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كتب - أشرف مصطفى:

التي  وفنونه  ثقافته  زمــن  لكل 
يــنــتــجــهــا، ومــــن خــــالل الـــظـــروف 
إبداعاته  تتشكل  بالفنان  المحيطة 
تماماً  الــصــورة  تتغير  أن  فيمكن 
آلخر  عصر  من  األوضــاع  وتتبدل 
األجــيــال.  عبر  الــرايــة  تنتقل  حيث 
وفــــي حــلــقــة الـــيـــوم نــلــتــقــي اثــنــيــن 
إثبات  حــاوال  اللذين  الفنانين  من 
مــن الــتــكــامــل هــي التي  أن حــالــة 
والجديد،  القديم  الجيلين  تصل 
تجمعهما  الــــمــــودة  مـــن  وروحـــــــاً 
بصفة العالقة التي تربط بينهما، 
وهو  وابنه  أب  هما  اليوم  فضيفا 
ما يثبت أن تعاقب األجيال يهدف 
الــرســالــة  لــتــمــريــر  األول  بــالــمــقــام 
اإلنـــســـانـــيـــة مــــن جـــيـــل آلخـــــر مــع 
إضافة مستحدثات العصر، وربما 
هناك بالفعل جينات وراثية تعنى 
وتجعل  بالسليقة  فتورثه  باإلبداع 
االبــــن يــتــشــابــه مــع أبــيــه حــتــى في 
هما  الــعــدد  هــذا  فضيفا  مــواهــبــه، 
وأحمد  األنصاري  جاسم  الفنانان 

األنصاري.
الــفــنــان جــاســم األنـــصـــاري من 
األســـمـــاء الــقــطــريــة الــتــي تــحــرص 
على التنوع والتجديد في فنه فهو 
مواكب لكل التطورات التي تحدث 

على  ويـــحـــرص 
توظيفها 

فـــي أعــمــالــه الــفــنــيــة بــشــكــل عـــام، 
وهو ما يؤكد ضرورة أن يتواصل 
الــفــنــان مـــع مــســتــجــدات عــصــره، 
كــمــا يــعــكــس أهــمــيــة اتـــصـــالـــه مع 
استخدامه  عبر  الجديدة  األجيال 
االبن  األنــصــاري  أمــا  لمعطياتهم، 
فهو فنان شاب ورث الموهبة عن 
أبيه وعمل على صقلها بالدراسة، 
حيث يدرس حالياً صناعة السينما 
ــــفــــن فـــــي شــيــكــاغــو  بــــمــــدرســــة ال
ــالــواليــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة،  ب
وإن كــانــت بــدايــاتــه فـــي مــدرســة 
معه  الــتــعــاون  لــه  سبق  حيث  أبــيــه 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن أعـــمـــالـــه الــفــنــيــة 
كـــــان آخــــرهــــا قـــيـــامـــه بــتــخــطــيــط 
الـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا فـــــي مــســرحــيــة 
ـــتـــي قـــــام بــإخــراجــهــا  «وطـــــــن» ال
جاسم  الــفــنــان  ببطولتها  والــقــيــام 
ـــــصـــــاري مـــــؤخـــــراً بــمــهــرجــان  األن
خاللها  وحــصــل  المحلي  الــمــســرح 
تحدثنا  ممثل.  أفضل  جائزة  على 
مــــع الـــفـــنـــانـــيـــن حـــيـــث اســتــعــرض 
كـــالهـــمـــا وجـــهـــة نـــظـــره ورؤيـــتـــه 
هذه  خالل  من  األخرى،  لألجيال 
الزاوية بالبيرق والتي تناقش آثار 
اإلبداع  على  المتالحقة  المتغيرات 

لدى األجيال المتتابعة.
الثقافي  الواقع  تــرى  كيف  ڈ 

في الفترة الراهنة؟.
جاسم  الفنان   -
األنـــــــــصـــــــــاري 
أن  رأى 

نفسه  يجد  الثقافي  للواقع  المتابع 
أمــــام خــريــطــة كــبــيــرة ومــتــنــوعــة 
مــــن األنـــشـــطـــة الــمــخــتــلــفــة الــتــي 
جانب  إلــى  الثقافة  وزارة  ترعاها 
الـــجـــهـــد الـــمـــلـــحـــوظ الــــــذي يــبــذلــه 
التواصل  جسور  لمد  الثقافي  الحي 
ـــعـــرض الــثــقــافــات  ـــــــدول ل بـــيـــن ال
البشرية المتنوعة، أيضاً فإن هيئة 
متميزة  فعاليات  لديها  المتاحف 
من  الجمهور  تثقيف  فــي  تساعد 
خـــــالل فـــنـــانـــيـــن عــالــمــيــيــن تــأتــي 
بأعمالهم إلى الدوحة، كما تساهم 
وواسع  كبير  بشكل  قطر  مؤسسة 
فــي إزكــــاء الــحــركــة الــثــقــافــيــة من 
والمميزة  النشطة  فعالياتها  خالل 
والتي تستقطب شرائح عديدة في 
الــمــجــتــمــع، إن جــمــيــع الــمــؤشــرات 
رعاية  بجالء  توضح  والمعطيات 
للمبدع  الــثــقــافــة  عــلــى  الــقــائــمــيــن 

والمتلقي على حٍد سواء.
- أمـــا الــفــنــان أحــمــد األنــصــاري 
فــعــلــق قــــائــــالً: مـــن الـــمـــالحـــظ أن 
الـــواقـــع الــثــقــافــي والــمــســرحــي في 
يبدو  ما  وهــو  وكبير  متنوع  قطر 
التي  المختلفة  األنشطة  في  جلياً 
وبصفتي  الثقافة  وزارة  تــرعــاهــا 
نطمح  فإننا  الجديد  للجيل  أنتمي 
قدرات  فهناك  أكبر  عمل  لفرص 
الرعاية  تستحق  واضــحــة  شبابية 
فــي  والــــتــــوجــــيــــه  الــــتــــدخــــل  دون 
إبداعاتهم، يجب أن تترك للشباب 
حــــريــــة اإلبـــــــــداع ضـــمـــن الـــثـــوابـــت 

األخالقية والدينية.
ڈ هل تشعر بوجود نوع من 

الصراع بين األجيال؟
- نفى الفنان جاسم األنصاري 
صــــراع  أي  هـــنـــاك  يـــكـــون  أن 
بين  الثقافية  الساحة  تشهده 
أن  مؤكداً  المختلفة  األجيال 
الــغــالــبــة  هـــي  الـــتـــعـــاون  روح 
فــكــل مــن الــجــيــلــيــن الــقــديــم 
اآلخر  قيمة  يعرف  والجديد 
وأهــم  لـــه،  بالنسبة  وأهــمــيــتــه 
مــــا يــمــيــز الـــعـــصـــر الـــحـــالـــي أن 
العصر  ومستجدات  التكنولوجيا 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي جــــــاءت فــيــه 
لتفيد األجيال الجديدة استغلتها 
األجـــيـــال الــقــديــمــة وتــعــامــلــت 
مـــعـــهـــا مــــا قـــلـــل مــــن الـــهـــوة 
الــحــضــاريــة بــيــن األجــيــال 
وجـــعـــلـــهـــم يـــتـــعـــامـــلـــون 
ــــفــــس مـــعـــطـــيـــات  ــــن ب
ذات  وفـــــي  الـــعـــصـــر، 
الوقت راحت األجيال 
الـــجـــديـــدة تـــمـــزج ما 
بـــيـــن مــــا يــتــعــلــمــونــه 
مـــن خـــبـــرات الــــرواد 
وبـــيـــن مــســتــحــدثــات 
عــصــرهــم، وأضـــاف 
أعتقد أن هناك نوعاً 
مــــن الـــتـــنـــافـــس بــيــن 
األجــــيــــال الــمــخــتــلــفــة 

ال يــصــل بــــأي حــــال مـــن األحـــــوال 
لكل  أن  خاصة  الصراع،  شكل  إلى 
مبدع مساحته الخاصة به، ولفت 
إلى أن الصراع يجب أن يكون مع 
الــفــن الــســيــئ فــهــنــاك مــن يــحــاول 
والثقافي  اإلبداعي  المشهد  تصدر 
وهو غير مؤهل لذلك وهناك من 
بالفقاعات  أشبه  إبداعاتهم  تكون 
الــتــي لــيــس لــهــا تــأثــيــر عــلــى كــافــة 
الحركة  عانت  ولقد  المستويات، 
اإلبداعية اإلنسانية من هؤالء عبر 
التاريخ، إال إن اإلبداع الحقيقي هو 
ذلك الذي يتسم بالبساطة والعمق 
في  الـــــذي يــؤهــلــه أن يــظــل حـــيـــاً 

ذاكرة األجيال.
- واتفق الفنان أحمد األنصاري 
ـــــــــده جــــاســــم مــــــؤكــــــداً أن  مـــــع وال
هــنــاك تــنــافــســاً قــويــاً بــيــن األجــيــال 
الــمــخــتــلــفــة، لــكــن ذلــــك لـــم يمنع 
التواصل  من  حالة  تحدث  أن  أبــداً 
جيل  كـــل  ليستفيد  األجـــيـــال  بــيــن 
باألعمال  مثالً  وضرب  اآلخر  من 
جاسم  الفنان  يقدمها  التي  الفنية 
األنـــــصـــــاري ويـــعـــتـــمـــد فــيــهــا عــلــى 
الفن  أن  إدراكـــه  نابع  مــن  الشباب 
األجيال  كل  على  يعتمد  أن  يجب 
على  دائــمــاً  يعتمد  والــــدي  وقــــال: 
فرصة  لهم  ويعطي  الشباب  جيل 
كبار  مــع  جنب  إلــى  جنباً  الــوقــوف 
خاللهم  مــن  ليكتسبوا  الــفــنــانــيــن 
الخشبة  حرفية  ويمتلكوا  الخبرة 
التي ال يمكن أن تستغني عن جيل 
لحساب آخر، وأشار إلى أن الجيل 
الجديد يملك من القدرات اآلن ما 
يؤهله ليأخذ فرصته مبكراً نتيجة 
ميز  الذي  والتقني  العلمي  التطور 
ــــى أن األجـــيـــال  إل ـــاً  عـــصـــره. الفـــت
معلوماتياً  انفتاحاً  تعيش  الحديثة 
جيل  لكل  إن  وقال:  كبيراً،  وتقنياً 
صوته ونحن صوت جيلنا وأعتقد 
طرح  على  قــادريــن  أصبحنا  بأننا 

قضايا المرحلة.
تراها  التي  اإليجابيات  ما  ڈ 
ـــجـــيـــل اآلخـــــــر ومــــــا هــي  فـــــي ال

السلبيات التي تعيبه؟.
األنصاري  جاسم  الفنان  رأى   -
رغبة  يمتلك  الــحــديــث  الجيل  أن 
واضحة في إثبات الذات والحرص 
للعمل  والتصدي  للتصدر  الشديد 
اإلبــداعــي والــفــنــي واالعــتــمــاد على 
إليها  مضافاً  التعليمية  قــدراتــهــم 
كــــل الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة، لــكــنــه 
طالبهم بعدم التسرع في الوصول 

التأني  أن  مــؤكــداً  النجومية  إلــى 
الهبوط  يجعل  الصعود  فــي 

ولفت  عــســيــراً.  أمــــراً 
تــمــتــع  أن  إلــــــــى 

بثورة  جيلهم 

تــكــنــولــوجــيــة أعــطــى لــهــم الــمــجــال 
وقال  النجاح  من  الكثير  لتحقيق 
على الرغم من أن وجودي وسط 
الجيل الجديد يعني فرصة انتشار 
ــأثــر أكــبــر إال أنــنــي  أوســــع وقــــوة ت
اكــتــســاب  مـــن  حــقــقــت  بــمــا  راٍض 
إمكانياته  كانت  زمن  في  مهارات 

محدودة.
- ورأى الفنان أحمد األنصاري 
أن الــرغــبــة فـــي تــقــديــم األفــضــل 
الفني  التطور  ومواكبة  واألحـــدث 
األخــرى،  الثقافات  على  واالنفتاح 
من  الكثير  لنا  قدم  السابق  الجيل 
الجيل  ونحن  التراكمية  المعرفة 
الـــجـــديـــد نـــقـــدم مــعــرفــة جــديــدة 
تــعــكــس مــــا تــلــقــيــنــاه مــــن الــــــرواد 
وتواكب ما هو معاصر، مشيراً إلى 
تحصيل  على  الــــدؤوب  العمل  أن 
الــعــلــم مـــن جــانــب الــشــبــاب يعني 
إنتاج  في  جذرية  تغييرات  إحــداث 
توصلت  ما  نتيجة  وذلــك  األفضل 
إلــيــه الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــصــريــة في 
كيفية تطوير المهارات والتقنيات 
محظوظاً  يعتبر  الجديد  فالجيل 

مقارنة باألجيال السابقة.
الــجــيــلــيــن  أي  رأيــــــك  فــــي  ڈ 
ومعنوي  مـــادي  لــدعــم  بــحــاجــة 

أكبر في الفترة الراهنة؟.
األنصاري  جاسم  الفنان  قــال   -

الــجــيــل  أن  ــــواضــــح  ال مــــن  إنـــــه 
الــــــجــــــديــــــد هـــــــو فـــــــي أشـــــد 

المادي  الدعم  إلى  الحاجة 
المستقبل  ألنــه  والمعنوي 
عدم  يعني  ال  هــذا  أن  إال 
لجيل  والتقدير  االهتمام 
المؤسس  فالجيل  الــرواد، 
قـــــدم الــكــثــيــر ويــســتــحــق 

فهم  والـــثـــنـــاء  الــتــقــديــر 
عانوا الكثير ليتحقق 
الجيل  من  ألبنائهم 

الـــــمـــــعـــــاصـــــر هـــــذه 
دعم  مــن  المكتسبات 

مادي ومعنوي.
أحــمــد  مـــعـــه  واتــــفــــق   -

الــجــيــل  أن  فــــي  األنـــــصـــــاري 
الـــقـــديـــم يــســتــحــق كـــل تــقــديــر 

وتـــوفـــيـــر كــــل مــــا يــمــكــن 
فــي  يــــســــاهــــم  أن 

ــــــمــــــرار  اســــــت

ـــهـــم وإبــــــداعــــــهــــــم، ولـــكـــن  عـــطـــائ
إليه  يتطلع  مــا  هــو  الجديد  الجيل 
الــمــســتــقــبــل، فــــضــــرورة دعــمــهــم 
مـــاديـــاً ومــعــنــويــاً والــنــظــر إلـــى ما 
ســـــوف يـــقـــدمـــون نـــظـــرة جـــديـــة، 
بصفتهم المستقبل الثقافي المبدع 

والمستقبل المقبل.
ڈ رسالة تود توجيهها للجيل 

اآلخر؟.
األنصاري  جاسم  الفنان  وجه   -
فيها  دعـــاه  الجديد  للجيل  رســالــة 
إلى عدم التفريط بالثوابت بحجة 
الــســعــي نــحــو الــمــتــحــوالت، مــؤكــداً 
أن الـــثـــوابـــت هـــي أطــــر مــتــجــذرة 
واألخــالقــي،  اإلنساني  التاريخ  فــي 
جهدهم  بــكــل  بالعمل  ونصحهم 
القـــتـــحـــام ســـاحـــة اإلبـــــــــداع بــقــوة 

وإصرار.
ـــــصـــــاري  األن أحـــــمـــــد  ووعـــــــــد   -
أســـاتـــذتـــه ومــعــلــمــيــه مـــن الــجــيــل 
الــقــديــم بــالــعــمــل عــلــى االســتــفــادة 
من العلم الذي تركوه لهم، مؤكداً 
االلتزام بالقواعد الضرورية وعدم 
قائالً  حديثه  وختم  عنها  التخلي 
المبدع  والـــدي  أن  شــرفــاً  يكفيني 

الفنان جاسم األنصاري.

جاسم 
األنصاري:األنصاري:

الشباب يمتلك 
رغبة واضحة 

في إثبات الذات

على الشباب 
العمل بجد 

القتحام 
الساحة الفنية

راض بما 
حققته في 

ظل اإلمكانات 
المحدودة

ال يوجد صراع.. 
وروح التعاون 

هي الغالبة بين 
الجيلين



ويــمــكــن إيــجــاد نــحــو ٩٠٠ نــقــش بـــارز في 
نقوش  بين  األشكال  وتتراوح  «الجساسية»، 
مــوجــودة  وســفــن  حــيــوانــات  وصـــور  هندسّية 
عن  عبارة  وهما  متوازيين،  «جبلين»  على 
والكثبان  الــمــتــحــّجــرات  مــن  بــــارزة  طــبــقــاٍت 
مــحــفــوراً  ــة، وهـــنـــاك نــحــو ٧١ نــقــشــاً  ــّي الــرمــل
بــإتــقــان ومــؤلــف مــن ٩ حــفــر صــغــيــرة حــول 
حفرة مركزية أكبر. ويعتقد البعض أّن هذه 
األشكال كانت تستعمل للعبة تدعى «عيلة»، 
الكويت  في  الجديرة»  بـ»أّم  المعروفة  وهي 

والبحرين.
والـــخـــطـــوط األكــــثــــر شـــيـــوعـــاً عــــبــــارة عــن 
صـــفـــوف مــــزدوجــــة مـــؤلـــفـــة مــــن ٧ إلـــــى ٩ 
أشــكــال تــشــبــه الـــكـــؤوس (عـــددهـــا اإلجــمــالــي 
أّن  ويعتقد  كـــؤوس).   ٧ مــع   ١٩٣ بينها   ٣٣٣
هذه الكؤوس كانت تستعمل في لعبٍة أخرى 
تدعى «هّلوسة» أو «هويلة» وهي معروفة 
ويمكن  باسم «مانداال»،  إفريقيا  غربي  في 
مشاهدة صفوف محفورة مشابهة لها يعود 
تاريخها إلى القرن ١٥ قبل الميالد في معبد 
الكرنك باألقصر في مصر، كما يمكن إيجاد 

أخرى في الموقع نفسه تعود 
إلـــــى الــــقــــرن الـــخـــامـــس قــبــل 

الميالد .
العديد  الغموض  ويكتنف 
المّتصلة  العميقة  الحفر  من 
بواسطة قنواٍت رفيعة يمكن 
فــيــهــا.  تــــجــــري  أن  لـــلـــمـــيـــاه 
التصاميم  هـــذه  أّن  ويعتقد 
يـــــراد مـــن خــاللــهــا االحــتــفــاء 
بالمطر الذي هو بالطبع نادٌر 
وقــّيــم فــي قــطــر. ثــّمــة أيــًضــا 
تبدو  التي  النقوش  من  عــدداً 
ــنــجــوم  كـــمـــجـــمـــوعـــاٍت مــــن ال
الــمــّتــصــلــة بــواســطــة خــطــوط، 
كأّنها تمّثل األبراج والكواكب.

