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الكاريكاتير .. الكاريكاتير .. 
ً ًالفن المظلوم محليا الفن المظلوم محليا



وجـــديـــُر بــالــذكــر، أن فـــن الــكــاريــكــاتــيــر، 
أن  ذكــروا  الذين  اليونانيين،  عند  شائعاً  كان 
بعض  صــّور  بـــوزون،  يدعى  يونانياً،  مــصــوراً 
يدعو  شكل  في  زمانه،  أهل  من  المشهورين 
عقابه  إلــى  أدى  الـــذي  األمـــر  السخرية،  إلــى 
غير مرة، من دون أن يرتدع. وذكر بلنيوس 
الـــمـــؤرخ، أن بــوبــالــوس وأتــنــيــس، وهــمــا من 
للشاعر  تمثاالً  صنعا  الــيــونــان،  مّثالي  أشهر 
الدميم ايبوناكس، وكان التمثال أشد دمامة، 
إلى درجة أنه كان يثير ضحك كل من كان 
ينظر إليه؛ فاغتاظ الشاعر منهما، وهجاهما 

بقصيدة الذعة، لم يحتمالها، فانتحرا.
إيطاليا،  في  الكاريكاتير  فن  ازدهــر  وقد 
فأبدع الفنانون اإليطاليون كثيراً من األعمال 
-١٤٧٧) تيتيانوس  أشــهــرهــم  ومــن  الفنية. 
الصور  بعض  مسخ  إلــى  عمد  الـــذي   ،(١٥٧٦
القديمة المشهورة، بإعادة تصويرها بأشكال 
كاريكاتيرية  رســوم  أول  ظهرت  مضحكة. 
مهمة في أوروبا خالل القرن السادس عشر 

الــــمــــيــــالدي. وكــــــان مــعــظــمــهــا 
يــهــاجــم إمـــا الــبــروتــســتــانــتــيــون 
وإما الرومان الكاثوليك خالل 
ـــثـــورة الــديــنــيــة الــتــي عــرفــت  ال
بـــحـــركـــة اإلصـــــــــالح الـــديـــنـــي. 
من  عـــددا  بريطانيا  وأنــجــبــت 
البارزين  الكاريكاتير  رسامي 
خـــالل الــقــرنــيــن الــثــامــن عشر 
والـــتـــاســـع عــشــر الــمــيــالديــيــن. 
وقـــد اشــتــهــر ولــيــام هــوجــارث 
ــيــريــة  ــكــاريــكــات بـــرســـومـــاتـــه ال
طبقات  مختلف  انتقدت  التي 
وأبـــدع  اإلنــجــلــيــزي.  المجتمع 
جــــــــــــــورج كــــــــــــــروك شــــــانــــــك، 
وجــيــمــس جــيــالري، وتــومــاس 
روالنـــــــدســـــــون الــــمــــئــــات مــن 
الرسوم الكاريكاتيرية الالذعة 
في  والحكومة  السياسة  حــول 

إنجلترا. وفن الكاريكاتير له تواجد كبير على 
أعالم  به  واشتهر  العربية  الصحفية  الساحة 
لهم أسماء محلقة في هذا الفن. واشتهرت 
بقطر أسماء كبيرة في فن الكاريكاتير ولكن 
على  الجمهور  إقبال  مدى  ما  التساؤل  يبقى 
الفنون  خارطة  على  موقعه  وأيــن  الفن  هذا 
للجمهور  يقدمها  التي  الرسالة  ومــا  بقطر 
وما مستقبل هذا الفن وسط الفنون األخرى. 
ولإلجابة على تلك التساؤالت كان لـ [ 

هذا التحقيق

من وجهة نظر الفنان عبد العزيز يوسف 
الشهير بتمساح، أن الكاريكاتير فن متشعب 
جدا وتندرج تحته الكثير من األشكال، فمثال 
قد يرسم الفنان شخصيات بشكل مضحك.. 
فيلم  طــريــق  عــن  مــادتــه  للجمهور  يــقــدم  أو 
بالشكل  الــكــاريــكــاتــيــر  يــقــدم  أو  كـــارتـــونـــي... 
والمطبوعات..  الجرائد  في  عليه  المصطلح 
عموما العامل المشترك بين كل ما ذكر هو 
الــذي  الفنان  مخيلة  يصور  الكاريكاتير  أن 
عما  المختلفة  نظره  وجهة  يبرز  يرسمه، 
رسالة  يــوصــل  وبالتالي  الــنــاس،  عليه  اعــتــاد 
مشفرة من الفنان إلى الجمهور تشرح رؤية 
مايقدم  وغالبا  عـــام،  بشكل  للحياة  الفنان 
يترك  وبسيط،  خفيف  قالب  في  العمل  هذا 

ابتسامة لدى المتلقي
ويــــــرى عـــبـــد الـــعـــزيـــز يـــوســـف أن قــيــمــة 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر الــفــنــيــة تــكــمــن فــــي إتــاحــتــه 
الفنية  مخيلته  الفنان  يعرض  ألن  الفرصة 
وحسيا  ذوقيا  أثــرا  يعكس  ما  الجمهور  على 
كلمة  يــوصــل  المتلقين،  على 
الـــفـــنـــان لــلــجــمــهــور الـــتـــي قد 
يــكــون لــهــا صـــدى إيــجــابــي أو 
ـــــة الــفــنــان  ســلــبــي حــســب رؤي
لـــقـــضـــايـــا الـــمـــجـــتـــمـــع. ويــــرى 
كالشعر  الكاريكاتير  فــن  أن 
والكتابة  والــمــســرح  والــروايــة 
والــــفــــنــــون الـــجـــمـــيـــلـــة يــعــتــبــر 
ــــواع الــمــمــارســات  نــوعــا مــن أن
الحراك  تثري  التي  الثقافية 
وتسهم  المجتمع  في  الثقافي 
ـــقـــة الــمــجــتــمــع  فـــي تـــطـــور ذائ
الفنية ونظرته لقيمة الحياة. 
كل  على  الكاريكاتير  ويمتاز 
الفنون بالجرأة البصرية التي 
تــشــد انــتــبــاه أعـــــداد أكــبــر من 

الجمهور.
وحـــــول مــكــانــة هــــذا الــفــن 
فــي بــالدنــا يقول يــوســف: أظــن أنــه فــي طور 
الــنــهــوض فــي الــعــالــم الــعــربــي، وســيــكــون في 
والــواليــات  بــالــيــابــان  مكانته  تــنــافــس  مــكــانــة 
المجتمع  ألن  القادمة،  السنين  في  المتحدة 
الــعــربــي يــتــقــبــل هـــذا الــنــتــاج الــفــنــي ويطلبه 
ويدبلجه  يترجمه  كان  أن  بعد  عنه  ويبحث 
لسنين عديدة. وألن الجيل الشاب في العالم 
طرق  عن  ويبحث  غليان،  حالة  في  العربي 
يعتبر  فالكاريكاتير  الفكرية،  حالته  تصف 

األكفأ لوصف هذه الحالة.

يوسف  يرى  بقطر  الفن  هذا  مكانة  وعن 
أن الفنون عموما لم تحصل على مكانة تليق 
باستعداد  تتعلق  عــدة  ألسباب  قطر  في  بها 
الــجــمــهــور لــتــقــبــل مـــا اســتــجــد مـــن صــرعــات 
فنية، استعداد الفنانين أنفسهم على كسر ما 
ألفه الناس منهم وتقديم كل جديد، استعداد 
المغامرة  على  والخاصة  الحكومية  الهيئات 

وتقبل جميع أشكال الفنون دون تمييز.
غــيــر أن فـــن الــكــاريــكــاتــيــر بــشــكــل خــاص 
الخليج  دول  فــي  نــظــائــره  ينافس  قطر  فــي 
مع  واالنتشار،  المحتوى  ناحية  من  األخــرى 
الــذي  الكاريكاتير  فــن  على  وحــزنــي  أســفــي 
في  له  يتاح  مربع  في  وأسيرا  محصوراً  أراه 

الجرائد والمجالت.
ـــعـــزيـــز صــــادق  ـــفـــنـــان عـــبـــد ال ويــــعــــرف ال
الكاريكاتير بأنه فن ساخر من فنون الرسم، 
تحريف  إظــهــار  هدفها  مبالغة  صــورة  وهــو 
خصائص  أو  طبيعية  مــالمــَح  فــي  مــقــصــود 
ومميزات شخص أو جسم ما، بغية السخرية 
أو النقد االجتماعي والسياسي. باإلضافة إلى 
النقد  على  القدرة  له  الكاريكاتير  ففن  ذلك 
الصحفية  والــتــقــاريــر  الــمــقــاالت  يــفــوق  بــمــا 

أحيانا.
الكاريكاتيرية  الــصــورة  أن  إلــى  ويــذهــب 
هـــي رســـالـــة مـــن الــفــنــان إلـــى الــمــشــاهــد في 
الــذي  الــواقــع  بنية  على  قائم  مشترك  سياق 
يعيشانه معا، ومن هذا المنطلق فإن الفكرة 
فمنها  أنــواع  عــدة  إلــى  تنقسم  الكاريكاتيرية 
السياسية واالجتماعية. ورغم أن الكاريكاتير 
المعنى  نقل  في  البسيطة  الخطوط  يستخدم 
والمضمون، إال أن له الدور األبرز في الدفاع 
عن قضايا مهمة منها حقوق اإلنسان. ويرى 
أن هذا الفن بسيط ومؤثر في آن معا فضال 

إظهار  منها  كثيرة  بــخــواص  يتمتع  أنــه  عــن 
ممتعة  ســاخــرة  صــورة  فــي  المجتمع  عيوب 
تدعونا إلى إحداث التغيير في ثوابت راسخة 
مــتــجــذرة فــي الــوقــع والــتــي غالبا مــا تتطلب 

التجديد.
الكاريكاتير  أن  صادق  العزيز  عبد  ويؤكد 
الخيال  بين  مدهش  مزج  التقنية  حيث  من 
والــواقــع من خــالل منظور واحــد. وألن هذا 
بالسياسة  عالقة  له  األحيان  أغلب  في  الفن 
والوطن  عامة  العالم  في  الكبرى  والقضايا 
الــعــربــي خــاصــة، فـــإن األمــــر يــضــيــف أبــعــادا 
جديدة على أهمية هذا الفن. وربما نستطيع 
إلى  األقـــرب  هــو  الكاريكاتير  فــن  إن  الــقــول 
وممتعا  طريفا  فنا  لكونه  الــعــربــي  اإلنــســان 
من جهة، وهو ضربة قاضية تصّوبها ريشة 
حركة  فــي  معين  رأي  إدراج  عــبــر  راســمــهــا 

فنية خفيفة من جهة ثانية.
ـــــى أن بـــعـــض الـــنـــاس  ويـــشـــيـــر صـــــــادق إل
يــســتــخــفــون بــفــن الــكــاريــكــاتــيــر ويــعــتــبــرونــه 
يعلموا  لم  فقط،  والضحك  للفكاهة  مصدرا 
مقال  عــن  يكفي  قــد  واحــــدا  كــاريــكــاتــيــرا  أن 
ليوصل  واستدل  ودلل  كاتبه  فيه  جال  كامل 
فجرت  ساخرة  واحــدة  صــورة  بينما  نقده، 
أجرأ  تكون  وربما  كثيرة  أفكارا  العقول  في 
من مقال، وإن ضحك البعض منها فبسبب 
ذكــائــهــا وقــوتــهــا أو ألنـــهـــا قـــد عـــزفـــت على 
في  كبيرة  طاقة  إذن  ثمة   . فيه  ساكن  وتــر 
ــنــوع مــن الــفــن الــتــشــكــيــلــي. طــاقــة في  هـــذا ال
التوصيل.  فــي  عنها  تقل  ال  ومثلها  التعبير، 
ـــــة إحـــدى  إن الـــصـــدمـــة الــمــتــرتــبــة عـــن رؤي
عن  تقل  ال  الناجحة،  الكاريكاتير  رسومات 
قصيدة  أو  جريئة،  مقالة  تسببها  التي  تلك 
بالغة الجودة، وحتى فإنها ال تقل عما يتركه 

بين  جماهيري  قائد  يلقيه  سياسي  خطاب 
الحماس  هـــذا  مــثــل  إن  ويــضــيــف :  مــؤيــديــه. 
لفن الكاريكاتير، ال يأتي من موقف تعصبي 
وإنــمــا  والــصــفــيــر،  للتصفيق  صــاحــبــه  يــمــيــل 
يتركها  الــتــي  الصدمة  حجم  بــرؤيــة  يرتبط 
في  والباحثين  الصحف  قــراء  في  الفن  هــذا 
صفحاتها األخيرة عادة عن آخر الرسومات. 
فهؤالء إنما يبحثون في الحقيقة عن المرايا 
واقعهم.  خاللها  من  يــروا  أن  يمكنهم  التي 
إنـــنـــي أتـــذكـــر فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، رســـومـــات 
الفلسطيني  الكاريكاتير  فنان  العلي،  ناجي 
الــــذي مــــات، وبــعــد رحــلــة عــظــيــمــة مـــع هــذا 
قصة  إن  غــادرة.  برصاصة  الفن،  من  النوع 
هــذا  بــفــن  كمعجبين  لــنــا  تــخــتــصــر  الـــمـــوت، 
الــرجــل، حــكــايــة الــتــحــدي الــتــي مــارســهــا في 
الــواقــع. ونــاجــي الــعــلــي، الـــذي ابتكر فــي فنه 
الشهيرة،  حنظلة  شخصية  الــكــاريــكــاتــيــري 
كــــان أقــــرب إلــــى الــســاحــر مــنــه إلــــى الــفــنــان 
العادي، وفي فنه تعويذة مبهمة، لكنها تأسر 

العقول بجدراة.
أن  فيوضح  صـــادق  ويــعــود 
الفنون  مــن  الكاريكاتير  فــن 
أن  ويؤكد  القراء  إلى  المحببة 
جميع قراء الصحف اليفوتهم 
كـــاريـــكـــاتـــيـــر  أي  مــــشــــاهــــدة 
يــنــشــر عـــلـــى الـــجـــريـــدة ســــواء 
أو  سياسيا  أو  اجتماعيا  كــان 
ريـــاضـــيـــا. ألنــــه عــنــصــر فــعــال 
لــطــرح الــمــشــاكــل عــلــى الـــرأي 
الــــعــــام وهـــــو بــمــثــابــة كــشــاف 
ــــرؤيــــة ســـلـــبـــيـــات الــمــجــتــمــع  ل

ومشاكله.
فـــن  أن  إلــــــــــى  ويـــــلـــــفـــــت 
منتشر  قطر  في  الكاريكاتير 
ــــــــى الـــجـــمـــهـــور  ومــــحــــبــــب إل
على  ويـــحـــرصـــون  الـــقـــطـــري 
متابعته في الصحف ولكن ما 

على  يعدون  القطريين  الرسامين  أن  يعيبه 
أصابع اليد الواحدة.

