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فــي الــبــدايــة أّكــد محمد حسن الــكــواري 
رئيس قسم البحوث والدراسات في إدارة 
الــقــراءة  أن  الثقافية  والــدراســات  البحوث 
مـــصـــدر مـــن مـــصـــادر الــمــعــرفــة والـــرقـــي 
والتطّور، الفتًا إلى أن إرجاع الناس للكتاب 
المجتمع  مؤسسات  كل  تكاتف  إلى  يحتاج 
مــن أجــل إعـــالء أهمية الــقــراءة الــتــي من 
شأنها تطوير المجتمع وتقّدمه وازدهاره، 
وأضـــــاف: فــي مــوقــع الــــــوزارة تــوجــد نــواة 
وإصـــدارات  كتب  بها  إلكترونية،  لمكتبة 
الوزارة عن طريق صيغة bdf ، ولفت إلى 
أنه على الرغم من أن طريقة البحث عن 
المعلومة أصبحت سهلة للغاية من خالل 
سبل االتصال الحديثة إال أن ذلك ال يغني 
عــن الكتاب الــورقــي، الفــتًــا إلــى أن قــراءة 
على  وشـــّدد  األســـاس،  هــي  ستظّل  الكتاب 
على  يحافظ  يــزل  لــم  الــورقــي  الكتاب  أن 
التقّدم  تحديات  ظّل  في  المتقّدم  مستواه 
الــعــمــلــي وثــــــورة الــمــعــلــومــات، وســيــطــرة 
من  تفاصيلها  بكل  اإللــكــتــرونــيــة  الثقافة 
مواقع ومنتديات، وعن دور إدارة البحوث 
الثقافية  الــســاحــة  إثــــراء  فــي  والــــدراســــات 
وترسيخ عادة القراءة أّكد أن اإلدارة تعمل 
دعمها  خـــالل  مــن  الـــقـــراءة  تنشيط  عــلــى 
ومّد  الكتابة  على  وتشجيعهم  للموهوبين 

بإبداعاتهم،  الثقافية  الساحة 
تقوم  اإلدارة  أن  إلــى  مشيًرا 
في  الــكــتــابــة  عــلــى  بالتشجيع 
بتوزيع  وتقوم  المجاالت  كل 
ويقوم  بالمجان.  إصــداراتــهــا 
ــبــحــوث والــــدراســــات  قــســم ال
بــــــــاإلدارة بــعــمــل الــــدراســــات 
واألعمال  المختلفة  الثقافية 
االستبيان  وإجـــراء  الميدانية 
اآلراء،  واســــتــــطــــالع  الــــعــــام 
الكواري  وأوضح  والترجمة، 
أنـــه خـــالل عـــام واحــــد تمت 
العربية  من  كتب   ٧ ترجمة 
تمت  كما  أجنبية،  لغات  إلى 
تــرجــمــة كــتــب أجــنــبــيــة إلــى 
الــعــربــيــة، وقـــــال: الــمــراقــب 
القطرية  الــثــقــافــيــة  لــلــســاحــة 
يجد  الثقافة  وزارة  برعاية 

مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــمــتــمــّيــزيــن من 
نحتاج  لكننا  القطريين  وغير  القطريين 
مع  للتواصل  المجتمع  من  أكثر  جهد  إلــى 
تعزيز  على  نعمل  كما  المبدعين،  هــؤالء 
وتزويد  المثقف  ودعــم  الثقافي  الــحــراك 
الــجــهــات الــثــقــافــيــة والـــــــوزارات والــهــيــئــات 
واإلصــــدارات  بالكتب  الشبابية  والــمــراكــز 
الثقافة  وزارة  عــن  تصدر  التي  والبحوث 
ـــراث، وأضـــــاف: لــديــنــا من  ـــت والــفــنــون وال
خالل  منها  أهدينا  عنوان   ٣٠٠ إصداراتنا 
عام ٢٠١٢، ٢٦ ألف نسخة مجانًا للجهات 
تتعاون  اإلدارة  أن  إلــى  مشيًرا  واألفــــراد، 
بقطر  الموجودة  الثقافية  الجهات  كل  مع 
الثقافية،  والــدراســات  البحوث  مجال  في 
العديد  تستقبل  اإلدارة  أن  إلــى  باإلضافة 
وتزّودهم  والباحثين  الجامعة  طالب  من 
ودراســـات،  معلومات  مــن  يحتاجونه  بما 
كما أوضح الكواري أن اإلدارة تهتّم بإعداد 
الثقافي  المجال  في  اإلحصائية  النشرات 
وتــوفــيــر  الــبــاحــثــيــن  عــلــى  للتيسير  وذلــــك 
اإلدارة  أن  إلــى  منوًها  وجهدهم،  وقتهم 
قامت بإصدار معجم المؤلفين القطريين 
الذي يضّم الكثير من المؤلفين القطريين 
واألدبــي  العلمي  وبإنتاجهم  بهم  ويــعــّرف 
وييّسر طرق التواصل معهم، كما أصدرت 
الذي  قطر  في  الثقافية  المؤسسات  دليل 
ــتــعــريــف بــكــل الــمــؤســســات  يـــهـــدف إلــــى ال
والتاريخية  العلمية  الناحية  من  الثقافية 

ما  وهــو  المختلفة.  وأنشطتها  والمكانية 
يساهم في التيسير على الباحثين في هذا 

المجال.
أن  ناصر  بشرى  الكاتبة  أّكــدت  بدورها 
القراءة مثل الهواء ال غنى عنها ويجب أن 
يكون كل يوم هو يوم للقراءة، وأوضحت 
النشر  مؤسسات  في  تكمن  ال  المشكلة  أن 
لــكــنــهــا تـــكـــمـــن فــــي الــبــيــت 
أبناءه  يعّود  ال  الــذي  العربي 
عــلــى الــــقــــراءة، خــاصــة بعد 
االتصال  وسائل  أضحت  أن 
تــعــطــي  ال  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
بالكتاب،  لإلمساك  فرصة 
الـــمـــؤســـســـات  أن  مـــــؤكـــــدة 
الــتــعــلــيــمــيــة تــنــتــهــج ســيــاســة 
الطالب  ترغب  وال  التلقين 
البحث،  مهارة  اكتساب  في 
كبير  جــزء  يكمن  هنا  ومــن 
ضعف  حــيــث  المشكلة  مــن 
التعليمية  الــمــؤســســات  أداء 
الـــتـــي تـــعـــّد ســمــة عـــامـــة في 
فيحفظ  الـــعـــربـــي،  عــالــمــنــا 
ال  حيث  فهم  دون  الطالب 
الــقــراءة  فــي  ترغيبهم  يــتــم 
مــــن خـــــالل تــنــمــيــة مـــهـــارة 
الــبــحــث وإعــــدادهــــا مــعــتــمــديــن فـــي ذلــك 
الذي  األمــر  وهو  المختلفة،  المراجع  على 
على  ويــجــبــره  الــطــالــب  يــســاعــد  أن  يمكن 
ومحاولة  المكتبات  وراء  والسعي  التحّرك 
جلب المعلومة دون االعتماد على الطرق 
السهلة المتمثلة في اإلنترنت والذي يعاب 
عــلــى مــعــلــومــاتــه أنــهــا فــي بــعــض األوقــــات 
المصدر،  مجهولة  أو  مــؤكــدة  غير  تكون 
وأضافت: كذلك نجد خلالً في دور األسرة 
على تعويد األطفال على القراءة، فاألطفال 
عن  االستهالك  على  نشأتهم  من  يتربون 
ومــّدهــم  متطلباتهم  كــل  تحقيق  طــريــق 
باأللعاب التي تصرفهم عن القراءة وتحّد 
أولياء  إلى  ممتد  فالتقصير  خيالهم،  من 
بأهمية  أبنائهم  توعية  عــدم  فــي  األمـــور 
هي  الممارسة  إن  قائلة:  وتابعت  القراءة، 
التي تعّود على الشيء حتى يصبح جزًءا من 
األهل  نرى  ال  الحالي  الوقت  ففي  اإلنسان 
يـــعـــّودون أبــنــاءهــم عــلــى الـــقـــراءة، فــوجــود 
الــقــراءة  عــن  األطـــفـــال  ألــهــى  التكنولوجيا 
فاآليباد واألفالم واإلنترنت أصبحت بدائل 
عن القراءة، وأّكدت أن أهم السبل لزيادة 
عدد القّراء هو تعويد األطفال على القراءة 
المستقبل،  قــّراء  لنجعلهم  صغرهم،  منذ 
وأّكــــــدت أن كـــل مـــا يــحــتــاجــه الــطــفــل هو 
يستذكر  أن  لــه  ــتــاح  يُ حــتــى  وقــتــه  تنظيم 
دروســــه ويـــمـــارس ألــعــاب الــفــيــديــو ويلهو 
مضيفة:  أيًضا،  ويقرأ  التلفزيون  ويشاهد 

في أوروبا تجد الناس يحملون الكتب على 
العامة  الــمــواصــالت  وفــي  الــقــطــار  محطة 
أصبحت  الــقــراءة  ألن  االنتظار،  وبأماكن 
عادة يومية، وقالت: ربما لم تعد القراءة 

تلك العادة المفضلة والممتعة لدى الكثير 
حلت  أن  بعد  مجتمعاتنا  فــي  الــنــاس  مــن 
قدمت  أخــرى  تكنولوجية  وسائل  محلها 
المعلومة بطريقة أسهل من الكتاب الذي 

أّكــدت  لكنها  أكــبــر  بشكل  تــركــيــًزا  يتطلب 
تزيحه  أن  تستطيع  لن  الورقي  الكتاب  أن 
حيث  أخـــرى  معرفية  وســيــلــة  أي  نــهــائــًيــا 
يــدرك  والثقافة  للعلم  طــالــب  كــل  سيظّل 
التركيز  أن  أهــمــهــا  عـــّدة  ألســبــاب  قيمته 
وسيلة  أي  من  أكثر  الكتاب  يتطلبه  الــذي 
معرفية أخـــرى هــو فــي حــد ذاتـــه مصدر 

للمتعة، كما أن ذلك التركيز 
هـــو الـــــذي يـــؤّكـــد الــمــعــلــومــة 
ويــــرســــخــــهــــا فــــــي ذاكــــــــرة 
الـــــقـــــارئ، ووصــــفــــت نــاصــر 
الــــقــــراءة بــأنــهــا تــلــك الــعــادة 
بها  يستمتع  الــتــي  الــمــشــوقــة 
الغذاء  ويعدونها  المثقفون 
من  بمزيد  يــزّودهــم  الـــذي 
والــحــقــائــق  واآلراء  األفـــكـــار 
عن العالم الذي يحيط بهم.

كـــمـــا أوضــــحــــت الــكــاتــبــة 
عــدم  أن  الــشــرشــنــي  حـــنـــان 
يرجع  الــقــراءة  على  اإلقــبــال 
إلى ظهور البدائل والوسائط 
التي  الــحــديــثــة  اإللــكــتــرونــيــة 
لها القدرة على جذب الناس 
التقليدي،  الكتاب  من  أكثر 
الـــســـبـــل  أهـــــــم  أن  مـــــؤكـــــدة 

لـــزيـــادة عـــدد الـــقـــّراء هــو تــعــويــد األطــفــال 
لنجعلهم  صــغــرهــم،  مــنــذ  الـــقـــراءة  عــلــى 
هل  الشرشني:  وتساءلت  المستقبل،  قــراء 
كانت  الــتــي  الممتعة  الــعــادة  تــلــك  الـــقـــراءة 
من  كبير  عــدد  بين  كبير  بشكل  منتشرة 
بإغرائها؟  تحتفظ  زالــت  مــا  وهــل  الــنــاس، 
موضحة أن الناس باتوا ال يحرصون على 
يتتبعون  أصبحوا  أن  بعد  الكتب  مطالعة 
انتشار  وبعد  واحــدة،  زر  بكبسة  المعلومة 
من  كبير  عــدد  يد  في  أصبح  الــذي  اآليباد 
الناس بمن فيهم األطفال، وقالت: اختفى 
الحوار على الطاولة العربية الواحدة، فكل 
الــذي  الــجــهــاز  مــع  عالمه  فــي  يحيا  أصــبــح 
بــيــده، وبــذلــك تــالشــت الــعــالقــات األســريــة 
السابق،  فــي  كانت  كما  تعد  ولــم  الوطيدة 
كانت  الــتــي  المكتبات  أرفـــف  واختفت  بــل 
منها  تتحّلى بها البيوت قديًما وحّلت بدالً 
التكنولوجيا  مــن  الــرغــم  وعــلــى  األجــهــزة، 
الــمــتــطــّورة فــي أوروبـــــا إال أنــهــم مــا زالـــوا 
يهتمون بالكتاب الورقي واأللعاب الخشبية 
التي تنّمي خيال األطفال بل ويستخدمون 
في  الطفل  أن  مؤكدة  البريدية،  الرسائل 
الـــغـــرب أكــثــر حــًظــا بــتــوافــر بــيــئــة خصبة 
بالورقة  يهتمون  زالـــوا  مــا  حيث  لــلــقــراءة 
والقلم، وأشــارت إلــى أن األســرة لها دور 
هــــام فـــي جــــذب األطــــفــــال لـــلـــقـــراءة قبل 
العمل  يجب  أنــه  مــؤكــدة  الــمــدرســة،  دور 
طريق  عــن  للقراءة  األطــفــال  تحفيز  على 

المكافأة والتشجيع، وتساءلت: متى يمسك 
اآليباد  يمسك  وهــو  بالقلم  العربي  الطفل 
القادر  هو  الكتاب  أن  مؤكدة  اليوم،  طوال 
على تحريك الخيال لدى األطفال، ودعت 
الــشــرشــنــي إلـــى االهــتــمــام بــالــمــوضــوعــات 
الــتــراثــيــة فــي الــكــتــب، خــاصــة أنــهــا تملك 
للقراءة  الناشئين  جذب  على  كبيرة  قدرة 
إليها،  ينتمي  التي  بالحضارة  وتعريفهم 
وعن أزمة المبدعين من الكتاب في قطر 
أّكدت أن انعدام وجود دور النشر هو أكبر 
الثقافية  الساحة  منها  تعاني  التي  األزمات 
الــقــطــريــة، فــالــكــاتــب ال يــجــد أمــامــه غير 
وزارة الثقافة والتي لن تستطيع بالطبع أن 
تساند العدد الكبير من الكتاب والمبدعين 
فــي الــعــديــد مــن الــمــجــاالت، ولــذلــك فــإن 
الــكــثــيــريــن مــمــن يــمــلــكــون الــــقــــدرة على 
الطريق  يعرفون  ال  العربية  المكتبة  إثــراء 
للوصول إلى القراء بطبع مؤلفاتهم، الفتة 
تمّس  لمواضيع  الكتاب  تناول  أهمية  إلــى 
الواقع، وقالت: قليل من لديهم جرأة على 
يجد  ال  الــوقــت  ذات  وفــي  الــواقــع،  معالجة 
الكاتب من يدعمه وبالتالي الكاتب مظلوم 

من الجهتين، من ذاته ومن الناشر.
أوضــــحــــت الــــشــــاعــــرة زكـــيـــة مـــــال اهللا 
الــعــربــيــة  الــمــجــتــمــعــات  أن 
يـــنـــقـــصـــهـــا تـــــعـــــزيـــــز عـــــــادة 
الــمــطــالــعــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
تقل  المكتبات  ارتــيــاد  نسبة 
عــــاًمــــا بـــعـــد اآلخـــــــر، خــاصــة 
المعلومة  أصــبــحــت  أن  بــعــد 
الوسائل  بتعّدد  المنال  سهلة 
تابعت  لكنها  التكنولوجية، 
الذي  الوسيط  يهّم  ال  قائلة: 
يـــتـــم مــــن خـــاللـــه مــمــارســة 
ـــــقـــــراءة ســــــواء كـــان  عــــــادة ال
ــا  ــا أو ورقــًي ــا إلــكــتــرونــًي كــتــابً
وراء  السعي  هــو  المهم  لكن 
وأشــارت  المعرفة،  تحصيل 
لن  الــمــعــرفــة  تــلــك  أن  إلــــى 
شـــرط  بـــتـــوافـــر  إال  تــتــحــقــق 
االنتقاء الجّيد لنوعية الكتاب 
أو أي وسيلة معرفية أخرى 
فالمهم هــو «مـــاذا تــقــرأ .. ولــمــن تــقــرأ؟» 
المفيد،  اخــتــيــار  وراء  السعي  يجب  حيث 
وكذلك من المهم تنويع القراءة ومحاولة 
هذا  أن  مؤكدة  المختلفة  بالعلوم  اإللمام 
جيًدا  قدًرا  اإلنسان  يكسب  الذي  هو  التنّوع 
مــن الــثــقــافــة، وقــالــت: ربــمــا يــكــون تــعــّدد 
مصادر االطالع كان سببًا في قلة القراءة 
ــتــرنــت، لكن  مــع انــتــشــار الــفــضــائــيــات واإلن
التي  المعلومة  عــلــى  الــحــصــول  هــو  األهـــم 
العالم  هذا  في  للتعايش  اإلنسان  يحتاجها 
المتطّور، الفتة إلى أن التطّور التكنولوجي 
عمل على تعطيل دور الكتاب نوًعا ما بعد 
حيث  أخرى،  معرفية  وسائل  زاحمته  أن 
عن  الــبــاحــث  يطلع  أن  الــســهــل  مــن  أصــبــح 
ثـــواٍن  فــي  معرفتها  يــريــد  الــتــي  المعلومة 
ذهنه،  على  ســؤال  أي  تبادر  من  معدودة 
من  الــنــوع  هـــذا  أن  فـــأّكـــدت  عـــادت  لكنها 
تأتي  الــتــي  الثقافة  عــن  يغني  ال  المعرفة 
أن  بعد  األذهـــان  في  وترتكز  الكتاب  من 
يــتــعــب الــبــاحــث عــلــيــهــا، وأّكـــــدت أن ســوق 
من  لمزيد  بحاجة  العربية  الكتب  تــوزيــع 
الــمــعــارض والــدلــيــل عــلــى ذلـــك االزدحــــام 
التي  الكتاب  معارض  تشهده  الــذي  الكبير 
تشهدها تلك الدول خاصة مع قلة منافذ 
دور  قلة  أن  كما  بالكتاب،  الخاصة  البيع 
الكتاب،  تراجع  في  هاًما  عامالً  تُعّد  النشر 
فالكّتاب يعانون من عدم القدرة على نشر 

