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وقــــد أيــقــظــت إبــــداعــــات أحــــد الــفــنــانــيــن 
الــعــالــمــيــيــن بــالــدوحــة تـــســـاؤالت عـــدة حيث 
ازدهـــارا  يشهد  القطري  التشكيلي  الــفــن  إن 
التشكيليين  الفنانين  أعــمــال  وتقتنى  كبيرا 
الــقــطــريــيــن فـــي الــكــثــيــر مـــن بـــلـــدان الــعــالــم 
وتعرض لوحاتهم بأكبر المعارض العالمية. 
احترافية  مدى  عن  التساؤالت  كانت  ولذلك 
الــفــنــان الــقــطــري لــفــن الــجــرافــيــتــي، ولـــم ال 
يطلق فنانو قطر مبادرة لتزيين قطر بأياد 
كجمعية  المسؤولة  الجهات  ودور  قطرية؟ 
الفنون التشكيلية في دعم هذا الفن وتبنيها 
ألجــــيــــال شــبــابــيــة تـــحـــتـــرفـــه، وقـــــد حــمــلــت 
[ هـــذه الـــتـــســـاؤالت فـــي الـــجـــزء األول 
من هذا التحقيق إلى مجموعة من الفنانين 
الثاني  الجزء  هذا  وفي  آلرائــهــم..  واستمعت 
نحمل تلك التساؤالت إلى كوكبة أخرى من 

الفنانين لنستمع إلى آرائهم في ذلك.
يـــرى الــفــنــان عــلــي حــســن الــجــابــر أن فن 
الجرافيتي نوع قائم بذاته، وليس عندنا في 
من  الــنــوع  هـــذا  فــي  حقيقية  تــجــارب  قــطــر 

على  جديدة  ثقافة  ألنه  الفن، 
الــفــنــان الــقــطــري، فــهــو ثقافة 
غربية وفدت إلينا من أوروبا 
وأمـــريـــكـــا، حــيــث كـــان الــنــاس 
على  مشاعرهم  عــن  يعبرون 
جــــــدران الــمــديــنــة. ويــضــيــف: 
يــعــتــمــد فـــن الــجــرافــيــتــي على 
أدوات وتقنيات خاصة فلذلك 
الفن  من  النوع  هذا  يمارس  ال 
ســـوى فــنــانــيــن مــحــتــرفــيــن له 
ولتقنياته، كما أن الفنان الذي 
إلى  يحتاج  الجرافيتي  يرسم 
مــســاعــديــن مــحــتــرفــيــن بــهــذا 

المجال.
ويقرر الجابر أن الجرافيتي 
يعبر عن ثقافة معينة ويعكس 
حــــالــــة مــعــيــنــة تـــمـــر بـــهـــا بــلــد 
ــا  مــــا، ولـــقـــد رأيــــنــــاه فــنــا ثــوري

فمثال  تاريخيا  ويسجلها  ثورية  حالة  يرصد 
عــبــر الــمــصــريــون فــي ثــورتــهــم عــن غضبهم 
وفرحهم وشهدائهم وكفاحهم على جدران 
الــمــديــنــة ورســـمـــوا الــجــرافــيــتــي الــــذي يــوثــق 
ثم  تزيينيا  فنا  أصله  في  يكن  فلم  ثورتهم. 
واألماكن  للجدران  تزييني  كعمل  استخدم 
فن  البعض  ســمــاه  ولـــذا  بــعــد،  فيما  الكبيرة 
كعمل  استخدامه  أن  الجابر  ويؤكد  الــشــارع. 
ذائقة  سيدعم  ألنه  جيدة  فكرة  يعد  تزييني 
الــجــمــال بــالــشــارع، فـــإذا بــكــل الـــمـــارة يــرون 
لوحات فنية جميلة أمام أعينهم، فهو يجعل 
إلى  الــحــاجــة  دون  الــفــن  يــشــاهــدون  الجميع 
الذهاب للمعارض. وأوضح الجابر أن الفنان 
في  والحرفية  الفنية  القدرة  لديه  القطري 
هذا  احتراف  يستطيع  بحيث  التشكيل  مجال 
ال  القطري  الفنان  إن  وقــال  الفن.  من  النوع 
يتوانى عن خدمة بالده إذا طلب منه أن يقوم 
يرحب  أنه  إلى  مشيرا  بلده.  جــدران  بتزيين 
قطر.  جــدران  ليزين  يأتي  عالمي  فنان  بأي 
بلوحات  الــدولــة  تستعين  أن  الجابر  واقــتــرح 
الفنانين القطريين وتعرضها بمطار الدوحة 
لفتة  وتكون  القطري  الفن  للحضور  لتعكس 
حضارية ودعما للفن وإضفاء حالة جمالية 
بأبنائها  تفخر  بلد  وكل  المكان.  على  بديعة 
وفنانيها وتعمل على ترويج أعمالهم ودعم 

إبداعاتهم واالحتفاء بها.
وحول عدم انتشار هذا الفن بقطر وعدم 
بروز فنانين فيه بالرغم من ازدهار الحركة 
أي  أن  المالك  سلمان  أكــد  بقطر  التشكيلية 
يستفز  لكي  بيئة  إلى  يحتاج  الفنون  من  لون 
ثم يطرح كفن له وجــوده، وفــي قطر ليس 
مازلنا  إننا  بل  الفن.  هذا  لتداول  بيئة  هناك 
نخبويا.  فنا  التشكيلي  الفن  نعتبر  قطر  في 
هذا  مقومات  أن  الحقيقة  المالك:  وأضــاف 
في  أرى  ولكنني  بقطر  مــوجــودة  غير  الفن 

امتداد  هــو  الجرافيتي  فــن  أن  نفسه  الــوقــت 
لــفــن الــكــاريــكــاتــيــر، فــهــو نــقــل الــكــاريــكــاتــيــر 
كاريكاتيرية  لــوحــة  أنــه  أعــنــي  الــجــدران  إلــى 
غير  العناصر  وهـــذه  كبيرة. 
التشكيلية.  باللوحة  موجودة 
اليوم  بدأنا  قد  نكون  قد  نعم 
ولكن  الفن  هذا  استدعاء  في 
الطفولة  مرحلة  فــي  مــازلــنــا 
ورش  بعمل  نقوم  فنحن  فيه 
على  جداريات  بإعداد  ونقوم 
ـــيـــش وفـــــي الـــمـــراكـــز  ـــكـــورن ال
الــشــبــابــيــة فــي ضـــوء اســتــدعــاء 
مــــواهــــب األطـــــفـــــال وعــمــلــنــا 
سيلين  مــخــيــم  فـــي  جـــداريـــة 
لألطفال بنفس التقنيات التي 
يــتــم بــهــا رســــم الــجــرافــيــتــي. 
اســتــخــدام  أن  الــمــالــك  وأكــــد 
من  كنوع  الجدارية  اللوحات 
جميل  شيء  بالمدن  التجميل 
ـــمـــدن شـــيـــئـــا مــن  ـــل يـــضـــيـــف ل
على  الناس  يعود  كما  البهجة 
رؤيـــة الــجــمــال بــالــشــارع. وعـــن عـــدم إطــالق 
جدران  تزيين  لمبادرة  القطريين  الفنانين 
قــطــر بــأيــاد قــطــريــة يـــرى الــمــالــك أنـــه خير 
البد منه إن عاجال أو آجال، ولكن يجب أن 
تتبنى هذه الرؤى الحميدة من قبل مؤسسة 

أو جهة حكومية ألن تكلفتها المادية كبيرة 
كما تحتاج إلى تفرغ وظيفي فهو أمر يحتاج 
لـــدعـــم جـــهـــات مـــثـــل هــيــئــة مـــتـــاحـــف قــطــر 

وبلدية  المختلفة  والـــــوزارات 
ــــــدوحــــــة، ويـــــقـــــام مـــشـــروع  ال
ليس  واضحة  بخطة  متكامل 
فــقــط بــالــدوحــة وإنــمــا يشمل 
كــل شــبــه الــجــزيــرة الــقــطــريــة. 
ملتقى  الدوحة  التكون  فلماذا 
للفنانين بأياد قطرية وعربية 
لتجميلها  يــلــتــقــون  وعــالــمــيــة 
ويــضــعــون بــصــمــاتــهــم الــفــنــيــة 
على جدارياتها؟ لماذا ال تكون 
ومدينة  الجمال  مدينة  قطر 
ـــــات ولـــــوحـــــة فــنــيــة  ـــــجـــــداري ال
مــفــتــوحــة؟ وقـــــال الــمــالــك أنــا 
على استعداد وإخواني الفنانين 
المهمة  بــهــذه  لــلــقــيــام  كــذلــك 
الوطنية إذا ما استدعينا بحيث 
نــضــع خـــارطـــة الـــطـــريـــق لــهــذا 
مظلة  تحت  ويــقــام  الــمــشــروع 

نتردد  ولــن  المسؤولة  الجهات  من  ورعــايــة 
في أن نخدم وطننا بكل ما نستطيعه.

فن  لقيمة  الــمــال  حــســن  الــفــنــان  ويــؤصــل 
الجرافيتي فيرى أن غاية الفنان حين يرسم 
هي أن يقبض على الزمن ليؤبده في لوحة 

أو رســـم جــرافــيــتــي أو نــحــت أو فــي صــورة 
فوتوغرافية ثم يطلقه للجمهور الذي يستمتع 
بها في الزمن المعاصر للفنان أو بعد مئات 
آالف  بعد  نقل  لم  إن  السنين 
الــســنــيــن. ولـــعـــل الـــرســـومـــات 
ـــتـــنـــا مـــــن داخـــــل  ــــي وصـــل ــــت ال
مصر  في  الفرعونية  المعابد 
الهند  بالد  في  الهندوسية  أو 
الزمن  تأبيد  على  دليل  خير 
ـــفـــنـــان فــتــصــل  مــــن طـــــرف ال
الزمن  في  حاضرة  رسوماته 
إن  وينتهي.  هــو  يفنى  بينما 
بامتياز  عصره  يتمثل  الفنان 
ليعكس ثقافته في رسوماته. 
أن  مثالً  المعقول  مــن  فليس 
نتحّدث عن فن «الجرافيتي» 
األوروبــيــة  النهضة  عصر  في 
أو عــن الــفــن «الـــدادائـــي» في 
الـــــقـــــرن الــــثــــامــــن عـــشـــر ألن 
لــلــفــن شـــروطـــه الـــذاتـــيـــة في 
الــزمــان والــمــكــان الــتــي تتسم 
بخصائص أسلوبية تجعله قابالً لالنتشار في 
زمن معين. فلألعمال الفنية أعمار تتعايش 
لها  يكتب  ما  منها  أنجزها  الذي  اإلنسان  مع 
اإلنسانية  الثقافة  في  حاضرة  فتظل  الــدوام 
كــحــال لـــوحـــات الـــرســـام اإليــطــالــي دافــنــشــي 

التي مازال لها حضور في كل الثقافات  مثالً 
اإلنسانية، ومنها ما يظهر ثم ينطفئ كحال 
الــصــراعــات الــفــنــيــة الــتــي ظــهــرت فــي بــدايــة 

الــقــرن الــعــشــريــن .ومــنــهــا ما 
هــو مــعــاصــر لــنــا كــحــال «فــن 
الــجــرافــيــتــي» الــــذي ال نــدري 
كــيــف ســيــكــون مــصــيــره في 
قـــادم األيـــام وهــو الــفــن الــذي 
من  الــثــانــي  النصف  فــي  ظهر 
في  وانــتــشــر  العشرين  الــقــرن 
كل العالم وأصبح له مريدون 
مــــن كــــل الـــــقـــــارات يــبــشــرون 
بــــــه عــــلــــى جـــــــــــدران الــــمــــدن 
وعــــلــــى وســــائــــل االتــــصــــاالت 
وتويتر  كالفيسبوك  الحديثة 
والـــــمـــــدونـــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
الــــــخــــــاصــــــة عـــــلـــــى الـــشـــبـــكـــة 
العنكبوتية. إن األعمال الفنية 
للزمن  تسجيل  هي  المنجزة 
منها  عوامل  عدة  على  يعتمد 
تؤثر  الــتــي  والنفسية  الــمــاديــة 

في الفنان أثناء إنجازه لعمله الفني.
االجــتــمــاعــيــة  الــعــوامــل  فليست  ويــضــيــف: 
«فان  عاشها  التي  واالقتصادية  والسياسية 
جوخ» هي ذاتها التي يعيشها فنانو الجرافيتي 
والموضوعية  الذاتية  الدوافع  وليست  اليوم. 

ــبــدع لــوحــاتــه بـــذاك  ــتــي جــعــلــت «مـــانـــي» ي ال
الشكل هي ذاتها التي دعت «بانكسي» للسفر 
إلــــى فــلــســطــيــن الــمــحــتــلــة لــيــنــزل رســومــاتــه 
بنته  الـــذي  الــعــازل  الــجــدار  على  الجرافيتية 
الدولة الصهيونية داخل الضفة الغربية. لهذا 
كان لحضور الزمن عند الفنان دور كبير في 
إبداعه منذ فجر التاريخ حتى اآلن. ولئن كان 
الفنان القديم يبدع رسوماته ويتركها للزمن 
اإلنــســان  وعـــى  أن  مــنــذ  فــيــهــا  كلمته  لــيــقــول 
بضرورة الفن في حياته حتى النصف األول 
آخر  معنى  للزمن  فإن  العشرين  القرن  من 
في حياة فنان الشارع ورسوماته الجرافيتية. 
ذلــك أن هــذا الفنان يعرف أنــه في سباق ال 
يــرحـــــم مــع الــزمــن حــيــث إن عملية الــرســم 
تنافذ  فــي  الــعــرض  عملية  مــع  تتزامن  لديه 
كبير بين إنشاء العمل في أحسن صوره وكما 
هو مقّدر له أن يكون في مخيلة الفنان «فال 
وقت له للرسم وإعادة الرسم كما هو حال 
 ،» الحديث  أو  الكالسيكي  التقليدي  الفنان 
وعرض هذا العمل مباشرة بعد إنجازه على 
على  أو  الــشــارع  فــي  الجمهور 
عربات المترو أو في الحدائق 
الــعــامــة. وأبـــدى الــفــنــان حسن 
ـــعـــداده لــلــقــيــام مع  الـــمـــال اســـت
بقية الفنانين بمشروع تزيين 
أن  وأكــد   ، قطرية  بأياد  قطر 
القطري قادر على اإلبداع في 

هذا الفن إذا ما طرق مجاله.
الرحمن  عبد  الفنان  ويرى 
الجرافيتي  فن  أن  المطاوعة 
كـــــان مـــــوجـــــودا بــقــطــر حــيــث 
كــــان الــشــبــاب يــكــتــبــون بعض 
الفريج  جــدران  على  العبارات 
تحمل ذكريات خاصة بالنسبة 
لــهــم وأمـــا عـــدم انــتــشــاره بين 
الفنانين فلعدم وجود الفرصة 
المناسبة للدخول بهذا المجال 

الفني.
وعن عدم بروز فنانين بهذا المجال قال 
المطاوعة إن هذا الفن وافد علينا من أوروبا 
إن  أقــول  وال  وتقاليدنا  عاداتنا  يمثل  ال  وهو 
يمكن  ال  ولكن  والتقاليد  الــعــادات  ضد  الفن 
عندنا أن نرسم على جدار دون إذن كتابي. 
الرسم  هذا  في  تستخدم  التي  المواد  أن  كما 
يستخدمون  فــهــم  لــديــنــا  مــتــوفــرة  تــكــن  لـــم 
ويحتاج  خــاصــة.  وبــخــاخــات  معينة  تقنيات 
هذا إلى عوامل مساعدة مثل الحوامل والدرج 

واالسبراي وفيه مواد ضارة.
ويذهب المطاوعة إلى أن فن الجرافيتي 
ال يتمتع بالديمومة وهو عرضة للمحو بسبب 
الجدار  على  فالرسم  ولذلك  الطبيعة  عوامل 
سيتطاير،  إبداعه  ألن  الفنان  لجهد  مضيعة 
لوحات  إال  الحقيقي  الفنان  يرسم  فال  لذلك 

زيتية أو مائية.
وطالبت الفنانة جميلة آل شريم أن يهتم 
بالرياضة  يهتمون  كما  بالفن  الــمــســؤولــون 
حتى نرى نهضة فنية كبيرة بقطر يتحدث 
عــنــهــا الــعــالــم، ألن الــفــنــان هـــو الــــذي ينشر 
حــضــارة بــــالده ويــــروج لــهــا ويــوثــق عــصــره. 
يحتاج  الجرافيتي  فــن  أن  شــريــم  آل  وتـــرى 
فــتــرة مــن الــزمــن حــتــى يــأخــذ مــكــانــه على 

الساحة الفنية القطرية.
أن  الفنانين  ومن  منها  يطلب  أن  وتمنت 
إذا  لحظة  تتردد  ولن  قطر  جداريات  يزينوا 
استدعت لذلك. وترى أنها فكرة جميلة ألن 

ذلك سيجعل من قطر لوحة فنية بديعة.
وحول عدم اهتمام الفنانين بتبني مواهب 
شابة في هذا الفن قالت: أنا منشغلة بأعمالي 
ولــي  للكثيرين  دّرســــت  قــد  وكــنــت  الــفــنــيــة، 
طلبة على مدار ٢٠ سنة وخّرجت أجياال في 
مجال الفنون لكن اليوم أنا منشغلة باألعمال 

الفنية الخاصة بي.