أعداد  بازدياد  تفاؤله  عن  صادق  وأعــرب 
فناني الكاريكاتير وذلك من خالل مشاهدته 
ومــتــابــعــتــه لــلــمــوهــوبــيــن الــجــدد فــي الــســاحــة 
وتمنى منهم المواصلة في الرسم باستمرار 
كاريكاتير  كــان  إن  وخاصه  صعب  فن  ألنــه 
الفنانين  مــن  الــكــثــيــر  مــايــجــعــل  وهـــو  يــومــيــا 
يمتنعون عن المواصلة فيه ويرى صادق أن 
هناك اهتماما كبيرا بهذا الفن وخاصة بعد 

حيث  وتويتر  بــوك  والفيس  اإلنترنت  ظهور 
ردود  ومشاهدة  ألعماله  الفنان  نشر  سهل 
األفــعــال مباشرة مــا كــان لــه أكــبــر األثـــر في 
صادق  العزيز  عبد  وتمنى  الفن  هــذا  انتشار 
مـــن الــمــســؤولــيــن هــنــا فـــي قــطــر االهــتــمــام 
بــكــاريــكــاتــيــر األطـــفـــال (الــقــصــص الــمــصــورة 
والكومك) ونشرها في مجالت األطفال في 
لنهضة  والتعريفيه  الــهــادفــة  القصص  بــاب 

قطر وتراثها.
ويعلل الفنان راشد الكواري تصور البعض 
لديهم  الــوعــي  فــي  بنقص  الــكــاريــكــاتــيــر  عــن 
رســومــات  الكاريكاتير  أن  يــتــصــورون  حيث 
بأنه  للكاريكاتير  وينظرون  فقط،  لألطفال 
نجد  اليابان  مثل  بلد  وفــي  للوقت.  مضيعة 
رواية  يحمل  القطار  محطة  في  كبيرا  رجال 
مصورة بالكامل بال أي مشاكل، فالكاريكاتير 
مــنــه الــســيــاســي ومــنــه الـــدرامـــي، ومــضــمــون 
بعض الرسوم الكاريكاتيرية تصل من العمق 
إلى ما ال تصل إليه روايات ومقاالت كبيرة. 
فن  عن  النقاد  أحد  قال  ولقد 
الوحيد  الفن  إنــه  الكاريكاتير 
الــــــذي ال يـــحـــتـــاج إلـــــى شــــرح، 
وإنـــــه مـــرصـــد هـــزلـــي لــلــواقــع 
والتناقضات  المتغيرات  ولكل 
الـــــمـــــوجـــــودة فـــــي الــــعــــالقــــات 
من  مجموعة  في  االجتماعية 
األفــــكــــار والـــــرســـــوم. ويــمــكــن 
لــيــس  فــــنــــقــــول:  نـــضـــيـــف  أن 
رسم  الكاريكاتير  في  األساس 
الــضــحــكــة عــلــى شـــفـــاه الـــقـــراء 
وإنــمــا  فــقــط،  المتفرجين  أو 
بواقعنا،  تبصيرنا  منه  الهدف 
وكــــشــــف مـــــا قـــــد يـــغـــيـــب عــن 

األذهان.
وأشـــــــار الـــــكـــــواري إلـــــى أن 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر بـــالـــجـــرائـــد ال 
يــتــعــدى عــمــره الــثــالثــيــن عاما 
فـــي قــطــر، ولــكــنــه يــتــطــور، وأصـــبـــح عندنا 
اتجاهات مختلفة في الرسم وعندنا أساتذة 
منهم أ. محمد عبد اللطيف الذي استطاع أن 
أدخل  وقد  بقطر،  الكاريكاتير  فكرة  يرسخ 
أعالم  وبقطر  العالمية،  آفــاق  على  المحلية 
في هذا الفن مثل أ. سلمان المالك وهو من 
المؤسسين لهذا الفن وأ. عبد العزيز صادق، 

أ. سعد المهندي وأ. عبد العزيز يوسف.
وأوضــــح أن هــنــاك حــراكــا وزخــمــا على 
التفاعل  ألن  االجتماعي  التواصل  صفحات 
أســرع وأفضل والــردود مباشرة، ونــوه إلى 
أن له مع عبد العزيز يوسف موقعا وصفحة 
 ٨ لها  الصفحة  وهــذه  بــوك،  الفيس  على  له 
اللطيف  عبد  محمد  أ.  أن  كما  متابع،  آالف 
آالف   ١٠ ولها  بــوك  الفيس  على  صفحة  له 
الجمهور  مــن  كــبــيــر  تــفــاعــل  وهــــذا   . مــتــابــع 
الكاريكاتير  لفن  أن  على  يــدل  مــا  وهـــذا   .

جمهوره .
الــبــصــري  اإلرث  أن  إلـــى  الـــكـــواري  ولــفــت 
الــــذي عــاشــه جــيــلــه فـــي فــتــرة الــثــمــانــيــنــيــات 
والـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات تــــــرك بــصــمــتــه عـــلـــى فــنــه 
ورسومه، وتوقع الكواري أن يكون المستقبل 
دخــول  مــع  خــاصــة  أفــضــل  الكاريكاتير  لفن 
كأس العالم، حيث سيزدهر فن الكاريكاتير 
المتعلقة  والــــرســــوم  الـــمـــصـــورة  والــقــصــص 

بالرياضة.
ويقترح الكواري أن يدخل فن الكاريكاتير 
األطفال  على  ليسهل  التعليمي  الجانب  فــي 
األعلى  للمجلس  اقــتــراح  وهـــذا  المعلومات، 
كاريكاتير  رســامــي  مــع  يتعامل  أن  للتعليم 
مشوق  بشكل  المواد  بعض  لرسم  ويوظفهم 
الفنانين  من  يكون  أن  إلى  الكواري  وطمح   .
الذين يرسخون لهذا الفن، خاصة أن يكون 
التناول محليا أو قصصا تاريخية من تراثنا 

ما يجعلها وثائقيات لألجيال القادمة.
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ييلم يحصل على مكانة تليق به في قطر

فن الكاريكاتير .. سالح ناري فن الكاريكاتير .. سالح ناري 
لم ينطلق بعدلم ينطلق بعد

ـــة الــــحــــيــــاة ـــم ـــي ـــق ــــــة الـــمـــجـــتـــمـــع الــــفــــنــــيــــة ونـــــظـــــرتـــــه ل ــــــق ـــــري ذائ ـــــث ــــــف: ي ــــــوس ـــــعـــــزيـــــز ي ــــد ال ــــب ع

كتب- محمود الحكيم:

الكاريكاتير هو فن ساخر من فنون الرسم، وصورة تبالغ في إظهار 
تحريف المالمح الطبيعية أو خصائص ومميزات شخص أو جسم ما، 
بهدف السخرية أو النقد االجتماعي والسياسي، وهو فن له القدرة على 
اسم  والكاريكاتير  أحياناً.  الصحفية  والتقارير  المقاالت  يفوق  بما  النقد 
ل ماال  مشتق من الكلمة اإليطالية «كاريكير»، التي تعني «يبالغ، أو يحَمّ
يطيق»، والتي كان موسيني أول من استخدمها، سنة ١٦٤٦. وفي القرن 
السابع عشر، كان جيان لورينزو برنيني، وهو مّثال ورسام كاركاتيري 
ماهر، أول من قدمها إلى المجتمع الفرنسي، حين ذهب إلى فرنسا، 

المصريين  عند  معروفاً  كان  قديم،  فن  الكاريكاتير  وفن   .١٦٦٥ عام 
القدماء، واآلشوريين، واليونانيين. فأقدم صور ومشاهد كاريكاتيرية، 
حفظها التاريخ، تلك التي حرص المصري القديم على تسجيلها، على 
لحيوانات مختلفة،  قطع من الفخار واألحجار الصلبة، وتشمل رسوماً 
أُبرزت بشكل ساخر؛ اضطلع برسمها العاملون في تشييد مقابر وادي 
الملوك، بدير المدينة، في عصور الرعامسة، ويرجع تاريخها إلى عام 
١٢٥٠ قبل الميالد. وال تُعرف الغاية، التي توخاها الفنان المصري من 
غير  العالقة  إلــى  صريحة،  غير  إشــارة  كانت  فلعلها  الــرســومــات؛  هــذه 
الفترة،  تلك  في  سائدة  كانت  التي  والمحكوم،  الحاكم  بين  المتوازنة، 

جّسدها النحاتون في أسلوب ساخر، خفي المعنى.

راشد الكواري: 
مع دخول كأس 
العالم سيزدهر 
فن الكاريكاتير 

بقطر

أ

عبد العزيز 
صادق: يفجر 

في العقول أفكاراً 
ويعزف على الوتر 

الساكن

راشد الكواريعبد العزيز يوسف
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ــــن الـــمـــطـــوع ــا م ــن ــل ــي ـــغـــة الــــتــــي اكــتــســبــهــا ج ـــل ـــي مـــــيـــــرزا: األجـــــيـــــال الــــجــــديــــدة افــــتــــقــــدوا أســــاســــيــــات ال عـــل

العامية تنافس الفصحى على ساحة األدبالعامية تنافس الفصحى على ساحة األدب
البيرق تفتح إحدى القضايا الشائكة بمناسبة اليوم العالمي للشعر

كتب – أشرف مصطفى

يوم ٢١ مــارس هو اليوم الــذي يتم خالله 
الفياضة  والمشاعر  الجميلة  بالكلمة  التذكير 
الشاعر،  بها  يمتاز  التي  الرقيقة  واألحاسيس 
إنـــه الــيــوم الــعــالــمــي للشعر وهـــو الــيــوم الــذي 
أدرجته منظمة اليونيسكو وخصصت له هذا 
يتذكر  اليوم  هذا  وفي  عــام،  كل  من  الموعد 
تــتــصــادف  وأزهـــــــاراً  درراً  تــنــثــر  لــغــة  الــعــالــم 
الشاعر  الناس  يتذكر  حينئذ   ، الربيع  وفصل 
أو غـــائـــبـــاً، ومــــع هــذا  ويـــكـــرمـــونـــه حــــاضــــراً 
الموعد الذي يتصادف يوم الخميس الماضي 
اخـــتـــارت الــبــيــرق مــوضــوع الــلــغــة فــي الشعر 
مع هذا اليوم الهام.  لتطرحه للنقاش تزامناً 
ومطروحة  شائكة  القضية  تلك  تعتبر  حيث 
صراعاً  وتتضمن  طويل  وقــت  منذ  للنقاش 
واألدباء  النقاد  بين  البحث  بساط  على  كبيراً 
وعــلــمــاء الــلــغــة الــعــربــيــة، فــتــتــصــارع كــل من 
الــعــامــيــة والــفــصــحــى لــفــرض ســطــوتــهــا على 
هو  الشعر  ولعل  المختلفة،  األدب  مجاالت 
أكــثــر جــنــس أدبــــي يــتــعــرض لــذلــك الــصــراع 
الشعر  أن  الشعراء  بعض  يرى  حيث  األزلــي، 
ألنه  للمحلية  أسيراً  البقاء  عليه  كتب  العامي 
ــنــطــاق بــســبــب عــدم  ال يــخــرج خــــارج هــــذا ال
لمفرداته  العربي  العالم  أبناء  باقي  استيعاب 
بــشــكــل جــيــد خــاصــة مـــع اســتــخــدام األلــفــاظ 
الـــدارجـــة ألقــصــى حــد فــي مجتمع الــشــاعــر، 
الشعر  في  تخصصوا  الذين  بعض  راح  لذلك 
أشعار  كتابة  إلــى  المثال  سبيل  على  النبطي 
وتصل  الحدود  تعبر  أن  تستطيع  بالفصحى 
إلى آفاق أوسع من المحلية ومن هنا نجد أن 
التاريخ  ينساهم  ال  الفصحى  شعراء  كبار  أن 
بقدر ما قد ينسى شعراء العامية المتميزين، 
فأدب الفصحى كما يقول الدكتور طه حسين 
جميع  في  ومفهوماً  مــقــروءاً  الكاتب  يجعل 
األقطار العربية التي تتكلم العربية، أما الذي 
إال  يفهمه  فــال  الــلــهــجــات  مــن  بلهجة  يكتب 
أصحاب هذه اللهجة، ومن هنا تمسك عميد 
العربية  باللغة  حسين»  «طــه  العربي  األدب 
الفصحى المعتدلة وطالب بتحديثها لتواكب 
للكتابة  الــكــتــاب  اتــجــاه  أن  مــعــتــبــرا  الــتــطــور 
وطبيعة  الـــواقـــع  تــصــويــر  بــغــرض  بــالــعــامــيــة 
حسب  الرفيع  الفن  ألن  خطأً،  يعد  المجتمع 
االقتصار  وعــدم  بالواقع  للرقي  يهدف  رأيــه 
أن األديب ليس  على األداء والتصوير معتبراً 
مجرد ناقل لكالم الناس على عالته. وتحيز 
العميد للفصحى مؤكداً بأن العامية لن تصل 
ألن تــكــون لــغــة أدبــيــة آلخـــر الـــدهـــر. وعلى 
لغة  لكل  أن  الكثيرون  يــرى  اآلخــر  الجانب 
التركيب  في  جماليات  فللعامية  جماليتها. 
والـــمـــفـــردات والــصــيــاغــة وهـــو األمــــر نفسه 
يكتب  شاعر  كــل  وليس  للفصحى،  بالنسبة 
وليس  بالعامية  يكتب  أن  يمكنه  بالفصحى 
باالثنتين  يكتب  ومــن  الــعــكــس،  بــالــضــرورة 
يمتلك موهبة وقدرات خاصة، وعلى الرغم 
من أن الفصحى ستظل هي لغة األدب إال أنه 
ال يمكن إنكار أن الشعر العامي يعتبر أقرب 
التي  وأطروحاته  مفرداته  في  الجمهور  إلى 
ذاته  الوقت  وفي  وأحالمه،  همومه  تحتوي 
يمكننا القول إن الشعر الفصيح يواجه منافساً 
خاصة في ظل تراجع االهتمام باللغة  عنيداً 
العربية ومن هنا كانت فكرة التحقيق الذي 
تلتقي [ من خالله مع عدد من شعراء 

الفصحى والعامية.

غياب النقد
مــن جــانــبــه أكـــد الــشــاعــر عــلــي مــيــرزا أن 
الشعر النبطي اليزال يحتفظ بقوته وتسلسله 
على  حداثة  من  أثــر  ومــا  المتتابع  التاريخي 
العامي  الشعر  على  تأثيراً  أقل  كان  الفصحى 
إال مـــع مـــن يــتــعــامــلــون مـــع الــشــعــر الــمــرســل 
الــهــاللــي.  أو  النبطي  مــع  يتعاملون  مــن  أمـــا 
وعن  الكامل،  بالشكل  بالحداثة  يتأثروا  لم 
ســيــطــرة الــشــعــر الــنــبــطــي عــلــى حــســاب شعر 

الفصحى بالخليج، قال إنه من المنطقي أن 
المجتمع  في  الرائج  هو  النبطي  الشعر  يكون 
المستخدمة  هي  العامية  اللهجة  أن  باعتبار 
على  شــدد  لكنه  الــحــيــاة،  مناحي  أغــلــب  فــي 
ضرورة أن يطور أصحاب المواهب الشعرية 
الجغرافية  الرقعة  ألن  الفصحى  لغتهم  من 
أن  تستطيع  وال  محدودة  للعامية  والزمنية 
الــتــاريــخ  أن  كــمــا  المحلية  نــطــاق  عــن  تــخــرج 
يفعل  كما  تسجيلها  يستطيع  وال  يتغافلها  قد 
مــع الــفــصــحــى، وقــــال: عــلــى الــرغــم مــن أن 
الفصحى قد يجدها كثير من الشعراء بالغة 
إال  يحتاج  ال  الفصيح  الشعر  أن  إال  الصعوبة 
أساسيات اللغة العربية البسيطة والمهم بعد 
مفرداتها  استخدام  الشاعر  يستطيع  أن  ذلك 
عــلــى الــوجــه الــصــحــيــح، وأعــــاب مــيــرزا على 
بعض  لها  وصــلــت  الــتــي  العربية  اللغة  تــدنــي 
عدم  أن  إلــى  مــشــيــراً  الــعــربــيــة،  المجتمعات 
العربية  اللغة  على  الصغر  منذ  النشأ  تأسيس 
المجتمع  وتـــوجـــه  تــدنــيــهــا  وراء  الــســبــب  هـــو 
لــلــعــامــيــة ولــفــت إلـــى أن األجـــيـــال الــجــديــدة 
القرآن  تعلم  وهــو  عليه  تأسسنا  ما  افتقدت 
عن طريق المطوع قبل عمر المدرسة، وهو 
الفصحى  مقومات  امتالك  على  ساعدنا  ما 
األجيال  تلك  أن  نجد  لذلك  منها  والتمكن 
والفصحى  العامية  كتابة  يستطيع  من  منهم 
أن  من  الرغم  على  إنــه  وقــال  تامة،  بإجادة 
الفترة  خــالل  عــاد  العربية  باللغة  االهــتــمــام 
القليلة الماضية إال أنني أفضل أن يبدأ تعلم 

أصول اللغة العربية قبل دخول المدرسة عن 
طريق القرآن الكريم مثلما كان يحدث في 
المؤسسات  دور  ذلك  بعد  يأتي  ثم  الماضي. 
وإبــداعــات  طــاقــات  تــؤســس  الــتــي  التوجيهية 
على  األولــــى  الــمــراحــل  خـــالل  مــن  المجتمع 
إتقان أصول اللغة العربية. وأضاف: ال يمكننا 
الفصحى  على  أثــر  العامي  الشعر  بــأن  القول 
ألنــنــي اعــتــقــد أن الــشــعــر الــنــبــطــي يــنــشــأ من 
البيئة التي نشأ وتربى فيها الشاعر، فالعيب 
ليس في الشعراء لكنه في المجتمع الذي لم 
الشعراء  من  جيالً  لنفسه  يؤسس  أن  يستطع 
مع  يتعاملوا  أن  يعرفون  الذين  المستقبليين 
وعن  صحيح،  بشكل  الفصحى  العربية  اللغة 
الحركة النقدية بالنسبة للشعر أكد أنها شبه 
حيث  اإلنــتــاجــيــة،  الــحــركــة  تــخــدم  وال  غائبة 
بالفصحى  الــمــكــتــوب  الــمــنــتــج  مـــع  تــعــامــلــت 
اللهجة  أن  بسبب  العامية  مــع  تتعامل  ولــم 
الــعــامــيــة مــســاحــتــهــا الــزمــانــيــة والــجــغــرافــيــة 
محدودة ومرتبطة بالمنطقة التي تكتب بها 
القصيدة، وهو ما يؤثر على تطور القصيدة 
النبطية، وعن ما إذا كانت هناك موضوعات 
وأخرى  بالعامية  تطرح  أن  لها  األنسب  من 
بالفصحى قال ميرزا :أعتقد أن هناك بعض 
الــمــوضــوعــات مــثــل الــشــعــر الــعــاطــفــي تحتاج 
الشعر  أمــا  العامية  شــعــراء  إلــى  أكــبــر  بشكل 
فيجب  عموماً  العرب  يهم  الذي  أو  اإلنساني 
عبر  التواصل  يتم  حتى  بالفصحى  يعالج  أن 

بلدان العالم العربي.

