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الشعبية  الفرق  خبيرة  تتحدث  البداية  في 
الـــقـــطـــريـــة فـــاطـــمـــة شـــــــداد، رئـــيـــس الــفــرقــة 
الريان:  صــوت  رعاية  تحت  الشعبية  النسائية 
وأعراًسا  خاصة  حفالت  تــؤدي  فرقتي  كانت 
فـــي بــدايــاتــهــا وفــــي فــتــرة مـــا نــشــطــت وزارة 
ـــتـــراث لــدعــم واهــتــمــام  الــثــقــافــة والــفــنــون وال
تقييمها  خــالل  من  الموجودة  بالفرق  خــاص 
المتميزة  الفرق  تحصل  بحيث  سنوي،  بشكل 
والــمــتــكــامــلــة عــلــى تــقــيــيــم مـــن الــفــئــة األولــــى 
وهناك  والتقييم  الــدعــم  درجـــات  أعلى  وهــي 
المستوى  منها  الفرق  لدعم  آخــران  مستويان 

فرقتي  وكانت  والثالث،  الثاني 
فرقة  وتعتبر  عضوة   ٤٠ تضم 
مــتــكــامــلــة وكـــنـــا نــحــصــل عــلــى 
الــدعــم ولــكــن بــعــد ذلـــك نسينا 

هذا الدعم ولم يعد موجوًدا.
ـــرغـــم مــــن ذلـــــك تــؤكــد  ـــال وب
شداد أنها ال تزال مهتمة بالفن 
الشعبي بكل أشكاله، على الرغم 
مــن أن الــعــديــد مــن ألـــوان هذا 
رأيها  حسب  تندثر  بــدأت  الفن 
الكثيرين  مـــوت  بــســبــب  وذلــــك 
من رّواده أو كبر سن من تبقى 
منهم  الــكــثــيــر  أن  كــمــا  مــنــهــم، 
تــركــوا هـــذا الــفــن؛ مــا أّدى إلــى 
التي  الــفــرق  مــن  الكثير  اختفاء 
كانت في الماضي تمارس هذه 
الشعبية،  الفنون  مــن  األشــكــال 
وأردفــــت قــائــلــة: الــفــن ليس له 
يمكن  لكنه  وطــن  وال  جنسية 

فيصبح  الشعوب  أحــد  وجــدان  في  ينغمس  أن 
يطلق  التي  الفنون  هذه  واستمرار  لهم،  ملًكا 
الشعوب  وتــعــلــق  نجاحها  يعني  وافــــدة  عليها 
تهديد  مشكلة  أن  وأوضــحــت  بها.  الخليجية 
الفنون التراثية الخليجية يرجع لعدم تخصص 
على  حصلوا  كانوا  وإن  حتى  عنها  المسؤولين 
تلك  يعايشوا  لم  أنهم  إال  التعليم  مراتب  أعلى 
لذلك  مــارســهــا  بمن  يحتكوا  أو  يــوًمــا  الــفــنــون 
تغيب عنهم تفاصيل الفن الشعبي، وأضافت: 
المكان  فــي  المناسب  الــرجــل  يــأتــي  أن  يجب 
المناسب فيكون المسؤول عن الفنون الشعبية 
وكذلك  يوًما  الفن  هذا  مارس  رجالً  الرجالية 

سيدة  النسائية  الشعبية  الفنون  على  تــشــرف 
وأّكــدت  يوًما،  الفن  هذا  مارست  أن  لها  سبق 
اإلهمال  يحب  ال  حساس  شيء  الفن  أن  شــداد 
فيه وإال مــرض ومــات وانــدثــر، وأشــارت إلى 
الشعبية  الفنون  أهمل  القطري  التلفزيون  أن 
أن  مؤكدة  توثيقها  على  يساعد  ولم  القطرية 
لها،  حصر  ال  تسجيالت  يملك  كان  التلفزيون 
الشعبية  للفنون  المصّورة  المواد  من  فالعديد 
دون  الــزمــن  أنهكها  أن  بعد  تماًما  تلفت  قــد 
ترميمها،  أو  عليها  الــمــحــافــظــة  عــلــى  الــعــمــل 
وطــلــبــت شــــداد مــن الــمــســؤولــيــن عــن التعليم 
االلـــتـــفـــات لـــلـــتـــراث الــقــطــري 
وتــعــلــيــمــه لــلــطــالب مــن خــالل 
حــصــة واحـــــدة أســبــوعــيــة يتم 
خاللها إطالع األجيال الجديدة 
عـــلـــى تــــراثــــنــــا الـــشـــعـــبـــي، كــمــا 
طالبت المسؤولين عن الثقافة 
بــااللــتــفــات لــلــفــنــون الــمــحــلــيــة 
عليها  القطري  الشعب  وإطالع 
خــــاصــــة األجـــــيـــــال الـــجـــديـــدة 
ـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــيـــراد  قـــبـــل ال
الــثــقــافــات والــفــنــون األخــــرى، 
مـــؤكـــدة الـــــدور الـــفـــّعـــال الـــذي 
القطرية  الثقافة  وزارة  تلعبه 
إلطــــــالع الـــجـــمـــهـــور الــقــطــري 
على الــحــضــارات األخـــرى من 
خــــالل اإلتــــيــــان بــفــنــونــهــم في 
الـــمـــهـــرجـــانـــات والــمــنــاســبــات 
على  شــّددت  لكنها  المختلفة، 
الثقافة  بترويج  االهــتــمــام  أن 

المحلية يجب أن يأتي في المقدمة.
ومـــن جــانــبــهــا تــقــول الــفــنــانــة مــريــم أحمد 
رئيس فرقة «مرام» للفنون الشعبية النسائية: 
نــحــن نــحــرص عــلــى تــقــديــم األغـــانـــي الشعبية 
الــقــديــمــة ألن لــهــا عــشــاقــهــا وكــذلــك مــن أجــل 
وأيًضا  الفني  القطري  التراث  على  المحافظة 
يستهوي  الـــذي  الــحــديــث  الغنائي  الــلــون  نــقــّدم 
تقديم  فــي  نجحنا  قــد  نــكــون  وبــهــذا  كثيرين 
بالحاضر  الماضي  وخلط  والمعاصر  القديم 

الجديدة  األجــيــال  مــن  العديد  نخسر  ال  حتى 
التي ربما يستهويها الغناء الحديث والذي يقدم 

في المناسبات والحفالت واألعراس.
وتــضــيــف مــريــم أحــمــد قــائــلــة: إن الــفــنــون 
خطر  مــن  بالفعل  تعاني  التقليدية  الشعبية 
االندثار ولكنها في الوقت نفسه تشيد بالجهود 
والتراث  والفنون  الثقافة  وزارة  تبذلها  التي 
خالل  مــن  وذلـــك  الفنون  هــذه  على  للحفاظ 
تقديم الدعم المستمر لهذه الفرق عن طريق 
والفعاليات  المهرجانات  فــي  بهم  االستعانة 
الــثــقــافــيــة كــجــزء هـــام مـــن الـــتـــراث الــقــطــري 

وكذلك تمثيلنا لدولة قطر في 
المهرجانات واألسابيع الثقافية 
للعالم  نــقــّدم  حيث  الــخــارجــيــة 
مــوروثــنــا الــفــنــي الــقــديــم وهــذا 
بــالــطــبــع يــرفــع مـــن مــعــنــويــاتــنــا 
ويــدعــمــنــا مــن أجـــل االســتــمــرار 
الغنائي  تراثنا  على  والمحافظة 

والموسيقي القديم.
وطالبت مريم وزارة الثقافة 
باستمرارها  والــتــراث  والفنون 
فـــــي دعــــــم الــــفــــنــــون الــشــعــبــيــة 
القديمة ودعم الفرق التي تقدم 
هذا اللون من الفنون، وأشارت 
إلـــى أن نــظــرة الــمــجــتــمــع لــهــذا 
الفن ومن يقدمونه قد تغّيرت 
ـــه مــتــذوقــوه  كـــثـــيـــًرا وأصـــبـــح ل
بشغف  يتقبلونه  الذين  وعشاقه 
ويــســعــون إلــيــه فــي كــل مــكــان، 
ونــــحــــن نــــالحــــظ هــــــذا بــشــكــل 

كبير من خالل قياسنا تقبل الجمهور لكل ما 
وللفنون  وتقليدية  تراثية  فنون  مــن  نقّدمه 

الحديثة النسائية بشكل عام.
أما الفنان بخيت عبد اهللا رئيس فرقة ٢٠٠٠ 
للفنون الشعبية فيؤّكد أن الفنون الشعبية إلى 
اندثار لعوامل عّدة وهي عدم اهتمام المجتمع 
الشعبية  الفنية  الفرق  عــدد  قلة  وكذلك  بها، 
الموجودة على الساحة وكذلك الفنانين الذين 
يــجــيــدون تــقــديــم هـــذا الــلــون الــغــنــائــي، وأشـــاد 

الفنان 
بـــخـــيـــت 

اهللا  عــــــــبــــــــد 
ـــــدعـــــم الـــــــذي  ـــــال ب

الــثــقــافــة  وزارة  تــقــّدمــه 
لهذه الفرق.

مهرجان  إيجاد  بضرورة  بخيت  وطالب 
خـــــاص لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة يـــقـــدم لــــه الـــدعـــم 
اإلعالمي الكامل ويتم اإلعالن عنه بشكل جيد 
حتى يتعرف الجميع على هذه الفنون وتوضع 
في موضعها الذي تستحق، ولفت عبد اهللا إلى 
أن هناك العديد من المهرجانات والفعاليات 
قبل  مـــن  تنظيمها  يــتــم  ــتــي  ال
ــــــوزارة لــكــن ال يــتــم اإلعـــالن  ال
عــنــهــا بــالــشــكــل الــمــنــاســب وهــو 
تبدو  الفعاليات  هذه  يجعل  ما 
االهــتــمــام،  إلــى  تفتقر  وكــأنــهــا 
اهللا  عبد  بخيت  الــفــنــان  وقـــال 
التي  الموجودة  الفرق  عدد  إن 
تــحــظــى بـــدعـــم الــــدولــــة وهــي 
٥ فــــرق رجــالــيــة مــنــهــا فــرقــة 
اللؤلؤة، المها، المشاعل، الخور 
الــفــرق  وهــــذه   ٢٠٠٠ وفـــرقـــة 
هي التي تقدم الفنون الشعبية 
عاتقها  على  وتحمل  األصــيــلــة 
مــهــمــة حــفــظ الــــتــــراث الــفــنــي 

والموسيقي الشعبي القطري.
ومـــــن جـــانـــبـــه يـــقـــول عــمــر 
الخور:  فرقة  رئيس  المهندي 
الدولة  تقدمه  الــذي  الدعم  إن 
يستطيع  وال  جــًدا  جيد  للفرق 
أحد أن يقول إن هناك أي تقصير، وأضاف أن 
فرق  و٣  للرجال  فرق   ٥ تدعم  الثقافة  وزارة 
حقيقية  مشكلة  هناك  ذلك  مع  ولكن  نسائية 
وهي  الفنون  مــن  الــلــون  هــذا  بانقراض  تهدد 
بالفن  اهتمامه  وعدم  الجمهور  غياب  قضية 
القديم، الفتًا إلى أن اإلعالم ال يتوجه بالشكل 
الكافي نحو هذه الفنون اللهم إال قناة الريان 
بالفنون  ولــيــس  الشعبية  بالفنون  تهتم  الــتــي 
أعتقد  أنــا  قــائــالً  المهندي  ويضيف  القديمة، 
لهذه  الحل  من  كبيًرا  جــزًءا  يمثل  اإلعــالم  أن 

لمشكلة  ا
حــــيــــث ســيــســهــم 
مرة  وجذبه  الجمهور  توعية  في  كبير  بشكل 
تعبر  التي  األصيلة  القديمة  الفنون  إلى  أخرى 
الفنون  هــذه  وليس  حقيقي  بشكل  تراثنا  عن 
الــتــي لــألســف انــتــشــرت بــيــن الــجــمــهــور وأدت 
إلــى تغيير الـــذوق الــعــام، ولــفــت الــفــنــان عمر 

بات  الجمهور  أن  إلــى  المهندي 
التي  الــفــنــون  هـــذه  مــثــل  يطلب 

تعرف باسم «السكسكة».
االهتمام  إن  المهندي  وقــال 
في  القديمة  الشعبية  بالفنون 
الـــمـــدن الـــتـــي تــقــع خـــــارج قطر 
أكــثــر مــن الـــدوحـــة بــحــكــم أنها 
الــعــاصــمــة وتـــضـــم الــعــديــد من 
بثقافاتها  والجاليات  الجنسيات 
في  مدنًا  نجد  لذلك  المختلفة، 
تهتم  وغيرها  والــخــور  الشمال 
فأهل  الشعبية،  بالفنون  كثيًرا 
القديمة  الفنون  يحبون  الــخــور 
ويـــحـــبـــون الـــعـــرضـــة الــقــطــريــة 
األصيلة والفن العشوري وفنون 
البحر التي نجيد تقديمها ولكن 
لـــم يــعــد الــطــلــب عــلــيــهــا كــثــيــًرا، 
ولــذلــك أنـــا أطــالــب الــتــلــفــزيــون 
وتعريف  الفنون  بهذه  االهتمام 

أهمية  من  ذلك  في  لما  بها  الجديدة  األجيال 
كبرى.

الجابر  عيسى  محمد  يــقــول  الــنــهــايــة  وفـــي 
الثقافة  لـــوزارة  التابعة  التراثية  القرية  مدير 
الفنون  أن  عــن  الــحــديــث  والـــتـــراث:  والــفــنــون 
الشعبية تندثر حديث يجانبه الصواب خصوًصا 
مع الدعم الذي تقدمه وزارة الثقافة والفنون 
من  الشعبية  الــفــنــون  فـــرق  لجميع  والـــتـــراث 
خالل استضافاتهم المتكّررة إلحياء الفعاليات 

والمهرجانات 
الـــتـــي تــنــظــمــهــا 
لتمثيل  أو  الـــوزارة 
ـــيـــع  قـــطـــر فـــــي األســـاب
أو  الــعــالــم،  حــول  الثقافية 

توفير مقار لها.
الـــقـــريـــة  إن  الــــجــــابــــر:  ويـــضـــيـــف 
ونشر  وترسيخ  دعم  على  تحرص  التراثية 
هذه الفنون من خالل تخصيص نصيب كبير 
لها في برامجها وأنشطتها المستمرة اليومية 
األعــيــاد  أو  الفعاليات  بمناسبة  تــقــام  الــتــي  أو 
االستعانة  يتم  حيث  الــخــاصــة،  واالحــتــفــاالت 
كانت  سواء  الفنية  الشعبية  الفرق  من  بالعديد 

الرجالية أو النسائية.
وأّكد محمد عيسى الجابر ضرورة االهتمام 
بالفنون الشعبية القطرية التي 
تــعــّد جـــــزًءا هـــاًمـــا مـــن تــراثــنــا 
غـــيـــر الــــــمــــــادي الــــــــذي يــجــب 
أن  إلى  الفتًا  عليه،  المحافظة 
فن العرضة على سبيل المثال 
ال الــحــصــر يـــعـــّد مـــن الــفــنــون 
الــخــلــيــجــيــة األصـــيـــلـــة لــذلــك 
تلقى اهتماًما ورعاية خاصة، 
التي  األخـــرى  الفنون  وكــذلــك 
الخليجي  المجتمع  إلى  دخلت 
ـــيـــوة والـــطـــنـــبـــورة  ـــل كـــفـــنـــون ال
على  اهــتــمــاًمــا  تلقى  وغــيــرهــا 
فنونًا  ليست  أنــهــا  مــن  الــرغــم 
قطرية أصيلة. وقال مضيًفا: 
نراعي أن تلك الفنون تعايشت 
الخليجيين  مع  طويلة  سنوات 
وأصبحت جزًءا من ثقافتهم، 
األصيلة  القطرية  الفنون  لكن 
الــمــقــام  فــــي  تـــأتـــي  أن  يـــجـــب 
األول قــبــل تــلــك الــفــنــون الـــمـــســـتـــوردة، وهــي 
في  ممارستها  على  القطريون  يحرص  التي 
غيرها،  دون  الــوطــنــي  وعــيــدهــم  مناسباتهم 
وقال: في إطار اهتمام وزارة الثقافة بالتراث 
رجالية  منها  شعبية  فرق  اعتماد  تّم  القطري 
الفرق  تلك  أن  إلــى  مــشــيــًرا  نسائية،  وأخـــرى 
االستعانة  ويتم  الثقافة  وزارة  جميًعا  تدعمها 
وزارة  تقيمها  التي  المحلية  الفعاليات  في  بها 
الــثــقــافــة، كــمــا تــشــارك أيــًضــا فــي الــمــشــاركــات 
الخارجية التي تمثل قطر وأّكد أن تلك الفرق 
لـــم يــتــم اعــتــمــادهــا إال بــعــد االطــمــئــنــان أنــهــم 

يجيدون كل أنواع الفنون الشعبية.
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الفرق الفنية الشعبية.. الفرق الفنية الشعبية.. 
بين االنتشار واالندثاربين االنتشار واالندثار

ـــون ـــن ـــف ال ـــــل  ك إلجـــــادتـــــهـــــا  ــــان  ــــن ــــئ ــــم االط بــــعــــد  إال  ـــــرق  ـــــف ال ـــمـــد  ـــعـــت ن ال  الـــــجـــــابـــــر:  ـــى  ـــس ـــي ع ـــد  ـــم ـــح م

الجديدة األجيال  نخسر  ال  حتى  بالحاضر  الماضي  فنون  لخلط  نسعى  أحمد:  مريم 

كتب- مصطفى عبد المنعم

الفرق الشعبية القطرية تمثل جزًءا من التراث الشعبي المتنّوع ولكن 
وهو  يتضاءل  التراثية  الشعبية  الفنون  وعشاق  جمهور  أن  يبدو  ما  على 
الُهوية  على  الحفاظ  لقضية  المتابعين  لــدى  مخيًفا  هاجًسا  يشكل  ما 
المعتمدة  الشعبية  الفرق  عن  البحث  إلــى  دفعنا  الــذي  األمــر  والــتــراث، 
لدى الدولة والتي تحظى بدعم من أجل مواصلة عملها وتقديم الفنون 
التراثية القديمة للجمهور بالشكل الذي يساعد على عدم ضياع الُهوية 

الفنية التراثية للفنون الشعبية القطرية..
فالفنون الشعبية القديمة ال يوجد من يمد لها يد العون من الجمهور، 

حيث تعاني من االفتقار إلى االهتمام وإقبال الجماهير، بينما تزدهر 
قطاًعا  تجذب  ربما  التي  المستحدثة  الشعبية  الفنون  من  أخــرى  ألــوان 
من الشباب أو ما إلى ذلك ولكنها لألسف ليست من التراث في شيء، 

وأصبحت هذه الفنون الشعبية تعرف باسم فنون «السكسكة».
وهناك فنون شعبية أصيلة وأخرى وافدة، ويقصد باألصيلة هي كل 
األصل  ذات  أو  العربية  والجزيرة  الخليج  أرض  على  نشأت  التي  الفنون 
الخليجي والعربي بصورة عامة والفنون القطرية بشكل خاص، والنابعة 
من لحن وإيقاع ولغة عربية، وما يعّبر عنه الوجدان العربي اإلسالمي 
والفنون الوافدة هي الفنون التي انتقلت من بالد فارس ودول إفريقيا 

وذابت في المجتمع الخليجي عموًما.

