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كتب - مصطفى عبد المنعم:

لكل زمن ثقافته وفنونه التي 
الظروف  خــالل  ومــن  ينتجها، 
الـــمـــحـــيـــطـــة بـــالـــفـــنـــان تــتــشــكــل 
تــتــغــيــر  أن  فــيــمــكــن  إبــــداعــــاتــــه 
األوضاع  وتتبدل  تماماً  الصورة 
تنتقل  حــيــث  آلخــــر  زمــــن  مـــن 

[ عبر األجيال. 
ــــيــــوم نــلــتــقــي  وفـــــي حـــلـــقـــة ال
بــاثــنــيــن مــــن فـــنـــانـــي الــمــســرح 
بتخصصهما  تــمــيــزا  الــقــطــري 
جيل  من  واحــد  الكوميديا،  في 
ـــــل واآلخـــــر من  الــفــنــانــيــن األوائ
جيل الشباب.. إنهما الفنان علي 
ســلــطــان والــفــنــان الـــشـــاب علي 
ربــشــة لــيــتــحــدثــا لــنــا مـــن خــالل 
ورؤيته  منهما  كل  نظر  وجهة 
هــذه  خـــالل  مــن  اآلخــــر  للجيل 
تعبر  والتي  البيرق  في  الــزاويــة 

الحواجز»بين جيلين».
ڈ كيف ترى الواقع الثقافي 

والفني في الفترة الراهنة؟.
تــحــدث فــي الــبــدايــة الفنان   -
تحدثنا  قائالً: «لو  سلطان  علي 
عـــن هــــذه الــفــتــرة وبــالــتــحــديــد 
اآلونة األخيرة سنجد أن هناك 
حـــالـــة مـــن الـــنـــشـــاط الــمــلــحــوظ 
ـــيـــات  نـــتـــيـــجـــة أنــــشــــطــــة وفـــعـــال
مـــســـرحـــيـــة مــتــعــددة 
ــــــــــــــل  مــــــــــــــث

الــمــهــرجــانــات ومــــا إلــــى ذلـــك، 
وكـــــذلـــــك هــــنــــاك تـــطـــويـــر فــي 
شيئاً  يعتبر  ما  وهــو  التلفزيون 
الــذي  لـــالزدهـــار  نــظــراً  طبيعياً 
تــعــيــشــه الـــــبـــــالد، وفـــــي مــجــال 
الــمــســرح فــقــد شــهــدنــا مـــؤخـــراً 
مهرجان الدوحة المحلي الذي 
المواهب  مــن  الــعــديــد  لنا  أفـــرز 
الــمــمــيــزة، وأحـــــدث حــالــة من 
الـــحـــراك والــــزخــــم، وشــاهــدنــا 
عــــــدداً كـــبـــيـــراً مـــن الــمــعــروض 
الـــمـــســـرحـــي الـــــــذي نـــجـــم عــنــه 
الممثلين  مــن  كبير  عــدد  عمل 
عرس  بمثابة  وكان  والممثالت 

ثقافي وفني كبير».
علي  الــفــنــان  قــال  جانبه  مــن 
ربشة: «في الحقيقة أرى بطئاً 
شديداً في سير الحركة الثقافية 
التي  بالنهضة  مقارنة  والفنية 
السبب  ويــرجــع  الــبــالد،  تعيشها 
فــــي ذلـــــك إلـــــى نـــقـــص الـــدعـــم 
الــمــوجــه إلــى الــمــســرح والــدرامــا 
بــشــكــل عـــام وال أســتــثــنــي أحـــداً 
مــــن هـــــذه الـــمـــســـؤولـــيـــة ســــواء 
الهيئات  أو  الثقافة  وزارة  كانت 
األخـــرى التي تــشــارك فــي دعم 
ونشر الثقافة أو الجمهور نفسه 
الذي لم يعد يلتفت إلى األعمال 
قــديــمــاً  كـــــان  أن  بـــعـــد  الــفــنــيــة 
وللحركة  للفنون  رئيسياً  داعماً 

المسرحية، وكذلك اإلعالم».

خالف  بوجود  تشعر  هل  ڈ 
بين  صــراعــاً  يشبه  مــا  أو  كبير 
وجيل  القدامى  الفنانين  جيل 

الشباب؟.
عــلــي  الــــفــــنــــان  رأى   -
سلطان أنه ال يوجد أي 
بين  صـــراع  أو  خـــالف 
ربما  ولــكــن  الــجــيــلــيــن 
هــنــاك اخـــتـــالفـــاً في 
نمط التفكير وفي 
األســـلـــوب وأيــضــاً 
فـــــــــــي طـــــريـــــقـــــة 
الـــــــعـــــــمـــــــل، فـــــأنـــــا 
أتـــعـــجـــب كــثــيــراً 

الذين  الشباب  جيل  عجلة  مــن 
يــســتــعــجــلــون كــــل شـــيء..فـــهـــم 
يستعجلون الشهرة ويستعجلون 
الـــوصـــول إلـــى الــقــمــة والــصــعــود 
بسرعة الصاروخ، فنحن نراهم 
يـــقـــدمـــون أعـــــمـــــاالً مــســرحــيــة 
لها  اإلعــــــداد  فـــتـــرة  تــتــجــاوز  ال 
والتجهيز والبروفات أسبوعين 
ـــداً  وهـــو مـــا لـــم يــكــن يــحــدث أب
قديماً حيث كنا نستغرق أشهراً 
واإلعــــداد  التجهيز  فــي  طــويــلــة 

لعمل مسرحي واحد.
ـــــرأي  ـــلـــف مـــعـــه فــــي ال واخـــت
الفنان علي ربشة حيث قال إن 
هناك خالفاً يرجع إلى اختالف 
طرق التفكير بين جيل الشباب 
والــــقــــدامــــى، فــالــجــيــل الــقــديــم 
األدوات  وفــق  العمل  على  يصر 
القديمة  واألنــمــاط  واألســالــيــب 
الـــتـــي كـــانـــت ســـائـــدة فـــي فــتــرة 
وهي  والثمانينيات  السبعينيات 
المسرح  فيها  شهد  التي  الفترة 
الــقــطــري حــالــة مــن االزدهــــار، 
حققت  الـــتـــي  األدوات  وهـــــذه 
نــجــاحــاً كــبــيــراً فــي ذلـــك الــوقــت 
لم تعد تصلح لهذا العصر الذي 
يعتمد  جيل  ونحن  فيه،  نعيش 
على استخدام التقنيات الحديثة 
واألساليب المختلفة تماماً لهذا 
في  الجيلين  بين  خالفاً  ستجد 

األساليب الفنية.

بــيــدك  أن  افــتــرضــنــا  لـــو  ڈ 
قـــرار االخــتــيــار لــبــدايــة جديدة 
ففي أي الجيلين تود أن تكون 

بدايتك؟.
سلطان  عــلــي  الــفــنــان  قـــال   -
«دائماً ما أتذكر أيامنا الماضية 
وبــدايــاتــنــا فـــي مــجــال الــمــســرح 
بسبب  بالحسرة  وأشعر  قديماً 
رجعة،  بــال  األيـــام  هــذه  انقضاء 
ــا دائـــمـــاً مـــا أحـــن إلـــى هــذه  فــأن
تكون  أن  سأختار  لذلك  األيـــام 
الجيل  من  أخــرى  مــرة  البداية 
نعيش  كــنــا  فــقــديــمــاً  الـــقـــديـــم، 
بــــدون أن تــتــســلــل إلــيــنــا أصــابــع 
الموجودة  الرهيبة  التكنولوجيا 
ولم يكن فيما بيننا أي  حالياً 
نوع من أنواع االتصاالت وكنا 
إذا أردنا أن نلتقي فيجب علينا 
أن نتجمع ونتقابل، األمر الذي 
بيننا  فيما  التواصل  يجعل  كــان 
موجوداً دائماً بعكس اآلن حيث 
االتــــصــــاالت  أدوات  انـــتـــشـــرت 
يرى  أال  فــي  وتسببت  الحديثة 
ونخرج  نــبــدع  وكــنــا  أخـــاه،  األخ 
أجمل األعمال تحت مظلة من 
على  والــحــرص  واألخـــوة  الحب 

الفن».
ـــفـــنـــان الـــشـــاب  فــيــمــا أّكــــــد ال
أي  فــي  ُخير  لــو  أنــه  ربشة  علي 
تــكــون  أن  يـــــود  الــجــيــلــيــن  مــــن 
جيل  ضمن  وانطالقته  بداياته 
ــــــرواد مـــن الــفــنــانــيــن األوائـــــل  ال

الفترة  هذه  بأن  اختياره  معلالً 
الـــزمـــنـــيـــة شــــهــــدت حــــالــــة مــن 
غير  واالزدهـــار  الفني  الــحــراك 
ـــم تــشــهــدهــا  الــمــســبــوقــة الـــتـــي ل
هــؤالء  يكفي  أنــه  مــؤكــداً  قطر، 
من  حالة  صنعوا  أنهم  الفنانين 
الــــحــــراك الــمــســرحــي وقـــدمـــوا 
مـــســـرحـــاً جــمــاهــيــريــاً مــمــيــزاً، 
يــســتــقــطــبــوا  أن  فــــي  ـــجـــحـــوا  ون
األعــمــال  إلــى  للذهاب  المتلقي 
التي يقدمونها، لذلك أفضل أن 
تكون بداياتي ضمن هذا الجيل.

ڈ مــا هــي اإليــجــابــيــات التي 
تراها في الجيل اآلخر وما هي 

السلبيات التي تعيبه؟.
سلطان  عــلــي  الــفــنــان  أّكــــد   -
الــتــي  ظــــروفــــه  جـــيـــل  لـــكـــل  أن 
كــانــت تــحــكــم تــصــرفــاتــه وفــقــاً 
لــمــقــتــضــيــات الـــــزمـــــن.. ولــكــن 
الــســلــبــيــات مـــن وجـــهـــة نــظــري 
االستعجال  وهــي  ذكرتها  فــأنــا 
اإليجابيات  أما  التريث،  وعــدم 
على  الشباب  جيل  حصول  فهي 
جميع أدوات التقدم واالزدهار 
المعرفة،  تكنولوجيا  مجال  في 
التي  الــتــكــنــولــوجــيــا  وامــتــالكــهــم 
تــســاعــدهــم فـــي دعــــم صــنــاعــة 

الفنون واالرتقاء بها.
ربشة  علي  الفنان  رأى  بينما 
أنـــه مـــن أهـــم إيــجــابــيــات جيل 
الــفــنــانــيــن الـــقـــدامـــى والـــــــرواد 
عــشــقــهــم الــحــقــيــقــي لــلــمــســرح 
والتمثيل  الفني  للعمل  وحبهم 
في  تحملوا  وكيف  عــام،  بشكل 
الكثير  يعشقون  مــا  نشر  سبيل 
تقديم  أجــل  مــن  وتعبوا  وعــانــوا 
أعمال مسرحية في ظل غياب 
كافة أنواع الدعم، أما السلبيات 
أن  نظري  وجهة  من  أرى  فأنا 
الــســلــبــيــة الــوحــيــدة هـــي إصـــرار 
عـــدد كــبــيــر مــنــهــم عــلــى العمل 
باألسلوب القديم الذي ال يتواءم 
مــــع مـــتـــطـــلـــبـــات الـــعـــصـــر ومـــع 
طموحات جيل الشباب، فقديماً 
تستمر  أن  الــمــمــكــن  مـــن  كـــان 
بروفات العمل المسرحي لعدة 
موجوداً  يعد  لم  ما  وهو  أشهر 

الــمــمــكــن  فــمــن  اآلن 
عــمــالً  نـــقـــدم  أن 

تــســتــغــرق  وال 
ـــــــه  ـــــــروفـــــــات ب
أســـبـــوعـــيـــن، 
ولـــــــــــــكـــــــــــــن 
أن  أود 
أوضــح أمــراً 

يعتبر  هـــامـــاً 
مــــــــن ســــلــــبــــيــــات 

جـــــيـــــل الـــــشـــــبـــــاب 
وهــــــو الـــتـــهـــور أو 
أمــور  فــي  التسرع 
فــيــهــا  يـــنـــبـــغـــي  ال 
ــتــســرع، وكــذلــك  ال

بنصائح  األخذ  عدم 

ويمكننا  الــرواد،  جيل  وخبرات 
عـــدم  فــــي  األمـــــــر  نـــلـــخـــص  أن 
وجــــــود تــــواصــــل وتـــــوافـــــق بــيــن 
الجيلين نجم عنه فجوة نتمنى 

أن يتم ردمها سريعاً.
أي  نـــظـــرك  وجـــهـــة  مــــن  ڈ 

الجيلين بحاجة للدعم؟.
- الــجــيــالن بــحــاجــة لــلــدعــم.. 
فــــالــــدعــــم هــــــام جـــــــداً لــلــفــنــان 
إبــداعــاً  نجد  ال  وبــدونــه  وللفن 
مــن  كـــــًال  أن  أرى  أنـــــا  لــــذلــــك 
حتى  لــلــدعــم  بــحــاجــة  الجيلين 
نــرى إبــداعــات األوائـــل وقدامى 
ــاً إلــى  ــب الــفــنــانــيــن والــــــــرواد جــن
جــنــب مـــع إبــــداعــــات الــشــبــاب، 
وكذلك ال ننسى الدعم المعنوي 
الدعم  عــن  أهمية  يقل  ال  فهو 
فكثير  يـــزيـــد،  وربـــمـــا  الـــمـــادي 
مـــن الــفــنــانــيــن يــحــتــاجــون إلــى 
الدعم المعنوي أكثر بكثير من 

المادي.
وامتنع الفنان علي ربشة عن 
اإلجــابــة قــائــالً:»الــحــقــيــقــة هــذا 
ســــؤال صــعــب جــــداً مـــن وجــهــة 
عنه  أجيب  أن  أود  نــظــري..وال 
عندي  توجد  ال  آخــر  بمعنى  أو 

إجابة لهذا السؤال!.

للجيل  تــوجــهــهــا  رســـالـــة  ڈ 
اآلخر؟.

سلطان:  علي  الفنان  يقول   -
نـــتـــمـــنـــى لــــهــــم كـــــل الـــتـــوفـــيـــق 

يــواصــلــوا  وأن  والـــنـــجـــاح 
الــــــعــــــمــــــل مــــــــن أجــــــل 

المسرح  كلمة  إعـــالء 
والــــــفــــــنــــــون بـــشـــكـــل 
ما  يحبوا  وأن  عــام، 

يــقــدمــونــه ويــعــشــقــوا 
الـــــفـــــن ويـــــبـــــذلـــــوا فــي 

والــعــرق  الــجــهــد  سبيله 
ويكون من أولوياتهم وأال 
يـــعـــتـــبـــروه مـــجـــرد مــهــنــة 
لـــلـــتـــربـــح والــــبــــحــــث عــن 
الــمــادة أكــثــر مــن تقديم 
فـــــــن هـــــــادف 
يــــــــــــــخــــــــــــــدم 

المجتمع.
فــيــمــا قـــال 

الــفــنــان الــشــاب 
عــــــلــــــي ربــــــشــــــة: 

أن  ـــــدهـــــم  أري

أخرى  مرة  نشاطهم  يستعيدوا 
السابق  فــي  كــانــوا  كما  ويــعــودوا 
ويـــســـتـــعـــيـــدوا أمــــجــــاد الــمــســرح 
الــقــطــري مـــن خــــالل األعـــمـــال 
الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة الـــــتـــــي كـــانـــت 
لدينا  وكان  الجمهور  تستقطب 
مـــســـرح جـــمـــاهـــيـــري وحـــــراك 
جميع  في  له  مشهود  مسرحي 
أن  الــــدول، وأتــمــنــى لهم أيــضــاً 
يستفيدوا من خبراتهم السابقة 
االستفادة  لتحقيق  ويوظفوها 
ــــات الــــحــــديــــثــــة  ــــي ــــقــــن ــــت مـــــــن ال
المعمول  العصرية  واألســالــيــب 
ــيــاً فـــي عــالــم الــمــســرح  بــهــا حــال
اإلبــهــار  على  يعتمد  بــات  الـــذي 
يتحدوا  أن  وأتــمــنــى  الــبــصــري، 
نـــرى  وأن  الـــشـــبـــاب  جـــيـــل  مــــع 
مجموعات  أو  مسرحية  فــرقــاً 
تعمل بشكل تتضافر فيه جهود 
الــجــيــلــيــن بــحــيــث نــــرى مــمــثــالً 
مع  يعمل  كبيراً  ونجماً  قــديــراً 
مـــخـــرج شـــــاب، أو نــــرى كــاتــبــاً 
مجموعة  مــع  يتعاون  معروفاً 
مــن الشباب ســواء فــي اإلخــراج 
أو التمثيل أو العكس فلو حدثت 
هـــــذه األمـــــــور ســـنـــرى تـــواصـــًال 
بين األجيال يعيدنا إلى  حقيقياً 

مجدنا المسرحي القديم.

جيال» 
األ صراع 

» يقال 
ما  عادة 

صراع 
جيال 

األ بين  مايحدث 
فهل 

امل ..
م تك

أ

ويتنا 
زا عبر  غيره 

و ذلك  نكتشف 

على  ضوء 
ال تسلط  التي  دة 

الجدي

جيلين في آن معاً.

علي ربشة في مسرحية «مواطن بالمقلوب»علي سلطان في مسرحية «كلني يا جناب السلطان»
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الحلم يتحقق
الفنان أحمد الباكر أكد أن الحلم بدأ يتحقق 
عندما بدأت العديد من تجارب الشباب ترى 
المهرجانات  من  كبير  عدد  خالل  من  النور 
الهامة، وأكد ان الخطوة الثانية بالنسبة لهم 
الجمهور  إلــى  التوجه  ستكون  أفــالم  كصناع 
التعريف  مــن  أرادوا  مــا  لــهــم  كـــان  أن  بــعــد 
بــأنــفــســهــم، وأوضــــــح أن شـــركـــة أنــوفــيــشــن 
المشروعات  مــن  عــدد  بتجهيز  حالياً  تقوم 
الــضــخــمــة الــتــي ســتــحــدث ضــجــة فـــي عــالــم 
في  استمرارهم  عن  فضالً  األفــالم،  صناعة 
إقامة الورش الخاصة بالمبتدئين في األلوان 
بعد  وقال:  السينمائي،  اإلبداع  من  المختلفة 
أن أفــادتــنــا الــمــهــرجــانــات فــي الــتــعــارف مع 
للتوجه  نستعد  بأنفسنا  والتعريف  اآلخــريــن 
أفالما  طويالً  انتظر  الذي  القطري  للجمهور 
على  مــضــيــفــاً:  مجتمعه،  مــشــكــالت  تــنــاقــش 
جهدنا  بكل  نعمل  متواصلين  عامين  مـــدار 
حيث  القطري  للفيلم  األولــى  اللبنة  إليجاد 
بـــدأنـــا مـــن الــصــفــر فــقــبــل عــامــيــن لـــم يكن 
هــنــاك إال فيلم روائـــي طــويــل قــطــري واحــد 
 ٤ من  يقرب  ما  أنجزنا  الفترة  تلك  وخــالل 

أفــــالم اســتــطــاعــت أن تــحــوز 
إعـــجـــاب كـــل مـــن شــاهــدهــا، 
تــدخــل  أن  اســـتـــطـــاعـــت  كـــمـــا 
صناعة  مــنــافــســة  حــلــبــة  إلـــى 
األفـــــالم فـــي عـــدد كــبــيــر من 
الهامة،  الدولية  المهرجانات 
مــشــيــراً إلــى أنــه بــالــرغــم من 
يكن  لـــم  الــجــوائــز  حــصــد  أن 
المرحلة  تــلــك  فــي  غــرضــهــم 
تحقيق  اســتــطــاعــوا  أنــهــم  إال 
بعضها، ولفت إلى أن همهم 
صــــورة  إعــــطــــاء  كـــــان  األول 
جــيــدة عــن اإلبـــــداع الــقــطــري 
فــي أي مــهــرجــان يــشــاركــون 
بــــه، وأضــــــاف: بــالــطــبــع فــإن 
مــشــاركــاتــنــا بــالــمــهــرجــانــات 
ــــيــــة كــانــت  ــــدول الـــعـــربـــيـــة وال
بتمثيلنا  لــنــا  فــخــر  مـــصـــدر 