متعادالن
تلك  على  علق  الــســادة  محمد  الشاعر  أمــا 
القضية قائالً: ال أرى أن شعر العامية طغى 
متعادالن  أنهما  أرى  بل  الفصحى  شعر  على 
العربي  المستوى  على  أما  إقليمياً  متساويان 
العربية  الغة  ألن  أغلب  الفصحى  شعر  فــإن 
أمــا  الــعــربــي  الــوطــن  مــســتــوى  عــلــى  مفهومة 

العامية فهي ال تفهم إال في محيطها اإلقليم، 
وأكد السادة أن الحكم بسطوع شعر العامية 
الذي  والمتلقي  اإلعــالم  سببه  الفصحى  على 
المحلية  قــنــواتــه  ويــســمــع  يــشــاهــد  أن  يفضل 
واألمسيات  االحتفاالت  نقل  على  تركز  التي 
أن  إلــى  الفتاً   .. المحلية  باللهجات  الشعرية 
شــعــر الــعــامــيــة يــخــتــلــف فـــي مـــرادفـــاتـــه بين 
مــنــاطــق اإلقــلــيــم الـــواحـــد شــمــالــه وجــنــوبــه.. 
شــرقــه وغــربــه وهـــو األمـــر الـــذي يــزيــد من 
يفهم  جمهور  قبل  من  وتذوقه  محدوديته 
التي  الشعرية  والــتــركــيــبــات  الــمــفــردات  تلك 
ولكنه  الجمهور..  ذلك  وتــراث  ثقافة  تحمل 
الــعــامــي  الــشــعــر  نــظــلــم  ال  أن  بـــضـــرورة  رأى 
يقرضون  مبدعين  شعراء  هناك  أن  مــؤكــداً 
الشعر باللهجة العامية التي تستقي مفرداتها 
من األصول اللغوية العربية، وضرب السادة 
مـــثـــاالً بـــقـــول الــشــاعــر الــقــطــري مــحــمــد بن 

عبدالوهاب الفيحاني: 
ســــــــّكــــــــانــــــــه  الـــــــــــّصـــــــــــبـــــــــــر  أرى 

غــــــــــــــــــــدا ِمــــــــــــــــــــن ســـــــاليـــــــمـــــــه
ضـــــــــــــــــحـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــّشـــــــــــــــــــــوق 
والــــــفــــــرقــــــا نـــــــــوى فـــــــي عــــزايــــمــــه

تمّثل يقول من الحبايب أنا الذي
ــــــــــــــــــــَطــــــــــــــــــــع وانـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــع  ِق
ــــــمــــــه ـــــــــــــــــــــوازم صــــــراي ــــــهــــــم ل مــــــن

ـــه فـــي األبـــيـــات الــســابــقــة نجد  مــوضــحــاً أن
هي  السفينة  ودفـــة  وهــو  (ســكــان)  كلمة  أن 
لها  نجد  ال  الــتــي  العامية  الــوحــيــدة  الــمــفــردة 
البيت  في  يقول  فهو  العربية  اللغة  في  أصًال 
أو  ذهـــب (غــــدا)  الــصــبــر  أن  يـــرى  أنـــه  األول 
فـــرط مــن (ســاليــمــه) أصــابــعــه والــســالمــيــات 
و(صرايمه)  األصابع..  هي  العربية  اللغة  في 
تقطعه.. وفي معاجم اللغة صرم أي قطع.. 
إال أن جودة الشعر والشعراء ال تعني طغيان 
الفصحى.  القصيدة  على  العامية  القصيدة 
مرت  قد  النبطية  القصيدة  أن  السادة  وأكــد 

أوزان  وهــنــاك  الفصحى  كقصيدة  بمراحل 
أحمد  بــن  الــخــلــيــل  أوزان  مــع  تــتــفــق  نبطية 
وحتى  الرجز  وهناك  عنها  تختلف  وأخــرى 
قصيدة التفعيلة نجدها في القصيدة النبطية 
الخليج  في  العامية  باللهجة  دواوين  وهناك 
وعلي  الكويت  من  عبدالجليل  فائق  كأشعار 
صفر  وجاسم  البحرين  من  خليفة  عبداهللا 
إلى أنه قد يحدث أن يتأثر  من قطر، الفتاً 
في  آخر  لمجتمع  العامي  بالشعر  ما  مجتمع 
حالة فهم لغته وضرب السادة مثالً باللهجة 

المصرية .
تهلهل اللغة

بــيــنــمــا أكـــــد الـــشـــاعـــر عـــايـــض بــــن غــيــدة 
الفصحى  شعر  عــن  االبــتــعــاد  أن  القحطاني 
وانحصاره أدى إلى تهلهل اللغة كما أن عدم 
اهــتــمــام الــشــعــراء بــالــلــغــة الــعــربــيــة الفصحى 
جــعــل الــلــغــة فـــي الــقــصــيــدة الــنــبــطــيــة تبتعد 
أكــثــر فــأكــثــر عـــن الــفــصــحــى بــشــكــل مــتــواتــر 
النحو  قواعد  عن  الشعراء  ابتعد  حين  وذلــك 
وانصرفوا ناحية االهتمام بقوة الوزن، وعن 
مــوضــوعــات الــشــعــر الــنــبــطــي أكـــد بـــن غــيــدة 
معينة  صــور  تحكمها  النبطية  القصيدة  أن 
وخــيــاالت مــحــدودة وأعـــراف غير متحررة 
الشاعر  يستطيع  ال  وفيها  عالية،  غير  بآفاق 
الكل  يلقى  حــيــث  لنفسه،  الــعــنــان  يطلق  أن 
هناك  الــعــادة  عليه  جــرت  مــا  بتغيير  يفكر 
يتعارض  الــذي  األمــر  وهو  واسعة،  انتقادات 
مع طبيعة الفن الذي ال يجب أن تحكمه أي 
متجدد،  خيالها  الفصحى  وأضـــاف:  قــيــود، 
وصورها متحررة، وعن كثرة متابعة الناس 
خاصة  األخيرة  الفترة  خالل  النبطي  للشعر 
بالفضائيات  الجماهيرية  البرامج  انتشار  مع 
لهذا اللون من الشعر قال: يؤسفني أن هناك 
فئة كثيرة تصفق عقب سماع الشعر النبطي 
وهي ال تعرف ما قاله الشاعر وال تفهمه من 
األساس وهو ما لحظته بنفسي، حيث تتسم 
بالبعد  الجماهيريين  الشعراء  هؤالء  قصائد 
عائقاً  يضع  الــذي  األمــر  وهــو  اللغة  عن  التام 
وعلى  المفهومة  غير  بأشعارهم  لالستمتاع 
النقيض عندما أسمع قصيدة لنزار قباني أو 
الشعراء القدامى أمثال أحمد شوقي وحافظ 
أتأمل  ألنــنــي  بقصائدهم  أستمتع  إبــراهــيــم 
الكلمات وتركيباتها اللغوية، ويمكنني القول 
إن سهولة فهم أشعارهم المنتمية إلى اللغة 
سكان  كــل  يفهمها  الـــذي  الفصحى  العربية 
الوصول  من  كلماتهم  تمكن  العربي  العالم 
إلى كافة أرجاء العالم، وهو ما أحاول فعله 
مــا يكون  فــي قــصــائــدي ألن الــشــاعــر دائـــمـــاً 
من  قــدر  أكبر  إلــى  كلماته  تصل  أن  حريصاً 
البشر كما أن الفصحى تمكنني من الخروج 
تفتقده  الذي  األمر  وهو  النمطية  دائــرة  من 
قالب  في  تدور  دائماً  التي  النبطية  القصيدة 
واحـــد وفــي نفس اإلطـــار وال تــقــدم جــديــداً، 
الناس  مستوى  تــدنــي  أن  غــيــدة  بــن  وأوضـــح 
في اللغة العربية ربما يكون السبب األساسي 

في انصرافهم عن شعر الفصحى حيث أنهم 
وأضاف  مفرداتها،  تمعن  في  القدرة  فقدوا 
بن غيدة أن القصيدة النبطية ال توثق الشاعر 
عن  تخرجه  وال  مجتمعه  حبيس  وتجعله 
الفصيحة  القصيدة  بينما  المحلية،  نــطــاق 
ليقوم  يأتي  الذي  المستشرق  حتى  بها  يأنس 
بدراسة الشعر العربي فيستطيع أن يستوعبها 
إلى  بالوصول  الفصيح  الشعر  يتمكن  وبذلك 

العالمية وترجمته للعديد من اللغات.

إرضاء المجتمع
قد  الــعــامــيــة  الــقــصــيــدة  كـــانـــت  إذا  وعـــمـــا 
ــتــحــوالت الــفــنــيــة الــتــي مــرت  مـــرت بــــذات ال
بــهــا الــقــصــيــدة الــفــصــحــى أكـــد نــاصــر أنـــه لم 
بوجه  والنبطي  العامي  الشعر  حركة  يواكب 
الشعر  واكبت  التي  مثل  نقدية  حركة  خاص 
التنظيرية  األقـــالم  تسهم  لــم  كما  الفصيح، 
الكافية،  بالدرجة  النبطي  الشعر  تطوير  في 
يترسخ  أن  استطاع  قد  النبطي  الشعر  أن  إال 
ويتطور بتداوله بين الناس وبتعلقهم الشديد 
به حيث تبارى شعراء النبط في قصائدهم 
من أجل إرضاء ذوق مجتمعتهم التي تعلقت 
بهذا النوع من الشعر، وعلى الرغم من تأخر 
ذلك  أن  إال  النبطي  للشعر  النقدية  الحركة 
انفصاله  لــعــدم  نتيجة  تــطــوره  مــن  يمنع  لــم 
تــمــامــاً عــن شــعــر الــفــصــحــى حــيــث حــمــل كل 
كما  الفصيح  الشعر  عرفها  التي  المضامين 
احتفظ بأغلب عناصر الشعر العربي إلى أن 
عنه  الكتب  وصدرت  بالشعر  االهتمام  ازداد 
وطبعت دواوينه، وأشار ناصر إلى أن الشعر 
مدون  غير  شفوياً  الماضي  في  كان  النبطي 
لذلك  المتأخر،  العصر  حتى  منشور  وغير 
مثلما  شعرائه  وعن  عنه  التاريخ  يتحدث  لم 
حدث مع الشعر الفصيح، الفتاً إلى أن الشعر 
الفصيح عمره أكبر بكثير من الشعر النبطي 
لــذلــك دائـــمـــاً مـــا يــتــذكــره الــتــاريــخ ويــتــذكــر 
إال  النبطي  الشعر  مــن  أكــبــر  بشكل  شــعــراءه 
أن اهتمام اإلعالم في الفترة األخيرة قرب 
الناس أكثر من الشعر النبطي، وأكد الشمري 
أن الـــمـــكـــان هـــو الـــــذي يـــحـــدد فـــي الــمــقــام 
طبيعة  وليست  المستخدم  الشعر  لغة  األول 
الموضوعات، حيث يستطيع الشاعر أن يعبر 
ولكنه  يفضلها،  لــغــة  بـــأي  مــوضــوعــاتــه  عــن 
يضع في ذهنه اختيار اللغة التي يستطيع أن 
يتواصل من خاللها بشكل أكبر مع جمهوره 
ويطرح من خاللها الموضوعات التي يناقشها 
في أشعاره. وختم الشمري حديثه مؤكداً أن 
الفصحى  اللغة  على  يؤثر  ال  النبطي  الشعر 
العربية  الــلــغــة  ألن  األحـــــوال،  مــن  حـــال  بـــأي 
هي  محلية  لهجة  أي  تهددها  أن  من  أكبر 
نشأت في األساس من قلبها واعتمدت عليها 
في مفرداتها، كما أوضح أن شعر الفصحى 
يأخذ من االهتمام القدر الذي يكفيه بحيث 
له  فتقام  العامي  الشعر  وجوده  على  يؤثر  ال 
المسابقات والمهرجانات مثل الشعر النبطي 

أو أكثر منه.
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الصالون الثقافي يحتفي باليوم العالمي للشعرتمنعه من التطور



الموضوعات  أهم  هي  ما  رأيك ..  في  ڈ 
ـــتـــي يــحــتــاجــهــا الـــجـــمـــهـــور مــــن الــمــســرح  ال

القطري حالًيا؟
- لعّل أكثر ما يُبعد الناس عن المسرح تلك 
واقعهم  تلقى  وال  يطرحها  الــتــي  المواضيع 
أكثر  األمر  يتعقد  وقد  بلسانهم،  تتحّدث  أو 
متأّخًرا  األعــمــال  لتلك  التناول  يأتي  عندما 
الكتابة  حيث  من  ســواء  التقني  الجانب  على 
المسرح،  خشبة  على  المشهدي  التحضير  أو 
وعلى الرغم من أن المسرح يجب أّال ينحسر 
عن  ويــنــصــرف  اآلنــيــة  القضايا  معالجة  فــي 
تصلح  التي  اإلنسانية  الموضوعات  مناقشة 
يجب  أنــه  إّال  وزمـــان،  مكان  أّي  في  للطرح 

أن يتماس فــي الــوقــت ذاتــه مع 
تُعالج  التي  االجتماعية  القضايا 
كلما  ألن  الــحــيــاتــيــة،  الــمــشــاكــل 
كانت القضية عميقة وجذورها 
إلى  وصلت  كلما  المجتمع  فــي 
أضرب  أن  أريد  وهنا  المتلقي، 
مــــثــــاالً بــشــكــســبــيــر حـــيـــن كـــان 
يطرح موضوعات إنسانّية تدور 
أحــداثــهــا فـــي مــكــان آخـــر غير 
ذلك  مع  أنها  إّال  عرضها  مكان 
المشاهد  بــعــقــل  تــرتــبــط  كــانــت 
وتــدفــعــه أن يُــفــّكــر فــي واقــعــه. 
فدور الفن أكبر من مجّرد نقل 
ورصد الواقع، ألنه في األساس 
إعــــــــادة صـــيـــاغـــة لــــهــــذا الــــواقــــع 
وإعادة ترجمة للرؤى اإلبداعية 
والمضيئة  والــمــحــلــلــة  الــنــاقــدة 

للجوانب المعتمة. وبشكل عام فإن المواضيع 
شيء  العربي  الربيع  قبل  تُــطــرح  كانت  التي 
الحالي  الوقت  خــالل  تُطرح  أن  يجب  والتي 
ويجب  خــاّصــة  طبيعة  ذات  تكون  أن  عليها 
على المبدع مراعاة أن المزاج العربي تغّير، 
ولذلك أنصح بأن يكون هناك اختيار دقيق 
للموضوعات المطروحة ألن ذلك يُعّد بمثابة 
استثمار للحالة العاطفية العامة التي يتم من 

خاللها إستقطاب الجمهور.
ڈ مـــا هـــي الــمــعــايــيــر الـــتـــي تــخــتــار على 

أساسها كمخرج النص المسرحي؟
- أحــاول دائًما أن أطــرح موضوعات ذات 
بحيث  المناسب،  توقيتها  فــي  مــا  حساسية 
ترتبط مع المتغّيرات التي يمّر بها المجتمع، 
هو  لــالخــتــيــار  األســـاســـي  الــمــعــيــار  ان  وأرى 
حتى  مــا  موضوًعا  لطرح  الصحيح  التوقيت 

يتحّمله المزاج العام وقتما يتم طرحه.
ڈهـــل تـــرى أن هــنــاك مــا يــصــح تسميته 

بمسرح النخبة، وآخر بالمسرح التجاري؟
- الــفــن هــو الــفــن لــكــن الــشــريــحــة الــمــراد 
فنان  فكل  تختلف،  قد  التي  هي  مخطابتها 
يُحّدد شريحة يتوّجه إليها بإبداعه مستخدًما 
في  تعينه  التي  المناسبة  الــوســائــل  ذلــك  فــي 
ممن  الجمهور  من  فهناك  رسالته،  إيصال 
لــديــهــم حــضــور ذهــنــي كــبــيــر، وهــنــاك الــذي 
يُفّضل التعامل مع األفكار السلسة والبسيطة 
وال يتقّبل إّال الشخصّيات المنطقّية ووسائل 
اإلمــتــاع الــتــقــلــيــدّيــة، لــكــن الــمــعــادلــة الصعبة 
فن  ــقــّدم  يُ أن  على  الفنان  قـــدرة  فــي  تكمن 
نخبوي يملك من األفكار العميقة ما ال يكون 
صعبًا على الجمهور العادي، وبشكل عام فإن 
موّجها  أو  نخبويًّا  كــان  ـــا  أيًّ هــدفــان  لــه  الفن 
واإلمــتــاع،  اإلفــــادة  وهــمــا  الــعــادي  للجمهور 
أّي  فــي  الــهــدفــان  هـــذان  يتحقق  أن  ويــجــب 

