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حوار - كريم إمام

لــكــل زمــــن ثــقــافــتــه وفــنــونــه 
الــــتــــي يـــنـــتـــجـــهـــا، ومــــــن خـــالل 
ـــظـــروف الــمــحــيــطــة بــالــفــنــان  ال
تــتــشــكــل إبـــداعـــاتـــه فــيــمــكــن أن 
وتتبدل  تــمــامــاً  الــصــورة  تتغير 
األوضاع من عصر آلخر حيث 
تــنــتــقــل [ عــبــر األجـــيـــال. 
اثنين  نلتقي  الــيــوم  حلقة  وفــي 
مــن فــنــانــي الــمــســرح فــي قطر 
تــمــيــزا بــشــمــولــيــة فــيــمــا قــدمــاه 
لــلــمــســرح  وأعــــمــــال  أدوار  مـــن 
الــقــطــري، أحــدهــمــا مـــن جيل 
الــفــنــانــيــن األوائـــــل بــل يــعــد أحــد 
واآلخر  القطري،  المسرح  رواد 
من جيل الشباب .. إنهما الفنان 
مــوســى عــبــدالــرحــمــن والــفــنــان 
عــلــي الــخــلــف لــيــتــحــدثــا لــنــا من 
خـــالل وجــهــة نــظــر كــل منهما 
ورؤيــتــهــمــا لــلــجــيــل اآلخــــر من 
خــالل هــذه الــزاويــة في البيرق 
التي تناقش ما هو موجود بين 

جيلين.

الثقافي  الواقع  تــرى  كيف  ڈ 
في الفترة الراهنة؟

- تــحــدث فــي الــبــدايــة الفنان 
الكبير موسى عبدالرحمن قائال 
 : «الـــواقـــع الــثــقــافــي فــي الــوقــت 
واطمئنان  بخير  يبشر  الراهن 
وجـــهـــد واجــــتــــهــــاد فــــي الــعــمــل 
الثقافي والفني بوجود التقنيات 
العصر .   هــــذا  فـــي  الـــمـــوجـــودة 
االجهزة  من  جهاز  أي  فاليوم 
إصبع  بضغطة  يمكنك  الحديثة 

أن تشاهد كل العالم» .
أمــــــا الــــفــــنــــان عـــلـــي الــخــلــف 
فــــقــــال: «هــــنــــاك اهـــتـــمـــام مــن 
وزير الثقافة في الوقت الحالي 
وحدها  يــدا  أن  إال  الــواقــع  بــهــذا 
ال تـــصـــفـــق، فـــهـــو رجـــــل يــحــب 
الــــشــــبــــاب ويـــدعـــمـــهـــم ويـــحـــب 
هناك  أن  إال  مــعــهــم،  الــتــواصــل 
أمــــــرا مــــا نـــاقـــص وتــقــصــيــر ال 
لكني  تحديدا،  أيــن  من  أعــرف 
تــقــصــيــرا  هـــنـــاك  بـــــأن  أرى  ال 
م ن قـــبـــل الـــشـــبـــاب وإنــــمــــا مــن 
الــمــســؤولــيــن، فــي الــمــاضــي كنا 
أساتذتنا  بــمــســاعــدة  نجتهد 
المسرحية  الــتــربــيــة  فــي 
والهيئة العامة للشباب 
والرياضة، أما الفترة 
الحالية فهناك انهيار 
فـــي الـــمـــســـرح الـــذي 
يـــســـقـــط بــطــريــقــة 
فإننا  طبيعية،  غير 
لــــــم نــــعــــد نــعــطــيــه 
الـــقـــدر الـــالئـــق من 
األهــمــيــة، وهــو ما 
ينعكس على كافة 
الثقافية  األوجــــه 
األخـــــــــــــرى، فــلــم 
يــعــد هــنــاك حب 
ـــــــــف بـــيـــن  ـــــــــآل وت
تعد  ولــم  الجميع 
هــــــنــــــاك الـــــــــروح 
الــــــحــــــلــــــوة الــــتــــي 
كـــانـــت مـــوجـــودة 
ــــجــــيــــل  فـــــــــي ال

القديم». 
هـــل  ڈ 
تــــشــــعــــر 

بـــوجـــود نــــوع مـــن الـــصـــراع بين 
األجيال؟

مــــوســــى  الــــــفــــــنــــــان  قــــــــــال   -
عــبــدالــرحــمــن نــافــيــا: «ال...فـــــي 
لكن  صراع  هناك  كان  الماضي 
اآلن لــيــس هــنــاك صـــراع وإنــمــا 
الثقافة  تــشــجــع  فــالــدولــة  حب .  
 ٢٠٣٠ وفــي  والفنانين،  والــفــن 
ستكون الثقافة والفن والفنانين 
فـــي قــطــر مــعــروفــيــن فـــي كل 

أنحاء العالم» .
وكـــذلـــك قــــال الـــخـــلـــف: « ال 
نتنفس  فنحن  صـــراع،  أي  أرى 
معنا  ووجــودهــم  هــواهــم،  على 
ــبــنــا شــــرف كــبــيــر، وأنـــا  وبــجــان
عندما أرى أيا من فناني الجيل 
الــقــديــم تــغــمــرنــي فـــرحـــة غير 
يكون  حــال  في  أنــه  كما  عادية، 
في  نزورهم  فإننا  عرض  لدينا 
لنا  غنى  وال  لدعوتهم،  بيوتهم 
عنهم، كما اننا جميعا نتمنى أن 
نقف معهم على خشبة المسرح.

ڈ لو افترضنا أن بيدك قرار 
االختيار لبداية جديدة، ففي أي 
الجيلين تود أن تكون بدايتك؟

يقول الفنان القدير موسى   -
عــــبــــدالــــرحــــمــــن:» كــــــان جــيــلــي 
محظوظ ،   وغـــيـــر  مـــحـــرومـــا 
أمـــا الــجــيــل الــحــالــي فــهــو سعيد 
ومـــحـــظـــوظ وغـــيـــر مـــحـــروم، 
فــالــدنــيــا غــيــر الــدنــيــا، حــيــث كنا 
نـــواجـــه مـــن قــبــل شـــيـــوخ بعض 
المساجد وكان التلفزيون بخيل 
تشجيع  هــنــاك  يكن  ولــم  علينا 
ذلــك  فـــي  عيبا   كـــان  الــفــن  الن 
الوقت.  أما  اليوم ليس هناك داع 
للقيام بالجهد الضخم الذي كنا 
نقوم به فأي شخص يمكن أن 
جيلنا  أما   اآلن،  مشهور ا  يكون 
معاناة  بعد  للشهرة  وصــل  فقد 
من  وانتقادات  عظيمين  وجهد 
كل من حولنا ورغم ذلك صبر 

وبذل جهدا كبيرا» . 
الخلف   علي  أجــاب  حين   في 
بـــال تــفــكــيــر قـــائـــال: «أتــمــنــى أن 
أبـــــــدأ مــــع الـــجـــيـــل الـــقـــديـــم بــال 
شــــــك، فـــــهـــــؤالء الـــــنـــــاس بـــاعـــوا 
حــلــهــم وحـــاللـــهـــم لــلــمــشــاركــة 
كــان  وبعضهم  بــالــمــســرحــيــات، 
يــبــيــع ســـيـــارتـــه لـــتـــقـــديـــم عــمــل 
مــســرحــي، فــهــؤالء أنـــاس أحبوا 
أعمالهم  لتصل  وجاهدوا  الفن 
لــزمــانــنــا هــــذا، أمـــا اآلن فــهــذه 
الــقــيــم لـــم تــعــد مـــوجـــودة وابـــن 

الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر يــــســــأل كــم 
سيكون أجري!»

ڈ مــا هــي اإليــجــابــيــات التي 
تراها في الجيل اآلخر وما هي 

السلبيات التي تعيبه؟
عــــبــــدالــــرحــــمــــن  يـــــقـــــول   --
عيبه  اآلخر «الجديد»  :»الجيل 
فـــي الــســرعــة وعـــــدم الــثــقــافــة، 
فــالــفــنــان الـــمـــوهـــوب يــجــب أن 
العلمية،  بــالــدراســة  فــنــه  يثقل 
ليس فقط في المسرح وإنما في 
اليوم  فالفنان  المجاالت .   كافة 
يــمــثــل فـــي عــمــل درامـــــي وبــعــد 
أن  ويــضــيــف  ينساه .   ســاعــتــيــن 
بطاولة  يقوم  ال  اليوم   المخرج 
رتم  فــي  السرعة  بسبب  قـــراءة 
الحياة .  والذي من أسبابه زيادة 
يعد  لم  التي  الفضائية  القنوات 
لم  اآلن  يــقــدم  ومــا  حدود .   لها 
تقديمه ،  على  أحــد  يتجرأ  يكن 
كان  أن  بعد  فنا  أصبح  فاليوم 
«زمـــــان» عــيــبــا، وبــالــرغــم من 
ذلـــك يــقــدمــون أعــمــاال بــهــا فن 
عظيم ، أما بخصوص إيجابيات 
الجيل الحديث فيعجبني حبهم 
واالســتــمــراريــة  وللشهرة  للفن 
التي  الــمــادة  وايــضــا  العمل .   فــي 
أصـــبـــحـــت مـــتـــوفـــرة والـــمـــبـــالـــغ 
عليها  يحصلون  الــتــي  الخيالية 
بسرعة .   يــنــطــلــقــون  وتــجــعــلــهــم 
كما أن جيلنا كان محروما من 
العناصر النسائية، التي أصبحت 
بعد  وبـــكـــثـــرة،  اآلن  مـــتـــوافـــرة 
بنات  على  العيب  مــن  كــان  أن 
في  تظهر  او  تمثل  أن  الجامعة 
وصفه  مــا  وهـــو  المجال .   هـــذا 
بــأنــه تــحــول حـــضـــاري إيــجــابــي 

جـــمـــيـــل حـــصـــل عـــلـــى كــافــة 
المستويات» .

فــــــــــي حـــــــيـــــــن قـــــــال 
الخلف:»إن إيجابيات 

الـــــجـــــيـــــل الــــقــــديــــم 
تتمثل في الروح 

الــــــتــــــي كــــانــــت 
ســـــــــــائـــــــــــدة 
بــــيــــنــــهــــم، 
وكـــــــــــــــــــــــان 
قيم  هناك 
 مـــتـــأصـــلـــة 
الوفاء  مثل 
والــــصــــدق، 
أمــــــــا جــيــل 
الــــــشــــــبــــــاب 
فـــيـــتـــصـــف 

بـــاالنـــدفـــاع والـــحـــمـــاس واألمــــل 
وتجديد األفكار».

الــجــيــلــيــن  أي  رأيــــــك  فــــي  ڈ 
ومعنوي  مـــادي  لــدعــم  بــحــاجــة 

أكبر في الفترة الراهنة؟
مـــــــــوســـــــــى  يـــــــــــــــقـــــــــــــــول   -
عــبــدالــرحــمــن:»ال الــقــديــم وال 
الجديد فالجيالن متساويان في 
والفن،  والتعب  والعطاء  الدعم 
لكنهم يحتاجون الى ثقة أكبر،  
الموهبة،  بشرط  لكن  وتشجيع 
الممثلين  مــن  عــشــرات  فهناك 
غير الموهوبين يخرجون علينا 

ويمثلون ».
أمــــــــا عــــلــــي الــــخــــلــــف فـــقـــال 
في  للدعم  بحاجة  :»الــجــيــالن 
هناك  يعد  لم  الــذي  هذا  زماننا 
شـــيء فــيــه بــــدون مـــــادة، ففي 
المثال  سبيل  عــلــى   ٢٠٠٠ عـــام 
كان من الممكن أن تقدم عمال 
ريـــال،  أما  آالف  بـــ١٠  مسرحيا 
 ١٠٠ إلى  يحتاج  عمل  فأي  اآلن 
حاجة  فــي  فأنت  ألــف،   ٢٠٠ أو 
فالعمل  ممثل،  لكل  قوي  ألجر 
الــيــوم،  مكلفا  بـــات  الــمــســرحــي 
للجنة  الحاجة  أمس  في  ونحن 
تـــقـــوم بــتــقــيــيــم األعــــمــــال الــتــي 
وأيضا  المهرجانات،  في  تقدم 
تجمع  منتديات  إلــى  حاجة  في 
الفنانين لتبادل األفكار واآلراء، 
وإلى جلسات السمر التي تجمعنا 
من فترة ألخرى، ونحن كجيل 

إلى  شــيء  أكــثــر  نحتاج  جــديــد 
ما  وتــعــي  لنا  تصغي  آذان 

نريد، فأنا ال أملك 

سوى األسرة الفنية التي أفهمها 
وتــفــهــمــنــي وأعـــيـــش مــعــهــا منذ 

كان عمري ٨ سنوات.
ڈ رسالة تود توجيهها للجيل 

اآلخر؟
يــوجــهــهــا  الــــتــــي  الــــرســــالــــة   -
الفنان موسى عبدالرحمن هي: 
«الثقافة والعلم .  وإذا كان لديك 
والثقافة،  بالعلم  أثقلها  موهبة 
وهــذا  لــك  سيبقى  مــا  هـــذا  ألن 
هو الشيء الذي لن تخسره أبدا، 
كل  مــن  أهــم  والــثــقــافــة  فالعلم 

شيء.
ألخيك  حب  أيضا :  وأضــاف 
إلنتاج  لنفسك،  تحبه  ما  الفنان 
يــكــون  فــعــنــدمــا  جيدة،   أعـــمـــال 
يظهر  متحابين  غير  الفنانون 
المقدمة   األعــــمــــال  فــــي  ذلـــــك 

بشكل واضح.
فـــي حــيــن قــــال الـــفـــنـــان في 
جملة  الــقــديــم  للجيل  رســالــتــه 
يحرمنا  ال  اهللا  هـــي:»  واحــــدة 

منكم». 
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مسرحية «ودقت الساعة» للفنان علي الخلفموسى عبدالرحمن في مسرحية «ياسمين والحصان الطائر»

م
الــمــســؤولــيــن، فــي الــمــاضــي ك
أساتذ بــمــســاعــدة  نجتهد 
المسرح الــتــربــيــة  فــي 
والهيئة العامة للشبا
والرياضة، أما الفت
الحالية فهناك انهي
ـــذ فـــي الـــمـــســـرح ال
يـــســـقـــط بــطــريــق
فإ طبيعية،  غير 
لــــــم نــــعــــد نــعــطــ
الـــقـــدر الـــالئـــق م
األهــمــيــة، وهــو
ينعكس على كا
الثقاف األوجــــه 
األخـــــــــــــرى، فــ
يــعــد هــنــاك ح
ـــــــــف بـــي ـــــــــآل وت
ت ولــم  الجميع 
هــــــنــــــاك الـــــــــر
الــــــحــــــلــــــوة الــــت
كـــانـــت مـــوجـــو
ــــجــــي فـــــــــي ال
القديم». 

ه ڈ 
تــــشــــع

ث فيعجبني حبهم
واالســتــمــراريــة هرة 
التي الــمــادة  وايــضــا 
مـــتـــوفـــرة والـــمـــبـــالـــغ
عليها يحصلون  ي 
بسرعة .  يــنــطــلــقــون 
ا كان محروما من
سائية، التي أصبحت
بعد وبـــكـــثـــرة،  آلن 
بنات على  العيب  ن 
في تظهر  او  تمثل   
وصفه مــا  وهـــو  ل . 
 حـــضـــاري إيــجــابــي
صـــل عـــلـــى كــافــة

.
ــيـــــــن قـــــــال 

إيجابيات 
قــــديــــم 

روح 
ت 

ي
الــيــوم،  مكلفا  بـــات  الــمــســرحــي 
للجنة  الحاجة  أمس  في  ونحن 
تـــقـــوم بــتــقــيــيــم األعــــمــــال الــتــي 
وأيضا  المهرجانات،  في  تقدم 
تجمع  منتديات  إلــى  حاجة  في 
الفنانين لتبادل األفكار واآلراء، 
وإلى جلسات السمر التي تجمعنا 
من فترة ألخرى، ونحن كجيل 

إلى  شــيء  أكــثــر  نحتاج  جــديــد 
ما  وتــعــي  لنا  تصغي  آذان 

نريد، فأنا ال أملك 
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فـــي الـــبـــدايـــة أّكـــــد الــفــنــان عــبــد الــرحــمــن 
المناعي أن أسوأ العثرات التي يمكن أن تعوق 
المبدع من تقديم فنه على النحو األمثل هو 
وعن  للمسرح  الحقيقية  الرعاية  وجود  عدم 
الــعــثــرات الــتــي يمكن أن تــكــون عــائــًقــا أمــام 
الفنية،  حياته  محطات  بعض  خــالل  الفنان 
قال: العثرات هي جزء من العملية اإلبداعية 
فالعمل  عـــدة،  بجهات  مرتبط  هنا  واألمـــر 
بمراحل  تنفيذه  حال  في  يرتبط  المسرحي 
البشرية  عناصرها  لها  مرحلة  وكــل  كثيرة 
تثير  والعناصر  المراحل  تلك  وكل  والمادية 
سلبي.  أو  إيــجــابــي  بشكل  العمل  فــي  وتــؤثــر 
تكون  أن  يمكن  المادية  اإلمكانات  أن  وأكــد 
عائًقا في إبراز قدرات الفنان، كما أن هناك 
ذلــك،  مــن  تمنعه  أن  يمكن  أخـــرى  عــوائــق 
بالتأكيد  يحتاج  االحترافي  العمل  بأن  منوًها 
إلى موازنات جيدة والمسرح الجهة الوحيدة 
حيث  االقــتــصــادي،  بالتغيير  تشعر  لــم  الــتــي 
وأجور  والمعونات  والرواتب  األسعار  تغيرت 
الــوزارة  تدفعه  ما  ولكن  والممثلين  الفنيين 
بنسبة  إال  يتغير  لم  المسرحية  للفرق  كعون 
وربما  كثيرة  بالفعل  والعوائق  جــًدا.  ضئيلة 
وحتى  التحتية  البنية  تــوافــر  عـــدم  أبــرزهــا 
التعجيزية  الــشــروط  حالت  تــوافــرت  عندما 

دون االستفادة منها.

