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                 كتب – أشرف مصطفى

الــدورة  انــطــالق  ســاعــات قليلة تفصلنا عــن 
الــدولــي  الــدوحــة  لمعرض  والعشرين  الــرابــعــة 
للكتاب الــمــزمــع إقــامــتــه خـــالل الــفــتــرة مــن 4 
المعارض،  بــأرض  الــجــاري  ديسمبر   14 حتى 
بقيمة  اليوم  فيه هذا  يتسم  الــذي  الوقت  وفي 
كــبــيــرة تــنــتــظــره الــســاحــة الــثــقــافــيــة فـــي قطر 
الكتب  ستشهد  مـــدى  أي  إلـــى  لــتــرى  بــتــرقــب 
رواًجــــــا بــيــن الـــنـــاس خـــالل هـــذا الـــعـــام، حيث 
في  مستمًرا  تراجًعا  هناك  أن  الكثيرون  يرى 
مستوى إقبال الجمهور تشهده معارض الكتاب 
ضمن  يُعد  العربي  عالمنا  أن  خاصة  العربية، 
ــتــي أصــبــحــت ال تهتم  ال الــمــجــتــمــعــات  حــزمــة 
على  التكنولوجيا  سيطرت  أن  بعد  بــالــقــراءة، 
البديلة عن  الهدية  باد هو  اآلي  الناس وأصبح 
قليلين  أنــاًســا  أن  سيما  ال  لــأطــفــال،  الــكــتــاب 
يدركون  باتوا  العربية هم من  في مجتمعاتنا 
بشكل  القراء  عدد  تقلص  وبعد  الكتاب،  قيمة 
التحقق من أسباب  بـ »البيرق«  مخيف حري 
تلك األزمة التي أحكمت سطوتها على عقولنا، 

ألنه من المؤكد أنه إذا تم االستمرار في التغافل 
عن أهمية القراءة والمعرفة، فإننا لن نستطيع 
الــلــحــاق بــركــب الــغــرب الـــذي مـــازالـــت الــقــراءة 
تتغير مهما  ال  الــتــي  اليومية  الــعــادة  هــي  لــديــه 
من  ظهر  ومهما  تكنولوجي  تطور  مــن  حــدث 
الواقع  وفــي  للكتاب،  بديلة  حديثة  تكنولوجيا 
بعد  تضاعفت  القراءة  عن  العزوف  أن مشكلة 
تــعــرض الــكــتــاب مــنــذ ســنــوات لــمــنــافــســة قوية 
وربما غير متكافئة مع بعض الوسائل المعرفية 
األخرى، وعلى الرغم من ذلك أجمع المثقفون 
وسيظل  تنقرض،  لن  القراءة  أن  والمفكرون 
الكتاب مصدر المعرفة األول، وستظل القراءة 
البشرية، ومع  المعرفة  رافــًدا مهًما من روافد 

انـــطـــالق مـــعـــرض الـــدوحـــة 
تمنى  غـــًدا  للكتاب  الــدولــي 
الـــمـــثـــقـــفـــون والـــمـــفـــكـــرون 
عالمنا  يــعــود  أن  قــطــر  فــي 
الذي  القديم  لــدوره  العربي 
مـــد خــاللــه الــبــشــريــة بـــدرر 
وعلوم  بالغة  وحكم  نفيسة 
تشييد  في  ساهمت  غزيرة 
الحضارات المعاصرة، وفي 

تشييد صرح اإلنسانية.

محلية فعاليات 
الشاعر  تــوقــع  جانبه  مــن 
تــشــهــد  أن  الــــســــادة  مــحــمــد 
دورة هذا العام إقبااًل كبيًرا 
نــتــيــجــة لــتــنــويــع الــمــعــرض 
ــــا إلـــــى أن  فـــعـــالـــيـــاتـــه، الفــــتً
مــــا جــــــاء مــــن تــصــريــحــات 
عــلــى لــســان الــقــائــمــيــن على 

الـــمـــعـــرض خـــــالل الـــمـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي الــــذي 
أن  بعد  خــاصــة  بالخير،  ينبئ  أيـــام  منذ  عقد 
المحلية  العناصر  إشــراك  ضــرورة  إلــى  انتبهوا 
بالفعاليات المتنوعة المصاحبة للمعرض، وهو 
ما سيسهم في جذب الجمهور، وأشاد بتوجيه 
الدعوة  المدارس قائالً: إن تلك  الدعوة لطالب 
إلعــــــداد رحـــــالت مــدرســيــة لــمــعــرض الــكــتــاب 
بالبراعم،  االهتمام  على  تدل  طيبة  الفتة  تُعد 
وضرورة تشجيعهم على القراءة. وشّدد السادة 
على ضرورة تواجد اإلعالم بقوة في المعرض 
القادم وأن يقوم بالتهيئة المناسبة مع انطالق 
المعرض ليحدث حالة مجتمعية من االهتمام 
بهذا الحدث الثقافي الكبير ويساعد على جذب 
الجمهور، وتعليًقا على مستوى المعرض السابق 
أوضح السادة أن المعرض في نسخته الماضية 
ذلك  وعلل  كبيًرا،  جماهيريًا  إقــبــاالً  يشهد  لــم 
بــســبــب ضــعــف الــحــضــور اإلعـــالمـــي، كــمــا أشــاد 
بتنوع الندوات وعدم اقتصارها على اتجاه دون 
آخر لتفسح المجال لكل شغوف للمعرفة ليجد 
الــســادة حرصه  وكــشــف  عــنــه.  يبحث  مــا  فيها 
الشديد على زيارة المعرض باستمرار وشرائه 
لكل أنواع الكتب التي تروقه وتجذب اهتمامه 
ســــواء كــانــت أدبـــيـــة أو ســيــاســيــة أو عــلــمــيــة أو 
يهتم  ما  أكثر  أن  إلى  أو غيرها، مشيًرا  دينية 
المعرض  أن  إلى  األدبية. ولفت  الكتب  به هي 
السابق شهد عرض عملين من أعماله أحدهما 
واآلخــر  وأمــــواج«  »كثبان  بعنوان  شعر  ديـــوان 
لقصص  الشفاهية  »الــســرديــة  بــعــنــوان  دراســــة 
الــثــقــافــة حفل  وزارة  لـــه  وأقـــامـــت  األطـــفـــال« 
توقيع في المعرض. وعن استعداداته للمشاركة 
له  يعرض  أن  الــســادة  توقع  الــقــادم  بالمعرض 

ديوان شعر بعنوان »بوح الحشا«.

الكتب دعم 
ومن جانبه أكد الكاتب محمد حسن الكواري 
أن القراءة مصدر من مصادر المعرفة والرقي 
والــتــطــور، مــشــدًدا على ضـــرورة ترسيخ عــادة 
وعبر  المعنية،  الجهات  كافة  بتكاتف  الــقــراءة 
عن تفاؤله بأن يحقق المعرض هذا العام إقباالً 
التكنولوجيا  سيطرة  بعد  هيبته  للكتاب  يعيد 
وأكد  المعرفية،  الساحة  على مفاصل  الحديثة 
الثقافة تبذل جهوًدا كبيرة من أجل  أن وزارة 
إنــجــاح المعرض مــن خــالل إشـــراك عــدد كبير 
المصاحبة  الفعاليات  وتــعــدد  النشر  دور  مــن 
لـــلـــمـــعـــرض ودعـــــــم أســـعـــار 
الـــكـــتـــب ودعـــــــوة الــــمــــدارس 
إلعــــــداد رحـــــالت مــدرســيــة 
خــــــاصــــــة بـــــعـــــدمـــــا لــــوحــــظ 
فــــي الـــنـــســـخ الـــمـــاضـــيـــة مــن 
معرض الكتاب عدم اإلقبال 
الــــجــــمــــاهــــيــــري بــــالــــصــــورة 
الُمرضية حيث كان الحضور 
ــــكــــواري  ضـــعـــيـــًفـــا، وعــــلــــل ال
هـــــذه الـــظـــاهـــرة لــتــعــارضــه 
ــــيــــات  ــــفــــعــــال مـــــــع بـــــعـــــض ال
األخـــــــــرى، بــــاإلضــــافــــة إلـــى 
ظــــهــــور مــنــافــســيــن أقــــويــــاء 
شبكة  وهي  الورقي  للكتاب 
اإلنــــــتــــــرنــــــت، والــــمــــحــــمــــول 
واآلي  المتطورة  بإمكاناته 
بـــــاد وغـــيـــرهـــا مــــن وســـائـــل 
وأوضح  حديثة.  تكنولوجية 
ــثــة أصــبــحــت  أنــــه مـــع تـــقـــدم الــتــقــنــيــات الــحــدي
الــمــعــلــومــات كــلــهــا مــتــوفــرة بــكــبــســة زر، وهــو 
مــا أدى إلـــى قــلــة اإلقـــبـــال عــلــى شــــراء الــكــتــاب 
الـــورقـــي وضــعــف اإلقـــبـــال عــلــى قـــراءتـــه، الفــتًــا 
إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن طــريــقــة البحث 
للغاية من خالل  المعلومة أصبحت سهلة  عن 
سبل االتصال الحديثة إال أن ذلك ال يغني عن 
الكتاب  قـــراءة  أن  على  وأكـــد  الــورقــي،  الكتاب 
ســتــظــل هـــي األســـــــاس، ونـــاشـــد مــحــمــد حسن 
ـــكـــواري الــقــائــمــيــن عــلــى الــمــعــرض أن تــكــون  ال
الندوات ذات موضوعات تهم المثقفين وتمثل 
عن  الــكــواري  وكشف  للمعرض،  جــذب  عنصر 
إصــدارات،  بثالثة  القادم  بالمعرض  مشاركته 
مــنــهــا كــتــابــان صــــدرا مـــن قــبــل، وهــمــا »دلــيــل 
الثقافية  و«المؤسسات  القطريين«،  المؤلفين 

في دولة قطر« وإصدار ثالث جديد يطرح 
بالمكتبات ألول مرة، وهو عبارة عن 

أبـــًدا  بــعــنــوان«  مــجــمــوعــة قصصية 
لــم تــكــن هـــي«، وعــّبــر الــكــواري 

الحضور  يكون  أن  أمله  عــن 
النسخة  فــي  الــجــمــاهــيــري 

المعرض  مــن  الــقــادمــة 
قــبــل،  مــــن ذي  أكـــبـــر 

وعــن أهــم األجنحة 
الــــــــتــــــــي يـــــحـــــرص 

في  الــتــجــول  على 
أروقـــــتـــــهـــــا أكــــد 
اهــتــمــامــاتــه  أن 
ــــــركــــــز فـــي  ــــــت ت
الــــــــمــــــــجــــــــاالت 
األدبـــــيـــــة ســــواء 
كـــانـــت حــديــثــة 

الكتب  وكذلك  الكتب،  أمهات  إلــى  منتمية  أو 
الــســيــاســيــة، وتــمــنــى الــــكــــواري تــنــظــيــم نــــدوات 
شعبية  لهم  ومؤلفين  كتاب  بين  ما  مشتركة 
واسعة لضمان حضور أكبر عدد من الجمهور، 
بحيث نحدث َزْخًما واهتماًما مجتمعًيا وجذبًا 
حد  فــي  للمعرض  تــرويــًجــا  يعد  بما  للجمهور 
الواعد  القطري  الشباب  اقترح دعــوة  ذاتــه. كما 
إلقامة ندوات فكرية حول تجاربهم الجديدة، 
اإلعــالنــيــة  الــدعــايــة  الـــكـــواري بأهمية  وأوصــــى 
للمعرض أثناء إقامته، مؤكًدا أن دعوة طالب 
المدارس والجامعات وتقديم عروض شرائية 

تــشــجــيــعــيــة لـــهـــم بـــأســـعـــار 
خاصة سوف يسهم إلى حد 
كبير في دفع الكثيرين إلى 
ممارسة القراءة، كما شدد 
إبــراز  أهمية  الــكــواري على 
وضــرورة  القطري  الكاتب 
تـــــواجـــــده بـــالـــمـــعـــرض مــن 
خـــــــالل حــــفــــالت الـــتـــوقـــيـــع 

والفعاليات المختلفة.

الوسائط 
التكنولوجية

الــــكــــاتــــب د.مـــصـــطـــفـــى 
ـــر عــن  عــقــيــل مـــحـــمـــود عـــّب
الـــدورة  تلقى  بــأن  أمنياته 
الــــحــــالــــيــــة مــــــن مـــعـــرض 
الــــدوحــــة الــــدولــــي لــلــكــتــاب 
إلـــى أهمية  مــشــيــًرا  إقـــبـــاالً 
الذي وصفه  المعرض  هذا 
بـــكـــونـــه الـــمـــنـــاســـبـــة األهــــم 

وأكد  بقطر،  الفكر  وتدعم  الثقافة  تنمي  التي 
بعد  قليلة  أصبحت  بالثقافة  المهتمة  الفئة  أن 
سيطرة الوسائط التكنولوجية، وأبدى د. عقيل 
أسفه الشديد على ما وصل إليه الكتاب الورقي، 
بــل والـــقـــراءة بشكل عـــام، فـــاآلي بــاد والــجــوال 
حل محلها في االهتمام، وأوضح د.مصطفى 
عقيل أن أكثر العناوين التي تحظى باالهتمام 
فــي الــمــعــرض مــن جــانــب الــنــاس تتركز حول 
كــتــب الــطــبــخ، وكــتــب األطــفــال فــي مــقــابــل قلة 

فــــي اإلقــــبــــال عـــلـــى الـــكـــتـــب الـــتـــي تــنــتــمــي 
إلـــــى مــــجــــاالت الــفــكــر 

ــــقــــافــــة  ــــث وال

يخضع  األمـــر  أن  إلــى  مشيراً  والــعــلــم،  واألدب 
اإلنصاف  على  وأكــد  والطلب،  العرض  لعنصر 
يــقــتــضــي اإلشـــــادة بــبــعــض الــــروايــــات الــجــديــدة 
المتميزة التي أصدرها بعض الكتاب في مصر 
ولبنان في الفترة الماضية وهو ما يعد أفضل 
مما قدمه المعرض الماضي وناشد المسؤولين 
األهم  الجوانب  على  والتركيز  االنتقاء  بأهمية 
في الفكر اإلنساني. وكشف د. مصطفى عقيل 
الـــقـــادم بكتابه  عـــن مــشــاركــتــه فـــي الــمــعــرض 
الــثــقــافــة  لـــه عـــن وزارة  الـــــذي صــــدر  الــجــديــد 
مــنــذ وقـــت قــريــب، وهــو«الــخــلــيــج الــعــربــي في 
وحول  التاريخية«،  األصــول 
زيارتها  يحب  التي  األجنحة 
وتـــســـتـــهـــويـــه، أكـــــد د.عــقــيــل 
أنـــه يميل إلـــى كــتــب الــتــاريــخ 
والروايات والسياسة، وتمنى 
د.عـــقـــيـــل مــــن الــمــســؤولــيــن 
أن يـــوجـــدوا حـــلـــوالً جــذريــة 
لمواجهة تلك الردة الثقافية 
بــأن يــطــوروا مــن برامجهم 
بأهمية  والتوعوية  التربوية 
ــيــهــا.  ــــــقــــــراءة والـــــحـــــث عــل ال
أن  الــثــقــافــة  وزارة  وطـــالـــب 
تتبنى ركنًا خاًصا بالمعرض 
ـــاب الـــقـــطـــريـــيـــن ألن  ـــكـــّت ـــل ل
عــلــى نفقته  يــنــشــر  بــعــضــهــم 
أن  يــســتــطــيــع  وال  الـــخـــاصـــة 
يـــطـــرح كــــل كــتــبــه لــلــعــرض 
بـــالـــمـــعـــرض، كـــمـــا طــالــبــهــم 
للمعرض  اإلعالمية  بالدعاية  الزائد  باالهتمام 

حتى ينجذب إليه الشباب أكثر.

