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                 كتب – أشرف مصطفى

األصــــل فـــي األعـــمـــال الــتــي تـــشـــارك في 
تــكــون  أن  الـــمـــحـــلـــي  ـــمـــســـرح  ال مـــهـــرجـــان 
قـــد قــدمــت عــلــى الــمــســرح خـــالل الــمــوســم 
الـــمـــســـرحـــي الــــــذي يــســبــقــه، لـــذلـــك كــانــت 
الــالئــحــة تــنــص عــلــى لــجــنــة مــشــاهــدة لكن 
نــظــرا لــعــدم وجـــود مــوســم مــســرحــي ثابت 
فـــــإن الــــفــــرق والــــشــــركــــات والـــمـــؤســـســـات 
الـــخـــاصـــة تـــعـــمـــل خــصــيــصــا لـــلـــعـــرض فــي 
قراءة  لجنة  وجــود  كان  لذلك  المهرجان؛ 
هذه  تصنيف  ليتم  حتميا  أمــرا  للنصوص 
األعمال، ثم إعداد لجنة لمشاهدة األعمال 
الــذي  األمـــر  وهــو  الفني  مستواها  وتقييم 
ـــذلـــك يــــرى الــكــثــيــر  يــصــعــب تـــحـــديـــده، ول
الموسم  عــن  االستعاضة  أن  الفنانين  مــن 
الـــمـــســـرحـــي بـــمـــهـــرجـــان تــــأتــــي عـــروضـــه 
الحركة  يظلم  أمــر  فــجــأة  وتختفي  فــجــأة 
المسرحية حيث إن تلك األعمال التي تنتج 
ال تستمر كذلك بعد المهرجان على الرغم 
أخــرى  مشكلة  وهــي  الكبيرة  تكلفتها  مــن 

المتأصلة. المشاكل  من 
الــقــطــريــون يعانون  الــمــســرح  فــنــانــو   ظــل 
ليلة  لمدة  المسرحية  تجاربهم  عرض  من 
واحدة او ليلتين على أقصى تقدير وهو ما 
الجهد  جراء  من  باإلحباط  بعضهم  يصيب 
الجمهور  ألغلب  يتسنى  وال  يبذلونه  الــذي 
المفترض  أنــه مــن  الــبــعــض  رؤيــتــهــا ويـــرى 
تتكلف  والتي  المهرجان  عروض  إنتاج  بعد 
أن  والــمــادة  الجهد  مستويين  على  الكثير 

الفرصة  لمبدعيها  يعطى 
بنجاح  ليستمتعوا  كــامــلــة 
عــــروضــــهــــم، خـــاصـــة أن 
الـــلـــيـــلـــة األولـــــــــى فـــــي أي 
عــــــــرض مــــســــرحــــي هـــي 
مـــجـــرد بـــروفـــة لــلــمــمــثــل 
حـــتـــى يــــقــــدم أفــــضــــل مــا 
عنده في العروض التالية 
أن  كــــمــــا  لـــلـــمـــســـرحـــيـــة، 
المسرحيات  تلك  عــرض 
لــلــيــلــة واحـــــدة ثـــم تــوقــف 
ـــنـــشـــاط بـــأكـــمـــلـــه لــلــعــام  ال
الـــتـــالـــي هـــو أمــــر مــحــبــط 

للمبدعين.

الثواب والعقاب
ـــي مـــيـــرزا  الــــفــــنــــان عـــل

رأى أن مشكلة عدم توفر موسم مسرحي 
مشكلة  أهمها  األســبــاب  مــن  للعديد  يرجع 
دور العرض، وضعف الدعم المادي، وقلة 
الفرق المسرحية، عدم وجود جمعية يعمل 
في  وتــحــدث  الــمــســرحــيــون.  مظلتها  تــحــت 
إن  قائالً:  العرض  دور  مشكلة  عن  البداية 
أن  تستطيع  ال  انها  تؤكد  المسرحية  الفرق 
وقت  غير  أعمالها  فيه  تعرض  مكاناً  تجد 

وفرت  وإذا  العرض،  دور  لقلة  المهرجان 
بعد  الفرق  تبادر  العرض ولم  الــوزارة دور 
يجب  مــحــدد  مسرحي  مــوســم  بجعل  ذلــك 
الــتــي لــم تعمل  الــفــرقــة االهــلــيــة  ان تــعــاقــب 
عــلــى إيــجــاد مــوســم مــســرحــي خــــارج إطــار 
المهرجانات المسرحية، وأضاف ان قانون 
الــمــســرحــيــة  الـــفـــرق  يــدعــم  الــثــقــافــة  وزارة 
المسرحي  للموسم  مــوازنــة  على  للحصول 
خـــارج نــطــاق االحــتــفــاالت 
الــعــامــة لــلــنــشــاط، وبــذلــك 
فــــإن الـــفـــرق تــتــخــلــى عــن 
ـــدعـــم  حـــقـــهـــا فـــــي هــــــذا ال
بتقديم  اهــتــمــامــهــا  بــعــدم 
عـــــــروض مـــســـرحـــيـــة فــي 
غـــيـــر وقــــــت الـــمـــهـــرجـــان 
موسما  خالله  من  لتشكل 
وفــرت  إذا  إال  مــســرحــيــا، 
لعرض  مكانا  الــوزارة  لها 
أعـــمـــالـــهـــا وبــــذلــــك تــكــون 
الــكــرة فــي مــلــعــب الــفــرق 

المسرحية.
كــــمــــا أكـــــــد مـــــيـــــرزا ان 
ضـــعـــف الـــــدعـــــم الــــمــــادي 
ســـبـــب آخـــــر رئـــيـــســـي فــي 
مــا  أن  مــبــيــنــاً  الــمــشــكــلــة، 
يقدم ال يكفي لتقديم عروض جماهيرية، 
يــــقــــدم اليـــــــــزال عـــلـــى صــيــغــة  بـــــل إن مـــــا 
لضعف  نــظــراً  والــتــســعــيــنــيــات  الــتــمــانــيــنــيــات 
اإلمــكــانــيــات، ولــفــت إلـــى أن زيــــادة الــدعــم 
للفنانين وللجمهور في  ربما يصبح محفزاً 

الوقت لتوفر موسم مسرحي ثابت. نفس 
وأوضح ميرزا ان 

الثالث  الــســبــب 

يتمثل فــي وجـــود فــرقــتــيــن فــقــط وهـــو ما 
روح  تقتل  التي  المحبطة  االمـــور  مــن  يعد 
تــقــديــم مــوســم مسرحي  الــتــنــافــس وتــعــيــق 
محدد وثابت، وقال: فرقتان ال تستطيعان 
الــمــهــرجــانــات  نــحــو  الــتــزامــتــهــا  تــوفــيــا  أن 
ما  وهــو  والــخــارجــيــة  المحلية  الــمــســرحــيــة 
يــعــد نــوعــا مــن الــقــصــور مــن جــانــب وزارة 
الثقافة حيث إن الساحة المسرحية تتحمل 

خمس فرق.
جمعية  وجــود  عــدم  أن  ميرزا  رأى  كما 
الهامة  العوائق  كذلك من  يعد  للمسرحيين 
الستقرار الحركة المسرحية ووضعها على 
المسار الصحيح، مشيراً إلى أن عدم وجود 
المسرحيون  مظلتها  تحت  يعمل  جمعية 
ـــجـــاد مــرجــعــيــة فــنــيــة تـــكـــون هــي  يــمــنــع إي
نشاط  حول  الثقافة  وزارة  امــام  المسؤولة 
هذه الفرق بحيث يكون النشاط المسرحي 
ــــحــــت خــــيــــمــــة واحـــــــــــدة وهــــــــي جــمــعــيــة  ت

للمسرحيين.

ضخمة إمكانيات 
وطــــالــــب الـــفـــنـــان أحـــمـــد عــفــيــف بــعــدم 
والعمل  المحلي  المسرح  االكتفاء بمهرجان 
على وجود موسم مسرحي يفرز اإلبداعات 
والمواهب على مدار العام، مؤكداً أن األمر 
تملك  التي  الثقافة  وزارة  على  صعباً  ليس 
والمادية،  البشرية  اإلمــكــانــات  مــن  الكثير 
لــوزارة  الــســؤال  توجيه  يتم  أن  يجب  وقــال 
إمكانياتها  اســتــثــمــار  يــتــم  ال  لــمــاذا  الــثــقــافــة 
الدول،  الكثير من  يملكها  التي ال  الضخمة 
الكثير  جعلت  المادي  الدعم  قلة  أن  وأكــد 

مــن الــفــنــانــيــن يــعــانــون مــن اإلحـــبـــاط وفــي 
العامي ال  المستوى  ظل زيادة األسعار على 
تسمح  التي  الميزانية  أو  الفنان  أجــر  يزيد 
يــتــنــاســب مـــع طبيعة  بــإنــتــاج عــمــل مــتــمــيــز 
العصر الحالي، وأضاف، عندما يتم تقديم 
أن  يمكن  الفترة ال  تلك  لألطفال في  عمل 
تكون شبيهة بما كان يقدم في السبعينيات 
ألن  المنصرم،  القرن  من  الثمانينيات  أو 
األطفال بطبيعة الحال أصبحوا ال ينبهرون 
التي  التكنولوجية  للنهضة  نــظــراً  بسهولة 
عام  بشكل  الجمهور  وكذلك  فيها،  يحيون 
فنظراً لقلة الدعم نجد أن المسرح القطري 
في  المبهرة،  التقنيات  استخدام  أهمل  قد 
الغرب فيه طفرة كبيرة  الذي قدم  الوقت 
المسرحية  والــخــدع  الــتــقــنــيــات  مــجــال  فــي 
الغربي  المشاهد  أن يظل  التي أسهمت في 
السطوة  مــن  بــالــرغــم  بالمسرح  تعلق  على 

كله. العالم  يشهدها  التي  السينمائية 

الدعم قلة 
قلة  أن  أكــدت  الشروقي  فاطمة  الفنانة 
غياب  فــي  الــرئــيــســي  الــســبــب  يعتبر  الــدعــم 
تــقــدم  أن  وتـــمـــنـــت  الـــمـــســـرحـــي  ـــمـــوســـم  ال
الــــعــــروض الــمــســرحــيــة عـــلـــى مـــــدار الـــعـــام 
مشيرة إلى أن قلة دور العرض كانت سبباً 
أيـــضـــاً فـــي عـــدم وجــــود مــوســم مــســرحــي، 
المنطقي أن يتم االكتفاء  وقالت: من غير 
بـــمـــهـــرجـــان لـــلـــمـــســـرح الـــمـــحـــلـــي كــــل عـــام 
واالستعاضة عنه بالموسم المسرحي الفتة 
تكون  ان  يجب  المهرجان  عروض  أن  إلى 
نــتــاجــا لــعــام كــامــل يــتــم خــاللــه تــقــديــم عــدد 

التي يتم االختيار  كبير من األعمال 

المهرجان،  هــذا  فــي  للعرض  خاللها  مــن 
وأضافت أن لجنة التحكيم كانت قد أكدت 
من  الــســابــقــة  الــــدورة  خــالل  توصياتها  فــي 
يــكــون هناك  أن  الــمــهــرجــان على ضـــرورة 
مـــوســـم مـــســـرحـــي يــســبــق الـــمـــهـــرجـــان بــمــا 
يــســمــح لــلــجــنــة الــمــنــظــمــة اخــتــيــار األفــضــل، 
القدم  كرة  بفرق  مثالً  الشروقي  وضربت 
لالتحاق  تؤهلها  تصفيات  في  تتسابق  التي 

ـــكـــبـــرى  بـــالـــمـــســـابـــقـــات ال
ـــهـــا عــلــى  لـــتـــتـــنـــافـــس خـــالل
الـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى، وهــو 
في  بــه  االقـــتـــداء  علينا  مــا 
بحيث  الــمــســرحــي  عــمــلــنــا 
يــتــم عـــرض الــمــســرحــيــات 
عــلــى مــــدار الــعــام ثــم يتم 
انــــتــــقــــاء الــــــعــــــروض الـــتـــي 
الجمهور  استحسان  نالت 
والــنــقــاد ويــتــم اخــتــيــارهــا 
المنظمة  اللجنة  قبل  من 
المهرجان،  في  للمشاركة 
الــذوق  تشكيل  أن  وأكــدت 
العام للجمهور يتكون من 
ارتياد  على  تعويده  خــالل 
الــــمــــســــرح والــــعــــمــــل عــلــى 
عـــدم حــرمــانــه مــنــه على 

ان  يجب  المسرح  أن  إلى  العام الفتة  مــدار 
صروح  أحد  بصفته  العام  مدار  على  يقدم 
االنتباه  يتم  أن  أتمنى  وأضــافــت:  التحضر 
كما  ألنــه  ذلــك  أكثر من  بشكل  الفنون  ألبــو 
مسرًحا  »أعطني  ستانسالفسكي  عنه  قــال 
في  يكمن  المسرح  فــدور  شعبًا«،  أعطيك 
ـــمـــجـــتـــمـــع كــمــا  خـــــدمـــــة ال
ــا  أنــــه يــعــتــبــر فـــنًـــا تــوعــويً

فقط،  اإلمــتــاع  أجــل  مــن  ولــيــس  وتعليمًيا 
ألنه يعلم ويبني أجيال.

جماهيرية عروض 
اللوم على لجنة  الباكر ألقى  الفنان فهد 
يجب  كــان  أنــهــا  رأى  الــتــي  المسرح  تطوير 
أن يــكــون لــهــا دور هــام وفــعــال فــي وضــع 
ــامــج لــلــحــركــة الــمــســرحــيــة تــســيــر من  بــرن
السليم،  االتــجــاه  في  الثقافة  وزارة  خالله 
الكم أهــم من  بــأن  وقــال يجب االعــتــراف 
إفــراز  أجــل  الحالي مــن  الــوقــت  فــي  الكيف 
وتــفــريــغ اكــبــر عـــدد مـــن الــمــواهــب الــذيــن 
سيتم العمل من خاللهم في الفترة المقبلة 
الــبــاكــر  وطـــرح   .. الــكــيــف  سيتحسن  وبــهــم 
عدة أسئلة أكد ان من يملك اإلجابة عليها 
الثقافة، وكان أول  القرار بوزارة  أصحاب 
تلك األسئلة، ما دور لجنة تطوير المسرح 
التي تم تشكيلها منذ ما يقرب من عامين 
المياه  وتحريك  المسرحية  الحركة  إلنقاذ 
الـــراكـــدة؟ والـــســـؤال الــثــانــي هـــو: هــل هناك 
أن  أم  الثقافة  بوزارة  للمسرح  خطة سنوية 
مهرجان  مجرد  من  أكثر  يتعدى  ال  األمــر 
يــســتــمــر لــمــدة أســبــوع ثــم يــتــوقــف الــحــراك 
الـــمـــســـرحـــي لـــلـــعـــام الــــتــــالــــي؟ وهـــــل هــنــاك 
سنوية  عــروض  إلقامة  مخصصة  ميزانية 

المهرجان؟ بخالف 

خاتمة
وبــذلــك نــجــد ان اغــلــب الــفــنــانــيــن اتــفــقــوا 
عــلــى ضـــــرورة الــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد مــوســم 
وضع  بعد  ثابت  مسرحي 
خـــطـــة إلنــــقــــاذ الـــمـــســـرح 
تــخــضــع لــلــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي 
الــمــســرح  مــهــرجــان  وان 
المحلي ال يستطيع وحده 
المسرحية  الحركة  إنقاذ 
على  للتواجد  تحتاج  التي 
وقد  بأكمله،  العام  مــدار 
في  الفنانين  رأي  حظى 
هـــــذا الــتــحــقــيــق بــتــأطــيــر 
الـــعـــديـــد مـــن الــمــشــكــالت 
والــــــــتــــــــي تــــــــم رصـــــدهـــــا 
فــتــركــزت فـــي قــلــة دور 
الـــــعـــــرض وقــــلــــة الـــفـــرق 
الــــمــــســــرحــــيــــة وضــــعــــف 
الــــــدعــــــم الــــــــمــــــــادي، مـــع 
مهرجان  على  التركيز  يتم  ال  أن  مــراعــاة 
الحركة  آمــال  كــل  ووضــع  المحلي  المسرح 
اهميته  مــن  الــرغــم  وعــلــى  بــه،  المسرحية 
وحافز  المسرحية  للحركة  كداعم  ودوره 
لــلــفــرق الــمــســرحــيــة بــــأن تــقــدم أفــضــل ما 
ان يتم االستغناء عن  انه ال يمكن  إال  لديها 
الموسم المسرحي الذي يجب ان يكون هو 

األساس.
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طالبوا بتكثيف العروض وزيادة الدعم .. فنانون:

