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كتب - محمود الحكيم:
التي  وفنونه  ثقافته  زمان  لكل 
يــنــتــجــهــا، ومــــن خــــالل الـــظـــروف 
المحيطة بالفنان تتشكل إبداعاته، 
تماًما  الــصــورة  تتغير  أن  فيمكن 
وتـــبـــّدل األوضـــــاع مـــن عــصــر إلــى 
عــصــر حــيــث تــنــتــقــل الــــرايــــة بين 
نلتقي  اليوم  حلقة  وفــي  األجــيــال، 
باثنين من فناني التشكيل القطري 
تميزت أعمالهما ببصمات خاصة 
وطــريــقــة مــمــيــزة، أحــدهــمــا من 
هذا  رواد  أحــد  وهــو  األول  الجيل 
التالي،  الجيل  من  وثانيهما  الفن، 
دسمال،  اهللا  عبد  الفنانان  إنهما 
وعبد الرحمن المطاوعة، لنستمع 
إلى وجهة نظر كل منها في الجيل 
اآلخر من خالل هذه الزاوية في 
الـــبـــيـــرق الـــتـــي تــنــاقــش الــعــالقــات 

واألفكار بين جيلين.
الثقافي  الــواقــع  تـــرى  كــيــف  ڈ 
عـــمـــوًمـــا والــتــشــكــيــلــي خــصــوًصــا 

بقطر ؟
- تحّدث في البداية الفنان عبد 
اهللا دسمال فقال: إن طابع الركود 
هو السائد في الواقع الثقافي عموًما 
والتشكيلي في قطر، فعندما نريد 
الثقافي  الــواقــع  ونــقــّيــم  نقيس  أن 
فسنرى األسماء المبدعة محدودة 
قليلة  سطور  في  حصرها  يمكن 
وكذلك في التشكيل وهو موضوع 
للفن  فبالنسبة  الــفــرعــي،  الــســؤال 
أسماء  هناك  أن  سنجد  التشكيلي 
قــد تــركــت بــصــمــات واضــحــة في 
كجزء  التشكيلية  الــحــركــة  تــاريــخ 
أن  نستطيع  الــثــقــافــي  الـــواقـــع  مــن 

التشكيليين  الـــرواد  فــي  نحصرها 
أمـــثـــال الـــمـــرحـــوم الــفــنــان جــاســم 
زيــنــي وكـــذلـــك مـــن عـــاصـــره من 
من  وهـــم  التشكيليين  الــفــنــانــيــن 
الجمعية  «مؤسسو  عليهم  يُطلق 
القطرية للفنون التشكيلية» وهي 
األولـــى  األهــلــيــة  الــمــؤســســة  تعتبر 
التي كان يناط بها رعاية الفنانين.

كـــمـــا قــــامــــت بـــعـــض الـــجـــهـــات 
المتاح  حسب  بــدورهــا  الحكومية 
مـــن الــجــهــد والـــدعـــم مــثــل وزارة 
الـــــشـــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــعــمــل 
امتد  وقد  سابًقا،  اإلعــالم  ووزارة 
الثقافة  وزارة  خـــالل  مــن  الــدعــم 
اجتهاد  وبفضل  حــالــًيــا،  والــفــنــون 
ــعــنــاصــر الـــقـــيـــاديـــة مـــن أعــضــاء  ال
الـــجـــمـــعـــيـــة كــــانــــت الـــنـــتـــيـــجـــة هــي 
انــضــمــام الــكــثــيــر مـــن هــــواة الــفــن 
التشكيلي إليها سواء من تخصص 
الفن  زاول  مــن  أو  بــالــدراســة  فيه 

كهواية.
خـــــالل هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة حــقــق 
القطريين  الــفــنــانــيــن  مــن  الــكــثــيــر 
االنــــتــــشــــار الـــفـــنـــي داخــــــل الـــوطـــن 
وخارجه خليجًيا وعربًيا وعالمًيا، 
وكـــانـــت الــمــحــطــة األولـــــى لــتــبــادل 

الخبرات.
الفن  لمسيرة  الــعــام  الــخــط  إن 
الــتــشــكــيــلــي يــمــكــن تـــحـــديـــده من 
في  الموضوع  اختيار  رصــد  خــالل 
التوجه،  هذا  ودوافــع  الفني  العمل 
كان  الجمعية  تأسيس  بداية  ففي 
الــســائــد فـــي مـــوضـــوع الـــرســـم هو 
لسهولة  نــظــًرا  الــواقــعــي  األســـلـــوب 
الــنــقــل مـــن الــمــصــدر ســـــواء أكـــان 
مــنــظــًرا طــبــيــعــًيــا لــلــبــحــر أو الــبــر 
ومعالم المدن والقرى 
القديمة  القطرية 
ــــــر  ــــــصــــــوي وت
الناس  حــيــاة 
فــــــــــيــــــــــهــــــــــا، 
ـــــــرك  واشـــــــت
فـــــــــــي هـــــــذا 
الــــمــــوضــــوع 
من  الــكــثــيــر 
دارســــــــــــــــــــي 
الـــفـــنـــون فــي 
األكـــاديـــمـــيـــات 
الـــفـــنـــيـــة خـــــارج 
قــطــر، فــالــتــوجــه 
توثيق  كــان  الشائع 

التراث.
ـــــــــــًضـــــــــــا كـــــــان  وأي
األســــــلــــــوب الــــواقــــعــــي 
أقــــــــــــرب لـــفـــهـــم 
الــــمــــتــــلــــقــــي 
الــــعــــادي 

الفنية  الثقافة  انــعــدام  شبه  بسبب 
ألنـــــــواع الـــفـــنـــون ومــــدارســــهــــا مــن 
الفني  للعمل  (الممارس  الجانبين 
بعض  قــّدم  ذلــك  بعد  المتلقي)،   -
الفنانين تجارب فنية فيها أسلوب 
تــجــريــدي بــســيــط وهــــي مــحــاولــة 
لتقريب المفهوم للمتلقي وتجّنب 
ومن  الفني،  العمل  فكرة  رفضه 
ـــجـــريـــد اتــــبــــع بــعــض  ـــت تـــــجـــــارب ال
مستلهمين  «الحروفية»  الفنانين 
ــة من  ــّي ــفــن تــكــويــنــات أعــمــالــهــم ال
الخط العربي وكانت مدرسة فنّية 

شائعة في فترة الثمانينيات .
انــســحــبــت الــكــثــيــر مـــن األســمــاء 
ـــة الــــتــــي بـــــــدأت الـــمـــســـيـــرة  ـــّي ـــفـــن ال
ألســـبـــاب مــتــعــّددة لــكــن مـــن بقي 
فــي الــســاحــة الــفــنــّيــة الــيــوم ساهم 
ــثــقــافــة الــفــنــّيــة  فـــي رفــــع ســقــف ال
مواضيع  وخــرجــت  المتلقي  لــدى 
فــنــّيــة جــريــئــة وفــريــدة مــن حيث 
الحركة  أكسب  والــطــرح  األســلــوب 
العالم  وتقدير  احــتــرام  التشكيلية 
ذلك  من  الرغم  وعلى  الخارجي، 
ـــــــزال الــــمــــوضــــوع هــــو الــعــنــصــر  الي
ممارسي  من  الكثير  لدى  الصعب 
الثاني  الجيل  مــن  التشكيلي  الفن 
حــيــث يــغــلــب عــلــى أعــمــال البعض 
شبه  أو  الــواقــعــي  األســـلـــوب  منهم 
التعبيري  بين  الخلط  أو  الواقعي 
الوصف  ذلك  من  خرج  والواقعي، 
مستوى  إلى  يصل  أن  استطاع  من 
جيد في األسلوب والطرح الجديد.

أمـــــــا الــــفــــنــــان عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
في  ازدهـــاًرا  أرى  فقال:  الطاوعة 
الحركة الثقافية عموًما وفي الفن 
الــتــشــكــيــلــي خـــصـــوًصـــا، وأصــبــحــنــا 
العرض  صــاالت  مــن  الكثير  نــرى 
والــقــاعــات، وخــصــوًصــا فــي كــتــارا، 
كما أن اللغة البسيطة التي يقّدمها 
مفهومة  القطري  التشكيلي  الفن 
يتطّرق  لم  ولكن  الجمهور.  لــدى 
الــتــشــكــيــلــي الــقــطــري بــعــد إلـــى كل 
أن  وأرى  الــتــشــكــيــلــي،  الــفــن  أنــــواع 
الفنان القطري غائب عن خريطة 
ـــــة فـــــي تـــصـــمـــيـــم وتـــزيـــيـــن  ـــــدول ال

المدينة.
ڈ هـــل تــشــعــر بـــوجـــود صـــراع 
بين األجيال المختلفة من فناني 

التشكيل بقطر ؟
دسمال:  اهللا  عبد  الفنان  قال   -
الــفــنــانــيــن  ـــيـــن  ب يــــحــــدث  مـــــا  إن 
فعل  هــو  الــقــطــريــيــن  التشكيليين 
طــبــيــعــي فــبــعــد أن بـــــدأت تــرســى 
للجيل  الــقــطــري  التشكيل  مــالمــح 
االســــتــــمــــرار  ـــاحـــيـــة  ن مـــــن  االول 
فنان  لكل  الفني  المسار  ووضـــوح 
وفـــنـــانـــة مـــن هــــذا الــجــيــل مـــع ما 
من  الــجــيــل  هـــذا  مستقبل  يحمله 
ــــجــــازات وإضــــافــــات قـــادمـــة له  إن
ـــمـــجـــاور لــهــذا  يــجــعــل الــمــتــابــع وال
على  بعضهم  تتلمذ  والــذي  الجيل 
يد هؤالء الرواد سواء بشكل مباشر 
منهم  الكثير  يدفع  مباشر  غير  أو 
إلــــى تــطــويــر فــهــمــه لــمــا يــمــارســه 
نوًعا  هناك  أن  كما  فني  عمل  من 
مــن الــغــيــرة الــفــنــيــة الــتــي ال تصل 
إلـــى درجـــة الــصــراع بــيــن األجــيــال 
وجد  الجديد  الجيل  مــن  فالكثير 

الدعم والتشجيع من الرواد.

أمـــــــا الــــفــــنــــان عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الــمــطــاوعــة فــقــال نــافــًيــا: لسنا في 
مفتوح  ميدان  الفن  صــراع،  حلبة 
من  لديه  ما  فنان  كل  فيه  يُخرج 
أن  أراه  ومــــا  وقـــــــدرات  مـــواهـــب 
القطريين  التشكيليين  الفنانين 
بينهم،  فــيــمــا  ــتــعــاون  ال يجمعهم 
على ما أقول: في بداية  خذ مثاالً 
وأعــددنــا  كفنانين  اجتمعنا  الــعــام 
نقاشية  حلقات  وعقدنا  برنامًجا 
نـــتـــبـــادل فــيــهــا األفــــكــــار والــــــرؤى 
واألطــــروحــــات واتــفــقــنــا عــلــى أن 
أسبوعًيا  عــرًضــا  فــنــان  كــل  يــقــّدم 
ونطرح  أفكاره  في  نناقشه  وبدأنا 
يــكــون  ال  قـــد  جـــديـــدة  رؤى  عــلــيــه 
العام  هــذا  وخــالل  لها،  تطّرق  قد 
اســتــفــاد الـــكـــل مـــن هــــذا الــتــعــاون 
عالية  درجــة  إلــى  ووصلنا  المثمر 
هو  بيننا  فما  التشكيلي.  الفن  في 

التالحم والتعاون وليس الصراع.
قرار  بيدك  أن  افترضنا  لو  ڈ 
أي  ففي  جديدة  لبداية  االختيار 

الجيلين تود أن تكون بدايتك؟
دســمــال:  اهللا  عبد  الــفــنــان  قــال 
لكل جيل ميزاته لكني طبًعا أقّيم 
المرحلة األولى بأنها كانت مرحلة 
بالرغم من بساطتها إال أن صعوبة 
التواصل مع العالم الخارجي وعدم 
في  تساعد  التي  المؤسسات  وجود 
كبير  بشكل  الفنية  المواهب  تبني 
العالمي  الــتــواصــل  انــعــدام  وكــذلــك 
في  تعتمد  الــفــنــّيــة  الــحــركــة  جــعــل 
ــة  تــطــورهــا عــلــى الــجــهــود الــفــردّي
وعـــلـــى الـــعـــفـــويـــة والــــصــــدفــــة فــي 
معظم الخبرات، وهذا كان عامالً 

غير مساعد في تطورها.
ســـأخـــتـــار  بـــأنـــنـــي  أرى  لــــذلــــك 
بـــدايـــتـــي فـــي الــجــيــل الـــجـــديـــد لما 
الجديد  الجيل  يحصل  أن  يمكن 
لتدعيم  الــوســائــل  مــن  الكثير  مــن 

فهمه لما يمارسه من فن.
فــــي حـــيـــن قــــــال الـــفـــنـــان عــبــد 
الرحمن المطاوعة: بدأت في فن 
وكانت  سنة   ١٥ وعمري  التشكيل 
وفـــاة  بــعــد   ،٨٧ ســنــة  انــطــالقــتــي 
الــفــنــان الــكــبــيــر يــوســف الــشــريــف، 
والفنان يصّنف حسب عمره الفني 
ولـــيـــس حـــســـب عـــمـــره الــحــقــيــقــي 
فأنا أدخــل في جيل الــرواد بسبب 
عمري الفني الطويل فلي ٢٥ عاًما 

أمارس الفن.
ڈ مـــا هـــي اإليـــجـــابـــيـــات الــتــي 
تـــراهـــا فـــي جــيــل الـــوســـط وجــيــل 

الشباب التشكيلي ؟
مثنًيا  دســمــال  اهللا  عــبــد  قـــال   -
أراهــا  التي  اإليجابيات  ومتفائالً: 
فــي جــيــل الــوســط وجــيــل الــشــبــاب 
على  والــحــرص  الــدائــم،  العمل  هو 
االســـتـــفـــادة مـــن الـــمـــراكـــز الــفــنــّيــة 
وهــذا  الــيــوم  الــبــلــد  فــي  المختلفة 
عامل إيجابي جًدا وأنا أرى أسماء 
ودولي  عربي  حضور  لها  سيكون 

إن استمرت في هذا النهج.
وكــــذلــــك قـــــال عـــبـــد الــرحــمــن 

يميز  مـــا  أهــــم  إن  الـــمـــطـــاوعـــة: 
الــرواد  جيل  وهــو  األكبر  الجيل 

ويقفون  معنا  متعاونون  أنهم 
بــــجــــانــــبــــنــــا وكــــــــم تــــعــــاونــــت 

ولـــم  رواد،  فـــنـــانـــيـــن  مــــع 
يــبــخــلــوا عــلــي بــالــنــصــيــحــة 

والــتــوجــيــه مــثــل فـــرج دهـــام الــذي 
ألرســم  الــخــاص  مرسمه  لــي  فتح 
فـــيـــه، كــمــا تـــعـــاون مــعــي الــفــنــان 
حــســن الــمــال كــثــيــًرا وقــّدمــنــا مــًعــا 
الــكــثــيــر مـــن األعــــمــــال، وتــعــّلــمــت 
مـــن الــفــنــانــيــن الـــــرواد أال أجــامــل 
فـــي الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي. وأمـــــا عن 
القطري  الفنان  فيتميز  المستوى 
وهــذا  الفن  فــي  الخاصة  ببصمته 
مــا اعــتــرف لــنــا بــه الــكــثــيــرون من 
فناني الخليج، حيث قالوا ما يميز 
واحد  لكل  أن  القطريين  الفنانين 
والمميزة  الخاصة  بصمته  منهم 

والتي ال تشبه اآلخر.

