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صغار   يروضون الصقورصغار   يروضون الصقور



الصغار  الصقارين  من  عــدًدا  رصدنا  وقد 
الرياضة  لهذه  حّبهم  أسباب  عن  يحدثوننا 
ومـــا هــي طــقــوســهــم الــتــدريــبــيــة وأهــدافــهــم 
وطــمــوحــاتــهــم فــي هـــذا الــمــجــال وكــيــف يتم 
الـــتـــعـــارف والـــتـــآلـــف بــيــن الـــصـــقـــار والــطــيــر 
«الـــمـــدرب والــصــقــر» حــيــث يــحــتــاج الصقر 
لفترة جــّيــدة مــن الــتــدريــب، ويتم ذلــك عن 
طريق جعله مطيًعا لألوامر، ويلجأ المدرب 
إلى حجب الطعام عنه لفترات من أجل أن 
إال  بالطعام  بمكافأته  يــقــوم  وال  لــه،  يــذعــن 
قناًعا  المدرب  ويضع  معه.  تجاوبًا  أظهر  إذا 
خاًصا على عيني الصقر مصنوًعا من الجلد.

ألن  األولــى  األسابيع  في  المدرب  ويحتاج 
بين  عالقة  تنشأ  حتى  للصقر  مــالزًمــا  يظل 
االثنين، ويظّل الصقر بعد ذلك مقّيًدا بحبل 
ذراع  على  يقف  كيف  ليتعلم  قدميه  حــول 
الصقار  يــرتــدي  حيث  الــمــدرب،  أو  الــصــقــار 

ــا خـــاًصـــا، وحين  قـــفـــاًزا جــلــديً
ذراع  عــــن  الـــصـــقـــر  ـــحـــّرك  ـــت ي
الصقار يتم ربط الحبل الموثق 
منصة  إلــــى  الــصــقــر  بــقــدمــي 
شبيه  أعــالهــا  خــاصــة،  خشبية 
الصقر  ويتعلم  كـــرة،  بنصف 
كيف يقف عليها حين ال يكون 
على ذراع الصقار وطوال الليل. 
شيئًا من  ويتيح الحبل للصقر 
حرية الحركة مع ضمان عدم 

قدرته على الفرار.
أحمد  يتحّدث  البداية  وفي 
ســنــة   ١٣ ــــــهــــــدوان  ال مـــحـــمـــد 
ويـــقـــول: أنــــا أعــشــق الــصــقــارة 
وتعلمتها  صغيًرا  كنت  أن  منذ 
على يد عمي عبد الهادي وهو 
صــّقــار مــحــتــرف وحــصــل في 
الـــعـــام الــمــاضــي عــلــى الــمــركــز 

أخشى  ال  وأنــا  مسابقة «الــطــلــع»،  فــي  األول 
يقينًا  وأعــلــم  ذلــك  على  تربيت  فقد  الصقر 
أن الصقر لن يضّرني، واألهم أنني أحرص 
الصحراء  فــي  يومًيا  لساعات  التدريب  على 
وأصبح بيني وبين الطير عالقة خاصة، وقد 

حصلت على المركز األول في درب الساعي 
وأنا أحب الصقر الخاص بي واسمه «غنام» 
وأتــمــّنــى دعـــم هـــذه الــريــاضــة أكــثــر وأكــثــر 
ألنها  الــجــمــيــع  يتعلمها  حــتــى 
وأنا  المهّمة،  الرياضات  من 
يومًيا  التدريب  على  أحــرص 
فـــي الـــبـــر مـــن أجــــل اكــتــســاب 
المزيد من الخبرة في مجال 

الصقارة.
محمد  اهللا  عــبــد  ويــضــيــف 
الـــهـــدوان ١٦ ســنــة: إنـــه أيــًضــا 
عمه  يــد  على  الــصــقــارة  تعلم 
خالل  من  وذلك  الهادي  عبد 
والمستمر،  اليومي  التمرين 
وقال: إن الصقر طير يصعب 
تـــرويـــضـــه ولـــكـــن بــالــتــدريــب 
طلبات  إلــى  باالستجابة  يبدأ 
عليه  يــطــلــق  الـــــذي  الـــصـــقـــار، 
ويصبح  عليه،  ويــدربــه  اســًمــا 
الــصــقــر قــــــادًرا عــلــى مــعــرفــة 
الصقار  صــوت  وتمييز  اسمه 
تدريجًيا  يتم  ذلك  وبعد  بعيدة.  مسافة  من 
على  وتدريبه  الصقر  عيني  عن  القناع  نــزع 
على  ليحّط  الخاّصة  المنصة  مــن  الطيران 

يتم  أن  وبـــعـــد  الـــصـــقـــار،  ذراع 
االطمئنان إلى أن الصقر 

على  يتمّرن  الــصــقــار،  ذراع  إلــى  دائــًمــا  يعود 
الصقار  إلى  ليرجع  وثــاق  دون  من  الطيران 
ويجلس على يده. وفي النهاية يقوم الصقار 

مسافة  على  ميت  طيٍر  بوضع 
١٠٠ ياردة وبقربه قطعة من 
المعاونين  أحد  ويقوم  اللحم، 
بنزع القناع عن عيني الصقر، 
فـــيـــنـــطـــلـــق الـــصـــقـــر ويــمــســك 
بندائه  الصقار  ويقوم  بالطير 
فيعود له ومعه الصيد، فتقدم 
على  كمكافأة  اللحم  قطعة  له 

ما قام به.
حمد  محمد  فــارس  ويقول 
عــبــد الــهــادي ١٠ ســنــوات: إنــه 
ــــاضــــة وال  ــــري يـــعـــشـــق هــــــذه ال
يخشى الصقور بل على العكس 
فهو يحّبها جًدا وله مشاركات 
عديدة في بطوالت رغم صغر 
بطولة  فــي  شــارك  وقــد  سنه، 
صقر  ولـــديـــه  الــســاعــي،  درب 
ـــــــواف» يــعــمــل على  يــســمــى «ن

تدريبه يومًيا بصحبة إخوانه األكبر سنًا حتى 
يتمنى  إنه  ويضيف:  خبراتهم،  من  يستزيد 
أن يصبح بخبرة من 
يـــفـــوزون 

بالمراكز األولى في البطوالت المهّمة، وأّكد 
أنه سيسعى لتحقيق ذلك من خالل التدريب 
والحرص على التعّلم واكتساب الخبرات في 

هذا المجال.
محمد  ســعــيــد  يـــرى  بينما 
ســنــة   ١١ الـــكـــبـــيـــســـي  ســـعـــيـــد 
في  الــرابــع  بالمركز  والــفــائــز 
إن  الماضي:  الــعــام  مهرجان 
الـــتـــدريـــب الـــيـــومـــي هـــو أهــم 
شيء في العالقة بين الصقار 
بينهما  يــحــدث  حتى  والطير 
ألـــفـــة ويــصــبــح الــصــقــر أكــثــر 
ويستطيع  لــصــاحــبــه،  طـــاعـــة 
واالجتهاد  بالمثابرة  الصقار 
على  يعمل  أن  الــتــدريــب  فــي 
يقطعها  الــتــي  الــمــســافــة  جــعــل 
الصقر أبعد في كل مرة من 
خالل التدريب في البر. حتى 
نصل بالصقر لمرحلة القدرة 
عـــلـــى اصـــطـــيـــاد الـــطـــيـــور فــي 

أثناء  الــهــواء 
طــــيــــرهــــا ولـــكـــن 

الطير يظل 
مــقــيــًدا 

الحبل.  بهذا  ممسك  والصقار  طويل،  بحبل 
وأهم ما في هذه المرحلة أن الصقر يتعلم 
كيف يحضر الفريسة من دون أن يلتهمها، 

سحب  طريق  عن  ذلــك  ويتم 
الــــطــــيــــر بــــســــرعــــة مـــــن بــيــن 
مـــخـــالـــب الـــصـــقـــر وتـــقـــديـــم 

الطعام له فور ذلك.
صقره  إن  الكبيسي:  وقــال 
ويطمح  «مـــبـــروك»  يــســمــيــه 
متقدمة،  بــمــراكــز  الــفــوز  فــي 
ودعــــا إلــــى تـــكـــرار مــثــل هــذه 
البطوالت التي تحظى بشعبية 

وجماهيرية كبيرة.
ويــــــقــــــول مـــحـــمـــد مــتــعــب 
المنخس ١٩ سنة: إنه يحرص 
مــع كثير مــن أصــدقــائــه على 
الصقارة  وفنيات  أصول  تعلم 
خــبــرات  ولــهــم  سبقونا  مــمــن 
كما  المجال،  هــذا  في  طويلة 
نــحــرص عــلــى الــمــشــاركــة 

فـــي الـــبـــطـــوالت وحــضــور 
من  المهرجانات 
أجل اكتساب 
الــمــزيــد 
مــــــن 

الخبرات، ونتمنى أن تظّل دولة قطر رائدة 

فــي هــذا الــمــجــال خــاصــة بعد نــجــاح الجهود 

القطرية مع دول مجاورة في وضع الصقارة 

لتصبح  عالمًيا  اإلنساني  الــتــراث  قائمة  على 

رياضة دولية يعترف بها العالم أجمع.

الصقارة  رياضة  أن  متعب  محمد  ويؤّكد 

من  بات  أنه  ويكفي  كبير،  باهتمام  تحظى 

الممكن أن يسمح للصقار ترك الطير الخاص 

مـــن حبسه  بـــه لــيــحــيــا بــشــكــل طــبــيــعــي بــــدالً 

تعّقب  استمرار  الممكن  مــن  أصبح  أن  بعد 

إلكترونية  شــرائــح  زرع  طريق  عــن  الصقور 

حلقة  تثبيت  إلــى  إضافة  الصقر،  جلد  تحت 

مرقمة حول قدم الطير ويتم إطالق الطيور 

بعد تدريبها تدريبًا دقيًقا للتأّكد من تمكنها 

من توفير طعامها في ظروف الحياة البرية 

بعد أن تّم تدريبها في السابق.

تتبع  الممكن  مــن  وأصــبــح 

رحلة هذه الصقور عن طريق 

تثبت  إذ  الــصــنــاعــيــة،  األقـــمـــار 

عليها أجهزة بث صغيرة جًدا 

تتبعها  يمكن  إشــــارات  تــرســل 

من أي مكان تحّل فيه.

ومــــن الــجــديــر بــالــذكــر أن 

جــمــعــيــة الــمــقــنــاص الــقــطــريــة 

الصغير  الــنــشء  بتعليم  تهتّم 

حيث  التراثية،  الرياضة  هذه 

إن الهدف منها تشجيع الجيل 

الـــجـــديـــد عـــلـــى تـــــــراث اآلبــــــاء 

واألجــــــــــداد وعـــلـــى تــعــلــيــمــهــم 

القنص  هواية  على  وتدريبهم 

واالهتمام بالصقور.

الصغار  الصقارين  من  كبير  عدد  وطالب 

بالمزيد من الدعم لنشر رياضة األجداد من 

أجل أن يتعلمها الجميع.
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طالبوا بمزيد من الدعم لنشر الرياضةطالبوا بمزيد من الدعم لنشر الرياضة

الصقارة الصغار يروضون الصقارة الصغار يروضون 
أشرس الطيورأشرس الطيور

يـــــضـــــّرنـــــي ــــــــن  ل ــــــــــه  أن يـــــقـــــيـــــنًـــــا  ــــــــم  وأعــــــــل الـــــصـــــقـــــر  أخـــــــشـــــــى  ال  الــــــــــــهــــــــــــدوان:  أحـــــــمـــــــد 

كتب - مصطفى عبد المنعم:

«الصقارة» من أهم مالمح حياة الصحراء، 
ولها عالقات وثيقة مع تاريخ البدو والصحراء. 
ويــمــكــن الـــقـــول إنـــهـــا حـــرفـــة قــديــمــة لــســكــان 
بعيدة  قــرون  منذ  ُيمارسونها  فهم  الصحراء، 
وُيــعــلــمــونــهــا ألوالدهـــــم جــيــالً بــعــد جــيــل. وفــي 
الـــبـــدء كـــان الــصــيــد بــالــصــقــور وســيــلــًة لتوفير 
الحبارى  من  البرّية  والحيوانات  الطيور  لحم 

واألرانب.

أما اليوم، فقد أصبحت «الصقارة» رياضًة 
فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الــمــتــعــة والـــمـــغـــامـــرة، وقــد 
شهدت دولة قطر فعاليات مهّمة خالل اآلونة 
األخيرة وضح خاللها مدى الخبرة العالية التي 
ذلك  وظهر  القطريون  الصقارون  إليها  وصل 
الدولي  قطر  مهرجان  منافسات  خالل  جلًيا 
القاليل،  بطولة  خــالل  وكذلك  للصقور  الرابع 
االهتمام  هو  للنظر  الالفتة  األمــور  أكثر  ومن 
بالنشء وتعليمهم الصقارة من خالل بطوالت 

«الصقار الصغير».

محمد متعب: 
نتمنى أن تظّل 
قطر رائدة في 
هذا المجال

ّ أ أل ًأل

فارس محمد: 
أتمنى أن أصبح 

بخبرة من 
يفوزون بالمراكز 

األولى في 
البطوالت

سعيد الكبيسي: فا
التدريب اليومي 

أهم شيء في 
العالقة بين 
الصقار والطير

محمد متعب المنخس ١٩ سنة سعيد محمد سعيد الكبيسي ١١ سنةعبد اهللا محمد الهدوان  فارس محمد حمد عبد الهادي

ى
ى 

ي
أثناء  الــهــواء 

طــــيــــرهــــا ولـــكـــن 
الطير يظل 

ًدا ق

نــحــرص عــلــى الــمــشــاركــة 
فـــي الـــبـــطـــوالت وحــضــور 
من المهرجانات 
أجل اكتساب

يزيــد  الــمــ
مــــــن

على  ليحط الخاصة  المنصة  مــن  يران 
يتم  أن  وبـــعـــد  الـــصـــقـــار،  ع 

طمئنان إلى أن الصقر 

أن يصبح بخبرة من
يـــفـــوزون

ن 
ن 

مــقــيــدا 



صالح المال: 
هذا الفن يحقق 
نفسه أكثر في 

أوساط اجتماعية 
مهتزة

محمد فهد كمال: 
الجماهير القطرية 
ذواقة لـ «الستاند 

أب كوميدي»

فهد البتيري: 
الستاند أب 

كوميدي سيفرض 
نفسه كما فعل 
الفايسبوك وتويتر

مابين مؤيد ومعارض لهذا الفن
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الـ«ستاند أب كوميدي» يجتاح العالم والدوحة في الموعدالـ«ستاند أب كوميدي» يجتاح العالم والدوحة في الموعد
كتبت- نسيمة حيدر:

اســـتـــطـــاع الـــمـــســـرح عــبــر الــــزمــــان إيــجــاد 
تداعب  ومبتكرة  جــديــدة  وظــواهــر  مـــدارس 
أفكار وضمائر الجمهور، ظواهر قريبة إلى 
وصولها  ورغــم  واقعهم  وتحاكي  وجدانهم 
شبابنا  في  تؤثر  أنها  إال  لمجتمعنا  المتأخر 
العربي،  الوطن  في  سفراءها  أصبحوا  الذين 
وفـــن الــســتــانــد اب كــومــيــدي هـــو واحــــد من 
اللفظي  ومــعــنــاه  المسرحية  الــفــنــون  أحـــدث 
الواقف»  على  كوميديا   » عبارة  من  يقترب 
تسميته  لــكــن  االرتـــجـــالـــيـــة،  الــكــومــيــديــا  أو 
«الستاند  أي  األصــلــيــة  التسمية  هــي  األشــهــر 
يرتكز  المسرحي  النوع  هــذا  كوميدي»،  اب 
نصا  متتبعيه  أمــام  يرتجل  واحــد  بطل  على 
االبتسامة  ويــرســم  الكوميديا  ويـــوزع  معينا 
انتقاد  هدفها  رسالة  يوجه  لكنه  الوجوه  في 
وضع أو تغيير سلوك خطأ أو معالجة إحدى 

