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               كتب - مصطفى عبد المنعم:

الشباب  مــن  جيل  إيــجــاد 
بالمسرح  مهتم  والــطــالب 
وبــالــتــألــيــف الــمــســرحــي هو 
أمــــر بـــالـــغ األهــمــيــة وأمـــر 
المعنيون  به  طالب  لطالما 
بـــاألمـــر ونــــــادوا بـــضـــرورة 
شاهدنا  مــا  وهــو  تطبيقه، 
ضوء  وبصيص  أمل  بارقة 
يــنــيــر الــطــريــق وذلــــك من 
خـــــالل ورشــــــة »مـــســـرحـــة 
الــحــكــايــة الــشــعــبــيــة« الــتــي 
نظمتها جائزة أدب الطفل 
 5 إلــى   3 الفترة من  خــالل 

ــــر  ــــســــمــــب دي
الـــــــــجـــــــــاري 
وشــــــــــــــــارك 
ــــــــــهــــــــــا  فــــــــــي
مـــجـــمـــوعـــة 
مـــن طــالب 
الــــــمــــــدارس 
الــــقــــطــــريــــة 
مـــمـــن لــهــم 
اهــتــمــامــات 
بـــالـــتـــألـــيـــف 
الــمــســرحــي 
وحــــــــــــــرص 
ـــــــيـــــــرق  ـــــــب ال
الـــــثـــــقـــــافـــــي 

أراء   يســــــــــتــطلع  أن  على 
ـــمـــشـــاركـــيـــن فـــــي الــــورشــــة  ل
ــبــارهــم نـــــواة لــمــشــاريــع  بــاعــت
إبــــداعــــيــــة فــــي عــــالــــم كــتــابــة 
النصوص المسرحية ليتحدثوا 
لــــنــــا حـــــــول واقـــــــــع الـــمـــســـرح 
القطري من وجهة نظرهم، 
ـــعـــبـــروا عــــن طــمــوحــاتــهــم  وي
وآمــــــالــــــهــــــم الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
ـــي يــتــمــنــون  ـــت وأمـــنـــيـــاتـــهـــم ال
عليها  الــمــســرح  يــشــاهــدوا  أن 
احتراف  فــي  يــبــدأون  عندما 
مــجــال الــتــألــيــف الــمــســرحــي، 
ـــا بــبــعــض  ـــن ـــقـــي ـــت وكــــــذلــــــك ال
الــمــشــرفــيــن الــمــوجــوديــن مع 
حقيقة  لــنــا  ليصفوا  الــطــالب 
المشهد كما يرونه من واقع 
هــؤالء  لــتــجــارب  مالمستهم 

الطالب...

واقع

المسرحية الحركة 
في البداية يقول الدكتور 
حـــــســـــيـــــن فـــــهـــــمـــــى قــــــــوره 
مــنــســق الـــفـــنـــون بــمــدرســة 
أحــمــد بـــن حــنــبــل الــثــانــويــة 
تميز  أن  للبنين  المستقلة 
عنوانها  في  يكمن  الورشة 

وهـــو )مــســرحــة الــحــكــايــة 
الــشــعــبــيــة( وهــــو مــوضــوع 
جـــديـــد بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة 
فــيــهــا، فضال  الــمــشــاركــيــن 
الورشة  مقدمي  كون  عن 
كما  االختصاص  أهل  من 
أشاد بتنسيق زمن الورشة 
بــــجــــانــــبــــيــــه الـــتـــنـــظـــيـــري 

والــتــطــبــيــقــي خــصــوصــا في 
مجال أدب المسرح.

الـــــورشـــــة  أن  وأوضــــــــــح 
9 ساعات على  لمدة  كانت 
3 ساعات  بواقع  أيام  ثالثة 
ــــيــــوم وقـــــد وجــــدت  فــــي ال
اســتــجــابــة كــبــيــرة مــن قبل 
الــــــطــــــالب واتــــــضــــــح ذلــــك 
مــــــن خــــالل 
الــتــفــاعــل مع 
مــــــقــــــدمــــــي 
الـــــــــــورشـــــــــــة 
بــــــــــــــــــــاآلراء، 
بــــاإلضــــافــــة 
أن  ــــــــــــــــــى  إل
اهـــــــتـــــــمـــــــام 
الــــــــــطــــــــــالب 
وحضورهم 
ثــــالثــــة أيــــام 
مــــتــــتــــالــــيــــة 
فـــهـــذا دلــيــل 
قـــاطـــع عــلــى 
اســــــتــــــفــــــادة 
الــــــــــطــــــــــالب 
مــن الــورشــة مــع الــعــلــم أن 
الـــحـــضـــور كـــــان تــطــوعــيــا، 
وعن رأيه في واقع الحركة 
الــمــســرحــيــة الــقــطــريــة قــال 
عــن  الــــحــــديــــث  إن  قـــــــورة 
المسرحية  الــحــركــة  واقـــع 
الـــقـــطـــريـــة حـــديـــث طــويــل 
ـــى الــتــســاؤل عن  ــا إل يــقــودن

والتأثير  الفاعلية  مدى 
وحــــجــــمــــه، ولـــعـــل 

وزارة  دور 
الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة 
والــــمــــتــــمــــثــــل 

فــــي مـــراكـــزهـــا 
الــــثــــقــــافــــيــــة، 

كــانــت هي 
ــابــة  بــمــث

المجال  أتــاح  الــذي  الــراعــي 
لــلــمــشــتــغــلــيــن الـــمـــســـرح أبــو 
الــفــنــون كــمــا تــتــيــح فــرص 
إلقـــامـــة جـــمـــاعـــات وفـــرق 

مسرحية.
دارس  أنــــــــه  وأضــــــــــــاف 
ــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة الــتــي  ل
المسرح  ظل  في  ترعرعت 
فــضــال عـــن كــونــه مــتــذوقــا 
لــفــن الــمــســرح وهـــو األمـــر 
ــــــــــــذي دفــــــعــــــه لــــخــــوض  ال
المسرحي  التأليف  عملية 
التربوي وكان له أربعة أو 
خمسة تجارب في التأليف 
على  تمثيلها  تم  المسرحي 
الــمــدرســي  الــمــســرح  خشبة 
أسعى  المنطلق  هــذا  ومــن 
لـــــتـــــجـــــارب قـــــــادمـــــــة فـــي 

المسرحي. التأليف 

المعالم واضح 
ــــة أخــــــرى  ــــاحــــي ومــــــــن ن
يــــتــــحــــدث أحـــــمـــــد مــحــمــد 
لغة عربية  الحزام مدرس 
بــن حنبل  بــمــدرســة أحــمــد 
الــثــانــويــة مــشــيــدا بــالــورشــة 

الــتــي أفـــادتـــه هو 
شخصيا 

طــــالبــــه  تــــفــــيــــد  أن  قـــــبـــــل 
لقد  وقـــــال:  الــمــشــاركــيــن، 
ـــــســـــاؤالت  أجــــــابــــــت عــــــن ت
كـــثـــيـــرة كــــانــــت تــــــدور فــي 
كتابة  كيفية  مخيلتي حول 
وكيفية  الــمــســرحــي  الــنــص 

تـــــقـــــديـــــمـــــه 
خشبة  على 
الــــــمــــــســــــرح 
لــلــمــشــاهــد، 
وحـــــــــــــــــــــول 
آمـــــــــــــالـــــــــــــه 
وطموحاته 
بــــالــــنــــســــبــــة 
لـــــــمـــــــجـــــــال 
الــــــمــــــســــــرح 
كنت  قــــال: 
أكـــــــــــــتـــــــــــــب 
الـــــقـــــصـــــص 
الـــقـــصـــيـــرة 
ــــــــــــــهــــــــــــــا  ألن

واضحة  لي  بالنسبة  كانت 
أن  وبعد  اآلن  أمــا  المعالم 
صـــــارت لــــدي خــلــفــيــة عــن 

النص  كتابة 

المسرحي فأنا أخطط ألن 
أبدأ في كتابة نص، وحول 
رأيــــــه فــــي واقــــــع الــمــســرح 
القطري أكد أنه بدأ يحرز 
تـــقـــدمـــا وتـــتـــضـــح مــعــالــمــه 
بصمات  نـــرى  أن  ويــمــكــن 
واضــــــــــحــــــــــة 
ـــــمـــــســـــرح  ـــــل ل
الــــــقــــــطــــــري 
مــــســــتــــقــــبــــال 
بــــــــــــشــــــــــــرط 
تــــتــــابــــع  أن 
الـــــــجـــــــهـــــــات 
الـــــمـــــعـــــنـــــيـــــة 
اهـــتـــمـــامـــهـــا 
القطاع  بهذا 
وأن  ــــهــــام  ال
تــــــــــــواصــــــــــــل 
دعــمــهــا لــه، 
ــــــــى  ــــــــمــــــــن وت
أن  أيــــــــضــــــــا 
في  مــكــانــه  الــمــســرح  يحتل 
قــــلــــوب الـــــنـــــاس كـــمـــا كـــان 
قضايا  يناقش  وأن  قديما 

الحالي بحيث يكون  الجيل 
أكـــثـــر واقـــعـــيـــة والــتــصــاقــا 
أن  وأكـــــــــد  بــــالــــجــــمــــهــــور، 
أثــارا  تركت  التجربة  هــذه 
ــــــدى الــــطــــالب  إيــــجــــابــــيــــة ل
أن  وعلمتهم  الــمــشــاركــيــن 
طـــريـــقـــة مـــعـــالـــجـــة الــنــص 
الـــمـــســـرحـــي هــــي األســـــاس 

العمل. لنجاح 

للعقول تفتيح 
فيما تحدث الطالب عبد 
الــكــريــم أنــســي ويــبــلــغ من 
15 عــامــا وقـــال إن  الــعــمــر 
الــورشــة فــريــدة مــن نوعها 
ولـــم يــســبــق لــنــا الــمــشــاركــة 
فــــي مـــثـــل هـــــذه األنــشــطــة 
الــتــعــرف  أو  الــمــتــخــصــصــة 
الــنــوع مــن ألــوان  على هــذا 
الــفــنــون اإلبــداعــيــة، مــؤكــدا 
تساهم  األنــشــطــة  هـــذه  أن 
كـــثـــيـــرا فـــي تــفــتــيــح عــقــول 
الــخــوض في  الــطــالب على 
ــابــة االبـــداعـــيـــة  ــكــت غـــمـــار ال
بـــشـــكـــل أكـــاديـــمـــي 
ومنهجي.

مكانته يستعيد 
وعـــــن رؤيــــتــــه لــلــمــســرح 
ــــقــــطــــري ومــــــــــاذا يــمــثــل  ال
ــــه قـــــــال: أنـــــا أعـــتـــقـــد أن  ل
بحاجة  الــقــطــري  الــمــســرح 
يستعيد  حتى  تنشيط  إلــى 
ــتــه فــــي دولـــــة قــطــر  مــكــان
مــرة أخــرى خصوصا بعد 
العالمية  السينما  احتلت  أن 
على  دخيلة  أعتبرها  التي 
المسرح،  مكان  مجتمعاتنا 
يكون  أن  يتمنى  أنــه  وأكــد 
فــي  فــاعــلــة  أداة  الـــمـــســـرح 
من  يــقــدم  وأن  الــمــجــتــمــع 
خالله أعماال تهم المجتمع 
وتــفــيــده مــع الــحــفــاظ على 

خــصــوصــيــة 
الــــــمــــــســــــرح 
وخصائصه 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــي 
يـــــتـــــفـــــاعـــــل 
مـــــــــعـــــــــهـــــــــا 
ويـــعـــشـــقـــهـــا 

الجمهور.

تشجيع 
طلبة 

المدارس
فـــــــيـــــــمـــــــا 
لقمان  قــال 
مـــــــحـــــــمـــــــد 

حــســيــن عـــبـــد الـــرحـــيـــم 18 
ســـنـــة إنــــــه اســـتـــفـــاد كــثــيــرا 
الـــورشـــة بشقيها  مــن هـــذه 
ــنــظــري والــعــمــلــي مــؤكــدا  ال
أنـــهـــا أوضــــحــــت لــــه كــثــيــرا 
مــــــــن األمــــــــــــــــــور، وأشـــــــــــاد 
ــــن  ــــذي بــــالــــمــــحــــاضــــريــــن ال
أجــــــابــــــوا عــــلــــى كـــثـــيـــر مــن 
وتمنى  االستفسارات، 
أن يكون له القدرة 
فـــــي يــــــوم مــن 
األيـــام على 
تـــــقـــــديـــــم 
نـــــــــــــــــــــــص 
مـــســـرحـــي 
مــــــمــــــيــــــز 
يــحــظــى 

بإشادة الجمهور، وأن يشهد 
تحسنا  الـــقـــطـــري  الـــمـــســـرح 
مستمرا ويتقدم إلى األمام، 
لينافس في جميع المحافل 
الدولية، وقال لقمان أتمنى 
اهــتــمــام  يـــكـــون هـــنـــاك  أن 
الــمــدارس  لطلبة  وتــشــجــيــع 
الــذيــن لــديــهــم مــواهــب في 
يكون  حتى  المسرح  مجال 
هناك جيل من المسرحيين 
يـــتـــم دعـــــم مـــواهـــبـــهـــم مــن 

البدايات.

زيادة األعمال 
القطرية

بـــــــــــــــــدوره 
ـــــــحـــــــدث  ـــــــت ي
عبد  الطالب 
ــــــرحــــــمــــــن  ال
خـــــــلـــــــيـــــــفـــــــة 
إبـــــــراهـــــــيـــــــم 
 13 الهاجري 
ســنــة قــائــال: 
ــــقــــد كـــانـــت  ل
الــــــــــــورشــــــــــــة 
مــفــيــدة جــدا 
وحــــــــــــــــــــــدث 
خــاللــهــا نــوع 
التفاعل  مــن 
اإليــــــجــــــابــــــي 
بــــــــــــــــــيــــــــــــــــــن 
الــمــشــاركــيــن والــمــحــاضــريــن 
وزادت من خاللها حصيلتنا 
كتابة  مــجــال  فــي  المعرفية 
عن  وعبر  المسرحي،  النص 
طــمــوحــه بــــأن يــكــون مــؤلــفــا 
أعماال  يــقــدم  وأن  مسرحيا 
كــثــيــرا فـــي مــجــال الــمــســرح، 
وعــــن مــعــلــومــاتــه عـــن واقـــع 
الـــحـــركـــة الــمــســرحــيــة قـــال: 
فـــي الــحــقــيــقــة أنــــا ال أعـــرف 
القطري  المسرح  عن  الكثير 
مشاهداتي  خالل  من  ولكن 
الـــبـــســـيـــطـــة أجــــــد أنــــــه جــيــد 
إلـــى حــد مــا ولــكــن ال توجد 
عـــــروض مــســرحــيــة كــثــيــرة 
عــلــى مـــــدار الــــعــــام، وتــمــنــى 
يتم  وأن  المسرح  يتطور  أن 
إنـــتـــاج الــمــزيــد مـــن األعــمــال 
التي  تلك  خاصة  المسرحية 
وتقاليدنا  عــاداتــنــا  عــن  تعبر 
االجتماعي  واقعنا  وتناقش 
وقــــضــــايــــانــــا الــــتــــي تــشــغــلــنــا، 
يتم  أن  يتمنى  إنـــه  وأضــــاف 
األدوات  أحـــــدث  اســـتـــخـــدام 
الــحــديــثــة لخدمة  والــوســائــل 
القطرية  المسرحية  الحركة 
ومـــســـاعـــدتـــهـــا فــــي تــوصــيــل 

رسالتها للجمهور.
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نواة لجيل جديد في عالم كتابة النصوص المسرحية 

مسرحيون صغار على قارعة اإلبداع

د. قورة: استجابة كبيرة من الطالب لتعلم الكتابة المسرحية

لقمان عبد الرحيم: 
نرغب في تشجيع 
طلبة المدارس 
للعودة للمسرح

أحمد الحزام: على 
الجهات المعنية 

أن تهتم بدعم 
المسرح

عبد الكريم أنسي: 
المسرح القطري 

بحاجة
 إلى تنشيط

نوادر الشعوب

جاء رجل إلى أشعب يقترض منه .. فقال :

السداد. تُؤّخرني في  أريد منك أن تُقرضني، وأن 

أشعب: قال 

أمران كثير علّي وال أقدر إاّل على أمر واحد.

الرجل: فقال 

موافق.