مؤلفاتهم مما يصيبهم باإلحباط.
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أزمـــة الكـتــاب أزمـــة الكـتــاب 
والقـــراءة  تتــفـاقـموالقـــراءة  تتــفـاقـم

الـــــقـــــراءة ـــــــادة  ع وتــــرســــيــــخ  ـــة  ـــي ـــاف ـــق ـــث ال الــــســــاحــــة  إلثـــــــــراء  تـــســـعـــى  الــــبــــحــــوث  إدارة  الـــــــكـــــــواري:  مـــحـــمـــد 

الثقافية الساحة  منها  تعاني  التي  األزمات  أكبر  هو  النشر  دور  وجود  انعدام  الشرشني:  حنان 

كتب - أشرف مصطفى:

الوقت  وفي  للقراءة،  العالمي  اليوم  العالم،  شهد  قليلة  أيام  منذ 
الذي اتسم هذا اليوم بقيمة كبيرة في بعض المجتمعات انعدمت 
العربي  عالمنا  فإن  الشديد  ولألسف  أخرى،  مجتمعات  في  قيمته 
ــتــي أصــبــحــت ال تهتّم  يــدخــل مـــن ضــمــن حــزمــة الــمــجــتــمــعــات ال
وأصبح  الناس  على  التكنولوجيا  سيطرت  أن  بعد  خاصة  بالقراءة، 
أناًسا  أن  سّيما  ال  لألطفال،  الكتاب  عن  البديلة  الهدية  هو  اآليــبــاد 
قليلين في مجتمعاتنا العربية هم من باتوا يدركون قيمة الكتاب، 
وبعد تقلص عدد القّراء بشكل مخيف حري بـ «البيرق» أن تتحقق 
ألنه  عقولنا.  على  سطوتها  أحكمت  التي  األزمـــة  تلك  أســبــاب  مــن 
الــقــراءة  أهمية  عــن  التغافل  فــي  االســتــمــرار  تــّم  إذا  أنــه  المؤّكد  مــن 

زالت  ما  الــذي  الغرب  بركب  اللحاق  نستطيع  لن  فإننا  والمعرفة، 
من  حــدث  مهما  تتغّير  ال  التي  اليومية  الــعــادة  هــي  لديه  الــقــراءة 
تطّور تكنولوجي ومهما ظهر من تكنولوجيا حديثة بديلة للكتاب، 
تعّرض  بعد  تضاعفت  القراءة  عن  العزوف  مشكلة  إن  الواقع  وفي 
بعض  مع  متكافئة  غير  وربما  قوية  لمنافسة  سنوات  منذ  الكتاب 
الوسائل المعرفية األخرى، وعلى الرغم من ذلك أجمع المثقفون 
مصدر  الكتاب  وسيظّل  تنقرض،  لن  القراءة  أن  على  والمفكرون 
المعرفة  روافــد  من  مهًما  رافـــًدا  الــقــراءة  وستظّل  األول،  المعرفة 
والمفكرون  المثقفون  تمّنى  للقراءة  العالمي  اليوم  ومع  البشرية، 
خالله  مــّد  الــذي  القديم  لـــدوره  العربي  عالمنا  يعود  أن  قطر  فــي 
البشرية بدرر نفيسة وحكم بالغة وعلوم غزيرة ساهمت في تشييد 

الحضارات المعاصرة، وفي تشييد صرح اإلنسانية.

زكية مال اهللا: 
سوق توزيع 

الكتب العربية 
بحاجة لمزيد 
من المعارض

بشرى ناصر: 
المؤسسات 

التعليمية تنتهج 
سياسة التلقين 

وال تنمي مهارة 
البحث

ى بش

حنان الشرشني زكية مال اهللامحمد الكواري بشرى ناصر

أكدوا أن الوسائط اإللكترونية أهم أسباب تراجعها .. مثقفون :أكدوا أن الوسائط اإللكترونية أهم أسباب تراجعها .. مثقفون :



السليطي : 
المتخصصون 

يدركون أن كل 
رياح ولها شراع

المناعي : سنعمل 
على تعليم الشباب 

كل شيء يخص 
الشراع

بعد اإلعالن عن تأسيس أول مركز له
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الشراع القطري التراثي رمز التحدي والشموخالشراع القطري التراثي رمز التحدي والشموخ
األجـــــــــــــــداد ـــــــــراث  ـــــــــت ب ــــــــدة  ــــــــجــــــــدي ال ــــــــــال  ــــــــــي األج لـــــتـــــعـــــريـــــف  نــــــــهــــــــدف   : ــــــي  ــــــل ــــــع ال

كتب - مصطفى عبد المنعم

لشموخ  مــقــيــاســا  كـــان  قــديــًمــا 
وقــــــدرة الــســفــن عــلــى مــواجــهــة 
الــــريــــح، وكـــــان رمـــــزا لــلــتــحــدي 
،ودلـــيـــال قــاطــعــا عــلــى الــرحــيــل، 
وبـــشـــارة الــــعــــودة،..إنــــه الــشــراع 
هــــذا الــجــســد األســــطــــوري الـــذي 
يبسط قامته مختاًال على جسد 
قديم  منذ  المحامل «القوارب» 
الــخــلــيــج  فـــي  ولـــلـــشـــراع  األزل، 
أهمية كبرى خاصة قبل ظهور 
الـــنـــفـــط حـــيـــث كـــانـــت الـــتـــجـــارة 
والــصــيــد جــمــيــعــهــا تــعــتــمــد على 

الــبــحــر والـــمـــراكـــب 
لتكون  الــشــراعــيــة، 
ألفة  عالقة  بينهما 
ومـــحـــبـــة، وعـــالقـــة 
تـــــحـــــد وإصــــــــــــــرار، 
وعـــــــالقـــــــة الـــــــــروح 
بال  فقارب  بالجسد 
شـــــــراع كـــجـــســـد بــال 

روح.
شهدت  ومــؤخــرا 
الــــــدوحــــــة تــدشــيــن 
للشراع  مركز  أول 
الـــتـــقـــلـــيـــدي أســـســـه 
مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــن 
الــــشــــبــــاب الـــعـــشـــاق 
والمحبين  لــلــتــراث 
أو  لــــــيــــــكــــــون  ـــــــــه  ل
متخصص  مـــركـــز 

فـــي تــعــلــيــم األجــــيــــال الــجــديــدة 
بالنسبة  وأهميته  الشراع  ماهية 
لــلــقــوارب الــقــديــمــة والــمــوجــودة 
حــالــيــا، وســــوف يــقــدم الــمــركــز 
خــدمــاتــه لــكــل مـــن يــرغــب في 
أن يــغــوص فــي أعــمــاق الــتــراث 
سيما  وال  الـــبـــحـــري  الــخــلــيــجــي 

القطري.
ولـــلـــشـــراع الـــتـــراثـــي مــمــيــزات 

وأقمشة  لصنعه  خاصة  وطــرق 
من نوع معين وال يجيد حياكته 
بحياة  عالمين  متخصصين  إال 
الــبــحــر وأســــــراره وعــلــى درايـــة 
بــصــنــاعــة الـــســـفـــن والـــــقـــــوارب، 
وتـــخـــتـــلـــف أشــــرعــــة الـــمـــراكـــب 
الــتــراثــيــة عـــن أشـــرعـــة مــراكــب 
الــســبــاق أو الــتــجــديــف فــاألولــى 
تــصــنــع مـــن األقــمــشــة الــقــطــنــيــة 
والــثــانــيــة مــن الــنــايــلــون الـــذي ال 
ينفذ منه الهواء، وأفضل األنواع 
القطن مع النايلون «الباراشوت» 
وهي مثالية لخفتها وعدم نفاد 
أنــواًعــا  وتستخدم  منها،  الــهــواء 
مــخــتــلــفــة أخـــرى 
مــنــهــا الــتــيــكــرون 
يـــشـــبـــه  ال  وهـــــــــو 
العادية  األقــمــشــة 
ـــــاز  ـــــمـــــت فــــــــهــــــــو ي
بــالــقــوة والــمــتــانــة 
ـــــى يـــتـــحـــمـــل  حـــــت
المختلفة  األجــواء 
وعــــوامــــل الــمــنــاخ 
الـــمـــتـــغـــيـــرة، كــمــا 
يـــــــتـــــــم حـــــيـــــاكـــــة 
بأساليب  الــشــراع 
ــــيــــديــــة مـــن  ــــقــــل ت
خــــالل اســتــخــدام 
أو  ـــــر»  ـــــب ـــــمـــــي «ال
الــمــخــيــط «إبــــرة 
ويتم  الــخــيــاطــة» 
بسط القماش على األرض بشكل 
أفــقــي ووضـــع األحــبــال بطريقة 
مـــعـــقـــدة وبـــــزوايـــــا وحـــســـابـــات 
خــاصــة حــتــى يــتــم اســتــخــدامــهــا 
األمــثــل،  بالشكل  الــمــركــب  عــلــى 
القماش  تحت  حبل  وضح  ويتم 
يــســمــى «الــــمــــح» ومـــكـــانـــه فــي 
ـــــــشـــــــراع، ويـــــتـــــم ربــــط  قــــلــــب ال
ويسمى  األسفل  بالعمود  الشراع 
أخر  حبل  يضاف  كما  «اليوش» 

يسهل  والـــذي  يسمى «الــتــاســي» 
ــــشــــراع عــلــى  عــمــلــيــة تـــركـــيـــب ال
«الفرمن» وهو العمود األساسي 
الذي يرفع الشراع، وتتم عملية 
ــايــة عــلــى  تـــركـــيـــب الــــشــــراع بــعــن
بعدة  ويــربــط  األســاســي  العمود 
أحبال من جميع النواحي وهذه 
األحـــــبـــــال تـــســـمـــى «الــــــــــدرور»، 
ووحـــــدة الــقــيــاس عــنــد صــنــاعــة 
الشراع كانت قديما الزراع ولكن 

حاليا أصبحت الفوت «القدم».
أهمها  األشرعة  أنواع  وهناك 
للسير  يستخدم  وهو  (الــدومــي) 
تماما  ليس  ولكن  الــهــواء  عكس 
بل بفارق خمس درجات، ونوع 
أخـــــر يــســمــى (الـــمـــثـــالـــث) وهـــو 
شــراع وســط ومــن مميزاته أنه 
الهواء  في  سرعة  القارب  يعطي 
يتشابه  وهـــو  والـــهـــواء  الــخــفــيــف 
فــــي الـــخـــصـــائـــص مــــع الــــشــــراع 
المسمى «الدومي»، وهناك نوع 
(البغالي)  يسمى  األشــرعــة  مــن 
ويختص بميزه محدودة، وهي 
حالة  في  سرعة  القارب  إعطاء 

زيادة سرعة الريح.
جاسم  يتحدث  الــبــدايــة  وفــي 
بن محمد العلي أحد المؤسسين 
للشراع  القطري  المركز  لفكرة 
من  كــثــيــرا  نخشى  كــنــا  ويــقــول: 
انــقــراض هــذا الــنــوع مــن التراث 
الــــــذي يــعــتــبــر صـــاحـــب أهــمــيــة 
كبرى في حياة اآلبــاء واألجــداد 
يومنا  حــتــى  مـــوجـــود  يــــزال  وال 
هـــذا، ولــذلــك فــكــرنــا فــي إنــشــاء 
الــمــركــز الــقــطــري لــلــتــراث من 
أجل الحفاظ على التراث وإعادة 
ـــــراث اآلبــــــاء واألجــــــداد  ـــاء ت إحـــي
طريق  عن  اإلبــحــار  معرفة  في 
الـــــريـــــاح وبـــاســـتـــخـــدام الـــطـــرق 
الــمــتــداولــة  الــقــطــريــة  التقليدية 
فــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الــخــلــيــجــيــة 

قـــبـــل اكـــتـــشـــاف الـــنـــفـــط، فــضــال 
عـــن تــعــريــف األجـــيـــال الــحــالــيــة 
والقادمة بنمط الحياة التقليدي 
من  رئيسيا  جـــزءا  يعتبر  الـــذي 
هـــويـــتـــنـــا ومـــاضـــيـــنـــا وتــــراثــــنــــا. 
وأضاف إن هذه المبادرة مهمة 
معبرا  وتراثنا،  تاريخنا  لحفظ 
المركز  يشكل  أن  في  أمله  عن 
الجميع  يتمناها  الــتــي  اإلضــافــة 
إلـــــى ثـــروتـــنـــا الـــثـــقـــافـــيـــة. وأكــــد 
جاسم محمد العلي، على رغبة 
الــمــهــتــمــيــن لــلــعــمــل بــجــد إلبـــراز 
الــــصــــورة الـــمـــشـــرقـــة لــمــاضــيــنــا 
المميزة  أجدادنا  وحياة  العريق 
بــمــا فيها مــن مــشــاق وصــعــاب. 
الــمــركــز  أن  الــمــتــحــدث  وذكـــــر 
بالطرق  يتعلق  مــا  كــل  سيضم 
الــبــحــارة  اتبعها  الــتــي  والــوســائــل 
الــــقــــطــــريــــون والـــمـــصـــطـــلـــحـــات 
الــتــي كـــانـــوا يــســتــخــدمــونــهــا مثل 
ومقدمي»  نــوخــذة،  «ســــردال، 
يعلم  ال  التي  المسميات  وبــاقــي 
شيئا،  الــشــبــاب  مــن  كثير  عنها 
على  سيعمل  الــمــركــز  إن  وقـــال 
المجتمع  إلـــى  خــدمــاتــه  تــقــديــم 
عن طريق اإلعالم واالحتفاالت 
والــــــمــــــعــــــارض وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
الـــوســـائـــل الــتــي تــقــرب الــصــورة 
يعيش  وتجعله  الــحــالــي  للجيل 

بــعــض لــحــظــات الــمــاضــي، الفتا 
قد  كــانــوا  قديما  الــعــرب  أن  إلــى 
تميزوا في صناعة الشراع ومن 
اإلنجليزي  الشراع  أن  المعروف 
ثم  العربي  الــشــراع  من  أخــذ  قد 
كبيرة  شهرة  لينال  نفسه  طــور 
حالًيا رغم أن الشراع العربي هو 

األصل.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى يـــقـــول 
ســيــف عــيــســى الــســلــيــطــي واحـــد 
وأحــد  بــالــشــراع  المهتمين  مــن 
مؤسسي المركز: تصنيع الشراع 
أمــــر لـــه ضـــوابـــط ويــحــتــاج إلــى 
تفصيل  لـــه  شــــراع  فــكــل  خــبــرة 
مــعــيــن ولــــه ســـرعـــات مــقــررة، 
ــــــى تــعــريــف  ونــــحــــن نــــهــــدف إل
الـــشـــبـــاب بـــالـــشـــراع الــتــقــلــيــدي، 
بين  التفريق  كيفية  وتعليمهم 
أنــواعــه وفــئــاتــه، فــالــشــراع يجب 
الــمــركــب  وحـــجـــم  يــتــنــاســب  أن 
فالقارب الـ ٢٢ قدًما وهو أسهل 
شراع  له  االستخدام  في  األنــواع 
مــعــيــن يــخــتــلــف عـــن الـــقـــارب الـــ 
عن  يختلفان  وهــمــا  قــدًمــا،   ٤٣
والـــــذي  قــــدًمــــا   ٦٠ الــــــ  الــــقــــارب 
شراعا  وليس  شــراعــان  يستلزم 
واحــــــــدا نــــظــــرا لـــكـــبـــر حــجــمــه، 
ويــضــيــف الــســلــيــطــي قـــائـــال: إن 
المتخصصين في تصنيع الشراع 

هــــواء  لـــكـــل  أن  جـــيـــدا  يــعــلــمــون 
شــــراع مــخــصــص لــــه، ويــضــيــف 
وأن  بنفسه  األشــرعــة  يصنع  أنــه 
هذا  في  بها  بأس  ال  خبرة  لديه 
ينقل  أن  قــــرر  لـــذلـــك  الــمــجــال 
من  مجموعة  مــع  الخبرة  هــذه 
الـــشـــبـــاب والــمــهــتــمــيــن لــيــعــلــمــوا 
غيرهم من الشباب هذه األمور 
إعــادة  إلــى  تهدف  التي  التراثية 
إحــيــاء الــتــراث الــقــطــري القديم 
بالبحر  يتعلق  ما  كل  وخصوصا 
والــشــراع  التقليدية  والــمــحــامــل 
الــتــقــلــيــدي الـــــذي يــعــنــي الــكــثــيــر 