وقــــد قـــامـــت بــعــثــة أثــريــة 
دانــــمــــاركــــّيــــة بـــــدراســـــة هـــذا 
 ١٩٦١ الـــــعـــــام  فـــــي  الــــمــــوقــــع 

ومــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات ويـــوجـــد الــعــديــد من 
الــنــظــرّيــات لــكــن لــيــس هــنــاك مــا يكفي من 
ــــة الــتــي مــن شــأنــهــا تــحــديــد تــاريــخ هــذه  األدّل
بقايا  عن  الكشف  تّم  وقد  الباهرة،  النقوش 
فخارية  أوان  فيها  قــديــمــة  ومـــنـــازل  قـــرى 
تعود إلى القرن الخامس عشر حول الطبقات 
يعتقد  ذلــك  ومــع  «الجساسية»،  فــي  الناتئة 
بكثير،  ذلــك  مــن  أقــدم  النقوش  أّن  البعض 
بينما يشير البعض اآلخر إلى نعومة صخور 
للتآكل  عــرضــًة  يجعلها  مــا  الناتئة  الطبقات 

أكثر  تكون  قد  النقوش  أن  مرجحاً  السريع، 
حداثة.

وقد كشفت دراسة حديثة نُشرت مؤّخًرا 
مجلة  وهــي  كونكت  ساينس  كيو  مجلة  فــي 
مراجعة ومجانية من موقع كيو ساينس، أن 
موقع النقوش الصخرية في جبل الجساسيه 
بقطر ربما ال يكون موغالً في 

القدم كما كان يُعتقد سابقاً.
ــتــي تــّم  وأّكــــــدت الـــدراســـة ال
تمويلها من الصندوق القطري 
لرعاية البحث العلمي أنه على 
بأن  يُشتبه  كان  أنه  من  الرغم 
السنين،  آلالف  تــعــود  الــنــقــوش 
الحالية  الــدراســة  كشفت  فقد 
ـــتـــي تــمــثــل الـــدلـــيـــل الــعــلــمــي  وال
عينات  عــن  اآلن  حتى  الوحيد 
من  ألكثر  تكّونها  عمر  يبلغ  ال 

٢٥٠ سنة.
وقـــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد جــــاســــم 
الــخــلــيــفــي الـــمـــســـتـــشـــار بــهــيــئــة 
ــــرز  مـــتـــاحـــف قـــطـــر وأحـــــــد أب
مــن ســاهــمــوا فــي كــتــاب «أثـــار 
الــــزبــــارة» مـــن الـــمـــعـــروف أن 
اليونسكو لديها قائمتان األولى 
تضم  التي  وتلك  الطبيعي  التراث  قائمة  هي 
إنشائها  في  تدخل  للبشر  ليس  التي  المناطق 
الشالالت  أو  الكهوف  أو  الجبال  بعض  مثل 
أو الــمــنــاطــق الــتــي تــحــتــوي عــلــى حــفــائــر أو 
والقائمة  ذلــك،  إلــى  ومــا  المتنزهات  بعض 
التي  وهي  الثقافي  التراث  قائمة  هي  الثانية 
البشر  صنعها  التي  األثرية  األماكن  تتضمن 
مــثــل مــنــطــقــة الـــزبـــارة أو األهــــرامــــات ومــا 
أخــرى  خــطــوات  يتبعه  أن  ونــتــمــنــى  شــابــه، 

قطرية  نـــادرة  أثــريــة  مــواقــع  ثــالثــة  بتسجيل 
وهي تالل رملية بخور العديد وهي منطقة 
قائمة  ضمن  تتدرج  أن  تستحق  جدا  جميلة 
محمية  هو  الثاني  والموقع  الطبيعي،  التراث 
الريم وهي منطقة تمتد من منطقة سلوى 
إلــى منطقة الــشــمــال، والــمــوقــع الــثــالــث وهو 

الـــمـــوقـــع الـــــذي يــتــم الــحــديــث 
جــدا  متميز  مــوقــع  وهـــو  عــنــه 
نقوش  هو  التسجيل  ويستحق 
بالفعل  بــدأنــا  وقــد  الجساسية 
في اإلجـــراءات من أجل ذلك 
وبــالــطــبــع فـــإن تــســجــيــل هــذه 
المواقع سيعطيها قيمة كبيرة 
واآلثــار  السياحة  خارطة  على 

العالمية.
محمد  يـــقـــول  جــانــبــه  مـــن 
الــبــلــوشــي اســـتـــشـــاري الـــتـــراث 
بـــــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون 
أول  تــســجــيــل  إن  والـــــتـــــراث 
قائمة  في  قطر  لدولة  موقع 
التراث العالمي هو حدث بالغ 
األهــمــيــة بـــال شـــك وهـــو نــتــاج 
على  العاملين  جهود  تتضافر 
هـــذا الــمــلــف، مــؤكــدا أنـــه بعد 

فقد  عالميا  وبـــروزه  الــزبــارة  موقع  تسجيل 
ســواء  أكثر  جــهــودا  الجميع  مــن  يتطلب  بــات 
العامة  الهيئة  أو  قــطــر  مــتــاحــف  هيئة  مــن 
الجهود  تتضافر  أن  ينبغي  حيث  للسياحة 
والتخطيط للتسويق بشكل جيد لهذا الموقع، 
وكذلك العمل على ضم الموقع األثري النادر 
نحرص  أن  ينبغي  والـــذي  الجساسية  جبل 
على ضمه لقائمة التراث العالمي التي تعلنها 
كانت  ســواء  التراثية  المواقع  بأهم  اليونسكو 

الطبيعية أو الثقافية، كما أشار البلوشي إلى 
التعريف  وزيــادة  داخليا  به  االهتمام  أهمية 

به.
بينما يعلق الفنان أحمد األسدي الذي اهتم 
بشكل خاص بنقوش الجساسية وخصص لها 
وضع  االلكتروني  موقعه  على  خاصا  قسما 
فـــيـــه نـــتـــاج مـــعـــارضـــه الــفــنــيــة 
الجساسية،  بنقوش  الــخــاصــة 
ـــدأ اهــتــمــامــي بــالــفــكــرة منذ  ب
عام ١٩٩٩ عندما رأيت بعض 
أعمال الفنانين في رسم رموز 
الجساسية و بدأت أتساءل: ما 
هي تلك الرموز و أين تقع في 
قطر؟ و لماذا لم يتم التركيز 
تحتوي  أنها  خصوصاً  و  عليها 
على مئات النقوش و الرموز؟ 
الفنانين  بعض  اكتفى  لماذا  و 
عنها  لوحتين  أو  لوحة  برسم 
إبرازها  و  عليها  التركيز  دون 
بــالــشــكــل الـــصـــحـــيـــح؟ فــكــانــت 
نقطة بداية تفكيري فيها منذ 

ذلك الحين.
ويضيف األسدي قائال حول 
التاريخية  الجساسية  أهمية 
أن هناك مقولتين، األولى تقول إن عمر تلك 
الرموز و النقوش ما يقارب ٢٥٠ أو ٤٠٠ قبل 
أو  زمن  تحدد  لم  الثانية  المقولة  و  الميالد، 
تحديد  لصعوبة  المنطقة  لتلك  معين  تاريخ 
تتفقان  المقولتين  لكن  و  بالضبط.  تاريخها 
أن عمر هذه الرموز قديم جداً، و من هذا 
المنطلق و ما دامت هذه النقوش قديمة جداً 
مرت  التي  الــظــروف  و  السنين  تلك  رغــم  و 
بشكل  توجد  زالــت  ما  أنها  إال  المنطقة  على 

سليم و لكن بعضها اندثر. لذلك قررت أن 
أرسم نقوش الجساسية في لوحات واستخدم 
مواد ذات نفس الطبيعة لكي تعيش اللوحات 
لألجيال  عــبــرة  فتكون  ممكنة  فــتــرة  أطـــول 

القادمة و الباحثين عن تراث قطر.
الخبير  الجابر  عيسى  محمد  يقول  فيما 

بـــــــــــــوزارة الــــثــــقــــافــــة ومــــديــــر 
أنــشــطــة الــقــريــة الــتــراثــيــة: إن 
األثــريــة  الــزبــارة  منطقة  ضــم 
التراث  قائمة  ضمن  ووضعها 
الــــعــــالــــمــــي الــــثــــقــــافــــي حــــدث 
جميعا  جعلنا  وفريد  استثنائي 
الــمــوجــودة  آثـــارنـــا  إلـــى  نلتفت 
بــهــا  نـــهـــتـــم  أن  يـــجـــب  ــــتــــي  وال
ونبرزها بشكل أو بأخر، ولهذا 
لضم  الــتــحــرك  أن  أرى  فــأنــا 
أماكن ومواقع أخرى هو أمر 
فيه،  نبدأ  أن  وينبغي  إيجابي 
مشيرا إلى أن جبل الجساسية 
مـــن األمــــاكــــن الــمــمــيــزة جــدا 
على  يحتوي  والذي  والساحرة 
نقوش ورســوم نــادرة وجميلة 
جـــدا، ودعـــا الــجــابــر الــمــدارس 

والهيئة العامة للسياحة الى تنظيم الرحالت 
داخليا  سواء  الجميع  ليعرفه  المكان  هذا  إلى 

أو خارجيا.
ومــــن الــجــديــر بــالــذكــر أنــــه حــتــى نــهــايــة 
للتراث  معايير  ستة  هناك  كان   ،٢٠٠٤ عام 
الثقافي وأربعة معايير للتراث الطبيعي. في 
لتصبح  المعايير  تلك  تعديل  تم   ،٢٠٠٥ عام 
معايير.المواقع  عشرة  من  واحــدة  مجموعة 
المرشحة يجب أن تكون ذات «قيمة عالمية 
من  واحــداً  األقــل  على  وتستوفى  استثنائية» 

تلك المعايير العشرة.
معلم  أي  أن  على  تنص  اليونسكو  قوانين 
يتجاوز عمره مائة عام يدخل ضمن الئحة 
التراث العالمي وأن يكون الموقع أوال بمثابة 
تحفة عــبــقــريــة خــالقــة مــن ُصــنــع اإلنــســان، 
الهامة  اإلنسانية  القيم  إحــدى  يمثل  أن  ثانياً 
والمشتركة، لفترة من الزمن أو في المجال 
الهندسة  تــطــور  فــي  ،ســــواء  للعالم  الــثــقــافــي 
الــمــعــمــاريــة أو الــتــقــنــيــة، أوالــفــنــون األثــريــة، 
أوتــخــطــيــط الـــمـــدن، أو تــصــمــيــم الــمــنــاظــر 

الطبيعية.
وثالثاً أن يمثل شهادة فريدة من نوعها أو 
لحضارة  ثقافي  لتقليد  استثنائية  األقل  على 
قائمة أو مندثرة. رابعاً : أن يكون مثاالً بارزاً 
مثاال  أو  أوالــمــعــمــار  الــبــنــاء،  مــن  نوعية  على 
في  هامة  مرحلة  يوضح  مخططا  أو  تقنيا 
تاريخ البشرية.خامساً : أن يكون مثاال رائعاً 
استخدام  في  التقليدية،  اإلنسان  لممارسات 
ثقافة  يمثل  بــمــا  الــبــحــر  مــيــاه  أو  األراضـــــي، 
البيئة  مــع  إنــســانــى  تــفــاعــل  أو  ثــقــافــات)،  (أو 
لتأثيرات  ُعــرضــة  تُصبح  عندما  وخصوصا 
أن   : فــيــهــا.ســادســاً  رجــعــة  ال 
مباشر  بشكل  مرتبطا  يكون 
أو  بــــــاألحــــــداث  مـــلـــمـــوس  أو 
أواألفكار،  المعيشية،  التقاليد 
األعـــمـــال  أو  أوالـــمـــعـــتـــقـــدات، 
األهمية  ذات  واألدبــيــة  الفنية 
الــعــالــمــيــة الــفــائــقــة. أمـــا بقية 
لقائمة  فهي  العشرة  المعايير 
الــــــتــــــراث الـــطـــبـــيـــعـــي وهـــــي، 
عــلــى  يــــحــــتــــوي  أن  ســـــابـــــعـــــاً: 
مــظــاهــر طــبــيــعــيــة فــائــقــة أو 
طبيعي  جــمــال  ذات  مــنــاطــق 
يــكــون  أن  اســتــثــنــائــي»ثــامــنــاً: 
الــبــارزة  األمثلة  على  محتويا 
الرئيسية  المراحل  تمثل  التي 

من تاريخ األرض
تــاســعــاً: أن تــكــون األمــثــلــة 
البيئية  الــعــجــائــب  عــلــى  تــــدل  الــتــي  الــــبــــارزة 
والتنمية  التطور  عمليات  فــي  والبيولوجية 
والبحرية  الساحلية  العذبة  والمياه  األرضية، 
المحلية  والمجتمعات  اإليكولوجية  النظم 
تحتوي  أن  والحيوانات»عاشراً:  النباتات  من 
لحفظ  الطبيعية  الــعــوامــل  وأكــبــر  أهــم  على 
التنوع البيولوجي بالموقع، بما في ذلك تلك 
التي تحتوي على األنواع المهددة باالنقراض 
نظر  وجهة  من  فريدة  عالمية  قيمة  وذات 

العلم أو حماية البيئة.
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أحمد األسديمحمد الجابرمحمد البلوشيمحمد الخليفي

مطالب بضم «الجساسية» مطالب بضم «الجساسية» 
لقائمة التراث العالميلقائمة التراث العالمي

ـــونـــيـــســـكـــو ـــي ـــل ـــــة» ل ـــــجـــــســـــاســـــي ــــي: بـــــــدأنـــــــا فـــــــي إجـــــــــــــــــراءات تــــســــجــــيــــل «ال ــــف ــــي ــــل ــــخ مــــحــــمــــد ال

كتب - مصطفى عبد المنعم:

التراث  لقائمة  الــزبــارة  مدينة  ضــم  عقب  والفنانين  والــخــبــراء  األثريين  مــن  عــدد  طالب 
الثقافي العالمي بضرورة تقديم ملف موقع «الجساسية» لضمه أيضا لقائمة التراث العالمي 
هذا  ويعتبر  قطر،  في  وجاذبّيًة  غموًضا  المواقع  أكثر  من  واحــد  وهو  البالغة  ألهميته  نظرا 
نقوشاً  فيها  تجد  أن  يمكنك  التي  القليلة  األماكن  وأحــد  الدوحة  شرقّي  شمالي  في  الموقع 
حجرية، وهي عبارة عن مجموعاٍت من اإلشاراٍت النادرة والجميلة المحفورة في الصخر، 
تعتبر  في «الجساسية»  الموجودة  تلك  أّن  إّال  أخرى  مواقع  في  نقوش  إيجاد  يمكن  أّنه  ومع 

استثنائية بنوعيتها وبالحالة التي حفظت بها.

