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ال صراع بين األجيال والبقاء لألفضل
أكدوا أن المسرح يعاني من قلة اإلنتاج
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ف فف ف

كتب - أشرف مصطفى
لكل زمن ثقافته وفنونه التي 
الــظــروف  خـــالل  ومـــن  ينتجها، 
الـــمـــحـــيـــطـــة بـــالـــفـــنـــان تــتــشــكــل 
تــتــغــيــر  أن  فــيــمــكــن  إبــــداعــــاتــــه 
األوضــاع  وتتبدل  تماماً  الصورة 
تنتقل  حــيــث  آلخــــر  عــصــر  مـــن 
حلقة  وفي  األجيال.  عبر  الراية 
فناني  مــن  باثنين  نلتقي  الــيــوم 
المسرح في قطر تميزا بشمولية 
وأعمال  أدوار  من  قدماه  فيما 
لــلــمــســرح الــقــطــري بـــل وتــمــيــزا 
بــحــرصــهــمــا عــلــى خـــوض غــمــار 
عديدة  مــرات  المسرحي  اإلنتاج 
فــــي مـــحـــاولـــة إلثـــــــراء الــحــركــة 
جيل  مــن  أحــدهــمــا  المسرحية، 
الــفــنــانــيــن األوائــــــل، واآلخــــر من 
جــــيــــل الـــــوســـــط الـــــــــذي عـــاصـــر 
الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــتـــغـــيـــرات عــلــى 
شــكــل الــمــســرح الــقــطــري خاصة 
عندما  التسعينيات  منتصف  في 
تـــم دمـــج الـــفـــرق الــمــســرحــيــة .. 
وسالم  فايز  فالح  الفنانان  إنهما 
من  لنا  تحدثا  اللذان  المنصوري 
منهما  كـــل  نــظــر  وجـــهـــة  خــــالل 
ورؤيــتــهــمــا لــألجــيــال األخـــــرى، 
ــــــة بـــالـــبـــيـــرق  ــــــزاوي فـــــي هــــــذه ال
والــتــي تــنــاقــش آثــــار الــمــتــغــيــرات 
الــمــتــالحــقــة عــلــى اإلبـــــــداع لــدى 

األجيال المتتابعة.
الثقافي  الــواقــع  تــرى  كيف  ڈ 

في الفترة الراهنة؟

- فــي الــبــدايــة أوضــــح الــفــنــان 
فالح فايز أن المشكلة التي يعاني 
منها المسرح في الفترة الراهنة 
هي قلة األعمال الفنية واقتصار 
األمــــــر فـــقـــط عـــلـــى مــهــرجــانــي 
الــمــســرح الــمــحــلــي والــشــبــابــي أو 
مــواســم األعـــيـــاد وهـــو مــا يشكل 
المسرحية  الحركة  على  خــطــراً 
الــقــطــريــة الــتــي تــحــتــاج لــمــوســم 
الجمهور  يــعــيــد  ثــابــت  مــســرحــي 
مرة أخرى للمسرح، وقال على 
الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة مــهــرجــان 
الواضح  والجهد  المحلي  المسرح 
خلق  عــلــى  الــثــقــافــة  وزارة  مـــن 
هذا  خــالل  من  مسرحي  حــراك 
الفرق  أن  إال  الناجح  المهرجان 
عمالً  تنتج  أصبحت  المسرحية 
فقط خــالل الــعــام حيث  واحــــداً 
خــالل  مـــن  إال  دعـــمـــاً  تــتــلــقــى  ال 
مــهــرجــان الـــدوحـــة الــمــســرحــي 
يعانون  الفنانين  جــعــل  مــا  وهـــو 
قلة  مــع  خاصة  العمل،  قلة  مــن 
كانت  التي  التليفزيونية  األعمال 
في الماضي تساعد الفنانين على 
االنتشار والوصول إلى النجومية، 
وأكــــد أن الــفــنــانــيــن فـــي الــفــتــرة 
وعود  تحقيق  ينتظرون  الراهنة 
الفرق  عــدد  بــزيــادة  المسؤولين 
وزيـــــــادة الـــدعـــم الـــمـــقـــدم إلــيــهــا 
وإنــشــاء خــشــبــات مــســرح خاصة 
ـــفـــرق حــتــى يــســتــطــيــعــوا  بــتــلــك ال
على  المسرحية  األعمال  تقديم 

مدار العام.
سالم  الفنان  أوضــح  وبـــدوره 
المنصور أحد المنتمين إلى جيل 
الــوســط أن الــفــتــرة الــراهــنــة 
للفرق  أكــبــر  بــدعــم  تتميز 
الـــمـــســـرحـــيـــة وشــــركــــات 
العروض  لتقديم  اإلنــتــاج 
مـــــــن خـــــــــالل مــــهــــرجــــان 
الدوحة المسرحي، وأضاف 
نشاًطا  الــراهــن  الوقت  يشهد 
بعد  المسرحية  للحركة  جيًدا 
أن أصــبــحــت تــدعــمــنــا الــــوزارة 
بــيــنــمــا فـــي الــتــســعــيــنــيــات حيث 
لكن  أنفسنا،  على  نعتمد  كنا 
تكمن  الــمــشــكــلــة 
فـــــــــــــــــــــــــــي 

اإلنــــتــــاج الــــخــــاص الــــــذي تـــراجـــع 
القطاع  مسرح  أن  مؤكداً  كثيراً، 
الخاص قد شهد تقلًصا ملحوًظا 
بعد أن ظهرت أمامه العديد من 
الــعــوائــق الــتــي لــم تــكــن مــوجــودة 
مـــــن قـــبـــل وأبــــــرزهــــــا الــتــكــلــفــة 
الــمــرتــقــعــة لــإلعــالنــات وارتـــفـــاع 
إيــجــار الــمــســارح، وأضــــاف عند 
التسعينيات  فــتــرة  فــي  بــدايــاتــي 
وإيجار  مجانية  اإلعالنات  كانت 
الـــمـــســـارح بــمــبــالــغ رمـــزيـــة وهــو 
أن  الفترة  تلك  خــالل  ساعد  مــا 
يــلــعــب مــســرح الــقــطــاع الــخــاص 
الثقافية  الساحة  في  هاماً  دوراً 
والفنية ويشكل وجدان الجمهور 
إلــــى جـــانـــب الـــفـــرق الــمــســرحــيــة 
لفرقتين  تقلصها  قبل  األربــعــة 
قبل  المسرحية  التربية  ومسرح 
أمامنا  يعد  فلم  اآلن  أما  إلغائه، 
ال  الــذي  الوطني  قطر  مسرح  إال 
لــعــرض  إلــيــه  الـــوصـــول  نستطيع 
بإنتاج  قام  إذا  أنه  وأكد  أعمالنا، 
عـــمـــل مـــســـرحـــي لـــألطـــفـــال لــن 
ريــال  ألــف   ٤٠٠ مــن  أقــل  يكلفه 
أي  يـــحـــقـــق  أن  يــســتــطــيــع  ولـــــن 
كانت  حين  في  لشركته  مكسب 
تكلفة  الــســابــق  فـــي  الــمــســرحــيــة 
ويستطيع  ريــال  ألــف   ٢٠٠ فقط 
أن يحقق مكاسب تحفزه إلنتاج 

األفضل والمزيد.
ڈ هل تشعر بوجود نوع من 

الصراع بين األجيال؟
- بـــيـــن الـــفـــنـــان فــــالــــح فــايــز 
من  نوع  بأي  أشعر  ال   : موضًحا 
أن  يجب  فالفن  األجــيــال  صــراع 
ما  وهو  األجيال  كل  على  يعتمد 
في  عملياً  وأطبقه  جيداً  أدركــه 
كل مسرحياتي حيث أعتمد على 
الــورثــة  بصفتهم  الــشــبــاب  جــيــل 
في  الفنية  للحركة  الــشــرعــيــون 
الــمــســتــقــبــل، فـــأحـــرص عــلــى أن 
يــقــفــوا جــنــبــاً إلـــى جــنــب مــع كبار 
خاللهم  مــن  ليكتسبوا  الفنانين 
الخبرة ويمتلكوا حرفية الخشبة 
عن  تستغني  أن  يــمــكــن  ال  الــتــي 
جـــيـــل لـــحـــســـاب آخــــــر، فــالــعــمــل 
يجب  تماماً  كالحياة  المسرحي 
جانب  إلى  الصغير  فيه  يحيا  أن 

الكبير.
ـــفـــق الـــمـــنـــصـــوري مــع  وقـــــد ات
المسرح  أن  أكد  حيث  فايز  رأي 
هــــذا  يـــشـــهـــد  أن  يـــمـــكـــن  ال 
الصراع ألنه يحتاج إلى كل 
األجــيــال، ولفت إلــى أن 
الــفــنــان الــجــيــد يثبت 
وجــــــــــــوده بــغــض 
أي  إلــى  النظر 
األجــــــــيــــــــال 
يــنــتــمــي، 
مـــؤكـــداً 
ن  أ
الــفــنــان 
األكــثــر 
هبة  مو
من  هـــو 

أيــاً  األضـــواء  يخطف  أن  يستطيع 
يتميز  أن  وأشترط  عمره،  كــان 
التواضع  مــن  جيد  بــقــدر  الــفــنــان 
قـــدًرا  يــحــقــق  أن  يستطيع  حــتــى 
جــــيــــًدا مــــن الـــتـــفـــوق مــــؤكــــداً أن 
الفشل  بــوابــات  أول  هــو  الــغــرور 
الــوســط  أو  الــشــبــاب  لجيل  ســـواء 
وقــــال  ـــــــــرواد،  ال جـــيـــل  حـــتـــى  أو 
هو  آخر  عن  فنانًا  يميز  ما  ربما 
اإلطالع ومحاولة تحديث الفنان 
على  لمعلوماته وثقافته، مشدداً 
بقدر  الــفــنــان  يتحلى  أن  أهمية 
أن  إلــى  ولفت  الثقافة  مــن  جيد 
األكثر  يكون  ربما  الشباب  جيل 
فـــي حــبــه لـــإلطـــالع على  تــمــيــزاً 
الــجــديــد ومــواكــبــة مــســتــحــدثــات 
ومتغيرات العصر مشيراً إلى أن 
اإلبــداع يحتاج معه إلى مشاهدة 
إنجاز اآلخرين ومتابعة الحركة 
الــفــنــيــة وطـــالـــب جــيــل الــشــبــاب 
مـــشـــاهـــدة  عـــلـــى  يــــحــــرصــــوا  أن 
الداخلية  المهرجانات  عـــروض 

والخارجية.
التي  اإليــجــابــيــات  هــي  مــا  ڈ 
تراها في الجيل اآلخر وما هي 

السلبيات التي تعيبه؟
اإليــجــابــيــات  أهــــم  أن  أرى   -
هو  الشباب  جيل  بها  يتميز  التي 
الــحــمــاس الـــــذي يـــأخـــذه أحــيــانــاً 
لــتــحــدي الــمــســتــحــيــل هــكــذا قــال 
الــفــنــان فــالــح فـــايـــز، مـــؤكـــداً أن 
الــجــيــل الــحــالــي قـــد يــمــلــك اآلن 
من  الـــــرواد  جــيــل  يملكه  لــم  مــا 
مسرحية،  ومـــرافـــق  إمــكــانــيــات 
حـــيـــث لـــديـــهـــم عـــــدد جـــيـــد مــن 
المراكز الشبابية التي تمد لهم يد 
الــعــون مــن خــالل الــورشــات التي 
المسرحية  الــعــروض  أو  تقيمها 
المتتابعة على مدار العام، فضالً 
بهم  خاص  مهرجان  إقامة  عن 
يــقــدم لــهــم دعــمــاً مـــاديـــاً جــيــداً، 
تلك  كـــل  أن  أعــتــقــد  وأضـــــــاف: 
الحماس  بــمــرافــقــة  اإلمــكــانــيــات 
سيحقق إنجازات جيدة لهم في 
المستقبل لكنهم مطالبون بعدم 
بالمادة  التفكير  وعـــدم  التسرع 
فـــي بـــدايـــة طــريــقــهــم، فــالــبــدايــة 
يجب أن تأتي عن طريق الهواية 
إلى أن تأخذ طريقها لالحتراف، 
من  العبرة  يــأخــذوا  أن  وعليهم 
كثيراً  عانى  الــذي  القديم  الجيل 
إلى أن انتزع االعتراف بالمسرح، 
مشيراً إلى أن الرواد األوائل كانوا 
الصعبة  الظروف  على  يتحايلون 
إلى أن وجد المسرح طريقه إلى 

الجمهور.
المنصوري  ســالــم  الــفــنــان  أمــا 
الذي  الوسط  جيل  أن  رأى  فقد 
يــنــتــمــي إلـــيـــه وجـــيـــل الــــــرواد لم 
يــحــظ فـــي الـــمـــاضـــي بــالــفــرصــة 
لكل  اآلن  تتحقق  أصبحت  الــتــي 
تقديم  وهي  السواء  على  األجيال 
عروض بإمكانيات مادية عالية، 
وأضاف ربما الدعم الذي تحصل 
عليه اآلن شركات اإلنتاج والفرق 

الــمــســرحــيــة لــتــقــديــم عــروضــهــا 
بــمــهــرجــان الــمــســرح الــمــحــلــي ال 
مبهرة  عــروض  لتقديم  ترتقي 
إال أنها أعلى بكثير مما كنا ننتج 
بـــه مــســرحــيــاتــنــا فـــي الــمــاضــي، 
حــيــث لـــم تــكــن هــنــاك إمــكــانــيــة 
إلنـــتـــاج مــســرحــيــة ذات  نــهــائــيــاً 
تــكــالــيــف عـــالـــيـــة فـــالـــدعـــم كـــان 
قــلــيــًال جـــداً لــلــفــرق األهــلــيــة، أمــا 
شركات  هناك  أصبح  فقد  اآلن 
ـــــوزارة  إنـــتـــاج خــاصــة تــدعــمــهــا ال
ليقدمون  األهــلــيــة  الــفــرق  مــثــل 
مـــعـــاً عـــــدداً جـــيـــداً مـــن األعـــمـــال 

بإمكانيات معقولة.
الــجــيــلــيــن  أي  رأيــــــك  فــــي  ڈ 
ومعنوي  مـــادي  لــدعــم  بــحــاجــة 

أكبر في الفترة الراهنة؟
- وضــــح الـــفـــنـــان فـــالـــح فــايــز 
عــام  بشكل  الــمــســرحــي  الــفــن  أن 
بكل  الــدعــم  إلــى  يحتاج  مــن  هــو 
على  مؤكداً  وشبابًا  كباًرا  فنانيه 
أن دعم مسرح الشباب سُيساعد 
المسرحية  الــحــركــة  تطوير  فــي 
بــشــكــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر حـــيـــث إن 
جــيــل الــشــبــاب هــو مــن سيحمل 
لــــــواء الـــحـــركـــة الــمــســرحــيــة فــي 
المستقبل أما دعم مسرح الكبار 
والــمــحــتــرفــيــن فــيــعــتــبــر دعـــًمـــا 
الــذي  القطري  للمسرح  مباشًرا 
ينتظر من يمد له يد العون حتى 
النجاح  ويحقق  تألقه  إلــى  يــعــود 
الكبار  بأبنائه  وعالمياً  بل  عربًيا 

والشباب.
كـــمـــا أوضــــــح الــفــنــان 

ســالــم الــمــنــصــوري أن 
يحتاج  عــمــومــاً  الــفــن 
الـــــدعـــــم الـــمـــعـــنـــوي 
أكـــثـــر مـــن الــدعــم 
الــــــــــمــــــــــادي مـــن 

خــــــالل الـــنـــقـــاد 
والــمــســؤولــيــن 

والصحافة، 
على  مؤكداً 
ضـــــــــرورة 
يقدم  أن 
الـــــدعـــــم 

يخدم  ألنه  األجيال  لكل  المادي 
الـــحـــركـــة الــمــســرحــيــة بــرمــتــهــا، 
الــواحــد  الفني  العمل  أن  خــاصــة 
ووصف  األجيال،  كل  بين  يجمع 
ذلك بأنه طبيعة الفن المسرحي.