ألهالي الخليج.
حمد  خالد  قــال  جانبه  ومــن 
بإحياء  المهتمين  أحــد  المناعي 
الـــــتـــــراث الــــبــــحــــري الــخــلــيــجــي 
الخصوص  وجه  على  والقطري 
وضـــــمـــــن مــــؤســــســــي الــــمــــركــــز 
نسعى  إنـــنـــا  لـــلـــشـــراع:  الــقــطــري 
ـــــراث خــشــيــة  ـــــت إلحـــــيـــــاء هــــــذا ال
أن  وخـــــصـــــوصـــــا  ــــــــقــــــــراض  االن
الخليج  أهـــل  تــــراث  مــن  كــثــيــًرا 
القطري  الــتــراث  وبــالــخــصــوص 
للشباب،  يقدمه  من  إلى  يحتاج 
الــفــكــرة  أن  السليطي  ويــضــيــف 
بدأت بين مجموعة من الشباب 
ممن لديهم اهتمامات بالقوارب 
بهذا  ويــهــتــمــون  الــشــراعــيــة  ذات 

الفرص  تجد  تكن  ولــم  الــتــراث 
الهواية،  هذه  لممارسة  المواتية 
لــذلــك حــرصــنــا عــلــى أن يــكــون 
لــنــا مــكــان نــعــمــل تــحــت مظلته 
األجيال  تعليم  لنا  يتسنى  حتى 
الـــجـــديـــدة الــكــثــيــر مـــن األمــــور 
التقليدي،  التراثي  الشراع  حــول 
تقديم  فـــي  نــتــمــكــن  أن  ونـــأمـــل 
هـــذه الــخــبــرة بــشــكــل أكــاديــمــي 
ـــــقـــــدم مـــــن خــــالل  وعــــلــــمــــي ون
تعليمية  مـــحـــاضـــرات  الــمــركــز 
-الشق  عــمــل  وورش  ودورات 
شق  هــنــاك  وســيــكــون  النظري- 
صناعة  بتعليم  سيختص  عملي 

الـــشـــراع وأنـــواعـــه 
التي  والمسميات 
تــــســــتــــخــــدم فـــي 
هــــذه الــصــنــاعــة، 
إن  وقـــــــــــــــــــــــــــــال 
ربما  الــمــســمــيــات 
تختلف من دولة 
ولكن  دولـــة  إلـــى 
ـــــفـــــاق  هــــــنــــــاك ات
المسميات  حـــول 
األســــاســــيــــة مــثــل 
«الــيــوش، اآلســي، 
ــتــاســي  ـــمـــح، وال ال
وغــــــيــــــرهــــــا مـــن 
الــمــصــطــلــحــات، 
المناعي  وأضــاف 
إنــشــاء  فـــكـــرة  أن 
هــــــــــذا الــــمــــركــــز 

الحكيمة  الـــرؤيـــة  مـــع  تــتــمــاشــى 
بإعادة  تهتم  التي  البالد  لقيادة 
القطري،  البحري  التراث  إحياء 
وقـــــــد شــــاهــــدنــــا فـــــي الــنــســخــة 
الماضية من مهرجان المحامل 
اللجنة  وضعت  كيف  التقليدية 
الــمــنــظــمــة مــســابــقــة لــلــتــجــديــف 
فـــي أنــشــطــة الــمــهــرجــان ضمن 
الــفــعــالــيــات الــمــصــاحــبــة، وهــو 

مـــــا يـــبـــشـــر بــــاالهــــتــــمــــام بـــهـــذه 
تواجدها  تضمن  والتي  الهوايات 
واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا بــيــن األجـــيـــال 
العام  فــي  أنــه  وأكـــد  المتعاقبة، 
أن  يمكن  اهللا  شـــاء  إن  الــمــقــبــل 
نــتــواجــد فـــي الــمــهــرجــان تحت 
مظلة المركز، فنحن قديما كنا 
المسابقات  ببعض  فقط  نكتفي 
وما إلى ذلك ولكن اآلن الوضع 
جاهدين  سنعمل  حيث  اختلف 
على أن نعلم الشباب الكثير من 
األمــور حــول الــتــراث حتى تصل 
ينبغي  كتراث  الشراع  قيمة  لهم 
المحافظة عليه إلى 
جـــانـــب الــفــعــالــيــات 
والـــــمـــــهـــــرجـــــانـــــات 
والــســبــاقــات، وكــمــا 
هو معلوم أن إجراء 
السباقات تحتاج إلى 
دعــــم حــتــى تــخــرج 
فــــي افـــضـــل صــــورة 
لتحقق الفائدة منها 
ســــواء مـــن الــجــوائــز 
وأشــار  التنظيم،  أو 
الـــمـــنـــاعـــي إلــــــى أن 
الـــمـــركـــز فــــي طـــور 
سيحتاج  الــتــدشــيــن 
إلــــــــى جــــهــــد خــــالل 
الــمــرحــلــة الــقــادمــة 
حــــــــتــــــــى يــــنــــتــــهــــي 
الـــقـــائـــمـــيـــن عــلــيــه مــــن تــرتــيــب 
أوضــــاعــــه بــشــكــل نـــهـــائـــي ويــــدأ 
نشاطه الذي يحلمون به جميعا، 
عــن  اإلعــــــــالن  أن  إلــــــى  ولــــفــــت 
رسمي  بشكل  الــمــركــز  تــدشــيــن 
ســيــخــلــق حـــالـــة مــــن الــتــحــفــيــز 
ــلــجــمــيــع وســـنـــعـــمـــل بـــكـــل جــد  ل
التي  الرسالة  نؤدي  حتى  وجهد 

نؤمن بها جميًعا.

ال ف ط ف ن ال اف ش اك ل اق الف ا ال ظا ال ل ك ل أ ا ل

عيسى السليطيخالد المناعيجاسم العلي
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وخــــالل جــولــه لـــ»الــبــيــرق» مـــع الــفــنــانــة 
أجــريــنــا هـــذا الـــحـــوار مــن داخـــل الــمــعــرض 
الــفــريــد مــن نــوعــه لــلــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة, 
رئيسية  مــحــاور  ثــالثــة  إلــى  ينقسم  والـــذي 
أولــــهــــا الــــعــــمــــارة حـــيـــث تــنــتــقــل الـــلـــوحـــات 
الــمــصــورة بــســالســة مــن مــحــافــظــة ألخــرى 
ومن مدينة لقرية لموقع أثري، ثم محور 
الــحــيــاة الــيــومــيــة الـــذي يــتــعــرف مــن خالله 
وكّده  ومعاناته  اليمني  اإلنسان  على  الزائر 
الوجوه  بمحور  الجولة  لتنتهي  العمل،  في 
الفنانة  فيه  ركزت  والذي  «البورتريهات» 
على وجوه األطفال الصغار حيث يمكن أن 
أن  حين  في  فيها،  والتنوع  االختالف  ترى 
متشابهة  أصبحت  والعجزة  الكبار  مالمح 
الصعبة،  والمعيشة  البيئة  قسوة  جراء  من 

الفنانة  أوضحت  الحوار  وخالل 
أنـــهـــا اســتــخــدمــت ثـــالثـــة أنــــواع 
مـــــن الـــــعـــــرض هـــــي الـــطـــبـــاعـــة 
عـــلـــى األلـــمـــونـــيـــوم والـــطـــبـــاعـــة 
على  والطباعة  الكانفس،  على 
أصــعــب  أن  وأشـــــــارت  الـــــــورق، 
تمثلت  المعرض  إقامة  مراحل 
فــــي اخـــتـــيـــار الــــصــــور وأمـــاكـــن 
العملية  هــذه  واصفة  ترتيبها، 
أن  خاصة  والمحيرة  بالمتعبة 
وذكرى  حكاية  صورة  كل  وراء 
بداية  وفــي  والقلب.  العقل  في 
الــــجــــولــــة شــــرحــــت الــــهــــاجــــري 
ـــتـــي امـــتـــدت  مـــســـار رحـــلـــتـــهـــا ال
عــبــر ســـت ســـنـــوات مـــن خــالل 
مدخل  أمام  المعلقة  الخارطة 
قــاعــة الــعــرض لــتــوضــح الــمــدن 
الـــتـــي زارتــــهــــا بـــرفـــقـــة زوجـــهـــا 

والذي  الهاجري،  سطوة  أبو  محمد  السيد 
معنويا  لها  الرئيسي  الداعم  كان  أنه  أكدت 
إليمان  تحتاج  الرحالت  تلك  فمثل  وماديا، 
مشيرة  كبير،  ومــادي  معنوي  ودعــم  أوال 
جعلتهما  الــتــرحــال  خـــالل  الــمــتــعــة  أن  إلـــى 
يـــنـــســـيـــان الـــتـــعـــب والـــمـــخـــاطـــر. ووصـــفـــت 
وأن  جــدا،  طيب  شعب  بأنه  اليمني  الشعب 
ما نشاهده على شاشات التلفاز وما تقدمه 
نــشــرات األخـــبـــار لــنــا كــمــشــاهــديــن ال يــعــدو 
كونه مجرد نزاع سياسي، إال أن الناس في 
أرض الواقع متعاونون إلى أبعد حد، خالل 
الفنانة  انطباعات  على  تعرفنا  الحوار  هذا 
البلد  هذا  تجاه  أحاسيسها  وعن  اليمن  عن 
وعن  بداياتها  عن  تحدثنا  كما  أحبته،  الذي 
فإلى  الــخــلــيــجــي....  الفني  للمشهد  رؤيــتــهــا 

الحوار: نص 
ڈ بدايه أود أن أسألك عن رحلتك لليمن؟

الــيــمــن  إلـــــى  ذهـــبـــنـــا   ٢٠٠٧ عـــــام  فــــي   -
شمالها  وُزرنــا  جــدا  بها  وأعجبنا  كسياحة، 
بعبق  وشعرنا  وغربها،  وشرقها  وجنوبها 
ــا بين  الــتــاريــخ واكــتــشــفــنــا اخــتــالًفــا جــوهــريًّ
اليمن وكل دول العالم فلها سحر ال يُمكن 
رحالتنا  توالت  الوقت  ذلك  ومن  مقاومته، 
المزيد  ومعرفة  الكتشاف  ولهفتنا  وشوقنا 

الطيبة. األرض  هذه  عن 
|ڈ وماذا عن فكرة إقامة المعرض؟

- عــزمــت عــلــى تــنــظــيــم مــعــرض خــاص 
ألعــمــالــي عــن الــيــمــن وشــرعــت فــي زيـــادة 
زيــارة  على  وحــرصــت  اليمن  إلــى  رحــالتــي 
جـــمـــيـــع األمــــاكــــن الـــتـــي لــــم أزرهـــــــا وكــــان 
آخـــــــرهـــــــا صــــــعــــــدة وحــــجــــة 
الجنوب  في  المواقع  وبعض 
وجـــــــــــزيـــــــــــرة ســــــقــــــطــــــرى. 
مــعــظــم الــمــنــاطــق واألقــالــيــم 
الــجــغــرافــيــة الــيــمــنــيــة زرتــهــا 
بــــصــــحــــبــــة زوجــــــــــــي الـــــــذي 
مــنــحــنــي الـــدعـــم والــتــشــجــيــع 
والرفقة  الفاعلة  والصحبة 
الـــمـــؤنـــســـة فــــي رحــــــالت لــم 
التفاوض  مخاطر  من  تخل 
ــيــة  مـــــع الــــجــــمــــاعــــات الــمــحــل
ــــحــــكــــومــــة  ـــــحـــــاكـــــمـــــة، وال ال
الــــــرســــــمــــــيــــــة الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة، 
ــــكــــيــــانــــات  والـــــســـــلـــــطـــــات وال
الـــقـــائـــمـــة هــــنــــاك، وزعـــمـــاء 
بذل  إلــى  باإلضافة  القبائل، 
لنا  للسماح  ممكن  جهد  كــل 
وعرة  مناطق  إلى  بالوصول 
وخــطــيــرة وجــمــيــلــة، وكـــمـــصـــورة قــطــريــة 
طموحي  لتحقيق  وجــهــدي  وقــتــي  كــرســت 
الجميلة  اليمن  صورة  بنقل  شغفي  وإرضاء 
وشعبها الطيب إلى العالم كله. لم أكن أريد 
للصور أن تكون بدقة عالية وجودة رفيعة 
مشاعري  تعكس  أن  للصورة  أريد  كنت  بل 
الذين  والبشر  فيه  أقف  الذي  المكان  تجاه 
أقابلهم وأتعرف إليهم وأطلع على طريقة 
عــيــشــهــم وأبـــادلـــهـــم مــشــاعــرهــم وأحــبــهــم 
أنجح  أن  أيضا  أريد  وكنت  إليهم،  وأشتاق 
وأســـــراره  الـــمـــكـــان  روح  عـــن  الــكــشــف  فـــي 
حياتهم  وتــفــاصــيــل  الــنــاس  وعـــن  الــخــفــيــة، 
أســتــطــيــع  أهـــمـــيـــتـــهـــا.  كـــبـــرت  أم  صـــغـــرت 
تحكي  أن  لــصــوري  أردت  أنــنــي  أقـــول  أن 

ما  بكل  وشغفي  اليمن  مع  قصتي  للجميع 
ماض  ومــن  وأحـــوال  أخــبــار  مــن  بــه  يتعلق 

وأساطير. حقائق  ومن  وحاضر 
ڈ حــدثــيــنــا عـــن الــمــعــرض ومــحــتــويــاتــه 

ومواضيعه؟
- تــتــنــوع الــمــواضــيــع فـــي هـــذا الــمــعــرض 
المتميزة  التقليدية  العمارة  يمثل  ما  بين 
األنثروبولوجية  السمات  يمثل  ما  وغيرها 
واإلثــنــوغــرافــيــة واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
جوانب  تكشف  أنها  كما  اليمنية.  للحضارة 
كثيرة ال يعرفها ولم يسمع بها من لم يزر 
المعرض  فــي  هنا  لــيــراهــا  قبل  مــن  اليمن 
الذي يضم أكثر من مئتي لوحة بدقة عالية 
تسهل  وتــوضــيــحــات  خــرائــط  بــهــا  ومــرفــق 
عــلــى الــمــتــلــقــي قــــراءة الـــصـــور. والــمــعــرض 

يزال  ال  أكبر  مشروع  من  جزء 
الــعــمــل عــلــيــه مــســتــمــرا، ومــنــذ 
يوميا  أتــواجــد  المعرض  افتتاح 
مـــن الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مــســاء 
الســتــشــعــر انــطــبــاعــات الــــزوار، 
كما أدعو خالل الفترة القادمة 
ـــجـــهـــات الــمــخــتــلــفــة إلقـــامـــة  ال
جــــــــوالت بــــالــــمــــعــــرض والــــتــــي 
ســـيـــكـــون مــــن ضـــمـــنـــهـــا طــلــبــة 
أكــاديــمــيــة قــطــر وغــيــرهــا من 
المختلفة  والمؤسسات  الجهات 

الدولة. في 
ڈ ماذا عن جمهور المعرض؟

كــبــيــر  الـــمـــعـــرض  جـــمـــهـــور   -
وواسع، ويمكن القول أنه غلب 
عــلــيــه الـــنـــاس الـــعـــاديـــة، ولــيــس 
كـــمـــا هــــو حــــاصــــل مــــع مــعــظــم 
يكون  التي  المماثلة  المعارض 

حد  فــي  وهــذا  المتخصصين،  مــن  زوارهـــا 
ــــه شــــيء جــمــيــل خــصــوصــا أنــــي وجـــدت  ذات
أمــام  األرض  عــلــى  يجلسون  الــــزوار  بــعــض 

الزحام. شدة  من  العرض  شاشة 
عــن  فـــكـــرة  تــعــطــيــنــا  أن  يــمــكــن  هــــل  ڈ 

المقتنيات الموجودة بداخل المعرض؟
- ســـافـــرنـــا إلــــى مــــدن بــعــيــدة مـــن أجــل 
الــحــصــول عــلــى بــعــض الــمــقــتــنــيــات الــيــدويــة 
اليمنية  التقليدية  الــحــرف  عــلــى  وتــعــرفــنــا 
«الطواقي»  الــرأس  أغطية  صناعة  ومنها 
صنع  يستغرق  حيث  الخيزران  الخشب  من 
وقد  شهر  من  يقرب  ما  الــواحــدة  الطاقية 
ساعة   ١٦ بعد  صنعها  منطقة  إلــى  وصلنا 
قابلناها  الــتــي  األكــــواخ  حــتــى  الــقــيــادة،  مــن 

نقش  كهرباء  بها  ليس  والــتــي  الطريق  فــي 
الروعة  في  غاية  نقوشات  وبداخلها  عليها 

والجمال.
كــمــا أن هــنــاك الــعــديــد مــن الــمــقــتــنــيــات 
بالتراث  الغنية  وببلدانها  باليمن  الخاصة 
ولذلك حرصنا على عرض هذه المقتنيات 
للزوار  يتاح  بحيث  المعرض  أرجــاء  ضمن 
مــشــاهــدتــهــا أثــنــاء تــجــولــهــم فــي الــمــعــرض، 
والمخاطر،  الصعوبات  بعض  واجهنا  وقد 
مقر  «رداع»  مــديــنــة  زرنــــا  عــنــدمــا  فــمــثــال 
بعض  واجهنا  اليمن،  فــي  القاعدة  تنظيم 
الــمــشــاكــل األمــنــيــة مــع أفـــراد الــجــيــش حين 
أردت أن أصور قلعة «رداع» التي صورتها 
المدرسة  أصور  أن  استطعت  كما  بصعوبة، 
عن  بعيدا  الــبــغــداديــة  والــمــدرســة  العامرية 