أحمد األسدي: 
أهتم بنقوش 

الجساسية 
وإبرازها بالشكل 

الصحيح

محمد الجابر:
اقترح إقامة 

رحالت للتعريف 
بأهمية التراث 

الثقافي

محمد البلوشي: 
تسجيل الزبارة 

في قائمة التراث 
حدث عالمي

بعد دخول مدينة الزبارةبعد دخول مدينة الزبارة

من أعمال الفنان أحمد األسدي (نقوش الجساسية) من أعمال الفنان أحمد األسدي (نقوش الجساسية) قرية الزبارة
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عــن الــــدور الـــذي يــقــوم بــه الــفــن عموًما 
الشكرجي  اســتــهــّل  خــاص  بشكل  والــمــســرح 
الــحــوار بــالــحــديــث عــن بــدايــاتــه األولــــى في 
المنصرم  الــقــرن  مــن  الستينّيات  منتصف 
وكـــيـــف مـــــّر الـــمـــســـرح بـــتـــغـــّيـــرات عـــديـــدة 
اخــتــلــفــت مــعــه طــبــيــعــة الـــــدور الــــذي يلعبه 
المسرح  في  عملت  قائالً:  المجتمعات  في 
لي  بالنسبة  المسرح  وكــان   ١٩٦٦ عــام  منذ 
يُشّكل المنبع الحقيقي في تربيتي اإلنسانّية 
من  الكثير  فتعّلمت  والــفــّنــيــة،  والــفــكــرّيــة 
زمالء وأساتذة لي عاصرتهم، ومن خالل 

دراســـتـــي فـــي مــعــهــد الــفــنــون 
الــجــمــيــلــة ومـــشـــاركـــاتـــي فــي 
الـــفـــرق األهـــلـــّيـــة الــمــســرحــّيــة 
آنذاك ابتداًء من فرقة مسرح 
العراقّية  السوفييتّية  الصداقة 
التي كان يرأسها الفنان أديب 
بعضوّيتي  وانتهاًء  جي  القليه 
للتمثيل  القومّية  الفرقة  في 
هـــذه  وخـــــــالل   ،١٩٧٩ عــــــام 
ـــرة الـــطـــويـــلـــة مــــن عـــام  ـــفـــت ال
مـــّر  هـــــذا  يـــومـــنـــا  إلـــــى   ١٩٦٦
الــمــســرح بــمــخــاضــات عــديــدة 
كــانــت نــتــيــجــة األحــــــداث الــتــي 
ســواء  العربّية  األّمـــة  بها  تــمــّر 
اقتصادّية  أو  سياسّية  كــانــت 
واجــــــتــــــمــــــاعــــــّيــــــة وحــــــــــروب 
وانـــكـــســـارات وحـــصـــار، وكــان 

في  وإيجابًا  سلبًا  يحدث  بما  يتأثر  المسرح 
للمسرح  أن  أرى  وأضــــاف:  نفسه،  الــوقــت 
وظيفة أكبر وأشمل وأعم حيث ينبغي على 
للمجتمع،  طليعية  أداة  يكون  أن  المسرح 
مـــن أجـــل تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى كـــل مـــا هو 
أن  المسرح  وعلى  لإلنسان،  ومضر  سلبي 
محرًضا  يكون  وأن  ا  إيجابًيّ مشاكًسا  يكون 
منافًسا  أو  واإلبــداع،  الخلق  باتجاه  لألفضل 
جديدة  قيم  إلى  بالية  قيم  تغيير  أجل  من 
والمسرح  عــام  بشكل  والــفــن  إشــراًقــا،  أكثر 
حقيقّية  حاضنة  إلــى  يحتاج  خــاص  بشكل 
وأن يــتــرعــرع فــي جـــٍوّ مــن األمـــن واألمـــان 
وفـــــي ظـــــّل ســـــالم دائـــــــم، لـــذلـــك نـــجـــد أن 
أنتجت  والــثــانــيــة  األولــــى  العالمية  الــحــرب 
من جّرائهما مذاهب وتّيارات فّنية أعطت 
للمسرح أشكاالً مختلفة في التعبير الفكري 
ـــبـــصـــري، فــنــجــد الـــمـــذاهـــب الــطــلــيــعــّيــة  وال
المسرح  جانب  إلــى  التعبيرّية  والسريالّية 
السياسي الذي عّبر من خالله الكاتب بيتر 
خالل  من  بريشت  األلماني  والكاتب  فايس 
بــأّن  أجـــزم  وأضــــاف:  الملحمي،  مــســرحــه 
هي  ما  فالحياة  الحياة،  مع  انطلق  المسرح 
بعض  تنتهي  رّبما  لهذا  حقيقي  مسرح  إّال 
الفنون أو تتضاءل ولكن المسرح يبقى حّيا 
ما دامت الحياة، وللمسرح خصوصّيته التي 
المواجهة  فهو  الــفــنــون،  بــاقــي  عــن  تختلف 
اإلنسان  مع  الحقيقي  وااللتحام  الصريحة 
عــبــر مــســاحــة واحــــدة هــي خــشــبــة الــمــســرح 
أن ذلــك كله  وصــالــة الــمــشــاهــديــن، مــؤكــداً 
يتّم من خالل الفنان الجاّد والملتزم الذي 
يــبــحــث فـــي هــمــوم الـــنـــاس لــيــأخــذهــم إلــى 
والتساؤالت  بالقيم  مليئة  جــديــدة،  عــوالــم 
قيم  وترسيخ  الــذات  في  الحقيقي  والبحث 

ومضامين جديدة للتعبير عن الحياة.

مهرجانات
المسرحية  الــمــهــرجــانــات  أهــّمــيــة  وعـــن 
كنا  قــال:  العربي  عالمنا  في  انتشرت  التي 
البلدان  فــي  الــمــســرح  حــال  لمعرفة  نتطلع 
المحيطة للوقوف على الجديد الذي توّصلوا 

المهرجانات  فــكــرة  انبثقت  هــنــا  ومـــن  لــه 
المسرحّية للقاء المسرحيين العرب فكانت 
للتعريف  انطلقت  الــتــي  المهرجانات  تلك 
لما وصل إليه المسرح بين األشقاء العرب، 
المهّمة  الــمــهــرجــانــات  مــن  عــــدًدا  فأقيمت 
قرطاج  ومــهــرجــان  دمــشــق  مهرجان  مثل 
التجريبي  والــمــهــرجــان  بــغــداد  ومــهــرجــان 
المهرجانات  مــن  والــعــديــد  بمصر  الــدولــي 
التي بدأت تنطلق في عموم الوطن العربي، 
يتعرف  أن  في  الكبير  األثــر  لهم  كــان  وقــد 
المختلفة  االتـــجـــاهـــات  عـــن  الــمــســرحــيــيــن 
العالم  فــي  تظهر  بـــدأت  الــتــي 
العربي، ونحن كمسرحيين لم 
من  العروض  مشاهدة  يهمنا 
بقدر  المهرجانات  تلك  خالل 
أهمية مناقشة األفكار وتالقح 
لهذا  المشاركين،  بين  الــرؤى 
بــــدأت الــمــهــرجــانــات تُــؤّســس 
الفنانين  بين  مشتركة  لــرؤى 
ـــؤســـس  الـــــــعـــــــرب، وبــــــــــــدأت ت
ونخبوّية  جــمــاهــيــرّيــة  قــاعــدة 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه لــمــشــاهــدة 
وعبر  الــمــســرحــيــة.  الـــعـــروض 
لعودة  سعادته  عن  الشكرجي 
قــطــر مــــّرة أخــــرى إلـــى عالم 
وهو  المسرحّية  المهرجانات 
مــا تــجــّلــى مـــؤخـــًرا مــن خــالل 
مــهــرجــانــي الــمــســرح الــشــبــابــي 
والمسرح المحلي، مشيًرا إلى أن المهرجان 
الــمــحــلــي فـــي نــســخــتــه األخـــيـــرة اســتــطــاعــت 
من  الــعــديــد  إلــيــه  تــدخــل  أن  الثقافة  وزارة 
التعديالت المهّمة حيث زاد عدد المدعّوين 
مـــن األشـــقـــاء الـــعـــرب وصــاحــبــه عـــــدًدا من 
أجزم  وأضــاف:  المهّمة،  الفكرية  الندوات 
بأن المهرجان كان ناجًحا بامتياز، لكن ما 
جيداً  فرصتها  تأخذ  لما  العروض  أن  عابه 
أن  إلــى  مشيراً  الجمهور،  على  العرض  في 
ثالثية المسرح التي تستوجب ثالثة عناصر 
مــهــّمــة إلكـــمـــال الــحــالــة الــمــســرحــّيــة وهــي 
المسرح والعرض المسرحي والجمهور، لم 
الالئق  بالشكل  المهرجان  هــذا  فــي  تكتمل 
حيث كان بمثابة احتفالّية للمسرح حرص 
والمثقفون  الــفــنــانــون  فيها  الــحــضــور  عــلــى 
عن  فضالً  المهرجان  لحضور  الــمــدعــّوون 
العروض،  في  المشاركين  الفنانين  عائالت 
أكثر  تميل  العروض  جعل  الذي  األمر  وهو 
الجماهيرّية  عنصر  فانتفى  النخبوّية،  نحو 

ورأى  المسرح،  في  أصيل  ضلع  تمثل  التي 
تستمر  أن  الــواجــب  من  كــان  أنــه  الشكرجي 
كم  أكبر  ليراها  المهرجان  بعد  الــعــروض 
من الناس خاّصة أن تلك العروض تكلفت 
فما  بالفعل،  إنتاجها  تّم  وقد  كبيرة،  مبالغ 
على  لتمتّد  تقديمها  إعــادة  من  يمنع  الــذي 
إنها  حيث  متكامل،  مسرحي  موسم  مــدار 

لم تكن تحتاج أكثر من مكان للعرض.

بنية تحتية
أزمة  عن  للحديث  الشكرجي  انتقل  هنا 

دور الــعــرض مــؤكــًدا أنــه على 
بنية  هـــنـــاك  أن  مـــن  الـــرغـــم 
تشهدها  بــدأت  سليمة  تحتّية 
عدد  قوامها  الثقافية  الساحة 
بناؤها  تــّم  التي  المسارح  مــن 
الــمــبــانــي  تــلــك  أن  إّال  مـــؤخـــًرا 
مختلفة  لــمــؤســســات  تــخــضــع 
وزارة  تـــتـــحـــّكـــم  ال  بـــيـــنـــمـــا 
قطر  مــســرح  فــي  إّال  الــثــقــافــة 
الـــوطـــنـــي، وقـــــال: هــــذا األمـــر 
إلثـــراء  فــاقــدة  الـــــوزارة  يجعل 
الوجه  على  الثقافية  الحركة 
األمـــثـــل، بــالــرغــم مـــن وجـــود 
وزيـــــر مــثــقــف يـــرأســـهـــا وهــو 
عبدالعزيز  بــن  حمد  الدكتور 
بالوعي  يمتاز  الـــذي  ــكــواري  ال
والعطاء  والــمــرونــة  والــثــقــافــة 

الثقافّية  الحركة  بواقع  للنهوض  يُؤّهله  ما 
بــشــكــل عــــام والـــحـــركـــة الــمــســرحــّيــة بشكل 
وزارة  أن  الشكرجي  رأى  ولــذلــك  خـــاص. 
الثقافة يجب أن تزداد صالحّياتها وتمتلك 
زمــــام أمــــور الــثــقــافــة بــحــيــث تمتلك عـــدًدا 
مــن الــمــســارح تــكــون هــي صــاحــبــة التحّكم 
مشروعات  بإنجاز  تقوم  أن  فتستطيع  فيها 
بعدد  تزخر  قطر  أن  خاّصة  مهّمة  ثقافية 
كبير من المواهب الحقيقّية الذين يملكون 
قدرات عالية في مجاالت اإلبداع رغم قلة 
أن  من  متأّكد  وقال:  المطلوبة،  المعطيات 
لن  للبالد  الحكيمة  والقيادة  الثقافة  وزارة 
يُــطــّوروا  بــأن  المبدعين  أبنائها  على  تبخل 
إمكاناتهم، ويُقّدموا خدمة لهذا الوطن الذي 
العربي،  الوطن  من  ومهم  عزيز  جزء  هو 
مضيفاً: المسرح القطري به طاقات هائلة 
الصحيح  طريقها  تأخذ  أن  ينبغي  وجــّيــدة 
خاّصة  بداخلها،  المكنون  هذا  عن  للتعبير 
بناء  عملّية  في  ملّحة  ضــرورة  للمسرح  أن 
ينتبه  أن  ضــــرورة  عــلــى  وشــــّدد  المجتمع، 

خالل  مــن  المسرحية  للفرق  الــمــســؤولــون 
المسارح  من  المزيد  وإنشاء  المادي  الدعم 
للنهوض  الــكــافــيــة  الــمــســتــلــزمــات  وتــوفــيــر 
الــطــاقــات  وتشجيع  الــمــســرحــيــة،  بالعملية 
الــشــاّبــة فـــي الــتــألــيــف والــتــمــثــيــل واإلخـــــراج 
والتفكير جديًا في تأسيس فرقة مسرحية 
مــحــتــرفــة تــابــعــة لـــــوزارة الــثــقــافــة والــفــنــون 
الوطنية  الــفــرقــة  أحــيــاء  وإعـــــادة  والـــتـــراث 
الفنان  خاللهما  من  يتفّرغ  الشعبية  للفنون 
إداريـــة  ارتــبــاطــات  دون  مــن  الــفــنــي  لعمله 
أخــــرى، حــيــث يــتــّم تــوظــيــف الــفــنــانــون بها 
للعمل  أوقـــاتـــهـــم  وتــخــّصــص 
الفنانون  قــائــالً:  فقط،  الفني 
الـــــقـــــطـــــريـــــون مـــســـتـــهـــلـــكـــون 
بــوظــائــفــهــم اإلداريـــــــة، والــفــن 
يحتاج إلى وقت وتأمل وتفرغ 
حقيقي. مع ضرورة االلتفات 
عــلــى أنــنــا بــحــاجــة مــاّســة إلــى 
تأسيس معهد أو كلية لدراسة 
الفنون وكل هذه األمور اليوم 

قبل الغد.

نظرة المجتمع
وأّكد الشكرجي أن المشكلة 
تكمن  الــعــربــيــة  بمجتمعاتنا 
فـــي نـــظـــرة الــمــجــتــمــع لــلــفــن، 
النظرة  تلك  جــاء  رّبما  وقــال: 
الــمــتــدنــيــة لــــه نــتــيــجــة بــعــض 
على  (المتطفلين)  الفنانين  أنصاف  أعمال 
وسيلة  الفن  أن  انطباًعا  ترك  ما  وهو  الفن 
للمتعة وإثــــارة الــغــرائــز ال أكــثــر مــن ذلــك، 
العليا،  المثل  على  محرض  بصفته  وليس 
أنه  يجد  عندما  يحزنه  ما  أكثر  أن  مــؤكــًدا 
فــي الــوقــت الـــذي تــقــدم فــي أوروبــــا أجمل 
األعمال فنية نتحّدث في عالمنا العربي هل 
وأشار  ال،  أم  مجتمعاتنا  في  ضرورة  للفن 
إلى أن قرار إيقاف المسرح المدرسي الذي 
كان اللبنة األساسية للفن المسرحي كان له 
أثر كبير في تدهور حال المسرح القطري. 
دوًرا  يلعب  الــمــدرســي  الــمــســرح  كــان  حيث 
مع  خــاّصــة  المسرحية  الــحــركــة  فــي  مــهــّمــاً 
أنــه  كــمــا  الــفــنــون  لتعليم  أكــاديــمــّيــة  غــيــاب 
الفني  التذّوق  تربية  في  ا  أساسًيّ فاعالً  كان 
على  يترعرعون  كانوا  والذين  النشء،  لدى 
الفن  مع  التفاعل  على  والــقــدرة  الفن  عشق 

وتذّوقه.

طاقات محلية

ـــــّم تــــحــــّدث الـــشـــكـــرجـــي عــــن الــــدرامــــا  ث
مجتمع  أّي  فـــي  وأهــّمــيــتــهــا  الــتــلــفــزيــونــيــة 
مطالبًا بوجود قسم للدراما في التليفزيون 
لُيعيد أمجاد الماضي حينما كان التلفزيون 
حيًزا  تشهد  محلية  أعــمــاالً  يُنتج  القطري 
كبيًرا في العرض بالدول الخليجّية، وقال: 
القطري  التلفزيوني  اإلنتاج  يعود  أن  أتمّنى 
إلى سابق أمجاده، حين كان يزخر بأفضل 
األعمال الدرامية، ويستطيع بسهولة أن يعود 
حيث  األخــــرى،  الفضائّيات  مــع  للمنافسة 
تملك قطر عناصر جّيدة راح الكثير منهم 

الدرامّية  األعــمــال  في  يعملون 
األولى  ومن  المجاورة،  للدول 
القطرية  الـــدرامـــا  تستفيد  أن 
مـــن تــلــك الــطــاقــات الــمــحــلــيــة، 
وأشار إلى أن هناك العديد من 
تحتاج  االجتماعية  المشكالت 
الــدرامــا،  خــالل  مــن  للمناقشة 
كــمــا أن اخــتــفــاء إنــتــاج الــدرامــا 
كبيرة،  مشكلة  ــعــّد  يُ القطرية 
باعتبارها هي العصب األساسي 

ألّي تلفزيون.