الثالثاء ٢١جمادى األولى ١٤٣٤ هـ - ٢ ابريل ٢٠١٣ م22

في تواصل لملف «الجداريات» .. تشكيليون:

البيئة القطرية غير البيئة القطرية غير 
جاهزة لفن «الجرافيتي»جاهزة لفن «الجرافيتي»

ـــــــــأي فــــــنــــــان عـــــالـــــمـــــي يــــــأتــــــي لـــــيـــــزيـــــن جـــــــــــــدران قـــطـــر ــــــر: أرحـــــــــــب ب ــــــجــــــاب عـــــلـــــي حـــــســـــن ال

القطرية الساحة  على  مكانه  ليأخذ  الزمن  من  فترة  يحتاج  الجرافيتي  شريم:  آل  جميلة 

كتب: محمود الحكيم

الصور  أو  الحروف  رسم  فن  بأنه  الجرافيتي  المتخصصون  عرف 
هذا  أن  الباحثون  ويعتقد  والجدران،  الحوائط  وخاصة  األسطح  على 
الفن نشأ من قديم الزمان حيث كان البشر األوائل يقومون بالرسم 

على حوائط الكهوف باستخدام عظام الحيوانات.
وقد  والــرومــانــيــة،  واإلغريقية  الفرعونية  الحضارة  أيــام  وازدهـــر 
إحدى  في  بعيد  غير  عصر  في  أخــرى  مــرة  الظهور  الفن  هــذا  عــاود 
مــدن الــحــضــارة اإلغــريــقــيــة «أفــســس» (تــركــيــا حــالــيــاً). ثــم عـــاود فن 
الماضي  القرن  من  الستينيات  في  أخــرى  مــرة  الظهور  الجرافيتي 

في  يعتمد  وألنــه  هــوب.  الهيب  موسيقى  مــن  بإلهام  نيويورك  فــي 
الحصول  دون  الخاصة  أو  العامة  الجدران  فوق  الرسم  على  األساس 
التي  التخريب  أعمال  من  يعد  كان  فإنه  الجدار  مالك  من  إذن  على 
يعاقب عليها القانون في معظم دول العالم ولذا سماه البعض بالفن 
لي  الفنانان  افتتح  عندما   ١٩٧٩ منذ  الجرافيتي  وانتشر  التخريبي. 
حينها  ومــن  رومـــا  فــي  للجرافيتي  مــعــرض  أول  وفــريــدي  كوينس 
تعرف العالم على فن الجرافيتي وانتشر استخدامه في العديد من 
وتزيين  وتجميل  الــرأي  عن  والتعبير  واإلعــالن  كالدعاية  المجاالت 
المدن. وتعتمد رسوماته على استخدام بخاخ دهان أو قلم تعليم أو 

أي مواد أخرى.

حسن المال: 
الجدران أصدق 

من كل شيء 
للتعبير عن 

مشاعرنا الفياضة

سلمان المالك: 
لماذا ال تكون 
الدوحة لوحة 
فنية مفتوحة 

لجميع الفنانين؟.

عبد الرحمن 
المطاوعة: الرسم 

على الجدار 
مضيعة لجهد 

الفنان

حسن المال عبد الرحمن المطاوعةعلي حسن الجابر سلمان المالك



القطري  المسرح  حركة  تصف  بــمــاذا  ڈ 
اليوم؟

حالة  من  يعاني  مــازال  القطري  المسرح   -
خـــالل  مــــن  إال  نـــشـــاطـــه  يــــواصــــل  وال  الــــركــــود 
الــمــهــرجــانــات، ولــكــن إذا تــمــت الــمــقــارنــة بما 
نقر  أن  علينا  يجب  ربــمــا  قبل  مــن  عليه  كــان 
مــا نحو األفــضــل،  بــأن الــوضــع بــدأ يسير نــوعــاً 
خــاصــة أن الــســاحــة الــمــســرحــيــة بــاتــت تــزخــر 
لدينا  أصبح  كما  األكاديميين  من  كبير  بعدد 
افتقاده  من  نعاني  كنا  الــذي  النسائي  العنصر 
على مدى سنوات، وال شك أن المركز الشبابي 
المسرحي  الــحــراك  فــي  مــهــم  دور  لــه  أصــبــح 
حيث بات يمد الساحة المسرحية بالعديد من 

الذين  الجيدة  الشابة  العناصر 
يحملون حلم النهوض بالحركة 
الــمــســرحــيــة كــمــا كـــانـــت خــالل 
والثمانينيات،  السبعينيات  فترة 
المسرحية  الحركة  بــدأت  فقد 
في قطر من خالل شباب أحبوا 
شيئا  تطويرها  تــم  ثــم  المسرح 
القطري  المسرح  فشهد  فشيئا، 
أزهـــــــى عــــصــــوره فــــي بـــدايـــاتـــه 
أمناء  فيه  العاملون  كــان  حيث 
وصادقين في عطائهم ويسعون 
جاهدين لإلبداع والصدق الفني 
من  العديد  القطريون  فحصد 
الجوائز في العديد من المحافل 
الـــدولـــيـــة، وكـــنـــا نــنــافــس بعض 
أصبحت  التي  الخليجية  الــدول 
اآلن،  المسرح  في  علينا  تتفوق 

وربما ما ينقصنا اليوم هو ضرورة البحث عن 
نطاق التنفيذ، وتبدأ  حلول جذرية تدخل فوراً 
مــن الــعــمــل عــلــى زيــــادة دور الــعــرض وزيـــادة 
لمنافشات  يحتاج  الحل  أن  أعتقد  وال  الفرق، 
لجان وإيجاد دراسة تستمر ألكثر من عامين 

قبل التنفيذ.
المسرحية  التربية  إلغاء  أن  تــرى  هل  ڈ 

ترك فراغاً وأثر على المسرح القطري؟
ويعملون  اآلن  الــســاحــة  فــي  الــمــوجــودون   -
بـــإخـــالص مـــن أجـــل إعــــالء الــمــســرح الــقــطــري 
إغالق  وبعد  المدرسي،  المسرح  أبناء  من  هم 
التربية المسرحية تبنت الهيئة المسرح الشبابي 
المسرحية  للفنون  الشبابي  المركز  وأســســت 
وهــيــأت الــظــروف مــرة أخــرى لــهــواة المسرح 
فإلغاء  عنه،  يتوقفوا  وال  نشاطهم  يمارسوا  أن 
بــكــل تأكيد  الــتــربــيــة الــمــســرحــيــة تـــرك فـــراغـــاً 
التعويل  وأصبح  القطري،  المسرح  على  وأثــر 
المركز  الشباب  مــن  يــقــدم  مــا  على  الحقيقي 

الشبابي حتى يعوض جزءاً مما افتقدناه.
أنها  تــرى  التي  السلبيات  أهــم  هــي  مــا  ڈ 
تــعــوق انــطــالق الــمــســرح الــقــطــري إلـــى آفــاق 

أوسع حسب رأيك؟
- الحوار عن المعوقات لن يخرج عن نطاق 
الفرق  وقلة  العرض  وأمــاكــن  النصوص  نــدرة 
المسرحية، إلخ ... وأستطيع القول إن الحديث 
عن تلك المشاكل مستمر منذ زمن طويل ولم 
قليالً  تحسن  قد  كان  وإن  كثيراً،  الوضع  يتغير 
والمحلي  الشباب  مهرجاني  إقامة  بعد  خاصة 
إن  حــيــث  كـــثـــيـــراً  يــتــحــســن  لـــم  الـــوضـــع  أن  إال 
توصيات  تنفيذ  ينتظرون  مازالوا  المسرحيين 
لجنة التطوير التي لم تخرج عن كونها مجرد 
لم  وبالتالي  التنفيذ  إلى  طريقها  تر  لم  وعــود 
يستجد جديد يذكر، وطوال هذه الفترة يتكرر 
ذاتــهــا  الــوعــود  الــفــنــانــون  ويتلقى  الــكــالم  نــفــس 
تفاؤلي  من  الرغم  وعلى  مطالبهم،  بتحقيق 
دائــم  أنني  إال  ستتحقق،  الــوعــود  تلك  كــل  فــإن 

التساؤل لماذا كل هذا التأخير.
ڈ ما رأيك في أداء لجنة تطوير المسرح 

إلى اآلن؟
مستمرة  اللجنة  واجتماعات  عامين  منذ   -
وهو أمر في غاية الغرابة، هل يستحق بالفعل 
الــوقــت،  هـــذا  كــل  الــمــســرح  لتطوير  التخطيط 
خاصة إننا نستطيع بسهولة أن نشخص أزمات 
وبالفعل  تــدهــوره،  وأســبــاب  القطري  المسرح 
خرجت اللجنة بعدة توصيات من أهمها زيادة 
التدريبية،  والـــورش  المسرحية،  الــفــرق  عــدد 
والتي  المهمة  األسئلة  من  العديد  تظهر  وهنا 
ستظل  متى  إلــى  منطقية:  إجــابــة  إلــى  تحتاج 
هذه االقتراحات حبيسة األدراج، وأين اإلعالن 
الوعود،  تنفيذ  تأخر  ولماذا  الفرق،  إنشاء  عن 
باستيعاب  يسمح  قطر  فــي  الــوضــع  أن  خاصة 
أكثر من فرقتين وهو ما يتجلى 
مـــن خـــالل اشـــتـــراك ١٢ عــرضــا 
الدوحة  مهرجان  فــي  مسرحيا 
الـــمـــســـرحـــي ويـــعـــكـــس تــعــطــش 
الساحة المسرحية في قطر إلى 
مزيد من الفرق، كما أن الساحة 
ورش  إليجاد  بحاجة  المسرحية 
مــســرحــيــة خـــاصـــة فــــي مــجــال 
النصوص،  أزمة  لتالفي  الكتابة، 
ولم نشاهد ورشة واحدة تقيمها 

الفرق المحلية حتى اآلن.
احــــتــــيــــاجــــات  هــــــي  مــــــا  ڈ 
الــمــســرح الــشــبــابــي فـــي رأيـــك 
حــتــى يــتــطــور.. وهـــل تـــرى أن 
النسخة األخيرة من مهرجان 
الــــمــــســــرح الـــشـــبـــابـــي حــقــقــت 
الهدف الذي أقيم من أجله؟

أهم  أحد  كان  الشبابي  المسرح  مهرجان   -
احــتــيــاجــات الــشــبــاب، والــنــســخــة الــمــاضــيــة من 
في  تلخصت  لــألمــام  قــفــزة  تعتبر  المهرجان 
الــدعــم الـــال مــحــدود مــن وزارة الــثــقــافــة على 
المستوى  وبعد  والمعنوي،  الــمــادي  الجانبين 
الكرة  بــاتــت  المهرجان  بــه  ظهر  الـــذي  الجيد 

لديهم  مــا  أفضل  ليقدموا  الشباب  ملعب  فــي 
خــاصــة بعد هــذا االهــتــمــام الـــذي أصــبــح يوجه 
لــمــواهــبــهــم وإبــداعــاتــهــم، وبــالــفــعــل اســتــفــادت 
من  الشباب  بهؤالء  اإلنتاج  شركات  من  العديد 
تقدمها  الــتــي  الفنية  أعمالها  فــي  الموهوبين 
النسحة  أن  وأرى  المحلي.  الدوحة  لمهرجان 
الــمــاضــيــة مـــن الـــمـــهـــرجـــان أصــبــحــت نقطة 
انــطــالق جــديــدة نــحــو مــســرح شــبــابــي أفــضــل، 
مهارات  وتطوير  صقل  هو  المهرجان  فهدف 
تأخذ  جــديــدة  بعناصر  الــمــســرح  لــمــد  الــشــبــاب 
المسرحي  العمل  متابعة  مهمة  عاتقها  على 
نطمح  الــذي  المقام  إلى  به  الوصول  سبيل  في 
إليه جميعاً كمسرحيين. والنسخة السابقة من 

عن  مختلفة  تعتبر  المهرجان 
تالفي  تم  حيث  السابقة  األعوام 
وضع  تم  كما  خاللها،  السلبيات 
آلية جديدة من شأنها أن تدفع 
بالحركة المسرحية إلى األمام.

المعوقات  أهــم  هــي  مــا  ڈ 
للفنون  الشبابي  المركز  أمــام 

المسرحية؟
- نــحــن نــحــفــر فـــي الــصــخــر 
ننجز  مــنــاســب  مـــكـــان  إليـــجـــاد 
ــنــا  فـــيـــه عــمــلــنــا، ولــــذلــــك حــاول
قـــــدر إمـــكـــانـــنـــا إصــــــالح خــشــبــة 
الــمــســرح الـــمـــوجـــودة بــالــمــركــز 
الكثير  بــالــفــعــل  عليها  وقــدمــنــا 
مــــــن الـــــــعـــــــروض رغــــــــم عــــدم 
مكان  في  بوجودها  مالءمتها، 
مــفــتــوح ال يـــتـــالءم مـــع حــــرارة 

الـــجـــو، أو األمـــطـــار وظـــــروف الـــجـــو الــســيــئــة، 
مــازال  المسرحية  للفنون  الشبابي  فالمركز 
األمــوال  وكل  العرض،  دور  مشكلة  من  يعاني 
المجهزة  غير  األماكن  تجهيز  على  تنفق  التي 
عدد  ببناء  كفيلة  كانت  المسرحية  للعروض 
مكانا  المركز  تملك  إذا  وربــمــا  الــمــســارح،  مــن 

حــكــومــيــا خــاصــا بــه يــكــون بــديــالً عــن اإليــجــار 
سيكون لتطويره وإنشاء مسرح به له جدوى، 
عن  نتحدث  ال  أن  أيضاً  الــضــروري  من  وهنا 
المركز الشبابي فحسب، فمشكلة دور العرض 
من  هذا  وعلى  عموماً  القطري  المسرح  تمس 
الضروري أن يتم النظر بعين االهتمام للفرق 
لكل  مــســرح  وتخصيص  ودعــمــهــا  المسرحية 
بدالً  الرئيس  مقرها  هو  يصبح  بحيث  فرقة 
من مجرد فيال بها عدد من المكاتب ال أكثر 
من ذلك، فتجهيز أماكن غير معدة للعرض 
المسرحي هو مجرد مسكنات، وأتمنى إيجاد 
خطة واضحة تبدأ بالتنفيذ الفعلي وتستمر في 

التفيذ على المدى البعيد بتعاقب األجيال.
الــفــنــانــيــن  أن  تـــــرى  هــــل  ڈ 
ذاتـــهـــم مـــســـؤولـــون أيـــضـــاً عن 
الــــتــــراجــــع الـــــــذي تـــعـــانـــي مــنــه 

الساحة الفنية؟
ـــفـــنـــانـــون بــــال أدنـــــــى شــك  - ال
الحركة  دفـــع  مــســؤولــيــة  عليهم 
الـــمـــســـرحـــيـــة لـــكـــنـــهـــم يــعــمــلــون 
طموحاتهم  مــن  بــحــافــز  أحــيــانــاً 
تسمع  وعندما  فقط،  الشخصية 
المسرحية  الحركة  أوجاع  منهم 
وهنا  نبراتهم،  فــي  مـــرارة  تجد 
البد من تدخل وتحرك الجهات 
أمــام  الصعاب  إلزالـــة  الرسمية، 
مشواره  في  يستمر  حتى  الفنان 
وعــنــد  بــــاإلحــــبــــاط،  يـــصـــاب  وال 
الــنــظــر عــلــى أزمـــة دور الــعــرض 
سوف ال نجد سوى خشبة مسرح 
واحدة مشغولة طوال العام .. وهنا نتساءل أين 
يعمل الفنانون حتى وإذا توفر لديهم اإلجتهاد 

والطموح؟.
قد  أنــه  تــرى  أال  النقد  دور  عــن  ومـــاذا  ڈ 
تراجع أيضاً عن دفع الحركة الفنية لألمام؟

- الــنــقــد هــو مــا يــكــمــل دائــــرة الــعــمــل الفني 

والتي ال تستقيم بدونه العملية اإلبداعية ولكن 
الكثير  لدينا  يــوجــد  وال  غــائــب،  النقد  لــألســف 
ممن يمارسون النقد األكاديمي، وأغلب النقد 
القطرية  المسرحية  الحركة  في  يمارس  الذي 
فيها  قل  الحالية  النقدية  فالحركة  انطباعي، 
كبيرا  نقصا  هناك  أن  شك  فال  المتخصصون، 
مما  الــكــافــيــة،  العلمية  الــخــبــرة  أصــحــاب  فــي 
على مستوى األعمال  سلبياً  يؤثر بالفعل تأثيراً 
المسرحية المعروضة بشكل عام، وبذلك فإن 
يشكل  والــمــوضــوعــي  األكــاديــمــي  النقد  اخــتــفــاء 
الحركة  ألن  كــكــل،  الفنية  العملية  فــي  أزمـــة 
بتصويب  تكتمل  لــم  إذا  عــرجــاء  تصبح  الفنية 
ــــذي يعتبر  الــعــمــل الــفــنــي مـــن خــــالل الــنــقــد ال