بخيت عبد اهللا: 
الفرق الشعبية 
تحفظ التراث 
القطري

عمر المهندي: 
الفرق الفنية 

تحتاج مساندة 
اإلعالم

فاطمة شداد: 
نسينا الدعم..

وانطلقنا بهدف 
إحياء الفنون 
القديمة

ألأل

فاطمة شدادبخيت عبد اهللامحمد عيسى الجابر



كتب - محمود الحكيم:

«الــجــرافــيــتــي» هـــو فـــن رســــم الـــحـــروف 
أو الـــصـــور عــلــى األســـطـــح خــاصــة الــحــوائــط 
الفن  هــذا  أن  الباحثون  ويعتقد  والــجــدران، 
نــشــأ مـــن قــديــم الـــزمـــان حــيــث كــــان الــبــشــر 
األوائل يقومون بالرسم على حوائط الكهوف 
أيــام  وازدهـــر  الحيوانات،  عظام  باستخدام 
الحضارة الفرعونية واإلغريقية والرومانية، 
وقد عاود هذا الفن الظهور مرة أخرى في 
الحضارة  مــدن  إحــدى  فــي  بعيد  غير  عصر 
اإلغــريــقــيــة « أفـــســـس» (تــركــيــا حـــالـــيـــاً). ثم 
عاود فن الجرافيتي الظهور مرة أخرى في 
نيويورك  في  الماضي  القرن  من  الستينيات 
بــإلــهــام مــن مــوســيــقــى الــهــيــب هــــوب. وألنــه 
يعتمد في األساس على الرسم فوق الجدران 
إذن  على  الحصول  دون  الخاصة  أو  العامة 
أعمال  من  يعد  كــان  فإنه  الجدار  مالك  من 
في  الــقــانــون  عليها  يــعــاقــب  الــتــي  الــتــخــريــب 
بالفن  البعض  سماه  ولذا  العالم  دول  معظم 
الــتــخــريــبــي. وانــتــشــر الــجــرافــيــتــي مــنــذ ١٩٧٩ 
وفريدي  كوينس  لــي  الفنانان  افتتح  عندما 
أول مــعــرض لــلــجــرافــيــتــي فـــي رومــــا ومــن 
الجرافيتي  فــن  عــلــى  الــعــالــم  تــعــرف  حينها 
المجاالت  من  العديد  في  استخدامه  وانتشر 
كــالــدعــايــة واإلعــــــالن والــتــعــبــيــر عـــن الــــرأي 
رسوماته  وتعتمد  المدن.  وتزيين  وتجميل 
أو  تعليم  قلم  أو  دهــان  بخاخ  استخدام  على 
أي مــواد أخــرى. وقــد أيقظت إبــداعــات أحد 
عدة  تساؤالت  بالدوحة  العالميين  الفنانين 
يشهد  الــقــطــري  الــتــشــكــيــلــي  الــفــن  إن  حــيــث 
ازدهــــــــاراً كــبــيــراً وتــقــتــنــى أعـــمـــال الــفــنــانــيــن 
بلدان  من  الكثير  في  القطريين  التشكيليين 
المعارض  بأكبر  لوحاتهم  وتــعــرض  الــعــالــم 
مدى  عن  التساؤالت  كانت  ولذلك  العالمية. 
الجرافيتي،  لفن  القطري  الفنان  احترافية 
ولم ال يطلق فنانو قطر مبادرة لتزيين قطر 
بأياٍد وطنية؟ وتفعيل دور الجهات المسؤولة 
كجمعية الفنون التشكيلية في دعم هذا الفن 
حمل  وقــد  تحترفه،  شبابية  أجــيــال  وتبني 
«البيرق» هذه التساؤالت إلى مجموعة من 

الفنانين لنتعرف إلى آرائهم في ذلك.
عـــن مــــدى احـــتـــرافـــيـــة الـــفـــنـــان الــقــطــري 
الدهام  فــرج  أكــد  الجرافيتي  لفن  التشكيلي 
باالحترافية  يــوصــف  ال  الجرافيتي  فــن  أن 
يتناوله  مــا  بــمــوقــف  يتعلق  الــجــرافــيــتــي  ألن 
الفنان سواء أكان هذا الموقف سياسياً أو كان 
اجتماعي  مــوقــف  حــول  نظر  لوجهة  طــرحــاً 
أو غير ذلك من اتجاهات، وهو فن الرسم 
عــلــى الـــجـــداريـــات بــوســائــل وطــــرق مختلفة 
سواء  النظر  لوجهات  طرح  حقيقته  في  فهو 
أكــانــت مــؤيــدة أو مــعــارضــة حــســب االتــجــاه 
األيـــدولـــوجـــي لــصــاحــب الــجــرافــيــتــي نــفــســه. 
القت  التجربة  هــذه  أن  دهــام  فــرج  ويوضح 
رواجاً واسعاً واهتماماً ملحوظاً من الفنانين 
فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة خــاصــة مـــع مرحلة 
الثورات العربية التي تعرف بالربيع العربي، 
مباشرة  تصريحات  يقدم  الجدار  بدأ  حيث 
حــســب وجـــهـــات الــنــظــر ألصــحــابــهــا تــزامــن 
يناير  من  والعشرين  الخامس  ثورة  مع  ذلك 
بالمغرب  والحراك  التونسية  والثورة  بمصر 
يوجد  الــتــي  األخـــرى  العربية  الـــدول  وبــعــض 
بالشارع.  سياسي  أو  اجتماعي  حــراك  لديها 
ويؤصل فرج دهام لتاريخ هذا الفن فيقول: 
برز هذا الفن في ثمانينيات القرن الماضي 
بأوروبا وعرف بالفن المستتر أو فن الظالم 
يعتبرونه  وكــانــوا  األرض  تحت  مــا  فنون  أو 
من الفنون التخريبية، ألنه يتطاول ويعتدى 
على الــشــارع ويــتــعــارض مــع الــقــوانــيــن حيث 
يبيح الفنان لنفسه أن يستخدم جداراً ويبدي 
رأيه دون تصريح قانوني، وهو ما يدخل في 
باب العبث بجدران المدينة ، وقد حدث في 
على  رســم  ما  كل  الحكومة  محت  أن  مصر 
الجدران وعاد الرسامون سيرتهم األولى في 
رسم الجرافيتي. ثم أخذ هذا الفن فيما بعد 
وأصبح  الفنانين  بعض  عند  احترافياً  منحى 
لــديــهــم مــنــهــج وتــقــنــيــات خــاصــة فـــي رســم 
الحرف كما حدث ورأينا بالدوحة وقد أخذ 
ومن  المدينة  جــدران  لتزيين  جمالياً  جانباً 
الذي  األول  اتجاهه  عن  الفن  هذا  خرج  هنا 

ووجهة  موقف  عن  تعبيراً  كونه  في  يتمثل 
تجميلي  فن  إلى  سياسية  أو  اجتماعية  نظر 

يأخذ انعكاسات جمالية ليس أكثر.
ويشير فرج دهام إلى أن الحراك الثقافي 
يكون  أن  نــتــوقــع  فــال  ســاكــنــاً  يـــزال  ال  بقطر 
كــانــت  وإذا  الــــجــــدران،  عــلــى  حـــــراك  هـــنـــاك 
اللوحة ساكنة ال تعبر عن وجهات نظر فما 
بــالــك بــالــجــدار، ويـــرى دهـــام أن هـــذا الفن 
هناك  كانت  وإذا  قــوي،  بشكل  إلينا  يصل  لم 
لوحات على الكورنيش لألطفال فال يمكن أن 
نسمي ذلك «جرافيتي» ألنها مجرد مناشط 
وعن  اللوحات.  بعض  أبدعت  التي  للتالميذ 
عـــدم إطـــالق الــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن لــمــبــادرة 
تــزيــيــن جـــــدران قــطــر بـــأيـــاٍد قــطــريــة يــرى 
المسؤولين  إلــى  يرجع  األمــر  هــذا  أن  دهــام 
أمام  المجال  هــذا  فتح  بأيديهم  الذين  فهم 
الجرافيتي  أن  نظره  وجهة  ومــن  الفنانين، 
لــيــس بــالــفــن الـــدائـــم فــرســومــاتــه تفتقر إلــى 
الديمومة ومهما كانت مساحة المعالجة فهو 
فالطبيعة  المؤثر  بـــزوال  يـــزول  مــؤقــت  فــن 
ــهــا دور فـــي إزالــــــة األلـــــــوان والــمــعــالــجــات  ل
أدوات  عــلــى  تعتمد  الــتــي  والــفــنــون  الــلــونــيــة، 
مؤقتة فهي زائلة، والمدينة تحتاج إلى مواد 
على  االعتماد  أرادت  إذا  فالحكومة   ، دائمة 
القطري فالبد أن يعرضوا عن االعتماد على 
«االســـبـــراي». ويــقــرر الــدهــام أنــه ال يفضل 
معنّي  الــفــنــان  ألن  المستتر  بــالــفــن  التعبير 
بوجهة النظر المكتوبة والمعلنة التي تضيف 

للمجتمع.
أحمد  يوسف  الفنان  أوضــح  جانبه  ومــن 
أن هــــذا الـــفـــن نــشــأ بـــالـــحـــواري وخــلــفــيــات 
النظيفة  غير  واألمــاكــن  القطارات  محطات 
بــأمــاكــن مــتــعــددة بــالــعــالــم مــنــهــا نــيــويــورك 

هذا  يقدمون  الذين  وكــان  وبــاريــس،  ولندن 
الــفــن غــيــر مــحــتــرفــيــن ، وعـــــادة مـــا ارتــبــط 
كانوا  الذين  المغمورين  بالفنانين  الفن  هــذا 
يـــمـــارســـونـــه بــعــد خـــروجـــهـــم مـــن الــحــانــات 
على  بالرسم  لهوهم  يكملون  فكانوا  الليلية 
الـــجـــدران ، فــكــانــت هـــذه الــرســومــات عــادة 
فن  يسمونه  وكانوا  المدينة  لجدران  مشوهة 
الشوارع . وبعد مرور الوقت أصبح لهذا الفن 
والمؤلفات  قواعده  له  فناً  وصــار  محترفوه 
الخاصة به. وعن قدرة الفنان القطري على 
مزاولة هذا الفن أكد يوسف أحمد أن الفنان 
من  النوع  هذا  مع  التعامل  يستطيع  القطري 
الفن بكل حرفية، وإذا كانت هناك مدرسة 
مــن الــفــنــانــيــن تــؤكــد عــلــى الــرســم بــالــحــرف 
الــالتــيــنــي فـــإن لــديــنــا الــحــرف الــعــربــي الغني 
لإلبداع  ينقصنا  وال  به.  الخاصة  بالتكوينات 

في هذا الفن شيء.
القطريين  الــفــنــانــيــن  تــبــنــي  عـــدم  وحــــول 
لتدريبهم  الــشــبــاب  الــفــنــانــيــن  مــن  لــألجــيــال 
أحمد  يوسف  أوضح  الفن  هذا  احتراف  على 
مسؤولية  ليس  الشباب  الفنانين  رعــايــة  أن 
والهيئات  الجهات  مسؤولية  هو  بل  الفنانين 
الحكومية التي تختص بذلك ، فالفنان عنده 
اآلخرين  لتدريب  وقتاً  يمتلك  وال  مشاريعه 
ألغيت  قد  الفنية  التربية  مــادة  نــرى  بينما   ،
فنانين  المجتمع  يفرخ  فكيف  المدارس  من 
ورســامــيــن إذا كـــان هـــذا هــو الــحــال، ولفت 
دائماً  القطري  الفنان  أن  إلــى  أحمد  يوسف 
فـــي خـــدمـــة وطـــنـــه فـــال يــتــصــور أن يــطــرق 
مسؤول بابه ليكلفه بتجميل بالده ويرفض 
وتحت  وطنه  خدمة  في  قطري  فنان  فكل 

أمره.
ويعرف الفنان عبد اهللا دسمال هذا الفن 

من  نــوع  على  يطلق  الجرافيتي  فن  فيقول: 
من األقالم  الفن يستخدم الممارس له نوعاً 
المستخرجة من المناجم وحالياً تطور األمر 
الـــى اســتــخــدام ألــــوان الـــرش مــن اســطــوانــات 
جاهزة على سطح جدار من أي مبنى على 
الشارع، ويوضح دسمال الهدف منه فيقول: 
يمارس  الــذي  المكان  تحديد  طريقة  ومــن 
فيه هذا الفن نستطيع أن نعرف الهدف منه 
وهو إيصال رسالة الى المارة في الشارع تعبر 
عن رأي سياسي أو تكوين فني قوامه الخط 
بمختلف اللغات. وقد استخدم هذا النوع من 
كمشاركة  له  الممارسين  من  الكثير  التعبير 
العامة  كالمظاهرات  اجتماعي  حـــراك  فــي 
مثل حاالت الربيع العربي المختلفة وكذلك 
اســـتـــخـــدم لــلــتــنــديــد بــاالســتــعــمــار والــتــوعــيــة 
بـــضـــرورة مــقــاومــة الـــظـــواهـــر االجــتــمــاعــيــة 
المساعدة له للسيطرة والتعسف ضد الشعب 
االحــتــالل  قــــوات  مــع  كــالــتــخــابــر  الفلسطيني 
ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وهـــنـــاك حـــاالت 
جــدار  على  الــرســومــات  مثل  كثيرة  مشابهة 
نتذكر  وكذلك  اإلسرائيلي  العنصري  الفصل 
من  الكثير  عليه  رســم  وكيف  برلين  جــدار 
الممارسين لهذا الفن رسوماتهم الجرافيتية 
الجدار  هذا  إلزالــة  الدعوة  عن  فيها  يعبرون 
وإنهاء الفصل العنصري. وكذلك نرى الكثير 
يعبر  البلدان  جميع  في  الفقيرة  األحياء  من 
فئة من قاطنيها بهذا االسلوب عن رفضهم 
الفنية.  التكوينات  مختلف  برسم  الواقع  هذا 
فيقول:  الــفــن  هــذا  عناصر  دســمــال  ويحلل 
لكي نحلل هذا الفن يجب أن نفهم عناصره 
والجملة  الكلمة  على  يعتمد  فــن  إنــه  أوالً: 
ـــرمـــوز والــتــكــويــنــات  الــقــصــيــرة مـــع بــعــض ال
ــيــاً :  الــتــي تــســاعــد فـــي تــوضــيــح الــفــكــرة، ثــان

في  خصوصاً  األســود  اللون  هو  السائد  اللون 
ثالثاً:  الفنية.  لعناصره  الخارجية  الخطوط 
اللونية  الــدرجــات  طــريــق  عــن  التجسيد  يتم 
الفن  من  النوع  هذا   . الغامق  الى  الفاتح  من 
عين  عن  بعيدة  سرية  شبه  بطريقة  يرسم 
الرقابة كعنصر مقاوم، لذلك فالسرعة في 
الممارس  أن  كما  سماته  إحــدى  هي  التنفيذ 
له ال يحتاج الى إذن من أي مؤسسة رسمية. 
ويــبــيــن دســمــال أن مــا يعيب هـــذا الــفــن هو 
افتقار أعماله للديمومة ( طبعاً يوثق بالصور 
مؤقت  الــفــن  هــذا  إن  حيث   ( الفوتوغرافية 
من حيث عدم قدرته على البقاء بشكل دائم 
في مكانه نتيجة تعرضه لإلزالة أو اإلضافة 
عليه أو يتعرض للتغيير من عوامل الطبيعة 

كالمطر والشمس إلخ.
ويـــرى دســمــال أن تجربة هــذا الــفــن في 
قطرتمثلت في مشروع تزيين جدران أنفاق 
الطرق السريعة من خالل فنان يمارس هذا 
ـــا على  الــفــن مــســتــخــدمــاً الــخــط الــعــربــي، وأن
مدروسة  ستكون  العناصر  جميع  بأن  يقين 
هي  قطر  متاحف  هيئة  ألن  أفــضــل  بشكل 
الــمــخــولــة بــــاإلشــــراف عــلــى هــــذا الــمــشــروع. 
أن  يمكن  المشروع  هــذا  أن  دســمــال  ويــؤكــد 
لممارسة  القطريين  للفنانين  الفرصة  يمنح 
هذا الفن في تصميم وتزيين جدران شوارع 
الحبيب  بلدنا  فــي  السريعة  الــطــرق  وأنــفــاق 
للفنون  الــقــطــريــة  الــجــمــعــيــة  أن  كــمــا  قــطــر 
التشكيلية ومختلف المراكز األخرى مطالبة 
بالمساهمة في مشاركة الفنان القطري في 
تخليد جداريات لهذا الفن وغيره من الفنون 
المؤسسات  مع  الفنان  دور  تفعيل  من  كنوع 
الــمــؤســســات  خــصــوصــاً  الــبــلــد  فــي  المختلفة 

الراعية للفنون.

