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اليونسكو احتفت بها على موقعها االلكتروني

الجابر: »البطاقة األخيرة« أعادت إلى ذهني أجمل الذكريات
 قراءة في الشعر الشعبي في قطر  

الزبارة 
بكل لغات العالم
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إبراهيم سند :

أدب الطفل
التحدي األصعب
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المتحدة  األمـــم  منظمة  مــوقــع  احــتــفــى  الدوحة-]: 
لــلــتــربــيــة والــعــلــوم والــثــقــافــة »الــيــونــســكــو« بــمــوقــع مدينة 
للجمهور  مؤخرا  افتتحت  التي  القطرية  األثرية  الــزبــارة 
وقد تم تصميم صفحة خاصة لموقع مدينة الزبارة على 
الموقع األلكتروني لمنظمة اليونسكو يحوي صورا للمدينة 
واالنجليزية  الــعــربــيــة  باللغة  عنها  ومــعــلــومــات  الــقــديــمــة 
والــفــرنــســيــة واإلســبــانــيــة والــروســيــة والــصــيــنــيــة، وتحمل 
ويضم  قطر،  فــي  األثــري  الــزبــارة  موقع  عــنــوان  الصفحة 

الساحلية  الزبارة  مدينة  إّن  منها  المدينة  عن  معلومات 
الــمــســّيــجــة بــالــجــدران والــواقــعــة فــي الــخــلــيــج الــعــربــي قد 
كلؤلؤة  وازدهــرت  الميالد  قبل  التاسع  القرن  في  أُنشئت 
ـــ18 وأوائــــل الــقــرن  ـــ ومــركــز تــجــاري فــي أواخـــر الــقــرن ال
في  عنها  التنازل  ويجري   1811 عام  ر  تُدَمّ أن  قبل  الـــ19 
التي أسسها تجار من  الزبارة  التسعينيات. ولمدينة  أوائل 
والمنطقة  الهندي،  المحيط  مع  تجارية  عالقات  الكويت 

آسيا.  العربية وغرب 
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نوادر الشعوب

جاء رجل إلى أشعب يقترض منه .. فقال :

أريد منك أن تقرضني ، وأن تؤخرني في السداد .

قال أشعب :

أمران كثير علّي وال أقدر إال على أمر واحد .

: الرجل  فقال 

. موافق 

قال أشعب :

 .. أؤخرك كما تريد .. وال أقرضك أبداً 

حسن  علي  الفنان  هو  العدد  هذا  ضيفنا 
ركناً  كانت  دراســتــه  أن  يبدو  الــذي  الجابر 
أساسياً في فنه حيث راح يرتكن في الكثير 
الـــتـــراث الــعــربــي ليعيد  مـــن إبـــداعـــاتـــه إلـــى 
كالخط  الــوســائــل  مــن  الــعــديــد  عبر  تكوينه 
الزجاجية  ــيــاف  األل عــلــى  والــنــحــت  الــعــربــي 
والــورق  القماش  على  والــرســم  واألكــريــلــك 
المختلفة  الوسائط  على  أحياناً  التركيز  مع 
التشكيلي حيث  الفن  التي تعد من ضروب 
ــلــصــق أو مـــا يــعــرف اصــطــالحــاً  الــقــص وال
بالكوالج، وفي هذه الحلقة من قصة عمل 
يأخذنا الجابر معه إلى عالم الذكريات من 
الــذي  األخــيــرة«  »البطاقة  معرضه  خــالل 
تاريخه  في  يمثله  لما  عنه  الحديث  اختار 
 2005 الـــفـــنـــي، وهــــو مـــعـــرض أقـــيـــم عــــام 
وشهد نجاحاً كبيراً وهو ما جعل الكثيرين 
في  للجابر  هــامــة  فنية  محطة  يعتبرونه 

التشكيل. عالم 
فـــي الـــبـــدايـــة يــعــلــق الـــفـــنـــان عــلــي حسن 

األخــيــرة«  »الــبــطــاقــة  معرضه  على  الــجــابــر 
مــعــلــالً اخــتــيــاره مــوضــوع الــمــعــرض وسبب 

، فيقول: أحداث مرت  االسم  بهذا  تسميته 

وبــقــيــت فـــي الـــذاكـــرة رأيــــت فــيــهــا الــضــبــاب 

والــــورود  األشـــجـــار   .. الــشــمــس   .. الــمــطــر   ..

ــــهــــار، وأشـــخـــاص تــعــرفــت  والــجــنــايــن واألن

عليهم ألول مرة تركوا في نفسي كًما كبيًرا 
تعلمت  ومنهم  واألحاسيس،  المشاعر  من 
هذه  قدمت  إليهم  واالنبعاث  التأمل  قيمة 

البطاقات من أجل ذكرى تلك األيام.
وعن فكرة المعرض وكيف طرأت على 
كانت  الفكرة  تلك  أن  الجابر  يــؤكــد  ذهــنــه 
إلى  السبيل  يعرف  أن  دائــمــاً، دون  تــراوده 
كان  قــصــده  مــا  أن  إلــى  مــشــيــراً  تجسيدها، 
الكثير  عليه  يــحــرص  الـــذي  اإلهــــداء  يشبه 
مـــن الــفــنــانــيــن واألدبــــــاء فـــي مــقــدمــة أشــيــاً 
حسنة  ذكــرى  يمثلون  إلنــاس  أعمالهم  من 
ــا،  كــانــوا أحــيــاء أو أمــواتً فــي حياتهم، ســـواء 
يتضمن  ال  مــعــرضــاً  يــقــدم  أن  قــصــد  لكنه 
ولكنه  عمله  بمقدمة  ليس  فاإلهداء  ذلك، 
مــوضــوعــه الــرئــيــســي، وقــد انــتــهــج فــي ذلــك 
طريقة البوح من خالل مشاعره وأحاسيسه 
كانت  ولما  الذكريات،  من  مجموعة  تجاه 
الفنان  أدوات  إحـــدى  هــي  الــذكــريــات  تلك 
الــتــي يـُـعــبــر بــهــا عــن انــفــعــاالتــه بــعــد مزجها 
جــزًءا  الجابر  استخدم  فقد  الحالي  بواقعه 

كبيًرا منها في هذا العمل.

إهـــداء  أقــــدم  أن  أردت  الــجــابــر:  ويــقــول 
باقية  ذكراهم  تــزال  ال  الذين  الناس  لبعض 
بــالــرغــم مــن مـــرور قـــدر مــن الــزمــن على 
لــقــائــي مــعــهــم لــذلــك قــصــدت الــتــأكــيــد على 
أنــهــم مــا زالــــوا فــي ذاكـــرتـــي، ويــضــيــف: في 
التي سألجأ  الطريقة  أكن أعرف  لم  البداية 
الــتــي  الــوســائــل  أو  ذلـــك  عـــن  للتعبير  إلــيــهــا 
سأستخدمها في أعمالي الفنية للتدليل على 
ما أردت، إلى أن أصدرت رأس غاز تقويًما 
سنويًا تضمن بعض الصور، واستوحيت من 
ذلـــك الــتــقــويــم الــفــكــرة مــعــتــمــداً عــلــى فكرة 
التي  اللوحات  بعض  بإنجاز  وقمت  التقويم 
كــانــت عــبــارة عــن كــــوالج تــضــمــنــت وســائــط 
مــخــتــلــفــة لــلــتــدلــيــل عــلــى الــــذكــــريــــات، مــن 
عليها  تــحــتــوي  الــتــي  األوراق  بــعــض  بــيــنــهــا 
مكتملة.  غير  الغالب  في  جــاءت  المذكرات 
التراث،  بروح  األعمال  تلك  بتطعيم  وقمت 
وأطلقت على معرضي »البطاقة األخيرة«، 
البطاقات  من  مجموعة  بعمل  قمت  حيث 
األثر  أبرز  لهم  كانوا  إلى بعض من  المهداة 
لوحة،   80 الــمــعــرض  وتضمن  حــيــاتــي،  فــي 

كان من بينها 30 عماًل عبارة عن مجموعة 

يصبح  أن  الــغــرض  كــان  وبــذلــك  البطاقات، 

اإلهداء محور المعرض وليس ثانوياً فيه.

ويــقــول: اســتــغــرق إعــــداد الــمــعــرض وقــتــاً 

بالعمل  جــداً  مستمتًعا  كنت  لكنني  طــويــاًل، 

البطاقات  لتلك  إعــــدادي  أثــنــاء  ألنــنــي  عليه 

الذكريات  من  الكثير  ذهني  إلــى  يعاد  كــان 

السعيدة التي مررت بها، ويضيف: أستطيع 

الـــقـــول إن هــــذا الـــمـــعـــرض حـــقـــق الـــغـــرض 

مــنــه، فــالــكــتــالــوج مـــــازال مـــتـــداوال وكــثــيــراً 

مـــا يــتــم الــحــديــث عـــن هــــذا الــمــعــرض من 

إقامة  عند  والمتخصصين  الباحثين  جانب 

أكثر  وربما  الفن،  في  محاضرة  أو  دورات 

تحقيقي  هو  المعرض  هذا  في  يسعدني  ما 

حلم  بمثابة  فكانت  كثيراً  راودتــنــي  لفكرة 

تم تنفيذه على أرض الواقع، كما أنني أعشق 

الــعــمــل مــن خـــالل الـــكـــوالج، وأتــمــنــى تــكــرار 

العمل به في أحد معارضي المقبلة.

اكتشفت عالمًا جديدًا وغريبًا في الحكايات الشعبية

علي حسن الجابر لـ »البيرق«

»البطاقة األخيرة«
أعادت إلى ذهني أجمل الذكريات

الذكريات  من  مخزونًا  الفنان  يملك  ما  دائماً 
اإلب��داع��ي  وج��دان��ه  خاللها  م��ن  يتكون  المختلفة 
ال������ذي ي��ل��ج��أ إل���ي���ه ف����ي ك����ل ع���م���ل ج���دي���د ي��ش��رع 
ال��ذاك��رة  عليها  يطلق  م��ا  تعمل  وهنا  فيه،  بالبدء 
وت��ارة  واع  بشكل  ت��ارة  تتحرك  وال��ت��ي  االنفعالية 
إنجاز  ف��ي  لتسهم  تعمد  ودون  تلقائية  بطريقة 

ال��ع��م��ل وت��ض��ي��ف إل��ي��ه م���ن ذات ال��م��ب��دع، وخ���الل 
ه���ذه ال���زاوي���ة ن��ح��اول أن ن��رص��د أه���م ال��ذك��ري��ات 
ال���ت���ي ق���د ت���ك���ون س��اه��م��ت ف���ي ت��ش��ك��ي��ل وج����دان 
فنانًا  نستضيف  حلقة  كل  وف��ي  الفنانين،  ووع��ي 
تأثيره  وم��دى  ما  عمل  مع  ذكرياته  عن  ليحدثنا 
ذلك  أث��ن��اء  ف��ي  متطرقاً  الفنية،  حياته  ف��ي  عليه 

العمل،  ه��ذا  م��ن خاللها  بنى  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  إل��ى 
أو  صاحبته  ت��ك��ون  ق��د  ال��ت��ي  الطريفة  وال��م��واق��ف 
الفن  ذاك���رة  إل��ى  فيعيدها  م��ا  لقطة  ع��ن  يحدثنا 
القطري ويوثق من خاللها عمله الذي قد يعتبره 
 .. عمل  قصة  اإلب��داع��ي.  مساره  في  تحول  نقطة 

يرويها هذا العدد علي حسن الجابر:

كتب - أشرف مصطفى:

ڈ  البطاقة األخيرة

             كتب – كريم إمام 

تــعــتــبــر صــنــاعــة الـــزجـــاج مـــن الــحــرف 
بعد  جيالً  األجيال  تتوارثها  التي  العريقة 
تستمد  الــتــي  الــحــرف  مــن  وتعتبر  جــيــل، 
مـــوادهـــا مــن الــبــيــئــة، حــيــث تــعــتــمــد على 
مــخــلــفــات الــــزجــــاج كـــمـــادة خــــام وعــلــى 
وشهدت  الحرفي.  يختارها  التي  األلــوان 
وملحوظاً  كبيراً  تــطــوراً  الــزجــاج  صناعة 
بالد  فــي  السيما  العربية،  المنطقة  فــي 
الشام وفي دول المغرب العربي، وبرزت 
المرايا  سطح  على  اإلسالمية  الزخرفة 
والـــقـــواريـــر بــألــوانــهــا الــمــطــلــيــة بــالــذهــب 
الرسوم  وخطوط  المتداخلة  وبالنقوش 

الهندسية التي تميز بها الفن اإلسالمي.
وبـــقـــيـــت هـــــذه الـــمـــهـــنـــة فــــي ازدهــــــار 
القرنين  مــنــذ  كــبــيــرة  أهــمــيــة  واكــتــســبــت 
أدخلت  ثم  عشر،  والخامس  عشر  الرابع 
الزجاج  عليها تقنيات حديثة في صناعة 
كـــأشـــكـــال بــديــلــة عـــن الــنــفــخ الــتــقــلــيــدي، 
وثــيــقــا مــع منتجات  ارتــبــاطــاً  الرتــبــاطــهــا 

الديكور واإلكسسوارات.
الـــذي يعمل في  يــقــول جــابــر مــحــفــوظ 

أحد المحال التجارية التي تبيع المنتجات 
من  تعتبر  الــمــهــنــة  هـــذه  إن  الــزجــاجــيــة: 
أقدم المهن في التاريخ وهذا ما يجعلني 
أشـــعـــر بــأهــمــيــتــهــا وضــــــــرورة وجـــودهـــا 
والسيما  انــدثــارهــا  عــدم  فــي  والمساهمة 

أن الكثير من العائالت التي كان أفرادها 
هجرتها  المهنة  هذه  بامتهان  معروفين 
واتــجــه أبــنــاؤهــا لــوظــائــف وحـــرف أخــرى 
أنــا ففضلت  أمــا  وأعلى دخــالً،  أقــل جهداً 
الذي ورثها عن جدي  والــدي  تعلمها من 

نــعــومــة أظـــفـــاري واكــتــســبــت خاللها  مــنــذ 
الزجاج  صناعة  وكــنــوز  فنون  مــن  الكثير 

والزخرفة عليه.
ويــضــيــف: بــالــنــســبــة لــمــهــنــة الــزخــرفــة 
إلـــى صبر  تــحــتــاج  فــهــي  الــزجــاج  وتشكيل 

والزجاج  النار  أمام  العمل  مشقة  وتحمل 
على  يــجــب  كــمــا  طــويــلــة  لــفــتــرة  المنصهر 
صاحبها أن يملك حًسا فنًيا حتى يستطيع 
صـــنـــاعـــة تـــشـــكـــيـــالت ومـــجـــســـمـــات فــنــيــة 
جميلة، ويكون له القدرة على صناعة كل 

القطع  يعشقون  الذين  الزبائن  يطلبه  ما 
كانت  ســواء  يــدويــاً  المصنوعة  الزجاجية 
شاي  أطقهم  أو  مزهريات  القطع  هــذه 
أو أطقم عصير وغيرها من القطع التي 

يطلبها عشاق هذا النوع من الزجاج.
وتــعــتــمــد مــهــنــة تــشــكــيــل الـــزجـــاج على 
الــنــفــخ والــتــقــريــص والـــــذي يــتــم بــصــورة 
يدوية دون مساعدة الماكينات أو اآلالت 
سواء  المطلوب  الشكل  ينتج  النهاية  وفي 
فني  شكل  أي  أو  مزهرية  أو  كأًسا  كــان 

آخر.
وتابع: هذه الصناعة تعتمد على تعبئة 
الهواء داخل قوارير وقوالب بعد تسخينها 
وصــــهــــرهــــا فـــــي درجــــــــــات عــــالــــيــــة مــن 
النفخ في كتلة  الحرارة، حيث إن عملية 
مختلفة  أشــكــاالً  تنتج  الزجاجي  العجين 
مـــن الــمــنــتــجــات الـــزجـــاجـــيـــة كـــاألبـــاريـــق 
وصناديق  الحلوى  وعلب  والــمــزهــريــات 
الراهن  الوقت  في  أما  والقوارير،  الزينة 
فـــأدخـــلـــت عــلــى الــمــهــنــة وســـائـــل حــديــثــة 
لــلــعــامــل االحــتــرافــيــة فــي صناعة  ســهــلــت 
الــزجــاج واخــتــصــرت لــه الــوقــت فــي إنجاز 

الكثير من األشكال واألحجام.

