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أكدوا تراجع حركة التأطير التي ترافق العملية اإلبداعية ..فنانون :

المصالح والنقد االنطباعي يسيطران على الساحة التنظيريةالمصالح والنقد االنطباعي يسيطران على الساحة التنظيرية
ــــــــداع اإلب إشــــكــــالــــيــــة  ـــة  ـــش ـــاق ـــن م يــــجــــب  الــــنــــقــــد  إشــــكــــالــــيــــة  ـــــن  ع ــــث  ــــحــــدي ال قــــبــــل   : ـــطـــي  ـــي ـــســـل ال ــــم  ــــان غ

كتب – أشرف مصطفى

إلى  اإلبــداع  إيصال  في  دائماً  النقد  يطمح 
والتقييم  التحليل  بــواســطــة  حــاالتــه،  أحــســن 
الــبــنــاء. فــالــنــقــد بـــاألســـاس هــو نــشــاط فكري 
هدفه االرتقاء بالظاهرة التي يحملها المنجز 
الفني، وبال أدنى شك فإن ممارسة النقد في 
وإلماماً  عالية  ثقافة  تتطلب  المثالية  حالته 
وإنما  التخصص  بمواد  فقط  ليس  موسوعياً، 
بمعارف كثيرة أخرى تؤهل الناقد من تبوء 
مكانة القاضي بالنسبة لإلبداع، كما أن صفة 
الموضوعية المطلوب توافرها في الناقد إلى 
يمكن  ال  والــمــمــارســة  والــخــبــرة  العلم  جــانــب 
أساسه  أخــالقــي  ظــرف  تحت  إال  تكتمل  أن 
مهمة  كــون  ذلــك  ويــأتــي  والضمير،  الــنــزاهــة 
إلى  الجمهور  اســتــدراج  هي  األساسية  الناقد 
الــمــســرح كــمــا وصــفــهــا بــرتــولــد بــريــخــت ألنــه 
واإلرشـــاد  النصح  حــق  يمتلك  الناقد  أن  رأى 
بمشاهدة العرض أو عدم مشاهدته، على أن 
يتم ذلك من خالل معايير فنية واجتماعية 
أغلب  أن  إال  الشخصية.  األهـــواء  عــن  وبعيداً 
الــبــاحــثــيــن فــي الــمــســرح الــعــربــي قــد تــوصــلــوا 
غياب  من  عموماً  تعاني  النقد  ساحة  أن  إلى 
النظر  وجهات  عن  البعيد  الموضوعي  الناقد 

تفرده  عما  نهيك  االنطباعية، 
الصحف لبعض من ال يعلمون 
العملية  تــقــالــيــد  عــن  شـــيء  أي 
الفنية أو أصولها، فجاء الوضع 
فــــي شـــكـــلـــه أشــــبــــه بــالــتــغــطــيــة 
النقد  من  تأخذ  التي  اإلعالمية 
باستخدام  لها  رداء  االنطباعي 
البسيطة  المصطلحات  بعض 
الشائعة في المسرح، باإلضافة 
إلى بعض المصطلحات األدبية 
الـــنـــقـــديـــة الـــتـــي تــثــيــر إعـــجـــاب 
الدنيا  أقــامــوا  الــذيــن  الــجــهــالء، 
الكتابة  مــارســوا  لمن  احــتــرامــا 
التكامل  عــن  الــبــعــيــدة  الــنــقــديــة 

المهني في المسرح.
أتـــفـــق أغـــلـــب الــمــســرحــيــون 
فــي قــطــر عــلــى تــراجــع حركة 
تترافق  أن  يجب  التي  التأطير 
ــيــة اإلبــــداعــــيــــة وإال  مــــع الــعــمــل

عموماً،  الفني  المشهد  في  خلل  حالة  حــدث 
الــنــقــديــة  الـــحـــركـــة  أن  بــعــضــهــم  رأى  وقـــــد 
ويــتــزاحــم  المتخصصون  فيها  يــقــل  الــحــالــيــة 
والكتابات  المصالح  أصــحــاب  ساحتها  على 
تقييم  يمارسون  فهم  ولألسف  االنطباعية، 
يصبح  حيث  المبدعين  على  والحكم  اإلبــداع 
القيم،  وإجــهــاض  السطحي  رفـــع  بإمكانهم 
أو  بالمدح  الشخصي  االنطباع  أن  وأوضــحــوا 
عن  الحديث  من  أكثر  سائداً  أصبح  التمجيد 
المسرحي،  العرض  وخصائص  الفني  الشكل 
التيار  ألحقه  الــذي  الضرر  حجم  أن  وأكـــدوا 
الـــنـــقـــدي االنـــطـــبـــاعـــي الـــمـــجـــامـــل، ال يــمــكــن 
إغفاله في حق الحركة المسرحية القطرية، 
وخاصة أن هذا النقد اتخذ من الندوات التي 
إلى  ومنها  لها  منبراً  الفنية  األعــمــال  تعقب 
الصحافة وسيلة لتوصيل أطروحاته إلى أكبر 
قاعدة من القراء، في الوقت الذي كان أغلب 
حيث  االختصاص  أهــل  من  ليسوا  ممارسيه 
مستغلين  مضللة  خــاطــئــة  مــفــاهــيــم  كــرســوا 
غــيــاب الــنــاقــد واإلعـــالمـــي الــمــخــتــص الــقــادر 
العملية  مـــع  أكــاديــمــي  بــشــكــل  الــتــعــامــل  عــلــى 
أن  القطريون  المسرحيون  ورأى  اإلبداعية، 
المسرح ركيزته النقد الموضوعي واألكاديمي 
توارى  الــذي  دقيق،  نقدي  معيار  على  القائم 
لإلبداع  القاتل  االنطباعي  النقد  ستار  خلف 

المسرحي.

أين اإلبداع؟
الفنان غانم السليطي أجاب عن سؤال «أين 
القطرية؟»  اإلبداعية  الساحة  من  الفني  النقد 

قــائــالً: هــذا الــســؤال بــه الكثير مــن الــتــرف بل 
يجب أن يكون السؤال الحقيقي «أين اإلبداع؟» 
في  يــأتــي  متميز  أكــاديــمــي  نقد  أي  أن  مــؤكــداً 
مشيراً  الحقيقية  اإلبــداعــيــة  األعــمــال  أعــقــاب 
اإلبــداع  أصبح  قطر  في  الفنية  الساحة  أن  إلى 
قبل  وأضــاف:  فردية  اهتمامات  مجرد  فيها 
نتحدث  أن  يجب  النقد  إشكالية  عن  نتكلم  أن 
عــــن إشـــكـــالـــيـــة اإلبــــــــداع الــســابــق 
لـــلـــنـــقـــد، وحــــيــــث إنــــــه ال تــوجــد 
أرضــــيــــة لــــإلبــــداع مــــن األســـــاس 
يــجــب الــبــحــث فــي أســبــاب ذلــك 
اختفاء  أســبــاب  فــي  البحث  قبل 
العملية  ضعف  أن  مؤكداً  النقد، 
خطيًرا،  مــؤشــًرا  يعد  اإلبــداعــيــة 
يكون  أن  ضـــرورة  على  مــشــدداً 
الــفــن والــثــقــافــة مـــن أســاســيــات 
تــنــمــيــة الــمــجــتــمــع بـــرصـــد أكــبــر 
يحظيا  وان  لــهــمــا،  الــمــيــزانــيــات 
والتعليم،  الصحة  أهمية  بــذات 
بشكل  الــمــســرح  أن  عــلــى  وأكـــــد 
تــوعــوي  دور  لـــه  يــعــتــبــر  خــــاص 
التعليم  أشــكــال  مــن  شكًال  ويعد 
مجتمع  في  يجوز  وال  المتطور، 
ينشد التطور أن يتم فيه تجاهل 
هي  الممثل  مهنة  قائالً  الفنان، 
وفي  قــطــر،  فــي  بها  المعترف  غير  الــوحــيــدة 
التمثيل  مهنة  اسمها  مهنة  توجد  ال  مجتمعنا 
إدارية  تركيبة  أي  في  معتمدة  غير  إنها  حيث 
وبينما توجد مهنة العب كرة قدم أوكرة سلة 
كلمة  تصل  لــم  لفريق  فني  ومــديــر  طــائــرة  أو 
كمهنة  تستحقه  الذي  الحقيقي  لمكانها  مبدع 
أن  العلم  مع  وقواعدها  وشروطها  أصولها  لها 
المناجم  عمال  مهنة  صنفت  المتحدة  األمــم 
كأصعب المهن في العالم وتالها مهنة التمثيل.

إطار رسمي
الــفــنــان فـــرج دهــــام أوضــــح أن الــنــقــد هو 
العملية  في  األساسية  المتطلبات  من  واحــد 
للعمل  القراءة  تلك  يمثل  إنه  حيث  اإلبداعية 
من  للجمهور  الــنــاقــد  بها  يــخــرج  الــتــي  الفني 
إلى  ولفت  الفني،  للمحتوى  تشريحه  خــالل 
تختلف  لــم  والــتــي  الحقيقية  اإلشــكــالــيــة  أن 
الــيــوم عــن األمـــس أن فــكــرة الثقافة لــم تقم 
المنتج  عن  البحث  مبادرة  على  األســاس  في 
صياغته  وإعـــادة  وقــراءتــه  وتحليله  الثقافي 
والخليج  قــطــر  فــي  الــوضــع  إن  بــل  للمتلقى 
لم  العربية،  الــدول  بعض  وكذلك  عام  بشكل 
يتناسب  بما  وطلب  عرض  مجرد  كونه  يتعد 
الرسمية،  الثقافية  الــجــهــات  متطلبات  مــع 
اإلبداعية  الفعاليات  معظم  حصر  يتم  حيث 
من  معظم  أن  نجد  وبــهــذا  رسمي  إطــار  فــي 
اإلبداعي  للمنتج  نقدية  قــراءة  تقديم  يحاول 
يــجــتــهــد فــــي أال يـــتـــعـــارض مــــع الــمــؤســســة 
األمــر  يتجلى  وأضــــاف:  للثقافة،  الــرســمــيــة 
مسرحية  دورة  أو  مــعــرض  أي  افــتــتــاح  مــع 

الفني  العمل  عن  تعقيب  معها  يترافق  حيث 
فتعطى مساحة إلعادة قراءة العمل في إطار 
فكرة االحتفال بالحدث وفي حيز ساعة أو 
ساعتين، وال يصل للمتلقي الفكرة التعقيبية 
تغطية  لــه  تــصــل  مــا  بــقــدر  الــنــقــدي  بشكلها 
التقليد  ذلك  وبالتالي  االحتفالية،  تلك  حول 
مساحة  عــن  البحث  بقدر  النقدية  بــالــقــراءة 

تلك  نشاط  عــن  تعلن  إعالمية 
وأوضح  الرسمية،  المؤسسات 
فــي  يــعــتــمــد  الـــنـــقـــد  أن  دهــــــام 
خالفية  مساحة  على  األســـاس 
ــبــنــى بــــاألســــاس عـــلـــى تــبــايــن  ت
وجهات النظر لكن الكثير من 
النقاد يحاولون أال يدخلون في 
ذلك الخالف خشية من إحداث 
على  آرائــهــم  باختالف  تــصــادم 
الــفــن  تــــــذوق  أن  مــــن  الــــرغــــم 
وجــهــات  اخــتــالف  عــلــى  يعتمد 
الثمنينيات  في  وقــال:  النظر، 
مــــن الــــقــــرن الـــمـــنـــصـــرم كـــان 
هناك بعض الجهود في مجال 
الــفــنــون الــبــصــريــة تــجــلــت من 
النقدية  األقــــالم  بــعــض  خـــالل 
المختلفة في المنهج واألسلوب 
التأطير  بعملية  يقامون  وكانوا 

شخصية  صــدامــات  فــي  دخــل  بعضهم  لكن 
ومـــــع ضـــعـــف الـــكـــيـــان الـــثـــقـــافـــي وانــــحــــداره 
صعوبة  تتحمل  لم  التي  األقــالم  تلك  اختفت 
الناقد  اختفاء  مع  وأضــاف:  الثقافي،  المشهد 
الــمــتــخــصــص والــمــحــتــرف فــي مــجــال النقد 
حاولت أن أتولى زمام المبادرة ولجأت ألن 
بعض  بطرح  وأقوم  الشخصية  أعمالي  أحلل 
األفكار للتملقي لكي أثير لديه بضع تساؤالت 

بطريقة وأجــــــذبــــــه لــلــتــفــكــيــر 
مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة 

فـــــــي الــــعــــمــــل 
اإلبـــــــداعـــــــي، 
ولـــــــــــــعـــــــــــــل 

مـــشـــروع 
نــقــطــة 

من  مجموعة  مع  بإطالقه  قمت  الذي  وصل 
الزمالء كان يسعى للسير في ذلك المضمار، 
الــفــنــان  أجــعــل  أن  خــاللــه  مـــن  أردت  حــيــث 
يحاول أن يقيم العملية اإلبداعية المحيطة به 
وأن يتعرف على ذاته ويعرضها لغيره وفي 
ذات الوقت يتعرف على إبداع غيره وأوضح 
دهام أن «نقطة وصل» الذي استمر قرابة ٣ 
شهور كان بمثابة تقليد حواري 
المثقفين،  مــن  لــعــدد  جــمــاعــي 
وهو قائم على االجتهاد الذاتي 
حــيــث يــقــدم كــل فــنــان الجانب 
اآلخـــــــر مـــــن حـــــضـــــوره الــفــنــي 
التي  نظره  وجهة  يمثل  والــذي 
وبالمقابل  خاللها  من  يتحرك 
تحاول تلك الجلسات أن تصنع 
والتلقي  االستماع  من  مساحة 
المشاركون  الفنانون  باقي  لدى 
في التجربة، وشدد دهام على 
قطر  فــي  الثقافي  الــحــراك  أن 
لمثل  الحاجة  أمــس  فــي  أصبح 
تــلــك الــجــلــســات الــحــواريــة التي 
الندوات  من  أكثر  الفنان  تفيد 
تطرحها  الــتــي  والــمــحــاضــرات 
الحكومية  الــثــقــافــيــة  األجـــهـــزة 
والتي تنظر إلى الحوار باعتباره 
أحـــد الـــبـــروتـــوكـــوالت واألنــشــطــة الــرســمــيــة، 
بشكله  الــثــقــافــي  الـــحـــوار  تــجــربــة  أن  مـــؤكـــداً 
التقليدي فشلت في أن تحقق للمثقفين شيء 

ملموس على مدى سنوات طويلة.

غياب البعثات
بـــدوره أكــد الــفــنــان نــاصــر عبد الــرضــا أن 
ــا لــدعــم الــحــركــة  الــنــقــد يعتبر رافـــــًدا أســاســًي
الـــثـــقـــافـــيـــة وإبـــــــــراز الــمــبــدعــيــن 
موضحاً  لعيوبهم  وأهــداهــم 
انـــه عــن طــريــق الــنــقــد يأتي 
عــام،  بشكل  اإلبــــداع  تــطــور 
وأشار إلى أن غياب الناقد 
األكاديمي 

أوجــد  الــفــنــون  مناحي  جميع  فــي  المتمرس 
من  إال  القطرية  الثقافية  الساحة  على  فراغاً 
تسد  ال  الــتــي  االنــطــبــاعــي  النقد  أشــكــال  بعض 
يعد  لــم  وأضـــاف:  اإلبــداعــيــة،  العملية  حاجة 
النقد يشكل جوهر العمل الفني أو يلمسه بل 
إنه أصبح خارجًيا وسطحًيا ال يميل إلحقاق 
هي  النقدية  الــحــركــة  أن  إلــى  وأشـــار  الــحــق، 

الجادة  اإلبداعية  العملية  نتاج 
وتــأثــر  تــأثــيــر  روابــــط  وبينهما 
كــبــيــرة، فــالــنــقــد الــجــاد ينشط 
التربة  بتقليب  ويــقــوم  اإلبـــداع 
ويعتبر  للمبدعين  والــرعــايــة 
لذوق المتلقي، وأوضح  ضماناً 
يعد  الــنــقــد  دراســــة  اخــتــفــاء  أن 
ســــبــــب رئــــيــــســــي فـــــي اخـــتـــفـــاء 
الــنــاقــد الــمــســرحــي، الفـــتـــاً إلــى 
معاهد  إلــى  البعثات  تعطل  أن 
الفنون المسرحية العربية كان 
التعليم  وزارة  رفـــض  نــتــيــجــة 
الجامعات  إلــى  الطالب  إليفاد 
الــعــربــيــة واكــتــفــائــهــا بــالــدراســة 
فــي الــجــامــعــات األجــنــبــيــة وهــو 
األمر الذي قد يصلح في بعض 
العلوم لكنه ال يصلح في مجال 
للدراسة  يحتاج  الــذي  المسرح 

الــبــكــالــوريــوس  مــرحــلــة  فــي  الــعــربــيــة،  باللغة 
خــاصــة فـــي مـــجـــاالت الــتــمــثــيــل أو الــنــقــد أو 
في  الكلمة  على  المعتمد  المسرحي  التأليف 
المقام األول ثم تكون مرحلة الدراسات العليا 
قاموا  مــن  أن  مــؤكــداً  الــغــرب،  فــي  بعد  فيما 
من  هم  العربية  الــدول  في  المسرح  بدراسة 
ولفت  اآلن،  عاتقهم  على  المسرح  يحملون 
في  والنقد  الدراما  بدراسة  قاموا  من  أن  إلى 
مصر  أو  بالكويت  المسرحية  الفنون  معاهد 
سبب في قلة  هم عدد قليل جداً، وهو أيضاً 
وعن  القطريين،  األكاديميين  الكتاب  عــدد 
الرسمية  الجهات  بعض  به  تقوم  الذي  الدور 
أو الــمــؤســســات الــشــبــابــيــة فــي إقــامــة الـــورش 
الظروف  هذه  مثل  في  معينًا  تكون  قد  التي 
األكاديميون  المسرحيون  معها  اختفى  التي 
الــدورات  تلك  أن  أكد  كما  الجديد  الجيل  من 
واصفاً  قيمة  ذات  ليست  والـــورش  التدريبية 
لها بأنها غير حقيقية حيث تحتاج أي دورة 
متخصصة في مجاالت اإلبداع المختلفة على 
ويستفيد  أثــرهــا  لتترك  األقـــل  على  شــهــور   ٦
الــدورات  تلك  تفيده  ال  بينما  المتدرب  معها 
التي ال تتعدى زمنها أكثر من عشرة أيام أو 

أسبوعية على أقصى تقدير.