الــجــيــلــيــن  أي  رأيــــــــك  فـــــي  ڈ 
الفترة  في  أكبر  دعم  إلى  بحاجة 

الراهنة ؟
- قــــال دســـمـــال بــكــل صــراحــة 
محتاج  المؤسس  الجيل  ووضــوح: 
للتعويض عن األيام الصعبة بسبب 
عــــدم وجــــود اإلمـــكـــانـــات وكــذلــك 
للمعلومة  الــكــافــي  االنــتــشــار  عـــدم 
الفنّية في العالم وأرى أن يؤسس 
للحركة  توثيق  يضم  دائــم  متحف 
مع  عــام  بشكل  والفنية  التشكيلية 
نقدي  تقييم  إيجاد  على  الحرص 
الفنّية  الحركة  ومسير  للفنانين 

في البلد.
ـــرحـــمـــن  بـــيـــنـــمـــا قـــــــال عــــبــــد ال
الفترة  في  الفنان  إن  المطاوعة: 
الدولة  من  دعًما  يجد  ال  الراهنة 
وإنما عليه أن يشق طريقه الصعب 
بنفسه، وإذا لم يجد شركة خاصة 
يــجــد  فــــال  يـــدعـــمـــه  جـــالـــيـــري  أو 
دعًما، إال إذا كانت الدولة منظمة 
لمشروع فني مثل المعرض الذي 
نــظــمــتــه بــمــتــحــف الـــفـــن الــعــربــي 
«ســــوالــــف» كــــان فــيــه دعــــم كبير 
ودعـــايـــة ضــخــمــة، أمـــا غــيــر ذلــك 

فـــلـــيـــس هــــنــــاك دعـــــم يــذكــر 
الفنّية  الــمــراكــز  فــي  إال 

الــــــمــــــوجــــــودة عــلــى 
الساحة اآلن.

أعمل  فأنا  لذلك 
الخاصة  بطريقتي 
عملي  فــي  وأتــعــب 
ــا  دعــًم أنــتــظــر  وال 
مــــــن أحـــــــــد. وأنــــــا 
الفنان  أيــام  أذكــر 
مـــحـــمـــد الـــعـــتـــيـــق 
عــنــدمــا اســتــطــاع 
يــــحــــصــــل  أن 

لـــــلـــــفـــــنـــــانـــــيـــــن 
الـــقـــطـــريـــيـــن 

على عرض 
أحد  من 

صــاحــبــه  ألن  الـــكـــبـــرى،  الـــفـــنـــادق 
فندقه  بتزيين  يستعين  أن  أراد 
وبناء  القطريين  الفنانين  بلوحات 
عليه أرسل كل الفنانين القطريين 
ــــهــــذا الـــــفـــــنـــــدق، فـــهـــذا  لـــــوحـــــات ل
بالداخل  أمواله  استثمر  المستثمر 
ولم يشتر لوحات من الخارج وهو 
ما نريد أن تتبناه الجهات المعنية.
تــوجــهــهــا  أن  تــــــود  رســــالــــة  ڈ 
الشباب  وجــيــل  الــوســط  جيل  إلــى 

التشكيلي...
دسمال  اهللا  عبد  الفنان  بعث   -
التي  رسالتي  فيها:  فقال  برسالته 
أود أن أوجهها أن يفكر الممارس 
الفن  واقــع  في  دائًما  الفني  للعمل 
من  هو  أين  العالم،  في  التشكيلي 
مكانًا  لــه  يجد  وكــيــف  الــواقــع  هــذا 
في هذا الواقع دون الوقوع في فخ 
التقليد؟ وهذا يتطلب دراسة تاريخ 
الفن وفهم نظريات تكوينه، وفي 
النهاية كيف يرقى هوالء الفنانون 

بالفن لدينا.
المطاوعة  الــفــنــان  وّجـــه  بينما 
الــرواد  جيل  إلــى  األولـــى  رسالتين 
والتقدير  الــشــكــر  كــل  قـــال:  حــيــث 
في  تقصروا  لم  ولجهودكم،  لكم 
خير  دائــًمــا  وكنتم  معنا،  الــوقــوف 
في  الكثير  لنا  وقــّدمــتــم  لنا  داعــم 

الساحة الفنّية التشكيلية.
جيل  إلى  الثانيه  رسالته  وبعث 
الشباب فقال: من جد وجد ،فكل 
من تعب على عمله سيحصد ثمار 
ليتعلم  كافح  ومــن  وتعبه،  جهده 
ــتــقــن ويــتــمــيــز ســـوف يــصــل إلــى  ويُ
ما يرجوه ومن أعطى الفن رد له 

الفن الجميل.

ــراع  ص
ــقــال «

ـــادة مــا ي
ع

مايحدث 
فهل  يــال» 

األجــ

ــــراع أم 
ـــال ص ـي

ــ ن األج
ــيــ ب

امل ..
تك

ــيــره 
ـــك وغ نــكــتــشــف ذل

التي  ديدة 
الج ويتنا 

زا عبر 

ضوء 
ال تسلط 

جيلين في 
على 

آن معاً.

من لوحات الفنان عبد الرحمن المطاوعة من لوحات الفنان عبداهللا دسمال

عبد الرحمن 
المطاوعة:المطاوعة:
نحن غائبون 
عن تصميم 
وتزيين 
الدوحة

ما بين الفنانين 
هو التالحم 
والتعاون وليس 
الصراع

أدخل في جيل 
الرواد بسبب 
عمري الفني 
الطويل

ما يميز جيل 
الرواد تعاونهم 
معنا

الفنان ال يجد 
الدعم الكافي 
حاليا

ومعالم المدن والقر
القديم القطرية 
ــــ ــــــصــــــوي وت

الناس حــيــاة 
فــــــــــيــــــــــهـــــــــ

ـــــــرك واشـــــــت
فـــــــــــي هـــــــ
الــــمــــوضــــو
م الــكــثــيــر 
دارســــــــــــــــــــ
الـــفـــنـــون فــ

األكـــاديـــمـــيـــات
الـــفـــنـــيـــة خـــــار
قــطــر، فــالــتــوج
توثي كــان  الشائع 

التراث.
ـــــــــــًضـــــــــــا كـــــــا وأي
األســــــلــــــوب الــــواقــــعــــ
أقــــــــــــرب لـــفـــهــ
الــــمــــتــــلــــقــــ
الــــعــــاد

دعيم 

 عــبــد 
ي فن 
كانت 
وفـــاة 
ريــف، 
لفني 
ــيــقــي 
بسبب 
 عاًما 

الــتــي 
جــيــل 

مثنًيا 
أراهــا 
شــبــاب 
على   
فــنــّيــة 
وهــذا 
سماء 
دولي 

حــمــن 
ميز 

واد 
ن 

م
ودعـــايـــة ضــخــمــة، أمـــا غــيــر ذلــك

فـــلـــيـــس هــــنــــاك دعـــــم يــذكــر 
الفنّية  الــمــراكــز  فــي  إال 

الــــــمــــــوجــــــودة عــلــى 
الساحة اآلن.

أعمل  فأنا  لذلك 
الخاصة  بطريقتي 
عملي  فــي  وأتــعــب 
ــا  دعــًم أنــتــظــر  وال 
مــــــن أحـــــــــد. وأنــــــا 
الفنان  أيــام  أذكــر 
مـــحـــمـــد الـــعـــتـــيـــق 
عــنــدمــا اســتــطــاع 
يــــحــــصــــل  أن 

لـــــلـــــفـــــنـــــانـــــيـــــن 
الـــقـــطـــريـــيـــن 

على عرض 
أحد  من 



إن ماّدة التربية الفنية أو التربية الموسيقية 
في  قصوى  أهمية  لها  المسرحية  التربية  أو 
حـــيـــاة الــطــالــب وتــحــصــيــلــه الــعــلــمــي عــكــس ما 
كما  التربوي،  لــدورهــا  خالًفا  البعض،  يتوقعه 
أنــهــا مــــواد أســاســيــة وضـــروريـــة فــي المسيرة 
العملية ألي طالب، خاصة أن األجيال السابقة 
أشهر  أن  نجد  لذلك  الــمــواد  هــذه  درســت  كلها 
هم  الــفــنــون  مــجــاالت  مختلف  فــي  المبدعين 
التربوي  القسط  هذا  على  حصلوا  الذين  أولئك 

الفني أثناء دراستهم.
ومن هنا يبرز تساؤل مهم وهو ما جدوى 
البحث عن المواهب في ظّل حذف هذه المواد 
في  شخصية  جــوانــب  عـــّدة  تُــنــّمــي  الــتــي  الفنية 

حياة اإلنسان؟
حول القيمة  ونطرح في هذا التحقيق سؤاالً 
التي تكتسيها التربية عن طريق الفنون في ظّل 
الحال التي يعيشها الجيل الناشئ في قطر بما 
اإلبداعية  لقدراته  ا  جلًيّ إفــقــاًرا  البعض  يعتبره 
لقيم  إدراكــــه  صعيد  وعــلــى  الــفــن  صعيد  عــلــى 

القبح والجمال في الحياة؟

فــي الــبــدايــة، تــحــّدث الفنان 
مجلس  رئيس  المالك  سلمان 
لإلبداع  الشبابي  المركز  إدارة 

الفني عن األمر قائالً:
الــــمــــتــــأّمــــل لــــحــــال الــــشــــارع 
الـــعـــربـــي فـــي اآلونــــــة األخـــيـــرة 
ســُيــدرك تــمــاًمــا خــطــورة عدم 
تـــأســـيـــس األجـــــيـــــال الـــجـــديـــدة 
الفنية،  النواحي  من  والقادمة 
فــنــحــن اآلن بــتــنــا نـــرى كــثــيــًرا 
واالنــفــالت  العنف  حـــاالت  مــن 
األخالقي واألمني وغيرها من 
موجودة  تكن  لــم  التي  األمـــور 
ولو  قديًما،  العربي  الشارع  في 
األشياء  هذه  أسباب  عن  سألنا 
سنُدرك أننا لم نُهّذب النفوس 
إحـــدى  وأن  الــــــروح،  ونُـــهـــّذب 
الـــــروح  تـــهـــذيـــب  أدوات  أهـــــم 

والنفس هي تلك الفنون التي نُرّبي أوالدنا على 
كيفّية تذّوق الجمال، ومن الطبيعي أن يحدث 
االهتمام  يتعلموا  لم  ما  إذا  تربيتهم  في  خلل 
تــذّوق  جرعات  على  يحصلوا  لم  وإذا  بالفنون 
الــجــمــال، ومــن يـــزرع الــجــمــال يحصد جــمــاالً، 
ومن يزرع القبح يحصد قبًحا، ومن هنا أرى 
أهّمية تدريس المواد الفنية ألنها تساعد أبناءنا 

على تهذيب نفوسهم وتعلمهم كيف يتعاملون 
مع الجمال، ولعلنا نالحظ أن كثير من العادات 
كعرب  علينا  ينبغي  التي  السيئة 
حــيــاتــنــا  فــــي  عــنــهــا  نــتــخــلــى  أن 
نهتّم  ال  فنحن  والفنية  الثقافية 
المتاحف  بــزيــارة  نُسافر  عندما 
ونـــصـــّب جــــّل اهــتــمــامــاتــنــا على 
التسّوق واإلنفاق وهذا أيًضا يعود 
تأسيسّية  بنية  وجـــود  عــدم  إلــى 
لدينا حول تذّوق الفنون وإدراك 

أهّميتها.
كيف  قــائــالً:  المالك  وتــســاءل 
بخطى  تسير  الــتــي  قطر  بــدولــة 
واسعة نحو إطالق مجموعة من 
والتي  العالمية  الفنية  المتاحف 
أتوقع أن تُبهر العالم إن شاء اهللا 
تعليمي  نــظــام  لــديــهــا  يــكــون  أن 

يخلو من التربية الفنية؟.
بـــــدوره، قـــال الــســيــد عــبــداهللا 
إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  مــــيــــرزا 
هي  الموسيقى  أن  الموسيقية  الفنون  مــركــز 
غذاء الروح وإن إلغاءها من المدارس يجب أن 
تدريس  عــودة  نتمّنى  ونحن  فيه،  النظر  يُعاد 
ألهّميتها  نظًرا  أخرى  مّرة  الموسيقية  التربية 
فـــي تــكــويــن جــيــل لــديــه وعــــي مــوســيــقــي على 
الــدراســة  خـــالل  مــن  سيكتسبها  علمية  أســـس 
فــي الــمــدرســة، مــشــيــًرا إلـــى أن مــركــز الفنون 

الــمــوســيــقــيــة رغـــم اضــطــالعــه بــجــزء مــهــم في 
تعليم الموسيقى إّال أنه ال يعّد بديالً عن التعليم 

االكــاديــمــي أو الــمــدرســي الــذي 
أنائنا  لجميع  يتوفر  أن  ينبغي 
ومن ثّم من يُريد أن يتخصص 
فــي دراســــة الــمــوســيــقــى فــأهــالً 
للموسيقى  إن  ميرزا  وقال  به، 
قبل  مــن  خــاّصــة  كبرى  أهّمية 
أنفسهم  عن  بالتعبير  األطــفــال 
نواصل  يجعلنا  مــا  خاللها  مــن 
وصقل  تحفيزهم  فــي  جهدنا 
مــواهــبــهــم، ومــن أهــم أهــداف 
الــــمــــركــــز خـــــاّصـــــة لـــألطـــفـــال 
هــــو تــعــريــفــهــم عـــلـــى مــفــهــوم 
الـــمـــوســـيـــقـــى كــــــــأداة تــعــلــيــمــيــة 
تـــفـــاعـــلـــيـــة واإلبــــــــــــداع وحـــريـــة 
الموسيقى  خـــالل  مــن  التعبير 
وتمكينهم من تعزيز قدراتهم 
الــذاتــيــة والــفــكــريــة مـــن خــالل 
النشط  التعليم  فـــرص  تــوفــيــر 

وتنمية شخصيتهم وتطوير قدراتهم.
وأضـــــاف مـــيـــرزا: إن الــمــركــز بــــدأ نــشــاطــه 
بعض  وتعليم  الغنائي  «الصولفيج»  بتدريس 
اآلالت الموسيقية ويهدف الستقطاب المواهب 
الشابة وتعليمهم الموسيقى وفقا ألسس علمية 
أكاديمية بحتة، ويعتبر منفًذا لتعلم الموسيقى 
على  متخّصصين  أســاتــذة  ويــضــّم  قــطــر،  فــي 

جميع اآلالت الموسيقية، لمواكبة آخر التطورات 
فـــي تـــدريـــس الـــعـــلـــوم الــمــوســيــقــيــة الــمــخــتــلــفــة 
الفنية،  النهضة  في  والمساهمة 
وأكد عى ضرورة عودة التربية 
الــمــوســيــقــيــة مــــرة أخـــــرى في 

المدارس.
وانــــتــــقــــد الــــفــــنــــان والــــنــــاقــــد 
التشكيلي علي فوزي إلغاء مواد 
الــتــربــيــة الــفــنــيــة والــمــوســيــقــيــة 
الدراسي  المنهج  من  والمسرح 
سواء كان بدعوى ضمها للنشاط 
الــمــدرســي وإلــغــاء درجــاتــهــا، أو 
الجمة  بفوائدها  االقتناع  لعدم 
لتنشئة  مواد  أنها  ذاكــًرا  للطالب 
وجــــدان الــجــيــل وذائــقــتــه، وأن 
ـــغـــاءهـــا ســيــتــســبــب فــــي تــدنــي  إل

الذائقة الجمالية.
إلــى  التشكيلي  الــنــاقــد  ودعــــا 
أن  مؤكًدا  بتجّرد  للواقع  النظر 
التربية الفنية تعني التربية عن 
الفنية  التربية  تدريس  وبالتالي  الفن،  طريق 
بالسلوك  يهتم  ولــكــن  كحرفة  بالفن  يهتم  ال 
طريق  عــن  المتعلم  شخصّية  وبــنــاء  االنــســانــي 

الفن.
خاّصة  عناية  تُعنى  الثقافة  وزارة  وكــانــت 
الموارد  قلة  رغم  الفنية  التربية  ماّدة  بتدريس 
المالية واإلمكانيات ومع ذلك كان هناك عدد 

ممن  المتميزين  التربية  مــدّرســي  مــن  كبير 
المجتمع  داخــل  الفني  الوعي  نشر  في  ساهموا 

وتــحــفــيــز الــعــديــد مـــن الــطــالب 
دراسة  الفن  لدراسة  والطالبات 
أكــــاديــــمــــيــــة. وســـــاهـــــم هـــــؤالء 
األجيال  تشجيع  في  المدرسون 
الــشــابــة عــلــى إقــامــة الــمــعــارض 
العرض  صـــاالت  مــع  والتعاطي 
المدرسي  المعرض  مــن  بــدايــة 
الـــى الــمــعــارض الــمــشــتــركــة في 
تاريخ  وذاكــرة  العامة.  األماكن 
بالعرفان  تدين  القطري  الفن 
نشر  في  ساهموا  الذين  لهؤالء 

هذا الوعي الفني بين الشباب.
بـــــــــدوره، يـــتـــحـــّدث الـــفـــنـــان 
والــمــخــرج الـــشـــاب فــهــد الــبــاكــر 