وتـــؤيـــد الــفــنــانــة وضــحــة الــســلــيــطــي عضو 
التشكيلية  ــفــنــون  ال جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
لهذا  الترويج  بها  العامة  العالقات  ومسؤول 
تجميلية،  أغــــراض  فــي  واســتــخــدامــه  الــفــن 

وعبرت
عـــن أمــنــيــاتــهــا بــــأن تــســمــح لــهــم الــجــهــات 
المسؤولة بتكليف مبدعين قطريين بتزيين 
جدران البلد فهو أمر مهم ويعكس جماليات 
قطر. وتشير إلى أنها كثيراً ما رأت رسومات 
ــــشــــوارع لــنــدن  جــمــيــلــة عـــلـــى الــــجــــداريــــات ب

وباريس.
وتقترح وضحة السليطي أن تتبنى جميع 
مدارس قطر هذا الفن وتكلف التالميذ بعمل 
جداريات فنية ، كما تقترح أن تتبنى جمعية 
الفنون التشكيلية هذا النوع من الفنون وتؤكد 
بقطر  كــثــيــرة  أمــاكــن  أن  السليطي  وضــحــة 
فبعض  تجميل  وإعــــادة  تــطــويــر  إلـــى  تــحــتــاج 
األماكن جاء تزيينها بشكل عفوي فالبد من 

اهتمام جهة معينة بهذا الفن والترويج له.
الـــفـــنـــان  أن  الـــســـلـــيـــطـــي  وضــــحــــة  وتـــــــرى 
الــقــطــري قـــادر على اإلبــــداع فــي كــل الفنون 
لــكــن لــكــي يــقــوم الــفــنــانــون بــعــمــل جرافيتي 
البـــد مـــن مــوافــقــة الــجــهــات الــرســمــيــة على 
يتطلب  مـــا  وهــــو   ، بـــه  تــكــلــيــفــهــم  أو  ذلــــك 
تعاون جميع الجهات في هذا المجال لدعم 
التعاون  هــذا  تم  ما  وإذا   .  ٢٠٣٠ قطر  رؤيــة 
فسوف يثمر عن بروز أسماء محترفة بهذا 
المجال. وصرحت بأنهم في جمعية الفنون 
التشكيلية قد طرحوا خطة مشروع مع عدد 
من الــوزارات لعمل وتصميم مجسمات من 
التراث الوطني ، وسوف نخاطب الفنانين بها 

وننفذها خالل األشهر القادمة.
على  الــرســم  أن  إلـــى  السليطي  وأشـــــارت 
الجداريات سيصبح بمرور الزمن حالة فنية 
سترسم  التي  فالرسومات  تاريخية  تراثية 
الناس  ويــراهــا  األنــفــاق  وفــي  الــجــدران  على 
ذهاباً وعودة اليوم ستصبح غداً أثراً تاريخياً 

لألجيال القادمة فهو فن يصنع تاريخاً.
خالل  السليطي  وضــحــة  الفنانة  وأعــلــنــت 
حـــوارهـــا مـــع [ أن هــــذا الــتــحــقــيــق قد 
لتزيين  مــشــروع  تبني  بــفــكــرة  إلــيــهــا  أوحـــى 
قــطــر بـــأيـــٍد قــطــريــة وكـــذلـــك تــبــنــي مــواهــب 
وتــدريــبــهــا على احــتــراف هــذا الــفــن وقــالــت: 
المسؤولين،  على  الفكرة  هذه  أطــرح  سوف 
قطرية  بــأيــٍد  الجرافيتي  فــن  نتبنى  وســوف 
مـــن األلــــف لــلــيــاء وســــوف نــتــواصــل فـــي هــذا 
الــصــدد مــع الــمــســؤولــيــن ، وأوضـــحـــت أنهم 
ســيــتــبــنــون الــــمــــشــــروع مــــن جــهــتــيــن جــهــة 
الفنانين  من  شبابية  كــوادر  وتــدريــب  تعليم 
وجهة   ، الفن  هــذا  احــتــراف  على  القطريين 
قطر  تزيين  مشروع  نتبنى  حيث  تطبيقية 
والشباب.  الــرواد  القطريين  الفنانين  بأيادي 
الفنان  على  يعتمدون  سوف  أنهم  وأظهرت 
لمجموعات  تدريبية  ورش  لعمل  «الــســيــد» 
ونستفيد  الــشــبــاب  والــفــنــانــيــن  الــطــالب  مــن 
الفنانة  تــرى  وال   . المجال  هــذا  في  بخبراته 
من أن يرسم الفنان  موضي الهاجري مانعاً 
على  يرسم  الــذي  فالفنان  الجداريات،  على 
اللوحات قادر على الرسم على الجدران ألنها 
بالفنان  الوثوق  على  وشــددت  التقنية،  نفس 
وعلى  عليه  االعــتــمــاد  وضــــرورة  الــقــطــري، 
مثالً  وضربت  منشأة  كل  في  الفني،  إبداعه 
بالكثير من التصميمات التي رأتها بأرضيات 
المستشفيات غير متناسبة مع المكان فترى 
 ، بـــالـــدوار  الــمــريــض  تصيب  تــمــوجــات  فيها 
وألوان الستائر المنفرة. هذه اللمسات الفنية 
ال بد فيها من فنان موهوب يصممها وينسق 
ألوانها بما يتناسب مع المكان والحاالت التي 

فيه.
هــذا  تبني  أن  الــهــاجــري  مــوضــي  ــــدت  وأّك
وتوظيفه  القطريين  الفنانين  قبل  من  الفن 
في تزيين قطر فكرة ممتازة ولكنها تحتاج 
أن  واقترحت  المعنية،  الجهات  موافقة  إلى 
بقطر  الكبار  الفنانين  من  عــدد  بذلك  يقوم 
وغيرهما  أحــمــد  ويــوســف  دهـــام  فــرج  مثل 
ويشكل كل واحد منهما فريقاً يعاونه وتتبناه 
الفنانين  أن  إلــى  الهاجري  وأشــارت  الــدولــة. 
وتنسق  شتاتهم  تجمع  إدارة  تنقصهم  بقطر 
مسؤولية  يتولى  أن  الــحــل  أن  وتـــرى  بينهم 

هذا األمر إداري مخلص كفرج الدهام.

33 الثالثاء ٧ جمادى األولى ١٤٣٤ هـ - ١٩ مارس ٢٠١٣ م

الفنانون يطالبون بتزيين جدران الدوحة بأياد وطنيةالفنانون يطالبون بتزيين جدران الدوحة بأياد وطنية
أكدوا أن «الجرافيتي» بحاجة لدعم الجهات المسؤولة

ور وي ي ه م ب ن نب ل ب ن ر يوي ر ح ي و ي وني ي ر

موضي الهاجرييوسف أحمدفرج دهامعبداهللا دسمال

ــة ــي ــوم ــك ــح ـــات ال ـــه ـــج ـــة ال ـــي ــــة الـــفـــنـــانـــيـــن مـــســـؤول ــــاي ــــد: رع ــــم يــــوســــف أح

بلدنا جـــدران  بتزيين  القطريين  للمبدعين  يُسمح  أن  أتمنى  السليطي:  وضحة 

بينهم وتــنــســق  شــتــاتــهــم  تجمع  إدارة  تنقصهم  ــانــون  ــفــن ال ــري:  ــاج ــه ال مــوضــي 

بلدنا تــزيــيــن  ــي  ف للمساهمة  للفنانين  ـــوة  دع ســلــوى  مــشــروع  ــال:  ــم دس ــداهللا  ــب ع

الــجــدران على  حــراكــاً  نتوقع  ال  لذلك  ساكناً  اليـــزال  الثقافي  الــحــراك  دهـــام:  ــرج  ف



كل  المسرح  عن  ابتعادك  سبب  هو  ما  ڈ 
تلك الفترة الماضية؟

حيث  طويل  غياب  بعد  للمسرح  أعــود   -
فــي   ٢٠٠٧ عـــــام  مـــشـــاركـــاتـــي  آخـــــر  كـــانـــت 
بورشيد،  سعد  للمخرج  وبحر  بر  أوبريت 
ــفــنــان جــاســم  لــكــن عــنــدمــا عــــرض عــلــّي ال
األنصاري أن أشاركه التمثيل في مسرحية 
الوطن لم أترّدد ألن العمل بالفعل جذبني 
كل  ابتعادي  سبب  يعود  ورّبــمــا  كثيًرا،  اليه 
تلك الفترة أنني أردت أّال أصبح كارتًا غير 
مــحــروق وأعــتــقــد أنــنــي نــجــحــت فــي ذلــك 
مني  غــروًرا  هذا  البعض  يعتبر  وقد  جّيًدا، 
لكنني أعتبره تأنًيا في اختياري للمشاركات 

الــــمــــتــــمــــّيــــزة فـــــقـــــط، حــيــث 
ـــا عــلــى الــظــهــور  ـــًم أحــــرص دائ
ال  األمر  وهذا  مناسب،  بشكل 
يُــفــيــدنــي وحـــدي بــل إنـــه يُفيد 
وكذلك  العمل  ومنتج  المخرج 
الجمهور وأنا عموًما ال أرفض 
مثمر  نقاش  بعد  إال  عمل  أّي 
يجعلني أصل إلى مدى أهّمية 
مشاركتي في العمل لي ولمن 
عن  البعد  يــكــون  وقــد  حــولــي، 
غير  أخـــرى  أبــعــاد  لــه  المسرح 
أنني  طليعتها  فــي  يــأتــي  ذلـــك 
كــنــت أبـــحـــث عـــن االســـتـــقـــرار 
الـــمـــهـــنـــي مـــــن خــــــالل عــمــلــي 
فــي الــجــزيــرة وألنــنــي أحــتــرم 
الــمــســؤولــيــة الــتــي تُــلــقــى عــلــّي، 
وجدت أن واقع عملي يفرض 

عــلــّي عـــدم الــتــركــيــز فــي شـــيء آخـــر معه، 
ولكني خالل الفترة األخيرة حرصت على 
أستطيع  حتى  جّيد  بشكل  وقتي  أنظم  أن 

ممارسة كل ما أحّبه وأجيده.
ڈ ولماذا ابتعدت عن الغناء؟

عن  الفترة  تلك  خــالل  كذلك  ابتعدت   -
حيث  السبب  لذات  للتلحين  واتجهت  الغناء 
إن الغناء يُجبر المطرب على الوجود بشكل 
دائـــم والــتــواصــل الــدائــم مــع جــمــهــوره، أّمــا 
ألنني  تماًما،  معه  األمــر  فيختلف  التلحين 
كملحن ال أقدم على العمل إّال وقتما أشعر 
بــأنــنــي أمــلــك مــا أقــّدمــه دون ضــغــط علّي 
الموسيقية  الــســاحــة  عــلــى  مـــوجـــوًدا  ألكـــون 

طوال الوقت.
للمسرح؟  الـــعـــودة  قــــرار  أخــــذت  كــيــف  ڈ 
وهـــل كـــان هــنــاك شـــروط معّينة يــجــب أن 
تتوفر في العمل الذي ستعود به .. أخبرني 

عن تفاصيل ذلك العمل؟
- أسعدني أن يعرض علّي الفنان جاسم 
مــســرحــيــتــه  فــــي  أشــــاركــــه  أن  األنـــــصـــــاري 
«وطــــــن» الـــتـــي ســيــقــدمــهــا فـــي مــهــرجــان 
أسعدني  مــا  أكثر  وربــمــا  المحلي،  المسرح 
في ذلك هي أن المشاركة بهذا المهرجان 
نسخته  في  شاهدته  أن  منذ  أمنيتي  كانت 
ومسرحية  الــمــاضــي،  الــعــام  خـــالل  األولــــى 
«وطــــــن» عــمــل يــجــتــمــع مـــن خـــاللـــه عـــّدة 
المتواصل  الــحــوار  طريق  عن  مهّمة  أفكار 
ويــقــوم  بــإحــداهــمــا  أقـــوم  شخصّيتين  بــيــن 
األنصاري بأداء الشخصية األخرى، ويُواجه 
ــــصــــاري مـــن خــــالل هــــذا الــعــمــل الـــذي  األن
مهّمة  لشخصّيتين  حوارّية  درامــا  يتضّمن 
صــعــبــة وهــــي الــحــفــاظ عــلــى إيـــقـــاع الــعــمــل 
وعــــدم تـــســـّرب الــمــلــل لــجــمــهــور مـــن ذلــك 
المعروف  من  إنه  حيث  المتواصل،  الحوار 
المسرح  على  فقط  شخصيتين  وجـــود  أن 
أيًضا  ويتطلب  الممثل  على  األمــر  يصعب 
مــجــهــوًدا كــبــيــًرا مــن الــمــخــرج لــخــلــق حيل 
إخـــراجـــّيـــة تُــســاعــد عــلــى تــنــويــع الـــحـــاالت، 

في  المخرج  سُيساعد  مــا  أهــم  أن  وأعتقد 
ذلـــك هـــو الـــنـــّص الــجــّيــد وطــريــقــة الــحــوار 
الــتــصــاعــدي الـــذي بـــرع فــيــه الــكــاتــب سعود 
علي الشمري، وفي العمل يتّم الحديث عن 
العربي  اإلنسان  وارتباط  الصحراء  مفهوم 
ساخر  كوميدي  إطار  خالل  من  وذلك  بها 

يجتمع فيه كذلك الغناء واالستعراض.
ــــــوّجــــــه لـــــك انـــــتـــــقـــــادات بــســب  ڈ هـــــل تُ
إلى  هذا  فني،  نشاط  من  ألكثر  ممارستك 
السبل  هــي  ومــا  اإلعــالمــي؟  نشاطك  جــانــب 
كل  في  النجاح  من  تُمّكنك  أنها  تــرى  التي 
هذه األنشطة التي تُمارسها في 

نفس الوقت؟
المنطقي  مــن  أنـــه  أعــتــقــد   -
أن يكون هناك من يجيد أكثر 
الرغم  وعــلــى  للفنون  نــوع  مــن 
إنــنــي قــد أفــضــل أحــدهــمــا عن 
في  أســتــمــتــع  أنـــنـــي  إال  اآلخـــــر 
ذلك  وأمــام  جميًعا،  بها  العمل 
يــتــهــمــنــي الــبــعــض بــأنــنــي سبع 
صنايع، ولكن عند التأّمل أمام 
الناجحة  الــنــمــاذج  مــن  الــعــديــد 
العمل  تهوى  والتي  الغرب  في 
فــي أكثر مــن لــون مــن الفنون 
كما  طبيعي،  أمر  هذا  أنه  أجد 
أنه لدينا العديد من النماذج في 
عالمنا العربي ممن لقبوا بلقب 
فــنــان شــامــل أي يــجــيــد الــغــنــاء 
والــتــمــثــيــل واالســـتـــعـــراض وأعــتــقــد أن هــذا 
أن  نجد  ومؤّخًرا  عيبًا،  وليس  ميزة  يُعتبر 
اتجهوا  الذين  الفنانين  من  الكثيرين  هناك 
من التمثيل للغناء أو من الغناء إلى تقديم 
البرامج، لكن يجب أن نفرق بين صنفين 
األول ترك تخصصه األساسي وانتقل آلخر 
بدافع من المادة والثاني حّركه فقط حّبه 
ألشـــكـــال مــخــتــلــفــة لــلــفــنــون ولـــذلـــك وجــب 

تشجيعه على ذلك بدالً من إحباطه، وعليه 
يمارس  أن  يستطيع  حتى  وقته  ينظم  أن 

أعماله دون أن يؤثر أحدهما على اآلخر.
ڈ إلــى أّي نــوع مــن الــفــنــون الــتــي تتقنها 

تفضل أن تنسب نفسك؟
- أفضل التمثيل أو دعني أحدد بشكل أكثر 
المسرح  ابــن  نفسي  أعتبر  إنني  أقــول  حين 
حيث ولدت في المسرح وتكيفت مع والدي 
عبداهللا أحمد على خشبة المسرح، وبدأت 
أملكها  الــتــي  الــمــواهــب  تفجير  فــي  حياتي 
منه بداية من المسرح المدرسي إلى مسرح 

األطفال إلى ان اتتني الفرصة 
الكبار،  مسرح  فــي  للمشاركة 
األعمال  أن  من  الرغم  وعلى 
الــــتــــي شـــــاركـــــت فـــيـــهـــا كـــانـــت 
قــلــيــلــة لــلــغــايــة إلـــى انــهــا كــانــت 
مـــؤثـــرة وأعــتــقــد انــهــا فــرقــت 
في  شــاركــت  فقد  كــثــيــراً  معي 
بــعــض األعــــمــــال الـــتـــي أعــدهــا 
من عالمات المسرح القطري 
جلف»،  مسرحية «هالو  منها 
في  بالمشاركة  فــخــوًرا  وكنت 
باإلضافة  الكبير،  العمل  هــذا 
إلـــــى مـــشـــاركـــاتـــي فــــي بــعــض 
العالمي  الــمــســرح  مــســرحــيــات 
ـــتـــي كـــانـــت مــهــّمــة لـــي في  وال
إتــقــان الــلــغــة الــعــربــيــة وإتــقــان 
وإلــى  عــديــدة،  وأمـــور  التمثيل 

