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النعمة  حــامــد  ــفــنــان  ال أشــــاد  جــانــبــه  مـــن 
على  وأثــنــى  «كــتــارا»  الثقافي  الــحــي  بفكرة 
الــــدور الـــذي تــقــدمــه كــتــارا فــي دعـــم وإثـــراء 
الدور  هذا  أن  يرى  ولكنه  الثقافية،  الحركة 
يــحــتــاج لــلــمــزيــد مـــن الـــزخـــم فــهــو لـــم يصل 
كصرح  كتارا  تستحقها  التي  المكانة  إلى  بعد 
وبنية  هائلة  بإمكانات  يتمتع  عظيم  ثقافي 
تحتية ضخمة كافية بأن تضعه في مصاف 
ومن  عالمًيا.  المتوهجة  الثقافية  الــمــراكــز 
وجــهــة نــظــره أن مــا يــقــّدم اآلن بــكــتــارا في 
بالشيء  ليس  المختلفة  الثقافية  الــمــجــاالت 
الــكــبــيــر الــمــرجــو مـــن هــــذا الـــصـــرح الــكــبــيــر. 
ويرى أن كتارا لكي تتبوأ مكانتها الالئقة بها 
الفنية  بــالــكــفــاءات  يستعان  أن  إال  سبيل  فــال 
الممارسة للعمل الفني والتي خبرت دروبه، 
وعـــرفـــت دقــائــقــه، فــهــم أقــــدر مـــن مــجــرد 
في  الثقافية  الــدفــة  قــيــادة  على  المنظرين 
مسؤول  يتولى  فقد  ويــضــيــف:  اإلطــــار.  هــذا 
لم يمارس العملية الفنية فهذا ال تتوقع منه 
فإنها  للفن  الممارسة  الكفاءات  أمــا  الكثير، 
هنا األولى في تحمل تلك المسؤولية لتنهض 
برسالة فنها الذي يختلط بلحمها ودمها. أنا 
ال أقول أعزل المسؤول غير الممارس للفن 
تضم  لجنة  تشكيل  مــن  بــد  ال  أقـــول  ولكني 

العزيز  كعبد  المبدعين  كــبــار 
نــــاصــــر فـــــي مـــجـــالـــه وغـــانـــم 
وهــكــذا  مــجــالــه  فــي  السليطي 
ين رئيس لهذه اللجنة من  ويَُعّ
لهذه  ويــكــون  أيــًضــا  المبدعين 
في  كبيرة  صالحيات  اللجنة 
الثقافي،  الــقــرار  واتــخــاذ  دعــم 
تلك  المبدعون  يــقــود  فعندما 
المؤسسة ثق بأنك ستصل إلى 
لهذا  استثمار  وحسن  توظيف 

الصرح العظيم.
كــــتــــارا  كـــــانـــــت  إذا  وعـــــمـــــا 
تـــخـــاطـــب  أن  اســـــتـــــطـــــاعـــــت 
تقّدمه  بــمــا  المحلي  المتلقي 
مـــن فــعــالــيــات مــخــتــلــفــة، قــال 
أتـــصـــور  ال  الـــنـــعـــمـــة:  حــــامــــد 
الــمــتــلــقــي  تــخــاطــب  كـــتـــارا  أن 
الــمــحــلــي وهــــذا فـــي رأيــــي هو 

الكبير  الصرح  هذا  افتتاح  في  فمثالً  المشكل 
قد  كنا  عايدة  وأوبــرا  عايدة،  أوبــرا  أحضروا 
في  ســنــوات  عـــّدة  مــن  ذلــك  قبل  أحضرناها 
هذا  مثل  افتتاح  في  يحضرونها  فلَم  االستاد 
الفنانون  هم  بذلك  األولــى  الكبير؟!  الصرح 
يجمعوا  ـــْم  ل فــلــَم  الــقــطــريــون،  والــمــبــدعــون 
في  بهم  ويستعينوا  وفنانيها  قطر  مبدعي 
عــمــل افـــتـــتـــاح يــلــيــق بـــهـــذا الـــصـــرح الــشــامــخ؟ 
كيف  نفسه  يطرح  الــذي  والــســؤال  ويضيف: 
تقّدم  عندما  المحلي؟  المتلقي  إليك  تجذب 
تكمن  فالمشكلة  نفسه،  إلــى  محببًا  شيئًا  له 
فــي أن الــقــرارات تــأتــي مــن إداريــيــن أو من 
عايدة  أوبـــرا  يحب  الـــذي  واألجــنــبــي  أجنبي، 
لن يشاركه القطري هذا الشعور غالبًا، فأنت 
في بيئة تحتاج منا إلى ممارسات تحّفزهم 
الثقافي  بالعمل  االهــتــمــام  على  وتشّجعهم 
والــفــنــي واإلقـــبـــال عليه وهـــذه الــمــمــارســات 
وتشكيل  صــنــعــهــا  عــلــى  األقـــــدر  الــتــحــفــيــزيــة 

