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الفنان علي حسن الجابر أوضح أن وزارة 
بجذب  المعنّية  األولـــى  الجهة  هــي  الثقافة 
الــمــجــتــمــع إلــــى الـــفـــنـــون وتـــكـــريـــم الــفــنــانــيــن 
وأشـــار  الــطــريــق،  مــواصــلــة  عــلــى  وتشجيعهم 
إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يكون داعًما 
وراء  مــن  يأتي  عــائــًدا  وجــد  إذا  للفن  حقيقًيا 
ذلك أو أن يكون الفنان بالفعل يملك قدرات 
ويكونون  بها  يعجبون  المستثمرين  تجعل 
في  لــه  الــعــون  يــد  وتقديم  لدعمه  مستعدين 
مشواره الفني، قائالً: ذلك بالفعل ما نجد أنه 
الثقافية  الساحة  في  كبيرة  بدرجة  متحقق 
في قطر، فالقطاع الخاص يعتبر داعًما للفن 
يملك  فنان  دعم  سبيل  في  جهًدا  يدّخر  وال 
الموهبة، لكن السؤال يكمن في كيفية العمل 
الفني الذي يستحّق الدعم والمساندة وكذلك 
مدى استفادة القطاع الخاص من هذا الفنان 
األندية  برعاة  مثالً  الجابر  وضــرب  ذاك،  أو 
فـــي كــــرة الـــقـــدم مـــؤكـــًدا أن هـــــؤالء الـــرعـــاة 
يكونون واثقين بنتيجة رعايتهم لنوادي كرة 
مؤثر  إعــالن  خاللها  من  يتحقق  التي  القدم 
ويحرص  اللعبة  تلك  يعشق  الذي  الشارع  في 
الكثير  هناك  أن  كما  مبارياتها،  متابعة  على 
من رجال األعمال الذين يعشقون تلك اللعبة 
وهــؤالء  الــنــوادي  تلك  لمساندة  ومستعدين 
الالعبين، وأضاف: نجد أن األمر مختلف مع 
تّمت  إذا  النتيجة  ذات  يلقى  ال  قد  الذي  الفن 
وشركات  األعــمــال  رجــال  خــالل  مــن  رعايته 

الــقــطــاع الـــخـــاص، وهــنــا يــأتــي 
ال  الـــتـــي  ــثــقــافــة  ال وزارة  دور 
تــــهــــدف إلــــــى الــــربــــح ولــكــنــهــا 
المجتمع  تــثــقــيــف  إلـــى  تــهــدف 
وتـــجـــمـــيـــعـــهـــم حــــــــول الــــفــــن، 
وتــرقــيــة الـــذوق الــعــام إذا كان 
األعــمــال  استيعاب  يستطيع  ال 
عليها  يكون  وبالتوازي  الفنية، 
والحرص  الفنان  رعاية  أيًضا 
عـــلـــى رفـــــع روحــــــه الــمــعــنــويــة 
يحدث  ما  لألسف  لكن  دائــًمــا، 
ــعــديــد  عـــكـــس ذلـــــك فـــهـــنـــاك ال
ال  الــذيــن  األكــفــاء  الفنانين  مــن 
يجدون أي نوع من الدعم من 
جانب الجهات الرسمية. وأشار 
ـــأُل جــهــًدا  إلـــى أن الــدولــة لــم ت
الثقافية  للصروح  إقامتها  في 
الكبيرة، وبالفعل قامت بإنشاء 
لكن  المتمّيزة  العرض  قاعات 

يستطيعون  ال  المؤسسات  تلك  على  القائمين 
تــقــديــر الــفــنــان عــلــى الــشــكــل األمــثــل، فكثيًرا 
يقّدم  أن  الفنان  على  يعرضون  تجدهم  مــا 
القاعات  تلك  في  معارض  خالل  من  أعماله 
من  عائًدا  يحتاج  الفنان  أن  يدركوا  أن  دون 
فنان  يستفيده  الــذي  ما  ويضيف:  فنه،  وراء 
مــــن خـــــالل عـــــرض لـــوحـــاتـــه وأعـــمـــالـــه فــي 
معرض يتبع لجهات رسمية ال تهتّم بتسويق 
هو  األول  هــدفــهــا  إن  حــيــث  الــمــعــرض،  هـــذا 
الفن  بتطوير  تهتّم  فــال  اإلعــالمــي،  الــظــهــور 
بقدر اهتمامها بتنظيم الفعاليات التي تعكس 
أن  المسؤولون  هــؤالء  ويدعي  هم،  نشاطهم 
الميزانية ال تسمح بتقديم مكافأة لهذا الفنان 
واحــدة  لوحة  منها  يباع  لن  التي  أعماله  عن 
عليه  يعرضوا  أن  دون  و  المعرض  هــذا  فــي 
المعرض،  نهاية  فــي  اللوحات  إحــدى  اقتناء 
الفنان  يستطيع  لــن  األعــمــال  تلك  بــأن  علًما 
تــقــديــمــهــا فــي أي مــعــرض آخـــر بــقــطــر بعد 
أن  المؤسسات  تلك  مثل  تتناسى  وهنا  ذلك، 
عرض  وراء  من  شيء  أي  يستفيد  لن  الفنان 
ماديًا  تفيده  أن  على  هي  تقدم  وال  أعماله، 
تلك  تصرف  بينما  إبداعاته،  استغالل  نظير 
تأتي  فنية  ألعمال  خيالية  أرقاًما  المؤسسات 
من الخارج، وهو أمر محمود بال شك إلثراء 
أين  لكن  العالمية،  بالفنون  الثقافية  الساحة 
دعـــم الــفــن الــمــحــلــي ومــســانــدتــه إلـــى جــانــب 
ذلك، وهنا ال يتبقى للفنان صاحب الموهبة 
الحقيقية إال التعامل مع الجاليريات الخاصة 
المقياس  تُعّد  والتي  الجّيدة  السمعة  صاحبة 
القاعات  تلك  تسعى  فبينما  للفنان،  الحقيقي 
ويستفيد  الفنان  يستفيد  معروضاتها  لتسويق 

ساحة  وتستفيد  بل  معه  المتعاقد  الجاليري 
الفن التشكيلي بشكل أكبر عن تلك الفعاليات 
اهتمامها  بــقــدر  الــفــن  بتطوير  تهتّم  ال  الــتــي 
ودون  الرسمية،  الجهات  تلك  نشاط  بإبراز 
الــنــظــر إلـــى حــجــم الــفــائــدة الــتــي ســتــعــود من 
أو  الثقافية  الــســاحــة  عــلــى  فعالياتهم  خـــالل 
على الفنان ذاته. وأشار الجابر إلى أن بعض 
مــن بــيــدهــم زمـــام أمـــور الــثــقــافــة يتعّمدون 
إيهام الرأي العام باتخاذهم للتدابير الالزمة 
أن  على  يحرصون  حيث  الفنانين  لمساندة 
يــعــقــدوا اجــتــمــاعــات فــي بــدايــة اســتــالم مهام 
عــمــلــهــم لـــســـمـــاع مــطــالــبــهــم 
ويـــكـــتـــفـــوا بـــنـــشـــر صـــــور تــلــك 
ـــمـــاعـــات فــــي الــصــحــف  االجـــت
ساكن،  يــتــحــّرك  ال  حين  فــي 
يـــقـــومـــوا  أن  مـــــن  مــــانــــع  وال 
بــــاســــتــــدعــــاء الـــفـــنـــانـــيـــن بــعــد 
االجــتــمــاع الســتــالم صــورهــم 
بالثقافة  المعنيين  هــؤالء  مع 
فـــــي إطــــــــــارات فـــــاخـــــرة بــعــد 
الــخــالــدة،  لــلــذكــرى  تكبيرها 
وطالب الجابر باحترام عقلية 
تضليل  عــن  واالبــتــعــاد  الفنان 
الـــــرأي الـــعـــام بــــأن هــنــاك أي 
مطالب  تحقيق  نحو  تــحــّرك 
الفنانين في حين أن كل ذلك 
ال يــتــعــدى كــونــه لــالســتــهــالك 
لها  قطر  أن  مــؤكــًدا  المحلي، 
الفنانين  كل  على  كبير  فضل 
صاحبة  إنــهــا  بــل  والمثقفين 
الفضل في أن يصلوا لهذه المكانة، وال يبقى 
به  يــقــوم  إيــجــابــي  دور  هــنــاك  يــكــون  أن  إال 
في  والفنية  الثقافية  الحركة  على  القّيمون 
قطر لرّد الجميل لقطر ووضعها في اإلطار 
تطوًرا  شهدت  أن  بعد  خاصة  تستحقه  الــذي 

كبيًرا في كافة األوجه شهد له العالم أجمع.
الفنان ناصر عبد الرضا تحّدث عن معاناة 
من  المسرح  فنانو  يعاني  قائالً:  المسرحيين 
عـــدم االلــتــفــات إلنــجــازاتــهــم الــدولــيــة والــتــي 

وأضــاف:  عالًيا،  قطر  اســم  خاللها  يرفعون 
من  الفرقة  عــادت  عندما  المثال  سبيل  على 
على  عمل  أفضل  على  حصلنا  قد  وكّنا  تركيا 
كنت  مسرحية «السياب»  عن  العالم  مستوى 
أتخّيل أثناء هبوط الطائرة أن الصحافة في 
مؤتمر  عــقــد  سيتم  وأنـــه  بــالــمــطــار  انــتــظــارنــا 
الــذي  الكبير  الــنــجــاح  عــن  للحديث  صحفي 
حــقــقــنــاه بـــاســـم الــــدولــــة لــكــن كـــل أحــالمــي 
يتم  لم  حيث  الــواقــع،  صخرة  على  تحطمت 
بأن  علًما  بتحقيقه  قمنا  الذي  للنجاح  النظر 
ذلك كان لن يكلف المسؤولين شيئًا بل على 

لنا  حافًزا  سُيمثل  فإنه  العكس 
على  وقال:  الطريق،  لمواصلة 
قطر  فـــرقـــة  أن  مـــن  الـــرغـــم 
اســتــطــاعــت أن تــجــلــب الــعــديــد 
من الجوائز لم تُقم لها حفالت 
تـــكـــريـــم عـــقـــب عــــودتــــهــــا مــن 
المهرجانات الهاّمة التي كانت 
الفرقة  فــراحــت  بــهــا،  تــشــارك 
تــكــّرم  حــفــالت  بنفسها  تــقــيــم 
ال  حتى  أعمالها  أفــراد  خاللها 
ويستطيعوا  بــاإلحــبــاط  يصابوا 
طريقهم  وشّق  العمل  مواصلة 
ـــظـــروف الــصــعــبــة،  فـــي تــلــك ال
مؤكًدا أن الفرقة لم تأُل جهًدا 
اإلنــجــازات  تحقيق  سبيل  فــي 
لقطر وإعطاء صورة جّيدة عن 
المحافل  في  القطري  المسرح 
الطّيبة،  السمعة  ذات  الدولية 
بعض  إن  لـــألســـف  وأضـــــــاف: 

كانوا  بالمسرح  الــقــرار  صنع  عــن  المسؤولين 
مصدر إحباط لنا أوقاتًا كثيرة فبعد حصولنا 
على العديد من الجوائز ومشاركتنا في عدد 
والعربية  الخليجية  المهرجانات  مــن  كبير 
بل والدولية وحصد كثير من الجوائز، كانت 
غيرها  في  الدعوات  من  العديد  علينا  تنهال 
من المهرجانات، وفي إحدى المّرات قال لنا 
أحد المسؤولين بتهّكم يبدو أن تلك الدعوات 
أن  الــرغــم  عــلــى  أصــدقــائــكــم،  مــن  تتلقونها 

مهرجانات  مــن  تأتينا  كــانــت  الــدعــوات  تلك 
أوروبية، وبالفعل تلقينا كثيًرا من العروض 
ولكنها  كــبــرى  مــهــرجــانــات  فـــي  لــلــمــشــاركــة 
كانت تقابل بالرفض، وأردف قائالً: لألسف 
في  فكنا  اإلحــبــاط،  من  يعاني  الفنان  أصبح 
بعمل  نقوم  المنصرم  القرن  من  الثمانينيات 
كتيب لمسرحياتنا ويشترك معنا في أفيشات 
الــعــمــل الــعــديــد مــن الــرعــاة ويــتــضــّمــن كتيب 
اآلن  لكن  اإلعــالنــات،  من  العديد  المسرحية 
القطاع الخاص أصبح يجهل مدى تأثير الفن 
ليس  أنه  يــدرك  أصبح  أنه  أو  المجتمع،  على 
المسرح  مــن  اســتــفــادة  هــنــاك 
بعد أن انصرف عنه جمهوره، 
الجمهور  ابتعاد  أسباب  وعــن 
السبب  أن  الرضا  عبد  أوضــح 
ـــعـــاد الــنــجــوم  ـــت يــكــمــن فــــي اب
عــن الــمــســرح حــيــث بـــات من 
الصعب إنتاج عرض مسرحي 
يـــقـــوم بــبــطــولــتــه نــجــم كــبــيــر؛ 
المادّية  اإلمكانيات  ألن  نظًرا 
ال  أنــهــم  كما  لــذلــك،  تسمح  ال 
كل  عــلــى  اإلنــفــاق  يستطيعون 
عناصر المسرحية بما يضمن 
عــــرًضــــا مـــســـرحـــًيـــا ضــخــًمــا، 
أزمــة  مــن  نعاني  فإننا  كذلك 
الـــنـــص الــمــســرحــي فــالــكــّتــاب 
تــتــكــلــف  أن  يـــمـــكـــن  الــــكــــبــــار 
أجورهم الميزانية التي توضع 
أن  وأّكــد  بأكملها،  للمسرحية 
تحتاج  الجماهيرية  العروض 
لتكلفة باهظة، ولكن ربما تكون تلك النوعية 
الجمهور  لجذب  الكفيلة  هي  الــعــروض  من 
لــلــمــســرح مـــرة أخـــــرى، وأيـــًضـــا صــنــع نــجــوم 
في  يكمن  الحل  أن  ورأى  الشباب،  جيل  من 
زيادة الدعم الحكومي، وتوافر رعاة من قبل 
شركات القطاع الخاص بما يضمن إنتاج عمل 
النجوم  ويعيد  إلــيــه،  الجمهور  يــجــذب  جــّيــد 
للعمل في المسرح بعد أن انصرفوا للتلفزيون 
الـــذي أصــبــح يــدفــع لــهــم أكــثــر ويــضــمــن لهم 

حياة كريمة، وتعليًقا على مشاركته األخيرة 
على  وحصوله  المسرحي  الدوحة  بمهرجان 
الجائزة  تلك  أن  أّكـــد  السينوغرافيا  جــائــزة 
هــي الــتــي كــانــت تنقص الــفــرقــة حــتــى تكمل 
حيث  دورتــيــن،  خــالل  المهرجان  جوائز  كل 
اســتــطــاعــت أن تــحــصــد الــفــرقــة فـــي دورتـــي 
الفرقة  أن  مؤكًدا  الجوائز،  جميع  المهرجان 
لن يحبطها أي شيء وستواصل عملها لتحقق 

المزيد من النجاحات.
الــدرويــش  لطيفة  السينمائية  الــمــخــرجــة 
حصولها  بعد  التجاهل  من  عانت  أنها  أّكــدت 

ـــــع فــي  ــــــزة «صـــــن عــــلــــى جــــــائ
الدوحة  مهرجان  في  قطر» 
بفيلمها  األخـــيـــر  الــســيــنــمــائــي 
بإخراجه  قامت  الــذي  «بــدر» 
مــــع ســــــارة الـــســـعـــدي ومـــاريـــا 
أســــامــــي، وقــــالــــت: انــتــظــرت 
الــمــحــطــة الـــقـــادمـــة بــعــد فــوز 
لم  لكنها  بالمهرجان،  فيلمنا 
تأِت بعد، ولألسف نعتمد على 
أنــفــســنــا فـــي إظـــهـــار إبــداعــاتــنــا 
ــعــديــد من  بــالــمــشــاركــة فـــي ال
ذلك  مع  ولكننا  المهرجانات، 
لـــذلـــك،  صـــــدى  أي  نــلــقــى  ال 
ومؤخًرا شاركنا في مهرجان 
أقيم  الــذي  السينمائي  الخليج 
تلتفت  لم  الصحف  لكن  بدبي 
إعالمية  تغطية  نجد  ولــم  لنا 
تــحــيــط بــمــشــاركــتــنــا وتــســلــط 
ويبدو  إنجازاتنا،  على  الــضــوء 