استعراض عضالت
ال  أن  مــيــرزا  علي  الــفــنــان  أكــد  جانبه  ومــن 
حياة ألي جنس أدبي في غياب النقد، مشيراً 
عملية  ألي  األساسي  المقوم  هو  الناقد  أن  إلى 
إبداعية تتم على المشهد الثقافي، ونوه إلى أن 
أوجه  من  وغيرهم  السينما  الشعر،  المسرح، 

اإلبداع المختلفة هي التي تمثل ثقافة المجتمع 
الناقد  خالل  من  صحيح  بشكل  توجه  لم  وإذا 
ستنحرف  مهنته  فــي  الــمــتــمــرس  األكــاديــمــي 
أن ذلك تماماً  عن مسارها الصحيح، موضحاً 
إن  وقــال  الفاعل  العنصر  غياب  بعد  حــدث  ما 
هـــذا الــغــيــاب هــو الـــذي ســاعــد فــي تــواجــد غير 
المؤهلين الذين يبحثون عن المجد والشهرة، 
حيث الــكــل يصر أن تــكــون صــورتــه أكــبــر مما 
يــتــوهــم أنـــه نــقــد وهـــم فـــي األســـــاس يضللون 
الــمــتــلــقــي حــيــث يــســتــعــرض مـــن يــســمــي نفسه 
ناقًدا افتراًء عضالته بآراء كلها أخطاء من أجل 
وتكون  درايـــة  على  أنــه  حــولــه  لمن  يــصــدر  أن 
العملية  وتــدنــي  بــل  المتلقي  تضليل  النتيجة 
إلى أن أحد أهم وجبات  الفنية بأكملها، الفتاً 
اإلبــداعــي  العمل  إلــى  األنــظــار  توجيه  هــو  النقد 
من  واألكثر  بل  للمتلقي  وتوضيحه  وتفسيره 
مــن وطــن لــوطــن آخــر بعد  ذلــك نقله أحــيــانــاً 
من  بالمبدع  يخرج  ذلك  في  وهو  عنه  الكتابة 
نطاق المحلية إلى العالمية، إال أن ذلك هو ما 
تفتقده الساحة الثقافية القطرية إلى جانب أنه 
اإلبداعية  العملية  تتأثر  النقدية  العملية  بغياب 
النقد  تــخــصــص  غــيــاب  أن  مــضــيــفــاً  بــأكــمــلــهــا، 
سبباً  كان  ربما  قطر  في  الجامعات  عن  الفني 
وعلى  اإلبداعية،  الساحة  في  دوره  تراجع  في 
الــرغــم مــن أنــه قــد يتم تدريسه 
األدبــيــة  التخصصات  بعض  فــي 
كـــمـــادة مـــن ضــمــن الــعــديــد من 
يأخذ  ال  أنـــه  إال  األخــــرى  الــمــواد 
حقه من االهتمام بحيث يصبح 
بتخريج  يقوم  مستقًال  تخصًصا 
بطريقة  أفــكــارهــم  بــنــيــت  نــقــاد 
ســلــيــمــة فــيــتــعــامــل مــــع الــكــلــمــة 
بــشــكــل أكــاديــمــي ولــيــس مــجــرد 
كما  علمي،  وغير  انطباعي  نقد 
النقد  دور  تــراجــع  مــيــرزا  أرجـــع 
القيمة  إدراك  عـــدم  إلـــى  الــفــنــي 
دوره  وإبــــراز  للناقد  الحقيقية 
أنه  خاصة  الثقافية  العملية  في 
غير محبوب عند مدعي اإلبداع 
الــمــبــدع  أن  يــــدركــــون  ال  الـــذيـــن 
لم  بما  يأتي  الــذي  هــو  الحقيقي 
يأت به من قبله، ووصف ميرزا 
الــنــاقــد بــالــغــواص الــمــاهــر قــائــالً: 
اإلبـــــداع كــالــؤلــؤ فــي قـــاع الــبــحــار إذا لــم يوجد 
غواًصا ماهًرا الستخراجه ظل قابعاً في ظلمة 
وإخراجها  الــدرر  عن  البحث  أن  مؤكداً  البحار 
الذي  الناقد  دور  هو  للمتلقي  قراءتها  بإعادة 
ليتم  المبدع  إليه  وينبه  الخلل  على  يــده  يضع 
تالفيه فيكتمل اإلبداع، فالناقد يضع يد المبدع 
يكون  قد  أو  تماماً  يدركها  ال  قد  مواضع  على 
ال يقصدها بذات المعنى، مؤكداً أنه مع غياب 
الصحافة  أن  ميرزا  وأكد  اإلبــداع،  يغيب  النقد 
القطرية تفتقر إلى حد كبير للمتخصصين في 
الصحف  أن  سيما  وال  األكاديمي،  النقد  مجال 
للتغطية  التقليدي  الــشــكــل  عــلــى  فــقــط  تعتمد 
الصحفية التي تنشر على حد سواء للفن الغث 
اإلبــداعــي  المنتج  تقييم  إلــى  وتفتقر  والثمين 
من خالل الناقد المتخصص، وعن الدور الذي 
العروض  تعقب  التي  التطبيقية  الندوات  تلعبه 
المسرحية أكد ميرزا أنها تفتقر إلى حد كبير 
للمتخصصين في مجال النقد وال تتعده كونها 
المعلومات  واستعراض  العضالت  لفرد  ساحة 
واقـــتـــرح مــيــرزا أن تــكــون تــلــك الـــنـــدوات بعد 
يتفاعل  أن  يمكن  ال  حــيــث  مــبــاشــرة  الــعــرض 
أي شــخــص مـــع الــعــمــل الــفــنــي بــشــكــل صحيح 
أن  عليه  بل  فقط  ساعة  بنصف  له  رؤيته  بعد 
العمل  ويستحضر  وافية  دراســة  العمل  يــدرس 
ويــبــحــث فــي نــقــاط الــضــعــف والــقــوة واألوجـــه 
الــصــواب  جانبها  الــتــي  أو  الطافية  أو  الــالمــعــة 
من  العديد  في  أنــه  مضيفاً  مناقشتها  يتم  ثم 
المهرجانات المسرحية المتميزة تكون الندوة 

التطبيقية في اليوم التالي للعرض.
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غانم السليطي في مشهد من مسلسل تصانيفمسرحية في اعالي الحب للمخرج ناصر عبدالرضا
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ابداعات الفنان 
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مخطئ فــهــو  الــمــوســيــقــى  يــحــتــرم  ال  المجتمع  إن  ــقــول  ي ــن  م ــهــيــل:  ال أمــيــنــة  د. 

فـــي الـــبـــدايـــة يــتــحــدث الــســيــد عــبــداهللا 
الفنون  مركز  إدارة  مجلس  رئيس  ميرزا 
لــهــا  الــمــوســيــقــى  إن  قــــائــــالً  الــمــوســيــقــيــة 
ووسيلة  المجتمع  حياة  في  كبيرة  أهمية 
تــــواصــــل اللـــتـــقـــاء الــــذهــــن والــــــــروح ولــغــة 
فــاعــلــة اجــتــمــاعــيــة وتـــربـــويـــة تــســاهــم في 
لدى  الحس  تنمية  وفــي  التفاهم  عمليات 
الــروح  تغذية  في  تساهم  كما  األشــخــاص، 

وصفاء الذهن.
وأشار إلى أن مركز الفنون الموسيقية 
وقد  الموهوبين  ليحتضن  خصيًصا  أُنشئ 
من  أكاديميين  موسيقيين  اســتــقــدام  تــّم 
الــذي  بالمركز  للتدريس  العربية  ـــدول  ال
خــّرج عـــدًدا مــن الــــدورات، مــؤكــًدا أن من 
محترًفا  يصبح  من  المركز  خريجي  بين 
الــمــوســيــقــيــة  اآلالت  عـــلـــى  ــــعــــزف  ال فــــي 
نقله  سيتم  الــمــركــز  أن  وأكـــد  المختلفة، 
البحث  بصدد  وأنهم  أكبر  مقر  إلى  قريبًا 
الــزيــادة  استيعاب  بهدف  المقر  ذلــك  عــن 
المتزايد  اإلقــبــال  حجم  ومواكبة  العددية 
عــلــى الــمــركــز مــن قــبــل الـــدارســـيـــن، وهــو 
للفن  المجتمع  نظرة  أن  يعني  الذي  األمر 
إلى  لفت  كما  إيجابية،  نظرة  والموسيقى 

للمركز  المنتسبين  نسبة  أن 
الكورسات  جميع  أتموا  ومن 
الــتــعــلــيــمــيــة وتـــخـــرجـــوا مــن 
كبيرة  نسبة  هــي  القطريين 

جًدا.
وقـــال مــيــرزا نــحــن نسعى 
إلى إبراز مواهب الشباب من 
وخريجيه  المركز  منتسبي 
فـــــــي مــــــجــــــال الـــمـــوســـيـــقـــى 
االحتكاك  على  ونــســاعــدهــم 
مــــن خـــــالل الـــمـــشـــاركـــة فــي 
ـــمـــهـــرجـــانـــات والـــحـــفـــالت  ال
الــمــتــعــددة داخــلــًيــا وخــارجــًيــا 
ــــًدا  مــــمــــا ســـيـــكـــســـبـــهـــم رصــــي
كــبــيــًرا مــن الــخــبــرات ويفتح 
للعمل  أمامهم  رحــبــة  آفــاًقــا 

واالنتشار.
بينما تقول الدكتورة أمينة 

بالمجلس  الــنــفــســي  اإلرشـــــاد  خبير  الــهــيــل 
األعلى للتعليم إن نظرة المجتمع القطري 
ـــــًدا نــظــرة دونــيــة  لــلــمــوســيــقــى لـــم تــكــن أب
معيار  إن  وقــالــت  تماًما،  العكس  على  بــل 

مقياس تقدم األمم وتحضرها هو ازدهار 
نشاهد  جميعنا  ونحن  وثقافتها،  فنونها 
الدولة  أجهزة  تبذله  الــذي  الكبير  الجهد 
من أجل دعم الفنون، وأضافت الدكتورة 
أمينة الهيل أنها تتابع أنشطة وزارة الثقافة 
وتلحظ  والـــتـــراث  والــفــنــون 
الدعم الملموس للفنون وهو 
مـــا يــنــفــي أن يــكــون هــنــاك 
دونية  أو  ازدراء  نــظــرة  أي 
ــلــفــنــون ســـــواء الــمــوســيــقــى  ل
إن  وقــــالــــت  الـــتـــمـــثـــيـــل،  أو 
الفنانين  مــن  العديد  هناك 
في  المعروفين  القطريين 
أمثال  العربي  والعالم  قطر 
الـــفـــنـــان عـــلـــي عـــبـــد الــســتــار 
وفـــهـــد الــكــبــيــســي وقـــديـــًمـــا 
عبد  فــرج  الفنان  لدينا  كــان 
الكريم رحمه اهللا وغيرهم 
الهيل  وأوضــحــت  كثيرون، 
يــتــعــلــمــون  مــمــن  كـــثـــيـــًرا  أن 
اآلالت  عــــــلــــــى  الـــــــــعـــــــــزف 
الموسيقية يكونون من هواة 
يــتــخــذونــهــا  وال  الــمــوســيــقــى 
حرفة أو مهنة خاصة أن غالبيتهم يكون 
مختلفة،  أماكن  في  آخــر  بــدوام  مرتبًطا 
لذلك نجدهم يمارسون الموسيقى كهواية 
ـــا، وغــالــبــيــتــهــم يــنــظــرون  ـــراًف ولـــيـــس احـــت

لــلــوظــيــفــة عـــلـــى أنـــهـــا ضـــمـــان اجــتــمــاعــي 
ولذلك نجد الجميع يداومون في وظائف 
فيكونان  والــمــوســيــقــى  الــفــن  أمـــا  رئــيــســة، 
البعض  يعطي  األمـــر  هـــذا  وربــمــا  هــوايــة، 
هذا الشعور وحول ضرورة إنشاء معهد أو 

أكاديمية لتعليم الفنون مثل 
قالت  المسرح  أو  الموسيقى 
لدينا  الهيل:  أمينة  الدكتورة 
الشبابية  المراكز  من  العديد 
ولكن  الــدور  بهذا  تقوم  التي 
يفضل أن يكون في المستقبل 
لتدريس  متخصصة  مــراكــز 
قطر  مقرها  ويكون  الفنون 
يتمكنون  أبــنــاءنــا  نــرى  حتى 
بشكل  الــفــنــون  دراســــــة  مـــن 
فقديًما   ، وعلمي،  أكاديمي 
لــلــدراســة  أبــنــاءنــا  نبتعث  كــنــا 
إلــى الــخــارج لــدراســة الفنون 
وهــــو مـــا يــــدل عــلــى أهــمــيــة 

الفنون لدينا.
إسماعيل  الملحن  ويــقــول 
عيسى مما ال شك أن هناك 
مستوى  فــي  ملحوًظا  تــغــيــًرا 

دعـــــم الــمــوســيــقــى واالهــــتــــمــــام بـــهـــا عــلــى 
األجهزة  مختلف  ومــن  الرسمي  الصعيد 
ال  ولكن  والفني،  الثقافي  بالشأن  المعنية 
تزال نظرة المجتمع بها نوع من التحفظ 

ليست  كــانــت  وإن  بــالــتــحــديــد  للموسيقى 
كالسابق، وهذه النطرة كانت موجودة في 
األجيال القديمة أما الجيل الحالي فنظرته 
مختلفة بالتأكيد، وأشاد بالدعم الحكومي 
لــلــفــن والــمــوســيــقــى مـــن خــــالل الــمــراكــز 
الــمــوجــودة الــتــي تــســهــم في 
تــعــلــيــم الـــشـــبـــاب مــمــارســة 
وقــال  الــفــنــون،  أنـــواع  جميع 
عــيــســى إن إنـــشـــاء مــعــهــد أو 
أكاديمية لدراسة الموسيقى 
وهاًما  رئيًسا  سببًا  سيكون 
سلبية  نظرة  أي  تغيير  فــي 
التي  تــلــك  وخــصــوًصــا  للفن 
ترسخ كعقيدة عند كثيرين 
مـــن الـــنـــاس الـــذيـــن بــقــولــون 
عيش»  يــوكــل  مــا  إن «الــفــن 
بشكل  ـــــًدا  أب يــتــعــامــلــون  وال 
احترافي، وأشار إلى أهمية 
أن يكون هذا الكيان معتمًدا 
ومـــعـــتـــرًفـــا بـــه مـــن الـــدولـــة 
مـــــا ســيــنــعــكــس بـــاإليـــجـــاب 
وســيــشــجــع الـــدارســـيـــن على 
المعهد،  بــهــذا  يــلــتــحــقــوا  أن 
الموسيقى  لدراسة  سيتشجعون  فكثيرون 
مــعــتــمــد  بــمــعــهــد  ســيــلــتــحــق  أنـــــه  عـــلـــم  إذا 
وستؤهله  بــهــا  مــعــتــرًفــا  شــهــادة  سيمنحه 
سيسهم  ما  وهو  جيدة  وظيفة  في  للعمل 

بشكل كبير في تغيير تلك النظرة.
أما جاسم البدر فيقول إن هناك زيادة 
في األنشطة الفنية والفعاليات الموسيقية 
ولــكــن بــالــرغــم مــن ذلـــك ال تــــزال نظرة 
قديًما  هــي  كما  للفن  الــقــطــري  المجتمع 

ضمن  تأتي  الموسيقى  وأن 
األمـــــــــور الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة الـــتـــي 
وال  كهواية  البعض  يمارسها 
أو  احــتــرافــي  بشكل  تــمــارس 
قديمة  نظرة  وهي  كمهنة، 
مـــتـــوارثـــة مــــن زمـــــن بــعــيــد 
ولــــألســــف فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا 
يــؤمــنــون  الـــشـــبـــاب  أن  نــجــد 
في  ويــرغــبــون  بالموسيقى 
من  يعانون  ولكنهم  تعلمها 
تــلــك الـــنـــظـــرة الــمــجــتــمــعــيــة 

للفن.
ــــة تــعــلــم  وحــــــــــول أهــــمــــي
الــمــوســيــقــى قــــال الـــبـــدر إنــه 
منذ  تعلمها  يــتــم  أن  يــجــب 
الــبــدايــة، حــيــث يــكــون األمــر 
أســهــل بــمــراحــل كــثــيــرة من 
وهــو  الــشــخــص  يتعلمها  أن 

