريــة  عـــودة  مــثــل  الــعــالــمــي، 
وأيًضا  األمريكية،  الجامعات  الضوء في  دوائــر  إلى 
المراجعات التي ال تنتهي حول مفهوم اإلثنوجرافيا 
العديد  إلى ظهور  باإلضافة  الفرنسية،  البحوث  في 
من االصطالحات المعنية بحماية الملكية الفكرية 
واتفاقية  )وايــبــو(،  التقليدية  التعبيرات  مجال  في 
صون التراث الثقافي غير المادي )اليونسكو 2003(، 
وغير ذلك من مستجدات محلية وإقليمية ودولية.

أبيات شعرية

بـــــــــيـــــــــدقـــــــــنـــــــــي الـــــــــســـــــــلـــــــــطـــــــــاْن

فـــــي حــــــــرٍب ال أفــقــهــهــا جــــنــــديــــاً 

ألدافَع عن رقعِة شطرنٍج -ال أدري-

ــلـــــبــْة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حـــ أْم  ــٍن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وطـــ أم 

ــــــــهــــــــذا أعـــــــلـــــــنـــــــُت الـــــعـــــصـــــيـــــاْن ول
عدنان الصائغ

إصدارات   جديدة

صدر حديثًا

الوجـه اآلخر

ڈ  من لوحات المولويڈ  صانع البشت عبدالواحد المولوي

ضيف عددنا اليوم له العديد من األوجه - بالمعنى 
فهو شاعر، تشكيلي، مسرحي، متذّوق   - اإليجابي 
نظرته  ل��ه  وفيلسوف،  خ��ي��اط..  ن��ج��ار،  للموسيقى، 
الخاّصة في الحياة، الموت، في الواقع، في المطلق، 
والمادة،  الروح  ُيحّدثك بطاقة عن  اإلنسان،  وفي 
النفس والجسد، اإلنسان والطبيعة، العقل والعواطف، 

والكثير من الثنائيات التي تمّس الجميع.
تشكيلّية  لوحة  أّول  صاحب  فإنه  الثنائيات  وبذكر 
ق���ط���رّي���ة وع���ن���وان���ه���ا »ص���ان���ع ال���ب���ش���ت«، ف���ي حين 
التنفيذي  الرئيس  ه��و  العملّية  مناصبه  آخ��ر  ك��ان 
لمجموعة الرعاية الطبّية والمستشفى األهلي، بعد 
خبرته  على  ارت��ك��زت  ومثمرة  ث��رّي��ة  عملّية  رحلة 
الواسعة في مجال اإلدارة الُعليا وفي مجال الرعاية 
ُعليا  قدم مفهوم المحبة كقيمة أساسية   - الصحّية 
للمستشفى األهلي - إال أنه يحاول أن ُيعطي المزيد 

من االنتباه إلى الوجه الُمبدع بداخله.
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حكم الشعوب

نحن نحب الماضي ألنه ذهب،

ولو عاد لكرهناه.

»مثل إنجليزي«

  كتب- مصطفى عبد المنعم:

ومصّور  مسرحي  فنان  الهاشمي  حمد  الشاب  الفنان 
كافة  فــي  فــأبــدع  الــصــورة  عــشــق  فــوتــوغــرافــي متميز 
على  أو  متحركة  أو  ثــابــتــة  أكــانــت  ســـواء  مخرجاتها 
الــتــصــويــر بكاميرا  بـــدأ هــوايــتــه فــي  الــمــســرح،  خــشــبــة 
بــــدورات تدريبية  الــتــحــق  مــهــداة مــن صــديــق لــه ثــم 
عشق  حتى  الضوئي  للتصوير  القطرية  الجمعية  في 
المرور  الكاميرا والصورة وكانت الصورة هي بطاقة 
كمصور  بـــدأ  حــيــث  الــمــســرح  عــالــم  إلـــى  إلــيــه  بالنسبة 
ـــنـــادي الــجــســرة،  فـــي مــســرحــيــة »ألـــــــوان الـــطـــيـــف« ل
كمصّور  شاركت  ذلك  وبعد  قائالً:  الهاشمي  ويضيف 
للمسرح،  الــثــانــي  الــشــبــابــي  الــمــهــرجــان  فــي  ومــصــمــم 
وكــانــت بــدايــاتــي مــع الــفــنــان جــاســم األنـــصـــاري بــدور 
في  شاركت  وبعدها  فقط  عبارة عن جملتين  بسيط 
الشبابي  المهرجان  ضمن  القصيد«  »بيت  مسرحية 
الثالث حيث شاركت بديالً عن أحد الممثلين في أحد 
وحصلت  سكير  رجــل  دور  وجــســدت  الهامة  األدوار 
على شهادة تقدير كأفضل أداء تمثيلي عن هذا الدور 
الذي اعتبره بدايتي الحقيقية في عالم المسرح. وعن 
أن  أتمنى  الهاشمي  حمد  يقول  وأحــالمــه  طموحاته 
الناس  لــدى  قــبــواًل  وألــقــى  الجمهور  بــإعــجــاب  أحــظــى 
كــمــمــثــل وفــنــان داخــــل الــوســط وخـــارجـــه وأن أكــون 