المشاكل االجتماعية.
وليد  كــومــيــدي  اب  الــســتــانــد  فــن  ويــعــتــبــر 
األولــى  بــذرتــه  كانت  حيث  الغربي  المجتمع 
و   ١٨ الــقــرنــيــن  بــيــن  الــمــتــحــدة  المملكة  فــي 

١٩ لــكــن بــلــورة هـــذا الــفــن في 
شكله الحالي كانت في األلفية 
المتحدة  الواليات  في  األخيرة 
ـــكـــيـــة لــيــنــتــقــل بــعــدهــا  األمـــري
ألوروبــــــا حــيــث كـــانـــت الـــقـــارة 
ظــهــور  ألول  شـــاهـــدة  الــعــجــوز 
لــشــخــصــيــات عــربــيــة اخــتــارت 
هذا النوع من الفن لكن باللغة 
الــفــرنــســيــة وخــيــر مــثــال على 
بودبوز  جمال  المغربيان  ذلك 
ـــح والــــجــــزائــــري  ـــمـــال وجـــــــاد ال
محمد فالق. أما عربيا فكانت 
مصر رائدة في استقطاب هذا 
الـــنـــوع لــبــالدهــا حــيــث ظــهــرت 
أســـمـــاء عـــديـــدة فـــي الــعــشــريــة 
علي  و  الدالي  كصالح  األخيرة 
األسماء  مــن  وغيرهم  قنديل 

رأيها  عــن  للتعبير  النهج  هــذا  اخــتــارت  التي 
التي  الظروف  ظل  في  خاصة  الواقع  وانتقاد 
العربي.  الربيع  إثر  األيام  هذه  مصر  تعيشها 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو هل تسّيدت 
مناخها  بــاعــتــبــار  خليجيا  الــفــن  هـــذا  قــطــر 
الفكري وانفتاحها خصوصا أنها صارت قبلة 

سنويا  يــتــوافــدون  الــذيــن  العالم  فناني  ألبــرز 
لــحــضــور الــمــعــارض الــفــنــيــة والــمــهــرجــانــات 
السينمائية وفي مقدمتها مهرجان ترايبيكا 
الــســيــنــمــائــي، ولــكــن الـــواقـــع يــقــول غــيــر ذلــك 
فــهــذا الــنــوع الــمــســرحــي يــكــاد يــكــون مفقودا 
في قطر سوى بعض المحاوالت المحتشمة 
دول  مـــــــن  ــــبــــســــت  اقــــت الــــــتــــــي 
واإلمارات  كالسعودية  مجاورة 
الفنان  يقدمه  الذي  كالبرنامج 
السعودي بدر صالح تحت اسم 
«إيــش الــلــي» أو الــعــروض التي 
تقدمها فرقة «كوميدي دبي» 

التي مازالت حديثة النشأة.
يجتاح  كوميدي  آب  الستاند 
الــعــالــم بــشــكــل ســريــع ويــتــحــول 
شعبية  الفنون  أكثر  من  لواحد 
والعالمية  العربية  المسارح  في 
إلى قطر تدريجيا  بينما يدخل 
وبــخــجــل واضــــح ولــمــعــرفــة ما 
وصل إليه الستاند اب في قطر 

كان لـ «البيرق» هذا التحقيق.

ــفــنــان  فــــي الـــبـــدايـــة أشــــــار ال
مسرحي  فن  كلمة  إطــالق  أن  إلى  باكر  فهد 
لــيــســت بـــاألمـــر الــهــيــن والتــعــطــى اعــتــبــاطــيــا 
وضعت  التي  وتقنياته  قــواعــده  للمسرح  بــل 
والحديثة  الكالسكية  الـــمـــدارس  خـــالل  مــن 
ال  الــصــدى  ورجــع  والتلقي  البث  عملية  وأن 
جملتين  أو  جملة  ارتــجــال  خــالل  مــن  تكون 

هذا  بــأن  نعتبر  فلكي  دقــائــق!  خمس  تـــدوم 
الــفــن يــنــاقــش ويــســلــط الــضــوء عــلــى القضايا 
نقاط  وفق  معدا  يكون  أن  يجب  االجتماعية 
وهي  المتلقي  على  بالتأثير  للفنان  تسمح 
نــقــاط مــتــعــارف عــلــيــهــا فـــي جــمــيــع الــفــنــون 
تحقيقها  الهواة  باستطاعة  وليس  المسرحية 

إلـــى جــانــب أنـــه يـــرى أن هــذا 
ـــنـــوع يــفــتــقــد إلــــى جــمــالــيــات  ال
المسرح كالحركة على الخشبة 
بــاإلضــافــة إلـــى الــديــكــور الــذي 
الجمهور  يساعد  أن  شأنه  من 
هذا  غــرار  وعلى  التخيل  على 
هذا  أن  الباكر  فهد  اعتبر  فقد 
للغرب  بحت  تقليد  هــو  الــفــن 
ال ينطبق على عــادات وتقاليد 
مــن  ال  الــــقــــطــــري  الـــمـــجـــتـــمـــع 
حيث  مـــن  وال  ــبــاس  ــل ال حــيــث 
تعرف  والتي  التقديم  طريقة 
اعتبر  كما  ببذاءتها  الغرب  في 
ماهو  المسرحي  النوع  هذا  أن 
بنفس  تــزول  ســوف  موجة  إال 

الطريقة التي جاء بها.
أما الفنان صالح المال اعتبر 

بأن انتشار الفنون الحديثة ليس باألمر الهين 
وأن تطور الفنون يحتاج لوقت طويل ليثبت 
الحقيقي  المبدع  وأن  رواده،  عبر  قــواعــده 
إنجاح  على  ومــصــًرا  مثابرا  يــكــون  أن  يجب 
فــنــه وتــكــون لــه الـــقـــدرة عــلــى فـــرض نفسه 
الجماهير،  قــلــوب  وفــي  الفنية  الــســاحــة  فــي 

كوميدي  اب  الــســتــانــد  النــتــشــار  بالنسبة  أمـــا 
فـــإن هـــذا يــعــود بحسب الــفــنــان صـــالح المال 
أوســاط  فــي  نفسه  يحقق  الــفــن  هــذا  أن  إلــى 
هذا  فيبرز  تغيرات  تعرف  مهتزة  اجتماعية 
عن  المجتمع  بها  ليعبر  ماسة  كحاجة  الفن 
الحاجة  تــجــد  لــم  قــطــر  أن  حــيــن  فــي  نفسه 
لــهــذا الــنــوع بــعــد، أمـــا فــي حــال 
هو  المجتمع  فإن  إليه  االحتياج 
انــتــظــار  دون  ســيــحــتــضــنــه  مـــن 
للدعم من الفنانين القدامى أو 

من السلطات المعنية.
هــذه  رواد  رأي  ولــمــعــرفــة 
الــتــجــربــة تــحــدثــنــا مـــع الــفــنــان 
مــحــمــد فــهــد كــمــال الــــذي كــان 
ــنــوع  الـــســـّبـــاق فـــي تــبــنــي هــــذا ال
بدايته  كانت  حيث  الفنون  من 
مـــع الــســتــانــد اب كــومــيــدي في 
الجامعة ليتلقى بعدها التشجيع 
مـــــن زمـــــالئـــــه وأســـــاتـــــذتـــــه مــا 
جــعــلــه يــتــعــمــق فـــي هــــذا الــفــن 
خــارج  شعبيته  خــرجــت  بعدما 
أســــــوار الــجــامــعــة خـــاصـــة بعد 
مــوهــبــة  كـــأفـــضـــل  اخـــتـــيـــر  أن 
جــاءوا  فنانين  مجموعة  طــرف  من  صاعدة 
كوميدي  اب  ستاند  فن  في  عروض  لتقديم 
فــي الــدوحــة كالفنان أحــمــد أحــمــد وإيــريــك 
جولة  في  اصطحابه  بعدها  ليتم  جروفين 
فـــي الـــشـــرق األوســــــط وهـــنـــا كـــانـــت والدتــــه 
تقديم  يستطيع  أنــه  خاصة  كفنان  الرسمية 

عــــروض بــالــلــغــتــيــن الــعــربــيــة واإلنــجــلــيــزيــة. 
هذا  أن  لنا  أكــد  كــمــال  فهد  محمد  وبــســؤال 
قبل  من  النظير  منقطع  إعجابا  يلقى  الفن 
تــذوق  يثبت  مــا  وهـــذا  الــقــطــريــة  الجماهير 
كل  مــع  وتأقلمه  للفنون  القطري  الجمهور 
مــا هــو جــديــد لــهــذا فـــإن محمد فــهــد كمال 

يــلــقــى الـــدعـــم والــتــشــجــيــع من 
قــبــل وســطــه الــعــائــلــي وكــذلــك 
األصــــدقــــاء وكـــذلـــك مـــن قبل 
الــــمــــســــؤولــــيــــن عـــــن الـــمـــجـــال 

الثقافي.
حول  التقصي  من  ولمزيد 
كـــومـــيـــدي  اب  ـــانـــد  الـــســـت فـــــن 
حــضــرنــا أحـــد الـــعـــروض الــتــي 
أقــيــمــت فـــي الـــدوحـــة لــفــرقــة 
هــــــب هـــــبـــــوب والــــــتــــــي تــضــم 
هذا  في  اختصوا  أفــراد  خمسة 
حول  جـــوالت  ويقيمون  الــنــوع 
الــعــالــم  ودول  الــخــلــيــج  دول 
أول  األجنبية.  وحتى  العربية 
مــا لــفــت انــتــبــاهــنــا هــو اإلقــبــال 
القاعة  مأل  الــذي  الجماهيري 
ـــذكـــرة  ـــت رغــــــم غــــــالء ســـعـــر ال

أول  وبــدخــول  قــطــري)  ريــال  مــا (٣٠٠  نوعا 
ونكت  جمل  مــع  الحضور  تــجــاوب  الفنانين 
أعــضــاء الــفــرقــة كــأنــهــم يــتــعــرضــون إلعــصــار 
ليس  الفن  هــذا  أن  نشعر  جعلنا  ما  كوميدي 
حديثا بل هو أحد الثوابت كعاداتنا وتقاليدنا 
أحد  البتيري  فهد  حدثنا  الحفل  انتهاء  وبعد 

مــؤســســي فــرقــة هــب الــهــبــوب والــــذي بــدأت 
قصة عشقه لهذا الفن في الواليات المتحدة 
األمريكية ورغم فشل المحاوالت األولى إال 
وصل  حتى  بعدها  الــنــجــاج  طــريــق  وجــد  أنــه 
اإلقــبــال الــجــمــاهــيــري عــلــى عـــروض فرقته 
رقم  الواحد،  الحفل  في  متابع  آالف  لعشرة 
لم يأت من فراغ، بل هو يوحي بأن المجتمع 
الخليجي يتجاوب مع هذا النوع الفني بحكم 

جرعته الكوميدية العالية.
وعـــنـــد ســــــؤال فـــهـــد الـــبـــتـــيـــري عــــن مـــدى 
ـــفـــن أجــــــاب بـــــأن اإلقـــبـــال  ديـــمـــومـــة هـــــذا ال
ورغم  آلخر  عرض  من  يتزايد  الجماهيري 
كــالــمــســرح  الــكــالســيــكــيــة  الـــفـــنـــون  رواد  أن 
الستاند  أن  إال  النوع  هــذا  ينتقدون  والسينما 
اب كـــومـــيـــدي ســـيـــفـــرض نــفــســه كـــمـــا فــعــل 
الفايسبوك والتويتر ألنه من وسائل االتصال 
تتعرض  جــديــدة  وســيــلــة  كــل  وإن  الــحــديــثــة 
لالنتقاد في البداية كما حصل مع التلفزيون 
أن  أضــاف  كما  قبل  من  واالنترنت  والراديو 
أعجبوا  الكالسيكيين  الفنانين  بعض  هناك 
اب  الستاند  فــي  عــروضــا  وقــدمــوا  الفن  بهذا 

كوميدي كالممثل الكويتي طارق العلي.
فنانين  لظهور  بالنسبة  أمــا 
قـــطـــريـــيـــن فــــي هــــــذا الـــمـــجـــال 
فــــارجــــع فـــهـــد هـــــذا الـــمـــوضـــوع 
لــشــخــصــيــة الــمــواطــن الــقــطــري 
ــــــذي رغـــــم وجــــــود الــمــوهــبــة  ال
والتشجيع  والدعم  واإلمكانيات 
لكسر  أكثر  وقتا  يحتاج  أنــه  إال 
التخوف  وعـــدم  الــحــيــاء  حــاجــز 

من الفشل.
ومـــعـــارض  مـــؤيـــد  بــيــن  إذن 
كــومــيــدي  اب  الـــســـتـــانـــد  مـــــــازال 
يــتــرنــح فـــي قــطــر رغــــم أن كل 
الـــمـــؤشـــرات تــصــب فـــي بــوتــقــة 
الــجــمــهــور  أن  مــفــادهــا  واحـــــدة 
الـــقـــطـــري ســيــتــجــاوب مـــع هــذا 
آجال  أو  عاجال  الكوميدي  الفن 
حسب شهادات الفنانين وطبيعة 
المجتمع القطري المتجاوب مع فنون عصره 
الحديثة، ومع التطور المستمر في كل نواحي 
الحياة فإن هذا الفن سيجد نفسه في الموقع 
نــرى  أن  بــعــيــدا  ولــيــس  قــريــبــا  يستحقه  الـــذي 
ــهــذا الــفــن مـــن أبـــنـــاء دوحــــة الخير  نــجــومــا ل

يتألقون في سمائه عربيا وعالميا.