كــبــيــر، وهـــو األمـــر الـــذي ال يــحــدث كثيًرا 
تقبل  عـــدم  فــكــرة  بسبب  مجتمعاتنا  فــي 
كــهــوايــة  اآلن  حــتــى  للموسيقى  الــمــجــتــمــع 
إلى  ويشير  للنفس،  تــرويــح  أو  مشروعة 

االهتمام بالموسيقى قائالً: هناك اهتمام 
ولــكــن لــيــس الــمــنــشــود، حــيــث نــتــمــنــى أن 
تحظى الموسيقى بحظ وافر من اهتمام 
الـــســـادة الــمــســؤولــيــن وأن يــســتــمــر مــركــز 
خدماته  تــقــديــم  فــي  الموسيقية  الــفــنــون 
الــهــواة  مــن  والــدارســيــن  للطالب  المميزة 
وغير المتفرغين على أن يتم إنشاء معهد 
الــنــشء  لتعليم  متخصصة  أكــاديــمــيــة  أو 
سليم،  علمي  بشكل  ودراستها  الموسيقى 
نظرتهم  الـــنـــاس  يــغــيــر  أن  الـــبـــدر  وتــمــنــى 
ثقافية  نظرة  لها  ينظروا  وأن  للموسيقى 
وأنها فرع أصيل من أصول الثقافة وأنها 
غـــذاء لــلــروح وهـــي تستخدم فــي الــخــارج 

للعالج من بعض األمراض.
المهتمين  أحـــد  الــحــربــي  عيسى  وقـــال 
العود  آلة  على  العزف  ويجيد  بالموسيقى 
في  يدرسه  وال  هواية  األمــر  يعتبر  ولكنه 
لم  لــلــفــن  الــمــجــتــمــع  نــظــرة  أن  مــكــان  أي 
حيث  الخليج،  دول  في  وخصوًصا  تتغير 
الموسيقى  إلـــى  يــنــظــرون  الــنــاس  يـــزال  ال 
حــراًمــا  أو  عــيــبًــا  أقـــول  ال  مختلفة  نــظــرة 
وإنما  أولوياتهم  في  أبــًدا  تكون  ال  ولكنها 
دائــــًمــــا تـــكـــون فـــي مــرحــلــة مـــتـــأخـــرة في 
يــهــتــمــون  وال  االهـــتـــمـــامـــات 
بشكل  ــائــهــم  ــن ألب بــتــعــلــيــمــهــا 
كــبــيــر، وأكــــد الــحــربــي الــذي 
حــــرص عــلــى حـــضـــور حفل 
تــخــريــج الـــدفـــعـــة الــخــامــســة 
الموسيقية  الــفــنــون  لــمــركــز 
شباب  بــوجــود  سعادته  على 
من الجيلين يتعلمون العزف 
بشكل  مــخــتــلــفــة  آالت  عــلــى 
وجود  إلــى  وأشــار  أكاديمي، 
مجموعة كبيرة من الشباب 
الموهبة  لديهم  القطريين 
ويــــعــــزفــــون عـــلـــى مــخــتــلــف 
ولكنهم  الموسيقية  اآلالت 
أو  الــمــوســيــقــى  يـــدرســـون  ال 
لتعلم  الــطــريــق  يــعــرفــون  ال 
الـــمـــوســـيـــقـــى بـــشـــكـــل عــلــمــي 
من  أكثر  أعرف  وأنا  سليم، 
الكمان  آلـــة  عــلــى  يــعــزفــون  شــبــاب   ٦ أو   ٥
 - سماعي   - دراســة  بــدون  العود  آلة  وعلى 
وبدون نوتة أو تعليم لذلك ينبغي أن يتم 

التواصل مع الشباب وتعريفهم بالمركز.

نظرة المجتمع للفننظرة المجتمع للفن
تطارد الموسيقيينتطارد الموسيقيين

الـــمـــتـــزايـــدة الــــدارســــيــــن  أعـــــــداد  الســـتـــيـــعـــاب  الــمــوســيــقــى  لـــمـــركـــز  ـــد  جـــدي مـــقـــر  عــــن  ــحــث  ــب ن ــــرزا:  ــــي م اهللا  عـــبـــد 

كتب- مصطفى عبد المنعم:

تساؤالت عدة تدور في أذهان الكثيرين من المهتمين بشأن الموسيقى 
في قطر حول مستقبل الفنون الموسيقية حيث ال تزال الموسيقى تعاني 
في وجهة نظر البعض من نظرة االغتراب خاصة في مجتمعاتنا الشرقية 
ونــحــن فــي قــطــر نشهد تــطــوًرا مــلــحــوًظــا فــي مــجــال الــفــنــون ولــكــن ليس 
بالقدر المنشود، فهل مازالت الموسيقى في نظر البعض أمًرا ال يجوز أن 
نمارسه أو حتى نتعلمه؟ وهل نحن بحاجة ماسة إلى تطوير البنية التحتية 
أساتذة  رأي  وما  للدراسة؟  أكاديمية  أو  متخصص  معهد  وإنشاء  الموسيقية 
النطرة  هذه  تغيرت  بالفعل  وهل  األمــور  هذه  في  واالجتماع  النفس  علم 
تجاه الفنون أم ال تزال كما هي؟ جميع هذه التساؤالت سنجيب عنها من 

خالل هذا التحقيق؟

عيسى الحربي: 
هناك كثير من 

الشباب العازفين 
لم يدرسوا 
موسيقى

جاسم البدر: 
مجتمعاتنا 

ال تتقبل 
الموسيقى 
حتى اآلن

إسماعيل عيسى: 
إنشاء معهد 

للفنون الموسيقية 
سيغير النظرة 
السلبية للفن

د. أمينة الهيل عيسى الحربيعبد اهللا ميرزا إسماعيل عيسى
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ڈ ما أهم المراحل الفنية التي مررت بها 
وأثرت في أسلوبك الفني وتناولك لألعمال؟

- بــــدأ اهــتــمــامــي بــالــرســم مــنــذ الــصــغــر، 
الرسم  مــادة  كانت  االبتدائية  المرحلة  وفي 
بالواقعية  متعلقاً  وكنت  لدي،  المفضلة  هي 
في  للتبحر  نــهــائــيــاً  أســـع  ولـــم  الـــبـــدايـــة،  فـــي 
بالسيريالية  تعلقت  ثــم  الحديثة،  الــمــدارس 
المدارس  كإحدى  شيئا  عنها  أعــرف  أن  قبل 
الرسم  مــدرس  سألني  وحينما  المعاصرة، 
عن ميولي في هذا الفن أخبرته أنني أرغب 
فـــي مــــزج الــحــلــم بـــالـــواقـــع، ولــــم أكــــن أعــلــم 
حينها أن ما أتحدث عنه هو أساس المذهب 
السيريالي الذي أختص به سلفادور دالي في 
وعندما  العشرين،  الــقــرن  مــن  العشرينيات 
عــلــمــت ذلـــك بــــدأت أتــعــلــق بــرســومــات هــذا 
أذهــب  مكتبة  كــل  فــي  عنها  وأبــحــث  الفنان 
أتعامل  بــدأت  الثانوية  المرحلة  وفــي  إليها، 
مــع ألـــوان الــزيــت، وحــاولــت أن أقلد لوحات 
العذراء  لمريم  لوحة  بتقليد  وقمت  عالمية، 
واعــتــقــدت حينها أنــنــي وصــلــت لــهــدفــي، ثم 
إدارة  ودرســـت  الجامعية  للمرحلة  انتقلت 

في  الرسم  ومارست  األعمال، 
الكلية، فقمت بعمل أول لوحة 
سيريالية لي وحققت ميدالية 
أنهيت  أن  وبعد  عنها،  ذهبية 
دراســـــتـــــي الـــجـــامـــعـــيـــة تــركــت 
مع  للتجارة  وتفرغت  الــرســم 
في  حينها  أفكر  ولــم  ـــدي،  وال
لضيق  نـــظـــراً  لــلــرســم  ـــعـــودة  ال
الـــوقـــت، ثــم ســرعــان مــا تغير 
رأيـــــي وتـــركـــت كـــل شــــيء في 

سبيل الفن.
ڈ مـــا أكــثــر األســـبـــاب الــتــي 
الفن  بمجال  للتعلق  دفعتك 

التشكيلي؟
- لعل أكثر ما شدني إلى عالم 
الــرســم كــان والـــدي ووالــدتــي، 
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــهـــم لــم 

يكونا تشكيليين إال أنهما كانا يتميزان بذوق 
بعالم  لالهتمام  دفعني  فوالدي  للغاية،  عال 
المتاحف، وعندما كان يأخذني معه في أي 
رحلة خارجية يحرص على أن يجعلني أزور 
القصور  وكذلك  نزورها  التي  البلد  متاحف 
ألن  سبباً  كــان  مــا  وهــو  والــتــراثــيــة،  القديمة 
أتعلق بالديكور في إحدى الفترات بعد ذلك، 
باختيار  كذلك فإن والدتي كانت تهتم كثيراً 
في  جــداً  متميزة  حاسة  لها  وكانت  األلـــوان، 
الــنــادرة  األوانــــي  تنتقي  فكانت  األمـــر،  ذلــك 
الضيوف،  استقبال  عند  المبهرة  األلوان  ذات 
المالبس  انتقاء  على  الحرص  شديدة  وكانت 
وبذلك  مالبسي،  فــي  المبهرة  األلـــوان  ذات 
تربى لدي حس التذوق الفني، ما أهلني بعد 

ذلك لخوض غمار هذا الفن.
ڈ وكـــيـــف تــــطــــورت الـــمـــوهـــبـــة بـــعـــد أن 
وكيف   .. الرسم  عالم  في  ميولك  اتضحت 

أخذت قرار تكملة المشوار فيه؟
أخطط  وبــدأت  الموهبة  تجلت  أن  بعد   -
فكرت  الــعــالــم  هـــذا  فــي  أخـــوض  أن  لنفسي 
حينها  وكــنــت  أكــاديــمــيــاً،  الــرســم  أدرس  أن 
أدير أحد مصانع والدي بالدوحة، ووضعت 
مدرس  مطلوب  فيه  كتبت  بالجريدة  إعالنا 
ضمنها  من  عديدة  اتصاالت  وجاءتني  رسم 
كــان هــنــاك مـــدرس عــراقــي أكــاديــمــي اسمه 
زياد باكوري اقتنعت به وبدأت معه حصص 
الــــرســــم، وطـــلـــب مــنــي أن أكـــــون مــتــفــرغــاً 

في  فعلمني  يومياً،  ساعات   ٥ معي  لحصته 
البداية كيفية التخطيط بالفحم والرصاص، 
إلى  المصنع  إدارة  من  يتحول  تفكيري  وبدأ 
في  أتعلم  أن  باكوري  غــرض  وكــان  الرسم، 
ذلك  بعد  أنتقل  ثــم  الــواقــعــي  المذهب  إطـــار 
في  الواقعي  الرسم  أجيد  أن  بعد  أريــده  لما 
كيفية  لتعليمي  ذلك  بعد  انتقل  ثم  البدايات، 
التعامل بالمواد الزيتية، وقمت حينها بعمل 
تقليد لبعض اللوحات العالمية التي استهوتني 
في تلك الفترة، وتعلقت بمدرسة رامبرانت 
فـــي الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي، إلــــى جـــانـــب عشقي 
للوحات سلفادور دالي، واشتركت في إحدى 
إعداد  في  حينها  وفكرت  التراث،  مسابقات 
الخليجي،  التراث  فخامة  على  تعتمد  لوحة 
فــأعــددت لــوحــة فــي ذلـــك الــشــأن، وأدركـــت 
لحرب  تعرضت  عندما  المجال  هذا  صعوبة 
شـــعـــواء ومـــحـــاوالت عـــديـــدة إلحــبــاطــي من 
جانب بعض الفنانين لكن سرعان ما زادت 
كبير  عـــدد  بــي  أحـــاط  عــنــدمــا  بنفسي  ثقتي 
مــن األصــدقــاء األوفــيــاء الــذيــن بـــدأت معهم 

مشواري الفني في االتجاه الصحيح.
ڈ ما رأيــك في فن ما بعد 
المعاصرة  والــفــنــون  الــحــداثــة، 
بالنسبة  أهــــم  أنــــه  تــــرى  وهــــل 
لفناني العصر الحالي من الفن 

الواقعي؟
يــكــون  ال  الـــحـــديـــث  الـــفـــن   -
مـــعـــبـــراً  كـــــان  إن  إال  إعـــــجـــــازا 
ويحمل معنى ورسالة واضحة 
ولــــألســــف أصــــبــــح «مــصــطــلــح 
الـــفـــن الـــحـــديـــث» يــطــلــق على 
تمت  ال  التي  األعمال  من  عدد 
تتعدى  ال  كــونــهــا  بــصــلــة  لــلــفــن 
مـــــجـــــرد شـــخـــابـــيـــط وألـــــــــوان 
أي  دون  وهــنــاك  هــنــا  تتبعثر 
مــحــدد  قـــصـــد  ودون  مـــعـــنـــى 
من  الرغم  وعلى  ورائــهــا،  من 
عليها  يــطــلــق  أن  يــصــح  ال  أنــهــا 
ســــوى مــســمــى فـــن فـــاســـد، إال أنــهــا أخـــذت 
التشكيلية  المعارض  من  العديد  في  مكانها 
أي  أن  شك  وال  العربية.  أو  الخليجية  ســواء 
غــمــوض يــعــتــري الــمــتــلــقــي عــنــد مــشــاهــدتــه 
لعمل فني يعني غموضا في عقل من أنجز 
رسالة  يحمل  أن  عليه  فالفنان  العمل،  هذا 

أن  وقــيــمــة لــجــمــهــوره كــمــا أن عــلــيــه أيـــضـــاً 
فيه  أرى  الـــذي  الــوقــت  وفــي  عقله،  يحترم 
الكالسيكية  عــن  الــخــروج  مــن  مــانــع  ال  أنـــه 
وتقديم أشكال فنية حداثية إال أنه يجب أن 

قيمة  ذات  األعمال  تلك  تكون 
حقيقية وتحمل معنى بالفعل، 
الـــواقـــعـــي  الـــفـــن  أن  وبـــــرأيـــــي 
هـــو الـــقـــاعـــدة لــجــمــيــع الــفــنــون 
والـــــمـــــدارس الــفــنــيــة والــفــنــان 
الـــمـــحـــتـــرف يـــبـــدع فــــي عــمــلــه 
الــمــذهــب الـــذي يفضله  ســالــكــاً 
أو  التعبيرية  ســواء  فيه  ويتقن 
التجريدية أو غيرهما .. حسب 
التشكيلية  لــلــمــدرســة  مــيــولــه 
الــتــي يــتــأثــر بــهــا، وعـــن نفسي 
المدرسة  منتهجاً  بــدأت  فقد 
الــواقــعــيــة، ثـــم وجــــدت نفسي 
السيريالية  في  ذلك  بعد  أكثر 
شك  وال  معي،  استمرت  التي 
أجيد  أن  المستحيل  مــن  أنـــه 
السيريالية وأبدع فيها دون أن 
جيداً  ومتفهما  متشبعا  أكــون 

ألصول الواقعية.
ڈ مــن هــم الــفــنــانــون الــعــالــمــيــون الــذيــن 
أبهروك؟ وهل تأثرت بأي منهم من قبل؟

ـــــي  ـــــرت بــــســــلــــفــــادور دال ـــــأث ـــطـــبـــع ت ـــال ب  -
حيث  مباشر  غير  تأثير  لكنه  ورمــبــرانــت، 

صنعت مــن خــاللــهــمــا مــدرســة خــاصــة بــي، 
أنا ضد التقليد ألنني مقتنع أن لكل  وعموماً 
على  تنعكس  التي  المستقلة  شخصيته  مبدع 
أي  نهاية  يكتب  الــذي  هو  فالتقليد  أعماله، 
فنان ويعني فشله، ورغم أنني 
بأسلوب  أتأثر  أن  الممكن  من 
بعض الفنانين العالميين إال أن 
مباشر،  غير  بشكل  يتم  ذلــك 
فلم أتأثر من قبل تأثراً مباشراً 
يسبق  لم  حيث  فني  عمل  بــأي 
عمل  من  عمالً  واستوحيت  لي 
إلي  أوحـــت  حتى  أو  آخــر  فني 
معينة،  بفكرة  اللوحات  إحدى 
فـــاألفـــكـــار دائــــمــــاً تــتــدفــق من 
العمل  تقديم  فأحاول  داخلي، 
أن  أريـــد  لما  الخاصة  برؤيتي 
ـــة على  أصــــــوره لــيــكــون إطـــالل
وأقدمها  أعيشها  خاصة  حالة 
رؤيــتــي  خـــالل  ومـــن  للمتلقي 
ليس  فالفن  للواقع.  الشخصية 
شخصية  يطرح  إنما  تسجيلياً 
إن  حتى  الخاص  ولونه  الفنان 
ينعكس  ما  أن  إال  للواقع  تقديمه  بصدد  كان 

هي حالته الخاصة به.
ڈ فـــي الــعــصــر الـــحـــالـــي تــشــهــد الــســاحــة 
األشــكــال  مــن  الــعــديــد  الــعــالــمــيــة  التشكيلية 
ما  رأيـــك  فــي   .. التشكيلي  للفن  الــحــداثــيــة 