ويضيف  اآلخرين،  عن  يميزه  خاص  طابع  له  ممثالً 

الــهــاشــمــي قـــائـــاًل: إن آخـــر أعــمــالــي كــانــت مــشــاركــتــي 

فهد  المخرج  مع  المجهول«  »الجندي  مسرحية  في 

مهرجان  من  الرابعة  النسخة  افتتحت  والتي  الباكر 

في  أدائــي  على  اهلل  وأحمد  المحلي  الشبابي  المسرح 

المسرحية والذي أشاد به جميع من حولي. وتحدث 

الــهــاشــمــي عـــن واقــــع الــحــركــة الــمــســرحــيــة الــشــبــابــيــة 

انــتــعــاًشــا نسبيًا  بـــدأت تشهد  أنــهــا  فــي قــطــر، مــوضــًحــا 

باتوا  وأشخاًصا  للمسرح  جمهوًرا  نشاهد  بدأنا  وأننا 

وأصبح  الشباب  عروض  يحضروا  أن  على  حريصين 

نطالب  كنا  مــا  وهــو  وإعــالنــي  إعــالمــي  اهتمام  هناك 

بــه مــنــذ فــتــرة طــويــلــة وأشـــاد الــهــاشــمــي بــدعــم وزارة 

الثقافة والمسؤولين لقطاع المسرح خصوًصا المسرح 

خصوًصا  الــرواد  الفنانين  الهاشمي  وطالب  الشبابي. 

دافًعا  ومنحهم  الشباب  جانب  إلــى  بالوقوف  النجوم 

وأتمنى  وأعمالهم،  مهرجاناتهم  وحضور  لالستمرار 

إنــشــاء مــعــهــد عـــاٍل لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة فــي قــطــر إذا 

وســوف  قطر  فــي  للمسرح  حقيقًيا  تــطــوًرا  نــريــد  كنا 

والفنيين  والممثلين  المخرجين  من  أجــيــااًل  نشاهد 

ــا وهـــو أمـــر هـــام لــنــهــضــة الــحــركــة  يــتــخــرجــون ســنــويً

المسرحية.

أت������������واص������������ل م������ع������ك������م ح�������ول 
االستعدادات لتقديم مسرحية )من 
طول الغيبات( في الحلقة السابقة 
الممثلين  أسماء  استعرضت معكم 
وفي هذه الحلقة أستعرض أسماء 
الفنيين ومن يعملون خلف الخشبة 
فهذا تاريخ ومن حق أي أحد ساهم 
ولو بجهد بسيط في قيام ونهضة 

المسرح القطري أن يذكر اسمه.
الدعاية  »م��دي��ر  ن��وح  محمد   -١
ال��م��ا  ع��ب��دال��ع��زي��ز  وال����ن����ش����ر«، ٢- 
الشبيني  فؤاد  المسرح«، ٣-  »إدارة 
سعيد   -٤ ال���دي���ك���ور«،  »م��ه��ن��دس 
والتصاميم«،  »الخطوط  ال��ك��واري 
»م��ك��ي��اج«،  المخلياتي  ه��اش��م   -٥
 -٧ »التلقين«،  سلطان  يوسف   -٦
محمود عبدالعزيز زيارة »مؤثرات 
صوتية«، ٨- سعد اللوح »إض��اءة«، 
غانم علي »االكسسوار«. هؤالء   -٩
وعملهم  الكواليس  خلف  يعملون 
مكملين  المسرحي  العمل  إظ��ه��ار 

