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كــانــت بــدايــة مــســرح الــعــرائــس عــبــارة عن 
زاخــرة  والتسلية  للترفيه  حركية  حــواديــت 
بــالــقــصــص الــشــعــبــي الـــقـــديـــم مــثــل أبــــو زيــد 
الــهــاللــي - الــحــصــان الــطــائــر، ثــم تــطــور إلــى 
صـــنـــدوق الـــدنـــيـــا ثـــم األراجــــــــوز ثـــم مــســرح 
العرائس ثم الماسكات. واألراجوز عبارة عن 
دمــيــة يــد يــرتــدي طــرطــورا أحــمــر ويتصف 
ــــدفــــاع ويـــشـــاركـــه شــخــصــيــات  بــالــتــهــور واالن
أخــــــرى كــشــخــصــيــة عـــثـــمـــان األســـــــود الـــلـــون 
العديد  وهناك  دائــمــاً.  ينصحه  الــذي  العاقل 
مــن أنــــواع الــعــرائــس فمنها عــرائــس الــيــد أو 
الــقــفــاز، وعـــرائـــس الــعــصــي وعـــرائـــس خيال 
الــظــل، وعــرائــس الــمــاريــونــيــت، والــمــاســكــات 
في  الــعــرائــس  ومــســرح  وغــيــرهــا.  المختلفة 
قطر يشهد خفوتاً إن لم نقل موتاً بعدما كان 
والتعليم  التربية  بــوزارة  كــان  أيــام  وجــود  له 
اختفى  ولكن  المسرحية  بالتربية  يسمى  ما 
مسرح العرائس بعد إلغاء التربية المسرحية 
بــــالــــمــــدارس. ولــــذلــــك كـــــان لـــــ [ هـــذا 
اختفاء  أسباب  على  القراء  ليتعرف  التحقيق 
هذا اللون المسرحي الهادف لألطفال وحول 
هل سيكون له مستقبل في قطر وغيره من 

التساؤالت.
مـــن جــانــبــه أبـــــدى الــفــنــان مــحــمــد الــبــلــم 
اســـتـــيـــاءه مــــن إلــــغــــاء الـــتـــربـــيـــة الــمــســرحــيــة 
بالسلب  عــاد  األمــر  هــذا  أن  وأكــد  بالمدارس 
على الحركة المسرحية عموماً ومنها مسرح 

باختفاء  اختفى  الذي  العرائس 
التربية المسرحية، مشيراً إلى 
حثيثة  جــهــوداً  حالياً  يبذل  أنــه 
إلحياء مسرح العرائس وجعله 
ـــاً إلــــــى جـــنـــب مــع  ـــب ـــقـــف جـــن ي
المسرح البشري، وعلل ظاهرة 
اختفاء كل العناصر التي يعتمد 
عــلــيــهــا مـــســـرح الـــعـــرائـــس من 
فنانين ومصممين ومحركين 
ورســـامـــيـــن ومــخــرجــيــن إلــى 
اخــتــفــاء مــســرح الــعــرائــس ذاتــه 
على  وجــــدت  إذا  الــفــكــرة  ألن 
مقوماتها،  كــل  تبعها  األرض 
ســتــخــتــفــي  اخـــتـــفـــت  مــــا  وإذا 
بالتبعية كل مقوماتها. وعندما 
اخــتــفــت الــتــربــيــة الــمــســرحــيــة 
قبل  من  الدافع  صوت  وخفت 
الــجــهــات الــمــعــنــيــة لــالهــتــمــام 
بــهــذا الـــنـــوع مـــن الــفــن انـــزوى 

خلف ستائر النسيان، فمسرح العرائس مات 
المثل  يقول  وكما  المسرحية  التربية  بموت 
البلم  وذكــر  األبيض».  الثور  أكل  يوم  «أكلت 
أن المدارس كانت مفرخة للفنانين ، وكان 
الــمــديــرون والــمــديــرات بــالــمــدارس يقدمون 
العرائس  مسرح  تشجيع  في  جليلة  خدمات 
بما  أو  النشء  على  تربوي  تأثير  من  له  لما 
لــه مــن قــــدرة عــلــى غـــرس قــيــم رفــيــعــة في 
مع  يقومون  الــطــالب  وكــان  الــطــالب،  قلوب 
فيه  ويشاركون  للمسرح  باإلعداد  المدرسين 
زخماً  الثمانينيات  بداية  فترة  في  أحدث  ما 
لألسف  ولــكــن  المسرحي،  الجانب  هــذا  فــي 
صدر قرار من جانب وزارة التربية والتعليم 
هذه  فكانت  المسرحية  التربية  مــادة  بإلغاء 

بداية المأساة.
وأّكــــــد الــبــلــم أن مـــســـرح الـــعـــرائـــس كــان 
الفنية  الحركة  داخــل  خاصة  بمكانة  يتمتع 
الــــدولــــة  تــــولــــي  أن  وتـــمـــنـــى   ، ــــمــــدارس  ــــال ب
اهتمامها بالجانب الفني والمسرحي وتعطي 
لتشكيل  الــمــخــتــصــة  لــلــجــهــات  الـــبـــدء  إشـــــارة 
والفني  الــمــســرحــي  بــالــجــانــب  تختص  إدارة 
بالمدارس على وجه الخصوص، لتكون مدداً 
والمخرجين  بالممثلين  المسرحية  للحركة 
فيه  األمــر  هــذا  أن  كما  الديكور.  ومصممي 
التعلم  وطـــرائـــق  اســتــراتــيــجــيــات  فـــي  إفـــــادة 
النص  صياغة  من  مثال  المعلم  يمكن  حيث 
الــتــاريــخــي الـــمـــدروس عــن طــريــق مسرحته 
ووسيلة  األول  المقام  في  فني  طريق  وهــذا 
يسهم  ما  وهو  الموازي.  المقام  في  تعليمية 
فـــي تـــراكـــم الــحــصــيــلــة الــفــنــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 

بالمدارس.
وحول ما إذا كانت التقنيات الحديثة التي 
دخــلــت إلـــى عــالــم الــطــفــل وأصــبــح األطــفــال 

في  ساهمت  ويستخدمونها  عليها  يقبلون 
من  النوع  بهذا  الجديد  النشء  اهتمام  عــدم 
الفن أوضح البلم أن ذلك الشك ساعد على 
لم  ولكن  العرائس  بمسرح  االهتمام  تقليص 
يقض على أهميته ، ألن المسرح مشاهدات 
حــيــة أمـــــام الــمــشــاهــديــن خــــالف األجـــهـــزة 
والرسوم المتحركة عبر الشاشات فلذلك ال 
يمكن أن يموت التفاعل والتأثير الذي يحدثه 

المسرح.
 ، بيئته  وليد  المسرح  أن  إلى  البلم  وأشــار 
فإذا كانت المدرسة مهتمة بالمسرح فستكون 
هـــــي الـــبـــيـــئـــة الـــحـــاضـــنـــة لــه 
والداعمة له وإذا ما أعرضت 
مكاناً  المسرح  يجد  فلن  عنه 
لـــه فـــي قـــلـــوب األجـــيـــال ألنــه 
عليهم  غــريــبــا  شــيــئــا  ســيــكــون 
واإلنــــســــان عــــدو مـــا يــجــهــل . 
وضرب البلم المثل ببريطانيا 
حيث  بالمسرح  االهتمام  في 
الـــعـــمـــوم  مـــجـــلـــس  أن  ذكـــــــر 
الـــبـــريـــطـــانـــي يــــبــــدأ جــلــســاتــه 
قالته  عما  متسائال  األسبوعية 
الــصــحــف وأثـــارتـــه الــمــســارح. 
االعتبار  بعين  ذلــك  ليأخذوا 
فـــأيـــن نــحــن الـــيـــوم مـــن هــذا 
التفاعل المجتمعي ؟! بالرغم 
من أننا كنا نولي هذه األمور 
وقــال  الــســابــق،  فــي  اهتمامنا 
البلم إن إحياء مسرح العرائس 
خصوصا والحركة المسرحية 
األمــر  وهــو  الــمــدارس  مــن  أوالً  تنبع  عموما 
الــــذي يــحــتــاج إلـــى قــــرار وهــــذا يــتــوقــف على 

إيمان المسؤول بأهمية الفن والمسرح.
الحسيني  يــوســف  أ.  أوضــــح  جــهــتــه  ومـــن 
أن مــســرح الــعــرائــس نـــوع خـــاص فــي تناوله 
العرض  ناحية  من  متكامل  فني  إبــداع  وهو 
والممارسة والتقديم واإلنتاج فهذه العناصر 
مــجــتــمــعــة هــــي الـــتـــي تــمــثــل شـــكـــل مــســرح 
الــعــرائــس. وأشــــار إلـــى أن مــســرح الــعــرائــس 
من  الكثير  ظــهــور  ومــع  لألطفال  يــقــدم  فــن 
واألجــهــزة  التلفزيونية  والــبــرامــج  التقنيات 
الحديثة إذا لم يطور مخرج مسرح العرائس 
يأتي  من  يجد  لن  فإنه  الطفل  ليجذب  ذاتــه 

إليه. ولذلك فمخرج مسرح العرائس يحتاج 
الــيــوم إلـــى إمــكــانــات عــالــيــة جــــداً بــاإلضــافــة 
فتجد   ، مــتــنــوع  الـــعـــرائـــس  مـــســـرح  أن  إلــــى 
مـــســـرح الـــمـــاريـــونـــت والـــمـــســـكـــات والـــقـــفـــاز، 
معينة.  وســـن  خــاصــة  طبيعة  لــه  لـــون  وكـــل 
وبــخــصــوص مــســرح الــعــرائــس الــقــطــري قال 
تتمثل  كبيرة  مشكلة  هناك  الحسيني  يوسف 
فـــي عـــدم وجــــود مــتــخــصــص فــنــي لصناعة 
الـــعـــروســـة داخــــل قــطــر فــالبــد مـــن إحــضــار 
المتخصص من خارج الدوحة إما من مصر 
متوفراً  يعد  لم  ما  وهــو  ســوريــا.  أو  لبنان  أو 

إلقـــامـــة مــســرح عـــرائـــس. كما 
من  يعاني  العرائس  مسرح  أن 
عدم االهتمام بقطر من جهة 
الـــمـــســـؤولـــيـــن بــــل ومـــــن جــهــة 
الــمــتــخــصــصــيــن لــمــا مـــــروا به 
مــن كــبــوات فــي ســبــيــل إقــامــة 
مــســرح لــلــعــرائــس خــاصــة بعد 
إلغاء توجيه التربية المسرحية 
فانتهى مسرح العرائس بتوقف 
بالمدارس.  المسرحية  التربية 
وأضـــــاف الــحــســيــنــي: كــنــت أنــا 
العرائس  مسرح  عن  المسؤول 
قــديــمــا وقـــدمـــنـــا الـــعـــديـــد من 
قطر  ومثلنا  الناجحة  األعمال 
الحسيني  ووجـــه  الــخــارج.  فــي 
ـــوم إلــــى الـــمـــركـــز الــثــقــافــي  ـــل ال
يهتم  ال  إنــــه  حــيــث  لــلــطــفــولــة 
بهذا النوع من المسرح وعندما 
تقدم له الموازنة ال يدرجه في 

اهتماماته وإذا ما بادرنا نحن بأعمال لمسرح 
من  أنفقناه  مــا  مقابل  يعطينا  ال  الــعــرائــس 
جيوبنا. فعندما كنت أعمل معهم به قدمت 
فيه  أتــقــاض  لــم  بالعرائس  مسرحياً  عــرضــاً 
حقوقي المالية. ويرى الحسيني أن حل هذه 
متخصص  مركز  ينشأ  بــأن  يتأتى  المشكلة 
النوع  هــذا  إنتاج  على  يقوم  العرائس  بمسرح 
من الفن والنصوص موجودة، ومن المراكز 
مركز  العرائس  مسرح  تقديم  تستطيع  التي 
الفنان  الحسيني  نــاشــد  الــمــســرحــي،  الــشــبــاب 
الفن.  من  اللون  بهذا  يهتم  أن  البلم  محمد 
مــنــوهــا إلـــى أن الــبــلــم حــافــظ مــشــكــورا على 
العرائس التي كانت موجودة بمخزن التربية 

المسرحية لكنه لم يقدم أي عروض لمسرح 
الــعــرائــس ، كما أن اإلنــتــاج الــقــديــم أصــبــح ال 

يصلح والبد من إنتاج جديد متطور.
وشــــّخــــص الــحــســيــنــي الــمــشــكــلــة فــــي أنـــه 
ال تــوجــد جــهــة مــعــيــنــة تــتــبــنــى إنـــتـــاج مــســرح 
ـــعـــرائـــس بــشــكــل جــــــدي، نـــاشـــد الــحــســيــنــي  ال
كجهة  الــثــقــافــة  وزارة  وهـــي  جــهــات  ثـــالث 
متخصص.  مــســرح  قــســم  وبــهــا  متخصصة 
والجهة الثانية هي مركز الشباب المسرحي 
والجهة الثالثة المركز الثقافي للطفولة وهو 
الثقافي  التكوين  يرعى  الــذي  هو  ألنه  األهــم 
عروضا  يتبن  لم  فــإذا  للطفل 
مسرحية لألطفال فمن الذي 
يغفل  فكيف  يتبناها؟  عــســاه 
ــثــقــافــي لــلــطــفــولــة  الـــمـــســـرح ال
االهـــتـــمـــام بــمــســرح الــعــرائــس 
ــــداء لــهــذه الــجــهــات  ؟ وهــــذا ن
قصة  الحسيني  ويسرد  كلها، 
مــســرح الــعــرائــس ويـــذكـــر أن 
أ. مــحــمــد كــشــك كــــان رائــــدا 
فــي هــذا الــمــجــال فــي قطر ، 
ولــكــنــه رجـــع إلـــى مــصــر وقــد 
الوحيد  والفنان  مكانه.  جئت 
الـــــذي قــــدم مـــســـرح عــرائــس 
محمد  الـــفـــنـــان  مـــع  حــقــيــقــيــا 
كـــشـــك هــــو األســـــتـــــاذ مــحــمــد 
الغربة  معاً  قدما  حيث  البلم 
فرقة  هناك  وكان   ، العجيبة 
تــســمــى فــرقــة الــخــلــيــج كــانــت 
العرائس  مسرح  تقدم  فرقة 
ألغت  والتعليم  التربية  وزارة  ألن  وانــتــهــت 
تم  إلغائه  وبسبب  المسرحية  التربية  توجيه 
يخدم  كان  الذي  العرائس  مسرح  قسم  إلغاء 
كــل مـــدارس الــدوحــة، وشــدد الحسيني على 
مسرح  الــمــســؤولــة  الــجــهــات  تــولــي  أن  أهمية 
الطفل العناية الكافية به. ألن المسرح مكون 

