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فـــي الــبــدايــة يــتــحــدث الــمــخــرج والــكــاتــب 
من  قائال:  المناعي  الرحمن  عبد  المسرحي 
مع  نلتقي  أن  هو  المهرجان  هذا  فؤائد  أهم 
الفني  الــزخــم  مــن  حــالــة  فــي  البعض  بعضنا 
مسرحية،  تجارب  على  نطلع  وأن  والثقافي 
هذه  الحراك  حالة  تستمر  أن  أتمنى  وكنت 
طــــوال الـــعـــام ولــيــس فـــي فــتــرة الــمــهــرجــان 
فــقــط، فــهــذه الــــدورة مــن الــمــهــرجــان تضم 
١٢ عرضا مسرحيا وهو ما يعني أنه يمكننا 
يجعل  ما  وهــو  جديد  شهري  عــرض  تقديم 
الــحــيــاة الــمــســرحــيــة مــســتــمــرة طــيــلــة الــعــام 
فقط  موسميا  المسرحي  العمل  يــكــون  وال 
طرح  يتم  أن  واقترح  بالمهرجان،  ويرتبط 
خالل  مسرحي  عمل  ألفضل  جــائــزة  فكرة 
الموسم حتى يكون هناك حالة من التنافس 
الجاد  وللعمل  األفــضــل  لتحقيق  المحمودة 
طوال العام، وأكد المناعي أن المهرجان هذا 
العام مبهر وجيد جدا وأن زيادة عدد الفرق 

المشاركة أمر إيجابي جدا.
وطـــــالـــــب الـــــنـــــوخـــــذة عــبــد 
المسؤولين  المناعي  الرحمن 
عـــــن الــــمــــهــــرجــــان بــــضــــرورة 
تـــــعـــــديـــــل طـــــريـــــقـــــة اخــــتــــيــــار 
يــجــوز  ال  بـــحـــيـــث  ـــــعـــــروض  ال
اخــتــيــار الــنــصــوص الــمــشــاركــة 
في المهرجان داخل المسابقة 
النص،  خــالل  من  خارجها  أو 
مـــؤكـــدا أن الـــنـــص مـــا هـــو إال 
خطوة أولية في طريق تنفيذ 
الـــعـــرض الــمــســرحــي، وأنــــه ال 
من  العمل  على  الحكم  يجوز 
خـــــالل الــــنــــص ونــــصــــح لــجــنــة 
المشاهدة أن تشاهد العروض 
المسابقة  في  من  تحديد  قبل 
ومــــن فـــي الــــخــــارج، وتـــســـاءل 
أردت  لو  مــاذا  قائال:  المناعي 

األمر  أن  مؤكدا  صامتة!!  مسرحية  تقديم 
لجنة  عضوا  كان  عندما  شخصيا  معه  حدث 
تــحــكــيــم فـــي مـــهـــرجـــان بــالــشــارقــة وتــقــدم 
شـــاب بــنــص مــســرحــيــة كــانــت ورقــــة بيضاء 
مكتوب فيها كلمة واحدة فقط وهي «بس» 
جائزة  على  حصل  العمل  هــذا  أن  والعجيب 

أيضا  المناعي  وتعجب  عمل،  أفضل 
مـــــن تـــمـــســـك الـــشـــبـــاب 

اإليطالية  بالعلبة 
عروض  في 

كــــــــــــــــــــان 
يمكن 

تــقــديــمــهــا فـــي الـــهـــواء الــطــلــق أو فـــي أمــاكــن 
مــنــاســبــة أكـــثـــر مـــن الـــمـــســـرح وقـــــال لــمــاذا 

اإلصرار على العلبة اإليطالية؟
أمـــا الــفــنــان والــمــخــرج نــاصــر عــبــد الــرضــا 
يكون  أن  أتمنى  أنــا  فــيــقــول: 
عــرضــا   ٢٥ الـــمـــهـــرجـــان  فــــي 
فــقــط   ١٢ ـــيـــس  ول مــســرحــيــا 
داخـــل  جــمــيــعــهــا  تـــكـــون  وأن 
هناك  يــكــون  وأال  المسابقة، 
على  أو  المسابقة  خارج  شيء 
الهامش، اللهم إال إذا أردنا أن 
نــقــدم عــروضــا خــارجــيــة من 
أو  عــربــيــة  أو  خليجية  دول 
المسرح  في  بــاع  ولها  أجنبية 
ففي هذه الحالة يمكن تقديم 
ـــهـــامـــش أو  عـــــــروض عـــلـــى ال
نتمكن  حيث  المسابقة  خارج 
من مشاهدة أعمال مسرحية 
خـــــارجـــــيـــــة ومــــــــن مــــــــدارس 
الــفــائــدة  تــعــم  حــتــى  مختلفة 
الشباب  وبخصوصا  للجميع 
عن  دائما  يبحث  الــذي  الواعد 
الخبرات واالحتكاكات القوية التي يحصلون 
عليها مــن مــثــل هـــذه الــمــهــرجــانــات، وقــال 
ومشاهدة  اختيار  لجنة  تبدأ  أن  يقترح  إنــه 
األعــمــال طـــوال الــعــام حــتــى تــقــف عــلــى مــدة 

جاهزية هذه العروض للمشاركة في 
الــمــهــرجــان، وأشــــاد عــبــد الــرضــا 

بزيادة العروض الذي 
سينعكس 

ما  وهــو  المسرحية  الحركة  على  باإليجاب 
وضح في النسخة الثانية التي شهدت حراكا 

أكبر بسبب زيادة العروض.
قال  الميزانية  بــزيــادة  المطالبات  وحــول 

وزارة  إن  الــرضــا  عــبــد  نــاصــر 
الحقيقة  في  تقصر  ال  الثقافة 
لزيادتهم  الشكر  لهم  ونــوجــه 
الموازنة بعد أن كانت ال تذكر 
أمـــا اآلن فــالــدعــم إلـــى حــد ما 
جيد ولــكــن أنــا دائــمــا أقـــول لو 
مميزا  مسرحا  نقدم  أن  أردنا 
وعــــروضــــا قـــويـــة تــنــافــس في 
نزيد  أن  فعلينا  المهرجانات 
الــــدعــــم لـــلـــمـــســـرح فـــاالعـــمـــال 
عن  ميزانيتها  تــزيــد  الــجــيــدة 
مــلــيــون فــمــا الـــضـــرر حــتــى لو 
جعلنا الدعم ٥٠٠ أو ٦٠٠ ألف.
أمـــــــا الـــــفـــــنـــــان والــــمــــخــــرج 
فــالــح فــايــز فــيــرى أن األشــيــاء 
زيــادة  فــي  تتلخص  اإليجابية 
سيؤدي  ما  وهــو  الفرق  أعــداد 
ــــى تــشــغــيــل عــــدد كــبــيــر من  إل

الشباب وظهور فنانين جدد على الساحة وهو 
أمنياته  عن  وأعــرب  اإليجابية،  األشياء  من 
فايز  وطالب  فأكثر،  أكثر  العروض  بزيادة 
اللجنة  مــن 

األخضر  الــضــوء  للفرق  تعطي  أن  المنظمة 
لـــلـــعـــمـــل قـــبـــل فــــتــــرة كـــافـــيـــة مـــــن انـــطـــالق 
ــــبــــدء فــــي الــعــمــل  ـــمـــهـــرجـــان كـــــأن يـــتـــم ال ال
والـــبـــروفـــات فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر مــثــال وأن 
تشاهد لجنة اختيار العروض 
الــمــشــاركــة الــعــرض فــي شهر 
يناير ومن ثم تحديد إذا كان 
خارجها،  أم  المسابقة  داخــل 
الــفــرق  سيجعل  األمــــر  وهــــذا 
وإال  أفــــضــــل  بـــشـــكـــل  تــســتــعــد 
حدث  كما  الموافقات  تتأخر 
موعد  تأخر  ولوال  العام،  هذا 
المهرجان لما كنا قد حصلنا 
عروضنا  إلنجاز  فرصة  على 
هـــذا  إن  حـــيـــث  جـــيـــد  بــشــكــل 
مصلحة  فـــي  كــــان  الــتــأخــيــر 
فالح  المخرج  وأشار  الجميع، 
فــايــز إلـــى أن الــدعــم الــمــادي 
سنستطيع  فإننا  أكثر  كان  إذا 
تـــقـــديـــم أعــــمــــال أفـــضـــل مــن 
خالل االستعانة بعناصر أكثر 
خبرة وسنكون أكثر أريحية، 

وأثنى كذلك على ضيوف المهرجان.
رئيس  محمد  إبراهيم  الفنان  يــرى  فيما 
النسخة  هــذه  أن  المسرحية  الــدوحــة  فرقة 
مـــن الــمــهــرجــان اشــتــمــلــت عــلــى إيــجــابــيــات 
وســلــبــيــات ولــكــن مــمــا ال شــك فــيــه أن هــذه 
األولـــى  النسخة  مــن  كــثــيــرة  أفــضــل  النسخة 
عن  تحدثنا  ولــو  بكثير،  أقــل  سلبياتها  وأن 
إيجابيات هذا المهرجان سنجد أن أبرزها 
المشاركة  المسرحية  الفرق  عدد  زيادة 
المبكر  االستعداد  وكذلك  والعروض، 
حــيــث أتــيــحــت الـــفـــرص لــلــفــرق أن 
جيد،  بشكل  حالها  وتجهز  تستعد 
عدد  ظهور  اإليجابيات  أهــم  ومــن 
كبير من الممثلين الجدد والفنانين 
المسرحية،  الساحة  حــركــوا  الــذيــن 
الــعــام  مــن  أفــضــل  التنظيم  أن  كــمــا 
الــمــاضــي، والـــمـــوازنـــة جــيــدة ولــكــن 
نتمنى زيادتها حتى نتمكن من تقديم 
األفضل دائما، وحتى ال نجد من يستمر 
فــي تــقــديــم مــســرحــيــات الــشــخــص الــواحــد 
ـــــدون ديـــكـــور ويــعــمــدون  أو الــشــخــصــيــن وب

وأثني  الفقير،  المسرح  استخدام  إلــى  دومــا 
الــفــنــان إبــراهــيــم مــحــمــد عــلــى حــضــور عــدد 
البلدان  مختلف  من  والنجوم  الفنانين  من 

العربية وهو ما أثرى المهرجان.
وحـــــــول الـــســـلـــبـــيـــات قــــال: 
يــنــبــغــي أن يــكــون االســتــعــداد 
المبكر أمر ممنهج ومعروف 
وضــع  يــتــم  وأن  الجميع  لـــدى 
جداول بمواعيد تقديم الفرق 
وطالب  والنصوص،  لألعمال 
أيــضــا بـــضـــرورة اإلعــــالن عن 
الــمــهــرجــان بــشــكــل أكــبــر من 
ذلــــك، وكـــذلـــك عــــدم تــقــديــم 
الــــنــــصــــوص الــــمــــشــــاركــــة مــن 
قـــبـــل فـــتـــرة طـــويـــلـــة، وأشـــــار 
المسرح  خــشــبــات  قضية  إلـــى 
أكبر  بشكل  تجهيزها  مطالبا 
لــلــوزارة  يــكــون  وأن  وأفــضــل 
خشبة مسرح أخرى بدال من 
االعــتــمــاد عــلــى مــســارح كــتــارا 
تكون  أن  المحتمل  مــن  الــتــي 
مــشــغــولــة فـــي هــــذا الــتــوقــيــت 

إلى  الدوحة  فرقة  رئيس  وأشــار  العام،  من 
المسرحية  الـــعـــروض  عـــدد  زيــــادة  خــطــورة 
يكون  أن  ويمكن  خطير  أمــر  أنــه  إلــى  الفتا 
سالحا ذا حدين حيث من المحتمل أن تكون 

أعماال كثيرة ولكنها ليست ذات قيمة.
الــفــنــان فــهــد الــبــاكــر قــــال إن إيــجــابــيــات 
مـــهـــرجـــان الــــدوحــــة الــمــســرحــي هــــذا الــعــام 
عدد  زيـــادة  أبــرزهــا  ومــن  للجميع  واضــحــة 
الــضــيــوف وثقلهم فــي الــوطــن الــعــربــي وهــو 
مــا يــعــزز الــمــهــرجــان، وكــذلــك تكثيف عدد 
ــــاج الـــخـــاصـــة الـــمـــســـمـــوح لــهــا  ــــت شــــركــــات اإلن
بالمشاركة في العمل وهو ما يسهم باإليجاب 
في تطور الحركة المسرحية، ويضيف الباكر 
قائال: من أهم األمور أيضا هو التجمع الفني 
بين الشباب والرواد في قالب واحد والجميع 
لخدمة  والسير  العمل  علينا  ينبغي  أنه  يعلم 
هـــذا الــقــالــب دون الــشــعــور بـــوجـــود الــفــجــوة 
الــرواد  جيل  بين  قديما  منها  نعاني  كنا  التي 
اختيار  بلجنة  الــبــاكــر  أشـــاد  كــمــا  والــشــبــاب، 
والحيادية  الشفافية  راعـــت  الــتــي  الــنــصــوص 
خــارج  كــبــار  لمخرجين  عــروضــا  وشــاهــدنــا 

الشباب  من  لمخرجين  وعــروض  المسابقة 
داخل المسابقة، واستحسن أيضا فكرة إقامة 
الــمــهــرجــان وتــقــديــم الــعــروض فــي مكانين 
ربما رفضها البعض واعتبروها من المساوئ 
حالة  المهرجان  منحت  أنها  أعتقد  أنني  إال 
المحترفين  وجـــود  وكــذلــك  الــحــيــويــة،  مــن 
الــخــبــرات  تــعــزيــز  فــي  سيسهم  الــشــبــاب  مــع 
المتبادلة وسينعكس باإليجاب على جيل من 
الموهوبين ومن المبدعين الصاعدين حيث 
وسينوغرافيا  قــويــة  نــصــوص  مــع  يتعاملون 
وجود  وكذلك  مستوى،  أعلى  على  وديــكــور 
فنانين من خارج قطر يزيد من قوة العمل 

والمهرجان.
أمــــا عـــن الــســلــبــيــات فــقــال الــمــخــرج فهد 
الباكر: على المخرجين أال يبحثوا عن العائد 
المادي على حساب جودة العمل وأن يدركوا 
أن واجهتهم الفنية أهم من النواحي المادية 
استحسان  تــنــال  فنية  عــروضــا  نشاهد  حتى 
ـــــنـــــى كـــذلـــك  الــــجــــمــــهــــور، وأث
عـــلـــى اســــتــــمــــراريــــة وتــــواصــــل 
الـــمـــهـــرجـــان وتـــــطـــــوره عــامــا 
بعد آخـــر، وطــالــب بــأن تضم 
الـــنـــشـــرة اإلعـــالمـــيـــة الــخــاصــة 
بالمهرجان مقاالت ودراسات 
متخصصة في مجال المسرح 
وال  ومـــتـــخـــصـــصـــيـــن  لــــنــــقــــاد 
فقط،  التغطية  على  تقتصر 
مـــركـــز  ــــاك  هــــن ــــكــــون  ي وأن 
متخصصين  يــضــم  إعـــالمـــي 
ألرشـــفـــة األعـــمـــال حــتــى يــتــاح 
االســتــفــادة  فــرصــة  للباحثين 
طالب  وأيضا  المهرجان،  من 
لكتاب  كتب  تدشين  بضرورة 
المسرح  مــجــال  فــي  قطريين 
ومعرضا للكتب عن المسرح، 
بالتدقيق  طالب  األخــيــر  وفــي 
نضمن  حتى  بعناية  المخرجين  اختيار  في 