األدوار األخرى في المسرح.
المسرحية؟  قصة  ه��ي  م��ا  لكن 
والحكاية باختصار تقول إن هناك 
رج����ا ي��ع��م��ل ب��ال��ت��ج��ارة وظ����روف 
خ��ارج  السفر  منه  تستدعي  عمله 
وفي  تجارية  سفريات  ف��ي  ال��ب��اد 
إح������دى ه�����ذه ال���س���ف���ري���ات ي��ت��أخ��ر 
ع��ن ال���وص���ول وأث���ن���اء غ��ي��اب��ه ت��روج 
ض��ده إش��اع��ة ب��أن��ه م���ات، وي��ح��اول 
يستولوا  أن  عائلته  م��ن  المقربون 
أماكه وزوجته ولكنه يظهر  على 
ال��ش��ائ��ع��ات وي��رج��ع إلى  وينفي ك��ل 
بيته وأسرته هذا باختصار موضوع 

مسرحية )من طول الغيبات(.
والب������د م����ن اإلش��������ارة إل�����ى دور 
ال����دك����ت����ور س���ي���د ال�����ري�����س م���خ���رج 
ال��م��س��رح��ي��ة ف����ي ال��ح��ق��ي��ق��ة نحن 
ال��دك��ت��ور سيد  استفدنا م��ن وج���ود 
ال����ري����س، أي������ام ال����ب����روف����ات ك��ان��ت 
يعلمنا  المسرحية،  بالورشة  أشبه 
ال��ح��رك��ة، وي��ع��ل��م��ن��ا ك��ي��ف��ي��ة ال��ح��وار 
وي��ش��رح ك��ل ص��غ��ي��رة وك��ب��ي��رة في 
م���وض���وع ال��م��س��رح��ي��ة ون���ح���ن كنا 
مع  يجلس  ل��ل��م��ع��رف��ة.  متعطشين 
كل الممثلين، كل على حدة يشرح 
إلى  ه��ذا  المسرحية،  في  دوره  له 
بالوقت. تم عرض  التزامه  جانب 
ال��م��س��رح��ي��ة ع��ل��ى خ��ش��ب��ة م��س��رح 
أول مسرحية تعرض  نجمة وهي 
ع��ل��ى ه����ذا ال��م��س��رح وال���ع���رض تم 
مدى  وعلى  ٢٥/١١/١٩٧٣م  بتاريخ 
ث��اث��ة ع�����روض وب��ل��غ ع����دد ال�����رواد 
)٧٦٤( متفرجاً. تكلفت المسرحية 
من  وج��م��ي��ع  ري����ال  أل���ف   )١٧٠٠٠(
ش��ارك في المسرحية أخ��ذ أجرته 
ال��م��م��ث��ل��ي��ن فلهم  ب��اس��ت��ث��ن��اء  ه�����ذا 
كأجور  ليست  لكنها  أخ���رى  أج���ور 
ال��ي��وم أم���ا إي�����راد ال��م��س��رح��ي��ة فبلغ 
التذكرة  قيمة  ألن  ري���ال   )١٥٠٠(
كانت ف��ي ح��دود الخمسة ري��االت 
وب��ع��ض��ه��م ك���ان ي��ت��ب��رع ل��ن��ا بعشرة 
ري���االت وه��ن��اك م��ن ك��ان اليملك 
ق��ي��م��ة ال���ت���ذك���رة ف��ن��دخ��ل��ه م��ج��ان��اً. 
حضر العرض سعادة وزير اإلعام 
األس�����ت�����اذ ع��ي��س��ى غ���ان���م ال����ك����واري 
وم���دي���ر األع������ام األس����ت����اذ ال��ط��ي��ب 
صالح ومجموعة كبيرة من رجال 

اإلعام والصحافة.
سأتوقف  المسرحية  ه��ذه  عند 
ف��اب��د م���ن ك��ت��اب��ة م���ذك���رات���ي عن 
ف��رق��ة م��س��رح ال��س��د ال��ت��ي تأسست 
هذه  تأسست  وكيف  ١٩٧٣م  سنة 
ال��ف��رق��ة وم��ن ه��م ال��م��ؤس��س��ون لها 
وطبعا أولهم الفنان القطري )غانم 
لتأسيس  األول  المحرك  السليطي( 

فرقة مسرح السد .