جانب ذلك، فقد وفقني اهللا في أن أشارك 
التي  التلفزيونية  األعــمــال  بعض  فــي  أيــًضــا 
سنة  في  أذكــر  حيث  ا،  جــًدّ مهّمة  أعتبرها 
في  العسكري  زيــنــب  الفنانة  الــســنــوات  مــن 
في  قدمتني  االعــتــزال  قبل  لها  إنــتــاج  أول 
دور بطولة بمسلسل عنوانه «عذارى» أنتج 
البحرين  تلفزيون  مــع  شركتها  خــالل  مــن 
المؤثرة  مشاركتي  بعد  وذلــك   ،٢٠٠٥ عــام 

الــشــتــات»  مــســلــســل «بـــعـــد  فـــي   ٢٠٠٤ عــــام 
عبدالعزيز  العبقري  الــثــالثــي  قــّدمــه  الـــذي 
ومع  المقلة  وأحمد  الكواري  ووداد  جاسم 
الـــفـــنـــان الـــمـــصـــري الـــقـــديـــر مــحــمــد وفــيــق 
والفنانة سعاد عبداهللا، وبعد المشاركة في 
هـــذا الــعــمــل جــاءتــنــي عـــروض كــثــيــرة منها 
الرئيسي  الــدور  بإسناد  وفرحت  «عــذارى» 
لماهية  السعي  دائــم  فإنني  ذلــك  ومــع  لــي، 
الــــدور ومـــا يـُـمــكــن أن أقــدمــه مــن خــاللــه، 

وليس بحجمه.
ڈ وما موقف صناعة األفالم في برنامج 

الفنان أحمد عبداهللا؟
- بــالــفــعــل ســتــشــهــد الــفــتــرة 
العالم  هذا  إلى  دخولي  المقبلة 
حـــيـــث أســـتـــعـــّد إلخـــــــراج فــيــلــم 
وثائقي لكنني أفضل أن أؤجل 
اإلعـــــــــالن عـــنـــه حـــتـــى تــكــتــمــل 
قفط  أنني  إّال  تفاصيله،  بقّية 
الــخــطــوات  أن  أؤكـــــد  أن  أريـــــد 
وفي  بالفعل  بـــدات  قــد  األولـــى 
بــصــورة  تجهيزه  إلـــى  الــطــريــق 
أحد  في  به  واالشــتــراك  نهائّية 

المهرجانات المهّمة.
إلى  بحاجة  أننا  تــرى  هــل  ڈ 

إنشاء أكاديمّية للفنون؟
- نعم نحن في أمّس الحاجة 
أن  يجب  التي  األكاديمّية  لهذه 
الفنون،  ألــوان  كل  منها  يتفّرع 
وأقول لكل من يّدعي أننا لست بحجة إلى 
مثل تلك المؤسسة التعليمية للفنون بحكم 
أنها ستكون أكبر من حاجة سوق الفن في 
خلق  على  القادرة  الوحيدة  هي  إنها  قطر، 
العلم  مع  قطر،  في  للفنون  حقيقي  ســوق 
أنــه قــد أصــبــح لدينا جــهــات عــديــدة يُمكن 
األكاديمية  تلك  خريجين  تفريغ  يــتــّم  أن 
السينما  فنون  تتضّمن  أن  يجب  والتي  بها، 

التشكيلية،  والفنون  والموسيقى  والمسرح 
والفنون الشعبية والراقصة، وبالفعل أمامنا 
المهّمة  الثقافية  الــمــؤســســات  مــن  الــعــديــد 
ومؤسسة  لــألفــالم،  الــدوحــة  مؤسسة  مثل 
 - متكامالً  ا  ثقافًيّ ا  حًيّ نمتلك  إننا  بل  قطر، 
وقاعات  المسارح  من  به  والــذي   - «كتارا» 
العرض والجاليريهات ما يكفي لخلق حالة 
باالستعانة  العام  طــوال  الفني  الحراك  من 
بدارسي الفنون في قطر إذا ُقدر وأصبحت 
هناك أكاديمية، وعلى الجانب اآلخر، فإننا 

نــجــد الـــشـــبـــاب مــتــعــطــًشــا ألن 
لتدريس  معاهد  لــديــه  تُصبح 
جيل  أمــام  أننا  خاّصة  الفنون 
يُعاني فراغ كبير يُعّوضه فقط 
مــن خـــالل اإلنــتــرنــت وألــعــاب 
الــفــيــديــو لــيــفــرغ طــاقــتــه ومــن 
األفضل له أن يقضي وقته في 
تعلمه  التي  الثقافّية  األروقـــة 

وتشبع روحه في ذات الوقت.
ڈ إلى أّي حّد وصلت السينما 
وما  رأيــك؟  حسب  الخليجية.. 

هو المطلوب لتطويرها؟
ألهّم  نفتقد  لألسف  نحن   -
السينمائي  العمل  فــي  عنصر 
وهــــــي الــــجــــهــــات الـــمـــنـــتـــجـــة، 
والـــذيـــن يــعــتــبــرون أقــلــيــة في 
سوق السينما الخليجية، حيث 
من  دائًما  تخّوفات  لديهم  إن 

الخسارة، في حين إننا نملك كل المقّومات 
لتقديم سينما خليجّية ناجحة بما نملك من 
وكذلك  حقيقيين  ومبدعين  فنية  أدوات 
إلى  اإلشــارة  من  بــّد  ال  لكن  مادية،  أدوات 
التي  الجيدة  الــبــوادر  مــن  العديد  هناك  أن 
بدأت في الظهر واعتبرت مؤشرات جيدة 
قــريــبـًـا،  منافسة  خليجية  سينما  لــوجــودة 
الــذي  الكبير  بــالــدور  نشيد  أن  بــّد  ال  وهــنــا 

بدعمها  لــألفــالم  الـــدوحـــة  مــؤســســة  تلعبه 
ــًرا  مــؤّخ أعــلــنــت  حــيــث  الخليجية  للسينما 
عن مبادرة تحت ذلك االسم تحديًدا، كما 
مناسب  جو  توفير  في  جهًدا  تدّخر  ال  أنها 
وجــدت  والــتــي  الشباب  مــن  األفـــالم  لصناع 
فيهم بذرة حيقيقّية لفنانين متمّيزين في 
المستقبل، األمر الذي دعاها إلى تأهيلهم، 
وذلــــك مــن خـــالل مــجــمــوعــة مــن الــكــوادر 
الــقــطــريــة الــتــي تــتــمــتــع بــالــمــوهــبــة وتحمل 
الدوحة  مهرجان  أن  كما  الوطن،  هذا  هم 
حالة  خلق  في  كبير  بــدور  قــام  السينمائي 
الشباب  وشجعت  الجمهور  بين  سينمائية 
عــلــى خـــوض غــمــار هـــذا الــمــجــال وعـــرض 
أعمالهم من خالل هذا العرس 
أصبح  الــذي  الدولي  السينمائي 

محّط أنظار العالم.
ڈ ما أهم المشاكل التي ترى 
في  الفنية  الــســاحــة  تــقــابــل  انــهــا 

قطر؟
اخــتــيــار  ســــوى  يــنــقــصــنــا  ال   -
الــمــســؤول الــفــنــان الــذكــي الــذي 
لمشروعات  التخطيط  يستطيع 
فنية تعلو باسم الدولة وتواكب 
الـــتـــطـــّور الــــــذي بـــاتـــت تــشــهــده 
خاصة  ــعــد،  الــُصّ كــل  على  قطر 
قطر  فــي  الثقافية  الــســاحــة  أن 
بـــــاتـــــت تـــمـــلـــك إمـــــكـــــانـــــات لــم 
ــمــا  ورّب قــبــل  مـــن  تملكها  تــكــن 
ــســاعــد عــلــى ارتــقــائــهــا الــعــديــد  يُ
مــن الــمــشــروعــات الــفــنــيــة التي 
بدأت تأخذ منحى جّديًا في الحديث عنها 
الدوحة  مهرجان  إطــالق  آخرها  كان  وقد 
في  جــيــدة  محطة  أعتبره  والـــذي  المحلي 
تــاريــخ الــمــســرح الــقــطــري، ولــذلــك أبـــارك 
واتمنى  األولى  نسخته  نجاح  الثقافة  لوزارة 
الجديدة  نسخته  في  كبيًرا  تطّوًرا  يشهد  ان 

التي ستنطلق خالل الشهر المقبل.
ڈ هـــل تـــرى أن قــلــة خــشــبــات الــمــســارح 
عــامــل مـــن عـــوامـــل عـــدم انـــطـــالق الــمــســرح 
بــالــشــكــل الــمــطــلــوب ؟ ومــــا هـــي األســـبـــاب 

األخرى؟
- ال يُمكن أن أقول إن خشبات المسارح 
إن  لــنــقــول  أكــبــر  إنــتــاجــنــا  فلنجعل  عــامــل، 
الــخــشــبــات عـــائـــق، فــنــحــن نــمــتــلــك مــســرًحــا 
الخليج  مستوى  على  الــمــســارح  أفــضــل  مــن 
العربي  الــوطــن  مــســتــوى  عــلــى  يــكــن  لــم  إن 
به،  نفتخر  الذي  الوطني  قطر  مسرح  وهو 
ولــكــن يـُـمــكــن أن يــكــون قــلــة أعــــداد الــفــرق 
ومحدودية   - فقط  فرقتان   - المسرحية 
هذه  إلــى  أّدت  ما  هي  واألعــمــال  الممثلين 
الحالة، وأتمنى أن يتراجع المسؤولون عن 
المسرحية،  الفرق  بدمج  السابق  قــرارهــم 
حتى نرى فرًقا جديدة، فليس هناك أزمة 
نّص في المسرح فهناك التجريب والمسرح 
أن  أعتقد  وال  الهادف  والمسرح  الكوميدي 
لدينا مشكلة في النّص فالمواهب موجودة 
العديد  لدينا  وأيًضا  والمخرجون  والكتاب 

من خريجي الفنون المسرحية في قطر.
ڈ ما هي خطواتك الجديدة في المجال 

اإلعالمي؟
- كنت قــد أخــذت مــؤّخــًرا قــرار االتجاه 
ذلــك  يــكــون  أن  أفــضــل  ال  لكنني  للتقديم 
مــن خــالل بــرامــج إخــبــارّيــة، ولــذلــك أجّهز 
نفسي ألخوض تجربة تقديم أحد البرامج 
بعد  آخـــذ  لــم  ولكنني  ــة،  الــحــوارّي اإلذاعـــّيـــة 
أعتبرها  زلــت  ومــا  التنفيذ  في  البدء  قــرار 
خطوة مؤجلة حتى تجيء اللحظة المناسبة 

ألعلن عن تفاصيل ذلك البرنامج.
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العام ــذا  ه أمنيتي  وتحققت  المحلي  الــمــســرح  مــهــرجــان  فــي  الــمــشــاركــة  تمنيت 

ـــــــــن» ــــة «وط ــــي ــــرح ــــس ـــــــي م ـــــــــاري لــــلــــمــــشــــاركــــة ف ـــــــــص ـــــــــــوة جــــــاســــــم األن ـــــــي دع ـــــــم أتــــــــــــــــرّدد ف ل

أنا «كارت» غير محروق 
وأتأّنى في اختيار أعماليوأتأّنى في اختيار أعمالي

كتب - أشرف مصطفى:

ضيف هذا العدد هو فنان متعّدد المواهب مَرّ بالعديد 
من التجارب المختلفة في أنشطة فنية متنوعة بدًءا من 
ا  إعالمًيّ كونه  جانب  إلى  هذا  والتلحين،  الغناء  ثّم  التمثيل 
من  ينحدر  الذي  أحمد  عبداهللا  أحمد  الفنان  إنه  متميًزا، 
عائلة فنية، فوالده الفنان المشهور عبداهللا أحمد صاحب 
التاريخ الفني العريق، ولعّل ذلك هو ما مّكن أحمد أن يبدأ 
المسرح  في  بالتمثيل  استهله  حيث  مبّكًرا  الفني  مشواره 
منذ نعومة أظفاره، ثّم اتجه إلى الدراما التيفزيونية التي 
في  بمشاركته  كبيًرا  أثًرا  ترك  أنه  إّال  بها  أعماله  قلة  رغم 

مسلسالت حققت نجاًحا كبيًرا مثل مسلسل «بعد الشتات» 
من  العديد  قــّدم  وقد  الناجحة،  المسلسالت  من  وغيرها 
وعددا  ألبومات  ثالثة  إلى  وصلت  الغنائية  الفنية  األعمال 
سبعة  مــن  يقرب  مــا  غياب  وبعد  المنفردة،  األغــانــي  مــن 
المخرج  مــع  جديد  بعمل  يعود  نجده  المسرح  عــن  أعـــوام 
جاسم األنصاري لُيشارك في النسخة الثانية من مهرجان 
ــبــيــرق» لــيــتــحــّدث عن  الــمــســرح الــمــحــلــي، الــتــقــت مــعــه «ال
مشاريعه القادمة، كما أجاب عن مجموعة من التساؤالت 
حملناها إليه فكان هذا الحوار الذي كشف فيه العديد من 
األسرار وأيًضا العديد من األعمال الفنية المتوقع تقديمها 

في الفترة المقبلة:

الفنان أحمد عبداهللا لـ «البيرق»:
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعر

لغتنا 
الجميلة

في الكناية والتعريض

تعليم األطفال أسس العبادة

أنواع األبيات
بحر الرمل.. مفتاحه:

فاعالتن فاعالتن فاعالتن >>> فاعالتن فاعالتن فاعالتن
التغييرات في الحشو:

وهو  (فعالتن)  فتُصبح  (فــاعــالتــن)  مــن  الثاني  حــذف  يجوز   -
والضرب (ويدخل  العروض  في  حتى  ويدخل  ومستحسن،  كثير 

على فاعلن فتصبح فِعلن).
- أجــــازوا حــذف األخــيــر مــن (فــاعــالتــن) فتُصبح (فــاعــالت)، 

ولكنه قليل.
للرمل عروضان وستة أضرب.

العروض األولى: فاعال (=فاعلن):
ولها ثالثة أضرب:

األول: فاعالتن
مثاله قول عدي بن زيد التميمي:

ـــــكـــــم  نــــــــــحــــــــــن كــــــــــنــــــــــا قــــــــــــــد عـــــــلـــــــمـــــــتـــــــم قـــــبـــــل
اإلصـــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــــــــــــاد  وأوت الــــــــــبــــــــــيــــــــــت  عــــــــــمــــــــــد   

ــــكــــْم  ــــل قــــب  / عــــــلــــــمــــــتــــــْم  قــــــــــد   / ــــــــا  كــــــــّن نـــــــحـــــــن 
اإلصـــــــــــار د   / وأوتـــــــــــــــــا  ت   / الــــــبــــــيـــــــ  ـــــــد  عـــــــَم  

ــــــــن  فــــــــــــــاعــــــــــــــالتــــــــــــــن فــــــــــــــاعــــــــــــــالتــــــــــــــن فــــــــاعــــــــل
فــــــــــاعــــــــــالتــــــــــن فــــــــــــعــــــــــــالتــــــــــــن  فــــــــــــعــــــــــــالتــــــــــــن   

الثاني: فاعلن:
مثاله قول أحمد شوقي:

ـــــــــيـــــــــَن بـــــــالـــــــلـــــــيـــــــل إلــــــــى  ـــــــــب كــــــــــــم شــــــــــــكــــــــــــوُت ال
يـــــطـــــلـــــعـــــْك أن  عـــــــســـــــى  ـــــــفـــــــجـــــــر  ال ــــــع  مــــــطــــــل  

فــــــــــــــاعــــــــــــــالتــــــــــــــن فــــــــــــــاعــــــــــــــالتــــــــــــــن فــــــــِعــــــــلــــــــن 
فــــــــــاعــــــــــلــــــــــْن فــــــــــــعــــــــــــالتــــــــــــن  فـــــــــــــاعـــــــــــــالتـــــــــــــن   

وقول حافظ إبراهيم:
ســــــعــــــيــــــه  فـــــــــــــــــي  مــــــــــبــــــــــصــــــــــر  ســـــــــــــــــــــــاع  رب 

ـــــا ـــــب طـــــل فــــــــيــــــــمــــــــا  الــــــــــتــــــــــوفــــــــــيــــــــــق  أخــــــــــــطــــــــــــأ   
ــــــــن  فــــــــــــــاعــــــــــــــالتــــــــــــــن فــــــــــــــاعــــــــــــــالتــــــــــــــن فــــــــاعــــــــل

ــــــن فــــــعــــــل فــــــــــــــاعــــــــــــــالتــــــــــــــن  فــــــــــــــاعــــــــــــــالتــــــــــــــن   
الثالث: فاعالْن:

مثاله قول حافظ إبراهيم عن الشمس:
ـــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــزه ذاتَ أإلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌه ل

 عــــــــن كــــــــســــــــوف؟ بــــــئــــــس زعـــــــــــم الـــــجـــــاهـــــلـــــيـــــْن
ـــــــــــــــن فـــــــــاعـــــــــلـــــــــن  ـــــــــــــن فـــــــــــــــاعـــــــــــــــالت فـــــــــــــعـــــــــــــالت

فـــــــــــــاعـــــــــــــالْن فــــــــــــاعــــــــــــالتــــــــــــن  فــــــــــــاعــــــــــــالتــــــــــــن   
وقال شوقي في وصف الطيارة وهو يشبهها بطائر:

ــــــــرى  ــــــــث ــــــــل فــــــــــــــــــــــــــــــإذا جــــــــــــــــــــــــاز الــــــــــــــثــــــــــــــريــــــــــــــا ل
ــــــــالْء ــــــــخــــــــي ال ذيــــــــــــــــل  كــــــــــــالــــــــــــطــــــــــــاووس  جــــــــــــر   

ـــــــــــــــن فـــــــــاعـــــــــلـــــــــن  ـــــــــــــن فـــــــــــــــاعـــــــــــــــالت فـــــــــــــعـــــــــــــالت
فـــــــــــعـــــــــــالْن فـــــــــــــاعـــــــــــــالتـــــــــــــن  فـــــــــــــاعـــــــــــــالتـــــــــــــن   

العروض الثانية: مجزوءة فاعالتن:
ولها ثالثة أضرب:

األول: فاعالتن:
قال البهاء زهير:

ــــــــــــــفــــــــــــــس الـــــــــــــشـــــــــــــريـــــــــــــفـــــــــــــْه  ــــــــــــــن أيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا ال
جـــــــــيـــــــــفـــــــــه دنـــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــاِك  ـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا  إن  

ــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــالتـــــــــــــــــــن  فــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــالت
فـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــالتـــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــالتــــــــــــــــــــــــن   

وتمامه قوله:
وعــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــاس فــــــــــــــــــــي رْغـــــــــــــــــــــ 

ســــــــــخــــــــــيــــــــــفــــــــــْه فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا  بــــــــــــــتــــــــــــــهــــــــــــــم   
ـــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــالت فـــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــالت

فـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــالتـــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــالتـــــــــــــــــــــــن   
الثاني: فاعلن (قليل االستعمال):

مثاله:

ـــــــــــــل  طـــــــــــــوي هــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــران  ُرَبّ 
الـــــــــــــــــــــــَحـــــــــــــــــــــــَزْن ـــــــــــــــَب  ـــــــــــــــقـــــــــــــــل ال أودع   

ــــــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــالتـــــــــــــــــــن  فــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــــــالت
فــــــــــــــــاعــــــــــــــــلــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــن  فـــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــالت  

الثالث: فاعالتان (قليل االستعمال أيضا):
مثاله قول عدي بن زيد:

ـــــــــــــو  أيـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــُب الـــــــــــــُمـــــــــــــخـــــــــــــبُّ
ـــــــــــــــِجـــــــــــــــّدوْن الـــــــــــــــُم األرض  ـــــــــى  عـــــــــل َن   

(فاعالتن فاعالتن 
 فعالتن فاعالتاْن)

الدرس الثاني عشر: البحر الخفيف
مفتاحه:

فـــــــــــاعـــــــــــالتـــــــــــن مـــــــســـــــتـــــــفـــــــعـــــــلـــــــن فــــــــاعــــــــالتــــــــن 
فـــــــاعـــــــالتـــــــن مــــــســــــتــــــفــــــعــــــلــــــن  ــــــــــن  فــــــــــاعــــــــــالت  

(تنبيه مهم:
الــمــفــتــاح الــصــحــيــح لــهــذا الــبــحــر فــيــه (مــســتــفــع لـــن) بــــدالً من 

(مستفعلن).

وترك  المعنى  مع  الميل  على  مقصور  النوع  وهذا 
فخلطوا  فيه  البيان  علماء  تكلم  وقــد  جانبًا  اللفظ 
كالًّ  حّدوا  وال  بينهما  يُفّرقوا  ولم  بالتعريض  الكناية 
منهما بحٍدّ يفصله عن صاحبه بل أوردوا لهما أمثلة 
من النظم والنثر وأدخلوا أحدهما في اآلخر فذكروا 
من  أمثلة  وللتعريض  التعريض  من  أمثلة  للكناية 
الكناية فممن فعل ذلك الغانمي وابن سنان الخفاجي 
قول  كتابه  في  ذكر  فإنه  سنان  ابن  فأّما  والعسكري 

امرئ القيس
َوُرْضـــُت   ... َكــالُمــَهــا  َوَرَقّ  اْلُحْسنَى  إِلـَــى  َفــِصــْرنـَـا   )

َفَذلَّْت َصْعبََة أََيّ إِْذالِل )
وهو  المباضعة  عــن  للكناية  ضــربــه  مــثــال  وهـــذا 
حمدون  البن  التذكرة  كتاب  وفي  للتعريض،  مثال 
البغدادي وكان مشاًرا إليه عندهم بفضيلة ومعرفة 
الكناية  ذكــر  على  مقصور  بــاب  الكتابة  فن  سّيما  ال 
محشو  وهو  ونثًرا  نظًما  فيهما  قيل  وما  والتعريض 
بينهما  فصل  غير  من  القسمين  هذين  بين  بالخلط 

أّمــا  بــــاردة،  غــّثــة  أمثلة  بعضه  فــي  أيــًضــا  أورد  وقــد 
على  الــدال  اللفظ  هي  فقيل  بحّد  حّدت  فقد  الكناية 
بين  جامع  بوصف  الحقيقي  الوضع  غير  على  الشيء 
الجماع  فإن  والجماع  كاللمس  عنه  والمكّنى  الكناية 
وبينهما  عنه  كناية  واللمس  حقيقي  مــوضــوع  اســم 
داالًّ  فكان  وزيـــادة  لمس  الجماع  إذ  الجامع  الوصف 
عليه بالوضع المجازي هذا الحّد فاسد ألنه يجوز أن 
ا للتشبيه فإن التشبيه هو اللفظ الداّل على  يكون حًدّ
غير الوضع الحقيقي لجامع بين المشّبه والمشّبه به 
أسد  زيــد  قلنا  إذا  ــا  أّن تــرى  أالَ  األوصـــاف  من  وصفة 
كان ذلك لفًظا داالًّ على غير الوضع الحقيقي بوصف 
الشجاعة  هو  الوصف  وذلــك  واألســد  زيــد  بين  جامع 
ومن هنا وقع الغلط لمن أشرت إليه في الذي ذكره 
قالوا  فإنهم  الفقه  أصول  علماء  وأّما  الكناية  حّد  في 
بذلك  يريدون  المحتمل  اللفظ  إنها  الكناية  حّد  في 
وعلى  المعنى  على  الداللة  يحتمل  الــذي  اللفظ  أنها 
خــالفــه وهـــذا فــاســد فــإنــه لــيــس كــل لــفــظ يـــدّل على 

المعنى وعلى خالفه بكناية دليل ذلك قول النبي: « 
إذا لم تستح فافعل ما شئت» فإن هذا اللفظ يدّل على 
أحد  في  يقول  أنه  ذلك  وبيان  خالفه  وعلى  المعنى 
الحياء  عن  يزعك  وازع  لك  يكن  لم  إذا  إنك  معنييه 
لم  إذا  يقول  فإنه  اآلخــر  معناه  وأّمــا  شئت  ما  فافعل 
تفعل فعالً يُستحى منه فافعل ما شئت هذا ليس من 
الفقيه  ومثال  الحّد  هذا  إًذا  فبطل  شيء  في  الكناية 
في قوله ( إن الكناية هي اللفظ المحتمل) مثال من 
أراد أن يحّد اإلنسان فأتى بحّد الحيوان فعّبر باألعّم 
وكذلك يُقال ههنا فإن كل كناية لفظ محتمل وليس 
تجاذبها  وردت  إذا  والكناية  كناية  محتمل  لفظ  كل 
جانبا حقيقة ومجاز وجاز حملها على الجانبين مًعا 
أالَ ترى أن اللمس في قوله تعالى ( أو المستم النساء 
منهما  وكــل  والــمــجــاز  الحقيقة  على  حمله  يــجــوز   (
الشافعي  ذهـــب  ولــهــذا  يــخــتــّل  وال  المعنى  بــه  يــصــح 
رحمه اهللا إلى أن اللمس هو مصافحة الجسد الجسد 
وذلك  المرأة  لمس  إذا  الرجل  على  الوضوء  فأوجب 

المراد  أن  إلى  غيره  وذهب  اللمس  في  الحقيقة  هو 
باللمس هو الجماع وذلك مجاز فيه وهو الكناية وكل 
حقيقة  جانبا  يتجاذبه  فإنه  الكناية  فيه  ترد  موضع 
التشبيه  وأّمــا  مًعا  كليهما  على  حمله  ويجوز  ومجاز 
فليس كــذلــك وال غــيــره مــن أقــســام الــمــجــاز ألنــه ال 
ُحمل  ولو  خاّصة  المجاز  جانب  على  إّال  حمله  يجوز 
على جانب الحقيقة الستحال المعنى أال ترى أنا إذا 
خاصة  المجاز  جانب  على  إال  يصح  ال  أسد  زيد  قلنا 
وذاك أنا شبهنا زيدا باألسد في شجاعته ولو حملناه 
عــلــى جــانــب الــحــقــيــقــة الســتــحــال الــمــعــنــى ألن زيـــًدا 
واألنياب  والوبر  والذنب  األربع  ذا  الحيوان  ذلك  ليس 
والمخالب وإذا كان األمر كذلك فحّد الكناية الجامع 
حمله  يجوز  معنى  على  دلــت  لفظة  كل  أنها  هو  لها 
بين  جــامــع  بــوصــف  والــمــجــاز  الحقيقة  جانبي  على 
في  الكناية  أن  ذلك  على  والدليل  والمجاز  الحقيقة 
أصل الوضع أن تتكلم بشيء وتريد غيره يقال كنيت 
ما  وعلى  به  تكلمت  ما  على  تــدّل  فهي  كذا  عن  بكذا 

تكون  أن  إّمــا  تخلو  فال  هــذا  وعلى  غيره  من  أردتــه 
لفظ  في  أو  ومجاز  حقيقة  جانبا  تجاذبه  لفظ  في 
تجاذبه جانبا مجاز ومجاز أو في لفظ تجاذبه جانبا 
أن  يصّح  وال  رابــع  قسم  لنا  وليس  وحقيقة  حقيقة 
ألن  وحقيقة  حقيقة  جانبا  تجاذبه  لفظ  في  تكون 
ذلك هو اللفظ المشترك وإذا أطلق من غير قرينة 
إليه  أضيف  وإذا  مفهوم  غير  مبهًما  كــان  تخّصصه 
ا بشيء بعينه والكناية أن تتكلم  القرينة صار مختًصّ
بشيء وتريد غيره وذلك مخالف للفظ المشترك إذا 
أضيف إليه القرينة ألنه يختّص بشيء واحد بعينه ال 
يتعّداه إلى غيره وكذلك ال يصّح أن تكون الكناية في 
لفظ تجاذبه جانبا مجاز ومجاز ألن المجاز ال بّد له 
اللفظ  وذلــك  عليها  فــرع  ألنــه  عنها  نقل  حقيقة  من 
الدال على المجازين إما أن يكون للحقيقة شركة في 
الداللة عليه أو ال يكون لها شركة فإن كان لها شركة 
ثالثة  على  دّل  قد  الواحد  اللفظ  فيكون  الداللة  في 

أشياء أحدها الحقيقة.

لــلــعــبــادة فـــي اإلِســــــالم شــــأن كــبــيــر بين 
تُؤّكد  ألنها  األخـــرى،  والــواجــبــات  الفرائض 
ولسانه  بقلبه  كــامــالً  إقـــــراًرا  الــمــرء  إقــــرار 
هللا  مطلًقا،  خضوًعا  وخضوعه  وجوارحه، 
الفرد  األحــد،  الواحد  القهار،  الواحد  الخالق 
الــصــمــد، الــــذي لــه كــل صــفــات الــكــمــال، ال 
يُشبهه أحد من خلقه، ال يفنى وال يزول، 
«ُكــُلّ  تعالى:  قــال  كله.  بذلك  المتفرد  فهو 
َمْن َعلَْيَها َفاٍن َويَْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اْلَجالِل 
ــَراِم». ويُحّدد لنا القرآن الكريم غاية  َواألِْك
َخلَْقُت  ـــا  «َوَم تعالى:  قــال  للعبادة،  الخلق 

اْلِجَنّ َواألِْنَس إِال لَِيْعبُُدوِن».
وقد كانت دعوة أنبياء اهللا عزوجل من 
لدن نوح عليه السالم وآخرهم نبّينا محمد 
إلــى عبادة اهللا وحــده، قــال تعالى: «َولـَـَقــْد 
 َ اَهللاّ ــُدوا  ــبُ اْع أَِن  َرُســـوالً  ـــٍة  أَُمّ ُكـــِلّ  ِفــي  بََعْثنَا 

اُغوَت». َواْجتَنِبُوا الَطّ

اإلِنساني  الوجود  غاية  العبادة  كانت  وإذا 
فــــإن مــفــهــومــهــا ال يــقــتــصــر عــلــى الــمــعــنــى 
الخاص الذي يرد إلى الذهن والذي يضيق 
الشعائر  فــي  محصورة  فيجعلها  نطاقها، 

الخاصة التي يُؤّديها المؤمن.
ولـــهـــذا فــــإن حــقــيــقــة الـــعـــبـــادة تــبــرز في 
اإلســالم  شيخ  اختاره  الــذي  الشامل  المعنى 
ابن تيميه فقال يرحمه اهللا: «العبادة هي 
من  ويرضاه  اهللا  يُحّبه  ما  لكل  جامع  اسم 

األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة» .
هللا  الحّقة  العبودّية  فإن  ذلك  على  وبناء 
عـــّز وجـــّل تــكــون شــامــلــة بــمــا افــتــرضــه اهللا 
سبحانه على عباده من الفرائض والطاعات 
والــزكــاة،  والــصــيــام،  كالصالة  والــواجــبــات: 
والـــحـــج، وصــلــة األرحــــــام، وبـــر الــوالــديــن، 
والـــدعـــاء، واألمـــر بــالــمــعــروف والــنــهــي عن 
به  ُقصد  مشروع  عمل  كل  وهكذا  المنكر، 

قل،  أو  شأنه  عظم  مهما  تعالى  اهللا  رضــاء 
في  تأثيًرا  للعبادات  أن  ذلك  على  ويترتب 
وسكناته،  حركاته  كل  وفي  المسلم  سلوك 
وقوله وعمله، وسّره وعلنه، كل ذلك يُعّد 
عــبــادة هللا عـــّز وجـــل مــــادام فــاعــلــه يقصد 
ابتغي  وإنما  والثناء،  السمعة  وليس  الخير، 

بذلك وجه اهللا تعالى.
اقتصار  أن  يــتــبــّيــن  ســبــق  مــا  ضـــوء  وفـــي 
الــعــبــادة عــلــى مــجــّرد الــشــعــائــر الــتــي تـــؤّدى 
يُعّد  معّينة  وأمــاكــن  مــحــّددة،  أوقـــات  فــي 
في  تأثير  له  وهذا  للعبادة،  ضّيًقا  مفهوًما 
في  فالعبادة  المسلمة،  الشخصية  تكوين 
اإلِســــالم شــامــلــة لــكــل جــوانــب الــحــيــاة، ألن 
يتضّمن  إذ  الــعــبــادة،  فــي  داخـــل  كله  الــديــن 
وجــّل وعلى  عــّز  والــذّل هللا  معناه الخضوع 
هذا تُصبح تلك الشعائر التعبدّية جزًءا من 
يقف  محطات  أو  الشامل  الــعــبــادة  مفهوم 

فيتزّودون  الطريق  في  السائرون  عندها 
بـــالـــزاد وكـــل مــا يــقــع، ولــكــن الــطــريــق كله 
عمل  أو  نسك  من  فيه  يقع  ما  وكل  عبادة، 

فهو كذلك عبادة
مــا دامــت وجهته إلــى اهللا، ومــا دام قد 
اهللا  إال  إلــه  ال  أن   - باللسان  ال   - ــا  حــًقّ شهد 
كلها  حياته  وأقام  اهللا،  رسول  محمًدا  وأن 

وواقعه كله على هذا األساس .
وللعبادة آثارها التربوية نذكر منها:

بشحنات  دائــًمــا  اإلنــســان  ــــزّود  تُ أنــهــا   -١
اهللا،  قّوة  من  المستمّدة  القّوة  من  متتالية 

والثقة بالنفس المستمدة من الثقة باهللا .
باستمرار  نفسه  للمسلم  تُــجــّدد  أنها   -٢
وذلك عن طريق التوبة التي تزيل عن قلبه 
وتــصــّوراتــه مــا قــد يعلق بهما مــن أدنـــاس، 
وتمحو من جوارحه أثر ما قد يكسب من 

آثام أو أخطاء .

في  اإلســالمــّيــة  العقيدة  ــعــّزز  وتُ تُــقــّوي   -
نفس المسلم فالعقيدة اإلسالمّية في حياة 
سلوك  إلــى  تُترجم  لــم  إذا  المسلم  اإلنــســان 
في  دائرتها  تكتمل  ال  وتعّبد  وطاعة  وعمل 
وااللــتــزام  التطبيق  تعني  فــالــعــبــادة  نفسه. 
، ودعــا إليه رسله  بما شرعه اهللا عّز وجــلّ
يُمثل  وهذا  وتحريًما.  وتحليالً  ونهًيا،  أمًرا 
تعالى  هللا  والــخــضــوع  الــطــاعــة  المسلم  مــن 

واإلِقرار الكامل بوحدانّية الخالق عزوجل.
أمره بإقامة الصالة:

فــالــصــالة هــي أعــظــم فــرائــض اإلســـالم 
ونوائب  الحياة  تكاليف  احتمال  على  وعون 
ــْبــِر  ــوا بـِـالــَصّ ــِعــيــنُ الــدهــر، قــال تعالى: «َواْســتَ

الِة َوإِنََّها لََكبِيَرٌة إِال َعلَى اْلَخاِشِعيَن». َوالَصّ
وقـــــد ذكـــــر لـــقـــمـــان البـــنـــه مــــن أركـــــان 
اإلسالم الصالة، وذلك لمكانتها العالية بين 
العبادات، فهي الركن الثاني بعد الشهادتين، 

بغيرها،  الدين  يقوم  ال  الذي  الدين  وعماد 
اهللا  عبد  فعن  كفر.  فقد  تركها  فمن  ولــذا 
بن بريدة، عن أبيه رضي اهللا عنهما قال: 
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: «إن 
العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها 

فقد كفر».
وهي كذلك مناجاة من ِقبَل العبد لرّبه 
ومــن هنا جــاء كونها عــمــاد الــديــن وأنـــه ال 
اإلسالم  بخلق  التخلق  أو  لالستقامة  مكانة 
إذا لم تكن الصالة متحققة بالطريقة التي 
وضــحــهــا الــشــرع وعــلــى الــنــحــو الـــذي أراده 
وفــي  المسجد  فــي  ــــؤّدى  تُ بـــأن  لــلــنــاس  اهللا 
في  ــاالً  فــَعّ سببًا  تكون  بهذا  وهــي  جماعة، 
أرواحهم  في  المسلمين  بين  األلفة  إيجاد 
للمسلمين  حّية  صورة  وتُعطي  وسلوكهم، 
بقلوبهم  يتوّجهون  وهم  وجماعات،  أفراًدا 

ومشاعرهم إلى الواحد القهار.