مالمحها هم الفنانون والمبدعون. 
الفنية  الــحــركــة  أن  النعمة  حــامــد  ويـــرى 
مسار  تصحيح  إلى  تحتاج  كتارا  تقودها  التي 
بالفنانين  فيها  يستعان  أن  يجب  اإلدارة  ألن 
يعمل  وســـوف  مــجــالــه،  فــي  كــل  والمبدعين 
ألن  به،  االزدهــار  على  مجاله  في  مبدع  كل 
صاحب الدار أدرى بما فيها وأهل مكة أدرى 

بشعابها. أما اإلداريون فلن ينتجوا فنًا.
حسن  علي  الفنان  يؤّكد  الصدد  هذا  وفي 
حضاري  صــرح  كتارا  أن  ينكر  ال  أنــه  الجابر 
تحتية  بنية  من  يملكه  بما  قطر،  في  كبير 
ولكن  ذلــك،  وغير  ومسرح  وقاعات  ومباٍن 
التحفظات،  بعض  له  العملي  المستوى  على 

منها أن المسؤولين بكتارا منذ عامين جمعوا 
وحــرصــوا  والمبدعين  الفنانين  مــن  كوكبة 
التي  األشياء  عن  وسؤالهم  استشارتهم  على 
تــنــقــص الــفــنــان الــقــطــري، فــتــكــلــمــوا وأبــــدوا 
آراءهـــــم وطــلــبــوا أمـــــوًرا تــصــّب فــي مصلحة 
العمل الفني واإلبداعي الثقافي، وطلبوا تغيير 
الــمــســار نــحــو وجــهــة فنية وثــقــافــيــة جــديــدة 
كما  األمــر  انتهى  ثــم  وفعالية،  زخــًمــا  وأكــثــر 
بـــدأ ولـــم ينفذ مــن ذلـــك شـــيء ويــقــول: كنا 
مــرســم  يــخــصــص  أن  نـــأمـــل 
له  يعطى  قــطــري  فــنــان  لــكــل 
مــجــانًــا كــمــا هـــو الـــحـــال بكل 
بالفنون  المهتمة  العالم  دول 
طلبوا  تحقق،  شــيء  ال  ولــكــن 
مــنــا أن نــتــواجــد فــي األســبــوع 
والخميس  األربعاء  أيام  ثالثة 
والــجــمــعــة لــمــدة ثــالثــة أشهر 
ونــتــواجــد فــي الــســاحــة مــع كل 
جديد  جــيــل  لتعليم  األجـــيـــال 
وإعـــــداد صـــف فــنــي ثــــاٍن كما 
لماذا  فسألناهم  منهم،  طلبنا 
الرد  جاءنا  بالذات  األيام  هذه 
مـــن أجــــل وجــــود الـــســـواح في 
هــــذه األيـــــــام، والــحــقــيــقــة أنــا 
كفنان ال دخل لي بالسواح وال 
أجــلــس فـــي الــمــمــرات ألكـــون 
إعداد  أريد  أنا  للسواح،  فرجة 
جــيــل مــن الــفــنــانــيــن ال أكــثــر، وكـــم يعطوننا 
آالف  ثالثة  فقط  الثالثة؟  الشهور  هذه  نظير 
ريال. ذات مرة طلبوا أن يقيموا لي معرًضا 
شخصًيا بإحدى القاعات فسألتهم وما الذي 
و»كتالوج»  القاعة  قالوا  لي؟  تقدمونه  سوف 
فجاءني  لوحاتي  اقتناء  يمكن  هل  فسألتهم 
الـــرد بــالــرفــض، فــرفــضــت ذلـــك ألنـــي فنان 
قطري بلدي تعبت من أجل تعليمي وتأهيلي 