ڈ رسالة تود توجيهها للجيل 
اآلخر؟

- الـــفـــنـــان فـــالـــح فـــايـــز طــالــب 
متعجالً  يكون  بــأال  الشباب  جيل 
على  ينظر  وأال  أمنياته  تحقيق 
له  تحقق  مهنة  بــاعــتــبــاره  الــفــن 
أن  إلى  الفتاً  المادية،  المكاسب 
الــهــوايــة وحـــب الــمــســرح هــمــا ما 
كل  فيحقق  يــبــدع  الــفــنــان  يجعل 

أهدافه بعد ذلك.
كـــذلـــك طـــالـــب الـــفـــنـــان ســالــم 
أن  الشباب  جيل  من  المنصوري 
يكون مطلعاً على كل المستجدات 
عالية  ثقافة  وذو  الفن  العام  في 
ألن الفنان الحقيقي هو من على 
درايــة كاملة بكل ما يحدث من 
المنصوري  طالبهم  كذلك  حوله 
بــعــدم الــتــســرع فــي الــوصــول إلــى 
الشهرة بينما وجه رسالة أخرى 
أن  يجب  قــائــالً:  الــقــديــم  للجيل 
يــعــمــل كـــل الــفــنــانــيــن فـــي صف 
واحـــد ألن الــفــن ال يــعــرف عمر 
فقط  رسالة  يحمل  ومن  معين 
هو من يتربع على عرش الفن أياً 

كان عمره.
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والشباب.
كـــمـــا أوضــــــح الــفــنــان 

الــمــنــصــوري أن  ســالــم
يحتاج  عــمــومــاً  الــفــن 
ي م

الـــــدعـــــم الـــمـــعـــنـــوي 
أكـــثـــر مـــن الــدعــم 
الــــــــــمــــــــــادي مـــن 

خــــــالل الـــنـــقـــاد 
والــمــســؤولــيــن 

والصحافة، 
على  مؤكداً 
ضـــــــــرورة 
يقدم أن 
الـــــدعـــــم 

م. ر
سالم  الفنان  أوضــح  وبـــدوره 
إلى جيل  المنصور أحد المنتمين
الــوســط أن الــفــتــرة الــراهــنــة 
للفرق  أكــبــر  بــدعــم  تتميز 
الـــمـــســـرحـــيـــة وشــــركــــات 
العروض  لتقديم  اإلنــتــاج 
مـــــــن خـــــــــالل مــــهــــرجــــان 
الدوحة المسرحي، وأضاف 
نشاًطا  الــراهــن  الوقت  يشهد 

ي

بعد  المسرحية  للحركة  جيًدا 
أن أصــبــحــت تــدعــمــنــا الــــوزارة 
بــيــنــمــا فـــي الــتــســعــيــنــيــات حيث 
لكن  أنفسنا،  على  نعتمد  كنا 
تكمن  الــمــشــكــلــة 
فـــــــــــــــــــــــــــي 

ن ن ي ب
بأي أشعر  ال   : موضًحا 
فالفن األجــيــال  صــراع 
األجيال كل  على  يعتمد 
ع وأطبقه  جيداً  أدركــه 
حيث أع كل مسرحياتي
بصفتهم الــشــبــاب  جــيــل 
الف للحركة  الــشــرعــيــون 
الــمــســتــقــبــل، فـــأحـــرص
يــقــفــوا جــنــبــاً إلـــى جــنــب
مــن ليكتسبوا  الفنانين 
الخبرة ويمتلكوا حرفية
تست أن  يــمــكــن  ال  الــتــي 
آخــــــر، جـــيـــل لـــحـــســـاب
تما كالحياة  المسرحي 
إل الصغير  فيه  يحيا  أن 

الكبير.
ـــفـــق الـــمـــنـــصـ وقـــــد ات
أن أكد  حيث  فايز  رأي 
يـــشـــه أن  يـــمـــكـــن  ال 
الصراع ألنه يحتاج
األجــيــال، ولفت
الــفــنــان الــج
وجــــــــــــود
النظر
األج
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أدب  إن  الــقــول  يمكن  األســــاس  هـــذا  وعــلــى 
الفرصة  يتيح  تربوياً،  وسيطاً  يعتبر  األطــفــال 
أسئلتهم  عن  اإلجابات  لمعرفة  األطفال  أمــام 
واســـتـــفـــســـاراتـــهـــم ومـــــحـــــاوالت االســتــكــشــاف 
واســتــخــدام الــخــيــال وحــب االســتــطــالع وإيــجــاد 
الدافع لإلنجاز والتحّرر من األساليب المعتادة 
لنفسه  المعرفة  مــن  مزيد  أجــل  مــن  للتفكير 
لدى  اإلبــــداع  ســمــات  ينمي  بــذلــك  إنــه  وبيئته، 
األساس مادة  في  الطفل  أدب  إن  حيث  الطفل 
والموهبة  واالبتكار  اإلبــداع  قــوى  لبناء  خصبة 
الكامنة  الطاقات  يفّجر  أنــه  كما  الطفل،  لــدى 
الــقــدرة  صيغة  إلعـــادة  تمهيداً  األطــفــال،  لــدى 
الطفل  يبدأ  أن  ينبغي  التي  والتحليلية  النقدية 
فـــي الــتــســلــح بــهــا، وهــــو يـــواجـــه الـــحـــيـــاة. ويــتــم 
هـــذا عــن طــريــق الــقــصــص والــحــكــايــات وسير 
العظماء، والتأمل الواعي الذي تتضّمنه األشعار 

والغنائيات.
معناه  لــألطــفــال  اإلبــــداع  أن  هــي  فالحقيقة 
مــعــادالً  األدب  وجــعــل  الــطــفــولــة  حــلــم  تجسيد 
والــوصــول  الحلم  لهذا  وإنسانياً  وفنياً  حقيقياً 
قيم  تحويل  فــي  رغبة  معايشته،  إلــى  بالطفل 
سلوك  إلى  انطالقه  ورحابة  وجمالياته  الحلم 
وفكر ناضج ووعي سليم وتخيل رشيد، وتلك 
هـــي أهـــم عــنــاصــر ومــقــومــات بــنــاء شخصية 

أطفالنا في ظل عصر الثورة المعلوماتية.
منتصف  فترة  شهدت  وقد 
ــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات  ــي ــثــمــان ال
األطــفــال  ألدب  ازهـــــاًرا  بقطر 
حيث  وانحسار  خفوت  أعقبه 
لم نعد نرى مؤلفات أو مسرح 
لـــألطـــفـــال مــمــا كــــان بــالــســابــق 
المجال  هذا  كتاب  اختفى  كما 

األدبي.
التراجع  هــذا  أسباب  وحــول 
واالنحسار في أدب الطفل كان 

لـ«[» هذا التحقيق...
وحـــــــــــول غــــــيــــــاب األدبـــــــــــاء 
والــــــكــــــتــــــاب الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن 
الــقــطــريــيــن فـــي مـــجـــال أدب 
التابعة  الفنون  واختفاء  الطفل 
مــثــل مــســرح الــطــفــل ومــســرح 
العرائس وغيرها ترى الشاعرة 
والكاتبة حصة العوضي أننا في 

السنوات األخيرة بدأنا نفقد هذه المجاالت بعد 
ألنها  الــمــدارس  مــن  المسرحية  التربية  إلــغــاء 
مميز،  إنــتــاج  تقديم  على  جــاهــدة  تعمل  كانت 
وكان لها دور ال ينكر في إثراء المجال األدبي 
وغيرها.  والتمثيل  باإلخراج  والفني  بالتأليف 
مجال  عن  االبتعاد  أن  العوضي  حصة  وتوّضح 
البحث  فــي  األدبـــاء  لرغبة  نتيجة  الطفل  أدب 
عن مجاالت أكثر ربًحا من هذا المجال الذي 
العوضي  وتــبــدي  يكفيهم،  بما  عليهم  يعود  ال 
أســفــهــا لــعــدم وجـــود أي قــســم خـــاص بمسرح 

الطفل وآدابه في كل إدارات الدولة.
وأشــــــــارت حـــصـــة الـــعـــوضـــي إلـــــى أن فــتــرة 
واضًحا  زخــًمــا  شهدت  قبلها  ومــا  التسعينيات 
وحراًكا الفتًا في مجال مسرح الطفل وقصص 
األطـــفـــال وغــيــرهــا مــمــا كـــان لــه عــالقــة بــأدب 
الطفل إال أن هذه الظاهرة قد انحسرت اليوم، 
ألن الدولة كانت تولي اهتماًما ودعًما للمسارح 
الخاصة وهو ما لم يستمر، كما تم دمج الفرق 
بأعباء  المبدعون  وانشغل  المسرحية،  القومية 
ولم  العيش،  بكسب  واهتموا  الحياة  ومشاغل 
تــكــن الــرفــاهــيــة وقــتــهــا كــمــا هـــي اآلن، وكـــان 
مسائية  وأحــيــانًــا  صباحية  وظيفة  مــبــدع  لكل 
ــبــدع ففي الــمــجــال الـــذي يُــدّر  ومــن يــريــد أن يُ
الثاني  النصف  وفي  مجزيًا.  ماديًا  عائًدا  عليه 
وبـــدأت  الــفــضــائــيــات  ظــهــرت  التسعينيات  مــن 
وبــدأ  والخليجية  العربية  للدراما  المنافسات 
مجاالت  حيث  للفضائيات  االتــجــاه  المبدعون 
الــنــشــر والــشــهــرة أكــثــر انــفــتــاًحــا وســعــة وزادت 

عدد المسلسالت فانقطع المبدعون إلى ما يدّر 
عليهم دخالً أكبر.

وفي همسة عاتبة قالت العوضي: أنا واحدة 
مــن الــمــبــدعــيــن فــي هـــذا الــمــجــال وغــيــره من 
مــجــاالت األدب والــشــعــر ولـــم أجـــد مــن بلدي 
اهــتــمــاًمــا أو دعـــًمـــا عــلــى مـــدى ٣٥ عـــاًمـــا من 
ألمثلها  بــلــدي  تخترني  لــم  اإلبـــداعـــي،  عــمــري 
في أي منتدى أو ملتقى أو محفل دولي وكل 
الفعاليات التي حضرتها كانت بدعوات خاصة، 
وكان بعض المسؤولين يشّنون حربًا علّي حتى 
ال أنــــال مــا أســتــحــقــه مــن بلدي 
في  بــأذنــي  أسمع  أصبحت  حتى 
الدولية  والمحافل  المهرجانات 
الــــتــــي كــــانــــت تــــدعــــونــــي بــصــفــة 
شــخــصــيــة هــــذه األديــــبــــة بــلــدهــا 
ال تــعــتــرف بــهــا فــلــمــاذا نــدعــوهــا 
قطر  احتفاالت  في  وحتى  إذن؟ 
يدعوني  لم  القطريين  بالشعراء 
مرة إليها وعندما عرضوا فيلًما 
الوحيدة  كنت  قطر  شــعــراء  عــن 

غير الموجودة فيه.
الـــرؤيـــة  أن  الــعــوضــي  وتـــــرى 
أمام الكثير من المسؤولين غير 
واضحة في هذا المجال وأن من 
أدب  عودة  أمام  المعوقات  أهم 
الــطــفــل إلـــى الــواجــهــة هــو غياب 
الكثير  أنشأت  فالدولة  الــرؤيــة، 
مــن الــقــنــوات الــتــي تــخــدم أدب 
والمركز  لألطفال  الجزيرة  قناة  مثل  الطفل 
لهذا  نــواة  ليكون  أنشئ  الــذي  للطفولة  الثقافي 
حتى  واضًحا  الهدف  يكون  أن  فيجب  الغرض 
يتثنى تحقيقه ويجب أن يكون القائمون عليه 
من المبدعين أنفسهم ألن الموظف اإلداري لن 

ينبغي  كما  اإلبداعية  الحالة  يدير  أن  يستطيع 
ألنه ليس له دراية بتفاصيلها الدقيقة.

ومـــن جانبها قــالــت الــكــاتــبــة بــشــرى نــاصــر: 
بالنسبة لي كموظفة في وزارة الثقافة والفنون 
ــــدراســــات والـــبـــحـــوث، وهــــي الــجــهــة  بــــــإدارة ال
تقصيًرا  أرى  ال  األدبـــي:  اإلنــتــاج  عن  المسؤولة 
فــي هــذا الــجــانــب، فــــاإلدارة تستقطب عـــدًدا ال 
بــأس بــه مــن اإلبـــداع الــمــوّجــه للطفل، ولــو أنه 
متشائمة،  لست  أيًضا  لكنني  نسبًيا،  قليالً  يُعد 
كــمــا أن هــنــاك مــؤســســات أخــــرى تــدعــم هــذا 

الــــشــــأن وتــــقــــوم عـــلـــيـــه، فــعــلــى 
ســبــيــل الــمــثــال هــنــالــك جــهــود 
كــبــيــرة فـــي هـــذا الــجــانــب من 
الــطــفــل)  أدب  (مــــركــــز  قـــبـــل 
وغــيــره مــن الــمــؤســســات، كما 
(مــتــحــف  إلـــــى  أشـــيـــر  أن  أود 
كّلفني  ــــذي  ال الـــوطـــنـــي)  قــطــر 
رسمًيا وقبل أيام قالئل بإعداد 
بقالب  لألطفال  قصة  وتأليف 
توصيل  منها  الــهــدف  تــراثــي، 
كان  الذي  القطري-  الفولكلور 
واقــًعــا  بالبعيد  ليس  عهد  قبل 
الذي  القطري  للطفل  معاًشا- 
تـــراه الــيــوم غــائــبًــا عــن تجربة 
أجــــــــــداده، وأضـــــافـــــت بــشــرى 
نــاصــر قــائــلــة: مــن الــواضــح أن 
الجانب  هذا  في  إنتاًجا  هنالك 
ضعف  يبدو  كما  المشكلة  لكن 

وقد  نواجهها  حقيقية  مشكلة  وهــي  الــتــوزيــع، 
أتيت على ذكــر هــذا عــدة مــرات في الصحف، 
الثقافية  العملية  تــدعــم  الثقافية  الــمــؤســســات 
وزارة  طبًعا  هؤالء  رأس  على  المؤلف،  وتدعم 
فقير  التوزيع  لكن  والــتــراث،  والفنون  الثقافة 

وهزيل جًدا، أنا أعي ذلك تماًما وأتحسسه، لذا 
فإذا أردت طباعة كتاب أو مؤلف عكفت طويالً 
على االشتغال به، فبطبيعة الحال سأطبعه على 
حسابي، ألن الهدف ليس النشر-فحسب- وإنما 

التوزيع، وهذا هو األهم.
باختصار شديد أعود للتأكيد على أن حركة 
طــبــاعــة كــتــب لــألطــفــال حــركــة نشطة نــوًعــا ما 
في  المشكلة  أن  يــبــدو  لــكــن  خــامــلــة،  ولــيــســت 

التوزيع.
وتؤيد بشرى ناصر الرأي القائل بأن مسرح 
التسعينيات  فــي  ازدهــــر  الــطــفــل 
ــيــوم حــيــث كـــان ثمة  واخــتــفــى ال
فترة  في  نشط  مسرحي  ِحــراك 
مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات وحــتــى 
الــتــســعــيــنــيــات، لــكــن وبــصــراحــة 
ـــــا ال أخـــفـــي ســـعـــادة  شــــديــــدة أن
خــبــيــثــة بـــانـــحـــســـارهـــا، ألنـــنـــا إذا 
سنجد  الــحــراك  ذاك  استعرضنا 
الفطر  عيد  األعــيــاد:  مــوســم  أن 
وعيد األضحى هما من المواسم 
الــنــشــطــة عــلــى مــســتــوى الــمــســرح 
التجاري االستهالكي الذي يدعي 
لــألطــفــال،  إبــــداع  تــقــديــم  لنفسه 
من  الحقيقة  في  الغرض  وكــان 
الصغار،  (عيدّية)  اقتناص  ورائه 
هللا  والـــحـــمـــد  عــلــيــنــا  تــــاب  واهللا 
تحّدثنا  إذا  وطــبــًعــا  هــــؤالء،  مــن 
وملتزم  جــاٍد  أطفال  مسرح  عن 
فبطبيعة الحال ال يمكن إنكار دور المبدع عبد 

الرحمن المناعي.
أعتقد أن المبدع المحلي بات أكثر وعًيا في 
لألطفال  والتأليف  الكتابة  بأن  األخيرة  اآلونــة 
أصعب  مــن  تكن  لــم  إن  مضنية  شــاقــة  مهمة 

المهمات، بالنسبة لي أعد نفسي من أشد الناس 
تخّوفاً من هذا النوع من األدب، ولطالما كتبت 

عن ذلك.
من  األطــفــال  ثقافة  أن  ناصر  بشرى  وتـُـقــر 
في الوطن العربي،  أنواع الثقافة الحديثة نسبياً 
وهي وإن تمشي بخطوات بطيئة إّال أنها تتطور 
في  الثقافة  هذه  انتقلت  فقد  شديدة،  بسرعة 
مــطــلــع الــســبــعــيــنــيــات إلـــى الــمــعــالــجــة الــوصــفــيــة 
التسعينيات  أوائــل  في  انتقلت  ثم  والتاريخية، 
في  كغيرنا  نحن  وهــا  النقدّية،  المعالجة  إلــى 
قطر نبحث عن صيغ تضمن االعتراف الشعبي 
تستغرق  قد  األدب،  من  النوع  بهذا  والرسمي 
هذه المسألة وقتًا أطول لكن أعتقد أن تأسيس 
أهــم  األطــفــال  وثــقــافــة  ألدب  محلية  (هــويــة) 
ذلك  من  واألهــم  العشوائي،  اإلنتاج  من  بكثير 
ــقــبــلــون على  كــلــه هـــو: كــيــف نــؤســس أطـــفـــاالً يُ

القراءة ؟.
ظهور  وجه  في  تقف  التي  المعوقات  وحول 
مبدعين في هذا الفن أكدت بشرى ناصر أنها 
ذات المعّوقات التي تطال أدب الكبار، لقد أولت 
بصورة  القطري  باإلنسان  بالًغا  اهتماًما  الدولة 
أما  خــاصــة،  بــصــورة  المبدع  وبالمثقف  عــامــة 
فال  اهللا  حفظها  ناصر  بنت  موزا  الشيخة  سمو 
يمكن تجاوز دورها الكبير في ذلك، سواء من 
خالل  من  أو  تدعمها،  التي  المؤسسات  خــالل 

وليس  لسموها،  العام  التوجه 
أدل عــلــى ذلـــك مــن مــشــروع 
(جائزة الدولة ألدب األطفال) 
ــا عــمــالًقــا  الــــذي ولـــد مــشــروًع
تحجيمه  تــم  لكنه  بطموحه، 
لــألســف الــشــديــد بــســبــب جهل 
بــعــض الــقــائــمــيــن عــلــيــه، لــذا 
ابــتــعــدت عــنــه وانــســحــبــت منه 
بعد أن كنت عضًوا في مجلس 
ـــائـــه، فـــالـــغـــايـــات الــنــبــيــلــة  أمـــن
ال تــكــفــي لــتــحــقــيــق األحـــــالم 

الكبيرة.
السبيل  نحو  رؤيتها  وحــول 
من  الطفل  أدب  ازدهـــار  إلــى 
جــديــد فــي قطر قــالــت: ليس 
لـــدي مــشــروًعــا بــهــذا الــشــأن، 
ربما ألنني لست معنّية بذلك، 
فما يعنيني ويؤرقني دائًما هو 

تراه  قــارئ،  جديد  قطري  جيل  تأسيس  كيفية 
يمسك بالكتاب فيقرأ في كل مكان في غرفة 
أو  الــحــالقــة،  صــالــون  فــي  أو  الطبيب،  انــتــظــار 
حتى في أي مكان آخر، أطفالنا اليوم يتنقلون 
و(الجلكسي  فــون)  و(اآلي  بــاد)  (اآلي  بأجهزة 
تاب) وما إلى ذلك من أجهزة اتصال وتواصل.