تجذب  أن  يمكن  التي  األشــكــال  أقــرب  هي 
الجمهور لهذا النوع من الفنون؟

- أي عمل فني يجب أن يجيء من صلب 
الواقعية ثم ينحرف عنها حسب رؤية الفنان، 
ولعل التفاصيل التي يحاول المبدع أن يعكس 
أن  في  السبب  هي  تكون  رؤيته  خاللها  من 
في  ويــعــيــش  الــعــمــل  أمــــام  الــمــشــاهــد  يتسمر 
إذا  المتلقي  أن  رأيــي  وفــي  للحظات،  عالمه 
يعني  تستوقفه  ولم  اللوحة  أمــام  سريعاً  مر 
ذلك على الفور عدم قدرة الفنان على صنع 
عندما  أنــه  يهمني  ما  فأكثر  مبهرة،  صــورة 
لوحة  ويـــرى  معرضي  إلــى  الشخص  يــدخــل 
من لوحاتي يقف عندها ما يقرب من نصف 
ساعة أياً كانت المدرسة التي تنتمي إليها تلك 
اللوحة، فيجب أن يُجبر المبدع المتلقي على 
تأمل الــرمــوز التي أمــامــه وكــأنــه أمــام فيلم 
سينمائي به الكثير من األحداث والتفاصيل، 
وترى  لمعرض  تذهب  عندما  أنك  شك  وال 
أن الجمهور يجوب بين العشرات من لوحاته 
أن  فـــوراً  تــعــرف  أن  عليك  قليلة  دقــائــق  فــي 

المتلقي لم يجد ما يجذبه.
ڈ فــــي رأيــــــك لــــمــــاذا أصــبــح 
ـــفـــن الـــســـيـــريـــالـــي نــــــــادراً فــي  ال
العصر الحديث .. هل ألنه كان 
منتمياً لظروف خاصة به عند 
القرن  بدايات  في  ظهور  بداية 

العشرين؟
- الفن السيريالي من أصعب 
الفنان  من  ويتطلب  الــمــدارس، 
جــــهــــداً كـــبـــيـــراً حـــتـــى يــســتــطــيــع 
الفنان  يــدخــل  فخالله  إنــجــازه، 
داخــل  يعيش  وكــأنــه  غيبوبة  فــي 
المنطقية،  غير  بتفاصيله  حلم 
فالسيريالية هي ما يوحي العقل 
مطالب  فــهــو  لــلــفــنــان،  الــبــاطــن 
أمـــام لــوحــتــه أن يــخــرج مــا في 
بــــاطــــن عـــقـــلـــه ويـــتـــرجـــمـــه فــي 
خــطــوط وألــــوان، وحــالــة الحلم 

لفترة  تنتمي  ال  المنطقية  غير  بتفاصيلها 
للعرض  تصلح  إنسانية  حالة  ولكنها  معينة 
أعمالي  انتماء  وبرغم  زمنية،  فترة  أي  في 
إلى حد كبير للسيريالية إال أن جميع األشكال 
فالعمل  أعمالي،  فــي  تتجلى  تجدها  الفنية 
وتكعيبية  سيريالية  أحــيــانــاً  بــه  تجد  الــواحــد 

وتعبيرية، ألنني مؤمن كما ذكرت من قبل 
أن لكل فنان أسلوبه الخاص الذي يمكن أن 

يتشابه مع أكثر من مذهب فني.
ڈ ما هي أكثر األلــوان التي تسيطر على 

أعمالك .. ولماذا؟
أعمالي  على  تسيطر  التي  األلـــوان  أكثر   -
ترتكز في درجات األخضر واألحمر، ولعلك 
تجد أن لكل فنان ما يميز أعماله من خالل 
ومن  الخامات،  حتى  أو  األســلــوب،  أو  اللون 
الجيد أن يخلق كل فنان بصمة لذاته فعندما 
يرى أي شخص أحد األعمال يدرك أن هذا 
وبشكل  ذاك،  أو  الــفــنــان  لــهــذا  ينتمي  العمل 
عام فإنني أرى أن هذين اللونين هما اللذان 
أفكاري  عن  أعبر  أن  خاللهما  من  أستطيع 
وال سيما عالم األحالم الذي يتجلى دائماً في 

أعمالي.
الجديد  اإلدارة  مجلس  فــي  رأيـــك  مــا  ڈ 

للجمعية القطرية للفنون التشكيلية؟
لــجــمــعــيــة  الــــجــــديــــدة  اإلدارة  مــجــلــس   -
الــتــفــاؤل،  عــلــى  بــالــفــعــل  يــبــعــث  التشكيليين 
ستصل  القطرية  الفنية  الرسالة  أن  وأتوقع 
ـــاً بــطــريــقــة  ـــمـــي عـــربـــيـــاً وعـــال
جــــــيــــــدة، خـــــاصـــــة فــــــي ظــل 
به  بدأ  الــذي  الشديد  الحماس 
الــفــنــان يــوســف الـــســـادة عمله 
الجمعية،  إدارة  رئــاســة  فــي 
مجلس  وأهــم مــا يميز أيــضــاً 
ســابــقــه  عـــن  الــجــديــد  اإلدارة 
أو  محاباة  عنده  يوجد  ال  أنــه 
شللية فالعمل الرديء ليس له 
العمل  هــو  والمقياس  مــكــان، 
الفني الجيد والفنان المجتهد 
قيمة  يــقــدم  أن  يــريــد  ــــذي  ال
العمل  يصبح  فلم  للجمهور، 
كان  كما  العالقات  على  مبنيا 
الوضع من قبل بل إن الهدف 
األساسي أصبح االرتقاء بالفن 

التشكيلي القطري فحسب.
ڈ ما هي طموحات الفنانين واألمنيات 
إدارة  مــجــلــس  مــــن  تــحــقــيــقــهــا  الــمــنــتــظــر 

الجمعية الجديد؟
عرض  صالة  الجمعية  تقيم  أن  أتمنى   -
جديدة في قلب الدوحة، لتكون قريبة دائماً 
من جمهور الفن التشكيلي، وتعمل بالتوازي 
في  بالجمعية  الــخــاصــة  الــعــرض  صــالــة  مــع 
على  الجمعية  تعمل  أن  أتمنى  كذلك  كتارا، 
لوحة  لكل  الفكرية  الملكية  حقوق  تسجيل 
أمــام  الــبــاب  فتفتح  الــفــنــانــيــن،  أعــمــال  مــن 
لحماية  والــخــلــيــج  بـــل  قــطــر  فـــي  الــفــنــانــيــن 
نفتقد  دور  فهو  والفنية،  األدبــيــة  حقوقهم 
التشكيلي،  بالفن  معنية  جهة  أي  من  أداءه 
فـــال يـــوجـــد مـــن يـــــؤدي هــــذا الـــــدور فـــي أي 
يمكن  والجمعية  الخليج،  دول  مــن  دولـــة 
التسجيل  رســوم  في  نسبتها  على  تحصل  أن 
وفائدة  لنفسها  مادية  فائدة  بذلك  فتحقق 

كبيرة للفنان.
ڈ ما هي أعمالك القادمة؟

باريس  في  معارض  ثالثة  إقامة  أتمنى   -
واإلســكــنــدريــة، ودبـــي، وأنـــوي أن أبـــدأ تلك 
الــجــولــة بــمــعــرض فــي بــاريــس خـــالل الفترة 
الــقــلــيــلــة الـــقـــادمـــة، كــمــا أنــنــي بــــدأت أستعد 
لــمــعــرض شخصي بــه الــعــديــد مــن األعــمــال 
الــــجــــديــــدة بــالــجــمــعــيــة الـــقـــطـــريـــة لــلــفــنــون 
التشكيلية سيكون في نهاية العام المقبل إن 

شاء اهللا.
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متفائل بجمعية التشكيليين متفائل بجمعية التشكيليين 
بعد أن تخلصت من سلبياتهابعد أن تخلصت من سلبياتها

أ اً أ ل أ ا ك ل ة ةق ا ة ا الل

من أعماله السريالية

احدى لوحاته الواقعية

الفنان فؤاد العمادي لـ «البيرق»:الفنان فؤاد العمادي لـ «البيرق»:

كتب – أشرف مصطفى

الفنان  أنتج  عالية  فنية  حاسة  تمتلك  أنــامــل  عبر 
فؤاد العمادي عدداً من األعمال السيريالية المتميزة، 
ممتلكاً بذلك رصيدا كبيرا من اللوحات تناول خاللها 
العديد من األفكار الخيالية على أرضية من الواقعية 
حيث  السيريالية  اتجاه  في  ينحو  أن  قبل  أتقنها  التي 
راح يعبر عن واقعه مستخدماً عقله الباطن في ذلك، 
فالمتابع ألعماله يلحظ فيها دوما الواقع وعمق الرؤية 
توظيف  في  البراعة  عن  فضالً  والتغيير،  التناسق   ..
األلوان في أماكنها الصحيحة، مع خلفيات تزيد من 
جماليات الصورة بأشكال ورموز موحية ومعبرة عن 
جيداً  يــدرك  فنانا  كونه  من  الرغم  وعلى  الموضوع، 
أن الواقعية هي أساس أي أسلوب فني إال أن ذلك لم 

الواقعية  جعل  بل  هو  كما  الواقع  بنقل  يكتفي  يجعله 
لــلــوصــول إلـــى مــشــاعــره الــدفــيــنــة فعمل على  جــســراً 
اإلضافة على الواقع من عنده بلمساته الفنية محاوالً 
تقديم العمل برؤيته الخاصة لهذه الطبيعة المنقولة 
والمتحولة إلى ما يشبه األحالم، ليكون بذلك إطاللة 
على حالة خاصة يعيشها ويقدمها للمتلقي حتى يتم 
الرسم  فــي  الــعــمــادي  أبـــدع  ولــذلــك  التعبيرية،  حالته 
الفن  مــذاهــب  أصــعــب  مــن  أنــه  رأى  الـــذي  السيريالي 
أعماله  أن  حواره  في  أكد  ذاته  الوقت  وفي  التشكيلي 
بها الكثير من المذاهب الفنية التي كونت في النهاية 

مدرسة خاصة به شخصياً.
عن  أكــثــر  منه  لتتعرف  بــالــعــمــادي  الــبــيــرق  التقت 
ومحطاته  التشكيل  عالم  في  وبداياته  الفنيًة  أعماله 

اإلبداعية خالل هذا الحوار.
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعر

من أقوال الشافعي

الضرب في األرض
ســـــأضـــــرب فـــــي طــــــول الـــــبـــــالد وعـــرضـــهـــا  

غــــريــــبـــــــــا أمــــــــــــــوت  أو  مــــــــــــــــرادي  أنــــــــــــــال 

ــــلــــه درهــــــــــــــــــــــــا   ــــفــــت نــــفــــســــي فــــل فـــــــــإن تــــل

قـــريـــبـــا الــــــــرجــــــــوع  كـــــــــان  ســــلــــمــــت  وإن 

آداب التعلم

ــــر الــــجــــفـــــــــا مــــــن مــعــلــم   اصـــــبـــــر عــــلــــى مـــــ

فــــــــــإن رســـــــــــــوب الـــــعـــــلـــــم فــــــــي نـــــفـــــراتـــــه

ـــــــة   ــــــم يــــــــذق مــــــر الــــتــــعــــلــــم ســـاعــــ ومــــــــن ل

حــــيــــاتــــه طـــــــــــول  الــــــجــــــهــــــل  ذل  تـــــــجـــــــرع 

ومــــــــن فـــــاتـــــه الـــتـــعـــلـــيـــم وقــــــــت شـــبـــابـــــــــــه  

ـــــه ــــــ فــــــكــــــبــــــر عــــــلــــــيــــــه أربــــــــــعــــــــــا لـــــوفـــــاتــــــ

ـــتـــقـــى   وال بـــالـــعـــلـــم  واهللا  الــــفــــتــــى  وذات 

لــــــذاتــــــه اعــــــتــــــبــــــار  ال  يــــــكــــــونــــــا  لــــــــم  إذا 

متى يكون السكوت من ذهب

تــــجــــبــــه فـــــــــــال  الــــــســــــفــــــيــــــه  نـــــــطـــــــق  إذا 

الـــــــســـــــكـــــــوت إجـــــــــابـــــــــتـــــــــه  مـــــــــــن  فـــــــخـــــــيـــــــر    

ــــه  ـــــ ـــــــــّرجـــــــــت عــــن ــــــمــــــتــــــه فــــــــــ فــــــــــــــــإن كــــــل

يـــــــمـــــــــــــــوت كـــــــــــــــــــــمــــــــــدا  ـــــــه  ـــــــت ـــــــي خـــــــل وإن   

التربية السليمة

قراءة في أدب المعلقات «٢»
زهير بن أبي سلمى

عرفت عائلة زهير بن أبي سلمى بأنها عائلة شعر وهي عريقة 
ذلك  بعد  عــرف  ثم  بالشعر  حجر  ابــن  أوس  خاله  ُعــرف  فقد  به 
زهير بن أبي سلمى، وأختاه، وأتى بعد ذلك ابناه كعب وبجير، 
وكعب هو الذي شهر ببردته حينما قدم على الرسول تائبا وقدم 

قصيدته المشهورة:
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ... متيم أثرها لم يفد مكبول

هــذه القصيدة الــتــي أثـــارت ضجة فــي الــبــالد اإلســالمــيــة وفي 
وشرحوها  منوالها  على  ونهجوا  البردة  فسموها  اإلســالم  شعراء 

الشروح الكثيرة.
أشعاره  ينقح  كان  فقد  خاصة،  شعرية  مدرسة  لزهير  عرف 
حــتــى عــرفــت مــدرســتــه بــمــدرســة عبيد الــشــعــر، فــقــد كـــان يقول 
القصيدة في أربعة أشهر، وينقحها في أربعة أشهر ويرسلها في 
هذه  عاشت  زهير  بحوليات  القصائد  هــذه  ودعيت  أشهر  أربعة 

المدرسة طويال وكان لها رواد وتالميذ.
كعب  تلميذ  الحطيئة  وكــان  زهير  أبيه  تلميذ  كعب  كــان  فقد 
وزهير وكان هدبة بن خشرم تلميذ الحطيئة وكان جميل تلميذ 

هدبة بن خشرم.
ثم رأينا من يحمل هذه الراية في العصر العباسي منهم مسلم 
أبي  قبل  البديع  في  التجديد  راية  حامل  الغواني  صريع  الوليد  بن 

تمام.
مدرسة  الــمــدرســة  هــذه  بين  الــوقــفــة  هــذه  أســـوق  أن  وحسبي 
الوليد  بــن  مسلم  تنقح  ال  الــتــي  األخـــرى  والــمــدرســة  الشعر  عبيد 
هذه  أعــالم  شموخ  على  شاهدا  المثال  هذا  ليكون  العتاهية  وأبــي 

المدرسة.
التقى أبو العتاهية بمسلم بن الوليد فقال له يا مسلم إنما يعيبك 
قلة شعرك فأنت في العام ال تقول إال قصيدة أو قصيدتين بينما 
أنا أقول في كل يوم قصيدة قال مسلم: لو أردت أن أقول شعرا 
كله  العمر  أعطيك  ولكني  شــعــرا،  كالمي  كــل  لكان  شعرك  مثل 

لتقول مثل هذا القول:
موف على مهج في يوم ذي رهج ... كأنه أجل يسعى إلى أمل

هذا الكالم المنقح ال يقدر على سبكه إال قلة من الشعراء أمثال 
زهير وتالمذته والنابغة وأضرابه ومسلم ومن نحا نحوه.