اإلبداعي،  للعمل  وإثــراء  تزويدا 
فــالــنــقــد يــتــطــلــب ثــقــافــة عــالــيــة 
وإلماماً موسوعياً، كما أن صفة 
توافرها  مطلوب  الموضوعية 
إلى  الناقد  فــي  المالئم  بالقدر 
والنقد  والــخــبــرة.  العلم  جــانــب 
الــمــســرحــي يــحــتــاج إلــــى إعــــادة 
جوانبه،  مــن  العديد  فــي  النظر 
يستحيل  أنــه  مــن  الــرغــم  وعلى 
علي اإلبــداع أن يسمو من دون 
نقد يتفاعل معه ويساعده على 
أيضاً  فالنقد  ويتطور،  ينمو  أن 
دون  مـــن  يـــوجـــد  أن  يــســتــحــيــل 

إبداع يحركه.
ڈ هــــل صــحــيــح مــــا يــقــال 
بأسوأ  يمر  الطفل  مسرح  بأن 
حـــاالتـــه فـــي الـــوقـــت الــراهــن 
من حيث الشكل والمضمون؟

- من الضروري إنشاء فرقة قومية خاصة 
بمسرح الطفل، فمسرح الدمى في السبعينيات 
إلى جانب العديد من مسرحيات األطفال في 
تلك الفترة لعبوا دوراً مهماً في توعية األطفال 
وتثقيفهم فضالً عن صقل المواهب الحقيقية، 

وهو  تماماً  الطفل  مسرح  أهمل  فقد  ولألسف 
األجــيــال  لــدى  مهمة  وسيلة  يعتبر  كــان  الـــذي 
القديمة في الترفيه والتعليم في الوقت ذاته، 
فــذهــب هـــذا الــفــن أدراج الـــريـــاح، وعــلــيــنــا أن 
نــؤســس لــه كما فعلنا فــي الــمــاضــي، وربــمــا ما 
نعمل  أننا  هو  المأساة  تلك  وطــأة  من  يخفف 
مــن خـــالل إرث نــحــاول جــمــع شــتــاتــه حــتــى ال 
نبدأ من البداية فمازال لدينا عدد من الفنانين 
مارسوه  والــذيــن  العمل  هــذا  في  الخبرة  ذوي 
السبعينيات  فــتــرة  فـــي  الــقــديــم  مــجــده  ــــام  أي
والثمانينيات، ومسرح الطفل عموماً والعرائس 
مختلفة  بأساليب  للعمل  يحتاج  خــاص  بشكل 
تــتــواءم مــع طبيعة الــعــصــر الــحــالــي، والــمــركــز 
لم  المسرحية  للفنون  الــشــبــابــي 
يــتــوان عــن لــعــب دور فــي إحــيــاء 
مــســرح الــعــرائــس وبــالــفــعــل جــار 
اآلن العمل على مسرحية عرائس 
لــــألطــــفــــال يـــجـــهـــزهـــا الـــمـــركـــز 
الشبابي للفنون المسرحية ضمن 
خططه إلعادة هذا الفن وإحيائه 
مرة أخرى، حيث نستعد لتكملة 
ورشـــة الــعــمــل الــتــي أقــيــمــت منذ 
ولم  العرائس،  مسرح  عن  فترة 
العرائس  خــرط  ســوى  علينا  يبق 
المؤثرات  وتسجيل  تجهيز  بعد 
ونستعد  واألغــــانــــي  الــمــوســيــقــيــة 
سيتم  الطفل  يبهر  عمل  لتقديم 

تقديمه في عدد من المدارس.
ڈ مــــا ســـبـــب تــــراجــــع إنـــتـــاج 
حسب   .. التليفزيونية  الــدرامــا 

رأيك؟
ــتــاج الـــدرامـــي جـــزء أصــيــل فــي اإلنــتــاج  - اإلن
التلفزيوني، لذلك فإنني أنتظر شأني في ذلك 
التلفزيون  تطوير  يطال  أن  الفنانين  كل  شأن 
الــــدرامــــا الــقــطــريــة، وعـــلـــى حــســب عــلــمــي أن 
يعملون  اإلعالمي  الجهاز  هذا  في  المسؤولين 
بــكــل جــد عــلــى الــوصــول بــه إلـــى أفــضــل شكل، 
ضمن  التلفزيونية  الدراما  تطوير  يكون  وربما 
األهـــــداف الــتــي لــم تــدخــل إلـــى اآلن فــي حيز 
الــقــريــب،  فــي  حتما  ســتــدخــل  ولكنها  التنفيذ 
أن  وأتمنى  الــوقــت،  مــع  منه  سنتبين  مــا  وهــو 
سابق  إلــى  القطري  التليفزيوني  اإلنــتــاج  يعود 
أمـــجـــاده، فــأفــضــل اإلنـــتـــاج كـــان مـــوجـــودا في 
قطر، ونستطيع بسهولة أن نعود للمنافسة مع 
تلفزيونات الدول األخرى، حيث نملك عناصر 
األعمال  فــي  يعملون  منهم  الكثير  راح  جيدة 
الــدرامــيــة لــلــدول الــمــجــاورة، ومــن األولـــى أن 
الطاقات  تلك  مــن  القطرية  الــدرامــا  تستفيد 

المحلية.
المركز  في  المقبلة  المشاريع  هي  ما  ڈ 

الشبابي للفنون المسرحية؟
المهرجان،  بسبب  أخرناها  ورشــة  لدينا   -
الفنانة  ستقدمها  القادم  األسبوع  عنها  سنعلن 
األكــاديــمــيــة يــلــدا ومـــن الــمــقــرر أن تــبــدأ بعد 
مـــهـــرجـــان الــــدوحــــة الـــمـــســـرحـــي، إلــــى جــانــب 
الــجــزء الــثــانــي مــن ورشـــة الــعــرائــس. وعــمــومــاً 
الشابة  الطاقات  يحتضن  الشبابي  المركز  فإن 
بيئة  لها  ويــوفــر  الــعــام  مـــدار  على  والــمــوهــوبــة 
من  المسرح  بجديد  تمدها  خالصة  مسرحية 
خالل الدورات المسرحية التدريبية التي تزود 
الموهوبين من الشباب بكل ما يساعدهم على 
صقل مواهبهم، وسيستمر النشاط المسرحي.

بالفنان  الــخــاصــة  الــمــشــاريــع  هــي  ومـــا  ڈ 
محمد البلم في المستقبل؟

فرقة  باسم  مسرحية  فرقة  بتشكيل  قمت 
المشروع  تقديم  بعد  الـــرد  انــتــظــار  وفــي  الــغــد 
ضمن  لتكون  والتراث  والفنون  الثقافة  لوزارة 

الفرق الجديدة.
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ــي أفــضــل ــاب ــب ــحــو مــســرح ش ــة نــقــطــة انـــطـــالق ن ــاضــي ــم ــان ال ــرج ــه ــم نــســخــة ال

ـــال الــمــســرحــيــة الــمــعــروضــة ـــم ــوى األع ــى مــســت ــر ســلــبــيــاً عــل ــؤث ــقــد ي ــن ــاب ال ــي غ

الـــــمـــــســـــرحـــــي ــــــــــراك  ــــــــــح ال ـــــــــي  ف ــــــم  ــــــه م دور  ـــــــــه  ل أصـــــــبـــــــح  ــــــي  ــــــاب ــــــب ــــــش ال ـــــــز  ـــــــرك ـــــــم ال

ننتظر خروج اقتراحات لجنة ننتظر خروج اقتراحات لجنة 
التطوير من أدراج الوزارةالتطوير من أدراج الوزارة

كتب – أشرف مصطفى

الفنية  حــيــاتــه  بـــدأ  مــســرحــي  فــنــان  الــبــلــم  محمد 
ممثال في دار المعلمين عام ١٩٧١، وشارك كممثل 
ومخرج في العديد المهرجانات الخليجية والعربية، 
السد  مسرح  فرقة  أسسوا  الذين  الفنانين  من  وهو 
عام ١٩٧٣، كما كان له دور بارز في المسرح عموماً 
مشواره  أكمل  خــاص،  بشكل  العرائس  مسرح  وفي 
من  الشبابي  المسرح  حركة  على  بــاإلشــراف  الفني 
المسرحية.  للفنون  الشبابي  للمركز  إدارتـــه  خــالل 
المهمومين  الــفــنــانــيــن  أحـــد  يــعــتــبــر  الــبــلــم  ومــحــمــد 

بضرورة تطوير الحركة المسرحية القطرية.
وخــــالل حـــــواره مـــع «الـــبـــيـــرق» فــتــح الــبــلــم قلبه 
راصــداً  قديماً  القطري  المسرح  ذكريات  واسترجع 
أهم العوامل التي شكلت ازدهار المسرح في السابق 
على  اللقاء  خــالل  أجــاب  حيث  اآلن،  عنه  غابت  ثــم 
ومستقبل  حــاضــر  حـــول  الـــتـــســـاؤالت  مـــن  الــعــديــد 
الفنية،  تطلعاته  عن  تحدث  كما  قطر  في  المسرح 
وأهم السلبيات التي تعوق انطالق المسرح القطري 
إلى آفاق أرحب، وتطرق للحديث عن حال مسرح 
العرائس، والدراما التليفزيونية وغيرها من األمور 

التي تضمنها هذا الحوار المثير.

الفنان محمد البلم لـ «البيرق»:

من اعمال المركز الشبابي للفنون المسرحية
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آخر  عن  فوتوغرافي  مصور  يميز  ما  أهم 
هــو الــخــيــال، والـــذي يأتي دائــمــاً بــاألفــكــار من 
قلب الواقع، وبالتالي يتم مزج الخيال بالواقع 
في هيئة صورة تعكس روية المصور وتوضح 
ومــع  الــفــنــي،  عمله  وراء  مــن  أرادهـــــا  رســالــة 
التطور التكنولوجي في عالم التصوير الضوئي 
أصـــبـــح الـــمـــصـــور فـــي حـــاجـــة لــتــعــلــم تــقــنــيــات 
الــتــصــويــر واكـــتـــســـاب الــحــس الــفــنــي فـــي ذات 
الوقت، وحين تُقام الدورات التدريبية في فن 
التصوير  ببدايات  للتعريف  الضوئي  التصوير 
تُساعد  عملية  ورش  إقامة  هو  األهم  أن  نجد 
على تنمية الحس الفني وهو الدور الذي تقوم 
لذلك  الضوئي  للتصوير  القطرية  الجمعية  به 
الجمعية  مدربي  من  عــدد  مع  البيرق  التقت 
لــلــوقــوف عــلــى أهـــم الــمــســتــجــدات فــي عملهم 
داخـــل الجمعية وآخـــر مــا تــم الــوصــول لــه مع 
التصوير  أن  على  أجمعوا  الــذيــن  المتدربين، 
الــضــوئــي يعتبر فــنًــا يـــؤرخ ويــوثــق، وفــي نفس 
كما  القلب،  إلى  ويصل  المشاعر  يؤجج  الوقت 
حتى  الــمــصــور  يتطلبه  مــا  أهـــم  عــن  تــحــدثــوا 
هذا  إلــى  ويــدخــل  موهبته  يــثــري  أن  يستطيع 

العالم المليء بالخيال واألسرار.
الرحمن  عبد  بالفنان  التقينا  الــبــدايــة  فــي 

مجلس  رئـــيـــس  نـــائـــب  عـــبـــيـــدان 
إدارة الجمعية القطرية للتصوير 
الــــضــــوئــــي والــــــــــذي أوضــــــــح أن 
الجمعية تعمل دائماً على إحداث 
لتتواكب  برامجها  جميع  تطوير 
التصوير،  تكنولوجيا  تــطــور  مــع 
الفتاً إلى أنه يتم حالياً االستعداد 
مسابقة  مــن  الــجــديــدة  للنسخة 
والتي  الضوئي  للتصوير  ثاني  آل 
بعض  وإحـــداث  تطويراً  ستشهد 
الـــمـــتـــغـــيـــرات عــــن الـــنـــســـخ الــتــي 
سابقتها. كما أن الجمعية بصدد 
المسابقات  بــعــض  عــن  اإلعــــالن 
الذي  الجديد  موقعها  خالل  من 
تـــم تــخــصــيــصــه لـــهـــذا الـــغـــرض، 

تركيًزا  شهدت  الماضية  الفترة  أن  إلى  ولفت 
ــــــورش الــتــدريــبــيــة،  كــبــيــًرا عــلــى الـــــــدورات وال
مــضــيــفــاً: ونــفــكــر حــالــيــاً فـــي إقـــامـــة مــعــرض 
وبداية  الشتاء  موسم  إنتهاء  بمناسبة  ختامي 
أمامها  الجمعية  أن  عــبــيــدان  وأكـــد  الــصــيــف. 
طموحات كبيرة لكن ربما يكون أبرز العوائق 
يحتاجها  التي  المادية  الكلفة  هي  تلقاها  التي 
عقد  يتطلب  مــا  وهــو  الــضــوئــي،  التصوير  فــن 
شراكات مع المؤسسات التي يمكنها أن تستفيد 
المجال  فــي  وخــاصــة  الجمعية  مــصــوري  مــن 
إلى أنه بالرغم من العقبات  السياحي، مشيراً 
ــاً فـــي وجــه  الــمــاديــة الــتــي تــقــف حــائــلــة أحــيــان
مجلس  أن  إال  للجمعية  الكبيرة  الطموحات 
اإلدارة ال يستسلم أبداً، وبالفعل تم التغلب على 
نجعل  أن  في  نجحنا  وقــال:  الصعوبات،  أكثر 
التصوير  لمحبي  انطالق  نقطة  جمعيتنا  من 
الــضــوئــي مـــن الــشــبــاب والـــشـــابـــات. وحــرصــنــا 
كما  التدريبية،  الــورش  من  العديد  إقامة  على 
وأصبح  الــرحــالت،  ترتيب  على  نــحــرص  أنــنــا 
الجمعية  منتسبي  من  والمقيمين  للقطريين 
إن  مضيفاً:  الشخصية،  التجارب  من  العديد 
الجمعية ينقصها خبرات المصورين العالميين 

منتسبي  مــســتــوى  تــطــويــر  بإمكانهم  والــذيــن 
العالمي  الــمــســتــوى  إلـــى  وإيــصــالــهــم  الجمعية 
أن  كما  بالموهوبين  تزخر  قطر  أن  خاصة 
فــن الــتــصــويــر فــي قــطــر أحـــرز تــقــدًمــا كبيًرا 
المصورون  واستطاع  الماضية،  الفترة  خالل 
الــقــطــريــون أن يــنــافــســوا عــلــى أبــــرز الــجــوائــز 
الــعــالــمــيــة، بــفــضــل اجــتــهــاداتــهــم الــمــتــواصــلــة 
المؤسسات  عبيدان  دعا  لذلك  ذلــك،  لتحقيق 
الجمعية  مــع  لــتــتــعــاون  المختلفة  والــهــيــئــات 
وتــســاهــم معها فــي تــطــويــر هــذا 
الجمعية  أن  عبيدان  ولفت  الفن. 
تطوير  سبيل  في  جهًدا  تدخر  ال 
اإلمكانيات  إطـــار  فــي  منتسبيها 
تبادل  هناك  وقــال:  المطروحة 
للخبرات واستفادة من التجارب 
يــتــم مـــن خــــالل الــجــمــعــيــة الــتــي 
تفتح أبوابها للجميع على الدوام، 
حيث يجلس أصحاب الخبرة مع 
الهواة، ويتم االطالع على الصور، 
وإعـــــطـــــاء الـــمـــالحـــظـــات لــلــتــعــلــم 
الخبراء  تجارب  من  واالستفادة 
احتكاك  ويحدث  والمحترفين، 
فني دائم بين األعضاء وبعضهم 
دائـــم.  نــشــاط  حــالــة  فــي  يجعلهم 
حيث ال يبخل األعضاء القدامى من أن يفيدوا 
يبخلون  وال  وعلمهم  بخبراتهم  الجدد  الهواة 
أيضاً بوقتهم بالرغم من أنهم متطوعون وال 

يستفيدون مادياً من الجمعية.
ومـــــن جـــانـــبـــه أكـــــد الـــفـــنـــان مــحــمــد رفــيــع 
يتطور  الضوئي  التصوير  مجال  أن  العمادي 
كــل يــوم عــن الــيــوم الــذي يسبقه حيث تتطور 
إلى  مشيراً  كبيرة  بسرعة  التصوير  تكنولوجيا 
إلى  الفيلمي  التصوير  من  الكامير  انتقال  أن 
التصوير  هواة  أمام  الفرصة  أتاح  الديجبتال 