بالعالم  مكان  كل  في  نفقتها  على  وسافرت 
فكيف  بــلــدي،  اســم  على  أحــافــظ  أن  بــد  وال 
في  تــتــصــّور أن أتــعــب فــي إخــــراج ٣٠ عــمــالً 
مدة سنتين وأحملهم بنفسي إلى معرضهم 
ثانية  مرة  آخذهم  ثم  أسبوعين  وأعرضهم 
وأعــود أدراجــي من حيث خرجت، الحقيقة 
وخاصة  حكومية  كثيرة  جــهــات  هــنــاك  أن 
تـــقـــّدم لــنــا مـــا هـــو أفــضــل مـــن ذلـــك بكثير، 
معرض  مسألة  ليست  الحقيقة  في  المسألة 

فقط ألن األعمال التي تعرض 
يمكن  وال  تــحــرق  تُقتنى  وال 
عرضها في معرض بعد ذلك 
؟!  هــذا  بأعمالي  أفعل  فلماذا 
ويـــؤّكـــد الــجــابــر أن الــفــنــانــيــن 
هم في الحقيقة جمهور كتارا 
تقدم  أن  فعليها  ولـــذا  الــدائــم 
لــلــفــنــان الـــقـــطـــري أفـــضـــل ما 

لديها ليقدم أجمل ما عنده.
دسمال  اهللا  عبد  السيد  أمــا 
البصرية  الفنون  مركز  رئيس 
من  تــعــتــبــر  كـــتـــارا  أن  فـــيـــرى 
ــــتــــي تـــّم  أفــــضــــل الــــمــــراكــــز ال
تــجــهــيــزهــا مــــن أجـــــل إقـــامـــة 
ـــيـــة بــمــخــتــلــف  مــــــعــــــارض فـــن
أنـــواعـــهـــا ومـــدارســـهـــا الــفــنــيــة. 
رئيس  بصفتي  أنـــا  ويــضــيــف: 
نشارك  البصرية  الفنون  قسم 

إقامة  خــالل  من  الفنية  الفعاليات  هــذه  في 
مــــعــــارض فــنــيــة لــفــنــانــيــن قــطــريــيــن ســــواء 
نقوم  وكــذلــك  فــرديــة  أو  مشتركة  مــعــارض 
العربية  الــدول  من  زائــرة  معارض  بإحضار 
والــدولــيــة تــمــتــاز هـــذه الــمــعــارض بــالــحــداثــة 
وهـــذا نهج نــرى أنــه ســوف يــؤثــر فــي تنمية 
الثقافة الفنية نحو اإلبداع المعاصر، وكذلك 
المختلفة  الفنية  األســالــيــب  تــجــاور  أن  أرى 

يثري هذا الهدف أكثر وأكثر.
معارض  بتنظيم  تقوم  كتارا  أن  إلى  الفتًا 
مثال  وأبـــرز  حديثة  تــجــارب  وتــطــرح  مهمة 
لذلك هو معرض لقاء تّم فيه عرض أعمال 
فــنــيــة لــفــنــانــيــن يــمــثــلــون نــخــبــة كــلــيــة الــفــنــون 
الملكية الشهيرة في بريطانيا وأعمال فنانين 
قطريين هذه تجربة فريدة ويجب أن يكون 
التفاعل بين الفنانين والجمهور والمؤسسات 
وأنا  العرض  في  الــراقــي  النمط  بهذا  الفنية 
على يقين بأن هناك مشاريع 
يــســعــى لـــهـــا الـــكـــل فــــي كـــتـــارا 
لــتــعــزيــز الــفــن والــفــنــانــيــن في 
يمكن  مكان  أفضل  في  قطر 
الفنية  المناسبات  يستقبل  أن 