ڈ  من األعمال الفنية على الزجاج

فن يتـــوارثــــــه     األجيال 
راعي الزجاج



         كتب - مصطفى عبدالمنعم:

ا  وتراثًيّ ا  تاريخًيّ كبرى  أهّمية  لها  قطر  دولــة  في  عــّدة  أماكن 
وإنسانًيّا وسياحًيّا ومن واجب كل من يحيا على هذه األرض أن 
جــيــًدا، ونحن في  عليها  يتعرف  وأن  األمــاكــن  يُحافظ على هــذه 
سواء  بعينه  مكانًا  حلقة  كل  في  سنتناول  مكان«  »حكاية  زاويــة 
من  ليتعّرف  توضيحّية  لمحة  عليه  ونُلقي  أثريًّا  أو  ا  تاريخًيّ كان 
خاللها القارئ على حكاية هذا المكان وما هي أهدافه وما دوره 
وكيف نُحقق االستفادة منه وكيف نُحافظ عليه، وفي حلقة اليوم 
لعملّية  حالًيا  يخضع  والــذي  الوطني  قطر  متحف  عن  سنتحّدث 
إعادة تشييد وبناء ستجعله واحًدا من أبرز وأهّم المعالم السياحّية 
األثرّية ليس فقط في المنطقة ورّبما على مستوى العالم، ومتحف 
الدوحة مغلق حالًيا، ومن  يقع على كورنيش  الــذي  الوطني  قطر 

المقّرر افتتاح المتحف الجديد في شهر ديسمبر 2014.

ولمن ال يعرف فلقد تّم افتتاح متحف قطر الوطني في عام 

العشرين  القرن  بداية  أساًسا في  بُني  ُمرّمم  1975م في قصر 

اتخذه مسكنًا  الــذي  ثاني  آل  بن جاسم  عبداهلل  الشيخ  ِقبل  من 

إلى  باإلضافة  تقريبًا.  عاًما   25 خــالل  للحكومة  ا  ومــقــًرّ لعائلته 

القصر األميري األصلي، اشتمل متحف قطر الوطني السابق على 

متحف للدولة، وبحيرة وحوض للسمك ُعرف بشهرته الواسعة. 

1980م جائزة آغــا خــان للترميم وإعــادة  وقــد نــال المبنى عــام 

تأهيل العمارة اإلسالمّية.

لقد تّم الحفاظ على هذه المعالم الرائعة التي ترسم ماضي 

النابض لمتحف قطر الوطني الجديد. ولقد  قطر، كونها القلب 

تصميمه  في  نوفيل  جان  الشهير  المعماري  المهندس  استوحى 

ينساب  حيث  الــصــحــراء،  وردة  مــن  الــجــديــد  للمتحف  المبتكر 

المتحف الجديد بطريقة طبيعّية حول القصر السابق. 
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من أقوال العظماء

كلما زاد ما تستطيع العيش بدونه
زاد ما تعيش به.

 
)فرانك كالرك(

               كتب - أشرف مصطفى :

المبدع  تواجه  صعوبات عديدة 
ـــاتـــه لــكــنــه ال يـــجـــب أن  فــــي بـــداي
من  المثابرة  وعليه  لها  يستسلم 
أجل تحقيق النجاح، وعلى الرغم 
يشتكون  دائـــمـــاً  الــشــبــاب  أن  مـــن 
ــة الـــدعـــم والـــرعـــايـــة من  مـــن قــل
هــنــاك  أن  إال  الــطــريــق  مــواصــلــة 
والتألق  الفني  النشاط  مــن  حــالــة 
الفنانين  مــن  كبير  عــدد  يعيشها 
الــشــبــاب بــجــهــودهــم الــذاتــيــة وهــو 
الساحة  على  أمــل  بارقة  يمثل  ما 
الــفــنــيــة بــجــمــيــع أشـــكـــالـــهـــا، فــقــد 
اســـتـــطـــاع عـــــدد ال بـــــأس بــــه مــن 
عدد  تحقيق  من  الفنانين  هــؤالء 
اإلنجازات سواء في مجاالت  من 

والفن  واألدب  المسرح  أو  السينما 
الــتــشــكــيــلــي وغـــيـــرهـــا الـــعـــديـــد من 
ما  وهو  المختلفة،  اإلبــداع  أشكال 
الذين  المبدعين  شــبــاب  أن  أثــبــت 
ـــخـــوض فـــي مــشــوارهــم  قــــــرروا ال
الفردي  مجهودهم  عبر  اإلبداعي 
عن  صحيح  مــســار  فــي  يتحركون 
طـــريـــق مـــبـــادراتـــهـــم الــشــخــصــيــة، 
أعمال  بالمشاركة في  حيث قاموا 
قاموا  كما  بنفسها  طريقها  شقت 

بـــالـــبـــحـــث عــن 
مبتكرة  طــرق 
اســــــتــــــطــــــاعــــــوا 
ـــهـــا  مـــــــن خـــالل
ــــوا  ــــجــــذب ي أن 
ولعل  االنــتــبــاه، 
ــــك  ــــل أهــــــــــــــــم ت
الوسائل ما بدأ 
بــــه مــعــظــمــهــم 
وهــــــــو مــــواقــــع 
الـــــــــتـــــــــواصـــــــــل 
االجــــتــــمــــاعــــي 
ـــــف  ـــــعـــــري ـــــت ـــــل ل
بــإبــداعــهــم، بل 
بدأ  البعض  ان 
يـــلـــجـــأ إلقـــامـــة 
شــــــــــــــركــــــــــــــات 
ــــاج خــاصــة  ــــت إن

ومـــــحـــــدودة لــيــنــتــجــوا بــأنــفــســهــم 
أعــمــالــهــم الــفــنــيــة، ولـــجـــأ الــبــعــض 
لــلــبــحــث عـــن فــــرص فــنــيــة خـــارج 
منهم  عـــدد  تحقيق  وبــعــد  قــطــر، 
البيرق  أرادت  متوالية  لنجاحات 
تمثل  مختلفة  بــشــرائــح  تلتقي  أن 
أشكال اإلبداع المختلفة من خالل 

هذا التحقيق.

تخطيط مسبق
وعـــــن أهـــــم الـــســـبـــل الـــتـــي يــلــجــأ 
إلــيــهــا الــمــبــدع فـــي بـــدايـــة مــشــواره 
الطريق  في  السير  على  تعينه  كي 
عبد  عيسى  الــروائــي  أكــد  الصحيح 
اهلل أن أهــم أمــر عند الشروع في 
الفتاً  لــه  المسبق  التخطيط  العمل 
يتمثل  األدبية  األعمال  في  أنه  إلى 
للعديد  القراءة  في  التخطيط  هذا 
مــن الكتب والــمــقــاالت والــروايــات 
ــــرهــــا مــن  وغــــي
األعـــــمـــــال الــتــي 
سيستسقي منها 
أفكاره  الروائي 
مداركه،  وتثير 
كثيرة  ــا  وأحــيــانً
يــبــتــعــد الــكــاتــب 
عـــــن خــــطــــة مــا 
من  رسمها  قــد 
أجــــــل روايــــتــــه، 
فــالــشــخــصــيــات 
واألحــــــــداث في 
الـــروايـــة أحــيــانــاً 
تــأخــذ بــالــكــاتــب 
ــــــــــــى مـــنـــحـــى  إل
آخــــــر لـــــم يــكــن 
يــتــوقــعــه. وأكـــد 
شـــيء  لـــكـــل  أن 
اإلنسان  الخاص فيجب على  وقته 
أن يرتب أولوياته بحسب أهميتها 
فــــهــــذه األولــــــويــــــات تــخــتــلــف مــن 
شــخــص إلـــى آخـــر ولــكــنــهــا هــي ما 
تجعل كل األمور تسير في مسارها 
الــصــحــيــح فـــال يــطــغــى شــــيء على 
آخــــر، وعــــن بـــدايـــاتـــه فـــي الــكــتــابــة 
أوضـــــــح عـــيـــســـى أنــــهــــا كــــانــــت قــبــل 
بتأجيلها  قــام  ولكنه  أعــوام  ثمانية 

ليتفرغ لدراسته، وقال: هلل الحمد 
تخرجت من جامعة قطر بمرتبة 
الــشــرف وبــعــدهــا الــتــحــقــت إلتــمــام 
دراســــــة الــمــاجــســتــيــر فـــي اإلعــــالم 
أبــداً  ابتعدت  لــم  ولكني  بالشارقة 
الــــقــــراءة فكنت  عــمــا أحــــب وهــــو 
الروايات  لقراءة  ساعات  أخصص 
ــتــهــائــي مـــن الـــدراســـة  تـــبـــدأ بــعــد ان
فتكون ساعتين قبل موعد نومي، 
على  وحصلت  تخرجت  أن  وبــعــد 
درجـــــة الــمــاجــســتــيــر فـــي اإلعــــالم 
الــروايــات  كتابة  على  العمل  بــدأت 
فــبــدأتــهــا بـــروايـــتـــي األولــــــى »كــنــز 
بالتخطيط  قمت  وقد  سازيران«، 
األجــــزاء والــتــي  لــعــدد مــن  المسبق 
ســتــحــمــل نــفــس الــعــنــوان الــرئــيــســي 
ويــصــاحــبــهــا عـــنـــوان فــرعــي جــديــد 
لــكــل روايـــــة، وشــــدد عــلــى أن هــذا 
اإلعـــــداد الــمــســبــق والــتــخــطــيــط هو 
الذي ساهم في إبقائه على المسار 
أنها  الصحيح، وعن طموحاته أكد 
كثيرة ولن يتراجع أو يتكاسل عن 
تحقيقها، مشيراً إلى أن أحدها هو 
والــحــصــول  العليا  دراســـاتـــه  إكــمــال 
على درجــة الــدكــتــوراه فــي اإلعــالم 
وقــــــال: أعـــمـــل حـــالـــيـــاً عــلــى خطة 
الدكتوراه  برسالة  الخاصة  البحث 
وقد حصلت على قبول من إحدى 
الــجــامــعــات الــعــريــقــة والــمــعــتــرف 
سألتحق  اهلل  وبــإذن  باستراليا  بها 
بـــهـــا بـــعـــد عــــــام، بـــجـــانـــب أن أحـــد 
طــمــوحــاتــي وأحــــالمــــي أن أغــــدوا 
المنجزين  القطريين  الكتاب  أحد 

وصاحب بصمة أدبية.

صوت الشباب
لطيفة  السينمائية  الــمــخــرجــة 
الــدرويــش أكــدت أنها ما زالــت في 
بــدايــة الــمــشــوار وتــضــع طــمــوحــات 
فوزها  وعن  أعينها،  نصب  كبيرة 
وثائقي  فيلم  أفضل  ثاني  بجائزة 
عـــن فــيــلــمــهــا »تـــمـــســـاح« وكــذلــك 

جــــائــــزة لــجــنــة 
الـــــتـــــحـــــكـــــيـــــم 
ــمــهــا  ــل عــــــن فــي
الـــــــوثـــــــائـــــــقـــــــي 
»بــــــــــــــــدر« مـــع 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة 
مـــن زمــالئــهــا، 
عـــــــبـــــــرت عـــن 
ســـــــعـــــــادتـــــــهـــــــا 
بــــــالــــــجــــــائــــــزة 
أن  مــــــــؤكــــــــدة 
إيـــصـــال صــوت 
وأفكار الشباب 
هــــــــو الـــــــدافـــــــع 
األول لمواصلة 
الــــــــــمــــــــــشــــــــــوار 
بالجهد  الفني 
الــــــذاتــــــي وهــــو 
مـــا اســتــطــاعــوا 

بالفعل إثباته حيث تأكد لهم أنهم 
يــســيــرون فـــي الــطــريــق الــصــحــيــح 
عــنــدمــا بـــدأ يــســطــع نــجــمــهــم ليس 
فــــقــــط مــــحــــلــــيــــاً بــــــل مــــــن خــــالل 
المهرجانات  أهــم  فــي  تــواجــدهــم 
الـــدولـــيـــة، وأكـــــدت الــــدرويــــش أن 
بـــــدأت تحقق  الــقــطــريــة  الــســيــنــمــا 
نــجــاحــاً مــلــحــوظــاً، الفــتــة إلــــى أن 

الــجــهــود الـــفـــرديـــة تــعــتــبــر الــبــدايــة 
حيث تأكدوا أن عليهم عدم انتظار 
ما  إلظهار  يعملون  فراحوا  الدعم 
عندهم من مواهب، وأضافت ان 
الــجــائــزة ساعدها  الــحــصــول عــلــى 
أفالم  كصانعة  عليها  التعرف  في 
وأعـــطـــى لــهــا بــعــض الـــفـــرص من 
بــــــــــعــــــــــض مـــــن 
يـــعـــمـــلـــون بــهــذا 
ـــــمـــــجـــــال مـــن  ال
أنها  إال  الشباب 
الكثير  تجد  لــم 
والــــــــــذي كـــانـــت 
تـــــتـــــمـــــنـــــاه مـــن 
الـــمـــســـؤولـــيـــن، 
وعــــن شــعــورهــا 
وطــــمــــوحــــاتــــهــــا 
الـــــتـــــي ُرســــمــــت 
لحظة  أمــامــهــا 
إعــالن  سماعها 
حــصــولــهــا عــلــى 
الــــــــــجــــــــــائــــــــــزة، 
قـــالـــت: شــعــرت 
أنـــــنـــــي أمـــضـــي 
فـــــــي الــــطــــريــــق 
هي  الــخــطــوة  تلك  وأن  الصحيح، 
شيء  يوقفني  أال  وتمنيت  البداية 
للمضي نحو مزيد من النجاح في 
هذا الطريق، مؤكدة أن مثل هذه 
المحفز  بمثابة  تعتبر  اإلنــجــازات 
لــــمــــواصــــلــــة الـــــطـــــريـــــق، وخـــتـــمـــت 
ما  يعملون  الشباب  قائلة:  حديثها 
أن  ويــنــتــظــرون  فعله  يستطيعون 
المسؤولون،  نجاحهم  إلــى  يلتفت 

وقـــــالـــــت: الـــحـــقـــيـــقـــة إنــــنــــا نـــبـــذل 
أقــصــى مــا بــوســعــنــا، ونــجــتــهــد في 
إشـــــراك أفــالمــنــا فـــي الــعــديــد من 
الــمــهــرجــانــات الــعــربــيــة والــدولــيــة، 
ولن نكل أو نمل حتى نضع السينما 

القطرية على طريق النجاح.