قائالً:
أنـــــا واحــــــد مـــمـــن اســـتـــفـــادوا 
مــــن الـــتـــربـــيـــة الـــمـــســـرحـــيـــة مــا 
وأدرك  المجال  هذا  في  عملت 

أهمّيته لذلك أقول إن إلغاء التربية المسرحية 
والموسيقية خطأ فادح وكارثي يُهّدد مستقبلنا 
معايير  يها  تقاس  والثقافة  فالفنون  الثقافي، 
تــقــدم االمــــم والـــشـــعـــوب، مـــؤكـــدا عــلــى أهمية 
الفنية  لــلــحــركــة  فــاعــل  دور  هــنــاك  يــكــون  أن 
والمسرحية والموسيقية في المدارس لتنهض 
بثقافة وابداع ابنائنا الطالب وبمثل هذه الفنون 

تبنى الحضارات، مؤكًدا أن معالجة هذا األمر 
وأن  العليا  السلطات  من  بقرار  تكون  أن  يجب 
يــكــون هــنــاك تــوجــه لـــدى الـــدولـــة لــدعــم هــذه 
مــّرة  إعادتها  ثــّم  ومــن  الفنية  التربوية  الــمــواد 
لديهم  المبدعين  مــن  جيالً  نجد  حتى  أخــرى 
والفكري،  الفني  واالنــتــاج  التخيل  على  القدرة 
جيل  الثقافية  الــدولــة  مــؤســســات  تــجــد  وحــتــى 
الــكــوادر  مــن  بعد  فيما  يصبحون  الــشــبــاب  مــن 
فكيف  والثقافي،  الفني  بالقطاع  تنهض  التي 
دون  مسيرتها  تواصل  أن  كتارا  مثل  لمؤسسة 
أن يكون هناك جيل من الناشئين ممن لديهم 
لهذه  السليمة  األســـس  وعــنــدهــم  فنية  ذائــقــة 

الفنون.
ودعـــا الــبــاكــر إلـــى تــبــّنــي مــشــروع «مسرحة 
الــمــنــاهــج» مـــؤكـــًدا أن الــعــيــن لــهــا قــــدرة على 
الطالب  وأن  األذن  من  أكثر  والتركيز  الحفظ 
إذا ما شاهد المناهج الدراسية في شكل أعمال 
ستكون  لها  استيعابه  نسبة  فإن  مسرحية  فنية 

أكبر بكثير من الطرق التقليدية األخرى.
معلمة  الخلف  فاطمة  قالت  جانبها،  ومــن 
للبنات:  اإلعــداديــة  رقية  بمدرسة  فنية  تربية 
لم  الــفــنــيــة  ــيــة  ــتــرب ال مـــــادة  إن 
ولكنها  تــام  بشكل  إلغاؤها  يتم 
درجــات  لها  مــادة  مــن  تحولت 
ونجاح  ورســـوب  سنة  وأعــمــال 
به  تهتم  ال  تكميلي  نــشــاط  إلــى 
أن  لقناعتهن  نــظــًرا  الــطــالــبــات 
األمر غير ملزم بالنسبة اليهن، 
تربية  كمعلمات  نُعاني  ونحن 
الطالبات  التزام  عدم  من  فنية 
بسبب عــدم وجـــود درجـــات أو 
وحن  الطالبات،  ألعمال  تقييم 
ــالــضــيــاع لـــعـــدم وجـــود  نــشــعــر ب
التربية  مـــادة  لتقييم  معايير 
الــفــنــيــة، وعــــدم وجــــود أنــمــاط 
ترتب  مــا  وهـــو  الــطــالــب  تقييم 
مع  الطالبات  تفاعل  عدم  عليه 
ال  الطالب  إن  خصوًصا  المادة، 
يكترث ألمر الماّدة التي ال تؤثر 
فــي درجــاتــه نهاية الــعــام، ومــع ذلــك نحرص 
نقيمها  الــتــي  الفنية  األنــشــطــة  خــالل  مــن  نحن 
والمعارض أن نُحافظ على بقاء التربية الفنية 
من  جيل  ايــجــاد  فــي  نُسهم  حتى  الــــدارس  فــي 
الشباب ممن لديهم ذائقة فنية وإدراك وتذوق 
أمام  الباب  فتح  خــالل  من  وذلــك  للجماليات 
طاقاتهم اإلبداعية التي تتحّول إلى أعمال فنية.
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علي فوزيعبداهللا ميرزاسلمان المالك فهد الباكر

إلغاء المواد اإلبداعية سبب إلغاء المواد اإلبداعية سبب 
في تدني الذائقة الجماليةفي تدني الذائقة الجمالية

ــــــــــــذّوق الــــفــــنــــون ــــــن ت ـــــي ســــبــــبــــه االبــــــتــــــعــــــاد ع ـــــرب ـــــع ـــــــارع ال ـــــــش ســــلــــمــــان الــــــمــــــالــــــك: عــــنــــف ال

كتب- مصطفى عبدالمنعم:

رّبما يغفل كثير من المسؤولين عن المواد التربوية الفنية التي تشغل الجانب األيمن من 
مواد  أن  يعتقدون  مجتمعاتنا  في  كثيرون  لألسف  لكن  واإلبتكار،  الخيال  جانب  وهو  العقل 
البصري  الذكاء  ُيسّمى  الذكاء  من  نوًعا  هنالك  أن  متناسين  األهــم،  هي  والعلوم  الرياضيات 
سماع  مع  يــزداد  الــذي  السمعي  والــذكــاء  واأللـــوان،  الرسم  محّبي  لــدى  يبرز  الــذي  الصوري  أو 
ُيصبح  ال  كي  مهم  أمــر  العقل  من  الجانبين  كال  تنمية  أن  عن  الطرف  ويغّضون  الموسيقى 

التعليم ممالًّ وال ُيحاكي الجانب الخيالي واإلبداعي للطالب.

فاطمة الخلف: 
التربية الفّنية 

تحّولت إلى نشاط 
مدرسي وليست 
ماّدة دراسّية

علي فوزي: 
تدريس الفنون 
يهتّم بالسلوك 
اإلنساني ويبني 
شخصّية المتعلم

فهد الباكر: أحلم 
بمشروع مسرحة 
المناهج الدراسية

أهّمها التربية الفنية والموسيقية والمسرحية.. فنانون:أهّمها التربية الفنية والموسيقية والمسرحية.. فنانون:

ــدارس ــم ــل ــى غـــــذاء الـــــروح وأتـــمـــّنـــى عــودتــهــا ل ــق ــمــوســي ـــداهللا مـــيـــرزا: ال ـــب ع
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الذي  الثقافي  الــحــراك  في  رأيــك  ما  ڈ 
والــحــراك  عــام  بشكل  قطر  دولـــة  تشهده 

المسرحي بشكل خاص؟
- ال شــك أن الــعــام الـــذي مـــّر كـــان عــاًمــا 
مــثــمــًرا فــي الــثــقــافــة وبــاألخــص فــي مجال 
المسرح، وكان هناك بروز واضح للمسرح 
الـــشـــبـــابـــي ومــــســــرح الـــطـــفـــل وكــــــان هــنــاك 
مـــهـــرجـــان الـــمـــســـرح الـــعـــربـــي ومـــهـــرجـــان 
الــمــســرح الــمــحــلــي الــــذي شــــارك فــيــه نخبة 

والفنانين  الــنــجــوم  أبـــرز  مــن 
والمخرجين  المخضرمين 
العربي،  الوطن  مستوى  على 
الحراك  حالة  يعكس  ما  وهو 
واضًحا  كــان  الــذي  المسرحي 

وجلًيا للجميع.
أو  ـــــــــــك  رأي هـــــــو  ومـــــــــا  ڈ 
تــحــفــظــاتــك عــلــى مــهــرجــان 
بنسختيه  المسرحي  الدوحة 

األولى والثانية؟
فــيــه أن كل  مــمــا ال شــك   -
وسلبيات  إيجابيات  لــه  عمل 
اإليــجــابــيــات  طــغــت  إذا  ولــكــن 
عــلــى الــســلــبــيــات فــنــحــن نعزو 
هـــذا الــعــمــل إلـــى الــنــجــاح ألن 
الــهــدف مــنــه قــد تحقق وهــو 
جمع الفنانين من كل األعمار 

بحيث  الــبــعــض  بعضهم  ولــقــاء  والــتــفــافــهــم 
تتحقق اإلفادة، وحتًما حدثت سلبيات وقد 
االعتبار  بعين  وأُخــــذت  فيها  الــحــديــث  تــّم 
القادمة،  المهرجانات  فــي  تتكّرر  ال  حتى 
القاعدة  ألن  أخطاء  هناك  سيكون  وحتًما 
وإذا  كــثــيــًرا..  ستخطئ  كثيًرا  «اعــمــل  تقول 
لم تعمل لن تخطئ» فاألخطاء طبيعية إذا 

أيًضا  نستطيع  ال  ونــحــن  عــمــل،  هــنــاك  كــان 
أن نقول إن المهرجان ناجح بنسبة ٩٩٫٩٪ 
وإال سيكون هناك نفاق لنا ولوزارة الثقافة 
التجربة  هــذه  إن  نــقــول  ولكننا  وللجميع، 
جديدة ولها سلبيات شأنها شأن أي تجربة 
تتكّرر  أال  على  نحرص  أن  وعلينا  جديدة 

هذه السلبيات.
ڈ وما هي أبرز هذه السلبيات؟

- أبــــرز الــســلــبــيــات الــتــي كــانــت واضــحــة 
هي  بها  االهتمام  على  وعملنا 
للمشاهدة  لجنة  وجـــود  عــدم 
واخـــتـــيـــار األعـــمـــال بـــنـــاًء على 
النصوص، وهو األمر الذي كان 
األعــمــال  لبعض  إجــحــاف  فيه 
حيث إن النص قد يكون شيئًا 
شيئًا  يــكــون  الــنــهــائــي  والــعــمــل 
آخــــر، لــذلــك ســيــتــم االعــتــمــاد 
لتحديد  المشاهدة  لجنة  على 
داخــل  ستشارك  التي  األعــمــال 
بحيث  خــارجــهــا  أو  المسابقة 
جميع  اللجنة  هـــذه  ستشاهد 
أو  النهائي  شكلها  في  األعمال 
شبه النهائي ومن ثم تقّرر ما 
إذا كان العمل يصلح للمشاركة 
أو  خارجها  أو  المسابقة  داخل 

ال يصلح.
ڈ ومـــا هـــي آلـــيـــات الــعــمــل داخــــل هــذه 
األعمال  عــدد  تحديد  سيتم  وكيف  اللجنة 

المشاركة؟
باع  لهم  أشخاص  من  ستتكّون  اللجنة   -
طويل في عالم المسرح ولديهم القدرة على 
معرفة العرض الجّيد حتى ولو تّم تقديمه 
في غرفة، وسيتم تحديد آلية عدد األعمال 

للقرار  وفــًقــا  بالمشاركة  لها  سيسمح  التي 
الذي ستصدره وزارة الثقافة حيث يخضع 
هذا األمر للموازنة العامة للمهرجان، ومن 
الشركة  أو  الفرقة  تتحصل  أن  المفترض 
على جزء من مبلغ االعتماد يؤهلها لتقديم 
كان  إذا  اللجنة  تقّرر  ثم  ومن  العمل  فكرة 

العرض يستحق الحصول على بقية المبلغ.
لجنة  اجتماعات  أخبار  آخر  هي  وما  ڈ 
تطوير المسرح وهل انتهت من أعمالها؟

- لــجــنــة تـــطـــويـــر الــمــســرح 
عامين  مــــدار  عــلــى  اجــتــمــعــت 
الــبــنــود  كــــل  لـــوضـــع  أكـــثـــر  أو 
للحركة  أساسية  تحتية  لبنية 
الــــمــــســــرحــــيــــة، وتــــــــــّم وضــــع 
هـــــذه الـــبـــنـــود ضـــمـــن الــخــطــة 
وتّم  قطر،  لدولة  المستدامة 
تــبــنــي هـــذه الــخــطــة مـــن قبل 
للتنفيذ  وســتــخــضــع  الـــــــوزارة 
المعنية،  الجهات  رؤيــة  وفــق 
ـــا فـــقـــد أنـــهـــت لــجــنــة  وتـــقـــريـــبً
وانتهى  عملها  المسرح  تطوير 
دورها بتقديم التصّور الفوقي 
ــلــمــســرح،  لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ل
تّم  التي  المطالب  أبــرز  ومــن 
تــقــديــمــهــا هـــو زيــــــادة الــفــرق 
الـــعـــرض  ودور  الــمــســرحــيــة 

وليست  المستعجلة  األمـــور  ضمن  وكــانــت 
األمـــور  هـــذه  تنفيذ  يخضع  حــيــث  الــعــاجــلــة 
بها  يوجد  ربما  التي  أخــرى  وقوانين  لبنود 
اتــخــاذ  تـــّم  ولــكــن  التنفيذية  الــعــوائــق  بــعــض 

تدابير وقرارات فيها.
ڈ ما هي مهام اللجنة الدائمة للمسرح؟

- مــهــام الــلــجــنــة الـــدائـــمـــة لــلــمــســرح هي 

تــشــجــيــع الـــمـــواهـــب الــقــطــريــة فـــي مــجــال 
الـــمـــســـرح، ورفــــع كـــفـــاءة الــفــنــان الــمــحــلــي، 
وفتح الباب لعدد كبير من الفنانين للعمل، 
وزيادة الدعم المادي، واإلصرار على وجود 
ضــروريًــا،  مطلبًا  باعتباره  مشاهدة  لجنة 
واألخذ بتوصيات لجان التحكيم وتنفيذها، 
من  اللجنة  أعــضــاء  أن  األمـــر  فــي  والــمــهــم 
المسرح  مجال  في  يعملون  ممن  الفنانين 
ويقفون على جميع مشاكله ويدركون تماًما 
من  الفنانين  مطالب  هــي  مــا 
أجل دعم الحركة المسرحية.

بـــيـــن  غـــــضـــــب  هــــــنــــــاك  ڈ 
والمثقفين  الفنانين  أوســـاط 
مــــن عـــــدم تــــــــوازي الــحــركــة 
الـــمـــســـرحـــيـــة فـــــي تـــطـــّورهـــا 
البالد  تعيشها  التي  بالنهضة 

فما هو تعليقك؟
ذلــك..  فــي  الحق  كــل  لهم   -
يشمل  الـــتـــطـــّور  نــــرى  فــنــحــن 
جــمــيــع الــمــنــاحــي االقــتــصــاديــة 
والــــســــيــــاســــيــــة والــــريــــاضــــيــــة 
واالجتماعية، ونجد في ذيلها 
الثقافة وهو ما يُشعر المثقف 
نــدرك  أن  بــّد  وال  بالتهميش، 
يحتاج  الــثــقــافــي  الـــحـــراك  أن 
داعمة  وسائل  وإلى  وقت  إلى 
أرى  وأنــا  المَركز،  اإلعــالمــي  الدعم  أهمها 
أنه من الظلم فصل الثقافة عن اإلعالم ألن 
من  اإلعـــالم  إلــى  مــاّســة  حاجة  فــي  الثقافة 
جغرافيا  حبيسة  ستظل  وإال  تسويقها  أجل 
يخرج  داعم  إعالم  وجود  عدم  بسبب  البلد 
بــهــا إلـــى الــعــالــم، والـــواقـــع أنــنــا نـــرى حــراًكــا 
نفسه  الوقت  في  نرى  ولكن  متعدًدا  ثقافًيا 

ونــأســف لــهــذا غــيــاب مــهــرجــان هـــام وهــو 
وال  توقف  الــذي  الثقافي  الدوحة  مهرجان 
كان  حيث  لــمــاذا؟  نــدري  وال  السبب  نعرف 
للحراك  المًعا  بعًدا  يعطي  المهرجان  هــذا 
مادي  توقفه  سبب  أن  أعتقد  وال  الثقافي، 
حيث إن هناك الماليين التي تنفق في أمور 
من  إلــى  تحتاج  بالتحديد  والثقافة  أخــرى 

ينفق عليها.
ڈ ما تقييمك لحال الشعر والشعراء في 

دولة قطر؟
كـــحـــال  ـــــشـــــعـــــراء  ال حــــــــال   -
الــمــســكــيــن الــفــقــيــر الــــذي يقف 
على األبواب يسأل وال أحد يرد 
المأل!  فــي  نـــادى  لــو  حتى  عليه 
فــالــشــعــراء فــي قــطــر ضــائــعــون 
«األدبــــــــاء عـــمـــوًمـــا» والـــشـــعـــراء 
بــالــتــحــديــد لـــيـــس لـــهـــم مــكــان 
هــنــا  ــــــا  وأن بـــيـــت  أو  يــجــمــعــهــم 
أتحّدث عن الشعر الفصيح.. ألن 
أهل الشعر النبطي عرفوا كيف 
يتعاملون مع الواقع ونجحوا في 
أقف  وأنا  مكاسب  يقتنصوا  أن 
لهم تعظيم سالم ألنهم أنجزوا 
ــــح لـــهـــم بـــيـــت وعــــرفــــوا  وأصــــب
كــيــف يــحــافــظــون عــلــى مــكــانــة 
أن  وأتمنى  الناس،  عند  الشعر 

الذين  الشعراء  على  االهتمام  هــذا  ينعكس 
إعادة  وأرجو  بالفصحى،  قصائدهم  يلقون 
هذه  والكتاب،  األدبــاء  جمعية  قضية  طرح 
وأنــا  مهدها  فــي  وأدهـــا  تــم  الــتــي  الجمعية 
أوّجه نداًء للمسؤولين بإعادة النظر في هذا 
للُمبدعين  البالغة  ألهميته  نظًرا  الموضوع 
التي  الــرئــة  بمثابة  فهو  واألدبــــاء  والــكــتــاب 

سيتنفسون من خاللها.
نــبــذة عــن الــفــنــان والــشــاعــر عــلــي مــيــرزا 

محمود
قطري  فنان  محمود  ميرزا  علي  الفنان 
ومــمــثــل مــســرحــي وشـــاعـــر ولـــد فـــي قطر 
عمل   .١٩٥٢ ـــعـــام  ال فـــي  الــــدوحــــة  مــديــنــة 
التلفزيون  وفــي  والثقافة،  اإلعـــالم  بـــوزارة 
ورئيًسا  الــنــصــوص.  لقسم  رئــيــًســا  الــقــطــري 
بإخراج  قــام  كما  القطري.  المسرح  لفرقة 
الـــعـــديـــد مـــن الــمــســرحــيــات، 
مهرجانات  فــي  شـــارك  كما 
شــعــريــة خــلــيــجــيــة وعــربــيــة. 
نشر العديد من قصائده في 
المجالت والصحف المحلية.