الهوة اتساع 
ومن جهته أعرب الكاتب سلطان جاسم عن 
تخوفه من أال يلقى المعرض هذا العام إقبااًل 
كبيًرا خاصة مع اتساع الهوة بين الناس والكتاب 
بعد أن باتوا يفضلون المعلومة السهلة التي تأتي 
التكنولوجية الحديثة، الفتاً  الوسائل  من خالل 
إلــى أن عــدم اإلقــبــال على الــقــراءة يــرجــع إلى 
والوسائط  البدائل  ظهور 
اإللكترونية 

الحديثة التي أصبح لها قدرة على جذب الناس 
أن  مــؤكــًدا  التقليدي،  الكتاب  مــن  أكــبــر  بشكل 
أهم السبل لزيادة عدد القراء هو تعويد األطفال 
عــلــى الـــقـــراءة مــنــذ صــغــرهــم، لــجــعــلــهــم قـــراء 
تلك  الــقــراءة  هــل  الجاسم  وتــســاءل  المستقبل، 
العادة الممتعة والتي كانت منتشرة بشكل كبير 
بين عدد كبير من الناس، هل مازالت تحتفظ 
باتوا ال يحرصون  الناس  أن  بإغرائها؟ موضًحا 
يتتبعون  أصبحوا  أن  بعد  الكتب  مطالعة  على 
اآلي  انتشار  وبعد  واحــدة،  بكبسة زر  المعلومة 
بــاد الـــذي أصــبــح فــي يــد عــدد كبير مــن الناس 

مؤكًدا  األطــفــال،  فيهم  بمن 
أن عـــدم االهــتــمــام بــالــقــراء 
يـــعـــد أكــــثــــر انـــــتـــــشـــــاًرا لـــدى 
الشباب عن كبار السن الذين 
ارتبطوا بالكتاب بشكل أكبر. 
الحضور  أهمية  على  وشــّدد 
ـــه عــامــل مهم  اإلعـــالمـــي ألن
فـــــي إنـــــجـــــاح هـــــــذا الــــحــــدث 
بــضــرورة  مطالباً  الــثــقــافــي، 
أثناء  إعالمية  حملة  تنظيم 
الــمــعــرض مــن أجـــل تسليط 
وانتقد سلطان  عليه،  الضوء 
جاسم ما رآه من ضعف في 
الحضور الجماهيري بالنسخ 
الـــمـــاضـــيـــة مــــن الـــمـــعـــرض، 
وطالب المعنيين بأن يكثفوا 
مـــــن الـــــدعـــــايـــــة لـــلـــمـــعـــرض 
وســـــائـــــل  يـــــــــوجـــــــــدوا  وأن 
جــــذب مــتــنــوعــة لــلــنــاس كي 

والمشاركة  المعرض  حضور  على  يشجعوهم 
في فعالياته المختلفة، وأكد أنه ينتظر معرض 
للعام حيث يحرص على أن  العام  الكتاب من 
يــجــوب فــي كــل أجــنــحــة الــمــعــرض مــشــيــًرا إلــى 
الــقــراء  على  ويــحــرص  متنوعة  اهتماماته  أن 
األكبر  تركيزه  كــان  وإن  الــمــجــاالت،  كافة  فــي 
بازدياد  وطالب  الرياضي،  المجال  في  ينصب 
الــخــاصــة بــالــشــبــاب لتشكيل  الــفــعــالــيــات  أعــــداد 
األقــل  اعتبرها  الــتــي  الفئة  لــهــذه  جــذب  عنصر 
في اإلقبال على القراءة، كما تمنى إيجاد جناح 
زيــادة  على  والعمل  القطريين،  للكتاب  خــاص 
الثقافة  قالب  في  تصب  التي  الفنية  الفعاليات 
جذب  عنصر  ستكل  الفعاليات  تلك  أن  مؤكًدا 
عناصر  بــإيــجــاد  طــالــب  كما  للجمهور،  كــبــيــًرا 
جــذب لــأطــفــال تتمثل فــي جــنــاح خاص 
يــحــتــوي عــلــى ألـــعـــاب تــرفــيــهــيــة بما 
وهو  المصغرة،  المالهي  يشبه 
ما يسهم في حرص األطفال 

على التواجد بالمعرض.

تحصيل 
المعرفة

الشاعرة زكية 
مال اهلل أكدت 
مـــعـــرض  أن 
يعد  الــكــتــاب 
فــــــــــرصــــــــــة 
طــــــــيــــــــبــــــــة 
لــــــــجــــــــذب 
ـــــــــاس  ـــــــــن ال
لــــلــــكــــتــــاب 
الوقت  في 

الذي تحتاج فيه المجتمعات العربية إلى تعزيز 
ارتياد  نسبة  أن  إلــى  مشيرة  المطالعة،  عــادة 
خاصة  اآلخــر،  بعد  عاًما  تقل  الكتب  معارض 
بعد أن أصبحت المعلومة سهلة المنال بتعدد 
ال  قائلة:  تابعت  لكنها  التكنولوجية،  الوسائل 
يتم مــن خــاللــه ممارسة  الـــذي  الــوســيــط  يهم 
عـــادة الــقــراءة ســـواء أكـــان كــتــابًــا إلــكــتــرونــًيــا أم 
الــســعــي وراء تحصيل  الــمــهــم هــو  لــكــن  ورقــًيــا 
لن  المعرفة  تلك  أن  إلــى  وأشـــارت  المعرفة، 
الجيد لنوعية  تتحقق إال بتوافر شرط االنتقاء 
الفتة  أخـــرى،  معرفية  وسيلة  أي  أو  الكتاب 
تعطيل  على  عمل  التكنولوجي  التطور  أن  إلــى 
وسائل  زاحمته  أن  بعد  مــا  نــوًعــا  الكتاب  دور 
أن  السهل  مــن  أصــبــح  أخـــرى، حيث  معرفية 
يطلع الباحث عن المعلومة التي يريد معرفتها 
فــي ثـــواٍن مــعــدودة مــن تــبــادر أي ســـؤال على 
ذهنه، لكنها عادت فأكدت أن هذا النوع الهام 
تأتي  الــتــي  الثقافة  عــن  يغني  ال  المعرفة  مــن 
من الكتاب وترتكز في األذهان بعد أن يتعب 
الباحث عليها، وأكدت على أن في الوقت الذي 
المعرض  هــذا  ينتظرون  الكثيرين  فيه  نجد 
مـــن الـــعـــام لــلــعــام إال أنــــه مـــازالـــت الــمــعــارض 
المنتجات  أو  للمالبس  تخصص  التي  األخــرى 
الغذائية أو غيرها من المعارض التجارية تلقى 
إقــبــاالً أكــثــر بكثير مــن مــعــرض الــكــتــاب الــذي 
يقل زواره عاًما بعد اآلخر، وأرجعت األمر إلى 
أمــام  األول  العائق  تكون  قــد  الكتب  أســعــار  أن 
أصبح  الــذي  الوقت  في  المعرض  على  اإلقــبــال 
سهولة  أكثر  أمــر  المعلومة  على  الحصول  فيه 
ال  والتي  التكنولوجية  المعرفة  وسائل  بازدياد 
تكلف الناس الكثير مثل الكتب. وأشادت زكية 
بكتب  المخصصة  النشر  دور  بزيادة  اهلل  مــال 
األطــفــال، مــؤكــدة أن االهــتــمــام بــالــنــشء يعني 
إعداد جيل واٍع ومثقف كما رأت أن النساء أكثر 
إقـــبـــاالً عــلــى الــكــتــب لــذلــك 
األجنحة  مــن  الكثير  تهتم 
بتقديم الكتب التي تتناسب 
واتجاهاتهن،  هوايتهن  مع 
الشاعرة زكية مال  وأبــدت 
قــــدوم  إلـــــى  تـــشـــوقـــهـــا  اهلل 
مـــعـــرض الــــدوحــــة الـــدولـــي 
لــلــكــتــاب، وأكــــدت أنـــه أمــر 
قــطــر  تــــحــــرص  أن  طـــيـــب 
سنوي  معرض  إقامة  على 
للكتاب بالرغم من عزوف 
القراءة وقلة  الكثيرين عن 
الــورقــي  بالكتاب  االهــتــمــام 
تتمتع  صـــارت  لما  بالنسبة 
بـــه الـــوســـائـــل اإللــكــتــرونــيــة 
من اهتمام وشغف مشيرة 
ـــدائـــم على  إلــــى حــرصــهــا ال
التواجد في معرض الكتاب 
ــــه  والــــتــــجــــول بـــيـــن أروقــــت
النشر  دور  على  كثيًرا  تــتــرّدد  أنها  إلــى  ولفتت 
وكتب  والــديــنــيــة،  العلمية،  الــكــتــب  تطبع  الــتــي 
الــطــبــخ، وعـــلـــم الــنــفــس، وتـــــرى د.زكـــيـــة مــال 
شابها  المعرض  من  الماضية  النسخة  أن  اهلل 
المبدعين  مــشــاركــة  عــدم  مثل  الــقــصــور  بعض 
إلى  ودعــت  الفكرية،  الــنــدوات  فــي  القطريين 
جنب  إلــى  جنبًا  القطريين  المبدعين  إشـــراك 
االهتمام  ضـــرورة  مــع  الــعــرب،  المبدعين  مــع 
الــنــدوات  مثل  للمعرض  المصاحبة  بالبرامج 
واللقاءات وأن يروج لها دعائًيا جيًدا، كما تمنت 
وجـــود عــربــات تشبه الــتــي فــي األســــواق لوضع 
للقاء  مخصصة  أمــاكــن  وتــوفــيــر  فيها،  الكتب 

الشعراء والنقاد مع اإلعالميين.

المفقودة المكانة 
وفي النهاية نستطيع القول إن هناك إجماًعا 
المنتظر  الحدث  أن  الثقافية على  الساحة  على 
انطالقه بعد ساعات وتتوجه إليه أنظار الكتاب 
والــمــثــقــفــيــن والـــشـــعـــراء والــفــنــانــيــن فـــي نفس 
التوقيت من كل عام يأتي معه أمل جديد في 
عالمنا  في  المفقودة  لمكانته  الكتاب  استعادة 
يأتي  عــابــًرا  حــدثًــا  يصبح  أال  متمنين  الــعــربــي، 
المجتمع،  أثــره على  يترك  أن  ثم يذهب دون 
كما تمنوا جميعهم أن ينهل الجميع من معين 
مختلف  مــن  المعرض  مــع  يأتي  الــذي  الثقافة 
دول العالم، ليمثل بذلك هذا الحدث مجموعة 
والمعرفة،  اإلطــالع  من  الدسمة  الوجبات  من 
الــدولــي للكتاب هــذا  الــدوحــة  ويــأتــي مــعــرض 
العام وسط الكثير من المتغيرات على الساحة 
المحلّية واإلقليمية، حامالً معه عناوين جديدة 
بــتــطــلــعــات وآمـــــال ورؤى وأطـــروحـــات  تــنــبــئ 

للمستقبل وللحياة.
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قبيل ساعات من انطالق »الدوحة الدولي للكتاب«.. األدباء:

نتمنى أن يستعيد المعرض مكانته المفقودة

مصطفى عقيل: اإلعالم هو القادر على جذب الجمهور للمعرض

محمد الكواري: 
التقنيات الحديثة هي 
السبب في قلة اإلقبال 

على الكتاب الورقي

زكية مال اهلل: 
النساء هن أكثر 

الفئات إقبااًل على 
معارض الكتاب

سلطان جاسم: 
السبيل لزيادة عدد 
القراء هو تعويد 

األطفال على القراءة

نوادر الشعوب

فابتسمت  حسناء  امرأة  قربه  فمرت  بيته،  أمام  واقفاً  الجاحظ  كان 
الجاحظ: وما حاجتك؟. إليك حاجة. فقال  لي  له، وقالت: 

قالت: أريدك أن تذهب معي.  قال: إلى أين؟.
اتبعني دون سؤال. قالت: 

الــمــرأة  قــالــت  إلـــى دكـــان صــائــغ وهــنــاك  إلـــى أن وصـــال  الــجــاحــظ  فتبعها 
انصرفت. ثم  هذا!  مثل  للصائغ: 

عــنــدئــذ ســأل الــجــاحــظ الــصــائــغ عــن معنى مــا قــالــتــه الــمــرأة، فــقــال لــه ال 
عليه  أنقش  أن  مني  وطلبت  بخاتم،  المرأة  أتتني  لقد  سيدي!  يا  مؤاخذة 
هنا  إلى  بك  فأتت  حياتي،  في  شيطانا  رأيت  ما  لها:  فقلت  شيطان،  صورة 

تشبهه. أنك  لظنها 

ڈ  إقبال الشباب على فعاليات المعرضڈ   معرض الدوحة الدولي للكتاب 2012



ڈ أل���ق ل��ن��ا ال��ض��وء ع��ل��ى َم��ع��ال��م 
َم��ن��ه��ج��ك ال���ف���ن���ي ال������ذي رس��م��ت��ه 
ل��ي��س��ي��ر ع��ل��ي��ه م��وك��ب��ك اإلب���داع���ي، 
العالم  ت��رى  التي  الفنّية  ورؤي��ت��ك 

من خاللها ؟
بــدت في حديثه  واثقة  بنبرة   -
جـــزم عــبــد اهلل دســـمـــال الـــكـــواري 
بـــــأن خـــطـــوًطـــا عـــامـــة فــــي حــيــاتــه 
ال  الفنّية وهو  أثرت على مسيرته 
العمل  ُممارسته  بدايات  أن  ينسى 
بالرسم  الُمبكر  وشغفه  التشكيلي 
المسرح  لعالم  ولوجه  ثم  والتلوين 
فرقة  لنشاط  ُمشاركته  خالل  من 
هذه  1975م  عام  المسرحية  السد 
الَمحطات المبكرة والفارقة تركت 
على جدار وجدانه بَصَمتها العميقة 
لدراسة  التوجه  إلــى  وهــو ما دفعه 
التصميم للمسرح أو للدراما، وبدا 
في عين الكواري شيئًا من الحنين 
إلى تلك األيــام وهو يؤكد أن هذه 
تشّكل  تــزال  ال  المبكرة  الخطوات 
الــمــنــهــج الــفــنــي الــــذي اســتــمــر معه 
حــتــى هــــذه الــلــحــظــة. واســتــطــرد 
الكواري قائالً: هذا منهج يبدو أنه 
مزدوج للوهلة األولى لكني مررت 
بــتــجــربــة وجــــدت فــيــهــا أن هــنــاك 
عــدة روافــد ســواء كــان التشكيل أو 
الروافد  هــذه  المسرحي  التصميم 
ثقافية  خلفية  خلق  فــي  ساهمت 
مزدوجة وثرية لدّي، حيث تالقت 
أبعادها  بجميع  التشكيلية  الثقافة 

سواء ممارسة أو 
رصــد  أو  ـــــذوق  ت
للعصور  تاريخي 
بها هذا  التي مّر 
الـــفـــن بــاإلضــافــة 
إلـــــــــى دراســــــتــــــي 
لـــــلـــــمـــــســـــرح مـــن 
جــمــيــع مــكــونــاتــه 
المهنية والعملية 
ومـــــــــــــــدارســـــــــــــــه 
ومــدارس  الفنّية 
الـــــــتـــــــصـــــــمـــــــيـــــــم 
واإلخـــــــــــــــــــــــــــــــراج 
تاريخه  وكــذلــك 
وارتــــــبــــــاطــــــاتــــــه 
األدب  بــــفــــنــــون 
وتـــــــوغـــــــلـــــــه فـــي 

دراسة الحاالت اإلنسانية المختلفة 
عناصر  بجميع  ارتــبــاطــه  وكــذلــك 
لــه. هذا  المكونة  األخـــرى  الــفــنــون 
اإلبـــحـــار الــمــبــكــر فــي تــلــك الــعــوالــم 
الذي ساهم في تحديد  الثرية هو 
ــــدي . وهـــــذا ما  الــــرؤيــــة الــفــنــيــة ل
غير  ـ  بــصــراحــة  وأقــولــهــا  ـ  جعلني 
ــيــًرا بــمــوضــوع الــتــصــويــر  مــهــتــم كــث
الـــواقـــع، وهــو  الـــذي ينقل  الــواقــعــي 
إال  أجــد نفسي  أيــًضــا مــا جعلني ال 
أو  تشكيلي  واقـــع  عــن  التعبير  فــي 

يخلو  وال  بصري جديد ومختلف 
من الحداثة مع وجود أثر لعنصر 
الدراما فيه، وأعلنها بال ترّدد لقد 
المسرحية  الـــدرامـــا  أنــامــل  ظــلــت 

تمتد إلى ريشتي وتلهمها .
ڈ ه����ذا م���ا ي��ث��ي��ر ف��ي��ن��ا ش��غ��ًف��ا 
الفنّية  ال��م��دارس  أي  لسؤالك عن 
التي تنتمي إليها والقامات الفنّية 
ال��ت��ي ت��أث��رت ب��ه��ا أو ق��ل ال��ري��ش��ة 

الفنّية التي ألهمتك ؟
- تحّمس عبد اهلل دسمال وبدا 
عليه وكأنه يستدعي ذاكرته حول 
تــجــمــعــه برفقة  ذكـــريـــات حــبــيــبــة 
ـــة، وفـــــي لـــمـــحـــة تــاريــخــيــة  ـــي غـــال
ســريــعــة وبــارعــة لــّخــص الــكــواري 
تاريخ الحركة التشكيلية أو الفنون 
الـــبـــصـــريـــة مـــوضـــًحـــا أنـــهـــا مــــّرت 
بــمــراحــل مــتــعــاقــبــة حــســب تــطــور 
الــمــجــتــمــعــات اإلنـــســـانـــيـــة فــكــانــت 
الـــبـــدايـــة مــحــاكــاة الــطــبــيــعــة وهــي 
والتلوين  الــرســم  حــالــة  فــي  تشبه 
أو  إنــســان  أو  رســم منظر طبيعي 
الَمخلوقات الحيوانية،  عنصر من 
وتــطــور األمــــر إلـــى تــوظــيــف الفن 
كوسيلة  المجتمع  احتياجات  فــي 
والناس  المدن  رسم  مثل  للتوثيق 
والــشــخــصــيــات ورســـــم الــقــصــص 
الدينية ..إلخ. وبعد اكتشاف الفيلم 

الــحــّســاس والــنــجــاح فـــي الــتــصــويــر 
وطــبــاعــة الـــصـــورة أصــبــح مــوضــوع 
وظيفة الرّسام أقل أهمية. نتج عن 
ذلــك توجه نحو 
الفنون  نــوع من 
التصويرية  غير 
مــثــل الــمــدرســة 
ــــة  ــــي ــــب ــــكــــعــــي ــــت ال
ـــــــــــعـــــــــــدهـــــــــــا  وب
الــــــــــمــــــــــدرســــــــــة 
الـــــتـــــجـــــريـــــديـــــة 
والـــــــــــمـــــــــــدارس 
الـــــتـــــي تــبــعــتــهــا 
مــثــل الــتــأثــيــريــة 
ـــيـــة  والـــســـيـــريـــال
ـــا  ..إلــــــــــــــخ، وهـــن
الــكــواري  أعلنها 
قــــــــــائــــــــــالً لــــقــــد 
شخصًيا  تأثرت 
بالمدرسة  الفنّية  بداية حياتي  في 
التكعيبية والتجريدية وال أزال أتبع 
المدارس  لهذه  العريضة  الخطوط 
وسيزان  بيكاسو  ريشة  إن  الفنية، 
ومـــاتـــيـــس ومـــونـــيـــه قــــد ألــهــمــتــنــي 
بالكثير مــن قصص  إلـــّي  وأوحـــت 