ترى هل هنالك طفل واحد على أرض قطر 
كانت  إذا  ؟  بكتب  هــذه  أجهزته  على  يحتفظ 
اإلجابة مرة واحدة بنعم فأنا أسعد إنسان على 

ظهر هذا الكون .
نــحــن بــحــاجــة إلـــى جــهــود واســـعـــة فـــي هــذا 
الــقــراءة  عالم  إلــى  الطفل  جــذب  أوالً  المجال: 
األدب  أجناس  ترسيخ  ثانًيا  كتسلية،  ال  كعادة 
أنــشــودة... أغنية،  قصة،  مــســرح،  وتحديدها: 
إلخ، ثم العمل على تحقيق التوازن فيما بينها، 
في  تبحث  أخــرى  مضامين  عــن  البحث  ثالثًا 
حقوق الطفل وعالقة أدبه بواقعه، والبحث في 
هذه  القطري،  للطفل  (هــويــة)  تأسيس  كيفية 
الخطاب  منظومة  مــع  تماًما  تتماشى  الهوية 
الــثــقــافــي لـــلـــدولـــة، نــاهــيــك عـــن أمـــــور أخـــرى 
شديدة األهمية، وذلك قبل أن نبحث في الكم 

اإلبداعي الموجه لألطفال.
ويرى الكاتب محمد حسن الكواري أن واقع 
أدب الطفل غير مرض ويحتاج إلى الكثير من 
جائزة  الثقافة  وزارة  أنشأت  وعندما  الــدعــم، 
هذا  وتشجيع  تنمية  بهدف  كانت  الطفل  أدب 
على  تساعد  ال  الثقافية  البيئة  ولكن  المجال، 
فالمتابع  الــمــهــم،  األدبــــي  الــجــانــب  هـــذا  تنمية 

هناك  بـــأن  يشعر  الــقــطــريــة  الثقافية  للساحة 
حراك  ولكنه  المجاالت  كل  في  ثقافًيا  حراًكا 
األدب  على  ينسحب  األمر  هذا  بعد،  كاف  غير 
الــعــام والــقــصــة والــمــســرح وأدب الــطــفــل، فلم 
مستوى  إلى  عموًما  الثقافية  بالحالة  بعد  نصل 

الطموح.
وعن غياب األدباء القطريين المتخصصين 
في مجال أدب الطفل يؤكد الكواري أن المبدع 
ـــمـــردود ســــواء كــان  فـــي الــنــهــايــة يــبــحــث عـــن ال
ماديًا أو ثقافًيا أو اجتماعًيا، ولكن هذه األمور 
ضعيفة الصدى ألن البيئة الواقعية القطرية ال 
المصرية  بالبيئة  بالمقارنة  ناشئة  بيئة  تــزال 
والـــشـــامـــيـــة والـــمـــغـــربـــيـــة مـــثـــال، لـــذلـــك فــعــلــى 
المبدعين أن يبذلوا جهًدا أكبر ليحفروا ألدبهم 
وأقــالمــهــم أثــــًرا فــي ذاكــــرة الــوطــن ال تمحوه 
غًدا  الثمار  فسيجني  اليوم  يتعب  ومــن  األيـــام، 
حيث سيكون من جيل الرواد في هذا الميدان 
وأدابــه  الطفل  مسرح  ظاهرة  اختفاء  وحــول   .
اليوم بالرغم من ازدهارها فيما مضى أوضح 
دعامتين  على  يقوم  الطفل  مسرح  أن  الكواري 
ــــــى هـــي الــتــربــيــة  أســاســيــتــيــن، الـــدعـــامـــة األول
المسرحية التي كانت تدعمها الدولة والدعامة 
فيه  واألخير  الخاص  التجاري  المسرح  الثانية 
كانت  المسرحية  التربية  ولكن  والثمين  الغث 
انعكس  وإلغاؤها  الطفل  أدب  إلثــراء  طيبة  نواة 

سلبًا على واقع الطفل.
هذه  أن  إلــى  الــكــواري  ويشير 
الــحــالــة مـــن االنــحــســار فـــي أدب 
الــطــفــل ومـــســـرحـــه حـــالـــة عــامــة 
مثالً  وضـــرب  الخليج،  دول  فــي 
بـــالـــكـــويـــت الـــتـــي شـــهـــدت زخـــًمـــا 
التسعينيات  فــتــرة  فــي  مــلــحــوًظــا 
ـــطـــفـــل وقــــّدمــــت  فـــــي مــــســــرح ال
فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة الـــعـــديـــد مــن 
والــرائــعــة  الناجحة  المسرحيات 
ــيــلــى والـــذئـــب  مــثــل ســـنـــدريـــال ول
وكانت الفنانة سحر حسين تقّدم 
هذا  في  المسرحيات  من  الكثير 
يعد  لم  أيًضا  اليوم  ولكن  الصدد 
لـــه وجـــــود فــهــي حـــالـــة مــرضــّيــة 

عامة بالخليج.
الــســبــيــل  أن  الــــكــــواري  ويـــــرى 
لــلــنــهــوض بـــــأدب الــطــفــل يــكــون 
المسابقات  وإقــامــة  وتشجيعه  بــه  بــاالهــتــمــام 

حتى خارج إطار جائزة الدولة ألدب الطفل .
الكّتاب  أن  المالكي  ناصر  د.  األديـــب  وأكــد 
إلى  يحتاجون  ولكن  مــوجــودون  والموهوبين 
حتى  عنهم  ويبحث  ويكتشفهم  يدعمهم  من 
يخرجوا إلى النور وينتفع بهم المجتمع. وهناك 
تقصير من الجهات المسؤولة في هذا الجانب، 
وضـــرب الــمــالــكــي مــثــاالً عــلــى ذلـــك حــيــث كــان 
واكتشف  الــمــدارس  إحــدى  في  محاضرة  يلقي 
الطفل  فهذا  وبليغ،  رائع  أسلوب  صاحب  صبًيا 
نجني  حتى  وننميها  نتبناها  أن  يجب  موهبة 

ثمارها الطيبة.
ويُـــرجـــع د. الــمــالــكــي أســبــاب االنــحــســار في 
مــســرح الــطــفــل وأدبـــــه الـــيـــوم إلـــى أن الــكــّتــاب 
أصبحت لغتهم صعبة غير مواكبة للغة العصر 
ووسائل  اإلنترنت  وانتشار  الكتب  تلك  قلة  مع 

التكنولوجيا والفضائيات وغيرها.
ويـــؤكـــد الــمــالــكــي أن ازدهـــــار هـــذا الــمــجــال 
وغيره من مجاالت األدب يتوقف على حرص 
على  المعنّية  والــجــهــات  والــمــؤســســات  الــدولــة 
البحث عن المواهب واكتشافها واالهتمام بهم 
من  أجــيــاالً  نُــخــرج  حتى  وتعليمهم  وصقلهم 

األدباء المرموقين في شتى مجاالت األدب.
وحّمل المالكي اإلعالم جزًءا من المسؤولية 
ألنــهــم مــســؤولــون أيـــًضـــا عـــن إبـــــراز الــمــواهــب 
وإلــقــاء األضــــواء عليها، وانــتــقــد الــمــالــكــي عــدم 
مخصصة  والجرائد  بالصحف  صفحة  وجــود 

لألطفال.
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ّ ا إل ال فانقط ال ل غال ن ا ك ة ا اإل الة ال أ لذاط أ ا ً ا ذلك أ أنا ا ً ل

حصة العوضيبشرى ناصرمحمد حسن الكواري

أدب الطفل بين انحسار أدب الطفل بين انحسار 
اإلنتاج وغياب الُمبدعيناإلنتاج وغياب الُمبدعين

ــــل ــــطــــف ال أدب  ـــــــض  أجـــــــه ـــــة  ـــــي ـــــرح ـــــس ـــــم ال الــــــتــــــربــــــيــــــة  ــــــــاء  ــــــــغ إل الـــــــعـــــــوضـــــــي:  حــــــصــــــة 

كتب - محمود الحكيم :

أدب األطفال هو شكل من أشكال التعبير الفني بالكلمة، له قواعده ومناهجه، سواء منها 
ما يتصل بلغته وتوافقها مع قاموس الطفل ومع الحصيلة األسلوبية للسن التي يؤلف لها، أو 
ما يتصل بمضمونها ومناسبته لكل مرحلة من مراحل الطفولة، أو ما يتصل بقضايا الذوق 

وطرائق التكتيك في صوغ القصة، أو في فن الحكاية للقصة المسموعة.
هذا الشكل الفني من الكلمة المنطوقة أو المسموعة أو المرئية، قد يأتي في صورة قصة أو 
حكاية أو مسرحية أو يحكي قصة مغامرات أو بطوالت أو قصة تاريخية أو تهذيبية أو أنشودة 
أو أغنية، يستهوي األطفال ويمتعهم، ويحقق رسالته الجمالية، شأن كل الفنون، فينمي فيهم 
في  يقطر  أن  والمرح  والمتعة  التسلية  طريق  عن  يستهدف  ثم  وتذوقه  بالجمال  اإلحساس 

نفوسهم تجارب البشر.

د. ناصر المالكي: 
الموهوبون 

ينتظرون من 
يكتشفهم 
ويدعمهم

محمد حسن 
الكواري: اختفاء 
مسرح الطفل 
حالة َمرضّية 
عامة بالخليج

بشرى ناصر: 
طباعة كتب 

األطفال تشهد 
نشاًطا والمشكلة 
في التوزيع

مهرجان جائزة أدب الطفل في موسمه األول
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وعــبــر رســومــاتــه إلــى 
ً
وهـــو يــســعــى دائــمــا 

التشكيلي  الــفــن  أهــمــيــة  حـــول  الـــوعـــي  نــشــر 
لــإلنــســان عــمــومــا, واإلنـــســـان الــقــطــري على 
في  طريقه  يشق  ومـــازال  الخصوص.  وجــه 
الفن بجدية وإخالص شديدين ويؤمن بأن 
يحول  أو  شيء  يوقفه  أن  يستطيع  ال  الفنان 

أن  مؤكدا  االبـــداع،  وبين  بينه 
بد  ال  الجريمة  مثل  الموهبة 
أن يــتــم اكــتــشــافــهــا يـــومـــا مــا، 
وجود  حول  يتردد  ما  يرفض 
جــيــل  بـــيـــن  صـــــــراع  أو  أزمـــــــة 
أن  متحديا  والــشــبــاب  الــــرواد 
يــكــون هــنــاك فــنــان شـــاب قد 
لوحة  يرسم  أن  من  منعه  تم 
واصفا  ابداعيا  عمال  يقدم  أو 
الكالم  هــذه  تـــردد  الــتــي  القلة 
تفاصيل  وحــــول  بــالــفــاشــلــيــن، 
أكثر ورحلة للنبش في ذاكرة 
الــــفــــنــــان الــتــشــكــيــلــي ســلــمــان 
المالك ومعرفة رأيه في كثير 
هذا  معه  لنا  كان  القضايا  من 

اللقاء.
للفنان سلمان رحلة طويلة 

مع الفن التشكيلي بدأت منذ اختياره دراسة 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة فـــي الــقــاهــرة فـــي مطلع 
أهم  من  وحــد  إلــى  وصــل  حتى  الثمانينيات 
وسيحدثنا  قطر  فــي  التشكيلي  الــفــن  رواد 
في  ليقول:  الرحلة  هذه  محطات  أبرز  عن 
الحقيقة هي ليست محطات بل وقفات فأنا 
أعتقد إن المحطة بها انتظار وأنا لم أنتظر 
فــي حــيــاتــي بــل كــنــت أتــوقــف لــالنــتــقــال من 
كان  تشكيلي  كمحارب  وأنا  ألخرى  مرحلة 
لدي العديد من المراحل من بينها الصحافة 
والدراسة  التشكيل،  وكذلك  «الكاريكاتير»، 
األكاديمية في القاهرة والتي كانت من أهم 
وفرجان  أحياء  من  انتقلت  حيث  المراحل 
نفسي  ووجــدت  السبعينيات  فترة  في  قطر 
وسط صخب مدينة القاهرة، وغيرها من 
في  كثيرا  أسهمت  التي  والوقفات  المراحل 
تــطــوري وصــادفــتــنــي نــجــاحــات وإخــفــاقــات 
جعلت إيــمــانــي بــمــا أقـــدم أقـــوى واســتــفــدت 
ومهمة  كثيرة  دروس  على  وحصلت  كثيرا 
من خالل هذه التجارب والمراحل الحياتية.

وحول رؤيته للمشهد التشكيلي في قطر 
إذا ما تمت مقارنته بالدول المجاورة يقول 
خبراتي  خــالل  مــن  المالك:  سلمان  الفنان 
ومـــشـــاركـــاتـــي فــــي الـــعـــديـــد مــــن الــمــحــافــل 
أصبحت  عديدة  لسنوات  الفنية  والفعاليات 
عندي قناعة أنه لن تقوم للفن التشكيلي في 
قطر قائمة إال برعاية مؤسسية «رعاة» من 
القطاع  في  والهيئات  والمؤسسات  الشركات 
اإلبداعية  المواهب  يتبنوا  أن  عليهم  الخاص 
الشابة من المهد إلى اللحد على طريقة خلق 
ما  وهــو  األول،  الصف  إلــى  ودفعهم  النجم 
سيحدث فقط من خالل رعاية المؤسسات 
للفن والفنانين، وكذلك على بعض الجهات 
والهيئات في القطاع العام أن تتبنى المواهب 
متاحف  هيئة  أدعــو  وأنــا  وتدعمهم  الشابة 
قطر إلى أن تتبنى من ترى فيهم وتتوسم 
قـــادرة  إبــداعــيــة  فنية  مــشــاريــع  أنــهــم  منهم 
العالم  لمخاطبة  إبداعية  رسالة  تقديم  على 
الــخــارجــي ويــهــيــئــوا لــهــم كــل ســبــل الــنــجــاح، 
وقتها  أن  فأعتقد  الفردية  المجهودات  أمــا 
به  معمول  المؤسسي  النظام  وهــذا  انتهى، 

في عدد من دول الخليج التي بدأت تطبيقه 
لذلك علينا أن نعي أهمية األمر وننتبه من 

أجل مستقبل الفن التشكيلي.
ثم تحدث المالك عن احتياجات الفنانين 
ـــدولـــة ســــواء الــــــرواد أو  الــتــشــكــيــلــيــيــن مـــن ال
الــشــبــاب مـــؤكـــدا أن االحــتــيــاجــات تــظــل في 
فــلــيــســت   .. الــــرعــــايــــة  نـــوعـــيـــة 
الــرعــايــة هــي إقــامــة مــعــرض، 
مــؤكــدا أنـــه تــحــدث كــثــيــرا عن 
رؤيته لدعم الشباب عن طريق 
الرواد  أما  المؤسسية،  الرعاية 
من  تستفيد  أن  الــدولــة  فعلى 
تسوق  أن  وتــحــاول  إمكاناتهم 
مشيرا  قــطــر،  خـــارج  أعمالهم 
لكثير  نـــمـــاذج  لــديــنــا  أنــــه  إلــــى 
قدموا  األول  الصف  فناني  من 
ـــخـــارج وحــصــلــوا  أعـــمـــاال فـــي ال
عــلــى جـــوائـــز هـــامـــة وشـــاركـــوا 
دولية  ومحافل  بيناليات  فــي 

كبرى.