األمر  أصبح  أن  بعد  خاصة  يمارسوه  أن 
تلك  فــإن  المقابل  وفــي  مــاديــاً،  أيسر 

الــتــكــنــولــوجــيــا فــتــحــت بـــابـــاً واســعــاً 
يحتاج  األمـــر  وجــعــلــت  لــالبــتــكــار 

لمواكبة  الــــدورات  مــن  الــمــزيــد 
هـــذا الــتــطــور الــســريــع، وأشـــاد 
الذي  الكبير  بالدور  العمادي 
التعريف  في  الجمعية  تلعبه 
والتعليم لهذه الهواية حيث 
تُقام  أن  على  تحرص  باتت 
دوري  بــشــكــل  الــمــســابــقــات 
والــفــتــيــات  الــشــبــاب  لتحفيز 

بتداخل  يتسم  الذي  المجال  هذا  إلى  للدخول 
التقنيات الحديثة والموهبة ذات الحس الفني 
للتصوير  القطرية  الجمعية  مضيفاً:  الرفيع، 
التي  االمــتــيــارزات  مــن  العديد  لديها  الضوئي 
تــقــدمــهــا ألعــضــائــهــا إذا مـــا تــمــت مــقــارنــتــهــا 
بجمعيات التصوير في بعض الدول األخرى، 
أحياناً  تحتاج  التصوير  هــوايــة  أن  إلــى  وأشـــار 
الخوض  المصور  أراد  ما  إذا  عالية  تكلفة  إلى 
ــهــوايــة، كــمــا أنــهــا تحتاج  فــي تــفــاصــيــل تــلــك ال

خاصة  كبيرة  مادية  إلمكانيات 
إذا مــا تــم االتــجــاه نحو االلــتــزام 
التصوير  في  القديمة  بالتقاليد 
ذلك  فــي  يحتاج  حيث  الفيلمي 
وهو  والطباعة،  التحميض  إلــى 
ألعضائها  الــجــمــعــيــة  تــوفــره  مــا 
االحتياجات  بعض  تــوفــر  حيث 
مــــــن خـــــــالل مـــــدهـــــا لـــلـــمـــصـــور 
قد  الــتــي  واألدوات  بــالــخــامــات 
من  عليها  الحصول  يستطيع  ال 
خارج الجمعية إال بتكلفة عالية، 
وطــالــب رفــيــع بـــأن يــتــم تقديم 
دعم مادي مناسب إلى الجمعية 
حتى  الضوئي  للتصوير  القطرية 
في  مــشــوارهــا  مواصلة  تستطيع 

التصوير،  محبي  قـــدرات  وتطوير  االهــتــمــام 
مؤكداً أن الجمعية ال تألوا جهداً في سبيل توفير 
الخارجية  الـــورش  وإقــامــة  التصوير  رحـــالت 
منها  إدراكــاً  الكاميرا  مع  المباشر  واالحتكاك 
أن هذا يعتبر األهم من الشق النظري الذي ال 
يتعدى كونه أبجديات للتصوير ومرحلة بداية 

حيث  أكـــثـــر،  ال 
تــــقــــام 

تلك الـــورش بــالــتــوازي مــع تلك الـــدورات التي 
على  أقــدامــهــم  تضع  والــتــي  للمبتدئين  تــقــام 
أن  إلــى  رفيع  وأشــار  الصحيح،  الطريق  بداية 
أكــثــر مــا لــفــت نــظــره خـــالل الــفــتــرة الماضية 
إقــبــال الــفــتــيــات عــلــى هـــذا الــمــجــال الـــذي ظل 
ـــا إلـــى حــد كــبــيــر، حيث  لــفــتــرة كــبــيــرة ذكـــوريً
شــهــدت الـــــدورات األخــيــرة إقــبــاًال كــبــيــًرا من 
جــانــب الــفــتــيــات الــراغــبــات فــي خـــوض غمار 

التصوير الضوئي.
أن  أكد  عبداهللا  فيصل  الفنان 
يشهده  أصبح  الــذي  التطور  هــذا 
من  قلل  الضوئي  التصوير  مجال 
أن  الممكن  من  كان  التي  الكلفة 
تــكــون عــائــًقــا أمــــام مــحــبــي هــذه 
الجميع  أن  إلـــى  ولــفــت  الــهــوايــة، 
أصــــبــــح قــــــــــادًرا عـــلـــى مـــمـــارســـة 
أصبحت  أن  بعد  التصوير  هواية 
الكاميرات الديجيتال في متناول 
التي  الجواالت  جانب  إلى  الجميع 
كاميرات،  على  تحتوي  أصبحت 
التصوير  هــواة  أن  اهللا  عبد  وأكــد 
إقـــامـــة  اآلن  بــإمــكــانــهــم  أصـــبـــح 
مـــعـــارض خــاصــة بــأنــفــســهــم من 
االجتماعي  التواصل  مواقع  خالل 
المشاهدين  التفاعل مع  بل ويستطيعون أيضاً 
من خالل تعليقاتهم على أعمالهم المطروحة 
بالرغم  أنه  على  فيصل  وشــدد  الجميع،  أمــام 
أن  إال  للجميع  الــتــصــويــر  وســائــل  إتــاحــة  مــن 
التصوير  عالم  له  وصــل  الــذي  الكبير  التطور 
يكونون  المصورين  من  الــهــواة  جعل  الرقمي 
بحاجة دائمة لدورات وورش التصوير للتعلم 
المستجدات،  أحـــدث  على  واإلطــــالع 
ـــــــــذي تــتــيــحــه  وهــــــــو األمـــــــــر ال
الــــجــــمــــعــــيــــة مـــــــن خـــــالل 

دوراتها المستمرة 
طــــــــــــــــوال 

إلى  مشيراً  وكتارا،  الهالل  في  بفرعيها  العام 
أن الهواية هي دافع قوي للخوض في تفاصيل 
هذا الفن حيث إن هواة التصوير ال ينتظرون 
كل  شأن  ذلك  في  شأنهم  هوايتهم  من  عائًدا 
مساعدة  ينتظرون  قد  أنهم  إال  الفنون،  هواة 
المسؤولين عن الفنون لدعمهم في مشوارهم 
الذي قرروا أن ينطلقوا فيه تحت أي ظرف، 
تحاول  الــضــوئــي  التصوير  جمعية  أن  مــؤكــداً 
المصورين  احتياجات  تلبي  أن  إمكانها  قــدر 

فـــــي ضــــــوء قــــدراتــــهــــا الــــمــــاديــــة، 
حـــيـــث تـــقـــوم الــجــمــعــيــة بــإقــامــة 
والمحاضرات  التدريبية  الدورات 
ولفت  والمحترفين،  للمبتدئين 
الــعــمــلــيــة  الــخــارجــيــة  الــــــورش  أن 
تعتبر من االحتياجات الضرورية 
لــتــطــويــر قــــــدرات الـــمـــصـــور وهــو 
عليه  وتعمل  الجمعية  تدركه  ما 
الجمعية  أن  إلـــى  ولــفــت  دائـــمـــاً، 
الـــعـــمـــل  فــــــي  جــــــهــــــداً  تـــــدخـــــر  ال 
وتطوير  اكــتــشــاف  عــلــى  الـــــدؤوب 
التصوير  فــي  الــجــديــدة  الــمــواهــب 
صقل  على  والعمل  الفوتوغرافي 
مهاراتهم وإرشادهم بشكل عملي 
مــعــدات  اخــتــيــار  لكيفية  وعــلــمــي 

التصوير وفنون التقاط الصورة. كما أشار إلى 
أن الورش التي تحرص الجمعية على تقديمها 
على  المشاركين  تدريب  إلى  تهدف  باستمرار 
العديد من المهارات من أجل تصوير لقطات 
على  تحرص  كما  العيوب،  من  خالية  جميلة 
منها  إيماناً  مستمر  بشكل  المسابقات  إقامة 
بأنها إحدى وسائل تحفيز الشباب وخلق روح 
تمثل  الــورش  تلك  أن  مؤكداً  لديهم،  المبادرة 

إعــــــــــــداد 

ذخيرة من الشباب المتميز والموهوب ليكونوا 
دعائم أساسية في الحراك الفني القطري.

خالل  اتجه  أنه  أوضــح  فكري  خالد  الفنان 
على  دوراتــه  في  التركيز  إلى  األخيرة  الفترة 
برنامج  ظهور  بعد  خاصة  الحديثة  التقنيات 
الفوتو شوب في إصــداره األخير والــذي حمل 
المدهشة،  والمؤثرات  الحيل  من  العديد  معه 
ولفت إلى أن هناك تزايًدا وإقباًال كبيًرا تشهده 
الجمعية في األونة األخيرة من جانب الشباب 
الــجــديــدة  التقنيات  تــلــك  تعلم  فــي  الــراغــبــيــن 
والتعرف عليها لمواكبة تلك المتغيرات الهائلة 
في مجال التصوير الضوئي، ولكنه نوه إلى أن 
هناك مشكلة تواجه العديد من الدورات التي 
الكثيرين  تسرب  في  تكمن  الجمعية  تقيمها 
مـــن هــــذا الـــمـــجـــال بــعــد أن يــنــخــرطــوا فــيــه، 
وقــبــل نــهــايــة الـــــدورة، وطــالــب فــكــري وزارة 
الــثــقــافــة والــفــنــون والـــتـــراث بــتــقــديــم اهــتــمــام 
طاقاتها  بكل  تعمل  أنها  خاصة  للجمعية  أكثر 
أن قــطــر تزخر  إلفــــادة الــمــتــدربــيــن، مــنــوهــاً 
يحتاجون  الــذيــن  الموهوبين  مــن  كبير  بعدد 
ألن يــمــد لــهــم الـــمـــســـؤولـــون يـــد الــمــســاعــدة، 
وأشار أن الصورة أصبحت في الوقت الحالي 
منتشرة في كل مكان من الهاتف الجوال إلى 
إقبال  هــنــاك  أصــبــح  لــذلــك  المعقدة  األجــهــزة 
مجال  إلــى  للدخول  الشباب  جانب  مــن  كبير 
فكري  وأكــد  الضوئي،  التصوير 
في  الــفــوتــوغــرافــي  الــمــصــور  أن 
العصر الحالي أصبح بحاجة أن 
والورش  المنتديات  في  يُشارك 
ممكن  جـــديـــد  كـــل  ــيــعــاب  الســت
الكبير  للتطور  نظراً  يحدث  أن 
الــــذي تــشــهــده ســاحــة الــتــصــويــر 
كل  العالم  مستوى  على  الضوئي 
أن  مــن  بالرغم  وقـــال:  لحظة، 
التي  النظرية  الــــدورات  أهمية 
غنى  ال  أنــه  إال  الجمعية  تقيمها 
تُكسب  التي  العملية  الــورش  عن 
الــمــصــور مـــهـــارات الــتــعــامــل مع 
التقاط  لحظة  وتحين  الكاميرا 
التي  بالحرفية  ومـــده  الــصــورة 
فكري  وأكد  الصور،  أجمل  اللتقاط  يحتاجها 
على أهمية فن التصوير الضوئي قائالً إن هذا 
الفن قادر على مخاطبة العقل والوجدان معاً 
وفي الوقت الذي يكون فيه قادًرا على توثيق 
لــحــظــات أو أمــاكــن فــي غــايــة األهــمــيــة يقدم 
أيضاً جماالً يمس القلب، وشبه فكري المصور 
بالضوء  األول  يرسم  فبينما  التشكيلي  بالفنان 
يرسم الثاني بريشته، مضيفاً التصوير هو فن 
الصورة  التقاط  بزاوية  يرسم  الفنان  يجعل 

وبالضوء مستعيناً بخياله.
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تمرة 
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ن و وير ي بري ي م ير
الصورة التقاط  بزاوية  يرسم  الفنان  يجعل 

وبالضوء مستعيناً بخياله.
م

سبقه حيث تتطور
إلى مشيراً  كبيرة   
إلى الفيلمي  صوير 
التصوير  هواة  ام 

األمر  أصبح  ن 
تلك  فــإن 

 واســعــاً 
حتاج 

كبة 
ـاد 
ي 
ف 
ث 
م 
ي 
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حيث  أكـــثـــر،  ال 
تــــقــــام 

بحاجة دائمة لدورات وورش التصوي
المس أحـــدث  على  ىواإلطــــالع  ع
ـــــــــذي وهــــــــو األمـــــــــر ال
الــــجــــمــــعــــيــــة مـــــــن
دوراتها المست
طــــــــــــــــوال 

رفيع العمادي : 
الجمعية تحرص 

على إقامة المسابقات 
بشكل دوري

س 
ر 
ن 
ث 

فيصل عبداهللا : 
الورش الخارجية 

هامة لتطوير 
قدرات المصور

ة 
م 
ر 
ك 

خالد فكري: 
إقبال كبير على 
الدورات لتعليم 
التقنيات الحديثة

ة، 
ة
ت
ت
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعر

لغتنا 
الجميلة

الحكم على المعاني

وقت الفراغ

مفتاح المقتضب
قلنا إن مفتاح المقتضب هو:

ــــن  ــــفــــعــــل مـــــــــفـــــــــعـــــــــوالت مــــــســــــتــــــفــــــعــــــلــــــن مــــســــت
مــــســــتــــفــــعــــلــــن ـــــن  مـــــســـــتـــــفـــــعـــــل مـــــــــفـــــــــعـــــــــوالت   

لكنه مجزوء وجوبا:
مــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــوالت مــــــــــســــــــــتــــــــــفــــــــــعــــــــــلــــــــــن 

مـــــــــســـــــــتـــــــــفـــــــــعـــــــــلـــــــــن مــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــوالت   
إما  تكون  أن  بد  ال  بل  أبــدا،  سليمة  تأتي (مفعوالت)  ال  تنبيه: 
(مفعالت) بحذف الواو، وإما (معوالت) بحذف الفاء، وال يجتمع 

التغييران فيها أبدا.
والمقتضب مثل المضارع في قلة االستعمال.

مثاله قول المهلهل:
ـــــــــــــــــشـــــــــــــــــروا لـــــــــــــي ُكـــــــلـــــــيـــــــبـــــــاً  ــــــــــبــــــــــكــــــــــٍر أَن يـــــــــــــا لَ

الــــــــــــــــفــــــــــــــــراُر؟ أيــــــــــــــــــن  أيــــــــــــــــــن  ـــــــــكـــــــــٍر  ـــــــــب ل يــــــــــــــا   
فــــــــــــــاعــــــــــــــالتــــــــــــــن فــــــــــــاعــــــــــــلــــــــــــن فــــــــــاعــــــــــالتــــــــــن 

ـــــــــن فـــــــــاعـــــــــالت ـــــــــــن  فـــــــــــاعـــــــــــل فـــــــــــــاعـــــــــــــالتـــــــــــــن   
فاعلن:  األول:  أضـــرب:  ثالثة  ولها  فاعلن  الثانية:  الــعــروض 

مثاله:
ـــــــــــــكـــــــــــــم حــــــــــافــــــــــظ  ـــــــــــــــمـــــــــــــــوا أنــــــــــــــــــــــــــي ل اعـــــــــــــــل

غـــــــائـــــــبـــــــا أو  كـــــــــــــنـــــــــــــُت  مـــــــــــــــا  شـــــــــــــــاهـــــــــــــــدا   
ـــــــــن  فــــــــــــــــاعــــــــــــــــالتــــــــــــــــن فــــــــــــــاعــــــــــــــلــــــــــــــن فـــــــــاعـــــــــل

فـــــــــاعـــــــــلـــــــــن فـــــــــــــاعـــــــــــــلـــــــــــــن  فـــــــــــــــاعـــــــــــــــالتـــــــــــــــن   
والثاني: فاعالْن مثاله:

مـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــورًة  األحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداج  فـــــــــــــــــي  إن 
ــــــــــــظــــــــــــالْم ال ســــــــــتــــــــــر  ــــــــك  ــــــــهــــــــت ي وجــــــــــهــــــــــهــــــــــا   

ـــــــــن  فــــــــــــــــاعــــــــــــــــالتــــــــــــــــن فــــــــــــــاعــــــــــــــلــــــــــــــن فـــــــــاعـــــــــل
فـــــــــــــــاعـــــــــــــــالْن ــــــــــــلــــــــــــن  فــــــــــــِع فــــــــــــــاعــــــــــــــالتــــــــــــــن   

والثالث: فْعلن: مثاله:
إنــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــاء يــــــــــــاقــــــــــــوتــــــــــــة 

دهـــــــــــقـــــــــــاِن كـــــــــيـــــــــس  مـــــــــــــن  أُخــــــــــــــــــــِرجــــــــــــــــــــْت   
ـــــــــن  فــــــــــــــــاعــــــــــــــــالتــــــــــــــــن فــــــــــــــاعــــــــــــــلــــــــــــــن فـــــــــاعـــــــــل

فــــــــْعــــــــلــــــــن فــــــــــــــاِعــــــــــــــلــــــــــــــن  فــــــــــــــاعــــــــــــــالتــــــــــــــن   
العروض الثالثة: فِعلن: ولها ضربان:

األول مثلها: فِعلن: مثاله:
لــــــــــــلــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــى عـــــــــــــــقـــــــــــــــل يـــــــــــــعـــــــــــــيـــــــــــــش بــــــــه 

قــــــــــــدُمــــــــــــْه ــــــــــــــه  ســــــــــــــاَق تــــــــــــهــــــــــــدي  حــــــــــــيــــــــــــُث   
ــــــــــــــن فــــــــــِعــــــــــلــــــــــن  ــــــــــــــــن فــــــــــــــاعــــــــــــــل فــــــــــــــــاعــــــــــــــــالت

فــــــــِعــــــــلــــــــن فــــــــــــــاِعــــــــــــــلــــــــــــــن  فــــــــــــــاعــــــــــــــالتــــــــــــــن   
والثاني: فْعلن: مثاله:

أرمـــــــــــــــقـــــــــــــــهـــــــــــــــا  بــــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــار  ن رب 

والـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــارا الـــــــــــــــهـــــــــــــــنـــــــــــــــدي  تـــــــــــقـــــــــــضـــــــــــم   
ــــــــــــــن فــــــــــِعــــــــــلــــــــــن  ــــــــــــــــن فــــــــــــــاعــــــــــــــل فــــــــــــــــاعــــــــــــــــالت

فــــــــْعــــــــلــــــــن فــــــــــــــاِعــــــــــــــلــــــــــــــن  فــــــــــــــاعــــــــــــــالتــــــــــــــن   
البحر المتدارك

وهذا البحر لم يذكره الخليل بن أحمد الفراهيدي، وإنما زاده 
ذلك.  وغير  والخبب  والمخترع  الُمحدث  أيضا  ويسمى  األخفش. 

