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                 كتب – أشرف مصطفى

لـــم تــتــعــرض الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي تــاريــخــهــا 
العقود  في  له  تتعرض  ما  بقدر  تحديات  إلــى 
المفتوحة  الــســمــاوات  ســاعــدت  األخــيــرة حيث 
لــلــبــث اإلعــــالمــــي وشــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت بــكــل ما 
تفرضه علينا من مصطلحات جديدة وكذلك 
التعليمية  الــمــؤســســات  مـــن  الــعــديــد  اهــتــمــام 
التأثير  فــي  األجنبية،  باللغات  التعلم  بانتهاج 
بــالــســلــب عــلــى لغتنا الــعــربــيــة، ولــعــل كــل هــذه 
األسباب مجتمعة هي التي تسببت في انحصار 
األم  اللسان  كونها  مع  العربية  بلغتنا  االهتمام 
ولغة ديننا، وعلى ذلك نناقش خالل هذا العدد 
إلــى أي مــدى وصــل هــذا الــتــردي باستعراض 
العربية في هذا اإلطار  اللغة  عدد من أساتذة 
التقصير في  إلــى أي مــدى وصــل  مع مناقشة 
تدعيم اللغة العربية لدى األجيال الناشئة من 
قبل المسؤولين عن هذا األمر، ودور المناهج 
التعليمية في بروز مشكلة ضعف اللغة العربية 
ذلك  مواجهة  وكيفية  الجديدة  األجــيــال  لــدى 
وتصويب المسار، من أجل إعادة اللغة العربية 

إلى الحياة وجعلها واقعا معاشا وذوقاً عاماً.

اللغة ثنائية 
فــي الــبــدايــة اســتــعــرض األكــاديــمــي والــلــغــوي 
المرزوقي  فــرج  اهلل  عبد  الدكتور  المتخصص 
اللغة  فــي  الطلبة  ضعف  ظــاهــرة  أســبــاب  تعدد 
العربية الفتاً إلى أن هناك من يرى أنها نتيجة 
انــتــشــار الــعــامــيــة فــي الــوطــن الــعــربــي، وهــنــاك 
الــمــدرســة  بــيــن  الــلــغــة  ثنائية  إلـــى  يرجعها  مــن 
والــبــيــت والــــشــــارع. ومـــن الــبــاحــثــيــن مـــن يــرى 
إنــمــا هو  الــعــربــيــة  الــلــغــة  الطلبة فــي  أن ضــعــف 
كما  الــمــدرســيــة،  المناهج  تصميم  ســوء  بسبب 
التشويق  عنصر  ينقصها  المدرسية  الكتب  أن 

واالرتـــــبـــــاط بـــواقـــع الــطــلــبــة 
وحـــيـــاتـــهـــم ومــتــطــلــبــاتــهــم، 
وتـــــأخـــــر أســــالــــيــــب تــقــويــم 
يقول  مــن  وهــنــاك  الطلبة، 
إنــــهــــا تــــعــــود إلـــــــى الــمــعــلــم 
تدريسه،  وطريقة  وتأهيله 
ومــنــهــم مـــن يــرجــعــهــا إلــى 
ـــــب نــــفــــســــه وعـــــــدم  ـــــطـــــال ال
إدراك  فــي  ورغــبــتــه  جديته 
المهارات األساسية في اللغة 
العربية، وهناك من يحمل 
المختلفة  ووسائله  اإلعــالم 
مــســؤولــيــة هــــذه الــظــاهــرة 
بعض  أن  كــمــا  الـــخـــطـــيـــرة. 
الضعف  الباحثين من يعزو 
فـــــي الــــلــــغــــة إلـــــــى الــمــشــهــد 
الــــثــــقــــافــــي الــــعــــربــــي حــيــث 
»الـــهـــبـــوط الــثــقــافــي الـــعـــام، 
وعـــدم وجـــود ارتــبــاط وثيق 

خاصة  الغنية  أو  الــرئــيــســة  التثقيف  بــمــصــادر 
الــمــواد الــمــقــروءة، هــذا بــاإلضــافــة إلــى أسباب 
أخرى مختلفة المحاور تتعلق بالحياة المادية 
الثقافي  والتذبذب  الفكري  وبالصراع  القائمة، 
ــنــقــالت  الـــــذي يــعــيــشــه الــمــجــتــمــع الـــعـــربـــي، وال
وبشكل  يشهدها«.  التي  الحضارية  والتغيرات 
إلى  العلمية  الــدراســات  بعض  سعت  فقد  أدق، 
العربية  اللغة  في  الطلبة  ضعف  أسباب  تلمس 
إلى أن مناهج تعليم  العام، مشيراً  التعليم  في 
الــلــغــة الــعــربــيــة أصــبــحــت فـــي قــفــص االتـــهـــام، 
المدرسية،  بالمناهج  االهتمام  أن  إلــى  ولفت 
وبمحتواها، وصناعتها، وتطويرها، وتأثيرها، 
وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الــفــرد والــمــجــتــمــع واألمـــة، 
أضحى سمة بارزة من سمات التحول والتطور 
المدرسية لم يكن  ومع أن االهتمام بالمناهج 
للتربويين  الــشــاغــل  الشغل  فهو  الــســاعــة،  ولــيــد 
والعاملين في ميدان المناهج وطرق التدريس 
منذ بداية التعليم الرسمي، إال أنه لم يبرز بمثل 
هذا الوضوح، أو على تلك المستويات، بمثل ما 
الساعة  األيــام، حتى أصبح حديث  نشهده هذه 

فعالً.
ويقول الدكتور عبداهلل فرج ال غرابة أن يكون 
النقد  من  نصيب  العربية  اللغة  تعليم  لمناهج 
والطالبات  الطلبة  ضعف  في  لدورها  واالتهام 
ولقصورها  العربية،  اللغة  ومهارات  فنون  في 
عــــن تــحــقــيــق األهــــــــداف الـــلـــغـــويـــة والـــتـــربـــويـــة 
والــوطــنــيــة الــتــي وضــعــت مـــن أجــلــهــا. ويتضح 
اللغة  في  الطلبة  أسباب ضعف  أنــه من ضمن 
العربية أن هناك ما يعود بصورة مباشرة إلى 
للمنهج  الواسع  بالمفهوم  العربية  اللغة  مناهج 
الــمــدرســي الــــذي يــشــمــل األهــــــداف، ومــحــتــوى 
وطرق  التعليمية،  والوسائل  المقررة،  الكتب 

واألنشطة  المتبعة،  التقويم  وطــرق  التدريس، 
غــيــر الــصــفــيــة، ويــضــيــف: مـــن مــنــطــلــق الــنــقــد 
فقد  العربية،  اللغة  تعليم  مناهج  إلــى  الموجه 
تعلو مطالبة  والتربويين  العلماء  أصــوات  بدأت 
لتلك  والتطوير  اإلصـــالح  مــن  شاملة  بعمليات 
التعامل  على  قادرين  أبناؤنا  ليصبح  المناهج، 
مع األسس الجديدة في هذا القرن التي تشتمل 
على مهارات اتصال وتواصل عالية، وأشار إلى 
العربية  اللغة  حماية  على  العمل  إطــار  في  أنــه 
والمسرح  والتعبير  بالخطابة  االهتمام  يجب 
اللغة  ممارسة  على  الطلبة  لتدريب  المدرسي 
تضمين  وضــرورة  العربية، 
الـــدراســـيـــة حفظ  الــمــنــاهــج 
الكريم  الــقــرآن  أجــــزاء مــن 
وقـــصـــائـــد الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي 
الــدراســة  بمراحل  الرصينة 
اعتماد  وأهمية  المختلفة، 
وعّد  الشفاهية  االمتحانات 

صحة اللسان وسالمته.

أكثرها قوة
أمــــا الـــدكـــتـــــــورة فـــــاطــمـــــة 
على  فأكدت  الهيــل  عبداللـه 
أننا  يعتقدون  الكثيرين  أن 
الخطر  عــن  نتحدث  حينما 
تتعرض  ــتــي  ال الــمــشــكــلــة  أو 
أو  نبالغ  العربية،  اللغة  لها 
ـــنـــا خــــــارج إطــــــار الـــزمـــان  أن
الهيل  وتساءلت  والحضارة، 
هــل الــحــضــارة ســابــقــة على 
اللغة أم أن اللغة هي األسبق، 
أو أن نتاج أي حضارة يستلزم هذا الوعاء الذي 
يعبر عنها ويحتويها ويتطور بتطورها؟ وأكدت 
عــلــى أن مــثــل هـــذا الــتــســاؤل يــجــعــل مــنــا أمــنــاء 
تألقها  الحرص على  لغتنا وحريصين كل  على 
من  العربية  لغتنا  أن  إلــى  مشيرة  وتــجــددهــا، 
أكثر اللغات قوًة وجماالً في العالم، حيث تعجز 
الواحدة بأكثر  أي لغة أمامها بأن تأتي للكلمة 
من مئة مصطلح، أو أن يأتي المصطلح الواحد 
فاطمة  الدكتورة  وتــرى  تعبير.  مئة  بأكثر من 
أنه ليس الجيل الجديد هو فقط المسؤول عن 
من  جملة  هي  بل  لغتنا،  تواجه  التي  المخاطر 
الظروف واألسباب، الفتة إلى أن اللغة العربية 
أوالً  أبنائها  ِقبَل  تتعرض لحرب ضــروس من 
ِقــبَــل أصــحــاب دعـــوات التخلي عــن اللغة  ومــن 
اإلعــراب  ونبذ  العامية  اللغة  واعتماد  العربية 

وترك الحرف العربي واستخدام الالتيني. 
إقصاء  بها  ابتلينا  التي  المشاكل  ومــن 

التعليم األساسي  العربية عن  اللغة 
والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي فــــي الـــبـــالد 

العربية، فهذا اإلقصاء سوف 
يساهم في قوقعة العرب 

وإبعاد لغتهم عن العلم، 
إلــــــــى أن  وأشـــــــــــــارت 

اللغة  على  الهجمة 
ومجمل  العربية، 

الــــــــــــــــظــــــــــــــــروف 
ــــــة  ــــــاســــــي ــــــســــــي ال
الـــمـــحـــيـــطـــة بــنــا 
والـــــتـــــي تــســعــى 
لـــــــلـــــــحـــــــد مــــن 
ــلــغــة  انــــتــــشــــار ال

العربية ليست مصادفة، وإنما هي نتاج مخطط 
مسبق يستهدف حضارتنا ولغتنا وديننا وتراثنا، 
مضيفة أن الحرب ضد اللغة أخطر بكثير من 
الحرب السياسية أو العسكرية ألنها حرب ضد 
الهوية، ومع أن لغتنا العربية تأتي في المرتبة 
الرابعة أو الخامسة في تصنيف اللغات العالمية 
المتكلمين بها، إال أننا مقصرون  بحسب عدد 
فــي حقها خــاصــة فــي االصــطــالح لــكــل مــا هو 
جديد برغم أن العربية هي األكثر قدرة على 
بكثير  الثقافية أخطر  العولمة  فإن   . االشتقاق 
وأشــارت  واالقتصادية،  السياسية  العولمة  من 
ٍَّة ، أَنّ الوسائل اإلعالمية  إلى أن ما زاد الطيِن بَل
اللهجات  تستخدم  بــدأت  والمسموعة  المرئية 
الــمــحــلــيــة وبـــــدأت تــســتــخــدم اإلســـفـــاف وعـــدم 
قد  تحمله من دالالت  وقــد  المشاهد  احــتــرام 
محتواها  عكس  إلى  اإلعالمية  بالرسالة  تؤدي 
أو هــدفــهــا .. وقـــالـــت: إنــنــي أشـــد عــلــى أيـــدي 
أصحاب القنوات الفضائية العربية إلى ضرورة 
من  المدخلة  األجنبية  واأللــفــاظ  العامية  إلغاء 
باحترافية  العربية  اللغة  واســتــخــدام  التلفاز، 
وبتمكن بحيث تؤدي إلى استخدام لغة عربية 
بسيطة ومفهومة. وأضافت من المشاكل التي 
ابتلينا بها أن العديد من مدرسي اللغة العربية 
ال يجيدون وال يستطيعون تدريس اللغة العربية 
ما  الدراسية  مادتهم  تمكنهم من  بسبب عدم 
يؤدي إلى عدم قدرتهم على توصيل المعلومة 
المتعلمين، فمثالً  بالشكل الصحيح إلى أذهان 
يعانيها  التي  والمشكالت  النحو  تعليم  أسلوب 
النحو، فهم يهمهم الخوض  األطفال في تعلم 
فـــي قـــواعـــد وفــلــســفــة الــنــحــو وتــوثــيــق الــقــواعــد 
وإســنــادهــا .. وأكـــدت أنــه مــن المهم أن يتعلم 
الطفل اللغة العربية الفصيحة وأن تكون هذه 
من  الطفل  مــع  للحوار  المستخدمة  هــي  اللغة 
ِقبَل األهل والمدرسة بدالً من العامية، منوهة 
روعــة وجمال  نفسه سيكتشف  الطفل  أن  إلــى 
هذه الفصحى إذا ما قدمناها له بشتى الطرق 
الــجــمــيــلــة والــمــشــوقــة وبــأســلــوب ســهــل ومــرن 
وبعيدًة كل البُعد عن التعقيدات، ورأت الدكتور 
العربية  للغتنا  السليم  لالستخدام  أنــه  فاطمة 
يجب أن نعززها عبر حملة من التدابير منها: 

إقامة دورات توعية خاصة لألبوين بحيث 
يــنــصــُبّ االهــتــمــام بها 

تعليم  عــلــى 

أطفالهم  إكــســاب  فــي  المثلى  الــطــرق  األبــويــن 
الفصحى،  من  والقريبة  المثلى  العربية  اللغة 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز دور مــجــالــس أولـــيـــاء 
الــمــدرســة  لــتــعــاون  والمعلمين  الــتــالمــيــذ  أمـــور 
األطــفــال  بمنشورات  العناية  وكــذلــك  والــبــيــت، 
الـــتـــي تـــوضـــع بــيــن يـــديـــهـــم، فـــضـــاًل عـــن قــيــام 
مؤسسات وحكومات المجتمع المدني بمراقبة 
الالفتات وأسماء المحالت التجارية وإعالناتها 
من  واالستفادة  التجارية،  العالمات  ومراقبة 
األسرة  بين  التكامل  تعزيز  في  العبادة  أماكن 
والمدرسة والمجتمع لبناء لغة سليمة للطفل، 
واصـــطـــحـــاب األطــــفــــال إلــــى خــطــبــة الــجــمــعــة، 
الدينية،  والـــدروس  الــقــرآن،  تحفيظ  ومعاهد 
والمسموعة  المرئية  األطفال  برامج  ومتابعة 

باللغة العربية.

اللغة األم
وأكــــدت الــدكــتــورة بــدريــة مــبــارك الــعــمــاري 
التربية  كلية  التربوية  العلوم  بقسم  األســتــاذة 
بــجــامــعــة قــطــر عــلــى أن جــمــيــع الــمــجــتــمــعــات 
اإلنسانية عبر العصور المختلفة قد اتفقت على 
السبيل  ألنها  األم  اللغة  على  المحافظة  أهمية 
الوحيد لضمان بقاء واستمرار الثقافة الخاصة 
بــكــل أمــــة. مــؤكــدة ضــــرورة الــتــدريــس باللغة 
التي  الــعــالــم  دول  جميع  أن  خــاصــة  الــعــربــيــة، 
القومية،  األصلية  بلغتها  تتعلم  بهويتها،  تعتز 
وقالت: الحظنا أن العديد من المدارس خالل 
السنوات الماضية قد وجهت اهتمامها وبشكل 
لتدريس  االنجليزية  اللغة  باعتماد  فيه  مبالغ 
مــواد  وبخاصة  المناهج  فــي  األســاســيــة  الــمــواد 
الــعــلــوم والــريــاضــيــات والــحــاســب اآللــــي. وهــذا 
أن  منها  كثيرة  استفهام  عالمات  أثــار  التوجه 
التعليمي قد تخلى عن التدريس باللغة  النظام 
العربية، وقد ترتب على هذا أن أصبحت اللغة 
لغة  لألبناء  الفكري  الوعاء  تمثل  وهي  العربية 
ثانية للتعليم، ما أضعف االعتزاز لدى الناشئة 
العربية وبالتالي يضعف ذلك اإلحساس  باللغة 
العربية  أمتهم  وتاريخ  لثقافة  لديهم  باالنتماء 
وأمـــجـــادهـــا وثــقــافــتــهــا وقـــضـــايـــاهـــا الــقــومــيــة 
واإلسالمية. وقالت: قد نختلف فيما بيننا من 
حيث تحديد األولــويــات أو درجــة األهمية في 
مشكلة ضعف اللغة العربية، 
ــــك يــرجــع  وذل
إلــــــى 

اللغة مسألة  البعض يرى أن االختالف في  أن 
العربية  اللغة  فــإن  األمــر  حقيقة  لكن  ثانوية، 
األخــرى  اإلنسانية  اللغات  مــن  كغيرها  ليست 
ألنها ليست مجرد أداة للتواصل، وال هي وعاء 
نسيج  العربية هي  اللغة  إن  وللثقافة،  للمعاني 
بالتفكير  الخاصة  العقلية  القدرات  يوجه  إلهي 
وهي  المسلم،  اإلنــســان  شخصية  فــي  والــتــأمــل 
مـــصـــدر مــــن مــــصــــادر الــــوعــــي، وهـــــي أخــطــر 
وأهـــم الــعــوامــل فــي تشكيل هــويــة األمـــة. وعن 
وإعادتها  العربية  اللغة  إحياء  كيفية  في  رأيها 
لــلــحــيــاة قـــالـــت الـــدكـــتـــورة بـــدريـــة إن حــاجــتــنــا 