شكل من أشكال الفن.
ڈ فــي رأيـــك مــا الـــذي ينقص الــفــن في 
عــالــمــنــا الــعــربــي ومـــا ســبــب نــجــاح مبدعي 
الغرب في استقطاب كل أطياف الجمهور؟

اإلقناع  على  القدرة  يملكون  الغرب  في   -
عن  منها  يتمكنون  التي  الصنعة  خــالل  مــن 
طــريــق اإلمــكــانــيــات الــكــبــيــرة، والـــمـــوازنـــات 
الضخمة التي تؤّدي بطبيعة الحال إلى عمل 
تقوم  مــؤســســات  يملكون  أنــهــم  كما  ضــخــم، 
فكل  صــورة،  بأفضل  وتسويقه  العمل  بإنتاج 
له  والتخطيط  اإلعـــداد  يتّم  هناك  شــيء  كل 
النواحي،  كل  من  دراســتــه  وتتّم  جّيد  بشكل 
يتمّيز  الغرب  فإن  الحرفي  الجانب  على  أّما 
عـــّنـــا فـــي ســعــيــه الــــدائــــم لــتــحــقــيــق عــنــصــري 
المقابل  فــي  نجد  بينما  والتعليم،  الترفيه 
أن المسرح العربي اكتفى أغلب األحــوال في 
تحقيق  أو  الــمــزج  يستطع  ولــم  الترفيه  بــاب 
بالرغم  الهدفين،  بين  الــتــوازن 
يــزخــر  الــعــربــي  األدب  أن  مـــن 
بكنوز تحقق التوازن بين التعليم 
أدب  أن  نــجــد  وهــنــا  واإلمـــتـــاع، 
الشرق الساحر قد أغرى السينما 
األوقــات  مــن  كثير  فــي  الغربية 
بـــــأن تـــأتـــي ألطـــفـــالـــهـــا بــقــصــص 
الـــشـــرق لــيــتــعــلــمــوا مـــن خــاللــهــا 

القيم والمثل.
ڈ مـــا اآلثــــــار الــســلــبــّيــة الــتــي 
بدأت تظهر على السطح بسبب 
المسرحية  لألعمال  اإلنتاج  قلة 

الجاذبة للجمهور؟
- الــجــمــهــور الــقــطــري أصــبــح 
مـــتـــشـــوًقـــا لـــمـــشـــاهـــدة عــــروض 
جــمــاهــيــرّيــة تــجــذبــه لــلــمــســرح 
الـــفـــنـــان  أن  كـــمـــا  ــــد،  جــــدي مــــن 
مثل  للعمل  متعطًشا  أصــبــح  ذاتـــه  الــقــطــري 
في  مشاركته  فــرص  قلت  أن  بعد  الــســابــق، 
االعمال الفنية، ولألسف الشديد أنه ال يُوجد 
الفرصة  القطري  الفنان  يعطي  جّيد  تسويق 
ــصــبــح نــجــم شـــبـــاك، وقــــد يـــكـــون من  بــــأن يُ
األسباب األساسية في ذلك قلة إنتاج الدراما 
المعرف  تعتبر  والتي  القطرية  التليفزيونية 
األول للجمهور بالفنان، فالفنانون القطريون 
بالشكل  التسويق  أو  الجيدة  الرعاية  يلقون  ال 
مفهوم  اختفاء  إلــى  أّدى  ما  وهــو  المطلوب، 
الحقيقية  المشكلة  أن  الرغم  وعلى  النجم، 
األمــر  أن  إال  اإلمــكــانــيــات  ضــعــف  فــي  تكمن 
والقضايا  الــمــوضــوعــات  بابتعاد  ســـوًءا  ازداد 

ــا يــهــّم الـــنـــاس، وفـــي الـــوقـــت الــــذي نجد  عــّم
نشاطها  تُمارس  أن  مضطّرة  الفرق  أن  فيه 
ضمن اإلمكانيات المتاحة، نجد أن ميزانية 
المهرجان التي خصصت إلنتاج ١٢ عمل يتم 
من  فقط  واحـــد  عمل  على  أحــيــانــاً  صرفها 
فالفرق  الــخــارج،  مــن  تأتينا  الــتــي  الــعــروض 
من  بكثير  اكــبــر  دعــم  على  تحصل  الــوافــدة 
الفرق المحلية وهو ما يمكنها بطبيعة الحال 

لتقديم أعمال مبهرة.
ڈ أال ترى أن هناك بوادر لخروح المسرح 
القطري من عنق الزجاجة من خالل لجنة 
الــعــمــل الــتــي تــعــكــف عــلــى تــطــويــر الــمــســرح 
والــذي تّم اإلعــالن عنها منذ ما يقرب من 

عامين؟
الصعب  الــوضــع  أن  أعــتــقــد   -
القطري  المسرح  به  يمّر  الــذي 
ــعــّد أكــبــر مــن مــجــّرد وصفه  يُ
خاّصة  زجــاجــة،  عنق  فــي  بأنه 
يمّر  الذي  القطري  المسرح  أن 
اآلن بكبوة كان له حضوره في 
على  الجّيدة  وسمعته  الماضي، 
لألسف  لكننا  الخليج،  مستوى 
الــذي  اإلعــــالم  نفتقد  أصــبــحــنــا 
الــفــنــانــيــن  يـــســـوق  أن  يــســتــطــيــع 
لــلــنــاس ويــؤهــل الــجــمــهــور على 

تلقي أعمالهم.
عـــن  الــــــحــــــديــــــث  ـــــر  كـــــث ڈ 
مـــســـؤولـــيـــة الـــقـــائـــمـــيـــن عــلــى 
الحركة الفنية والذين يعملون 

تحت المظلة الرسمية لكنننا لم نتحدث عن 
الحركة  تطوير  في  نفسه  الفنان  مسؤولية 
الفنية .. هل ترى أنهم مسؤولون أيًضا عن 

التراجع الذي تُعاني منه الساحة الفنية؟
- بالطبع هناك مسؤولية يجب أن يتحّملها 
الفنان، لكن ليس قبل أن يجد الدعم الكافي، 
العمل  على  أصــّروا  الفنانين  من  قلة  وهناك 
رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بالعملية 
واجتماعياً،  ماّدياً  تأثروا  من  ومنهم  الفنية، 
العمل  الفنان  يستطيع  أن  جــّداً  الصعب  ومن 
في ظل ظروف صعبة وغير مناسبة لإلبداع، 
كــمــا أن قــلــة األعـــمـــال الــفــنــيــة تــجــعــل بعض 
الفنانين البعيدين عن سوق العمل يتفّرغون 

ال  ولألسف  يعملون.  الذين  إحباط  لمحاولة 
وهناك  المحلي،  الفنان  بقيمة  إدراك  يُوجد 
فــكــرة خــاطــئــة مــفــادهــا أن الـــذي يــأتــي من 
رعاية  تّمت  ما  إذا  لكن  األفضل،  هو  الخارج 
تلك  في  يُمكننا  القطري،  الفنان  واحتضان 

الحالة أن نُعّول عليه.
أن  والـــنـــقـــاد  الــمــحــلــلــيــن  بـــعـــض  رأى  ڈ 
بإقامة  تحققت  المسرحيين  أحــالم  بعض 
أنه  تــرى  هــل   .. المحلي  المسرح  مهرجان 

بالفعل ُيحقق أهدافه؟
- المهرجان بال شك أتاح الفرصة للجميع 
أن يعملوا، لكن المشكلة تكمن في أن زيادة 
األعمال في ظّل المبلغ الذي طرح للمهرجان 
إمكانيات  ذات  بــأعــمــال  سيأتي 
الموازنة  تزيد  أن  فإّما  ضعيفة، 
يقل  أو  األعـــمـــال  ــــادة  زي ومــعــهــا 
عدد العروض حتى تتناسب مع 
أنه  أرى  والـــذي  الــمــحــّدد  المبلغ 
ال يــتــنــاســب مـــع عـــدد الــعــروض 

المشاركة.
مــشــاركــتــك  عــــن  حـــدثـــنـــا  ڈ 
هذا  المحلي  المسرح  بمهرجان 

العام؟
- الــعــمــل مـــن تــألــيــف الــكــاتــب 
الــمــبــدع ســعــود عــلــى الــشــمــري، 
القدير  الفنان  مع  بطولتي  ومن 
أحــمــد عـــبـــداهللا، وقـــد ســاعــدنــي 
فـــي وضــــع الــســيــنــوغــرافــيــا ابــنــي 
أحــمــد الــــذي يــــدرس حــالــيــاً في 
مقتبس  والــعــمــل  بــشــيــكــاغــو.  أكــاديــمــي  آرت 
مــن قــصــة قــصــيــرة لـــ «إبــراهــيــم الــكــونــي»، 
لكن المسرحية تتناول الموضوع من منطق 
معاصر،  إنــســانــي  بشكل  وتــعــالــجــه  مختلف 
بسيطة  إنسانية  تجربة  فــي  مكثف  والــنــّص 
مدلوالتها،  عمق  مــن  الــرغــم  على  العناصر 
الشخصيات  بـــواطـــن  خــاللــهــا  تــتــفــجــر  حــيــث 
راكــدة  حمم  شكل  على  مكنوناتها  وتظهر 
تحت الذكريات، في مسرحية «وطن» نقّدم 
تتداعي  شخصيتين  خالل  من  جمالية  رؤية 
ذكرياتهما في لحظات نرى خاللها حالتهم 
اإلنسانية من قوة وضعف وجوع وعطش وال 

يخلو االمر من اإلضحاك.

ڈ كيف ستتناول هذا العمل إخراجّياً؟
السعي  على  العمل  بــدايــة  منذ  حرصنا   -
نُضفي  أن  وحاولنا  عالية  بــجــودة  لتحقيقه 
عــلــيــه لـــمـــســـات مــــن اإلبـــــهـــــار رغـــــم ضــعــف 
اإلمـــكـــانـــيـــات، فــقــد قــمــنــا بـــإحـــضـــار شــركــة 
ولتحقيق  الهولوجرام،  تقنية  لتنفيذ  المانية 
مني  طلبت  أنشدها  كنت  التي  التقنية  هــذه 
الــشــركــة نــصــف الــمــيــزانــيــة، وبـــعـــد مــعــايــنــة 
المسرح أكدت الشركة صعوبة تنفيذها على 
بديالً  اخــتــرت  لــذلــك  الــوطــنــي،  قطر  خشبة 
خاّصة  األبــعــاد،  ثالثي  الجرافيك  وهــو  آخــر 
عــودتــي  مــنــذ  يشغلني  الــديــجــتــال  مــســرح  أن 
وأسعى لتقديم حالة من اإلبهار على خشبة 

المسرح لكني دائما أقابل عائق 
مسرحية  وأعتبر  اإلمكانيات. 
على  متقدمة  خطوة  «وطـــن» 
مسرحية «مواطن بالمقلوب»، 
ــــجــــاه جـــــديـــــد حــيــث  ــــات لــــكــــن ب
أؤمـــــن بـــضـــرورة عــــدم تــكــرار 
ــلــمــوضــوعــات ذاتـــهـــا،  الـــمـــبـــدع ل
يــخــوض  ان  يــجــب  الــفــنــان  ألن 
فــي كــل االتــجــاهــات، وأرى أن 
للناس  مــمــتــعــاً  ســيــكــون  الــعــمــل 
بــالــديــالــوج  الــنــّص  يتمّيز  حــيــث 
على  يبعث  ال  الذي  التليجرافي 
التكثيف  عــلــى  ويعتمد  الــمــلــل، 
يشعر  ال  الــذي  السريع  واإليــقــاع 
الـــجـــهـــور بـــــأّي رتــــابــــة، وأعــمــل 
تحقيق  على  جدية  بكل  حالياً 

عمل يلقى قبول واستمتاع الجمهور ويحقق 
في الوقت ذاته قيمة ألنني مؤمن بضرورة 
وأحــرص  واإلمــتــاع  األفــادة  عنصري  تحقيق 

أن أحققهما في كل عمل أقبل عليه.
ڈ شـــاركـــت الـــعـــام الــمــاضــي بــكــومــيــديــة 
اجــتــمــاعــيــة هــل الــجــدل الــــذي حـــدث حــول 
موضوع  الختيار  دفعك  ما  هو  مشروعك 

بمواصفات مختلفة يصلح للمهرجان؟
في  أتعامل  نــّص  أّي  مــع  أتعامل  عندما   -
حـــــدود الـــمـــشـــروع الـــمـــطـــروح ولـــكـــي أحــقــق 
أعلى نجاح لهذا الورق يجب أن أختار اإلطار 
وفي  الجمهور،  إلى  به  يصل  الــذي  المناسب 
وصــايــا  مــن  واحــــدة  تلقفت  الــمــاضــي  الــعــام 

المهرجان عندما أشاروا إلى أن أحد األهداف 
األســـاســـيـــة هـــي إعـــــادة الــجــمــهــور لــلــمــســرح، 
االجتماعية  الكوميديا  من  أفضل  أجــد  فلم 
وعندما قدمت «مواطن بالمقلوب» تفاجأت 
اإلشكالية،  تلك  وحدثت  عليه  كبير  هجوم 
بفكري  إليه  جنحت  مــا  أن  أيقنت  وعندما 
لــم يلق قــبــول، ولــم يلق عــقــول قـــادرة على 
أن  قــّررت  الفن،  من  االتــجــاه  هــذا  استيعاب 
العام.  هذا  استيعابه  يتم  أن  أتمنى  ما  أقــدم 
وبشكل عام فإن ما حدث العام الماضي لم 
يحبطني خاصة أنني أدرك أن هذا ما يعاني 
العصور،  أقــدم  منذ  الكوميدي  الفنان  منه 
للمسرح  العالمي  اليوم  كلمة  قــرأت  وعندما 
هذا العام والتي كتبها المسرحي 
اإليـــطـــالـــي «داريـــــوفـــــو» وجــدتــه 
يتحدث عن ذلك، حيث ناقشت 
كلمته إنحسار الكوميديا وبدأها 
«داريـــــوفـــــو» قـــائـــًال: مــنــذ زمــن 
التعصب  قــوة  حلت  بعيد  سالف 
الكوميديا  ممثلي  تتحمل  ولــم 
إلى  بــطــردهــم  وقــامــت  الهزلية 

خارج البالد.
للديجتال  استخدامك  هل  ڈ 
وعـــــي  أم  اســـــتـــــســـــهـــــال  يــــــعــــــّد 
واستشراف لمستقبل هذا الفن؟

- الـــتـــعـــامـــل مــــع جـــمـــهـــور لــه 
مـــتـــطـــلـــبـــات مـــخـــتـــلـــفـــة هـــــو مــا 
يفرض اللجوء لمثل هذه األفكار 
الناس  ذائقة  أن  وكما  الحديثة، 
يكون  أن  يجب  فالفن  متغّيرة 
أيًضا متجّدداً، خاصة إننا في ظل هذا العصر 
سريع الخطى نحتاج لعناصر مستحدثة، أّما 
على المستوى الدرامي أرى أن تلك التقنيات 
أمــام  بسالسة  االنــتــقــال  على  الــحــدث  تساعد 
الوسائط  وكل  وانترنت  سينما  يتابع  جمهور 
الجديدة، لذلك فإنني أرى أن هذا الجمهور 

ال يُمكن أن يتم استقطابه بمسرح تقليدي.
ڈ هل ترى ان قلة اإلنتاج التلفزيوني في 
بعض  لــجــوء  فــي  األول  السبب  كــانــت  قطر 
بعض  درامــا  في  للعمل  القطريين  الفنانين 
الــــدول األخــــرى، أم أن ذلـــك كـــان ألســبــاب 