يعتبر زهير عند بعض النقاد القدماء ثالث الفحول من الشعراء 
في الجاهلية. بل إن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه، اعتبره خير 
ال  وكان  الحكمة،  شاعر  ألنه  اإلطــالق  على  الجاهلية  في  الشعراء 

يعاظل في الكالم.
يــخــرجــوه  ولـــم  نــهــائــيــا  معلقته  شـــأن  فــي  الــنــقــاد  يختلف  ولـــم 
حلزة  بن  والــحــارث  النابغة،  مع  فعلوا  كما  المعلقات  شعراء  من 
الــيــشــكــري، واألعـــشـــى، أو عــبــيــد بــن األبــــرص وكـــل الــذيــن قــالــوا 
بالمعلقات ذكروا اسم زهير بينهم وكان واسطة العقد. فقد ترفع 
عن فحش امرئ القيس، وعنجهية بن كلثوم وغرابة كلمات لبيد 

وكان نسيجا مفردا في زمنه.
المعلقة وزهير بن أبي سلمى

وقال أبو سلمى زهير بن أبي سلمى يمدح الحارث بن عوف بن 
سنان المريين. وأبو سلمى بضم السين، وليس في العرب سلمى 
بضم السين غــيــره، وأبــو سلمى هــو ربيعة بــن ريــاح بــن قــرة بن 
الحارث بن مازن بن ثعلبة بن برد بن الطم بن عثمان بن مزينة 

بن أد طابخة بن إلياس بن مضر.
بن  سعد  بــن  غطفان  بــن  اهللا  عبد  بني  فــي  حلفاء  سلمى  وآل 

قيس بن عيالن بن مضر.
وكان ورد بن جابس العبسي قتل هرم بن ضمضم المري الذي 

يقول له عنترة:
ولقد خشيت بــأن أمــوت ولــم تــدر ... للحرب دائــرة على ابني 

ضمضم

قتله في حرب جرت بين عبس وذبيان قبل الصلح، ثم اصطلح 
الناس، ولم يدخل حصين بن ضمضم أخوه في الصلح فحلف: ال 
يغسل رأسه حتى يقتل ورد بن حابس أو رجال من بني عبس ثم 

من بني غالب، ولم يطلع على ذلك أحدا.
فأقبل  حــارثــة،  أبــي  بن  عــوف  بن  الــحــارث  الحمالة  حمل  وقــد 
رجل من بني عبس ثم أحد بني مخزوم حتى نزل بحصين بن 
أي  من  فقال  عبسي  فقال:  الرجل؟  أيها  أنــت  من  فقال  ضمضم 
عبس؟ فلم يزل ينسب إلى غالب فقتله حصين فبلغ ذلك الحارث 
عبس  بني  وبلغ  عليهما،  ذلــك  فاشتد  سنان  ابــن  وهــرم  عــوف  بن 
فركبوا نحو الحارث، فلما بلغ الحارث ركوب بني عبس، واشتداد 
يقتلوا  أن  عبس  بنو  أرادت  وإنما  صاحبهم،  قتل  من  عليهم  ذلك 
الـــحـــارث، بــعــث إلــيــهــم بمئة نــاقــة مــن اإلبـــل معهما ابــنــه، وقــال 
للرسول قل لهم اإلبل أحب إليكم أم أنفسكم؟ وأقبل الرسول حتى 
قال لهم ما قال ربيع بن زيــاد: إن أخاكم قد أرسل إليكم يقول 
بل  فقالوا:  تقتلونه؟  ابنه  قتل  يعني  أنفسكم؟  أم  إليكم  أحب  اإلبل 

نأخذ اإلبل، ونصالح قومنا.
فقال زهير يمدح الحارث ين عوف وهرم بن سنان:
أمن أم أوفى لم تكلم ... بحومانة الدراج فالمتثلم

تقديره أمن دمن أم أوفى دمنة، ألن من هنا للتبعيض فأخرج 
الدمنة من الدمن. لم تكلم، وروى أن بعض أهل اإلغــارة وقف 
على معاهد، فقال: أين من شق أنهارك؟ وغرس أشجارك وجنى 

ثمارك ثم بكى.
وقال أهل النظر في قوله تعالى: (قالتا أتينا طائعين) إنما كانت 
إرادة فكانت على ما أراده والدمنة: أثار الناس،وما سوي بالرماد 

وغيره.
والسرخين،  البعر  والدمن  دمــن،  قد  قيل:  المكان  اســود  فــإذا 
من  القطعة  الحومانة  وقيل  المنقاد  الغليظ  المكان  والحومانة 
الرمل والجمع: الحومان، والحوامين، والدراج بفتح الدال وضمها، 

منقادان،  متقاربان  بالعالية  موضعان  والمتثلم  الــدراج  وحومانة 
ومعنى قوله لم تكلم أي لم يكلم أهلها.

ديار لها بالرقمتين كأنها ... رواجع وشم في نواشر معصم
واألخــرى  المدينة،  قــرب  أحدهما  الرقمتان  األصمعي:  قــال 
قرب البصرة ومعناه بينهما وقال الكالبي: الرقمتان من جرثم، 
مختلطان  أبـــرقـــان  وهــمــا  أســـد،  بــيــن  مــن  الــشــمــس  مطلع  ومـــن 
بالحجارة، والرمل، والرقمتان أيضا بشط فلج أرض بني حنظلة، 
وقوله رواجــع وشــم أي ما رجــع وكــرر، وفــالن يرجع صوته أي 
يكرره، والنواشر: عروق ظاهر الذراع. وقيل الناشر عصب الذراع 
من باطنها وظاهرها. والمعصم موضع السوار. شبه اآلثار التي في 

الديار كمراجع الوشم ويروى دار لها بالرقمتين.
كل  من  ينهضن  وأطالؤها   ... خلفة  يمشين  واآلرام  العين  بها 

مجثم
قيل  وإنما  أعين،  والذكر  عيناء  الواحدة  الوحشي  البقر  العين: 
لها عيناء لكبر عيونها، واألصل أن تجمع على فعل كما تقول في 
جمع أحمر وحمراء حمر ألن العين كسرت لمجاورتها الياء وقوله 
خلفة إذا مشى فوج جاء فوج، وقيل خلفة أي مختلفة، هذه مقبلة 
وهــذه مــدبــرة، وهــذه صــاعــدة، وهــذه نــازلــة، وخلفة في موضع 
أي  فيه  يجثم  الــذي  المكان  والمجثم  مختلفات،  بمعنى  الــحــال 

تسكنه وتقيم فيه.
بعد  الــدار  عرفت  فأليا   ... حجة  عشرين  بعد  من  بها،  وقفت 

توهم
الحجة: السنة، يقال حج وحج بالفتح والكسر فإذا جئت بالهاء 
كسرت ال غير، وقال أهل النظر باإلعراب الحجة السنة والحجة 

الفعلة من الحج بالفتح، والألي البطء وقيل الجهد والمشقة.
قالوا والمعنى فبعد ألي كأنهم يقدرونه على الحذف، واألجود 
الحال  مــوضــع  فــي  وقــولــه  أليـــا،  الـــدار  فعرفت  المعنى،  يــكــون  أن 

والمعنى مبطئا فهذا بغير حذف.

انطالًقا من الوظائف األساسية لألسرة 
المسلمة والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

المسلمة  األســـرة  وظــائــف  أول  مــن   -١
وتتمثل  وعــال  جل  الخالق  حــدود  مــراعــاة 
واألم  األب  تــمــســك  فـــي  الــوظــيــفــة  هــــذه 
حــدود  ومراقبتهما  اإلسالمية  بالعقيدة 
فيما  الــشــريــعــة  قــواعــد  وتطبيق  الــخــالــق، 
وبفعل  بــاآلخــر.  منهما  كل  بعالقة  يتعلق 
للطفل،  إسالمًيا  أنموذًجا  يرسمان  ذلــك 
يتربى في أحضانهما حيث يستمع األخير 
ويرى ويطبق ما يراه ويسمعه من عبادات 
اإلسالمية  العقيدة  على  وينشأ   ، والــديــه 
تعامل  وطــريــقــة  اهللا،  شــريــعــة  هــي  الــتــي 
االنحراف  ضد  له  تحصين  بمثابة  أبويه 

إلى مسالك الفساد ودروب الجريمة.
٢- من وظائف األسرة المسلمة تحقيق 
فاألسرة  النفسية  والطمأنينة  االستقرار 
الطمأنينة  تحقيق  إلـــى  تــهــدف  المسلمة 
ألفــرادهــا. يــقــول الــحــق تــبــارك وتعالى:» 
ــِه أَْن َخــلَــَق لَــُكــْم ِمـــْن أَْنــُفــِســُكــْم  ــاتِ َوِمـــْن آيَ
ًة  َمَوَدّ بَْينَُكْم  َوَجَعَل  إِلَْيَها  لِتَْسُكنُوا  أَْزَواًجــا 
الزوجين  طمأنينة  فــإن  لــذا   ،» َوَرْحـــَمـــًة 
واســتــقــرارهــمــا فـــي الــبــيــت تــنــعــكــس على 
للنمو  الفرصة  لــه  وتتيح  الطفل،  نفسية 
وتنمو  والمحبة  بالسعادة  مليء  جــو  فــي 
شخصياتهم بمقومات أساسية تساعدهم 

على النجاح في حياتهم في المستقبل.

٣- تـــقـــدم األســــــرة لــألطــفــال الــرعــايــة 
غرائزهم  تهذيب  على  وتعمل  النفسية 
وإشــــبــــاع حــاجــاتــهــم اإلنـــســـانـــيـــة الــمــاديــة 
والرحمة،  المحبة  وتمنحهم  والمعنوية 
لــكــي يــنــشــأوا ولــديــهــم االســتــعــداد لمحبة 

اآلخرين وعدم اإلضرار بهم.
لقد أوضح رسول اهللا - صلى اهللا عليه 
وسلم - ما يجب على رب األسرة المسلمة 
من رعاية في الحديث الذي رواه البخاري 
عنهما  اهللا  رضــي  عمر  ابــن  عــن  ومسلم 
راع  كلكم  وسلم: «  عليه  اهللا  صلى  يقول 
راع  اإلمـــام   ، رعيته  عــن  مــســؤول  وكلكم 
ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله 
وهو مسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية 
رعايتها،  عن  ومسؤولة  زوجها  بيت  في 
والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن 
والرجل  قــال  أنــه  وحسبت  قــال:   ، رعيته 
راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، 

وكلكم راع ومسؤول عن رعيته » .
ففي هذا الحديث الشريف يبين رسول 
أنه ما من  صلى اهللا عليه وسلم -  اهللا - 
إنسان إال وقد وكل إليه أمر يديره ويرعاه 
إليه  وكــل  فيما  باإلحسان  مطالب  فكلنا 
عليه  تخفى  ال  اهللا  أمــام  عنه  ومسؤول   ،
خافية ، فإن قام بالواجب عليه لمن تحت 
يده كان أثر ذلك في األمة عظيًما ، وإن 
أضر  األمــانــة  وخــان   ، الرعاية  فــي  قَصر 

باألمة .
في   - وســلــم  عليه  اهللا  صلى   - وقــولــه 
الـــحـــديـــث والــــرجــــل راع فـــي أهـــلـــه وهــو 
في  راعية  والــمــرأة   ، رعيته  عن  مسؤول 
بيت زوجها ومسؤولة عن رعايتها، يشير 
ركن  بصفتهما  واألم  األب  مسؤولية  إلــى 
في  راع  األســرة  رب  أو  فالزوج   ، األســرة 
 ، واليته  تحت  من  على  ومؤتمن  أسرته 
والتهذيب،  والتثقيف  لهم  التعليم  فعليه 
فــي األخـــالق ، وأئمة  حتى يــكــونــوا كــمــاالً 
فــي اآلداب ســــواء فــي ذلـــك بــنــوه وبــنــاتــه 
وإخوته وأخواته وزوجته وخدمه ، وفي 
مقدمة التهذيب تعليمهم فرائض الدين، 
وتأديبه   ، الحكيم  العليم  بأدب  وتأديبهم 
من  عليهم  أجرى  عمله،  طريق  عن  لهم 
كلمه، وعليه األخذ بهم عن طرق الدنايا 
ومواضع  الريب،  مواطن  عن  واالبتعاد   ،
مسكنا  لــهــم  يـــقـــدم  أن  وعــلــيــه   ، الــفــتــن 
ولباسا   ، موافقا  وشرابا  وطعاما  مناسبا، 
مــن دائــــرة األدب والــحــشــمــة ، وزيــنــة ال 
تدعو إلى الفتنة ، كل ذلك في غير تقتير 
االقتصاد  طــريــق  سلك  بــل   ، إســـراف  وال 

ليدخر لهم ما يكون عونا للشدائد.
راعية  زوجها  بيت  في  المرأة  وكذلك 
مسؤولة عن رعاية أوالدها ، فهي تحمل 
في  مسؤوليتها  إن  بل  كــاألب  المسؤولية 
أنها  باعتبار  وأخــطــر  أهــم  األمـــور  بعض 

مالزمة لولدها منذ الوالدة إلى أن يشب، 
ليكون  تؤهله  التي  السن  ويبلغ  ويترعرع 
والرسول   ، الحياة  ورجــل  الــواجــب  إنسان 
أفــــرد  قــــد   - ـــم  وســـل عــلــيــه  اهللا  صـــلـــى   -
 » قال:  حين  المسؤولية  بتحمل  األمهات 
ومسؤولة  زوجــهــا  بيت  فــي  راعــيــة  واألم 
إلشــعــارهــا  إال  ذلـــك  ومـــا   ،  » رعيتها  عــن 
بالتعاون مع األب في إعداد الجيل وتربية 
األبناء، وتحصينهم وحمايتهم من الفساد 

المؤدي إلى االنحراف.
هذه بعض واجبات رب األسرة وربتها 
الوجه  على  بواجبه  منهما  كل  قــام  فــإن   ،
األكمل ، سادت الطمأنينة وازداد التماسك 
حصل  وإن   ، األسرة  أفراد  بين  والتالحم 
حدث  بعضها  أو  الــواجــبــات  بــهــذه  إخـــالل 
وذهبت  وتفككت   ، األســـرة  فــي  الــخــالل 
ريــحــهــا، وقـــصـــرت فـــي تــربــيــة أوالدهـــــا 

التربية السليمة المانعة من االنحراف.
إن كثيًرا من اآلباء واألمهات يتصورون 
توفير  في  تنحصر  األسرية  مهمتهم  أن 
الــمــأكــل والــمــشــرب والــمــلــبــس والــمــســكــن 
ألوالدهــــــم فــحــســب، فــهــذا فــهــم خــطــأ ، 
فــوظــيــفــة رب األســـــرة فـــي اإلســـــالم هي 
تربية أوالده وبناته التربية السليمة التي 
المتزن  الــشــامــل  الــمــتــكــامــل  الــنــمــو  تحقق 
للناشئ بتحصينه ضد االنحراف وارتكاب 
الجرائم في حق نفسه وأسرته ومجتمعه 

ووطنه.
وإذا لــم يـــدرك اآلبــــاء واألمـــهـــات هــذه 
األبــنــاء،  انــحــراف  يـــزداد  فسوف  الحقيقة 
من  المزيد  يــوم  بعد  يوماً  األمــة  وتخسر 
طاقات شبابها، وإذا أردنا أن نقي شبابنا 
من االنحراف والوقوع في أيدي عصابات 
اإلرهاب والتطرف، فإنه على كل أب منا 

أن يدرك الحقائق التالية:
١- الرقابة الواعية المحكمة والحكيمة 
من اآلباء تعد مراهقا يستطيع أن يتحكم 
في نفسه ، وأن يسيطر إلى حد كبير على 
نــزواتــه ، وأن يــكــون أقــل انــدفــاعــا وأكثر 
الحرية  وإعــطــاء  التساهل  أمــا  انــضــبــاطــا، 
المطلقة فهي أشياء ضارة لكل من الفرد 

والمجتمع .
وحمايتهم  األبــنــاء  وقــايــة  أجــل  مــن   -٢
المؤدية  المختلفة  بأنواعه  االنحراف  من 
إلــى ارتــكــاب الــجــرائــم ، فــإنــه يجب على 
فرد  كل  واحــد،  كفريق  تعمل  أن  األســرة 
وهذه   ، دوره  له  يكون  أن  يجب  داخلها 
العامة  الــوظــائــف  لتحقيق  تلتقي  األدوار 
التي سبق اإلشارة إليها، هذا مهم للتفاعل 
حتى   ، والــــصــــراعــــات  الــمــشــكــالت  وحــــل 
ونافع  مهم  بــأنــه  يشعر  أن  يجب  الطفل 
جميع  على  يجب  إليه،  حاجة  هناك  وأن 
على  متعاونين  يكونوا  أن  األســـرة  أفـــراد 
الخير متضامنين، وبذلك تكون المشكلة 

الشخصية مشكلة عامة تهم الجميع.

من أجل أن يتحقق االتصال والتواصل 

هناك  يكون  أن  يجب  األســرة  أفــراد  بين 

يكون  أن  يجب  الحوار  وهذا   ، دائم  حوار 

في جميع األحوال إيجابيا وبناء، وأن يعبر 

على مــدى اهــتــمــام كــل فــرد مــن األســرة 

لسماع اآلخــريــن، والــحــوار الــهــادف يوجد 

اهتمامات مشتركة وأيضا يوجد االحترام 

اإليجابية  العالقة  هي  تلك   ، الجميع  بين 

على  للحفاظ  الوسيلة  هي  وتلك  البناءة، 

الـــــروح الــمــعــنــويــة لـــألســـرة كــكــل والــــروح 

المعنوية لكل فرد فيها.

إلى  بهم  الــمــؤدي  األبــنــاء  اكتئاب  بعض 

االنحراف والفساد وارتكاب الجرائم يأتي 

األم  ومن  السعيد  غير  المكتئب  األب  من 

حسنة  قدوة  يكونان  واألم  واألب  القلقة، 

الشريف،  العمل  الــحــيــاة:  فــي  ألوالدهــمــا 

الــكــســب الـــحـــالل ، االســتــقــامــة ، الــعــالقــة 

بالقيم  واالعـــتـــزاز  اآلخــريــن،  مــع  الطيبة 

اإلسالمية من أمانة وصدق وحياء ووفاء 

العزيز  األب  أيها  صــدر..  وسالمة  وصبر 

اسمح لي أن أذكرك بما يجب عليك نحو 

أوالدك من أجل حماية وصيانة عقولهم، 

وتحصينها ضد األفكار المنحرفة المؤدية 

إلى ارتكاب الجرائم واإلخالل باألمن.