تفريغ الموهوبين
الشرشني  الحميد  عبد  الــفــنــان 
أكد أنه على الرغم من كونه مازال 
في مرحلة االنتشار إال أنه يحاول 
الفتاً  بعناية،  مشاركاته  ينتقي  أن 
الطريق  بــدايــة  فــي  الفنان  أن  إلــى 
عليه أن يسوق فنه بطريقة جيدة 
تمكنه من االشتراك في أكبر كم 
أن  األعمال، حيث ال يستطيع  من 
يــجــد الـــشـــاب الـــمـــوهـــوب فــرصــتــه 
إال مــن خـــالل الــعــالقــات والــســعــي 
لـــتـــســـويـــق إبــــــداعــــــه، فـــالـــمـــوهـــوب 
الحقيقي الذي ال يستطيع أن يضع 
منتزعاً  الساحة  هــذه  فــي  أقــدامــه 
مساحة لنفسه ال يمكن أن يكتشف 
األماكن  أن  خاصة  أحــد،  موهبته 
ال  الموهوبين  لتفريغ  المخصصة 
تعمل بالشكل األمثل، ونوه على أن 
المشهد الفني في قطر يشهد حالة 
جهود  بفضل  مؤخًرا  الحراك  من 
تبذل في سبيل ذلك، ولكنها حتى 
الفنانين  طــمــوحــات  تلبي  ال  اآلن 
خاصة الشباب الذين يطمحون إلى 
وإلى فرص عمل حقيقية  المزيد 
مواهبهم  إظهار  لهم فرصة  تتيح 
الــعــام  مـــدار  وعــلــى  صحيح  بشكل 
بــأكــمــلــه، وأعـــــرب الــشــرشــنــي عن 

سعادته لكونه أصغر ممثل قطري 
من  الكثير  فــي  للمشاركة  يطلب 
في  ســــواء  الخليجية  الــمــســلــســالت 
اإلمــارات،  أو  البحرين  أو  الكويت 
ولفت إلى أنه كفنان قطري يعتبر 
أن مشاركته في األعمال الدرامية 
بمثابة  هو  الكويت  مثل  دولــة  في 
الــفــرصــة الــكــبــيــرة لــه عــلــى صعيد 
أسفه  عــن  معرباً  الفني،  مــشــواره 
ـــأتـــي لــه  كـــــون هـــــذه الــــفــــرص ال ت
مــن داخـــل قطر وتــأتــي غالبا من 

حيث  الـــكـــويـــت 
تـــتـــوافـــر هــنــاك 
ــــــــــــظــــــــــــروف  ال
ـــــــة  ـــــــصـــــــحـــــــي ال
الدرامي  للعمل 
الذي  والتعاون 
يــــجــــمــــع الــــكــــل 
تقديم  بــهــدف 
درامــــــــا راقـــيـــة 
ـــــــطـــــــورة  ومـــــــت
وأضــــــــــــــــــــــــــــاف 
الـــــفـــــنـــــان  إن 
الـــــــــذي يــبــحــث 
عــــــن الـــشـــهـــرة 
واالنــــــطــــــالقــــــة 
الــــقــــويــــة عــلــيــه 
مــن  ــــدأ  ــــب ي أن 

الكويت.

صقل الموهبة
ــيــة جــمــيــلــة  ــل ــتــشــكــي الـــفـــنـــانـــة ال
ــــه  ــــى أن األنــــــــصــــــــاري أكــــــــــدت عــــل
بــــقــــدر أهـــمـــيـــة تــــوفــــر الــمــوهــبــة 
أخــــرى من  أشـــيـــاء  هــنــاك  أن  إال 
الفنان  في  تتواجد  أن  الضروري 
فعليه  للنجاح،  تحقيقه  أجل  من 
صـــقـــل مـــوهـــبـــتـــه والــــعــــمــــل عــلــى 

ـــــدورات  تــطــويــرهــا مـــن خــــالل ال
والـــورش واالطـــالع والــمــمــارســة، 
وأشــــارت إلـــى أن هــنــاك الــعــديــد 
يمتلكون  والذين  الموهوبين  من 
ال  لكنهم  عالية  إبــداعــيــة  ملكات 
لعدم  النجاح،  تحقيق  يستطيعون 
موهبتهم،  تــســويــق  عــلــى  الــقــدرة 
الـــفـــنـــان بـــال شــك  الفـــتـــة إلــــى أن 
ـــفـــرص الــتــي  يــحــتــاج اســـتـــغـــالل ال
تـــقـــع أمــــامــــه بـــاســـتـــمـــرار والـــتـــي 
من  لنفسه  لخلقها  أحياناً  يسعى 
والتواجد  العالقات  تكوين  خالل 
فـــي الــمــحــافــل الــفــنــيــة فـــي إطـــار 
التعريف  فــي  األولــيــة  مــحــاوالتــه 
الـــدعـــم في  وعـــن دور  بـــالـــذات، 
أجل  مــن  الشباب  الفنانين  حياة 
مـــواصـــلـــة مـــشـــوارهـــم اإلبــــداعــــي 
المبدع  على  أنه  جميلة  أوضحت 
أال ينتظر هذا الدعم بل عليه شق 
الــطــريــق بــنــفــســه وتــحــقــيــق ذاتـــه، 
وخــلــق بــصــمــة مــمــيــزة ألعــمــالــه، 
وهــــو األمـــــر الـــــذي ســيــلــفــت إلــيــه 
وتقديم  الرعاية  ثم  ومن  االنتباه 
أنــه يجب  الــدعــم إلبــداعــاتــه، كما 
أال تــوقــفــه الــعــقــبــات الــتــي تــواجــه 
الــعــمــلــيــة  إنـــســـان فـــي حــيــاتــه  أي 
مــــــع ضــــــــرورة 
أنــــهــــا  إدراك 
ــيــعــي  أمـــــــر طــب
فـــــــي الـــــبـــــدايـــــة 
مواصلة  وعليه 
تحت  مـــشـــواره 
ظــــــــروف  أي 
اإلصـــــــرار  ألن 
هـــــــــو مـــــفـــــتـــــاح 
الـــــــــــــــوصـــــــــــــــول 
ــــهــــدف.  إلــــــى ال
ـــــــــــــــت:  وقـــــــــــــــال
بــــالــــرغــــم مــن 
استطعت  كوني 
ــــــمــــــشــــــاركــــــة  ال
فــــــــي الــــكــــثــــيــــر 
مـــن الــمــعــرض 
ـــــــق  ـــــــحـــــــقـــــــي وت
الــكــثــيــر مـــن طــمــوحــاتــي إال أنــنــي 
مـــا زلــــت أشـــعـــر أنـــنـــي فـــي بــدايــة 
الكثير  الــطــريــق ومــا زلــت أحــمــل 
تحلم  أنها  مضيفة  األحــالم،  من 
الــمــعــرض  الـــوطـــن فـــي  أن تــمــثــل 
تظل  ال  بحيث  الدولية  والمحافل 
المحلية  على  قاصرة  مشاركاتها 

فقط.

الحراك الفني ال يلبي طموحات الشباب

عيسى عبد اهلل: التخطيط المسبق هو أولى خطوات النجاح

جميلة األنصاري: 
اإلصرار هو 

مفتاح الوصول 
للهدف

لطيفة الدرويش: 
علينا العمل بالجهود 

الفردية وإظهار 
مواهبنا

الشرشني: الفنان 
المحلي ال ينال 

الدعم الذي يجده 
في الخارج

ڈ   الفنانة جميلة األنصاري تبدع إحدى لوحاتها

ڈ   مجسم لمتحف قطر الوطني في ثوبه الجديد

ڈ   الشرشني في أحد أعماله الدرامية

قلة الدعم وتجاهل المسؤولين أبرز المعوقات

متحف قطر الوطني .. تراث الماضي بشكل معاصر
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  كتب- مصطفى عبد المنعم

كــثــيــرة هــي األمـــــراض الــتــي تــعــتــري جسد 
الــحــركــة الــفــنــّيــة فـــي قــطــر، وعـــديـــدة هي 
طريق  تعترض  التي  والُمعيقات  العقبات 
الفنانون  ينشدها  الــتــي  الــثــقــافــّيــة  النهضة 
والــُمــثــقــفــون، البعض يــعــرف الـــداء والـــدواء 
والبعض اآلخــر ال يــزال يبحث عن الــدواء، 
جميع  حــل  أن  على  جميًعا  اتفقوا  ولكنهم 
الثقافية  الــحــيــاة  فــي  الــمــوجــودة  الــمــشــاكــل 
بــيــد الــمــســؤولــيــن خــصــوًصــا أن مـــبـــادرات 
ــــــــا مــن  تــنــطــبــق دوًم اإلصــــــــالح يـــجـــب أن 
عــنــدهــم، ونــحــن فـــي زاويـــتـــنـــا »مـــــاذا لــو« 
استخدمها  التي  السحرية«  »لو  سنستخدم 
»ستناالفسكي«  الشهير  المسرحي  المؤلف 
ونسألهم  ضيوفنا  مع  اليوم  وسنستخدمها 
فكيف  المسؤولية  موقع  فــي  كنت  لــو  مــاذا 
تــــرون واقــــع الــحــركــة الــثــقــافــّيــة ومــــا هي 

الخطط التي ستقدمونها لحل المشاكل..

أحمد  المسرحي  بالفنان  سنلتقي  والــيــوم 

كــان مــســؤوالً عن  لــو  مـــاذا  لُيخبرنا  عفيف 

واقع الحركة المسرحّية والفنّية في قطر، 

فما هي القرارات التي سيتخذها.

الشعبّية  الفنون  واق��ع مشهد  ڈ كيف ترى 
والغنائّية حاليًا؟

- فـــي الــحــقــيــقــة الــمــشــهــد الــمــســرحــي في 

ركود مستمر ويحتاج إلى كثير من الجهد 

والــتــكــاتــف مـــن ِقـــبـــل الــجــمــيــع حــتــى تــعــود 

القديم  وازدهـــارهـــا  نشاطها  إلـــى  الــحــركــة 

وتنافس خارجًيا، ولألسف الشديد أصبحنا 

ال نــشــاهــد حـــراًكـــا مــســرحــًيــا أو نــشــاًطــا إال 

مــرة واحـــدة فــي السنة وكــأن هــذا النشاط 

الــمــســرحــي ال يــزورنــا إال مـــّرة واحــــدة في 

السنة، وبات األمر مثل أداء الواجب أو حتى 

نثبت للعالم الخارجي أن لدينا نشاًطا وأننا 

نعمل في مجال المسرح وأن لدينا فنانين 

يعملون فــي الــمــســرح ولــكــن الــواقــع هــو أن 

لدينا  وليس  مؤقتًا  مسرحًيا  نشاًطا  لدينا 

حركة مسرحّية.

ڈ ومــاذا لو كنت مسؤوالً عن هذا القطاع؟ 
فما هي أول قراراتك لحل تلك المشكالت؟

- لـــــو أصـــبـــحـــت مـــــســـــؤوال عـــــن الـــحـــركـــة 
الــمــســرحــّيــة فـــســـوف أبـــــدأ بـــاتـــخـــاذ قـــرار 
حـــاســـم وســـريـــع وهــــو االســـتـــعـــانـــة بـــذوي 
يعملون  ممن  الخبرة  وأهــل  االختصاص 
فـــي الـــمـــســـرح أو لـــديـــهـــم صـــلـــة بـــه ســـواء 
كما  أو غير مباشرة،  كانت صلة مباشرة 
سأعمل على إحالة من يعملون في مجال 
الــمــســرح وهـــم لــيــســوا مـــن أهـــل الــمــســرح 
وسيكون  »التقاعد«  المركزي  البند  إلــى 

لهم  ومـــن  الُمتخصصين  عــلــى  اعــتــمــادي 
عــالقــة بــالــفــنــون والــثــقــافــة، وســأحــرص 
الجرائد  في  إعالنات  بعمل  أقــوم  أن  على 
التخصصات  جميع  فيها  وأطلب  الرسمّية 
الــتــي نــعــانــي فيها مــن نــقــص حـــاّد وأعـــّزز 
حاجتنا  عن  أعلن  فسوف  المجاالت  هذه 
لــكــّتــاب درامــــا ســـواء مــســرح أو تــلــفــزيــون 
في  متخصصين  سأطلب  كما  سينما،  أو 
مـــجـــاالت الــفــنــون الــمــخــتــلــفــة وكــثــيــر من 
أننا نعاني فيها عجًزا أو  التي أرى  األشياء 
نقًصا فسوف أعمل على سّد هذا النقص.

الحركة في  ڈ وما هي رؤيتك لمستقبل 

ض��وء م��ا ذك��رت وف��ي ح��ال ع��دم تطبيقه 

وترك األمور على ما هي عليه؟

- لــو ظــّل الــحــال كما هــو عليه ولــم يحدث 

المسرحّية  الــحــركــة  تــحــّرك ســريــع إلنــقــاذ 

فــلــألســف لــن يــحــدث الــتــطــّور الــمــنــشــود أو 

المأمول والذي نحلم أن نشاهده، كما أننا 

المسرح  أمــجــاد  نستعيد  أن  فــي  ننجح  لــن 

القطري، فنحن نتمّنى أن نشاهد مسرًحا 

الخليجية  الــــدول  جــمــيــع  ـــجـــاري  يُ ــا  قــطــريً

والــعــربــيــة أو حــتــى األجــنــبــيــة، ونــتــمــّنــى أن 

يتم  كما  والفنون  بالثقافة  اهتماًما  نشاهد 

والسياسة  والــتــجــارة  بــالــريــاضــة  االهــتــمــام 

والــعــديــد مــن األمـــور األخـــرى، وينبغي أن 

تساير النهضة الثقافّية والفنّية كافة أشكال 

النهضة التي تعيشها بالدنا وأن نتقّدم فيها 

ونصل إلى ما نطمح ونتمّنى.