أشعب: قال 

 .. أؤخرك كما تريد .. وال أقرضك أبداً 

ڈ   جانب من ورشة مسرحة الحكاية الشعبية

ڈ  عبدالرحمن الهاجري  ڈ  عبدالكريم أنس ڈ  لقمان عبدالرحيم  ڈ  أحمد الحزام 

طرية
ة الق

عبد الرحمن الهاجري: أتمنى زيادة األعمال المسرحي



ڈ الفنان علي حسن ُيعّد واحًدا 
م���ن م��ؤس��س��ي ال��م��س��رح ال��ق��ط��ري 
وليس فقط من رّواده. حدثنا عن 
ال��ت��ي ص��اح��ب��ت تأسيس  ال��ب��داي��ات 

المسرح القطري؟
الـــحـــركـــة  بـــــــدأ جـــيـــلـــنـــا  لــــقــــد   -
بقيادة  1969م،  ســنــة  المسرحية 
الــشــيــخ محمد  الـــفـــاضـــل  الـــمـــرّبـــي 
عــــبــــداهلل األنــــــصــــــاري الـــــــذي كـــان 
لديه  وكــان  المعلمين  لــدار  مــديــًرا 
للمسرح  أن  بــالــمــســرح ويـــرى  ولـــع 
رسالة نبيلة وهدًفا سامًيا، وقّدمنا 
دار  في  مسرحيتين  إشرافه  تحت 
المعلمين وهما: مسرحية »صقر 
وكانت  تــيــمــور،  لمحمود  قــريــش« 
سنة 69، ومسرحية » حالة الثوب 
 ،70 رقعته منه فيه« وكانت سنة 
ــا أســــاتــــذة مــصــريــون  وكـــــان عــنــدن
ــــرفــــون فــــــي الــــــديــــــكــــــورات  مــــحــــت
وهـــــم الــــذيــــن صـــنـــعـــوا ديــــكــــورات 
ــبــدايــات  الــمــســرحــيــتــيــن، وكـــانـــت ال
للمسرح  بــاهــر  مستقبل  عــن  تنبئ 
فــــي قـــطـــر، كـــّنـــا كــــل عـــــام نـــقـــّدم 
مسرحية متكاملة من كل النواحي 
وبــــإشــــراف خـــبـــراء مـــن الــمــســرح، 
ومـــن شـــّدة ولــعــنــا بــالــمــســرح بنينا 
صالة عرض مسرحي على نفقتنا 
الــخــاصــة بــــ »نــجــمــة« وجــّهــزنــاهــا 
بــكــل الــوســائــل والــتــجــهــيــزات الــتــي 
تــلــزمــهــا، وصـــادفـــنـــا الــكــثــيــر من 

وتشهد  الــعــوائــق، 
ــــة  هـــــــــذه الــــصــــال
عــــلــــى تـــاريـــخـــنـــا 
الــــــمــــــســــــرحــــــي، 
وعــــــلــــــى الـــجـــيـــل 
ــــــــــــــــــذي عــــشــــق  ال
الــمــســرح وحــمــل 
السامية  رسالته 
ـــــــنـــــــاس،  إلـــــــــــى ال
وجـــاءتـــنـــا الــفــرق 
الــــــمــــــســــــرحــــــيــــــة 
الــعــربــيــة مــن كل 
لتعرض  األقطار 
فـــــــــــــــي صــــــــالــــــــة 
»نــــجــــمــــة« الـــتـــي 
كـــــانـــــت بـــــاكـــــورة 

صــــاالت الــعــرض فــي قــطــر والــتــي 
القلوب قبل أن تُبنى  بُنيت بحّبات 
باللبنات، وعندما وصلنا إلى السنة 
الشيخ  خاف  المعلمين  بدار  الثالثة 
محمد عبداهلل األنصاري أن ننشغل 
ما  وننسى  الــتــخــّرج  بعد  بوظائفنا 
علينا  فطرح  بالمسرح،  بــدأنــاه  قد 
فــكــرة تــأســيــس الــمــســرح الــقــطــري 
ووقفنا  للفكرة  وتحمسنا  فوافقنا 
وزارة  بمراسلة  فــقــام  جـــواره  إلــى 
اإلعـــــالم وانـــتـــزع مــنــهــم الــمــوافــقــة 
سنة 1972م، واعترفت دولة قطر 
بــالــحــركــة الــمــســرحــيــة مـــن خــالل 

فرقة المسرح القطري التي كانت 
تقودها دار المعلمين، وانضّم معنا 
الــكــاتــب عــبــداهلل أحــمــد، وقــّدمــنــا 
باكورة األعمال من تأليفه وهما: 
وكانت  السبمبع«  »سبع  مسرحية 
»العانس«  ومسرحية  كوميدية، 
ــتــحــدث عـــن مــشــكــلــة الــعــنــوســة  وت
في الخليج العربي. ثم بدأت بقّية 
الــفــرق تــتــأّســس، فــظــهــرت فرقة 
الــســد، وفــرقــة األضــــواء، والفرقة 
على  الــدولــة  واعــتــرفــت  الشعبية، 
والبعثات  بالمهرجانات  ذلــك  أثــر 
الـــــدراســـــيـــــة وســـمـــحـــت بــتــكــويــن 
المسرح المدرسي ومسرح الشباب 
ـــديـــة. وقـــّدمـــنـــا مــســرحــّيــات  بـــاألن
بكل  بيننا  فيما  وتنافسنا  متمّيزة 
حب. وشاركنا بالمهرجانات وفي 
أحد  وأنــا  للمسرح.  العالمي  اليوم 
الذين درسوا بالمسرح سنة 1976 
واإلخــراج  التمثيل  قسم  بالكويت، 
كثيرة  أعماالً  وقّدمنا  المسرحي، 
المحلية،  واللهجة  العربية  باللغة 
نـــفـــرض وجـــودنـــا  واســتــطــعــنــا أن 
وتونس  كالقاهرة  بالمهرجانات 
األمر كذلك حتى  والخليج، وظّل 

الحالي  الثقافة  وزيــر  ســعــادة  جــاء 
فأصدر قراًرا بجعل الفرق األربعة 
الفنانون  فــهــرب  فــقــط،  فرقتين 
وكسدت السوق المسرحية وانفض 
عـــرس الــمــســرح 

القطري.
وك�����ي�����ف  ڈ 
ت����������رى ح����رك����ة 
ال�����������م�����������س�����������رح 
القطري حاليًا ؟

ـــــوجـــــد  تُ -ال 
حركة مسرحية 
قطر  فـــي  اآلن 
كــان هناك  وإن 
نشاط مسرحي، 
الــــحــــركــــة  ألن 
الـــــمـــــســـــرحـــــيـــــة 
أن  ـــــاهـــــا  مـــــعـــــن
تــــــتــــــحــــــّول إلـــــى 
حالة ثقافية في 
وأن  الــمــجــتــمــع، 
فيه،  الثقافي  الــوجــدان  في  تتجذر 
يــؤّدي  مسرحي  ولــع  لديه  ويصبح 
إلــى ازدهـــار المسرح وانــتــعــاش كل 
به  االهتمام  يصبح  وأن  مناشطه، 
بداية من المدرسة ونهاية بمسارح 
أن  أؤكــد  فأنا  ولذلك  المحترفين. 

لم  إن  تحتضر  المسرحية  الحركة 
المثل:  قول  ماتت، وعلى  قد  تكن 
واحــد  سنونو  طائر  تــرى  عندما   «
فال تتوقع مجيء الربيع » ، والذين 
وأدوا الحركة المسرحية هم صناع 

القرار.
ڈ وم���ا ال����ذي ي��ن��ق��ص ال��م��س��رح 
القطري ليعود إلى سابق أمجاده ؟
- لــو كــان بــيــدي الــقــرار ألفعلّن 
مــثــلــمــا فـــعـــل اتــــحــــاد كـــــرة الـــقـــدم 
لــأنــديــة، أقــيــم مـــقـــّرات ثــابــتــة مع 
خشبة مــســرح ومــائــة كــرســي لكل 
فرقة، واتفق مع أفضل المخرجين 
العربي أو فــي أوروبـــا  الــوطــن  فــي 
وأوظــفــهــم عــاًمــا أو عــامــيــن أســوة 
الــقــدم، وكــل مخرج  بمدربي كــرة 
عــــنــــده رؤيــــــــة وفــــكــــر وســــُيــــقــــّدم 
وأعلى  التوجيهات  أفضل  للفنانين 
مــســتــوى مــمــكــن، وبــالــتــالــي ســوف 
يــنــعــكــس ذلـــك عــلــى فــرجــة رائــعــة 
إلــى اإلقــبــال  للجمهور مــا ســيــؤّدي 
الشديد على المسرح. وسوف أجعل 
الـــفـــرق الــمــســرحــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
ــطــلــب مــن كل  وحــدهــا 6 فـــرق ويُ
غير  السنة  فــي  مسرحيتان  فرقة 
المهرجانات التي سيشاركون فيها، 
ومن المؤسف أن تكون قطر عضًوا 
هذه  مــن  تستفيد  وال  باليونيسكو 

الفرق  أفــضــل  فتستقّدم  العضوّية 
المبتدئين،  للشباب  ورًشــا  وتنظم 
ـــصـــواب أن نـــبـــدأ بـــالـــورش  ومــــن ال
ثــّم  الــمــتــوّســط  بالمعهد  نفكر  ثـــّم 

بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
معهٍد  إق���ام���ة  أن  ت���رى  ه���ل  ڈ 

ع���������اٍل ل���ل���ف���ن���ون 
ال�����م�����س�����رح�����ي�����ة 
س���ي���ك���ون دف��ع��ة 
ق���وي���ة ل��ل��ح��رك��ة 
ال�����م�����س�����رح�����ي�����ة 

بقطر؟
- نعم بالطبع 
ففي دمشق كان 
الــــمــــســــرحــــيــــون 
ـــــــعـــــــّدون عــلــى  يُ
ـــــــــــــــــع  األصـــــــــــــــــاب
ــــمــــا فــــتــــحــــوا  فــــل
مـــعـــهـــد الـــفـــنـــون 
الـــــمـــــســـــرحـــــيـــــة 
راجـــــــــــــت ســـــوق 
الــــــــــــمــــــــــــســــــــــــرح 

ــتــعــشــت فــيــه الـــحـــيـــاة، وكــذلــك  وان
المسرح الكويتي فإن وجود المعهد 
ــا  الــمــســرحــي بــه كـــان ســبــبًــا رئــيــســًيّ
كله.  بالخليج  وتمّيزه  انتعاشه  في 
االلــتــزام  مــن  نــوع  معناه  فالمعهد 
وهــــو ســـيـــفـــّرخ أجــــيــــاالً مــســرحــّيــة 

ســـتـــطـــالـــب بـــحـــقـــهـــا فــــــي الـــعـــمـــل 
وهو  بوطنها  المحترف  المسرحي 
الواقع  تغيير  في  نفًعا  سيجدي  ما 

الحالي.
ڈ حدث تغيير في إدارة قسم 
ال���م���س���رح ب��������وزارة ال���ث���ق���اف���ة ف��ه��ل 
ت�����ت�����ف�����اءل ب���ه���ذا 

التغيير؟
قــــــــســــــــم   -
ـــــــــمـــــــــســـــــــرح ال  ال
يـــســـتـــطـــيـــع فــعــل 
شــــــــــــيء بـــــــــدون 
ــــــــظــــــــومــــــــة  مــــــــن
مـــــــتـــــــكـــــــامـــــــلـــــــة 
فــــــــالــــــــخــــــــصــــــــم 
والـــــــــحـــــــــكـــــــــم ال 
يــــــــزال هـــــو هـــو، 
القرار  وصــاحــب 
الـــــمـــــســـــؤول عــن 
مــــــوات الــحــركــة 
الـــــمـــــســـــرحـــــيـــــة 
اليـــــــــــــــــــــــزال هــــو 
التغيير، هل  يتأتى  أيــن  فمن  هــو، 
يــحــتــاج صــاحــب الـــقـــرار مــثــالً إلــى 
الحركة  لــُيــطــّور  ســمــاوّيــة  معجزة 
الحصول  ينتظر  أنه  أم  المسرحّية 
األرض  ليضرب  على عصا موسى 
وإحياء  للمسرح  إصــالًحــا  فتنفجر 

الموت.  على  أوشكت  التي  لروحه 
إذا  إاّل  شــيء  فعل  يستطيع  أحــد  ال 
القرار معهم مهموم  كان صاحب 
المسرح  لجمال  ومــتــذّوق  بهّمهم 
كانوا  الحياة.  في  لقيمته  ومتفّهم 
بحالة  تمّر  الــدولــة  يقولون  قديًما 
مـــن الــتــقــّشــف وكـــّنـــا كــفــنــانــيــن مع 
الدولة  وكانت  وقالبًا،  قلبًا  الدولة 
تدفع للفرق األربعة الدعم وإيجار 
المقّرات وكان بإمكانهم أن يبحثوا 
عــــن حـــلـــول أخــــــرى يـــقـــلـــلـــون بــهــا 
أبــواب  معها  يغلقون  وال  النفقات 
فيلل  عــن  البحث  مــثــال،  فرقتين، 
بــإيــجــارات أقــل وكـــان ذلــك متاًحا 
ولــكــنــهــم اخــــتــــاروا الـــحـــّل األســهــل 
ولــم يكن  وأنــهــوا وجـــود فرقتين، 
هذا سوى إنهاء للحركة المسرحية 
فـــي قـــطـــر. ولـــكـــن الـــيـــوم تــغــّيــرت 
الحال وأصبحت الدولة في عافية 
اقـــتـــصـــاديـــة ورخـــــــاء مــــــادي كــبــيــر 
للمسرح  التعيسة  الــحــال  تـــزال  وال 
معه  الزمن  عقارب  كــأّن  كما هي 

توقفت عند فترة التقشف.
ڈ أنت إذن مع زيادة عدد الفرق 
ال��م��س��رح��ي��ة وت����رى أن��ه��ا ض����رورة 
إلنعاش الحركة المسرحية . أليس 

كذلك ؟
- أنا مع زيادة عدد الفرق ولكن 

بشكل منتظم، بحيث نبدأ بشكل 
هــــرمــــي فـــنـــبـــدأ مــــن الــــمــــدارس 
بإحياء المسرح المدرسي ألنه من 
المسرحية  الحركة  روافـــد  أهـــّم 
ونـــدعـــم الــشــبــاب الـــمـــوهـــوب في 
الــمــدارس واألنــديــة ونــغــذي على 
والشباب  البراعم  جبهات:  ثالث 
تــعــجــب  وإن  والـــمـــحـــتـــرفـــيـــن، 
تتطّور  الــدولــة  تـــرى  أن  فعجب 
فـــي كـــل نـــواحـــي الـــحـــيـــاة: الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة واالقـــتـــصـــاد والــســيــاســة 
الثقافة  واجــهــة  الــمــســرح  وتــجــد 
هــذا من   . وانحطاط  انحدار  في 
بّد وأن  المبكيات ال  المضحكات 
يــشــمــل الـــتـــطـــويـــر كــــل مـــجـــاالت 

الحضارة بما فيها المسرح.
ڈ ل���م���اذا خ��ب��ا ن��ج��م ال���درام���ا 
ب��ع��دم��ا ك��ان��ت تنافس  ال��ق��ط��ري��ة 

الدراما الكويتية ؟
الــقــطــريــة  الـــــدرامـــــا  كــــانــــت   -
ــا  تــحــتــّل مــكــانــة رفــيــعــة خــلــيــجــًيّ
أداء  وعربًيّا وحصلنا على أفضل 
قرطاج  مهرجان  في  تليفزيوني 
عــلــى مــســلــســل » أواخـــــر األيــــام« 
الــذي قمت فيه بــدور الخصيب، 
ذات  الكويتية  الصحافة  كتبت  لقد 
يوم »الدراما القطرية تفّوقت على 
الكويتية« وعلقت الصحف  الدراما 
الكويتية : »الدراما القطرية تنافس 

الكويتية  الدراما 
مـــا  ولـــــــكـــــــن   «
ــــــت إلــــيــــه  وصــــــل
الـــــدرامـــــا الـــيـــوم 
يسأل عنه مدير 
ألنه  التليفزيون 
صــاحــب الــقــرار. 
أن  الـــمـــفـــتـــرض 
يــــتــــولــــى قــــيــــادة 
هذه المؤسسات 
الــفــنــيــة فــنــانــون 
الـــــفـــــنـــــان  ألن 
بالعمل  مهموم 
الفني بشكل عام 
وهو القادر على 
دعـــــم وتــشــجــيــع 
الحركة  وتفعيل 

الفنية دون غيره .
ن��ع��ي��د  ب���رأي���ك���م  إذن  ك���ي���ف  ڈ 
للدراما القطرية زهوها وبريقها ؟

- لو كان القرار بيدي لخصصت 
قسًما للنصوص ووظفت فيه ثالثة 
العربية  الـــدرامـــا  كــّتــاب  أهـــم  مــن 

