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لكل منهما رسالة يوصلها إلى المجتمع

االنتقال بين الفن واإلعالم ... الدوافع والغاياتاالنتقال بين الفن واإلعالم ... الدوافع والغايات
ــــة ــــي ــــان ــــس ــــــــة إن ــــــــل رســــــــال ــــــة ب ــــــي ــــــالم ــــــــة إع جـــــــاســـــــم األنــــــــــــصــــــــــــاري: الـــــــفـــــــن لـــــيـــــس رســــــــال

كتب- محمود الحكيم

الــفــن واإلعــــــالم بــيــنــهــمــا مـــن الــتــقــارب في 
الــغــايــات والــتــشــابــه فـــي الــوســائــل الــكــثــيــر من 
عن  كاشفة  مـــرآة  وهــمــا  المشتركة.  الــقــواســم 
المجتمع  لمشاكل  معالجة  ويـــد  الــنــاس  واقـــع 
غير  بصورة  أو  مباشر  بشكل  ذلــك  كــان  ســواء 
المستهدفة  الــجــهــة  هــو  والــجــمــهــور  مــبــاشــرة. 
ولــكــل  عليهما  تــســلــط  والــكــامــيــرات  لكليهما 
هنا  ومن  المجتمع،  إلى  يوصلها  رسالة  منهما 
مجال  إلــى  اإلعــالمــي  ينتقل  أن  كثيرا  يــحــدث 
الفن وينتقل الفنان إلى اإلعالم لما بينهما من 
تقارب. وحول تلك الظاهرة كان لـ[ هذا 
التجارب  أصحاب  رأي  على  لتتعرف  التحقيق 
الــحــيــة فـــي هــذيــن الــمــجــالــيــن ونــتــعــرف على 
رأيهم حول ما إذا كان اإلعالم والفن ينتميان 
من  االنتقال  دوافـــع  ومــا  واحـــدة،  دم  لفصيلة 
الفنان  أو  اإلعالمي  يبتعد  وهــل  آلخــر،  مجال 
اآلخر،  للمجال  بخوضه  وموهبته  مجاله  عن 

وأثر تجربتهم في حياتهم ومهنتهم.
الفن  البعض «رسالة  مقولة  في  رأيه  حول 
تــعــتــبــر رســـالـــة إعــالمــيــة» أكـــد الــفــنــان جــاســم 
األنـــصـــاري أن الــفــن لــيــس رســالــة إعــالمــيــة بل 
عدسة  هــو  اجتماعية  ورســالــة  إنسانية  رســالــة 
حـــق يـــــراد بــهــا الــتــقــاط واقـــــع الـــنـــاس وإعـــــادة 
عن  معبرا  ويخدمهم.  يفيدهم  بما  تصويره 

وجهة نظره في اختالف طبيعة 
مع  ــفــن،  ال طبيعة  عــن  اإلعــــالم 
اقتناعه بأن اإلعالم قد يستثمر 
دعائية  بصورة  الفن  خدمة  في 
الحريري  هذا «بالوجه  ويسمى 
األنـــــصـــــاري  ويــــــــرى   . لــــلــــفــــن» 
أن الـــفـــن يــبــحــث فـــي مــوضــوع 
مـــخـــتـــلـــف عــــــن اإلعـــــــــــالم ألنــــه 
االجتماعية  الــحــالــة  فــي  يبحث 
واالقتصادية والنفسية للمجتمع 
والفن  المستقبل،  ويــســتــشــراف 
من  اإلنسان  تحرير  في  دور  له 
التاريخ  عبر  الــجــامــدة  الــقــوالــب 
بينما اإلعالم في حقيقته قولبة 

وأدلجة.
ـــــذي يــجــذب  وعــــن الــــدافــــع ال
اإلعـــــالمـــــي إلــــــى مــــجــــال الـــفـــن 
والــــفــــنــــان إلــــــى اإلعـــــــــالم، قـــال 

األنـــصـــاري : فــي حــالــتــي دفــعــنــي فــضــول حب 
حقل  فــي  اإلنــســان  يبحث  أن  ضير  فــال  التعلم 
أو فــي مــجــال جــديــد لــم يخضه مــن قبل وال 
مــانــع أن تعيش تــجــربــة جــديــدة بــكــل زهــوهــا 
هو  مــا  وبكل  ومشاكلها  وصعوباتها  وجمالها 
وبها  فيها  تنمي  جــديــدة  تجربة  فيها،  مــتــاح 
ما  وكثيرا   . طاقاتك  فيها  وتستثمر  مواهبك 
فنانا  ألن  مختلف  بشكل  تقدم  بــرامــج  أرصــد 
يمتلك  ما  عــادة  فالفنان  يقدمها  الــذي  هو  ما 
«كــاريــزمــا» تختلف عــن اإلعــالمــي؛ ألنــه تعود 
على مواجهة وخطاب الجمهور، فالفنان وهو 
معه  المشاهدين  بــوجــود  يشعر  الشاشة  خلف 
داخل االستديو فيجعله ذلك مختلفا عن غيره 
. ولــكــن أيــضــا كــمــا أن هــنــاك حـــاالت نجحت 
كــذلــك هــنــاك حــــاالت أخــــرى أخــفــقــت ؛ ألن 
الحوار  على  والمقدرة  الملكة  على  يعتمد  ذلك 

والجدل وطبيعة الشخصية.
مــن  الـــكـــثـــيـــر  أن  إلــــــى  األنــــــصــــــاري  ولــــفــــت 
استثمارا  بالفنانين  تستعين  راحــت  المحطات 
لحضورهم الجماهيري، فتروج لبرامجها بما 
يتمتعون به من قدرات فنية تفوق الكثير من 

اإلعالميين.
مجالي  بين  التشابه  أوجــه  األنصاري  وذكــر 

بينهما  التحول  كثرة  وأســبــاب  واإلعـــالم  الفن 
يسعيان  كليهما  أن  فأكد  الخصوص  وجه  على 
لتقديم صورة طيبة عن المجتمع، ويجتهدان 
فــــي تـــقـــديـــم خــــدمــــات أكـــبـــر وأكــــثــــر لــلــنــاس 
والمجتمع بشكل عام، فيها تقارب في الوسائل 

وقواسم مشتركة في الغايات.
وكــشــف األنـــصـــاري عــن األثــــر الــــذي تركته 
تجربة تحوله إلى مقدم برنامج في فترة من 
الرغبة  لديه  من  كل  أشجع  أنــا  فقال  الفترات 
الــمــجــال  ألن  ؛  اإلعـــالمـــي  الــمــجــال  فــي  للعمل 
وفيه  ومــمــتــع،  جميل  اإلعــالمــي 
اســــتــــفــــادة كـــبـــيـــرة حـــيـــث يــفــيــد 
اآلخــريــن  ويــفــيــد  نفسه  اإلنــســان 
المختلفة.  المجتمع  شرائح  من 
فـــهـــو يـــعـــمـــل مــــن أجــــــل خــدمــة 
ــــــــواب الـــحـــيـــاة  الــــنــــاس وفــــتــــح أب
على  ومــســاعــدتــهــم  ؛  أمـــامـــهـــم 
وآالمها،  بمشاكلها  الحياة  تقبل 
وتفتح طاقات األمل أمام الذين 
الوصول  فــي  السبل  بهم  ضاقت 
لــحــل مــشــكــالتــهــم . بــالــنــســبــة لي 
اإلعالمي  العمل  مجال  اقتحمت 
وبكل  عفوية  وبكل  جـــرأة،  بكل 
أتعلم  وكنت  وبــســاطــة،  شفافية 
ــــديــــو خــــــالل تــقــديــم  فـــــي االســــت
ــــاس شــهــاداتــي  الــبــرنــامــج مـــن أن
أكبر  الفنية  وخبرتي  األكاديمية 
مــن شــهــاداتــهــم ولــكــن خــبــراتــهــم فــي المجال 
اإلعالمي أطول واكبر من خبرتي فيه، فكنت 
أتــطــور يــومــا بــعــد يــــوم، وأقــفــز قــفــزات أكبر 
الموقف  أديـــر  كــيــف  وتعلمت   . قــبــل  ذي  مــن 
وأكــــــون أكـــثـــر مـــرونـــة . والــحــقــيــقــة أن هــذه 
وأكــد  شخصيتي،  وأفــــادت  أفــادتــنــي  التجربة 
األنصاري أن قطر اليوم أصبحت تهتم بالفن 
واإلعـــالم، والمجال اإلعــالمــي هــو جــواز سفر 
لــلــوطــن والـــمـــواطـــن، وعــنــدمــا تــمــتــلــك إعــالمــا 
يقدم بحرفية فأنت تمتلك قوة ناعمة للوطن 

وللمواطن.
مقولة  على  اهللا  عبد  تيسير  الفنان  ويعلق 
إعالمية»  رسالة  تعتبر  الفن  «رســالــة  البعض 
قـــائـــال: بــعــيــدا عـــن الــمــســمــى الـــتـــربـــوي لكلمة 
فهو  الترفيه  روح  يحمل  كونه  فالفن  (رسالة) 
كثيرا،  عــنــده  نقف  ان  يجب  هــدف  ذاتـــه  بحد 
ألننا وفي هذا الزمن الصعب، يجب أن يؤدي 

الفن دوره الترفيهي وكفى.
يتحول  أن  اهللا  عــبــد  تيسير  يــســتــغــرب  وال 
«المادة  بسبب  العكس  أو  إعالمي  إلــى  الفنان 
-وإن  انــــهــــا  ويـــــــرى  غـــيـــرهـــا  أو  ـــشـــهـــرة  ال أو 
كــان  ولـــو  بــالــجــديــدة،  فليست  ظاهرة-  كــانــت 
لوجدناه  الحياة  قيد  على  حافظ  عبدالحليم 
االن بجانب الفنانة أحالم عضوا في اراب ايدل، 

لم يعد االمر غريبا، هناك تداخل كبير في اداء 
االدوار، في االمور الفنية واالعالمية منذ قديم 
المذيعات  توجه  أسباب  أهم  من  لكن  الزمن، 
حرية  أكثر  يجعلهن  ذلــك  ان  الفن  مجال  الــى 
بدال  شاشة  من  أكثر  على  والظهور  العمل  في 
واالدارات  القنوات  تمارسه  الذي  االحتكار  من 
الفنان  والمذيعين،  المذيعات  على  االعالمية 

رهين الجهور وليس رهين مسؤول .
أيضا  اهللا  عبد  تيسير  يستغرب  ال  ولــذلــك 
تلك الظاهرة معلال ذلك بأن البحث عن فضاء 

حبست  التي  الوجوه  لهذه  جديد 
في قفص واحد هو هدف هذه 
الـــوجـــوه، لــكــن إن تــحــول االمــر 
والسبب  نعم،  فهو  ظاهرة،  الى 
االحــــتــــكــــار والـــتـــحـــكـــم ورغـــبـــة 

االنتشار وكسر القيود.
واالعـــالم  الــفــن  أن  يــرى  كما 
ابـــــنـــــاء بــــطــــن واحـــــــــــدة، النـــهـــم 
رضــــعــــوا مــــن حـــلـــيـــب الـــشـــهـــرة 
والـــعـــالقـــات الــعــامــة واالضــــــواء، 
من  اقتربا  اذا  واالعالمي  الفنان 
هموم الناس فهما يشكالن توأما 

اجتماعيا في الواقع.
تيسير  نــظــر  فــي  عليه  وبــنــاء 
عبد اهللا يستطيع كل فنان ناجح 
أن يكون إعالميا ناجحا والدالئل 
تشير الى نجاح التجربة وهناك 

أشــرف  مصر  فــي  فمثال  الــنــمــاذج  مــن  الكثير 
الخليج  وفـــي  هــنــيــدي،  ومــحــمــد  عــبــدالــبــاقــي 
داوود حسين وميساء المغربي، وأسماء كثيرة 
يعرف  ان  استطاع  نــاجــح  فــنــان  كــل  نعم  جـــدا، 
ويكتشف سر شفرة الوصول الى الناس فهو الى 
الناس  الــى  الوصول  في  ينجح  ســوف  بعيد  حد 
كإعالمي مقدم، خصوصا أن التقديم هو أقل 
يعيشه  الــذي  الفني  التقمص  مــن  ذهني  جهد 
الممثل أو حالة العطاء الغنائي واالداء الصوتي 

والبروفات لو كان مطربا.

اهللا  عبد  أحمد  الفنان  أوضــح  جانبه  ومــن 
يصل  لكي  اإلعــالم  إلى  كبيرة  بحاجة  الفن  أن 
كاميرات  بــال  المسرح  فــي  فالفن  لــه،  ويـــروج 
ليست  تليفزيوني  عــرض  غير  مــن  والسينما 
واصلة إلى كافة الناس، وكل ذائقة فنية تدرك 

أن الفن بحاجة ماسة إلى اإلعالم .
ولــكــنــه يــــرى أن الــفــن شــــيء مــخــتــلــف في 
طبيعته عن اإلعالم، ولكن يحتاج كالهما إلى 
اآلخر، فالفنان الذي يسخر نفسه لفنه لتقديم 
 . اإلعالمي  الجانب  إلــى  يفتقر  األفضل  هو  ما 
منتجي  اهللا  عبد  أحــمــد  ونــصــح 
يبتعدوا  أال  والتليفزيون  المسرح 
المسموعة  اإلعـــالم  وســائــل  عــن 
ــــمــــقــــروءة ألنــهــا  والـــمـــرئـــيـــة وال
جــــواز ســفــر فــنــهــم إلــــى الــنــاس. 
الفن  إلى  يحتاج  اإلعــالم  أن  كما 
التي  مادته  من  مهم  جزء  ألنها 
يقدمها للناس، كما أن اإلعالمي 
ال بــــد لــــه مــــن امــــتــــالك الــحــس 
بشاشته  يــرتــقــي  لــن  وإال  الــفــنــي 
ولـــن يــصــل بــإذاعــتــه إلـــى ذائــقــة 
السينما  يثري  ولــن  المستمعين 
مختلفان  هما  نعم  به،  الخاصة 

ولكن متكامالن
تجعل  الـــتـــي  األســــبــــاب  وعــــن 
الــفــنــان يــتــحــول إلـــى إعــالمــي أو 
الــعــكــس قـــال الــفــنــان أحــمــد عبد 
واحـــد،  وقـــت  فــي  التجربتين  خــضــت  أنـــا  اهللا 
مــارســت الــهــوايــة فــي الــفــن والــعــمــل الوظيفي 
ودوافع  مادية،  دوافع  هناك  نعم  اإلعالم،  في 
شــهــرة ودوافـــــع تــجــديــد وبــحــث عــن معترك 
مواهبه،  اإلنــســان  فيه  يظهر  وجديد  مختلف 
جديدة  وجــوه  إلــى  نحتاج  نحن  الحقيقة  وفــي 
عــلــى الــشــاشــة تمتلك الــحــس الــفــنــي حــتــى ولــو 
كــانــت دوافــعــهــم مــاديــة . فــاألمــر ال يخلو عن 
مرغوبة  ألنها  شهرة  دوافـــع  أو  مــاديــة  دوافـــع 

عند الجميع .

التحول  أن  اهللا  عــبــد  أحــمــد  الــفــنــان  ويـــرى 
يـــحـــدث كــثــيــرا فـــي مــجــالــي الـــفـــن واإلعـــــالم 
فكالهما  مــشــتــركــة،  قــواســم  مــن  بينهما  لــمــا 
لــه الــقــدرة عــلــى مــواجــهــة الــكــامــيــرا ومــواجــهــة 
متطلبات  أهــم  مــن  العنصر  وهـــذا  الجمهور، 
العمل في هذين المجالين، وطالما وجد ذلك 
العمل  مقومات  فــإن  والكاريزما  الموهبة  مع 
الــفــنــي واإلعـــالمـــي تـــوافـــرت ومـــن هــنــا يكثر 
أحمد  ويعتقد  المجالين،  هذين  بين  التحول 
عبد اهللا أن الناجح في أي من هذين المجالين 

في  ونــجــاحــه  اآلخـــر  فــي  ينجح 
إلى  له  دخــول  تأشيرة  أحدهما 
امتلك  إذا  خاصة  اآلخر  المجال 
المقومات وراعى أدوات النجاح 

في المجال اآلخر .
كـــمـــا يـــــرى أحـــمـــد عـــبـــد اهللا 
أن الــفــنــان عــنــدمــا يــتــحــول إلــى 
يــحــافــظ  أن  يــســتــطــيــع  إعـــالمـــي 
عـــلـــى الـــفـــنـــان بـــداخـــلـــه بــعــكــس 
مــوهــبــة  الـــفـــن  ألن  اإلعــــالمــــي، 
ما  إذا  اإلعـــالمـــي  أمـــا  فــطــريــة، 
خاض المجال الفني وانشغل به 
اإلعالمية  لياقته  لديه  ضعفت 
ألن الفن يسيطر عليه أكثر من 
إذا  فحتى  الــفــنــان  أمـــا  اإلعــــالم، 
حي  فالفنان  الفن  عن  ابتعد  ما 

بداخله.
وحــــول تــجــربــتــه الــخــاصــة الــتــي تــنــقــل فيها 
بين المجال الفني واإلعالمي يقول أحمد عبد 
ان  الصعب  من  تجربة   ٢٠٠٤ سنة  خضت  اهللا 
يخوضها فنان وهي أنني كنت أصور مسلسل « 
وأثناء  المقلى  أحمد  المخرج  مع  الشتات»  بعد 
لبنان  إلى  التوجه  مني  طلب  المسلسل  تصوير 
إلى  باإلضافة  هــذا  الجديدة،  أغنيتي  لتصوير 
الحمد  وهللا  الــجــزيــرة،  بقناة  الوظيفي  عملي 
في  وأنــجــح  هـــذا  كــل  بــيــن  أوائــــم  أن  استطعت 

خوض كل هذه التجارب مجتمعة.
رسالة  الــفــن  أن  حسن  نـــورا  الفنانة  وتـــرى 
قضية،  لديه  يكون  أن  بد  ال  والفنان  إعالمية، 
ــبــرامــج ال بـــد أن تــنــقــل رســـالـــة إلــى  كــمــا أن ال
المشاهدين والجمهور فهما يشتركان في نقل 
 . المجتمع  إلى  التوعوية  الرسالة  وبث  القضية 
ونحن في عالمنا العربي في حاجة إلى رسائل 
موجهة إلى المجتمع، لذا يجب أن يكون لدى 

الفنان رسالة إعالمية .
بين  االنتقال  أســبــاب  أن  حسن  نــورا  وتــؤكــد 
فمنها  آلخـــر  شــخــص  مــن  تختلف  الــمــجــالــيــن 
أغراض مادية ومنها الرغبة في شهرة أوسع 
جديد،  مــجــال  وخـــوض  التجربة  حــب  ومنها 
وهكذا، والحظت نورا أن أغلب الفنانين الذين 
والفنان  نجحوا.  اإلعالمي  التقديم  إلى  اتجهوا 

إذا كان لديه رسالة يقدمها من خالل برنامجه 
فإنه قادر على إيصالها أكثر من غيره.