التجربة في قطر
وعــــن تــجــربــتــه الــفــنــيــة في 
قــطــر أوضـــــح الــشــكــرجــي أنــهــا 
بدأت بحضوره إليها في مارس 
ا  مسرحًيّ عــرًضــا  ليقدم   ١٩٩٠

بعنوان «لو» وهو من إخراج الفنان العراقي 
عــزيــز خــيــون وهــــو الـــعـــرض الــــذي حصل 
دولي  ممثل  أفضل  جائزة  على  خالله  من 
الــدولــي  التجريبي  الــقــاهــرة  مــهــرجــان  فــي 
في  المسرحية  هذه  وعرضت   ،١٩٨٩ عام 
الصحافة  بها  واحتفت  آنــذاك  الكوت  قلعة 
حضور  نسب  وحققت  والعربية  القطرية 
مشيًرا  مسبوقة،  وغــيــر  عالية  ومــشــاهــدة 
القطري  المسرح  خشبة  على  العمل  أن  إلى 
استمّر بمشاركته بتجربة أخرى في أواخر 
عام ٢٠٠١ من خالل مسرحية «الجنة تفتح 
أبــوابــهــا مــتــأخــرة» مــشــيــًرا إلــى أن عالقات 
صــداقــة قــوّيــة ربــطــتــه بــعــدد مــن الفنانين 
القطريين ممن وصفهم بالرائعين وهو ما 
في استمرار التجارب المسرحية  كان سبباً 
ساهم  حيث  القطري،  المسرح  خشبة  على 
فـــي مــســرحــيــة «الــتــفــاحــة تــصــرخ والــخــبــز 
خليفة  دالل  الــقــطــريــة  لــلــكــاتــبــة  ــتــعــّرى»  ي
عن  وعّبر  إبراهيم،  حسن  الفنان  وإخــراج 
الفنان  القطري  المبدع  مع  بالعمل  سعادته 
ناصر عبدالرضا في تجربتين حيث شاركه 
من  ُمــّرة»  مسرحية «هذايانات  في  العمل 
إخراج عبدالرضا، كما أشترك بالعمل معه 
أعــالــي  مسرحية «فـــي  خـــالل  مــن  مــؤخــًرا 
الـــحـــب» والـــتـــي ُعـــرضـــت ضــمــن مــهــرجــان 
المسرح المحلي في نسخته األخيرة، وعن 
بمصر  مــؤخــًرا  شــاركــت  قــال:  أعماله  آخــر 
في مسلسل «خيبر» تأليف يسري الجندي 
وإخراج محمد عزيزية، ومن بطولة أيمن 
زيـــدان، ســنــاء شــافــع، أحــمــد مــاهــر، مهيار 
خضور، سامح السريطي، وقمت بدور أبي 
مؤامرات  عن  يتحّدث  والمسلسل  سوفيان، 
الكريم  رسولنا  فترة  في  اليهودّية  القبائل 
ســـيـــدنـــا مــحــمــد صـــلـــى اهللا عــلــيــه وســـلـــم، 
لم  قطر  تلفزيون  أن  الشكرجي  وتــأّســف 
يأخذ حّق عرضه في رمضان، وقال: كنت 
أتمّنى من تلفزيون قطر الجديد أن يكون 
هو  والـــذي  الكبير  التاريخي  المسلسل  هــذا 
من إنتاج شركة إيكو ميديا القطرية ضمن 
وأضـــاف:  المقبل.  رمــضــان  فــي  برنامجه 

أنهيت كذلك مؤخًرا تسجيل مسلسل إذاعي 
مــن إنــتــاج إذاعـــة قطر وهــو «صـــالح الدين 
األيوبي» بطولة نور الشريف وغازي حسين 
وهــدى  الجحوشي  وســالــم  احمد  وعــبــداهللا 

حسين.

محطات فنية
وانــتــقــل الــشــكــرجــي لــلــحــديــث عـــن أهـــّم 
المحّطات التي مّر بها خالل رحلته الفنية 
مؤكًدا أنه على الرغم أنه مّر برحلة طويلة 
فــي عــالــم الــفــن جـــاب خــاللــهــا الــعــديــد من 
المحّطات في الدول العربية 
بالنسبة  محّطة  أهــّم  أن  إلى 
ــبــر نــقــطــة انــطــالقــه  ــعــت لــــه تُ
األولـــى وهــي بــغــداد، مشيًرا 
في  بالعمل  استمتع  أنــه  إلــى 
ــلــدان الــتــي زارهـــــا إّال  ــب كـــل ال
طبيعتها  لها  كانت  سوريا  أن 
تجربته  كانت  حيث  الخاّصة 
ـــّوعـــة ولــــــم يــشــعــر  ـــن ـــهـــا مـــت ب
بـــوجـــود عـــائـــق يــمــنــعــنــه من 
االنــطــالق واالنــتــشــار هــنــاك، 
في  الفني  اإلنتاج  ألن  وأيًضا 
أشواًطا  قطع  قد  كــان  سوريا 
بعد  خصوًصا  لــألمــام  مهّمة 
انطالقته عام ١٩٩١ وتكوين 
الفنية  الشركات  من  العديد 
الـــتـــي ســاهــمــت فـــي إحــــداث 
والعربية  السورية  الــدرامــا  في  نوعية  نقلة 
مع  األولـــى  بدايته  كانت  حيث  عــام،  بشكل 
الــمــخــرج الــتــونــســي شـــوقـــي الـــمـــاجـــري في 
تربطه  كانت  الذي  الخيام»  مسلسل «عمر 
يقيم  كــان  أن  منذ  قوية  صداقة  عالقة  به 
عامي  بين  مــا  الفترة  فــي  تونس  فــي  أقيم 
١٩٩٣ و١٩٩٧ ومنذ ذلك الوقت بدأ المشوار 
ــــى مــســلــســل «عـــمـــر» الـــذي  حــتــى وصــــل إل
تلفزيون  وانتجه  علي  حاتم  الفنان  أخرجه 
أقمت  وأضـــاف:  قطر.  وتليفزيون   ،mbc
فــي ســوريــا طيلة ٦ ســنــوات وســافــرت إلى 
عــــّدة دول خــاللــهــا لــلــمــشــاركــة فــي أعــمــال 
تلفزيونية حيث عملت في قطر واإلمارات 
ما  إنــنــي  إال  والــكــويــت،  والــمــغــرب  واألردن 
للعمل  رحــابــة  أكثر  فضاء  عــن  أبحث  زلــت 

الفني في الوقت الحالي.

أحالم فنية
الشكرجي  أوضـــح  الفنية  أحــالمــه  وعــن 
للنهوض  الــرؤى  بعض  يقّدم  أن  يتمّنى  أنه 
خالل  من  المسرح  على  الممثل  عمل  بآلية 
ورشات مسرحية أو استوديو للممثل يُلقي 
مــن خــاللــه دروًســــا فــي الــتــربــيــة الجسدّية 
ـــة والــــصــــوت واإللـــــقـــــاء والــتــعــلــم  والـــذهـــنـــّي
بمنهجّية أكاديمّية في عالم المسرح، مشيًرا 
إلى أن الساحة المسرحّية في قطر بحاجة 
وفق  تعمل  التي  الـــورش  تلك  لمثل  بالفعل 
تدريبات  مــجــّرد  وليست  حقيقّية  مناهج 
وأضــاف:  تُصلحه،  مّما  أكثر  اإلبــداع  تُفسد 
بخبرات  القطريين  الشباب  أفيد  أن  أتمّنى 
وثــقــافــتــي  تــجــربــتــي  أمــنــح  وأن  عـــامـــا،   ٤٧
الفنية لهذه األرض الطّيبة، وقال طموحي 
شبيًها  يكون  للممثل  استوديو  تأسيس  فــي 
من تلك المختبرات الفنية التي أقامها إيليا 
يتلقى  جروتوفسكي،  بــروك،  بيتر  كــازان، 
فيه الممثل دروًسا في إعداده من الناحية 
الفكرية والثقافية والفنية واإلنسانية ليكون 
بــهــذا نــــواة حــقــيــقــّيــة لــتــكــويــن فــنــان شــامــل 

مدرًكا لعناصر فن المسرح.

ينقص 
المهرجان 

المحلي وصوله 
إلى الجمهور
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ــــده ــــه ع ســـــــابـــــــق  إلــــــــــى  الـــــتـــــلـــــيـــــفـــــزيـــــونـــــيـــــة  الــــــــــدرامــــــــــا  ــــــــاج  ــــــــت إن يـــــــعـــــــود  أن  أتـــــمـــــنـــــى 

الساحة المسرحية بحاجة الساحة المسرحية بحاجة 
لمعهد لدراسة الفنونلمعهد لدراسة الفنون

الفنان جواد الشكرجي خالل حوار لـ «البيرق»:الفنان جواد الشكرجي خالل حوار لـ «البيرق»:

كتب - أشرف مصطفى:

الفنان  أمضى  الفنية  المحطات  من  عــدد  عبر 
مرتحالً  حياته  من  كبيرا  قسما  الشكرجي  جــواد 
فــي عــواصــم عــربــيــة كــبــرى لــيــقــدم مــا لــديــه من 
إسهامات منطلقا من بغداد مروراً بتونس ودمشق 
وصـــوالً إلــى الــدوحــة وإلـــى تــونــس وســوريــا، حيث 
اجتماعية  وظيفة  هو  جيد  عمل  تقديم  بأن  آمن 
فأصر على أن ال يقدم شيئا إال إذا كان ذا جدوى 

على  المتميزة  مشاركاته  مــن  وبــرغــم  لجمهوره 
الــشــاشــة الــصــغــيــرة إال أنـــه كـــان شــديــد اإليــمــان أن 
المسرح هو بيته الحقيقي. فاستحق أن يكون نجما 
من نجوم العالم العربي، وقد كان له خالل حواره 
مع البيرق بعض المالحظات الهامة على الحراك 
الفني العربي بشكل عام والقطري بشكل خاص، 
لنا  يرويها  التي  التفاصيل  من  الكثير  عن  فضالً 
الفنية،  وطموحاته  وآماله  حياته  عن  الشكرجي 

خالل حواره مع البيرق.

ينتبه  أن  ضــــرورة  عــلــى  وشــــدد  المجتمع، 

جواد الشكرجي في مسرحية (في أعالي الحب)
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الفضائيات وانحراف األحداثأدب الطفل
الفكرى  والــغــزو  الفضائيات  بحثه  فــي 
األســتــاذ  ـــرازق  ال عبد  بــن  محمود  د/  يــقــول 
الـــمـــســـاعـــد بـــقـــســـم الـــعـــقـــيـــدة والـــمـــذاهـــب 
الــمــعــاصــرة كلية الــشــريــعــة وأصــــول الــديــن 

جامعة الملك خالد:
مــع خــيــوط الــفــجــر األولــــى تــبــدأ جيوش 
مـــن وســـائـــل اإلعــــــالم نــشــاطــهــا الــمــحــمــوم 
لــتــغــزو الــعــالــم اإلســـالمـــي وتــقــتــحــم على 
مئات  خــلــوتــهــم،  الــغــرفــات  فــي  المسلمين 
من الفضائيات تلعب دورا خطيرا في قلب 
مفاهيم الشباب واهتماماتهم، تفتح أبوابها 
وأبـــواقـــهـــا، وتــســخــر أدواتـــهـــا وإمــكــانــيــاتــهــا 
هم  وتــصــرف  الــغــربــي،  االنــحــاللــي  للفكر 
االلتفاف  من  اهتماماتهم  وتحول  الشباب 
ـــديـــن اهللا،  حـــــول الـــعـــقـــيـــدة واالنــــتــــصــــار ل
االهتمام  إلــى  األمــة  خدمة  نحو  واالنــدفــاع 
بالمظاهر واالنغماس في الشهوات والتعلق 
الشباب  غــدا  حتى  والسطحيات،  بــاألضــواء 
وهو في زهرة عمره، يتطلع إلى البطوالت 
وإبراز الذات، أو النجاح في التقاط عالقات 
أو  سينمائي  فيلم  عليه  أمــالهــا  محرمة، 
دعايات  أو  مذاع  برنامج  أو  مكتوبة  قصة 
وجــود  العلمية  الـــدراســـات  أثبتت  مكثفة. 
عــالقــة طــرديــة بــيــن مــا يــشــاهــده الــشــبــاب 
وبين االنحراف، فقد أثبتت دراسة بحثية 
على شباب األحداث أن نسبة ١٦٫٧٪ فقط 
يـــشـــاهـــدون فـــي وســـائـــل اإلعــــــالم بــرامــج 
توجيهية (دينية، ثقافية، علمية) في حين 
الرياضية،  البرامج  يشاهدون   ٪٥١ نسبة 
مــثــيــرة  بـــرامـــج  يـــشـــاهـــدون   ٪٦٤٫٢ بــيــنــمــا 

كاألفالم والمسلسالت والمسرحيات.
والشك أن نوعية البرامج التي يشاهدها 

الفرد لها أثرها الواضح في سلوكه، والعكس 
ــبــرامــج الــمــثــيــرة  صــحــيــح، فــمــن يــشــاهــد ال
للغرائز قد تكون دافعة للجنوح من خالل 
ما يكتسبه المشاهد منها من قيم ومواقف 
وقد  تقليدها،  ومحاولة  لتقمصها  تدفعه 
أن  إلـــى  المنحرفين  األحـــــداث  أحـــد  أشـــار 
محاولة  هــو  المالحظة  دار  دخــولــه  سبب 
تــقــلــيــد بــعــض األفــــــالم، كــمــا أثــبــتــت بعض 
الدراسات أثر وسائل اإلعالم المرئية على 

الشباب ودورها في انحرافه.
وكــــذلــــك أظــــهــــرت دراســـــــة أخــــــرى أن 
بعض  يقلدون  المنحرفين  من   ٪٣٢ نسبة 
الــمــشــاهــد الــتــي يــشــاهــدونــهــا فـــي األفــــالم، 
مشاهدة  أن  إلــى  توصلت  دراســـة  وكــذلــك 
برامج العنف قد تؤدي إلى سلوك عدواني 
مــســتــقــبــال، وأصــــــدرت مــنــظــمــة الــيــونــســكــو 
الدولية تقريرا عن خطورة برامج اإلعالم 
أن  المنظمة  اعــتــبــرت  حيث  الــشــبــاب  على 
أفــــالم الــعــصــابــات تــــؤدي إلـــى اضــطــرابــات 
أخالقية تكمن وراء الجرائم المختلفة، كل 
اإلعالم  وسائل  تأثير  حجم  علي  يدل  ذلك 
والمسموعة  الــمــقــروءة  أنــواعــهــا  بمختلف 
فضال  الــعــاديــة  الشخصية  عــلــى  والــمــرئــيــة 
الدراسات  هذه  وتبين  الشبابية،  الفئة  عن 
وأسبابه،  الشر  دواعــي  من  تبثه  ما  مقدار 
واالنــجــذاب  التأثر  سريعة  لفئة  وتقديمه 
إليه، خاصة وأنه يُعرض في صورة تأسر 

أصحاب النفوس المضطربة.
يعملون  يـــزالـــون  وال  عــمــلــوا  األعـــــداء  إن 
الــقــيــم  هــــــدم  ـــى  عـــل ـــل  مـــل أو  ـــل  كـــل دون 
الشخصية  تبني  الــتــي  السامية  اإلســالمــيــة 
اإليجابية المؤثرة في رفعة اإلسالم ومجد 

مخططاتهم  ثمار  يــرون  فهم  المسلمين، 
بعد  وعــامــا  يــوم  بعد  يــومــا  ـــزداد  ت الخبيثة 
التي  الفضائيات  هــذه  ظهرت  حتى  عــام، 
يسيرة  أعـــوام  وفــي  خاللها  مــن  استطاعوا 
تحقيق ما لم يستطيعوه في قرون طويلة! 
ديارنا  اقتحام  خاللها  مــن  استطاعوا  لقد 
وبيوتنا وخلوتنا بال مقاومة منا وال غضب، 
وال محاولة لمنعهم من ذلك، بل بموافقة 
مــن عــامــة الــنــاس ورضـــى وتــرحــيــب! لقد 
المسلمين  أغــلــب  الفضائيات  هــذه  جعلت 
عــاكــفــيــن فــي بــيــوتــهــم عــلــى هـــذه الــقــنــوات 
متنقلين من خاللها بين بلد وأخرى ومن 

قناة إلى قناة.
كثير  سعت  الثانية  الخليج  حــرب  وبعد 
من الدول العربية لتملك قنوات تلفزة تعبر 
طبقات الفضاء لتصل إلى أبعد حد ممكن، 
في  السباق  ميدان  دخول  بدافع  هذا  وكان 
هذا المجال، وقد ظن كثير من الناس بهذا 
الحدث خيرا ال لذاته، ولكن ألجل أن يكون 
لكن  الغربي،  الفضائي  للبث  مضادا  تيارا 
الــواقــع خــالــف هــذا الــتــصــور، حيث إن تلك 
القنوات الفضائية العربية انضمت لغيرها، 
سرطان  تكوين  فــي  لها  تابعة  وأصــبــحــت 
فــضــائــي يــقــضــي عــلــى الــبــقــيــة الــبــاقــيــة من 
ومن  وموروثاتها.  اإلسالمية  األمــة  ثقافة 
كثير  تبثه  عما  الناجم  العقدي  الغزو  تأثير 
بالكفار  التشبه  المختلطة،  الفضائيات  من 
أن  وذلك  وتقاليدهم،  بعاداتهم  واالنبهار 
الفضائيات  هذه  من  كثير  تبثه  ما  معظم 
يــظــهــر الــمــجــتــمــعــات الـــغـــربـــيـــة الــمــنــحــلــة 
بوجهها الجميل فقط، وجه القوة والنظام 
واإلنتاج واإلبداع وال غرابة في ذلك، إذ أن 