الحراس. أعين 
ڈ مــاذا عــن أهــم األماكن 

التي زرتيها هناك؟
- هــنــاك بــيــت بـــوس الــتــي 
عــــــــاش بـــــهـــــا مــــجــــمــــوعــــة ال 
يـــســـتـــهـــان بـــهـــا مــــن الـــيـــهـــود 
السنين،  مئات  منذ  اليمنيين 
حتى  باقية  آثارها  ومازالت 
يـــومـــنـــا هــــــذا، شــــاهــــدة عــلــى 
تاريخ هذه الفئة من الناس، 
المنطقة  هــذه  سميت  وقــد 
يقال  كما  نسبة  بوس  بيت  بـ 
إلــى يــهــودي يــدعــى بــوس بن 
ذات  أرض  وهـــــي  حـــمـــيـــر، 
عظيمة،  قلعة  وبــهــا  زراعـــة 
وقــــد ضــمــتــه الــحــكــومــة إلــى 
الــــمــــنــــاطــــق األثــــــريــــــة وجـــــار 
الحصن.  ترميم  على  العمل 
من  يــعــد  الــحــجــر الـــذي  دار  أيــضــا  وهــنــاك 
الــمــعــالــم األثــريــة الــهــامــة فــي الــيــمــن، وهــو 
القرن  في  بني  وقديم  جميل  شامخ  قصر 
الــثــامــن عــشــر الــمــيــالدي، ويــقــع فــي وســط 
صــنــعــاء  مــديــنــة  غـــرب  شــمــال  ظــهــر  وادي 
نسبة  التسمية  بهذه  وسمي  كم   ١٥ ويبعد 
عليها،  شيد  التي  الغرانيتية  الصخرة  إلــى 
وبه  أدوار  عــدة  مــن  يتكون  الحصن  وهــذا 
عـــدة غـــرف ومــجــالــس أثــريــة كـــان اإلمـــام 
يــحــيــى يــســتــخــدمــه كــســكــن لـــه وزوجـــاتـــه 

األربع.
ڈ مــــن أيـــــن تــســتــقــي مـــعـــلـــومـــاتـــك عــن 

األماكن واألسماء والحرف وغيرها؟
الـــكـــتـــب  مــــــن  مــــعــــلــــومــــاتــــي  أســــتــــقــــي   -

بعض  إلى  إضافة  والموسوعات،  واإلنترنت 
الذي  السياحة  هيئة  مدير  مثل  المسؤولين 

المعلومات. بعض  لي  يؤكد  كان 
أم  بــدايــاتــك  هــو  التشكيلي  الــفــن  هــل  ڈ 

التصوير؟ وأيهما أقرب إليك؟
متالزمتان  هوايتان  والتصوير  الرسم   -
مــنــذ الــصــغــر، والــتــصــويــر هــو األقــــرب إلــى 
ونجاح،  فــرح  لحظة  كــل  بــه  سجلت  نفسي 
وكـــــل مـــرحـــلـــة مــــن مــــراحــــل نـــمـــو إخـــوتـــي 
التشكيلي  الــفــن  أن  كــمــا  الــجــيــران،  وأوالد 
فـــي أعــمــالــي الــتــجــريــديــة هـــو رســـم وبــنــاء 
باأللوان  ممزوجة  بال  على  التخطر  بمواد 
عمل  أحقق  بها  التي  والمختلفة  المتنوعة 
التقليدية،  بالطرق  تحقيقه  اليمكن  فني، 
كــذلــك اليــمــكــن االحــتــفــاظ بــه فــي صــورتــه 

الــطــبــيــعــيــة، مــــا يــحــتــم األمــــر 
بالتصوير،  العمل  ذلك  بتوثيق 
حــيــث إنــهــا كــمــا ذكــــرت ســابــقــا 
بمجرد  تنتهي  وقــتــيــه  أعــمــال 

. تصويرها 
ڈ مــنــذ مــتــى بــــدأِت الــرســم؟ 
وهـــل درســــِت الــفــن إلـــى جانب 
سعيتي  ام  الجامعي؟  دراســتــك 
الى تنميه موهبتك بنفسك ؟

كــدراســة  الــفــن  ادرس  لـــم   -
تخصصية، ولكني عشقت الفن 
أظفاري  نعومة  منذ  التشكيلي 
من خالل ممارستي له كهواية 
أشــــغــــل بـــهـــا أوقـــــــات فــــراغــــي، 
خالل  من  الهواية  تلك  تعززت 
حيث  األحـــيـــاء،  لــعــلــم  دراســـتـــي 
كـــنـــا نـــرســـم الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة 
والــشــرائــح الــمــايــكــروســكــوبــيــة، 

خلقه،  في  الخالق  عظمة  تتخيل  أن  ولــك 
من  لكثير  ومــقــتــنــيــة  مطلعة  كــنــت  كــذلــك 
كــتــب الــفــنــون فــي الــبــدايــة, ومــثــابــرة على 

دائم. بشكل  الفنية  الدورات  حضور 
ڈ إلـــــى مــــــاذا تـــهـــدف الـــفـــنـــانـــة مــوضــي 
ومعارضها  لوحاتها؟  خــالل  مــن  الــهــاجــري 

الشخصيه؟
ــــــراز ومـــشـــاركـــة اآلخــــريــــن فــــي كــل  - إب
مــاهــو جــمــيــل، مــن خـــالل رؤيــتــي الــخــاصــه 
وإحــســاســي بــمــا حــولــي، وكــمــا هــو ملحوظ 
تــجــريــديــة  مـــواضـــيـــع  مـــن  أطـــرحـــه  مـــا  أن 
هــــو مـــحـــاولـــة مـــنـــي لـــلـــخـــروج بــالــمــشــاهــد 
الطبيعية،  لــلــرؤيــة  الــتــقــلــيــدي  الــقــالــب  مــن 
إلدخاله في عالمي دون أن يرتبط بفكرة 

مسبقه.
ڈ هل ترين أن الفن التشكيلي في الخليج 
وصل إلى المستوى المطلوب مقارنه بباقي 

الدول على المستوى الدولي؟
- فــنــانــو الــخــلــيــج مــجــتــهــدون ويــســابــقــون 
للخبرة  أن  نــغــفــل  أن  اليــمــكــن  و  الـــزمـــن، 
ومــمــارســة الــفــنــون مــن عــصــور لها دورهــا 
ووزنـــهـــا، نــحــن نــحــاول أن نــقــصــر الــفــارق 
بإذن  مايمكن  أقل  إلى  العالمية  وبين  بيننا 

القريب. المستقبل  في  اهللا 
إلــى  أم  للفن  مــاتــريــديــن  قــدمــِت  هــل  ڈ 
إلــى  تــســَعــْيــن  الــكــثــيــر  هـــنـــاك  مــــــازال  اآلن 

تقديمه؟
تقديمه،  في  وفقت  ما  على  الحمدهللا   -
أن  آمــل  الكثير  الكثير  لــدي  مـــازال  ولــكــن 

لتقديمه. الفرصة  لي  تتاح 
بـــدايـــاتـــك  عــــن  حـــديـــثـــنـــا   -

كمصورة؟
اشــتــريــتــهــا  كــامــيــرا  أول   -
وأنــا  جمعتها  الــتــي  بالعيدية 
فــــي الـــثـــامـــنـــة مــــن عـــمـــري، 
ـــــة كــــــانــــــت هــــديــــة  ـــــي ـــــان ـــــث وال
اهللا.  يـــرحـــمـــه  ـــــد  ـــــوال ال مـــــن 
اقــتــنــيــت أنـــواعـــا كــثــيــرة مــن 
الـــكـــامـــيـــرات، حــتــى حــصــلــت 
مجهز  مايكروسكوب  على 
به  الكاميرا  تركيب  بإمكانية 
واألنسجة،  الشرائح  وتصوير 
بالعمل  اهتمامي  بدأ  ومنها 
مشواري  بدأ  ثم  التجريدي، 
ـــتـــصـــويـــر  ـــــــك مــــــع ال بــــعــــد ذل

الرقمي.
أعمالك...في  أغلب  هل  ڈ 

مجال التصوير التجريدي؟
تقريبا  ومــشــاركــاتــي  مــعــارضــي  جميع   -

تجريديه.
ـــمـــالحـــظ تـــوجـــه الـــكـــثـــيـــر مــن  ڈ مــــن ال
إلى  والــهــواة  والشباب  التشكيليين  الفنانين 
التصوير وعلى وجه الخصوص في الخليج. 
هل يمكن أن نطلق على ذلك الموجة الفنية 

الجديدة؟
الرقمي  التصوير  ظــهــور  إن  الحقيقة   -
ومكن  شجع  وإمكانياته  السريع  وتــطــوره 
الفنان الهاوي والمحترف من بلوغ لحظته 
لكن  نسبيا,  قصيرة  مسافة  فــي  اإلبــداعــيــة 
أن  في  شيئا  التغير  الرقمية  التقنية  هــذه 
الخام  المشهد  في  كامنة  تظل  العمل  روح 
يــجــب عــلــى الــمــصــور أن يــبــحــث عنه  الـــذي 

قلبه. نداء  متبعا 
ڈ كلمه شكر إلى من توجهينها؟

لزوجي  واالمتنان  والتقدير  الشكر  كل   -
وإيمانه  تأييده  لــوال  الــذي  األول،  وداعــمــي 
هناك  كـــان  لــمــا  وأهـــدافـــي  أعــمــالــي  بقيمة 

الهاجري. موضي 
ضوئية  مصورة  الهاجري  موضي  الفنانة 
متألقة في عالم التصوير الضوئي في قطر، 
ولالنخراط  للتعبير  كوسيلة  فيه  وتمضي 
تسكنها،  التي  المدهشة  البيئة  تفاصيل  في 
عالقتها  تــعــزز  وجــدانــيــة  رابــطــة  بــه  وتقيم 
التصوير  ومظاهرها.  بمكوناتها  العميقة 
توظفها  واإلقناع  للتعبير  أداة  لها  بالنسبة 
إلى  الخضوع  دون  ممكن  حــد  أقــصــى  إلــى 
كل  تتجاوز  إنها  بل  والتصنيفات،  القوالب 
ذلك إلى المدى األرحب وتمضي بالكاميرا 
بأسره،  العالم  تشمل  واسعة  مساحات  إلى 
يملؤونه  الــذيــن  الــنــاس  هـــؤالء  كــل  لــتــصــور 

أصواتهم. وتسمعنا  حياة 

أردت للصورة أن 
تعكس مشاعري 

تجاه المكان 
الذي أقف فيه

ة 
ع 
ة 
ة 

المعرض جزء 
من مشروع أكبر ال 
يزال العمل عليه 

مستمرا

ل
ذ
ا
ء

فنانو الخليج 
مجتهدون 

ويسابقون الزمن 
للوصول للعالمية
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د 

ــــة ــــل ــــي ــــم ــــج ـــــــيـــــــمـــــــن ال ــــــــــــــــورة ال كــــــــرســــــــت وقــــــــتــــــــي إلرضـــــــــــــــــــاء شــــــغــــــفــــــي بــــــنــــــقــــــل ص

«رحالتي في بالد اليمن» .. «رحالتي في بالد اليمن» .. 
العالم الساحر الذي جذبنيالعالم الساحر الذي جذبني

حوار - كريم إمام:

كنت  يوم  الشائقة  متاهاته  إلى  جذبني  الذي  الساحر  العالم  ذلك  اليمن 
صغيرة  رحلة  في  لالكتشاف  وحبي  المتواضعة  وكاميرتي  فضولي  أحمل 
دخلت  الــذي  الباب  وذلــك  الــرحــالت،  من  سلسلة  لتصبح  بعد  فيما  امتدت 
جديدة  أماكن  إلى  للعبور  باستمرار  يدعوني  مواربا  ظال  خالله  من  اليمن 
أكون  أن  إال  باستطاعتي  يعد  لم  حتى  وألفتني  ألفتها  أماكن  إلــى  وللعودة 
على درب اليمن كلما الحت في األفق فسحة من الوقت الذي طال بتلك 
الزمن....  من  قليلة  كلحظات  سريعا  مرت  ممتعة  سنوات  خمس  األسفار 
بهذه الكلمات تصف الفنانة موضي الهاجري رحلتها في اليمن التي أقامت 
بها معرضها «رحالتي في بالد اليمن» المستمر حاليا في الفترة من ٢٠ 
يضم  والذي  الثقافي «كتارا»  بالحي   ٢٢ بمبنى  الجاري  مايو   ٢٥ إلى  أبريل 
ما  العرض  شاشة  على  تعرض  لوحة   ٥٠٠ إلى  إضافة  جدارية،  لوحة   ٢٥٧

يجعل إجمالي الصور المقدمة ٧٥٧ لوحة فنية معّبره.

الفنانة موضي الهاجري لـ «البيرق»الفنانة موضي الهاجري لـ «البيرق»

ى إ يجي ي ه ه رؤي
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعر

متابعة السلوك

الجمالية في األدب والشعر (٢ )
التحسين والتعجيب:

 - والنقد  الشعر  بهما  اعتد  اللتين  الوظيفتين  لهاتين  كــان  لقد 
الشعر  جمود  في  أثرهما   - الشعرية  الصناعة  وظائف  من  وهما 
من  الشعر  يحّققه  ما  النقاد  عند  الجودة  مقياس  كان  إذ  العربي، 
أو  ينظر  يكن  العربي «لم  الناقد  إن  أدونيس:  يقول  ولــذة.  متعة 
يهمه أن ينظر في ما أضافه الشعر أو يضيفه من عناصر الجديد، 
الثقافية  العربية،  الحياة  إلى  بالنسبة  العناصر  هذه  أهمية  وفي 
والروحية، وإنما كان يكتفي بأن يبحث فيه عن المتعة واللذة»..

لقد كانت غاية الشعر في النقد العربي جمالية تعليمية، األمر 
المضمون.  دون  بالصياغة  يهتمون  والنقاد  الشعراء  جعل  الــذي 
الــشــاعــر، إذا  عــّبــر عنه قــدامــة بــن جعفر بقوله: «وعــلــى  هــذا مــا 
شرع في أي معنى كان... أن يتوخى البلوغ من التجويد في ذلك 
إلى الغاية المطلوبة». ويعّلق عز الدين إسماعيل على هذا الكالم 
بقوله:»ففي هذا يصّور لنا قدامة عدم االهتمام بقيمة المعنى أو 
وليكن  بالصورة.  يهتم  ولكنه  حميد،  معناه  ألن  الشعر  استجادة 
المعنى حميداً أو ذميماً، فهذا ال يعني، فليس للشعر غاية أخالقية 
أو تعليمية، وإنما هو ينظر فقط إلى جانب الجمال الذي يسميه 
تجويد الصورة». إن رغبة العرب في التحسين والتعجيب جعلتهم 
غالباً   - تشبه  تكن (العرب)  لهذا،»لم  كان.  أينما  بالجمال  يولعون 
لمجّرد  أو  الجمالي،  الحس  إلرضــاء  وإنما  معّين،  غــرض  بغية   -
يكن  لــم  بالجمال  اإلعــجــاب  هــذا  لكّن  ذاتـــه»  بالتشبيه  اإلعــجــاب 
هذه  فقط.  للحّس»  يتمّثل  الــذي  «بالجمال  كــان  وإنــمــا  مطلقاً، 
الفن  نظرية  صلب  في  تدخل  التي  الشعر،  إلى  الجمالية  النظرة 
العربي.  الشعر  جمود  فــي  بعد،  فيما  كبير،  أثــر  لها  كــان  للفن، 
وذلك، اعتباراً من القرن الرابع للهجرة، إذ بدأت «فكرة التحسين 
والزينة... تطغى على التعبير والبيان في القرن الثالث «أما عبد 
القاهر الجرجاني فيتحّدث عن تصاوير الشعراء، فيرى»أنها تفعل 
يشكلها  التي  التصاوير،  إلى  الناظر  نفس  في  يقع  بما  شبيهاً  فعالً 
الحذاق بالتخطيط والنقش أو بالنحت والنقر؛ إذ تعجب وتخلب 
وتفتن فتنة ال ينكر مكانها وال يخفى تأثيرها». وفي هذا الكالم 
أوضح  وهو  النفعية،  بالفنون  الشعر  ارتباط  إلى  صريحة  إشــارة 
دليل أيضاً على ما آلت إليه وظيفة الشعر في القرن الخامس، من 
سعي إلى إثارة المتعة الجمالية. بل إن ما يلفت انتباهنا فيه، هذا 
التركيز على التعجيب والفتنة، فكأنه ال وظيفة للشعر سوى ذلك.