المجالين  بين  االنتقال  أن  إلــى  نــورا  وتشير 
االحداث  كم  يبررها  ان  يمكن  ظاهرة،  أصبح 
العربية،  الــســاحــة  على  تــحــدث  أصبحت  الــتــي 
الممثل،  وكــذلــك  قضية،  يحمل  المذيع  والن 
فربما يكون للفنان رؤية معينة في استخدامه 
مــنــبــر الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة لــلــوصــول بــآرائــه 
المذيع  وكــذلــك  للجمهور،  همومه  وتــوصــيــل 
الذي قد يجد في التمثيل طريقاً إليصال آرائه، 
العمل  منبر  عبر  إيصالها  طريقة  يبهره  قد  او 
من  التحول  هــذا  ان  مــن  الــرغــم  وعلى  الفني، 
أنه  إال  جديداً  ليس  العكس  او  للتمثيل  التقديم 
بالفعل أصبح ظاهرة ألنه لم يتعد في الماضي 

كونه مجرد حاالت فردية.
وتــقــف نـــورا فــي صــف القائلين بــأن الــدمــاء 
من  المجالين  هذين  شرايين  في  تجري  التي 
العديد  هــنــاك  أن  تـــرى  حــيــث  واحــــدة  فصيلة 
من النقاط المشتركة، فكالهما ينشأ عن خلق 
لعقول  ومخاطبة  ابتكار  فيها  وأفــكــار  وإبـــداع 
عليهما  تسلط  الكاميرا  أن  كما  الناس  وثقافة 
ولكنها  عملهما  صلب  من  الجمهور  ومواجهة 
تــرى أيــضــا أن الــمــســرح أصــعــب فــي مواجهته 
المباشرة للجمهور بال شك، فإذا كان اإلعالمي 
فإن  عليه،  مسلطتان  اثنتان  او  كاميرا  امامه 
كبير  عــدد  امامه  المسرح  خشبة  على  الممثل 
عليه  عينيه  يسلط  الجمهور  من 
وكـــأن كــل عــيــن تنظر الــيــه هي 
عملي  واثــــنــــاء  بـــذاتـــهـــا،  كـــامـــيـــرا 
كــمــذيــعــة أحــيــانــاً يــكــون عــلــي أن 
إلى  وأحاسيسي  بمشاعري  أصل 
اعتبرها  نقطة  وهـــي  الــجــمــهــور 
ــــضــــاً بـــيـــن الـــمـــذيـــع  مـــشـــتـــركـــة اي
والــمــمــثــل، لــكــن الــمــذيــع ال يصل 
التي  التجسيد  درجة  إلى  بالطبع 
المذيع  إن  بــل  التمثيل،  يتطلبها 
يؤدي شخصيته الحقيقية، وفي 
حبكة  امــام  نفسك  تجد  المسرح 
فالمسرح  وشــخــصــيــات،  وقــصــة 
وتــجــســيــدا  مــخــتــلــفــا  اداء  يــحــتــاج 
لــلــشــخــصــيــة وهـــــو أمـــــر أصــعــب 
بــكــثــيــر مــمــا يــتــطــلــيــه الــتــقــديــم. 
ولكن نورا تذهب إلى القول بأنه 
مجال  اقتحم  إذا  الفنان  ينجح  أن  شرطا  ليس 
سيرين  مثال  تنجح  لم  تجارب  فهناك  اإلعالم 
في  تنجح  ولــم  التمثيل  في  نجحت  النور  عبد 
الغناء وهناك العديد من المطربين لم ينجحوا 

واألساس هو الكاريزما الشخصية
نــورا  تــقــول  الــخــاصــة  تجربتها  خـــالل  ومـــن 
حــســن اعـــتـــدت عــلــى مــواجــهــة الــجــمــهــور من 
لي  بالنسبة  األمـــر  وأصــبــح  الــتــلــفــزيــون  خـــالل 
معتاًدا، ولكني بال شك أرى أن التمثيل أصعب 
وسبب هذا االعتقاد من وجهة نظري هو أنني 
ويتقّبلني  بطبيعتي  الناس  أمام  أظهر  كمذيعة 
الجمهور كما أنا، أّما الممثل فعليه أن يتقّمص 
الشخصّية التي يلعبها وهو ما يضع على عاتقه 
رهبة  بالطبع  أخشى  ال  لكنني  أكبر.  مسؤولية 
مــواجــهــة الــجــمــهــور فــلــيــس األمــــر أصــعــب من 
الجمهور  مع  مباشر  لقاء  في  قبل  من  وقوفي 
بدورة االلعاب العربية امام ما يقرب من ٤٥ 

الف مشاهد.
عملها  خــالل  من  شعورها  عن  نــورا  تكشف 
األنصاري  جاسم  الفنان  مع  وطــن  بمسرحية 
بروح  تشعر  وكانت  رائعة  تجربة  كانت  بأنها 
وكيف  متناغمة  األرواح  تــكــون  وكــيــف  الــفــن 
يتمنى كل واحد من الفريق النجاح لغيره من 
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البداية تأثر بالمدارس الغربية والعربية
الحديث  العصر  في  التشكيلي  الفن  بدأ 
ــتــعــالــيــم ومــنــاهــج  فــــي قـــطـــر مـــتـــأثـــرا بــال
الـــــمـــــدارس االوروبـــــيـــــة عـــلـــى يــــد اســـاتـــذة 
الطالبية  البعثات  اثر  وفرنسيين  ايطاليين 
للخارج منذ الستينات الى امريكا وأوروبا 
وبغداد والقاهرة والسعودية فخلقت جيال 
امثال  التشكيلي  الفن  فــي  المبدعين  مــن 
محمد   , سلطان  رفيقة   , الزيني  جــاســم 
مواهب  وهنالك  وغيرهم.  اهللا  عبد  علي 
كثيرا ظهرت وأخرى الزالت تواجه مشاكل 
عديدة لعل من أهم اسبابها غياب التسويق 
فــحــتــى مــــع وجــــــود مــــعــــارض ومـــــــزادات 
عالمية في الدوحة كمزاد الشركة العالمية 
ما  مؤخرا  جمعت  التي  وسوذبيز  كريتيز 
في  دوالر  ماليين  عــشــرة  الخمس  يــفــوق 
مزادها االخير بالدوحة، مع كل ذلك فإن 
مشاركات الفنانين القطريين فيها مازالت 
لنتساءل  دفعنا  الذي  األمر  وهو  محتشمة 
هـــل الـــفـــنـــان الـــقـــطـــري يــعــانــي مـــن ازمـــة 
تسويق؟ وما مقدار عائدات الفنان القطري 
من هذا المجال ؟ ولماذا ال تنظم مزادات 
ولإلجابة  ؟  القطريين  بالفنانين  خــاصــة 

عـــن هــــذه االســئــلــة تــحــدثــت 
جريدة «[« لنخبة من 

الفنانين القطريين:
الــــفــــنــــان يــــوســــف الــــســــادة 
العالمية  الـــمـــزادات  أن  رأى 
بسماسرة  يسمى  لما  تخضع 
الـــفـــن وهـــــذا مـــا يــفــتــقــد في 
مع  هــؤالء  يعمل  حيث  قطر 
لوحاتهم  لــتــســويــق  الــفــنــانــيــن 
والــتــعــريــف بــهــم فــي حضور 
هــذا  فــي  المستثمرين  كــبــار 
الــــمــــجــــال ومـــحـــبـــي اقـــتـــنـــاء 
إجابته  وفي  الفنية،  االعمال 
في  الجمعية  دور  حـــول  لــنــا 
القيام بمزادات وفتح فرص 
هنالك  إن  قال  للفنانين  بيع 
تنظيم  فـــي  مــتــمــثــلــة  رؤيـــــة 
مزادات لفنانين قطريين او 

حتى مقيمين تحت اشراف الجمعية حيث 
كافة  مــن  لفنانين  دعــــوات  تــقــديــم  نــقــوم 
انحاء العالم و تكون عائدات الربح للفنانين 
الجمعية  منها  وتتحصل  االول  بــالــدرجــة 
على هامش من الربح بالدرجة الثانية ما 

على  ويساعدها  الجمعية  ميزانية  سيدعم 
اقامة مزادات اخرى.

وهــكــذا مــــازال الــفــنــان الــقــطــري يــرزح 
بين مطرقة منظمي المزادات وسماسرة 
الــفــن وبــيــن ســنــدان حاجته إليــجــاد سوق 
ان  إال  تقييمها  وتــحــســن  اعــمــالــه  تستقبل 
االكـــيـــد هـــو قــــدرة الــفــنــان الــقــطــري على 
مــواكــبــة الــتــطــور وتــقــديــم لــوحــات تنافس 
لكن  العالمية  االعمال  حتى 
والتعريف  التسويق  مشكلة 
الحلقة  هــي  الــطــبــقــة  بــهــذه 
الفن  سلسلة  فــي  المفقودة 
الــتــشــكــيــلــي فــــي قـــطـــر وان 
تـــــوافـــــرت فـــــإن الــمــســتــقــبــل 
كــلــه ســيــكــون زاهــــرا بــألــوان 
ومشرقا  مضيئا  رسوماتهم 

لغد أفضل.
حسن  علي  الفنان  اعتبر 
الــفــن  مـــــــزادات  ان  الـــجـــابـــر 
التشكيلي العالمية التي تقام 
فـــي الـــدوحـــة وغــيــرهــا من 
يحدد  معيارا  ليست  الـــدول 
بـــه مــســتــوى الـــفـــنـــان فــهــذه 
االخيرة تخضع لعدة عوامل 
يعمل  والذي  االعالن  اهمها 
عـــلـــى الـــتـــزيـــيـــن والـــتـــســـويـــق 
جهة  ومن  آخر  حساب  على  معين  لفنان 
أخرى يرى الجابر أن الفنانين األكثر حظا 
في المزادات العالمية هم الفنانون االكثر 
اشــتــهــارا والـــذيـــن لــديــهــم اســـمـــاء فـــي هــذا 
للمبتدئين  بالنسبة  ذلــك  وعكس  المجال 
هذا  دخــلــوا  الــذيــن  مــن  بعضا  ان  قــال  كما 

حيث  سلبا  تأثروا  قد  الــمــزادات  من  النوع 
لم  وبعدها  عالية  بأسعار  لوحاتهم  بيعت 
من  أقــل  بأسعار  لوحاتهم  بيع  يستطيعوا 

سابقاتها.
وقــــــد أبـــــــدى الـــجـــابـــر كــــل رضـــــــاه عــن 
مبتغاه  حقق  انه  قائال  الشخصية  مسيرته 
لم  لما  وصل  وأنــه  الشخصي  صعيده  على 
مــوجــودة  لــوحــاتــه  وان  قبل  مــن  بــه  يحلم 

فـــــي مـــــعـــــارض دولـــــيـــــة فــي 
سنغفورة ونيويورك وغيرها 
من الدول كما ان له لوحات 
مــعــلــقــة فــــي اكـــبـــر الـــفـــنـــادق 
وانتر  كــالــمــاريــوت  بــالــدوحــة 
كونتيننتل .... وعن مشاركته 
انه  قال  عالمية  مــزادات  في 
 ٢٠١٠ و   ٢٠٠٨ ســنــة  شـــارك 
فـــي مـــــزاد شـــركـــة ســوذبــيــز 
الـــعـــالـــمـــيـــة بـــالـــدوحـــة حــيــث 
قـــامـــت الـــجـــهـــات الــمــنــظــمــة 
ـــــــــــــإدراج اســــــمــــــاء فـــنـــانـــيـــن  ب
قــطــريــيــن قـــدمـــت لــلــشــركــة 
السالفة ذكرها وتم دعوتهم 
للمزاد وقد بيعت له لوحات 
قـــد ال تــصــل الــــى الــمــاليــيــن 
ولـــكـــنـــه يــكــتــفــي بـــمـــا وصــلــه 
منها، كما اثنى على الجهات 

تقدم  انها  وأكــد  المجال  هذا  على  القائمة 
ذلك  بعد  األمـــر  وأن  للفنانين  تسهيالت 
اال  نصيب»  مجتهد  بــاب «لكل  في  يدخل 
مجال  على  الساهرون  يكون  ان  تمنى  انه 
الفن التشكيلي اناسا من نفس االختصاص 
لــكــي يـــعـــوا قــيــمــة هــــذا الـــفـــن ويــســتــطــيــعــوا 

عدم  مــن  واســتــاء  افــضــل  بطريق  خدمته 
منصب  مستوى  على  الموجود  االستقرار 
حيث  الثقافة  وزارة  فــي  التشكيلي  الــفــن 
الحساس  المنصب  هــذا  استقرار  ان  يــرى 
والمهم من شأنه ان يساعد في القيام بهذا 
االحسن  الى  الحسن  من  وتطوره  المجال 

منه .
الــفــن  ان  االنـــــصـــــاري  جــمــيــلــة  وتـــــــرى 
الــتــشــكــيــلــي هـــوايـــة ال تــرجــع 
بـــدخـــل مــــــادي كــبــيــر عــلــى 
هـــنـــالـــك  وان  صــــاحــــبــــهــــا 
للفنانين  خــيــريــة  مـــــزادات 
القطريين اخرها مزاد هبة 
السرطان  لمرضى  الخيري 
والـــكـــلـــى والـــقـــلـــب بــرعــايــة 
هــيــئــة مــتــاحــف قــطــر وان 
عـــائـــدات هـــذا الـــمـــزاد توجه 
الــــى جــمــعــيــات خــيــريــة في 
حــيــن يــصــحــب هـــذا الــمــزاد 
بالفنانين  خـــاص  مــعــرض 
الفائدة  وترجع  القطريين، 
مـــــن الـــمـــبـــيـــعـــات فـــيـــه الـــى 
فكرة  اعتبرته  ما  اصحابها 
تسويق  عــلــى  تــســاعــد  جــيــدة 
جهة  مــن  الفنانين  لــوحــات 
والقيام بعمل يفيد المجتمع 
لــلــمــزادات  بالنسبة  امـــا  اخــــرى  جــهــة  مــن 
انها  االنصاري  اكدت  الدوحة  في  العالمية 
وأردفــت  للمشاركة  دعــوة  اي  تستقبل  لــم 
الفن  بــمــجــال  المهتمين  شــــراء  ان  قــائــلــة 
ال  الــــدوالرات  بماليين  للوحات  التشكيلي 
لهذه  االبداعية  القيمة  ان  بضرورة  يعني 

الــلــوحــات تــســاوي كــل هــذا الــثــمــن، فهناك 
من يقتني ألسماء عالمية لمجرد التفاخر 
للفنان  قــيــمــة  يــعــطــون  ال  لــكــونــهــم  وهــــذا 
السياق  هــذا  فــي  و  يقدمه،  ومــا  القطري 
قالت ان جمعية الفنون التشكيلية مازالت 
التنسيق  الــى  تطمح  لكنها  جديدة  ادارتــهــا 
للقيام بمزادات عربية وخليجية ومن ثمة 
االنصاري  جميلة  الفنانة  ترى  كما  عالمية 

مــن  الـــكـــثـــيـــر  هــــنــــالــــك  ان 
الــذيــن  القطريين  الفنانين 
وصـــلـــوا الــــى الــعــالــمــيــة مثل 
سلمان مالك , يوسف احمد 
ما  وغيرهم   , حسن  علي   ,
من  للكثير  االمل  باب  يفتح 
ويساعدهم  الجدد  الفنانين 

على االستمرار.
الـــــهـــــاجـــــري: الــــــمــــــزادات 

ألفضل العروض
تــنــقــلــت الــفــنــانــة مــوضــي 
الـــــهـــــاجـــــري لــــــمــــــزاد الـــفـــن 
التشكيلي العالمي الذي اقيم 
في الدوحة مؤخرا من قبل 
سبيل  على  ســوذبــيــز  شــركــة 
الـــفـــضـــول فـــكـــان رأيــــهــــا ان 
جــدا  جميلة  اعــمــاال  هــنــالــك 
تقتنى  ان  فــعــال  وتــســتــحــق 

عادية  اشياء  وجــدت  فيما  خيالية  بأسعار 
تستحق  وال  غــربــيــة  اعــتــبــرتــهــا  وأخــــــرى 
قيمتها كما اعتبرت بأن المزادات العالمية 
للمستوى  بالنسبة  الصعب  بــاألمــر  ليست 
ظل  فــي  خصوصا  القطري  للفنان  الفني 
وخلق  للتطور  بجد  تعمل  مــواهــب  وجــود 

االبداع ولكن ال تحصد ثمار مجهودها.
الفنان  يجنيه  الــذي  المدخول  حول  أما 
التشكيلي من اعماله فأفادت الهاجري بأن 
العمل في هذا المجال مكلف جدا بالنسبة 
المستخدمة  المواد  حيث  من  سواء  للفنان 
في اللوحات او التحف الفنية او من حيث 
فكراء  االخيرة  هذه  لبيع  بعروض  القيام 
يكلف  قــد  اسبوعين  لمدة  للعرض  صالة 
ازيد من ٦٠ الف ريال قطري وهذا ما ال 
يشجعه على االستمرار لذلك فإن مواهب 
كثيرة خصوصا من المبتدئين قد تنسحب 
فمن  للمواصلة  الكافي  الدعم  تجد  لم  اذا 
حــق اي فــنــان يــبــذل جــهــدا فكريا ومــاديــا 
كــبــيــرا فـــي اعــمــالــه ان يــســتــفــيــد مـــن هــذا 
وحول دور الجهات المعنية الساهرة على 
للفنانين  فــرص  خلق  فــي  الثقافة  مــجــال 
مــزادات  تنظيم  خــالل  من  لوحاتهم  لبيع 
وعــــــروض قـــالـــت مــحــدثــتــنــا انــــه لــطــالــمــا 
فيها  لنناقش  ونــــدوات  باجتماعات  قمنا 
الفنانون  يقدمه  لما  الفني  التسويق  سبل 
الــقــطــريــون وكــيــفــيــة تــســهــيــل طـــرق البيع 
نظرها  وجهة  فــي  الهاجري  اتفقت  وقــد 
مــع عــلــي حــســن فــي جزئية 
التشكيلية  الفنون  جمعية  ان 
بــــــوزارة الــثــقــافــة لـــم تــعــرف 
االســتــقــرار مــا قــد يطيل في 
وأضافت  الوضع  هذا  اصــالح 
قــطــر  مــــتــــاحــــف  هـــيـــئـــة  ان 
تــقــوم بـــشـــراء الـــلـــوحـــات من 
الــفــنــانــيــن فـــي مــحــاولــة لها 
الغالب  في  لكن  لتشجيعهم 
بسعرها  اعــمــالــهــم  تــقــيــم  ال 
لــدور  بالنسبة  امــا  المناسب 
التشكيلية  الــفــنــون  جــمــعــيــة 
فتقول الهاجري ان الجمعية 
ثماني  لــمــدة  مــخــدرة  بقيت 
ادارة  هــنــاك  واآلن  ســنــوات 
ضبط  عليها  يتوجب  جديدة 
وتــنــظــيــم وتــرتــيــب مـــا سبق 
للمضي قدما الى االمام في 
تمنت  وأخــيــرا  الفنانين  مــطــالــب  تحقيق 
تكوين مزادات في قطر عبر انتقاء افضل 
الشخصية  المعارض  مــن  الفنية  االعــمــال 
المزاد  يصبح  وبذلك  القطريين  للفنانين 
عصارة ألفضل ما هو موجود على ساحة 

الفن التشكيلي.