،صاحب  توفيق  عاصم  كان  مثلما 
يعد«  ولــم  »خـــرج  الشهير،  العمل 
الــــكــــواري  وداد  عـــلـــم  الــــــذي  وهـــــو 
الرميحي  وحمد  السليطي  وغانم 
وجاسم صفر، وأحضر أهم كّتاب 
فـــي الـــوطـــن الــعــربــي وأرســـــل إلــى 
الكّتاب القطريين الشباب وعلمهم 
الكتابة على أيدي هؤالء األعــالم ، 
أجاز  وكلما  تنضج موهبتهم  حتى 
ننتجه  قطريًّا  ا  نًصّ الخبراء  هــؤالء 
الــعــرب  المخرجين  بــأفــضــل  فــــوًرا 
من  أستفيد  سوف  كما  واألجانب، 
لتنظيم  المخرجين  هــؤالء  وجــود 
وإقامة ورش تعليمية في اإلخراج 
الــتــلــيــفــزيــونــي لــلــشــبــاب الــقــطــري 

الواعد.
قطر  فأين  صناعة  السينما  ڈ 

على خريطة صناعة السينما ؟
واضحة  استراتيجية  تُوجد  ال   -
قطر،  فــي  السينما  صناعة  لــدعــم 
ال  لأفالم  الدوحة  وحتى مؤسسة 
لدعم  واضحة  رؤيــة  لديهم  تُوجد 
صــنــاعــة الــســيــنــمــا فـــي قــطــر، فهم 
أفــالم  لصناعة  الماليين  يقّدمون 
أجــنــبــيــة مــثــل »الــــذهــــب األســـــود« 
به  ـــوجـــد  يُ وال  ــيــون  مــل  40 تــكــلــف 

عنصر قطري.
تشعر  ه��ل  ڈ 
ب��أداء  أن��ك قمت 
ع���ل���ى  دورك 
ال����وج����ه األك���م���ل 
ت����ج����اه ال���ح���رك���ة 
الفنية في قطر؟

أشـــعـــر  ـــــــا  أن  -
أول  لست  بأنني 
مقّصر، أنا لست 
مـــوظـــًفـــا ولــكــنــي 
موهبة  صــاحــب 
مــنــحــنــيــهــا ربـــي 
ـــى وأشـــعـــر  ـــعـــال ت
أستغل  لم  بأنني 
مــنــهــا ســـــوى 25 
% أنا كان بإمكاني فعل الكثير لو 
دعموني  بــبــالدي  المسؤولون  كــان 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــعــــربــــي، فــبــعــد 
زنكي  نورالدين  في  الممّيز  دوري 
يزّجوا  أن  عليهم  كــان  والخصيب 
ولكنهم  اإلقليمية  محيط  في  بي 

لم يفعلوا.
الفنية  مــشــاريــعــك  أهــــّم  مـــا  ڈ 

القادمة ؟
- ال تُوجد عندي اآلن أّي مشاريع 
ما  أنني  ســوى  الفن  في  مستقبلّية 

زلت أتعلم.

أسسنا أول 
دار عرض 

مسرحي بـ 
»نجمة« 

على نفقتنا 
الخاصة

الحركة 
المسرحية 
تحتضر إن 

لم تكن قد 
ماتت

لو كان القرار 
بيدي ألفعل 

بالمسرح 
مثلما فعل 

اتحاد كرة 
القدم لألندية
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عقارب الزمن توقفت مع المسرح في فترة التقشف

يومًا ما تفوقت الدراما القطرية على الدراما الكويتية
لم أستغل سوى 25 % من موهبتي والمسؤولون خذلوني

من أقوال العظماء

عندما تكون على حق ال يمكنك أن تتطرّف 
بما يكفي، أما عندما تكون على باطل فال 

يمكنك أن تكون محافًظا بما يكفي.
)مارتن لوثر كنج(

من وأدوا الحركة المسرحية 
هم صناع قرارها !

الفنان علي حسن لـ »البيرق«:

موهوب بحجم التاريخ الممتد على مساحة الفن، فنان 
الفن  رّواد  األجيال، ليس من  ذائقة  باإلبداع ويلهم  يتفجر 
القطري بل من مؤسسيه، وليس مجّرد ممثل عبقري أطّل 
عبر الشاشة الصغيرة أو الكبيرة أو حتى على خشبة المسرح 

يمتع جمهوره المتلهف ألعماله المتمّيزة بل هو حالة فنية 
تؤّرخ لتوّهج هذه األنواع كلها من الفن في هذا الجزء من 
العالم، إنه الفنان الكبير علي حسن الذي كان لنا معه هذا 

الحوار:

حوار - محمود الحكيم 

ڈ   من أعماله الفنية
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  كتب- مصطفى عبد المنعم

جسد  تعتري  التي  األمـــراض  هــي  كثيرة 
الــحــركــة الــفــنــّيــة فــي قــطــر وعــديــدة هي 
التي تعترض طريق  والُمعيقات  العقبات 
الفنانون  ينشدها  التي  الثقافية  النهضة 
والــدواء  الــداء  البعض يعرف  والمثقفون، 
ــــــزال يــبــحــث عــن  ـــبـــعـــض اآلخــــــر ال ي وال
ـــــدواء، ولــكــنــهــم اتــفــقــوا جــمــيــًعــا أن حل  ال
جــمــيــع الــمــشــاكــل الـــمـــوجـــودة فـــي الــحــيــاة 
الــثــقــافــيــة بــيــد الــمــســؤولــيــن خــصــوًصــا أن 
مبادرات اإلصالح يجب أن تنطبق دوًما 
مــن عــنــدهــم، ونــحــن فــي زاويــتــنــا »مــاذا 
لــــو« ســنــســتــخــدم »لــــو الـــســـحـــريـــة« الــتــي 
الشهير  الــمــســرحــي  الــمــؤلــف  استخدمها 
»ســتــنــاالفــســكــي« وســنــســتــخــدمــهــا الــيــوم 
في  كنت  لــو  مـــاذا  ونسألهم  ضيوفنا  مــع 
مــوقــع الــمــســؤولــيــة، فــكــيــف تــــرون واقــع 
التي  الخطط  هي  ومــا  الثقافية  الحركة 

ستقّدمونها لحل المشاكل؟.
ـــخـــرج  ـــُم والـــــيـــــوم ســنــلــتــقــي بـــالـــفـــنـــان وال
المسرحي سالم ماجد ليخبرنا ماذا لو كان 
المسرحية في  الحركة  واقع  عن  مسؤوالً 
قطر، وما هي القرارات التي سيتخذها ؟.
المسرحي  ال��م��ش��ه��د  ت���رى واق���ع  ك��ي��ف  ڈ 

حالًيا ؟
- الـــواقـــع الــمــســرحــي ال يــخــفــى عــلــى أحــد 
يتم  لــم  كبيرة  مشكالت  لدينا  إن  حيث 
لدينا  يعد  ولم  عديدة،  سنوات  منذ  حلها 

عــنــاصــر الــفــن الــجــيــدة كــمــا كـــان قــديــًمــا، 
وغاب العنصر النسائي عن المسرح تماًما 
الماضي، وأصبح  مــوجــوًدا في  كــان  بينما 
مـــادّي بحت  لــه مــن منظور  يُنظر  الــفــن 
الشباب  حتى  الفنانين  نشاهد  وأصبحنا 
قبل  الــمــادي  المقابل  عــن  يَبحثون  منهم 
أن يبحثوا عن النص أو العمل، وأصبحت 
نـــظـــرة الــمــجــتــمــع لــلــفــن والـــفـــنـــان نــظــرة 
دونية، وال تقبل األسر أن يحترف ابنهم 
الفن أو التمثيل بسبب النظرة االجتماعية 

للفن والفنان .
ڈ وم�������اذا ل����و ك���ن���ت م����س����ؤوال ع����ن ه���ذا 
فما هي أول قراراتك لحل تلك  القطاع؟ 

المشكالت ؟
- لو كنت مــســؤوالً سأصدر فــوًرا قــرارات 
مـــن شــأنــهــا أن تــعــيــد لــلــمــســرح هــيــبــتــه، 
المسرحية  التربية  إعــادة  على  وسأعمال 
ــا لــلــمــســرح منذ  حــتــى نــجــد جــيــالً مــتــذوًق
الفنانين  تــكــريــم  صــغــره، وســأعــمــل عــلــى 
وخصوًصا الرواد حتى يكونوا بمثابة حافز 

للفنانين الشباب، كما سأعمل على متابعة 
الحركة الثقافية عن كثب وسأتواصل مع 
الفنانين وأستمع إلى مطالبهم، وسأقضي 
عـــلـــى مـــفـــهـــوم »الـــشـــلـــلـــيـــة« فــــي الـــوســـط 
الــفــنــي، وأيــًضــا ســأحــرص على أن تكون 
المسرحية  والــحــركــة  الــثــقــافــيــة  الــنــهــضــة 
واالقتصادية  العمرانية  للنهضة  مسايرة 
الــتــي تــشــهــدهــا الـــبـــالد، كــمــا ســأعــمــل على 
إنــهــاء أزمـــة الــثــقــة بــيــن الــُمــبــدع القطري 

والمسؤول.

ڈ وما هي رؤيتك لمستقبل الحركة في 
ضوء ما ذك��رت وفي حال عدم تطبيقه 

وترك األمور على ما هي عليه ؟
- لــو ظــل الــحــال كــمــا هــو عــلــيــه ستستمر 
مــشــاكــل الــقــطــاع الــمــســرحــي ولـــن تندمل 
المسؤولون  قام  لو  ولكن  المسرح،  جــراح 
بعالج هذه المشاكل فسيسهم ذلك بشكل 
كــبــيــر فـــي عــــودة الــمــســرح الــقــطــري إلــى 
التي  القديمة  أمــجــاده  وإلــى  عهده  سابق 
السبعينيات  حققها مع بداياته وفي فترة 
الذهبي  العصر  فترة  وهــي  والثمانينيات 
الذي  الدمج  قــرار  قبل  القطري  للمسرح 
وحتى  كــثــيــًرا،  المسرحية  الحركة  عــّطــل 
أكون منصًفا فأنا أرى في اآلونة األخيرة 
اهتماًما ملحوًظا من المسؤولين بالحركة 
الــمــســرحــيــة وحــــراًكــــا وأنـــشـــطـــة تضيف 
للمشهد كثيًرا فضالً عن المهرجانات التي 
باتت تُحِدث حالة من التنافس بين شباب 

المسرح .

             كتب – كريم إمام 

المهن  أبــرز  والسعف  الــخــوص  تـُـعــّد صناعة 
اليدوّية الشعبّية التي تعود إلى حضارة وادي 
وأماكن  العربّية  الجزيرة  وشبه  الرافدين 
لذا  النخيل،  زراعـــة  فيها  ازدهــــرت  أخـــرى 
فــقــد دخــلــت فــي معظم مــفــردات اإلنــســان 
الدواجن،  وأقفاص  السعف،  وبيت  البيئّية، 
والسالل  األكــل،  وسفرة  والتمور،  والــرطــب 
بعض  لتسّد  األجــــداد،  تناقلها  حــرفــة  وهــي 
الشخص  على  ويطلق  اليومّية،  احتياجاتهم 
»الــســعــاف«، وهو  اســم  النخل  الـــذي يسعف 
الــذي يقطع السعف من أطــرافــه، وقــد ثابر 
واشتهرت  المحتاجين،  العجزة  بعض  عليه 
وأفدن،  فأنتجن  النساء،  يدويًا  في صناعته 

ويـــتـــفـــاوت انــتــشــارهــا وإتـــقـــان صــنــعــهــا تــبــًعــا 
للكثافة في زراعة النخيل وفي أعداد السكان.

خالل هذا التقرير نتحاور مع السعاف حسين 
المملكة  مــن  أتــى  الـــذي   - عــاًمــا   -49 ياسين 
وأســرارهــا  حرفته  عــن  الــســعــوديــة،  العربية 
وما يمّيزها من خصائص تمّيزها عن باقي 
الــحــرف، والــتــي قــال إنــه تــوارثــهــا عــن والــده 
الــخــلــيــج والــــدول  الــــذي زار عــــدًدا مــن دول 
األوروبية أثناء حياته، مؤكًدا أنه من اإلحساء 
الــتــي تــســمــى »بــلــد الــنــخــيــل« الــتــي تــضــم 40 

مليون نخلة - حسب قوله - أي أكثر من عدد 
السكان.

في البداية يعّرف ياسين الخوص بأنه عبارة 
بعضها  مــع  تــجــدل  الــتــي  النخيل  أوراق  عــن 
البعض بطريقة تضيق أو تتسع حسب نوعية 
 20 الخوصة فيما بين  المنتج ويتراوح طول 
إلى 40 سم، أما عرضها فيتراوح من 2 إلى 

3 سم.
وتطلق المصادر العربية القديمة على صناعة 
الخوص اسم حرفة »الخواصة« ومشغوالت 
الخوص تقوم بها السيدات غالبًا ويتم تناقلها 

تلقين  عــلــى  األم  تــحــرص  بـــالـــوراثـــة، حــيــث 
ابنتها أصول الحرفة وفي بعض المجتمعات 
يــتــشــارك الـــرجـــال مــع الــنــســاء خــصــوًصــا في 
تصنيع السالل الكبيرة، واستعماالت الخوص 
حسب  على  تتوقف  عــديــدة  تصنيعه  وطــرق 

موقعه من النخلة.

أنواع الخوص
ويوّضح أن الخوص ينقسم إلى نوعين األول 
النخلة(  هو لبة الخوص )الذي يقع في قلب 
وتــتــمــّيــز بــنــصــاعــة بــيــاضــهــا وصــغــر حجمها 

صنع  في  غالبًا  وتستخدم  تشكيلها  وسهولة 
السالل الصغيرة والمشغوالت الدقيقة وتتسم 
بإمكانية زخرفتها واستخدام أكثر من لون 
فـــي الــمــنــتــج الـــواحـــد وتـــوزيـــع األلـــــوان بنظم 

هندسية جمالّية.
الــثــانــي فــيــتــكــّون مــن بقية أوراق  الــنــوع  أمـــا 
خشونة  أكــثــر  أوراق  وهـــي  الــعــاديــة  النخيل 
حتى  لتطريتها  بالماء  غمرها  ويتم  وطــوالً 
لصناعة  ويستعمل  وتشكيلها  جدلها  يسهل 
ــــســــالل الـــكـــبـــيـــرة والــمــقــاطــف  الــحــصــيــر وال
ـــة أو  ــا ألغــــراض زراعـــّي الــتــي تــســتــخــدم غــالــبً

المشتريات،  تتسع  حيث  للتسّوق  استخدامها 
الــرأس لدى  إلــى سهولة حملها فــوق  إضافة 
يقومون  حيث  والــحــبــوب،  المحاصيل  باعة 
بـــعـــرض بــضــاعــتــهــم فــيــهــا ويـــتـــم اســتــخــدام 
وحدات زخرفية كبيرة على هذه المنتجات، 
وغالبًا ال تستخدم معها ألوان لكن قد تُطعم 
في بعض المنتجات يضفر الخوص األبيض 

مع األخضر.
تعمل  الــخــوصــّيــة  الــمــنــتــجــات  إن  ويــضــيــف: 
والحبوب وعدم  األطعمة  على  الحفاظ  على 
لمقاومتها  نظًرا  التعّفن  أو  للعطب  تعّرضها 

النخلة  الرطوبة، ويصنع من خوص  عنصر 
ــــواع مــتــعــّددة مــن الــســالل الــتــي تستخدم  أن
الــمــنــزل وتقديم  كــأوعــيــة لحفظ حــاجــيــات 
الخضراوات  وحمل  والمخبوزات  األطعمة 
العطارين  والــغــالل عــنــد  الــحــبــوب  وعـــرض 
وباعة الغالل والحصير ومفارش األرضيات 
)الــــبــــرش( وســجــاجــيــد الـــصـــالة بــأشــكــالــهــا 
والمراوح  والمستطيلة  البيضاوّية  المختلفة 
ــــى الـــبـــرانـــيـــط وبــطــانــة  والـــنـــشـــط إضـــافـــة إل

العمامة.