ثــــم عـــــرج بـــنـــا الـــمـــالـــك إلـــى 
مــحــطــة هـــامـــة فــــي مــســيــرتــه 
عن  الكاريكاتير..ليحدثنا  مهنة  وهي  الفنية 
عالقته بها وماذا تمثل بالنسبة له؟ وقال إن 
الكاريكاتير بدأ معه منذ تخرجه عام ١٩٨٢ 
بعد عودته للدوحة حيث لم يجد هذا الفن 
منتشرا بل نستطيع أن نقول إنه غير موجود 
من  نعاني  كنا  حيث  القطرية،  الصحف  في 

الفنان  وفال  المحلي،  الكاريكاتير  في  ندرة 
مصر  في  دراستي  أثناء  أنا  المالك:  سلمان 
اليوسف»  «روزا  مؤسسة  على  أتـــردد  كنت 
وكانت من أهم المؤسسات الصحفية ويعمل 
بها كبار الصحفيين ويكتب فيها أهم األدباء 
وكنت  عطائها  قمة  في  وكانت  والمفكرين 

أتردد كثيرا على المؤسسة ولي 
الــعــديــد مــن األصـــدقـــاء ولفت 
الذي  الكاريكاتير  فن  انتباهي 
الجراح  «مشرط»  أنه  شعرت 
الـــــــذي يـــعـــالـــج بــــه الـــمـــريـــض، 
وهــــــذا الـــمـــشـــرط لـــيـــس فــقــط 
لـــإلدمـــاء وإنـــمـــا لــلــعــالج وهـــذا 
هـــو حــــال الــكــاريــكــاتــيــر الـــذي 
أمــراضــه  مــن  المجتمع  يعالج 
المزمنة بشكل ساخر، وبدأت 
ممارسة  فــي   ١٩٨٣ عــام  منذ 
من  بالعديد  الكاريكاتير  فــن 
أمـــارســـه  زلـــــت  وال  الـــصـــحـــف 

حتى اآلن.

وعــن أبـــرز الــتــحــديــات التي 
واجـــــهـــــت ســــلــــمــــان الــــمــــالــــك؟ 

كان  ربما  للبيرق  يقول  عليها؟  تغلب  وكيف 
«الــكــاريــكــاتــيــر» مــن أبــــرز الــتــحــديــات التي 
واجهتني في حياتي العملية خصوصا عندما 
أو  عامة  شخصية  أي  بالسلب  أتــنــاول  كنت 
يــبــادرون  مــا  فــســرعــان  وزارة  أو  مــســؤول 
شيئا  هناك  أن  ويتصورون  األمر  بشخصنة 

النظرة  وكــذلــك  ذاك،  أو  هـــذا  وبــيــن  بيني 
الكاريكاتير  لــفــنــان  المجتمع  مــن  السلبية 
حيث ينظر إليه على أنه شخص يقدم نكات 
يطرحها،  التي  القضايا  إلى  ينظر  وال  فقط 
وأذكر أنني التقيت مسؤوال مؤخرا وقال لي 
الموجود  الكاريكاتير  يعتبر  كــان  قديما  إنــه 
فـــــي الـــصـــحـــف مــــجــــرد نــكــتــة 
ولكنه  فقط،  ويبتسم  يطالعها 
الكاريكاتير  أن  أدرك  مؤخرا 
له أهمية كبرى كما أنه يعالج 
مشاكل المجتمع ويناقش أهم 
السخرية  خـــالل  مــن  قــضــايــاه 

والنقد الالذع الذي يقدمه.
هــنــاك  كــــان  إذا  مـــا  وحـــــول 
حــــقــــا إشــــكــــالــــيــــة بــــيــــن جــيــل 
الــــــرواد والـــشـــبـــاب فـــي مــجــال 
الــمــالــك  قـــدم  التشكيلي  الــفــن 
القضية  هذه  في  نظره  وجهة 
قضية  تــوجــد  ال  ـــه  أن مــوضــحــا 
مــن األســـاس أو خــالف قائال: 
ال ..عـــلـــى الــعــكــس تــمــامــا وأنـــا 
أرى أن هناك وهم كبير حول 
هذا األمر. ولو سألت أي شاب 
ممن يروجون لهذا األمر ستجده ال يستطيع 
ال  الشباب  أن  البعض  يقول  فكيف  اإلجابة! 
يــحــظــون بــفــرص وأنـــهـــم مــهــمــشــون ونــجــد 
منذ  التشكيلية  للفنون  القطرية  الجمعية 
إنشائها وهي تدار من قبل الشباب، وستجد 
جيل الــرواد يقبعون في مراسمهم، كما أن 

العملية التشكيلية هي نتاج فردي وهي ليست 
كبقية الفنون التي تعتمد على الجماعية، كما 
مكان  هو  الجمعية  مفهوم  إن  أقول  أن  أود 
يتحول  وال  الــفــنــانــيــن  بــيــن  والــتــجــمــع  الــلــقــاء 
أن  أعتقد  الــحــروب..وأنــا  أو  للصراع  لمكان 
وهــمــي.. صـــراع  هــو  الجيلين  بــيــن  الــصــراع 

من  الكسالى  بعض  هناك  وأن 
الــشــبــاب يــعــلــقــون فــشــلــهــم على 
يقدمون  ال  أنهم  بحجة  الـــرواد 
لــهــم الـــدعـــم أو مـــا شـــابـــه، في 
مــبــتــعــدون  الـــــــــرواد  أن  حـــيـــن 
وكــل  المشهد  إدارة  عــن  تــمــامــا 
فـــي مــرســمــه يـــمـــارس عــمــلــه، 
ولـــكـــن هــــــؤالء يــكــتــفــون فــقــط 
يــقــدمــون  وال  الــقــالقــل  بـــإثـــارة 
على  يـــشـــاركـــون  أو  إبــداعــاتــهــم 
األقل في الفعاليات التي تنظمها 
الـــــدولـــــة، فـــالـــدولـــة تــســتــقــطــب 
أهــــم الــفــنــانــيــن والـــخـــبـــراء من 
تجد  وال  الــعــالــم  دول  مختلف 
يحضر  أو  يـــشـــارك  مـــن  مــنــهــم 
فقط  ويكتفون  الفعاليات  هذه 

بالشكوى.

وعـــن رأيـــه فــي جــيــل الــشــبــاب، وهـــل هم 
مــحــظــوظــون أكـــثـــر مـــن جــيــل الــــــرواد قــال 
منا  أكثر  محظوظون  هــم  بالطبع  الــمــالــك: 
تتوفر  لم  التي  اإلمكانيات  لهم  توفرت  فقد 
لنا، وإن كنت أرى في هذه النقطة أنها ربما 

وفشلهم!  تقصيرهم  في  أيضا  سببا  تكون 
ونــجــدهــم الــيــوم رغــم تــوفــر كــل المقومات 
يتحدثون  من  نجد  أننا  إال  المعرفة  وأدوات 
وينتقدون أكثر مما يعملون وال ينتجون أو 
يبدعون!! ومن المفترض للفنان الشاب هذا 
أن يعمل بكل جد وجهد وأن يحتاج إلى ٤٨ 
أن  أجــل  من  اليوم  في  ساعة 
وأن  يــريــد  مــا  لنفسه  يــحــقــق 
يـــقـــدم مـــا لـــديـــه مـــن اإلبـــــداع 
الذي  ..ما  أتساءل  وأنا  الفني، 
يعمل؟  حتى  فنان  أي  يــريــده 
وهل الرواد هم من يمنحون 
الفن  مهنة  مــزاولــة  رخــصــة 
الفنان  ينتظر  وماذا  للشباب؟ 
يقدم  أو  لــوحــة  يــرســم  حــتــى 

عمال؟
ويــضــيــف قــائــال: أنـــا عتقد 
أن هــذا نــوع من أنــواع الفشل 
بعض  عــنــد  واإلداري  الــفــنــي 
هــنــاك  أن  خـــاصـــة  الـــشـــبـــاب 
ومبدعين  مــوهــوبــيــن  شــبــابــا 
وال  أخـــطـــاءهـــم  يــــبــــررون  ال 
أحد  لهم  يمد  أن  ينتظرون 
يحجب  أن  أحــــد  يــســتــطــيــع  وال  ـــعـــون،  ال يـــد 
أن  البــد  الجريمة  مثل  «فالموهبة  موهبة 

تكتشف في يوم من األيام».

ثم سألناه عن ما إذا كان مع التواصل بين 
األجـــيـــال وضـــــرورة عــمــل أنــشــطــة مشتركة 
بينهم فتعجب من السؤال مؤكدا أنه يرفض 
قضية  إلــــى  األمـــــر  تــحــويــل  يــتــم  أن  أســـاســـا 
وتطرح للنقاش مكررا أن هذا األمر «وْهم» 
وليس معنى أن هناك شخصا أو شخصين أو 
ويصنعوا  فشلهم  يغطوا  أن  يحاولون  خمسة 
قضية،  أو  حقيقية  أزمــة  هناك  أن  مشكلة 
..ثم تحدى الفنان سلمان بأن يستطيع أحد 
أن يخبرنا باسم شخص واحد تم منعه من 

رسم لوحة أو تقديم عمل!

مغامر  كان  إذا  ما  حول  المالك  سألنا  ثم 
فنيا؟ وإلى أي مدرسة فنية ينتسب؟ فأجاب 
االنطباعية  الــمــدرســة  بين  أزاوج  أنــا  قــائــال: 
يحب  النهاية  فــي  أنــه  مــؤكــدا  والسيريالية، 
هو  اإلنسان  فيها  يكون  التي  األعمال  تقديم 
البطل، فال يحب أن يقدم أعماال بها تجريب 
أو تغريب حيث يرى أنه ضد هذا، فهو يحب 
سواء  اإلنسان  فيها  يخاطب  لوحة  يقدم  أن 
كان ذكرا أو أنثى ويخاطب األسرة والطفل.

وحول ما إذا كانت قضية التفرغ من أجل 
اإلبداع الفني ضرورة ملحة للفنان أو المبدع 
هذا  في  المالك  سلمان  الفنان  رأي  هو  وما 
..فالفنان  األمر  هذا  مع  أنا  فقال:  الموضوع 
بدال  وإبــداعــه  بفنه  مشغوال  يكون  أن  يجب 
من شغله بأعمال إدارية سخيفة يستطيع أي 
تقنين  يتم  أن  ويجب  بها  يقوم  أن  شخص 

هذا األمر من خالل لوائح وضوابط.
وأنــــا مـــن حــســن حــظــي أنــنــي عــمــلــت في 
من  قريبة  مــجــاالت  فــي  الحكومي  القطاع 
مجالي، ولكن هناك سيئو الحظ عملوا في 
مجاالت بعيدة كل البعد عن مجال إبداعهم 
فــيــحــدث لــهــم قــطــع يـــومـــي بــيــن وظــيــفــتــه 
لي  مفيدة  كانت  فتجربتي  أنا  أما  وإبداعه، 
حيث كنت أراقب الشباب وأنظم لهم أنشطة 

وفعاليات فنية.
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في الصحف 
المحلية

ن
ى 
ن 
ي

ال

أدعو «متاحف 
قطر» لتبني 

المشاريع 
اإلبداعية للفنانين

ي 
ت 
ي 
ح

ــــــر يــــــــــــــــــروج لـــــــــــه الــــــفــــــاشــــــلــــــون ــــــي ــــــب ــــــــــــــم ك ـــــــن األجــــــــــــيــــــــــــال وه ـــــــي الــــــــــــصــــــــــــراع ب

الــســخــيــفــة اإلداريــــــــة  بـــاألعـــمـــال  ال  ـــإبـــداعـــه  ب يــنــشــغــل  أن  ــجــب  ي الـــفـــنـــان 

والــســيــريــالــيــة ـــاعـــيـــة  االنـــطـــب الــــمــــدرســــة  بـــيـــن  ـــي  ـــال ـــم أع ــــي  ف أزاوج 

لن تقوم للفن التشكيلي لن تقوم للفن التشكيلي 
قائمة إال  برعاية مؤسسيةقائمة إال  برعاية مؤسسية

الفنان سلمان المالك للبيرق:الفنان سلمان المالك للبيرق:

حاوره - مصطفى عبد المنعم:

التشكيلية  لــوحــاتــه  فــي  اجتماعية  ومــوضــوعــات  حــكــايــات  فــصــول  اخــتــزل  لطالما 
لكنها  بسيطة  سحرية  تعابير  في  كلمة  ألف  عن  تغني  التي  الكاريكاتورية  ورسوماته 
فن  استخدم  المعرفة،  ألعماق  خارقة  كانت  ودالالتــهــا  إيحاءاتها  وجمالية  قــوة  في 
الكاريكاتير في الصحف المحلية وقت أن كان هذا اللون من الفنون نادرا أو ال يكاد 
الشبابي  المركز  إدارة  مجلس  رئيس  المالك  سلمان  التشكيلي  الفنان  إنــه  مــوجــودا، 
االنطباعية  المدرسة  إلى  وينتسب  الــرواد  جيل  إلى  بجدارة  ينتمي  الذي  الفني  لإلبداع 
في  دائما  حاضرة  وقضاياه  اإلنسان  تتناول  التي  أعماله  أجــواء  تــزال  وما  والسريالية, 

لوحاته.

الفنان سلمان المالك داخل ورشته الخاصة
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أدب الطفل

لقصص  الشفاهية  السردية  كتاب «  في 
األطفال» يقول الكاتب محمد السادة

« للبيئة المحيطة دور كبير في القصص 
حيث  مــن  كــان  ســواء  لألطفال  تــروى  التي 
الراوي الذي يحاول تقريب مفهوم القصة 
يفهم  الـــذي  الــطــفــل  حــيــث  مــن  أو  للطفل 
بعض المرادفات وال يفهم البعض اآلخر و 
قد يكون السبب هو صغر سنه أو أن بعض 
األسماء لم تكن معروفة له بعد بسبب عدم 
في  الصغير  فالطفل  بيئته  فــي  وجــودهــا 
بيئة كبيئة الخليج ال يمكن أن نحدثه عن 
الشالل و هو ال يفهم معنى الشالل و يمكن 
أن نقرب له المعلومة بالشرح و قد نحاول 
الواضحة  بالصورة  تكون  لن  الفكرة  ولكن 
على  تحتوي  ال  بيئته  كانت  إذا  الشالل  عن 
به  بلد  إلــى  بــه  نسافر  لــم  إذا  أو  الــشــالالت 
المسميات  بــعــض  تــكــون  قــد  و   ، شــــالالت 
غريبة عليه و هناك من الرواة من يحاول 
تقريب الصورة للطفل و منهم من يستمر 
لتلك  االكــــتــــراث  دون  الــقــصــة  ســــرد  فـــي 
بالسؤال  الطفل  يقم  لم  إذا  خاصة  الناحية 
عن ذلك ، كما أن مفهوم البيئة المحيطة 
الذي  الصغير  للطفل  بالنسبة  محدود  هنا 
عن  أهله  به  يبتعد  لم  أو  كثيرا  يخرج  لم 
المنزل أو المنطقة أو المدينة ، و كلما كبر 

الطفل و خرج و فهم من وسائل اإلعالم و 
طبيعتها  و  المسميات  بعض  اآلخرين  من 

كان إدراكه أكبر وفهمه أعمق .
فــالــطــفــل الــصــغــيــر ذو الــســنــة الـــواحـــدة 
رأى  خــرج  و  كبر  كلما  و  بالبيت  مــحــدود 
بالسؤال  إمــا  معها  تفاعل  و  أخـــرى  أشــيــاء 
نسج  و  ذاكرته  في  بها  باالحتفاظ  أو  عنها 
الخياالت حولها و كلما كبر أدرك ما يحيط 
به من أشياء ، و سرد القصص لألطفال ال 

بد أن يراعي القاص فيه تلك المعلومة .
العام  بمفهومها  المحيطة  البيئة  من  و 
أال  الضيق  بمفهومها  المحيطة  البيئة  إلــى 
تتشكل  التي  الــفــرديــة  اإلنــســان  بيئة  هــي  و 
بالمنطقة و الجيرة و حالة اليسر و العسر 
و ثقافة األسرة والمحيطين بالطفل ، إلى 
المكان  و  البيت  هــي  و  أال  األضــيــق  البيئة 

المخصص لإلنسان .
المراحل العمرية :

و  تقبلهم  مـــدى  فـــي  األطـــفـــال  يــخــتــلــف 
باختالف  الــحــكــايــات  و  للقصص  فهمهم 
أعـــمـــارهـــم فــالــطــفــل فـــي ســنــتــه األولـــــى ال 
تسلسل  و  القصة  يدرك  أو  يفهم  أن  يمكن 
أحداثها ، وقد تكون السنة الثانية و الثالثة 
ولكن  قصصه  لــســرد  الــــراوي  عــلــى  أســهــل 

بتقريبها إلى أذهانهم .