فنية بحتة بعيدة عن ظروف اإلنتاج؟
- بـــالـــطـــبـــع يُـــعـــتـــبـــر الـــعـــمـــل فــــي الــــدرامــــا 
الــتــلــيــفــزيــونــيــة الـــتـــي تــنــتــجــهــا بــعــض الــــدول 
القطري  للفنان  بالنسبة  منفذ  الــمــجــاورة 
خاصة أنه منذ عامين لم ينتج عمل قطري 
واحــــد، ولــكــن الــفــن لــيــس لــه وطـــن والــفــنــان 
يرضيه  الــذي  الفني  العمل  وراء  دائماً  يسعى 
في  يحكمه  ومــا  جنسّيته،  كانت  ــاً  أّي إبــداعــّيــاً 
ويمكننا  الفنية،  توّجهاته  هــو  األول  المقام 
القول أن كثرة اإلنتاج في الوطن األم بالنسبة 
على  ويــســاعــده  ويــؤكــده  دوره  يــعــزز  للفنان 
كما  وخــارجــيــاً،  محلياً  الفني  كيانه  ترسيخ 
أن مناقشة الفنان للموضوعات ذات القضايا 

اإلنسانية الملحة هو اكثر ما يسعده.
ڈ ما هو طموحك السينمائي؟

- لم أسع في البداية نحو السينما بشكل كبير 
ألن عودتي كانت في األساس للمسرح باعتباره 
وترحيب  تقدير  هناك  كان  ولما  األول،  بيتي 
للفنانين القطريين لمسناه من خالل مهرجان 
عليه  أشكر  والــذي  األخير  السينمائي  الدوحة 
في  حـــديـــث  دار  ـــألفـــالم،  ل ـــدوحـــة  ال مــؤســســة 
أعمال  تقديم  إمكانية  عن  المهرجان  أروقــة 
سينمائية بفنانين قطريين، حيث أعربوا عن 
كشركة  نقوم  هذا  وعلى  بذلك،  للقيام  نيتهم 
إنتاج حالياً بالتحضير لفيلم يتم كتابته بإتقان 
تقديمه  عند  ترحيب  يلقى  أن  ونتمنى  شديد 

ونجد من يُساعدنا على تحقيقه.
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ــــة ــــارك ــــش ــــم ــــم األعــــــــمــــــــال ال ــــظــــل ـــــان ت ـــــرج ـــــه ـــــم مــــــــوازنــــــــة ال

ــــــــروض جــــــمــــــاهــــــيــــــرّيــــــة تــــــجــــــذبــــــه لــــلــــمــــســــرح ــــــــع ــــــا ل ــــــّوقً ــــــش ــــــت ـــــــح م الــــــجــــــمــــــهــــــور أصـــــــب

نفتقد التسويق نفتقد التسويق 
الذي يصنع نجم شباكالذي يصنع نجم شباك

كتب - أشرف مصطفى:

أن  بعد  القطرية  الفنية  الحركة  تجاه  بدوره  قام 
اجتماعية  وظيفة  هــو  جــّيــد  عمل  تقديم  بــأن  آمــن 
حيث أصّر على أّال يقدم شيًئا إّال إذا كان ذا جدوى 
ُيعتبر  الــذي  األنصاري  جاسم  الفنان  إنه  لجمهوره. 
مــن األســـمـــاء الــقــطــريــة الــتــي تــحــرص عــلــى الــتــنــّوع 
والــتــجــديــد فــي فــّنــه فــهــو مــواكــب لــكــل الــتــطــّورات 
أعماله  فــي  توظيفها  عــلــى  ويــحــرص  تــحــدث  الــتــي 
المتمّيزة  مشاركاته  من  وبرغم  عام،  بشكل  الفنية 
عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة إال أنـــه كـــان شــديــد اإليــمــان 

أهم  مــن  وجــاســم  الحقيقي،  بيته  هــو  الــمــســرح  أن 
األسماء الفنية في قطر والتي قّدمت للفن والساحة 
مختلفة،  مستويات  على  كبيرة  إسهامات  القطرية 
حــيــث تــعــاون مــع كــبــار الــنــجــوم فــي قــطــر والخليج 
العربي كما كانت له أعمال محلية عديدة، وقد كان 
له خالل حواره مع البيرق بعض المالحظات المهّمة 
عــلــى الــحــراك الــفــنــي الــقــطــري وذلـــك بــعــد أن شعر 
بالقلق مؤّخًرا بسبب تدهور حال المسرح واستمرار 
حالة الترّدي التي تشوب الدراما التليفزيونية فقّرر 
ا يشخص  أن يفتح قلبه في حوار صريح وساخن جًدّ

فيه حال الحركة الفنية القطرية:

خالل حوار خاص مع [ .. جاسم األنصاري:
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعر

لغتنا 
الجميلة

جمالية اللغة العربية

تربية الطفل

أنواع األبيات
البحر السريع مفتاحه:

مـــــســـــتـــــفـــــعـــــلـــــن مـــــســـــتـــــفـــــعـــــلـــــن مــــــــفــــــــعــــــــوالُت 
مـــــــفـــــــعـــــــوالُت مـــــســـــتـــــفـــــعـــــلـــــن  مـــــســـــتـــــفـــــعـــــلـــــن   

(مستفعلن)  مــن  الثاني  حــذف  يجوز   - الحشو:  فــي  التغييرات 
فتصبح (متَفعلن). - ويجوز حذف الرابع منها، فتصبح (مْستعلن). 
- أما الجمع بينهما - فتصبح (متعلن) وتقلب إلى (فعلتن) - فقليل. 
للسريع - على المشهور - أربع أعاريض، وستة أضرب. العروض 
األولى: (فاعلن) ولها ثالثة أضرب: األول: مثلها (فاعلن): مثاله 

قول السيد الحميري:
جـــــلـــــمـــــدا  فــــــــخــــــــذ  األرض  إلـــــــــــــــى  اهــــــــــبــــــــــط 

بــــــالــــــجــــــلــــــمــــــِد مــــــــــــــــزن  يــــــــــــا  ارمــــــــــــهــــــــــــم  ثــــــــــــم   
مـــــــســـــــتـــــــفـــــــعـــــــلـــــــن مــــــــســــــــتــــــــعــــــــلــــــــن فـــــــاعـــــــلـــــــن 

ــــــن فــــــاعــــــل ــــــن  ــــــفــــــعــــــل مــــــســــــت ــــــن  ــــــفــــــعــــــل مــــــســــــت  
والثاني:فاعالْن:

عــــــــــبــــــــــرًة  أَدْع  ــــــــــــــم  ل حــــــــــتــــــــــى  بــــــــــكــــــــــيــــــــــُت 
الــــــقــــــلــــــوْص فــــــــــــوق  الـــــــــــهـــــــــــودج  حــــــمــــــلــــــوا  إذ   

مــــــــتــــــــفــــــــعــــــــلــــــــن مــــــــســــــــتــــــــفــــــــعــــــــلــــــــن فــــــــاعــــــــلــــــــن 
فـــــــــــــاعـــــــــــــالْن ـــــــن  ـــــــعـــــــل مـــــــســـــــت ـــــــن  ـــــــعـــــــل مـــــــســـــــت  

والثالث: (فْعلن)
ـــــــــــــــــــه عــــــــــائــــــــــد  مـــــــــــــــــــن لــــــــــســــــــــقــــــــــيــــــــــم مـــــــــــــــــــا ل

نـــــــــــــــــاع لــــــــــــــــــــــــــه  لـــــــــــــــــيـــــــــــــــــس  ومــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــت   
مــــــــســــــــتــــــــعــــــــلــــــــن مـــــــســـــــتـــــــفـــــــعـــــــلـــــــن فـــــــاعـــــــلـــــــن 

ــــــــلــــــــن فــــــــْع مــــــــســــــــتــــــــعــــــــلــــــــن  مــــــــتــــــــفــــــــعــــــــلــــــــن   
العروض الثانية: (فِعلن) ولها ضرب واحد مثلها:

يـــــــعـــــــدلـــــــه  شـــــــــــــــــــــيء  ال  مــــــــــــــــن  ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــان 
كـــــــــــــــــــــَدُر ـــــــــشـــــــــه  عـــــــــي غـــــــــــنـــــــــــي  مــــــــــــــــن  كــــــــــــــــم   

ـــــــن فــــــعــــــلــــــن  ـــــــفـــــــعـــــــل ـــــــن مـــــــســـــــت ـــــــفـــــــعـــــــل مـــــــســـــــت
فـــــــِعـــــــلـــــــن مـــــــســـــــتـــــــفـــــــعـــــــلـــــــن  مـــــــســـــــتـــــــفـــــــعـــــــلـــــــن   

ويُحكى لهذه العروض ضرٌب آخر: (فْعلن). مثاله:
ــــــــــــــــــــــــــــــــزاري عــــــــــلــــــــــى ُعــــــــــــَمــــــــــــٍر  يــــــــــــــا أيــــــــــــهــــــــــــا ال

 قـــــــــــــد قـــــــــــلـــــــــــَت فـــــــــيـــــــــه غـــــــــيـــــــــر مـــــــــــــا تــــــعــــــلــــــْم
ـــــــن فــــــعــــــلــــــن  ـــــــفـــــــعـــــــل ـــــــن مـــــــســـــــت ـــــــفـــــــعـــــــل مـــــــســـــــت

ـــــــن ـــــــل فـــــــْع مــــــــتــــــــفــــــــعــــــــلــــــــن  ـــــــن  ـــــــفـــــــعـــــــل مـــــــســـــــت  
العروض الثالثة: مشطورة (مفعوالْت) (وقد تقدم بيان معنى 

المشطور في درس الرجز). مثالها:
يــــــنــــــضــــــحــــــن فـــــــــــي حــــــــافــــــــاتــــــــهــــــــا بـــــــــــــاألبـــــــــــــواْل

مـــــســـــتـــــفـــــعـــــلـــــن مـــــســـــتـــــفـــــعـــــلـــــن مــــــــفــــــــعــــــــوالْت
ومثالها أيضا:

الـــــــــحـــــــــاْل رِثّ  ـــــــوحـــــــٍش  مـــــــســـــــت ومــــــــــــنــــــــــــزٍل 

ــــــن مــــــســــــتــــــفــــــعــــــلــــــن مـــــــــفـــــــــعـــــــــوالْت ــــــفــــــعــــــل مــــــت
ويجوز في هذه العروضة حذف الفاء، كقول الشاعر:
ضــــــــــــت ســـــــــعـــــــــدى بـــــــــقـــــــــول إفـــــــــنـــــــــاْد قــــــــــد عــــــــــــَرّ

مــــــســــــتــــــفــــــعــــــلــــــن مــــــســــــتــــــفــــــعــــــلــــــن مـــــــــــعـــــــــــوالْت
العروض الرابعة: مشطورة (مفعوال) فتقلب إلى (مفعولن): مثالها:

يـــــــــــا صـــــــــاحـــــــــبـــــــــْي رْحـــــــــــلـــــــــــي أقـــــــــــــــــــــَالّ عـــــــْذلـــــــي
مــــــســــــتــــــفــــــعــــــلــــــن مــــــســــــتــــــفــــــعــــــلــــــن مــــــفــــــعــــــولــــــن

ويجوز في هذه العروضة حذف الفاء، (فتصبح فعولن) كقول الشاعر:
نــــــســــــيــــــُت أو  أخــــــــــــــطــــــــــــــأُت  إن  رِبّ  يــــــــــــا 

ــــــن َفــــــــعــــــــولــــــــن ــــــفــــــعــــــل ــــــن مــــــســــــت ــــــفــــــعــــــل مــــــســــــت
البحر المنسرح مفتاحه:

ــــن  ــــفــــعــــل مــــــســــــتــــــفــــــعــــــلــــــن مـــــــــفـــــــــعـــــــــوالت مــــســــت
مــــســــتــــفــــعــــلــــن مـــــــــفـــــــــعـــــــــوالت  ـــــن  مـــــســـــتـــــفـــــعـــــل  

التغييرات الجائزة في الحشو: - يجوز في (مستفعلن): حذف 
 - كثير.  وهــو  (مفتعلن)،  إلــى  وتقلب  (مستعلن)  فتصبح  الــرابــع، 
مستحسنا.  ليس  لكنه  (متَفعلن)،  فتصبح  الثاني:  حــذف  ويجوز 
وهو  (مفعالت)،  فتصبح  الرابع  حذف  (مفعوالت):  في  ويجوز   -
الــعــروض  قبيح.  لكنه  مــعــوالت،  الــثــانــي:  حــذف  ويــجــوز   - كثير. 

األولى: مستفعلن: الضرب األول: مفتعلن مثاله:
ثــــــــقــــــــًة  أخــــــــــــــــــــي  يــــــــــكــــــــــن  لـــــــــــــــم  إذا  إنــــــــــــــــــــي 

األمـــــــــــــــــــِل حــــــــــبــــــــــائــــــــــل  مــــــــــنــــــــــه  ـــــــــــعـــــــــــت  قـــــــــــَطّ  
ثـــــقـــــًة  خــــــــــي   / أَ  يـــــــكـــــــن  ــــــــــم  ل  / إذا  إنــــــــــــــي 

األمـــــــــــِل ل   / حــــــبــــــائـــــــ  ــــــــه  ـ  / مــــــنـــــــ  ـــــــعـــــــت  قـــــــَطّ  
مـــــــســـــــتـــــــفـــــــعـــــــلـــــــن مــــــــــفــــــــــعــــــــــالت مـــــفـــــتـــــعـــــلـــــن 

مـــــفـــــتـــــعـــــلـــــن مـــــــــفـــــــــعـــــــــالت  مــــــســــــتــــــفــــــعــــــلــــــن   
ومثاله أيضا:

مــــســــتــــعــــمــــال  زال  مــــــــــــا  زيــــــــــــــــد  ابــــــــــــــــن  إن 
ـــــــُرفـــــــا  لـــــلـــــخـــــيـــــر يـــــفـــــشـــــي فـــــــــي مـــــــصـــــــره الـــــــُع

مـــســـتـــعـــمـــال   / زال  مــــــــا  د   / زيــــــــــــ  ابـــــــــــن  إن 
الــــُعــــُرفــــا ه   / مــــصــــر  فــــــي  شــــــي   / يــــفـــــ  لـــلـــخـــيـــر   

ــــن  ــــفــــعــــل مــــــســــــتــــــفــــــعــــــلــــــن مـــــــــفـــــــــعـــــــــوالت مــــســــت
مـــــفـــــتـــــعـــــلـــــن مــــــــــفــــــــــعــــــــــوالت  مــــــســــــتــــــفــــــعــــــلــــــن   

الضرب الثاني: مستفعْل: مثاله قول أبي العتاهية:
إذا  ــــــــــــــــرجــــــــــــــــاء  وال ــــــــــــخــــــــــــوف  ال يــــــــضــــــــطــــــــرب 

فــــــّكــــــر أو  الـــــــقـــــــضـــــــيـــــــب  مـــــــــوســـــــــى  حــــــــــــــرك   

رغم جمالية اللغة العربية وبنائها المنطقي تجد 
حاليا أبناءها معرضون عنها وظهرت حركات هنا 
وهناك مدعومة بالصهيونية تدعو إلى نبذ العربية 
لغة  ألنــهــا  رســمــيــة،  كلغات  اللهجات  بعض  وتبني 
اآلباء واألجداد، فإن كانت الالتينية لم تصمد فمن 
يضمن أن هذه اللهجات هي نفسها التي استعملها 
لتصمد  كــانــت  العربية  أن  يضمن  ومــن  األجــــداد؟ 
عامة أعراب  من  الشعراء  هم  فأين  القرآن؟  بدون 
الجزيرة العربية وعربها؟ لذلك فالعربية هي لغة 
الدين اإلسالمي والحضارة اإلسالمية هي حضارة 
نسمي  حين  الدين  أحكام  مع  تعارض  وال  عربية. 
المغرب العربي فال عبرة باألنساب في هذا الحكم. 
ومعرفتها  مــكــروه  العربية  بغير  الخطاب  اعتياد 
فـــرض واجــــب. مــن كــتــاب اقــتــضــاء الــصــراط البــن 

التي  العربية  بغير  الــخــطــاب  اعــتــيــاد  وأمـــا  تيمية: 
ذلك  يصير  حتى  الــقــرآن  ولغة  اإلســالم  شعار  هي 
عــــادة لــلــمــصــر وأهـــلـــه وألهــــل الـــــدار ولــلــرجــل مع 
الديوان  ألهل  أو  لألمراء  أو  السوق  وألهــل  صاحبه 
من  فإنه  مكروه  هــذا  أن  ريــب  فال  الفقه  ألهــل  أو 
التشبه باألعاجم وهو مكروه ولهذا كان المسلمون 
ولغة  ومــصــر  الــشــام  أرض  سكنوا  لما  المتقدمون 
ولغة  وخـــراســـان  الـــعـــراق  وأرض  رومــيــة  أهــلــهــمــا 
بربرية  أهلها  ولغة  المغرب  وأهل  فارسية  أهلهما 
عودوا أهل هذه البالد العربية حتى غلبت على أهل 
كانت  وهــكــذا  وكــافــرهــم  مسلمهم  األمــصــار  هــذه 
خــراســان قــديــمــا ثــم إنــهــم تــســاهــلــوا فــي أمـــر اللغة 
عليهم  غلبت  حتى  بالفارسية  الخطاب  واعــتــادوا 
وال  منهم  كثير  عــنــد  مــهــجــورة  الــعــربــيــة  وصــــارت 

