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األلعاب الشعبية في دائرة النسياناأللعاب الشعبية في دائرة النسيان



التراث  أن  البلوشي  محمد  أّكــد  جانبه  من 
الى  ومتجانس  متشابه  الخليج  لــدول  الشعبي 
من  جـــزء  الشعبية  واأللـــعـــاب  الـــحـــدود،  أبــعــد 
الخليج  دول  بــيــن  الــمــشــتــرك  الــشــعــبــي  تــراثــنــا 
وبين  الشعبية  ألعابنا  بين  قارنا  فلو  العربية، 
األلعاب في تراث األمم لوجدنا أن أوجه الشبه 
تعتمد  األلعاب  هذه  إن  حيث   ، كبيرة  بينهما 
في الغالب على أدوات معينة وعلى عدد من 
األفراد ينقسمون إلى مجموعة أو مجموعتين 
ـــهـــدف مــنــهــا الــتــســلــيــة والــتــرفــيــه  أو أكـــثـــر وال
إلــى أن األلــعــاب الشعبية  عــن الــنــفــس، مــنــوهــاً 
غيرها  عن  مّيزة  ولها  ابتكارية  ألعاباً  تعتبر 
مـــن األلـــعـــاب حــيــث إن مــعــظــمــهــا لـــه قــاعــدة 
هــذه  يميز  مــا  وأكــثــر  مــتــيــن.  وأســــاس  صلبة 
وتقاليد  وعــادات  بتاريخ  ارتباطها  هو  األلعاب 
جزء  الشعبية  فــاأللــعــاب  الخليجي.  المجتمع 
التي  والكبار)  (الصغار  الشعب  ممارسات  من 
يساعد تدارسها والتعرف عليها في الكشف عن 
روحه وجوانب كثيرة من تاريخه االجتماعي 

وتقاليده وطبيعة أرضه ونمط حياته.
بأنها  الشعبية  األلـــعـــاب  الــبــلــوشــي  ف  ويـــعـــِرّ

أنـــمـــاط مـــن الــســلــوك الــحــركــي 
والــوجــدانــي ضـــارب فــي الــِقــدم 
اإلرث  مــــــن  جــــــــــــزءاً  ـــــشـــــّكـــــل  يُ
االجــتــمــاعــي الــمــرتــبــط بــجــذور 
الشخصية اإلنسانية والمقومات 
الخليج  منطقة  في  الحضارية 
جيالً  األجــيــال  تناقلته  الــعــربــي 
بـــعـــد جـــيـــل ومـــارســـتـــه بــرغــبــة 
وصــــــــدق مـــــن أجــــــل الـــتـــرفـــيـــه 
والتنشيط وقضاء وقت الفراغ.

ويعدد البلوشي أنواع األلعاب 
ــــعــــاب  الـــشـــعـــبـــيـــة فــــيــــقــــول: األل
الشعبية كثيرة ومتعددة تناسب 
مع  وتتمشى  والصغير  الكبير 
الكيس،   ، البروي  مثل (  البنات 
اللقفة  الخبصة،   ، المريحانة 
خــــروف   ) مـــثـــل  والـــصـــبـــيـــان   (
مــســلــســل، الــــــدوامــــــة، الـــكـــبـــة ) 
ومناسبات  مواسم  إلى  موزعة 

مثل ( طق المطر، الِحّية ) يؤدي كٌلّ منها في 
حققت  التي  األلعاب  تلك  بها  ويُقصد   ، زمنه 
إلى  تفتقر  جعلها  والتعميم  الشهرة  من  قــدراً 
معينة  ثقافة  نحو  المؤشر  أو  المميزة  العالقة 
لهذه  أن  البلوشي  ويوضح  معين.  مجتمع  أو 
األلـــعـــاب قــوانــيــن عــامــة وشــــروطــــاً مــعــروفــة 
الثقافات  تستطيع  وقّلما  خاللها،  من  تمارس 
كرة  لعبة  مثل  عليه  بصماتها  إلــقــاء  المحلية 

القدم .
الشعبية  األلــعــاب  البلوشي  محمد  ويصنف 
إلى ثالثة أقسام ويقول: أفضل هذا التصنيف 
القسم  ودراستها،  اللعبة  على  التعرف  لسهولة 
وهو   ، الالعبين  جنس  حسب  تصنيف   : األول 
ثــالثــة أنـــــواع: األلـــعـــاب الــتــي تــمــارســهــا الــبــنــات 

مــثــل ( الــخــّلــة ، الــخــبــصــة ، الـــذئـــب والــغــنــم ) 
واأللعاب التي يمارسها الصبيان مثل ( القلينة 
الــدوامــة. البلبول،   ، مسطاع  قبة   ، والماطوع 
البنات  بالجنسين  بين  المختلطة  واأللــعــاب   )
نط  مثل  معّينة  ســن  حتى  وذلـــك  والــصــبــيــان 
تتم  قــد  المختلطة  والــلــعــبــة  والــكــيــس.  الــحــبــل 
مجموعة  بواسطة  ممارستها 
أي  فــقــط،  الــبــنــات  مــن  تتكون 
شرطاً  ليس  هنا  االختالط  أن 
فــي حــد ذاتــه وإنــمــا هــو جائز، 
واليـــجـــوز مــطــلــقــاً وتــحــت أي 
ظــــــرف إشــــــــراك الـــبـــنـــات فــي 
بــعــض ألـــعـــاب الــصــبــيــان مثل 
 ، الكبة   ، والــمــاطــوع  القلينة   )
فيها  ألن   ( إســحــيــب  إســحــيــب 
األلــــعــــاب  وبــــعــــض   ، خـــشـــونـــة 
بالضرب  للخاسر  عــقــاب  بها 
حمل  أو   ( الــمــعــجــال   ) مــثــل 
عند  أُحـــــادي  بشكل  الــالعــبــيــن 
الــخــســارة كــمــا هــو فــي لــعــبــة ( 
أن  يعني  وذلــك  الزين )  حبيل 
مــتــطــلــبــات الــلــعــبــة وشــروطــهــا 
هــــي الــــتــــي تــــحــــدد تــصــنــيــفــهــا 
ـــنـــات والـــصـــبـــيـــان أو  ـــب بـــيـــن ال
حسب  تصنيف  الــثــانــي:  والــقــســم  المختلطة. 
فردية  ألعاب  أنواع  ثالثة  وهو  الالعبين،  عدد 
مثل  واحــد  فــرد  يمارسها  التي  األلــعــاب  وهــي 
ثنائية  وألعاب   ،) البروي   ، الــدحــروي   ) لعبة 
كما  آخــر  فــرد  ضــد  فــرد  يمارسها  التي  وهــي 
جماعية  (وألــعــاب  القيس   ، الصبة   ) لعبة  في 
وهي األلعاب التي تمارسها الجماعة أي فريق 
 ، والــمــاطــوع  القلينة  مــثــل (  آخـــر  فــريــق  ضــد 

تصنيف  الثالث:  والقسم  الرين) 
إلى  وينقسم  النوعية:  حسب 

األلعاب  وهــي  أنــواع  أربعة 
ــعــتــمــد عــلــى  الـــحـــركـــيـــة وت
النشاط البدني أو الحركي 
سواء كانت حركة األيدي 

نط   ) مثل  الجسم  أو  األصــابــع  أو  األرجـــل  أو 
الحبل ، اللقفة ، الخشيشة.) و األلعاب الذهنية 
وهــــي األلـــعـــــــاب الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى االرتـــبـــاط 
البديهة  وســرعـــــة  والتفكير  والــذهــن  بالعقل 
واســـتـــخـــدام الــحــيــلــة مــثـــــل ( الــصــبــة ، الــدامــة 
العبيها،  بقلة  الــذهــنــيــة  األلــعــاب  وتتميز   .  (

ــة لــلــشــبــاب  فــهــي ألـــعـــاب خــاصـــ
ممارستها،  األطفـال  اليستطيع 
والتفكير  العقـل  على  وتعتمد 
الذهني أكثر من اعتمادها على 
التي  واأللعاب  الجسدي.  الجهد 
ونجد  أدوات،  فيها  تستخدم 
تُلعب  الــتــي  األلــعـــــاب  أغــلــب  أن 
أدوات  إلى  تحتاج  المنطقة  في 
لتنفيذ اللعبة وهي أدوات يقـوم 
في  تتوفر  أو  بصنعها  الــالعــب 
األسواق مثـل :( الدوامة ، التيل 
 ، الصبة   ، والــمــاطــوع  القلينة   ،
إقبـال  وهــنــاك   ( الــزيــن  حبيل 
عــلــى األلــــعــــاب الـــتـــي تــســتــخــدم 
غيرها.  من  أكثر  األدوات  فيها 
باألهازيج  تُؤدى  التي  واأللعاب 
الغنائيـة حيث تكون األهزوجة 
وطـــريـــقـــة أدائــــهــــا مــــن ضــمــن 
هي  تكون  الغالب  وفــي  اللعبة، 

أساس اللعبة مثل لعبة ( الذيب والغنم ، صلوا 
األهازيج  وهذه  السبوت )  سبت   ، البقر  صالة 
عــبـــــارة عــن حــــوار بــيــن الــمــجــمــوعــة والــالعــب 
لهذه  قائداً  يكون  أو  مقابلهم  في  يلعب  الــذي 

المجموعة.
االجتماعي  الثقافي  البعد  البلوشي  ويحلل 
األلعاب  أن  فيذكر  األلعاب  تلك  خلف  الكامن 
الشعبية لها عالقة بحياة البنات والصبيان 
إسبيت   ) لعبة  مثل  الشعبي.  التراث  في 
حـــي لـــو مــيــت ) حــيــث يــتــم فــيــهــا تعّلم 
على  لتساعده  بالتنفس  التحكم  كيفية 
االستعداد على مهنة الغوص. أما األلغاز 
ــعــّلــم الــصــبــى الــمــداخــل  واألحــــاجــــي فــتُ

لأللعاب  أن  كما  اللغة،  في  الصعبة  والمخارج 
في  والصبيان  البنات  بحياة  عــالقــة  الشعبية 
حياة  من  جزء  اللعب  أن  منها  مجاالت،  عدة 
اإلنسان في الوسط الشعبي مالزم له من المهد 
ــقــدم مــثــاالً مــن أحـــوال النظام  إلــى الــلــحــد، وتُ
الغلبة  وحــب  والتكافل  كالتعاون  االجتماعي 
واالمـــتـــثـــال لــلــنــظــام. األلـــعـــاب 
خاضعـة  تكوينها  فــي  الشعبية 
ــة ، وتــقــلــبــات  لــطــبــيــعــة الــبــيــئـــ
أو  األربعة  الفصـول  في  المنـاخ 
وتبعاً  والــنــهــار  الــلــيــل  اخــتــالف 
وكذلك  والمناسبات.  للعادات 
نـــجـــد األلـــــعـــــاب الــشــعــبــيــة فــي 
مطابقة  أنــواعــهــا  مــن  الــكــثــيــر 
مجتمعنا  عــلــيــه  يــشــتــمــل  لــمــا 
واللعب  الرياضة  في  الحديث 
 ، ـــــرمـــــي  ال  ، ـــــب  ـــــوث ال  ) مــــثــــل 
السباحة)، ويقدم البلوشي عدة 
تلك  على  للحفاظ  مقترحات 
األلــعــاب مــن االنــدثــار فيقول: 
إننا نجد في وقتنا الحالى هذه 
األلــعــاب تــتــعــرض شــأنــهــا شــأن 
باقي فنون ( مجاالت ) التراث 
االنــقــراض  أو  للتغيير  الشعبي 
الـــعـــصـــري  الــــطــــابــــع  أخـــــــذ  أو 
اليومية  الحياة  أنماط  وتغيير   ، اآللــة  بدخول 
االجتماعية   ) الناحية  من  المنطقة  دول  في 
األلعاب  هــذه  على  وللحفاظ   ،( واالقتصادية 
مــن االنـــدثـــار يــجــب اتــخــاذ بــعــض اإلجـــــراءات، 
في  الشعبية  األلــعــاب  لكل  رصــد  عمل  منها: 
تعريفية  كتب  وإصدار  ودراستها  الخليج  دول 
الشعبية  األلــعــاب  هــذه  إدخــال  ومحاولة  عنها 
والتركيز  الـــمـــدارس،  فــي  الــتــربــة  مناهج  فــي 
األلعاب  من  محدود  عدد  لتطوير  طرق  على 
ال يمس جوهرها وال يطمس  الشعبية تطويراً 
طريقة أدائها وذلك بهدف نشرها بين الجيل 
فيها.  والتنافس  الرياضية  النوادي  في  الجديد 
وأن يتم رعاية هذه األلعاب الشعبية ودعمها 

من المؤسسات الثقافية والرياضية.
ومن جهته يرى مسعود السليطي أخصائي 
الثقافة  بــوزارة  التراث  بــإدارة  الشعبية  الفنون 
ثقافة  مـــن  مــهــم  جـــزء  الــشــعــبــيــة  األلـــعـــاب  أن 
طبيعة  تعكس  ما  عــادة  بأنها  منوها  الشعوب، 
األلــعــاب.فــلــذلــك  تلك  فيها  تنشئ  الــتــي  البيئة 
حيث  الــشــعــب،  لثقافة  المكمل  الــجــزء  تعتبر 
تمارس في أوقات الفراغ، ويشير إلى أن منها 
هو  ما  ومنها  والرجال  بــاألوالد  خاص  هو  ما 
في  مــايــؤدي  ومنها  والــنــســاء،  بالبنات  خــاص 
الفترة الصباحية أو في النهار ومنها ما يؤدى 

في الفترة المسائية.
ويــقــســم الــســلــيــطــي األلـــعـــاب الــشــعــبــيــة إلــى 
قسمين رئيسين فمنها ما يؤدى على الساحل 
وبــالــقــرب مـــن الــبــحــر ومــنــهــا مـــا يــــؤدى في 
ألعاب  خمسة  منها  ويذكر  والصحراء  المدن 
وهي : الدوامة وتصنع من الخشب على شكل 
لولبي يقوم الالعب بلفها بخيط ال يقل طوله 
عــن ٥٠ســـم يــكــون طـــرف الــخــيــط الــثــانــي في 
بشكل  لتلف  األرض  على  ويرميها  الالعب  يد 
األلــعــاب  مــن  أنــهــا  السليطي  ويــوضــح  لــولــبــي. 

الساحات  في  وتــؤدي  الرجالية 
وبالقرب من البيوت ويمارسها 
العــــب.  مــــن  أكــــثــــر  يــلــعــبــهــا  أو 
عبارة  هي  الصبة  لعبة  وكذلك 
عن رسم مربعات على األرض، 
المربعات  تلك  ترسم  ما  فعادة 
بالطبشور أو الفحم، ويمارسها 
الــبــنــات، وتــعــتــمــد عــلــى الــذكــاء، 
وتــمــارســهــا العــبــتــان أو أكــثــر، 
لعبة  وهــــي  الــــدحــــروي  ولــعــبــة 
الذين  البنين  األطفال  يمارسها 
سنة،   ١٥ أعــمــارهــم  تــتــعــدى  ال 
التي  الشعبية  األلعاب  من  وهي 
فردي  بشكل  تمارس  أن  يمكن 
أو جماعي، فتعتمد نتيجة هذه 
بالسباق  يــفــوز  مــن  على  اللعبة 

وبراعة الالعب.
الجابر  عيسى  محمد  ويقول 
مدير القرية التراثية إن األلعاب 
وتراث  ثقافي  مــوروث  الشعبية 

شعبي تتناقله األجيال، وهذه األلعاب الشعبية 
القرية  فــي  ونــحــن  كلها  بقطر  تــمــارس  كــانــت 
الــمــوروث  بــهــذا  التعريف  على  نعمل  التراثية 
تلك  تندثر  ال  حتى  الجديدة  لألجيال  الشعبي 
لطالب  دورات  نظمنا  فقد  ولــذلــك  األلــعــاب، 
المدارس لنعلمهم هذه األلعاب، هذا باإلضافة 
على  التراثية  القرية  داخـــل  نــحــرص  أنــنــا  إلــى 
ما  التراثية  القرية  ألن  الشعبي  الموروث  هذا 
الثقافي  الـــمـــوروث  عــلــى  للحفاظ  إال  وجـــدت 
الموروث  من  جــزء  الشعبية  واأللــعــاب   ، للبلد 
النشء  فــي  نغرسه  أن  نــحــاول  الـــذي  الثقافي 
الجديد وذلك من خالل المزاولة والممارسة، 
النشاطات  خالل  من  تطبيقه  نحاول  ما  وهو 

الساحات  في  التراثية  القرية  داخل  تقام  التي 
لــذلــك فــإنــنــا نستضيف الــعــديــد مــن الــمــدارس 
األلــعــاب  تلك  ليشاهدوا  والــروضــة  االبــتــدائــيــة 
وليمارسوها أوالداً وبنات مثل لعبة «الكيس» 
ـــوعـــان، نــــوع لـــــألوالد ونـــــوع لــلــبــنــات ،  وهــــي ن
التيلة  ولعبة   ، الــكــونــة  ولعبة  الــكــتــور،  ولعبة 
طاق  ولعبة  الــمــدود،  ولعبة   ، الــريــن  ولعبة   ،
طاق طاقية، فهذه األلعاب توحي لك بالحياة 
القديمة بقطر بشكلها الطبيعي لذلك حرصنا 
على إقامة مثل تلك الفعاليات بالقرية التراثية 

إحياء لهذا الموروث الشعبي.
وتــحــكــي مـــــوزة الــــبــــدر»أم خـــلـــف» بــاحــثــة 
تـــراثـــيـــة قــصــتــهــا مــــع األلــــعــــاب الــشــعــبــيــة فــي 
كان  فتقول:  الماضي  القرن  من  األربعينيات 
السيف  على  أو  البحر  على  الماضي  في  لعبنا 
أو في الخرائب التي في الفريج أو على طوفة 
المسجد أو االختباء في المنارة أو أمام األهل 
ال  بحيث  المنازل  من  بالقرب  العريش،  تحت 
ونعمل  بالمدود  نلعب  وكنا  البيت.  عن  نبتعد 
الدويرة (وهي عبارة عن بناء بيت صغير من 
عن  عبارة  (وهــي  الخلوطة  ونطهي  الكراتين) 
أكـــلـــة) مــثــالً تــحــضــر كـــل فــتــاة 
شــيــئــاً مـــن بــيــتــهــا مــثــل الــخــبــز 
والــــمــــاء والـــبـــصـــل والــصــفــريــة 
والملح والبهارات ونعد طعاماً 
ونــأكــلــه ونــحــن فــرحــون وكــان 
الــبــعــض يـــصـــطـــادون الــســمــك 
فــنــشــويــه ونــأكــلــه، وكــنــا وقــت 
الــضــحــى نــلــعــب الــكــيــس أمـــام 
الـــبـــيـــت ونـــحـــفـــر الـــكـــيـــس بــعــد 
هطول األمطار ونلعب اللكتور 
فيلعبون  األوالد  أمــا  (اللقفة). 
الــتــيــلــة والـــــدوامـــــة والــبــلــبــول 
ـــمـــاطـــوع ، وأمـــا  والــقــلــيــنــة وال
نلعبها  فكنا  سبيت»  «أبو  لعبة 
أو  السيف  على  أو  البحر  على 
عــلــى الـــرمـــال، كــمــا كــنــا نلعب 
«الــخــبــصــة» ونــصــنــع مــراكــب 
شراعية من أوراق «الخرايط» 
أو من الخشب نعمل له شراعاً 
نلعب «ظاللوه»  وكنا  البحر  على  بها  ونتسابق 
في الليل على نور القمر وقتما يصير بدراً، أو 
أو  العريش  وراء  ونتخفى  «الخشيشة»  نلعب 
الليوان أو الخرائب، وال نخاف من شيء، وكان 
صراخنا يوقظ النائم، كما كنا نلعب في نقعة 
منه «اصقع  ونصنع  األحمر  الطين  في  المطر 
في  ذهبنا  إذا  البر  فــي  نلعب  وكنا  قــاعــة».  بــو 
رحلة «كشته» ونلعب في البحر إذا ذهبنا إلى 
وتحت  (الكرة)  بالتمبة  ونلعب  الجزر،  إحدى 

إذا نشره البحارة لكي الــــــشــــــراع 
البحار  وكــان  يجف 
يـــطـــردنـــا حــتــى ال 

يتمزع الشراع .