استمرارية المهرجان بعروض قوية.
الثانية  النسخة  أن  أكد  السيد  نافذ  الفنان 
مـــن مـــهـــرجـــان الــــدوحــــة الــمــســرحــي تــعــزز 
وترسخ  الثقافة»  عاصمة  «الــدوحــة  مفهوم 
االهتمام  بعودة  اعتقادهم  المسرحيين  لدى 
بــالــمــســرح، ولــفــت إلــى أن هــذه الــــدورة من 
الــمــهــرجــان تــتــفــوق عـــن الــــــدورة الــمــاضــيــة 
فــي الــعــديــد مــن األشــيــاء أهــمــهــا زيــــادة عــدد 
الـــعـــروض وهــــو مـــا نــجــم عــنــه زيـــــادة عــدد 
الــفــنــانــيــن الــمــشــاركــيــن، ووجـــــود نــخــبــة من 
الــنــجــوم والــمــشــاهــيــر فـــي عــالــم الــفــن على 
أمور  جميعها  وهي  العربي،  العالم  مستوى 
الثقافي  الــحــراك  زيـــادة  فــي  تسهم  إيجابية 
والــمــســرحــي فــي قــطــر، وأعــــرب الــســيــد عن 
أمــنــيــاتــه بـــأن تــراعــي الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة في 
المهرجان القادم مسألة وضع العروض في 
بين  الجمهور  يتشتت  ال  حتى  واحـــد  مــكــان 
مكانين بعيدين عن بعضهما البعض، وأشاد 
ممثلين  وظهور  األعمال  عدد  بزيادة  كثيرا 
أحد  وهو  الشباب  جيل  من  ومبدعين  جدد 
أهــم األهــــداف الــتــي حققها الــمــهــرجــان في 

دورته الثانية.
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بعد ختام الدوحة المسرحي الثاني.. مسرحيون:

المهرجان خطوة المهرجان خطوة 
نحو حراك فني حقيقينحو حراك فني حقيقي

ـــصـــوص ـــن ال ـــــــالل  خ مــــــن  الــــمــــســــابــــقــــة  أعــــــمــــــال  اخــــتــــيــــار  يـــــجـــــوز  ال  ــــي:  ــــاع ــــن ــــم ال الــــرحــــمــــن  ــــد  عــــب

كتب - مصطفى عبد المنعم:

مهرجان  مــن  الثانية  الــــدورة  انــقــضــاء  بعد 
الـــدوحـــة الــمــســرحــي والـــتـــي حــظــيــت بــإقــبــال 
الحركة  مستوى  على  ليس  كبيرين  واهتمام 
لتحقق  امــتــدت  بــل  فقط  قطر  فــي  الثقافية 
الخليج  دول  غالبية  إلــى  امتد  عربيا  اهتماما 
العربي والمنطقة وذلك بسبب الزخم اإلعالمي 
ـــعـــروض الــمــشــاركــة وكـــذلـــك بسبب  وعـــــدد ال

الضيوف المرموقين الذين حضروا مهرجان 
الفنانين  آراء  وتــبــايــنــت  الــمــســرحــي،  الـــدوحـــة 
الــقــطــريــيــن وخـــاصـــة أولـــئـــك الـــذيـــن شـــاركـــوا 
بــعــروض مــمــيــزة داخـــل مــســابــقــة الــمــهــرجــان 
وتنوعت  المهرجان  عن  رضاهم  مــدى  حــول 
مطالبهم التي يرونها هامة وينبغي أن تتحقق 
على  حــرصــت  البيرق  المقبلة،  الــــدورات  فــي 
المهرجان  في  آرائهم  ومعرفة  الفنانين  لقاء 

ونعرضها لكم في هذا التحقيق..

إبراهيم محمد: 
نحتاج لخشبات 

مسرح خاصة 
للمهرجانات

أل أ أ أأ

ناصر عبد الرضا: 
عروض الهامش 
يجب أن تكون 
خارجية لتعم 
الفائدة

فالح فايز: نحتاج 
ضوءا أخضر 

للعمل قبل فترة 
كافية من انطالق 
المهرجان

فالح فايز فهد الباكرعبد الرحمن المناعي ناصر عبد الرضا



فيصل الدوسري: 
نضطر للسفر إلى 

الخارج لتقديم 
الموسيقى 
المختلفة

محمد أحمد: 
موسيقى الراب 
فهمت بشكل 

خاطئ وال تجد 
اإلهتمام الكافي

أحمد سالم: ال 
وجود لجهات أو 
برامج إعالمية 
تتبنى المواهب 

الفنية

مابين متطلبات العصر والعادات والتقاليد

33 الثالثاء ٦ جمادى اآلخرة ١٤٣٤ هـ - ١٦ ابريل ٢٠١٣ م

«الهيب هوب».. فن يطلبه الشباب ويرفضه المجتمع«الهيب هوب».. فن يطلبه الشباب ويرفضه المجتمع
كتب – كريم إمام

العديد  هــنــاك  أن  كــثــيــرون  يــعــرف  ال  قــد 
مـــن الــشــبــاب الــقــطــري والــمــقــيــمــيــن الــذيــن 
يغنون أنواعا مختلفة من الموسيقى الغربية 
ــــــراب، والــمــوســيــقــى  مــثــل الــهــيــب هــــوب، وال
مــوجــودون  الــجــاز  وموسيقى  اإللــكــتــرونــيــة، 
بثها  يتم  التي  األغاني  مئات  وينتجون  بيننا 
حفالت  خالل  من  أو  إلكترونية  مواقع  على 
ــهــا جــمــهــورهــا  مــوســيــقــيــة عــلــى اســتــحــيــاء ول
من  حالة  هناك  مــازال  أنــه  إال  الشباب،  من 
المختلفة  الموسيقى  هذه  لمثل  الّتقبل  عدم 
خليجية  شرقية  أغــان  من  سائد  هو  ما  عن 

كــانــت أو عــربــيــة. خـــالل هــذا 
الــتــحــقــيــق نــــحــــاول االقــــتــــراب 
مـــن عــــدد مـــن الــمــوســيــقــيــيــن 
الذين  والمقيمين  القطريين 
ليقدموا  السائد،  عن  يختلفون 
من  مختلفة  وأشـــكـــاال  أنـــواعـــا 
الموسيقى يرسمون بها الطابع 
الـــعـــصـــري لــجــيــل جـــديـــد مــن 
الــشــبــاب يــســتــقــي مـــن ثــقــافــتــه 
الــمــحــلــيــة ويـــمـــزج الــمــوســيــقــى 
الــعــربــيــة مــع الــقــيــم والــقــوالــب 
الــمــخــتــلــفــة لــمــوســيــقــى لــيــس 
إال  المنطقة،  مــن  بــالــضــرورة 
أنــهــا فـــي الــنــهــايــة لــغــة واحـــدة 
يستقبلها ذوو األذن الموسيقية 

بكافة األشكال.
وقـــــــــــــد أكـــــــــــــد عـــــــــــــدد مــــن 

الموسيقيين أن المجتمع القطري يتقبل شيئا 
فشيئا وببطء األنواع األخرى من الموسيقى، 
هناك  أن  خــاصــة  تــطــور  بـــدأت  األمــــور  وأن 
الفعاليات  تقيم  المنطقة  فــي  أخـــرى  دوال 
متنوعة  أنواعا  خاللها  تقدم  التي  الموسيقية 
مــن الــمــوســيــقــى مــن حـــول الــعــالــم. وطــالــبــوا 
للموسيقيين  الــالزم  الدعم  توفير  بضرورة 
المحليين الشباب إلخراج طاقاتهم اإلبداعية 
مـــن خـــالل الــمــوســيــقــى، مــشــدديــن عــلــى أن 
الـــدعـــم مـــن أهــــم الـــمـــعـــوقـــات الـــتـــي تــواجــه 
ألوانا  يقدمون  الذين  القطريين  الموسيقيين 

مختلفة من الموسيقى.
في البداية تقول أمل يحيى التي تألقت في 
أدائها الصوتي خالل حفل «جسور الصحراء» 
الذي أقيم األسبوع الماضي على مسرح قطر 
اهتماما  يولي  القطري  المجتمع  إن  الوطني 
كبيرا للعادات والتقاليد، وتغيير هذه التقاليد 
يحيي  القطري  والشعب  السهل،  باألمر  ليس 
يحتاجون  ربــمــا  لــكــن  والــفــنــون،  الموسيقى 
وقتا أطول لتقبل أنواع أخرى من الموسيقى. 
الصعوبات  وأهم  قطرية  مغنية  كونها  وعن 
العديد  هناك  مــازال  أنه  أكدت  تواجهها  التي 
أن  إال  النسائي،  الفن  تواجه  التي  العوائق  من 
نصحت أي فنانة موسيقية نسائية أن تؤمن 
ـــذي  بــمــوهــبــتــهــا وهــــذا هـــو الـــجـــزء األهــــم وال
الــفــكــرة.  يتقبلون  وأســرتــهــا  أهــلــهــا  سيجعل 
أمــــا بــخــصــوص الــصــعــوبــات الـــتـــي يــواجــهــهــا 
المشكلة  إن  فقالت  المحليون  الموسيقيون 
الــكــبــرى هـــي عــــدم وجــــود شـــركـــات إنــتــاج، 
تكبد  عليها  فإن  تنطلق  أن  تود  موهبة  فأي 
إلنتاج  الخاصة  نفقتها  على  التكاليف  كافة 

موسيقاها.
فـــي حــيــن يــــرى فــيــصــل الــــدوســــري وهــو 
جيتار»  «كــيــو  فــرقــة  فــي  قــطــري  موسيقي 
والذي يعزف على الجيتار منذ عشر سنوات 
أن الفرقة تأسست منذ حوالي ثالث سنوات 
وتقدم موسيقى شرقية ولكن بآالت شرقية 
بشكل  القطري  المجتمع  إن  وقــال  وغربية. 

من  المختلفة  األنـــواع  على  اإلقــبــال  بــدأ  عــام 
واحدا  لونا  يسمعون  كانوا  أن  بعد  الموسيقى 
مثل  سابقة  فترة  فــي  لمطربين  الغناء  مــن 
شيئا  أنــــه  إال  حـــمـــد،  ومــيــحــد  مـــــداح  طــــالل 
فــشــيــئــا بـــــدأوا يــقــبــلــون عــلــى ألـــــوان مختلفة 
مـــن الــمــوســيــقــى خــصــوصــا جــيــل الــشــبــاب، 
بشكل  الموسيقى  يتقبل  شخص  كل  وبالطبع 
القطريين  الموسيقيين  إن  وقــال  لمختلف. 
الموسيقى  من  مختلفا  نوعا  يقدمون  الذين 
السعي  فــي  الـــخـــارج  إلـــى  للسفر  يــضــطــرون 
لــتــقــديــم الــمــوســيــقــى الــمــخــتــلــفــة، مــوضــحــا 
والتمسك  الــمــوجــودة  والتقاليد  الــعــادات  أن 
بالتراث واللون الخليجي في الموسيقى ربما 
على  اإلقــبــال  تأخر  وراء  يكون 
أن  إال  الــمــخــتــلــفــة،  الــمــوســيــقــى 
األمــور بــدأت تتطور، وقــال إنه 
يالحظ  المحلي  المستوى  على 
العديد  تستضيف  الـــدوحـــة  أن 
والفعاليات  الــمــهــرجــانــات  مــن 
تجذب  التي  الموسيقية  الفنية 
مــوســيــقــيــيــن عـــــرب وأجـــانـــب 
من كافة الــدول، فلماذا ال يتم 
االســـتـــفـــادة مـــن الــمــوســيــقــيــيــن 
ـــــــذي يـــمـــزجـــون  الـــمـــحـــلـــيـــيـــن ال
مــوســيــقــانــا الــشــرقــيــة بـــإدخـــال 
وإضـــفـــاء  عــلــيــهــا  غــربــيــة  آالت 
يمزج  مختلف  موسيقي  طابع 
بين الموسيقات، وهو ما فعلناه 
من  بقليل  ليس  إقباال  ووجدنا 
الــجــمــهــور الــقــطــري والــمــحــلــي 
مضيفا  قــطــر،  فــي  المقيمين  األجــانــب  مــن 
القطريين  الموسيقيين  أمــام  المعوقات  أن 
والـــفـــرق الــمــحــلــيــة دائـــمـــا مـــا تــتــمــحــور حــول 
إيــجــاد جــهــات داعــمــة تتبنى هـــذه الــطــاقــات 
الشبابية، فالموسيقى شيء جميل لسد وقت 
الفراغ الموجود لدى الشباب القطري إلخراج 
مـــا لــديــهــم مـــن طـــاقـــات إبــداعــيــة فـــي شــيء 
قبل  من  كسل  هناك  يكون  أن  ونفى  مفيد. 
وإقامة  بالمبادرة  القطريين  الموسيقيين 
موسيقاهم  وتــقــديــم  الموسيقية  الــحــفــالت 
الــدعــم  مشكلة  هــي  وإنــمــا  ــعــام،  ال للجمهور 
الـــفـــرق  وأغــــلــــب  ذلــــــك،  دون  تـــحـــول  ـــتـــي  ال

المحلية تحاول التعاقد مع الشركات الكبرى 
- كـــشـــركـــات االتــــصــــال مــثــال - عــلــى تــقــديــم 
موسيقى اإلعالنات، إال أن الجهات المختلفة 
لعدم  المحلية  الــفــرق  مــع  الــتــعــاقــد  تــرفــض 
موضحا  تتبعه،  راع  أو  معينة  شركة  وجــود 
أن هذا األمر هام جدا لتوفير الفرص لتلك 
الراعية  الجهات  تملكه  ما  خالل  من  الفرق 
من أدوات لتقدم موسيقاها الخاصة بالشكل 

المناسب للجمهور.
الفريق،  بنفس  عضو  سالم  أحمد  ويؤكد 
القطريين  الموسيقيين  افتقاد  فــكــرة  على 
الـــشـــبـــاب الـــذيـــن يـــقـــدمـــون أنــــواعــــا وأشـــكـــاال 
المادي  سواء  للدعم  الموسيقى  من  مختلفة 

إلـــى  مـــشـــيـــرا  الــــمــــعــــنــــوي،  أو 
برامج  أو  جهات  وجود  انعدام 
ـــمـــواهـــب  إعــــالمــــيــــة تـــتـــبـــنـــى ال
المختلفة  الفنية  وغير  الفنية 
في  حــاصــل  هــو  كما  والغريبة 
عــــدد مـــن الـــــدول الـــمـــجـــاورة. 
أي  في  الغناء  بدأ  إذا  إنه  وقال 
مــكــان عـــام فـــإن الــنــاس تلتف 
حوله، وأنه دائما ما يجد إقباال 
ــعــادي  كــبــيــرا مـــن الــجــمــهــور ال
يستمع  يظل  وبعضهم  الــعــام، 
أن  بـــدون  لــســاعــات  لموسيقاه 
يكون هناك أي سابق معرفة.