في الحلقة القادمة
أول مسرحية قدمتها فرقة مسرح 

السد.

عبداهلل أحمد

حكاية المسرح في قطر
حلقة 61

حمد الهاشمي:

الساحة الفنية بحاجة
لمعهـد للفـنون المـسـرحـية

نجـــم
 عـــــلى 

الطريق

من ذاكرة المسرح القطري

ڈ  مشهد من مسرحية سجالت رسمية ويبدو غازي حسين مع عبداهلل أحمد ڈ  مشهد من مسرحية المحتاس ويبدو غازي حسين بين هدية سعيد ووداد الكواري

ڈ  مشهد من مسرحية بودرياه



تكريم السليطي 
وهدية سعيد 

بالمغرب

الدوحة - ]: سيكون عشاق الفن 
التشكيلي على موعد في شهر أبريل المقبل 

مـــع مــعــرض الــفــنــان ريــتــشــارد ســيــيــرا بــعــنــوان 
»مرور الوقت- 2012 » وهو عبارة عن قطعة فنية 

من الصلب المقاوم للعوامل الجوية، وتتألف القطعة الفنية من 
جزءين متطابقين من الصلب المخروطي بيضاوي الشكل، قلبا 

بحيث يتناسبان مع بعضهما البعض، ويبلغ الحجم الكلي للقطعة 
قدًما   218 طــول   × متر(   4.1( إنشات  و6  قدًما   13 ارتــفــاع  الفنية 
هذا  ويأتي  متر(.   11.5( إنشات  و9  قدًما   37 عمق  متر(×   66.5(
العمل بعد المنحوتة الفنية العمودية المصنوعة من الحديد الصلب 
سييرا،  ريتشارد  األمريكي  الشهير  العالمي  الفنان  صممها  التي 
وتم تركيبها في حديقة متحف هيئة قطر لتكون أول عمل فني 
الفنان لعرض  الهيئة  الشرق األوســط، دعت  للفنان في منطقة 
قطعه الفنية في مكانين ثقافين في الدوحة. ويأتي المعرض 

تــحــت عــنــوان ريــتــشــارد ســيــيــرا بتنسيق ألــفــريــد بــاكــومــانــت، 
الحديث،  للفن  الــوطــنــي  المتحف  فــي  الــفــخــري  الــمــديــر 

من  الفترة  خــالل  ويقام  بــاريــس.  بومبيدو،  ومركز 
من  يوليو  من  الــســادس  وحتى  أبريل  من  الثاني 

العام 2014، سيتمكن الزوار في صالة الرواق 
من االستمتاع بمنحوتة »مرور الوقت« 

هذه  لملء  خصيًصا  ابتدعت  التي 
المساحة من المتحف.

معرض للفنان 
ريتشارد سييرا في 

2014

استعدادات مكثفة لبطولة »القاليل«

فتح باب التسجيل بمهرجان الصقور .. غًدا

كل  »القاليل«  لبطولة  الُمنّظمة  اللجنة  أنهت   :[  - الدوحة 
التجهيزات الفنّية والتقنّية واللوجيستيكّية واإلعالمّية إلنجاح هذه 
البطولة، وتغطيتها بما يتناسب مع حضورها وقيمتها في المجتمع، 
وكشف السيد خالد محمد العلي المعاضيد رئيس اللجنة الُمنّظمة 
إلى  ستصل  البطولة  نهائي  في  الفائزين  جوائز  أن  عن  للبطولة 
أكثر من مليون ريال، حيث سيحصل المركز األّول على 500 ألف 
ريال، ويحصل المركز الثاني على 300 ألف ريال قطري، ويحصل 
ألفضل  جائزة  وستُخّصص  ريــال،  ألــف   200 على  الثالث  المركز 
مصّور فوتوغرافي بمبلغ وقدره 30 ألف ريال، باإلضافة إلى جائزة 
بيئة القانص وسيحصل الفائز فيها على 50 ألف ريال، وعن جديد 
المسابقة قال المعاضيد: إّن هناك مشاركة من قبل مواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي، مشيًرا إلى أّن تلك المشاركة لن تكون 