مساجلة 
على تويتر

ـــــوَعـــــًة أَيــــــــا نــــــاِحــــــَل األعــــــضــــــاِء َحــــســــبُــــَك لَ
بِــــنــــاِجــــِع.. لـَـــيــــَس  مــــِع  ــــَدّ ــــال بِ ــــوى  ــــَه ال َدواُء   

أَِفــــــــــق َفــــلــــيــــالِــــي الـــــُعـــــمـــــِر جــــــــُدّ َقــــِصــــيــــرٌة
ـــــراِجـــــِع.. ـــيـــَس بِ ـــلَ ــــٍر َف ــــْم  ومـــــا َمـــــــَرّ ِمـــــن ُع

alasmaiمحمد السادة @٥٥

َخـــــيـــــٍر.. ــــــــــُلّ  ُك ـــــــحـــــــَوَك  نَ ــــــــاِس  الــــــــنَّ وزاُد 
الــــمــــعــــاِصــــي.. ِحـــــمـــــُل  ُدونَـــــــُهـــــــم  وزاِدي 
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ـــــــفـــــــواً.. ـــــــيـــــــُتـــــــَك نــــــــاِدمــــــــاً أَرُجــــــــــــــــــوَك َع أَتَ
ــــــــواِصــــــــي.. بِـــــــــَيـــــــــوٍم تُـــــبـــــتَـــــلـــــى ِفـــــــيـــــــِه الــــــــنَّ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ـــــــــُه.. ـــــــــأَّن ــــــــــؤاُد َك ــــــــــُف ــــــــَة وال ــــــــَكّ ـــــــــُت َم ـــــــــي وأَتَ
ــــــضــــــاُت َشــــــــــــوٍق بَــــــيــــــنَــــــُهــــــَنّ ِســـــــبـــــــاُق.. ــــــْب نَ
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ــنِــي.. ــحــِن الــُخــُشــوُع يــلـُـُفّ وَســـَجـــدُت ِفــي الــَصّ
ــــي نـَــــــــٍد َرقــــــــــــــراُق.. ــــنِ ــــي مـــــــــُع ِفـــــــي َع والـــــــــَدّ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ولـَــــــُرّبـــــــمـــــــا َخـــــــَفـــــــَق الـــــــــُفـــــــــؤاُد بــــــلَــــــوَعــــــٍة..
ـــــيـــــِه بــــَكــــيــــِدهــــا األقـــــــــــــــداُر.. ـــــلَ ـــــْت َع ـــــتـــــبَ َع
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ــر ــبَ ــِع ـــدعـــَت فــيــنــا بــيَّــنــات ال أب

الــصــور ــى  ــّت ش رْب  يــا  وصــغــتــنــا 

ـــذي َّ ــوم مــحــَو ال ــي فــهــل أطــيــق ال

ــر ــُه فـــي خــلــقــتــي ِمـــن أث ــت ــرك ت

ڈڈڈ

ــا ــه ــت ــب ـــُع األنــــفــــس رّك ـــائ ـــب ط

صغتها ــفــســاً  أن ــجــزي  ت فــكــيــَف 

تــرى أو  كـــامـــًال  ــفــنــي  تُ وكـــيـــَف 

ــهــا ــــَت صــّورت ــفــٍس أن ــن ــقــصــاً ب ن

الثالثاء ١١ رجب ١٤٣٤ هـ - ٢١ مايو ٢٠١٣ م

الفنان نافذ السيد لـ «البيرق»:

ڈ حدثنا عن تجربتك المسرحية؟
- دخـــلـــت إلــــى عـــالـــم الـــمـــســـرح سنة 
الممثلين  بتقليد  شغوفا  كنت   ،١٩٨٠
الــكــبــار مــن أمــثــال عـــادل إمـــام وسعيد 
أكمل  أن  على  أهلي  وشجعني  صالح، 
عمل  أول  فقدمت  التمثيل  مجال  فــي 
المسرحية  األضــواء  فرقة  مع  مسرحي 
إخراج  الخيل»  وفــرارة  «حسن  بعنوان 
عالم  بعدها  دخلت  ثم  عــواد،  أ.محمد 
المناعي  الــرحــمــن  عبد  الكبير  الــفــنــان 
لألطفال  مسرحية  في  معه  وشــاركــت 
قدمتها  أخــيــرا»  يضحك  «مــن  بعنوان 
فــرقــة الــســد مــن تــألــيــف وإخـــــراج عبد 
الـــرحـــمـــن الــمــنــاعــي، وعـــنـــدمـــا دخــلــت 
عــالــم الــمــنــاعــي دخــلــت مـــدرســـة الــفــن 
ألنـــه مــدرســة مــســرحــيــة عــلــى مستوى 
العالم العربي بأسره، وهو قامة كبيرة 
ويحترم  الفن،  ويقدر  الجميع  يحترم 
يحترم  ال  لمن  ويعتذر  جــدا  مــواعــيــده 
مــواعــيــد الــتــدريــبــات عــن الــعــمــل معه، 
بمعنى  مفيدة «مخرج  جملة  في  وهو 
الفني  مشواري  خالل  قدمت  الكلمة». 
مسرحيا،  عــمــال  الــعــشــريــن  يــقــارب  مــا 
منها: «هالشكل يا زعفران»، و»ابتسام 
في قفص االتهام» مع الممثل الكويتي 
إمبريج، و»الصغير والبحر» مع صالح 
الــمــنــاعــي. وعــمــلــت مـــع الــفــنــان حسن 
إبــراهــيــم، وعــبــد الــعــزيــز جــاســم فــي ٥ 
أعمال لألطفال. وشاركت في أول عمل 
العزيز  عــبــد  الــفــنــان  مــع  لــي  تلفزيوني 
مسلسال  وكــان  السليطي  وغانم  جاسم 

كوميديا بعنوان «حكايات صمبوخ».
من  قدمتها  التي  أعمالك  أهم  ما  ڈ 

وجهة نظرك؟
«مـــوت  مــســرحــيــة  فـــي  دوري  هـــو   -
عــايــش بــن ظــاعــن» حــيــث قــدمــت فيها 
دور مــســاعــد الــمــال كـــان الـــــدور جــديــدا 
علي في الشكل والحوار، كما أعتز أيضا 
بمسرحية «غناوي الشمالي» والتي كنت 
أدير فيها الخشبة، وحصلت على أحسن 
 ،١٩٩٩ ســنــة  بــمــســقــط  مــتــكــامــل  عــمــل 
وشــرفــنــا حــضــرة صــاحــب الــســمــو الشيخ 
الــبــالد  أمــيــر  ثــانــي  آل  خليفة  بــن  حــمــد 
عرضها  بحضور  اهللا،  حفظه  الــمــفــدى 

عندما قدمت بقطر.
مــبــروك  دور  أديـــت  ڈ 
بــمــســرحــيــة مـــهـــرة.. فما 

قصة هذا الدور؟
مسرحية  فــي  عملي   -
مهرة كان «إدارة خشبة» 
األمـــر  أول  فـــي  أكــــن  ـــم  ل
مــشــاركــا فــيــه بــالــتــمــثــيــل، 
والـــــــــــدور الــــــــذي قــدمــتــه 
«مــــبــــروك» وضــــع أصــال 
تؤديه  نسائيا  دورا  ليكون 
الــفــنــانــة «لــيــلــى ســلــمــان» 
وأثـــــــنـــــــاء الــــتــــحــــضــــيــــرات 
والـــــتـــــدريـــــبـــــات انــشــغــلــت 

الــفــنــانــة لــيــلــى بــارتــبــاطــات خــــارج قطر 
فــقــلــب الــمــخــرج عــبــد الــرحــمــن مناعي 
الـــــدور إلــــى مـــبـــروك الـــــذي أديـــتـــه بكل 

إخالص.
جائزة  على  «مــهــرة»  تحصل  لــم  ڈ 

بالمهرجان.. ما تفسيرك لذلك؟
ولكن  وتــراثــي،  جميل  عمل  مــهــرة   -
الممثلين  بــعــض  أداء  ضــعــف  كـــان  ربــمــا 

سبب في عدم حصول العمل على جوائز 
بــالــمــهــرجــان، وأمـــا مــا يــثــار حــول ثبات 
فكان  المسرح  خشبة  على  السينوغرافيا 
عملنا  بأن  الجمهور  نشعر  لكي  مقصودا 
ليس نظريا فقط بل عمليا أيضا فالبيت 
تجعل  والــمــجــلــس  والــمــحــمــل  الـــقـــديـــم 
الــمــشــاهــد يــعــايــش جـــو الــحــكــايــة، ولــكــم 
تمنيت أن يحصل هذا العمل على جائزة 

أحسن نص .
الــدوحــة  لــمــهــرجــان  تقييمكم  مــا  ڈ 

المسرحي هذا العام؟
أفـــضـــل  الـــــعـــــام  هــــــذا   -
مـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي من 
حـــــيـــــث عـــــــــدد األعــــــمــــــال 
والـــضـــيـــوف الــمــرمــوقــيــن 
ــــجــــمــــهــــور  وتـــــنـــــظـــــيـــــم ال
وهي  اليومية  والــنــشــرات 
ميزات  مــن  كبيرة  ميزة 
أن  والحقيقة  المهرجان 
ـــنـــشـــرات الـــيـــومـــيـــة كـــان  ال
ولكني  رفــيــعــا،  مــســتــواهــا 
تــدخــل  أن  أتـــمـــنـــى  كـــنـــت 
جــــمــــيــــع الــــمــــســــرحــــيــــات 
الرسمية  المسابقة  ضمن 
وتعرض بالمسرح الوطني 
من  الكثير  هناك  ألن  يــوم  عــرض  لكل 
األعــمــال الــمــمــتــازة عــرضــت بــكــتــارا ولم 

تحظ بمشاهدة كبيرة.
ڈ ما تقييمكم ألداء لجنة التحكيم؟

في   ٪٧٠ بــدرجــة  وفــقــت  أنــهــا  أرى   -
أحــكــامــهــا، وكـــان هــنــاك بعض األخــطــاء 
حــيــث خــلــطــت الــلــجــنــة فـــي اخــتــيــارهــا 
دور  ممثل  وأحسن  واعد  ممثل  ألحسن 

ثــانــي، فكيف يــأخــذ فــنــان لــه بــاع طويل 
بــالــمــســرح جـــائـــزة هــــاو والـــعـــكـــس، كما 

حدث مع جاسم السعدي وحسن صقر.
التحكيم  لــجــنــة  بــنــزاهــة  أشـــك  ال  ـــا  أن
جائزة  مــهــرة  يــأخــذ  أن  تمنيت  ولكني 
أحسن نص ألنه عمل جميل ويستحضر 
الــــتــــراث وتــكــامــلــت فــيــه مــعــالــم الــنــص 
الــمــتــمــيــز، وأتـــمـــنـــى أن تــحــصــل فــرقــة 
أحسن  جــائــزة  على  المسرحية  الــدوحــة 

عمل متكامل العام المقبل.
ڈ أوصـــــت الــلــجــنــة بـــعـــدة تــوصــيــات 

المهرجانات  في  لتراعى 
القادمة .. فما رأيك بتلك 
الــتــوصــيــات .. وهـــل تــرى 

أنها ستنفذ؟
ليست  توصية  هــنــاك   -
ــهــا وهـــــي الــتــي  فــــي مــحــل
تتعلق بعرض العمل قبلها 
بــيــوم أمـــام الــلــجــنــة وهــذا 
تخاطب  ألنك  غريب  أمر 
محترفا وليس هاويا. أما 
بقية التوصيات فأرجو أن 

تنفذ.
مــــن  تــــــــشــــــــتــــــــرك  ڈ 
خـــــالل شـــبـــكـــة الـــتـــواصـــل 

االجتماعي فيما يسمى بـ «المجموعة» 
يــشــتــرك فــيــهــا الــكــثــيــر مــن أهـــل الــفــن. 
وهــل  الــمــجــمــوعــة؟  لــهــذه  تقييمك  فــمــا 
ســتــتــمــخــض عـــن شــــيء ذي قــيــمــة في 

الحركة الفنية؟
- هــــذه الــمــجــمــوعــة أطــلــقــهــا أ.طــــالل 
مولوي وتتكون من ٣٢ عضوا حتى اآلن، 
ومخرجين  وممثلين  مصورين  وتضم 

فيها  الجميل  والشيء  وغيرهم،  وكتابا 
الــمــنــاقــشــات الــيــومــيــة الــتــي تــــدور فيما 
بــيــن أفــــــراد الــمــجــمــوعــة عـــن الــمــســرح 
ـــفـــن والـــتـــلـــيـــفـــزيـــون، هـــو أمــــر مهم  وال
المجموعة  هــذه  أن  وأرى  عبثا  ولــيــس 
سيتمخض عنها ما يخدم الحركة الفنية 
والــمــســرحــيــة وهـــي مــا زالـــت فــي بــدايــة 
المجموعة  تكبر  أن  وأتــمــنــى  الــطــريــق، 
أخــرى  مجموعة  فــي  مشترك  أنــي  كما 
بــاســم «جــــروب اإلعــالمــيــيــن» فــيــه ٧٠ 
شخصا والمسؤول عنه أ.سامي العنيزي 
ويــنــاقــش بــعــض الــقــضــايــا 

المهامة أيضا.
ڈ ما تقييمكم للحركة 

الشبابية بالمسرح؟
- الحركة الشبابية تبشر 
الشباب  في  وأجد  بالخير 
طـــاقـــة كـــبـــيـــرة وتــحــمــســا 
ــــعــــمــــل الـــــمـــــســـــرحـــــي،  ــــل ل
إنـــي  ســـــرا  أخـــفـــيـــكـــم  وال 
اســـتـــمـــتـــعـــت بـــمـــهـــرجـــان 
الـــمـــســـرح الـــشـــبـــابـــي أكــثــر 
بمهرجان  استمتاعي  من 
كــانــوا  ألنــهــم  المحترفين 
يــؤدون األعــمــال بكل ثقة 
مستوى  من  متفائل  وأنا  عالية،  وتقنية 
هذا الجيل الشاب وأرى أنهم سيضيفون 

الكثير إلى الحركة المسرحية مستقبال.
ڈ هـــل أنــــت مـــع زيــــــادة عــــدد الــفــرق 
الــمــســرحــيــة أم االكــتــفــاء بــفــرقــتــي قطر 

والدوحة؟
- أنـــا مــع زيــــادة عـــدد الــفــرق ليصير 
هناك حراك مسرحي أقوى وأفضل مما 

هو عليه اآلن فعلى األقل يجب أن يكون 
بقطر ٤ فرق مسرحية وكل فرقة تقدم 
عملين فــي الــعــام األمــر الــذي مــن شأنه 
أن يحدث الزخم المطلوب على الساحة 
فرقة  لكل  يكون  أن  وأتمنى  المسرحية 
مسارح  نؤجر  لــمــاذا  الــخــاص،  مسرحها 
بها  تستطيع  إمكانات  البلد  وفي  خاصة 
بناء عشرة مسارح ال مسرحين أو ثالثة.

نقدية  حركة  هناك  أن  تــرى  هــل  ڈ 
موازية للحركة المسرحية؟

بقطر،  نــقــديــة  حــركــة  ـــة  أي أرى  ال   -
السنوات الماضية كان هناك نقاد خاصة 
للمسرح  العالمي  بــالــيــوم  االحــتــفــال  فــي 
الــــــذي يــــوافــــق مـــهـــرجـــان الــمــحــتــرفــيــن 
جميع  من  يأتون  النقاد  وكــان  بالدوحة 
الـــــدول الــعــربــيــة ويــقــدمــون نــقــدا رفــيــع 
الـــمـــســـتـــوى، أمــــا الـــيـــوم فـــــأرى الــشــبــاب 
يـــتـــجـــرأون فـــي الــــنــــدوات عــلــى انــتــقــاد 
أســاتــذتــهــم بـــدون غــطــاء مــن تجربة أو 

علم.
يحتاج  التي  الموضوعات  أهــم  ما  ڈ 
الـــمـــســـرح  ــــه  ل يـــقـــدمـــهـــا  أن  الـــجـــمـــهـــور 

القطري؟
- أنـــا ال أعــــرف ســبــبــا لــمــوت الــمــســرح 
الـــقـــطـــري مــــع أن الـــجـــمـــهـــور مــتــعــطــش 
لمشاهدة أعمال جيدة، ولماذا ال تتحرك 
فكيف  مستمرة  عروضا  وتقدم  الفرق 
وال  العربية  للثقافة  عاصمة  قطر  تكون 
ومتنوع  ومزدهر  قوي  مسرح  بها  يقام 
وال بأس باألعمال الكوميدية الهادفة ال 
الكوميديا السوداء التي تجد فيها خالعة 
يجب  المسرح  ألن  والشكل  الكلمات  في 

أن يكون على قدر المسؤولية.

عندما دخلت عالم المناعي عندما دخلت عالم المناعي 
دخلت مدرسة الفندخلت مدرسة الفن

ـــــي ـــــاض ـــــم ـــــــــام ال ـــــــــع ـــــــــن ال ـــــــرجـــــــان أفــــــــضــــــــل م ـــــــمـــــــه ـــــــــن ال ــــــة م ــــــي ــــــان ــــــث الــــــنــــــســــــخــــــة ال

كتب- محمود الحكيم

عمره  أفنى  الــذي  الــرائــد  المسرحي  الرعيل  مــن  السيد  نافذ  الفنان 
األصل  فلسطيني  وهو  عام.  بشكل  الفنية  والحركة  المسرح  خدمة  في 
المسرح  على  األعمال  بعشرات  وشارك  والثقافة  والنشأة  المولد  قطري 
والتليفزيون، وشارك في العديد من المهرجانات بالداخل والخارج فهو 
األخيرة  ومشاركته  الفنية  آرائــه  وحــول  كبيرة.  وفنية  مسرحية  قيمة 
معه  لـ»البيرق»  كان  القضايا  من  وغيرها  المسرحي  الدوحة  بمهرجان 

هذا الحوار.