رئيسي للثقافة .
وحــــول أســـبـــاب اخــتــفــاء مــســرح الــعــرائــس 
وزارة  أن  مصطفى  ســمــيــر  األســـتـــاذ  يــذكــر 
قسما  خصصت  قــد  كانت  والتعليم  التربية 
تــعــلــيــمــيــا بــــالــــمــــدارس أطـــلـــقـــت عــلــيــه اســـم 
الــتــربــيــة الــمــســرحــيــة كـــان مـــركـــزا لــتــدريــب 
األطـــفـــال والــتــالمــيــذ وتــعــلــيــم الـــنـــشء فــنــون 

تراها  التي  األسماء  وكــل   ، المسرحي  العمل 
من  تخرجت  إنما  اليوم  والبصر  السمع  ملء 
مدرسة التربية المسرحية وكان أكبر األعالم 
الموجودين بقطر بهذا الجانب الفنان الكبير 
عرائس  مسرح  أخصائي  وهــو  كشك  محمد 
وموهبة  واسعة  وثقافة  غزير  علم  صاحب 
ممن  الكثيرين  وعلم  المجال  هــذا  في  فــذة 
أصبحوا فنانين كبارا اليوم وفجأة تقرر إلغاء 
التربية الفنية ثم سافر الفنان محمد كشك 
فانتهى مسرح العرائس بقطر بتاريخ مغادرة 
محمد كشك للدوحة وهو اآلن مدير مسرح 

القاهرة للعرائس بمصر.
ونـــــــــــــّوه الــــــفــــــنــــــان ســـمـــيـــر 
هذه  يحب  أنــه  إلــى  مصطفى 
المهتمين  مــن  وكـــان  المهنة 
ودرس  الــــعــــرائــــس  بـــمـــســـرح 
اإلخـــــراج الــمــســرحــي كــمــا أنــه 
يـــعـــمـــل كــــمــــخــــرج مـــســـرحـــي 
بـــــــــــــــوزارة الـــــثـــــقـــــافـــــة وقـــــــال 
اهــتــمــمــت بــمــســرح الــعــرائــس 
وتـــعـــلـــمـــت عـــلـــى يــــد األســــتــــاذ 
مــحــمــد كــشــك وأخــــــذت عنه 
بحرفية  يصنعه  كــان  مــا  كــل 
ـــعـــمـــل  وبـــــــــــــدأت أمـــــــــــــارس ال
أشكاله  بكل  العرائس  بمسرح 
الــنــحــت والــتــركــيــب واإلخــــراج 
العديد  وعــرضــت   ، والتمثيل 
مــــن مـــســـرحـــيـــات الـــعـــرائـــس 
الثقافة،  وبــــوزارة  بــالــمــدارس 
وكان عندي عرض بمهرجان 

بالزا  بحياة  أسباير  بحديقة  الثقافة  وزارة 
وكـــانـــت تــحــت عـــنـــوان « الــمــشــاغــب ســلــوم» 
مــدتــهــا ٤٠ دقــيــقــة والقـــــت نــجــاحــا كــبــيــرا 
يدل  ما  بالغ  باهتمام  األطفال  عليها  وأقبل 
إذا  الــعــرائــس  مــســرح  تحب  األطــفــال  أن  على 
كما  العصر.  مع  مناسب  بشكل  لهم  قدم  ما 
بعنوان  للعرائس  مسرحية  بعمل  قمت  أنني 
«واهللا أحبك يا قطر» وقدمتها بالكثير من 
المدارس وال تزال المدارس تطلبها . كما أن 
لدي فريق عمل كامال ولدي مسرح عرائس 
وإخــراجــي  تأليفي  مــن  مسرحيات  وعملت 
وتمثيلي كما أنني أستعين بممثلين قطريين 
المسرحية  مع  أصواتهم  وأسجل  معروفين 

تطلب  بـــدأت  والــشــركــات  الــــوزارات  إن  حتى 
مــنــي تــقــديــم عـــروضـــي لــمــســرح الــعــرائــس 
التابع  أرشدني  مركز  استضافني  كما  لديها، 
عــروضــي  وقــدمــت  الــخــيــريــة  عــيــد  لمؤسسة 

معهم في ٢٠ مدرسة .
لن  أنــه  مصطفى  سمير  الــفــنــان  وأوضـــح 
يتباكى على الوضع الراهن بل يحاول تغييره 
وجــعــل الــنــاس تــهــتــم بــمــســرح الــعــرائــس عن 
طريق العمل الدؤوب والنشاط المستمر حتى 
يجد صــداه عند المجتمع، ونــّوه إلــى أنــه بدأ 
يخرج  حتى  العرائس  بمسرح  دورات  ينظم 
مخرجين  من  العرائس  لمسرح  تقنيا  جيال 
لــمــصــمــمــي ديـــكـــور لــمــمــثــلــيــن حــتــى يــخــرج 
الفن  هــذا  ويحيي  المسيرة  يكمل  ثانيا  صفا 
التثقيفي الهادف ، وأشار سمير مصطفى إلى 
األطفال  منه  يتعلم  جميل  عالم  العرائس  أن 
كل ما هو تربوي وهادف وهو مسرح يركز 
يتنفس  بدأ  الــذي  بالعالم  الطفل  توعية  على 
التعامل  على  صحيحا  تدريبا  ويدربه  هــواءه 
فيه وإقامة العالقات االجتماعية والتصرف 

في المواقف المختلفة.
ويرى سمير مصطفى أن مسرح العرائس 
ستعود إليه الروح إذا ما أولته وزارة الثقافة 
اهــتــمــامــهــا وخــــاصــــة شــخــصــيــن هـــمـــا عــبــد 
الــرحــمــن الــهــاجــري مــديــر إدارة األنــشــطــة ، 
ناصر الجابري، ألنهما صاحبا رؤية وعمق، 
واقترح سمير مصطفى أن يخصص لمسرح 
الـــعـــرائـــس قـــســـم خـــــاص مــثــل 
فيه  وتقام  المسرحي  المركز 
لتعليم  الــمــخــتــلــفــة  ـــــــدورات  ال
ــــال الـــجـــديـــدة تــقــنــيــات  األجــــي
دورات  تــبــدأ  حيث  الــفــن  هــذا 
مــكــثــفــة لـــمـــدة عــــام يــســتــعــان 
خاللها بأخصائيين في مسرح 
توفير  يــقــتــرح  كــمــا  الــعــرائــس. 
اإلمكانات  بكل  مجهز  مكان 
تـــقـــام عــلــيــه عـــــروض مــســرح 
العروض  تنظم  كما  العرائس، 

طوال العام بالمدارس .
بينما يرى الفنان ناصر عبد 
الرضا أن قطر لم تشهد قيام 
وكــل  حقيقي  عــرائــس  مــســرح 
ما شهدته من حراك في هذا 
الــجــانــب كـــان فــي الــفــتــرة من 
انقطع  ثــم   ،  ١٩٨٦ إلــى   ١٩٨٢
األمـــر وعـــاد ســيــرتــه األولــــى . 
وذكر أنهم في هذه السنوات الخمس أقاموا 
مسرح عرائس حيث أعطتهم وزارة التربية 
والتعليم مقرا سنة ٨٢ ، وكان أستاذ محمد 
كشك قد أسس التربية المسرحية للعرائس ، 
واهتم بمسرح العرائس اهتماما بالغا ، وكنا 
قد عملنا العديد من األعمال لمسرح العرائس 
وشاركنا بها في مهرجانات في الداخل وفي 
الخارج منها الكويت واألردن كما سجلنا عدة 
كشك  محمد  سافر  وبعدما  لإلذاعة.  أعمال 
جاء يوسف الميموني واستمر معنا ٣ سنوات 

ثم جاءنا يوسف الحسيني.
لم  ألنه  انتهى  الحراك  هذا  أن  إلى  وألمح 
يجد أرضا خصبة يترعرع فيها ولم يصادف 
يجد  لم  حيث  وتدعمه  ترعاه  مناسبة  بيئة 
اهتماما من وزارة التربية والتعليم وال من 
طلبة  ونــحــن  :كــنــا  وأضـــاف   . الثقافة  وزارة 
نستعين بالمسرح الذي أعطته لنا الوزارة ولم 
لدينا  كــان  ولــو  الــخــاص  مسرحنا  لدينا  يكن 
األعمال  بين  مــن  وأتــذكــر  الــمــشــوار،  ألكملنا 
« حلم علي بــابــا» وكــان مــن إخـــراج محمد 
الرحمن  عبد  مــوســى  وكتبه  فـــودة  محمود 

وكانت مجموعتنا محركين.
العرائس  مــســرح  أن  الــرضــا  عبد  ويعتقد 
هذا  بعد  خصوصا  مستقبل  لــه  ليس  بقطر 
العرائس  مسرح  فعصر  التكنولوجي،  التطور 
التكنولوجيا  عصر  بظهور  رأيـــي  فــي  انتهى 
الحديثة وتقنياتها في عالم الطفل واأللعاب. 
والــدلــيــل أن صــالــح الــمــنــاعــي أحــضــر عــرض 
 ٨٩ سنة  قطر  إلــى  مصر  من  الكبيرة  الليلة 
، وقــدمــه عــلــى مــســرح الــعــرائــس ولـــم يجد 
كان  وإذا  ففشلت.  ويشاهد  يستمع  جمهورا 
الجمهور  يــجــذب  ال  اآلن  الــبــشــري  الــمــســرح 

فكيف بمسرح العرائس.
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التربية المسرحية تطلق رصاصة التربية المسرحية تطلق رصاصة 
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ــــس ــــعــــرائ ـــــــوت مـــــســـــرح ال ــــة الــــمــــســــرحــــيــــة خــــفــــت ص ــــي ــــرب ــــت ــــفــــت ال ــــدمــــا اخــــت ـــد الــــبــــلــــم: عــــن ـــم ـــح م

كتب - محمود الحكيم:

مسرح العرائس من الوسائل الترفيهية التي 
يحيا  ساحر  عالم  إلــى  وتأخذه  الطفل  تجذب 
داخــل  لحظات  ليعيش  بخياله  وينطلق  معه 
هذا العالم، وفكرة مسرح العرائس في األصل 
الديني  اإلرشـــاد  غرضها  وكــان  كنسية،  فكرة 

للطفل وكانت البداية بمسرح الظل وذلك عن 
أشخاص  وراءهــــا  يقف  بيضاء  قماشة  طــريــق 
الخلف  من  القماشة  هــذه  على  ضــوء  ويسلط 
فيظهر الظل ويعطى التعليمات وكانت نظرة 
األطــفــال لــهــذا الــظــل أن هــنــاك أشــخــاصــاً فى 
أقوياء  أنهم  على  إليهم  ينظرون  اآلخــر  العالم 

ويجب اتباعهم وتنفيذ أوامرهم.

ناصر عبد الرضا: 
مسرح العرائس 
ليس له مستقبل 

بقطر

ألأ

يوسف الحسيني: 
مسرح العرائس 
يحتاج اليوم إلى 

إمكانات عالية 
لجذب األطفال

سمير مصطفى: 
لن أتباكى على 
الوضع الراهن 

وسأجذب الطفل 
لمسرح العرائس

سمير مصطفى ناصر عبد الرضامحمد البلم يوسف الحسيني



جميلة 
األنصاري: الفنان 

القطري أولى 
من غيره بتزيين 

جدران بالده 

مبارك المالك: 
متى سنأخذ 
فرصتنا إذا لم 
نأخذها في بلدنا

٥٢ لوحة غرافيتية بأياد أجنبية بطريق سلوى
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التشكيليون يطالبون بفرصتهم في تزيين جدران قطرالتشكيليون يطالبون بفرصتهم في تزيين جدران قطر
كتبت- نسيمة حيدر: 

فـــن الــجــرافــيــتــي هـــو أحـــد الــفــنــون الــتــي 
الثاني  النصف  خــالل  الــغــرب  فــي  انتشرت 
من القرن الماضي كأحد وسائل االحتجاج 
والــتــعــبــيــر، ويــــرى الــبــعــض أن لــهــذا الــفــن 
جذورا قديمة تمتد إلى أحد عشر ألف سنة 
حيث كان اإلنسان األول يرسم على جدران 
الكهوف رموزا لها أكثر من إيحاء داللي و 
جمالي وتطور هذا الفن مع عدة حضارات 
والتي  والرومانية  واإلغريقية  كالفرعونية 
ويعتبر  ذلــك،  على  شاهدة  آثارها  مازالت 
الجرافيتي  الفن  عن  الستار  رفــع  من  أول 
الحديث وعرفه لدى الجمهور هو الفنانين 
ــــر افـــتـــتـــاح أول  ــــردي، إث لـــي كــونــســي وفــــي
١٩٧٩م  سنة  رومــا  في  للغرافيتي  معرض 
وارتــبــط هــذا الــنــوع مــن الــفــن بالرسم في 
وأنفاق  القطار  كمحطات  العامة  األمــاكــن 
المترو والجدران العامة والخاصة لذا فإن 
مــمــارســيــه يــعــانــون مــن الــمــالحــقــة بتهمة 
في  العامة  الممتلكات  تشويه  أو  التخريب 
بعض الدول خاصة أن رسومات الغرافيتي 
طريق  عــن  الــــالذع  بالنقد  تتسم  مــا  عـــادة 
االستخدام الصريح للصور والكلمات، لكن 
هـــذا الــنــوع مــن الــفــن اســتــطــاع أن يفرض 
الحديث  الفن  أشكال  كأحد  مؤخرا  نفسه 
مـــتـــخـــذا طـــريـــقـــه نـــحـــو قــــاعــــات الـــعـــرض 
التعبير  وسائل  كأحد  لشرعيته  ومقتنصا 
حــيــث شــرعــت بــعــض الــــدول والــحــكــومــات 
إقامة  أو  لممارسته  أماكن  تخصيص  فى 
لترويضه  كمحاولة  به  خاصة  مهرجانات 
وممارسته في إطار شرعي خاصة لجانبه 

الجمالي الذي ال يستطيع أحد أن ينكره.