مساجلة 
على تويتر

يـــــا غـــائـــبـــيـــَن ووجـــــــــدي حـــــاضـــــٌر بـِـــــِهــــــُم.. 
ـــــــغـــــــراِم ُهــــــُم ــــَن وذنــــــبــــــي فــــــي ال ــــي ــــب وعــــات

َشـــــُرَفـــــْت..  بــكــم  داٌر  مـــنـــُكـــُم  أوحــــشــــْت  ال 
وال خـــلـــْت مـــن مــغــانــي ُحـــســـنِـــُكـــم ِخـــَيـــُم.

walzeer@ وليد بن عبداهللا الزير

ــــــــَدهــــــــِري َمــــهــــجــــٌع وبــــكــــْم ـــــــــا يــــــكــــــوُن لِ أّن
ـــِصـــُم !  روُحـــــــي، تـــمـــُرّ عــلــى األَيــــــــاِم تـــخـــتَ

أّرقــــنــــا ـــــعـــــَد  الـــــبُ إِّن  الـــــــَوجـــــــِد  يــــــــاَســــــــاِرَق 
ـــــَت الــخــصــُم والـــَحـــكـــُم». ـــي «وأن ـــداِئ  هـــذا نَ

ahmadotibi@ أحمد العتيبي

ــَمــَعــْت وَكـــيـــَف ُيــغــِمــُض َجـــْفـــٌن إِْن َغــفــا اجــتَ
تـَـــــزَدِحــــــُم.. ـــيـــِن  ـــبَ ال لـِــــَيـــــوِم  الــــــــــَوداِع  ُرؤى   

ــــكــــٌؤ ُمــــتَّ ْمـــــــَع  الـــــــَدّ ــــــــــَرى  أَج ـــــبـــــاَعـــــَد  تَ وإِْن 
ـــِســـُم. ـــــــوَم الـــــُفـــــراِق َحـــــواُكـــــْم وهـــــو ُمـــبـــتَ  يَ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

دنــــــيــــــاي حـــــلـــــٌم قــــــد أضــــــعــــــُت طــــريــــَقــــُه
مـــــاِن يــجــيــُش.! ــــي َصــــــدِر الـــــَزّ  والـــحـــلـــُم ِف

َمـــيـــتـــاً وتَــــــــْرَحــــــــَل  يَـــحـــيـــى  أَْن  والـــــَعـــــيـــــُش 
تـَـــعــــيــــُش.! وأَنــــــــــَت  يَــــَفــــنــــى  أَْن  والــــــمــــــوُت   

aishaalabdullah@ عائشة العبداهللا

أعــــــَرضــــــُت عــــنــــِك فــــخــــانـَـــنِــــي اإلعـــــــــراُض
ـــــاُض ــــَث الــــــَهــــــوى َفـــــّي ــــب ــــــوُق مـــــا ل ـــــــ  والــــــَشّ

danyalyoon@ عمر الصديقي

قـــــد خـــلـــت فـــــي بــــعــــدي تــــكــــون ســالمــتــي
األمـــــــــــــراض.. بــــــي  زادت  فــــوجــــدتــــنــــي   

alasmaiمحمد السادة @٥٥

نُــفــوســاً  َعــــّفــــوا  ُعــــلـَـــمــــاُؤُكــــْم  إذا  شـــاخـــصـــة: 
ـــــــروهـــــــْم  َفــــــــُهــــــــْم أهـــــــــــُل الـــــــــوقـــــــــاِر فـــــــوِقّ

فــــلــــوســــاً  ـــــوى  ـــــفـــــت ال عـــــلـــــى  أخـــــــــــــذوا  وإن 
 فــــقــــد خــــــانــــــوا األمــــــــانــــــــَة فـــــاحـــــذروهـــــْم

i_alaswad@ إبراهيم األسود
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قلم ملون

متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

اليوم .. كشف تفاصيل مهرجان «حالل قطر»
للحي  الـــعـــامـــة  الــمــؤســســة  تــحــتــضــن 
المؤتمر  الــيــوم  صباح  «كــتــارا»  الثقافي 
الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل 
مهرجان «حالل قطر» الثاني، وسوف 
 ١٥ رقـــم  المبنى  بمقر  الــمــؤتــمــر  يــقــام 
وســـــوف يــتــحــدث خــــالل الــمــؤتــمــر كل 
المهرجان  رئيس  الخليفي  محمد  من 
والــدكــتــور خــالــد الــســلــيــطــي مــديــر عــام 
المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» 
وأحمد الكواري نائب رئيس المهرجان.

تفاصيل  عن  اإلعــالن  المنتظر  ومن 
يتيح  سوف  الذي  المهرجان  وفعاليات 
نــادرة  أجـــواء  داخـــل  يعيشوا  أن  لــــزواره 
والسماح  األغنام  تجارة  حيث  وقديمة 
والتعرف  األغــنــام  مــالك  مــع  بالتفاعل 
ثقافة  مــن  يــتــجــزأ  ال  جـــزء  عــلــى  بعمق 
وتراث قطر وكانت النسخة األولى من 
الماضي  الــعــام  انطلقت  قــد  المهرجان 
وســــط حـــضـــور جــمــاهــيــري كــبــيــر من 
المواطنين والمقيمين ومواطني الدول 
الذين  واألجنبية،  والعربية  الخليجية 
تعّرفوا على حياة اآلباء واألجداد بصورة 
والتجهيزات  الفعاليات  خالل  من  حية 
الــمــوجــودة فــي مــوقــع الــمــهــرجــان التي 

تمثل التراث القطري.
مــســابــقــة  األول  الــمــهــرجــان  وشـــهـــد 

المزاين الختيار أجمل فحل، وهو من 

مصدًرا  يمثل  كان  حيث  التراث  صميم 

اقتصاديًا في الماضي.

فعاليات،  عــدة  المهرجان  واحــتــوى 

شعبية،  فـــرق  الــقــديــمــة،  الــســوق  مــنــهــا 

للصقور  ومــعــرض  الــتــقــلــيــدي،  الــطــبــخ 

عن  فضالً  التقليدي،  العربي  والمقهى 

وبيت  للفنانين  الحي  للرسم  معرض 

تقليدي يمثل متحًفا مصغًرا.

ــــتــــي شــهــدهــا  ومــــــن الـــفـــعـــالـــيـــات ال

الــمــهــرجــان «الــــمــــزاد» وهــــو (مــفــتــوح 

لــلــجــمــيــع ومــــن دول مــجــلــس الــتــعــاون 

بــالــخــصــوص)، و»الــمــزايــن» و»عــرض 

الــــعــــزب»، وكــــل فــعــالــيــة تــخــتــلــف في 

شــــروطــــهــــا عـــــن األخـــــــــرى مـــــع بــعــض 

التقاطعات البسيطة.

وقــــد شــهــد فــعــالــيــات تــراثــيــة قــّيــمــة 

منها  قطر،  أهــل  حياة  واقــع  عــن  تعّبر 

أنــواع  فيه  تـُـعــرض  الــذي  القديم  الــســوق 

من أنماط الحياة القديمة مثل األلعاب 

التقليدي،  التطريز  السعف،  الشعبية، 

الــصــنــاديــق الــمــبــيــتــة، والـــحـــنـــة، وفـــرق 

ومعرض  التقليدي،  والمطبخ  شعبية، 

للصقور والمقهى العربي.

أُستَشر لــم  العيش  ثــوَب  لَبسُت 

وحــــرُت فــيــه بــيــن شــّتــى الــِفــَكــر

ولم عــّنــي  ــثــوب  ال أنــضــو  ـــوَف  وس

المقر أيـــَن  ــُت،  جــئ ــمــاذا  ل أُدرك 

ڈڈڈ

طعين ـــــؤاداً  ف الــدهــر  ـــم  آل كــم 

وأســـلـــم الـــــروح ظــعــيــن حــزيــن

ــٌد ــائ ـــَس مـــَمـــن فـــاتـَــنـــا ع ـــي ول

ـــُه عـــن حـــالـــِة الــراحــلــيــن أســـأل
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الحلقة 
السادسة عشرة

عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور

الترابط بين أجهزة الدولة لخدمة الحركة المسرحية
نبيل  الــدكــتــور  يسعى  الحلقة  هـــذه  فــي 
األلــــفــــي إلـــــى تـــحـــديـــد مـــبـــدئـــي لــمــجــاالت 
االنـــتـــشـــار والـــتـــرابـــط الـــداخـــلـــي مـــن خــالل 
اعتبرنا  إذا  إننا  ويقول:  السابقة  مقترحاته 
للهيئة  الــقــطــري  الــمــركــز  إنــشــاء  مــشــروع 
الــعــالــمــيــة لــلــمــســرح « ومـــشـــروع إصــــدار « 
للمصطلحات  الــلــغــات  الــمــتــعــدد  الــمــعــجــم 
تخدم  التي  المشروعات  من   » المسرحية 
العربي  الصعيدين  على  الخارجي  االنتشار 
في  الداخلي  النشاط  تخدم  كما  والعالمي، 

مــيــزان « الــمــعــمــار واإلنـــتـــاج والــجــمــهــور « 
الذي أكدت ضرورة تكامله فإنه يجدر بنا 
المشروعين  أن  مالحظة  ذلك  جانب  إلى 
التي   ، اإلعـــالم  وزارة  بزماميهما  تمسك 
أفقي  تنسيق  إلــى  حاجة  دونما   - تستطيع 
في نطاق أجهزة الــوزارة أو خارجها - أن 
مسؤولية  والــفــنــون  الــثــقــافــة  إدارة  تحمل 
المختصة  الجهة  باعتبارهما  تنفيذهما 
توغلنا  إطــار  فــي  ولكننا  المسرح.  بــشــؤون 
فــي الــتــحــرك بــالــســاحــة الــداخــلــيــة، سنجد 

أن  ينبغي  مجاالت  ستة  مبدئًيا  هناك  أن 
المدى  طويلة  صــالت  وبينها  بيننا  تــكــون 
إجل  مــن  والتنسيق  التبادل  مــن  إطــار  فــي 
نــمــاء الـــوعـــي الــفــنــي ومــضــاعــفــة الــتــرابــط 
القطرية  المسرحية  بالحركة  االجتماعي 

وتلك المجاالت الستة هي بالتحديد:
- اإلذاعة

- التلفزيون
- الصحافة

- التربية والتعليم

- الجامعة
- رعاية الشباب

بحسب  ليس  للمجاالت  الترتيب  وهــذا 
المرحلة  هذه  في  له  منها  فكل   , أهميتها 
إلى  ربما  تسلسلها  يرجع  وإنــمــا   ، أهميته 
سأتناولها  الــذي  بالسياق  التلقائي  شعوري 

به في السطور التالية .
اإلذاعة والتلفزيون :

باإلذاعة  أبدأ   : األلفي  الدكتور  ويضيف 
والتليفزيون ألنهما جهازان في كنف وزارة 

والترابط  التعاون  إلطــار  ويمكن  اإلعــالم، 
وبينهما  المسرحية  الحركة  بين  األفــقــي 
بساطة  في  التحقيق  إلــى  طريقة  يجد  أن 
ويــســر، وفــضــالً عــن أنــهــمــا مــن مــجــاالت 
بطبيعتها  تعتبر  التي  الجماهيري  االتصال 
الالمركزية   » مفهوم  تطبيق  إلــى  أقــرب 
مًعا  وتناولهما   » المراكز  بتعدد  الملتزمة 
المتعددة  الفوارق  برغم   - بينهما  والجمع 
يجيز   - اآلخــر  عن  منهما  كــالً  تفصل  التي 
التقرير  نهاية  مع  التجمع  على  حرًصا  لي 

المشتركة  الخاص  الواقع  في  تجيزه  كما   ،
بينهما :

األصــوات»  إرســال «  على  يرتكزان  فهما 
الــمــوجــات  عــبــر  والــــصــــور»  األصــــــوات  أو « 
كما  اجتماعية  سمات  الفرد  لــدى  ويكونان 
يمثالن أمامه مؤشرات اجتماعية ويتميزان 
ومعايشة  الــمــنــازل  إلـــى  دخــولــهــمــا  بسهولة 
ولكل   ، الخاصة  حياتهم  فــي  لهما  األفـــراد 
المتمثلة  المباشرة  الفاعلية  خاصية  منهما 
في االنتشار الفوري المتزامن في كل مكان.
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يرويها : عبداهللا أحمد
حكاية المسرح

obadbukamal@yahoo.comفي قطر

إدارة  مجلس  قــرر  حيث  السابقة  الحلقة  فــي 
يقوم  أن  على  موافقته  القطري  المسرح  فرقة 
المسرحيتين  فـــي  الــنــســاء  أدوار  بـــــأداء  الــشــبــاب 
العجلة  بـــدأت  وبــذلــك  السبمبع)  و(ســبــع  (عــانــس) 
بدأ  أوالً  المسرحيتين.  أدوار  تــوزيــع  وتــم  تـــدور 
(سبع  مسرحية  مع  سمهون  عبداللطيف  األستاذ 
األدوار  تــوزيــع  وتــم  شخصياتها  وعـــدد  السبمبع) 
محمد  دور (الــســبــع)  فــي  أحمد  عــبــداهللا  كــاآلتــي: 
علي  السبع  صــديــق  (حــمــود)  دور  فــي  المسلماني 
حــســن بـــدور (هــــالل) شقيق الــزوجــة غــانــم علي 
فــي دور الــزوجــة (عــايــشــه) وســيــار الــكــواري في 
(غانم  ان  األدوار  توزيع  في  نرى  كما  (سبع)  دور 
علي  وغانم  عايشه  الزوجة  دور  إليه  أسند  علي) 
في ذلك الوقت من عام ١٩٧٢ شاب صغير يمتاز 
عبداللطيف  المخرج  استدعى  ما  جميلة  بوسامة 
على  التنبيه  مع  عايشه  لدور  يختاره  أن  سمهون 
بالشعر  يتوصى  أن  المخلالتي  هــاشــم  الماكيير 
الطويل والمكياج الذي يخفي مالمح الرجولة من 
وجه غانم علي ليبدو امرأة. ماذا نعمل والظروف 
االجتماعية والمادية تحتم علينا أن يقوم األوالد 
األستاذ  رأســنــا  وعلى  إننا  وللعلم  الــنــســاء.  بـــأدوار 
مجلس  أعضاء  وباقي  األنــصــاري  عبداهللا  محمد 
أن  أجل  من  جيوبنا  من  دفعنا  واألعضاء  اإلدارة 
تفكيرنا  في  يكن  ولم  الوجود  إلى  الفرقة  تظهر 
أن نكسب من جهدنا هذا فنحن مؤسسون لفرقة 
أنه ال بد أن نضحي بأمور كثيرة  ونعرف مسبقاً 
وهــذا  مسرحية  فــرقــة  لدينا  تــكــون  أن  أجــل  مــن 
(سبع  مسرحية  بروفات  وبدأنا  المؤسسين.  قدر 

المخرج  حيث  الــطــاولــة  بــروفــات  أوالً  السبمبع) 
عبداللطيف سمهون ومن حوله ممثلو مسرحية 
الحلقة  بداية  في  ذكرتهم  الذين  السبمبع)  (سبع 

هذه هي بداية المسرح الحقيقي.
نص المسرحية مكتوب والبداية الجلوس حول 
الواجب  وتعديل  المسرحية  نص  لقراءة  الطاولة 
أن  الممثل  فيها  يــرى  الــتــي  واإلضـــافـــات  تعديله 
الــحــوارات  بعض  تُلغى  أن  أو  دوره  على  يضيفها 
مسرحاً  نقدم  ال  فنحن  تُناسب  ال  التي  الجمل  أو 
كــل شـــيء مــحــســوب بــدقــة مــع الحرية  ارتــجــالــيــاً 
الكاملة لمناقشة التفاصيل كل فيما يتعلق بدوره 
مقيد  بأنه  الممثل  يشعر  ال  حتى  المسرحية  في 
سيكون  فــهــذا  مقيد  بــأنــه  أحـــس  إذا  الممثل  ألن 
النص  مــؤلــف  بصفتي  وأنـــا  ابــداعــه.  حــســاب  على 
الــمــســرحــي يــهــمــنــي بــالــدرجــة األولـــــى أن يــكــون 
الممثل راضيا عن دوره وحدث الكثير من األخذ 
والرد مع جميع أصدقائي الممثلين فعندما يأتي 
تناسب  نكتة  أو  جملة  إضــافــة  ويــقــتــرح  أحــدهــم 
حــدود  فــي  يــكــون  طالما  يمنع  ال  فــهــذا  الــمــوضــوع 
ما  هي  الصداقة  روح  كانت  المسرحي.  الموضوع 
ضغوط  علينا  وليس  بمحبة  نعمل  ألننا  تجمعنا 
شيئاً  نقدم  أن  هو  والــهــدف  بداخلنا  سعداء  ألننا 
الثقافة  سطح  على  تظهر  وأن  الجمهور  يسعد 
لدينا  تكون  أن  هدفها  مسرحية  فرقة  القطرية 
رفعتها  على  ونعمل  إليها  ننتمي  مسرحية  فرقة 
ما  يــومــاً  يكون  بــأن  وأحــالمــه  جهده  حسب  وكــل 