المهرجان المحلي سحب البساط من الموسم المسرحي

علي ميرزا: عدم وجود جمعية للمسرحيين أكبر عائق 

أحمد عفيف: 
قلة الدعم 

المادي أصابتنا 
باإلحباط

فاطمة الشروقي: 
المسرح يجب أن 
يقدم على مدار 

العام 

نوادر أشعب

استراحة  فــي  هــم  وبينما  سفر  فــي  رفقائه  مــع  كــان  أشعب  أن  يذكر 
أرادوا طهي الطعام وكان معه رفيق من األغنياء وكان هو الذي يتولى 
الحطب،  جمع  في  ساعدنى  هلم  ألشعب  فقال  الطريق  طــوال  خدمته 
فقال أشعب :أشعر بتعب شديد وال أستطيع اجمعه أنت فجمعه ثم قال له 
الرفيق :قم يا أشعب وأشعل النار فقال له :إن عينى تؤلمنى وال أتحمل الدخان 
أخـــاف من  إنــى  أشــعــب  فــقــال  الــلــحــم  قــطــع  قــال:قــم  ثــم  أنــت فأشعلها،  أشعلها 
السكين فقطعه الرجل، ثم قال :قم بطهى اللحم فقال أشعب معذرة ال أتحمل 
وتناول  أشعب  يا  :تعال  قال  الطعام  الرجل  أعد  فلما  جائع  وأنــا  للطعام  النظر 
منك،سأشاركك  استحييت  حتى  كثيرا  لك  اعتذرت  أشعب:«لقد  فقال  الطعام 

الطعام«. في 

ڈ  مسرحية المسعورڈ  مسرحية وطن 

ڈ  مسرحية مهرة 
ڈ  مسرحية الديكتاتور 

ڈ  جاسم األنصاري ڈ  علي حسن ڈ  جواد الشكرجي 



ڈ  جانب من المشاركين

أصالة وانفتاح
أن  هنادي  أكــدت  البداية  في 
أهدافها  بالفعل  تحقق  الجائزة 
المرجوة عاماً تلو اآلخر وتسعى 
للمزيد خالل دوراتها المقبل من 
خالل سعيها للقيام بدور انساني 
ومجتمعي حيث انه جار تكوين 
خدماتها  لتقديم  فرعية  للجان 
في  للطفولة  الــعــام  مــــدار  عــلــى 
الــعــالــم الــعــربــي، مشيرة الــى ان 
رسالة الجائزة تنبع باألساس من 
تساؤل مشروع حول كيفية اعداد 
العربية  هويته  يصون  واع  جيل 
واالسالمية انطالقاً من حرصه 
الثقافي  مـــوروثـــه  عــلــى  الــشــديــد 
وتـــمـــســـكـــه بـــقـــيـــم مــجــتــمــعــه ال 
سيما أن هذا الطفل المستهدف 

مــن الــجــائــزة بـــات يــواجــه واقــعــاً 
والتدفق  والتنوع  بالتعدد  متسماً 
المعلومات،  ثــورة  فــي  الالنهائي 
وأشارت الى انه في ظل ما تعانيه 
االنتاج  قلة  من  العربية  المكتبة 
وفــي  بالطفل  المعني  االبـــداعـــي 

ظـــل الــتــوجــهــات 
الــــــــصــــــــائــــــــبــــــــة 
ــــادة قــطــر  ــــقــــي ل
نــــحــــو الــتــمــســك 
بــــــــــاألصــــــــــالــــــــــة 
ــــفــــتــــاح فــي  واالن
ـــــوقـــــت  ال ذات 
الجائزة  جـــاءت 
لــــتــــعــــمــــل عـــلـــى 
بثقافة  االرتــقــاء 
الــطــفــل الــعــربــي 
وصــــــــــيــــــــــاغــــــــــة 
وجـــــــــــــــــدانـــــــــــــــــه 
ومـــــــــواجـــــــــهـــــــــة 
الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات 

ووعــي  منفتح  بأفق  المستقبلية 
مستنير.

إشراك القطريين
وعـــــن قـــلـــة الــمــلــتــحــقــيــن مــن 
بالجائزة  القطريين  المبدعين 
األمناء  لجنة  تقوم  هنادي  تقول 
ببحث أسباب قلة معرفة الناس 
اعالمية  خطة  ولدينا  بالجائزة، 
المشاركين  بجذب  تقوم  جديدة 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر وعـــــــدم االكـــتـــفـــاء 
التقليدية،  الطرق  عبر  باالعالن 
وسنتجه بشكل أكبر الى االنترنت 

والوسائل األكثر انتشاراً.
كــمــا أكـــــدت أن هـــنـــاك ســعــيــاً 
حسيساً الشـــراك أكــبــر عــدد من 

الــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن فـــي حفل 
الجائزة والفعاليات التي ستقيمها 
ـــه على  ـــى ان بــاســتــمــرار، الفــتــة ال
الرغم من ان العام الماضي كان 
لمخرج  مسرحيا  عمال  شهد  قد 
كويتي خالل حفل توزيع الجوائز 
الــفــعــالــيــات  مـــن  الـــعـــديـــد  أن  اال 
األخـــــــــــــــــــــــــــــرى 
تضمنت أعماالً 
ـــــــــة،  قـــــــــطـــــــــري
قمنا  وتضيف: 
ــــإعــــداد الـــبـــوم  ب
ألغاني االطفال 
نـــفـــذتـــه فــرقــة 
ثــــــــوار الـــتـــابـــعـــة 
الجزيرة  لقناة 
ولـــحـــنـــه مــطــر 
علي، كما قمنا 
أوبــريــت  بعمل 
ــــفــــتــــح  مــــــــــــن ي
األبــواب للكاتبة 
الـــــــقـــــــطـــــــريـــــــة 
حــــصــــة الـــــعـــــوضـــــي وهــــــــي مــن 
الــمــع األســـمـــاء فــي قــطــر بمجال 
الــطــفــولــة، وأكــــــدت هـــنـــادي أن 
هناك اتجاها لتكثيف المشاركات 
االتـــجـــاه لالعتماد  مــع  الــقــطــريــة 
على الفرق المسرحية القطرية، 
خاصة خالل هذا العام الــذي تم 
بناء  الــمــســرح  لمجال  تخصيصه 
عــلــى تــوجــيــهــات ســعــادة الــدكــتــور 
حــمــد بـــن عــبــد الــعــزيــز الـــكـــواري 
الثقافة والــفــنــون والــتــراث  وزيـــر 
وتم اختيار جملة »مسرح الطفل 
متعة وتثقيف« شعاراً له، وذلك 
بــعــد أن قــــررت لــجــنــة الــجــائــزة 
تخصيص كل عام لمجال معين 

أن  بمعنى  الجائزة  مجالت  من 
تكثف كل دورة اهتمامها بشكل 
اكــثــر بــأحــد مـــجـــاالت الــجــائــزة، 
وقـــد تــم اخــتــيــار مــجــال المسرح 
الموسيقى  ومــجــال  الــعــام  لــهــذا 
هنادي  وكشفت  المقبل،  للعام 
أن هناك مهرجانا للطفولة جار 
االعــــــداد لـــه فـــي مــــارس المقبل 
يــــــــدور حــــــول مــــســــرح الـــطـــفـــل، 
متنوعة،  أنشطة  على  سيشتمل 
وقــالــت نفكر فــي اعــــادة عــرض 
بفنانين  الحظ  مغارة  مسرحية 
قــطــريــيــن، عــلــمــاً بـــأنـــه ســيــكــون 
التركيز مستقبالً على ابراز الفن 
القطري من خالل هذه الجائزة، 
االعتماد  اال أن هــذا ال يمنع من 
الــفــرق والــوجــوه من  على بعض 
ـــعـــربـــي بــحــكــم صــفــة  الــــوطــــن ال

الجائزة العربية

الهوية
وعــن أهــم الــتــحــديــات التي 
في  الــعــربــي  الطفل  يواجهها 
الراهن حسب وجهة  الوقت 
نــظــرهــا قــالــت هـــنـــادي إنــه 
بحضور  كلفت  شــهــر  قــبــل 
ـــمـــاع خــــبــــراء بــأمــانــة  اجـــت
مجلس التعاون الخليجي 
فـــي الــــريــــاض لــلــحــديــث 
الطفل  عــن واقــع ثقافة 
الخليج ومــن أهم  فــي 
الــنــقــاط الـــتـــي أثــيــرت 
هناك من قبل خبراء 
مـــتـــخـــصـــصـــيـــن فــي 
هـــــذا الـــمـــجـــال وتــم 
االتفاق عليها كانت 
االلتفات  ضـــرورة 
النــــفــــتــــاح الــطــفــل 

وكيفية  الغربية  الثقافات  على 
الدخيلة  الــمــفــاهــيــم  عــن  ابـــعـــاده 
التي يمكن أن تقتحم ثقافته عبر 
وسائط متعددة لم تكن موجودة 
من قبل، وأكدت هنادي على أنه 
المفيد  االنفتاح  رغم أهمية هذا 
يجب  المقابل  فــي  لكن  للطفل، 
ان يتم ذلك بالتوازي ودون تأثير 
مضيفة  األصــلــيــة،  ثقافته  عــلــى 
عدم  أن  فــي  تكمن  المشكلة  ان 
ثقافته  عــلــى  لــلــتــعــرف  االتـــجـــاه 
بـــأنـــه دون هـــويـــة وهــو  يــشــعــره 
على  ويــؤثــر  بالدونية  يشعره  مــا 

نفسيته في المستقبل.

تنفيذ التوصيات
جائزة  ســر  أمينة  لفتت  كما 
هناك  أن  الــطــفــل  ألدب  الـــدولـــة 
الساحة  تشهدها  حقيقية  معاناة 
العربية من جراء عدم االهتمام 
باالنتاج الفكري المعني بالطفولة 
ورصدت تلك األسباب 

في عدة عناصر كان أولها حسب 
رأيها هو عدم وجود متخصصين 
دارسين في هذا المجال وبالتالي 
ــــال انـــتـــاج  ضـــعـــف الــــتــــوجــــه حــــي
أدبي  او منتج  دراســات وأبحاث 
أنها  وأضــافــت  للطفل،  حقيقي 
خالل احدى االجتماعات المعنية 
بــتــطــويــر ثــقــافــة الــطــفــل تعجبت 
المخضرمين  أحــد  مــن مــا قاله 
فــي هـــذا الــمــجــال - والــــذي سبق 
شبيهة  اجتماعات  حضر  أن  لــه 
- حــيــن أكــــد خــــالل كــلــمــتــه، أن 
التي  والتحديات  المحاور  نفس 
االجتماع  يتم مناقشتها في هذا 
هــو مــا تــم مناقشته فــي اجتماع 
الــى  ســابــق ســنــة 1980، مــشــيــرة 
الثقافية  الساحة  تحتاجه  ما  أن 
الطفولة  المعنية بمجال  العربية 
هــــو دخــــــول الـــمـــقـــتـــرحـــات الــتــي 
التنفيذ  تــقــال مــنــذ عــقــود حــيــز 
بــدالً من تكرارها كل عــام دون 
االتفاق في  تم  جــدوى، وقالت: 
هـــــذا االجــــتــــمــــاع عــلــى 

أننا بحاجة فعلية لهيئة مستقلة 
ـــة الـــطـــفـــل تـــحـــت مــظــلــة  ـــرعـــاي ل
مجلس التعاون وتنتشر فروعها 
في كل دول الخليج ومن خاللها 
يـــتـــم انــــتــــاج أعــــمــــال تـــتـــوافـــق مع 

مستجدات العصر بشكل عملي.

خبراء متخصصون
وتـــرى هــنــادي زيــنــل أن أهم 
النهوض  شأنها  من  التي  الحلول 
اعداد  العربي هو  بالطفل  ثقافياً 
خبراء في هذا المجال من خالل 
أكاديمية  تخصيص  أو  االبتعاث 
فـــي مــجــال الــطــفــولــة حــتــى يتم 
الــتــحــرك عــلــى أرضـــيـــة قــوامــهــا 
الـــعـــلـــم، كــمــا أوصـــــت بـــضـــرورة 
االهتمام بالفنون في التعليم لما 
لها من أثر بالغ في ترقية ذوق 
في  وتثقيفه  الطفل  وأحــاســيــس 

الوقت ذاته.
وعن التطوير الذي تنوي لجنة 
الجائزة عمله في األعوام المقبلة، 
هــنــاك  أن  هـــــنـــــادي  أوضـــــحـــــت 
توصية من جانب سعادة الوزير 
للعمل على تطوير مسرح 

الــنــيــة متجهة  ان  كــمــا  الــطــفــل، 
بالمشاركين  االهــمــام  لتكثيف 
النتائج  الــجــائــزة بعد اعـــالن  فــي 
بحيث يتم انتاج المسرحية التي 
لــــم تــفــز بـــشـــرط جـــودتـــهـــا بعد 
عرضها على اللجنة، ولفتت الى 
اعـــداد  على  اآلن  العمل  يتم  انـــه 
لجذب  متطور  الكتروني  موقع 
المهتمين  مـــن  أكـــبـــر  شــريــحــة 
بأدب الطفل وخلق تواصل بينهم 
الــدراســات واألبحاث  من خــالل 
والتعليم االلكتروني، وغير ذلك 
مــن مــســتــجــدات الــعــصــر، فضالً 
اعمالنا  ترجمة  على  العمل  عن 
أخرى  للغات  العربية  اللغة  من 
والــتــواصــل مــع الــجــوائــز األخــرى 
الـــتـــي تــعــمــل فــــي هـــــذا الــمــجــال 
باالضافة الى اقامة شراكات مع 
تهتم  جــهــات قطرية وخــارجــيــة 
الورشات  بالطفل وادبــه، واقامة 
المتصلة  بالطفولة  المتخصصة 
ـــمـــجـــاالت الــــجــــائــــزة، واقــــامــــة  ب
الندوات المتخصصة، والمشاركة 

ـــمـــعـــارض  فـــــي ال
والـــــــــــــــنـــــــــــــــدوات 
بالطفل  الخاصة 
داخــــــــــــــــل قــــطــــر 

وخارجها.

عصر العولمة
وقــــالــــت عــلــى 
الـــــــــــرغـــــــــــم مــــن 
ـــــــذي  الـــــجـــــهـــــد ال
بــه لتوفير  نــقــوم 
نـــــــاتـــــــج فــــكــــري 
بالطفولة  معني 
واعـــــــادة الــكــتــاب 
ليد الطفل اال أن 

ذلك ليس الهدف الوحيد ألنه في 
والتكنولوجيا  العولمة  عصر  ظل 
ــقــنــوات الــفــضــائــيــة الــتــي باتت  وال
الصغير  قبل  للكبير  جــذب  أداة 
نهدف دائــمــاً النــتــاج اعــمــال فنية 
لتصل  ميديا  المالتي  واستخدام 
االعــــمــــال الـــراقـــيـــة بــشــكــل شيق 
للطفل الذي أصبح يجذبه اآليباد 

أكثر من الكتاب.
وأكـــــدت زيــنــل عــلــى أن دعــم 
الـــفـــائـــزيـــن بـــالـــجـــائـــزة يــســتــمــر 
وتسليمهم  فــوزهــم  اعــــالن  بــعــد 
اللجنة  أن  الــى  مشيرة  للجوائز، 
تبحث حــالــيــاً فــي امــكــانــيــة عمل 
ورشـــــــة لــــرســــوم االطـــــفـــــال فــي 
في  السابقين  الفائزين  مع  قطر 

الجائزة  تقوم  كما  المجال،  هــذا 
بـــإنـــتـــاج الـــعـــمـــل الـــفـــائـــز بــمــجــال 
الى أن  المسرحي، ولفتت  النص 
التواصل  دائمة  ستكون  الجائزة 
مــــع الـــفـــائـــزيـــن الــســابــقــيــن عبر 
موقعها االلكتروني، كما أنه من 
خالل هذا الموقع سيتم استقبال 
تهدف  اقــتــراحــات  أو  أفــكــار  أي 

لتطوير العمل وآلياته.