أسرار الحرفة
ويؤّكد ياسين أنه عند تصنيع الخوص ال بّد 
من نقعه في الماء الحاّر لتليينه حتى يسهل 
تشكيله سواء كان خوًصا عاديًا أو ملونًا، ألن 
الصبغة ال تزول بالماء وبعد تطرية الخوص 
يبدأ التصنيع بعمل ضفيرة طويلة، ويختلف 
عرض الضفيرة حسب نوع اإلنتاج، وكلما زاد 
المستعملة،  العرض زاد عدد أوراق الخوص 
الجديلة  صنع  وبعد  أصعب  الصناعة  وباتت 
الــُمــراد  المنتج  حــســب  الــخــوص  تشكيل  يــتــم 
صنعه، وغالبًا تتم باالستعانة بإبرة عريضة 
لهذا  خصيًصا  الــحــّداد  عند  تصنع   - وطويلة 
ـــا من  الـــغـــرض - وخـــيـــط قـــد يـــكـــون أحـــيـــانً
الصوف للتزيين لكنه غالبًا يكون من خوص 

نخيل الدوم حيث يتسم بمتانته.

»الخواصة«
تتناقل
بالوراثة

عبر األمهات

من مميزاتها أنها 
تحافظ على الطعام 
وال تتعرض للعطب 

والتعفن

سالم ماجد:

سأعمل على إنهاء أزمة الثقة بين المبدع والمسؤول

ڈ  صانع السعاف

مبدعو العرب

أحمد شوقي
ُذكر  العصور حسبما  العربية في جميع  أعظم شعراء  يُعّد من  شاعر مصري 
ذلك في القاموس الشهير )قاموس المورد(، لُّقب بـ »أمير الشعراء«. ُولد أحمد شوقي 
1868 ألب کردي  أكتوبر   16 الموافق  هـ   1287 20 رجب  في  بالقاهرة  الحنفي  بحي 
وأم من أصول ترکّية وشرکسّية، وكانت جّدته ألّمه تعمل وصيفة في قصر الخديوي 
في  معها  ونشأ  حفيدها  بتربية  فتكفلت  والــثــراء،  الغنى  من  جانب  وعلى  إسماعيل، 
القصر، ولّما بلغ الرابعة من عمره التحق بُكّتاب الشيخ صالح، فحفظ قدًرا من القرآن 
فيها  وأظهر  االبتدائية،  المبتديان  بمدرسة  التحق  ثم  والكتابة،  القراءة  مبادئ  وتعّلم 
نبوًغا واضًحا ُكوفئ عليه بإعفائه من مصروفات المدرسة، وانكّب على دواوين فحول 

الشعراء حفًظا واستظهاًرا، فبدأ الشعر يجري على لسانه.

يلبي احتياجات اإلنســان من بيئته الطبيعية 
ال�سعاف
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جزء من قصيدة »عروس الليل« للشاعر علي بن سعود 
آل ثاني ولد في قطر عام 1932 وتوفي عام 1999م. تلقى 

تعليماً تقليدياً، وتردد على بعض المدارس. وصدرت له 
خمسة دواوين شعرية منها:) غدير الذكريات( 1986، 

)مسرح األوهام( 1994.
ـــــَغـــــم ــــــــــرُف بـــــلـَــــحـــــن الـــــنَّ ـــــــــــــــِرَق الــــــــــَطّ َغ

ـــــــــــون ٍنــــــــــاعــــــــــســــــــــاٍت نـُــــــُعـــــــم ـــــــــــُي مــــــــــن ُع
ـــــِهـــــم ــــــــــوُق بِ ــــــــــَشّ ــــــــَب ال ــــــــِع ــــــــــارى لَ وَحــــــــــَي

ـــــــــُدم فــــــــي مـــــــــــــالٍك مــــــــن حـــــــســـــــان الـــــــــنُّ

ً
تـــــــســـــــرق الـــــــقـــــــلـــــــَب هـــــــيـــــــاًمـــــــا قـــــــاتـــــــال 

ــــــــٍز فــــــــي نـَـــــعــــــيــــــم ِالـــــــكـــــــرم مــــــــن عــــــــزي
ـــــــــوَم بـــــقـــــلـــــبـــــي: مـــــالـــــًكـــــا ـــــــــي ـــــــــَم ال ـــــــــَك َح

الــــخــــُصــــم ُدُروِب  فــــــــي  وَغــــــــــوانــــــــــي 
ـــــــــي ـــــــــن ـــــــــــاســـــــــــى أنَّ ـــــــــــنَ فـــــــَقـــــــســـــــانـــــــي وتَ

ــــــلَــــــم الــــــُظّ مـــــــــتَـــــــــاِه  فــــــــي  ــــــــام  هــــــــَي ذو 
ــــــــْطــــــــر الـــــــذي يـــــــا ربــــــيــــــع الــــــحــــــب والــــــــَقَ

ـــــم ـــــَي ـــــِغ ـــــهـــــامـــــى مــــــــن غــــــيــــــوث ال قــــــــد ت
بـــهـــا ـــــــُر  ـــــــي ـــــــَطّ ال ـــــــَح  جـــــــنَ  ٍ ُربــــــــــــــوع  فـــــــي 

ِســـــــــر األمـــــــم  ِ ـــــــــوق  الـــــــــَشّ فـــــــي ســــــمــــــاء 
مــــــــــن غـــــــــــــــــــزاٍل أهــــــــــيــــــــــَف الـــــــَخـــــــصـــــــِر

يــــــــم ِالــــــــَدّ كــــنــــســــيــــم  ـــــــا  ـــــــوًم ي رَقّ  إذا 
خــــــطــــــَف الــــــقــــــلــــــَب بــــــــَطــــــــرٍف شـــــاغـــــٍف

ـــــــم ـــــــَس ـــــــنَّ ــــــِر ال ــــــي ـــــــســـــــامـــــــى فـــــــــي عــــــب وت
ـــــــــاهـــــــــبـــــــــاٍت كــــلــــمــــا مــــــــــن ُجــــــــــــُفــــــــــــون ن

غـــــــــــــزل الـــــــلـــــــحـــــــظ جـــــــــمـــــــــال الـــــشـــــيـــــم
وحــــــــــــــســــــــــــــان نـــــــــــاهـــــــــــيـــــــــــات عـــــقـــــلـــــنـــــا

ــــــَمــــــم ــــــــــُيــــــــــوِت الــــــَشّ ــــــَل ُكـــــــّنـــــــا فـــــــي بُ ــــــي ل
ـــــــُل بـــهـــا ـــــــي ـــــــلَّ مـــــــن عــــــــــــروس َعــــــــَمــــــــَر ال

ـــــم ـــــِخـــــَي فــــــــي َســـــــــخـــــــــاٍء مــــــــن بَـــــــــَهـــــــــاء ال
وِفــــــــــتــــــــــان ُمــــــــتــــــــرفــــــــات فــــــــي الــــــهــــــوى

راقــــــــــــــيــــــــــــــاٍت نـــــــــاعـــــــــمـــــــــاِت الـــــــــــُهـــــــــــُدم
ـــــــْن ـــــــُه لَ ســــــــــــــًرّ  فــــــــي  اهلل  بـــــــــــالد  مــــــــن 

ـــــــُجـــــــم ــــــــــــارقــــــــــــاِت الـــــــنُّ ـــــــــاٍل ب ـــــــــي فـــــــــي ل
ــــكــــرى ســــــــاهــــــــراٍت ُمــــــســــــكــــــراٍت فــــــي ال

ــــــــــــــاٍت بــــــــــالــــــــــغــــــــــاِت الـــــــُحـــــــلُـــــــم واهــــــــــــــب
ـــــــــّســـــــــاًل ــــــــعــــــــمــــــــاٍت ُك ــــــــن بــــــــــــاذخــــــــــــات ُم

الهــــــــــــيــــــــــــاٍت شـــــــــامـــــــــخـــــــــاِت الــــــقــــــَمــــــم
بــــهــــْن ومـــــــســـــــُحـــــــور  مـــــشـــــغـــــوف  ُرَبّ 

ِ فـــــــي َشـــــــقـــــــاء الـــــــــُحـــــــــَبّ لـــــيـــــل الــــــِهــــــَيــــــم 

لَــــوالِك مــا َعــــَرَف الـــُفـــؤاُد ِمـــَن الــَجــوى..

األَْشــــــــــــواُق بِـــــــَي  َعـــــبـَــــثـَــــْت  ــــمــــاً وال  َطــــْع

danyalyoon@ عمر الصديقي

ــُســهــاِدهــا.. َحـــْت بِ ـــَرّ ـــَق ولَــمــا الـــُجـــُفـــوُن تَ

ــــوَف وَدمــــُعــــهــــا َرقـــــــراُق ــــُي ــــُطّ ــــرُجــــو ال تَ

alasmai55@ محمد السادة

ِه.. ـــــؤاُد بِــــــِســــــِرّ ــــَطــــَق الـــــُف أَ َرأَيـــــــــَت لـَــــو نَ

ــــُم.. تَــــتَــــَفــــَهّ ِه  ـــــــِرّ ـــــــِس لِ ـــــُفـــــوِس  الـــــنُّ أَُيّ 

danyalyoon@ عمر الصديقي

ُه.. ــــَحّ تـَــفـــَهـــُم ِســـــــَرّ ـــُفـــوَس الــــُشّ أَعـــيـــا الـــنَّ

ــــــُم.. ــــــأَلَّ ــــــتَ ـــــــــــــــْت.. لَـــــــُه تَ لـــــكـــــَنّ َمــــــن َرَقّ

alasmai55@ محمد السادة

من التراث الشعري 

مساجلة 
على تويتر

الشعر النبطي العـامي
الكلمة  مــن  والمعاني  األلــفــاظ  بتطويع  خصوصاً  اللفظية  بالصناعة  يُعنى 
عن  الحقيقي  المعّبر  هــو  فالشعر  مجتمعه.  هموم  عــن  يُعّبر  فهو  الــواحــدة. 
مواِجِعهم ناطقاً رسمياً باسمهم لما للشعر من قدرات إيحائية وبالغية تمكنه 
منها  كل  يشكل  موجزة  شعرية  عبارات  في  المعاني  من  الكثير  اختزال  من 

حكاية صغيرة ضمن الحكاية األم.
واأللفاظ  المرادفات  تطويع  على  بقدرته  يتمّيز  قطر  في  العامي  والشعر 
الشاعر ولكن بصورة مقبولة بل وجمالية بحيث  يريده  الذي  المعنى  لحمل 
المعنى  لتحمل  أكبر  بعداً  تعطيها  اللغوي ولكن  إطارها  اللفظة عن  تُخرج  ال 
الحقيقي الذي يريده الشاعر.. وقد كان لصعوبة الحياة في قطر سواء الحياة 
أشعارهم  في  الكبير  األثــر  والرعي  البرية  الحياة  أو  الغوص  وحياة  البحرية 

ويالحظ ذلك في المرادفات التي استخدمها الشعراء. 

قراءة في نص قطري
الشعراء جميع  فيها  تــنــاول  التي  الجميلة  بالقصائد  زاخــر  فــي قطر  الشعري  الــتــراث 

األغراض الشعرية ومنهم الشاعر / عيسى بن سلوم الكبيسي يقول:

الــكــالم عــبــارة عــن تــرداد  تهذيب 
أو  كــان  نظماً  عمله  بعد  فيه  النظر 
نثراً وتغيير ما يجب تغييره وحذف 
يتعين  مــا  وإصـــالح  ينبغي حذفه  مــا 
إصالحه وتحرير ما يدق من معانيه 
وإطــــــراح مـــا يــتــجــافــى عـــن مــضــاجــع 
الـــرقـــة مـــن غــلــيــظ ألــفــاظــه لــتــشــرق 
بالغته  ســمــاء  فــي  التهذيب  شــمــوس 
الطرب رقيق  وترشف األسماع على 
سالفته. فإن الكالم إذا كان موصوفاً 
بالمهذب منعوتاً بالمنقح علت رتبته 
وإن كانت معانيه غير مبتكرة. وكل 
لــو كــان موضع هذه  كــالم قيل فيه: 
الكلمة غيرها ولو تقدم هذا المتأخر 
لو تمم هذا  أو  المتقدم.  وتأخر هذا 
الــوصــف  ا، تكمل هـــذا  بــكــذا  الــنــقــص 
بــكــذا. أو لــو حــذفــت هــذه اللفظة أو 
ــو اتــضــح هـــذا الــمــقــصــد وســهــل هــذا  ل
المطلب لكان الكالم أحسن والمعنى 
أبـــيـــن. كــان 
ذلـــك 

الكالم غير منتظم في نوع التهذيب.
ــــر بـــــن أبـــــــي ســلــمــى  وكــــــــان زهــــي
مــعــروفــاً بــالــتــنــقــيــح والــتــهــذيــب ولــه 
ــيــات. قــيــل:  ــالــحــول قــصــائــد تـــعـــرف ب
أربعة  فــي  القصيدة  ينظم  كــان  إنــه 
أربعة  فــي  وينقحها  ويهذبها  أشهر 
قبيلته  علماء  على  ويعرضها  أشهر 
أربعة أشهر. ولهذا كان اإلمــام عمر 
بــن الــخــطــاب مــع جــاللــتــه فــي العلم 
وتقدمه في النقد يقدمه على سائر 
الــفــحــول مــن طبقته ومــا أحــســن ما 

أشار أبو تمام إلى التهذيب بقوله:
ِب في  خــذهــا ابــنــَة الــفــكــِر الـــمـــهـــَذّ

جى الَدّ
والليُل أسوُد رقعِة الجلباب

بالدجى  الفكر  تهذيب  فإنه خّص 
لـــكـــون الـــلـــيـــل تـــهـــدأ فـــيـــه األصــــــوات 
فيه  الفكر  فيكون  الحركات  وتسكن 
مجتمعاً ومرآة التهذيب فيه صقيلة 
لــخــلــو الــخــاطــر وصـــفـــاء الــقــريــحــة ال 

سّيما وسط الليل.
في  كنت  البحتري:  أبوعبادة  قال 
الشعر وكنت أرجع  حداثتي أروي 
أكن  ولــم  إلــى طبع سليم  فيه 
وقــــفــــت لـــــه عـــلـــى تــســهــيــل 
مــأخــذ ووجـــــوه اقــتــضــاب 
حــتــى قــصــدت أبـــا تمام 
إليه واتكلت  وانقطعت 
فـــي تــعــريــفــه عــلــيــه. 
فــكــان أول مــا قــال 
لـــي: يـــا أبـــا عــبــادة 
األوقـــات  تخير 

وأنت قليل الهموم صفر من الغموم 
واعلم أن العادة في األوقات إذا قصد 
أن  أو حفظه  تــألــيــف شـــيء  اإلنـــســـان 
النفس  السحر وذلك أن  يختار وقت 
الراحة  مــن  أخــذت حظها  قــد  تكون 
النوم وخف عليها ثقل  وقسطها من 
المعاني  المجهول من  الغذاء. واحذر 
وإيـــــاك أن تــشــيــن شــعــرك بــاأللــفــاظ 
الـــوحـــشـــيـــة ونــــاســــب بـــيـــن األلــــفــــاظ 
والمعاني في تأليف الكالم وكن كأنك 
ــثــيــاب عــلــى مــقــاديــر  خــيــاط تــقــدر ال
األجسام. وإذا عارضك الضجر فأرح 
القلب  إال وأنت فارغ  نفسك ال تعمل 
وال تنظم إال بشهوة فإن الشهوة نعم 
وجملة  الــنــظــم.  حــســن  عــلــى  المعين 
الحال أن تعتبر شعرك بما سلف من 
أشعار الماضين فما استحسن العلماء 

فاقصده وما استقبحوه فاجتنبه.