التي  الــمــبــادرة  تعتبر  اإلطــــار،  هـــذا  فــي 
التابعة  العام  الفن  برامج  إدارة  بها  قامت 
لهيئة متاحف قطر وهيئة االشغال العامة 
 ٥٢ بـ  سلوى  طريق  في  أنفاق  أربــع  لتزيين 
المبادرات  إحــدى  غرافيتية  جدارية  لوحة 
الذكية الستخدام الجانب الجيد أو المحسن 
مــــن هـــــذا الـــفـــن وهـــــو الـــجـــانـــب الــجــمــالــي 
الفرنسي  الفنان  ترشيح  تم  وقد  المعاصر 
من أصل تونسي (سيد) ألداء هذا اللوحات 

وقد تم الشروع فيه منذ يناير الماضي.
ومــــن هــنــا طــــرح الـــتـــســـاؤل حــــول مــدى 
من  الــنــوع  لهذا  القطري  الفنان  احترافية 
ــــَم ال تــزيــن جـــــدران قــطــر بــأيــد  الـــفـــن؟ ول
قطرية؟ وفي هذا السياق تحدث لـ [ 
األســبــوعــيــة الــفــنــان يــوســف الـــســـادة رئيس 
هذه  قــائــال:  التشكيليين  الفنانين  جمعية 
ليست أول مرة تستعين فيها قطر بفنانين 

جداريات  زينت  أن  سبق  فقد  الخارج  من 
مطار الدوحة الجديد على يد فنان إماراتي 
رغم وجود فنانين قطريين متمكنين في 
فن الغرافيتي وغيره من الفنون التشكيلية 
الوصل  همزة  دور  لعب  نحاول  بدأنا  لهذا 
بين الجهات المسؤولة عن المجال الثقافي 
الجمعية  ترشح  بحيث  القطري  الفنان  و 
باألعمال  للقيام  القطريين  الفنانين  بعض 
تعذر  حال  وفي  الدولة  تطلبها  التي  الفنية 
وجود الفنانين القطريين المناسبين للعمل 
المطلوب ترشح الجمعية أسماء من خارج 
دولـــة قــطــر، كما أثــنــى الــســادة على وزيــر 
بمجهودات  يــقــوم  والـــذي  الجديد  الثقافة 
الفنانين  وتشجيع  القطاع  إلنــعــاش  كبيرة 
على تقديم األفضل خاصة أن بالدنا الزالت 
أرضا خصبة لكل األفكار الجديدة والقيمة 

والتي ستساهم بالتأكيد في ازدهار البالد.

ـــة جــمــيــلــة  ـــان ـــفـــن مـــــن جـــهـــتـــهـــا قــــالــــت ال
األنصاري أن فن الغرافيتي يتسم بالجمالية 
أدوات  غير  أدوات  ويستخدم  والمعاصرة 
الرسم التقليدية وكذا اعتبرت أن هذا الفن 
يكسر المعتاد من تزيين الجدران الشوارع 
والرسومات  الموزاييك  برسومات  الكبرى 
الــهــنــدســيــة وأثـــنـــت عــلــى مــــبــــادرة تــزيــيــن 
من  النوع  بهذا  سلوى  طريق  أنفاق  جدران 
أي  يستطيع  بسيط  فن  أنه  رأت  فيما  الفن 
فنان قطري احترافه فمن تعود استخدام 
الــريــشــة واأللــــــوان الــزيــتــيــة والـــرســـم على 
تعلم  بسهولة  باستطاعته  كبيرة  لــوحــات 

الرسم الغرافيتي.
ــــــصــــــاري فــــكــــرة تـــبـــادل  وشـــجـــعـــت األن
الخبرات مع فنانين عالميين لكنها فضلت 
لو كان هذا التبادل إعطاء دورات للفنانين 
أن  ورأت  الــغــرافــيــتــي  حــــول  الــقــطــريــيــن 

تكمن  كبيرة  أهمية  الجدارية  للرسومات 
فـــي تــخــلــيــد تـــاريـــخ قــطــر لــيــبــقــى مــفــخــرة 
لــألجــيــال الــقــادمــة يــشــعــر بــهــا كــل مــواطــن 
قطري أمام األجانب. كما أكدت األنصاري 

أولــــى  الـــقـــطـــري  الـــفـــنـــان  أن 
سيما  بـــالده  جـــدران  بتزيين 
وكــذا  الفنانين  توفر  ظــل  فــي 

الوسائل المادية للقيام بهذا.
المالك  مــبــارك  الفنان  أمــا 
من  الغرافيتي  الفن  إن  فقال 
ظهرت  التي  الحديثة  الفنون 
نــتــيــجــة ظــــــروف اقــتــصــاديــة 
في  حدثت  معينة  وسياسية 
األمريكية  نــيــويــورك  مــديــنــة 
حيث  م   ١٩٧٠ ــــ  ال فــتــرة  فـــي 
الــفــقــيــرة  الــطــبــقــة  ذوو  أراد 
فـــي نـــيـــويـــورك لــفــت األنــظــار 
إلـــــى حـــالـــتـــهـــم االقـــتـــصـــاديـــة 
فاتجهو  المأساوي  ووضعهم 
إلـــــى فــــن الـــجـــرافـــيـــتـــي حــيــث 
الشباب  مــن  مجموعة  اتــخــذ 
تعبر  وسيلة  والتلوين  الرسم 

عن وضعهم.
وأضاف المبارك أن هؤالء 
قــامــوا بــالــرســم عــلــى عــربــات 
األنفاق  مترو  فــي  الــقــطــارات 
وعــــنــــدمــــا بـــــــدأت الــســلــطــات 
ـــبـــه إلــــــــى تــــفــــاقــــم هــــذه  ـــت ـــن ت
الــــرســــوم وانـــتـــشـــارهـــا قــامــت 
ومهاجمتهم  أصحابها  بقمع 
تداول  لمنع  قوانين  ووضعت 
ــــــوان واألصــــبــــاغ وضــيــقــت  األل

الخناق على هذه الفئة.

 أما الغرافيتي بمفهومه الحالي فهو فن 

يستحق التعلم لجماليته الكبيرة.

وعدة  ـــــ  باستطاعته  أنــه  المبارك  وقــال 

ـــ احـــتـــراف  ـــ ـــ أســـمـــاء قــطــريــة ـ

هذا النوع من الفن وتمنى لو 

القطرية  المتاحف  هيئة  أن 

قطريين  بفنانين  اســتــعــانــت 

مدى  حول  ناقشتهم  حتى  أو 

لوحات  تنفيذ  على  قــدرتــهــم 

جـــداريـــة غــرافــيــتــيــة قــبــل أن 

تستعين بخبرات من الخارج. 

(ســـيـــد)  أن  الـــمـــبـــارك  وأكــــــد 

فنان عالمي ال أحد يشك في 

اإلبداع  على  وقدرته  موهبته 

فنان  معه  يكون  ال  أن  ولكن 

قــطــري فــهــذا األمـــر يحز في 

فأبناء  بالقهر  ويشعره  نفسه 

هذا البلد أحق بتزيين جدران 

المتحدث  يقول  كما  بالدهم 

االستعانة  تتم  هــل  متسائال: 

القطريين  الفنانين  بخبرات 

فــــي الـــــخـــــارج مـــقـــابـــل دعــــوة 

(سيد) ولماذا ال نأخذ فرصتنا 

لــيــضــع  ؟  بــــلــــدنــــا  فــــــي  حــــتــــى 

مــســؤولــيــة تــلــقــيــن هـــذا الــفــن 

بــالــتــســاوي  الــشــبــاب  للفنانين 

وبين  المسؤولة  الجهات  بين 

ـــــه الـــذي  الـــفـــنـــان فـــي حـــد ذات

وجــــــب عـــلـــيـــه اإلصــــــــــرار فــي 

التعلم وكذا إثبات وجوده.

ـــــارج ـــــخ ال ــــــن  م بــــفــــنــــانــــيــــن  فــــيــــهــــا  ـــن  ـــي ـــع ـــت ـــس ن ــــــــرة  م أول  لــــيــــســــت  ــــــــذه  ه ــــــــادة:  ــــــــس ال ـــــف  ـــــوس ي

ال ا ال ا اإلط ذا اف ا ن ز أ فق ةالخا ل ة ان ن ف ال ال ق ا

يوسف السادةجميلة األنصاريمبارك المالك
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ڈ هـــــل كـــنـــت تـــتـــوقـــع حـــصـــولـــك عــلــى 
الجائزة؟

إننا  للشباب  أقــول  كنت  العمل  فترة  طــوال   -
تفكيرنا  بــقــدر  الــجــائــزة  فــي  نفّكر  أن  يجب  ال 
في  نصيب  لنا  كــان  وإذا  ذاتــه  العمل  تجويد  في 
بالنسبة  المهم  كان  إذ  عليها،  سنحصل  الجائزة 
العمل  بعد  تلقينا  ولقد  مبهرة،  صورة  صنع  لنا 

بالحصول  نتفاءل  جعلتنا  إشــادة 
على جائزة في المهرجان، ولم 
يكن األمر غريبًا حيث كان كثير 
ينتظر  الصالة  في  الجمهور  من 
عــرض «المسعور»،  فــوز  إعــالن 
لكن  اهللا،  بحمد  تحقق  ما  وهــو 
إعجاب  لنا  بالنسبة  األهـــم  كــان 
ـــــاه بــعــد  ـــــن ـــــــذي رأي الـــجـــمـــهـــور ال
الـــعـــرض وهــــي كـــانـــت الــجــائــزة 

الكبرى.
لجنة  أداء  في  رأيك  وما  ڈ 

التحكيم هذا العام؟
- في المجمل أعجبني أداءها 
ــنــا حــصــلــنــا عــلــى جــوائــز  لــيــس ألن
كانت  بالفعل  لكنها  بالمهرجان، 
تـــضـــّم نــخــبــة مــــن الــمــتــمــّيــزيــن 
فــي مــجــال الــمــســرح، وعــلــى كل 
حــــال فــــإن الـــفـــن وجـــهـــات نظر 

إال  واحـــد،  فني  عمل  بشأن  اآلراء  تــعــّدد  ويقبل 
بعد  خاصة  وصــادقــة  عــادلــة  كانت  النتيجة  أن 
والمهرجان  للجوائز،  المرّشحين  أسماء  إعالن 
عــمــوًمــا أعــطــى فــرصــة طــّيــبــة لــشــركــات اإلنــتــاج 
المحلي،  بــالــمــســرح  االحــتــفــاء  فــي  ــســاهــم  تُ كــي 
كــمــا أن تــلــك الــشــركــات قــد أســهــمــت فــي جعل 
المنافسة تشتعل، وهو بال شك ما صّعب مهمة 
 ٨ مــن  يقرب  مــا  تعقد  وجعلها  التحكيم  لجنة 

اجتماعات للوصول إلى أفصل رأي.

من  الثانية  النسخة  مــّيــز  مــا  أهــم  مــا  ڈ 
مهرجان المسرح المحلي .. حسب رأيك؟

- المهرجان كان فرصة طّيبة إلحداث حالة 
المسرحية  الــفــرق  بين  اإليجابية  التنافس  مــن 
وشــركــات اإلنــتــاج مــن أجــل الــنــهــوض بالمسرح 
على  الـــمـــهـــرجـــان  تــطــويــر  أن  كــمــا  الـــقـــطـــري، 
صالح  في  كــان  العام  هــذا  به  ظهر  الــذي  النحو 
الــحــركــة الــفــنــّيــة، وأتــمــّنــى ومعي 
يــســتــمــّر  أن  الـــمـــســـرحـــيـــيـــن  كـــــل 
عام  بعد  عاًما  يتطّور  وأن  دائــًمــا 
حــتــى يـــظـــّل مــتــوهــًجــا، وال شــّك 
أن الــمــهــرجــان ســاعــد فــي إعـــادة 
الــمــســرحــيــيــن لــلــمــســرح كــمــا أنــه 
المسرح  إلــى  أيًضا  الجمهور  أعــاد 
الــحــراك، وأنــا  حــالــة مــن  ويخلق 
ألنه  المهرجان  بــهــذا  جــًدا  سعيد 
أعــــاد الــحــيــاة لــلــمــســرح، قــصــدت 
إشــــراك عـــدد كــبــيــر مــن الــشــبــاب 
ضمن  قدمتها  التي  بالمسرحية 
ألنني  المحلي  المسرح  مهرجان 
يُعتبر  الــجــيــل  ذلـــك  بـــأن  مــؤمــن 
فــنــانــي الــمــســتــقــبــل، ويــجــب على 
هــؤالء  تبني  الــكــبــار  الفنانين  كــل 
الــــشــــبــــاب والــــعــــمــــل عـــلـــى صــقــل 
لتحّمل  يــؤهــلــهــم  بــمــا  مــواهــبــهــم 
مسؤولية الحركة المسرحية في المستقبل وهو 
المسرح  حــال  على  لالطمئنان  الكفيل  يُــعــّد  مــا 

القطري وتطّوره.
ڈ مـــا ســبــب اخـــتـــيـــارك لــهــذا الـــنـــوع من 
األعمال لتقديمها هذا العام وهو النوع الذي 

ُيعّد جديًدا بالنسبة لك؟
- اخــتــرت نــص «الــمــســعــور» لــلــكــاتــب طالب 
الدوس وقدمته للجنة النصوص بعدما اقتنعت 
خالل  من  قصدت  وقــد  األنسب،  النص  هو  أنــه 

هذا العمل أال تستمّر أعمالي على ذات الوتيرة، 
المسرح،  أنــواع  من  نــوع  من  أكثر  أقــّدم  بحيث 
عمل  آخــر  تقديم  بعد  الــدوس  مع  اتفقت  حيث 
في  األخــيــر»  «الــعــرض  بعنوان  قدمناه  والـــذي 
يكون  أن  الــمــهــرجــان،  مــن  الــمــاضــيــة  الــنــســخــة 
الــنــص الــتــالــي مــغــايــًرا لــمــا تـــّم تــقــديــمــه عــمــوًمــا 
خالل الفترة الماضية وقّررنا أن نتجه لتقديم 

عــمــل درامـــــي شــعــبــي. وحــاولــت 
الـــعـــرض  هــــــذا  فـــــي  يــــكــــون  أن 
لعدد  وافـــرة  مساحة  المسرحي 
مـــن الــمــمــثــلــيــن الـــشـــبـــاب الــذيــن 
فــرص  عــلــى  يحصلوا  أن  ينبغي 
للمشاركة في مثل هذه المحافل 
وبالتأكيد  الهاّمة،  والمهرجانات 
القطري  المسرحي  المشهد  فإن 

هو الفائز من هذا المهرجان.
ڈ هل ترى أن هناك حالة 
ســكــون ســتــســود الــســاحــة بعد 

انتهاء المهرجان؟
- هــــذا أمــــر طــبــيــعــي بــعــد أي 
الــشــركــات  أن  كــمــا  مـــهـــرجـــان، 
خـــالل  تـــغـــامـــر  أن  تــســتــطــيــع  ال 
الفترة القادمة بإنتاجها عروًضا 
خـــاصـــة ألن الـــوقـــت غــيــر كـــاٍف 
لــذلــك فــنــحــن عــلــى مــقــربــة من 

موسم امتحانات، ثم سيأتي رمضان، وإجازات 
الــصــيــف، وفـــي الــمــقــابــل ال تــوجــد إال فــرقــتــان 
العرض،  دور  قلة  بسبب  مــحــدودة  وأعمالهما 
طــوال  الــشــركــات  تعمل  أن  أتــمــّنــى  عــام  وبشكل 
قلة  فــي  تكمن  الحقيقية  األزمــــة  لــكــن  الــعــام، 
ستمتلك  الفرق  كانت  إذا  إال  المسارح،  خشبات 
خـــشـــبـــات مــــســــارح فــــي الــمــســتــقــبــل تــســمــح لــهــا 
بتقديم عروض طوال العام، واستقرار الموسم 

المسرحي.