تواصل
التواصل  اآلن  يتم  انــه  وأكـــدت 
بشكل مستمر مع جمهور الجائزة 
االجتماعي  التواصل  عبر موقعي 
فــيــس بــــوك وتـــويـــتـــر بــاالضــافــة 
الـــى ان هــنــاك بــريــدا الــكــتــرونــيــا 
يستقبل  مطبوعتنا  بكل  مرفقا 
وتتم  دائمة  بصورة  االقتراحات 
األمناء،  لجنة  قبل  من  دراستها 
فضالً عن أن الجائزة تنوي عمل 
استطالع للرأي بشكل منظم من 

خالل موقعها االلكتروني.
وعـــــن الـــخـــطـــط الــمــســتــقــبــلــيــة 
للجائزة قــالــت هــنــادي زيــنــل إن 
لــــجــــنــــة االمــــــنــــــاء 
الدكتورة  برئاسة 
كـــــلـــــثـــــم الـــــغـــــانـــــم 
قـــــامـــــت بـــــإعـــــداد 
خـــطـــط قــصــيــرة 
الــــمــــدى وطــويــلــة 
تستهدف  الــمــدى 
األهــــداف  تحقيق 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
ويأتي اولها توسيع 
نــطــاق الــمــشــاركــة 
في الجائزة باتباع 
ســيــاســة مــتــطــورة 
فـــــــــــــــي الـــــــنـــــــشـــــــر 
ـــوزيـــع، واالهـــتـــمـــام بــمــســرح  ـــت وال
الــطــفــل وتـــطـــويـــر خــطــة االنـــتـــاج 
واالنفتاح  والــتــواصــل  المسرحي، 
على المؤسسات الثقافية العربية، 
الفائزة  االعمال  بعض  وترجمة 
العالمية،  الــلــغــات  الـــى  بــالــجــائــزة 
تبني طباعة وانتاج بعض االعمال 
الثقافية الجيدة الموجهة للطفل، 
زيــادة  على  القطريين  وتشجيع 
مــنــتــجــهــم الــثــقــافــي لــلــطــفــل من 
خالل ورش تدربية ومحاضرات 
دعم  فــي  والمساهمة  تعليمية، 
الــوطــنــيــة 2011  االســتــراتــيــجــيــة 
الثقافي  الــقــطــاع  لتنمية   2016-
بمجموعة من البرامج المتنوعة.

جاٍر اإلعداد 
لمهرجان 
للطفولة 

خالل شهر 
مارس 

المقبل

سوف يتم 
ترجمة 
أعمالنا 
من اللغة 
العربية 
للغات أخرى
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أمين سر جائزة أدب الطفل .. هنادي زينل لـ »]«:

الساحة الثقافية المعنية بإنتاج الطفل تحتاج إلعداد خبراء مختصين

نعمل على تفعيل المشاركات 
القطرية وتشجيعها

في ظل ما تعاني منه الساحة الثقافية في الوطن العربي 
والتحديات  بالطفولة  المعني  الفكري  االنتاج  في  ن��درة  من 
التي يواجهها الطفل العربي في الوقت الراهن باتت الحاجة 
ال��م��ع��ان��اة واي��ج��اد  ال��ى تلك  ال��ت��ي أدت  ل��رص��د األس��ب��اب  ملحة 
الحرص  مع  العربي  الطفل  بثقافة  لالرتقاء  تهدف  دراس��ات 
جائزة  ولعل  التنفيذ،  حيز  النظرية  االقتراحات  دخول  على 
الدولة الدب الطفل كانت احد أشكال التوجه للعمل الجاد من 

أجل خدمة الطفل وادبه، وعلى ذلك نلتقي في هذا العدد مع 
المستحدثات  على  للوقوف  زينل  هنادي  الجائزة  سر  أمين 
ولمواجهتها  للتطوير،  السعي  خ��الل  عليها  العمل  يتم  ال��ت��ي 
بعدة تساؤالت حول مدى تحقيق الجائزة ألهدافها المرجوة 
ان نشهده في  الذي يمكن  والتطوير  السابقة،  خالل دوراتها 
المشاركات  قلة  أسباب  على  التعرف  وكذلك  المقبل،  العام 

القطرية بها.

كتب - أشرف مصطفى:

من أقوال العظماء

يمكن تقسيم الناس إلى فئتين: أولئك 
الذين يبادرون و يفعلون,  وأولئك الذين 

يجلسون و يتساءلون .. لماذا لم يتم فعل 
ذلك بطريقة أخرى؟ 

)اوليفر هولمز (

ڈ  جانب من حفل تكريم الفائزين بجائزة الدولة ألدب الطفل النسخة الماضية 

ڈ  هنادي زينل
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  كتب- مصطفى عبد المنعم

كثيرة هي األمــراض التي تعتري جسد 
هي  وعــديــدة  قطر  فــي  الفنّية  الحركة 
العقبات والُمعيقات التي تعترض طريق 
الفنانون  ينشدها  التي  الثقافية  النهضة 
والمثقفون، البعض يعرف الداء والدواء 
والـــبـــعـــض اآلخــــــر اليـــــــزال يــبــحــث عــن 
حل  أن  جميًعا  اتــفــقــوا  ولكنهم  ــــدواء،  ال
الحياة  فــي  الــمــوجــودة  الــمــشــاكــل  جميع 
أن  خصوًصا  المسؤولين،  بيد  الثقافية 
تنطبق  أن  يــجــب  اإلصــــــالح  مــــبــــادرات 
زاويتنا  فــي  ونحن  عندهم،  مــن  دوًمـــا 
السحرية«  »لــو  لـــو؟« سنستخدم  »مـــاذا 
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا الــمــســرحــي الــشــهــيــر 
اليوم  وسنستخدمها  »ستناالفسكي«، 
لو كنت في  مــاذا  لنسألهم،  مع ضيوفنا 
مــوقــع الــمــســؤولــيــة فــكــيــف تــــرون واقــع 
التي  الثقافية وما هي الخطط  الحركة 

ستقّدمونها لحل المشاكل ؟
والــــيــــوم ســنــلــتــقــي بــالــفــنــان والــُمــخــرج 
الــمــســرحــي فــالــح فــايــز لــيــخــبــرنــا، مــاذا 
لـــو كــــان مــــســــؤوالً عـــن واقـــــع الــحــركــة 
المسرحية في قطر فما هي القرارات 

التي سيتخذها ؟
المسرحي  المشهد  واقـــع  تــرى  كيف  ڈ 

حاليًا ؟
- في الواقع هناك العديد من المشكالت 
الـــتـــي تــعــتــرض الــمــشــهــد وتــجــعــلــه غير 

واضح المعالم ومن أهم هذه المشاكل 
العرض  المسارح ودور  أزمــة  والعقبات 
وقلة الدعم، وقلة اإلنتاج الدرامي بشكل 
التلفزيون،  أو  الــمــســرح  فــي  ســـواء  عـــام 
فــنــحــن لــديــنــا فــرقــتــان مــســرحــيــتــان ال 
المهرجانات  فــي  إال  عــروًضــا  تــقــّدمــان 
وأحيانًا ال نجد للفرقة سوى عمل واحد 

فقط طوال العام .
ـــو كــنــت مــــســــؤوالً عـــن هــذا  ڈ ومــــــاذا ل
القطاع ؟ فما هي أول قراراتك لحل تلك 

المشكالت ؟
- سأبحث في األوراق وأستخرج ما في 

األدراج..
ڈ ولّما سألته عن معنى هذا الكالم.

قــائــالً: ســأطــالــع وأبحث  فــايــز  ابتسم   -
فــي قـــــرارات صــــارت حــبــًرا عــلــى ورق 
واستقرت في األدراج وأحــاول وأسعى 
الــواقــع،  أرض  عــلــى  لتنفيذها  جـــاهـــًدا 
أن  وأحــــــــاول  مــطــلــوب  هـــو  مـــا  وأرى 
أوجده وأنفذه وسأعمل على االعتراف 

عليهما  الموافقة  تم  اللتين  بالفرقتين 
مؤخًرا، وسأعمل على بناء دور عرض 
للتلفزيون  اإلنـــتـــاج  وســأعــيــد  مــســرحــي 
القطري، وسأعمل على عودة الفنانين 
ابتعدوا عن المشهد الفني وذلك  الذين 
من خالل زيادة الدعم وزيادة العروض 
بالشباب  سأهتم  كما  الخشبات،  وبناء 
مع  جنب  إلــى  جنبًا  الفرص  وأمنحهم 

الكبار.
ڈ وما هي رؤيتك لمستقبل الحركة في 

ضوء ما ذكرت، وفي حال عدم تطبيقه 
وترك االمور على ما هي عليه ؟

لــو تركنا األمـــور كما هــي ربــمــا تسوء   -
على  نتراجع  أننا  خاصة  أكثر  األحـــوال 
مــســتــوى الــمــســرح عــن فــتــرات ماضية 
بالرغم  وتقدًما،  ازدهــــاًرا  فيها  شهدنا 
من وجــود مؤشرات إيجابية كانت في 
الماضي من خالل مشاركة عدد  العام 
المهرجان المحلي وهو  فرق أكثر في 
الشباب فرص  أكبر مــن  أتــاح لعدد  مــا 
العمل ولكنه سيظل مهرجانًا يأتي مرة 
كل عام وينتهي الموسم بانقضائه، أما 
فستزداد  المقترحة  الحلول  قّدمنا  لــو 
فـــرص الــعــمــل طـــوال الــســنــة وسنشاهد 
العام وســوف نقّدم  عروًضا على مــدار 
في  ليستمروا  للممثلين  الكافي  الدعم 
التمثيل خاصة أن لدينا كوادر شابة على 

مستوى جيد ولديها الرغبة في العمل.

             كتب – كريم إمام 

وموقعه  بمكانته  محتفظا  البشت  مــازال 
أهم  وكأحد  االجتماعية  للوجاهة  كرمز 
وبالرغم  الخليج،  فــي  التقليدية  ـــاء  األزي
مــمــا شــهــدتــه صــنــاعــة »الـــبـــشـــوت« خــالل 
في  سواء  تغييرات  من  الماضية  السنوات 
مــازال  أنــه  إال  التطريز،  فــي  او  الخامات 
عبر  التقليدي  وشكله  بقيمته  محتفظا 

الزمن.
خـــالل هـــذا الــتــقــريــر نــتــحــاور مـــع صــانــع 
ـــحـــّواج  الـــبـــشـــوت ســـامـــي عــبــدالــمــحــســن ال
عــن حــرفــتــه وأســـرارهـــا مــا يميزها من 

خصائص تميزها عن باقي الحرف.
توارث  إنه  عبدالمحسن  يقول  البداية  في 
هذه المهنة أبا عن جد، حيث يعتبر نفسه 
المهنة  هــذه  لحرفيي  الثالث  الجيل  مــن 
العادات  من  البشوت  إن  حيث  قطر،  في 
القطرية  بالتقاليد  وثيق  بشكل  المرتبطة 
في  به  يقوم  ما  أن  موضحا  والخليجية، 
مركز الحواج للبشوت بمركز الحرف في 
ســـوق واقـــف يــصــب فــي إطـــار المحافظة 

على هذا الموروث.
وأوضح أن جده كان يفّصل البشوت منذ 
عام 1950 حيث إن هذه الحرفة تعد من 
الوطني  لــالقــتــصــاد  تضيف  الــتــي  الــحــرف 

ولعراقة سوق واقف الذي يتبنى مثل هذه 
الــتــراثــي  بالجانبين  تهتم  الــتــي  الــمــشــاريــع 

واالقتصادي.
جانب  بها  البشوت  صــانــع  مهنة  أن  وأكــد 
فــنــي كــبــيــر جــــدا، فــصــنــاعــة الــبــشــوت تمر 
بمراحل عدة، وتعتبر المرحلة األهم تلك 
وتنفيذ  تشكيل  أو  رســم  بعملية  المتعلقة 
األصلية  الذهبية  بالخيوط  الخاص  الجزء 
الــتــي يــتــمــيــز بــهــا الـــنـــمـــوذج الــقــطــري من 

البشوت.
الــقــطــري  الـــبـــشـــت  قـــائـــال أن  واســـتـــطـــرد 
الــخــلــيــج  بـــاقـــي دول  بـــشـــوت  يــمــتــاز عـــن 

بــأنــاقــتــه واألبـــعـــاد الــصــغــيــرة الــتــي تــدقــق 
ذاته،  الوقت  في  والجودة  التفاصيل  على 
باألساس على  يعتمد  إلى أن ذلك  مشيرا 
نــوعــيــة »الــــــزري« أو الــخــيــوط الــذهــبــيــة 
الــتــي تــعــد األلــمــانــيــة مــنــهــا هـــي األفــضــل 
واألكــــثــــر رواجــــــا وشــعــبــيــة حـــيـــث تــكــون 
ـــذهـــب، وأيــضــا  خــيــوطــه مــطــلــيــة بـــمـــاء ال
نسميه  مـــا  أو  الــيــدويــة  األقــمــشــة  هــنــاك 
الذي يصنع من صوف  البشت »النجفي« 
الـــمـــاعـــز، ويــعــتــبــر األغـــلـــى عــلــى مــســتــوى 
الـــســـوق، كــمــا أن هـــنـــاك أيـــضـــا الــخــيــوط 
واألقمشة  العالية  الجودة  ذات  الصناعية 

اليابان. التي يتم استيرادها عادة من 
الــخــلــيــج  دول  فـــي  الــبــشــوت  أن  وأوضــــــح 
متقاربة في شكلها، إال أن البشت القطري 
يــمــتــاز بــنــحــافــة الــتــطــريــز وجــــودة الـــزري 
مــقــارنــة بـــالـــدول األخـــــرى الــتــي ال تــركــز 
الــزري  وجـــودة  نوعية  مسألة  على  كثيرا 
الذوق  إلى  ذلك  مرجعا  فيها،  المستخدم 

العام الذي يتفاوت من دولة ألخرى.
أمـــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــــــــــاألدوات الـــتـــي يــتــم 
اســتــخــدامــهــا فــي حــرفــة صــنــاعــة البشوت 
ـــحـــّواج أنــهــا تــتــمــثــل فـــي اإلبـــرة  فـــأوضـــح ال
إلى  إضافة  والخشبة  والمطرقة  والشمع 

الزري.
وحـــــــــــول مـــا 
تـــشـــربـــه مــن 
صانع  والــــده 
ـــبـــشـــت فــي  ال
ثــمــانــيــنــيــات 
ـــــــــــــقـــــــــــــرن  ال
أوضــــــــح أنـــه 
الكثير  تعلم 

فيما يتعلق باألنواع والجودة والمواد الخام 
المختلفة،  جلبها  ومــصــادر  المستخدمة 
مطالب  على  التعرف  كيفية  إلــى  إضــافــة 

المواطن  ثقتة  اكتساب  وكيفية  الــزبــائــن 
أفضل خدمة  تقديم  القطري من خالل 

وعرض أعلى جودة.
وأوضــح أن أهــم شــيء في هــذه الحرفة 
هــو الــمــصــداقــيــة والــثــقــة 
الجودة  ستقدم  أنك  في 
ما  تقابل  التي  المطلوبة 

يدفع من مقابل مادي.
أن هــدفــه  إلـــــى  وأشـــــــار 
مستقبال  بــشــوت  كــصــانــع 
ثقافة  إعـــادة  فــي  يتمثل 
اســتــخــدام الــبــشــت داخــل 
وأن  القطري،  المجتمع 
اســتــخــدامــه  يــقــتــصــر  ال 
فـــي الــمــنــاســبــات فــقــط، 
وإنما يعود كثقافة عامة 
لــــدى أفــــــراد الــمــجــتــمــع، 
وهو ما يرى أنه يحدث 
تدريجيا، وهو ما يظهر 
جـــلـــيـــا فــــي الـــمـــنـــاســـبـــات 
الــوطــنــيــة الــعــامــة وأيــضــا 
ـــات الــعــائــلــيــة  ـــاســـب ـــمـــن ال
والــشــخــصــيــة كــاألعــراس 

وغيرها.
مركز  أن  على  بالتأكيد  حديثه  واخــتــتــم 
الـــــحـــــواج لـــلـــبـــشـــوت يــــكــــرس جــــهــــوده فــي 

محاوالت تطوير المنتج المقدم.

حرفة تتحـــــــدى الزمن 
�شانع الب�شت .. 