كم تمنيت أن 
تحصل «مهرة» 

على جائزة 
أحسن نص

لجنة التحكيم 
وفقت بدرجة 

٧٠٪ في 
أحكامها
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عــرض  عــن  الــســابــقــة  الحلقة  فــي  تــحــدثــت 
ـــبـــرنـــامـــج وهـــي  الـــمـــســـرحـــيـــة األولــــــــى فــــي ال
مسرحية (عانس) ومع نهايتها أغلقت الستارة 
ديكور  تفكيك  في  بدأنا  الستارة  خلف  ومــن 
المسرحية  ديكور  وإدخال  (عانس)  مسرحية 
الثانية (سبع السبمبع) وذلك خالل ربع ساعة 
فقط حتى ال يشعر الجمهور بأي ملل وفتحت 
الستارة وبدأت المسرحية الثانية وبما أن جو 
المسرحية  عــن  مختلف  الــثــانــيــة  المسرحية 
األولى إذ أن المسرحية األولى تراجيدية فإن 
وفي  الكوميدي  النوع  من  الثانية  المسرحية 
إذا  كوميدي)  (فــارس  فإنها  المسرح  مصطلح 
في  المبالغة  عليه  تغلب  موضوًعا  تطرح  إنها 
نخرج  حــتــى  الــمــســرحــي  والــمــوضــوع  التمثيل 
الجمهور من جو مأساة العرض األول وبالفعل 
حتى  السبمبع)  (سبع  مسرحية  بــدأت  إن  وما 
بدأ الجمهور يضحك ويتفاعل مع شخصيات 
المسرحية وسأعطي لكم نبذة مختصرة عن 
موضوع المسرحية. السبع متزّوج من عائشة 
ولًدا  له  تنجب  لم  سنوات  عليهما  مّرت  وقد 
صديقه  ويستشير  عليها  يــتــزوج  أن  ويفكر 
حمود الذي يُوافقه الرأي وتعلم الزوجة بنية 
زوجها وتستشير أخاها هالل الذي يبتكر لها 
حيلة وهي أن تتظاهر بأنها حامل ويوًما بعد 
زوجته  بأن  الــزوج  ويُصّدق  بطنها  يكبر  يوم 
حامل ولكن الحمل يطول والبطن يكبر أكبر 
حجمه  فــي  مبالًغا  شيئًا  يصبح  حتى  وأكــبــر 
وتُعلن الزوجة بأنها ستلد وبالفعل تتّم الوالدة 
ا  ويخرج الولد المنتظر وإذا هو ولد كبير جًدّ

على  أبــاه  يحمل  أن  ويستطيع  ويتكلم  يمشي 
كتفه هذه هي قصة مسرحية (سبع السبمبع) 
وخـــــالل عــــرض الــمــســرحــيــة كــــان الــجــمــهــور 
متجاوبًا مع األحداث ويضحك على المواقف 
من  وجبة  للجمهور  قّدمنا  نحن  الكوميدية. 
الــمــواضــيــع الــمــخــتــلــفــة، فــالــمــســرحــيــة األولـــى 
يُغالي  التي  صفية  البنت  قّصة  عــن  (عــانــس) 
وتموت  صفية  تكبر  حتى  طلباته  في  والدها 
وزوج  بيت  لها  يكون  أن  في  بحسرتها  وهي 
فتاة  كــل  بها  تحلم  طبيعّية  وحــيــاة  وأطــفــال 
ولكن بعض األسر يكونون السبب في تحطيم 

أحالم بناتهم.
هــــذا الـــمـــوضـــوع كــتــبــتــه فـــي ســنــة ١٩٧٢، 
وأستطيع أن أقول إنه لم يتغّير كثيًرا عّما كان 
عليه، ال يزال هناك الكثير من بناتنا حبيسات 
بيوت أسرهن في انتظار الذي سيأتي ورّبما 
الغالب  وفـــي  األوان  فـــوات  بــعــد  ولــكــن  يــأتــي 
الحياة  في  دستورنا  يكون  أن  بــدّ  ال  يأتي،  ال 
يرحم  أن  بعًضا.  بعضنا  نرحم  أن  (الرحمة) 
وأن  زوجــتــه  الــــزوج  يــرحــم  أن  ابــنــتــه،  األب 
(الرحمة)  غير  فمن  زوجها  الــزوجــة  ترحم 
معناها  ويضيع  أيدينا  بين  من  الحياة  تضيع 
فــالــرحــمــة مشتقة مــن اســـم مــن أســمــاء اهللا 
الحسنى وهو (الرحيم) فيا أيها الناس ارحموا 

من في األرض يرحمكم من في السماء.
فــي الــحــلــقــة الــقــادمــة أتـــواصـــل مــعــكــم في 
ــتــيــن (عـــــانـــــس) و(ســـبـــع  عــــــروض الــمــســرحــي
السبمبع) ومع المسرحية الجديدة (خارج من 

الجحيم).

الثالثاء ١١ رجب ١٤٣٤ هـ - ٢١ مايو ٢٠١٣ م

فاطمة الشروقي لـ «البيرق»:

وقالت الشروقي في حوار لها مع البيرق 
الموهوبين  الفنانين  مــن  العديد  هناك  إن 
ليسوا  ولــكــنــهــم  قــطــر  أرض  عــلــى  يــعــيــشــون 
من  اآلن  حتى  يتمكنوا  لم  ولهذا  قطريين 
وأوضحت  حقيقية،  فرصة  على  الحصول 
أن الفن مستثنى من هذه الشروط واللوائح، 
الموجودة  الفنون  نــطــور  أن  أردنـــا  لــو  وأنــنــا 
وأن  للجميع  المجال  نفسح  أن  فعلينا  لدينا 
نسعى لتغيير النظرة القاسية للفن من قبل 

المجتمع.
الـــمـــســـرح  تــــريــــن  كـــيـــف  ڈ 

الشبابي في قطر؟
- أنـــــا كــمــمــثــلــة نـــشـــأت بــيــن 
أحـــــضـــــان الــــمــــســــرح الـــشـــبـــابـــي 
جــــيــــًدا  أدرك  أن  أســـتـــطـــيـــع 
حـــجـــم الــــتــــطــــور الـــــــذي حـــدث 
دعم  هناك  وبالفعل  ويحدث، 
جــيــد وأصـــبـــح هـــنـــاك اهــتــمــام 
ـــيـــن بـــالـــشـــبـــاب  ـــمـــســـؤول مـــــن ال
ومواهبهم الفنية، ولكن هناك 
ـــشـــروط الــجــزائــيــة أو  بــعــض ال
التعجيزية كما أحب أن أسميها 
ال تزال تقف حائالً بين تحقيق 
الشبابي  المسرح  في  المطلوب 
أو الــحــركــة الــفــنــيــة الــقــطــريــة، 

فحتى اآلن تتمسك إدارة المهرجان الشبابي 
الفنان  تحته  يــنــدرج  معين  عــمــر  بتحديد 
ويصنف في ضوئه أنه فنان شاب..والسؤال 
هو كيف يمكن أن يكون المخرج والمؤلف 
مقيدين  نكون  وأن   ٪  ١٠٠ قطريًا  والممثل 
بفئة عمرية محددة؟ نحن في قطر بحاجة 

إلى أن نفتح المجال أمام الجميع للمشاركة 
لذلك أنا أعتقد من وجهة نظري أنه علينا 
تجعلنا  التي  الشروط  بعض  عن  نتخلى  أن 
مــحــصــوريــن فـــي دائـــــرة فــنــيــة بــســيــطــة وال 
نتجاوزها، وأنه ينبغي علينا أن نفتح المجال 
لــلــجــمــيــع ألن يــشــاركــوا فـــي الــمــهــرجــانــات، 
ومن  جنسيات،  أو  حــدوًدا  يعرف  ال  فالفن 
الممكن أن نفتح شرط العمر في المهرجان 
نستفيد  حتى   ٣٥ لسن  يكون  حتى  الشبابي 
مـــن أكــبــر قـــدر مـــن الــمــواهــب 
وزارة  مــن  وأتمنى  قــطــر،  فــي 
قطري  بين  تفرق  أال  الثقافة 
وغـــيـــر قـــطـــري فــــي الـــفـــنـــون، 
هــذه  لــخــدمــة  يــعــمــل  فالجميع 
أرضها،  على  نعيش  التي  البلد 
وفي الكويت ال نسمع أبًدا كلمة 
فنان كويتي وآخر غير كويتي! 
ــا وال نــريــد أن  ونــحــن نــريــد فــنً
النهاية  وفي  هويات  عن  نسأل 
ستصب هذه الفنون في صالح 

الدولة.
بـــكـــالمـــك  تـــعـــنـــيـــن  هـــــل  ڈ 
هـــذا ضـــــرورة تــعــديــل شـــروط 
ولــــــــوائــــــــح الــــــمــــــشــــــاركــــــة فـــي 
أو  الشبابي  المسرح  مهرجان 

المحترفين؟
- شــــــروط ولــــوائــــح الـــمـــهـــرجـــان لــيــســت 
مقدسة أو ملزمة، كما أنها قابلة للتعديل، 
وأنا أقول إن هذه الشروط ربما تكون جيدة 
في  تصلح  ال  ولكنها  إيجابي  منها  والهدف 
قطر.. ففي المهرجان المحلي األخير رغم 

أننا  إال  أحدثها  التي  والــحــراك  الزخم  حالة 
لو تأملنا عدد األبطال القطريين والممثلين 
لــوجــدنــاه عــــدًدا ضــئــيــالً، والـــواقـــع يــقــول إننا 
لفترة  غــابــوا  بفنانين  لالستعانة  اضطررنا 
وابـــتـــعـــدوا عـــن الــمــشــهــد ولــكــن نـــظـــًرا لخلو 
الساحة من الفنانين ال يوجد سواهم، ونجد 
اللجوء  إلى  اضطروا  المخرجين  من  كثيًرا 
لعدم  نــظــًرا  فقط  الشخصين  لمسرحيات 
لكنا  بــمــقــدورنــا  كـــان  ولـــو  ممثلين،  وجـــود 
قدمنا مسرح مونودراما ولكن الجميع يعلم 

أن هذا النوع من المسرح ليس له جمهور.
ڈ ومـــــا أســــبــــاب عـــــدم وجــــــود مــمــثــلــيــن 

قطريين من وجهة نظرك؟
وحتى  بطبعه  مــحــافــظ  مجتمع  نــحــن   -
على  والــدلــيــل  تتغير  لــم  للفن  نظرته  اآلن 

ذلك أن كثيًرا من الفنانين يعملون في هذا 
أن  ألبــنــائــهــم  يــريــدون  ال  ولكنهم  الــمــجــال 
عملي  بحكم  وأنــا  المجال،  هــذا  في  يعملوا 
في المركز الشبابي للفنون المسرحية بقسم 
وإحــجــام  األمـــر  هـــذا  جــيــًدا  أعــلــم  التسجيل 
المركز  في  أبنائهم  تسجيل  عن  القطريين 
أن  أعتقد  أنا  لذلك  الفن،  عالم  دخولهم  أو 
ــا أو غــيــر قطري  الــفــنــان ســـواء كـــان قــطــريً
يــجــب أن يــحــصــل عــلــى الــدعــم والــمــســانــدة 
ألنهم يحيون الفن في قطر ويسهمون في 
ازدهاره، وعدد كبير منهم أصابهم إحباط 
الفرصة  لنا  ستتاح  متى  يسألون  ما  ودائــًمــا 
بطولة  أو  كبير  عمل  في  حقيقية  لمشاركة 
أو مشاركات أولى في المهرجانات، ولماذا 
نـــشـــارك فـــي الـــــورش الــتــدريــبــيــة واألنــشــطــة 

الفنية النظرية طالما لن نستخدمها وال يتم 
االستعانة بنا في المهرجانات!.

وهل  التلفزيونية  الــدرامــا  عــن  ومـــاذا  ڈ 
يمكن أن تستوعب الفنانين الشباب؟

القطرية؟  التلفزيونية  الدراما  هي  أين   -
يعد  لــم  بالتلفزيون  الــدرامــا  قسم  كــان  إذا 
الفنانين  جميع  وجه  في  إغالقه  وتم  يعمل 
بسبب عدم وجود إنتاج! فهل يعقل أن تنتج 
دولة قطر عمالً واحًدا دراما تلفزيونية في 

فنانين   ٣ فيه  ويــشــارك  السنة 
قــطــريــيــن فــقــط والــبــقــيــة من 
االعــتــمــاد  ويــتــم  مختلفة  دول 
على فنانين قطريين من شباب 
ككومبارس  وغيرهم  المركز 
بأكمله  ــيــوم  ال فــي  ويــتــقــاضــون 
يستطيع  ولن  فقط،  ريــال   ١٠٠
المسلسالت  في  يتذكر  أن  أحد 
الــقــطــريــة الــحــديــثــة أســـمـــاء ١٠ 
فهم  أوائــــل،  قطريين  فنانين 
والباقي  أوائــل  فقط   ٤ بالكثير 
من الــخــارج وهــذا ال يجوز في 

حق دولة قطر.
الـــــعـــــام  تــــقــــيــــيــــمــــك  مـــــــا  ڈ 
لــمــهــرجــان الـــمـــســـرح الــمــحــلــي 
الذي شاركت في أحد أعماله؟

بشكل  المحلي  الــمــســرحــي  الــمــهــرجــان   -
عـــام جــيــد جـــًدا وكــمــا ذكـــرت أحـــدث حالة 
وأشكر  يستمر  أن  أتمنى  وأنـــا  الــزخــم  مــن 
أشخاًصا  اخــتــاروا  ألنــهــم  الــمــهــرجــان  إدارة 
عــلــى مــســتــوى عــــاٍل مــن الــخــبــرة والــنــزاهــة 
من  وهـــم  التحكيم،  لجنة  منهم  لتتكون 

الممثل  يــنــصــفــون  الــذيــن  األســـاتـــذة  أفــضــل 
والــعــمــل، كما أنــهــم قــدمــوا تــوصــيــات جيدة 
جًدا ومحترمة وأتمنى أن يأخذ المسؤولون 
بها وينفذوها فهذا المهرجان أصبح عرًسا 
فقط  مهرجانًا  وليس  سنويًا  وفنًيا  ثقافًيا 

لهذا نتمنى استمراره.
ڈ ما أهم التوصيات من وجهة نظرك؟

وجهة  من  األهم  ولكن  جيدة  جميعها   -
األعمال  ببدء  الخاصة  التوصية  هي  نظري 
يكون  وأن  مــبــكــًرا  المسرحية 
هـــنـــاك لــجــنــة مــشــاهــدة تــتــابــع 
العروض طوال العام واألفضل 
يــعــرض فـــي الــمــهــرجــان مــرة 

أخرى.
ڈ ومـــــا خــطــطــك الــعــمــلــيــة 
والمستقبلية في مجال الفن؟

في  للدخول  أحضر  حالًيا   -
للتعاون  وأجهز  السينما  مجال 
مــع مــؤســســة الـــدوحـــة لــألفــالم 
سيعرض  قصير  فيلم  إلنــتــاج 
فـــي الـــمـــهـــرجـــان الــــقــــادم، إن 
مع  االتــــفــــاق  تـــم  إذا  اهللا  شــــاء 
األمـــر  يـــــزال  وال  الــمــســؤولــيــن 
قـــيـــد الــــبــــحــــث، وفــــــي مـــجـــال 
الـــدرامـــا ال أعـــرف مــتــى سيتم 
تقديمه، فالمنتج الذي أتعامل معه متوقف 
ومن  قطرية،  لشركة  األعــمــال  تمويل  عــن 
المحتمل أن أمثل في مسلسالت خارج قطر 
من  محلًيا  إنتاًجا  أجد  أن  أتمنى  أنني  رغم 
دولتي وال ألجأ للعمل خارج قطر، فأنا لن 

أتسول إنتاًجا.

تحكيم المهرجان كان نزيهاً تحكيم المهرجان كان نزيهاً 
وأتمنى األخذ بتوصيات اللجنةوأتمنى األخذ بتوصيات اللجنة

الحلقة  (48)

ــــا ــــه ــــل ــــدي ــــع ــــــة ويــــــــجــــــــب ت ــــــدس ــــــق ـــــت م ـــــس ـــــي ــــــي ل ــــــرح ــــــس ــــــم ـــــــرجـــــــان ال ـــــــه ـــــــم ـــــــــــــــروط ال ش

كتب - مصطفى عبد المنعم:

كــشــفــت الــفــنــانــة فــاطــمــة الـــشـــروقـــي عـــن األســـبـــاب 
على  ُكــثــر  قــطــريــيــن  فــنــانــيــن  وجــــود  لــعــدم  الحقيقية 
نظرة  إلــى  يعود  الحقيقي  السبب  أن  وأكـــدت  الساحة 
وأكـــدت  اآلن  حــتــى  تتغير  لــم  والــتــي  لــلــفــن  الــمــجــتــمــع 
يصبحوا  أن  ألبنائهم  يتمنون  ال  أنفسهم  الفنانين  أن 
ابنه  شاهدنا  فنانًا  ..كــم  الشروقي  وتساءلت  فنانين! 
يقومون  ال  ولــمــاذا  والـــده؟!  مجال  نفس  سلك  ابنته  أو 
إلى  أو  الفنية  المهرجانات  إلــى  أوالدهـــم  باصطحاب 

النجوم  أحــد  هــنــاك  وقــالــت  يعملون؟!  حيث  المسرح 
يكون  أن  في  رغبته  أعلن  ابنه  أن  بسبب  كثيًرا  غضب 

مثل والده!.
وناشدت الفنانة فاطمة الشروقي المسؤولين بوزارة 
الــثــقــافــة والــفــنــون والـــتـــراث بــضــرورة الــتــدخــل إلنــقــاذ 
في  االنــضــمــام  لــوائــح  وتــعــديــل  الــشــبــاب  الفنانين  جيل 
عدد  يكون  أن  ضــرورة  على  تنص  التي  المهرجانات 
قطريَين،  والمخرج  المؤلف  يكون  وأن   ٪٦٠ الممثلين 
ليست  ولكنها  جـــًدا  جــيــدة  الــشــروط  هـــذه  إن  وقــالــت 

مناسبة لهذه المرحلة!!.