من أشعار األولين
الرمزاني  عمير  بــن  عــرار  الشاعر 
شمال  النعمان  قــريــة  سكن  النعيمي 
قـــطـــر، حـــفـــظ الـــــقـــــرآن فــــي صــغــره 
وعــــرف عــنــه الــتــديــن والـــــورع اشتهر 
بصيد الــظــبــاء والـــذئـــاب ولـــه مــواقــف 
كثيرة في ذلك توفي رحمه اهلل عام 
يمدح  له  قصيدة  في  يقول  م.   2002
الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رحمه 

اهلل ) وزير الكهرباء والماء سابقاً ( :
يا اهلل يا للي كّون الكون تَكوين

يا الواِحد اللي تَحِرس الَخلق عينه
يا حّي يا رب الّسما واالراِضين

َرّب الِعباد اللي يِقيمون ِدينـه

اللي َخلَق آدم وحواء ِمن ِطين
ما قبلهم للبََشر في االرض عينة

ونّجا نبّيه نُوح و ُزوِجين زوِجين
من فايض الطوفان فوق السفينة

وغّرق جنود الكفر قوم الفراعين
وعاد وثمود وتّبع وتابعينه

يا من له الدنيا ويا من له الّدين
تَجبر عزا المفجوع واّنك تعينه

اجبر عزا عبيدك اللي مصابين
اللي عليهم فجعة الوقت شينة
الحزن شين ومن يطيق الصبر زين

ومن يفقد الّطّيب يطول ونينه
يا عين هلي داري الدمع يا عين    

هلي غزير الّدمع ال تذخرينه
هلي وجودي بالبكا ال توانين

واْن المك اللَّوام ال تِسمعينه
وكثر البكا ما هوب في شرعنا زين

لكنه ترويح الققوب الحزينة
ابكي على قاسم زبون المخلين

ابو فهد راعي العلوم الحسينة
ريف الضعيف وملجا للمساكين

عون الفقير اللي خلّيه يدينه
يعطيه هلل ما يقايس بتثمين

ويمد للمحتاج بينه وبينه
عطية المحتاج تاتيه بالحين

وتجهل شماله ما تمده يمينه
نبكي عليه وحن على ثره ماشين

الموت حوض وكّلنا واردينه
لكنه يؤسفنا فراق المحبين

فقيدة الطيب خسارة ثمينة
أكبر خسارة فقد ِخطالن اليدين

قروم الرجال اللي قليلين عينة
تبكي عليه عيون ناس كثيرين

يبكونه اللي من المال عارفينه
تبكي قطر واهل قطر والمقيمين

فيها وحي ام صالل واقطينة
أم صالل اللي أهلها قليلين

يومه سكن فيها جعلها مدينة
رّجال صدق من الرجال القديمين

اشخوص الرجال أهل العقول الرزينة
معروف في الّشدات ما هو بتخمين

عزيمته عند اللوازم متينة
كافح وقاسى كايد الوقت واللين

ومشكور في قاسي زمانه ولينه
رّجال من الرجال يسوا ثالثين

ورّجال من رّجال وينه وينه
رجل إيلو كان الرجال بموازين

قليل تلقى في زمانه ِوِزينه
منصا الرجال اللي من البِْعد عانين

يلقون مع خلقه سماحة يمينه
عقٍل وَسمْت وَمنِظٍر يفتح العين

ولسان في المجلس كالمه يزينه
عمل وزير وراضي منه راضين

للشعب والدولة سليم البِِطينة
وخّلف عياٍل ِكّلهم معه ناشين

وفْرخ الَحرار يجي مثل والدينه
اهلل يعفو عنه آمين آمين

وعند السؤال اهلل يثّبت يقينه
عسى مقّره في جنان وبساتين

ويعيضنا اهلل فيه ويصلح بنينه
صلوا على المختار سيد النبيين

محمد اللي كلنا تابعينه

مبدعون عالميون

يامن طواريهم
قصيدة

محمد السادة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاُم ُعـــــــــــمـــــــــــِري ْت األَي هـــــــــــــــــــــــــــــَزّ

والـــــــــــــــــــــُفـــــــــــــــــــــؤاَد الـــــــــــــِغـــــــــــــــــــــــــــَرّ َهـــــــــــــــــــّز

ــــــــي ـــــــــــــْت أَظـــــــــــــفـــــــــــــاَرهـــــــــــــا بِ أَنـــــــــــــَشـــــــــــــبَ

ـــــــــّز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراَح َجــــــــــ ت األَف َجـــــــــــــــــــــــــــــــَزّ

ــــــــــــــفــــــــــــــاَديــــــــــــــُت اعـــــــــتـــــــــداهـــــــــا َكـــــــــــــــــم تَ

ــــــــــــــــْم لَــــــــهــــــــا الـــــــــِفـــــــــكـــــــــُر احــــــــــــتـَـــــــــــَرْز َك

َحـــــــــــــــْت َجـــــــفـــــــنِـــــــي وأَضــــــــحــــــــى     َقـــــــــــــــَرّ

ـــــــــَرْز ـــــــــي كـــــــــالـــــــــَخــــــــــ ـــــــــيـــــــــنِ َدمـــــــــــــــــــــــُع َع

ــــــــــــــــوَد وِمــــــنـــــــــــــهــــــا ــــــــــــــــُع ــــــــــــــــــــــــــــــــِت ال َدَقّ

ـــــــــــــد بـَــــــــــــــــَرْز َعــــــــــــْظــــــــــــُم ِجــــــــســــــــِمــــــــي َق

ـــــــــي ُهــــــــمــــــــومــــــــاً ــــــــــــْت َقـــــــــلـــــــــبِ ــــــــــــلَ ــــــــــــَق أَث

َعـــــــــــــــــــــْن تَـــــــــســـــــــاِقـــــــــيـــــــــهـــــــــا َعـــــــــَجـــــــــــــــــــْز

ّـــــــاً ـــــــــــــــــــــْدُت هـــــــمــــــــ ـــــــــــــــــــــَع ــــــــــمــــــــــا أَب ــــــــــّل ُك

ـــــــــــــــــٌمّ وَفـــــــــــــــــــــــــّز زاَرنـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َهــــــــــــــــــ

ــــــــــــالً ــــــــــــي ــــــــــى َرِح ــــــــــأب جــــــــــــــــــى ي والــــــــــــــــــُدّ

ــــــــُو َعــــــــــــــّزْ ــــــــل ــــــــُحـــــــــ ـــــــــــِمـــــــــــيـــــــــــُر ال والـــــــــــَسّ

َعـــــــــــــــــــــــَزّ َمــــــــــــــــن يـَــــــــــســـــــــــَمـــــــــــُع ِمـــــــــــــنــــــي

َجـــــــــــــــــْز ـــــــــــــعـــــــــــــِري والـــــــــــــــــَرّ ــــــــــــــــــــــوَح ِش بَ

ــــــــــــــــــْد يـــــــــــــُكـــــــــــــوُن الـــــــــــــــبَـــــــــــــــوُح بــــــــابــــــــاً َق

ـــــــْز ـــــــَج ـــــــتَ ـــــــحــــــــ ـــــــُم ــــــــي ال ــــــــيــــــــنِ ــــــــنِ ــــــــَحـــــــــ لِ

يـــــــــــا نـُــــــــــــــُجـــــــــــــــوَم الـــــــــلـــــــــيـــــــــِل أصــــــــِغــــــــي

ـــــــــــــي الـــــــــَقـــــــــلـــــــــِب َحـــــــــــــّزْ ـــــــــــــَجـــــــــــــوًى ِف لِ

ــــــــــــــــي نَـــــــــــــحـــــــــــــِوي ُشــــــــعــــــــاعــــــــاً ــــــــــــــــلِ أَرِس

ـــــــــــَس َكـــــــــــــــــــّزْ ـــــــــــي ـــــــــــِه َوصــــــــــــــــــــــٌل لَ ـــــــــــي ِف

ـــــــــــُمّ بـِـــــــُعــــــــنــــــــٍف ــــــــــــ ــــــــــــَز الـــــــــــَه ــــــــــــَه ـــــــــــــ أََج

ــــــــــْز ــــــــــَه ـــــــــــ ــــــــــتَ وألَحـــــــــــــــــــزانـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ان

ـــــــي ـــــــبِ ـــــــَقـــــــلــــــــ أَيـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــبـَــــــــــــــــــــــــــدُر بِ

ــــــــــَمــــــــــّزْ ــــــــــتَ ــــــــــســـــــــــ تُ ال  لَــــــــــــــوَعـــــــــــــــــــــــــــــٌة 

ــــــــي ِفــــــــيــــــــه َحـــــــــــــزٌن ـــــــــــــــــــذُب لَــــــــحــــــــنِ َع

ــــــــْز ــــــــَشـــــــــ ـــــــــنـــــــــــــــــــائِـــــــــي َقــــــــــــــــد نَ بِـــــــــالـــــــــتَّ

أَطـــــــــــــــنَـــــــــــــــَب الــــــــبُــــــــعـــــــــــــــــَد َعـــــــــــــــــــِزيـــــــــٌز

رّز الــــــــــَقــــــــــلــــــــــِب  ـــــــــــــــي  ِف ـــــــــــــــــــــــــُه  ُحــــــــــــبُّ

ُعـــــــــــــــذٍر ُدوَن  ــــــــــاءى  ــــــــــنـــــــــــ تَ َقـــــــــــــــد 

ولـِـــــــــــَوصـــــــــــــــــــــــــلـِـــــــــــي َقـــــــــــــــــــــــــــْد َفـــــــــــــــــــــَرْز

َفـــــــــــــــَغـــــــــــــــدا دوِحـــــــــــــــــــــــــــــــــــَي يَــــــــبـــــــــــــــــابــــــــاً

أَرْز َقـــــــــــــــــــْد  ـــــــــــــــوِدي  ــــــــــــــــ ُع ِفــــــــــــيــــــــــــِه 

ــــــــــيــــــــــُر ُغــــــــُصــــــــونِــــــــي ـــــــــَر الــــــــــَطّ َهـــــــــَجــــــــــ

ؤى َجـــــــــــــيـــــــــــــٌش نـَــــــــــَجـــــــــــْز والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرّ

ً يــــــــــــا نُــــــــــــُجــــــــــــومــــــــــــاً يــــــــــــا ُطــــــــــيـــــــــــــــــــــورا

أَّزْ ِفـــــــــيـــــــــــــــــــِه  ـــــــــيـــــــــمـــــــــاً  ــــــــــ ـــــــــِسِ نَ يــــــــــــا 

ـــــــِه ــــــــ ـــــــي فـــــــــــاحـــــــــــِمـــــــــــلـُــــــــــوا مـــــــــّنـــــــــــــــــــي إل

ـــــــْز ـــــــنَ ـــــــكـــــــتَ ـــــــُم ـــــــــــــــــــــوَح َشـــــــــــــــــــــوِقــــــــــي ال بَ

جورج برنارد شو 
ُولِد  وتُوفي 2 نوفمبر 1950(، مؤلف أيرلندي شهير.   - )ُولــد 26 يوليو 1856 
في دبلن، وانتقل إلى لندن حين أصبح في العشرينيات. أّول نجاحاته كان في النقد 
مسرحية  ستين  على  يزيد  ما  وأّلــف  المسرح،  إلــى  انتقل  ولكنه  واألدبـــي،  الموسيقي 
خالل سنّي مهنته. أعماله تحتوي على جرعة كوميديا، لكن تقريبًا كلها تحمل رسائل 
اتهامات أِمل برنارد شو أن يحتضنها جمهوره. كان أحد مفّكري ومؤّسسي االشتراكّية 
الفابية، كانت تشغله نظرّية التطّور والوصول إلى السوبرمان وفكريًّا كان من الُملحدين 
الوحيد  العالم، وهو  المسرحّيين في  الكّتاب  يُعّد أحد أشهر  الُمتسامحين مع األديــان. 
الذي حاز جائزة نوبل في األدب للعام 1925 وجائزة األوسكار ألحسن سيناريو )عن 

سيناريو بيجماليون( في العام 1938.

قـــلـــبـــي ســـمـــح عـــمـــن يــــــــوده ويـــــهـــــواه..

ــــاه.. ــــواي قــلــبــي قـــفـــل مــــا عـــــاد تـــطـــري ن

واقـــبـــلـــت هلل طـــالـــب الـــعـــفـــو ورضـــــــاه..

ــبــي عـــنـــه مــعــطــي مـــقـــفـــاه.. اشــــــوف قــل

انـــــــــزاح عـــــن بــــالــــي خـــيـــالـــه وذكــــــــــراه..

عجب صدود القلب ما احرزت انا اقواه..

اشــــــــــــــــوف صـــــــــــــده مــــــثــــــل مــــــــــبــــــــــداه..

الــقــلــب حــجــمــه مــســكــة الــكــف وادنــــــاه..

اللي تريده.. وعصيت نفسي عن هــوى 

الــــحــــمــــيــــدة.. الــــــــــــــدروب  لــــنــــيــــات  إال 

عـــبـــٍد يـــريـــد الــعــفــو مـــن فــضــل ســـيـــده..

واطـــلـــب إلـــهـــي الـــلـــي مــضــا مـــا يــعــيــده..

قــــامــــت تــــــراودنــــــي أفـــــكـــــاٍر جـــــديـــــدة..

إلـــــي جــبــت ذكــــراهــــم لــهــجــر يــــزيــــده..

ومـــــيـــــر عــــقــــلــــي عــــلــــى مــــــا يــــــريــــــده..

واثـــــــر الــــــجــــــوارح كـــلـــهـــا مـــــن عـــبـــيـــده..

كيفية تهذيب الكالم وأوقات تأليفهمن ذخائر األدب العربي
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   كتب - أشرف مصطفى:

يكشف الوجه اآلخر من خالل 
هذه الحلقة جانبًا مختلًفا من 
حــيــاة الــفــنــان أحــمــد عبد اهلل، 
عــنــه مــن خــالل  الكثير  لــنــرى 
زاوية أخرى قد تكون مختلفة 
ــنــا  بـــعـــض الــــشــــيء عـــمـــا تــحــّدث
على  الضوء  ولنلِق  كثيًرا،  عنه 
اإلعـــــالمـــــي أحـــمـــد عـــبـــد اهلل، 
الفنّية  أدواتـــه  توظيف  ومــدى 
المهّمة، كما  خالل أدائه لهذه 
يكشف هـــذا الــحــوار أنــنــا أمــام 
مـــوهـــبـــة فـــنـــّيـــة تـــدعـــو لــلــفــخــر 
وتثير اإلعجاب، بما لديه من 
جملة مهارات ومواهب تؤهله 
تجعله  مــنــهــا ألن  واحـــــدة  كـــل 
فيستحّق  مــجــالــه،  فـــي  نــجــًمــا 
عــن جـــدارة لقب فــنــان شامل 
وإعالمي متمّيز.. فبينما كانت 
بداياته األولى مع أبي الفنون، 
العديد  خالله  مــن  قــّدم  حيث 
مـــن األعــــمــــال الــشــهــيــرة الــتــي 
حفرت لها مكانًا في صفحات 
تــــــاريــــــخ الـــــمـــــســـــرح الــــعــــربــــي 
الموسيقى  عشق  والخليجي، 
أيًضا فأبدع فيها وكــّون فرقة 
مـــوســـيـــقـــّيـــة واســــتــــغــــّل جــمــال 
معروًفا  مطربًا  ليكون  صوته 

أعماله  تحظى 
باالهتمام، 

هــذا  عــنــد  موهبته  تــتــوقــف  وال 
الحّد بل مضى قدًما نحو مجال 
آخر غير الفن فأبدع فيه أيًضا، 
فعمل بالمجال اإلعالمي داخالً 
إليه من أوسع أبوابه .. إنه 
الــــفــــنــــان أحـــمـــد 
اهلل  عـــــــبـــــــد 
أحــــــــمــــــــد 
الــــــــــــــــــذي 
عشق الفن 
مـــنـــذ نــعــومــة 
حيث  أظــــفــــاره، 
نشأ على حب 
الـــفـــنـــون 
الـــتـــي 

عـــلـــمـــه إيـــــاهـــــا والـــــــــده الـــفـــنـــان 
الـــمـــســـرحـــي الـــقـــديـــر عـــبـــد اهلل 
الثقافي  للبيرق  وكــان  أحــمــد.. 
الضوء  لُيسلط  الحوار  هذا  معه 

على وجه آخر له.
الفنان أحمد  يــرى  الــبــدايــة  فــي 
الـــعـــديـــد  هــــنــــاك  أن  اهلل  عـــبـــد 
مـــن األشــــيــــاء الــمــشــتــركــة الــتــي 
اإلعــالمــي  وظيفتي  بين  تجمع 
إلى ضــرورة أن  والفنان، الفتًا 
يملك كالهما الحضور والقدرة 
على التواصل مع المتلقي بجعل 
تــتــدّفــق، كــمــا أن لكل  أفـــكـــاره 
مــنــهــمــا رســـالـــة يــريــد إيــصــالــهــا 
ومنبره  أدواتــــه،  عبر  كــل  لكن 

الخاص به.
القدرة  مــدى  عن  سؤاله  وعند 
عــــلــــى الــــتــــوفــــيــــق بــــيــــن عــمــلــه 
ـــفـــن واإلعــــــالم  فــــي مـــجـــالـــي ال
قــــال: كـــان الــكــثــيــر مــن الــنــاس 
يــعــتــقــدون أنـــنـــي مــشــتــت وأن 
هذا األمر ربما يؤّدي إلى عدم 
وبفضل  أنني  إال  فنًيا،  نجاحي 
اهلل وفقت في جميع المجاالت 
أنني  هو  والسبب  طرقتها  التي 

فــــنــــان وأعـــــشـــــق الـــــفـــــن، وفـــي 
اإلعــالم  أن  أعتبر  ذاتـــه  الــوقــت 
تفرض  لــم  الــتــي  الوظيفة  هــي 