ومفتاحه:
فـــــــــاعـــــــــلـــــــــن فـــــــــاعـــــــــلـــــــــن فـــــــــاعـــــــــلـــــــــن فــــــاعــــــلــــــن 

فــــــاعــــــلــــــن ــــــــن  فــــــــاعــــــــل ــــــــن  فــــــــاعــــــــل ــــــــن  فــــــــاعــــــــل  
وله  فــْعــلــن.  إلــى  أو  فــِعــلــن،  إلــى  تقلب  أن  فاعلن  فــي  ويــجــوز 

عروضان وأربعة أضرب.
العروض األولى: فاعلن وضربها مثلها: فاعلن. مثاله:
ــــــــــمــــــــــا صـــــــالـــــــحـــــــا  جـــــــــــــــاءنـــــــــــــــا عـــــــــــــامـــــــــــــر ســــــــــال

 بــــــــعــــــــدمــــــــا كـــــــــــــــان مـــــــــــا كـــــــــــــــان مـــــــــــن عــــــامــــــر
فـــــــــاعـــــــــلـــــــــن فـــــــــاعـــــــــلـــــــــن فـــــــــاعـــــــــلـــــــــن فــــــاعــــــلــــــن 

فــــــاعــــــلــــــن ــــــــن  فــــــــاعــــــــل ــــــــن  فــــــــاعــــــــل ــــــــن  فــــــــاعــــــــل  
ومثاله أيضا:

ــــــــــــجــــــــــــٍة  ــــــــــــَصــــــــــــوال كــــــــــــــــــــــــــــــرٌة ُطــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــت ب

رجــــــــــــــــــــُل رجـــــــــــــــــــــــــــــــــٌل  ـــــــــــفـــــــــــهـــــــــــا  ـــــــــــَقّ ـــــــــــل فـــــــــــت  
ـــــــلـــــــن  ــــــــــن فـــــــِع ــــــــــل ــــــــــن فــــــــــِع ــــــــــل ــــــــــن فــــــــــِع ــــــــــل فــــــــــِع

ـــــــلـــــــن ــــــــــن فـــــــِع ــــــــــل ــــــــــن فــــــــــِع ــــــــــل ــــــــــن فــــــــــِع ــــــــــل فــــــــــِع
درهـــــــــــــــــــــــــــــْم  إال  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌل  مـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــي 

األدهــــــــــــــــــــــــــْم ذاك  بـــــــــــــــــــــْرذونـــــــــــــــــــــي  أو   
ـــــــلـــــــن  ــــــــــن فـــــــْع ــــــــــل ــــــــــن فــــــــــْع ــــــــــل ــــــــــن فــــــــــْع ــــــــــل فــــــــــْع

فـــــــْعـــــــلـــــــن فــــــــــْعــــــــــلــــــــــن  فــــــــــْعــــــــــلــــــــــن  فــــــــــْعــــــــــلــــــــــن   
ومثاله قول الحصري:

يـــــــــــــــا لـــــــــــــيـــــــــــــَل الـــــــــــــــــصـــــــــــــــــِبّ مــــــــــتــــــــــى غــــــــــــــــــــُدُه 
مـــــــــــــــوعـــــــــــــــدُه ــــــــــــــــســــــــــــــــاعــــــــــــــــِة  ال أقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــام   

ـــــــلـــــــن  ــــــــــن فـــــــِع ــــــــــل ــــــــــن فــــــــــِع ــــــــــل ــــــــــن فــــــــــْع ــــــــــل فــــــــــْع
فـــــــِعـــــــلـــــــن فــــــــــِعــــــــــلــــــــــن  فــــــــــْعــــــــــلــــــــــن  فــــــــــِعــــــــــلــــــــــن   

األول:  أضرب:  ثالثة  ولها  فاعلن:  مجزوءة  الثانية:  العروض 
فاعلن: مثاله:

قــــــــــــــــف عـــــــــــلـــــــــــى دارهـــــــــــــــــــــــــــــــم وابــــــــــــــِكــــــــــــــَيــــــــــــــْن 
مـــــــــــــــــــــــْن ـــــــــــــــــــــــِدّ وال أطــــــــــــــاللــــــــــــــهــــــــــــــا  بـــــــــــــــيـــــــــــــــَن   

ـــــــــــــــن فــــــــــاعــــــــــلــــــــــن  ـــــــــــــــن فـــــــــــــــاعـــــــــــــــل فـــــــــــــــاعـــــــــــــــل
فــــــــــاعــــــــــلــــــــــن ــــــــــــــن  فــــــــــــــاعــــــــــــــل ــــــــــــــن  فــــــــــــــاعــــــــــــــل  

في كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر 
يقول ابن األثير:

في الحكم على المعاني
المعاني  بأساليب  اإلحاطة  الفصل  هــذا  وفائدة 
الصناعة  هــذه  وصــاحــب  وتباينها  اختالفها  على 
ــــى هــــذا الــفــصــل والــــــذي يــلــيــه بــخــالف  مــفــتــقــر إل
غــيــرهــمــا مـــن هـــذه الــفــصــول الـــمـــذكـــورة ال سيما 
مفسري األشعار فإنهم به أعنى، واعلم أن األصل 
فـــي الــمــعــنــى أن يــحــمــل عــلــى ظــاهــر لــفــظــه ومــن 
تعالى  كقوله  دليل  إلــى  يفتقر  التأويل  إلــى  يذهب 
(وثيابك فطهر ) فالظاهر من لفظ الثياب هو ما 
يلبس ومن تأول ذهب إلى أن المراد هو القلب ال 
عن  عــدول  ألنــه  دليل  من  له  البــد  وهــذا  الملبوس 
مريم  بــن  عيسى  عــن  ورد  وكــذلــك  اللفظ  ظــاهــر 

فادخل  تصلي  أن  أردت  إذا  قــال  أنــه  السالم  عليه 
البيت  هــو  هــذا  مــن  فالظاهر  بــابــك  وأغــلــق  بيتك 
والــبــاب ومــن تــأول ذهــب إلــى أنــه أراد أنــك تجمع 
أمر  ســوى  بــه  يخطر  أن  وتمنع  قلبك  هــم  عليك 
الصالة فعبر عن القلب بالبيت وعن منع الخواطر 
التي تخطر له بإغالق الباب وهذا يحتاج إلى دليل 
المحمول  فالمعنى  اللفظ  ظاهر  عن  عــدول  ألنــه 
والمعنى  خــالف  تفسيره  فــي  يقع  ال  ظــاهــره  على 
المعدول عن ظاهره إلى التأويل يقع فيه الخالف 
متفاوتون  والعلماء  محصور  غير  التأويل  بــاب  إذ 
من  ضعيفاً  وجهاً  بعضهم  يأخذ  قد  فإنه  هذا  في 
التأويل فيكسوه بعبارته قوة تميزه على غيره من 

الوجوه القوية فإن السيف بضاربه
إَِذا  َكُقلُوبِِهَنّ   ... ُقلُوبُُهْم  الَِّذيَن  َمَع  ُيوَف  الُسّ إَِنّ   )

اْلتََقى اْلَجْمَعاِن )
ِه ... ِمْثَل اْلَجبَاِن  ( تَْلَقى اْلُحَساَم َعلَى َجَراَءِة َحِدّ

بَِكِفّ ُكِلّ َجبَاِن )
وذهب بعضهم في الفرق بين التفسير والتأويل 
وضع  بــيــان  التفسير  فــقــال  مـــرٍض  غير  شــيء  إلــى 
والتأويل  بالطريق  الصراط  كتفسير  حقيقة  اللفظ 
بـــاطـــن الـــلـــفـــظ كـــقـــولـــه تـــعـــالـــى ( إن ربـــك  إظـــهـــار 
رصدته  يقال  الــرصــد  مــن  فتفسيره   ( لبالمرصاد 
حدود  تعدي  من  العباد  تحذير  وتأويله  رقبته  إذا 
أنه  ذلــك  فــي  عندي  والـــذي  أوامـــره  ومخالفة  اهللا 
قوله  ألن  األول  فــي  يصب  ولــم  اآلخـــر  فــي  أصـــاب 
التفسير بيان وضع اللفظ حقيقة ال مستندا لجوازه 
حقيقة  اللفظ  وضــع  بيان  على  يطلق  التفسير  بــل 
ومجازاً ألنه من الفسر وهو الكشف كتفسير الرصد 

بالتحذير  وتفسيره  بالرقبة  إليها  المشار  اآلية  في 
من تعدي حدود اهللا ومخالفة أوامره وأما التأويل 
فــإنــه أحـــد قــســمــي الــتــفــســيــر وذاك أنـــه رجــــوع عن 
الرجوع  وهــو  األول  مــن  مشتق  وهــو  اللفظ  ظاهر 
و  خــاص  التأويل  فــإن  هــذا  وعلى  رجــع  إذا  آل  يقال 
تفسير  كل  وليس  تفسير  تأويل  فكل  عــام  التفسير 
تفسيره  ومــن  الــقــرآن  تفسير  يــقــال  ولــهــذا  تــأويــالً 
ظاهر وباطن وهذا الفصل الذي نحن بصدد ذكره 
يخلو  وال  أدق  ألنــه  التأويل  إلــى  أكثره  يرجع  ههنا 
منه  يفهم  أن  إمــا  أقسام  ثالثة  من  المعنى  تأويل 
منه  يفهم  أن  وإمـــا  غــيــره  يحتمل  ال  واحـــد  شـــيء 
أو  ضــداً  تكون  أن  إما  الغيرية  وتلك  وغيره  الشيء 
وليس لنا قسم رابع فاألول يقع عليه  ال تكون ضداً 
أكثر األشعار وال يجري في الدقة واللطافة مجرى 

قليل  فــإنــه  الثاني  القسم  وأمـــا  اآلخــريــن  القسمين 
الوقوع جداً وهو من أظرف التأويالت المعنوية ألن 
داللته  من  أغرب  وضده  المعنى  على  اللفظ  داللة 
على المعنى وغيره مما ليس بضده فمما جاء منه 
قول النبي ( صالة في مسجدي هذا خير من ألف 
صالة في غيره من المساجد إال المسجد الحرام ) 
فهذا الحديث يستخرج منه معنيان ضدان أحدهما 
اهللا  رســول  مسجد  من  أفضل  الحرام  المسجد  أن 
المسجد  من  أفضل  اهللا  رســول  مسجد  أن  واآلخــر 
الحرام أي أن صالة واحدة فيه ال تفضل ألف صالة 
بخالف  دونــهــا  مــا  تفضل  بــل  الــحــرام  المسجد  فــي 
عن  تقصر  فيها  صــالة  ألــف  فــإن  الباقية  المساجد 
صالة واحدة فيه وكذلك جاء قول النبي أيضاً ( من 

كالم النبوة األولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت ) .

فراغ الوقت من األشغال نعمة عظيمة، 
فـــإذا كــفــر الــعــبــد بــهــذه الــنــعــمــة، بـــأن فتح 
قياد  فــي  وانــجــّر  الــهــوى،  بــاب  نفسه  على 
قلبه،  نعمة  عليه  اهللا  شـــّوش  الــشــهــوات، 
وسلبه ما كان يجده من صفاء قلبه. قال 
أن  الخذالن  كل  (الــخــذالن  السلف:  بعض 
إليه،  تتوّجه  ال  ثــم  الــشــواغــل،  مــن  تتفّرغ 
يعني:  إلــيــه).  ترحل  ال  ثــم  عوائقك  وتقل 

اهللا جل جالله.
من  يكرهون  الصالح  السلف  كــان  لقد 
الــرجــل أن يــكــون فــارغــاً، ال هــو فــي أمر 
دينه، وال هو في أمر دنياه، وهنا تنقلب 
ولهذا  صاحبها،  على  نقمة  الــفــراغ  نعمة 
قيل: الفراغ للرجال غفلة، وللنساء غلمة، 
أمر  فــي  والتفكير  للغريزة  محرك  أي: 
الــشــهــوة! وهـــل كـــان تــعــلــق امــــرأة الــعــزيــز 
وتدبير  وشغفها،  السالم-  -عليه  بيوسف 
نتيجة  إال  شباكها،  فــي  إليــقــاعــه  المكايد 

الفراغ  خطر  ويشتد  تعيشه!!  الذي  الفراغ 
يتميز  الــذي  الشباب  الفراغ  مع  اجتمع  إذا 
المالية  القدرة  أي  والجدة،  الغريزة  بقوة 
التي تمّكن اإلنسان من تحصيل ما يشتهي 

... وفي هذا يقول الشاعر:
وأسباب  شــغــالً..  عليه  الــفــراغ  هــاج  لقد 

البالء من الفراغ ..
ـــفـــراغ الــعــقــلــي.. هــذا  والــــفــــراغ: مــنــه ال
ما  فــي  اإلنــســان  يستخدمه  لــم  إذا  الــعــقــل 
بهذا  ألنـــه  كالبهيمة؛  يــعــد  فــإنــه  لـــه؛  خــلــق 
(الفراغ العقلي) ساوى األنعام في كونها ال 
َواب ِعنَد اّهللاِ الصُمّ اْلبُْكُم  تعقل(إَِنّ َشَرّ الَدّ

الَِّذيَن الَ يَْعِقلُوَن) (٢٢) سورة األنفال.
الذهن  مــلء  أهمية  إدراك  مــن  بــد  فــال 
بما ينفع، فإذا عاش الشباب في فراغ عقلي 
قد  أنه  كما  الفناء،  حياته  على  كتب  فإنما 
كتب على آخرته البوار، لذلك يعترف أهل 
حينما  عقولهم  بــفــراغ  القيامة  يــوم  الــنــار 

ا ِفي  ا نَْسَمُع أَْو نَْعِقُل َما ُكنَّ يقولون ( لَْو ُكنَّ
ِعيِر) (١٠) سورة الملك. فهذا  أَْصَحاِب الَسّ
مصير من عاش منعوتاً في (فراغ عقلي) 
دنياه  فــي  ينفعه  بما  عقله  مــأل  مــن  وأمــا 
وآخرته، فإنه يفوز فوزاً عظيماً في الدنيا 
واآلخرة.ومن أنواع الفراغ: الفراغ القلبي: 
الجسد،  يحيى  بحياتها  مضغة،  القلب  إن 
وبموتها يموت؛ فهو وعاء اإليمان كما أنه 
َحبََّب   َ اَهللاّ تعالى:(َولَِكَنّ  قال  الهوى.  وعاء 
ُقلُوبُِكْم ) (٧)  ِفــي  ــُه  ــنَ َوَزيَّ ــَمــاَن  اْإلِي إِلـَـْيــُكــُم 

سورة الحجرات.
إن فراغ القلوب من اإليمان، يلزم منه 
امتالؤها بالهوى والعصيان، من مأل قلبه 
بحب اهللا ورسوله، فرغ القلب من الهوى 
ـــضـــالل، ومـــن مـــأله بــالــشــهــوة  والـــزيـــغ وال
فقد فرغ من تقوى اهللا مرضاته، فيا له 
سافل،  تدبير  من  له  ويا  قاتل،  فــراغ  من 
أتـــظـــن أيـــهـــا الــــشــــاب! أنــــك بـــتـــرك قلبك 