يعزف  الـــذي  أحــمــد  ويشير 
إلى  يهدف  أنه  والجيتار  العود 
التي  الخاصة  موسيقاه  إخــراج 
تــنــتــمــي لــلــشــبــاب وألفــكــارهــم 

نؤلف  حيث  يعيشونها،  الــتــي  الــحــيــاة  ونــمــط 
وتابع  غــربــي،  طابع  ذات  عربية  مــعــزوفــات 
قائال: عندما يشاهدنا أي متلق بأننا قطريون 
الوقت  وفي  التقليدي  القطري  الزي  ونلبس 
الموسيقى  مــن  مختلفا  نــوعــا  نــقــدم  نــفــســه 
وعــن  المنطقة  عــن  غــريــبــة  غــربــيــة  وبــــآالت 
البيئة التي نعيش فيها يجعل هناك نوعا من 
هذا  على  يقبل  يجعله  مما  لــديــه،  الــفــضــول 

الشيء المختلف والجديد.
عامة  حــفــالت  هــنــاك  ليس  أنــه  يــرى  كما 
إال  المحلية  الموسيقية  المواهب  هذه  تقدم 
في أضيق نطاق، كما أنه ليس هناك تواصل 

أو أي نــوع مــن الــدعــم مــن جانب أيــة جهة، 
قطر  تلفزيون  على  ظهرنا  أننا  من  بالرغم 
وبدأ الجمهور يتعرف علينا وعلى موسيقانا، 
عملية  خــطــوات  إلــى  يترجم  لــم  هــذا  ولــكــن 
االنتشار  فــي  تساعدنا  أن  يمكن  جــهــات  مــع 
والـــتـــواجـــد بـــصـــورة أفـــضـــل. واخــتــتــم كــالمــه 
قــائــال: إن الــمــطــلــوب هــو الــدعــايــة واإلعـــالم 
المحلية  بــالــمــواهــب  واالهـــتـــمـــام  واإلعــــــالن 
بشكل أكبر مما هو حاصل اآلن، مشددا على 
نقطة افتقادنا للبرامج التي تساعد المواهب 

المختلفة للظهور واالنتشار.
أحمد  محمد  الــقــطــري  الـــراب  مغني  أمــا 
فـــكـــّرر شـــكـــواه الــمــتــعــلــقــة بــالــصــعــوبــات الــتــي 
القطري  المجتمع  من  يواجهها 
الغنائي،  الشكل  هــذا  تقبل  فــي 
واســـتـــهـــجـــان الـــبـــعـــض لـــلـــراب 
بــشــكــل عــــــام، حـــيـــث يـــــرى أن 
فهمت  الـــراب  موسيقى  فــكــرة 
ـــــدى الــبــعــض  بــشــكــل خـــاطـــئ ل
بـــأنـــه فــــن مــوســيــقــى الــــشــــوارع 
والــســبــاب والــكــلــمــات الــبــذيــئــة. 
ــــذي بـــدأ في  وأوضـــــح أحــمــد ال
كتابة األغاني عام ٢٠٠٦ عندما 
العربية  باللغة  الــراب  غناء  كان 
سنة  بالغناء  وبــدأ  جديدا،  شيئا 
الــراب  أغاني  ملحني  أن   ٢٠٠٨
معظمهم في أوروبا وأمريكا، 
وأنــــــــه حـــديـــثـــا أصــــبــــح هـــنـــاك 
ملحنون ألغاني الراب العربية، 
مشيرا إلى وجود عدد من مغني 
االهتمام  يفتقدون  أنهم  إال  قطر  في  الــراب 
بهذا النوع من الموسيقى بسبب االفتقاد إلى 
يتعاون  إنــه  وقــال  والمعنوي.  المادي  الدعم 
عليهم-  يطلق  كما   - من «الرابرز»  عدد  مع 
واإلمــــارات  الــســعــوديــة  مــن  الـــراب  مغني  أي 
والـــكـــويـــت. ويــضــيــف قـــائـــال: هـــوايـــة الــــراب 
باللهجة  األغــانــي  كلمات  بكتابة  معي  بــدأت 
ـــلـــراب نــتــوجــه  الـــقـــطـــريـــة، فــنــحــن كــمــغــنــي ل
برسالتنا للشباب الذين يفهمون أغانينا فهم 
الشباب  يريده  ما  نفهم  أيضا  ونحن  شباب 
ولهذا نغني له ونحاول التعبير عما يرغبون 
التعبير عنه وما يدور في أذهانهم من أفكار 

غير  العربي  الــراب  فن  أن  ويقول  ومشاكل. 
أو  لها  الترويج  دون  يحول  ما  وهــو  مدعوم 
بيعها بشكل رسمي، مشيرا إلى أن الحل في 
أن يعطي المسؤولون عن الفن هذا النوع من 
يدعمون  بحيث  الكافي  االهتمام  الموسيقى 
«الرابرز» ، فليس هناك سوى استوديو واحد 
بتكلفة  التسجيل  فــرصــة  يمنحنا  قطر  فــي 
٥٠٠ ريال قطري في الساعة الواحدة ، وهو 
ما يعيق بعض الشباب الجدد، الذين يقدمون 
أن  المغني  يضطر  حيث  مختلفة،  موسيقى 

يكون هو منتج نفسه.
أمــــا يــاســيــن الـــعـــّيـــاري أســـتـــاذ الــمــوســيــقــى 
فريق  وعــضــو  للموسيقى  قــطــر  بــأكــاديــمــيــة 

يعزف  والــــذي  بــيــيــت»  «أوف 
ـــة الـــنـــاي مـــع عـــدد من  عــلــى آل
يقدمون  األجانب  الموسيقيين 
مزيجا من الموسيقى الشرقية 
وموسيقى الجاز والبلو فيقول 
إنــــه لــيــس هـــنـــاك مــؤســســة أو 
شـــركـــة إنـــتـــاج يــمــكــن الــلــجــوء 
إليها والعمل معها، وإنما نحن 
كــمــوســيــقــيــيــن وعـــازفـــيـــن في 
الفلهارموني  قطر  أوركــســتــرا 
أو فــي فــريــق دوحـــة جــاز في 
ونتكلف  وحـــدنـــا  نــعــمــل  قــطــر 
جـــمـــيـــع الـــتـــكـــالـــيـــف، وهـــــو مــا 
صعب.  أمر  ألبوم  إنتاج  يجعل 
وأضـــــاف قــائــال أن الــمــطــلــوب 
حفالت  بإقامة  المغامرة  هو 
موسيقية حية، مشيرا إلى أن 

 ١٢ يضم  مــشــروع  هــو  بييت»  فــريــق «أوف 
عضوا من العازفين والموسيقيين أنتج ألبوم 
بعنوان Speak أو «تحدث» يتناول ما حدث 
في البلدان العربية التي شهدت ثورات الربيع 
الــعــربــي، وهـــو دعــــوة لــلــتــحــرك وأخــــذ فعل 

إيجابي، وقد أنتجناه بجهود وأموال ذاتية.
فلسطين  مــن  أكــرم  أحمد  قــال  حين  فــي 
عـــضـــو فـــريـــق «خـــــط أحــــمــــر» الــــــذي يــقــدم 
 ٢٠٠٦ عـــام  مــنــذ  يغني  أنـــه  الــــراب  موسيقى 
الحفالت  من  عدد  في  وفرقته  شــارك  وقد 
من  عــدد  واستضافتهم  والــدولــيــة  المحلية 
الـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة، إضـــافـــة إلــــى بعض 

الندوات الثقافية واالجتماعية، كما عملنا مع 
الموجودة  الجامعات  ومعظم  قطر  مؤسسة 
في الدوحة، وشاركنا في مهرجانات األفالم 

التي تتعلق بالراب وبغيره.
ويـــقـــول إنــــه وعـــضـــو الـــفـــريـــق مــحــمــد أبــو 
والتوزيع  والتلحين  بالكتابة  يقومان  شعيره 
ينتجونها  التي  الموسيقى  أن  حيث  والــغــنــاء 
هـــي مــوســيــقــاهــم الــخــاصــة، وأكــــد أن أهــم 
الصعوبات التي تواجه الموسيقيين المحليين 
بــشــكــل عـــــام هــــي الــــدعــــم واإلنـــــتـــــاج فــلــيــس 
هؤالء  خلف  يقفون  رعــاة  أو  شركات  هناك 
أي  أمامهم  يكون  ال  وبالتالي  الموسيقيين 
حل سوى االعتماد على الذات بشراء األجهزة 

واآلالت الموسيقية.
صعوبة  ذلـــك  إلـــى  ويــضــيــف 
تــتــمــثــل فــــي نـــظـــرة الــمــجــتــمــع 
ما  نقدم  ال  راب  كمغنيي  بأننا 
بالرغم  تقاليدنا،  مــع  يتماشى 
مختلفة  موضوعات  نغني  أننا 
ومـــتـــنـــوعـــة حـــيـــث نـــتـــنـــاول فــي 
األغــــانــــي الـــخـــاصـــة بــنــا أفـــكـــارا 
اجتماعية  وقــضــايــا  ومــواضــيــع 
والواسطة  الفقر  مثل  وإنسانية 
والــهــمــوم والــمــشــاكــل الــعــربــيــة، 

إضافة إلى الربيع العربي.
وأوضــــــــــح بـــــــأن الــمــجــتــمــع 
الراب  يقبل  ال  مــازال  القطري 
غربية  موسيقى  يعتبره  الــذي 
دخـــيـــلـــة عـــلـــى الــمــجــتــمــعــات 
ـــــة، فـــــــي حـــــيـــــن أن  ـــــي ـــــعـــــرب ال
الموسيقى  مــن  النوعية  هــذه  مغني  بعض 
ضاربا  الشرقية  األلحان  ببعض  يستعينون 
الــذي  زي  جـــاي  األمــريــكــي  بالمغني  مــثــاال 
أغاني  مــن  ألغنية  لحنية  جملة  اســتــخــدم 
ــيــم حـــافـــظ،  الـــفـــنـــان الـــمـــصـــري عــبــدالــحــل
يكن  لم  مثال  سنوات   ٦ قبل  أنه  إلى  مشيرا 
في  مختلفة  موسيقية  تــجــارب  أي  هــنــاك 
اآلن  أما  سائد،  هو  ما  عن  تخرج  منطقتنا 
المحليين  الموسيقيين  من  العديد  فهناك 
ـــذيـــن يــنــتــظــرون الــفــرصــة  الــمــوهــوبــيــن ال

للظهور واالنتشار.
أما عن طرق وصولهم إلى الجمهور فقال 
االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  يتم  ذلك  إن 
الفرصة  أيــضــا  يمنحنا  مــا  وهــو  واإلنــتــرنــت، 
لــلــمــشــاركــة فــي حــفــالت تــقــام داخــــل قطر، 
فــمــثــال األســـبـــوع الــمــاضــي شــاركــنــا فــي حفل 
على  حصلنا  كما  قــطــر،  بجامعة  موسيقي 
المركز األول من مهرجان الموسيقى الذي 

نظمته الجامعة الهولندية.
على  بالعمل  فرقتنا  بدأت  قائال:  ويضيف 
إصدار أغان منفردة ومشتركة ونشرها على 
مواقع الراب العربي والفيس بوك واليوتيوب 
وكتابة  األلــحــان،  بــإنــتــاج  قمنا  كما  وتــويــتــر، 
وأضفنا  الــراب،  موسيقى  وتعليم  الكلمات، 
النكهة الشرقية عليه، وقد باشرنا بالبدء في 

العمل على ألبوم قادم.
أما بخصوص التسمية فقال: أطلقنا على 
هذه الفرقة اسم «الخط األحمر» إذ كان وال 
بد بأن نقابل هذا االسم الضخم بشيء مماثل 
عاكس للواقع وأضخم وبنفس المسّمى، نحن 
نرى الجهل في مجتمعاتنا، الفقر، عدم تقّبل 
غير  الــثــروات  بالغة،  بصعوبة  إال  جديد  أي 
السرقات،  القتل،  الــمــخــدرات،  الــمــشــروعــة، 
وغيرها  السياسية،  القضايا  الخيانة،  الحب، 
ُهنا،  منها  أكثر  يوجد  ال  التي  المصائب  من 
هذا  بــه  نـُـغــّيــر  شيئاً  نختار  بــأن  علينـا  فــكــان 
الخط  هذا  طريق  عن  ونوقفه  المرير  الواقع 

األحمر.  

ــــــق الـــــرئـــــيـــــســـــي أمـــــامـــــنـــــا ــــــائ ــــــع ــــــــاج ال ــــــــت ــــــــــدم وجـــــــــــــود شــــــــركــــــــات إن ــــــــــل يـــــحـــــيـــــى: ع أم

الجمهور ــجــذب  ل ــــراب  ال عــلــى  ــشــرقــي  ال ــطــابــع  ال ــاء  ــف إض ــاول  ــح ن ــــرم:  أك أحــمــد 
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الدوحة  مهرجان  حققه  الفــت  نجاح  ڈ 
فما  وإعــالمــًيــا..  تنظيمًيا  الثاني  المسرحي 
العالقات  لجنة  رئيس  أنك  خاصة  تعليقك 

العامة واإلعالم؟
بكل  نــاجــًحــا  كــان  المهرجان  الحقيقة  فــي   -
جميع  وتــوّفــر  الجهود  لتضافر  نظًرا  المقاييس 
عناصر النجاح وهي وجود الدعم الالزم والذي 
وســعــادة  الثقافة  وزيـــر  ســعــادة  بتوصيات  جــاء 
األمــيــن الــعــام الــلــذيــن وجــهــا بــدعــم المهرجان، 
وأنـــا أطــالــب بـــأن يــكــون هـــذا الــمــهــرجــان كــل ٦ 
من  ممّيزة  حالة  شاهدنا  أن  بعد  خاصة  أشهر 

وكيف  والفني،  الثقافي  الحراك 
اســـتـــفـــاد الـــشـــبـــاب مــــن الــنــجــوم 
والـــُمـــبـــدعـــيـــن والـــــــــــرّواد الـــذيـــن 
شـــاركـــوهـــم خــبــراتــهــم فـــي هــذا 
الــمــحــفــل الــفــنــي الــكــبــيــر، وأيــًضــا 
شــاهــدنــا نــجــاًحــا الفــتًــا لــلــنــدوات 
وحــضــوًرا  والتطبيقية  الــفــكــريــة 
في  ورّواد  ألكــاديــمــيــيــن  مــمــيــًزا 
خبراتهم  شــاركــوا  المسرح  عالم 
حالة  لُيحدثوا  الشباب  جيل  مــع 
الحراك  هذا  في  تسّببت  تفاعلية 
في  المسرحي  للمشهد  الحقيقي 

قطر.
لنا  توّضح  أن  يمكن  هل  ڈ 
ــإيــجــاز طــبــيــعــة عــمــل وحـــدة  ب
وزارة  فــي  الــعــامــة  الــعــالقــات 

الثقافة ؟
- تلعب وزارة الثقافة والفنون 

الــثــقــافــة  دور  لتفعيل  ــا  أســاســًي دوًرا  ـــتـــراث  وال
وتـــعـــزيـــزه فـــي الــمــجــتــمــع الــمــحــلــي والــخــارجــي 
ــتــالــي فــــإن دور وحــــدة الـــعـــالقـــات الــعــامــة  وبــال
واالتـــصـــال جـــزء ال يــتــجــزأ مـــن دور الــــــوزارة، 
والــعــالقــات الــعــامــة هــي حلقة الــربــط والــوصــل 
بين اإلدارات وهي من أهم اإلدارات في جميع 
اإلجـــراءات  كافة  تسّهل  ألنها  نظًرا  المؤسسات؛ 
الــمــتــعــلــقــة بــمــعــامــالت مـــع جـــهـــات أخـــــرى في 
الخارج والداخل، وتعتبر وحدة العالقات العامة 
داخل  والفاعلة  الحيوية  الهياكل  من  واالتــصــال 
الجمهور  بــيــن  الــربــط  أداة  إنــهــا  حــيــث  الـــــوزارة 
الــداخــلــي والــخــارجــي وذلـــك عــن طــريــق اتباعها 
عمًال منظًما يهدف إلى تنظيم وإنجاز مجموعة 
األعمال الموكلة إليها من قبل اإلدارات األخرى، 
بــاألعــمــال  بقيامها  الــوحــدة  عــمــل  يتمّيز  حــيــث 
االتصالي  الــجــانــب  على  تتركز  الــتــي  واألنــشــطــة 
(ســــــواء داخـــــل الــــــــوزارة أو خـــــارج الــــــــوزارة مع 
الــمــؤســســات األخـــــرى)، بــاإلضــافــة إلـــى الجانب 
اإلعالمي حيث يُمثل اإلعالم دوًرا أساسًيا ومهًما 
في المجتمع وذلك بسبب الطفرة اإلعالمية في 
الوسائل  عبر  األخــبــار  ونــقــل  التكنولوجيا  عــالــم 

التكنولوجية المتنّوعة.
للعالقات  يــعــرف  ال  الــنــاس  مــن  كثير  ڈ 
العامة دوًرا سوى مهام االستقبال والضيافة 
فقط .. فما هي اختصاصات إدارة العالقات 

العامة؟
بــإصــدار  الــعــامــة  الــعــالقــات  إدارة  تــخــتــص   -
إلى  تهدف  التي  اإلعــالمــيــة  والــبــرامــج  الــنــشــرات 
التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها، 
بالتنسيق مع الوحدات اإلدارية المعنية، وكذلك 
اإلعــالم  ووســائــل  الصحف  في  ينشر  ما  متابعة 
واختصاصاتها  بــالــوزارة  تتعلق  موضوعات  من 
ـــــرّد  وعـــرضـــهـــا عـــلـــى الـــمـــســـؤولـــيـــن وإعـــــــــداد ال
عــلــيــهــا، وتــلــقــي طــلــبــات وشـــكـــاوى الــمــراجــعــيــن 
وإحـــالـــتـــهـــا عــلــى الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة، والـــــرّد 
السفر  بترتيبات  والــقــيــام  اســتــفــســاراتــهــم،  على 
وللوفود  الــــوزارة  لضيوف  واإلقــامــة  والضيافة 
الشؤون  إدارة  مع  بالتنسيق  والمغادرة،  الزائرة 
الثقافية  األنــشــطــة  وتنظيم  واإلداريـــــة،  المالية 

ـــــوزارة،  واالجــتــمــاعــيــة والــريــاضــيــة لــمــوظــفــي ال
واإلشـــــراف عــلــى إقــامــة الــحــفــالت الــتــي تقيمها 
المؤتمرات  وتنظيم  الــــوزارة،  فيها  تــشــارك  أو 
الـــــوزارة،  تقيمها  الــتــي  والــمــعــارض  والـــنـــدوات 
بالتنسيق  لـــذلـــك،  الـــالزمـــة  الـــمـــوازنـــة  وإعــــــداد 
مــع إدارة الــشــؤون الــمــالــيــة و اإلداريــــــة.. وهــذه 
ـــــــواردة فـــي الـــقـــرار  االخـــتـــصـــاصـــات والـــمـــهـــام ال
الــوزاري إال أن العديد من المهام األخرى تقوم 
بها اإلدارة وليس هناك مجال لشرحها جميعها.