الشكلية:
الشكلية  هــذه  الشعر،  عمود  عن  حديثه  في  المرزوقي،  يؤكد 
في تذوق الشعر وإنتاجه؛ وذلك من حيث كونه تعبيراً عن معنى 
في  يبدو  كما   - الشعر  فإن «جوهر  العقل...  إليه  يأنس  محسوس 
والوصف،  اللفظ،  في  أوالمظهر،  بالشكل،  يتعّلق   - العمود  هــذا 
والتشبيه، واالستعارة، والمشاكلة، واقتضاء القافية، فضالً عّما في 
معيار كل باب من قيود فرعية أخرى. وربما كان لنا أن نستنبط، 
إذن، قيام الذوق العربي على العناية بالشكل، ال من حيث تعبيره 
محسوس  معنى  عن  تعبيره  حيث  من  وإنما  مجّرد،  معنى  عن 
إّال  للشاعر  يبق  لم  المعنى،  العقل  قبل  ما  فــإذا  العقل.  إليه  يأنس 
أن يتجّرد لوضعه في قمقم الشكل. من خالل اللفظ، واإلصابة، 
الفكر  عالم  عن  بذلك  فيبعد  والمشاركة،  والمناسبة،  والمقاربة، 

اإلنساني، وعن محاكاة المشاعر الباطنة الغامضة، التي قد تتأّبى 
على العقل الصحيح».

أثرها  إذاً،  الجمال،  إدراك  في  الحّسية  العرب  لنظرة  كان  لقد 
الشكلي  بالجمال  االهــتــمــام  إلــى  «األغلبية  انــصــراف  فــي  العميق 
(فيما  أمكن  وقــد  يؤذيها..  أو  فيلّذها  الــحــواس،  إلــى  يتأّدى  الــذي 
قواعد  هي  الشكل، (لتصبح)  في  تتحكم  التي  القواعد  ضبط  بعد) 
الجمالي  النقدي  الفكر  على  الصنعة  سيطرت  وهكذا،  الصنعة» 

العربي.
والبّد هنا من التمييز بين نوعين من الحّسية: الحسية النفسية 
األشياء  فــي  يضع  النفسي  الحسي  «فــاألســاس  العقلية.  والحسية 
العقلي..  الحسي  واألســاس  الحسية،  المدركات  خالل  من  مشاعر 
المدركات  هــذه  خــالل  من  معه  تتفق  قوانين  األشياء  في  يكشف 
عن  يكشف  وذاك  الوجدانية،  اإلثـــارات  على  يعتمد  هــذا  الحسية. 
العقل  قــّدمــوا  قــد  الــعــرب  الــنــقــاد  كــان  ولــّمــا  الطبيعية».  القوانين 
على الخيال والحّس على الحواس، فإنهم نظروا إلى الحسية من 
من  كثير  في  الشعراء  كــان  وإن  هــذا،  النفسي.  ال  العقلي  األســاس 
األحيان قد انطلقوا من الحسية النفسية. لقد كان النقاد «يقّدرون 
باألشياء  شبه  من  فيها  يتضح  ما  بمقدار  واالستعارات  التشبيهات 
بين  أوالــظــاهــريــة  الشكلية،  «المطابقة  بمقدار  أي  الطبيعية». 
األصل، والصورة، في التشبيه واالستعارة وسائر الصور البيانية». 
وال غرابة في هذا الموقف النقدي، وقد كان االتجاه السائد «أن 
الجمال  أن  يعني  وهــذا  نستكشفه».  ونحن  األشــيــاء،  في  الجمال 
عند هؤالء النقاد موضوعي، ينصرف االهتمام على أساسه «إلى 
الموطن الذي يمكن أن تنضبط فيه العناصر الموضوعية للشيء 

الجميل».
لقد جعلت هذه النظرة الموضوعية إلى الجمال النقاد ينظرون 
الحرفية  الــدالالت  على  تعتمد  سطحية،  شكلية  نظرة  الشعر  إلى 
الفكرية  والمواقف  العاطفية  الرؤى  على  ال  المنطقية،  والقوانين 

النابعة من داخل الشعر..

ولعل هذا هو سبب إعجابهم ببيت ابن المعتز:
وانظر إليه كزورق من فضة ... قد أثقلته حمولة من عنبر

يقول عز الدين إسماعيل في تعليقه على هذا البيت:»كان يعّد 
قّمة في التشبيهات التامة، وإن كان ال يدّل على إحساس صادق 
بالهالل، وال يمكن أن يكون الزورق الفضي سوى نتيجة لعملية 
ما  مع  يتساوى  الشكل  هذا  عناصر  من  عنصر  فكل  بحتة،  عقلية 
الشعور  نفس  النفس  في  الهالل  يثير  هل  ولكن!  ذاك،  من  يوازيه 
الذي يثيره الزورق الفّضي المحّمل بالعنبر؟ كل شخص له خبرة 
نفسية يستطيع أن يجيب بالسلب، ومن ثم يكون التشبيه فاشالً، 

ألن ما يثيره المشبه ال يثيره المشبه به» .
أن «الشاعر (القديم)  يستخلص  ألن  نفسه  الناقد  يدفع  ما  هذا 
في  غاية  له  تبدو  التي  الحسية،  الصور  وراء  يندفع  كان  ما  كثيراً 
تثيره،  الــذي  الشعور  بين  يكون  أن  يمكن  عّما  ويتغافل  الجمال، 
والشعور أو المعنى الذي كان ينبغي عليها أن تنقله إلى القارئ من 
عالقة». وشاهد ذلك عنده بيت قديم «أراد الشاعر فيه أن يصور 

فتاة باكية حزينة نادمة»، فقال:
فأمطرت لؤلؤاً من نرجس وسقت ... ورداً وعّضت على العناب 

بالبرد
والورد  للعين،  مقابالً  والنرجس  للدموع،  موازياً  اللؤلؤ  فجعل 
فلألسنان.  البرد،  وأما  األصابع،  فألطراف  العّناب،  أّما  للخدود، 
وأعتقد أن كل ذّواقــة يحّس ما يمكن أن تثيره هذه الصورة في 
النفس من ألــوان المشاعر، ال يمكن بحال من األحــوال أن يحّس 

بإحساس تلك الفتاة المسكينة الحزينة الباكية النادمة».
هـــذا هــو مــوقــف الــعــربــي مــن الـــصـــورة الــشــعــريــة، ينظر إليها 
لقد  حــّيــة.  صــورة  ال  أصــّم  تمثال  أمــام  وكــأنــه  المكاني  بجمودها 
كان يقف عند حدود الشكل الظاهر، وال يغوص إلى أبعاد الصورة 
وعالقتها بنفس قائلها. وهذا أدى بالتالي إلى جمود الصورة «فلم 
يكن فيها أي خاصة عضوية أو حركية، بل كانت عناصر جامدة».

يهتم كثير من المربين بمتابعة سلوك 
يطرأ  الـــذي  التغير  ومــالحــظــة  الــمــتــربــي 
عــلــيــه، واالرتـــقـــاء بــه ومــعــالــجــة الــظــواهــر 
تقيه  حمايات  وضــع  فــي  والسعي  السيئة 
بــعــض الــمــخــاطــر، وهـــذا الــفــعــل حــســن ال 
حين  لكن  المطلوب،  هــو  بــل  عليه  غــبــار 
تُصلح  التي  الصحيحة  وضعيته  في  يسير 
عن  نغفل  كثيرة  أحياناً  ولكننا  تُفسد.  وال 
المتربي،  نفس  في  الذاتية  الرقابة  غرس 
التربية  تعميق  في  تساعد  بدورها  والتي 
ــثــبــات،  بــشــكــل أقــــــوى فـــتـــكـــون أدعــــــى لــل
صرفه  يمكن  الوقت  من  شيئاً  وتمنحنا 

آلخرين ابتغاء توسيع العمل.
ـ لسنا نهّون من المتابعة، بل هي جانب 
ولكني  التربوية،  العملية  نجاح  في  مهم 
أقول إنه ال بد من بذل جهد قوي وكبير 
لدى  الداخلية  الحصون  تقوية  سبيل  في 
اهللا  برقابة  دائــمــاً  يشعر  حتى  المتربي؛ 
لــه وقــربــه مــنــه واطــالعــه عــلــيــه، فيشعر 
لزوم  بضرورة  نفسه،  تجاه  بالمسؤولية 
نحن  فكم  النفس؛  ومــع  اهللا  مــع  الــصــدق 
يوسف  قصة  قــراءة  نعيد  أن  إلــى  بحاجة 
بقول  اإلغراء  واجه  يوم  العزيز  امرأة  مع 
(معاذ اهللا!!)، وقصة الراعي مع ابن عمر 
ـ رضـــي اهللا عــنــه ـ حــيــن أعــلــنــهــا الــراعــي 
مـــدويـــة تــنــســاب فـــي أوديـــــة مــكــة (فــأيــن 
يوم  األعرابية  الــمــرأة  قصة  وكــذا  اهللا؟)، 
(فأين  األفــق  في  جلجل  بصوت  صرخت 
جاء  مما  كثير  ذلــك  وغــيــر  ــهــا؟)،  ُمــَكــْوِكــبُ
عن السلف الصالح ومن بعدهم. ال بد أن 
بالمسؤولية  الشعور  المتربي  عند  يرسخ 
بتزكيتها  المطالب  هو  وأنــه  نفسه،  تجاه 
هو  ما  معه  المربي  دور  وأن  وتكميلها، 
لنفسه: «َقْد  هو  تزكيته  على  له  إعانة  إال 
اَها»  َدَسّ َمن  َخاَب  َوَقْد  اَها،  َزَكّ َمن  أَْفلََح 
آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  ١٠»، «يَا   -  ٩ «الشمس: 

لَِغٍد»  َمْت  َقَدّ ا  َمّ نَْفٌس  َوْلتَنُظْر   َ اَهللاّ اتَُّقوا 
«الحشر: ١٨»، «َوُكلُُّهْم آتِيِه يَْوَم اْلِقَياَمِة 

َفْرًدا» «مريم: ٩٥».
ـ  الــنــفــوس  فــي  المعنى  هـــذا  ضــمــور  إن 
في  واضحاً  الرقابة الذاتية ـ أحدث ضعفاً 
صفوف المتربين من خالل التقصير في 
الوالدين،  وبر  كالصالة،  ـ  الواجبات  بعض 
من  شــيء  في  الوقوع  أو  ـ  األرحــام  وصلة 
المحرمات ـ كإطالق البصر واللسان، وما 
يجري بعده من ويالت.. كل ذلك يحصل 

نتاج ضعف المراقبة في النفوس.
ونـــادوا  المعنى،  هــذا  السلف  فهم  لقد 
ــقــيــام  ــنــفــس ومــحــاســبــتــهــا وال بـــإصـــالح ال
بن  عمر  فهذا  والرقابة؛  بالمتابعة  عليها 
الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ يقول: «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تُحاسبوا، وِزنوها قبل أن 
توزنوا..»، ويقول الحسن البصري ـ رحمه 
يحاسبها  نفسه  على  ام  قــوَّ اهللا: «المؤمن 
هللا»، وهذا ابن القيم ـ رحمه اهللا ـ يحذر 
مــن إهــمــال الــنــفــس وعـــدم الــقــيــام عليها 
اإلهــمــال  المكلف  على  مــا  فــيــقــول:(أضــر 
وتسهيل  واالســتــرســال  المحاسبة  وتــرك 
األمــــور وتــمــشــيــتــهــا؛ فـــإن هـــذا يــــؤول إلــى 
يغمض  الغرور،  أهل  حال  وهذا  الهالك، 
عــيــنــيــه عـــن الـــعـــواقـــب ويـــمـــّشـــي الـــحـــال، 
َسُهل  ذلــك  فعل  وإذا  العفو،  على  ويتكل 
وعسر  بها،  وأنــس  الذنوب،  مواقعة  عليه 
الشعور  تنمية  إن  إلـــخ).  فــطــامــهــا..  عليه 
الذاتية  والرقابة  النفس  تجاه  بالمسؤولية 
في  كثيراً  سيساعدنا  ومحاسبتها؛  عليها 
أفــضــل،  نــتــائــج  نجني  ويجعلنا  الــتــربــيــة، 
ونــحــس بــنــوع مــن األمـــن تــجــاه المتربي. 
وعـــلـــى الـــمـــربـــي وهـــــو يـــغـــرس الـــرقـــابـــة 
أنها  يعلم  أن  المتربي؛  نفس  فــي  الذاتية 
ال تنمو إال على قسط من الحرية وترك 
الفرصة لالختيار، وال بد من غرس نوع 

فالتنقيب  المتربي،  نفس  فــي  الثقة  مــن 
عن  والبحث  عــوراتــه  وتتبع  أخطائه  عــن 
سقطاته والسير معه بنظام الجاسوسية؛ 
يراد  ما  عكس  على  النتائج  بإفساد  كفيل 
بن  معاوية  حديث  وفــي  صــالح،  من  لها 
أبي سفيان ـ رضي اهللا عنه ـ قال: سمعت 
رسول اهللا -صلى اهللا عليه وسلم- يقول: 
«إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو 
أحد  مــن  ليس  إنــه  تفسدهم»..  أن  كــدت 
نتوجه  وحين  ونقائص،  عيوب  لديه  إال 
للبحث عن الخبايا وكشف المستور؛ فإننا 
إعطاء  فــي  ـ  نشعر  لــم  أو  شعرنا  ـ  نساهم 
بالخطأ  الــتــبــجــح  فـــي  للمخطئ  الـــجـــرأة 
وإظهاره دونما استحياء، حيث يحس أن 
صنع،  بما  يبالي  فال  احترقت  قد  أوراقــه 
إلى  بعضهم  عند  أحياناً  الــحــال  يصل  بــل 
قصد المخالفة والعناد، وبهذا يخرج من 
حيز المعافاة ويعم الضرر به من بعد ما 
ذاتــه..  المخطئ  على  مقصوراً  األمــر  كان 

«كل أمتي معافى إال المجاهرين».
األضـــواء  عليه  ُسلطت  لــو  منا  أحـــداً  إن 
النكشف منه ألف عيٍب وعيٍب؛ لذا ينبغي 
ـــه يــربــي بــشــراً  عــلــى الــمــربــي أن يــعــلــم أن
ال  فالمرء  والتقصير؛  الخطأ  عــادتــه  مــن 
ويكتسب  ويرتقي  يتطور  بل  كامالً  يولَد 
نرسم  حين  (إننا  فشيئاً،  شيئاً  الكماالت 
نحاسبهم  فــســوف  مثالية  صـــورة  للناس 
يَُعُدّ  عنها  النقص  أن  فنرى  ضوئها،  على 
فـــي تــربــيــتــهــم، فــتــأخــذ مساحة  قـــصـــوراً 
األخـــــطـــــاء أكـــثـــر مــــن مــــداهــــا الــطــبــيــعــي 
الواقعي. وقد أخبر النبي -صلى اهللا عليه 
وسلم- أصحابه أنهم لن يصلوا إلى منزلة 
ال يــواقــعــون فــيــهــا ذنـــبـــاً، فـــقـــال:«والـــذي 
ــبــوا لــذهــب اهللا  نــفــســي بـــيـــده! لـــو لـــم تــذن
فيستغفرون  يذنبون  بقوم  ولــجــاء  بكم، 
ـ  حفصة  أفشت  ولما   ، لهم»  فيغفر  اهللا 

ه النبي -صلى اهللا  رضي اهللا عنها ـ ما أسَرّ
عليه وسلم- لها أطلعه اهللا على ذلك فلم 
يُِفَض في المناقشة أو يستقصي، بل كان 
تعالى  ـ  قــال  كما  وسلم-  عليه  اهللا  -صلى 
َف بَــْعــَضــُه َوأَْعـــــَرَض َعــْن بَــْعــٍض»  ـ: «َعــــَرّ
«التحريم: ٣»، كل ذلك كرماً منه -صلى 
ورعاية،  إدارة  وحسن  وسلم-  عليه  اهللا 
قط»،  كريم  استقصى  «ما  الحسن:  قال 
وقال سفيان الثوري: «ما زال التغافل من 

شيم الكرام».
ليس الغبي بسيٍد في قومه.. لكَنّ سيد 

قومه المتغابي
وحين ندعو إلى نوع من اإلغضاء فلسنا 
نريد اإلهمال، وترك الحبل على الغارب، 
واالنــقــطــاع عــن الــمــتــابــعــة.. كــــال.. بــل إن 
«الشخص الذي ال يجد في نفسه الطاقة 
شخص  المستمر  والتوجيه  المتابعة  على 
جميٍل  كل  فيه  كان  ولو  للتربية  يصلح  ال 

من الخصال!...».

إطالق اإلبداع:
(دمـــــاغ اإلنـــســـان مــظــهــر مـــن مظاهر 
قدرة اهللا وإتقانه ومننه وعظيم إحسانه؛ 
إلى  يصل  ما  معالجة  على  قادر  فالدماغ 
نحو  وفيه  الثانية،  في  معلومة  بليون   ٣٠
ســتــة آالف مــيــل مــن األســـــالك، ويــحــوي 
 ٢٨ حوالي  عادة  لإلنسان  العصبي  الجهاز 
هذه  مــن  عصبون  وكــل  عصبون،  بليون 
ضئيل  آلي  حاسب  عن  عبارة  العصبونات 
الحجم له استقالله الذاتي، وهو قادر على 
نَا  معلومة..»،»َربَّ مليون  حوالي  معالجة 
َما َخلَْقَت َهَذا بَاِطالً ُسْبَحانََك َفِقنَا َعَذاَب 

اِر» «آل عمران:١٩١ . النَّ
مما  هائلة  قــدرات  فإن  هــذا؛  علمنا  إذا 
وهم  الناس  يقتلها  آدم  بني  بها  اهللا  د  زَوّ
ال يشعرون؛ من خالل ممارستهم السيئة 

تجاه اإلبداع والمبدعين.