اعتياد  الحسن  الطريق  وإنما  مكروه  هذا  أن  ريب 
الدور  في  الصغار  يتلقنها  حتى  بالعربية  الخطاب 
والمكاتب فيظهر شعار اإلسالم وأهله ويكون ذلك 
الكتاب  معاني  فقه  فــي  اإلســـالم  أهــل  على  أســهــل 
والسنة وكالم السلف بخالف من اعتاد لغة ثم أراد 
أن  واعلم  عليه.  يصعب  فإنه  أخــرى  إلى  ينتقل  أن 
تأثيرا  والدين  والخلق  العقل  في  يؤثر  اللغة  اعتياد 
قويا بينا ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه األمة 
العقل  تزيد  ومشابهتهم  والتابعين  الصحابة  مــن 
والدين والخلق وأيضا فإن نفس اللغة العربية من 
الكتاب  فهم  فــإن  واجــب  فــرض  ومعرفتها  الــديــن 
العربية  الــلــغــة  بفهم  إال  يفهم  وال  فــرض  والــســنــة 
ومــا ال يتم الــواجــب إال بــه فهو واجــب ثــم منها ما 
على  واجــب  هو  ما  ومنها  األعــيــان  على  واجــب  هو 

شيبة  أبي  بن  بكر  أبو  رواه  ما  معنى  وهذا  الكفاية 
حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن يزيد 
قال كتب عمر إلى أبي موسى األشعري رضي اهللا 
عنه أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية 
عن  آخر  حديث  وفي  عربي  فإنه  القرآن  وأعربوا 
فإنها  العربية  تعلموا  قال  أنه  عنه  اهللا  رضي  عمر 
من دينكم وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم وهذا 
الذي أمر به عمر رضي اهللا عنه من فقه العربية 
وفقه الشريعة يجمع ما يحتاج إليه ألن الدين فيه 
إلى  الطريق  هو  العربية  ففقه  وأعمال  أقــوال  فقه 
فقه أقواله وفقه السنة هو الطريق إلى فقه أعماله.
مفهوم العربي، كما تبين من كالم شيخ اإلسالم 
أنـــه أمـــر ثــقــافــي، كــمــا يــحــدث حــالــيــا فـــي الــغــرب 
يجعل  مما  لغتهم،  يتقن  مــن  كــل  يجنسون  أنــهــم 

ثقافتهم تسود وكذلك حضارتهم، فتجد المبدعين 
يجعلنا  أمــر  وهــو  األجــنــاس،  كــل  مــن  باالنجليزية 
نراجع أنفسنا وما نحن عليه من التغريب وهجران 
لغة  وتــعــالــى  سبحانه  اهللا  جعلها  الــتــي  اللغة  لــهــذه 
الـــقـــرآن وشـــعـــار اإلســـــالم. فــهــل الــــذي يــعــتــقــد بــأن 
الـــعـــروبـــة فـــي اإلســــــالم عــــرق ودمــــــاء تـــجـــري هو 
سيبويه،  النحو:  صناعة  صاحب  من  عروبة  أكثر 
والفارسي من بعده، والزجاج من بعدهما، وكلهم 
عــجــم فــي أنــســابــهــم، وغــيــرهــم مــن الــذيــن قــامــوا 
وعلماء  الحديث  حملة  من  وتدوينه؛  العلم  بحفظ 
المفسرين؟  وأكثر  الكالم  علم  وحملة  الفقه  أصول 
من  علما  أجنبية  بلغة  يـــدرس  الـــذي  الــعــالــم  وهــل 
العلوم وال يحمل هم ترجمة ما يعلمه إلى العربية 

يعتبر عربيا وإن كان نسبه كذلك؟

إن الــتــربــيــة الــتــي يــتــلــقــاهــا الــطــفــل عن 
طريق األدب ليست بأقل مما يتلقاها في 
مدرسته أو على يد والديه أو عن طريق 
هذه  تكون  عندما  الطفل  ألن  مجتمعه؛ 
أو  يقرؤها  نوعه  كــان  أيــاً  بــاألدب  التربية 
ذهنه؛  في  ترسخ  فإنها  يراها؛  أو  يسمعها 
فـــابـــن عـــبـــاس رضــــي اهللا عــنــهــمــا عــنــدمــا 
أوصـــــاه الـــرســـول صــلــى اهللا عــلــيــه وســلــم 
بالوصية الجامعة كان غالماً، ورغم ذلك 
من  غيره  إلى  ونقلها  النصيحة  تلك  طبق 
اإليماني.  بطابعها  حياته  وطبعت  الناس، 
فالطفل بطبعه ميال إلى تقليد غيره من 
بد  ال  فالتربية  وبالقبيح؛  بالحسن  الكفار 
يرى  عندما  فإنه  الجانب؛  ذلك  تراعي  أن 
أو  يتمثل  قــصــة  يسمع  أو  يــقــرأ  أو  فيلماً 
يحاول أن يتمثل دور البطل أو الشخصية 

اإلمكان  قدر  فيحاول  فيها،  تناسبه  التي 
تقليدها؛ لذلك وجب علينا أن نستفيد من 
للطفل؛  المرئي  األدب  في  وخاصة  ذلــك 
إلى  يحتاج  ال  للتربية  طــريــق  أســهــل  ألنــه 
يكون  أن  يــجــب  إذن  وعـــنـــاء.  جــهــد  كبير 
األخـــالق  عــلــى  للطفل  مــربــيــاً  األدب  هـــذا 
فما  بالتوحيد؛  متصفاً  الفاضلة  الحسنة 
غيرها  أو  المتحركة  األفــالم  تلك  أحسن 
التي تصور طفالً ينشأ على الفطرة اإللهية 
وصفات  حسنة  بــأخــالق  متصفاً  مــوحــداً 
أيما  بــهــا  ويــعــجــب  الــطــفــل  يتمثلها  نبيلة 
إعجاب، وما أكثر ما بلينا بتقليد أطفالنا 
لكل بطل أجنبي بسبب قصور أدب الطفل 
المرئي لدينا، إن لم نقل انعدامه، فجلب 
لــنــا جــيــالً مــنــفــصــالً عـــن أمـــتـــه، بـــل وعــن 
محيطه الصغير ممن هم أكبر منه سناً، 

الصحابة  أبــنــاء  قصص  تأثير  أعظم  ومــا 
تلك  سيتمثل  ألنـــه  الــصــالــحــيــن؛  والــصــغــار 
الــمــواقــف لــتــصــبــح جـــــزءاً مـــن تــكــويــنــه. ال 
بــد أن تــكــون األهــــداف الــتــربــويــة فــي هذا 
تاريخ  مــن  منتقاة  سامية  أهــدافــاً  األدب 
طريق  عــن  فيهم  ننمي  أن  بــد  ال  أمــتــنــا، 
والمال  النفس  وبــذل  الجهاد  روح  أدبهم 
في سبيل ديننا؛ ألن التربية األنانية وحب 
الـــــذات قـــادانـــا لــنــكــون أمــــة كــغــثــاء الــســيــل 
الــــذي أخــبــرنــا بـــه الــنــبــي صــلــى اهللا عليه 
الــمــبــادرة  روح  فيهم  ننمي  كــمــا  وســلــم، 
ننمي  أن  بدل  المفيدة،  باألعمال  والقيام 
تكون،  لــن  التي  المعجزات  انتظار  فيهم 
القرآن  على  االعتماد  األدب  بهذا  ونربي 
تحكيم  من  بــدالً  ما  أمر  لتصديق  والسنة 
ــــذي قـــادنـــا لــنــؤمــن بــالــخــرافــات  غــيــرنــا ال

والخزعبالت، فانتشر كثير من المسلمين 
بين القبور والقباب، وضاعت هممهم بين 
هذا  ونجعل  الصوفية،  واألذكـــار  األناشيد 
األدب يطبعهم بطابع العزة واألنفة وعدم 
لهم  ويصور  الدنيا،  ملذات  أمــام  االنحناء 
أن الحياة خير وشر وسعادة وعناء، حتى 
والتشاؤم،  والضغوط  اليأس  عن  نبعدهم 
وال زلنا نتذكر تلك القصص المفزعة عن 
السحالي والوحوش والعفاريت التي جبلتنا 
فال  شــيء،  كل  من  والرهبة  الخوف  على 
ألطفالنا  منمياً  األدب  هــذا  يــكــون  أن  بــد 
على حب الجهاد وعدم الخوف؛ ألن تلك 
التربية قادت المسلمين ألن يكونوا أيتاماً 

على مأدبة اللئام.

الهدف الترفيهي:
ال بــد أن يكون هــذا الــهــدف داخـــًال في 

األهداف السابقة؛ ألن الطفل يحب التسلية 
نقدم  فعندما  الجد؛  من  ويمل  والترفيه 
طريق  عن  والتربية  والتعليم  العقيدة  له 
الترفيه فال بد أنه سُيقبل عليها وتنغرس 
فــي ذهــنــه أكــثــر مما لــو كــانــت خالية من 
ذلــك  عــلــى  أدل  وال  والــتــرفــيــه.  الــتــســلــيــة 
المتحركة،  بــاألفــالم  التالميذ  تعلق  مــن 
إال  والــتــربــيــة  التعليم  فــي  أهميتها  رغـــم 
أبو  الفتاح  عبد  قــال  للترفيه.  نجعلها  أننا 
ِمعال: «والفيلم المصور المسجل بالصوت 
على  األطفال  يساعد  للحركة  والمصاحب 
فئات  جميع  إلــى  التعليمية  المادة  إيصال 
األطفال؛ فهذه العناصر: الصوت والصورة 
والحركة، تقوي سرعة البديهة والذاكرة، 

وتغرز القدرة على الفهم والحفظ ».
لكن طلب تلك التسلية والترفيه للطفل 

بــدون  خاصة  إليه  األدب  هــذا  يصرف  ال 
المهمة  ألنها  ؛  السابقة  األهــداف  إلى  نظر 
حينما  واقعنا  إلــى  لننظر  الوسيلة،  وهــو 
من  فكثير  التسلية؛  نحو  أطفالنا  صرفنا 
والترفيه  التسلية  بها  نقصد  الطفل  آداب 
يــصــادم  مــا  نــفــوســهــم  فــي  غــرســت  لكنها 
أدب  يـــوجـــد  ال  ألنـــــه  واألخـــــــــالق؛  الــــديــــن 
األخـــرى؛  األهــــداف  عــن  منعزل  ترفيهي 
يشاهد  أو  قــصــة  ــلــون  ي عــنــدمــا  فــالــطــفــل 
أو يقرأ فإنه يستمتع بذلك ويتسلى  فيلماً 
قيماً  التسلية  تلك  من  يكتسب  ولكنه  به، 
أفـــادت،  نــريــد  بما  صيغت  إن  ومفاهيم 
تضر  ولكنها  تفيد  قد  غيرنا  صاغها  وإن 
قال  حينما  والميسر  كالخمر  فهي  أيضاً، 
ِمن  ــُر  ــبَ أَْك ــُهــَمــا  ــمُ (َوإِْث  : تعالى  اهللا  عنهما 

نَّْفِعِهَما) «البقرة: ٢١٩ «.

مساجلة 
على تويتر

ــــــــِه فــــتَــــَهــــّلــــال  ــــــــُحــــــــبِّ ــــــــَف الــــــــــُفــــــــــؤاُد بِ ــــــــتَ َه
ال وأبــــــــــــا لِــــــــقــــــــاُء الــــــُمــــــبــــــَعــــــِديــــــَن تَــــــــَحــــــــُوّ

ــــُه ــــبَ ــــل ــــــــضــــــــِرُب َق ــــــــــوُق يَ ــــــــــُه والــــــــــَشّ وكــــــــــأَنَّ
ـــــــَزلـــــــَزال ــــــتــــــاً َفـــــــتَ ـــــِظـــــيـــــمـــــاً ثــــــابِ ــــــــالً َع َجــــــــبَ

ahmadotibi@ أحمد العتيبي

ــــــــا ــــــــُزوُرن ـــــــا يَ ـــــــّم ــــا ولَ ــــن ــــي ــــمــــنَّ ــــــــد تَ ـــــكـــــم َق لَ
ــيــنــنــا َجــــردا لـَــهـــيـــُب الــــّنــــوى.. أضـــَحـــت أفــانِ

ــــوِق إغــــمــــاَض َجــفــنِــهــا ـــْت عـــيـــوُن الــــَشّ ـــمـــنَّ تَ
ـــهـــرا الـــَشّ لـــهـــا  يَـــســـِقـــي  الــــــَمــــــَرّ  أَنّ  تَـــحـــلـــَم 

ahmadotibi@ أحمد العتيبي

ــــــرايــــــا ــــــــــــــَلّ أَشـــــــــــــــــــواِق الــــــبَ نـــــــــاِولُـــــــــونِـــــــــي ُك
ـــــــــــن يَــــــــِصــــــــُفــــــــوا ُشــــــــــُعــــــــــوِري َقــــــــَســــــــمــــــــاً لَ

َشـــوِقـــي ــــوَم  ــــَي ال الــــبُــــُكــــوِر  ـــمـــُس  َش َرأْت  ــــو  لَ
ــــــْت نُــــــــــــوراً وقــــــالَــــــت ُجـــــــــْد بِــــــنُــــــوِر ــــــتَ أَخــــــبَ

ahmadotibi@ أحمد العتيبي

ـــــت أَحـــــداُقـــــنـــــا ـــــَق ـــــلَّ ـــــَع ِحـــــــيـــــــِل تَ ـــــــــــوَم الـــــــَرّ يَ
ـــــــــــُرُجـــــــــــوِع ــــــــاِل َوجــــــــــــــــٍد آِمــــــــــــــــٍل بِ ــــــــِحــــــــب بِ

ــــــــُشــــــــُدّ ُفـــــــؤاَدهـــــــا َفــــــِحــــــبــــــاُل أَحـــــــــداِقـــــــــي تَ
ــــــــُشــــــــُدّ ٌضـــــلُـــــوِعـــــي ــــيــــهــــا تَ وِحــــــــبــــــــاُل َعــــيــــنَ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ـــــضـــــِرُب خـــاِفـــِقـــي ــــعــــُد يَ ـــي والــــبُ مــــا ِحـــيـــلَـــتِ
ــــي وُفــــــروِعــــــي ــــتِ ويــــــُســــــوُم ُغـــــصـــــَن َمــــحــــبَّ

ــــعــــاً ــــــَت لــــــو نـــــــاديـــــــَت َقـــــلـــــبـــــاً طــــاِئ أســــــَمــــــْع
نَــــــَغــــــُم الــــّلــــقــــا أَضــــــحــــــى ِشـــــفـــــا َمــــســــمــــُوِع

ahmadotibi@ أحمد العتيبي

ـــــَعـــــْت ـــــَقـــــَطّ ــــــــِوصــــــــاِل تَ ـــــيـــــثـــــاِر ال ــــــــــــــاُر ِق أَوت
ـــــــِة الـــــَمـــــفـــــُجـــــوِع ـــــــوَع ـــــــلَ ـــــــــــــَحّ بِ والــــــــــّنــــــــــاُي بُ

ـــــــوُد َقــــــد نَــــضــــبَــــْت لــــــُحــــــوُن ِغـــنـــائـــِه ـــــــُع وال
ــــــــُدمــــــــوِع ـــــــــــــى بِ ـــــــــــٌة تَـــــشـــــُكـــــو األَس وَربـــــــــــابَ

alasmaiمحمد السادة @٥٥
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قلم ملون

متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

فعاليات محلية وعالمية بـ «التصوير الضوئي»
تقيم جمعية التصوير الضوئي عّدة فعاليات خالل شهر 
مارس، تهدف من خاللها إلى تدريب أكبر عدد من الشباب 
الهواة على احتراف فن التصوير وإعطائهم األسس العلمية 
هل  «حــالل  مهرجان  انطالق  الجمعية  استغّلت  وقــد  فيه. 
قطر» وأقاموا ورشة تدريبية لتعليم الطالب أسس وقواعد 
هذه  بالجمعية  المسؤولون  قسم  وقــد  الضوئي.  التصوير 
 ٢٤ فــي  ينطلق  للشباب  األول  القسم  قسمين  إلــى  الــورشــة 
و٢٥ من مارس الجاري، والقسم الثاني للفتيات ويُقام في 
٢٦ و٢٧ من مارس الجاري. تبدأ مواعيد التصوير بالورشة 
في تمام الساعة الثالثة والنصف إلى السادسة مساًء بساحة 

المهرجان. ويشارك فيها الكثير من المتدربين.
أساسيات  في  دورة  الضوئي  التصوير  جمعية  تقيم  كما 
الــتــصــويــر الــضــوئــي لــلــفــتــيــات بــــدأت األحــــد الــمــاضــي بمقر 
أسبوعين  لمدة  وتستمّر  الــنــادي  بــجــوار  بالهالل  الجمعية 
إلى  الـــدورة  قسمت  وقــد  اهللا.  عبد  فيصل  عليها  ويــشــرف 
قسمين كل قسم يستغرق أسبوًعا، األسبوع األول: يبدأ من 
التصوير  بأساسيات  خاصة  وهي  األربعاء.  يوم  حتى  األحد 
الكاميرا،  مكّونات  عن  عامة  فكرة  الطالبات  فيه  وتــدرس 
العدسات والفالتر وكيفية تكوين الصورة الجّيدة، واألسبوع 
تصوير  ويشمل  االستديو  في  عملًيا  تصويًرا  يتضمن  الثاني 

البورتريه «الوجوه» وتصوير الطبيعة الصامتة.
كــمــا أن الــجــمــعــيــة بــصــدد إقـــامـــة مــعــرض عــالــمــي هو 
«معرض صور الصحافة العالمية ٢٠١٣» وذلك في مايو 
المقبل وهو معرض دولي له شهرة عالمية وهو عبارة من 
على  صورة  أحسن  اختيار  فيها  ويتم  سنويًا  تُقام  مسابقة 
مستوى العالم وال يشارك فيها إال المصورون الصحفيون. 
العام.  هذا  هولندا  من  المعرض  هذا  الجمعية  وتستضيف 
ويتم عرض صور لألحداث التي جرت على مستوى العالم 

من حروب أو ثورات أو صور فنّية، وغيرها من الصور.