مرحلة جديدة
وعــنــد ســـؤالـــه: هــل يمكن 
اآلن  بـــــه  تــــمــــر  مـــــا  تـــســـمـــيـــة 
مرحلة فنية جديدة، خاصة 
مع اختالف شكلها من حيث 
وقدمته؟  سبق  عما  األسلوب 
أكد أن المنهج هو ذاته ولكن 
هناك ربما محاوالت لتغيير 
فرجة  عن  البحث  أو  الشكل 
تــالئــم الــمــتــغــيــرات وقــــال: ال 
األسلوب،  تغير  على  أوافقك 
أعمالي  مضامين  إن  حــيــث 
الفنية  واألشـــكـــال  ذاتــهــا  هــي 
ملتزمة  فإنها  تعددت  مهما 
بـــــالـــــفـــــرجـــــة الــــمــــســــرحــــيــــة، 
وعـــــن مـــــدى حـــاجـــة الــفــنــان 
لـــلـــتـــخـــصـــص فــــــي مــــدرســــة 
فــنــيــة واحـــــدة أكـــد أن عــطــاء 

أفكاره  عن  معبر  أفــراز  هو  ونوعيته  الفنان 
ما  أو  معينة  سمة  يعطيه  مــا  هــو  وبــالــتــالــي 
فنية  مـــدرســـة  أو  لــمــنــهــج  االنـــتـــمـــاء  نــســمــيــه 
وأنا  البعض  إخــالص  رغم  وأضــاف:  بعينها، 
منهم للمنهج واألسلوب إال أن ذلك ال يمنع 
مختلفة  تجارب  ويمارس  الفنان  يتلمس  أن 

حتى يصل لحالة من االستقرار.

غياب االستمرار
ثم تحدث المناعي عن رأيه في مهرجان 
ــا عـــن الـــتـــســـاؤالت  الـــمـــســـرح الــمــحــلــي مــجــيــبً
الــتــي طــرحــت عـــن مــــدى نــجــاحــه وقــدرتــه 
أحالم  تحقيق  في  السابقتين  دورتيه  خالل 
الــمــســرحــيــيــن وعـــن ورأيـــــه فـــي الــمــهــرجــان 
بداية  مجرد  أن  المناعي  أوضــح  عــام  بشكل 
استمراره  أمــا  نــجــاًحــا،  يعد  المهرجان  هــذا 

في  األكــبــر  النجاح  ولــكــن  آخــر  نجاًحا  فيعد 
أن يــتــطــور خـــالل اســتــمــراريــتــه، مــشــيــًرا إلــى 
طويلة  سنوات  أمامه  المحلي  المهرجان  أن 
كــي يبني قــواعــده ويــرســي دعــائــمــه وقـــال: 
المهرجان في ثوبه الحالي وبفهمي هو فعل 
إذ  المسرحية  للحركة  معطل 
أصــبــح األمــــر مــتــمــحــوًرا حــول 
قبله  والشـــيء  المهرجان  هــذا 
أو بعده، ونتائج هذا المهرجان 
ال تــصــب فـــي صــالــح ديــمــومــة 
الحركة المسرحية .. وشخصًيا 
أرى أن هذا المهرجان إعالمي 
أكــثــر مــنــه ثــقــافــي، وأضــــاف: 
البـــد مــن الــتــفــكــيــر فــي كيفية 
مــــد تـــأثـــيـــر هــــــذا الـــمـــهـــرجـــان 
طــــــوال الــــعــــام ولـــيـــس ألســـبـــوع 
التفكير  كــذلــك  فــقــط.  واحــــد 
وبــــشــــكــــل جـــــــدي فـــــي زيـــــــادة 
عـــدد الـــفـــرق الــمــســرحــيــة بــدل 
إشــــــراك مـــؤســـســـات تــجــاريــة، 
المهرجان  أمــر  يستقيم  كيف 
بمشاركة فرقتين فقط وعشر 
شـــركـــات تــجــاريــة، إن هـــذا ال 
يــحــدث إال فـــي مــهــرجــان قــطــر، وأكــــد أن 
سبب ابتعاد الجمهور عن المسرح في الوقت 
االستمرار  غياب  هــو  رأيــه  حسب  الــحــاضــر، 
مـــن قــبــل الــمــســرحــيــيــن أي غـــيـــاب مــوســم 
مسرحي وخلق عادة مسرحية لدى الجمهور 

كما  لالبتعاد  للجمهور  العذر  يعطي  ما  وهو 
أن نوعية المطروح تسهم في زيادة وتعميق 
أقصد  وقــال:  والجمهور  المسرح  بين  الهوة 
خــالل  مــن  يــطــرح  لــمــا  األعــمــى  التقليد  هــنــا 
المسرح التجريبي وحتى اللغة أسهمت أيًضا 

واقترح  الــمــســرح..  غربة  فــي 
المسرح  يظل  حتى  المناعي 
في حالة توهج دائم واتصال 
يتم  أن  الــعــام  طـــوال  مستمر 
أعمال  تقديم  على  المثابرة 
المشاهد  ذهنية  مــن  قريبة 
وأن يكون هناك استقرار في 
عــن الصبر  الــمــواعــيــد، فــضــالً 

في بناء قاعدة جماهيرية.

اختفاء المحفز
في  رأيــه  عن  سؤاله  وعند 
إلخــراج  التطوير  لجنة  تأخر 
أصــاب  وهــل  ملموسة  نتائج 
ذلـــك الــفــنــانــيــن بــإحــبــاط من 
إحـــــــــداث تـــغـــيـــيـــر لـــألفـــضـــل؟ 
شيئًا  أعـــرف  ال  الــمــنــاعــي  رد 
عـــن هــــذه الــلــجــنــة ثـــم انــتــقــل 

ــلــحــديــث عــــن مـــــدى مـــســـؤولـــيـــة الــفــنــانــيــن  ل
أنفسهم عن التراجع الذي تعاني منه الساحة 
مسؤولية  عن  أيًضا  األمــر  يبعد  فلم  الفنية، 
أن  أكد  حيث  الفنية،  الحركة  على  القائمين 
المسرحيين  أصــابــت  التي  اإلحــبــاطــات  تتابع 

أخرها  وال  الفرق  دمج  أولها  ليس  وكثرتها 
دعم الحركة، حيث إن قرار الدمج تم خالل 
شهر ونفذ.. وقرار إشهار فرق جديدة اُتخذ 
منذ أكثر من عام وتنفيذه مؤجل.. وأضاف: 
أنت تتحدث عن لجنة تطوير ال نسمع منها 
كمسرحيين..  لنا  تتحدث  ولم 
تقع  مــســؤولــيــة  هــنــاك  كـــان  إذا 
فهي  المسرحيين  عــاتــق  عــلــى 
به  قــامــت  مـــا  عــلــى  فــعــل  ردة 
الــجــهــة الــمــســؤولــة عــن تطوير 
ورعـــايـــة الــحــركــة الــمــســرحــيــة 
من  ومنهم  ابتعد  من  فمنهم 

يشارك كمتفرج.. 

الزمن الجميل
غير  المحفز  أن  إلــى  ولفت 
مــــوجــــود والــــــــروح الــجــمــاعــيــة 
المسرحية  للحركة  كانت  التي 
الـــقـــطـــريـــة فــــي الــثــمــانــيــنــيــات 
ومــــســــرح قـــطـــر األهــــلــــي كــلــهــا 
أصـــبـــحـــت جــــــــزًءا مــــن مــــاٍض 
نسميه بالزمن الجميل، مشيًرا 
الــكــثــيــرة  الــتــغــيــيــرات  أن  ــــى  إل
وإنشاء  اإلعــالم  وزارة  إلغاء  من  حدثت  التي 
المجلس الوطني ومن ثم العودة مرة أخرى 
في  أسهمت  األمــور  تلك  كل  الثقافة؛  لــوزارة 
ضــمــور الــحــركــة الــمــســرحــيــة.. مــضــيــًفــا أن 
في  يستمروا  أن  يتمنون  بــاتــوا  المسرحيين 

يساعدهم  مــن  هــنــاك  يــكــون  أن   .. عملهم 
وقت اللزوم ويدفعهم للعطاء وأن يحاسبهم 
على القصور.. ومهرجان الدوحة ربما يبذر 
لمستقبل جيد إذا أُحسن استغالله بمد تأثيره 
طوال العام فضالً عن المسارعة بزيادة عدد 

الفرق.

إحباط الفنان
وعما إذا كانت هناك أزمة 
يعاني منها المسرح القطري 
من ناحية النص المسرحي، 
كــتــابــة  أن  الــمــنــاعــي  أوضـــــح 
ـــمـــســـرحـــي تــعــتــبــر  الــــنــــص ال
وله  مقوماته  له  أدبًيا  جنًسا 
باألجناس  وقياًسا  مختصوه 
الرواية  مثل  األخرى  األدبية 
المسلسل  أو  الطفل  أدب  أو 
التلفزيوني، فتجد أن الندرة 
مـــفـــردة مـــتـــجـــاوزة، فــعــدد 
الـــمـــبـــدعـــيـــن يــــتــــالءم وعــــدد 
ســكــان الــوطــن، وأضــــاف: ال 
أعتقد أن النص يشكل عائًقا 
أمـــــام الــمــســرحــيــيــن خــاصــة 

فقط  جيًدا..  رافــًدا  يشكل  العربي  ومحيطنا 
إلى  وأشــار  والبحث.  لالجتهاد  بحاجة  نحن 
أن إحــبــاط الــفــنــان مــن جـــراء تــدنــي العملية 
اإلبداعية بها تفاوت في قدرات األفراد على 
حدث  مــا  أن  مــؤكــًدا  اإلحــبــاط،  ذلــك  تحمل 

مــحــلــًيــا هـــو االبــتــعــاد الــمــؤســف لــلــكــثــيــر من 
بالقدرة  يتمتع  البعض  أن  إال  المسرحيين 
المثابرة.  وروح  واالستمرار  المجالدة  على 
المحلي  الــنــص  نـــدرة  عــن  تحدثنا  وأضــــاف: 
الــظــرف،  هــذا  مثل  فــي  النقد  حــال  وكــذلــك 
المنهجي  للنقد  غياب  أيًضا  هناك  بالتأكيد 
وكـــل مـــا نـــرصـــده هـــو نــقــد انــطــبــاعــي ســريــع 
المسرحية  الـــعـــروض  مــوســمــيــة  مــع  يــتــالءم 
الحركة  عــلــى  بالطبع  يــؤثــر  مــا  وهـــو  وقــتــهــا 
نقاًدا  هناك  أن  ورغــم   .. عموًما  المسرحية 
مؤهلين ولكنهم متوقفون وربما ذلك يعود 
لقلة األعمال المحلية .. ولألسف إننا نتحدث 

عن الندرة وهذا أمر واقعي.

الطفل والربح
وعن مدى صحة ما يقال إن مسرح الطفل 
يــمــر بــأســوأ حــاالتــه فــي الــوقــت الــراهــن من 
دعنا  المناعي  قــال  والمضمون  الشكل  حيث 
يعمل  مــن  هناك  بــأن  واضــح  بشكل  نتحدث 
في مجال المسرح بهاجس الربح المادي من 
خالل مسرح الكبار أو الصغار والعمل الربحي 
وبالتالي  كثيرة  وتنازالت  معينة  مقاييس  له 
فإن القياس على هذا النوع من المسرح ليس 
المتضررين  أكبر  الطفل  ومسرح   .. صحيًحا 
عاثوا  ولقد  التجار  المسرحيين  هجمة  مــن 
فــيــه فــــســــاًدا حــتــى رفــضــهــم الــمــجــتــمــع بعد 
للتربية  منافية  ركيكة  أعــمــال 
الوسائل  أن  وأوضـــح  السليمة.. 
الــتــي يــحــتــاجــهــا مــســرح الــطــفــل 
لــيــحــقــق طـــفـــرة فــنــيــة هـــي أن 
لجهة  الطفل  مسرح  أمور  توكل 
تقوم  مختصة  تــربــويــة  علمية 
يقدمه  ما  وترصد  رقابته  على 

وتقدم الحوافز الستمراره. 

أزمة دور العرض
فــي  كـــثـــيـــًرا  تــــــردد  أن  وبـــعـــد 
الساحة المسرحية أن إنشاء دور 
عــــرض جـــديـــدة هـــو أمــــر كفيل 
بــإنــعــاش الــحــركــة الــمــســرحــيــة، 
أكد المناعي أن األزمة أكبر من 
ذلك بكثير، حيث قال إن العمل 
المسرحي فعل جماعي ويرتبط 
وربما  العناصر،  من  كبير  بعدد 
تــوفــرت  الــعــرض  ودور  الــعــرض  دور  أهــمــهــا 
المستحيل..  دونــهــا  ولــكــن  كبير  بشكل  اآلن 
المسرحي  العمل  دعــم  أن  أتــصــور   : وأضـــاف 
بــكــل عــنــاصــره يـــقـــارب مــائــة وعــشــريــن ألــف 
ريال، بينما يطلبون منا إيجاًرا يومًيا للمسرح 
يعادل خمسة وعشرين ألف ريال..على السادة 
لنا  أن  يعلموا  أن  المباني  تلك  على  القائمين 
ــا أول في  كــمــســرحــيــيــن مــواطــنــيــن هــــواة حــًق
استخدام تلك المرافق ثم لألعمال المستوردة، 
من  الــقــادمــة  لــألعــمــال  مخصصة  تــكــون  وأال 
الخارج فقط. وفي ختام اللقاء أوضح المناعي 
تتمثل  الفنية  الساحة  في  المقبلة  خططه  أن 
لدي  كذلك  وقال:  غنائي:  موسيقي  عمل  في 
في  إخراجه  أتمنى  السالفه)  (أم  عنوانه  نص 
عام  منذ  قائالً  حديثه  وختم  القادمة،  األيــام 

١٩٧٠ وأنا أعمل في المسرح ولم أنقطع.

المسرح هو  الوحيد الذي المسرح هو  الوحيد الذي 
لم يشعر بالطفرة !لم يشعر بالطفرة !