هناك من يحدثون أطفالهم الصغار جدا 
يحدثون  كأنهم  و  الـــروايـــات  و  بالقصص 
أنفسهم دون انتظار للطفل أن يفهم و قد 
يكون ذلك األسلوب ممتعا للطفل الصغير 
لــدى  األســئــلــة  مــن  الكثير  يثير  قــد  ولــكــن 
الطفل  على  يفرض  من  هناك  و   ، الطفل 
الوقت الذي يقول فيه القصة خاصة إذا أراد 
القاص أن ينام الطفل في غير موعد النوم 
آخر  طــارئ  هناك  يكون  أن  أو  كالظهيرة 
مجاال  هناك  أن  أو  زائرين  أطفال  كوجود 
للعب ينتظره الطفل و نحن نريده أن ينام 
لو  كما  للقصة  الطفل  تقبل  يكون  ال  فهنا 
إال  يشغله  ال  للنوم  مستعدا  مسترخيا  كــان 
الذي  الشخص  أو  والــدتــه  أو  والــده  حديث 
يروي له القصة .. هنا نتحدث عن الطفل 
فــي سنواته الــثــالث األولـــى .. أمــا األطــفــال 
األكـــبـــر ســنــا و الـــذيـــن نــخــتــار نــحــن وقــت 
القصص  عليهم  لنسرد  وفراغنا  فراغهم 
فهم أكثر إدراكــا و فهما و تقبال للقصة و 
حتى  مقاطعين  األسئلة  بعض  يسألون  قد 
وإن كانت القصة مكررة عدة مرات ، فمن 
والسابعة  السادسة  سن  وحتى  الثالثة  سن 
أكثر  الحكاية  إليه  تهدف  ما  إيصال  يكون 
الثالث  سنواتهم  فــي  األطــفــال  مــن  سهولة 
األولى إال أن العملية تسهل أكثر بعد دخول 

أقرانهم  مشاركة  و  المدرسة  إلى  األطفال 
حول  األسئلة  و  الحوارات  في  ومدرسيهم 

ما يحيط بهم .
ومن خالل التجربة إذا أردت أن تحكي 
قــصــة لـــألطـــفـــال و خـــاصـــة فـــي الــمــراحــل 
تراعي  أن  عليك  الــمــدرســة  قبل  العمرية 
السن  هـــذه  فــي  فــاألطــفــال  بينهم  مــكــانــك 
وتوجهه  القاص  تجاه  الحساسية  شــديــدوا 
بالنسبة  وضعهم  بتساوي  أو  إليهم  بوجهه 
له ألن عدم العدل في ذلك يجعل بعضهم 

يفكر فيه و يرعى انتباهه للقاص .
في تلك المراحل العمرية قبل المدرسة 
يميل  المدرسة  من  األولى  الصفوف  في  و 
األطفال إلى سماع قصص الحيوانات و هنا 
والشر  الخير  تصوير  في  القاص  دور  يأتي 
ال  حتى  مغالطة  ودون  تحفظ  في  للطفل 
المعلومات  بعض  الطفل  ذهــن  فــي  تعلق 
الخاطئة كأن يصور له أن البومة و الغراب 
طــائــران مــشــؤومــان أو أنــه إذا خــرج وقت 
كما   ( والليف  الخضر  أم   ) تأتيه  القيلولة 
كان األقدمون يصورون ألطفالهم أو غير 
ذلك من األفكار الخاطئة التي قد تؤثر في 
إذا  و   ، يكبر  حتى  تالزمه  و  الطفل  نفسية 
كــان البــد مــن ذكــر ذلــك فــي القصص فال 
للطفل  ليوضح  قليال  الــقــاص  يقف  أن  بــد 

سياق  لكن  و  حقيقيا  ليس  الكالم  هــذا  أن 
القصة يتطلب ذلك و أن هذه مجرد قصة 

و لكن بأسلوب يفهمه الطفل .
القصص  سماع  فــي  يرغبون  واألطــفــال 
الخيالية و خاصة التي تحتوي في سياقها 
على الجن و العفاريت و عمل الخوارق فال 
بــد هــنــا لــلــراوي أيــضــا الــحــذر فــي طريقة 
السرد و مراعاة سن الطفل و مدى إدراكه 
و عـــدم تــصــويــر الــجــن عــلــى أنــهــم كائنات 
و  قبيحه  صـــورة  فــي  للبشر  تظهر  بشعة 
تقوم بخطف األطــفــال و ما إلــى ذلــك من 
خياالت مرعبة قد تؤثر على نفسية الطفل 
والظالم  الــوحــدة  مــن  الــخــوف  لــه  تسبب  و 
نفسية  مــشــكــالت  إلــــى  ذلــــك  يــجــر  قـــد  و 
من  الجن  إغفال  نسطيع  ال  أننا  كما  أخرى 
أن  األطــفــال  نعلم  أنــنــا  و  خــاصــة  قصصنا 
هناك الشيطان الذي كان من الجن ففسق 
باألفكار  لنا  يوسوس  الــذي  و  ربه  أمر  عن 
رؤوسهم  في  وتــدور  الخاطئة  و  الشريرة 
األفكار .. ما هو الشيطان و كيف هو شكله 
و كيف يوسوس وماذا لو خرج لي الشيطان 

ماذا أفعل و الكثير من هذه األفكار .
سياقها  في  تحوي  القصص  من  الكثير 
على مواضيع الجن كقصص سيدنا سليمان 
عليه السالم مع الجن و هناك قصة الجن 

الــذيــن اســتــمــعــوا إلـــى الـــقـــرآن الــكــريــم من 
تلك  و  ســلــم  و  عــلــيــه  اهللا  صــلــى  الـــرســـول 
القصص يحب البعض أن يذكرها ألطفاله 
أن  كما   ، الكريم  القرآن  قصص  لتعليمهم 
من  قصصه  يستقي  من  الــرواة  من  هناك 
و  ليلة  و  ليلة  ألــف  ككتاب  األساطير  كتب 
كتاب كليلة ودمنة اللذين يزخران بقصص 
الكبار  نفوس  في  الرعب  تبعث  التي  الجن 
ناهيك عن الصغار لذلك البد من مراعاة 
تلك  لمثل  تقبله  و  وشخصيته  الطفل  سن 
يحبذ  ال  القصص  تلك  فمثل   ، الحكايات 
من  و  األطفال  من  للمدركين  إال  تقال  أن 
هم فوق الثامنة أو التاسعة من العمر كما 
ال يفضل أن تروى إال بعد أن نهيئ نفسية 
الطفل لذلك و نخبره بأن الجن مخلوقات 
من  كغيرها  تعالى  و  سبحانه  اهللا  خلقها 
الــمــخــلــوقــات كــالــمــالئــكــة و أن مـــن الــجــن 
الشرير  منها  و  الــطــالــح  و  الــصــالــح  هــنــاك 
إال  باإلنسان  تضر  أن  يمكنها  ال  و  والطيب 
من  كغيرها  تــعــالــى  و  سبحانه  اهللا  بــأمــر 
األمــــــراض والـــحـــيـــوانـــات الــمــتــوحــشــة و أن 
األشــــرار مــن الــجــن يــخــافــون مــن اإلنــســان 
و  بإيمانه  اإلنسان  يغلبهم  قد  و  بل  الصالح 
ذكــائــه كما سيجد ذلــك واضــحــا فــي قصة 

الصياد و الخاتم السحري.

مساجلة 
على تويتر

َخــــُفــــوٍق ِمــــِن األَحـــــــزاْن مـــا عــــاْد ِمــــرتــــاْح..

ــســاِهــيــْد َمــطــُروْح.. وِجــســٍم على فـــراِش الــتِّ

ـــــالْح.. ـــــْك ــــــْن بَـــــالويـــــه ال ــــْت ِم وِفـــــكـــــٍر تِــــَشــــتَّ

ـــْب ِشــــكــــاويــــْه ويــــبــــوْح.. وَعــــيــــا الــــَقــــلـَـــْم يـــكـــتِ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ـــــــداْح.. الـــــــُصّ ــــيــــَل  َجــــِم َدومــــــــــاً  اُهللا  َســــقــــى 

ــــــــــٍيّ َكــــــــــِريــــــــــٍم َســــــــــُفــــــــــوْح.. ــــــــــَوبــــــــــٍل َغــــــــــنِ بِ

halderhem@ د. هيا الدرهم

ـــُذّ لـِــمـــْن َدنــــا.. ـــلَ نـــيـــا يَ أرى الـــَوصـــَل ِفـــي الـــُدّ

ــــــمــــــأرِب.. لِ لــــيــــَس  اِهللا  ــــــَوجــــــِه  لِ ــــــَوصــــــٍل  بِ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ـــــداِدِه.. امـــــتِ بـِـــَرغــــِم  ـــوراً  َمـــبـــُت الــــَوصــــَل  أَرى 

ـــــمـــــأرِب.. ــــفــــِد َعــــنــــُه بِ ـــــْم تَ وال َشــــــــَكّ مــــا ل

_alansari_@ علي األنصاري

بحور الشعربحور الشعر قراءة في األدب العربي
ألف ليلة وليلة/ وسحر السردية العربية

لم يشتهر كتاب في أرجاء العالم، مثلما اشتهر كتاب((ألف ليلة 
اإلنساني  األدب  في  ومضموناً-  -شكالً  كتاب  يؤثر  ولــم  وليلة)).. 
الناس  يسهر  ولم   ... الكتاب  هذا  وعميق  واســع  وبشكل  أثر  مثلما 
 ... الكتاب  هذا  مع  سهروا  مثلما  الحكايات  لسماع  الطوال  الليالي 
ببعض  الحال  وصلت  الواسع،  االنتشار  وهــذا  الشهرة،  هذه  ورغــم 
تقديمه  حــد  إلــى  العربية  ـــدول  ال إحـــدى  فــي  االجتماعية  الــفــئــات 
وكأن  العامة،  األخــالق  خــدش  على  تزعم-  خوفاً-كما  للمحاكمة 
األخالق والقيم العامة لدى اإلنسان العربي، قد غابت مئات السنين 
السابقة، أو أنها قد أصابها المرض تلك الفترة، ولم تكن بالحالة 
فراحت  الفئة  تلك  وعند  األيــام  هذه  في  إال  والصحيحة  الصحية 
تتباكى على ما أصابها جراء انتشار هذا الكتاب، ولكن محاوالتهم 
العامة  األخــالق  خدشوا  قد  تلك،  تهمتهم  في  ألنهم  بالفشل  باءت 
عند الناس. هذا ما كتبه داوود سلمان الشويلي في كتابه ألف ليلة 

وليلة وسحر السردية العربية كما يقول :
فيه  مــا  رغــم  العربية-  األمــة  أســفــار  مــن  سفر  وليلة  ليلة  ألــف 
المئة  في  مئة  عربي  كتاب  إنه  األخــرى.  الحضارات  تأثيرات  من 
احتوائه  إلى  إضافة  وهو  وأدبها.  وثقافتها  حضارتها  ابن  وهو   ...
المعنيون  تشدق  ما  كثيراً  جيد،  فني  نفس  ذي  قصصي  فن  على 
بتاريخ الفن القصصي بعدم احتواء األدب العربي القديم على مثل 
هذا الجنس األدبي. إن ما يحتويه هذا السفر العظيم هو نفس ما 
احتواه الفن القصصي الروائي من خيال خصب ال يبتعد عن الواقع 
إال بما تتطلب منه أساسيات هذا الفن. وهو إضافة لذلك ينطلق 
من الواقع ليصب فيه.. أما ما شابه من بعض العيوب فإنها تعود 
ومن  شفتيه  على  تنتقل  الحكايات  كانت  الذي  الشعبي  القاص  إلى 
صيغ  عن  عبارة  الحكايات  بعض  باتت  حتى  السامع،  إلــى  خاللها 
إضافة  الفنية،  العلل  أحد  التكرار  فكان  معينة..  لحكاية  مختلفة 
إلى وجود بعض الصيغ الجاهزة في الوصف، خاصة وصف المكان 

ووصف الجمال البشري، ووصف الحالة النفسية.
خاللها  مــن  لينشر  الشعبي  الــقــاص  اعتمدها  التي  الحكاية  إن 
مجموعة من الحكايات األخرى، قد بنيت أساساً على فكرة ((أن 
المرأة هي أساس الخيانة والمكر)) وبهذا، فإن القاص الشعبي كان 
من  إيجاباً-  أو  -سلباً  الفكرة  هذه  بتوضيح  األولى  بالدرجة  معنياً 
خالل الفن القصصي. ألن القصة ((األسطورة، األيام، الخرافات.. 
الخ)) لها تأثيرها الكبير في حياة العرب وهم يتسامرون ويقضون 
ليل الخيام، وليل البيوت بعد التعب والعمل الشاق، بسرد مثل هذه 
أو  صحة  ليؤكد  الليالي  كتاب  به  ابتدأ  الــذي  الفن  هذا  الحكايات، 
خطأ تلك الفكرة.. ألن القاص الشعبي لم يجد في المقامة أو كتب 
األخبار والحوادث والسير، وكذلك كتب التاريخ، ما هو أصلح في 

نقل موقفه من تلك الفكرة.. فكانت الحكايات هي الوعاء الحامل 
بها  افتتح  التي  الحكاية  خالل  ومن  يديه  بين  توالدت  وهكذا  لها.. 
األخرى  هي  قامت  التي  األخــرى  الحكايات  من  -مجموعة  لياليه 
بتوليد حكاية ثانية. بدأ الفن القصصي- أو الفن الحكائي- في((ألف 
الذي  شهريار))  ((الملك  حكاية  هي  واحــدة  بحكاية  وليلة))  ليلة 
حكم على نصف المجتمع (النساء) بالموت بسبب خيانة زوجته له 
مع أحد عبيده، كما هو الحال مع أخيه الملك ((شاه زمان)) الذي 
وجد هو اآلخر زوجته تخونه مع أحد عبيده.. وهكذا كان قراره 
بقتل كل امرأة بعد الدخول بها.. حتى جاء الدور البنة وزيره، فما 
يؤجل  تجعله  بحيلة  األخرى-  هي  عليه-  تحتال  أن  إال  منها  كــان 

تنفيذ حكمه بها إلى الليلة المقبلة...
فراحت  الحكاية»   » هي  عليه  بها  احتالت  التي  الوسيلة  فكانت 
من  تنتهي  ال  وكانت   ... األخــرى  تلو  الحكاية  مسامعه  على  تقص 
قصها بسبب أن الصباح كان مدركاً لها، فتسكت عن الكالم المباح. 
إن هذه الحكاية، يمكن أن نطلق عليها اسم حكاية (المفتتح) ذلك 
فاتحة  فكانت  بها،  ابتدأ  قد  الكتاب  هذا  في  القصصي  السرد  ألن 

من  لمجموعة  والرابط  تصميمه،  في  العنب  كعنقود  فجاءت  له، 
الخيوط السميكة التي كانت هي األخرى تحوي على مجموعة من 
بهذا  وهي   ... العنب  حبات  تحمل  التي  الرفيعة  الخضراء  الخيوط 
التنظيم الفني الرائع تمثل في بنائها عنقوداً واحداً أساسه ((حكاية 
اسم  عليها  أطلقنا  أخــرى  حكايات  منها،  تتفرع  حيث  المفتتح)) 
((حكايات اإلطار)) أي الجامعة لنوع آخر من الحكايات، ال تختلف 
عنها بشيء، ولكنها تدخل في بنائها ومحتواها، وقد أسمينا هذا 
التي  الحكايات  أي  ((التضمين))،  بحكايات  الحكايات،  من  النوع 
أخــرى  حكايات  تــوالــدت  وقــد  ((اإلطـــــار)).  حكايات  ضمن  جــاءت 
السياق)).  ((خارج  حكايات  أسميناها  ((التضمين))  حكايات  داخل 
ألن حكايات ((التضمين)) لها ما يعلل سبب ورودها داخل حكايات 
((اإلطــار)) حيث ترتبط بالمحتوى العام بوشيجة أو أخرى، كأن 
تكون بسبب حكمتها، ألنها تحمل دالالتها الرمزية لحديث ما، أو 
أن تكون للتسلية، أو ... الخ ولكن حكايات ((خارج السياق)) ال تفيد 
المحتوى العام لحكايات ((اإلطار)) بشيء اللهم إال إفادة حكايات 

((التضمين)) منها..