البشت القطري 
يمتاز بأناقته 

واألبعاد الصغيرة 
ودقة تفاصيله

تعلمت من جدي 
كيفية اكتساب
ثقة المواطن 

القطري

فالح فايز: 

سأنقل الحبر من على الورق الى أرض الواقع 

ڈ  صانعي البشوت 

ڈ  سامي عبدالمحسن الحّواج 

مبدعو العرب

نازك المالئكة
دار  ثقافية وتخرجت من  بيئة  العراق، ولــدت في بغداد في  شاعرة من 
قسم  في  وتخرجت  الجميلة  الفنون  معهد  دخلت   .1944 عــام  العالية  المعلمين 
األدب  عام 1959 حصلت على شهادة ماجستير في  عام 1949، وفي  الموسيقى 
المقارن من جامعة ويسكونسن-ماديسون في أمريكا وعينت أستاذة في جامعة 
بغداد وجامعة البصرة ثم جامعة الكويت. عاشت في القاهرة منذ 1990 في عزلة 
اختيارية وتوفيت بها في 20 يونيو 2007 عن عمر يناهز 83 عاما بسبب إصابتها 

بهبوط حاد في الدورة الدموية ودفنت في مقبرة خاصة للعائلة غرب القاهرة
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من ذخائر األدب العربي
في كتاب األْذَكاُر النََّوويَّة لإلِمام النََّووي :

اهلل  النبّي صلى  قبر  عند  جالساً  كنُت  قــال:  الُعْتبّي  عــن 
عليه وســلــم فــجــاء أعـــرابـــٌيّ فــقــال: الــســالم عليك يــا رســول 
اهلل ! سمعُت اهلل تعالى يقول: )َولـَـوْ أنَُّهْم إِْذ َظلَُموا أْنُفَسُهْم 
ُسوُل لَوَجُدوا اهلل  َ واْستَْغَفَر لَُهُم الَرّ َجاُؤوَك فاْستَْغَفُروا اهلَلّ
َرِحيماً( النساء : 64 ، وقد جئتُك مستغفراً من ذنبي،  اباً  تََوّ

مستشفعاً بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول :
يا خيَر َمْن ُدفنْت بالقاع أعُظُمه 

                                        فطاَب من طيبهنَّ الَقاُع واألكُم
نفسي الفداُء لقبٍر أنَت ساكنُُه

فيه العفاُف وفيه الجوُد والكَرُم
أخوك عيسى دعا مْيتاً فقام له

وأنت أحييت أجياالً من الرمِم

قــال: ثــم انــصــرَف، فحملتني عيناي فــرأيــت النبَيّ 

صلى اهلّل عليه وسلم في النوم فقال لي: يا ُعْتبّي، الحِق 

ره بأن اهلل تعالى قد غفر له . األعرابَيّ فبِشّ

الــمــتــصــفــح لــقــصــائــد الــشــعــراء الــقــطــريــيــن ال يــكــاد يــجــد الكلمة 
والتطويع  التحوير  اعتراها بعض  العربية وإن  اللغة  المنقطعة عن 
الوثيق  االرتــبــاط  على  يــدل  مــا  الشعري  البيت  جسم  فــي  لتركيبها 
اللغة  على  الدخيلة  القليلة  الــمــرادفــات  رغــم  األم  العربية  باللغة 

العربية والمجتمع القطري .
العربية  اللهجات  من  كغيرها  القطرية  العامية  اللهجة  أن  إال 
والفرنسية  كاألنجليزية  األعجمية  الكلمات  بعض  إليها  دخــلــت 
بين  من  فأصبحت  اإلفريقية  اللغات  وبعض  والهندية  والفارسية 
صالح  بن  ماجد  الشاعر  يقول  عليه  المتعارف  اللفظي  قاموسها 

الخليفي:
لِيْط..؟ ِة الَمْجُمول َشمٍس لو قَمْر        لو َفنَْر بلّلور بِه ِدهن الِسّ ِطَرّ

إذا بدت وظهرت  الشاعر حبيبته فيقول:  البيت يصف  في هذا 
فهل هي الشمس أو القمر أو المصباح الزجاجي الذي يُضاء بزيت 

نقي صاف..؟
الحبيب  طّلة  يقول:  كأنه  أي  اإلثبات  يعني  البيت  في  والتساؤل 
كأنها الشمس أو القمر أو المصباح الزجاجي المضاء بالزيت النقي.

وإذا تــمــعــنــا فـــي كــلــمــات الــبــيــت نــجــد كــلــمــة طــــّرة تــعــنــي ظــهــور 
والمجمول الشخص الجميل يقول الطالقاني في كتاب المحيط في 

اللغة في باب الطاء والراء:
ُطـــرة  َطـــــِرْيـــــر: ذو  ورجــــــٌل 
وهــيــئــٍة حــَســنــة، وَفــتــًى 
ــَت.  ــبَ ـــه: نَ َطـــر شـــاِربُ
وَطــــــر الـــنـــبـــات: 

طلع.
أما الفنَْر 
فـــــــــــهـــــــــــي 
كـــــلـــــمـــــة 
عربية 

)فــنــار(  مــأخــوذة مــن كلمة  ثــم عربية فهي  إلــى أعجمية  تــحــّولــت 
الالتينة وهي العالمة المرتفعة التي برأسها مصباح يضيئ للسفن 
المتعارف عليه  والَفنَر  العربية )منار(..  الكلمة  وهي مأخوذة من 
في الخليج هو المصباح الذي يُضاء بالزيت توضع فيه فتيلة مشتعلة 
إلى  الكهرباء  دخــول  قبل  الزجاجية  الــقــارورة  يشبه  بما  ويغطى 

الخليج .
وكلمة بللور كلمة عربية والبلور هو الزجاج وقد جاء في المعجم 

الوسيط أن )البّلور( حجر أبيض شفاف ونوع من الزجاج.
أما قوله: )دهن السليط( يقول علي بن حمزة البصري في كتاب 
التنبيهات على أغاليط الرواة: » استشهد األصمعي بقول ابن مقبل: 

ليط على َفتيل ُذباِل«. بتنا بَديَرة يضيُء ُوجوَهنا َدَسُم الَسّ
العباب  وقال الحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني في كتابه 
الــزاخــر فــي اللغة : » قــال ابــن دريـــٍد وابــن فـــارٍس فــي المقاييْس: 
السْليط بلغة أهل اليمن: الزيُت وبلغة من سواهم من العرب: دهن 

السمسم.«.
البيت من قصيدة طويلة للشاعر ماجد بن سلطان الخليفي من 
َمل يصف فيها محبوبته ويصف اللقاء بها وهي على غرار  بحر الَرّ
قصائد امرئ القيس التي يجّسد فيها الشاعر اللقاء ويصف لحظاته 
من بدايته حتى نهايته وصفاً وكأنه سيناريو دقيق لفيلم سينمائي 
محبوك وفي جميع أبيات القصيدة تجد الكلمات العامية القطرية 

المتجذرة في اللغة العربية األم .
بيتان آخران للشاعر أحمد بن علي بن شاهين الكواري نختارهما 

للداللة على ارتباط الشعر العامي القطري باللغة األم يقول :
َهِدّيٍة منِّي ْلِمْستِِحّقها            ألَّذ وأحال ِمن لِبَْن لَبكاِري

واَخّن ِمن ِريَحِة الّشَمطري الفايِْح    واغال ِمِن الياُقوْت والّدراِري    
القصيدة هدّية مني  إن  يقول فيهما:  البيتان من قصيدة مدح 
لمن يستحقها وهي ألذ وأحلى من لبن اإلبل )االبكاري(. أما كلمة 
أخن من ريَحة الّشَمطري الفايح فيقول لسان العرب »الُخنَّة ضرب 
من الغنة كأََنّ الكالم يرجع إلى الخياشيم يقال امرأَة َخنَّاء وَغنَّاء 
وفيها َمَخنٌَّة ورجل أََخُنّ أَي أََغُنّ مسدوُد الخياشيم«. واستخدمت 
فـــي الــخــلــيــج بــمــعــنــى الــعــطــر )الـــخـــّنـــة( وأخــــن أي )أكـــثـــر عـــطـــراً(. 
وهو  )السمطري(  الشاعر  قصد  وقد  العود  خشب  هو  والّشمطري 
المرادفة اشتهرت عند  إال أن  الذي يجلب من سومطرة  العود 

بعض أهل الخليج بـ ) الشمطري ( بدالً عن السومطري.
يقول الشاعر علي بن أحمد السادة :

واِري ِمَداِهيْس لُو َكاْن بَْعض الّلي بَِدا لِي َعلى َراْس    اِْجباْل أَمَسْن لِلِسّ
اْلعاْت الِكوانِيْس ِكّني َعلى الّنْسِريْن والَجِدي َحّراْس    َسْهٍر أَعّد الَطّ

ِوِحيْد َما ِعنِدي ِمن النَّاْس َوّناْس   ِسِميِري الَمبِري وبِيِض الَقراِطيْس
أْبني ْبيوِت الَقاْف َساٍس َعلى َساْس    َما يَْثبِِت الَمبنَى َعلى ِغير تَْأِسيْس

و)الكوانيس( هي النجوم وقد استمدها من قوله تعالى: )اْلَجَواِر اْلُكنَِّس(.
ونــقــف قــلــيــالً عــنــد هـــذا الــنــص لــيــس لــتــمــيــزه ولــكــن لتفنيد ما 
تعّرضنا له من أن الشعر العامي مرتبط بلغته العربية األم فبعض 
المرادفات هي هي بحروفها وأخرى تدخل حروف على حروفها 
قابلة  أنــهــا  إال  لفظها  فــي  قليالً  يغير  مــا  عليها  ويــطــرأ  األســاســيــة 
أمسى  كلمة  من  هي   ) ــْن  أَْمــسَ  ( كلمة  فمثالً  لمصدرها  إلرجاعها 
من أخوات كان وإذا قيلت باللغة العربية الفصحى تكون ) أَْمَسيَن ( 
تعود على الجبال، ولفظة ) ِكّني ( هي في الفصحى ) كأّني ( وكلمة 
 ) َوّنـــاْس   ( الفصحى ) ساهٌر (، ونجد في كلمة  َســْهــٍر ( هي في   (
أَنِيس ( وتقال  الكلمة الفصحى ) ُمؤنس ( أو )  اللفظ عن  اختالف 
بتحويل  العامية  اللهجة  في  قاعدة  شبه  وهي   ) ِونِيْس   ( بالعامية 
مكسورة  واو  إلــى  مكسور  حــرف  بعدها  التي  القطع  بهمزة  األلــف 
ككلمة ) أَنِين ( تنطق في العامية ) ِونِين ( وكلمة ) أَِزيز ( تنطق ) 
ِوِزيــز ( وكلمة ) أَكيد ( تنطق ) ِوِكيْد ( كأن تقول ) أَمٍر ِوِكيْد ( أو 
) ِوكاد (، وذلك في بعض األسماء ولكنها كما ذكرنا شبه قاعدة ال 

تنطبق على جميع األسماء.
وهذا التغيير السلس الذي طرأ على العامية والمتجّذر في اللغة 
أغصان  منه  تفّرعت  كبير  جــذع  مــن  ُغصن  وكــأنــه  يبدو  العربية 
اللهجات العامية في المناطق العربية ففي النص السابق نجد النفي 

ب )ما( حيث يقول الشاعر ) َما يَْثبِِت الَمبنَى َعلى ِغير تَْأِسيْس (.
الشاعر الخليجي يستخدم )ال( للنهي يقول الشاعر سعيد البديد 

المناعي:
يْك إِياْك ال تَشِكي إلى النَّاْس بَْلواْك        إِْشتَْك ْلَرٍبّ ِمْن َعِديٍم ْمَسِوّ

اِْشتَْك ( وهي قاعدة   ( المجزوم  البيت فعل األمر  كما نجد في 
فيها،  األمــر  أفعال  وتنطبق على جميع  العامية  نجدها في  عربية 
كما نجد في الشعر القطري أن قواعد النكرة والمعرفة واإلضافة 

وطيدة الصلة بالفصحى.

الصيد بالصقور: هواية منتشرة في قطر ومحيطها اإلقليمي 
وهي هواية موجودة ولكنها قد تنقرض في يوم ما وتقرأ األجيال 
القادمة ما كتب عنها من خالل أبيات الشعراء، كذلك الحياة وفي 

هذا السياق نورد هذه القصة:
»خرج الشاعر الكبير لحدان بن صباح الكبيسي رحمه اهلل مع 
بعض أصدقائه إلى الصيد فأراد األصدقاء أن يداعبوه فقالوا له: إن 
َطيَرك الــذي معك ال يجيد الصيد ألن لون صــدره أبيض فتكّدر 
خاطر لحدان من هذا الكالم وعند ذلك برز سرب من الحبارى 
فأطلق لــحــدان طيره خلفه وصــاد مــن الــســرب. فانشرح صــدره 

ونظم قصيدة طويلة يقول فيها: 
يا اهلل يا الّلي ِفيْك َطيِّْب ِرجانا 

ه الًقلْب واْبداْه يا عالٍِم ما َسرَّ

ومنها يقول واصفاً فعل طيره:

يانَا وابيٍض َصِدْر َراِعي العُيوِن الزِّ
اْه ْم َغطَّ َصْدَرْه بَِقى َغاِمْق وبِالدَّ

ولَِكْن َصْدَرْه صابَِغْه َزعَفرانا 
ْه وِحّن ما ِصبَغناْه َمّما َفَعْل َكفِّ

لِي فاَرْق الِيسرى على الِخْرْب النا
رابِيْل َمْزراْه َعليْه ثَبٍت بالدَّ

واِْن َهْد صاْد ِقَريٍِّب ما ِشقانا 
ْه والبَناِدْق ْمَخّباْه ِصيِدْه ْبَكفِّ

تصوير بديع لهواية الصيد بالصقور المنتشرة في قطر والجزيرة 
العربية وذكر فيها الشاعر بعض األشياء مثل زعفران، الخرب، 
الــّدرابــيــل، وَهــّد وهــي كلمة مستخدمة في مجال الصيد وغيره 
وتعني إطــالق ) للصقور (. على أن الغوص والبحث عن اللؤلؤ له 
األثر الكبير في المجتمع القطري كغيره من المجتمعات الخليجية 
كان  التي  المعاناة  التي تصف  بالمفردات  القطري مليئ  والشعر 
صديقه  يخاطب  شاعر  فهذا  الــغــوص  فــي  العاملون  منها  يعاني 
ويمدحه عندما ركب البحر وغاص في المغاصات العميقة الخطرة 
ليأتي بالمال الوافر ويفوز بحبيبته الجميلة التي يمني نفسه بالزواج 

منها . 
يا بُو خميْس اهلل ْيِجيِرْك ِمن الُعوْق

وْيِجيِرْك اهلل ِمن تِوالِي َخَطْرها
تِفَرْح إلى ِمن ِجيْت هيٍر بِه ْعُروْق

ْة بََحْرها وْتَصْحِصْح الِغبِّْة ْبِشدَّ
وقْ  ِكلَّه لِِعينا البِيْض لبَّاْسَة الطُّ

 الّلي َكما البَّراْق لَمَعْة نََحْرها

أّنى يَشاُء يَُزوُر َطيُفَك خاِطِري..
فلَُه باِل ُقفٍل بُِسوِر الَقلِب باُب..

alasmai55@ محمد السادة

سَكَن الَمِشيُب مَع الَجواِرِح مفرِقي..
وَغدا بَِقلبِي ِمن ُفراِقُكُم التِهاُب..

_Alansari_@ علي األنصاِري

ُقوا بُِمكابٍِد .. ِحيِل تََرفَّ َقبَل الرَّ
فُق لِلجانِي ِعتاُب.. َحرَّ النَّوى فالرِّ

alasmai55@ محمد السادة

ُرَويَدَك ما الَمَحبَُّة َفرُض َعيٍن..
َفتُوِقَعها على َشرِّ الُوُجوِه..
ولكنَّ الَمَحبََّة بَعُض إِثٍم..
ُر بِالُولُوِه.. إِذا ُذِكَرْت تَُكفَّ

danyalyoon@ عمر صّديقي

إِذا ما كانَت األَشواُق َعيناً..
تََشتََّت ِفي الُفؤاِد َجوى الُولُوِه..

وِعشُق الّروِح لأِلرواِح يَبقى..
فإّن الُحسَن َوقٌت ِفي الوُجوِه..

alasmai55@ محمد السادة

من التراث الشعري 

مساجلة 
على تويتر

قراءة في نص قطري
يحمل تراثنا ما يبّين أن الشعر في قطر ظهرت به قصائد تبّين مدى ما وصل إليه من فنون 
أدبّية أبدع فيها الشعراء وذلك بسبب تواصل شعراء الخليج واحتكاكهم ببعضهم في تبادلهم بقصائد 
الشعر يقول الشاعر عبد اهلل بن غانم ابو دهيم مخاطباً شاعراً من أهل األحساء يدعى عكاشة، يقول: 

النص لقصيدة من بحر المسحوب ويُقابله في الفصحى البحر السريع وهو:) مستفعلن مستفعلن 
مفعوالتن( وقد اختار الشاعر في تناسق جميل قافيتين لقصيدته قافية الواو المكسورة والياء للصدر 

وقافية األلف المهملة والياء للعجز وهي ما درج عليه شعراء الشعر العامي .
والقصيدة ليست رداً على الشاعر األحسائي عكاشة ولكنها تأثر بقصيدة قالها فرد عليها الشاعر 

مع أنها ليست موجهة له فهو يقول في البيت األخير :
َسِوّيْت ِقيٍل يوْم ِشفتَْك ْمَسِوّي                 ِذي حّجٍة يِْبلَْش بها ِكّل َحّياْي

على أنه أبدع في صياغة وحبك القصيدة وانتقاء الكلمات والمعاني لها ففي البيت األول يتمنى 
الشاعر أن يطوي صفحة البحر ويمشي على قدميه ليوصل قصيدته للطرف اآلخر )الني بخشاب 
والني بمطاي( أي لن أركب السفن الخشبية في البحر ولن أمتطي دابة ولكن سأمشي على قدمّي.. 
وفي البيت الثالث يقول لقد مددت يدي لمن يعينني وناديت ولكن لم أجد معيناً وأصبحت المريض 
المصاب بالعدوى مخطئ عاداه المخطئون وكأنني في صحراء خالية من البشر ال يسكنها أحد وال 
يجيب أحد لندائي فجرحي عميق لم يفد فيه العالج فهو شديد وله أثر على مهجتي وأحاسيسي.. ثم 
يبدأ الغزل في البيت السابع فيقول إن سبب جرحي هو من ضفائره طويلة مطوية كما تُطوى عمائم 
الحداة وهو تشبيه بليغ ثم يبدأ في وصف محبوبته فيصف الحناء في كفها وكيف أنه يزهو ثم يصف 
قدميها وساقيها ثم يفخر بقصيدته فيقول مخاطباً المحبين : من منكم قال شعراً كشعري »حدا 
مثل حدوي ) حدائي («، ومن منكم ابتلي بالحب كابتالئي فأنا غرير بالحب ال أفهم معانيه فأنا تائه 

في بحر الحب وأسير على غير هدى .