الثالثاء ٢٣ ربيع اآلخر ١٤٣٤ هـ - ٥ مارس ٢٠١٣ م22

أصبحت تراثاً يشاهده األطفال ويستغربونهأصبحت تراثاً يشاهده األطفال ويستغربونه

األلعاب الشعبية تقاليد موروثة األلعاب الشعبية تقاليد موروثة 
غابت عن الذاكرةغابت عن الذاكرة

ــــة عـــنـــهـــا ــــي ــــف ــــري ــــع ـــــب ت ــــة وإصــــــــــــــــدار كـــــت ــــي ــــب ــــع ــــش ــــــــاب ال ــــــــع ـــــــــد األل ـــــجـــــب رص الـــــبـــــلـــــوشـــــي: ي

كتب - محمود الحكيم:

من  يــنــبــع  ثــقــافــي  مــــوروث  الشعبية  األلـــعـــاب 
بقيمه  فيه  الحياة  وجــه  ويعكس  مجتمعه  قلب 
وعاداته وتقاليده، وهي ميراث تتناقله األجيال 
عبر العصورالمختلفة، ولكن العصر الذي نعيشه 
مختلفة  مــعــيــشــيــة  ـــمـــاط  وأن أخـــــرى  أحـــكـــام  لـــه 
تــفــرضــهــا طــبــيــعــتــه الــمــخــتــلــفــة عـــن غـــيـــره من 
يمارسها  العصور ولذلك فما كان باألمس ألعاباً 

يشاهده  تراثاً  اليوم  أصبح  الفريج،  في  األطفال 
األطفال ويستغربونه ألن شكل حياتهم تغير عن 
األطفال  وال  كان  كما  ظل  الفريج  فال  قبل،  ذي 
عــاشــوا مــثــل مــا كـــان، ومـــن هــنــا أصــبــحــت تلك 
صورة  به  نستحضر  الماضي  من  تراثاً  األلعاب 
ماضينا وشكل الحياة القديمة التي عاشها اآلباء 
لـ  كــان  الشعبية  الثقافة  لهذه  وإحــيــاء  واألجـــداد. 
المتخصصين  بعض  مع  التحقيق  هذا  «البيرق» 

بهذا المجال.

محمد عيسى 
الجابر: نعمل 

على إحياء 
األلعاب الشعبية 

بتعليمها األجيال 
الجديدة

مسعود السليطي: 
األلعاب الشعبية 
جزء مهم من 
ثقافتنا ويجب 
حمايتها من 
االندثار

د موزة البدر: ع
األلعاب الشعبية 

تعيدنا إلى 
ذكريات أهلنا 
الماضية

أّ أل أ أل ألأ أ

مسعود السليطيمحمد عيسى الجابرمحمد البلوشي



كتب: أشرف مصطفى

الطفل  مسرح  بيوم  االحتفال  اقتراب  مع 
العربي والذي يقام يوم عشرين من مارس 
العدد  هذا  خالل  من  البيرق  ترصد  عام  كل 
الفنانين  انصراف  من  الطفل  مسرح  معاناة 
عــنــه وتــجــاهــل الــمــســؤولــيــن لـــه، األمـــر الــذي 
الثقافة  أن  سيما  ال  أعماله،  نــدرة  إلــى  أدى 
األطــفــال  لــدى  قطر  فــي  تــولــدت  المسرحية 
من خالل المسرح المدرسي الذي اختفى هو 
أيضاً منذ فترة، وال شك أن اإلنتاج المسرحي 
بــقــطــر فـــي مـــجـــال درامــــــا الـــطـــفـــل، أصــبــح 
فــي حــاجــة مــاســة إلـــى الــتــجــديــد والتجريب 
والــتــأصــيــل الــفــنــي والــجــمــالــي، والــبــحــث عن 
األطر  وجذب  المتميزة،  اإلبداعية  الطاقات 
الجادة  األقــالم  وتشجيع  الفاعلة،  المسرحية 
واإلخــراج  والتشخيص  التأليف  مستوى  على 
مــن أجــل الــخــروج مــن تلك األزمـــة. ولذلك 
فقد رأى عدد من الفنانين أنه قد ساعد في 
التي  األزمة  تلك  الطفل،  مسرح  حال  تدهور 
عن عدم  يمر بها المسرح بشكل عام، فضالً 
ربما  ألنه  المرحلة  مستحدثات  مع  التماشى 
المسرحي  الخطاب  في  التجديد  عدم  يكون 
الموجه للطفل قد تسّبب في انصرافه خالل 
وقنوات  الفيديو  ألعاب  إلى  األخيرة  الحقبة 
خصوبة  أكثر  خياله  جعلت  والتي  الكرتون 
األمر  وهو  الماضي  أفكار  مع  يتواءم  أن  من 
الذي استلزم تطوير أدوات مسرح األطفال، 
بعودة  الفنانين  من  عــدد  طالب  ذلــك  وعلى 
وتطويره  المسرح  مــن  الــنــوع  بهذا  االهتمام 
وقد  بل  الحالي،  العصر  طبيعة  مع  ليتناسب 
تختص  قومية  فرقة  بإنشاء  البعض  طالب 
أن  بنا  حــرّي  التي  فقط،  األطــفــال  بــعــروض 
نتحقق من أسبابها بعد أن أحكمت سطوتها، 
ألنــه مــن الــمــؤكــد أنــه إذا تــم االســتــمــرار في 
المسرح  مــن  الــنــوع  هــذا  أهمية  عــن  التغافل 
وعـــدم االهــتــمــام بــه فــإن ذلــك سيؤثر سلبًا 
عمل  هــو  المسرح  ألن  عموًما  المسرح  على 
عن  امتنع  وإذا  متالحقة،  ألجــيــال  متواصل 

جيل َخلََق هوة كبيرة.

مسرح ضحل
مـــن جــانــبــه أكــــد الـــفـــنـــان عــبــد الــرحــمــن 
المناعي أن حال مسرح الطفل كحال المسرح 
هذه  في  المسرح  أن  إلى  مشيراً  عام،  بشكل 
هو  بل  متأصلة  ممارسة  يشكل  ال  المنطقة 
جــنــس مــن الــفــنــون حــضــر مــتــاخــراً، وربــمــا 
التليفزيون  الجمهور  من  كبير  قطاع  شاهد 
واحــدة  مــرة  المسرح  يــرتــاد  أن  قبل  الملون 
فـــي حـــيـــاتـــه، ونـــــوه إلــــى أن حـــــدوث فـــورة 
لفرجة  أســس  السابقة  الــســنــوات  فــي  طــارئــة 
خلفها  كان  الطفل  مسرح  لمشاهدة  عرجاء 
مسرحيون ينتمون للعمل التجاري أكثر من 
القطاع  هــذا  حتى  مضيفاً:  الــتــربــوي،  العمل 
ال  حتى  أدواتـــه  تطوير  عناء  نفسه  يكلف  لم 
يتحّمل أعباء إضافية ما جعل الناس تكتشف 

ضحالة هذا المسرح فابتعدوا عنه.
ولفت المناعي إلى أن مسرح الطفل يعتبر 
على قدر كبير من األهمية ويجب أن تتولى 
أمره جهة مسؤولة وتقّدر دوره في تكوين 
ذائــقــة الــطــفــل وثــقــافــتــه وتــعــمــل عــلــى وضــع 
األسس والضوابط وحصر ممارسته على من 
ال يقدر هذا الدور المهم وأن يتم االستعانة 
المجال  هذا  في  والــدرايــة  الخبرة  بأصحاب 

من فنانين وتربويين.
ولفت إلى أن ساحة التأليف المسرحي في 
عدد  فــإن  كبيرة،  أزمــة  مــن  تعاني  األســـاس 
الكتاب في قطر قليلون جداً وممارسي هذا 

العمل يعدون على أصابع اليد الواحدة.
يعاني  عــمــومــاً  الــمــســرح  كـــان  إذا  مــضــيــفــاً: 
من أزمة في التأليف المسرحي فإن األزمة 
الطفل  مسرح  في  الحال  بطبيعة  أكبر  تكون 
ومحفوفة  صعوبة  أكثر  للطفل  الكتابة  ألن 

بالمحاذير التربوية والنفسية.

ـــعـــاده عــــن تـــقـــديـــم هـــذه  ـــت وعـــــن ســـبـــب اب
النوعية من األعمال أوضح المناعي أن ذلك 
عائد ألمرين: األول هو استباحة هذا المجال 
بــشــكــل غــيــر أخـــالقـــي لــلــكــســب عــلــى حــســاب 
الــطــفــل مــمــا جــعــلــه يــتــخــوف مــن أن يــنــدرج 
ضــمــن قــائــمــة هـــذا الــتــوجــه. والــســبــب الثاني 
يــرجــع إليــمــانــه بـــأن مــســرح الــطــفــل بحاجة 
ألدوات وعناصر فرجة متطورة قد ال يملك 
لي  ليسمح  وأضــاف:  توفيرها،  على  القدرة 
والتربوية  التعليمية  العملية  على  القائمون 
قاموا  التي  األعمال  أفضل  من  بأن  أقول  أن 
 .. المسرحي  للتوجيه  إدارة  إنــشــاء  هــي  بها 
وأســـوأ مــا قــامــوا بــه هــو إلــغــاء هــذه اإلدارة، 
مكانة  على  أثـــرت  بالتأكيد  الــخــطــوة  وتــلــك 
المسرح ودوره، لذلك فإنني أتمنى أن تقوم 
وأن  الطفل  مسرح  برعاية  مختصة  مؤسسة 
تضع األسس والضوابط لممارسته وأن تكون 
أعماله  تجيز  مختصة  رقابية  هيئة  هناك 
وأن نؤمن بدور المسرح في خدمة الجوانب 

اإلبداعية لدى الطفل.
وعـــــن أثـــــر انـــتـــشـــار الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة 
مسرح  عــن  االبــتــعــاد  فــي  لــألطــفــال  الموجهة 
الطفل أكد المناعي أن القنوات الفضائية وكل 
إزاحــة  تستطيع  ال  المتاحة  الترفيه  وســائــل 
المسرح رغم ثرائها وسهولة الوصول لها ألن 
المسرح يمتلك خاصية اللقاء والفعل الجمعي 
ولكن البد من نظرة مختلفة لمسرح الطفل 
ينطبق  وهــذا  ورعايته،  تقنينه  على  والعمل 
وسائل  وكل  اإللكترونية  األلعاب  على  أيًضا 
واحــدة  البشرية  النفس  أن  مضيفاً  التسلية، 
والفرجة  بالحكايات  شغوفاً  يبقى  والطفل 
هــذه  كــل  بــيــن  مــا  نــوافــق  أن  ولــنــا  الجماعية 

الحداثة من أجل تقديم المفيد والممتع .

موت المؤلف
المسرح  أن  األنــصــاري  جاسم  الفنان  أكــد 
هو عمل متواصل ألجيال متالحقة إذا امتنع 
إلى  مــشــيــراً  فــجــوة،  هــنــاك  يُصبح  جيل  عــن 
أجيال  تخريج  فــي  أسهم  الطفل  مسرح  أن 
مــســرحــيــة كــبــيــرة، وأن الــبــعــض فــي اآلونـــة 
عن  عبارة  وجعله  «تعليبه»  حــاول  األخيرة 
«كــلــيــشــيــه» جــاهــز وخــــاص بــالــطــفــل، وأكــد 
بأزمة  يمر  بــات  قطر  في  الطفل  مسرح  أن 
عن  النجوم  من  الكثير  ابتعد  أن  بعد  كبيرة 
تطوره  فــي  ساهموا  الــذيــن  وهــم  فيه  العمل 
التي  هي  عــدة  أسباباً  أن  إلــى  ولفت  قديماً، 
دفعتهم لالبتعاد عن هذا النوع من المسرح، 
األطفال  مسرحيات  أن  مقدمتها  فــي  يأتي 
أصبحت ال تجد مكاناً لعرضها، بعد أن حّلت 

أزمة دور العرض التي خّيمت على المسرح 
عموماً في قطر، مؤكداً أن من أبرز العقبات 
أن هناك من يضع وصايا على مسرح الطفل 
وفي الغالب عند تقديم نص للجهات المعنية 
بأن  ويقولون  النوعية  هــذه  مــن  يتحّسسون 
النص رديء، غير مؤمنين بنظرية اقتنع بها 
أي  المؤلف  موت  نظرية  وهي  أجمع  العالم 
النص  يجعل  قد  الحرة  برؤيته  المخرج  أن 
النص  يكون  قــد  الــذي  غير  اتــجــاه  فــي  يسير 
لجنة  على  ينبغي  وقـــال:  بسببه،  رفــض  قــد 
الرقابة أال تنظر إلى العمل كونه غير مكتمل 
بعد  وتـــتـــطـــور  تــتــضــح  األعــــمــــال  أن  خـــاصـــة 

الشروع في تنفيذها وفقاً لرؤية المخرج.
هناك  كانت  إذا  قائالً:  األنصاري  وتساءل 
ال  لــمــاذا  الطفل  مسرح  نصوص  فــي  مشكلة 
يتم تقديم النص الفائز بجائزة أدب الطفل 
في الدوحة في هيئة عمل مسرحي، ولماذا 
إعــداد  في  متخصصة  فرقة  هناك  تكون  ال 
الحديث  مــع  خاصة  المسرح  مــن  الــنــوع  هــذا 
وتعّجب  جديدة؟،  مسرحية  فرق  إنشاء  على 
الطفل  مسرح  إلى  ينظرون  الناس  بعض  أن 

بــاعــتــبــاره وســيــلــة لــلــتــوجــيــه الــتــعــلــيــمــي دون 
النظر إلى ضرورة أن يكون قبل ذلك مبهًرا 
في  الطفل  إليه  يجذب  ما  التقنيات  من  وبه 
البداية حتى يتم بعد ذلك تقديم المعلومات 

والنصح واإلرشاد بسالسة.
وقال األنصاري: إنه ينبغي علينا في أعمالنا 
مبتعدين  مختلف  بشكل  الطفل  نخاطب  أن 
فــأطــفــال  لــألطــفــال،  الــقــديــمــة  النمطية  عــن 
اليوم ربما ال يستمتعون بعمل مسرحي يخلو 
ويستمتعون  الحديثة،  والعناصر  اإلبهار  من 
أكثر بمشاهدة فيلم رسوم متحركة ولو كان 
أن  أسفه  وأبــدى  وصامتًا،  الكالم  من  خالًيا 
أنه  على  الطفل  لمسرح  ينظر  أصبح  البعض 
باب رزق، وقال: في السابق كنا نقّدم أعماالً 
قّيمة، دون النظر إلى المادة، أما اآلن نجد 
الــمــادي،  الــربــح  عــن  فقط  يبحث  المنتج  أن 
فُيعد عمالً ترفيهًيا لألطفال بدون هدف أو 
رسالة، وأضاف: في نظري سنبقى على هذا 
الوضع، إال في حالة المسارح المدعومة التي 
طفولي  مسرحي  عمل  تقديم  فعالً  تستطيع 
هادف. وهو الذي يجب أن ينبع من الدولة، 

مع ضرورة تخصيص عرض على األقل كل 
عام.