أ الفن ال يعرف 
جنسية أو ُهوية 
ويجب المساواة 
بين المبدعين

ح

ن

أستعد لتجربة 
سينمائية 

تعرض في 
«ترايبكا»

ن 
ن 
د 
ب 



الفني  لإلبداع  الشبابي  المركز  ينظم   :]  - الدوحة 
المركز»  «أصدقاء  بعنوان  ضخما  معرضا  المقبل  األسبوع 
والعرب  القطريين  الفنانين  كبار  من  كوكبة  فيه  يشارك 
واألجانب، حيث يعرض فيه ٢٥ فنانا من أصدقاء المعرض 
هذا  أقيم  وقــد  فنان.  لكل  لوحة  بواقع  اإلبداعية  لوحاتهم 
باالفتتاح  شرفها  متتالية  سنوات  لثالث  قبل  من  المعرض 
سعادة د. حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون 

والتراث. ويعد هذا العام هو الموسم الرابع للمعرض.
وصرح الفنان سلمان المالك رئيس مجلس إدارة المركز 
هو  الــمــركــز  أصــدقــاء  مــعــرض  بــأن  الفني  لــإلبــداع  الشبابي 
مــعــرض لــلــرواد الــذيــن لهم مــشــاركــات ومــســاهــمــات فنية 
الفنانين  مــن  كبيرا  عـــدًدا  أن  المالك  وأوضـــح  المركز  مــع 
ومنهم  بلوحاتهم  المعرض  هذا  في  سيشاركون  القطريين 
األنــصــاري  وجميلة  الــســادة  ويــوســف  أحــمــد،  يوسف  الفنان 
المسلماني  وســنــان  الــهــاجــري  ومــوضــي  شريم  آل  وجميلة 
الساحة  على  الفن  عالم  في  الالمعة  األسماء  من  وغيرهم 
منهم  العرب  الفنانين  من  العديد  سيشارك  كما  القطرية، 
الفنان العراقي عالء بشير والفنان المغربي حسان بورقية، 

ومن الفنانين األجانب الفنانة الكندية جيسن.

احترام:

عمله كموظف حكومي ال يكاد يفي احتياجاته المتزايدة، 

المباني،  لصيانة  محل  فتح  مــن  تمكن  حتى  طــويــالً  عانى 

تحسن وضعه جزئياً، ومقابل كل زيادة في دخله الشهري 

تزداد معها مصاريفه، وأعباء العمل ومشاقه!

إعــداديــة،  مدرسة  في  الرياضيات  مــادة  تــدرس  زوجته 

وتخلص في عملها لدرجة إرهاق نفسها طوال اليوم، حتى 

تظل  الفسحة،  وخــالل  الحصص،  بين  الــراحــة  فــتــرات  فــي 

مشغولة في شرح ما استعصى على الطالبات، واإلجابة على 

أسئلتهن التي ال تنتهي!!

سبقه  زواجاً «تقليدياً»  كان  حب،  عن  زواجهما  يكن  لم 

احترام متبادل، وإعجاب مبدئي، لكن احترامهما المتبادل 

مشتعالً  حبهما  صار  ثم  عميق،  تقدير  إلى  األيــام  مع  تطور 

على مدى أعوام زواجهما السبعة!!!

مشاكلهما بدأت حين أعطت الزوجة طالبة لديها صفراً 

في امتحان منتصف الفصل الثاني، جّنت الطالبة وذووها. 

تتعامل  كيف  سنعلمها  تكون؟  من  ذلك،  عمل  يمكنها  كيف 

التي  األفعال  ردود  بعض  تلك  القوم.  علية  من  أمثالنا  مع 

اجتاحت عائلة الفتاة الكسولة!!!!

رفــض الـــزوج الــتــدخــل، بعد وســاطــة األخ األكــبــر، رفض 

الزوجة  ورفضت  األمــر،  حول  الزوجة  مع  الحديث  مجرد 

بــالــطــبــع الـــوســـاطـــات الــتــي انــهــالــت عــلــيــهــا، وبــقــيــت مــصــّرة 

وبعض  الزميالت  من  الكثير  مقاطعة  رغــم  موقفها  على 

الصديقات والقريبات، ألنها رفضت االنصياع لـ»خاطرهن» 

والتنازل عن موقفها!!!!!

بــــدأت الــضــغــوط تــنــهــال عــلــى الــــزوج بــشــكــل كــبــيــر، كــان 

المعتاد  حالقه  يحدثه  ألن  األمر  وصل  وّلى،  أينما  مطارداً 

على  التأثير  الجمعية  منه «كاشير»  ويطلب  الموضوع!  عن 

المتناع  النهاية  فــي  األمــر  وصــل  موقفها!!  لتغّير  زوجــتــه 

شقيقه األكبر عن دفع حصته من عائد الشركة التي تركها 

والدهما الراحل، ورفضت والدته مقابلته أو الحديث معه، 

وهو ذات موقف باقي األشقاء والشقيقات!!!!!!

تواجه االثنان للمّرة األولى في منتصف غرفة المعيشة، 

وبأن  بشروخ،  مصابة  الجميع  مع  عالقاته  بــأن  لها  أوضــح 

في  ضغوطاً  يــواجــه  وأنــه  بــاإلفــالس،  مهدد  التجاري  عمله 

منها  وطلب  وإنسانياً،  اقتصادياً  قاطعوه  أهله  وأن  الــوزارة، 

مادة  تــدرس  بأنها  بدورها  فأوضحت  أجله.  من  التضحية 

حتى  عــلــومــاً  أو  فلسفة  ليست  الــخــطــأ،  تقبل  ال  ريــاضــيــات 

تــتــجــاوز عــن إجــابــة غير كــامــلــة. فــي الــريــاضــيــات كــل شيء 

حتمي وقطعي وال يقبل التأويل. وأكدت أنها تشعر أخالقياً 

سيحطم  واستهتارها،  الطالبة  إهــمــال  عــن  تــجــاوزهــا  بــأن 

منظومة القيم التي تؤمن بها، وسيفقدها احترامها لذاتها 

إلى األبد، وطلبت منه التضحية من أجلها!!!!!!!

كلمات،  دون  متضادين،  اتجاهين  في  االثنان  انصرف 

بعد  الــزوجــة،  التفتت  قليالً،  االثنان  توقف  شــيء،  أي  دون 

ودودة،  حانية،  نظرات  االثنان  تبادل  الــزوج،  التفت  ثــوان 

مشبعة بالشقاء.!!!!!!!!

شك:

يشك فــي كــل مــا حــولــه، ومــن حــولــه، تــوســوس لــه نفسه 

على الدوام بشكل مرضّي مزمن، تزداد حّدته حين يالقي 

مجموعة بشرية، أياً كان نوعها.

وهجره  األصحاب،  عنه  وتخلى  الزمالء،  فقد  األيام  مع 

األحباب، و أخيراً تخلت عنه روحه!

الجميع  منه  ينفر  روح،  بال  إنسان  هيكل  الدنيا  في  فهام 

كالموبوء، ويتحاشى هو كل شيء كالهارب من أمر يجهله! 

حتى لفظ نفسه األخير وحيداً، مغترباً عن روحه!!!

هوى:

الكرة  أرجـــاء  مــن  الــعــّشــاق،  وكــبــار  الــحــب  فالسفة  التقى 

األرضية، في مؤتمر دولي للهوى والغرام.

موسيقية  نغمات  الــقــاعــة  وتــطــّوق  ــــورود،  ال بهم  تحيط 

الهوى،  أســبــاب  أيــام  مــدى  على  المؤتمرون  بحث  هــادئــة، 

ومبررات الغرام.

خاصة  كيميائية  لرائحة  يعود  السبب  بــأن  بعضهم  قــال 

وخفية، تلتقطها حاسة العاشق فقط.

وأصر فريق آخر بأن العلم أثبت أن المسألة تتعلق بنوع 

من الذبذبات الكهربائية التي تحيط بنا، والمسؤولة -حسب 

رأيهم- عن كل أشكال الحركة والفعل في الحياة.

وأكد فريق ثالث بأن السبب غير مرئي وغير معروف، 

كما هو حال الظواهر الخفية، والخارقة للطبيعة.

يخرجوا  لم  بالدمع،  تفيض  وأعينهم  المؤتمرون  انفض 

مليئة  القاعة  وتركوا  ختامياً،  بياناً  يصدروا  ولم  بتوصيات، 

بالمناديل الورقية المبللة!!!

صور:

حجر يقذف،

طفل يقتل،

ورود تذبل،

صور فاضحة،

تقهرنا،

تملؤنا خزياً،

تروينا بالحنظل.

السبت  يــوم  يختتم   :]  - الــدوحــة 
المقبل بجاليري المرخية في سوق واقف 
العراقيين  التشكيليين  الفنانين  معرض 
واشتمل   . عــزام  وإسماعيل  مذكور  سالم 
حيث  فنية  لوحة  عشرين  على  المعرض 
لنسوة  وجــوًهــا  مــذكــور  ســالــم  الفنان  ــا  حــَيّ
بــيــنــمــا قــــــّدم إســـمـــاعـــيـــل أعـــمـــالـــه بـــوجـــوه 
وأظــهــرت  الــعــراقــيــيــن.  لمعظم  مــعــروفــة 
اللوحات أشخاًصا كادحين بالفكر والجسد 
حــيــث قـــّدمـــوا ثــمــرة جــهــودهــم الــفــكــرّيــة 
جعلت  وصدق  بحّب  لآلخرين  والجسدّية 
الحياة تنمو في أصعب الظروف وأقساها. 

الحرف  سوق  يُواصل  أخرى،  ناحية  ومن 
وذلك  القطري  التراث  إبــراز  في  اليدوّية 
لــتــطــويــر الـــســـوق بــمــا يــتــواكــب مـــع اإلرث 
لتنشيط  الـــدولـــة  مـــن  ــا  وســعــًي الــتــاريــخــي 
على  الــســوق  واحــتــوى  السياحية.  الــحــركــة 
٢٢ محالً حيث تختلف مقتنيات كل محل 
عن اآلخر. وتُوجد محالت لمعّدات الصيد 
ماضي  األذهـــان  إلــى  تعيد  والتي  القديمة 
تُعّد  الــتــي  والــلــؤلــؤ  السمك  وصــيــد  الــغــوص 
من أقدم المهن التي امتهنها سكان دول 
في  البترولية  الطفة  حــدوث  قبل  الخليج 

العقود األخيرة.

ختام معرض الفن العراقي بـ «جاليري المرخية»

الثالثاء ١١ رجب ١٤٣٤ هـ - ٢١ مايو ٢٠١٣ م

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 

ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  ابداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

@qatarlion

يعالجها: سعود علي

وصول فيلم «بدون» لمهرجان كان 

بجهود ذاتية يثير الدهشة والتساؤل ؟!
بجهود ذاتية يثير الدهشة والتساؤل ؟!

ل لدونن» دون»

قصيدة

محمد السادة

ـــــــُح.. ـــــــَســـــــبِّ ــــــــــُزوِن ُي ــــــــــُم ــــــــــُه َرعــــــــــــُد ال ــــــــن لَ ــــــا َم ي

ــــــُح.. ــــــَم ــــــل ويَ أَراَد  إْن  ــــــــوِمــــــــُض  ُي ـــــــــرُق  والـــــــــبَ

ــــرى.. ــــّث ُروَع مـــــَن ال ـــــوِل ُكــــــْن ُيـــحـــيـــي الــــــــــــُزّ ـــــَق وبِ

ـــــــوُر وتَـــــــــصـــــــــَدُح.. ـــــــُي ـــــــشـــــــُدو الـــــــُطّ وبِــــــــــأَمــــــــــِرِه تَ

هـــــــــا.. ــــــوِب وِســـــــــُرّ ــــــي ــــــُغ ــــــُم ال ــــــل ــــــــــُه ِع ــــــا َمــــــــن لَ ي

ــــــُح.. ــــــجــــــنَ ـــــو الــــــــــُوُجــــــــــوُه وتَ ـــــعـــــنُ يــــــا َمــــــــن لــــــــُه تَ

داً.. ـــــــا ُمــــــــــتَــــــــــَفــــــــــِرّ ـــــــا ُمــــــــــبــــــــــِدَع األَكـــــــــــــــــــــواِن ي ي

ــــــُح.. ــــــســــــبَ ـــــــوُم وتَ ـــــــُج ـــــــنُّ ـــــــجـــــــِري ال وبــــــــــأَمــــــــــِرِه تَ

وِعــــــــــنــــــــــَدُه.. ُيــــــــجــــــــاُر  وال  ــــــِجــــــيــــــُر  ُي َمـــــــــن  يـــــــا 

ــــــُح.. ُمــــــصــــــبِ َريــــــــــــٍب  ُدوَن  يَــــــــــــوٍم  ِمــــــيــــــقــــــاُت 

ـــــهـــــا.. ـــــعـــــُت ــــــي واألَُكــــــــــــــــــــَفّ َرَف ــــــــهــــــــُت وجــــــِه وَجّ

ـــــنـــــَضـــــُح.. ــــــِة يَ ــــــداَم ــــــّن ـــــيـــــِن ال مــــــــُع ِمـــــــن َع ــــــــَدّ وال

ـــــــي.. ـــــــنِ فــــــاغــــــِفــــــْر ُذنـُـــــــــوبِــــــــــي يـــــــا َعـــــــــُفـــــــــُوّ فـــــــإِنَّ

لـِــــــــِرضـــــــــاَك أَرُجـــــــــــــو يــــــا َرِحــــــــيــــــــُم وأطــــــــَمــــــــُح..

تسبيح

ختام «رحالتي في 
بالد اليمن» .. السبت

يختتم   :]  - الــدوحــة 
معرض  المقبل  الــســبــت  يـــوم 
الـــفـــنـــانـــة الـــقـــطـــريـــة مــوضــي 
الـــــهـــــاجـــــري «رحــــــالتــــــي فــي 
بـــالد الــيــمــن» بــالــمــبــنــى رقــم 
للحي  الــعــامــة  بالمؤسسة   ٢٢
ويلخص  «كــــتــــارا».  الــثــقــافــي 
أبــوابــه  يغلق  الـــذي  الــمــعــرض 
ثرية  تجربة  المقبل  األسبوع 
ست  مدار  على  دامت  للفنانة 
ســــنــــوات فــــي الـــيـــمـــن، حــيــث 
يعرض مجموعة من األعمال 
التصويرية لرحلتها في اليمن 
-٢٠٠٧ بـــيـــن  الـــفـــتـــرة  خـــــالل 

من  عدستها  سلطت   ،٢٠١٣
تفاصيل  على  الــضــوء  خاللها 
جــــذابــــة ومــــنــــاظــــر طــبــيــعــيــة 
خــالبــة فــي بـــالد الــيــمــن. كما 
ــــي فـــــي بــــالد  ــــت يــــضــــم «رحــــل
اليمن»، الذي يقام في الفترة 
ما بين ٢٠ أبريل إلى ٢٥ مايو، 
نقلت  صـــورة   ٢٠٠ مــن  أكــثــر 
بانوراما  خاللها  مــن  موضي 
باإلضافة  لليمنيين،  حياتية 
المكان  سحر  إلى  عرض  إلى 
الـــجـــغـــرافـــي الـــــذي تــتــمــتــع به 
الفنانة  وتــقــول  الـــبـــالد.  هـــذه 
موضي الهاجري إن اختيارها 
تعرفها  «نتيجة  جـــاء  لليمن 
على  الجامعية  المرحلة  منذ 
في  درســـن  يمنيات  طــالــبــات 
قــطــر وتـــحـــدثـــن عـــن جــمــال 
ـــدمـــا جـــــاءت  ـــــالدهـــــن فـــعـــن ب
الفرصة سافرت ألكتشف سر 
هذه البالد وتكررت الزيارات 
عــلــى مـــدى ســنــوات مــتــعــددة 
ألكـــتـــشـــف كــــل مـــــرة أســـــــراًرا 
المكان  فــي  وجــمــاالً  جــديــدة 

واإلنسان».

«كنز مرصع» 
بمتحف الفن 

اإلسالمي

«اإلبداع الفني» يُطلق معرضه السنوي الخامس

انطلقت  الدوحة-[: 
اإلسالمي  الفن  بمتحف  أمــس 
متاحف  هيئة  رعــايــة  وتــحــت 
قــطــر فــعــالــيــات ورشــــة «كــنــز 
مرصع»، وهذه الورشة ممتدة 
ومستلهمة  حــصــص  لــخــمــس 
من مجموعة المجوهرات في 
حيث  اإلسالمي،  الفن  متحف 
ــــورشــــة فــــي صــــاالت  تـــجـــول ال
الـــعـــرض وتــتــيــح لــلــمــشــاركــيــن 
كنوز  أجمل  على  التعرف  فيها 
وعلى  المغولية،  اإلمبراطورية 
أحد أعظم حكامها الذي شّيد 
السبع.  الــدنــيــا  عــجــائــب  إحـــدى 
ثـــم ســيــقــوم الـــمـــشـــاركـــون في 
إبداع تصميم نماذج رائعة من 
الـــــورق الــمــقــوى تــبــدو وكــأنــهــا 
وتليق  بالمجوهرات  مرصعة 

بإمبراطور مهيب.
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