الكبيرة والمهمة.
الفعاليات  كــانــت  إذا  وعــمــا 
تخاطب  كــتــارا  تــقــدمــهــا  الــتــي 
المتلقي المحلي وعما يُثار من 
الــذوق  أجنبية  فعالياتها  كــون 
يقول دسمال: إن ما تحتضنه 
كتارا من فعاليات يمثل أفضل 
اتـــجـــاه فـــي الــمــشــهــد الــثــقــافــي 
حــيــث تــعــمــل عــلــى الــتــعــريــف 
أن  أرى  وأنا  المعاصر،  بالفن 
الذوق العالمي ما هو إال ثقافة 
مبدعينا  مــن  وكثير  عالمية، 
طـــرقـــوا هــــذا الـــبـــاب كــســلــمــان 
المالك وفرج دهام وخليفة العبيدلي، وهذا 
األمر يفتح الباب أمام التجارب ويجعل الفن 
القطري مجاوًرا للفن العالمي ويعطي مجاالً 
أرحــــب لــلــحــواس لــكــي تــســتــوعــب مـــا يــحــدث 
يجب  فاإلنسان  الفني،  اإلبـــداع  في  ويستجّد 
أن ينظر نظرة شمولية، ألننا أمام نظريات 
نعيش  الـــذي  الــعــصــر  تــواكــب  مــعــاصــرة  فنية 
العالمية  الفنية  الحركة  ابتعدت  فقد  فيه، 

عن الموضوعات التقليدية وظهرت إنتاجات 
تتواكب  فنية  أعماالً  تطرح  أفكار  ذات  فنية 
مـــع الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــقــنــيــات فـــي مــجــاالت 
سائرون  ونحن  وغيرها  والنحت،  الطباعة 
كما يسير العالم كله. ويضيف دسمال: الفن 
التشكيلي أو البصري خرج من التقليدية إلى 
من  أكــثــر  آفاقنا  تنفتح  أن  وعلينا  العالمية 
العالم  ثقافات  على  لنطلع  مضى  وقــت  أي 
وكــتــارا  حــولــنــا،  مــن  المتسارعة  والــتــطــّورات 

االنفتاح  هــذا  دعــم  على  تعمل 
لن  لباريس  يذهب  من  لذلك 
يجد فرًقا بين ما يعرض هنا 

وبين ما يعرض هناك.
السليطي  د.خـــالـــد  ـــد  ويـــؤّك
رئـــيـــس الـــحـــي الــثــقــافــي كــتــارا 
والــــبــــرامــــج  الـــفـــعـــالـــيـــات  أن 
الــتــي تــقــدمــهــا مــؤســســة الحي 
والتلّون  بالتنّوع  تتسم  الثقافي 
والـــتـــجـــديـــد فـــخـــالل الــشــهــور 
كتارا  شــهــدت  فقط  الماضية 
الثقافية  الفعاليات  من  العديد 
في مختلف المجاالت الثقافية 
مسرحية،  وعروًضا  والفنية، 
للفنون  ومعارض  وسينمائية 
الضوئي،  والتصوير  التشكيلية 
باإلضافة إلى عروض األوبرا، 
ترفيهي  ثــقــافــي  ومـــهـــرجـــان 

إلى  تهدف  وكلها  وغيرها  موسيقية  وفنون 
دعم وإغناء ورفد المشهد الثقافي في قطر. 
على  فــعــالــيــاتــنــا  نــجــاح  فــي  تقييمنا  ويــســتــنــد 
الحضور الجماهيري الكبير الذي يشّرفنا في 
المشاركة والزيارة والحضور بشكل مستمر، 
لقد تجاوز المتوسط اليومي ألعداد الزائرين 
النسبة  وتبلغ  زائـــر،  ألــف   ٢٠ نحو  كــتــارا  إلــى 
ونهاية  العطالت  أيــام  في  لــألعــداد  القصوى 

األسبوع باإلضافة إلى أوقات انعقاد الفعاليات 

أرقاًما  حققنا  حيث  والمهرجانات،  الكبيرة 

كبيرة في أعداد الزائرين خالل فترة انعقاد 

نحو  الزائرين  عــدد  بلغ  حيث  المهرجانات، 

١٨٠ ألـــف زائـــر وخـــالل الــعــيــد دخـــل حــوالــي 

١٦٠ ألف زائر خالل يومين، وفي اإلجازات 

ألف   ٩٠ إلــى  الـــزوار  أعـــداد  تصل  األسبوعية 

زائر نهاية عطلة األسبوع.

ويشير إلى دور كتارا في مخاطبة المتلقي 

والثقافية  الــفــنــيــة  الــحــركــة  وإثـــــراء  الــمــحــلــي 

منذ  كــتــارا  فــكــرة  ولـــدت  فيقول:  بالمجتمع 

تتخذ  متكاملة  مدينة  لتكون  األولى  اللحظة 

الثقافة إطاًرا لها في المنطقة ضمن منظومة 

من المشاريع الثقافية والتراثية واالستثمارية 

والــتــجــاريــة والــتــرفــيــهــيــة وهــدفــنــا األســمــى 

مــركــًزا  الثقافة  مــن  يتخذ  مــشــروع  تأسيس 

الموطنة  األنشطة  كافة  حوله  تــدور  أساسًيا 

والمجتمع  القطرية  الثقافة  مــكــان  داخــلــه. 