تدهور  فــي  السبب  يــكــون  ربــمــا  وأضــــاف: 
حال هذا النوع من المسرح هو اختفاء ثقافة 
المسرح  اختفاء  صاحبت  التي  المسرح  ارتياد 
الكتشاف  مكاناً  يُعد  كــان  والـــذي  الــمــدرســي 
في  الــمــواهــب، وأضـــــاف: إن الــطــفــل دائـــمـــاً 
ويــرتــبــط  حــاجــة إلـــى بــطــل يتعلق بــه شــغــفــاً 
أن  إال  الشر  محاربة  على  بقدراته  ذهنه  في 
الكبار  النجوم  اختفاء  مع  اختفى  البطل  هذا 
الذين انصرفوا عن العمل في مسرح الطفل، 
وبالتالي أدى هذا إلى غياب النموذج للطفل، 
أخرى  أماكن  في  عنه  يبحث  جعله  وغيابه 

كألعاب الفيديو جيم ومسلسالت الكرتون .

تطور فكري
فالح  المبدع  الفنان  أكد  حديثه  بداية  في 
موجهة  الــمــســرحــيــة  أعــمــالــه  أكــثــر  أن  فــايــز 
ــلــطــفــل وذلــــــك نـــابـــع مــــن حـــبـــه لــألطــفــال  ل
واســتــمــتــاعــه بــالــتــعــامــل مــعــهــم إلســعــادهــم 
الطفل  أن  سيما  نفسه،  الوقت  في  وإفادتهم 
تطلبه  يــقــف  وال  مستمر  فــكــري  تــطــور  فــي 
هذا  زماننا  وفــي  معين،  حــال  عند  الفكري 
إلــى  مــشــيــراً  يــعــجــبــه،  ال  شـــيء  بـــأي  يقتنع  ال 
مهمة  تــربــويــة  تعليمية  وسيلة  الــمــســرح  أن 

ونتائجها كبيرة وال يجب أن يتم إغفاله.
وأكد فايز أن أزمة مسرح الطفل تنبع من 
الــعــروض  فــعــدد  عــمــومــاً،  المسرح  مشكالت 
المسرحية القليلة التي يتم تقديمها كل عام 
يتبعه بطبيعة الحال إنتاج عدد من العروض 
خشبات  فقلة  الــطــفــل،  لمسرح  جـــداً  القليلة 
الــمــســارح تـــهـــّدد كـــل أشـــكـــال الــمــســرح ومــن 
العديد  اتــجــه  ولــقــد  الــطــفــل،  مــســرح  ضمنها 
في  الماضي  فــي  بــرعــوا  الــذيــن  الفنانين  مــن 
مسرحيات األطفال إلى العمل في التليفزيون 
بعد أن قل إنتاج مسرحيات األطفال إلى حد 
الذين  الــنــجــوم  األطــفــال  بــذلــك  ففقد  كبير، 

جعلوهم يتعلقون بالمسرح من قبل.
وأكــــد فــايــز أن الــســبــب فــي أزمــــة مسرح 
الــطــفــل وقــلــة عـــروضـــه ال يــمــكــن أن يــكــون 
سببها انصراف األطفال عن المسرح، مؤكداً 
تدفق  الخارج  من  فرقة  أي  إحضار  عند  أنه 
في  قطر  فــي  فــاألطــفــال  عليها،  الجماهير 
التي  األعــمــال  مــن  النوعية  هــذه  إلــى  احتياج 
تعتمد على اللقاء الحي بينها وبين الممثلين 
بها  تعلقوا  الــتــي  الــكــرتــون  أفـــالم  عكس  على 

نتيجة غياب مسرحهم.
وأوضــــح فــايــز أن أحـــد أهـــم أســبــاب قلة 
كلفة  إلى  احتياجها  هو  األطفال  مسرحيات 

عــالــيــة إلــــى جـــانـــب قــلــة نـــصـــوص األطـــفـــال. 
لمسرح  دعم  هناك  يكون  أن  يجب  مضيفاً: 
الكبار  مــســرح  مــن  أكــثــر  يكلف  الـــذي  الطفل 
المبهرة  للديكورات  احتياجه  نتيجة  بكثير 
وغيرها  واالستعراضات  واألغاني  واأللحان 
من العناصر التي يحتاج إليها هذا النوع من 
للدعم،  دائــمــة  بحاجة  فهو  لذلك  الــمــســرح، 
وتــأســف فــايــز عــلــى ضــيــاع الــفــتــرة الذهبية 
لـــمـــســـرح الـــطـــفـــل بـــقـــطـــر وعـــــــدم اســـتـــغـــالل 
مطالبًا  بناؤها،  تم  التي  القاعدة  واستثمار 
قضية  الـــجـــهـــات  كـــافـــة  تــضــع  أن  ضــــــرورة 
أولى  ضمن  جديد  من  الطفل  مسرح  إحياء 
أولوياتها. وحول أزمة نصوص مسرح الطفل 
األطــفــال  نــصــوص  اختيار  أن  على  فــايــز  أكــد 
هــو أمـــر غــايــة فــي الــصــعــوبــة ألنـــه مسؤولية 
مهمة  كبيرة تهدف إلى تعليم األطفال قيماً 
في  خاصة  إمتاعهم،  جانب  إلــى  حياتنا  في 
وقت أصبح فيه الطفل مختلفاً عن ذي قبل، 
على  المخرج  يعمل  أن  ضــرورة  على  مؤكداً 
طرح مناهج جديدة تعتمد على اإلبهار من 
خالل وسائل مختلفة ما يهيئ األطفال على 
شخصيات  مــن  الــمــطــروحــة  النصائح  تقبل 
المسرحية بطريقة غير مباشرة، وأشار إلى 
أن العمل في مسرح الطفل يستلزم متطلبات 
عامل  تــوفــر  أهمها  للممثل  بالنسبة  معينة 
باتت  األيـــام  هــذه  أن  مــؤكــداً  الفني،  الــصــدق 
مسرحية  صيغ  لخلق  ملحة  الحاجة  خاللها 
جديدة تناسب مسرح الطفل، وتوائم التطور 
وتجذب  العالم،  في  ســاد  الــذي  التكنولوجي 
الـــيـــه مــــرة أخـــــرى األطــــفــــال وال ســيــمــا أن 
الجمهور  عنه  أنــصــرف  قــد  عموماً  المسرح 
أن  تمنى  حديثه  خــتــام  وفــي  األســــاس،  مــن 
يستمتع  الصغار  لمسرح  فرقة  لدينا  يتوفر 

بأعمالها الكبار.

متطلبات العصر
وتحّدث الفنان محمد البلم رئيس مجلس 
المسرحية  للفنون  الــشــبــابــي  الــمــركــز  إدارة 
قومية  فــرقــة  إنــشــاء  بــضــرورة  أمنياته  عــن 
خاصة بمسرح الطفل، مذكًرا بمسرح الدمى 
المسرحيات  مــن  والــعــديــد  السبعينيات  فــي 
األطــفــال  توعية  فــي  كــبــيــًرا  دوًرا  لعبت  الــتــي 
وتــثــقــيــفــهــم فــــضــــالً عــــن صـــقـــل الـــمـــواهـــب 
الحقيقية، ويرى البلم أن األمور التكنولوجية 
صعبت المهمة أمام التعامل مع خيال الطفل 
الذي أصبح من الصعب أن يتواءم مع نوعية 
لألطفال،  قبل  من  تقّدم  كانت  التي  األعمال 
حيث أتت التكنولوجيا بكل ما يستهويه وربما 
يكون ذلك هو السبب األساسي في انصرافهم 
اليوم  طفل  أن  إلى  الفتاً  المسرح،  ارتياد  عن 
الذي يجلس على الكمبيوتر واإلنترنت أصبح 
الذي  الفني  العمل  في  مختلفة  متطلبات  له 
واحــتــرام  الفني  الــصــدق  على  تعتمد  يتلقاه 
متطلبات  مراعاة  ضرورة  على  وأكد  عقله، 
الــعــصــر فــي مــســرح الــطــفــل مــن إبــهــار تعود 
عــلــى مــشــاهــدتــه خــــالل مــتــابــعــتــه لــبــرامــجــه 
ومسلسالته الكرتونية أو ألعابه التكنولوجية، 
بحيث يتم مزج تلك المستحدثات مع القيم 
األعــمــال  تضّمنتها  والــتــي  والــســامــيــة  النبيلة 
التعليمية  القيم  أهمية  على  مؤكًدا  القديمة 
العديد  تعليمه  خــالل  من  الطفل  مسرح  في 
التلقين  فيها  يفلح  ال  قــد  الــتــي  األشــيــاء  مــن 
مسرح  مهام  إحدى  أن  إلى  مشيراً  المباشر، 
الطفل هي إيجاد صيغ تربوية سليمة تهدف 
النبيلة  واألخــــالق  الــجــيــدة  القيم  غــرس  إلــى 
مسرح  أن  مــؤكــداً  والمتعة،  التسلية  بإضافة 
والعرائس بشكل خاص تحتاج  الطفل عموماً 
مع  ــتــواءم  ت مختلفة  بــأســالــيــب  معها  للعمل 
ابتعاد  أن  إلى  ولفت  الحالي،  العصر  طبيعة 
المجال  هذا  عن  الطفل  مسرح  عن  الفنانين 
ال يرجع فقط الختالف طبيعة المرحلة ألن 
ذلك كان البد من تداركه باستحداث أشكال 

جديدة، 

33 الثالثاء ٢٣ ربيع اآلخر ١٤٣٤ هـ - ٥ مارس ٢٠١٣ م

مسرح الطفل .. انصرف عنه الفنانون وتجاهله المسؤولونمسرح الطفل .. انصرف عنه الفنانون وتجاهله المسؤولون
طالبوا بإنشاء فرقة قومية خاصة باألطفال .. فنانون:

ل رح ى إ رون ي س ض ب ون ن بع ي ن يجب ي و و

عبد الرحمن المناعي

مسرحية األميرة والساحرة والبجعة

مسرحية سندريال وطيور الغابة

مسرحية مملكة األشرار

محمد البلمفالح فايزجاسم األنصاري

للكسب استباحوه  من  قائمة  ضمن  إدراجي  من  لتخوفي  الطفل  مسرح  عن  ابتعدت  المناعي: 

الطفل مسرح  ضمنها  ومن  المسرح  أشكال  كل  تهّدد  المسارح  خشبات  قلة  فايز:  فالح 

الحديثة التكنولوجيا  تواكب  مختلفة  متطلبات  له  أصبح  اليوم  طفل  البلم:  محمد 

جاسم األنصاري: لماذا ال يتم تقديم النص الفائز بجائزة أدب الطفل في هيئة عمل مسرحي؟



ڈ كــيــف تـــرى حــركــة الــمــســرح الــقــطــري 
حاليا ؟ وما أهم السلبيات التي تعيق انطالقه 

إلى آفاق أوسع ؟
- الــحــركــة الــمــســرحــيــة عــمــومــا أفــضــل من 
ببطء،  تتحرك  تـــزال  ال  كــانــت  وإن  قــبــل،  ذي 
اآلن،  واضــحــا  مــســارا  تسلك  أصــبــحــت  ولكنها 
عمل  وورش  تقدم،  فردية  عروضا  نرى  فإننا 
تنظم، وغــيــرذلــك . والــعــائــق األهـــم فــي رأيــي 
األعمال  لعرض  مقر  يوجد  فال  المسارح،  قلة 
فقلة  الــوطــنــي،  قطر  مــســرح  ســوى  المسرحية 
الــمــســارح تـــؤدي إلــى قلة الــعــروض الــتــي تقدم 
وتعيق روح التنافس واالزدهار المسرحي، فإن 
أوقات عروض الفرق ألعمالها قد تتعارض مع 

بعضها البعض . وكثرة العروض 
في  قويا  حراكا  تحدث  التي  هي 
أمــام  وتــبــرز  المسرحية  الحركة 
وضعفها،  قوتها  نقاط  فرقة  كل 
فرقة  كل  تقف  ذلك  خالل  ومن 
على مستواها الحقيقي، وبالتالي 
وعدم  نفسها.  تطوير  على  تعمل 
تــوفــر مــقــرات كــافــيــة لــلــعــروض 
الحركة  تقتل  فــأنــت  المسرحية 
المسرحية من عدة وجوه : أولها 
أن الفرق لن تعرض أعمالها ألن 
«النص  المسرحي  العمل  عناصر 
والموسيقى  واإلخـــراج  واإلضـــاءة 
فلن  تــتــوافــر  لـــم  إذا  والـــديـــكـــور» 
يـــعـــرض الـــعـــمـــل، وهـــــذه األمــــور 
بــالــمــســارح  إال  غــالــبــهــا  يــتــوفــر  ال 
المجهزة لذلك. ثانيها : أن هناك 

الساحة  على  يظهرون  بــدأوا  ممتازين  فنانين 
مقرات  هناك  يكن  لم  وإذا  المسرحية،  الفنية 
 : وثالثها  الجمهور.  يعرفهم  فكيف  للعرض 
وهو  يــوم،  بعد  يوما  ويتطور  يزدهر  بلد  قطر 
الفنية  الكوادر  بروز  إلى  المستقبل  في  محتاج 
لــيــزدهــر الــفــن هـــو اآلخــــر فــلــمــاذا يــهــمــل هــذا 
الجانب مع ما تشهده البالد من تطور وازدهار 
؟ فـــال بـــد لــلــمــســؤولــيــن مـــن رعـــايـــة لــألجــيــال 
الــصــاعــدة وصــقــل مــواهــبــهــم وتــوفــيــر األرض 
الخصبة لتنبت الشجرة الفنية قوية فتية ولكي 
يتحقق هـــذا فــال بــد مــن تــوفــيــر األمــاكــن التي 
يعرض عليها هؤالء أعمالهم، أنا أرى أن الفن 
عموما في قطر بخير وإن كان هناك هفوات 
وكبوات، لكني أرى اليوم شبابا متحمسا ونشطا 
ويــجــتــهــد أن يــقــدم عــروضــه الــخــاصــة، ولقد 
مسرحي  عـــرض  لــمــشــاهــدة  مـــرة  ذات  دعــيــت 
بــمــركــز شــبــاب الــمــســرح الــــذي كـــان الــمــرحــوم 
حــســن حــســيــن مـــســـؤوال عــنــه فــاســتــمــتــعــت به 
وأعــجــبــنــي مــســتــواهــم الــفــنــي . فــهــؤالء الشباب 
موهبتهم  لتظهر  فرصتهم  يــأخــذوا  أن  يجب 
اإليجابية  الــخــطــوات  مــن  فــإن  المقابل  وفــي   .
بإقامة  اهتمامها  هــي  الـــــوزارة  اتــخــذتــهــا  الــتــي 
المهرجانات الشبابية والمهرجانات المسرحية 
وهذه تجعل الفنان يحتك بغيره ويطور أداءه، 
بوزارة  الثقافة  إدارة  على  أن  هو  قوله  أريد  ما 
الــثــقــافــة أن تــبــنــي مــســرحــا ثــانــيــا عــلــى األقـــل، 
للفنون  األكــاديــمــيــة  الــبــعــثــات  نــظــام  يــعــود  وأن 
المسرحية، فإن إغالق باب االبتعاث األكاديمي 
المسرحية  الــحــركــة  تمد  الــتــي  الــروافــد  يقطع 
ومهندسي  والمخرجين  والممثلين  بالكتاب 
هذه  اجــعــل  ثــم  اإلضــــاءة،  ومهندسي  الــديــكــور 
ـــواة فــي بــنــاء معهد وطني  الـــكـــوادر الــمــدربــة ن

للفنون .
ڈ في رأيكم ما سبب ابتعاد الجمهور عن 

المسرح في الوقت الراهن ؟
- أنا ال ألوم الجمهور، فنحن ليس عندنا إال 
ذلك  على  تقيس  فكيف  للعرض،  واحد  مسرح 

عدد الجمهور الذي يأتيك، أوجد دور العرض 
تكلم  وساعتها  المسرحية  أعمالك  فيها  وقدم 
عــن عـــدد الــجــمــهــور وإقــبــالــه أو عــزوفــه، هــذا 
طبعا باإلضافة إلى مستوى العروض المقدمة، 
عناصر  كل  فيه  توافرت  الذي  الجيد  فالعرض 
سيستقطب  متميز  بــشــكــل  الــمــســرحــي  الــعــمــل 
استحسان  الفنانون  وسيتلقى  تلقائيا،  جمهوره 
الــجــمــهــور فـــــورا وهــــم عــلــى خــشــبــة الــمــســرح، 
ولــذلــك يــجــب أن تــتــكــامــل كــل عــنــاصــر العمل 
المسرحي في صورة جميلة حتى ينجح العمل 
الجمهور،  وجــدان  في  القوية  بصمته  ترك  في 
ولـــذلـــك أقــــول الــعــمــل الــمــتــمــيــز يــفــرض نفسه 

ويصنع جمهوره .
ڈ ما أهم الموضوعات التي 
له  يقدمها  أن  الجمهور  يحتاج 

المسرح القطري ؟
يرتبط  ال  المسرح  الواقع  في   -
بموضوع محدد فإنه في جوهره 
على  اطــرح  يعني  النظرة،  عالمي 
الموضوعات  كــل  الــمــســرح  خشبة 
وقــــــــدم لـــلـــجـــمـــهـــور الـــكـــومـــيـــديـــا 
المهم  واالستعراض،  والتراجيديا 
الـــفـــكـــرة الـــتـــي تـــقـــدم لــلــجــمــهــور. 
تعاني  اليوم  العربية  الشعوب  نعم 
يراعي  أن  يجب  ولــذلــك  المأساة 
التي  العامة  الحالة  تلك  المسرح 
تـــمـــر بـــهـــا األمـــــــة فـــــال تــــقــــدم لــه 
بالملل،  تصيبه  ال  حتى  تراجيديا 
وكذلك من المستحسن البعد عن 
الموضوعات ذات الطابع السياسي، 
وقدمها  االجتماعية  الموضوعات  اطرح  ولكن 
قصر  من  تأتي  هنا  المسرح  وميزة  للجمهور، 
وقت العرض مقارنة بمسلسل تليفزيوني مثال، 
فإذا ما قدمت له قضية اجتماعية حياتية تهمه 
لذوقه  مناسب  بقالب  القصير  الوقت  هذا  في 
فإنه سيتفاعل معها ويكون المسرح قد ساهم 
فـــي الــتــوجــيــه االجــتــمــاعــي وخــفــف مـــن وطـــأة 
الشعب  نفسية  أتعبت  الــتــي  الــجــاريــة  األحــــداث 