عــلــّي بــل إنــنــي من 
فالعمالن  أردتها، 
القرب  نفس  لهما 
مني، وال أستطيع 
االســـــتـــــغـــــنـــــاء عــن 
فبينما  أحــدهــمــا، 
أصـــــــــبـــــــــح الــــــفــــــن 
ــــتــــي  ــــــي ال ــــــت هــــــواي
عـــنـــهـــا،  غـــــنـــــى  ال 
كــــان اإلعــــــالم هــو 
وظــــيــــفــــتــــي الـــتـــي 
ــا  اتــجــهــت لــهــا حــبً
فـــيـــهـــا. ويــضــيــف: 
 1996 عـــــــام  فـــــي 
الــتــحــقــت بــالــعــمــل 
الجزيرة  قناة  في 
وقــــــــــت تــــأســــيــــس 
وتدرجت  الشبكة، 
في أقسام اإلعالم 
داخلها،  المختلفة 

بــــدأت  أيــــًضــــا   96 عــــــام  وفــــــي 
العديد  بإحياء  كمطرب وقمت 

ــــحــــفــــالت ثـــــم أطـــلـــقـــت  مـــــن ال
 2000 عـــام  فــي  األول  ألــبــومــي 
بــعــنــوان »الـــنـــدامـــة« وفـــي عــام 
أطـــلـــقـــت   2002
ثـــانـــي ألـــبـــومـــاتـــي 
بــــالــــتــــعــــاقــــد مـــع 
شـــــركـــــة روتـــــانـــــا 
ــــتــــاج الـــفـــنـــي  لــــإن
بــــعــــنــــوان »عـــلـــى 
ويــــــن يـــــا حــبــيــب 
الــعــمــر« واســتــمــّر 
الــــــــتــــــــعــــــــاون مـــع 
عام  حتى  روتــانــا 
وفــــــي   ،2009
صدر   2008 عــام 
لـــي أيـــًضـــا ألــبــوم 
كما  الحلو«  »مــر 
 15 أصـــــــــــــــــــدرت 
فــيــديــو كــلــيــب تــّم 
عرضها وحظيت 
بــنــســب مــشــاهــدة 
ـــزة والقــــت  مـــمـــّي
لدى  كبيًرا  قبوالً 
الــجــمــهــور وتــوقــفــت فــعــلــًيــا في 
مــتــطــلــبــات  بــســبــب   2010 عــــام 

الــعــمــل، ثــم عــدت إلــى المسرح 
بداياتي  شهد  الــذي  جديد  مــن 
الفنان  مــع  وعملت   1992 عــام 
جــاســم األنــــصــــاري بــمــهــرجــان 
ـــي، وبـــذلـــك  ـــمـــحـــل الــــمــــســــرح ال
اســتــطــعــت الــتــوفــيــق بــيــن أكــثــر 

من عمل.
وأّكـــد أنــه على الــرغــم مــن أن 
الــفــنــان مــن الــصــعــب عــلــيــه أن 
الفن  يُعطي  يكن  لــم  إذا  يُــبــدع 
جـــّل وقــتــه، إال أنـــه نــظــًرا ألن 
موسمّية  الــمــســرحــّيــة  أعــمــالــنــا 
فـــقـــد تــمــكــن مــــن الـــعـــمـــل فــي 
الــمــســرح خـــالل فــتــرة إجــازتــه 
من عمله في وظيفة اإلعالم، 
واستطاع بذلك أن يركز جيًدا 
التي  الفترة  تلك  في  بالمسرح 
من  العمل،  إنجاز  خاللها  يتم 
خـــالل تــفــّرغــه لــبــعــض الــوقــت 
الــــــذي هــــو عــــبــــارة عــــن فــتــرة 

وعرضه. للعمل  التحضير 
وعــــــن الـــــفـــــارق بـــيـــن جــمــهــور 
اإلعـــــالمـــــي وجـــمـــهـــور الــفــنــان 
يرى أحمد عبد اهلل أن كليهما 
مــخــتــلــف تـــمـــاًمـــا عــــن اآلخـــــر، 

مـــؤكـــًدا أن اإلعــــالم أصــبــح هو 
األكــثــر ســيــطــرة خـــالل الــفــتــرة 
ــيــًرا  ــأث األخــــيــــرة وهــــو األكـــثـــر ت

عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور 
ـــاقـــتـــحـــامـــه كــل  ب
الــــــمــــــنــــــازل عــبــر 
وسائله المختلفة 
ـــلـــت  الـــــــتـــــــي تـــمـــث
فـــي الــفــضــائــيــات 
حــصــر  ال  الـــــتـــــي 
لــــــــــهــــــــــا فـــــــضـــــــاًل 
ــــت  ــــرن ــــت عــــــن اإلن
الـــــــــــــــذي أصـــــبـــــح 
هـــيـــمـــنـــة  ذات 
كـــــــبـــــــيـــــــرة عــــلــــى 
عــــقــــول الـــشـــبـــاب 
مــــــــــــــــــن خــــــــــــالل 
ــتــواصــل  مـــواقـــع ال
االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي 
الــــــتــــــي أفـــــــــرزت 
إعــالمــيــيــن جـــدًدا 
مــن نـــوع خــاص، 
لنا  ظــهــر  فبينما 

متميزون  وُكـــتـــاب  صــحــفــيــون 
غـــيـــر مــحــتــرفــيــن مــــن خـــالل 

ــتــر والـــفـــيـــس بـــــوك، أطـــّل  ــوي ت
كبير من أصحاب  علينا عدد 
ــة الــرائــعــة  الــمــواهــب اإلعــالمــّي
عــــبــــر بـــــرنـــــامـــــج الــــيــــوتــــيــــوب 
األفكار  مــن  الجديد  ليقّدموا 
كـــل لــحــظــة، وبـــذلـــك أتــيــحــت 
ليصبحوا  للكثيرين  الفرصة 
إعــــالمــــيــــيــــن مـــــن مـــنـــازلـــهـــم 
فــــهــــنــــاك مــــــن اكــــتــــشــــف فــي 
الـــُمـــذيـــع،  أو  الـــكـــاتـــب  نــفــســه 
لـــيـــصـــبـــح اإلعــــــــالم لـــعـــبـــة فــي 
ــــكــــل، فــيــنــجــح الــبــعــض  ــــد ال ي
ويــفــشــل اآلخــــر، كــمــا رأى أن 
الموّجه  الخطاب  شكل  تغّير 
لــــلــــجــــمــــهــــور عــــبــــر الــــشــــاشــــة 
الحديثة  والتقنيات  بالوسائل 
ويسر  بسهولة  لهم  ووصــولــه 
من  الكثيرين  الــمــســرح  أفــقــد 
جــــمــــهــــوره، فـــجـــعـــل اإلعــــــالم 
الحديث األكثر تأثيًرا. مضيًفا 
: اإلعــــالمــــي أصـــبـــح حـــاضـــًرا 
دون  بــــيــــت  أي  فـــــي  بـــــقـــــّوة 
فأصبح  المسرح  أمــا  استئذان 
يذهب  الذي  للجمهور  يحتاج 
ليسوا  ــة وهـــم  بــنــفــســه طــواعــّي
الرغم  وعلى  الكثير،  بالعدد 
مـــن ذلـــك ال يــــزال وســيــســتــمــّر 
الــفــن صــاحــب تــأثــيــر قـــوي في 
جماهيره  نــفــوس 
ـــــعـــــب  ـــــل ألنـــــــــــــــــــه ي
ــــعــــواطــــف  ــــى ال عــــل
والــــــــمــــــــشــــــــاعــــــــر، 
ــــــقــــــاظ الـــعـــقـــل  وإي

واألحاسيس مًعا.
وخــــتــــم عـــبـــد اهلل 
حـــديـــثـــه مــوضــًحــا 
أن تعلقه باإلعالم 
والــــــــــفــــــــــن، جـــعـــل 
هـــنـــاك صـــلـــة مــن 
الـــتـــأثـــيـــر والـــتـــأثـــر 
بـــيـــنـــهـــمـــا، مــــؤكــــًدا 
عــبــد  أحـــــمـــــد  أن 
هــو  الــــفــــنــــان  اهلل 
الــُمــلــهــم األســاســي 
لــه أثــنــاء عمله في 
مجال اإلعالم فهو 
حاضر وبقّوة معه 
اإلبــداع  يتطلب  الــذي  في عمله 
ذلــك  فــي  كــل لحظة مثله  فــي 

مثل المجال الفني.

الفن هو ملهمي في عملي كإعالمي
الفنان واإلعالمي أحمد عبداهلل :

اإلعالم األكثر 
سيطرة 
واألكثر 

تأثيرًا على 
الجمهور

العمالن قريبان 
إلى قلبي 

وال أستطيع 
االستغناء عن 

أحدهما

    الدوحة-البيرق: 

»أبدا لم تكن هي«

صــــــدرت حـــديـــثـــا مــجــمــوعــة قـــصـــص قــصــيــرة 
تحت  الــكــواري  حسن  محمد  القطري  للكاتب 
عـــنـــوان »أبـــــدا لـــم تــكــن هـــي« ، والـــتـــي تــزامــن 
صدورها مع انطالق فعاليات معرض الدوحة 
المجموعة  الكاتب  أهدى  وقد  للكتاب،  الدولي 
القصصية إلى الجزائر شعبا وتاريخا وحضارة 
الوطنية،  الــجــزائــريــة  الشخصيات  مــن  ولــعــدد 
ويضم الكتاب -وهو من القطع المتوسط ويقع 
القصيرة  القصص  عــددا من  في 116 صفحة- 
التي تنوعت مواضيعها لتتناول قضايا مثل القهر 
التي نستشعر  األســـري فــي قصة »إبـــراء ذمــة« 
فيها حــــوارا صــامــتــا بــيــن الــطــاغــيــة والــضــحــيــة، 

ــــمــــوت  وقـــضـــيـــة الــــــفــــــراق وال
والمكان  البشر  بين  والعالقة 
فــي »آخـــر أبــنــاء الــشــيــخ«، كما 
ـــنـــاول جـــوانـــب مـــن تــجــاربــه  ت
لوصف  فيها  عــرج  الشخصية 
منتصف  للمنطقة  مشاهداته 
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي 

خالل قصة »المسافر« التي تميزت بإثارة في 
أحداثها.

فــي حين يــدخــل الــقــارئ فــي حــيــرة مــن أمــره 
التي  بعد قــراءة »أبــدا لم تكن هــي«  -نوعا ما- 
في  والــمــرأة  الــرجــل  بين  العالقة  فيها  تتجلى 
صورتها البوليسية، حيث األجواء غير االعتيادية 
المرأة يقتل أزواجها، ما يجذب رجاال آخرين 
تفرد  على  االخــتــالف  يمكننا  ال  أنــنــا  إال  إلــيــهــا، 

شخصية هذه المرأة.
وفي قصة »عبداهلل جابر« يعّرفنا الكاتب على 

نوع من الرجال لم يعد منه الكثير في زماننا، 
راضيا  سعيدا  اإلنــســان  يعيش  أن  يمكن  وكيف 

بأقل القليل.
المحاوالت  الكاتب  ين« فيتناول فيها  »الَدّ أما   
األزلـــيـــة إلفــشــال الـــــزواج الــنــاجــح وهـــدم البيت 
الــســعــيــد، وكــيــف يــمــكــن لــروحــيــن أن يــواجــهــا 
المشرق.  المستقبل  إلى  بالنظر  األليم  الماضي 
أمـــا »الــمــخــتــَزل« فــيــســرد خــاللــهــا فــي صفحة 
أهلها  فوجئ  الــذي  القرية  شيخ  قصة  ونصف 
بــأنــه الــســارق الــمــجــهــول، فــارتــدوا عــن اإلســالم 

ورجعوا يعبدون األصنام.
بائع  محمود  على  نتعرف  عسل«  »عسل  وفــي 
خذلته  أن  بعد  الــحــيــرة  تعتصره  الـــذي  العسل 
الطيبة  سيرته  أن  إال  وانــكــســرت،  العسل  جــّرة 
وسمعته كأفضل بائع عسل ينقذانه من الورطة.

بالمجموعة  القصص  أفضل  مــن  واحـــدة  وفــي 
»وجــــه فـــي الـــظـــالم« يــعــتــرف الــكــاتــب بَفضل 
الوسائل  من  العديد  على  الشعبي  الطب  وتفّوق 
الغالف  أن  يذكر  الحديثة،  الطبية  واألساليب 

بريشة الزميلة ميادة الراشد.

أبيات شعرية

ــوَن.. فــي أجــفــان إعــصــاِر ــتُ خـــــمــٌس وســـ
أّيــهــا الــســاري؟ َــا سـئمَت ارتـــــحــاالً      أمـــ

َــا مـــــلــلــَت مـــــن األســـفـــاِر.. مــا هــدأت      أمـــ
ـــفـــار؟ فـــــــي وعـــــــــثــــاِء أســــ إال وألـــــــقـــــــتـــك 

ـــا بــرحــوا      ــِعــبــَت مـــن األعـــــــداِء.. َم ـــ َـــا تَ أمــــ
يـــــــحـــــــاورونـــَك بـــــــالـــــــكـــبـــريـــِت والـــــــنـــاِر
غازي القصيبي

إصدارات   جديدة

صدر حديثًا

الوجـه اآلخر

بأكثر من  اإلن��س��ان  رؤي��ة  م��ن  تُمكننا  التي  ه��ي  م��ت��ع��ّددة  زواي���ا 
انطباعات مختلفة عن شخص ما، وبال  أحيانًا  طريقة وتعطينا 
شك أن نظرة الناس وانطباعاتها قد تختلف عندما يرون وجًها 
آخر لذات الشخص، وفي هذا العدد نلتقي بأحد الفنانين الذين 
اجتماعّية، وبذلك  بأن تقديم عمل فني جّيد هو وظيفة  آمنوا 
خاصة  كفنان  األساسية  وظيفته  مع  كثيًرا  األم��ر  يتعارض  لم 
عندما قّرر أن يقوم بعمل اجتماعي آخر عبر وسيط آخر غير 
تقديم  ليواصل  التليفزيون  منبر  إلى  لجأ  حيث  المسرح  خشبة 
إنه  الحياة،  تفاصيل  أدّق  وتناقش  المجتمع  التي تخدم  وظيفته 
خالل  البيرق  عدسة  معه  راحت  الذي  األنصاري  جاسم  الفنان 
كثيًرا،  عنه  تحدثنا  عما  مختلًفا  آخ��ر  جانبًا  لتصّور  العدد  ه��ذا 
توظيف  ومدى  األنصاري،  جاسم  اإلعالمي  على  الضوء  لتلقي 
من  جاسم  ب��أن  علًما  المهّمة،  لهذه  أدائ��ه  خ��الل  الفنّية  أدوات���ه 
والتجديد  التنّوع  على  دائًما  تحرص  التي  القطرّية  األسماء 
ف��ه��و م��واك��ب ل��ك��ل ال��ت��ط��ّورات ال��ت��ي ت��ح��دث وي��ح��رص 
ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف��ه��ا ف��ي أع��م��ال��ه ب��ش��ك��ل ع���ام، وه���و من 
للفن  قدمت  التي  قطر  في  الفنّية  األس��م��اء  أه��م 
وال���س���اح���ة ال���ق���ط���رّي���ة إس���ه���ام���ات ك��ب��ي��رة ع��ل��ى 

مختلفة. مستويات 

ڈ  لقطة من مسرحية »وطن«
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حكم الشعوب

جميل أن يموت اإلنسان

من أجل وطنه،

واألجمل أن يعيش من أجله.