أحمد عفيف :

دواء األمراض الثقافية بيد المسؤولين

مبدعو العرب

ملك حفني ناصف
أديبة مصرية وداعية لإلصالح االجتماعي وانصاف وتحرير المرأة المصرية 
ابنة حفني  القاهرة وهي  الجمالية بمدينة  العشرين. ولدت في حى  القرن  أوائــل  في 
ناصف بك رجل القانون والشاعر وأستاذ اللغة العربية وأحد مؤسسي الجامعة المصرية، 
ارتبطت بالفيوم منذ زواجها في عام 1907 من شيخ العرب عبد الستار الباسل رئيس 
قبيلة الرماح الليبية بالفيوم وشقيق حمد باشا الباسل عمدة قصر الباسل بمركز إطسا 
إطسا،  إحدى ضواحى مركز  بالفيوم وهى  الباسل  الفيوم. عاشت في قصر  محافظة 
البادية( اشتقاقاً من بادية الفيوم التي تأثرت بها. اعتبرت ملك  واتخذت اسم )باحثة 
ناصف أول امرأة مصرية جاهرت بدعوة عامة لتحرير المرأة، والمساواة بينها وبين 

الرجل.

اكتشفت عالمًا جديدًا وغريبًا في الحكايات الشعبية

الكاتب البحريني إبراهيم سند لـ »البيرق«:

أدب الطفل التحدي األصعب
           حوار - كريم إمام:

ــــحــــوار مــــع الـــكـــاتـــب الــبــحــريــنــي  ال
إبــراهــيــم ســنــد يــتــخــذ طــابــعــا خــاصــا 
الــتــراث  فــي  متخصصا  بــاحــثــا  كــونــه 
الــطــفــل،  تــخــصــص فــي أدب  وكــاتــبــاً 
يكتبه  مــا  يــّطــعــم  أن  اســتــطــاع  حــيــث 

الثري  بتراثنا  لألطفال 
ومـــوروثـــنـــا الـــحـــضـــاري 
الـــضـــارب فـــي الــتــاريــخ. 
ـــــد الــــــــــــذي شـــــــارك  ســـــن
مـــــــؤخـــــــراً فــــــي ورشــــــة 
ـــحـــكـــايـــة  »مـــــســـــرحـــــة ال
الـــشـــعـــبـــيـــة« يـــحـــكـــي لــنــا 
ـــه مـــــع الـــحـــكـــايـــة  قـــصـــت
الـــشـــعـــبـــيـــة، الــــمــــســــرح، 
والطفل في حوار ممتع 

وجذاب... 
فــــي الـــبـــدايـــة تــحــدث 
التراث  مع  حكايته  عن 

ــتــراث تعرفت  ال قــائــال: »مـــن خـــالل 
الــواســع،  الــعــام  بشكلها  الثقافة  على 
قرأت  الطفل،  أدب  في  وتخصصت 
في التراث الشعبي بما فيه الحكاية، 
الميدان  من  التراثية  المادة  جمعت 
فــي  مــتــخــصــصــة  دورات  وأخـــــــذت 
مجموعة  أيدي  على  الشعبي  التراث 

مـــن الــكــبــار عــلــى الــمــســتــوى الــعــربــي 
مـــرســـي  أحـــــمـــــد  د.  ـــهـــم  مـــن أذكــــــــر 
من  الشامي  حسن  د.  والبروفيسور 
عــبــدالــرحــيــم من  أحــمــد  مــصــر ود. 
الــســودان وعــدد من األســاتــذة الذين 
الشعبي  الــتــراث  مــركــز  اســتــضــافــهــم 

الثمانينات. في قطر منتصف 
أن  ويـــــــــــــــــوضـــــــــــــــــح 
االنـــطـــالقـــة الــحــقــيــقــيــة 
منذ  بــدأت  لــه  بالنسبة 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، عــنــدمــا 
و«عّدة«  المسجل  أخذ 
ونزل  التراثي  الباحث 
إلــــــى الــــمــــيــــدان لــجــمــع 
كــــل مــــا هــــو مــحــفــوظ 
فـــي ذاكــــــرة الــعــجــائــز. 
مــادة  جمعت  فــيــقــول: 
الــــحــــكــــايــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
فــــي الـــبـــحـــريـــن بـــدايـــة 
ـــاحـــة، ثــم  كـــســـاحـــة مـــت
التقليدية،  مادة الحرف والصناعات 
واشتغلت في جمع المادة الموسيقية 
معرفتي  فــي  زدت  ثــم  والــغــنــائــيــة، 
التي  الشعبية  األزيـــاء  نحو  باتجاهي 
الشعبية  الــمــعــتــقــدات  إلـــى  أوصــلــتــنــي 
الجنسية  والثقافية  النفسية  والرموز 
الــــمــــوجــــودة بـــالـــنـــصـــوص والــــعــــادات 

أكــثــر  أن  إال  والــــمــــوروث،  والــتــقــلــيــد 
مـــوضـــوع اســتــفــزنــي ومــــــازال يــمــثــل 
الـــطـــفـــل، وقــد  لـــي تــحــديــا هـــو أدب 
تخصصت بأدب الطفل لعدة أسباب 
أولـــهـــا أن مــــادة الــطــفــل بــهــا خــيــال 
خـــصـــب خـــاصـــة بـــعـــد تـــعـــرفـــي عــلــى 
ألـــف لــيــلــة ولــيــلــة، وكــلــيــلــة ودمــنــة، 

ــــســــوب  وحـــــكـــــايـــــات أي
وغيرهم.

ويــــوضــــح بـــنـــوع مــن 
األســـى كــســا وجــهــه أن 
الطفل غير  أدب  مادة 
بالتخصص  مطروقة 

الباحثين. قبل  من 
هــــنــــا وجــــــــــدت أنــــه 
البــد مــن الــتــركــيــز في 
أدب  عن  معه  حديثي 
عمل  إنــه  فقال  الطفل 
عــلــى تــلــويــن الــحــكــايــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة وتـــوثـــيـــقـــهـــا 

نكتبها  ولــكــنــنــا  الــشــعــبــيــة،  بــالــلــهــجــة 
بلغة  تسمى  مــا  أو  الــوســطــيــة  باللغة 
الـــصـــحـــافـــة لـــتـــكـــون مـــقـــبـــولـــة لـــدى 

اآلخرين.
وقـــــــد اكـــتـــشـــفـــت عــــالــــمــــا جــمــيــال 
الشعبية  الحكاية  هذه  في  وغرائبيا 
قـــادتـــنـــي ألكـــتـــب الـــقـــصـــة الــواقــعــيــة 

اتجهت  فعندما  للطفل،  المتخصصة 
مجموعة  أول  كانت  للطفل  للكتابة 
قــصــصــيــة »وطـــــن الــنــخــلــة« وأذكــــر 
نقد شديد وعنيف  أنه جاءني  وقتها 
حــاولــت  ألنــنــي  المهتمين،  قــبــل  مــن 
دمـــج الــجــانــب الــشــعــبــي مـــع الــجــانــب 
موفقة  غير  الخلطة  وكانت  األدبــي، 
وعـــــنـــــفـــــت بــــــشــــــدة مـــن 
الــصــحــافــة والــنــقــاد في 
هــذا  أن  إال  الــبــحــريــن، 
خــلــق لـــدي رغــبــة قــويــة 
بــــتــــقــــديــــم شـــــــيء يــقــنــع 

اآلخرين.
صغيرة  قصة  فكتبت 
لــألطــفــال تــحــت عــنــوان 
أن  النملة  تمنت  »مـــاذا 
تــــكــــون« وجــــاءنــــي نــقــد 
أقـــــل مــــن الــــســــابــــق، ثــم 
مــــجــــمــــوعــــة قـــصـــصـــيـــة 
ـــبـــطـــيـــخـــة  بـــــعـــــنـــــوان »ال
ومتصلة  منفصلة  حكايات  القوية« 
ـــا إلـــــى كــتــابــة  ـــقـــودن بـــخـــيـــط رفـــيـــع ي
التي  الــرمــوز  مــن  قليل  فيها  تــدخــل 
اســتــوعــبــتــهــا مــن الــحــكــايــة الــشــعــبــيــة، 
بحيث تكون بها مادة تدعو للتفكير 
والــتــأمــل وحــصــلــت بــهــا عــلــى جــوائــز 

عربية.

وهــنــا نــقــلــنــا إلـــى نــقــلــة أخـــرى في 
حـــيـــاتـــه كـــكـــاتـــب فـــيـــقـــول: اتــجــهــت 
وقدمت  للطفل  المسرحية  للكتابة 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــمـــســـرحـــيـــات فــي 
الــبــحــريــن، بـــاإلضـــافـــة لــلــعــديــد من 
للمسرح  قولبتها  تــم  الــتــي  الــقــصــص 

الطفل. بثقافة  من قبل مهتمين 
وعــنــدمــا ســألــتــه عن 
الخيال  استخدام  فقر 
الــــعــــلــــمــــي فــــــي مـــجـــال 
أرجــــــع  الــــطــــفــــل  أدب 
ـــــــى أنـــنـــا  الــــتــــقــــاعــــس إل
ــثــقــافــة الــكــبــار  نــهــتــم ب
أكــــثــــر مـــــن الــــصــــغــــار، 
مــضــيــفــا أنــــنــــا مـــازلـــنـــا 
ــــمــــعــــات تـــنـــظـــر  مــــجــــت
لألطفال نظرة دونية، 
عمقت  فــالــتــكــنــولــوجــيــا 
ــتــبــاعــد  ـــفـــروقـــات وال ال
تخدم  أصبحت  بحيث 

الـــصـــغـــار، وأصـــبـــح الــطــفــل يــتــعــامــل 
يواكبها  التكنولوجيا  هذه  مع  بتطور 

القديم. الجيل  بشكل أكبر من 
التربية  أنــه مــن خــالل  وأكــد سند 
والــتــعــلــيــم يــمــكــن الــقــضــاء عــلــى هــذه 
الحشو  على  اعتمدت  أنها  إال  الــهــوة، 
لنيل  مادة  الكتاب  وأصبح  والتلقين 

أو  الــفــكــر  لتحفيز  ولــيــس  الــدرجــات 
عالمنا  عن  تعبر  أصيلة  ثقافة  إنتاج 
على  شــدد  كما  واإلســالمــي،  العربي 
هـــذا  فـــي  كـــبـــيـــرا  دورا  لـــألســـرة  أن 

الصدد.
وعــــنــــدمــــا ســــألــــتــــه عـــــن الـــجـــهـــود 
لجمع  الــخــلــيــج  دول  فـــي  الــمــبــذولــة 
مــا  أن  أوضـــــح  الــــتــــراث 
مواد  جمع  في  به  نقوم 
الـــتـــراث الــشــعــبــي مـــازال 
يــعــانــي مــن نـــدرة وقــلــة 
المتخصصين  الباحثين 
الـــشـــعـــبـــي،  األدب  فـــــي 
للميدان،  ينزلون  الذين 
الجهد  أصبح هذا  حيث 
ما  وهــو  قديمة  مــوضــة 
يــجــعــل تـــراثـــنـــا مـــهـــّددا، 
حـــيـــث اكـــتـــفـــوا بـــمـــا تــم 
جــــمــــعــــه مـــــــن بـــاحـــثـــي 
الــشــعــبــي  األدب  ورواد 
ــــأن الـــســـاحـــة مــــازالــــت غــنــيــة  عــلــمــا ب

والمعرفة. والعلم  الثقافة  بكنوز 
وشدد على أن المطلوب هو إيجاد 
أشخاص لديهم الوعي والقدرة على 
الموجودة  المغريات  بكل  التضحية 
تحقيق هذا  أجــل  مــن  والــمــعــاصــرة، 

الغرض.

التكنولوجيا 
عمقت 

الفروقات 
والتباعد بين 

األجيال

الحكاية 
الشعبية 

يمكن أن 
تكون مفيدة 

في إثراء 
خيال الطفل

التراث 
الشعبي 

مازال 
يعاني من 
ندرة وقلة 

الباحثين 
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»نوادر التعازي 
والمراثي« 

بأبي  يعزيها  سلمة  أم  على  دالمــة  أبــو  دخــل 

قال:  ثم  وبكت،  فبكى  زوجها،  السفاح  العباس 

الكامل من 

... جزعي  يكن  فلم  الصبر عنك  أردت  ولقد 

وال صبري عليك جميال

يجدون أبداالً سواك ونني ... لو عشت دهري 

ما أصبت بديال

بــــه غــيــري  فـــقـــالـــت أم ســـلـــمـــة: مــــا أصــــيــــب 

وغيرك، فقال: ال واهلل وال ســواء رحمك اهلل، 

ولــد، فضحكت  أنــا منه  لي  وليس  ولــد  لك منه 

مــنــه أم ســلــمــة، ولـــم تــكــن ضحكت قــبــل ذلــك، 

وقالت: لو حدث الشيطان ألضحكه.

كان  أنــه  اليزيدي  إبراهيم  بــن  محمد  وذكــر 

عــنــد أبـــي إســحــاق الــزجــاج الــنــحــوي يــعــزيــه عن 

إذ  والــرؤســاء،  الوجوه  من  جماعة  وعنده  أمــه، 

الحمد  يقول:  وهو  ضاحكاً  الجصاص  ابن  دخل 

يـــا أبـــا إســـحـــاق، قـــد واهلل ســـرنـــي، فــدهــش  هلل 

لــه بعضهم: كيف  فــقــال  الــزجــاج ومــن حــضــر، 

سرك ما غمه وغمنا له؟ قال: ويحك بلغني أنه 

هو الذي، فلما صح عندي أنها هي التي، سرني؛ 

الناس. فضحك 

مــاتــت أم ابـــن عــيــاش فــأتــاه ســيــفــويــه الــقــاص 

أبا محمد عظم اهلل مصيبتك،  يا  فقال:  معزياً 

أبا  يا  فقال:  فعل،  قد  وقال:  عياش  ابن  فتبسم 

محمد هل كان ألمك ولد؟ فقام ابن عياش عن 

مجلسه وضحك حتى استلقى على قفاه.

ــــِه.. ــــاتِ ــــن آي ـــــْن ِضــــيــــاُء الـــَفـــجـــِر ِم ـــا َم ي

يــاِجــي والــَعــتَــْم.. الــَدّ ــهــاَر ِمــن  الــنَّ يُجلِي 

ـــــي.. ـــــتِ ـــْر َزلَّ ـــَك الـــلـــهـــّم فـــاغـــِف ُســـبـــحـــانَ

ـــــَدْم.. وارَحـــــــْم ُفـــــــؤاداً ال يُـــفـــاِرُقـــُه الـــــنَّ

alasmai55@ محمد السادة

داِج.. هــــّمــــَي  ولــــيــــُل  ــــبــــاُح  الــــَصّ ــــَر  َســــَف

لــــّمــــا يَـــــــــــَزْل ُمــــــتَــــــالِطــــــَم األَمـــــــــــــــواِج..

طــــــاٍغ َكــــــــــأََنّ نُــــُجــــوَمــــُه فــــي حـــــيـــــَرٍة..