إلدارات  دائــًمــا  تــوّجــه  اتهامات  هناك  ڈ 
بأنها  الــوزارات  غالبية  في  العامة  العالقات 
صورة  وتحسين  لتجميل  أداة 
ومنع  وأفــعــالــهــم،  الــمــســؤولــيــن 
معهم  التواصل  عــن  الجمهور 

فهل هذا حقيقي؟
- هذه اتهامات ليست حقيقية 
ودعـــنـــي أتـــحـــّدث عـــن الــعــالقــات 
الـــثـــقـــافـــة،  وزارة  فـــــي  الــــعــــاّمــــة 
حــيــث إنـــنـــي ال أذكـــــر يـــوًمـــا أنــنــا 
إلــى  الــوصــول  مــن  شــخــًصــا  منعنا 
مسؤول أو تقديم شكواه، وأبواب 
مكتب  حتى  مفتوحة  المسؤولين 
الــوزيــر واألمــيــن الــعــام ومــديــري 
أنني  أتــذكــر  ال  وفــعــالً  اإلدارات، 
مــنــعــت شــخــًصــا مـــن الــشــكــوى أو 
انــنــي لــم أهــتــّم بــشــكــواه، كما أننا 
شخص  أي  مــنــع  حقنا  مــن  لــيــس 

من مقابلة مسؤول.
عــــالقــــات  وجــــــــــود  هــــــل  ڈ 
مـــبـــاشـــرة مـــع مــوظــفــي الـــعـــالقـــات الــعــامــة 
والـــفـــنـــادق والـــشـــركـــات فـــي شــــراء الــجــوائــز 
والــهــدايــا واســتــضــافــة الـــوفـــود يــفــتــح مــجــاالً 

للشبهات؟
- عندما نتحّدث عن الجوائز أو الهدايا أو ما 
إدارة  بأن  التنويه  فيجب  األشياء  هذه  من  شابه 
الشراء،  اختصاصاتها  من  ليس  العامة  العالقات 
وإنما نطلب فقط من اإلدارة المالية والتنفيذية 
بهم  خاصة  معايير  وفق  بالشراء  يقومون  وهم 
مــن حيث الــجــودة واألســعــار ويــتــم ذلــك بشكل 
فنحن  الفنادق  حجز  أما  مناقصات،  أو  مباشر 
نختار لكل فعالية الفندق المناسب لها من حيث 
للفعالية  مواءمتها  ومــدى  القاعات  احتياجات 
وعدد الحضور، وهناك فعاليات شبابية تختلف 

عــن تــلــك الــفــعــالــيــات الــتــي يكون 
الشخصيات  كــبــار  مــن  ضيوفها 
أو الــفــنــانــيــن ولــكــل فــئــة فــنــادق 
تـــالئـــمـــهـــا ونــــحــــن نـــتـــعـــامـــل مــع 

عشرات الفنادق في الدوحة.
الــعــالقــات  دور  هــو  ومـــا  ڈ 
ـــــســـــفـــــرات  ــــــعــــــامــــــة فــــــــي ال ال

الخارجية؟
- فـــي الـــســـفـــرات الــخــارجــيــة 
ـــــــــا كـــحـــلـــقـــة وصـــل  يــــكــــون دورن
وتــنــســيــق بــيــن الـــوفـــد الــمــســافــر 
نرّتب  مــا  وعـــادة  الــســفــارة  وبين 
معهم وننظم كل األمور، وبهذه 
بجهود  أشــيــد  أن  أوّد  المناسبة 
إنهم  حيث  الخارج  في  سفاراتنا 
يذللون جميع الصعاب ويقّدمون 
كـــــل الــــتــــســــهــــيــــالت، وفـــــــي آخــــر 
عدد  كان  بريطانيا  إلى  سفراتنا 

وجهود  اهللا  بفضل  ولكن   ٥٠ عــاى  يزيد  الــوفــد 
بشكل  األمــور  ســارت  العامة  والعالقات  السفارة 

جّيد.

ڈ ما هي معايير اختيار موظف العالقات 
العامة؟

- لدينا عّدة أقسام لكل منها سمات مختلفة 
تتطلب مواصفات معينة، هناك قسم للعالقات 
الــعــامــة وقــســم لــإلعــالم وقــســم إداري ويــنــدرج 
تــحــت هــــذه األقـــســـام مــوظــفــون لــديــهــم خــبــرة 
وحجز  والضيافة  االستقبال  مجال  في  ودرايــة 
باالستقبال  مختصون  موظفون  ولدينا  الفنادق 
موجودون في المطار ولديهم تصاريح دخول، 
وآخــــــــرون مــخــتــصــون بـــالـــتـــأشـــيـــرات وهـــنـــاك 
مــوظــفــون لــمــرافــقــة الـــضـــيـــوف، ويــنــبــغــي على 
مــــوظــــف الــــعــــالقــــات الـــعـــامـــة أن 
يــتــوّفــر لــديــه عـــدد مـــن الــصــفــات 
ــــمــــهــــارات مــثــل  والـــمـــمـــيـــزات وال
الــلــبــاقــة والـــقـــدرة عــلــي الــتــصــّرف 
وحـــل الــمــشــكــالت الــطــارئــة فضالً 
اللغة  عنصري  توافر  وجــوب  عن 
قمت  وأنا  بالتكنولوجيا،  واإللمام 
الــعــالقــات  شــبــاب  وإعــــداد  بتهيئة 
الـــعـــامـــة بــمــنــحــهــم الـــعـــديـــد مــن 
المتخصصة  التدريبية  الــــدورات 

إما داخل البالد وإما خارجها.
إدارات  تـــتـــشـــابـــه  هــــــل  ڈ 
الـــعـــالقـــات الــعــامــة فـــي أدائــهــا 
في جميع الــوزارات أو تختلف 

وزارة الثقافة ؟
الـــعـــامـــة  ــــعــــالقــــات  ال إدارة   -
مــتــشــابــهــة فـــي جــمــيــع الـــــــوزارات 
ولـــكـــن ربـــمـــا يــخــتــلــف األمـــــر في 
في  متشعبة  وزارة  إنــهــا  حيث  الثقافة،  وزارة 
المهام واالهتمامات وعدد الفعاليات فيها كثير 
والتراث  والفنون  للثقافة  إدارات  فلدينا   ، جــًدا 

ـــدراســـات وغــيــرهــا، وجــمــيــع هــذه  والــشــبــاب وال
مع  وتتعامل  مختلفة  فعاليات  تقيم  اإلدارات 
جميع الوزارات ومن هنا تبرز حجم المسؤولية 
الملقاة على عاتق إدارة العالقات العامة، كما أننا 
جديدة  أمور  مع  الفعاليات  كثرة  بحكم  نتعامل 
وعلى  الــخــبــرة  مــن  الــمــزيــد  تكسبنا  ومختلفة 
مــهــرجــان ذوي  الــحــصــر،  الــمــثــال ولــيــس  سبيل 
بالتعاون  حــالــًيــا  الــدوحــة  تشهده  الـــذي  اإلعــاقــة 
طبيعة  ذو  مهرجان  هــو  المتحدة  المملكة  مــع 
خــاصــة وضــيــوفــه مــن ذوي اإلعــاقــة لــذلــك كنا 
نتعامل بشكل مختلف تماًما من حيث األماكن 

والطيران  والــمــزارات  والفنادق 
وجميعها  المجّهزة  والــســيــارات 
وتجهيزها  إعـــدادهـــا  ـــّم  ت أمــــور 
بــشــكــل يــتــنــاســب مـــع احــتــيــاجــات 

الضيوف.
في  الموظفين  عدد  كم  ڈ 
وهل  العامة،  العالقات  إدارة 

ترى هذا العدد كافًيا؟
فــي  مــــوظــــًفــــا   ٤٢ لــــديــــنــــا   -
ولــيــس  الــعــامــة  الــعــالقــات  إدارة 
بينهم  ومن  ميدانيين  جميعهم 
ســـكـــرتـــاريـــة وأرشــــيــــف وإعــــالم 
وهــنــاك فــعــالــيــات كــبــرى نحتاج 
فــيــهــا إلـــــى أعـــــــداد أكـــبـــر ومــثــل 
خاللها  نستعين  الفعاليات  هــذه 
ليمّدنا  التطّوعي  العمل  بمركز 
مدربين  متطّوعين  بــأشــخــاص 
على األمور التنظيمية، وأنا أرى 

خاصة  ومناسب  كــاٍف  اإلدارة  موظفي  عدد  أن 
أنهم مؤهلون جيًدا للتعامل مع الفعاليات سواء 

الداخلية أو الخارجية.

بها  استفادت  لخبرات  نماذج  لنا  اذكــر  ڈ 
إدارتكم من خالل المشاركات الخارجية ؟

ـــيـــًرا مــــن الـــمـــشـــاركـــات  - لـــقـــد اســـتـــفـــدنـــا كـــث
الــخــارجــيــة ونــســعــى دائـــًمـــا إلـــى تطبيق األفــكــار 
اإليــجــابــيــة والــمــفــيــدة وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال قد 
األخير  العربي  المسرح  مهرجان  من  استفدنا 
طريق  عــن  وذلـــك  بــالــدوحــة  تنظيمه  تــّم  الـــذي 
المباشر  النقل  تقنية  في  خبرات  ونقل  اكتساب 
نقلها  فــآثــرت  كــثــيــًرا  ستفيدنا  أنــهــا  رأيـــت  الــتــي 
عليه  الموافقة  وتمت  بذلك  مشروًعا  وقــّدمــت 
ونـــحـــن بـــصـــدد تــطــبــيــقــهــا فـــي الـــــــــوزارة، وفــي 
مــوضــوع  مــن  اســتــفــدت  بريطانيا 
استخدامها  ــعــاد  يُ الــتــي  ــبــاثــرات  ال
الكتابة  تُــعــاد  حيث  أخــرى  مــرات 
حالًيا  ونــحــن  أخـــرى.  مــرة  عليها 
لدينا قاعة المرحوم جاسم زيني 
مع  منا  بفكرة  نفذناها  من  نحن 
منها  نستفيد  حتى  المالية  إدارة 
في  تستخدم  متعّددة  قاعة  ألنها 
والصالون  والــنــدوات  المؤتمرات 

الثقافي وغيرها من الفعاليات.
ڈ مـــا هـــي أهــــم الــمــصــاعــب 
الــعــالقــات  إدارة  تـــواجـــه  الـــتـــي 

العامة؟
لمشكالت  نتعّرض  مــا  دائــًمــا   -
وربما  ومفاجئة  طارئة  ومواقف 
أصبحنا  له  تعّرضنا  ما  كثرة  من 
من  النوعية  هــذه  على  معتادين 
نــعــتــبــرهــا  ال  وصــــرنــــا  الـــمـــشـــاكـــل 
إلغاء  يتم  أن  جـــًدا  الـــوارد  فمن  صعبة،  مشاكل 
حجوزات أو تغيير مواعيد دون إعالمنا مع العلم 
أننا نكون متخذين كافة اإلجراءات ومستعدين، 
إال أننا نتفاجأ بعدم حضور الضيوف، أو أن نعّد 
حفل عشاء لـ ١٠٠ فرد ونتفاجأ بحضور ٣٠ فقط 
مع  ولكن  شابه،  ما  أو  للتسّوق  ذهبوا  والباقون 
ذلك دائًما ما نحتاط بأن نكون جاهزين لجميع 

المواقف الطارئة.
بالنسبة  وطموحاتك  أحالمك  هي  ما  ڈ 

لمستقبل إدارة العالقات العامة؟
والــجــانــب  اإلســتــراتــيــجــيــة  بتنفيذ  أحــلــم  أنـــا   -
الخاص فيها بالعالقات العامة، فقد قامت لجنة 
خطط  بــوضــع  القصيمي  مهند  الــســيــد  يــرأســهــا 
والتنفيذ  التنسيق  إلــى  نسعى  ونــحــن  لــــإلدارات 
أن  نتمّنى  كما  واإلستراتيجيات،  الخطط  لهذه 
مشروع  يكون  أن  وهو  به  طالبنا  ما  تنفيذ  يبدأ 

المنح الثقافية تابًعا إلدارة العالقات العامة.
القطري  الثقافي  المشهد  ترى  وكيف  ڈ 

بشكل عام؟
- فـــي الــحــقــيــقــة مـــن واقــــع الــفــعــالــيــات الــتــي 
نشارك في اإلعداد والتنظيم لها، أرى أن حالة 
الـــحـــراك الــثــقــافــي جـــّيـــدة جــــًدا وغــيــر مسبوقة 
خــصــوًصــا بــعــد أن وّجـــه ســعــادة الــدكــتــور حمد 
والفنون  الثقافة  وزيــر  الكواري  العزيز  عبد  بن 
فيما  إلى  الفعاليات  استمرار  بضرورة  والتراث 
العربية  الثقافة  عاصمة  الدوحة  احتفالية  بعد 
٢٠١٠، ولكن لدينا مشكلة كبيرة وأنا حتى األن 
ال أعرف لها سببًا واضًحا وهي غياب الجمهور 
القطري عن العديد من الفعاليات التي نقّدمها 
وخــصــوًصــا الــفــعــالــيــات األجــنــبــيــة، بــالــرغــم من 
حرص الوزارة على استقطاب فعاليات خارجية 
بهدف نقل الثقافات من خارج قطر إلى الداخل 
تكون  فعالياتنا  غالبية  أن  كما  عليها،  للتعّرف 
مجانّية ومع ذلك نرى غيابًا من الجمهور اللهم 
نجحت  الــتــي  الجماهيرية  الفعاليات  بعض  إال 
الجمهور  مــن  كبيرة  أعــــداًدا  تستقطب  أن  فــي 
وكذلك  للكتاب  الــدولــي  الــدوحــة  مــعــرض  مثل 
الناس  جمع  فــي  نجح  الـــذي  الــمــســرح  مــهــرجــان 

وتوجيه أنظارهم صوب المسرح مرة أخرى.