الفن التشكيلي غائب الفن التشكيلي غائب 
عن المزادات العالميةعن المزادات العالمية

ــطــر ــــــي ق ـــد ف ـــق ـــت ـــف ــــــا ي ـــــن وهــــــــــذا م ـــــف ــــرة ال ــــاس ــــم ــــس ـــــــــمـــــــــزادات تــــخــــضــــع ل ــــــــســــــــادة: ال ـــــف ال ـــــوس ي

كتبت - نسيمة حيدر: 

حيث  لــلــدول،  الحضارية  الــواجــهــات  مــن  التشكيلي  الفن  يعتبر 
لتراث  جمالي  بعد  اعطاء  في  أعمالهم  خالل  من  الفنانون  يساهم 
وطنهم القديم والتعريف بحياة أهل الوطن وعاداتهم وتقاليدهم، 
ولـــذا فــقــد تمتع هـــذا الــفــن دومـــا بــمــكــانــة رفــيــعــة فــي الــحــضــارات 
القديمة والدول العظمى لما يحمله من اشعاع ثقافي وأبعاد جمالية 
تأصيل  فــي  ومساهمته  اإلنــســانــيــة  االصــيــلــة  الــقــيــم  عــن  ولتعبيره 
الموروث الحضاري لألمم. ويندرج الفن التشكيلي في خانة الفنون 
بصياغته  والقيام  الواقع  من  شيء  أخذ  على  يقوم  والــذي  البصرية 
بها  فيسمو  الواقعية  الصورة  يأخذ  جديد  بشكل  أي  جديدة  بصيغة 

لتحقيق فكرة او عاطفة ويعبر عن الجمال االكمل من خاللها.

موضي الهاجري: 
هناك لوحات 
تباع بالماليين 
وال تساوي تلك 
القيمة المادية

جميلة األنصاري: 
هناك من يقتني 
لوحات للتفاخر 
وال يكترث لقيمة 
الفن المحلي

أ

الجابر: المزادات 
ليست معياراً 

يحدد به مستوى 
الفنان العتبارات 

إعالنية

جميلة األنصاري موضي الهاجرييوسف السادة علي حسن الجابر

ما بين ضعف التسويق وغياب الدعم الحكوميما بين ضعف التسويق وغياب الدعم الحكومي
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ڈ ما أسباب اختيارك لدراسة علم اللغات 
وبالتحديد اللغة العربية؟

أي  أعـــرف  لــم  الجامعية  المرحلة  قبل   -
شــــيء عـــن الــلــغــة الــعــربــيــة ولـــكـــن كـــانـــت لي 
اهتمامات بعلم اللغات بصفة عامة، ولم يكن 
العربية،  اللغة  عن  ذهني  في  تصور  أي  لدي 
خــصــوصــا أنــنــا نــعــانــي فـــي إيــطــالــيــا مـــن قلة 
المحتوى العربي أو المعلومات المتوفرة عن 
تاريخ العرب في المناهج اإليطالية الدراسية، 
عن  كثيرا  يعرفون  ال  اإليطاليين  من  وكثير 
من  نستمدها  معلوماتنا  وكل  العربية،  اللغة 
الــتــلــفــزيــون الــمــتــواجــد فــي الــتــاريــخ مساحات 
والخالفات  الــعــرب  تــاريــخ  عــن  كافية  ليست 

اإلسالمية.
أمـــا عـــن أســـبـــاب اخــتــيــاري لــلــغــة الــعــربــيــة 
لدراستها بعد أن أنهيت تعليمي الثانوي فكان 

الــدول  مــن  لعدد  زيــارتــي  بسبب 
الــزيــارات  هــذه  وأثـــرت  العربية 
كثيرا في طريقة تفكيري، حيث 
وشاهدت  ولبنان  المغرب  زرت 
كيف يكون الضيف مرحبا به في 
المشرق  في  سواء  العربية  البالد 
كــثــيــرا  وأعــجــبــنــي  الـــمـــغـــرب،  أو 
ـــثـــراء الــمــعــرفــي الـــمـــوجـــود في  ال
الشرق األوسط وهذا ما شجعني 
لكي  العربية  اللغة  اخــتــيــار  على 
قد  وكنت  الجامعة،  في  أدرسها 
واخترت  اللغات  بكلية  التحقت 
الــعــربــيــة لـــلـــدراســـة فـــي جــامــعــة 

تورينو اإليطالية.
ڈ ما الصعوبات التي واجهتك 

أثناء دراسة اللغة العربية؟
األشــيــاء  أكــثــر  الحقيقة  فــي   -
التي واجهتني صعوبة في دراسة 

اللغة العربية هي أنها تحتوي على عدد كبير 
أن  لــدرجــة  تــمــامــا  المختلفة  الــلــهــجــات  مــن 
آخرين  لهجة  يفهمون  ال  معينة  لهجة  أهــل 
الذي  والــواقــع  العربية،  يتحدثون  وجميعهم 
لمسته أيضا أن اللغة العربية ليست لغة سهلة 
الفصحى  أن  اكتشفت  دراســتــي  وبعد  تماما، 
تختلف كثيرا عن العامية في كل بلد، ولذلك 
المختلفة  العربية  اللهجات  أتعلم  أن  قررت 
وبدأت دراسة اللهجات ولم أجد مادة علمية 
عن هذا األمر في الجامعات اإليطالية لذلك 
الفوارق  لمعرفة  ذاتــي  بمجهود  العمل  بــدأت 

الجوهرية بين هذه اللهجات.
باللهجات  اإللـــمـــام  ستستطيع  وكــيــف  ڈ 
بعض  ستختار  أنك  أم  كثيرة؟  وهي  العربية 

الدول؟
اخترت  اللهجات  دراســـة  بـــدأت  عندما   -
أوال  لهجاتهما  ودراســـة  لزيارتهما  دولتين 
البعض  بعضهما  عـــن  الــجــغــرافــي  لــبــعــدهــمــا 
ــيــرا بــيــنــهــمــا وهــمــا  ــهــجــات كــث ــل واخــــتــــالف ال
الــمــغــرب وســـوريـــا، وأيــضــا لــوجــود جامعات 
عريقة في كال البلدين معروفة لدينا، وبعد 
حاليا  اخــتــرت  اللهجات  فــي  الكثير  معرفة 
والتي  القطرية  اللهجة  لــدراســة  قطر  دولــة 
لذلك  عنها  العلمية  المواد  من  كثيرا  أجد  لم 
مادة  هي  القطرية  اللهجة  أجعل  أن  قــررت 

بحثي في رسالتي للدكتوراة.
قبل  قطر  دولــة  عن  انطباعك  هو  وما  ڈ 

مجيئك إليها؟
- قرأت كثيرا عن دولة قطر قبل مجيئي 
إلـــى هــنــا وتــابــعــت أخـــبـــار قــطــر فـــي وســائــل 
الكبيرة  الطفرة  ولمست  المختلفة،  اإلعــالم 

التي حققتها قطر في مجاالت عديدة وأنها 
وأهمية  عالمية  قوة  لها  جعلت  نهضة  تعيش 
خاصة في مجال السياسة واالقتصاد ال سيما 
اقتصادات  فــي  تــؤثــر  قطر  أصبحت  أن  بعد 
دول عظمى باستثماراتها الناجحة والمؤثرة، 
وكذلك في مجال الرياضة فضال عن الزخم 
الثقافي الموجود في قطر والذي سيساعدني 
كثيرا في جمع المادة العلمية ولهذه األسباب 

اخترت قطر.
ڈ وما انطباعك عقب وصولك بأيام؟

- أنــــا مـــا زلــــت فـــي مــرحــلــة االســتــكــشــاف 
الناس  وخصوصا  جــدا  البلد  أحببت  ولكنني 
أكثر  أرى  أن  إلى  وأحتاج  جــدا،  طيبون  فهم 
وأكــثــر وأقــتــرب مــن الــمــواطــنــيــن، وأكــثــر ما 
لفت نظري هو المزج العجيب والمدهش في 

دولة قطر بين الماضي والحاضر.
دوال  تــخــتــر  لــــم  لــــمــــاذا  ڈ 
الــمــنــطــقــة  دول  مـــن  أخـــــرى 
الــخــلــيــج  دول  أن  خـــصـــوصـــا 

تتشابه في اللهجة؟
- هـــنـــاك ســبــبــان جــعــالنــي 
أن  هــــو  األول  قـــطـــر  أخــــتــــار 
جــمــيــع مـــن درســــــوا فـــي علم 
أحد  يقصد  لــم  العربية  اللغة 
مــنــهــم قـــطـــر أبــــــدا ولـــــم يــتــم 
من  القطرية  اللهجة  دراســـة 
قــبــل، وقـــد وجــــدت دراســــات 
ألشـــخـــاص تــنــاولــوا الــلــهــجــات 
وحتى  والكويت  السعودية  في 
هو  الثاني  والسبب  البحرين، 
وجـــــود عـــالقـــات جـــيـــدة بين 
جامعة تورينو التي أدرس بها 
والفنون  الثقافة  وزارة  وبين 
والـــتـــراث الــقــطــريــة، وكــذلــك 
توجد عالقات واتصاالت جيدة بين الدكتورة 
تشرف  التي  أســتــاذتــي  وهــي  تريسو  كــالوديــا 
على رسالتي وبين السيد عبد الودود العمراني 
والــتــراث،  والفنون  الثقافة  بـــوزارة  المترجم 
وبـــصـــراحـــة هـــي الـــتـــي دعـــمـــت هــــذا الــتــوجــه 
لها  وهــي  قطر،  إلــى  أسافر  لكي  لي  بالنسبة 

من  الترجمة  مــجــال  فــي  كبيرة  اهــتــمــامــات 
وإلى اللغة العربية وصدر لها مؤخرا ترجمة 
العربية  مــن  بطوطة»  ابــن  «رحـــالت  لكتاب 

إلى اإليطالية.
ڈ وما خطتك البحثية واألكاديمية إلنجاز 

رسالتك؟
سأعمل  شهر  لمدة  قطر  في  سأظل  أنــا   -
التسجيل  طريق  عن  مــواد  جمع  على  جاهدا 
الــشــفــاهــي مــع بــعــض الــمــواطــنــيــن، وسأسعى 
لسان  على  التسجيالت  مــن  كــم  أكــبــر  لجمع 
مواطنين يتحدثون اللهجة القطرية، وبدأت 

سنحت  ولـــو  الــعــاصــمــة  الــدوحــة  مــن  بالفعل 
إلى  أتوجه  أن  الــزيــارة  هــذه  في  الفرصة  لي 
مــــدن أخـــــرى خـــــارج الـــدوحـــة ألتـــحـــدث مع 
أهلها سأفعل وإن لم تسنح الفرصة سأكتفي 
من  العلمية  الــمــواد  بجمع  الــزيــارة  هــذه  فــي 
الكتب  من  العديد  على  حصلت  كما  الدوحة، 
بحثي،  فــي  تفيدني  الــتــي  والــمــراجــع  الــهــامــة 
وسأحرص على إجراء العديد من المقابالت 
واللقاءات ومن ثم سأعود الى إيطاليا للبحث 
وبــالــتــأكــيــد لـــي زيـــــارات أخــــرى حــتــى إتــمــام 

دراستي.

دراستك  تنهي  أن  بعد  تخطط  ومـــاذا  ڈ 
للهجة القطرية؟

بعد  الجامعة  في  اللغات  علم  درســت  أنا   -
تعبير  هي  اللغة  أن  ووجــدت  الثانوي  التعليم 
أفهم  فعندما  الــبــشــري،  العلم  محتوى  عــن 
لغة بلد ما وشعب ما أفهم من ورائها الكثير 
فـــأعـــرف ثــقــافــتــهــم وعـــاداتـــهـــم وتــقــالــيــدهــم 
لهذه  العقلية  التركيبة  وأعـــرف  وتاريخهم 
الدولة أو المجتمع، وهذه الميزة من وجهة 
نظري هي أهم ميزة من تعلم علم اللغات، 
وأنــــا أعـــتـــزم بــعــد الــحــصــول عــلــى الــدكــتــوراة 
في  والــتــدريــس  األكــاديــمــي  العمل  أواصـــل  أن 
اللهجات  لتعليم  قسم  بفتح  وأحلم  الجامعة 

العربية في الجامعة.
ڈ ومــــا الــمــنــهــاج الــبــحــثــي الــعــلــمــي الـــذي 

تعتمده في دراستك؟
خـــاصـــة  مــــنــــاهــــج  هـــــنـــــاك   -
اخترت  وأنا  اللغات  علم  لدراسة 
المناهج  هــذه  أفضل  من  واحــدا 
مــــن وجــــهــــة نــــظــــري فــــي عــلــم 
ــــرت  ــــي الـــلـــغـــات لـــلـــدكـــتـــور «روب
ديـــكـــســـون» وهــــو أحــــد أســـاتـــذة 
الــلــغــات بـــإحـــدى أهـــم جــامــعــات 
اســتــرالــيــا، وقــــام بــتــألــيــف كتاب 
«الــنــظــريــة األســـاســـيـــة لــلــغــات» 
وفــــي هــــذا الــكــتــاب يــتــحــدث د. 
على  البحث  طرق  عن  روبيرت 

أسس منهجية.
ڈ هل قــرأت ألدبــاء عرب أو 

شعراء وتأثرت بهم؟
- في الحقيقة لم أقرأ لشعراء 
أهم  ومن  ألدبــاء  قرأت  ولكنني 
لهم  قرأت  الذين  العرب  األدبــاء 
هم نجيب محفوظ الحائز على 

جائزة نوبل في اآلداب حيث قرأت له الثالثية 
وقرأت أوالد حارتنا وغيرها، واألديب الثاني 
معظم  تقريبا  قرأت  الذي  معلوف  أمين  هو 

أعماله إن لم يكن جميعها.
ڈ هـــل تــفــكــر فـــي نــقــل أي أعـــمـــال أدبــيــة 

عربية إلى اللغة اإليطالية؟

أيــة  لـــدي  تــوجــد  وال  مترجما  لــســت  أنـــا   -
مشاريع للترجمة فأنا باحث متخصص في 

علم اللغات واللهجات.
ڈ من وجهه نظرك ما أهمية اللغات في 

التواصل بين الشعوب والتقريب بينهم ؟
أعــتــقــد أن الــســفــر هـــو أفـــضـــل الــطــرق   -
ولكن  لبعض  بعضها  الشعوب  بين  للمعرفة 
واألدب  الثقافة  في  نجد  فإننا  يتوفر  لم  إذا 
والفنون سبيل لمعرفة الشعوب وهذه األشياء 

ال نتمكن من معرفتها بدون اللغة.
ڈ مــا أســبــاب ظــهــور الــلــهــجــات؟ وكــذلــك 

ظهور واختفاء اللغات؟
- فــي الــحــقــيــقــة هـــذا ســــؤال صــعــب ولكن 
الخلق  بداية  من  اللغة  طبيعة  إلــى  نظرنا  إذا 
وتتطور  تنمو  فهي  مستقرة  ليست  أنها  نجد 
وتــهــبــط وتــخــفــت أمـــا أســـبـــاب انــتــشــار اللغة 
ومــــــــوت أخــــــــرى أعـــتـــقـــد أن 
هناك أسبابا سياسية وأخرى 
ثقافية ومن الممكن أن يتأثر 
اخرى  ولغات  بثقافات  الناس 
تـــؤثـــر جــمــيــعــهــا عـــلـــى لــغــتــهــم 
دولــة  نجد  أن  الممكن  ومــن 
سياسية  قـــوة  ذات  أصــبــحــت 
أو اقتصادية فتؤثر في اآلخر 
لغة  تطمس  أو  لغتها  وتنشر 
عامالن  وهناك  أخرى  بلدان 
متطورة  اللغة  أن  األول  للغة: 
بــذاتــهــا والــثــانــي هــو قــوة اللغة 
ــتــأثــيــر فـــي ما  وقـــوتـــهـــا عـــي ال
حــولــهــا . وهــنــاك لــغــات ميتة 
اللغة  مثل  ميتة  شبه  واخــري 
مهمة  كـــانـــت  الـــتـــي  اآلرامــــيــــة 
جدا منذ ألفي عام وهي اللغة 
التي كتب بها الكتاب المقدس 
مئات  وهــنــاك  (االنــجــيــل)  المسيحية  للديانة 
يحصروا  أن  الباحثون  يستطيع  ولــم  اللغات 

عددها بدقة.
ڈ مـــا نــصــيــحــتــك لــلــحــفــاظ عــلــى لــغــة أو 

لهجة؟
تــقــاس  لــغــة  أي  قــــوة  أن  يــعــلــم  الــجــمــيــع   -
السياسي  البلد  بقوة  أو  بها  المتحدثين  بعدد 
يتم  أن  الــمــمــكــن  مـــن  ولــكــن  واالقـــتـــصـــادي 
الــمــحــافــظــة عــلــى لــغــة مـــن خـــالل االهــتــمــام 
في  لحظته  مــا  وهـــذا  وتنميتها  بــتــطــويــرهــا 
دولة قطر حيث لمست اهتماما جيدا باللغة 
ومن اإليجابي أن تكون هناك وزارة الثقافة 
على  وتعمل  باللغة  لتهتم  والــتــراث  والفنون 
ونشر  جديد  هو  ما  كل  وطباعة  األدب  نشر 
أعمال المؤلفين وهو دعم مهم جدا وكذلك 
مـــن أهــــم األمـــــور الــتــي تــحــافــظ عــلــى الــلــغــة 
المدارس فهي تساعد على تطور اللغة وتعمل 

على جذب االهتمام واالنتباه إليها.
ڈ رســـالـــة تــحــب أن تــوجــهــهــا مـــن خــالل 

البيرق؟
المهتمين  إلــــى  االنـــتـــبـــاه  ألــفــت  أن  أود   -
بين  جــوهــريــة  فـــروق  تــوجــد  وأنــهــم  باللغات 
اللهجات وهي فروق هامة جدا وكذلك بين 
اللغات الفصحى والعامية ولكن على الجميع 
تواصل  بينهم  يحدث  أن  يمكن  أنه  ينسوا  أال 
للفرقة  سببا  االخــتــالفــات  هـــذه  تــكــون  وأال 
ــــــا تـــوجـــد لــهــجــات  بــيــن الـــلـــغـــات. وفــــي أوروب
فرقة  تحدث  لم  ذلــك  ومــع  مختلفة  ولغات 
من  العديد  توجد  إيطاليا  وفــي  الشعوب  بين 
اللغة  نــدرس  األســبــاب  لهذه  ولكن  اللهجات 

في المدارس.