ــــــــراِج.. ْت َعــــن األَب ـــــــَذّ تَـــجـــِري وَقــــــْد ّش

i_alaswad@ إبراهيم األسود

ـــي.. ـــِه ـــتَ ـــن ـــــراٍج ي ـــــِف ـــــــداٍد بـــــان ُكـــــــــُلّ اشـــــــتِ

ـــــــــواِج.. ــــــــُمّ كـــــــــاألَف ــــــــَه ـــــاًل وال ـــــثـــــَق يــــــا ُم

ــــصــــِرِه.. ــــســــاَءلُــــوا عـــن نَ ُرُســـــــُل اإلِلـــــــِه تَ

بـــــــاإلِفـــــــراِج.. الــــــُقــــــرِب  ِف  ــــُم  ــــاُه فــــأت
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من ذخائر األدب العربي

مساجلة 
على تويتر

الشعر النبطي العـامي
وتأثيره  الخاص  طابعه  له  قائله  من  خاصة  الشعر  إلى  االستماع  إن 

التي  األفكار  إن  قراءته.  من  وأوقــع  أكبر  والمستمع  المتلقي  نفس  على 

وأخــرى  مــدلــوالت  لها  للشعر  استماعه  أثــنــاء  فــي  المستمع  لــدى  تتولد 

أثناء  عندنا  تنشأ  التي  األفكار  أولى  إن  السمعية  اللفظية  الصور  تحدثها 

قراءتنا للشعر بصوت عال هي األفكار التي تحدثها الكلمات ذاتها، وهي 

ما يمكن تسميته مدلوالت الكلمات غير أن هناك أفكاراً أخرى ال تقل 

يحدث  مثلما  السمعية  اللفظية  الصور  تحدثها  قد  أفكار  أهمية،  عنها 

الكلمات،  الشعر يصنع من  األصوات، وإن  التي تحكي  األلفاظ  في حالة 

بناء  يثيره  مما  أكثر  كأصوات  الكلمات  بناء  يثيره  القصيدة  معنى  وإن 

إنما هو حصيلة لبناء األصوات. التكثيف للمعنى  الكلمات كمعان، وذلك 

بتطويع  خصوصاً  اللفظية  بالصناعة  يعنى  القطري  العامي  والشعر 

الواحدة. الكلمة  األلفاظ والمعاني من 

فــهــو يــعــبــر عــن هــمــوم مــجــتــمــعــه.فــالــشــعــر هــو الــمــعــبــر الــحــقــيــقــي عن 

مواِجِعهم ناطقاً رسمياً باسمهم لما للشعر من قدرات إيحائية وبالغية 

تمكنه من اختزال الكثير من المعاني في عبارات شعرية موجزة يشكل 

كل منها حكاية صغيرة ضمن الحكاية األم.

والــشــعــر الــعــامــي فــي قــطــر يتميز بــقــدرات عــلــى تــطــويــع الــمــرادفــات 

بل  مقبولة  بصورة  ولكن  الشاعر  يريده  الــذي  المعنى  لحمل  واأللــفــاظ 

اللغوي ولكن تعطيها بعداً  اللفظة عن إطارها  وجمالية بحيث ال تُخرج 

في  العامي  والشعر  الشاعر.  يريده  الذي  الحقيقي  المعنى  لتحمل  أكبر 

تشمل  ال  الــدراســة  كانت  وإن  اإلقليمي  بمحيطه  وطيدة  صلة  ذو  قطر 

خليجيين  لشعراء  والقصائد  األبيات  بعض  نورد  أننا  إال  الخليجي  الشعر 

الشعر  مــع  التطابق  حــد  إلــى  متشابه  قطر  فــي  العامي  الشعر  أن  لنبّين 

اإلقليمي الخليجي، والقارئ ال يكاد يفرق أحياناً في اللهجة بين شعراء 

مجتمع  على  المقتصرة  الــمــحــدودة  الكلمات  بعض  فــي  اللهم  الخليج 

أنها  البعض  يظن  العامي  شعراء  يستخدمها  مــرادفــات  وهناك  معين. 

ليست عربية لندرة استخدامها إال أنها متجذرة في العربية وذلك يدل 

الفصيح العامي والشعر  الشعر  الوطيدة بين  الصلة  على 

األم  العربية  بلغته  وثــيــقــاً  ارتــبــاطــاً  مرتبط  الــقــطــري  الشعر  أن  نجد 

الكلمات  ندر من  ما  إال  العربية  لها جذورها  ومعاني  ويحمل مفردات 

العامي  والشعر  الخليج.  أهل  لدى  عليها  المتعارف  والمرادفات  الدخيلة 

في قطر ال يخلو من األلفاظ التي تعارف عليها أهل المنطقة وليس لها 

أصل في معاجم اللغة وليست أجنبية دخيلة إال أنها متداولة ومعروفة 

وتدل على معنى معروف لديهم.

مبدعون عالميون

موزارت 
تاريخ  في  المبدعين  العباقرة  أشهر  من  يعتبر  نمساوي  موسيقي  مؤلف 

بعد  الـ 35 عاماً  الموسيقى رغم أن حياته كانت قصيرة، فقد مات عن عمر يناهز 

أن نجح في إنتاج 626 عمال موسيقيا. قاد اوركسترا وهو في السابعة من عمره ولم 

يمش في جنازته سوى خمسة أشخاص فقط ليس من بينهم زوجته الن الجو كان 

شديد البرودة. بدأ موزارت ممارسة العزف في سن الرابعة، في سن السادسة بدأ 

بالمشاركة في الحفالت، في سن السابعة شارك موزارت في جولة موسيقية جابت 

أوروبا مع أسرته.

قالوا قصيدكمن التراث الشعري
قصيدة

محمد الســـادة

قــــالـُـــوا قـــِصـــيـــُدَك بـــــاإلكـــــراِه َمـــــوُضـــــوُع..

َكـــَغـــيـــِرِه ِمـــن رِكـــيـــِك الـــَقـــوِل مــصــنُــوُع..

ــمــُع َعــنــُه الَقلُب ُمــنــَصــِرٌف.. الــَسّ ُحــــدوُدُه 

ـــفـــُظ َمـــســـُجـــوُع.. لَـــحـــُن الــــَكــــالِم بــــِه والـــلَّ

ــــْرُق ِعـــنـــَدُكـــُم.. ــلــُت مـــا ِحــيــلــتِــي والــــِع فــُق

ـــمـــِع َمـــقـــطـــوُع.. ــــؤاِد وبـــيـــَن الـــَسّ بـــيـــَن الــــُف

ُحــــُروُف ِشــعــِرْي بُــــُذوٌر ِفــي َكــمــائِــِمــهــا..

ـــيـــُض ِفــــكــــِرْي َغــــِزيــــٌر َفـــهـــَو يـــنـــبُـــوُع.. وَف

ــــِه.. ـــُت بِ ـــَزل نَ إِْن  ـــاضـــاً  الـــَيـــبـــاُب ِري يـــغـــُدو 

ـــيـــُر َمـــســـُمـــوُع.. ــــزَدِهــــي والـــَطّ أَزهــــــــاُرُه تَ

ــــــاِم َظـــــالٌم ِفـــيـــِه َقــــد َهـــَجـــُعـــوا.. ـــيـــُل األن لَ

ــيــُل لـِــي ُمــقــِمــٌر بــالــّنــجــِم َمـــرصـــُوُع.. ــّل وال

ــُه.. ــَق ــهــُد يَــحــلـُـو إذا مــا الــَجــفــُن عــانَ والــُسّ

ــفــِس َمــرُفــوُع.. ــُه ِفــي الــنَّ طيٌف لـِـَمــن َشــأنُ

ُمبتَِسماً.. الــَفــجــُر  صـــاَر  لـِـلــَفــجــِر  بـــاَح  إِْن 

ــوُع.. ِه ضـــاٍف وَمــطــبُ والــُحــســُن ِفـــي َخـــــِدّ

ــبــاً.. ــئِ ــلــُب ُمــكــتَ ــَق ـــَظـــُلّ ال ـــو غــــاَب يَـــومـــاً يَ لَ

ــــوُع.. َمـــــَرّ أُســــبُ ـــجـــِري إِذا مـــا  يَ مــــُع  ــــَدّ وال

تَـــغـــُمـــُرنِـــي.. واآلالُم  ــــُحــــزُن  وال ـــهـــُد  الـــُسّ

ــلــُب مـــوُجـــوُع.. ـــوُق بِـــي طــاِفــٌح والــَق ـــَشّ وال

إِْن َشَطّ أَضحَى َسِميِري ِفي النَّوى َقلَِمي..

َمشُروُع.. الحرِف  لَِخيِل  ساٌح  ْرُس  والَطّ

ـــــي.. ــعــَر بِـــاأللـــواِن ِفـــي َوَرِق ــِشّ وأَرســـــُم ال

ــِعــطــِر الـــوصـــِل َمــتــبُــوُع.. ِفــيــِه الــَحــنــيــُن بِ

ُدُه األَطـــيـــاُر إن َصـــَدَحـــْت.. ــــــَرِدّ ِشــعــِري تُ

ـــوِق َمـــشـــُفـــوُع.. ـــِســـيـــِم بِــــِه بـــالـــَشّ ـــــُبّ الـــنَّ َه

ــَهــٍف.. ــنــاُت ِفــكــري يَــُجــبــَن األُفــــَق ِفــي لَ بَ

َوَعــــن ُرؤاُهــــــَنّ َغــبــُش الــّلــفــِظ َمــقــُشــوُع..

ـــَنّ الـــَحـــرُف ُمـــؤتَـــلـِــٌق.. ـــُه ـــجـــوِم لَ ِعــنــَد الـــنُّ

ـــوُع.. ُرّ َمـــجـــُم ـــحـــاِر لـَـــهــــُنّ الـــــــــُدّ ـــبِ وِفـــــي ال

ـــِه يَــهــِمــســَن ِفـــي أُُذنـِــــي.. يَــجــلـِـبــَن ِشــعــراً بِ

ــلــَمــعــنــى وَمــــــــذروُع.. ـــَل الـــّلـــفـــِظ لِ ـــَصّ ـــَف ُم

ـــَدٌة.. ــَمــْن جـــاَع لِــإلحــســاِس مـــائِ ِشــعــِري لِ

ــــوُم الـــِفـــكـــِر والـــــُجـــــوُع.. ــــــــُزوُل ُهــــُم ـــــِه تَ بِ

ــَمــْن.. ــِب واإلِعـــيـــاُء فــيــِه لِ ــلُّ ـــِذي ال يَــحــلـُـوا لِ

ــِه غــــاَب َعــنــُه الـــُكـــوُع والـــبُـــوُع.. ــِم ــل ِفـــي ِع

ــُشــُه.. ــُق هــذا َقــِصــيــِدَي ِفــي الــِقــرطــاِس أَن

َممنُوُع.. التَّقلِيِد  وِفــي  َسهٌل  مِع  الَسّ ِفــي 

الـــتـــراث الــشــعــري فــي قــطــر زاخــــر بــالــقــصــائــد الجميلة 

الشعرية ومنهم  األغــراض  الشعراء جميع  تناول فيها  التي 

الــذي ولد  الــهــاجــري  آل عفيشة  راشــد  بــن  / عمير  الشاعر 

عام 1890 م وتوفي عام 1982 م ودفن في بلدة الحصين 

بمنطقة دخان. شعره جزل عميق وقد احتل مكانة بارزة 

الخليج  فــي  النبط  األولـــى مــن شــعــراء  الطبقة  بين شــعــراء 

والجزيرة. من شعره :

ـــــي.. ـــــــن بــــالــــقــــى نــــــديــــــٍم يـــــعـــــاوّن ـــــــا وي أن

مـــع هــجــعــة الـــّنـــايـــم عــلــى َجــــــّرة الــــّوّنــــة..

ـــــي.. ونـــــيـــــنـــــي مـــــــع أّيـــــــــــــام الــــــّتــــــوافــــــيــــــق طـــــافـــــّن

ــــة.. ـــوم َجــهــلــي والــــمــــوّدة لــهــا رّن مــضــن ي

تـــداركـــتـــهـــن قـــبـــل الـــتـــفـــاوت وفـــاتـــّنـــي..

كــمــا قـــانـــٍص يـــرفـــا الــــجــــوازي وفـــاتـــّنـــه..

ــــّنــــي.. وقــــفــــت اتـــفـــكـــر يــــــوم قــــّفــــن وخــــّل

َخَفْت مّنه.. المشفق لمخايل ظعوٍن  كما 

سمحت وعكس بي جادٍل ذكره مَحّني..

بــعــيــد الـــوطـــن وعـــيـــون قــلــبــي يـــراعـــّنـــه..

حذفني بحذفه ما ادري من وين عّيّني..    

ــه.. وانــــا كـــان طـــرد الــغــي مــانــي بــفــي فــّن

يــعــيــل بـــهـــواه ويــخــلــف الــمــومــن الــســّنــي..

ـــة.. ـــة الـــســـّن وراعـــــــي الــــّنــــفــــاق يــتــبــعــه مـــّل

وكنسلني.. بامتحانه  لــي  عـــرض  عــنــوٍد 

كما عــامــٍل يــجــرم وهــو مــا عــرف دّنـــه..

ــــي.. ولــســعــنــي بــهــرجــة ود لــكــّنــه احــــَزّن

وِســْلــمــوا ْعـــداي وجــات فــي راســي الّصّنة

لـــوانـــي عــنــاه ايــلــيــن بـــه صـــرت مــتــعــّنــي..

ــه.. ولـــيـــٍف تــجــوز بـــه الــّتــواصــيــف وشــكــّن

ّنــــي.. كــمــا الــقــايــد لــصــيــد الــمــهــا يــــوم مــــَرّ

الــى انــحــن مــن الــمــحــواز والــّصــيــد يتلّنه..

متبّني.. والـــّردف  فالساق  القدم  حسين 

الجّنة.. الَحشا ِفي منحره دوشق  لطيف 

والــنــهــاد كنهن بــالــوصــايــف عــلــى ظــّنــي..

فــنــاجــيــل صــيــٍن مــشــبــك الـــثـــوب شــّلــّنــه..

يزهّني.. العنق  مارق  في  الّذهب  ونظم 

ِوخـــــٍذ ودعـــــٍج مـــن شــبــحــهــن يــصــيــدّنــه..

االمــتــان متثّني.. فـــوق  وضــافــي جــديــلــه 

كما ُعرْف َشقرا في ضحى العيد مستّنة..

والكف متحّني الّرصغ  الملتفت في  زها 

يزهّنه.. والمحابيس  المحابس  ويــزهــا 

البّني.. المسك  شــذا  جسمه  من  يقولون 

الخّنة.. ويجنون من صافي عرق جلده 

ــي.. هـــوا الــلــي كـــوانـــي كـــي بـــنـــدان وامــحــّن

ــة.. الــعــّن راعــــي  غــيــره وهــــو  مـــع  واراوي 

نيشّني.. يــوم  الــســرر  اعـــواق  وسمني مــن 

وشــــال الـــوســـوم وقــــال يــمــكــن يــشــالــّنــه..

الّضماير وصــابــّنــي.. تــدالَــْت رمــاَحــه فــي 

ـــا شلفي اخــَطــّنــه.. صــوابــه تــمــّكــن بــي وان

للشّني.. الــّطــفــق  دوســـة  معلوقي  وداس 

هـــبـــيـــٍل مـــشـــاريـــب الـــّظـــمـــا مــــا يـــهـــَمـــّنـــه..

ــّنــي.. قـــريـــٍب ْبــعــيــٍد مـــا ادركــــــه كـــل مــتــَم

طــــرايــــف كـــالمـــه كــــم هـــبـــيـــْل يــــغــــَرّنــــه..