القطري  المسرح  حركة  تصف  بماذا  ڈ 
اليوم بشكل عام؟

قبل  مــن  عليه  كــان  بما  المقارنة  تّمت  إذا   -
يسير  بــدأ  الــوضــع  بــأن  نقّر  أن  علينا  يجب  ربما 
نحو  السعي  يحاولون  فالفنانون  األفــضــل،  نحو 
األمام لكن يجب عليهم أن يبقوا في الساحة وأال 
قادم  التطوير  أن  وأرى  أحالمهم،  عن  يتنازلوا 
كثيرة  وعـــود  فــهــنــاك  مــحــالــة،  ال 
أهمها  تحقيقها  وننتظر  تلقيناها 
وزيــادة  المسرحية  الــفــرق  زيـــادة 
فـــإن  وعــــمــــوًمــــا  الـــــعـــــرض،  دور 
تزخر  بــاتــت  المسرحية  الــســاحــة 
في  الــمــوهــوبــيــن  مــن  كبير  بــعــدد 
المجال المسرحي، كما أنها تتمّتع 
بمستقبل  تــشــي  شـــاّبـــة  بــمــواهــب 
أتــفــاءل  يجعلني  مــا  وربــمــا  جــّيــد، 
يوليه  أصبح  الــذي  االهتمام  ذلــك 
قطر  في  الثقافة  عن  المسؤولون 
لــلــمــســرح وهــــو مـــا يــجــعــل هــنــاك 
فإنني  وعموًما  مسرحًيا.  حــراًكــا 
إلى  المسرح  حال  يعود  أن  أتمّنى 
سابق عهده من حيث عدد الفرق 
وكثافة إنتاج العروض، وضرورة 
الشاّبة  للمواهب  الفرصة  إعــطــاء 
الفنانين  مع  إشراكهم  خــالل  من 

الكبار حتى تصقل خبراتهم.
ڈ هل ترى أن إلغاء التربية المسرحية ترك 

فراًغا وأثر على المسرح القطري؟
فبعد  المسرحية،  التربية  تعود  أن  نتمّنى   -
إغـــــالق الــتــربــيــة الــمــســرحــيــة تـــراجـــع الــمــســرح 
القطري، حيث إن إلغاء التربية المسرحية ترك 
القطري،  المسرح  على  وأثــر  تأكيد  بكل  فــراًغــا 
الوحيدة  هي  المسرحية  التربية  فإن  شك  وبال 
لــيــصــبــح  الـــطـــفـــل  ذوق  تــشــكــيــل  عـــلـــى  الـــــقـــــادرة 

جمهور المستقبل، كما أنها بمثابة معهد صغير 
إلى  الصغار  المبدعين  وتنبيه  المواهب،  لتفريخ 
مــواهــبــهــم، ومـــن هــم مـــوجـــودون فــي الــســاحــة 
المسرح  إعالء  أجل  من  بإخالص  ويعملون  اآلن 
لكن  المدرسي،  المسرح  أبناء  من  هم  القطري 
تبّنت  فقد  المسرحية،  التربية  ألغيت  أن  بعد 
الهيئة المسرح الشبابي وأسست المركز الشبابي 

لـــلـــفـــنـــون الـــمـــســـرحـــيـــة وهـــيـــأت 
الــــظــــروف مــــــّرة أخــــــرى لـــهـــواة 
نشاطهم  يــمــارســوا  ألن  الــمــســرح 
وال يتوقفوا عنه، وأصبح التعويل 
الــحــقــيــقــي عــلــى مـــا يـــقـــّدم من 
الشباب في المركز حتى يعّوض 

جزًءا مما افتقدناه.
السلبيات  أهـــم  هــي  مــا  ڈ 
انطالق  تُعيق  أنــهــا  تــرى  الــتــي 
الــمــســرح الــقــطــري إلـــى آفـــاق 

أوسع، حسب رأيك؟
أهــــــم مــــعــــّوقــــات الـــمـــســـرح   -
الــقــطــري قلة الــنــصــوص وهـــو ما 
الــدورات  لتكثيف  شك  بال  يحتاج 
المسرحي  النص  لكتابة  والـــورش 
المواهب  بعض  هــنــاك  كــان  وإن 
التي تشي بأننا على مقربة للخروج 
من تلك األزمة، وحينها لن يبقى 

لدينا سوى أزمة خشبات المسارح والتي بتوفيرها 
سيعمل المسرح طوال العام، وربما إيجاد مقّرات 
للفرق المسرحية مـــزّودة بــدور عــرض سيجعل 
هناك استمرارية للحراك المسرحي طوال العام، 
ويساعدهم أن يقدموا عروًضا مختلفة ويتيحوا 

فرصة العمل لكل أعضائهم.
ڈ هل صحيح ما ُيقال إن مسرح الطفل 
يمّر بــأســوأ حــاالتــه فــي الــوقــت الــراهــن من 

حيث الشكل والمضمون؟

- مــســرح الــطــفــل يــحــتــاج لــدعــم الـــدولـــة ألن 
تكلفته أعلى، فأحد أهم أسباب قلة مسرحيات 
األطفال هو احتياجها إلى كلفة عالية إلى جانب 
قــلــة نــصــوص األطـــفـــال. لــذلــك يــجــب أن يكون 
هناك دعم لمسرح الطفل الذي يكلف أكثر من 
للديكورات  احتياجه  نتيجة  بكثير  الكبار  مسرح 
الــمــبــهــرة واأللـــحـــان واألغـــانـــي واالســتــعــراضــات 
يحتاج  وغيرها من العناصر التي 
ــيــهــا هــــذا الـــنـــوع مـــن الــمــســرح،  إل
للدعم،  دائمة  بحاجة  فهو  لذلك 
فرقة  لــديــنــا  يــتــوّفــر  أن  وأتــمــّنــى 
بأعمالها  يستمتع  الصغار  لمسرح 
الــــكــــبــــار، وخـــــــالل الـــــنـــــدوة الــتــي 
أقــيــمــت مــنــذ فــتــرة حـــول مسرح 
تلقينا  الثقافي  بالصالون  الطفل 
فنحن  تحقيقها،  ننتظر  وعــــوًدا 
فــــي أمــــــّس الـــحـــاجـــة لــمــهــرجــان 
للطفل، كما نحتاج لخشبة مسرح 
لألطفال  عروضها  تواصل  للطفل 
طـــــوال الـــعـــام، وعــــن نــفــســي فــإن 
موجهة  المسرحية  أعمالي  أكثر 
ــــــك نـــابـــع مــــن حــبــي  ــلــطــفــل وذل ل
بالتعامل  واســتــمــتــاعــي  لــألطــفــال 
في  وإفــادتــهــم  إلســعــادهــم  معهم 
الطفل  أن  سّيما  ال  نفسه،  الوقت 
تطلبه  يــقــف  وال  مــســتــمــر  فـــكـــري  تـــطـــّور  فـــي 
ال  هــذا  زمننا  وفــي  معين،  حــال  عند  الــفــكــري 
وسيلة  والــمــســرح  يعجبه،  ال  شـــيء  بـــأي  يقتنع 
وال  كــبــيــرة  ونــتــائــجــهــا  هــامــة  تــربــوّيــة  تعليمية 
تنبع  الطفل  مــســرح  أزمـــة  لكن  إغفالها،  يجب 
العروض  فعدد  عموًما،  المسرح  مشكالت  من 
عام  كــل  تقديمها  يتم  الــتــي  القليلة  المسرحية 
قليلة  عــروض  عــدد  إنتاج  الحال  بطبيعة  يتبعه 
جًدا لمسرح الطفل، فقلة خشبات المسارح تهّدد 
كل أشكال المسرح ومن ضمنها مسرح الطفل، 
ولقد اتجه العديد من الفنانين الذين برعوا في 
في  العمل  إلى  األطفال  مسرحيات  في  الماضي 
التلفزيون بعد أن قّل إنتاج مسرحيات االطفال 
مسرح  أزمـــة  فــإن  عــام  وبشكل  كبير،  حــد  إلــى 
سببها  يكون  أن  يمكن  ال  عروضه  وقلة  الطفل 
انصراف األطفال عن المسرح، والدليل أنه عند 
الجماهير  يتدفق  الخارج  من  فرقة  أي  إحضار 
عليها، فاألطفال في قطر في احتياج إلى هذه 
النوعية من األعمال التي تعتمد على اللقاء الحّي 
بينها وبين الممثلين على عكس أفالم الكرتون 

التي تعلقوا بها نتيجة غياب مسرحهم.
ڈ مــا الــــذي تــنــتــظــره الــعــام الـــقـــادم من 

مهرجان المسرح المحلي؟
الــعــروض،  وزيــــادة  الــدعــم،  زيــــادة  ننتظر   -
المسرحيين  مــن  عــدد  الكــبــر  الــفــرصــة  وإتــاحــة 
لــلــعــمــل، كــمــا نــحــتــاج إعــــــداد لــجــنــة لــمــشــاهــدة 
المهرجان  قبل  ذلــك  يــكــون  أن  على  الــعــروض 
من  العمل  يتم  أن  المانع  فما  مناسب،  بــوقــت 
المهرجان،  مــن  المقبلة  النسخة  إلعـــداد  اآلن 
بحيث تــبــدأ فــي اســتــقــبــال الــنــصــوص وقــراءتــهــا 
المشاهدة  لجنة  فتنعقد  منها  الصالح  وإجـــازة 
الفرق  وتحصل  كبيرة  بفترة  المهرجان  قبل 
أعمالها  لتعّد  الوقت  من  متسع  على  المشاركة 

على أفضل نحو ممكن.
ڈ ما أحالمك على المستوى الفني؟

تكثيف  ويتم  المهرجان،  يستمّر  أن  أتمّنى 
الـــعـــروض الــمــشــاركــة فــيــه بــحــيــث يــحــصــل كل 
وأحلم  الــمــشــاركــة،  فــرصــة  على  المسرحيين 
ــــادة الــــدعــــم وزيــــــــادة خـــشـــبـــات الــمــســرح  ــــزي ب
مسارح،  خشبات  بها  بمقّرات  الفرق  وتزويد 
فإنه  األمنيات  تلك  كل  تحققت  إن  شك  وبــال 
خـــالل ٥ ســنــوات ســيــتــطــّور الــمــســرح الــقــطــري 

مذهل. بشكل 

إيجاد مقرات 
للفرق مزودة 
بدور عرض 

سيجعل الحراك 
المسرحي 
مستمًرا

ل 
م 
ر 
ر 

ا حرصت على إ
إتاحة مساحة 
وافرة للشباب 

للمشاركة في هذه 
المحافل الهامة

ت
ض
د
ن

المهرجان ساعد 
في إعادة الكثير 
من المسرحيين 

للمسرح

ت 
ة 
م 
ل 

ـــــمـــــهـــــرجـــــان ال مــــــــن  الــــمــــقــــبــــلــــة  ـــــنـــــســـــخـــــة  ال ــــز  ــــجــــهــــي ــــت ل اآلن  مــــــــن  الـــــعـــــمـــــل  نـــــحـــــتـــــاج 

نأمل في زيادة الدعم 
العام المقبل بالمهرجانالعام المقبل بالمهرجان

كتب - أشرف مصطفى :

به  تحّلت  الـــذي  الفني  والــزخــم  المسرحي  الــحــراك  مــن  حــالــة  بعد 
هذا  في  البيرق  تلتقي  المحلي،  المسرح  مهرجان  من  الثانية  النسخة 
العدد بالفائز بجائزة أفضل مخرج وأفضل عرض مسرحي عن عرضه 
حسن  الفنان  نالها  الذي  ثان  ممثل  جائزة  بأفضل  وكذلك  «المسعور» 
بالمسرح  المهمومين  الفنانين  أحــد  ُيعتبر  فايز  فالح  ،والــفــنــان  صقر 
أجاب  حيث  الحوار،  هذا  خالل  قلبه  يفتح  أن  فايز  قّرر  وقد  القطري، 
عن العديد من التساؤالت حول حاضر ومستقبل المسرح في قطر كما 
المسرح  انطالق  تُعيق  التي  السلبيات  وأهم  الفنّية،  تطلعاته  عن  تحّدث 
القطري إلى آفاق أوسع، وتطّرق للحديث عن رأيه في المهرجان هذا 
القطرية  المسرحّية  الساحة  تهّم  التي  القضايا  من  العديد  وعن  العام، 

ومشكالتها، وغيرها من األمور التي تضمنها هذا الحوار الُمثير.

بعد فوزه بثالث جوائز بالدوحة المسرحي .. فالح فايز :بعد فوزه بثالث جوائز بالدوحة المسرحي .. فالح فايز :

التربية المسرحية هي 
القادرة على تشكيل ذوق 
األطفال ليصبح جمهور 
المستقبل
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بحور الشعربحور الشعر الجمالية في األدب والشعر

الشاعر الواعد

فطرّية  بقّوة  فهي  اإلِنسانية،  النفس  في  فطرٌة  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 
الــزيــنــة قــد جــذبــنــا إلــيــهــا، وأقــتــنــع عــواطــفــنــا وانــفــعــاالتــنــا بقبولها، 
ذلــك  وراء  مــن  فتتحّقق  بــالــجــمــال،  االســتــمــتــاع  بــلــّذة  ولــنــحــَظــى 

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 

قساوتها.
يغلِّفها ويهِوّن  ناعماً  والفكرة الخشنة بطبعها قد تحتاج أسلوباً 

ابتالعها.

القصائد التي شارك بها الشعراء الواعدون :
نستكمل نشر قصائد الشعراء الذين شاركوا في برنامج الشاعر الواعد بعد أن نشرنا في العدد السابق القصائد الثالث التي فازت بالمراكز األولى :

مساجلة 
على تويتر

َهـــــــَجـــــــروا هــــنــــا قــــلــــبــــاً تَـــــعـــــلَّـــــَل بــــالــــّلــــقــــا..