لدولة قطر، والتأكيد على أن المبدع القطري 
وعن  باإلنجازات،  لوطنه  اإلتيان  على  قــادر 
إقامتها  على  تحرص  التي  التدريبية  الــورش 
شركة أنوفيشن من وقت آلخر، قال: نقيم 
الــعــديــد مــن الــــورش الــتــدريــبــيــة الــتــي نسعى 
خاللها للتنبيه عن مستحدثات الفن وتطوير 
مـــواهـــب الــشــبــاب الـــجـــدد فـــي عــالــم صناعة 
كبير  بــعــدد  تتمتع  قــطــر  أن  خــاصــة  األفــــالم 
وبال  الــمــجــاالت،  كــافــة  فــي  الموهوبين  مــن 
بات  عموماً  قطر  فــي  الفن  فــإن  شــك  أدنــى 
أصبح  جيل  نــشــأة  مــع  حقيقية  بطفرة  يمر 
مواكبته  على  معتمداً  الــنــجــاح  مــقــومــات  لــه 
التي  الطرق  وعن  عصره،  مستحدثات  لكل 
يتخذونها للمشاركة في كل تلك المهرجانات 
الــتــي اســتــطــاعــوا أن يــعــرضــوا أفــالمــهــم من 
على  موقعا  هناك  أن  الباكر  أوضــح  خاللها 
اإلنترنت يساعد أي مخرج على المشاركة في 
المهرجانات الكبرى، وقال: نقوم من خالل 
هـــذا الــمــوقــع بــإرســال بــيــانــاتــنــا ونــقــوم برفع 
أو  المهرجان  هذا  في  إشراكه  المراد  الفيلم 
يقوم  وبالفعل  قليل،  مبلغ  نظير  وذلك  ذاك 
للمهرجانات،  أفالمنا  بترشيح  الموقع  هــذا 
خالل  من  المهرجانات  أغلب  في  ونشترك 
المهرجانات  بعض  هناك  لكن  الموقع،  هذا 
التي يجب أن نتواصل معها بطريقة مباشرة 
معهم وننجح في الغالب في إشراك أفالمنا 
الدعم من  أنهم لم ينتظروا أبداً  بها، مؤكداً 
أنفسهم  بدعم  قاموا  بل  الرسمية،  الجهات 
إنتاج  بتقديم  يقوموا  أن  وقــصــدوا  بأنفسهم 
لمعرفة  جــهــودهــم  تقييم  خــاللــه  مــن  يــتــم 

وهو  قبلهم،  من  الرعاية  استحقاقهم  مدى 
ننتظر  وأضـــاف:  جــيــداً،  إثباته  استطاعوا  ما 
من المؤسسات الرسمية دعمنا بعد تأكدهم 
بجانبنا،  يقف  من  نجد  أن  نستحق  أننا  من 
الثقافة  وزارة  تهتم  أن  ضــرورة  على  مؤكدا 
بالسينما  والــــتــــراث  والـــفـــنـــون 
وتخصص لها قسما خاصا بها 
على غرار قسم المسرح بإدارة 
الثقافة والفنون، مشيرا إلى أن 
العالم أجمع بات يهتم بالسينما 
البارز  دورهــا  إلى  التفت  حيث 

في تنوير المجتمع.

نجاحات مستمرة
أمـــا الــفــنــان مــحــمــد شــريــف 
الجادة  الخطوات  أن  أكــد  فقد 
واكتساب  التعلم  مرحلة  بعد 
بـــعـــض الــــمــــهــــارات يـــجـــب أن 
تـــأتـــي عـــن طـــريـــق الـــمـــبـــادرات 
السينمائي  للمبدع  الشخصية 
ـــلـــك الـــمـــرحـــلـــة  خــــاصــــة فـــــي ت
األولـــــيـــــة فــــي عــــالــــم الــســيــنــمــا 
القطرية، والتي مازالت تخطو 
خطواتها األولى إال أن مالمحها بدأت تظهر 
بمشاركة  اســتــطــاع  بالفعل  أنـــه  وأكـــد  جــلــيــاً، 
يقوموا  أن  الــمــجــال  لــهــذا  المحبين  زمــالئــه 
بعمل بعض التجارب السينمائية بمجهودات 
فــــرديــــة، حــيــث قـــامـــوا بــعــمــل أفـــــالم شقت 
طريقها بنفسها كما قاموا بالبحث عن طريق 
المتخصصة،  الــمــهــرجــانــات  عــن  اإلنــتــرنــت 
واســـتـــخـــدمـــوا الــيــوتــيــوب ومـــواقـــع الــتــواصــل 
إلى  وأشــار  بأفالمهم،  للتعريف  االجتماعي 
ومشجعا  محفزا  ستكون  التجارب  تلك  أن 

لشركات اإلنتاج لخوض غمار التجربة. الفتاً 
الرسمية  المؤسسات  على  يــعــول  ال  أنــه  إلــى 
يكون  أن  يــجــب  المنتج  أن  إليــمــانــه  كــثــيــرا، 
ينتجها،  الــتــي  األفــــالم  بــمــوضــوعــات  مقتنعاً 
في  الحرية  دائماً  ينشد  الفنان  أن  حين  في 

لذلك  لموضوعاته،  اختياراته 
رأى أن تبني مؤسسة رسمية 
وال  يقّيده  قــد  المبدع  إلنــتــاج 
يفيده، مشيراً إلى وجود ثورة 
فـــي مـــجـــال صــنــاعــة الــفــيــلــم 
وهــو مــا أدى بـــدوره إلــى أن 
عـــــدد الــمــهــتــمــيــن بــالــســيــنــمــا 
فـــي قــطــر يــتــزايــد يــومــا بعد 
اآلخر، ولفت إلى أن الشباب 
الفن  هــذا  في  يعملون  الذين 
بـــالـــجـــهـــود الــــفــــرديــــة أثـــبـــتـــوا 
على  وقـــدراتـــهـــم  مــوهــبــتــهــم 
عن  القطرية  السينما  تطوير 
المستمرة  النجاحات  طريق 
الــمــتــمــثــلــة فــــي مــشــاركــتــهــم 
بــالــعــديــد مـــن الــمــهــرجــانــات 
الحركة  أن  وأوضح  الدولية، 

تحتية  لبنية  بحاجة  قطر  فــي  السينمائية 
سليمة وقوية لتساعدها على التطوير، وشدد 
على ضرورة تفعيل دور المؤسسات المسؤولة 
السينمائية،  العملية  في  والثقافة  الفن  عن 
وضرورة أن تتضافر جهود المسؤولين على 
الساحة الثقافية القطرية لتقديم الدعم الذي 
يستحقه الشباب الموهوبين والذين ال يملون 
الجهات  لهم  تلتفت  حتى  أنفسهم  دعم  من 
المعنية، الفتاً إلى أن الشباب بدأ يلجأ إلقامة 
لينتجوا  ومـــحـــدودة  خــاصــة  ــتــاج  إن شــركــات 

قطر  أن  مــؤكــداً  الفنية،  أعمالهم  بأنفسهم 
تزخر بمواهب كثيرة في المجال السينمائي 
ودلل على ذلك بمشاركة العديد من الشباب 
الهامة  الــدولــيــة  المهرجانات  مــن  عــدد  فــي 
واسعة،  أشــادة  القــت  مميزة  أفــالم  وتقديم 
وأكـــد شــريــف أن نــجــاح هــؤالء 
الــشــبــاب بـــدون أي دعــم يجب 
للمسؤولين  دافـــعـــاً  يــكــون  أن 
لــرعــايــتــهــم واإلهــــتــــمــــام بــفــن 
السينما خاصة أن الوطن مليء 
ال  الذين  والمبدعين  بالفنانين 
والموهبة  المستوى  في  يقلون 

عن أي فنان عالمي.

جهد ذاتي
الفنانة  أوضــحــت  وبــدورهــا 
لــطــيــفــة الـــدرويـــش أن إيــصــال 
ـــشـــبـــاب هــو  صـــــوت وافـــــكـــــار ال
المشوار  لمواصلة  االول  الدافع 
الــفــنــي بــالــجــهــد الــــذاتــــي وهــو 
مـــا اســتــطــاعــوا بــالــفــعــل إثــبــاتــه 
حــيــث تــأكــد لــهــم أن يــســيــرون 
عندما  الــصــحــيــح  الــطــريــق  فــي 
ـــدأ يــســطــع نــجــمــهــم لــيــس فــقــط مــحــلــيــاً بل  ب
المهرجانات  أهــم  في  تواجدهم  خــالل  من 
الدولية، وأكدت أن تطوير السينما القطرية 
يجب أن يتم تحت إشراف جهة رسمية إلى 
جانب الجهود التي يبذلها صناع األفالم من 
الشباب، الفتة إلى أن الجهود الفردية تعتبر 
البدايه حيث لم ينتظر الشباب الدعم وراحوا 
يــعــمــلــون إلظــهــار مــا عــنــدهــم مــن مــواهــب، 
يظهر  أن  يــجــب  الـــبـــدايـــة  فـــي  أنــــه  مـــؤكـــدة 
المبدع ما عنده حتى إذا كان ذلك من خالل 

الرسمية  الــجــهــات  تــقــوم  ثــم  قليلة  ميزانية 
موهبته،  إلــى  نظرها  يلفت  أن  بعد  بدعمه 
خالل  من  سيأتي  التطوير  أن  إلــى  وأشـــارت 
المهرجانات  زيــادة  على  والعمل  الدعم  هذا 
واالهــتــمــام بتسويق األفـــالم واألخـــذ بــأيــادي 

صـــانـــعـــي األفـــــــالم لــيــســيــروا 
وعن  الصحيح،  الطريق  في 
الدور الذي تقوم به مؤسسة 
الــدوحــه لــألفــالم فــي سبيل 
تـــطـــويـــر قـــــــــدرات الـــشـــبـــاب 
أنهم  أوضحت  ومساندتهم 
الكثير  منهم  تنتظر  الزالــت 
حـــيـــث يـــتـــوقـــع مـــــن شـــبـــاب 
الـــمـــبـــدعـــيـــن الــســيــنــمــائــيــيــن 
صناعة  فـــي  نــهــضــة  إحـــــداث 
الفيلم القطري خالل الفترة 
الـــقـــريـــبـــة الــــــقــــــادم خـــاصـــة 
قـــدراتـــهـــم  أثـــبـــتـــوا  أن  بـــعـــد 
الــعــالــيــة فـــي هــــذا الــمــجــال، 
الـــجـــهـــد  أن  إلـــــــى  ولــــفــــتــــت 
الفيلم  صــنــاعــة  فـــي  األبـــــرز 
تـــقـــوم بـــه شـــركـــة انــوفــيــشــن 

لألفالم  الدوحه  مؤسسة  جانب  إلى  لألفالم 
وزارة  تلعبة  دوراً  هناك  يكون  أن  متمنية 
هاتين  جانب  إلــى  والــتــراث  والفنون  الثقافة 
الــجــهــتــيــن، وقــــالــــت: الـــشـــبـــاب يــعــمــلــون ما 
إلى  يلتفت  أن  وينتظرون  فعله  يستطيعون 
نــجــاحــهــم الــمــســؤولــون وعـــن نــفــســي أنتظر 
الــمــحــطــة الــقــادمــة مــنــذ فــتــرة بــعــد تحقيق 
حققناها،  الــتــي  اإلنـــجـــازات  مــن  كبير  عـــدد 
في  أنفسنا  عــلــى  نعتمد  لــألســف  وأضـــافـــت: 
من  العديد  فــي  بالمشاركة  إبداعاتنا  إظــهــار 
ذلك  يحدث  ال  ذلك  مع  ولكننا  المهرجانات 
نبذل  إننا  فالحقيقة  يستحقه،  الذي  الصدى 
أقصى ما بوسعنا، وتجتهد شركة «انوفيشن 
فــيــلــمــز» فـــي إشـــــراك أفــالمــهــا فـــي الــعــديــد 
وربما  والــدولــيــة  العربية  المهرجانات  مــن 
أكثر  إبداعاتنا  وعن  الخارج  في  عنا  يعرفون 
ما يعرف عنا في الداخل، وأكدت الدرويش 
مستمرة  قطر  في  األفــالم  صنع  تجارب  أن 
لكنها مازالت ال تلقى التعريف المناسب لها، 
وعن آخر مشاريعها أوضحت الدرويش أنها 
بعمل فيلم وثائقي مع روضة  قامت مؤخراً 
يوسف  عــبــدالــعــزيــز  الــفــنــان  عــن  المغيصيب 
(تــمــســاح) وســــوف يــتــم تــقــديــمــه خـــالل عــدد 
مهرجان  مثل  السنيمائية  المهرجانات  من 
المهرجانات  من  وغيره  السينمائي  الدوحة 

الهامة.

ننتظر الكثير
الــفــنــان مــحــمــد الــــدورانــــي يـــرى أن أهــم 
المشاكل التي تواجه صناعة السينما في قطر 
نــقــص الــجــهــات الــتــي تــقــّدم الــدعــم لــألفــالم 

المحلية، فليس هناك سوى مؤسسة الدوحة 
لـــألفـــالم، وشــركــة واحــــدة لــصــنــاعــة األفـــالم 
كل  أسسها  والــتــي  فيلمز»  «انوفيشن  وهــي 
مــن أحــمــد الــبــاكــر وخــالــد الــجــابــر ومحمد 
الـــحـــمـــادي حــيــث يـــقـــّدمـــون الـــدعـــم الــمــادي 
أن  أتمنى  وقــال  األفــالم،  لصّناع  واللوجستي 
تزداد أعداد مثل هذه الشركات على الساحة 
من  حالة  إحــداث  أجــل  من  قطر  في  الفنية 
ضــرورة  مــع  قــطــر،  فــي  السينمائي  الــحــراك 
اتخاذ خطوات جادة في إطار إيجاد صناعة 
أفالم محلية تلقى رواجاً وتسويقاً على األقل 
على المستوى العربي، مشيراً إلى أن مؤسسة 
كبيراً  دعماً  للشباب  تقّدم  لألفالم  الــدوحــة 
وكذلك  الكثير،  منهم  ننتظر  زالنا  ما  لكننا 
مــن الــمــســؤولــيــن بـــــوزارة الــثــقــافــة والــفــنــون 
يدعمونا  أن  منهم  ننتظر  الــذيــن  والـــتـــراث 
مادياً بعد أن أطمأنوا أننا باستطاعتنا ترسيخ 
الثقافية،  الساحة  على  القطري  الفيلم  دور 
القطرية  السينما  تشهد  أن  أتوقع  وأضـــاف: 
الـــمـــزيـــد مـــن الـــتـــقـــّدم ولـــعـــل ذلــــك ســيــكــون 
المهرجانات  زيـــادة  على  العمل  خــالل  مــن 
وجود ثورة في مجال  واالحتفاليات، مؤكداً 
صناعة الفيلم تتجلى في تزايد 
في  بالسينما  المهتمين  عـــدد 

قطر.

بنية تحتية
الـــمـــخـــرج الــســيــنــمــائــي عــلــي 
أحـــد  أن  أوضــــــــح  ــــــصــــــاري  األن
في  الشباب  نجاح  أســبــاب  أهــم 
مشوارهم السينمائي كان بسبب 
أنــهــم يــتــعــامــلــون مــع هـــذا الفن 
بــحــب شـــديـــد، كــمــا يــتــعــامــلــون 
ســـويـــاً بـــــروح األســـــرة الـــواحـــدة 
ويجتهدون في تطوير أنفسهم 
بأنفسهم من خالل إعداد العديد 
مــن الــــورش الــفــنــيــة مــن خــالل 
شــركــة «انــوفــيــشــن» ومــســاعــدة 
الــمــبــتــدئــيــن فـــي هـــذا الــمــجــال، 
عن  البحث  أهمية  إلــى  مشيراً 
تطويرهم  ثم  ومــن  المبدعين 
بشكل علمي سليم وفي النهاية دعم نتاجهم 
وجود  من  الرغم  على  أنــه  إال  وأشــار  الفني. 
عدد من أقسام اإلعالم التي يتم فيها تدريس 
التقنيات الفنية المستخدمة في عالم السينما 
تغني  ال  أنها  إال  الجامعات  بعض  خــالل  من 
عن أكاديمية متخصصة في مجال السينما، 
وأشــــار إلـــى أنـــه ال تــوجــد أي عــقــبــات تحول 
فن  تعليم  فــي  متخصصة  جهة  إنــشــاء  دون 
لتعلم  البعثات  إرســال  األقــل  على  أو  السينما 
فــنــون الــســيــنــمــا بــالــخــارج، خــاصــة أن شكل 
بعد  سيتغير  قطر  فــي  السينمائية  الحركة 
مؤكداً  المجال،  هــذا  في  المحترفين  توافر 
نمو  فترة  اآلن  تعيش  السينمائية  الحركة  أن 
ال  الذين  الشباب  الفنانين  تجارب  خالل  من 
وأكد  بأنفسهم،  أنفسهم  دعم  عن  يتوقفون 
أن عدم االهتمام من جانب الجهات المعنية 
أدى بــالــفــعــل إلـــى تــأخــر ميالد  كــانــت ســبــبــاً 
الحركة السينمائية، وأشار األنصاري إلى أن 
سيكون  احترافية  بطريقة  السينما  فن  تعلم 
القطري  الشباب  من  جيل  صنع  على  قـــادراً 
المؤسس بشكل علمي صحيح، وقال إنه من 
المتوقع أن تشهد الحركة الفنية والسينمائية 
شباب  إصرار  بفضل  كبيراً  تطويراً  قطر  في 
السينما  أن  قائالً  حديثه  وختم  السينمائيين 
تعد من أهم عوامل تشكيل الوعي المعرفي 
والثقافي في أي مجتمع لذلك البد أن يكون 
هــنــاك إصــــرار وعــزيــمــة مــن الــجــمــيــع كــبــارا 
هامة  تحتية  بنية  بإنشاء  للمطالبة  وصغارا 
خاللها  مــن  العمل  يتم  السينمائية  للساحة 

على تطوير الفن السابع.

شباب يحملون راية النهوض شباب يحملون راية النهوض 
بالسينما المحليةبالسينما المحلية

ــــري ــــط ــــق ــــع الــــلــــبــــنــــة األولــــــــــــــى لــــلــــفــــيــــلــــم ال ــــن ــــص ـــــــد ل ـــــكـــــل ج ــــل ب ــــم ــــع ــــــد الــــــبــــــاكــــــر: ن أحــــــم

كتب - أشرف مصطفى:

الــســيــنــمــا مـــن أهـــم عـــوامـــل تــشــكــيــل الـــوعـــي الــمــعــرفــي 
والثقافي ويعود السبب في ذلك إلى القدرة الفائقة التي 
األسهل  وبصفتها  واإلقناع  التعبير  على  الصورة  بها  تتمتع 
في اإلدراك والفهم لدى الجمهور على اختالف مستوياته 
عقود  مدى  على  القطري  الجمهور  تعلق  وقد  الثقافية، 
القطري  الجمهور  ارتباط  ورغم  السبعينيات  بداية  ومنذ 
عن  اإلبهار  إلى  لجأ  الذي  والهوليودي  البوليودي  بالفيلم 
طريق التقنيات التي وصلت لها السينما العالمية، إال أنه 
هذه  تقّدمها  الــتــي  الــمــوضــوعــات  ابــتــعــاد  مــن  يعاني  ظــل 
السينما عن مجتمعه، لذلك ظل متعطشاً لمشاهدة فيلم 

م له موضوعاته الخاصة بمجتمعه  سينمائي قطري يقِدّ
وبــنــفــس طــريــقــة اإلبـــهـــار الــهــولــيــوديــة، كــمــا ظـــل الــفــنــان 
لم  الذي  الفن  هذا  في  يساهم  أن  الطموح  لديه  القطري 
«البيرق»  التقت  ذلك  وعلى  مشاهد،  من  أكثر  له  يمثل 
مع عدد من الفنانين لسماع آرائهم حول ما وصلت إليه 
خالل  تصل  أن  يتوقعون  حد  أي  وإلــى  القطرية  السينما 
أنهم  السينمائيين  شباب  بعض  وأكــد  القادمة.  المرحلة 
رأوا أن الحل األمثل لتوجيه نظر المسؤولين إليهم حتى 
يقوموا بمساندتهم ودعمهم هو أن يبدأوا فعلياً في تنفيذ 
بإنتاج  قاموا  الفور  وعلى  انتظار،  دون  بأيديهم  أحالمهم 
في  بعضهم  شــارك  حيث  طويلة  روائية  سينمائية  أفــالم 

عدد من المهرجانات الدولية بها.