سأبدأ بالدوحة 
وأخطط لالنتقال 
إلى مدن أخرى

ل 
ت 
ث 
ت 

اختياري قطر 
بسبب نمو 

دورها السياسي 
واالقتصادي 
ً عالميا

ة 
ت 
ج 
م 

ـــر ـــط ـــــــصـــــــدوا ق ـــــــق ـــــــــم ي ــــــة ل ــــــي ــــــرب ــــــع ــــــة ال ــــــغ ــــــل ــــــم ال ــــــل ـــــــــي ع ـــــــــن درســـــــــــــــــوا ف ـــــم م ـــــظ ـــــع م

اخترت اللهجة القطرية اخترت اللهجة القطرية 
لتكون رسالتي للدكتوراهلتكون رسالتي للدكتوراه

كتب- مصطفى عبد المنعم:

استمرارا للنهضة التي تعيشها دولة قطر على مستوى الُصعد، تحقق اليوم نجاحا آخر 
لتكون  بيتيغا  سيموني  األكاديمي  الباحث  اختارها  حيث  والثقافي  العلمي  الصعيد  على 
في  مناقشتها  يعتزم  التي  الدكتوراة  رسالة  في  به  الخاص  البحث  مادة  المحلية  لهجتها 
جامعة تورينو اإليطالية، سيموني بيتيغا حاصل على بكالوريوس اللغة العربية من جامعة 
اللغة  لدراسة  سوريا  إلى  سافر  اإلنجليزية،  اللغة  دراســة  في  وماجستير  اإليطالية  تورينو 
العربية واكتشف وقتها اختالفا كبيرا بين اللغة الفصحي والعامية فقرر دراسة اللهجات 
والتخصص فيها واختار اللهجة القطرية لتكون محور رسالة الدكتوراة التي سيناقشها بعد 
سنتين، بيتيغا يتواجد حاليا في الدوحة ولمدة شهر من أجل جمع المادة العلمية الالزمة 
أكبر  جمع  له  يتسنى  حتى  المواطنين  من  عــدد  بأكبر  واللقاء  مقابالت  إجــراء  خــالل  من 
قدر من المادة العلمية الالزمة..البيرق التقى بالباحث اإليطالي لنتعرف منه على أسباب 
اختياره للهجة القطرية وما خطة بحثه؟ وما انطباعه عن قطر قبل القدوم إليها وبعد أن 

جاءها للمرة األولى وكان لنا معه هذا اللقاء..

ي

ة ال ال ف ة ك ا ا نا ل ة ا ال ة ال ل الف

الباحث اإليطالي سيموني بيتيغا لـ البيرق:الباحث اإليطالي سيموني بيتيغا لـ البيرق:
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بحور الشعربحور الشعر

قراءة في أدب المعلقات
ُعنَِي المعلّقاتيون بُبكاء الديار، والوقوف لدى اآلثار؛ ألّن عالقة 
مّر  كّلما  كــان  الشاعر  وألن  حميمة؛  الــديــار  بتلك  كانت  الحبيبة 
َوأَْقَفَرْت  وَدَرَســْت،  بَلَِيْت  وقد  يشاهدها  وهو  الحبيبة  هذه  بديار 
جميالٍت  ذكرياٍت  نفسه  في  ليذكر  يقف  كان  َوَخلْت:  أهلها  من 
ذهبت  ثّم  كانت.  والسعادة  الــلَّــذاذة  من  وعهود  بــاَدت،  ــَمّ  ثُ َحيَيْت 
على  يكن،  لم  كأّنه  الذاكرة  في  ماً  توُهّ إّال  تَُعْد  فلَْم   ، واْضَمَحلَّْت 
في  يُوَجد  لم  كأنه  لِة  الُمَخِيّ في  تصّورا  وإال  كــان،  أّنــه  من  الرغم 
سالِِف األْزمان. فأّي موقف كان أدعى إلى البكاء من موقفه ذاك، 
ِها  في مقامه ذاك؟ فكأن تلك الدياَر الُمْقفرة، على إِقفارها َوُخلُِوّ
المعّلقاتيّين.  أولــئــك  إللــهــام  َمــَصــدراً  كانت  التي  هــي  أهلها،  مــن 
البديع  الفّنّي  الجمال  وكــأّن  الشعر.  وجــوِد  وراَء  كان  اْلَقْفر  وكــأّن 
تلك  مصدُره  كان  معظمها،  في  المعلقات،  هذه  به  تطفح  الــذي 
الحياة  وكأّن  الدارسة.  والرسوم  البالية،  والربوع  المقفرة،  الديار 
أصــاب  كــان  الــذي  الــمــوت  عــن  نشأت  الشعر  ذلــك  بها  ينبض  التي 
به  تجلجل  كانت  الذي  الطافح  الضجيج  ذلك  كأّن  بل  الديار.  تلك 
على  المطبُق  الصمُت  ذلك  مصَدُره  كان  إنما  المعلّقاتّيين  أصواُت 
مصدراً  الموُت  يكون  أن  يُْعَقُل  وهل  نقول؟  ماذا  لكن  الديار.  تلك 
للحياة، لوال أّن الحياة التي كانت من قبل في تلك الديار هي التي 
ظّلت تمّد المعلقاتّيين بينابيع اإللهام، َوتَُزيُِّن في أنفسهم ملّذات 
الذكرى: فتتفّجر أشعاراً لم يعرف تاريخ الشعر العربّي لها مثيالً 
في جمالها...؟ لقد كانت الدار، إذن، وما في حكمها، مصدراً من 
مصادر اإللهام للشاعر الجاهلّي ألنها هي التي كانت تُْؤِوي الحبيبَة 
الظاعنة عنها، ثّم ألّن الشاعر نَْفَسه، ُربَّما، كان ثََوى بها َزَمناً ما، 
وُمْلتَقى  العشيرِة،  مجتمَع  كانْت  ألنها  ثم،  ما؛  َعْهداً  إليها  أََوى  أو 
فاستأثَرْت  ات،  واللََّذّ عادة  الَسّ َوَمْسِقَط  األفــراح،  َوَمْوِطَن  األحبَّة، 

ْت بالحّب والحنين العارم. باالهتمام، واستبَدّ
الحقل الثاني للتناص اللفظي:

بين  مشترك  آخــر  حقل  هــنــاك  حكمها..  ومــا  والــمــطــر  الــمــاء 
وا فيه، وتداولوا عليه،  المعّلقاتّيين في المعجم الفّني لديهم تناُصّ
عـــد ومــا فــي حكم هــذه المعاني حيث  وهــو الــمــاء والــمــطــر والـــَرّ
في  يتشابَُهوا  أن  ــا  وإَمّ يتقاربوا،  أن  ــا  وإَمّ يَتََماثلُوا،  أَْن  ــا  إَمّ نلفيهم 
للَوْبل،  القيس  امــرِئ  استعمال  مثل  المعاني  هذه  ألفاظ  استعمال 
 ، ِحّ والَسّ (المطر)،  ْوِب  والَصّ األمطار)،  آثار  (من  والَغَرق  والسيل، 

ْفَياِن (تطاير قطرات المطر): والَماِء والنَّ
١. كأََنّ ثَبِيراً في َعرانِيِن َوْبلِِه

ْيِل واألَغْثاء َفْلَكُة ِمْغَزٍل ٢. من الَسّ
٣. وأْلَقى(المطر) بصحراِء الَغبيِط بََعاَعُه

باَع فيه َغْرقى َعِشَيًة ٤. كأَنّ الِسّ
ْيِم أَْيَمُن  ٥. فأضحى يَُسُحّ الماَء َحْوَل ُكتَْيَفٍة ... . على َقطِن بالَشّ

َصْوبِِه
الــَمــْرَكــِض،  هــذا  تركض  ألفاظاً  يصطنع  لبيداً  نلفي  حيث  من 
َهام، والَغاِد،  وتتناول هذا الحقل؛ وذلك مثل الَوَدق، والَجْود، والِرّ

والَمداِفع، و(الَقْطر) الُمتَواتِر:
واعِد َجْوُدها َفِرهاُمها ١. َوَصابها ... وْدُق الَرّ

٢. ِمْن ُكِلّ ساريٍَة وَغاٍد ُمْدِجٍن
ٍة متجاِوٍب إّرزاُمها ٣. َوَعشَيّ

ّياِن ُعّرَي َرْسُمها ٤. َفَمداِفُع الَرّ

٥. يَْعلُو طريَقَة َمْتنِها ُمتَواتٌِر
بينما ألفينا عنترة يستعمل ألفاظاً قريبة من هذه، وذلك مثل 
ّح (ويلتقي في استعمال  العين(أو البِْكر: السحابة الممطرة)، والَسّ
هذا اللفظ مع امرئ القيس)، والتَّْسكاب، والماء الذي لم يتصّرم 
(والذي يلتقي في استعماله مع امرئ القيس، وطرفة، وزهير)، 

والغيث:

١. تضّمن نَْبتَها ... َغْيٌث ِقليُل الِدْمِن ليس بُمْعلََمِ
ٍة ٢. جاَدْت علْيها ُكُلّ بِْكٍر ُحَرّ

٣. َسّحاً وتَْسكاباً...
ِم ٍة ... يَْجري عليها الماُء لم يتصَرّ ٤. فُكُلّ َعِشَيّ

لفظ  باستعمال  يجتزئاِن  وطــرَفــَة  زهيراً  نجد  أننا  حين  على 
الماء:

ڈ فلّما وَرْدَن الماَء ُزْرقاً ِجماُمه
ڈ يَُشُقّ َحباَب الماِء َحْيزوُمها بِها.

تقوم التناّصات، هنا، بين المعلّقاتّيين السبعة على ماّدة لغوية 
تركض في سياق الماّدة اللغوّية األولى التي كّنا جئنا على تحليلها؛ 
البالية،  والــطــلــول  الخالية،  الــديــار  َحــــواَل  تضطرب  كــانــت  والــتــي 
والرسوم الدارسة التي لم يكن القصُد من ذكرها وتردادها، على 
نقيض ما قد يتصور بعض الناس، التقبيَح أو التهجيَن؛ ولكن كان 
اْرتُِشَف  سعادة  وإلــى  فيها،  َمَضْت  ذكريات  إلى  الحنين  باب  من 
غفلة  وفــي  الدهر،  غوائل  من  َمــأََمــٍن  في  أحيائها-  رحيُقها-بين 
الشعر  جمالّية  ضمن  يندرج  الطلول  فذكر  والــُعــّذال.  الُحّساد  من 
ِذْكُر  يكن  ولم  بخاصة.  السبع  المعّلقات  ومطالع  بعاّمة،  الجاهلي 
إال  الطلوِل  ُب  تَــــأُوّ يكن  ولــم  الــديــار.  لساكنات  مــدرجــًة  إّال  الــّديــار 
استئناساً بَِمْن ُكَنّ فيها من حبيباٍت أَْيَما شعوُرهن فسوٌد طويالٌت، 
ــا ِشــفــاُهــُهــَنّ فــُحــْمــٌر رقــيــقــات، وأْيــمــا قـــدودُهـــَنّ فرشيقاٌت  ــَم وأْي
أحد  هو  الذي  الماء  على  إذن  هنا،  التناصات،  تقوم  ممشوقاٌت... 
مقّومات جمالّية الحيز الذي كان يَْمثُُل في تلك الرسوم والطلول، 

ُة الحيز بوفور الماء،  وفي تلك الديار واآلثار. فإنما تكتَِمُل جمالَِيّ
وتَهتان الغيث، َوَجَرياِن السيول.

الماء،  مدافع  عن  تبحث  تفتأ  ال  العرب  من  األحياء  كانت  لقد 
وتتوّخى منابعه، وترتاد الكأل الذي هو ثمرة من ثمراته: فتُقيُم 
على  تفرض  الجاّفة  الصحراوّية  الحياة  كانت  تـَـِريــُم.  وال  هنالك 
ة الحيوّية واعتبارها أََحَد مصادر اإلِلهام  َقِطْينها تََسُقّط هذه الماِدّ
ِعاِء واألَبَّالِيَن. من أجل كل ذلك  للشعراء، وإحدى دعائم الحياة للِرّ
مظاهر  من  ذلك  في  لَِما  قيا:  بالَسّ تُحبُّه  لمن  تدعو  العرب  كانت 

الحياة الرخّية، السخّية، والسعيدة الرغيدة.
ــْمــران، من  ــُع وَر والــِخــيــام، والــُمــَدن وال ــــَدّ وإنــمــا يقيم الــنــاس ال
عن  البُْعد  إذا  عنه،  بعيداً  ذلــك  يقيموا  أن  يمكن  وال  الــمــاء،  حــول 
الماء ال يعني إّال الموت. فكّل جمال، إذن، ال يمكن تصّوره خارج 
إّال  أهلها  من  تُْقِفْر  لم  عليها  الَمْبِكَيّ  الّدياَر  ولعّل  الماء.  عطاءات 
ْت ينابيُعها، وغارت عيونها، فاْضُطَرّ من  حين نُِضَب ماُؤها، َوجَفّ
كانوا يَْثُوونَها، أو يَْثوون َحَوالَها، إلى التَّظعان عنها التماساً لغدران 
وعيون أخراة، فزعمنا أّنها مرتبطة بجمالّية الحنين، إنما ينهض 
على اعتبار ما كانت عليه، ال على اعتبار ماهي عليه كائنة.... ولعّل 
الطلل  أّن  أساس  على  بالّطلِل،  الماء  ربط  إلى  بنا  يُْفِضَي  أْن  ذلك 
حين كان بناًء معموراً، َوَسْقَفاً مرفوعاً، لم يكن ممِكناً نهوُضه إالَّ 

على وفور الماء، فكأّن الطلل إحالُه على ماِض من الماء.
ِة الماء. وكأّن جمالّية الحيز في المعّلقات ال تَْمثُُل إّال في ماِضَيّ

فليس الماُء مصدراً للحياة فحسب، ولكنه مصدر للجمال أيضاً. 
فال عجب أن ألفينا ألفاظ الماء تتكاثر في المعّلقات وتتغافص في 
من  شبكٌة  وإذا  لها،  استعماالً  يـَـْعــَدُم  ال  معّلقاتِّي  ُكــُلّ  فــإذا  نْسجها؛ 
نصادف،  بحيث  اللغوّي  السلوك  ذلك  عن  تنشأ  اللفظّية  اِت  التناَصّ

كما رأينا، ألفاظاً مائَيّة في هذه المعّلقة، وأُْخَراًة في تلك..
الحقل الثالث للتناّص اللفظّي

اإليالع باستعمال «كأّن»

مساجلة 
على تويتر

بـــــوصـــــٍل  ِذكــــــــــــــــراً  لـــــهـــــم  يـــــســـــقـــــوا  ـــــــــم  لَ و 
شــــوقــــا  مـــــــــــاَت  فــــــــــــــــؤاداً  يـــــــرثـــــــوا  لـــــــم  و   

ســــهــــداً  الــــــــــــــروِح  عـــــيـــــون  مــــــن  أدنــــــــــــوا  و   
لــــــيــــــَس ُيـــــرقـــــى  تــــــجــــــّف بـــــــــــِه، وكــــــــســــــــراً 

najataldhaheri@ نجاة الظاهري

ــــُه اِر أُْســــِكــــنُ ـــــــى لـِــــَيـــــْســـــأََل َهــــــْل ِفـــــي الـــــــــــَدّ أَتَ
َمــــــــأواُه.. الـــَقـــْلـــِب  َوْســـــــَط  أََنّ  َدَرى  أََمــــــا   

ــــي ــــنِ ــــْســــأَلُ ـــــِل واألَْقــــــــمــــــــاُر تَ ـــــْي ـــــلَّ ــــــــَهــــــــْدأِة ال بِ
ـــُت َجـــْذلـــى ِحـــيـــَن أَلـــقـــاُه ـــْل ــــي ُق ــــِع ــــْن أَْدُم  َع

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ــــُه ــــَم ــــاُش ــــَغ تَ لـِــــــي  ُيـــــــْبـــــــِدي  َجــــــــــاَء  ـــــــــــُه  أَّن أَْم 
وُح تَـــــْهـــــواُه ـــــــــــــُرّ ــــــيــــــِه َكـــــيـــــَف ال  َحـــــّتـــــى أُنـَـــــبِّ