الـــيـــوم إلــــى تــجــديــد نــظــامــنــا 
واكتساب  التعليمي،  التربوي 
الـــمـــعـــرفـــة وتـــطـــويـــرهـــا فــي 
مـــــدارســـــنـــــا، يـــتـــنـــاغـــم مــن 
مــع حاجتنا  األهــمــيــة  حــيــث 
على  المحافظة  في  الدائمة 
الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، والــــتــــي ال 
ما  إذا  عنها  االستغناء  يمكن 
الــنــجــاح فــي ممارسة  أردنــــا 
واكـــتـــســـاب مــــهــــارات إتــقــان 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــمـــتـــغـــيـــرات 
العالمية على كافة األصعدة، 
مــــؤكــــدة عـــلـــى أنـــنـــا بــحــاجــة 
لـــلـــتـــفـــاعـــل والــــتــــكــــامــــل مــع 
كذوات  ولكن  العالم  شعوب 
فـــاعـــلـــة مــســتــقــلــة، وأكـــــدت 
عــلــى قــنــاعــتــهــا الـــتـــامـــة بــأن 
والكتاب  المواطنين  غالبية 
مــن  أن  تــــمــــامــــاً  يــــــدركــــــون 

واجــبــهــم مــعــرفــة مــقــومــات األمــــة اإلســالمــيــة 
من  والحاضر،  الماضي  في  بتفاعالتها  العامة 
دين، ولغة، وتاريخ، وحضارة، وقيم وأهداف 
التحديات  بمعرفة  معنيون  وأنهم   ، مشتركة 
المعاصرة التي تواجه مقومات األمة اإلسالمية 
تماما  اإلســالمــي، ويــدركــون  الــديــن  ومقومات 
القيم،  في  الشمولي  اإلســالم  بمنهاج  العلم  أن 
ـــراث اإلنــســانــي،  ـــت والـــنـــظـــم، والـــفـــكـــر، ونـــقـــد ال
واستخالص ما به من عبر فيه أساس استقرار 
المجتمعات اإلسالمية، وأضافت: كذلك أعرف 
حق المعرفة أن اللغة العربية ال تزال محتفظة 
بمكانتها الروحية في نفوس القطريين لكونها 
أساس العلم بالمعرفة األثيرة للنفس المسلمة، 
إْذ بها تتم الصلة في قراءة القرآن الكريم بين 
اإلنسان المسلم وربه عقالً وقلباً وفكراً، وبها 
يــصــل الــمــســلــم بــيــن مــاضــيــه وحــاضــره 
ــه، وبـــهـــا يــتــعــلــم تـــاريـــخ  ــل ــقــب ومــســت
وحــضــارة األمـــة اإلســالمــيــة في 
كـــل عــصــر مـــن عــصــورهــا، 
ومـــــن خـــاللـــهـــا يــتــمــســك 
بــــالــــمــــوروث الــشــعــبــي 
اإلنــــســــانــــي مـــاضـــيـــاً 
وحاضراً، لذا كان 
حــــــرص اآلبــــــاء 
المجتمع  فـــي 
الـــــــقـــــــطـــــــري 
تربية  عــلــى 
ـــــــــــاء  ـــــــــــن األب
بـــــحـــــســـــب 
المضمون 
ـــثـــقـــافـــي  ال

ثقافتهم  في  العربية  باللغة  وتغنوا  اإلسالمي، 
وأسسوا  الشعرية،  قصائدهم  وفي  اإلسالمية 
ثــقــافــة مــحــلــيــة ضــمــن الــثــقــافــة اإلســـالمـــيـــة، 
وحرصوا على التمسك بثوابت الدين اإلسالمي 
والتقاليد  النبوية،  والسنة  الكريم  القرآن  في 
اإلســـالمـــيـــة الــعــريــقــة، وحـــســـن الــــجــــوار، تلك 
الثوابت هي موضع تقدير واعتزاز في الثقافة 
أوالً  ذلك  في  والفضل  للقطريين  المجتمعية 
وأخــيــراً يــرجــع إلــى مــن تمسك وحــافــظ على 

اللغة العربية.

االهتمام انحسار 
من جانبه أوضح الدكتور عبد اهلل الكبيسي 
أستاذ أصول التربية بجامعة قطر أن العنوان 
الذي اختارته جريدة ] هو عنوان يفصح 
العربية  الــلــغــة  بمشكلة  اإلحـــســـاس  عــمــق  عــن 
فــي واقــعــنــا االجــتــمــاعــي الــيــومــي بــالــرغــم من 
بداية حديثه  وفــي  قبل.  ما كتب عنه من  كل 
لمرحلة  بعد  وصلنا  نكون  أال  الكبيسي  تمنى 
المستوى  العربية على  انحسار االهتمام باللغة 
المجتمعي وأن كانت بوادر هذا االنحسار تبدو 
واضحة بين معظم شبابنا اليوم، ممن هم ما 
زالوا في مرحلة اإلعداد والتكوين في مدارسنا، 
وعن األسباب التي تتفاعل لخلق هذه المشكلة 
أوضح أنها كثيرة، ومنها ما يتعلق باتجاه كثير 
مــن األســـر بتشجيع أطــفــالــهــم عــلــى االهــتــمــام 
باللغة اإلنجليزية على حساب اللغة العربية وهو 
اتجاه خطأ ألنه يغرس في أذهان األطفال منذ 
القراءة والكتابة  نعومة أظفارهم العزوف عن 
إلى أن ما يشاهده أبناؤنا  باللغة العربية، الفتاً 
الــتــعــامــل فــي األســــواق والمجمعات  الــيــوم مــن 
التجارية بلغة غير لغتهم العربية يخلق لديهم 
مفاهيم مشوهة حول لغتهم األم، ويضاف إلى 
تأثيره  لــه  ذلــك عامل آخــر 
أيضا على سالمة استخدام 
الــلــغــة الــعــربــيــة وهـــو ظهور 
لـــغـــة عـــربـــيـــة رمــــزيــــة بــيــن 
يستخدمون  عندما  الشباب 
االجتماعي  التواصل  أجهزة 
الــحــديــثــة، وأشــــــار إلــــى أن 
هـــــنـــــاك آفـــــــة أخـــــــــرى لــهــا 
ـــمـــبـــاشـــر عــلــى  ـــيـــرهـــا ال ـــأث ت
ســـــالمـــــة الــــلــــغــــة الـــعـــربـــيـــة 
فــــي مـــنـــازلـــنـــا وهـــــي كــثــرة 
يتولين  الــالتــي  الــخــادمــات 
نعومة  منذ  أطفالنا  تربية 
أظـــفـــارهـــم. بــاإلضــافــة لما 
يـــعـــتـــقـــده بـــعـــض مــتــخــذي 
تــوظــيــف  أن  مــــن  الـــــقـــــرار 
الــعــنــصــر الـــلـــغـــوي األجــنــبــي 
اإلنجليزية  اللغة  وبخاصة 
الــمــنــاشــط االقــتــصــاديــة والخدمية  فــي شـــؤون 
والــتــعــلــيــمــيــة، ســـيـــســـاعـــد الـــــدولـــــة عـــلـــى كــســر 
الــمــســافــات لـــلـــدخـــول فـــي مــضــمــار الــحــضــارة 
في  وأنــهــا  التكنولوجية  ومضامينها  الــغــربــيــة 
الــوقــت ســتــحــافــظ عــلــى هــويــة المجتمع  نــفــس 
وثقافته القومية، وأكد أن هذا الرأي الواهم له 
نتائجه الخطيرة، ليس على مكانة اللغة العربية 
فقط بل على الهوية الثقافية بكل مكوناتها ألن 
بقوة  يضغط  اليوم  نعيشه  الــذي  العولمة  عصر 
على ثقافة الشعوب ومجتمعاتها الهشة ليجعلها 
ألن  والمعنى،  الــفــائــدة  عديمة  الــزمــن  بــمــرور 
ولغة  وتقاليد  عـــادات  مــن  الثقافية  المكونات 
إذا اصطرعت مع غيرها من  اجتماعية  ونظم 
دائما تكون في  النتيجة  المؤثرة فإن  الثقافات 
صالح األقوى على المدى البعيد. ولفت الكبيسي 
الــمــواد،  لجميع  العربية  باللغة  التعليم  أن  إلــى 
فضال عن كونه من الثوابت األساسية للمجتمع، 
فــإنــه ســيــســهــم بــشــكــل فــعــال فـــي ســرعــة فهم 
الدراسية  الــمــواد  لمتطلبات  والطلبة  التالميذ 
العربية  اللغة  ألن  محتواها،  وأدراك  األخــرى 
األخــرى.  المواد  تعليم  بتفاعلها مع  ثــراء  تــزداد 
اللغات  مــن  كغيرها  العربية  اللغة  إلــى  مشيراً 
تطوير  إلى  المختصين  دائما من  تحتاج  الحية 
مصطلحاتها لتستوعب العلوم والتكنولوجيا التي 
المعلومات  لثورة  نتيجة  هائلة  بسرعة  تتطور 
العربية  اللغة  مجامع  بها  تقوم  المهمة  وهــذه 
وحــركــة الــتــرجــمــة فــي الــعــالــم الــعــربــي، علماً 
مــن خالل  ثــراء ونــمــواً  تـــزداد  العربية  اللغة  أن 
الحرص على التعامل بها في مختلف النشاطات 
من  وغيرها  وثقافة  وفــن  علم  مــن  الحياتية 

فنون الحياة العصرية.
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ثنائية اللهجة بين المدرسة والشارع تهدد اللغة العربية

الفصـحـى تصـارع طـغـيان العـامـية

تشخيص الـداء وأساليب العـالج بين حاضرها ومستقبلها

د. الكبيسي:
اللغة الرمزية في 
األجهزة الحديثة 
يؤثر على العربية

د. بدرية العماري:
الحفاظ على اللغة 
األم هو الضمان 

لبقاء ثقافة األمة

نوادر الشعوب

شــهــدت مــديــنــة عــثــمــانــيــة جــنــوبــي تــركــيــا حـــدثـــاً فـــريـــداً من 
مالي  تقديم دعم  الحكومة  برفض  تنديد  نوعه، ففي عملية 
لمنتجي الفول السوداني قام حشد من المزارعين مع عوائلهم 
األتــراك  لــدى  والمعروف  السوداني  للفول  رمزية  جنازة  بتشييع 
المدينة  تجارة  غرفة  رئيس  ارتــدى  التشييع  وقبيل  بـ«الفستق«، 
الجبة والعمامة وشارك بين نحيب النساء في جنازة رمزية وضع 
عبارة  عليها  وكتب  السوداني«  »الفول  من  مصنوعة  قالئد  فوقها 

لبقائه وحيداً دون دعم«. »مات 

ڈ  ڈ   



بن  فيصل  الشيخ  متحف  ويعد 
أحد  السامرية  مزرعة  في  قاسم 
والسياحية  الثقافية  المعالم  أهــم 
لــيــس فــقــط فـــي قــطــر وإنـــمـــا في 
إن مقتنياته  المنطقة ككل، حيث 
تــعــد أضـــخـــم مــجــمــوعــة مــمــلــوكــة 
لشخص واحد في الشرق األوسط 
لما به من مجموعة تضم نفائس 
الــفــن اإلســـالمـــي، وتـــاريـــخ قــطــر، 
والــمــركــبــات الــقــديــمــة، والــعــمــالت 
تتزايد  مجموعة  وهــي  المعدنية، 
بــاالســتــحــواذ  شغفه  بفضل  يــومــًيــا 
عـــلـــى مـــزيـــد مــــن الـــقـــطـــع الــفــنــيــة 
الـــجـــديـــدة لــعــرضــهــا لـــتـــكـــون فــي 

متناول المجتمع والناس.
ــــــحــــــوار نــــحــــاول  وفـــــــي هـــــــذا ال
الذي  الشخص  من  أكثر  االقتراب 
كــــــّرس نــفــســه مــــن أجـــــل تــطــويــر 
مفهوم الفن لدى الشعب القطري 
بحفاظه على تراثه، والعودة معه 
لــنــنــاقــش مسيرته  الــمــاضــي،  إلـــى 
الطويلة في هذا المجال الذي يؤثر 
الثقافي  الــواقــع  عــلــى  كبير  بشكل 
والحضاري في قطر. وفي الموعد 
الـــمـــحـــدد اســتــقــبــلــتــنــا الــســكــرتــيــرة 
بأحد  مكتبه  في  بالشيخ  الخاصة 

الشهيرة  الفنادق 
بــــــــــالــــــــــدوحــــــــــة، 
ودخـــلـــنـــا لــنــجــده 
متواضًعا  شخًصا 
ـــــــــــــــــــى أبــــــــعــــــــد  إل
مــــــــدى، تــتــنــاثــر 
عــــــلــــــى مـــكـــتـــبـــه 
الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 
ـــمـــخـــطـــوطـــات  ال
ق  ا ر و أل ا و
الهامة  الــقــديــمــة 
جًدا، والتي تتنوع 
مــا بين جـــوازات 
ســـــفـــــر قـــديـــمـــة 
ثــبــوتــيــه  وأوراق 
ـــــن،  ـــــي ـــــقـــــطـــــري ل

ومـــــراســـــالت لـــشـــركـــة شــــل يــعــود 
من  الخمسينيات  ألوائــل  تاريخها 

القرن الماضي.
وبـــعـــد أن جــلــســنــا فــــي مــكــتــبــه 
بــدأ بالحديث عن  األنــيــق والــواســع 
هـــوايـــاتـــه وكـــيـــف بـــــدأ شــغــفــه فــي 
والتحف،  الفنية  المقتنيات  جمع 
الهوايات تظهر لدى  حيث أكد أن 
وبعضها  مبكر،  وقت  منذ  الطفل 
كانت  وقــد  الكبر،  يظل معه حتى 
مثل  كطفل  الــهــوايــات  بعض  لــدي 
جمع الطوابع لفترة معينة، وجمع 
تنامت هوايات  الكبريت، ثم  علب 
والسفر وجمع  الصيد  مثل  أخــرى 
وهي  والتحف،  الفنية  المقتنيات 
الهواية التي ظلت معي حتى اآلن، 
خفت  الصيد  هــوايــة  أن  حين  فــي 

قــلــيــال مـــع تــغــيــر األوضـــــــاع، ففي 
رحــالت صيد  في  ذهبنا  الماضي 
إلـــى الــجــزائــر والــمــغــرب ومــصــر 
والــــســــودان وســــوريــــا والـــصـــومـــال 
والــســعــوديــة والــيــمــن، وأذكـــر أني 
جــلــبــت خــمــســة أنــــــواع مـــن الــمــهــا 
الــوضــيــحــي، وذهــبــنــا لــلــصــيــد في 
بــاكــســتــان وإيــــــــران، لــكــن هــوايــة 
الصيد خفت اآلن، في حين هواية 
مثل جمع التحف والكتب ما زالت 

موجودة معي.

الصيد قديما
وعند سؤاله عن طبيعة الصيد 
قديًما وما إذا كانت هناك فروق 
الصيد قديًما واآلن،  بين رحالت 
ـــســـؤال انــتــظــر  ـــل وبــــعــــد ســـمـــاعـــه ل
بـــالـــذاكـــرة  ـــعـــود  ي -وكأنه  ــيــال  قــل
هــذا  نــعــم  لــيــقــول:  الماضي-  إلـــى 
حــقــيــقــي، وقـــــد صـــدنـــا وقــنــصــنــا 
فــي كــل مــكــان، بــل إنــه فــي بعض 
األحيان كان من الممكن الترتيب 
شــراء  بعد  خصيًصا  صيد  لرحلة 
طير معين أو اقتناء صقر مميز، 
يــغــيــر  فــصــقــر واحــــــد يــمــكــن أن 
الصيد  الــرحــلــة، وهـــوايـــة  وجــهــة 

قلبي،  إلــى  األقـــرب  هــي  بالصقور 
حيث إنها هواية 
لـــــــــدى الـــــعـــــرب 
مـــــنـــــذ زمـــــــــان، 
وقـــــد بـــقـــت فــي 
شــبــه الــجــزيــرة 
الـــعـــربـــيـــة مــنــذ 
ـــــــقـــــــدم حـــتـــى  ال
إنــهــا  بــــل  اآلن، 
قـــــــوة  زادت 
وأصـــبـــح هــنــاك 
مـــــــســـــــابـــــــقـــــــات 
خــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــة 
بــــــــــهــــــــــا، فــــهــــي 
هـــــوايـــــة لــيــســت 

بالبسيطة.
ـــــــدمـــــــا  وعـــــــن
سألته عن السبب في أنه قلل من 
ممارسته لهذه الهواية، أوضح أن 
هناك بعض التعقيدات التي شابت 
رحــــــالت الـــصـــيـــد، حـــيـــث ظــهــرت 
الـــحـــدود بــيــن الـــــدول والــمــنــاطــق، 
وتغيرت األوضــاع بحيث أصبحت 
تتطلب تراخيص وأوراًقــا عديدة، 
تــغــيــرت،  الــــنــــاس  كـــمـــا أن حـــيـــاة 
ومشاغل الحياة أبعدتني قليال عن 
الــهــوايــة، فكنا في  مــمــارســة هـــذه 
الماضي نذهب للصيد ثالث مرات 
فــي السنة، كــل مــرة تمتد مــا بين 
عشرة أيــام إلــى شهر وقــد تستمر 
لــمــدة شــهــر ونــصــف الــشــهــر، أمــا 
اآلن فليس هناك من يستطيع أن 
يترك أعماله ومشاغله لمدة شهر 

الصيد،  أويزيد من أجل ممارسة 
الماضي كل من حولك  وكــان في 
نوع  هناك  يجعل  مــا  صقره  لديه 
مسابقات،  بإقامة  المنافسة  مــن 
أن  الصعب  مــن  فأصبح  اآلن  أمــا 
وأن  بنفسي  الهواية  هــذه  أمـــارس 

أنافس نفسي.