اإلبداع.
ڈ أسمع كثيًرا من الرواد شكاوى 
ح����ول ع����دم اه��ت��م��ام ال��م��س��ؤول��ي��ن 
بالتشكيل والتشكيليين. فهل ترى 
أن هناك تقصيًرا من المسؤولين 

نحوكم ؟

- بــــشــــيء مــــن األســـــــى بـــــدا فــي 
ـــكـــواري بــأن  نــبــرة صــوتــه أجــــاب ال
بــعــدم االهــتــمــام مرجعه  الــشــعــور 
لديهم  لــيــس  الــمــســؤولــيــن  أن  إلـــى 
تــــصــــور واضــــــــح لـــكـــيـــفـــيـــة رعـــايـــة 
إذن  أيــن  فمن  التشكيلية  الحركة 
المشاريع  بــإيــجــاد  االهــتــمــام  يتأتى 
ـــة  ـــرعـــاي والــــخــــطــــط الــــمــــالئــــمــــة ل
وتــقــديــر ودعــــم الــفــنــانــيــن الــمــادي 
الحلول  ــعــّدد  يُ راح  ثــم  والــمــعــنــوي. 
لهذه الُمعضلة الثقافية فقال: أرى 
األجــهــزة  بــإيــجــاد  يتمثل  الــحــل  أن 
الُمناسبة التي يناط بها التعامل مع 
وتقييم  أمورهم  وتيسير  الفنانين 
إنـــجـــازاتـــهـــم عــلــى الــصــعــيــد الــفــنــي 
وحــفــظ تــاريــخــهــم الــفــنــي والــعــمــل 
عــلــى تــوثــيــق حــيــاتــهــم وتــجــاربــهــم 
الــفــنــّيــة فــي ســيــاق الــحــركــة الفنية 
القطري،  المجتمع  في  والثقافية 
ـــا مـــثـــل الــمــعــرض  ولـــعـــل مـــشـــروًع
ــلــفــن الـــقـــطـــري وكـــذلـــك  ــــدائــــم ل ال
مــتــابــعــة انـــتـــشـــار الـــفـــنـــان إقــلــيــمــًيــا 
الفرص  إتاحة  طريق  عن  وعالمًيا 
الكفاءة  حسب  والمتساوية  العادلة 
في  للمشاركات  الفني  والمستوى 
الــبــيــنــالــيــات والــمــنــتــديــات الــفــنــيــة 
الــعــالــمــيــة يــبــعــث الـــــروح فـــي جسد 
جميع  ويــدفــع  التشكيلية  الــحــركــة 
في  واالســـتـــمـــرار  للعمل  الــفــنــانــيــن 
اإلنـــجـــازات الــفــنــيــة ويــنــعــش فيهم 
كوامن اإلبداع . ويكفي الفنان من 
االهتمام أن يكون شريًكا في إبداء 

الرأي في كل المشاريع الفنّية التي 
ترعاها الدولة مع ضمان أن تكون 
األولوية للفنان القطري لتنفيذها .

ألداء  إذن  ت��ق��ي��ي��م��ك��م  ف���م���ا  ڈ 
ال���ج���م���ع���ي���ة ال����ق����ط����ري����ة ل���ل���ف���ن���ون 
التشكيلية اليوم ؟ وهل تراها تسير 

بالمشهد التشكيلي إلى األمام ؟
متفائلة  ابتسامة  وجــهــه  -علت 
وهــو يُــعــرب عــن إعــجــابــه بـــاإلدارة 
الجمعية  تــقــود  الــتــي  الــمــتــحــّمــســة 
اليوم وأكد أنها تعمل بنشاط كبير 
الُمخلص  الــجــهــد  إلـــى  يــعــود  وهـــذا 
ـــبـــديـــه رئــيــس  والــــــــــدؤوب الــــــذي يُ
مــجــلــس إدارتـــــهـــــا الـــفـــنـــان يــوســف 
وقــــال  اإلدارة  وأعــــضــــاء  ــــســــادة  ال
متفائل  الحقيقة  في  أنــا  الــكــواري: 
وإدارتــهــا  الجمعية  بــنــشــاط  كــثــيــًرا 
إحساسي  هــو  لــذلــك  يدفعني  ومـــا 
بــأن هــنــاك رغــبــة فــي الــتــعــاون مع 
جذبهم  ومحاولة  الفنانين  جميع 
للُمساهمة والُمشاركة في أنشطتها 
ما يعني أن مرحلة التقّدم وتطوير 
حتمية  التشكيلية  الــحــركــة  مــســار 
بسبب هذا الحماس وُحسن اإلدارة 
والحرص على ُمشاركة الجميع كل 

حسب طاقته وقدراته .
ڈ شغلت منصب رئيس مركز 
الفنون البصرية فترة من الزمن. 
ق�������ّدم ع���ب���د اهلل دس���م���ال  ف����م����اذا 
الكواري للتشكيل والتشكيليين في 

هذه الفترة ؟
- ســيــالً مــن اإلنـــجـــازات وضعه 

الـــرجـــل بــيــن أيـــديـــنـــا وفــــي فــتــرة 
الفنون  قسم  تــرأس  حيث  وجيزة 
الــبــصــريــة لــمــدة ال تــتــجــاوز الــعــام 
وهــي فترة قصيرة جـــًدا، هــذا ما 
ــعــّدد  يُ وهـــو  كالنهر  يــتــدفــق  جعله 
ــــجــــازات فــنــّيــة،  مـــا حــقــقــه مـــن إن
وقــــال الــــكــــواري: أقــمــنــا مــعــارض 
ــــــرة مــثــل مـــعـــرض بين  فــنــيــة زائ
ثقافتين لستة فنانين من جنسيات 
مختلفة وكذلك استضاف المركز 
معرض النحت المصري الحديث. 
الحديث،  المغربي  الفن  ومعرض 
قطريات،  فنانات  ست  ومعرض 
قطريين.  فنانين  ســت  ومــعــرض 
لــلــفــنــانــة منيرة  ومــعــرض خـــزف 
قرآنية  خــطــوط  ومــعــرض  المير. 
الثقافية  الُملحقية  مــن  بالتعاون 
الــفــنــانــة  ــــة . ومــــعــــرض  ــــي ــــران اإلي
المكسيكية. ومعرض على هامش 
كــمــا   .2012 األونــــكــــتــــاد  مـــؤتـــمـــر 
قــمــنــا بــالــتــرتــيــب إلقــامــة معرض 
فرنسا.  فــي  الــقــطــريــيــن  للفنانين 
هــذا غير الــنــدوات الــتــي تــقــام بعد 
كـــــل افــــتــــتــــاح لـــمـــعـــرض تــشــكــيــلــي 
يــــتــــحــــّدث فـــيـــه الــــفــــنــــان صـــاحـــب 
الــتــجــربــة أو مــن يــنــوب عــنــه وقــد 
نقاًدا تشكيليين  أُحضر  أن  عمدت 
لـــلـــَمـــعـــارض الـــخـــاصـــة بــالــفــنــانــيــن 
القطريين لرصد تجربتهم الفنية 
وتقييمها كجزء من مشروع يمتد 
فيها  تقام  عــدة سنوات عشر  على 
الــمــجــمــوعــة كل  لنفس  ــَمــعــارض  ال

سنتين يتوج فيها العمل بكتاب عن 
مــا كتب  وكـــل  الــَمــعــارض  حصيلة 
للفنانين  فــنــي  وتــقــيــيــم  نــقــد  مـــن 
الــُمــشــاركــيــن فــي الــمــشــروع يخلف 
أخرى  مجموعة  المجموعة  هــذه 
فترة  فــي  ولكن  النسق  نفس  على 

مختلفة .
إقامة ورش  كما حرصت على 
في  ســـواء  زائــريــن  لفنانين  فــنــّيــة 
الخزف  أو  الفنية  الطباعة  مجال 
أوالفيديو آرت وطبًعا هذه الورش 
القطريين  للفنانين  كانت موجهة 
منها  واالستفادة  فيها  للُمشاركة 
كــمــا تــّمــت دعــــوة نــقــاد وبــاحــثــيــن 
إلقــامــة مــحــاضــرات فــي مواضيع 
الــفــنــون الــبــصــريــة وكــذلــك إقــامــة 
ــــــدورات الــداخــلــيــة فـــي الــمــركــز  ال
مــثــل الـــرســـم والـــتـــلـــويـــن الــخــزف 
الضوئي  والتصوير  الفنية  الطباعة 
والكمبيوتر جرافيك، قام بتقديم 
هــــذه الـــــــدورات مــوظــفــو الــمــركــز 
وفنانون قطريون أصحاب كفاءة 
فــــي مـــجـــال الــــخــــزف والــطــبــاعــة 
. كما  التصوير..إلخ  الفنية وكذلك 
الفنانين  مــن  عــدد  بترشيح  قمنا 
لـــلـــُمـــشـــاركـــة فــــي مــــعــــارض عــلــى 
الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  مــســتــوى 
قطرية  معارض  رشحنا  وكذلك 
للُمشاركة في مختلف دول العالم
كما أن عدًدا ال يقل عن خمسة 
من المشاريع والمعارض المحلية 
ألسباب  تأجيلها  تم  قد  والــزائــرة 

مـــخـــتـــلـــفـــة تــــرجــــع تـــــــارة لـــعـــدم 
توفرالموازنة وتارة لعدم وجود 
قاعة للعرض في كتارا. وكذلك 
قــــام الــمــركــز بــتــرتــيــب لـــقـــاءات 
فــنــيــة مـــع الــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن 
ومـــمـــثـــلـــي الـــمـــؤســـســـات الــفــنــيــة 
المشاركة  أو  الـــزائـــرة  العالمية 
فـــي نـــشـــاط فــنــي فـــي الــمــنــطــقــة 
أثـــمـــرت عـــن قـــيـــام مـــشـــاركـــات 
لبعض  للُمشاركة  دعوات  وتلقي 
الخارج  في  القطريين  الفنانين 
لوس  مدينة  فــي  َمــعــارض  مثل 
المتحدة  الواليات  في  أنجيلوس 
االمــريــكــيــة. كــمــا قــمــت بــإعــادة 
كمكان  الفنية  الـــورش  وتنظيم 
المبنى  وتجهيزات وُمعّدات في 
كــتــارا  الــمــركــز فــي  الـــذي يشغله 
نتيجة  طويلة  لفترة  توقف  بعد 
قبل  مــن  المكان  صياغة  إعـــادة 
للمكتبة  مــكــان  وتــجــهــيــز  كــتــارا 
الخاصة بالمركز إلتاحة المجال 
بعد تدعيمها لكي تكون مصدًرا 
يُريد  لمن  البحث  مــصــادر  مــن 
ُمتخصصة  كتب  على  الحصول 
المختلفة،  البصرية  الفنون  في 
هذا غير ما قمنا به من تجهيز 
موقع إلكتروني للمركز يتضّمن 
عدة أبواب تعريفية عن المركز 
التسجيل  وأنشطته وحتى إمكانية 
فــي الــــــدورات الــفــنــيــة مــن خــاللــه 
الفنانين  عــن  بــوابــة  تصميم  وتــم 
تتضّمن  الــقــطــريــيــن  التشكيليين 

نــــــبــــــذة عـــــــن كـــل 
فــنــان مــع عــرض 
لـــمـــجـــمـــوعـــة مــن 
أعــــمــــالــــه بـــهـــدف 
تــــيــــســــيــــر مـــهـــمـــة 
ـــــــاحـــــــث عـــن  ـــــــب ال
الــفــن والــفــنــانــيــن 
فـــــــي قـــــطـــــر مـــن 
فـــي  مــــــوقــــــع  أي 
العالم وألي جهة 
مــهــتــمــة لــلــبــحــث 
فــــيــــه. وســـيـــكـــون 
واحــــــــــــــــــــــــــًدا مــــن 
أفـــضـــل الـــوســـائـــل 
لـــــزيـــــادة انـــتـــشـــار 

الــفــن الــقــطــري عــالــمــًيــا خــصــوًصــا 
إضافة  سيتم  الثانية  المرحلة  أن 
تزويد  اإلنجليزية.  باللغة  الواجهة 
الـــجـــهـــات الـــتـــي تــطــلــب تــزويــدهــا 
بــمــعــلــومــات عــن الــفــن والــفــنــانــيــن 
قــام  كــمــا  قــطــر.  فــي  التشكيليين 
الـــمـــركـــز بـــاقـــتـــنـــاء عــــــدة أعـــمـــال 
ــيــن قــطــريــيــن مــــن الـــذيـــن  ــان ــفــن ل
المشتركة  الــمــعــارض  فــي  شــاركــوا 
وكــذلــك مــن الــمــعــارض الــفــرديــة 
ــــى اقـــتـــنـــاء أعـــمـــال مــن  إضـــافـــة إل

المعارض الزائرة.

اإلب�������داع عند  ت��ت��ن��وع وج�����وه  ڈ 
بين  ال��ك��واري ما  عبد اهلل دسمال 
ال��ت��ش��ك��ي��ل وال��ت��ص��م��ي��م ال��م��س��رح��ي 
التشكيل  أن  ي��ب��دو  ول��ك��ن  وال��ن��ق��د 
س���ح���رك وج����ذب����ك إل���ي���ه ف��ل��م��اذا 
عالم  على  التشكيل  عالم  فّضلت 

المسرح ؟
وهو  الصعداء  الــكــواري  تنفس   -
يــقــول لــقــد دخــلــت لــعــالــم الــمــســرح 
والــتــصــمــيــم الــمــســرحــي مـــن بــاب 
إلــّي  بــالــنــســبــة  فــهــو  للتشكيل  حــبــي 
انشغالي  األســاس وبالرغم من  هو 
أنني  إال  المسرح  ودراســـة  بالعمل 
أجــــد خــلــفــيــتــي فـــي الــتــشــكــيــل هي 
العمل  لتصميم  األســاســي  المغذي 
الــمــســرحــي ولــقــد كـــان ســلــوكــي مع 
الــتــشــكــيــل هـــو الـــمـــراوحـــة مـــا بين 
الــتــوقــف عــن الــُمــشــاركــات والــعــودة 
للعمل التشكيلي عندما أجد الوقت 

المناسب لذلك.
ڈ ه���ذا ي��ط��رح ت���س���اؤالً م��ل��ًح��ا، 
المسرح  في  إذن  تخّصصت  لماًذا 
رغ������م م���ي���ول���ك ال����ُم����ب����ّك����رة ل��ل��ف��ن 

التشكيلي؟
- تـــبـــّســـم الـــــكـــــواري وهـــــو يــؤكــد 
الــفــتــرة كــان منجذبًا  أنــه فــي تلك 
ومتحّمًسا للعمل في الَمسرح نظًرا 
لــديــنــامــيــكــيــة الــعــمــل فــيــه وقــربــه 
أكـــثـــر، وقـــــال: توجهت  لــلــجــمــهــور 
لـــدراســـة الــتــصــمــيــم لــلــمــســرح على 
اعــتــبــار أنـــه يــســتــمــد عــنــاصــره من 
كما  أيًضا  التشكيل 
الــمــدارس  يتبع  أنــه 
الــــــفــــــنــــــيــــــة لـــلـــفـــن 
الــتــشــكــيــلــي، وفـــي 
تاريخ الفن نجد أن 
تشكيليين  فنانين 
بالعمل  قاموا  كباًرا 
فـــــــــــــي تـــــصـــــمـــــيـــــم 
الــــــمــــــســــــرحــــــيــــــات 
ــــــعــــــكــــــس، لـــقـــد  وال
ظــهــر جــو األعــمــال 
الــــمــــســــرحــــيــــة فــي 
أعـــــــمـــــــال الــــعــــديــــد 
مـــــنـــــهـــــم. واحــــــــب 
إلــــــى  أشـــــــيـــــــر  أن 
الــفــنــيــة عــنــاصــرهــا  الــــمــــدارس  أن 
والـــشـــعـــر  األدب  فـــــي  مـــتـــشـــابـــهـــة 
والـــمـــوســـيـــقـــى وكــــذلــــك الــتــشــكــيــل 

واإلخراج المسرحي.
الفنية  م��ش��اري��ع��ك  أه���م  م���ا  ڈ 

المقبلة ؟
- حالًيا أنا أجهز لمعرض فكرته 
مستمدة من العناصر الُمحيطة بنا 
من  لمرحلة  مادية  شواهد  تعتبر 
وأرجـــو  الــقــطــري  المجتمع  تــاريــخ 
إلى  المعرض  يتحول  أن  أوفــق  أن 

مشرع انثربولوجي تشكيلي .

ترأست مركز 
الفنون 

البصرية 
لمدة عام 

وها هي 
إنجازاتي

الجمعية 
التشكيلية 
تزدهر 
بفضل 
اإلدارة 
الحالية
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المسؤولون ليس لديهم تصور واضح لكيفية رعاية الحركة التشكيلية

من أقوال العظماء

الحرية تبدأ 
ينتهي حيث 

الجهل..
)فيكتور هوجو(

الدراما المسرحية
تلهـــم ريـشـــتـي 

المهندس التشكيلي عبد اهلل دسمال الكواري لـ »]« :

ڈ  الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني

غذته روافد اإلب��داع الفني حتى استوى على سوقه علًما 
من أعالم الفن التشكيلي، ومدرسة في التصميم المسرحي 
ُيبدعون في صمت وُيحدثون  الذين  الحكماء  وواح��ًدا من 
األثر العميق على األرض بال ضجيج، رحلة حياته ترافقت 
تالقت  بكتف،  كتًفا  الطيب  البلد  ل��ه��ذا  الفني  ال��ت��اري��خ  م��ع 
الموهبة  تلك  بأهمية  العميق  وعيه  مع  الُمدهشة  موهبته 

فحّصنها بالعلم وانتهل من أكبر جامعاته وأرقى َمعاهده 
مواكب  أيدينا  بين  تتزاحم  عنه  نتحّدث  حين  العالمية، 
اإلنجازات واإلبداعات مًعا، وحين يتحّدث هو يأتي بالكلمة 
إنه  المحز،  فُيصيبون  بالقول  ُيلقون  الحكماء  كما  الفصل 
الفنان الكبير والرائد التشكيلي والمسرحي عبد اهلل دسمال 

الكواري. وكان ل�] معه هذا الحوار ..