»مثل مجري«

  كتب- أشرف مصطفى:

أن  البرهنة على  تــواصــل  الــشــبــاب  تــجــارب  مــازالــت 
اإلبــداع القطري لن يستسلم أبــًدا ألي صعاب، ومن 
ضمن الفنانين الذين حرصوا على إثبات أن السينما 
في قطر تولد من جديد، الفنان علي األنصاري الذي 
سعى مع أبناء جيله للتأكيد على أن السينما القطرية 
الــمــهــرجــانــات،  المنافسة فــي  بـــدأت خـــوض مــشــوار 
والـــوصـــول إلـــى سينما قــطــريــة قــويــة، وفـــي الــوقــت 
الـــذي يــؤكــد فــيــه الــبــعــض أن هــنــاك مــشــاكــل تــواجــه 
هناك  أن  السنمائيين  شباب  أثبت  القطري  المبدع 
طــفــرة فــي هــذا الــمــجــال، ومــن هنا راحـــوا يجعلون 
الرئيسي لهم.. ومن خالل هذا  الداعم  إبداعهم هو 
نجاحات  أحــد  على  حاول«البيرق«التعرف  الــحــوار 
هؤالء الشباب المبدع وهو السينمائي علي األنصاري 

ليحكي لنا عن تجربته في هذا المجال.
فــي الــبــدايــة تــحــدث األنــصــاري عــن ظــهــور جيل من 
وعمل  التكاليف  منخفضة  للسينما  اتجهوا  الشباب 
أفــــالم قــصــيــرة ومــــن ثـــم نــشــرهــا عــلــى اإلنــتــرنــت، 
العمل  يــؤكــد  مــا  أنــهــا ظــاهــرة صحية، وهــو  معتبًرا 
الــــدؤوب مــن جــانــب هـــؤالء الــشــبــاب، كــمــا يــؤكــد أن 
الفن في قطر يمر بطفرة حقيقية خاصة مع ظهور 
وسائل متعددة سهلت عرض األعمال الفنية في كل 

مجاالتها من موسيقى وفن تشكيلي وأفالم ورواية 
وغيرها من أوجه اإلبداع المختلفة، قال: وبال أدنى 
للدعاية  بتقديمه  ذلـــك  فــي  اإلنــتــرنــت  ســاهــم  شــك 
أن  إلــى  مشيًرا  الشباب،  هــؤالء  إلبــداعــات  المجانية 
أنــه ال  السبل بعد أن شعر  إلــى كل هــذه  المبدع لجأ 
يجب أن ينتظر دعم القنوات والهيئات والمؤسسات 
الرسمية، فقد يأتي هذا الدعم بعد أن يظهر الشباب 

قدراتهم ومواهبهم.
يتم  بــأن  أمنياته  عــن  عــّبــر  الفنية  طموحاته  وعــن 
غــرار  عــلــى  قــطــر  فــي  جــيــد  بــنــاء مجتمع سينمائي 
السينما الهوليودية وأن ينشر مع زمالئه من شباب 
وعن  القطرية،  األفــالم  عادة مشاهدة  السينمائيين 
في  مــشــواره  تكملة  ينوي  أنــه  أكــد  الخاصة  أمنياته 
عــمــل األفــــالم الــقــصــيــرة حــتــى يتعلم مــن أخــطــائــه 
لينطلق بعد ذلك في مجال صناعة األفالم الروائية 

الطويلة.
وعــن مــدى رضــا صناعي األفـــالم مــن الــشــبــاب عن 
دعًما  أن هناك  األنــصــاري  أكــد  لهم  المقدم  الــدعــم 
لــأفــالم،  الــدوحــة  تقدمه مؤسسة  ومــعــنــويًــا  ــا  مــاديً
فضالً عما تقدمه شركة مثل انوفيشون لأفالم من 
مساعدة  سبيل  فــي  جــهــودهــا  تــدخــر  ال  حيث  جهد 
القطاع  يوليها  التي  الشراكة  بذلك  لتمثل  الشباب، 

الخاص للمشهد الثقافي القطري.

ت���ح���دث���ت م���ع���ك���م ف����ي ال��ح��ل��ق��ة 
ال���س���اب���ق���ة ع�����ن )األس������ت������اذ زك���ري���ا 
ال�����ح�����ج�����اوي( ووج�����������وده ل���رئ���اس���ة 
والمسرح  الشعبية  الفنون  مراقبة 
القطري  المسرح  ف��رق��ة  ف��ي  وأن��ن��ا 
األع��ض��اء  م��ن  ق��د شكلنا مجموعة 
والتعرف  زك��ري��ا  األس��ت��اذ  لمقابلة 
فرقتنا  عن  فكرة  وأعطيناه  عليه 
المسرحية  واألع���م���ال  المسرحية 
التي قدمناها منذ التأسيس وحتى 
أصبح  أي���ام  م��ن��ذ بضعة  وأن��ن��ا  اآلن 
ل��دي��ن��ا م��س��رح خ���اص ل��ل��ف��رق��ة هو 
نحضر  اآلن  وأن���ن���ا  ن��ج��م��ه  م���س���رح 
ل��م��س��رح��ي��ة ج���دي���دة ي��ك��ت��ب��ه��ا أح��د 
باسم  ال��س��ي��د  ه��و خليفة  األع���ض���اء 
معه  وتكلمنا  الغيبات(  ط��ول  )م��ن 
الفرقة  ف��ي  نعانيه  م��ا  ب��ع��ض  ف��ي 
م��ث��ل ع���دم وج���ود ع��ن��اص��ر نسائية 
وكذلك الدعم المادي. قال األستاذ 
زك��ري��ا أن���ا واح����د منكم واح��ن��ا مع 
بعض سنتغلب على هذه المشاكل 
ال��م��س��رح��ي��ة من  ت��ن��ت��ه��ي  م���ا  وأول 
بنسخة  ت��واف��ون��ي  أن  أرج���و  الكتابة 
منها حتى نتشاور مع بعض ونبدأ 
بافتتاحها واعتبروني واحدا منكم 
أن��ن��ي قابلت  أق���ول لكم  أن  وأح���ب 
س��ع��ادة وزي��ر اإلع���الم وه��و مستعد 
أن يظهر  س��ب��ي��ل  ف���ي  ش�����يء  ل��ك��ل 
أما  ال��وج��ود،  إل��ى  القطري  المسرح 
بالنسبة للدعم المادي وعد الوزير 
ب���زي���ادت���ه وس���ت���ك���ون ه���ن���اك أج���ور 
المسرحية  ف���ي  ال��ع��ام��ل��ي��ن  ل��ك��اف��ة 
وستتولى الوزارة دفع إيجار مسرح 
نجمه. وانتهى اللقاء على أن يزورنا 
األستاذ زكريا غدا في مسرح نجمه 
ليطلع على النواقص الذي يحتاجها 
م��س��رح ن��ج��م��ه. األس���ت���اذ زك��ري��ا لم 
يضيع وقته فقد قام بزيارة الدور 
الشعبية والفرق الرجالية والنسائية 
ف���ي ال����دوح����ة وخ���ارج���ه���ا واس��ت��م��ع 
بدفع  ووع��ده��م  الشعبية  لفنونهم 
مكافآت  مع  الشعبية  ال��دور  إيجار 
ل��ل��ج��م��ي��ع ع���ل���ى أن ت��ك��ون  م����ادي����ة 
عروضا شعبية شهرية. وبصراحة 
خالل تولي األستاذ زكريا الحجاوي 
اإلش�������راف ع��ل��ى ال���ف���ن���ون ال��ش��ع��ب��ي��ة 
الفرق  انتعشت هذه  القطرية فقد 
كانت  شعبية  فنون  تظهر  وب���دأت 

يوما ما منسية.
أم������ا ب���ال���ن���س���ب���ة ل���ن���ا ف����ي ف��رق��ة 
المسرح القطري فقد بدأنا بترتيب 
أوض��اع��ن��ا ف��ي م��س��رح نجمه حتى 
جاءنا خطاب من الوزارة يقول إن 
ال�����وزارة ت��ن��وي ض��م م��س��رح نجمه 
المسرح  فرقة  علينا  وأن��ه  ل��ل��وزارة 
القطري أن نبحث عن مقر خاص 
ل��ل��ف��رق��ة وس���ت���ق���وم ال��������وزارة ب��دف��ع 
إيجار المقر وبما أن الدوحة تفتقر 
لوجود خشبة مسرح حاليا فسيتم 
للعروض  نجمه  بمسرح  االستعانة 
الفنية التي تزور الدولة مع األولوية 
منها  المسرحية  المحلية  ل��ل��ف��رق 
وال���ش���ع���ب���ي���ة، ل����م ي��ع��ج��ب��ن��ا ت��ص��رف 
ال�������وزارة ب���ه���ذا ال��ش��ك��ل م��ع��ن��ا وأن��ن��ا 
اشتكينا  وعندما  المكان  أص��ح��اب 
قال  الحجاوي  زكريا  األس��ت��اذ  عند 
ك��ف��رق��ة مسرحية كيف  أن��ت��م  ل��ن��ا: 
س��ت��دف��ع��ون اإلي���ج���ار ال��ش��ه��ري إل��ى 
ج��ان��ب اح��ت��ي��اج��ات م��س��رح نجمه 
للموظفين  يومية  مصاريف  م��ن 
وال���ع���م���ال وخ����الف����ه، األح����س����ن أن 
ت��ب��ح��ث��وا ع����ن م���ك���ان خ�����اص بكم 
عن  وب��ع��ي��داً  الحقيقة  ف��ي  كفرقة. 
األس��ت��اذ زك��ري��ا معه حق  العواطف 
وأضاف أنه أمامنا سنة حتى نرتب 
والبحث عن مقر خاص  أوضاعنا 
الحلقة  ال��ق��ط��ري.  ال��م��س��رح  لفرقة 
القادمة االستعداد إلنتاج مسرحية 

)من طول الغيبات(.

في الحلقة القادمة أتواصل معكم

عبداهلل أحمد

حكاية المسرح في قطر
حلقة 58

علي األنصاري:

أتمنى أن نمتلك
صناعة سينما حقيقية

نجـــم
 عـــــلى 

الطريق

   الدرحة - البيرق:

رحلته  الخير«  »فتح  محمل  يواصل 
وتأتي  الخليج،  بنادر  إلــى  التاريخية 
كونها تحمل  الرحلة في  أهمية هذه 
ـــــراث الـــقـــطـــري  ـــــت عـــبـــق الـــثـــقـــافـــة وال
األصـــيـــل ومـــوروثـــنـــا الــشــعــبــي الــخــالــد 
والــــذي تــعــيــد هـــذه الــرحــلــة تــجــديــده 
حثيثة  بمتابعة  وتــحــظــى  وتــألــقــه«، 
مــنــذ بـــدايـــة انــطــالقــتــهــا« وهـــي تــأتــي 
ضمن إستراتيجية »كتارا« في إحياء 
واألجــداد ومن موروثنا  اآلباء  تقاليد 
البحري الذي نعتز ونفخر به، ودعم 
الــفــعــالــيــات الــتــراثــيــة الــمــســتــمــدة من 
تسعى  حيث  العريق  ماضينا  صميم 
»كــتــارا« إلــى تأصيل هــذا الــتــراث في 
نفوس األجيال ضمن فعاليات تحاكي 
نــفــس ظـــــروف ومـــالمـــح وتــفــاصــيــل 
الــــرحــــالت الـــبـــحـــريـــة، والـــتـــي كــانــت 
صميم حياة األجداد ومصدر عيشهم 

في عصر الغوص وصيد اللؤلؤ.
الــدور  فــي  أيضا  أهميتها  تكمن  كما 
الـــحـــضـــاري الــكــبــيــر الـــــذي يـــقـــوم بــه 
مــحــمــل )فـــتـــح الـــخـــيـــر( فـــي تــرجــمــة 
ـــهـــج الــــصــــائــــب والــــفــــكــــر الـــســـديـــد  ـــن ال
في  الحكيمة  للقيادة  الثاقبة  والرؤية 
الشعوب  مــع  التواصل  فــي  قطر  دولــة 
الــعــربــيــة  الــخــلــيــج  الــشــقــيــقــة فـــي دول 
والمودة  والمحبة  األخوة  جسور  ومد 
تمر  التي  والموانئ  البلدان  جميع  في 

حلقة  لتضيف  الــفــريــدة  الــرحــلــة  بــهــا 

البحرية  األمجاد  سلسلة  في  مضيئة 

الدولة  تاريخ  عبر  الممتدة  القطرية 

لعصرنا  وصــوال  الماضي  فــي  الــزاهــر 

الحالي في العهد الميمون.

المسابقة  حظيت  أخـــرى،  جــهــة  مــن 

الدولية التي أطلقتها المؤسسة العامة 

والمتخصصة  )كــتــارا(  الثقافي  للحي 

بتصوير محمل )فتح الخير( باهتمام 

ــهــيــئــات  ــلــف ال كـــبـــيـــر مــــن قـــبـــل مــخــت

حيث  الضوئيين،  والفنانين  واألفــراد 

المساهمات  من  العديد  )كتارا(  تلقت 

المفتوحة  المسابقة  في  والمشاركات 

الــخــلــيــج، وكــانــت  أبـــنـــاء دول  لــجــمــيــع 

)كـــــتـــــارا( قــــد حــــــددت فــــي شــروطــهــا 

)فتح  محمل  تــصــويــر  عــن  للمسابقة 

الخير( في جميع األماكن التي يتواجد 

المشارك  بــإمــكــان  أنــه  موضحة  بــهــا، 

إلـــى مكان  يــتــوجــه  الــمــســابــقــة أن  فــي 

ثم  بتصويره  ويــقــوم  المحمل  تــواجــد 

يرفع الصور عبر االنستجرام وأضافت 

الصور،  أجمل  اختيار  سيتم  أنــه  إلــى 
األصلية  إلرســال  أصحابها  ومراسلة 
منها، وسيتم عرض الصور المختارة 
كتارا  شاطئ  على  يقام  معرض  فــي 
يوم الثامن عشر من ديسمبر وخالل 
لدولة قطر  الوطني  باليوم  االحتفال 
ووصول محمل )فتح الخير( مختتماً 
يمكن  كما  الرائعة،  التاريخية  رحلته 
إرســال  والمحترفين  الــهــواة  لجميع 
صـــور الــمــحــمــل خـــالل انــطــالقــتــه من 

شاطئ كتارا.
التاريخية  الــتــراثــيــة  الــرحــلــة  وكــانــت 
األولــــــى لــمــحــمــل )فـــتـــح الـــخـــيـــر( قــد 
ـــقـــت مـــــن شــــاطــــئ كـــــتـــــارا فــي  انـــطـــل
الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــي الــثــقــافــي 
برعاية  الــمــاضــي(  نوفمبر   22( يـــوم 
الــوالــد الشيخ  صــاحــب الــســمــو األمــيــر 
الــــذي  ثــــانــــي،  حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة آل 
رعـــى حــفــل اإلطـــالق لــيــطــوف خمس 
بنادر من كل دولة من دول الخليج 
الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث تـــشـــمـــل الـــرحـــلـــة: 
السعودية،  العربية  المملكة  الكويت، 
ثَمّ سلطنة عمان،  البحرين،  ومملكة 
فـــاإلمـــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، حتى 
العودة إلى شاطئ )كتارا( بدولة قطر 
الــــجــــاري لــيــشــارك  18 ديــســمــبــر  فـــي 
الــمــحــمــل فـــي احــتــفــالــيــات الــمــؤســســة 
والشعب  )كتارا(  الثقافي  للحي  العامة 

القطري باليوم الوطني للبالد.

»فتح الخير«.. يمد جسور التواصل مع دول الخليج
حامالً عبق تاريخ قطر العريق ومجد رجالها األولين

ڈ  محمل »فتح الخير« 



جدارية
ترصـــد

تاريــخ قــطــر

الـــدوحـــة فــعــالــيــات  تــســتــضــيــف   :[  - الـــدوحـــة 
التعاون  مجلس  لــدول  الموسيقّية  الفنون  مهرجان 
الفترة  الثانية خالل  العربية في نسخته  الخليج  لدول 
خشبة  على  وذلك  الجاري  ديسمبر   28 وحتى   25 من 
الــذي يُقام  الــمــهــرجــان  الــوطــنــي. ويــهــدف  مــســرح قطر 
والتراث  والفنون  الثقافة  وزارة  وتنظيم  رعاية  تحت 
إلى اكتشاف المواهب واإلبداعات الخليجّية في مجاالت 

الشعر والغناء والتلحين خاصة 
ـــاح لــهــم  ـــت ـــن تُ ـــذي لــــدى الـــشـــبـــاب ال

فـــرصـــة تـــقـــديـــم أنــفــســهــم لــلــجــمــهــور 
والــمــتــخــصــصــيــن مـــن خـــالل الــمــهــرجــان. 