ــــــى جــــانــــب كـــونـــه  وهــــــو إل
الفني  الــمــجــال  فــي  عمل  قــد 
شاعر  فهو  ومخرًجا  ممثالً 
وله  بالفصحى  يكتب  متمّيز 
ــعــديــد مـــن الــــدواويــــن ولــه  ال
المسرح  فــي  متنّوعة  أعــمــال 
والــــتــــلــــيــــفــــزيــــون واإلذاعــــــــــة 
والسينما، ساهم في تأسيس 
الــــحــــركــــة الـــمـــســـرحـــيـــة فــي 
اللجنة  في  عضو  وهو  قطر، 
الــــدائــــمــــة لـــلـــمـــســـرح وواحـــــد 
المجال  فــي  الناشطين  مــن 
الــثــقــافــي األدبـــــي الـــحـــديـــث، كــمــا مــثــل في 
القطرية،  المحلية  المسلسالت  من  العديد 
وأخــــــرج أيـــًضـــا الــعــديــد مـــن الــمــســرحــيــات 
لفرقة المسرح القطري ومثل لها أيًضا. كما 
شارك في الكثير من المهرجانات العربية 
المحلية  الشعرية  والمنتديات  المسرحية 

والعربية.

لجنة لمشاهدة 
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ن 
ن 
 ،
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ــــــــــــــل قـــــــائـــــــمـــــــة الــــــتــــــطــــــويــــــر ــــــــة فـــــــــــي ذي ــــــــاف ــــــــق ــــــــث ــــــر بــــــالــــــتــــــهــــــمــــــيــــــش وال ــــــع ــــــش ن

الثقافة سلعة تحتاج لمن الثقافة سلعة تحتاج لمن 
ينفق عليها ويروج لهاينفق عليها ويروج لها

الفنان الشاعر علي ميرزا محمود لـ «البيرق» :الفنان الشاعر علي ميرزا محمود لـ «البيرق» :

حاوره - مصطفى عبد المنعم:

دعــــا الــفــنــان والـــشـــاعـــر عــلــي مـــيـــرزا مــحــمــود إلــى 
ضـــرورة إنــشــاء جمعية لــألدبــاء والــكــّتــاب فــي قطر، 
وأّكد أن هذا الكيان سُيسهم كثيًرا في تطّور الحركة 
من  سيتنفس  التي  الــرئــة  بمثابة  وسيكون  الثقافية 
كما  قطر،  فــي  والــكــتــاب  والمثقفون  ـــاء  األدب خاللها 
طــالــب بـــضـــرورة االهــتــمــام بــالــشــعــراء الــذيــن يلقون 
كحال  حالهم  يصبح  ال  حتى  بالفصحى  قصائدهم 
المساكين الذين يطرقون األبواب بدون أن يجيبهم 
أحد، وأّكد ميرزا خالل الحوار الذي أجراه مع البيرق 
بصدد  للمسرح  الــدائــمــة  اللجنة  أعــضــاء  أن  الثقافي 

اإلعالن عن تعديالت في اللوائح المنظمة لمهرجان 
تدشين  على  الموافقة  تمت  وأنــه  المسرحي  الدوحة 
لــجــنــة الــمــشــاهــدة الــتــي ستعمل عــلــى فـــرز األعــمــال 
ما  وتحديد  المهرجان  في  المشاركة  قبل  وتقييمها 
أو  المسابقة  ضمن  للمشاركة  يصلح  العمل  كــان  إذا 
من  المسرح  تطوير  لجنة  انتهاء  إلى  وأشار  خارجها، 
الحركة  تطوير  لخطة  الفوقي  التصّور  ووضع  عملها 
في  جاء  ما  تنفيذ  أن  إلى  الفتًا  الشاملة،  المسرحية 
الخطة هو أمر يعود إلى المسؤولين، حيث إن هناك 
أموًرا عاجلة وأخرى مستعجلة، قضايا عديدة وأسئلة 
في  محمود  ميرزا  علي  الشاعر  الفنان  عنها  يجيب 

هذا الحوار..

مشهد من مسرحية « المحنة »مشهد من مسرحية « مجاريح »
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انحراف األحداثأدب الطفل
بــارًزا  دوًرا  االجتماعية  األوســاط  تلعب 
وذا أثــــر واضـــــح فـــي انــــحــــراف األحـــــداث 
أو اســتــقــامــتــهــم، فــالــســلــوك اإلنــســانــي ما 
هـــو إال تــفــاعــل تــبــادلــي فـــي الــغــالــب بين 
بــدًءا  فــيــه،  يعيش  الـــذي  ومجتمعه  الــفــرد 
ومـــروًرا  األســــرة،  الصغير  مجتمعه  مــن 
بــالــمــجــتــمــع األوســــــع، وتــتــمــاشــى مـــع نمو 
الـــفـــرد، فــعــنــد الــتــحــاقــه بــالــمــدرســة تــبــدأ 
عليه،  بالتأثير  المدرسي  الوسط  مؤثرات 
كــمــا تــبــدأ مــؤثــرات جــمــاعــات الــرفــاق مع 
جديدة  اجتماعية  لعالقات  وتكوينه  نموه 
مع األصدقاء سواء في الحي أو المدرسة، 
الوسط  مــؤثــرات  تلعب  كله  ذلــك  وخـــالل 
في  مــهــًمــا  دوًرا  الـــحـــي  فـــي  االجــتــمــاعــي 
تشكيل سلوك الفرد، ويكون لذلك الوسط 
االجــتــمــاعــي فـــي الـــحـــي أثـــــره الــســلــبــي أو 
من  كغيره  الحدث،  سلوك  على  اإليجابي 

األوساط األخرى.
الوسط  أهمية  إلــى  اإلســالم  أشــار  ولقد 
االجتماعي وأثره على سلوك الفرد، ففي 
الخدري  سعيد  أبــو  يــرويــه  الــذي  الحديث 
اهللا  صلى   - الرسول  عن  عنه،  اهللا  رضــي 
كان  فيمن  (كــان  قــال:  أنــه   - وسلم  عليه 
نفًسا،  وتسعين  تسعة  قــتــل  رجـــل  قبلكم 
على  فــُدل  األرض ?  أهــل  أعلم  عن  فسأل 

راهب، فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين 
نفًسا، فهل له من توبة ? فقال: ال، فقتله 
أهل  أعلم  عن  ســأل  ثم  المائة،  به  فكمل 
إنه  فقال:  عالم،  رجــل  على  فــدل  األرض 
قتل مائة نفس، فهل له من توبة ? فقال: 
نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة! انطلق 
إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناًسا يعبدون 
اهللا - عــز وجـــل -، فــاعــبــد اهللا - تــعــالــى - 
أرض  فإنها  أرضك  إلى  ترجع  وال  معهم، 

سوء...).
قيامه  أسباب  أن  يتضح  الحديث  فمن 
ــــه يــعــيــش فـــي وســط  بــعــمــلــيــات الــقــتــل أن
اجـــتـــمـــاعـــي ســـيـــئ، أصـــحـــابـــه يــرتــكــبــون 
مشاهدتهم  فــي  أن  شــك  وال  الــمــعــاصــي، 
لهم  تقليًدا  يــأتــون  مــا  بــارتــكــاب  يغري  مــا 

ومحاكاة لسلوكهم.
 (Durkheim) دوركـــايـــم  ركـــز  ولــقــد 
أهمية  على  االجــتــمــاع  علماء  مــن  وغــيــره 

الوسط االجتماعي في تفسير الجريمة.
دوره  ليس  االجتماعي  الوسط  أن  ذلك 
فــقــط بــنــاء الــفــرد، بــل يــتــعــداه إلـــى ضبط 
ذلك  قيم  مع  يتوافق  وجعله  الفرد  سلوك 
الوسط، ويقصد هنا بالوسط االجتماعي: 
األسرة، المدرسة، جماعة الرفاق، الحي، 
حــيــث تـــؤثـــر جــمــيــع هــــذه األوســــــاط على 

سلوك الحدث سلبًا أو إيجابًا..
دور األسرة:

تــعــد األســــرة الــمــحــضــن األســــاس الــذي 
اتجاهاته  وتــكــون  الــفــرد  تشكل  فيه  يــبــدأ 
أهم  تعد  (فاألسرة)  عــام،  بشكل  وسلوكه 
مــؤســســة اجــتــمــاعــيــة تــؤثــر فـــي شخصية 
الكائن اإلنساني، وذلك ألنها تستقبل الوليد 
خــالل  عــلــيــه  تــحــافــظ  ثـــم  أوالً،  اإلنــســانــي 
فترة  وهــي  حياته  فترات  من  فترة  أهــم 
بناء  في  الحرجة  (الفترة  وهي  الطفولة، 
علماء  يقرر  كما  اإلنسان  شخصية  تكوين 

النفس، وذلك ألنها فترة بناء وتأسيس).
صلى   - الرسول  حديث  أشار  هذا  وإلى 
اهللا عليه وسلم -: (ما من مولود إال يولد 
ينصرانه  أو  يهودانه  فأبواه  الفطرة،  على 

أو يمجسانه).
فــفــي الــبــيــئــة األســــريــــة يــشــكــل األبـــــوان 
الطفل، ويحددان اتجاهاته الرئيسة وهي 
دوًرا  تلعب  فاألسرة  العقدية،  االتجاهات 
الفرد  شخصية  رســم  فــي  ومــهــًمــا  رئــيــًســا 
وســلــوكــه وعـــقـــائـــده الــبــاعــثــة عــلــى جميع 
يتعلم  األســرة  وفــي  المتنوعة.  السلوكيات 
األطفال (التحكم في رغباتهم، بل وكبت 
هنا  ومن  المجتمع..  توافق  ال  التي  الميول 
فــــإن أســــس الــضــبــط االجــتــمــاعــي تــغــرس 

بــواســطــة الــوظــيــفــة الــتــربــويــة فــي محيط 
األسرة).

لذا ال غرابة أن نلحظ اهتمام الباحثين 
فــي مــجــال انـــحـــراف األحـــــداث بــاألســرة، 
تدور  التي  الرئيسة  المحاور  من  وجعلها 
عــلــيــهــا أبــحــاثــهــم، فـــي مــحــاولــة اكــتــشــاف 
إليه.  المؤدية  والعوامل  االنحراف  أسباب 
ومما ال شك فيه أن األسرة المفككة عامل 
وسلوكهم  األحــــداث  انــحــراف  فــي  رئــيــس 
طريق الجنوح، ومحضن مناسب لتخريج 
أحداث منحرفين. وال يتوقف األمر على 
األســرة  إن  بــل  فحسب،  المفككة  األســـرة 
الــمــســتــقــرة اجــتــمــاعــًيــا قـــد تــخــرج أحـــداثـًــا 
السلوك  إتــبــاع  عــدم  حــالــة  فــي  منحرفين 
الصحيح للتنشئة السليمة ألفرادها، (فقد 
تــكــون عــمــلــيــة الــتــنــشــئــة االجــتــمــاعــيــة في 
المعايير  تعلم  ينقصها  خــاطــئــة،  األســـرة 
واألدوار االجتماعية السليمة، والمسؤولية 
االجتماعية، أو تقوم على اتجاهات والدية 
والــرعــايــة  والــقــســوة،  التسلط  مثل  سالبة 
الــزائــدة والــتــدلــيــل، واإلهــمــال والــرفــض، 
والـــتـــفـــرقـــة فــــي الــمــعــامــلــة بـــيـــن الـــذكـــور 
واإلنـــــاث، وبــيــن الــكــبــار والــصــغــار، وبين 
األشـــقـــاء وغــيــر األشـــقـــاء، والـــتـــذبـــذب في 

المعاملة).

ــــــــدراســــــــات عــــلــــى أن  كـــــذلـــــك تـــــــدل ال
االخـــتـــالفـــات بــيــن الـــوالـــديـــن لــهــا آثـــارهـــا 
السلبية على الطفل، وتتمثل تلك اآلثار في 
هروب الطفل إلى الشارع، أو انغماسه في 
أحالم اليقظة، وكل ذلك هروبًا من الواقع 

الذي يعيش فيه.
ويـــربـــط بــعــض الــبــاحــثــيــن بــيــن األســـر 
ذات العدد الكبير وانحراف األحداث، كما 
أحدهما  أو  الوالدين  انحراف  بين  يربط 
دراســـات  تشير  فيما  الــحــدث،  وانــحــراف 
أخــــــرى إلـــــى وجــــــود عـــالقـــة بـــيـــن درجــــة 
ما  وبــيــن  األســــرة  داخـــل  الــضــبــط  وكيفية 
على  وليس  انحراف،  من  الطفل  به  يقوم 
نفسه  الطفل  ومــوقــف  بــل  فحسب،  ذلــك 
تجاه هذا الضبط ومدى استجابته له من 

عدمه.
األســرة  دور  نغفل  أن  يمكن  ال  كــذلــك 
فــي تــكــويــن االتــجــاهــات اإليــجــابــيــة، نحو 
يتعلم  فكما  الـــفـــراغ،  وقـــت  قــضــاء  كيفية 
األســرة  داخــل  االنــحــرافــي  السلوك  الطفل 
توجيه  من  السوي  السلوك  يتعلم  فكذلك 
األسرة نحو قضاء وقت الفراغ فيما ينفعه 
من عدمه، نتيجة تقليد الطفل لمن حوله 
فيما يــمــارســونــه مــن أنــشــطــة تــرويــحــيــة. 
فلقد وجــد (نـــاش) فــي دراســاتــه أن ٧٠٪ 

من ميول وهوايات أهالي مدينة نيويورك 
قد بدأت في المنزل، وأن ٧٠٪ من هذه 
الــهــوايــات أيــًضــا ظــهــرت قــبــل ســن الثانية 
عــشــرة، وهــذا مــا يؤكد دور األســـرة ليس 
المعايير  وإكسابه  الطفل  تربية  حسن  في 
فحسب،  المجتمع  مع  المتوافقة  السليمة 
بل تكوين اتجاهات إيجابية نحو استغالل 
وقت فراغه، مما يكون لديه إطاًرا وقائًيا 
من  استفادته  خــالل  من  االنــحــراف،  من 
وقت فراغه بما يحقق له النمو المتوازن، 
وبـــمـــا يــحــقــق إشــــبــــاع حـــاجـــاتـــه الــنــفــســيــة 

واالجتماعية.
ولــعــل مــن أبـــرز الــدراســات الــتــي أكــدت 
الدراسة  واالنحراف،  التفكك  بين  العالقة 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا الـــعـــالـــمـــان األمـــريـــكـــيـــان 
(شــيــلــدون والــيــنــور جــلــوك) عــام ١٩٣٥م، 

وتوصال إلى النتائج التالية:
أكثر  الــجــانــحــيــن  األطـــفـــال  أســـر  إن   -١

تبديالً لبيوتهم.
في  يعيشون  الجانحين  األطفال  إن   -٢
الصحية،  الناحية  من  مالءمة  أقل  بيوت 

وأكثر ازدحاًما بالسكان.
ال  الــجــانــحــيــن  األطـــفـــال  غــالــبــيــة  إن   -٣
يعيشون مع الوالدين، إما بسبب الطالق أو 

الهجر بين الوالدين.