ـــــــــــــــدرات الـــــمـــــبـــــدع ـــــــــــــــراز ق ــــــــي إب ــــــق ف ــــــائ ــــــع ـــــــة هــــــــو ال ـــــــادي ـــــــم ــــــــات ال ضـــــعـــــف اإلمــــــــكــــــــان

كتب - أشرف مصطفى:

فكان  القطري  المسرح  فــي  حافل  تــاريــخ  صاحب  الــعــدد  هــذا  ضيف 
إعجاب جمهوره به وتكريمه في العديد من المحافل هو ثمرة جهوده؛ 
تقديم  بأن  آمن  أن  بعد  القطرية  الفنية  الحركة  تجاه  بــدوره  قام  حيث 
عمل جيد هو وظيفة اجتماعية. إنه الفنان المبدع عبد الرحمن المناعي 
الذي يعتبر من األسماء التي حرصت خالل تاريخها على التنوع والتجديد 
في فنه فهو من قدم التراث بمسرحه في أبهى صوره مواكبًا في ذات 
الوقت كل التطورات التي تحدث في عصره، حيث حرص على توظيف 
الحداثة في أعماله الفنية التراثية. كما راح يبحث خالل الفترة األخيرة 
عن أشكال فنية مختلفة ليقدم فرجة مسرحية تواكب المتغيرات من 
حوله، وبشكل عام فإن المناعي يعتبر من رواد المسرح القطري ومن 

أهم األسماء الفنية التي قدمت للفن والساحة المسرحية إسهامات كبيرة 
على مستويات مختلفة، وقد كان للبيرق لقاء مع الفنان الذي يعتبر أحد 
قرر  حيث  القطرية،  المسرحية  الحركة  تطوير  بــضــرورة  المهمومين 
المناعي أن يفتح قلبه في حوار استرجع خالله ذكريات المسرح القطري 
ثم  السابق  في  المسرح  ازدهــار  شكلت  التي  العوامل  أهم  راصــًدا  قديًما 
غابت عنه اآلن، حيث أجاب خالل اللقاء عن العديد من التساؤالت حول 
الفنية،  تطلعاته  عن  تحدث  كما  قطر،  في  المسرح  ومستقبل  حاضر 
كما  أوسع،  آفاق  إلى  القطري  المسرح  انطالق  تعيق  التي  السلبيات  وأهم 
المثير  الحوار  هذا  تضمنها  التي  األمــور  من  العديد  عن  للحديث  تطرق 
وغًدا  واليوم  باألمس  القطرية  الفنية  الحركة  حال  خالله  شخص  الذي 
التردي  حالة  واستمرار  المسرح  حال  تدهور  بسبب  بالقلق  شعر  أن  بعد 

التي تشوبه.

منهجي هو ذاته 
ولكني حاولت 
تغيير الشكل 

والبحث عن فرجة 
تالئم المتغيرات

الساحة 
المسرحية 

بحاجة لمد 
تأثير المهرجان 
المحلي طوال 

العام

ال
نتمّنى استخدام 

المسارح الجديدة 
وأال تكون لألعمال 
المستوردة فقط

خالل حوار مع البيرق .. عبد الرحمن المناعي:خالل حوار مع البيرق .. عبد الرحمن المناعي:

يي يع

ف األك ا الن لك آخ ا ً ا ن اف ك ا لال لل ذ ال ط اا أخ ال ق الف ا ل أ ل ا اكث اك ن ك أ ل

مسرحية « كرك » شاركت في النسخة األولى من المهرجان المحلي

مسرحية «مهرة» آخر أعمال عبدالرحمن المناعي

المسرحيون «التجار» 
عاثوا فساًدا و رفضهم 
المجتمع ألعمالهم 
الركيكة

المحفز غير موجود 
والروح الجماعية 

أصبحت ماضيًا نسميه 
الزمن الجميل
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الفن  أن  الجابر  حسن  علي  الفنان  يؤكد 
الــتــشــكــيــلــي لـــه ارتـــبـــاط قـــوي بــتــاريــخ الــمــدن 
والبالد والحضارات عبر العصور، نرى ذلك 
العريقة،  الفرعونية  الــحــضــارة  فــي  متجلًيا 
مظاهر  كل  المبدع  الفنان  يد  سجلت  حيث 
الــحــيــاة االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــحــربــيــة 
ــنــيــة والـــــعـــــادات والــتــقــالــيــد  والـــطـــقـــوس الــدي
سبيل  أكــبــر  التشكيلي  الــفــن  فــكــان  الــســائــدة، 
رائًعا  تسجيالً  وكــان  الفراعنة  تاريخ  لتخليد 
ووجًها مشرًقا لحضارتهم ظل عبر العصور 
الحضارة  تلك  عظمة  على  شاهًدا  واألجيال 
وقاًصا عن حكاياها العجيبة، كما نرى ذلك 
والرومانية  اليونانية  الحضارتين  في  أيًضا 
وقت ازدهارهما، فكان الفن التشكيلي أيًضا 
عن  كاشًفا  وضــوًءا  لحضارتهم  عاكسة  مــرآة 
أبــطــالــهــم وعـــن وجـــه الــحــيــاة الــتــي عاشوها 
ــا يــخــبــر عـــن تــاريــخــهــم  وســـجـــًال خـــالـــًدا بــاقــًي

العريق.
وحول تقييمه للحركة التشكيلية القطرية 
يــــرى الــجــابــر أن قــطــر بــــات فــيــهــا الــنــشــاط 
إبــداع  وتجليات  ومــمــيــًزا،  ــــا  دؤوبً التشكيلي 

الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي الــقــطــري 
عالمًيا  احترافًيا  شكالً  أخــذت 
ـــعـــالـــم  ال دول  بــــهــــا  تـــحـــتـــفـــي 
وتــحــتــضــنــهــا كـــبـــرى صــــاالت 
الـــعـــرض عــلــى امــــتــــداد الــكــرة 
األرضــيــة، وهــؤالء ال يجمعون 
فـــي تــقــديــر الـــفـــن عــلــى بــاطــل 
مــا  ألن  إال  بـــهـــا  احـــتـــفـــوا  ومـــــا 
الــتــي  الــفــن  بــمــقــايــيــس   - رأوه 
التي  التشكيل  وقواعد  عرفوها 
وأدهشهم.  بهرهم   - خبروها 
قــطــر  أن  الــــجــــابــــر  وأوضـــــــــح 
وفنية  ثقافية  صروًحا  شيدت 
كتارا  مثل  عظيمة  وحضارية 
وســوق واقــف ومــراكــز الفنون 
تدعم  جهات  وكلها  المختلفة 
وتــرعــاهــا.  التشكيلية  الــحــركــة 

وفعاليات  متنوعة  أنشطة  نــرى  نحن  وهــا 
مــتــعــددة كـــل يــــوم هــنــا وهـــنـــاك ومـــعـــارض 
تعقد  تدريبية  ودورات  تنظم  وورًشـــا  تقام 
وزخـــًمـــا فــنــًيــا ال يــنــكــر. ولــكــن عـــاد الــجــابــر 
الفنية  الحركة  إدارة  أساليب  بعض  منتقًدا 
على  بالالئمة  عاد  حيث  األماكن،  بعض  في 
بــعــض الــمــســؤولــيــن الـــذيـــن يـــدعـــون الــفــنــان 
القطري ليقيموا له معرًضا وال يراعون تعبه 
اللوحات  هــذه  لهم  ليخرج  المضني  وجهده 
أو تــلــك الــمــنــحــوتــات والــمــجــســمــات واألمـــر 
يكلفه سنين من العمل وإنفاًقا ماديًا مرهًقا 
وتعبًا وجهًدا وعرًقا ثم ال يوفرون له سوى 
فال،  أعماله  من  االقتناء  أما  وكتيب،  القاعة 
يكن  لــم  إذا  بالمعرض  الفنان  ينتفع  ومـــاذا 
قراطيس  أبناءه  أيطعم  مادي،  مقابل  هناك 
وأوراًقا ؟ هذا ما ال يقبله عقل !، مشيًرا إلى 
أن مــؤســســة مــثــل كــتــارا هــي جــهــة حكومية 
فعليها  خاًصا،  جاليري  وليس  الفنون  ترعى 
أن تــدعــم الــفــنــان الــقــطــري مــن كــل الــوجــوه 
القطري  فالفنان  ودعــائــًيــا،  ومعنويًا  مــاديًــا 
للفنان  يدفعونها  مما  تكاليف  أي  يكلفهم  ال 
األجنبي من تذاكر طيران وإقامة في فنادق 
وشحن  انــتــقــاالت  ومــصــاريــف  نجوم  خمسة 
وتأمين، ويتساءل الجابر منتقًدا: أنت تحضر 
ــا عــالــمــيــة تــســوق لــهــا فــي قــطــر فــلــمــاذا  فــنــونً
لنعرض  بالمقابل  الــجــهــات  تــلــك  تــدعــونــا  ال 
ال  لــمــاذا  ؟  بالمثل  معنا  ويــتــعــامــلــون  لــديــهــم 

تدعم كتارا الفنان القطري ليخرج بمعرضه 
إلى تلك الدول التي تستقطب منها الفنانين 
األجانب وتروج لهم ؟ لماذا نظل طوال العمر 
نستقبل لماذا ال نرسل وعندك الكوادر الفنية 
المبهرة  بإبداعاتها  فرضت  التي  المشرفة 
نفسها  الــفــرديــة  وبمجهوداتها 

على الساحة الفنية العالمية ؟.
وعـــــن مـــــدى وصــــــول الــفــن 
وقدرته  الــشــارع  إلــى  التشكيلي 
عــلــى صــنــاعــة جــمــهــور قــطــري 
الفنية  الحركة  أن  الجابر  أكــد 
بــدأت تصل إلــى الــشــارع وذلــك 
ـــمـــؤســـســـات  بـــفـــضـــل جــــهــــود ال
الحكومية الكبيرة وعلى رأسها 
هــيــئــة مـــتـــاحـــف قـــطـــر وشــكــر 
وعلى  عليها  القائمين  الــجــابــر 
رأسهم سعادة الشيخة المياسة 
ألنـــهـــم وقــــفــــوا مـــعـــه شــخــصــًيــا 
ودعموه بشكل مباشر، وأصبح 
بالداخل  يعرض  القطري  الفن 
جمهوره،  له  وأصبح  والــخــارج 
خاص  بشكل  الــجــابــر  وتــحــدث 
فقال لدي أعمال تعرض في لوس أنجلوس 
ومــتــحــف الــصــيــن ومــتــحــف لــنــدن وبــاريــس 
حول  التساؤل  على  ورًدا  وغيرها.  واليابان 
غياب الفن التشكيلي عن الميادين والمباني 
داخل  ويموت  يحيا  بــأن  واقتناعه  والــشــوارع 
جــدران صــاالت العرض وأسباب ذلــك، قال 
إن  أمــرنــا  مــن  عجلة  فــي  نحن  لــمــاذا  الجابر 
قطر اليوم تحقق تقدًما يوًما بعد يوم وتقيم 
بــنــيــة تــحــتــيــة وتــنــشــئ الــمــؤســســات وتــؤســس 
غاياتها  إلــى  الــدولــة  بها  تنطلق  التي  القواعد 
المرجوة، فأين يضعون - والحال هذه - تلك 

المجسمات والصور ذلك أمر سوف يأتي مع 
تكتمل  أن  بعد  السليم  وبالتخطيط  الــوقــت 

البنية ويتضح الشكل النهائي لبلدنا الحبيبة.
وحـــــول رأيـــــه فـــي عــــدم تــبــنــي الــفــنــانــيــن 
يدخله  الــفــن  فــي  جــديــًدا  منهًجا  القطريين 

ويكشف  الفنية  الشيوعية  إطار 
ـــنـــاس عـــــن وجــــهــــه الـــفـــاتـــن  ـــل ل
صــاالت  طبقية  مــن  ويخرجه 
ـــا  ــــشــــارع رافـــًع الــــعــــرض إلـــــى ال
شـــعـــار «الــــفــــن رغـــيـــف يــخــبــز 
لـــلـــجـــمـــهـــور»، أوضــــــح الــجــابــر 
الـــكـــبـــيـــرة  األفـــــكـــــار  هــــــذه  أن 
لها  ويخطط  يتبناها  أن  البــد 
الــمــســؤولــون والــقــائــمــون على 
تتأتى  ال  ألنــهــا  الفنية  الــحــركــة 
بمجهودات فردية، فالقائمون 
على الفن البد أن يتبنوا أفكاًرا 
غير تقليدية وال يكتفوا بإقامة 
ــــدورات  الــمــعــارض وتــنــظــيــم ال
الفنية  الــورش  وعقد  التدريبية 
ـــمـــاذا ال يــطــرحــون  ودمــــتــــم، ل
أفـــكـــاًرا وتــتــبــنــاهــا الـــدولـــة مثل 

لوحة في كل بيت، وغيرها من األفكار ولن 
عن  دعــوا  ما  إذا  القطريون  الفنانون  يتوانى 

تلبية النداء.
من جانبه أوضح الفنان سلمان المالك أن 
الحركة التشكيلية في قطر تسير بمجهودات 
مؤسسي،  تــوجــه  خــالل  مــن  وليست  فــرديــة 
تشملها  لــم  التشكيلية  الــحــركــة  اآلن  فــإلــى 
تحتل  أن  الممكن  ومن  المؤسسية،  الرعاية 
بالمجتمع  رفيعة  مكانة  التشكيلية  الحركة 
برعايتها  الحكومية  الجهات  اهتمت  مــا  إذا 

وقامت بالتسويق لها.

وعـــــن رأيــــــه فــــي مـــــدى اســـتـــطـــاعـــة الــفــن 
الــتــشــكــيــلــي الـــوصـــول إلـــى الـــشـــارع والــتــفــاعــل 
أن  البــد  المالك  قــال  االجتماعية  الحياة  مع 
نعترف أن الفن التشكيلي فن النخبة وليس 
فـــن الــعــامــة هــــذه حــقــيــقــة يــجــب عــلــيــنــا أن 
وتداخل  شجاعة.  بكل  نواجهها 
الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي مــــع الــحــيــاة 
االجــتــمــاعــيــة وقــبــول الــنــاس له 
وجمالياته  لــقــواعــده  وفهمهم 
يتوقف ويرتبط بتطور التعليم 
ــــــفــــــاع مـــســـتـــوى الـــثـــقـــافـــة  وارت
األمــيــة،  واخــتــفــاء  المجتمعية 
بازدهار  ويتطور  يزدهر  فهو 
أيًضا  ولكنه  والتعليم،  الثقافة 
ليس  ألنــه  نسبًيا  ازدهــــاًرا  يظل 
مثل الــغــنــاء أو كــرة الــقــدم في 
قـــبـــول الــــنــــاس لــــه وتــهــافــتــهــم 
عــلــيــه، فـــالـــنـــاس ال تــشــيــر في 
التشكيلي  الــفــنــان  إلـــى  الـــشـــارع 
أو  الــريــاضــي  إلـــى  تشير  مثلما 
سيظل  فــالــتــشــكــيــل  الــمــطــرب، 
تــــجــــارب شــخــصــيــة فــــي إطــــار 
المنظومة الثقافية العامة يزيد اإلقبال عليه 
والــرخــاء  والثقافة  التعليم  مستوى  بــارتــفــاع 

االقتصادي.
وحول غياب الفن التشكيلي عن الميادين 
ــــشــــوارع واقــتــنــاعــه بــــأن يحيا  والــمــبــانــي وال
ويــمــوت داخـــل جـــدران صـــاالت الــعــرض رد 
الجهات  إلــى  يوجه  الــســؤال  هــذا  بــأن  المالك 
بذلك  تــقــوم  الــتــي  فــهــي  المعنية  الحكومية 
وأنـــه خــالل زيــارتــه للكثير مــن الــبــلــدان في 
حــاضــًرا  التشكيلي  الــفــن  وجــد  األول  الــعــالــم 
ولم  الجدران  وعلى  والــشــوارع  الميادين  في 

يُك ذلك من عمل الفنان بمجهوده الفردي 
شكل  لعمل  الحكومية  الجهات  استدعته  بل 
ما  مكان  في  مدروسة  بطريقة  معين  فني 
بالمدينة فيقوم الفنان بإنجاز ما طلب منه، 
فــاألمــر يحتاج إلــى قــرار ســيــادي ألن هناك 

األمــر،  تحكم  كثيرة  اعــتــبــارات 
ويرى  ومادية.  وقانونية  أمنية 
الــمــالــك أنـــه مــن الــمــفــتــرض أن 
هذه  مثل  إقــامــة  البلدية  تتبنى 
لها  ـــدرج  وت الضخمة  الــمــشــاريــع 
مــيــزانــيــة خــاصــة، كــمــا يـــرى أن 
وأال  البــد  الثقافي  كالحي  مكانًا 
عمل  مــن  منه  زاويـــة  أيــة  تخلو 
الدوحة،  كورنيش  وكذلك  فني، 
الجمالية  البصرية  الــرؤيــة  ألن 

مهمة في حياة الناس.
بينما رد المالك على التساؤل 
حـــــــول عـــــــدم تـــبـــنـــي الـــفـــنـــانـــيـــن 
الــقــطــريــيــن مــنــهــًجــا جـــديـــًدا في 
الـــفـــن يــدخــلــه إطـــــار الــشــيــوعــيــة 
الناس  حياة  إلى  ويدخله  الفنية 
بــــأن الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي مــكــانــه 