نظر  تحت  هو  اإلعالمية  المواد  تلك  إنتاج 
وسمع الغرب والمنبهرين بهم المتشبهين 
بثقافاتهم، لكن أين ذلك التصوير الحقيقي 
إحساس  من  اآلن،  يعيشونها  التي  لحياتهم 
الــغــرب بــالــخــواء الــروحــي الــمــريــر والشقاء 
األســري  والتفكك  واالضــطــراب  والــحــيــرة 
االجتماعي  والتشتت  الخلقي،  واالنــحــالل 
والذي يهربون منه إلى جحيم المخدرات 
والمغامرات الحمقاء، والشذوذ في مختلف 
نـــواحـــي الـــحـــيـــاة، الــــشــــذوذ فـــي الــحــركــات 
والــمــظــاهــر والــلــبــاس والـــطـــعـــام، الــشــذوذ 
أمراضا  أورث  الــذي  والسلوكي  األخــالقــي 
عصبية ونفسية ال حصر لها، وجعلتهم ال 
يجدون في الحياة ما هو جدير بالبقاء بها، 
هذه الصورة ال تعرضها القنوات الفضائية 
عــن واقـــع الــغــرب، ولــكــن تــعــرض الــصــورة 
عــلــى مــنــحــى آخــــر، وأن مـــا لـــدى الــغــرب 
قمة  هو  الحياة  سلوكيات  في  غرائب  من 
نكاد  ال  لذلك  ونتيجة  والــتــقــدم،  التحضر 
أبناء  مــن  واحـــدا  ونجد  إال  طريق  فــي  نمر 
تأثروا  وقد  المسلمات،  والبنات  المسلمين 
التشبه  وهـــذا  السلوكيات،  تلك  مــن  بــشــيء 
اإلسالم  شيخ  قال  شك،  وال  المحبة  يورث 
الظاهر  فــي  المشابهة  إن   »  : تيمية  ابـــن 
تـــــورث نــــوع مـــــودة ومــحــبــة ومـــــــواالة في 
تورث  الباطن  في  المحبة  أن  كما  الباطن، 
به  يشهد  أمر  وهذا  الظاهر،  في  المشابهة 
الحس والتجربة، حتى إن الرجلين إذا كانا 
من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان 
بينهما من المودة والمواالة واالئتالف أمر 
يكونا  لــم  ِمْصِرِهما  فــي  كانا  وإن  عظيم، 
ألن  وذلــك  متهاجرين،  كانا  لو  متعارفين 

به  اختصا  وصــف  نــوع  البلد  فــي  االشــتــراك 
في  رجـــالن  اجتمع  لــو  بــل  الــغــربــة  بلد  عــن 
مشابهة  بينهما  وكانت  غريب  بلد  أو  سفر 
في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب 
ونحو ذلك لكان بينهما من االئتالف أكثر 

مما بين غيرهما).
الناجمة  واألضــرار  الغزو  مظاهر  ومن 
في  المختلطة  الــفــضــائــيــات  تــعــرضــه  عــمــا 
جانب العقيدة والتصورات تمييع المفاهيم 
والثوابت اإلسالمية التي ال مجال للمساس 
بها، حتى بلغ األمر أن يعتبر بعض مقدمي 
البرامج وممثلي القنوات الفضائية الرقص 
والخالعة والتمثيل والغناء والباليه عمال ال 
يؤاخذ اهللا عليه حيث يندرج عندهم تحت 
الكسب من خالل العمل الشريف، واإلبداع 

الفكري واألدبي والفني.
ومـــن األضــــــرار مـــا يــكــون فـــي األخـــالق 
واألمــــن ونــحــو ذلـــك، فــمــن أبـــرز األضـــرار 
تبثه  لما  واالجتماعية  واألخالقية  التربوية 
المختلطة  الــفــضــائــيــة  الــقــنــوات  مــن  كــثــيــر 
األطفال  لــدى  السلوكي  االنــحــراف  حصول 
والــشــبــاب والــفــتــيــات، وهـــكـــذا الــكــبــار من 
الــــرجــــال والـــنـــســـاء، وذلـــــك أن الــمــشــاهــد 
الــمــعــروضــة عــبــر تــلــك الــفــضــائــيــات تظهر 
والــمــرأة  الــرجــل  بين  المحرمة  الــعــالقــات 
امرأة  و  رجل  كل  يسلكه  أمثل  نموذج  بأنه 
أن  حقا  العجيب  ومــن  وفــتــاة،  شــاب  وكــل 
تــلــك الــمــشــاهــد تــجــد االســتــنــكــار ومــحــاولــة 
التغيير من قبل كثير من العقالء في بالد 
الغرب، في حين أن بعض القنوات العربية 
الفضائية،  قنواتها  فــي  المنهج  هــذا  تعزز 
متابعيها،  من  كثير  لدى  االستجابة  وتجد 

الذهنية  الــتــصــورات  عــنــد  قليال  ولــنــتــوقــف 

تبثها  التي  المشاهد  من  كثير  تخلفها  التي 

معظم القنوات الفضائية السالفة الذكر في 

تكوين العالقة بين الرجل والمرأة، سنجد 

بين  المحرمة  العالقة  تكوين  في  التساهل 

الرجل والمرأة واعتباره أمرا طبيعيا.

ســيــكــون مــن الــنــتــائــج انــتــشــار الــفــواحــش 

من  يلحقها  مــا  مــع  أنــواعــهــا  اخــتــالف  على 

االختالل االجتماعي في نواح عدة، فعرض 

الشباب  فــي  يــؤثــر  وأن  البــد  المناظر  تلك 

منهم،  يــتــزوج  لــم  مــن  وخــاصــة  والفتيات 

ذلــــك أن تــلــك الــمــنــاظــر تــؤجــج الــشــهــوات 

مهيئا  أنـــثـــى  أو  ذكـــــرا  الــشــخــص  وتــجــعــل 

بل  بابها،  له  فتح  متى  الرذيلة  في  للوقوع 

من  يمنعه  بـــاب  كــل  كــســر  إلـــى  ليعمد  إنـــه 

مشتهياته المحرمة، ومن العجب حقا أنه 

رجــاال  الــنــاس  مــن  كثير  لــدى  تصور  يوجد 

مفاد  وفتيات،  شبابا  وأمهات  آبــاء  ونساء، 

والحديث  البريئة  النظرة  أن  التصور  هــذا 

الــطــلــيــق واالخــــتــــالط الــمــيــســور والــدعــابــة 

الـــمـــرحـــة بــيــن الــجــنــســيــن واالطـــــــالع على 

تنفيس  ذلــك  أن  المخبوءة،  الفتنة  مواضع 

وترويح وإطالق للرغبات الحبيسة ووقاية 

وتخفيف  النفسية،  العقد  ومن  الكبت  من 

مـــن الــضــغــط الــجــنــســي، والــــواقــــع أن هــذا 

التصور خطأ جملة وتفصيال.

مساجلة 
على تويتر

ــــبــــاِع أَمـــــا تَـــــرى.. َن ِفــــي الــــِطّ ـــــلـــــَوّ يـــا َمـــــْن تَ
ــــســــُقــــُط.. يَ َن  ــــــَوّ ــــــل تَ إِذا  الــــُغــــصــــوِن  َوَرَق 

٨٧_Roooz@ اختالف

ـــــــوَد بــــــأَّنــــــُه.. ـــــــوُع وُيــــــقــــــاُل َمــــــــْن نـَـــــَكــــــَث ال
أَرَقــــــــــــــُط.. أو  ــــــِه  ــــــاِع ــــــب أَط ِفـــــــي  ِحـــــــربـــــــاُء 

ــــٌم.. ُن ُمــــؤلِ ــــلــــُوّ ـــهـــوى الــــتَّ ِفــــي َشــــــرِع َمــــن يَ
ِن يَــــــفــــــُرُط.. ــــــلـَـــــُوّ ِة بــــــالــــــتَّ ِعـــــقـــــُد الـــــــــَمـــــــــَوَدّ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ــــــنــــــِهــــــيــــــدا.. أّمـــــــــــــــاُه َخـــــــــــــِلّ الـــــــــّدمـــــــــَع والــــــتَّ
َشـــــِهـــــيـــــدا.. مــــــــاَت  ــــوَر  ــــمــــقــــبُ ال ــــــِك  ابــــــنَ إّن 

ـــــــد َمـــــضـــــى.. أُّمــــــــــــــاُه َكـــــــــّال ال تـَـــــُقــــــولـِـــــي َق
َمــــفــــقــــودا.. األَســــــــى  َدرِب  َعــــلــــى  َولـَــــــــــِدي 

ahmadotibi@ أحمد العتيبي

َمــــــداِمــــــِعــــــي.. َعــــلــــيــــَك  َولـَــــــــــــِدي  يـــــا  أَّواُه 
ــــــجــــــِري كــــــــــأَنّ ُفـــــــــــــــؤاِدَي الــــــَمــــــجــــــُروُح.. تَ

َقــــْد كــنــَت لِـــي ُروحـــــاً فــهــا َقــــْد ِصــــرَت ذا..
وُح.. ـــــــــــَن الـــــــــــــــــُرّ ـــــــــــَن أَي َجـــــــَســـــــٍد ولــــــكــــــْن أَي

aliimOOsa@ فاضل الّصالح

ـــِن لـــيـــَس لـِـــفــــرَحــــٍة.. ـــي ـــَع ـــــْت ُدُمـــــــــوُع ال َجـــــَفّ
فـــيـــهـــا.. مــــا  أَفـــــــَرَغـــــــْت  الــــمــــآِقــــي  ِذي  بَـــــــْل 

ـــــهـــــٌد ونَــــــــــــوٌح والـــــــــّدمـــــــــوُع َشـــــِحـــــيـــــَحـــــٌة.. ُس
مـــــا تَـــرويـــهـــا.. ــــَحــــْت عـــيـــنِـــي الـــــِدّ َقــــــْد أَصــــبَ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ــــــــــــْص.. ونُ ـــــــّصـــــــاً  نُ آِســــــــــــري  ــــــا  ي ــــــْن  ــــــُك ت ال 
ــــْص.. ــــُغ ـــــــــوِد الـــــَوهـــــِم أَحــــشــــاِئــــي تَ ِمـــــن ُوُع

ــــــــوعــــــــٍد هـــــــــــــــاِزالً.. ــــــُب الـــــــــَوصـــــــــَل بِ ــــــطــــــلُ تَ
.. ـــــّصْ ـــــُق تَ ـــــدنُـــــو  يَ إْذ  ـــــَوصـــــِل  ال َحــــبــــَل  ــــــــَمّ  ثُ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

قراءة في فن الروايةقراءة في فن الرواية البنيوية والوجودية
الوجودية  أنــقــاض  على  ربما  البنيوية  قامت  الستينيات،  فــي 
ونادت بأن الذي يتحكم في حياتنا بناء خفي لغوي يفوق استيعاب 
السويسري  العالم  إلــى  البنيوية  تــاريــخ  ويــرجــع  ذاتــيــة.  قـــدرة  أي 
ديسوسير الذي نظر إلى اللغة على أنها نظام إشارات. ومن رواد 
البنيوية العالم األنثروبولوجي ليفي شتراوس والماركسي الثوسير. 
وقد ذاع صيت البنيوية على مدى عقدي الستينيات والسبعينيات، 
وهي في مجملها محاولة لخلق منظور علمي للثقافة والمجتمع، 
لم  البنيوية  لكن  التقليدية.  اإلنسانية  الــدراســات  حــدود  يتخطى 
تعمر طويالً لكثرة ما شابها من غموض، ولتطرفها في التركيز 

على نظام العالم الخارجي على حساب الذات.
مناهضة  نظريات  ظهرت  البنيوية  في  الضعف  دَبّ  وعندما 
البنيوية  بعد  ما  النظريات  هي  وأهمها  البنيوية،  مكونات  فندت 
البنيوية  عكس  على  جميعاً  وهــي  والتفكيكية.  الحداثة  بعد  ومــا 
ال تعيد االعتبار إلى الذات. هذه النظريات ال تلغي ما قبلها، أي 
ما قبل البنيوية بل تضعها في منظور جديد يحاول اإلبقاء على 
موضوعياً  جواباً  للذات  تتوقع  ال  أنها  مع  الخارجي  والعالم  الذات 
في العالم الخارجي، كما تفعل الماركسية وعلم النفس. وأصبحت 
بها  االحتفاظ  بل  تجاهلها،  أو  الــذات  إنقاذ  مسالة  ليست  المسألة 
وتحليل ما حولها من عالقات إنسانية لها شأن بها. هذا هو دريدا 
اعتبارية  هوية  وجود  على  بالتأكيد  ينادي  التفكيكية  زعيم  مثالً 
الــذات  شــأن  مــن  التقليل  دون  ولــكــن  مــا،  ألمــة  القومية  لــلــذات 
بين  االخــتــالف  أن  على  ويــؤكــد  مختلفة،  أمــة  لقومية  األخـــرى 
قومية وأخرى يجب أال يؤدي إلى نظرة فوقية، أو عدوانية، أو 
سالحاً  القومية  كانت  عندما  الماضي  في  حصل  كما  استعمارية 
التمييز  بسبب  اآلخرين  وجه  في  يشهرونه  أصحابها  أيــدي  في 
المختلفة  الــقــومــيــات  حــســاب  عــلــى  لقوميتهم  يــمــنــحــونــه  الــــذي 
األخرى، ويوضح دريدا قوله إنه ليس من الحق أن يقول االنكليز 
أو األلمان أو الفرنسيون نحن المسؤولون عن حقوق اإلنسان في 
أوروبا أو في العالم، أو أن يقول اليهود نحن شعب اهللا المختار. 
فرنسي،  أنــا  يقول  من  بين  فرقاً  هنالك  أن  أيضاً  دريــدا  ويبّين 
االنجليزية،  أتكلم  بريطانيا  في  أكون  وعندما  الفرنسية،  أتكلم 
ال  فرنسي  أنا  يقول  من  وبين  باالنجليزية،  روسيا  في  وأحاضر 

أرضى لغير الفرنسية بديالً.
القصصي  التراث  من  هاماً  جــزءاً  أصبحت  السندباد  حكايات 
أواخر  في  الغرب  بالد  وليلة  ليلة  ألف  دخلت  أن  فمنذ  العالمي. 
أنطوان  يد  على  عشر  التاسع  القرن  وأوائـــل  عشر  الثامن  القرن 
تباينت  بأشكال  الغربي  القصص  في  يتشكل  والسندباد  جــاالن، 

بــتــبــايــن األمــكــنــة واألزمـــنـــة واألشـــخـــاص الـــذيـــن جــذبــتــهــم هــذه 
الموضوع  هــذا  عن  وللحديث  وفنانين.  روائيين  من  الحكايات 
مجال خارج هذا المجال، إذ إن األمر هنا مقصور على حكايات 
السندباد وتأثيرها في الكاتب العربي الحديث وتوظيفها من ِقبَل 
مصدر  السندباد  في  وجــدوا  الذين  والقصاصين  الشعراء  بعض 
إلهام ساهم مساهمة جليلة في تكوين وعي فني جديد لديهم، 
وتخرج  عليها  تنسحب  للسندباد  جديدة  صورة  تشكيل  إلى  أدى 

منها هموم الكاتب العربي الحديث ومجتمعه.
السياق،  هــذا  في  عليها  أعثر  أن  استطعت  رائــدة  مبادرة  أول 
عفلق  ميشيل  قــام   ،١٩٣٦ عــام  ففي  عفلق.  ميشيل  مــبــادرة  هي 
األولى  السندباد.  حكايات  من  استقاهما  نثريتين  قطعتين  بنشر 
قصة بعنوان «السندباد وعشقيته»، وهي قصة مكثفة تصدرتها 
مقدمة قصيرة تبدو كأنها مكتوبة من ِقبَل المحرر، لكنها تنطق 
كاتب  من  وضعت  أنها  الظن  وأغلب  نفسه،  الكاتب  حــال  بلسان 

في  واضعها  هــويــة  تــؤثــر  ال  األحـــوال  جميع  وفــي  نفسها.  القصة 
في  وتدخل  بل  القصة،  مع  منسجمة  تأتي  إنها  إذ  نفسها،  القصة 
تكوينها الفني، فهي إعالن صريح من كاتب المقدمة أن القصة 
تسلسل  من  عادة  تتكون  التي  القصص  من  المألوف  عن  خارجة 
الحوادث النمطي الذي يهتم برواية الحدث تلو اآلخر من البداية 
إلى النهاية، وتنتهي القصة دون أن تترك أثراً خارج التسلية التي 
تعتمد على وقوع األحداث متتالية. وإنه لمن األهمية بمكان، أن 
يكون الليل هو الموتيف في هذه القصة. فالليل نوع من البدئية 
استرجاع  على  السندباد  تساعد  التي  القدسية  األســطــوريــة  ذات 
وعزيمة  برؤية  المجهول  عن  والبحث  السفر  لمواصلة  عزيمته 
تتشكالن في جنح الليل. ومن الجدير هنا أن نالحظ اإلشارة إلى 
أن  كيف  الــراوي  يبين  إذ  الشمال،  بالد  في  والنهار  الليل  تساوي 
الشمس تلبس الليل من «شحوبها» ستاراً يزيد من أسراره، وذلك 

من أجل خلق حاجز يعمق أسرار الليل.