أثــمــار غــرســه مــا حــد راح متهّني.. مــن 

ــــوم والـــهـــّنـــة.. ــــّل ـــكـــات وال ـــَشّ بــعــيــٍد مـــن ال

حـــســـوٍد بــخــيــٍل يـــنـــوي الـــوصـــل ويـــَمـــّنـــي..

ولــكــن إلـــى اهلل راد وصــــٍل حــصــل مــّنــه.
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   كتب - أشرف مصطفى:

الـــفـــنـــان أحـــمـــد الــمــفــتــاح 
كبيرا  تــشــابــهــا  ثــمــة  أن  أكـــد 
يــجــمــع بــيــن عــمــلــه كــرئــيــس 
الــدرامــا فــي اإلذاعـــة،  لقسم 
وعــمــلــه كــمــخــرج مــســرحــي 
أن هناك عملية  رأى  حيث 
تــكــامــلــيــة تــجــمــعــهــمــا حــتــى 
الــذي  الــوســيــط  اختلف  وإن 
يــتــم تــقــديــم الــعــمــل الــفــنــي 
مـــــن خـــــاللـــــه. وعــــــن مـــدى 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــوفــيــق بين 
عــمــلــيــه فـــي اإلذاعــــــة وعــلــى 
يطغى  وهل  المسرح  خشبة 
أحـــدهـــمـــا عــلــى اآلخـــــر أكــد 
ـــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  أن
يصعب  الــمــســرحــي  الــفــنــان 
يكن  لــم  إذا  ــبــدع  يُ أن  عليه 
أغلب  المسرح  يعطي خشبة 
ألن  نــــظــــراً  أنـــــه  إال  وقــــتــــه، 
موسمية  المسرحية  أعمالنا 
الــعــمــل في  فــقــد تمكن مــن 
التي  الفترة  خــالل  المسرح 
المسرحي،  النشاط  يتخللها 
الــذي يمكنه من  وهو األمــر 

التفكير واالستعداد الجيد 
لــــكــــل مـــوســـم 

مـــســـرحـــي 
بــــــحــــــيــــــث 
ــــــــقــــــــّدم  ي

كــل ما 

وهو  الفترة،  تلك  في  عنده 

ــــوعــــاً مــن  ــــضــــاً ن مــــا خـــلـــق أي

بــشــكــل جيد  الــتــنــســيــق 

بين عشقه 

لـــلـــمـــســـرح ووظــــيــــفــــتــــه فــي 
أن هــنــاك  اإلذاعــــــة، مـــؤكـــداً 
تــعــاونــاً مــن الــمــســؤولــيــن في 
المضي  على  حــفــزه  اإلذاعـــة 
المسرحي  العمل  فــي  قــدمــاً 
الـــذي ال يـــرى أنـــه يــتــعــارض 
مــــع عــمــلــه فــــي اإلذاعـــــــة بــل 
يـــكـــمـــلـــه، ويـــحـــمـــل رســـالـــة 

موازية له.
عمله  أن  الــمــفــتــاح  ويــؤكــد 
كــــفــــنــــان مــــســــرحــــي أفـــــــاده 
اإلذاعية،  وظيفته  في  كثيراً 
ـــــدرك أن كــالً  يُ خــاصــة أنـــه 
مـــــــن اإلذاعـــــــــــــــة وخـــشـــبـــة 
رســالــة،  يملكان  الــمــســرح 
يقدمها  منهما  كال  لكن 
عــبــر وســـائـــطـــه، الفــتــاً 
الـــشـــريـــحـــة  أن  إلــــــى 
الــتــي تــتــابــع اإلذاعــــة 
تـــخـــتـــلـــف كــــثــــيــــراً 
عــــــن الـــشـــريـــحـــة 
للعمل  المتابعة 
الــــمــــســــرحــــي، 

يصالن  عمليه  فــإن  وبــذلــك 
ألكـــــبـــــر قــــــــدر مــــــن أفــــــــراد 
الـــمـــجـــتـــمـــع، وتـــــحـــــّدث عــن 

ــــــــدور الــكــبــيــر  ال
ــــــــــــــذي تـــــقـــــوم  ال
بـــــهـــــا اإلذاعــــــــــــة 
وكـــم الــخــدمــات 
الـــجـــلـــيـــلـــة الـــتـــي 
ـــــــــقـــــــــّدمـــــــــهـــــــــا  ت
مؤكداً  للمجتمع 
أنــــــــــه يـــســـتـــمـــتـــع 
كــــثــــيــــراً بــعــمــلــه 
لكنه  اإلذاعـــــــي، 
أن  ــــــــــى  إل ــــــــــوه  ن
هـــــــــنـــــــــاك ثــــمــــة 
تـــــــــغـــــــــيـــــــــراً فــــي 
شــكــل الــخــطــاب 
ــــــــــــمــــــــــــوجــــــــــــه  ال
لــلــجــمــهــور عــبــر 
ـــــــــــر عــــن  ـــــــــــي األث
الـــــمـــــوجـــــه لــهــم 

يجعلهما  الخشبة  أعلى  مــن 
مـــخـــتـــلـــفـــيـــن فــــــي طـــريـــقـــة 

للرسالة  الجمهور  استقبال 
الــمــلــقــاة عــلــيــه عـــن اآلخــــر، 
اقـــتـــحـــام  أن  ــــــى  إل مــــشــــيــــراً 
الـــــــــراديـــــــــو لـــكـــل 
مــــكــــان مـــوجـــود 
ــــــــه الــــمــــتــــلــــقــــي  ب
كــــــــــــّون قـــــاعـــــدة 
جـــــمـــــاهـــــيـــــريـــــة 
أكـــــــبـــــــر بـــكـــثـــيـــر 
مــــــــن الــــمــــســــرح 
ـــــــــــذي يــــحــــتــــاج  ال
ــــــــعــــــــدادات  اســــــــت
مــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــوع 
مــعــيــن لــذهــابــه 
فضالً  لــلــمــســرح، 
أن جــمــهــور  عـــن 
اإلذاعــــــــة مــتــنــوع 
ويــــحــــوي جــمــيــع 
المجتمع  فــئــات 
عــــــــلــــــــى عـــــكـــــس 
الــــمــــســــرح الـــــذي 
يــعــتــبــر مـــــحـــــدوًدا إلـــــى حــد 
أكثر  اإلذاعــــة  أن  ورأى  مــا، 

يتضّمن  الــذي  بتنوعها  ثـــراًء 
ونشرات  ومسلسالت  برامج 
إخــــبــــاريــــة يــمــكــن لــلــمــتــلــقــي 
الــتــنــقــل عـــبـــرهـــا، فــتــســاهــم 
بــذلــك فــي جــذب عــدد أكبر 
مـــن الـــجـــمـــهـــور، مــــؤكــــداً أن 
اإلعـــــالم بــشــكــل عــــام أصــبــح 
الفترة  خالل  سيطرة  األكثر 

األخيرة على عقول الناس.
لكنه عاد فأكد أن المسرح 
بالنسبة  يحمل مكانة خاصة 
الفنّية  بداياته  له حيث شهد 
قبل االلتحاق باإلذاعة، الفتاً 
اإلبداعية  ذاتــه  يجد  أنــه  إلــى 
بشكل أكبر في هذا المجال، 
ُمــضــيــفــاً أنــــه دائــــم الــتــفــكــيــر 
بـــه ومـــشـــغـــول بــإشــكــالــيــاتــه، 
حــــيــــث يـــســـتـــمـــد فـــــي بــعــض 
األحـــيـــان تــصــوراتــه الــخــاصــة 
بــالــمــســرح خــــالل عــمــلــه في 
اإلذاعــــــــــة، وقــــــــال: أهـــــم مــا 
يــمــيــز الـــمـــســـرح أنـــــه يــســلــك 
يعتمد  تــعــقــيــداً  أكــثــر  طــريــقــاً 

أثناء  واإلبــهــار  الــجــمــال  على 
مــخــاطــبــتــه لــعــقــل الــجــمــهــور 
أفكاره، وفي هذا  واستفزاز 

ـــاق يــؤكــد  ـــســـي ال
الـــمـــفـــتـــاح عــلــى 
الــــمــــســــرح  أن 
حرية  له  يمنح 
إبـــداعـــيـــة أكــثــر 
مـــن تــلــك الــتــي 
تــــعــــطــــيــــهــــا لـــه 
الــوظــيــفــة الــتــي 
قـــــــــــد يــــتــــقــــيــــد 
خـــاللـــهـــا بــأطــر 
ــنــة تــحــكــم  مــعــّي
الـــمـــكـــان الــــذي 
بـــــه أي  يـــعـــمـــل 
ُمــــــــبــــــــدع، إلـــــى 
جانب أن عمله 
بــه الــكــثــيــر من 
الــــمــــتــــطــــلــــبــــات 
بينما  اإلداريــة، 

فــي الــمــســرح يــتــفــّرغ لــإلبــداع 
فــقــط، وال شــيء غير ذلــك، 

وأكد المفتاح أنه على الرغم 
بين  بسيطة  الفروق  أن  من 
والساحة  المسرحية  الساحة 
اإلذاعـــــيـــــة لــكــنــهــا 
جــوهــريــة،  تعتبر 
هناك  فإن  ولهذا 
أســـلـــوبـــاً مــخــتــلــفــاً 
فــــي الـــعـــمـــل بــيــن 
االثـــــنـــــيـــــن حـــيـــث 
يــــــــحــــــــاول وضـــــع 
خط فاصل دائماً 
ال  بحيث  بينهما 
أحدهما  يُسيطر 
عــــــلــــــى اآلخــــــــــــر، 
كـــــــمـــــــا يـــــــحـــــــاول 
أثـــنـــاء  يــــكــــون  أن 
عــــمــــلــــه كـــرئـــيـــس 
لـــقـــســـم الـــــدرامـــــا 
اإلذاعــــيــــة، أحــمــد 
الــمــفــتــاح اإلذاعــــي 
المسرحي  وليس 
والــعــكــس صــحــيــح، حــيــث إن 

لكل مقام مقال.

العمالن يحمالن رسالة موازية ويكمالن بعضهما
اإلذاعي والمسرحي أحمد المفتاح:

الراديو 
يمتلك قاعدة 

جماهيرية 
أكبر بكثير 
من المسرح

للمسرح 
مكانة خاصة 

في قلبي 
حيث شهد 

بداياتي

    الدوحة-البيرق: 

»كنز سازيران«
رواية  اهلل  عبد  عيسى  للروائي  حديثًًا  صدر 
توقيعها  أقيم حفل  »كنز سازيران«، والذي 
وأحــداث  للكتاب،  الدولي  الدوحة  بمعرض 
القطرية  العائالت  الرواية تدور حول إحدى 
الــتــي تــحــتــوي عــلــى أب يــعــمــل في  الــبــســيــطــة 
يُساعده  الذي  »درهــم«  وابنه  الندافة  مهنة 
فــي عــمــلــه، وزوجـــة تــرعــاهــم، ويــعــشــق والــد 
خاصة  واألساطير  الحكايات  سرد  »درهم« 
عمله  كــان  مــا  غالباً  الــنــدافــة  يمتهن  مــن  أن 
في  فيجلس  المنازل  بين  التجوال  على  يقوم 
فنائهم يقوم بندف قطن المخدات وتصليح 
من  المنزل  أهل  حوله  فيتجّمع  منها  البالي 

عليهم  فيقص  وأطفال  نساء 
تــــلــــك الـــــحـــــكـــــايـــــات، وعـــلـــى 
»درهــم«  مــّل  فقد  عكسهم 
أخبره  حتى  الحكايات  تلك 
أبــــوه بــقــصــة مــنــزلــهــم الــذي 
كـــان يــقــطــنــه أحـــد الــرّحــالــة 
فــي الــعــهــد الــعــثــمــانــي والــذي 
ــعــرف بــحــبــه لــجــمــع الــكــنــوز  يُ

»درهــم«  ضحك  العالم،  بقاع  مختلف  من 
ــاً مــنــه أنــهــا  عــلــى والــــده فـــي ذلـــك الـــيـــوم ظــن
سمعها  طالما  التي  األساطير  ككل  أسطورة 
تــلــك  ـــــى أن صــــــادف ووجــــــد  إل أبــــيــــه،  مــــن 
الكنز  لــلــبــحــث عــن  الــخــريــطــة فــشــرعــوا مــًعــا 
لــيــجــولــوا مــــدن قــطــر ومــنــاطــقــهــا ويــقــومــوا 
باالنتقال من قلعة إلى أخرى ومن برج إلى 
اكتشفوا  كما  ألغاز،  لحل  محاولة  في  آخــر، 
ــة وواجــــهــــوا َمـــصـــاعـــب كــثــيــرة،  أشـــيـــاء خــفــّي

وقتله. طامعين 
فــي ظــل قلة  لــروايــتــه  الــنــجــاح  توقعه  وحــول 
يتفاوت  الــكــاتــب:  قــال  بــالــقــراءة،  االهــتــمــام 
فالنجاح  آخر  إلى  شخص  من  النجاح  معنى 
هو  النجاح  إنما  تباع  التي  النسخ  بعدد  ليس 
فيصبح  الــروايــة  تحدثه  الــذي  التأثير  مــدى 
ما  وهذا  المزيد  منه  ينتظر  جمهور  للكاتب 
نسبة  يحّدد  من  كان  فــإذا  للكتابة،  يدفعني 
الـــقـــراء »بــالــقــلــة« فــهــم بــالــنــســبــة لــي كــل ما 

إليه. أحتاج 

أوضح  بدأت،  وكيف  الروائية  تجربته  وعن 

أنــهــا كــانــت قــبــل ثــمــانــي ســنــوات، حــيــث كتب 

في  انشغاله  بسبب  يكملها  لــم  قصة  حينها 

العليا  دراســاتــه  ثــم  ومــن  الجامعية  دراســتــه 

ولكن  عليها،  اهتمامه منصب  كان جل  فقد 

الــكــتــابــة حــاضــرة فــي عقله  دائــمــاً مــا كــانــت 

الماجستير  رســالــة  إعــداد  مــن  انتهائه  وفــور 

وتـــخـــرجـــه عـــــاد إلـــــى الـــكـــتـــابـــة مــــن جـــديـــد، 

سازيران«. »كنز  رواية  بكتابة  واستهلها 

أبيات شعرية

يا أخي في الشرق ، في كل سكن

يا أخي فى األرض ، في كل وطن

ـــا أدعـــــوك .. فــهــل تــعــرفــنــي ؟ أن

يــا أخـــا أعــرفــه .. رغـــم المحن

ـــنـــي مـــزقـــت أكــــفــــان الـــدجـــى إن

إنـــنـــى هـــدمـــت جــــــدران الــوهــن
محمد الفيتوري

إصدارات   جديدة

صدر حديثًا

الوجـه اآلخر

ڈ  مشهد من مسرحية همس الكراسي إخراج أحمد المفتاح

الحلقة جانباً  اآلخ��ر من خ��الل ه��ذه  الوجه  يكشف 
مختلفاً من حياة الفنان أحمد المفتاح، لنرى الكثير 
ع��ن��ه م���ن خ���الل زاوي�����ة أخ����رى ق���د ت��ك��ون مختلفة 
بعض الشيء عن ما تحّدثنا عنه كثيراً في صفحاتنا 
بالبيرق الثقافي عن كونه فناناً مسرحياً، وفي هذا 
قسم  رئيس  المفتاح  أحمد  على  الضوء  نلقي  العدد 
توظيف  ونتحّدث معه عن مدى  باإلذاعة،  الدراما 
أدواته المسرحية خالل أدائه لهذه المهمة، والعكس 
كذلك، كما يكشف هذا الحوار أننا أمام موهبة فنّية 
كإذاعي  يعمل  فبينما  ال��م��ه��ارات،  م��ن  جملة  لديها 
والمسرح،  والقصة  الشعر  كذلك  يكتب  ومسرحي، 
تؤهله  التي  المواهب  م��ن  مجموعة  ب��ه  أن  لنتبّين 
كل واحدة منها ألن تجعله نجماً في مجاله، وكان 
للبيرق الثقافي معه هذا الحوار ليسّلط الضوء على 

وجه آخر له.
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حكم الشعوب

عـندما تنتخـب،

صـوت لألقـل نفـاقـًا.