حوار - محمود الحكيم 

ڈ  أعمالي شاركت بها في 35 عمالً مسرحياًڈ   جانب من أعماله الفنية
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  كتب- مصطفى عبد المنعم

كــثــيــرة هــي األمـــــراض الــتــي تــعــتــري جسد 
الحركة الفنية في قطر وعديدة هي العقبات 
النهضة  طــريــق  تعترض  الــتــي  والمعيقات 
الثقافية التي ينشدها الفنانون والمثقفون، 
البعض يعرف الداء والدواء والبعض اآلخر 
اتفقوا  ولكنهم  الـــدواء،  يبحث عن  يــزال  ال 
جميعا أن حل جميع المشاكل الموجودة في 
الحياة الثقافية بيد المسؤولين خصوصا أن 
تنطبق دومــا  أن  اإلصـــالح يجب  مــبــادرات 
لو«  زاويتنا »مــاذا  من عندهم، ونحن في 
استخدمها  التي  السحرية«  »لو  سنستخدم 
»ستناالفسكي«  الشهير  المسرحي  المؤلف 
ونسألهم  ضيوفنا  مع  اليوم  وسنستخدمها 
فكيف  المسؤولية  موقع  فــي  كنت  لــو  مــاذا 
تـــــرون واقـــــع الــحــركــة الــثــقــافــيــة ومــــا هي 

الخطط لتي ستقدمونها لحل المشاكل..
علي  الــمــســرحــي  بــالــفــنــان  سنلتقي  والـــيـــوم 

كــان مسؤوال عن  لو  مــاذا  ليخبرنا  سلطان 
واقع الحركة المسرحية في قطر فما هي 

القرارات التي سيتخذها.
ڈ ك��ي��ف ت����رى واق����ع ال��م��ش��ه��د ال��م��س��رح��ي 

حاليا؟
بشكل  يعاني  القطري  المسرحي  المشهد   -
كــبــيــر جــــراء وجــــود الــكــثــيــر مـــن الــعــقــبــات 
والمشاكل الحالية التي البد من حلها كونها 
بــمــثــابــة حــجــر عــثــرة فـــي طــريــق ازدهــــار 
الـــحـــركـــة الـــمـــســـرحـــيـــة، ومـــــن أهـــــم هـــذه 
الــمــشــاكــل هـــي عـــدم وجــــود دور عـــروض 

تقليص عدد  الدولة وكذلك  مسرحية في 
المسرحية وهو ما ينجم عنه عدم  الفرق 
الفنانين وفي  وجود منافسة حقيقية بين 
نجد  وكذلك  القطري،  المسرحي  المشهد 
أن هــنــاك تــقــصــيــرا واضـــحـــا مـــن اإلعـــالم 
المسرحي  بــالــنــشــاط  الــتــلــفــزيــون  وخــاصــة 
وعـــــــدم الــــتــــرويــــج لــــه كـــمـــا كــــــان يــحــدث 
قــديــمــا، وعـــدم وجـــود دور عــرض كثيرة 
أعمال  وتقديم  بكثرة  العمل  فــرص  تتيح 

جماهيرية.
ڈ وماذا لو كنت مسؤوال عن هذا القطاع؟ 

فما هي أول قراراتك لحل تلك المشكالت؟
لو كنت مسؤوال سيكون هدفي األساسي   -
الذي  القطري  المسرح  أمجاد  استعادة  هو 
ــنــان قــديــمــا وســأهــتــم  ــب ــال ـــه ب كــــان يـــشـــار ل
ـــعـــادة االهــــتــــمــــام بــــه كـــمـــا الـــســـابـــق،  بـــاســـت
للعمل في  الشباب  وسأحرص على تحفيز 
الــمــســرح وذلــــك مــن خـــالل تــقــديــم الــدعــم 
المادي والمعنوي، كما سأصدر قرارا ببناء 
النقص في  دور عــرض ومسارح لسد هــذا 
دور العرض المسرحي، فال يعقل أن يكون 
أخرى  ومسارح  واحــد مجهز  لدينا مسرح 

للمسرح  الــالزمــة  التجهيزات  كل  تحوي  ال 
فـــالبـــد أن تـــكـــون لـــديـــنـــا وفــــــرة فــــي عـــدد 
الفرق  المسارح، وسأعمل أيضا على زيادة 
المسرحية التي تم تقليصها من أربعة فرق 
غياب  فــي  تسبب  مــا  وهــو  لتصير فرقتين 
من  فإنه  لذلك  المسرحيين،  بين  التنافس 
الضروري أن تزداد أعداد الفرق المسرحية 
المقدم  الــدعــم  زيـــادة  وأيــضــا سأعمل على 
لــلــفــرق الــمــســرحــيــة ولــلــفــنــان حــتــى يــكــون 
لديهم  مــا  كــل  لتقديم  لــهــم  حــافــز  بمثابة 
من طاقات وإبداعات، كما سأحرص على 

لنا  يتسنى  حتى  المسرحية  التربية  إعـــادة 
والموهوبين  المبدعين  من  جيال  نــرى  أن 
سيدرسونه  ألنهم  المسرح  يعشقون  الذين 

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

وترك األمور على ما هي عليه؟
- الفن عامة في قطر يحتاج منا أن نوحد 
جهودنا من أجل أن ننهض به وإذا لم يتم 
االعتبار  بعين  المسرح  مشاكل  إلــى  النظر 
يجب  أننا  أعتقد  فأنا  عاجل  بشكل  وحلها 
نعاني من  ألننا  القطري  المسرح  ننسى  أن 
أزمات ومشاكل حقيقية تحتاج لحلول على 
المستقبل  يكون  أن  وأتمنى  الــواقــع،  أرض 
الـــحـــراك  أفـــضـــل وأن نــشــاهــد حـــالـــة مـــن 
أن  أيضا  الفنانين  جميع  وعلى  المسرحي 
يعملوا  وأن  المسؤولية مشتركة  أن  يدركوا 
بجهد من أجل إثراء الحركة المسرحية في 

قطر.

             كتب – كريم إمام 

تــعــتــبــر مــهــنــة الــغــوص إحــــدى أهـــم وأقـــدم 
الــمــهــن الــشــعــبــيــة فـــي الــخــلــيــج، حــيــث كــان 
الـــرجـــال يــخــرجــون إلــــى الــبــحــر جــمــاعــات 
صــغــيــرة فــي رحـــالت ال تــتــجــاوز الــســواحــل 
بسيطة  الحجم،  صغيرة  سفن  في  القريبة 
الــجــمــيــع فـــي عملية  الــتــصــمــيــم، فــيــشــتــرك 
ــاً عـــن الـــمـــحـــار، وفــــي نــهــايــة  الـــغـــوص بــحــث
الـــمـــوســـم يــــعــــودون لــبــيــع مــحــصــولــهــم في 
األســواق  إلــى  طريقها  لتجد  المحلي  السوق 

الخارجية.
ومع مرور األيام بدأ عملهم يتعقد، وذلك 
التي طرأت على  الطبيعية  للتغيرات  نتيجة 
أو  »الهيرات«  ابتعاد  في  فتسببت  الساحل 

اضطر  مما  البحر،  في  وتوغلها  المغاصات 
نسبياً،  كبيرة  سفن  استعمال  إلى  الغواصين 
عن  باحثين  عليها  وأبــحــروا  بصنعها  قاموا 
اخــتــراع  كــمــا أن  بــالــمــحــار،  مــغــاصــات غنية 
القشة  بمثابة  كان  الصناعي  للؤلؤ  اليابانيين 
بهذه  يتعلق  فيما  البعير  ظهر  قسمت  التي 
كانت  أن  بعد  الخليج،  منطقة  فــي  المهنة 
جوانب  من  هاماً  جانباً  تمثل  التجارة  هــذه 
النشاط االقتصادي ومصدر الرزق األساسي 
ألبــــنــــاء هـــــذه الــمــنــطــقــة فــــي تـــلـــك الــحــقــبــة 

الــبــتــرول،  الــتــي سبقت اكــتــشــاف  الــتــاريــخــيــة 
حــيــث كـــــان الـــرجـــال يــغــوصــون الســتــخــراج 
الــلــؤلــؤ مـــن أعـــمـــاق الــبــحــر، والـــتـــجـــارة بــه، 
والــمــخــاطــرة  والــمــشــقــة  األهــــوال  متحملين 
وقوة  ورجــولــة،  وبسالة  وقــوة  شجاعة  بكل 
إرادة وتصميم وحب للعمل نستضيف اليوم 
أدوات  الكواري صانع  الزاوية علي  في هذه 
الحرفة  هــذه  يــمــارس  مـــازال  والـــذي  اللؤلؤ 

حيث يغوص بشكل دوري حتى اآلن.
في البداية يقول الكواري )الذي يملك محال 
الغوص واللؤلؤ وشباك الصيد(:  لبيع أدوات 

أساسي  بشكل  تعتمد  اللؤلؤ  راعي  إن حرفة 
عــلــى مهنة الــغــوص الــتــي لــم تــعــد مــوجــودة 
التقليدي،  بشكلها  حــرفــة  أو  كمهنة  اآلن 
بكل  الحرفة  بهذه  يقوم  أنه مازال  موضحا 
األدوات  وصــنــاعــة  مــجــهــود  مــن  تتطلبه  مــا 
ويضيف  مهامه،  ألداء  المطلوبة  الــمــعــدات 
الكواري:«إنه من الممكن أن تكون رحالت 
الغوص قد انتهت، ولكن لم تنته ذكرياتها، 
راســـًخـــا خـــالـــًدا ما  األجـــــداد سيبقى  فــتــراث 

بقيت الحياة.
المهنة برفقة فريق  الكواري هذه  ويمارس 

عــمــل مــتــكــامــل يــســتــخــدم مـــراكـــب الــغــوص 
مهمة  الــفــريــق  فــي  عــضــو  ولــكــل  التقليدية، 
محددة فهناك »النوخذة« وهو بمثابة قائد 
المقدمة،  في  االستطالع  ومهمته  الرحلة، 
وهـــنـــاك »الـــســـكـــونـــي« وهــــو الـــمـــســـؤول عن 
عــجــلــة الـــقـــيـــادة، و«الـــنـــهـــام« وهــــو حـــادي 
الــجــمــاعــة ومــطــرب الــســفــيــنــة، و«الــغــاصــة« 
وهم مجموعة من الغواصين يصل عددهم 
بين 10 إلى 40 غواصاً حسب حجم المركب، 
»السيب« وهو مسؤول  أيضاً  الفريق  ويضم 
عــن حــبــل الــغــوص الــمــرافــق لــلــغــواص حيث 

الرضيب  يقوم بسحب الغواص ويوجد أيضاً 
الــزيــبــل ومــعــاونــة السيب  ومــهــمــتــه ســحــب 
التمر  يقدم  وهــو  التباب  وهــنــاك  والــغــواص 
األفراد  خدمة  على  ويقوم  والغاصة  للسيب 
الــشــبــرة ومــهــمــتــه تخليص  وهـــنـــاك راعــــي 
إلعــاقــة  تــعــرضــهــا  أو  تشابكها  عــنــد  الـــبـــاوره 
وهي مهمة تحتاج لمهارة خاصة وجسارة.

وحـــول تــكــون الــلــؤلــؤ فــي قــلــب الــبــحــر يقول 
الـــــكـــــواري:«إن الــلــؤلــؤة تــتــكــون أســـاســـا من 
جسم غريب أو ذّرة رمل أو ما شابه ذلك، 
تــدخــل إلـــى الــمــحــارة »الــصــدفــة«، فــيــتــأّذى 

مــنــهــا الــحــيــوان الــرخــو الــــذي يــســكــن داخــل 
الــصــدفــة، مـــا يــضــطــره لــلــدفــاع عـــن نفسه 
الجسم  ذلك  تجعل  لؤلؤية  مــادة  يفرز  بأن 
أملس ناعًما مستديًرا تقريبًا حّتى ال يؤذيه 
فتتكون  إفرازه،  يكسوه بطبقات من  حيث 
اللؤلؤة، وتكون جيدة على  جــّراء ذلك  من 
قوة إفراز الحيوان... السطح اللماع هو الذي 
اللؤلؤة، فيعطيها الضوء  يساعد على تكوين 

الالزم«.
يصنعها  التي  الغوص  أدوات  بخصوص  أما 
يقول  رحــالتــه  فــي  ويستخدمها  محله  فــي 
ولــكــن  بــســيــطــة  أدوات  مــــن  تـــتـــكـــون  إنـــهـــا 
مشبك  وهو  الفطام  ضمنها،  من  جوهرية 
يضعه الغواص على أنفه أثناء الغوص، حتى 
ال تــتــســرب الــمــيــاه إلــى جــوفــه. ثــم الحصاة 
في  يــربــط  والـــذي  الــبــلــد(  الثقل-  )الحجر- 
ســـاق الـــغـــواص، لــيــســاعــده عــلــى الــنــزول إلــى 
الــعــمــق الــمــطــلــوب. وهــنــاك الــشــمــشــول وهــو 
فــي  ــــغــــواص.  ال يــلــبــســه  أســـــود ســمــيــك  رداء 
الــخــبــط هــو قــفــاز جــلــدي لحماية  حــيــن أن 
ـــدي الـــغـــواص. والــديــيــن عــبــارة عــن كيس  أي
الغواص  يعلقه  غليظة،  خيوط  من  مغزول 
جمعه.  الــذي  المحار  فيه  ليضع  رقبته،  في 
بين  المتصل  الحبل  وهو  اليدا  أيضا  وهناك 
الـــغـــواص والــســيــب. وأخـــيـــرا الــمــفــلــقــة وهــي 

األداة التي يفتح بها المحار.

رحالت الغوص 
انتهت 

ولكن ذكرياتها
 لم تنته 

اللؤلؤ الصناعي
 كان المسمار األخير 

في نعش هذه 
المهنة

علي سلطان:

سأعمل على استعادة أمجاد المسرح القطري

ڈ  غزل الشباك وتجهيزها لصيد اللؤلؤ 

مبدعو العرب

نجيب محفوظ
ُولــد في  األدب.  نوبل فــي  روائـــي مــصــري، هــو أول عربي حائز على جــائــزة 
بداية  منذ  محفوظ  نجيب  كتب   .2006 أغسطس   30 في  وتوفي   ،1911 ديسمبر   11
األربعينيات واستمر حتى 2004. تدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها 
الثالثية وأوالد حارتنا  العالم. من أشهر أعماله  التي تعادل  الحارة  ثيمة متكررة هي 
التي ُمنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقٍت قريب، بينما يُصنف أدب 
أديٍب  أكثر  واقعياً، فإن مواضيع وجودية تظهر فيه. محفوظ  أدبــاً  باعتباره  محفوظ 
عربي حولت أعماله إلى السينما والتلفزيون. ُسمي نجيب محفوظ باسٍم مركب تقديراً 
من والده عبد العزيز إبراهيم للطبيب أبوعوف نجيب باشا محفوظ الذي أشرف على 

والدته التي كانت متعسرة.

تراث       األجـداد ومجـد اآلباء
راعي الل�ؤل�ؤ
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التي  المفردات  العامي هي  الشعر  كلمات 
تتحدث بها جماعة ما في إقليم ضيق تحده 
جغرافية المنطقة وطبيعتها ويحده الزمن 
القديمة  الــمــفــردات  بعض  فنجد  والــتــاريــخ 
وذلك  الجديدة  األجيال  لدى  مفهومة  غير 
البحث عن  فــي  الــدقــة  الباحث  مــن  يتطلب 
الــســن والضالعين  كــبــار  الــمــفــردات مــع  تلك 
بــتــلــك الـــمـــفـــردات.. وكــلــمــا اتــســعــت الــرقــعــة 
الــجــغــرافــيــة وأوغــــل الــشــعــر فــي الــقــدم نجد 
ــهــوة تــتــســع وتــوشــك بــعــض الــمــفــردات أن  ال
تكون غير مفهومة لدى القارئ والمستمع..

األهازيج  إلى  تجرنا  وقد  كثيرة  واألمثلة 
والــغــنــاء فــمــثــل تــلــك األشـــعـــار إذا مــا ُقــرئــت 
موسيقى  فيها  تجد  قائلها  ولهجة  بلسان 
أننا  إال  واللحن  الكسور  من  تبرئها  داخلية 
سنورد بعض األوزان الشعرية للشعر العامي 
ويشترك  العامية  القصائد  فيها  تكثر  التي 

فيها الشعر العامي مع الشعر الفصيح:
ــْن  ــلُ ــِع ــْف ــتَ ــْس ُم  ) الــســريــع   (  ) الــمــســحــوب   (

ُمْستَْفِعلُْن مفعوالتن.
) الهجيني الطويل ( ) البسيط ( ُمْستَْفِعلُْن 

فاِعلُْن ُمْستَْفِعلُْن فاِعلُْن.
 ) البسيط  ) مجزوء   ) القصير  الهجيني   (

ُمْستَْفِعلُْن فاعلن فاعل.
) الشيباني ( ) الهزج ( مفاعيلن مفاعيلن 

مفاعيلن مفاعيلن.
) الصخري ( ) الوافر ( ُمفاِعلَتُْن ُمفاِعلَتُْن 

فعولْن.
َمفاعيلُْن  َفعولُْن   ) الطويل   (  ) الهاللي   (

َفعولُْن َمفاعيلُْن

الــبــحــور وأول مــا نظم عليها  أقـــدم  وهــو 
لشعر النبطي.