قراءة في كتاب

الكتاب : دار الطراز في عمل الموشحات
كتاب ابن سناء الملك الذي كان توأم ديوانه شهرة 
وانتشاراً. وقد أودع فيه نوادر الموشحات، وألحق بها 
كل موشحاته، وعرض فيه لقواعد نظم الموشحات، 
وقدم لكتابه بمقدمة طويلة، استوعبت (٣٦) صفحة 
نسخته  صفحات  مجموع  هــي  صفحة،   (١٦٦) مــن 
المحفوظة في دار الكتب المصرية، وقد قدر محقق 

الكتاب د. جودت الركابي في طبعته األولى للكتاب 
الثامن  القرن  إلى  بخطها  تنتسب  أنها  ١٩٤٩م  سنة 
الهجري. وهي إحدى نسختين اعتمدهما في تحقيق 
الكتاب، تحتفظ بالنسخة الثانية مكتبة جامعة ليدن 
مقدمة  وفي  التاريخ.  مجهولة  أيضاً  وهي  بهولنده. 
مما  الموشحات  فــإن  (وبعد  قوله:  الملك  سناء  ابــن 

على  المغرب  أهــل  بها  لآلخر،..وأجلب  األول  تــرك 
وعود  الشحر،  وعنبر  السحر،  المشرق...بابل  أهــل 
أنه  العين  تشهد  نظم  الــُقــفــص...وهــي  وخمر  الهند 
نــثــر، ونــثــر يشهد الـــذوق أنــه نــظــم....والــجــاهــل بها 
الفكرة،  عامي  الفطرة،  فطير  الحاشية،  ...غليظ 
بهيمي الهمة، لم يخرج بعد إلى وجود األدب...ولم 

أعن بالجاهل بها من لم يصنعها، بل من إذا سمعها 
فكأنه لم يسمعها..) قال: (وهي تنقسم إلى قسمين: 
األول، ماجاء على أوزان أشعار العرب، والثاني: ما 
ال وزن له فيها وال إلمام له بها...وهو القسم الكثير، 
والــشــارد  ينحصر،  ال  الـــذي  والــعــدد  الغفير،  والــجــم 
عروضاً  لها  أقيم  أن  أردت  وكنت  ينضبط.  ال  الذي 

وأسبابها،  ألوتادها  وميزاناً  لحسابها،  دفتراً  يكون 
وانفالتها  الحصر،  عن  لخروجها  وأعــوز،  ذلك  فعز 
ضرب  وال  التلحين،  إال  عروض  لها  فما  الكف،  من 
إال الــضــرب، وال أوتـــاد إال الــمــالوي، وال أســبــاب إال 
والغناء  األرغن،  تأليف  على  مبني  األوتار...وأكثرها 

بها على غير األرغن مستعار...إلخ).

المؤلف : ابن سناء الملك
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رباعيات الخيامقلم ملون

الــقــدم مــنــُذ  بالنفس  وصلتني 

الملتئم شملَنا  ــفــري  ت فــكــيــَف 

ــا ــي فـــمـــاذا دع ــان ــرع ـــَت ت ـــن وُك

ــى واأللـــم ــألس إلـــى اطـــراحـــي ل

ڈڈڈ

ــر ــبَ ــِع ـــدعـــَت فــيــنــا بــيَّــنــات ال اب

الــصــور ــى  ــّت ش رْب  يــا  وصــغــتــنــا 

ـــذي َّ ــوم مــحــَو ال ــي فــهــل أطــيــق ال

ــر ــُه فـــي خــلــقــتــي ِمـــن أث ــت ــرك ت

الثالثاء ٢٣ شعبان  ١٤٣٤ هـ - ٢ يوليو ٢٠١٣ م

يسلط الضوء على الحضارة األفغانية

«جبل الفيروز» يستقطب عشاق الفن اإلسالمي

الفن  بمتحف  تتواصل   :]  - الدوحة 
الفيروز  جبل  مــعــرض  فعاليات  اإلســالمــي 
الذي  واستمرارية»،  تراث  األفغاني..  «الفن 
يــشــهــد إقـــبـــاالً كــبــيــًرا مـــن قــبــل عـــّشـــاق الــفــن 
اإلسالمي. واستقطب «الفن األفغاني» العديد 
من الجمهور على مدار ٥ أشهر، الذين أقبلوا 
التي  مقتنياته  على  لــالطــالع  المعرض  على 
تضّم أعماالً أبدع في إنتاجها طالب وأساتذة 
ــفــنــون والـــعـــمـــارة  ــل مــعــهــد جـــبـــل الـــفـــيـــروز ل
األفــغــانــيــة فــي مــديــنــة كــابــول بــأفــغــانــســتــان، 
وهي أعمال استقوا إلهامهم فيها من روائع 
بالدوحة.  اإلســالمــي  الفن  متحف  مقتنيات 
ويــهــدف هـــذا الــمــعــرض إلـــى حــفــظ الــفــنــون 
سواء  اإلســالمــي،  بالعالم  الخاصة  التقليدية 
الــمــواد  أو  األفــكــار  أو  بالتصميم  ذلــك  تعلق 
الفيروز»،  «جبل  معرض  في  المستخدمة 
ولــكــن فــي ســيــاق حــديــث ورؤيـــة معاصرة، 
الفنون  حفظ  إلــى  الــمــعــرض،  هــذا  ويــهــدف 
سواء  اإلســالمــي،  بالعالم  الخاصة  التقليدية 
الــمــواد  أو  األفــكــار  أو  بالتصميم  ذلــك  تعلق 
الفيروز»،  «جبل  معرض  في  المستخدمة 

ولكن في سياق حديث ورؤية معاصرة.
ـــــط «الــــــفــــــن األفــــــغــــــانــــــي.. تــــــراث  ـــــســـــّل ويُ
بالفنانين  االحتفاء  على  الضوء  واستمرارية» 
اإلسالمي  الفن  متحف  شكل  الذين  األفغان 
بأعماله ومقتنياته لحظة فريدة ومهّمة في 
حياتهم، حيث يحتفي بإنجاز هؤالء الفنانين 
عــبــر إظـــهـــار األعــــمــــال الـــتـــي أبـــــدع الــطــالب 
إلى  تعرض  والتي  صناعتها،  في  وأساتذتهم 

مصدر  كانت  التي  المتحف  مقتنيات  جانب 

إلهامهم.

يُــــشــــار إلـــــى أن مـــعـــرض جـــبـــل الـــفـــيـــروز 

يقوم  واستمرارية»  تــراث  األفغاني..  «الفن 

عــلــى الــشــراكــة بــيــن متحف الــفــن اإلســالمــي 

وطالب وأساتذة معهد جبل الفيروز للفنون 

يركز  حيث  كــابــول،  فــي  األفغانية  والــعــمــارة 

التقليدية  الفنون  على  الحفاظ  فــكــرة  على 

للعالم اإلسالمي من ناحية المواضيع والمواد 

على حد سواء، وإبراز دور التعليم في نقلها 

وترجمتها.

قطع  مــن  المعرض  قطع  نصف  وتــتــكــّون 

الفن  متحف  مجموعة  من  وتحف  تاريخية 

اإلســـالمـــي والــتــي تنتمي إلـــى أربـــع ســالالت 

الغزنوية  هي  بأفغانستان  عالقة  لها  عظيمة 

والتيمورية والمغولية والصفوية. أما النصف 

صنعت  أعماالً  فيقّدم  المعرض،  من  الثاني 

خــصــيــًصــا لــهــذا الــمــعــرض مـــن قــبــل طــالب 

القطع  روحية  يعكس  بشكل  الفيروز،  جبل 

الــتــاريــخــيــة ويــخــلــق نــوًعــا مــن الــحــوار معها. 

الفعاليات  من  عدد  المعرض  هذا  وصاحب 

مثل مهرجان الطائرات الورقية في حديقة 

متحف الفن اإلسالمي، وسلسلة من األفالم 

فيلم  فيها  بما  األفغاني،  بالشأن  عالقة  لها 

لــجــائــزة  تـــرشـــح  الـــــذي  بـــوزكـــاشـــي»  «أوالد 

األوسكار. يُذكر أن «صندوق جبل الفيروز» 

من  طلب  على  بناًء   ٢٠٠٦ مارس  في  تأسس 

أمير  تشارلز  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

ويـــلـــز، والــرئــيــس األفــغــانــي حــامــد كــــرزاي، 

بهدف ترميم المناطق العمرانية والتاريخية 

وتجديد الفنون والعمارة األفغانية التقليدية، 

مدينة  قلب  جعل  فــي  الــصــنــدوق  نجح  وقــد 

وتعليمًيا  ثــقــافــًيــا  مــقــصــًدا  الــقــديــمــة  كــابــول 

جبل  «معهد  تأسيسه  إلــى  باإلضافة  نابًضا، 

الفيروز للفنون والعمارة األفغانية»، ويضّم 

هذا المعرض أعمال فنانيه وُمنتسبيه.
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يرويها : عبداهللا أحمد
حكاية المسرح

obadbukamal@yahoo.comفي قطر

فنحن  جــامــدة،  وليست  متحركة  بــالد  قطر 
واقتصاديا  واجتماعيا  سياسيا  حراكا  نشهد  اليوم 
وهو  الوالد  األمير  السمو  صاحب  أن  نرى  وفنيا، 
بعده  من  ليواصل  لولده  يتنازل  عطائه  قمة  في 
حكاية  إلــى  نعود  عندما  والــيــوم  العطاء،  مسيرة 
التطور  مــدى  ونلمس  ونـــرى  قطر  فــي  الــمــســرح 
الــكــبــيــر فــي مــســيــرة الــمــســرح الــقــطــري ووقـــوف 
وزارة الثقافة والفنون والتراث إلى جانب الفرق 
الــمــســرحــيــة الــقــطــريــة ومــســاهــمــتــهــا فـــي إنــعــاش 
الــمــســرح، نــــدرك بـــأن مـــا قــمــنــا بـــه مـــن تأسيس 
مسرح قطري يواكب الخطوات المتالحقة للدولة 
تشهده  الــــذي  الــتــطــور  مــســتــوى  عــلــى  نــكــون  وأن 
الرسمي  تأسيسه  ومنذ  القطري  المسرح  قطر. 
صداه  ووصــل  الجدية  تسوده  كانت   ،١٩٧٢ سنة 
مع  بـــارزا  اســمــا  وأصــبــح  العربية  الـــدول  مختلف 
العربي.  الــوطــن  امــتــداد  على  المسرحية  الــفــرق 
إذن إن تعبنا لم يذهب سدى وأننا أسسنا لثقافة 
تتطور  لكنها  ومتواضعة  بسيطة  بدأت  مسرحية 
أخطاء  فيه  نتالفى  جديد  مسرحي  عمل  كل  مع 
على  المسرحية  عــروضــنــا  قدمنا  األول،  العمل 
على  بــعــدهــا  ومـــن  المعلمين  دار  مــســرح  خشبة 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  مــســرح  خــشــبــة 
خشبة  لدينا  أصــبــح  بعدها  ومــن  الخليج  بــشــارع 
مسرح خاصة لنا وهي خشبة مسرح نجمة، هذا 
لنا  حقيقية  انــطــالق  نقطة  أصــبــح  الـــذي  الــمــكــان 
نحن المسرحيين، ولم يقتصر مسرح نجمة على 
فرقة  قدمت  بــل  فقط  القطري  المسرح  فرقة 

وكذلك  مسرحية،  أعمال  مجموعة  السد  مسرح 
فرقة  أول  فيه  واستقبلنا  األضــواء،  مسرح  فرقة 
الخليج  مسرح  فرقة  وهي  قطر  تزور  مسرحية 
(الــواوي)  مسرحية  قدمت  التي  الكويتية  العربي 
مـــن إخـــــراج صــقــر الـــرشـــود وذلـــــك ســنــة ١٩٧٦ 
القدم  لــكــرة  الــرابــعــة  الخليج  دورة  مــع  بالتوافق 
التي استضافتها دولة قطر، كذلك فرقة المسرح 
القومي العراقي التي قدمت مسرحية (كان يا ما 

كان) إخرج قاسم محمد.
قدمت  قطر  في  اإلنجليزية  الجالية  وكذلك 
مجموعة أعمال مسرحية، واستمر مسرح نجمة 
يعمل حتى عام ١٩٧٩، عندها أقفل مسرح نجمة 
العقار  صــاحــب  طلب  حيث  وجــوهــنــا  فــي  أبــوابــه 
زيادة كبيرة في اإليجار الشهري ولم توافق وزارة 

اإلعالم على طلبه وأصبحنا بال خشبة مسرح.
في الوقت الذي قامت فيه الجالية اإلنجليزية 
بطلب أرض من الدولة ومجموعة من التبرعات 
خليفة  مدينة  فــي  بــاليــرز  الــدوحــة  مــســرح  ببناء 
وزارة  في  للمسؤولين  شكونا  وعندما  الجنوبية 
ــنــا يــمــكــنــكــم مـــشـــاركـــة الــجــالــيــة  اإلعــــــالم قـــالـــوا ل
اإلنــجــلــيــزيــة فــي مــســرحــهــم، وهــــذا مــتــفــق عليه 
معهم، كذلك إن الوزارة بصدد بناء مسرح حيث 
وهــو  قــريــبــا  التنفيذ  وســيــبــدأ  الــخــرائــط  وضــعــت 
هو  كما  االفتتاح  وسيكون  الوطني  قطر  مسرح 
حكايات  هــنــاك   .١٩٨٢ فــبــرايــر  شهر  فــي  مــقــرر 
مسرحية  أول  وعـــن  نــجــمــة  مــســرح  عــن  أخــــرى 

قدمت على خشبته.

الثالثاء ٢٣ شعبان  ١٤٣٤ هـ - ٢ يوليو ٢٠١٣ م

الفنان جعفر الموسوي لـ «البيرق»:الفنان جعفر الموسوي لـ «البيرق»:

مالمح  مـــوســـوي»  جعفر  عــن  حــدثــنــا  ڈ 
محطات  وأهــم  التكوين،  ومــصــادر  النشأة 

الحياة»
وبــعــد   ،١٩٥٣ عـــــام  بــقــطــر  ولــــــدت  ڈڈ 
المرحلة اإلعدادية التحقت بمدرسة الصناعة 
ثــم أنــهــيــت الــثــانــويــة الــعــامــة بــعــدهــا التحقت 
على  مــنــه  وحــصــلــت  مــهــنــي  تــدريــب  بمعهد 
شهادة دبلوم هندسة إلكترونيات، ثم عملت 
في تلفزيون قطر بداية من عام ١٩٧١ وحتى 
في  الــنــمــســا  إلـــى  ســافــرت  ثــم  ١٩٨٢م،  عـــام 
رحلة سياحية فما لبثت تلك الرحلة العابرة 
أن تــحــولــت إلــــى دراســـــة وبــهــرتــنــي الــحــيــاة 
ودهشت  حولي  من  الجمال  وجذبني  هناك 
فتحولت  التقدم،  ومــدى  النظام  روعــة  من 
الــــدراســــة إلــــى إقـــامـــة وتـــزوجـــت وأنــجــبــت، 
وعملت في أكثر من مجال، التحقت كعامل 
لألخشاب،  بمصنع  ثــم  للبالستيك،  بمصنع 
منه،  وأعــتــاش  التشكيلي  الفن  أمــارس  كنت 
كـــنـــت أصـــمـــم لــــوحــــات تــشــتــمــل عـــلـــى آيــــات 
قـــرآنـــيـــة ســـــواء بـــالـــرســـم أو بــقــص الــخــشــب 
وأبيعها للمسلمين هناك، هذه المرحلة من 
الــذي  والشعور  اكتشاف  رحلة  كانت  حياتي 
االستمتاع  في  الرغبة  هو  وقتها  علي  سيطر 
إنسانيتي.  النمسا  فــي  وجـــدت  لقد  بالحياة 
قطر  فــي  اآلن  عــلــي  يسيطر  الــشــعــور  وهــــذا 
في  بإنسانيته.  يشعر  وبحق  اليوم  فالمواطن 
ببالدي  منقطعة  صلتي  تكن  لم  األثناء  هذه 
قطر، كنت دائًما أزورها، ولكني كنت وقتها 
مبهوًرا بالنمسا باحثًا عن السعادة واالستمتاع 
واالنطالق والحياة الجميلة، وهذا ما جعلني 
بعدما  ألستقر  قطر  إلــى   ٢٠٠٢ سنة  أعـــود 
وجدت فيها إنسانيتي وشعرت بأن المواطن 
عدت  عندما  كإنسان.  وتقديره  احترامه  له 
وفتحت  الخاص  بالقطاع  اشتغلت  قطر  إلى 
الداخلي  بالديكور  وتخصصت  ديكور  شركة 
الحديثة  الفنية  ثقافتي  بين  فيها  ومــزجــت 

ومـــــا عـــــدت مـــحـــمـــًال بــــه فــــي جــعــبــتــي مــن 
ولمساته  وحكاياته  الغربي  العالم  أساطير 
زاوجـــت  الــقــطــريــة،  الفنية  بثقافتي  الفنية 
إلى  المدفأة  أدخلت  والحداثة،  الــتــراث  بين 
المباني الخليجية وأحواض السمك وتالعبت 
بأشكال األبواب القديمة، وبعد خمس سنين 
من النجاح المهني في هذا المجال احترقت 
وقتها،  عليها  أمــنــت  أكـــن  لــم  الــتــي  الــورشــة 
فاضطررت إلى أن ألتحق بالعمل الحكومي 
والــتــراث  والــفــنــون  الثقافة  بــــوزارة  كموظف 
األمــور  هــذه  كــل  لــإلبــداع.  الشبابي  بالمركز 
تجربتي  وصقلت  الفني  تكويني  فــي  أثــرت 
كل  فــيــه  تــداخــلــت  الــــذي  بطابعها  وطبعتها 

تجاربي اإلنسانية مع موهبتي الفنية.
فإلى  التشكيلي،  الفن  مــدارس  تتنوع  ڈ 
القامات  وبــأي  تنتمي  الفنية  الــمــدارس  أي 