ا ن اف الذ ال ال فنان ز ذاأل أ فلك ! ائ كق ا ا ال شا ال ة ال ا ةأ ل اإلن ة ال غ ل ال

محمد فهد كمالفهد البتيريفهد الباكرصالح المال

ــــطــــري ــــق ال ــــمــــع  ــــمــــجــــت ال ـــــــــــــادات  ع مـــــــع  ــــب  ــــاس ــــن ــــت ي وال  لـــــلـــــغـــــرب  تــــقــــلــــيــــد  ــــــر:  ــــــاك ــــــب ال فـــــهـــــد 

بوستر أحد حفالت ستاند أب كوميدي بالدوحةالجماهير القطرية تقبل على الستاند أب كوميدي
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ڈ حــّدثــيــنــا عـــن بـــدايـــة اإلعــــــالم وكــيــف 
تطّورِت فيه؟

- دخـــلـــت اإلعــــــالم بــالــصــدفــة حــيــن كــان 
تعتمد  المهنة  هــذه  وألن  عــاًمــا،   ١٤ عمري 
رأى  التطّور،  يأتي  وبالتدريب  الموهبة  على 
قــدًرا  أملك  أنني  التلفزيون  في  المسؤولون 

ـــؤّهـــلـــنـــي ألن  مــــن الـــمـــوهـــبـــة يُ
أبــدأ في هــذا المجال، إلــى أن 
وصـــلـــت مــــع الــــوقــــت لــمــكــانــي 
ببرامج  بـــدأت  حيث  الــحــالــي، 
خــفــيــفــة وأخــــــذت الــســلــم من 
موهبتي  نمت  وبالفعل  بدايته 
من خــالل تــدّرجــي في األنــواع 
حتى  الــبــرامــج،  مــن  المختلفة 
اســتــطــعــت فــيــمــا بــعــد الــوصــول 
حوارّية  برامج  قيادة  لمرحلة 
قوّية، وبشكل عام فإن التدّرج 
والـــمـــمـــارســـة كــــان لــهــمــا دور 

كبير في إتقاني لهذه المهنة.
ڈ الــعــام الــمــاضــي قــّدمــِت 
الدوحة  مهرجان  ختام  حفل 
األولى  نسخته  في  المسرحي 
هل كنت تتوقعين حينها أنك 
ستكون ضمن المشاركين في 

النسخة الثانية؟
ا وعلى الرغم  - لم أكن متوقعة ذلك نهائًيّ
من أنني أتلقى عروًضا للمشاركة في أعمال 
كنت  أنني  إّال  اإلعالمّية،  بداياتي  منذ  فنية، 
الوقت  فــي  مؤّجلة  الخطوة  هــذه  أن  أعتبر 
الحالي، حيث إنني لم أحب أن أشتت نفسي 
وكــنــت أريـــد أن أركـــز فــي عملي اإلعــالمــي، 
تمثيلية  عــروض  قبل  من  تلقيت  بأني  علًما 
مــــن اإلمـــــــــارات ومـــنـــهـــا عـــــرض مــــن مــنــتــج 
إماراتي لتجسيد دور مهم مع الفنانة ميساء 
م لي الفنان الكويتي محمد  مغربي وأيًضا قَدّ
الصيرفي عرًضا للتمثيل معه وكذلك المنتج 
عبدالعزيز الطوالة طلب مني المشاركة بعمل 
مــن إنــتــاجــه وهــنــاك الــعــديــد مــن الــعــروض 
واالتصاالت التي أتتني من قبل بهذا الصدد، 

وعـــنـــدمـــا عــــرض عــلــي جـــاســـم االنـــصـــاري 
أخذت  مسرحية «وطن»  في  معه  العمل 
نفسي  ووجــدت  جيًدا  وقرأته  النص  منه 
فــيــه، وألنــنــي كــنــت فــي إجــــازة رأيـــت أنــه 
في  وأشـــارك  الوقت  هــذا  أستغّل  أن  علّي 
هذا العمل، خاّصة أنني كنت متشّوقة أن 
التمثيل،  مجال  في  موهبتي  حجم  أتبين 

ورّبما من أكثر ما شّجعني على المشاركة 
فــــــي هــــــــذا الـــعـــمـــل 

روعــــــة الــنــص 
كتبه  ـــــذي  ال
الـــــــمـــــــبـــــــدع 
ســــــــــــعــــــــــــود 
الـــشـــمـــري، 
وثــــــــقــــــــتــــــــي 
الـــكـــبـــيـــر فــي 

الــــــــمــــــــخــــــــرج 
جاسم  القدير 

األنصاري.
كـــيـــف  ڈ 
أخــــــــــــــــــــــــــذِت 

قـــــــرار الــعــمــل 
بالمسرح؟

- قرار ابتعادي 
كــان  التمثيل  عــن 
ـــا  قـــــــــراًرا اخـــتـــيـــاريًّ
ـــــت أعــــــــارض  وكـــــن
ــا إتـــمـــام هــذه  تــمــاًم
الـــفـــكـــرة فــــي ذلـــك 
الـــــوقـــــت لــــكــــن هــــذا 
أعــدل  جعلني  الـــدور 
عــــن قـــــــراري ورغــــم 

صغر حجم الدور إّال أنني وجدت أنه مؤثر 
كثيًرا  وأحببته  ومحوري  األحــداث  في  ا  جــًدّ
عندما اقتربت منه وبدأت التدريبات عليه، 
وكــمــا يــقــولــون فــي عــالــم الــمــســرح ال يُــوجــد 
يُوجد  ولكن  كبير  دور  أو  صغير  دور  هناك 
من  أتمّنى  وأنــا  كبير،  وممثل  صغير  ممثل 
خالل هذا الــدور أن أثبت أنني 
مــمــثــلــة جـــّيـــدة خــصــوًصــا أنــنــي 
في  األولـــى  تجربتي  ســأُمــارس 
أوسع  خــالل  من  التمثيل  عالم 
األبــــــواب وهــــي بـــوابـــة الــمــســرح 
عليه،  يُطلق  كما  «أبــوالــفــنــون» 
وربـــمـــا أكــثــر مـــا أعــجــبــنــي في 
الجسد  لغة  على  اعتماده  الــدور 
والتعبير وهو ما خلق نوًعا من 
في  المضاعف  والجهد  التحّدي 
العمل، وبالفعل قبلت التحّدي، 
وقـــّررت خــوض هــذه التجربة 
حيث  بها  الكامل  إقتناعي  بعد 
انــه مــن الــضــروري خــاصــة في 
أن  األولــــى  التمثيلية  تجربتي 
متميز  مخرج  مــع  دوًرا  م  أقـــِدّ
وبنّص جّيد يثبِّت أقدامي بهذا 
المجال، ويترك لي بصمًة عند 
لي  م  يــقــِدّ ال  ظهور  مــجــرّد  يكون  وال  الــنــاس 

شيئًا.
مسرحية  في  مشاركتك  عن  حّدثينا  ڈ 
وكيف  المسرحي،  الدوحة  بمهرجان  وطن 
تعامل معكي المخرج جاسم االنصاري في 

اول وقوف لك على خشبة المسرح؟
- أشــارك في هذا العمل بدور ليس سهالً 
حيث  الــمــســرحــيــة،  فـــي  مـــحـــوري  دور  ألنـــه 
لبطل  ستظهر  الــتــي  الحبيبة  دور  ســأجــّســد 
الــعــمــل «أحـــمـــد عــــبــــداهللا»، وتــســتــحــضــر له 
الــذكــريــات أثــنــاء رحــلــة لصيد الـــغـــزالن في 
الصحراء برفقة صديقه «جاسم األنصاري» 
ــومــه عــلــى هــــذا الــفــعــل  ــل وت
وأنـــــــه قــــــام بــذبــحــهــا 
مــــــن خـــــــالل هــــذا 
حيث  الــتــصــّرف 
ــــصــــاعــــد  ــــت ســــت
األحـــــــــــــــــــــداث 
مـــــــن خـــــالل 
حــــــــــــــــوارات 
شـــــــّيـــــــقـــــــة 
تـــــجـــــمـــــع 
بـــــــيـــــــن 

كما  الــفــصــحــى،  والــعــربــّيــة  الــعــامــّيــة  اللهجة 
المشاهد  بين  حــّي  بــحــوار  يتمّيز  العمل  أن 
المجّسد على خشبة المسرح، حيث إن هناك 
مسبًقا،  تصويرها  تــّم  التي  المشاهد  بعض 
وســيــتــّم عــرضــهــا بــاإلضــافــة إلـــى الــمــشــاهــد 
جاسم  كان  وقد  المسرح،  خشبة  على  الحّية 

ـــا  األنــــــصــــــاري ســـبـــبًـــا رئـــيـــســـًيّ
فـــــي عــــــدم رفــــضــــي لـــخـــوض 
تــجــربــة الــتــمــثــيــل، وهــــو أحــد 
شّجعتني  الــتــي  األســبــاب  أهـــّم 
عــلــى خـــوض غــمــار الــتــجــربــة، 
فــالــعــمــل إلـــى جــانــب الــمــخــرج 
جـــاســـم األنــــصــــاري وهــــو في 
التلفزيون  في  زميل  األســاس 
حّفزني كثيًرا ألن أشاركه في 
من  أيًضا  أستفيد  حتى  العمل 
وكذلك  خبراته  ومن  تجاربه 
جانب  إلــى  العمل  من  أستفيد 
أهـــــل الـــخـــبـــرة مـــثـــل األســـتـــاذ 
أحمد  والفنان  الشمري  سعود 
دعمهم  لمست  وقــد  عبداهللا، 
ومــن  وتشجيعي،  لــي  الكبير 
االنــصــاري  كــســر  بــروفــة  أّول 
حاجز  العمل  فريق  كل  ومعه 

الرهبة والخوف لدّي من فكرة اإلقدام على 
خشبة  وعلى  الجمهور  أمــام  التمثيل  تجربة 

المسرح.
قبل  مــن  تــجــارب  أّي  لديك  تُــوجــد  أالَ  ڈ 

في مجال التمثيل؟
- هــذه ليست الــمــّرة األولـــى الــذي أُجــّرب 
تمثيلي  دور  في  الفني  بالمجال  العمل  فيها 
في  السليطي  غانم  مع  قبل  من  مثلت  حيث 
مقتبٍس  بــدور  شاركت  لكنني   «٢ «تصانيف 
مـــن شــخــصــّيــتــي كــمــذيــعــة وظـــهـــرت بــبــدايــة 
وأهّمية  التراث  حول  تمحورت  التي  الحلقة 

أن يـــكـــون الــتــعــريــف بـــه بـــأيـــٍد مــحــلــيــة ومــا 
أعجبني في هذا الدور أنه تّم توظيف دوري 
بسياق الحلقة بشكل مدروس يعكس معرفة 

فنية ودرامية عالية للفنان غانم السليطي.
الــمــســرح  فـــي  الــعــمــل  أن  تـــريـــِن  هـــل  ڈ 
بطريقة  اإلعـــالمـــي  لـــــدورك  مــمــارســة  هـــو 

مختلفة؟
- هــنــاك الــعــديــد مــن النقاط 
فإن  شك  بال  ولكن  المشتركة، 
مواجهته  فــي  أصــعــب  الــمــســرح 
كان  فــإذا  للجمهور،  المباشرة 
اإلعــــالمــــي أمـــامـــه كـــامـــيـــرا أو 
فــإن  عــلــيــه،  مسلطتين  اثــنــتــيــن 
الــمــمــثــل عــلــى خــشــبــة الــمــســرح 
الجمهور  من  كبير  عدد  أمامه 
يــســلــط عــيــنــيــه عــلــيــه وكــــأن كل 
عــيــن تــنــظــر إلــيــه هـــي كــامــيــرا 
كمذيعة  عملي  وأثــنــاء  بــذاتــهــا، 
ـــا يـــكـــون عـــلـــّي أن أصــل  أحـــيـــانً
بـــمـــشـــاعـــري وأحـــاســـيـــســـي إلـــى 
أعتبرها  نقطة  وهــي  الجمهور 
مــشــتــركــة ايــــًضــــا بـــيـــن الــمــذيــع 
يصل  ال  المذيع  لكن  والممثل، 
بــالــطــبــع إلــــى درجـــــة الــتــجــســيــد 
ــؤّدي  يُ المذيع  إن  بــل  التمثيل،  يتطلبها  التي 
شــخــصــّيــتــه الــحــقــيــقــّيــة، وفـــي الــمــســرح تجد 
نــفــســك أمــــام حــبــكــة وقـــّصـــة وشــخــصــّيــات، 
وتجسيد  مختلف  أداء  إلــى  يحتاج  فالمسرح 
ما  مــن  بكثير  أصــعــب  أمــر  وهــو  للشخصّية 

يتطلبه التقديم.
ڈ هل هناك رهبة من التعامل بطريقة 
أمــام  الــوقــوف  أن  أم  الجمهور  مــع  مباشرة 
ــلــوقــوف عــلــى خشبة  الــكــامــيــرات أّهـــلـــك ل

المسرح؟
- بــالــعــكــس فــقــد اعـــتـــدت عــلــى مــواجــهــة 

الجمهور من خالل التلفزيون وأصبح األمر 
أن  أرى  شك  بال  ولكني  معتاًدا،  لي  بالنسبة 
الــتــمــثــيــل أصــعــب وســبــب هـــذا االعــتــقــاد من 
أمام  أظهر  كمذيعة  أنني  هو  نظري  وجهة 
أنا،  كما  الجمهور  ويتقّبلني  بطبيعتي  الناس 
أّما الممثل فعليه أن يتقّمص الشخصّية التي 

يلعبها وهو ما يضع على عاتقه 
مـــســـؤولـــيـــة أكــــبــــر. لــكــنــنــي ال 
مواجهة  رهبة  بالطبع  أخشى 
أصعب  األمــر  فليس  الجمهور 
لقاء  في  قبل  من  وقوفي  من 
مــبــاشــر مــع الــجــمــهــور بـــدورة 
األلعاب العربّية أمام ما يقرب 

من ٤٥ ألف مشاهد.
طموح  لــديــك  كـــان  هــل  ڈ 
للعمل في المجال الفني قبل 
أن تتلقي هذا العرض األخير؟

- مــنــذ كــنــت صــغــيــرة كــان 
مــمــثــلــة  أكـــــــون  أن  طـــمـــوحـــي 
ولــيــس مــذيــعــة، وكــنــت أعشق 
شريهان وأرى أنها تتفّوق على 
لون  من  ألكثر  بإجادتها  ذاتها 
أراهــا  وكنت  الفنون  أنــواع  من 
كبرت  وعندما  شاملة،  فنانة 

أحببت مهنتي كمذيعة وتعلقت بها لكن رّبما 
كنت  وعندما  ــراودنــي،  يُ ظــل  القديم  حلمي 
أتلقى عرض المشاركة بالتمثيل في األعمال 
أفضل  كــنــت  لكنني  أرفـــض  اكـــن  لــم  الــفــّنــيــة 
أقوم  أن  أفضل  وكنت  الخطوة،  هذه  تأجيل 
بـــدور مــؤّثــر يُــثــّبــت قــدمــي فــي هــذا المجال 

الذي أحّبه وكنت أحلم بالدخول إلى عالمه.
الفنانين  بــعــض  تــحــّول  أن  تــريــن  هــل  ڈ 
مجّرد  لفنانين  المذيعين  وتحّول  لمذيعين 
ظاهرة أم أن الوظيفتين يصّبان في بوتقة 

واحدة؟

- بالفعل هي ظاهرة، يُمكن أن يُبّررها كّم 
الساحة  على  تحدث  أصبحت  التي  األحــداث 
العربية، وألن المذيع يحمل قضّية، وكذلك 
الممثل، فرّبما يكون للفنان رؤية معّينة في 
استخدامه منبر البرامج التلفزيونية للوصول 
وكذلك  للجمهور،  همومه  وتوصيل  بــآرائــه 
الــــمــــذيــــع الـــــــذي قـــــد يـــجـــد فــي 
آرائــه،  إليــصــال  طريًقا  التمثيل 
إيصالها  طريقة  يُــبــهــره  قــد  أو 
وعلى  الفني،  العمل  منبر  عبر 
الرغم من أن تلك التحّول من 
التقديم للتمثيل أو العكس ليس 
أنه  أرى  بالفعل  أنني  إّال  جديًدا 
أصبح ظاهرة ألنه لم يتعد في 
الــمــاضــي كــونــه مــجــّرد حــاالت 

فردية.
التي  الــحــريــات  ظـــّل  فــي  ڈ 
نــالــتــهــا الــــمــــرأة خــــالل الــفــتــرة 
العديد  في  وتفّوقهن  األخيرة 
العنصر  زال  ما  المجاالت  من 
الفن  في  الوجود  نادر  النسائي 

القطري.
ما السبب في رأيك؟

- رّبـــمـــا الــــعــــادات والــتــقــالــيــد 
الطفرة  مع  لكن  األساسي،  العائق  هي  تكون 
التي تشهدها قطر في جميع النواحي أعتقد 
طاقات  ستتوّلد  الــقــريــب  المستقبل  فــي  أنــه 
فّنية نسائّية في كل أشكال الفنون، وكل ذلك 
وتقاليدنا،  عــاداتــنــا  إطـــار  فــي  بالطبع  سيتّم 
القطرية  الــمــرأة  مسيرة  على  يتعّرف  ومــن 
سوف يرى كيف اجتازت كل المجاالت بنجاح 
وتفّوق حيث اقتحمت كل المجاالت العلمّية 
واألدبّية ومع الوقت إن شاء اهللا ستكون لدينا 
ممثالت يرتقين بالحركة الفنية، خاّصة أن 