مبدعون عالميون

راحَ الظالم
قصيدة

محمد السادة

الُم والَفْجُر أَقبَْل .. راََح الَظّ

ِلّ َخُدّ األَزهاِر ُمبتَْل .. بِالَطّ

يُر يَشُدو َعذَب النَِّشيِد .. والَطّ

ُمْستَبِشراً بِاليوِم الَجِديِد ..

بِح تَحلُو ..     يَوٌم ُرؤاُه بِالُصّ

وَعْن أَمانِي األَشواِق تَجلُو ..

وُض ِفيِه َهَبّ النَِّسيُم .. والَرّ

والُغصُن ِفيِه ال يَستَِقيُم ..

يَهتَُزّ َشوقاً ِمثَل الَقلُوِب ..

لَِمْن َطواُه ِستُر الُغيوِب ..

لََقد تَناءى بِالِجسِم لِكْن ..

يَبقى َقريباً ِفي الَقلِب َساِكْن ..

البُعُد َعنُه أَوهى ِعظاِمي ..

إِليِه ِمّني أَحلى َسالِمي ..

باِح .. أُهِديِه َشوِقي بِذا الَصّ

َقد َماَزَجُه ِعطُر األَقاِحي ..

يا ُصبَح َخيٍر أَشِرْق َعلَيِه ..

وامأْل بَهاكا ِمن ناِظَريِه ..

واحِمْل َسالِمي بِِذي البِدايَْة ..

ِعْطراً أُهِديِه ُقّراَء ] ..

بيكاسـو
ولد بابلو بيكاسو عام 1881 ، أظهر بابلو شغفه ومهارته في الرسم منذ سن 
»قلم  تعنى  كانت  بابلو  نطقها  التي  الكلمات  أولــى  من  أن  تقول  أمــه  وكانت  مبكرة، 
رصــاص«. وفي السابعة من عمره تلقى بابلو على يد والده تدريباً رسمياً في الرسم 
والتصوير الزيتي، وكان رويز فناناً تقليدياً وأستاذاً أكاديمياً، وقد رسم أجساد بشرية 
من نماذج حية. وهكذا أصبح بابلو منشغالً بالرسم على حساب دراسته. وفى إحدى 
المرات قام بابلو وهو في سن الثالثة عشرة بإتمام رسم أحد السكيتشات التي لم يكن 
والده قد انتهى منها بعد وقد كانت اللوحة لحمامة، وحينما تفحص األب تقنية إبنه 
التخلى عن الرسم رغم وجود  في الرسم شعر إن إبنه قد تفوق عليه، وأعلن وقتها 

لوحات له في وقت الحق.

الجمالية في الشعر القطري

ـــو تــنــِطــوي االْحـــــــزاْف أنـــا كــــاْن بَــْطــِوي لُ

ــــــراِديــــــْت نـَـــْطــــِوي ــــــوم إنِّــــــي تِ ــــِهــــيــــْت يُ أَْب

ـــْت ِمـــواِضـــيـــْح َســـــْدِوي ـــانَ ســــاِديــــْت مـــا ب

وآِزيــــــــــْت ِمــــْثــــِل الــــّلــــي تِــــــبَــــــاّلْه َعـــــــْدِوي

ِفـــي َمــهــمــٍه خــالِــي مــن الــّســَكــْن يَــــدِوي

َجــــرٍح ِســطــا بِـــي مــا ِســطــا ِفــيــه َصــــْدِوي

ــْطــِوي ـــو ِجـــِديـــٍل ُفــــوق االمـــتـــاْن َم ِمــــْن بُ

ـــــْدِوي ـــالـــَكـــّف نَ يـــْزهـــو إلــــى ِمــــن َحــــّط بِ

ــْل َحـــْدِوي ْة ِمـــْن َحـــدا ِمــثِ ـــِل الـــُمـــَودِّ يــا اْه

ـــي وَجــــــــــْدِوي النـِـــــــي ِفــــهــــيــــٍم بـــالـــمـــعـــانِ

ــــٍة َطـــْهـــمـــا وال لـِــــي ْمـــــَجـــــْدِوي ِفـــــي ِغــــبِّ

ـــرنِـــي عــلــى َقــــــْدر نَــــــْدِوي يـــا ِمـــــْن ْيـــجـــابِ

ْبــــَهــــِدِوي ـــيـــٍل  لِ ِهـــَجـــْد  ِمــــن  لِــــي  إداِوي 

ـــي جــــــاْك َغـــطـــِوي رِســـِع ـــدَّ ـــل يــــا قــــــــاِرٍي ل

ِشــفــت الـــَغـــِزْل َمـــمـــُدوْد مــا ُهــو ْبَمطِوي

ْبَخطِوي  ) الِمدينْة   ( ِفــي  ِريتَه  ــبـِـْع(  )الــسِّ

ـــلـــِغـــيـــْر مـــا اهـــــِوي هـــــذا َهــــــوى بـــالِـــي ولِ

ـــن عــكــاِشــْة جــــاْك ذا الـــُقـــوْل َمــْلــِوي يــا بِ

ــــــوْم ِشـــفـــتَـــْك ْمــــَســــوِّي َســـــوِّيـــــْت ِقــــيــــٍل ي

الــَقــَدْم وّطــاْي ِحــْزِف البََحْر وآِزي على 

ـــــاْي ــــــــــي ْبـــــَمـــــطَّ النِــــــــي ْبــــــَخــــــّشــــــاٍب والنِ

نــــاِديــــْت مـــا َجـــابـــوا بَــعــد ُمــــوِجــــِب نــــداْي

ِمــْخــِطــي ْمــوالِــيــنَــْه ْمـــوالـِــيـــْن االْخـــطـــاْي

ِويـــــالْي فــــاد  مـــا  واِويــــــــــالْه  ــــْت  ِقــــْل واِْن 

ــــــْه مــــدٍّ عــلــى ُمـــهـــِجـــتـِــي داْي ـــي ولَ كـــاِم

ــــاْت االحــــداْي َطـــيِّ الــِعــقــْل ِمـــْن ُفــــوْق داي

ـــــّروْح ســـاقـــيـــْن َدّمــــــــاْي ـــــل ـــــه َمـــــذبـــــٍح ل لَ

ــــْن ُهــــو بِـــلـِــي بــالــِحــّب َشـــــــرواْة بَـــلـــواْي ِم

ـــال راْي ـــي بَ ـــِش ـــوْق واْم ـــشُّ ـــْه بـِــبـَــْحـــِر ال تـــايِ

ــــي ِكـــــْل ِمــــن يِـــســـَمـــْع ْبــكــاْي ــــكِّ ـــي وابَ ـــِك أَب

بِي ُعــوٍق ياهل الوصْل ِمــْن يِنَعْت دواْي

واْنــــَهــــْل كــــاِس الـــَوصـــْل مــــاٍي عــلــى مــاْي

ــٍة ( تِــفــتَــْح على ِمــْســك االنــفــاْي ) ِريــحــانِ

يــــه َســـــــّداْي ـــــو ْيــــَســــدِّ ــــــِزْل َغـــــــزٍل لُ ــــــَغ وال

الِمِدْن داْي بِْع( في  )السِّ الِفِكْر يُوم  إيش 

ِمـــحـــتـــاْي بــــــاإلِســــــْم  مـــــانـِــــي  فــــانــــا  واّل 

ــــاْس َقــــــّراْي ــــه ِمــــن الــــنَّ ــلــقــى لَ َعـــســـاْك تِ

َحــــّيــــاْي ِكــــــّل  ــــلَــــْش بـــهـــا  ــــْب يِ ِذي حــــّجــــٍة 
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والمصور  الفنان  مسيرة  بــدأت 
في  بتخصصه  العبيدلي  خليفة 
مــجــال الــعــلــوم وتــحــديــًدا علوم 
الــبــحــار بــجــامــعــة قـــطـــر، وبــعــد 
البحري  بالقسم  عمل  تخرجه 
بمتحف قطر الوطني لمدة أربع 
 ،1998 حتى   1994 من  سنوات 
وعــنــدمــا تـــم تــشــكــيــل الــمــجــلــس 
الــوطــنــي لــلــثــقــافــة والــفــنــون تم 
مــشــروع  فــي  للعمل  اســتــدعــاؤه 
متحف الفن اإلسالمي، تحديدا 
فــــي قـــســـم الـــتـــصـــويـــر وكـــــل مــا 
يــتــعــلــق بــالــمــقــتــنــيــات والـــجـــرد، 
وقــــد أقـــــام لــلــمــتــحــف اســتــوديــو 
والفيديو  الفوتوغرافي  للتصوير 
المختلفة  الــمــقــتــنــيــات  لــتــوثــيــق 
الــخــاصــة بــالــمــتــحــف، بــعــد ذلــك 
التصوير  متحف  فكرة  ظهرت 
ـــم ير  ـــــذي ل الـــفـــوتـــوغـــرافـــي - ال
تكليفه  تـــم  حــيــث   - بــعــد  الـــنـــور 
وتجميع  المتحف  إنشاء  بمهمة 
مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة، 
وصيانتها والتنسيق مع مصممي 
كمساعد  عمل  كما  المقتنيات، 
ـــوزيـــر فــــي مــكــتــب  ـــل شــخــصــي ل
تأسيس  فــي  وشـــارك  المتابعة، 

متحف التاريخ 
الطبيعي -الذي 
مــــــازال الــعــمــل 
جـــــــاريـــــــا فـــيـــه 
لكنه لم يفتتح 
بعد  ثــم  بعد-، 
ـــــــــــــك عــــمــــل  ذل
فــــــــــي مـــــجـــــال 
ــــــــعــــــــالقــــــــات  ال
الــــــــــــعــــــــــــامــــــــــــة 
واإلعــــــــــــــــــــــــالم 
بــــــالــــــطــــــيــــــران 
الــمــدنــي، وهــو 
حــــالــــًيــــا يــعــمــل 
ضمن مشروع 
مـــــــــشـــــــــيـــــــــرب 

العقاري.
في هذا الحوار 
أن  ــــــــحــــــــاول  ن
نـــتـــعـــرف عــلــى 
الــــوجــــه اآلخــــر 

وكيف  العبيدلي  خليفة  للفنان 
المهنية  مــســيــرتــه  بــيــن  يـــــوزان 
وشــغــفــه الــفــنــي، وأيــهــمــا أقــرب 

إلى قلبه.

فـــي الـــبـــدايـــة أوضـــــح الــعــبــيــدلــي 
الطيران  فــي  للعمل  انتقاله  أن 
المدني جاء بعد التغيير الوزاري 
وظـــهـــور هــيــئــة مــتــاحــف قــطــر، 
حيث عملت في مشروع مطار 
الــدوحــة الــدولــي الــجــديــد، وهو 
عـــمـــل لـــيـــس لــــه طــبــيــعــة فــنــيــة، 
استدعائي مرة  تــم  ذلــك  وبــعــد 
أخرى في هيئة متاحف قطر، 
كمدير تنسيق مشاريع المتاحف 

الجديدة.
وعــنــد ســؤالــه عــمــا أضــافــتــه له 
دراســـتـــه لــلــعــلــوم الــبــحــريــة في 
ـــفـــنـــي، أوضــــــح أنـــه  ـــمـــجـــال ال ال
وخــاصــة  الكيمياء  يـــدرس  كــان 
الــكــيــمــيــاء الــبــحــريــة والــتــلــوثــات 
ـــشـــحـــيـــحـــة فــي  ــــاصــــر ال ــــعــــن وال
ــهــا أمـــــور أفــادتــنــي  الــــمــــاء، وكــل
ـــتـــرمـــيـــم، ســــواء  فــــي مــــجــــال ال
الــكــامــيــرات،  أو  الــصــور  ترميم 
وفــــــي اســــتــــخــــدام الـــمـــزيـــبـــات 
ـــــمـــــواد الـــحـــافـــظـــة، فــهــنــاك  وال
بين  مشتركة  وعناصر  تداخل 
كثيًرا  استفدت  وقد  المجالين، 
أثناء  المواد  لهذه  معرفتي  من 
عــمــلــي فـــي الــمــتــاحــف، واألمـــر 
باإلطالع  وبحكم حبي   - اآلخر 
أكـــثـــر  ركـــــــــزت  والتجريب- 
عــــلــــى تــــاريــــخ 
ـــــر،  ـــــصـــــوي ـــــت ال
وطــــــــريــــــــقــــــــة 
ــــــر  ــــــصــــــوي ــــــت ال
ـــــطـــــبـــــاعـــــة  وال
الـــــــقـــــــديـــــــمـــــــة 
والــــــــــــــمــــــــــــــواد 
الــــــتــــــي كــــانــــت 
مــســتــخــدمــة، 
فـــتـــخـــصـــصـــت 
فـــيـــهـــا بــشــكــل 

أعمق.
وبــــالــــحــــديــــث 
عـــــــن الـــنـــقـــلـــة 
األخـــــيـــــرة فــي 
مــــــســــــيــــــرتــــــه 
الــمــهــنــيــة ذكــر 
الـــــعـــــبـــــيـــــدلـــــي 
الـــــــتـــــــحـــــــاقـــــــه 
بــــــــمــــــــشــــــــروع 
مـــــــشـــــــيـــــــرب، 
توثيق  حيث عرض علي عملية 
مــشــيــرب قــبــل إقــامــة الــمــبــانــي، 
ــــاه بــتــصــويــر  ــــجــــزن وهــــــو مـــــا أن
الــمــنــطــقــة بــشــكــل كــــامــــل، بــعــد 

ذلك تم عرض منصب مساعد 
مدير الشؤون الثقافية، والحمد 
ـــمـــشـــروع مــع  هلل عــمــلــنــا فــــي ال
العالقات العامة وقسم التسويق، 
يهتم  عــمــلــي  أن  بــحــكــم  ولــكــن 
لقسم  نقلي  تــم  فقد  بالتطوير 
التطوير للعمل في الموقع بشكل 
بداية  فــي  أنــه  وأتــذكــر  مباشر، 
الــمــشــروع كــانــت األمــــور تتطور 
أربعة  إنشاء  على  للعمل  سريًعا 
بيوت  وهــي  مختلفة،  متاحف 
كل  تتخصص  مختلفة  بأسماء 
فــي مــجــال مــعــيــن، وكـــان ذلــك 
الــثــقــافــة  وزارة  مـــع  بــالــتــعــاون 
وهـــيـــئـــة الـــمـــتـــاحـــف ومــؤســســة 
قــطــر، وتـــم تــكــويــن فــريــق من 
مــن  مـــعـــظـــمـــهـــم  بــــاحــــثــــيــــن   8
المعلومات  لجمع  الــقــطــريــيــن، 
ـــتـــي  الــــخــــاصــــة بـــالـــمـــتـــاحـــف وال
فيها،  األساسية  الــمــواد  ستكون 
والــشــاعــر  الــكــاتــب  مــن ضمنهم 
المصري الراحل إمام مصطفى 
حـــوارات،  مجموعة  جمع  الــذي 

الــذيــن كنا  وزار كــل األشــخــاص 
نتوقعهم،  لم  والــذيــن  نتوقعهم 
بحكم معرفته بالجميع، وقّدم 
جـــًدا  ثــريــة  تسجيلية  مــــادة  لــنــا 
لنا  كــنــًزا  تعتبر  اآلن،  محفوظه 

في حقيقة األمر.
التوازن  كيفية  وعند سؤاله عن 
بــيــن الــمــوهــبــة والــعــمــل، أوضــح 
أنـــه عــنــدمــا يــعــمــل اإلنـــســـان في 
شيء يحبه فحتما سيبدع فيه، 
حيث إن سر النجاح أو مواصلة 
الطريق هو الشغف، فهناك من 
هـــم مــجــبــرون عــلــى أعــمــالــهــم 
كأداء واجب ليس إال، وهنا نجد 