علي األنصاري: 
عدم اهتمام 

الجهات المعنية 
سبب تأخر ميالد 
السينما القطرية

عبد العزيز 
الدوراني: ننتظر 
الدعم بعد أن 

استطعنا ترسيخ 
الفيلم القطري

محمد شريف: 
الشباب أثبتوا 

موهبتهم 
وقدراتهم على 
تطوير السينما 
القطرية

د

علي األنصاريعبد العزيز الدوراني محمد شريف أحمد الباكر

من أجل إنتاج فيلم سينمائي قطريمن أجل إنتاج فيلم سينمائي قطري

ج و ز ون رب ج لينتجوا ن ومـــحـــدودة  خــاصــة  ــتــاج  إن اللشــركــات  ن ن إ ى ع ب

ــالم األف وتسويق  المهرجانات  وزيـــادة  للدعم  بحاجة  الدرويش:السينما  لطيفة 
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ڈ رحـــلـــة طــويــلــة مــنــذ تــأســيــس الــفــرقــة 
تصبح  أن  إلــى  الشباب  بمسرح  النموذجية 
واحـــــــًدا مـــن أهــــم حـــاصـــدي الـــجـــوائـــز في 
في  المحطات  أبرز  هي  فما  المهرجانات.. 

تلك الرحلة ؟
- أنـــا نــشــأت فــي فــريــج األصــمــخ بالقرب 
السبعينيات  منتصف  وفــي  واقــف  ســوق  من 
ولبنى»  «قــيــس  لمسرحية  ــا  إعــالنً شــاهــدت 
لفرقة األضواء وكانت هذه هي المرة األولى 
التي أعرف فيها شيئًا اسمه «مسرح»، وفي 
وأذكر  اإلعدادية  في  وقتها  كنت   ١٩٧٨ عام 
يـــوًمـــا أن كــنــا فـــي وقـــت الــفــســحــة وجــــاء لنا 
مكتب  عــن  وسألني  فــودة  محفوظ  األســتــاذ 
الــنــاظــر، وألنــنــي كــنــت شــقــًيــا فــأرشــدتــه إلــى 
الناظر  بصحبة  عــودتــه  وبــعــد  خــاطــئ  مــكــان 
رآني فأرسل في طلبي وقال لي هل ترغب 
فــي الــتــمــثــيــل ووافـــقـــت وأخــــذت مــعــي أخــي 
جماعة  فــي  واشــتــركــنــا  عــمــي  وأوالد  حــمــد 
المسرح، وشاركنا في مسرحية «بالل مؤذن 

جًدا،  األمر  وأحببت  الرسول» 
مسرحية  ثاني  في  شاركنا  ثم 
ماجد  سالم  وجاءنا  «الرحلة» 
لمحفوظ  صــديــًقــا  كـــان  الــــذي 
فـــــودة وشـــاهـــدنـــي وأنـــــا أمــثــل 
وطــلــب مــنــي أن أشــــارك معه 
في  أطفال  مسرحية  أول  في 
بــعــنــوان «منصور  وهـــي  قــطــر 
يمانع  ولــم  العمالقين»  قاهر 
من  طلب  ولكنه  وقتها  والدي 
سالم ماجد أن يأتي لتوصيلي 
من وإلى البيت، وشاركت في 
سالم  ولكن  األولــى  البروفات 
ــــا لـــم أذهـــب  مــاجــد ســافــر وأن
لــلــبــروفــة وقــتــهــا حــيــث ظننت 
أن المخرج إذا غاب عن العمل 
ولم  الــبــروفــات  تتوقف  العمل 
وفوجئت  أســبــوع  لمدة  أذهــب 

واسمي  المدرسة  فــي  المسرحية  بإعالنات 
لــيــس مـــن بــيــن الــمــشــاركــيــن حــيــث اضــطــر 
بــالــكــامــل،  الــمــشــهــد  يـــحـــذف  أن  الـــمـــخـــرج 
وذهبت يوم العرض وكنت أبكي بشدة لعدم 
مشاركتي، وشاهدني عم إبراهيم الذي يقف 
على باب المنجرة وسألني (مالك؟) فقلت له 
طردوني، وابتسم وقال لي (الفنان الحقيقي 
يجب أن يبدأ ببيع التذاكر وقال لي قف على 
بـــاب الــمــســرح بــجــوار شــبــاك الــتــذاكــر وقــول 
(قرب قرب التذكرة تدخل عشرة) وبالفعل 

صّدقته وكنت أفعل ما يقول.
فــــي ذلـــــك الــــوقــــت تــــم اخــــتــــيــــاري ضــمــن 
قطر  يمثل  الذي  المدرسي  المسرح  منتخب 
وكان   ١٩٨٠ عــام  الخارجية  المسابقات  في 
مــعــي الــــزمــــالء جـــاســـم األنـــــصـــــاري، بخيت 
الـــدوســـري، عــبــد اهللا حــامــد، عــبــد اهللا عبد 
الــعــزيــز، عبد اهللا الــبــاكــر وشــاركــنــا فــي عام 
١٩٨١ في مهرجان الشباب العربي الخامس 
تيمية  بن  أحمد  مسرحية  وقّدمنا  بدمشق 
نسافر  وقتها  وكنا  منصور  جمال  للمخرج 
جاسم  معنا  وكان  الشباب  رعاية  طريق  عن 
الــكــواري، خليفة الــســويــدي، خالد بــو مــوزة، 
بخيت  فخرو،  عيسي  محمد  بالل،  اهللا  عبد 
الـــــدوســـــري، مـــوســـى زيـــنـــل الــصــغــيــر وعــبــد 
مسرح  على  المسرحية  وقــّدمــنــا  حــامــد  اهللا 
إنشاء  فكرة  جاءت  وبعدها  بدمشق  الحمراء 
ثم  اإلمــارات  إلى  وذهبنا  النموذجية  الفرقة 
بال  (شــهــداء  مسرحية  لتقديم  الــكــويــت  إلـــى 

ووقتها  منصور  جــمــال  إخـــراج  مــن  طــبــول) 
قادم  (الخطر  الكويتية  الصحافة  عنا  كتبت 
مـــن قــطــر - طــلــبــة مــــــدارس مـــســـرح قطر 
ورجعنا  المسرحية)  الفنون  معهد  تتحدى 
لنؤسس  الحمامصي  عثمان  األســتــاذ  لنجد 
عام ١٩٨٢ الفرقة النموذجية لمسرح الشباب.

ڈ حــدثــنــا عـــن بــــدايــــات شــغــفــك بــالــفــن 
نشأتك  كــانــت  وكــيــف  صــبــًيــا..  كنت  أن  منذ 
وذكـــريـــاتـــك الــقــديــمــة ؟ وهــــل هــربــت من 
في  الرحمن  عبد  موسى  لتشارك  الدراسة 

مسرحية «بقعة زيت»؟
- فــي عــام ١٩٨٣ قــال لــي جــمــال منصور 
إن هناك شخًصا اسمه موسى عبد الرحمن 
فرقة  بتكوين  ويحلم  الكويت  من  للتو  عــاد 
هربت  أنني  وأذكــر  وتوقفت  موجودة  كانت 
مــن الــمــدرســة ألذهــــب لــلــســؤال عــن موسى 
عبد الرحمن وقابلته وقال لي أنا احتاج إلى 
شباب من أجل إعادة نشاط الفرقة الشعبية 
مــوجــودون  الــشــبــاب  إن  لــه  فقلت  للتمثيل، 
أقــّدم  أن  المفترض  من  وكــان 
«بقعة  عنوان  تحمل  مسرحية 
ــــــت» ولـــكـــن تــــأخــــرت هـــذه  زي
الــمــســرحــيــة ولـــــم يـــعـــد لــبــقــعــة 
الــزيــت وجـــود وبــعــدهــا بأشهر 
مسرحية  تقديم  موسى  اقترح 
لألطفال (علي بابا) وكانت من 
السليطي  غانم  وبطولة  تأليف 
ـــــكـــــن حــــــــدث خــــــــالف بــيــن  ول
السليطي وموسى عبد الرحمن 
عندما أصر األول على أن يأتي 
يعمل  وأن  عنده  من  بممثلين 
شباب الفرقة ككومبارس وهو 
وانسحب  جميًعا.  رفــضــنــاه  مــا 
النص  مــعــه  وســحــب  السليطي 
فـــقـــام مـــوســـى عـــبـــد الــرحــمــن 
بــالــطــلــب مـــن مــحــفــوظ فـــودة 
وبالفعل  آخـــر،  نــًصــا  يكتب  أن 
من  وكانت  بابا)  علي  (حلم  مسرحية  كتب 
تأليف وإخراج محفوظ فودة وألحان خليفة 
جمعان وبطولة فالح فايز والفنانة السعودية 
ســـنـــاء يـــونـــس وقـــّدمـــنـــا الــعــمــل عــلــى مــســرح 
عرضة  واستمر   ١٩٨٦ عــام  باليرز  الــدوحــة 

لمدة أسبوعين.
واجهتكم  التي  التحديات  أبرز  هي  ما  ڈ 

في هذه الفترة وكيف تغلبتم عليها ؟
- كــنــا نــعــمــل بــرغــبــة صــادقــة وحـــب وكنا 
ــا نــجــوم وأذكـــــر وقـــت أن قــّدمــنــا  ــن نــشــعــر أن
مسرحية «حلم علي بابا» كيف فكر موسى 
المسرحية  عــن  اإلعــــالن  فــي  الــرحــمــن  عــبــد 
تــريــدون  هــل  سألنا  حيث  جــديــدة  بطريقة 
الشهرة أم تريدون المال؟ فجميعنا كنا نريد 
في  الطبيعي  بالحجم  صورنا  فوضع  الشهر، 
وهو  المسرحية  إعالنات  مع  الدوحة  شــوارع 
مــا أســعــدنــا كــثــيــًرا، وكــنــا نــقــّســم أنفسنا إلــى 
التجارية  الشركات  على  ونــدور  مجموعات 
لنشاطنا  ومــمــولــيــن  داعــمــيــن  عـــن  لــلــبــحــث 
من  كــان  لــي  إعــالن  أول  وأذكـــر  المسرحي، 
شركتي بيبي كير وشركة الريس، وكنا ننفذ 
أعمال الدعاية والديكور بأيدينا، ثم اعترفت 
بنا وزارة الثقافة كفرقة مسرحية رابعة ثم 
قّدمنا مسرحية «فصيل على طريق الموت» 
«كوكب الفئران» «باي باي مشمش» وغيرها 
من األعمال ثم تغير اسم الفرقة عام ١٩٨٨ 
إلى المسرح الشعبي، وفي عام ١٩٨٩ ذهبت 
لــلــدراســة إلـــى مــصــر وبــعــد تــحــريــر الــكــويــت 

عدت إلى الكويت للدراسة في المعهد العالي 
لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة وتــخــّرجــت عـــام ١٩٩٥ 
وإخـــراج،  تمثيل  القسم  فــي  امــتــيــاز  بتقدير 
ثم  المسرحية  التربية  في  مدرًسا  عملت  ثم 
حصلت  أمريكا  إلــى  دراســيــة  لبعثة  تقّدمت 
خالها على العديد من الدراسات في السينما 
والــســيــنــوغــرافــيــا والــتــلــيــفــزيــون مـــن لــوس 
انتدابي  وتم   ٢٠٠١ عام  في  وعدت  أنجلوس 
تم  وبعدها  الثقافي  الــدوحــة  مهرجان  فــي 
نقلي للمجلس الوطني في عام ٢٠٠٣ وشغلت 
منصب رئيس مسرح قطر الوطني حتى عام 
مدير  منصب  لتولي  نقلي  تم  وبعدها   ٢٠٠٨
الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  في  المسارح 

( كتارا).
ڈ هل أنت مغامر في المسرح ؟ وإلى أي 
من  استفدت  وهــل  تنتسب؟  فنّية  مــدرســة 
تواصل  عــن  ومـــاذا  السابقين؟  المسرحيين 

األجيال؟
وعملت  تقريبًا  الطفل  بمسرح  بدأت  أنا   -

ـــمـــدارس الــفــنــيــة،  فـــي جــمــيــع ال
فــبــالــطــبــع اســتــفــدت مـــن جيل 
سبقوني،  الــذيــن  المسرحيين 
فبالطبع أنا لم ابدأ من الصفر 
ــــــدأت مــــن حـــيـــث انــتــهــى  بــــل ب
بتواصل  أؤمـــن  وأنـــا  اآلخــــرون 
األجــــيــــال فـــي الـــمـــســـرح وهـــذه 
فرقة  في  نتبعها  التي  السياسة 
على  نـــحـــرص  فــنــحــن   ، قــطــر 
خــــروج مــمــثــل أو اثــنــيــن جــدد 
تحت  من  سنويًا  مخرجين  أو 

مظلة الفرقة .
الــتــلــيــفــزيــونــيــة  الــــدرامــــا  ڈ 
أهم  من  التاريخية  واألعــمــال 
توقفت  فــلــمــاذا   ، الــمــحــطــات 
عــــن االســــتــــمــــرار فــيــهــا رغـــم 

النجاح الذي حققته ؟
طلب  عندما  كانت  البداية   -

في  أشـــارك  أن  الساعي  حسن  األســتــاذ  مني 
الفنان  مــع  رمــضــان  فــوازيــر  تجربة  تقديم 
عــبــد اهللا حــامــد وكــانــت مــن إعــــداد الــراحــل 
شخصية  يومًيا  أقــّدم  وكنت  مصطفى  إمــام 
في  مثلت  بعدها  ثم  البانتومايم  طريق  عن 
وداد  للكاتبة  الــخــلــل)  لــهــذا  (نــأســف  مسلسل 
الــكــواري وإخـــراج علي الــحــمــادي إلــى جانب 
الــفــنــانــيــن عــبــد الــعــزيــز جــاســم، فــالــح فــايــز، 
حسين،  سحر  الــعــابــدي،  فريد  مــيــرزا،  علي 
هدى حسن، عبد اهللا عبد العزيز، ثم توالت 
األعــمــال وبــعــد عــودتــي مــن أمــريــكــا قــّدمــت 
من  حصلت  والــذي  الــذيــب»  مسلسل «عيال 

خالله على جائزة أفضل ممثل في مهرجان 
المسلسل  هـــذا  وبــعــد  بــالــبــحــريــن  الــخــلــيــجــي 
رشــحــت لــلــعــديــد مـــن األعـــمـــال خــــارج قطر 
األردنـــي  قـــار)  زي   ) مسلسل  فــي  وشـــاركـــت 
المسلسل  هــذا  وكــان  العوامله  طــالل  للمنتج 
محطة مهمة في مسيرتي التلفزيونية حيث 
مثل  الكبار  النجوم  مــن  مجموعة  شاركني 
مسعود،  غــســان  واصـــف،  مني  فــضــة،  أســعــد 
من  والعمل  أســعــد،  نــورمــان  الطويل،  أسعد 
مميًزا  دوري  وكــان  الخطيب  باسل  إخـــراج 
وحــصــلــنــا عـــلـــى جــــائــــزة أفـــضـــل عـــمـــل، ثــم 
رشحت لمسلسل «زمان الوصل» من تأليف 
طويل  أبو  عــارف  وإخــراج  حمدان  أبو  جمال 
ورشــحــت لـــدور البطولة ثــم تــوالــت األعــمــال 

حتى عام ٢٠٠٨.
ڈ ولماذا توقفت ؟

- في عام ٢٠٠٨ قّدمت مسلسل ( محسن 
في  أسافر  وكنت   mbc إنتاج من  الهمذاني) 
وكانت  الــخــاصــة  نفقتي  على  األعــمــال  هــذه 
إجـــازتـــي تــخــصــم مـــن راتـــبـــي، 
قار»  مسلسل «زي  في  وأذكــر 
أنني لم أتسلم راتبي لمدة سته 
التفرغ  عــدم  فــإن  لذلك  أشهر 
هـــو أحــــد أهــــم األســــبــــاب الــتــي 
دفعتني للتوقف عن االستمرار 
في التليفزيون، والسبب الثاني 
كنت  حيث  اإلداري  عملي  هــو 

أعمل مسؤوالً عن المسرح.
لتطوير  رؤيــتــك  هــي  مــا  ڈ 

التليفزيون القطري ؟
ــــدرامــــا  ال أن  أعـــتـــقـــد  أنــــــا   -
تعد  لم  قطر  في  التليفزيونية 
مـــــوجـــــودة مــــن بـــعـــد مــســلــســل 
ـــــب» حـــيـــث كــنــا  ـــــذي «عـــــيـــــال ال
وقتها نشاهد أن نسبة مشاركة 
عن  تقل  ال  القطريين  الفنانين 
ذلك  نشاهد  لــم  وبــعــدهــا   ٪٧٥
مرة أخرى، وفي عام ٢٠٠١ تم إغالق قسم 
المنفذ  المنتج  وجــاء  التلفزيون  في  الــدرامــا 
من  بسيط  لعدد  المسلسل  يكتب  كــان  الــذي 
الــمــمــثــلــيــن، وفـــي الـــوقـــت ذاتــــه كـــان المنتج 
لعمله،  يــروج  حتى  نجم  عن  يبحث  المنفذ 
وأصبحت  قطر  خــارج  من  به  يحضر  فكان 
مشاركة القطريين أكثر صعوبة في األعمال 
الممثلين  مــن  كبير  عــدد  وتــوقــف  الــدرامــيــة 
عن العمل مثل جبر فياض، ناصر المؤمن، 
علي سلطان، علي حسن وغيرهم وكنا نجد 
وليس  بسيطة  أدواًرا  يقّدم  القطري  الفنان 
البطولة، وأنا ال أقلل من دور المنتج المنفذ 

ولكن  وإيــجــابــيــات  سلبيات  لــه  كــانــت  ولــكــن 
على  نعتمد  أن  يجب  لــهــذا  أكــثــر،  السلبيات 

الممثل القطري في جميع األعمال.
ڈ مــــا رأيـــــــك فــــي مـــهـــرجـــان الــــدوحــــة 

المسرحي ؟
بــالــيــوم   ١٩٨١ عـــام  مــنــذ  نــحــتــفــل  نــحــن   -
بوجود  ونحلم  نتمنى  وكنا  للمسرح  العالمي 
وبالفعل  سنويًا  به  نحتفي  للمسرح  مهرجان 
وافق المسؤولون على إقامة المهرجان منذ 
ثالث سنوات ولكن تم تأجيله لعام آخر حيث 
في  العربية  للثقافة  عاصمة  الــدوحــة  كانت 
عام ٢٠١٠ وبــدأت النسخة األولــى في ٢٠١٢ 
من  كافية  استعدادات  هناك  تكن  لم  حيث 
التي  فرقتنا  باستثناء  المشاركة  الفرق  قبل 
من  جوائز   ٨ حصدنا  لذلك  جيًدا،  استعدت 
كان  الثانية  النسخة  وفي  المهرجان،  جوائز 
وكانت  أكــبــر  وجاهزيتها  أكــثــر  الــفــرق  عــدد 
عاب  مــا  ولــكــن  للمنافسة،  مستعدة  الــفــرق 
هذه النسخة هو وجود أعمال خارج المسابقة 

نتمنى  ونحن  داخلها،  وأخـــرى 
داخــل  األعــمــال  جميع  تــكــون  أن 
ـــا  ضـــروريً كــــان  وإن  الــمــســابــقــة 
أن تــكــون هــنــاك أعــمــال خــارج 
نستعين  أن  فــعــلــيــنــا  الــمــســابــقــة 
بــأعــمــال مــن خـــارج قــطــر حتى 
الــمــدارس  مــن  الــشــبــاب  يستفيد 
يُــشــاهــدوا  وأن  األخــــرى  الــفــنــّيــة 
مــخــتــلــفــة،  دول  مـــن  عــــروًضــــا 
هــنــاك  تـــكـــون  أن  نــتــمــنــى  كـــمـــا 
األعمال  جميع  لمشاهدة  لجنة 
ـــمـــســـرحـــيـــات الـــتـــي  لـــتـــحـــديـــد ال
تـــشـــارك فـــي الــمــهــرجــان ولــكــن 
يتح  لم  الثقافة  بــوزارة  لظروف 
الماضية  النسخة  في  األمــر  هذا 
واكــتــفــوا بــقــراءة الــنــصــوص وهو 
حقيقة  يــوضــح  ال  الــــذي  األمــــر 
المشاركات  تــكــون  وأن  الــعــمــل، 

من أي مكان وألي شخص فالمسرح ليس له 
جنسية، فنحن نضطر في كثير من األحيان 
إلى االستعانة بفنانين ليسوا قطريين فالدور 
وهو  العكس،  وليس  الممثل  يطلب  الذي  هو 
مــا حـــدث مــعــي فــي مــســرحــيــة «فـــي أعــالــي 
جواد  الفنان  يناسب  الــدور  إن  حيث  الحب» 

الشكرجي وينطبق عليه.
فكم   .. للنصوص  بالنسبة  األمــر  وكــذلــك 
كاتب لدينا في قطر حتى نشترط أن يكون 
هذا  نترك  أن  الممكن  فمن  قطريًا  المؤلف 
بجوائز  القطريين  ونشّجع  مفتوًحا  الشرط 
أخرى وأن تكون هناك جائزة ألفضل ممثل 
حتى  وهــكــذا  قطري  كاتب  وأفــضــل  قطري 
تتاح لنا فرصة تقديم جميع األعمال، وأنا مع 
ومخرج  مؤلف  وصناعة  القطريين  تشجيع 
األمــر  نــوزع  أن  يجب  ولكن  قطري  وممثل 
يُشاهد  أن  يريد  الجمهور  ألن  عــادالً  توزيًعا 

الفن وليس التجارب.
األخير  عملك  في  متعمًدا  لجأت  هل  ڈ 
«فـــي أعـــالـــي الـــحـــب» إلـــى الــمــســرح الفقير 

لنقص الدعم ؟
- الــمــســرح الــفــقــيــر يــخــتــلــف بــشــكــل كــامــل 
الحب»  أعالي  «في  ومسرحية  قّدمته،  عما 
مـــن الـــمـــســـرح الـــحـــديـــث الـــــذي يــعــتــمــد على 
السينوغرافيا واإلضاءة، وكيف يكون مسرًحا 
سينوغرافيا،  أفضل  جائزة  ويحصد  فقيًرا 
واألمـــــر نــفــســه حـــدث فـــي الــمــســرحــيــة الــتــي 
المسرح  مــهــرجــان  فــي  عمل  بأفضل  فـــازت 

كبير  وفــرق  حداثًيا  مسرًحا  وكانت  العربي 
بين المسرح الفقير والحداثي.