العربي .
تجد  وكــيــف  المسرح  شــبــاب  عــن  مـــاذا  ڈ 

واقعهم ومستقبلهم ؟
- هناك جيل متميز من الشباب ويجتهدون 
بداخلهم  وأرى  الخاصة،  عروضهم  ويقدمون 
تدفعهم  للفن  خالصة  ومحبة  قــويــة  طــاقــات 
إلى  كلمتي  أوجه  وهنا  المسرحي.  للعمل  بقوة 
يحتضنوا  أن  المسرحيين  مــن  األســاتــذة  جيل 
ـــمـــواهـــب الـــشـــابـــة ويـــفـــتـــحـــوا أمـــامـــهـــم آفــــاق  ال
لهم،  امــتــداد  الحقيقة  فــي  ألنــهــم  االحـــتـــراف، 
ويكملون  غـــدا  رايــتــهــم  ســيــحــمــلــون  مــن  وهـــم 
مسؤولية  الــمــســرحــي  الــشــبــاب  فــدعــم  الــــدرب، 
جيل الكبار وواجبهم ويجب أن يؤدوا واجبهم 

ويقوموا بمسؤوليتهم كاملة .
الــمــحــلــلــيــن  بـــعـــض  رأى  ڈ 
أحــــــالم  بــــعــــض  أن  والـــــنـــــقـــــاد 
بإقامة  تحققت  المسرحيين 
 .. المحلي  للمسرح  مــهــرجــان 
األهـــداف  حقق  أنــه  تــرى  فهل 
ـــمـــرجـــوة مـــنـــه ؟ ومـــــا رأيــــك  ال

بالمهرجان بشكل عام ؟
- إن إقامة المهرجان المحلي 
القطري  المسرح  لصالح  هو  إنما 
ألنه سيدعم استمراريته وأعماله 
الــمــحــلــيــة كـــمـــا أنـــــه كـــاشـــف عــن 
مــســتــوى الـــكـــادر الــمــحــلــي الـــذي 
فالمهرجان  األرض  على  يــقــدم 
يقام  أن  ويــجــب  مــمــتــازة  فــكــرة 
األطــفــال  فيه  ويــشــارك  ويستمر 
والـــشـــبـــاب حــتــى يــســتــمــر الـــرافـــد 

الـــمـــســـرحـــي، ومـــــن هـــنـــا أدعــــــو إلعـــــــادة فــتــح 
المسرح المدرسي ونشجعه ونرصد له الجوائز 
الــمــتــمــيــزة ونـــبـــرز مـــواهـــب الــشــبــاب الــصــغــيــر 
أنني  أتــذكــر  وأنــا  الدفينة.  طاقاتهم  ونكتشف 
مثلت في أول عمل مسرحي لي سنة ١٩٦٣ في 
مهرجان  في  صغيرة  تمثيلية  الخور  مدرسة 
وقتها  الــمــخــرج  وأحــضــر  للعائالت،  الــمــدرســة 
«كلبشات» حقيقية من قسم الشرطة وما زلت 

أتذكرها إلى اآلن .
التي  األعــمــال  لمستوى  تقييمكم  مــا  ڈ 
قــدمــت فـــي مــهــرجــان الــمــســرح الــعــربــي ؟ 
وهل هذا المهرجان يليق بمستوى المسرح 

العربي ؟
تواصال  يحدث  العربي  المسرح  مهرجان   -
عموما،  العرب  الفنانين  بين  وتعارفا  وتقاربا 
ـــعـــروض الــتــي قــدمــت كــانــت مــتــفــاوتــة في  وال
مستواها وقد فرضت المرحلة العربية الصعبة 
المسرحية  العروض  على  نفسها  بها  نمر  التي 
أعمال،  من  رأيناه  فيما  واضحا  أثرها  وتركت 
ما  متباين  الــعــروض  مــســتــوى  أن  والــخــالصــة 
بين الجيد والمتوسط والضعيف، وأنا شخصيا 
ــــــعــــــرض الــــقــــطــــري  شــــــاهــــــدت ال
واللبناني،  والمغربي  واإلمــاراتــي 
ونــــظــــرة لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم غــيــر 
نــظــرة الــمــشــاهــد، ومــثــال الــعــرض 
يبهرني  لم  لكنه  أعجبني  اللبناني 
اإلماراتي  بالعرض  أنبهرت  مثلما 

«صهيل الطين» .
ڈ هــل ســتــشــارك بــعــمــل في 
مــهــرجــان الـــدوحـــة الــمــســرحــي 

الثاني ؟
للمشاركة  عمل  علي  عــرض   -
المسؤولين  ولكن  المهرجان،  في 
بلجنة  عــضــوا  أكـــون  لكي  كلموني 
آخذ  ولــم  بالمهرجان،  التحكيم 

الرد النهائي منهم بعد .
العمل  تكرار  أن  تــرى  هل  ڈ 
مع نفس الفريق في عدة أعمال 

متتالية يخدم الفنان أم يضره ؟
- أرى أن ذلك يضره، ألن التنوع واالحتكاك 
من وجهة نظري يكسب الفنان حيوية ونشاطا 
ويضيف إليه، إنما لو فصل الفنان نفسه وقصر 
في  نفسه  وضـــع  فــقــد  الــفــريــق  نــفــس  مــع  عمله 
إلى  ذلــك  وســيــؤدي  منه  ستأخذ  مغلقة  دائــرة 
في  الجمهور  منك  يمل  وســوف  فنيا،  ضموره 

النهائية.

القطري  الــفــنــان  يلقى  هــل  رأيـــك  فــي  ڈ 
الــدعــم الــكــافــي مــاديــا ومــعــنــويــا بــمــا يؤهله 

الحتراف الفن ؟
- االحتراف صعب اآلن ألنك ليس لديك كم 
العروض والنصوص والحركة الكافية ليحصل 
لك البروز الكبير وتصل إلى المستوى المنشود، 
بشكل  المسؤولة  الجهات  من  مطلوب  فالدعم 
أكـــبـــر مــمــا هـــو عــلــيــه اآلن، ووفـــــر الــمــقــرات 
الــكــافــيــة، فــربــمــا طــلــبــت فــرقــة الـــعـــرض وإذ 
مشغول  أو  صيانة  بــه  المسرح  بــأن  تفاجأ  بها 
بغيرها فــأيــن تــعــرض فــي كــتــارا أو فــي ســوق 
واقف يطلبون منك مبلغا ضخما، فقد يتسبب 
الفنانون  يجد  أن  بد  فال  للفنان،  بإحباط  ذلك 

عليها  يعرضون  متوفرة  أماكن 
أعمالهم، أال يكفي أنه قل تقديم 
بالدوحة  كان  فبعدما  العروض، 
أربــــــــع فـــــــرق مـــســـرحـــيـــة وهــــي 
ـــقـــطـــري، ومـــســـرح  ـــمـــســـرح ال «ال
األضواء ومسرح السد، كان بينها 
دمجهم  تــم  كبير،  فني  تنافس 
فــي فــرقــتــيــن هــمــا مــســرح قطر 
والــــدوحــــة، هـــذا األمــــر لـــم يكن 
أنفسهم  الممثلين  عــنــد  مــقــبــوال 
متنافسين  بــاألمــس  كــانــوا  ألنــهــم 
فهبط  االنــدمــاج،  عليهم  فصعب 
الفنية،  العروض  وعــدد  مستوى 
وكــــــــان عـــلـــى الـــمـــســـؤولـــيـــن أن 
يتركوهم على حالهم ويتركوا ما 
بينهم من تنافس شديد ألن ذلك 
المسرح  ازدهــار  على  عامل  أكبر 

المقرات  وعـــدد  الــفــرق  عــدد  تكثير  فينبغي   .
فكما أن البلد تتطور في كل المجاالت فلتتطور 

الحركة المسرحية هي األخرى .
ڈ ما أسباب تراجع الدراما القطرية من 
وجــهــة نــظــرك بــعــدمــا كــانــت تـــرى ازدهــــارا 
النهوض  يمكن  وكيف  ؟  مضى  فيما  كبيرا 

بها ؟
ـــا أحــمــل الــمــســؤولــيــن أثـــر هـــذا الــتــردي  - أن

والــهــبــوط الـــذي أصــيــبــت بــه الـــدرامـــا القطرية 
تغيرت  فعندما  إذاعــيــة،  أو  كانت  تليفزيونية 
األقسام  وتداخلت  المسؤولة  اإلداريـــة  الــكــوادر 
ضاعت ماهية القوة اإلذاعية فيما تقدمه، ولم 
يعد للدراما خط معروف محدد، أنا لست ضد 
قبل  مــن  كنا  لألفضل،  كــان  إذا  ولكن  التغيير 
 ٤ إلــى  يصل  الدرامية  األعمال  من  عــددا  نقدم 
صالحيات  عندنا  وكــان  دورة،  كل  في  أعمال 
كاملة ولدينا معدون ومخرجون وما إلى ذلك، 
دائما  وكــان  باستمرار  يكتبون  المعدون  وكــان 
لدينا مسلسالت على مدار الشهر وكانت هناك 
حركة دؤوبــة مع قلة األجــور . أما اآلن فقلت 
األعمال إذاعية وتليفزيونية، وأنا أرى أن فكرة 
الــمــنــتــج الــمــنــفــذ فـــي الــتــلــيــفــزيــون 
قتلت الدراما في قطر. فقد أخلت 
«مــســؤولــيــة  مــســؤولــيــتــهــا  اإلدارة 
اإلنــــــتــــــاج واإلنــــــفــــــاق واإلعـــــــــــداد» 
المنتج  المنفذ.  للمنتج  وتركتها 
الــمــنــفــذ يــبــحــث فـــي الــنــهــايــة عن 
مصلحته الخاصة ولذلك يستعين 
إذا  أمــا  أربــاحــا،  لــه  يحققون  بمن 
كان اإلنتاج للتليفزيون فإنه سوف 
يــتــيــح الــفــرصــة لــلــكــادر الــقــطــري 
لــــيــــشــــارك فـــــي هـــــــذه األعـــــمـــــال. 
فــالــفــنــانــون الـــجـــدد أيــــن يــمــثــلــون 
مجاال  التليفزيون  لــه  يتح  لــم  إذا 
لــذلــك. كــنــا نــقــدم فــي الــســنــة ستة 
واآلن  التليفزيون  ينتجها  عروض 
كـــم يــنــتــج الــتــلــيــفــزيــون الــقــطــري؟ 
ــلــدرامــا مــن جــــراء عــدم  وتــوقــف اســتــوديــو ٤ ل
اإلنتاج المحلي. وأنا أقول لإلذاعة والتليفزيون 

أتيحوا المجال أمام اإلنتاج المحلي القطري.
ڈ الــســيــنــمــا صـــنـــاعـــة فـــأيـــن قـــطـــر عــلــى 

خريطة صناعة السينما ؟
ولها  الموجودة  الفنية  الروافد  أحد  -السينما 
جمهورها ومحبوها، وجيل الشباب في السينما 
المهرجان  في  مستواهم  وكــان  بالخير،  يبشر 
األخــــيــــر مــتــمــيــز، وهـــــم يـــتـــمـــيـــزون بـــالـــقـــدرة 
ولديهم  الــحــديــثــة  التقنيات  مــع  الــتــعــامــل  عــلــى 
عموما  القطرية  السينما  ولكن  ورؤيــة.  جــرأءة 
محكومة بعدد السكان، وبأمور أخرى، فقديما 
كانت البلد منغلقة واآلن انفتحت وكان للعامل 
الــســيــاســي والــديــنــي تــأثــيــره. ولــكــن بــوجــه عــام 

السينما لديها مستقبل مبشر .
ڈ هل تشعر أنك قمت بأداء دورك على 
الوجه األمثل تجاه الحركة الفنية بقطر ؟

قطر  في  الفنية  الحركة  تجاه  مقصر  أنــا   -
فأنا ما زلت أعمل لخدمة بالدي وخدمة فني. 
جاءت فترة ابعدتني عن المسرح لظروف ما، 
الفنية  الحركة  تجاه  بالتقصير  اآلن  وأعترف 

القطرية.
ڈ ما أحالمك وطموحاتك على المستوى 

الفني ؟
طموحاتي  حققت  إنني  أقــول  أن  يمكن  ال   -
ألنــهــا بــعــيــدة الــمــنــال، وكـــل إنــســان يــظــل يعمل 

ويبني ويطمح إلى ما هو أفضل.
كلمة أخيرة يقولها الفنان سيار الكواري.

ــقــائــمــيــن عـــلـــى الــــدوائــــر   أنـــــا أطـــلـــب مــــن ال
يفتحوا  أن  الــفــن  عـــن  الــمــســؤولــة  الــحــكــومــيــة 
القطريين،  الفنانين  أمــام  أكبر  بشكل  المجال 
الباكر،  فهد  رشيد،  فيصل  الفنانون؛  كثر  اآلن 
أحــمــد مــفــتــاح، وغــيــرهــم هــم يــعــتــمــدون على 
أنفسهم فيجب أن ندعمهم ونفتح لهم المجال 
فهم  تدعمهم  أن  والفنون  الثقافة  إدارة  وعلى 
الرافد القوي للحركة الفنية المسرحية بقطر .
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ـــر ـــش ـــب ــــل م ــــب ــــق ــــت ــــس الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا مـــــــــوجـــــــــودة لــــــديــــــهــــــا م

ــة ــطــري ــق ــت الـــــدرامـــــا ال ــل ــت ــذ فــــي الــتــلــيــفــزيــون ق ــف ــن ــم ــج ال ــت ــن ــم ـــرة ال ـــك ف

يـــنـــجـــح حــــــتــــــى  الــــــمــــــســــــرحــــــي  الــــــعــــــمــــــل  عــــــنــــــاصــــــر  ـــــــــل  ك تــــــتــــــكــــــامــــــل  أن  يــــــجــــــب 

الحركة المسرحية تعاني الحركة المسرحية تعاني 
قلة دور العرضقلة دور العرض

كتب- محمود الحكيم:

الفنان سيار دهام الكواري ممثل ومخرج 
فــي  شـــــــارك   ١٩٥٥ مـــوالـــيـــد  مــــن  قــــطــــري 
والتلفزيونية  اإلذاعــيــة  االعــمــال  مــن  العديد 
كذلك  وشارك  ومخرجا  ممثالً  والمسرحية 
في العديد من المهرجانات المسرحية في 
دول الخليج وغيرها من الدول العربية، بدأ 
الستينات  أواخـــر  فــتــرة  فــي  الفني  مــشــواره 
فــي مــدرســة محمد عــبــداهللا االنــصــاري دار 
فرقة  أول  فيها  تــأســســت  والــتــي  المعلمين 

وذلك  القطري»  المسرح  «فرقة  مسرحية 
الرواد  الفنانين  من  هو  و   ١٩٧٢ العام  خالل 
الــذيــن عــاصــرو بــدايــات الــمــســرح الــقــطــري. 
ابن  مسلسل  التليفزيونية  أعماله  أهم  ومن 
غيث،  اهللا  عــبــد  الــقــديــر  الممثل  مــع  تيمية 
وتــوفــيــق الــدقــن، وحــمــدي غــيــث، ومسلسل 
العاليلي،  عــزت  الفنان  مع  الوليد  بن  خالد 
ومن أعماله المسرحية «عندما يكون غدا» 
مع الفنانة السورية منى واصف، وله العديد 
معه  للراية  كان  وقد  اإلذاعية.  األعمال  من 

هذا الحوار.