حضارة الشعوب تقاس بفنونها.
ڈ مــا رأيـــك فــي حـــال الــمــســرح القطري 

والحركة الفنية عموًما؟
المسرحي  العمل  غمار  أخــوض  أن  قبل   -
المسرحية  الحركة  أتابع  على  حريصة  كنت 
جّيًدا ألن اإلعالمي يجب أن يكون متابًعا لكل 
قطر  أن  خاّصة  الثقافّية،  الحركة  مجاالت 
الفني  المجال  فــي  جــديــدة  لمرحلة  انتقلت 
والثقافي، ففي السنوات األخيرة ومن خالل 
برنامج «صباح الدوحة» كنت حريصة على 
الكبيرة  النقلة  تعكس  ثقافية  جرعة  أبّث  أن 
ــثــقــافــيــة، فقطر  الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــســـاحـــة ال
المهرجانات  مــن  كبيًرا  عـــدًدا  تمتلك  بــاتــت 
واالحتفاليات الثقافية والفنية، وألن المسرح 
كثيرين،  يستهوي  الفن  كان  لذلك  أبوالفنون 
اهتمام  تشهد  أن  كذلك  سببًا  كــان  مــا  وهــو 

وتحّركات المسؤولين والفنانين.
ڈ ما هي مشاريعك الفنية القادمة؟

طــــمــــوحــــي الــــمــــشــــاركــــة فـــــي الـــــدرامـــــا   -
اختباًرا  المسرح  وضــعــت  لكني  التلفزيونية 
لي في البداية قبل أن أدخل مضمار الدراما 

التلفزيونية.
ڈ هل ُيمكن أن تتركي مهنتك كإعالمّية 

وتتفّرغين للتمثيل في المستقبل؟
فقد  ا،  نهائًيّ مهنتي  أتــرك  أن  يُمكن  ال   -
الــتــصــقــت بــهــذه الــمــهــنــة، ورغـــم أنــنــي أحــّب 
حساب  على  يأتي  أجعله  لن  لكنني  التمثيل 
ومن  األيـــام،  من  يــوم  في  األساسية  مهنتي 
أحرص  دائًما  ألنني  وقتي  أنظم  أن  الممكن 
أّال أجــعــل أّي عــمــل يــأتــي عــلــى حــســاب عمل 

آخر.
ڈ مـــــا هـــــي أحـــــالمـــــك عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى 

اإلعالمي؟
إمكانات  ذي  إنساني  برنامج  تقديم  أتمّنى   -
كبيرة، يُقّدم خدماته لأليتام وذوي االحتياجات 
الــخــاّصــة عــلــى أن يــكــون ذلـــك عــلــى الــمــســتــوى 

العربي وليس على المستوى المحلي فقط.

هناك العديد 
من النقاط 

المشتركة بين 
الفن واإلعالم

ن 
ن 
ي 
ج 

كان طموحي 
منذ كنت صغيرة 
أن أكون ممثلة

ا
ض
د
ي

لن أجعل التمثيل 
يأتي على حساب 
مهنتي كمذيعة

ه 
ال 
ة 
ب 

بـــــروفـــــة أّول  ــــــــي  ف الــــتــــمــــثــــيــــل  مــــــــن  ــــــة  ــــــب ــــــره ال حـــــــاجـــــــز  ـــــــــــــدّي  ل كـــــســـــر  ــــــــــاري  ــــــــــص األن

«أبوالفنـــون»
بوابتي لعالم التمثيلبوابتي لعالم التمثيل

كتب - أشرف مصطفى:

ضيفة هذا العدد إعالمّية متعّددة المواهب أّكدتها باتجاهها للمجال الفني مؤّخًرا من 
المسرحي  الدوحة  مهرجان  ضمن  تُعرض  التي  مسرحية «وطــن»  في  مشاركتها  خالل 
من  رداء  لنفسها  تحيك  أن  استطاعت  التي  حسن  نــورا  المبدعة  إنها  حالًيا،  ُيــقــام  الــذي 
أفسحت  الثرّية،  وثقافتها  بعفوّيتها  قطر  تلفزيون  شاشة  عبر  خالله  من  تطّل  النجومّية 
لنا  لتكشف  كافية  مساحة  البيرق  مع  التالي  حوارها  خالل  من  حسن  نــورا  اإلعالمّية  لنا 
عن الكثير من رحلتها اإلعالمّية التي بدأتها مبّكًرا مع تلفزيون قطر حتى أصبحت اآلن 
واحدة من أهم المذيعات الالتي ُيجدن المحاورة، كما كشفت لنا عن خططها المستقبلّية 
في المجال الفني والمجال اإلعالمي، وخالل هذا الحوار مع البيرق أجابت عن مجموعة 

من التساؤالت حملناها إليها، وتحّدثت عن مشاريعها المقبلة:

اإلعالمية نورا حسن في حوارلـ «البيرق»:اإلعالمية نورا حسن في حوارلـ «البيرق»:

خطوة الفن كانت مؤّجلة 
وكنت أرغب بالتركيز في 
اإلعالم

ي
ــه وهــنــاك الــعــديــد مــن الــعــروض 
ت التي أتتني من قبل بهذا الصدد، 

عــــرض عــلــي جـــاســـم االنـــصـــاري 
أخذت  مسرحية «وطن»  في  ه 
نفسي  ووجــدت  جيًدا  وقرأته   
نــي كــنــت فــي إجــــازة رأيـــت أنــه 
في  وأشـــارك  الوقت  هــذا  ستغّل 

ي ي

، خاّصة أنني كنت متشّوقة أن 
التمثيل،  مجال  في  موهبتي  م 

أكثر ما شّجعني على المشاركة 
ا الـــعـــمـــل 

ـص 
ه 
ع
د

 ،
ي 
ـي 

رج 
سم 

ف 
ِت 

مــل 

بتعادي 
كــان  يل 
ـــا  ــتـــيـــاريًّ
عــــــــارض 
مـــام هــذه 
فــــي ذلـــك 
ـكــــن هــــذا 
أعــدل  لني 
ري ورغــــم 

وأنـــــــه قــــــام بــذبــحــهــا 
مــــــن خـــــــالل هــــذا 
حيث  الــتــصــّرف 
ــــصــــاعــــد  ــــت ســــت
األحـــــــــــــــــــــداث 
مـــــــن خـــــالل 
حــــــــــــــــوارات 
شـــــــّيـــــــقـــــــة 
تـــــجـــــمـــــع 
بـــــــيـــــــن 
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعر

لغتنا 
الجميلة

وضع النقاط على الحروف

العملية التربوية

المجتّث والمتقارب
المجتّث 

قال الخليل: ُسمي بذلك ألنه اجتث أي قطع من طويل دائرته. 
وقال الزجاج: هو من القطع، وهو ضّد المقتضب ألن المقتضب 
اقتضب له الجزء الثالث بأسره والمجتُثّ اجتث منه أصل الجزء 
من  أخــذاً  مجتثاً  ُسمي  إنما  واصل  ابن  وقال  منه.  فنقص  الثالث 
االجتثاث الذي هو االقتطاع، فلما كان مّنقطعاً في دائرة المشتبه 
من بحر الخفيف كان مجتثاً منه، والمخالفة بينه وبين الخفيف 
في  مبني  المجتث،  البحر،  وهــذا  والتأخير.  التقديم  حيث  من 
الــدائــرة من ستة أجــزاء على هــذه الــصــورة: مستفع لن فاعالتن 

فاعالتن، مستفع لن فاعالتن فاعالتن قال:
ُد الرضا نقاً أْم هالٌل من علقَت ضمارهْم أولئَك كٌلّ منهم السِيّ

النون من قوله (نقا) إشارة إلى أن هذا البحر هو الرابع عشر، 
واحــدة،  والــقــاف ملغاة واأللـــف منها إشـــارة إلــى أن لــه عــروضــاً 

واأللف من قوله (أم) إشارة إلى أن له ضرباً واحداً، وبيته:
ــــــــــــــــــطــــــــــــــــــُن مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا خـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــٌص ــــــــــــــــــب ال

الـــــــــــــــــهـــــــــــــــــالِل  مـــــــــــــــــثـــــــــــــــــُل  والـــــــــــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــــــــــــُه   
وأشار إلى هذا الشاهد بقوله (هالل).

ويجري في هذا البحر ما جرى في الخفيف من خبن وكّف 
والــّطــرفــان.  والــعــجــُز  والـــصـــدُر  المعاقبة  فــيــه  وتــجــري  وشــكــل، 

والمعاقبة هنا بين نون مستفع لن وألف فاعالتن.
وحذُف ألف فاعالتن العتمادها على وتٍد مجموع بعدّي وتقع 
حــذُف  يكون  أن  ويمكن  لــن،  مستفع  وسين  فاعالتن  نــون  بين 
بعدياً  كان  وغن  السين  عليه  اعتمدْت  الذي  الوتد  ألن  أولى  النون 
فإنه مفروق. وقد استبان لك بما ذكرناه تصوُر الطرفين إما في 

العروض أو في الجزء الذي بعدها. فبيت الخبن:
ـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــَت بــــــــــســــــــــلــــــــــمــــــــــى ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــل

ســـــــــــــــتـــــــــــــــمـــــــــــــــوُت أن  عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــمــــــــــــــــــَت   
بقوله (علقت)،  الشاهد  هذا  إلى  وأشار  مخبونة،  كلها  أجــزاؤه 

وبيت الكف: عادي
مـــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــاؤهـــــــــــــــــــــــَنّ 

ضــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــارا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًة  إال   
أجزاؤه كلها مكفوفة إال الضرب، وأشار إلى هذا الشاهد بقوله 

(ضمارهم). وبيت الشكل:
أولــــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــــك خـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــُر قــــــــــــــــــــــــــــــوٍم 

الــــــــــــــــــخــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاُر ُذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  إذا   
في  الطرفين  لكن  مشكوٌل،  منهما  كــّل  والثالث  األول  الجزء 
ألن  قلُت  كــذلــك؟  كــان  ــَم  لِ قلت  فــإن  األول.  فــي  والعجز  الثالث، 
ال  إذ  قبله  سبٍب  لمعاقبة  ليس  بالخبن  سينه  حذف  األول  الجزء 

من  األلــف  ثبات  لمعاقبة  نونه  وحــذف  ظاهر،  وهو  قبله،  سبب 
فاعالتن الواقعة عروضاً، فالحذف الذي هو ألجل المعاقبة إنما 
لن  مستفع  وأمــا  تــقــّدم،  كما  عجًزا  فُسمي  الجزء  عجز  في  وقــع 
الذي هو أول النصف الثاني فإن سينه ُحذفت لثبات نون فاعالتن 
فيه  فالمعاقبة  بعده،  فاعالتن  ألــف  لثبات  ُحذفت  ونونه  قبله، 
ظاهرة، وتحقَق الطرفان لوقوع الحذف في طرفي الجزء. وقد 
أشار الناظم إلى هذا الشاهد بقوله (أولئك). وقد سبق في باب ما 
أُجري من العلل مجرى الزحاف التنبيه على أن التشعيث يدخل 
مشعث  غير  آخر  جزء  مع  اجتماعه  ويجوز  المجتث،  ضرب  في 

ألنه أُجري مجرى الزحاف. وبيته:
أقـــــــــــــــــــــــــــــوُل  مــــــــــــــــــــــا  يـــــــــــــــعـــــــــــــــي  ال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم  لِ

الــــــــــــــــــمــــــــــــــــــأمــــــــــــــــــوُل الــــــــــــــــــســــــــــــــــــيــــــــــــــــــُد  ذا   
هذا  إلــى  وأشــار  مفعولن.  وزنــه  الضرب،  هو  فقوله (مــأمــول) 

الشاهد بقوله (السيد). وأنشد التَّبريزي من هذا النوع:
ــــــــــــــقــــــــــــــفــــــــــــــار  ـــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــــار ال عـــــــــــــــــل

واألحـــــــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــاِر ـــــــــــــــــــــــــــــــؤى  ـــــــــــــــــــــــــــــــن وال  
تــــــــــــــــــــظــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاك تـــــــــــــــجـــــــــــــــري 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرار بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍف   
ـــــــــــــــس بــــــــــــــــالــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــل تــــــــــــــهــــــــــــــدا  ـــــــــــــــي فـــــــــــــــل

ــــــــــــــهــــــــــــــاِر ــــــــــــــن ــــــــــــــال ب وال  شــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــاً   
الخفيف.  فــي  تــقــّدم  كما  المشعث  الــجــزء  هــذا  خبن  يجوز  وال 

وهنا تّمت الدائرة الرابعة وهي المشتبه على المذهب المختار.

المتقارب
قال الخليل: ُسمي بذلك لتقارب أجزائه ألنها خماسية، وقال 
الزّجاج: لتقارب أسبابه من أوتاده، وقيل لتقارب أوتاده، وكالهما 
ظاهر، فإّن بين كل سببين وتداً وبين كل وتدين سبباً، فاألسباب 
تقارب بعضها من بعض، وكذلك األوتاد، وهو مبنّي في الدائرة 
من ثمانية أجزاء على هذه الصورة: فعولن فعولن فعولن فعولن، 
فعولن فعولن فعولن فعولن، وما ألطف قول الشيخ جمال الدين 

بن نباتة المصري يداعب شخًصا يسمى عثمان :
مــــــــســــــــتــــــــخــــــــبــــــــًرا  عـــــــــــثـــــــــــمـــــــــــان  جـــــــــــــــــــــاء  إذا 

ـــــــوا فـــــــقـــــــول وزنـًــــــــــــــــــــــــا  الــــــــــمــــــــــتــــــــــقــــــــــارب  عـــــــــــــن   
ثـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــٌل ثـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــل ثـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــل ثـــــــقـــــــيـــــــل 

ثــــــــقــــــــيــــــــُل ثــــــــــقــــــــــيــــــــــل  ثــــــــــقــــــــــيــــــــــل  ثــــــــــقــــــــــيــــــــــل   
قال:

لــــمــــيــــٍة  ورووا  نــــــــســــــــوًة  ُمـــــــــــــــٍرّ  االبـــــــــــــــِن  ســــــبــــــْو 
قــــضــــى فــــــــــكــــــــــذا  ـــــــتـــــــئـــــــْس  تـــــــب ال  ِدمــــــــــــــنــــــــــــــًة   

العشر:»ثم  الــقــراءات  فــي  النشر  كتاب  فــي  جــاء 
تلك  كــتــبــوا  لــمــا  عــنــهــم،  اهللا  رضــــي  الــصــحــابــة  إن 
المصاحف جردوها من النقط والشكل ليحتمله ما 
النبي  عن  صح  مما  األخــيــرة  العرضة  في  يكن  لم 
من  المصاحف  أخلوا  وإنما  وسلم.  عليه  اهللا  صلى 
كال  على  الواحد  الخط  داللة  لتكون  والشكل  النقط 
شبيهة  المتلوين  المسموعين  المنقولين  اللفظين 
المعقولين  المعنيين  كال  على  الواحد  اللفظ  بداللة 
معرفة  على  داللة  الخبر  هذا  وفي  المفهومين..». 
الصحابة بالنقط والشكل. وهناك خبر يرفع سنده 
إلى «ابن مسعود»، يذكر أنه قال: «جّودوا القرآن 
ليربو فيه صغيركم، وال ينأى عنه كبيركم»، وقد 
من  تجريده  «أراد  بقوله:  ذلك  الزمخشري  شرح 
أنها  فيرى  نشٌء  ينشأ  لئال  والعشور  والفواتح  النقط 
التنقيط  أن  الخبر  هــذا  من  فيفهم  الــقــرآن».  من 