إدارة العالقات 
العامة ال تتدخل 
لتحسين صورة 
المسؤول
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العامة ليس من 
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أتمنى تكرار 
المهرجان 
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ـــــــــــــًدا ـــــــقـــــــافـــــــة أب ـــــــث ــــــــــــــــر ال ــــــــــع وزي ـــــــــواصـــــــــل م ـــــــــت ــــــــــن ال ــــــــــم نــــــمــــــنــــــع شـــــــخـــــــًصـــــــا م ل

ال أعرف سببًا واضًحا لغياب 
الجمهور عن فعالياتناالجمهور عن فعالياتنا

كتب - مصطفى عبد المنعم :

ولكل  وزارة  كــل  فــي  كبرى  أهمية  لها  العامة  الــعــالقــات 
بجماهيرها  ربطها  وسيلة  كونها  خاصة  أو  عامة  مؤسسة 
وارتــفــعــت  الــثــقــافــي  الــجــمــهــور  وعـــي  ازداد  أن  بــعــد  خــاصــة 
تــوقــعــاتــهــم وتــطــلــعــاتــهــم وآمــالــهــم فــي أن تــوّفــر لــهــم تلك 
فمهمة  والخاص.  العام  القطاعين  في  الخدمة  المؤسسات 
العالقات العامة إيجاد الترابط الوثيق بين المصلحة التابعة 
لها والمتعاملين معها من المصالح األخرى والجمهور، فما 

هي إال مجال من مجاالت الخدمة اإلنسانية.
تطبيقاتها  وفي  مفاهيمها  في  تختلف  العامة  والعالقات 
تبًعا للشخص الموجود على قمة الهرم الوظيفي وهي بذلك 
تتشكل حسب المفاهيم الخاّصة والشخصية لذلك المسؤول، 
بأهمية  والعارف  جيًدا  لمسؤولياته  الفاهم  الواعي  فالمدير 

الذي  المدير  غير  شك  بال  دورهــا  وحقيقة  العامة  العالقات 
جــًدا  بسيطة  جزئية  ســوى  العامة  الــعــالقــات  عــن  يعرف  ال 
تنحصر غالبًا في األعمال ذات العالقة بالضيوف والزائرين، 
جزئية  تمثل  أنها  إال  أهمية  ذات  كانت  وإن  الجزئية  وهــذه 

بسيطة في اإلطار العام لمفهوم العالقات العامة.
وهناك اتهامات عّدة تّم توجيهها إلى إدارات العالقات 
العامة أنها باتت تُمثل حاجًزا منيًعا بين المسؤول والجمهور 
أو أنها تكون مسؤولة عن تجميل أفعال المؤسسة وتحسين 
صــورتــهــا أمـــام الــنــاس! لــذلــك حــرصــت الــبــيــرق عــلــى لقاء 
والفنون  الثقافة  بــوزارة  واالتصال  العاّمة  العالقات  رئيس 
والتراث السيد خليفة الهيل ورئيس لجنة العالقات العامة 
واإلعالم بمهرجان الدوحة المسرحي ليحّدثنا عن طبيعة 
تنقصه  ال  حــوار  فــي  بها  المختصة  والمهام  وحــدتــه  عمل 

الصراحة :

رئيس لجنة العالقات العامة واالتصال بوزارة الثقافة .. خليفة الهيل :رئيس لجنة العالقات العامة واالتصال بوزارة الثقافة .. خليفة الهيل :
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الشاعر الواعد

اختتمت  والــفــنــون  الثقافة  وزارة  رعــايــة  تحت 
إلى  يهدف  والــذي  الواعد  الشاعر  برنامج  فعاليات 
فيها  واالستثمار  الناشئة  الشعرية  المواهب  صقل 
المبدعين  قطر  ناشئة  من  ممّيزاً  جيالً  يخلق  بما 
اإلشــرافــّيــة  اللجنة  كانت  وقــد  الــعــربــي.  الشعر  فــي 

بــرئــاســة األســــتــــاذة أمــــل عــبــدالــمــلــك قـــد وضــعــت 
التي  الــواعــد  الشاعر  لبرنامج  الرئيسّية  الخطوط 
انــتــهــت بــفــوز بــاخــتــيــار الــشــعــراء الــثــالثــة الــفــائــزيــن 
الجوائز  وتوزيع  والثالث..  والثاني  األول  بالمراكز 

والشهادات على جميع المشاركين.

كان المركز األول من نصيب الشاعر الواعد 
المعهد  مـــن  الــمــالــكــي  عــبــدالــرحــمــن  الــطــالــب 
الــديــنــي بــجــائــزة مــالــيــة قـــدرهـــا عــشــرة آالف 
ريال والمركز الثاني من نصيب الشاعر الواعد 
المعهد  من  النصر  الدين  عماد  أسامة  الطالب 

الديني بجائزة مالية قدرها سبعة آالف ريال 
الواعدة  الشاعرة  نصيب  من  الثالث  والمركز 
اإليمان  مدرسة  من  الصوري  علي  العيون  نور 
خمسة  قدرها  مالية  بجائزة  للبنات  المستقلة 

آالف ريال..

مساجلة 
على تويتر

والـــَمـــال.. ـــحـــُب  ـــَصّ وال ــــوَن  األهــــلُ بـــاَعـــَك  إذا 

ــــفــــســــا.. الــــنَّ ــــري  ــــشــــتَ تَ أَن  ِعـــــــــالٌج  ــــيــــَس  ــــلَ َف

ــــُد َدهــــــــــَرُه.. ــــعــــانِ ـــــــــرداً ُي ــــــــــداً َف ــــش واِح ــــِع َف

تَــــأســــى.. ـــــُدوا  ـــــِق ُف إذا  َصـــحـــبـــاً  ـــْذ  ـــِخ ـــّت ت وال 
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وصــــاِحــــْب ُطــــُروســــاً والـــِكـــتـــاَب وِريــــَشــــًة..

ـــــرَح واألُنـــــســـــا.. ـــــَف ــــــــّذَة اإلبـــــــــداِع وال ــــْد لَ ــــِج تَ

ــَك الـــمـــاُضـــوَن َعـــــذٌب َحـــِديـــُثـــُهـــْم.. ــبُ ــصــاِح ُي

ــــــَرزَدُق والــَخــنــســا.. ــــــَف ـــيـــٌس وال يــنــاِجــيــَك َق

ـــــَك ُمـــطـــلَـــقـــاً.. ـــــَمـــــلُّ ــــــأحــــــُرِف ِعــــشــــٍق ال تَ بِ

ــهــا الــّطــرســا.. ــُهــم نَـــجـــواَك تــمــال بِ وتـــهـــِدي لَ
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ـــُحـــزِن واألَســـــى.. إذا َدَمــــَعــــْت َعـــيـــٌن ِمــــَن ال

وُح َقـــد تَــغــتَــِدي َطــرســا.. ـــْر بــهــا والـــــــُرّ َفـــَحـــبِّ
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ــوٌع ِمـــَن الــُحــزِن ِفــي الــَحــشــا.. ــَقــْد فـــاَر ُيــنــبُ لَ

وفــــــاَض مــــَن الــَعــيــنَــيــِن ُمـــنـــَهـــِمـــراً َســلــســا..

مـــــَع حــــبــــَرُه.. ــســي الـــــَدّ ــحــتَ فــــــراَح يــــراِعــــي يَ

ــفــســا.. يــُخــُطّ على الــُقــرطــاِس مــا أَتــَعــَب الــنَّ
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القصيدة الفائزة بالمركز األول

فؤادي وعمري 

 عبدالرحمن المالكي

ــــــدائــــــي فــــــــــــــؤادي وُعــــــــــمــــــــــِري وقـــــلـــــبـــــي نِ

كـــــــالِمـــــــي ُهــــــتــــــاِفــــــي ونـَـــــــجــــــــوى َعــــــزائــــــي

ـــــــــاِجـــــــــي ـــــــمـــــــاً أُن أنـــــــــــاِجـــــــــــي إلـــــــــهـــــــــاً رحـــــــي

ـــــُت ِرثــــــائــــــي لـِــــنـــــفـــــســـــي َجـــــــلـَــــــســـــــُت كـــــتـــــب

فـــــــــــــــــداًء لـِـــــــــــُقــــــــــــدٍس َعــــــــِظــــــــيــــــــٍم وغــــــــــــاٍل

ــــــــــي وأَشـــــــــكـــــــــو عــــنــــائــــي ــــــــــذابِ فـــــأشـــــكـــــو َع

فـــــأشـــــُكـــــو لـِــــــحـــــــاِل الــــمــــصــــيــــِر احـــتـــبـــاســـي

وداِء نـــــــــــــــوٍم  حــــــــــــال  ــــــى  عــــــل وأشـــــــــــُكـــــــــــو 

ـــــنـــــادي ـــــــنـــــــادي تُ ِهــــــــي الــــــــُقــــــــدُس فــــيــــنــــا تُ

أيــــــــــا ُمـــــســـــلـــــمـــــيـــــَن انـــــــتـــــــصـــــــاِري دوائــــــــــي

أراهـــــــــــــــــــــــا بـــــــــيـــــــــاتـــــــــاً أراهـــــــــــــــــــــــا كـــــــتـــــــابـــــــاً

ولــــــــكــــــــن أراهــــــــــــــــــا ســـــــــحـــــــــاَب الــــــســــــمــــــاِء

وعـــــالـــــي ــــــــــــــوٍي  َق مــــــــــــوٍت  ُحــــــــــــــزَن  أرى 

ـــــــــَصـــــــــِدّ الـــــبُـــــكـــــاِء ــــــســــــُت بِ ونَـــــفـــــســـــي َحــــــبَ

َرجـــــائـــــي ــــــدســــــي  وُق داِري  ِفــــلــــســــِطــــيــــُن 

ومــــــســــــرى رســــــولــــــي ومــــــهــــــوى ِغــــنــــائــــي

القصيدة الفائزة بالمركز الثاني

رِثاءُ أَب 

 أسامة عماد الدين نصر
أَرِحــــــــــــــــــــــــــلـُـــــــــــــــــــــــــَك حـــــــــــــقـــــــــــــاً يــــــــــــــــا أبــــــــتــــــــي

وَذهـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــَت إلـــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــاٍل ثــــــــانــــــــي
ــــــــــــي ــــــــــــتِ أَب ــــــــــــــا  ي بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــِدَك  مــــــــــــــن  آٍه 

ـــــــــاِن ـــــــــســـــــــي ـــــــــنِّ ــــــــــَك َضــــــــــــــــــــــــَدّ ال فــــــــــخــــــــــيــــــــــالًُ
ـــــــــــــــراِقـــــــــــــــَك مــــــــــــحــــــــــــُزوٌن ـــــــــــــــُف قــــــــلــــــــبِــــــــي بِ

وُفـــــــــــــــــــــراُقـــــــــــــــــــــَك بـــــــــــــالـــــــــــــّنـــــــــــــاِر َكـــــــــــوانـــــــــــي
ُصـــــــــــبـــــــــــٌح ال  ـــــــــــــٌل  ـــــــــــــي ل ونـَـــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــاِري 

ــــــــــــــــــــــــــا ِفـــــــــــــــــي َشــــــــــــــــــــــــــوٍق أَضــــــــــنــــــــــانِــــــــــي وأَن
ــــــــــــي أَتـــــــــــمـــــــــــنـــــــــــى لــــــــــــــو ُكــــــــــــــنــــــــــــــَت أمــــــــــــاِم

ـــــــــفـــــــــعـــــــــُل أَحــــــــــــــــزانِــــــــــــــــي وتــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــا ت
أيــــــــــــــــــاِمــــــــــــــــــي بَــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــَدَك قــــــــــاِســــــــــيــــــــــٌة

ــــــــــــقــــــــــــِدَك ُعـــــــــنـــــــــوانـِــــــــي ــــــــــــَف والــــــــــــــحــــــــــــــزُن بِ
وَســـــــــــــــهـــــــــــــــرَت كـــــــــثـــــــــيـــــــــراً ِفـــــــــــــــي تَــــــعــــــبِــــــي

تَـــــــــحـــــــــنُـــــــــو وتُــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــاِرُك أَشـــــــــجـــــــــانِـــــــــي
ـــــــــي ـــــــــتِ ــــــــــــــعــــــــــــــَدَك يـــــــــــا أَب ــــــــــــــم أَســـــــــــــَعـــــــــــــد بَ لَ

الـــــــــــرحـــــــــــمـــــــــــِن ظــــــــــــــــــــــــــــِلّ  ــــــــــــــــــــــي  ِف إِال 
ـــــــــــــــــــــــي يـــــــجـــــــَمـــــــُعـــــــنـــــــا أدُعــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــن رّب

ِفـــــــــــــــــي دوَحـــــــــــــــــــــــــــــِة ُخـــــــــــــلـــــــــــــٍد وِجـــــــــــــنـــــــــــــاِن

القصيدة الفائزة بالمركز الثالث

مدينتي الجريحة 

 الشاعرة الواعدة / نور العيون علي الصوري

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 ــــي أن أشـــتـــري َك ــضــي َوطــــنِ هـــل يــقــتَ

ـــــَدِمـــــي بِ ــــــُه  ــــــربَ تُ أَفــــــــــِدي  يـــــأُمـــــُر  كــــــــاَن  إِن 

روي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: «ال 
تدع العرب الشعر حتى تدع اإلبل الحنين».

الشعر ديوان العرب ولسان الزمان، وأحسنه أكذبه. 
وكذلك الكتابة ال تحسن إال بشيء منه. وقد جاء في 
المثل «أظرف من كذوب». قال األعشى: فصدقتها 
يقول:  العتبي  وكــان  كذابه  ينفعه  والمرء  وكذبتها... 
إني ألكذب في كبار ما ينفعني، ألصدق في صغار ما 
يضرني. وقيل لجعفر الصادق رضي اهللا عنه: ربما 
فقال:  فــيــه؟  أفــنــأثــم  شــرهــم  مخافة  الظلمة  نــكــذب 
يقول:  عباس  ابــن  كــان  عليه.  تعالى  اهللا  يثيبكم  بــل 
فاطلبوه  تعرفوه  فلم  اهللا  كتاب  من  شيئاً  قرأتم  إذا 
في أشعار العرب؛ فإن الشعر ديوان العرب. وكان إذا 
ويروى  شعراً.  فيه  أنشد  القرآن  من  شيء  عن  سئل 
عن أسماء بنت أبي بكر رضي اهللا عنهما قالت: مر 
ألصحاب  بمجلس  عنه  اهللا  رضــي  الــعــوام  بن  الزبير 
النبي صلى اهللا عليه وسلم، وحسان ينشدهم، وهم 
غــيــر آذنــيــن لــمــا يسمعون مــن شــعــره، فــقــال: مالي 
أراكم غير آذنين لما تسمعون من شعر ابن الفريعة؟ 
لــقــد كـــان يــنــشــد رســــول اهللا صــلــى اهللا عــلــيــه وسلم 
يشتغل  وال  ثــوابــه،  عليه  ويــجــزل  استماعه،  فيحسن 

عنه إذا أنشده.
مر  عنه  اهللا  رضــي  الخطاب  بن  عمر  أن  ويــروى 
بحسان وهو ينشد الشعر في مسجد رسول اهللا صلى 
فقال  البكر؟  كرغاء  أرغــاء  قال:  ثم  وسلم،  عليه  اهللا 
لقد  لتعلم  إنــك  فــواهللا  عمر،  يــا  عنك  دعني  حــســان: 
فما  منك  خير  هو  من  المسجد  هــذا  في  أنشد  كنت 

يغير علي ذلك، فقال عمر: صدقت. وكتب عمر بن 
األشعري:  موسى  أبــي  إلــى  عنه  اهللا  رضــي  الخطاب 
معالي  على  يــدل  فــإنــه  الشعر؛  بتعلم  قبلك  مــن  مــر 

األخالق، وصواب الرأي، ومعرفة األنساب.
وقال معاوية رحمه اهللا: يجب على الرجل تأديب 
ولده، والشعر أعلى مراتب األدب وقال: اجعلوا الشعر 
أكبر همكم، وأكثر دأبكم، فلقد رأيتني ليلة الهرير 
البطن  بعيد  محجل  أغــر  بفرس  أتيت  وقــد  بصفين 
من األرض، وأنا أريد الهرب لشدة البلوى فما حملني 

على اإلقامة إال أبيات عمرو بن اإلطنابة:
ــــالئــــي  ـــــــــــــى ب ــــــــي هـــــمـــــتـــــي وأب أبـــــــــــت ل

 وأخـــــــــذي الـــحـــمـــد بـــالـــثـــمـــن الـــربـــيـــح
وإقــــحــــامــــي عـــلـــى الــــمــــكــــروه نــفــســي 

 وضـــــربـــــي هــــامــــة الــــبــــطــــل الــمــشــيــح
وقـــــــولـــــــي كــــلــــمــــا جــــــشــــــأت وجـــــاشـــــت 

تــســتــريــحــي أو  تــــحــــمــــدي  مــــكــــانــــك   
ـــــحـــــات  ألدفـــــــــــــــع عـــــــــن مــــــــآثــــــــر صـــــال

 وأحــــمــــي بـــعـــد عــــن عــــــرض صــحــيــح
وقف على علي بن أبي طالب  ويــروى أن أعرابياً 
رضي اهللا عنه فقال: إن لي إليك حاجة رفعتها إلى 
حمدت  قضيتها  أنت  فإن  إليك،  أرفعها  أن  قبل  اهللا 
اهللا  حــمــدت  تقضها  لــم  وإن  وشــكــرتــك،  تعالى  اهللا 
في  حاجتك  خــط  عــلــي:  لــه  فــقــال  وعــذرتــك،  تعالى 
األرض، فإني أرى الضر عليك، فكتب األعرابي على 
إليه  ادفــع  قنبر؛  يا  علي:  له  فقال  فقير  إنــي  األرض 

حلتي الفالنية، فلما أخذها مثل بين يديه فقال:

كسوتني حلة تبلى محاسنها ... فسوف أكسوك من 
حسن الثنا حلال

إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه ... كالغيث يحيي نداه 
السهل والجبال

ال تزهد الــدهــر فــي عــرف بــدأت بــه ... فكل عبد 
سيجزى بالذي فعال

أما  ــنــاراً،  دي خمسين  أعــطــه  قنبر،  يــا  عــلــي:  فــقــال 
سمعت  فــألدبــك،  الــدنــانــيــر  وأمـــا  فلمسألتك،  الحلة 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:»أنزلوا الناس 
منازلهم» وقيل لسعيد بن المسيب: إن قوماً بالعراق 

يكرهون الشعر، فقال: نسكوا نسكاً أعجمياً.
وقال ابن سيرين: الشعر كالم عقد بالقوافي، فما 
قبح  ما  وكذلك  الشعر،  في  حسن  الكالم  في  حسن 
شهر  في  الشعر  روايــة  عن  المسجد  في  وسئل  منه. 