مــشــاركــة 
مــنــفــردة 
إنــــــــــــمــــــــــــا 

تــكــون من 
خــــالل فــرق 

بحٍدّ  قــطــرّيــة، 
شخصان،  أقصى 

الفريق  وأضــاف: قائد 
ــــقــــطــــري هـــــو مـــــن يـــخـــتـــار  ال

شخصين فقط من مواطني دول مجلس التعاون. مؤكًدا أّن هذا 
محّبي  رغبة  أخــرى  ناحية  ومــن  البطولة،  تطوير  هدفه  التوّجه 
هذه الرياضة من دول مجلس التعاون بالمشاركة في »القاليل«.

]: يــنــطــلــق خــــالل شــهــر مــايــو   - الــــدوحــــة 
الخليجية«  للسينما  ورزازات  »ملتقى  المقبل 
دولة  يستضيف  الذي  المغربية  ورزازات  بمدينة 
قطر كضيف شــرف ألولــى دوراتـــه، ويــكــّرم كالً 
سعيد  هدية  والفنانة  السليطي  غانم  الفنان  من 
قطر.  فــي  الــفــن  مسيرة  فــي  أسهما  كنموذجين 
وتكريم  القطرية  بالدراما  االحتفاء  سيتم  حيث 
شخصيات ساهمت في السينما والفن في قطر، 
السليطي والفنانة هدية  الكبير غانم  الفنان  مثل 
ســعــيــد، وســيــســتــضــيــف الــمــلــتــقــى ضــيــف شــرف 
خليجي جديد كل عام، ويُعد هذا الملتقى فرصة 
السينمائي،  المستوى  الفنانين على  بين  للتقريب 
كما  أيــًضــا،  اللهجات  مستوى  وعــلــى  واإلنــســانــي، 
العربية  الـــدول  كافة  بين  تــعــاون  هناك  سيكون 

ودول الخليج في السينما والدراما التلفزيونية 
والمسرح واإلذاعة.

الدوحة - ]: أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان قطر 
الدولي الخامس للصقور والصيد 2014 الذي يُقام برعاية 
ثاني،  الشيخ جوعان بن حمد آل  سعادة 
المهرجان  التسجيل في فعاليات  أن 
الذي يختّص بالصقارة بمختلف 
أنشطتها سيبدأ غًدا األربعاء 
ويــســتــمــّر حــتــى الــخــامــس 
من الشهر نفسه في مبنى 
 33 رقــم  القّناص  جمعّية 
فــي كــتــارا مــن الــســاعــة 4 

والــتــحــّدي مع  اإلثـــارة  مــســاء، حيث  الثامنة  عــصــًرا وحتى 
رياضة اآلباء واألجداد، التي لها قيمة وأهّمية تراثّية في 
الخصوص  وجه  وعلى  العربي  الشعبي  الموروث  أدبّيات 
الدولي  قطر  مهرجان  فــي  وذلــك  والخليجي،  القطري 
لــلــصــقــور والــصــيــد الــــذي ســيــكــون هـــذا الــعــام فــي نسخته 
اشتاق  التي  المعهودة  ومتعته  الجديدة  بحّلته  الخامسة، 
ومن  ومحّبيها،  الهواية  هــذه  أصــحــاب  مــن  الكثير  إليها 
الجدير ذكره أن هذا المهرجان من أضخم المهرجانات 
من  المنطقة  مستوى  على  المجال  هــذا  في  المتخّصصة 

حيث مستوى التنظيم والعروض والجوائز المقّدمة.