األمـــــر وكـــأنـــه ال تـــوجـــد صــنــاعــة أفـــــالم في 
قطر، لكن الحقيقة إننا نعمل دون أن يدري 
«انوفيشن  شــركــة  وتجتهد  عــنــا،  شــيــئـًـا  أحـــد 
من  العديد  في  أفالمها  إشــراك  في  فيلمز» 
المهرجانات العربية والدولية وربما يعرفون 
عنا في الخارج وعن إبداعاتنا أكثر ما يعرف 
عنا في الداخل، وأّكدت الدرويش أن تجارب 
صــنــع األفــــالم فــي قــطــر مــســتــمــرة لكنها ما 
فكثير  لها،  المناسب  التعريف  تلقى  ال  زالــت 
مـــن الــشــبــاب يــقــومــون بــصــنــع أفــــالم جــّيــدة 
للمشاهد  بها  الوصول  يستطيعون  ال  وألنهم 
عـــن طــريــق الــجــهــات الــمــعــنــّيــة بــذلــك األمـــر 
ويكتفون  اليوتيوب  على  برفعها  فيقومون 
بــمــشــاهــدي اإلنـــتـــرنـــت، وأضــــافــــت: لــألســف 
نــحــن نــعــمــل فــي الــظــل ونــتــحــّرك مــن تلقاء 
أنفسنا ونحاول أن نعّلم أنفسنا بأنفسنا دون 
على  ونعمل  النصائح،  يعطينا  مــن  نجد  أن 
لكن  المهرجانات،  خــالل  مــن  إنتاجنا  إبـــراز 
انتهاء  بعد  إنــه  حيث  يكفي  ال  ذلــك  أن  نشعر 
مشاركتنا في مهرجان ما نعود أدراجنا مرة 
يظهر  أو  بــنــا  يحتفي  مــن  نــجــد  وال  أخــــرى 
من  إن  وأضافت:  للنور،  الداخل  في  أعمالنا 
أهم المشاكل التي تواجه صناعة السينما في 
قطر نقص الجهات التي تقّدم الدعم لألفالم 
المحلية، فليس هناك سوى مؤسسة الدوحة 
لـــألفـــالم، وشــركــة واحــــدة لــصــنــاعــة األفـــالم 
وهي «انوفيشن فيلمز» والتي أسسها كل من 
أحمد الباكر وخالد الجابر ومحمد الحمادي 
واللوجستي  الــمــادي  الــدعــم  يــقــّدمــون  حــيــث 
لصّناع األفــالم، وتمّنت أن تــزداد أعــداد مثل 
قطر  في  الفنية  الساحة  على  الشركات  هذه 

في  جــاّدة  خطوات  واتخاذ  التحّرك  أجل  من 
مؤكدة  محلّية،  أفـــالم  صناعة  إيــجــاد  إطـــار 
للشباب  تــقــّدم  لــألفــالم  الــدوحــة  مؤسسة  أن 
مسابقة «صنع  في  مؤخًرا  تمثل  كبيًرا  دعًما 
فـــي قـــطـــر» الـــتـــي أقــيــمــت ضــمــن فــعــالــيــات 
وكذلك  األخير  السينمائي  الدوحة  مهرجان 
المهرجانات  بعض  في  تجاربهم  عرض  في 
الخارجية من خالل صداقة المؤسسة لكبرى 
تنتظر  زالــت  ما  لكنها  الدولية،  المهرجانات 
منهم الكثير، وكذلك من المسؤولين بوزارة 
ترسيخ  أجــل  مــن  والــتــراث  والــفــنــون  الثقافة 

دور الفيلم القطري على الساحة الثقافية.
الفنان محمد الحاصل والحائز مؤخًرا على 
الدولية،  النمسا  مسابقة  في  الفضية  الجائزة 
أّكد  الدولية  ثاني  آل  مسابقة  في  والذهبية 
أن الجمعية القطرية للتصوير الضوئي تقوم 
وتحفيزهم  أبنائها  تشجيع  فــي  كبير  بــدور 
عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل وتــحــقــيــق اإلنـــجـــازات، 
في  تبخل  ال  الــثــقــافــة  وزارة  أن  إلـــى  ولــفــت 
دعمها للجمعية، لكن فناني التصوير الضوئي 
فبينما  ذلــك  من  أكبر  طموح  لديهم  زال  ما 
الدولية  الجوائز  من  العديد  بحصد  يقومون 
ويضعون  المهرجانات  من  بالعديد  الرفيعة 
هذا  في  المتقّدمة  الــدول  مصاّف  في  قطر 
الــفــن يــنــتــظــرون االلــتــفــات إلــيــهــم ووضعهم 
فالجمعية  يــســتــحــقــونــهــا،  الــتــي  الــمــكــانــة  فـــي 
ال تـــدّخـــر جــهــدهــا فـــي إقــامــة 
بعد  ألبنائها  التكريم  حفالت 
حين  في  الجوائز،  تلك  حصد 
لهذا  تحتاج  ذاتها  الجمعية  أن 
التكريم من الجهات المسؤولة 
بــعــد نــجــاحــهــا فــي وضـــع قطر 
عـــــلـــــى خـــــريـــــطـــــة الــــتــــصــــويــــر 
كما  عالمًيا،  المتمّيز  الضوئي 
الــمــادي  الــدعــم  لــزيــادة  تحتاج 
سواء  نجاحها،  مشوار  لتواصل 
وزارة  خــــالل  مـــن  ذلــــك  كــــان 
أو  والــتــراث،  والفنون  الثقافة 
مــــن خـــــالل الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الــــذي يــمــكــنــه االســـتـــفـــادة من 
بكثافة  تشارك  التي  الجمعية 
فــــي الـــمـــهـــرجـــانـــات الـــدولـــيـــة 
يمكنهم  حيث  العالم  وتجوب 
ويتمكنوا  لهم  رعــاة  يكونوا  أن 
منتجاتهم  عـــن  اإلعـــــالن  مـــن 
من خالل الصور التي يمكن جمعها في ألبوم 
ويتم وضع شعار الشركة المراد اإلعالن عنها 
اإلحساس  لمواجهة  الحاصل  واقــتــرح  عليه، 
بالظلم من جانب بعض الُمبدعين في أشكال 
الفنون المختلفة إقامة جهة مختصة برعاية 
يشعرون  يجعلهم  ما  الفنون  في  المتمّيزين 
بـــأن هــنــاك مــن يــســانــدهــم ويــكــّرمــهــم على 
إنجازاتهم ويساعدهم على مواصلة نجاحهم، 
وعن فوزه مؤخًرا بالجائزة الفضية بمسابقة 
من  المسابقة  هذه  تُعّد  قال:  الدولية  النمسا 
العالم،  في  الضوئي  التصوير  مسابقات  أكبر 
تحت  النمسا  بجمهورية  لينز  بمدينة  وتنظم 
رعاية االتحاد الدولي للتصوير الضوئي، وعن 
توقعه للفوز هذا العام بالجائزة قبل اإلعالن 
عن النتائج أكد أنه يشارك كل عام وال ينتظر 
الــجــائــزة، لــكــن أكــثــر مــا يــســعــده هــو تحقيق 
الجمعية إنجاًزا آخر يُضاف لرصيد إنجازاتها 
السابقة لتحافظ بذلك على تصنيفها الدولي. 
وختم كالمه قائالً: ال شّك أن فنون التصوير 
فـــي قــطــر أحـــــرزت تــقــدًمــا كــبــيــًرا فـــي هــذا 
أن  القطريون  المصّورون  واستطاع  المجال، 
بفضل  العالمية،  الجوائز  أبــرز  على  ينافسوا 
اجتهاداتهم المتواصلة لتحقيق ذلك، وبفضل 
الــرعــايــة الــمــســتــمــرة مــن الـــدولـــة لــهــذا الفن 
مؤسسات وأفراًدا، وبفضل الجهود المستمّرة 
للتصوير  الــقــطــريــة  الــجــمــعــيــة  تــبــذلــهــا  الــتــي 
الضوئي قيادة ومنتسبين، لالرتقاء بالتصوير 
كــإبــداع وفــن، فــي زمــن تــقــّدم فيه التصوير 
وحامل  للتاريخ  كــمــوّثــق  لــه  االعــتــبــار  وأعــيــد 

للمعلومة والثقافة والجمال.
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الفنانون يحصدون الجوائز الفنانون يحصدون الجوائز 
العالمية وال يحتفي بهم أحدالعالمية وال يحتفي بهم أحد

الـــفـــنـــان دعــــــم  ولــــيــــس  ـــــي  ـــــالم اإلع الـــظـــهـــور  األول  ـــا  ـــه ـــدف ه ـــة  ـــي ـــم ـــرس ال الـــجـــهـــات  ــــر:  ــــجــــاب ال حـــســـن  ـــي  ـــل ع

كتب - أشرف مصطفى:

اإلنسانية  للحضارة  تُــقــّدمــه  بما  والــشــعــوب  المجتمعات  تُــقــاس 
البشرية،  ونماء  وارتقاء  ازدهــار  في  تُسهم  وإنجازات  إبداعات  من 
وتحفيًزا  والتفّوق،  التمّيز  على  صريًحا  تحريًضا  ُيمثل  والتكريم 
التكريم  ُيعتبر  كذلك  واإلخــــالص،  واإلصــــرار  الــبــذل  على  إيجابًيا 
الجهد  الســتــمــرار  صــادقــة  دعــــوة  ومــســتــويــاتــه،  أشــكــالــه  بمختلف 
وشــرائــح  أفــــراد  مختلف  أو  لــلــمــكــّرمــيــن  ســــواء  الــعــطــاء،  ومــواصــلــة 
الُمبدعين  طبقة  في  ذكًيا  استثماًرا  التكريم  ُيمثل  كما  المجتمع، 
للوطن،  والُمستدامة  الشاملة  التنمية  ُيحققون  الذين  والممّيزين 
وقد أّكدت الدراسات واألبحاث العالمية التي تناولت أهمية ونتائج 
مكّوناته  بمختلف  المجتمع  أو  الــمــكــّرمــيــن  عــلــى  ســـواء  الــتــكــريــم، 

بعد  جـــًدا  عالية  بنسب  إنتاجيتهم  تـــزداد  المكّرمين  أن  وأطــيــافــه 
االلتفات إلى عملهم وتقديره بالشكل األمثل، ولذلك فهو بحاجة 
ماّسة ألن يتجّذر في فكرنا ومزاجنا وقناعاتنا، ألنه الُمحّرض على 
واإلبــداع  التمّيز  ديمومة  على  والُمحّفز  واإلخــالص،  والعطاء  البذل 
واإلنـــجـــاز، وضــمــن هــذا اإلطـــار التقت الــبــيــرق بــعــدد مــن الفنانين 
لتتعّرف منهم عن مدى تقدير الفنان القطري وكيف تتم مقابلة 
حيث  بالتجاهل،  أم  األغــلــب  فــي  بالتكريم  تــكــون  وهــل  إنــجــازاتــه 
األهــداف  مــن  الكثير  تحوي  مجتمعية  ضـــرورة  الفنان  تقدير  إن 
التفّوق  على  يحّرض  التقدير  ذلك  إن  بل  والتوجيهات،  والرسائل 
فكل  المجتمع.  وتطّور  وديناميكية  حيوية  ويؤّكد  واإلنجاز  والتمّيز 
فنان يحتاج إلى أن يلمس من يقّدره ويثّمن عمله، وهو ما سيتم 

استطالعه من خالل هذا التحقيق.
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33 الثالثاء ٢٠ جمادى اآلخرة ١٤٣٤ هـ - ٣٠ ابريل ٢٠١٣ م

«النوخذة».. مهنة في تراثية في طريقها للزوال«النوخذة».. مهنة في تراثية في طريقها للزوال
تحقيق - كريم إمام

للبحر  حــبــهــم  الــقــطــريــيــن  عـــن  عــــرف 
الــــذي هــو مــصــدر رزقــهــم الــوحــيــد قــديــًمــا 
راية  رافع  في  والنفيس  الغالي  بذلوا  الذين 
وبأرواحهم  بأنفسهم  وضحوا  عالًيا  قطر 
ووصـــلـــوا إلـــى أقـــاصـــي الــبــحــار إلـــى مــوانــي 
الشراعية،  بسفنهم  واليمن  وإفريقيا  الهند 
وشهد لهم الكثير من الرحالة حيث كانت 

ــهــم تـــجـــوب الــبــحــار  ــل أســاطــي
بحر  إلى  العربي  الخليج  من 
ـــعـــرب والــمــحــيــط الــهــنــدي  ال
لنقل البضائع، حيث اشتهرت 
مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي 
بــصــنــاعــة الـــســـفـــن الــخــشــبــيــة 
السنين،  آالف  منذ  الشراعية 
والتي استخدمت في رحالت 
الغوص بحثاً عن اللؤلؤ وصيد 
التجاري،  والتبادل  األسماك 
وكـــــان الـــنـــاس يــتــنــقــلــون بها 
البحار  عبر  بلد  إلــى  بلد  مــن 

والمحيطات.
يــقــود هـــذه الــســفــن رجـــال 
عــــــــــرف عـــــنـــــهـــــم الـــــصـــــالبـــــة 
والثقة  المالحة  في  والخبرة 
والــســمــعــة الــطــيــبــة عــنــد أهــل 
الــمــنــاطــق الـــتـــي يـــزورونـــهـــا، 

السفن  قــادة  أغلب  أن  األمــر  في  والغريب 
لم يدخل الكليات البحرية وتعلم في علوم 
بالممارسة  الخبرة  هذه  كسبوا  إنما  البحار 
التي ورثوها عن أهلهم والغريب في األمر 
أيًضا أنهم رغم حداثة سنهم قادوا السفن 
بــبــراعــة مــمــا أثــــار إعــجــاب الــكــثــيــريــن من 
البحارة األجانب حيث دهشوا بما وصل له 
خصوصا  والقطريون  الخليجيون  النوخذة 
وألــفــوا  قديما  نبوغهم  وظــهــر  خــبــرة،  مــن 
كتبًا في علوم المالحة والمجاري البحرية 
ولــهــم الــفــضــل رحــمــهــم اهللا فـــي ازدهــــار 
الـــتـــجـــارة فـــي قــطــر قــديــمــا مـــع إخــوانــهــم 
نواخذة الغوص حتى أصبحت قطر مركزا 
في  المهمة  المراكز  ومن  مرموقا  تجاريا 
ننسي  أال  ويــجــب  تـــزال  وال  قديما  الخليج 
دور» األستاذية «وهم بناة السفن رحمهم 
اهللا الذي لوال مهارتهم في صنع السفن لما 
وصلت هذه األساطيل الجبارة إلى أقاصي 

البحار.
خالل هذا التحقيق توجهنا إلى عدد من 
نواخذة أهل قطر الذين شاركوا مؤخرا في 
تستهدف  التي  البحرية  مسابقة «سنيار٢» 
إعـــــادة إحـــيـــاء تــــراث اآلبـــــاء واألجـــــــداد في 
على  لنتعرف  اللؤلؤ،  على  والغوص  الصيد 
في  االجتماعية  ومكانته  النوخذة  صفات 
نواخذة  يفرق  الــذي  وما  ومجتمعه،  بيئته 
بين  الــفــروق  عــن  سألناهم  كما  آخــر،  عــن 
ونواخذة  أول»  «مال  نواخذة 

«الحين».
فـــي الـــبـــدايـــة يـــقـــول احــمــد 
سنيار  مسابقة  رئيس  الهتمي 
بالحي  الشاطئ  إدارة  ومدير 
الــثــقــافــي «كـــتـــارا» إن الــزمــن 
األول لن يتكرر، فزمن اآلباء 
واألجــــــداد كـــان مــخــتــلــًفــا ولــه 
تغلفه،  وأجـــــواء  خـــاص  طــابــع 
سنيار  مــســابــقــة  أن  مــوضــًحــا 
األجيال  لتذكير  محاولة  هي 
الجديدة بتلك القيم، وبحجم 
تواجه  كــانــت  الــتــي  المصاعب 
أهــــل الــبــحــر مـــن الــغــواصــيــن 
والصيادين والنوخذة، واصفا 
نـــواخـــذة  بـــيـــن  الـــمـــقـــارنـــة  أن 
كالفاريق  هــي  والــيــوم  األمــس 

بين السماء واألرض.
نــواخــذة  الخليفي  مــبــارك  نــاصــر  ويــؤكــد 
فريق «الريان» أن أهل قطر كانوا يعيشون 
على الغوص الستخراج اللؤلؤ والغوص بحثا 
عــن الــمــحــار، فــكــان اآلبــــاء يــغــوصــون على 
الــلــؤلــؤ كــعــامــل أســاســي فــي الــــرزق وكسب 
إضافيا  عــامــال  الصيد  وكـــان  العيش  لقمة 
الذي  العامل  كان  اللؤلؤ  إن  حيث  إال،  ليس 
اللؤلؤ  يبيعون  فكانوا  التجارة،  تزدهر  به 
فــي الــهــنــد وكــافــة أرجــــاء الــعــالــم. وعندما 
سألناه عن النوخذة في الماضي قال رحم 
اهللا امرأ عرف قدر نفسه، واستطرد قائال: 
نحن تعلمنا من آبائنا وأجدادنا الذين كانوا 
يبحرون على النجوم ومن خالل معرفته 
بــعــلــوم الــفــلــك، ومــعــرفــتــه الــجــيــدة للبحر، 
الــرمــال  مــنــاطــق  أيـــن  يعلمون  كــانــوا  حــيــث 
ومناطق الطينة ومناطق الهبوط في القاع 
يحددون  كانوا  وبالتالي  االرتفاع،  ومناطق 
بــدقــة األمـــاكـــن الــتــي يــكــثــر فــيــهــا الــمــحــار 

اآلن  .أما  الموسم  في  يخرج  ومتى  واللؤلؤ 
ولكن  هــم،  يعرفونه  ما  ربــع  أخذنا  فنحن 
التكنولوجية  الــوســائــل  كــل  لدينا  الحمدهللا 
كثيرا  األمـــور  علينا  سهلت  والــتــي  المتاحة 
فأصبح لدينا الكمبيوتر والخرائط المفصلة 
التي  والكشف  الرصد  وأجهزة  والـــرادارات 
في  الكثير   - الخبرة  إلــى  إضافة   - تمنحنا 
هذا المجال. ووصف نواخذة الماضي بأنه 
كان حكيما شجاعا ومسيطرا على المحمل 