ڈ أين يمكننا وضع المسرح القطري على 
الخريطة مقارنة بمسارح الدول المجاورة؟

- المسرح القطري بخير .. ولكن ينقصنا 
الـــمـــســـرح الــجــمــاهــيــري فــفــي الــثــمــانــيــنــيــات 
كـــان لــديــنــا مــســرح جــمــاهــيــري، وكــنــا نــقــّدم 
كل  مــن  مـــارس  شهر  فــي  النخبوي  المسرح 
عـــام فــقــط أثــنــاء االحــتــفــال بــالــيــوم العالمي 
اإلنــتــاج  فــي  التكلفة  زيـــادة  وأيــًضــا  للمسرح، 
حيث  الجماهيري  المسرح  وجود  من  حّدت 
بــــات الــمــنــتــج يــخــشــى مـــن تــقــديــم األعـــمـــال 
أيًضا  الطفل  مــســرح  وتــوقــف  الجماهيرية، 
من العوامل المؤثرة، ومن األمور الإليجابية 
التي ساهمت في تحريك المشهد المسرحي 
نشكر  إيجابي  أمر  وهو  للفرق  الدعم  زيــادة 
عليه وزارة الثقافة، كما أصبح هناك اهتمام 
للطفل  مهرجان  عن  وسمعنا  بالمهرجانات 
وجميع هذه األمور تُسهم في عودة المسرح 

الجماهيري.
ــــرك  ســــأخــــب قـــــضـــــايـــــا  ڈ 
بــعــنــوانــهــا وأتــــرك لــك حرية 
الحديث في كل واحدة منها 

بشكل مختصر..
- المسرح الشبابي «حالًيا»: 
أتمنى إعادة ترتيبه واالعتماد 
-بأن  الحقيقيين  الشباب  على 
يــكــونــوا فــي أعــمــار الــشــبــاب - 

وليس للكبار.
- الدعم للفرق المسرحية: 
على  ــثــقــافــة  ال وزارة  نــشــكــر 

تفهمهم وزيادة الدعم.
مشكلة  الــــعــــرض:  دور   -
أصـــبـــح  أن  بــــعــــد  ـــهـــا  حـــل ـــــم  ت
لــديــنــا مـــســـرح قــطــر الــوطــنــي 
ـــــارا  كـــــت فــــــــي  مــــــــســــــــارح  و٣ 
ومـــســـرح الــــريــــان بــاإلضــافــة 
إلـــى مــســرحــيــن ســيــتــم افــتــتــاحــهــمــا فـــي عــام 
أرجــو  ولكن  مشيرب،  مــســارح  وهما   ٢٠١٤
للمسرحيين  يــيــســروا  أن  الــمــســؤولــيــن  مـــن 

القطريين استخدام هذه المسارح.
- تــفــرغ الــمــبــدع: أزمـــة تبحث عــن حــل.. 
فإن من يعملون في قطر في مجال اإلبداع 
األصابع  على  مــعــدودون  والمسرحي  الفني 
الــدولــة  وزارات  عــلــى  يــؤثــر  لـــن  وتــفــرغــهــم 
ولدينا سفراء قطريون مبدعون في الخارج 
تفرغ  هناك  يكون  أن  وأتمنى  قطر  يمثلون 

للفنان حتى يبدع أكثر.

ودعمهم:  الجوائز  وحاصدو  المكّرمون   -
ــنــقــطــة ولــكــن  تـــحـــّدثـــنـــا كـــثـــيـــًرا فــــي هـــــذه ال
عودتنا  عــنــد  وأذكــــر  شــيــئ  يتغير  ال  لــألســف 
مـــن مــهــرجــان فـــي تــركــيــا وفـــوزنـــا بــجــائــزة 
أفــضــل عــمــل مــتــكــامــل كــنــت أتــوقــع أن أجــد 
وشعبي  رسمي  استقبال  الــدوحــة  مطار  في 
ولــكــن لــألســف لــم يــحــدث، وقــامــت الفرقة 
األمر  ونفس   ، ألعضائها  خــاص  حفل  بعمل 
الكويت  وفــي  العربي  المسرح  مهرجان  في 

والبحرين وغيرها.
القطري:  المسرح  في  النسائي  العنصر   -
االنفراج  في  المشكلة  هذه  بــدأت  هللا  الحمد 
ونــحــن أصــبــح لــديــنــا ٦ فــنــانــات فــي الفرقة 
مع  المهرجان  فــي  وشــاركــن  عليهن  نعتمد 
بنات  من  وجميعهن  الشركات  ومع  الفرقة 

الفرقة.

هربت من 
المدرسة ألقابل 

موسى عبد 
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وتــــــحــــــقــــــق ـــــــــــاره  ـــــــــــظ ـــــــــــت ان طــــــــــــــــال  حــــــــلــــــــم   .. الــــــــــمــــــــــســــــــــرح  مــــــــــهــــــــــرجــــــــــان 

عدم التفرغ وراء ابتعادي عدم التفرغ وراء ابتعادي 
عن الدراما التلفزيونيةعن الدراما التلفزيونية

ناصر عبد الرضا لـ «البيرق»:ناصر عبد الرضا لـ «البيرق»:

حاوره - مصطفى عبد المنعم :

ناصر عبد الــرضــا واحــد مــن أهــم وأبــرز 
أنه  ومع  المعاصرين  القطريين  المخرجين 
مخرج محترف إال أنه أيضاً ممثل من أشهر 
والعالم  الخليج  في  والدراما  المسرح  نجوم 
العربي، حاز على العديد من الجوائز الفنّية 
المهمة التي أضيفت لرصيد الخزانة الفنّية 
القطرية، والفنان ناصر عبد الرضا هو من 
التي  الفنية  الرؤى  أصحاب  المبدعين  جيل 
واإلبـــداع،  والتفّرد  التميز  عن  دائــًمــا  تبحث 
بأن  إيمانه  خالل  من  الرضا  عبد  واستطاع 
يقّدم  أن  حضارية  حتمية  المسرحي  الفن 
العديد من األعمال المميزة والمتنوعة وأن 

مهرجانات  في  األلقاب  من  الكثير  يحصد 
مــخــتــلــفــة، وجـــعـــل مــــن الــــتــــراث الــقــطــري 
مثل  األعــمــال  من  كثير  في  مهنًيا  منهاًجا 
مسرًحا  قــّدم  وأيــًضــا  البوشية»  «مــجــاريــح، 
حــداثــًيــا واجــتــمــاعــًيــا وتــجــريــبــًيــا، وعــمــل مع 
الشباب  والممثلين  المؤلفين  مــن  الــعــديــد 
والنجوم، يحرص على أن يستعين بفنانين 
جدد في كل عمل يقدمه وأن يدعم الشباب 
سواء من الممثلين أو المخرجين وهو أحد 
الفرقة  المسرحية  قطر  فرقة  أعمدة  أهم 
تحصد  أن  فــي  إنــشــائــهــا  مــنــذ  نجحت  الــتــي 
أعمال  من  تقدمه  بما  الجوائز  من  العديد 

مميزة، وكان لنا معه هذا اللقاء ..

مسرحية في أعالي الحب



55 الثالثاء ٢٥ رجب ١٤٣٤ هـ - ٤ يونيو ٢٠١٣ م

لغتنا 
الجميلة

الفصاحة والبالغة

قالت العرب في الخيلقالت العرب في الخيل

وللكالم  للكلمة،  ــا  وصــًف تــقــع  الــفــصــاحــة  قــالــوا: 
وللمتكلم.

سهلة  لّينة  تكون  أن  فهي  الكلمة،  فصاحة  أمــا 
النطق تتجاور أصواتها تجاوًرا لّينا هادئًا ملًسا، وأن 
أصداؤها  ورنت  األلنسة،  على  جرت  مألوفة  تكون 
على  واردة  تكون  وأن  واألدب،  الشعر  محافل  في 
قواعد تصريف الكلمات، وهذا معنى قولهم: «أما 
الحروف  تنافر  من  خلوصه  فهي  المفرد  فصاحة 
والغرابة، ومخالفة القياس الصرفي». فإذا تنافرت 
حروف لكلمة كان ذلك معيبا، ومخًالّ بفصاحتها، 
اسم  أنــه  ذكــروا  وقــد  كلمة «الهعخع»،  مثل  وذلــك 
العروس  تاج  وال  العرب،  لسان  يذكره  ولم  شجر، 
وال القاموس، والظن أنه ليس اسم شجر؛ ألن أسماء 
الشجر تكون في الغالب كلمات دوارة، وهذه كلمة 
ثقيلة ال يستطاب دورانها على األلسنة، إال أن يكون 
شجًرا كريًها مًرا، ال يُطاق طعمه، كأنه هذه الكلمة 
التي ال يطاق النطق بها، ولم ال يكون لفًظا مخترًعا 
كلمات  يخترعون  وهــم  لــه؟  معنى  ال  وأنــه  للثقل، 
نقال  كلمة «هعخع»  في  الشميل  ابن  قال  للمعاياة، 
وأبرز  لها.  أصل  وال  معاياة  أنها  الدقيش:  أبي  عن 
مخارجها،  قرب  هو  الحروف  لتنافر  يذكر  سبب 
من  تخرج  المتتابعة  الكلمة  حــروف  تكون  أن  أي 
مشي  يشبه  قالوا-  -كما  وهــذا  جــدا،  قريبة  مخارج 
المقيد، أي أن أعضاء النطق بعد الفراغ من إخراج 
إلى  تعود  أن  إلى  الثاني  الحرف  يضطرها  الصوت 
عليها  يسهل  وكــان  األول،  من  جــًدا  قريب  مخرج 
أن تنتقل إلى مخرج أبعد، كأن تثب من الحق إلى 

اللسان مثال، والمقيد ينقل قدمه ليضعها بعيد، ثم 
يثقله القيد فيضطر إلى أن يعود إلى موضع قريب 
لغتهم  بنيت  وقـــد  هـــذا،  يــكــرهــون  والــعــرب  جـــدا، 
على الــخــفــة، ولــذلــك تــراهــم يــعــمــدون إلــى إدغــام 
الحرفين المتماثلين، والمتقاربين مثل شد وأصله 
وطــاء،  ضــاًدا  كتبت  وإن  فإنها،  اضطر  ومثل  شــدد 
فــإذا  مــدغــم،  واحـــد  صــوت  فــي  يجمعهما  فالنطق 
الثقل،  زال  حرف  المتقاربين  الحرفين  بين  فصل 
وقـــد ذكـــر الــبــالغــيــون فـــي مــثــال تــنــافــر الــحــروف 
امرئ  قول  في  مرتفعات  أي  كلمة «مستشزرات» 

القيس: «من الطويل».
كقنو  أثــيــث  فــاحــم..  أســـود  الــمــتــن  يغشى  وفـــرع 

النخلة المتعثكل..
غدائره مستشزرات إلى العال.. تضل المداري في 

مثنى ومرسل..
الـــغـــدائـــر: ذوائـــــب الــشــعــر، والــــمــــداري األمــشــاط 
المفتول،  والمثنى  فسكون،  بكسر  مدرى  مفردها 
شعرها  خصل  إن  يقول:  المفتول،  غير  والمرسل 
مرتفعات، وأن أمشاطها تغيب بين الشعر المفتول، 

والشعر المرسل.
كلمة  «مــســتــشــرزات»  كلمة  إن  البالغيون:  قــال 
غــيــر فــصــيــحــة؛ ألنــهــا تــنــافــرت حــروفــهــا والــتــنــافــر 
هــنــا لــيــس راجـــًعـــا إلـــى قـــرب الــمــخــرج، وإنـــمـــا هو 
عند  واألذن  األذن،  وتكرهه  السمع،  يحسه  تنافر 
ولذلك  الــقــضــاء،  نــافــذ  النغم  فــي  قـــاٍض  البالغيين 
ترى بعضهم يضيف إلى األصول التي ذكرناها في 
السمع  كراهة  من  خالية  تكون  أن  الكلمة  فصاحة 

أي أن تحظى موسيقاها عند األذن بالقبول، ومن 
وتشديد  الجيم،  بكسر  «الِجرّشى»  كلمة  رّدوا  هنا 
سيف  يمدح  المتنبي  بيت  في  النفس  بمعنى  الشين 

الدولة: «من المتقارب».
مبارك االسم أغر اللقب.. كريم الجرشى شريف 

النسب..
كلمة  صــــوت  فـــي  أن  الـــدارســـيـــن  بــعــض  ويـــــرى 
«مـــســـتـــشـــزرات» حــكــايــة دقــيــقــة لــمــعــنــاهــا أي أن 
وانتشار  الــشــيــن،  صــوت  فــي  تلحظه  الـــذي  التفشي 
حد  إلى  يشبه  النطق،  حين  به  الفم  وامتالء  الهواء 
هناك  إلــى  وذهابه  وتشعيثه،  الشعر،  انتشار  كبير 
وهـــنـــاك، وعــنــدنــا أن بـــطء الــكــلــمــة، وثــقــلــهــا على 
الــلــســان يــذهــب بــهــذه الــمــزيــة فيها مــن حــيــث إنــه 
يتعارض مع خفة معناها؛ ألنها تصف َشعًرا جميالً 
خفيًفا هفهافا يرتفع إلى العال، وينبغي أن يالحظ 
وذوق؛  وعي  إلى  يحتاج  المقياس  هذا  استعمال  أن 
ثقلها  ولكن  اللسان،  على  ثقيلة  كلمات  هناك  ألن 
من أهم مظاهر فصاحتها من حيث إن هذا الثقل 
يــصــور مــعــنــاهــا بــحــق، انــظــر كلمة «إثــاقــلــتــم» في 
ِقيَل  إَِذا  لَُكْم  َمــا  آَمــنـُـوا  ــِذيــَن  الَّ ــَهــا  أَيُّ تعالى: (يَــا  قوله 
اَقْلتُْم إِلَى اْألَْرِض) تجد  ِ اثَّ لَُكُم اْنِفُروا ِفي َسبِيِل اَهللاّ
فيها قدًرا من الثقل الفصيح؛ ألنه يصف تقاعسهم 
سيدنا  مقالة  يحكي  تعالى  قوله  وفــي  وتثاقلهم، 
إِْن  أََرأَْيــتُــْم  َقـــْوِم  يَــا  لقومه: (َقـــاَل  السالم  عليه  نــوح 
ِعْنِدِه  ِمــْن  َرْحَمًة  َوآتـَـانـِـي  ــي  َربِّ ِمــْن  نٍَة  بَِيّ َعلَى  ُكْنُت 
َكاِرُهوَن)،  لََها  َوأَْنتُْم  أَنُْلِزُمُكُموَها  َعلَْيُكْم  َيْت  َفُعِمّ
وتأمل كلمة «أنلزمكموها»، وما فيها من صعوبة 

فــي الــنــطــق تحكي صــعــوبــة اإللــــزام بـــاإليـــات وهــم 
من  فيها  ومــا  فعميت  كلمة  وانــظــر  كــارهــون،  لها 
التعمية  معنى  تصفان  وكيف  والتشديد  اإلدغـــام، 

واإللباس.
والــكــلــمــة الــواصــفــة فــي بيتي امـــرئ الــقــيــس هي 
كلمة أثيث، ولو جهدت في طلب كلمة صف الشعر 
لما  الحسناء  متن  يغشى  الــذي  المسترسل  الكثيف 
وجـــدت، وأوصـــف مــن كلمة أثــيــث، وصــوت الثناء 
المؤذن بتخلل الهواء من بين طرف اللسان والثنايا 

العليا، وتكّرر هذا الصوت يصف معناه بحق.
ال  أي  وحشّية  الكلمة  تكون  أن  فهي  الغرابة  أما 
تنظر  أن  إلى  معرفتها  في  فتحتاج  معناها،  يظهر 
يجب  ال  العربي  والـــذوق  الــواســعــة،  اللغة  كتب  فــي 
بالغريب  التباصر  ويــكــره  الكلمات،  فــي  اإلغـــراب 
والتشادق به، ويجعلونه دليل قساوة الطبع، وتشيع 
في كالمهم هذه المعاني كما في قولهم: االستعانة 
البادية  أهــل  غير  فــي  والــتــشــادق  عــجــز،  بالغريب 
األلــفــاظ  مــن  يجتني  مــن  البليغ  وقــولــهــم:  نــقــص، 
الزيات: «من  ابن  بالغة  البحتري  ويصف  نوارها، 

الخفيف»
ومـــــــعـــــــان لـــــــو فــــصــــلــــتــــهــــا الـــــقـــــوافـــــي

 هــــجــــنــــت شـــــعـــــر جـــــــــــرول ولـــــبـــــيـــــد..
حــــــزن مـــســـتـــعـــمـــل الـــــكـــــالم اخــــتــــيــــاًرا

الـــــتـــــعـــــقـــــيـــــد.. ظـــــلـــــمـــــة  وتـــــجـــــنـــــبـــــن   
ــــــــفــــــــظ الـــــــقـــــــريـــــــب  ــــــــل ــــــــــــن ال وركــــــــــــب

ـــن غـــايـــة الــــمــــراد الــبــعــيــد.. فــــأدركـــــ .. ـ
انــظــر قـــولـــه: حـــزن مــســتــعــمــل الـــكـــالم، وقــولــه: 

التي  البالغة  هــذه  أن  ثــم  الــقــريــب،  اللفظ  وركــبــن 
تفضل  الـــقـــريـــبـــة،  الــمــســتــعــمــلــة  األلــــفــــاظ  تــصــطــنــع 
بعض  األصــل  هــذا  ناقش  وقــد  ولبيد،  جــرول  شعر 
الــدارســيــن ورفــضــواه، وذكـــروا أن الــغــرابــة ال تخل 
بــفــصــاحــة الـــكـــالم، واســتــشــهــدوا بــغــريــب الــحــديــث 
ألن  الوجه؛  هو  عندنا  هذا  وليس  القرآن،  وغريب 
هي  ليست  الــبــيــان  حــســن  عنها  ينبو  الــتــي  الــغــرابــة 
تعالى:  قوله  في  «ضيزى»  كلمة  في  تجدها  التي 
الغرابة  ليست  أنها  كما  ِضــيــَزى)،  ِقْسَمٌة  إًِذا  (تِــْلــَك 
والسالم  الصالة،  عليه  النبي  بيان  في  تجدها  التي 
حين يخاطب األقوام البادين؛ ألن حديثه الشريف، 
تكن  لم  التي  األلفاظ  هــذه  مثل  تقتدي  ومقاماته 
وحشية نافرة في مسامع المخاطبين، بل إنها كانت 
الغريب  من  بشار  أكثر  وقد  ألسنتهم،  على  دوارة 
في القصيدة التي أحدثها في سلم ابن قتيبة، فلما 
سأله أبو عمرو بن العالء، وخلف األحمر عن ذلك 
فأحببت  بالغريب  يتباصر  سلما  أن  بلغني  قـــال: 
أن  بــشــار  أحــب  فهل  يــعــرف،  ال  مــا  عليه  أورد  أن 
وهل  قتيبة؟  بــن  سلم  يــدي  بين  فصاحته  يسقط 
تمام  أبا  رأيت  وقد  بشار؟  غريب  البالغيون  يسقط 
قصائده  بعض  في  الغريب  يــورد  ألفاظه  قرب  مع 
التي  قصيدته  في  فعله  كالذي  بالغية  لمقتضيات 

يمدح بها عياش ابن لهيعة الحضرمي ومنها:
أهــيــس ألــيــس لــجــاء إلـــى هــمــم تــفــرق األســـد في 

آذيها الليسا
ـــــيـــــس: الــــشــــجــــاع، والــــلــــيــــس: جـــمـــع ألـــيـــس،  واألل

واألهيس: الشديد.