السيوف والخناجر
وهنا انتقلنا للحديث عن شغفه 
قطعة  أول  عن  فسألته  األساسي، 
اقتناها.... متى ؟ ولماذا؟ فأكد أنه 
معينة،  قطعة  تحديد  يستطيع  ال 
تطّورت  لك-  قلت  -كما  فالهواية 
بعضها  واستمر  الصغر  منذ  لــدي 
مــعــي، كــمــا أن والــــدي كـــان يحب 
اقتناء السيوف والخناجر والسجاد، 
المناسبات واألعياد دائما ما  وفي 
الــنــادرة  الــســيــوف  اقــتــنــاء  كنا نحب 
والــمــمــيــزة، وهـــو مـــا أخـــذتـــه من 
الـــوالـــد فـــي حـــب اقــتــنــاء األســلــحــة 
السيف والخنجر، إضافة  خاصة 

إلى السجاد.
لكن  مستفسًرا:  فاستوقفته 
تتميز  أليس هناك من قطعة 
زالـــت عالقة  عــن غيرها ومــا 
فـــي الـــذهـــن؟ فـــأشـــار إلـــى أن 
تـــلـــك الـــقـــطـــع والــمــقــتــنــيــات 
ـــخـــاصـــة بـــأهـــلـــي وبـــلـــدي  ال
واألشـــيـــاء الــتــي لــهــا عالقة 
بــقــطــر، وتــلــك الــمــمــلــوكــة 
لــــشــــخــــصــــيــــات قـــطـــريـــة 
عاشت في الماضي، هذه 
المقتنيات  من  النوعية 

هي األقرب إلى قلبي.

وســألــت »]«: هــل هناك 
شخص آخر في عائلتك كان يحب 

هذه الهواية؟
أوالدي  هلل  الـــحـــمـــد   : فــــقــــال 
جــمــيــعــهــم يـــحـــبـــون جـــمـــع الــقــطــع 
والـــمـــقـــتـــنـــيـــات والـــتـــحـــف، بــــل إن 
بــعــضــهــم أصــبــح أفــضــل مــنــي في 
ذلــــــك، وهـــنـــا أوضــــــح أن مــعــظــم 
الـــعـــائـــالت الــقــطــريــة تـــهـــوى جمع 
إال  الـــنـــادرة،  والمقتنيات  الــتــحــف 
أن هناك من يخجل  المشكلة  أن 
من  عليها  يخشى  أو  عرضها  من 
لها  وانتمائهم  التلف،  أو  السرقة 
يــجــعــل مــــن الـــصـــعـــب عــلــيــهــم أن 
يــعــرضــوهــا عــلــى الـــعـــامـــة، وعــلــى 
المستوى الشخصي بعد أن كثرت 
المقتنيات 

إقامة  فــّكــرت فــي  لــدي،  والتحف 
التثقيف  فــي  للمساهمة  مــتــحــف 
وإتاحة الفرصة للجمهور لإلطالع 
عــلــى هـــذه الــمــقــتــنــيــات واألعـــمـــال 
فبالرغم من  والــفــريــدة،  الــنــادرة 
إال  بــهــا،  الكبير  وشغفي  لها  حبي 
هــذه  لــكــل  طــعــم  ال  أن  أرى  أنــــي 
المقتنيات إذا لم تعرض للجمهور 
والحديث  حولها  النقاشات  إلثــراء 
وحكايتها،  قطعة  كل  تاريخ  حول 
بالفعل من خالل  وهو ما يحدث 
زيارات متواصلة للعديد من األخوة 
أنحاء  كافة  واألجــانــب من  العرب 
الــعــالــم، ودائــمــا مــا تأتينا زيـــارات 
ثقافة  ذوي  أنــــاس  مــن  للمتحف 
عميقة،  معرفية  وخلفيات  عالية 
ومــن  منهم  أستفيد  يجعلني  مــا 
آرائهم ومناقشاتهم حول ما هو 
معروض.

القطعة األغلى
سؤاله  علينا  يفت  لــم  وبالطبع 
عــن أغــلــى قــطــعــة أقــتــنــاهــا، لكنه 
السؤال  أن  أعتقد  مبتسما:  أجــاب 
األفـــضـــل هـــو كـــم تـــســـوى الــقــطــعــة 
لــديــك، ألنــي لــم أقــل لــك أرقــاًمــا، 
فــدائــمــا مــا يــكــون لــدي قطع فنية 
أن  الــســوق يمكن  فــي  أعرضها  لــو 
اآلالف،  مـــئـــات  أســـعـــارهـــا  تـــفـــوق 
ولــكــن رًدا عــلــى ســؤالــك فـــإن كل 
الــقــطــع أكــبــرهــا وأصــغــرهــا غالية 
عندي، إال أني دائما ما أخشى على 
القطع النادرة من التلف أو العبث 
بــهــا، ألنــهــا بحكم نــدرتــهــا لــم يعد 
مكان  أي  في  لها  المثيل  مــوجــودا 
لدي ثالث  العالم، فمثال  آخر في 
أو أربع سجاجيد من أندر السجاد 
الــمــوجــود فــي الــعــالــم، لــهــا تــاريــخ 
مــشــهــورة،  شخصيات  وامتلكتها 
تُقدر  أشياء ال  وهــي 

بــثــمــن بــالــنــســبــة لــــي، فــالــشــخــص 
يكون  شيئاً  ويــهــوى  يحب  عندما 
الناحية  من  تقييمه  الصعب  من 
المادية، فهناك مثال قطع يمكن 
الــثــمــن، لكن  أن تــكــون رخــيــصــة 
عـــنـــدمـــا تــــأتــــي عــــنــــدي وتـــعـــرض 
أضعاف  أضعاف  تكون  بالمتحف 
يكون  أن  الممكن  فمن  قيمتها، 
غــيــر مهتم  مــالــكــهــا  أو  صــاحــبــهــا 

بهذه الهواية أو ال يقدرها.

التحف والتراث 
اإلنساني

آخــر تحدثنا عن  وفــي مــحــور 
التحف  اقــتــنــاء  يلعبه  الـــذي  الـــدور 
الحفاظ على  اآلثـــار فــي  وعـــرض 
الوطنية،  التراث اإلنساني والهوية 
شيء  أي  أن  الشيخ  أوضـــح  حيث 
شيء  من  هناك  وليس  تأثير،  له 
بـــــدون تــأثــيــر فـــي الــمــجــتــمــعــات، 
أو  أو مــؤســســة  فــنــدًقــا  بنيت  فــلــو 
متحًفا  أو  مــســتــشــفــى  أو  ــا  جــامــًع
تــأثــيــر، لكن  لــذلــك  يــكــون  فحتما 
تستفيد  مختلفة  شــرائــح  هــنــاك 
الـــمـــســـاهـــمـــات،  بـــهـــذه  تـــتـــأثـــر  أو 
الــمــدرســة  مــن  يستفيد  فالتلميذ 
والمريض من المستشفى والسائح 

مـــــــن الـــــفـــــنـــــدق، 
كذلك  والمتحف 
يـــأتـــيـــه الـــمـــواطـــن 
والهاوي  والسائح 
ـــمـــحـــب، وكـــل  وال
ــــــاء  هــــــــــذه األشــــــي
ـــــــمـــــــعـــــــة  مـــــــجـــــــت
رقي  فــي  تساهم 
الــمــجــتــمــع، ورفــع 
الــــــــــوعــــــــــي لـــــــدى 

أفراده.
ــــــمــــــراًرا  واســــــت
فـــــــــي الـــــمـــــحـــــور 
ـــــــــــه تـــوجـــهـــنـــا  ذات
بـــــــــســـــــــؤال حــــــول 

الــحــفــاظ  الـــهـــوايـــة فـــي  دور هــــذه 
عــلــى الـــتـــراث اإلنــســانــي فــي وقتنا 
الــــراهــــن، فـــقـــال: الــمــتــحــف لـــّدي 
جــعــل الــعــديــد مــن الــنــاس تنتبه 
وتحاول  بمقتنياتها،  وتحتفظ 
العديد  فلدي  المزيد،  تقتني  أن 
الـــذيـــن تخصصوا  األصـــدقـــاء  مـــن 
فـــي مـــجـــاالت عــــدة مــهــمــة، وأنـــا 
في  متخصًصا  كــنــت  بــدايــتــي  فــي 
مـــــجـــــاالت مـــعـــيـــنـــة، لـــكـــنـــي أجـــد 
مــقــتــنــيــات  أو  أشـــــيـــــاء  بـــجـــانـــبـــهـــا 
وتــزيــد من  المسألة  تثري  أخــرى 
اهتماماتي، وأعتقد أن من أفضل 
هو  قلبي،  إلــى  القريبة  إنــجــازاتــي 
القطع  جمع  في  هوايتي  استغالل 
متحف  إلنشاء  والمقتنيات  الفنية 

بهذا المستوى.

إنقاذ التحف واآلثار
وهــنــا تــوقــفــت ألســـألـــه عــمــا إذا 
أنقذت قطعة أثرية أو تحفة فنية 
أو  التشويه  أو خطر  االنــدثــار  مــن 
مـــا شـــابـــه، فــــرد بــطــريــقــة عــفــويــة 
وســـريـــعـــة: نــعــم فـــي الــكــثــيــر من 
سفرياتي لبلدان معينة -ال أود أن 
لقصور  هــدًمــا  أصــــادف  أذكرها- 
أثــريــة وبــيــوت قــديــمــة، آخــذ منها 
مــا هــو ثمين وذو قيمة، قبل  كــل 
أثناء  وذلك  المعدات،  تكسرها  أن 
ســـفـــري وبـــالـــصـــدفـــة أجـــدهـــا في 
طــريــقــي، فــمــثــال لــــدي مــجــمــوعــة 
ــيــة جـــــًدا يصل  ــعــال مـــن األبـــــــواب ال
أمــتــار   4 أو   3 إلـــى  بعضها  ارتــفــاع 
حــتــى يــتــثــنــى لــلــجــمــل أو الــحــصــان 
الـــدخـــول إلـــى الــبــيــت، بــمــا يحمله 
مـــن حــمــولــة قـــد يــصــل ارتــفــاعــهــا 
الناس  4 أمتار، وعندما يراها  إلى 
والتساؤالت  الفضول  لديهم  تثير 
حــول السر فــي ذلــك، مــا يجعلهم 
يبحثون ويتناقشون، ولهذا السبب 
أقتني مثل هذه األبواب التي كانت 
فــي طــريــقــهــا لــالنــدثــار، فــاألبــواب 

المماثلة لم يعد هناك حاجة لها.

سرير الجمل
وعـــــلـــــى ســبــيــل 
الــمــثــال وفــي نفس 
الـــمـــوضـــوع فــإنــنــي 
فــــــي مــــفــــاوضــــات 
حــالــيــة مـــع إحـــدى 
القتناء  الــعــائــالت، 
سرير كانوا يثبتونه 
الجمال  ظهر  على 
يعود تاريخه ألكثر 
ــــة عـــــام،  مـــــن مــــائ
وكــــــــان يــســتــخــدم 
كأحد أوجه الراحة 
قديما،  السفر  عند 
ــــم يــعــد  وهــــــو مــــا ل
مـــوجـــودا اآلن، مــا يــجــعــل اقــتــنــاءه 
تحميه  قيمة  بالمتحف  وعــرضــه 
مـــن االنـــدثـــار والــنــســيــان، بــعــد أن 
والسيارات  الخيل  عربات  ظهرت 
الوسائل  هذه  بمثل  استبدلت  التي 
هذه  بعض  تجد  قــد  لــذا  القديمة. 
الجد  أو  التي استطاع األب  األشياء 
الحفاظ عليها طوال هذه السنوات، 
األوالد  يأتي  أن  الممكن  من  لكن 
من األجيال الجديدة وال يعيروها 
يـــقـــّدرونـــهـــا،  ال  أو  ذاتـــهـــا  الــقــيــمــة 
يتلفونها  أو  يــهــمــلــونــهــا  وبــالــتــالــي 
في  يضعونها  تقدير  أقــل  على  أو 
بسعادة  أشعر  ما  وهــذا  المخازن، 
إنقاذها وعرضها في  عند  غامرة 
أكــبــر من  بــدرجــة  المتحف، ربــمــا 

الجمهور الذي يطالعها.
ڈ  جانب من متحف الشيخ فيصل

جلبت 
خمسة أنواع 

من المها 
»الوضيحي« 

في رحلة 
صيد

شراء صقر 
مميز 
يمكن أن 
يغير 
وجهة 
رحلة الصيد
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ورثت جميع التحف عن والدي وسعيد بوجود نفس الشغف لدى أوالدي

من أقوال العظماء

من يصوتون ال يقررون شيًئا،
أما من يحصون األصوات

فيقررون كل شيء.

)جوزيف ستالين(

أن��ه ورث هواية  ثاني  آل  الشيخ فيصل بن قاسم  أك��د 
أوالده  إن  وال��ده، وقال  الفنية عن  التحف والقطع  جمع 
أيضا ورث��وا عنه هذه الهواية التي بدأها منذ كان طفال 
التحف  ثم  والطوابع  الكبريت  علب  لجمع  بحبه  صغيرا 
الشيخ  وق��ال  العالم.  ح��ول  من  الفنية  والقطع  والسجاد 
فيصل في حواره مع »]« الذي رّكز على شخصيته 

كجامع للتراث اإلنساني، إن القطع القطرية النادرة هي 
األقرب إلى قلبه بغض النظر عن القيمة المادية، حيث 
إن التحف القديمة تعد أص��والً لعادات وأع��راف لم تعد 
موجودة في زمننا الحاضر، مؤكًدا أن ما ُيعرض من 
قطع فنية ومقتنيات في المزادات العالمية يعد استثمارا 

ضخما له مريدوه والمهتمون به حول العالم.

حوار - كريم إمام 

القطع القطرية التراثية
هي األقرب إلى قلبي 

متحف  ــة  ــام إق ــي  ف ــرت  ــّك ف
للمساهمة في تثقيف الجمهور

الــنــادرة  القطع  على  أخشى 
بها الــعــبــث  أو  الــتــلــف  ــن  م

إنقاذ  في  غامرة  بسعادة  أشعر 
بالمتحف وعرضها  التحف 

ــــدي من  ل ــف  ــح ــت ال أكـــثـــر 
عليها  أهــلــهــا  حــافــظ  ـــاس  أن
فيها ــوا  ــرط ف أوالدهــــم  لكن 

الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني لـ »البيرق«: 

ڈ  الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني
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  كتب- مصطفى عبد المنعم

جسد  تعتري  التي  األمــراض  هي  كثيرة 
هي  وعــديــدة  قطر  فــي  الفنية  الــحــركــة 
العقبات والمعيقات التي تعترض طريق 
الفنانون  ينشدها  التي  الثقافية  النهضة 
والدواء  الداء  يعرف  البعض  والمثقفون. 
والـــبـــعـــض اآلخــــــر ال يــــــزال يــبــحــث عــن 
حل  أن  جميعا  اتــفــقــوا  ولكنهم  الــــدواء، 
جــمــيــع الــمــشــاكــل الــمــوجــودة فــي الــحــيــاة 
أن  خــصــوصــا  الــمــســؤولــيــن  بــيــد  الثقافية 
مبادرات اإلصالح يجب أن تنطلق دوما 
مــن عندهم، ونــحــن فــي زاويــتــنــا »مــاذا 
لــــو« ســنــســتــخــدم »لــــو الــســحــريــة« الــتــي 
الشهير  المسرحي  الــمــؤلــف  استخدمها 
»ســتــنــاالفــســكــي« وســنــســتــخــدمــهــا الــيــوم 
في  كنت  لو  مــاذا  ونسألهم:  ضيوفنا  مع 
مــوقــع الــمــســؤولــيــة فــكــيــف تــــرون واقـــع 
لتي  الخطط  هي  ومــا  الثقافية  الحركة 

ستقدمونها لحل المشاكل؟.
والــــيــــوم ســنــلــتــقــي بـــالـــفـــنـــان والـــمـــخـــرج 
ليخبرنا  الــمــنــصــوري  ســالــم  الــمــســرحــي 
مــاذا لــو كــان مــســؤوال عــن واقــع الحركة 
القرارات  هي  فما  قطر  في  المسرحية 

التي سيتخذها؟
ڈ كيف ترى واقع المشهد المسرحي 

حاليا؟
يسير  الـــقـــطـــري  الــمــســرحــي  الــمــشــهــد   -
تتناسب  وال  بطيئة  ولكنها  ثابتة  بخطى 

مع حجم الحركة النهضوية التي تعيشها 
البالد، وعلينا أال نتوقف على عدد ثابت 
السنوية  المهرجانات  أو  الفعاليات  من 
الـــتـــي تــنــظــمــهــا الــــدولــــة ونــكــتــفــي فقط 
كما  العام  بقية  ونتوقف  خاللها  بالعمل 
وليست هناك دور عرض  اآلن،  يحدث 
كــثــيــرة تــتــيــح لــنــا فــــرص الــعــمــل بــكــثــرة 
وتــقــديــم أعــمــال جــمــاهــيــريــة الــتــي تكاد 
تكون معدومة اللهم إال بعض العروض 
وكذلك  الخارج،  من  تأتينا  التي  المعلبة 

نــعــانــي مــن قــلــة الــدعــم والــتــي بــدورهــا 
تنعكس على قلة اإلنتاج.