الفرق في النتيجة النهائية.
وأعتقد أن حبي لما أقوم به هو 
للمسيرتين،  موازنتي  في  السر 
كـــمـــا أن هـــنـــاك عـــامـــال يــتــمــثــل 
فــــــي إقــــــامــــــة عــــــالقــــــات قـــويـــة 
مـــع الــــنــــاس، فــأعــمــالــي الــفــنــيــة 
كــلــهــا تــنــعــكــس عــلــى طــبــيــعــتــي، 
بـــأن أنــــزل مــع الــنــاس والــعــمــال 
والــشــعــب فـــي الــــشــــارع، ومــنــهــا 

أســتــنــبــط وأســتــلــهــم وأتــحــصــل 
يأتيني  ما  فدائًما  األفكار،  على 
اإللهام من الناس والشارع ومن 
كشف  وهنا  وآرائهم،  أفكارهم 
احتفالية  إطــار  عن مشروع في 
المتحدة سيتم  المملكة   - قطر 
العام الجاري،  تنفيذه مع نهاية 
بعنوان »إجــوارد رود« أو شارع 
إجــــوارد فــي لــنــدن الـــذي يمتلئ 
ــــعــــرب، حيث  وال بــالــقــطــريــيــن 
التاريخ  نجمع  أن  المنتظر  من 
في  هناك  عــاشــوا  لمن  الشفهي 
ومن  والتسعينيات  الثمانينيات 
عشت  أنــنــي  كما  اآلن،  يعيشون 
فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة حـــوالـــي 7 
سنوات، حيث إن هذه المنطقة 
بــهــا إرث ثــقــافــي عــربــي، وكــان 
البــــد أن نـــقـــوم بــتــســجــيــل ذلــك 
ـــنـــاس  مـــــن خــــــالل ذكـــــريـــــات ال
الــذيــن عــاشــوا هــنــاك، وسيضم 
المشروع مقتنيات وفيديوهات 
ووســــائــــط، حــيــث ســيــنــتــج عنه 
يـــقـــام في  مـــعـــرض مــتــوقــع أن 

فبراير العام القادم.
وفي سياق متصل سألته ] 
عن مشروع آخر يعمل فيه وهو 
مركز  أو  سنتر«  آرت  »خليفة 
خليفة للفنون، فأوضح أن هذا 
وجــودي  بحكم  يأتي  الــمــشــروع 
تزيد  لمدة  التصوير  مجال  في 
عــلــى 20 عــامــا، حــيــث خطرت 
فــي بــالــي فــكــرة أن أقـــوم بهذا 
المشروع بطريقة رسمية حيث 
كنت قبل ذلك أقدم محاضرات 
واستشارات  عمل  ورش  وأقيم 
وأصـــور مــشــاريــع وأعــمــاال فنيه 
لـــجـــهـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وخـــاصـــة 
التي  الــضــوئــي  التصوير  جمعية 
تــبــنــتــنــي مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، حــيــث 
نـــوعـــا مــن  وجــــــدت أن هـــنـــاك 
التشتيت في هذه الجهود، لذلك 
الجهود  هــذه  أجمع  أن  أرتــأيــت 
بحيث  المشروع،  إطار هذا  في 
يــكــون هــنــاك جــهــة لــالســتــفــادة 
مــــن هـــــذه الـــطـــاقـــة والـــخـــبـــرة 
والــعــلــم، فــأنــا أعــتــبــره مــشــروع 

التقاعد، وفكرته األساسية هي 
التصوير  أدوات  وكـــاالت  جلب 
الــعــالــمــيــة فــي مــكــان واحــــد في 
ـــكـــون مــتــاحــة  قـــطـــر، بــحــيــث ت
لــلــمــصــوريــن، فــالــمــصــور الـــذي 
تتوافر  أن  البـــد  يــبــدع  أن  يــريــد 
تعينه  التي  األدوات واآلليات  له 

على التعبير عن فنه.
تقديم دعم  هــو  اآلخـــر  الــشــيء 
لـــلـــمـــتـــدربـــيـــن بــتــســهــيــالت فــي 
ورش  تقديم  أو  الــدفــع،  طــرق 
عــمــل بــأســعــر رمــزيــة تــبــدأ من 
أيـــام، كما أن   4 أو   3 إلــى  يــوم 
هــــنــــاك الـــجـــانـــب االجـــتـــمـــاعـــي 
بـــدعـــم الـــمـــصـــوريـــن الــــذيــــن ال 
لدفع  مادية  إمكانيات  يملكون 
عملي  خالل  وبالطبع  الرسوم. 
فــــي هـــــذا الــــمــــشــــروع اكــتــشــف 
الذين  المتدربين  مــن  الــعــديــد 
ـــمـــوهـــبـــة والـــحـــس  يـــمـــلـــكـــون ال
ــفــنــي، فـــي حــيــن تــجــد أنــاًســا  ال
يــــحــــاولــــون،  أو  يــــجــــتــــهــــدون 
لقتل  فــقــط  يـــأتـــون  وآخــــرـــــون 
الوقـت. وأشار إلى وجود بعض 
الــعــقــبــات مــثــل الــبــيــروقــراطــيــة 
وعــمل  التصاريح  استخراج  في 

سجل تجاري وما إلى ذلك.
وعــنــد ســؤالــه عــن األقــــرب إلــى 

قـــــلـــــبـــــه بـــيـــن 
مــــــســــــيــــــرتــــــه 
الــــــمــــــهــــــنــــــيــــــة 
فـــــــــي مـــــجـــــال 
الــــــــعــــــــالقــــــــات 
الـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــة 
والـــــتـــــســـــويـــــق، 
ومــــــــــــــجــــــــــــــال 
الــــــتــــــصــــــويــــــر 
الــفــوتــوغــرافــي 
ــــــق  ــــــي ــــــوث ــــــت وال
أوضـــــــــــــــــــــــــــــــح 
الــعــبــيــدلــي أنــه 
شعبي،  إنــســان 
يــحــب الــتــاريــخ 
ــــــقــــــافــــــة  ــــــث وال
الـــــمـــــحـــــلـــــيـــــة، 
وتـــــوثـــــيـــــق كــل 
هــــذه األمـــــور، 
ــــى  ــــرا إل مــــشــــي
ــتــصــويــر  ال أن 

توثيق  ناحية  مــن  كثيًرا  خدمه 
ما يراه ويعيشه من تغيير كبير 
يحدث في الدوحة، وبــدأت أن 
أعــبــر عــن مــا بــداخــلــي ومـــا أود 

تــوصــيــلــه مـــن خـــالل الــتــصــويــر، 
مشروع  مــن  أكثر  قدمت  وقــد 
في هذا المجال آخرها مشروع 
»الــــــمــــــوســــــوم« الـــــــــذي يــظــهــر 
طبعت  العاملين  من  مجموعة 
عــلــى وجــنــاتــهــم »الـــبـــاركـــود« أو 
عــالمــة الــبــيــع وقـــد القـــى صــدى 

كبيراً في قطر وخارجها.
ســقــف  أن  الـــعـــبـــيـــدلـــي  ـــــــرى  وي
الـــــمـــــعـــــارض الــــتــــي تــــقــــدم فــي 
قــــطــــر عـــــــال جــــــــًدا حــــيــــث يــتــم 
جـــلـــب مـــــعـــــارض قــــويــــة جــــــًدا، 
وهــنــا أشــعــر أنــنــا حــتــى اآلن ما 
الفن  لتقبل  مهيئين  غير  زلــنــا 
الــحــديــث، الـــذي هــو فــن جديد 
عـــلـــى مــجــتــمــعــنــا، فـــمـــوجـــة مــا 
قراءتها  يمكننا  ال  الحداثة  بعد 
بـــالـــشـــكـــل الـــمـــنـــاســـب بـــعـــد مــن 
الــعــادي، حيث إن  قبل اإلنــســان 
والبــد  سطحية،  للفن  قــراءتــه 
أن يمر بمراحل مختلفة تمكنه 
من استيعاب وهضم هذا النوع 
من الفن. وتمنى إيجاد سياسة 
ــبــدأ مـــع الــشــبــاب، فــالــمــدارس  ت
تربية  بها  ليس  حالًيا  المستقلة 
فنية، مؤكًدا أن هناك فقرا في 

المجال الفني.
وأشار إلى أنه ليس هناك جهة 
تـــدعـــم الــفــنــان 
المبتدئ ليبدع 
ويــنــتــج والـــذي 
ـــحـــصـــل  ـــت ي ال 
األدوات  عــلــى 
فنونه  لتقديم 
بـــــــســـــــهـــــــولـــــــة، 
ورش  أو 
مـــتـــخـــصـــصـــة 
إن  الــــــــــــتــــــــــــي 
تكون  وجــــدت 
أسعارها مبالغ 
فـــيـــهـــا وتـــفـــوق 
قدرة الشخص 
الـــــــذي مــــــازال 
فــــــــــي بـــــــدايـــــــة 
الــــطــــريــــق. لـــذا 
البد من وجود 
دعــــم وإقـــامـــة 
ـــــــرامـــــــج مـــن  ب
قــبــل الــجــهــات 
الــمــتــخــصــصــة فـــي الـــفـــنـــون في 
قطر، مؤكًدا أن الفنان القطري 
على  مظلوم  بأنه  يشعر  مـــازال 

حساب فناني الخارج.

العلوم البحرية أفادتني في مجال الترميم
الفنان ...خليفة العبيدلي: 

حبي لما أقوم 
به هو السر 
في موازنتي 
للمسيرتين 

العملية والفنية

التصوير
 خدمني في 

توثيق التغييرات 
التي تشهدها 

الدوحة

الفنان القطري مازال يشعر بالظلم مقابل فناني الخارج

    كتب - محمود الحكيم 

القدس في عيون الشعراء
بباقة  القطرية  الثقافية  المكتبة  تـــزودت 
من اإلصدارات الجديدة في عدة مجاالت 
أولـــهـــا مـــجـــال الــشــعــر حــيــث صــــدر كــتــاب 
»الــــقــــدس فـــي عـــيـــون الـــشـــعـــراء« لــألســتــاذ 
محمد قجة عن إدارة البحوث والدراسات 
الذي  الكتاب  الثقافة وهو  بــوزارة  الثقافية 
اجــتــهــد مــؤلــفــه فــي جــمــع أشــعــار عـــدد من 
الــشــعــراء وتــبــويــبــهــا وفــقــا لــمــراحــل معينة 
حــددتــهــا األحـــــداث الــتــي تــمــر بــهــا الــقــدس 
فــي عصر كــل شاعر وكــتــاب »الــقــدس في 
ـــذي جــمــع فــيــه األســتــاذ  عــيــون الــشــعــراء« ال
محمد قّجة جزًءا كبيًرا مما كتبه الشعراء 
العرب على مر التاريخ عن مدينة القدس، 
كبيرة  بمكانة  تحظى  الــتــي  المدينة  هــذه 

فــي نــفــوس الــعــرب والــمــســلــمــيــن، وقــد 
فيه  الـــذي جمع  للكتاب  الــمــؤلــف  قــدم 
مختارات لـ 215 شاعرا تغنوا بالقدس، 
بـــســـرد تـــاريـــخـــي عـــن مــديــنــة الــقــدس 
والمحطات  أهميتها  عن  فيها  تحدث 
الــمــهــمــة فــي تــاريــخــهــا. وقــســم محمد 
خمسة  إلــى  أشعار  من  جمعه  ما  قجة 
تناولها  التي  للموضوعات  وفقاً  فصول 

الشعراء، هي: محطات األلم، اتهام الذات، 
بالمستقبل،  الــتــفــاؤل  الــهــمــم،  اســتــنــهــاض 
ـــم يــكــن الــشــعــر الـــذي  فــضــائــل الـــقـــدس، ول
المؤلف على سبيل إحــصــاء كــل ما  اخــتــاره 
ُكتب حول القدس، فهذا يحتاج إلى مجلدات 
وإلى آالف الصفحات، بل آثر تتبع المراحل 
الزمنية المرتبطة بما تعرضت له القدس 
القصائد  احــتــالل ومـــجـــازر. وضــمــت  مــن 
شعراء في مراحل متفاوتة من تاريخ هذه 
العماد  منقذ،  بــن  أســامــة  منهم:  المدينة 
أبو  عمر  الرصافي،  معروف  األصفهاني، 

ريــشــة، أمـــل دنــقــل، نـــزار قــبــانــي، محمود 
حــســن اســمــاعــيــل، فــــدوى طـــوقـــان، سعيد 
كثير.  وغيرهم  درويـــش  ومحمود  عــقــل، 

ويقع الكتاب في حدود 786 صفحة.
الـــبـــحـــوث  إدارة  عـــــن  أيــــضــــا  صــــــدر  كـــمـــا 
قطر-  في  )المصورون  كتاب  والــدراســات 
إشـــراقـــة وتـــألـــق( لــمــؤلــفــه الــمــصــور حسين 
الــجــابــر، وهـــو يــتــنــاول فــن التصوير  عــلــي 
هذا  بـــرواد  والتعريف  قطر،  فــي  الضوئي 
الـــفـــن مـــن الــقــطــريــيــن والــمــقــيــمــيــن، مع 
إلى  تصل  أعمالهم  مــن  كبيرة  مجموعة 
ألف وخمسمائة صــورة، ويعد هذا  حوالي 

الجميل  الفن  لهذا  حقيقية  أرشفة  الكتاب 
أكثر  في قطر. وهو كتاب ضخم يقع في 
مـــن 800 صــفــحــة، ضـــم أكـــثـــر مـــن ألــف 
فيه  والكتاب  بــاأللــوان.  وخمسمائة صــورة 
التصوير  الجابر لفن  جهد كبير حيث أرخ 
أسماء ونبذ عن  الضوئي في قطر، وذكــر 
والمقيمين  القطريين  الــمــصــوريــن  حــيــاة 
على أرض قطر من عرب وأجانب يقول 
الحاجة  »إن  مقدمته  فــي  الجابر  حسين 
المسيرة  توثيق  إلــى  وبــإلــحــاح  قائمة  تظل 
التصويرية في دولتنا الحبيبة قطر، ليظل 
جــســرا مــمــتــدا يــوفــر اتـــصـــاال مــبــاشــرا بين 

له  ــا  أردن إذا  سيما  والجماهير،  الفنان 
بداية ترضي طموحنا ونوفر له عناصر 
الــدوام  له  يكفل  بما  واالنتشار،  النجاح 
واالســتــمــرار. وكــذلــك صــدر أيــضــا عن 
إدارة البحوث والدراسات كتاب )عناكب 
الروح( وهي مجموعة قصصية للكاتبة 
الــكــتــاب عــددا  نــاصــر، يتضمن  بــشــرى 
تباً  الخوف،  امــرأة  القصص منها:  من 
إنها طفولتي، امرأة نصفها مطر ونصفها 
رماد، حدث ذات مرة، عناكب الروح، لعبة 
الــحــب وعــبــث االحــتــمــاالت، هــديــة ألمــي، 

تجربة امرأة على عتبات األمومة.
الــكــاتــبــة بــشــرى نــاصــر أن تؤكد  وتـــحـــاول 
حضورها الثقافي من خالل ما تصدره من 
أعمال، وقد سبق لناصر أن أصدرت عددا 
من األعمال األدبية فضال عن مساهماتها 
الـــفـــكـــريـــة فــــي الـــصـــحـــافـــة وفـــــي الـــمـــواقـــع 
االلكترونية التي تتميز بجرأة وموضوعية 

الطرح.

أبيات شعرية

إذا الشعب يوما أراد الحياة
فال بد أن يستجيب القدر

وال بد لليل أن ينجلي
والبد للقيد أن ينكسر

ومن لم يعانقه شوق الحياة
تبخر في جوها واندثر

كذلك قالت لي الكائنات
وحدثني روحها المستتر

أبي القاسم الشابي

إصدارات   جديدة

صدر حديثًا

الوجـه اآلخر
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حكم شعوب

للذهب ثمن،

لكن الحكمة ليس لها ثمن ..

حكمة صينية ..