من  للهوى والــشــيــطــان ســوف تــكــون غـــداً 
المرتبة  تلك  ستبلغ  أظنك  ما  الناجين!!، 
العالية  المنزلة  بلوغ  إن  المنزلة!،  وتلك 
ومأل  اهللا  عبودية  نفسه  ألــزم  لمن  يكون 
الفراغ:  أنواع  ومن  وتقديسه!،  بحبه  قلبه 
تشغلها  لم  إذا  النفس  إن  النفسي:  الــفــراغ 
بالحق  وشغلها  بالباطل،  شغلتك  بالحق 
عن  وإلجامها  وتهذيبها،  بتزكيتها،  يكون 
الباطل، وإال تعودت على السوء، واستمرت 
(قــد  صاحبها  بــذلــك  فــخــاب  بــاالنــحــراف 

أفلح من زكاها ، وقد خاب من دّساها).
إن المخاطر التي تترتب على الفراغ إذا 
في  اإلنــســان  ينفع  فيما  الــوقــت  يستغل  لــم 
الشباب،  وقــت  وخصوصاً  وأخـــراه،  دنياه 
بيان  على  اآلن  نــأتــي  ولــكــن  جـــًدا،  كثيرة 
أوقاتهم  الشباب  بها  يقضي  التي  األمـــور 

حتى يفوزوا بالرضى والجنان..
فيما  وقته  الشاب  به  يُشغل  ما  أهم  إن 

يعود عليه بالخير في أمر الدنيا واآلخرة، 
وال بد من ذلك؛ فإن انصرفت النفس إلى 
غــيــر ذلـــك، فــقــد جــانــبــت خــيــر المسالك، 

ودخلت طريق المهالك.
الوقت  حفظ  على  المعينة  األمور  ومن 
ـــفـــراغ الـــقـــاتـــل: حـــب الــمــســاعــدة  وطــــرد ال
وقـــضـــاء الـــحـــاجـــات، إنـــنـــا عــنــدمــا نعيش 
قصيرة  الحياة  لنا  تبدو  فحسب،  لذواتنا 
ضئيلة، تبدأ من حيث بدأنا نعي، وتنتهي 
بانتهاء عمرنا المحدود!! أما عندما نعيش 
عميقة!  طويلة  تبدو  الحياة  فــإن  لغيرنا، 
تبدأ من حيث بدأت اإلنسانية، وتمتد بعد 

مفارقتنا لوجه هذه األرض.
يقول أبو عثمان شيخ البخاري - رحمه 
اهللا -: (ما سألني أحد حاجة إال قمت له 
بنفسي، فإن تم وإال قمت له بمالي، فإن 
وإال  تم  فإن  بــاإلخــوان،  له  استعنا  وإال  تم 

استعنت له بالسلطان!).

هــكــذا أيــهــا الــشــبــاب ويـــا مــعــشــر الــنــاس 
جميعاً: كان السلف يعرفون بماذا يستغلون 
الناس  حاجات  يقضون  وكيف  أوقاتهم، 

بسعة صدر ورضى نفس!!.
 - وسلم  عليه  اهللا  صلى   - النبي  يقول 
قضاء  في  التحرك  على  البشرية  موجهاً 
تعالى  اهللا  إلــى  الــنــاس  (أحــب   .. الحاجات 
أنفعهم للناس، وأحب األعمال إلى اهللا عز 
وجل سرور يدخله على مسلم، أو يكشف 
يطرد  أو  ديناً،  عنه  يقضي  أو  كربة،  عنه 
حاجة  في  أٍخ  مع  أمشي  وألن  جوعاً،  عنه 
أحب إلَيّ من أن أعتكف في هذا المسجد 
( يعني: مسجد المدينة) شهراً، ومن كف 
غضبه ستر اهللا عورته، ومن كظم غيظه 
- ولو شاء أن يمضيه أمضاه- مأل اهللا قلبه 
أخيه  مع  مشى  ومــن  القيامة،  يــوم  رجــاًء 
قدمه  اهللا  أثبت  له  تتهيأ  حتى  حاجة  في 

يوم تزول األقدام.

مساجلة 
على تويتر

ـــي ـــوُدنِ ـــُع هــــَر تَــــرنـُـــو تَ ــــُجــــوَم الــــُزّ َرأَيــــــــُت الــــنُّ
ــــــُكــــــِلّ الـــــَكـــــواِكـــــِب ْعـــــــــُت أَحـــــــزانـِــــــي لِ َفـــــــــَوَزّ

ــــزاَح ِمـــن َضنى وســـاَءلـــُت َقــلــبِــي قـــاَل مــا ان
ــــِب ــــواِك ــــَسّ ــــطــــَرِة مــــــاٍء ِمـــــن ُمــــــــــُزوِن ال ــــَق َك

alasmaiمحمد السادة @٥٥

َكـــتَـــَمـــْت مـــا  جــــاَهــــدُت  وإِْن  ــيــنــي  َع ــــوُح  ــــبُ تَ
ـــبـــِدي الـــَهـــوى ِمـــن َغـــيـــِر تَــفــِســيــِر ــفــِســي وتُ نَ

ـــــــــــــــــــُه بُ أَُدِرّ أَخـــــــلُـــــــو  إِذا  لِـــــســـــانِـــــي  ــــــى  َحــــــّت
ـــيـــِري ـــعـــبِ ـــــي خـــــــاَن تَ ـــــالِم أَِجـــــــــــــْدُه ِعـــــنـــــَد َك
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ـــَمـــنـــِطـــِقـــي.. ــــــوِب بِ نُ ــــــَذُ حـــــاَولـــــُت تَــــبــــِريــــَر ال
ــــــســــــاُن وحـــــــــــاَرت األَلـــــــفـــــــاُظ.. ـــــى الــــــلِّ فـــــأَب

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ــــَك خـــاِفـــقـــي.. ــــَهــــتَّ ـــبـــيـــُل وَقــــــد تَ كـــيـــَف الـــَسّ
ـــــــــــِه األَلـــــــحـــــــاُظ ـــــــــــَدراتِ وَرَمـــــــــتـــــــــُه ِفــــــــي َغ

danyalyoon@ عمر الصديقي

ـــٍر.. ضـــمـــاِئ َفــــــوَق  ـــمـــَن  َجـــَث ــــــوُب  نُ الــــــَذُ وإذا 
ــــــــَز الـــــــُوّعـــــــاُظ ــــــــِج ـــــُر وأُع ـــــي ـــــِم ـــــَضّ غـــــــــاَب ال

_Alansari_@ علي األنصاري

الـــنـــفـــُس ِفــــي ســـنـــِة الـــهـــوى قـــد أَوَغـــــلَـــــْت..
ــــــــقــــــــاُظ اإلِي لـِـــــــنَــــــــوِمــــــــِك  آَن  ـــــــفـــــــُس  نَ يـــــــا 
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ــــٍر ــــي َخ ُكــــــــــــُلّ  ــــــــحــــــــَوَك  نَ ـــــــــاِس  الـــــــــنَّ وزاُد 
الــــمــــعــــاِصــــي ِحــــــمــــــُل  ُدونـَــــــــُهـــــــــم  وزاِدي 

danyalyoon@ عمر الصديقي

ً ــــــــــــــــــــوَك َعــــــفــــــوا ـــــــــاِدمـــــــــاً أَرُج ــــــــيــــــــُتــــــــَك ن أَتَ
ــــــــواِصــــــــي ـــــى ِفــــــــيــــــــِه الــــــــنَّ ـــــل ـــــتَ ـــــب ــــــــــَيــــــــــوٍم تُ بِ
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متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

«مدينة» معرض فني يرصد الدوحة بتحوالتها
الدوحة - [: ينطلق بعد غد الخميس 
معرض «مدينة» للفنان فرج دهام والفنان 
محمد أبــو الــنــجــا، ويــرصــد فــرج دهـــام من 
التي  الــكــلــي  التغير  ظــاهــرة  مــعــرضــه  خـــالل 
المختلفة،  بتحوالتها  الدوحة  مدينة  تعيشها 
بين  تشمل  بــريــديــة»  فــي «بــطــاقــة  تــخــتــزل 
وحنينا  محتوها  فــي  ثقافًيا  بــعــًدا  سطورها 
وإنــتــاج  البعيد  مــع  الــمــســافــة  يــقــّرب  مــرســالً 
المعاني بداخلها ما يستوجب الذهاب مباشًرا 
الهاجس  بها  يفيض  التي  التفاصيل  لتسجيل 

الشخصي .
فرج دهام من خالل بطاقته يحّفز لقراءة 
والتاريخية  الثقافية  والمنمنمات  األســطــر 

المدونة في البطاقة.
في خضم هذا التغير المجتمعي نصل إلى 
الــجــزء الــخــاص داخـــل اإلنــســان مــا قــد يدفع 
فالبطاقة  الهوية،  عن  بعيًدا  االنسحاب  إلــى 
بــخــصــوصــيــتــهــا نـــوع مـــن الــمــكــاشــفــة، عليها 

أشعار ختم االستالم.
والــمــعــلــوم بــــأن الــبــطــاقــة الــمــرســلــة إلــى 
في  تــوضــع  ال  مكشوفة  المخاطب  الشخص 
مــغــلــف وإنـــمـــا تـــرســـل كــمــا هـــي بــعــد ملئها 
بالمعلومات الالزمة على الوجهين وال ترفق 
بــأيــة وثــيــقــة أو ورقــــة أخــــرى ســـوى إشــعــار 
االســـتـــالم الــــذي يــتــضــّمــن إجــــــراءات إيــصــال 

البطاقة إلى الشخص المخاطب فيها.
هــــي بـــذلـــك وثـــيـــقـــة مـــكـــشـــوفـــة لــلــجــمــيــع 
مصدرها،  إلــى  تشير  وأختامها  عالماتها، 
المدينة،  صــور  طبعت  وجهيها  إحــدى  وفــي 

مهامها  تــواكــب  مــديــنــة  نــفــســهــا،  عــن  لتعلن 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية 
التي  «العولمة»  أيديولوجية  مسار  لمواكبة 

فرضتها ديكتاتورية السوق والتصنيع.
ليست  بــريــديــة  ببطاقة  مــقــرونــه  مــديــنــة 
عـــصـــّيـــة عـــلـــى الـــفـــهـــم الــــعــــام مـــكـــان جــامــع 
مستهل  مــن  واألفـــــراد  الثقافية  بــالــتــعــّدديــة 
االغـــتـــراب بمثابة الــبــحــث عــن الــحــلــم األمــل 
والــعــرقــي  الجنسي  الــتــداخــل  هـــذا   .. والــغــايــة 
دخول،  برقم  موسوًما  المدينة  في  واإلثني 
الموطن  عن  بعيًدا  محاولة  وجودهم  يسبق 
لصناعة الحلم كما يقول «الشاعر شكسبير» 
شخصية  لسان  على  العاصفة  مسرحية  في 
«بـــرســـبـــيـــرو» نـــحـــن (األســـــــــاس الــحــقــيــقــي 
ألحالمنا بل نحن أيًضا مهندسوها وبناؤها/ 
يتحول  وبــذلــك  األحـــــالم).  هـــذه  مــشــيــدو  أو 
الوضع  بهذا  ويــكــون  مكان  إلــى  «الــالمــكــان» 

حدثاً مكانياَ زمنياً في التاريخ الواقعي.
الـــمـــديـــنـــة فــــي مـــعـــنـــاهـــا الـــمـــطـــلـــق الـــيـــوم 
أصبحت مادة بشرّية ووجهات نظر ثقافية 
تــتــعــايــش مـــع قـــواعـــد وأســـــس ثــقــافــة اآلخـــر 
على  مــروراً  المختلفة  األيدولوجيات  وفهم 
الموروث اإلنساني المتغير، ففي هذا التفاعل 
من  القادمة  البشرية  األجناس  تحمله  الــذي 
لفهم  المدن،  ثقافات  تصنع  آخر  إلى  مكان 
من  العالم  إلــى  ننظر  أن  علينا  المؤشر  هــذا 
واآلراء  األفــكــار  أن  لنعرف  فحسب،  حولنا 
شــيء  دائــمــاً  هــنــاك  أن  مــن  بــالــرغــم  تنتقل، 
المادي  التغير  من  مرحلة  كل  بعد  مختلًفا 

بالشحنات  المغمور  والمعنوي  األرض  على 
واألحــداث. يرصد فرج دهام هذه الظاهرة 
الــتــي تــعــيــشــهــا مــديــنــة الـــدوحـــة بــتــحــوالتــهــا، 
يختزلها في «بطاقة بريدية» تشمل مفهوم 
للفهم  مــقــاربــة  هــي  محتوها،  فــي  المدينة 
واتصال جغرافي وثقافي وحنين مرسل من 
وإلى اآلخر، ينشد المرسل من خاللها اإلبقاء 
من  المختصر  لتدوين  الثقافية  رموزه  على 
بطاقته  في  المسافات  تقّرب  التي  المعاني 
سطح  شــقــيــن،  إلـــى  ذاتـــه  بتقسيم  الــبــريــديــة 
البطاقة منقسم ما بين الداخل والخارج، ما 
للغوص  مباشًرا  كيانه  مع  الذهاب  يستوجب 
فـــي الــحــقــائــق لــنــصــل إلــــى مـــن الــعــمــوم إلــى 

التفاصيل الصغيرة والمرور.
الفني  بحثة  خــالل  مــن  يتابع  دهـــام  فــرج 
قماش  فــوق  يــدّون  المدينة.  محتوى  قــراءة 
«مدينته»  عنوان  والوسائط  بالمواد  الرسم 
يـــخـــتـــزل اإلنــــــســــــان فـــــي بـــطـــاقـــة لــتــحــفــيــز 
إحدى  في  بخصوصيتها  فالبطاقة  الالوعي 
منجز  علني،  شــيء  المدينة،  صــور  وجهيها 
مهامها  تــواكــب  نفسية  عــن  الــمــديــنــة  لتعلن 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية 
التي  «العولمة»  أيديولوجية  مسار  لمواكبة 

فرضتها ديكتاتورية السوق والتصنيع.
دهام  فرج  يدونها  التي  البريدية  البطاقة 
وسيلة  المعرض  هذا  في  الفنية  أعماله  في 
والذهاب  والشفافية  والتصريح  للمكاشفة 
إلـــى األســـمـــى الــــذي نــبــحــث عــنــه فـــي إنــســان 

يقطن المدينة.

الغدير عنَد  العشَب  تـــواِف  وإن 

نضير بساطاً  األرض  كــَســا  وقَـــد 

ــه ـــُه. إن ـــوق ــا ف ــن ــوي ــه ـــامـــِش ال ف

طرير حــبــيــٌب  أوصـــــاُل  غـــّذتـــُه 

ڈڈڈ

الحزن حمُل  آدِك  ــد  قَ نَفس  يــا 

ــبــدن ال فُـــــراق  مـــقـــدور  روح  يـــا 

ــر الــُمــنــى قــبــَل أن ــي إقــطــف أزاه

الفنن ــّض  غ عيشك  ــن  ِم يــجــَفّ 

الثالثاء ٢١جمادى األولى ١٤٣٤ هـ - ٢ ابريل ٢٠١٣ م

المدينة، صــور طبعت وجهيها إحــدى الماديوفــي التغير من مرحلة كل بعد المدينة.مختلفا يقطن

الحلقة 
الثامنة عشرة

عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور

دور المدارس والجامعات ورعاية الشباب في الحركة المسرحية
والمخرج  والفنان  الكاتب  بنا  ويــعــرج 
هذه  فــي  األلــفــي  نبيل  القدير  المسرحي 
والتعليم  الــتــربــيــة  دور  لــيــوضــح  الــحــلــقــة 
قائال:  المسرحية  بالحركة  النهوض  في 
مجال  وراء  فيما  والــمــدرســة  فــالــمــســرح 
االلتفاف  سبق  الــذي  المسرحية  التربية 
االلتقاء  فرصة  لهما  مــرة  من  أكثر  إليه 
والــــتــــعــــاون مـــثـــال « مـــســـرح االطــــفــــال» 
والـــمـــدهـــش أن الـــتـــعـــاون بــيــن الــمــســرح 
في  كبير  بــزمــن  يسبقنا  لــم  والــمــدرســة 
الدول المتقدمة ففي فرنسا التي يحظى 

النشاط المسرحي فيها بامتداد يزيد على 
اربعة قرون نجد أن االلتفاف الى مسرح 
االطــفــال ال يــتــجــاوز ثــالثــيــن عــامــا وأول 
فاالهتمام   ،١٩٥٧ عام  كانت  لها  مبادرة 
بمسرح الطفل يعتبر في حقيقته ظاهرة 
جـــديـــدة فـــي الــعــالــم كــلــه وهــــي ظــاهــرة 
خــلــقــيــة تـــدفـــع لــلــتــواصــل بــيــن الــمــدرســة 
والمسرح، مع ذلك في بالدنا العربية لم 
نضع إصبعنا بعد على هذه الصيغة، نجد 
أنفسنا في مواجهة تساؤالت كثيرة منها: 
لمشاهدة  أطــفــالــنــا  حــضــور  ســيــتــم  كــيــف 