ڈ وم����اذا ل��و ك��ن��ت م��س��ؤوال ع��ن ه��ذا 
لحل  ق��رارات��ك  أول  هي  فما  القطاع؟ 

تلك المشكالت؟
- لــو كنت مــســؤوال ســأصــدر فـــورا قــرارا 
األقــل  إضــافــيــة على  ثــالثــة مــســارح  ببناء 
الـــعـــرض  فــــي دور  الـــنـــقـــص  هـــــذا  لـــســـد 
الضغط  يكون  أن  من  وبــدال  المسرحي 
الوطني،  قطر  مسرح  على  الــعــام  طــوال 

المحلي  إلنتاج  تشجيع  هناك  يكون  وأن 
وآخذ  الفنانين  أدعم  وأن  الجماهيري، 
بين وقت وآخر  وألتقي معهم  بأيديهم 
وسأنظر  وتلبيتها،  متطلباتهم  لمعرفة 
لحال الفن في قطر بعين الجدية وليس 

فقط اإلعالمية.
الحركة  لمستقبل  رؤي��ت��ك  ه��ي  م��ا  ڈ 
ف��ي ض��وء م��ا ذك��رت وف��ي ح��ال عدم 
م��ا هي  ع��ل��ى  األم����ور  وت���رك  تطبيقه 

عليه؟

- الفن عامة في قطر يحتاج إلى مؤازرة 
جميع األطراف ألننا نعاني إشكالية حقيقية 
في مجال الفن وهي إحجام الجمهور عن 
المسرحية  واألعمال  المهرجانات  حضور 
التي تعرض في المهرجانات خصوصا أن 
للنخبة  موجهة  تكون  المهرجانات  هــذه 
ولـــيـــس لــلــجــمــهــور الــــعــــادي الـــــذي يــحــتــاج 
األعمال  وينقصنا  الجماهيري،  المسرح 
التي تبرز لنا نجوما  التلفزيونية  الدرامية 
الحركة  يخدمون  متواصل  بشكل  جـــددا 
من  كثير  في  يدفعنا  ما  وهــو  المسرحية 
خارج  من  بنجوم  االستعانة  إلــى  األحيان 
المسرحية  الحركة  وتدعيم  لتقوية  قطر 
عناصر  لدينا  أن  مــن  بــالــرغــم  قطر  فــي 
إلى  يحتاجون فقط  الــشــبــاب  مــن  واعـــدة 
تقييم  نــعــيــد  أن  عــلــيــنــا  لــذلــك  الـــفـــرصـــة. 
نــظــرتــنــا لــلــفــن وأن نــعــمــل بــجــد حــتــى ال 
تتراجع الحركة الفنية والثقافية في دولة 

قطر الحبيبة.

             كتب – كريم إمام 

الــنــعــل جــمــعــهــا نـــعـــال، وهــــي مـــن الــجــلــد 
الــــمــــدبــــوغ واســــتــــخــــدمــــت أيـــــضـــــاً الــنــعــل 
النعل  وكذلك  اإلبــل،  وبر  المصنوعة من 
ـــتـــي كــانــت  الـــمـــصـــنـــوعـــة مــــن الــــخــــوص ال
النخيل(  الخوص )سعف  تصنع عادة من 
وتـــربـــط بــالــحــبــال الــمــصــنــوعــة مـــن ليف 
الــنــخــل مــكــونــة مــكــانــاً إلدخـــــال األصــابــع 
السفلى  الجهة  من  للنعال  توضع  وأحياناً 
قــطــعــة مـــن الــجــلــد لــحــمــايــة الـــرجـــل من 
الرمضاء،  ومــن  الــحــارة  الشمس  حـــرارة 
الــثــالثــيــنــات واألربــعــيــنــيــات جلبت  وفـــي 
»النجدية«  النعال  واإلمــــارات  قطر  إلــى 
كما  السعودية،  في  نجد  مدينة  إلى  نسبة 
كانت  ألنها  »الزبيرية«  النعال  هناك  أن 
بــالــعــراق حيث  الــزبــيــر  تصنع فــي مــديــنــة 
المدينة  الخاص في هذه  تصميمها  ظهر 
واستمرت في صناعتها وتصديرها لدول 
الخليج أو قيام بعض الحرفيين بصناعتها 
التصميم  عــلــى  بــالــحــفــاظ  ولــكــن  مــحــلــيــا 
الــزبــيــر، وكذلك  الـــذي ظهر فــي  األصــلــي 
المصنوعة من  األصــبــع  ذات  نــعــال  هــنــاك 
»أبو صبع«،  بـ  والمطاط وتسمى  النايلون 

وما زالت بعض السيدات المسنات يلبسنها 
يقوم  الــذي  الشخص  ويسمى  الــيــوم،  إلــى 

بصناعة النعل )الشمار(.
يـــزال يحافظ على  ال  الــنــعــال  أن  والــواقــع 
ســعــره مــنــذ عــقــود مــن الــزمــان، وهــو ما 
يعطي داللــة واضحة على وجــود ماليين 

يحرصون على شرائها وانتعالها.
نلتقي اليوم النّعال يوسف مكي الذي جاء 
من مدينة الزبير بالعراق لممارسة هذه 
واقــف،  بسوق  الحرف  مركز  في  المهنة 
كان  الـــذي  بــالــعــراق  تــرك مشغله  ان  بعد 

يعمل فيه منذ كان فتى صغيرا، حيث بدأ 
هذه الحرفة منذ عام 1974.

ظهرت  الزبيرية  النعال  إن  مكي  يــقــول 
بــمــديــنــة الـــزبـــيـــر بـــالـــعـــراق ولـــــذا حــمــلــت 
فعندما  الخليج  دول  كل  في  االســم  هــذا 
يقصد  فــإنــه  الــزبــيــريــة،  الخليجي  يــقــول 
الــنــعــال الـــتـــي صــنــعــت بــالــزبــيــر وحــمــلــت 
التصميم  فــهــذا  بــهــا،  الــخــاص  الــتــصــمــيــم 
ابــتــكــره حــرفــي الــزبــيــر ثــم انــتــشــرت في 
الـــخـــلـــيـــج فـــكـــان أغـــلـــب ســـكـــان الــخــلــيــج 
يلبسون هذا التصميم في الماضي وحتى 

خطر  الحرفة  واجهت  ثم  قريب،  وقــت 
بادرت  واقــف  إدارة سوق  أن  إال  االندثار 
محل  وتخصيص  جديد  من  إحيائها  الى 

الجمهور. أمام  لصناعتها 
المهنة  هــذه  تعلمت  قــائــال:  مكي  ويــتــابــع 
لم  والـــدي  أن  بــالــرغــم مــن  40 سنة  منذ 
يكن يعمل بها، إال أنني توجهت نحو تعلم 
هـــذه الــمــهــنــة الــتــي أتــقــنــت صــنــاعــتــهــا في 

وقت قصير.
أوالده هــذه  بــتــعــلــيــم  قــــام  أنــــه  ويــضــيــف 
الــمــهــنــة، فــهــم يــعــشــقــون تــعــلــم الــحــرف 

الـــيـــدويـــة، وأصـــبـــحـــوا يــمــارســونــهــا وهــم 
الــتــي  األدوات  بــخــصــوص  أمــــا  بـــالـــعـــراق. 
هناك  بأن  فأوضح  حرقته  في  يستعملها 
المخراز لخرز الجزء السفلي من النعال، 
بشكل  العلوي  الجزء  لتطريز  والمشكاك 
الــجــامــوس  جــلــد  لقطع  والسكينة  يـــدوي، 
السفلي،  الــجــزء  تبطين  فــي  الــمــســتــخــدم 
إضـــافـــة إلــــى الــمــقــص لــقــص جــلــد الــبــقــر 
المالمس  الــعــلــوي  الــجــزء  فــي  المستخدم 
لجلد القدم، وأخيرا البرداخ الذي يضرب 

بواسطته النعال حتى يلين.

وبخصوص األذواق واألنواع أكد أن كثيرا 
مــن الــنــاس يــعــشــقــون الــمــوضــة الــقــديــمــة 
ســواء  يــدويــا  المصنوعة  خــاصــة  لــلــنــعــال، 
السياح  أو  خليجيين  أو  مواطنين  كــانــوا 
األجــــانــــب الـــذيـــن يــعــشــقــون الــمــشــغــوالت 
وهي  يشاهدونها  عندما  خاصة  اليدوية 
تصنع أمامهم في المحل، فهناك تقدير 
ما  لكل  األجــانــب  السياح  قبل  مــن  خــاص 
هو يدوي ولذا فهو ال يتردد بشراء هذه 
الـــمـــشـــغـــوالت عــنــدمــا يــجــدهــا فـــي ســوق 

واقف وتصنع أمامه.
وأوضـــــح بــخــصــوص الـــفـــرق فـــي أشــكــال 
يتمثل  دولــة خليجية ألخــرى  النعال من 
الــمــواد  الــشــكــل واإلضــــافــــات، إال أن  فـــي 
الخام المستخدمة غالبا ما تكون واحدة، 
المبتكرة  الــزخــارف  مــن  الــعــديــد  فهناك 
الــخــاصــة بــالــنــعــال الـــزبـــيـــريـــة، وأمــــا عن 
في  اصنع  أن  يمكن  إنني  اليومي  اإلنــتــاج 
الــيــوم 3 مــن هــذه النعال وأهــم جــزء في 
الــصــنــاعــة هــو قـــاع الــنــعــال الـــذي يستغرق 

وقتا طويال.
التطور  أن  على  بالتأكيد  حديثه  واختتم 
الــــذي تــشــهــده صــنــاعــة الــنــعــال واألحـــذيـــة 
بــشــكــل عــــام ال يـــؤثـــر عــلــى حــرفــتــه الــتــي 

مازالت تحظى بإقبال من قبل الناس.

�صانع النعال .. 

النعال النجدية 
جلبت لقطر 

في الثالثينات 
واألربعينات

المواد التي تستخدم 
في صناعة النعال 

واحدة ولكن االختالف 
في الشكل فقط

سالم المنصوري:

سـألتقي بالفنانين وأستمع إلى مطالبهم

ڈ  صناعة النعال 

مبدعو العرب

توفيق الحكيم
ولد في اإلسكندرية وتوفى في القاهرة. كاتب وأديب مصري، من رواد 
الرواية والكتابة المسرحية العربية ومن األسماء البارزة في تاريخ األدب العربي 
الحديث، كانت للطريقة التي استقبل بها الشارع األدبي العربي نتاجاته الفنية بين 
تبلور  على  األعظم  األثــر  أخــرى  تــارة  كبيرا  وإخفاقا  تــارة  عظيما  نجاحا  اعتباره 
خصوصية تأثير أدب وفكر توفيق الحكيم على أجيال متعاقبة من األدباء ،وكانت 
مسرحيته المشهورة أهل الكهف في عام 1933 حدثا هاما في الدراما العربية فقد 

كانت تلك المسرحية بداية لنشوء تيار مسرحي عرف بالمسرح الذهني. 
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» الشعر النبطي أو العامي أو الشعبي أو البداوي نسبة إلى البدواة 
كما يحلو لبعضهم أن يسميه فكلها أسماء لمسمى واحد. إذ ال يوجد 
على  والصحاري  والــبــوادي  والقرى  الريف  في  يعرفه  ال  منا  أحــد 
امتداد الوطن العربي في آسيا من جبال طوروس واألناضول شماالً 
إلى اليمن وعمان جنوباً ومن ساحل البحر األبيض والبحر األحمر 
غرباً إلى شرقي الخليج العربي وجبال زاغروس وكردستان شرقاً.

أبينا  أم  ، شئنا  واقــعــة  مــوجــود كحقيقٍة  الشعر  مــن  الــلــون  هــذا 
يعرفنا  وأغـــراضـــه  وبــحــوره ومــقــاصــده ومــعــانــيــه  ولــغــتــه  بلهجته 
ننشده في  بيننا.؟  ما  الكلفة  يهدم حــدود  الــذي  الحد  إلــى  ونعرفه 
جلساتنا وحركاتنا ونغنيه على إيقاع الربابة في مجالسنا وسهراتنا. 
نحمله شيئاً من همومنا ومقاصدنا وحاجاتنا ونضمنه فروسيتنا 
وصبانا، مفاخرنا وأمجادنا عشقنا وهوانا وكَلّ ما يثقل أعماقنا من 

آمال ورغبات«.
كثرته وغزارته على حاله  الشعر، على  اللون من  لقد ظل هذا 
األشكال  كغيره من  الجادة  والــدراســات  العناية  يد  تمسه  أن  دون 
إال ما  الــيــوم.  الجاهلية حتى  العصور  أقــدم  األخـــرى. منذ  األدبــيــة 
الناس  على نفوس بعض  الخاطر. فظل مستوحشاً جافياً  جاء عفو 
محافظاً على بداوته وإقليميته من حيث اللغة والصور واألوصاف 
تسميته  على  بعضهم  حــدا  مــا  وهــذا 

اوي. بالشعر البَدّ
أن  نـــســـتـــطـــيـــع  ال   «
بسيطاً  شــيــئــاً  ننكر 
ــــتــــطــــور  مـــــــن ال
ــــــــذي لــحــق  ال
الشعر  بهذا 
ــــجــــة  ــــي ــــت ن
تــحــضــر 
بــعــض 

حواشيه  ورقــت  قياده  فأسلس  الحواضر  في  وسكناهم  شعرائه 
من  فأخذ  جوانحه  وابتلت  صــوره  واخــضــرت  لغته،  واستؤنسْت 
الحياة  ومــواكــبــة  االســتــمــرار  على  ساعدته  روحـــاً  الــحــضــارة  ريــح 
مناسبات  إن   « بالغناء  إال  الشعر  لــوزن  وجــود  ال  االجتماعية«. 
الــقــريــة مــن عــرضــة وحــصــاد وســانــيــة ورحـــى وزغـــب كــل هــذه 
األغــانــي ذات األلــحــان الــســاذجــة الــمــجــردة عــن اآللـــة هــي أســاس 
والشعر  أوزانه.  استنباط  في  القاعدة  وهي  العامي  الشعر  تأليف 
األمية  ناحية  من  الجاهلي  الفصيح  العربي  الشعر  صنو  العامي 
ووزن الــشــعــر بــال كــتــاب وســـذاجـــة الــلــحــن والــعــزلــة عــن مــراكــز 
مرتبط  اللغوي  بالمدلول  ذاته  الشعر  ومفهوم  الثقافية.  المدنية 

الغناء«. بمعنى 
الشعر  يقولون  الشعراء  القديمة كان  الجاهلية  العصور  حتى في 
موزوناً بالغناء والحداء فاألوزان الشعرية المعروفة بأسمائها لدينا 

ظهرت على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي.
الشعر قول غير دقيق  الجاهليين يعرفون بحور  بأن  » فالقول 
ذلك أن الجاهلية ال تعرف للشعر بحوراً كما أن البحر بهيكله ليس 
شرطاً لمعرفة الوزن واللحن. وإنما أصبح البحر- أو أي عوض عنه 
بالنسبة لمن  اللحن  الوزن دون  لمعرفة  شرطاً  الغناء-  أو  كاإليقاع 
تبلدت أذنه. وبعد أن تحول العرب من األمية إلى الكتابة أصبح من 
والموهبة معروفاً  بالسماع  للعرب  المعروف  يكون  أن  الضروري 
تنتج  الشعر  حفظ  أو  بسماع  الممارسة  وكــون  بــالــقــراءة.  لخلفهم 
الغنائي،  اللحن  بــدون  الــوزن يكون  الــوزن ال يعني أن  إقامة  ملكة 
فالواقع أنه ال وجود لوزن الشعر إال بالغناء.. ذلك أن الشعر )الذي 
تدربت على سماعه األذن واكتسبت ملكة إدراك وزنه( لم يتحدد 

وزنه في األصل إال عن لحن غنائي«.
بتسمية  بــدأت  التي  الــدراســات  الرغم من  الفصيح وعلى  الشعر 
بحوره وأوزانه على يد الخليل بن أحمد في القرن الثاني الهجري 
إال أنها كانت قاصرة عن احتوائه فإن أوزاناً وبحوراً كثيرة ظهرت 
األندلسية  كـــاألوزان  الــزمــن  مــر  على  أحمد  بــن  الخليل  بحور  بعد 
الحديثة  األوزان  إلى  وصــوالً  البحور  تفعيالت  وقلب  والموشحات 
الفصيح  للشعر  بالنسبة  كــذلــك  األمـــر  كــان  وإذا  التفعيلة.  وشــعــر 
احتواء  لم تعطه حقه في  العامي  الشعر  الدراسات في مجال  فإن 
جميع بحوره وأوزانــه وتسميتها نظراً التساع رقعته الجغرافية 