) الحداء ( ) الرجز ( ُمْستَْفِعلُْن ُمْستَْفِعلُْن 
ُمْستَْفِعلُْن مستفعلن

) الرمل ( فاِعالتُْن فاِعالتُْن فاعالتن
) المديد ( فاِعالتُْن فاِعلُْن فاِعالتُْن فاِعلُْن
) المتقارب ( فعولن فعولن فعولن ) زيادة 

ونقصاناً (.
للشاعر  كـــان  بــحــر جــديــد   :) الــمــروبــع   (
الـــهـــزانـــي دور كــبــيــر في  الــنــبــطــي مــحــســن 
إظــهــاره ويــتــألــف الــبــيــت مــن أربـــع شــطــرات 
ثالث منها على قافيه والرابعة منها قافية 
أوزان  ولـــه  الــقــصــيــده  بقية  حــتــى  مشتركه 

مختلفة
) القلطة ( : وهي النظم االرتجالي

الفنون :
) البحري ( : أسسه بن لعبون كلون يتميز 
به عن غيره من البحور النبطية وقد اشتقه 

من السامري حيث يؤدى بنفس الطريقه
) العرضه (: اختلفت اآلراء في العرضة.. 
أهل  قاله  لما  امتداد  إنها  يقول  فمنهم من 
الــمــديــنــة الــمــنــورة الســتــقــبــال الــرســول عليه 
الــصــالة والــســالم عــنــد قــدومــه ومــنــهــم من 
الــحــداء مشتقه من هذا  نــوع من  إنها  يقول 

البحر تغنى فيها القصائد الحماسية.
) الجناس (: وهو االبن الشرعي للمروبع 

ابتدعه ايضا شاعر النبط محسن الهزاني.
)الــزهــيــري( : بــعــد ظــهــوره شــعــر شــعــراء 
قوتهم  اســتــعــراض  إلــى  بحاجه  أنهم  النبط 

بشكل أوسع فنظموه وأدخلوا عليه.

بن  محمد  الشاعر  أبدعها  الــتــي  الجميلة  القصائد  مــن 
سلطان  بن  صالح  الشاعر  على  ردا  الفيحاني  عبدالوهاب 

الكواري :
هـــــــــاًل مـــــــا هـــــــــاش بــــــــــالــــــــــواِدي ْرقــــيــــلــــي

ـــي.. ـــل ـــخـــي ـــّن ــــــــوص ال ـــــهـــــوا ُخ ومـــــــا هـــــــّز ال
ــــــْت عـــلـــى الـــحـــيـــضـــان هــجــمــة ومــــــا َحــــــنَّ

ـــي.. ـــل ومـــــــا نـــــــــاوح َهــــــبُــــــوب الــــــجــــــاه ســـي
ـــــوبـــــك ــــــة نــــــــــْط نُ ــــــّي ــــــدِه ــــــي هـــــــال بِــــــــــك َع

ـــــي.. ـــــل ـــــي بـــــَســـــهـــــال نــــــــّوِخــــــــي عــــــنــــــدي وِش
ـــــــوٍف َخـــــبِـــــيـــــبِـــــْك ـــــي ومـــــــخـــــــل ـــــعـــــنـــــيـــــتِ تِ

ـــيـــلـــي.. ـــمـــِق ـــل ـــــالهـــــوب لـــــــــوذي ل ـــــل عــــــن ال
ـــــْه ـــــــاِك لِــــــــي مــــــا خــــــــاب َظـــــّن ومــــــــن عـــــــّن

بـِـــــذلــــــت لــــــِعــــــزِوتــــــه َجــــــهــــــدي ونِــــيــــلــــي..
فــــــال َعـــــــــــــــّودْت َســـــمـــــِعـــــي ســــفــــه عــــــــاِزي

ـــي.. ـــل ُقـــــوِمـــــي وخـــي َهـــــبَـــــْت  ــــــــــه  ُدونَ وال 
ــــــــْل خــــــــايِ ِشــــــــيــــــــم  عـــــــــن  ــــــــــــــــــَذب  َك وال 

ـــي.. ســـيـــل ـــــمـــــيـــــان  الـــــَظّ عـــــن  ْر  َغــــــــــــــَوّ وال 
ـــــة ـــــوبَ ــــــكــــــْن صــــــابِــــــنِــــــي مــــــا صــــــــــاْب تُ ول

ـــي.. ـــل ـــعـــقـــي وقــــبــــلــــي بـــــالـــــهـــــوى صـــــــاب ال
وجــــــــــــــاَرْك صـــــــالِـــــــح  يـــــــا  اهلل  رعــــــــــــاك 

ـــي.. ـــل ـــي ـــِم ـــَع ــــحــــت ب أَظــــــّنــــــك بــــالــــهــــوى ِط
ــــــــَحــــــــر فـــــيـــــه تِـــــســـــبـــــح فـــــيـــــه نـِــــســـــبَـــــْح وبَ

ـــــــــراٍن كــــــوتــــــْك أســــــبــــــاب ويـــــلـــــي.. ـــــــــي ونِ
ْم افـــــــــــــواِدي وَهـــــــــــــــٍمّ َهــــــــــّوَمــــــــــْك َهـــــــــــــــــَوّ

ــــيــــلــــي.. وطـــــــــــّول َهـــــجـــــَعـــــة الـــــغـــــاِفـــــيـــــن لِ
ـــــْك ِســــَقــــمــــنـِـــي ـــــبـــــلَ ــــــْك َق ــــــلَ ــــــلِّ وِســـــــقـــــــٍم َع

ــــي.. ــــل ــــي ــــــور ِح ـــــــه فــــــتُ ـــــــّن ــــــي وِم ــــــلــــــنِ وَعــــــلَّ
ـــــْم ِعــــــنــــــِدي وَحـــــــــّرْك ـــــُك ـــــرُســـــولِ ــــفــــى َم لِ

ــــي.. ــــل ري آالت  ــــر  ــــي ــــّضــــِم وال بـــــــَصـــــــدِري 
ــــــــرنِــــــــي َهــــــــوى ِمـــــــن ِكــــنــــت ســــالـِـــي وذَكّ

ونَــــــــــّدى فــــي الــــَحــــشــــا َجــــــــرٍح ِدِمــــيــــلــــي..
ـــــْت ــــــدر بـــــتَّ وِقــــــلــــــت وَعـــــبـــــرتـــــي بــــــالــــــَصّ

ــــي.. ســــيــــل يـــــاعـــــيـــــن  أال  ــــــي  َحــــــشــــــاشــــــاتِ
ــــة وُقــــــومــــــي َجــــــــــــّددي نُـــــــوِحـــــــْك َحــــِزيــــنِ

ِمــــيــــلــــي.. ْعـــــــــــُدول  الـــــِكـــــريـــــم  اهلل  عــــلــــى 
ولـــــــــــو مــــــــا فـــــــــــاد قـــــبـــــلـــــك نـــــــــــوح نــــايــــح

ــــــويــــــلــــــي.. والــــــَع ــــــــِعــــــــّزي  الــــــــّت فـــــــــاد  وال 
مـــن وال  ـــــوى  ـــــل ـــــب ال مـــــــن  شــــــكــــــوى  وال 

ـــــــي عـــــلـــــى المـــــــــا خــــلــــيــــلــــي.. مــــــثِــــــيــــــٍب ل

يـــا َســـيـــْد الــّشــعــر الــفــصــيــْح يـــا ســــادة..

رؤيــــا حــروفــك أصــبــحــت لــي عــــادة..

ــــا شــــــاِعــــــراً بـــلـــغ الـــغـــمـــام بـــشـــعـــره.. ي

الـــقـــاف درعــــــه والــفــصــيــح عـــمـــاده..

Aziz_Al_Dowish@ 

يــا ابـــن الـــّدويـــش أتــَحــفــتـِـنــي بـــزيـــادة..

ـــــــالدْة.. ـــــــِق ـــقـــصـــيـــدٍة مــــنــــظــــوَمــــٍة َك ب

ـــُه بِــفــصــيــِحــِه.. ــبــط الــــَكــــالِم َمـــَزجـــتَ نَ

بِــســالَســٍة ِهــي فــي الــَقــريــِض ِريــــادْة..

alasmai55@ محمد السادة

يــا ابــن الــّدويــش ويــا محمد الــســادة..

صح اهلل لسانكم أتحفتمونا بزيادة..

ummahameed@ زرقاء اليمامة

ــــــْن تَــــــجــــــاَوَز ِذكــــــــــُرُه اآلفــــاقــــا.. يــــا َم

نــــا األخــــالقــــا.. الــــُدّ وأتـــــى يُـــَعـــلِّـــُم ِذي 

ــــُه عليَك مــا َهــَطــَل الــَحــيــا.. صلى اإلِل

واألَوراقـــــــا.. الــُغــصــَن  ــديــُر  ــَغ ال وَروى 

alasmai55@ محمد السادة

من التراث الشعري 

مساجلة 
على تويتر

من ذخائر األدب العربي
يقول الميداني، االشتقاق هو أن تجد بين اللفظين تناسباً في أصل المعنى فترد 
أحدهما إلى اآلخر، فالمردود مشتق والمردود إليه مشتق منه. واالشتقاق الصغير 
اتفاق في  اللفظين  خاصة نزعك لفظاً من لفظ، ولو مجازاً، بشرط أن يكون بين 
المعنى، كاشتقاقك الضارب من الضرب.  الحروف األصول وترتيبها، وتناسب في 
المشتق  مــن  المشتق  تنزع  أن  األول  أمــريــن:  أحــد  مــجــازاً(  )ولــو  بقولهم  عنوا  وقــد 
بمعنى  المفعول(  )اسم  المثقف  كاستعمالك  المجازي،  معناه  على  منطٍو  وهو  منه، 
المجاز.  وعلى  والتعليم،  التأديب  بمعنى  التثقيف  من  اشتقاقاً  والمعلم،  المؤدب 
والــثــانــي أن تطلق )الــضــارب( مــثــالً على مــن لــم يــضــرب ألنــه ســيــضــرب، وهــو في 
إليه  اآلن، كما ذهب  أو على من ضرب وهو ال يضرب  الضرب،  لمباشر  الحقيقة 

بعضهم.

األمر  وترتيبها، فمالك  األصول  الحروف  اتفاق  على  الصغير  االشتقاق  بني  وإذا 
تــريــبــهــا، ومــثــالــه: كمل  الــحــروب دون  بــيــن  اتــفــاق  يــكــون  الكبير أن  فــي االشــتــقــاق 
اللفظين بعض  تتفق في  أن  الذي حّده  األكبر  االشتقاق  وملك ولكم.. وهو يخالف 
وهمش.  وهمس  وحــرف،  وحلف  وجبر،  جبل  نحو  الباقي  في  وتتقارب  الحروف 
التزام  مع  اللفظ  في  األحــرف  مواضع  تغيير  غير  اصطالحاً  يعني  فال  القلب  وأمــا 
في  الحروف  ائتالف  على  بتعويله  الكبير،  االشتقاق  يعرف  وأيس.  يئس  نحو  معناه 
المؤتلفة هذه،  أن تتلمس للحروف األصلية  أبداً  المادة دون ترتيبها، وهو يلزمك 
أصالً مشتركاً من المعنى، على أي صورة شكلت. وإذا كان ابن فارس قد تذرع في 
)المقاييس( باالشتقاق الصغير ليرد مفردات المادة الواحدة إلى أصل من المعنى، 
تقاليب  في  لينشد  الكبير،  باالشتقاق  حينا،  علي  أبو  وأستاذه  جني،  ابن  تذرع  فقد 

المعنى. المادة كيف ركبت، جنساً من 

ولم يّدع ابن فارس أنه حقق منحاه في )االشتقاق الصغير( فيرد المفردات إلى 
إلى  ابن جني شأوه في رد تقاليب كل مادة  يبلغ  أصل واحد في كل مادة، كما لم 

جنس من المعنى، بل لم يستوف التقاليب في المادة الواحدة، كل حين.

والكبير  باألصغر،  الصغير  االشتقاق  أسمى  »وقد  الخصائص  في  جني  ابن  قال 
ه أحد من أصحابنا. غير أن أبا علي، رحمه اهلل، كان  باألكبر: )هذا موضع لم يسِمّ
لم  لكنه مع هذا  الصغير.  أي   - األصغر  االشتقاق  إعواز  إليه، مع  به ويخلد  يستعين 
يسمه، وإنما كان يعتاده عند الضرورة ويستروح إليه ويتعلل به. وإنما هذا التلقيب 
لنا نحن، وستراه فتعلم أنه لقب مستحسن. ذلك أن االشتقاق عندي على ضربين، 
األصول  أصالً من  تأخذ  كأن  وكتبهم.  الناس  أيدي  في  ما  فالصغير  كبير وصغير، 
فتقرأه فتجمع بين معانيه، وإن اختلفت صيغه ومبانيه. ذلك كتركيب، من س ل 
وسلمى  وسالم  ويسلم  سلم  نحو  تصرفاته  في  السالمة  معنى  منه  تأخذ  فإنك  م، 
فهو أن تأخذ أصــالًً مــن األصــول   - الكبير  أي   - األكــبــر  االشــتــقــاق  والــســالمــة.. وأمــا 
وما  الستة  التراكيب  تجتمع  واحــداً،  معنى  الستة  تقاليبه  وعلى  عليه  فتعقد  الثالثة 
الصنعة  بلطف  زّد  ذلــك  من  شــيء  تباعد  وإن  عليه،  منها،  واحــد  كل  من  يتصرف 

الواحد. التركيب  إليه. كما يفعل االشتقاقيون ذلك في  والتأويل 

مبدعون عالميون

يامن طواريهم
قصيدة

محمد السادة

يا ِمن ِطواِريُهم تِِزيح الِهُمومي..

ِظِمّيْة.. لِعُروِق دايِم  ِوْلُشوفُهْم 

ُشوِقي لِهم ُشوِق الِكما والِحُزوِمي..

لِمُزوِن تَسِقي يَْبَسها ُموِسمّيْة..

تَبِرْق وتِرِعْد ِمن َسحاٍب ِرُكوِمي..

وتِخّر َوبٍل ِمن َحشاها َهِمّيْة..

بِمُطوِر تَجِري بِالَحصى والّثلُوِمي..

ِمّيْة.. الِرّ كالِحنُوِش  اّتَطّوى  ثّم 

تِعِشْب ِمساِطيٍح بِها والِخُشوِمي..

الّنِمّيْة.. بِالّزُهوِر  تِحال  ِريَضاِن 

وخياَمها ُفوق المطاليع ُكوِمي..

َمّد النَِّظر وْسط الَفال ِمرتِمّية..

يا ظاِعنِين اْبها ويا ِخيِر ُقوِمي..

ْة.. َّْت َخُفوِقي ِدِمَيّ ِمْن بِينُكم تَل

تُــوِمــي.. يــوِم  نَظراتَها  ــٍة  ــوبِ ِرعــبُ

َشروى جيوش الُقوِم يوِم الَحِمّيْة..

والَشعِر لِيٍل والحواِجْب ِرُسوِمي..

ِسِمّيْه.. الّلوالِي  َمنُظوِم  ّن  والِسّ

والَوجه َمزيون الّتقاطيع ُدوِمي..

يـــا ِزيــنــهــا بــيــن الـــَمـــال آدمــــّيــــْة..

ِحسٍن َفال لَه في الَمخالِيِق تُوِمي..

حسبَة َهواها ِفي الحشا ِمّية ِميْة..

ِمن ِسّبته أَسَهْر واِعّد الّنُجوِمي..

والَقلِب ِفيه الّشوق زايِد َحِمّية..

الِهُمومي.. تِِزيح  ِطواِريُهم  لّلي 

ِظِمّيْة.. لِعُروِق دايِم  ِوْلُشوفُهْم 

بيتهوفن
مؤلف موسيقي ألماني ولد في 1770 ورحل في 1827 كانت والدته في مدينة 
بون. يعتبر من أبرز عباقرة الموسيقى في جميع العصور، وأبدع أعماالً موسيقية خالدة. 
له الفضل األعظم في تطوير الموسيقى الكالسيكية. قدم أول عمل موسيقي وعمره 8 
أعوام. تشمل مؤلفاته لأوركسترا تسـعة سيمفونيات وخمس مقطوعات موسيقية على 
البيانو ومقطوعة على الكمان. كما أّلف العديد من المقطوعات الموسيقية كمقدمات 
لأوبرا. بدأ بيتهوفن يفقد سمعه في الثالثينيات من عمره إال أن ذلك لم يؤثر على 
إنتاجه الذي ازداد في تلك الفترة وتميز باإلبداع. من أجمل أعماله السمفونية الخامسة 

والسادسة والتاسعة. وقد توفي في فيينا سنة 1827م.

الشعر النبطي العـامي 

مـــــاشـــــور ســــــــاْج.. لـــــي  ـــي دّن  ـــب ـــدي ن يـــــا 

ِوآْج.. لـَــــــْه  ـــــــــاَرْت  ث ــــوْد  بــــالــــُع خـــــاِطـــــٍف 

ــــو حــــجــــاٍجْ َخــــط زاْج.. اب ــــي  لِ اقــــِصــــدوا 

ــــه كـــــالـــــّســـــراْج.. ــــّن ــــّدِج ــــال ابــــــو ِجــــبــــيــــٍن ب

ــــيــــن عــــــــاْج.. ـــــيـــــداٍت كــــمــــا ِحــــّق ـــــِه ابـــــــو ن

ـــــــرٍق فــــي ديـــــــاْج.. ـــْر ِشــــبــــِه بَ ـــمـــحـــاِج وال

ـــيـــم.. ـــِس ـــنِّ ــــــّب ال ـــجـــه إلـــــى َه يـِـــقــــَطــــْع الـــّل

ِعــنــِد َصـــــدَرْه مــن ِمــِســيــِره لَــه ِصــِريــم..