الفنان سيار الكواري لـ»البيرق» :

سيار الكواري مع الفنان سنان المسلماني ومجدي فكري
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعر

لغتنا 
الجميلة

الوصف في اللغة العربية

تهيئة األجواء للقراءة

األسباب واألوتاد والفواصل
الــشــعــر أســبــاب وأوتــــاد وفـــواصـــل. فــاألســبــاب ســبــبــان: خفيف 
متحركان.  والثقيل  ســاكــن،  بــعــده  مــتــحــّرك  فالخفيف  وثــقــيــل. 
واألوتاد وتدان: مجموع ومفروق، فالمجموع متحّركان بعدهما 
ساكن، والمفروق متحركان بينهما ساكن. والفواصل فاصلتان: 
ــيــرة. فــالــصــغــيــرة ثــالثــة مــتــحــركــة بــعــدهــا ســاكــن،  صــغــيــرة وكــب
والكبيرة أربعة متحركة بعدها ساكن. وهذه األجزاء تدخل عليها 
العلة. والعلة علتان: علة زيادة، وعلة نقصان. وأكثر ما زيد على 

الجزء حرفان، وأكثر ما نقص منه ثالثة.
ـــــــر، وخــمــســة أســـمـــاء،  ولــلــشــعــر ١٥ حــــــداً، لــهــن خــمــس دوائ

و٣٤عروضاً، و٦٣ ضرباً.
والحدود، أولها: الطويل، ثم المديد، ثم البسيط، ولهن دائرة؛ 
مل، ولهن  َجز، والَرّ والوافر والكامل، ولهما دائرة؛ واْلَهزُج، والَرّ
والمقتضُب،  والمضارع،  والخفيُف،  والمْنَسرُح،  والّسريع،  دائرة؛ 

والمجتث، ولهن دائرة؛ والمتقارب، وله دائرة.
وزاد عبد اهللا بن المنذر حداً سماه المتقاطر له أربع عروضات 
وخمسة أضرب، وهو من دائرة المتقارب. وروى أن الخليل بن 

أحمد رحمه اهللا كان يرده ويدغمه وال يجيزه.
وهو  ومسكن،  ساكن  الــمــتــرادف:  أولــهــا:  الخمسة،  واألســمــاء 
ضرباً،  ثالثون  وهو  وساكن،  متحّرك  والمتواتر:  أضــرب؛  تسعة 
والمتراكب:  ضــربــاً،   ١٧ وهــو  ومــتــحــرك،  ســاكــنــان  والــمــتــدارك. 
ضرباً؛   ٦٣ فذلك  أضـــرب.  سبعة  وهــو  وســاكــن،  متحركة  ثالثة 
والمتكاوس: أربعة متحركة وساكن، وال حظ له من الضروب؛ 

ألنه داخٌل على المتدارك بسبب العلة.
البيت،  من  األول  النصف  أجزاء  من  اآلخر  الجزء  والعروض: 
وهي مؤنثة ألنها مشتقة من أحد وجهين، إما من قولهم: ناقة 
عروض، أي صعبة لم ترض، وإما من العروض التي هي الناحية 
بن  األخنس،  قال  فالن.  عروض  في  أخذ  فالن  يقال:  والطريق؛ 

شهاب بن شريق التغلبي:
لــــــــــكــــــــــل إنــــــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــن مــــــــــعــــــــــد عــــــــــــمــــــــــــارٍة 

ـــــــب وجـــــــان يــــــــلــــــــجــــــــؤون  ـــــــهـــــــا  ـــــــي إل عـــــــــــــــــــــروٌض   
السيوف.  حــرزهــم  فــإن  تغلب،  بني  إال  حــرز  حــي  لكل  يــقــول: 
بضم  ُعــُروض،  رواه،  ومن  أنــاس.  من  بدل  ألنه  خفض  وعمارة 
َعمارُة،  الكوفيون  وروى  الجبل.  وهو  َعْرٍض،  جمع  جعله  العين، 
ناحية  العروض  فكأن  األول:  والصحيح  الهاء.  وضم  العين  بفتح 

من العلم، وهو أقرب الوجهين إلى اشتقاقها.
والــضــرب: الــجــزء اآلخــر مــن جميع أجـــزاء البيت. والــضــرب: 

النصف من كل شيء.
أبيات أنواع الحدود

الطويل

وهــو ثــالثــة أنــــواع: لــه عـــروض واحـــدة وثــالثــة أضـــرب: النوع 
األول: عروضه مقبوضة وضربه سالم، وبيته:

ـــفـــتـــي  أبــــــــــــا مـــــــــنـــــــــذٍر كــــــــانــــــــت غــــــــــــــــــــروراً صـــحـــي
 ولـــــم أعـــطـــكـــم فــــي الــــطــــوع مــــالــــي وال عــرضــي

الثاني: المقبوضان، وبيته:
ستبدي لك األيام ما كنت جاهالً 

ــــــــــزود ــــــــــم ت ـــــــــار مــــــــــن ل ـــــــــاألخـــــــــب  ويــــــــأتــــــــيــــــــك ب
ـــتـــه : ـــي ـــــمـــــحـــــذوف، وب ــــث: الـــمـــقـــبـــوضـــة وال ــــال ــــث ال

وإني على فجع الليالي بمالٍك ... لجلٌد ومن ذا لم تخنه الليالي
المديد

له ستة أنــواع: له ثالثة أعاريض، وستة أضــرب: النوع األول: 
المجزوءان، وبيته:

بــــــــــالــــــــــبــــــــــكــــــــــر انـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــروا لــــــــــــــــي كـــــــلـــــــيـــــــبـــــــاً 
ــــــــــــــفــــــــــــــرار ال ــــــــــــــــــــــن  أي ــــــــــــــــــــــن  أي يــــــــــالــــــــــبــــــــــكــــــــــر   

والرمل: مسدس أيضاً من جزء واحد مكرر: فاعالتن.
هذه حدود الدائرة الثالثة. ويفك الرجز من السبب األول من 
مفاعلين في الهزج، ويفك الرمل من السبب اآلخر من مستفعلن 

في الرجز.
مكّرر:  منهما  األول  سباعيين  جزأين  من  مسدس  والسريع، 
من  أيــضــاً  مــســدس  والــمــنــســرح،  مــفــعــوالت.  مستفعلن  مستفعلن 
مفعوالت  مستفعلن  منهما:  األول  هو  ثالثهما  سباعيين،  جزأين 
مستفعلن. والخفيف، مسدس أيضاً من جزأين سباعيين، ثالثهما 
هو األول منهما، فاعالتن مستفعلن فاعالتن. والمضارع، مسدس 
مَفاِعيلن  منهما:  األول  هو  ثالثهما  سباعيين،  جزأين  من  أيضاً 
فــاِعــالَتــن مــَفــاِعــيــلــن. والــمــقــتــضــب، مــســدس أيــضــاً مــن جــزأيــن 
مستفعلن.  مستفعلن  مفعوالت  مكّرر:  منهما  اآلخــر  سباعيين، 
منهما  واآلخــر  سباعيين،  جزأين  من  أيضاً  مسدس  والمجتث، 

مكرر: مستفعلن فاعالتن فاعالتن.
هذه حدود الدائرة الرابعة. ويفك المنسرح من أول مستفعلن، 
من  الثاني  السبب  من  الخفيف  ويفك  السريع.  أجــزاء  من  الثاني 
في  فاعالتن  وتد  من  المضارع  ويفك  المنسرح.  في  مستفعلن، 
في  مفاعيلن  من  األول  السبب  من  المقتضب  ويفك  الخفيف. 
في  مفعوالت  مــن  الثاني  السبب  مــن  المجتث  ويفك  الــمــضــارع. 

المقتضب.

يقول أحمد الهاشمي في كتاب جواهر األدب:
أحواله  باستيعاب  األمــر  بيان  عن  عبارة  الوصف 

وضروب نعوته الممثلة له وأصوله ثالثة:
بــالــمــوصــوف  حــقــيــقــيــاً  الـــوصـــف  يــكــون  أن  األول: 

مفرزاً له عما سواه.
الثاني: أن يكون ذا طالوة ورونق.

المبالغة  حــــدود  إلـــى  فــيــه  يــخــرج  ال  أن  ــثــالــث:  ال
وأنواعه  للحال  مناسباً  كــان  بما  ويكتفي  واإلســهــاب 
كثيرة لكنها ترجع إلى قسمين وهما وصف األشياء 
ووصف األشخاص أما األشياء الحرية بالوصف فهي 

كاألمكنة والحوادث ومناظر الطبيعة.
وأما وصف األشخاص فيكون بوصف الصورة أو 

الطبع أو بوصفها معاً.
في  البلغاء  ألسنة  على  جــاريــة  ِفــقــراً  لــك  ولنذكر 
نثراً  الــوصــف  فــي  بــمــقــاالت  نتبعها  ثــم  شتى  صــفــات 

ونظماً.

«وصف البلدان»

بلدة كأنها صورة الخلد منقوشة في عرض األرض، 
ومحصورة  فيها  مجموعة  الدنيا  محاسن  كأن  بلدة 
عقيق،  وحصباؤها  عنبر  ترابها  بلدة  بواحيها،  في 
وهواؤها نسيم وماؤها رحيق، بلدة معشوقة السكنى 
ورحبة المثوى كوكبها يقظان وجوها عريان، يومها 
غداة وليلها سحر، بلدة واسعة الرقعة طيبة البقعة، 

واسعة البالد وسرتها ووجهها وغرتها.

«وصف القالع»
قلعة حلقت بالجو تناجي لسماء بأسرارها، قالعة 
تتوشح بالغيوم، وتجتلي بالنجوم، قلعة متناهية في 
الحصانة ممتنعة عن الطلب والطالب منصوبة على 
األيــام  تزدها  لم  المناصب،  وأوعــر  المسالك  أضيق 
إال نبؤ أعطاف واستصعاب جوانب وأطراف، قد مل 
الملوك حصارها ففارقوها عن طماح منها وشماس 
ويأس،  قنوط  بعد  فغادرتها  ظلها  الجيوش  وسئمت 
األيــام  كــأن  يستطاع،  ال  ومعقل  يـــراع  ال  حمى  فهي 

صالحتها على اإلعفاء من الحوادث والليالي عاهدتها 
على التسليم من القوارع .

«وصف الدور»
كأن  مــســرة،  والنفس  قــرة  العين  توسع  قــرار  دار 
منها  تخجل  دار  لــه،  فجعلت  الجنة  استسلف  بانيها 
اليمن  اقترن  قد  دار  القصور،  عنها  وتتقاصر  الــدور 
حضر  فــي  منها  الجسوم  بيسراها  واليسر  بيمناها 
وفــاز  نجمها  بــالــســعــد  دار  دار  ســفــر،  عــلــى  والـــعـــون 
بالحسن سهمها يخدمها الدهر ويأويها البدر ويكنفها 
النصر، هي مرتع النواظر ومتنفس الخواطر، أخذت 

أدوات الجنان وضحكت من العبقري الحسان .
«وصف الديار الخالية»

من  صارت  الحلى،  من  وتعطلت  البلى  لبست  دار 
البين  أنفد  قد  حالية،  بهم  كانت  بعدما  خالية  أهلها 
سكانها وأقعد حيطانها، دار شاهد اليأس منها ينطق 
وحــبــل الـــرجـــاء فــيــهــا يــقــصــر، كـــأن عــمــرانــهــا يُــطــوى 

ركع  وحيطانها  وقعود  قيام  أركانها  ينشر  وخرابها 
وسجود.

بــكــْت دارهـــــم مـــن بــهــدهــم فــتــهــلَّــلــت
ــــجــــازعــــيــــن ألـــــــوُم دمـــــوعـــــي فــــــــــأَيّ ال

أمـــســـتـــعـــبـــراً يــبــكــي عـــلـــى الـــلـــهـــو الــبــلــى
فـــيـــهـــيـــم شــــــجــــــوه  يــــبــــكــــي  آخـــــــــر  أم 

«وصف أيام الربيع»
رقاق،  نسيمه  وأرديــة  رواق  غيومه  جالبيب  يوم 
ممسك  يوم  طاووسية،  وأرضــه  فاختية  سماؤه  يوم 
السماء معصفر الهواء معنبر الروض مصندل الماء، 
يوم تبسم عنه الربيع وتبرج عنه الروض المريع، يوم 
كأن سماءه محد وأرضه عروس تتجلى، يوم دجنه 

عاكف وقطره واكف.

«وصف الرياض»
روضــــة رقـــت حــواشــيــهــا وتـــأنـــق واشــيــهــا، روضـــة 
قد  روضة  المنمنمة،  البرود  على  المنظمة  كالعقود 

ريــاض  الــنــدى،  أيــدي  ودبجتها  المطر  كــف  راضتها 

وشيها  في  والقيان  وزخارفها  حيلها  في  كالعرائس 

ومطارفها باسطة زرابيها وأنماطها ناشرة برودها 

بعيدانها  تائهة  وصفرائها  بحمرائها  زاهية  ورياضها 

وغدرانها وكأنما احتفلت لوفد أو هي من حبيب على 

أرجــاؤهــا  الطيب  بـــاألرج  تضوعت  قــد  روضـــة  وعـــد، 

وتــبــرجــت فـــي ظــلــل الــغــمــام صــحــراؤهــا وتــنــافــحــت 

النطق  بــغــرائــب  وتــعــارضــت  أنــوارهــا  المسك  بــنــوافــح 

أطيارها، بستان أنهاره محفوفة باألزهار وأشجاره 

قدودها  أعارتها  الــحــور  كــأن  أشــار  بالثمار،  مــوقــرة 

وحلتها عقودها، شقائق كتيجان العقيق على رؤوس 

الموردة  الوجنات  على  المسك  أصــداغ  كأنما  الزنوج 

قــرارتــه  ملئت  أحــمــر  عقيق  مــن  جـــام  الشقيق  كـــأن 

والماء  وشي  واألشجار  زمردة  األرض  أذفر،  بمسك 

ســيــوف والــطــيــور قــيــان، قــد غـــردت خطباء األطــيــار 

على منابر األنوار واألزهار.

الرغبة  وإيــجــاد  الجو  تهيئة  يكفي  ال  قــد 
للقراءة، بل ال بد من التشجيع على القراءة 
عند األطفال من سن مبكرة؛ بأن تبذل لهم 
المكافآت وغيرها من الحوافز التي تدفعهم 
على  ذلــك  مع  عوا  يُشَجّ وأن  المواصلة،  إلــى 
المشاركة أثناء القراءة (ونقصد بالمشاركة: 
التعليق على المقروء، وذكر شواهد مماثلة 
لــه مــن الــواقــع، ونقد الــمــواقــف..)؛ فــإن هذا 
الــقــراءة  إلــى  الــشــوق  الطفل  نفس  فــي  يربي 
أن  خاللها  مــن  ونستطيع  بها،  واالستمتاع 
التي  المهمة  والقيم  المبادئ  إليهم  نوصل 
األولــى  المهمة  هي  وتلك  إليها،  يحتاجون 
لـــلـــقـــراءة. وكــــذا مـــن فــاتــه قــطــار الــمــعــرفــة 
أكبر  تشجيٍع  إلــى  يحتاج  فــإنــه  الــصــغــر؛  فــي 
فات،  ما  اســتــدراك  أجــل  من  للهمة،  وبعث 
الرغبة  توجد  حين  صعباً  األمــر  يكون  ولن 

وتنبعث العزيمة.

ً كـــبـــارا الـــنـــفـــوس  كـــانـــت  وإذا 
األجــســاُم مــرادهــا  فــي  تعبت 

ثـــم إن مــمــا يــبــعــث الــنــفــس إلـــى الـــقـــراءة 
وشدة  السلف  ِسَير  على  االطــالع  والمعرفة 
شغفهم بالعلم والمعرفة. وال بد مع التشجيع 
من توجيه قراءة المتربي، ومساعدته على 
اختيار األنسب واألنفع، فال يقرأ كل ما تدفع 
به أرحام المطابع دون تمييز؛ ألن قراءة ما 
هو نافع ـ فضالً عما ال نفع فيه أو فيه ضرر 
التوجيه  وهذا  أنفع،  هو  ما  قــراءة  سيفّوت  ـ 
سبق  مــا  تــؤكــد  للمتربي  الــمــســاعــدة  وهـــذه 
ذكــره؛ من ضــرورة وجــود حظوة معرفية 
العمرية  للمرحلة  ولو  ـ  المربي  لدى  كافية 

التي يقوم عليه .
كــمــا يــلــزم الــمــربــي وهـــو يــوجــه الــقــراءة 
المتربي  بمستوى  مــعــرفــًة  لــديــه  يــكــون  أن 

الكتاب  ألن  المعرفية؛  وحاجاته  وقــدراتــه 
الجيد كالدواء ال يفيد كل الناس، وإلى هذا 
بقوله:  ـ  اهللا  رحمه  ـ  الغزالي  أشــار  المعنى 
فال  فهمه،  قدر  على  بالمتعلم  يقتصر  «أن 
أو  فــيــنــفــره،  عــقــلــه  يبلغه  ال  مــا  إلــيــه  يــلــقــي 
لُكل  ــْل  ِك قيل:  ولــذلــك  عقله..  عليه  يخبط 
فهمه؛  بميزان  له  وِزْن  عقله،  بمعيار  عبٍد 
حتى تسلم منه وينتفع بك، وإال وقع اإلنكار 
لتفاوت المعيار». ثم على المربي أن يُشعر 
دون  يأتي  ال  المعرفي  االرتقاء  أن  المتربي 
ثــمــن، بــل يــحــتــاج إلـــى جــد واجــتــهــاد وصبر 
وقديماً  لذلك،  النفس  تتهيأ  حتى  ومثابرة؛ 
الجسم)،  براحة  العلم  يُنال  (ال  السلف:  قال 
قــال:  العبقرية  عــن  (أديـــســـون)  ُســئــل  ولــمــا 
ومما  جبين)،  ٩٩٪عــرق  و  إلهام،   ٪١ (إنها 
يحسن التنبيه عليه في هذا المقام هو توجه 
كثير من الناس إلى الكتب السهلة والقصص 

الصعبة  الكتب  عن  وعزوفهم  والحكايات، 
طبيعتها  مــن  والــتــي  الــرفــيــعــة،  والــكــتــابــات 
لمزيد  القارئ  لدى  العقلية  القوى  استنفار 
للكتب  التوجه  إن  والتفكير.  والتأمل  الفهم 
لكن  معين،  لوقت  مقبوالً  يكون  قد  السهلة 
ال يصح أبداً االستمرار عليها؛ ألن ذلك يعوق 
ن أو  عملية االرتقاء، ويسبب للذهن نوع تأُسّ

ركوٍد في المعاني والمفهومات والمدارك.