البيئات  تلك  في  الشعبي  الغناء  وأنــواع  المختلفة  ببيئاته  وارتباطه 
بعض  عند  الخماسية  الــمــقــامــات  ذات  الموسيقى  نجد  أنــنــا  حتى 
المد  العامية وإن كان قد جاءها  أثــرت على أشعارها  الشعوب قد 
العربي وغّير من مفردات كلماتها إلى العربية التي اختلطت بلغات 
التي تحتوي على مفردات  المحلية  اللهجات  الشعوب وولدت  تلك 

من لغات أخرى.
العامي  الشعر  الجادة في مجال  والدراسات  المؤلفات  ننكر  وال 
التي  الــبــارزة  والشخصيات  العربية  والجزيرة  الخليج  في  خاصة 
الــمــجــال واســــع ويتطلب  الــمــجــال إال أن  قــامــت بــبــحــوث فــي هـــذا 
المقارن  العامي في مجال األدب  أكثر في الشعر  دراسات وبحوثاً 

والنقد والبالغة وغيرها من الدراسات األدبية.
يقول إبراهيم الخالدي في كتابه ) تاريخ الشعر النبطي( : » لم 
سابقاً  النبطي  الشعر  لتاريخ  الزمني  بالرصد  واسعاً  اهتماماً  أجد 
ومحاولة الكشف عن المحطات الزمنية لألحداث في ما سبق من 
دراسات حسب اطالعي ولكن هذا ال ينفي وجود محاوالت جادة 

للتأريخ الزمني للقصيدة النبطية قام بها عدد من الباحثين.«.
لقد مر الشعر النبطي بمراحل عديدة عبر التاريخ وال شك في 
أن التطور الحضاري له دور في ذلك » فلم تعد الصورة الشعرية 
هي وحدها المستقاة مما هو معاش ومتوارث من الصور البسيطة 
والمعقدة  بــل  الــجــديــدة  الــصــور  الشاعر يبحث عــن تركيب  بــدأ  بــل 
أحياناً لتكوين عالقة جديدة بين األشياء والمزاوجة بين المشاهد 

غير المألوفة أحياناً.«.
العربية أي  اللغة  اللحن في  النبطي عندما بدأ  الشعر  » لقد بدأ 
أربعة  مــدى  وعلى  الهجري  األول  القرن  من  الثاني  النصف  منذ 
عشر قرناً من الزمن مر بفترات عديدة من التطور حتى برز تياراً 
قوياً ال يمكن أن يصده حاجز، وعاد إلى الشعر العربي رافداً كبيراً 
يرفد مجراه العميق العذب. ويكاد يجمع دارسو الشعر النبطي على 
أن أقدم هذا الشعر هو شعر بني هالل ومن عاصرهم ويقدمون 

للتدليل على رأيهم قصيدة علياء التي يقول مطلعها:
تُِقوْل فتَاْة الَحّي َعْليا ِمثايِْل

وال قايٍِل ِمثِْلها ِفي الَحّي قايِْل
ياهلل اِْن تَهِيِي لِي ْطُروٍش الِجلُهم

حى والُقوايِْل يِسيُرون ما بين الَضّ

قـــال هـــذه الــقــصــيــدة الــشــاعــر ســعــد بــن ســعــد الكشاشي 
القديمة  الخور  بيوت  هدمت  عندما  اهلل  رحمه  المهندي 
ويُخاطب فيها الشاعر ناصر بن عبد اهلل بن منيف الكعبي 

من مدينة الشمال : 
السيف    على  اتمشى  ســرت  الضحى  عند 

وعــــيــــنــــت رســــــــم األولـــــــيـــــــن مـــهـــدومـــي
وهـــلـــت دمــــوعــــي فـــــوق خـــــدي ذواريــــــف

وســــالــــت عـــلـــى وجــــنــــاي ســـيـــٍل عــمــومــي
شـــفـــت الــتــلــكــتــر تــنــســف الــــقــــاع تــنــســيــف

ـــومـــي وخــــــلــــــت عــــــمــــــار الـــــــــــــدار كـــــلـــــه ثـــل
الـــــمـــــواقـــــيـــــف طــــيــــبــــيــــن  بـــــنـــــوهـــــا  داٍر 

ـــومـــي ـــعـــل وشـــــــــــــادوا عـــــالهـــــا طـــيـــبـــيـــن ال
ومــجــالــٍس يــضــرب بــهــا امـــن الــتــواصــيــف

الــــضــــيــــف فـــيـــهـــا مــــــوقــــــٍر ومـــحـــشـــومـــي
ـــيـــهـــم بـــتـــعـــريـــف والـــــــجـــــــار لــــــه حـــــــٍق عـــل

مــــن رزقــــهــــم يــلــبــس جـــديـــد الـــهـــدومـــي
ومــــنــــايــــٍح يــــصــــرف عـــلـــيـــهـــا مـــصـــاريـــف

ــــــــــٍد لـــــقـــــشـــــار بـــــيـــــتـــــه تــــقــــومــــي وشــــــــــداي
ـــصـــفـــاري يـــركـــبـــون الــمــزاغــيــف وقـــــت ال

ويـــــتـــــلـــــون ســـــلـــــفـــــاٍن يــــــبــــــون الــــســــومــــي
ـــريـــف ـــا ســـنـــعـــوهـــا قــــــدا ال ـــمـــطـــاي اهــــــل ال

والــــضــــان فـــي عـــشـــٍب جـــديـــد الــخــزومــي
ــــيــــوت ســـــــوٍد شـــيـــدوهـــا عـــلـــى الــكــيــف وب

فـــيـــهـــا الـــــــــدالل وصــــــــوت نــــجــــٍر يــعــومــي
مناكيف هــجــٍن  وعــيــن  الضعيف  وملجا 

لـــي جــــاه يــشــكــي امــــن الــحــفــا والــرثــومــي
ولــــى مـــن زبــنــهــم مـــجـــرٍم حــــده الــهــيــف

كـــــنـــــه بـــــعـــــالـــــي نــــــايــــــفــــــات الــــخــــشــــومــــي
يـــرمـــي بــحــمــلــه عـــقـــب ذيـــــك الــتــكــالــيــف

ــــه مـــــن جـــمـــيـــع الـــهـــمـــومـــي ــــال ويـــســـيـــح ب
ــــــــٍع عــــلــــيــــهــــم تـــحـــاســـيـــف ــــــــارب ويــــــــــــاله ي

الــــرســــومــــي اال  مـــــابـــــاقـــــي  وتــــقــــفــــضــــوا 
اشـــكـــي لــنــاصــر مـــكـــرم الـــجـــار والــضــيــف

مــــــن البـــــــــٍة يـــــزبـــــن بــــهــــم لـــمـــهـــضـــومـــي
تـــرثـــة مــنــيــف بـــهـــم وان جــيــتــهــم  نـــعـــٍم 

زبـــــــن لـــضـــعـــيـــف الـــــــي بــــــدالــــــه لــــزومــــي
ـــمـــت وصـــــلـــــوا عـــــد وبـــــــٍل مـــــن الــصــيــف ت

عــــلــــى الــــنــــبــــي الـــمـــصـــطـــفـــى كـــــل يـــومـــي

ــلَــْت.. ـــَك أَقــبَ ُكــــُلّ الـــُحـــُروِف إذا َذَكـــرتُ

ـــاكـــا.. ـــّن ــــَقــــْت َغ والــــَقــــلــــُب ِحــــيــــَن تـَـــَفــــتَّ

َمــدائِــِحــي.. يستَِحُقّ  أَحــَمــَد  َمــْن غيُر 

وَمــن الــِذي يـُـغــِري الــُحــُروَف ِســواكــا..

Najm76@ نجم الحصينِي

ـــِري وُمـــَعـــلِّـــِمـــي.. ـــِشّ ـــبَ يـــا ُمــــنــــِذِري وُم

نــــاداكــــا.. إْن  الـــَقـــلـــِب  َعــــــرُش  ـــُزّ  ـــهـــتَ يَ

أنـــَت الــَحــبِــيــُب وَشــوُقــنــا لَـــَك نــاِصــٌب..

ــــلـِـــقــــاكــــا.. ــــنــــا بِ ُج ُحــــبُّ ــــــــَوّ ــــــــتَ فـــَمـــتـــى يُ

fmg555@ فنار

ــِريــَق وســـاَرُه.. ما َضـــَلّ َمــن َعــَقــَل الــَطّ

ُخــطــاُه ُخطاكا.. تَبَِعْت  َمــن  ما خــاَب 

ـــٌض.. ـــي فـــائِ يـــا ُمــــرَســــالً بـــالـــَحـــِقّ ُحـــبِّ

ـــا َحـــبـــيـــُب ِفــــداكــــا.. نـَــفـــِســـي ومــــالِــــي ي

nisreanismael@ نسرين

ـــَر اســُمــُه.. مــُع إْن ُذِك ــَدّ ــِخــُرّ ال يــا َمــن يَ

ــــُب ِذكـــــــــُرُه اإلِدراكــــــــــا.. ــــَطــــِيّ يـــا َمــــن يُ

ـــُه َفــــوَق الـــــَورى.. ــا َمـــن تَــســامــى ُحـــبُّ ي

ـــــــــــراً َمــــثــــواكــــا.. َشـــــوِقـــــي أُعــــــانِــــــُق زائِ

alasmai55@ محمد السادة

من التراث الشعري 

مساجلة 
على تويتر

قراءة في نص قطري
التراث الشعري في قطر زاخر بالقصائد الجميلة التي تناول فيها الشعراء جميع األغراض الشعرية 
الحكمة  له قصيدة في  المناعي ونختار  البديد  المرحوم سعيد بن سالم  الكبير  الشاعر  ومنهم 

والنصح يقول :

النص لقصيدة من بحر المسحوب وقد اختار الشاعر في تناسق جميل قافيتين لقصيدته قافية 
الكاف المجزومة بعد ألف لينة في الصدر والكاف المجزومة بعد الياء في العجز وهو ما درج عليه 

شعراء الشعر العامي من قول بيت الشعر بقافيتين.
والقصيدة بها أبيات من الحكمة والنصيحة التي يوجهها الشاعر لألجيال القادمة مستمدة من 

خالل تجاربه في الحياة.

من ذخائر األدب العربي
ورد في كتاب أخبار أبي تمام للصولي : حدثني علي بن إسماعيل قال، حدثني علي ابن العباس 
الرومي قال، حدثني مثقال قال: دخلت على أبي تمام وقد عمل شعراً لم أسمع أحسن منه، وفي 
األبيات بيت واحد ليس كسائرها، وعلم أني قد وقفت على البيت، فقلت له: لو أسقطت هذا البيت! 
فضحك وقال لي: أتراك أعلم بهذا مني؟ إنما مثل هذا مثل رجل له بنون جماعة، كلهم أديب جميل 
متقدم، فيهم واحد قبيح متخلف، فهو يعرف أمره ويرى مكانه، وال يشتهي أن يموت، ولهذه العلة 

وقع مثل هذا في أشعار الناس.

مبدعون عالميون

برق ورعد
قصيدة

محمد السادة
ـــا الِــمــَطــْر َهـــْل.. ـــرْق وَرَعــــْد ِوّي بَ

ِمـــن غــيــمــٍة تَــــــذِري ِشـــمـــالـِــّيـــْة..
ــــــّل.. وابــــــتَ زاْن  ِمـــــّنـــــه  ــــــّر  والــــــبَ

ـــْة.. ـــويـــرّي َفـــــوق الـــّظـــعـــايـِــن والـــِغ
ـــــْل.. ـــــــس والــــخــــور وتِـــــنَـــــَقّ وروي

ــه كـــود َمـــروّيـــة.. ــّن والـــّدوحـــة ِم
والــوجــبــة فــيــهــا الــغــيــث َحـــــّول..

ــقــيــان وْرَكــــّيــــْة.. ــّن والــــَوكــــَرة وال
عــل َخــْل.. الــَزّ َعــْنــك  يــا صاِحبِي 

َخـــّلـــْك َمــعــايــا َصـــاِفـــي الـــّنـــيـــْة..
واْنـــَصـــا َمــِعــي لِــخــيــاِم واْســـــأَْل..

ـــْة.. ــهــا َحـــّي ــاطــيــابَ َعـــن ِخــيــمــٍة بَ
ــــوع لـَــــــّوْل.. ـــع وْطــــبُ ـــنَ ـــَسّ ــقــى ال ــل تِ

َمــرِكــّيــْة.. َضــّو وَحــَطــْب وْدالِل 
ْل.. ــــَدّ ــــَع ـــِكـــيـــف يــــتَ ـــّنـــهـــا اْل ِمــــن بِ

خــُصــوِصــّيــة.. يَعِطيها  والــِهــيــل 
ــَصــْلــَصــْل.. ُصـــوت الــَفــنــاِجــيــْل يــتِ

ــــْدر َمــــــــرُزوْز بــــَعــــراِوّيــــه.. ــــِق وال
ــــــْل.. ــــــَرَقّ ــــــْل ِرقــــــــــاٍل ويــــــتِ ــــــرِق يَ

ِحــيــل محِمّية.. تـَـحــتـَـه  نــار  ِمــن 
ــــبــــَذْل.. ــــُجــــوِد يِ ـــــــَرْم وال ِعـــــّز وَك

ـــه وِذّيـــــة.. ـــرِج مــا تِــســَمــع بِ ـــَه وال
ـــــــْة ِطـــيـــب تِـــشـــَخـــْل.. ــلــقــى ذرابَ تِ

ــاس َمــحــِكــّيــة.. واخــبــاْر بِــيــن الــّن
ــــــْل.. ــــــَرَحّ ــــا تِ ـــــوِم ِمـــــن َعــــّن وعـــــلُ

هـــِر َمــنــِســّيــة.. ـــَدّ ــت بِـــَطـــّي ال كــانَ
ـــنـــَهـــْل.. ـــســـَمـــْع ِقـــِصـــيـــٍد ِمــــّنــــْه تِ تِ

ـــْة.. ـــّي ـــجـــالِ ـــْق وارتِ َمـــقـــُيـــول ســـابِ
يتِواَصْل.. َعــزْف  المَطْر  ُصــوت 

ِكـــّنـــه مــــَع األَشـــــعـــــاِر َخـــلـــِفـــّيـــْة..
.. إنــَفــِضّ وافـــتـَــّلْ َجــمــُعــُهــْم  واِْن 

ــة.. ــّي ــــِك لِـــطـــُيـــوِف بــِشــفــاِف َغــــَزْت
ْل.. ــــْن لـَـــــْك ِمـــتـــكـــاِمـــْل الـــــــــَدّ ــــَع يِ

ـــــــــــة.. ــــَره بــــاحــــالِم َورِديَّ ــــَذَك ــــت تِ
والــــّطــــيــــْف لِـــــي ِمــــّنــــه تِـــــَدّلـــــْل..

ــّيــه.. أَمــانِ بــاحــلـَـى  ــِضــي  يِطفا ويِ
يــــطــــَوْل.. الـــّلـــيـــل  َمــــَعــــاه  ْك  وِدّ

ـــْب بـِـالــَحــشــا ِفــّيــه.. والـــّشـــوِق الِه
أطـــــِري ِولـــيـــِفـــي يــــوِم نـِــشـــَمـــْل..

عــلــى الــّنــقــا والــَجــلــســْة َفـــرِدّيـــة..
ــِل الـــّشـــوق َمــحــَفــْل.. ــي ونـــُجـــوِم لِ

ُحـــوِرّيـــة.. بِعنق  الـــــّدراِرْي  ِكنها 
ـــــْل.. ـــــّم ـــــن َك ـــــِزي ِغـــــــــٍرّ وِفـــــيـــــه ال

ـــــه آبــــــــار ارتـــــــــوازّيـــــــــْة.. وعـــــُيـــــونِ
ــــْل.. ــــَحّ ــــَك أَكـــــَحـــــْل ِكـــحـــيـــٍل مــــا تِ

َطــبــيــعــّيــْة.. ــه ِذي  ِكــحــلَــْة عــيــونِ
أَهــَيــْف َكــِغــصــِن الــبــاِن واعــــَدْل..

قــــــــّده يـــتـــثَـــّنـــى بــــانــــِســــيــــابــــّيــــْة..
ـــــي مــــا تِــــــبَــــــّدْل.. يــــا صـــــاِحـــــٍب لِ

ــْه.. ــّي ـــْل لـِــي َكــــالٍم يَــشــِفــي مــا بِ ِق
تـِـــســــأْل.. لـِــيـــه  داِري  انــــت  قــــال 

ـــــي أَّثـــــــــْر شـــويـــة.. ـــــس الــــهــــوا بِ بَ
ــــي َســــــــْل.. ــــنِ ــــّل ــــــــــاِرْد َس الـــــَجـــــّو ب

ـــْة.. ــة َعـــفـــِوّي ــِم ــل ـــــا َك ــيــت َودن ــلــبِ لِ
والـــِفـــِكـــْر زْل.. ــي  ــلــبِ ــَق بِ ْت  ــــــَزّ َح

وِقلت ُشــوف الــبَــدِر ِفــي ّضــّيــْة..
ـــد أكــحــْل نـــاِظـــر عــيــونِــي يـــا ْغـــَي

َمــرِويــْة.. َعّني  ِقِصيدة  واسَمع 
ـــا الِــمــَطــْر َهـــْل.. ـــرْق وَرَعــــْد ِوّي بَ

ِمـــن غــيــمــٍة تَــــــذِري ِشـــمـــالـِــّيـــْة..