كان  كما  والغوصة،  والمكان 
على علم بكل كبيرة وصغيرة 
على ظهر المركب، وأي شيء 
بأوامر  يكون  أن  البد  يحدث 
مــنــه. وأشـــــار أنـــه فـــي الــوقــت 
لديهم  النوخذة  بعض  الحالي 
شـــاء  إن   - لـــكـــن  مــــبــــااله،  ال 
ويستفيدون-  يتعلمون  اهللا 
هو  شــــيء  أهــــم  أن  مــوضــحــا 
الــصــبــر  عــلــمــونــا  األولــــيــــن  أن 
والـــشـــجـــاعـــة وعــــــدم الـــيـــأس، 
بــيــد  األرزاق  الـــنـــهـــايـــة  وفـــــي 
رب الــعــالــمــيــن. وأضــــاف بــأن 
«لّفيحة»  أنــاًســا  يــريــد  البحر 
ــــطــــزحــــة» مــن  يـــعـــرفـــون «ال
«الــــيــــرة»، فــالبــد مـــن الــتــأنــي 
وأن  والـــــصـــــمـــــود،  والــــصــــبــــر 
يصبح  أن  يــريــد  مــن  يتحلى 

نواخذة بصفات اآلباء واألجداد وما علمونا، 
جديدة  أجــيــال  بــوجــود  اعتقاده  عــن  معبرا 
يــســيــرون عــلــى نــفــس الــــدرب. وعـــن إحــيــاء 
مــثــل هـــذا الـــتـــراث فــي وقــتــنــا الــحــاضــر مع 
قال  الخليجية  مجتمعاتنا  في  تغير  ما  كل 
على  تعمل  تراثية  وأندية  قنوات  هناك  إن 
أعينها،  نصب  أساسي  كهدف  وتضعه  هذا 
وسمو األمير وولي عهده األمين يشجعون 
القديم،  القطري  والموروث  التراث  إحياء 
هناك  أن  كما  بالبحر،  المتعلق  وباألخص 
الموجودة  المراكب  أكثر  تكون  بأن  ا  حرًصُ
فــي قــطــر مــصــنــوعــة بــالــخــشــب بــاألســلــوب 
وراء  السبب  كان  هذا  أن  موضحا  القديم، 
اختياره «الجلبوت» للمشاركة في المسابقة 
أهــل  يستخدمه  كـــان  الـــذي  الــمــركــب  وهـــو 
أقــرب  انــه  وأوضـــح  لــلــغــوص.  قديما  قطر 
يريح  أنــه  كما  أيضا،  وللبحر  ولفريقه  له 
الــغــواصــيــن الـــذيـــن مــعــه، وحــتــى ال يــكــون 

آلخر  مــكــان  مــن  التنقل  أثــنــاء  تعب  هــنــاك 
صغير  مــركــب  فــهــو  حــجــمــه،  لصغر  نــظــرا 

يلمنا وليس كبيًرا يضيعنا.
فريق  نــواخــذة  الهاملي  سالم  أحمد  أمــا 
يختلفون  اآلن  نواخذة  إن  فقال  «الــوكــرة» 
عــن نــواخــذة الــمــاضــي بــاخــتــالف الــمــعــدات 
ـــــون كـــانـــوا  الـــحـــديـــثـــة والـــقـــديـــمـــة، فـــــاألول
يــعــتــمــدون بــشــكــل أســـاســـي عــلــى الــبــوصــلــة 
والـــنـــجـــوم فـــي الـــســـمـــاء، أمــــا اآلن فــأصــبــح 
الحديثة  األجــهــزة  اســتــخــدام 
ما  إن  وقــال  الطبيعي.  األمــر 
ينقص نواخذة الوقت الحاضر 
ــنــوخــذة لم  ـــصـــدق، فــال هـــو ال
القديم،  الزمن  شخصية  يعد 
يحكم  الـــنـــوخـــذة  كــــان  حــيــث 
ويـــســـجـــن ويــــأمــــر، أمـــــا اآلن 
فــكــلــمــتــه أصــبــحــت ضــعــيــفــة، 
ولم يعد لديه صالحيات كما 
كـــان فــي الــمــاضــي، وتــالشــت 
به  تلتصق  كــانــت  الــتــي  الهيبة 
الذي  األمر  وهو  ذهب،  أينما 
أرجـــعـــه إلـــى الــتــطــور والــعــلــم 
بما  يتعلق  وفيما  والــحــداثــة. 
كــــان الـــنـــوخـــذة يـــواجـــهـــه من 
الماضي  فــي  البحر  مخاطر 
إن  قائال  المخاطر  تلك  عــدد 
الــرئــة،  تهتك  كــان  بينها  مــن 
المتعلقة  والــمــخــاطــر  الــبــحــر،  وســـكـــرات 
أي  و»السامبا»  اإلغماء  مثل  الحر  بالغوص 
فقد السيطرة جراء قلة األوكسجين، فأنت 

تركب المحمل وتسير بنور اهللا.
ــــرى خـــالـــد حــمــد الــمــنــاعــي  فـــي حــيــن ي
نــواخــذة فريق «عــامــر» أن الــفــرق مــا بين 
نــواخــذة الــمــاضــي ونــواخــذة الــيــوم يتمحور 
عقدنا  ولو  الحديثة،  المالحة  أدوات  حول 
مــقــارنــة بــيــن االثــنــيــن فــبــال شـــك ســيــفــوز 
نواخذة «أّول» في كل الحاالت ألنه األكثر 
خبرة باألدوات التقليدية، كما أنه متمرس 
تعلم  إذا  بـــالـــك  فــمــا  مــعــهــا،  الــتــعــامــل  فـــي 

استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.
وحـــول الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه نــواخــذة 
اليوم أوضح أن من بينها عدم القدرة على 
أنه  كما  المناسبة،  الصيد  أوقـــات  تحديد 
يضغط  انــه  بــل  والممارسة  الخبرة  يفتقد 
على من معه في فريقه بال طائل. وتمنى 

تعيد  التي  المسابقات  هــذه  مثل  تزيد  أن 
أمام  الفرصة  وتمنح  الجميل  الماضي  لنا 
األجـــيـــال الــجــديــدة لــلــتــعــرف عــلــى مــا كــان 

يعانيه أجدادنا في البحر.
أمــــــا أحــــمــــد خـــلـــفـــان نــــــواخــــــذة فـــريـــق 
«الــمــجــدمــي» فــيــقــول فــي الــمــاضــي كانت 
اللؤلؤ  على  والغوص  السمك  صيد  عمليات 
إضافة  الصيادين،  أعــداد  لقلة  نظًرا  أيسر 
بالسلب  تــؤثــر  بيئية  عــوامــل  وجــــود  لــعــدم 

آنـــذاك،  الــبــحــريــة  البيئة  عــلــى 
باقي  عليه  أجــمــع  مــا  مــــردًدا 
ـــــأن الـــوســـائـــل  الــمــتــحــدثــيــن ب
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  واألدوات 
تحديد  مــن  سهلت  الــحــديــثــة 
بعد  والــغــوص،  الصيد  أمــاكــن 
تــعــتــمــد  الــــحــــركــــة  كــــانــــت  أن 
ــنــجــوم  فــــي الـــمـــاضـــي عـــلـــى ال
والـــــبـــــوصـــــلـــــة، ولـــــيـــــس عــلــى 
الصناعية.  واألقمار  الرادارات 
مـــؤكـــدا أن الـــنـــوخـــذة يــحــنــون 
بقوة لذلك الزمن الجميل مع 
اليوم  بينما  وكسافته  مشقاته 
في  بالغربة  أحياناً  يشعرون 
الناس  غير  فالناس  وطنهم، 
أن  كما  الطباع،  غير  والطباع 

البحر نفسه راحت بركته.
فـــــي حـــيـــن قــــــال مــحــمــود 

«البديد»  فريق  نــواخــذة  الحمادي  محمد 
حقق  والـــذي  عــامــا   ٢٢ منذ  يصطاد  الـــذي 
أن  سنيار  بمسابقة  الثاني  المركز  فريقه 
القديم  الزمن  نواخذة  بين  كبيرة  الفروق 
المستحيل  ومن  الحاضر،  الوقت  ونواخذة 
أن يكون نواخذة اليوم كما كان عليه األمر 
البحر  إلــى  يخرج  كــان  حيث  عاما   ٧٥ قبل 
لمدد تتراوح ما بين الخمسة والستة أشهر، 
أمــــا اآلن فــمــن الــصــعــب عــلــيــهــم الــمــكــوث 
بداخل البحر لمدة أسبوع، كما أن أكثرهم 
التي  الحديثة  الــمــحــركــات  على  يعتمدون 
اإلبحار  أن  إلى  مشيًرا  بالشراع،  استبدلوها 
تــراثـًـا  وأصــبــح  أنــدثــر  الشراعية  بالمحامل 
شدد  لكنه  اآلن.  أحــد  يستخدمه  يعد  ولــم 
على أن قيم النوخذة مازالت موجودة في 
المجتمع، فهو الذي يتكفل بالبحارة الذين 
مــعــه فــي كــل شـــيء، مــؤكــدا أن مــثــل هــذه 
وتزايد  الناس،  تشجع  التي  هي  المسابقات 

أعــــداد الــمــشــاركــيــن هـــذا الــعــام خــيــر دليل 
على إقبال الشباب القطري على مثل هذه 

الفعاليات.
العبيدلي  عــبــداهللا  علي  يــقــول  حين  فــي 
نواخذة فريق «الجنوب» الذي فاز بالمركز 
كانوا  األول  نــواخــذة  أن  بالمسابقة  الثالث 
أشد وأكثر خبرة من خالل أدوات بسيطة 
تــوارثــوهــا عــن أجـــدادهـــم، مــشــيــرا إلـــى أن 
شغلهم الشاغل كان البحر، ولم يكن لديهم 
فأصبح  اآلن  البحر،أما  سوى 
تشعبت  أخــرى  أعمال  هناك 
وتــزايــدت، فــبــات مــن الــنــادر 
أن تجد من يعرف «الديرة» 
النجوم.  ضياء  على  واإلبحار 
وأشار إلى أن النوخذة إنسان 
صفات  يحمل  أنــه  إال  عـــادي 
يفرق  مــا  أن  مــؤكــدا  الــقــائــد، 
نــواخــذة عــن آخــر هــو الصبر 

والجلد ومهارات القيادة.
خزاعي  حسين  هــانــي  أمــا 
فيؤكد  فــريــق «ســـــارح»  مـــن 
إن  حـــيـــث  كــبــيــر  الــــفــــرق  أن 
الجي  يستخدم  اآلن  النوخذة 
الحديثة،  واألدوات  إس  بــي 
ولــيــس لــديــه هــــذا الــكــم من 
وعن  البحر  عــن  المعلومات 
وأيــن  والــلــؤلــؤ  الصيد  أمــاكــن 
الضحلة.  والمياه  والفشوت،  الجزر  توجد 
وقـــال إن الــنــوخــذة هــو الــقــائــد الـــذي يدير 
ـــفـــريـــق بــشــكــل كــــامــــل، وكـــلـــمـــتـــه تــكــون  ال
من  أن  إلــى  مشيرا  الجميع،  من  مسموعة 
والمعلومات  والحسم  الــشــدة  صفاته  بين 
كان  ما  غالبًا  إنه  حيث  والشاملة،  الدقيقة 
رجًال موسوعًيا يعرف عن كل شيء. وأشار 
إلى أن الخليج كله يشترك في نفس صفات 
النوخذة، موضحا أن ما جعل نواخذة أول 
أقوى وأكثر تأثيًرا هو أن البحر كان لقمة 
الــعــيــش والـــــرزق األســـاســـي لــهــم، أمـــا اآلن 
فإن لم يتعلمها ليل نهار لن يفلح، كما أن 
النوخذة اليوم ال يضع كل وقته ومجهوده 
الحياة،  مشاغل  تغيرت  حيث  البحر  فــي 
اللؤلؤ  على  والــغــوص  الصيد  أصبح  أن  إلــى 
المهنة  لهذه  وامتداداً  ومتعة  تسلية  مجرد 

أو المنصب االجتماعي.
   

بــــالــــنــــواخــــذة ـــــجـــــديـــــدة  ال ــــــال  ــــــي األج ـــر  ـــي ـــذك ـــت ل ـــــار»  ـــــي «ســـــن ـــة  ـــق ـــاب ـــس م أقــــمــــنــــا   : ـــي  ـــم ـــت ـــه ال أحـــــمـــــد 
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ال صحة لما تردد حول تسريبات نتائج الجوائزال صحة لما تردد حول تسريبات نتائج الجوائز
عضوا لجنة تحكيم مهرجان الدوحة المسرحي لـ «البيرق»:

كتب- مصطفى عبد المنعم:

الثانية  ـــــدورة  ال انــقــضــاء  بــعــد 
المسرحي  الـــدوحـــة  لــمــهــرجــان 
الـــــذي امـــتـــد خــــالل الــفــتــرة من 
الــــجــــاري  أبـــــريـــــل   ١٣ حـــتـــى   ٧
الـــذي أحـــدث حــالــة مــن الــزخــم 
والـــــحـــــراك الـــمـــســـرحـــي الــكــبــيــر 
 ٦ مسرحًيا  عرًضا   ١٢ بمشاركة 
خارج  و٦  المسابقة  داخــل  منها 
مشاركة  عنه  نجم  ما  المسابقة 
الشباب  الممثلين  من  العشرات 
جدد  ممثلين  وظــهــور  والـــــرّواد 
ومـــخـــرجـــيـــن وكــــتــــاب واخــتــتــم 
ـــمـــهـــرجـــان بـــتـــوزيـــع جــــوائــــزه  ال
الـــعـــشـــر الــــتــــي جـــــــاءت كــتــتــويــج 
لــجــهــد مـــلـــحـــوظ، وكــــعــــادة كــل 
الـــمـــهـــرجـــانـــات لــحــظــة الــتــتــويــج 
يـــفـــرح الـــبـــعـــض مـــمـــن حـــصـــدوا 
الــجــوائــز ويــحــزن الــبــعــض ممن 
األمــر  وهــو  الــحــظ  يحالفهم  لــم 
ـــا إلــــى لـــقـــاء أعــضــاء  الـــــذي دعـــان
لــجــنــة الــتــحــكــيــم بــالــمــهــرجــان 
دار  ما  كواليس  عن  لنا  ليتحدثوا 
اختيار  ومعايير  الجلسات  داخل 
التقى  البيرق  الفائزة..  األعمال 
والــفــنــان  الــبــلــم  محمد  بــالــفــنــان 
ســـيـــار الـــــكـــــواري أعــــضــــاء لــجــنــة 
الــتــحــكــيــم الــــذيــــن شــــاركــــوا فــي 
اختيار األعمال التي حصلت على 

الجوائز وكان معهم هذا اللقاء.

لجنة  رئــيــس  مــن  سمعنا  ڈ 
التحكيم خالل حفل الختام عن 
بخصوص  الــمــالحــظــات  بــعــض 
هـــــذه  أن  وأعـــــــلـــــــن  الـــــنـــــتـــــائـــــج 
الــمــالحــظــات ســتــقــدم لــوســائــل 
اإلعالم فما هذه المالحظات؟

الفنان  يتحدث  الــبــدايــة  فــي   -
أســيء  لقد  قــائــالً:  البلم  محمد 
فهم هــذا الــكــالم ومــا حــدث أن 
إعالن  يعتزم  كان  اللجنة  رئيس 
يسبقها  أن  على  النهائية  النتائج 
ذكر أسماء األعمال واألشخاص 
الــمــرشــحــيــن لــهــذه الــجــوائــز ثم 
ولكن  الفائز،  العمل  اســم  يعلن 
نظًرا لضيق الوقت، حيث جابهنا 
في  العاجلة  األمـــور  مــن  العديد 
لــيــلــة الــخــتــام وهـــو األمــــر الـــذي 
جــعــلــنــا لـــم نــتــمــكــن مـــن إعــــداد 
إعالن  قررنا  لذلك  الورقة  هذه 

األسماء الفائزة فقط.
ــفــنــان ســيــار  ـــــدوره قــــال ال - ب
الــكــواري في هــذا األمــر لم يكن 
هــنــاك أيــة مــالحــظــات لــم تعلن 
إعالنها  تم  المالحظات  فجميع 
فجميع  اللجنة،  توصيات  خالل 
من  جو  في  عملوا  اللجنة  أفــراد 
األمــور  وســـارت  والـــود  التفاهم 
بشكل جيد جًدا وهو األمر الذي 
أوصينا  حيث  الجميع،  شــاهــده 
بـــضـــرورة اتـــخـــاذ قــــــرارات من 
الحركة  وتنشيط  خدمة  شأنها 
سبيل  عــلــى  مــنــهــا  الــمــســرحــيــة 
الـــمـــثـــال زيـــــــادة الــــدعــــم لــلــفــرق 
عدد  زيـــادة  وكــذلــك  المسرحية 
أن  من  فبدالً  المسرحية  الفرق 
من  أكــثــر  تــكــون  فرقتين  تــكــون 
تصب  المالحظات  وجميع  ذلك 

في مصلحة المسرحيين.