الرقابة الذاتية :
سلوك  بمتابعة  المربين  من  كثير  يهتم 
المتربي ومالحظة التغير الذي يطرأ عليه، 
السيئة  الــظــواهــر  ومــعــالــجــة  بـــه  واالرتــــقــــاء 
والــســعــي فـــي وضــــع حــمــايــات تــقــيــه بعض 
المخاطر، وهذا الفعل حسن ال غبار عليه بل 
هو المطلوب، لكن حين يسير في وضعيته 
ولكننا  تُــفــســد.  وال  تـُـصــلــح  الــتــي  الصحيحة 

أحياناً كثيرة نغفل عن غرس الرقابة الذاتية 
في نفس المتربي، والتي بدورها تساعد في 
أدعــى  فتكون  أقـــوى  بشكل  التربية  تعميق 
يمكن  الــوقــت  مــن  شيئاً  وتمنحنا  للثبات، 

صرفه آلخرين ابتغاء توسيع العمل.
جانب  هــي  بــل  المتابعة،  مــن  نــهــّون  وال 
ولكننا  الــتــربــويــة،  العملية  نــجــاح  فــي  مــهــم 
نقول إنــه ال بــد مــن بــذل جهد قــوي وكبير 
فــي سبيل تــقــويــة الــحــصــون الــداخــلــيــة لــدى 
الــمــتــربــي؛ حــتــى يــشــعــر دائـــمـــاً بــرقــابــة اهللا 
لـــه وقـــربـــه مــنــه واطـــالعـــه عــلــيــه، فيشعر 
لــزوم  بــضــرورة  نفسه،  تــجــاه  بالمسؤولية 
الـــصـــدق مـــع اهللا ومـــع الــنــفــس؛ فــكــم نحن 
يوسف  قــصــة  قــــراءة  نعيد  أن  إلـــى  بــحــاجــة 
مــع امـــرأة العزيز يــوم واجــه اإلغـــراء بقول 
(معاذ اهللا!!)، وقصة الراعي مع ابن عمر ـ 
رضي اهللا عنه ـ حين أعلنها الراعي مدوية 

وكذا  اهللا؟)،  (فأين  مكة  أوديــة  في  تنساب 
قصة المرأة األعرابية يوم صرخت بصوت 
وغير  ُمَكْوِكبُها؟)،  (فأين  األفــق  في  جلجل 
ذلك كثير مما جاء عن السلف الصالح ومن 
بعدهم. ال بد أن يرسخ عند المتربي الشعور 
المطالب  هو  وأنه  نفسه،  تجاه  بالمسؤولية 
معه  المربي  دور  وأن  وتكميلها،  بتزكيتها 
لنفسه:  هو  تزكيته  على  له  إعانة  إال  هو  ما 
اَها)  اَها، َوَقْد َخاَب َمن َدَسّ (َقْد أَْفلََح َمن َزَكّ
«الشمس: ٩ - ١٠»، (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا 
َمْت لَِغٍد) «الحشر:  ا َقَدّ َ َوْلتَنُظْر نَْفٌس َمّ اَهللاّ
ــــْرًدا)  ــاَمــِة َف ــَي ــِق ــــْوَم اْل ــيــِه يَ ـــُهـــْم آتِ ١٨»، (َوُكـــلُّ

«مريم: ٩٥» .
إن ضـــمـــور هــــذا الــمــعــنــى فـــي الــنــفــوس ـ 
في  واضــحــاً  ضعفاً  أحــدث  ـ  الذاتية  الرقابة 
في  التقصير  خــالل  من  المتربين  صفوف 

بعض الواجبات كالصالة.

مساجلة 
على تويتر

ـــــــي.. ـــــــرابِ ـــــــَم الــــَمــــســــا وكـــــــــــأَس َش ـــــــِدي يــــــا نَ

ـــــي.. ــــعــــِرَف مــــا بِ ــــتَ نـــاِجـــنـــي فــــي الــــَهــــوى لِ

@)_Alansari_ علي األنصاري

ــــي.. َدمــــِع ـــــوَق  ـــــَشّ ال ومـــــــــاَزَج  ــــجــــِري  َف الَح 

ـــــٍب َصـــــــــــٍبّ ُمـــــــصـــــــاِب.. ـــــل ـــــَق ــــــــْق بِ َفــــــــتَــــــــَرَفّ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

أَأُنـــــــــاِجـــــــــيـــــــــَك فـــــــي الــــــَمــــــســــــا بِـــــــــــُفـــــــــــؤاٍد..

ــــعــــُض َعــــــذابـِـــــي.. ــــهــــَو بَ ــــــوُق َف ــــــَشّ ـــــُه ال مـــــَسّ

@)٨qatarعبد الحميد اليوسف ٨

ــــــنــــــأى.. ؤى حـــــيـــــَن تَ ـــــــــُرّ ـــــــــال أَأُنـــــــاِجـــــــيـــــــَك بِ

ــــــيــــــاِب.. الــــــِغ عـــــنـــــَد  ــــــــِحــــــــُنّ  يَ بِـــــِفـــــكـــــٍر  أَم 

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ـــــِة يــــــا َمـــــــــْن.. ـــــبَّ ـــــَح ـــــَم ـــــال نــــاِجــــنــــي أَنـــــــــــَت بِ

ــــاِب.. ــــي ــــث ــــيــــض ال َشـــــــــَفّ ُروحـــــــــــاً فـــــكـــــاَن بِ

@)_Alansari_ علي األنصاري

ــــــَرّ بـــاســـِمـــي.. ــــحــــَت الــــــِسّ ـــــْت َكــــيــــَف بُ وقـــــالَ

َهـــــــوانـــــــا.. نـُــــخـــــِفـــــي  أَْن  ـــــهـــــُد  ـــــَع ال وكـــــــــــاَن 

ُعــــيــــونِــــي.. َرأى  ــــيــــُب  ــــبِ الــــَطّ هــــــَو  َفــــُقــــلــــُت 

ـــــــا.. ـــــــالن ـــــــهـــــــوى ُف فـــــــقـــــــاَل َعــــــلـِـــــيــــــلـُـــــُكــــــم يَ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

نُــــصــــِحــــي.. الـــــــُعـــــــّذاُل  َهـــــــوى  إِذا  وُكـــــنـــــُت 

ــــــرَف َكــــــي أُخـــــِفـــــي َهـــــوانـــــا.. ــــــَطّ أَُغـــــــــــُضّ ال

َفـــَيـــحـــِســـبُـــنِـــي الــــَجــــُهــــوُل َحـــِســـيـــَر َطـــــــْرٍف..

ـــا.. ـــقـــان ـــتِ ــــــي غـــــّض َكـــــي يـــخـــِفـــي ال وَطــــــْرِف

@)_Alansari_ علي األنصاري
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قلم ملون

متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

الفنون البصرية تستضيف «خريطة الذات والهوية»
كتب- محمود الحكيم

ــــون الـــبـــصـــريـــة  ــــفــــن يـــقـــيـــم مـــــركـــــز ال
الحالي  مـــارس   ١٢ الــثــالثــاء  يـــوم  بــكــتــارا 
«بتسابيه  المكسيكية  للفنانة  مــعــرضــا 
رومـــــيـــــرو» بـــعـــنـــوان «خــــارطــــة لـــلـــذات 
ــهــويــة»، ويــعــقــب االفــتــتــاح نـــدوة يــوم  وال
ــــعــــاء ١٣ مـــــارس الـــســـاعـــة الــســابــعــة  األرب
مــســاء عــن مــحــتــويــات الــمــعــرض بنفس 
«ماريسا  فيها  تحاضر  المعرض  عنوان 
يأتي  لجاليري،  المديرالفني  كايتشيولو» 
بين  الفني  التبادل  ضمن  المعرض  هذا 
وبناء  دي.ســـي.  «إي.  وجاليري  المركز 
غير  مؤسسة  الجاليري  وهــذا  الجسور» 
الثقافية  العالقات  تعزيز  هدفها  ربحية 
المحلية  المجتمعات  وإشــراك  والدولية 
من خالل برامج لمختلف أشكال التعبير 
الفنانين،  بين  تواصل  خلق  وأيضاَ  الفني 
والمتاحف،  والثقافة،  الفنون  ومــراكــز 
مركزية  كنقطة  وذلـــك  الــعــالــم؛  ودول 
مــهــمــة فــــي الـــمـــشـــهـــد الـــفـــنـــي الــــدولــــي. 
العالم  حــول  للفنانين  البرنامج  ويــوفــر 
دعــمــاً بــأفــضــل وجـــه مــمــكــن، وخــدمــات 
في  فنية  لمعارض  وفرصاً  معلوماتية، 
جميع أنحاء العالم. وقال السيد عبد اهللا 
البصرية:  الفنون  مركز  رئيس  دسمال 
الجسور»  وبناء  دي.ســي.  إي.  «لجاليري 
نظام دوري للمعارض من أجل تسليط 

وإنــشــاء  المشتركة  ثقافاتنا  على  الــضــوء 
للوصول  دولــة  كل  بين  جديدة  تبادالت 
هــذا  ويعتبر  المختلفة.  الــمــعــارض  إلـــى 
رومــيــرو»  «بتسابيه  للفنانة  الــمــعــرض 
جزءاً من البرامج الدولية الفنية المتنقلة 
بدأت  التي  والمعارض  الفنية  واإلقامات 
الثقافية  المؤسسة  من  بدعم   ٢٠٠٧ منذ 
وحكومة  والمكسيك،  كاليفورنيا  بــاخــا 
واليـــــة بـــاخـــا كــالــيــفــورنــيــا والــمــكــســيــك، 
لوس  فــي  للمكسيك  العامة  والقنصلية 
أنجليس. وأوضحت «ماريسا كايتشيولو» 
دي.ســـي.  «إي.  لجاليري  المديرالفني 
الـــمـــعـــرض  هـــــذا  أن  الــــجــــســــور»  ــــاء  ــــن وب
بومرانتز»  «لـــورا  القيمة  صاغته  الـــذي 
معاصرة  أعــمــاالً  فيه «رومــيــرو»  تقدم 
المعاد  اإلطــارات  على  الحفر  مستخدمة 
تدويرها مع أغطية السيارات والسيارات 
اللعب واألشياء التي يعثر عليها، العاكسة 
الثقافية.  والتناقضات  والعنف  للهجرة 
إدارة  مــجــلــس  عـــن  وقــــــال: «بــالــنــيــابــة 
الجسور»،  وبناء  دي.ســي.  مؤسسة «إي. 
أود أن أعـــرب عــن امــتــنــانــي إلـــى «لـــورا 
المعرض  هــذا  جعلت  الــتــي  بــومــرانــتــز»، 
في  للمكسيك  العامة  والقنصلية  ممكناً، 
جــروب».  ليجال  و»مــيــد  انجليس  لــوس 
إلى  الــمــعــرض  يستمر  أن  الــمــقــرر  ومــن 

نهاية مارس الجاري.

الحساب يكون  الحشر  لــدى  قيَل 

العقاب ــَد  ــشــدي ال اهللا  فيغضب 

علَى إالّ  الــرحــمــن  ــطــوى  ان ومـــا 

ــر ومــنــح الــثــواب ــخــي ـــِة ال ـــال إن

ڈڈڈ

ـــي يــعــلــُم ـــّورن ــــــذي ص َّ كــــاَن ال

ــُم ــا أجــنــي ومـــا آث ــي الــغــيــِب م ف

ــنــي ــى أّن ــلَ فــكــيــَف يــجــزيــنــي ع

ــُت والـــجـــرُم قــضــاً مــبــرُم ــرم أج

الثالثاء ٢٣ ربيع اآلخر ١٤٣٤ هـ - ٥ مارس ٢٠١٣ م

الحلقة
 الخامسة عشرة

عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور

االنتشار المسرحي والتحرك نحو تكوين الوعي
يــتــحــدث األلــفــي كــعــادتــه عــن الــحــلــول 
اقتراح  أن  بالتالي  واضــًحــا  يبدو  فيقول: 
تـــصـــور لــمــثــل هــــذه الــخــطــة الــمــســتــوعــبــة 
قدر  إلــى  يحتاج  كــان  األبــعــاد،  هــذه  لكل 
أوفــــــر مــــن الـــــدراســـــة الـــمـــرتـــكـــزة عــلــى 
إحـــصـــائـــيـــات صــحــيــحــة فــــي كــثــيــر مــن 
من  كذلك  أوفــر  نصيب  وإلــى  الــنــواحــي، 
المباشر  واالحتكاك  واالتصاالت  الوقت، 

بالمجاالت التنفيذية وبالتعاون األفقي . 
المتكامل  اإلطـــار  وضــع  إحــكــام  وأمـــر 
حال  أيــة  على  يمكن  الخطة،  هــذه  لمثل 
تــــداركــــه فـــي فـــتـــرة الحـــقـــة، يــتــم فيها 
الــــوصــــول إلــــى اإلحـــصـــائـــيـــات الــســلــيــمــة، 

من  يلزم  ومــا  يلزم  مــن  بكل  واالتــصــال 
المعنية،  الجهات  مشاركة  تحقيق  أجــل 
ومن أجل تكييف مسار التحرك العريض 

في اتجاه انتشار الوعي الذي ننشده . 
ويشير إلى أن الصفحات المتبقية من 
المقترحات  بعض  تتناول  التقرير،  هــذا 
االنتشارية على مختلف األصعدة، وهي  -  
وإن كانت ال تمثل تصوًرا متكامًال لخطة 
يمكن  هــامــة  خــطــوات  ذلــك  مــع  تُعتبر    - 
نحو  يتجه  الحــق  تخطيط  كل  تخدم  أن 
في  عامة  -   بصفة  يمكن  كما  الشمولية، 
فاعلية  ذات  تكون  أن  بها -   االقتناع  حالة 
على صعيد الترابط األفقي، وعلى صعيد 

تحقيق بعض التوازن المطلوب في حركة 
التطور المسرحي . 

ـــشـــار  ـــت وبـــالـــنـــســـبـــة لــــمــــشــــروعــــات االن
االعــتــبــار  فــي  أضـــع  أن  أود  ومــجــاالتــهــا، 
يحسن  التي  والمالمح  المالبسات  بعض 
أن أشير إليها أوال، حتى يكون العرض  -  
من حيث تناول الموضوعات وتسلسلها  -  

متوقًعا ومتسًما ببعض التحديد : 
فــهــنــاك مــثــال، إنــنــي لــســت عــلــى يقين 
مـــن حــجــم الــخــســائــر االجــتــمــاعــيــة غير 
المجتمع  تركيبة  في  المتداخلة  العربية 
إذا  مـــا  تــقــديــر  أســتــطــيــع  وال  الـــقـــطـــري، 
كـــان مــن الـــضـــروري االلــتــفــات إلــيــهــا في 

نحو  والتحرك  المسرحي  االنتشار  إطــار 
كان  إذا  ما  تقدير  وحتى  الــوعــي،  تكوين 
األمر يتطلب  -  من حيث برمجة تقديم 
العروض األجنبية -  إقامة مواسم خاصة 
وحجم  متفاوت  منها  كل  عدد  صغيرة، 
هــــذه الــخــســائــر مـــع تـــفـــاوت مــســتــويــاتــهــا 
ال  أنــه  وأعتقد  واالجتماعية،  الشخصية 
مفر من تحاور هذه الخسائر االجتماعية 
ــبــارهــا خــــارج دائـــرة  غــيــر الــعــربــيــة واعــت
التحرك االنتشاري اللهم إال إذا كان هناك 
ميوله  تقوده  من  الخسائر،  لهذه  أفــراد 
االتصال  إلــى  تلقائًيا  للعربية  ومعرفته 

بأي فرع من فروع النشاط.

كــذلــك إنــنــي رغـــم االفــتــقــار أيــًضــا إلــى 
الناطقين  أن  أعــتــقــد  إحــصــائــيــة  بــيــانــات 
األعظم  الــســواد  يمثلون  العربي  باللسان 
فـــي تــركــيــبــة الــمــجــتــمــع بــقــطــر وحــركــة 
موجهة  تُعتبر  العام  إطارها  في  االنتشار 
إلـــى هـــؤالء دونــمــا الــتــفــات إلـــى أصولهم 
الــبــعــيــدة أو الــقــريــبــة وبــغــض الــنــظــر عن 
كونهم يحملون جنسية قطرية أو مازالوا 

يحملون جنسيات أخرى.
وهـــــذا بــطــبــيــعــتــه ال يــشــجــب احــتــمــال 
وجود بعض أبعاد خاصة يمكن أن تمتد 
بالعربية  الــنــاطــقــيــن  غــيــر  إلـــى  فــائــدتــهــا 
تكون  أن  يمكن  أخـــرى  أبــعــاد  بــعــض  أو 

فقط  مــقــصــورة  محالها  فــي  الــمــمــارســة 

على من يحملون جنسية قطرية.