ليوناردو دا فينشي
كرسام،  وهــو مشهور  اإلطــالق  على  اإليطاليين  النهضة  فناني  أشهر  يعد من 
نحات، معماري، وعالم. كانت مكتشفاته وفنونه نتيجة شغفه الدائم للمعرفة والبحث 
العملي، له آثار عديدة على مدارس الفن بإيطاليا امتد ألكثر من قرن بعد وفاته. وإن 
أبحاثه العلمية خاصة في مجال علم التشريح، البصريات وعلم الحركة والماء حاضرة 

ضمن العديد من اختراعات عصرنا الحالي.
يعتبر النموذج المثالي الذي يمثل عصر النهضة بسبب مؤلفاته حيث أنه قام بتأليف 
ثالثة كتب: األول عن فن التصوير الزيتي والذي يعرف حاليا باسم »نظرية التصوير«، 
الثاني  الكتابين  ولكن  الميكانيكا،  فــي  الثالث  والكتاب  التشريح  عــن  الثاني  والكتاب 

والثالث مفقودان اآلن ولم يصل لنا منهما سوى بعض الصفحات.

الشعر النبطي العـامي 

إحــــــذر مــــن الـــدنـــيـــا تـــغـــرك وتــــغــــراك..

كـــم كــرفــت بـــشـــراع مــثــلــك وشــــــرواك..

األفـــــالك.. قــبــل دورات  لــنــفــســك  قــــدم 

لــــــآخــــــرة قــــــــدم وعــــــّمــــــر لـــــدنـــــيـــــاك..

إيــــــاك ال تــشــكــي الـــــى الــــنــــاس بــــلــــواك..

ـــي كــلــمــا ســـمـــع طــــريــــاك.. ـــل رفـــيـــقـــك ال

إحـــــرص عــلــى جــــار يـــعـــزك ويـــــــدراك..

وهــــــــــــذاك.. هــــــــذا  بــــيــــن  تـــــشـــــوش  وال 

راعــــي الــصــديــق الــلــي يــــودك ويـــهـــواك..

خـــل الــســمــوحــه بــيــن أالجــــــواد مـــنـــواك..

وحياك.. المجالس  جيت  إلــى  أوصيك 

ال تصير مــلــقــوف الـــى الــهــرج يــعــداك..

إال أن سئلت عما جرى لك وما جاك..

تعطيك.. الكيف  على  إنــهــا  تحسب  وال 

وأصـــبـــح بــلــجــات الــعــســر والــتــهــالــيــك..

مـــن قــبــل ال يــآتــيــك مـــن ال يــخــلــيــك..

واقــنــع بــمــوجــودك عــن الــنــاس يغنيك..

إشــــتــــك لــــــرب مــــن عــــديــــم مـــســـويـــك..

يشفق على شــوفــك ويــفــرح بــطــاريــك..

عـــــزه وخـــــل الــــجــــار حــســبــة أهـــالـــيـــك..

وتـــحـــط مـــا بــيــن الـــرفـــاقـــة شـــرابـــيـــك..

إفـــــــده بـــمـــا جــــــدك ومـــلـــكـــة أيـــــاديـــــك..

إســـمـــح وال تــكــثــر عــلــيــهــم دعــــاويــــك..

ربــــــع وكــــــل مـــنـــهـــم بــــشــــوش يــحــيــيــك..

الصمت أحسن معانيك.. إصمت وخــل 

عطهم عــلــوم لــك عــلــى غــيــر تشكيك.. 
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   كتب - مصطفى عبد المنعم:

اإلعـــالمـــي  نــــورا أن  ـــد  ـــؤّك وت
لــن يُــكــتــب لــه الــنــجــاح مهما 
تـــوفـــرت لــديــه اإلمــكــانــيــات 
لــــديــــه  ــــــكــــــون  ت أن  دون 
مــوهــبــة تــؤهــلــه لــلــعــمــل في 
يــكــون  وأن  الـــمـــجـــال،  هــــذا 
لــديــه شــخــصــيــة وكــاريــزمــا 
ـــــــــى جــــــانــــــب الــــمــــحــــتــــوى  إل
والــــمــــضــــمــــون، فـــبـــالـــرغـــم 
بالنسبة  الشكل  أهمّية  مــن 
لــيــس  أنـــــــه  إال  ــــإلعــــالمــــي  ل
معيار  يكون  أن  بالضرورة 
نــــجــــاح لـــلـــمـــذيـــع، وأّكـــــــدت 
أن  الــمــذيــع  عــلــى  ينبغي  أنــه 
ـــه  يــشــتــغــل عــلــى تــطــويــر ذات
مــوهــبــة  لـــديـــه  يـــكـــون  وأن 

الشكل. وثقافة إلى جانب 
قائلة:  حسن  نــورا  وتضيف 
ــــدرجــــت فــــي الــعــمــل  لـــقـــد ت
اإلعــــالمــــي وتـــقـــديـــم جــمــيــع 
أنــــــواع الـــبـــرامـــج وأصــبــحــت 
أقــّدم جميع  قــادرة على أن 
الـــمـــوضـــوعـــات وفـــــي كــافــة 

الـــمـــجـــاالت وهــــــذه مــــن فـــوائـــد 
لذاته. تطوير اإلعالمي 

وحــــول عــالقــتــهــا مـــع الــكــامــيــرا 
وهـــل خــدمــتــهــا عــنــدمــا قـــّررت 
الــتــمــثــيــل  تـــجـــربـــة  تـــخـــوض  أن 

نورا: عالقتي  تقول 
مــــــــــع الــــــكــــــامــــــيــــــرا 
عــــــالقــــــة مــــمــــّيــــزة 
وخـــــــــــالل فـــــتـــــرات 
عــــــمــــــلــــــي نــــجــــحــــت 
أســـيـــطـــر  أن  فــــــي 
ـــــى الـــــكـــــامـــــيـــــرا  عـــــل
بــشــكــل كــبــيــر، وقــد 
اســــتــــفــــدت كـــثـــيـــًرا 
مــــن هــــذه الـــقـــدرة 
ـــــدمـــــا قــــــــــّررت  عـــــن
الـــتـــمـــثـــيـــل بـــالـــرغـــم 
مــن اخــتــالف األمــر 
االستوديو  عن  كلًيا 
فـــــــــــي الــــــــبــــــــرامــــــــج 
والــــــتــــــمــــــثــــــيــــــل فــــي 
الدرامّية،  األعمال 

فــفــي الــبــرامــج يــكــون الــتــواصــل 
ولحظًيا،  مباشًرا  الكاميرا  مع 
عندما  ذلك  من  استفدت  وقد 
تصانيف  مسلسل  فــي  شــاركــت 
ـــنـــجـــم غــــانــــم الــســلــيــطــي  مــــع ال
الــمــذيــعــة  دور  ألـــعـــب  ولــكــنــنــي 
وقـــــد أســــهــــم ذلـــك 
فـــي عــــدم شــعــوري 
كاميرا  مع  بالغربة 
الـــــمـــــســـــلـــــســـــل وقـــــد 
اســـــتـــــفـــــدت كــــثــــيــــًرا 
ــــــًضــــــا مــــــن هـــــذه  أي
الــــتــــجــــربــــة، ولـــكـــن 
كثيًرا  يختلف  األمر 
على  الـــوقـــوف  عــنــد 
خــــشــــبــــة الــــمــــســــرح 
وقـــــــــــــد اكـــــتـــــســـــبـــــت 
خــــــــبــــــــرة كـــــبـــــيـــــرة 
فــــي مـــجـــال جــديــد 
لــــطــــالــــمــــا فــــكــــرت 
فــــــــي اقـــــتـــــحـــــامـــــه، 
ــــــت حـــســـن  ــــــن وأعــــــل
أنــهــا تــلــقــت الــعــديــد 

مــن الــعــروض لــبــطــولــة أعــمــال 
مسرحية  انتهاء  بعد  مسرحّية 
بها في  شــاركــت  الــتــي  »وطــن« 
مــهــرجــان الـــدوحـــة الــمــســرحــي 
تــفــكــر  ـــهـــا  أن إال  ــمــحــتــرفــيــن  ــل ل
جــيــًدا قــبــل مــوافــقــتــهــا عــلــى أي 
أن  ـــــوّد  ت ال  أنـــهـــا  خـــاصـــة  دور 
لــم  مـــــا  تــــجــــربــــة  أي  تــــخــــوض 
تــكــن بــالــنــســبــة إلــيــهــا إضـــافـــة، 
الــمــســرح يــحــتــاج  كــمــا قــالــت إن 
من  أكــثــر  مضاعفة  طــاقــة  إلــى 
كما  الــكــامــيــرا،  أمـــام  الــتــمــثــيــل 
تــلــقــيــت عـــروًضـــا لــلــتــمــثــيــل فــي 
مــســلــســلــيــن يـــتـــم تــصــويــرهــمــا 
الــــمــــنــــتــــج  مـــــــع  األردن  فـــــــي 
الــكــويــتــي عــبــد الــعــزيــز الــطــوالــة 
وســــــــأشــــــــارك الـــــفـــــنـــــان خـــالـــد 
أمــيــن ولــكــنــنــي كــنــت مــتــرّددة 
الــعــمــل األّول  ولــم أشـــارك فــي 
مــنــهــمــا وقـــد عــــاودوا االتــصــال 
أزال  ال  ولكني  أخـرى  مّرة  بي 

مترّددة.
وعــن أســبــاب هــذا الــتــرّدد تقول 

حسن:  نــورا  والفنانة  اإلعالمّية 
أحّب  وال  لالستقرار  عاشقة  أنا 
وربما  آلخــر  مــكــان  مــن  التنقل 
يـــكـــون هـــــذا هــــو الـــســـبـــب الــــذي 
جـــعـــلـــنـــي أرفـــــــض الــــعــــديــــد مــن 
على فضائيات  للظهور  الطلبات 

مختلف  في  خاّصة 
ـــــــــحـــــــــاء الـــــعـــــالـــــم  أن
الــعــربــي، فــضــالً عن 
بتلفزيون  ارتــبــاطــي 
ــــعــــّد  ــــــــذي يُ قــــطــــر ال

بيتي. بمثابة 
كــان  إذا  مـــا  وحــــول 
هــــــــنــــــــاك تـــــقـــــاطـــــع 
بــيــن  تــــــضــــــارب  أو 
مــهــنــتــهــا كــإعــالمــّيــة 
قـــالـــت:  كــفــنــانــة  أو 
المهنة  تقاطعت  لــو 
مــــع الـــمـــوهـــبـــة فــأنــا 
إنسانة  لــي  بالنسبة 
أحـــّب  وال  مــنــظــمــة 
نــفــســي  أضـــغـــط  أن 
فــــي الـــعـــمـــل وذلــــك 

عــلــى  مـــهـــنـــة  كــــل  أن  ـــمـــانـــي  إلي
حــــدة وكــــل واحــــــدة تــحــتــاج 

لنقّدم  والجهد  الوقت  إلى 
أفــضــل مـــا لــديــنــا، ولــكــن 
العملين  بين  ُخــّيــرت  لــو 
حيث  لإلعالم  فاألولوّية 
بــــرعــــت فــي 

هــــذا الــمــجــال 
وتـــــقـــــبـــــلـــــنـــــي 
الــــــجــــــمــــــهــــــور 
مذيعة،  وأنـــا 
التمثيل  أمـــا 
فــهــو مــجــال 
آخـــــــر وقــــد 

وفــقــنــي اهلل 
فــــي خـــوضـــه 

كــــتــــجــــربــــة 
جــــــديــــــدة 

ممّيزة.

المظهر وحـده ال يكـفي لنجـاح اإلعـالمي
اإلعالمية والفنانة نورا حسن للبيرق :

لو تقاطع
 اإلعالم مع 

التمثيل
 سأختار 

اإلعالم

العمل
المسرحي

يحتاج
إلى طاقة 
مضاعفة

لدي
عروض 
كثيرة 

للتمثيل 
ولكنني 
مترددة

    الدوحة-البيرق: 

قطر«  بيئة  »اكتشف  سلسلة 
للحياة البرية

صدر حديثا عن دار بلومزبري- مؤسسة 
قطر«  بيئة  »اكتشف  سلسلة  قطرللنشر 
وهــــي ســلــســلــة مـــن ســتــة كــتــب لــلــقــارئ 
في  والحيوانات  النباتات  تتناول  الصغير 
العربية  باللغتين  صــــادرة  وهـــي  قــطــر. 
تجمع  مجموعة  في  وتأتي  واإلنجليزية 

األجزاء الستة في غالف كرتوني واحد.
الملونة  بالصور  الغنية  السلسلة  تتناول 
التالية:  الموضوعات  والمبهجة  الجذابة 
الــطــيــور والـــثـــديـــيـــات، الــبــيــئــة الــبــحــريــة، 

الـــحـــشـــرات والـــعـــنـــاكـــب، وكــذلــك 
الــــنــــبــــاتــــات والـــــــزواحـــــــف بــقــطــر 
بها. المحيطة  البحرية  والمناطق 
الــكــتــب مـــن تــألــيــف »فــرانــســيــس 
المقيمة في قطر منذ  جيلسبي« 
عملت  والتي  عاًما  ثالثين  حوالي 
صرحت  وقــد  بالتدريس،  سابًقا 

قـــائـــلـــًة »قـــمـــت بــكــتــابــة هـــــذه الــســلــســلــة 
األطفال  يناسب  مثلها  عمل  توافر  لعدم 
عندما  كثيراً  تعجبت  ولقد  ويخاطبهم. 
المرحلة  صفوف  ألحــد  زيـــارة  فــي  كنت 
يعملون  الطالب  وجدت  حيث  االبتدائية 
عـــلـــى مــــشــــروع لـــلـــصـــف حـــــول الـــتـــاريـــخ 
الــطــبــيــعــي مــســتــخــدمــيــن كــتــاب«اكــتــشــف 
 2006 عـــام  بتأليفه  قــمــت  الـــذي  قــطــر« 
رئيسي  ومرجع  كمصدر  قطر  بيئة  عن 

قطر«  »اكتشف  كتاب  وألن  للمعلومات. 
الحاجة  أدركــت  فقد  للكبار  موجهاً  كان 
الــمــلــحــة لـــتـــزويـــد الـــصـــغـــار بــمــعــلــومــات 
مــقــدمــة بــصــورة شــيــقــة وإخــــراج جــذاب 
تــجــعــلــهــم أكــثــر رغــبــة فـــي الــتــعــلــم. آمــل 
أن يــســهــم كــتــاب »اكــتــشــف بــيــئــة قــطــر« 
فــــي جـــعـــل كـــافـــة األطــــفــــال يــحــتــرمــون 
على  ويحرصون  بقطر  الطبيعية  البيئة 
حــمــايــتــهــا، وذلـــــك مـــن خــــالل تــعــرفــهــم 

عــلــيــهــا مـــن قــــرب. كــمــا أنــنــي فـــي غــايــة 

االمتنان لشركة )أوكسي قطر( لرعايتها 

لهذه الكتب مما أتاح لنا نشرها«.

إلى  إهداء  قطر«  بيئة  »اكتشف  وسلسلة 

إعــداد هذه  تم  فقد  دولــة قطر،  أطفال 

السلسلة نظرا للكم الهائل من مشاركات 

طالب المدارس الذين يهتمون بالتعرف 

بقطر. الطبيعية  البيئة  على 

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     

بــجــَبّ الــغــوانــي عـــْن مــالمــَك فــي شغِل

محمود سامي البارودي

إصدارات   جديدة

صدر حديثًا

الوجـه اآلخر

أنها أصبحت واحدة من  إال  بالصدفة  اإلعالم  بالرغم من دخولها مجال 
عشر  السبعة  يتجاوز  ال  عمرها  وكان  القطري،  التلفزيون  مذيعات  ألمع 
في  مذيعة  كأصغر  الشاشة  خالل  من  جمهورها  على  أطلت  حينما  عاًما 
اليوم  ونصف  ي��وم  س��وى  تدريبها  فترة  تتجاوز  ول��م  القطري  التلفزيون 
الهواء  على  الظهور  على  قادرة  ممّيزة  كإعالمّية  اعتمادها  بطاقة  لتقّدم 
مباشرة، وبسبب حسن مظهرها وحضورها توالت عليها العروض لتقّدم 
خشبة  على  مؤخًرا  وقفت  وقد  ��ة،  درام��يّ ألعمال  وبطوالت  هاّمة  أدواًرا 
الفنان والمخرج جاسم األنصاري  المسرح في تجربة اتسمت بالنضج مع 
لتجمع  المحلي  المسرح  مهرجان  في  شاركت  التي  وط��ن  مسرحية  في 

التمثيل..إنها اإلعالمية والفنانة نورا حسن. بين مهنة اإلعالم وموهبة 
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حكم الشعوب

العين تصدق نفسها

واألذن تصدق غيرها .