ومرسمه  محترفه  فــي  يعمل  أن  الطبيعي 
ـــوثـــق الـــحـــالـــة الــثــقــافــيــة، وضـــــرب مــثــاالً  وي
بالفراعنة لو دخلنا مقابرهم لوجدنا الفنان 
هــو الـــذي وثـــق الــحــالــة االجــتــمــاعــيــة لديهم، 
كــمــا كــــان هـــو الــمــوثــق لــلــحــالــة االجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة وغــيــرهــا فـــي عــصــر الــنــهــضــة، 
لكن  العصر،  على  شاهد  التشكيلي  فالفنان 
فــي بــلــدنــا الــفــنــان مــوظــف حــكــومــي يخصم 
موجود  غير  التفرغ  وقانون  تغيب،  إذا  منه 
قطر،  في  والوظيفية  الحكومية  الثقافة  في 
بينما نجد الكثير من الدول تقوم بمنح تفرغ 
لــلــفــنــان لــكــي يــضــيــف مــن فــنــه ويــبــدع أكثر 

فأكثر.
الهاجري  موضي  التشكيلية  الفنانة  وترى 
ذي  مــن  أقــوى  قطر  فــي  الفنية  الحركة  أن 
قبل بكثير وأصبح هناك الكثير من الجهات 
كما  والفنانين.  بالفن  المعنية  والمؤسسات 
تؤكد الهاجري أن مستوى األعمال التي تراها 
من الفنانين القطريين يرتقي إلى مستويات 
أيًضا  بــل  الـــرواد  مــن  فقط  ليس  جـــًدا  عالية 
من الشباب، وذكرت أنها عندما رأت أعمال 
الشباب في مسابقة الفن والتراث بالجمعية 
القطرية للفنون التشكيلية تفاجأت بمستوى 
بداياتهم  هي  هــذه  كانت  وإذا  فــذ،  احترافي 
رأيــت  لــقــد  نضجهم  نــهــايــة  ســتــكــون  فــكــيــف 
العناية  يستحقون  وهـــؤالء   ،! عظيًما  شيئًا 
للحركة  قــويــة  روافـــد  سيكونون  ألنــهــم  بهم 

وانتقدت  األيـــام.  قابل  فــي  بقطر  التشكيلية 
بعض  به  يقوم  ما  الهاجري  موضي  الفنانة 
وعــدم  الــفــن  لقيمة  إهــمــال  مــن  المتنفذين 
معرفة بطرق رعايته ودعمه ما أدى بكثير 
من الفنانين إلى االختفاء عن الساحة الفنية 

بسبب اإلحباط الذي أصابهم.
كما أنها تميل إلى الرأي القائل بأن الحركة 
التشكيلية في قطر لم تصل بعد إلى الجمهور 
بالمستوى المطلوب وأنها ال تزال حبيسة في 
صاالت العرض والقاعات الفنية، وقالت لم 
يستطع الفن التشكيلي أن يصنع جمهوًرا كبيًرا 
وتجد في المعارض األعداد قليلة جًدا. ولعل 
ذلك راجع إلى طريقة العرض غير الجاذبة 
عن  التشكيلي  الــفــن  غــيــاب  وعــن  للجمهور، 
والشوارع  الميادين  وعن  االجتماعية  الحياة 
عموًما  الفنانين  إن  الهاجري  قالت  والمباني 
ال يـــتـــأخـــرون عـــن خــدمــة بـــالدهـــم وفــنــانــو 
الشباب لديهم طاقات مذهلة ولكن المشكلة 
تكمن في بعض المتنفذين الذين ال يقدرون 
الــفــن حـــق قــــدره ولــديــهــم روتـــيـــن وظيفي 
ــوقــفــون  فــهــم الــذيــن يــعــرقــلــون الــمــســيــرة ويُ
الركب، وكذلك أكدت الفنانة 
الحركة  أن  األنصاري  جميلة 
التشكيلية في قطر في تطور 
ملحوظ، حيث زادت المراكز 
الخاصة  والجمعيات  الشبابية 
والفنانين  بــالــفــن  تهتم  الــتــي 
ــــهــــات  ــــيــــري ــــجــــال ال وزادت 

والمتاحف والمعارض.
وتــــرى جــمــيــلــة األنـــصـــاري 
حققت  التشكيلية  الحركة  أن 
تــــقــــدًمــــا فـــــي وصــــولــــهــــا إلـــى 
الجمهور  نظر  ولفت  الــشــارع 
األمــر  أن  تــرى  ولكنها  إليها، 
لينال  الــوقــت  بعض  سيحتاج 
الــذي  وضــعــه  التشكيلي  الــفــن 
من  كــانــوا  فــالــنــاس  يستحقه، 
قــبــل يــتــخــوفــون مـــن مــجــرد 
اآلن  أمــا  المعارض  أو  الجاليريهات  دخــول 
الكثيرين  تستقطب  الــجــالــيــريــهــات  صـــارت 
وبـــــدأت الـــنـــاس تــخــتــلــط بــالــفــنــانــيــن وتــبــدي 

إعجابها بما يقدمون من إبداعات.
ورحـــبـــت جــمــيــلــة األنــــصــــاري بــــأي دعـــوة 
لعمل  المعنية  الــجــهــات  قــبــل  مــن  للفنانين 
رسومات  أو  الميادين  في  توضع  مجسمات 
تــزيــن الـــجـــدران والــمــبــانــي، ألن هـــذا األمــر 
واألمني  الحكومي  بــالــقــرار  يرتبط  ســيــادي 
والـــــرؤيـــــة الـــقـــومـــيـــة لــقــطــر ولـــيـــس مــجــرد 
مـــجـــهـــودات فــــرديــــة مــــن الـــفـــنـــانـــيـــن. وعـــن 
للفنون  الــقــطــريــة  للجمعية  الــبــعــض  اتـــهـــام 
الكبرى  المبادرات  ألن  بالتقصير  التشكيلية 
قالت  نظرهم  في  الجمعية  تتبناها  أن  البد 
شيء  فــي  تقصر  لــم  الجمعية  إن  األنــصــاري 
وســاق  قــدم  على  عليها  القائمون  يعمل  بــل 
التشكيلية  الحركة  ودعم  الفني  الوعي  لنشر 
وتنظم  الــتــدريــبــيــة  ـــــدورات  ال وتــقــيــم  بقطر 
التشكيلية  الفنون  أنــواع  مختلف  في  الــورش 
وتدعم الفنانين كباًرا وصغاًرا، ولدينا مؤخًرا 
 ٤٠ فيها  يشارك  التي  والتراث  الفن  مسابقة 
ــا وكـــل األعـــمـــال فــيــهــا واقــعــيــة مــراعــاة  فــنــانً
ألذواق العامة وقد نقلنا الورشة من الجمعية 
لكتارا. وال نزال نعمل بجد واجتهاد واإلدارة 
وقــت  مــنــذ  إال  أعــمــالــهــا  تتسلم  لــم  الــجــديــدة 
قليل ومع ذلك ال تألو جهًدا في دعم الحركة 

التشكيلية بكافة الوجوه.
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ـــة ـــدول ال ــا  ــاه ــن ــب ــت ت ــة  ــدي ــي ــل ــق ت غـــيـــر  ـــــارًا  ـــــك أف يــتــبــنــوا  أن  ـــــد  الب ـــن  ـــف ال عـــلـــى  ـــون  ـــم ـــائ ـــق ال الــــجــــابــــر:  حـــســـن  عـــلـــي 

الفن التشكيلي بحاجة للخروج الفن التشكيلي بحاجة للخروج 
إلى الشوارع والميادينإلى الشوارع والميادين

كتب- محمود الحكيم:
للحضارة  والموثق  المؤرخ  هو  التشكيلي  الفن 
والشاهد على العصر. فهو الذي يقف في موازاة 
كما  ويحكي  الجميلة  صورتها  ليعكس  الحضارة 
الجمال  أيقونة  إنه  الغائبة،  الشمس  أشعة  القمر 
التي تداعب األبصار أّنى سار وحيث حل. ولطالما 
االجتماعية  الــحــيــاة  مــع  التشكيلي  الــفــن  تفاعل 
أبعادها  وعكس  فوثقها  والسياسية  والحضارية 
األخضر  مرورها  جــواز  وكــان  البديعة  الجمالية 
عــبــر الــزمــن وســفــيــرهــا الــمــخــضــرم خـــارج إطــار 
الكبرى  الحضارات  في  ذلك  نرى  كما  المكان، 
التي أدهشت العالم وحفرت تاريخها في ذاكرة 
الــحــيــاة وتــركــت بصمتها عــلــى فــضــاءات الــكــون 
الممتد عبر الزمان والمكان. وقطر اليوم تشهد 

فكان  الميادين  كافة  في  مسبوقة  غير  قفزات 
الموكب  هــذا  مــن  التشكيلي  الفن  أيــن  الــتــســاؤل 
الــقــطــري الــقــافــز نــحــو الــســحــاب لـــَم يــغــيــب عن 
الشوارع والميادين لَم ال يتنفس هواءنا ويتنفسه 
ويموت  يحيا  بــأن  يقنع  لــَم  ؟  الــهــواء  كما  الــنــاس 
داخــل جــدران صــاالت العرض ؟ لــَم يظل كائنًا 
أنه  على  إليه  ينظر  القطرية  الذائقة  عن  غريبًا 
منتج طبقّي، متعجرف الطباع، أعجمي اللسان 
؟ لَم ال يتبنى الفنانون القطريون منهًجا جديًدا 
يدخله إطار الشيوعية الفنية ويكشف عن وجهه 
الفاتن ويخرجه من طبقية صاالت العرض إلى 
الشارع رافًعا شعار «الفن رغيف يصنع للجمهور 
؟ حملنا كل تلك التساؤالت إلى ثُلة من الفنانين 

لنستمع إلى رؤاهم وأفكارهم.

ل و ون ي ين هرجو ويق ب مو و ن ج ى و ع و و ين ي ي

من أعمال الفنان سلمان المالك

خ ل القط الفنا ا ا أك ف أ ذلك ال ا فال ال ة ا ط ا ف الفأ الفنا ل ذلك ُك

جميلة األنصاريموضي الهاجريعلي حسن الجابرسلمان المالك

من أعمال الفنان علي حسن الجابر
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الفكاهةأدب الطفل
األطفال  أدب  في  الفكاهة  تغيب  تكاد 
اليوم، فقليل من الكتاب من يوظفها فيما 
إلى  يدعو  ما  بالفكاهة  والمقصود  يكتب. 
وهو  ويستمتع  الطفل  فيضحك  الضحك؛ 
ال يشعر أنه يتلقى أفكاراً وقيماً. وأطفالنا 
بحاجة ماسة إلى أن يضحكوا ويستمتعوا 
تدخل  أن  ويمكن  األدب.  يــقــرؤون  وهــم 
أو  اليومية،  الحياة  قصص  فــي  الفكاهة 
في القصص المستمدة من التراث القديم 
الحيلة  تعجزه  ال  والــمــبــدع  الــشــعــبــي...  أو 
في ابتكار شخصيات أو أحداث فكاهية.. 

فهل من مستجيب؟.

أين قصص األعالم ؟
تـــاريـــخـــنـــا الــــقــــديــــم والــــجــــديــــد مــلــيء 
ــتــي يــمــكــن أن  بــالــشــخــصــيــات الــُمــلــهــمــة ال
تكون موضوعاً ألدب األطفال، إذ يستطيع 
األدبـــــاء أن يــبــعــثــوا تــلــك الــشــخــصــيــات من 
العربي  والــتــاريــخ  عــنــهــا.  بالكتابة  جــديــد 
امتداد  على  اإلسالمي  والتاريخ  الجاهلي، 
مادة  القريب؛  الوطني  والتاريخ  قرناً،   ١٤
ثرية لمن أراد أن يكتب. كما أن الصحابة 
واألبــطــال..  واألمـــراء  والعلماء  والتابعين 

ــعــاديــيــن الـــذيـــن كتب  بـــل حــتــى الـــنـــاس ال
بحاجة  أطفالنا  هــؤالء  كل  التاريخ؛  عنهم 
يــروي  أو شــعــراً  إلـــى أن يــقــرؤوا قــصــصــاً 
يجّسدهم.  مسرحاً  ويشاهدوا  حكاياتهم، 
من كتابنا توقفوا  ومن المؤسف أن كثيراً 
أيضاً  عنهم  وكتبوا  فقط،  الصحابة  عند 
بلغة وأسلوب ال يراعي حاجات األطفال، 
كتابتها  وأعــادوا  مصدرها  من  فأخذوها 
كتبوا  بذلك  أنهم  وظنوا  للغة،  تبسيط  مع 

قصة للطفل!
ــقــّدم أعــالمــنــا رجــــاالً ونــســاء  البـــد أن ن
بــطــريــقــة جـــذابـــة تــتــنــاســب مـــع الــمــرحــلــة 
هذا  فــي  وأذكـــر  نقصدها.  الــتــي  العمرية 
عشرين  فــي  محمد  (حــيــاة  كتاب  المقام 
قــصــة) لعبد الــتــواب يــوســف، الـــذي يقدم 
وسلم-  عليه  اهللا  -صلى  الــرســول  ســيــرة 
بطريقة جديدة ومختلفة، واستطاع هذا 
الجديدة  بجائزة (اآلفاق  يفوز  أن  الكتاب 
معرض  فــي   (New Horizon Award
بولونيا العالمي لكتب األطفال عام ٢٠٠٠م 
دولــــة.   ٣٠ مـــن  كـــتـــاب   ١٤٠٠ بــيــن  مـــن 
أخــرى،  ولــغــات  اإلنجليزية  إلــى  وتــرجــم 
وطبع منه أكثر من سبعة ماليين نسخة.

الخيال العلمي
العلم  تــوظــف  العلمي  الــخــيــال  قــصــص 
والقوانين واالفتراضات العلمية في سبيل 
فيه  يتصارع  مستقبلي  خيالي  عالم  خلق 
أماكن  فــي  بيئتها  وتتخذ  والــشــر،  الخير 
البحار،  وأعماق  كالكواكب  تقليدية  غير 
العلم  بين  جمعها  فــي  أهميتها  وتكمن 
قصة  بــقــراءة  يستمتع  فالطفل  والخيال، 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يــنــفــتــح عــقــلــه على 
عوالم  في  خياله  ويسبح  ونظرياته  العلم 
والتأمل.  للتفكير  تدفعه  متخيلة  جديدة 
وهــــذا الـــنـــوع األدبـــــي عــلــى أهــمــيــتــه قليل 
فيما يقدم ألطفالنا، بل إن الموجود منه 
ليس بالمستوى المطلوب. فياليت الكتاب 
لنا  ليبدعوا  والعلماء  العلم  مع  يتواصلون 

خياالً علمياً جديداً.

غياب أنواع أدبية
تقل بعض األنواع األدبية وأحياناً تنعدم 
إال  نجد  وال  لألطفال،  الموجه  اإلنتاج  في 
ثقافات  من  المنقولة  المترجمة  األعمال 
أخـــرى والــتــي قــد تــكــون بــعــيــدة جـــداً عن 
ميولهم  مع  تتناسب  وال  أطفالنا،  ثقافة 

الموجهة  مــثــالً،  فــالــروايــة  واهتماماتهم. 
من  ومعظمها  جـــداً  قليلة   ١٠-١٢ لفئة 
االلتفات  المبدعين  فعلى  لــذا  المترجم؛ 
بموضوعات  فيه  والكتابة  النوع  هــذا  إلــى 
تــتــنــاســب مــع هـــذه الــمــرحــلــة. والــقــصــص 
آخر  نــوع   (comics) المصورة  المسلسلة 
وقد  المترجمات،  وتــســوده  ينعدم  يــكــاد 
تنبهت جائزة زايد لذلك فمنحت جائزتها 
األطــفــال  أدب  مــجــال  فــي  ٢٠١١م  لــعــام 
لـقصة (سوار الذهب) لقيس صدقي التي 

جاءت من هذا النوع.