كان معروفاً، وأن «ابن مسعود» عرفه، وأنه رأى 
تجريد القرآن من النقط ليصرف الصغير همه في 
عن  صحيحاً  وفي إدراكه إدراكاً  عميقاً  فهمه فهماً 
دراسة، ألن تجريده يحمل الطالب على بذل الجهد 
فهمه  فيرسخ  ومعناه  ومشكله  غامضه  فهم  في 
في عقله، أما إذا كانت الحروف معجمة ومشكلة، 
فال يجد الطالب ما يحمله على بذل الجهد وإجهاد 
وال  فهمه،  عن  همته  فتفتر  الــقــرآن.  لفهم  نفسه 
يبذل نفسه بذالً مرضياً في تعلم كتاب اهللا. وخبر 
آخــر يــدل على وجـــود اإلعــجــام عند الــعــرب، رواه 
«ســفــيــان بــن عــيــيــنــة»، يفيد إن «زيـــد بــن ثــابــت» 
الباحثين  بعض  أن  وورد  الــحــروف.  بعض  نــّقــط 
آثار  على  عثروا  القديمة  اإلسالمية  الكتابات  عن 
للنقط في بعض الوثائق القديمة. فقد ذكر الدكتور 
«جروهمن» أنه وجد في وثيقة من وثائق البردي 

إلى  تأريخها  ويــعــود  واليونانية  بالعربية  المدونة 
منقطة. وهذا التنقيط  سنة «٢٢» للهجرة حروفاً 
في  التنقيط  وجــود  على  يــدل  فإنه  وثبت،  صح  إن 
أنه   G. C. Miles «ذكر «مايس كذلك  العهد.  هذا 
قرب  عليها  عثر  كتابه  في  منقوطة  حروفاً  وجــد 
وإذا  للهجرة.  سنة «٥٨»  إلى  عهدها  يعود  الطائف 
صح إن هذه النقط قديمة قدم الخط، فإن معنى 
هذا أن الكتابة على الحجر قد عرفت التنقيط أيضاً 
في هذا العهد وقبله، إذ ال يعقل أن تكون أول كتابة 
على الحجر استخدمت التنقيط. ونسب بعض أهل 
األخــبــار اإلعــجــام إلــى «أبـــي األســـود الــدؤلــي»، كما 
عدم  من  فيه  وقعوا  َوْهــم  وهــو  النقط.  إليه  نسبوا 
إدراكــهــم للعمل الــذي قــام به «أبــو األســود» فظنوا 
الذي  النقط  في  الحالين:  في  النقط  استعمل  أنــه 
اإلعــجــام. والــذي  هو  النقط الــذي  وفــي  الشكل،  هو 

عليه الجمهور أن اإلعجام كان من عمل «نصر بن 
بسبب  القرآن  قراءة  في  الخطأ  كثر  فلما  عاصم». 
وتفشي  المتشابهة،  الحروف  بين  تمييزهم  عــدم 
وباء الجهل بعدم التمييز في القراءة بين الحروف 
أن  وسألهم  كتابه،  إلــى  الحجاج  «فــزع  المتشاكلة 
تميزها  عالمات  المتشابهة  األحــرف  لهذه  يضعوا 
قام  عاصم  بن  نصر  إن  فيقال  بعض،  من  بعضها 
وأزواجــاً، وخالف بين  فوضع النقط أفــراداً  بذلك، 
وبعضها  الــحــروف  فــوق  بعضها  بتوقيع  أمــاكــنــهــا، 
تحت الحروف، فغبر الناس بذلك زماناً ال يكتبون 
النقط  استعمال  مع  التصحيف  فكان  منقوطاً،  إال 
النقط  يتبعون  فكانوا  اإلعجام،  فأحدثوا  يقع،  أيضاً 
و «يحيى  عاصم»  بن  أن «نصر  وذكــر  باإلعجام. 
األسود  أبي  عن  العلم  أخذا  ممن  وكانا  يعمر»،  بن 
الـــدؤلـــي نــقــطــا لــإلعــجــام بــنــفــس الـــمـــداد الـــذي كــان 

استاذهما  بنقط  يختلط  ال  حتى  الكالم،  به  يكتب 
الذي  المداد  يخالف  بمداد  كانت  التي  األســود،  أبي 
ــتــشــرت تــلــك الــطــريــقــة  كــتــب بـــه الـــكـــالم. «وقــــد ان
وأضاف إليها الناس عالمة التنوين فكانت نقطتين 
التشديد  المدينة  أهل  وزاد  األخــرى،  فوق  الواحدة 
المفتوح،  المشدد  فــوق  يجعالن  قوسين  فجعلوها 
ووضعوا  المضموم،  يسار  وعــن  المكسور،  وتحت 
نقطة الفتحة داخل القوس، والكسرة تحت حدبته 
والضمة على شماله، ثم استغنوا عن النقطة وقلبوا 
مع  أصله  على  وأبقوه  والكسرة،  الضمة  مع  القوس 
جرة  فجعلوه  السكون  البصرة  أهــل  وزاد  الفتحة، 
والمشكلة  عــنــه».  منفصلة  الــحــرف  فـــوق  أفــقــيــة 
الــثــانــيــة فــي الــعــربــيــة، هــي مشكلة الــحــركــات، أي 
كــيــفــيــة الــنــطــق بـــحـــروف الــكــلــمــة وبـــأواخـــر الكلم 

ليظهر المعنى حسب موقع الكلم من اإلعراب. 

أن  الــصــغــر.  ومــنــذ  الــتــربــويــة،  العملية 
الــزمــن،  بــنــبــضــات  تشعر  أن  يعني  تحيا 
كل  في  وقعها  يظهر  التي  النبضات  تلك 
الداخلي  عالمنا  في  تجري  التي  التغيرات 
(النفسي) وعالمنا الخارجي (عالم األشياء 
كما  نسبي  والزمن  السواء.  على  والوقائع) 
هــو مــعــلــوم، فــكــل عــالــم لــه زمـــن محلي 
خــاص بــه، بــل إنــنــا فــي عالمنا هــذا نجد 
أزمـــنـــة عــــدة: زمـــن طــبــيــعــي تــجــري في 
رحابه الظواهر الطبيعية وزمن بيولوجي 
يــتــعــلــق بـــــذات اإلنــــســــان كــكــائــن عــضــوي 
يــتــكــون مـــن خــاليــا حــيــة، وزمــــن نفسي 
ومشاعرنا  النفسية  بحياتنا  يتعلق  داخلي 
ــيــة، وزمــــن تــاريــخــي يــتــعــلــق بكل  الــداخــل
مـــا يــصــنــعــه اإلنـــســـان فـــي شــتــى الــحــاالت 
االجــتــمــاعــيــة، عــبــر مــســيــرتــه الــتــاريــخــيــة 

الصنف  وهذا  جماعة،  أو  فردا  كان  سواء 
األخير هو الذي يمس اإلنسان مسا أعمق 
مباشرة  عالقة  لــه  ألن  ذلــك  غــيــره،  مــن 
بحياته أي بمنجزاته وبطموحاته وبقيمه 
ســلــوكــه،  عليها  ويــؤســس  يــخــتــارهــا  الــتــي 
وهو غالبا ما يبدأ الوعي به فور أن يشعر 
الكائن بالتغيرات التي تطرأ على محيطه 
الـــذي يعيش فــيــه خــاصــة حــيــن يــبــدأ في 
وبين  مستقل  كــوجــود  ذاتـــه  بين  التمييز 
مــوضــوعــات الــعــالــم الــخــارجــي الــتــي تؤثر 
ويتفق  معها.  وتتعامل  الـــذات  هــذه  فيها 
علماء النفس على أن هذا الوعي نبدأ في 
المبكرة  الطفولة  مــراحــل  منذ  اكتسابه 
وينمو حسب تعامل ذواتنا مع المحيط ثم 
الوعي  هذا  دور  فما  الفرد.  بموت  ينتهي 
بالزمن، وما مدى تأثيره في تفاعلنا مع 

العالم الذي نعيشه؟.
إذا أخـــذنـــا مــعــيــارا نــفــعــيــا لــقــيــاس هــذا 
مرحلتان   - نــظــرنــا  فــي   - تــجــلــت  الــوعــي 

أساسيتان يمر من خاللهما اإلنسان:
- المرحلة األولى، وهي التي تبدأ منذ 
الوعي  يكون  البلوغ،  عند  وتنتهي  الــوالدة 
فيها شبه منعدم ونعني بذلك عدم شعور 
 - وهــذا  وأهميته،  الــزمــن  بقيمة  الطفل 
بالطبع - راجع لعدم نضج جهازه العضوي 
مــــن جــــهــــة، ولــــعــــدم اكـــتـــســـابـــه خـــبـــرات 
اجــتــمــاعــيــة مـــن جــهــة أخــــــرى، ولــذلــك 
فإدراك الزمن في أبعاده الثالثة (حاضر، 
تربط  التي  والعالقات  مستقبل)  مــاض، 
فقط  يكون  بل  مكتمل،  غير  يكون  بينها 
عــبــارة عــن إحــســاس ال يــؤدي بعد إلــى ما 
يمكن أن نسميه بالقلق أو التوتر النفسي 

الـــذي يــدفــع الــكــائــن اإلنــســانــي إلــى القيام 
بأفعال وردود أفعال تجاه مثيرات تمس 

شخصيته ومقامه.
مع  تبدأ  التي  وهــي  الثانية،  المرحلة  ـ 
مع  الشيخوخة  حتى  وتستمر  النضج  سن 
شيئا  حدتها  تقل  تفاعالتها  أن  مالحظة 
فشيئا مع الزمن. ففي هذه المرحلة يبدأ 
الكائن في الوعي بالزمن، وهذا - بالطبع - 
يرجع ألسباب عدة، منها النمو االجتماعي 
العضوية  التغيرات  خاصة  الفكري  والنمو 
اإلنسان:  بنية  تلحق  التي  والفيزيولوجية 
يعتبر  مثال  الجنسية  الغريزة  فاستيقاظ 
عامال مهما في إدراك الزمن والوعي به، 
أدق  مــن  المرحلة  هــذه  اعتبرت  ولــذلــك 
اإلنــســان  بها  يمر  الــتــي  الــمــراحــل  وأحـــرج 
غالباً  فيها  الفعل  ردود  ألن  عــمــره،  فــي 

ما تكون غير ناضجة وتتسم باالندفاعية 
وعـــدم الـــرويـــة، ذلـــك ألن الــفــرد يرغب 
الطرق  بأقصر  الزمن  من  االستفادة  في 
وأيسرها، بل وبأسرعها، كما سبق القول، 
السقوط  إلــى  غالبا  به  يــؤدي  الــذي  الشيء 
فـــي مــتــاهــات بـــل فـــي مــتــاعــب ومــشــاكــل 
نفسية،  أمراض  إحباطات،  نفسية،  (عقد 
فشل مدرسي، انــحــراف، جــرائــم... إلــخ). 
خصوصاً إذا لم يكن المراهق مهيأ تربوياً 
من  يتمكن  حتى  وذلــك  المرحلة،  لهذه 
حــســاب  وإقـــامـــة  الـــزمـــن  عــنــصــر  إدراك 
لــه وتــصــريــفــه أحــســن تــصــريــف. وهــنــا - 
يتلقاها  التي  التربية  دور  يكمن   - بالطبع 
الطفل في المدرسة والبيت والتي تحاول 
منذ  بــتــعــويــده  وذلـــك  أوقـــاتـــه،  تنظم  أن 
الــزمــن  قيمة  إدراك  عــلــى  تربيته  بــدايــة 

وبـــــضـــــرورة إعــــطــــاء األســـبـــقـــيـــة لـــمـــا هــو 
هذا  ولمجتمعه،  له  بالنسبة  وأفيد  أهــم 
من  التي  العامة  التربية  دور  إنكار  دون 
نعومة  منذ  للطفل  تلقن  أن  المفروض 
أظــــفــــاره: تــربــيــة اجــتــمــاعــيــة وأخــالقــيــة 
ودينية ووجدانية... إلخ، والتي تحاول أن 
توجه هذه االندفاعية نحو ما ينفع الفرد 

ومجتمعه في الوقت نفسه.
نمط  عـــن  نـــتـــحـــدث،  أن  يــمــكــن  إذن 
عليه  نصطلح  أن  يمكن  التربية  من  آخر 

بـ(التربية الزمنية) أو التربية الوقتية.
أن  نعتقد  أن  الجسيم  الخطأ  مــن  إنــه 
المدرسة  بها  تقوم  الصعبة  المهمة  هــذه 
لعمله  خطة  يكتسب  الفرد  وأن  بكاملها، 
مناهج  مــن  يتلقنه  مما  انطالقاً  ولوقته 

في الفصل.

مساجلة 
على تويتر

ـــلـَــة.. ُمـــقـــبِ الـــــَيـــــوَم  ــــتــــَك  أَت ُروِحــــــــي  رّب  يــــا 

وإِحــــســــانــــا.. َعـــــفـــــواً  ِزد  ــــــوِدَك  ــــــُج بِ أكـــــــــِرْم 

ــــُســــُه.. ـــيـــُف الـــِحـــمـــِل أَلــــبَ ــــيــــاِب َخـــِف ِمــــن الــــِثّ

ـــــــيـــــــُت الـــــّثـــــقـــــُل أَوزانـــــــــــــا.. ـــــــوِب أَتَ نُ ـــــــُذّ ـــــــال وب
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ــُمــهــا.. ــُث ــــوٌق إلـــى األركــــــاِن أَل ــفــِس َش ِفـــي الــنَّ

ـــــَفّ ِعــــنــــَد الــــبَــــيــــِت نـَـــدمــــانــــا.. ـــــَك ـــــــــــُع ال وأَرَف

ــُه.. ــُك ضــــاَق َمــســلَ ـــــم َضــعــيــفــاً  يـــا َرّب وارَح

مــــِع ُعــنــوانــا.. والـــَعـــيـــُن َغـــرقـــى بِــَفــيــِض الــــَدّ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ـــــــُه.. ــــيــــٍف أَنـــــــــَت ُقـــــــّوتُ ــــــــــؤاَد َضــــِع ــــــْر ُف َطــــــِهّ

ــــفــــســــاً وأَركــــــــانــــــــا.. ـــــمـــــغـــــِفـــــَرٍة نَ واغــــــِســــــل بِ

هـــا َقــــد أَتـــــــاَك ويــــرُجــــو َرحــــَمــــًة وِســــَعــــْت..