رمضان وقد قال قوم: إنها تنقض الوضوء فقال:
أخـــطـــبـــهـــا  كـــــنـــــت  فــــــتــــــاة  أن  نــــبــــئــــت 

 عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول
وقال الزبير بن بكار: سمعت العمري يقول: رووا 
أوالدكــــم الــشــعــر؛ فــإنــه يحل عــقــدة الــلــســان، ويشجع 
قلب الجبان، ويطلق يد البخيل، ويحض على الخلق 

الجميل.
وكان أبو السائب المخزومي على شرفه، وجاللته، 
وفضله فــي الــديــن والــعــلــم يــقــول: أمــا واهللا لــو كان 
الشعر محرماً لوردنا الرحبة كل يوم مراراً. والرحبة: 
الموضع الذي تقام فيه الحدود، يريد أنه ال يستطيع 

الصبر عنه فيحد في كل يوم مراراً وال يتركه.

قال أبو فراس الحمداني :
الّشعُر ِديواُن الَعَرْب، أبداً، وعنواُن النسْب
لَْم أْعُد ِفيِه َمَفاِخري ومديَح آبائي النجْب
الُكُتْب ِمْنُهّن  َحّلْيُت  ربما  ومقطعاٍت 

الـــــــهـــــــجـــــــاِء  وال  الــــــــــمــــــــــديــــــــــِح  فـــــــــــي  ال 
ـــــــِعـــــــْب الـــــــّل َوال  الــــــــــُمــــــــــُجــــــــــوِن  َوال 

الجاهلي  الشعر  أن  من  نتبين  أن  نستطيع  فمثالً 
قــد غــطــى جميع جــوانــب الــشــعــر الــغــنــائــي، فــقــد قــال 
الشعراء الجاهليون في جميع أنواع العواطف اإلنسانية 
البشرية  النفس  يــصــوروا  أن  واستطاعوا  المختلفة، 
قوة  على  يــدل  مما  الــحــاالت،  جميع  في  وانفعاالتها 
اإلحساس، ورقة الشعور. ثم إن ما حوته هذه النماذج 
الصور  مــن  لذكره-  الــمــجــال  يتسع  لــم  مــا  -وغيرها 
الشعرية، يدل على دقة الشعور، وقوة الشاعرية لدى 

الشعراء الجاهليين.
حافل  أنـــه  يتبين  الــجــاهــلــي،  الــشــعــر  دراســــة  فــمــن 
ولذلك  وأخالقهم.  وعاداتهم  أحوالهم  عن  بالحديث 
جاء القول المأثور:»الشعر ديوان العرب». والحق أنه 
سجل خالد لهؤالء القوم، تتجلى فيه بوضوح مظاهر 

الحياة، والبيئة في ذلك العصر.
تصويًرا  مــصــورة  الــصــحــراويــة،  البيئة  نــرى  ففيه 
على  القوية  أشعتها  ترسل  صافية،  سماء  ا،  حقيقًيّ
رمال الصحراء، فتبدو كأنها الذهب النضار، ويسطع 
قــمــرهــا، وتــتــألأل نــجــومــهــا، فــي لــيــل هــــادئ جميل، 
على  طويل  ممل  الــطــروب،  الــمــرح  على  قصير  حلو 
فيها  يقل  جــرداء،  قاحلة  وأرضها  الحزين،  المهموم 

الماء والنبات، فإن وجدا في مكان، كان روضة تسر 
الناظرين، غدير الماء قطعة من الجنة، ومزادة الماء 
والجبال،  ـــة،  واألودي الــوهــاد،  نــرى  وفيه  حياة.  كلها 
الــصــعــاب،  متجشمين  الـــبـــدو،  يتسلقها  والــهــضــاب، 
كل  وجــلــد،  صبر  فــي  المنخفضات  إلــى  ويــنــحــدرون 
الــرزق،  أسباب  عن  والبحث  الحياة،  سبيل  في  هــذا 
بالصخر  ويصطدمون  الصلبة،  بالحجارة  يتعثرون 
والــجــنــدل، وتــغــوص أقــدامــهــم فــي الـــرمـــال، ونــرى 
من  عنها  يضل  الملتوية،  والسبل  المطروقة،  الطرق 
ال خبرة له بها، ثم يلمح نار الكرم تناديه، أو ترشده 
فيكاد  الحر،  بها  يشتد  أحيانًا  الفالة  ونــرى  وتهديه. 
الزمهرير  وكــان  الــبــرد،  ويشتد  الضب،  دمــاغ  يذيب 
وتساقط الثلج، وإن جادت السماء، نزل الغيث، وجاء 
فيتسابق  البشر،  الــوجــوه  وعــال  الكأل،  فانتشر  الخير، 
الناس إليه، وترى القبائل تتحرك مسرعة نحو الكأل 
عن  للنزوح  بعضها  الظروف  تضطر  وقد  والعشب، 
واألطــالل،  الرسوم  وتبقى  ديــارهــا،  فتترك  مكانها، 
مصدر اللوعة والحزن للصب، ومثار البكاء والدموع 
للمحب المتيم، بما توحيه من ذكريات ال تنسى. وفيه 
النسيم  مسرى  الصامتة،  الطبيعة  ظواهر  من  نــرى 
العليل رخاء، وهبوب الريح عاصفة، وتراكم السحب، 
ترعد وتبرق، ونزول األمطار، طال ووابًال، ومجرى 
الماء، عذبًا سلسبيًال، هادئًا خفيًفا، أو جارًفا عنيًفا... 
سحر  فــي  تفيض  سحيقة،  غــائــرة  الــعــيــون  ومــنــابــع 
ودالل. أو تجمعت في غدير، تداعب الرياح صفحته، 

فتقسمه طرائق تتراقص في رشاقة وجمال.

الشعر ديوان العرب

من أقوال اإلمام الشافعي
أدب وذي  عـــــــقـــــــل  لـــــــذي  الــــمــــقــــام  فـــــي  مـــــا 

مـــــــن راحـــــــــــة فـــــــــدع األوطـــــــــــــــان واغـــــتـــــــــــرب

ـــــا عـــــمـــــن تــــفــــارقــــــــــــــه ســــــافــــــر تـــــجـــــد عـــــوضــــــ

ـــصـــب ـــذيـــذ الـــعـــيـــش فــــي الـــنَّ واْنــــــَصــــــْب فـــــإن ل

ــــــمــــــاء يـــفـــســـــــــــده ـــــــ ــــــــــي رأيـــــــــــــت ركـــــــــــــــــود ال إن

يــطــب ـــــم  ل يــــجــــر  ـــــم  ل وإن  طـــــــاب  ســـــــاح  إن 

واألســـــــــد لــــــوال فـــــــراق الـــــغـــــاب مـــــا افـــتـــرســـت

ـــــقـــــوس لـــــم يــصــب والــــســــهــــم لـــــــوال فــــــــراق ال

والــــشــــمــــس لـــــو وقــــفــــت فـــــي الـــفـــلـــك دائـــمـــة

ــــهــــا الـــــنـــــاس مـــــن عــــجــــم ومـــــــن عـــــــرب لــــمــــلَّ

ــــرب ُمـــلـــقـــى فـــــي أمـــاكـــنـــــــه ـــــ ــــُتّ ـــــبـــــُر كــــال والـــــتِّ

والـــــــعـــــــود فــــــي أرضــــــــــه نــــــــوع مــــــن الـــحـــطـــب

ـــه ــــ ــــ َــــــــّز مـــطـــلـــبــــ ـــــــذا عـــــــــ ــــــــغــــــــّرب هــــــــ فـــــــــــإن ت

ــــب ـــــ ــــذهـــــ كــــال ـــــــّز  عــــــــ ذاك  تـــــــغـــــــرب  وإن 
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قلم ملون

متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

الحضارة القطرية تتألق في العاصمة األلمانية

معرض  ببرلين  امــس  افتتح   :]- الــدوحــة 
المهندي  راشـــد  الــقــطــري  الــفــوتــوغــرافــي  لــلــمــصــّور 
عنوان  تحت  هيلر،  سينت  إلين  الــراحــل  والمصّور 
«قــطــر فــي الــمــاضــي والــحــاضــر»، كما تــم تدشين 
يضّم  الماضي»  إلهام  قطر   » بعنوان  خاص  كتاب 
المعرض  هــذا  ويأتي  لألخير  الفوتوغرافية  الصور 

مصاحبًا لمنتدى االستثمار ببرلين.
ميرسك  شركة  من  بدعم  المعرض  هذا  ويأتي 

الحضارّية  الــصــورة  تــرويــج  بــهــدف  للبترول  قطر 
بالقفزات  والتعريف  والحاضر  الماضي  في  لقطر 
التنمية  صعيد  عــلــى  قــطــر  حققتها  الــتــي  الــكــبــيــرة 
فــي كــل الــمــجــاالت الــحــضــاريــة. والــتــي تــســاهــم في 
ووجهها  العالم  أمام  المشرقة  قطر  صورة  تُعّزيز 
الحضاري الذي أصبح اليوم عالمة مضيئة للنهوض 
حضارّية  رؤية  على  المبني  السريع  والتقّدم  الواعي 

راسخة على كل المستويات.

يذكر ان كتاب «قطر إلهام الماضي» هو توثيق 
المصّور  وهو  العربية  المنطقة  في  عاش  مستشرق 
الراحل إلين سينت هيلر والتقط صوًرا في منطقة 
الــخــلــيــج خــــالل فــتــرة الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات 
والــســبــعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي . واســتــعــانــت 
الــشــركــة عــلــى مــعــرفــة وتــحــديــد مــوضــع كــل صــورة 
بــمــجــمــوعــة مـــن الــخــبــراء الــمــتــخــّصــصــيــن فـــي هــذا 
المجال واستغرق مشروع الكتاب سنتين، كما تبّنت 

مشروع الفنان المصّور راشد المهندي في التقاطه 
وجهها  تُمثل  لقطر  فــوتــوغــرافــّيــة  صـــورة  عشرين 
األخيرة  سنة  عشرة  االثنتي  في  الحالي  الحضاري 

لتكتمل الصورة في الماضي والحاضر.
جدير بالذكر أن «قطر في الماضي والحاضر» 
إلين  الــراحــل  وصــور  صــوره  بين  مشترك  معرض 
سينت هيلر. في هذا السياق توّجه الفنان القطري 
قطر  ميرسك  شركة  إلــى  بالشكر  المهندي  راشــد 

وله  عامة  للفنانين  محدود  الــال  ودعمها  للبترول 
عندما  جاءته  الفكرة  بــأن  وصــرح  شخصي.  بشكل 
طرح عليه بعض المقّربين إليه تساؤالً لماذا ال نُصّور 
وأضــاف:  ؟،  صــورة  عشرين  في  الحاضر  في  قطر 
أعجبتني الفكرة وبدأت في تنفيذها، وكان هدفي 

من ذلك أن أبين وجه قطر الحضاري.

الحساب يكون  الحشر  لــدى  قيَل 

العقاب ــَد  ــشــدي ال اهللا  فيغضب 

علَى إالّ  الــرحــمــن  ــطــوى  ان ومـــا 

ــر ومــنــح الــثــواب ــخــي ـــِة ال ـــال إن

ڈڈڈ

ـــي يــعــلــُم ـــّورن ــــــذي ص َّ كــــاَن ال

ــُم ــا أجــنــي ومـــا آث ــي الــغــيــِب م ف

ــنــي ــى أّن ــلَ فــكــيــَف يــجــزيــنــي ع

ــُت والـــجـــرُم قــضــاً مــبــرُم ــرم أج

الثالثاء ٦ جمادى اآلخرة ١٤٣٤ هـ - ١٦ ابريل ٢٠١٣ م

ن م بوي ن يع

الحلقة 
التاسعة عشرة

عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور

المسرح القطري بين الهواية واالحتراف
حديثه  األلــفــي  نبيل  الــدكــتــور  ويــواصــل 
الهواية  تناول  إلى  استطردنا  لو  إننا  قائال: 
تباعد  في  أحيانا  يتسبب  ومــا  واالحــتــراف 
فسنجد  والهواة  المحترفين  بين  تنافر  أو 
على  واالجــتــمــاعــيــة  الــنــفــســيــة  الــعــوامــل  أن 
قد  نحو  على  وتتشعب  تختلف  الصعيدين 
المترامية  باألبعاد  هنا  اإللمام  معه  يتعذر 

للقضية.
لالرتكاز  سألجأ  لذلك  األلــفــي:  ويلفت 

المثال،  سبيل  على  فقط  واحــد  خط  على 
والهواية  االحــتــراف  حالتي  بين  للمقارنة 
مع  تدريجيا  يــتــرابــط  جمهور  إلــى  تــوصــال 
إذا  الهاوي  يكف  أن  دون  المسرح،  حركة 
المحترف  يتخلى  أو  هاويا،  يظل  أن  أراد 

عن جذور الهواية بعالم المسرح.
وهناك المقارنة في ضوء الحالة ـ خط 
حدود ـ المحترف وحده هو الذي استطاع 
معاناته  وضروب  حاجاته  ألن  يجتازه  أن 

يعرفها  لم  الحدة  من  درجــة  إلــى  وصلت 
شجاعة  أكثر  بأنه  يشعر  فــاألول  الــهــاوي، 
يأخذ  والــثــانــي  الــثــانــي،  مــن  بطولة  وأكــثــر 
على  يرتكز  هروبي  سلوكه  أن  األول  على 
خالص النفس أسهل من اإلخالص للواقع 
في حين يكون األول قد راهن على احترام 

المجتمع له.
المسرح  األلــفــي:  نبيل  الــدكــتــور  ويــقــول 
ومساندة  بتشجيع  يحظى  لكي  الــقــطــري 

المتفرج  إلــى  النظر  له  ينبغي  ال  الجمهور 
ـــــون كــمــا هـــو الــحــال  ــــه مـــجـــرد زب عــلــى أن
برأس  الممول  التجاري  للمسرح  بالنسبة 
الـــمـــال الـــخـــاص وإنـــمـــا يـــلـــزم أن تــتــبــلــور 
الحركة  في  مشاركا  باعتباره  إليه  النظرة 
الــمــســرحــيــة، كــمــا أن الــســيــاســة الـــواجـــب 
بها  يجمل  ال  المسرح  جمهور  نحو  اتباعها 
الــتــوقــف عــنــد تــقــديــم عــــروض خــاصــة أو 
عند  حتى  أو  تــذاكــر،  أســعــار  سياسة  عند 

المجتمع  فئات  كافة  يمثل  جمهور  تكوين 
يتكون  عندما  ولــكــن  بالعربية،  الناطقة 
الضروري  من  يكون  الجمهور  ذلــك  مثل 
في الوقت نفسه خارج نطاق العروض أن 
توفر  من  فالبد  بالمسرح  مرتبطا  يصبح 
دائما  الصورة  في  يكون  أن  إلى  يدفعه  ما 
بالنسبة لما يجري على الساحة المسرحية. 
بالضرورة  ليس  المطلوب  الجمهور  وأن 
أو  الكبير  بدخله  المتميز  الجمهور  ذلــك 

بعدد الكتب التي قرأها واالمتحانات التي 
المدفوع  الجمهور  أوال  ولكنه  اجــتــازهــا، 
المثير  وبالفضول  المعرفة  فــي  بالرغبة 

الفعال وباإلرادة الطيبة.
أن  يجب  ال  الجمهور  ذلــك  والجــتــذاب 
عن  الدعاية  على  مقصورة  المسألة  تكون 
اللون  فهذا  غيرها،  أو  بالجرائد  العروض 
من الدعاية ال يقود إال إلى حضور الجمهور 

على النحو التقليدي الشائع حتى اآلن.