أي  هـــــنـــــاك  كـــــــان  وهـــــــل  ڈ 
خـــالفـــات داخـــــل الــلــجــنــة حــول 
الـــــــعـــــــروض الـــــمـــــشـــــاركـــــة فــي 

المسابقة؟
البلم  محمد  الــفــنــان  يــقــول   -
لـــم يــكــن هـــنـــاك أي خـــالفـــات، 
بالعكس كان هناك انسجام كبير 
بــيــن أعـــضـــاء الــلــجــنــة ورئــيــســهــا 
الدكتور  بحكمة  أشيد  أن  وأود 
فهد السليم الذي لم يستأثر أبًدا 
وكانت  اللجنة  إرادة  ضد  بقرار 
واضحة  بحيادية  تسير  األمـــور 
هذه  مثل  في  التحكيم  وعملية 
لمعايير  تــخــضــع  الــمــهــرجــانــات 
ومنطق ولها أسس يعلمها جميع 
ــا جــمــيــًعــا  ــتــزمــن الــمــشــاركــيــن وال
أي  إن  أقــــول  لــذلــك  بتطبيقها 
حديث عن خالفات بين أعضاء 
الــلــجــنــة أو مــا شــابــه ذلـــك ليس 
صــحــيــًحــا وربـــمـــا يـــكـــون هــنــاك 
وجهات نظر ربما تختلف حول 
بها  الــمــشــاركــيــن  أو  الــــعــــروض 
وهــــي ظـــاهـــرة مــطــلــوبــة ولــكــن 

فــــي الـــنـــهـــايـــة لــــم نــخــتــلــف عــلــى 
أشياء كثيرة تتسبب في حدوث 
خالفات جوهرية تطال العملية 

التحكيمية أو تمس حياديتها.
الـــــكـــــواري  ســــيــــار  الــــفــــنــــان   -
اللجنة  أعـــضـــاء  جــمــيــع  إن  قــــال 
مـــــن الـــفـــنـــانـــيـــن الــمــحــتــرفــيــن 
ودكاترة  وأساتذة  واألكاديميين 
وجـــمـــيـــعـــنـــا يـــحـــمـــل شـــــهـــــادات 
تــخــصــصــيــة فـــي هــــذا الــمــجــال، 
داخــل  العمل  لسير  الــعــام  والــجــو 
الجلسات كان يسير في جو من 
وكأننا  وشــعــرنــا  والــتــفــاهــم  الـــود 
أسرة واحدة، حيث رفع الجميع 
شـــعـــار الــشــفــافــيــة وأعـــتـــقـــد أن 
بهم  المنوط  الــدور  أدوا  الجميع 
عــلــى أكــمــل وجـــه ولــيــس معنى 
نظر  وجهة  عضو  لكل  يكون  أن 
ورؤيـــة أن هــنــاك خــالفــات بين 

أعضاء اللجنة.

ڈ وكيف كانت تحسم األمور 
فيها  يوجد  التي  الــعــروض  فــي 
اختالف حول وجهات النظر؟

الـــبـــلـــم  مــــحــــمــــد  الـــــفـــــنـــــان   -
جوائز  عشر  هــنــاك  كــان  يــقــول: 
لـــلـــمـــهـــرجـــان وهـــــنـــــاك جـــوائـــز 
جـــوائـــز  نــســمــيــهــا  أن  نــســتــطــيــع 
مريحة، حيث لم يختلف عليها 
عرض  أفضل  جائزة  وهي  أحد 
بها  فــاز  التي  متكامل  مسرحي 
وجــائــزة  «الــمــســعــور»  مسرحية 
أفــــضــــل مـــمـــثـــلـــة واعـــــــــدة الـــتـــي 
الشمري  حــمــدة  عليها  حصلت 
التي  واعد  ممثل  أفضل  وجائزة 
حــصــل عــلــيــهــا جــاســم الــســعــدي، 
فيها  فــكــانــت  الــجــوائــز  بقية  أمـــا 
عــنــاصــر فــنــيــة عــديــدة ســاعــدت 
وخصوًصا  بينها  الترجيح  على 
مناصفة  ذهــبــت  الــتــي  الــجــوائــز 
بين أكثر من عمل وهي جائزتا 
السينوغرافيا وأفضل ممثل دور 
تحسم  المنصفات  وهـــذه  أول، 
بــالــنــقــاط الــتــي يــقــررهــا أعــضــاء 
اللجنة ولو تساوت النقاط نعمل 
أخرى  مــرة  النقاش  إعــادة  على 
حول تلك األعمال حتى نستطيع 
أيًضا  تساوت  ولــو  األمــور،  حسم 
فـــمـــن حــــق رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة أن 
يــتــدخــل وهـــذا لــم يــحــدث ســوى 
مــرة واحـــدة وكـــان رأيـــه صــوابًــا 
على  اللجنة  حتى  تتحفظ  ولــم 
عــمــل  كـــــان  الـــحـــمـــد  وهللا  رأيــــــه 

اللجنة ناصع البياض.
سيار  الفنان  الرأي  ويوافقه   -
اللجنة  أن  أكـــد  الــــذي  ـــكـــواري  ال
باإلجماع  قــراراتــهــا  تتخذ  كانت 
وعــنــدمــا تــتــســاوى الــنــقــاط حــول 
عمل ما نعيد طرح العمل لنقف 
خالله على نقاط القوة والضعف 

ما يتيح لنا فرصة أكبر لتوضيح 
الــصــورة واتــخــاذ الــقــرار السليم، 
وجــمــيــع األعـــمـــال أخــــذت حقها 
بشكل  ـــتـــشـــاور  وال الـــنـــقـــاش  فـــي 
كبير ولم يحدث شيء زائد على 
مــا تــســيــر بــه األمــــور فــي جميع 
الــمــهــرجــانــات، حــيــث كــنــا نعمل 
وفـــق آلـــيـــات واضـــحـــة ومــعــايــيــر 
محددة بالنقاط والدرجات وكل 
عمل كان يحصل على مجموعة 
ينظر  النهاية  وفــي  النقاط  مــن 
لهذه الدرجات ويقيم العمل من 
خــاللــهــا، ومـــن حــق الــرئــيــس أن 
ما  إذا  أو  النقاش  لحسم  يتدخل 
من  العديد  بعد  النقاط  تساوت 

النقاشات.

ڈ أثـــيـــر لــغــط حــــول تــســرب 
صحة  فما  إعالنها  قبل  النتائج 

هذا الكالم؟
إن  قال  البلم  محمد  الفنان   -
إال  هي  ما  نتائج  من  تسرب  ما 
وكما  تسريبات  وليست  توقعات 
أعماالً  هناك  أن  سابًقا  ذكــرت 
اتــفــق عــلــيــهــا الــجــمــهــور والــنــقــاد 
البديهي  فمن  التحكيم،  ولجنة 
لــلــجــمــيــع،  مــعــلــومــة  ـــكـــون  ت أن 
ولــــو الحـــظـــت أن مـــا يــســمــونــهــا 
أفضل  إال  هــي  مــا  بــالــتــســريــبــات 
عليها  يــكــن  لـــم  الـــتـــي  األعــــمــــال 

خالف، أما األعمال األخرى فلم 
يسرب  أو  بشأنها  أحــد  يتحدث 
نــتــائــجــهــا وهــــو مـــا يــؤكــد أن ما 
وتوقعات،  تخمينات  هــو  تــردد 
هو  حــدث  مــا  أن  البلم  وأضـــاف 
أمـــــر طــبــيــعــي يـــحـــدث فــــي كــل 
المهرجانات قبل إعالن الجوائز 
حـــيـــث تـــكـــثـــر الـــتـــكـــهـــنـــات بــيــن 
الــجــمــهــور والــمــتــابــعــيــن، وتــزيــد 
وجود  ظل  في  خاصة  الشائعات 
صاحبت  التي  الحديثة  التقنيات 
مثل  وانــتــشــرت  المهرجان  أيــام 
يسمونها  ومــــا  الــتــكــهــنــات  هــــذه 
بــالــتــســريــبــات عــلــى مــجــمــوعــات 

«الواتس اب» وما إلى ذلك.

ســـيـــار  الــــفــــنــــان  ويــــضــــيــــف   -
بعملنا  قمنا  لقد  قائالً:  الكواري 
وأرضــيــنــا ضــمــيــرنــا فــي الــمــقــام 
اللجنة  أن  يعلم  والجميع  األول 
ــنــزاهــة في  راعـــت الــحــيــاديــة وال
عملها وال مجال ألي حديث عن 

تسريبات أو ما شابه.

العمل  اخــتــيــار  معايير  مــا  ڈ 
األفضل في المهرجان؟

البلم  محمد  الــفــنــان  يــقــول   -
تعتبر  «المسعور»  مسرحية  إن 
عليه  تنطبق  متكامالً  فنًيا  عمالً 
ـــشـــروط والــمــعــايــيــر بــالــكــامــل  ال
مـــن حــيــث الــفــكــرة والــمــعــالــجــة 

الــدرامــيــة، وكــذلــك اإلجـــادة في 
حيث  من  وأيــًضــا  العمل،  تنفيذ 
عـــــدد الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي الــعــمــل 
حــيــث احــتــوت الــمــســرحــيــة على 
مــجــامــيــع ووضــــح تــمــاًمــا قـــدرة 
تلك  مــع  التعامل  على  الــمــخــرج 
على  بدقة  وتحريكها  المجاميع 
الفكرة  وكذلك  المسرح،  خشبة 
وقد  تقديمها،  تم  التي  المحلية 
األدوار  توزيع  في  المخرج  أجاد 
والعمل على الممثلين واالشتغال 
المؤلف  وجدنا  أننا  حتى  عليهم 
الممثلين،  ضمن  الــدوس  طالب 
الــشــاب  الممثل  أيــًضــا  وشــاهــدنــا 
حـــســـن صـــقـــر وكـــيـــف اســتــطــاع 
في  اإلمـــكـــانـــات  كـــل  يـــخـــرج  أن 
الــعــمــل، وكـــذلـــك كــــان الــديــكــور 
والـــســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا جـــيـــدة جـــــًدا، 
فايز  فالح  المخرج  حصل  لذلك 
مخرج  أفضل  جائزة  على  أيًضا 
مخرج  أن  بديهي  أمــر  هــذا  ألن 
جائزة  على  يحصل  عمل  أفضل 

أفضل مخرج.

ڈ وهل حًقا حدثت خالفات 
بــيــن أعــضــاء الــلــجــنــة فــي بعض 
أو  السينوغرافيا  مثل  الــجــوائــز 

أجائزة الممثل األول؟
- الـــبـــلـــم يــــقــــول: لــــم تــحــدث 
خـــالفـــات بـــقـــدر مـــا هـــي إعــــادة 
تقييم ومساحة أكبر للنقاش بين 
أعضاء اللجنة ففي جائزة أفضل 
العروض  بمناقشة  قمنا  ممثل 
على  واستقررنا  مــرة  مــن  أكثر 
األنصاري  جاسم  الفنان  ترشيح 
والفنان علي حسن وشاهدنا كل 
كليهما  أن  اللجنة  وارتأت  ممثل 
خرجت  لذلك  الجائزة  يستحق 
منهما  كــل  باستحقاق  النتيجة 

مناصفة الجائزة.
- فــيــمــا يـــقـــول الـــفـــنـــان ســيــار 
ـــــه لــــم تـــحـــدث أيـــة  ـــــكـــــواري إن ال
نقاشات  شهدت  وإنما  خالفات 
ـــا أطــــول خــاصــة أن مــبــدأ  ووقـــتً
اللجنة التي عملت من خالله هو 
وبالفعل  جائزة  أي  حجب  عدم 
توزيع  وتــم  جــوائــزة  تحجب  لــم 
جميع الجوائز، حيث لم نجد أي 
الـــوزارة  أن  خــاصــة  لــذلــك  سبب 
وفــــرت الـــدعـــم وهـــنـــاك الــعــديــد 
من األعمال المشاركة، ولو قلنا 
إن األعمال كانت دون المستوى، 
أعمال  هــنــاك  يــكــون  أن  فيجب 
مستوى  على  حتى  بينها  جــيــدة 
هذه األعمال غير الجيدة سنجد 
جيًدا يستحق أن  من بينها عمالً 
يحصل على جوائز لهذا لم نمنع 
أي جــائــزة، وهــذا مــن شأنه أن 

يسهم في تشجيع الجميع.

ڈ هـــل حـــدث تـــضـــارب بين 
قــواعــد الــمــهــرجــان وبــيــن رؤيــة 
أعضاء لجنة التحكيم في بعض 

الجوائز؟
أشــار  بالبلم  محمد  الفنان   -
كانت  المهرجان  قواعد  أن  إلــى 
وفًقا  نعمل  التي  المعايير  ضمن 
لها، حيث إنها سهلت علينا كثيًرا 
أفضل  جــائــزة  ففي  األمـــور  مــن 
نص عملنا وفق معايير وقواعد 
المهرجان التي تلزمنا باالختيار 
ما  وهو  القطرية  النصوص  بين 
جعل دائرة المفاضلة بين نصين 
ولــيــس ٦ نــصــوص، ولــفــت البلم 
التي  التوصيات  بين  من  أنه  إلى 
الحظنا  أن  بعد  اللجنة  قدمتها 
حيث  البعض،  عند  خلط  وجــود 
يقدمها  نــصــوص  هــنــاك  كــانــت 
عليها  يــكــتــبــون  وهـــم  مــؤلــفــوهــا 
أو  إعداد  أنها  والواقع  تأليف  أنها 

ما شابه ذلك.
- بــيــنــمــا قـــــال الـــفـــنـــان ســيــار 
ـــكـــواري إن الــمــهــرجــان اســمــه  ال
مــهــرجــان الـــدوحـــة الــمــســرحــي 
معني  األول  الــمــقــام  فـــي  وهــــو 
بالفنان والمبدع القطري ..الفتًا 
يــمــنــع  ال  ـــمـــهـــرجـــان  ال أن  إلــــــى 
ولكنه  القطريين  غير  مشاركة 
تكون  األولــى  الجوائز  أن  يوضح 
معايير  وفــق  وتمنح  للقطريين 

محددة بحسب جودة العمل.

خـــاصـــة  جـــــائـــــزة  هــــنــــاك  ڈ 
معايير  ..فــمــا  اللجنة  منحتها 

هذه الجائزة؟
- يتحدث الفنان محمد البلم 
عـــن هـــذه الــجــائــزة ويـــقـــول إنــه 
التي  أنــريــكــا  للفنانة  منحها  تــم 
جسدت شخصية «روح المحبة» 
ألنها  نــظــًرا  الديكتاتور  نــص  فــي 
أضــــافــــت لــلــعــمــل كـــثـــيـــًرا ولــــوال 
وجودها لتحول النص إلى عمل 
نجحت  وهــي  جامد،  كالسيكي 
حدة  تكسر  أن  أدائها  خالل  من 
هذا الجمود ولو قدمت الجائزة 
كما يقول البعض آلخرين لكان 
فيه الترضية  األمر يعتبر داخالً 

وهو ما نرفضه جميًعا.
ســـيـــار  الــــفــــنــــان  ويــــضــــيــــف   -
الجائزة  هذه  إن  قائالً:  الكواري 
نجحت  أن  بعد  للفنانة  منحت 
جــيــد  بــشــكــل  دورهـــــــا  أداء  فــــي 
وفًقا  الجميع  استحسان  ونــالــت 
خشبة  عــلــى  اإلجـــــــادة  مــعــايــيــر 
عن  والتعبير  والحركة  المسرح 

مجريات األحداث التي تدور.

ڈ ومـــــا أهـــــم مـــكـــاســـب هـــذا 
المهرجان من وجهة نظركم؟

- الفنان محمد البلم يقول إنه 
بعد هذه النسخة من المهرجان 
لدينا  صار  إنه  نقول  أن  نستطيع 
ــمــســرح الــمــحــلــي،  ــل مـــهـــرجـــان ل
المسرحي  الــحــراك  حــالــة  حيث 
أحد  على  يخفى  وال  المستمرة 
وبعض  الــفــرق  بعض  هــنــاك  أن 
الــعــامــلــيــن فـــي مـــجـــال الــمــســرح 
بدأوا من اآلن االستعداد للدورة 
كما  أو  المهرجان  من  القادمة 
يقولون « بيسخنوا الطار» وهذا 

ما كنا نطمح إليه جميًعا.
- وأضاف الفنان سيار الكواري 
قائالً: المهرجان يكفيه أنه نجح 
القطريين  الــفــنــانــيــن  جــمــع  فـــي 
كلهم تحت مظلة واحدة وخلق 
حالة من التنافس الشريف فيما 
بينهم وحــرص كل واحــد منهم 
الذي  الفريق  ضمن  العمل  على 
معه ليقدم عرًضا جيًدا يستطيع 
مـــن خــاللــه أن يــثــبــت نــفــســه أو 
يــحــصــد جـــوائـــز، وهــــذه األجــــواء 
ولكن  طويل  زمن  منذ  فقدناها 
ونحن  المهرجان  هذا  بداية  مع 
وظهر  الحراك  من  حالة  نعيش 
عندنا ممثلون جدد ومخرجون 
وكــتــاب وهـــذا هــو أهـــم أهـــداف 
الــمــهــرجــان، وعـــرف الــنــاس أن 
الــجــائــزة يــجــب أن تــكــون لنص 
قــطــري لــذلــك نــتــوقــع فــي الــعــام 
النصوص  أكثر  تــرى  أن  المقبل 
قـــــطـــــريـــــة، وهــــــــــذه هــــــي أهــــم 

إيجابيات المهرجان.