يــــــا لــــيــــتَــــهــــم ُيـــــــوفـــــــوَن عـــــهـــــَد الـــــــُقـــــــرِب..

والــــــّنــــــوى.. ــــــمــــــوّدِة  ال ــــِن  ــــي َع عـــلـــى  داَرْت 

.. ـــــفـــــهـــــا ريـــــــــــــاُح الــــــــصــــــــِبّ ـــــالَق ِذكـــــــــــــرى تَ

@)ahmadotaibi أحمد العتيبي

ــــمــــاً.. ـــــاً قــــاتِ ُصــــــــوُر الــــــُفــــــراِق تُــــثــــيــــُر ُحـــــزن

ـــــٍم فــــــي الـــــقـــــلـــــِب.. ـــــعـــــتِ َكـــــــــَســـــــــواِد لـــــيـــــٍل ُم

ــــــــّرؤى.. ـــهـــا ُحــــلــــُو ال ـــــي نَــــحــــَو الـــُسّ نِ ـــــُشـــــُدّ ويَ

ــــَخــــطــــِب.. ال ــــُل  ــــي ــــلِ َج ِب  ـــــهـــــوي  يَ ــــــوُد  ويــــــُع

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ــــــــَر الــــــــُحــــــــزُن لِــــقــــلــــبِــــي ُجــــــُيــــــوشــــــا.. َســــــــَيّ

ـــــــْت َفـــــــــــــوَق الــــــــــُفــــــــــؤاِد ُعـــــــــُروشـــــــــا.. ـــــــنَ َفـــــــبَ

َصــــبــــاً.. الــــَقــــلــــَب  ــــــَر  َصــــــَيّ َمــــــن  َدرى  هــــل 

ـــــــدوشـــــــا.. ــــــــن هــــــــــــواُه ُخ فــــــي ُفــــــــــــــؤادي ِم

alasmaiمحمد السادة @٥٥

حلم تحرير فلسطين 

 الطالب : حسين مفلح العنزي
خــــــــــــــــــــــرت قــــــــــــــصــــــــــــــور لــــــــــلــــــــــيــــــــــهــــــــــود..

خـــــــــــــــــــرت بــــــــــهــــــــــا كــــــــــــــل الـــــــــــــــــوعـــــــــــــــــود..
فـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــف طـــــــــــفـــــــــــل صــــــــــــــامــــــــــــــد..

ســـــــــــــــالحـــــــــــــــه حــــــــــــجــــــــــــر صـــــــــــــــمـــــــــــــــود..
ــــــــبــــــــه حــــــــــــــب الـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــاد.. فــــــــــــــي قــــــــل

فــــــــــــــي قــــــــلــــــــبــــــــه كــــــــــــــــــره الـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــود..
مـــــــــــتـــــــــــذكـــــــــــر أيـــــــــــــــــــــــــــام جـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــات..

ـــــــــــــــجـــــــــــــــدود.. خـــــــــــانـــــــــــت بـــــــــهـــــــــا كـــــــــــــل ال
مـــــــتـــــــخـــــــبـــــــط بــــــــــيــــــــــن ذكـــــــــــــــــريـــــــــــــــــات..

ـــــمـــــاضـــــي والـــــــمـــــــســـــــرود.. ســـــــــرت مـــــــن ال
لـــــــــكـــــــــن هــــــــــــــــــذا يــــــــبــــــــقــــــــى حـــــــــلـــــــــمـــــــــاً..

ـــــــم مـــــــــــــرمـــــــــــــود.. فـــــــــــــي عـــــــــيـــــــــن ســـــــقـــــــي
ـــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــراً مــــــــــجــــــــــنــــــــــونــــــــــاً..؟ أتـــــــــــــــران

ـــــــــي ودمــــــــــــــــــي مـــــــــــشـــــــــــدود.. أنـــــــــــــــا عـــــــــرب
ـــــــــــــو أزمـــــــــــــجـــــــــــــر صــــــــــائــــــــــحــــــــــاً.. أنـــــــــــــــــا ل

يـــــــــخـــــــــاف مـــــــنـــــــي جـــــــــنـــــــــدي شـــــــــــــــــرود..
لـــــــــكـــــــــن هــــــــــــــــــذا يــــــــبــــــــقــــــــى حـــــــــلـــــــــمـــــــــاً..

يــــعــــتــــبــــره الــــــغــــــرب أضـــــغـــــاثـــــاً مـــــــــــردود..
ونــــــــــــحــــــــــــن نــــــــــــقــــــــــــول بـــــــــــــــــأصـــــــــــــــــوات..

تــــــــــكــــــــــاد عــــــــلــــــــى الــــــــــــغــــــــــــرب تــــــــــســــــــــود..
ــــــــــحــــــــــو الـــــــــــــــقـــــــــــــــدس الــــــــــــشــــــــــــريــــــــــــف.. ن

نــــــــحــــــــن قـــــــــــــادمـــــــــــــون بــــــــــــال حـــــــــــــــــــدود..
نـــــــــــــــحـــــــــــــــو شـــــــــــــــعـــــــــــــــب شـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــف..

ــــــــــود.. ــــــــــــال قــــــــــي نــــــــحــــــــن قــــــــــــــادمــــــــــــــون ب

قصيدة ابتهال 

 للطالب : أحمد جمال الدين عبدالوهاب
قــــــــد خـــــــــــار ِجــــــســــــمــــــي مــــــــن ذنــــــــوبــــــــي..

فـــــقـــــد أســـــــرفـــــــت مـــــــن نـــــهـــــل الــــــــحــــــــرام..
وقــــــــــد أوهـــــــنـــــــت أضـــــــالعـــــــي جـــــمـــــيـــــعـــــاً..

فـــــــبـــــــاتـــــــوا مــــــــن ســـــــقـــــــام فــــــــي ســـــــقـــــــام..
ومـــــــــــا قــــــــد كــــــنــــــت أحــــــســــــبــــــه مـــــعـــــيـــــبـــــاً..

مـــــقـــــامـــــي.. مـــــــن  ــــي  ــــعــــل ي ـــــــوم  ـــــــي ال أراه 
فـــــــهـــــــل أيـــــــقـــــــنـــــــت أنـــــــــــــي مـــــــثـــــــل نـــــــــــــوح..

ســـــأحـــــيـــــا األلـــــــــــف عـــــــامـــــــاً بـــــعـــــد عـــــــــــام..؟
حــــــثــــــيــــــثــــــاً.. يـــــطـــــلـــــبـــــنـــــا  الـــــــــمـــــــــوت  وأن 

وهـــــــــا قـــــــد بـــــــــات يــــطــــلــــبــــنــــي مـــــــرامـــــــي..
بـــــطـــــل.. ـــــــاس  ـــــــن ال أمــــــــــــام  ــــفــــســــي  ن أرى 

وأنـــــــــــــــــــي نــــــــــاهــــــــــج نــــــــهــــــــج الـــــــــــــكـــــــــــــرام..
ـــــــر هــــــــــــــذا.. ولـــــــــكـــــــــن الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــة غـــــــي

ـــــــــــك فـــــــــــــج الـــــــــــلـــــــــــئـــــــــــام.. ألنــــــــــــــــــي ســـــــــــال
ــــــــي.. ــــــــأن وقـــــــــــــد أدركـــــــــــــــــــت يــــــــــا ربـــــــــــــي ب

ـــــعـــــفـــــو لــــــــن ألــــــقــــــى ســــــالمــــــي.. بــــغــــيــــر ال
فــــــــــــإن تـــــغـــــفـــــر ذنـــــــــوبـــــــــي يـــــــــا إلــــــــهــــــــي..

ــــــكــــــون الــــــــــــــدرب كــــــالــــــبــــــدر الــــــتــــــمــــــام.. ي
ضــــــــيــــــــاء.. ـــــــــي  ل ـــــشـــــر  ـــــن ي ــــــعــــــفــــــو  ال وأن 

ظـــــــــــالم.. فــــــــي  أحـــــــيـــــــا  الــــــعــــــفــــــو  ودون 
ـــــــــــي بـــــلـــــيـــــغ.. وجــــــــــــــرح الـــــــّنـــــــفـــــــس يـــــــــا رب

فـــــهـــــل يـــــــا نـــــفـــــس نــــحــــيــــا فـــــــي وئـــــــــــــام..؟
ونـــــــرمـــــــي األمـــــــــــس فـــــــي جـــــــب عــــمــــيــــق..

وقــــــصــــــر الــــــشــــــر يــــصــــبــــح مـــــــن ركــــــــــــام ؟

ويسألوني من أنا 

 الطالبة خلود خالد إبراهيم

؟؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــا..  أن مــــــــــــــــن  ويــــــــــــســــــــــــألــــــــــــونــــــــــــي 

بــــــــــــــــكــــــــــــــــل فــــــــــــــــخــــــــــــــــر مــــــــــــســــــــــــلــــــــــــمــــــــــــة..

ومــــــــــــــــــصــــــــــــــــــونــــــــــــــــــة.. درة  أنـــــــــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــحــــــــــــــــجــــــــــــــــاب مـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــة.. ــــــــــــــــال وب

ــــــــــــــــــــــــــــؤة فــــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــة.. ــــــــــــــــــــــــــــؤل ل

ـــــــــــــــي مــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــة.. ـــــــــــــــعـــــــــــــــفـــــــــــــــت ب

مـــــــــــــالـــــــــــــي ومـــــــــــــــــــــــــال الـــــــــنـــــــــاعـــــــــقـــــــــيـــــــــن..

والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروب الـــــــــــمـــــــــــظـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــة..

ســــــــــــنــــــــــــة الـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــادي حــــــــــــيــــــــــــاتــــــــــــي..

ــــــــــــــهــــــــــــــا أعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــش مــــــــــــنــــــــــــّعــــــــــــمــــــــــــة.. ب

وحــــــــــــــــــــي الــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــاب فـــــــــــــــي دمــــــــــــــــــــي..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــات مـــــــــــحـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــة.. مــــــــــــــنــــــــــــــه آي

الـــــــــــــــــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــــــــــــــدان بــــــــــمــــــــــهــــــــــجــــــــــتــــــــــي..

ـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــة.. وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة لــــــــــــــــــــــي مـــــــــــل

العشق المحال

 الطالب : روني الدنف
ـــــمـــــنـــــى لــــــــي.. هــــــــــــواي نــــــــوالــــــــي هــــــــــــواك ال

ـــــــي.. ـــــــال ـــــــب ـــــــي يـــــــــطـــــــــول وأنـــــــــــــــــت ب ـــــــل ـــــــي ول
وعــــــــــــــــــــال.. ــــــــــد  فــــــــــري كـــــــنـــــــجـــــــم  أراك 

تـــــــــــــــــــراك كـــــــحـــــــلـــــــم بـــــــعـــــــيـــــــد مــــــــــحــــــــــال..
ـــــــي بـــــــــهـــــــــواهـــــــــا.. ـــــــن ـــــــعـــــــذب ويــــــــــــــــا مــــــــــــن ت

ــــــي.. ــــــال ــــــب ت ال  ــــــهــــــا  ل ـــــي  ـــــحـــــب ب مـــــــــن  ويــــــــــــا 
ـــــبـــــي.. أحـــــــبـــــــك مـــــــــن كـــــــــل وجـــــــــــــــــدان قـــــل

فـــــهـــــيـــــا ألحـــــــــضـــــــــان روحــــــــــــــي تــــــعــــــالــــــي..
ـــــحـــــب يــــلــــمــــس روحــــــــــك مــــثــــلــــي.. دعــــــــي ال

فـــــمـــــا نـــــفـــــع قـــــلـــــب مـــــــن الــــــحــــــب خــــــالــــــي..
أنــــــا لـــلـــهـــوى والـــــهـــــوى لــــي فـــلـــن تـــعـــرفـــي..

مـــــــــــن أنـــــــــــــــا ســـــــــــر حــــــــبــــــــي الــــــــلــــــــيــــــــالــــــــي..
وقـــــــــلـــــــــب.. ونـــــــــفـــــــــس  روح  ـــــــك  جـــــــمـــــــال

ـــــــجـــــــمـــــــال.. ووجـــــــــــــــه وفــــــــيــــــــك كــــــــمــــــــال ال
فــــــبــــــيــــــضــــــاء أنــــــــــــــت كـــــــــنـــــــــور الـــــــــــهـــــــــــالل..

ونــــــــــجــــــــــالء جــــــــــيــــــــــداء مـــــــثـــــــل الـــــــــــغـــــــــــزال..
وعـــــــيـــــــنـــــــاك حـــــــــــــــــوراء مــــــثــــــل الـــــــربـــــــيـــــــع..