@_Alansari_ علي األنصاري

ــــــا. ــــــأَن َف ــــــــــدا  بَ إِْن  ــــــَم  ــــــغــــــاُش ــــــتَّ ال ــــــــــــــِدي  أَف
َخـــــبـــــايـــــاُه.. ــــــْطــــــِوي  تُ مـــــا  بِـــَعـــيـــنَـــيـــِه  أَرى   

ــــــُثــــــُرُه. ْهــــــِر أَْن ــــَر الــــــَزّ ــــْط ـــــــــــِك ِع ـــلـــى األَراِئ َع
ـــْحـــَن ِذكــــــراُه.. ــيــُر تَـــْشـــُدو لَ .مـــِعـــي الــَعــصــاِف

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ِذكـــــراُه ِفـــي الــَقــْلــِب تُـــْدِمـــي وهـــَي صــاِفــَيــٌة.
أّواُه.. أَّواُه  ــــــــــــــــــِرِه  ِذْك ــــــــــْن  ِم أَّواُه   

 @_Alansari_ علي األنصاري

من عيون الشعر العربي
( المية ابن الوردي )

قصيدة /اعتزْل ذكَر األغاني

قال عمر بن الوردي المتوفي سنة ٧٤٩هـ مخاطباً ولده

اعـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــزْل ذكــــــــــــــــــــــــــــَر األغـــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــي والـــــــــــــــــغـــــــــــــــــزْل

هـــــــــــــزْل َمــــــــــــــــــــــْن  وجــــــــــــــــانــــــــــــــــْب  الـــــــــــفـــــــــــصـــــــــــَل  وقــــــــــــــــــــــِل   

ـــــــــــــبـــــــــــــا الـــــــــــــِصّ أليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم  الــــــــــــــــــــــذكــــــــــــــــــــــرى  ودِع 

أفــــــــــــــــــــْل ــــــــــــــــجــــــــــــــــٌم  ن ـــــــــــــــــبـــــــــــــــــا  الـــــــــــــــــِصّ فـــــــــــــــــــــــأليـــــــــــــــــــــــاِم   

قـــــــــضـــــــــيـــــــــُتـــــــــهـــــــــا عــــــــــــــيــــــــــــــشــــــــــــــٍة  أحـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى  إَنّ 

حــــــــــــْل واإلثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم  لــــــــــــــــذاتُــــــــــــــــهــــــــــــــــا  ذهــــــــــــــــــبــــــــــــــــــْت   

بــــــهــــــا تــــــــــــحــــــــــــفــــــــــــْل  ال  الـــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــادَة  واتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِك 

ـــــــــــــَجـــــــــــــْل وتُ ـــــــــــــــــــــْع  ـــــــــــــــــــــْرَف وتُ عـــــــــــــــــــــٍزّ  فـــــــــــــي  ـــــــــــــــِس  ـــــــــــــــْم تُ  

ــــْت وعـــــِن األمــــــرِد مـــرتـــِجّ الــكــفــْل والــــــَه عــــْن آلـــــِة لـــهـــٍو أطــــربَ

إن تبّدى تنكسْف شمُس الّضحى وإذا ما ماَس يزري باألسْل

فــاعــتــدْل بــغــصــٍن  وعـــدلـــنـــاُه  ســنــا  بـــالـــبـــدِر  قـــســـنـــاُه  إْن  زاَد 

ـــــــــــــكـــــــــــــْر فـــــــــــــــي مــــــــنــــــــتــــــــهــــــــى حــــــــــــســــــــــــِن الـــــــــــــــذي وافـــــــــــــت

جـــــــــــلـَــــــــــْل أمـــــــــــــــــــــــــــــــراً  تـــــــــــــجـــــــــــــْد  تــــــــــــــــــهــــــــــــــــــواُه  أنــــــــــــــــــــــــــَت   

وصــْل إّال  امــــرٍئ  قــلــَب  جـــــاوَزْت  مــا  اِهللا  فــتــقــوى  اَهللا  واّتـــــِق 

ـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــُع طـــــــــــــــــرقـــــــــــــــــاً بـــــــــطـــــــــًال لــــــــــــــيــــــــــــــَس َمــــــــــــــــــــــــــــْن ي

بــــــــــطــــــــــْل اَهللا  يــــــــــــــــــــّتــــــــــــــــــــِق  ــــــــــــــــــــــــــــــــْن  َم إنــــــــــــــــمــــــــــــــــا   

واهجِر الخمرَة إْن كنَت فتًى كيَف يسعى في جنوٍن َمْن عقْل

ِق الـــشـــرَع وال تـــركـــْن إلـــى رجــــٍل يـــرصـــُد بــالــلــيــِل زحـــْل صـــــِدّ

حــــــــــــــــــــــــــــــارِت األفــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــاُر فـــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــــــــــدرِة َمـــــــــــــــْن

وجـــــــــــــــــــْل عـــــــــــــــــــــــــــــــَزّ  ســــــــــــــــبــــــــــــــــالً  هـــــــــــــــــــدانـــــــــــــــــــا  قـــــــــــــــــــــــــْد   

ُدوْل مْن  وأفنى  َجْمٍع  ِمْن  فَلّ  فكْم  الخلِق  على  الموَت  كتَب 

أيـــــَن نــــمــــروُد وكـــنـــعـــاُن وَمــــــْن مـــلـــَك األمــــــَر ووّلــــــى وعـــــَزْل

أيـــَن عـــاٌد أيـــَن فــرعــوُن وَمـــْن رفـــَع األهــــراَم َمـــْن يسمْع يخْل

أيـــَن َمـــْن ســــادوا وشــــادوا وبــنــوا هــلــَك الــكــُلّ ولـــْم تــغــِن القلْل

األَُوْل والــقــوُم  العلِم  أهــُل  أيــَن  الّنهى  أهــُل  الحجا  أربـــاُب  أيــَن 

مــــا قـــــْد فــعــْل ســيــعــيــُد اُهللا كــــــالًّ مـــنـــهـــُم وســـيـــجـــزي فــــاعــــالً 

الملْل خيُر  بها  ــْت  ُخــَصّ حكماً  َجمعْت  وصايا  اسمْع  بنَيّ  أْي 

اطــلــِب الــعــلــَم وال تــكــســْل فــمــا أبــعــَد الــخــيــَر عــلــى أهـــِل الكسْل

َخـــَوْل أْو  بــمــاٍل  عــنــُه  تشتغْل  وال  الــديــِن  فــي  للفقِه  واحــتــفــْل 

بذْل ما  يحقْر  المطلوَب  يعرِف  َفَمْن  ْلُه  وحِصّ النوَم  واهجِر 

ــْت أربــابُــُه كـــُلّ َمـــْن ســـاَر على الــــدرِب وصــْل ال تــقــْل قــْد ذهــبَ

العمْل صــاِح  يا  العلِم  وجماُل  الِعدى  إرغــاُم  العلِم  ازديـــاِد  في 

ِل المنطَق بالنَّحِو َفَمْن ُيحرِم اإلعراَب في النطِق اختبْل جِمّ

أقْل الدنيا  في  الرفِد  فــاطــراُح  مذهبي  والزْم  الشعَر  وانظِم 

فــْهــَو عــنــواٌن على الــفــضــِل ومــا أحــســَن الــشــعــَر إذا لــْم ُيبتذْل

ماَت أهُل الجوِد لم يبَق سوى ُمقرٍف أْو َمْن على األصِل اتكْل

أنــــا ال أخــــتــــاُر تــقــبــيــَل يــــٍد قــطــُعــهــا أجـــمـــُل ِمـــــْن تـــلـــَك الــقــبــْل

ها أْو ال فيكفيني الخجْل إْن تُِجْزني عْن مديحي صرُت في رِقّ

ــلَــَعــْل أعــــذُب األلـــفـــاِظ قــولــي لـــَك خـــْذ وأَمــــــُرّ الـــقـــوِل قــولــي بِ

بالوشْل ارتشاٌف  البحِر  وعــْن  ِكسرٌة  تغني  عنُه  كسرى  ُمْلُك 

ـــــَزْل اعـــتـــبـــْر نـــحـــُن َقـــَســـْمـــنـــا بـــيـــنَـــُهـــْم تـــلـــَقـــُه حـــقـــاً وبـــالـــحـــِقّ نَ

ليَس ما يحوي الفتى َعْن عزِمِه ال وال ما فاَت يوماً بالكسْل

َسفْل َمْن  وتعلي  العالي  تخفُض  عاداتِها  فِمْن  الدنيا  واتــرِك 

أزْل هـــذا  بـــْل  الــجــاِهــِد  عــيــشــُةُ  تحصيلِها  فــي  الـــزاهـــِد  عــيــشــُة 

كـــم جـــهـــوٍل وْهـــــَو مــثــٍر مــكــثــٌر وحــكــيــٍم مــــاَت مــنــهــا بــالــعــلــْل

كــم شــجــاٍع لــم يــنــْل مــنــهــا غــنــى وجـــبـــاٍن نــــاَل غـــايـــاِت األمـــْل

فـــاتـــرِك الــحــيــلــَة فيها واّتـــئـــْد إنــمــا الــحــيــلــُة فــي تـــرِك الحيْل

بــالــشــلــْل مـــنـــُه  اُهللا  فــبــالهــا  الــمــنــى  مــنــهــا  تـــنـــْل  لــــْم  كـــــٍفّ  أُيّ 

حصْل قــْد  مــا  الفتى  أصـــُل  إنــمــا  أبـــدا  وفصلي  أصــلــي  تــقــْل  ال 

قال عنترة يصف فرسه:
فاْزوَر مِن وْقِع الَقنا بلبانِه  وشكا إلَي بعبرَة وتحُمحِم

كانت الخذواء: فرس شيطان بن الحكم بن جابر بن بن جاهمة 
على  غارتهم  في  محجر  يــوم  في  يقول  ولها  يــربــوع.  بن  حــراق  بن 
طيئ: من أخذ بشعرة من شعر الخذواء فهو آمن، ففي ذلك يقول 

طفيل:
وقد منت الخذواء مناً عليكم  وشيطان إذ يدعوكم ويثوب

ـــــط: فـــــــــرس أنــــــيــــــف بـــــــن جـــبـــلـــة  ـــــشـــــي وكـــــــــــان مـــــنـــــهـــــا: ال
الـــــضـــــبـــــي، وهـــــــو جــــــد داحـــــــــس مــــــن قــــبــــل أمـــــــــه، فــيــمــا 

ـــــــقـــــــول الــــــشــــــاعــــــر: زعـــــــــــم الــــــعــــــبــــــســــــيــــــون، ولـــــــــــه ي
أنيف لقد بخلت بعسب عود  على جار لضبة مستراد
ومنها: الفينان: فرس قرابة بن هقرام الضبي، وله يقول:

بناني إذن  فشل  أطعن  ولم  بقوم   ألحقني  الفينان  إذا 
ومــنــهــا: الــــعــــرادة: فـــرس كــلــحــبــة، وهـــو هــبــيــرة بـــن عــبــد مــنــاف 
بن  أسيد  فأسره  طــارق  بن  حزيمة  على  أغــار  أنه  وذلــك  اليربوعي، 
حناءة، أخو بني سليط بن يربوع وأنيف بن جبلة الضبي، وكان أنيف 
بني  من  رجــال  بينهما  فجعال  فيه  فاختصما  يــربــوع.  بني  في  نقيال 
حميري بن رياح بن يربوع يقال له: الحارث بن قران، وكانت أمه 
ضبية. فحكم أن ناصية حزيمة ألنيف بن جبلة. وعلى أنيف ألسيد 

بن جناءة مائة من اإلبل. فقال في ذلك كلحبة اليربوعي:
فــــــــــإن تـــــنـــــج مـــــنـــــهـــــا يــــــــا حـــــــزيـــــــم بــــــــن طـــــــــــــــارق  فـــقـــد 

ـــــقـــــعـــــا ـــــل ــــــــــــركــــــــــــت مـــــــــــــــا خــــــــــلــــــــــف ظــــــــــــهــــــــــــرك ب ت
أوشـــــــكـــــــت   ـــــــكـــــــريـــــــهـــــــة  ال يـــــــغـــــــش  لــــــــــم  الــــــــــمــــــــــرء  إذا 

تــــقــــطــــعــــا أن  بـــــــالـــــــفـــــــتـــــــى  الــــــــمــــــــنــــــــايــــــــا  حـــــــــبـــــــــال 
ــــــــــطــــــــــاء الـــــــــــــعـــــــــــــرادة صــــــنــــــعــــــتــــــي  وقـــــــد  فــــــــــــــــــــأدرك إب

ـــــــــــمـــــــــــة إصــــــــبــــــــعــــــــا تــــــــــركــــــــــتــــــــــنــــــــــي مـــــــــــــــــن حـــــــــــزي
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال:
بهيم أم  الــعــرادة  أغـــراء  بــكــر   بــن  جشم  بنو  تسائلين 
هي الفرس التي كرت عليكم  عليها الشيخ كاألسد الظليم

ومــــنــــهــــا: الــــعــــبــــاب: فــــــرس مــــالــــك بـــــن نــــــويــــــرة. وفـــيـــه 
يـــقـــول لـــحـــق بـــنـــي عـــبـــس واســـتـــنـــقـــذ إبـــــل ابـــــن حــبــى:

ــــــــــــــــــــــدارك إرخــــــــــــــــــــــاء الـــــــــعـــــــــبـــــــــاب ومــــــــــــــــــــــره  لــــــبــــــون  ت
ابـــــــــــــــــــــن حـــــــــــبـــــــــــى وهـــــــــــــــــــــو أســــــــــــــــفــــــــــــــــان كــــــــامــــــــد

فـــــــــلـــــــــو كـــــــــنـــــــــت بـــــــــعـــــــــض الــــــــمــــــــقــــــــرفــــــــيــــــــن نــــــصــــــابــــــه  
ــــــــــد ــــــــــدائ تـــــــــقـــــــــســـــــــم والــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــراث مـــــــــنـــــــــهـــــــــا ب

ابنه  يقول  ولــه  اليربوعي.  وثيل  بن  سحيم  فــرس  الزم:  ومنها: 

جابر بن سحيم:
ألــــــم  يــــــــأســــــــرونــــــــنــــــــي   إذ  الــــــشــــــعــــــب  ألهــــــــــــل  أقـــــــــــــــول 

الزم فـــــــــــــــــــــــــارس  ــــــــــــــــــــن  اب ــــــــــــــــــــي  أن ـــــــــمـــــــــوا  تـــــــــعـــــــــل
ومنها: األحوى: فرس قبيصة بن ضرار. وفيه يقول:
يقول بني سليم إذ رأوني  على األحوى يقرب في العنان

ومــنــهــا: كــامــل: فـــرس زيـــد الـــفـــوارس الــضــبــي. ولـــه يــقــول العائف 
الضبي:

نــــــــــعــــــــــم الـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــوارس يـــــــــــــــــــوم جــــــــــيــــــــــش مـــــــحـــــــرق  
ـــــــــــــــــال ضـــــــــــــرار لـــــــــحـــــــــقـــــــــوا وهـــــــــــــــــم يـــــــــــــدعـــــــــــــون ي
زيد الفوارس كر وابنا منذر  والخيل تصنعها بنو األحرار
ترمي بغرة كامل وبنحره  خطر النفوس وأي حين خطار

ومنها: ذات العجم: وفيها يقول الزبرقان بن بدر، وكانت لرجل 
من بني حنظلة:

ـــــــــــف كـــــلـــــيـــــهـــــمـــــا   رزئــــــــــــــــــــــت أبــــــــــــــــــي وابـــــــــــــنـــــــــــــي شـــــــــــري
شــــمــــائــــلــــه حــــــــــلــــــــــواً  الـــــــعـــــــجـــــــم  ذات  وفـــــــــــــــــــارس 

اهللا  عــــــــبــــــــد  فـــــــــــــــرس  الـــــــــــــــوشـــــــــــــــوم:  ذو  ومـــــــــنـــــــــهـــــــــا: 
ــــــــقــــــــول: ـــــــــرجـــــــــمـــــــــي. ولــــــــــــــــه ي ـــــــــب بــــــــــــن عــــــــــــــــــــداء ال

أعــــــــــارضــــــــــه فــــــــي الــــــــحــــــــزن عــــــــــــــــدواً بــــــــــرأســــــــــه  وفــــــي 
وأركـــــــــــــــــب الـــــــــــــــوشـــــــــــــــوم  ذا  أعـــــــــــلـــــــــــو  الـــــــــســـــــــهـــــــــل 

يقول:  ولها  الحنظلي.  الجالس  بن  عالثة  فــرس  وحفة:  ومنها: 
ومنها: ذو الوقوف: فرس لرجل من  مازلت أرميهم بوحفة ناصباً 

بني نهشل وله يقول األسود بن يعفر:
الـــــــــــــوقـــــــــــــوف  ذي  فــــــــــــــــــــــــــارس  ـــــــــــــــــــــن  اب خـــــــــــــالـــــــــــــي 

مــــــطــــــلــــــق  وأبــــــــــــــي أبــــــــــــو أســـــــــمـــــــــاء عــــــبــــــد األســــــــــــود
نــــــــــقــــــــــمــــــــــت بـــــــــــنـــــــــــو صـــــــــــخـــــــــــر عـــــــــــلـــــــــــي وجـــــــــــنـــــــــــدل  

ونـــــــــــســـــــــــب لـــــــعـــــــمـــــــر أبـــــــــــيـــــــــــك لـــــــــيـــــــــس بــــــقــــــعــــــدد
الـــــــــحـــــــــارث  عـــــــبـــــــد  فــــــــــــــرس   : ــــــــــدوع  مــــــــــب ومــــــــنــــــــهــــــــا: 

بـــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــرار الــــــــــــضــــــــــــبــــــــــــي. ولــــــــــــــــــــه يــــــــقــــــــول
تشكى الغزو مبدوع وأضحى  كأشالء اللجام به كدوح
فال تجزع من الحدثان إني  أكر الغزو إذ حلب القروح

ومنها: الجون: فرس متمم بن نويرة اليربوعي. وله يقول مالك 
أخوه:

ــــــــأرض  ــــــــجــــــــون قـــــــــــاظ مــــــتــــــمــــــم  ب ولــــــــــــــوال دوائــــــــــــــــي ال
ــــــــــــــذل عـــــــــــــــــارف ــــــــــــــل الـــــــــــــــخـــــــــــــــزامـــــــــــــــى وهــــــــــــــــــــــو ل