»مثل أمريكي«

  كتب- مصطفى عبد المنعم:

في  يبعث  والصاعدين  المتمّيزين  بالفنانين  االهتمام 
الجهد  من  المزيد  بــذل  على  ويحثهم  األمــل  نفوسهم 
فــي ساحات  لديهم  مــا  كــل  وتــقــديــم  التمّيز  أجــل  مــن 
اإلبداع الفنية، ونحن بدورنا خّصصنا هذه الزاوية في 
ملحق البيرق الثقافي لنجم شاب ليتحّدث عن بداياته 
نستضيف  الحلقة  هـــذه  وفـــي  وطــمــوحــاتــه..  وأحــالمــه 
الــفــنــان عــلــي ربــشــة الـــذي يــتــحــّدث عــن بــدايــاتــه قــائــالً: 
المسرح  1994 مــن خــالل  المسرح منذ عــام  بــدأت  أنــا 
المسرحّية  األعمال  من  العديد  قّدمت  ثــّم  المدرسي، 
الخاّصة بمسرح الطفل ومنها: »مسرحّية ألف باء تاء، 
رينجر،  بــاور  ومسرحّية  المرح،  تلفزيون  ومسرحّية 
وافتح يا سمسم وغيرها« ثّم اتجهت إلى مسرح الكبار 
ثّم  هــالــولــد«،  إاّل  هالبلد  فــي  »مــا  مسرحّية  وقــّدمــت 
اكتشفت أيًضا موهبة حباني اهلل بها وهي الغناء وأنني 
وقــّدمــت  للغناء  فتوّجهت  جــّيــدة  صــوت  خــامــة  أمتلك 

العديد من الحفالت والمناسبات.
وعـــن أحــــالم وطــمــوحــات الــفــنــان عــلــي ربــشــة يــقــول: 
من  مزيد  لكسب  وأســعــى  وأعشقه  التمثيل  أهــوى  أنــا 
المهارات وأتمّنى أن أحظى بحّب الجمهور وأن أقّدم 
وأتمّنى  الفني،  رصــيــدي  إلــى  تُــضــاف  متمّيزة  أعــمــاالً 
االهتمام بالمسرح الشبابي وبناء خشبات مسرح خاّصة 

باألندية والمراكز بحيث يُتاح لكل ناٍد أو مركز شبابي 
يــتــمــّكــن شباب  الــخــشــبــة وحــتــى  هـــذه  مــن  يستفيد  أن 
األنــديــة مــن عــمــل الــبــروفــات وتــقــديــم إنــتــاج مسرحي 
متواصل طوال العام بحيث ال يقتصر اإلنتاج الفني على 
موسم فقط أو يكون محدوًدا بعملين أو ثالثة في العام 

بل نُريد أعماالً متواصلة طوال العام.
النشاط  يستمّر  أن  أتــمــّنــى  أنـــا  قــائــالً:  ربــشــة  ويُــضــيــف 
مواسم  على  فقط  يقتصر  وأاّل  العام  طــوال  المسرحي 
بعينها وأوقات المهرجانات، وأشاد بحالة الزخم التي 
مهرجان  بسبب  األيــام  هذه  المسرحي  الوسط  يعيشها 
المسرج الشبابي، وتمّنى استمرار هذه الحالة إلى ما بعد 
المهرجان، وقال إنه سُيشارك بإذن اهلل في مهرجان 
المسرح للكبار القادم والمزمع إقامته إن شاء اهلل في 
مارس المقبل، وأضاف ربشة: هناك العديد من الوعود 
الــعــرض وبــنــاء  الــتــي نسمع عنها مــن أجـــل زيــــادة دور 
الــوعــود، وأنــا عن  مسارح أكثر وتمّنى أن تتحقق هــذه 
نفسي متفائل بمستقبل الحركة المسرحّية نظًرا لحالة 
الحراك الفني والثقافي التي تعيشها البالد، وأتمّنى أن 
لدينا  وتتعّدد  القطرّية  للدراما  أكثر  دعم  يكون هناك 
األعمال وتكون طوال العام وال تقتصر فقط على شهر 
التأكيد على  ينبغي  أنه  االعتبار  األخــذ في  رمضان مع 
ضـــرورة االهــتــمــام بالفنان الــقــطــري ألنــه هــو الــثــروة 

الحقيقّية لمستقبل الثقافة والفن في قطر.

ت��وق��ف��ت ف���ي ال��ح��ل��ق��ة ال��س��اب��ق��ة 
ع��ن��د ال��ع��م��ل ع��ل��ى زي������ادة ال��ض��غ��ط 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي ل��م��س��رح ن��ج��م��ة وم��ع 
ب���دء ق����راءة م��س��رح��ي��ة »م���ن ط��ول 
الغيبات« ولكن بدون وجود مخرج 
ل��ل��م��س��رح��ي��ة وه������ذا س��ي��ت��ك��ف��ل ب��ه 
األستاذ زكريا الحجاوي وفي إحدى 
األم��س��ي��ات ج���اءن���ا األس���ت���اذ زك��ري��ا 
ال���ح���ج���اوي وم���ع���ه رج�����ل م��ص��ري 
طويل وضخم وعّرفنا عليه وقال 
ي���ا س�����ادة أع��رف��ك��م ع��ل��ى ال��دك��ت��ور 
ال���ري���س( م��خ��رج مسرحية  )س��ي��د 
» م����ن ط�����ول ال���غ���ي���ب���ات« م����ن هو 
ال��ري��س(؟ هو دكتور  )سيد  الدكتور 
في الطب النفسي ويعمل بالصّحة 
المدرسّية التي كان مقّرها بجانب 
ملعب الدوحة لكرة القدم بمنطقة 
المرقاب وهو إلى جانب تخّصصه 
ف���ي ال���ط���ب ال��ن��ف��س��ي ف��ه��و خ��ري��ج 
المسرحّية  للفنون  العالي  المعهد 
بالقاهرة ومثل أهل مصر يريدون 
م��ن ول��ده��م أن ي��ك��ون دك���ت���وًرا أو 
م��ه��ن��دًس��ا ف��اس��ت��ج��اب ل��رغ��ب��ة أهله 
المسرح  الطب درس  دراس��ة  وبعد 
ال�����ذي ي���ه���واه وب���ذل���ك ح��ق��ق حلم 
أهله وحلمه هذا هو الدكتور )سيد 
ال���ري���س( م��خ��رج م��س��رح��ي��ة »م��ن 
أّول جلسة  وف���ي  ال��غ��ي��ب��ات«  ط���ول 
م���ع م���خ���رج ال��م��س��رح��ي��ة ق����ال لنا 
الدكتور سيد الريس أنا ال أعرفكم 
أتابع ما  وأنتم ال تعرفونني لكنني 
تقّدمه فرقة المسرح القطري وقد 
ك��ت��ب��ت م���ق���االً ف���ي م��ج��ل��ة ال��ع��روب��ة 
و«سبع  »عانس«  مسرحيتي  ح��ول 
لكننا  بعضكم  وأع����رف  السبمبع« 
أن  المسرحية س��ن��ح��اول  ف��ي ه��ذه 
نعمل ورشة قراءة للمسرحية حتى 
لهذا  يصلح  م��ن  أح���دد  أن  أستطيع 
ال��دور ومن ال يصلح وهذا سيكون 
ال��ق��راءة وبوجود مؤلف  من خ��الل 
المسرحية األخ خليفة السيد وبعد 
المسرحية  أّي����ام م��ن ق����راءة  ع����ّدة 
ت���ّم ت��ح��دي��د أس���م���اء ال��م��م��ث��ل��ي��ن في 

المسرحية وهم كالتالي:
ف���ي دور  ب��وج��س��وم  م��ح��م��د   -١
ف��ي دور  مريم دخيل  م���رزوق ٢- 
محمد  الزوجة ٣-  عائشة صديقة 
أمينة  صقر ٤-  دور  ف��ي  ال��ك��واري 
ال��زوج��ة حصة ٥-  حسين في دور 
مبارك٦-  دور  ف��ي  أحمد  ع��ب��داهلل 
محمد المالكي في دور الكهربائي 
عبداهلل  دور  الكواري في  سيار   -٧
ب���ن س��ع��د ٨- ح��س��ن إب��راه��ي��م في 
دور المطّوع، وعلى ذكر األخ حسن 
الممثلين  من  يُعتبر  فهو  إبراهيم 
في  النسائّية  األدوار  قّدموا  الذين 
م��س��رح��ي��ت��ي »ع����ان����س« و«خ������ارج 
ب��دور  سيقوم  وه��و  الجحيم«  م��ن 
المطّوع في هذه المسرحّية، هؤالء 
»من  مسرحّية  وم��م��ث��الت  ممثلو 

طول الغيبات«.
وب���دأن���ا ب���روف���ات ال��ح��رك��ة على 
ال��م��س��رح ب���وج���ود ممثالت  خ��ش��ب��ة 
حسين(  )أم��ي��ن��ة  ال��س��ي��دة  البحرين 
وال����س����ي����دة )م����ري����م دخ����ي����ل( وت����ّم 
لعرض   ٢٥/١١/١٩٧٣ ي��وم  تحديد 

المسرحّية للجمهور.
ما من شك أن العمل مع أناس 
محترفين من أمثال األستاذ زكريا 
الحجاوي والدكتور سيد الريس له 
مذاق خاص فاألستاذ زكريا له باع 
التعامل واالحتكاك مع  طويل في 
الناس والدكتور سيد الريس دارس 
للمسرح ووق��ف ممثالً على خشبة 
المصري كل هذا  القومي  المسرح 
يصّب في صالحنا نحن المبتدئين 

في مجال المسرح..

في الحلقة القادمة
مع مسرحية »من طول الغيبات«.

عبداهلل أحمد

حكاية المسرح في قطر
حلقة 60

علي ربشة:

نتمنى تواصل
النشاط المسرحي طوال العام

نجـــم
 عـــــلى 

الطريق

من ذاكرة المسرح القطري

ڈ  مشهد من مسرحية الحادث والكائن ڈ  مشهد من مسرحية المحتاس

ڈ  مشهد من مسرحية  الجمبازي



اإلعالن 
عن الفائزين

 بـ »آل ثاني للتصوير« يناير

الدوحة- ]:
فتحت استديوهات كتارا للفن باب 

الــفــوتــوغــرافــيــة  الفنية  األعــمــال  قــبــول 
بها  الــمــشــاركــة  يــرغــب أصحابها فــي  الــتــي 

الصور  في معرض »قطرنا« وهو مشروع تركيب 
كتارا  ودعــت  للفن  كتارا  استوديوهات  تنسقها  التي 
يـــزورون  و  ويعملون  يعيشون  الــذيــن  أولــئــك  جميع 
قــطــر بــتــقــديــم صــــورة واحـــــدة تــعــبــر عـــن شــعــورهــم 
الصورة  البلد، على أن يتم تسلّيم  وحياتهم في هذا 
الســتــوديــوهــات كـــتـــارا لــلــفــن، فـــي مــقــر الــمــبــنــى 19 
»قطرنا«  ويــتــنــاول  كــتــارا.  الثقافي  الــحــي  بمؤسسة 
شأن المجتمع و الطريقة التي تعبر بها عن حياتك 
في المجتمع وكيف تلهمك قطر ؟ وماذا تحب في 

قطر؟ وما هو المكان المفضل لديك في قطر؟ 
قطر؟  في  المفضلون  أصدقاؤك  هم  ومن 

ويتم قبول أي صورة في هذا المعرض 
في  التقطت  دام  ما  عرضها  وسيتّم 

لــحــيــاتــك أو  قــطــر كــخــلــفــيــة، أو 
حياة أصدقائك أو أسرتك أو 

تجاربك في قطر .

فتح باب القبول 
لمعرض
 “قطرنا”

تواصل فعاليات معرض تراث قائد

أسبوع للحرف المغربية في كتارا

الدوحة -]: تتواصل بمتاحف قطر فعاليات معرض 
الشيخ عبداهلل بن جاسم: قصة قائد في مؤتمر صحفي 
الفترة من 16 ديسمبر  يــوم األحــد. والــذي ينظم خــالل 
وحتى 30 يناير المقبل في قاعة هيئة متاحف قطر في 
نوعه  األول من  المعرض  ويعتبر  الثقافي.  الحي   - كتارا 
أنه  كما  لدولة قطر،  الحديث  التاريخ  في مجال عرض 
أول معرض ينظم من قبل متحف قطر الوطني الجديد.
كثب  عــن  للتعرف  قيمة  فرصة  لـــزواره  المعرض  يتيح 
فترة  على  شــاهــداً  كــان  الـــذي  عــبــداهلل  الشيخ  عهد  على 
التعليمية  الــمــؤســســات  وتشييد  قــطــر  فــي  الــنــفــط  ظــهــور 
والمستشفيات والبنى التحتية مما آل بالدوحة إلى مدينة 

مختلفة 
ــــــــى  عــــــــل
كــــــــافــــــــة 

األصعدة. 
يـــــــــــقـــــــــــدم 

الــــــمــــــعــــــرض 
القطري  للشعب 

ــــــدة  ــــــمــــــحــــــات جــــــدي ل
عـــن حــيــاة الــشــيــخ عـــبـــداهلل وتــراثــه 

تاريخية  استثنائية وصــور  فنية  وذلــك من خــالل تحف 
ومقابالت شفهية قديمة وأفالم أصلية.

آل  لمسابقة  التحكيم  لجنه  مــؤخــراً  اختتمت 
ثاني في دورتها الثالثة عشرة اختيار األعمال 
النمساوية،  لينز  بمدينة   2013 لسنة  الفائزة 
استعدادا  وســاق  قدم  على  العمل  اآلن  يجرى 
الــجــائــزة والتي  لــهــذه  الــســنــوي  الحفل  إلقــامــة 
والمقرر  الفائزين  أسماء  عن  خالله  سيعلن 

إقامته بتاريخ 22 يناير المقبل.
أن  للمسابقة  المنظمة  الــلــجــنــة  أعــلــنــت  وقـــد 
المشاركه  االعمال  بين  قوية  كانت  المنافسه 
وهـــو مـــا كــشــف عـــن وجــــود مــشــاركــات قــويــة 
للمسابقة،  المتقدمين  بــيــن  رائــعــة  وأعــمــال 
القليلة  األيـــام  خــالل  الــفــائــزيــن  إبـــالغ  وسيتم 
الفائزين  عــن  اإلعــــالن  سيتم  بينما  المقبلة 
رســمــيــاً خـــالل الــحــفــل الــمــزمــع إقــامــتــه يناير 

المقبل.