الطفل  أن  الــدراســات  بعض  دلــت  لقد  ـ 
القدرة  من  عالية  درجــة  على  وهــو  يولد 
تكون  حــيــن  األطـــفـــال  ـــــداع، (إن  اإلب عــلــى 
أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات يكون 
٩٥٪ منهم إبداعيين وإمكاناتهم في ارتقاء 
تدريجياً  النسبة  تقل  حين  فــي  مستمر، 
كلما تقدم السن حتى ال يبقى سوى ٢٪) 
؛ فأي فرصة تضيع وأي إبداعات تهدر؟! 
إننا نخطئ كثيراً في التعرف على اإلبداع، 
والتفوق،  للذكاء  مــرادف  أنه  نحس  حين 
ــنــا بــهــذه  ولــيــس هـــذا بـــالـــضـــروري، بـــل إن
اإلبــداع  من  صــوراً  نفقد  القاصرة  النظرة 
ــــت الــدراســات  ال تــراهــا الــعــيــون.. فــقــد دلَّ
إبداعياً  جانباً  منا  واحــد  كل  لدى  أن  على 
فـــي شــخــصــيــتــه، وســيــظــهــر ذلــــك حين 
المجال  ونفتح  اإلبـــداع  اســتــخــراج  نحسن 
له، وقد قيل: (العقل كمظالت الطيارين 
ــفــتــح)، وهــكــذا اإلبـــــداع ال  ال تنفع حــتــى تُ
مع  نتعامل  ال  وحين  يُطلق.  حتى  يشرق 
اإلبــــــداع بــطــريــقــة صــحــيــحــة؛ فــإنــنــا لسنا 
نخسر إبداعه فقط، بل إن مجرد إغفال 
اإلبــداع سيسبب لألمة أزمــات ويخلق لها 
مشكالت هي عنها بغناء، (والغنم بال راٍع 
لــيــس لــه مــرعــى)؛ يــعــنــي: أنــهــا ستتجاوز 
مرعاها فتفسد زروع اآلخرين أو تقع في 
فم الذئب الضاري! يقول أحد المشتغلين 
بــقــضــايــا اإلبــــــــداع: إن عــقــل الــطــفــل ابــن 
له فوهتان: واحدة  الخامسة يشبه بركاناً 
بقدر  ونحن  مبدعة،  واألخـــرى  هــدامــة، 
نوقف  المبدعة؛  الــفــوهــة  مــدى  نــوّســع  مــا 

الفوهة الهادمة..
سلبية  آثــــار  وجــــود  عـــدم  فـــرض  وإذا 
ــــداع؛ فــإن اإلبــــداع قــد يتوجه  إلهــمــال اإلب
فنقع  فيه،  نفع  ال  مــا  إلــى  ـ  يوجه  لــم  إن  ـ 
في مشكلة (هدر الطاقات) دون أي عائد 
يذكر!! ُذِكَر أن رجالً جاء إلى أحد الخلفاء 

بأن  بارعة  لعبة  عليه  فعرض  العباسيين 
وهــو  يــرمــي  ثــم  األرض،  فــي  إبـــرة  يثبت 
ــهــا،  واقـــف إبـــرة أخـــرى فــتــدخــل فــي ُســِمّ
كل  المئة  إلى  والرابعة..  الثالثة  يرمي  ثم 
إبرة تدخل في ُسّم األُخــرى، فلما انتهى 
جلدة،  ومئة  دينار  بمئة  الخليفة  له  أََمــَر 
فعجب الرجل!! فقال الخليفة: مئة دينار 
لــبــراعــتــك، ومــئــة جــلــدة النــشــغــالــك فيما 
مسؤولية  علينا  إن  ورائــــه!  مــن  طــائــل  ال 
عــظــيــمــة فـــي تــوجــيــه اإلبــــــداع ورعــايــتــه، 
التي  الــمــواقــع  تهيئة  فــي  الــجــاد  والــســعــي 
وتحسن  تغّذيه  التي  والمحاضن  تنّميه، 

توجيهه، ومن ثم تنعم باالستفادة منه.
التنبه  اإلبــداع  رعاية  أجــل  من  وينبغي 

إلى ما يلي:
ويزهر  ينمو  أن  أجــل  مــن  اإلبــــداع  إن 
وخارجية  داخلية  آمنة  بيئة  إلــى  يحتاج 
وزيادة  اإلبــداع،  في  االستمرار  له  تضمن 
العطاء وروعة اإلنتاج؛ فحين يسمع االبن 
فـــي الــبــيــت عـــبـــارات االســـتـــهـــزاء وألــفــاظ 
أبويه  من  عليه  تنهال  والتنُقّص  االزدراء 
أحدهما أو كالهما، أو من إخوته وأقاربه 
وجـــيـــرانـــه، فــــإن ذلــــك ســيــقــيــد حــركــتــه 
قبل  بــأســداٍس  أخــمــاســاً  يــضــرب  ويجعله 
أن يقدم على فعل شيء ـ ماذا تفعل.. هذا 
جنون.. دعنا من عبثك.. ال تكلف نفسك 
عناًء ال طائل منه ـ وغيرها من الكلمات 
نفوسنا  فــي  ثــورة  بها  نطفئ  نقولها  التي 
سينمو  فــهــل  عــواقــبــهــا..  نــعــرف  أن  دون 

اإلبداع في مثل هذه األرضية؟!
ر والتنقيص  وحين يجد مثل هذا التنُدّ
ـــه إلـــيـــه من  فـــي مــحــيــط مــدرســتــه يـــوَجّ
معلميه أو من زمالئه؛ فإن ذلك سيؤدي 
عزيمته،  وفــتــور  اهتماماته،  ضمور  إلــى 
إبصار  عن  التفاته  ثم  ومن  ذهنه،  وخبّو 

كل نقطة تفّوق لديه.

مساجلة 
على تويتر

ــــُم ــــِه ــــيــــَن وَوْجـــــــــــــِدي حــــــاِضــــــٌر بِ ــــبِ يـــــا غــــاِئ
ــــــي الـــــــَغـــــــراِم ُهـــــُم ــــــي ِف ــــــبِ وعــــاتِــــبِــــيــــَن وَذن

َشــــــــُرَفــــــــْت ـــــــُكـــــــم  بِ داٌر  أُوِحـــــــــــَشـــــــــــْت  ال 
ـــُكـــْم ِخـــَيـــُم وال َخـــلَـــْت ِمـــــْن َمـــغـــانِـــي ُحـــْســـنِ

walzeer@ وليدبن عبداهللا الزير

ــــُكــــم وبِ َمـــــْهـــــَجـــــٌع  ـــــــِري  ـــــــَدْه لِ ــــــُكــــــوُن  يَ أَّن 
ـــــــــــاِم تَـــْخـــتَـــِصـــُم ــــــُمــــــُرّ عـــلـــى األَي ُروِحــــــــــي تَ

ـــــا ـــــن أَّرَق الـــــبُـــــْعـــــَد  إِّن  الـــــــَوْجـــــــِد  ســــــــــاِرَق  يـــــا 
هــــَذا نـِـــداِئــــي «وأَنـــــــَت الـــَخـــصـــُم والـــَحـــَكـــُم»

ahmadotibi@ أحمد العتيبي

ــَمــَعــْت ــِمــُض َجــْفــٌن إِْن َغــفــا اْجــتَ ــْغ وَكــيــَف ُي
ــــــْزَدِحــــــُم تَ ــــيــــِن  الــــبَ لـِـــــَيــــــوِم  الــــــــــــَوداِع  ُرؤى 

ــــٌؤ ــــُك ُمــــتَّ ـــــــَع  ْم ـــــــَدّ ال أَْجــــــــــرى  تَـــــبـــــاَعـــــَد  وإِْن 
ــــــْم وهـــــــَو يَـــْبـــتَـــِســـُم ــــــواُك ــــــراِق َح ــــــُف ــــــــوَم ال يَ

ـــــِه ـــــيـــــُن بِ ــــــٌب والـــــَحـــــنِ وَكــــــيــــــَف يَـــــــْهـــــــَدأُ َقــــــْل
ــــــاِر بِــــــــاألَْشــــــــواِق يَــــضــــَطــــِرُم َكـــــــَجـــــــْذَوِة الــــــنَّ

لـِــــبـُــــْعـــــِدُكـــــُم بـِــــــــأَْحـــــــــزاٍن  عــــــــاَش  َدَقّ  إِْن 
ــــــَدُم الــــــنَّ لـَـــــــُه  ــــــْجــــــِدي  ُي ال  ــــــــَف  تـَـــــــَوَقّ وإِْن 

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ــــــــْم.. ــــــــدُر.. تَ ــــــــبَ يـــــا َجــــــمــــــاالً غــــــــاَر ِمـــــنـــــُه ال
ــــْم.. ـــــدُر انــــَعــــتَ ـــــبَ ِحــــيــــَن أَبــــــــــَدْت َوجــــَهــــهــــا ال

alasmaiمحمد السادة @٥٥

من عيون الشعر العربي

ُعْنَواِن الِحَكِم

ِد ْبِن الُحَسْيِن البُستُِيّ أَبُو الَفْتِح َعلُِيّ ْبُن ُمَحَمّ
ــــــي ُدْنــــــــَيــــــــاُه نُــــْقــــَصــــاُن  ـــــــْرِء ِف ـــــــــــــــاَدُة الـــــــَم ِزيَ

ـــِر ُخــــْســــَراُن ـــْي ـــَخ ـــــُحـــــُه َغـــْيـــَر َمـــْحـــِض اْل  َوِرْب
ـــــــــاَت لَــــــُه  ـــــــــبَ َوُكـــــــــــــــُلّ ِوْجــــــــــــــــــَداِن َحـــــــــــٍظّ الَثَ

ـــــَداُن ـــــْق ـــْحـــِقـــيـــِق ِف ـــــي الـــتَّ ــــاُه ِف ــــنَ ــــْع  َفــــــــــإَِنّ َم
ــــِهــــداً  اِر ُمــــْجــــتَ ـــــــَراِب الـــــــــــــَدّ ـــــــَخ ــــــا َعـــــــاِمـــــــراً لِ يَ

ــــــَراُن ؟ ــــــْم ــــــَخــــــَراِب الــــُعــــْمــــِر ُع ـــــــاِهللا َهــــــْل لِ  بِ
ـــْجـــَمـــُعـــَهـــا  ـــــــا َحــــِريــــصــــاً َعــــلـَـــى األَْمـــــــــــــَواِل تَ َويَ

؟ أَْحــــــــــــَزاُن  ـــــاِل  ـــــَم ال ُســــــــــُروَر  أََنّ  أُْنــــِســــيــــَت   
ـــــَهـــــا  ـــــتِ َوِزيـــــنَ ْنــــــَيــــــا  الــــــُدّ َعــــــــِن  الــــــــُفــــــــَؤاَد  َزِع 

ــــــــَوْصــــــــُل ِهــــــْجــــــَراُن ـــــــــَدٌر َواْل ــــا َك ــــُوَه ــــَصــــْف  َف
ــــــلـُـــــَهــــــا  أَُفــــــِصّ أَْمــــــــــَثــــــــــاالً  ــــــَك  َســــــْمــــــَع َوأَْرِع 

ـــــــــْرَجـــــــــاُن ــــــــوٌت َوَم ــــــــاُق ــــــُل يَ ــــــَصّ ــــــَف  َكــــــَمــــــا ُي
ـــُهـــُم  ـــْد ُقـــلـُــوبَ ـــْعـــبِ ـــْســـتَ ـــــاِس تَ ــــــى الـــــنَّ أَْحـــــِســـــْن إِلَ

ـــــاُن ـــــَس ـــــــَســـــــاُن إِْح ــــَد اإلِْن ــــبَ ــــْع  َفــــَطــــالَــــَمــــا اْســــتَ
ـــِه  ـــِخـــْدَمـــتِ ــــا َخـــــــاِدَم الـــِجـــْســـِم َكـــــْم تَـــْشـــَقـــى بِ يَ

ْبـــــَح ِفـــيـــَمـــا ِفـــيـــِه ُخـــــْســـــَراُن ؟ ــــُب الـــــِرّ ــــْطــــلُ  أَتَ
ــلَــَهــا  ـــْكـــِمـــْل َفــَضــاِئ ـــْفـــِس َواْســـتَ أَْقــــبِــــْل َعـــلـَــى الـــنَّ

ـــــَســـــاُن إِْن ــــاْلــــِجــــْســــِم  بِ الَ  ــــْفــــِس  ــــالــــنَّ بِ َفـــــأَْنـــــَت   
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متابعات ثقافية

ختام أعمال برنامج الفن المدعوم من المجتمع

الثالثاء ٢٧ جمادى اآلخرة ١٤٣٤ هـ - ٧ مايو ٢٠١٣ م

كتب - مصطفى عبد المنعم:

المدعوم  الــفــن  بــرنــامــج  أعــمــال  أمــس  اختتمت 
بمشاركة  للفنون  كــتــارا  مــركــز  فــي  المجتمع  مــن 
القطريين  التشكيليين  الفنانين  مــن  كبير  عـــدد 

ضمن  أعمالهم  قدموا  الذين  بالدوحة  والمقيمين 
في  جديدة  مبادرة  عن  عبارة  هو  الذي  البرنامج، 

الدوحة واألولى من نوعها في المنطقة.
سعادتها  عن  الهاجري  العنود  الفنانة  وأعربت 
بالمشاركة في المعرض خاصة أنه المعرض األول 

يضم  مــعــرض  فــي  مشاركتها  أن  إلــى  ولفتت  لها 
لها  بالنسبة  يمثل  ومحترفين  كبار  فنانين  أسماء 
في  األمـــام  نحو  قــدًمــا  المضي  على  كــبــيــًرا  حــافــًزا 
جديًا  تفكر  أنها  وأكــدت  البصرية،  الفنون  مجال 
وحول  األول،  الشخصي  معرضها  إقامة  في  حالًيا 

قالت  المعرض  في  العنود  به  تشارك  الــذي  العمل 
ـــا أشـــــارك بــلــوحــة تــحــمــل عـــنـــوان «بــقــعــة ضـــوء»  أن
ويــــــدور مــوضــوعــهــا حــــول األفـــكـــار والــمــعــتــقــدات 
الــتــي كــانــت تــالزمــنــا ونــحــن صــغــار عــن الــكــائــنــات 
الفضائية، وحاولت في هذا العمل أن أقوم بدمج 

بعد  ولكن  البشرية  المخلوقات  عن  األفكار  لتلك 
تصويرها ومزجها بجانب بشري، وقالت إن العمل 
من  برنامج  أي  فيه  تستخدم  لم  به  تشارك  الــذي 
الفنانين  بعض  إليها  يلجأ  التي  المساعدة  البرامج 

مثل الجرافيكس وما شابه ذلك.

خالل حوار خاص مع البيرق .. علي ربشة:

ڈ مــــا هــــي أبـــــــرز الــمــشــاكــل 
طريق  تعترض  أنــهــا  تــرى  الــتــي 

الفنانين الشباب؟
- أهــــم الــمــشــاكــل مـــن وجــهــة 
نــــظــــري هــــي اقــــتــــصــــار الــمــشــهــد 
الـــمـــســـرحـــي عـــلـــى مـــهـــرجـــانـــيـــن 
ــــشــــبــــاب واآلخـــــــــر  أحـــــدهـــــمـــــا لــــل
للمحترفين، وبال شك فإن وجود 
مستمرة  وفــعــالــيــات  مــهــرجــانــات 
طــــــوال الــــعــــام يــســهــم فــــي إيـــجـــاد 
الشباب  من  للفنانين  عمل  فرص 
ويساعدهم على اكتساب الخبرات 
والــمــهــارات، وبــشــكــل عـــام فإنني 
أتــمــنــى تــوفــيــر الـــفـــرص الــكــافــيــة 
قطر  دولـــة  أن  خــاصــة  للفنانين 
والفنانين  الشابة  بالمواهب  غنية 
الــمــتــمــيــزيــن الـــذيـــن يــمــكــنــهــم أن 
لهم  أتيحت  ما  إذا  الكثير  يقدموا 

الفرصة.
ڈ من هو الفنان الذي تتمنى 
فيه  وتجد  دربــه  على  تسير  أن 

مثالً أعلى لك؟
- بــصــراحــة لــدي كــثــيــرون من 
وأقدرهم  أحبهم  الذين  الفنانين 

ولـــكـــن ثـــالثـــة فــنــانــيــن هـــم أكــثــر 
مــا أديــــن لــهــم بــالــفــضــل بــعــد اهللا 
ســـبـــحـــانـــه وتــــعــــالــــى فـــــي إتـــاحـــة 
الفنية،  أعمالي  لتتوالى  الفرصة 
األنصاري  جاسم  الفنانون:  وهــم 
ال  حيث  الكثير  منه  تعلمت  الــذي 
الفنانين  تلقين  فــي  جــهــداً  يدخر 
العديد  معه  المشاركين  الــشــبــاب 
تفيدهم  التي  التمثيل  دروس  من 
ــتــدريــبــات على  أثـــنـــاء ال مــســتــقــبــالً 
أعـــمـــالـــه، والـــفـــنـــان عــبــد الــعــزيــز 
جــاســم الـــذي يــحــرص دائــمــاً على 
ــلــشــبــاب  ل الــــفــــرصــــة  يـــعـــطـــي  أن 
ويـــخـــرجـــهـــم فــــي أفـــضـــل صــــورة 
يفوتني  وال  أعــمــالــه،  خـــالل  مــن 
ناصر عبد الرضا  الفنان  أذكر  أن 
اتجهت  عندما  فنياً  تبناني  الــذي 
إلى مسرح الكبار بعد فترة كبيرة 
عملت خاللها في مسرح األطفال 
حــيــث قــدمــنــي بــشــكــل جــيــد من 
هالبلد  في  مسرحيته «مــا  خــالل 

إال هالولد».
ڈ ما رأيك في المشهد الفني 

في قطر عموًما؟

- يــنــقــصــنــا اســـتـــقـــرار الــمــوســم 
ــــة تــقــديــم  ـــمـــســـرحـــي ومــــواصــــل ال
الــعــروض طـــوال الــعــام، فأكثر ما 
يــزعــجــنــي هـــو عـــدم حــصــد ثــمــرة 
ترضي  بطريقة  كفنانين  جهدنا 
طـــمـــوحـــنـــا، فــنــحــن نـــقـــوم بــعــمــل 
التدريبات لما يقرب من شهرين 
ثـــم نـــقـــوم بــلــيــلــة عــــرض واحـــــدة، 
وبــذلــك نــعــمــل وقــتــا كــثــيــرا طــوال 
سوى  بالجمهور  نلتقي  وال  الــعــام 
ما  ولعل  مــرات،  ثــالث  أو  مرتين 
مسرحي  موسم  توافر  إلــى  يــؤدي 
العرض  ليالي  مــن  بـــدوره  ويــزيــد 

دور  زيــــــــادة  ـــجـــمـــهـــور،  ال ــــقــــاء  ول
العرض وبناء مسارح أكثر ونتمنى 
تلقاها  الــتــي  الـــوعـــود  تــتــحــقــق  أن 
الــفــنــانــون بــهــذا الـــشـــأن، وأنــــا عن 
الحركة  بمستقبل  متفائل  نفسي 
الــحــراك  لحالة  نــظــًرا  المسرحية 
الفني والثقافي التي تعيشها البالد 
الطموح  الــشــبــاب  الفنانين  وجــيــل 

الـــــــذي ال يـــحـــد مــــن نـــشـــاطـــه أي 
مشكالت وال يحبطه أي عائق.