قالت العرب في الجاهلية في اتخاذها الخيل - وصيانتها وأثرتها 
لما كانت لهم فيها من المكرمة والعز والجمال قول خالد بن جعفر 

بن كالب يذكر فرسه وكانت تدعى حذفة.
ـــــــــي  ــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــِم فـــــــــأن أريــــــــــــــــغــــــــــــــــونــــــــــــــــي إراغــــــــــــــــــــتَ

ــــــــــد. ــــــــــوري ال تـــــــحـــــــت  كـــــــالـــــــشـــــــَجـــــــى  وحــــــــــــــٌذَفــــــــــــــة   
ـــــــــــــجـــــــــــــزء  بَ أو  بــــــــــنــــــــــفــــــــــســــــــــي  أســـــــــــــــويـــــــــــــــهـــــــــــــــا 

الـــــــجـــــــلـــــــيـــــــد. فـــــــــــــي  ردائـــــــــــــــــــــــــي  ــــــــــحــــــــــفــــــــــهــــــــــا  وأُل  
أَمــــــــــــــــــــــــــــــــرت الــــــــــــــراعــــــــــــــيــــــــــــــِيــــــــــــــن لــــــــيــــــــؤثــــــــرهــــــــا 

والـــــــــــصـــــــــــعـــــــــــود. الــــــــخــــــــلــــــــيــــــــة  لــــــــبــــــــيــــــــن  لــــــــــهــــــــــا   
عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا  يــــــــــمــــــــــكــــــــــنــــــــــنــــــــــي  اهللا  ــــــــــــــعــــــــــــــل  ل

ـــــــــد. أســـــــــي أو  ُزهــــــــــــــيــــــــــــــر  مــــــــــــــن  َجــــــــــــــــــهــــــــــــــــــاًرا   
قال األسمر بن حمران وقتل أبوه وهو غالم فوثب اخوته ألبيه 
شّب  فلما  ثمنها  فأكلوا  أبيهم  فــرس  وبــاعــوا  فأكلوها  والــديــه  فأخذ 

األسمر أدرك بثأر أبيه وتأخذ الخيل وقال يذكر فضلها.

راحـــــــــــــــــــــــوا بـــــــــصـــــــــائـــــــــُرهـــــــــم عــــــــلــــــــى أكــــــتــــــافــــــهــــــم 
وأَي ـــــــــــُد  ـــــــــــت َع بــــــــهــــــــا  يـــــــــعـــــــــدو  وبــــــــصــــــــيــــــــرتــــــــي   

ــــــــه  فــــــــكــــــــأن ــــــــــه  ــــــــــتَ اســــــــــتــــــــــقــــــــــبــــــــــل إذا  أمـــــــــــــــــــــــا 
رأى قــــــــــد  يــــــــطــــــــيــــــــروا  أن  يــــــكــــــفــــــِكــــــف  ــــــــــــــــاٍز  ب  

لـــــه  فــــــــــــتــــــــــــرى  بــــــــــــرتــــــــــــه  اســــــــــــتــــــــــــد  إذا  أمـــــــــــــــــــا 
 ســــــــاقــــــــا قـــــــــمـــــــــوَص الـــــــــوقـــــــــع عـــــــــاريـــــــــة الـــــنَـــــســـــا

أمــــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــرضــــــــــــتــــــــــــه مــــــــــتــــــــــِمــــــــــطــــــــــرا 
 فـــــــتـــــــقـــــــول هـــــــــــــذا مـــــــثـــــــل ِســــــــــــرحــــــــــــان الــــــَغــــــضــــــا

ـــــــــــــــــــــت الـــــــــخـــــــــيـــــــــل عـــــــــــــــــــــَزا َظـــــــــــاهـــــــــــرا  ـــــــــــــــــي رأي أن
ــــــنــــــجــــــى مـــــــــن الـــــــَغـــــــمـــــــا ويـــــكـــــشـــــفـــــن الـــــــــُدَجـــــــــى  تُ

يـــــــبـــــــيـــــــن بــــــــالــــــــثــــــــغــــــــر الــــــــــمــــــــــخــــــــــوف طـــــــالئـــــــعـــــــاً 
ــــــى ــــــن ــــــِغ ال ـــــــــمـــــــــة  َج لـــــــلـــــــُصـــــــعـــــــلـــــــوك  ــــــــــبــــــــــيــــــــــن  ُويِ  

يــــــــُخــــــــرجــــــــن مــــــــــن ظـــــــلـــــــل الــــــــغــــــــبــــــــار عـــــــوابـــــــســـــــاً 
ــــى  كـــــــأصـــــــابـــــــع الــــــــمــــــــقــــــــرور اقـــــــــُعـــــــــي فــــاصــــطــــل

ــــــــبــــــــَي الــــــــــــــــَردى  ولــــــــقــــــــد عــــــلــــــمــــــت عـــــــلـــــــى تــــــــَجــــــــنُ
الـــــــُقـــــــرى َمــــــــــــــــــَدُر  ال  ــــــُل  ــــــخــــــي ال ــــــحــــــصــــــون  ال أن   

وقال مالك بن نويرة أخو بني يربوع في ذلك
وصــــنــــعــــتــــي  ـــــــخـــــــمـــــــار  ال ذو  دوائــــــــــــــــــي  جـــــــــزانـــــــــي 

األصـــــــــــاغـــــــــــر بـــــــــــنـــــــــــَي  أطــــــــــــــــــــــــــــــواًء  ـــــــــــــــــات  ب إذ   
أعــــــــــلـُـــــــــلــــــــــهــــــــــم َعــــــــــــنــــــــــــه لــــــــــُيــــــــــغــــــــــبَــــــــــق دونــــــــــهــــــــــم 

مــــــــغــــــــاور أنُــــــــــــــــــــي  الــــــــــضــــــــــن  عــــــــلــــــــم  واعــــــــــــلــــــــــــم   
أهــــــــــــــــــوره  بـــــــالـــــــقـــــــلـــــــيـــــــل  أال  ـــــــــــي  ـــــــــــن أن رأَى 

ظـــــاهـــــر ــــــــــمــــــــــواســــــــــاة  ال فــــــــــي  عـــــــنـــــــه  أَنـــــــــــــــــا  وال   
وقال أيضاً في صيانته فرسه وأثره إياه على أهله:

خـــيـــالـــهـــم  ـــــمـــــحـــــل  ال فــــــــي  ـــــــــــــــــذال  األن ضــــــــّيــــــــَع  إذا 
ـــــج الــــــمــــــصــــــائــــــُف ـــــهـــــي ــــــى ت ـــــــوا حــــــت ـــــــركـــــــب ــــــم ي  فــــــل

ــــي  ــــعــــت وصــــن الــــــــخــــــــمــــــــار  ذا  دوائـــــــــــــــــــي  كـــــــفـــــــانـــــــي 
ـــــُف عـــــالِ عــــلــــى الــــخــــيــــل  ال يـــــقـــــوى   عــــلــــى الــــحــــيــــن 

ـــــــل مــــــتــــــاعــــــهــــــم  ـــــــي أَعـــــــــــــلـــــــــــــل أهـــــــــــلـــــــــــي عـــــــــــــن قـــــــل
ـــــف ــــــه مـــــحـــــض الــــــــَشــــــــول والــــــــحــــــــُي هـــــاتِ ــــــقــــــي  وأَس

وقال أيًضا:
داويـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدواء وزدتــــــــــــــــــــــه 

ـــــــعـــــــطـــــــي الــــــــمــــــــحــــــــُب الــــــمــــــوســــــع  بـــــــــــــذال كـــــــمـــــــا ُي
ســــــــــــــؤره  إال  الـــــــــــــــــَشـــــــــــــــــول  ضــــــــــــريــــــــــــب  فــــــــــلــــــــــه 

ُيـــــــخـــــــلـــــــع ال  مــــــــــلــــــــــبَــــــــــب  فــــــــــهــــــــــو  والــــــــــــــــجــــــــــــــــُل   
وقال أحد بني عامر:

أصــــبــــحــــت  الـــــخـــــيـــــل  أرى  مـــــــالـــــــي  عـــــــامـــــــر  بـــــنـــــي 
افــــــــضــــــــل الــــــــــخــــــــــيــــــــــل  وبـــــــــــــعـــــــــــــض  بــــــــــــطــــــــــــانــــــــــــاً   

ــــــــــاشــــــــــروا  أهــــــــيــــــــنــــــــوا لـــــــهـــــــا مـــــــــــــاُ تــــــــكــــــــرمــــــــون وب
اجــــــمــــــل لــــــلــــــخــــــيــــــل  والـــــــــــــصـــــــــــــون  صـــــــيـــــــانـَــــــتـــــــهـــــــا   

مـــــــتـــــــى تـــــــكـــــــرمـــــــوهـــــــا يــــــــكــــــــرم الــــــــــمــــــــــرء نـــــفـــــَســـــه 
 وكــــــــــــل امـــــــــــــــرئ مـــــــــن قــــــــومــــــــه حــــــيــــــث يَــــــــنــــــــِزل

مساجلة 
على تويتر

ـــــاِجـــــيـــــَك يـــــا لـَـــيــــلـِـــي فـــمـــا أَنـــــــــَت قـــــائـــــُل.. أُن
ــــحــــَســــُب َدمـــــعـــــاُت الــــُعــــيــــوِن الــــَهــــواِمــــُل.. أتُ

ـــي َصــــبــــِري فـــــــراُح ولــــــْم يــــُعــــْد.. ـــنِ لـــقـــد مـــلَّ
ـــــُل.. ـــــســـــاِئ وتــــــــــاَه عــــلــــى أَرِضـــــــــــي ِظــــــــــالٌل ُي

أحمد العتيبي

ــــَل ُســـــهـــــٍد واشــــــتِــــــيــــــاٍق ووحـــــــــــــَدٍة.. ــــي ــــــــا ل أَي
ـــــدُر آِفـــــــُل.. ـــــبَ مــــــَع وال ــــــذُروالــــــَدّ نـُـــجــــوُمــــَك تَ

ـــــًة.. ـــــيـــــبَ ثَــــــوانِــــــيــــــَك ســـــــاعـــــــاٌت تَــــــــُمــــــــُرّ َكـــــِئ
ـــُل.. وُعـــتـــُمـــَك ِفــــي األَحــــــــداِق والـــقـــلـــِب مـــاثِ

محمد السادة

ــســاَقــْت ُعــيــوُن الــّنــاِس َدمــِعــي َفــلــْم يــُعــْد.. تَ
ـــاِضـــُل.. ـــن ضــــا ِعــــنــــِدي دُمـــــــوٌع تُ ــــِرّ لـِــعـــيـــِن ال

ــــهــــا.. ــــوِم ــــُم ـــــفـــــَح ُس ــــنــــا األَيـــــــــــــاُم لَ ــــُم ــــاِس ــــَق تُ
ُيـــــــطـــــــاِوُل.. ــــيــــنــــاً  بَ األَرواُح  عــــــْت  ــــــَجــــــَرّ تَ

أحمد العتيبي

مـــُل والــَحــصــى.. ُد ُحــزنِــي الــبــحــُر والـــَرّ ُيـــــَرِدّ
ــــنــــَكــــأُ ُجــــرِحــــي َشـــــوِقـــــَي الــــُمــــتــــواِصــــُل.. ويَ

ــــهــــا.. ــــُيــــوِف لَــــَعــــلَّ أيــــــا لَــــيــــُل أَغـــــــــــِدْق بــــالــــُطّ
ـــــــــزاِن مـــا هــــَو حــــاِصــــُل.. تُــــِزيــــُح مــــَن األَح

محمد السادة

ــــهــــا.. ــــــُقّ ُعــــبــــابَ ــــــُش ــــلــــوى تَ حــــنــــانِــــيــــَك فــــالــــبَ
ــــُه الـــــَغـــــواِئـــــُل.. ـــــى قـــلـــِب مـــــحـــــُزوٍن َعــــلَــــْت إل

ـــــرى.. ــــَك مـــا تَ َزَت يـــا َقـــلـــبـِــي وصــــابَ ـــــَرّ ـــــَح ت
ـــــــــــــَك نـــــــاِحـــــــُل.. ــــــيــــــَد أنَّ ــــــــمــــــــالَك هـــــــــٌمّ بَ ويَ

أحمد العتيبي

ـــنـــى.. ــــوِف وبـــالـــُم ــــُي ـــفـــِســـي بــــالــــُطّ أَُعــــــلِّــــــُل نَ
يَـــمـــِطـــُل.. الـــّلـــيـــُل  وذا  إِصــــبــــاحــــاً  ــــــــــُب  وأَرُق

ـــنـــَجـــلِـــي.. ـــجـــِر يَ ـــَف ـــال ــــيــــِل بِ ـــــاَم الــــلَّ ــــّل َقـــــتَ ــــَع لَ
ـــــُل.. ـــِل أَمـــــَث ـــي ـــلَّ ـــال ــــبــــِح ب ولــــكــــَنّ َوجـــــــَه الــــُصّ

محمد السادة

بحور الشعربحور الشعر  قراءة في الشعر العربي
علم العروض

ذكر الزجاج أن ابن دريد أخبره عن أبي حاتم عن األخفش قال: 
سألت الخليل بعد أن عمل كتاب العروض: لَِم سميت الطويل طويالً؟ 
قال: ألنه طال بتمام أجزائه، قلت: فالبسيط؟ قال: ألنه انبسط عن 
مدى الطويل وجاء وسطه فعلن وآخره فعلن، قلت: فالمديد؟ قال: 
لتمدد سباعيه حول خماسيه، قلت: فالوافر؟ قال: لوفور أجزائه وتداً 
بوتٍد، قلت: فالكامل؟ قال: ألن فيه ثالثين حركة لم تجتمع في غيره 
الصوت،  بهزج  شبه  يضطرب؛  ألنه  قال:  فالهزج؟  قلت:  الشعر،  من 
قلت: فالرجز؟ قال: الضطرابه كاضطراب قوائم الناقة عند القيام، 
قلت: فالرمل؟ قال: ألنه شبه برمل الحصير لضم بعضه إلى بعض، 
قلت: فالسريع؟ قال: ألنه يسرع على اللسان، قلت: فالمنسرح؟ قال: 
السباعيات،  أخف  ألنه  قــال:  فالخفيف؟  قلت:  وسهولته،  النسراحه 
قلت: فالمقتضب؟ قال: ألنه اقتضب من السريع، قلت: فالمضارع؟ 
أي:  اجتث،  ألنه  قال:  فالمجتث؟  قلت:  المقتضب،  ضارع  ألنه  قال: 
قطع من طويل دائرته، قلت: فالمتقارب؟ قال: لتقارب أجزائه؛ ألنها 

خماسية كلها يشبه بعضها بعضاً.
المتدارك:  فيها  أن  على  باباً،   ١٢ األجناس  هذه  الجوهري  وجعل 
المتقارب،  فأولها  قــال:  مركبات،  وخمسة  مــفــردات،  منها  سبعة 
الرمل،  الــهــزج  بعد  ثــم  منهما،  مركب  بينهما  والطويل  الــهــزج،  ثــم 
بعد  ثم  بينهما،  والخفيف  الرجز،  الرمل  بعد  ثم  بينهما،  والمضارع 
الرجز المتدارك، والبسيط بينهما، ثم بعد المتدارك المديد، مركب 
منه ومن الرمل، قال: ثم الوافر والكامل، لم يتركب بينهما بحر لما 

فيهما من الفاصلة.
وزعم أن الخليل إنما أراد بكثرة األلقاب الشرح والتقريب، قال: 
الرجز،  من  والمقتضب  والمنسرح  البسيط،  من  هو  فالسريع  وإال 
والــمــجــتــث مــن الــخــفــيــف؛ ألن كــل بــيــت مــركــب مــن مستفعلن فهو 
عنده من الرجز طال أو قصر، وكل بيت ركب من مستفعلن فاعلن 
المفردات  سائر  القياس  هذا  وعلى  قصر،  أو  طال  البسيط  من  فهو 
والمركبات عنده.والمتدارك الذي ذكره الجوهري مقلوب من دائرة 
فعلن،  فيصير  ويخبن  فاعلن  يخلفه  فعولن  أن  وذلــك  المتقارب، 

وشعر عمرو الجني منه، وهو الذي يسميه الناس اليوم الخبب.
فيه  يــراعــى  وأنــه  األجـــزاء،  تقطيع  فــي  اخــتــالف  العلماء  بين  ليس 
اللفظ دون الخط؛ فيقابل الساكن بالساكن، والمتحرك بالمتحرك، 
لم  إذا  التعريف  والم  الوصل  ألف  وتسقط  التضعيف،  حرف  ويظهر 
الوصل  ويعد  التنوين،  من  بدالً  النون  وتثبت  الكالم،  درج  في  تظهر 
والخروج حرفين، وهذا هو األصل المحقق؛ ألن األوزان إنما وقعت 
على الكالم، والكالم ال محالة قبل الخط؛ ألن األلف صورة هوائية ال 
واحداً، وألن التنوين شكل  مستقر لها، وألن المضاعف يجعل حرفاً 
خفي، وليس في جميع األوزان ساكنان في حشو بيت إال في عروض 

المتقارب؛ فإن الجوهري أنشد، وأنشده المبرد قبله :
ورمنا القصاص وكان التقاص ... فرضاً وحتماً على المسلمين

وجميع أجزاء الشعر تتألف من ثالثة أشياء: سبب، ووتد، وفاصلة؛ 
فالسبب نوعان: خفيف، وهو متحّرك بعده ساكن، نحو: ما، وهل، 
وبل، ومن، وثقيل، وهو متحركان، نحو: لم، وبم، إذا سألت، وقد 
أنكره بعض المحدثين: والوتد أيضاً نوعان: مجموع، وهو متحركان 
بعدهما ســاكــن، نــحــو: رمـــى، وســعــى، ومــفــروق، وهــو ســاكــن بين 
متحركين، نحو: قال، وباع. والفاصلة فاصلتان: صغرى، وهي ثالث 
متحركات بعدها ساكن، نحو: بلغت، وما أشبه ذلك، وكبرى، وهي 
ذلك،  أشبه  وما  وبلغنا،  بلغني،  نحو:  ساكن،  بعدها  متحركات  أربع 
البتة  تأتي  وال  فعلتن،  وهــو:  بعينه،  الشعر  من  جزء  في  تأتي  وهي 
آخر  في  متحركين  حرفين  فتكون  جزءين  بين  الناس  من  بإجماع 
خمس  الشعر  في  يجتمع  وال  يليه،  آخر  جزء  أول  في  ومثلهما  جزء 

متحركات البتة .
يستحسن  كالذي  وأحسن،  التمام  من  أخف  هو  ما  الزحاف  ومن 
مفاعيلن  ذلك  مثال  القامة،  واعتدال  البدن  التفاف  من  الجارية  في 

في عروض الطويل التام تصير مفاعلن في جميع أبياته، وهذا هو 
في  وفاعلن  مقبوض.  فهو  الساكن  خامسه  ذهــب  ما  وكــل  القبض، 
عروض البسيط التام وضربه يصير فعلن، وذلك هو الخبن، وكل ما 
ذهب ثانيه الساكن فهو مخبون. ومفاعلتن في عروض الوافر التام 
وضربه حذفوا منه التاء والنون وأسكنوا الالم فصار مفاعل، فخلفه 
ويخف  غيره.  مقطوف  الشعر  في  وليس  القطف،  هو  وهذا  فعولن، 
مفاعلن  الخفيف  في  مستفعلن  مكان  يجعل  أن  أبــداً  المطبوع  على 

يظهر له أحسن.
اليسير  كالقبل  كــثــيــره،  دون  قليله  يستحسن  مــا  الــزحــاف  ومــن 
والفلج واللثغ مثال ذلك قول خالد بن زهير الهذلي لخاله أبي ذؤيب:

لعلك إما أم عمرو تبدلت ... سواك خليالً شاتمي تستحيرها
فنقص ساكناً بعد كاف سواك؛ وهو نون فعولن، وهذا هو القبض، 
ومن رواه « خليالً سواك « قبض الياء من مفاعيلن، وهو أشد قليالً. 