الــزاويــة،  حجر  هــو  الثقافي  الــحــي  عمل  فــي 

فثقافتنا ومجتمعنا يرتبطان بأصول وقيم، 

والعادات  الحنيف،  اإلسالمي  الدين  منبعها 

والـــقـــيـــم الـــعـــربـــيـــة األصـــيـــلـــة، 

المحلية  واألعـــراف  واألصـــول 

واإلقليمية، وهذه األمور هي 

نتمّيز  الـــذي  الــحــضــاري  إرثــنــا 

ــنــا فــي الحي  بــه عــن غيرنا، إنَّ

تماًما  واعــون  (كــتــارا)  الثقافي 

لـــذلـــك، فــبــجــانــب اســتــجــالبــنــا 

وعــرضــنــا لــلــثــقــافــات األخـــرى 

على أرض كتارا، فنحن نركز 

بـــالـــدرجـــة  نـــعـــرض  أن  عـــلـــى 

األولــــــى ثــقــافــتــنــا ومــنــظــورنــا 

وإرثـــنـــا الــتــاريــخــي والــثــقــافــي. 

الحي الثقافي  نحن نسعى في 

الــتــمــازج  تحقيق  إلـــى  (كـــتـــارا) 

بــيــن الــثــقــافــة الــعــالــمــيــة وبين 

الموروث والثقافة القطريين، 

ـــــــــك مــــــن خـــــــالل خــــلــــق بـــيـــئـــة تـــجـــذب  وذل

الموهوبين والمبدعين محلًيا وعالمًيا، لذلك 

الحكومية،  الهيئات  ألفرع  مقاّر  وفرنا  فإنَّنا 

والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي 

بالتراث،  واالهــتــمــام  الثقافي  الهم  تشاركنا 

العمل  ورش  طريقهم  عــن  بذلك  وّفــر  مما 

والــــــــدورات والـــمـــعـــارض الــفــنــيــة واألنــشــطــة 

أرض  فوق  والتطويرية  والتدريبية  الثقافية 

ـــارا). كــمــا تـــّم تخصيص  الــحــي الــثــقــافــي (كـــت

مؤسسة  مــن  لكل  الثقافي  الــحــي  فــي  مــبــاٍن 

للموسيقى،  قطر  أكاديمية  األفــالم،  الدوحة 

الــمــركــز الــثــقــافــي لــلــطــفــولــة، وإذاعـــــة صــوت 

وغيرها  البصرية  الفنون  ومــركــز  الخليج، 

المتميزة.  الثقافية  والجمعيات  النوادي  من 

القطري  المواطن  تخاطب  الفعاليات  غالبية 

والــمــتــلــقــي الــمــحــلــي بــــاألســــاس، ومــــن أهــم 

احتفال  السنوية  الوطنية  المحلية  فعالياتنا 

يعكس  والــذي  التقليدية  المحامل  مهرجان 

التراث والتاريخ الذي عاشه المجتمع القطري 

خالل مسيرة النهضة التي انبثقت من رحم 

أهــوال  اقتحام  إلــى  الصحراوية  البيئة  قسوة 

إلى  البحر برحالت الصيد والغوص ووصوالً 

التعمير والتخضير والتطلع إلى مستقبل أكثر 

ازدهــاًرا وإشراًقا. ومن ذلك مهرجان قطر 

وبطولة  الــســنــوي،  والــصــيــد  للصقور  الــدولــي 

الــقــاليــل، ومــهــرجــان «حــــالل قـــطـــر»، كما 

للفّن  سنوي  معرض  أّول  (كتارا)  استضافت 

في الهواء الطلق، والذي يُعّد األول من نوعه 

في المنطقة.
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طالبوا بمزيد من االهتمام بالفنان المحلي.. مبدعون :طالبوا بمزيد من االهتمام بالفنان المحلي.. مبدعون :

«الحي الثقافي» قطري المنشأ.. أجنبي الهوى«الحي الثقافي» قطري المنشأ.. أجنبي الهوى

ـــي ـــاف ـــق ـــث ــــخــــي وال ــــاري ــــت ـــــا ال ـــــن ــــصــــون بـــــالـــــدرجـــــة األولــــــــــى عــــلــــى عـــــــرض إرث ـــي: حــــري ـــط ـــي ـــل ـــس ــــد ال ــــال خ