ثـــم هــنــاك أيــضــا عــلــى خــــالف مـــا هو 

متصلين  بموضوعين  سأبدأ  عــادة  متبع 

ذلك  بعد  أنتهي  ثــم  الــخــارجــي  بالتعاون 

بـــالـــتـــحـــرك الـــداخـــلـــي بـــاعـــتـــبـــار أنـــــه مــن 

ـــداخـــل هو  الــمــنــطــقــي أيـــضـــا أن يـــكـــون ال

األســــاس الـــذي ينتهي إلــيــه كــل شـــيء مع 

الموضوعات  بعض  تشعب  أن  مالحظة 

أن  مــن  كذلك  يمنع  ال  مالمحها  وتــعــدد 

أبعاده  أحيانًا  له  الداخلي  التحرك  يكون 

الخارجية أو العكس.
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بعد أن وافقت وزارة اإلعالم على إنشاء فرقة 
قطرية  مسرحية  فرقة  كــأول  القطري  المسرح 
رسمية وذلــك بتاريخ ٢٩ / ٦/ ١٣٩٢هـــ في شهر 
جمادى اآلخرة الموافق ١٠/ ٨/ ١٩٧٢، من شهر 
أغسطس. وقّرر مجلس اإلدارة أن نبدأ عروضنا 
المبارك  الفطر  عيد  أيـــام  أول  منذ  المسرحية 
قابلة  أيام  ثالثة  على  العرض  يكون  وأن   ،١٣٩٢
لــلــزيــادة فـــي حــالــة اإلقـــبـــال الــجــمــاهــيــري على 
المسرح، إًذا نحن أمامنا أكثر من شهرين لعمل 
البروفات وهذه مدة كافية، األستاذ عبداللطيف 
سمهون اختار أن يُخرج مسرحية (سبع السبمبع) 
لبناني  أعــمــال  رجـــل  هــو  عبداللطيف  واألســـتـــاذ 
مـــتـــواجـــد فـــي قــطــر مــنــذ مــنــتــصــف الــســتــيــنــيــات 
ويــهــوى الــمــســرح ولـــه مــحــل تــجــاري فــي شــارع 
أخرج  أن  وسبق  اميس)  (سمير  باسم  الكهرباء 
مسرحية  األولــــى  مسرحيتين  المعلمين  لــــدار 
(صــقــر قــريــش) والــثــانــيــة الــتــي كتبها وأخــرجــهــا 
وفيه)  منه  رقعته  الثوب  (حــالة  مسرحية  وهي 
فلسطينية  مسرحية  لــفــرقــة  ثــالــثــة  ومــســرحــيــة 
شارع  في  الفلسطينية  التحرير  منظمة  ترعاها 
عن  موضوعها  (الــســؤال)  مسرحية  وهي  الخليج 

معاناة الشعب الفلسطيني .
أن  بــنــفــســه  اخـــتـــار  عــبــدالــلــطــيــف  األســـتـــاذ  إًذا 
أن  يحب  ألنــه  السبمبع)  (ســبــع  مسرحية  يُــخــرج 
يُخرج األعمال الكوميدية، أما المسرحية الثانية 
(عــانــس) فــلــم نستقر بــعــد عــلــى مــخــرجــهــا. وقــد 
للمكتبة  أمينًا  قطر  إذاعــة  في  أعمل  وقتها  كنت 
الثقافية التي أسستها وجاء لإلذاعة شاب سوداني 

ليعمل مخرًجا إذاعًيا اسمه (كمال محيسي) وهو 
طيبة  بصداقة  وارتبطنا  أســاًســا  للمسرح  دارس 
مسرحية  فرقة  أسسنا  نحن  كمال  يــا  لــه  وقلت 
مسرحيين  عملين  تقديم  ننوي  ونحن  قطرية 
للمسرحية  مخرًجا  نجد  أن  في  ونرغب  قريبًا 
نص  تقرأ  أن  في  رغبة  لك  فهل  (عانس)  الثانية 
يمانع  ولم  إخراجها،  إمكانية  وتــرى  المسرحية 
كمال محيسي وقّدمت له نص مسرحية (عانس) 
وقرأها ووافق على إخراجها وبذلك انضم كمال 
القطري  الــمــســرح  فــرقــة  فــي  مــخــرًجــا  محيسي 
وأحد مؤسسي الفرقة بعد أن قّدم طلب عضوية 

وتّمت الموافقة عليه.
نــحــن فــي فــرقــة الــمــســرح الــقــطــري فــي عــام 
هي  مثلما  مــتــوفــرة  الــمــواهــب  تــكــن  لــم   ،١٩٧٢
اآلن فكنا نبحث عن المواهب في مجال التمثيل 
واإلخــراج والديكور وكل ما يتعلق بفن المسرح، 
التخصصات  كــل  فيها  مكتملة  فــرقــة  نــريــد  كنا 
التي نحتاجها، كان طموحنا يسبق وضعنا الفقير 
هًما  لدينا  لكن  وبساطة،  بتلقائية  نتصّرف  وكنا 
مــســرحــًيــا أن يــكــون لــديــنــا مــســرح قــطــري يمثل 
النهضة  فيها  بــدأت   ،١٩٧٢ عام  في  قطر  قطر. 
نكون  أن  طموحنا  الــفــرقــة  فــي  ونــحــن  الحديثة 
سعداء  وكنا   ، كان  وقد  النهضة  هذه  ضمن  من 
ونــحــن نــنــســج قــيــام وتــأســيــس فــرقــة مسرحية 
تقديم  في  وبدأنا  مستقبالً.  شــأن  لديها  سيكون 

أول أعمالنا المسرحية .
في الحلقة القادمة بدء توزيع األدوار والمشاكل 

التي واجهتنا ولكننا رغم ذلك بدأنا.

الثالثاء ٢٣ ربيع اآلخر ١٤٣٤ هـ - ٥ مارس ٢٠١٣ م

خبيرة اآلثار فاطمة السليطي لـ «البيرق» :خبيرة اآلثار فاطمة السليطي لـ «البيرق» :

ڈ اتجهت إلى التخصص في مجال الفن 
في  جذبك  الــذي  فما  اإلسالمية،  والعمارة 

هذا المجال؟
تخصص  في  شّدني  ما  فأكثر   ، صحيح   -
الــعــمــارة اإلســالمــيــة، الــتــنــاغــم بــيــن عناصر 
الــتــصــمــيــم واســـتـــخـــدامـــات األبــنــيــة لــخــدمــة 
التي  المختلفة  التمّدن  ونظريات  المجتمع 
ما  وهـــذا  الــتــاريــخ  عــبــر  المسلمون  اعــتــمــدهــا 
الحضري  التصميم  دراســة  الختيار  دفعني 
أطروحة  فــي  اإلسالمية  للمدن  والعمراني 
نطاق  اتــســع  المرحلة  هــذه  ففي  الــدكــتــوراة، 
عــمــلــي بــــاآلثــــار الــمــعــمــاريــة لــيــشــمــل أحــيــاء 
إســالمــيــة مـــعـــاصـــرة، مــدفــونــة أو مـــهـــّددة 
قائمة  اإلســالمــيــة  الــمــدن  أن  كما  بالخطر، 
فــي مــراحــل تــطــورهــا لــغــايــة الـــيـــوم، فنحن 
هــذا  دراســــة  أن  كــمــا  الــحــاضــر،  فيها  نعيش 
ــتــطــور كــانــت األصـــعـــب مـــن حــيــث تــداخــل  ال
الــتــكــنــولــوجــيــات ومــعــايــيــر الـــبـــنـــاء الــحــديــث 
آخر  جانب  ومن  التنمية،  بعناصر  وتأثرها 
الحفاظ على اآلثار واستثمار اإلرث الحضري 
من  لعدد  اتجهت  للتنمية  إيجابية  كعناصر 
المواقع  بـــإدارة  المختصة  العلمية  الــــدورات 
اآلثرية، دراسات تطوير المتاحف والتقنيات 

الحديثة .
ڈ حدثينا عن المحطة األولى في مجال 

االهتمام باآلثار ؟
- كــانــت بـــدايـــة عــمــلــي بـــاآلثـــار جـــــزًءا من 
بـــرنـــامـــج بــحــث الــمــاجــســتــيــر فـــي الــجــامــعــة 
إلى  انضممت  حيث  بــالــقــاهــرة،  األمــريــكــيــة 

الــذيــن  العالميين  الــبــاحــثــيــن  مــن  مــجــمــوعــة 
يقومون بدراسة مواقع آثار إسالمية مختلفة 
لــلــدراســة  معهم  انطلقت  ثــم  ومـــن  بــمــصــر، 
الميدانية لمواقع آثار إسالمية مختلفة حول 
العالم مثل دول شمال أفريقيا، دول البحر 
المتوسط األوروبية، والهند وعدد من دول 
شرق آسيا التي تحتوي أرثاً معمارياً إسالمياً 

متميزاً.
ڈ ما هي أبرز نتائج أعمال التنقيب التي 

قمت بها مع فريق العمل مؤخراً؟
- كــشــفــت أعـــمـــال الــتــنــقــيــبــات عـــن أجــــزاء 
ــــدة مــــن مـــبـــنـــى الـــقـــصـــر الـــــــذي يــعــود  جــــدي
والعباسي  األمــوي  العصرين  إلــى  استخدامه 
والذي تم الكشف عنه في الموسم السابق من 
الموسم  ضمن  الموقع  في  الحفريات  أعمال 
أجراها  التي  األثرية  التنقيبات  من  السادس 
قسم اآلثار في جامعة مؤتة في موقع شقيرا 
بالتعاون  باألردن  الكرك  بمحافظة  الغربية 

مع دائرة اآلثار العامة .

يُعد  القصر  هــذا  بــأن  التصريح  جــاء  وقــد 
قصًرا مهًما في المنطقة الواقعة بين جنوب 
في  األموية  القصور  ويشابه  والبلقاء  األردن 
بحيرة  مــن  بــالــقــرب  المنيا  خــربــة  مــن  كــل 
طــبــريــا، وقــصــر هــشــام فــي خــربــة المفجر، 
وقصر المشتى وغيرها من القصور األموية 
في منطقة بالد الشام، كما ُعثر في األجزاء 
الــذي  الــمــوســم  لــهــذا  الــقــصــر  مــن  المكتشفة 

المنطقة  فــي  فيه  التنقيب  أعــمــال  تــركــزت 
الـــواقـــعـــة بـــيـــن مـــدخـــل الـــقـــصـــر واألرضــــيــــة 
الــجــدران  مــن  مجموعة  على  الفسيفسائية 
بالبالط  المرصوفة  واألرضــيــات  واألعــمــدة 

الحجري وقناة مياه.
وأخــــيــــًرا كــشــفــت الــتــنــقــيــبــات عـــن وجـــود 
وبــأبــواب  برميلية  نصف  عــقــود  ذات  غــرف 
مــن  الـــغـــربـــي  الـــجـــانـــب  مــــن  أقــــــــواس  ذات 

الكسر  من  عــدد  إلــى  باإلضافة  هــذا  الموقع، 
الحفريات  أعمال  وأن  واألسرجة،  الفخارية 
عن  كشفت  أجريت  التي  األثرية  والتنقيبات 
جرانيتية  وأعــمــدة  مميزة  رخــامــيــة  تاجية 
ورخــــامــــيــــة، كـــمـــا اســتــكــمــلــت فــــي الــمــوســم 
السابق أعمال التنقيب األثري عن األرضيات 

الفسيفسائية.
ڈ ما رأيك في إدخال العمارة اإلسالمية 

في المناهج الجامعية ؟
كــمــقــّرر  اإلســــالمــــي  الـــفـــن  إدخـــــــال  إن   -
يشجع  الخليج  بدول  الجامعات  في  أكاديمي 
الــجــيــل الــحــالــي عــلــى فــهــم ومــعــرفــة أصــول 
وقواعد العمارة اإلسالمية والتي تعد العمارة 
هذا  مصّممو  ليتمكن  منها  جـــزًءا  المحلية 
الــجــيــل مـــن الـــحـــفـــاظ عــلــي هـــويـــة الــعــمــارة 
بدقة  والعمل  الحضاري،  واإلرث  اإلسالمية 
وكما  للمنطقة،  الثقافية  المعالم  تطوير  في 
هو عملي الحالي في كلية الفنون والصناعات 

اإلبداعية - جامعة زايد - أبو ظبي.
ڈ مــــا هــــي تـــأثـــيـــرات الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة 
والهندسية لعلم اآلثار على مشاريع التصميم 

المعاصر؟
صروحاً  المعمارية  اآلثار  كانت  لطالما   --
جدرانها  بين  وتــحــوي  الــشــعــوب،  لــحــضــارات 
في  معيشته  ونمط  اإلنــســان  هوية  تفاصيل 
فــتــرة زمــنــيــة، كــمــا أن الــجــمــع بــيــن الخبرة 
والجوانب  والسياحة،  التراث  اآلثار،  علم  في 
الطبيعية  المناظر  هندسة  مثل  الهندسية 
يساعد  الــمــدن  وتخطيط  الــعــمــارة  والــبــيــئــة، 

في حفظ وإنشاء معالم مميزة وفريدة من 
معالم  استعرض  أن  لي  لفخر  وإنــه  نوعها، 
اإلســالمــي،  المتحف  مــثــل  الــمــعــاصــرة  قــطــر 
مسرح  اإلســالمــيــة،  لــلــدراســات  الفنار  مركز 
كــتــارا وغــيــرهــا مــن الــمــعــالــم كــنــمــاذج رائـــدة 
للتصميم المعاصر الذي يستند على مميزات 

اإلرث المعماري للمنطقة .
في  اآلثــــار  عــلــم  لــواقــع  تنظرين  كــيــف  ڈ 

المنطقة عامة وقطر تحديًدا ؟
قطر  شهدتها  الــتــي  النوعية  القفزة  إن   -
القومي  والتراث  التاريخي  اإلرث  تنمية  في 
متعّددة  ثقافية  ومؤسسات  متاحف  وإنشاء 
سعادة  أن  خصوصاً  الجميع،  على  تخفى  ال 
الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني 
الثقافة،  مجاالت  في  مهماً  دوراً  لعبت  قد 
دولــة  تصبح  أن  على  سموها  حرصت  وقــد 
حققت  وقد  وثقافياً،  فنياً  غنية  دولــة  قطر 
هذه الرؤية مع افتتاح متحف الفن اإلسالمي 
تحت  إنجازها  تــم  التي  المشاريع  أحــد  وهــو 
مــظــلــة هــيــئــة مــتــاحــف قــطــر والـــــذي يجّسد 
بالحاضر  الماضي  ربــط  في  األشمل  رؤيتها 

وربط الشرق بالغرب .
ڈ هل حققت كل ما تتمنيه أم أن هناك 

طموحاً ورغبات لم تتحقق بعد؟
جمعتها  التي  الخبرة  تسخير  في  أطمح   -
أقوم  التي  والدراسات  الماضية  السنوات  في 
علم  لخدمة  جميعها  تــكــون  بــأن  حــالــيــاً  بها 

اآلثار والتراث وخدمة وطني بهذا المجال.

قطر تشهد طفرة كبيرة في تنمية إرثها التاريخيقطر تشهد طفرة كبيرة في تنمية إرثها التاريخي

الحلقة السابعة والثالثون

ــــــــي الــــــمــــــنــــــاهــــــج الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة ــــــا ف ــــــه ــــــال ــــــإدخ ــــــــرة ب ــــــــدي ـــــــة ج ـــــــي ـــــــالم ـــــــارة اإلس ـــــــم ـــــــع ال

حوار: كريم إمام

السليطي  فاطمة  الدكتورة  القطرية  اآلثار  خبيرة  تخصصت 
فــي اآلثـــار اإلســالمــيــة والــفــنــون والــعــمــارة، وتــشــارك حالًيا في 
المنطقة  في  األكاديمي  والتدريس  البحثية  المشاريع  من  عدد 
العربية. اهتماماتها تتضّمن دراسة العمارة اإلسالمية، التمدن، 
عليها.  والــمــحــافــظــة  الطبيعية  والــمــنــاظــر  الــمــعــالــم  وتــصــمــيــم 
لعلم  والهندسية  الفنية  الجوانب  عن  البحث  في  حالياً  تشارك 
اآلثار وتأثيراتها على مشاريع التصميم المعاصر وذلك بهدف 
اإلسالمي  العالم  في  اإلسالمي  الثقافي  التراث  أثر  فهم  زيــادة 

المعاصر.
قطر،  بدولة  كومنولث  فيرجينيا  جامعة  في  بدايتها  كانت 
من  وتوجيه  بتأسيس  الــرائــدة،  التعليمية  المؤسسات  إحـــدى 
ســمــو الــشــيــخــة مــــوزا بــنــت نــاصــر فــي مــؤســســة قــطــر للتنمية 

والتي  العلمي  للبحث  األساسية  القاعدة  وّفــرت  التي  والعلوم 
من خاللها بحثت السليطي في مجال الفن والعمارة، ومّكنتها 
الفن  ماجستير  لدراسة  الباحثين  من  جمع  مع  االلتحاق  من 
والعمارة اإلسالمية بالجامعة األمريكية بالقاهرة ومن بعدها 

دراسة اآلثار اإلسالمية في رسالة الدكتوراة .
الخبراء  لندرة  أوالً  بالصعوبات،  مليئة  المرحلة  تلك  كانت 
التساع  نظًرا  اإلسالمية  العمارة  أنماط  لتعّدد  وثانياً،  بالمجال 
ألهمية  وثــالــثــاً،  قـــارات  ثــالث  على  اإلســالمــيــة  المناطق  رقــعــة 
العمل الميداني في مجال علم اآلثــار، وهو ما اقتضى سفرها 
إلى العديد من الدول والتعاون مع الجامعات والهيئات الرسمية 

لكل منطقة وكانت تلك األسفار مليئة بالتحديات.
فاطمة  الــدكــتــورة  القطرية  اآلثـــار  بخبيرة  التقى  «الــبــيــرق» 
السليطي للحديث حول مسيرتها في مجال التنقيب عن اآلثار 

في مناطق مختلفة بالعالم .... فإلى نص الحوار:

سأسّخر خبرتي في 
مجال الفن والعمارة 
اإلسالمية لخدمة وطني



المصارع:
ينظر إليه الجميع كبطل، يالحقه المعجبون، ويصيحون 
باسمه من قلوبهم خالل كل ظهور له على الحلبة. يحضى 
البطل باحترام وتقدير كل زمالئه في المهنة، والفيلم يلقي 
الضوء على جانب من العالم الواقعي لمهنة المصارعة، وهي 
التي تندرج في ما يسمى «الشو بيزنز»، حيث االتفاق المسبق 

على الحركات، ووضع سيناريو «المصارعة» المرتقبة.
الفيلم يركز على الجانب اإلنساني للمصارع، الذي يعاني 
آالماً مستمرة في كل أجزاء جسده، وابنته الوحيدة تكرهه، 
وال  أقــارب  ال  حميمة،  إنسانية  عالقات  أيــة  لديه  توجد  وال 
أصدقاء، ويعاني عوزاً مادياً، بحيث يضطر للنوم في سيارته 
أحياناً، لتأخره في دفع إيجار غرفته المتواضعة جداً، ويكن 
تعمل  عــزبــاء،  أم  وهــي  يعرفها،  لفتاة  رومانسية  مشاعر 
حقن  وأرهقته  السن،  به  تقدمت  البطل  للتعري.  حانة  في 
وبعد  عــهــده،  كسابق  يعد  ولــم  العضلية،  التقوية  وعقاقير 
وحين  اإلغماء،  من  ويخر  تعباً،  البطل  يعاني  كبيرة  مباراة 
عملية  لــه  أجــريــت  وقــد  المستشفى،  فــي  نفسه  يجد  يفيق 
من  ضعيف،  قلبه  أن  الطبيب  ويخبره  القلب،  في  جراحية 

كثرة اإلجهاد والمنشطات، وأن عليه اعتزال اللعبة.
ــا فـــي عــيــنــيــه، فــعــائــد تــلــك الــلــعــبــة الــقــاســيــة  ــي تـــســـّود الــدن
وألماً.  قسوة  أكثر  عالم  في  صامداً  يبقيه  ما  هو  والمؤلمة، 
بعد استيعاب الصدمة، بدأ حملة اتصاالت، ليخبر متعهدي 
تبرعات  لحملة  يسعى  وكــان  االعــتــزال،  بــقــراره  المباريات 
لكنه  خدمة»،  نهاية  أو «بدل  التعويض،  من  نوعاً  أو  ربما، 
ستخسر  اللعبة  وأن  اعتزاله،  عدم  على  بإصرارهم  فوجئ 

كثيراً، ويتمنون له التوفيق، التوفيق فقط.
فتعتذر  بفتاته،  عالقته  بتعميق  التعويض  إيجاد  يحاول 
عالقته  إعــادة  فيحاول  ابنها،  وإعالة  بالعمل  ملتزمة  ألنها 
ذلك،  في  يفشل  تدريجي،  تحسن  وبعد  بابنته،  المنقطعة 

حينها يشعر باليأس الشديد، فيقرر العودة للمصارعة.
إثناءه  وتحاول  المباراة،  قبل  فتقابله  بنيته،  فتاته  تعلم 
أنها  وتقسم  الضعيف،  قلبه  على  ذلك  لخطورة  قــراره،  عن 
ستترك كل شيء وستقبل الزواج به، لكنه يمضي للمباراة، 
المجالدة،  حموة  فــي  جــمــهــوره،  عهده  كما  األداء  ويحسن 

يشعر بألم شديد في صدره، قبيل قفزته الحاسمة.
ويشرق  األلم،  يقاوم  الحبال،  يعتلي  نفسه،  على  يتحامل 
يكون  ربما  الفيلم.  وينتهي  يقفز،  ثم  أمل،  بابتسامة  وجهه 
بمشاعر  يفيض  لكنه  الميزانية»،  «قليل  النوع  من  الفيلم 
إنسانية شفافة. ذكرني ذلك بالفنان الذي يحترق من أجل 
على  تؤثر  نفسية  بحالة  يصاب  وبعضهم  الجمهور،  إسعاد 
النجم  به  اعترف  ما  وهو  بالهزال،  وتصيبه  العامة،  صحته 
«شون بن» في مقابلة، كشف فيها حجم كراهيته للتمثيل 

ألن تقمصه يستنزفه روحياً.
ذاته،  الــداء  من  يعاني  ممثل «عبقري»  قطر  في  ولدينا 
مبدع  يوجد  أن  مــفــاده،  تناقض  في  السليم  العقل  ويتحير 
كما  بــه  يحتفى  وال  والتميز،  التفرد  وبــذلــك  الحجم،  بهذا 
متواصلة  محاوالت  من  يعاني  أن  ذلك،  من  واألمــّر  يجب، 
للتهميش واإلقصاء، في مناخ إبداعي تفوح منه رائحة تزكم 

األنوف.