من أقوال 
بحور الشعربحور الشعراإلمام الشافعي قراءة في األدب العربي

قال عمرو بن معد يكرب الزبيدي: الوافر
أُخـــــــــــــــــــــــــوُه،  ـــــــــــــــُه  ـــــــــــــــفـــــــــــــــاِرُق ُم أٍَخ  وكـــــــــــــــــــــــــُلّ 

ـــــــــــرقـــــــــــداِن ـــــــــــَف ال إّال  أبـــــــــــــيـــــــــــــَك،  ـــــــــعـــــــــمـــــــــُر  لَ  
فجعل إال بدالً من الواو؛ والمعنى: والفرقدان كذلك، وقال اهللا 
إال   » اللمم  إال  والفواحش  اإلثــم  كبائر  يجتنبون  الذين   » تعالى: 
كانت  فلوال   » تعالى:  وقال  واللمم،  والمعنى:  لها،  أصل  ال  ههنا 
قريٌة آمنت فنفعها إيمانها إال قوم يونس « والمعنى: وقوم يونس، 

وقال خفاف بن ندبة السلمي: الطويل
ــــي قــــــد أُِصــــــــيــــــــَب َصـــمـــيـــُمـــهـــا  ــــل ــــــــــُك َخــــي فــــــــــإْن تَ

ــــــيــــــّمــــــْمــــــُت مـــــالـِــــَكـــــا ــــــمــــــًدا عـــــلـــــى َعـــــيـــــنـــــي تَ  فــــــَع
ــــــُه:  ـــــــــــّرمـــــــــــُح يـــــــــأِطـــــــــُر َمــــــتــــــنَ أُقـــــــــــــــــوُل لـَــــــــــــــُه، وال

ــــــــا ــــــــَك  تــــــــــأّمــــــــــل ِخــــــــــفــــــــــاًفــــــــــا! إّنــــــــــنــــــــــي أنـــــــــــــا ذلِ
معناه: تأملني فأنا هو. وقال اهللا تعالى: « ألم. ذلك الكتاب « 
يعني هو هذا الكتاب، والعرب تخاطب الشاهد مخاطبة الغائب. 

قال امرؤ القيس بن حجر في موافقة اللفظ: مجزوء الكامل
َوتَبَّرَجْت لتَُروَعنا، ... َفَوجدُت نَفسي لم تَُرْع

وقال تعالى: « غير متبرجاٍت بزينٍة « والتبرج: هو أن تبدي 
المرأة زينتها، وقال امرؤ القيس بن حجر: الوافر

وماٍء آِسٍن بَرَكْت علَيِه، ... كأّن ُمناَخها ُملقى لجاِم
اآلسن: المتغير، قال تعالى: « فيها أنهاٌر من ماٍء غير آسن « 

أي غير متغير، وقال امرؤ القيس بن حجب: الطويل
ــــــي  ــــــن أّن الـــــــــــيـــــــــــوَم  ـــــــســـــــبـــــــاســـــــُة  بَ َزعـــــــــــمـــــــــــْت  أال 

أمـــثـــالـــي ـــــــّر  الـــــــِسّ ــــحــــســــن  ُي ال  وأْن  ــــــــرُت،  ــــــــبِ َك  
 » ســًرا  تواعدوهن  ال  ولكن   » تعالى:  اهللا  قــال  النكاح،  السر: 

وقال امرؤ القيس: الوافر
أرانـــــــــــــــــــــــا ُمــــــــــوِضــــــــــعــــــــــيــــــــــَن ألمـــــــــــــــــــِر َغــــــــــيــــــــــٍب، 

وبــــــــــالــــــــــّشــــــــــراِب بــــــــالــــــــّطــــــــعــــــــاِم  ــــــــــســــــــــَحــــــــــُر  ونُ  
وقال تعالى: « وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة « واإليضاع 

ضرب من السير. وقال امرؤ القيس: الطويل
ــــــــــّن، َكــــــأّنــــــَمــــــا  ــــــــــِه ــــــــــاِق ــــــــــَف ـــــــــاُهـــــــــّن مــــــــن أَْن َخـــــــــَف

ـــــــِب ُمـــــــَجـــــــلِّ َعـــــــشـــــــٍي  مـــــــن  ودٌق  ــــــــاُهــــــــّن  َخــــــــَف  
أكــاد  آتــيــٌة  الساعة  إن   » تعالى:  اهللا  قــال  أظهرهن،  خفاهن: 

أخفيها « أي أظهرها، وقال زهير بن أبي سلمى: البسيط
ـــــــنـــــــي أَســــــــــــــٍد،  لــــــئــــــن َحــــــــلَــــــــْلــــــــَت بــــــــَجــــــــٍو فــــــــي بَ

ـــــــــَدُك ـــــــــِن عـــــــمـــــــٍرو، وحـــــــالـــــــْت بـــيـــنـــنـــا َف  فــــــي دي
في دين عمرو: يعني في طاعة عمرو، وقال اهللا تعالى: « وال 

يدينون دين الحق « أي ال يطيعون. وقال زهير: البسيط
ــــــــبــــــــِت، تـَـــــنــــــِســــــُجــــــُه  ـــــــــٍل بـــــــــــأُصـــــــــــوِل الــــــــّن ُمـــــــــَكـــــــــلَّ

ـــــُك ـــــَضـــــاحـــــي مـــــــاِئـــــــِه ُحـــــبُ  ريـــــــــُح الــــــَجــــــنــــــوِب، لِ
ذات  والسماء   » تعالى:  اهللا  قــال  الــمــاء،  فــي  الطرائق  الحبك: 

الحبك « أي الطرائق. وقال زهير أيًضا: الطويل
َوِصـــــــــيـــــــــُدَهـــــــــا،  ــــــــــَســــــــــّد  ُي ال  َفـــــــــــــــــالٍة  بـــــــــــــــــأرِض 

 عــــــــلــــــــّي، وَمــــــــعــــــــروفــــــــي بـــــهـــــا غـــــــيـــــــُر ُمـــــنـــــَكـــــِر
والوصيد: الباب، قال اهللا جل وعال: « وكلبهم باسٌط ذراعيه 
بالوصيد « أي بالباب، وقال: « إنها عليهم مؤصدٌة « أي مغلقة. 

وقال زهير أيًضا: الطويل
رأى  وقـــــــــد  الــــــــِفــــــــجــــــــاِر،  يـــــــــوم  لـــــــي  وُيـــــــنـــــــِغـــــــُض 

َعـــــلـــــيـــــهـــــا، كــــــــــــاألســــــــــــوِد، َضـــــــــــــــواِري  خــــــــيــــــــوالً 
إليك  فسينغضون   » تــعــالــى:  اهللا  قـــال  رأســــه،  يــرفــع  يــنــغــض: 
النابغة  وقــال  باالستهزاء.  ويحركونها  يرفعونها  أي   » رؤوسهم 

للنعمان بن المنذر: البسيط
ـــــــــُه:  لَ الـــــَمـــــلـــــيـــــُك  قــــــــــــاَل  إذ  ـــــــاَن،  ـــــــَم ـــــــْي ســـــــلَ إّال 

ــــِد ــــــِة، فــــــاحــــــُدْدهــــــا عـــــن الــــَفــــنَ  ُقـــــــم فـــــي الــــــبــــــِرّي

الفند الكذب، قال اهللا تعالى « لوال أن تفندون « أي تكذبون. 
وقال النابغة أيًضا: البسيط

ـــــــــْرِد، ِمـــــئـــــَزَرهـــــا  ــــــــلـُـــــــوُث، بــــعــــد افـــــتـــــضـــــاِل الـــــــــبُ تَ
ـــــِة الــــهــــاري ـــــّرمـــــل ـــــا عــــلــــى مــــثــــِل ِدعــــــــــِص ال ـــــوثً  ل

الهاري: المتهدم من الرمل، قال اهللا تعالى: « على شفا جرٍف 
قيس:  بن  ميمون  واسمه  قيس،  أعشى  وقال  متهدم.  أي  هاٍر « 

المتقارب
ــــــــي،  ــــــــت ــــــــاَق ــــــــــــا ن ــــــــــــنً ــــــــــــوِه ــــــــهــــــــم َم ــــــــــــحــــــــــــرُت ل ن

َغـــــــــــِطـــــــــــْش ــــــــــــــٌمّ  ُمــــــــــــــدلــــــــــــــِه وعــــــــــــــاِمــــــــــــــُرنــــــــــــــا   
 » تعالى:  كقوله  مظلم،  وغطش  العيون،  هــدأت  وقــد  يعني: 

وأغطش ليلها « ، وقال األعشى: الخفيف:
ـــــــّز فــــــــي ُغـــــــــُصـــــــــِن الـــــــَمـــــــْج  ـــــــهـــــــتَ َفـــــــــــــــرُع نـَـــــــبــــــــٍع يَ

الــــــِمــــــَحــــــاِل َشـــــــــديِـــــــــُد  الـــــــــّنـــــــــدى،  ـــــــُر  غـــــــزي ِد،   
وقال   » المحال  شديد  وهــو   » تعالى:  كقوله  الــقــوة،  المحال: 

األعشى أيًضا: البسيط

قراءة في كتاب

فن الكتابة
إن الطريق إلى الكتابة على ثالث شعب: األولى 
على  ويطلع  المتقدمين  كتابة  الكاتب  يتصفح  أن 
أوضاعهم في استعمال األلفاظ والمعاني ثم يحذو 
والثانية  عــنــدي.  الطبقات  أدنـــى  وهـــذه  حــذوهــم 
لنفسه  يستجيده  بما  المتقدمين  كتابة  يمزج  أن 
في  أو  ألــفــاظ  تحسين  فــي  أمــا  حسنه  ـــادة  زي مــن 
وهي  الوسطى  الطبقة  هي  وهــذه  معاٍن  تحسين 
كتابة  يتصفح  ال  أن  والثالثة  قبلها.  التي  من  أعلى 
يصرف  بل  منها  شيء  على  يطلع  وال  المتقدمين 
همه إلى حفظ القرآن الكريم وعدة من دواوين 
فحول الشعراء ممن غلب على شعره اإلجادة في 
فيقوم  االقتباس  في  يأخذ  ثم  واأللــفــاظ.  المعاني 
ويــقــع ويــخــطــئ ويــصــيــب ويــضــل ويــهــتــدي حتى 
يستقيم على طريقة يفتتحها لنفسه. وأخلق بتلك 
ألحد  شركة  ال  غريبة  مبتدعة  تكون  أن  الطريق 

طريق  هي  الطريق  وهــذه  فيها.  المتقدمين  من 
إال  الكتابة  فن  في  إماًما  يعد  وصاحبها  االجتهاد 
رزقــه  مــن  إال  يستطيعها  وال  جــًدا  مستوعرة  أنها 
بهذه  أريــد  وال  رقــاًمــا.  وخــاطــًرا  هجاًما  لسانًا  اهللا 
بما  كتابته  في  مرتبًطا  الكاتب  يكون  أن  الطريق 
إنه  بحيث  والشعر  الكريم  القرآن  من  يستخرجه 
ال يستثني كتابًا إال من ذلك بل أريد أنه إذا حفظ 
القرآن وأكثر من حفظ األشعار ثم نقب عن ذلك 
تنقيب مطلع على معانيه مفتش عن دفائنه وقلبه 
الكتف  تــؤكــل  أيــن  مــن  حينئذ  عــرف  لبطن  ظــهــًرا 
بالمحفوظ  واستعان  نفسه  ذات  من  ينشئه  فيما 

على الغريزة الطبيعية.
بعد  فيه  النظر  ترداد  عن  عبارة  الكالم  تهذيب 
تغييره  يجب  ما  وتغيير  نثًرا  أو  كــان  نظًما  عمله 
وحذف ما ينبغي حذفه وإصالح ما يتعين إصالحه 

وتحرير ما يدق من معانيه وإطراح ما يتجافى عن 
شموس  لتشرق  ألفاظه  غليظ  من  الرقة  مضاجع 
على  األسماع  وترشف  بالغته  سماء  في  التهذيب 
الطرب رقيق سالفته. فإن الكالم إذا كان موصوًفا 
كانت  وإن  رتبته  علت  بالمنقح  منعوتًا  بالمهذب 
كان  لو  فيه:  قيل  كالم  وكل  مبتكرة.  غير  معانيه 
موضع هذه الكلمة غيرها ولو تقدم هذا المتأخر 
وتأخر هذا المتقدم. أو لو تمم هذا النقص بكذا أو 
تكمل هذا الوصف بكذا. أو لو حذفت هذه اللفظة 
أو لو اتضح هذا المقصد وسهل هذا المطلب لكان 
الكالم أحسن والمعنى أبين. كان ذلك الكالم غير 

منتظم في نوع التهذيب.
بالتنقيح  معروًفا  سلمى  أبــي  بــن  زهير  وكــان 
قيل:  بالحوليات.  تــعــرف  قصائد  ولــه  والتهذيب 
ويهذبها  أشهر  أربعة  في  القصيدة  ينظم  كان  إنه 

علماء  على  ويعرضها  أشهر  أربــعــة  فــي  وينقحها 
قبيلته أربــعــة أشــهــر. ولــهــذا كــان اإلمـــام عمر بن 
النقد  في  وتقدمه  العلم  في  جاللته  مع  الخطاب 
أحسن  وما  طبقته  من  الفحول  سائر  على  يقدمه 

ما أشار أبو تمام إلى التهذيب بقوله:
جى  ِب في الَدّ خذها ابنَة الفكِر المهَذّ

 والــــلــــيــــُل أســـــــــوُد رقـــــعـــــِة الـــجـــلـــبـــاب
الليل  لكون  بالدجى  الفكر  تهذيب  خــص  فإنه 
تهدأ فيه األصوات وتسكن الحركات فيكون الفكر 
لخلو  صقيلة  فيه  التهذيب  ومـــرآة  مجتمًعا  فيه 
الخاطر وصفاء القريحة السيما وسط الليل. قال 
أبو عبادة البحتري: كنت في حداثتي أروي الشعر 
وكنت أرجع فيه إلى طبع سليم ولم أكن وقفت له 
قصدت  حتى  اقتضاب  ووجــوه  مأخذ  تسهيل  على 
عليه.  تعريفه  في  واتكلت  إليه  وانقطعت  تمام  أبا 

فكان أول ما قال لي: يا أبا عبادة تخير األوقات 
وأنـــت قليل الــهــمــوم صفر مــن الــغــمــوم واعــلــم أن 
شيء  تأليف  اإلنسان  قصد  إذا  األوقــات  في  العادة 
أو حفظه أن يختار وقت السحر وذلك أن النفس 
من  وقسطها  الراحة  من  حظها  أخــذت  قد  تكون 
المجهول  واحـــذر  الــغــذاء.  ثقل  عليها  وخــف  الــنــوم 
مــن الــمــعــانــي وإيــــاك أن تشين شــعــرك بــاأللــفــاظ 
الوحشية وناسب بين األلفاظ والمعاني في تأليف 
الكالم وكن كأنك خياط تقدر الثياب على مقادير 
ال  نفسك  فـــأرح  الــضــجــر  عــارضــك  وإذا  األجـــســـام. 
بشهوة  إال  تنظم  وال  القلب  فــارغ  وأنــت  إال  تعمل 
فإن الشهوة نعم المعين على حسن النظم. وجملة 
الـــحـــال أن تــعــتــبــر شــعــرك بــمــا ســلــف مـــن أشــعــار 
الــمــاضــيــن فــمــا اســتــحــســن الــعــلــمــاء فــاقــصــده ومــا 

استقبحوه فاجتنبه.