ومنه يحتمل على كره، كالفدع والوكع والكزم في بعض الحسان.
فهذا أجمع العلماء بالشعر أنه ما عمل في معناه مثله، إال أنه على 

ما تراه من الزحاف المستكره، حكى ذلك أبو عبيدة.



66

رباعيات الخيامقلم ملون

ــاء ــرض ــــَن ِمـــنـــَك ال ــــاٍص أي عـــبـــدَك ع

الـــضـــيـــاء فــــأيــــَن  داٍج  وقــــلــــبــــُه 

ـــصـــورًة مـــق ــــُة  الــــجــــّن كــــانــــت  إن 

ــعــطــاء ـــَن ال ـــأي ــمــطــيــعــيــن ف عـــلـَــى ال

ڈڈڈ

العقول هـــذى  والــفــضــل  الــِحــجــا  أهـــل 

الجليل ــاء  ــض ــق ال ــم  ــَه ف ـــوا  حـــاول ـــد  قَ

ـــم ـــه ـــام ـــض أوه ـــع فـــحـــّدثـــونـــا ب

ــل ـــــوٍم طــوي ـــُل ن ـــي ـــواهـــم ل ـــم احـــت ث

الثالثاء ٢٥ رجب  ١٤٣٤ هـ - ٤ يونيو ٢٠١٣ م

ـــــار أنــفــســهــم ـــــه ـــن الـــمـــحـــلـــيـــيـــن إظ ـــي ـــي ـــق ـــمـــوســـي ــــى ال ــــل ـــة وع ـــي ـــم ـــال ـــــاً ع ـــــرق ـــن جـــــروبـــــلـــــر: نــــخــــتــــار ف ـــي ـــي أًت ً

الموسيقى الغربية تجذب الجمهور مع غياب الفن الشرقيالموسيقى الغربية تجذب الجمهور مع غياب الفن الشرقي
كتب – كريم إمام

يموج المجتمع القطري بالعديد من الفرق 
المقيمين  األجانب  والموسيقيين  الموسيقية 
الذين يقدمون لجمهور متنوع أنواعاً مختلفة 
هــوب،  الهيب  مثل  الغربية  الموسيقى  مــن 
والراب، والموسيقى اإللكترونية، وموسيقى 
ـــواعـــهـــا وخـــلـــفـــيـــاتـــهـــا الــمــخــتــلــفــة  ـــأن الــــجــــاز ب
والمتعددة، وينتجون مئات األغاني التي تبث 
حفالت  خالل  من  أو  إلكترونية  مواقع  على 
قاعات  داخــل  استحياء  على  تقام  موسيقية 
الفنادق الفخمة، والتي تجد لها صدى كبيراً 
عــنــد الــمــقــيــمــيــن األجـــانـــب وجــمــهــورهــا من 
الشباب، إال أنه مــازال هناك حالة من عدم 
الّتقبل لمثل هذه الموسيقى المختلفة عن ما 
هو سائد من أغان شرقية خليجية كانت أو 
من  المختلفة  األنــواع  هذه  تظل  كما  عربية، 
إلى  تــخــرج  فــال  الــفــنــادق  حبيسة  الموسيقى 

م إلى الجمهور العادي. الشارع وال تُقَدّ
خـــالل هـــذا الــتــحــقــيــق اقـــتـــرب «الــبــيــرق» 
مـــــن عــــــدد مـــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن عـــــن نــــــوادي 
الــمــوســيــقــى بــالــفــنــادق الــشــهــيــرة بــالــدوحــة، 
والــمــوســيــقــيــيــن األجـــانـــب الــمــقــيــمــيــن الــذيــن 
عن  المختلفة  الخاصة  موسيقاهم  يقدمون 

ما  خــالل  مــن  ليعكسوا  الــســائــد، 
يقدمون أنواعاً وأشكاًال مختلفة 
مـــن الــمــوســيــقــى يــرســمــون بها 
الــطــابــع الــعــصــري لــجــيــل جــديــد 
من الشباب، يستقي من ثقافته 
الــمــحــلــيــة ويــــمــــزج الــمــوســيــقــى 
القيم  مــع  بــه  الــخــاصــة  المحلية 
لموسيقى  المختلفة  والــقــوالــب 
المنطقة،  من  بالضرورة  ليس 
واحــدة  لغة  النهاية  فــي  أنها  إال 
الموسيقية  األذن  ذوو  يستقبلها 
ــتــفــاعــلــون  بـــكـــافـــة األشــــكــــال وي
وذلك  الخاصة،  بطرقهم  معها 
للتعرف على أهم العقبات التي 

تواجههم والتي تحول دون تقديم مواهبهم 
قاعات  عن  بعيداً  أكبر  لجمهور  الموسيقية 
الــفــنــادق، واألســـبـــاب الــتــي تــحــول دون نشر 
داخل  األفــراد  من  أكبر  ألعــداد  الثقافة  هذه 

المجتمع.
وقـــــد أكـــــد عـــــدد مــــن الــمــوســيــقــيــيــن أن 
وببطء  فشيئاً  شيئاً  يتقبل  القطري  المجتمع 
األمــور  وأن  الموسيقى،  من  األخــرى  األنــواع 
بـــــدأت تــتــطــور عــمــا كــــان الـــوضـــع عــلــيــه في 
في  أخــرى  دوالً  هناك  أن  خاصة  الماضي، 
المنطقة تستضيف الفعاليات الموسيقية التي 
من الموسيقى من حول  تقدم خاللها أنواعاً 
العالم، إال أنهم أكدوا أن مثل هذه الموسيقى 

مازالت حبيسة قاعات الفنادق الفخمة.
وطــالــبــوا بـــضـــرورة تــوفــيــر الــدعــم الـــالزم 
لــلــمــوســيــقــيــيــن الــمــحــلــيــيــن الــشــبــاب إلخــــراج 
الموسيقى،  خــالل  مــن  اإلبــداعــيــة  طاقاتهم 
مشددين على أن الدعم من أهم المعوقات 
التي تواجه الموسيقيين الذين يقدمون ألواناً 

مختلفة من الموسيقى.
في البداية يقول تيين جروبلر مدير نادي 
الجاز بفندق أوريكس روتانا وهو من جنوب 
أفــريــقــيــا وســبــق أن عــمــل فــي نــفــس المجال 
لــمــدة ٧ ســنــوات فــي دبـــي أن الــفــنــدق يقوم 
أنحاء  كافة  مــن  الموسيقية  الــفــرق  باختيار 

العالم من خالل وسطاء يرسلون لهم بعض 
لفرق  والــصــورة  بالصوت  المسجلة  األمثلة 
تــقــدم موسيقى الــجــاز ســـواء فــي أوروبــــا أو 
أن  إلى  مشيراً  إفريقيا،  أو  الشمالية  أمريكا 
فرقة  هي  اآلن  عروضها  تقدم  التي  الفرقة 
«كريشندو» من أرمينيا التي تقدم موسيقى 

الجاز بوب.
وأوضــــح أن أهـــم شـــروط الــمــوافــقــة على 
أن  ضــــرورة  فــي  تتمثل  الموسيقية  الــفــرق 
أننا  حــيــث  قــويــة،  موسيقية  خلفية  يملكوا 
الموسيقي  الـــذكـــاء  عـــن  نــبــحــث 
قــدرات  تمتلك  التي  الفرق  في 
ــــــهــــــا  والــــمــــتــــمــــكــــنــــة مــــــن أدوات
عامل  إلــى  إضــافــة  الموسيقية، 
مهم وهو تفاعلهم مع الحضور 
مـــن الـــزبـــائـــن، ويــتــم االخــتــيــار 
مــــن خـــاللـــي ومــــديــــر األغـــذيـــة 
إضافة  بالفندق  والــمــشــروبــات 

إلى المدير العام.
وأضــــــاف قـــائـــًال: نــفــضــل أن 
 ٦ أو   ٥ مــــن  ـــفـــرقـــة  ال تـــتـــكـــون 
مغن  بينهم  من  يكون  عازفين 
فرقة  كــل  أن  حــيــث  اثـــنـــان،  أو 

تقدم الموسيقى الخاصة بها.
الفرقة  سبقت  الــتــي  الــفــرقــة  أن  وأوضـــح 
الحالية كانت من جنوب أفريقيا وقبلها كان 

النادي يقدم فقرات فرقة من كندا.

الــنــادي  يشهد  أن  إمكانية  بخصوص  أمــا 
أيــدي  على  الشرقي  الــجــاز  موسيقى  تقديم 
الفندق  أن  أكــد  محليين  أو  عــرب  عــازفــيــن 
لديه الرغبة في ذلك بكل تأكيد، إال أنه حتى 

اآلن لم يتم تقديم أي موسيقي 
السبب  وأرجــع  محلي،  أو  عربي 
هـــؤالء  مــثــل  أن  إلـــى  ذلـــك  وراء 
الموسيقيين ال يقدمون أنفسهم 
أن  عليهم  أن  حــيــث  لــلــفــنــادق، 
يكونوا تحت األضواء وأن يسمعوا 
مــوســيــقــاهــم لــلــمــســؤولــيــن حتى 

يتم االستعانة بهم.
الدرامز  عازف  ناريك  ويقول 
في فرقة «كرشندو» األرمينية 
من  موسيقيين   ٦ تــضــم  والــتــي 
الــعــاصــمــة األرمـــيـــنـــيـــة يــريــفــان 
والجاز  الجاز  موسيقى  يقدمون 
«الموسيقى  والفيوجن  و  روك 

الــهــجــيــنــة» والــــبــــوب وبـــعـــض الــمــقــطــوعــات 
الموسيقية المشهورة أنهم يقدمون موسيقى 
الجاز في نادي الجاز بفندق أوريكس روتانا 

تعني  أن «كرشندو»  موضحاً  شهرين،  منذ 
تضم  الــفــرقــة  وأن  الموسيقى،  تعلو  عندما 
عازفي جيتار وبيز جيتار وساكسفون وبيانو 

ومغنية رئيسية.
وقال إنهم قدموا إلى الدوحة 
مــــن خـــــالل عـــقـــد مــــع الــفــنــدق 
الـــوســـطـــاء  أحـــــد  قـــــام  أن  بـــعـــد 
مشيراً  لــهــم،  أعــمــالــنــا  بتقديم 
موسيقى  يــقــدمــون  أنــهــم  إلـــى 
ـــوبـــهـــم الــــخــــاص  الـــــجـــــاز بـــأســـل
حــيــث يـــعـــصـــرون كـــافـــة أنــــواع 
مــوســيــقــى الـــجـــاز ويــمــزجــونــهــا 
ـــبـــوب مـــن خــالل  بــمــوســيــقــى ال
مؤكداً  المحترفين،  العازفين 
ـــقـــدمـــوا مــوســيــقــى  أنـــهـــم لــــم ي
عــربــيــة مــن قــبــل وإنــمــا قــدمــوا 
بين  يمزج  الذي  الشرقي  الجاز 
مــوســيــقــى الــــشــــرق والــــغــــرب، 
المصرية  الموسيقى  بعض  يــقــدمــون  حيث 
الجاز  موسيقى  على  المؤسسة  الخلفية  ذات 
جيداً  يسمعونها  أن  بعد  الخاصة  بطريقتهم 

ويــهــضــمــونــهــا – حــســب تــعــبــيــره – كــمــا أنهم 
يقدمون مقطوعات موسيقية من تأليفهم، 
وقال إنه لم يقابل أي موسيقي قطري خالل 
عــلــى رغبته  الــشــهــريــن الــمــاضــيــيــن، مـــؤكـــداً 

موسيقيين  عــلــى  الــتــعــرف  فــي 
مـــحـــلـــيـــيـــن، خــــاصــــة أنــــــه لــيــس 
تقام  موسيقية  حــفــالت  هــنــاك 
فــي الــشــارع كما هــو الــحــال في 
فرقته  أن  إلــى  مشيراً  أرمينيا، 
في  موسيقية  حــفــالت  قــدمــت 
كندا وأمريكا وأوروبا وروسيا، 
كــمــا أقـــامـــوا حـــفـــالت فـــي دبــي 

وأبوظبي وإيران.
بـــــداخـــــل إحـــــــــدى الــــقــــاعــــات 
للزعيم  صورة  وتحت  الفندقية 
الموسيقي  ألتقينا  جيفارا  تشي 
الــكــوبــي ألــيــخــانــدرو فـــاجـــاردو 
مــديــر فــرقــة «الــمــمــر الــكــوبــي» 

التي تقدم موسيقى التينية في فندق الريتز 
فرقته  إن  قال  والذي  أشهر   ٩ منذ  كارلتون 
تتكون من ٣ أعضاء فهو يعزف على الجيتار 

وينسق الموسيقى الخلفية، و»باربرا» تقدم 
اإليقاعات الالتينية بعدد من اآلالت اإليقاعية 
التي  إلى «جيسل»  إضافة  وتغني،  المختلفة 
ونقدم  أيضاً،  وتغني  الفلوت  آلة  على  تعزف 
الالتينية  الموسيقى  مــن  متنوعة  مجموعة 
من كافة الدول الالتينية، كما نقدم موسيقى 
ما  وهــو  عربية  وموسيقى  عصرية  غربية 

يرجع إلى ما يطلبه الحضور.
مــشــروعــاً  يــقــدم  أن  يتمنى  أنـــه  وأوضــــح 
يمزج ما بين الموسيقى الالتينية والموسيقى 
أو  عــرب  موسيقيين  مــع  العربية  الشرقية 
قطريين، إال أن هذا لم يحدث بعد بالرغم 
يأتون  الــذيــن  الموسيقيين  بعض  هــنــاك  أن 
واصــفــاً  نقدمها،  الــتــي  للموسيقى  ليستمعوا 
الــجــمــهــور الــقــطــري بــأنــه عــلــى مــســتــوى عــال 

ويحترم نوعية الموسيقى التي نقدمها.
أمـــــا بـــخـــصـــوص إمـــكـــانـــيـــة الـــــدخـــــول فــي 
مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة مـــع مــوســيــقــيــيــن عــرب 
صعب الحدوث  أوضــح أن ذلك مــازال أمــراً 
الموسيقى  أن  إلــى  مشيراً  أوًال،  اللغة  بسبب 
معها  نتأقلم  أن  الممكن  ومــن  عالمية  لغة 
ومع الهارموني الخاصة بها، إال أن المطلوب 
هو أن ننفتح على موسيقى الشعوب األخرى 

ونستمع إلى بعضنا البعض.
تود  أنها  باربرا  تضيف  وهنا 
خاصة  مماثل  بــشــيء  تــقــوم  أن 
أنــهــا تــســتــخــدم طــبــلــة الــدربــوكــا 
اإليقاعات  عــن  الكثير  وتــعــرف 
كثير  في  تتشابه  التي  الشرقية 
مــــن األحــــيــــان مــــع اإليـــقـــاعـــات 
تعلمتها  مهارة  وهي  الالتينية، 
ــــــــواجــــــــدي هـــنـــا  مـــــــن خـــــــــالل ت
ــــدوحــــة، وقــــد جــــاء اســم  فـــي ال
الدربوكة من األصوات الصادرة 
كبير  حد  إلى  تشبه  والتي  منها 
الدربكة، وتعتبر هذه اآللة من 
ذات  الــمــوســيــقــيــة  اآلالت  بــيــن 
النشأة القديمة جداً، ولها مكانة 
والــفــارســيــة  الــعــربــيــة  الموسيقى  فــي  كــبــيــرة 
والـــتـــركـــيـــة ومـــــن هـــــذه الـــمـــنـــاطـــق انــتــقــلــت 
في  واســـع  نــطــاق  على  واستعملت  الــدربــوكــة 

أوروبا وآسيا، وأمريكا الجنوبية.
أمــــا يــاســيــن الـــعـــّيـــاري أســـتـــاذ الــمــوســيــقــى 
فريق  وعــضــو  للموسيقى  قــطــر  بــأكــاديــمــيــة 
الناي  آلــة  على  يعزف  والــذي  بييت»  «أوف 
يقدمون  األجانب  الموسيقيين  من  عدد  مع 
وموسيقى  الشرقية  الموسيقى  من  مزيجاً 
مؤسسة  هناك  ليس  إنه  فيقول  والبلو  الجاز 
والعمل  إليها  اللجوء  يمكن  إنــتــاج  شــركــة  أو 
معها، وإنما نحن كموسيقيين وعازفين في 
فريق  فــي  أو  الفلهارموني  قطر  أوركــســتــرا 
ونتكلف  وحدنا  نعمل  قطر  في  جــاز  دوحــة 
ألبوم  إنتاج  يجعل  ما  وهــو  التكاليف،  جميع 

أمراً صعباً.
بإقامة  المغامرة  هو  المطلوب  إن  ويقول 
حفالت موسيقية حية، مشيراً إلى أن فريق 
«أوف بييت» هو مشروع يضم ١٢ عضواً من 
بعنوان  ألبوماً  أنتج  والموسيقيين  العازفين 
في  حــدث  مــا  يتناول  أو «تــحــدث»   Speak
الربيع  ثـــورات  شهدت  التي  العربية  البلدان 
الــعــربــي، وهـــو دعــــوة لــلــتــحــرك وأخــــذ فعل 

إيجابي، وقد انتجناه بجهود وأموال ذاتية.