»مثل ألماني«

  كتب- مصطفى عبد المنعم

الثقافية  الــحــركــة  أن  الــبــلــوشــي  أحــمــد  الــفــنــان  أكــد 
ولم  وقــويــة  ثابتة  بخطوات  تسير  باتت  قطر  فــي 
أكد  الــســابــع  الــفــن  وعــن  التهميش،  مــن  تعاني  تعد 
أنــــه كــــان يــعــانــي مـــن ضــمــن الــفــنــون الـــتـــي تــعــانــي 
عندما عرضنا  مــؤخــرا  ولكن  االهــتــمــام  عــدم  مــن 
صوتنا  وصل   [ جريدة  خالل  من  مشكالتنا 
والذي  االهتمام  من  نوع  هناك  وبات  للمسؤولين 
يكون  وأن  الــواقــع  أرض  عــلــى  يــتــرجــم  أن  أتــمــنــى 
خاصة  للسينمائيين  ومـــادي  معنوي  دعــم  هــنــاك 
أن الشباب يبذل مزيداً من الجهد دون أن ينتظر 
الـــمـــســـاعـــدة. وأشـــــاد الــبــلــوشــي بــالــمــبــدع الــقــطــري 
المبدعين  من  أي  عن  قيمة  يقل  ال  بأنه  ووصفه 
في الدول المجاورة، خاصة أنه وصل إلى مستوى 
ولفت  اإلبداعية،  المجاالت  العديد من  في  عالمي 
وجه  بصمته  القطري  المبدع  وضع  أينما  أنه  إلى 
المشاركات  األنظار، وهو ما تجلى من خالل  إليه 
أو  العربية  المسابقات  مــن  الــعــديــد  فــي  القطرية 
األخيرة  الفترة  الدولية. وقال شهدت قطر خالل 
بعض المبدعين الرائعين الذين تميزوا في الفترة 
األخــيــرة لــكــنــه طــالــب بــزيــادة الــمــهــرجــانــات التي 

الوصول  خاللها  مــن  تستطيع  حتى  قطر  تنظمها 
ــتــســويــق مــبــدعــيــهــا وإظـــهـــار  ــــى أفـــضـــل صــيــغــة ل إل
السابع  الفن  إلــى  بااللتفات  طالب  كما  مواهبهم، 

القطرية. وإقامة مهرجان محلي سنوي لألفالم 
وهدفه  نبيلة  رســالــة  هــو  الفن  إن  البلوشي  وقــال 
دائـــمـــاً تــقــديــم خــدمــة جــلــيــلــة لــلــمــجــتــمــع، وهـــو ما 
إلى  وأشــار  المبدع،  أولويات  أولــى  يكون  أن  يجب 
أن  استعداد  لديه  دائماً  يكون  الحقيقي  الفنان  أن 
انتظار  دون  الفني  عمله  على  جيبه  مــن  يصرف 
الــعــمــل بهذه  أن  ذلـــك، مــؤكــداً  عــائــد مــن وراء  أي 
إلـــى طريق  يــصــل  الــمــبــدع  الــطــريــقــة هــو مــا يجعل 
النجاح ويحقق له فيما بعد الربح المادي دون أن 

ينتظره.
هي  للسينمائيين  جمعية  إقامة  أن  البلوشي  وأكد 
إلى  يحتاج  الــذي  الوليد  الفن  لهذا  أساسي  مطلب 
مـــن يـــرعـــاه ويـــديـــر شـــؤونـــه وأوضـــــح أن الــســاحــة 
الحاجة لورش مستمرة  السينمائية باتت في أمس 

العام. طوال 
تزدهر  أن  أتمنى  البلوشي  قال  نهاية حديثه  وفي 
صــنــاعــة الــســيــنــمــا الــقــطــريــة وتــصــبــح جــمــاهــيــريــة 
والعالمية  بــل  العربية  الساحة  على  مكاناً  وتــأخــذ 

فتصل إلى ما وصلت إليه هوليود وبوليود.

في الحلقة السابقة تحدثت فيها 
معكم حول تنازل محمد عبداهلل 
األن������ص������اري ع�����ن رئ�����اس�����ة ف���رق���ة 
وظيفته  ظ���روف  بسبب  ال��م��س��رح 
واقترح علينا أن يكون معنا مكانه 
األستاذ موسى زينل. نحن نعرف 
ك��ذل��ك عنه  م��وس��ى زي��ن��ل وسمعنا 
وه���و رائ���د م��ن رواد ال��م��س��رح في 
إسهاماته  ذك��رت  قد  وكنت  قطر 
ال��ف��ن��ي��ة م���ع ب���داي���ة ه���ذه ال��ح��ل��ق��ات 
القادم  وسيكون له شأن كبير في 
من األيام ومع أول اجتماع برئاسة 
م��وس��ى زي��ن��ل ق����ال ل��ن��ا ال��ص��راح��ة 
األن����ص����اري رش��ح��ن��ي  إن األس����ت����اذ 
تحت  وافقت  وأن��ا  الفرقة  لرئاسة 
بالدراسة  أنا مرتبط  لكن  إلحاحة 
خ���ارج ال��دول��ة وكلها أي���ام وأس��اف��ر 
وقتي  وحسب  بالقاهرة  للدراسة 
وإمكانياتي سأكون معكم. ورحبنا 
ج��م��ي��ع��ا ب����وج����وده م��ع��ن��ا وق���درن���ا 
ال����ظ����روف ال���ت���ي ي���م���ر ب���ه���ا. ك��ن��ت 
أكثر  أن  الحلقات  ف��ي  ذك���رت  ق��د 
م���ن ع��ض��و ان��ض��م ل��ل��ف��رق��ة منهم 
)ص��الح دروي��ش( ال��ذي ش��ارك في 
م��س��رح��ي��ة )خ�����ارج م���ن ال��ج��ح��ي��م( 
وك����ذل����ك ان���ض���م ل��ل��ف��رق��ة خ��ل��ي��ف��ة 
خطواته  مع  السيد  وخليفة  السيد 
األول����ى ف��ي ال��م��س��رح اق��ت��رح علينا 
ت���ق���دي���م م���س���رح���ي���ة م����ن ت��أل��ي��ف��ه 
إذا  لديه فكرة مسرحية  إن  وقال 
رحبنا  سأكتبها،  موافقتكم  نالت 
ب��ال��ف��ك��رة وط��ل��ب��ن��ا م��ن��ه م��واص��ل��ة 
ك��ت��اب��ت��ه��ا خ���اص���ة أن���ه���ا م��س��رح��ي��ة 
كتابة  ال��س��ي��د  خليفة  وب���دأ  محلية 
الغيبات..؟(  ط��ول  )م��ن  مسرحية 
)من  م��ع��روف  وه��و مثل خليجي 
طول الغيباب ياب الغنايم( وقصة 
ال��م��س��رح��ي��ة ت���ق���ول )رج�����ل ي��ت��رك 
بيته وعائلته ويسافر في مهمات 
وفي  يطول  سفره  ولكن  تجارية 
أث���ن���اء غ��ي��اب��ه ت����روج إش���اع���ات ب��أن��ه 
م�����ات وي�����ح�����اول ال���م���ق���رب���ون م��ن 
ال��ع��ائ��ل��ة أن ي��س��ت��ول��وا ع��ل��ى أم��الك��ه 
وزوج����ت����ه ول���ك���ن���ه ي��ظ��ه��ر وي��ن��ف��ي 
ك���ل ال��ش��ائ��ع��ات وي���رج���ع إل����ى بيته 
وأسرته وأمالكه( هذا هو موضوع 
م��س��رح��ي��ة )م����ن ط����ول ال��غ��ي��ب��ات( 
وب��دأن��ا  ال��س��ي��د  خليفة  كتبها  ال��ت��ي 
ف���ي ال���ف���رق���ة االس���ت���ع���داد ل��ت��ق��دي��م 
ال��م��س��رح��ي��ة وف���ي ي���وم م��ن األي���ام 
أع���م���ل وق��ت��ه��ا ف���ي مكتبة  وك���ن���ت 
استدعائي  وت��م  الثقافية  اإلذاع����ة 
ل��م��ق��اب��ل��ة األس����ت����اذ ال��ط��ي��ب ص��ال��ح 
وقد  الكبير  السوداني  األديب  وهو 
لإلعالم  م��دي��راً  ليكون  انتدابه  ت��م 
م��ك��ان األس���ت���اذ م��ح��م��ود ال��ش��ري��ف 
وذهبت إلى مكتب األستاذ الطيب 
تم  ال��ذي  التلفزيون  بمبنى  صالح 
بناؤه ليكون مبنى لتلفزيون قطر 
واإلذاع���ة  التليفزيون  ك��ان  أن  بعد 
في مبنى واحد وكنت قد التقيت 
كنت  وإن  صالح  الطيب  ب��األس��ت��اذ 
قرأت  فقد  التقيه  أن  قبل  أعرفه 
والطيب صالح اهلل  األدب��ي  إنتاجه 
أب��داً  مكتبه  ب��اب  يقفل  ال  يرحمه 
ب��اب��ه م��ف��ت��وح دائ��م��ا وق��ل��ب��ه مفتوح 
ب���اب مكتبه رج���ل م��ت��واض��ع  م��ث��ل 
وبسيط وأول ما دخلت عليه قال 
لي مبروك يا عبداهلل قلت له اهلل 
ي���ب���ارك ف��ي��ك ي���ا أس���ت���اذ ع��ل��ى اي��ش 
تبارك لي قال لي مبروك للمسرح 
أن���ش���أت قسما  ال��������وزارة  ال���ق���ط���ري 
والمسرح  الشعبية  للفنون  خاصا 
ت���ح���ت م��س��م��ى م���راق���ب���ة ال��ف��ن��ون 
ال��ش��ع��ب��ي��ة وال���م���س���رح، وس��ي��ش��رف 
ع��ل��ى ال��م��راق��ب��ة األس����ت����اذ )زك���ري���ا 
ال����ح����ج����اوي( س��م��ع��ت ع���ن���ه ق��ل��ت 
ن��ع��م س��م��ع��ت ع��ن��ه ق���ال ب��ل��غ إدارة 
بالتعاون  القطري  المسرح  فرقة 
م��ع زك��ري��ا ال��ح��ج��اوي وإل���ى حلقة 

قادمة.

عبداهلل أحمد

حكاية المسرح في قطر
حلقة 56

أحمد البلوشي:

أتمنى إقامة مهرجان سنوي 
لصـناع السـينما المحـليين

نجـــم
 عـــــلى 

الطريق

   الدرحة - البيرق:

أجيال  مهرجان  فعاليات  اليوم  تنطلق 
والــذي  األولـــى  نسخته  فــي  السينمائي 
تـــنـــظـــمـــه مـــؤســـســـة الـــــدوحـــــة لـــألفـــالم 
كتارا،  الثقافي  للحي  العامة  بالمؤسسة 
لهذا  والتحضير  اإلعــداد  استغرق  وقــد 
المهرجان أشهرا طويلة، ليكون الحدث 
الذي تتوجه من خالله مؤسسة الدوحة 
على  والــشــبــاب.  الصغار  لفئتي  لــألفــالم 
المهرجان  سيزخر  أيام،  خمسة  مدى 
خاللها باألفالم والفعاليات التي تهدف 
فئات  بين  اإلبداعي  التفاعل  تعزيز  إلى 
الحدث  ليكون  السينما  وعّشاق  الشباب 
الثقافية  األجــنــدة  على  األبــرز  الشبابي 

الدوحة. في 
الشباب  المهرجان سيغوص  خالل هذا 
لهم  وستتاح  الساحر  السينما  عالم  في 
فرصة المشاركة في برامج المهرجان 
ــنــوعــة، الـــتـــي تــجــمــع الـــشـــبـــاب مــن  ــمــت ال
األفــالم  ليشاهدوا  العالم  أنــحــاء  جميع 
يــقــّررون  سينمائيين  حــّكــامــاً  ويــكــونــوا 
مسابقة  فــي  الفائزة  األفــالم  بأنفسهم 
األنيمي  فــّن  عشاق  وسيحضر  أجــيــال. 
ستعرض  التي  األنيمي  أفالم  لمشاهدة 
في المهرجان تقديراً لهذا الفن الراقي 
وسيتمكن  الــيــابــان.  مــن  انــطــلــق  الـــذي 
الشباب أيضاً من مقابلة صانعي األفالم 
قطر  في  »صنع  فئة  في  نعرضها  التي 
مشاهدة  بفرصة  سيحظون  بينما   ،»
أفــضــل األفـــــالم الــعــالــمــيــة الــمــخــّصــصــة 

واألكاديميين. والعائالت  للشباب 
وســــوف يــمــتــد الــمــهــرجــان عــلــى مـــدار 
خــمــســة أيــــام، ويــضــم فــئــة »دوحـــيـــات 
األفالم  مسابقة  تضم  التي  سينمائية« 
الروائية الطويلة )41 دقيقة وما فوق( 
ومسابقة األفالم القصيرة )أقل من 40 
قطر  في  »صنع  فئة  وكذلك  دقيقة(، 
- أفــــالم الـــطـــالب«. ويــقــدم مــهــرجــان 
خاصة  عروضاً  أيضاً  السينمائي  أجيال 
بـــــاألســـــرة وأخــــــــرى لـــــروائـــــع األفــــــالم 
القديمة وتكريماً لشخصيات سينمائية 
مميزة، ويقيم ندوات تعليمية للطالب 
للصغار  األعمار وورش عمل  كافة  من 
والمختصين في  والمدرسين  واألهالي 
نقاش  حلقات  وكذلك  السينما،  صناعة 

ورفع  المعرفة  لتعزيز  تهدف  تفاعلية 
الجمهور. عند  السينمائية  الذائقة 

تــعــرض فــئــة »صــنــع فــي قــطــر« وهــي 
ـــطـــالب وهــــي أفـــــالم صــنــعــهــا  أفـــــالم ال

الـــطـــالب وتــــم تــصــويــرهــا فـــي قطر 
مواطنين  قــبــل  مــن  صنعت  أو 

مــن  أفــــــــــراد  أو  قـــطـــريـــيـــن 
يقيمون  مختلفة  جنسيات 

حالياً في قطر.
جوائز  المهرجان  وسيمنح 
ألربعة فائزين في مختلف 
الــمــســابــقــات ســــواء لــألفــالم 
الـــوثـــائـــقـــيـــة،  أو  ــــة  ــــي ــــروائ ال
وســـــيـــــحـــــصـــــل كــــــــل مـــنـــهـــم 
عـــلـــى مــنــحــة تـــطـــويـــر فــيــلــم 

مــن صــنــدوق أجــيــال لــتــمــويــل األفـــالم. 

سينمائية«  »دوحيات  مسابقة  وتمنح 

بــدور  للقيام  الــشــبــاب  لمئات  الــفــرصــة 

في  الفائزين  لتحديد  التحكيم  لجان 

مــســابــقــة الــمــهــرجــان. وتــقــســم الــلــجــان 

وفق الفئات العمرية على النحو اآلتي: 

12 عاماً  8 إلى  محاق، للمحكمين من 

الوثائقية  القصيرة  األفـــالم  )مسابقة 

من  للمحكمين  وهــالل،  والــروائــيــة(، 

األفــــالم  )مــســابــقــة  عـــامـــاً   17 إلــــى   13

الــقــصــيــرة والـــطـــويـــلـــة، الــوثــائــقــيــة أو 

 18 مــن  للمحكمين  وبـــدر  الــروائــيــة(، 

21 عاماً )مسابقة األفالم الروائية  إلى 

الروائية(. أو  الوثائقية  والقصيرة، 

مهرجان أجيال.. نافذة محلية على سينما األطفال
تنطلق اليوم النسخة األولى من فعالياته

ڈ  بوستر المهرجان 



الديناصور
 »بارني« على
 مسرح الريان

التابع  الــفــتــاة  إبــــداع  مــركــز  ينظم  الدوحة-]: 
لوزارة الثقافة والفنون والتراث مسابقة فنية بمناسبة 
الــيــوم الــوطــنــي لــلــدولــة بــعــنــوان »إبـــداعـــات وطنية بأيد 

صـــــــغـــــــيـــــــرة« 

 17 إلــى   7 مــن  العمرية  للمرحلة 
يــكــون األول مــن شهر  ســنــة عــلــى أن 

ديسمبر المقبل هو آخر يوم لتسليم المادة 
حرية  المسابقة  وشملت  المشاركة.  واألعمال 

والمجسمات  الــرســم  فــي  المشاركة  مجال  فــي  االخــتــيــار 
التركيبي  والعمل  الطباعي  والحفر  والخزف  والنحت 
الــضــوئــي »الــفــوتــوغــراف« حيث جميع  والــتــصــويــر 
السيدة  لــلــمــركــز. وقــالــت  تــكــون ملكا  األعــمــال 
إن  الفتاة  إبــداع  السعدي مديرة مركز  هدى 
الــمــركــز وضـــع الــعــديــد مــن األهــــداف التي 
أبرزها في  إلى تحقيقها، ويكمن  يسعى 
وضـــع الــخــطــط والــبــرامــج الــتــي تحقق 
عند  المختلفة  الفنون  ورعاية  تنمية 

األطــــفــــال والـــفـــتـــيـــات الــمــوهــوبــات 
والــــمــــتــــمــــيــــزات، والــــعــــمــــل عــلــى 

توفير  على  ويعمل  تنفيذها.. 
المادية  اإلمــكــانــيــات  جميع 

والـــــبـــــشـــــريـــــة الـــــالزمـــــة 
لتحقيق أهدافه.