الخليجّية  الفعاليات  ضمن  يأتي  والمهرجان 
االفتتاح  حفل  يحتوي  سوف  المجلس،  لــدول  المشتركة 
موسيقية  ألـــوان  لخمسة  ــعــرض  يُ أوبــريــت  تــقــديــم  عــلــى 
والفن  الشامي  والــفــن  البستا  وفــن  األنــدلــســي  الــفــن  هــي: 
وذلك  البداوي  والفن  خليجي  بحري  فن  وهو  الفجري 
الــخــلــيــجــي بمشاركة  الــتــراث  اســتــعــراضــي مــن  فــي إطـــار 
فنانين خليجيين. كما أن المهرجان سيتضّمن عدًدا من 
الموسيقى  قضايا  تبحث  التي  والمحاضرات  الــنــدوات 
من  عــدد  بمشاركة  الموسيقي  والــتــراث  الخليجّية 

عبدالرب  منهم  وفنانين  الموسيقى  في  الخبراء 
إدريس وأحمد الجميلي وعيد الفرج، إبراهيم 

الصباحّية  الفترة  خالل  تُقام  والتي  حبيب 
أيـــام الــمــهــرجــان، فــضــالً عــن الــحــفــالت 

ليالً  تُقام  التي  الخليجّية  الموسيقّية 
الوطني. على مسرح قطر 

الدوحة تستضيف
مهرجان الفنون الموسيقية الخليجي

مسابقة للتصوير في اليوم الوطني

»المعلم الكبير« على مسرح الدراما

مع  بالتعاون  األميري  الحرس  ينظم   :[  - الدوحة 
للتصوير  مسابقة  الضوئي  للتصوير  القطرية  الجمعية 
قطر  لدولة  الوطني  باليوم  االحتفال  بمناسبة  الضوئي 
عام.  كل  من  ديسمبر  من  عشر  الثامن  يصادف  والــذي 
ويهدف الحرس األمـــيري من إقـــامة هــذه المسـابقــة إلى 
ويـأتي  الجــميع،  قــلوب  في  وفرحاً  عيداً  اليوم  هذا  جعل 
والمقــــيمين  المواطنين  جميع  مشاركة  خــالل  من  هــذا 
هذه  خــالل  من  يظهرون  الذين  الجنســــيات  جميع  من 
المجيد.  اليوم  بهذا  واالحتفال  للوطن  حبهم  المسابقة 
ومن شروط المسابقة أن تكون الصورة المقدمة ملتقطة 
األميري،  الحرس  تخص  وأن   ،2013 الوطني  اليوم  في 
على أن يكون الحد األدني للمشاركة بالمسابقة )10( صور 

عـــــــالـــــــيـــــــة 
الـــــــجـــــــودة 
على  تقدم 

CD بصيغة 
أو   TIFF(

بــجــودة   JPEG
.)300dpi

المسابقة  شـــروط  وتــؤكــد 
دون  طريقة  بأي  الصور  استخدام  األميري  للحرس  أن 
لصاحب  األدبــي  بالحق  االحتفاظ  مع  لصاحبها  الرجوع 
الصورة، كما يعتبر قرار لجنة التحكيم نهائيا وال يمكن 

الطعن فيه. 

للمركز  الفعالة  المشاركة  إطــار  فــي   :[  - الــدوحــة 
الــشــبــابــي لـــإبـــداع الــفــنــي بــاالحــتــفــاالت الــخــاصــة بــالــيــوم 
االستعدادات  من  مجموعة  برصد  المركز  قــام  الوطني 
هذه  وترتكز  عــام  كل  كعادته  الوطني  باليوم  لالحتفال 
المهمة  الفعالية  هــذه  تــبــرز  أنشطة  عــدة  حــول  الــجــهــود 
مجموعة  األنــشــطــة  هــذه  تتضمن  الــدولــة.  مستوى  على 
الوطني  اليوم  أهمية  الضوء على  تلقى  الفنية  الورش  من 
محمد  بــن  جاسم  الشيخ  المؤسس  لــذكــرى  واستحضارا 
جدارية  بتنفيذ  المركز  يقوم  كما  اهلل،  رحمه  ثاني  آل 
عــمــالقــة تــمــتــد بــطــول 50 مــتــرا تــبــرز فــيــهــا أهـــم مالمح 
تـــاريـــخ دولــــة قــطــر كــمــا تـــبـــرز أيـــضـــا مــنــجــزات الـــدولـــة 
مجموعة  الضخمة  الجدارية  هذه  في  ويشارك  الحديثة 
المركز كذلك  القطري من منتسبي  الشباب  كبيرة من 

المركز. يساهم فيها أطفال 

الدراما يوم  ]: يعرض مسرح   - الدوحة 
 ، الكبير«  »المعلم  فيلم  الجاري  ديسمبر   17
حيث يعود المخرج »وونج كار واي« صاحب 
الفيلمين الشهيرين »سعداء معاً« و«في 
مـــــزاج الـــحـــب« مـــع فــيــلــم »الــمــعــلــم 
ـــكـــبـــيـــر« ، بـــعـــد خـــمـــس ســـنـــوات  ال
أمـــضـــاهـــا فــــي صــنــاعــتــه بــأســلــوب 
عن  الفيلم  يتحدث  مذهل.  بصري 
قصة عن الخيانة والشرف والحب، 

وتدور األحداث حول ييب مان، مدّرب الكونغ 
لي،  بـــروس  األســطــوري  للممثل  الحقيقي  فــو 
الحرب  إبــان  الصين  عّمت  التي  الفوضى  أيــام 
واالحـــتـــالل فـــي الــثــالثــيــنــات. يــســتــخــدم وونـــج 
يمزج  حيث  المعتاد،  الفذ  اإلخــراجــي  أسلوبه 
الميلودراما  أجــواء  مع  القتالية  الفنون  بين  ما 
الــفــيــلــم مــلــحــمــًة مــــؤثــــرة، تنتهي  الـــحـــزيـــنـــة. 
بمشاهد قتالية مصّممة بحرفية عالية، تشبه 

لوحات الباليه الراقصة الرائعة.

ل   ق   ط   ا   ت

الناصر صالح الدين
بدار األوبرا

المؤسسة  تــعــرض  الدوحة-]: 
ديسمبر   15 يـــوم  الــثــقــافــي  للحي  الــعــامــة 
الـــجـــاري الــعــرض الــمــلــحــمــي »الــنــاصــر صــالح 
الــديــن« وذلـــك عــلــى مــســرح دار األوبـــــرا، وصــالح 
الــديــن يــوســف األيـــوبـــي، الـــذي اشــتــهــر بــاســم الناصر 
صالح الدين هو قائد كردي مسلم نجح في أن يكون 
أّول سلطان أيوبي لمصر وسوريا، حيث قاد الجيوش 
الصليبيين  الفرنجة  مواجهة  في  ببسالة  اإلسالمية 
بسط  قوته  ذروة  الشام. وفي  بالد  واألوروبيين في 
النهرين،  بين  ما  بــالد  منها  عــّدة  أراٍض  على  نفوذه 
سلطنة  ُحكَم  بعد  ما  في  ليتوّلى  واليمن،  الحجاز، 

مصر والشام وزعامة جيوشها.
ـــّم ســردهــا  ـــاألحـــداث الــمــثــيــرة ت الـــعـــرض مـــزدحـــم ب
والسينما،  الــمــوســيــقــى  ،الــــدرامــــا،  الــرقــص  بــاعــتــمــاد 
إلمــاطــة الــلــثــام عــن اســتــعــدادات هــذيــن الجيشين 
لـــلـــحـــرب. إذ تــشــابــكــت األحـــــداث  الــكــبــيــريــن 
بشكل  والمؤامرات  والسياسية  التاريخية 
على  الــالعــبــون  فكثر  ومعَقد  متزايد 
الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة وأصـــحـــاب 
الــمــصــالــح واألهــــــــواء وأتـــبـــاع 
الــفــرق والــمــرتــزقــة حتى 

هـــذه  وإزاء  األوراق.  اخـــتـــلـــطـــت 
الدين  صــالح  وقــف  الصعبة،  الــظــروف 

اإلنسان، القائد، المحارب النبيل، والسلطان 
أعــدائــه. فساهمت  بثبات بين رفاقه وفــي وجــه 

على  شعبه  تحفيز  فــي  والــجــّذابــة  الــفــّذة  شخصّيته 
خوض غمار الحروب ونبذ االستكانة والخنوع إعالًء 

لراية الحق والعدل واسترداًدا لأرض المنهوبة.

تأثير:
أكـــدت دراســـــات كــثــيــرة أن طـــرق الــلــعــب والـــرســـم لــدى 
وغير  المباشرة  االنعكاسات  بــوضــوح  تكشف  األطــفــال 
المباشرة لما تأثروا به ولما يطمحون إليه. فعندما تتأمل 
أطفال الغرب الذين ينشأون بين الحقول والبساتين، في مدن 
شديدة التنظيم، تجدهم عندما تأتي حصة الرسم يرسمون بيوتًا 
تحيط بها الحدائق والبساتين، يصّورون شوارع نظيفة ومركبات 
تسير بانتظام، يرسمون رجالً آلًيا يبني الجسور وناطحات السحاب، 

ويتخّيلون أنفسهم في صاروخ ينطلق الكتشاف الفضاء.
وفي المقابل إذا أعطينا أطفال العرب أقالم التلوين يرسمون طرًقا 
مليئة بالحفر والمطبات، وحولها تقف حفارات كبيرة، والكثير من 
مركبات النقل الضخمة، يرسمون سيارت تصعد األرصفة، وأخرى 
تسير على عجلتين، ويرسمون أنفسهم يتحكمون في رافعة تنقل 

معّدات البناء، أو يقودون صهاريج اإلسمنت العمالقة. !!!

انتظار:
تزوجت، أنجبت، عانت، ضحكت، حزنت، عاشت حياتها 
تربية  السن، ساهمت في  بها  تقّدمت  وعرًضا،  طــوالً 
وكانت في  الغابرة،  األزمنة  لهم عن  أحفادها، حكت 
آواخر أيامها ُمحاطة بكمية عظيمة من الحب، لكنها ظلت 
حتى النفس األخير تنتظر حبًا من نوع آخر، حبًا لم تعثر عليه. !!!

يوميات:
تبدأ يومها بتأّمل الرسائل في هاتفها المحمول، وتتعّدد 
ردود فعلها على الرسائل بين التبّرم وعدم االكتراث، 

ورسائل أخرى تستفّز ابتسامتها الكسلى.
ــــــ«الب تــــوب« تــبــدأ بــتــصــّفــح بــعــض الــمــواقــع  تــفــتــح جــهــاز ال
ويثير  يعجبها  ما  وتحفظ  والموضة،  النجوم  بأخبار  تهتّم  التي 
اهتمامها في ملف خاص، ثم تفتح حسابها في »تويتر« و«فيس 
مشاركاتها  على  ويغلب  والـ«فسبكة«،  بـ«التغريد«  وتبدأ  بــوك« 

السخافة والتفاهة وثقل الظل.
نشاطها المسائي يتجاوز مواقع التواصل االجتماعي إلى المسلسالت 
واألفالم التي تضّج بها الفضائيات، وتظل هكذا حتى قبيل الفجر، 
نحو  متثاقلة  فتمضي  الــتــثــاؤب،  »مــتــالزمــة«  لديها  تبدأ  عندها 

السرير.

شراكة:
جــلــس الــصــديــقــان فــي مــكــان عـــام، اشــتــكــى األّول من 
المواقف،  من  كثير  في  يحرجه  الــذي  قامته  قصر 
الُمحيطين  واالستهزاء من  للسخرية  ويجعله مدعاة 
به، حتى إنه يضطر لزيارة أقسام األطفال والفتيان بحثًا 
عن مالبس تناسبه. وعندما جاء الدور على الثاني راح يشكو من 
طول قامته الذي يتسّبب له في إحراج كبير، ويعّد مصدًرا للنيل 
العثور على مالبس  منه بسخرّية الذعة، وأنه يجد صعوبة في 
مــاًدا  عليه  االستلقاء  يستطيع  ســريــًرا  أو  الــفــارع،  طوله  تناسب 

ساقيه إلى النهاية. !!

وصول:
في  يمضي  يتناساها،  الصغيرة،  المشاكل  يتجاهل  كان 
التوقف  على  الطريق  يفضل مواصلة  الطويلة،  رحلته 
ذلك  على  استمّر  تأجيلها،  يمكن  تافهة  مشاكل  لحل 
الــمــشــاكــل الصغيرة  بــالــثــقــل، كــانــت  بـــدأ يشعر  الــحــال حــتــى 
قادًرا  يعد  لم  أنهكت كاهله،  تتراكم طوال رحلته حتى  والتافهه 
على السير، فقّرر التوقف، لحل مشاكله الصغيرة المتكاثرة، وإال 

لن يستطيع الوصول أبًدا.

البعد الثالث

)إبداع 2-2( 
ه����ك����ذا ك����ان����ت ال���ب���داي���ة 
ل�������ه�������ؤالء ال����ُم����ب����دع����ي����ن 
وانتهى بهم الطريق إلى 
أنهم تميزوا في عملهم 
ُمبدعين  من  وأصبحوا 
في العالم وهي فرصة 
لنكون  والتفكير  للتأمل 
أحسن  أو  صفاتهم  ف��ي 

منهم.

وت�������ش�������ي�������ر األب��������ح��������اث 
المختلفة  وال����دراس����ات 
إل���������������������ى خ�������ص�������ائ�������ص 
األش���خ���اص ال��ُم��ب��دع��ي��ن 
وهنا  العامة:  وسماتهم 
إل����ى أن  ن��ش��ي��ر  الب����د أن 
مجتمعنا  ف���ي  األس������رة 
ال��ع��رب��ي الب���د أن ت��ق��وم 
ب������������دوره������������ا ال�������ج�������دي 
الروتين  من  وتتخّلص 
وال��ت��ق��ل��ي��د ف���ي ال��ت��ع��ام��ل 
أب���ن���اءه���ا على  وت�������دّرب 
ال��خ��ص��ائ��ص وال��س��م��ات 
اإلب��داع��ي��ة ح��ت��ى ي��ج��دوا 
آف�������اًق�������ا ج������دي������دة ف��ي 
ما  إل��ى  ليصلوا  حياتهم 
ي����ري����دون ب��ك��ل س��ه��ول��ة 
م .. وم��ن  وي��س��ر وت���ق���ُدّ
الُمبدعين  صفات  أب��رز 
وس����م����ات����ه����م ال���ط���الق���ة 
وال����م����رون����ة واألص����ال����ة 
وال��ت��ف��اص��ي��ل واالن��ف��ت��اح 
والقدرة على النظام من 
ال��ف��وض��ى وال��ُم��خ��اط��رة 
وح������������ب االس������ت������ط������الع 
ك��م��ا يتصف  وال���خ���ي���ال، 
وُمستقل  ُم���ه���ّذب  ب��أن��ة 
أو  ال��س��ل��ط��ة  يُ���ح���ب���ذ  وال 
ال����ت����س����ّل����ط ..ح������ّس������اس 
ال���دع���اب���ة  روح  ول����دي����ه 
وال�����ف�����ك�����اه�����ة، وق��������ادر 
ع��ل��ى ال��ت��ك��ي��ف ب��س��رع��ة، 
وي��م��ي��ل إل���ى ال��ُم��غ��ام��رة، 
التعامل مع  وق��ادر على 
وال  الغامضة،  المواقف 
باألعمال  ال��ق��ي��ام  يحّبذ 
ال����روت����ي����ن����ي����ة، وي��ف��ض��ل 
ال��ق��ي��ام ب��األع��م��ال ال��ت��ي 
ت�����ن�����ط�����وي ع�����ل�����ى ت����ح����ٍد 
وه�����و ي���ف���ّض���ل ال��ت��ع��ام��ل 
م����ع األش����ي����اء ال��م��ع��ّق��دة 
وال�����م�����ت�����ن�����وع�����ة وال�����ت�����ي 
ت����ح����ت����م����ل أك�������ث�������ر م���ن 
ذاك��رة  ويمتلك  تفسير، 
قوية وقادر على اإللمام 
ب���ال���ت���ف���اص���ي���ل، م��ث��ق��ف 
ول��دي��ه م��ع��رف��ة واس��ع��ة، 
ي����ح����ت����اج إل�������ى ف����ت����رات 
ويحتاج  ط��وي��ل��ة  تفكير 
إل���ى ب��ي��ئ��ة ت��ن��ط��وي على 
وتحفيز،  دع��م  عناصر 
وب��ح��اج��ة إل���ى اع��ت��راف 
اآلخ��������ري��������ن ب�����ق�����درات�����ه 
اإلب���داع���ي���ة، ق�����ادر على 
تطوير نوع من التكافل 
م���ع ال�����دور االج��ت��م��اع��ي 
وال���ث���ق���اف���ي وال���ح���ي���ات���ي 
واألسري فالمبدع عنده 
ذك����اء م��رت��ف��ع، م��ت��ح��ّرر 
من قيود دينامية الكف 
ولديه حساسية جمالية 
و سعي  عقلية  وم��رون��ة 
ال ح����دود ل���ه ل��ل��ت��واص��ل 
ل�����ح�����ل�����ول ال����م����ش����ك����الت 
ال��ص��ع��ب��ة ال���ت���ي ي��ض��ع��ه��ا 

لنفسه.

مستشار نفسي 

يشخصه :
د. خالد حمد المهندي
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@qtrlion

يعالجها: سعود علي

بانت عالمات األنا في قوله
جليا الــغــرور  يبدو  وبوجهه 
اإلبــــداع ليس كمثله أنــا  إنــي 
بــاٍق إلــى األبــد فموتي عصيا
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