ڈ مـــا رأيـــــك فـــي مــهــرجــان 
نسخته  فـــي  الــمــحــلــي  الــمــســرح 

األخيرة؟
حيث  مــوفــقــة  دورة  كـــانـــت   -
ــــمــــهــــرجــــان فـــرصـــة  مـــنـــحـــنـــي ال

الـــمـــشـــاركـــة مــــع كـــبـــار الــفــنــانــيــن 
واالستفادة من خبراتهم وهو ما 
يسهم في صقل الموهبة، ويضيف 
إلى الرصيد الفني، وبال شك فإن 
نشاهد  أن  من  مكننا  المهرجان 
ـــتـــجـــارب الــجــيــدة  الـــعـــديـــد مــــن ال
من  للفنانين  الــفــرصــة  وأعــطــى 
عمالقة  بجانب  يقفوا  أن  الشباب 

الـــمـــســـرح كـــمـــا أعـــطـــى الــفــرصــة 
غابوا  الذين  الممثلين  من  للعديد 
كثيراً عن خشبة المسرح القطري 
يــعــودوا  أن  األعــمــال  لقلة  نتيجة 
فمهرجان  أخــرى،  مــرة  للخشبة 
بمثابة  أعــتــبــره  المحلي  الــمــســرح 
والمسرحيين  الممثلين  لكل  عيد 
فـــي قــطــر، وأتــمــنــى إقـــامـــة مثل 
هذه الفعاليات المحلية باستمرار 
وعــلــى مــــدار الـــعـــام، خــاصــة أنــهــا 
المسار  نحو  مهمة  خطوة  تشكل 
ــــعــــادة الـــمـــســـرح  الـــصـــحـــيـــح الســــت
فالمهرجان  ألمــجــاده،  الــقــطــري 
الشباب  مــواهــب  دعــم  فــي  يسهم 
وإثـــــراء الــحــركــة الــمــســرحــيــة في 

قطر عموماً.
أحــــــــالمــــــــك  هـــــــــــي  مـــــــــــا  ڈ 
وطـــمـــوحـــاتـــك عـــلـــى الــمــســتــوى 

الفني؟
وأعــشــقــه  التمثيل  أهــــوى  أنـــا   -
وأسعى لكسب مزيد من المهارات 
وأتمنى أن أحظى بحب الجمهور 
تُضاف  متميزة  أعماالً  أقدم  وأن 
إلى رصيدي الفني سواء كان على 

وأبــرز  التمثيل،  أو  الغناء  مستوى 
مــا أتــمــنــاه عــلــى مــســتــوى المجال 
بالمسرح  االهتمام  هو  المسرحي 
الــشــبــابــي وبـــنـــاء خــشــبــات مــســرح 
بحيث  والمراكز  باألندية  خاصة 
أن  شبابي  مركز  أو  نــاٍد  لكل  يتاح 
وحتى  الخشبة  هــذه  من  يستفيد 
عمل  مــن  األنــديــة  شــبــاب  يتمكن 
مسرحي  إنتاج  وتقديم  البروفات 
مــتــواصــل طــــوال الـــعـــام بــحــيــث ال 
موسم  على  الفني  اإلنتاج  يقتصر 
بعملين  مــحــدوًدا  يكون  أو  فقط 
أو ثالثة في العام بل نريد أعماالً 
بأن  وأحلم  العام،  طوال  متواصلة 
للفنون  عــال  معهد  هــنــاك  يــكــون 
خالله  مــن  يتم  حتى  المسرحية 
بـــنـــاء جــيــل مـــن الــفــنــانــيــن الــذيــن 
بالفن  ملمون  وهم  سيتخرجون 
كــعــلــم وبــشــكــل أكـــاديـــمـــي، وعــن 
أكون  أن  هي  الشخصية  أحالمي 
نـــجـــمـــا مـــشـــهـــورا ومـــحـــبـــوبـــا مــن 
العالمية،  إلى  أصل  وأن  الجمهور 
أساتذتي  ظــن  حسن  عند  وأكـــون 

الذين علموني.

المهرجان المحلي خطوة المهرجان المحلي خطوة 
مهمة على المسار الصحيحمهمة على المسار الصحيح

ــــام ــــع ـــــــعـــــــروض طـــــــــوال ال ــــم ال ــــدي ــــق ـــــة ت ـــــل ـــــواص ــــرحــــي وم ــــس ــــم ـــــرار الـــــمـــــوســـــم ال ـــــق ـــــت ـــا اس ـــصـــن ـــق ـــن ي

كتب – أشرف مصطفى

الفنان علي ربشة واحد من نجوم المسرح الشبابي، شارك في العديد من العروض المسرحية، 
الخاصة  األعــمــال  من  العديد  قــدم  ثم  المدرسي،  المسرح  خــالل  من   ١٩٩٤ عــام  منذ  المسرح  بــدأ 
يا  و»افــتــح  رينجر»  الــمــرح»، «بـــاور  تـــاء»، «تلفزيون  بــاء  مسرحيات «ألــف  ومنها  الطفل  بمسرح 
سمسم»، وغيرها ثم اتجه إلى مسرح الكبار وقدم مسرحية «ما في هالبلد إال هالولد» مع المخرج 
وأنه  الغناء  موهبة  أيضا  نفسه  في  اكتشف  ثم  الوقت،  ذلك  في  فنيا  تبناه  الــذي  الرضا  عبد  ناصر 
يمتلك خامة صوت جيدة فتوجه للغناء وقدم العديد من الحفالت والمناسبات نلتقي معه اليوم 
من خالل هذا الحوار الذي يكشف من خالله عن طموحاته الفنية. متحدثاً عن أبرز المشكالت التي 

تواجه الشباب في مسيرتهم الفنية.

متفائل بمستقبل 
الحركة المسرحية 
نظًرا لحالة الحراك 
الثقافي الحالية
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يرويها : عبداهللا أحمد
حكاية المسرح

obadbukamal@yahoo.comفي قطر

تــحــدثــت فــي الــحــلــقــة الــســابــقــة مــعــكــم حــول 
عروضنا  أول  الفــتــتــاح  النهائية  االســتــعــدادات 
في  رسمية  مسرحية  فرقة  ألول  المسرحية 
واليوم  القطري  المسرح  فرقة  هي  قطر  دولة 
كنا  حيث  المنتظر  الــيــوم   ،١٩٧٢  /  ٩  /  ١١ هــو 
وعلى مدى أكثر من شهرين نستعد لهذا اليوم، 
في  مصفوفة  الكراسي  الهدوء،  يغمره  المكان 
مغلقة  المسرح  وســتــارة  المعلمين  دار  ساحة 
من  تنبعث  وخليجية  قــطــريــة  أغـــان  وهــنــاك 
جميع  أن  تجد  تدخل  وعندما  الكواليس  خلف 
الممثلين في حالة استعداد وهاشم المخلالتي 
فــنــي الــمــكــيــاج يــضــع الــلــمــســات األخـــيـــرة وهــو 
يــقــول الــيــوم يــا زلــمــة أنـــا رحـــت مــزرعــة فــالن 
من  شعر  وجمعت  مقص  ومــعــاي  الــنــاس  مــن 
الــخــرفــان والــمــعــيــز وغــســلــت الــشــعــر وجــهــزت 
من  مكياج  أدوات  واشتريت  اللبان  من  الصمغ 
البيت الحديث.. وفي زاوية من المكان يجلس 
الفنان حسن إبراهيم الذي سيقوم بدور الفتاة 
صفية في مسرحية (عانس) مع كامل مكياجه 
النسائي والباروكة على رأسه ويجلس مع غانم 
علي الذي سيقوم بدور زوجة السبع، الصراحة 
كــأنــهــم نـــســـوان ويــنــضــم إلــيــهــم الــفــنــان يــوســف 
سلطان الذي سيقوم بدور نسائي في مسرحية 
(عانس) وهو بكامل زينته ومكياجه وكأنه بنت 
حقيقية ولم ينس أن يحضر معه ذهبا حقيقيا 
محمد  يجلس  أخــرى  غرفه  وفــي  بيتهم،  من 
الكواري  سلطان  ومحمد  الــكــواري  وسيار  نــوح 
وعــلــي حــســن ومــحــمــد الــمــســلــمــانــي يــراجــعــون 

حول  البعض  بعضهم  مــع  ويتفقون  أدوارهــــم 
ـــادة بعض الـــحـــوارات هنا وهــنــاك واألســتــاذ  زي
محمد عبداهللا األنصاري يحذرهم من الخروج 
على النص بشيء خارج عن الموضوع المسرحي 
كبيرة  شــوارب  وضعت  وقد  بينهم  جالس  وأنــا 
عــلــى وجــهــي بــحــيــث أبــــدو رجـــال كــالــســبــع وقــد 
أيــدت كــالم األســتــاذ األنــصــاري وقــلــت: الممثل 
على الخشبة يحلو له أن يبتكر من عنده بعض 
باالتفاق  ذلك  ليتم  ولكن  والحركات  الكلمات 
مع بقية الممثلين.. وجاءنا من يقول يا جماعة 
ذلك؟  كيف  للمشاهدين..  كراسي  نحتاج  نحن 
ونحتاج  كرسّيا   (١٥٠) مــن  أكثر  وضعنا  نحن 
شيء  وهــذا  إلينا  يتوافد  الجمهور  إًذا  الــمــزيــد. 
يسعدنا وبدأنا بتجميع كراسي من هنا وهناك 
ودخلنا صفوف التالميذ وأخذنا بعض الكراسي 
له.  نستعد  كنا  الــذي  العدد  من  أكثر  هناك  إذا 
الستارة  وفتحت  مساء  الثامنة  الساعة  ودقــت 
المكان  يعم  والــهــدوء  (عــانــس)  مسرحية  عــن 
الكواليس  خلف  من  ونحن  قلوبنا  على  وأيدينا 
بيده  يمسك  الصايغ)  (ومــاجــد  يجري  ما  نتابع 
تذكير..  إلــى  يحتاج  من  يلقن  المسرحية  نص 
وبما أن موضوع مسرحية (عانس) ميلودرامي 
مـــأســـاوي حــزيــن فــقــد ســيــطــرت هـــذه القصة 
تجدهم  إليهم  تنظر  وعندما  المشاهدين  على 
ومندمجين  المسرحية  موضوع  مع  متفاعلين 

يتابعون ما يجري أمامهم.
المسرحية  مع  نتواصل  القادمة  الحلقة  في 

الثانية.

الثالثاء ٢٧ جمادى اآلخرة ١٤٣٤ هـ - ٧ مايو ٢٠١٣ م

عالم اآلثار البوسني عثمانوفيتش لـ»البيرق»:عالم اآلثار البوسني عثمانوفيتش لـ»البيرق»:

خالل السنوات الثماني الماضي أدير أكثر 
موضحا  العالم،  في  نشاطا  األثرية  المواقع 
 ٤٠٠ بين  ما  البوسنة  إلى  يأتي  عام  كل  أنه 
أســـرار  واكــتــشــاف  للتنقيب  أثــــري   ٥٠٠ و 
أنفاق  على  تحتوي  الــتــي  األهـــرامـــات  هــذه 
ودهاليز، ستغير التاريخ القديم في العالم، 
حــيــث إنــهــا أول اإلهــــرامــــات فـــي أوروبـــــا، 
أننا  كما  نعرفه،  الذي  التاريخ  ستغير  وأنها 
تحتية  بنية  اإلهرامات  هذه  تحت  اكتشفنا 
ال يمكن صنع مثيال لها في الوقت الحالي. 
في  تخصصه  مــن  عــقــود  بعد  إنــه  وأضـــاف 
تامة  قناعة  إلــى  توصل  اإلهــرامــات  دراســة 
الموجودة  اإلهرامات  كل  تشييد  عملية  أن 
فــي الــعــالــم كــانــت فــي االتـــجـــاه نــفــســه وهــو 
الشمسي.  بالنظام  مرتبطة  وهــي  الشمال 
كــمــا أن الــتــواصــل بــيــن الـــقـــارات لــم يحدث 
قبل  حــدث  وإنــمــا  األوروبــيــيــن  تنقل  بفضل 
األزمــنــة  منذ  السنين  مــن  اآلالف  عــشــرات 
الغابرة فعالم الماضي هو عالم اإلهرامات. 
ووصف إهرامات البوسنة بأنها األكبر على 
مختلف  فــي  بنظيراتها  مــقــارنــة  اإلطــــالق 
الشمس  هــرم  أن  مــؤكــدا  المعمورة.  أرجـــاء 
في البوسنة هو األكبر إذ يبلغ ارتفاعه ٢٢٠ 
مــتــًرا وهــو بــذلــك يــفــوق ارتــفــاع أكــبــر هرم 
فــي الــجــيــزة فــي مصر والــبــالــغ ١٤٧ مــتــًرا. 
وأكد الخبير العالمي على عالقة هذا الهرم 
بالطاقة الشمسية وشرح كيف تظهر الطاقة 
من خالل الممرات داخل الهرم ومن بين 
البوسنية،  اإلهــرامــات  في  الطبيعية  التالل 
وفّسر اإلشعاع الكهرومغناطيسي ومسارات 
الطاقة التي تظهر من قمة الهيكل الهرمي، 

الكربونية  العينات  فحص  بعد  أنه  وأوضــح 
هو  اإلهـــرامـــات  هـــذه  عــمــر  أن  لــديــه  تبين 
هرم  مركز  أن  على  مشددا  عــام،   ٢٥,٠٠٠
بـ  كهرومغناطيسية  «إشــارة  يبعث  الشمس 
٢٨ كيلو هرتز» مع دائرة قطرها ٢٦ قدما.
عثمانوفيتش  سمير  ســام  الدكتور  وقــال 
مسميات  خمسة  البوسنية  لإلهرامات  إّن 
هــي إهـــرامـــات الــشــمــس وإهـــرامـــات القمر 
وإهــــــرامــــــات الـــتـــنـــيـــن وإهــــــرامــــــات الــحــب 
الــبــحــث  أّن  مـــؤكـــدا  األرض،  وإهـــــرامـــــات 
والدراسة المتواصلين سيؤديان إلى المزيد 
تاريخا  ستكتب  التي  العلمية  الحقائق  من 
جـــديـــدا لــلــعــالــم. ولــلــعــلــم فـــإنـــه عــــرف عن 
ثالثة  بــوجــود  الــتــام  اقــتــنــاعــه  عثمانوفيتش 
إهرامات داخل جبل في مسقط رأسه في 
بلدة فيسوكو (الواقعة على بعد ٣٠ كيلومترا 
غطاها  سراييفو)  البوسنية  العاصمة  شمال 
وأنه  المناخ  بفعل  النباتات  وكستها  الركام 
من المستحيل أن تكون من صنع الطبيعة. 
بنيت  اإلهــرامــات  هــذه  أّن  الخبير  ويعتقد 
قبل ١٢ ألف عام من قبل حضارة غامضة 

االليريين  حــضــارة  تكون  أن  المرجح  مــن 
األصليين.  المنطقة  سكان  وهــم  القدامى 
وحسب علماء آثار، كان االليريون القدامى 
الجميلة  األمــاكــن  فــي  إهراماتهم  يقيمون 

وعلى ضفاف األنهار.
وبــذلــك تــكــون هـــذه اإلهـــرامـــات األولـــى 

اكتشاف  أّن  ويذكر  أوروبـــا.  في  نوعها  من 
إهرامات البوسنة التي أعلن عنها سنة ٢٠٠٥ 
قد أثار دهشة كبيرة بين علماء اآلثار الذين 
تعاملوا مع األمر بشيء من الحذر والتحفظ 
في ذلك الوقت. إذ ذهب العديد من الخبراء 
بنائية  وليست  مشكلة  إهــرامــات  أّنــهــا  إلــى 

وتشبه إلى حّد بعيد أبو الهول الذي كان في 
تشكيله  وتم  صخري  تل  عن  عبارة  األصــل 
والــكــروات  الــصــرب  بعض  وكــان  وتعديله. 
في البوسنة قد طالبوا بوقف أعمال الحفر، 
وعمد بعضهم إلى جمع توقيعات من الناس 
لهذا الغرض. وعلق عثمانوفيتش على هذه 

المطالب قائال: هم ليسوا متخصصين في 
الميداني،  العمل  يــبــاشــروا  ولــم  اآلثـــار  علم 
وهم ممن ال يريد خيرا للبوسنة. وأضاف: 
لــيــســت لــــدي أي مــصــالــح شــخــصــيــة، أريـــد 
خدمة بالدي والتاريخ والعلم الذي أحببته 

وسأفني عمري فيه.