ومنها: الغراف: فرس البراء بن قيس بن عتاب. وله يقول:
إن يك غراف تبدل فارساً  سواي فقد بدلت منه السميدعا

ـــــــــــــرقـــــــــــــاد بــــن  ومـــــــــنـــــــــهـــــــــا: الـــــــــــشـــــــــــقـــــــــــراء: فـــــــــــــــرس ال
الــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــذر الــــــــــــضــــــــــــبــــــــــــي. ولـــــــــــــهـــــــــــــا يــــــــــقــــــــــول:

ظـــــهـــــرهـــــا   أدرك  الــــــــــشــــــــــقــــــــــراء  ـــــــــمـــــــــهـــــــــرة  ال إذا 
فــــــــشــــــــب إلــــــــــهــــــــــي الـــــــــــحـــــــــــرب بــــــــيــــــــن الــــــقــــــبــــــائــــــل
وأوقد نارا بينهم بضرامها  لها وهج للمصطلى غير نائل
إذا حملتني والسالح مغيرة  إلى الحرب لم آمر بسلم لوائل

يقول  وله  شهاب.  بن  الحارث  بن  عتيبة  فرس  المكسر:  ومنها: 
مالك بن نويرة:

ولـــــــــــــــــــو رهـــــــــــــــــــم األصــــــــــــــــــــــــــــالب مــــــــــنــــــــــا لــــــــزاحــــــــمــــــــت  
الــــــمــــــكــــــســــــر جــــــــبــــــــيــــــــن  دمــــــــــــــــــى  إذ  عـــــــتـــــــيـــــــبـــــــة 

ومنها: شولة: فرس زيد الفوارس الضبي. ولها يقول:
ـــــــة إنـــــــــمـــــــــا  يـــنـــجـــي  قـــــــصـــــــرت لـــــــــه مـــــــــن صـــــــــــدر شـــــــول

ــــــــاجــــــــد ــــــــمــــــــن مــــــــــــــــن الــــــــــــــــكــــــــــــــــرب الـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــي ال
ومنها: النحام: فرس سليك بن السلكة السعدي. ولها يقول:

قدم النحام وأعجل يا غالم  واطرح السرج عليه واللجام
وقال فيه:

ــــــــحــــــــتــــــــي الـــــــــنـــــــــحـــــــــام يــــــــــــهــــــــــــوي  كــــمــــا  قـــــــطـــــــعـــــــت وت
انـــــــــــقـــــــــــضـــــــــــت عـــــــــــلـــــــــــى الــــــــــــــــخــــــــــــــــزز الـــــــــعـــــــــقـــــــــاب

ومنها: الورد: فرس أحمر بن جندل بن نهشل. وله يقول بعض 
بني قشير في يوم رحرحان:

المتمطر الثعلب  كمر  يمر  رأيتنا   يوم  بالورد  تجنبتنا 
وأيقن أن الخيل إن تلتبس به  يفظ عانيا أو يتركوه ألنسر

وكان منها في قيس عيالن: وكان من مشهوري فرسان العرب 
عامر بن الطفيل، وفرسه: المزنوق. وله يقول يوم فيف الريح، يوم 

فقئت عينه:
لقد علم المزنوق أني أكره  على جمعهم كر المنيح المشهر

زجــــــــرتــــــــه   ــــــــــــــرمــــــــــــــاح  ال وقــــــــــــــــع  مــــــــــــن  ازور  إذا 
ـــــــر مــــــدبــــــر ـــــــًال غـــــــي وقـــــــــلـــــــــت لـــــــــــه ارجــــــــــــــــــع مـــــــقـــــــب
وأنبأته أن الفرار خزاية  على المرء ما لم يبل عذراً فيعذر

ألـــــــســـــــت تــــــــــــرى أرمــــــــاحــــــــهــــــــم فـــــــــي شــــــــــرعــــــــــاً  وأنـــــــــت 
حـــــــــــــصـــــــــــــان مـــــــــــــاجـــــــــــــد الــــــــــــــــعــــــــــــــــرق فـــــــاصـــــــبـــــــر

جــــنــــبــــاً  عــــــــــاقــــــــــراً   أعــــــــــــور  كـــــنـــــت  إن  الـــــفـــــتـــــى  ــــئــــس  فــــب
فــــــــــــمــــــــــــا ألرجـــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــدى كـــــــــــــــــل مــــــحــــــضــــــر

ـــــــي بــــــــهــــــــيــــــــٍن  لــــقــــد  ـــــــعـــــــمـــــــري ومــــــــــــــا عـــــــــمـــــــــري عـــــــل ل
شــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــر الـــــــــــــــوجـــــــــــــــه طـــــــــعـــــــــنـــــــــة مـــــســـــهـــــر

الخيل عند العرب
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رباعيات الخيامقلم ملون

الــقــدم مــنــُذ  بالنفس  وصلتني 

الملتئم شملَنا  ــفــري  ت فــكــيــَف 

ــا ــي فـــمـــاذا دع ــان ــرع ـــَت ت ـــن وُك

ــى واأللـــم ــألس إلـــى اطـــراحـــي ل

ڈڈڈ

اليمين عــُفّ  النفس  طهور  أيــَن 

الصالحين عيشَة  كانت  وكــيــَف 

فما ــي  ــب ذن تَــغــفــر  ال  ُكــنــَت  إن 

العالمين عــلـَـى  ــي  رب ــا  ي فــضــلـُـَك 

الثالثاء ٤ رجب ١٤٣٤ هـ - ١٤ مايو ٢٠١٣ م

الفنان سالم المنصوري لـ «البيرق»:

ـــــم  ســـــال يــــــفــــــضــــــل  هــــــــــل  ڈ 
فريق  ضمن  العمل  المنصوري 
مــســرحــي مــتــعــاون أم تـــرى أن 

ذلك يقتل الطموح الفني؟
أنا مع العمل كفريق ألن الفريق 
عــنــدمــا يـــكـــون مــتــفــاهــًمــا فــإنــهــم 
يـــــــؤدون أدوارهـــــــــم بــــــروح فــنــيــة 
طاقاتهم  كــل  ويــخــرجــون  عــالــيــة 
انسجام  من  بينهم  لما  اإلبداعية 
وتـــفـــاهـــم وذلـــــك أفـــضـــل مـــن أن 
متناغمين  غير  أشخاص  يتالقى 
الممكن  مــن  منسجمين،  وغــيــر 
االســـتـــعـــانـــة بــبــعــض الــشــخــصــيــات 
مــن خــــارج الــفــريــق ولــكــن يكون 
روح  يخدم  بما  بعناية  انتقاؤهم 
ــعــمــل الــــذي يــقــومــون  الــفــريــق وال

بأدائه.
هـــامـــش  عــــلــــى  شـــــاركـــــت  ڈ 
مــهــرجــان الـــدوحـــة الــمــســرحــي 
فهل  ســالمــة»  «أبــــو  بمسرحية 
ترى أن هذه التجربة كانت في 

صالحك أم ال ؟
أنا فخور بهذه التجربة وسعيد 
بـــهـــا، وهــــي تــجــربــة عــمــلــت فيها 
بــصــفــاء ذهــــن وإقــــبــــال وتـــفـــاؤل. 
وساعدني في اإلضاءة الفنان عماد 
الــشــنــفــري مـــن عـــمـــان واشــتــغــلــت 
واإلخــــراج  السينوغرافيا  عــلــى  أنـــا 
باإلضافة للتمثيل. وقد عمل معنا 
الــنــجــم الــكــبــيــر مــحــمــد الــمــنــصــور 
مفضال لهذا النص على غيره مما 
عــــرض عــلــيــه وهــــو شـــهـــادة أعــتــز 
القامة  بــهــذه  نجم  يفضل  أن  بها 
الــعــروض  بقية  عــلــى  معنا  الــعــمــل 
عماد  أعرب  وقد  له.  قدمت  التي 
بتجربتي  رضـــــاه  عـــن  الــشــنــفــري 
ــــــه أخــــــــرج هـــذه  اإلخـــــراجـــــيـــــة ألن
المسرحية من قبل بعمان وحصل 
هناك،  إخــراج  أحسن  جائزة  على 

المسرحية  على  اطلعت  أكــن  ولــم 
الــتــي أخــرجــهــا ولــكــنــه أثــنــى على 
اإلخـــــراج وقـــال لــي وضــعــت يــدك 
بــهــذا اإلخــــراج على الــجــرح. كانت 
الـــتـــجـــربـــة صـــعـــبـــة لــكــنــهــا كــانــت 
الكوميديا  فيها  تــعــانــقــت  ممتعة 
مــع الــتــراجــيــديــا وتــصــافــحــت فيها 
الفصحى مع العامية وترافق فيها 
هذا  أعتبر  إنني  الــواقــع  مــع  الحلم 
مبالغة  بــال  فنية  مــدرســة  الــعــمــل 
وال فـــخـــر. إنـــــه يــجــســد األطـــفـــال 
ويستحضر  الــمــســرح  عــلــى  كــحــلــم 
الـــشـــخـــوص مـــن أعـــمـــاق الــتــاريــخ 
المسرح  خشبة  عــلــى  ويــجــســدهــم 
في  الحاضر  مــع  الماضي  فينظم 
عقد واحد كخرزات لؤلؤ متتابعة. 
ويسلط الضوء على القهر اإلنساني 
والـــحـــرمـــان والــــتــــردي مـــن قمة 
علية  من  الجد  كــان  حيث  المجد 
فإذا  وسادتهم  وحكمائهم  القوم 
إلى  بالحفيد  تــحــول  وقــد  بالحال 
على  حارسا  صار  حتى  حال  أســوأ 
مكتبة وحرم من إنجاب األطفال 
كل  عند  عمد  عــن  مــديــره  ويــذلــه 
لــقــاء وفـــي كــل يـــوم، ووســـط هــذا 
تهب  والـــدرامـــا  والــحــزن  الهجير 
المواقف  خــالل  الكوميديا  نسائم 
اإلحساس  وتـــوازن  األجـــواء  تلطف 

وتـــبـــعـــث شـــحـــنـــات مــــن الـــطـــاقـــة 
الــنــفــســيــة لــلــمــشــاهــد يــتــخــطــى بها 
ـــنـــص يــحــمــل  عــنــصــر الــــرتــــابــــة. ال
الكثير من اإلسقاطات المدلوالت 
والمضامين التي تعالج الكثير من 
واقعنا  فــي  نحياها  التي  المشاكل 

اليوم.
وكان رد فعل الجمهور مفاجأة 
اقتحموا  حيث  لي  بالنسبة  مدوية 
عــلــيــنــا خــشــبــة الــمــســرح وارتــجــت 
وانهالت  الحاد  بالتصفيق  القاعة 

مشاعر  إلينا  ونقلوا  التهاني  علينا 
الفرحة واإلعجاب.

هــل  الــمــقــبــلــة  الـــمـــشـــاريـــع  ڈ 
ستعيد فيها تجربة اإلخــراج مع 

التمثيل مع السينوغرافيا ؟
لــكــل حـــادثـــة حـــديـــث فــعــنــدمــا 
أجــــد نــفــســي فـــي عــمــل مـــا ســوف 
فمثال  شــك،  بــال  التجربة  أخــوض 
قـــدمـــت مــســرحــيــة «رحــــلــــة إلـــى 
وممثًال  مخرًجا  لألطفال  الكنز» 
وعملت السينوغرافيا الخاصة بها 

النظير  منقطع  نــجــاًحــا  ونجحت 
حــتــى إنــنــا لـــم نــكــن نــــرى مــقــعــًدا 

شاغًرا كل أيام العرض.
ڈ هاجم البعض «أبوسالمة» 
خالل الندوة التطبيقية للعرض 
في  رأيـــك  فما  عاصفا  هجوما 
انــتــقــاداتــهــم الــتــي وجــهــت إليك 

وإلى العرض ؟
هاجم  واحــد  شخص  الحقيقة 
الــــعــــرض هـــجـــومـــا غـــيـــر مــنــصــف 
هــجــومــا يــخــلــو مـــن الــمــوضــوعــيــة 

والـــضـــمـــيـــر هــــجــــوم مــــن يــبــحــث 
يصل  أن  يــتــمــنــى  الـــشـــهـــرة،  عـــن 
أو  النجم  هــذا  حساب  على  صــداه 
ذاك ولـــم يــنــج أحـــد مــن الــنــجــوم 
غير  تعليقاته  من  الندوات  خالل 
المغرضة،  وانــتــقــاداتــه  المسؤولة 
وقد علمت أنه محَرّض من قبل 
الغيرة  دفعته  فنيا  فاشل  شخص 
الفنية والحقد الدفين إلى أن يزج 
بهذا الرجل لينتقدني هذا االنتقاد 
بهدوء  عليه  رددت  وقــد  البائس 

علمنا  وبــمــا  بــأخــالقــي  يليق  وبــمــا 
الفحش  عــدم  مــن  الحنيف  ديننا 

في القول.
بتقليد  الــبــعــض  يــتــهــمــك  ڈ 
الفنان غانم السليطي فما رأيك 

في هذا االتهام ؟
أنا ال أقلد أحدا ال غانم السليطي 
أنا  غيرهما،  وال  إمــام  عــادل  وال 
لي مساري وطريقتي الفنية وهم 
الفنية.  وطريقتهم  مسارهم  لهم 
غانم السليطي أخ وصديق ولكني 
ال أقـــلـــده، ولـــو أن هــنــاك قــواســم 
مقصودة  فليست  بيننا  مشتركة 
وتلك  أسلوبي  هــو  هــذا  ألن  أصــال 
هـــي طــريــقــتــي الــمــســتــقــلــة، وأنـــا 
لــن أغــيــر أسلوبي مــن أجــل كالم 

الناس.
ڈ مــــا تــقــيــيــمــك لــمــهــرجــان 

الدوحة المسرحي األخير ؟
الــمــهــرجــان كــــان نــاجــحــا هــذا 
شهد  فقد  المقاييس،  بكل  الــعــام 
وزارة  مــن  النظير  منقطع  دعما 
الثقافة والفنون والتراث وشجعت 
الــشــركــات الــخــاصــة لــتــشــارك في 
هـــــذا الـــمـــحـــفـــل، وشـــكـــلـــت لــجــنــة 
تــحــكــيــم مـــحـــايـــدة تــضــم أعــضــاء 
لضمان  قطر  وخـــارج  داخـــل  مــن 
الــحــيــاديــة والـــنـــزاهـــة، كــمــا دعــت 
الفنانين  كبار  من  ضيوًفا  الــوزارة 
مـــــن الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي لــحــضــور 
ووزعــت  طبعت  كما  المهرجان، 
ـــعـــروض،  ـــشـــرات يــومــيــة عـــن ال ن
التطبيقية  الندوات  إلى  باإلضافة 
والــتــغــطــيــة اإلعــالمــيــة والــحــضــور 
الــجــمــاهــيــري الــكــبــيــر فــكــل ذلــك 
يـــدل عــلــى نــجــاح الــمــهــرجــان، إال 
أنه  أرى  واحـــدة  نقطة  هناك  أن 
التنظيم  أن  وهـــو  قــصــور  شــابــهــا 
كــان على أســاس وجــود عرضين 

عــلــى  الــــــذي  وهـــــو  بـــكـــتـــارا  األول 
هامش المهرجان واآلخر بمسرح 
الرسمية  بالمسابقة  الوطني  قطر 
مما أدى لظلم عرض كتارا بداية 
مــرورا  اإلعــالمــيــة  التغطيات  مــن 
بالحضور الجماهيري وختاما في 
بعض  أن  مع  التطبيقية  الــنــدوات 
األعمال التي عرضت بكتارا كانت 
قدمت  التي  األعمال  بعض  تفوق 

على مسرح قطر الوطني.
لجنة  لتشكيل  تقييمك  ما  ڈ 

التحكيم ولنتائج المهرجان ؟
ــلــجــنــة كـــــان مــوفــقــا  تــشــكــيــل ال
وحــيــاديــا والــكــل كـــان راضــيــا عن 
أدائــــهــــا وكـــــل الــــفــــرق الــمــشــاركــة 
أما  جــوائــز،  على  حصلت  رسميا 
إن  أقــول  أن  أستطيع  فــال  النتائج 
ألنــنــا  مــحــلــهــا  فـــي  كــانــت  جميعها 
بشر نخطئ ونصيب وهي عملية 
في  ولكنها  النهاية  فــي  تقديرية 

األغلب على خير ما يرام.
الفنية  مشاريعك  أهــم  مــا  ڈ 

المقبلة ؟
دول  لــعــدة  فنية  جــولــة  عــنــدي 
ســالمــة»  «أبـــو  مسرحية  لــعــرض 
ــــنــــي ســــــوف أعــــمــــل عــلــى  كـــمـــا أن

التحضير للمهرجان القادم .
ڈ إلى أين يطير بك الطموح 

الفني ؟
طـــمـــوحـــي الـــفـــنـــي يــنــصــحــنــي 
بــــأن أقــــدم رســـالـــة فــنــيــة ســامــيــة 
للجمهور، رسالة تصل إلى الشارع 
العربي بأن أضع أنامل الفن على 
جـــرح اإلنـــســـان فــتــداويــه وألــمــس 
بــعــصــاه الــســاحــرة قــلــبــه فــيــفــرح، 
وعــقــلــه فــيــحــلــق بــخــيــالــه وفــكــره 
جديدة  سماء  عينيه  أمــام  وأفتح 
وروحــا  سعيدا  شعورا  إليه  تحمل 

جديدة وحياة ملؤها السعادة.