من خالل معرض «قطر في الماضي والحاضر»
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يرويها : عبداهللا أحمد
حكاية المسرح

obadbukamal@yahoo.comفي قطر

محتوى  من  بعضا  إليكم  نقلت  السابقة  الحلقة  في 
هذه  وفي  السبمبع)  و(سبع  (عانس)  مسرحيتي  كتيب 
الحلقة أواصل تقديم مواد أخرى من محتوى الكتيب 
وهو   ،١٩٧٢ عــام  ظهر  الكتيب  هــذا  بــأن  هو  والــهــدف 
أول كتيب للمسرحية تقدمه أول فرقة مسرحية في 
الفرقة  أســرة  كلمة  في  جاء  المسرحية.  أعمالها  أول 
ما يلي: (أيها الجمهور الكريم. تتشرف أسرة المسرح 
بباكورة  األمــســيــة،  هــذه  فــي  بكم  تلتقي  أن  القطري 
المسرحية  (عانس)  مسرحية  في  األول  الفني  إنتاجها 
الــدرامــيــة االجــتــمــاعــيــة الــهــادفــة وهـــي تــعــالــج إحــدى 

مشكالت مجتمعنا العربي بمنطقة الخليج.
ومـــســـرحـــيـــة (ســــبــــع الـــســـبـــمـــبـــع) وهـــــي مــســرحــيــة 
العيوب  بعض  المرح  بالنقد  تتناول  ضاحكة  فكاهية 
منكم  هـــذا  جــهــدنــا  يحظى  أن  ونــرجــو  االجــتــمــاعــيــة، 
بالقبول والتقدير والتشجيع الكامل حتى نواصل السير 
نتقدم  المناسبة  وبــهــذه  األمـــام،  إلــى  ناجحة  بخطى 
المسرح  بميالد  التهاني  بأسمى  األعزاء  قطر  أبناء  إلى 
القطري على ربوع أرضنا الحبيبة قطر، التوقيع أسرة 
المسرح القطري. وفي كلمة أخرى في الكتيب عنوانها 
كيف نبتت فكرة المسرح القطري (بعد نجاح مسرحية 
(حالة الثوب رقعته منه وفيه) التي عرضها طلبة دار 
من  الطيبة  النخبة  تلك  اجتمعت  الــعــامــة.  المعلمين 
الشباب القطري المثقف بإشراف وتوجيه وإدارة السيد 
محمد عبداهللا األنصاري مدير دار المعلمين واتفقت 
اآلراء على تكوين فرقة المسرح غايتها والهدف منها 
نشر التوعية الفكرية واالجتماعية واألدبية من خالل 
دوافع  بعنوان  أخرى  وكلمة  والمسرحيات  التمثيليات 

قيام المسرح القطري وأهدافه:

قطري  مــســرح  إنــشــاء  الــبــالد  مصلحة  اقــتــضــت   -١
للنهوض بالحركة الفنية ورفع مستوى الفن القطري 
عــن طــريــق جميع وســائــل اإلعــــالم الــمــصــرح بــهــا في 

الدولة.
التراث  وبعث  والعربية  اإلسالمية  الــروح  تقوية   -٢
الروحي والفكري للشباب العربي المسلم في إطار من 

التقدم والحضارة.
خالل  مــن  واالجتماعية  الفكرية  التوعية  نشر   -٣
التمثيل والمسرحيات والكتب والمطبوعات التي تقوم 

على خشبة المسرح.
٤- استخدام المسرح للتثقيف الجماهيري والفكري 
للنهوض بالمستوى االجتماعي واألدبي والتخلص من 
مــعــوقــات المجتمع عــن ركــب الــحــضــارة فــي الــعــالــم). 
أعطني   -١) الكتيب  في  جــاءت  أخــرى  فقرة  وهناك 

مسرحاً.. أعطيك أمة... بريخت)
ولــكــن  الـــنـــاس  مـــن  خــــاص  لــعــدد  ــعــلــم.  ال دور   -٢)
المسارح في متناول الجميع.. شوقي) (٣- إذا أردت أن 
تقيس تقدم أمة.. فابحث عن مسارحها.. فولتير) (٤- 
خذ مني الهواء والماء والغذا وال تحرمني غذاء األرواح 

المسارح البانية.. دكتورة ليلى سعد).
مجسدة  فستجدها  الحياة  تدرس  أن  أردت  إذا   -٥)
فــي الــمــســرح.. نجيب الــريــحــانــي) هـــذا بــعــض مــا جــاء 
كتيب  أول  يعتبر  وأنه  خاصة  كلمات  من  الكتيب  في 
يظهر في قطر ألول فرقة مسرحية وفي أول إنتاجها 
المسرحي، أتمنى ممن يقرأ هذه الكلمات أن يأخذها 
بعين االعتبار وأن يقارن بين هذا الكتيب الذي ظهر 
مصاحبة  كتيبات  مــن  اآلن  يظهر  ومـــا   ،١٩٧٢ عـــام 

ألعمال مسرحية... وإلى حلقة قادمة.

الثالثاء ٦ جمادى اآلخرة ١٤٣٤ هـ - ١٦ ابريل ٢٠١٣ م

الفنانة أمل العاثم لـ «البيرق»:الفنانة أمل العاثم لـ «البيرق»:

التشكيلي  الــفــنــان  وصـــل  مـــدى  أي  إلـــى  ڈ 
الـــقـــطـــري حــســب رأيـــــــك.. ومــــا هـــي أهــمــيــة 

التكريم وحصد الجوائز بالنسبة له؟
الخليج  مــهــرجــان  فــي  التكريم  أســعــدنــي   -
الفنانين  يحفز  التكريم  هــذا  فمثل  الضخم، 
لــمــزيــد مـــن االجــتــهــاد والــعــمــل الــــــدؤوب في 
خدمة بالدهم. وال شك أن التجربة القطرية 
فـــي الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة والـــفـــنـــون الــبــصــريــة 
محيطنا  فــي  األشــقــاء  أنــظــار  محط  أصبحت 
أنحاء  كــل  فــي  بــل  العربي،  والــوطــن  الخليجي 
على  القائمين  مــن  اعــتــرافــا  وحققت  الــعــالــم، 
يكاد  وال  الفنان،  عالم  في  المؤسسات  كبرى 
ويشهد  إال  كــبــرى  فــعــالــيــة  أو  مــهــرجــان  يــمــر 
تكريم فنان قطري. وهو دليل على االهتمام 
البصرية  والفنون  التشكيل  بفنون  المتواصل 
ومؤسساتنا  الرشيدة،  دولتنا  قيادة  قبل  من 
التعاون  بمجلس  الثقافي  والقطاع  الثقافية. 

لدول الخليج العربية.
ڈ حدثينا عن معرضك الحالي «جسر إلى 
القمر» وعن أبرز التعليقات التي تلقيتيها من 

زوار المعرض؟
- مــعــرض «جــســر الــقــمــر» يــأتــي فــي إطــار 
الــمــرأة  قضايا  لمعالجة  المستمر  مــشــروعــي 
خاللها  وأســلــط  الفنية  أعمالها  مختلف  عبر 
والقمر  للمرأة  الــمــحــوري  الـــدور  على  الــضــوء 
عن  تساؤال  ذلك  خالل  من  ألطــرح  الكون  في 
«مـــدى صــحــة االعــتــقــاد الــقــائــل بـــأن الطبيعة 
وقــدوم  الــجــديــدة  الــحــيــاة  منبع  هما  والــمــرأة 
فــصــل الــربــيــع»، وقـــد عملت مــن خـــالل هــذا 
الــمــعــرض عــلــى تــطــويــر الــمــواضــيــع مــن خــالل 
التي  التركيبية  واألعـــمـــال  الــرســومــات  بــعــض 

األنثوية  الشخوص  بعض  خاللها  استخدمت 
رابط  إيجاد  مع  القمر،  مع  حــوار  في  ألضعها 
اهتمام  ثمة  عن  فضالً  بينهم.  فيما  مشترك 
خــاص فــي هــذه األعــمــال الســتــخــدام السطوح 
القمر  ضــوء  معاً  آن  فــي  تعكس  التي  العاكسة 
وحــضــور الـــمـــرأة فــي الــمــجــتــمــع. كــمــا يــتــنــاول 
المعرض المفاهيم االجتماعية والثقافية ذات 
الصلة بالحالة الراهنة لواقع المرأة، إلى جانب 
والشرق  العربية  الثقافات  على  الضوء  تسليط 
المفاهيم  تلك  كل  أن  أسعدني  وقد  أوسطية. 
لجمهور  وصــلــت  عــنــهــا  الــتــعــبــيــر  أردت  الــتــي 
بتفسيرات  قــال  مــن  هناك  إن  بــل  الــمــعــرض، 
إن  بــل  األعــمــال،  بعمق  أشعر  جعلتني  أخــرى 
أكثر ما أسعدني أن الجمهور بات يتذوق الفن 
على  حريصا  وأصبح  معه  ويتفاعل  الحديث 

إبداء رأيه في األعمال.
ڈ ما سبب تسمية المعرض بـ «جسر إلى 

القمر»؟
- اســــم الـــمـــعـــرض كــــان دهـــشـــة لــلــجــمــهــور 
المرأة  بين  عالقة  إيجاد  به  قصدت  ولكنني 
حيث  للعطاء،  أيــضــاً  كرمز  والقمر  بعطائها 
نوعاً  أوجــدت  قد  القديمة  الفلسفات  أن  أرى 
من تلك العالقة الرمزية بين القمر والطبيعة 
هو  القمر  بــأن  االعتقاد  من  انطالقاً  والــمــرأة 
كــمــا تعتبر الــمــرأة نــواة  مــحــور الــكــون تــمــامــاً 

المجتمع.
تستعدي  التي  الجديدة  أعمالك  هي  ما  ڈ 

لطرحها أمام الجمهور؟
- لــــدي تــحــت الــتــجــريــب أكــثــر مـــن عــمــل، 
اتجه  فقد  تكفي  ال  اللوحة  أحياناً  أجد  وألنني 
المختلفة،  الخامات  على  وإدخــالــه  للتصوير 
وعــلــى الــرغــم مــن أنــي مــن عــشــاق الــلــوحــة إال 
أمــر  التركيبي  للعمل  االتــجــاه  أن  أرى  أنــنــي 
حتمي لتنفيذ بعض األفكار التي قد ال أستطيع 

لدي  فإنه  وبالفعل  العادية،  بالطرق  إيصالها 
أن  أحــب  كنت  التي  التركيبية  األعــمــال  بعض 
القمر»،  إلى  معرضي «جسر  في  بها  أشــارك 
ألنــنــي وجـــدت أنــهــا تــحــتــاج إلـــى مــكــان أكــبــر، 
اقترب،  قد  عرضها  موعد  أن  أعتقد  ولكني 
وهــذا  سلسلة  تعتبر  والــقــمــر  الــمــرأة  أن  كــمــا 

المعرض أولى حلقاتها.
ڈ كـــيـــف أنـــجـــزتـــي أعـــمـــالـــك الـــمـــشـــاركـــة 

بمعرض «جسر إلى القمر»؟
فكل  القمر»  فيها «دورة  تظهر  األعمال   -
يـــوم مــن أيـــام الــقــمــر لــه عــالقــة بــالــمــرأة ولــه 
خاصة  حالة  وجــود  على  يؤكد  بتاريخ  عالقة 
شهورا  ظللت  وقــد  بالقمر.  الــمــرأة  الرتــبــاط 
هذا  يضمها  الــتــي  األعــمــال  لتلك  وأعـــد  أمــهــد 
الـــمـــعـــرض حـــيـــث أعـــطـــيـــت لــنــفــســي مــســاحــة 
فقرأت  الفكرة  هــذه  حــول  واالطـــالع  للقراءة 
تبحث  علمية  كتبا  وقـــرأت  المثيولوجيا  فــي 

في  وقرأت  دمويا،  بالقمر  المرأة  ارتباط  في 
وجــود  إلــى  كله  هــذا  بعد  وتوصلت  األســاطــيــر 
عالقة وطيدة بين المرأة والقمر فترى ذلك 

حتى في اإلشراقة التي بوجهها الالمع.
قــادرة  النمطية  األعــمــال  أن  ترين  هــل  ڈ 

على توصيل األفكار؟
قــادرة  النمطية  األعــمــال  تعد  لــم  بالطبع   -
على ذلك، فأحياناً ألجأ إلى التصوير أو الفيديو 
كل  يستخدم  أن  يجب  الفنان  أن  خاصة  آرت 
مــا يــتــوفــر لــديــه إليــصــال أفـــكـــاره، ويــتــابــع كل 
مستجدات عصره، وبشكل عام فإن استخدام 
يحتاج  تركيبي  عمل  في  المختلفة  الخامات 
إلـــى الــطــريــقــة الــمــنــاســبــة فــي إيــصــال األفــكــار 
أال  بشريطة  والمعالجة،  التناول  هو  والمهم 
تكون  ولكنها  الــعــمــل  عــلــى  الــخــامــات  تسيطر 
مجرد وسيلة للتعبير، في هيئة حوار متناغم 
يـــؤدي إلــى النتيجة الــتــي يــريــدهــا الــفــنــان في 

النهاية.
ڈ ما هي المشكالت التي تقف عائقاً أمام 

التشكيلي القطري حسب رأيك؟
ـــقـــطـــري لــــديــــه مــــن األحـــــالم  ـــفـــنـــان ال - ال
والطموحات ما هو أكبر من المتحقق، وعلى 
الرغم من أن الساحة التشكيلية القطرية تشهد 
الفنانين  اجــتــهــادات  بفضل  مــلــحــوظــاً  تــقــدمــاً 
القطريين على المستوى الفردي إال أننا نحتاج 
والمؤسسات  المسؤولين  دعــم  مــواصــلــة  إلــى 
التقدم  مــن  تستفيد  أن  يمكن  الــتــي  الــخــاصــة 
المبهر للفن التشكيلي القطري، ونستفيد منها 

نحن كفنانين أيضاً في ذات الوقت.
ڈ مــــا هــــي أبــــــرز أمـــنـــيـــات الــتــشــكــيــلــيــيــن 

القطريين؟
- نتمنى أن تستمر التظاهرات الثقافية وال 
تتوقف وأن تنشط الحالة الفنية والثقافية في 
لنبني  الفنية  األطراف  جميع  تدعم  وأن  قطر 
معا جيالً مثقفا واعياً يخدم وطنه ومجتمعه، 
وال شك أن جميع المثقفين والفنانين يهمهم 
اســتــمــرار نــشــاط الــحــركــة الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة 
المهم  فمن  والفعاليات.  األنشطة  واستمرار 
تبنى  على  جيد  بشكل  الــمــؤســســات  تعمل  أن 
فقط  االعتماد  يتم  وال  التشكيلية،  التجارب 
يكافح  والــذي  الفردية  الفنان  اجتهادات  على 
ويخلق الفرص لنفسه على المستوى الخليجي 
ــعــالــمــي، وأتــمــنــى أن تــبــادر  والــعــربــي بـــل وال
الــجــهــات الــرســمــيــة بــرعــايــة الــفــنــان القطري 
وعالمياً،  وعربياً  خليجياً  تسويقه  على  وتعمل 
وبشكل عام فإنني سعيدة بما وصل إليه الفن 
التشكيلي القطري، وفخورة بمستوى الفنانين 

الذين اجتهدوا على تسويق فنهم في الخارج.