محمد البلم: جابهنا العديد من األمور 
العاجلة في ليلة الختام

سيار الكواري: المهرجان محلي واألولوية في 
الجوائز للقطريين

هناك جوائز لم يختلف عليها أحد 
لذلك توّقعها كثيرون

اللجنة مارست عملها وفق معايير 
محددة ومعروفة

جائزتا السينوغرافيا وأفضل ممثل دار 
حولهما نقاش وليس خالفًا

جميع مالحظات اللجنة أعلنت ضمن 
التوصيات
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بحور الشعربحور الشعر الجمالية في األدب والشعر

الشاعر الواعد

فطرية  بقوة  فهي  اإلِنسانية،  النفس  فــي  فــطــرٌة  الجمال  حــُبّ 
أْن  النفوس  بمستطاع  وليس  نحوه،  وتنجذب  إليه،  تميل  قاسرة 
شيء  والجمال  عليها.  المصِوّر  البارئ  فطرها  التي  فطرها  تغِيّر 
وتتذّوقه  به  تحّس  أْن  النفوس  باستطاعة  ولكن  تحديده،  يصعب 
ــَجــِذب نــحــوه، وتــأنــس به،  ــْن متى أدركــتــه، وعــنــدئــٍذ تميل إلــيــه وتَ
ولو  بــه  المشاعر  إحــســاس  بــلــّذة  باالستمتاع  وتَــْســَعــُد  إلــيــه،  وتــرتــاح 
ق الجمال واإلِحساس  تخُيّالً، ويتفاوت الّناس في قدراتهم على تذُوّ
بدقائقه كشأن تفاوتهم في سائر قدراتهم الماّدية والمعنوية: مثل 
والشّم  والسمع  اإلِبصار  وقــوى  الذكاء،  وقــدرات  الجسمية،  القوى 
تدركها  التي  المجاالت  كل  في  يكون  والجمال  والّلمس.  والــذوق 
والتخّيالت،  األفكار،  مجاالت  حتى  والباطنة،  الظاهرة  الحواس 
النفسي  اإلِرادي  السلوك  وأنواع  واألخالق،  والطباع،  والوجدانّيات، 

والظاهر.
تتفاوت  جميلة  مرئيات  األبصار  تشاهد  المرئيات  ساحة  ففي 
مرئيات  وتشاهد  كبيراً،  تفاوتاً  الجمال  نسب  من  به  تحظى  فيما 
وتشاهد  كبيراً  تفاوتاً  القبح  نسب  من  لديها  فيما  تتفاوت  قبيحة 
ر بقبٍح. وفي ساحة األصوات  وسطاً فاتراً ال يجذب بجمال، وال ينِفّ
نسب  من  به  تحظى  فيما  تتفاوت  جميلة  أصواتاً  السامعون  يسمع 
الجمال تفاوتاً كبيراً، ويسمعون أصواتاً قبيحة تتفاوت فيما لديها 
من نسب القبح تفاوتاً كبيراً، وتسمع أصواتاً فاترة ال تجذب بجمال 

ر بقبٍح. وال تُنَِفّ
ونظير ذلــك فــي ســاحــة الـــروائـــح، وفــي ســاحــة الــطــعــوم، وفي 
وقاٍس  ولّين،  وصلب  وخشن،  ناعم  فيها  التي  الملموسات  ساحة 
لدينا  أَنّ  نـــدرك  الــوجــدانــّيــة  المشاعر  وفــي  ـــارد.  وب وحـــاٌرّ  ــــْدن،  َولَ
مشاعر وجدانية جميلة لذيذة، كمشاعر الحّب، ومشاعر اإلحساس 

ة واألمومة، والشعور بطمأنينة القلب،  بفعل الخير، ومشاعر األبَُوّ
بها،  نتأّلم  قبيحة  وجــدانــيــة  مشاعر  لدينا  أَنّ  ونـــدرك  وبــاألمــن. 
كالشعور بالّذلة والّصغار، وكالحقد، والحسد، وكالشعور بالخوف 
لّذة  تـُـحــِدث  ال  فاترة  وجدانّية  مشاعر  لدينا  أّن  ونــدرك  والقلق. 
ليس  مغمورة  أسرة  إلى  االنتماء  كمشاعر  ألماً،  تُحِدث  وال  نفسية 
لها مجد يُحدث في النفس لّذة االفتخار، وليس لها فضائح وقبائح 

غار. تُْحِدث في الّنفس ألم الَصّ
جميلة حــلــوة، وأفــكــاراً  وفـــي الــســاحــة الــفــكــريــة نـُـــدرك أفـــكـــاراً 
قبيحة مّرة، وأفكاراً فاترة ال تُْحِدث انفعال استحسان وال انفعال 
الفكرة  وإّن  جميلة،  فكرة  المبتكرة  الذكّية  الفكرة  إّن  استقباح. 
المكّررة  الــعــادّيــة  الفكرة  وإّن  قبيحة،  فكرة  المستنكرة  الغبّية 
دون غرض فنِّي أدبي فكرة فاترة تمُرّ دون أْن تثير أي انفعال، 
أْن  عليه  تُــعــرض  مــن  يستطيع  ال  الــتــي  الغامضة  الفكرة  وكــذلــك 
يُدركها. ويمُرّ في أذهاننا شريط أفكار طويل فال يُحدث فينا أّي 
فتثير  تمّر  فكرة  ورّب  فاترة،  أفكار  إّنها  ألم،  أو  لّذة  من  انفعال 
النفس  فتتقّزز  فكرة  تمُرّ  وقــد  نحوها،  عظيماً  وانفعاالً  إعجاباً 
منها وتصرفها بسرعة وتتجاوزها. وفي ساحة التخّيل تمُرّ أخيلة 
جميلة حلوة لذيذة، وتَمُرّ أخلية قبيحة كريهة، وتمُرّ أخيلة في 
البياني  التعبير  ساحة  وفي  انفعال.  أّي  تُحدث  فال  طويل،  شريط 
والوجدانّية  النفسّية  والمشاعر  والتخّيالت  والمطالب  األفكار  عن 
في  وتؤثِّر  المشاعر،  تتمّلك  جّذابة،  جميلة  بديعة  تعبيرات  تُوَجد 
القلوب، وتتفاوت فيما بينها بما تحَظى به من نَِسب الجمال تفاوتاً 
بينها  فيما  تتفاوت  وهذه  رة،  منَفّ قبيحٌة  تعبيرات  وتوجد  كبيراً. 
بما فيها من نَِسب القبح تفاوتاً كبيراً، وتُوَجد تعبيرات فاترة تمُرّ 

دون أْن تُحدث في النفوس أّي انفعال محبوب أو مكروه.

مجاالت الجمال
وأَنّ  الجمال،  من  الزينة  أّن  الجمال  ذواقــي  لدى  المعلوم  من 
أو  بزيناتها  مغّلفة  إلينا  مت  ُقِدّ إذا  والمطالب  المقاصد  من  كثيراً 
جمال  ألَنّ  معها،  وانسجاماً  لها،  قبوالً  أكثر  كّنا  بزيناتِها  مقرونة 
الزينة قد جذبنا إليها، واقنع عواطفنا وانفعاالتنا بقبولها، ولنحَظى 
بلّذة االستمتاع بالجمال، فتتحّقق من وراء ذلك المقاصد األساسّية 

والمطالب.
وهــــذه الحقيقة تــشــمــل األفـــكـــار، فــــإذا ُقـــّدمـــت بــعــض األفــكــار 
المقصودة وما اشتملت عليه من مطالب اعتقاٍد أو عمل ممتزجًة 
أكثر  النفوس  كانت  لفظية  أو  فكرية  جميلة  بزينات  مقرونة  أو 

انجذاباً إليها، وقبوالً لها، ثّم تمسكاً بها أو عمالً بما طلب فيها.
إَنّ شــأن األفــكــار كــشــأن الــمــآكــل والــمــشــارب واألدويــــة، وسائر 
هو  مــا  ومنها  بطبعه،  حلو  هــو  مــا  فمنها  والــحــاجــات،  المطالب 
حامض، ومنها ما هو مّر، ومنها ما هو لّين، ومنها ما هو قاس، 

ومنها ما هو ناعم، ومنها ما هو خشن، ومنها ما هو ُمَهِوّع مثيٌر 
للغثيان، ومنها ما هو محّرك للشهوة مثير لِلُّعاب.

حسناً  يزيدها  وغيرها  والمشارب  المآكل  من  الطِيّبات  حتى 
في  ُقّدمت  إذا  نَْحَوها  النفوس  لشهوات  وتحريكاً  وتطريًة  وجماالً 
أطباق جميلة نفيسة، وعلى مائدة جميلة أنيقة، وفي أيٍد نظيفة 
منّظم  مكان  وفــي  ِحــَســان،  األنــاقــة  مكتملي  لـِـَخــَدم  حلوة  رشيقة 
ومشموم  ومسموع  منظور  من  الجميلة،  الحَسنة  باألشياء  مليء 

وملموس ونحو ذلك.
فالفكرة المّرة قد تحتاج غالفاً حلواً جميالً يزيِّنها حتى يبتلعها 

َمْن توّجه له.
ل حموضتها  والفكرة الشديدة الحموضة قد تحتاج مخالطاً يعِدّ

حتى يستسيغها من توّجه له.
ل  ويــعــِدّ يلِيّنها  أســلــوبــاً  تــحــتــاج  قــد  بطبعها  الــقــاســيــة  والــفــكــرة 
يغلِّفها  ناعماً  أسلوباً  تحتاج  قد  بطبعها  الخشنة  والفكرة  قساوتها. 

ويهِوّن ابتالعها.

القصائد التي شارك بها الشعراء الواعدون :
نستكمل نشر قصائد الشعراء الذين شاركوا في برنامج الشاعر الواعد

مساجلة 
على تويتر

ـــــــــــــــخـــــــــــــــاِوي.. ال ِفــــــــــنــــــــــجــــــــــانَــــــــــَك  أرى 
َغـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــَرْة.. وال  َكــــــــــــــــــــــــــــٍفّ  ـــــــــــــــــــال  بِ

ـــــــي َشــــــــــــــوقــــــــــــــُه لـــــــــــلـــــــــــّشـــــــــــاِي.. ـــــــِك ـــــــب فـــــــي
لــــــــــــــــــألشــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاِر لــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــّرْة..

ــــــــــــــــــي.. ــــــــــــقــــــــــــى آمــــــــــــــــــــــــــــــالً تــــــــــــــــــأتِ ــــــــــــب وي
ــــــــــُه عــــــــلــــــــى ِغــــــــــــــــــــــــــــّرْة.. ــــــــــحــــــــــِضــــــــــنَ ــــــــــتَ لِ

ـــــــــــــــى.. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــًال حـــــــــــــــّت ويــــــــــــبــــــــــــقــــــــــــى آِم
ـــــــــحـــــــــســـــــــَرْة ـــــــــــــَجـــــــــــــوِفـــــــــــــِه ال ــــــــشــــــــيــــــــخ بِ تَ

dalalalbaroud@ دالل البارود

أَيـــــــــــــــــــــا ِفـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــانـَــــــــــُه الـــــــــــــــــخـــــــــــــــــاِوي..
ـــــــــــَرْة.. ـــــــــــب بـِــــــَعـــــــيـــــــنِـــــــي َقــــــــــــــْد َطــــــــــَغــــــــــْت َع

كـــــــــــــرى.. ــــــــــــــُه الـــــــــــــِذّ وفــــــــــــاَضــــــــــــْت بـِـــــــــــي لَ
ـــــــــــــــــي َســـــــــــــــــــــــــــــــــوَرْة.. ولـِــــــــــــــــــــألشـــــــــــــــــــــواِق بِ

ــــــــي.. ــــــــنِ ــــــــُس ــــــــؤنِ ــــــــيــــــــِف ُي فـــــــــُجـــــــــْد بــــــــالــــــــَطّ
ــــــــــــــي ِمـــــــــــنـــــــــــَك مـــــــــــا أكـــــــــــــــــــــَره.. ولـَـــــــــــــــــو لِ

فــــــــــَكــــــــــْم طـــــــــــاَفـــــــــــْت ِشـــــــــــفـــــــــــاُه عـــــــلـــــــى..
ِشـــــــــفـــــــــاِهـــــــــَك أَوَقــــــــــــــــــــــــــــَدْت َجـــــــــــمـــــــــــَرْة..

ـــــــــــُه َطــــــــــــــــَربــــــــــــــــاً.. ـــــــــــــــــــــــْم أَســـــــــــَقـــــــــــيـــــــــــتَ وَك
ْة.. ــــــــــــمــــــــــــاَك الــــــــــــــَعــــــــــــــذَب بـــــــــــــالـــــــــــــَكـــــــــــــَرّ لَ

ــــــــــــي.. ــــــي لِ ــــــحــــــِك وبـَــــــــــعـــــــــــَد الــــــــــــّرشــــــــــــِف ي
ـــــــــــــبـــــــــــــَرْة.. وعــــــــيــــــــنِــــــــي تَــــــــــــرقــــــــــــُب الـــــــــــــنَّ

َفـــــــــــــــَظـــــــــــــــْل ِفـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــانَـــــــــــُه حـــــــــــّتـــــــــــى..
ــــــــــــــشــــــــــــــَرْه.. ــــــــــــوى بِ ــــــــــــَه ـــــــنـــــــا ال ـــــــعـــــــيـــــــد ل ُي
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ثائر 

 الطالب: عالء ضرار األحمر
ـــــــــــَر الـــــــــــــــّدهـــــــــــــــُر مـــــــــــا انــــــــكــــــــســــــــر.. ـــــــــــث َع

ــــــــم.. ــــــــــــُف فــــــــاحــــــــتــــــــل ــــــــــــي ــــــــــــّس ونـــــــــــبـــــــــــا ال
ـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــْر.. ــــــــــــلــــــــــــُم وان وبــــــــــغــــــــــى الــــــــــــُظّ

فــــــــســــــــمــــــــى الــــــــــــــحــــــــــــــّر وانـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــْم..
ــــــــــُل مــــــــــــا انــــــــكــــــــلــــــــم.. ــــــــــي ــــــــــَخ وكــــــــــبــــــــــى ال

صـــــــــــــــــــدَح الــــــــــــــحــــــــــــــُقّ مــــــــــــا انــــــــــــــهــــــــــــــزْم..
ـــــــــمـــــــــى.. ـــــــــِح حــــــــــامــــــــــَي الــــــــــــــِعــــــــــــــرِض وال

شــــــــــــاِمــــــــــــَخ الــــــــــــــــــــــــــّرأِس كـــــــــالـــــــــِقـــــــــَمـــــــــْم..
ــــــــــــٍة.. رســــــــــــــــمــــــــــــــــُه رهــــــــــــــــــــــــــُن غــــــــــــضــــــــــــبَ

ـــــــــــــَحـــــــــــــْم.. فـــــــــــــِطـــــــــــــٌن شــــــــعــــــــبُــــــــهــــــــا الـــــــــــــتَ
ُروُحـــــــــــــــــــــــــــــــــــُه صــــــــــــــــــــــوُت ثَـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرٍة..

ـــــــــــْم.. ـــــــــــَم ـــــــــــِه ــــــــــْت َحـــــــــولـــــــــهـــــــــا ال ــــــــــَق حــــــــــّل
ـــــــــِب َجـــــــــــــــــــــــــــذوٌة.. ـــــــــقـــــــــل ـــــــــــــــــــّم ِفـــــــــــــــي ال ثُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم.. نــــــــــــــــوُرهــــــــــــــــا شــــــــــــــافــــــــــــــَي األَلَ
يـَـــــــــــــــرَفــــــــــــــــُع الــــــــــــّثــــــــــــائــــــــــــُر الــــــــــــَعــــــــــــلـَـــــــــــْم..

ــــــــــــــــــــــــــــِت الــــــــــــــــَقــــــــــــــــَدْم.. ِشـــــــــــبـــــــــــُل مـــــــــــا َزلَّ
ـــــــــــــــرى.. ـــــــــفـــــــــِس واشـــــــــــــــتَ ـــــــــنَّ ـــــــــال جــــــــــــــــــاَد ب

ـــــــــــــــّز والــــــــــــــــــــــَكــــــــــــــــــــــَرْم.. ـــــــــــــــِع شـــــــــــامـــــــــــة ال
ـــــــــــيـــــــــــِدهـــــــــــا.. تــــــــســــــــتــــــــِقــــــــي مـــــــــــــن َشـــــــــــِه

ُكــــــــــــــــــــــــــــَلّ طـــــــــــــــــاِهـــــــــــــــــِر الــــــــــــــِقــــــــــــــَيــــــــــــــْم..
ــــــــــــــــــــًة.. َرســــــــــــــــــــَم اُهللا  صــــــــــــاَغــــــــــــهــــــــــــا 

ِجـــــــــــــــلَّـــــــــــــــٌق َفــــــــــخــــــــــُرهــــــــــا األَُمــــــــــــــــــــــــــــــْم..
ــــــــــــــْر.. ـــــــــصـــــــــُر مـــــــــا انــــــــــــــَدثَ زغــــــــــــــــــرَد الـــــــــنَّ

بــــــــــــالــــــــــــّنــــــــــــَعــــــــــــْم.. اُهللا  ــــــــــــــــــِك  َحــــــــــــــــــَفّ

قصيدة أمي 
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ـــــاَي ِمـــصـــبـــاحـــا.. ـــــي ــــــِك فـــــي دن ـــــــي رأيــــــُت أّم

ــــــوَر َوّضــــــاحــــــا.. ـــــي ُيــــــِشــــــُعّ الــــــنُّ ـــــونِ ُيــــنــــيــــُر َك

ــــُدنــــيــــا الـــــمـــــرِء يــــا أُّمــــــــي.. أنـــــــِت الــــحــــنــــاُن بِ

احـــا.. وَح والـــَرّ ــعــِطــي الـــــُرّ ــوَن وتُ ــُي تُــعــِطــي الــُع

ــــــــــُلّ الــــــُحــــــِبّ أُّمــــــــــــاُه.. الــــــــــــّدفُء ِمـــــنـــــِك وُك

بـــالـــُقـــرِب ِمـــنـــِك يــصــيــُر الــَقــلــُب ُمــرتــاحــا..