األدب والدين
حياتنا،  عن  ينفصل  ال  اإلسالمي  ديننا 
ومـــن ثــم فــإنــه يــمــتــزج فــي أدبــنــا خاصة 
الــمــوجــه لــألطــفــال. والـــالفـــت لــمــن يتابع 
يلمس  ألطــفــالــنــا  الــمــوجــه  الــديــنــي  األدب 
أو  للنصوص  ســواء  الفني  المستوى  تدني 
الشكل الخارجي للعمل (كتاب، أو شريط، 
أو مجلة.. وغيرها). وقليلة هي األعمال 
ــتــي أبــــدع مــؤلــفــوهــا فـــي إدخـــــال القيم  ال
وإبــرازهــا  الديني  القصص  أو  اإلسالمية 
غنى  مــن  الــرغــم  وعــلــى  جميلة.  بــصــورة 

الــمــوضــوعــات الــديــنــيــة وثـــرائـــهـــا إال أنــهــا 
خصباً  وخــيــاالً  نــيــراً  عقالً  تنتظر  مــازالــت 

وموهبة متجّددة لتقدمها ألطفالنا.
فهل يطول االنتظار؟

اللغة .. اللغة
الـــلـــغـــة هــــي الـــوســـيـــط األســــــــاس الــــذي 
عقول  إلى  نثراً  أو  شعراً  األدب  فيه  يَْعبُر 
وقلوب أطفالنا. وهي أحد أسرار انجذاب 
عنه.  انصرافهم  أو  األدبي  للعمل  األطفال 
ممن  كــثــيــر  يــهــمــلــهــا  أن  الــعــجــيــب  ومــــن 
يذكر  يكتبون لألطفال، وال يبذلون جهداً 
في مراجعتها وتنقيحها. ويغيب الجرس 
الــلــفــظــي واإليــــقــــاع الــمــوســيــقــي فـــي لغة 
الموجهة  تلك  خاصة  الطفلية،  النصوص 
التالعب  يجذبها  صغيرة  عمرية  لفئات 
كان مصدره.  باللغة، ويطربها اإليقاع أياً 
وكاتب األطفال بحاجة ماسة إلى تدريب 
لغته وتطويعها لتتناسب مع ذوق األطفال. 
الــذي  الــوقــت  فــي  أنــه  للعجب  يدعو  ومما 
لغة  نملك  ونحن  الجانب،  هذا  فيه  نهمل 
نجد  بمترادفاتها؛  وثرية  بألفاظها  غنية 
وأناشيد يُعنى  في اآلداب األخرى قصصاً 

فيها باإليقاع اللغوي الموجه لألطفال، بل 
إن األطفال يتدّربون عليه في مدارسهم، 
الدراسية  والمراحل  األطــفــال  ريــاض  في 

األولى.

األلغاز
أتساءل دائماً ما السر في نجاح قصص 
األلغاز (كالقصص البوليسية التي أصدرتها 
وإعـــجـــاب  مــــصــــر)..  فـــي  الـــمـــعـــارف  دار 
األطــــفــــال وانـــدمـــاجـــهـــم مــــع شــخــصــيــات 
محب ولوزة ونوسة وعاطف وتختخ.. بل 
استمرار قراءتها في أجيال متعاقبة حتى 
وقتنا الحاضر؟ أظن أنها ظاهرة تستحق 
للباحثين  دعــوة  وهــذه  والبحث.  الدراسة 
لــيــنــظــروا فـــي ســبــب نــجــاحــهــا لــعــل هــذه 

الظاهرة تتكرر من جديد.

تحّرروا أيها الكتاب والرسامون
نعم تحّرروا.. وفكروا خارج الصندوق، 
األمس.  أطفال  هم  اليوم  أطفال  يعد  فلم 
أخــرى،  عوالم  على  انفتحوا  اليوم  أطفال 
وال  اآلخـــريـــن،  عــنــد  مـــا  وســمــعــوا  ورؤوا 
نكتبه  كنا  ما  انتباههم  يلفت  أو  يثيرهم 
سابقاً. البد أن يتطور الكتاب والرسامون.

مساجلة 
على تويتر

ــــــُفــــــوُذ.. ــــِك ِفــــــي الـــــــُفـــــــؤاِد نُ لـِــــِســـــهـــــاِم َعــــيــــنِ

ــــــي وأَلـُـــــــــــــــوُذ ــــــتِ ــــــــــــــــــُثّ َصــــــبــــــابَ ــــــن أَبُ ــــــَم ــــــلِ َف
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ــــــْت.. ــــــبَ ــــــِك ُم أَدُمـــــــــعـــــــــاً ُس ـــــــن أَُقــــــــــــــــــــِدّ ـــــــَم ولِ

ــــوُذ عـــلـــى َســـــفـــــِح الـــــــُفـــــــؤاِد ونَـــــبـــــُضـــــُه َمــــنــــبُ

danyalyoon@ عمر الصديقي

ـــتِـــي.. ـــاِق َصـــبـــابَ ـــي ـــــدى اشـــتِ ــــُذ لَ ــــي ــــَمــــن أُِع وبِ

ــــــــــــوُذ ــــــــُثّ أَُع ــــــــبُ ــــــِر مــــــا يَ ــــــســــــاِح ــــــــن بِ ــــــا َم ي

_alansari_@ علي األنصاري

ـــِك ِفـــي الــَحــَشــا.. ـــــُذوَر ُحـــبِّ يــا َمـــن َزَرعـــــِت بُ

ـــــــجـــــــُذوُذ ـــــا َم ـــــن ـــــَوصـــــلِ ـــــــــراِم لِ ــــــُل الـــــــــَغ َحــــــب

ِك نــــاِطــــٌق.. ـــُحـــســـِن َخــــــــِدّ ُهــــــوِر بِ َخــــــُدّ الــــــُزّ

ـــــــــدى َمــــــــأُخــــــــوُذ ـــــــــــِه الـــــــــنَّ أّمـــــــــــا لَــــــــمــــــــاِك بِ

ـــــُم.. ـــــلَّ ـــــَث ـــــتَ ــــــوِف بِــــَحــــربِــــهــــا تَ ــــــُي ــــــُسّ ُكــــــــــُلّ ال

ـــــــمـــــــاً َمــــشــــُحــــوُذ ـــــحـــــِظـــــِك داِئ ـــــــســـــــاُم لَ وُح
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بحور الشعربحور الشعر قراءة في األدب العربي
بالثريا  مغرماً  مستهاماً  ربيعة  أبي  بن  اهللا  عبد  بن  عمر  كان 
عبد  بن  األصغر  أمية  بن  المجرثعة  بن  اهللا  عبد  بن  علي  بنت 
شمٍس بن عبد مناٍف «وكانت عرضة ذلك جماالً وكماالً، وكانت 
تصّيف بالطائف»، فكان يبكر فيقوم على فرسه فيسأل الركبان 
ما  إلى  يسكن  األخبار  عن  الطائف  من  بالفاكهة  يجيئون  الذين 
أخبارهم  مغربات  عــن  يــوٍم  ذات  فسألهم  خبرها،  مــن  يسمعه 
فقالوا: ما عندنا خبٌر إال أنا سمعنا عند رحيلنا صياحاً عالياً على 
امرأٍة من قريٍش اسمها على اسم نجٍم في السماء قد ذهب عنَّا، 
يعدي  وجهه  على  عمر  فسار  نعم،  قالوا  الثريا  عمر  لهم  فقال 
فرسه فروجه نحو الطائف، وأخذ على طريق كداٍء وهي أحزن 
قد  سليمة  فوجدها  الطائف  وافــى  حتى  وأخصرهما  الطريقين 
خرجت تتشوفه ومعها أختاها رضياً وأم عثمان، فأخبرها الخبر 
فقالت: أنا واهللا أمرتهم بذلك ألعلم مالي عندك وقال عمر في 

وجهه ذلك:
ــــــــا جــــهــــدتــــه  تــــشــــكــــي الـــــكـــــمـــــيـــــت الــــــــجــــــــري لــــــــَمّ

يـــــتـــــكـــــلَّـــــمـــــا أن  يــــــســــــطــــــيــــــع  ـــــــــــو  ل ـــــــــــــن  وبـــــــــــــَيّ  
قــــــــــــــّرًة  لــــــلــــــعــــــيــــــن  ـــــــــــــــــــــَق  أْل إن  لـــــــــــه  ــــــت  فــــــقــــــل

وتـــــــســـــــأمـــــــا تـــــــــــكـــــــــــَلّ  أن  عـــــــــــلـــــــــــَيّ  فــــــــــهــــــــــان   
مـــهـــجـــتـــي  وفـــــــــارقـــــــــت  وفــــــــــــري  إذاً  عــــــدمــــــت 

ســـــلَّـــــمـــــا اهللا  إن  فــــــــزنــــــــا  أقــــــــــــل  ـــــــــم  ل ــــــن  ــــــئ ل  
لذلك أدني دون خيلي رباطه ... وأوصي به أن ال يهان ويكرما

ى الفرس وأعداه فارسه إذا حمله  «قال أبو القاسم»: يقال عَدّ
الكاللة  ومنه  وكاللًة،  كالً  يكل  ضعف  إذا  الرجل  وكل  العدو  على 
في النسب إنما هو من الضعف، ألنه ما عدا الولد والوالد وبعض 
وبعضهم  ى  المتوَفّ كاللة  يــورث  قوله  فــي  الكاللة  جعل  العلماء 
يجعله المال، وأكثرهم ما بدأنا به. والكّل الضعيف، والكل الصنم.
« أخبرنا «: أبو بكر بن الحسن بن دريٍد قال أنشدني الرياشي:

غـــــــــــــــــدوًة  الـــــــــحـــــــــمـــــــــامـــــــــة  اهللا  قـــــــــــاتـــــــــــل  أال 
ـــــت  عـــــلـــــى الـــــــفـــــــرع مـــــــــــاذا هــــيــــجــــت حـــــيـــــن غـــــنَّ

ـــــــــاً فــــهــــيــــجــــت  تـــــــغـــــــنـــــــت غــــــــــــنــــــــــــاًء أعـــــــــجـــــــــمـــــــــّي
ـــــــت ـــــوعـــــي أجـــــــنَّ  جـــــــــــــــواَي الـــــــــــــذي كـــــــانـــــــت ضـــــل

نـــــــظـــــــرت بـــــــصـــــــحـــــــراء الـــــــبـــــــريـــــــَقـــــــْيـــــــن نــــــظــــــرًة 
ـــــت ــــــــــًة لـــــــــو جــــــــــــــَنّ طــــــــــــــرٌف لـــــجـــــنَّ  حــــــــــجــــــــــازيَّ

عن  عرفة  بن  محمد  بن  إبراهيم  اهللا  عبد  أبــو   :  » أخبرنا   »
أحمد بن يحيى عن الرياشي قال سمرة بن جندٍب: مات محمد 
بشيخ  اجتزت  جنازته  من  انصرفنا  فلما  يوسف،  بن  الحجاج  بن 
بن  محمد  جنازة  من  فقلت  أيــن؟  من  لي  فقال  عقيٍل،  بني  من 

الحجاج بن يوسف، فأنشأ الشيخ يقول:
فــــــــــــذوقــــــــــــوا كـــــــمـــــــا ذقـــــــــنـــــــــا غـــــــــــــــــداة مـــــحـــــجـــــٍر 

ـــــــوب ـــــــَح ـــــــتَ ـــــــا وال ـــــــادن  مــــــــن الــــــغــــــيــــــظ فــــــــي أكـــــــب
قال وكان الحّجاج قد قتل ابناً للشيخ.

«أنشدنا»: ابن دريٍد قال أنشدنا أبو عثمان عن التوزي عن أبي 
عبيده لرجٍل من بني عبد شمٍس:

دعــــــــــــــانــــــــــــــي ســــــــــــهــــــــــــٌم دعـــــــــــــــــــــــــــوًة فــــــأجــــــبــــــتــــــه 
بــــعــــدي ـــــنـــــائـــــبـــــٍة  ل ــــــرجــــــى  ي ــــــــــــذي  ال ذا  ومــــــــــن   

نائبة  كــَلّ  عنكم  جت  لفَرّ  ... دعوتم  قد  من  ثــَمّ  بدأتم  بي  فلو 
جهدي

أجـــحـــفـــت  الــــــــــوّد  وذو  الــــقــــربــــى  ذو  ـــــمـــــرء  ال إذا 
ـــــــت مـــــصـــــيـــــبـــــتـــــه حـــــقـــــدي ـــــــكـــــــبـــــــٌة ســـــــل  بــــــــــه ن

عن  المبرد  يزيد  بن  محمد  أخبرنا  قال:  األخفش  الحسن  أبو 
أبي عثمان المازني عن األصمعي عن أبي عمرٍو بن العالء قال: 

قيل لرجٍل من بكر بن وائٍل قد عاش ثالثين ومائتي سنٍة كيف 
رأيت الدنيا؟ قال قد عشت مائة سنٍة لم أصدع فيها، ثم أصابني 

في الثالثين والمائة ما يصيب الناس.
قال أحمد بن يحيى ثعلٍب:

رجــــــــــــــــٌل  مـــــــــــســـــــــــلـــــــــــٍم  ــــــــــــــــن  ب مــــــــــــــعــــــــــــــاذ  إن 
 قـــــــــــد ضـــــــــــــــــَجّ مـــــــــــن طــــــــــــــول عـــــــــمـــــــــره األبـــــــــــد

الــــــد  واكــــــتــــــهــــــل  الـــــــــزمـــــــــان  رأس  شـــــــــــاب  قــــــــد 
جــــــــــــدد عـــــــــــــــمـــــــــــــــره  وأثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب  هــــــــــــــــــر   

يــــــــــــا نــــــــســــــــر لــــــــقــــــــمــــــــان كــــــــــــم تـــــــعـــــــيـــــــش وكــــــــم 
لـــــبـــــد يــــــــــــــا  الـــــــــــحـــــــــــيـــــــــــاة  ذيـــــــــــــــــــل  تــــــــســــــــحــــــــب   

خـــــــربـــــــت  آدَم  دار  ـــــــــحـــــــــت  أصـــــــــب قــــــــــــــد 
الــــــــــــوتــــــــــــد كــــــــــــــأنــــــــــــــك  فــــــــــيــــــــــهــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــت  وأن  

حــــــجــــــلــــــت  إذا  غـــــــــــربـــــــــــانـــــــــــهـــــــــــا  تـــــــــــــســـــــــــــأل 
والـــــــــــرمـــــــــــد الـــــــــــــــصـــــــــــــــداع  يـــــــــــكـــــــــــون  كـــــــــيـــــــــف   

قراءة في كتاب

الكتاب: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب
ْيِب من عيون مؤلفات المكتبة  نَْفُح الِطّ
األنــدلــســيــة؛ وعــنــوان الــكــتــاب الــكــامــل هو: 
ِطيب  الَرّ األندلس  ُغصن  من  يب  الِطّ نَْفح 
الخطيب.  بن  الدين  لسان  وزيرها  وذكر 
ومؤلفه أبو العباس، أحمد بن محمد بن 
بشهاب  الملقب  التلمساني  ي  المقِرّ أحمد 
الدين. وقد صار الكتاب علًما لمؤلفه كما 
كثيًرا  فلذلك  لكتابه؛  علًما  المؤلف  أصبح 
للمقري.  الطيب  نفح  بالقول:  يكتفى  ما 
وهـــو ارتــبــاط بــيــن الــمــؤلــف وكــتــابــه يعيد 
المكتبة  في  المؤلفات  عيون  أمجاد  إلينا 
بسام  وابن  وعقده  عبدربه  كابن  العربية 
وذخيرته وابن حزم وطوقه ومن إليهم 

في المكتبة األندلسية.

١٥٧٨م  ٩٨٦هــــــــ،  عــــام  الـــمـــقـــري  ولــــد 
١٦٣٠م  هـــ   ١٠٤٠ عــام  وتــوفــي  بتلمسان 
بالقاهرة. وكان شديد اإلعجاب بشخصَيّة 
الــوزيــر الــغــرنــاطــي الــعــالــم واألديـــب لسان 
الدين بن الخطيب، ومن ثم كان غرضه 
ابن  شخصية  يتناول  أن  المؤلف  هذا  من 

الخطيب في كل جوانبها.
في  قسم  وكل  قسمين،  الكتاب  ينقسم 

ثمانية أبواب:
الــثــمــانــيــة  بــــأبــــوابــــه  األول  فـــالـــقـــســـم 
عمرانها  في  فيصفها  باألندلس،  يختص 
والــزهــراء  وجامعها  قرطبة  وعاصمتها 
حديثًا  يــفــرد  ثــم  والــعــامــريــة،  الــنــاصــريــة 
قوة  وعن  باألندلس  األموية  الخالفة  عن 

اإلســــــالم وســلــطــانــه فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
األندلسية.

بأعالم  تعريًفا  القسم  هــذا  فــي  ونــجــد 
الــشــخــصــيــات األنـــدلـــســـيـــه، الـــتـــي رحــلــت 
تلقي  أو  دراســتــهــا  إلكــمــال  الــمــشــرق  إلـــى 
الــعــلــم. وكــانــت الــرحــلــة إلــى الــمــشــرق من 
ألهل  واألدبــي  العلمي  التكوين  متطلبات 
األنـــدلـــس، كــمــا يــذكــر أولـــئـــك الــمــشــارقــة 
الــذيــن وفــــدوا عــلــى األنـــدلـــس مــن أعــالم 
مليء  القسم  وهـــذا  والمفكرين.  األدبـــاء 
كما  الكثيرة،  واألشعار  الطريفة  باألخبار 
فيه  األندلسية  الشخصيات  تراجم  تتنوع 
بين ملوك وأمراء وقواد ووزراء وشعراء 
وغيرهم.  وزهاد  وفقهاء  وقضاة  وكتاب 

الطابع  غلبة  القسم  هــذا  يميز  مــا  وأهــم 
األدبي عليه.