ل   ق   ط   ا   ت

عرض فيلم »محطة 
فروتفيل«.. الخميس

تـــقـــّدم ســيــنــمــا كــتــارا   :[  - الـــدوحـــة 

ومــؤســســة الــدوحــة لــألفــالم فــي الــعــام الجديد 

العرض األول للفيلم الدرامي الفائز بجائزة أوسكار 

»محطة فروتفيل« للمخرج ريان كوغلر. ويعرض الفيلم 

يومياً من 2 وحتى 7 يناير المقبل في مسرح الدراما في كتارا 

»فيلم  بأنه  واســع  نطاق  على  الفيلم  ويعتبر   ،16 المبنى  في 

للمشاعر.  وتحريكاً  تأثيراً  األفــالم  أكثر  ومــن   »2013 العام 

ومــنــذ عـــرض الــفــيــلــم ألول مـــرة فـــي مــهــرجــان صــنــدانــس 

فيلم  ألفضل  الكبرى  الحكام  بجائزة  فــاز   2013 السينمائي 

درامي طويل وجائزة الجمهور ألفضل فيلم درامي أمريكي، 

تم عرضه في عدة مهرجانات عالمية ونال إشادة كبيرة من 

النقاد. »محطة فروتفيل« أول فيلم طويل لكوغلر، مقتبس 

الحقيقية ألوسكار غرانت، وهو شاب أمريكي  القصة  عن 

يتعرض  عــامــاً،   22 العمر  يبلغ من  إفريقي  أصــل  من 

ــــار مـــن الـــشـــرطـــة فـــي مــحــطــة قــطــار  إلطـــــالق ن

لعام  السنة  رأس  يوم  في  فرانسيسكو  سان 

2009، فيهز مقتله المأساوي منطقة 

أرجــاء  وكــافــة  فرانسيسكو  ســان 

الواليات المتحدة.

الــفــيــلــم مـــن بــطــولــة مــايــكــل جـــــوردان، 

مــيــلــونــي ديــــــاز، كــيــفــن دورانـــــــد والــمــمــثــلــة 

والعديد  أوسكار  بجائزة  الفائزة  سبنسر  أوكتافيا 

من الممثلين اآلخرين، ومن إنتاج فورست ويتكر الفائز 

بجائزة أوسكار. فاز »محطة فروتفيل« بالعديد من الجوائز 

السينمائي  كــان  مــهــرجــان  فــي  فيلم  أول  أفــضــل  بينها  مــن 

.2013

توبة:
بأنه  المحلفين  أمـــام  الــذئــب فــي خــطــاب،  أعــلــن 
تاب، وأقسم »ثالثاً« على احترامه لألغنام، وحبه للسلم 
والوئام، اشتعلت القاعة بالتصفيق، هتف الحضور بوطنيته 
طويالً، وأعيد الذئب لمنصبه مسئوالً عن الحظيرة، بوصفه 

أكثر من تولى المنصب نزاهة.

أمــــا بــخــصــوص الــحــمــل الــمــتــآمــر، مـــن وشــــى بــالــذئــب 
وتعكير  الــصــف،  لشق  يسعى  إرهــابــيــاً،  فاعتبر  المسكين، 
نطاق  خــارج  ونفيه  أمواله،  بمصادرة  العام، وحكم  الصفو 

الغابة.

يــجــري، صــرخــت بأعلى صـــوت، رّدد  شجبت قــبــرة مــا 
الهدهد نداء الرفض، تناقلته الحمائم، وعّم هديل الغضب 
السلطات  الذئب أمرت  باقتراح من  الغابة.  ليتجاوز حدود 
لمن يُضبط، يشمل نتف  الطيور، وشرعت عقاباً  بمطاردة 

الريش عن جناحية، وقطع لسانه. !!

دواء:
ــعــانــي مــن الــســمــنــة وقلة  يُــحــكــى أن مــلــكــاً كـــان يُ
الحيوية، ومن كثرة ما شهد من األطباء بال طائل اشترط 
كون الطبيب يحمل عالجاً ناجعاً وإال فإن مصيره سيكون 
اإلعــدام. وبعد انحسار توافد األطباء، قدم إلى القصر رجل 

بدوي مدعياً قدرته على شفاء الملك.

وفور المثول بين يديه أعلن الطبيب البدوي بأن النجوم 
أثــار  الــحــيــاة فــي غــضــون شــهــر، مــا  أنــبــأتــه بمفارقة الملك 
بعدله  الملك  ذكــر  لكنه  بقتله،  يــأمــر  وكـــاد  الملك  غضب 
وبكونه اشترط كذب ادعاء الطبيب قبل قتله، وطلب حبسه 

حتى يتم الموعد الذي ضربته النجوم لوفاة الملك.

شغل الملك بأحوال رعيته، واجتهد في تدارك تقصيره 
باستعادة  نفسه  البالد، كما شغل  الملك وأحــوال  في شئون 
هوايات طفولته في تسلق الجبال الكتشاف أعشاش النسور، 

وقطع السهول للتمتع بالقنص.