ــاء ــري ــاس ثـــوب ال ــن ــبــُس بــيــَن ال ل

ــضــاء ــق ــــّف ال ــِة ك ــض ــب ـــي ق ـــحـــُن ف ون

ً ــجــي مــهــربــا ــرت وكـــم ســعــيــنــا ن

ــاء ــب ــاً ه ــع ــي ــم ـــا ج فــــكــــاَن مـــســـَعـــانَ

ڈڈڈ

الغيوب ــاب  ب ــفــَس  األن تـَـفــتـَـَح  لــم 

ــوب ــل ــق ــى تَـــــرى كـــيـــَف تـــســـأم ال ــت ح

يَكد لــم  ـــذي  َّ ال القلَب  أتعس  مــا 

ــخــطــوب ـــُه ال ـــأت ـــك يــلــتــأم حــتــى أن

الثالثاء ١٤جمادى األولى ١٤٣٤ هـ - ٢٦ مارس ٢٠١٣ م

الصور. من وغيرها فنّية، صور أو ثورات أو حروب من

الحلقة 
السابعة عشرة

عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور

دور وسائل اإلعالم في نشر الحركة المسرحية
المسرحية  الــحــركــة  نشر  إطـــار  وفــي   ..
يتحّدث  المساندة  الجهات  بين  والتنسيق 
الــدكــتــور نبيل األلــفــي عــن أهــمــيــة وســائــل 
اإلعــــالم فــي هـــذا األمــــر ويــخــّص اإلذاعــــة 
والتلفزيون والصحافة ويقول في اإلذاعة: 
مـــع كـــل تــقــديــري لــجــهــودهــا ولــمــؤشــرات 
بــحــوثــهــا اإلحــصــائــيــة يــبــدو أنــهــا فــي إطــار 
ومضاعفة  الــفــنــي  الــوعــي  بــنــمــاء  الـــحـــراك 
أن  يُمكن  بالمسرح  االجــتــمــاعــي  الــتــرابــط 

اعتماد  امكانية  في  بالنظر  مطالبة  تكون 
برنامج إخباري وموائد مستديرة وندوات 
ومــــقــــابــــالت مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــحـــيـــاة الــفــنــيــة 
المسرحي  للنشاط  واالجتماعية  والثقافية 
داخـــل الــبــالد وخــارجــهــا، ويُــمــكــن بــمــا هو 
أن  للتسجيل  الحركة  خفة  من  لها  متوفر 
إلى  الميكرفون  ينتقل  بأن  مطالبة  تكون 
وتسجيل  الـــحـــوار  إلجــــراء  الــنــشــاط  مــواقــع 

المسامع في إطار برامجها الميدانية.

أن  يُمكن  فيه:  فيقول  التليفزيون  أّمــا 
بالنسبة  تُعتبر  إحداهما   : خطوتين  يتخذ 
له خطوة إنتاجية واألخرى خطوة رقابية.

برنامج  فــي  تتمثل  اإلنتاجية،  الخطوة 
أســبــوعــي لـــمـــّدة ســاعــة يُــمــكــن أن تــراعــي 
العنوان  فيكون  عنوانه  اختيار  في  الرقابة 
مثالً «من عالم المسرح « أو» نافذة على 

الفنون المسرحية».
أنها  في  فتتلّخص  الرقابية  الخطوة  أّما 

إلــى جــانــب الــمــاّدة الــدرامــّيــة الــجــّيــدة التي 
ما  إغفال  له  يجوز  ال  التليفزيون  يُقّدمها 
للمستوى  األدنــى  للحّد  تجاوز  من  يحدث 
ذلك  العربية  الــســاحــة  على  فهناك  الفني 
أن  علينا  الذي  الهابط  اإلنتاج  من  الضرب 

نُحّذر من تسّربه إلى برامجنا.
أن  أعتقد  فيما  يكفي  قــائــالً:  ويضيف 
يــتــخــذ تــلــيــفــزيــون قــطــر خــطــوة األحــكــام 
بل   - يحسن  وإنــمــا  بمفرده  هــذه  الرقابي 

يجب - أن يكون لمجلس التعاون الخليجي 
الدور الحاسم في تعميمها.

من  أيــًضــا  كونها  فبرغم  الصحافة  أّمــا 
لم  أنني  إّال  الجماهيري  االتــصــال  وســائــل 
والتليفزيون  اإلذاعــة  مع  تناولها  إلــى  ألجأ 
لخصائص  عــريــض  مــجــال  ــوجــد  يُ ال  ألنـــه 

مشتركة.
والمطلوب ببساطة هو أن يكون اختيار 
المعنيين  الــكــّتــاب  بين  مــن  جميًعا  هــؤالء 

القطرية  الصحافة  في  والفنون  بالثقافة 
مراقبة  تنظم  أن  بــضــرورة  التسليم  مــع 
الــمــســرح لــهــؤالء مــحــّفــزات لــهــم لحضور 
أن  على  النصوص،  قــراءة  وعــن  الجلسات 
األخــــذ بــهــذا الــنــظــام دائـــًمـــا قــد يــنــجــح في 
الفرق  وبــيــن  الصحافة  بين  الــجــســور  مــّد 
المسرحي  النقد  لحركة  وأتــاح  المسرحية 
خــارج  مــن  دائــًمــا  تــكــون  أن  الصحافة  فــي 

المسرح.
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يرويها : عبداهللا أحمد
حكاية المسرح

obadbukamal@yahoo.comفي قطر

االســتــعــدادات  استعرضت  السابقة  الحلقة  فــي 
لبروفات مسرحية (سبع السبمبع) وتوزيع األدوار 
محيسي)  (كمال  األستاذ  بموافقة  اإلدارة  وأبلغت 

إلخراج مسرحية (عانس).
الممثلين  يعرف  ال  إنه  محيسي  كمال  لي  قال 
وال يعرف قدراتهم في التمثيل، قلت له يا كمال 
كلنا ممثلون مبتدئون في فرقة مسرحية مبتدئة 
سنُساعد  وكلنا  المهمة  هــذه  في  سأساعدك  وأنــا 
بعض (وكلنا على باب اهللا) قال كمال وماذا عن 
القروش يعني ماذا عن األجر؟ قلت له ليس هناك 
أوعدك  ولكن  الفرقة  أعضاء  لنا  بالنسبة  قروش 
ووضعنا  يتناسب  بما  مــكــافــأة  لــك  ستكون  بــأنــه 

المادي.
هناك  يكن  لــم  لــو  حتى  وافـــق  محيسي  كــمــال 
قــــروش وهــــذه طــبــيــعــة كــمــال مــحــيــســي الــرجــل 
عّرفت  برحمته،  يرحمه  ،اهللا  الطيب  السوداني 
كــمــال عــلــى أعــضــاء الــفــرقــة وقــلــت لــه إن بعض 
لقلة  وذلك  المسرحيتين  في  سيمثلون  الممثلين 
مسرحية  مجموعة  الفرقة.  في  الممثلين  كــوادر 
(ســبــع الــســبــمــبــع) ســـيـــبـــدأون الـــبـــروفـــات الــســاعــة 
الــســادســة مــســاء ومــجــمــوعــة مــســرحــيــة (عــانــس) 
ســيــبــدأون الــســاعــة الــثــامــنــة مــســاء وتــســتــطــيــع أن 
مسرحية  فــي  الــــدور  يــنــاســب  مــن  منهم  تــخــتــار 
(عانس) وهكذا تم االتفاق وبدأ بذلك توزيع أدوار 

مسرحية (عانس):
١- حسن إبراهيم في دور البنت صفية

٢ - محمد نوح في دور عيسى
٣ - سيار الكواري في دور ناصر وسيار الكواري 

له دور في مسرحية (سبع السبمبع)
٤ - علي حسن علي في دور راشد وهو كذلك 

له دور في المسرحية األخرى
٥ - عيسى محمد في دور سعد

٦ - يوسف سلطان في دور شيخة دور نسائي
الصغير  الولد  دور  في  نوح  محمود  جاسم   -  ٧

حمد
٨ - غانم علي في دور أمينة دور نسائي وهو 
كذلك له دور نسائي في مسرحية (سبع السبمبع) 
األدوار  إًذا  السبع،  زوجــة  دور  سيمثل  إنــه  حيث 
النسائية قامت على أكتاف (حسن إبراهيم وغانم 

علي ويوسف سلطان).
فــي كــل مــســارح الــدنــيــا بــدايــتــهــم مــثــل بدايتنا، 
رجــال  مثلنا،  بدايته  العريق  اإلنجليزي  المسرح 
قاموا بأدوار النساء طبًعا مع الفارق الزمني حيث 
الثالثمئة  يتجاوز  عمره  اإلنجليزي  المسرح  إن 
على  اعتمدنا   ،١٩٧٢ عام  في  ونحن  وأكثر،  عام 
بديل  هناك  ليس  النساء،  بـــأدوار  للقيام  الشباب 
من  واتخذنا  مبسوطين  كنا  كلنا  لكن  ذلــك،  عن 
هذا الوضع دعابة وسخرية ونكات وعندما تنظر 
على  بروفات  عمل  ورشــة  هناك  أن  تجد  حولك 
مسرحيتين إشراف ثقافي ودعاية ونشر وعمال 
والموسيقى  واإلضــاءة  الصوت  وتجهيزات  ديكور 
كـــل حــســب مــســؤولــيــتــه يــعــمــل ويـــشـــرف األســتــاذ 
ويصرف  كلهم  عليهم  األنصاري  عبداهللا  محمد 
من جيبه الخاص على كل المتطلبات.. هذه هي 
فــرقــة الــمــســرح الــقــطــري فــي طـــور الــبــدايــة وإلــى 

حلقة قادمة.

الثالثاء ١٤جمادى األولى ١٤٣٤ هـ - ٢٦ مارس ٢٠١٣ م

عضو فرقة «سي ستريت براس».. كايل اندرسون:عضو فرقة «سي ستريت براس».. كايل اندرسون:

ڈ هل هي أول زيارة لكم لقطر؟
- نعم هي الزيارة األولى لي ولجميع أعضاء 
وجامعة  أيــام  ثالثة  منذ  هنا  نحن  الفريق، 
باستضافتنا  كــرمــاء  كــانــوا  ميلون  كارنيجي 
هنا، وقد أمضينا أوقاتا جميلة منذ وصولنا 
حفالت  وأقمنا  شهية،  أكــالت  تذوقنا  حيث 
موسيقية في أماكن مختلفة، وجميع الناس 
جدا  وقــــدروا  شــديــد  بلطف  يتعاملون  كــانــوا 
سعداء  بالفعل  ونحن  الموسيقية،  عروضنا 

جدا بكل هذا.
 C Street واسمها  الفرقة  عــن  حدثنا  ڈ 
Brass أو فرقة شارع سي النحاسية أال يعد 

غريبا نوعا ما؟
- نعم.. الفرقة اجتمعت للمرة األولى منذ 
ميرالند،  بوالية  بولتمور  في  سنوات  خمس 
تشارل  بشارع  تقع  مدرسة  في  تقابلنا  وكلنا 

هنك ومن هنا جاء االسم.
أحد أعضاء الفرقة كان يرى أنه يود إنشاء 
فرقة نحاسية ذات جودة عالية لتكون أفضل 
مجموعة  كــونــا  وبــالــفــعــل  نــحــاســيــة،  فــرقــة 
أصــدقــاء  وأصبحنا  الجيدين  العازفين  مــن 
مقربين، وقد عملنا معا بجد ألوقات طويلة 

خالل تلك السنوات.
ڈ كــيــف جــــاءت فــكــرة تــقــديــم عـــروض 

موسيقية في قطر؟
لجامعة  عــرضــا  قــدمــنــا  ــا  ــن أن الــحــقــيــقــة   -
كارنيجي ميلون لتقديم عروضنا الموسيقية 
للموافقة  كــاف  بشكل  محظوظين  كنا  وقــد 
الرسمية  الــفــرقــة  لــنــكــون  واخــتــيــارنــا  علينا 

جاهدين  نعمل  ونحن  بيتبرغ،  في  للجامعة 
من أجل تقديم األفضل.

ڈ هل قدمتم عروضا في بلدان أخرى؟
- قدمنا عرضا خالل الصيف الماضي في 

جورجيا، خالل أحد المهرجانات الصيفية.
ڈ هــل لــك أن تعطي الــقــارئ فــكــرة عن 

نوعية الموسيقى التي تقدمونها؟
الــعــازف  بين  الفجوة  ســد  دائــمــا  نــحــاول   -
ـــراقـــي، وفــي  ــواقــعــي ال ـــــاألداء ال والــجــمــهــور ب
الوقت الحالي نعزف العديد من المقطوعات 
الشمال  من  لملحنين  األمريكية  الموسيقية 
بقدر  كالسيكية  ليست  األمريكي،  والجنوب 
أنها موسيقى تقترب من حقبة الثمانينيات 
مــازالــوا  الملحنين  هـــؤالء  معظم  أن  حــيــث 
أن  حــيــث  اآلن  هــــذا  عــلــى  ونـــركـــز  أحــــيــــاء، 
الجاز  موسيقى  إلى  يميل  ما  دائما  الجمهور 

تحديدا في هذه الفترة.
كما أننا دائما ما نعشق أن نقدم مقطوعات 

للفنان األرجنتيني أستل بيوتوال.

اآلالت  بعض  إدخـــال  فــي  فكرتم  هــل  ڈ 
الشرقية في موسيقاكم؟

- بالفعل بدأنا في التعاون مع أحد العازفين 
اآلن  أننا  إال  سنوات،  بضع  منذ  نيويورك  في 
ليس لدينا الوقت الكافي لعمل هذا النوع من 
الموسيقى، ألننا منشغلون بالتحضير إلطالق 
أول ألبوم لنا مع الجامعة، كما أن لدينا بعض 

المشاريع المشتركة األخرى، إال أنني ال أقلل 
شغف  ولدينا  نعشقها  التي  اآلالت  هــذه  من 
بأصوات  تتميز  النحاسية  فاآلالت  لها،  كبير 
متميزة يمكنها أن تستقبل الكثير من اآلالت 

األخرى والنماذج الموسيقية.
ڈ كيف تصف الجمهور القطري؟

- جــمــهــور جــمــيــل اســتــقــبــلــنــا بــشــكــل جيد 

وتفاعل مع الموسيقى التي نقدمها، وقد كنا 
في غاية السعادة للقيام بذلك، لكننا ال نتلقى 
الواليات  في  العربية  الموسيقى  من  الكثير 

المتحدة األمريكية.
ڈ هل من مشاريع مستقبلية؟

- نتعاون مع عازفي موسيقى إلكترونية 
وهــــي مـــوجـــة أخـــــذت وضـــعـــا كــبــيــرا في 

نقيم  وســوف  اآلن  األمريكية  الموسيقى 
حفال مشتركا في هذا اإلطــار، وبعد ذلك 
مهرجان  فــي  نــشــارك  ســوف  الصيف  فــي 
الــذي  ـــورادو  كـــول فــي  للموسيقى  ســتــريــم 
المتنوعين  الموسيقيين  من  العديد  يضم 
ثالثة  لــمــدة  يمتد  حــيــث  موسيقاهم  فــي 

أسابيع.