جــــاُء بِـــُطـــوِل الــُعــمــِر ُمــلــِهــَمــتِــي.. فــيــِك الــــَرّ

ـــــهـــــراً وإصــــبــــاحــــا.. ـــــــْم تَــــبــــَخــــلـِـــي لـَــــيـــــًال ُظ لَ

ــــن أعـــصـــيـــِك ســـيـــدتِـــي.. أرُجــــــو ِرضـــــــاِك ول

ـــــــراحـــــــا.. ــــــزيــــــُل الـــــــَكـــــــرَب أَت ــــــــــأٍمّ تُ ــــــــــــّراً ب بِ

ــنــِك األمـــــاُن ُيــبــيــُد الـــَخـــوَف ِمـــن َقــلــبِــي.. ِم

ـــِحـــيـــُل الــــُحــــزَن أفــــراحــــا.. يـــا َمــــن أراهــــــا تُ

هـــِر َمــرَحــَمــتِــي.. َشــمــُس الــَحــيــاِة وعــبــَر الـــَدّ

ِمـــفـــتـــاحـــا.. وَم  الـــــــــــَدّ أراِك  ـــــي  األمـــــانِ ــــــّل  ُك

ــهــَجــتــه.. ـــِك فـــي الــبُــســتــاِن بَ ـــَظـــرتُ هـــا قـــد نَ

ـــَق الــــــّزهــــــوِر وِعـــــطـــــراً مـــنـــِك فــــّواحــــا.. عـــب

ــــقــــبَــــلـُـــنِــــي.. يَ اَهللا  وأرجـــــــــو  دَعـــــــــــوُت  إّنــــــــي 

ـــحـــاحـــا.. إل َرّب  يــــا  َمـــســـكـــنـــِك  ــــــــــردوُس  ِف

ــــي .. ــــُدنِ ـــــرُت فــــي َعـــــَجـــــٍل عـــمـــا يــــكــــابِ عـــــّب

ــــعــــُر خـــيـــٌر مـــن الـــمـــنـــثـــوِر إفـــصـــاحـــا.. والــــِشّ
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ــــــي.. تــــــبــــــالِ ال  األجــــــــــــــــــــداُد  عــــــــاشــــــــْت  لـَــــــقـــــــد 

ــــــــالِل.. ــــــــّت ــــى ال ــــــوِم عــــل ــــــل ــــــُع شـــــمـــــوخـــــاً فــــــي ال

ـــــوا الــــــُعــــــلُــــــوَم ِفــــــــي الـــــــــبـــــــــواِدي.. ـــــبُ وقــــــــد كـــــتَ

ـــــــــــــــــروَن الــــــــِعــــــــلــــــــَم غــــــــالــــــــي.. ــــــــــطــــــــــالٍب ي ول

ــــــّصــــــعــــــاب بـــــكـــــل قـــــــــــرٍم.. ــــــــوا ال وقـــــــــد جــــــــابُ

ــــــــي.. ـــــيـــــِل الــــــِعــــــلــــــِم قــــــد تَـــــــركـــــــوا األهــــــــالِ لـــــنَ

ونـــــــحـــــــُن الـــــــيـــــــوم فـــــــي كـــــنـــــف الـــــمـــــديـــــنـــــة..

ــــــــوصــــــــاِل.. ــــــــال كــــــمــــــثــــــِل األهــــــــــــــــِل نــــــنــــــعــــــُم ب

ـــــــدون الـــــمـــــجـــــيـــــدة.. ومــــــــدرســــــــة ابـــــــــن خـــــــل

ــــــعــــــلــــــمــــــنــــــا الـــــــــعـــــــــلـــــــــوَم وبـــــــــالـــــــــكـــــــــمـــــــــاِل.. تُ

ـــــــوِم بــــــهــــــا ونـــــــــرقـــــــــى.. ـــــــعـــــــل ـــــــال وهـــــــــــّبـــــــــــوا ب

ـــــــن نـــــصـــــل الـــــمـــــعـــــالـــــي.. بــــــــــــــدوِن الــــــعــــــلــــــِم ل

مدينتي الجريحة 
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ــي مـــن صــــدى األشـــــــواِق فـــي ُحــلُــِمــي ــنِ ســأبــتَ

ــــــــــِم ــــي مـــــن لَـــــفـــــَحـــــِة األَلَ ــــنِ ــــلُ ــــظــــّل ــــــصــــــراً ُي َق

ـــُه فــــي ُمـــنـــتـــهـــى األُُفـــــــــــِق الــــَمــــهــــُجــــوِر أنـــصـــبُ

ــِمــي ــَق وِح مـــن َس ـــــُه مـــن نـَــشـــيـــِج الــــــــُرّ ُجـــــدرانُ

أُِطـــــــــــــــُلّ ِمــــــنــــــُه عــــلــــى األَزمــــــــــــــــاِن أرُقـــــبُـــــهـــــا

ـــــــِف األَُمــــــــــــِم والـــــــبـــــــدر أســـــــــأَلُـــــــــُه عــــــن ســـــــالِ

تـــلـــَك الــــُحــــُشــــوُد مــــن اإلســــــــالِم أيــــــَن َغــــــَدْت

ـــــــُقـــــــوُد ِزمــــــــــــاَم الـــــِعـــــلـــــِم والـــــَعـــــلـَــــِم ـــــت تَ كـــــانَ

ـــهـــا ـــبُ ـــــــــُلّ ُحــــــــــــُروِف الــــِعــــشــــِق أكـــُت ــــــغــــــداُد ُك بَ

ــــــاِك بـــالـــَقـــلَـــِم ــــــي ــــــي أَف ــــــَوجــــــَد ِف وأرُســــــــــــُم ال

ـــْت ــــلــــِم مــــا َهـــَجـــَع ـــــُنّ غــــــاِرَقــــــًة ِفـــــي الــــُظّ ـــــِئ تَ

ـــــِغـــــِم ـــــــيـــــــِن الــــبُــــلــــبُــــِل الـــــنَّ ـــــهـــــا ِفـــــــي أَنِ ـــــوُح ونَ

ـــهـــا ـــُت ـــَصّ ـــــّشـــــاِق ُغ ـــــُع وفــــــي صــــــدى نَـــــشـــــوِة ال

ــــِم ــــِه ــــنَّ وُحـــــزنـُــــهـــــا ِفــــــي لَـــــــــــــذاذاِت الــــّصــــبــــا ال

ـــنـــاً؟ ـــَف هــــل يــقــتَــضــي َوطــــنِــــي أن أشــــتــــري َك

ـــــَدِمـــــي بِ ــــــُه  ــــــربَ تُ أَفــــــــــِدي  يـــــأُمـــــُر  كــــــــاَن  إِن 
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الحسان خــدود  أشــبـَـهــَت  ورد  يــا 

الجمان ذوب  حاكيَت  طلى  ويــا 

ــْرَت لي ــك ــن ــي تَ ــَظّ ــا ح ــــَت ي وأن

المستعان األَخ  قبل  ــن  ِم وكــنــَت 

ڈڈڈ

ــقــدر ال ــر  ــأم ب ـــال  ـــبَ ال ــشــغــل  تَ ال 

النظر قصير  يــا  حديثي  واســمــع 

ً ــاً وادعــــا ــع ــان ــح واجـــلـــس ق ــن ت

بالبشر القضاء  لعِب  ــى  إل وانــظــر 

الثالثاء ٢٠ جمادى اآلخرة ١٤٣٤ هـ - ٣٠ ابريل ٢٠١٣ م

الفنانة أمل يحيى لـ «[ األسبوعية»:

ڈ بداية نود أن تعطي القارئ 
لمحة عن نفسك؟

أدرس  يــحــيــى  أمــــل  اســمــي   -
عامين  منذ  والموسيقى  الغناء 
للموسيقى  قطر  أكاديمية  فــي 
الصوت  كمغنية  أتعلم  وهــنــاك 
وطريقة التنفس وكيفية إخراج 
فنون  تعلم  إلــى  إضافة  صوتي، 
اإليقاع كما أحاول أن أدرس آلة 

موسيقية.
ڈ حدثينا عن مشاركتك في 

حفل «جسور الصحراء»؟
- شـــــاركـــــت مـــــع أحــــــد عــشــر 
مــــوســــيــــقــــًيــــا مـــــــن جـــنـــســـيـــات 
متنوعة،  موسيقية  وخــلــفــيــات 
وقد جاءت هذه الفرصة بحكم 
عالقاتي مع عدد من األشخاص 
الموسيقي،  بالمجال  المهتمين 
استطعت أن أشارك في «جسور 
من  جميع  إن  حيث  الصحراء»، 
كــانــوا فــي الــعــمــل أحــبــوا صــوتــي، 
فـــكـــان الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى إخـــــراج 
دمـــــج قـــــوي بـــيـــن الــمــوســيــقــات 
واألصــوات، وكنت أمثل الصوت 
الفنانين.  هؤالء  وسط  القطري 
ومحظوظة  جــًدا  سعيدة  وكنت 
ـــدي،  أيــًضــا وبــفــضــل دعــــوات وال
تــمــكــنــت مــــن الـــــخـــــروج بــهــذه 
تمثيل  فـــي  الــمــشــرفــة  الـــصـــورة 
بالفعل  الــحــفــل  وكــــان  ـــــالدي،  ب
بين  دمجنا  حيث  جميالً  شيئًا 
الخليجي  أو  والقطري  الشعبي 
مع الموسيقى الغربية سواء من 
إلى  إضــافــة  أمريكا  أو  سويسرا 

اإليقاعات الهندية.
ڈ إلى أي مدى استفدِت من 
هذه الفرصة لالحتكاك بهؤالء 

الموسيقيين؟
فهم  كثيًرا  منهم  استفدت   -
جـــمـــيـــًعـــا فــــنــــانــــون مـــشـــهـــورون 
التمكن  من  عــاٍل  مستوى  وعلى 
ــــده،  ــــل الــــمــــوســــيــــقــــي كــــــل فــــــي ب
قطرية  كأول  معهم  ومشاركتي 
شـــــــيء يـــســـجـــل فــــــي مـــســـيـــرتـــي 
يسجل  وأيــًضــا  وتاريخي،  الفنية 
السفارة  أشكر  أن  وأود  لقطر، 
السويسرية التي دعتني للمشاركة 
فـــي هـــذا الـــحـــدث، وقـــد تعلمت 
منها  األشــيــاء  مــن  الكثير  منهم 
في  للعمل  نظرتي  غــيــروا  أنــهــم 

الموسيقى وللفن وحتى الوقت.

مــن  نـــــــوع  هـــــنـــــاك  كـــــــان  ڈ 
كانت  فهل  األداء،  في  التناغم 

التجارب فترة كافية؟
مـــن  أســــــــبــــــــوع  ـــــا  ـــــبً ـــــقـــــري ت  -
الــتــحــضــيــرات فـــي األكــاديــمــيــة 

كالعائلة  وكنا  بكتارا،  الموجودة 
حيث  الموسيقى،  تجمعها  التي 
ــا ونــعــمــل ألوقــــات  نــلــتــقــي يــومــًي
ــلــة وكـــأنـــه كــان  مــتــأخــرة وطــوي
أن  خصوصا  تدريبًيا،  معسكًرا 

كنا  لكن  كافًيا،  يكن  لم  الوقت 
على  وحريصين  جًدا  متوافقين 
بــشــكــل  الــمــوســيــقــى  تـــخـــرج  أن 
مهتمة  المجموعة  وكانت  الئق، 
شابة،  قطرية  كموهبة  بي  جًدا 

ولمست إعجابهم بصوتي - طبًعا 
شهادتي عن نفسي مجروحة - 
الصورة  أوصــل  أن  أحـــاول  لكن 
الــتــي تــكــونــت عــنــي، وأتــمــنــى أن 
أحــــاول  وأن  الـــمـــشـــوار  أواصــــــل 

السعي وراء فرص أكبر.
ڈ ما أهم العقبات التي تقف 
أمام المواهب القطرية، السيما 

األنثوية منها؟
السمو  صــاحــبــة  قــدمــتــه  مــا   -

ـــاصـــر،  ـــنـــت ن الـــشـــيـــخـــة مـــــــوزا ب
ــلــمــرأة الــقــطــريــة ذلـــل الــعــديــد  ل
المواهب  أمـــام  الــصــعــوبــات  مــن 
الــنــســائــيــة عـــامـــة، ولــكــنــي أعــلــم 
أنـــه مــــازال هــنــاك مــن يــعــارض 
ذلـــك، والبـــد أن يــكــون اإلنــســان 
وطويل  متريثًا  المجال  هذا  في 
البال، وأعتقد أن مشاركتي في 
هذا الحفل يعد نقطة بداية لي، 
التي  الــصــعــوبــات  بخصوص  أمــا 
يواجهها الموسيقيون المحليون، 
فأعتقد أن المشكلة الكبرى هي 
فأي  إنتاج،  شركات  وجود  عدم 
موهبة تود أن تنطلق فإن عليها 
تكبد كافة التكاليف على نفقتها 

الخاصة إلنتاج موسيقاها.
ڈ هل من نصيحة تقدمينها 

للمواهب القطرية النسائية؟
مـــوهـــبـــة  ألي  نـــصـــيـــحـــتـــي   -
هي  قــطــريــة  نسائية  موسيقية 
هو  وهـــذا  بموهبتها  تــؤمــن  أن 
الجزء األهم الذي سيجعل أهلها 

وأسرتها يتقبلون الفكرة.
الــــخــــطــــط  عــــــــن  مـــــــــــــاذا  ڈ 
المستقبلية والمشاريع الجديدة؟
- أنا أحب مثل هذه التعاونات 
التي  األشــيــاء  وهــذه  الموسيقية 
وأنـــوي  األداء،  فــي  تلقائية  بــهــا 
الـــدراســـة مــع الــفــنــان األمــريــكــي 
فرانك ويلكنز وهو عازف بيانو 
الفريق  وقــائــد  ومنتج  وملحن 
طــريــقــة الــغــنــاء والــتــنــفــس، ولــو 
لــمــدة شــهــر أو شــهــريــن، حيث 
تعد هذه فرصة كبيرة لتحسين 

أدواتي وقدراتي الموسيقية.

المجتمع مازال ال يتقبل المجتمع مازال ال يتقبل 
فكرة المرأة الموسيقيةفكرة المرأة الموسيقية

ـــــة ـــــي ـــــن ـــــف «جــــــــــــســــــــــــور الــــــــــــصــــــــــــحــــــــــــراء» نـــــــقـــــــطـــــــة بــــــــــــدايــــــــــــة لــــــمــــــســــــيــــــرتــــــي ال

حوار - كريم إمام:

أكدت الفنانة القطرية أمل يحيى التي شاركت مؤخًرا في حفل «جسور الصحراء» الذي نظمته 
السفارة السويسرية بالدوحة بالتعاون مع وزارة الثقافة والفنون والتراث بمسرح قطر الوطني أنها 
سعيدة جًدا بتمثيل قطر في هذا الحفل، وأن شعورها ال يوصف بالخروج بهذه الصورة المشرفه 
الهندية  واإليقاعات  الغربية  الموسيقى  مع  الخليجي  الشعبي  اللون  بين  دمجنا  أننا  خاصة  لبلدها، 

والموسيقى الشرقية.
وقالت أمل التي أبهرت الحضور بصوتها العذب في حوارها مع «[ األسبوعية» إنها تعلمت 
الكثير من خالل التعامل مع الموسيقيين الغربيين خاصة فيما يتعلق باحترام الوقت، وأكدت أن 
وتوجهت  قطريات،  مغنيات  وجود  فكرة  لتقبل  الوقت  بعض  إلى  يحتاج  مازال  القطري  المجتمع 
بنصيحة للمواهب القطرية بضرورة اإليمان بموهبتها حتى تحصل على قبول األهل والمجتمع... 