التشكيل بحاجة لدعم التشكيل بحاجة لدعم 
المؤسسات الخاصة لتجاربهالمؤسسات الخاصة لتجاربه

الحلقة  (43)

ــــة ــــطــــق ــــمــــن ـــــــــي ال ـــــــــار األشـــــــــــقـــــــــــاء ف ـــــــــظ ــــــط أن ــــــح ـــــــري أصــــــــبــــــــح م ـــــــط ـــــــق ـــــل ال ـــــي ـــــك ـــــش ـــــت ال

كتب - أشرف مصطفى:

اشــتــهــرت الــفــنــانــة أمـــل الــعــاثــم بــجــرأتــهــا فــي طـــرح القضايا 
الحضور  مفاهيم  بين  بجمعها  تميزت  كما  الفنية.  ورسالتها 
عرض  تم  وقد  واإليحاء.  والصراحة  والظل،  والضوء  والغياب، 
ومختلف  المنطقة  فــي  واســع  نطاق  على  الفنية  العاثم  أعــمــال 
الجوائز  من  العديد  وحصدت  اإلعجاب،  والقــت  العالم،  أنحاء 
والتكريمات، كان آخرها تكريمها في مهرجان الخليج العربي 
التي  األولــى  دورتــه  خالل  بالسعودية  المعاصر  التشكيلي  للفن 
بمدينة  الثقافي  فهد  الملك  بمركز  مؤخراً  فعالياتها  اختتمت 

ــنــاء فـــي مسابقة  ـــريـــاض، حــيــث حــصــلــت عــلــى جـــائـــزة االقــت ال
دورتــه  في  المعاصر  التشكيلي  للفن  العربي  الخليج  مهرجان 
األولى، كما عرضت أعمالها في معرض المهرجان الذي اشتمل 
في  المشاركين  للفنانين  نحتية  وأعمال  تشكيلية  لوحات  على 
وفنانة من دول الخليج  المهرجان، الذي شارك فيه ١٦٨ فناناً 
العربي بما يقارب ٣١٩ عمالً تشكيلياً. وتعتبر العاثم اليوم إحدى 
أبرز الوجوه الفنية لبانوراما الفن المعاصر في قطر. فبعد أن 
أستقت أعمالها من أعالم الحركة الفنية القطرية، أضحت اليوم 
مصدر إلهام للعديد الفنانين القطريين الشباب، ومثاالً يحتذى 

به للعزيمة والمثابرة من خالل أعمالها ورسالتها الهادفة.



مدير:

عظماً  يكون  يكاد  أنــه  حتى  كبيرة،  لــدرجــة  نحيل 

ممتلئ.  كــرش  لــه  ذلــك  ورغـــم  الــجــلــد،  يكسوه  فقط 

غير  يصل  عندما  يجد  ال  جــداً،  مبكراً  اإلدارة  يدخل 

موعد  الــوقــت  يتخطى  حتى  ينتظر  الــنــظــافــة.  عــّمــال 

الباب  ويغلق  بعدها  يــســارع  بقليل،  الــرســمــي  الــــدوام 

بالمفتاح.

يــجــلــس فـــي مــكــتــبــه لــنــصــف ســـاعـــة، يــقــوم خاللها 

بــالــرد عــلــى الــرســائــل اإللــكــتــرونــيــة، وإرســــال رســائــل 

من  الكثير  تشمل  السابقة،  الليلة  فــي  أعــدهــا  أخــرى 

لملء  خاللها  من  يهدف  التي  والتكليفات،  التعليمات 

وقت الموظفين، ليس لشيء يخدم العمل بقدر ما هي 

تكليفات إلبقائهم مشغولين.

مع  أمــر  إلنــجــاز  أو  الجتماع  الصعود  ينوي  عندما 

كمن  خــروجــه،  بعد  الــبــاب  يغلق  األعــلــى  المسؤولين 

يترك أطفاله الصغار بمفردهم، ويخشى عليهم من 

الخروج إلى الشارع.

في بعض األحيان، يداهم المكاتب بشكل مفاجئ، 

وأحياناً  بنفسه،  واالنــصــراف  الحضور  بيانات  يتفقد 

ويجلس  األمـــور،  بعض  لقضاء  الــخــروج  يعلن  أخــرى 

بعيد،  مــن  العمل  مقر  يــراقــب  ســيــارتــه  فــي  لــســاعــات 

ليرصد التحركات التي تجري في غيابه.

جواسيس  زرع  من  الماضية  السنوات  خــالل  تمكن 

إثبات  يحاول  إدارتــه،  في  ممر  وكل  قسم  كل  في  له 

جــدارتــه بــــاإلدارة، وأنـــه يــقــوم بالضبط والــربــط كما 

الموظفين  تــذمــر  يصله  حين  كــثــيــراً  ويسعد  ينبغي، 

والموظفات من أساليبه البالغة الغرابة.

وفي صباح يوم صيفي شديد الحرارة، حضر مبكراً 

خطة  البارحة  منذ  رأســه  في  يحمل  وكــان  كالعادة، 

أعماقه  في  يضحك  كــان  الموظفين،  إلذالل  جديدة 

مـــن تــخــيــلــه لـــــردود األفـــعـــال، لــلــصــرخــات ومــشــاعــر 

الجديدة،  خطته  عــن  سينتج  الــذي  واأللـــم  اإلحــبــاط، 

لكنه لــم يــصــدق مــا وجـــده فــي بــريــده اإللــكــتــرونــي، 

قـــراراً  تتضمن  األعــلــى،  الــمــســؤول  السيد  مــن  رســالــة 

بإعفائه من منصبه.

قناع:

مبتسم دائماً، يضحك لهذا وذاك، أينما وليت تجده 

التعاطف  ويبدي  األول،  الطراز  من  مجامل  أمامك، 

مع الجميع، ويظهر الحب لكل من يقابله.

متخصص في مواساة المنكسرين، وأول من يشد 

على أيدي المتميزين.

قدمين،  على  تسير  حب  منظومة  يــراه  من  يخاله 

لكن من يمعن النظر، ومن يعي ويدقق، يرى عينيه 

تفيض بالزيف والكذب.

تشاؤم:

نهيم في ليل ممتد بال خبز،

بال ضحكة طفل،

وغيوم تحجب القمر.

سواعد تغرس،

قلوب تروي الربيع،

وفؤوس تجتث الشجر.

العناء لزيم المغتربين،

حتى الحلم الجميل تهشم،

كان بستاناً من نخيل فاندثر.

تفاؤل:

في دوامة ظلمات ممتدة،

تبهت فيها البسمة،

تتضاءل في باطنها الفرحة،

ثم تأتي الكلمات،

المفعمة بالصدق،

المغموسة بالحب،

مجرد حروف،

يدعمها بريق الصدق الصادر عن العينين،

ليتمرد شعاع ضوء ويفض الغمام،

يبشر بشروق قادم.

الطفل  أدب  مركز  أعلن   :]  - الــدوحــة 
الحكاية  استثمار  ورشــة  ختام  حفل  تأجيل  عن 
الشعبية الذي تقّدمه إدارة التراث بوزارة الثقافة 
ليكون  المركز  مع  بالتعاون  والــتــراث  والفنون 
يـــوم ٢٩ أبــريــل الـــجـــاري وذلــــك بــقــاعــة جاسم 
البرنامج  ويسعى  الــثــقــافــة.  وزارة  بــبــرج  زيــنــي 
المشاركين  تدريب  إلى  الورشة  هذه  خالل  من 
والمهتمين بأدب الطفل والموروث الشعبي على 
طريق  في  المتطورة  الحديثة  االستراتيجيات 
استثمار الحكاية وكيفية جعلها جزًءا من حياتنا 
الكبار  لدى  القراءة  متعة  لتنمية  ملهماً  اليومية 
القراءة  تعزيز  إلى  البرنامج  ويهدف  والصغار. 

لدى الطفل من خالل مجموعة ورش تستخدم 
في  تستخدم  أن  من  بدالً  حديثة،  تقنيات  فيها 
البرنامج  أن  كما  فقط،  الشعبية  الحكاية  إلقاء 
اإلسهام  إلى  التدريبية  الــورش  خالل  من  يسعى 
في  والمساهمة   .٢٠٣٠ قطر  رؤيــة  تحقيق  في 
المشروع الوطني لتنمية القراءة وتشجيع ودعم 
والــمــوروث  الطفل  بــأدب  والمهتمين  المعنيين 
الــشــعــبــي لــنــشــر وتـــقـــديـــم الـــقـــصـــص الــشــعــبــيــة 
باإلضافة  حديثة،  إبداعية  بصورة  واستثمارها 
الشعبي  الطفل  وأدب  الطفل  بأدب  االرتقاء  إلى 
فــي الـــدولـــة مــن خـــالل تــقــديــم بــرامــج ملهمة 

ومبدعة تفتح آفاقاً جديدة.

تأجيل حفل ختام استثمار الحكاية الشعبية

الثالثاء ٦ جمادى اآلخرة ١٤٣٤ هـ - ١٦ 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

استمرار «الدوحة المسرحي» مكسب 

كبير والعمل على تطويره مكسب أكبر
كبير والعمل على تطويره مكسب أكبر

االم االلمة ة

قصيدة

محمد السادة

ـــــيـــــِل ُيـــحـــتَـــــــَضـــُر.. ــــــُم الـــــلَّ ــــــــــراءى وُعــــــْت َفــــجـــــــــٌر تَ

ـــــَطـــــُر.. نــــا فــــي أُفـــِقـــــــهـــا َق ــــُر الـــــــــُدّ ــــْغ ـــــ وافــــــتَــــــَرّ ثَ

ــــا.. ــــــَعّ ِضــــي ــــعــــِر َشـــــــ ـــــ ــــِشّ ــــــراهــــــا مـــــنـــــاُر ال عــــلــــى ثَ

ــــــُر.. ــــــَك ــــــِف ــــــــــداُع وال ـــــــــــ ــــــَع الـــــــَحـــــــرُف واإلِب ـــــــ ــــــنَ وأَي

ــــُر الـــــــواِعـــــــُد الـــــّســـــاِقـــــي َصــــــــــداِك أَنـــــــا.. ــــاِع ـــــ ــــّش ال

ــــُر.. ــــَم ــــَق ـــهـــا ال ـــاَق ـــــُرِفـــــي ِفـــــي َهـــــــــواِك اشـــت وأَحــــــ

ـــــــهـــــــاً.. ــــٌع َولَ ــــبَ ـــــي ُمــــشـــــ ــــــيــــــُت وَقـــــلـــــبِ هـــــا َقـــــــــــد أَت

ــــلــــَوصــــِل يَـــســـتَـــِعـــُر.. ــــــوُق ِفـــــي خــــاِفــــِقــــي لِ ــــــَشّ وال

ـــســـَرُحـــهـــا.. ــــــــِق َم ُخــــيــــوُل ِشــــعــــِري َفـــِســـيـــُح األُف

ـــــرِق والــــَمـــــــــَطــــُر.. ــــــَي َومـــــــُض الـــــبَ وفـــــي ُحــــــُروِف

أَوِديـــــــــــــًة.. األَرِض  يـــــبـــــاَب  ــــعــــِري  ـــــ ِش ــــُل  ــــي ــــِح ُي

ـــــَجـــــُر.. هــــــُر والـــــَشّ ــــخــــُر يَــــنــــبـُـــُت فـــيـــِه الــــــَزّ ــــَصّ وال

نــــا َخــــــبَــــــري.. ــــُدّ ـــــــي لــــلـــــ ـــــــُزِفّ ــــد أَتــــــيــــــُت َف ـــــ هـــــا َق

ـــــُر.. ــــــوُح والـــــَخـــــبَ ـــو الــــــبَ ــــفــــاِهــــِك يـــحـــلُ َفـــــِمـــــن ِشـــــ

َهـــــــــوًى.. ــــــُجــــــوِم  الــــــنُّ ــــــالِك  أَفـــــــ بَـــــيـــــَن  ِدي  وَرِدّ

ـــا َقــــَطــــُر.. ـــــوُق ي ـــِه الـــــَشّ ـــي هـــــِر ِف َعـــلـــى َمـــــدى الـــــَدّ

الشاعر الواعد

دورات للمعالجة 
الرقمية

 بـ «التصوير الضوئي»
تـــقـــيـــم جــمــعــيــة الــتــصــويــر 
خالل  فعاليات  عــّدة  الضوئي 
شـــهـــر أبــــــريــــــل، تــــهــــدف مــن 
خـــاللـــهـــا إلــــــى تــــدريــــب أكــبــر 
ــــهــــواة  عـــــــدد مـــــن الــــشــــبــــاب ال
ـــراف فـــن الــتــصــويــر  عــلــى احـــت
العلمية  األســـــس  وإعــطــائــهــم 
المسؤولون  قسم  وقــد   . فيه. 
إلــى  الـــورشـــة  هـــذه  بالجمعية 
للشباب  األول  القسم  قسمين: 
ينطلق في ٢١ وحتى ٢٥ أبريل 
الجاري في أساسيات التصوير 
والقسم  الرقمية،  والمعالجة 
الثاني . وتبدأ مواعيد التصوير 
بـــالـــورشـــة فـــي تـــمـــام الــســاعــة 
الجمعية  بمقر  مساًء  السادسة 
بالحي الثقافي. ويشارك فيها 

الكثير من المتدربين.
بــصــدد  الــجــمــعــيــة  أن  كــمــا 
إقــــامــــة مـــعـــرض عـــالـــمـــي هــو 
«مــــعــــرض صــــــور الــصــحــافــة 
في  وذلــــك   «٢٠١٣ الــعــالــمــيــة 
مـــايـــو الــمــقــبــل وهــــو مــعــرض 
وهو  عالمية  شهرة  لــه  دولــي 
مسابقة تُقام سنوياً ويتم فيها 
اخـــتـــيـــار أحـــســـن صـــــورة على 

مستوى العالم.

سيمفونية 
بروكنر الخامسة 

بـ «دار األوبرا»

ـــــدوحـــــة لــــألفــــالم فــيــلــم  تــــعــــرض مـــؤســـســـة ال

 ١٨ من  الفترة   خــالل  يوميًّا  مّرتين،  «بيكاس» 

إلـــى ٢٢ أبــريــل الـــجـــاري فــي مــســرح الـــدرامـــا في 

كتارا بالمبنى ١٦.  ويتتبع فيلم «بيكاس» أخوين 

في  خــالصــهــمــا  عــن  يــبــحــثــان  مــشــّرديــن  يتيمين 

أمريكا  إلى  السفر  فيستلهمان  العراق،  كردستان 

في  «سوبرمان»  فيلم  مشاهدة  استرقا  أن  بعد 

الفيلم  ونــال  المدينة.  في  الوحيدة  السينما  صالة 

إعــجــاب الــحــضــور فــي مــهــرجــان دبــي السينمائي 

العام الماضي وحصل على جائزة الجمهور. يأتي 

هذا العرض ضمن برنامج «صوت العرب»، الذي 

أفالماً  ويتضّمن  العربية  الثقافة  بتنّوع  يحتفل 

منطقة  مــن  رائـــدة  سينمائّية  ألصـــوات  معاصرة 

الــشــرق األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا.  وســيــعــرض 

ألمع  مــن  فيلمين  الــجــاري  أبــريــل  فــي  الــبــرنــامــج 

وهما:   ،٢٠١٢ في  العربّية  السينمائّية  اإلنتاجات 

فــيــلــم «وجـــــــدة» لــلــمــخــرجــة الـــســـعـــوديـــة هــيــفــاء 

كــرزان  للمخرج  األّول  الطويل  والفيلم  المنصور 

قادر «بيكاس» قبل عرضه على المستوى الدولي.

الدوحة لألفالم تعرض فيلم «بيكاس»

تــــقــــدم أوركـــــســـــتـــــرا قــطــر 
 ٢٠ يــــــــوم  الــــفــــلــــهــــارمــــونــــيــــة 
أبــريــل الـــجـــاري بــــدار األوبــــرا 
ســـيـــمـــفـــونـــيـــة «بـــــروكـــــنـــــر» 
الـــخـــامـــســـة بـــقـــيـــادة الـــعـــازف 
«مارك مينكوفسكي» والذي 
قام في السنة الماضي بقيادة 
الفلهارمونية  قطر  أوركسترا 
بروكنر  سيمفونية  أداء  فــي 
ـــعـــة، وفــــي هــــذه الــســنــة  ـــراب ال
ســــيــــقــــود األوركــــــســــــتــــــرا فــي 
السيمفونية الخامسة، وتقابل 
مـــوســـيـــقـــى بـــروكـــنـــر بــشــكــل 
معروف موسيقى الكاتيدرال 
فـــي الـــصـــور وعــلــيــه فــالــجــزء 
األخـــيـــر مـــن الــبــرنــامــج أكــثــر 

شبهاً بفطيرة منفوخة.
وسوف يكون ضمن فريق 
بــوالن  فرانسيس  األوركــســتــرا 
عازفي  مــع  البيانو  كونسيرتو 
الــبــيــانــو الــفــرنــســيــيــن رومــــان 
فانسنت،  وغييوم  ديشارمس 
وقــــــــد ألــــــــف بــــــــــوالن قـــطـــعـــاً 
مــوســيــقــيــة هـــامـــة لــــألوبــــرا، 
والجوقة  والصوت،  والباليه، 

وغيرها.
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