ابــــــو قـــذيـــلـــه ِكــــّنــــهــــا ِريـــــــــِش الـــّظـــلـــيـــم..

أدَعـــــــج الــعــيــنــيــن ابـــــو َكــــشــــٍح ِهـــِضـــيـــم..

ـــــيـــــم.. ـــــيـــــٍل َغـــــتِ ابــــــــو جــــــعــــــوٍد ِكـــــّنـــــهـــــا ل

ـــظـــيـــم.. ـــّن والـــمـــبـــيـــســـم يـــشـــبـــه الـــــــــــّدّر ال

قراءة في نص قطري
التراث الشعري في قطر زاخر بالقصائد الجميلة التي تناول فيها الشعراء جميع األغراض الشعرية 

ومنهم الشاعر الكبير المرحوم ماجد بن صالح الخليفي في الغزل يقول: 

َمْل يبدأُها الشاعر بمخاطبة صاحبه الذي يسليه ويهون ما به من إحساس ) يا  القصيدة من بحر الَرّ
ب لي أو أحضر لي )ماشور( يقال  نِديبي ( أي يا مَن يندبني ويبكي علي لما بي من آالم ) َدّن ( أَي قِرّ
للسفن الخشبية والوشارة هي نجارة السفن الخشبية ) الماشور ( المصنوع بطريقة الوشارة )ساج( 
نوع من الخشب.. يقطع اللجة إلي هب النسيم أي يسير على لجج الموج إذا هّبت الّريح ألن السفن 
في الماضي كانت شراعية. ) خاطف بالعود ثارت له ِوآْج ( الخطفة هي رفع الشراع استعداداً لإلبحار 
) العود ( هو الشراع الكبير ألنهم كانوا يستخدمون الشراع الصغير ) الغيلمي ( للمسافات القصيرة و 
)العود ( الشراع الكبير للمسافات البعيدة ) ِوآج ( هو ماء البحر الذي يتطاير باصطدام مقدمة السفينة 
به. ) عند صدره من مسيره له صريم ( ) صريم ( صوت. )حجاج ( حواجب ) خط زاج ( يقول لسان 
ُد به ( فالزاج األبيض والزاج األزرق واألسود هي مركبات كيميائية تستخدم  اُج يَُسَوّ الــَزّ العرب )هو 
لعدة أغراض وقد يعني الشاعر الكحل. ) ابو قذيله ( )أبو( صاحب أو ذو 
) قذيلة ( تصغير ) قذلة ( وتنطق بالكاف الفارسية ) كذيلة ( وهي 
خصلة الشعر في مقدمة الرأس. ) الظليم( ذكر النعام ويعني 
الّدجنة(  النعام. )  أن خصلة شعر المحبوب كأنها ريش 
ُة َســواِد  َعــَج : ِشــــَدّ الــظــالم. يقول تــاج الــعــروس ) الــَدّ
ُة  ُة بَيَاِض بَياِضها، وقيَل : ِشَدّ )َسَواِد الَعْيِن( وِشَدّ
يقول   ) )كشح هضيم   .) َسَعتِها  ــَع  َم  ( َســَواِدَهــا 
الخاصرة  الكشح ( ما بين   ( الوسيط  المعجم 
والضلوع ) ج ( كشوح. ) حقين ( )الِحق ( نصف 
الدائرة من الشيئ. ) جعود ( يعني الشعر. 
)ليل غتيم ( ليل حالك. ) المحاجر( يعني 
مبسم  تصغير  المبيسم(   ( العينين.  هنا 
وهو الفم ثم يصف األسنان فيه والتي 

تشبه الّدر المنتظم.
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   كتب - أشرف مصطفى:

األنصاري  جاسم  الفنان  رأى 
مــشــتــركــة  أشــــيــــاء  هـــنـــاك  أن 
تجمع بين اإلعالمي والفنان، 
ومع اختالف الوسيط، إال أنه 
الموجهة  الــرســالــة  يجمعهما 
أنه  إلــى  الفــتًــا  الجمهور،  إلــى 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــســيــاق 
الــوظــيــفــتــيــن  أن  إال  مــخــتــلــف 
تحرصان على تناول القضايا 
ــهــّم الـــنـــاس والــتــطــّرق  ــتــي ت ال
إلـــى مــشــكــالت الــمــجــتــمــع وال 
البهجة  األمر من رسم  يخلو 
والتفاؤل في بعض األوقات.

وعــــن حــكــمــه عــلــى تــجــربــتــه 
عمله  تخللت  التي  اإلعــالمــّيــة 
أســـتـــطـــيـــع  ال  قـــــــــال:  بــــالــــفــــن 
القصيرة  التجربة  تلك  قياس 
التي  الكبيرة  الفنّية  بتجربتي 
إن  حيث  الــفــن،  فــي  قضيتها 
جعله  بالمسرح  طــويــالً  عملي 
بـــي وجـــدانـــًيـــا بشكل  يــرتــبــط 
أكبر، إال أن عملي في الحقل 
ـــى  اإلعــــالمــــي كــمــذيــع بـــال أدن
شــك ســاهــم كــثــيــًرا فــي تطّور 
قـــــدراتـــــي. ويـــضـــيـــف الــفــنــان 
جاسم األنصاري: بعد خوضي 

لــلــتــجــربــة بـــدأت 
أن  أشـــــعـــــر 

لــإلعــالمــي مــكــانــة هـــاّمـــة في 
خــدمــة الــمــجــتــمــع ال تــقــّل عن 
ـــــذي  الــــــــــدور ال
ــــقــــوم  ي
به 

المنبر  يمكنه  حــيــث  الــفــنــان، 
رؤى  طـــرح  مــن  يعتليه  ـــذي  ال
في  كبير  بشكل  تُسهم  وأفكار 
اإلتــــيــــان بــحــلــول لــلــعــديــد من 
مشكالت المجتمع ورغم أنني 
المهنة،  بتلك  شغوًفا  أصبحت 
الــدرامــا تظل  أن  أرى  أنني  إال 
ذات صبغة خاّصة بحكاياتها 
بوجدان  ترتبط  التي 
الـــجـــمـــهـــور، فــبــيــنــمــا 
يـــــــقـــــــّدم اإلعــــــالمــــــي 
مـــــشـــــكـــــالت الـــــنـــــاس 
على  تعتمد  بطريقة 
الــــمــــبــــاشــــرة، نـــرى 
يسلك طريًقا  الفن 
أكــــــثــــــر تــــعــــقــــيــــًدا 
يـــــعـــــتـــــمـــــد عـــلـــى 
الجمال واإلبهار 
مخاطبته  أثناء 
لعقل الجمهور 
ـــــفـــــزاز  واســـــت
أفـــــــــكـــــــــاره، 
وفــــــي هـــذا 
الــــــســــــيــــــاق 
ــــــــــد  يــــــــــؤّك

األكثر  هــو  الفن  أن  األنــصــاري 
ـــا لـــه مـــن مــجــال اإلعــــالم  قـــربً
الكثير  أعــطــانــي  الــفــن  قـــائـــاًل: 

كما أن الفن أكثر 
وفاًء من اإلعالم، 
الـــــــفـــــــنـــــــان  ألن 
الغالب  فــي  يعمل 
ــــحــــســــاب نــفــســه  ل
ويملك قدًرا أكبر 
الــحــرّيــة التي  مــن 
لإلعالمي،  تعطى 
ألن  وذلــــــــــــــــــــــــــك 
اإلعــــالمــــي يــعــمــل 
دائًما ضمن فريق 
عمل يتبع مؤسسة 
منها  يتقاضى  مــا 
كانت  أجًرا وسواء 
خــاّصــة  أو  عـــاّمـــة 
فــهــو يــســيــر بــتــواٍز 
مــــــــع ســـيـــاســـتـــهـــا 
الــتــحــريــرّيــة الــتــي 
أن  ــــــــجــــــــب  ي ال 
وال  يــــتــــخــــطــــاهــــا 

تسير  الــتــي  خطها  مــع  يتقاطع 
باتجاهه، أما الفنان فهو يعمل 
فكره  ويــقــّدم  مباشرة  للناس 

الـــــذي ال يــمــكــن أن  الـــخـــالـــص 
يتدخل فيه شخص.

وعـــــن الـــــفـــــارق بـــيـــن جــمــهــور 
اإلعــــــــــــــــالمــــــــــــــــي 
الفنان  وجــمــهــور 
يــــرى األنـــصـــاري 
كـــــــثـــــــيـــــــًرا  أن 
مــــــن الـــفـــنـــانـــيـــن 
اســــــــتــــــــطــــــــاعــــــــوا 
اســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــار 
رصــــــــــيــــــــــدهــــــــــم 
العمل  فــي  الفني 
اإلعــــــــــــــالمــــــــــــــي، 
وفــــــــــضــــــــــالً عــــن 
جـــــــمـــــــهـــــــورهـــــــم 
شريحة  اكــتــســبــوا 
أخـــــــــــــــــــــرى مـــــن 
الـــجـــمـــهـــور الــتــي 
قـــــــــــد تــــخــــتــــلــــف 
بـــــعـــــض الـــــشـــــيء 
عــــــــــن جـــــمـــــهـــــور 
أو  الــــــــمــــــــســــــــرح 
األعمال الدرامّية 
الـــتـــلـــيـــفـــزيـــونـــيـــة، مـــــؤكـــــًدا أنـــه 
مـــن الــســهــل أن يــعــمــل الــفــنــان 
يمتلك  ألنــــه  نـــظـــًرا  بــــاإلعــــالم 

لذلك،  تؤهله  التي  المقّومات 
يعمل  أن  الــصــعــب  مـــن  لــكــن 
كــان  إذا  إال  بــالــفــن  اإلعـــالمـــي 
يــمــتــلــك الــمــوهــبــة الــحــقــيــقــّيــة 
الفني  اإلبـــــداع  عــلــى  والـــقـــدرة 
اإلبــــداع في  مــع  ـــذي يختلف  ال
إلى  لفت  كما  اإلعـــالم،  مجال 
فــــي شــكــل  ـــغـــيـــًرا  ت أن هـــنـــاك 
الــخــطــاب الـــمـــوّجـــه لــلــجــمــهــور 
لهم  الموّجه  عن  الشاشة  عبر 
يجعلهما  الــخــشــبــة  أعــلــى  مـــن 
مختلفين في طريقة استقبال 
ــلــقــاة  الــجــمــهــور لــلــرســالــة الــُم
عليه عــن اآلخــــر، مــشــيــًرا إلــى 
الشاشة  بين  المكاني  البُعد  أن 
والمتفّرج وقرب تلك المسافة 
يجعل  والممثل  الجمهور  بين 
األجمل  هو  المسرحي  خطاب 
واألقـــــرب لـــوجـــدان الــمــتــفــّرج، 
فما يقّدم عبر شاشة اإلعالمي 
وكل ما يُقال له اتصال بالحياة 
كما  هــو،  كما  بواقعها  اليومّية 
أن كـــل مـــا يُـــقـــال هـــو مــوّجــه 
تماّس  هيئة  فــي  للمتفّرجين 
الــمــســرح فيعتمد  مــبــاشــر، أمــا 
أو  الــحــدث  عبر  التوجيه  على 

الحكاية وذلك من خالل عقد 
والممثل  الجمهور  بين  مسبق 
وليس  حكاية  أمـــام  إنــه  حيث 

وبالتالي  ــا،  واقــًع
أي  ـــــواجـــــد  ت إذا 
تــوجــيــه ســيــكــون 
إطــار وقالب  في 
ــــر مــــبــــاشــــر،  غــــي
فــتــأتــي الــرســالــة 
مـــــــــــــــــن خــــــــــــالل 
الــتــأويــل والــربــط 
بــــيــــن الـــحـــكـــايـــة 
ومــــــا هــــو خــــارج 
المقّدمة  القصة 
درامـــــًيـــــا، وكــلــمــا 
حــــــمــــــل الــــعــــمــــل 
الــــفــــنــــي الـــعـــديـــد 
ـــأويـــالت  ـــت مــــن ال
عــقــل  عـــمـــل  زاد 
الــــمــــتــــفــــّرج مــن 
خــــالل الــرســائــل 
الـــمـــتـــوالـــيـــة الــتــي 
تــــــتــــــقــــــاطــــــع مــــع 

واقعه دون مباشرة فّجة.
يتطلبها  التي  الملكات  عن  أما 
عــمــل اإلعــالمــي والــفــنــان فقد 

العملين  أن  األنـــصـــاري  رأى 
يـــتـــطـــلـــبـــان حـــــــضـــــــوًرا، وبــــال 
شــــك فــــــإن الـــمـــمـــثـــل الـــجـــّيـــد 
هـــــو إعـــــالمـــــي جــــّيــــد خـــاصـــة 
المسرح  صــنــفــوا  كثيرين  أن 
كــجــنــس إعــالمــي مــنــوًهــا إلــى 
أنــــه قــبــل اخــــتــــراع الــتــقــنــيــات 
الحديثة كان المنبر اإلعالمي 
أيًضا هو  المسرح بل كان  هو 
والعقائدي،  الترفيهي  المنبر 
ــتــي  ال الـــعـــلـــبـــة  إن  وأضـــــــــاف: 
يتمثل من خاللها التليفزيون 
تُعّد تصغيًرا للمسرح، والدليل 
على ذلك أن التليفزيون أخذ 
حيث  اإليطالية  العلبة  شكل 
تقني،  بشكل  استنساخها  تــّم 
األشكال  بأحد  مــرورهــا  بعد 
الــمــســرحــيــة وهـــي »صــنــدوق 
الدنيا« والتي اختفت اآلن بعد 

أن حّل محلها التليفزيون.
عمله  أن  األنـــصـــاري  ويـــؤّكـــد 
كثيًرا  أفــاده  مسرحي  كفنان 
يـــخـــوض  أن  قــــــــّرر  عــــنــــدمــــا 
مــــجــــال الـــعـــمـــل اإلعـــــالمـــــي، 
خاصة أنه يدرك أن كالً من 
الــفــنــان واإلعــــالمــــي يــمــلــكــان 
رسالة، لكن كل منهما يقدمها 
عــبــر وســائــطــه، الفــتًــا إلـــى أن 
الــــشــــريــــحــــة الـــتـــي 
المسرح  تأتي على 
ـــا  ـــانً تـــخـــتـــلـــف أحـــي
عـــــــن الــــشــــريــــحــــة 
ــابــعــة لــلــعــمــل  ــمــت ال
الــــتــــلــــيــــفــــزيــــونــــي، 
ـــــعـــــّد  وهــــــــــو مـــــــا يُ
مــكــســبًــا حــقــيــقــًيــا 
لـــــــه يــــتــــمــــثــــل فـــي 
زيــــــادة الــشــريــحــة 
الـــتـــي يــخــاطــبــهــا، 
ــــــــــحــــــــــّدث عـــن  وت
الدور الكبير الذي 
يــلــعــبــه اإلعـــالمـــي 
وكـــــــّم الـــخـــدمـــات 
الــــجــــلــــيــــلــــة الــــتــــي 
للمجتمع  قــّدمــهــا 
استمتع  أنه  مؤكًدا 
كـــــــثـــــــيـــــــًرا خــــــالل 
كمذيع  فيها  عمل  التي  الفترة 
ألحــــد الـــبـــرامـــج الــتــلــيــفــزيــونــيــة 

الهاّمة.

الفن أعطاني الكثير وهو أكثر وفاًء من اإلعالم
اإلعالمي والفنان جاسم األنصاري :

لإلعالمي 
مكانة هامة 
بالمجتمع ال 
تقل عن دور 

الفنان

كثير من الفنانين 
استثمروا 

رصيدهم الفني 
في العمل 

اإلعالمي

    الدوحة-البيرق: 

ــار الــكــتــاب  ــب ـــاوى ك ـــت »ف
واألدباء - في مستقبل اللغة 

العربية«
الثقافية  الدوحة  مجلة  مع  حديثًا  صدر 
كتاب »فتاوى كبار الكتاب واألدباء - في 
الــشــرق  ونــهــضــة  الــعــربــيــة  الــلــغــة  مستقبل 

الغربية«. المدنية  إزاء  العربي وموقفه 
من  طائفة  آراء  الــكــتــاب  هــذا  جمع  وقــد 
والمستشرقين  واألدبــــاء  الــكــتــاب  صــفــوة 
الــشــأن  العظيمة  الــمــوضــوعــات  هــذه  فــي 
عليهم  عــرضــهــمــا  اســتــفــتــاءيــن  عــلــى  رًدا 
الــــهــــالل فــــي بـــضـــع الـــســـنـــوات األخــــيــــرة. 