سعادة:
الــمــنــزل،  خـــارج  للعشاء  معهم  يصطحبونها  مـــّرة  ألول 
كانت كعادتها سعيدة بالخروج، والصعود إلى مركبة األب، 
حيث تلصق وجهها الصغير في الزجاج الجانبي، وتهيم في 
تأمل كل ما هو مدهش ومختلف عن محيط البيت والفناء. 
كانت في غاية الدهشة عندما دخلوا المطعم، كانت منبهرة 
لدرجة ال تصدق، فطوال حياتها الممتدة على مدى عامين، 

لم تر شيئاً كهذا، ولم تحلم به من قبل.
كانت  لألطفال،  المخصص  المقعد  على  جلوسها  وبعد 
منسجمة مع كل شيء، وراضية بكل شيء، فعندما تسأل عن 
أي شيء تقول: «إيــه»، وهي كلمة قليلة االستخدام لديها، 
«ال»،  أي  «نـــاا»  قاموسها  فــي  األخـــرى  الكلمة  مــع  مقارنة 

والتي لم تسمع في تلك األمسية.
بعيد  تحتفل  عائلة  وجود  تصادف  الطعام،  انتظار  خالل 
الشهيرة»  «الميالد  أغنية  فصدحت  أطفالها،  أحــد  ميالد 
الملونه،  الكريمة  تزينه  حلوى  بقالب  الــنــادالت  وتقدمت 
الصغيرة  عينا  كانت  صغيرة،  حمراء  شموع  خمسة  وتعلوه 
مفتوحتين باتساعهما، ورأسها يتمايل تلقائياً مع الموسيقى.
جديد،  مــن  الموسيقى  انطلقت  حتى  االنــتــظــار  يطل  لــم 
تم  بقليل  بــعــدهــا  آخـــر،  أجــنــبــي  طــفــل  مــيــالد  بعيد  احــتــفــاالً 
يعرف  عربية،  جالية  من  ثالث  طفل  ميالد  بعيد  االحتفال 
اللحن  تجاهلوا  بحيث  الشديدين،  والصخب  الطرافة  عنها 
األمــر  أخـــرى،  ألحاناً  ويغنون  يصفقون  وراحـــوا  «الشهير» 
الذي جعل الطفلة تزداد نشوة، ويزيد تفاعلها من خالل هز 

الرأس بشكل ينم عن استمتاع أكبر.
لوالديها  تنظر  كانت  والتحلية،  الطعام  من  االنتهاء  بعد 
وإلخوتها بسعادة ورضا تامين، لكن في عينيها سؤال حائر، 
مشوب بنوع من العتاب الخفي، ربما كانت تفكر، أن الوالدين 
واألشقاء وعلى مدى عامين كانوا يخرجون بشكل منتظم، 
دون اصطحابها، وهي تظنهم في كل مّرة يخرجون فيها 
قالتها  شــيء.  كل  اآلن  عرفت  لقد  مشابهة.  بمتعة  يحظون 
الفتاة ذات الربيعين في عقلها، بلغتها المحدودة الحروف، 
وبمجرد أن أجلسها األب في المركبة، وأحكم ربط حزام 

كرسيها الصغير، غطت في نوم عميق.

عنوان:
أنظر في المرآة، فأراني.
بقربي أوراق متناثرة،

وتتناثر حولي صحف ونصوص،
في الزاوية اليمنى كتب تتراكم.

وفي الزاوية األخرى قلب مكسور.
مالمحي في المرآة تثور،

ضد جنوني.
وأرى في المرآة غيوماً بيضاء،

تكسو السماء هناك،
أمطار الرحمة تهطل،

وحقول تزهر في المرآة.
أزفر أنفاسي بأسى،
ممزوج ببارقة أمل.

تغريدة:
للتواصل،  مساحة  أطــلــق  الــلــون،  أزرق  صغير،  عصفور 
وينّظر  قوانين،  ويسن  يأتي  ممن  وتعجب  للحرية،  فضاءاً 
أحدهم  يعجب  حين  واألدهــى  للتغريد.  األمثل  الطرق  عن 
منها  ويصنع  يستبيحها  وإنما  تغريدها،  يعيد  ال  بتغريدة، 
المأثورة،  واألقــوال  الحكم  هنا  أعني  وال  الخاصة،  تغريدته 

لكن ما يغرد به صاحب الحساب من َمِعين فكره وروحه.
الطائر األزرق لم يضع قوانين تحكم فضاءه الفسيح، لكن 

ذلك الفضاء بحاجة لقوانين أخالقية غير مكتوبة.

لإلنتاج  «أنفيشن»  القطرية  الشركة  أعلنت 
عن إطالق البوم جديد بعنوان «إيف» أنتجته 
 - إنسان  كونك   - هيومان»  بينج  لفرقة «أون 
المشترك  الــتــعــاون  ضمن  وذلـــك  األمــريــكــيــة، 
أفالم   ٥ مــدار  على  استمّر  والــذي  الفرقة  مع 
مــتــتــابــعــة أنــتــجــتــهــا الــشــركــة وقـــامـــت الــفــرقــة 
أفــالم:  وهــي  التصويرية،  موسيقاها  بتلحين 
«بــكــيــدج»، «عـــيـــن»، «بــــــدون»، «الــحــبــس»، 
«اســـمـــه» وأعـــلـــن مــحــمــد الـــحـــمـــادي الــمــديــر 
التنفيذي بالشركة أن األلبوم تّم إطالقه مؤّخراً 
عالية  مبيعات  نسبة  يُحقق  أن  المنتظر  ومن 
إلى أن األلبوم ينتمي لنوعّية  بأمريكا، مشيراً 
تُخّطط  الشركة  أن  وأكــد  موسيقى «الــروك» 
في  القطرية  المواهب  بعض  دمــج  إلــى  حالياً 
عدد من االفالم التي تقوم بإنتاجها والمنتظر 
وذلك  هوليوود  من  ممثلين  على  تشتمل  أن 
نسعى  وأضـــاف:  والــتــدريــب.  التطوير  بغرض 
لجلب بعض األسماء الكبيرة في هوليوود إلى 
الدوحة للمشاركة في أفالم محلية ولتدريب 

المواهب والمبدعين القطريين.

أنفيشن تنتج البوم لـ «أون بينج هيومان»

الخميس  مساء  المرخية  جاليري  يستضيف 
معرًضا للفنان المغربي حسان بورقية بعنوان 
 ٣٠ حتى  المعرض  ويستمّر  معلقة»،  «حدائق 
بالتعاون  الجاليري  سُيقيم  كما   .٢٠١٣ مارس 
مع المركز الشبابي لإلبداع الفني ندوة ثقافّية 
لــلــفــنــان الــمــغــربــي كــمــقــّدمــة لــلــمــعــرض الـــذي 
سُيقام بالجاليري في ٥ مارس مع حفل توقيع 
كتاب الفنان في يوم االثنين الموافق ٤ مارس 
ورشة  المعرض  هامش  على  وستُقام   ،٢٠١٣
فّنية للفنان المغربي في مقر المركز الشبابي 

يومي ٦ - ٧ مارس ٢٠١٣. 
ويقول الفنان المغربي بورقية في إحدى 
يوجد  أن  يُمكن  ال  صـــْدم،  دون   » كتاباته: 
فــــن. إذا لـــم يــســتــطــع شــكــل جــمــالــي مـــا أن 
تفكيره،  طريقة  يقلب  وأن  المشاهد،  يُحيِّر 
ــا صــالــًحــا  ــًي فـــإن هـــذا الــشــكــل لــيــس شــكــالً فــّن
ــــى حــركــة  لـــلـــحـــاضـــر(...) بــالــنــســبــة إلـــــّي، أدن
حياة، كتابة بسيطة على جدار مبّررة بدافع 
المتاحف،  آثــار  كــل  مــن  أهــم  تبقى  إنــســانــي، 

عديمة الصلة بوجودنا.

«حدائق معلقة» 
بجاليري المرخية ..الخميس

الثالثاء ٢٣ ربيع اآلخر ١٤٣٤ هـ - ٥ 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

مثقف - تشجيع = إحباط وخيبة

مثقف + تشجيع = إبداع وفخر
مثقف + تشجيع = إبداع وفخر

إشش إيع يع

قصيدة

محمد السادة

ــــنــــى ـــــهـــــِد والــــَضّ ــــقــــِم والـــــُسّ ــــُسّ ــــال ــــــــا ُمــــثــــَقــــالً ب أَي

ويـــــــــا طــــــــالـِـــــــَب األَفـــــــــــــــــــراِح وهـــــــــــَي تُــــــــعــــــــاِرُض

ـــــهـــــا ـــــراتِ ـــــَك ـــــــــــَك األَزمـــــــــــــــــــاُن ِفـــــــــي َس ـــــــــُمـــــــــُرّ بِ تَ

ــــــــــهــــــــــُوَك فــــــاِئــــــُض ـــــــَك َمـــــــخـــــــُمـــــــوٌم ولَ وَقـــــــلـــــــبُ

ــــهــــا ــــــكــــــَت ُدروبــــــــــــــــــاً بـــــالـــــخـــــيـــــاِل َحــــِســــبــــتَ ــــــلَ َس

ــــقــــائــــُض ــــــحــــــَو األُنــــــــــــــِس وهــــــــــَي نَ تـــــــــُقـــــــــوُدَك نَ

ــــلــــِهــــهــــا تُ ــــــَك  ــــــفــــــُس نَ األَهــــــــــــــــــــواَء  تَــــــتــــــبــــــِع  وإْن 

ــــُب قـــــــاٍل وراِفـــــــــُض ــــل ــــَق َعـــــــِن الــــــَحــــــِقّ يـــــغـــــُدو ال

ــــُه ــــــذِق ِخــــلــــتَ ــــــِع ــــــال ــــــمــــــخــــــُدوُع بِ أَِفـــــــــــــْق أَيــــــهــــــا ال

ـــــُض ؤى وهــــــــــَو حـــــاِم ـــــــــلـــــــــُرّ ـــــــــِذيـــــــــذاً لِ تــــــَدلــــــى لَ

ـــــــن َهـــــــداُهـــــــُم أَِفـــــــــــــْق واتــــــــبـَـــــــِع األَخــــــــيــــــــاَر ِمـــــــَمّ

ـــــــــاِس بِـــــــالـــــــَحـــــــِقّ نـــــاِهـــــُض َرســـــــــــــوُل إِلـــــــــــِه الـــــــــنَّ

ــــــــٍة بِــــــــُســــــــنَّ ثُــــــــــــــــــَمّ  اِهللا  بِـــــــــِكـــــــــتـــــــــاِب  أَتـــــــــــــــى 

ـــــــــــــــــالَم َفـــــــهـــــــَي َفــــــــراِئــــــــُض ــــــــَع اإلِس ــــــــبِ لـِــــــَمـــــــن تَ

ـــيـــلَـــُه ــــــْع ســـبِ ــــــبَ ـــــفـــــَس وات ــــــِريــــــُب الـــــنَّ َفــــــــــَدْع مـــــا ُي

واِفـــــــــُض والـــــــــَرّ الــــــِعــــــدا  جــــــــاَر  إِْن  َعـــــنـــــُه  وُذْد 

ــــــــزَدِهــــــــي ـــــــــُفـــــــــوُز وُدنــــــــــيــــــــــاَك الــــــَكــــــِئــــــيــــــبـَـــــُة تَ تَ

ـــــــــــــُض ــــــيــــــٌم وراِئ ــــــِع ـــــــــــــــــردوٌس نَ ـــــــــــأُخـــــــــــراَك ِف بِ

ُمـــــنـــــِشـــــٌد صــــــــــــاَح  مـــــــا  اِهللا  صــــــــــــالُة  َعـــــــلـَــــــيـــــــِه 

ـــــعـــــِر قــــــــــاِرُض ـــــــــــــــَب األَبـــــــــيـــــــــاَت لـــــلِـــــِشّ ومــــــــا َرتَّ

أيا مثقالً

األكاديمية 
الملكية تختتم 

«لقاء»..غًدا

ورشة لفن 
الطباعة الرقمّية 

بـ «متحف»

[ : يُختتم  الدوحة - 
غًدا األربعاء في صالتي عرض 
كتارا ١ و ٢ بالمبنيين ١٩ و ٢٢ 
لألكاديمية  «لــقــاء»  مــعــرض 
الــشــرق  منطقة  فــي  الملكية 
األوســـــط هـــو مـــعـــرض يضم 
في  فنيًّا  عمالً  من (٨٠)  أكثر 
مــجــمــوعــة مــتــنــّوعــة واســعــة 
األكــــاديــــمــــيــــيــــن  مــــــن   ٢٥ لـــــــ 
الفنانين  من  و٢٥  الملكيين، 
أنحاء  مختلف  من  البارزين، 
ـــقـــاء»  ـــشـــرق األوســـــــط. و»ل ال
ـــقـــّدم مــفــهــوًمــا فــــريــــًدا في  ي
الفّنية  األعمال  أفضل  عرض 
أنــحــاء  جميع  فــي  الــمــعــاصــرة 

العالم.

أعــلــنــت  الدوحة-[: 
توعية  أخصائية  حسن  مــالك 
الــمــجــتــمــع بــالــمــتــحــف الــعــربــي 
عن  «متحف»  الحديث  للفن 
اســتــضــافــة الـــفـــنـــان الــمــصــري 
طــــه بـــــالل مــــن خـــــالل ورشــــة 
عـــمـــل مـــتـــخـــّصـــصـــة فـــــي فـــّن 
الــطــبــاعــة الــرقــمــّيــة والـــكـــوالج 
أواخـــــر شــهــر مــــارس الــجــاري 
ضــمــن بــرنــامــج لـــقـــاءات فنية 
الــــذي يــتــّم مــن خــاللــهــا دعــوة 
عدد من الفناننين المشاركين 
بــمــعــارض مــتــحــف مـــن الـــذي 
يــتــشــابــكــون بــشــكــل أكـــبـــر مــع 
الـــمـــجـــتـــمـــع. وذكـــــــــرت هــيــئــة 
مــتــحــف قــطــر عــلــى مــوقــعــهــا 
العمل  ورشـــة  أن  اإللــكــتــرونــي 
لطيلة  بـــالل  ســُيــقــّدمــهــا  ــتــي  ال
من  «الــهــوّيــة»  موضوع  أسبوع 
خـــالل «االســـتـــيـــالء» فــي الفن 
ـــدأ اســــتــــعــــارة، مـــزج  وهـــــو مـــب
من  تنفيذها  تــّم  صــور  وتبّني 
أشـــــخـــــاص مـــخـــتـــلـــفـــيـــن. مــن 
خــــالل الـــمـــحـــادثـــات، وســـوف 
يــســتــكــشــف الـــمـــشـــاركـــيـــن فــن 
خالل  من  وتاريخه  االستيالء 
تــقــنــّيــات حــديــثــة. كــمــا ســيــتــّم 
النظر إلى أعمال فنانين كطه 
سندي  برنس،  ريتشارد  بالل، 
شيرمان، وايد جايتن و سيس 
بتنفيذ  ســتــقــوم  ثـــم  بــــرايــــس. 
أعــمــالــك الــخــاّصــة بــاســتــخــدام 
الـــرســـم، والـــكـــوالج والــطــرائــق 
خالل  الهيئة  ولفتت  الرقمّية، 
إعالنها إلى أن الورشة ستكون 
ستكون  األعـــداد  لكن  مجانية 
باللغتين  ــقــّدم  وســتُ مــحــدودة 

العربية واإلنجليزية.

طريق الثقافة
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