ـــحـــفـــالت ؟  الـــمـــســـرحـــيـــة ؟ وكـــــم عـــــدد ال
للمراحل  بالنسبة  كذلك  قائمة  والمشكلة 

التعليمية األكبر.
عن  كــذلــك  ليتحدث  األلــفــي  ينتقل  ثــم 
الــمــســرحــيــة  الــحــركــة  فـــي  الــجــامــعــة  دور 
الحركة  روافد  من  هاما  رافدا  تعد  وكيف 
ويقول:  بلد  أي  فــي  المسرحية  والنهضة 
يظل  أن  في  نظر  وجهة  هناك  تكون  قد 
على  مقصورا  قطر  فــي  الجامعة  مفهوم 
مجرد « المحاضرات والمعمل والكتاب « 
بوسع  هل  وهــي  نظر  وجهة  هناك  ولكن 

طــاقــات  مــن  للشباب  مــا  ينسى  أن  الــمــرء 
وطموحات متعددة يجب أن يجد محيطه 

انعكاسا وإرواء لها؟
اننا بهذا نرفض مشاركة العالم كله رأيه 
في أن تأخذ الجامعة حقها في أن يمارس 
الـــطـــالب الــنــشــاط االجــتــمــاعــي والــثــقــافــي 
والفني الى جانب الدراسة؟ قيل إن الشباب 
حيث  بالنوادي  أعضاء  معظمهم  الجامعي 
على  المفضلة  هــوايــتــه  منهم  كــل  يــمــارس 
الحقيقة  فــي  أدري  ولــســت  راحــتــه  تــمــام 
لجامعته  او  لكليته  الطالب  انتماء  كــان  اذا 

قائما؟  يظل  أم  سيتالشى  الحالة  هذه  في 
ولـــكـــن يـــظـــل الـــنـــشـــاط الـــفـــنـــي والــثــقــافــي 
النظر  يتم  أن  ويجب  جدا  هاما  بالجامعة 
إليه بعين الجدية واالهتمام حتى نستفيد 
أبنائنا  وطاقات  قدرات  من  استفادة  أكبر 

اإلبداعية.
علينا  وكــذلــك  قــائــال:  األلــفــي  ويستطرد 
الــشــبــاب..،  رعــايــة  هــيــئــات  دور  ننسى  أال 
تجد  لــن  الــشــبــاب  رعــايــة  أن  افــتــرضــنــا  اذا 
بالمنشطين  ـــوادي  ـــن ال هـــذه  لــتــزويــد  حـــال 
والــمــبــدعــيــن مــن الــشــبــاب، فــهــل تستطيع 

حــســمــا لـــهـــذه الــمــشــكــلــة أن تــســتــعــيــن في 
العاملين  بالمسرحيين  المسائية  الفترة 
المسرحي  للتنشيط  والتعليم  التربية  في 
تساؤالت  بــالــنــوادي؟  الــهــوايــة  مستوى  على 
طريق  عن  الواقع  ارض  على  تبحث  كثيرة 
الـــى مــســرح جــامــعــي والــــى مــســرح لــلــهــواة 
وأخشى أن تؤدي هذه التساؤالت اكثر من 
كثيرة  صعوبات  هناك  أن  تصور  الى  ذلك 
هناك  إن  حيث   . به  نطمح  ما  تحقيق  في 
بعض األمور التي لها عادة جوانبها السهلة 

وجوانبها الصعبة.
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اســتــعــرضــت فـــي الــحــلــقــة الــســابــقــة تــوزيــع 
المسرح  فرقة  وأن  (عــانــس)  مسرحية  أدوار 
طيب  شعور  عمل.  ورشــة  أصبحت  القطري 
وتُساهم  وتلمس  تــرى  وأنــت  ينتابك  وجميل 
في ظهور أول فرقة مسرحية قطرية تظهر 
سعداء  حولك  الــذيــن  جميع  وأن  الــوجــود  إلــى 
تأسيس  صــدى  ووصــل  إنــجــازه.  يحاولون  بما 
الفرقة والعمل المسرحي الذي سيظهر قريبًا 
وبذلك  الدوحة  مدينة  في  كبيرة  أرجــاء  إلى 
الفرقة  فــي  لالنضمام  الــشــبــاب  بعض  تــوافــد 
(صالح  كان  الفرقة  لعضوية  تقدم  من  وأول 
درويـــش) وكــانــت لــه عــدة تــجــارب سابقة مع 
األنــديــة االجــتــمــاعــيــة وكــذلــك انــضــم للفرقة 
(خليفة السيد) ونحن متأكدون من أنه وبعد 
المزيد  علينا  سيتوافد  المسرحيتين  عــرض 
للفرقة (محمود  انضم  وبالفعل  األعضاء  من 
زيــــــارة) و(مـــاجـــد مــحــمــد الــصــايــغ) و(ســعــيــد 
خلية  مثل  المعلمين  دار  وأصبحت  الكواري) 
النحل وتم توزيع المهام الفنية واإلدارية التي 
ستعمل على إنجاز العمل المسرحي، ١- إدارة 
الــمــســرح فــتــحــي عــبــدالــلــطــيــف، ٢- اإلشــــراف 
الديكور  هندسة   -٣ الخولي،  عبدربه  الثقافي 
ميرغني أحمد وعمر النجومي ،٤ - الماكياج 
هاشم المخليالتي ، ٥- إضاءة وصوت محمود 
زيارة ، ٦- التلقين ماجد الصايغ ، ٧- الدعاية 
سعيد  الـــخـــطـــاط   -٨  ، نــــوح  مــحــمــد  والـــنـــشـــر 
الــكــواري. هــذا إلــى جــانــب أنــنــا سنظهر كتيبًا 
خاًصا للعمل المسرحي يشمل كل المعلومات 

إعالن  الكتيب  ومع  للجمهور  توصيلها  المراد 
االتفاق  وتــم  عرضها  وموعد  المسرحية  عن 
على  الخليج  شارع  في  العلوم  دار  مطبعة  مع 
طباعة  على  وكذلك  المسرحية  كتيب  طباعة 
عرضهما  وموعد  المسرحيتين  عن  اإلعــالن 
وبدأنا في تجميع مواد الكتيب واإلعالن، كنا 
حتى  العمل  إنــجــاز  أجــل  مــن  نــهــار  ليل  نعمل 
المسرح  بفرقة  تليق  مشرفة  بــصــورة  يظهر 
القطري وحتى نثبت للناس وللمسؤولين مدى 
العنوان  وضعنا  الكتيب  غــالف  على  جديتنا. 
المسرحية  تــقــدم  الــقــطــري  الــمــســرح  (فــرقــة 
االجتماعية عانس والمسرحية الفكاهية سبع 
وضعنا  الــداخــل  مــن  الــغــالف  وفـــي  السبمبع) 
يقول  والــتــي  الشرباصي  أحمد  الشيخ  مقولة 
الدين  رجل  وتفنن  الفن  رجل  تدين  إذا  فيها 
العقيدة  لخدمة  الطريق  منتصف  في  التقيا 
الكتيب  داخـــل  وفــي  السليم،  والــفــن  القويمة 
صورة لسعادة وزير التربية والتعليم ورعاية 
الشباب الشيخ قاسم بن حمد آل ثاني. ألننا ال 
ننكر فضل ومساندة ومساعدة وزارة التربية 
والتعليم للدعمين المعنوي والمادي والسماح 
لنا باستغالل خشبة مسرح دار المعلمين التي 
المسرحية،  أعــمــالــنــا  بــاكــورة  عليها  ســنــقــدم 
والتعليم  التربية  لوزارة  بالفضل  ندين  كذلك 
في توصيل مفهوم المسرح من خالل تقديم 
الطريق  ومهدت  لنا  سهلت  مسرحية  أعمال 

لظهور أول فرقة مسرحية قطرية.
وإلى حلقة قادمة.

الثالثاء ٢١جمادى األولى ١٤٣٤ هـ - ٢ ابريل ٢٠١٣ م

خولة المرتضوي لـ «البيرق»:خولة المرتضوي لـ «البيرق»:

ڈ ما هو الفيلم الذي وقع عليه االختيار 
ليكون نتاج الورشة التي حصلت عليها؟ اسم 
الفيلم ونبذة عن قصته؟. وعدد الشخصيات 

المشاركة فيه؟
-- الفيلم الذي أقوم بإخراجه حالًيا بعنوان 
قصير،  تراجيدي  روائـــي  فيلم  هــو  «أحـــالم» 
العشرينيات  منتصف  فــي  فــتــاة  قصة  يحكي 
األمور  من  بالكثير  وتحلم  تطمح  أنها  وكيف 
طوال حياتها وترغب في تحقيق أحالمها التي 
تحيط بها في كل مكان، رغم أن القصة بسيطة 
ما  نوًعا  تعد  التراجيدية  المعالجة  أن  إال  جــًدا 
لهذه األحالم، والوسيط الذي تستخدمه هذه 
مادة  الفيلم  يجعل  أحالمها  على  لتدلل  الفتاه 
بطبيعة  والفيلم  الــطــرح،  أسلوب  في  جديدة 
أما  فقط،  واحــدة  شخصية  عن  يحكي  الحال 
دوًرا  فتلعب  الفيلم  في  األخــرى  الشخصيات 
هامشًيا فقط لتوضح تقدم األحــداث ليس إال 
؟ ، كما أن الفيلم يعتبر فيلًما صامتًا ال يوجد 
فيه سيناريو مقروء وتلعب فيه تعابير الوجه 
واالنفعاالت الدور الرئيسي في إيصال الفكرة 
للمشاهد، باإلضافة إلى المؤثرات والموسيقى 
إن  الحقا  بإضافتها  سنقوم  والتي  التصويرية 

شاء اهللا في مرحلة المونتاج النهائية.
من  االســتــفــادة  حققت  مـــدى  أي  إلـــى  ڈ 

هذه الورشة؟
فتنوع  الـــورشـــة،  مــن  كــثــيــًرا  اســتــفــدت   --
البرنامج بين النظري والعملي وإثرائه بعدد 
الورشة  زارت  التي  الفنية  الشخصيات  مــن 
وقــامــت بــطــرح عــدد مــن القضايا واإلجــابــة 
عـــن عــــدد مـــن الـــتـــســـاؤالت جــعــل الــمــوضــوع 
أكــثــر تــشــويــًقــا واســتــفــادة ، كــمــا انــنــي أتمنى 

المجال  هــذا  في  االستفادة  من  المزيد  نهل 
النوع  هــذا  من  الــورش  أن  وخاصة  مستقبًال 

تطرح بشكل نادر.
ڈ وما هي األمور التي كنت تطمحين أن 

تتوفر في الورشة ولم تحدث؟
الــمــدة  تــطــول  أن  أتــمــنــى  الحقيقة  فــي   --
الــزمــنــيــة لــهــذه الـــورشـــة وأن تــتــكــرر ســنــويـًـا 
بشكل  عــام  كل  متنوعة  أفــالم  بإنتاج  ونقوم 
يقربنا من االحترافية والتمكن، األمر الذي 
يفضي إلى خلق جيل متمكن من المخرجات 

القطريات الطموحات.
ڈ ومـــا هــي وجــهــة نــظــرك فــي صناعة 

خــطــوات  تخطو  وهـــل  ؟  قــطــر  فــي  السينما 
السينما  مستقبل  ترين  وكيف  األمــام؟  نحو 

القطرية؟
جــًدا  ولــيــدة  قطر  فــي  السينما  صناعة   --
وخطواتها إلى األمام خجولة وصغيرة، من 
سيناريو  كّتاب  لدينا  يكون  أن  حًقا  المؤسف 
العمل  فــي  طموح  وشــبــاب  قطر  فــي  رائعين 
الفنانين  ومــن  المخرجين  مــن  السينمائي 
تكون  وتــكــاد  جـــًدا  بسيطة  صناعتنا  أن  إال 
مــعــدومــة، ربــمــا يــكــون الــســبــب هـــو تــخــوف 
الــمــواد  هـــذه  رواج  عـــدم  مــن  السينما  صــنــاع 
وخاصة أن النتاج القطري السينمائي سيكون 

الــدؤوب  بالعمل  أنــه  أعتقد  أنني  إال  جــديــًدا، 
في  معتبًرا  خًطا  لنا  نشكل  أن  أوًال  نستطيع 
أن  نستطيع  أننا  إلى  باإلضافة  الصناعة  هذه 
وقضايانا  مشاكلنا  الــحــال  بطبيعة  نــعــرض 
التي  الذهبية  السينما  شاشات  عبر  المحلية 
أغلب  الجميع-  يتفق  -كما  تأثيرها  يتعدى 
وسائل اإلعالم الحالية من تلفزيون ومسرح 
والتي تعرض األعمال الدرامية الخليجية أو 
أن  أجــد  وإنــي  الحالية،  اآلونـــة  فــي  القطرية 
مستقبل السينما القطرية واعد إذا ما أقدمنا 
وسبر  العمل  وواصلنا  األولـــى  الخطوة  على 

أغوار هذا المجال الجديد.

الشباب  مــن  مجموعة  إنــتــاج  ظــاهــرة  ڈ 
ألفالم ومن ثم عرضها على اليوتيوب..هل 

ترينها ظاهرة صحية أم سلبية؟
-- بــالــعــكــس أجــــد أنــهــا ظـــاهـــرة صــحــيــة، 
المواطن  بصحافة  يسمى  مــا  ضمن  تــدخــل 
الكثير  فـــي  أجــــد  كــمــا  الـــمـــواطـــن،  إعــــالم  أو 
من األفــالم عرًضا ســاخــًرا أو جــاًدا أو حتى 
أو  وتحدياتنا  قضايانا  مــن  لعدد  تــراجــيــدي 
إلــخ،  بحت،  فكاهي  بشكل  تناوله  يتم  أخــر 
فتحت  الجديدة  االجتماعية  التواصل  قنوات 
فـــضـــاءات كــثــيــرة لــكــل الــمــبــدعــيــن وألشــبــاه 
المبدعين، كذلك لطرح جديدهم مهما كان 

هذا الجديد، األهم هو أن تكون هناك رسالة 
يُقدم  جديد  هو  ما  لديهم  أو  المضمون  في 
على شاكلة فنية وفي قالب مستحدث يحفه 
المجتمع  واحـــتـــرام  الــمــســؤولــيــة  مــن  الكثير 
من  أي  أهمية  أنفي  هذا  في  وإني  وثقافته، 
رفعها  يتم  التي  الفيديوهات  أو  األفــالم  تلك 
في  تافهة  أشياء  وتتناول  المواقع  هذه  على 
يحترم  وال  عقولنا  يحترم  ال  خـــارج  ســيــاق 

ديننا ومبادئنا األصيلة.
الثقافية  المؤسسات  دعم  ترين  كيف  ڈ 

والفنية لصناع السينما الشباب؟
-- يوجد دعم بشكل عام إلعداد الموهوب 
القطري في كل المجاالت في الدولة، إال أن 
تلك المبادرات الخاصة بإعداد شاب لدخول 
نجدها  إلخ»  تمثيل   - السينما «إخراج  مجال 
إعـــادة  المعنيين  مــن  وأتــمــنــى  جــــًدا،  نــــادرة 

التفكير في هذا الموضوع.
ڈ وهل تعانون من أية مشكالت تعترض 
السينما  نحو  االتجاه  في  يرغب  من  طريق 

وصناعتها؟
في  يــرغــب  طــمــوح  شــبــاب  لدينا  يــوجــد   --
على  يبقى  الــمــجــاالت،  كــل  فــي  نفسه  إثــبــات 
التدريب  بــدور  تقوم  أن  المعنية  المؤسسات 
والـــدعـــم مــن أجـــل صــنــاعــة هـــذا الــمــوهــوب، 
تماًما كهذه المبادرة الشرق أوسطية «ورشة 

أصوات نسائية».
ڈ مـــا هـــي أحـــالمـــك وطــمــوحــاتــك على 

المستوى الشخصي وبشكل عام؟
مجال  في  العليا  دراستي  بإتمام  أحلم   --
الــصــحــافــة ، واالســتــمــرار فــي إخــــراج أفــالم 
وثائقية ذات قيمة ورسالة إن شاء اهللا تعالى.