قراءة في كتاب

األمالي – لـ يموت بن المزرع
علي  ألبي   /  ( األمالي   ) اسم  نفس  يحمل  كتاب 
وكتاب  وانتشاراً  شهرة  أكثر  الثاني  أن  إال  القالي.. 
األمــالــي لــيــمــوت بــن الـــمـــزّرع مــن نـــوادر األخــبــار، 
الحسن  يموت:  عن  رواها  نصوص،  عشرة  ويضم 
شعر  من  قطع  ثالث  وهي:  العسكري،  رشيق  بن 
بجرة،  بن  لمنصور  وقطعة  المهزمي،  هّفان  أبي 
مكة،  قاضي  األوقــص  مع  الشاعر  الدارمي  وخبر 
وقطعة لعلي بن أمية في فتنة البصرة، وخبران 
ألبــــي عـــاصـــم األســلــمــي مـــع الــحــســن بـــن زيــــد بن 
الــحــســن. وقــصــة الــســيــد الــحــمــيــري وأبــــي دالمـــة، 
وقد  ســـّوار.  القاضي  مــع  الحميري  السيد  وقــصــة 
من  عليه  عثر  ما  األخبار،  هذه  إلى  المحقق  ضم 
القسمين  وصـــّدر  األدب،  كتب  فــي  يــمــوت  أخــبــار 
قــال:  (األمـــالـــي)  اســـم  عليهما  وأطــلــق  بــمــقــدمــة، 
القفطي،  قال  فقد  عندي،  من  االســم  هذا  وليس 

أهلها  عنه  وروى  مصر،  الرواة: (ودخل  إنباه  في 
الذهبي  يقول  كما  التراجم  وأصحاب  لــه).  أمالي 
في  مــرة  ألول  الكتاب  طبع  كتاباً.  لــه  يــذكــروا  لــم 
الجّنان  هواتف  أيضاً  يضم  مجموع  ضمن  دمشق، 
للخرائطي، والفوائد واألخبار البن دريد، بتحقيق 
إبــرهــيــم صــالــح (انــظــر الــفــوائــد والــخــبــار فــي هــذا 
ونشر  سبق  قــد  دريــد  ابــن  كتاب  وكــان  البرنامج) 
المقصود  هو  ويموت  بدمشق.  المجمع  مجلة  في 
(أنت  فيها:  يقول  التي  الفقيه،  منصور  بقصيدة 
أخت  ابن  وهو  يموت)  تحيا  أن  يكره  والذي  تحيا 
كتاب  صاحب  يموت،  بن  مهلهل  ووالد  الجاحظ، 
اإلخشيد:  رثــاء  فــي  القائل  نـــواس.)  أبــي  (ســرقــات 
على  وقد كنت عليها سوراً  (أسلمتك الخيول قسراً 
ابنه  نصيحة  في  سائرة  قصائد  وليموت  اإلسالم) 
جــواداً  أبــي  كــان  بالعلم  وقــل  قــولــه:  منها  مهلهل، 

يقال: فمن أبوك ؟ فقل: يموُت.
ــان،  ِهــَفّ أبــو  أنشدنا  ع..  الــُمــزَرّ بن  يموت  أنشدنا 

لنفسه « من الطويل « :
ـــا فـــإِنـــا ُحــلــى الــُعــلــى  فــــإِن تــســأَلــي عـــنَّ

المناكِب ذات  واألَرض  ِمــهــَزم،  بنو   
جـــوَدنـــا  أََنّ  ِســـــوى  ـــيـــٌب  َع ــنــا  ل ولـــيـــَس 

ــــاُس فــي كــــِلّ جــانــِب ـــــَرّ بــنــا، والــــنَّ  أََض
ـــا غـــيـــَر ظــالــٍم  ـــن ـــوالَ ــــدى أَم وأَفـــنـــى الــــنَّ

دى أَعــمــاَرنــا غــيــَر عــائــِب  وأَفــنــى الـــــَرّ
أَبونا أٌَب لو كاَن للنَّاِس كلِّهم 
 أٌَب مثلُُه أَغناهُم بالمناقِب

 » لنفسه  ان  هَفّ أبو  أنشدنا  قال:  يموت،  أنشدنا 
من الطويل « :

ــــربــــي رجــــــــاٌل َســـفـــاهـــًة  ــــرنــــي ُع ــــَعــــِيّ ُي
ً دا بي َوُمــــَوِرّ يــُت نفسي ُمــْصــِدراً   َفــَعــَزّ

ــيــف أَحــســن مــا يرى  فــإِنــي كمثل الــَسّ
دا ُجـــــــِرّ ُهــــــْو  إِذ  يـــلـــقـــى،  مــــا  وأهــــيــــب   

ان بنفسه « من الطويل « : أنشدنا أبو هَفّ
ـــٍة  ــعــُت فــي داِر ُغـــْربَ لــعــمــري لــئــن بَــَيّ

الـــمـــآكـــُل عــــلــــَيّ  ضــــاقــــْت  أَن  ثـــيـــابـــي   
ــُه  جــفــنَ يــــْأكــــُل  الـــســـيـــُف  إِالَّ  أَنــــــا  فـــمـــا 

 لــــُه ِحـــلـــَيـــٌة مـــن نــفــســِه وهــــو عــاطــُل
بن  جعفر  ثنا  األبـــزاري،  ابــن  ثنا  يموت،  ثنا  حَدّ
بُجرة  بن  منصور  كان  قال:  أبي،  ثني  حَدّ أحمد، 
َمْزيد،  بن  يزيد  قتل  ا  فلَمّ شارياً،  ربيعاً  النميري 
اري، ثنا منصور بن بُجرة،  والوليد بن طريف الَشّ

فقال « من الطويل « :
ـــــا شـــجـــَر الـــخـــابـــوِر مـــا لــــَك مـــورقـــاً  أَي

ـــــْأَس عــلــى ابــــن طــريــِف ـــَك لـــم ت  كـــأَن
ــقــى  الــُتّ مــن  إِالَّ  اَد  ــــــَزّ ال يــحــُبّ  ال  فــتــًى 

وســـيـــوِف قـــنـــاً  مــــن  إِالَّ  ــــمــــاَل  ال وال   
ـــنـــي  فـــإِن وقـــــفـــــاً  اهللا  ســــــــالُم  عــــلــــيــــَك 

شــريــِف بـــكـــِلّ  ـــــاعـــــاً  َوَقّ الـــمـــوَت  أَرى   
حارثة،  بن  بُــرد  ثنا  ع،  الــُمــزَرّ بن  يموت  ثنا  حَدّ
الشاعُر  رامي  الَدّ أتى  قال:  بيري،  الُزّ مصعب  أنبا 
عليه،  فتحامل  شـــيء،  فــي  مكة  قــاضــي  األوقـــص 
ينادي  الــحــرام،  المسجد  في  يوماً  األوقــص  فبينا 
فقال  النَّار؛  من  رقبتي  أعتق  رّب  يا  ويقول:  ــُه،  ربَّ
: أَو لك رقبة تعتق؟ ال واهللا وما جعل  ارمُيّ له الَدّ

اهللا لك، وله الحمد، من عتق وال رقبة.
فقال له األوقص: « ويلك « من أنت؟ قال: أنا 

. ، قتلتني « َوَحبَستني « ، وُجرت علَيّ ارمُيّ الَدّ
قال: ال تقل ذاك، إنني أحكم لك.

ع، ثنا محمد بن ُحميد،  ثنا يموت بن الُمزَرّ حَدّ
. ي، « عن « شيٍخ من الحِيّ ثني عِمّ حَدّ
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رباعيات الخيامقلم ملون

ــر ــبَ ــِع ـــدعـــَت فــيــنــا بــيَّــنــات ال أب

الــصــور ــى  ــّت ش رْب  يــا  وصــغــتــنــا 

ـــذي َّ ــوم مــحــَو ال ــي فــهــل أطــيــق ال

ــر ــُه فـــي خــلــقــتــي ِمـــن أث ــت ــرك ت

ڈڈڈ

ــا ــه ــت ــب ـــُع األنــــفــــس رّك ـــائ ـــب ط

صغتها ــفــســاً  أن ــجــزي  ت فــكــيــَف 

تــرى أو  كـــامـــًال  ــفــنــي  تُ وكـــيـــَف 

ــهــا ــــَت صــّورت ــفــٍس أن ــن ــقــصــاً ب ن

الثالثاء ٩ شعبان  ١٤٣٤ هـ - ١٨ يونيو ٢٠١٣ م

يقدمه سيرك «دو سوليه» سبتمبر المقبل

الدوحة تستضيف عرض «دراليون» البهلواني

الدوحة - [: بعد النجاح الكبير الذي 
حققه سيرك «الشمس» أو «دو سوليه» في 
قبة  تحتضن  ســوف  الماضي  الــعــام  الــدوحــة 
المقبل  سبتمبر  من  عشر  التاسع  في  اسباير 
سوليه»  «دو  سيرك  عــروض  الثانية  للمرة 
هذا  سوليه»  «دو  ســيــرك  ويــعــود  العالمية، 
العامة  الهيئة  رعاية  تحت  يُقام  الــذي  العام 
(إس  للتسويق  الثاني  البعد  وشركة  للسياحة 
دي أي)، وشيفروليه، مع عرض «دراليون» 
البهلواني من خالل ستة عروض تقّدم على 

قبة اسباير.
إدارة  مــديــر  الــبــدر،  عــبــداهللا  السيد  وقـــال 
الــســيــاحــة فــي الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــســيــاحــة: إن 
تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية يتماشى 
مع استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تقديم 
سياحة ترفيهية ما يؤكد على أن دولة قطر 
والسياحة  للترفيه  «الــمــثــالــيــة  الــوجــهــة  هــي 
سيرك  عــروض  تلقى  أن  متمنًيا  العائلية»، 
جمهور  من  الجميع  استحسان  سوليه»  «دو 

الدوحة.
مــن جــانــبــه، عــّبــر الــســيــد «نــيــك جــرانــا»، 
للتسويق  الــثــانــي  البعد  لشركة  الــعــام  الــمــديــر 
العالمية (إس دي أي) فرع مونتريال، كندا، 
عن سعادته إلعادة سيرك «دو سوليه» إلى 
الدوحة للمرة الثانية على التوالي مع عرض 
هذا  أن  إلــى  مشيًرا  الــعــام،  لهذا  ــيــون»  «درال
العرض يعتبر «فريًدا» من نوعه وقّدم في 

الكثير من دول العالم.
وعــرض «درالــيــون» هــو عــبــارة عــن دمج 

للفنون الصينية البهلوانية التقليدية التي يبلغ 

سيرك  نهج  مــع  سنة   ٣٠٠٠ قــرابــة  عمرها 

ويستمد  التخصصات،  متعّدد  سوليه»  «دو 

الشرقية  الفلسفة  مــن  اإللــهــام  «درالـــيـــون» 

وسعيها لتحقيق الوئام بين البشر والطبيعة، 

حــيــث اشـــتـــق اســــم الـــعـــرض مـــن اثــنــيــن من 

المخلوقات «التنين» الذي يرمز إلى الشرق، 

و»األسد»، الذي يرمز إلى الغرب.

فـــي عـــرض «درالــــيــــون» تــأخــذ الــعــنــاصــر 

الطبيعة  فــي  الــمــوجــودة  الــرئــيــســيــة  األربـــعـــة 

شكل اإلنسان، وتتجّسد، بحيث أن كل عنصر 

يمثله لون مثير خاص به، الهواء هو األزرق، 

الماء يأخذ اللون األخضر، النار يمثلها اللون 

حيث  الــداكــن،  البني  اللون  واألرض  األحمر 

الثقافات  جميع  عالم «دراليون»  في  تمتزج 

ويصبح اإلنسان والطبيعة كيانًا واحًدا يتحقق 

فيه التوازن من خالل الفن واإلبداع.

من  بمجموعة  بدأ  سوليه»  «دو  وسيرك 

٢٠ من فناني الشوارع في بداية عام ١٩٨٤، 

كويبيك  مقرها  كبرى  مؤسسة  اآلن  ليصبح 

فنّية  ترفيهية  برامج  بتقديم  تقوم  كندا  في 

عالية الجودة في جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن سيرك الشمس «دو سوليه» هو 

بشهرة  تحظى  التي  الفنية  الفرق  من  واحــد 

الفنّية  عروضه  يقّدم  حيث  واسعة  عالمية 

فيما  مدينة   ٣٠٠ من  أكثر  في  والترفيهية 

من  ويتخذ  العالم  حول  دولــة   ٤٠ على  يزيد 

مدينة مونتريال الكندية مقًرا له.

األولــى  بداياته  فــي  سوليه»  «دو  وانطلق 
األداء  فناني  مــن  مجموعة  مــن   ١٩٨٤ عــام 
عروضهم  يقّدمون  فقط  شخًصا   ٢٠ تضم 
ليتحّول  تــطــور  أن  إلـــى  الـــشـــوارع  فــي  الــفــنــّيــة 
مقاطعة  مــن  تتخذ  كبيرة  فنّية  فــرقــة  إلــى 
عروضها  لــتــقــّدم  لها  مــقــًرا  الكندية  كيبيك 
اآلن  الفرقة  تضم  حيث  عالمية  بمستويات 
بينهم  من  يوجد  شخص  آالف   ٥٠٠٠ قرابة 
من  أكثر  إلــى  ينتمون  فنان   ١٣٠٠ من  أكثر 
٥٠ دولة مختلفة تقّدر أعداد المتابعين لهم 

بما يقارب ١٠٠ مليون متفرج حول العالم.
أفضل  مــن  «سالتيمبانكو»  عــرض  ويــعــّد 
الــتــي  الــكــالســيــكــيــة  ــيــه»  ســول عــــروض «دي 
حظيت بشهرة عالمية في السنوات األخيرة 
كـــونـــه يــجــّســد احـــتـــفـــاالً كـــبـــيـــًرا ومـــلـــونًـــا من 
حيث  والمبدعة  الرشيقة  الفنّية  الحركات 
تــحــكــي كـــل حــركــة فــيــه قــصــة فــنــّيــة قائمة 
بذاتها لتخرج بقالب فريد من التعبير الفني.
تصوير  أنــه  على  العرض  هــذا  إلــى  وينظر 
حي للتنوع الذي يمّيز أي مدينة عالمية عن 
يقيمه  متجول  عــرض  أطـــول  ويُــعــد  غيرها 
بأدائه  ويــقــوم  سوليه»  «دو  الشمس  سيرك 
جميع  في  الجماهير  أمــام   ١٩٩٢ العام  منذ 
ما  إعجاب  على  استحوذ  حيث  العالم  أنحاء 
محبي  من  شخص  مليون  ٥ر١١  على  يزيد 
هذا النوع من األداء، وتعّد هذه المرة األولى 
الفنّية  عــروضــه  الــســيــرك  فيها  يـُـحــيــي  الــتــي 

داخل دولة قطر.
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يرويها : عبداهللا أحمد
حكاية المسرح

obadbukamal@yahoo.comفي قطر

في الحلقة السابقة قّدمت لكم عملنا المسرحي 
المسرحية  موضوع  الجحيم)  من  (خــارج  الجديد 
ومجموعة الممثلين المشاركين، وفي هذه الحلقة 
أتواصل معكم وأقدم لكم مجموعة الفنيين وهذا 

حق أدبي تحتمه كتابة المذكرات.
١ - التأليف: صادق راجي.

٢ - اإلخراج: عبداللطيف سمهون.
٣ - اإلشراف الفني: أحمد سامي عبدالفتاح.

٤ - مدير الحركة: فتحي عبداللطيف األمين.
اإلضاءة: سعد سعيد اللوح.

الــــديــــكــــور: مــيــرغــنــي أحـــمـــد مــيــرغــنــي وعــمــر 
النجومي.

الــــصــــوت: مـــحـــمـــود زيــــــــادة، الـــمـــكـــيـــاج: هــاشــم 
المخلالتي.

التلقين: عبدالعزيز المال، الخطوط: علي حسن 
جابر.