فإلى نص الحوار:

أنوي دراسة 
الموسيقى في 
الواليات المتحدة 
األمريكية

استفدت كثيًرا 
باالحتكاك مع 
الموسيقيين 
الغربيين
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محمد حسن الكواري

حكاية المسرح
في قطر

قصة قصيرة

obadbukamal@yahoo.com

تحّدثت في الحلقة السابقة عن االستعدادات 
الكتيب  تجهيز  من  المسرحي  للعرض  األولية 
تحديد  بذلك  وتــّم  يلزم  مــا  وحــّل  واإلعــالنــات 
بعد  الثانية  ومنذ   ١٩٧٢  /  ٩  /  ١١ العرض  يــوم 
الـــظـــهـــر ونـــحـــن مـــــوجـــــودون فــــي مـــســـرح دار 
األنــصــاري  عــبــداهللا  محمد  واألســتــاذ  المعلمين 
بالمرور  يقوم  العام  والمشرف  الفرقة  رئيس 
عــلــى ورشـــة صــنــاعــة الــديــكــور وعــلــى بــروفــات 
أستعيد  عــنــدمــا  الــيــوم  الــمــســرحــيــيــن.  العملين 
وإننا  العمل  في  تفانينا  مدى  وأرى  األيــام  تلك 
والسعادة  حياتنا  في  مهم  حدث  على  مقبلون 
التي كانت تغمرنا ونحن نعمل وإننا لسنا تحت 
في  الــهــدف  هــو  فقط  متحّررين،  ضغوط  أّي 
ظهور نتيجة عملنا ووالدة أّول فرقة مسرحّية 
قطرّية ستظهر إلى الوجود لتكون بذلك بداية 
عصر جديد لثقافة مسرحّية هدفها رفعة اسم 
نحن  لذلك  المسرحي  المجال  في  قطر  دولــة 
في فرقة المسرح القطري ال ننتظر أّي مقابل 
كل  يغمران  والفرح  السعادة  تجد  لذلك  مــاّدي 
والــتــاريــخ  وللحقيقة  الــمــســرح.  فــي  الــعــامــلــيــن 
يصرف  األنصاري  عبداهللا  محمد  األستاذ  فإن 
مـــن جــيــبــه الـــخـــاص عــلــى مــســتــلــزمــات الــعــمــل 
المسرحي  العمل  أيام  من  يوم  وفي  المسرحي 
جاءنا األستاذ األنصاري بخبر سعيد وهو قريبًا 
ســتــكــون لــديــنــا خــشــبــة مــســرح خـــاّصـــة لفرقة 
المسرح القطري في منطقة نجمة وإن هناك 
مشاورات مع صاحب المكان بحيث أن نُحّوله 
ا.  جــًدّ قريبًا  ذلــك  وسيكون  مسرح  خشبة  إلــى 

األخــيــرة  األيـــام  مــع  ونــحــن  الخبر  هــذا  أفرحنا 
واســتــعــرض  األّول.  الــمــســرحــي  عــرضــنــا  لــبــدء 
معكم فريق مسرحية (عانس) حسن إبراهيم- 
علي-  حسن  علي  الكواري-  سيار  نوح-  محمد 
عيسى محمد- يوسف سلطان- جاسم محمود 
أحمد  عــبــداهللا  التأليف  غــانــم  علي  غــانــم  نوح- 
اإلخراج كمال محيسي - الموسيقى التصويرية 
عمل  فريق  الثانية  والمسرحية  عقيل.  تيسير 
مسرحية (سبع السبمبع) عبداهللا أحمد - محمد 
المسلماني - علي حسن علي- غانم علي غانم- 
اإلخــراج  أحمد  عبداهللا  التأليف  الكواري.  سيار 
(عانس)  مسرحية  وفــي  سمهون  عبداللطيف 
تفاجأنا بأن المخرج كمال محيسي يقول لنا يا 
سُيشارك  حقيقي  نسائي  عنصر  هناك  جماعة 
كمال  يا  كيف  قلنا  (عانس)  مسرحية  في  معنا 
مع  تجري  تليفونية  مكالمة  مشهًدا  سنُضيف 
ومع  صفية  بـــدور  يــقــوم  الـــذي  إبــراهــيــم  حسن 
إحدى صديقاتها وقد اتفقت مع اآلنسة (فوزية 
الصالح) على تسجيل هذه المكالمة في اإلذاعة 
وبذلك  المسرحية  أحـــداث  ضمن  وسندخلها 
نسائي  عنصر  أّول  الــصــالــح)  (فــوزيــة  ســتــكــون 
سُيشارك في مسرحية قطرية بالصوت فقط. 
وبالفعل تّم ذلك واشترطت فوزية الصالح على 
يذكر  ولــم  طلبها  واحترمنا  اسمها  ذكــر  عــدم 
اسمها، إًذا غًدا سيتّم االفتتاح ومع أمنياتنا بأّال 

يحدث شيء يُعطل االفتتاح.
األعمال  أّول  افتتاح  مع  القادمة  الحلقة  في 

المسرحية لفرقة المسرح القطري.

الثالثاء ٢٠ جمادى اآلخرة ١٤٣٤ هـ - ٣٠ ابريل ٢٠١٣ م

جــلــســت أمـــامـــه فـــي مــكــتــب الــتــحــقــيــق 
نصف  يــطــوق  خشبي  كــرســي  على  الضيق 
الثياب،  محتشمة  الرأس  حاسرة  جسدها 
تنظر بعينين حادتين إلى الكرسي الفارغ 
شخص  إلـــى  تنظر  وكــأنــهــا  أمــامــهــا  الـــذي 
جــالــس فــيــه واضــعــة يــديــهــا عــلــى فخذيها 
..بشعر قصير وبوجه متعب تخفي وراءه 
وجـــوًهـــا كــثــيــرة، أخـــذ نــفــســاً عــمــيــقــاً من 
تكترث  لم  وجهها،  في  ونفثه  سيجارته 
ولم  وجهها،  غطت  التي  الدخان  بسحابة 
الدخان  ارتــفــع  عنها  لتبعده  يدها  تحرك 
رويًدا رويًدا إلى سقف الغرفة ..لم يخرج 
مــنــه إال الــقــلــيــل مـــن نـــافـــذة صــغــيــرة في 

أعالها قام من مكانه يسألها.
- لماذا قتلت زوجك ؟

- أنا لم أقتله.
- كل القرائن توحي أنك قاتلته. لقد كان 
ينفق  وال  الــنــاس  أمــام  ويشتمك  يضربك 
تملكين  ما  وبــاع  أمــوالــك  كل  أخــذ  عليك، 
من حلي، عاطل عن العمل، ال يسمح لك 
بزيارة أهلك، ولم يأخذك إلى المستشفى 

في يوم من األيام.
- أجل لقد فعل كل ذلك، ومع ذلك لم 

أقتله.
كنت  هــل  ؟  الــمــوت  يستحق  كـــان  هــل   -

تتمنينه له ؟
أدفعه  لــم  لكني   : يستحقه  كــان  نعم   -
إليه. قام من مكانه ومشى عدة خطوات 
يتمعن  وجلس  ظهره  خلف  أخفاها  حتى 
فــي صــــورة معلقة عــلــى الــحــائــط تــبــادلــه 
الــنــظــر. نــفــث فــي جــانــب الـــصـــورة دخــان 

سيجارته والتفت إليها.
- لـــو كــنــت مــكــانــك لــقــتــلــتــه مــنــذ زمــن 
وتــخــلــصــت مــنــه. كــيــف صــبــرت عــلــيــه كل 

هذه المدة.
- ليس لدي حيلة وأنا امرأة مسكينة ال 

أقوى على قهر الرجال.
- إذاً من له مصلحة بقتله ؟

- ال أدري أعداؤه كثر.
- على أي األماكن كان يتردد في الفترة 

األخيرة ؟
- ال أعلم، فلم أره في الفترة الماضية 
بالليلتين  البيت  خارج  يبيت  كان  نــادراً  إال 
ــثــالث. اقــتــرب منها وأخـــذ يــحــدق في  وال

صفحات خديها.

هو   ! وجهك  على  الكدمات  هــذه  مــا   -
من فعل ذلك - لكنه رحل منذ شهرين.

إذا  الــرجــل  كجسد  ليس  الــمــرأة  جسد   -
ضربت ال يزول أثر الضرب من جسدها 

بسرعة.
مدخالً  يجد  لعله  كالمه  طريقة  حــور 

آخر
- أال تغفر المرأة للرجل إذا ضربها ؟

- تغفر له .. ربما .. ولكن ال تنسى.
- وأنت لم تنس لزوجك ما فعله بك ؟

- أنا ال أنسى وال أغفر.. وال أقتل.
مرتين  بسبابتها  أنفها  أرنــبــة  مسحت 

وسألته بخجل، هل تضرب زوجتك؟
نــظــر إلــيــهــا بــوجــه كليل : مــن فــي هــذا 

الزمان ال يضرب زوجته.
- وهل تجالسها بعد أن تضربها ؟

ووجهها  إليها  النظر  أطيق  ال  فأنا  ال   -
مليء بالكدمات .. تهز راسها..

- غريبة مع أنك أنت من شوهها.. وهل 
تُقبِلها بعد ذلك؟

- إذا دعت الضرورة.
- الضرورة أم الغريزة ؟

- الغريزة ضرورة.
أخرج سيجارة إلى منتصفها من العلبة 

ومدها إليها، فرفعت يدها ممتنعة.
أن  دون  فــمــه  فـــي  الــســيــجــارة  يــضــع   -

يشعلها ويسألها.
وسرقن  قتلن  نساء  عــن  سمعت  هــل   -

وترأسن عصابات ؟
- نعم سمعت ..ولكني لست منهن.

- هـــل ســمــعــت عـــن نــســاء قــتــلــن رجـــاالً 
أبغضوهم ؟

لم  رجـــاالً  قتلن  نساء  عــن  سمعت  بــل   -
يعشقن أحًدا مثلهم.

- وأنت إلى أي صنف تنتمين.
فصيلة  مــن  لست  ــا  أن وألذاك  هــذا  ال   -

القتلة.
.. يطوف حولها وهو شابك يديه خلف 

ظهره.
- لما ذا تركت العمل ؟

- أجبرني على تركه لكي أخدمه وأكون 
له وحده.

- هل كان زوجك شيًخا متزمتًا ؟
مخدرات  ومدمن  سكيًرا  كــان  بل   ..  -
صــالة  فــي  إال  المسجد  إلـــى  يــدخــل  ..ولــــم 

جنازته.
يــقــلــب الـــــورق الــــذي أمـــامـــه فـــي حــيــرة 
ــا : مـــع إن  ويـــــأس، ويـــرفـــع يـــده مــســتــغــربً
القرائن توحي أنك قاتلته لكني ال أستطيع 
دليالً  أمــلــك  ال  فــأنــا  سبيلك  أخــلــي  أن  إال 

قاطعاً ضدِك.
قـــامـــت مــــن مــكــانــهــا ووقــــفــــت بــجــســد 
بوجه  وسألته  ثيابها  من  وعدلت  مشدود 
رؤيتي  تتمنى  هــل   .. تعبير  كــل  مــن  خــال 

مرة أخرى ؟ ..فاجأته فلم يرد لها جواباً..
استوقفها وهي ذاهبة، هل ستتزوجين 

بعد ذلك ؟
- وهل يصبر الرجال عن النساء.

- ال أظن.
- من أجل ذلك نتزوجهم.

- يقهقه .. ومن يرضى بامرأة متهمة 
بقتل زوجها ؟

عبد  الشخصي  حارسك  أولهم  الكثير   -
التواب.

يـــقـــرع جــــرس الــحــاجــب وهــــو مقطب 
الجبين دون أن يرفع يده.

- عبد التواب ؟ كيف أوقعتِه في شباكك 
؟ قالها باستياء

في  ســوداء ..  حشرة  ولست  أرملة  أنــا   -
أشفق  ــا  أن واآلن  عــلــَيّ  يشفق  كــان  الــبــدايــة 

عليه.
يدخل عبد التواب متهيئًا لموقف تأهب 

له جيداً.
- يـــســـألـــه وهـــــو يــشــيــر إلـــيـــهـــا بــإصــبــعــه 
ستتزوج  هل   .. قتل  جريمة  في  كمتهمة 

هذه المرأة يا عبد التواب؟
- إذا سمحت لي يا سيدي.

- وهل تعلم أن لها زوجاً قتيالً ؟
- نعم يا سيدي أنا أول من علم بذلك.

- وأنها متهمة بقتله؟
- المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

عبد  يــا  منها  نفسك  عــلــى  تخشى  أال   -
التوب؟

- الرجل ال يهاب النساء يا سيدي.
- متي ستتزوجها ؟ .. قالها بيأس

شهرين  بعد   .. عدتها  استكمال  بعد   -
وعشرة أيام.

-انصرفت وانصرف الجميع بعدها.
المحقق  أمــام  جلست  أشهر  ثالثة  بعد 
عـــلـــى الـــكـــرســـي الـــخـــشـــبـــي الـــــــذي يــطــوق 
ولباسها  الحاسر  بوجهها  جسدها،  نصف 
في  يــبــدو  ال  القصير  وشــعــرهــا  المحتشم 
سيجارته  من  نفساً  أخذ  الخوف..  عينيها 
ونــفــثــه بــعــيــداً عــن وجــهــهــا وأمــســك قلما 

وأخذ ينقر به ورقة بيضاء.
- من قتل زوجك عبد التواب ؟

- ال أعلم ..
- لقد وجدناه مقتوال في بيتك.

- أنا لم أقتله قالتها بتماسك. أخذ يدور 
حولها

- كيف كان يعاملك ؟
- سجاناً ..ال يجيد مهنة أخرى.

- وكيف كنت تعاملينه.
- سعيت إلى راحته.

صار يحك رأسه وهو ينظر إليها بيأس 
أرى   .. ضــدك  دليل  أي  أجــد  لم  غريبة   ..
عدلت  الــمــغــادرة.  ..بــإمــكــانــك  بريئة  أنــك 
كأس  يعب  أخــذ  بــهــدوء..  وخرجت  ثيابها 
الشاي البارد ..استوقفها عند باب المكتب 
عــدة  مــشــى  إلــيــه  تلتفت  أن  دون  تــوقــفــت 
خطوات ووضع وجهه قرب وجهها قائالً 
لها بعد أن أراح عضالت وجهه.. أتعرفين 

لقد بدأت أرتاح إليك.. وأشفق عليك.
ــبــي شــعــرهــا  ــهــا عــلــى جــان وضـــعـــت يــدي
على  غريبة  ابتسامة  وارتــســمــت  القصير 
تخفي  الذي  المتعب..  الوجه  ذلك  وجهها 

وراءه وجوًها كثيرة.

أبداً لم تكن هيأبداً لم تكن هي

الحلقة  (45)



شبيه الشيطان:
حتى  أو  تقنياته،  أو  معالجته  الفيلم،  فــي  تجذبني  لــم 
جوانبه اإلنسانية، لكن «اإليدلوجية» التي تدعم تلك النوعية 
بهذا  مصطلح  هناك  وليس  األفالم «الهوليووسياسية»  من 
هوليوود  فــي  المنتجة  األفـــالم  هــو  القصد  لكن  التركيب، 

والتي تدعم أجندات سياسية بعينها.
الفيلم يتناول بشكل أقرب للسيرة، حياة عدي أحد ابني 
الواقعة  الفترة  في  حسين،  صــدام  السابق  العراقي  الرئيس 
محاولة  إلى  وصــوالً  تحريرها  وحتى  الكويت  احتالل  قبيل 

اغتياله.
والفيلم يرصد تلك الفترة من خالل عيني شبيه «عدي» 
الشيطان»  «شبيه  بعنوان  كتاباً  ألف  الــذي  يحيى»  «لطيف 
الفيلم  وعرض  مالطا  في  العنوان  بنفس  فيلم  تصوير  وتم 
الفيلم  وحصل   ٢٠١١ في  السينمائي  سنداس  مهرجان  في 
على مديح بعض النقاد، لكن لم تحصل قصة «لطيف» على 

االنتشار اإلعالمي إال بعد االحتالل األمريكي للعراق.
إظهار  فــي  ويبالغ  السلبية،  الــجــوانــب  على  يــركــز  الفيلم 
الــمــخــازي واألشــيــاء الــمــقــززة فــي حياة عــدي ونــظــام أبيه، 
لكن  بمكوناته،  النظام  ذلــك  عن  الدفاع  بصدد  هنا  ولست 
األشبه  التناول  كيفية  مع  يتنافى  والــدرامــي  الفني  المنطق 

بفيلم «الديكتاتور» الذي أهان العرب بكل وقاحة.
تحاول  التي  األفــالم  من  موجة  الجديدة  األلفية  شهدت 
تغيير الـــصـــورة الــتــي ظــهــرت بــهــا الـــقـــوات األمــريــكــيــة بعد 
احتاللها للعراق على أنهم حماة العالم، ورمز القوة والبسالة 
والعدالة، وأن هدفهم نشر الحرية والديمقراطية في العالم 
األمريكية،  بالقهوة  يومه  يبدأ  ال  الذي  والمتخلف  المظلوم 

ومحروم من شطائر البرجر والمياه الغازية.
وفضائح  غــريــب،  أبـــو  فضيحة  للعلن  ظــهــرت  وعــنــدمــا 
أخرى تلتها، إلى جانب فضائع «جوانتانامو»، ظلت مجموعة 
من األفالم تسلط الضوء على الجانب اإلنساني والنفسي لدى 
المحاربين األمريكيين، الستدرار تعاطفنا معهم، والتماس 

العذر لـ «بعض» أخطائهم «الفردية» و»البسيطة».
أفالم  سلسلة  استطاعت  الماضي  القرن  ثمانينيات  في 
هــولــيــووديــة تــزيــيــف حــقــائــق حـــرب فــيــتــنــام «مــبــراراتــهــا، 
وأحداثها، ونتائجها»، ونجحت في تشويه الحقائق، لدرجة 
أمريكا  عدالة  بيقين  تعتقد  الالحقة  األجيال  بعض  جعلت 
في حربها ضد فيتنام وشبه الجزيرة الكورية، ولعل فيلماً 
حديثاً مثل «بيرل هاربر» خير دليل على ذلك، بحيث برر 
وتبرير  وهيروشيما»،  قمبلتي «ناجزاكي  جريمة  بفجاجة 
وعاطفية  إنسانية  قصص  في  المشاهدين  غمس  في  ذلــك 

تقطع القلوب.
يبدو أن تلك األفالم لم تحقق ما حققته أفالم «فيتنام» 
حدث  وكــمــا  الفيلم  هــذا  فــي  االستراتيجية  تغيرت  لــذلــك 
إلنسانية  العالم  تصديق  عدم  ظل  ففي  الدكتاتور،  فيلم  في 
مزيفية ونوايا تفضحها الصحف والفضائيات، صار التركيز 
والمبالغة  وهمجيته،  وحشيته  مدى  وإظهار  على «العدو» 
ألقصى حد في ذلك، لكي يكون الشيطان ذاته بديالً أفضل.