الجمهور القطري تفاعل مع الجمهور القطري تفاعل مع 
الموسيقى النحاسيةالموسيقى النحاسية

الحلقة االربعون

ـــــع ـــــم ـــــت ـــــس ـــــم ـــــــــــحـــــــــــاول دائـــــــــــــمـــــــــــــاً ســـــــــــد الـــــــــفـــــــــجـــــــــوة بـــــــيـــــــن الـــــــــــــعـــــــــــــازف وال ن

حوار – كريم إمام

أحــيــت الــفــرقــة الــخــمــاســيــة الــنــحــاســيــة ســي ستريت 
براس C Street Brass التابعة لجامعة كارنيجي ميلون 
في بيتسبرغ أمسيتسن موسيقيتين أدت خاللهما عددا 
موسيقى  من  المستوحاة  الموسيقية  معزوفاتها  من 
إلى  باإلضافة  المعاصرة  والموسيقى  التقليدية  البوب 

مزيج فريد من موسيقى الثمانينيات.
تتألف الــفــرقــة مــن عــازفــي الــبــوق كــايــل انــدرســون 

غابرييل  الترومبون  آلة  وعازفي  ناديلسون،  وسكوت 
الــهــورن  عـــازف  إلــى  بــاإلضــافــة  بـــالل،  وحكيم  كولبي 

إريك دماشق.
«البيرق» حاورت جابريل كولبي أحد أعضاء الفرقة 
العالميين  الموسيقيين  مــن  عـــدد  إشــــادة  نــالــت  الــتــي 
أمثال وينتون مارساليس، الذي افتتح مركز لينكولن 
لموسيقى  مركز  أول  وهو  الدوحة،  الجاز –  لموسيقى 
كربس  الموسيقي  والفنان  األوســط،  الشرق  في  الجاز 

بوتي وإريك أيوازين، فكان هذا الحوار:

اآلالت النحاسية تتميز بأصوات 
متميزة يمكنها أن تستقبل 
الكثير من اآلالت األخرى



نجم:

نموذجاً  فيه  يـــرون  شــديــد،  بــإعــجــاب  إلــيــه  يــنــظــرون 

ــلــرفــاهــيــة، والــحــيــاة  لــلــتــألــق والـــنـــجـــاح، ونـــمـــوذجـــاً ل

وأعماله  الصحف،  في  الدائم  ظهوره  الهانئة.  الرغدة 

المسرحية والتلفزيونية واإلذاعية، تنتشر في مختلف 

الفضائيات.

في  ومنعم  بالتسلية،  األشــبــه  عمله  فــي  مستمتع  إنــه 

حياة أشبه بقصص الخيال. هكذا كان يفكر كثير من 

معجبيه. بل إن تصوراتهم حول حياته فاقت الخيال، 

حــتــى أنــهــم اخــتــرعــوا حــكــايــات عـــديـــدة، مــن أكثرها 

الذكية  التكنولوجيا  وسائط  تناقلتها  شائعة  تطرفاً، 

بنهم، وكانت تتحدث عن شرائه لبديل صناعي، يقوم 

بالعمل بدالً عنه!

بإيصال  قيامه  بعد  للعمل،  طريقه  فــي  النجم  كــان 

أبــنــائــه الــخــمــســة لــمــدارســهــم، كـــان الـــزحـــام خــانــقــاً، 

يشكل  الــذي  الرسمي،  الــدوام  موعد  تتجاوز  والساعة 

وأنه يقضي ساعات المساء  هاجسه اليومي، خصوصاً 

بين التدريبات، والقراءة والتحضير لليوم الجديد.

الذي  مديره،  مضايقات  من  دائماً  يعاني  العمل  في 

تكفي  أال  قائالً:  منه  ويسخر  نجوميته،  على  يحسده 

وتفرغ  أتركها  وللوظيفة؟  لك  ما  لديك؟  التي  الثروة 

لفنك. يبتسم النجم في وجهه، وينصرف دون تعليق، 

لكنه يغيب في حساب التزاماته الشهرية، والواجبات 

أســرة «غير  رب  كــأي  يــوم،  كل  بها  القيام  عليه  التي 

نجم».

عندما يحضر طلبات البيت، أو يقوم بالتسّوق، ينظر 

لعمل  مضطراً  ليس  أنــه  معتقدين  بريبة،  البعض  له 

حتى  األســرة،  رّب  دور  يمثل  متباه،  من  له  يا  ذلــك. 

يــنــال مــن الــمــعــجــبــات. هــكــذا يــفــكــرون. حــتــى عندما 

يستهينون  ِأزمــة،  أو  بضائقة  يمر  أو  بخطب،  يصاب 

بما يعانيه، ويعتبرونه، ضربا من دلع النجوم.

ال يــعــرفــون أنـــه يــتــألــم فــي كــل ليلة مــئــات الـــمـــّرات، 

ليغمر  الــيــوم،  طــوال  يتألم  أنــه  يعلمون  وال  ليمتعهم. 

عائلته بــالــســعــادة. ويــجــهــلــون أنـــه يــتــألــم فــي كــل يــوم 

من  لــه  يــنــظــرون  الجميع  ألن  الـــمـــّرات،  آالف  وليلة 

االفتراضية،  صــورتــه  يـــرون  المــعــاً،  يــرونــه  الــخــارج، 

التي استقرت في خيالهم، وال يرون فيه اإلنسان، ال 

يحسون بمشاعره وال يفهمون األلم الذي يعانيه.

حياء:

 ٨٠٥ العام  حوالي  القاهرة  في  شب  حريقاً  أن  يحكى 

بعد الميالد، ولم يعرف سبب الحريق، ومصدره كان 

حماماً شعبياً مكتظاً بالزبائن.

عليه،  السيطرة  تعسرت  بحيث  هائالً  الحريق  وكــان 

خــصــوصــاً مــع عـــدم تــوفــر وســائــل «الـــدفـــاع الــمــدنــي» 

الحالية، وبدائية وسائل ذلك الزمان.

«الحمام»  زبائن  من  الكثير  لمشاهدة  الناس  وذهــل 

يجرون  كانوا  بحياتهم،  للنجاة  الحمام  من  يفرون 

رجاال ونساًء. ومصدر الذهول أن الهاربين كانوا عراة، 

كما ولدتهم أمهاتهم.

ضحك البعض منهم، وتعاطف البعض اآلخر معهم. 

وهم آخرون بمحاولة سترهم وتغطيتهم، واالهتمام 

عثرو  حين  كبيرة  كارثة  وكانت  منهم،  بالمصابين 

الزبائن  مــن  عــدد  على  الــحــريــق،  على  السيطرة  بعد 

متفحمين في أماكنهم.

ويــقــال إن ذلــك الــحــادث الــمــؤســف، كــان السبب في 

انتشار المثل الذي راج فيما بعد، وظل مستخدماً حتى 

اليوم: «اللي اختشوا ماتوا.»

غزل:

هو: أردت نقش اسمك على قلبي، لكنني خشيت أن 

تزعجك دقاته.

هي: يمكنك نقش اسمي على عقلك، فهو هادئ جداً.

أو  نفسي،  أشــنــق  فلن  االنــتــحــار،  فــي  فــكــرت  إن  هــو: 

أطلق على نفسّي النار، ألنني أعرف أن عينيك أسرع 

وسيلة لالنتحار.

هي: [ماتت من الضحك.]

حقيقة:

أنت المطر والربيع األخضر،

أنت الورود والبستان المزهر،

رؤياك كقبس فجر في ليل معتم،

ووصالك أدهى وأشد وأخطر.

تغريدة:

يسخر من الجروح، كل من ال يعرف األلم.

و»يتفلسف في «تويتر»،

كل من ال يعرف فن القول،

وأصول الكتابة.

فيهذر ويهذي،

حتى يصاب المتابع بالغثيان.

قــــّدم مــركــز ســـوق واقــــف لــلــفــنــون خـــالل األشــهــر الستة 

األخيرة الكثير من الفعاليات التي تنم عن وعي عميق لدى 

القائمين على المركز برؤية قطر ٢٠٣٠ ، تضّمنت فعاليات 

التدريبية  والــورش  والمعارض  األنشطة  من  الكثير  المركز 

في  المواهب  من  الكثير  المركز  وتبنى  الخيرية،  واألعمال 

المدارس  واستضاف  والثقافية.  الفنية  المجاالت  مختلف 

باإلضافة  والــثــانــويــة  واإلعـــداديـــة  االبــتــدائــيــة  الجنسين  لكال 

إلـــى الــمــعــارض الــمــقــامــة فــي صـــاالت الــعــرض األربــــع ســواء 

المتنوعة  الفنية  والورش  قطريين  أوغير  قطريين  لفنانين 

النحت  وقــســم  الــرســم  قسم  مثل  الفنية  بــاألقــســام  مــــروًرا 

اإلبداعية  بالمستويات  للنهوض  والجرافيك  األطفال  وقسم 

الشابة  للمواهب  وتشجيًعا  المجاالت،  مختلف  في  القطرية 

واقف  سوق  مركز  وبات  المبدعين،  من  جديد  جيل  لخلق 

للفنون َمعلًما بارًزا في سوق واقف يتوافده الزوار من داخل 

دولة قطر وخارجها باإلضافة إلى الشكل الفني وما يقدمة 

ويعمل  العمرية  الفئات  كافة  تشمل  متنوعة  فعاليات  من 

الجهات  كافة  مع  التواصل  على  للفنون  واقــف  سوق  مركز 

النهضة  يخدم  إيجابي  تعاون  لخلق  الدولة  داخــل  الثقافية 

الثقافية التي تشهدها دولة قطر.

أنشطة ومعارض فنية بـ مركز سوق واقف للفنون

السابع،  العالمي  الفن  منتدى  يستكشف 
للنقاشات  رائــدة  عالمية  منصة  يُعّد  الــذي 
والــــحــــوارات الــثــقــافــيــة مــوضــوع الــنــظــريــات 
الــفــكــريــة لــلــمــفــاهــيــم. ويــجــمــع الــمــنــتــدى 
والكتاب  الفنانين  مــن  نخبة  سقفه  تحت 
والمفّكرين واإلستراتيجيين الذين يقّدمون 
مشاريع وأبحاثًا، شاركوا في ستة أيام من 
النقاشات والحوارات الفكرية، حيث انطلق 
المنتدى في متحف: المتحف العربي للفن 
مـــارس٢٠١٣)  و١٨   ١٧) الــدوحــة  الحديث، 
 ٢٠ جميرا  مدينة  دبي،  آرت  مع  وتواصلت 

و٢٣ مارس ٢٠١٣.

منتدى الفن العالمي السابع يختتم أعماله

الثالثاء ١٤ جمادى األولى ١٤٣٤ هـ - ٢٦ مارس ٢٠١٣ م

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 

ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  ابداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

@qatarlion

يعالجها: سعود علي

مبدعين للخروج من 
سعي ال

عنق الزجاجة متواصل !!!
عنق الزجاجة متواصل !!!

عينعين

قصيدة

محمد السادة

ــــال.. ــــِه ــــتَ ــــب ُم الــــــكــــــَفّ  رَفــــــعــــــُت  ـــــــــــي  إنِّ َرّب  يــــــا 

ــــال.. ــــَف فـــــارَحـــــْم ُفــــــــــؤاداً َطـــــــــواَل الــــُعــــمــــِر قــــد َغ

ـــــد ثــــُقــــلـَـــْت.. ـــــْح إلــــِهــــي َعـــــن األخـــــطـــــاِء َق واصـــــَف

ــــــــوبــــــــاً َجــــنــــاهــــا ِحــــمــــلـُـــهــــا ثَــــــُقــــــال.. ـــــــْر ُذنُ واغـــــــِف

ـــَرَفـــْت.. مــــوَع ِمـــن األحــــــداِق مـــا اقـــتَ أَجـــــرى الــــُدّ

ــــــــــال.. ـــهـــا األََم ـــيـــنِ ــــبــــا ِفــــــي َع نـَــــفـــــٌس أضـــــــــاَء الــــِصّ

ـــــــهـــــــا.. تُ ــــــــَوهــــــــِم ُقـــــــَوّ ــــــــــــــراِح ال ـــــهـــــا بِ ـــــَرت ـــــَك فـــــاَس

ــــــــال.. ـــــْجـــــُم الــــُعــــمــــِر قــــد أََف ــــا َوَعـــــــــْت كـــــــاَن نَ ــــّم لَ

ــــــــَع األَوهــــــــــــــاِم ِفـــــــي ُشــــــُغــــــٍل.. الـــــَقـــــلـــــُب كــــــــاَن َم

ـــــال.. ـــــبَ ـــــَج ـــــهـــــَل وال ـــــَسّ ـــــــُحـــــــُفّ ال ـــــــيـــــــاُت تَ واألُمـــــــنِ

ـــــرِق َمـــــــَرّ الــــُعــــمــــُر ِفـــــي َعـــــَجـــــٍل.. َكــــومــــَضــــِة الـــــبَ

َهـــــَمـــــال.. إِذ  مــــــــِع  الــــــــَدّ غـــــيـــــُر  ـــــنـــــَفـــــُع  يَ ــــــَس  ــــــي ولَ

ـــــداَمـــــَة فـــــــــــــاألَوزاُر َقـــــد َعـــــجـــــزْت.. ُيـــــبـــــِدي الـــــنَّ

ـــــــــواِرُح والــــــــُحــــــــزُن الــــــــذي نَــــــــزال.. ـــــــــَج َعــــنــــهــــا ال

ــــــــد َســــــــــرى أَمــــــــــــٌل.. ــــــي َق ــــــِه ــــــــي يــــــا إل ـــــــَنّ بِ ـــــــِك ل

ـــِهـــال.. ـــــْم َكــــِســــيــــَر الــــَقــــلــــِب مـــبـــتَ ـــفـــِو فـــــارَح ـــَع بـــال

يارب

«التحام القطع» 
على مسرح 

الدراما

«عناكب الروح» 
جديد القاصة 
بشرى ناصر

يــحــتــضــن مـــســـرح الـــدرامـــا 
مارس  و٢٩   ٢٨ يومي  بكتارا 
الجاري أمسية فنية موسيقية 
وهو  القطع»  «التحام  بعنوان 
عـــمـــل راقــــــص يـــضـــم خــمــســة 
راقــــصــــيــــن، ويــــقــــوم بــتــنــفــيــذ 
الرقصات فيه الُمبدع «مارك 
المسرح  على  وتشاركه  بــرو» 
«إيفيلين  الــعــالــمــيــة  الــعــازفــة 
مارك  يطرح  حيث  غليني»، 
في هذا العمل سؤاالً ويحاول 
خـــالل  مــــن  عـــنـــه  يــجــيــب  أن 
تقّدم  التي  مجموعة رقصاته 
فــي تــلــك األمــســيــة، والــســؤال 
الجمع  الُممكن  من  هل  هــو: 
بـــيـــن الــــرقــــص الــكــالســيــكــي 
جمع  عــدم  يجب  أم  والباليه 
في  وإبــقــاؤهــا  العناصر  هــذه 
غليني  إيفيلين  وتقوم  عزلة، 
جرامي  جائزة  على  الحائزة 
بـــجـــعـــل الـــمـــوســـيـــقـــى حـــركـــة 
على  عزفها  خــالل  مــن  حــّيــة 
المسرح في أدائها المستوحى 
افتتاح  حفل  فــي  دورهـــا  مــن 
لندن  في  األوليمبية  األلعاب 

.٢٠١٢

ــبــة بــشــرى  ــكــات صـــّرحـــت ال

مجموعتها  أن  للبيرق  ناصر 

(عناكب  الجديدة  القصصية 

الـــروح) ستصدر خــالل األيــام 

الـــقـــالئـــل الــمــقــبــلــة، بـــعـــد أن 

قامت وزارة الثقافة والفنون 

مــؤكــدة  بطباعتها،  والـــتـــراث 

إدارة  فــي  ممثلة  الــــوزارة  أن 

تألوا  لم  والدراسات،  البحوث 

جـــهـــداً فـــي دعــــم الــمــؤلــفــيــن 

وحتى  القطريين  والمبدعين 

غــيــر الــقــطــريــيــن، وأشـــــارت 

من  قــامــت  الـــــــوزارة  أن  إلــــى 

(تباريح  كتابها  بطباعة  قبل 

نصوص،  مجموعة  النوارس) 

أمنياتها  عن  ناصر  وأعــربــت 

اإلبـــــداعـــــات  تـــلـــك  تـــصـــل  أن 

الدوحة،  من  ألبعد  القطرية 

الـــمـــشـــكـــلـــة  أن  مــــضــــيــــفــــة 

التوزيع،  في  تكمن  الحقيقية 

حيث إن أغلب كتبنا ال تنتشر 

الــدوحــة،  مــن  بأبعد  تـــوّزع  أو 

للتعامل  بشرى  تسعى  لذلك 

أعمالها  مع  مختلفة  بطريقة 

خالل الفترة المقبلة.
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