تأثرت ؟
وأنا  الرمزية  المدرسة  إلى  أنتمي  أنا  ڈڈ 
في  وأدخلها  بالتراثيات  أعمالي  في  متأثر 
الرمزية  من  أخــرج  وأحيانًا  لوحاتي،  بعض 
عملت  وقــد  التشكيلي  والــخــط  الواقعية  إلــى 
لوحات خط تشكيلي، وأنا متأثر جًدا بالفنان 
يبهرني  أسلوبه  ألن  دالي؛  سيلفادور  المبدع 
وخــطــوطــه مــمــيــزة بــشــكــل عــجــيــب ولــعــلــك 
تجدني أتأمل لوحة من لوحاته فأظل الساعة 

والساعتين بال ملل.
اآلن  التشكيلية  للحركة  تقييمك  مــا  ڈ 

بقطر ؟
عن  بعيدة  ليست  التشكيلية  الحركة  ڈڈ 
وهناك  الــيــوم،  الــبــالد  تشهده  الـــذي  الــتــطــور 
تطور ملحوظ عن ذي قبل؛ فالذين مارسوا 
أواخــر  مــن  جيلي  أبــنــاء  مــن  التشكيلي  الفن 
الستينيات وحتى الثمانينيات واجهوا صعوبة 
فــــي شــــح اإلمــــكــــانــــات ، كـــــان مــــن الــصــعــب 
الحصول على مصادر المعلومات في المجال 
الفني والكتب الفنية العالمية نادرة والتواصل 
يجري  ما  على  لالطالع  الخارجي  العالم  مع 
في العالم من حولنا من تطورات فنية يكاد 
المجتمع  تطور  مع  ولكن   ، مستحيالً  يكون 
اليوم  وأصبحنا  التشكيلية  الحركة  تطورت 
ما  على  واالطــالع  كله  العالم  على  منفتحين 
يجري في العالم الفني متاح بكبسة على زر، 

ومن السهل االنتقال والمشاركة في المعارض 
حول  وغيرها  والمؤتمرات  والجاليريهات 
تحضر  التجارية  المحال  وأصبحت  العالم، 
الخامات الالزمة للفنان التشكيلي، وتطورت 
اقتناء  ثــقــافــة  فــيــه  وولــــدت  المجتمع  ثــقــافــة 
والمعارض،  الجاليريهات  من  الفنية  اللوحة 
أية  لديه  ليس  اليوم  الفنان  واضحة  وأقولها 
مشكلة أخرى غير أن يتخيل وينمي موهبته 
عــصــًرا  يعيش  الــقــطــري  التشكيلي  فــالــفــنــان 
ذهبًيا. نعم الحركة التشكيلية متطورة بقطر 
متطورة  ألنها  مكتملة  ليست  ولكنها  الــيــوم 
المجتمع  تــطــور  ــمــا  وطــال مــنــتــهــيــة  ولــيــســت 
أكــثــر فــأكــثــر تــطــورت مــعــه األشــكــال الفنية 
الــمــطــروحــة وتــطــور خــيــال وثــقــافــة الــفــنــان 

واختلفت أساليبه وممارساته للفن.

الفنية  الــحــركــة  هـــذه  اســتــطــاعــت  هــل  ڈ 
الـــمـــزدهـــرة أن تــصــل إلــــى الـــشـــارع وتــصــنــع 
جمهوًرا لما تقدمه أم أنها ما زالت حبيسة 

صاالت العرض ؟
بالمجتمع  حـــدث  كبير  تغير  هــنــاك  ڈڈ 
نرى  أصبحنا   ، للفن  نظرته  معه  وتغيرت 
ويــهــوى  الـــمـــعـــارض  يــحــضــر  جـــمـــهـــوًرا  اآلن 
مشاعر  تداعب  أن  اللوحة  واستطاعت  الفن 
الــجــمــهــور وتـــفـــرض نــفــســهــا عــلــى الــذائــقــة 
الــجــمــالــيــة لــــدى الــكــثــيــريــن، بــــدأت الــلــوحــة 
روح  تنجذب  كما  إليها  وتجذبهم  تسحرهم 
بات  الحبيبة،  وجــه  فــي  التطلع  إلــى  المحب 
الفنية  الساحة  واقتحم  جمهور،  للفن  اليوم 
وبــدأوا  الموهوب  الواعد  الشباب  من  الكثير 
يـــفـــرضـــون أســـالـــيـــب جـــديـــدة ويــســتــقــطــبــون 
جميلة  الفنانة  نــرى  فمثالً  جــديــًدا،  جمهوًرا 
األنــصــاري  وجميلة  الــعــاثــم  وأمـــل  شــريــم  آل 
ويوسف السادة وسلطان أبو جلوف، واألخير 
لمسات  لــديــه  بــاإلبــداع  متفجرة  فنية  حــالــة 

فنية غاية في الروعة واالدهاش.
إدارة  بــمــجــلــس  عــــضــــًوا  ـــبـــارك  بـــاعـــت ڈ 
حدثنا  التشكيلية  للفنون  القطرية  الجمعية 
عن دور الجمعية في دعم وتشجيع الحركة 

التشكيلية.
ڈڈ الجمعية اليوم تعمل على قدم وساق 
وصقلها  مــواهــبــهــم  ــــراز  وإب الفنانين  لــدعــم 
ومعارض  نــدوات  من  تنظمه  ما  خــالل  من 
خالل  من  الجمعية  وشرعت  فنية،  وورش 
وبين  بينها  التواصل  إلعــادة  ممنهجة  خطة 
الثقة  جــســور  وإعــــادة  التشكيليين  الفنانين 
خدمات  من  يمكنها  ما  كل  وتقديم  بينهما، 
مطلوبة لهم. سواء كانوا من الفنانين الرواد 

أو من الشباب.
للفنانين  الجمعية  قــدمــتــه  الــــذي  مــا  ڈ 

الرواد وللشباب ؟
ڈڈ من ضمن خطط ومشاريع الجمعية 

أن تنظم معرًضا خاًصا لتكريم رواد الحركة 
كما  واألمــوات،  األحياء  من  بقطر  التشكيلية 
الــتــواصــل  عــلــى  حــريــصــة  الــيــوم  الجمعية  أن 
من  واالســتــفــادة  بهم  واالستعانة  الـــرواد  مع 
خبراتهم فهم استشاريون وخبراء للجمعية. 
برنامًجا  الجمعية  ضعت  للشباب  وبالنسبة 
حــتــى نــهــايــة عـــام ٢٠١٣ ، ومـــن الــمــقــرر أن 
التعاون  مجلس  دول  من  فنانين  نستضيف 
لكي  والعالم  العربية  البالد  ومــن  الخليجي 
وورش  نــدوات  بإقامة  خبراتهم  إلينا  ينقلوا 
عــمــل ومـــعـــارض، والــفــئــة الــمــســتــهــدفــة من 
ذلك كله إنما هم الشباب لكي نطلعهم على 
الفن  مجال  في  مختلفة  واتجاهات  ثقافات 
التي  االتجاهات  أحــدث  ويواكبوا  التشكيلي، 
ظهرت في مجال التشكيل بالعالم ، مثل فن 
الشارع ، والبوب آرت ، والفيديو آرت ، وفن 
 ، والجرافيك  والجرافيتي،   ، واللزق  القص 

وغيرها.
بالجمعية  عليها  تشرف  التي  الندوات  ڈ 
منها  المرجوة  الفوائد  تحقق  أنها  ترى  هل 
علًما بأن التشكيل فن تطبيقي أكثر منه فن 

نظري.
تشتمل  ال  ألنها  بالطبع  تفيد  الندوات  ڈڈ 
على الجانب النظري وحده، ومن المعلوم في 
مقام التعليم أن الجانب النظري مهم أيًضا، 
الــمــحــاضــرة  قسمين  عــلــى  تشتمل  والـــنـــدوة 
واستعراض لالتجاهات الفنية البصرية، كما 
أن الندوات تعقد في أمور كثيرة وليس فقط 
الفنان  استضفنا  فمثالً  الــفــنــي،  الــمــجــال  فــي 
الفنون  جعية  رئــيــس  ســلــمــان  الـــرســـول  عــبــد 
الــتــشــكــيــلــيــة بـــالـــكـــويـــت، وأعـــطـــى مــحــاضــرة 
الفن  مع  التعامل  كيفية  في  الشباب  للفنانين 
والمشاركات  واإلنتاج  له  التسويق  ناحية  من 
بــوجــود  وتعريفهم  العالمية  الــمــعــارض  فــي 
العربي،  بالوطن  التشكيلية  للفنون  جمعيات 

وفتح لهم آفاًقا واسعة في هذا المجال.

الساحة التشكيلية تعيش الساحة التشكيلية تعيش 
أزهى عصورها الفنيةأزهى عصورها الفنية

الحلقة  (54)

نستعد إلقامة معرض لتكريم 
رواد الحركة التشكيلية

كتب -محمود الحكيم:

والفنان  العصر،  على  والشاهد  للحضارة  المؤرخ  هو  التشكيلي  الفن 
التشكيلي رسول الجمال إلى العالم يحمل بين أنامله المدهشة البسمة 
للشفاه والمتعة للبصر وهدايا وأساطير وقصًصا ورسائل تضج بالمعاني 
التي تساوي ثقل قصيدة من الشعرالرفيع تداعب العقل وتغازل القلب.

حـــوارنـــا الــيــوم مــع أحـــد هــــؤالء الــذيــن يــرســمــون الــبــســمــة والــدهــشــة 
ويضفون الجمال إلى الحياة، فنان تشكيلي نصف ثقافته الفنية كونتها 
بيئة قطر بأرضها السهلة المعبدة ورمالها المنبسطة وسهولها الممتدة 
المتهادي  وخليجها  الصافي  الــواســع  وفضائها  البصر  خــط  طــول  على 

أشجارها  باخضرار  العجوز  الشابة  القارة  كونته  اآلخر  ونصفها  الهادئ 
بمياهها  المتدفقة  واألنهار  مكان  كل  في  المتناثر  الجمال  وانفجارات 
المتراقصة على أنغام الكمانجا وجميالتها المتوردات الخدود ومظاهر 
تقدم مذهل وناطحات سحاب تشق بالبصر رحلة مدهشة نحو األعالي، 
إنها أوروبا وتحديًدا مدينة فيينا عاصمة النمسا التي عاش فيها قرابة 
العشرين عاًما، ثم عاد إلى وطنه األم مشبًعا بالجمال والحكايا ومخبأ 
ليالي  إيــاه  أهدتها  بديعة  فنية  إلهامات  اإلفرنجي  معطفه  زوايــا  في 
فيينا الساحرة ، إنه الفنان جعفر الموسوي عضو مجلس إدارة الجمعية 
الحط  أتعبها  التي  وحقيبته  قلبه  لنا  يفتح   . التشكيلية  للفنون  القطرية 

والترحال وعقله الذي أنضجته التجارب.

من أعمال الفنان جعفر الموسوي

ــــــــي ــــــادور دال ــــــف ــــــل ــــــي ـــــري س ـــــق ـــــب ـــــع ـــــال أنــــــتــــــمــــــي لــــــلــــــمــــــدرســــــة الـــــــرمـــــــزيـــــــة وتــــــــــأثــــــــــرت ب
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طالما عّبرت أفالم هوليوود عن مخاوف خارجية المصدر، حتى 
عشرينيات  منذ  بدأت  التي  األحياء»  «الموتى  أو  «الزومبي»  أفالم 
ممسوخة  كــائــنــات  أو  وحـــوش  على  تعتمد  كــانــت  الــمــاضــي،  الــقــرن 
في  روميرو»  المخرج «جــورج  لكن  عليهم،  وتقضي  البشر  تهاجم 
أواخر ستينيات القرن الماضي أحدث نقلة في المضمون بتقديمه 
ببشر  الغريبة،  الكائنات  استبدل  ألنه  األحياء»،  الموتى  «ليلة  فيلم 
كائن  بــأي  ويفتكون  بتثاقل  يمشون  الــمــوت،  بعد  للحياة  يــعــودون 
من  بعدها  ومــا  التسعينيات  في  تأكيده  وتــّم  ذلــك  تطّور  يقابلونه. 
خـــالل أفــــالم مــثــل «أرض الــمــوتــى» و»بــعــد ٢٨ يـــوًمـــا» و»بــعــد ٢٨ 

أسبوًعا».
ــا من  ولـــم يــكــن ذلـــك ليعني الــكــثــيــر حــيــنــهــا، ألنـــه يــعــكــس جــانــبً
والفضائيين  والحشرات  الوحوش  من  المتواصلة  أمريكا  مخاوف 
ومصاصي الدماء والموتى األحياء، وكان اللوم يقع دائًما على دول 
أخرى، أو ظواهر غريبة، أو أنها عالمة لنهاية العالم، حتى إن بعض 
ُيعاد  وقاطنيها  ملئت،  «جهنم  أن  على  األمـــر  فــّســر  األفـــالم  تلك 

إرسالهم لألرض»!
من  الراجلون»  الشهير «الموتى  المسلسل  في  تحّول  األمر  لكن 
انعكاس للمخاوف الخارجية المجهولة، إلى ترجمة موضوعية للهلع 
من خطر داخلي، يصعب توقع حدوثه، وهو المعنى الذي يعرضه 
بمضمون  يبدأ  حيث   «Z العالم األحــدث «حــرب  فيلم «رومــيــرو» 
مشابه لتلك النوعية في سياق قصصي مختلف، وبتقنيات حديثه 
المتحدة  األمـــم  فــي  ســابــق  خبير  وهــو  يــقــوم «الــبــطــل»  ثــم  مبهرة، 

برحلة للعثور على مصدر الوباء، ومحاولة الحصول على عالج.
يبدأ البحث في مركز علمي يعتقد بأنه المصدر النتشار المرض، 
في  موجودة  الحقيقة  أن  سابق   «CIA» عميل  من  البطل  ويعرف 
محطته  وهــي  معين،  شخص  لــدى  الصهيوني»  االحــتــالل  «دولـــة 
في  كبير  ضــابــط  وهـــو  الــمــقــصــود  الــشــخــص  هــنــاك  ليقابل  الــثــانــيــة 
الموساد، ويكون على علم مسبق بما سيجري، ويؤّكد أن ما يسمى 
«إســرائــيــل» بـــدأت تــواجــه الــخــطــر الــمــتــوقــع قــدومــه بــبــنــاء «الــجــدار 
مباشر  غير  بشكل  إسرائيلية،  مجندة  «البطل»  تلهم  ثم  الــعــازل». 
لحل  قادته  بمنطقية  أحــداث  من  شاهده  ما  ويربط  يقارن  جعله 
يبقيهم  مشابه  بفيروس  األصحاء  حقن  في  يتلخص  نظريًا،  ناجع 

بأمان من «الموتى األحياء».!
المرض  انتشار  بدأ  حيث  الهند  في  أبحاث  لمركز  بعدها  ينتقل 
بحقن  يخاطر  المعهودة  األمريكي  وبشجاعة  بالفعل،  مــّرة  ألول 
نفسه بمادة مجهولة التأثير، ويخدع بذلك «الزومبي» وينجح في 
ولم  بمشاهدته  استمتعوا  الكثيرين  أن  رغــم  والفيلم  العالم.  إنقاذ 
يجدوا فيه ما يسيء للعرب أو يثير التحّفظ، إال أنه فيلم عنصري 
مشحون بتمجيد للصهيونية وتحقير لإلسالم، وهذه بعض األمثلة 

الواضحة في الفيلم:
١) المرض يجتاح العالم الحديث بدًءا من «الشرق».

من  الكثير  مــرافــقــيــه  مــع  يــواجــه  األولــــى  الــبــطــل  محطة  فــي   (٢
من  األول  المقطع  ينطلق  هجومهم  وخـــالل  «الــزومــبــي»  كــائــنــات 
األذان! بال مبّرر مقنع أو عالقة ترتبط بالمنطق الدرامي أو الواقعي 

أو األخالقي!
٣) الموساد لديه أسبقية في معلوماته وقدراته الدفاعية، األمر 
الذي يبّرر جدار الفصل العنصري، فهو ُيشكل مالًذا أخيًرا لحمايتهم 

من الخطر المتوقع.
٤) تسمح قوات االحتالل بإنسانيتها المفرطة للعرب بالمرور إلى 

المناطق اآلمنة.
٥) كــل الــبــشــر خـــارج الـــجـــدران الــعــازلــة مــن قــاطــنــي «األراضــــي 
لحوم  نــهــش  يــريــدون  أحــيــاء»  «مــوتــى  هــم  المحتلة»  الفلسطينية 

اإلسرائيليين وشرب دمائهم!
غير  اآلدمــيــة»،  «الوحوش  مع  المشاهد  تعاطف  الفيلم  يلغي   (٦
ال  بشرية  صــورة  في  كانوا  وإن  إبادتهم  عملية  يجعل  مما  العاقلة، 
يمّد  وإنــمــا  فحسب،  ذلــك  ليس  المشاعر،  تجرح  أو  الحفيظة  تثير 

قتلهم والتنكيل بهم المتلقي بشعور من السعادة واالطمئنان.
٧) المصابة األولى والمتسّببة في تفشي الوباء امرأة سوداء البشرة.

٨) إنقاذ العالم جاء نتيجة تضافر معلومات من إسرائيل، ومصل 
مــضــاد مــن الــهــنــد، ومــهــارة وعــبــقــريــة وشــجــاعــة الــبــطــل األمــريــكــي 
وإنسانيته المفرطة! ثالثية تدمير العالم في الواقع، تنقذ العالم في 

الواقع المتخّيّل!
كثيًرا  ويجني  ومــقــّدس،  عــربــي  هــو  مــا  كــل  على  الفيلم  يـــدوس 
من أرباحه من جيوبهم، في ظل غياب عقلي كامل، ووعي غادر 

القلوب منذ زمن بعيد!