نجماً مسرحياً.
وإلى حلقة قادمة
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عبدالحميد الشرشني لـ «البيرق»:عبدالحميد الشرشني لـ «البيرق»:

ڈ مــا هــي أبـــرز المشاكل الــتــي تــرى أنها 
تعترض طريق الفنانين من الشباب؟

ولعّل  اإلنــتــاج،  وقلة  الفنية  األعمال  قلة   -
أبرز ما يُعاني منه جيل الشباب هو ما يُعاني 
الفنان  في  الثقة  عدم  وهو  عموًما  الفن  منه 
ما  وهــو  كاملة  فرصته  وإعــطــاؤه  القطري، 
يجعل الكثير من الشباب المحب للفن يتركه 
ا بــعــد فــتــرة انــتــظــار طــويــلــة، وهــي  مــضــطــًرّ
معهد  وجــود  عــدم  عن  أيًضا  ناجمة  مشاكل 
ــنــعــش الــحــركــة الفنية  لــلــمــســرح فـــي قــطــر يُ
والــمــســرحــيــة ويُــســهــم فــي بــنــاء جــيــل جديد 
إثبات  على  القدرة  وله  علمي  بشكل  مؤّسس 
ذاتـــه فــي مــجــال الــفــنــون، خــاّصــة أن وجــود 
الكويت  فــي  المسرحية  للفنون  عــال  معهد 
وجعلها  واضــًحــا  زخــًمــا  الفنية  الحركة  منح 
أكثر ثراء ونرى اهتماًما كبيًرا بالمسرح في 
دولة مثل الكويت ولألسف ال نرى االهتمام 
ذاته في مجال الحركة الفنية الشبابية عندنا 
فالمعهد سيمّد الساحة الفنية بفنانين في كل 
لدينا  سيكون  أنه  يعني  ما  المسرح  مجاالت 
الفرصة بعد فترة قليلة االعتماد على كوادر 
قطرية وهو ما يفيد الحركة المسرحية في 

كل فروعها.
تسير  أن  تتمنى  الــذي  الفنان  هــو  مــن  ڈ 

على دربه وتجد فيه مثالً أعلى لك؟
- كــثــيــرون يــقــولــون لــي حـــاول أن تخرج 
التي  جاسم  عبدالعزيز  الفنان  شخصية  من 
تُسيطر عليك، لكنني ال أرى عيبًا أن أعتمد 
مع  يتشابه  قــد  البداية  فــي  معّين  خــّط  على 

فـــنـــان أتـــأثـــر بـــه مــغــرًمــا عــلــى ذلــــك نتيجة 

عشقي لفنه، وفي الغالب يكون ذلك مرحلة 

ا  خاًصّ مــســاًرا  الفنان  يكون  أن  بعد  وتنتهي 

أن  أرى  فإنني  عــام  وبشكل  عليه،  يسير  بــه 

وعاونهم  الشباب  جانب  إلى  وقف  من  أبرز 

السليطي،  وغانم  جاسم  عبدالعزيز  الفنانان 

أّما الفنان جاسم األنصاري فأعتبره مدرسة 

ألي  أقــول  ولــذلــك  شــاب  فنان  ألي  حقيقّية 

شــاب لــم يستطع أن يــدخــل مــعــهــًدا لــدراســة 
الــمــســرح يــكــفــيــه الــعــمــل مـــع األنــــصــــاري في 
دروس  بمثابة  فبروفاته  مسرحّياته  إحــدى 
امتالك  مــن  المبتدئ  الــشــاب  تمكن  عملية 
أدواتــه. وعموًما فقد أعتبر نفسي محظوًظا 
بأن عملت مع أهم النجوم في تاريخ الحركة 
الفنية ليس على مستوى قطر فقط بل على 
الفنان  ومنهم  عــام  بشكل  الخليج  مستوى 
النفيسي  خــالــد  والــفــنــان  األنـــصـــاري  جــاســم 
والــفــنــان عــبــدالــعــزيــز جــاســم والــفــنــان غانم 

السليطي والفنان سعد الفرج وغيرهم.
ُيخّصصه  مــكــانًــا  هــنــاك  أن  تـــرى  هــل  ڈ 
أم  الفني  المشهد  فــي  للشباب  المسؤولون 
تـــرى أنــهــم مـــن ُيـــزاحـــمـــون النـــتـــزاع مــوقــع 

ألنفسهم؟
الـــشـــاب  يـــجـــد  أن  يــســتــطــيــع  ال  لـــألســـف   -
العالقات،  خــالل  مــن  إّال  فرصته  الموهوب 
أن  يستطيع  ال  الـــذي  الحقيقي  فــالــمــوهــوب 
يضع أقدامه في هذا الساحة منتزًعا مساحة 
أحــد،  موهبته  يكتشف  أن  يُمكن  ال  لنفسه 
خـــاّصـــة أن األمــــاكــــن الــمــخــّصــصــة لــتــفــريــغ 
ورّبما  األمــثــل،  بالشكل  تعمل  ال  الموهوبين 
يـــكـــون مـــهـــرجـــان الـــمـــســـرح الـــشـــبـــاب إحـــدى 
اإليــجــابــيــات الــتــي تُــحــســب لــلــمــســؤولــيــن عن 
الهاجري  عبدالرحمن  استطاع  فلقد  الشباب 
الشبابية  واألنــشــطــة  الفعاليات  إدراة  مــديــر 
ويُساعد  مهّمة  قيمة  للمهرجان  يجعل  أن 
طالما  التي  المواهب  تفريغ  على  خالله  من 
عانت من قلة فرص عرض مواهبها، وعن 

بالتليفزيون  فرصتي  آخــذ  لم  فإنني  نفسي 
إّال بعد أن عملت مع الفنان جاسم األنصاري 
مسلسل  في  للعمل  ذلك  بعد  رّشحني  والذي 
«خادمة القوم» الذي كان نقطة انطالق لي.

قطر  في  الفني  المشهد  في  رأيــك  ما  ڈ 
عموًما؟

- المشهد الفني في قطر يشهد حالة من 
الحراك مؤّخًرا بفضل جهود تبذل في سبيل 
طموحات  تُلّبي  ال  اآلن  حتى  ولكنها  ذلـــك، 
الفنانين خاّصة الشباب الذين يطمحون إلى 
لهم  تُتيح  حقيقّية  عمل  فرص  وإلى  المزيد 

فرصة إظهار مواهبهم بشكل صحيح.

ڈ ما هي آخر أعمالك؟
في  دوري  تصوير  مــن  مــؤّخــًرا  انتهيت   -
الثاني  جزئه  في  والمرجان»  «لولو  مسلسل 
الذي يتّم حالًيا تصويره في البحرين وتدور 
الثالثة،  وأبــنــائــهــا  لــولــوة  أســـرة  حــول  قّصته 
سهيل ومريوم ورشود، وأزواج أبنائها، وهو 
بقصص  اجتماعي  كوميدي  قالب  في  يــدور 
منفصلة متنّوعة ويطرح العديد من القضايا 
الــتــي تــهــّم الــجــمــيــع، والــمــســلــســل مــن تأليف 
عجاوي،  مــازن  إخـــراج  ومــن  الصقر  جمال 
أمين  الغرير،  علي  علي،  سعاد  بطولة  ومن 
الــصــايــغ، أمــيــرة محمد، والــفــنــان اإلمــاراتــي 

القدير جابر نغموش. كذلك أستعّد للمشاركة 
في عمل جديد يستعّد فريقه للبدء فيه قريبًا 
فيه  الــبــدء  وقــت  عنه  اإلعـــالن  أفــّضــل  لكنني 
قريبًا، وسأقوم في هذا العمل بأداء شخصّية 
وأتمّنى  لي،  بالنسبة  إضافة  ستُعتبر  مرّكبة 
أن أكون خير سفير لدولة قطر بمشاركتي 

في هذا العمل.
ڈ مـــا هـــي أحـــالمـــك وطــمــوحــاتــك على 

المستوى الفني؟
- أحلم بإنشاء معهٍد عاٍل للفنون المسرحية 
وجود  عدم  من  نُعاني  حيث  قطر  دولة  في 
يُوجد  وال  المتخّصصة  المعاهد  هــذه  مثل 
سوى معهد واحد فقط في الكويت، خاّصة 
الشباب  الفنانين  مــن  كبيًرا  عـــدًدا  لدينا  أن 
وليس صحيًحا ما يــتــرّدد حــول نــدرة أعــداد 
ألن  اســتــعــداد  على  وأنـــا  القطريين  الفنانين 
ـــا مــوهــوبــيــن  ــا شـــابًّ أذكــــر أكــثــر مـــن ٤٠ فــنــانً
بسبب  أحــد  يعرفهم  ال  ولــكــن  ومتمّيزين، 
يحصلون  ال  ألنــهــم  أو  لهم  اإلعـــالم  تجاهل 
األعمال  في  للمشاركة  مناسبة  فــرص  على 
التي نُعاني أيًضا من ندرتها، كما أن الساحة 
القطرية  غير  العناصر  تجتذب  التي  الفنية 
يُمكن أن تعتمد على الشباب القطريين عند 
تأهيلهم جّيًدا. كما أتمّنى أن تعود مسلسالت 
النجوم  يُعطي  أن  قبل،  من  كانت  كما  قطر 
أخرج  أن  وأتمّنى  للشباب،  الكافية  الفرصة 
نُطّل  أن  من  بدالً  قطرية  أعمال  من  للناس 

عليهم من خالل أعمال مستوردة.

نُعاني من انعدام الثقة نُعاني من انعدام الثقة 
في الفنان المحليفي الفنان المحلي

الحلقة التاسعة والثالثون

ــــاب ــــشــــب ــــن ال ــــي ــــان ــــن ــــف عـــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز جــــــاســــــم وغـــــــانـــــــم الــــســــلــــيــــطــــي أبـــــــــــرز مـــــــن دعـــــــمـــــــوا ال

كتب - أشرف مصطفى:

أو  الشباب  مسرح  في  ســواء  األدوار  من  العديد  قــّدم 
والجمهور،  الــنــقــاد  استحسان  أداؤه  ونـــال  المحترفين 
على الرغم من أن بدايته ليست بالبعيدة، وقد استطاع 
خالل  من  التليفزيونية  الــدرامــا  بــاب  يطرق  أن  مــؤّخــًرا 
الشرشني  عبدالحميد  الــفــنــان  هــو  مسلسل،  مــن  أكــثــر 

وإيمانًا  حياته،  في  فنية  تألق  فترة  حالًيا  يعيش  الــذي 
من [ بأن االهتمام بالفنانين الواعدين يبعث في 
نفوسهم األمل ويحثهم على بذل المزيد من الجهد من 
اإلبــداع  ساحات  في  لديهم  ما  كل  وتقديم  التمّيز  أجــل 
الــفــنــيــة، قــامــت بــإجــراء هـــذا الــلــقــاء مــعــه لــيــتــحــّدث عن 
مشكالت جيله وأحالمه وطموحاته والكثير من األسئلة 

خالل هذا الحوار:

أحلم بإنشاء معهٍد عاٍل 
للفنون المسرحّية

لم آخذ فرصتي 
بالتليفزيون إالّ بعد العمل 
مع جاسم األنصاري

مسرحية الكمامة - إخراج جاسم األنصاري



هيتشكوك
الفيلم ال يعرض قصة حياة «هيتش» كما يحّب أن ينادى، لكن 
الفيلم يتعّرض للجانب اإلنساني في داخل هذا الُمبدع الُمخلص 

إلبداعه، لدرجة تقّربه كثيًرا من الجنون.
وهو  الغربي»  الشمال  من  فيلمه «الشمال  نجاح  بعد  وتحديًدا 
فــي الستين مــن عــمــره، حــيــث عــانــى بــعــدهــا فــتــرة مــن األلــم 
بدأب  يبحث  وكان  جــدوى،  والال  بالخواء  واإلحساس  النفسي، 
عن مشروع مختلف، وغير متوقع في إثارته للرعب والضحك، 
حتى عثر على كتاب «نفوس معقدة» لـ «روبرت بلوك» الذي 

وصفه أحد النّقاد بأنه «ُممتع بشكل وحشي».
أحداث  بالفعل  يشاهد  كان  معقدة»،  «نفوس  لـ  قراءته  خالل 
تأكيد  رغــم  والــنــوم،  اليقظة  خــالل  رأســـه،  فــي  تتجّسد  الفيلم 
شريكته وزوجته «الما» بأنه «ليس سوى فيلم رعب سخيف، 
من  به  والُمحيطين  مساعديه  ودهشة  الميزانية.»  وضعيف 
فعالً  جّيد  شخص  قام  لو  مــاذا  تساءل:  لكنه  الجديد،  اختياره 

بصنع فيلم رعب؟
طلب من مساعديه شراء جميع نسخ الرواية من السوق، كي ال 
أعلن  ثم  الفيلم،  إطالق  قبل  ونهايتها  أحداثها  على  أحد  يطلع 
اإلنتاج  شركة  من  برفض  ُجوبه  لكنه  للمشروع،  تصّديه  عن 
المتوجسة من شطحاته اإلبداعية، التي ربما تتسّبب له بخسارة 
ليتمّكن  المنزل،  رهن  على  وتوافق  كثيًرا  تحبه  مالية. «الما» 
من تمويل الفيلم من ماله الخاص، وخالل الفيلم يُعاني كثيًرا 
من شعوره بالخيانة، فإلى جانب النجوم الذين صنعهم خالل 
مسيرته وتخلوا عنه، لديه شك كبير بخيانة زوجته مع كاتب 
عدم  من  الــدائــم  وخوفه  الضغوط،  تلك  وأمــام  حينها،  شهير 
نجاح فيلمه، ينهار في فراش المرض، فتقوم «الما» بمساندته 

والوقوف إلى جواره، وعندما يستعيد قواه يواجهها بشكوكه.
األفكار  لتبادل  كانت  لقاءاتها  أن  وتؤّكد  كثيًرا،  «الما»  تغضب 
رغم  له  مخلصة  وهي  بذلك،  فكريًا  تستمتع  وأنها  اإلبداعية، 
مع  الغرامية  عالقاته  ورغــم  لها،  وإهماله  عمله،  في  تركيزه 
نجمات أفالمه، ورغم تصّدره المشهد في كل نجاح، وبقائها 
مختلفة،  روًحــــا  فيهما  بــّثــت  الــمــواجــهــة  تــلــك  الــظــل.  فــي  هــي 
جعلتهما يتكاتفان في إعادة «مونتاج» تركيب لقطات الفيلم، 
ألن نسخته األولى جوبهت برفض من شركة اإلنتاج «الموزعة» 
أقّرتها  نسخة،  صنعوا  وبالفعل  حينها،  الرقابة»  «لجنة  ومن 
اللجنة بصعوبة. كان نجاح الفيلم مدويًا، وعندما واجه وسائل 
تقف  «الــمــا»  أن  الحــظ  األول،  عرضه  بنجاح  احتفاًء  اإلعـــالم 
بعيًدا، فناداها، وعّبر لها عن عميق حبه، ومنحها قبلة جعلت 
عينيها تشرقان، وقالت له: انتظرت ثالثين عاًما من أجل تلك 

اللحظة. فيجيب: لذلك يطلقون علي «سيد التشويق».
روعة الفيلم بأنه ال يوثق مسيرة صانع أفالم مخضرم، لكنها 
يتلقفه  جديد،  إبــداع  لصنع  الدائم  وألمه  المبدع،  مشاعر  توثق 
الناس بال مباالة أحيانًا، وقد يحكمون عليه أحكاًما مهينة، أو 

غير مالئمة مع حجم األلم والشقاء الذي سبق ظهور إنتاجه.
تقدير  أو  إطــراء،  كلمة  من  أكثر  عمله  جــزاء  المبدع  يحتاج  ال 
من  ــا  ومــاديً وجسديًا  روحــًيــا  ذاتــه  استنزف  مــا  بقيمة  يشعره 
حقق  أنــه  رغــم  هوليوود،  تجاهل  عانى  و»هيتشكوك»  أجله، 
تكريمه  تــّم  أيامه  أواخــر  وفــي  هائلة،  وفنية  مادية  نجاحات 

بجائزة تشاطرها و»الما» رفيقة عمره.
في  وردت  جملة  الشديدين،  واستيائي  دهشتي  أثــار  ما  أكثر 
زوجته  فتحاول  دائًما،  يتلصص  «هيتش»  كان  الفيلم،  بداية 
تحذيره مازحة فتقول: كان «محمد» يفقأ عيون المتلصصين 
بالسهام!!! وال أدري سّر تلك المعلومة المغلوطة، والتي تحمل 
النبي  أتباع  من  الماليين  مشاعر  وتجاهل  الوقاحة  من  الكثير 
فهي  مــقــصــوًدا  ذلــك  كــان  فلو  وســلــم،  عليه  اهللا  صلى  الكريم 
خطيئة بال أدنى شك، وإن كان غير مقصود فالخطيئة أفدح 
وأعظم، واألدهى واألمّر أن الفيلم يعرض في عالمنا اإلسالمي 
دون حذف تلك الجملة المقحمة، والتي ال تؤثر أبًدا على سياق 
كلمة  أي  أن  المعروف  ومن  درامًيا.  أحداثه  تصاعد  أو  الفيلم 

حذفها ال يؤثر، فإن ذلك يعني عدم ضرورة وجودها أصالً.