وبعد انقضاء المدة المقّررة طلب الملك حضور البدوي، 
المقّرر،  القصاص  تنفيذ  قبل  األخــيــرة  كلماته  عن  فسأله 
البدوي عن أحوال الملك وصحته، فأخبره بأنه في  فسأل 
أفــضــل حـــال، فــســأل الــبــدوي عــن الــعــالج الـــذي كــان ينشده 
الملك، فأكد أنه يشعر بصحة جيدة وأنه تخّلص من كثير 

من سمنته التي كان يُعاني منها.

كشف البدوي أنه ال يعلم الغيب، وال يعرف لغة النجوم، 
ولكنه أدرك أن الهم وحده كفيل بإلهاء الملك عن الراحة 
والــطــعــام، مــا يــضــمــن لــه الــتــخــلــص مــن الــســمــنــة والــشــعــور 

بالحيوية.

اعترف البدوي بأنه تحايل لضمان عالج ناجع لما يُعانيه 
الملك، وبأنه لم يكترث لحياته بقدر اكتراثه لحياة الملك، 
ما دعاه الختالق حكاية النجوم وهو ما يتنافي مع إيمانه، 

فأحبه الملك لذكائه واتخذه طبيباً خاصاً.

حقوق:
لـــم يــكــتــرث الــحــاكــم بـــالـــثـــورة الـــتـــي تــشــتــعــل في 
بـــالده، أمــر الــمــســؤول األمــنــي لــديــه بــفــرض »الــقــانــون« 
وأمر  البالد،  في  الفتنة  يُشعلون  »المتمّردين«، ومن  على 

بمحاربتهم كما يُحارب »اإلرهابيون«.

الغاضب،  الشعب  أمــام حشود  األمــن  قــوى  هــروب  بعد 
قّررت قوات الجيش البقاء على الحياد، فحوصر الحاكم في 

قصره ينتظر السقوط.

الشعب  أنه يُطالب  اكتشف  بعد نقاش عميق مع مقّربيه 
التزامه  دون  القانون،  يقره  بما  والتقّيد  الطاعة  بواجبات 

بواجباته كحاكم بتأمين حقوق مواطنيه.

الــُمــطــالــبــة  قــبــل  أوالً  تــمــنــح  الــحــقــوق  أن  الــحــاكــم  أدرك 
بالواجبات، ولكنه لم يُدرك ذلك إال قبيل وقوعه في أيدي 

الثوار بقليل.

لوم:
ربيع ينشر أجنحته الخضراء.

زهور تغني وورود ترّدد عذب األلحان.

وفراشات كسلى تتنقل بين البتالت،

تؤجل قطف رحيق الميسم،

فتقطفه النحالت.

تشتعل الفراشة غضباً،

تلوم الزهرات على خيانتها،

وإضاعة نصيب الفراشات من الرحيق،

فلجأت لمحكمة البستان.

انتهت الجلسة بتحّية نشاط النحلة.

وإدانة كسل الفراشات.

البعد الثالث

)االلتزام( 
االلــــــتــــــزام مــــبــــدأ مــــن مـــبـــادئ 
الشخصية الناجحة، فالشخص 
الــمــلــتــزم دائـــمـــا يتعرض  غــيــر 
لـــنـــوع مـــن الــتــأخــيــر الــتــراكــمــي 
ـــذي يــوصــلــه فــي نــهــايــة األمــر  ال
ــمــلــل ومــــن ثم  ــة ال ــــى مــرحــل إل
االنفكاك عن طريق اإلبــداع أو 
الــفــكــرة اإلبــداعــيــة، وهـــو مبدأ 
يسهل التدريب عليه عن طريق 
ــعــمــل فـــي األوقـــــــات الــصــعــبــة  ال
تــكــون فيها ال ترغب  الــتــي قــد 
اكتشافه  تــم  الــعــمــل، فهو مــبــدأ 
عن طريق دراسة السير الذاتية 