ــــِق وكـــــــُلّ الـــــَكـــــوِن مــــا كـــانـــا.. ــــالِئ ــــَخ ـــــــَلّ ال ُك

a٧md_Alkhulaifi@ أحمد الخليفي



66

قلم ملون

متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

«أحبك موت» جديد الملحن عبد العزيز ناصر
صدر مؤخًرا للموسيقار عبد العزيز ناصر عمل 
فني جديد يحمل عنوان «أحبك موت» وهو عبارة 
أغنيات  سبع  طياته  بين  يــضــّم  غنائي  ألــبــوم  عــن 
بعضها جديد واآلخر سبق تقديمه من قبل، وهي 
جميعها أغاٍن وطنية بامتياز تعّبر عن حالة عشق 
عبد  ألــحــان  مــن  واأللــبــوم  واألرض،  الشعب  بين 
لعمل  امــتــداًدا  األلــبــوم  هــذا  ويُعتبر  نــاصــر  العزيز 
ناصر المستمّر في تقديم فن هادف ذي رسالة، 
أو  عام  كل  تصدر  التي  ألبوماته  خالل  من  وذلــك 
عــامــيــن، وكـــان آخـــر عــمــل قــد صـــدر للفنان عبد 
بمثابة  كــان  الــذي  «قمعستان»  هــو  ناصر  العزيز 
فيه  وشـــارك  غنائي،  سياسي  خليجي  ألــبــوم  أول 
العربي  الــوطــن  فــي  الغناء  عمالقة  مــن  مجموعة 
وماجد  سالمة  وطالل  وأصالة  شاكر  هاني  مثل: 
وقدموا  الحكيم،  عبد  وريهام  ولطيفة  المهندس 
مجموعة مــن األغــانــي مــن كــلــمــات الــشــاعــر نــزار 
قباني، وعمل ناصر على انتقائها من بين دواوين 
عن  اإلعــالن  وتــّم  ولحنها  السياسية  الشعرية  نــزار 
أحداث  انــدالع  قبل  أي   ٢٠١٠ عام  في  األلبوم  هذا 
الــثــورات فــي عــدد مــن الــبــالد العربية وكــأن الفن 
متنبئ، حيث تحقق كثير مما جاء في هذا األلبوم.

ثم يجيء ألبوم «بحبك موت» وإصداره يحمل 
تـــاريـــخ ٢٠١٢ لــيــكــون عـــبـــارة عـــن مــجــمــوعــة من 
عدد  أشعارها  كتابة  فــي  شــارك  الوطنية  األغــانــي 
حسن  الحميد،  يوسف  منهم:  الشعراء  مــن  كبير 
راشد  بن  عيسى  المناعي،  الرحمن  عبد  المهندي، 
د.  الفيحاني،  الوهاب  عبد  بن  محمد  خليفة،  آل 
حسن رشيد وأحمد يوسف الجابر، وغّناها كل من 
سالمة،  وطالل  حمد  وسعد  الكبيسي  فهد  الفنان 
وشارك في التوزيع إبراهيم الراديو، محمد حسن، 
أحــمــد فــرحــات وطــــارق عـــارف وقـــام بالتسجيل 

مدحت عبد العظيم.
الموسيقار  يستخدم  موت»  ألبوم «بحبك  وفي 
عن  للتعبير  وأدواتـــــه  خــيــالــه  نــاصــر  الــعــزيــز  عــبــد 
عــنــاصــر حـــّبـــه لــلــوطــن وعــشــقــه وهــيــامــه بحبها 

(لدرجة الموت)، وهو ما وضح في عنوان األلبوم 
ألبوم  وكأنه  يبدو  الــذي  والــغــالف  مــوت»  «بحبك 
قصة  ويحكي  رومانسي  بالفعل  وهــو  رومانسي. 
عليه  نــجــد  حــيــث  واألرض.  الــمــلــحــن  بــيــن  عــشــق 
خــريــطــة قــطــر ويـــتـــوّســـط هــــذه الــخــريــطــة وجــه 
المشرق  والجمال  الصبا  على  للداللة  لفتاة  جميل 
والمستقبل المضيء الذي ينتظر دولة قطر. ونجد 
كلمات أغنية األلبوم «أحبك موت» تتصّدر غالف 

األلبوم.
وكعادة الملحن عبد العزيز ناصر عندما يقّدم 
عمالً فنًيا جديًدا فإننا نراه وقد تحّرر من القوالب 
الموسيقية التقليدية كما يفعل فى معظم مؤلفاته 
آثــاره  اقتفاء  بسهولة  نستطيع  والــتــي  الموسيقية، 
ومعاينة بصماته بوضوح على األعمال الخاصة به 
ومعرفتها لمجّرد سماعها فهو يتمّيز بالقدرة على 
الذي  المطرب  مع  وتتواءم  تتكّيف  ألحان  صناعة 

والتدقيق  البحث  يطيل  يجعله  ما  وهــو  سيؤّديها 
عند اختيار من يقّدم أعماله.

فهد  يغّني  قطر»  يا  ترابك  أغنية «فديت  وفي 
في  ويــقــول  الحميد  يــوســف  كلمات  مــن  الكبيسي 
ترابك.. ..فــديــت  قطر  يا  ترابك  ..فــديــت  مطلعها 
ترابك  فالك..أحب  والسعد  قطر  يا  عزيزة  عشتي 
يــا قــطــر ..أحــــب تــرابــك..غــالــيــة وعــزيــزة يــا قطر 
على  الــلــي  العمر  لحظات  كــل  يــا  بــابــك..  والشمس 

الخاطر تمر.. أحب ترابك يا قطر.
ثــــم يــــنــــادي الـــمـــوســـيـــقـــار عـــبـــد الـــعـــزيـــز نــاصــر 

مستخدًما كلمات حسن المهندي ومعهم المطرب 
قاصدين «قطر»  األرض  عروس  على  حمد  سعد 
في لحن وكلمات رائعة ألغنية «عروس األرض» 
لبيت  األرض..نــعــم  عــروس  مطلعها:  يقول  والتي 
الفن  ضــي..وكــل  السحايب  صــدر  على  ...توهجتي 
ســمــا لــيــلــك قـــنـــاديـــلـــك.. وفــــن الـــطـــرب فـــي جــرة 

مواويلك..وشوفي العشق كل قام يغنيلك.
ناصر  العزيز  عبد  نجد  «غـــردي»  أغنية  وفــي 
تأليف  من  أغنية  في  األلــحــان  بأجمل  يغّرد  وهــو 
الكبيسي  فهد  وغناء  المناعي  الرحمن  عبد  الفنان 

ويقول مطلع األغنية غردي ..كل البالبل غردت..

عــودت..غــردي.. الحزينة  العصافير  ..كــل  غــردي 
غردي.

وفـــي أغــنــيــة «ســـوق واقــــف» وهـــي مــن تأليف 
سالمة  طــالل  وغــنــاء  خليفة  آل  راشـــد  بــن  عيسى 
يواكب  آخــر  بديًعا  لحنًا  ناصر  العزيز  عبد  يــقــّدم 
نــهــضــة قــطــر الـــتـــي تــعــيــشــهــا وتـــقـــول األغــنــيــة في 
سوق  في  الصبح  بالوصل  خلِي  واعــدنــي  مطلعها: 
واقــف..وقــفــت انــطــر مــرتــه ..ومــــن هــلــه خــايــف..
..احد  شايف  وقفتي  يمر..ومن  حولي  من  والكل 

يواعد يا قمر ِخلَه في سوق واقف.
وفــــي قــصــيــدة الـــــدار تــتــجــّلــى عـــزوبـــة األلــحــان 
واإليقاع النابض بحزن دفين بين سطور قصيدة 
الوهاب  عبد  بن  محمد  الراحل  الشاعر  ديوان  من 
الــراقــي  بــأدائــه  الكبيسي  فهد  وقــّدمــهــا  الفيحاني 
عين،،  يا  الــدار  سالي  ترحل  عمن  ويــقــول:  ليغّني 
دار  يا  هلك  قولي  حزينة..  يا  وانشدي  استعمليها 

غدوا وين،، من بك وقف ينشدك ما تخبرينه.
موت»  األلبوم «أحبك  أغنية  على  الــدور  ويأتي 
حمد  سعد  وغــّنــاهــا  رشــيــد  حسن  د.  ألفها  والــتــي 
أروع  ناصر  العزيز  عبد  الموسيقار  خاللها  وقــّدم 
مثل للفن الذي يُجّسد حالة الحب المجّرد للوطن 
وتـــقـــول األغــنــيــة: قــطــر يــمــضــي الــعــمــر والـــزمـــان 
يفوت..واحنا مثل ما حنا نحبك موت..ولي بعدك 
أرضك..اصيح  عن  بعيد  خذني  عنك..لي  الزمان 
ـــا بلدنا  واهــتــف بــأعــلــى صــوت..أحــبــك يــا بــلــدنــا ..ي

موت..
إلى  تدعو  حماسية  بأغنية  ألبومه  ناصر  وختم 
السما  في  قطر  هامة  لجعل  دوًمــا  والعمل  الفخر 
وهي أغنية «مهد العال» من كلمات أحمد يوسف 
«مهد  األغنية  وتقول  الكبيسي  فهد  وغناء  الجابر 
الــعــال ومـــرابـــض اآلســـــاد. أعــنــي بــهــا قـــطـــًرا وتــلــك 
للمعتفين  والندى.  والمروءة  الشهامة  دار  بالدي. 
ومعقل األجواد. داًرا حباها اهللا أكبر نعمة. شملت 

حواضرها وعم البادي.

القضاء اكتناِه  في  عمري  أفنيُت 

الخفاء فــي  يحجبُه  مــا  وكــشــُف 

ــم أجــــد أســـــــرارُه وانــقــضــى ــل ف

الفناء دبــيــب  وأحــســســُت  عــمــري 

ڈڈڈ

ـــل األنــفــس الــبــاصــرة ــــاَل أه أط

ــادرة ــق ال ــــك  ذاتِ ــي  ف تفكيرهم 

أفــهــامــهــم رْب  ـــا  ي تـــــزْل  ولــــم 

الحائرة ــجــُم  األن كــهــذي  حــيــرى 
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الحلقة 
الثامنة عشرة

عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور

الالمركزية للنهوض بالقطاع الثقافي
نبيل  الدكتور  سيواصل  الحلقة  هذه  في 
األلفي حديثه عن ضرورة الترابط األفقي 
لقنوات االتصال الموجودة والتي ينبغي أن 
تعمل على التنسيق التخاذ ما يلزم بهدف 
الوعي  وزيـــادة  المسرحية  الحركة  خدمة 
وينبغي  المسرحي،  واالنتشار  والتذوق  بها 
أال نعتقد أننا في قطر لدينا مشكلة كبيرة 
في طريق هذا التحّرك أو في طريق اتخاذ 

رؤية  لتحقيق  تمهيًدا  مبدئية  خطوة  آيــة 
متكاملة له.

في  نسلم  نحن  قــائــًال:  األلــفــي  ويضيف 
قضية  مــن  نعرف  ال  أننا  العربية  البلدان 
هو  األول  مــفــهــومــيــن  ســـوى  الــالمــركــزيــة 
الالمركزية الجغرافية المتمثلة في أنظمة 
الــحــكــم الــمــحــلــي بــالــمــحــافــظــات والــمــدن، 
المتمثلة  اإلداريــة  الالمركزية  هو  والثاني 

في أن يكون لكل جهاز من أجهزة الدولة 
بمثابة قلعة حصينة لها إذا أرادت أن تغلق 

األبواب على نفسها.
ــــــأن طـــريـــق  كـــمـــا أنــــنــــا نـــســـلـــم أيـــــًضـــــا ب
الــالمــركــزيــة الــمــلــتــزمــة بــتــعــّدد الــمــراكــز 
يعتبر  الــمــركــبــة  وطبيعته  تشعبه  بــحــكــم 
طــريــًقــا أطـــول وأكــثــر صــعــوبــة مــن طريق 
الالمركزية بمفهوميها السابقين، ولكنني 

الالمركزية  مفهوم  بجدوى  تماًما  مقتنع 
ــتــزمــة بـــتـــعـــّدد الـــمـــراكـــز واألخــــــذ به  الــمــل
الثقافية،  التنمية  مــجــال  فــي  وبــاألخــص 
وهـــو أمـــر ضــــروري فــي رأيــــي وال سبيل 
نريد لهذه التنمية  إلى تجاوزه إذا كنا حقاً 
المدى  على  ومتكامالً  جيداً  سريعاً  إيقاعاً 

المتوسط أو على المدى البعيد.
هذا  في  السير  مشاكل  أن  األلفي  ويؤكد 

مشاكل  ســـوى  مجملها  فــي  ليست  االتــجــاه 
عنق  بمثابة  األصــح  على  أو  مرحلية  اقتناع 
المرحلة  هذه  تجاوز  يتم  ان  وما  الزجاجة 
وجني  العمل  إيــقــاع  يتدفق  حتى  اجتماعًيا 
المساعد  الــعــامــل  أن  إلــى  مــشــيــًرا  الــثــمــرات، 
على  االتـــجـــاه  هـــذا  تطبيق  عــلــى  والــمــشــّجــع 
أرض الـــواقـــع الــقــطــري يــتــمــركــز فـــي عــدم 
تنفيذ  أمـــام  تقف  ضخمة  مــعــوقــات  وجـــود 

بتعّدد  الملتزمة  بالالمركزية  األخذ  مقترح 
مقرونة  الجغرافية  فالالمركزية  المراكز، 
بحكم محلي في واليات أو محافظات وهذا 
ليس له وجود في قطر، كما أن الالمركزية 
اإلدارية هنا ال يتيح لها عمرها أن تكون قد 
ضربت في اتجاه القالع الحصينة إلى العمق 
ترابط  حركة  مع  تعاملها  معه  يتعّذر  الذي 

اجتماعي أو ثقافي أو مسرحي.

ًّ

األل ا ن ف ا ( ال ة (ل

عبد العزيز ناصر



77

يرويها : عبداهللا أحمد
حكاية المسرح

obadbukamal@yahoo.comفي قطر

أول  مـــواد  معكم  سأستعرض  الحلقة  هــذه  فــي 
للتعريف  الــالزمــة  الــمــعــلــومــات  كــافــة  يشمل  كتيب 
أوال:  خاطرنا.  في  يجول  كان  وما  الوليدة  بالفرقة 
حددنا في الكتيب موعد عرض المسرحية أول أيام 
العيد (للرجال) ثاني أيام العيد (للرجال) ثالث أيام 
واتفقنا  (للسيدات)  العيد  أيــام  رابــع  (للرجال)  العيد 
تقديم  بعدم  تعليمات  إلينا  جــاءت  ولكن  ذلك  على 
بحيث  العروض  تعديل  تم  وبذلك  للسيدات  عرض 
اقــتــصــرت الـــعـــروض عــلــى ثــالثــة عــــروض لــلــرجــال 
شكر  عنوانه  الكتيب  صفحات  إحــدى  وفــي  فقط، 
القطري  المسرح  أســرة  (تتقدم  فيها  قلنا  وتقدير 
السمو  لصاحب  العظيم  والتقدير  الجزيل  بالشكر 
ثاني  آل  حمد  بن  خليفة  الشيخ  المفدى  البالد  أمير 
ما  وتذليل  القطري  المسرح  برعاية  تفضله  على 
وعــون  مساعدة  كــل  وتقديم  صــعــاب  مــن  يعترضه 
حــتــى يــمــضــي قــدمــا فــي أداء رســالــتــه. كــمــا نخص 
وعلى  والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  والــتــقــديــر  بالشكر 
جاسم  الشيخ  والتعليم  التربية  وزيــر  سعادة  رأسها 
بن حمد ووزارة اإلعالم وعلى رأسها سعادة وزير 
اإلعالم السيد عيسى الكواري، وكل من ساهم معنا 
في رفع معنوياتنا الفنية، مع تحياتنا وشكراً) وكتب 
الفرقة  رئــيــس  األنـــصـــاري  عــبــداهللا  محمد  األســتــاذ 
مدرسة  المسرح-المسرح  (مــفــهــوم  الكلمات  هــذه 
ووسيلة  نبيال  الهدف  يكون  حين  الجماهير  تثقيف 
لبعث المجتمع في ظل قيمه التي يؤمن بها وغاياته 
األحسن  إلــى  بــه  والــســمــو  تحقيقها  إلــى  يسعى  الــتــي 
شائقة  ووســيــلــة  مــرنــة  أداة  فــهــو  دائـــمـــا.  واألفـــضـــل 
واآلراء الــســديــدة  لــغــرس الــمــبــادئ الــســامــيــة  جــذابــة 