آداب التعلم :
اصــــــبــــــر عـــــلـــــى مـــــــر الـــــجـــــفـــــا مـــــــن مـــعـــلـــم 

ــــه ــــفــــرات  فــــــــــإن رســــــــــــوب الـــــعـــــلـــــم فـــــــي ن
ــــم ســــاعــــة  ــــعــــل ــــت ومـــــــــن لـــــــم يـــــــــذق مـــــــر ال

حــــيــــاتــــه طــــــــــول  الـــــجـــــهـــــل  ذل  ــــــجــــــرع  ت  
ومـــــــــن فــــــاتــــــه الــــتــــعــــلــــيــــم وقـــــــــت شـــبـــابـــه

لــــــوفــــــاتــــــه أربــــــــــــًعــــــــــــا  عــــــلــــــيــــــه  فــــــكــــــبــــــر   
ـــتـــقـــى  وال بـــالـــعـــلـــم  واهللا  الــــفــــتــــى  وذات 

ـــــذاتـــــه ل اعــــــتــــــبــــــار  ال  ـــــا  يـــــكـــــون لــــــــم  إذا   
متى يكون السكوت من ذهب :

تــــجــــبــــه  فـــــــــــال  الــــــســــــفــــــيــــــه  نـــــــطـــــــق  إذا 
 فـــــخـــــيـــــر مـــــــــن إجـــــــابـــــــتـــــــه الـــــســـــكـــــوت

فــــــــــــــــــإن كـــــــلـــــــمـــــــتـــــــه فـــــــــــــّرجـــــــــــــت عـــــنـــــه 
ــــــمــــــوت ي كــــــــــــمــــــــــــًدا  ــــــه  ــــــت ــــــي خــــــل وإن   

إدراك الحكمة ونيل العلم :
عـــــمـــــره  مــــــــــن  الــــــحــــــكــــــمــــــة  يــــــــــــــــدرك  ال 

األهــــــــــــل ــــــحــــــة  مــــــصــــــل فــــــــــــي  يــــــــــكــــــــــدح   
فـــــتـــــى  إال  الـــــــــعـــــــــلـــــــــم  يــــــــــــنــــــــــــال  وال 

والــــــشــــــغــــــل األفــــــــــــكــــــــــــار  مــــــــــن  خـــــــــــــــــاٍل   
الــــــــــذي  الــــــحــــــكــــــيــــــم  لـــــــقـــــــمـــــــان  أن  لــــــــــو 

ــــــــركــــــــبــــــــان بــــالــــفــــضــــل  ســـــــــــــــارت بـــــــــه ال
ـــــــــــــي بـــــــــفـــــــــقـــــــــر وعــــــــــــــــيــــــــــــــــال لــــــمــــــا  ـــــــــــــل بُ

والـــــــبـــــــقـــــــل الــــــــتــــــــبــــــــن  بــــــــيــــــــن  فــــــــــــــــرق   
أبواب الملوك :

حـــــلـــــوا  حـــــيـــــثـــــمـــــا  بــــــــــــالء  الـــــــمـــــــلـــــــوك  إن 
ـــــكـــــن لــــــــك فــــــــي أبـــــــوابـــــــهـــــــم ظـــل  فــــــــال ي

غـــضـــبـــوا  إذا  قـــــــــوم  مـــــــن  تــــــؤمــــــل  مـــــــــــاذا 
مـــلـــوا أرضــــيــــتــــهــــم  وإن  عـــلـــيـــك  جــــــــــاروا   

فــــاســــتــــعــــن بـــــــاهللا عــــــن أبـــــوابـــــهـــــم كــــرًمــــا 
ذل أبـــــــوابـــــــهـــــــم  ـــــى  عـــــل الـــــــــوقـــــــــوف  إن   

المهلكات الثالث :
ثـــــــــــــــــــالث هــــــــــــــن مـــــــهـــــــلـــــــكـــــــة األنـــــــــــــــــــام 

ــــــــــى الـــــســـــقـــــام  وداعـــــــــيـــــــــة الـــــصـــــحـــــيـــــح إل
وطء  ودوام  ُمــــــــــــــدامــــــــــــــة  دوام 

ـــــى الـــــطـــــعـــــام  وإدخـــــــــــــــــال الــــــطــــــعــــــام عـــــل
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ــوم لي ــي ــِر الــغــيــب وال ــْه ــَظ غـــٌد بِ

المقبِل فــي  ــظــُنّ  ال يخيُب  ــم  وك

أرى ــى  حــت ــِل  ــاف ــغ ــال ب ـــُت  ـــس َ ول

أجــتــلــي وال  دنــــيــــاَي  ـــاَل  ـــم ج

ڈڈڈ

أهــاَب صــوتــاً  حلمي  فــي  سمعُت 

ــوم كــمــام الــشــبــاَب ــّن ــق ال ــتَّ ــا ف م

ـــردى ــــإَنّ الـــّنـــوم صــنــو ال ـــق ف أف

واشـــرب فــمــثــواَك فــراش الــتــراَب

الثالثاء ١٦ شعبان  ١٤٣٤ هـ - ٢٥ يونيو ٢٠١٣ م

أنتجت ٦ أفالم لمخرجات قطريات

«أصوات نسائية»خطوة نحو انطالقة للسينما القطرية«أصوات نسائية»خطوة نحو انطالقة للسينما القطرية

الدوحة - [: استطاعت ورشة»أصوات 
نــســائــيــة» الـــتـــي نــظــمــهــا مـــركـــز إبــــــداع الــفــتــاة 
بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية 
من إنتاج ٦ أفالم قصيرة تتراوح بين الروائي 
القصير والتسجيلي والرسوم المتحركة قامت 
الــكــامــيــرا  خــلــف  وقــفــن  فــتــيــات   ٦ بتحقيقها 
لــلــمــرة األولـــــى، واألفـــــالم هــي فــيــلــم «أحـــالم 
و»حياة»،  فيلم «رقابة»،  الصالحية»،  دائمة 

و»عادي جداً»، و»نساء أقوياء».
عبدالرحمن  المخرج  تحّدث  الورشة  وعن 
قائالً:  نسائية»  ورشــة «أصــوات  مدير  نجدي 
للفتيات  جّيدة  فرصة  كانت  الورشة  هذه  إن 
أفالم  لتحقيق  إليهن  الطريق  فتح  خالل  من 
الفـــتـــة، فــالــســيــنــمــا رغـــم أنــهــا صــنــاعــة إّال أن 
ـــأدوات بسيطة  الــخــوض فيها دائــًمــا مــا يــبــدأ ب
وأحالم كبيرة، وستظّل هذه األفالم جزًءا من 

الميراث الثقافي القطري.
وأضــاف: إن تصوير األفــالم بدأ منذ فترة 
وأحالم»  فيلم «رقابة  تصوير  أنهينا  وبالفعل 
الورشة  هــذه  مــن  النظري  الشق  انتهاء  عقب 
موضوع  حــول  دارت  والــتــي  مــحــاضــرة  بــآخــر 
اإلنتاج  مدير  ألقاها  والــتــي  اإلنــتــاج  أساسيات 
القطري علي غلوم، وتحّدث فيها حول كيفّية 
في  وذلــــك  ســيــنــمــائــي،  عــمــل  أي  إنــتــاج  إدارة 
المخرجات  منح  على  الــورشــة  حــرص  سياق 
مع  التعامل  أدوات  كــل  الــواعــدات  الــقــطــرّيــات 

صناعة األفالم ومن كل الجوانب.
ألكثر  استمرت  الورشة  أن  المعروف  ومن 
فتيات   ١٠ خاللها  خــاضــت  شــهــور  أربــعــة  مــن 

نظرياً  السينمائية  األفـــالم  تجربة  قــطــريــات 

أفالم   ٦ إنتاج  من  نهايتها  في  تمكّن  وعملياً 

قضايا  في  نظرهن  وجهات  عن  فيها  عبرن 

وتضمنت  الحياتية  تجاربهن  من  جــزءاً  كانت 

األفالم كل العناصر الفنية التي يجب توافرها 

فـــي عــمــل األفـــــالم الــســيــنــمــائــيــة ووضــــع كــافــة 

وبناء  الكاميرا  باستخدامات  المتعلقة  الحلول 

المشاهد وتركيب الصوت والتحرير والمونتاج 

وساهم في التدريب النظري عدد من الخبراء 

والفنانين والمبدعين واألستاذة الذين يعملون 

األســتــاذ  منهم  واإلعــــالم  األفـــالم  صناعة  فــي 

الوثائقية  الجزيرة  قناة  مدير  محفوظ  أحمد 

والــمــخــرج الــســيــنــمــائــي دكـــتـــور وجــــدي كــامــل 

والسيد  جاسم  العزيز  عبد  القطري  والفنان 

بــالــجــزيــرة  الــبــرامــج  إدارة  مــديــر  إيــــدن  بـــول 

جورج  جامعة  من  شــرف  أبــو  رقية  ودكــتــورة 

تــــاون واإلعــالمــيــة الــمــعــروفــة األســـتـــاذة أمــل 

الدوس  طالب  المعروف  والكاتب  الملك  عبد 

والمونتير أحمد عقب الباب والسيد علي غلوم 

على  وأشــرف  وغيرهم  الصباغ  عماد  والسيد 

عبد  السينمائي  الــمــخــرج  الــورشــة  هــذه  إدارة 

الــرحــمــن نــجــدي يــعــاونــه الــمــخــرج الــمــعــروف 

هذه  تشارك  وســوف  المحمدي  غلوم  حسين 

األفـــــالم فـــي مــهــرجــان أبــوظــبــي الــســيــنــمــائــي 

القادم  أكتوبر  شهر  في  سيقام  والذي  الدولي 

كما ستشارك في مهرجان قمرة الذي سيقام 

ينتظر  كــمــا   ٢٠١٤ مــــارس  فـــي  الـــدوحـــة  فـــي 

المهرجانات  مــن  الــعــديــد  فــي  قطر  تمثل  أن 

ومسابقات األفالم القصيرة.
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وخمسين  اثنتين  مــدى  على  معكم  استعرضت 
حــلــقــة مـــن حــكــايــة الــمــســرح فـــي قــطــر مـــن بــدايــة 
اإلرهاصات األولى لظهور المسرح في قطر مروًرا 
رسمية  أهلية  مسرحية  فرقة  أول  تأسيس  على 
بموافقة وزارة اإلعالم وتقديم األعمال المسرحية 
الثالث مسرحية (عانس) ومسرحية (سبع السبمبع) 
نملك  ال  أننا  وبما  الجحيم)  من  ومسرحية (خارج 
خشبة مسرح خاصة بنا في فرقة المسرح القطري 
فقد بدأنا في البحث عن مكان يصلح أن يكون مقًرا 
منطقة  في  المكان  هــذا  ووجــدنــا  مسرح.  وخشبة 
بسور  محاطة  أرض  عن  عبارة  مكان  وهــو  نجمة 
كانت فيما مضى مخزنًا ألحد التجار ومن ثم تمت 
سينما  عــرض  دار  لتكون  الــجــدران  بعض  إضــافــة 
صيفية وال بد لي بمناسبة الحديث عن دور عرض 
عن  السطور  بعض  لكم  أقدم  أن  قطر  في  السينما 
دور عرض السينما وكيف كانت. عرض األفالم بدأ 
كانت  حيث  األربعينيات،  منتصف  منذ  قطر  في 
األندية االجتماعية الثقافية تستأجر عامال لديه آلة 
عليها  ليعرض  مكان  إلى  مكان  من  ينقلها  عرض 
تالقي  وكــانــت  وهــنــديــة  وأمريكية  عربية  أفــالًمــا 
تطور  ثم  ومن  األفــالم  هذه  لمشاهدة  طيبًا  إقباًال 
الموضوع ليصبح ماكنًا خاصا لعرض األفالم وهي 
حجرة  إليها  يــضــاف  بــســور  محاطة  أرض  مــجــرد 
فــيــهــا نــوافــذ صــغــيــرة وجــــدار أبــيــض كــبــيــر ليكون 
بذلك شاشة عرض ويتم وضع ماكينة السينما في 
لينطلق  الصغيرة  النوافذ  ذات  الصغيرة  الحجرة 
منها خط النور على الجدار األبيض. وأصبح لهذه 

أفــالم  على  فيها  يتفرجون  ورواد  جمهور  الـــدور 
قــديــمــة فـــي أغــلــبــهــا. وانــتــشــرت هـــذه الـــــدور على 
تضم  نجمة،  منطقة  في  الدوحة،  مدينة  مستوى 
ثالث دور عرض وفريج الغانم دار عرض ومنطقة 
الحال  هــذا  واستمر  عــرض  دار  من  أكثر  مشيرب 
الــدولــة  أنــشــأت  عندما  السبعينيات  منتصف  حتى 
الخليج  سينما  وهــمــا  األفـــالم  لــعــرض  داريـــن  أول 
وسينما الدوحة وسينما أخرى في مدينة مسيعيد 
أنشئت سينما الخليج والدوحة بمناسبة دولة قطر 
العربية،  الخليج  لدول  القدم  لكرة  الرابعة  للدورة 
واليوم لدينا في قطر أكثر من ثالثين دار عرض 
للسينا على أحدث المواصفات العالمية. أرجع بكم 
لخشبة  المناسب  المكان  وجدنا  ١٩٧٣عندما  لعام 
مــســرح وهـــو مــســرح نــجــمــة، والــمــكــان مــلــك ألحــد 
التجار واستأجرناه منه وبهذه المناسبة ال بد من 
األنصاري  عبداهللا  محمد  األستاذ  الرجل  اسم  ذكر 
دفــع  فــقــد  نجمة  مــســرح  خشبة  إنــشــاء  فــي  ودوره 
ليتحول  المكان  هذا  يحتاجه  ما  إلتمام  جيبه  من 
وخشبة  وحجرات  وتكييف  سقف  من  مسرح  إلى 
متخصصة  مسرح  خشبة  أول  بذلك  ليكون  مسرح 
لألعمال المسرحية ومقًرا لفرقة المسرح القطري 
وفيها قدمنا مسرحية (من طول الغيبات) لمؤلفها 
خليفة السيد ومن إخراج د. سيد الريس لكن هناك 
حــكــايــة لــم تكتمل عــن الــمــســرحــيــة وعـــن األســتــاذ 

محمد عبداهللا األنصاري.
الــحــلــقــات الـــقـــادمـــة أكـــشـــف لــكــم الـــمـــزيـــد من 

التفاصيل

الثالثاء ١٦ شعبان  ١٤٣٤ هـ - ٢٥ يونيو ٢٠١٣ م

خالل حوار للبيرق .. طالب الدوس :خالل حوار للبيرق .. طالب الدوس :

البداية  فــي  أوضـــح  الـــدوس  طــالــب  الفنان 
أنه على الرغم من عشقه لإلخراج وللوقوف 
الكتابة  يعتبر  أنــه  إلــى  الــمــســرح  خشبة  على 
أولويته األولى، وأكد أنه خالل الفترة الحالية 
إلحدى  تلفزيوني  مسلسل  كتابة  على  يعكف 
المحطات الفضائية ليعود به مرة أخرى إلى 
عالم الدراما التليفزيونية بعد انقطاعه عنها 
الحقيقي  بيته  يعتبره  الــذي  المسرح  لصالح 
في  مشاركته  أن  وأكـــد  الــوقــت،  مــن  لفترة 
الــمــهــرجــان الــمــحــلــي األخـــيـــر كــكــاتــب لنص 
بجائزة  فــازت  والــتــي  «المسعور»  مسرحية 
أفضل نص مسرحي أحدثت له حالة التشبع 
الفني، وأشعرته بالرضا، وقال: ألن المسرح 
هو عشقي األول أحرص أن ال أبتعد عنه في 
النسخة المقبلة وأعكف حالًيا على كتابة نص 

جديد للمشاركة به العام القادم.

رافد مهم
من  جًدا  كبيًرا  حيًزا  يأخذ  المسرح  وألن 
يتحّدث  راح  الـــدوس  طالب  الفنان  اهتمام 
عــن رأيـــه فــي الــوضــع الــحــالــي عــلــى الساحة 
ـــدأ الــمــســرح الــقــطــري  الــمــســرحــيــة قـــائـــًال: ب
يــشــهــد حـــالـــة مـــن الــــحــــراك الـــتـــي كــــان قد 
افــتــقــدهــا خــــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة، وعــلــى 
من  يعاني  القطري  المسرح  أن  من  الرغم 
عــدم االســتــمــراريــة طـــوال الــعــام وال يواصل 
أنه  إال  المهرجانات،  خــالل  مــن  إال  نشاطه 
قبل  مــن  عليه  كــان  بما  الــمــقــارنــة  تــّمــت  إذا 
ربــمــا يــجــب علينا أن نــقــر بـــأن الــوضــع بــدأ 
يسير نــوًعــا مــا نحو األفــضــل، الفــتًــا إلــى أن 
مهًما  رافــًدا  مّثل  المحلي  المسرح  مهرجان 
لضخ عدد من العناصر المتميزة في جميع 
فنون المسرح، وعّبر عن أمنياته أن ال يتم 
وأن  والمحلي  الشباب  بمهرجاني  االكتفاء 
يكون هناك موسم مسرحي يجعل المسرح 

عامًرا بالجمهور طوال العام.