أمــــا الــقــســم الـــثـــانـــي بـــأبـــوابـــه الــثــمــانــيــة 
فــمــخــصــص البـــــن الـــخـــطـــيـــب، يــتــحــّدث 
وثقافته  ونشأته  أصله  عن  ري  الَمَقّ فيه 
ومناصبه ورحالته، كما يعرض لتالميذه 
وحاسديه  وندمائه  وأصدقائه  ومريديه 

وأعدائه.
وأهــمــيــة هـــذا الــقــســم أنـــه حــفــظ قـــدًرا 
طيبًا من تراث ابن الخطيب النثري، كما 

حفظ شعره وموشحاته وأزجاله.
النثر  معالم  من  الكتاب  مقدمة  وتعد 
ــري. فــهــي أقـــرب مــا تكون  األدبـــي لــلــَمــَقّ
يتحّدث  إذ  الرحلة،  بــأدب  عــرف  ما  إلــى 

مصر،  إلى  المغرب  من  رحلته  عن  فيها 
أهــوال  مــن  ماعاناه  ويصف  وبــحــًرا،  بــًرا 
الرحلة ثم زيارته للبيت الحرام ووصوله 
بــعــد ذلـــك إلـــى مــصــر. وخــــالل كـــل ذلــك 
يــصــف مـــا اعـــتـــراه مـــن شـــوق ومـــا عــانــاه 
يصطلي  بــلــده  عــن  بعيد  وهــو  وجــد  مــن 

إليها. بالحنين 
كما تحفل المقدمة بطائفة من الشعر 
لـــه ولــغــيــره فـــي وصـــف الـــوطـــن وحــرقــة 
سفًرا  المقدمة  أضحت  حتى  عنه،  البعد 

قيًما في أدب الرحلة وأدب الديار.
وإن  وجـــذاب،  مشرق  النفح  وأســلــوب 
غــلــب عــلــيــه الــســجــع، ذلــــك أن الــمــقــري 
ــوبــه بــلــســان الــديــن  كــــان يــتــشــبــه فـــي أســل

االستطرادات،  كانت  كما  الخطيب.  ابــن 
بجانب  الــقــارئ،  لذهن  مشتتة  لكثرتها، 
أن بــعــض األخــبــار تــتــكــّرر فــي أكــثــر من 
اعتماد  الــكــتــاب  إيجابيات  ومــن  مــوضــع. 
من  يــورده  فيما  الرواية  أسلوب  المقري 
وكل  أصله  إلــى  خبر  كل  فيرجع  أخــبــار، 
شــعــر إلـــى مـــصـــدره. ويــعــد نــفــح الــطــيــب 
الكبرى  الــعــربــيــة  الــمــوســوعــات  آخـــر  مــن 
والــمــتــخــصــصــة فـــي الــــتــــراث اإلســـالمـــي 
األنــدلــســي؛ لــعــنــايــتــه بــالــجــانــب الــتــاريــخــي 
ـــدان  ـــل ـــب ـــة وال ـــــــأدب الـــرحـــل الـــســـيـــاســـي وب
عكس  كما  الحروب،  وذكــر  والترجمات 
األســــى واألســــف لــضــيــاع األنـــدلـــس إذ أن 

الكتاب كتب ومايزال الجرح نازًفا.

المؤلف : أحمد بن المقري التلمساني
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رباعيات الخيامقلم ملون

ــر الـــرجـــاء ــي تــحــمــل الـــــداء كــب

ــاء ــشــف ــال ال ــن ــت ـــاً س ـــوم ـــــَك ي أن

يَرد إن  َّـــذي  ال الفقر  علَى  واشكر 

ــثــراء أصــبــَحــت مــوفــور الــِغــنــى وال

ڈڈڈ

ـــُذ الــقــدم ــس مـــن ــف ــن ــال ــي ب ــن ــت ــل وص

ــا الــمــلــتــئــم ــن ــلَ ــم ـــري ش ـــف فــكــيــَف ت

ــــاذا دعـــا ــــم ـــي ف ـــان ـــرع ـــــنـــــَت ت وُك

إلـــــى اطـــــراحـــــي لــــألســــى واأللـــــم

الثالثاء ٢ شعبان  ١٤٣٤ هـ - ١١ يونيو ٢٠١٣ م

تنطلق عروضها بعد غٍد

«ديزني أون آيس».. عالم الجليد الساحر يزور الدوحة

الدوحة - [: تنطلق بالدوحة بعد غٍد 
ألول  آيس»  أون  عروض «ديزني  الخميس، 
مرة بالدوحة، ويبعث االستعراض الجليدي 
السحر»،  من  عام   ١٠٠  - آيس  أون  «ديزني 
والذي يزور مدينة الدوحة ومنطقة الشرق 
األوسط للمرة األولى الحياة في ٦٥ شخصية 
ديزني  حكايات  من  مختلفة  حكاية   ١٨ من 
الــمــحــبــوبــة، ويــجــســد أفــضــل الــمــشــاهــد من 
الدين  وعــالء  ومــوالن  الملك  األســد  حكايات 
وبينوكيو وغيرها الكثير. تجدر اإلشارة إلى 
أن اســتــعــراض ديــزنــي أون آيـــس مــن إنــتــاج 
شــركــة فــيــلــد إنــتــرتــيــنــمــنــت وتــنــظــيــم شــركــة 
باالشتراك  سلوشنز  إنترتينمنت  آند  سبورت 
مع الهيئة العامة للسياحة. وقد أعلنت شركة 
«سبورت آند إنترتينمنت سلوشنز» المنظمة 
عن  لــعــروض «ديـــزنـــي أون آيـــس» مـــؤخـــراً 
إضافة عرض جديد لالستعراضات الجليدية 
شهده  الــذي  الكبير  لإلقبال  نسبة  الساحرة، 
شـــراء الــتــذاكــر مــن جــانــب الــجــمــهــور، وذلــك 
إلتــاحــة الــفــرصــة لــلــمــزيــد مــن ســكــان قطر 
أمام  بالحياة  ينبض  ديزني  سحر  لمشاهدة 
أعــيــنــهــم، وقــــد عــبــر الــســيــد عــلــي حــيــدري، 
الــــمــــؤســــس والــــمــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
عن  ســلــوشــنــز»  إنترتينمنت  آنـــد  «ســـبـــورت 
ثامن،  عــرض  إضافة  عن  باإلعالن  سعادته 
قائالً:»عقب اإلقبال الهائل الذي لمسناه من 

المؤكد  حكم  في  أصبح  قطر،  في  المجتمع 

مع  بــالــتــعــاون  إضــافــيــاً  عــرضــاً  سننظم  أنــنــا 

لعروض  المنظمة  إنترتينمنت  فيلد  شركة 

ديزني حول العالم».

وأضاف:»عرض «ديزني أون آيس - ١٠٠ 

عام من السحر» أضخم وأشهر استعراضات 

التزلج الفني على الجليد التي تم إنتاجها على 

نضمن  الجديد  الــعــرض  وبإضافة  اإلطـــالق. 

المجتمع  أفــراد  من  للمزيد  الفرصة  إتاحة 

في قطر لمعايشة هذا الحدث الخالب الذي 

ال ينسى».

إلى ذلك قد شهدت مبيعات التذاكر ومنذ 

فــي ٦ مــايــو تــدفــق اآلالف  إطــالقــهــا رســمــيــاً 

مــن عــشــاق عـــروض ديــزنــي أون آيـــس على 

متاجر فيرجن في مركزي التسوق فيالجيو 

والندمارك، باإلضافة إلى الموقع اإللكتروني 

لحجز التذاكر عبر اإلنترنت. ومن جانبه فقد 

الرسمي  المتحدث  غريب،  نسيم  السيد  عّبر 

لمتاجر فيرجن، عن دهشته من سرعة بيع 

أكثر  مــن  آيــس  أون  قــائــالً: «ديــزنــي  التذاكر 

الــدوحــة  فــي  وجماهيرية  شعبية  الــعــروض 

فــي الــوقــت الــحــالــي. فقد نفدت الــتــذاكــر في 

وقت قياسي حيث شهدنا اصطفاف العمالء 

في متاجرنا، ليحرصوا بذلك على التأكد من 

عدم تفويت فرصة حضور هذا االستعراض 

العالمي. وفي ظل اإلقبال المتزايد من أفراد 

المجتمع، نتوقع نفاد تذاكر العرض اإلضافي 

بالسرعة نفسها إن لم يكن أسرع».

آند  «سبورت  شركة  أن  بالذكر  والجدير 

في  أعلنت  قد  كانت  سلوشنز»  إنترتينمنت 

أن  الماضي  أبريل  نهاية  في  رسمي  مؤتمر 

من  عـــام   ١٠٠  - آيـــس  أون  عـــرض «ديــزنــي 

للمرة  األوســـط  الــشــرق  فــي  سيقام  السحر» 

ــيــو بـــاالشـــتـــراك مـــع الــهــيــئــة  األولــــــى فـــي يــون

العامة للسياحة في قطر. ويتضمن العرض 

أبــرز  الجليد  على  الفني  للتزلج  الموسيقي 

المشاهد واللقطات من حكايات الملك األسد 

من  وغيرها  وبينوكيو  الدين  وعالء  وموالن 

عروض ديزني المفضلة.
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يرويها : عبداهللا أحمد
حكاية المسرح

obadbukamal@yahoo.comفي قطر

استعداداتنا  حول  معكم  تحّدثت  السابقة  الحلقة  في 
تم  التي  الجحيم)  من  الجديد (خارج  المسرحي  لعملنا 
النصوص.  قــراءة  لجنة  أعضاء  على  المسرحية  توزيع 
أخرى،  جهة  ومن  اللجنة.  استحسان  نالت  المسرحية 
النواقص  على  قطر  تلفزيون  مــن  الحصول  استطعنا 
التي نحتاجها لإلضاءة. ولكن ما هو موضوع مسرحية 
والتي  راجـــي)  (صـــادق  للمؤلف  الجحيم)  مــن  (خـــارج 
ينوي (عبداللطيف سمهون) إخراجها. قصة المسرحية 
وبيته  نفسه  عــلــى  ا  جــــًدّ بــخــيــالً  رجـــًال  هــنــاك  إن  تــقــول 
النقود.  جمع  السبل  وبشتى  المستطاع  قــدر  ــحــاول  ويُ
فيقوم  زوجها،،  فعل  من  إخوتها  عند  الزوجة  تشتكي 
والنار  الجنة  فيها  تدخل  تمثيلية  بعمل  الثالثة  اإلخــوة 
البخيل  الــزوج  ويصدق  والمقترين،  للبخالء  والعقاب 
هذه التمثيلية ويخاف من المصير المنتظر ويتوب إلى 
اهللا من فعله ويتحول إلى رجل معتدل محب لزوجته 
الجحيم).  من  مسرحية (خارج  قصة  هي  هذه  وبيته. 
من  وزاد  الكوميديا  من  إطــار  في  قدمت  والمسرحية 
دوره  حسب  كل  المسرحية  ممثلي  مجموعة  أن  ذلــك 
قد أضاف من روحه على شخصّيته في المسرحية مع 
المسرحية  جو  من  تجعل  التي  الحلوة  الــزيــادات  بعض 
ممثلي  مجموعة  معكم  أستعرض  واآلن  جميالًَ.  شيئًا 

المسرحية.
وعاهد  البخيل،  الرجل  دور  في  الشنطي  عاهد   -  ١
التربية  وزارة  في  الرياضية  التربية  مــدرس  الشنطي 

والتعليم.
فاطمة،  الزوجة  دور  في  حسن  إبراهيم  حسن   -  ٢
وحسن إبراهيم سبق له أن مثل دور الفتاة صفية في 

مسرحية (عانس) وحسن إبراهيم هو العنصر النسائي 
فــي فــرقــة الــمــســرح الــقــطــري لــمــا يــمــتــاز بــه مــن شكل 

جميل ووسيم.
٢ - صالح درويــش في دور أحمد، وصــالح درويش 

في أّول مشاركة له مع الفرقة.
٣ - غانم علي غانم في دور أحمد، وغانم شارك في 
وكذلك  السبع  زوجة  دور  في  السبمبع)  مسرحية (سبع 

في دور أمينة في مسرحية (عانس).
يــوســف ســلــطــان فـــي دور مــحــمــود، وســبــق أن   - ٤
في  صفية  صديقة  عايشة  بـــدور  سلطان  يــوســف  قــام 

مسرحية (عانس).
٥ - سيار الكواري في دور مراقب الحسنات، وسيار 
الكواري شارك في مسرحية (سبع السبمبع) ومسرحية 

(عانس).
وسبق  السيئات  مراقب  دور  في  أحمد  عبداهللا   -  ٦
التي  السبمبع)  (سبع  مسرحية  في  السبع  دور  مثلت  أن 
حصلت  ولــكــن  (عــانــس)  مسرحية  مــع  بتأليفها  ُقــمــت 
في  المشاركة  من  منعتني  االجتماعية  الظروف  بعض 
الكواليس  خلف  بــدور  ُقمت  ولكن  كممثل  المسرحية 
الفصول،  بين  الستارة  وإغالق  فتح  عن  مسؤوالً  وكنت 
وقام عبداللطيف سمهون بتمثيل دوري في المسرحية.

٧ - محمد المسلماني في دور إبليس وسبق أن قام 
مسرحية  فــي  السبع  صــديــق  بـــدور  المسلماني  محمد 

(سبع السبمبع).
من  (خــــارج  مسرحية  ممثلي  مجموعة  هــي  هـــذه 

الجحيم).
في الحلقة القادمة أتواصل معكم حول المسرحية.

الثالثاء ٢ شعبان  ١٤٣٤ هـ - ١١ يونيو ٢٠١٣ م

فهد الباكر لـ «البيرق»فهد الباكر لـ «البيرق»

ڈ مـــا هـــي اهــــم الــمــحــطــات الــفــنــيــة في 
مشوار فهد الباكر؟

- أنا لم أكن أخطط لدخول عالم المسرح 
كنت  الخامس  الصف  في  كنت  عندما  ولكن 
فناء  في  تقام  المسرحية  البروفات  اشاهد 
المسرح،  جماعة  ضمن  اكــن  ولــم  المدرسة 
اليوم  نهاية  عقب  والـــدي  انتظر  فقط  كنت 
مشاهدة  فــي  الــوقــت  هــذا  واستغل  الــدراســي 
ونجحت  المسرحية  والبروفات  التدريبات 
التي  االعــمــال  مشاهد  جميع  احــفــظ  ان  فــي 
يتدربون عليها ومن بينها دور لرجل متسول 

في مسرحية كان المخرج فيها 
عـــــادل صــقــر وفــــي احــــد االيــــام 
غـــاب الــمــمــثــل الـــذي يــقــوم بهذا 
اردد  نــفــســي  فــــوجــــدت  الـــــــدور 
الــجــمــل والــكــلــمــات الــخــاصــة به 
قلب  ظهر  عــن  احفظها  وكــنــت 
اقــوم  ان  الــمــخــرج  مــنــي  فطلب 
وعــرضــت  الــمــتــســول  دور  ــــأداء  ب
ومنذ  فوافق  والــدي  على  االمــر 
ذلـــك الــحــيــن دخــلــت إلـــى عــالــم 
الـــمـــســـرح وكـــــان ذلــــك فـــي عــام 
١٩٨٤ وكانت بداياتي مع المسرح 
الــمــدرســي مــن الــصــف الخامس 
وحـــتـــى الـــصـــف الــثــانــي الــثــانــوي 
الشعبية  بالفرقة  التحقت  حيث 
عبد  وحــمــد  نــاصــر  مــع  للتمثيل 

الرضا وكنت اصغر عضو موجود في الفرقة 
كثيرا  عبدالرضا  ناصر  المخرج  وســاعــدنــي 
ووفر لنا في الفرقة دورات وورشا تدريبية 
وجاسم  السليطي  غانم  مثل  فنانين  يد  على 
ولحسن  الــعــزيــز،  عبد  اهللا  وعبد  االنــصــاري 
حظي انني شاركت مع الفرقة في مهرجان 
 ،١٩٨٩ عـــام  فــي  االول  التجريبي  الــقــاهــرة 
وســمــحــت لــي الــفــرصــة وقــتــهــا ان امــثــل مع 
كبار الفنانين كما شاركت في الدورة الثانية 
امام  هام  بدور  وقمت  المهرجان  نفس  من 
اسمها  مسرحية  فــي  رشـــدي  نــاهــد  الــفــنــانــة 