الوطنية  الروح  وإذكــاء  النافعة  االجتماعية  واألفكار 
وبـــث الــفــضــائــل والــعــواطــف الــكــريــمــة فــي الــنــفــوس. 
العربي  األدب  ألــوان  من  لون  هو  المسرحي  والعمل 
في العصر الحديث، ألن المسرحية تقوم على فنين 
منفصلين، فن التأليف المسرحي وفن التمثيل فهي 
قصة تمثل. والقطعة األدبية حين تمثل على خشبة 
بها  االستمتاع  إلــى  تجذب  واتــقــان  ببراعة  المسرح 
عددا كبيرا من الملمين بالقراءة وغير الملمين بها، 
فيسهل بها تثقيف الجماهير من أبناء األمة، وحين 
كانت الكتب نادرة قبل معرفة الطباعة كان التمثيل 
مدرسة ذات أثر كبير في حياة الناس، والمسرح له 
إمكانات هائلة في التأثير والتوجيه حيث نرى فيه 
األشخاص يتحركون والخواطر واألفكار بارزة، كما 
لو كانت حقيقية تتعاون على عرضها مناظر وأضواء 
وجــهــود فنية مــن إلــقــاء معبر وحــركــات وإشـــارات 
تكشف عن األفكار واألحاسيس وتعمق تأثيرها في 
ضوء  وفي  المعنى  بهذا  المسرحي  والعمل  النفوس. 
عليه  نحرص  أن  ينبغي  وطني  عمل  المفهوم  هــذا 
وأن نعضد الجهود التي تبذل في سبيله حتى يشارك 
بمجتمعنا  ونصل  ونهضته  المجتمع  تطور  في  الفن 
محمد  ومــجــد.  خير  مــن  لها  نــرجــو  مــا  إلــى  وأمتنا 
القطري).  المسرح  فرقة  رئيس  االنصاري  عبداهللا 
في  جــاءت  التي  الكلمات  هــذه  استعرض  عندما  أنــا 
كتيب المسرحية هدفي تعريف الناس بأفكارنا في 
ذلك الحين من عام ١٩٧٢. ومدى الجدية والصدق 
مسرحية  فرقة  أول  أهداف  إبراز  في  جادون  بأننا 
حلقة  وإلـــى  قــطــر،  دولـــة  أرض  على  تــقــام  رسمية 

قادمة.   
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فرج دهام لـ «البيرق»:فرج دهام لـ «البيرق»:

ڈ الفنان فرج دهام حدثنا عن الخلفيات 
بين  وبــشــرى  إرهــاصــا  جـــاءت  الــتــي  الفنية 
«مدينة»  والمبدع  الجديد  معرضكم  يدي 

أو»بطاقة بريدية»؟
- مـــع مــســتــهــل كـــل عــــام أجــــد نــفــســي في 
بتقديم  البصرية  الفنون  متابعي  مع  الموعد 
بها  شغلت  الــتــي  المتنامية  الــفــكــرة  تسلسل 
المكان  مرجعتيها   – األخــيــرة  السنوات  فــي 
 ٢٠٠٨ عام  في  المدينة.  حــدود  في  والزمن 
عن  تبحث  التي  اإلحداثيات  مؤشر  طرحت 
الـــحـــدث فـــي الــفــضــاء الــعــربــي والــمــتــغــيــرات 
الــمــتــالحــقــة الـــتـــي جـــــاءت بــالــربــيــع الــعــربــي 
مبكرة  قــراءة  اإلحداثية  أصبحت  هنا  ومن 
ومعيار تنبؤ لشيء قادم في المدن العربية، 
وقـــــد عـــرضـــت تـــلـــك األعــــمــــال فــــي مــركــز 
واقــــف لــلــفــنــون. فـــي عــــام ٢٠٠٩ كــانــت لي 
المدينة،  لبوابة  الحاجز  موضوع  مع  وقفة 
المدن  في  لألحداث  اجتماعية  قــراءة  وهي 
الحواجز  مجموعة  مــع  ومــداخــلــة  العربية، 
التي يتعرض لها المواطن وما يعترضه من 
ضغوط ، وعرضت تلك المجموعة في قاعة 
موضوع  تناولت   -٢٠١١ عام  وفي  المرخية. 
لغة الشارع مع مؤسسة الحي الثقافي – كتارا 
المدينة  في  التغيير  إلحــدات  تسجيل  وهو   ،
وتـــــالزم هـــذا مـــع حــركــة ســيــرة الــشــاحــنــات 
والعمال  الوافدين  عدد  وتنامي  والمركبات 
مركز  في  المجموعة  عرضت  المدينة.  في 

كتارا للفنون.
 - المدينة  مع  عودة  لي   ٢٠١٣ العام  وهذا 
التفاعل  هــذا  بريدية.  بطاقة  عــنــوان:  تحت 
مــبــنــي عــلــى الــبــحــث الــمــيــدانــي لــاللــتــقــاء مع 

توجت  وقد  المدينة،  في  اليومية  التفاعالت 
الــتــجــربــة بــحــصــولــي عــلــى جـــائـــزة الــمــدن 
العربية خبير تجميل المدن، شهادة يمكنني 
أن أقـــيـــس عــلــيــهــا الــمــعــطــيــات الــتــطــبــيــقــيــة 
عــلــى مــســتــوى الــبــحــث الــفــنــي والــــدراســــات، 
التراث  بين  ما  المدينة  صناعة  نــدوة  منها 
والحداثة وبحوث أخرى، مرجعتيها العلمية 
والفنية مجموعة من صور الذاكرة والصور 
الفوتوغرافية التي التقطتها منذ العام ١٩٧٥ 
مهم  مرجع  لي  بالنسبة  وهــي  اليوم  وحتى 
مدينة  في  المتغيرات  عليه  أقيس  أن  يمكن 

الدوحة.

ڈ كيف يرى الفنان فرج دهام معرضه 
طافت  الــتــي  العميقة  الفكرة  ومــا  الجديد 
حــولــهــا لــمــســاتــه الــفــنــيــة وهـــو يــخــرج هــذه 

األعمال إلى النور؟
فكرة  مسار  ليتوج  المعرض  هــذا  يأتي   -
هذا  خــالل  مــن  ميدانية.  كشاهدة  المدينة 
المعرض بنيت لدي قناعة مرتبطة بالمكان 
لتفعيل  فيه،  نعيش  الــذي  الفراغي  والحيز 
الـــــدور الــثــقــافــي الــمــوجــب لــرصــد الــظــواهــر 
والــمــظــاهــر وهـــو مــن األمــــور الــتــي تعيدني 
إلى حاضر الوطن للبحث عن كيان متجدد 

يتطلب التوثيق.

فـــي مـــعـــرض «بــطــاقــة بــريــديــة « أعــيــد 
للمعلوم،  للمبني  الــمــكــان  وقــيــاس  ترجمة 
مكان  والــذاتــيــة  والعشوائية  للتلقائية  ليس 
في قياس البحث الفني. وفي هذا المعرض 
المشترك مع الزميل محمد أبو النجا، نذهب 
الــمــدن  فــحــوى  معطيات  تفسير  إلـــى  كــالنــا 
التي ننتمي إليها، نستعيد مقولة المكان في 
معرض مشترك بعنوان «مدينة» وبقدر ما 
تفرز لنا هذه المدينة من ظواهر ومظاهر، 
ومستقر  كحالة  إليها  يعيدنا  االنــتــمــاء  فــإن 
والسؤال  والثقافة.  الحياة  معترك  في  دائــم 
كــيــف يــمــكــن رصـــد حــالــة الــمــديــنــة بــنــقــاوة 

وشفافية للدفع بميالد لوحة جديدة – تليق 
لمن يترقب المعرض ٢٠١٣ ؟

عنوان  دهــام  فرج  الفنان  اختار  لماذا  ڈ 
مــعــرضــه «بــطــاقــة بــريــديــة» داخـــل عــنــوان 

«مدينة»؟
وتــأويــل  قـــراءة  بريدية-  بطاقة  عــنــوان   -
نص  بمثابة  المدينة  لــصــورة  مـــرادف  فني 
محاولة  أن  المكان.  فكرة  يختزل  مرسل 
وثيقة  في  أختزلها  المكان  صــورة  استعادة 
الــذات  إلــى  والحنين  االغــتــراب  حالة  تـــدّون 
اللوحة  إلــى  ينظر  من  المدينة.  يسكن  لمن 
فإن  المرسلة،  العالمات  يتبين  أن  يستطيع 
اإلنسان  تالزم  إلى  تشير  واختامها  عالماتها 
تمكن  لها  مدينة  إليها.  ينتمي  التي  بالهوية 
عميق في عقولنا وفي حياتنا، تدير صناعة 
تُخلط  الــتــكــون،  ســريــع  لمجتمع  اقــتــصــاديــة 
القدر  فيها  بالرغبات،  الغايات  المدينة  في 
الــجــذري  بالتغير  مـــروراً  النمو  مــن  الكافي 
الذي أصاب بنية المدينة ومع تحول المكان 
مــع مـــرور الــزمــن أصــبــحــت الــدوحــة حــدثــاً 
متناميا مشيدا بسواعد جاءت من بعيد من 
العمال والمغتربين لصناعة الحلم كما يقول 
العاصفة  مسرحية  في  شكسبير»  «الشاعر 
عــلــى لــســان شــخــصــيــة «بــرســبــيــرو» (نــحــن 
أيضا  نحن  بــل  ألحــالمــنــا  الحقيقي  األســـاس 
مــهــنــدســوهــا وبــنــاؤوهــا) وبــالــمــقــابــل هناك 
التغيرات  تفرضها  كونية  لثقافة  مواز  إنشاء 

العالمية.
ڈ ما المدينة كما رصدتها الذائقة الفنية 

لدى فرج دهام؟
- الــمــديــنــة فـــي مــعــنــاهــا الــمــطــلــق الــيــوم 

أصـــبـــحـــت مــــــادة بـــشـــريـــة ووجــــهــــات نــظــر 
التفاعل  هــذا  ففي  تقنية،  وحــداثــة  ثقافية 
الذي يحمله القادمون من مكان إلى مكان 
المؤشر  هــذا  لفهم  الــمــدن.  ثــقــافــات  تُصنع 
عــلــيــنــا أن نــنــظــر إلــــى الـــعـــالـــم مـــن حــولــنــا، 
لنعرف أن األفكار واآلراء تنتقل مع صانعي 
التغير  من  مرحلة  كل  بعد  تختلف  األحــالم 
كما  هندسياً  تــقــاس  األرض،  على  الــمــادي 
المحفل  هــذا  في  المدينة  ثقافياً.  نرصدها 
لتتسع  ماء  في  حجرا  يرمي  كمن  المتنامي 
حــركــة الــتــمــدد الــبــشــري والــثــقــافــي بانتظام 
المدينة.  حيز  في  النهاية  ما  إلــى  تتمدد   ..
مجالها  في  الدوحة  مدينة  بأن  والمالحظ 
يعيشون  بالسكان  عامر  حيز  لها  الجغرافي 
بــأســلــوب حــيــاة تــقــلــيــدي مــنــذ زمـــن بعيد، 
االقتصادية  بمهامها  المدينة  تــطــور  ومــع 
والسياسية واالجتماعية والبيئية أفرزت لنا 
مرتبطا  حياة  وأسلوب  جديدة  حياة  دورة 
بالسكن والسكان والتنوع والصناعة الثقافية 
ـــوجـــود الــــمــــادي الــمــلــمــوس  ـــال الــمــرتــبــطــة ب
فكرة  تحمله  مــا  خــالل  مــن  والــمــحــســوس، 
على  السكاني  الخلل  دائــرة  تتسع  االغتراب، 
حساب الداخل أرصدها بعالمات التغير التي 
تواكب تغير بنية المكان من حولنا لمعرفة 
تــداعــي األفــكــار فــي بطاقة بــريــديــة. يــدون 
عليها حالة ثقافة بشيء من المكاشفة، ففي 
البشرية  اإلجناس  تحمله  الذي  التفاعل  هذا 
من المغتربين، أرصد مؤشر الخلل السكاني 
ــتــبــايــن الــثــقــافــي فـــي مــجــتــمــع حــضــري.  وال
الداخل  مــن  لــلــذات  تــدويــن  بفكرة  اختزلها 

إلى الخارج في بطاقة بريدية.

معرض «بطاقة بريدية» معرض «بطاقة بريدية» 
يحاور المدينة بلغة الفنيحاور المدينة بلغة الفن

الحلقة  (42)

ـــــــا ـّــــــاؤوه ــــــــ ـــــــن ـــــي ألحــــــــالمــــــــنــــــــا ومـــــــهـــــــنـــــــدســـــــوهـــــــا وب ـــــق ـــــي ـــــق ـــــح نـــــــحـــــــن األســـــــــــــــــــاس ال

كتب - أشرف مصطفى:

الفنية  الساحة  على  كبيرة  وقيمة  قامة  دهــام  فــرج  الفنان 
القطرية والعربية على حد سواء، وهو أحد المؤسسين للجمعية 
أعماله  عــرض  على  اعــتــاد  حيث  التشكيلية،  للفنون  القطرية 
سنوياً هناك منذ العام ١٩٨١، كما أنه قدم عدداً من المعارض 
وشارك  األمريكية،  المتحدة  والواليات  المنطقة  في  الفردية 
الشارقة  وبينالي  المعاصر  اآلسيوي  للفن  بنغالدش  بينالي  في 
فاز  الجرافيك.  لفن  الدولي  مصر  وترينالي  القاهرة  وبينالي 
كخبير  األول  بالمركز  العربية  المدن  جائزة  في  دهــام  فــرج 

الفنية  باللمسات  المتميز  القطري  وهوالفنان  المدن.  تجميل 
الــفــريــدة الــتــي جعلت مــنــه قــامــة فــي فــنــه يــعــتــرف لــه بذلك 
وإنما  العربي  أو  المحلي  المستوى  على  فقط  ليس  الفنانون 
على المستوى العالمي وتأتي الدعوة األخيرة من كوريا وقبلها 
لهذا  تتويجا  عالمي  فني  عمل  تصميم  في  للمشاركة  الصين 
العالم  من  واعترافا  المتألقة  اإلبداعية  والمسيرة  الفني  الجهد 
بأن قطر تضم على سواحلها الحانية فنانين يشار إليهم بالبنان 
وتستعين بخبراتهم وإبداعاتهم دول العالم الكبرى. وبمناسبة 
افتتاحه لمعرضه المشترك مع د. محمد أبو النجا كان لـ[ 

هذا الحوار معه لتلقي الضوء على رؤيته الفنية فيه.

بعض أعمالي كانت معيار تنبؤ 
بما هو قادم في الوطن العربي

في معرض «بطاقة بريدية» 
أعيد ترجمة المكان وأجعله 
مبنياً للمعلوم

 

 
 



تغيير:
عندما خــرج مــن الــمــنــزل فــي ذلــك الــيــوم، كــان الصباح 

يشدو بألحان الربيع، والعصافير تحط على رأسه وكتفيه، 

تحييه بزقزقتها، ثم تطير.

هناك  تكن  والــمــشــاة، ولــم  بــالــمــارة  مكتظاً  الــشــارع  كــان 

بالتأكيد  وفكر:  كثيراً،  حسن  يستغرب  لم  كثيرة،  مركبات 

ذلك صدى دعوات الحد من التلوث، وممارسة الرياضة.

كــان كــل شــيء فــي منتهى الــدقــة واألنــاقــة واالنــضــبــاط، 

األرصفة والشجر والبشر، والقطط والطيور، وكان الجميع 

لبعضهم  األعذار  ويلتمسون  والتحية،  االبتسامات  يتبادلون 

الــبــعــض، كــان الــنــاس يعيشون حــالــة احــتــرام لــلــذات ورقــي 

حضاري حقيقي .