أزياء:
األشهر  في  تعّود  كما  الرياضة  لممارسة  الرابعة  تمام  في  خرج 
من  جسده  تحسين  في  كثيًرا  ساعدته  التمارين  الماضية.  الثالثة 
العمل  في  منغمًسا  كــان  الماضية  السنوات  ففي  والــداخــل،  الخارج 

حتى أذنيه، األمر الذي أرهقه ذهنًيا وجسمانًيا.
المتغّير الوحيد في ذلك اليوم أنه لم يرتِد زيه الوطني المعتاد، 
لتصادف عدم ارتباطه بعمل مسائي بعد التمرين، قّرر عدم تكّبد 
هناك  االستحمام  ثــم  الــريــاضــيــة،  الصالة  فــي  مالبسه  تغيير  عــنــاء 

والعودة الرتداء مالبسه التي حضر بها.
لم يصدق في البداية. اعتبر األمر سوء تفاهم، لكن مضايقته في 
الطريق تكّررت، ممن يتعّمدون تجاوزه بشكل فج، ومزاحمته في 
المسارات، واألغرب من ذلك أنه لم يكن يحتاج من قبل الستخدام 
لكنه  السريع،  المسار  على  ينامون  من  بعض  ليبتعد  والبوق  األنــوار 
شعر بتجاهل كامل يومها، وتمييز غير عادي، وأكثر ما استفّزه أنهم 

ينظرون إليه، ُيمعنون النظر جيًدا، ثم يتجاهلونه ببساطة!
لـــم يــــدرك الــســبــب، فــكــر فـــي كـــل شــــيء، قـــام بعملية «مــســح» 
قام  ذنب  عن  بحث  الماضية،  األيــام  وفي  ذاك،  يومه  في  لذاكرته 
به، ليكون عقابه النفسي يومها منطقًيا، ويمكن قبوله كجزاء لسوء 
تركيز.  وبــال  فــاتــرة  تمارينه  جعلت  لــدرجــة  مضطربًا  كــان  فعله، 
لم  فــجــأة،  السريع  الطريق  الــزحــام  شــّل  عندما  الــعــودة،  طريق  فــي 
السبب  أن  أدرك  حين  بالذهول  أصيب  لكنه  الزحام،  من  يستغرب 
زاجرة  كلمات  من  سمعه  لما  والعقال»!  يعانيه «الغترة  ما  كل  في 
بصيغة من يخاطب أجنبًيا، أو وافًدا يؤثر احترام ذاته. عانى صدمة 
كبيرة، استمر تأثيرها يصاحبه أياًما طواالً. ومما زاد دهشته، بعض 
ورقًما من شّدة جالفتهم المبالغ فيها  السيارات التي حفظها شكالً 
واللباقة  اللطف  غاية  في  أخــرى  أيــام  في  بهم  فوجئ  الــيــوم،  ذلــك 
لمجّرد ارتدائه الزي الوطني، صحيح أن مستخدم المركبة ال يسلم 
من غباء بعض السائقين، وسخافة بعضهم اآلخر، لكن األمر يزيد 

ويخفت وفًقا للزي!
ألسباب  النقيض  إلــى  النقيض  من  يتحّولون  غريب،  البشر  أمــر 
األصدقاء.  مع  بحرية  لرحلة  ذهابه  أثناء  فكر  هكذا  منطقية.  غير 
يعد  لم  رياضي «كــاجــوال»،  بــزي  القيادة  في  تجربته  انقضاء  منذ 
بزيه  تقريبًا  مكان  لكل  يذهب  كــان  وعــقــال»،  «غترة  بال  يتحّرك 
كان  مرتفع.  ضغط  وبال  بسالم،  لوجهته  الوصول  ليضمن  الوطني، 
البحرية  الصيد  رحلة  في  أصحابه  مع  ليمضي  للميناء،  طريقه  في 

مرتديًا زيه الوطني. !

قبس:
الشمس خلف الغمام ال تموت،

تتحّين لحظة اإلشراق.
والورود ال يعيبها السكوت،

شامخة ساعة الوداع.
والعود ال يأبه للنار،

يفوح عطًرا لحظة االحتراق.
الحب الصادق ال يضيع

يجلوه البعد، وينضجه الفراق. !

قطر  مــتــاحــف  هــيــئــة  تــســتــعــد  الدوحة-[: 
مهرجان  إلطالق  غاليري  السربنتاين  مع  وبالتعاون 
واألحـــداث  والموسيقى  واألدب  للفنون  «احــتــفــال»، 
العائلية على مدى ثالثة أيام من ٤ إلى ٦ يوليو الجاري 
في العاصمة البريطانية لندن. حيث يساعد المهرجان 
في التعريف عبر التواجد التاريخي والمعاصر للعرب 
«احتفال»  ويعد  العربي.  بالعالم  وعالقتها  لندن  في 
جــــزءا مــن مــهــرجــان «الـــشـــّبـــاك» الــــذي يــفــتــح نــافــذة 
فعاليات  وتنطلق  الــمــعــاصــرة.  العربية  الثقافة  على 
العربي  األدب  خارطة  متنقل:  بـ «متحف  المهرجان 
لندن  من  الكتب  على  نظرة  يلقي  والــذي  لندن»  في 
والتعرف على التراث العربي األدبي والفني في لندن 

إبراهيم  الفنان  يتصدرها  النقاشات  من  سلسلة  مع 
والمؤلفين  أوبــانــك  مــرغــريــت  والــنــاشــرة  الــصــالحــي 
ومدير  مطر  وهشام  المريا  صوفيا  طالب،  أبو  معن 

سيتم  حيث  أوربــيــســت.  أولــريــش  هانس  السربنتاين 
األدب  ومستقبل  تاريخ  عن  وشّيق  فريد  حوار  تقديم 

العربي في لندن.

متاحف قطر تطلق مهرجان «احتفال»

الثالثاء ٢٣ شعبان  ١٤٣٤ هـ - ٢ يوليو ٢٠١٣ م

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 

ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  ابداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

@qatarlion

ا إ الفنا ا النقاشا لة أل ش ل أ ان ا ن ال

يعالجها: سعود علي

ياة لإلبداع بال توثيق!
دااعدااعال ح

قصيدة

محمد السادة

بمناسبة تولي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني حفظه اهللا مقاليد الحكم في البالد..

تَــــــرعــــــاكــــــا.. اِهللا  ـــــــُن  ـــــــي وَع تَــــــِمــــــيــــــُم  ــــــا  ي ِســــــــــْر 

جــــاكــــا.. إذ  داَن  ــــي  ــــعــــالِ ــــَم ال ـــــــــــواَء  لِ واحـــــــِمـــــــْل 

ـــــٍد َشـــــــُرَفـــــــْت.. ـــــــْد جـــــــاَك بـــــَعـــــَد أَِمــــــيــــــٍر مـــــاِج َق

ـــــــــالكـــــــــا.. ـــــــــرْت أُفــــــــقــــــــاً وأَف ـــــــــــِه َســـــــــبَ َقــــــــَطــــــــٌر بِ

ـــــهـــــُم.. ـــــِك ُكـــــــــــــُلّ الـــــــُمـــــــلـــــــوِك أَلـِــــــــيـــــــــٌم بـــــــــــدُء ُمـــــل

ــــــــــــاألفــــــــــــراِح أَعـــــــــالكـــــــــا.. وأنـــــــــــــــَت َعــــــــــهــــــــــُدَك بِ

الـــــــــَفـــــــــرُح طـــــــــــاَل َقــــــريــــــبــــــاً والــــــبـَـــــعــــــيــــــَد َفـــــــــال..

ذاكـــــــــا.. أَو  الـــــــّشـــــــِرّ  الـــــُمـــــريـــــِد  لـــــهـــــذا  ــــي  ــــصــــِغ نُ

بــــالــــُجــــهــــِد قــــــْد قـــــاَدهـــــا نـَــــحـــــَو الـــــُعـــــال َحـــــَمـــــٌد..

ــــــيــــــِر نَــــــحــــــَو الـــــــّحـــــــِقّ أَوصـــــــاكـــــــا.. ــــــالــــــَسّ ـــــــــِه وبِ بِ

ـــــــُه.. ـــــــلَ ـــــعـــــِب أَّص ــــــــُه ِفــــــي ُقــــــلُــــــوِب الـــــَشّ ُحـــــــــٌبّ لَ

ـــــــاً وإِدراكــــــــــــــــــــا.. ـــــــمـــــــان ـــــــــُذّ إِي ـــــــــَف ِمــــــنــــــهــــــاُجــــــُه ال

ــــَحــــْت.. ــــتِ ـــــــــِر َقــــــد ُف ــــالُت األَم ــــقــــَف َعــــــــزٌم لَـــــــُه ُم

رغـــــَم الـــــذي ِفــــي ُصــــــــُدوِر الــــَقــــوِم َقــــد حـــاكـــا..

ــــــي.. َوَطــــــنِ يـــــا  ــــثــــبــــاُن  ُك ويــــــا  ـــــُخـــــوُم  الـــــّت ِذي  يـــــا 

ــــــــــاكــــــــــا.. ــــــــــــــــــــــزداُن رّي ـــــــــــِه يَ أَتـــــــــــــــــــاَك َوبـــــــــــــــــٌل ب

ـــــــــْت.. ــــقــــا َرُحـــــــــبَ ــــل ــــال أَيــــــــــا َشـــــــــواِطـــــــــَئ ِعــــــشــــــٍق بِ

ــــــوِم َمـــــجـــــنـــــاَك.. ــــــي يــــــا نـَـــــخــــــُل طـــــــــاَب بـِـــــهــــــذا ال

ــــــٌق.. ــــــبَ َع ـــــهـــــا  ُكـــــلُّ بِـــــــــُزُهـــــــــوٍر  ِمـــــــس  َروُض  يـــــا 

ـــــُه فـــــــــاَك.. ـــــحـــــنُ يــــــا َطــــــيــــــُر َغـــــــــــــّرْد َفــــــــَعــــــــذٌب لَ

ــــعــــِد ُمـــقـــتَـــبِـــٌل.. يــــا َدوَحــــــــــَة الــــَخــــيــــِر َعــــهــــُد الــــَسّ

ـــــهـــــُم ِمــــــــْن ذاكــــــــا.. ــــــٌد َفـــــهـــــذا الـــــَشّ ــــــِدي َعـــــهـــــٌد َج

ـــــَمـــــْن نَــــَعــــُقــــوا.. ــــحــــَفــــْل بِ ــــِمــــيــــٌم وال تَ ِســـــــْر يــــا تَ

ــــــفــــــداكــــــا.. نَ األَرواَح  نُـــــــــرِخـــــــــُص  ــــــنــــــا  َفــــــُكــــــلُّ

ـــــــَدْت.. ـــــــِه ــــــــْد َش ـــــُع واألَصــــــــقــــــــاُع َق ـــــبـــــايِ ِجــــئــــنــــا نُ

ِجــــئــــنــــا نُــــــصــــــاِفــــــُح بــــــــاإلخــــــــالِص ُيــــــمــــــنــــــاَك..

ــــُقــــوا.. َســــبَ مـــــَن  درَب  وأكـــــِمـــــْل  ـــــيـــــُر  أَِم يــــا  ــــــْر  ِس

ـــــرعـــــاكـــــا.. تَ اِهللا  وَعـــــــيـــــــُن  ِعـــــــــــٍزّ  َدرِب  ِفــــــــي 

ِسْر يا تَِميُم

قطر المسرحية تحتفي 
بـ «حكايات خليجية»

تــنــظــم  الدوحة-[: 
ــــــدوحــــــة لــــألفــــالم  مــــؤســــســــة ال
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع فــــرقــــة قــطــر 
الـــمـــســـرحـــيـــة نـــــــدوة تــعــلــيــمــيــة 
ــــورا  حــــول الــفــيــلــم الــكــويــتــي «ت
العوضي  ولــيــد  للمخرج  بــــورا» 
بــالــتــزامــن مـــع عـــرضـــه ضمن 
ســلــســلــة عـــــــروض «حـــكـــايـــات 
خليجية» التي تقدمها مؤسسة 
ــــــدوحــــــة لـــــألفـــــالم بــمــتــحــف  ال
الــفــن اإلســـالمـــي وفــيــلــم شهر 
وتنظم  بـــورا».  هــو «تـــورا  يوليو 
ندوة  لألفالم  الدوحة  مؤسسة 
بحضور  الــفــيــلــم  عـــن  تعليمية 
المخرج وليد العوضي والممثل 
قطر  فرقة  بمقر  الــفــرج  سعد 
المقبل  السبت  يــوم  المسرحية 
مــــن الـــســـابـــعـــة حـــتـــى الـــعـــاشـــرة 
مساء، وسيتعرف الحضور على 
للمتحدثين  المهنية  المسيرة 
في الندوة ويستعرضان األسس 
المخرج  بين  للعالقة  البديهية 
والــمــمــثــل. وقـــد فـــاز فيلم تــورا 
بورا بـ ٣ جوائز من أصل ٤ في 
الــمــهــرجــان الــســيــنــمــائــي لـــدول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي 
بجائزة  الفيلم  وفــاز  الماضي، 
أفـــضـــل فــيــلــم روائـــــــي طـــويـــل، 
كـــمـــا حـــصـــل الـــفـــنـــان الــكــويــتــي 
أفضل  جائزة  على  الفرج  سعد 
وحصل  الــفــيــلــم،  لنفس  ممثل 
الموسيقى  جــائــزة  عــلــى  أيــًضــا 

التصويرية.

انطالق ورشة 
طريق الحرير 

بكتارا

التصوير الضوئي تفتتح «نفحات رمضانية»

كتارا  باستوديوهات  انطلقت 
للفن في المؤسسة العامة للحي 
أساسيات  دورة  أمــس  الثقافي 
الـــــرســـــم عـــلـــى الــــحــــريــــر الـــتـــي 
راشمي  الهندية  الفنانة  تقدمها 
راشمي  الفنانة  وتقدم  أغــورال 
أســــاســــيــــات فــــن الــــرســــم عــلــى 
الــحــريــر ويـــمـــارس الــمــتــدربــون 
مــخــتــلــف الـــتـــجـــارب فـــي مــزج 
األلوان، وسيتم استكشاف عينة 
والزخرفة  الرسم  تقنيات  من 
عــلــى الــحــريــر، وتــقــام الــورشــة 
خالل الفترة من ١ إلى ٨ يوليو، 

خالل الفترة المسائية.
مهارات  الورشة  وتستعرض 
الحرير،  على  الرسم  وتقنيات 
وطرق تطبيق واستخدام المواد 
وكيفية  والــمــطــلــوبــة،  الـــالزمـــة 
المختلفة  الــوســائــل  اســتــخــدام 
وأنـــــمـــــاط الـــتـــصـــمـــيـــم وأقــــــالم 
الورشة  نهاية  وفــي  الــرصــاص، 
ســــــوف يــــكــــون هــــنــــاك عـــرض 

لألعمال المشاركة.

أنشطاتها  إطــــار  فـــي  الدوحة-[: 
الــمــخــصــصــة لـــشـــهـــر رمــــضــــان الـــمـــبـــارك 
افــتــتــحــت الــجــمــعــيــة الــقــطــريــة لــلــتــصــويــر 
«نفحات  السنوي  معرضها  أمس  الضوئي 
إقامته  الجمعية  اعتادت  التي  رمضانية» 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن ١٥ ســنــة وكـــــان يــالقــي 
نجاًحا كبيًرا في كل عام حتى أصبح من 
وينتظره  للجمعية  الرئيسة  المعارض 
التي  بأعمالهم  فيه  للمشاركة  الجميع 

تصور عادات هذا الشهر الكريم.
كما أن الجمعية سوف تقيم عدًدا من 
التصوير  وورش  الفنية  المحاضرات 
لــلــمــنــاســبــات الــتــقــلــيــديــة والــتــصــويــر 
الـــمـــعـــمـــاري خــــــالل شـــهـــر رمـــضـــان 

بــاإلضــافــة إلـــى ورشــــة تــصــويــر الــكــرنــكــعــوه، 
في  الرمضانية  أنشطتها  الجمعية  تتوج  حيث 
ومعرض  الليلة،  بــهــذه  باالحتفال  منتصفه 
نــفــحــات رمــضــانــيــة يـــدور مــوضــوعــه الرئيس 
حول عادات شهر رمضان المبارك، ويعكس 
إزاء  الجمعية  وأعــضــاء  المشاركين  أحاسيس 
رمضانية  مشاهد  فتبرز  الفضيل.  الشهر  هذا 

مــن 

أمــــــاكــــــن مـــخـــتـــلـــفـــة، وصــــــور 

أجــواء  يعيشون  التقليدية  بالمالبس  ألطــفــال 

رمضان على طريقتهم أو ما يتبادر في ذهن 

هذا  وتقاليد  طقوس  مع  ويتواكب  المشاركين 

الشهر الكريم.

شطاتها 
بـــارك 
صــويــر 
حات 
مته 
قــي 
من 
ره 
تي 

ن 
ر 
ر 
 

مــنرنــكــعــوه،


	BIRAQ 1.INDD
	BIRAQ 2.INDD
	BIRAQ 3.INDD
	BIRAQ 4.INDD
	BIRAQ 5.INDD
	BIRAQ 6.INDD
	BIRAQ 7.INDD
	BIRAQ 8.INDD