كتب: محمود الحكيم :

الحي الثقافي «كتارا» صرح يزّين أرض الدوحة 
ويــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــحــركــة الــثــقــافــيــة فــي قطر 
مرافقه  مختلف  عبر  اإلبــداعــيــة  الــطــاقــات  ودعـــم 
والفنانين،  المثقفين  لجميع  ملتقى  وهو  ومبانيه. 
المهرجانات،  عبر  الثقافي  الوعي  لتعزيز  ومركز 
والمعارض، والندوات، والحفالت الموسيقية، وكل 
أشكال التعبير الفني. وهو مشروع استثنائي يزخر 

باآلمال والتفاعالت اإلنسانية.
بشكل  جديدة  عالمية  ثقافة  قيام  خضم  وفــي 
متسارع، مبنية على أسس التطّور اإلنساني المذهل 
فــي شــتــى مــجــاالت الــحــيــاة، يــأتــي الــحــي الثقافي 

األبعاد  ذات  قطر  فــي  المشاريع  أكبر  كأحد  كــتــارا 
الثقافية المتعّددة، حيث ُيتيح بفعالياته ومعارضه 
على  التعّرف  للجمهور  والفنية  الثقافية  ونشاطاته 
في  ــا  ريــاديً دوًرا  لكتارا  ُيتيح  مما  العالم،  ثقافات 
أثيرت  وقــد  المتعددة.  الثقافية  النشاطات  مجال 
بعض التساؤالت مؤخًرا حول تلك الفعاليات التي 
الحركة  خــدمــة  فــي  جــدواهــا  وعــن  كــتــارا  تقّدمها 
تلك  كانت  إذا  وعما  المجتمع،  في  والفنية  الثقافية 
بعيدة  أنها  أم  المحلي  المتلقي  تخاطب  الفعاليات 
أجنبية  بأنها  لفعالياتها  البعض  اتــهــام  وعــن  عنه، 
الذوق والهوى في غالبها، وقد طرح «البيرق» تلك 
والفنانين  المبدعين  مــن  كوكبة  على  الــتــســاؤالت 

لإلجابة عنها وكان لنا معهم هذا التحقيق.

الجابر: على 
كتارا أن تقدم 
للمبدع أفضل 

ما لديها 
ليقدم أجمل 
ما عنده

اب ال حامد النعمة: 
أقول 

للمسؤولين 
عن «كتارا» 

أهل مكة أدرى 
بشعابها

د عبد اهللا دسمال: ا
أرحب بالفعاليات 

األجنبية ألنها 
تعطي مجاالً 
أرحب للفن 
المحلي

اهللا د ع

ي

أأ أ

الجابرعبد اهللا دسمالخالد السليطيحامد النعمة
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القطريات يقتحمن عالم اإلخراج السينمائي
من خالل مجموعة من األفالم النسائية القصيرة

كتب- مصطفى عبد المنعم

فــتــحــت ورشـــــة «أصــــــوات نــســائــيــة» الــتــي 
من  وبــتــمــويــل  الــفــتــاة  إبــــداع  مــركــز  ينظمها 
 MEPI مــبــادرة الــشــراكــة الــشــرق أوســطــيــة
الباب أمام مجموعة من الفتيات القطريات 
السينما  صــنــاعــة  مــجــال  القــتــحــام  الـــواعـــدات 
بداية  على  أقدامهن  وضع  خالل  من  وذلــك 
الطريق وإنتاج مجموعة من األفالم النسائية 
وحول  الورشة  عنها  تمخضت  التي  القصيرة 
للنساء  وخصوصا  السينما  صناعة  مستقبل 
من  مجموعة  التحقيق  هــذا  فــي  استعرضنا 
آراء العاملين في هذا الحقل والمشاركين في 
للنساء  السينما  صناعة  عن  ليتحدثوا  الورشة 

في قطر..
الرحمن  عبد  المخرج  تحدث  البداية  في 
نجدي مدير ورشة أصوات نسائية عن هذه 
المرحلة قائال: إن هذه الورشة كانت فرصة 
جيدة للفتيات من خالل فتح الطريق إليهن 
أنها  رغـــم  فالسينما  الفــتــة  أفــــالم  لتحقيق 
يبدأ  مــا  دائــمــا  فيها  الــخــوض  أن  إال  صناعة 
بأدوات بسيطة وأحالم كبيرة، وستظل هذه 