  كتب- مصطفى عبد المنعم

الــفــنــان الــشــاب حــســيــن عــلــي هــو أصــغــر عــضــو في 
الرسم  عشق  التشكيلية  للفنون  القطرية  الجمعية 
أيضا  مــولــع  ولكنه  أزافـــره  نعومة  منذ  والتشكيل 
بــالــعــزف عــلــى الــجــيــتــار والــمــوســيــقــى بــشــكــل عــام، 
تمكن من تقديم نفسه على الساحة بشكل مختلف 
ومتفرد حيث عرفه المحيطين به كفنان تشكيلي 
وعـــازف جــيــتــار ومــلــحــن ومــغــنــي أيــضــا، نــجــح في 
أعمال  ولــه  التشكيلية  الفنون  عالم  فــي  يتألق  أن 
خارجية  معارض  في  عديدة  ومشاركات  مميزة 
وداخـــلـــيـــة، كــمــا نــجــح فـــي أن يــلــفــت األنـــظـــار الــيــه 

كعازف.
الــفــنــان الــشــاب حــســيــن عــلــي يــقــول لــلــبــيــرق أنـــه ال 
وأن  والــمــوســيــقــى  الــرســم  بــيــن  يــفــرق  أن  يستطيع 
المنطق  من  وليس  جائز  غير  أمر  بينهما  الفصل 
أن  يستطيع  ال  أنــه  حسين  يعتبر  حيث  شــيء،  فــي 
يــمــارس طــقــوس الــرســم والــفــن الــتــشــكــيــلــي بــدون 
مــوســيــقــى كــمــا ال يــمــكــن لــه أن يــعــزف بــعــيــد عن 

التشكيلية. واألعمال  اللوحات 
ويــضــيــف الـــفـــنـــان الـــشـــاب انــــه ســعــيــد جــــدا لــنــجــاح 

مــشــاركــتــه األخـــيـــرة مــع شــبــاب الــفــنــانــيــن والــــرواد 
أقيم  الـــذي  الــقــطــري  المعاصر  الــفــن  مــعــرض  فــي 
الــفــنــانــيــن في  بــالــكــويــت وحــضــره نخبة مــن أكــبــر 
الفنانين  أعمال  شاهدوا  وجميعهم  العربي  العالم 
القطريين كما شاهدوني وأنا أعزف وأغني داخل 
الفنون  انطباعا جيدا عن  أعطى  ما  المعرض وهو 

في دولة قطر.
تسجيل  مــن  مــؤخــرا  انتهى  أنــه  علي  حسين  وقــال 
عن  وأعـــرب  قريبا  سيطرحها  »سينجل«  أغنية 
تــفــاؤلــه وامــنــيــاتــه بـــأن تــرضــي أعــمــالــه الــجــمــهــور 
الفنية  الحركة  بمستقبل  جــدا  متفاءل  أنــه  مــؤكــدا 
وأكد  الصحيح  الطريق  على  تسير  ألنها  القطرية 
المبدعين  الفنانين  مــن  نخبة  قطر  فــي  لدينا  أن 
والــمــوهــوبــيــن الــشــبــاب فــطــال عــن وجـــود عـــدد من 
الــفــنــانــيــن الـــــرواد مــمــن حــقــقــوا نــجــاحــات عــديــدة 
خـــارج قــطــر ولــهــم انــجــازات كــبــيــرة وجــمــيــع هــذه 
الفنية  الحركة  بمستقبل  متفاءل  تجعلني  األمــور 
الساحة  على  التوفيق  اهلل  مــن  واتمنى  قطر،  فــي 
حيث  التشكيلية  أو  الموسيقية  كانت  ســواء  الفنية 
أنني أعشق الرسم والموسيقى وال أستطيع الفصل 

. بينهما

ت��ح��دث��ت م��ع��ك��م ع��ل��ى م��دى 
الماضية  حلقة  وخمسين  أربعة 
ع����ن ذك���ري���ات���ي ح�����ول ال��م��س��رح 
ال��ق��ط��ري م��ن��ذ ال��ب��داي��ات األول���ى 
االجتماعية  األن��دي��ة  خ���الل  م��ن 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وم����ح����اوالت ال��ب��ع��ض 
لتقديم شكل من أشكال المسرح 
ب����ع����رض ت���م���ث���ي���ل���ي���ات ق���ص���ي���رة 
كان  ه��ذا  ك��ل  هزلية  اسكتشات 
ن��ارا  ي��ح��اول أن يشعل  بمثل م��ن 
هذا  يشتعل  وعندما  حطب  في 
متوهجة  ن����اراً  ليصبح  ال��ح��ط��ب 
ه������ذا ه�����و ح���ال���ن���ا ت���ج���رب���ة ه��ن��ا 
وهناك حتى تأسست أول فرقة 
مسرحية أهلية رسمية باعتراف 
ذل���ك في  وك����ان  اإلع�����الم  وزارة 
ال��ف��رق��ة  وق���دم���ت   ١٩٧٢ ال���ع���ام 
ثالثة أعمال مسرحية: مسرحية 
)ع������ان������س( وم����س����رح����ي����ة )س���ب���ع 
السبمبع( في نفس سنة التأسيس 
دار  م��درس��ة  خشبة  ع��ل��ى   ١٩٧٢
الثالثة  وال��م��س��رح��ي��ة  المعلمين 
)خ���������ارج م�����ن ال���ج���ح���ي���م( س��ن��ة 
١٩٧٣ وذل��ك على خشبة مسرح 
الفلسطينية  ال��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة 
ب���ش���ارع ال��خ��ل��ي��ج وك��ن��ا ف���ي وق��ت 
المسرحية  ب��األع��م��ال  ان��ش��غ��ال��ن��ا 
ك���ن���ا ن���ب���ح���ث ه���ن���ا وه����ن����اك ع��ن 
دائماً  رسمياً  ليكون مقراً  مكان 
لفرقة المسرح القطري وبالفعل 
منطقة  في  المكان  ه��ذا  وجدنا 
نجمة وه��و في األس��اس مخزن 
استأجره  ثم  وم��ن  التجار  ألح��د 
سينما  دار  إل��ى  ليحوله  أح��ده��م 
إلى  وتركه واستأجرناه وحولناه 
مسرح وتم تقسيمه إلى جزئين 
ال��ج��زء ال��ش��م��ال��ي م��ج��م��وع��ة من 
الجنوبي  والقسم  الغرف وصالة 
خ���ش���ب���ة م����س����رح وص����ال����ة ت��ت��س��ع 
لدينا  وأصبح  كرسيا   )٣٥٠( إل��ى 
م�����س�����رح ص���ح���ي���ح ه������و م���س���رح 
ل��ك��ن��ه م��س��رح مكتمل  م��ت��واض��ع 
وشبكة  م��س��رح  خشبة  ال��ج��وان��ب 
إضاءة وصوت وكواليس وغرف 
للممثلين وحمامات ، ماذا نريد 
أك���ث���ر ه����ذه ه���ي إم��ك��ان��ات��ن��ا في 
ونشكره  اهلل  نحمد  الوقت  ذلك 
ول���م  ل���دي���ن���ا م����س����رح  إذ أص����ب����ح 
ي��وم من  وف��ي  نعمل  أن  إال  يبق 
األس��ت��اذ محمد  األي���ام طلب منا 
عبداهلل األنصاري اجتماع اإلدارة 
وك���ن���ت ب��ص��ف��ت��ي رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة 
ال��ث��ق��اف��ي��ة ق��د ج��ه��زت أك��ث��ر من 
ن��ص م��س��رح��ي ع��رب��ي ألط��رح��ه 
ف��ي االج��ت��م��اع واج��ت��م��ع��ن��ا وك��ان 
بمسرح  اإلدارة  غرفة  ف��ي  ذل��ك 
ن��ج��م��ة وب����دأ األس���ت���اذ األن���ص���اري 
رئ��ي��س الفرقة وق���ال ي��ا إخ��وان��ي 
إحنه اليوم نقدر نقول إن فرقة 
ال��م��س��رح ال��ق��ط��ري وق��ف��ت على 
معروفا  اسمها  وأص��ب��ح  رجليها 
وأن��������ا ال����ص����راح����ة ب���ي���ك���ون ه���ذا 
االجتماع هو آخر اجتماع معاكم 
التربية  ب����وزارة  مرتبط  أن��ا  ألن 
والتعليم والمسؤوليات تأخذ من 
يا  أعذروني  لذلك  الكثير  وقتي 
بقلبي  معكم  وس��أك��ون  إخ��وان��ي 
وأن��ا  الخدمة  ف��ي  أن��ا  وأي حاجة 
تعرفونه  ك��ل��ك��م  ص��دي��ق  ع��ن��دي 
رجل مثقف ومعروف وهو األخ 
موسى زينل اللي بيكون مكاني 
وه���و م��ب غ��ري��ب ع��ل��ى المسرح 
وه���و واح����د م��ن��ك��م وف��ي��ك��م وأن���ا 
ك��ل��م��ت��ه وه����و واف����ق وم����ن ب��ك��رة 
ب���ي���ك���ون م���ع���اك���م. س�����اد ال��م��ك��ان 
األس��ت��اذ  يتركنا  ك��ي��ف  إذ  ص��م��ت 
بقيادته  معه  ون��ح��ن  األن��ص��اري 
الكثير  ال��ك��ث��ي��ر وأم��ام��ن��ا  أن��ج��زن��ا 
لكي ننجزه لكن هذا هو الوضع 

الحلقة القادمة أتواصل معكم.

عبداهلل أحمد

حكاية المسرح في قطر
حلقة 55

حسين علي:

ال أسـتطيع الفصل
بين الرسـم والمـوسـيقى

نجـــم
 عـــــلى 

الطريق

مهرجان  الــيــوم  ينطلق  الــبــيــرق:   - الــدوحــة 
سُيقام  والــــذي  الــتــقــلــيــديــة،  للمحامل  كــتــارا 
مـــن شهر  إلــــى 23  مـــن 19  الـــفـــتـــرة  خــــالل 
متاحف  هيئة  مع  بالتعاون  الجاري  نوفمبر 
قــطــر، وتــتــخــلــل تــلــك الــفــتــرة إطــــالق رحــلــة 
الفعاليات  أبــرز  من  تعد  التي  الخير«  »فتح 
المنبثقة من المهرجان وذلك بهدف إحياء 
العالم  تراث األجداد في السفر والتنقل عبر 
عـــن طــريــق الــمــحــامــل الــشــراعــيــة، وســتــبــدأ 
الــرحــلــة والــتــي تستغرق 27 يــومــاً، في  هــذه 
شاطئ  من  انطالقاً  المقبل  نوفمبر   22 يــوم 
بمملكة  األولــى  إلــى محطتها  وإبــحــاراً  كتارا 

الــبــحــريــن، وبــعــدهــا ســتــتــوجــه رحــلــة 
»فتح الخير« إلى المملكة 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة ثــم إلـــى دولــــة الــكــويــت، 
إلى سلطنة عمان  المحمل  يصل  ذلك  وبعد 
المتحدة،  العربية  اإلمـــارات  إلــى  يتوجه  ثــم 
اإلمــارات  دولــة  الخير«  يُغادر »فتح  وأخيًرا 
الدوحة يوم 18 ديسمبر لُيشارك  إلى  ليصل 
بعد  وذلــك  الوطني،  باليوم  قطر  احتفاالت 
رحـــلـــة ســتــقــطــع مـــا يـــقـــارب مـــن 850 مــيــالً 

بحريًا.
وذلك في إطار التزام المؤسسة العامة للحي 
الــثــقــافــي كــتــارا بــرعــايــة وتــعــلــيــم جــيــل الــيــوم 
والثقافات  الفنون  من  المختلفة  المجاالت 
والـــعـــلـــوم مـــن خــــالل تــوفــيــر فــــرص للتعلم 

الخير« هدفها  »فتح  واالستكشاف، ورحلة 
بـــاألســـاس الــمــحــافــظــة عــلــى هـــذا الـــنـــوع من 
القطري،  الــتــاريــخ  تعزيز  إطـــار  فــي  الــتــراث 
وإحياء تراث األجــداد في السفر عبر البحار 
الخير«  »فتح  رحلة  وستوفر  والمحيطات، 
القطري  التاريخ  الستعراض  جيدة  فرصة 
وتثقيف جيل الشباب حول هذا النوع الفريد 
مـــن الــســفــر، خــاصــة أن هـــذه الــرحــلــة تعد 
توافر  بعد  المنطقة  فــي  نوعها  مــن  األولـــى 
سبل التنقل الحديثة وصعوبة توفر المحامل 
هذه  مثل  استيعاب  على  الــقــادرة  الشراعية 
الرحالت، وستمكن الرحلة الشباب البحارة 
الخليجيين  بزمالئهم  اللقاء  من  القطريين 

لتبادل الخبرات في مجال البحر.
قطر  متاحف  هيئة  وتقوم 
فــــــــي هــــــذه 

في  اإلمكانية  ذوي  الشريك  بــدور  الفعالية 
المؤسسة  مع  الــتــراث  النوع من  هــذا  تحقيق 
الــعــامــة لــلــحــي الــثــقــافــي كـــتـــارا حــيــث تــقــوم 
بــتــجــهــيــز أحــــد أكـــبـــر الــمــحــامــل الــشــراعــيــة 
إلى دول  للقيام بالرحلة  التابعة لها  التراثية 
إطــار  فــي  وذلــك  الخليجي،  التعاون  مجلس 
حرصها هي أيضاً على إحياء التراث القطري 
البحري،  الــتــراث  خصوًصا  عليه،  والحفاظ 
ـــأن »فــتــح الــخــيــر« هـــو اســـم محمل  عــلــمــاً ب
 40 »البتيل« طوله  نوع  تقليدي من  شراعي 
األميرية  الــورشــة  في   1983 عــام  متًرا صنع 
وزارة  فــي  السياحة  إدارة  لصالح  قطر  فــي 
تلك  السياحية في  الرحالت  اإلعــالم لغرض 
الــفــتــرة. وفــي الــوقــت الــحــاضــر، يعتبر »فتح 
التابعة  التراثية  المحامل  من  جــزًءا  الخير« 
لــهــيــئــة مــتــاحــف قـــطـــر، وتــعــتــبــر مــجــمــوعــة 

المحامل الخاصة بهيئة متاحف قطر إحدى 
العربية  الشراعية  الــقــوارب  مجموعات  أهــم 
من  وانطالقاً  الخليج.  منطقة  في  التقليدية 
الــتــراث في  لــدور  رؤيــة هيئة متاحف قطر 

الحفاظ على الهوية الوطنية.
بدور  الرحلة  الكعبي في هذه  ويقوم حسن 
نوخذة »فتح الخير« التي تسعى إلحياء بعض 
التقاليد القديمة مرة أخرى بدعم من جيل 
سعادته  عن  عّبر  الكعبي  عبر  وقد  الشباب، 
لــهــا بالمفيدة  الــرحــلــة واصـــفـــاً  تــلــك  بــقــيــادة 
والــمــمــتــعــة لــمــا ســيــعــود مـــن فـــائـــدة ومــتــعــة 
أن  إلى  فيها، ولفت  الــذي سيشارك  للشباب 
الــرحــلــة ســتــحــاول قـــدر اإلمــكــان اســتــعــراض 
ــــراث الــبــحــري  ــــت أكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــــن ال

والتاريخ القطري في السفر عبر البحر.

مهرجان المحامل التقليدية وإحياء التراث القطري
تنطلق فعالياتها برحلة »فتح الخير«



دورات
 لتعليم

فن أساسيات
 التصوير

األنــشــطــة  إدارة  تــســتــعــد   :[- الـــــدوحـــــة 
والفعاليات الشبابية لمهرجان المسرح الشبابي في 
دورته الرابعة خالل الفترة من 22 إلى 29 ديسمبر 

ـــــــل  ـــــــمـــــــقـــــــب ال

بمشاركة 6 أندية ومراكز شبابية، وسوف 
يكون افتتاح المهرجان واختتامه على خشبة 

على  العروض  تقدم  فيما  الوطني  قطر  مسرح 
والعروض  »كتارا«.  الثقافي  بالحي  الدراما  مسرح 
المقدمة لبروفة المشاهدة فهي »الطنبورة« لنادي 

الــســد و »مــريــم« لــنــادي الــريــان و«الــصــامــولــة« 
لنادي العربي و »وفاة عايش« لنادي الخور 
و«يمعة خميس« لنادي قطر ومسرحية 
ـــســـيـــد » لـــمـــركـــز شـــبـــاب الـــدوحـــة  »ال
الجسرة  ــنــادي  ل و«حــكــايــة زهــــرة« 
على  »حــي  و  االجتماعي  الثقافي 
طــريــق الـــمـــوت« لــمــركــز شباب 
المجهول«  و«الجندي  برزان، 

لـــمـــركـــز شــــبــــاب ســمــيــســمــة 
و«فـــــــرقـــــــة مـــســـرحـــيـــة« 

الذخيرة  شباب  لمركز 
وسبيكة«  و«جمعان 

لـــــمـــــركـــــز شــــبــــاب 
الكعبان.