إبداعات صغيرة
 في اليوم الوطني

جاليري المرخية يستقبل »لمع النواظر«

نقوش الجساسية في أمسية بالشبابي لإلبداع

الدوحة-]: ينظم جاليري المرخية معرضاً مشتركاً 
المالك ورفيقة سلطان تحت  القطريين سلمان  للفنانين 
المقبل في مقر  الثالثاء  يوم  النواظر« وذلك  عنوان »لمع 
من  عشر  الــحــادي  حتى  ويستمر  واقــف  بسوق  الجاليري 
يناير 2014. ويضم المعرض 26 لوحة فنية حيث يعرض 
كل واحد 13 لوحة تتناول موضوعات من البيئة القطرية 
مــن الــصــحــراء والــبــحــر كــمــا يــتــنــاول عـــددا مــن الــلــوحــات 
المالك في  الفنان سلمان  القطرية. وقال  المرأة  موضوع 
مؤتمر صحفي: إن جاليري المرخية عرض عليها إقامة 
مــعــرض مــشــتــرك فــرحــب ألنــهــمــا أبــنــاء جــيــل واحـــد وأن 
الفنانة وفيقة سلطان لها بصمة في الحياة التشكيلية في 
قطر وهي من مؤسسي جمعية الفنون التشكيلية، مشيراً 
في  بصمة  لهم  أصبح  الذين  القطريين  الفنانين  أن  إلــى 
الحياة التشكيلية ليس في قطر فحسب بل عالمياً ينبغي أن 
أن المعرض فرصة  يكون بينهم تواصل وتحاور، معتبراً 

لــمــحــاورة 
ــــــــة  ــــــــي فــــــــن
في  تلتقي 
ـــفـــيـــة  الـــخـــل

والــــثــــقــــافــــة 
ــــبــــيــــئــــة بــل  وال

واالنــــــــــصــــــــــيــــــــــاع 
التراثية. للخطوط 

لوحاته  موضوعات  وحول 
المعرض  هذا  في  أعمالي  على  المرأة  تسيطر  ربما  قال 
وأنظر  أعمالي،  مــن  كثير  فــي  البطولة  دور  تأخذ  وهــي 
والحلم  واألم  الــوطــن  فهي  األســمــى  معناها  فــي  لــلــمــرأة 
والتطلع للحرية كما في لوحة له رسم طائراً بوجه امرأة، 
مشيراً إلى أنه يترك دائماً مساحة للمتلقي ليتذوق اللوحة 

ويقرأها كما يحلو له.

فنية  عــروضــا  واقـــف  ســـوق  يــنــظــم  -قنا:  الـــدوحـــة 
ــعــالــمــيــة الــشــهــيــرة  ومــســرحــيــة عـــن الــشــخــصــيــة ال
يروي  الذي  »بارني«  الديناصور  لألطفال  المحببة 
وذلــك  المذهلة  السحرية  مغامراته  مــن  مغامرة 
الحالي  نوفمبر   28 من  اعتبارا  الريان  مسرح  على 
إلى  اإلشارة  وتجدر  المقبل.  ديسمبر  من   2 وحتى 
أن شخصية بارني وأصدقاءه هي ديناصورات من 
طاقاتهم  تنمية  على  األطفال  تساعد  الخيال  نسج 
الــجــســديــة واالجــتــمــاعــيــة والــعــاطــفــيــة واألخــالقــيــة 
وذلك من خالل التعلم المبكر للمهارات المعرفية 

الـــدوحـــة - ]: فـــي إطــــار مـــشـــروع مــنــتــدى الـــذي الهامة.
يلقي  يــحــاول أن  والــــذي  الــمــركــز مــنــذ سنتين  أطــلــقــه 
الفن  ومستحدثات  آليات  كل  على  الضوء 
التشكيلي من خالل استضافة الفنانين 
ونقاد  كمتحدثين  والمتخصصين 
الشبابي لإلبداع  المركز  يطرح 
الــــفــــنــــي قــــريــــبًــــا مــــوضــــوًعــــا 
لـــمـــنـــاقـــشـــة تـــــاريـــــخ وهـــويـــة 
الشهيرة  الجساسية(  )نقوش 
والـــــتـــــي اخــــتــــلــــف األثـــــريـــــون 
تاريخها  في  والمتخصصون 

ومزاياها الفنية. وتُعتبر نقوش الجساسية أحد المعالم 
فن  أو  الــفــطــري  للفن  تنسب  الــتــي  والــتــاريــخــيــة  الفنية 
النقوش  بساطة هــذه  مــن  الــرغــم  األول وعلى  اإلنــســان 
إال أن تنوعها والنظريات التي أثيرت حولها جعل منها 
لغزاً فنياً وتاريخياً فبعد أن اكتشفتها بعثة هولندية في 
كبير  لجدل  مثاراً  أصبحت  الماضي  القرن  سبعينيات 
من حيث تفسير النقوش ذاتها ومن حيث الهدف الذي 
زخرفة  مــجــرد  يعتبرها  فالبعض  أجــلــه.  مــن  نوقشت 
كان  والــذي  والفويرط(  )الحويلة  المنطقة  لسكان هذه 
ربما  أو  والحرفيين  الــصــيــاديــن  مــن  صــغــيــراً  مجتمعاً 
أو  فلكية  ظواهر  لتدوين  محاولة  النقوش  هــذه  كانت 
البعض  إن  حتى  طبيعية 
ــــهــــا فـــــي إطـــــار  أدخــــل

ل   ق   ط   ا   ت

انطالق مسابقة الصقور 
التنشيطية ..الخميس

الدوحة- ]: تنطلق منافسات 
مــســابــقــة الــصــقــور »الــتــنــشــيــطــيــة« الــتــي 
الخميس  القطرية  الصقار  جمعية  تنظمها 
في  كــبــيــرة  بــمــشــاركــة  الــذخــيــرة  بسبخة  المقبل 
مختلف الفئات بإقبال كبير فاق األعداد المسجلة 
في السنوات الماضية. وقد بلغ عدد المشاركين في 
المنافسات التي تم االنتهاء من تسجيل المشاركين 
بلغ  بينما  الحر،  الدعو  فئة  في  مشارًكا   120 فيها 
عدد المسجلين في دعو الشواهين 43 مشارًكا هذا 

إلى جانب 56 مشارًكا في فئة الطلع.
الذخيرة  سبخة  فــي  المنافسات  جميع  وســتــقــام 
التي تم اختيارها من قبل اللجنة المنظمة لتكون 
لموقعها  نــظــًرا  المنافسات  هــذه  احــتــضــان  مــكــان 
ومــكــانــهــا الــمــمــيــز الــــذي ســيــســاعــد الــمــشــاركــيــن 
على  الفئات  جميع  في  المتنافسة  والطيور 
تــأديــة الــمــنــافــســات فــي أجــــواء مشجعة 
الــذي  الــفــوز  متطلبات  فيها  تتوفر 
المتنافسين  جميع  إليه  يسعى 
فـــي مــخــتــلــف الــمــنــافــســات 
المسابقة.  تضّمها  الــتــي 

وحسب اللجنة المنظمة فقد شهد 
هذا العام إقباالً كبيًرا من المشاركين، 

حيث وصلت أعداد الذين تقدموا للتسجيل 
فــــي هـــــذه الــمــســابــقــة إلـــــى مـــســـتـــويـــات فــاقــت 

التوقعات األولية.

التطهير:
يــفــتــرض الــفــيــلــم مــســتــقــبــالً غــيــر بــعــيــد يــوجــد فيه 
يــــوم ســـنـــوي لــلــتــطــهــيــر، بــحــيــث يــســمــح الــقــانــون 
كل  وقتل  األسلحة  بحمل  الشرفاء«  لـ«المواطنين 
من يعتقدون أنه عبء على المجتمع، وتغض السلطات 
الطرف عن الوضع الذي يحدث طوال ليلة كاملة في كل عام. 
المفارقة تحدث في أحد األحياء الراقية، حيث يضمر أهل 
الحي حقًدا ضد المهندس الذي صنع أحدث األنظمة األمنية 
بأنه  يعتقدون  وهم  الحي،  أهل  كل  اشتراها  التي  للمنازل، 
من  لمجموعة  هــدًفــا  فيصبح  بنقودهم،  بالرفاهية  ينعم 
عائلته  على  للحفاظ  الفيلم  طـــوال  ويــنــاضــل  الــحــي،  شــبــاب 
بظالله  يلقي  ولكنه  عــاديًــا،  الفيلم  يكون  ربما  وحمايتهم. 
بوضوح على مجريات الواقع المعاصر، خصوًصا في الوطن 
الــعــربــي، حــيــث أصــبــح منطق »الــتــطــهــيــر« االفــتــراضــي في 
مؤيدي  من  كبير  قطاع  لدى  مقبوالً  منطًقا  أمسى  الفيلم، 
الذي  األمر  القمعية، وبين قطاع من معارضيهم،  األنظمة 

يؤّكد غرابة النفس البشرية، التي تصل حّد البشاعة.!!!

حوار:
الــصــحــفــيــة أمــــــام الـــمـــســـؤول الـــجـــديـــد تـــســـألـــه عــن 
ــــواع األكــــالت التي  اإلســتــراتــيــجــيــة، فــيــصــف لــهــا أن
توليه  بمناسبة  إقامتها  ينوي  التي  مأدبته  تضمها 
المنصب. فتبادره بسؤال حول الصعوبات التي تواجهه، 
فيكشف لها عن أصناف الفواكه المستوردة التي ستكون مثار 
ُخططه  عن  االستيضاح  حاولت  وعندما  المدعويين.  دهشة 
من  خيالية  ستكون  »التحلية«  أن  أّكد  للتطوير،  المستقبلية 

حيث األصناف واألشكال التي ستفاجأ الجميع. !!!

مقارنة:
عندما تسير في مدينة غربّية ويضرب كتفك بكتف 
تفكر  أن  قبل  مبتسًما،  يعتذر  به  تفاجأ  أحدهم، 
فــي مدينة عربية  تسير  بــاالعــتــذار. وعــنــدمــا  أنــت 
ولكن  تتذمر،  وال  أحــدهــم  مــن  كتف  ضربة  وتتلقى 
عندما تلتفت للنظر إلى صاحب الضربة - من باب الفضول- 
وإذا به يبادلك نظرة قاسية ملؤها التوعد، ما يجعلك تشعر 

بذنب لم تقترفه. !!!

حداد:
فرحت  المعتاد  طريقنا  في  صباًحا  خروجنا  خــالل 
المطبين  بــيــن  الــمــتــآكــل  األســفــلــت  طبقة  لترميم 
الــثــالــث والـــرابـــع فــي طــريــق الــحــي »الــمــؤقــت« ذي 
الرتباطهم  األوالد  حــزن  صناعيًا.  مطبًا  عشر  الثمانية 
بــحــفــرة فـــي الــمــكــان الـــمـــرمـــم، عــالقــتــنــا والـــحـــفـــرة مــمــتــدة 
وراسخة، إذ شهدنا والدتها األولى عندما كانت أكبر قليالً من 
ثقب الباب، وكان األوالد في طريق الذهاب والعودة يقترحون 
بين  مرورنا  لحظة  بالنوافذ  ويلتصقون  الحفرة  تطور  مدى 

المطبين الثالث والرابع ليعرفوا أيهم كان أقرب في التوقع.
وكان  أعــوام،  ثالثة  على مدى  وتمددها  الحفرة  نمو  شهدنا 
األوالد يــؤرخــون بــعــض األحــــداث بــمــراحــل تــطــور الــحــفــرة، 
ويبتكرون في كل يوم فكرة جديدة للعب كتوقع ماذا يوجد 
في الحفرة اليوم، أو هل كان نمو الحفرة طولًيا أم عرضًيا، 

والكثير من األلعاب التي كانت مرحة وممتعة.
حزنهم  ربما  معتاد،  غير  بهدوء  العودة  طريق  في  شعرت 

على فراق الحفرة كان السبب. !!.   

البعد الثالث

لأللماس  الثالث  البعد  إن 
وال��ح��رارة«،  »الضغط  هو 
وال����ع����م����ق االس���ت���رات���ي���ج���ي 
الذي  هو  البشرية  للنفس 
يصنع البعد الثالث للنجاح.

فهي مشاعر من االهتمام 
وال��������ح��������ب وال������م������ث������اب������رة 
إلى  للوصول  واالس��ت��م��رار 
األف�����ض�����ل، ف���ف���ي ت��أم��ل��ن��ا 
ق���ص���ص ال���م���م���ي���زي���ن م��ن 
كانوا  أنهم  نجد  المشاهير 
يعملون،  كانوا  ما  يحبون 
ف����ب����اول أوروف��������ا م��ؤس��س 
س���ل���س���ل���ة م���ت���اج���ر ك��ي��ن��ك��و 
وه�������ي س���ل���س���ل���ة ع���ال���م���ي���ة 
م���ن ال��م��ت��اج��ر رس����ب في 
في  وتخرج  الثاني  الصف 
وت��رت��ي��ب��ه 1192  ال��ث��ان��وي��ة 
من إجمالي 1200 طالب، 
جيد  تقدير  على  وح��ص��ل 
يعاني  وك��ان  الجامعة  في 
م��ن ص��ع��وب��ة ف��ي ال��ق��راءة 
واض���������ط���������راب���������ات ف�����رط 
االنتباه،  ونقص  النشاط، 
ل����م ي��ع��م��ل س�����وى ع��م��ل��ي��ن 
ف���ي ح��ي��ات��ه، ول���م يستمر 
ف���ي أي��ه��م��ا أك��ث��ر م���ن ي��وم 
واحد. وبدأ حياته بقرض 
من  دوالر   5000 ق��ي��م��ت��ه 
ال��ب��ن��ك، وه���و ي��م��ل��ك اآلن 
ج��م��ي��ع  ف����ي  م���ت���ج���راً   420
أن���ح���اء ال���ع���ال���م وت��ض��اع��ف 
حتى  2004م،  س��ن��ة  ف���ي 
ق������ال ع����ن س����ي����رة ح��ي��ات��ه 
»م���ن���ح���ن���ي ع����ج����زي ع��ن 
ال���ق���راءة م��م��ي��زات أك��ي��دة، 
عيش  م��ن  تمكنت  ألن��ن��ي 
الفرص  واستثمار  اللحظة 

التي أراها«.

نالحظ أن العامل النفسي 
وااله��������ت��������م��������ام وال������ح������ب 
وال���م���ث���اب���رة واالس���ت���م���رار 
الشخصية  إل���ى  ل��ل��وص��ول 
ال��م��ب��دع��ة، كما  ال��م��م��ي��زة 
ف���ع���ل���ت )س����������ارة ب�����رن�����ار( 
التي  المسرحية  الممثلة 
القرن  أواخ��ر  في  ظهرت 
ال����ت����اس����ع ع����ش����ر وإح�������دى 
أش���ه���ر م��م��ث��الت ال��س��ي��ن��م��ا 
دخلت  فعندما  الصامتة. 
م�����درس�����ة ال����م����س����رح ك���ان 
دوم��ا  يبعدونها  أس��ات��ذت��ه��ا 
ليست  ب��أن��ه��ا  وأخ���ب���روه���ا 
م�����وه�����وب�����ة ول��������ن ت��ن��ج��ح 
بالعمل المسرحي، ولكنها 
ص����م����دت ف����ي ال���م���درس���ة 
ل����م����دة ع����ام����ي����ن، وق���ع���ت 
كوميدي  فرقة  م��ع  ع��ق��داً 
ف���ران���س���ي���س ال���ت���ي أوك���ل���ت 
م��س��رح��ي��ة  ف���ي  دورا  ل��ه��ا 
ول��ك��ن��ه��ا   ،»Iphigenia«
المسرحية.  م��ن  ُط����ِردت 
مسرحيا  ع��م��ال  ووج�����دت 
آخ������ر، وك������ان أداؤه��������ا ل��م 
ال��ج��م��ه��ور، ولكن  ي��ج��ذب 
إص����راره����ا س��اع��ده��ا على 
ال�����ن�����ج�����اح ف������ي ال����م����س����رح 
وأضفى حياة جديدة على 
للتمثيل  ودع��ي��ت  أدائ���ه���ا، 
أم����ام ن��اب��ل��ي��ون وت���زاي���دت 
ش�����ه�����رت�����ه�����ا، وأص����ب����ح����ت 
م����ط����ل����وب����ة ف������ي أوروب����������ا 
برنار  وأصبحت  وأمريكا، 
إحدى أشهر الممثالت في 

القرن التاسع عشر.

ف��ال��ن��ج��اح وال��ت��م��ي��ز ي��ب��دآن 
م���������ن ال����������داخ����������ل ف���ه���م���ا 
م��ج��م��وع��ة م���ن ال��م��ش��اع��ر 
ال���ت���ي ت��ح��ت��اج إل����ى ال��ص��ب��ر 
واالستمرار إلى أن يتحقق 

المطلوب.

مستشار نفسي 

يشخصه :
د. خالد حمد المهندي

الثالثاء 22 المحرم  1435 هـ - 26 نوفمبر 2013 م

@QTRLION

يعالجها: سعود علي

سلطن بــالــفــن  لــمــن  عجبت 
وعــــم بــفــكــره أدبـــــا ورســمــا
فـــإن ســألــوه عــن أهـــل الفن
تـــألـــق وانــــبــــرى ســبــا وقــذفــا

إسماعيل العيسى
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