روالنادي يقدم فقرات فرقة من كندا. س وري ق ب ز ج ي ي ز جيج ه و م ي ن ب هم ري رب جي ى ز ي هو ء ٣ من ون

النا ش أ ة كان إ خ ا نأ شن ك أ اً ش أننذ ا ك ا ن
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يرويها : عبداهللا أحمد
حكاية المسرح

obadbukamal@yahoo.comفي قطر

تــحــدثــت فـــي الــحــلــقــة الــســابــقــة عـــن عـــروض 
المسرحيتين (عانس) و (سبع السبمبع) األربعة مع 
حضر.  الذي  الجمهور  وعدد  العرض  ليالي  عدد 
الصراحة لقد كّنا سعداء بالنتيجة التي وصلنا لها 
وأن تعبنا لم يذهب خسارة بل زادنا ثقة كبيرة 
في أنفسنا في أن ندخل التجربة الثانية. األستاذ 
عــبــدالــلــطــيــف ســمــهــون قـــال لــنــا إنـــه حــصــل على 
راجــي)  (صـــادق  اسمه  عربي  لكاتب  عربي  نــص 
واسم المسرحية (خارج من الجحيم) وهو نص 

كوميدي ظريف وإن النص حالًيا في الطباعة.
بّد  ال  وانــه   ،١٩٧٢ سنة  أواخـــر  فــي  اآلن  نحن 
ا مع بداية سنة ١٩٧٣،  لنا أن نقّدم عمالً مسرحًيّ
يكون  أن  ــا  قــّررن اإلدارة  لمجلس  اجــتــمــاع  وفـــي 
في  وبالتحديد  فبراير  شهر  في  القادم  عرضنا 
لدولة  الوطني  العيد  مــع  متوافقاً   ١٩٧٣  /٢  /٢٢

قطر الثاني.
مسرحيتنا  لــعــرض  الــتــاريــخ  هـــذا  إقــــرار  وتـــّم 
صادفتنا  ولكن  الجديد  الموسم  بداية  مع  الثالثة 
أين  وهــي  الحسبان  في  تكن  لم  جديدة  مشكلة 
ســنــعــرض مــســرحــيــتــنــا الـــجـــديـــدة فــمــســرح دار 
المعلمين سيكون مشغوالً طوال الفترة من شهر 
 ،١٩٧٣ عام  من  فبراير  شهر  نهاية  وحتى  يناير 
 ٢٢ بمناسبة  احتفالّية  عــروًضــا  هناك  أن  بسبب 
الجديد  سنعرض عملنا المسرحي  فبراير، وأين 
تُوجد  وال  مناسب  مكان  قطر  في  هناك  وليس 
ولم  وهــنــاك  هنا  وبحثنا  أخـــرى؟  مسرح  خشبة 
نصل إلى نتيجة، قال لنا األستاذ محمد عبداهللا 

األنصاري إنه وجد مكانًا في منطقة نجمة ولكنه 
مسرًحا  ليكون  اإلصــالحــات  مــن  للكثير  محتاج 
وجاء الفرج من عبداللطيف سمهون إذ قال لنا إن 
هناك خشبة موجودة في مبنى منظمة التحرير 
محتاجة  ولــكــنــهــا  الــخــلــيــج  بـــشـــارع  الفلسطينية 
في  موجودة  كذلك  وهي  وصــوت  إضــاءة  لشبكة 
في  مناسب  مكان  أنها  وأعتقد  مفتوحة  ساحة 
ُقمنا  المكان،  هذا  عن  بديل  وال  الحاضر  الوقت 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  مبنى  إلــى  بزيارة 
المسرح  خشبة  أن  والحقيقة  الخليج  شــارع  فــي 
تُعتبر مناسبة مع بعض اإلصالحات وزيادة عدد 
لمبات اإلضاءة واقترح محمود زيارة بأن نستعير 
أن  وقّررنا  مكان،  أّي  من  اإلضاءة  لمبات  بعض 
نعمل على تكملة النواقص المطلوبة لكن ال بّد لنا 
أن نُقّدم مسرحيتنا الجديدة تحت أّي ظرف. يا 
جماعة يا من تقرأون هذه المذكرات نحن تعبنا 
كثيًرا وعانينا كثيًرا حتى نُرّسخ مسرحنا القطري 
وأن  الثقافّية  الساحة  على  وجــود  له  يكون  وأن 
المسرحّية  الثقافة  مجال  في  بالدنا  اســم  نرفع 
لنكون أسوة مع بعض بلدان الخليج التي سبقتنا 
وأصبح لديها مسرحها المعروف فنحن لسنا أقل 
منهم وال بّد لنا أن نتحّدى الصعاب ليكون لدينا 
مــســرح قــطــري. بــهــذه الـــروح كــّنــا نعمل، وبــروح 
كانت  التي  الحلول  نضع  كّنا  بيننا  التي  الصداقة 
والى  تحياتي  الوقت،  ذلك  في  إمكانّياتنا  تناسب 

حلقة قادمة.

الثالثاء ٢٥ رجب  ١٤٣٤ هـ - ٤ يونيو ٢٠١٣ م

أحمد عفيف لـ «البيرق»:أحمد عفيف لـ «البيرق»:

لــمــهــرجــان  تقييمك  مـــا  الـــبـــدايـــة..  فـــي  ڈ 
المسرح المحلي في دورته األخيرة؟

أريــد  ال  فــأنــا  الفنانين،  كباقي  تقييمي   --
الحمد  آرائــــي،  فــي  مــتــفــردا  شخصا  أكـــون  أن 
ـــدورة جـــاءت أفــضــل مــن الـــدورات  هللا هــذه ال
التي  العروض  من  الهائل  للكم  نظرا  السابقة، 
قدمت والفنانين الذين ظهروا فيها، كما أننا 
كمسرحيين وكجمهور محب للمسرح تعرفنا 
الدراما،  مسرح  وهــو  آخــر  مسرح  على  خالله 
كــوجــهــة أخــــرى بــعــد مــســرح قــطــر الــوطــنــي، 
به  موقعه  أن  كما  وشــكــل،  مــكــان  بها  وجــهــة 

روعة حيث إنه وسط كتارا.
جميلة  ورؤيـــة  تحسن  هــنــاك  هللا  فالحمد 
يكبر  زال  ال  والولد  للمهرجان،  جميل  وشكل 

وتتحسن أخالقه ويتعلم األشياء.
لمسرح  الــتــجــارب  مــن  كبير  عـــدد  لــك  ڈ 
األطـــفـــال آخــرهــا مــشــاركــتــك فــي مسرحية 

طائر القمري. حدثنا عنها؟
-- أعــمــال األطــفــال تــأخــذ لها ســنــوات بين 
تقديم عمل وآخر، وهو أمر غير جيد بالنسبة 
هي  بــاألســاس  كــانــت  الــفــكــرة  أن  إال  للممثل، 
بشكل  مكتوب  فالعمل  بالطفل،  اختلط  أن 
جميل والمخرج علي سيف كان إخراجه سلًسا 
وبسيًطا، وقد استمتعت بالتجربة بالرغم من 
وأخــرى،  فترة  بين  يتوقف  كــان  الــعــرض  أن 
كان  العمل  ولكن  أخــرى،  أماكن  في  ليعرض 
جميًال وفكرته جميلة. وأتمنى أن تزيد وتكثر 
أعــمــال األطــفــال خــصــوًصــا فــي هـــذا التوقيت 
للمواطن  ممتعة  ومشاهدة  وحياة  جو  لتوجد 

والمقيم خاصة في بداية المرحلة الصيفية.
ڈ لـــمـــاذا انـــصـــرف الــفــنــانــون عـــن مــســرح 

الطفل؟ ولماذا تجاهله المسؤولون؟
الـــفـــنـــانـــيـــن  أن  نـــــظـــــري  وجـــــهـــــة  مـــــن   --

ألن  الطفل  مسرح  عن  انصرفوا  والمسؤولين 
الطفل تركهم وذهــب، فهو قد كبر وال يريد 
فيما يقدم له على المسرح بهرجة وموسيقى 
ورقًصا كما كان في الماضي، وإنما يحتاج إلى 
عقله  اليوم  فالطفل  للمشاهدة،  وإقناع  فكر 
أصبح أكبر من عقل الطفل في زماننا، وعلى 
ال  اآلن  المسرح  على  النار  شعلة  المثال  سبيل 
تسترعي انتباهه أو تجذبه، فهم ال يستطيعون 

أن يصلوا له.
ڈ وما الحل إذا؟

-- الحل أن تقدم عمًال يضاهي عقله الذي 
وألفكاره،  لمقامه  تصل  وأن  بسرعة،  يتطور 
قوي  بشكل  متأثر  الراهن  الوقت  في  فالطفل 
كل  في  حولنا  من  أصبحت  التي  بالتكنولوجيا 
شــيء وكــل مــكــان، إضــافــة إلــى أنــنــا كنا نقول 
واآلن  مكلفة،  األطفال  أعمال  إن  مضى  فيما 
أصــبــحــت أكــثــر تــكــلــفــة، ولــيــس فــي قـــدرة أي 
ممثل أن يقف أمام الطفل - مع احترامي لكل 
عليه  وأصبح  ويُمثل،   - الساحة  على  الممثلين 
من  أمامه  الــذي  الممثل  بهذا  الطفل  يقنع  أن 

خالل أدائه.
ڈ كيف ترى الحركة المسرحية في قطر 

اآلن؟ وما هي أهم سلبياتها؟
-- أهــــم ســلــبــيــاتــهــا عــــدم وجـــــود مــؤلــفــيــن 
ومسارح وصاالت ومقرات إلقامة البروفات، 
نــحــن كــنــا خـــالل الــــدورة األخــيــرة لمهرجان 
أي  عرًضا،   ١٣ أو   ١١ حوالي  المحلي  المسرح 
أكثر  كــان  التأليف  ولكن  قطريًا  مخرًجا   ١٣
من  المقدمة  العروض  من   ٪٩٠ أو   ٪٨٠ من 
وممثلين  مخرجين  لــديــنــا  خــارجــي،  تــألــيــف 
وطــــاقــــات، ولـــكـــن لــيــس لــديــنــا مــؤلــفــيــن وال 
مـــقـــرات، وقـــد كـــان الــشــبــاب يــتــنــاوبــون على 

المسرح أثناء البروفات وكأنهم حرس.

اآلن كل شيء محسوب باألموال، في السابق 
أو   ٢٠٠ بـــ  مسرحية  إقــامــة  الممكن  مــن  كــان 
٣٠٠ ألــف ريــال، أمــا اآلن فــإن مبلغ ٩٠٠ ألف 
األعمال  هذه  مكافآت  فجدية  يكفي،  ال  ريال 
والــدعــم المقدم لها مــا زالـــت فــي حــاجــة إلى 

إعادة نظر.
أن  يــؤكــدون  الــدعــم  هــذا  مقدمي  لكن  ڈ 
مــا يــقــدم هــو أضــعــاف مــا يــقــدم فــي الـــدول 

المجاورة؟
-- الدنيا كلها تغيرت حولنا ونحن ال نقارن 
الـــدعـــم بــمــا يــدفــع فـــي اإلمــــــارات أوالــكــويــت، 
فــالــمــهــرجــانــات هــنــاك تــتــواصــل طـــوال الــعــام، 
واألعمال تنتقل بين الواليات الموجودة داخل 
الحالة  عــن  نتحدث  وعندما  مثال،  اإلمــــارات 
المؤلف؟  وأجــر  الممثل  أجــر  هو  فما  المحلية 
والبد  مــادي،  دعــم  إلــى  تحتاج  فاالستمرارية 
ثقافة  تبني  لكي  مــتــوفــرة  السيولة  تــكــون  أن 
االستمرارية  خــالل  من  تأتي  التي  مسرحية، 

سواء كان عمًال جماهيريًا أو ثقافًيا.
ڈ كيف يمكن إعادة الجمهور للمسرح؟

وإلــى  تجذبه،  ألعــمــال  يحتاج  الجمهور   --
هذا  استقطاب  كيفية  فــي  يفكرون  مؤلفين 
فعندما  استمرارية  يحتاج  فاألمر  الجمهور، 
اآلخر،  الطرف  من  قبول  وهناك  عمًال  أقدم 
البد أن أكون مهيأً ومستعًدا لتقديم عمل آخر 
بعد ٥ أو ٦ شهور، وهي بالطبع عملية متعبة 
ابتسامة  سبيل  فــي  لكن  والــمــخــرج،  للممثل 
لهذا  يــرضــخ  أن  يمكن  ممثل  أكــبــر  الجمهور 

األمر.
ڈ ما أسباب تراجع الدراما القطرية؟

تلفزيون  هــو  الــدرامــا  تــراجــع  فــي  السبب   --
خالل  من  تقدم  أن  يجب  الــدرامــا  ألن  قطر، 
خالل  مــن  يدعمها  أن  البــد  الـــذي  التلفزيون 
شــرائــهــا وتــســويــقــهــا وزيــــــادة أعـــــداد األعــمــال 
الــــدرامــــيــــة، وهـــــي أمــــــور كــلــهــا تـــســـاعـــد عــلــى 
أو  سنتان  لــه  صــار  التلفزيون  االســتــمــراريــة، 

ثــالث ســنــوات بــال أي إنــتــاج، األعــمــال السابقة 
سنويا  عملين  أو  عمل  على  التلفزيون  يعمل 

ليس هناك قوة إنتاجية ليس هناك دافع.
كما تأملنا خيًرا من قناة الريان، لكن يبدو 
الممثلين  وال  القطرية  الــدرامــا  تــريــد  ال  أنــهــا 
على  الــمــعــروضــة  األعــمــال  فــأكــثــر  القطريين 
نشاهد  ولــم  وقديمة،  عربية  أعمال  شاشتها 
أعماًال قطرية أو سمعنا أن قناة الريان منتج 
منفذ ألعمال محلية درامية، وال نعرف متى 
أن  أتوقع  المشاريع،  هــذه  مثل  في  سيبدأون 
إذا  ــا  وقــويً وســريــًعــا  جميًال  سيكون  نهوضهم 

رغبوا في أن يعملوا.
ڈ ماذا عن السينما القطرية، ومكانها على 

الخارطة الفنية؟
-- ليس هناك سينما قطرية، الموجود اآلن 
أفالم سينمائية قصيرة، طبعا القائمين عليها 
يشكرون على مجهودهم كمسؤولين وفنانين 
ومــخــرجــيــن ومــمــثــلــيــن، وشـــركـــات األفــــالم 
القصيرة،  األفالم  هذه  تدعم  التي  السينمائية 
ولـــكـــن لــيــس هـــنـــاك أفـــــالم روائــــيــــة طــويــلــة، 
 ١٠ تتعدى  ال  تعرض  التي  القصيرة  واألفــالم 
دقائق أو ربع أو ثلث ساعة، وال يمكن لك أن 
أعرف  ال  وأنــا  الــوقــت،  هــذا  في  حدوتة  تقدم 
خصبة  األرض  أن  من  بالرغم  السبب  هو  ما 
ومهيأة لألعمال السينمائية من خالل األفالم 

القصيرة لتقديم فيلم طويل.
المطلوب أو الحل يتمثل في توجيه السؤال 
أفالًما  قدمت  التي  لألفالم  الدوحة  لمؤسسة 
جوائز  وحــصــدت  مجهود  فيها  بــذل  قصيرة 
في  الــدخــول  يتم  ال  فلماذا  وخليجية،  عربية 
مشاريع طويلة؟ ما الذي ينقصنا لتقديم فيلم 

سينمائي قطري طويل؟
ڈ أال يشغلك موقعك كأمين مالي لفرقة 

الدوحة المسرحية عن المشاركة في األعمال 
الفنية؟

-- بالطبع يشغلني ألن األمور المالية وعرة 
المالية  واألمــــور  األمــــوال  هـــذه  شــر  يكفينا   -
في  خلل  أي  أو  نقص  هناك  يكون  فعندما   -
الــمــيــزانــيــة فــهــو فــي ضــمــيــرك، لـــذا فـــإن هــذه 
ثالثة  الجهد  ويجعل  متعب  أمــر  المسؤولية 
أضعاف ولكنه في الوقت نفسه متعة، وطالما 
إني مستمتع وأحب هذه العملية فاألمر يهون، 
خــصــوصــا أن الــمــجــمــوعــة الــمــوجــودة مــعــي ال 

يقصرون معي في أي شيء.
ڈ ما جديد أحمد عفيف؟

فليس  اآلن،  حــتــى  جــديــد  هــنــاك  لــيــس   --
كان  ولــو  األفـــق،  فــي  فنية  مشاريع  أيــة  هناك 
خاصة  الــوقــت،  طـــوال  الشتغلت  بــيــدي  األمـــر 
انـــه يمكن أن يــتــم تــقــديــم عــمــل مــســرحــي آو 
سكتشات مسرحية في رمضان يتخللها أمور 
تثقيفية، تــقــدم مــن خــالل جــهــات عــامــة في 
جهة  أي  أو  األوقـــاف  أو  الــمــرور  مثل  الــدولــة 
رمضان  تستغل  أن  يمكن  الــتــي  الجهات  مــن 
في أعمال تطوعية، إال أنه لألسف ليس هناك 

نشاط فني في شهر رمضان.
ڈ مـــاذا عــن أحــالمــك وطــمــوحــاتــك خالل 

الفترة القادمة؟
-- أحلم أن أنافس العالم في مجاالت المسرح 
والسينما والدراما التلفزيونية، كما أنافسهم في 
الرياضة بجميع مجاالتها وتخصصاتها في كل 
األلعاب، وأتمنى ذلك خاصة أن النظرة الثاقبة 
لحضرة صاحب السمو والرؤية الوطنية ٢٠٣٠ 
بنفس  نعمل  أن  وعلينا  الــمــدى،  بعيدة  نــظــرة 
 ٢٠٣٠ لـــ  نجهز  أن  والبــد  الــرؤيــة،  هــذه  منطق 
من ثقافة وتعليم ورياضة وصحة وكل ما هو 

مطلوب منا.

الفنانون والمسؤولون الفنانون والمسؤولون 
انصرفوا عن مسرح الطفلانصرفوا عن مسرح الطفل

الحلقة  (50)

ـــــــــــــا ـــــــــــــدرام ـــــــــــــع ال ـــــــــــــراج ـــــــــــــي ت ـــــــــب ف ـــــــــســـــــــب ـــــــــــــو ال ـــــــــطـــــــــر ه ـــــــــون ق ـــــــــزي ـــــــــف ـــــــــل ت

حوار - كريم إمام

الــفــنــان أحــمــد عــفــيــف أحـــد نــجــوم الـــدرامـــا 
والمسرح القطري والخليجي، استطاع أن يصنع 
خالل  مــن  الفنية  الساحة  على  بصمة  لنفسه 
أدواره المتنوعة، والتي كسب من خاللها حب 
فرقة  في  الفاعلة  عضويته  أن  كما  الجمهور، 
كأمين  موقعه  خــالل  من  المسرحية  الدوحة 

من  أكثر  االقــتــراب  من  مكنته  للفرقة  مالي 
زمالئه الفنانين واالنغماس في الوسط الفني، 
خـــالل هـــذا الـــحـــوار نــتــعــرف عــلــى آرائــــه حــول 
لألنشطة  وتقييمه  قطر  فــي  الثقافي  الــواقــع 
والــفــعــالــيــات الــمــســرحــيــة، ورأيــــه فــي الــدرامــا 
على  التعرف  إلــى  إضافة  قطر،  في  والسينما 
أحالمه وأمنياته في المستقبل القريب... فإلى 

نص الحوار:

ا ال ف ال األ ش كل ًااآل ثقاف أ ًا ا ًال كا ا

من مسرحية «مهرة»



شيفرة المصدر:
العنوان ترجمة حرفية لعنوان الفيلم، الذي يفاجئنا بـ»البطل» 
أنها  يبدو  فتاة  وأمامه  شيكاغو،  إلى  يتجه  قطار  عربة  في  يجلس 
وأنه  مختلف،  اسمه  أن  لها  فيؤكد  وتناديه «شون»،  جيداً،  تعرفه 

يعمل كابتن مروحية حربية ولديه مهمة في أفغانستان!
يعرفه،  ال  آخــر  شخصاً  يــرى  المرآة  في  وينظر  الحمام  يدخل 
تهدئته،  الفتاة  تحاول  محتاراً  يخرج  وحين  أكثر،  دهشته  فتزداد 
لكنه ينفي معرفته بها، ويبدو مشتت التفكير، والفتاة تخبره بأن 
كل شيء سيكون على ما يرام، وفي تلك اللحظة بالذات يمر قطار 
تدمير  كارثة  ينتج  هائل  انفجار  ويحدث  المعاكس،  االتــجــاه  في 

القطارين بمن فيهما.
يفتح البطل عينيه من جديد وإذا به في غرفة معدنية صغيرة، 
«مركز  من  باسمه  تناديه  امــرأة  صوت  ويسمع  بالكبسولة،  أشبه 
جرى؟  ما  عن  وتسأله  حــدث  ما  عن  بتقرير  وتطالبه  التحويل»، 
وعن مصدر االنفجار؟ ثم تظهر المتحدثة على شاشة، وتصّر على 
المحاولة  منه  فتطلب  القطار!  فجر  الــذي  من  بمعرفة  مطالبته 
هامة،  غير  التفاصيل  أن  وتؤكد  دقائق،  ثماني  غضون  في  ثانية 
بقدر أهمية إنقاذ ركاب القطارين، وبدون إجابة أسئلته الكثيرة، 
وبال توضيح «واضح» لما يلتبس فهمه يعود إلى عربة القطار ذاتها 