المهرجان المحليالمهرجان المحلي
كان ناجحاً بكل المقاييسكان ناجحاً بكل المقاييس

الــــــســــــلــــــيــــــطــــــي ـــــــــــم  ـــــــــــان غ ـــــــــــد  ـــــــــــل أق وال  ـــــــــــــاص  ـــــــــــــخ ال أســــــــــلــــــــــوبــــــــــي  ـــــــــــــي  ل

كتب - محمود الحكيم

فهو  المواهب  متعدد  فنان  المنصوري  سالم  الفنان 
الممثل والــمــخــرج والــمــؤلــف والــشــاعــر وغــيــر ذلـــك من 
ملكات تجعل منه فنانا شامال. وقد شارك الفنان سالم 
المسرحي  الــدوحــة  مــهــرجــان  هــامــش  على  المنصوري 
بمسرحية أبو سالمة، وحول رأيه في المهرجان وآرائه 

الفنية األخرى كان لـ البيرق معه هذا الحوار:

هناك من حّرض 
على مهاجمتي 
خالل ندوة 
«أبو سالمة»
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حكاية المسرح

obadbukamal@yahoo.comفي قطر

فـــي الــحــلــقــة الــســابــقــة تــحــدثــت عـــن عــرض 
كنا  المسرحية  نهاية  وعند  (عــانــس)  مسرحية 
ننتظر تصفيق الجمهور ولكن لم يصفق أحد مع 
أن الجمهور كان مندمجاً مع أحداث المسرحية 
أنهم  إال  الحضور  جميع  يسود  كان  الصمت  وأن 
المسرحية  مــوضــوع  أن  ويــبــدو  صامتين  كــانــوا 
المسرحية  أن  ولـــو  عليهم  ســيــطــر  الــمــأســاوي 
أحد  يغادر  ولــم  ذلــك،  عرفنا  لكنا  تعجبهم  لم 
البنت  ومأساة  المسرحية  موضوع  إذاً  كرسيه. 
والــشــيء  الجمهور  مــع  تأثيره  عمل  قــد  العانس 
من  مجموعة  هناك  أن  ننتظره  نكن  لم  الــذي 
النساء قد حضرن العرض مع أوالدهن وبناتهن 
بالرغم من أننا لم نوجه الدعوة للنساء لحضور 
وسط  في  تقع  المعلمين  دار  أن  وبما  العرض. 
أحـــيـــاء الـــدوحـــة فــقــد تـــوافـــد الــجــمــيــع لــحــضــور 
الــعــرض الــمــســرحــي ولـــم نــكــن نمنع أحــــًدا من 
نكن  فلم  الكواليس  خلف  نعمل  وأنــنــا  الحضور 
لكل  إن  إذ  المدرسة  حــوش  في  يجري  ما  نعلم 
يعمل  من  هناك  مسؤولياته،  الفرقة  في  فــرد 
التنظيم  في  يعمل  من  وهناك  الكواليس  خلف 
الخارجي يا جماعة أنا وحتى اآلن أتحّسر على 
مجتمعنا  كــان   ،١٩٧٥ سنة  قبل  ما  زمــان.  أيــام 
كنا  اآلن.  هــو  عــّمــا  مختلفاً  والخليج  قطر  فــي 
اجتماعياً، أبوابنا مفتوحة، واألمن  نعيش تفتحاً 
في  نعيش  جميعاً  كنا  الجميع.  يــســود  واألمــــان 
أو  والــحــي  البعض  بعضها  مــن  متقاربة  أحــيــاء 
التوّسع  لظروف  ولكن  الكبير  بيتنا  هو  الفريج 
العمراني فقد بنيت مدن جديدة وأحياء جديدة 

أنــاس  يسكنها  واألحــيــاء  الــمــدن  هــذه  وأصبحت 
ليست لهم معرفة ببعضهم البعض، ومع التفتح 
ال  أنــاس  بالدنا  إلى  وفد  واالقتصادي  العمراني 
نعرفهم من جميع أنحاء العالم واختفت بذلك 
أحياؤنا القديمة وأصبحنا ال نعرف حتى جارنا 
مكان  مــن  جـــاء  هــو  جــــدار،  وبــيــنــه  بيننا  الــــذي 
ونحن جئنا من مكان آخر وأغلقنا أبوابنا على 
أنفسنا. وسرت في نفوسنا مشاعر الوحدة. فقد 
تفّكك الفريج القديم وراحت أيام فريج الهتمي 
ولسلطة والجسرة والغانم وأم غويلينة، وباقي 
األحياء التي كانت تضمنا في أسرة واحدة. أقول 
المسرحي  األول  الــعــرض  بمناسبة  الــكــالم  هــذا 
لــفــرقــة الــمــســرح الــقــطــري فــي حـــوش مــدرســة 
المعلمين ووجود هذا الجمهور من رجال ونساء 
وأطــفــال وهـــذا االنــفــتــاح االجــتــمــاعــي الـــذي كان 
يعّم قطر من شمالها، إلى جنوبها ومن شرقها 
تعش  ولــم  تــع  لــم  الــجــديــدة  أجيالنا  غربها.  إلــى 
وأخذتني  سرحت  مضت.  التي  الجميلة  أيامنا 
الـــذكـــريـــات إلـــى تــلــك األيـــــام وأنــــا عــنــدمــا أوثـــق 
لتاريخنا المسرحي ال بّد لي من ذكر الظروف 
أضع  حتى  ونعمل  نعيش  خاللها  مــن  كــّنــا  الــتــي 
وسط  في  المسرحية  الذكريات  هذه  يتابع  من 
زمــان  عــن  صـــورة  لــديــه  تكتمل  بحيث  الــحــدث 
في  وأصبحنا  بخير  بالدنا  اليوم  ولكننا  مضى، 
جميل  ماض  على  نرتكز  نحن  البلدان.  مقّدمة 

وأيام أجمل قادمة.
العرض  حــول  نــتــواصــل  الــقــادمــة  الحلقة  فــي 

المسرحي الثاني.   

الثالثاء ٤ رجب ١٤٣٤ هـ - ١٤ مايو ٢٠١٣ م

من إنتاج شباب قطر للتصوير المرئيمن إنتاج شباب قطر للتصوير المرئي

وفي هذا الصدد يقول المخرج بوهزاع: 
أداء  فــي  نوعّية  نقلة  يُــعــّد  الفيلم  هــذا  إن 
عدًدا  يضم  فيلما  سنُقّدم  حيث  الجروب 
نجوم  معنا  ويُشارك  الممثلين  من  كبيًرا 
لهم باع طويل في عالم التمثيل خصوًصا 
ــعــتــبــر هـــذه هي  فـــي مــجــال الــمــســرح، وتُ
منهم،  لكثير  ا  سينمائًيّ األولـــى  التجربة 
كبيرة  مجموعة  يضّم  الجروب  أن  وأّكــد 
من الشباب ممن لديهم الموهبة وعندهم 
طـــاقـــات فــنــيــة وإبـــداعـــيـــة كــبــيــرة تــحــتــاج 
إلى  نسعى  مــا  وهــو  جيد  بشكل  للتوظيف 
فيلم  أن  إلى  مشيًرا  المجموعة،  في  فعله 
أصبحت  قضية  ــنــاقــش  يُ وظــيــفــة»  ــــي  «أّب
بــمــثــابــة ظـــاهـــرة اجــتــمــاعــيــة يــعــانــي منها 
مؤكدا  قطر،  أبناء  من  وكثيرات  كثيرون 
لهذه  تقديمهم  خــالل  مــن  يسعون  أنــهــم 
على  ونــشــرهــا  الــهــادفــة  القصيرة  األفـــالم 
توصيل  إلــى  االجتماعي  التواصل  شبكات 
التي  بالطريقة  للمسؤولين  الشباب  صوت 

يبدعون فيها.
ووّجه أحمد علي بوهزاع الشكر لفريق 
القائمين  جميع  وإلـــى  الفيلم  فــي  العمل 
على جروب شباب قطر للتصوير المرئي 
وعلى رأسهم عبد الرحمن العباسي الذي 
قصة  أن  إلــى  وأشـــار  الفيلم  على  يــشــرف 
حمد  عبداهللا  الصديق  تأليف  من  الفيلم 
من  أعماله  يكتب  مــا  دائــًمــا  الــذي  الــمــري 
مصداقية  يعطي  ما  وهــو  المعاش  واقعنا 

لكل ما يقدمه.
ـــأداء  ـــه ســعــيــد ب وأوضـــــح أحــمــد عــلــي أن
أنهم  ــًدا  مــؤّك المشاركين  الفنانين  جميع 

وال  الــمــشــاهــد  غالبية  تــصــويــر  مــن  انــتــهــوا 
أن  موضًحا  بسيطة،  رتــوش  ســوى  يتبقى 
إن  أسبوعين  خــالل  الــنــور  ســيــرى  الفيلم 
أغلب  مونتاج  مــن  انتهوا  وأنــهــم  اهللا  شــاء 
دقيقة   ١١ مّدته  تكون  رّبما  الــذي  الفيلم 
والبطلة  الممثلة  وتقوم  الدقيقة،  ونصف 
«زيــنــب الــعــلــي» بـــدور الــفــتــاة الــتــي تبحث 
عن وظيفة ويُجّسد شخصية األب الفنان 
الــفــنــانــة «أمــيــنــة  واألم  حــســن»  «مــحــمــد 
الــوكــيــلــي»، ولــفــت بـــوهـــزاع إلـــى أنــهــم لم 
الفيلم  هــذا  إلنتاج  دعــم  أّي  على  يحصلوا 

وأنهم انتجوه بجهودهم الذاتية، الفتًا إلى 
أن جميع المشاركين في الفيلم متطّوعون 
ولــــم يــتــقــاض أحــــد مــنــهــم أجــــــًرا وأنــهــم 
يؤدون  أنهم  اقتناع  عن  هذا  كل  يقّدمون 
لحبهم  وأيــضــا  الــواجــب  ويفعلون  رســالــة 
الشديد للفن وإلبراز مواهبهم وطاقاتهم 

االبداعية.
ومــن جــانــبــه، تــحــّدث الــمــؤلــف عبداهللا 
حمد المري قائالً: قّصة العمل كما يتضح 
مــن اســم الفيلم تـــدور حــول فــتــاة تبحث 

عـــن وظــيــفــة وتــعــانــي مـــن فـــقـــدان األمـــل 
فـــي الــحــصــول عــلــيــهــا، ويــضــيــف الــمــري: 
ونــحــن نـُـعــالــج القضية مــن خــالل الــواقــع، 
وظيفة»  فيلم «أّبــي  قّصة  أن  إلى  مشيًرا 
مستوحاة من قّصة واقعّية حدثت بالفعل 
وأبــطــالــهــا مــــوجــــودون ولــكــن تــــّم تغيير 
إلى  ولفت  الحقيقيين،  األشخاص  أسماء 
األعمال  أحد  في  الجروب  مع  شــارك  أنه 
وهو فيلم «رحلة بال هدف» وهذا الفيلم 
كثيًرا  وأثنى  معهم  له  الثاني  التعاون  هو 

المري على الجروب وحّيا فيهم حماسهم 
وملتزم  هــادف  فن  تقديم  في  وتفانيهم 
يخاطبون من خالله المجتمع ويعرضون 
مــشــاكــلــهــم بــشــكــل فــنــي ويـــظـــهـــرون من 
خـــالل هـــذا كـــل مــواهــبــهــم وإبــداعــاتــهــم، 
وشكر الجميع بال استثناء من أصغر عامل 
إلى أكبر شخص في جروب شباب قطر، 
وصرح بأنه مسافر خارج قطر ومتواجد 
حالًيا في أمريكا إلى أنه يتابع مع الشباب 
عن كثب آخر التطورات خاصة أن الجميع 

لديهم  مــا  أفــضــل  تقديم  على  يحرصون 
لــيــخــرج الــعــمــل فـــي أبــهــى صــــوره ويــنــال 

إعجاب واستحسان المشاهد.
يختار  دائًما  أنه  المري  عبداهللا  وكشف 
ولكنه  الـــواقـــع  مــن  يكتبها  الــتــي  قــصــصــه 
يـــحـــرص عــلــى أّال يــقــع فـــي فـــخ الــتــكــرار 
ودائــــًمــــا مـــا يــخــتــار مـــوضـــوعـــات وقــضــايــا 
جــديــدة لــم يــتــم تــنــاولــهــا حــتــى لــو اتسمت 
تتسم  أن  المهم  من  أنه  موضحا  بالجرأة 
بالمصداقية وأن تُالمس مشاكل المجتمع.

أحد  العباسي  عبدالرحمن  قال  بدوره، 
للتصوير  قــطــر  شــبــاب  جـــروب  مــؤســســي 
إنه  العمل  على  الــعــام  والــمــشــرف  المرئي 
تضّم  التي  الجديدة  التجربة  بهذه  سعيد 
كوكبة من الفنانين الشباب والنجوم والتي 
ــحــاكــي تــجــارب  تُــعــتــبــر تــجــربــة واقــعــيــة تُ
كثيرة يُعاني منها أبناؤنا بعد االنتهاء من 
التعليم الثانوي أو الجامعي حيث تصيبهم 
صدمة الواقع العملي ويعيشون في دّوامة 
أو حــلــقــة مـــفـــرغـــة، واكــتــشــفــنــا فـــي هــذا 
التي  الجديدة  المواهب  من  العديد  العمل 
ا في األداء أمثال الطفل محمد  تمّيزت جًدّ
المطاوعة، زينب العلي، إبراهيم الصفدي 
العسيري،  ومحمد  علي  عبداهللا  والمبدع 
وأوّجـــــــه الــشــكــر لــلــنــجــم الـــفـــنـــان محمد 
ودعمهم  الــشــبــاب  بجانب  لــوقــوفــه  حسن 
وأيًضا  صاحب،  هو  وبالفعل  وتوجيههم، 
كل الشكر للرائع عبداهللا حمد المري الذي 
وعد  أنه  خاصة  السفر  من  عودته  نتمّنى 
بمثابة  سيكون  جــديــٍد  نــٍصّ  عــن  بالكشف 

مفاجأة.

«أبي وظيفة».. «أبي وظيفة».. 
البطالة بعيون شابةالبطالة بعيون شابة

الحلقة  (47)

ـــــرون ـــــي ـــــث ـــــك ـــــا ال ـــــه ـــــن ـــــــي م ـــــــعـــــــان ــــــة ظـــــــــاهـــــــــرة يُ ــــــف ــــــحــــــث عـــــــــن وظــــــي ــــــب بـــــــــــوهـــــــــــزاع: ال

كتب- مصطفى عبدالمنعم:

واصــــــل جــــــروب شـــبـــاب قـــطـــر لــلــتــصــويــر 
الــمــرئــي نــشــاطــه الــفــنــي مـــن خــــالل تــقــديــم 
الذاتية،  بجهودهم  محلية  سينمائية  أعمال 
وظيفة»  فيلم «أّبي  هو  األعمال  هذه  وآخر 
الــــذي ُيـــشـــارك فــيــه نــخــبــة مــن نــجــوم الفن 
مع  الخبرة  تمتزج  حيث  قطر  في  والتمثيل 
الشباب وهو ما يتضح من قائمة المشاركين 

حسن،  محمد  المخضرم  الفنان  تضّم  التي 
والـــفـــنـــان الـــشـــاب عـــبـــداهللا عـــلـــي، والــطــفــل 
المعجزة محمد المطاوعة وجابر األحمدي، 
ماهر،  ليلى  إسماعيل،  صفا  العلي،  زيــنــب 
محمد  الــصــفــدي،  إبــراهــيــم  الوكيلي،  أمينة 
وإخراج  تصوير  من  والفيلم  العسيلي،  عادل 
أحــمــد عــلــي بــوهــزاع وتــألــيــف عــبــداهللا حمد 
المري وستكون مّدة الفيلم تقريبًا حتى اآلن 

١١ دقيقة.

العباسي: اكتشفنا العديد 
من المواهب الجديدة 
خالل العمل

عبداهللا حمد: قّصة 
الفيلم حقيقّية وأبطالها 
من الواقع



 :]  - ــــــدوحــــــة  ال
ــــــفــــــاالت  ضـــــمـــــن االحــــــت
للصحافة  العالمي  باليوم 
الـــعـــالـــمـــيـــة يـــفـــتـــتـــح غـــــداً 
بـــالـــجـــمـــعـــيـــة الـــقـــطـــريـــة 
للتصوير الضوئي معرض 
العالمية  الصحافة  صــور 
مبنى  فــي  ٢٠١٣م،  لعام 
ويستمر  بكتارا   ١٨ رقــم 
ــيــو الــمــقــبــل،  حــتــى ٦ يــون
ومعرض صور الصحافة 
ـــــعـــــد مـــن  الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة ي
الــمــعــارض الــمــهــمــة التي 
إقامته  الجمعية  ارتــــأت 

بــالــدوحــة لــلــمــرة الــثــالــثــة، حــيــث إن الــصــور 
الصحفية لم تعد مجرد نقل صورة وثائقية 
للحدث بل أصبحت عملية إبداعية في المقام 
األول تتجلى فيها قدرة الفنان المصور على 
التعبير للحدث من خالل كاميرته واختصار 
قــصــة الـــحـــدث فـــي صـــــورة مــعــبــرة ويتميز 
والتقاط  الــحــدث  بإظهار  الصحفي  التصوير 

على  أثــرت  التي  المهمة  التاريخية  اللحظات 

حياتنا، وكلنا شاهدنا األحــداث على مستوى 

الوطن العربي. والمعرض يضم أفضل خمس 

وخــمــســيــن صــــورة صحفية هـــي الــحــائــزات 

يتناول  معظمها  العام  لهذا  المسابقة  جوائز 

 - سوريا   - بفلسطين  الحالية  األحـــداث  صــور 

وصوراً فنية وصوراً رياضية وثقافية.. إلخ.

رقي :

من  هرباً  راقية،  حياة  من  جــزءاً  تكون  بأن  تحلم  كانت 

الذي  العوز  ومنظر  الطفولة،  منذ  عانتها  التي  الفقر  حياة 

يشمل كل شيء في قريتها الصغيرة قرب الجبل، هناك من 

حيث أتت يقتاتون على الزراعة والرعي، ويعانون اضطهاداً 

عرقياً ودينياَ يصعب احتماله.

في  لحظة  تتردد  لم  وحيدة،  وبقائها  والديها  وفاة  بعد 

قبول العمل كخادمة، ال بأس إن كان ذلك في بلد خليجي 

راق، وستكون بذلك جزءاً من حياة راقية كما حلمت طوال 

الــبــالد،  أرض  على  قدميها  وضــعــت  أن  وبــمــجــرد  حياتها، 

أنستها  كبيرة  ســعــادة  وداهمتها  الدهشة،  عليها  سيطرت 

غربتها وفقد ذويها، وبدأت عملها المضني بال كلل.

مــع األيـــام وجـــدت أن القصر، واألثـــاث الــفــاخــر، وتــرف 

في  همجيون  فــهــم  الــرقــي،  ألصــحــابــه  يجلب  لــم  الــحــيــاة، 

ويعتقدون  الرحمة،  تعرف  ال  التي  قلوبهم  وفي  أخالقهم، 

ربما  أحد،  بمشاعر  يبالون  وال  األرض،  شعوب  أفضل  أنهم 

التخلف ليس عاماً، هو حظها العاثر الذي جلبها لهذه العائلة 

المتخلفة، لكنها قررت العودة إلى قريتها، فرقم ضيق ذات 

اليد هناك، إال أن أهلها في الغابة قرب الجبل أكثر رقياً في 

مشاعرهم .