(رأيت الذي سوف يحدث) .
الجسرة  بــنــادي  التحقت   ١٩٩١ عـــام  فــي 
الثقافي  النشاط  على  المشرف  وقتها  وكــان 
مــحــمــد عـــصـــفـــور الــــــذي وثـــــق فــــي قـــدراتـــي 
اكتشفته  قد  اكن  لم  ما  وهو  ومخرج  كفنان 
بجانب  للعمل  الفرصة  ومنحني  نفسي  في 
عندي  وقتها  يكن  لم  وربما  فــودة  محفوظ 
الــخــبــرة االخــراجــيــة الــكــافــيــة ولــكــنــنــي كنت 
امــتــلــك الــمــوهــبــة والــمــلــكــة، وال أنــســى دور 
الــدكــتــور حــســن رشــيــد الـــذي أعــتــبــره بمثابة 
الكثير  وذلــل  كثيرا  وجهني  وقــد  روحــي  أب 
مـــن الــعــقــبــات الــتــي تــواجــهــنــي، 
ثــم انــتــقــلــت بــعــدهــا الـــى واحـــدة 
في  الفنية  المحطات  اهــم  من 
السيد  شــاهــدنــي  حــيــث  حــيــاتــي 
عــبــدالــرحــمــن الــهــاجــري وكــان 
الثقافية  للجنة  يــؤســس  وقتها 
بـــالـــنـــادي االهـــلـــي وطــلــب مني 
راتب  مقابل  الــنــادي  في  العمل 
شــــهــــري، ووافــــقــــت وانــطــلــقــنــا 
لــلــعــمــل ســـويـــا ووضـــعـــنـــا خطة 
ضمنها  ومـــن  الــثــقــافــيــة  للجنة 
الـــنـــشـــاط الــمــســرحــي وتــعــلــمــت 

وقتها فن القيادة .
ــنــادي  ڈ ولـــمـــاذا اعــتــبــرت ال
االهـــلـــي اهــــم الــمــحــطــات في 

حياتك؟
- أنا عملت في النادي االهلي لمدة ١٦ سنة 
والفنان  واالستقرار  االنتماء  على  دليل  وهذا 
الى  وينتمي  مستقر  انــنــه  يشعر  يكن  لــم  اذا 
المكان الذي يعمل فيه لن يؤسس لشيء، وانا 
الهاجري  عبدالرحمن  ودعم  وقوف  انسى  ال 
لي وكيف كان يراهن على قدراتي واذكر انه 
في احدى المسابقات وافق على ان يخسر اربع 
ما  وهــو  معي  بالعمل  يضحي  ان  على  نقاط 
فهد  اختار  ولكنه  االول  المركز  من  يحرمه 
بمنحنا  قام  كما  يقدمه،  ما  في  لثقته  الباكر 
غرفة الالعبين لنقوم بعمل بروفات بداخلها، 

وهو ما جعلني انطلق في عالم االخراج بسبب 
الحرية التي اعطاني اياها واذكر انني يوم ان 
قررت االستعانة بعنصر نسائي وكانت الفنانة 
مريم فهد وهي سابقة ولم تحدث في ذلك 
الــوقــت حــيــث كــانــت االنـــديـــة والــمــراكــز تمنع 
مشاركة الفتيات في انشطتها اال انني عرضت 
االمــــر عــلــى الــهــاجــري ووافـــــق وهـــي خــطــوة 
السيد  بيد  كــان  الــقــرار  ان  اال  ولنا  لــه  تحسب 
والفعاليات  االنشطة  ادارة  مدير  المال  خالد 
الذي تفاجأ بهذا الطلب وتردد كثيرا ولكنني 
كاملة  المسؤولية  أتحمل  انني  قائال  طمأنته 
أية  الفهد  مــريــم  الفنانة  مشاركة  أثـــارت  إذا 
أقابله  لم  يعتبرني  أن  منه  وطلبت  مشاكل، 
نسائي  بعنصر  المسرحية  عرضنا  وبالفعل 
استحسن  العكس  على  بــل  شــيء  يــحــدث  ولــم 
العنصر  عــودة  سبب  وكنا  فعلناه  مــا  الجميع 
النسائي للمسرح المحلي، ثم شاركت في إنشاء 
المركز الشبابي للفنون المسرحية وكنت في 
الفترة  هـــذه  خـــالل  وتعلمت  إداري  منصب 
كــيــف أكــــون اداريـــــا جــيــدا مـــع األســـتـــاذ حسن 
كأبنائه  يعاملنا  كان  الــذي  اهللا  رحمه  حسين 
وسالم  المنصوري  وسالم  المفتاح  وأحمد  أنا 
الــمــري، وفــي عــام ٢٠٠٧ قـــررت أن أؤســس 
أتساءل  وكنت  الدوحة  خارج  مسرحية  فرقة 
مسرحية  وفــرق  مسرح  يوجد  ال  لماذا  دائما 
خـــارج الـــدوحـــة؟!! وقــــررت أن أنــشــئ فرقة 
جدا  صعبا  االمــر  وكــان  المسرحية  سميسمة 
والتقاليد  بالعادات  كثيرا  واصطدمت  وشاقا 
ما اضطرني أن أستعين بفنانين من الدوحة 
على أن أدعم الفرقة شيئا فشيئا بفنانين من 
مركز  لــدى  أصبح  عــام  بعد  وعاما  سميسمة 

شباب سميسمة فرقة مسرحية خاصة بها.
وتسبح  متمرد  فــنــان  انــك  تقصد  هــل  ڈ 

ضد التيار؟
- قـــد يـــرانـــي كــثــيــرون مــتــمــردا أو أســبــح 
أسكت  ال  انني  هي  الحقيقة  لكن  التيار  ضد 
عــن الــخــطــأ وأمــيــل دائــمــا لــألمــر الصحيح، 
وهــذه  الــروتــيــن  وعــلــى  الخطأ  على  وأتــمــرد 

الصفات هي التي صنعت فهد الباكر وأسست 
ساهمت  ذكــرت  كما  فأنا  الفنية،  لشخصيته 
في إدخال العنصر النسائي إلى المسرح وهو 
ما انعكس بااليجاب على الحركة المسرحية 
حيث كنا نضطر إلى عمل حذف لكثير من 
نستعين  أو  نساء  على  تحتوي  التي  المشاهد 
بشباب ليقوموا مقام النساء وهو ما كان يحد 
يقتصر  ولــم  اإلبــداعــيــة،  العملية  مــن  كثيرا 
االمر على مثل هذه االمــور ولكن حتى في 
أسلوب العمل فأنا أذكر انني قمت باستخدام 
ال  ربما  أعمالي  في  وحديثة  جديدة  تقنيات 
هذه  بمثل  القيام  يمكن  أنــه  شخص  يتصور 
االمور على خشبة المسرح، وهناك مسرحية 
أحد  ألرفــع  ورافــعــات  بــأونــاش  فيها  استعنت 
الممثلين إلى السماء بعد اعدامه وكان مشهدا 

مبتكرا جدا وقتها.
ڈ مــا هــي أهـــم الــمــشــاركــات الــخــارجــيــة 

المسرحية بالنسبة لك؟
- مـــشـــاركـــتـــي فــــي مـــهـــرجـــان الـــقـــاهـــرة 
مجرد  وقتها  وكــنــت   ١٩٨٩ عــام  التجريبي 
بهذا  حظيت  ذلــك  ومــع  الثانوية  فــي  طالب 
الشرف أن أقف أمام كبار الفنانين، وكذلك 
المشاركة في النسخة الثانية من المهرجان، 
مــهــرجــان  فـــي  شـــاركـــت   ٢٠٠٣ عــــام  وفــــي 
الـــمـــســـرح الــخــلــيــجــي بـــالـــكـــويـــت مــــن خـــالل 
وقتها  وحصدت  العمر»  «نزيف  مسرحية 
مخرج،  أفضل  جائزة  منها  هامة  جوائز   ٤
وأفضل عمل متكامل، وأفضل ممثل وكان 
وكانت  ممثلة  وأفــضــل  ســيــف،  علي  الــفــنــان 
الفنانة البحرينية أميرة محمد، وفي ٢٠٠٧ 
الخليجي  فــي  أيــضــا  جــوائــز   ٤ عــلــى  حصلت 
وشـــاركـــت بــعــمــل «مــجــرد تــمــاريــن»، وفــي 
في  الخليجي  الــمــهــرجــان  أقــيــم   ٢٠١٠ عــام 
قــطــر وحــصــلــت مـــن خـــالل مــســرحــيــة «أنـــا 
شاركت  ثم  جوائز،  أربع  على  االنسان»  أنت 
النسخة  فــي  الــفــاضــلــة  الــمــزبــلــة  بــمــســرحــيــة 
المسرحي  الـــدوحـــة  مــهــرجــان  مــن  االولــــى 
«بيت  بمسرحية  شــاركــت  ثــم  للمحترفين، 

ــا» فــي الــنــســخــة الــثــانــيــة وكنت  ــب بــرنــا ردا أل
ضــمــن عـــــروض الــمــســابــقــة وحــصــلــت على 

جائزة أفضل سينوغرافيا، .
مسرح  فــي  العمل  مــن  ستنتقل  وهــل  ڈ 

الشباب إلى مسرح المحترفين؟
- أنا سأظل أعمل في المسرح كهاو، سواء 
في  يهمني  فأنا  الشباب،  غير  أو  الشباب  مع 
المتلقي،  ترضي  أعمال  تقديم  األول  المقام 
اآلخرين  أخــطــاء  أكــرر  أن  أريــد  ال  انني  كما 
او  فقط  التجاري  العمل  في  نفسي  وأحصر 
فقط،  الشباب  مسرح  او  فقط  المهرجانات 

ولست  معلما  نفسي  أعتبر  أنــا 
النهوض  هو  ودوري  مخرجا 
فأنا  معهم،  والعمل  بالشباب 
االن عمري ٣٨ سنة وال ينبغي 
أن أكون أنانيا ويجب أن نسلم 
الـــدفـــة لــجــيــل الــشــبــاب الــذيــن 
منا،  أفــضــل  يــكــونــوا  أن  أتمنى 
كــمــا انــنــي ال تــهــمــنــي الــجــوائــز 
مستقبل  هــو  يهمني  مــا  وكـــل 

المسرح القطري.
ڈ وكـــيـــف تـــــرى مــســتــقــبــل 
الــمــســرح الــقــطــري مــن وجهة 

نظرك؟
متفائلين  نكون  أن  يجب   -
ولــــكــــن أيــــضــــا ال نــــفــــرط فــي 
التفاؤل لمجرد ان لدينا أنشطة 

مهرجان  فــإقــامــة  ومــهــرجــانــات،  مسرحية 
المسرح العربي في قطر ومهرجان المسرح 
أمر  المسرحي  الــدوحــة  ومهرجان  الشبابي 
جــيــد وحـــــرك الــمــيــاه الــــراكــــدة ولـــكـــن هــذه 
المهرجانات لم تفعل شيئا مع الروتين الذي 
ال يـــزال مـــوجـــودا، وكــذلــك الــرقــابــة ال تــزال 
موجودة،  تزال  ال  المعيقة  واللوائح  موجودة 
لذلك ال يجب أن نعتمد على مدار السنة على 
ال  فنحن  بهذا،  ونكتفي  فقط  المهرجانات 
تجاري  مسرح  وجــود  عــدم  مــن  نعاني  نــزال 
حــقــيــقــي، ولــيــس عــنــدنــا مــســرح لــلــطــفــل، أو 

اننا  نـــدرك  أن  يجب  لــذلــك  تجريبي  مــســرح 
لن نبني المسرح في قطر بثالث مهرجانات 
فقط، بل يجب أن يكون هناك قرار سياسي 
يعيد  وأن  قــطــر  فــي  الــمــســرح  دور  لتفعيل 

المسرح المدرسي.
المسرح  خارطة  على  قطر  تضع  وأين  ڈ 

في المنطقة؟
- ال يــــزال الــمــســرح الــقــطــري لـــه رونــقــه 
عندما  اآلن  وحتى  المميز،  وطابعه  الخاص 
نسافر الى أي مكان يعمل لنا مليون حساب 
الخليج،  مهرجانات  كــل  وفــي  دولــة  أي  فــي 
ولكننا ال نزال نحتاج إلى تشذيب 
ولكنني  صحيح،  بشكل  وتهذيب 
المسرحية  الحركة  على  أخــشــى 
في  خاصة  البعيد  المستقبل  في 
ظـــل عــــدم وجـــــود أجـــيـــال لــديــهــا 
وعـــي مــســرحــي خــاصــة فــي ظل 

غياب المسرح المدرسي.
على  تحفظات  لــديــك  هــل  ڈ 
نـــســـخـــتـــي مــــهــــرجــــان الــــدوحــــة 

المسرحي؟
- إقــامــة هـــذا الــمــهــرجــان في 
حد ذاته أمر ايجابي جدا ونقطة 
كان  األول  والمهرجان  مضيئة، 
به عدد من السلبيات تم تالفيها 
وعالجها في النسخة الثانية وهو 
الطريق  على  نسير  اننا  يعني  مــا 
الكبرى  المهرجانات  جميع  وفــي  الصحيح 
هذا أمر طبيعي، ڈ ما هو جديد فهد الباكر 

خالل المرحلة القادمة؟
المركز  في  عمل  ورشــة  لتنظيم  أستعد   -
جديدة  بفكرة  المسرحية  للفنون  الشبابي 
على  الشباب  سنعرف  حيث  مسبوقة  وغير 
هذا  في  وسيعاوننا  القطري  المسرح  تاريخ 
وسنتعرض  أحــمــد  اهللا  عــبــد  الــفــنــان  االمــــر 
تاريخ  وسنتناول  قديمة،  قطرية  لنصوص 
المسرح في قطر منذ عام ١٩٥٦ وحتى اآلن 

وسنعيد بعض االعمال القديمة.

نحتاج إلى قرار سيادي لتفعيل نحتاج إلى قرار سيادي لتفعيل 
الحركة المسرحيةالحركة المسرحية

الحلقة  (51)

ـــــي ـــــرح ـــــس ـــــم ال الــــــــــــحــــــــــــراك  ــــــــــن  ع ــــــــــضــــــــــرورة  ــــــــــال ب تــــــعــــــبــــــر  ال  الـــــــمـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــات 

سأعمل مع 
الشباب ومع 

الكبار ولن أرتكب 
أخطاء من 
سبقوني

 لرجل متسول
ها 
م
ذا 
أد

أ

ي

أستعد لتنظيم 
ورشة بفكرة غير 

مسبوقة

فقط الشباب 
ت
ض
نا 

حاوره- مصطفى عبد المنعم

كشف الفنان والمخرج فهد الباكر عن أحد 
المسرح  مجال  في  الفني  عمله  بدايات  أســرار 
حيث لم يكن يخطط لذلك ولكنه أكد عشقه 
وانـــجـــذابـــه لــعــالــم الــمــســرح وكــــأن قـــوة خفية 

مجال  هــنــاك  يعد  ولــم  إلــيــه  جذبته  وسحرية 
مع  الباكر  لقاء  خــالل  ذلــك  جــاء  منه،  للخروج 
البيرق الثقافي والذي تحدث فيه عن بداياته 
في العمل الفني وأهم المحطات في مشواره، 
ووجهة نظره في الحركة المسرحية وغيرها 

من األمور المهمة...



زارع االبتسامات
اعتاد سّيد الظلمات أن يرسل أتباعه للوسوسة، وزرع الدسائس 

وليوسع  البشر،  بني  بين  واألزمات  الخصام  فتيل  وإشعال  والفتن، 

نطاق الخرائب التي يحكمها. لكنه مّل من غباء أعوانه وأخطائهم، 

بنفسه  قــاد  الــمــدمــرة.  تعاليمه  تنفيذ  فــي  المتكررة  وإخفاقاتهم 

من منظر  حملة لتخريب العالم بشكل كامل. كان يضحك كثيراً 

الهلع في عيون البشر، الذين يجرون في كل اتجاه بحثاً عن نجاة. 

لكنه بعد فترة من بداية رحلته المدمرة توقف على أعتاب بلدة 

شاعر  طريقه  اعــتــرض  المعلقة»،  «اآلمــــال  بــلــدة  تسمى  صغيرة 

محب للحياة، وقف على تّلة عند أطراف البلدة، كمن يريد منعه 

من التقدم!