األعــــــــــالــــــــــي.. ســــــحــــــر  لــــــبــــــنــــــان  وأرزات 
ــــــــت حــــــــــدائــــــــــق جـــــــنـــــــة عـــــيـــــنـــــيـــــك.. دخــــــــل

مــــــثــــــال.. مـــــنـــــك  األرض  عـــــلـــــى  ولــــــيــــــس 
ســـــــألـــــــت الــــــلــــــيــــــالــــــي: أحـــــــبـــــــي خـــــــــيـــــــــاِل..؟

فـــــمـــــا لـــــــي أبـــــــالـــــــي بــــــــــــدرب الــــــــــوصــــــــــاِل..
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قلم ملون

متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

«حريق األناضول» تستعرض التاريخ الثقافي واإلسالمي التركي

على  الخميس  غــدا  تــعــرض   :  ]  - الــدوحــة 
المسرح المكشوف بالحي الثقافي «كتارا» مسرحية 
الرسمي  الموقع  على  ذكــر  كما  أو  األنــاضــول»  «نــار 
من  المستوحاة  األنـــاضـــول»  بــاســم «حــريــق  لــكــتــارا 
الـــتـــاريـــخ الــثــقــافــي واألســــطــــوري الــــذي ُعـــرفـــت به 
األناضول منذ آالف السنين، في عرض يقدمه أكثر 
مقطوعات  أنغام  على  وراقــصــة  راقــص   ٣٠٠٠ من 
موسيقية أشبه ما تكون بقطعة موزاييك تمثل كل 
تاريخ  اكتشف  تركيا.  مــن  جــزء  تــراث  منها  قطعة 
المنطقة متجسداً بأغان ورقصات يخرجها المبدع 
النار  لمفهومي  بديع  مزج  في  أردوغــان  مصطفى 
والسالم. تمتد الرحلة على مدى ليلة واحدة الساعة 

٨ مساًء.
الــعــمــل مـــن إخـــــراج مــصــطــفــى أردوغــــــان حيث 
ترغب المجموعة في أن تعرض للعالم تلك النيران 
الــتــي نــشــبــت مـــن ذلـــك الـــمـــزج الــقــديــم بــيــن الــحــب 

والتاريخ الثقافي والسالم في األناضول.
وقـــد اتــخــذت حــريــق األنـــاضـــول، الــتــي اعتبرها 
الــبــعــض أحـــد أفــضــل فـــرق الــرقــص فــي الــعــالــم لما 
قـــامـــت بـــه مـــن جـــــوالت فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــــدول 
األجنبية، وكذلك ألنشطتها الترويجية التي ال تزال 
قائمة حتى يومنا هذا، خطوات كبيرة وهامة تجاه 

تحقيق هذا الهدف.
وفي عام ١٩٩٩، بدأ مصطفى أردوغان العمل 
المكثف من أجل تحقيق حلمه الذي امتد على مدى 
عدة سنوات مضت. وتمثل هذا الحلم في مشروع 
كان يُعرف وقتها باسم «أساطين الرقص». وتم 
يرغب  من  كل  لدعوة  الصحف  في  إعالنات  نشر 
لالختبار،  الخضوع  إلى  الفرقة  في  المشاركة  في 
السن  صــغــار  مــن  راقــصــا   ٩٠ اخــتــيــار  تــم  وبالفعل 
من بين ٧٥٠ متقدما للمسابقة، وبدأوا في العمل 
على الفور. وقد امتدت تلك الفترة الصعبة، التي 
كانت مليئة بالعمل الجاد لمدة عام ونصف، وكان 
لكنهم  يوميا،  ساعات  ثماني  لمدة  العمل  المعتاد 
وتم   Kيوميا ساعة   ١٦ لمدة  أحيانا  يعملون  كانوا 

الليل  طــوال  وعملوا  والمؤلفات،  المالبس  إكــمــال 
والنهار تحت إشراف أخصائيي التغذية والتجميل 
تمارين  أداء  وتم  والتدليك.  الرياضية  والتمارين 
مختلف  على  والتركيز  واليوجا  العضالت  إرخــاء 
والباليه  الشعبي  الفن  رقصات  من  الرقص  أنــواع 
وكذا الرقص الحديث، وأخذ الراقصون تعليمات 
نــظــريــة حــــول مـــراعـــاة اإليـــقـــاعـــات األنــاضــولــيــة، 
تقديم  بعد  الخارج  في  العرض  ألداء  والتخطيط 
عدد من العروض في تركيا، إال أن جميع التذاكر 
كـــانـــت قـــد نـــفـــذت بــالــفــعــل قــبــل الـــعـــروض بــعــدة 
أن   ٢٠٠١ مـــارس  مــن  الثالث  فــي  وتــقــرر  شــهــور، 
وبدأت  البالد.  داخل  أطول  لفترة  العروض  تمتد 

 ،٢٠٠٢ عــام  فــي  العالمية  جــوالتــهــا  أولـــى  الــفــرقــة 
عدد  في  الفن  محبي  لقاء  من  غرضها  وحققت 
من دول العالم في مختلف أنحاء البسيطة مثل: 
وبيالروسيا  وأذربيجان  والنمسا  والجزائر  ألبانيا 
والهرسك  والبوسنة  وبلجيكا  وألمانيا  والبحرين 
التشيك  وجمهورية  وكــرواتــيــا  والصين  وبلغاريا 
ومــصــر وفــرنــســا وجــورجــيــا وألــمــانــيــا والــيــونــان 
والــمــجــر وإســرائــيــل وإيــطــالــيــا والــيــابــان واألردن 
وماليزيا  ومقدونيا  ولبنان  والتفيا  وكازاخستان 
وقطر  والــبــرتــغــال  وبــولــنــدا  وفلسطين  وهــولــنــدا 
وسلوفاكيا  وسيبيريا  وصربيا  وروسيا  ورومانيا 
وسوريا  وســويــســرا  والــســويــد  وإسبانيا  وسلوفينيا 

المتحدة  العربية  واإلمـــــارات  وأوكــرانــيــا  وتــونــس 
(فــي أبــوظــبــي ودبـــي) وكــذلــك الــواليــات المتحدة 
التي  األنــاضــول»،  أصبحت «نــار  وقــد  األمريكية. 
جمعت ما بين الثقافة الزاخرة لألناضول وسحر 
الرقص في نفس المشهد بأسلوب بديع، أول فرقة 
رقص تعرض أعمالها في مبنى البرلمان الصيني. 
يربو  ما  األنــاضــول»  مشاهدي «نــار  عدد  بلغ  وقد 
على ٤٠٠ ألف مشاهد وقفوا جميعا على قدميهم 
البحر  منطقة  في  إريجلي  في  العرض  لمشاهدة 
األسود، وتم ترشيحها لموسوعة جينيس لألرقام 
القياسية لما تتمتع به من عظمة وتفرد في جميع 
أنحاء العالم. وكانت أول فرقة تقوم بالعرض في 

عام   ٢٣٠٠ مـــرور  بعد  آنتيك»  «بــــودروم  مــســرح 
 ،٢٠٠١ مايو  من  الثالث  تاريخ  ومنذ  الزمان.  من 
وصل عدد مشاهدي «نار األناضول» إلى ما يربو 
ولد  وخارجها.  تركيا  داخــل  فرد  مليون   ٢٠ على 
مصطفى أردوغان في هكاري عام ١٩٦٥ وتلقى 
هاسيتيب  جامعة  في  الفلسفة  مجال  في  تعليمه 
وفـــي مــجــال اإلدارة الــعــامــة مــن جــامــعــة غـــازي. 
خالل  المحلية  بالرقصات  مولعا  مصطفى  وكان 
في  وحــصــل  وقبلها،  الجامعة  فــي  تعليمه  فــتــرة 
ذلك على العديد من الجوائز من الفرق التي عمل 
تركيا  في  جرت  التي  المسابقات  خالل  من  معها 

وخارجها

الصياح أطــــاَل  الــديــَك  تَــســمــع 

الصباح ــور  ن األفـــِق  فــي  ــدا  ب وقَــد 

ــيــلــًة ل ــــاً  ــــادب ن إالّ  صـــــاَح  مـــا 

الــرواَح السريع  العمِر  ِمــن  ـــْت  َّ ول

ڈڈڈ 

ــم عــــالَم تــشــقــى فــي ســبــيــِل األل

العدم ابــن  ــَك  أن ــدري  ت ــَت  دم مــا 

مــقــاديــرُه تـــجـــري  ال  الـــدهـــُر 

حَكم ـــد  قَ بــمــا  فــــارْض  بــأمــرنــا 

الثالثاء ١٣ جمادى اآلخرة ١٤٣٤ هـ - ٢٣ ابريل ٢٠١٣ م

وتم  Kيوميا ساعة   ١٦ لمدة  أحيانا  يعملون  كانوا 

تعرض على مسرح كتارا المكشوف
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يرويها : عبداهللا أحمد
حكاية المسرح

obadbukamal@yahoo.comفي قطر

قدمت فيما سبق بعًضا من محتويات الكتيب 
المسرحيتين (عانس)  لعرض  المصاحب  الخاص 
(سبع السبمبع) ومن ضمن اتفاقنا مع دار العلوم 
لنا  يطبعوا  أن  الخليج  بــشــارع  والــنــشــر  للطباعة 
إعالنات للمسرحيتين وبالفعل تّم ذلك على أوراق 
ملونة أزرق وأصفر وأبيض، ندعو فيها الجمهور 
لــمــشــاهــدة عـــروضـــنـــا الــمــســرحــيــة عــلــى خشبة 
مدرسة دار المعلمين أيام عيد األضحى المبارك 
اإلعالنات  كمية  واستلمنا   ،١٩٧٢  /٩  /١١ بتاريخ 
بحيث  الفرقة  أعضاء  على  المهام  بتوزيع  وبدأنا 
وتــّم  الــدوحــة  مدينة  المستطاع  قــدر  نغطي  أن 
نوح  ومحمد  أحمد  عبداهللا  اآلتــي:  على  الترييب 
وفريج  الهندسة  شارع  الكواري  سلطان  ومحمد 
الــنــجــمــة والــمــنــصــورة، يــوســف ســلــطــان وحــســن 
ثاني  بن  عبداهللا  شــارع  زيــارة  ومحمود  إبراهيم 
علي  وغانم  المسلماني  ومحمد  الكهرباء  وشارع 

منطقة األسواق والبريد العام.
منا  كــل  أخــذ  الــبــروفــات  مــن  انتهينا  وعندما 
الكمية المناسبة للتوزيع الليلي وقام محمد نوح 
بتجهيز الصمغ وهو عبارة عن طحين النشاء مع 
ماء واشترى محمد الكواري فرشاة وذهبنا إلى 
شارع الهندسة وكان الوقت ليالً وفي ذلك الوقت 
تخلو المدينة  من عام ١٩٧٢، منذ العاشرة ليالً 
بـــاألوراق  ممسك  أنــا  العمل،  وبــدأنــا  الــنــاس  مــن 
أو  الجدران  على  الصمغ  يضع  الكواري  ومحمد 
أعمدة الكهرباء ومحمد نوح يلصق األوراق، وكنا 
مدرسة  مــن  الهندسة  شـــارع  طــول  على  نمشي 
وإذا  وفجأة  الهندسة  إدارة  وحتى  اآلن  حفصة 

كان  وقــد  شرطي  منها  ونــزل  الشرطة  بسيارة 
مــن الــجــنــســيــة الــيــمــنــيــة وقــــال لــنــا انــتــو يــا أوالد 
ستشون هنا قلنا له هذه إعالنات عن مسرحية 
عندكم  الشرطي  لنا  قــال  العيد  فــي  سنعرضها 
تصريح  لدينا  ليس  له  قلنا  البلدية  من  تصريح 
قال:  تصريًحا  يتطلب  األمر  كان  إن  نعرف  وال 
ال بـــد مـــن تــصــريــح أشـــــوف شــلــي مــكــتــوب في 
شنهو  وقــال  يقرأها  ورقــة  أعطيناه  هـــاألوراق، 
واحنا  المسرحية  اســم  هــذا  لــه  قلنا  عــانــس  هــذا 
ندعوك أن تحضر لمشاهدتها قال لنا هذا أكيد 
لنا  وقــال  صحيح  نعم  قلنا  مسرحية  عن  إعــالن 
ياهللا  يــاهللا  بيوتكم  ورحــو  بسرعة  خلصوا  يــاهللا 
وكانت  العمل  وواصلنا  الشرطي  وتركنا  بسرعة 

الساعة الثانية صباًحا.
في  بالبساطة  تتسم  الــوقــت  ذلــك  فــي  الــدوحــة 
كــل شــيء وكــان األمــن واألمـــان يسود قطر كلها 
وال يزال لكن مع ذلك اليوم غير األمس، هذا ما 
كنا عليه في فرقة المسرح القطري نقوم بكل ما 
يلزم إلنجاح عملنا المسرحي، نحن نكتب ونمثل 
بالعمل  يتعلق  ما  وكــل  واإلنــتــاج  بالدعاية  ونقوم 
المسرحي من دون أن نطلب شيئًا، نصرف من 
هواياتنا  سبيل  في  قليلة  األصــل  في  التي  جيوبنا 
وفي سبيل فرقتنا الوليدة وهذا هو دائًما مصير 
وقدر المؤسسين، نحن أسسنا حتى نمّهد الطريق 
حصل  مــا  هــذا  وبالفعل  الحــًقــا  بنا  سيلحق  لمن 
ويحصل اآلن، أجيال جديدة دخلت عالم المسرح 

القطري ووجدت الكثير من األمور ميّسرة لها.
وإلى حلقة قادمة

الثالثاء ١٣ جمادى اآلخرة ١٤٣٤ هـ - ٢٣ ابريل ٢٠١٣ م

وزير الثقافة الكونغولي لـ «البيرق»وزير الثقافة الكونغولي لـ «البيرق»

األوروبــــــــي  االســـتـــعـــمـــار  أن  إلــــــى  وأشــــــــار 
الثقافية  الــرمــوز  حــرق  على  عمل  عــام  بشكل 
كانت  الــتــي  والــمــتــنــوعــة  المختلفة  والــديــانــات 
من  العديد  فقدت  كما  إفريقيا،  في  موجودة 
هذه  مفردات  من  الكثير  اإلفريقية  الشعوب 
الثقافات ومالمحها، إال أن معظم هذه الدول 
التي  اإلفريقية  الدول  اآلن  تساعد  المستعمرة 
قبل  مــن  حرقه  تــم  مــا  إعـــادة  فــي  استعمرتها 
التعاون  خــالل  من  بآخر  أو  بشكل  وتجديده 
تضم  بـــــالده  أن  مــوضــحــا  الـــحـــكـــومـــات،  بــيــن 
العديد من الديانات والتي من ضمنها الديانة 

اإلسالمية.
وعـــن مــوســيــقــى الــرومــبــا اإلفــريــقــيــة التي 
منها  خرجت  والتي  األول  مهدها  بــالده  تعد 
هـــذه الــنــوعــيــة مـــن الــمــوســيــقــى أو بــاألحــرى 
«اإليـــقـــاعـــات» لــفــت أن بــــالده تــقــيــم احــتــفــاال 
كبيرا كل سنتين بكشل دوري يسمى االحتفال 
الجامع إلفريقيا لالحتفاء بالثقافة اإلفريقية، 
وأنــــه يــتــم ضـــخ امـــــوال لــلــمــســاعــدة عــلــى نشر 
وتحديدا  نــطــاق،  أوســع  على  الموسيقى  هــذه 
ســواء  المهجر  فــي  يعيشون  الــذيــن  لــألفــارقــة 
ملتقى  وهــــو  أوروبــــــــا،  أو  األمــريــكــتــيــن  فـــي 
الكونغو  في  اإلفريقي  االتحاد  ينظمه  مفتوح 
إقامته  المقرر  مــن  أنــه  موضحا  الــبــرازافــيــل، 
نحتفي  وفـــيـــه  الــــقــــادم،  خــــالل شــهــر يــونــيــو 
والمعاصرة  التقليدية  اإلفريقية  بالموسيقى 
دول  دوري  بشكل  فــيــه  ويـــشـــارك  الــحــديــثــه، 
عربية مثل مصر وتونس والمغرب والجزائر 
والسودان، كما يستضيف المهرجان دوال غير 
إفريقية مثل فرنسا والمملكة المتحدة وكوبا 

وفنزويال والبرازيل وكولومبيا. 