بنية تحتيه
وفــــي مـــحـــاولـــة لــلــوصــل لــحــلــول جــذريــه 
سرد  في  الــدوس  بــدأ  الفنون،  أبــو  لمشكالت 
انطالق  تعيق  أنها  رأى  التي  السلبيات  بعض 
الــمــســرح الــقــطــري إلـــى آفـــاق أوســــع، ويجب 
تــجــنــبــهــا فـــي إطـــــار الــســيــر إلحــــــداث نهضة 
مسرحية، حيث أكد أن الحوار عن المعوقات 
لن يخرج عن نطاق ندرة النصوص وأماكن 

العرض وقلة الفرق المسرحية، إلخ ...
وقال: أستطيع القول إن الحديث عن تلك 
المشاكل مستمر منذ زمن طويل ولم يتغير 
الوضع كثيًرا، وإن كان قد تحّسن قليالً خاصة 
بعد إقامة مهرجاني الشباب والمحلي، لكن 
دائًما  مرتبطة  تكون  المسرح  مشكالت  أهم 
والبنية  األولــــى،  اللبنة  ألنــهــا  الــعــرض  بـــدور 

الــعــروض  تكثيف  شــأنــهــا  مــن  الــتــي  التحتية 
مسرحية  نهضة  إحداث  وبالتالي  المسرحية 
فــيــمــا بــعــد، وأضـــــاف: لــألســف الــشــديــد على 
مؤخًرا  المسارح  من  عدد  دخول  من  الرغم 
إلى الخدمة إال أن المسرحيين لم يستفيدوا 

منها على الوجه األمثل حتى اآلن.

االبتعاث
ثم انتقل الدوس بالحديث عن أزمة أخرى 
القطري  المسرح  مستقبل  تــواجــه  أنــهــا  رأى 
وتطوره ومواكبته لمستحدثات العصر حيث 
في  المسرح  لدراسة  االبتعاث  توقف  أن  أكد 
الخارج يؤثر بالسلب على الحركة المسرحية 
تخّرج  شــاب  آخــر  أن  نعلم  أن  يكفي  وقــال: 
منذ  المسرحية  للفنون  العالي  المعهد  مــن 
مـــا يــزيــد عــلــى عــشــرة أعـــــوام، مــضــيــفــاً مما 

ال شــك فــيــه أن الـــدراســـة األكــاديــمــيــة تسهم 
تطوير  على  قــادر  واٍع  جيل  خلق  فــي  كثيًرا 
من  وجميع  الــمــســرحــي،  المشهد  وتــحــريــك 
الجيل  أو  المنتصف  جيل  من  المشهد  أثــروا 
األول تلقوا دراسة المسرح في معاهد مصر 
كما  جميًعا،  لدينا  معروفون  وهم  والكويت 
لفت إلى أن اختفاء التربية المسرحية شكلت 
كارثة على المسرح القطري حيث لم تستفد 
األجيال الجديدة من الرعاية الفنّية التي كان 
يتلقاها طــالب الــمــدارس آنـــذاك، مــؤكــًدا أنه 
عامل  المسرحية  التربية  إللغاء  يكون  ربما 
كبير في تدهور حال المسرح القطري حيث 
جــزًءا  كــان  بالمسرح  المدرسي  االهتمام  إن 
من اهتمام وزارة التربية والتعليم بالمواهب 
كوسيلة  التربوية  المناهج  بعض  ومسرحة 

تعليمية مبتكرة، وهو ما كان مؤسًسا لجيل 
متذوق للمسرح إن لم يكن فاعالً فيه.

إخالص
ـــكـــن فــــي غـــيـــاب الـــمـــســـرح الـــمـــدرســـي  ول
الفن  بهذا  الجديدة  األجــيــال  اهتمام  تــراجــع 
جانب  مــن  إلــيــه  للسعي  يحتاج  أصــبــح  الـــذي 
من ذهابه إليهم في مدارسهم  محبيه بدالً 
ويؤهلهم  فــيــه  االســتــمــرار  عــلــى  ليشجعهم 
وأضــاف:  الــمــاضــي،  فــي  كــان  مثلما  لتذوقه 
ويــعــمــلــون  اآلن  الـــســـاحـــة  فـــي  الـــمـــوجـــودون 
بــإخــالص مــن أجــل إعـــالء الــمــســرح القطري 
هم من أبناء المسرح المدرسي، وبعد إغالق 
الشبابية  المراكز  بــدأت  المسرحية  التربية 
تــقــوم بــــدور الــمــســرح الــمــدرســي مــن حيث 
من  الرغم  وعلى  الشابة  المواهب  احتضان 
أن الــظــروف قــد هيئت مـــرة أخـــرى لــهــواة 
المسرح في أن يمارسوا نشاطهم وال يتوقفوا 
ترك  المسرحية  التربية  إلــغــاء  أن  إال  عــنــه، 
فراًغا بكل تأكيد وأثر على المسرح القطري، 
من  يقّدم  ما  على  الحقيقي  التعويل  فأصبح 
الشباب من خالل المراكز الشبابية حتى يتم 
تعويض جزء غير مكتمل من ما تم افتقاده.

ليلة واحدة
وتــحــّدث الــدوس عن أزمــة أخــرى تواجه 
فناني المسرح القطري حيث يعاني الفنانون 
ليلة  لمدة  المسرحية  تجاربهم  عــرض  من 
واحدة أو ليلتين على أقصى تقدير وهو ما 
الجهد  جــّراء  من  باإلحباط  بعضهم  يصيب 
رؤيته،  الجمهور  ألغلب  يتسنى  وال  المبذول 
عروض  إنتاج  بعد  المفترض  من  كــان  وقــد 
مهرجاني المسرح الشبابي والمسرح المحلي 
األخيرين والتي تكّلفت الكثير على مستويي 
الفرصة  للفنانين  يعطى  أن  والمادة  الجهد 
خاصة  عروضهم،  بنجاح  ليستمتعوا  كاملة 
أن الليلة األولى في أي عرض مسرحي هي 

ما  أفضل  يقّدم  حتى  للممثل  بروفة  مجرد 
كما  للمسرحية،  التالية  العروض  في  عنده 
ثم  واحدة  لليلة  المسرحيات  تلك  عرض  أن 
أمر  هو  التالي  للعام  بأكمله  النشاط  توقف 
ُمحبط للمبدعين، ومن هنا تساءل الدوس: 
المسرحية  األقــل  على  تواصل  أن  يمنع  مــاذا 
على  أســبــوع  لمدة  عروضها  تقديم  الفائزة 
األقل بعد المهرجان؟ خاصة أن األمر بسيط 
ولن يتكلف كثيًرا، وأن تلك العروض قد تم 
بصورة  عليها  الصرف  وتــم  بالفعل  إنتاجها 
تحتاجه  ما  وكل  نهدرها،  أال  وعلينا  جيدة، 
أن يترك لها المسرح لفترة من الوقت حتى 
أكبر  إلى  الناجحة  التجارب  تلك  تقديم  يتم 
هذا  يكون  وربما  الجمهور،  من  ممكن  كم 
مرة  المسرح  إلــى  الجمهور  عــودة  فــي  سببًا 
أخرى والتعود على ارتياده، وبذلك تأتي تلك 
على  وأضـــاف:  فــّعــالــة،  بنتائج  المهرجانات 
رصدها  التي  المادّية  الجائزة  أن  من  الرغم 
الــمــهــرجــان كــحــافــز لــلــفــائــزيــن، لــهــا قيمة 
للعروض  االلــتــفــات  أن  إال  كــبــيــرة،  معنوية 
الفائزة ودعمها والمساعدة على استمراريتها 

أفضل لها من الجائزة.

االحتراف
مع  العمل  في  له  بالنسبة  األفضلية  وعــن 
مسرح الشباب أو الكبار لفت الدوس إلى أنه 
ألن  المسرحين  مع  العمل  في  فارًقا  يرى  ال 
كــانــت الفئة الــتــي يتعامل  الــفــن هــو الــفــن أيـــاً 
في  المشاركة  على  أحــرص  وأضــاف:  معها، 
من  عــن  النظر  بغض  الــراقــي  الفني  العمل 
مع  العمل  أن  أرى  وال  مــعــي،  يقدمه  الـــذي 
الفنان  من  يقلل  اليافعين  أو  الشباب  مسرح 
جــوار  إلـــى  الـــوقـــوف  عليه  إن  بــل  الــمــحــتــرف 
لتقف  الفرصة  منحها  أو  الجديدة  األجــيــال 
إلى جانبه في مسرح الكبار ألن تلك األجيال 

هي من ستحمل الراية فيما بعد.

عرض الليلة الواحدة يُصيب عرض الليلة الواحدة يُصيب 
المبدعين باإلحباط!المبدعين باإلحباط!

الحلقة  (53)

كتب - أشرف مصطفى:

ما  يجمع  أن  استطاع  شــامــل  فــنــان  هــو  الــعــدد  هــذا  ضيف 
يحجز  أن  مــن  تمكن  كــمــا  واإلخــــــراج،  التمثيل  فــنــون  بــيــن 
من  لــعــدد  بكتابته  التأليف  ســاحــة  فــي  مهًما  مكانًا  لنفسه 
وكذلك  والسينما،  التليفزيونية  للدراما  المتميزة  األعــمــال 
المسرح الذي اعتبره بيته الحقيقي، وكان آخر أعماله تأليف 
مسرحية «الــمــســعــور» الــتــي فـــازت بــجــائــزة أفــضــل عــرض 

قام  كما  األخــيــرة،  دورتـــه  فــي  المحلي  المسرح  بمهرجان 
ببطولة العرض ذاته، إنه الفنان «طالب الدوس» الذي التقت 
معه البيرق في حوار تضّمن عدًدا من المالحظات المهمة 
على  اللقاء  خالل  أجاب  حيث  القطري،  الفني  الحراك  على 
في  المسرح  ومستقبل  حاضر  حول  التساؤالت  من  العديد 
التي  السلبيات  وأهم  الفنّية،  تطلعاته  عن  تحّدث  كما  قطر، 
من  وغيرها  أوسع،  آفاق  إلى  القطري  المسرح  انطالق  تعيق 

األمور خالل هذا الحوار.

من مسرحية « المسعور »

ــــي ــــفــــن ـــــع ال ـــــشـــــب ـــــت ــــــــن ال ــــــــي حـــــــالـــــــة م ــــــــت ل ــــــــي «الـــــــمـــــــســـــــعـــــــور» أحــــــــدث ــــــة ف ــــــارك ــــــش ــــــم ال



ذكاء:
«يفتح االبن عدة كتب، يقرأ ويكتب بعض المالحظات، 
االمتعاض  عليه  يبدو  األب،  يدخل  المسائل،  بعض  ويحل 

الشديد.».
األب: لماذا تفرش الكتب أمامك كالباعة؟!.

االبن: أذاكر يا أبي، االمتحانات على األبواب كما تعلم.
أردت  إذا  غباء،  األبــواب  على  الوقوف  لكن  أعلم،  األب: 
شيئاً اركل الباب أو أقفز من النافذة، أهم شيء أن تقضي 

حاجتك.
االبن: لكن يا أبي أنت تريدني أن أحصل على درجات 

عالية!.
األب: الدرجات العالية ال تتطلب كل هذا الجهد، يمكن 

اختصار الجهد في «برشامة» صغيرة.
االبن: لكن هذا ممنوع يا أبي.

لتضبط  غبياً  تكون  أن  هو  الممنوع  ياولد،  اسمع  األب: 
متلبساً، إن استطعت التحايل على الواقع وفرض ما تريد، 

ستكون بذلك خارج دائر ة الممنوع.
االبن: لكن يا أبي البرشامة مجهود مهدد بالضياع، في 

حال العثور عليها.
صديقاً  اخــتــر  بــالــمــال،  المجهود  توفير  يمكنك  األب: 
ذوي  ومن  األذكياء  الغشاشين  من  يكون  بحيث  «مميزاً» 
وستصلك  النقود،  بعض  عليه  واعــرض  المتدني،  الدخل 
حينها  عليك  لــيــس  تــريــد،  الــتــي  بــالــمــواصــفــات  الــبــراشــيــم 
أماكن  لتعرف  االمتحان  قبل  واحــدة  مــّرة  قراءتها  ســوى 

اإلجابات.
االبن: هل حقاً ما أسمعه يا أبي؟!.

األب: بالطبع، كن ذكياً، وال تضيع شبابك في دروس لن 
قزح  قوس  كان  إذا  تعرف  أن  مثالً  يفيدك  بماذا  تفيدك، 
جعلها  يستطيع  اآلن  الكمبيوتر  ألـــوان؟  سبعة  مــن  يتكون 
أكثر. وستستفيد  للشركة  معي  تعال  تريد.  كما  أو  سبعين 
في  ركــز  فقط،  الشكل  حيث  من  نافعة  ستكون  الشهادة 

المضمون يا ولدي.
االبن: طالما اعتقدت ذلك، لكنني لم أستطع البوح به، 

شكراً يا أبي.
األب: عفواً يا ولدي، هيا اترك عنك هذه الكتب، وغّير 
من  استفدت  مهمين،  أعمال  رجال  معي  لتستقبل  ثيابك 
زيارتهم للبالد فدعوتهم للعشاء، ركز وستتعلم من دعوة 

عشاء كهذه ما لم تتعلمه في المدرسة، ولن تتعلمه أبداً.
االبن: حسناً يا أبي.

األب: وال تنسى إنهاء موضوع المذاكرة.
االبن: بعد تغيير ثيابي سأجري مكالمة مع أحد زمالء 
الفصل، من «المميزين» الذي يمتلكون المواصفات التي 

ذكرت.
األب: أحسنت، هذا ولدي الذي أفخر به. !.

«إظالم»

تحّول:
«بــيــت شــعــر» فــي جـــوف الــصــحــراء، يــبــدو مــن األرض 
وامرأة  الجوار،  في  ترعى  األغنام  قريباً،  نصب  أنه  حوله 
تقترب حاملة حزمة حطب وقربة ماء. يقبل ضيف من 
وتضع  المجلس،  تهيئة  في  فتسارع  الــمــرأة  تلمحه  بعيد، 
تدخله  بالترحاب،  الضيف  تستقبل  النار.  على  القهوة  دّلة 
لتسقي  وتذهب  ليرتاح،  وتتركه  قهوته  له  تضع  المجلس، 
وتطعم راحلته. تحضر له بعد ذلك ما تيسر من لبن وزبد 

وأرغفة خرجت تّواً من التنور، ليتناول طعامه.
وإذا أقبل المساء والضيف متواجد، تضع له فراشاً لينام، 
أو  شخصه،  عن  سؤاله  دون  أيام  ثالثة  ذلك  في  الحق  وله 
مباشرة  بــدوره  فيتولى  البيت،  رجــل  يعود  حتى  وجهته، 
وينقل  باالمتنان،  محمالً  الضيف  يغادر  وإكرامه.  الضيف 
وجميل  ضيافتها،  وكرم  المرأة  تلك  شهامة  رحلته  خالل 

صنيعها مع الضيف، وتوصف بأنها «أخت رجال».
أعدنا  لــو  لكن  السلف،  أخــالق  مــكــارم  مــن  واحـــدة  تلك 
نفس المشهد في الزمن الحاضر، وقامت المرأة باستقبال 
الفعل  رد  هو  ما  الــدار،  رب  عــودة  لحين  وإكرامه  الضيف 
مــن الــــزوج؟. ومــن الــجــيــران؟ ومــن الضيف؟ هــل سيتغنى 
بكرم أهل ذلك البيت؟ وهل سيكون صنيع المرأة محموداً 

كما كان في السابق؟ وهل ستوصف بأنها «أخت رجال»؟.
هل يمكن للقيم أن تتحول للنقيض؟ وهل يمكن وصف 
كرم «حاتم» لو تكرر اليوم بالغباء؟ أو يمكن وصف وفاء 
السموأل اليوم بالبالهة؟ هل العيب في القيمة ذاتها؟ أم أن 

الزمن معيب؟ أم أن العيب، كل العيب يكمن فينا نحن؟!.