أهل  يهم  ألنه  الكتاب  ويأتي هذا 
هذا  في  جميًعا  العربية  األقطار 
ما  يــعــرفــوا  وأن  الــجــديــد  الــعــهــد 
في  العربية  اللغة  أمر  من  يكون 
سالف  الــى  تعود  وهــل  المستقبل 
تأثير  يكون  وما  وعزها  مجدها 
يهمهم  فيها. كذلك  العام  التطور 

هــذا  مــوقــف  مــن  يــكــون  بــمــا  أن يحيطوا 
الــمــدنــيــة  إزاء  الــنــاهــض  الــعــربــي  الـــشـــرق 
الــغــربــيــة الــحــديــثــة ومـــــاذا يــجــدر بـــه أن 
المسائل  ذلك من  غير  إلى  منها  يقتبسه 

المفكرين. أذهان  التي تشغل  الخطيرة 
وجـــــاء الـــكـــتـــاب فـــي ثـــالثـــة أجـــــزاء حــمــل 
العربية(  الثقافة  )مستقبل  األول  الجزء 
والـــــذي أجــــاب عـــن مـــوضـــوع االســتــفــتــاء 
أسئلة مثل  والذي طرح من خالله عدة 

ما مستقبل اللغة العربية وتأثير التمدين 
وكذلك  فيها  الغربية  والــروح  األوروبــي 
الــتــأثــيــر الــســيــاســي الــحــاضــر فــي األقــطــار 

العربية إلى غير ذلك من األسئلة.
أرى  قال  غويدي  أ.  اإليطالي  المستشرق 
أنه من الممكن إدخال شيء من اإلصالح 
على طريقة الكتابة العربية السيما فيما 
أنني  على  األعــالم،  أسماء  بكتابة  يتعلق 
أعـــلـــم جـــيـــًدا الــصــعــوبــات الـــتـــي تــعــتــرض 

العربي  الخط  إلــى  بالنظر  اإلصــالح  هــذا 
وقــــواعــــده. ولـــكـــن أال يــمــكــن اســتــعــمــال 
أســمــاء  أول  فــي  خــاصــة سميكة  أحـــرف 

األعالم من حجم األحرف األخرى؟.
التقدم  بتتبع  العناية  شديد  إنني  وقــال: 
والريب  العربية  البالد  في  يحدث  الذي 
مرة  سيلعب  العربي  الجنس  أن  عــنــدي 
أخـــرى دوًرا خــطــيــًرا فــي تــاريــخ الــشــرق 

والحضارة.

أبيات شعرية

اْلَجْهِل       ِ َطاَعة  ِفي  اْلِحْلِم  نَِذيَر  َعَصْيُت 
َوأَْغَضْبُت ِفي َمْرَضاة ِ ُحِبّ اْلَمَها َعْقلِي

ــبَــا       َوالــِصّ
َ
ــــُت أَْرَســـــــاَن اْلــبَــَطــالَــة  ــــاَزْع َونَ

ــــَهــــا أََحــــــــٌد َقـــْبـــلـِــي ــــْأتِ إِلـَــــــى َغـــــايَـــــٍة لـَـــــْم يَ
فــخــْذ فــي حــديــٍث غــيــِر لــومــي، فإنني     

بــحــَبّ الــغــوانــي عـــْن مــالمــَك فــي شغِل

محمود سامي البارودي

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 
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حكم الشعوب

إذا ما استيقظت

متأخرًا فستظل

تركض طوال اليوم.

»مثل روسي«

  كتب- كريم إمام

ــفــنــان الـــشـــاب مــحــمــد نـــيـــروز أنــــه يــّجــهــز  أكــــد ال
إلصدار أول أغنية منفردة من كلماته وألحانه 
العاطفي  بالطابع  تقدم  أن  المنتظر  من  والتي 

اإليقاعي.
وقــــال نــيــروز الــــذي تــمــيــز فــي مــجــال الــتــصــويــر 
عدد  في  وبرز مؤخراً  والسينمائي  الفوتوغرافي 
من المشاريع الفنية، إنه شخص عادي يحب ما 
أنه  إال  أنــواعــهــا،  بشتى  بالفنون  ويهتم  بــه  يقوم 
يغني  إنه  حيث  خــاص،  بشكل  للموسيقى  عاشق 

ويعزف ويلحن ويكتب كلمات األغاني.
ويــضــيــف أن اقــتــحــامــه مـــجـــال الــتــصــويــر كــان 
ينصب  األساسي  اهتمامه  إن  حيث  بالمصادفة، 
في الموسيقى، إال أن أعمالي في مجال التصوير 
أبرز  اطلع عليها، واستطعت أن  أعجبت كل من 
اسمي في هذا المجال خاصة تصوير األزياء وهو 

مجال مازال الناس غير معتاده عليه.
بالممارسة  أداءه  يطور  أن  استطاع  أنه  وأوضــح 

قبل  بعمق  الغير وقراءتها  أعمال  واالطــالع على 
أي شــيء آخــر. موضحا أنــه تعاون مع عــدد من 
كــمــا عــمــل مع  الــقــطــريــات،  الــعــبــايــات  مصممات 
مــؤســســة الـــدوحـــة لـــأفـــالم فـــي فــيــلــم »الـــكـــرة« 
الفني  نيروز أن مستقبله  كمدير تصوير. ويرى 
سيتركز في الموسيقى والتصوير، حيث يقر بأن 
بنفس  المجالين  في  يعطي  بــأن  اإلمكانية  لديه 
والجمهور  الزمن  النهاية  والقوة، وفي  المستوى 

هما اللذان يحكمان على إنتاجي.
أزياء  بالذكر أن محمد نيروز هو مصور  جدير 
قــطــري مــعــروف، عــرضــت أعــمــالــه فــي الكثير 
مــن مــجــالت األزيـــــاء ومــجــالت أســلــوب الــحــيــاة 
مـــثـــل: بــــــراون بــــــووك، ديــــزايــــن، فـــوكـــس قطر 
وكوينتيسنشال قطر، باإلضافة لتصويره ألعمال 
وتصاميم الكثير من مصممي األزياء القطريين 
يحصد  أن  نــيــروز  استطاع  وقــد  المنطقة.  وفــي 
مسابقة  خــالل  الــغــنــاء  بمسابقة  الــثــالــث  الــمــركــز 
المبدعين الشباب في العزف والغناء عام 2010.

ال��س��اب��ق��ة تحدثت  ال��ح��ل��ق��ة  ف���ي 
م��ع��ك��م ع����ن ل���ق���ائ���ي م����ع األس���ت���اذ 
)ال���ط���ي���ب ص���ال���ح( م���دي���ر اإلع����الم 
وك�����ي�����ف أن�������ه أب���ل���غ���ن���ي ب�����أن�����ه ق��د 
ت����م اس����ت����ق����دام األس�����ت�����اذ )زك����ري����ا 
ال���ح���ج���اوي( ل��ي��ك��ون م���س���ؤوال عن 
تحت  وال��م��س��رح  الشعبية  ال��ف��ن��ون 
الشعبية  ال��ف��ن��ون  م��راق��ب��ة  مسمى 
الطيب  ل��أس��ت��اذ  ق��ل��ت  وال��م��س��رح. 
ول�����ك�����ن األس������ت������اذ زك������ري������ا رج����ل 
الشعبية،  ال��ف��ن��ون  ف��ي  متخصص 
عبداهلل  أخ  يا  الطيب  األستاذ  قال 
فنون  شعبية  ف��ن��ون  ف��ن��ون،  كلها 
م��س��رح��ي��ة ف���ن���ون ت��ش��ك��ي��ل��ي��ة على 
أن��ت��م ف��ي ف��رق��ة المسرح  ال��ع��م��وم 
ال����ق����ط����ري ل���ك���م ح����ري����ة اخ���ت���ي���ار 
ن��ص��وص��ك��م ال��م��س��رح��ي��ة وم��واع��ي��د 
ع��روض��ه��ا ل��ك��ن الب����د م���ن وج���ود 
تكون  اإلع����الم،  وزارة  تتبع  إدارة 
م���س���ؤول���ة ع���ن ال���م���س���رح ل��ص��رف 
ال���دع���م واالح���ت���ي���اج���ات األخ����رى 
وه����ذه أم����ور ف��ي ص��ال��ح ال��م��س��رح 

القطري حاليا ومستقبال.

ب���ذل���ك  ال����ف����رق����ة  إدارة  أب����ل����غ 
وس��ي��ص��ل��ك��م ك���ت���اب م���ن ال������وزارة 
ب��خ��ص��وص ت��ول��ي األس���ت���اذ زك��ري��ا 
ال���ح���ج���اوي م���س���ؤول���ي���ة اإلش�����راف 
وال��م��س��رح.  الشعبية  ال��ف��ن��ون  ع��ل��ى 
ان��ت��ه��ى ل��ق��ائ��ي م��ع األس��ت��اذ الطيب 
ال���ف���رق���ة  إدارة  وأب���ل���غ���ت  ص����ال����ح 
ي��وم��ي��ن وصلنا  ب��م��ا ح��ص��ل وب��ع��د 
اإلعالم  وزارة  خطاب رسمي من 
ب��ت��وق��ي��ع س���ع���ادة األس����ت����اذ ع��ي��س��ى 
ب��ن غ��ان��م ال���ك���واري وزي���ر اإلع���الم 
ب��ش��أن األس���ت���اذ زك���ري���ا ال��ح��ج��اوي 
وم��ط��ال��ب��ة ال��ف��رق��ة ب��ال��ت��ع��اون معه 
ل��م��ا ف��ي��ه م���ن م��ص��ل��ح��ة ال��م��س��رح 
)زكريا  األستاذ  هو  من  القطري. 
ال����ح����ج����اوي( ه����و رج������ل م��ص��ري 
م����ش����ه����ور ج��������داً ف�����ي م����ص����ر ل��م��ا 
يقدمه في مجال الفنون الشعبية 
المصرية وأنا بسبب اطالعي على 
اإلع������الم ال���م���ص���ري م���ن ال��ج��رائ��د 
المصرية  واإلذاع�����ات  وال��م��ج��الت 
س���م���ع���ت وق���������رأت ع�����ن األس����ت����اذ 
الكثير  ال���ش���يء  ال��ح��ج��اوي  زك���ري���ا 
الشعبية  ال��ف��ن��ون  ف��ي  ب��اح��ث  ف��ه��و 
واس���ت���ط���اع ب���ج���والت���ه م����ن ش��م��ال 
م��ص��ر وح���ت���ى ج��ن��وب��ه��ا وش��رق��ه��ا 
ال��ف��ن��ون  ي��غ��ط��ي ك���ل  وغ���رب���ه���ا أن 
كل  ف��ي  ف��ك��ان  المصرية  الشعبية 
م��وس��م ي��أت��ي ب��ه��ذه ال��ف��رق لتقدم 
الكثير  له  القاهرة.  في  عروضها 
الفنون  ال��دراس��ات في مجال  من 
الشعبية وله العديد من الكتب في 
نفس المجال وهو متحدث جميل 
ال تمل من سماعه وذلك لثقافته 
والسياسة  األدب  ف��ي  الموسوعية 
لو  متأكد  وأن��ا  بأشكالها  وال��ف��ن��ون 
وتستمع  ستحبه  م��رة  قابلته  أن��ك 
عندما  الشديد  لأسف  لكن  إليه. 
ج�����اء األس����ت����اذ زك����ري����ا ال���ح���ج���اوي 
ب��ل��غ الخامسة  إل���ى ق��ط��ر ك���ان ق��د 
وال��س��ب��ع��ي��ن م����ن ع���م���ره وي��ح��م��ل 
مجموعة من أمراض الشيخوخة 
وال����س����ب����ب ال����ث����ان����ي ل�����وج�����وده ف��ي 
سياسة  معارضي  م��ن  فهو  قطر 
السادات(  )أن��ور  المصري  الرئيس 
تركوا  مصر  مثقفي  من  والكثير 
بداية  م��ع  ال��ف��ت��رة  تلك  ف��ي  مصر 
ال��س��ب��ع��ي��ن��ات. ش��ك��ل��ن��ا ف����ي ف��رق��ة 
ال��م��س��رح ال��ق��ط��ري م��ج��م��وع��ة من 
وذه��ب��ن��ا  األع���ض���اء  وب��ع��ض  اإلدارة 
الحجاوي  زكريا  األس��ت��اذ  لمقابلة 
في مقر الفنون الشعبية والمسرح 
في منطقة مشيرب بالضبط في 
بيت  في  السوفوتيل  فندق  مكان 

قطري قديم وتم التعارف.

في الحلقة القادمة أتواصل معكم
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حكاية المسرح في قطر
حلقة 57

محمد نيروز:

أستعد إلطالق
أولى أغنياتي المنفردة

نجـــم
 عـــــلى 

الطريق

   الدرحة - البيرق:

التابع  الموسيقية  الفنون  مركز  يواصل 
الثقافة  بوزارة  الشبابية  المراكز  إلدارة 
الموسيقية،  دورتـــه  والــتــراث  والــفــنــون 
العود  آلالت  علمية  أســس  على  وذلـــك 
والجيتار،  والناي،  والقانون،  والكمان، 
والغناء،  والدرامز،  والتشيللو،  والبيانو، 
النظريات،  قواعد  دراسة  واإليقاع، مع 
والغربية،  العربية  الموسيقى  وتــاريــخ 
وقراءة  والغربي،  الشرقي  والصولفيج 
الدورات  واستمرت  الموسيقية،  النوتة 
حــتــى نــهــايــة نــوفــمــبــر الــمــاضــي. وقـــال 
الــســيــد عــبــداهلل مــيــرزا رئــيــس مجلس 
إن  الــمــوســيــقــيــة،  الــفــنــون  مــركــز  إدارة 
ــتــهــاء دوراتــــــه الــحــالــيــة  الــمــركــز بــعــد ان
مبينًا  جــديــدة..  دورة  بــدء  عــن  سيعلن 
تــعــتــبــر ركــيــزة  الـــتـــي  الــمــوســيــقــى  دور 
هامة، وهي اللغة العالمية التي يتحدث 
ويتفاعلون  ويفهمونها  الناس،  كل  بها 
السيد ميرزا إن للموسيقى  معها. وقال 
أهمية، وتعلقاً خاصة من قبل األطفال، 
ما  خــاللــهــا،  مــن  أنفسهم  عــن  بالتعبير 
تحفيزهم،  فــي  جهدنا  نــواصــل  يجعلنا 
وصــقــل مــواهــبــهــم، ومـــن أهـــم أهـــداف 
على  تعريفهم  لأطفال  خاصة  الــدورة 
تعليمية  كــــــأداة  الــمــوســيــقــى،  مــفــهــوم 
ــيــة، واإلبــــــــداع وحـــريـــة الــتــعــبــيــر  تــفــاعــل
الموسيقى،  خــالل  مــن  األطــفــال،  لــدى 
الذاتية  قدراتهم  تعزيز  من  وتمكينهم 

والـــفـــكـــريـــة، مـــن خــــالل تــوفــيــر فــرص 
شخصيتهم  وتــنــمــيــة  الــنــشــط،  الــتــعــلــيــم 
وتطوير قــدراتــهــم. وأضـــاف مــيــرزا أن 
المركز يساعد القطريين في التسجيل، 
وتسهيل أمور كثيرة، وإسقاط الرسوم، 
الدورة األولى بنجاح  إذا اجتاز القطري 
والتزام، وفي حال اجتياز الطالب دورة 
واحـــدة يــقــدم لــه كــتــاب مــشــاركــة، وأمــا 
شهادة  له  تقدم  دورات،  ست  اجتيازه 
الموسيقية  الــفــنــون  مــركــز  مــن  تــقــديــر 
ويهدف  للخريجين.  خاصة  حفلة  مــع 

باالستعانة  أهـــدافـــه،  لتحقيق  الــمــركــز 
بـــأفـــضـــل األســـــاتـــــذة، والـــمـــدربـــيـــن مــن 
أصــــــحــــــاب الـــــخـــــبـــــرات الـــمـــوســـيـــقـــيـــة، 
اإلبــداع  لمرحلة  بالموهوبين  للوصول 
الــدورات،  والهدف من هذه  ودعمهم، 
تأهيل  على  المركز  قــدرة  على  يرتكز 
ويقوم  الـــدورة،  مــدة  خــالل  المنتسبين 
الملحنين  مــن  كــبــيــرة  أعــــداد  بــتــخــريــج 
والــمــوســيــقــيــيــن والـــعـــازفـــيـــن. ويــقــيــم 
المركز ست دورات، مدة الواحدة منها 
ثالثة شهور، يحصل الدارس بعدها على 

شــهــادة إتــمــام كــل الــــدورات، مــن خالل 
الشهادات  توزيع  فيه  يتم  تخرج،  حفل 
بالمركز  ويــوجــد  المسؤولين.  بحضور 
مجموعة من اآلالت الموسيقية التي يتم 
ومتخصصٍة  خبيرٍة،  أيٍد  على  تدريسها 
ومـــخـــتـــارٍة فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، بــهــدف 
تخريج أكبر عدد ممكن من الدارسين 
والــــــدارســــــات، كــمــا يــخــصــص الــمــركــز 
للرجال،  وأخــرى  للنساء،  خاصة  أياماً 
وأياماً أخرى يتم تخصيصها لأطفال، 
ليومين  الدراسة ساعتان فقط،  وفترة 

ــــع ســاعــات  فـــي األســــبــــوع، وبــمــعــدل أرب
والعملية.  النظرية  للدراسة  أسبوعياً، 
موسيقياً  حفالً  يقيم  المركز  أن  يذكر 
في نهاية كل دورة دراسية تستمر لمدة 
ــــدارس خــاللــهــا على  ال عــامــيــن، يحصل 
ست دورات تدريبية، تقسم بواقع ثالث 
دورات كل عام. كما تجدر اإلشارة إلى 
يحرص  الموسيقية  الــفــنــون  مــركــز  أن 
إقامة أمسيات متنوعة، من  على  دائماً 
خالل إشراك طالبه في استخدام كافة 

اآلالت الموسيقية.