األفالم جزءا من الميراث الثقافي القطري.
منذ  بــــدأ  األفــــــالم  تــصــويــر  أن  وأضــــــاف 
«رقابة  فيلمي  تصوير  أنهينا  وبالفعل  فترة 
وأحالم» عقب انتهاء الشق النظري من هذه 
حول  دارت  والــتــي  محاضرة  بآخر  الــورشــة 
موضوع أساسيات اإلنتاج والتي ألقاها مدير 
اإلنــتــاج الــقــطــري علي غــلــوم، وتــحــدث فيها 
سينمائي،  عمل  أي  إنتاج  إدارة  كيفية  حــول 
وذلـــك فــي ســيــاق حــرص الــورشــة على منح 
أدوات  كل  الــواعــدات  القطريات  المخرجات 
التعامل مع صناعة األفالم ومن كل الجوانب.

مشاركة في المهرجانات
وتـــحـــدث الـــمـــخـــرج حــســيــن غـــلـــوم نــائــب 
نسائية»  «أصــوات  أهمية  عن  الورشة  مدير 
تهتم  التي  األولـــى  الــورشــة  هــي  تعتبر  قــائــال: 
بالفتيات القطريات ليصبح لدينا مخرجات 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــات حـــصـــلـــن عـــلـــى األســــاســــيــــات 
الضرورية التي تضعهن على طريق احتراف 
إلى  الورشة  وتهدف  السينما،  صناعة  مجال 
تدريبهن بشكل علمي وأكاديمي خصوصا أن 
اإلعالم  مجال  في  متخصصات  المشاركات 
ولــديــهــن درايــــة بــالــمــجــال وأن الــمــشــاركــات 
العملية  الــتــنــفــيــذ  لــمــرحــلــة  وصــلــن  الـــلـــواتـــي 
والـــلـــواتـــي ســيــعــمــلــن عــلــى إخـــــراج أفــالمــهــن 
فيلمين  تصوير  وتــم  مــشــاركــات   ٦ عــددهــن 
الباقي،  تصوير  على  العمل  وجــار  الستة  من 
على  الــقــائــمــيــن  طـــمـــوح  أن  غـــلـــوم  وأضـــــاف 
هذه  مشاركة  هــو  بها  والمشاركين  الــورشــة 
األفالم في المهرجانات المحلية والخارجية، 
ــتــراوح بــيــن ٨  وأشــــار إلـــى أن مـــدة األفــــالم ت
اهتمت  الورشة  أن  إلى  الفتا  دقائق،   ١٠ إلى 
ــنــظــري والــعــمــلــي وكــــان هــنــاك  بــالــجــانــب ال

المتخصصين  الــمــحــاضــريــن  مــن  مجموعة 

اإلخـــراج  ومــصــطــلــحــات  السينما  تــاريــخ  فــي 

واإلضــــــاءة والــكــامــيــرا واإلعــــــالم، كــمــا كــان 

هناك محاضرة مخصصة مع مصور ليشرح 

الكاميرا  مــع  التعامل  أساسيات  للمتدربات 

في الشكل النهائي من التصوير وقدمنا لهم 

جميع المصطلحات والفنيات.

فيلم «أحالم»
السينمائية  المخرجة  قالت  جانبها  ومــن 
الــشــابــة خــولــة مــرتــضــوي الــتــي كــانــت تصور 
مــشــاهــد فــيــلــم «أحــــــالم» وهــــو يــعــتــبــر أحــد 
أصــوات  ورشــة  نتاج  تعد  التي  الستة  األفـــالم 
الذي  الفيلم  إخراجها:  من  والفيلم  نسائية 
وهو  بعنوان «أحــالم»  حاليا  بإخراجه  أقــوم 