للشخصيات المبدعة.
فالمبدع إذا كان ال يتميز بمبدأ 
ــــذاتــــي« فــلــيــدرب  »االلـــــتـــــزام ال
نــفــســه عــلــى هــــذا الـــمـــبـــدأ فهو 
اإلبـــداع  مهم الســتــمــرار عملية 
فوكنر  ويليام  كــان  لــديــه، فقد 
األدب  في  نوبل  بجائزة  الفائز 
ــــه ال  يــصــفــونــه »بـــالـــمـــلـــول« ألن
يستمر في عمل لفترة طويلة، 
وقـــد طـــرد مـــن عــمــلــه كمدير 
لمكتب البريد، وتم رفض ما ال 
روايته  ناشرا  يقل عن عشرين 
إن  حتى   SARTORIS الثالثة 
الــنــاشــريــن قــالــوا لــه »ال تعتقد 
أنها ســوف تقبل للنشر ألنها ال 
بأي  تتسم  باإلسهاب وال  تتسم 
نـــوع مــن الــتــرابــط ال مــع تطور 
تطور  مع  وال  الدرامية  الحبكة 

الشخصيات«.
المبدأ  قــرر فوكنر غــرس هــذا 
في شخصيته وهو العمل تحت 
صعبه،  ظـــروف  وفــي  الضغط 
ــابــه الــجــديــد  فـــبـــدأ بــتــألــيــف كــت
»أكثر قصة مروعة يمكنه أن 
بكتاب  خــرج  وأيــضــا  يتخيلها« 
 THE SOUND AND THE«
بــالــتــألــيــف  واســتــمــر   »FURY
واإلنتاج إلى أن وجد في نهاية 
من يقوم بنشر رواياته حتى أن 
إنه  لــه  قــال  النشر  صــاحــب دار 
نيويورك  فــي  الوحيد  »المغفل 

الذي سيقوم بنشرها«.
فـــاز فــوكــتــر بــجــائــزة نــوبــل في 
روايــــة  عـــن   1949 عــــام  األدب 
 THE SOUND AND THE
النفسي  العامل  فهذا   »FURY
الــــذي يــجــب أن يــتــمــتــع بـــه كل 
صـــاحـــب  أو  مـــــبـــــدع  شــــخــــص 
هدف فهو مبدأ اكتشف نتيجة 
أكثر  على  مستفيضة  دراســـات 
مــن شخص مــبــدع ونــاجــح في 
واالجــتــمــاع  النفس  علم  مــجــال 
وإدارة األعمال، فلو تتبعت سير 
األشخاص المميزين ال وجدت 
بداية  في  أخفق  منهم من  أن 
بهذا  تمتعه  عــدم  بسبب  حياته 
ـــــدارك نفسه  ت أن  الــمــبــدأ ومــــا 
واكــتــشــف هــذا الــمــبــدأ حتى بدأ 
يعمل به من خالل المثل القائل 
»إن المرض الذي ال يقتلك فهو 
العناد  يقويك« وهي حالة من 
النجاح  تحقيق  على  واإلصــــرار 

والوصول للهدف.
التفاحة  ســقــوط  بــعــد  فــنــيــوتــن 
من الشجرة بدأ بالسؤال »لماذا 
ـــى أعــلــى«  ال تــســقــط األشـــيـــاء إل
وتـــعـــرض لــســخــريــة والــضــحــك 
20 عاما وفي النهاية وصل إلى 
التي  للجاذبية  الثالثة  القوانين 
تعتمد عليها الطائرات ومكوك 
اإلقــالع  في  والصواريخ  الفضاء 
والهبوط وهي قوانين الهروب 

من الجاذبية.
»احــلــم دومـــا واهــــدف لــمــا هو 
أعـــلـــى مــمــا تـــعـــرف أنــــك قـــادر 
عـــلـــيـــه، ال تــشــغــل نــفــســك بـــأن 
مــن معاصريك  أفــضــل  تــكــون 
أو أسالفك، وحــاول أن تتفوق 

على نفسك«.
الشاعر األمريكي ويليام فوكنر 
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ـــــاً ألمــــــــــــرك أيــــــهــــــا الــــفــــنــــان عـــــجـــــب
كــالــشــمــس تــعــطــي الــــــدفء لــإنــســان
هــل يــجــرؤ اإلنـــســـان حــجــب شعاعها
وســــتــــظــــل تـــنـــشـــر نــــــورهــــــا الـــفـــتـــان
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