»الفنون الموسيقية« يصقل مهارات منتسبيه الفنية
دورات  للعود والكمان والناي

ڈ  مركز الفنون الموسيقية 



ملتقى
 ثقافي

 ألدباء قطر

الدوحة -]: تنظم هيئة متاحف قطر مسابقة 
البتكار  قطر  فــي  المبدعين  كــافــة  إليها  تــدعــو  فنية 
قطع فنية فريدة قائمة على استكشاف منظور داميان 
هيرست للحياة والموت. والجائزة عبارة عن رحلة العمر 
مدفوعة التكاليف لزيارة لندن والسفر إلى غلوسترشاير 
للقيام بجوله في استديو داميان هيرست، لقاء الفنان شخصًيا 

ومــــشــــاركــــتــــه 
ابــتــكــار 

واحـــــدة مـــن لــوحــاتــه الــشــهــيــرة. 
لوحة،  ابتكار  المشاركين  على  حيث 

الوحيد  والشرط  فنية  أو قطعة  صــورة، 
استكشاف  حــول  الفني  العمل  يستند  أن  هــو 

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

من أعمال الفنان هيرست.
التي  هيرست  الفنان  مسيرة  »رفـــات«  معرض  ويجسد 
تــمــتــد عــلــى مـــدى خــمــســة وعــشــريــن عـــاًمـــا، ويتضمن 
التي  األعمال  بعض  إلــى  باإلضافة  المبدعة  أعماله 

ســتــعــرض لــلــمــرة األولـــــى. تــعــبــيــًرا عــن اهتمامه 
الفن  المعقدة بين  العالقة  بالبحث في  األزلي 

والــحــب والــحــيــاة والــمــوت يــقــول هيرست: 
إليه  أنظر  لكنني  بالموت،  »لــدي هوس 

يدعو  أمــراً  وليس  بالحياة  كاحتفال 
للحزن والكآبة«.

مسابقة فنية لـ “داميان 
هيرست”

»قطرنا«.. معرض لتركيب الصور

مؤتمر التعلّم الالمنهجي بالمتاحف.. اليوم

ــلــحــي الـــثـــقـــافـــي خـــالل  تــســتــضــيــف الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة ل
»قــطــرنــا«،  مــعــرض  يــنــايــر(  ديسمبر-18   12( الــفــتــرة 
استوديوهات  تنسقها  التي  الصور  تركيب  مشروع  وهو 
يعيشون  الذين  أولئك  جميع  كتارا  وتدعو  للفن،  كتارا 
تعبر  واحــدة  صــورة  لتقديم  قطر  ويـــزورون  ويعملون 
وتسّلم  الــبــلــد،  هــذا  فــي  وحياتهم  قطر  عــن  شــعــوٍر  عــن 
مؤسسة   19 المبنى  للفن،  كتارا  الستوديوهات  الصورة 

كتارا. الثقافي  الحي 
تشعر  التي  والطريقة  المجتمع  شأن  »قطرنا«  ويتناول 
ماذا  ؟  قطر  تلهمك  كيف  المجتمع.  في  حياتك  عن  بها 
تحب في قطر؟ ما هو المكان المفضل لديك في قطر؟ 

من هم أصدقاؤك المفضلين في قطر؟.

وســـــيـــــتـــــم 
أي  قـــبـــول 
صـــــــــــــــــورة 

وســـــــيـــــــتـــــــّم 
عـــرضـــهـــا مــا 

التقطت  دامــــت 
كخلفية،  قطر  فــي 

أصدقائك  حياة  حياتك، 
بتقديم  الجميع  نشجع  قــطــر.  فــي  والــتــجــارب  أســرتــك 
 ،2013 ديسمبر   12 يوم  عرضها  على  وساعدنا  صــورة، 
الصور، حتى  بقبول  للفن  كتارا  استوديوهات  وستستمر 

اختتام المعرض يوم 18 يناير.

لــلــحــي  الـــعـــامـــة  الــمــؤســســة  تــنــظــم   :[- الــــدوحــــة 
الــثــقــافــي »كـــتـــارا« فــي الــعــاشــر مــن ديــســمــبــر الــجــاري 
في  واألدبـــاء  للُكتاب  األول  الثقافي  الملتقى  فعاليات 
المؤسسات  بين  الثقافي  بالتواصل  يهتم  والــذي  قطر 
القطري  واألدب  الــثــقــافــة  ونــشــر  واألفــــراد  المختصة 
ـــا. ويــفــتــح الــمــلــتــقــى الــبــاب أمـــام األدبـــاء  مــحــلــًيــا ودولـــيً
الفكري واألدبي  إنتاجهم  القطريين لمناقشة  والكتاب 
وتــأثــيــر الــثــقــافــات األخـــرى عــلــى إنــتــاجــهــم وإبــداعــهــم، 
للكتاب  الثقافية  والقضايا  التجارب  إلى عرض  إضافة 
يعيشون على أرض  الذين  والعرب  القطريين  واألدباء 
الــقــطــري،  الــثــقــافــي  بالمشهد  تــأثــرهــم  ومـــدى  قــطــر، 
إنتاجهم  على  التأثير  هــذا  وانعكاس  القطرية  والبيئة 

والثقافي. تنطلق اليوم بمتحف الفن اإلسالمي فعاليات األدبي 
وهو  المستقبل«  أجــل  مــن  »التعليم  مؤتمر 
جديد  منبر  لتشكيل  قاعدة  يؤسس  مؤتمر 
الالمنهجي  الــتــعــّلــم  لتشجيع  قــطــر  فــي 
فـــــــي الـــــمـــــتـــــاحـــــف والـــــمـــــؤســـــســـــات 
من  النوع  ذلك  خصوصاً  الثقافية، 
بدء  في  يستثمر  الــذي  المؤتمرات 
الــفــنــون  تــعــلــيــم  نـــقـــاش حــــول دور 

البصرية. 

والغاية منه حث األفراد أصحاب نفس الفكر 
التعليم ودفع  التعّلم ضمن قطاع  على تعزيز 
على  قــائــٍم  اقتصاد  ذات  لتصبح  األمــة  عجلة 

المعرفة.
والــمــتــحــف يــرحــب بــجــمــيــع الـــوفـــود فـــي هــذا 
والموّجه  أيام،   3 لمدة  يستمر  الذي  المؤتمر 
ومجتمع  المعلمين  الــمــدارس،  مــديــري  إلــى 
جـــامـــعـــة قـــطـــر كـــكـــل وكــــذلــــك الـــمـــؤســـســـات 

والوزارات. الثقافية 

ل   ق   ط   ا   ت

جلسة نقاشية بمكتبة 
قطر الوطنية

الدوحة - ]: تنظم مكتبة قطر 
الواليات  سفارة  مع  وبالتعاون  الوطنية، 
الخميس  قطر،  دولــة  في  األمريكية  المتحدة 
المقبل بمركز طالب جامعة حمد بن خليفة، جلسة 
نقاشية على اإلنترنت باستخدام شبكة كو. إن. إكس 
التي  والمفاهيم  اآللــيــات  على  للتعرف   ،)CO.NX(
تقف وراء تطوير لعبة »أنجري بيردز«. وسيشارك 
التسويق  مدير  فيسترباكا،  بيتر  السيد  الجلسة  فــي 
اللعبة،  بإنتاج  التي قامت  الشركة  في شركة روفيو، 
وعالم الفيزياء ريت آلين، كاتب المقالة التي نشرت 
»القوى  بعنوان  جيوجرافيك«  »ناشيونال  مجلة  في 
الغاضبة لدى أنجري بيردز: مبادئ وقوانين الفيزياء 
التي تقف وراء أكثر ألعاب الفيديو شعبية في العالم«، 
حيث يقوم السيد فيسترباكا بتوضيح ظاهرة لعبة 
آلين  الــســيــد  يــقــوم  بينما  بـــيـــردز«،  »أنـــجـــري 
الفيزيائية من  والقوانين  المبادئ  بعرض 
خـــالل لــعــبــة »أنـــجـــري بـــيـــردز«. كما 
بالتفاعل  الجلسة  ضيفا  سيقوم 
العاصمة  مــن  الــجــمــهــور  مــع 
من  واشنطن  األمريكية 

خالل نقاش عبر اإلنترنت مع بعض 
الثقافي  التبادل  برامج  في  المشاركين 

والــرد  األمريكية  الخارجية  ـــوزارة  ل التابعة 
على أسئلة الجمهور المتابع للحدث مباشرة من 

أماكن مختلفة من العالم.

طموح:
يستيقظ بتكاسل، يتناول فطوره، يقرأ الصحف اليومّية، 

ويقضي نهاره في دعة واسترخاء وتثاؤب.
لقيلولة  الغداء ويخلد  يتناول وجبة  بقليل  الظهيرة  بعد 

تمتد أحيانًا لتتجاوز موعد الغروب.
يشرب شايًا ويخرج ليقضي المساء مع األصحاب، ويعود لتناول 
طعام العشاء، يشاهد التلفاز قليالً، ثم يتمّدد في السرير يفكر في 

حاله، ويستعرض ما يتمّنى ويحلم، وينام.!

حيرة :
شيء  ال  لكن  أسبابه،  تتعّدد  االستحمام،  يكره  بطبعه 
يكتفي  الــحــالق،  زيـــارة  يرفض  للتبرير.  يكفي  منها 
بــتــشــذيــب ذقــنــه ورأســـــه بـــ«مــاكــيــنــة« حــالقــة قــديــمــة. 

ة.! ويمقت العطور، الحتوائها مواَد ضاّرّ
ال يقبل المزاح، فالحياة أكثر جدّية وال متسع فيها للضحك. يمتنع 
مقّيدة  عملية  فهي  المناسبات،  فــي  التهنئة  رســائــل  تــبــادل  عــن 

ومملة. ال يحب التبذير، يقتصد في كل شيء حتى في الهواء.
لم يفكر يوًما في تأمل هيئته في المرآة، لم يفكر أبًدا بمراجعة 
احتكاك  عــدم  في  السبب  عن  تساءل  طالما  لكنه  الجوفاء،  آرائــه 
البقاء  مــن  وهروبهم  بقربه،  الجلوس  مــن  نفورهم  بــه،  الــنــاس 

بجواره ؟!

غابة :
المتهم  عــن  بــالــدفــاع  المختص  القانوني  الفريق  حضر 
وقف  جميًعا.  الحيوانات  بحضور  الغابة.  محكمة  في 
ببراثن  قطيعه،  بحق  المجزرة  للقاضي  يشكو  الــراعــي 

وأنياب المتهم الماثل أمامه.
رئيس فريق الدفاع طعن في دعواه، وأرجع ضياع القطيع لغفلة 
المظلوم، وأطلع هيئة  الراعي، وأصّر على براءة موكله  وإهمال 
المحكمة على دليل يفيد بأن الذئب »نباتي« بشهادة الخبراء وال 

يطيق اللحم.!

وسادة:
عندما تدّق الساعة معلنة منتصف الليل، تطفئ التلفاز، 
فيعّم الصمت، تدلف إلى غرفتها وتُحكم إغالق الباب. 
تشعل شمعة، تضع أوراق الرسم على السرير، وتتناول 
أقالم التلوين. تغمض عينيها وترسم مائدة، ترسم رجالً، 

وعلى مقربة منه سرير لطفل لم يفطم.
نحو  تمضي  بــاأللــوان،  وتــرمــي  تمزقها  ثــم  قليالً،  اللوحة  تتأّمل 
تحتضن  الــوســادة،  على  المبتل  خــدهــا  وتــرمــي  تطفئها  الشمعة 

وسادتها األخرى وتغمض عينيها بحثًا عن حلم. !

عاصفة :
بيضاء  ورود  زاهــر،  ربيع  ببداية  ينبئ  كالسندس  عشب 
مشتعالً  حبًا  تشدو  وطــيــور  البستان.  وفــراشــات  تلهو 

لهديل يتعانق بين األغصان.
بدخان  محّملة  البلدة،  نحو  هّبت  بوعيد،  تزمجر  عاصفة 
بمقدمها  البستان، وتالشت  داســت ورود  ســوداء  وأحذية  وغبار. 

األلوان.
اختنقت الفراشات، وفّر الربيع. العاصفة اغتالت الحمائم، اعتقلت 

الطيور، وزّجت بالورود خلف القضبان.
وقــّررت  يجري،  ما  شجبت  النجوم  مسموع،  بنحيب  القمر  نــاح 

الشمس مقاومة العاصفة، والبقاء في اعتصام. !

البعد الثالث

)إبداع 2-1( 
ف���ي واق����ع األم����ر ال ي��وج��د 
ت����ع����ري����ف م�����ح�����ّدد ج���ام���ع 
ل���م���ف���ه���وم اإلب������������داع، وق���د 
الباحثين  من  كثير  عّرفة 
حد  على  والعرب  األجانب 
مختلفة  ب��ت��ع��ري��ف��ات  س���واء 
تلتقي  أنها  غير  ومتباينة، 
ال��ع��ام لمفهوم  ف��ي اإلط���ار 
اإلب������داع، وه����ذا االخ��ت��الف 
ج��ع��ل ال��ب��ع��ض ي��ن��ظ��ر إل��ى 
اإلب��������داع ع���ل���ى أن�����ه ع��م��ل��ي��ة 
ملموس،  إن��ت��اج  أو  عقلية، 
مظهًرا  ُي��ع��ده  م��ن  ومنهم 
م����ن م���ظ���اه���ر ال��ش��خ��ص��ي��ة 

مرتبط بالبيئة.

الباحثين  أح��د  عّرفه  وق��د 
ال���ع���رب: )ع���ل���ى أن����ه ق���درة 
ال��������ف��������رد ع������ل������ى اإلن�������ت�������اج 
ق��در  ب��أك��ب��ر  يتميز  إن��ت��اًج��ا 
م����ن ال���ط���الق���ة ال���ف���ك���ري���ة، 
وال������م������رون������ة ال���ت���ل���ق���ائ���ي���ة، 
ف  واألص�����������ال�����������ة(. وع�����������َرّ
اإلب��داع��ي  التفكير  آخ���رون 
بقولهم: »هو نشاط عقلي 
توجهه  وه�����ادف،  م��رّك��ب 
رغ���ب���ة ق���وي���ة ف����ي ال��ب��ح��ث 
ال��ت��وص��ل  أو  ح����ل����ول،  ع����ن 
ل��م تكن  ن��وات��ج أصيلة  إل��ى 

معروفة سابًقا«.

وال�����خ�����ص�����ائ�����ص أس����اس����ي����ة 
ل��ل��ت��ف��ك��ي��ر اإلب�����داع�����ي ه��ي 
األص����ال����ة: وت��ع��ن��ي ال��ت��م��ي��ز 
ف�����ي ال���ت���ف���ك���ي���ر وال�����ن�����درة 
وال���ق���درة ع��ل��ى ال��ن��ف��اذ إل��ى 
والمألوف  المباشر  ما وراء 
م����ن األف�����ك�����ار. ال���ط���الق���ة: 
وه����ي ال����ق����درة ع��ل��ى إن��ت��اج 
أف�����ك�����ار ع�����دي�����دة ل��ف��ظ��ي��ة 
نهايتها  ل��م��ش��ك��ل��ة  وأدائ���ي���ة 
المرونة:  ومفتوحة.  ح��رة 
التغيير  على  ال��ق��درة  وه��ي 

لمجابهة المتغيرات.

ف��ل��و رج��ع��ن��ا ل��ح��ي��اة بعض 
ال���ُم���ب���دع���ي���ن وك���ي���ف ك���ان���وا 
ي��ت��م��ي��زون ب��ه��ذه ال��س��م��ات 
ال���ف���ك���ري���ة ال����ذي����ن س��ب��ح��وا 
ع���ك���س ال����ت����ي����ار وواج�����ه�����وا 
عليها  وت��غ��ل��ب��وا  ال��م��ع��وق��ات 
إل���ى أن وص��ل��وا إل���ى درج��ة 
كانوا  فقد  والتميز  اإلب���داع 
م���رن���ي���ن ول���دي���ه���م ط��الق��ه 
وأصالة، فقد كانوا مرنين 
ف����ي ت��ع��ام��ل��ه��م م����ع أف�����راد 
وم����ج����ت����م����ع����ات م���ت���غ���ي���رة 
أق���ن���ع���وا اآلخ���ري���ن  أن  إل����ى 
بأفكارهم، وكانوا أصيلين 
ف��ي ط��رح أف��ك��ار ل��م يسبق 
أح��د من قبل،  أن طرحها 
وك����ان����ت ل���دي���ه���م ال��ط��الق��ة 
أف��ك��ار متميزة  إي��ج��اد  ف��ي 
وك��ث��ي��رة ف��ي ف��ت��رة زمنية 
م��ح��دودة ون��راه��ا واضحه 
ف����ي ح���ي���اة ك����ل م����ن ب��ي��ل��ي 
ك��ري��س��ت��ال ال���ذي ف��ش��ل في 
ظهوره  م��ن  األول���ى  الليلة 
وب��وب ديالن  المسرح  على 
ال�����ذي ط����رد م���ن ال��م��س��رح 
وأل���ب���رت أي��ن��ش��ت��اي��ن ال��ع��ال��م 
ال�����ذي ال ي��ت��م��ت��ع ب��ال��ق��درة 
ع���ل���ى ال��ت��ف��ك��ي��ر ال��م��ن��ط��ق��ي 
الذي  ومايكل جيه فوكس 
ك�������ان غ����ي����ر م����ن����اس����ب ف��ي 
يقّدمها  ك��ان  ال��ت��ي  األدوار 
توبين  جونوبيرني  إل��ت��ون 
في  األخير  المركز  واحتل 
وك��ول  األغ��ان��ي،  مسابقات 
بورتر تقديره ضعيف في 
والترز  وباربرا  الموسيقي، 

ال تصلح للتلفاز.

مستشار نفسي 

يشخصه :
د. خالد حمد المهندي

الثالثاء 29 المحرم  1435 هـ - 3 ديسمبر 2013 م

@qtrlion

يعالجها: سعود علي

الفن الينضب قد قيل دعم 
لكن لمن نرضى فال تغضب
سقيا الغريب من نبع حرمنا ماءه
يــطــرب.!!! للحي زمــار وال 

إسماعيل العيسى
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