الدوحة تستعد لمهرجان 
المسرح الشبابي

تواصل فعاليات »أرقام عشوائية«

ختام معرض »التراث الشمالي«

معرض  الــمــرخــيــة  بــجــالــيــري  يــتــواصــل  الدوحة-]: 
بــاران  وســيــروان  الــبــحــرانــي  أحــمــد  الــعــراقــيــيــن  للفنانين 
أن  المقرر  ومــن  عشوائية«  »أرقـــام  عــنــوان  تحت  وذلــك 

الجاري. يستمر حتى 30 نوفمبر 
ويشارك في هذا المعرض الفنان أحمد البحراني بتسعة 
بأربعة  باران  الفنان سيروان  بينما يشارك  أعمال نحت، 
عــشــر عــمــال فــنــيــا، وقــد تــعــاون الــمــعــرض مــع كــريــمــة بن 
عمران حيث نسق معها بخصوص أعمال الفنان سيروان. 
الفنان أحمد  الدكتور عاصم عبد األمير علق على أعمال 
لتوجيه  كافية  التداعيات وحدها  تعد  لم  قائالً:  البحراني 
في  يضعه  داخــلــي  حــراك  ثمة  حيث  النحتي،  مشروعه 
اإلطــار يحاول  أنه في هذا  إلى  ذاتــه. مشيراً  مواجهة مع 
الكتلة  للغة قوامها  إنجازه ألعمال أن يكون صانعا  خالل 
نــســيــان مــا حفظته  مــن  إذاً  والــفــكــر، مــضــيــفــاً: ال غــرابــة 
طاقته  به  ما شعت  مع  تجارب حداثية  النقد من  ذاكــرة 

األدائـــــيـــــة، 
أن  وأكــــــــد 
ـــهـــم  مــــــــا ي

)الــبــحــرانــي( 
فــــــي الــــمــــقــــام 

وجـــهـــتـــه  األول 
االعـــــــــتـــــــــراضـــــــــيـــــــــة 

لــــــــــوظــــــــــائــــــــــف الــــــنــــــحــــــت 
التقليدية، وإدارتها بضوء تجربة تزاد غلياناً، لذلك فإن 
تنال  أن  خشية  للهدم  عرضة  األغلب  في  تكون  تجربته 
عالم  وسط  تضعه  ألن  المعاصر  خياله  كافح  حرية  من 
يخوض  البحراني  أن  وأوضــح  صغر،  كلما  توحشاً  يــزداد 
إلى  الجمالي  المّرة ليصل بخطابه  بالسخرية  في أعماله 

الصورة واالستعارة، مع تهكمية الذعة. استثمار 

الدوحة - ]: يختتم اليوم معرض »التراث 
الـــشـــمـــالـــي« لــلــفــنــان الــــراحــــل الــشــهــيــر هـــارولـــد 
انتهائه  اقــتــراب  مــع  روبــنــســون  كرومبتون 
حــيــث يــنــظــم خــــالل الـــفـــتـــرة مـــن 19 
الــجــاري  نوفمبر   19 حتى  سبتمبر 
الثقافي  للحي  الــعــامــة  بــالــمــؤســســة 
والـــذي،   13 رقــم  بالمبنى  »كــتــارا« 
يــفــتــح أبـــوابـــه لــلــجــمــهــور يــومــيــاً من 

العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساء، والمعرض 
البريطاني الشهير الذي  يحتفي بأعمال المصور 
إنجلترا  قــديــمــة فــي شــمــال  وثـــق لحقبة زمــنــيــة 
بــمــجــمــوعــة مـــن الـــصـــور تُــعــتــبــر بــمــثــابــة لــوحــات 
في  التقط معظمها  باسمه  نــادرة مسجلة  فنية 
حقبة الخمسينيات وما بعدها في شمال إنجلترا 
وجميعها باألبيض واألسود حيث يجسد الواقعية 
الحياة  فيها  غــزت  التي  الفترة  لتلك  الــصــارخــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة قـــــرى ومــــدن 

الشمال اإلنجليزي.

ل   ق   ط   ا   ت

الدوحة - ]: تتواصل بمركز الفنون البصرية بكتارا ورشة 
الضوئي«. التصوير  تدريبية خاصة عن »أساسيات 

تدريبياً  برنامجاً  أعــد  قــد  البصرّية  الفنون  مركز  وكــان 
التصوير  الشباب القطري في فن  شامالً لتطوير إمكانات 
الضوئي وقّسمه على عدة مستويات بدأه بورشة تدريبية 
لــلــمــبــتــدئــيــن فـــي أســاســيــات الــتــصــويــر، وقـــد أطــلــق أولـــى 
بأخرى  ويتبعها  أسبوعين،  منذ  نسائية  بورشة  فعالياتها 
تنظيم  في  المركز  يستمر  وسوف  األسبوع.  هذا  للشباب 
مثل  الفني  المستوى  في  متقّدمة  أخــرى  وورش  دورات 

الــتــصــويــر داخـــل االســتــديــو والــتــصــويــر خـــارج االســتــديــو 
. واإلضاءة والفوتوشوب وغيرها 

»أوتاكو« ..مسابقة تنكرية
مؤسسة  تستعد   :[  - الدوحة 
الدوحة لألفالم إلطالق مسابقة »أطلق 
فعاليات  هامش  على  أوتاكو«  في  إبداعك 
ـــوم 29  مــهــرجــان أجـــيـــال الــســيــنــمــائــي وذلــــك ي
نوفمبر الجاري، أوتاكو مصطلح ياباني يشير إلى 
بانتظار  المؤسسة  وستكون  األنــيــمــي.  فــّن  عــشــاق 
التنكرية  لــألزيــاء  أوتــاكــو  مسابقة  فــي  المشاركين 
أو  فيلم  من  المفضلة  شخصياتهم  زي  مرتدين 
نبيل  المسابقة  بتقديم  وسيقوم  أنيمي.  مسلسل 
النشار من راديو مؤسسة قطر، وسيمنح الفائزون 
العديد من الجوائز في فئات مختلفة، من أفضل 
فــتــى وأفــضــل تصميم  أفــضــل زي  إلـــى  فــتــاة  زي 

رقصات والشخص المفضل لدى المعجبين.
الطلبات هو 17  النهائي الستالم  الموعد  يذكر أن 
الطلبات  جميع  تسليم  ويــجــب  الــجــاري،  نوفمبر 
اليوم.  نهاية ذلك  الدوحة لألفالم قبل  لمؤسسة 
ويــمــكــن أن تــقــوم مــؤســســة الــدوحــة لــألفــالم 
أو  قــبــل  التسجيل  بـــاب  بفتح  )اخــتــيــاريــاً( 
انسحاب  حــال  فــي  الفعالية،  يــوم  فــي 
أحــــد الــمــشــاركــيــن فـــي الــلــحــظــات 
األخــــيــــرة أو فـــي حــــال تــوفــر 
أمــاكــن جــديــدة لمزيد من 
المشاركين. كما أن عدد 

به  المسموح  اإلجمالي  المشاركين 
هو 100 مشترك فقط.

ويـــتـــم قـــبـــول الــمــتــقــدمــيــن وفــــق قــاعــدة 
كامل  تــقــدم  إذا  أوالً.  يحضر  لــمــن  األولـــويـــة 

العدد لالشتراك ولم يتبق أماكن شاغرة، سيتم 
إعــــداد قــائــمــة انــتــظــار. وعــلــى جــمــيــع الــمــشــاركــيــن 
حــضــور اجــتــمــاع وتـــدريـــب تــقــنــي اســـتـــعـــداداً لــيــوم 

المسابقة.

أمسية:
دعوت صديقي »اآلخر« ألمسية في نهاية األسبوع، 
كانت تبدو عليه عالمات االمتنان والريبة، وكانت 
لــديــه الــكــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤالت، حـــول بــنــي جــلــدتــي، 
نمطية  وصــور  خاطئة  بتصورات  مترعاً  كــان  ووطــنــي، 

مشوهة، والكثير من القصص القريبة الشبه واألساطير.
استمع لردود فعلي وإجاباتي بإنصات شديد وصدمة بادية، 
بداية  في  مالمحة  شابت  التي  الريبة  تالشت  ما  وسرعان 
نفسه،  عــن  فتحدث  وراحـــة،  ألفة  مكانها  وحلت  األمسية 
وأخرج هاتفه المحمول ليريني صور عائلته ومنزله، وتهيأ 

لي أن مالمحه اختلفت في نهاية أمسيتنا.
لكنني  وحين ودعته قال: كنت أحسبك أفضل حاالً مني، 
اآلن أكثر سعادة، ليس ألنني أشعر بالتعاطف نحوك، لكن 
ألنني على يقين بأني حين أكون في بالدي، سأكون حتماً 

أفضل حاالً منك. !!!

ربيع:
إنسانيتنا غابت، حلت بدالً عنها غابة سوداء.

قلوبنا أضحت يبابا، بال مشاعر، وال تعاطف، حتى 
القتل صار لدينا أهون من رشفة ماء.

نقتل كل األحياء، نقتل رجالً، نقتل شيخاً أو طفالً، نقتل 
عقالً، نقتل روحاً، نقتل حتى األفكار.

عن  حمل  بــزي  يتخفى  ذئــب  ينقذنا؟،  أو  علينا  يشفق  مــن 
يمين المشهد؟؟، أم حمل في الطرف اآلخر يخفي بداخله 

ذئباً، يتحين الفرصة لينقض علينا؟؟؟.
الغباء،  بالمحبة  استبدلنا  الخرقاء، نحن من  نحن فريسته 
وفي  وأهلكنا،  هلكنا  وأفسدنا،  فسدنا  أنفسنا.  على  جنيناه 

المساء نتضرع بالمغفرة، وندعو بخشوع ورجاء. !!!

نكوص:
الــمــفــســدون قــــادمــــون، يــبــحــثــون عـــن مــكــان جــديــد، 
المستقبل،  سفينة  فــي  جــديــد،  دور  عــن  يبحثون 
والسفينة مكتظة، ليس أمامهم سوى القتل إليجاد 
مكان، والتسلق من جديد، وليس مهماً سالمة السفينة، 

أن يغادرها الشرفاء أو تغرق. !!!

مزاح:
لقتل الفكرة ال بد من اللجنة، ولقتل اللجنة ال بد من 
اإلدانــة،  بد من  األعضاء ال  األعضاء، ولقتل  تعيين 
ولــقــتــل اإلدانــــــة ال بـــد مـــن إخـــفـــاء الــدلــيــل، ولقتل 
الــدرج، ويلوح به  الدليل ال يقتل، يوضع في  الدليل،... 
عند الحاجة، لتسير اللجنة وفق الرغبة، وتبقى الفكرة في 

األرشيف. !!!

تعارض:
لسان ينطق بكلمات تنكرها العينان! قلب يخفق بحب 
والــواقــع!  يتنافى  بما  يقسم  خيال  العقل!  يرفضه 
حــمــام جــــارح يــقــنــص صــقــراً داجـــنـــا! ســـالم يقصف 
التأييد! مالك يرجم!  بالمدفع! وطاغية يستقبل بورود 

شيطان يتبع! والخاتمة تقتضي حسن النية للتبرير.!!!

تغريد:
تكتب طوال الوقت، عن الحب الضائع، والقلب الحائر، 
الفراق،  الشارد، والتوق واالشتياق، وغصة  والعقل 
تجدها مجرد طفلة، فطمت  النظر،  تمعن  وحين 

باألمس. !!!

البعد الثالث

ل���ن ن��ف��ه��م االش���ي���اء اال 
اب��ع��اده��ا،  ال���ى  اذا وص��ل��ن��ا 
االستراتيجي  العمق  فهي 
علي  والتعرف  لتفسيرها 
أن���م���اط���ه���ا، ف����ال ن��س��ت��ط��ي��ع 
ال����ت����ع����رف ع���ل���ي ال���ك���ائ���ن 
ال���ب���ش���ري وف���ه���م س��ل��وك��ه 
ال�����ذي ي��ن��ب��ع م���ن أف���ك���اره 
توصلنا  اذا  اال  واعتقاداته 
إلى نمط الشخصية الذي 
ت��ك��ون م��ع م���رور ال��زم��ن 
وش���ك���ل ه����ذه ال��م��ف��اه��ي��م 
ويتعامل  بها  يتكلم  التي 
مع اآلخرين من خاللها.

جولمان  دانيل  فيقول 
ذك��������اء   « ك�����ت�����اب�����ه  ف��������ي 
ال�����م�����ش�����اع« »م���رج���ع���ي���ة 
هي  الشخصيات  أن��م��اط 
التي  العاطفية  ثقافتهم 
الزمن  تكونت مع مرور 
م���ن ظ��روف��ه��م االس��ري��ة 
وح��ي��ات��ه��م االج��ت��م��اع��ي��ة« 
ف��������ن��������رى ب����ال����م����ج����ت����م����ع 
االن����س����ان ال����م����ادي ال���ذي 
ليقوم  المال  وراء  يسعى 
ب���ت���وف���ي���ره وج���م���ع���ه م��ن 
ك�������ل م������ك������ان وي����ع����ام����ل 
ال�����ن�����اس ك���ق���ي���م م���ال���ي���ة، 
الذي  العاطفي  واالنسان 
نية  بحسن  ال��ح��ي��اة  ي��رى 
وع������الق������ات اج���ت���م���اع���ي���ة 
ي���ج���م���ع���ه���ا  ان  ي������ح������اول 
ف�������ي ب�����ن�����ك ال�����ع�����الق�����ات 
بعد  م��ا  ف��ي  ليستثمرها 

في حياته المستقبلية.

ال���س���ل���وك ال���ب���ش���ري ما 
ه��و اال ال��ف��اظ وح��رك��ات 
ج��س��دي��ة ت��خ��ف��ي خ��ل��ف��ه��ا 
ج��م��ه��ورا م���ن ال��ع��واط��ف 
ال���ت���ي م����ر ب���ه���ا االن���س���ان 
ع��ن��ه��ا  ي���ت���ك���ون  ان  ف���إم���ا 
ث��ق��اف��ه ع��اط��ف��ي��ة راق��ي��ة 
ناجحا  انسانا  منه  تصنع 
يكون  أن  وإم���ا  ومتميزا 
ي��ق��رأ  أن  ي��ع��رف  أم��ي��ا ال 
فيفقد  العاطفة  ويكتب 
ت���واص���ل���ه م����ع اآلخ����ري����ن 
ف���ي ال��م��ج��ت��م��ع وي��ت��وح��د 
ومفاهيمه  أفكاره  حول 
التي يقاتل لفرضها على 
من  يجني  وال  اآلخ��ري��ن 
ورائها اال نفور من حوله 

منه.

ف���ه���ل ع���ل���ى االن����س����ان 
ي���رب���ي ول�����دا م��ت��ف��وق��ا  أن 
ذك���ي���ا ف���ي دراس����ت����ه ؟ أم 
ول�����دا ع��اط��ف��ي��ا ذك���ي���ا في 
المرحلة  ف��ي  م��ش��اع��ره؟ 
الولد  أن  أت��ذك��ر  الثانوية 
ال���م���ت���ف���وق ف�����ي ال��ف��ص��ل 
ال��ف��ص��ل  ع���ل���ى  االول  أو 
الولد  أم��ا  يحبه«  »م��ح��د 
ال����������ذي ف������ي ال����ص����ف����وف 
ولكن  مشاغب  االخ��ي��رة 
م����ح����ب����وب م�����ن ال���ف���ص���ل 
كان  السبب؟  ه��و  م��ا   .....
الموضوع هو رسالة  هذا 
ال����دك����ت����وراه ال���ت���ي ك��ان��ت 
المتفوقين  أن  نتائجها 
بل  عاطفيا  أذك��ي��اء  ليسوا 
ي����ق����رؤون وال  أم���ي���ون ال 
ال��ع��اط��ف��ة أم����ا ال��ع��ادي��ون 
ف���ي ال��ص��ف��وف االخ���ي���رة 
ويقرؤون  عاطفيا  أذكياء 
ال����ع����اط����ف����ة وي���ك���ت���ب���ون���ه���ا 
المرح  أه��ل  فهم  بمهارة 
وال����ض����ح����ك وم����س����اع����دة 
ال����ط����الب داخ�����ل ال��ف��ص��ل 
عكس المتفوقين تماما.

ت��������ق��������ول ال����������دراس����������ة 
ال��ن��ف��س��ي��ة وال��ت��رب��وي��ة إن 
االذك������ي������اء ع���اط���ف���ي���ا ه��م 
م����ن ي���ح���ك���م���ون ال���ع���ال���م 
يصنعوا  أن  ويستطيعون 
القدرة  التنمية، الن لهم 
على التحكم بمشاعرهم 
وت��وج��ي��ه��ه��ا ف��ي ال��ط��ري��ق 
البعد  هو  وه��ذا  الصحيح 

الثالث للنفس البشرية.

مستشار نفسي 

يشخصها:
د. خالد حمد المهندي
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يعالجها: سعود علي

مسـارح قـــــالوا ســــــتبنى هنا
عروض فنون ســـنلقى هنا
فلما تمخض وحش اللجان
فجــعنا بفــأر عــقــيم هنا.!!!

إسماعيل العيسى
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