الفــراعنة ليسـوا بنـاة الفــراعنة ليسـوا بنـاة 
أهــرامات البـوســنةأهــرامات البـوســنة

الحلقة  (46)

ــــم ــــال ــــع ــــا فـــــــي ال ــــه ــــرات ــــظــــي ــــن أهـــــــــرامـــــــــات الـــــبـــــوســـــنـــــة األكـــــــبـــــــر عـــــلـــــى اإلطـــــــــــــالق مـــــقـــــارنـــــة ب

حوار - كريم إمام

أكد األثري األمريكي البوسني األصل 
الفراعنة  أّن  عثمانوفيتش  سمير  ســام 
البوسنة  إهــرامــات  بنوا  مــن  هــم  ليسوا 
إذ أن األنفاق التي اكتشفت تحتها تشير 
الفراعنة  وجـــود  قبل  وجـــدت  أنــهــا  إلــى 

أنــفــســهــم. وقــــال خــبــيــر اآلثـــــار الــعــالــمــي 
وهـــو أســـتـــاذ فـــي الــجــامــعــة األمــريــكــيــة 
الروسية  األكــاديــمــيــة  وعــضــو  بالبوسنة 
باإلسكندرية  اآلثــــار  ومــؤســســة  للعلوم 
اكتشف  أّنــه  مع «البيرق»  حــواره  خالل 
أول هــرم على تـــراب أوروبــــا فــي قلب 

البوسنة،

أريد خدمة بالدي 
والتاريخ والعلم الذي 
أحببته وسأفني عمري فيه



حرب:

بين  تتناول  مهدمة،  مبان  خلفها  الشاطئ،  نحو  (تنظر 

هو  يظهر  األمــــواج،  نحو  وتــقــذفــه  حــجــراً  واألخــــرى  الفينة 

قادماً نحوها، يمسك بيديها ويتأملها).

هو: اشتقت لك كثيراً.

كنت  األيام  تلك  كل  انتظارك،  في  وأنا  زمن  مضى  هي: 

أرجو عودتك.

العدل  رجـــوِت  ليتك  الــنــاس،  خــالص  رجـــوِت  ليتِك  هــو: 

يظهر من بين األمواج ويعم المدينة.

هي: ما دمت معي لن أرجو شيئاً آخر.

هو: وما فائدتي؟ (يصمت).

هي: (تمسك بوجهه بكفيها) أنت متعب بال شك. (تجلس 

معه على صخرة قريبة). ستهدأ األمور قريباً.

هو: قتلوا اليوم خمسين من أخوتنا.

هي: نسأل اهللا الرحمة لألحياء ولألموات.

هو: لن أهدأ حتى ننتقم.

بعضكم  تقتلون  أنــتــم  الــبــحــر.)  نحو  (ينظر  مــمــن؟  هــي: 

وهل  والمثل؟  بالمبادئ  تتشدقون  كيف  أخوة،  وأنتم  بعضاً 

القتل هو الحل؟

لكي  الحرية،  أجــل  من  نحارب  نحن  أعــداؤنــا،  هم  هــو: 

يسود السالم، ال بد من الدماء.

هي: من أجل السالم ال بد من الحب.

هو: أنِت أنانية.

هي: وأنَت ال تفهم.

(إظالم.)

حلم:

خطوات تفصل العاشق والزمن المقلوب.

غربته تمتد آلالف الخطوات.

حتى الحب، يخفي بداخله اآلهات.

وكذٌب تخفيه الضحكات،

وفي حديقة أفكاره، ينمو الشوك.

وتتبدى الساعات المشطورة،

والورود تتلوى، ذابلة مقهورة.

وفراشة ثكلى تبحث عن نور،

تبحث عن برعم مزهر،

تتمنى العودة لألسطورة،

مع المصابيح السحرية،

واألشباح التي تكشف زيف الواقع.

هناك يبدو الشر بال مساحيق، والخير جلّي واضح.

األشياء في األسطورة ليست مقلوبة.

خطوط:

همومنا خطوط،

أثقالنا خطوط.

تتربص بنا وتضعفنا، لكن تجعلنا أحياناً أكثر قّوة.

خطوط تتوازى، خطوط تتلوى، تتوارى،

خطوط تحمل صفة الحرباء.

تستبيحنا الخطوط،

خطوط صّماء، خطوط عمياء.

أعيتنا الخطوط، بقسوة الحدود،

وسطوة من يسود،

فيصنع ألواناً أخرى من الخطوط،

نتذوق معها ألوان العناء.

ونموت في صمت،

في ظلمة المساء.

انعكاس:

الدنيا مرآة،

المرآة خداع،

الصورة فيها مقلوبة.

كل ما في المرآة يباع،

حتى الكلمة.

حين تقول: نعم.

تقلبها المرآة إلى «ال».

حين تضحك، أو تتبسم،

تحولها المرآة بكاء.

والمرايا أحوال،

بين التحديب والتقعير،

بين التوقير والتحقير.

تنهيدة:

طعنة جديدة،

تداهم العاشق الجريح،

يستخدم دمه حبراً،

ويصّدر آالمه للورق،

تنتحب األوراق لوداعه.

وتتحول آالمه أغنية للمساء،

تنقلها النوارس للبحار البعيدة،

حول بقايا الوطن المفقود.

الدوحة - [: يقيم المركز الثقافي 
صحفًيا  مؤتمًرا  الخميس  غد  بعد  للطفولة 
لإلعالن عن تفاصيل حملة «أنا أقرأ» التي 
األطــفــال،  عند  الــقــراءة  تعزيز  إلــى  تــهــدف 
المركز  مبنى  فــي  الــمــؤتــمــر  يــقــام  وســـوف 
«كتارا»،  الثقافي  بالحي  للطفولة  الثقافي 
في  الحملة  هــذه  وتــأتــي   ،(١٥) رقــم  مبنى 
وترسيخ  تشجيع  إلـــى  الــمــركــز  ســعــي  إطـــار 
يُذكر  األطفال.  لدى  المبكر  التعليم  مبادئ 
ــثــقــافــي لــلــطــفــولــة مــؤســســة  أن الـــمـــركـــز ال
اجــتــمــاعــيــة خــدمــيــة خــاصــة ذات نــفــع عــام 
مــتــخــصــصــة فــــي مـــجـــال الـــطـــفـــولـــة تــقــدم 

مجموعة من البرامج والفعاليات واألنشطة 
وأُنشئ  الطفل  بثقافة  الصلة  ذات  وغيرها 
التعليم  دعـــم  فــي  الــمــســاهــمــة  عــلــى  للعمل 
الــمــبــكــر وتــنــمــيــة ثــقــافــة الــطــفــل ومــواهــبــه 
ُهويته.  على  والحفاظ  مبكرة  مراحل  في 
ويــســتــهــدف الــمــركــز األطــفــال فــي مختلف 
مراحلهم العمرية بدًءا من مرحلة الطفولة 
المبكرة وحتى سن ١٨ سنة، كما يستهدف 
بشؤون  والمعنيين  والمختّصين  األهــالــي 
مسحية  ودراســـات  بحوثًا  ويجري  الطفل، 
وإحــصــائــيــات تــتــعــلــق بــالــطــفــولــة فـــي دولـــة 

قطر.

ثقافي الطفولة يطلق حملة « أنا أقرأ»

الثالثاء ٢٧ جمادى اآلخرة ١٤٣٤ هـ - ٧ 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

الدول المجاورة تطورت في إنتاج الـ « انميشن » والبعض 

لدينا يتسأل عن الفرق بينه وبين الرسوم المتحركة !!!
لدينا يتسأل عن الفرق بينه وبين الرسوم المتحركة !!!

إنت ففي إنتت ففي ت

قصيدة

محمد السادة

لـــــــوِمـــــــِه.. َعــــــــن  وال  ال  يــــغــــُفــــو  الــــــَجــــــفــــــُن  ال 

ــــاً والــــــــّدمــــــــُع َخـــــــــْر.. ــــب كـــــــــَفّ الـــــــــَعـــــــــُذوُل مــــعــــاتِ

ـــــُب األَســـــــــى.. ـــــُح كــــيــــَف الـــــُهـــــُجـــــوُع وَحـــــــولـَــــــُه ُس

ـــــهـــــا أثـَــــــــــــــْر.. ـــــــــــآِم ل بـــــــُعـــــــيـــــــوِن أطـــــــــفـــــــــاِل الـــــــــــِشّ

ــــــوى.. ــــــد ثَ كـــيـــَف الــــُهــــجــــوُع عـــلـــى الــــــِفــــــراِش وَق

ــــْر.. ــــَش ــــب وســــــــَط الـــــِخـــــيـــــاِم عـــلـــى الــــَجــــالمــــيــــِد ال

دى.. ـــــــــــَرّ ـــــُهـــــم بـــــــاَت ال كــــيــــَف الـــــُهـــــُجـــــوُع وَحـــــولَ

ــــــَظــــــْر.. ــــــٌر ُمــــــنــــــتَ ــــــِصــــــي ــــــٍة َم ــــــي ــــــانِ فـــــــي ُكـــــــــــــِلّ ث

ــــجــــوُع وزاُدهــــــــــــْم ُغـــــَصـــــُص الـــــَعـــــرا.. ــــُه كــــيــــَف ال

ــــــد انـــــَكـــــَســـــْر.. ــــــســــــروُر َق ـــهـــا ال ـــي ونُــــُفــــوُســــهــــم ِف

والــــــــُكــــــــُلّ مـــــن حـــــــول الــــمــــصــــيــــبَــــِة ضــــــاِحــــــٌك..

ــــتــــحــــْر.. وكــــــــــــأَّن ِحــــــــــَسّ الـــــــَعـــــــوِن فـــــيـــــِه َقـــــــد ان

ـــــُرُه .. ـــــضـــــي ـــــــُه ِفـــــــي الــــــمــــــاِء لــــيــــَس ُي َمـــــــن َكـــــــُفّ

ـــــْر.. ـــــــي الِهـــــــــــِب الــــــنــــــاِر اســـــتـــــَع ـــــــُه ِف ـــــــُفّ ـــــــن َك َم

ــــم.. ــــِه ــــمــــصــــابِ ب ــــــم  ــــــُه لَ َعـــــــونـــــــاً  ُكــــــــن  رِبّ  يــــــا 

ــــْر.. ـــــَن الـــمـــصـــاِئـــِب َمــــن َصــــبَ ـــــْن يـــِجـــيـــُر ِم يـــا َم

هــــــــــم.. َعــــــــــُدَوّ ـــــبـــــوِر  بـــــالـــــُث وادَحـــــــــــــــْر  َرِبّ  يــــــا 

ـــــا َمـــــــن َقـــــــــــَدْر.. ـــــٍة ي ـــــَم ـــــزي واهــــــــِزمــــــــُه َشــــــــــَرّ َه

أطفال الشآم

انطالق دورة 
إعداد الممثل.. 

اليوم
 :  ]  - الــــــــــدوحــــــــــة 
تـــــتـــــواصـــــل الــــــيــــــوم بـــمـــركـــز 
الــفــنــون الــمــســرحــيــة الــــدورة 
للربع  الــجــديــدة  الــمــســرحــيــة 
الـــثـــانـــي مـــن هــــذا الـــعـــام من 
المركز  يقيمها  التي  الــدورات 
«دورة  عــــنــــوان  وســـتـــحـــمـــل 
وستحاضر  الــمــمــثــل»  إعــــداد 
وأوضح  «يلدا».  الفنانة  فيها 
ســتــتــنــاول  ــــــدورة  ال أن  الــبــلــم 
كــــل عـــنـــاصـــر الــتــمــثــيــل حــتــى 
ـــومـــايـــم» حــيــث  ـــت ـــان ـــب فــــن «ال
الشامل  اإلعـــداد  على  ستعمل 
في  الــمــركــز  إلـــى  للمنتسبين 
مـــجـــال الــتــمــثــيــل. كــمــا أشـــار 
على  ستستمر  الــدورة  أن  إلى 
مــدى شهر كــامــل. وفــي هذا 
أهمية  على  البلم  أكد  السياق 
الــــدور الـــذي يــقــوم بــه مركز 
إثــراء  فــي  المسرحية  الفنون 
والمسرحية  الفنية  الــحــركــة 
الــدورة  أهمية  مــؤكــًدا  بقطر 
خــــصــــوًصــــا أنــــهــــا ســتــحــاضــر 
متخصصة  أكــاديــمــيــة  فــيــهــا 
وهــــي الــفــنــانــة يــلــدا خــريــجــة 
ممثلة  وهي  الكويتي  المسرح 
لها  بالدوحة،  مقيمة  إيرانية 
تــجــربــة ســابــقــة مـــع الــمــســرح 
الشبابي كممثلة في مسرحية 
المخرج  مــع  بــحــث»  «رحــلــة 
المحركة  وهــي  الــبــاكــر،  فهد 
للدورة كمحاضرة ومخرجة 
التي  التطبيقية  للمسرحية 

ستقام نهاية الدورة.

«واقف للفنون» 
تحتضن معرًضا 
للتراث الشعبي

الفلهارمونية  أوركسترا  تقدم   :]  - الدوحة 
ــــجــــاري إحــــــدى حــفــالتــهــا  يـــــوم الـــســـبـــت ١١ مـــايـــو ال
حيث  بـ «كتارا»،  األوبــرا  دار  مسرح  على  الموسيقية 
وسيقود  لدفورجاك.  السابعة  السيمفونية  ستعرض 
مقطوعة  تتضمن  التي  البرامج  أحد  ويزر  أندرياس 
أنــدريــاس  وسيقود  سميتنا..  لبدرجيخ  «الــمــولــداو» 
ويزر أحد البرامج التي تتضمن مقطوعة «المولداو» 
لبدرجيخ سميتنا. يذكر أن «دفورجاك» هو المؤلف 
أسلوبه  في  جمع  الذي  العظيم،  التشيكي  الموسيقي 
بــيــن الــمــالمــح الــقــومــيــة لـــبـــالده تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا، 
استوعبها  التي  الحضارية  العلمية  اإلمكانيات  وبين 
األلــمــانــي الكبير بــرامــز فــي فــكــره ووجـــدانـــه، وهو 
مؤلف سيمفونية العالم الجديد، الشهيرة التي كتبها 
ألمريكا والرقصات السالفية، وأوبرا روزالكا العذبة. 
جدير بالذكر أنه ومن المقرر أن تحّل السيدة هان- 
أوركسترا  قائد  إيكونومو  للمايسترو  خلفاً  شانج  نا 
قطر الفلهارمونية في سبتمبر المقبل، وهي ستقود 
 ١ في  الموسم  هــذا  خــالل  الفلهارمونية  األوركسترا 
للمؤتمرات  الوطني  قطر  مركز  مسرح  على  يونيو 

خالل حفلة خاصة.

سيمفونية «دفورجاك» السابعة بقطر الفلهارمونية

يــنــظــم  الدوحة-[: 
للفنون  واقــــف  ســـوق  مــركــز 
مـــســـاء الــــيــــوم مـــعـــرضـــا فــنــيــا 
علي  محمد  القطري  للفنان 
يــضــم إبــداعــاتــه حـــول الــتــراث 
ويضم  واقف.  وسوق  الشعبي 
حتى  يستمر  الـــذي  المعرض 
لوحة   ٤٠ حــوالــي  مــايــو  نهاية 
فيها  يـــتـــنـــاول  لــلــفــنــان  فــنــيــة 
الـــفـــنـــان بـــرؤيـــتـــه اإلبـــداعـــيـــة 
وتطور  وتاريخه  الــســوق  هــذا 
العمارة في هذا المكان الذي 
من  األول  النصف  إلــى  يــعــود 
توضح  حيث  الماضي  الــقــرن 
المكان  هــذا  األثرية  اللوحات 
باإلضافة  التاريخي،  وعبقه 
إلـــــى لــــوحــــات تـــتـــنـــاول شــكــل 

العمارة القديمة في قطر.
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