مطلقة:
الولدين  وتــســاعــد  اإلفــطــار،  تــعــّد  فــجــًرا،  الخامسة  فــي  تستيقظ 
محرك  تدير  ثم  واالستعداد،  الثياب  ارتــداء  في  الثالث  والبنات 
المركبة، وتنطلق في رحلة مكوكية بين مختلف المناطق. الجهة 
فيها  تناشد  التي  الكثيرة  لطلباتها  تكترث  لم  بالتعليم  المختصة 
لكن  واحدة،  منطقة  في  أبنائها  جمع  بهدف  والتقدير،  الرحمة 
مـــدارس،  خمس  على  الخمسة  وزع  فقد  تــنــادي،  لمن  حــيــاة  ال 
كل  تعاني  األم  تجعل  لدرجة  جــًدا،  متباعدة  مناطق  خمس  في 
صباح  كــل  والمتراكمة  المتدفقة،  المركبات  سيول  وســط  يــوم 
تمضي  كالعادة،  متأخرة  عملها  تصل  الضوئية.  اإلشــارات  أمــام 
تبادل  وبــيــن  المتراكمة،  التكليفات  إنــجــاز  بين  العمل  ســاعــات 
انتظار  ثم  العمل،  زميالت  مع  المجتمع  وأحــوال  النميمة  شؤون 
الوقت المناسب للفرار مبكًرا، كي تسطيع الوصول ألطفالها في 
تطفو  بكثير،  بعده  أو  بقليل،  المناسب  الــوقــت  بعد  مــدارســهــم 
من  يبدو  الذي  الشارع  في  الظهيرة  وقت  الهائمة  المركبات  مع 
أعلى كنهر أســود جــارف، تحضر أطفالها واحــًدا تلو اآلخــر، تلو 
وتجري  تعبها  تقاوم  العصر،  بعد  المنزل  تصل  وحين  األخــرى، 

نحو المطبخ لتنهي إعداد غداء، أعدته جزئًيا في الليلة الفائتة.
بعد الغداء تحاول االسترخاء قليالً، لكن البنت الصغيرة وشقيقها 
األكبر لديهما واجبات مدرسية، مما يضطرها لتدريسهما، بعدها 
قرطاسية  جلبها،  من  بد  ال  هامة  طلبات  عن  األبناء  باقي  يعلن 
وأشياء أخرى، تنطلق معهم جميًعا، فهي ال تستطيع ترك أحد 
في المنزل بمفرده، لذا عليها في كل مّرة أخذهم جميًعا. تعود 
المطبخ،  تــدخــل  مــســاًء،  التاسعة  الساعة  تــجــاوزت  وقــد  منهكة 
تعّد للعشاء، يأكل األطفال، يتشاجرون على دخول الحمام، كما 
يتشاجرون على كل شيء آخر، وأخيًرا يعّم السكون، تجد نفسها 
ا، تستحّم بماء ساخن، تظّل تحت  خائرة القوى، تجّر أقدامها جًرّ
الماء المنساب فترة، تغمض عينيها وتحاول نسيان أحداث اليوم. 
تضع رأسها على الوسادة مع شعور باالنهيار والتحطم، وتتساءل 
في  يتردد  الذي  السؤال  وهو  أيًضا،  الغد  يوم  قضاء  يمكنها  كيف 
تذكرته  الماضية.  العشرة  الشهور  مــدى  على  ليلة،  كــل  ذهنها 
في تلك اللحظة، كما تتذكره كل ليلة، تذكرت صوته الجهوري 
وصراخه الهادر، لكنها تذكرت أيًضا مدى حبه لألوالد وتعلقهم 
به، تذكرت تأخره الدائم خارج المنزل، لكنها تذكرت أيًضا أنه 
يستيقظ مبكًرا ويأخذ األطفال للمدرسة ويُعيدهم منها، في كل 
أكثر  كانوا  األطفال  أن  أيًضا  تذكرت  شكوى،  أو  تذمر  دون  يوم 
به،  التهديد  أو  ذكــره،  فمجرد  والــمــدرســة،  البيت  في  انضباًطا 
يجعل كل شيء يعود لالنضباط. قالت في نفسها، كان يسّبب لي 
األلم، لكنها تذكرت شعورها معه باألمان، ظلت تتساءل وتفكر 

حتى استغرقت في النوم.

بوح:
الصمت يطوقني،

الوردة ستحكي مكنوناتي،
وستشدو الطيور بكلماتي،

سأصرخ بما في قلبي،
وإن كان الموت جزائي،

فالكلمة ضد الموت،
وفي الحب الحياة،
ومن الحب الموت.

قطر  دولـــــة  تــســتــضــيــف  الدوحة-[ 
ألول مرة الموسيقار والملّحن وعازف البيانو 
سيقدم  حيث  كريسوماليس)  (ياني  اليوناني 
حـــفـــًال مــوســيــقــيــاً هـــو األكـــبـــر مـــن نـــوعـــه في 
مسرح  خشبة  على  الحفل  وسيقام  المنطقة، 
يّتسع  الــذي  للمؤتمرات  الوطني  قطر  مركز 
لـــ٢٫٣٠٠ شخص وذلك يومي ٢٣ و٢٤ مارس 

الجاري. 
وكان الفنان «ياني» قد أحيا مؤخرا عددا 
من الحفالت تحت شعار «عالم بال حدود»، 
واستطاع ياني أن يستحوذ على قلوب محبي 
الموسيقى وعشاقها في مختلف أنحاء العالم 
بما في ذلك في أكروبوليس أثينا في اليونان، 
في  المحّرمة  والمدينة  الهند  في  محل  تــاج 
الصين وكان أول فنان غربي يحيي حفالت 

موسيقية في كل من الهند والصين. 
كما أحيا الفنان ياني حفلتين موسيقيتين 
بحضورهما  الخاصة  التذاكر  بيعت  قد  كانت 
مــورو  ديــل  فيليبيه  ســان  قلعة  فــي  بالكامل 
فـــي مــديــنــة ســــان خـــــوان فـــي بــويــرتــو ريــكــو 

اليونسكو،  لمنظمة  عالمي  تراثي  موقع  وهو 
وبفضل هاتين الحفلتين، أضيف هذا المعلم 
التاريخي الشهير إلى الئحة المواقع األيقونية 
حفالت  إلحــيــاء  ياني  يختارها  التي  األخـــرى 

مذهلة.

«ياني» يعزف أحلى مقطوعاته بالدوحة

بـ»استديوهات  مؤخرا  اختتمت   :]  - الدوحة 
من  بتسهيل  وذلك  التقليدي  للفن  عمل  ورش  كتارا» 
مدرسة األمير للفنون التقليدية، حيث قام المشاركون 
قسم  من  أكثر  تضمنت  التي  الــورشــة  تلك  خــالل  من 
في  والــعــمــارة  الــفــن  عــن  بالحديث  التقليدية  للفنون 
العالم اإلسالمي وتعلم من خاللها المنتسبون مبادئ 
التصميم وراء جمالها كما تم تطبيق هذه المبادئ في 
تكوين رسومات من صنع أيديهم مثل بطاقة المعايدة 
تدريس  وكذلك  المضيئة  التصاميم  أو  والمنمنمات 
أنماط مختلفة في كل دورة من الدورات المختلفة، 
للرسم  وآخــر  للهندسة  قسمين  الــورش  تضّمنت  كما 

على القماش وورشة عمل األسرة.

ختام ورش الفن التقليدي بـ «استديوهات كتارا»ختام ورش الفن التقليدي بـ «استديوهات كتارا»

الثالثاء ٧ جمادى األولى ١٤٣٤ هـ - ١٩ مارس ٢٠١٣ م

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 

ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  ابداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

@qatarlion

ك ن ال ة ظ ل ال اث ق

يعالجها: سعود علي

توصيات لجنة تطوير المسرح

حبر على ورق حتى اآلن!
حبر على ورق حتى اآلن!

تط تطنةة نةةة

قصيدة

محمد السادة

ــــــراِعــــــي ِحــــيــــَن أُمـــــِســـــُكـــــُه.. يــــبــــِدي الـــحـــنِـــيـــَن يَ

ـــــبـــــِع الــــــمــــــاِء َرقـــــــراقـــــــا.. ـــــِفـــــيـــــُض َشــــــوقــــــاً َكـــــنَ يَ

ـــــــرِس ِريــــــَشــــــُتــــــُه.. ـــــــَطّ وِحــــــيــــــَن تَـــــلـــــُثـــــُم َخــــــــــَدّ ال

ــــــِســــــيــــــُل ِمـــــــنـــــــُه ِمـــــــــــــــداُد الــــــَقــــــلــــــِب دّفــــــــاقــــــــا.. يَ

ـــــِقـــــهـــــا.. ـــــــي تـــــألُّ ــــــُدو ِف ــــــب ـــــــــــــــُرُف الـــــــَوجـــــــِد تَ وأَح

ـــــبـــــِدي الــــُحــــســــَن إشـــــراقـــــا.. ــــيــــِد تُ َكــــــأوُجــــــِه الــــِغ

ــــــْت.. ــــــَمــــــلَ ـــــــــِمّ َقــــــــد َك ـــــــــــــــُدوُر الـــــــــتَّ ــــــــُهــــــــَنّ بُ كــــــــأَنَّ

أَطـــــــــواقـــــــــا.. اُهللا  َحــــــبــــــاهــــــا  كـــــالـــــحـــــمـــــاِم  أو 

ـــــــــَيّ جــــــــاَء َقـــــــــــواُم الــــِمــــيــــِم ُمـــــعـــــتَـــــِدالً.. ِمــــــن َم

ــــــــوَق حـــــــّراقـــــــا.. ــــــــَشّ والـــــــهـــــــاُء ِهــــــنــــــُد َرَوتــــــــــــــُه ال

ـــــــــــــي.. ـــــــــــــُرِف الـــــــُحـــــــِبّ إســــــفــــــاٌر عــــلــــى َوَرِق ألَح

ــــــســــــاً وأوراقـــــــــــــــــا.. ــــــي ــــــراِط وَقـــــــــــد أضـــــــــــــــــاَءْت َق

ــــُه.. ــــعــــِزُف وِض تَ ـــــوُر الـــــــــــَرّ ـــــــٌك ُطـــــُي والــــــَوصــــــُل أَي

ـــــنـــــاقـــــا.. ـــــــــَن اإلحـــــــســـــــاِس أَع لـَــــحـــــنـــــاً أَمـــــــــــــاَل ِم

ـــــــــــــــــُه.. َق ــــــهــــــِد أََرّ ـــــَجـــــفـــــٍن َعــــــنــــــاُء الــــــُسّ تَــــــشــــــُدو لِ

َعـــــّيـــــا الــــــــُفــــــــراُق لَـــــــــُه فـــــي الـــــلَّـــــيـــــِل إِطـــــبـــــاقـــــا..

ـــــــِري ِحـــــبـــــٌر وأَحــــــــُرُفــــــــُه.. ــــســــاُب فــــــِي َدفـــــــتَ ــــن يَ

ــــــَعــــــْت وَســـــقـــــاهـــــا الـــــِفـــــكـــــُر إِغـــــــداقـــــــا.. َقـــــــد أَيــــــنَ

ــــــــشــــــــٍر وآمــــــــــــــــــاٌل ُمـــــــَعـــــــلَّـــــــقـــــــٌة.. ُحـــــــــــــــــــــُروُف بِ

ـــــــى نَــــــبــــــتــــــاً وإيـــــــــراقـــــــــا.. ب ـــــــُرّ وأَحـــــــــــــــــــــُرٌف كـــــــال

ـــــُح الـــــمـــــحـــــزوَن َزفـــــَرتـــــهـــــا.. ـــــمـــــنَ وأَحـــــــــــــــُرٌف تَ

ــــــــوُح لِـــــبُـــــعـــــِد الــــــــِخــــــــِلّ أَشــــــــواقــــــــا.. ــــــــبُ أُخـــــــــــرى تَ

ــــــــــْت.. وأَحــــــــــُرٌف ِمـــــن مــــآِقــــي الـــعـــيـــِن َقـــــد َذَرَف

ِرّ بـَــــــــّراقـــــــــا.. َدمــــــــعــــــــاً عـــــلـــــى ُمــــــقــــــلـَـــــٍة كـــــــــــالـــــــــــُدّ

ــــعــــِر تَـــمـــلـــؤهـــا.. ــــــــؤوَس الــــِشّ ــــلــــَك الــــــُحــــــُروُف ُك تِ

ــــــــّواقــــــــا.. ـــــــــِبّ تَ ـــــــــَصّ ــــــِحــــــيــــــُل ُفــــــــــــــؤاَد ال راحــــــــــــاً تُ

ـــــهـــــِد يـــــا َقـــــلـَــــِمـــــي.. ـــــلـَــــيـــــِل الـــــُسّ أَيـــــــــا َســـــِمـــــيـــــراً بِ

ُحـــبـــلـــى الــــــُحــــــروُف وبــــــــاَت الــــِفــــكــــُر ُمـــنـــســـاقـــا..

ـــًة.. ـــنَ ـــــرِس ُمـــتـــَق ـــــَطّ ـــالـــِحـــبـــِر َفـــــــوَق ال َرَســـــمـــــَت بِ

ضـــــاقـــــا.. ـــــوى  بـــــالـــــّن لـــــَقـــــلـــــٍب  ِعــــــشــــــٍق  ُدُروَب 

ــــــــألَْت.. ـــــــروِق الــــِجــــســــِم وامــــــــتَ ـــــــُع ـــــْت َك ـــــبَ ـــــَشـــــَعّ تَ

ـــــــوِر ِفــــــي األَســـــــحـــــــاِر ُطــــــّراقــــــا.. بـــــــأَحـــــــُرِف الـــــــنُّ

ـــــالِت هـــــــــــَوًى.. ـــــثـــــَق ـــــمـــــاِت الـــــُم ـــــلِ ـــــــــُب الـــــَك ـــــــــَرتِّ تَ

ــــــــالِم إِطـــــــالقـــــــا.. ــــــــألَح ــــــــــَن ل ْس ــــــــــَرّ وتُــــــطــــــلِــــــُق ال

أنا والقلم

عرض «الثالثة» 
على مسرح 

الدراما.. بكتارا

الصالون الثقافي 
يحتفي باليوم 
العالمي للشعر

يعرض  الدوحة-[: 
عــلــى مـــســـرح الــــدرامــــا يــومــي 
الــــجــــاري  مــــــــارس  و٢٣   ٢٢
مــســرحــيــة «الـــثـــالثـــة» وهــي 
عــــــــرض مــــســــرحــــي راقــــــص 
كننغهام  كلير  قبل  من  يقّدم 
مع  بالشراكة  سنيدون  وغيل 
االسكتلندّي.  الوطني  المسرح 
عّكازاتها  على  كلير  تــرقــص 
طــــيــــلــــة الــــــعــــــرض وتـــحـــكـــي 
وعّكازاتها  اآلخر  مع  حكايتها 
الـــتـــي تــشــّكــل دائــــمــــاً الــطــرف 

الثالث في العالقة.
المسرحية  احـــــداث  تــــدور 
حـــــــول امــــــــــرأة وحـــــيـــــدة فــي 
غـــرفـــتـــهـــا الـــــخـــــاصـــــة، تـــبـــدأ 
بـــصـــيـــاغـــة الــــرجــــل الــمــثــالــي 
مــــن خـــــالل الــــشــــيء الــوحــيــد 
عكازتها،  وهــو  تعرفه  الـــذي 
«الــــــــثــــــــالثــــــــة» هــــــــي قـــطـــعـــة 
فيها  تعبر  مذهلة  مسرحية 
اإلمــــــراة «كــلــيــر» عـــن فــكــرة 
جــمــيــلــة تـــمـــتـــزج مــــن حـــزن 
ومـــشـــاعـــر حــبــهــا وشـــعـــورهـــا 
بـــالـــوحـــدة، كــمــا تـــصـــور روح 
الـــدعـــابـــة بـــحـــزن عــمــيــق في 
عالقتها  عن  للكشف  محاولة 
منذ  المستمرة  العكازات  مع 
٢٠ عــامــا، وهــل مــن الممكن 
الـــعـــثـــور عـــلـــى الـــحـــب عــنــدمــا 
يـــكـــون هـــنـــاك بــالــفــعــل ثــالثــة 

اشخاص في العالقة.

يــواصــل  الدوحة-[: 
مساء اليوم «الصالون الثقافي» 
للشعر  العالمي  باليوم  احتفاله 
ـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي  لـــلـــيـــوم ال
حـــيـــث ســيــخــصــص الـــصـــالـــون 
الـــيـــوم لــلــشــعــر حــيــث تــشــارك 
كـــــل مـــــن الــــشــــاعــــرة ســعــديــة 
والشاعرة  الكويت،  من  مفرح 
فــاطــمــة نـــاعـــوت مـــن مــصــر، 
من  طرايدية  صالح  والشاعر 
تــــونــــس، والــــشــــاعــــر الـــقـــطـــري 
عـــبـــداهللا الـــســـالـــم. فــالــشــاعــرة 
وناقدة  شاعرة  مفرح  سعدية 
القسم  رئيس  تشغل  وصحفية 
الــثــقــافــي فـــي جـــريـــدة الــقــبــس 
ـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مــن  الـــكـــويـــتـــيـــة ل
القصائد المنشورة والمترجمة 
إلى العديد من اللغات األجنبية 
وشـــــاركـــــت فـــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــمــؤتــمــرات الــنــقــديــة ونــشــرت 
الـــعـــديـــد مــنــهــا فــــي الــمــجــالت 

المتخصصة.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