البشرية  مهد  هي  إفريقيا  أن  الوزير  وأكــد 
والحضارة، وبالتالي فإنه من الجيد أن نحتفل 
كثيرا  عانت  التي  القارة  بهذه  الدوحة  في  هنا 
عبر مراحل التاريخ، بدءا من ترحيل أطفالها 
الثامن  القرن  خالل  واالستعمار  أمريكا،  إلى 
عشر، إال أنها اليوم تقف على قدميها وتتطلع 
ألن تكون قارة صاعدة ومكانا يتميز برفاهية 

البشرية.
وأوضـــــح أن هــنــاك حـــراكـــا وحــيــويــة لــدى 
الـــقـــارة الــســمــراء لــيــس فــقــط عــلــى الــمــســتــوى 
فالحياة  وحضاريا،  ثقافيا  وانما  االقتصادي 
الفنية اإلفريقية نشطة سواء من خالل األدب 
الثقافة  روافـــد  مــن  غيرها  أو  الموسيقى  أو 

والفنون المختلفة.
وعــــن أهــــم الـــمـــواقـــع الــســيــاحــيــة الــجــاذبــة 
تشتهر  بــــالده  إن  قــــال  الــكــونــغــو  فـــي  لــلــســيــاح 
الحيوانات  بــرؤيــة  الخاصة  السفاري  بسياحة 
في  جــوالت  خالل  من  الطبيعية،  أماكنها  في 
الغابات االستوائية، مشيرا إلى أن بالده تطور 
إفريقيا  جنوب  مع  بالتعاون  السياحي  القطاع 
على أسس تقوم باألساس على البيئة النظيفة 

والسياحية  األثــريــة  المواقع  على  والمحافظة 
الطبيعية.

وحــــــول الــــهــــدف مــــن هـــــذه الـــــزيـــــارة ومـــا 
يـــمـــكـــن أن تـــنـــتـــج عـــنـــه فــــي إطـــــــار الـــتـــعـــاون 
الوزير  أوضح  البلدين  بين  والسياحي  الثقافي 
الكونغولي أن سمو األمير شرف بالده بزيارة 
منذ عام ونصف العام، كما قام رئيسنا بزيارة 

إلـــى الـــدوحـــة مــن أشــهــر، ونــحــن نــســيــر على 
طــريــق جــيــد لــتــطــويــر الــعــالقــات الــجــيــدة بين 
البلدين ليس فقط اقتصاديا وانما على الصعيد 

الثقافي والدبلوماسي.
نــهــر  حــــــوض  دول  يـــمـــثـــل  ــــــه  أن وأوضـــــــــح 
والكونغو  برازافيل  الكونغو  تضم  التي  الكونغو 
الديمقراطية وأنجوال وبوروندي والكاميرون 

وإفريقيا الوسطى وغينيا االستوائية والجابون 
هي  لنا  بالنسبة  قطر  ودولــة  وتشاد،  وروانــدا 
بلد يستقطبنا ويستقطب اهتمامنا بما تشهده 
مــن نــمــو وحــيــويــة اقــتــصــاديــة وحــــراك ودور 
المجال  فــي  نشاطها  إلــى  إضــافــة  دبلوماسي، 

الرياضي مؤخرا والمجال الثقافي.
مــؤكــدا أن بــــالده لــم تــتــردد عــنــدمــا تلقت 

لن  وأنـــه  الــمــهــرجــان،  فــي  للمشاركة  الــدعــوة 
وانما  الزيارة  هذه  خالل  اتفاقيات  توقيع  يتم 
اإلستراتيجية  الخطط  وضــع  مناقشة  سيتم 
فــي الــعــالقــة بــيــن الــبــلــديــن، مــذكــرا بـــأن دول 
حوض نهر الكونغو من الدول المنتجة للنفط 
المشترك  للتعاون  مساحات  هناك  يجعل  ما 

والتقارب بيننا وبين دولة قطر.

قطر منحتنا الفرصة قطر منحتنا الفرصة 
لنعكس الثقافة اإلفريقيةلنعكس الثقافة اإلفريقية

الحلقة  (44)

ــــــم ــــــال ــــــع ــــــــة حــــــــــــــول ال ــــــــقــــــــي ـــــــــا اإلفــــــــري ـــــــــب ـــــــــروم ــــــى ال ــــــق ــــــي ــــــوس ــــــشــــــر م ــــــن ــــــم ب ــــــت ــــــه ن

حوار - كريم إمام 

في  والسياحة  والفنون  الثقافة  وزيــر  أكد 
أن  جاكوسو  كــلــود  جــون  الكونغو  جمهورية 
زيــارتــه لــدولــة قــطــر تــأتــي فــي إطـــار تفعيل 
وتــنــشــيــط الــعــالقــات بــيــن الــبــلــديــن، إضــافــة 
األول  اإلفــريــقــي  الــمــهــرجــان  فــي  للمشاركة 
عن طريق تقديم ثقافتنا، معبرا عن سعادته 
الفرصة  منحتنا  الــتــي  قــطــر  فــي  بــالــتــواجــد 
زيــادة  فــي  آمــال  اإلفريقية،  الثقافة  لنعكس 

التعاون في المجال الثقافي مع دولة قطر.
وعـــــن الـــتـــأثـــيـــر الــــــذي تـــركـــه االســتــعــمــار 
بــالده  عــلــى  المسيحية  والــديــانــة  البلجيكي 
أوضـــح الــوزيــر فــي حـــواره مــع «[» أن 
إفريقيا  قــارة  إلــى  جــاء  األوروبـــي  االستعمار 
بــثــقــافــتــه وديـــانـــتـــه، كــمــا أن الــعــبــيــد الــذيــن 
الثقافة  نقل  في  ساهموا  أمريكا  إلــى  ذهبوا 
األمريكية  المتحدة  الواليات  إلى  اإلفريقية 
كوبا  مثل  الجنوبية  أمريكا  في  أخرى  وبالد 

والبرازيل وأيضا الديانات اإلفريقية.

االستعمار األوروبي حرق 
الرموز الثقافية والدينية في 
جانب من فعاليات مهرجان كتارا اإلفريقيإفريقيا



أمنية:
الثالثة  الحّمارون  يلتقي  أسبوع،  كل  نهاية  في  كعادتهم 
للسهر في منزل أحدهم، في محاولة لتناسي مشاق  سوياً 
حياتهم اليومية. سألهم صاحب الدعوة ليلتها واسمه محمد 
ما  طلب  عليهما  وعـــرض  الخليفة،  أصــبــح  أنــه  يتخيال  أن 

يتمنيان.
سخر االثنان من خياله المستحيل، وأجاب أحدهم بأنه 
يبالغ في أحالمه التي قد تجر عليه المتاعب. وقال اآلخر: 
أنت حّمار، وال تصلح لشيء آخر، كيف تفكر مجرد التفكير 
قــال:  لكنه  محمد،  يغضب  لــم  الــخــلــيــفــة!؟؟؟  تــكــون  أن  فــي 
يمكنكما  أال  الــمــزاح،  أود  كنت  التصديق،  منكم  أطلب  لــم 

مجاراتي في الخيال؟؟
عــنــدهــا قــــال األول: حــســنــنــاً، ســأتــخــيــل أنــــك الــخــلــيــفــة، 
وماذا  طلبت،  ما  لك  محمد:  رد  دينار.  ألف  مئة  وسأطلب 
أيضاً؟ فواصل األول: وأطلب مئة جارية. أجاب محمد: لك 
وداراً  مــزهــراً  بستاناً  أطلب  فقال:  أيــضــاً؟  ومــاذا  طلبت،  ما 
فطلب  المزيد،  بطلب  وأمره  لطلبه  محمد  فأجابه  كبيرة. 
أسطبالً للخيل، وقطيعاً من الجمال، فأجابه لكل ما طلب، 

حتى قال: يكفي يا أمير المؤمنين.
كخليفة  بخياله،  منتشياً  للثاني  محمد  التفت  وحــيــن 
وسأله عما يطلب. أجاب الثاني: أريدك أن تكف عن خيالك 
السقيم، أنت حّمار ولن تكون غير ذلك مهما حاولت. فقال 
محمد بنوع من اللوم: من أجل صداقتنا افترض جدالً أنني 
على  السماء  تقع  أن  األول:  فــرد  ماشئت.  واطــلــب  الخليفة 

األرض أيسر من وصولك للخالفة.
وبعد إلحاح محمد ومعاتبة صديقهما الثالث، قال الثاني: 
سأحسم األمر سأجيب طلبك، إسمع يا محمد، إذا أصبحت 
خليفة فأمر جندك وليضعوني بالمقلوب على ظهر حمار، 
هذا  بالناس،  ويصيح  المدينة  بي  يطوف  مناٍد  وليرافقني 
السجن  نودعه  يحدثه  أو  معه  يتعامل  ومن  دجــال،  محتال 

في الحال.
الفجر  صلى  أن  وبعد  محمد،  يــؤرق  بهٍم  الليلُة  انتهت 
لن  أنــه  على  الــعــزم  وعقد  الحمار،  وبــاع  الــســوق  إلــى  مضى 
يعود لتلك المهنة أبداً، وتقدم إلى سلك الشرطة وعمل بجد 
وثناء  إعجاب  مثار  محمد  كــان  دائــمــاً.  فعل  كما  وإخــالص 
رئيساً  صــار  حتى  الرتب  في  وتــدرج  معهم،  يعمل  من  كل 

للشرطة في الدولة األموية في األندلس.
بعدها بوقت وجيز توفي الخليفة، وكان ولي العهد يبلغ 
حينها عشر سنوات، فخافت أمه أن يأخذ بنو أمية الخالفة 
من ولدها، فاتفقوا على تعيين وصي على الخالفة من غير 
بني أمية، وأجمعوا على اختيار محمد بن عامر لما عرف 

عنه من نزاهة وإخالص وتقوى.
توسعت الــبــالد فــي عــهــده وحــقــق للدولة األمــويــة مــا لم 
يحققه بنو أمية أنفسهم، لذلك سميت تلك الفترة بالدولة 

العامرية لتميزها خالل العهد األموي في األندلس.
ورفقائه،  أتباعه  مع  األســبــوع  نهاية  يقضي  محمد  كــان 
فحكى  حــّمــاراً،  كــان  عندما  وصاحبيه  له  جــرى  ما  فتذكر 
صاحبيه  يطلب  حــرســاً  فــأرســل  يــصــدقــوه،  فلم  ألصــحــابــه 
حضر  حتى  طويل  وقت  يمض  ولم  وصفاتهما،  باسميهما 
ليلتهما  في  طلباه  ما  تكرار  منهما  فطلب  أمــامــه،  االثــنــان 

تلك.
الخليفة  وأجابه  يتخيالن،  كانا  حين  طلباته  أولهما  أعاد 
مقطوع «بال  بــراتــب  لــه  أمــر  اكتفى  وحــيــن  طــلــب،  مــا  لكل 
جاء  وعندما  حجاب،  بال  يشاء  حين  إليه  والــدخــول  عمل» 
الخليفة  لكن  التملص،  وحـــاول  اعــتــذر  الــثــانــي،  على  الـــدور 
المنصور  الحاجب  فأمر  قبل،  مــن  طلبه  مــا  فــأعــاد  أصـــّر، 
محمد بن أبي عامر: إفعلوا به ما تمنى حتى يعلم أن اهللا 

على كل شيء قدير.
الحّمار: صاحب الحمار الذي يؤجره أو ينقل عليه أو ما 

شابه

صفعة:
بشوشا،  مثقفا،  وسيما،  فتاة،  كل  به  تحلم  نموذجاً  كان 
أحــد  يستطيع  ال  وحــجــتــه  منطقه  الــصــخــر،  تــذيــب  كلماته 
النقاش بشأنهما، كان يقدم برنامجاً تلفزيونياً وآخر إذاعياً، 
ولديه صفحة أسبوعية في إحدى الصحف، وهو متخصص 

في حل المشاكل األسرية.
عشقته من صورته، وكلماته التي تدخل القلب مباشرة، 
ذاتــه  تــقــدم  أن  مستحيلة،  عنها  يــقــال  الــتــي  الــصــدف  ومــن 

لخطبتها، فكادت تحسد نفسها من الفرحة.
ومنذ اليوم األول اكتشفت أنه متزوج من ثالث ومطلق 
وأنــه  يــقــول،  ال  مــا  ويفعل  يفعل،  ال  مــا  يقول  وأنــه  مرتين، 

كابوس كما في األفالم القليلة التكلفة.
كل  فــي  تشك  ذويــهــا  لبيت  وعـــادت  العاثر،  حظها  لعنت 

شيء، لم تعد تصدق بزوغ الفجر حتى الظهيرة.

سخرية:
يتشدقون  وقدراتهم،  أفكارهم  استعراض  في  يتبارون 
لمهارتهم  األســطــوريــة  واألوصــــاف  الــكــبــرى  الكلمات  بكل 
ومواهبهم المستحيلة، وعندما يحين الجد، يتوارون خلف 
الضب.  غار  في  األعــذار  عن  ويبحثون  والظروف،  األشغال 

يقولون ماال يفعلون.
وقاحة:

يعيش دائماً على السطح، يتناول السخيف من المواضيع، 
تخطى  نفسه  ليرى  خياله  فــي  يهيم  األمـــور،  مــن  والــتــافــه 
المنافقين،  المطبلين  بــعــض  ذاك  شــعــوره  يــدعــم  اآلفــــاق، 
فيهيم في غروره حتى يسقط، فيستصرخ اإلنسانية للبحث 

في عمق أفكاره وتضحياته!!!

صفا:
حين أسمعها،

يستحيل الضجيج لحوناً،
وتغرد في قلبي طيور الحب.

وحين أراها،
تشرق الشمس مساًء،

ويزهر البستان في الخريف.
وحين ألقاها،
يتوهج القمر،
ويحلو السمر،

وتغني النجوم.

فــــــي إطـــــــــار مـــــــبـــــــادرة هــيــئــة 
المتاحف  لتعزيز  قطر  متاحف 
للهيئة،  التابعة  الهامة  والمواقع 
الثقافية  الــســيــاحــة  دائــــرة  قــامــت 
بــهــيــئــة مـــتـــاحـــف قـــطـــر بـــإنـــشـــاء 
السياحية  ــبــرامــج  ال مـــن  ســلــســلــة 
الــتــي تــســمــح لــلــنــاس بــاالســتــمــتــاع 
قطر.  دولــة  في  والثقافة  بالفن 
توقف  قــد  المسافر  أكـــان  وســـواء 
قبل  ساعتين  لــمــدة  الــدوحــة  فــي 
كان  أو  الدولية،  رحلته  استئناف 
برحلة  بــالــقــيــام  الــمــهــتــمــيــن  مـــن 

ـــصـــحـــراء تــســتــغــرق يـــومـــاً  إلـــــى ال
الباقات  له  تسمح  فسوف  كامالً، 
بتحقيق  الــهــيــئــة  تـــوفـــرهـــا  الـــتـــي 
االســتــفــادة الــقــصــوى مــن الــوقــت 
الــــذي يــقــضــيــه فـــي دولــــة قــطــر. 
قطر  مــتــاحــف  هــيــئــة  أن  يـــذكـــر 
على  تعمل  حكومية  منظمة  هي 
تــطــويــر الــمــتــاحــف والــمــؤســســات 
الــثــقــافــيــة وتـــوفـــيـــر نـــظـــام فــعــال 
وتفسير  وحــفــظ  وحماية  لجمع 
الـــمـــواقـــع الــتــاريــخــيــة والــمــعــالــم 

األثرية والتحف.