أصداء :

كونه  رغم  الجنون،  حّد  تحبه  لكنها  السبب،  تعلم  ال   (١)

غير مباٍل، كثير الخيانة، قاسي الطباع، عنيف في تعامله، 

يتمنى  هــو  ذاتـــه،  إال  لشيء  يكترث  ال  مــزاحــه،  فــي  سخيف 

موتها والفرار منها، وهي تتمنى نظرة حب من عينيه.

(٢) ال تعلم السبب، لكنها تكرهه حّد الجنون، رغم كونه 

يعشقها، ويطلب وّدها على الدوام، يهتم كثيراً بمشاعرها، 

يقتل نفسه كل يوم مئات المّرات من أجل عينيها، هو يحلم 

من  والفرار  موته  تتمنى  وهي  عينيها،  من  رضا  بابتسامة 

حياته .

(٣) ال يعلمان سبباً محدداً لحبهما الكبير، رغم خالفاتهما 

اآلخـــر،  أجـــل  مــن  التضحية  منهما  كــل  يــحــاول  الــكــثــيــرة، 

الصعاب،  تــذوب  اللطيفة،  الــود  نظرات  تبادلهما  وبمجرد 

وتهون اآلالم، ويشعران بنشوة حبهما العظيم تتألق في كل 

يوم، هو يتمنى العيش في عينيها طوال حياته، وهي تتمنى 

البقاء في حضنه إلى األبد .

معضلة :

يصل  نائم،  نصف  وهو  ثيابه  يرتدي  بصعوبة،  يستيقظ 

العمل ساخطاً متذمراً، بالكاد يرفع يده لرد التحية، يدخل 

مكتبه كالميت، يرمي نفسه على الكرسي، يسند رأسه على 

المكتب، ويغفو لساعة أو نحوها.

يحتسي عدة فناجيل من القهوة وبضعة أكواب من الشاي، 

للعمل، لكن قبل ذلك سيتصفح  وحين يفيق يكون مستعداً 

وال  البورصة،  في  األسهم  أسعار  ويُطالع  اليومية،  الصحف 

أو  المجاور،  الكافتيريا  من  ساخن  فطور  طلب  من  مانع 

مشاركة زمالء أحضروا معهم إفطاراً من المنزل.

الشاي مهم بعد اإلفطار، إلذابة الكليسترول، وللمساعدة 

عــلــى الــهــضــم، وخــــالل شـــرب الــشــاي والــقــهــوة يــتــبــادل مع 

جرى  وما  واألخبار،  األحــوال  عن  معتادة  أحاديث  الزمالء 

بعض  من  والنيل  الزمالء  في  الطعن  ويمكن  يجري،  ومــا 

المعارف المشتركين .

ويجري  بالتثاؤب،  يبدأ  االنصراف،  وقت  يقارب  عندما 

الشكوى  وصلة  يبدأ  الغداء،  على  لالطمئنان  اتصاالت  عدة 

مــن مــشــاق الــعــمــل، واإلرهـــــاق الـــذي يــعــانــيــه، وأن شخصاً 

بخبرته ومعرفته الكبيرة، ال بد وأن يرقى لمنصب كبير، 

العمل  مقر  إلى  بالحضور  إلــزام  دون  لكن  أكبر،  بمسئولية 

إال حين يشاء.

وحدة :

أوراقي المتناثرة تستوعبني،

تواسي جفوني بعد طول السهر،

تهدئ حدة جنوني.

تلهمني قبساً،

يقّوي عزمي حتى أحيا،

أموت بال ورق،

يخنقني الصمت،

ينهش عقلي الحزن،

ويستنزفني األرق .

الدوحة - [: يُختتم يوم السبت المقبل 
«معرض  الثقافي  للحي  العامة  بـ»المؤسسة 
المصور البريطاني الشهير «مارتن بار» والذي 
يأتي ضمن احتفالية «قطر- المملكة المتحدة 
للصور  وكالة «ماغنوم»  اختارت  وقد   «٢٠١٣
وكـــتـــارا لــهــذا الــمــعــرض الــكــالســيــكــي مــشــاريــع 
مارتن بار مثل «عالم صغير» والتي تعبر عن 
مع  العالمية،  السياحة  إلى  الساخرة  بار  نظرة 
أحـــدث أعــمــالــه أيــضــاً «فــاخــر» والـــذي يعكس 
نظرة عميقة في عالم األثرياء. جدير بالذكر 
أن الفنان «مارتن بار» فنان بريطاني تتناقل 
الصحافة أخباره وتتسابق المهرجانات الدولية 

حتى  أو  لجانها،  وتــرؤس  صــوره،  عرض  على 
عرض مجموعاته من الصور أو الكتب الفنية 
شرسة  ممانعة  واجــه  الــنــادرة،  الفوتوغرافية 
عندما  بريسون،  كارتييه  هنري  الــراحــل  مــن 
يوفق  أن  دون  من  لعضوية «ماغنوم»  ترشح 
في  حصل  أن  إلى  متتالية،  سنوات  مدى  على 
١٩٩٤، على أكثرية األصوات الملزمة، فرضخ 
الفوتوغرافي  الشكل  بار  مارتن  حّدد  بريسون. 
لكل  متنبهة  نــقــيــة،  صــــورة  ســيــمــّيــزه:  الــــذي 
ـــمـــواد، لــــأللــــوان،  ـــل ــتــفــاصــيــل، ل ــل اإلشــــــــــارات، ل
المصور  حفيد  بـــار،  مــارتــن  ولــد  لــلــديــكــورات. 
جورج بار، في بريستول البريطانية عام ١٩٥٢.

ختام معرض «مارتن بار».. السبت

الثالثاء ٤ رجب ١٤٣٤ هـ - ١٤ مايو ٢٠١٣ م

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 

ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  ابداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

@qatarlion
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يعالجها: سعود علي

البيروقراطية والروتين والواسطة 

مسامير في نعش اإلبداع
مسامير في نعش اإلبداع

واالروواالروطط

قصيدة

محمد السادة

ـــــــمـــــــائـــــــِك ِســــــــحــــــــُر.. النــــــــِعــــــــكــــــــاِس الـــــــــــــــرؤى بِ

ـــــــهـــــــا ُفـــــــــــُتـــــــــــوٌن وُخـــــــــضـــــــــُر.. والـــــــــــــــّروابِـــــــــــــــي بِ

ــــــــصــــــــاٍغ.. ـــــــــُحـــــــــوِن َعــــــــــــــذٌب لِ ـــــــــــــــــــــــداُد الـــــــــلُّ وارتِ

وَطـــــــــيـــــــــُر.. َروٍض  ــــــــــوُن  ــــــــــُص ُغ دتـــــــــــــــــــــــــُه  َرَدّ

َفـــــــِســـــــيـــــــٌح.. ــــــــــي  رابِ كــــــــــالــــــــــَزّ زاٍه  ُســــــــــنــــــــــُدٌس 

َع ِعـــــــطـــــــُر.. بــكــر ِمـــــــن َشــــــــذا َزهـــــــــــــِرِه تَــــــــَضــــــــَوّ

ـــــــِة ُحــــــســــــنــــــاً.. ـــــــُفـــــــولَ ــــــــــــــِت كـــــــالـــــــُطّ َعــــــــــذبَــــــــــٌة أَن

ــــــــيــــــــِد َفــــــــــــــــْرٌح وُطــــــــــْهــــــــــُر.. ــــــســــــاِم الــــــــَولِ كــــــابــــــتِ

ـــــٌب.. ـــــي ـــــِه ـــــيـــــاِقـــــي لَ تُــــــــونـُـــــــَس الــــــَخــــــضــــــراَء اشـــــتِ

ــــــــــِبّ َجــــــــْمــــــــُر.. ــــــــــَصّ ــــــَي ال ــــــَقــــــلــــــبِ ــــــي بِ ــــــيــــــنِ وَحــــــنِ

ـــــن َقــــريــــِضــــي ُحــــــُروفــــــاً.. ـــــــــوزُر اســــتَــــدَعــــْت ِم تُ

ـــــــــــد َدعـــــــــــــانـِــــــــــــَي ِشــــــــــْعــــــــــُر.. ـــــــيـــــــَن َق ـــــــمـــــــْكـــــــنِ وبِ

ــــي.. هـــــــَر عــــّن ِث الـــــــَدّ ــــــــــــِدّ يـــــا ابــــــــَن خــــــلــــــُدوَن َح

ـــــــَي َســـــــْطـــــــُر.. ـــــــوانِ ــــــيــــــَت فــــــي ِســــــــفــــــــِرَك احـــــــتَ لَ

ـــــــــــــــُه وأَذاَعــــــــــــــــــــــــــــــْت.. ألَضـــــــــــــــــــــــــــاَءْت ُحـــــــــــــــُروُف

َعـــــــــــْن ِوصـــــــــــــــاٍل مـــــــا شــــــــابـَـــــــُه َقـــــــــــــُطّ َكـــــــــــــــْدُر..

ْد.. ــــــــــــْاُســــــــــــُه ُمـــــــــــتـــــــــــَرٌع َســــــــــقــــــــــاُه ُمـــــــــــــَجـــــــــــــَرّ َك

ـــــــْغـــــــُر.. يَــــــــرِشــــــــُف الــــــــُحــــــــَبّ ِمــــــــن حــــــواِشــــــيــــــِه ثَ

ــــــــوٍن.. ــــــــُي ــــــــُع أَعــــــــــُيــــــــــٌن بـــــــــاَحـــــــــْت بـِـــــــالــــــــَهــــــــوى لِ

اُح َقــــــــْطــــــــُر.. ــــــــــــــــَم الـــــــــــــــــــــَرّ ـــــــُن داِه ـــــــي ـــــــهـــــــا َع وبِ

ــــــــاهــــــــا.. ـــــــاً تَـــــــعـــــــانـَــــــَقـــــــْت ِفـــــــــي ُرب ـــــــُصـــــــون يـــــــا ُغ

ـــــــُل ُغــــــصــــــٍن ُهـــــــنـــــــاَك لـِــــلـــــُغـــــصـــــِن أَْمـــــــــــــُر.. َمـــــــْي

ـــــــاهـــــــا.. ـــــــن ــــــــــــواِل َج ــــــــــــنَّ ــــــــــــال ــــــــــــــــــَذّ بِ أَفــــــــــــــــــــــــُرٌع لَ

ــــــِة الــــــــُحــــــــِبّ َخـــــــْصـــــــُر.. شـــــاَقـــــهـــــا ِمــــــــن َصــــــبــــــابَ

ــــــُم ِشــــــــعــــــــراً.. ــــــمــــــاِئ ــــــَح ــــــهــــــا ال ــــــوَق َعـــــــلَّـــــــَقـــــــْت َف

ـــــِو َزهـــــــــــُر.. ـــــُحـــــل ـــــــــْن نَـــــِشـــــيـــــِدهـــــا ال ـــــنـــــى ِم ـــــَث وان

ـــــــِســـــــيـــــــُم َرُســـــــــــــــــــوٌل.. ــــــــــــِه الـــــــنَّ ـــــــٍب بِ ـــــــل ــــــــــــــوُح َق بَ

ــــــــُه ِمــــــــــَن الـــــُحـــــســـــِن بَــــــــــــدُر.. جـــــــــى َشــــــــَقّ والـــــــــُدّ

ــــــشــــــُكــــــو.. ُق الـــــــلَّـــــــيـــــــَل تَ ــــــــــــَمــــــــــــِزّ َهـــــــَمـــــــســـــــاٌت تُ

ــــــــــــــــذُرو.. َخــــــشــــــَيــــــَة الــــــبُــــــعــــــِد والـــــــــَمـــــــــداِمـــــــــُع تَ

ــــــــــن ُســـــــــهـــــــــاٍد.. ــــــــــْت ِم َح ــــــــــَرّ ــــــــــَق وُجـــــــــــُفـــــــــــوٌن تَ

ـــــــِوصـــــــاُل َقــــــد حــــــــاَن َفــــــْجــــــُر.. َكــــــي يَــــــُطــــــوَل ال

ُحــــلــــمــــاً.. ـــــــذُب  ـــــــَع ال ـــــــقـــــــاُرُب  ـــــــتَّ ال ذاَك  صـــــــــاَر 

ــــــــــاٌم وِســــــــــــْتــــــــــــُر.. ــــــــــت ـــــــــــــــــرٍب لَــــــــــــــُه ِخ ـــــــــــــــــُلّ ُق ُك

ـــــبـــــقـــــى.. ـــــــراقـــــــاً ويَ ـــــــــْرَحـــــــــُل األَجـــــــــســـــــــاُد افـــــــتِ تَ

ــــــــٌب وِفـــــــــــْكـــــــــــُر.. ــــــــل ــــــــَق ــــــــواُه حــــــــــاِضــــــــــٌر مــــــــا َح

مــــــــاُن َرِحـــــــــيـــــــــٌل.. ــــــــَزّ ـــــــــــــــَس فــــــــال ِد األَم َجـــــــــــــــــِدّ

ــــــبــــــُق َفــــــْخــــــُر.. ـــــــــُه الــــــَسّ يــــــا َرِفــــــيــــــِقــــــي وَمـــــــــــْن لَ

ــــــتــــــرى.. ـــــــوِق تَ ــــــــُطــــــــوُف بِـــــــالـــــــَشّ ِذكـــــــــريـــــــــاٌت تَ

ـــــــــَس ِعــــــــْطــــــــُر.. ـــــــــونُ ـــــــــهـــــــــا ِمـــــــــن ِرحـــــــــــــــاِب تُ َزَفّ

ــــــاً.. ــــــيــــــن ــــــــفــــــــاَر َحــــــنِ ـــــــُر الــــــــِق ـــــــعـــــــبُ َفــــــيــــــُضــــــهــــــا يَ

ـــــــــُر.. ـــــــــْس ـــــــــِة ارتِــــــــــبــــــــــاٌط وِج وَح ـــــــــَدّ ـــــــــل ـــــــهـــــــَو لِ َف

ـــــــــــُشـــــــــــُمـــــــــــوٍخ.. ـــــــــهـــــــــا َرقــــــــــــــــى بِ قــــــــــَطــــــــــٌر ُحـــــــــبُّ

ـــــــِب َقــــــــصــــــــُر.. ـــــــل ـــــــَق ـــــــــازِل ال َفـــــــهـــــــو ِفـــــــــــي مـــــــــن

إليِك تُونس

قطر تحتفل باليوم 
العالمي للمتاحف

تحتفل   :]- الــدوحــة 
هــيــئــة مــتــاحــف قــطــر بــالــيــوم 
الــعــالــمــي لــلــمــتــاحــف والــــذي 
يــوافــق يــوم ١٨ مايو الــجــاري. 
ومـــــوضـــــوع هــــــذا الـــــعـــــام هــو 
اإلبــداع)   + (الذاكرة  المتاحف 
االجــــتــــمــــاعــــي.  ـــيـــر  ـــغـــي ـــت ال  =
وستحتفل هيئة متاحف قطر 
تتضمن  المبادرات  من  بعدد 
مــؤتــمــًرا بــعــد غـــٍد الــخــمــيــس. 
وســـــــوف يـــتـــم عـــقـــد مــؤتــمــر 
في  للمتاحف  العالمي  الــيــوم 
اإلسالمي  الفن  قاعة  متحف 
صــبــاًحــا   ٠٩:٣٠ الــســاعــة  مـــن 
الظهر  بــعــد  مــن   ١:٠٠ حــتــى 
وســيــقــدم أحـــاديـــث رئــيــســيــة 
ألربعة ممثلين عن المتاحف 
يستكشف  وســـوف  الــعــالــمــيــة. 
الــمــؤتــمــر الــســبــل الــتــي تمكن 
دولـــــة قــطــر مـــن االســتــفــادة 
مـــن مــتــاحــفــهــا، والــذكــريــات 
الــذي  واإلبــــداع  تحملها،  التي 
رسم  فــي  للمساعدة  تلهمه، 
مــســار لــلــمــســتــقــبــل. يــذكــر أن 
للمتاحف  الـــدولـــي  الــمــجــلــس 
أسس اليوم العالمي للمتاحف 
في عام ١٩٧٧ لتشجيع الوعي 
الــــعــــام بــــــدور الـــمـــتـــاحـــف فــي 
مرور  وبعد  المجتمع.  تنمية 
مــن  أكـــثـــر  صـــــار  عــــامــــاً،   ٣٥
من  أكثر  من  متحف   ٣٢٠٠٠
في  سنويًا  يشارك  دولــة   ١٢٩

هذا اليوم.

تواصل فعاليات 
ورشة التقنيات 

المعاصرة

ً افتتاح معرض الصحافة العالمية.. غدا

تتواصل   :]  - الــدوحــة 
بــمــركــز إبــــــداع الـــفـــتـــاة الــتــابــع 
ـــفـــنـــون  ـــقـــافـــة وال ـــث لــــــــــوزارة ال
ـــيـــات ورشـــــة  والــــــتــــــراث فـــعـــال
وسطح  المعاصرة  «التقنيات 
ـــوحـــة الـــحـــداثـــيـــة» لــلــنــاقــد  ـــل ال
فوزي.  علي  التشكيلي  والفنان 
دفع  إلى  الورشة  هذه  وتهدف 
في  الــواعــدة  النسائية  العناصر 
والــجــرأة  للتعامل  قطر  دولـــة 
في التجريب الجاد والممارسة 
فـــــي الـــتـــقـــنـــيـــات الـــمـــعـــاصـــرة 
والمهارات  الخبرات  واكتساب 
الــــالزمــــة إلنــــجــــاز عـــمـــل فــنــي 
حــــــداثــــــي جـــــديـــــد ومـــبـــتـــكـــر، 
بــاإلضــافــة إلـــى إثـــــراء الــثــقــافــة 
الــبــصــريــة. وكــانــت الــبــدايــة مع 
محاضرة نظرية عن موضوع 
الــورشــة تــالهــا مــشــاهــدة عــدد 
ألحـــدث  ضــوئــيــة  صــــورة   ١٢٠
الــتــقــنــيــات فـــي أهــــم األعـــمـــال 

الفنية الحداثية حول العالم. 
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