خدمة:
هي  األبــواق  النداء،  بتلبية  يسارع  بوقاً،  سمع  كلما  يجري 
اللغة التي يفهمها للنداء، يفهم الطلب ويعود بسرعة ومعه 
الباقي  ويعيد  للداخل  بها  يجري  النقود  يأخذ  المطلوب، 

بسرعة، ثم يسارع في تلبية نداء األبواق المتالحقة.
يأتي  وعندما  جيداً،  طلباتهم  يحددون  ال  الزبائن  بعض 
«عامل البوق» بطلب يختلف عما كانوا يريدونه بالتحديد، 
أن  ودون  المسكين،  العامل  على  اللوم  ويكال  الدنيا  تنقلب 
زبون  يطلب  كأن  المطلوبة،  األخــرى  بالسلعة  يعود  يتذمر 
قداحة دون تحديد، وعندما يقوم العامل بإحضارها، يكال 
له اللوم على اختيار لون دون غيره، وإذا أفاد بعدم وجود 
السلعة يناله الكثير من اللوم على سوء إدارة السوبر ماركت، 

وعدم تنظيمها.
حتى  ومتنوعة،  عديدة  خدماته  البوق»  «عامل  مسكين 
أو  المطعم  عامل  لهم  ليستدعي  أحياناً،  إليه  يشيرون  إنهم 
المحل المجاور. ورغم عدم تذمره، وعمله الدؤوب لتلبية 
طلبات كل مستخدمي األبواق، إال أنهم يبخلون عليه بورقة 
نقدية، أو حتى عملة معدنية ال تذكر لها قيمة كبيرة، وال 

كلمة شكر، أو حتى ابتسامة امتنان صغيرة.
سوء  من  ويعانون  مطعماً،  يقصدون  حين  الزبائن  ذات 
إعــداده،  وســوء  الطعام،  وتأخر  النادل،  وعجرفة  الخدمة، 
وإضافة ما لم يتم طلبه، وعدم إضافة ما تم طلبه، يخجل 
تركه  ويفضل  إلــيــه،  المعاد  حسابه  باقي  أخــذ  مــن  الــزبــون 

كـ»إكرامية»!.

هزة:
األبــراج  منطقة  إلى  وصل  ما  بعيداً،  كان  الزلزال  مركز 
الكثيرين،  قــلــوب  فــي  الــهــلــع  زرعـــت  لكنها  بــســيــطــة،  هـــزة 
الهدوء،  عــاد  المباني،  وإخــالء  الترقب  من  يومين  وخــالل 
المحيطة  الــشــوارع  وامــتــألت  جديد،  من  الطمأنينة  وحلت 

باألبراج بالكثير من األقنعة.

كفاءة:
١: ماذا حدث؟.

٢: كل شيء على ما يرام.
١: هل رآك أحد؟

٢: اطمئن، كل شيء تم بالخفاء كما أمرت سيدي.
١: أحسنت، أنت منذ اليوم من المقربين.

٢: هذا شرف يغمرني سيدي.
١: قم بزيارتي الليلة.

٢: طلباتك أوامر.

نقطة:
ال يوجد في عقلي،

وال في نفسي،
غير قصيدة عشق،

أكثفها وأضغطها في كلمة،
أغرس فيها كل جنوني،

أستودعها أشواقي وحنيني،
كلمة تختصر كل شيء،

أحبك.

الدوحة-[
تــنــطــلــق غـــــدا فـــعـــالـــيـــات مـــعـــرض «خــلــف 
الثقافي  الــعــام  احتفالية  ضــمــن  الــكــوالــيــس»، 
فــي   ،«٢٠١٣ الـــمـــتـــحـــدة  الــمــمــلــكــة  «قطر- 
مدار  على  وستستمر  االسالمي  الفن  متحف 
طالب  ينظمه  الذي  المعرض  ويقدم  يومين. 
«المتاحف  اختصاص  في  الماجيستير  درجــة 
والمعارض» بكلية لندن الجامعية في قطر، 
عرضا مفصال عن المجهود الذي يبذل خلف 
«خلف  يسلط  حيث  المتاحف،  في  الكواليس 
الكواليس» الضوء على الدور الهام الذي يلعبه 
في  والعاملون  التحف  ومقيمو  اآلثـــار  علماء 

بدورهم  المتاحف  رواد  وتعريف  المتاحف، 
المتاحف  نجاح  في  رئيسيا  عامال  يشكل  الذي 
وتــــمــــيــــزهــــا. كـــمـــا يــــوضــــح مــــعــــرض «خـــلـــف 
تلك  فــي  المتخصصين  أن  كيف  الــكــوالــيــس» 
على  الــمــتــاحــف  رواد  يـــســـاعـــدون  الـــمـــجـــاالت 
التأثير  ومــدى  المعروضة  الفنية  القطع  فهم 
القطع  تلك  تفسير  على  يمثلونه  الــذي  الكبير 
األثـــريـــة مـــن خـــالل طــريــقــة الـــعـــرض، حيث 
يــهــدف هـــذا األخــيــر إلـــى رفـــع مــســتــوى الــوعــي 
فيما يخص العمل المتحفي، وتشجيع الشباب 
هذا  في  مهنة  اتخاذ  إمكانية  استكشاف  على 

المجال.

«خلف الكواليس» بمتحف الفن اإلسالمي

الثالثاء ٢٠ جمادى اآلخرة ١٤٣٤ هـ - ٣٠ ابريل ٢٠١٣ م

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 

ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  ابداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

@qatarlion

يعالجها: سعود علي

يفقد اإلبداع كثيراً من رونقه 

بال حركة نقدية مصاحبة
بال حركة نقدية مصاحبة

ككثيككثي

قصيدة

محمد السادة

ــــــــــــــُم.. ـــــــــــزاَل الـــــــَكـــــــرُب واألَلَ ـــــــــــراءى َف َطـــــيـــــٌف تَ

ـــــــَظ الـــــــَوجـــــــُد ِمـــــــن إِغــــــفــــــاِئــــــِه الـــــُحـــــلُـــــُم.. ـــــــَق وأَي

ـــــٍر.. ـــــــي َخـــــَف ـــــَة ِفــــــي لُــــطــــٍف وِف ـــــِحـــــَيّ أَلــــقــــى الـــــتَّ

ـــــــحـــــــُزوُن يَــــــحــــــتَــــــِدُم.. ــــــــَصــــــــدِرَك يـــــا َم مــــــــاذا بِ

أَِمــــــــــن ُصــــــــــــــُدوِد َغــــــــــــزاٍل شــــــــــــاِرٍد َقـــــَطـــــَعـــــْت..

ــــِظــــُم.. ــــنــــتَ ـــــَل الــــــِوصــــــاِل ُدُمـــــــــــوُع الــــَعــــيــــِن تَ َحـــــْب

ــــهــــا.. ــــبــــِدلُ ــــَك َغـــــــــداً بِــــــالــــــَوْصــــــِل تُ ــــي ــــلَ ْن َع َهــــــــــــِوّ

يَـــــنـــــَعـــــتِـــــُم.. ــــــدِر  ــــــبَ ــــــل لِ ـــــــــَرْت  ـــــــــَظ نَ إِذا  ــــــن  ــــــَم بِ

ــــــــٌة.. ــــــــلَ زاِئ فـــــــــاألَمـــــــــواُل  الــــــَفــــــْقــــــُر  داُؤَك  أَم 

ــــنــــَســــِجــــُم.. ــــيــــِث تَ ــــَغ ــــــومــــــاً َكـــــــَوْبـــــــِل ال يَـــــومـــــاً ويَ

ـــــْت.. ـــــِويَ َق ـــــُه  َكـــــُفّ ـــــْن  ِمـــــَمّ هـــــُر  ـــــَدّ ال ــــَك  ضــــاَم أَم 

ـــــنـــــَظـــــلـِــــُم.. ــــــِم يَ ــــــْل ــــــُظّ ـــــيـــــُر ال ـــــِث ـــــــُب َك ـــــــِري َغـــــــــٌد َق

ــــــــِجــــــــالً.. َع زاِئــــــــــــــــــراً  ــــــــــــــــراُه  تَ الــــــَمــــــِشــــــيــــــُب  أَم 

أِي والـــــِحـــــَكـــــُم.. ــــــــوُب الــــَمــــِشــــيــــِب َســـــــــداُد الــــــــــــَرّ ثَ

ــــــي.. ــــــُرنِ ــــــخــــــبِ تُ اِهللا  وأَيـــــــــــــــُم  َدهـــــــــــــــاَك  مـــــــــــاذا 

ـــــــاُس والـــــبَـــــَهـــــُم.. ـــــي الـــــــنَّ لِــــِمــــثــــِل حــــــالـِـــــَك يـــــرثِ

ــــًة.. ــــكــــُرَم ــــــْد ُجــــــوِزيــــــَت َم ـــيـــِف َق َفــــُقــــلــــُت لِـــلـــَطّ

ـــــِصـــــُم.. ــــــي لِــــَســــهــــٍم صـــــاِئـــــٍب يَ ــــــوِع لَــــيــــَســــْت ُدُم

ـــــســـــُت أَطــــــلـُـــــبُــــــُه.. ــــــــى لَ ـــــَخـــــوِد وّل ـــــل فــــالــــِعــــشــــُق لِ

ــــــِشــــــُم.. ُمــــــحــــــتَ اِهللا  ــــــَحــــــمــــــِد  بِ ـــــــــٌيّ  َغـــــــــنِ ـــــــــــي  إّن

ــــــــــــــْت.. َذَرَف َقـــــــد  الـــــَعـــــيـــــِن  مـــــآِقـــــي  لـِــــَفـــــقـــــٍر  وال 

تَــــــــزَدِحــــــــُم.. األَشـــــــجـــــــاُن  وال  ُمــــــــوِع  الــــــــُدّ َحـــــــــَرّ 

ــــــٍة.. ــــــَع ـــــــِزيـــــــُد الـــــَعـــــبـــــَد ِمـــــــن ِس ــــــــــِه يَ ُشـــــكـــــُر اإلل

ــــُم.. ــــلَ ــــَع ـــــــاِدُق ال ـــــــَصّ ــــفــــاِف رجــــــــاُه ال ــــَك ــــيــــُش ال َع

َســـــــنَـــــــٌد.. ِفــــــيــــــِهــــــُم  َفــــــَقــــــوِمــــــي  ُمـــــــضـــــــاُم  وال 

ـــــــــَرُم.. ـــــــــَك ـــــشـــــِهـــــُد ال ـــــســـــتَ ـــــــْم يَ ـــــــِه ــــــــــــــاٌء بِ ِعــــــــــــٌزّ إِب

َزَمـــــــــٍن.. ِمـــــن  راَح  ـــــد  َق لِـــمـــا  َدمـــــِعـــــي  َســــَكــــبــــُت 

ـــــِســـــُم.. ـــــبـــــتَ هـــــــــُر يَ ــــــــَهــــــــوُت وكــــــــــــاَن الـــــــــَدّ ــــــــــِه لَ بِ

ــــحــــِن ِفـــــي أُُذنـِـــــــــي.. ـــــَق َعـــــــذَب الــــلَّ ــــيــــُر أَطـــــلَ الــــَطّ

ــــــــْدُر واألَشــــــــــــــــواُق تـَـــــضــــــَطــــــِرُم.. ـــــيـــــُل والــــــــبَ والـــــّل

الـــُغـــصـــُن مــــــاَس بِـــــَدربِـــــي والـــُمـــنـــى َرَســـــَمـــــْت..

ـــــــُدُم.. ـــــُجـــــوِم ُقـــــصـــــوراً نُـــــوُرهـــــا الـــــــُسّ َفــــــــوَق الـــــنُّ

ـــطـــِر الـــــَوْجـــــِد وانــــبـَـــَجــــَســــْت.. ـــِع هــــــُر فــــــاَح بِ والــــــَزّ

ــــــــــاآلفــــــــــاِق تَــــــــرتَــــــــِســــــــُم.. ــــــــــوِر بِ ــــــــــنُّ ـــــــُع ال َمـــــــنـــــــابِ

ــــــَكــــــيــــــُت وفـــــــــــــاَض الـــــــــبَـــــــــوُح ِمـــــــــن أَلـَــــــــِمـــــــــي.. بَ

ـــــُم.. ـــــلَ ـــــَع وال ــــِب  ــــل ــــَق ال ُحــــــــــْزَن  ـــــهـــــُل  الـــــَسّ َد  وَرَدّ

ـــــــــُه َطـــــــــــــــَرٌب.. ومـــــــــا َوَعـــــــــيـــــــــُت بِــــــــــَوْقــــــــــٍت ُكـــــــــلُّ

ـــــلَـــــُم.. الـــــَق ــــــــِه  بِ ــــــجــــــِري  يَ ـــــي  ـــــنِ أَجـــــتَ الــــــــــِذي  أَّن 

طيف تراءى

الدوحة 
لألفالم تحتفي 

بمعرض «جبل 
الفيروز»

ـــدوحـــة  ـــقـــدم مـــؤســـســـة ال ت
لـــألفـــالم بــعــد غــــٍد الــخــمــيــس 
ــتــعــاون مـــع مــتــحــف الــفــن  ــال ب
األفالم  من  سلسلة  اإلسالمي 
جبل  بــمــعــرض  الــعــالقــة  ذات 
ــــروز: الــــفــــن األفـــغـــانـــي  ــــفــــي ال
تــــــراث واســــتــــمــــراريــــة، وهـــو 
يستضيفه  مـــؤقـــت  مـــعـــرض 
متحف الفن اإلسالمي حالياً. 
الفيروز  جبل  معرض  يضم 
خــصــيــصــاً  ُصــنــعــت  عـــمـــًال   ٣٧
ــلــمــعــرض مــــن قـــبـــل طـــالب  ل
الفيروز  جبل  معهد  وأساتذة 
للفنون والعمارة األفغانية في 
بــأن كــل واحــدة  كــابــول. علماً 
استلهمت  الــقــطــع  هــــذه  مـــن 
متحف  مقتنيات  إحــدى  مــن 
الــــفــــن اإلســـــالمـــــي الـــدائـــمـــة. 
تبرهن أعمال المعرض على 
قدرة الحرفيين األفغان على 
خالل  من  تقاليدهم  تجديد 
الـــجـــهـــد والـــــذكـــــاء والـــخـــيـــال. 
وهي ترمز بطريقة غاية في 
عميق  إحساس  إلى  اإليجابية 
باالعتزاز األفغاني. تم اختيار 
بعناية  الــســلــســلــة  هـــذه  أفــــالم 
إلظــــهــــار الـــــوجـــــوه الــمــعــقــدة 
ـــوعـــة ألفـــغـــانـــســـتـــان.  ـــن ـــمـــت وال
تــلــهــب هـــــذه األفــــــــالم، الــتــي 
الجميلة  لمواضيعها  اختيرت 
فضول  اإليحائية،  وقصصها 
الــمــشــاهــد وتــبــث الــحــيــاة في 

المعرض.

كتارا تنظم 
معرض 

«العين للعين»

ــــح مــــــســــــاء الـــــيـــــوم  ــــت ــــفــــت يُ
معرض  المرخية  بجاليري 
بـــعـــنـــوان «وجــــــــوه كــــادحــــة» 
للفنانين العراقيين إسماعيل 
ــــــم مـــــذكـــــور،  عــــــــــزام وســــــال
والـــمـــعـــرض ســيــضــم الــعــديــد 
مــــن األعــــمــــال - الـــبـــورتـــريـــه 
- الــــتــــي تـــعـــبـــر عــــن مـــعـــانـــاة 
األشــــخــــاص الـــكـــادحـــيـــن فــي 
وبحسب  وتمجدهم.  عملهم 
ــــور عــــــالء بـــشـــيـــر فــي  ــــدكــــت ال
قــال:  المعرض  على  تعليقه 
المتأمل في لوحات المعرض 
إسماعيل  للفنانين  المشترك 
عـــزام وســالــم مــذكــور يــدرك 
فنية  بــقــدرة  يتمتعان  أنهما 
عـــالـــيـــة جــنــبــتــهــمــا اســتــعــمــال 
الـــــزخـــــرفـــــة الــــلــــونــــيــــة غــيــر 
المشاهد،  إلبهار  الضرورية 
حـــيـــث قـــــدم إســـمـــاعـــيـــل فــي 

أعـــمـــالـــه وجــــوهــــاً مــعــروفــة 
لــمــعــظــم الـــعـــراقـــيـــيـــن بــيــنــمــا 
قــــدم ســـالـــم لـــوحـــات لــنــســوة 
غــيــر مــعــروفــات، وســرعــان 
مــــا يــكــتــشــف الـــمـــشـــاهـــد فــي 
أعمالهم أن القاسم المشترك 
بــيــن الـــلـــوحـــات الــمــعــروضــة 

هــــو أنـــهـــا تـــمـــّجـــد أشـــخـــاصـــاً 
كـــادحـــيـــن بــالــفــكــر والــجــســد 
وأنهم قدموا ثمرة جهودهم 
الفكرية والجسدية لآلخرين 
الحياة  جعلت  وصــدق  بحب 
تــنــمــو فـــي أصــعــب الــظــروف 

وأقساها.

افتتاح معرض «وجوه كادحة».. الليلة

تــنــظــم الــمــؤســســة الــعــامــة 
خالل  «كتارا»  الثقافي  للحي 
 ٢٣ وحـــتـــى   ١٥ مــــن  الـــفـــتـــرة 
«العين  معرض  المقبل  مايو 
لــلــعــيــن»، لــلــفــنــان الــبــرازيــلــي 
هــارديــنــغ مـــاي ، وســيــتــواجــد 
الفنان في استوديوهات كتارا 
لــلــفــن حــتــى ٥ مــايــو الــمــقــبــل. 
عــمــل  ورش  ســيــقــيــم  حـــيـــث 
يبين من خاللها كيفية رسم 
يتم  وســـوف  الفنية،  لــوحــاتــه 
في نهاية الورشة التقاط صور 
خاللها  من  وسيتم  عشوائية 
الصور  لتلك  معرض  تنظيم 

باستويوهات كتارا للفن.
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