فــي إطـــار الــمــجــهــودات الــمــبــذولــة لــتــعــزيــز عــالقــات الــتــبــادل 
تُنّظم  والــمــغــرب،  قطر  الشقيقين  البلدين  بين  المشتركة 
وزارة  مع  بالتعاون  كتارا   - الثقافي  للحّي  العامة  المؤسسة 
نادي  وجمعية  واالقتصاد  التقليدية  الصناعة 
الــصــداقــة الــمــغــربــيــة الــقــطــريــة »أســبــوع 
الـــحـــرف الــمــغــربــيــة« فـــي الــعــاصــمــة 
الــقــطــريــة الـــدوحـــة فـــي الــفــتــرة 
ديسمبر   26 بــيــن  الــمــمــّتــدة 
 2014 يـــنـــايـــر   5  ،  2013
وذلك بهدف تسليط الضوء 
عـــلـــى الــــحــــرف الــمــغــربــيــة 
األصــيــلــة ومـــا تــكــتــنــزه من 

في  المغاربة خاصة  الحرفيين  براعة  يكشف  إبداع  و  مهارة 
الفخارية  التحف  روائــع  إلى  إضافة  التقليدي  المعمار  مجال 

والنحاسية والحلّي واألثاث.
كما سيتضمن أسبوع الحرف المغربية فقرات غنية ستُمكن 
األصيلة ومنها ما  المغربية  العادات  اإلطالع على  الزوار من 
منطقة  من  تفاصيله  تختلف  الــذي  المغربي  بالعرس  يتعلق 
إلى أخرى لتظل متوارثة عبر األجيال وهو ما جعل المغرب 
الدول. كما سوف تقام عدد  السياح من مختلف  محط نظر 
من ورش العمل للحرفيين، كما سيستمتع الحضور باألهازيج 
ما  باختالف  الرقصات  ستختلف  حيث  المغربية  الفلكلورية 
تختلف  متنوعة  موسيقية  آالت  على  باالعتماد  عزفه  سيتم 

بدورها من جهة إلى أخرى.

ل   ق   ط   ا   ت

سلسلة معارض 
لمتاحف قطر في 2014

هــيــئــة  أعـــلـــنـــت   :[- الـــــدوحـــــة 
ربيع  بــرنــامــج  إطـــالق  عــن  متاحف قطر 
في  ســتــقــام  الــتــي  المتميزة  لــلــمــعــارض   2014
منى  الفنانة  بمعرض  الــبــرنــامــج  هــذا  ويــبــدأ  قــطــر. 
يقام في  الــذي  عــنــوان »اضــطــراب«  الحاطوم تحت 
شهر  في  الحديث-  للفن  العربي  -المتحف  متحف 
إيتل  الفنان  مــعــرض  الحــًقــا  ويــأتــي  المقبل.  فبراير 
عدنان الفردي الذي يقام في نفس المتحف، ولكن 
من  بنخبة  زواره  يستمتع  حيث  مـــارس،  شهر  فــي 
الــفــنــون البصرية الــمــعــاصــرة، بــاإلضــافــة إلــى روايــة 
األلــعــاب  عــالــم  عــبــر  الــتــاريــخ بطريقة فنية مــذهــلــة 
-ألعاب  والملوك  »البيادق  معرض  ضمن  اللوحية 
الذي سيقام في  إلى اسبانيا-  الهند  لوحية من 

متحف الفن اإلسالمي.
ريتشارد  الفنان  معرض  يقام  فيما 
ســـيـــيـــرا فــــي مــــعــــرض الــهــيــئــة 
وفـــي قــاعــة الـــــرواق، حيث 

األعمار  جميع  من  الناس  يستمتع 
المذهلة  الــمــنــحــوتــات  مــع  ويــتــفــاعــلــون 

للفنان. وبذلك يكون البرنامج الثقافي لهيئة 
متاحف قطر قد اختتم فترة الربيع وشارف على 

البدء في البرنامج الصيفي.

منطق:
نهاية  وحــتــى  استيقاظه  منذ  باجتهاد  يعمل 
يــومــه الــحــافــل بــاالكــتــشــاف والــمــران والــصــيــد، كــان 
اإلجـــازات،  لــم يكن مــن محبي  األســبــوع،  يعمل طــوال 
مضيعة  فهي  الغباء،  عــن  تنم  اإلجـــازة  أن  يعتقد  فهو 
فــهــو يستطيع  ـــه،  ل مــعــنــى  لــلــطــاقــة ال  لــلــوقــت، وهــــدر 
كلما  أعصابه وجسده  بها  يريح  االسترخاء في غفوات 

أتيح له ذلك.

ـــذي شــهــدتــه الـــبـــالد، صـــار أكــثــر مــيــالً  مــع الــتــقــدم ال
لــلــراحــة والـــدعـــة، لــم يــكــن األمـــر اخــتــيــاريــاً بــالــكــامــل، 
يحتاج  ال  بحيث  الغذائية  بالرفاهية  مترعاً  كــان  فقد 
الذي  النوع  من  يكن  ولم  والعمل،  »كتفيه«  لهز  معها 
البشر،  عالم  في  المتنامي  والترف  للكماليات،  يطمح 
والخروج  بالحصول على غذاء طّيب،  يهتم فقط  كان 

ومتميز. نظيف  بشكل 

لــم يــعــد يــكــتــرث بــالــعــمــل كــثــيــراً، وصــــارت اإلجـــازة 
عـــادتـــه الـــيـــومـــيـــة، رغــــم تــكــاثــر الـــفـــئـــران فـــي الــحــي، 
القمامة اآلن باتت تحوي روائع الطبخ حول  فحاويات 
نــوع في  أي  الــفــئــران شعبية مــن  تكتسب  ولــم  الــعــالــم، 
القلق، وخوض حروب ال نهاية لها مع  أي وقت، فلَِم 

الفئران؟

وراء  الــجــري  بــأن  اآلن  يعتقد  السمين  القط  أصبح 
ينم  و»االجتماعي«  الغذائي  الترف  ظل  في  الفئران، 
بال  للطاقة  وهـــدراً  لــلــوقــت،  ويــعــد مضيعة  غــبــاء،  عــن 

معنى. !!!

حياة:
يتخللها  غالباً،  رتيبة  هادئة،  حياتهما  كانت 
ما  حياتهما  في  يكن  ولــم  والــمــرح،  المشقة  بعض 
المادي، وبالتالي مشقة  العائد  يدعو للحزن سوى قلة 

أكثر ومتعة أقل.

من  أنجبا  ما  بتوالي  بالتدريج،  أوضاعهما  تحسنت 
عــائــلــة، ولــم يعد  أكــثــر ســعــادة بكونهما  أبــنــاء، وصـــارا 
حياة  لتأمين  الشهري  دخلهما  زيــادة  ســوى  يشغلهما 

لألبناء. أفضل 

وكــلــمــا زاد الــدخــل أكــثــر وتــحــســنــت األوضــــاع أكــثــر، 
فيه  يمكن  الـــذي  الــوقــت  وقــل  الــعــمــل،  مشقة  ازدادت 

االستمتاع بشيء ما.

بعد عشرين عاماً كانت األمور على أفضل ما يمكن، 
من حيث الظاهر، لكنها من حيث الباطن كانت تغلي.

من  مخاوف  الخوف،  ســوى  حياتها  ينغص  يعد  لم 
االستمرار، وهل سيحققان  يمكنهما  كيف  األنواع،  كل 
تم  ما  على  الحفاظ  يمكن  وهــل  التطور،  من  المزيد 

تحقيقه؟؟؟

المتعة  وقليلة  بالمشقة  حافلة  حياتهما  استمرت 
كــمــا بــدآهــا، لكنهما صـــارا أكــثــر خــوفــاً، وأقـــل صــبــراً، 

وأقسى صراحة.

عالج:
قـــــرأت فـــي ســـن مـــبـــكـــرة عـــن بـــائـــع »عـــرق 
النحاسي  ســوس«  الـ»عرق  إنــاء  اعتاد حمل  ســوس« 
السائل  تدفق  وإغالق  بفتح  ويتحكم  األيسر  كتفه  على 
بيده اليسرى، بينما يحمل بيده اليمنى األكواب ليقدم 

األجرة. للزبائن ويتلقى منهم  المشروب 

شـــاءت قـــدرة اهلل أن يــصــبــح بــائــع »الــعــرق ســوس« 
فترة  وبعد  ما شابه،  أو  لميراث  نتيجة  الثراء،  فاحش 
بــدأت تظهر لديه آالم حــادة في  الــتــرف  وجــيــزة مــن 
ظــهــره، وعــجــز األطــبــاء حــول الــعــالــم عــن إيــجــاد عــالج 

يريحه من آالمه.

ســمــع عــن طــبــيــب بـــارع فــي حــي لــلــفــقــراء، وفــوجــئ 
عن  يــســأل  ولــم  وحــالــه،  حكايته  عــن  يسأله  بالطبيب 
فــحــص مــن نـــوع آخـــر، أو أشــعــة بــعــيــنــهــا، ووصـــل في 
الــنــهــايــة إلـــى ضــــرورة عــودتــه لــمــهــنــتــه الــســابــقــة، وأن 
يحمل إناء »العرق سوس« لساعات في كل يوم، وذلك 

الوحيد. عالجه 

انـــدهـــش الـــرجـــل مـــن غـــرابـــة الــتــشــخــيــص، وغــرابــة 
جــّرب  لكنه  الطبيب،  مــن  ســاخــطــاً  وانــصــرف  الــعــالج، 
حمل إنائه القديم والسير به في فناء »الفيال« الشامخة 

التي يعيش بها، وبعد فترة بدأ األلم بالتالشي.

صــار يخصص عــدة ســاعــات فــي كــل يــوم يـــوزع بها 
شراب »العرق سوس« بالمجان على األطفال والمارة، 
ويــخــتــار كـــل يـــوم حــيــاً مـــن أحـــيـــاء مــديــنــتــه الــكــبــيــرة، 
األطفال  ابتسامات  وكــانــت  تــمــامــاً،  األلــم  اختفى  حتى 

والعابرين تجعله يشعر بجدوى ما يفعل.

البعد الثالث

)المحاولة( 
ــبــعــد  الـــمـــحـــاولـــة هــــي ال
الــثــالــث لــخــبــرة الــنــجــاح، 
الــمــحــاولــة يولد  فــتــكــرار 
الخبرة ومن ثم النجاح، 
يــقــول دارســـــي أنــدريــس 
فـــــــي كـــــتـــــابـــــه »أســـــــــــرار 
الــــشــــيء  إن  ـــــجـــــاح«  ـــــن ال
الوحيد الذي ال يغتفر هو 

أن تقلع عن المحاولة.
كفيفة  أول  كلير  هيلين 
صــــــمــــــاء تـــــتـــــخـــــرج مـــن 
شكك  أن  بعد  الجامعة، 
األصــدقــاء واألقـــارب في 
قــــدراتــــهــــا وهــــــي طــفــلــة 
كــفــيــفــة صـــمـــاء مــتــقــلــبــة 
الـــمـــزاج - عــلــى الــتــعــلــم، 
ولــكــنــهــا لــم تــتــوقــف عن 
ــــة« وكـــانـــت  ــــمــــحــــاول »ال
مـــســـتـــعـــدة لـــلـــســـفـــر إلـــى 
الريفية  »أالباما«  واليــة 
هــنــاك.  تعليمها  لتتلقى 
وبـــــتـــــكـــــرار الــــمــــحــــاولــــة 
أن  استطاعت  والمثابرة 
الجامعي  تعليمها  تنهي 
يمكن  »ال  قـــالـــت  حــتــى 
تتطور  أن  للشخصيات 
وأنها  وهــــدوء،  بسالسة 
مـــــن خــــــالل الـــمـــحـــاولـــة 
الــمــســتــمــرة والـــمـــعـــانـــاة؛ 
ـــــــروح،  ـــعـــزز ال ـــت حـــيـــث ت
الــرؤيــة، ويــزداد  وتتضح 
الـــــــطـــــــمـــــــوح ويــــتــــحــــقــــق 

النجاح«.
الـــذي يــحــدث عندما  مــا 
يعود  سوبرمان؟  يسقط 
لــيــنــهــض مـــــرة أخـــــرى، 
فعله  مــا  بالضبط  وهـــذا 
»كــــريــــســــتــــوفــــر ريــــــف« 
عندما سقط من حصانه 
عـــام 1995،  فـــي صــيــف 
إصابة  من  الرغم  فعلى 
ــــذي  الـــحـــبـــل الـــشـــوكـــي ال
بالشلل  إصابته  إلــى  أدى 
سجيناً  وجعلته  الرباعي 
لـــلـــكـــرســـي الـــمـــتـــحـــرك، 
نــهــض مــن جــديــد وقــام 
بــــــتــــــكــــــرار الــــمــــحــــاولــــة 
والعودة إلى عالم األفالم 
الــســيــنــمــائــيــة، وفـــي عــام 
ألول  ريـــف  ظــهــر   1997
 In“ مرة مخرجاً لفيلم
وقد   .”the Gloaming
بــأربــع جوائز  الفيلم  فــاز 
ُرِشــــــَح  كـــمـــا  إس،  كـــابـــل 
بينها  لخمس جوائز من 
لمسلسل  مــخــرج  أفــضــل 

تلفزيوني.
الـــصـــعـــوبـــات  تـــجـــعـــل  ال 
أمام  عثرة  حجرة  تقف 
طــمــوحــاتــك وأحـــالمـــك، 
فــالــمــحــاولــة الــمــســتــمــرة 
حياتك  تجعل  والــتــكــرار 
أكـــــثـــــر إشـــــــراقـــــــاً وأنــــــت 
تــــــــــرى كـــــيـــــف تـــتـــحـــقـــق 
أحــــالمــــك وطــمــوحــاتــك 
مـــع مــــرور الـــوقـــت؟ فها 
هـــــم مـــشـــاهـــيـــر الـــعـــالـــم 
يتفقون في سمة واحدة 
حققت لهم النجاح رغم 
كـــــل الــــصــــعــــوبــــات وهـــي 

»المحاولة«.
مستشار نفسي 

يشخصه :
د. خالد حمد المهندي
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يعالجها: سعود علي

ــــال أهــــــل الــــفــــن لـــيـــس يــســرهــم مــــاب
ـــق الــــمــــســــؤول ــــــقــــــول.. يـــعـــل مـــهـــمـــا ن
حـــقـــولـــهـــم أن  الـــــفـــــن  أهـــــــل  فـــــيـــــرد 
ســـئـــمـــت مـــــن األقــــــــــوال يـــــا مـــســـؤول

إسماعيل العيسى
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