فيهم من هو موجود وفيهم من هو في رحمة 
فرقة  أول  تأسيس  فــي  معنا  ساهموا  لكنهم  اهللا 
مــســرحــيــة فـــي دولــــة قــطــر وهـــي فــرقــة الــمــســرح 
الــقــطــري ويــــرأس هـــذه الــمــجــمــوعــة ويــنــســق فيما 
طولة  له  األنــصــاري  عبداهللا  محمد  األستاذ  بينهم 
ما  ضمن  ومــن  والعافية.  بالصحة  ويمتعه  العمر 
الجحيم)  مــن  (خـــارج  المسرحية  كتّيب  فــي  جــاء 
مسرحية كوميدية اجتماعية هادفة، تعالج مشكلة 
التي  (الــبــخــل)  االجتماعية  المشكالت  اخــطــر  مــن 
طريق  للفرد  ترسم  واألســـرة،  الفرد  حياة  تهدف 
السعادة  معالم  يــديــه  بين  وتــضــع  الفاضلة  الحياة 

والــمــرح  الــجــمــيــلــة،  الــمــتــعــة  بــيــن  تجمع  الحقيقّية 
السليم.  والتوجيه  السامية  األهــداف  وبين  البريء، 
علينا  وليس  الــواحــد  الفريق  بــروح  نعمل  كّنا  نحن 
ضغوط من أحد ال نُفّكر في شيء إّال االستمرارّية، 
كّنا  إننا  وأقولها  عملنا  مقابل  ماديًّا  أجًرا  ننتظر  ال 
وعلى رأسنا األستاذ محمد عبداهللا األنصاري ندفع 
أو  المسرحية  إنتاج  عجلة  لتدور  الخاص  مالنا  من 
ما قبلها من مسرحيات. الهدف الوحيد هو تأسيس 
المجاورة  الدول  مثل  مثلنا  حقيقي  قطري  مسرح 
منظمة  إدارة  سمحت  أن  وبــعــد  العربية  والـــدول 
بدأت  مسرحهم  نستغل  بأن  الفلسطينية  التحرير 
الديكور.  وتركيب  الحركة  لبروفات  االستعدادات 
قمنا  فقد  السابقة  مسرحيتنا  مع  عملنا  ما  ومثلما 
بالدعاية لمسرحيتنا الجديدة إلى جانب أننا وضعنا 
إعالنًا كبيًرا على جدران المسرح على شارع الخليج 
ألن شارع الخليج كان وال يزال من شوارع الدوحة 
الرئيسية، اليوم طبًعا تّم هدم المبنى لكن ذكرياته 
ما زالت باقية في نفوسنا. وحان عرض المسرحية 
وحضر  الــعــروض  وبـــدأت   (١٩٧٣  /٢  /٢٢) بتاريخ 
قّدمنا  اإلعـــــالم،  وزارة  مــســؤولــي  بــعــض  االفــتــتــاح 
المسرحية على مدى (٤ عروض) وبحضور (٨٧١) 
 (١٥٠٠) للمسرحية  اإلجمالية  التكلفة  متفرًجا. 
المسرحية  عـــروض  ألن  ــوجــد  يُ ال  واإليـــــراد  ريـــال 
بالمجان والدعوة عاّمة. هذه هي مسرحية (خارج 

من الجحيم).
عن  معكم  حديثي  سيكون  القادمة  الحلقة  في 

خشبة مسرح نجمة والمسرحية الرابعة.

الثالثاء ٩ شعبان  ١٤٣٤ هـ - ١٨ يونيو ٢٠١٣ م

ألبينا بيلوفا المدير الفني لمسرح إنانا السوري:ألبينا بيلوفا المدير الفني لمسرح إنانا السوري:

يــبــلــغ عــــدد أعـــضـــاء فــرقــة إنـــانـــا الــســوريــة 
سورية  جنسيات  من  وراقــصــة  راقــص   ١٠٠
وعربية وعدد من الجنسيات األجنبية أيضا، 
الراقصة  ومنهم  أجانب  خبراء  إلــى  إضافة 
بيلوفا-  ألبينا  الرقصات  ومصممة  الروسية 
للـ»البيرق»  كــان  التي  الفرقة  مدير  زوجــة 
موعد معها بعد انتهاء آخر عروض «جوليا 
والــذي  بكتارا،  الــدرامــا  مسرح  على  دومــنــا» 
التشابه  على  لنتعرف  منها  خــاللــه  اقتربنا 
الــكــبــيــر بــيــنــهــا وبــيــن الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة 

بالعرق جوليا دومنا.
لمسرح  الفني  المدير  بيلوفا  ألبينا  أكــدت 
إنــانــا الــســوري الــراقــص والــراقــصــة الرئيسية 
رقص  خبيرة  تعمل  كانت  أنها  العرض  في 
بسوريا،  المسرحية  للفنون  العالي  بالمعهد 
وفرقة إنانا في بداياتها كانت تقوم بتحضير 
عملها األول في سوريا، وكان مؤسس الفرقة 
محترفين  مدربين  عن  يبحث  مفلح  جهاد 
ــتــدريــب الـــفـــرقـــة، وكــــان هــنــاك عــــدد من  ل
 ١٨ حــوالــي  الراقصين  مــن  بالمعهد  الطلبة 
ألنهم  نظرا  جــدا  أعجبوني  وراقــصــة  راقصا 
وهو  أال  أمامهم  والهدف  الطاقة  يمتلكون 
الرقص  تعلم  في  الرغبة  ولديهم  التعليم، 
بحب وشغف، وبدأت أعطيهم دروسا خالل 
التحضير للعمل األول، ولم يكن هناك من 
مدربة  أنــا  فأصبحت  البطولة،  دور  يشغل 

وراقصة ألقوم بدور جوليا دومنا.
وأضــافــت أن الــفــرقــة كــانــت تــقــوم بعمل 
الــراقــصــيــن  لـــجـــذب  ســنــويــة  أداء  تـــجـــارب 
والمناسبين  بينهم  مــن  األفــضــل  واخــتــيــار 
أو  عامين  وبــعــد  الــمــوهــبــة،  يملكون  الــذيــن 
ثــالثــة بــاتــت الــفــرقــة مــدرســة للرقص وفي 
نــفــس الـــوقـــت فــرقــة مــســرحــيــة، ألن كــافــة 
مسرحية،  تجارب  يخوضون  بدأوا  التالميذ 
موضحة أنهم كانوا جاهزين الفتتاح مدرسة 
للباليه بعد أن وصل عدد الراقصين إلى ١٠٠ 

فرد إال أن األحــداث التي اندلعت في سوريا 
حالت دون ذلك، متمنية أن تعود األمور إلى 
وضعها الطبيعي في سوريا خاصة أن الفترة 
التي سبقت العراك الدائر هناك كانت تتميز 

بتطور وثراء ثقافي وفني وأكاديمي كبير.
وأضافت أن الفرقة قدمت أول عروضها 
راقــصــا   ٦٥ بــحــوالــي   ٢٠٠٦ عــــام  قــطــر  فـــي 
وختام  افتتاح  حفلي  خــالل  وذلــك  وراقصة 
بطولة األلعاب اآلسيوية «أسياد» ومنذ ذلك 
من  العديد  قدمنا   ٢٠١٠ عــام  حتى  التاريخ 

الفعاليات بالدوحة في مناسبات مختلفة.
للفرقة  اإلداري  المكتب  أن  وأوضــحــت 

انتقل إلى الدوحة منذ حوالي عام من خالل 
شــركــة «إنــانــا بــرودكــشــن» الــتــي تضم عــددا 
دانــس»  «إنــانــا  مثل  الصغيرة  الشركات  مــن 
للرقص و»إنانا إيفنتس» لتنظيم الفعاليات، 
الشركة  هــذه  فــي  المختلف  أن  إلــى  مشيرة 
أنها تضم راقصين وراقصات عربا، وذكرت 
أن  هو  للدوحة  االنتقال  فوائد  أهــم  من  أن 
وأصبحت  احترافية،  أكثر  أصبحت  الفرقة 

هناك اختصاصات محددة للعاملين معنا.
وبـــخـــصـــوص الــــعــــرض أمــــــام الــجــمــهــور 
الــقــطــري أوضــحــت أن الــجــمــهــور الــقــطــري 
يــتــمــيــز بـــأنـــه جــمــهــور عــالــمــي وقــــد قــدمــنــا 

ــيــال عـــروضـــا بــالــلــغــتــيــن الــعــربــيــة  خـــالل ٤ ل
بثرائه  يتميز  هنا  فالجمهور  واإلنجليزية، 
بلدان  من  أشخاصاً  يضم  أنه  حيث  وتنوعه 
مختلفة فتجد القطري والمصري والسوري 
ما  وهــو  والمغربي،  واللبناني  والفلسطيني 
ينطبق أيــضــا عــلــى الــجــمــهــور الــغــربــي الــذي 
ومن  وآسيوية  أوروبية  عديدة  بلدانا  يضم 
جمهور  أي  أن  موضحة  الالتينية،  أمريكا 
الجمال  ولغة  الجسد  لغة  يفهم  بلد  أي  في 
كافة  مع  ويتفاعل  والــفــرح  بالحزن  ويشعر 
خشبة  على  أمامهم  تقدم  التي  األحاسيس 

المسرح.

أمـــــا بـــخـــصـــوص الــــمــــواصــــفــــات الــــواجــــب 
قالت  للفرقة  االنضمام  يود  فيمن  توافرها 
لنرى  الــفــرصــة  لــنــا  تتيح  األداء  تــجــارب  إن 
الــعــديــد مــن الــمــواهــب إال أنــنــا فــي الــســنــوات 
األشخاص  اختيار  على  نحرص  كنا  األولـــى 
الجسدية  واللياقة  بالليونة  يتمتعون  الذين 
فشيئا  شيئا  أصبحنا  ثــم  والــشــكــل،  والــطــول 
ليس  لــديــهــم  يــكــون  أن  ضــــرورة  إلـــى  ننتبه 
فــقــط الــمــواصــفــات الــجــســديــة وإنـــمـــا أيــضــا 
دارســا  يكون  أن  أي  األكاديمية  المواصفات 
من  ألن  لــلــرقــص  مـــدرســـة  فـــي  ــــدرس  ي أو 
يريد أن يدرس فهو جاهز ليطور من نفسه 
ومن أدائه، فالجسم يقود المخ ومهما كان 
على  يسيطر  مخ  بدون  فإنه  مناسبا  الجسم 

هناك  يكون  فلن  الجسد  هــذا 
رقص.

مــعــظــم  أن  وأوضـــــــحـــــــت 
الراقصين في الفرقة هم من 
الــطــلــبــة الـــذيـــن يـــدرســـون في 
الجامعات المختلفة، فالثقافة 
الــمــســرح،  عــلــى  تظهر  الــعــامــة 
من  يعد  التنظيم  أن  مــذكــرة 
أهــم الــمــواصــفــات الــتــي نسعى 

لها في راقصينا.
وعــــــــن شـــخـــصـــيـــة جـــولـــيـــا 
أهميتها  أن  أوضــحــت  دومــنــا 
كــامــرأة  مثاليتها  فــي  تتمثل 
ألنــهــا وقــفــت بــجــانــب زوجــهــا 
وهنا  شيء،  كل  في  وساعدته 
تكمن أهمية المرأة العظيمة، 

وأصبحت  سوريا  من  امــرأة  كانت  أنها  كما 
أهم  تعد  كانت  التي  رومــا  على  امــبــراطــورة 
الوقت،  ذلك  في  العالم  في  اإلمبراطوريات 
الشرقية  العربية  الثقافة  معها  جلبت  وقــد 
إلــى أوروبـــا وهــو أمــر يمكن أن نـــراه سهال 
اآلن مــع الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي، إال أنـــه منذ 

مثل  أشخاص  هناك  يكن  لم  لو  عاما  ألفي 
بين  الثقافي  الــتــبــادل  هــذا  حــدث  لما  جوليا 
على  أشــخــاص  فهناك  واألمـــم،  الــحــضــارات 
على  الثقافي  التبادل  هذا  بــدأوا  الزمان  مر 

أوجه عدة.
وتــقــول إنها تربت فــي روســيــا ودائــمــا ما 
أشكر أساتذة المعهد الذين لهم فضل كبير 
موسكو،  في  للماجستير  دراستي  أثناء  علي 
كبيرة  خبرة  أكتسب  أن  من  تمكنت  حيث 
للراقصين  وأعطيتها  عكستها  أيديهم  على 
في سوريا الذين تعلمت منهم الكثير أيضا. 
الماجستير  رســالــة  مــوضــوع  أن  إلــى  مشيرة 
الـــخـــاصـــة بـــهـــا كــــــان فــــي «تـــأثـــيـــر الــبــالــيــه 
الكالسيكي على تأسيس الرقص في سوريا» 
مع  العمل  دائما  أود  وكمصممة 
نصف  مــن  يفهمونني  راقــصــيــن 
المجموعة  أن  مــوضــحــة  كــلــمــة، 
بعضها  مع  سويا  تتطور  بأكملها 

البعض.
ـــا عـــبـــرت عــــن شــعــورهــا  وهـــن
بقرب شخصية جوليا دومنا من 
السنوات  مــدى  فعلى  شخصيتها 
كمصممة  عملت  الماضية  الست 
وراقـــصـــة فـــي ســـوريـــا، وقــدمــت 
الـــعـــديـــد مـــن األعــــمــــال الـــتـــي لم 
أرقص فيها، إال أن هذا الدور لم 
شعرت  فطالما  رفــضــه،  أستطع 
فـــي نــفــســي الـــقـــدرة عــلــى الــقــيــام 
بهذا الدور فلم ال، وعندما أشعر 
بأنني لن أستطيع فإنني سأبحث 

عن راقصة قوية يمكنها أن تؤديه.
ــــت إنــــــه ال يـــكـــفـــي لـــلـــراقـــصـــيـــن أو  وقــــال
ويمتلكوا  الــرقــص  يــجــيــدوا  أن  الــراقــصــات 
التكنيك الخاص به وإنما من الضروري أن 
يستطيعوا  حتى  حياتية  خبرة  لديهم  تكون 

تقديم مثل هذه األدوار المعقدة والصعبة.
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قدمنا أول 
عروضنا في قطر 

خالل «أسياد» 
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حوار – كريم إمام

تقدم  التي  األولــى  السورية  الفرقة  هي  إنانا  فرقة 
في  دائــمــاً  تبحث  والتي  سوريا  في  الــراقــص  المسرح 
الشام  بالد  فلكلور  وتقدم  العربية.  والحضارة  التاريخ 
من  عام،  بوجه  العربي  العالم  وفلكلور  خاص  بوجه 
العصر،  وروح  يتالءم  بما  الفلكلور  هذا  تطوير  خالل 
حيث تمزج بين الواقع والخيال من خالل عروضها، 

الباليه  جماليات  ضمن  والــمــعــاصــرة  الــتــاريــخ  وبــيــن 
الــمــعــاصــر، ويــعــتــبــر مــؤســســهــا جــهــاد مــفــلــح الــمــخــرج 
مجال  في  السورية  األسـماء  أهم  أحـد  والكريوغراف 
المسرح الراقص، وقد قام بتأسيس هذه الفرقة بعد 
عودته متخرجاً من معهد الـ (Body wave) للرقص 
كان  مفلح  بــأن  والمعروف  بــيــروت،  في  الكالسيكي 
مع فرقة كركال اللبنانية لقائدها عبد الحميد  راقصاً 

كركال لفترة طويلة.