كان الشاعر رجالً كاألسطورة إذا ما قورن برجال زمانه، شجاع 

وحليماً، يسابق في الخيرات،  متواضع، كريم معطاء، كان رحيماً 

طريقاً  الــخــوف  يعرف  ال  الــحــرمــات،  ينتهك  لــم  أحـــداً،  يظلم  لــم 

سهالً إلى قلبه، لكنه كان يخاف دوماً من خالق كل الكون. شاعر 

واحــد.  آن  فــي  والــرقــة  الــقــّوة  تملؤه  قلباً  يملك  المعلقة»  «اآلمـــال 

يحب  كان  بالحب،  يفعله  ما  كل  يغلف  كان  الدائم،  شعاره  الحب 

كان  البريئة.  العذبة  وضحكاتهم  ابتساماتهم  خصوصاً  األطفال، 

ببساطة بطال في زمن متخاذل!

عن  يتساءل  الشاعر،  جــرأة  مــن  مــذهــوالً  الظلمات  سّيد  وقــف 

قــدرتــه على الــمــواجــهــة؟ ويسخر مــن وقــوفــه لــلــدفــاع عــن قضية 

الذي  األمــر  واإليمان،  باليقين  يتسلح  بأنه  الشاعر  أجــاب  خاسرة. 

الظلمات،  سّيد  قرار  من  دهشته  وأبــدى  الظلمات.  سّيد  يفهمه  ال 

المتنامي  الخير  أمــام  الهزيمة  من  وخــوف  تخاذل  عن  ينم  الــذي 

وكثرة  قوته،  مستعرضاً  بغرور  الظلمات  سّيد  ضحك  العالم.  في 

أعوانه، مؤكداً على فساد العالم، الذي ال يستحق مشقة الدفاع عنه. 

ابتسامات  ذلك  ودليل  بالخير  مليء  العالم  أن  على  الشاعر  يؤكد 

أن  الظلمات  سّيد  فيتحداه  الدنيا.  تمأل  التي  وفرحتهم  األطــفــال 

يجلب مئة ابتسامة صادرة عن القلب، في مقابل أن يتخلى عن 

خطته الحالية، وأن يترك معركة الخير والشر تمضي إلى نهايتها، 

خاص،  بشكل  تضيء  بلورية  كرة  ويعطيه  أعــوام،  خمسة  ويمهله 

كانت  إن  واضــح  برقم  وتسجلها  االبتسامات،  صــدق  مــدى  يبين 

صادقة بالفعل!

يجوب  غريباً  يتحّول  بالحلوى.  ويمألها  عربة  الشاعر  يصنع 

مقابل  في  األطفال  على  الحلوى  يــوزع  البلدان.  ويطوف  اآلفــاق، 

ببراءتهم  األطــفــال  أن  لظّنه  القلب،  عــن  تصدر  صــادقــة  ابتسامة 

الحلوى،  على  حصلوا  إذا  قلوبهم  من  سيفرحون  حتماً  ونقائهم 

يكتشف  مــوجــودة.  تعد  لــم  الصادقة  االبتسامة  أن  يكتشف  لكنه 

خالل تجواله أن وراء معظم األطفال حكايات تحول بين قلوبهم 

السعادة  من  محرومين  بأطفال  مليء  العالم  أن  يــدرك  والــفــرح. 

باختالف طبقاتهم، لكّن قلبه المفعم بالحب واإليمان يجعله يصّر 

على بذر الفرح في القلوب!

ينبع  بمعين  يسقيها  الــقــاحــلــة،  الــصــدور  يستصلح  الــشــاعــر  بـــدأ 

قلوبهم  تتذوق  كي  الفرح،  غــرس  من  بعدها  ليتمكن  قلبه،  من 

العقول،  في  يعشش  الــذي  اليأس  حــارب  السعادة.  طعم  الصغيرة 

اإليــمــان  أن  عــرفــوه  لمن  بّينت  وأفــعــالــه  أقــوالــه  بــاألمــل.  استبدله 

والعمل يمهدان الطريق للتغيير وخلق حياة أفضل.

مـــّرت ثــالثــة أعــــوام، طــاف خاللها بعربة الــحــلــوى الــعــديــد من 

القرى والمدن. لم يجمع غير حفنة ابتسامات صادقة، لكنه يغادر 

البالد التي يحّل بها بعد أن يغرس براعم الحب لدى أهلها، ويكتفي 

حل،  أينما  الحب  غرس  ويواصل  ابتسامات،  من  أثمر  ما  بقطف 

في المستقبل ستثمر ابتسامات صادقة، تصدر  ليقينه بأنها حتماً 

بدافع  أخــرى  بلدان  إلــى  رحلته  يواصل  الفرح.  يملؤها  قلوب  عن 

واالبتسامات  بــاألمــل  مفعم  وبقلب  واإليــمــان،  الــعــزم  مــن  متنام 

الصادقة.

عمى
إلى  المتكررة  المجامالت  تحولت  كمجاملة.  المسألة  بـــدأت 

عادة أسبوعية، ثم باتت عادة مسائية، وسرعان ما تحولت إدماناً. 

تبّدلت حياته، وتدهورت عالقاته، وانطفأ النور في وجهه!

بدأت معالم الفوضى تتضح عليه تدريجياً. ذقنه مهملة، ثيابه 

متسخة، رائحته ال تطاق. لم يكن يكترث إال في اقتناص األوقات 

التي ينعم فيها بتجّرع المزيد!

عالمات  عليه  وبدت  الموتى،  شحوب  كساه  الشمس.  لون  نسّي 

سوى  أصحاب،  وال  أحباب،  بال  وحيداً  بقي  الطعام،  وقلة  األرق، 

حفنة من «خفافيش» و»بوم»، وبعض األمراض الدائمة!

ويعّب  ليحتضنها،  عينيه  يفتح  حياته،  كــّل  الــزجــاجــة  صـــارت 

ظمأً،  يــزداد  أكثر  تجّرع  وكلما  فيها،  غرق  أن  إلى  كالظمآن،  منها 

ويتصاعد إحساسه باأللم، وضياع األمل!

وظل  الشم،  حاسة  فقد  العالم،  عن  يبعده  الزجاجة  جوف  بدأ 

صوت النوارس يصل لمسامعه خافتاً إلى أن أصيب بالصمم، بعد 

فترة قصيرة لم يعد يشعر أو يحس بشيء. الزجاجة سقطت في 

يّم لّجي، تعصف به رياح سوداء. وهو يستسلم بداخلها لألمواج التي 

تماماً،  حركته  وشّلت  البصر،  فقد  أخيراً  المجهول.  نحو  تتقاذفه 

إال عينيه. في تلك اللحظة سيطرت على مخيلته صورة خريفية 

مشوهة، لبساتين ثكلى تنعي اغتيال الربيع!!!

غرام
هي: أحبك.

هو: كم تريدين؟

هي: يكفي حبك.

هو: مبلغ كبير أم صغير؟

هي: ال أريد شيئاً من الدنيا سواك.

هو: «يناولها نقوداً» ثالثة آالف تكفي؟

هي: «بدالل شديد» حبيبي، أريد خمسة. !!!

الدوحة - [: تعرض سينما كتارا ومؤسسة الدوحة لألفالم 
من  «الياقوت»  المميز  األسترالي  الفيلم  الدوحة  في  لجمهورها 
إنتاج سنة ٢٠١٢، وذلك في الفترة من ١٣ إلى ١٩ يونيو في مسرح 
الدراما في كتارا. يدور فيلم «الياقوت» للمخرج واين بلير حول 
يتغلبن  األصليين  أستراليا  سكان  من  شابات  ألربــع  ممتعة  قصة 
تتمتع  وتقليدية.  جميلة  بروح  موسيقى  ويقّدمن  المصاعب  على 
فرقة  فيؤسسن  لــهــا،  نظير  ال  مخملية  صـــوت  بــخــامــة  الــفــتــيــات 
األمريكية.  السوبريمز  فرقة  على  أستراليا  رّد  تمثل  التي  الياقوت 
تركن  فتيات  مجموعة  حــول  حقيقية  قصة  عــن  مقتبس  الفيلم 
الريف األسترالي في الستينيات وانطلقن في مغامرة العمر. بعد 
والحصول   ٢٠١٢ السينمائي  كان  مهرجان  في  مرة  ألول  عرضه 

على إشادة كبيرة في مهرجان تورنتو السينمائي.

عرض فيلم «الياقوت» بمتحف الفن

الثالثاء ٢ شعبان  ١٤٣٤ هـ - ١١ 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

ع .. أزمة ثقة ؟ 
المسؤول والمبد

أم سوء فهم ؟!
أم سوء فهم ؟!

لمبدعلمبدعل

قصيدة

محمد السادة

ــــــي َقــــــــد َشـــــــَخـــــــْص.. يــــــا َخـــــــيـــــــاالً فــــــي ُجــــــُفــــــونِ

ـــــوِمـــــي قــــــد َقــــــنَــــــْص.. ـــــــَك الـــــَجـــــفـــــُن بـــــنَ ـــــــم ل َك

ـــــــكـــــــُر تَــــــنــــــامــــــى َشـــــــــــوُقـــــــــــُه.. ـــــــِف َكـــــــــــم لـــــــــــَك ال

ــــــــــــَك الـــــــَقـــــــلـــــــُب تَـــــــَغـــــــّنـــــــى وَرَقـــــــــــــــــــْص.. َكــــــــــم بِ

ـــــــجـــــــاِفـــــــي والـــــــــّنـــــــــوى.. ـــــــعـــــــَد الـــــــتَّ ُزرتَـــــــــــنِـــــــــــي بَ

الــــــُغــــــَصــــــْص.. أنــــــــــــــواَع  الــــــَقــــــلــــــُب  ِمــــــنــــــُه  ذاَق 

ـــــــرى.. ـــــــَك ــــــــي ال ــــــي ِف ــــــونِ ــــــُي تـــــــَك ُع ـــــــحـــــــَرّ ــــــــم تَ َك

ـــــــَوصـــــــِل َقـــــــــْص.. ـــــَحـــــبـــــِل ال ـــــــِخـــــــُلّ لِ ـــــعـــــَدمـــــا ال بَ

ـــــــــــــــْح.. فـــــــــاقـــــــــتَـــــــــِرْب يــــــــا َطـــــــيـــــــَفـــــــُه مـــــــّنـــــــي وبُ

َكــــــيــــــَف َمــــــــن أَهــــــــــــــــواُه بِـــــالـــــَعـــــهـــــِد نَـــــــَكـــــــْص..

ـــــــــَف ُجــــــــرحــــــــاً ِفـــــــــي الـــــَحـــــشـــــا.. ـــــــــعـــــــــُدُه َخـــــــــلَّ بُ

ـــــَقـــــْص.. ـــــــرى ُســـــهـــــِدي وَكـــــــم ِجـــســـِمـــي نَ َهـــــل تَ

ــــــــــــــَزْل.. ــــــــم يَ ـــــــهـــــــِدي لَ ُقــــــــل لــــــــُه يــــــا َطــــــيــــــُف َع

ـــــــى عـــــلـــــى الــــــَقــــــلــــــِب ونـَـــــــــــــْص.. ِمـــــثـــــلـَــــمـــــا أَمـــــــل

ــــــــعــــــــَد الــــــَجــــــفــــــا.. ــــــيــــــُت الــــــّلــــــقــــــا بَ ــــــمــــــّن َكـــــــــــم تَ

ــــــــــَرْص.. ــــــــــُف ــــــنــــــُت ال ـــــــــم تَــــــّحــــــَيّ ــــــدانِــــــي َك لــــــلــــــتَّ

لَـــــــن يَــــــِجــــــْد ِمــــثــــلِــــي ُمــــــِحــــــّبــــــاً فــــــي الــــــــــــَورى..

ـــــعـــــِض الــــَحــــكــــايــــا والــــــِقــــــَصــــــْص.. ـــــيـــــَر ِفـــــــي بَ َغ

يا خياالً

ختام معرض صور 
الصحافة العالمية

المقبل  األحـــد  يــوم  يختتم 
بـــالـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــي 
الــــثــــقــــافــــي كــــــتــــــارا مـــعـــرض 
العالمية  الــصــحــافــة  بـــصـــورة 
والــــــذي أقـــيـــم بــالــتــعــاون مع 
للتصوير  القطرية  الجمعية 
الـــضـــوئـــي ومـــنـــظـــمـــة صــــورة 
أجل  مــن  العالمية  الصحافة 
تــأهــيــل وتــطــويــر الــمــصــوريــن 
الـــقـــطـــريـــيـــن فـــــي الـــتـــصـــويـــر 

الفوتوغرافي.
صــورة  منظمة  أن  ويــذكــر 
الصحافة العالمية تدعو سنوياً 
المصورين من مختلف أنحاء 
مسابقة  في  للمشاركة  العالم 
للتصوير  منافسة  أكــبــر  تــعــد 
الــصــحــفــي فـــي الــعــالــم حيث 
تـــقـــوم لــجــنــة تــحــكــيــم دولــيــة 
متكونة من ١٩ خبيراً بدراسة 
جــمــيــع األعــــمــــال الــمــقــدمــة، 
وذلــــك فــي أمــســتــردام ويتم 
فـــي مــرحــلــة قـــادمـــة تــقــديــم 
األعــــمــــال الـــفـــائـــزة بــمــعــرض 
حيث  دولـــــة،   ٤٥ فـــي  ســنــوي 
يجلب المعرض آالف الزوار.

صورة  منظمة  قامت  كما 
بتنظيم  الــعــالــمــيــة  الــصــحــافــة 
مـــســـابـــقـــة ســـنـــويـــة لـــوســـائـــل 
إلى  إضافة  المتعّددة  اإلعــالم 
عــــدد مـــن الـــمـــعـــارض ضمن 
مــواضــيــع مــتــنــوعــة. وتــحــرص 
على  التشجيع  على  المنظمة 
خالل  من  الصحفي  التصوير 

البرامج التعليمية .

تواصل أعمال 
ورشة «ألوان 

أصفهان»

«قطر الفلهارمونية» تعزف موسيقى الحجرة

في  تتواصل  قنا:   - الدوحة 
يــوم  اإلســـالمـــي  الــفــن  متحف 
تحت  دورة  الــمــقــبــل  الــســبــت 
عنوان «ألوان أصفهان» والتي 
تستكشف جماليات التصاميم 
الــــتــــقــــلــــيــــديــــة لـــلـــفـــســـيـــفـــســـاء 
الــصــفــويــة الــتــي اشــتــهــرت بها 
إيــران.  في  اإلسالمية  الفنون 
وســيــتــعــلــم الـــمـــشـــاركـــون فــي 
هذه الــدورة التي تمتد لثالث 
بالطة  صنع  كيفية  حــصــص، 
يستلهمون  الــفــســيــفــســاء،  مــن 
إبـــداعـــهـــم فـــي صــنــاعــتــهــا من 
بــالطــة خــزفــيــة بــديــعــة تــعــود 
ألصــفــهــان فــي الــقــرن الــرابــع 
الــمــشــاركــون  وسيتعلم  عــشــر. 
«ألـــــــــوان  دورة  فـــــي  ـــــًضـــــا  أي
أصفهان» فن صنع الفسيفساء 
على  مختلفة  مواد  باستخدام 
قماش، حيث سيتعّرفون على 
الصفوية  اإلمبراطورية  فنون 
الفن  جماليات  تــكــون  بحيث 
اإلســـالمـــي الـــفـــارســـي مــصــدر 
إلهام لروائع خالدة من صنع 

المشاركين أنفسهم.

بالحي  األوبـــــرا  دار  تحتضن   :]  - الـــدوحـــة 

يتم  حيث  الحجرة  موسيقى  حفل  «كــتــارا»  الثقافي 

خالل  المكتوبة  المقطوعة  هذه  «التحوالت»،  تأدية 

األشهر األخيرة من الحرب العالمية الثانية، لتفصح 

عن رثاء حزين وتأمل فلسفي نابع من نضج ريتشارد 

في  الموسيقي  النضج  نجد  كما  كمؤلف،  شــتــراوس 

المقطوعة الثانية على البرنامج «سيرينادا الوتريات» 

وتتمتع  متكّرر،  بشكل  تــؤدى  مقطوعة  وهــي  إللغار 

بسحر وروح شبابي وبحركة الالرغيتو الفاتنة.

وتــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن مــوســيــقــى الــحــجــرة هي 

عدد  بواسطة  تــؤدى  الكالسيكية  الموسيقى  من  نــوع 

حجرات  في  تؤدى  كانت  وقد  العازفين  من  محدود 

من  الموسيقية  المقطوعات  وتــؤدى  القصور،  داخــل 

بحرّية  مــؤٍد  كل  يحظى  وبذلك  مايسترو  قائد  دون 

فنّية أكثر في إطار النص الموسيقي المكتوب، وتلقب 

موسيقى الحجرة أيًضا بلقب موسيقى الصالون ألنها 

في األصل كانت تكتب للعزف في صالونات األمراء.
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