«متاحف قطر» تطلق دليل السياحة الثقافية

الثالثاء ١٣ جمادى اآلخرة ١٤٣٤ هـ - ٢٣ 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

القطريون يحصدون جوائز عالمية وال 

يحتفي بهم أحد .. هل من تفسير ؟!
يحتفي بهم أحد .. هل من تفسير ؟!

ج جدون دون

قصيدة

محمد السادة

ــــــِقــــــي األَشــــــــعــــــــارا.. مــــــن نَــــــهــــــِر ُخـــــــلـــــــِدِك أَســــــتَ

ـــــــــــــمـــــــــــــاِزُج راُحـــــــــــــــــــُه األَوتـــــــــــــــــــــــــارا.. َكــــــــــأســــــــــاً تُ

ــــــوى.. الــــــنَّ ِفــــــي  ـــــــِك  َذَكـــــــرتُ إِْن  َدمـــــعـــــاً  وأُريـــــــــــُق 

ــــــِة نـــــــــــارا.. ــــــبــــــابَ ــــــُل بــــــالــــــَصّ ــــــشــــــِع ـــــــــــوُق ُي والـــــــــــَشّ

َدهـــــــُرنـــــــا.. ــــــبــــــاَعــــــَد  تَ إْن  أَســـــــلـُــــــو  ُقــــــلــــــُت  ـــــــــْد  َق

ـــــــــــــــــرارا.. ـــــــــــــــــي أَســــــــتَــــــــزيــــــــُد َم ـــــــــــدُت أَنِّ ـــــــــــوَج َف

انــــطــــفــــا.. إذا  ـــــــهـــــــاُد  ـــــــُسّ وال َح  تـــــــــَقـــــــــَرّ َجـــــفـــــنِـــــي 

ـــــي جـــــــــــــارا.. ـــــنِ ـــــعـــــي َضـــــــــــــــوُء الـــــــنـــــــهـــــــاِر َغـــــــــــــدا لِ

ــــــي.. ــــــوُدنِ ــــــُع تَ ــــــوُف  ــــــُي ــــــُطّ ال إّال  لِـــــــي  يــــبــــَق  لَــــــــْم 

ُد اآلمـــــــــــــــــــــــاَل واألَفـــــــــــــــــكـــــــــــــــــارا.. وتُــــــــــــــــــَجــــــــــــــــــِدّ

ــــــــنــــــــيــــــــاٌت بـــــالـــــلـــــقـــــا.. ــــــــيــــــــوُف وأُم ــــــــُطّ ــــــــــــوال ال لَ

ــــــٌة َعــــــيــــــِشــــــي الـــــــمـــــــعـــــــّذِب صــــــــــــارا.. ــــــعــــــاَس ــــــت لَ

ـــــــــِوي.. ـــــــــرتَ ــــــقــــــاُء ويَ ــــــلِّ أََمـــــــلِـــــــي بـــــــــــأَْن يَـــــــدنـُــــــو ال

ـــــــُد األَكـــــــــــــــــــــــدارا.. ـــــــبـــــــِع ــــــِضــــــي بِــــــــــَوصــــــــــٍل ُي ــــــب نَ

ــــــــرى.. والــــــــَثّ والـــــَمـــــبـــــاِهـــــَج  أَرَضــــــــــــــِك  وأَُزوَر 

ـــــــــراِقـــــــــُص األَقـــــــــمـــــــــارا.. ـــــــُجـــــــوُم تُ َحــــــيــــــُث الـــــــنُّ

يـــــا َمــــهــــبِــــَط الــــــَوحــــــِي الـــــَقـــــِديـــــِم ويــــــا ُربـــــــــًى..

ــــــــــــــــــــًة وَمــــــــــــــنــــــــــــــارا.. ــــــــــــًة وَزِكــــــــــــــــــــَيّ ــــــــــــدســــــــــــَيّ ُق

ــــــخــــــُر ِفــــــيــــــِك َعـــــــســـــــَجـــــــِدٌي والــــــــَهــــــــوى.. الــــــَصّ

ــــــــــي إِســـــــــــــــــــرارا.. ــــــــــي وأََســــــــــــــــــــــَرّ لِ ــــــــــــاَح لِ َقــــــــــد ب

ــــا.. ــــن ــــلُ ــــي ـــــــفـــــــاُف ول ــــــِم والـــــــِضّ ــــــســــــاِئ ــــــنَّ ــــــُو ال ُحــــــل

ــــــــتــــــــارا.. ِس ـــــــــوصـــــــــاِل  ال ذاَك  عـــــلـــــى  أَرخــــــــــــــى 

َدْت.. تـَـــــــــــــــــــــــأََوّ والــــــــُغــــــــُصــــــــوُن  داٍن  الــــــَقــــــطــــــُف 

ــــــــيــــــــُل قــــــــــــــــاَرَب َعـــــــــذبُـــــــــُه األَوطــــــــــــــــــــارا.. والــــــــنَّ

ـــــا.. ـــــن ــــــــــــــرِوي لَ ــــــــــْدُر َشــــــــــــَعّ ُمـــــــســـــــاِمـــــــراً يَ ــــــــــبَ وال

ــــــــَب الــــــــُقــــــــلـُـــــــوِب ويــــــنــــــُشــــــُر األَخــــــــــبــــــــــارا.. ــــــــَع تَ

ــــــنــــــا.. ــــــِه ِمـــــــــن َحــــــولِ ــــــاِئ ــــــِضــــــي ـــــــــــُه بِ نُـــــصـــــِغـــــي لَ

ــــــكــــــارى.. ــــــفــــــاِه ُس ونَـــــِغـــــيـــــُب ِمـــــــن َشـــــهـــــِد الــــــِشّ

ــــــُه.. ــــــحــــــنَ ـــــــُل ُمــــــنــــــســــــاٌب ويَــــــــــعــــــــــِزُف لَ ـــــــي ـــــــنِّ وال

ـــــــِه َقـــــــــــْد ســـــــــــارا.. ــــــــــدُر َفــــــــــــــوَق َصـــــــفـــــــاِئ ــــــــــبَ وال

مـــــــــاُن لـِـــــقــــــاَءنــــــا.. يــــــا نـِـــــيــــــُل َهـــــــــْل نَــــــِســــــَي الـــــــــَزّ

ــــــفــــــاِف تَـــــــــــــوارى.. ــــــِضّ ـــــهـــــُدنـــــا ِعــــــنــــــَد ال َهـــــــــْل َع

ـــــاِفـــــي َجـــــــرى.. مـــــــاُن ومــــــــــاُؤَك الـــــَصّ شـــــــاَخ الـــــــَزّ

ارا.. ـــــــــــِه َهـــــــــــــــــــــــــَدّ ـــــــــــي َريـــــــــــِع داً ِف ــــــــــــَجــــــــــــِدّ ُمــــــــــــتَ

ـــــوى.. ـــــَه ـــــــْد َرَشــــــــــَف ال ـــــــْم هــــاُهــــنــــا يـــــا نـِــــيـــــُل َق َك

إِزارا.. ــــــُن  ــــــي ــــــنِ ــــــَح ال ــــــــــــــَدّ  َق ــــــــــــــْم  وَك َصــــــــــــــٌبّ 

ــــــٌة.. ــــــــــــــــْت لِــــــمــــــاِئــــــَك ِفــــــتــــــنَ ــــــــــْم هـــــاُهـــــنـــــا ُزَفّ َك

وَضـــــَمـــــْمـــــَت ِمــــــن ُحــــــــوِر الـــــُعـــــُيـــــوِن َعـــــــــــذاراى..

ــــــــُه.. َر َدمــــــــُع ــــــــــَحــــــــــَدّ ــــــصــــــٌن تَ ــــــــــْم هـــــاُهـــــنـــــا ُغ َك

ـــــــُه األَطـــــــــيـــــــــارا.. وُض جـــــــــــــاَوَب رجـــــــُع والـــــــــــــــــــَرّ

ـــــمـــــا.. ــــــــطــــــــاوَل لِـــــلـــــَسّ ـــــــٌك تَ ـــــــلِ ــــــــــْم هـــــاُهـــــنـــــا َم َك

ـــــــــــــــــــوارا.. ــــــــــَد األَس ــــــــــــُروَح وَشــــــــــَيّ ـــــــنـــــــى الــــــــــــُصّ وبَ

ـــــهـــــا.. ـــــوُك َفـــــنِـــــَيـــــْت َحــــــــضــــــــاراُت الــــــــــــَورى وُمـــــلُ

ــــــــِجــــــــنــــــــاُن نـَــــــــضـــــــــارا.. ـــــــــــَظـــــــــــُلّ نـِــــــيـــــــلـُــــــِك وال ويَ

ــــــًة.. ــــــحــــــُروَس َم فــــاســــلَــــِمــــي  الـــــِكـــــنـــــانَـــــِة  أَرَض 

ودارا.. مــــــــــــاِن  الــــــــــــَزّ ُدوالُب  لَـــــــــــــــَفّ  مــــــــا 

ــــي.. ــــِحــــيــــتِ ــــيــــِم تَ ــــِم ــــَع ِمــــــــْن َدوَحــــــــــــِة الــــَخــــيــــِر ال

ـــــــي َرغـــــــــــــَم الـــــــــــَعـــــــــــُذوِل َجــــــــهــــــــارا.. ـــــــتِ وَمـــــــَحـــــــبَّ

من نَهِر ُخلِدِك
بمناسبة مهرجان الجالية 
المصرية في «حب قطر»

أوبرا «جوليو 
كاسير» مباشرة 

بـ كتارا
في  األوبــــــرا  دار  تــحــتــضــن 
ــــعــــامــــة لــلــحــي  الــــمــــؤســــســــة ال
لـ  مباشرا  بثا  الثقافي «كتارا» 
«جوليو كاسير» من نيويورك 
وهي  الجاري،  إبريل   ٢٧ يوم 
في  لندن  غــزت  التي  ـــرا  األوب
بإخراج  ويقوم  هــانــدل،  عهد 
العرض الذي سيقدم مباشرة 
مـــن مــيــتــروبــولــيــتــان دايــفــيــد 
ماكفيكار، ويقوم أشهر مغٍن 
دانيالس»  «دافــيــد  كالسيكي 
بـــغـــنـــاء الـــــــدور الـــرئـــيـــســـي مــع 
دور  فــــي  ديــــســــي»  «نــــتــــالــــي 
كـــلـــيـــوبـــاتـــرا، وذلــــــك بــقــيــادة 
«هــــاري بــيــكــيــت». وســتــقــدم 
األوبــــــرا عــبــر الــبــث الــمــبــاشــر 
مــتــرجــمــة إلـــــى اإلنــجــلــيــزيــة 
ساعات  أربـــع  عرضها  ومـــدة 

ونصف يتخللها استراحتان.

«متحف» يُطلق 
كتاب الحكايات 

الشعبية 
المصورة

تــقــيــم مـــؤســـســـة الـــــدوحـــــة لـــألفـــالم 

خـــالل الــفــتــرة مـــن ٢٨ أبـــريـــل حــتــى ٥ 

لصناعة  «التحدي  ورشــة  المقبل  مايو 

ورشة  وتستهدف  أيــام»   ٧ في  األفــالم 

العمل األشخاص الراغبين بدخول عالم 

إبداعية  أفــكــاراً  يحملون  مّمن  السينما 

الشاشة  على  قصة  إلــى  تحويلها  يمكن 

الكبيرة. مدة الورشة سبعة أيام فقط، 

وتــتــضــمــن مــخــتــلــف مـــراحـــل صــنــاعــة 

كتابة  كيفية  الــفــكــرة،  تطوير  الفيلم: 

مرحلة  السيناريو،  كتابة  فــّن  القصة، 

اإلعـــــداد لــإلنــتــاج، الــتــنــفــيــذ واإلخـــــراج، 

ستشكل  والميكساج.  المونتاج  مرحلة 

ـــــــدورة لــلــمــؤســســة فـــرصـــة اكــتــشــاف  ال

ورش  في  لضمهم  اإلبداعية  المواهب 

عمل متقدمة وتخصصية، ودافعاً قوياً 

للمشاركين لالنطالق في عالم السينما 

صناعة  في  للعمل  تطلعاتهم  وتحقيق 

األفالم.

ورشة فنية لصناعة فيلم في ٧ أيام

يــقــيــم  الدوحة-[: 
المتحف العربي للفن الحديث 
حفلة  اليوم  عصر  «متحف» 
الحمار  كتاب «سيدة  تدشين 
الخليج  من  أخرى  وحكايات 

العربي» وهو عبارة عن
مــجــمــوعــة مـــن الــحــكــايــات 
المصورة،  الشعبية  الخليجة 
ويــــمــــنــــح الـــــكـــــتـــــاب الـــــقـــــراء 
ــــّوعــــة مــن  ــــن مــــجــــمــــوعــــة مــــت
الخليجة  الشعبية  الحكايات 
الـــمـــصـــورة. هــــذه الــحــكــايــات 
ـــّم جــمــعــهــا مـــن قــبــل طــالب  ت
فـــــي جــــامــــعــــة قـــــطـــــر، وتـــــّم 
قبل  مــن  وتصميمها  رسمها 
فرجينيا  جــامــعــة  فــي  طـــالب 
كــومــنــولــث فـــي قـــطـــر، هــذه 
الـــحـــكـــايـــات الـــخـــالـــدة والـــتـــي 
لتلهم  جــديــد  بشكل  ُصــّمــمــت 
الـــقـــراء مـــن جــمــيــع األعـــمـــار، 
لمن  مــبــاشــره  أهــمــيــة  وذات 
يـــهـــوى الـــحـــكـــايـــات الــشــعــبــيــة 
األطــــفــــال.  وأدب  والـــــرســـــم 
إسأل  فقرة  الحفل  سيتضّمن 
الكاتب وقراءة ألحد القصص 
من الكتاب إلى جانب أنشطة 
فنية لألطفال ونظرة ما وراء 
الكواليس على تطبيق برنامج 

محمول لمكتبة األطفال.
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