ظنها  عليه،  تنهال  التهاني  كــانــت  المكتب  وصــولــه  فــور 

ليس  الخبر  وجد  فلسطين؟!!،  تحّررت  مزحة.  البداية  في 

مزحة، الصحف تحتفي بالنصر العربي العظيم في استعادة 

منذ  تحولت  العربية  الــدول  جامعة  أن  خصوصاً  فلسطين، 

سنوات إلى اتحاد فدرالي متكامل، وتنامت قوتها السياسية 

واإلقتصادية ليصبح اإلتحاد العربي األقوى عالمياً.

عليه  دخــل  والمستجدات،  األخــبــار  يستوعب  بــدأ  عندما 

قط يحمل كوب شاي «كرك»، لم تطل دهشته حتى دخل 

عليه بطريق يحمل مظروفاً ودفتراً للتوقيع، استلم الظرف 

ووقع فانصرف البطريق بدفتره متمايالً، بعد شرب الشاي، 

يا  اآلن  القهوة  تريد  هل  وسأله:  صغير  كناري  طائر  جــاءه 

سيدي؟ هز رأسه مبتسماً.

وبمعنويات  الــروعــة،  صــارخ  جــو  فــي  ظــهــراً  للمنزل  عــاد 

بانتمائه  واالعـــتـــزاز  الــفــخــر  بــنــشــوة  مفعماً  كـــان  مــرتــفــعــة، 

لكن  عــار!  كوصمة  يؤرقه  طويلة  لفترة  ظل  الــذي  العربي، 

له  بــأن  ويشعر  متبهج،  اليوم  أنــه  المهم  مضى،  ما  يهم  ال 

ماضياً  وفعالً،  قــوالً  عظيمة  ألمة  ينتمي  وبأنه  يسمع،  رأيــاً 

وحاضراً.

بــالــنــعــنــاع أثــنــاء مطالعة  بــعــد الــغــداء جــلــس يــشــرب شــايــاً 

وكوارث،  تسر،  ال  ألخبار  ينتبه  بدأت  ثم  اليومية،  الصحف 

وهزائم كثيرة، وتهوراً في كل شيء، ثم انتبه أخيراً للتاريخ، 

إنه األول من أبريل. 

وطن آخر:
(تمر أمامه حاملة حقيبة ثيابها)

هو: إلى أين؟؟

هي: إلى حبيبي.

هو: وماذا أكون؟؟!!

هي: أنت محطة، لحظة عناد، نوع من االنتقام، أنت ال 

شيء.

هو: وأطفالي؟

هي: تقصد أطفالي، أنا أمهم.

هو: هم أبنائي أيضاً.

هي: سيأتي أخي غداً ليأخذهم .

هو: بأي حق؟

المحكمة  لــــّي  هــــي: (تــشــيــر بـــورقـــة تــحــمــلــهــا.) حــكــمــت 

بالطالق، والحضانة الكاملة ألبنائي، أخي سيأخذهم غداً.

هو: لماذا؟ وقد دفعت نفسي للمستحيل ألنال رضاك.

هي: ال تملك ما يرضيني.

هو: وما الذي يرضيك؟

أريـــده.  شـــيء  لــديــك  لــيــس  حبيبي،  قــلــب  يرضيني  هـــي: 

(تخرج.)

هو: (تتعلق عيناه في السقف، ثم يتأمل مكان خروجها 

من جديد.) كيف تمكنت من خداعي؟ سبعة أعوام عشناها 

إذ  وتضحياتي  مــعــي؟!!!  هانئة  تكوني  لــم  وهـــم؟؟  فــي  معاً 

كنته،  الــذي  أنــا  أعــد  لم  أجلك؟  من  بالديون  نفسي  أغرقت 

تــحــولــت مــســخــاً ألرضـــيـــك، لــكــن قــلــبــك جـــاحـــد، ال يــعــرف 

الحب، ومشاعرك قاحلة جدباء، حتى الصحراء أكثر رأفة 

ألنها تنبت الزهور. كنت أظن أن جزاء اإلخالص أخالص، 

لم  المستقيم  الطريق  على  السير  لكن  حب،  جزاؤه  والحب 

يعد يجدي، وأنا المغفل ضيعت عمري أسير عكس السائد، 

لعقلي، ولقلبي، وتباً  وأمني النفس بأني على حق، لكن تباً 

للقانون. (يسير عكس التّيار.) 

مطبات: 
المطبات عندما تعيق المركبات ، 

تأثيرها مادي. 

المطبات عندما تمنع اإلبداع، 

تأثيرها نفسي. 

المطبات حين تحجب القول،

 تأثيرها عقلي. 

المطبات إذا حجبت الفكر،

 تأثيرها روحي.

سؤال: 
من أنت ؟

أخبريني عما يوجد بحقيبة يدك،

المشرط؟ أدوات التخدير؟

لفتح الجرح القادم ،

مكان الجرح المندمل قديماً،

أم تخفي عني وردة ؟

أتراه البحر الساكن في عينيك، 

توارى بحقيبة يدك؟

أنوي اإلبحار إلى قلبك،

وصوت ينادي: إحذر.

هل هدوء الموج خدعة ؟

والعيون المتبسمة تتربص؟

تنتظر حتى أبحر، 

وترسل في طلب الطوفان ؟

هــيــئــة  تــــقــــّدم   :]  - الــــدوحــــة 
مــتــاحــف قــطــر يـــوم الــخــمــيــس الــدرامــا 
اإلغــريــقــيــة «مــيــديــا» وذلـــك فــي قاعة 
الرواق بمتحف الفن اإلسالمي، وتدور 
والوالء  الحب  حول  المسرحية  أحــداث 
والطموح والخيانة واالنتقام .. العناصر 
اإلغريقية  اليونانية  للدراما  الرئيسية 
لــقــصــة مــيــديــا، والـــــدة لــطــفــلــيــن، الــتــي 
هجرها زوجها جاسون من أجل امرأة 
من  ليعّزز  سياسي  نــفــوذ  ذات  أخـــرى 
بالغضب  مدفوعة  االجتماعي،  موقعه 
لــعــدم رغــبــتــهــا فــي االعـــتـــراف بالظلم 

الذي لحق بها وبأطفالها، دّبرت ميديا 
مؤامرة إلبادة كل عزيز لجاسون. 

 هــــــــذه الــــمــــســــرحــــيــــة الــــيــــونــــانــــيــــة 
الــكــالســيــكــيــة مـــن تــألــيــف يــوريــبــيــديــز 
ويــرث  وود  آن  الــبــروفــيــســور  وإخــــراج 
ـــــورث ويـــســـتـــرن، بــالــحــرم  بــجــامــعــة ن
يدرس  ظل  الذي  بإيفانستون  الجامعي 
شارك  وقد   .٢٠٠٩ عام  منذ  بالدوحة 
معه ممثلون دوليون في هذه الرحلة 
مظلومة  المـــــرأة  الـــخـــالـــدة  الــعــالــمــيــة 
المعاملة  بسبب  الــتــطــّرف  إلــى  دفــعــت 

السيئة لها.

الدراما اإلغريقية «ميديا» بمتحف الفن

الثالثاء ٢٨جمادى األولى ١٤٣٤ هـ - ٩ 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

مهرجان الدوحة عرس مسرحي 

تتجدد فيه آمال المبدعين
تتجدد فيه آمال المبدعين

وحةوحة

قصيدة

محمد السادة

ال.. َفـــــُقـــــلـــــُت  َهــــــــــــواُه  َدْع  ـــــــــواِذُل  ـــــــــَع ال ـــــقـــــوُل  ي

بـَــــــال.. َفــــــــــِذي  فــــُقــــلــــُت  فـــــاصـــــبـِــــْر  إذاً  فــــقــــالــــوا 

ــــــخــــــاِطــــــِري.. بِ ُرؤاُه  ِمـــــــن  ـــــٌف  ـــــي َط َمــــــــــَرّ  إذا 

ــــــــال.. ــــــــَت وَحــــــــــــْي َه ــــــــَزل ــــــــــــالً نَ ــــــــــُه أَه ــــــــــــــوُل لَ أَق

ُم مـــــقـــــَعـــــداً.. ــــــُس أَفـــــــــكـــــــــاِري ُيــــــــــَقــــــــــِدّ وَمــــــجــــــلِ

ــــــدُر أَشــــــــــَرَق واعـــــتَـــــال.. ـــــي الــــَمــــكــــاِن الــــــَصّ ــــــُه ِف لَ

ــــــعــــــاَظــــــَم ِفـــــــي الـــــَحـــــشـــــا.. أَبُــــــــــــــُثّ لـــــــُه َهـــــــّمـــــــاً تَ

وأْشــــــــُكــــــــو لَــــــــــُه ِجـــــســـــمـــــاً َعــــــلـِـــــيــــــالً ُمــــبــــتَــــلــــى..

ــــــًة.. ـــــُر الـــــَقـــــلـــــُب ســــــاَع ـــــصـــــبِ ـــــــعـــــــِدِه ال يَ عــــلــــى بُ

ـــــــــال.. ـــــــــــــَمّ َشـــــــهـــــــٌر َقـــــــــد تَ ــــــَشــــــهــــــٍر ثُ ـــــَف بِ ـــــكـــــي َف

ــــوى .. ــــوُم ُيـــحـــَســـُب ِفــــي الــــنَّ وَكــــيــــَف إذا مـــا الــــّي

ــــــال.. ــــــَمــــــِهّ َكــــــــعــــــــاٍم جـــــــــرى ِفـــــــــي َســـــــــيـــــــــِرِه ُمــــــتَ

ـــــــوقـــــــاً وانــــــــتِــــــــظــــــــاراً وأَدُمــــــــــعــــــــــاً.. ـــــــــَف َش وَخـــــــــلَّ

ـــــــال.. ـــــــــِه الـــــــِطّ ـــــــــِه يَـــــــهـــــــِذي َكــــــــــــــأََنّ بِ وِفـــــــكـــــــراً بِ

ُب ُمــــثــــَقــــٌل.. وُســــــهــــــداً بــــــِه الــــَجــــفــــُن الــــــُمــــــَعــــــَذّ

ـــــــــال.. ـــــــقـــــــا ُمـــــــــتَـــــــــوِغّ وَقـــــــلـــــــبـــــــاً بِـــــــــــأَحـــــــــــالِم الـــــــلِّ

ـــبـــَر فـــي الــــَهــــوى.. َســـأَصـــبِـــُر َحـــّتـــى أُعــــِجــــَز الـــَصّ

ــــى.. ــــل ــــَج ـــــــالُه َقـــــــد ان ـــــــــــــــوُب ابـــــــتِ ــــبــــِر أَُيّ فــــبــــالــــَصّ

يقُوُل الَعواِذُل

ثمن المعجزة يحقق 
نسب مشاهدة قياسية

ـــــمـــــن  حـــــــقـــــــق فــــــيــــــلــــــم «ث
الــمــعــجــزة» الــحــائــز الــجــائــزة 
األولـــــــى فــــي ورشــــــة األفـــــالم 
إدارة  نفذتها  الــتــي  القصيرة 
الشبابية  والفعاليات  األنشطة 
بـــــــــوزارة الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون 
على  كــبــيــراً  والـــتـــراث نــجــاحــاً 
شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت بــعــد رفــعــه 
نسبة  وسجل  اليوتيوب،  على 
والفيلم  جــداً  عالية  مشاهدة 
مـــن إخـــــراج أحــمــد الــبــلــوشــي 
وتـــــصـــــويـــــر عــــبــــد الــــرحــــمــــن 
الـــعـــبـــاســـي ومـــجـــمـــوعـــة مــن 

الشباب القطريين.

«جسور الصحراء» 
يرسم التجانس 

بين الشرق والغرب
مــؤســســة  تــســتــضــيــف   :]  - الـــدوحـــة 
الـــدوحـــة لـــألفـــالم الــكــاتــب الــقــطــري جــمــال 
العمل  ورشة  ليقّدم  الجاري  أبريل   ١٤ فايز 
الثانية من «قول قصة»، ورشة عمل الكتابة 

اإلبداعية. 
 تـــســـتـــهـــدف ورشـــــــة الـــعـــمـــل األشــــخــــاص 
الراغبين بدخول عالم السينما مّمن يحملون 
أفكاراً إبداعية يمكن تحويلها إلى قصة على 
الشاشة الكبيرة. وقد صّممت الورشة لتطوير 
مفتوح  مــنــتــدى  وتــوفــيــر  اإلبـــداعـــي  التفكير 
لــلــمــشــاركــيــن إليـــصـــال أفـــكـــارهـــم وتــحــديــد 
الــمــطــلــوبــة  الــرئــيــســيــة  واألدوات  الــتــقــنــيــات 

للكتابة الدرامية .
ستشكل الورشة للمؤسسة فرصة الكتشاف 
عمل  ورش  في  لضّمهم  اإلبداعية  المواهب 
بينما  المستقبل،  فــي  وتخصصية  متقدمة 
الجدد  السيناريو  لكتاب  البداية  نقطة  تعتبر 
والــمــفــكــريــن اإلبــداعــيــيــن لــمــســاعــدتــهــم في 
السيناريو  لكتابة  الصحيحة  األســـس  وضـــع 

ومشاريع األفالم في المستقبل.

تواصل فعاليات ورشة «قول قصة»
كتب - كريم إمام: 

وصـــــف الـــفـــنـــان الـــعـــراقـــي 
صــبــاح األربــيــلــي الــعــمــل الــذي 
شـــــــــارك بــــــه خـــــــالل الـــحـــفـــل 
الموسيقي «جسور الصحراء» 
افتتاح  بمناسبة  أقــيــم  الـــذي 
السفارة السويسرية بأنه يعّبر 
بين  والتجانس  التعايش  عــن 
النظر  بغض  البشري  الجنس 
عن الجنسيات والتي يجمعها 

اللون األبيض المسيطر.
وقال بعد الحفل الذي شهد 
الغرب  موسيقى  بين  تمازًجا 
والشرق من خالل لوحة فنّية 
عزفها ١٢ موسيقًيا من حول 
المسيطر  الـــجـــو  إن  الـــعـــالـــم: 
الفكرة  هذه  كان  الحفل  على 
بـــأن  الــمــتــعــلــق  الـــمـــفـــهـــوم  أو 
كــل شــخــص جـــاء مــن خلفية 
مختلفة وجمعتهم الموسيقى 

والفنون اإلنسانية.
ــتــي  ال لـــوحـــتـــه  إن  وقــــــــال: 
وكانت  الحفل  خــالل  رسمها 
رمــال  بلون  صــفــراء  خلفيتها 
الصحراء بدأها برسم كلمات 
مـــثـــل حــــب وســـــــالم ومــــــودة 
وتــعــايــش وهـــذا الــتــجــّمــع بين 
األجناس وهذا التداخل عكس 
الصحراء  جــســور  النهاية  فــي 
مع  الكلمة  فيها  تلتقي  الــتــي 

النغمة مع األلوان.
«جسور  أن  بالذكر  جدير 
الــــــصــــــحــــــراء» هــــــو مــــشــــروع 
غــــيــــر هـــــــــادف لــــلــــربــــح مــن 
تــمــويــالً  يــجــمــع  أن  الــمــنــتــظــر 
لــعــدد مــن الــفــنــانــيــن الــشــبــاب 
الموسيقى،  ودراســــة  للسفر 
ــــى إقـــامـــة الــمــزيــد  إضـــافـــة إل
والحفالت  المهرجانات  مــن 
الــمــوســيــقــيــة فـــي الــمــســتــقــبــل 

القريب.
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