من جديد!
الفيلم يعتمد على «ثيمة» التكرار، وهي مستوحاه في األصل 
تميزت  الفيلم  هــذا  في  المعالجة  لكن  «سيزيف»،  أســطــورة  من 
مجريات  أو  اليوم،  إعادة  أن  بحيث  مختلفة»،  درامية  «بمنطقية 
الفيلم  يعيد  وإنــمــا  فــانــتــازي،  أو  ســحــري  بمنطق  تتم  ال  الــمــاضــي 
المخ  أن  مفادها  علمية  حقيقة  عن  نتج  ثوري،  الكتشاف  المسألة 
مشحوناً  يبقى  إلكترومغناطيسي»،  «حقل  الكهربائية  كاألجهزة 
لفترة حتى بعد الموت، وأن للمخ في تلك الحالة خاصية االحتفاظ 
بذاكرة قصيرة مدتها ثماني دقائق، تماما مثل كاميرات المراقبة 
وتبدأ  تلقائياً  سجلته  مــا  تمسح  ثــم  مــحــددة،  لفترة  تسجل  الــتــي 
التسجيل من جديد! وبدمج الخاصية «الكهرومغناطيسية» للمخ 
تستطيع  دقائق،  الثماني  ذات  الذاكرة  مع  بـ»المودم»  أشبه  بوصلة 
بالعقل  الــعــودة  مــن  الــمــصــدر»  «شيفرة  المسماة  البرمجية  اآللـــة 
لصاحب  الفيزيائي  التكوين  مع  متوافق  بديل  جسد  في  مجسداً 
البقاء  يستطيع  لــن  لكنه  األحـــــداث،  مــاضــي  إلـــى  الــمــرســل  الــعــقــل 
ويؤكد  الثمانية،  الدقائق  انقضاء  بعد  «االفــتــراضــي»  الفضاء  في 
المصدر  شيفرة  بــأن  المشروع  إدارة  عن  والمسؤول  اآللــة  مخترع 
عبر الزمن، وإنما هي محاكاة للزمن، تتيح إمكانية  ليست سفراً 
واإلحباط  بالدهشة  البطل  يصاب  سابق!  حقيقي  لواقع  الــدخــول 
المصدر  شيفرة  وأن  أفغانستان،  في  بالفعل  مــات  أنــه  يعلم  حين 
كانت تستخدم الشحنة «الكهرومغناطيسية» بعقله وتبعث به في 
التعاون  ويــقــرر  بحرية،  يموت  تركه  فيطلب  للماضي،  مهمات 
وباقي  الفاعل  معرفة  من  يتمكن  حتى  عــديــدة،  مــّرات  والــعــودة 
خطته الكارثية، التي لم تحدث بعد، وعندما يحاول العودة لمّرة 
جديدة يعترض المسؤول، لقناعته بأن إنقاذ من ماتوا بالفعل أمر 
مستحيل، ويقرر مسح ذاكرته وتزويده بذاكرة أخرى وإرساله في 

مهمة جديدة، بعد أن وعده بتركه يموت بعد إنهاء مهمته!!
المرأة  من  فيطلب  بشدة،  اآلخرين  والركاب  الفتاة  أمر  يشغله 
واحــدة  لــمــّرة  الــعــودة  فرصة  تمنحه  أن  دائــمــاً  معه  تتحدث  التي 
إرساله  وتقرر  إنسانياً  معه  فتتعاطف  مــاتــوا،  من  إنقاذ  لمحاولة 
إبطال  من  المّرة  هذه  يتمكن  وبالفعل  الخاصة،  مسؤوليتها  على 
القنبلة، وتقييد المجرم في القطار، وإبالغ السلطات، ثم يتخطى 
الفتاة  بصحبة  حياته  في  ويمضي  بسالم،  االنفجار  موعد  القطار 
رئيس «مركز  تعليمات  بمخالفة  المرأة  تقوم  القطار!  توقف  بعد 
التحويل»، وتفصل جهاز إنعاش المخ المتصل بما تبقى من جسد 
لها  يــرســل  حين  التالي  الــيــوم  فــي  تــحــدث  المفاجأة  لكن  البطل، 
البطل رسالة نصّية على هاتفها المحمول، يخبرها عن ما قام به، 
وأنه أستطاع إنقاذ من ماتوا في الماضي، وهو األمر الذي تأكدت 
محاكاة  تخلق  لم  المصدر»  بأن «شفرة  يخبرها  ثم  بالفعل،  منه 
للدقائق الثمانية األخيرة من الحدث المحدد، وإنما قامت بخلق 

عالم مواٍز جديد كلياً!!!
خطيرة  رســالــة  تتضمن  لكنها  شــك،  بــال  المعالجة  هــي  مثيرة 
للغاية، مفادها اإلنكار الكّلي للحياة األخرى التي يعرفها المؤمنون! 
ويبشر بأن العلم يمكنه التحكم بكل شيء حتى الموت! األمر الذي 
يحاول غرس براعم الشك في قلب كل مؤمن بالبعث والحساب!! 
ربــمــا لــن يــــدرك الــرســالــة أو يــتــأثــر بــهــا أحـــد اآلن، لــكــن الــوتــيــرة 
في  متصاعدة  بدرجة  حتماً  تؤثر  الرسائل،  تلك  لمثل  المتالحقة 
وتناقصاً  المعرفة،  حجم  في  تزايداً  تواجه  التي  المستقبل.  أجيال 

في مقدار الوعي.!!!

إيقاع:
في  إال  يتركونه  ال  وّلــى،  أينما  خلفه  يجرون  كظله،  يطاردونه 
مكانين، دورة المياه، وحجرة النوم! يتباهى بمنصبه، كما يتباهى 
شؤون  إنجاز  من  أوامــره،  ينفذون  المخلصون  وأتباعه  شيء،  بكل 
العمل، واألمور الخاصة أيضاً، إضافة إلى مراقبة تحركات الخروج 
والدخول من وإلى مقر العمل. ليس ذلك فحسب فهم يتطوعون 
داخل  وتحركاتهم  الزمالء  عن  مفصلة  كتقارير  إضافية،  بمهام 

وخارج أوقات العمل، وأشياء أخرى كثيرة......
اإليقاعية  المقامات  بكل  المديح  ألوان  عزف  في  يتفننون  هم 
والتقييم  بــالــمــكــافــآت  عليهم  ينعم  وهـــو  والــمــبــتــكــرة،  الــمــعــروفــة 
شيئاً!  تكلفه  ال  التي  األخـــرى،  االمــتــيــازات  من  والكثير  المرتفع، 
األتباع،  عنه  فتخلى  أعــدائــه،  أحــد  من  مكيدة  نتيجة  مــّرة  سقط 

ركض كل منهم في اتجاه، بحثاً عن «سّيد» جديد!
التكهنات  مــن  الكثير  أثــار  مفاجئ،  وبشكل  قليلة  شهور  بعد 
الوظيفية  درجته  ورفــع  تكريمه  وتــم  المحنة،  تجاوز  واألقــاويــل، 
اإليقاعية  بمقطوعاتهم  األتــبــاع  عـــاد  الــســابــق،  لمنصبه  وإعـــادتـــه 
أنهم  يعلم  وهــو  يكذبون،  أنهم  ويعلمون  يكذبون،  هم  المعتادة، 
يكذبون، وهو يكذب عليهم، وهو وهم يعلمون أنه يكذب عليهم، 
مكتوب!  غير  اتــفــاق  كأنه  ذلــك،  فــي  غضاضة  يــجــدون  ال  لكنهم 

وتستمر المعزوفة!!!

كابوس:
هل رأيت البدر يوماً،

يتوارى خلف أكوام القمامة؟!
العصافير تغني فوق الشواهد؟!

والورود تغتال في ظلمة المساء؟!!
هل رأيت البارود يوماً،

يستبيح الدور والطرقات؟
يطعن عّين الربيع!

يحرق الحقول والفصول،
والقلوب ترثي غيبة الضياء؟!!!

هلوسة:
تباً للفكرة،

تتفجر وال تتفجر!
تباً للغد،

يأتي وال يأتي!
تباً للعقل،

ينهى والينهى!
تباً للقلب،

يخفق وال يخفق!!!

تــتــواصــل بــمــركــز الــفــنــون الــبــصــريــة تــجــربــة جــديــدة مــن خــالل 
أعمال الفنان العماني موسى عمر وبمشاركة قطرية تعتبر بمثابة 
والفنانة  المال  حسن  الكبير  القطري  الفنان  قبل  من  للفنان  تحية 
مريم الموسى في تجربة جديدة وفريدة ستكون بمثابة مفاجأة 
بالمعرض، ويقول موسى عمر عن تجربته الفنية «الفن في رأيي 
ليس وسيلة وأداة للتعبير وللتخاطب مع اآلخر فحسب؛ إنني أرى 
الــروح.  شغاف  فــي  الكامنة  المستعصية  الخفية،  الــقــوة  تلك  فيه 
تلك التي تصنع عالًما موازيًا للواقع المعاش ومتقاطًعا معه في آن 
أعمالي،  من  كثير  في  الرمز  الستخدام  أنتصر  فإنني  لذلك  مًعا. 
شاسعة  تعبيرية  مساحات  من  الرمز  يمتلكه  بما  العميق  إليماني 
كطائرأسطوري  فيها  التحليق  يمكنني  حيث  الــســمــاوات،  بحجم 

يملك ألف جناح».

تواصل فعاليات معرض «قميص األحالم»

الثالثاء ٢٥ رجب  ١٤٣٤ هـ - ٤ 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

تطوير العمل الثقافي واستمرار 

الروتين أمران ال يجتمعان.الروتين أمران ال يجتمعان.
الثق االلثقل ل

قصيدة

محمد السادة

مــــــُع هــــاِطــــُل.. ــــــَك الــــــَدّ ـــــــن ُرؤيـَـــــــــٍة طــــاَفــــْت بِ أَِم
ـــــــــــــُل.. ــــــــــــــــزاَن والــــــَجــــــفــــــُن ذابِ ــــــْت األَح َفــــــأَلــــــَهــــــبَ

َقـــــْت.. ـــــَمـــــَزّ تَ َقـــــد  أَصــــــداِئــــــِه  ِمـــــن  ـــــوُت  ـــــَصّ ال أَِم 
ــــــيــــــُل الِئـــــــــــُل.. ــــــلَّ ُحــــــشــــــاَشــــــُة نـَـــــفــــــٍس ِفــــــيــــــَك وال

ُمــــــــرَهــــــــٌف.. ِحـــــــــــٌسّ  لـِــــــــــــــآلذاِن  كــــالــــَعــــيــــِن  َف 
ـــــُل.. ـــــقـــــابِ ــــــــِبّ َرجــــــــــٌع ُم لَــــــــُه ِفـــــــي ُفــــــــــــؤاِد الــــــــَصّ

ـــــــرِســـــــُل نَـــــغـــــَمـــــًة.. ــــــمــــــاِء ُي أَِصــــــــــــْخ َفــــــَخــــــِريــــــُر ال
ُدهـــــــــــــا األَحــــــــــجــــــــــاُر والـــــــــمـــــــــاُء نـــــــــــــــاِزُل.. تُـــــــــــــَرِدّ

ــــِســــيــــِم لـَــــــُه َحــــِفــــيــــٌف بـِــــــَروِضـــــــِه.. وَصـــــــــوُت الــــنَّ
حــــــاِفــــــُل.. ــــــــــــــُك  واألَي األَشــــــــجــــــــاَر  داَعــــــــــــَب  إذا 

ــــــُجــــــوِن َحـــــمـــــاَمـــــٌة.. ـــقـــى الــــــُشّ ـــوســـي ـــــبـــــَعـــــُث ُم وتَ
مـــــاِئـــــُل.. ــــصــــُن  والــــُغ ـــــوِت  ـــــالـــــَصّ بِ َدْت  َغــــــــــــَرّ إِذا 

ــــــــًة.. ــــــكــــــواهــــــا ُقـــــــلُـــــــوبـــــــاً َشــــــــِجــــــــَيّ ُق َش ـــــــــــِزّ ـــــــــــَم تُ
ــــــبــــــاُدُل.. ـــــجـــــوى َفــــَيــــحــــلـُـــو الــــــتَّ ــــهــــا الـــــنَّ تَــــــبُــــــُثّ لَ

ـــــَمـــــْت.. ـــــَرنَّ ــــِل ِحــــيــــَن تَــــشــــُدو تَ ــــالبِ ــــبَ وَصــــــــوُت ال
آِفــــــــــــــُل.. والـــــــلَـــــــيـــــــُل  اآلذاِن  ُشـــــــــَعـــــــــُب  ــــــهــــــا  لَ

َد عـــــالـِــــيـــــاً.. ــــــــــــــــَرَدّ ِن َقـــــــد تَ وَصـــــــــــوُت الــــــــــُمــــــــــَؤِذّ
ــــــي الـــــَفـــــضـــــاِء جــــــالِجــــــُل.. ــــــه حــــيــــَن يـــســـُمـــو ِف لَ

ــــــــَرْت.. ــــــــَعــــــــَطّ ــــــالــــــُخــــــُشــــــوِع تَ ــــــحــــــاٌت بِ لــــــــُه َســــــبَ
ــــــلــــــوا.. كــــــِر أَقــــــبِ َفـــــيـــــا أَّيـــــــهـــــــا األَطـــــــــيـــــــــاُب لــــــلــــــِذّ

ــــيــــا.. الــــِضّ ِمـــــن  ــــوِش  ــــالــــُجــــُي بِ آٍت  الــــَفــــْجــــُر  ُهـــــو 
ــــــُل.. ــــــقــــــاتِ ــــــيــــــِل وهـــــــــَي تُ ــــــغــــــُزو ُفـــــــلُـــــــوَل الــــــلَّ لـِـــــتَ

ُمــــــنــــــاِديــــــاً.. الَح  اآلفــــــــــــاِق  ِفـــــــي  الـــــَفـــــجـــــُر  ُهـــــــو 
ــــوا.. ــــل ــــكــــاَس ــــتَ تَ وال  اســــــَعــــــوا  الــــــصــــــالِة  ـــــــــــــَدرِب  لِ

ــــــــاإلشــــــــراِق ُيـــــــرِســـــــُل َدعـــــــــــوًة.. ُهـــــــو الـــــَفـــــجـــــُر بِ
ـــــــخـــــــاَذلـــــــوا.. ـــــــتَ تَ ال  األرزاِق  َطــــــــلـَـــــــِب  ـــــــــــى  إِل

ـــــــــــٌق وآيَــــــــــــــــٌة.. ــــــجــــــُر يـــــــا إنــــــــســــــــاُن َح ــــــَف ُهـــــــــو ال
ـــــُل.. ـــــضـــــاِئ ـــــَف ال مـــــنـــــُه  اِهللا  ـــــَحـــــمـــــِد  بِ ــــــْح  ــــــَســــــبِّ َف

أمن رؤية

«الفن والتراث» تتواصل 
بالفنون التشكيلّية 

تستمر  الدوحة-[: 
الــــورشــــة الــمــفــتــوحــة األولـــــى 
ـــتـــراث»  لــمــســابــقــة «الـــفـــن وال
التي تُقيمها الجمعية القطرية 
لــــلــــفــــنــــون الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة فــي 
التوالي  على  الثاني  أسبوعها 
قبل  مــن  ممّيز  إقــبــال  وســط 
للجمعية  المنتسبين  الفنانين 
والتنافس  األلفة  من  جو  في 
حيث  الفنانين  بين  الشريف 
فـــــاق عـــــدد الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 
ـــورشـــة الـــعـــدد الــمــحــدد لها  ال

ووصل إلى ٣٥ فنانًا.
يتناول الفنانون المشاركون 
فــــي الـــــورشـــــة مـــواضـــيـــع مــن 
وينفذونها  القطرية  الــحــيــاة 
بألوان زيتّية والتي تُعتبر من 
ينفذ  أن  الــمــســابــقــة  شــــروط 
الورشة  خالل  لوحتين  الفنان 
بـــألـــوان زيــتــيــة، كــمــا تــمــّيــزت 
جنسّيات  بــاخــتــالف  الـــورشـــة 
الفنانين وثقافاتهم ما انعكس 
لتصوير  فنان  كل  زاويــة  على 
على  وساعد  القطري  التراث 
الفنانين  بين  الخبرات  تبادل 

خاصة الشباب.
 ١٠ حتى  الــورشــة  وتستمّر 
يــونــيــو الــــجــــاري وســـيـــتـــّم في 
من  األعــمــال  تقييم  ختامها 
قبل لجنة تحكيم وتكريمهم 
حفل  في  والشهادات  بجوائز 

الختام.

ختام معرض 
صور «سنيار».. 

السبت

«عكاس السينما» بالدوحة لألفالم

الدوحة - [:
العامة  بالمؤسسة  يُختتم 
 ٨ السبت  كتارا  الثقافي  للحّي 
لصور  معرض  الجاري  يونيو 
«مـــســـابـــقـــة ســــنــــيــــار»، الــــذي 
مختلف  تــوثــيــق  إلــــى  يـــهـــدف 
مراحل فعالية مسابقة سنيار 
لــلــغــوص عــلــى الــلــؤلــؤ وصــيــد 
األســمــاك والــتــي أقــيــمــت من 
الماضي  أبــريــل   ٣٠ حتى   ١٧
ــــا لــــرؤيــــة الــمــشــاركــيــن  وفــــًق
تجربتهم  عــن  ــروا  عــّب الــذيــن 
الشّيقة أثناء رحلتهم المثيرة. 
عن دوره في التعريف  فضالً 
ــة ســنــيــار  بــالــمــســابــقــة الــســنــوّي
الثقافي  اإلرث  ثــــراء  وإبـــــراز 

والتقليدي في قطر.
وتـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أّن 
السنة  لــهــذه  ســنــيــار  مــســابــقــة 
قــد شــهــدت إقـــبـــاالً واســـًعـــا إذ 
 ١٧ من  المشاركين  عــدد  زاد 
 .. مــحــمــال   ٣٠ إلـــــى  مــحــمــال 
إلى  وصلت  فقد  جــوائــزه  أّمــا 

مليون و٣٠٠ ألف ريال.

الدوحة-[: تستضيف مؤسسة الدوحة لألفالم 
«عــكــاس  السينمائي  للتصوير  الــرابــعــة  الــعــمــل  ورشـــة 
السينما» لمّدة أربعة أيام من ٩ إلى ١٢ يونيو الجاري، 
وذلك ضمن برنامج قسم تطوير أفالم الخليج. ستُقام 
هذه الورشة تحت إشراف المصّور السينمائي األردني 
المهارات  على  سيركز  حيث  نيمري  سامر  المعروف 
األســاســيــة الــخــاصــة بــالــكــامــيــرا واإلضــــــاءة بــاإلضــافــة 
إلـــى دروس مــخــّصــصــة لــلــتــعــّرف عــلــى كــل الــمــواضــيــع 
أن  دورهـــا  مــن  والــتــي  السينمائي  للتصوير  األســاســيــة 
محترفي  من  جديد  جيل  مهارات  تنمية  في  تساهم 
صناعة األفالم بقطر. كما سيتمّكن الطالب من تعلم 
الخطوة  وهــي  التصوير  مــعــّدات  اســتــخــدام  احــتــرافــّيــة 

األولى ألّي مصور سينمائي.
وقـــد تــــدّرب ســامــر نــيــمــري مــع الــعــديــد مــن أشهر 
وبين  ليمان،  دوغ  بينهم  من  السينمائيين  المصورين 
التصوير  بدأ  وقد  كما  بيشكي،  ورينهارت  سيريسين 
ــا مـــن خـــالل الــعــديــد مـــن األفـــالم  مــنــذ أن كـــان طــالــبً
القصيرة، وقد حاز جوائز من العديد من المهرجانات.
مـــن نــاحــيــة أخــــرى تــقــام أيـــًضـــا ورشــــة «الــتــحــدي 
األشــخــاص  العمل  ورشـــة  وتستهدف  فيلم»  لصناعة 

أفكاًرا  يحملون  مّمن  السينما  عالم  بدخول  الراغبين 

إبداعية يمكن تحويلها إلى قصة على الشاشة الكبيرة. 

مـــدة الـــورشـــة ســبــعــة أيــــام فــقــط، وتــتــضــمــن مختلف 

كتابة  كيفية  الفكرة،  تطوير  الفيلم:  صناعة  مراحل 

لإلنتاج،  اإلعــداد  مرحلة  السيناريو،  كتابة  فّن  القصة، 

التنفيذ واإلخراج، مرحلة المونتاج والميكساج.
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