حيي

جانب من العرض الملحمي « جوليا دومنا »

ــــــــا قــــــريــــــبــــــة مـــــــــن شـــخـــصـــيـــتـــي ــــــــه لـــــــــم أســــــتــــــطــــــع رفــــــــــــض جــــــولــــــيــــــا دومـــــــــنـــــــــا ألن



(نقاء)
كــانــت  اســتــيــقــاظــهــا.  بــعــد  حــتــى  عينيها  مــغــمــضــة  ظــلــت 
منتشية من بقايا حلم وردي ناعم، تمنت لو استمر الحلم 
لمحها  رقتها،  من  بالغيرة  شعر  الصباح  نسيم  األبــد.  إلــى 
من النافذة وهي تنهض من بين الوسائد الريشية والدمى 
التي تغطي وجه السرير. وجنتاها تشتعالن ورداً، وشفتاها 
أخضر  كغصن  يتمايل  الممشوق  جسدها  رحيقاً،  تفوران 

محّمل بثمار شهية لم تقطف بعد.
كانت سعيدة جداً، فكل شيء مّر بسالسة في ذلك اليوم، 
والمحاضرة  تصدق.  تكاد  ال  لدرجة  سهالً  كان  االمتحان 
مثيراً،  الموضوع  كان  كبيرة،  لدرجة  ممتعة  كانت  التالية 
بحماس  شــرح  بحيث  جيد  بمزاج  كــان  يومها  والمحاضر 
مدهشاً  والطالبات  الطلبة  تفاعل  وكان  المعتاد.  غير  على 
بـــــاآلراء الــمــتــنــوعــة وأســـمـــاء الــمــراجــع وبــعــض الــمــداخــالت 
معرفي  حجم  يومها  للطلبة  تحقق  بحيث  والــنــقــاشــات، 

زاخر، خالل وقت ممتع.
غادرت الكلية في ذلك المساء في حالة النشوة التي ال 
ذلك  على  يبعث  بعينه  سبباً  تعلم  تكن  لم  وصفها،  يمكن 
الشعور اللذيذ، لكنها كانت توقن بحاجة كبيرة لمشاطرة 
فرحتها تلك، ال تدري مع من! كان قلبها يخفق بالحب، 
ذراعيه  يفتح  أنه  تعلم  لكنها  لمن؟  تعلم  وال  لماذا؟  تعلم  ال 

لينتشل قلبها من هاوية االنتظار.
لم تتعّود الرد على األرقام التي ال تعرفها، ولكّن ذلك 
الرقم المميز ذو النبر الموسيقي، كان يدعوها لالستجابة. 
الــوضــع  عــلــى  ضــبــطــه  بــعــد  حقيبتها  إلـــى  الــهــاتــف  أعـــــادت 
الصامت. ظل الرقم بتسلسله الرشيق يجول في ذاكرتها، 
هو؟  لعله  ال؟  لم  متالحقة:  بأسئلة  عقلها  على  يلح  وخاطر 
ربما تكون فرصة لن يسهل تكرارها؟ ردد الخاطر عشرات 

األسئلة واالفتراضات.
المعسول،  حديثه  استلطفت  المميز،  الرقم  على  ردت 
إنه  الــســاحــرة.  العذبة  كلماته  أســيــرة  صــارت  مــا  وســرعــان 
معه  وشــربــت  إللــحــاحــه  رضــخــت  المميز!  كرقمه  مميز 
المّرات  إحــدى  في  ورافقته  عــام،  مكان  في  «كابتشينو» 
في سيارته الرياضية الداكنة النوافذ، بدأت تشعر بنوع من 
لإلمساك  المتكرر  طلبه  من  الالحقة،  المّرات  في  الضيق 
في  تمادى  ثم  كفيها،  ظاهر  ثم  أصابعها،  وتقبيل  بيدها، 
طباعه  تغيّرت  تذكر.  مقاومة  هي  تبد  لم  الــلــذة.  هاوية 
مسخاً  ليبدو  اآلخر،  تلو  واحداً  أقنعته  وسقطت  بعد،  فيما 

بأنياب وقرون تثير االشمئزاز!
لشحوب  بــالــغــيــرة،  النسيم  يشعر  لــم  مـــذعـــورة،  فـــّزت 
الكابوس،  سيناريو  استعادت  الصباح،  ذلك  في  مالمحها 
من  باهللا  استعاذت  حقيقياً.  يبدو  ويكاد  منطقياً  فوجدته 
الشيطان، فتبخرت عن رأسها الوساوس، و تناولت هاتفها 
بعدها  شعرت  الحظر.  الئحة  إلى  المميز  الرقم  وأضافت 
براحة كبيرة، فلديها اآلن يقين بأن الفرص الحقيقية، ال 

تتسلل خلسة، بل تكشف عن نفسها في وضح النهار.

(تقاطع)
-استيقظ متكاسالً من فراشه الدافئ. نهض وبقايا النوم 

تلتصق بعينيه!
-في التلفاز أطفال يفترشون العراء، يطعنهم الزمهرير، 

ويقتلهم الظمأ!!
-ألقى حطباً في جوف المدفأة، وتناول كوباً من عصير 

البرتقال!
والــخــراب  الــمــوت  ووحــشــيــة،  ضــــراوة  تــــزداد  -الحرب 

يتسّيدان الموقف!!
-سيطر عليه شعور بالضيق وهو يشرب العصير!

-من بقي من األطفال ملتاعون من الفقد ومن الجوع!!
-لم يكمل العصير فقد كان ساخناً قليالً!

روح،  جريحة  أو  ثكلى،  إمــا  الــنــســاء  مــن  سلمت  -ومن 
تنتحب بال صوت!!

-تناول قطعة خبز وراح يدهنها بالزبدة والمربى!
-رجال يحملون زميالً مغطى بالدماء!!

-بدأ يأكل!
جـــراء  الــمــتــنــاثــرة  ذويـــهـــم  أشـــــالء  يــتــفــقــدون  -األهالي 

القصف!!
بدرجة  محمصاً  يكن  لــم  فالخبز  طعامه،  يكمل  -لم 

كافية!
-مسيرات تندد بالصمت الدولي، وتظاهرات تستصرخ 

الضمائر الناعسة!!
-تناول جهاز التحكم ليهرب من األسى المنقول!

-غّير الــقــنــاة اإلخـــبـــاريـــة الــتــي تــفــيــض بــلــحــم الــضــحــايــا 
والدماء، وبقايا الجثث المشتعلة!!

بال  بارد،  لحم  لكنه  باللحم،  حافلة  فضائية  إلى  -انتقل 
دم!!!

-أشعل سيجاره، وبدأ يعد لنفسه قهوة بالحليب!!!!

(صدى)
(١)

ال ترحلي،
ستفجع العصافير،

وتظلم الدنيا بال عينيك!
(٢)

تمهلي،
لتهدأ ثورة البحار،

ويرقص النسيم في المروج!
(٣)

توقفي،
من عطرك لم أكتِف،

ولم أرتِو من لظى وجنتيك!
(٤)

اهدئي،
لتخرس المدافع،

ويعلو هديل الحمائم!
(٥)

أقبِلي،
ألضم كفيك بكفي،

فيشتعل القلب في راحتيك!

الدوحة-[: تعرض مؤسسة الدوحة لألفالم يومي ٢٧ و٢٨ يونيو 
الفندق  جولد:  «مــاري  فيلم  البريطانية  السينما  عروض  ضمن  الجاري 
األكثر سحًرا» وتدور أحداثه حول ترك مجموعة من المتقاعدين بلدهم 
إنجلترا للذهاب إلى جايبور في الهند لينعموا بالراحة في منتجع فاخر 

خاص بكبار السن والوسيمين، بإدارة رجل أعمال هندي يافع.
مع  للتكّيف  يُواجهونها  الــتــي  المسلية  الصعوبات  الفيلم  فــي  نـُـشــاهــد 
اإلعــالن،  في  ظهر  عّما  مختلف  بأنه  يكتشفون  حيث  الجديد  محيطهم 
ترافق  التي  والمعاناة  للفرح  حميمية  دراســة  إلــى  األمــر  هــذا  فيدفعهم 
أروع  من  واحــد  سحًرا»  األكثر  الفندق  جولد  «مــاري  السن.  في  التقدم 
من  بمجموعة  يتمّيز  الماضية،  القريبة  الفترة  في  أنتجت  التي  األفــالم 
دينش،  جــودي  سميث،  ماجي  بينهم  من  البريطانيين  الممثلين  أفضل 

توم ويلكينسن وبيل ناي.

عرض «ماري جولد: الفندق األكثر سحًرا  بالدوحة

الثالثاء ٩ شعبان  ١٤٣٤ هـ - ١٨ 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

حركة النشر تتقدم 

والتوزيع يتأخر !!!والتوزيع يتأخر !!!
تققدمتققدمشش

قصيدة

محمد السادة

ــــهــــا ســـــــاْح.. جـــفـــى الــــــّنــــــوِم عــــيــــٍن َدْمـــــَعـــــَهـــــا ِمــــنَّ
ِمــــــِن الــــَهــــّم والــــَقــــلــــِب الـــــــِذي صــــــاْر َمـــــجـــــُروْح..

راْح.. ــــــــَرْب  والــــــــَطّ الــــُقــــَمــــْر  ــــــــوِر  نُ ـــــٍح  كـــــالِ َغـــــــدا 
ـــــْت تـــــــــُروْح.. ـــنـــا َعـــــَيّ ـــَع ــــفــــِس لـِـــيــــعــــاِت ال ِمـــــن الــــنَّ

ــــٍة ِمـــــــن ُطـــــولـَــــهـــــا مـــــا لَــــهــــا ْصــــــبــــــاْح.. ــــيــــل أَيــــــــا لِ
ـــــــوْح.. وشـــــــبُ أَوهـــــــــــــاْم  ـــــْر  ـــــي ِغ نِـــــــِديـــــــٍم  ِمـــــــن  وال 

ــــــــــــزاْن مــــا عـــــــاْد ِمــــــرتــــــاْح.. َخــــــُفــــــوٍق ِمـــــــِن األَح
ـــســـاِهـــيـــْد َمـــــطـــــُروْح.. وِجــــســــٍم عــلــى فــــــراِش الـــتِّ

ـــــــالْح.. ـــــــْك ــــــْت ِمـــــــــْن بَــــــالويــــــه ال ــــــتَّ ــــــَش وِفــــــكــــــٍر تِ
ــــْب ِشـــــكـــــاويـــــْه ويــــــبــــــوْح.. ـــــْم يــــكــــتِ ـــــلَ ـــــَق ـــــيـــــا ال وَع

كـــمـــا الـــّصـــاعـــقـــة ِعــــلــــٍم عـــلـــى مــســمــِعــي طــــــاْح..
ــلــْب َرْجـــفـــاْت َمـــذبُـــوْح.. ــَق ِرَجـــــْف ِمـــن ِصـــــداْه ال

ـــــاْح.. ـــــســـــب ــــــــْت ُدُمـــــــــــــــوٍع ِكـــــّنـــــهـــــا ِعــــــقــــــِد ِم وهــــــــلَّ
ــوْح.. ــنُ وي ــّدمــِع  ال الحصى  يـــذِري  ْمِصيبتِي  على 

راْح.. ـــــرى  بـــــالـــــَثّ الــــَعــــنــــا  ِدنـــــيـــــا  ــــــــــَرْك  تَ َعــــــِزيــــــٍز 
َمــــســــُفــــوْح.. مــــــِع  والــــــَدّ الـــــَهـــــّمْ  وراْه  ِمـــــن  تَــــــــَرْك 

ــــــــــّرْت بِــــمــــســــطــــاْح.. ــــــد كـــــــاْن َم َكــــمــــا ِغــــيــــمــــٍة ِق
مـــــفـــــُتـــــوْح.. ُدوِم  ــــطــــا  ــــَع بــــال وكــــــّفــــــه  كــــــريــــــٍم 

الْح.. ردا  مـــــــــِن  الـــــمـــــعـــــتِـــــنِـــــي  َعـــــــنـــــــاه  ولــــــيــــــا 
ــــوْح.. ــــمــــنُ لـِـــقــــا عـــــــــرِوٍة ِفـــــي َقـــبـــضـــهـــا الـــخـــيـــر َم

ــــتــــه ضــــــو مـــــصـــــبـــــاْح.. َهـــــــشـــــــوٍش بــــــشــــــوٍش طــــّل
ــــَحــــْد بـــيـــن الــــِحــــصــــّيــــات مـــــســـــدوْح.. َغـــــــدا بــــالــــلَّ

َســــــّحــــــاْح.. الــــغــــيــــِث  ــــــــــِل  وابِ َقــــــبــــــَرْه  اهللا  ِســــقــــى 
ــــه صـــــــُروْح.. ــــِة الـــــفـــــرُدوْس يــــاَهــــْب لَ وِفـــــي َجــــنَّ

ــــــن ووّضــــــــــــــاْح.. ـــــاِس بــــــايِ ـــــّن ـــــل طـــــريـــــق الـــــَفـــــنـــــا ل
ــــــــيــــــــروْح.. بِ يــــــــــوْم  يـــــِجـــــي  الِزم  َحـــــيـــــا  وكـــــــــــٍلّ 

االصـــــــــالْح.. َدرِب  ـــــْع  ـــــبَ تِ ــــلِــــي  ال غـــيـــر  فـــــــاْز  وال 
َمــــــــمــــــــدوْح.. مـــــــــاْت  إذا  أو  َحـــــــــــٍيّ  كـــــــــاْن  إذا 

ــــــــــــــــّداْح.. َم اهللا  لــــــه  الــــــّلــــــي  ِضــــــــــــواه  ِطـــــــريـــــــٍق 
ــــنــــا الــــــــــــّروْح.. ــــد ِشــــفــــيــــٍع يـــــــوْم تـــــرَجـــــع لِ ــــَحــــّم ُم

ــــــــْت ريــــــــــــاْح.. ــــــــِدّ مــــــا َهــــــــبَّ ــــــــَع َصــــــــــــالٍة عــــلــــيــــه ْب
وَمــــســــطــــوْح.. ــــجــــٍد  نَ َرْش  ـــــي  لِ الــــِمــــطــــْر  وعــــــــِدّ 

رثاء الوجيه / صالح بن عبداهللا 

بن صالح البوعينين رحمه اهللا..

«متاحف قطر» تصدر 
النشرة الدورّية الخاّصة 

بالترميم
صـــدر  الدوحة-[: 
حديثًا على الموقع اإللكتروني 
لــهــيــئــة مــتــاحــف قــطــر الــعــدد 
الــدورّيــة  النشرة  مــن  الجديد 
الـــخـــاّصـــة بــالــتــرمــيــم. ومــن 
الــــمــــواضــــيــــع الـــــتـــــي يــشــمــلــهــا 
القصر  مؤتمر «إحياء  العدد: 
في  األعمال  وتقّدم  القديم»، 
مسجد الرويس، ومركز زوار 
مسح  ومشاريع  بـــرزان،  بــرج 

كبرى في مواقع أثرية.
يُــذكــر أن مــؤتــمــر «إحــيــاء 
ــــم» نــظــمــتــه  ــــقــــدي الـــقـــصـــر ال
مـــتـــاحـــف قـــطـــر واســتــحــضــر 
ـــطـــرق فـــي دراســــة  أحـــــدث ال
الـــتـــلـــف الــــتــــدريــــجــــي وعـــــدم 
االســـتـــقـــرار اإلنـــشـــائـــي، جــنــبـًـا 
إلـــــى جـــنـــب مــــع االســـتـــخـــدام 
الـــدقـــيـــق لـــلـــمـــواد والــتــقــنــيــات 
بأحدث  المدعومة  المناسبة 
أجل  من  وذلــك  التكنولوجيا، 
القطري  التراث  مباني  إعادة 
إلـــى مــجــدهــا الــســابــق. وتــؤكــد 
هــيــئــة مــتــاحــف قــطــر «قــســم 
تنظيم  خــالل  مــن  الترميم» 
هــــذا الــمــؤتــمــر عــلــى أهــمــيــة 
علمية  مــعــايــيــر  وفـــق  الــعــمــل 
أعــمــال  مـــن  واعــــد  لمستقبل 
الــتــرمــيــم واإلحـــــيـــــاء، وذلـــك 
البالد  تــراث  على  للمحافظة 

لألجيال القادمة.

قطر 
الفلهارمونية 

تعزف سيمفونية 
«ماهلر» 
الخامسة

حوارات مع اللون بـ «ستوديوهات كتارا»

تــعــزف  الدوحة-[: 
الفلهارمونية  قطر  أوركسترا 
سيمفونية  المقبل  السبت  يوم 
وكنتاتا  الــخــامــســة  «مــاهــلــر» 
الموسيقار  ــعــّد  ويُ «الــمــطــر»، 
مجاله،  فــي  ــا  عــبــقــريًّ مــاهــلــر 
ومــــشــــهــــوًرا عـــلـــى الــمــســتــوى 
تقليده  يُحاول  ولــم  العالمي، 
إّال  الـــشـــرقـــيـــة،  أوروبـــــــــا  فــــي 
شــوســتــاكــوفــيــتــش الـــــذي كــان 
قـــريـــبـًــا مـــنـــه، بــاعــتــبــاره كــان 
ــا واســتــفــاد كــثــيــًرا من  مــجــربً
خبرات هذا الفنان األلماني،

أوركــســتــرا  تختتم  وســـوف 
ـــــهـــــارمـــــونـــــيـــــة  قــــــطــــــر الـــــفـــــل
فـــعـــالـــيـــات شـــهـــر يـــونـــيـــو يـــوم 
الــرعــويــة  السيمفونية  مــع   ٢٩

لبيتهوفن.

للفن  كــتــارا  ســتــوديــوهــات  تــقــدم  الدوحة-[: 

عمل  ورشة  أيام  ثالثة  مدار  وعلى  المقبل  األحد  يوم 

إلى  وتهدف  البلوشي  راشــد  مسعود  القطري  للفنان 

تنمية المواهب والقدرات الفنية لدى الفنانين بعنوان 

«حوارات مع اللون»، يذكر أن مسعود راشد البلوشي 

والجمعية  الدوحة،  شباب  بمركز  عضو  عماني  فنان 

البلوشي  أسلوب  ويتميز  التشكيلية،  للفنون  القطرية 

مفردات  مستلهماً  وواقعه  بيئته  مع  الوثيقة  بعالقته 

واألزيــاء  (األزقــة)  والفرجان  والبيوت  والبحر  البادية 

التراثية الخليجية، بشكل سلس وجذاب.

الثقافي  الحي  سعي  إطــار  في  الورشة  هــذه  وتأتي 

مــن خــالل «ســتــوديــوهــات كــتــارا» فــي دعــم الحركة 

الــتــشــكــيــلــيــة مـــن خــــالل إقـــامـــة الــــــورش والــمــعــارض 

لقطاع  الفنية  الموهبة  لثقل  تهدف  التي  المختلفة 

الشباب.
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