السينما القطرية وليدة السينما القطرية وليدة 
وخطواتها خجولةوخطواتها خجولة

الحلقة  (41)

ــة ــط ــي ــس ـــــن صـــنـــاعـــتـــنـــا ب ـــــك ـــــــعـــــــون ول ـــــون رائ ـــــان ـــــن ـــــون وف ـــــرج ـــــخ ــــو وم ــــاري ــــن ــــي ـــــــاب س ــــا كـــــــتَّ ــــن ــــدي ل

كتب - مصطفى عبدالمنعم

الشابة  واإلعــالمــيــة  القطرية  المخرجة 
خطواتها  أولـــى  خطت  الــمــرتــضــوي  خــولــة 
األول  فيلمها  بإخراج  السينما  صناعة  نحو 
مجموعة  ضمن  مشاركتها  بعد  «أحـــالم» 
اللواتي  الشابات  القطريات  المبدعات  من 
حصلن على ورشة عمل «أصوات نسائية» 
وبتمويل  الفتاة  إبداع  مركز  ينظمها  والتي 

 MEPI من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية
والتطبيقي  الــعــمــلــي  الــجــانــب  إطــــالق  عـــن 
األفــالم  لصناعة  عمل  ورشــة  مشروع  من 
منها  استفاد  والــتــي  القصيرة  السينمائية 
قطريات  مــتــدربــات  عشر  مــن  يــقــرب  مــا 
المرتضوي  وخــولــة  األفـــالم،  صناعة  على 
العالقات  فــي  تعمل  وكاتبة  إعالمية  هــي 
الصحفية  األعمال  من  العديد  ولها  العامة 
والمقاالت وكان للبيرق معها هذا الحوار..

فيلمي «أحالم» رغم بساطته 
إال أنه يحمل معالجة درامية 
جديدة

قنوات التواصل االجتماعية 
الجديدة فتحت فضاءات كثيرة 
للمبدعين وأشباه المبدعين



صابر:

«اهللا يــرحــم أيـــام زمـــان، حتى الــــرادار كــان يعطيك 

يستوعب  وهــو  صابر  ردد  هكذا  صـــادك.»  إذا  فــالش 

هــــول الـــصـــدمـــة، فـــي يــــوم تــجــديــد رخـــصـــة مــركــبــتــه 

المتواضعة.

يربط  الــحــائــط»،  بجانب  صــالــح، «يسير  مــواطــن  هــو 

حزام األمان قبل الخروج من المنزل، وال ينزعه إال 

لدرجة تدفع للملل،  بعد إطفاء المركبة، كان ملتزماً 

أسرته  احتياجات  تأمين  في  ينحصر  األساسي  همه 

األساسية.

لوقوفه  مخالفات  عدة  على  حصوله  استيعاب  يمكنه 

المتكرر على أرصفة «منطقة األبراج»، البالغة الثراء 

من  والفقر  الشديدة،  وأهميتها  المباني،  حيث  من 

على  للحصول  صابر  يدوخ  ما  وكثيراً  مواقفها،  حيث 

موطئ قدم.

لن تتم إجراءات التسجيل قبل دفع المخالفات، لديك 

كان  الموظفة.  له  قالت  ـــرادار.  ال مخالفات  من  عــدد 

يتوقع حصوله على عدة مخالفات «كيدية» أو نتيجة 

الخطأ في كتابة رقم لوحة المركبة، لكنه لم يتخيل 

أن يترصده «رادار» ذكي، ويسجل عليه مخالفات ال 

حصر لها في الطريق الذي يسلكه كل يوم عدة مّرات، 

بكل سالمة نية.

تذكر الرادار الذي تم تركيبه في طريقه المعتاد، لكنه 

أقل  سرعة  على  مضبوط  وأنــه  يعمل،  أنــه  يعتقد  لم 

ولم  اإلنشاء  قيد  الطريق  أن  وخصوصاً  معقولة،  من 

تركب لوحات تحديد السرعة، وألنه رادار «ذكي» لم 

يكن ثمة «فالش». وكم المبلغ المطلوب؟ سألها بقلق 

وتوجس. فجاءت إجابتها كالصاعقة: ستون ألف ريال. 

شعر بالدوار، وتهاوى على األرض بال نطق.

انكسار:

هي: هيا بنا.

هو: إلى أين؟؟

إلــى  فــيــه،  وطنتني  الـــذي  قلبك  إلـــى  أيــــــن؟؟؟!!!  هـــي: 

روحك التي تحتويني في اليقظة والنوم أم أنك نسيت؟

هو: هل جننت؟

منذ  بالجنون  وأصابني  عقلي  سلب  حبك  نعم،  هي: 

زمن بعيد.

هو: يجب أن تعودي للبيت فوراً.

هي: وكيف أواجه أحالمي المهشمة؟؟

هو: في هروبي معك عار يلحق بي أينما حللت.

هي: (ينعقد لسانها، تبكي بصمت.)

هو: ال تبكي، تعلمين أني أفديك بروحي...

هي: نعم، أعلم.

هو: لم أكذب عليك في حياتي، لكن...

هي: تباً لقلبي، تباً للحب.

هو: انتظري...

هي: انتظرت طويالً ولم أحصل إال على الوعود.

تشخيص:

إدمان التدخين، يؤذي الرئة ويهدد القلب.

إدمان القهوة والشاي، يؤذي البطن، ويرهق األعصاب.

اللحم  قطع  من  الكثير  يبقي  والنميمة،  الغيبة  إدمان 

بين األسنان، وينتن رائحة الفم.

مواسم:

(في البدء)

هو: صباح الخير.

هي: صباح النور والسرور، صباحك معطر بكل أنواع 

العطور يا حياتي.

هو: أحبك من كل قلبي.

هي: أموت فداًء لقلبك الحنون.

(فيما بعد)

هو: مساء الخير يا حبيبتي.

هي: مساء، النور.

هو: أحبك كثيراً يا حياتي.

هي: وأنا أيضاً.

(بعد ذلك)

هو: حبيبتي، أحبك.

هي: نعم؟؟؟

هو: ما الذي يزعجك يا عمري؟

هي: صوتك يزعجني، أنا متعبة، أريد أن أنام.

أرق:

يهرب من عيناي النوم،

وحين أطفئ نور الغرفة،

ينفيني عقلي خارج هذا الكون،

يرسلني مع نسمات الريح الليلية،

نحو الحرية،

في صحراء خلف الصحراء،

حيث الزهر البكر، والفجر األزرق،

حيث األحالم الوردية.

تــســتــعــد مــؤســســة الـــدوحـــة لــألفــالم 
لــتــنــظــيــم ورشـــــــة عـــمـــل تــــهــــدف الـــى 
لرواية  المثيرة  اإلمكانات  استكشاف 
وستتكون  الترانزميديا  عبر  القصة 
سيبدأ  أجـــزاء،  ثالثة  مــن  العمل  رشــة 
الــى   ١٥ بــتــاريــخ  مــنــهــا  األول  الـــجـــزء 
١٨ أبـــريـــل وســتــحــمــل عـــنـــوان «عــالــم 
يوميا  الورشة  أعمال  وستبدأ  القصة» 
مــن الــســاعــة الــســادســة والــنــصــف حتى 
التاسعة مساًء، وستتناول مقدمة إلى 
األســاســيــات، والــقــواعــد، والــضــغــوط، 
والـــشـــخـــصـــيـــات والـــحـــبـــكـــة واألســـئـــلـــة 

درامـــيـــة فـــي عــالــم الــقــصــة. ابــــدأ في 
تــحــديــد وبــنــاء عــالــم الــقــصــة وتحديد 
ــــجــــدول الـــزمـــنـــي وحـــــــدود الــقــصــة  ال

والحبكة.
العمل  ورشــة  من  الثاني  الجزء  أما 
وسينطلق  «اللعبة»  عنوان  فسيحمل 
فـــي الــفــتــرة  مـــن ٢ إلـــى ٤ مــايــو من 
مساًء،  التاسعة  حتى  والنص  السادسة 
وســـتـــتـــنـــاول الـــــورشـــــة «طــــــرق تــعــلــم 
اللعبة،  وعناصر  الــروايــة  ميكانيكية 
خبرة  ونطاق  القصة  مقاطع  وتحديد 

الجمهور واختبر عالم القصة».

ورشة عمل للترانزميديا بالدوحة لألفالم

الثالثاء ٢١جمادى األولى ١٤٣٤ هـ - ٢ 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

تضارب مواعيد األنشطة

قافية بحاجة إلى حل
الث

قافية بحاجة إلى حل
الث

اعيداعيد

قصيدة

محمد السادة

ــــــي.. ــــــــــلـَـــــــــْت َكــــــلـِـــــمــــــاتِ َحــــــــرِفــــــــي َكــــــبــــــا وتَــــــــــَرَجّ

ـــــــُد ِفـــــــــي يـــــــــــِدي وَقـــــــنـــــــاتِـــــــي.. ونـَــــــبـــــــا الـــــــُمـــــــَهـــــــنَّ

ـــــــَف نَـــــقـــــُعـــــهـــــا.. ـــــــكـــــــاثَ يـــــــا ُعـــــنـــــَفـــــهـــــا َحـــــــــــــرٌب تَ

ـــــــَعـــــــنـــــــاِت.. ــــــُذ الـــــــَطّ ــــــنــــــِف والـــــــَخـــــــصـــــــُم ُدنـــــــيـــــــا تُ

ـــــهـــــا.. ـــــــعـــــــاَظـــــــَم َخـــــطـــــبُ ـــــــفـــــــٌس تَ ـــــهـــــا نَ ـــــنُ ـــــي ـــــِع وُي

ايـــــــــاِت.. ــــي ِفـــــــي الـــــــَوَغـــــــى الـــــــــَرّ ــــعــــلِ ــــــــَظــــــــُلّ تُ وتَ

ـــــٌة.. ـــــيـــــنَ ــــــــراِعــــــــي والـــــــــــُحـــــــــــُروُف َضـــــنِ َفـــــــِهـــــــٌه يَ

ــــــــــــــــــــّدوُح أَضـــــــحـــــــى بَـــــلـــــَقـــــعـــــاً بِـــــحـــــيـــــاتِـــــي.. وال

ــــــــــّزمــــــــــاُن تَــــــــأَُهــــــــبــــــــاً َكــــــــأُســــــــاَمــــــــٍة.. أَقـــــــعـــــــى ال

ـــــــــــي.. ـــــــــــراتِ ــــــْت ِســـــــــــوى َزَف ــــــيــــــَس ـــــــــــُه لَ ـــــــــــراُم وَم

ـــــــفـــــــٌن والــــــــــَكــــــــــواِســــــــــُر َحــــــــــولـَـــــــــُه.. ـــــــــــنـــــــــــاُم َج أَيَ

ِمـــــــــــن حـــــــــاِســـــــــٍد وُمـــــــــبـــــــــاِغـــــــــٍض وُدهـــــــــــــــــــــاِة..

ـــــــــٍص.. ـــــــــَربِّ ـــــــــتَ ــــــــٍر ُم ــــــــٍد وُمــــــــكــــــــابِ ـــــــــن جــــــــاِح ِم

ـــــــــســـــــــاِر َعـــــــصـــــــاتِـــــــي.. ـــــــــِك ـــــــي وان ـــــــتِ ـــــــَم ـــــــِزي ـــــــَه بِ

ــــــــعــــــــداً لِـــــــــــــــذاَك الـــــــــَيـــــــــوِم يـــــــا َمـــــــــن راَمـــــــــــــــُه.. بُ

ـــــــفـــــــُس بـِــــــــي أَقـــــــــــــوى ِمـــــــــــَن األََزمـــــــــــــــــــــاِت.. الـــــــنَّ

ــــــعــــــِم ُمــــــــــــٌرّ َعــــــلــــــَقــــــٌم.. ــــــَطّ ـــــــريـــــــُه ال لَـــــحـــــِمـــــي َك

َمـــــمـــــاتِـــــي.. أَراَد  إن  َخـــــصـــــِمـــــي  ـــــــــمـــــــــوُت  َويَ

بِـــــــــــــِه.. أََمـــــــــــلـِــــــــــي  الـــــــــــــذي  اُهللا  وَمــــــــــــــــــــــــالِذَي 

ـــــــي.. ـــــــصـــــــالتِ ــــــــهــــــــا بِ َدحـــــــــــــــَر الــــــــــــُعــــــــــــداِة أَقــــــــولُ

َحرفِي كبا

«جوليو كاسير» 
مباشرة بـ كتارا

في  األوبــــــرا  دار  تــحــتــضــن 
ـــ «جوليو  ل مــبــاشــراً  كــتــارا بــثــاً 
ــيــويــورك يــوم  كــاســيــر» مـــن ن
وهـــي  الـــــجـــــاري،  إبــــريــــل   ٢٧
ـــــــــرا الــــتــــي غــــــزت لــنــدن  األوب
فــــي عـــهـــد هـــــانـــــدل، ويـــقـــوم 
بإخراج العرض الذي سيقدم 
ميتروبوليتان  مــن  مــبــاشــرة 
دايـــفـــيـــد مــاكــفــيــكــار، ويــقــوم 
أشـــــهـــــر مــــغــــنــــي كـــالســـيـــكـــي 
الدور  بغناء  دانيالس»  «دافيد 
ديسي»  «نتالي  مــع  الرئيسي 
وذلـــك  ــيــوبــاتــرا،  كــل دور  فـــي 

بقيادة «هاري بيكيت». 

متاحف قطر 
تقيم ورش 
األولمبياد

تنظم   :  ]- الـــدوحـــة 
 ١٠ يـــوم  قــطــر  مــتــاحــف  هيئة 
ــــريــــل الـــــجـــــاري مـــحـــاضـــرة  اب
معرض األولمبياد – الماضي 
والــحــاضــر وذلـــك فــي الساعة 
والمحاضرة  مــســاء،  السابعة 
ــــــة أن  تــنــاقــش تــصــويــر ودالل
الــــريــــاضــــيــــيــــن األولـــمـــبـــيـــيـــن 
كـــاألبـــطـــال و قـــــدوة لـــلـــدول، 
الرياضة  ومشجعي  الشركات 
الــــعــــاديــــيــــن الـــــذيـــــن يــتــبــعــون 
مـــفـــهـــوم الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
ـــمـــنـــتـــج، وتـــعـــزيـــز  وتــــأيــــيــــد ال
الـــنـــزاهـــة فـــي الــلــعــب ونــمــط 
إلى  باإلضافة  الصحي  الحياة 
قدرة الرياضيين على االرتقاء 
إلى مستوى توقعات الجمهور. 
كيف  ورشـــة  ايــضــا  تنظم  كما 
ًـــا  ريـــاضـــيــــ أصـــبـــح  أن  يــمــكــن 
أولمبيـًا؟ حيث تناقش  عملية 
الموهوبين  وتــحــديــد  اخــتــيــار 
الرياضيين تختلف من مكان 
آلخــــر حــــول الـــعـــالـــم. عــنــدمــا 
نرى رياضيا ينافس في دورة 
األلــــعــــاب األولـــمـــبـــيـــة، نــتــوقــع 
منهم أن ينجحوا وأن يفوزوا، 
مع  يتعاملوا  أن  عليهم  أنه  إال 
بشكل  نــفــســي  وتـــوتـــر  ضــغــط 
يــــومــــي حـــتـــى يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن 
األسئلة  جيد.  بمستوى  األداء 
الـــتـــي ســيــتــم مــنــاقــشــتــهــا فــي 
اختيار  يتم  كيف  المحاضرة: 
في  ليشارك  بقطر  الرياضي  
؟  األولــمــبــيــة  األلـــعـــاب  دورات 
مـــا هـــي األعـــمـــال الــروتــيــنــيــة 
اليومية للرياضي حتى يتمكن 
مــن الــوصــول لــألولــمــبــيــاد؟ ما 
هــــو الـــجـــانـــب األكــــثــــر أهــمــيــة 
للمشاركة في دورات األلعاب 

األولمبية؟ .

في  الفني»  «الربيع  بعنوان  معرض  تنظيم  كتارا  تعتزم 

مسرح كتارا المكشوف يوم ٢٠ أبريل الجاري بهدف تشجّيع 

بطلب  التقدم  خــالل  من  وذلــك  للمشاركة  الفنانين  جميع 

من  واالســتــفــادة  بهم،  خــاص  عــرض  كشك  على  للحصول 

هذه الفرصة لعرض أعمالهم الجديدة . ويهدف إلى تحفيز 

ســوق الــفــن فــي الــدوحــة لــدعــم الفنانين مــن خــالل توفير 

وبأسعار  الفنية  أعمالهم  وبيع  لعرض  وفعاليات  مساحات 

معقولة للجمهور.

المبدعين  تعاون  على  للفن  كتارا  معرض  فريق  يعتمد 

في الوسط الفني في دعم هذا الجهد الطموح لتطوير أكثر 

تنظيماً وتركيز الفنانين ليتمّكنوا من عرض وبيع أعمالهم 

بالحي  ومهرجاني  احتفالي  جــوٍّ  وفــي  الــدوحــة  فــي  الفنية 

يجب  االلكتروني  موقعها  على  كتارا  وقالت  كتارا.  الثقافي 

الفنان  إنتاج  ومــن  أصلية،  الفنية  األعــمــال  جميع  تكون  أن 

نفسه، ويجب أن تكون اإلصدارات المحدودة مرقمة بشكل 

النسخ  تكون  أن  ويجب  للفنان.   كدليل  ومــحــّددة  مناسب 

غير األصــلــيــة مــحــددة بــوضــوح، ويــجــب أن تــكــون األعــمــال 

أصلياً  تصميًما  التشكيلية  والحرف  لالرتداء  القابلة  الفنية 

ومصنوعة بشكل فرد كل على حدة.

معرض للربيع الفني في الهواء الطلق
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