فخر:
ترشقه الغصة كالسهم،

تتأرجح في عينيه الذكرى،
تحتقن اآلهة في العقل الواهن،

فيسيل الدم،
على جبين متصدع،

لغريب ينشد للماضي،
يغني عن أيام الفخر الذاهب،

يرقص فوق األمجاد،
قمم متفرقة من كتب التاريخ!

يتمادى في الوهم،
يضيع بين دهاليز الماضي،

حتى يرفضه المستقبل،
ويتهشم وجه الحلم.!.

ومضة:
عشقي لن يتوقف،

يتواصل صبح مساء.
خفق القلب يناجي،
روح الحب النابض.
في عينيك يتجلى،

ومنك يفوح الربيع والحناء.
أنت العطر والمطر،

قبس في ليل دامس،
شذى طيفك كزهور البيداء.

بــإدارة  الفني  القسم  ينظم  الــدوحــة [: 
األنشطة والفعاليات الشبابية في وزارة الثقافة 
بمركز  آرت»  «الفيديو  ورشــة  الــيــوم  والــفــنــون 
المصري  الفنان  فيها  ويحاضر  الفني  اإلبـــداع 
ذيــاب  آل  غانم  السيد  وقــال  خــطــاب،  إبــراهــيــم 
التي  الــورشــة  إن  بــــاإلدارة  الفني  القسم  رئــيــس 
ــــام تــركــز عــلــى تــدريــب  ســتــســتــمــر لــمــدة ١٠ أي
ــتــاج أفــــالم «فــيــديــو  الــمــشــاركــيــن عــلــى كيفية إن
الــتــقــنــيــات  عـــلـــى  ـــتـــدريـــب  ال خـــــالل  مــــن  آرت» 
الــمــخــتــلــفــة مــنــهــا عــلــى ســبــيــل الــمــثــال تحريك 
الصورة والروتو سكوب والفيديو جيم والرسوم 
سيشارك  التي  الورشة  أن  وأضــاف  المتحركة. 

التدريب  خاللها  سيتم  قــطــريــاً  شــابــاً   ١٥ فيها 
الصورة  مونتاج  برامج  مع  التعامل  كيفية  على 
أن الــهــدف الــرئــيــســي منها  والـــصـــوت.. مـــؤكـــداً 
لتدعيم  تقليدية  غير  بطرق  المشاركين  تزويد 
المشاركين  باكتساب  واالهتمام  االبتكار  عملية 
بــمــهــارات التعامل مــع بــرامــج مــونــتــاج الــصــورة 
إلى  والــصــوت. وقـــال إن الــورشــة تــهــدف أيــضــاً 
الفنانين  وأهــم  آرت  الفيديو  فن  على  التعرف 
اإلدراك  وتنمية  المجال  هــذا  فــي  المعاصرين 
الحسي والبصري وإيجاد مداخل جديدة للتعبير 
عن الخيال من خالل توظيف التقنيات الحديثة 

في مجاالت الفنون البصرية المعاصرة.

انطالق ورشة «الفيديو آرت».. اليوم

الثالثاء ١٦ شعبان  ١٤٣٤ هـ - ٢٥ يونيو ٢٠١٣ م

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 

ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  ابداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

@qatarlion

يعالجها: سعود علي

الفعاليات الثقافية تتواصل

والمثقف المحلي يتفرج!!
والمثقف المحلي يتفرج!!

اففيةقاففية

قصيدة

محمد السادة

ـــــــــى.. ــــــــغــــــــُصــــــــوِن َغـــــــــّن ــــــى ل أَيـــــــــــــــا ِطـــــــــيـــــــــٍر عــــــل
ـــــه.. ـــــن ـــــي ــــــضــــــنِــــــي ونِ َحـــــــــِزيـــــــــِن الـــــــــّصـــــــــوْت َهــــــَيّ

ــــــا.. حــــــّن الـــــــــــــــــّروض  َورِد  َمـــــــشـــــــكـــــــاْه  عـــــلـــــى 
ــــــــــْض بـــــالـــــحـــــشـــــا جـــــــــــــــــروٍح دفــــــيــــــنــــــه.. ــــــــــّق ون

ــــــــى.. ــــــــمــــــــن ــــــــــــســــــــــــَرْح وّت لَــــــــــــــه األَفــــــــــــــــكــــــــــــــــاْر ت
ــــــيــــــنــــــه.. وقـــــــــلـــــــــٍب مـــــــــا َهــــــــــَجــــــــــْع زايـــــــــــــــــْد َحــــــنِ

أَيـــــــــــــــا واقــــــــــــــــــْف عــــــلــــــى رســــــــــــــــــوٍم ِعـــــــفـــــــّنـــــــا..
هــــــــــــر َمـــــــــــــــــــّرْت ســــنــــيــــنــــه.. ــــــــــــَدّ َخــــــــــــــــالوي وال

ـــــــــْن َعـــــــــمـــــــــاْر وِكـــــــــــــــْن َجــــــــّنــــــــة.. َخـــــــــلَـــــــــْن كـــــــــانَ
وصــــــــــــــــــاَرْت ِعــــــقــــــب َفـــــرَحـــــتـــــهـــــا َحــــــزيــــــنــــــة..

ــــــــــة.. ــــــْم فـــــي الـــــــُجـــــــوْف َرّن ــــــُه ِســــَكــــنــــهــــا ِمـــــــن لِ
ـــــه.. ـــــن ـــــي ـــــنِ ــــــــــوْم وَصــــــــّيــــــــرهــــــــا َع ــــــــــبُ ــــــفــــــاهــــــا ال لِ

لَـــــــــــّنـــــــــــه.. ـــــــــــــّم  ـــــــــــــَه ال زار  داْر  يـــــــــــا  أال 
طـــــــــــــــــوى لِـــــــــــــــفـــــــــــــــراق أيـــــــــــــــــــــــــاٍم ثـــــــمـــــــيـــــــنـــــــة..

ـــــــه.. ــــــــفــــــــرقــــــــا بـــــــفـــــــّن ــــــــــــــــــــي ال ــــــــــْن داِع تِــــــــــفــــــــــنَّ
ـــــة.. ـــــن ـــــي ــــــــــَطــــــــــْع وصــــــــــــــٍل مـــــــــع حـــــــــبـــــــــاٍل مـــــتِ ِق

وخـــــــّلـــــــى الــــــــّدمــــــــع فـــــــي الـــــــوجـــــــنـــــــاِت ِكـــــــّنـــــــه..
ــــــيــــــنــــــة.. ـــــــــــــــــذري َهــــــتِ حــــــيــــــا ِمـــــــــــن غــــــيــــــمــــــٍة تَ

ـــــــا.. ـــــــهـــــــّن تِ مـــــــــا  زاده  الــــــــِجــــــــســــــــِم  وعـــــــــــــــاف 
ـــــة.. ـــــيـــــنِ ــــــه صــــــــــــــارْت مـــــبِ ــــــــْل وعــــــظــــــاِمــــــتِ ــــــــَح نَ

ــــــــة.. ـــــــــــــرى األحـــــــــــــــــــــزاِن ِســــــــّن ـــــــــــــا َقــــــلــــــبِــــــي تَ أَي
ـــــة.. ـــــن ـــــي ــــــــســــــــيــــــــوٍف ســـــنِ ــــــــــّل بِ ــــــــــِك ــــــصــــــيــــــب ال تِ

ـــــــــــه.. ـــــــــــــــــــــاِم تِــــــــــــرِجــــــــــــْع مـــــــــا ِطـــــــــــوّن َفــــــــــــال األي
ِحـــــيـــــنـــــه.. ِحـــــــيـــــــن  ـــــــــــــــدِري  ي ــــــــــســــــــــاِن  اإلن وال 

ـــــــــْر تِــــــــــرتــــــــــاِح مـــــــّنـــــــه.. ـــــــــبُ َفــــــــــال ِمــــــــثــــــــِل الـــــــــَصّ
ــــــــِكــــــــيــــــــنــــــــة.. ــــــــيــــــــك الــــــــِسّ وثِـــــــــــــــــق بـــــــــــــاهللا تــــــــاتِ

ـــــــه.. ـــــــيـــــــه بـــــــمـــــــّن ـــــــّف وَســــــــــــــــــــّو الــــــــخــــــــيــــــــرال تـــــــّق
الــــّضــــغــــيــــنــــة.. تَـــــــطـــــــِوي  ْوال  وصـــــــــــوْم  وَصـــــــــــّل 

ــــــه.. وِصــــــــــــل جــــــــــــــارْك وُكــــــــــــــّف الــــــّضــــــيــــــم عــــــّن
ــــــشــــــيــــــنــــــه.. تِ ْو  َخـــــــــفـــــــــايـــــــــاه  ـــــــــْع  ـــــــــتـــــــــبَ تِ وال 

ـــــــــه.. ـــــــــِكـــــــــّن تِ أَو  بِــــــــــــمــــــــــــاٍل  ـــــــــبـــــــــَخـــــــــْل  تِ وال 
ــــــة.. ــــــن ــــــِزي ـــــــــن أمــــــــــــــــواٍل َخ فـــــــَكـــــــْم راِحــــــــــــــــْل َع

ــــــــــه.. ــــــــــّن وَقــــــــــــــــــــــــــّدْر شـــــــيـــــــبـــــــٍة وصــــــــغــــــــيــــــــْر ِح
وَخـــــــــــــّلـــــــــــــْك َســــــــمــــــــح بـــــــــــاخـــــــــــالٍق رزيــــــــــنــــــــــة..

تِـــــــــــــــَدّنـــــــــــــــه.. ال  ـــــــــــه  َخـــــــــــّل خــــــــــــــــــّالك  ومـــــــــــــــن 
ـــــــّريـــــــح شــــيــــنــــة.. ــــــِل ال ــــــث ـــــــْض لـِـــــنــــــُفــــــوس ِم ـــــــَع بَ

كــــــمــــــا َجـــــــــمـــــــــٍر َشــــــــــــــــــــراْر يــــــِجــــــيــــــك ِمـــــــــّنـــــــــه..
ــــــِهــــــيــــــنــــــه.. تِ ال  ــــــــــّزه  فــــــــــِع ْك  َعــــــــــــــــــــــَزّ ــــــــــــــن  وِم

ـــــــوْض وتــــــــأّنــــــــى.. ـــــــخـــــــُف وَخــــــــــــــّل الــــــــّصــــــــوت َم
ـــــــيـــــــنـــــــه.. ـــــــبِ واســـــــتِ ـــــــحـــــــكـــــــٍم  بِ ــــــــعــــــــَجــــــــْل  تِ وال 

َعـــــــــّنـــــــــه.. ُدوم  بـــــــــاِعـــــــــد  الــــــــِكــــــــبــــــــِر  وَخـــــــــــــــــْل 
ـــــــــنـــــــــِذِكـــــــــْر ذكـــــــــــــرى َخـــــنِـــــيـــــنـــــة.. تــــــــــواّضــــــــــْع تِ

ِســــــــّنــــــــة.. قـــــــــــــاْل  ــــــــــن  ِم ـــــى  عـــــل اهللا  وصــــــــّلــــــــى 
ــــيــــنــــه.. ــــــبــــــُحــــــور ومـــــــــا ســـــــــــــــاَرْت ســــِف َعـــــــــــــَدد لِ

أيا طيٍر

قطر الفلهارمونية 
تختتم موسمها الفني .. 

السبت
تــقــدم   :  ] الدوحة- 
الفلهارمونية  قطر  أروكسترا 
يوم السبت القادم على مسرح 
بــقــيــادة  بـــكـــتـــارا  األوبـــــــرا  دار 
غافيجان  جيمس  المايسترو 
السادسة  بيتهوفن  سيمفونية 

(الرعوية) والثامنة.
الحفل  هــذا  يشكل  وســوف 
 ٢٠١٢-٢٠١٣ مـــوســـم  خـــتـــام 
عـــرضـــاً   ٣٦ مـــــن  ـــكـــون  ـــمـــت ال
أوركــــســــتــــرالــــيــــاً، يــــذكــــر أن 
موسيقي  مؤلف  «بيتهوفن» 
م   ١٧٧٠ عـــــام  ولـــــد  ألـــمـــانـــي 
من  يعتبر  بــــون.  مــديــنــة  فــي 
في  الموسيقى  عباقرة  أبــرز 
أعماالً  وأبــدع  العصور،  جميع 
الفضل  له   . خالدة  موسيقية 
األعظم في تطوير الموسيقى 
عمل  أول  قــدم  الكالسيكية. 

موسيقي وعمره ٨ سنوات .
تشمل مؤلفاته لألوركسترا 
ــع ســيــمــفــونــيــات وخــمــس  تــســـ
على  مــوســيــقــيــة  مــقــطــوعــات 
الــــبــــيــــانــــو ومــــقــــطــــوعــــة عــلــى 
ـــكـــمـــان. كـــمـــا أّلــــــف الــعــديــد  ال
الموسيقية  المقطوعات  مــن 

كمقدمات لألوبرا .

تواصل فعاليات 
معرض «جبل 

الفيروز»

عرض «تورا بورا» بمتحف الفن اإلسالمي

الدوحة - [ : تتواصل 
فعاليات  قطر  متاحف  بهيئة 
مـــعـــرض «الـــفـــن األفـــغـــانـــي» 
والــــذي يــشــهــد إقـــبـــاالً كــبــيــراً، 
وقــــد أعــلــنــت مــتــاحــف قطر 
الجماهير  دخــول  أن  مــؤخــراً 
حـــتـــى خــــتــــام الـــمـــعـــرض ٢٠ 
مجاناً.  سيكون  المقبل  يوليو 
األفغاني»  «الــفــن  واستقطب 
الـــعـــديـــد مـــن الــجــمــهــور على 
أقبلوا  الــذيــن  أشــهــر،   ٥ مـــدار 
على  لــالطــالع  المعرض  على 
أعــمــاالً  تــضــم  الــتــي  مقتنياته 
ـــتـــاجـــهـــا طـــالب  ـــــــدع فـــــي إن أب
الفيروز  جبل  معهد  وأساتذة 
لــلــفــنــون والــعــمــارة األفــغــانــيــة 
في مدينة كابول بأفغانستان، 
إلهامهم  استقوا  أعمال  وهي 
ــــــع مــقــتــنــيــات  فــيــهــا مـــن روائ
مـــتـــحـــف الـــــفـــــن اإلســـــالمـــــي 
ـــــهـــــدف هــــذا  ـــــدوحـــــة. وي ـــــال ب
الفنون  حفظ  إلــى  الــمــعــرض 
الــتــقــلــيــديــة الــخــاصــة بــالــعــالــم 
اإلســـالمـــي، ســــواء تــعــلــق ذلــك 
بالتصميم أو األفكار أو المواد 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــــي مــعــرض 

«جبل الفيروز».

الــدوحــة - [: 
ــــــعــــــرض مــــؤســــســــة  ت
ــــألفــــالم  الـــــــدوحـــــــة ل
المقبل  يــولــيــو  شــهــر 
الـــفـــيـــلـــم الـــكـــويـــتـــي 
«تـــورا بـــورا» ضمن 
ســلــســلــة «حــكــايــات 
ــيــجــيــة» وهـــي  خــل
ســلــســلــة عــــروض 
مؤسسة  تــقــّدمــهــا 
الــدوحــة لــألفــالم 
إلبــــراز األصـــوات 
من  السينمائية 
الخليج.  منطقة 

حــيــث تـــعـــرض األفــــــالم فـــي مــتــحــف الــفــن 
اإلســالمــي كــل ثــالثــة أشــهــر وتــضــّم جلسات 
حوارية مع صانعي األفالم إللقاء نظرة أعمق 
عــلــى عملهم وعــمــلــيــة اإلنـــتـــاج الــتــي رافــقــت 
الفيلم. وقد فاز الفيلم بـ ٣ جوائز من أصل 
مجلس  لــدول  السينمائي  المهرجان  فــي   ٤

الـــتـــعـــاون 
الــخــلــيــجــي الـــمـــاضـــي، وفـــاز 

الفيلم بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، كما 
حصل الفنان الكويتي سعد الفرج على جائزة 
أفضل ممثل لنفس الفيلم، كما حصل أيًضا 

على جائزة الموسيقى التصويرية.

 :]
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الــفــن مــتــحــف فـــي الـــتـــعـــاوناألفــــــالم
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