قصة  يحكي  قصير،  تراجيدي  روائــي  فيلم 

فتاة في منتصف العشرين وكيف أنها تطمح 

حياتها  طــــوال  األمــــور  مــن  بالكثير  وتــحــلــم 

وترغب في تحقيق أحالمها التي تحيط بها 

جدا  بسيطة  القصة  أن  رغــم  مكان،  كل  في 

لهذه  مــا  نــوعــا  التراجيدية  المعالجة  أن  إال 

ــــذي تــســتــخــدمــه هــذه  األحـــــالم والـــوســـيـــط ال

يجعل  أحالمها  على  المشاهد  لتدلل  الفتاه 

الطرح،  أسلوب  في  جديدة  مادة  الفيلم  من 

شخصية  عن  يحكي  الحال  بطبيعة  والفيلم 

في  األخـــرى  الشخصيات  أمــا  فقط،  واحـــدة 

تــوضــح  فــقــط  هــامــشــيــا  دورا  تــلــعــب  الــفــيــلــم 

الفيلم  أن  كــمــا   ، إال؟  لــيــس  األحـــــداث  تــقــدم 

يعتبر فيلما «صامتا» ال يوجد فيها سيناريو 

مقروء وتلعب فيه تعابير الوجه واالنفعاالت 
للمشاهد،  الفكرة  إيصال  في  الرئيس  الــدور 
ـــــى الــــمــــؤثــــرات والــمــوســيــقــى  بــــاإلضــــافــــة إل
التصويرية والتي سنقوم بإضافتها الحقا إن 

شاء اهللا في مرحلة المونتاج النهائية.

مخرجات قطريات على الطريق
«أحــالم»  فيلم  بطلة  إلى  كذلك  وتحدثنا 
الفنانة حنان صادق والتي قالت: أشارك في 
الفيلم ضمن سلسلة األفالم القصيرة بورشة 
أصوات نسائية وأسعد كثيرا بمشاركتي هذه 
مخرجات  لتأطير  تسعى  الــورشــة  إن  حيث 
قـــطـــريـــات مــــن مــحــبــي وعــــشــــاق الـــصـــورة 
لهن  وتــقــدم  مخيالتهن  وتــنــمــي  والــســيــنــمــا 
السينمائي  اإلخراج  حول  أكاديمية  معلومات 
وفــن الــصــورة، وتتميز هــذه الــورشــة بوجود 
عـــــدد مــــن األســـــاتـــــذة فــــي مـــجـــال اإلخــــــراج 
السينمائي يعملون على تدريب الفتيات على 

األسس الصحيحة لصناعة السينما.

التعرف على الكاميرا
فاطمة  الشابة  المخرجة  أيضا  وتحدثت 
تصوير  مــوقــع  فــي  تــواجــدت  الــتــي  الشرشني 
فــيــلــم زمــيــلــتــهــا «خــولــة مــرتــضــوي» بهدف 
على  ستعمل  حــيــث  يــجــري  مــمــا  االســتــفــادة 
تصوير فيلمها في القريب العاجل، وصرحت 
الشرشني لـ [ أن فيلمها الذي لم تختَر 
اســمــه بــعــد تــــدور قــصــتــه حـــول دور الــمــرأة 
قديما منذ أيام «الغوص على اللؤلؤ» وكيف 
ظل  فــي  حياتها  وتــديــر  شؤونها  تدبر  كانت 
إنها  الشرشني  فاطمة  وقالت  الرجل،  غياب 
الحكايات  «قاصة  خلف  أم  السيدة  رشحت 
الشخصية  هــي  لــتــكــون  الشهيرة-  الــشــعــبــيــة 
المحورية للفيلم وستعمل على تصوير كثير 

من مشاهده في أماكن تراثية.
وحــــول فـــائـــدة الـــورشـــة قــالــت الــشــرشــنــي 
على  للتعرف  المجال  أمامهن  فتحت  إنــهــا 
صناعة  مكونات  أساسيات  وتعلم  الكاميرا 
استضافت  الورشة  أن  إلى  وأشــارت  السينما، 
ضــمــن الــجــانــب الــنــظــري أيـــضـــاً اإلعــالمــيــة 
محاضرتها  خصصت  والتي  عبدالملك  أمل 
ــتــعــامــل مـــع وســائــل  لـــمـــوضـــوع «مــــهــــارات ال
الورشة  فــي  المشاركات  وعــرفــت  اإلعـــالم»، 
وأســبــاب  وأنــواعــهــا  اإلعـــالم  بمفهوم وســائــل 
االتــصــال بــهــن مــن طـــرف وســائــل اإلعـــالم، 
سواء للحصول على خبر أو معرفة جديدهن 
قـــبـــل أن تـــمـــر إلـــــى الـــحـــديـــث حـــــول كــيــفــيــة 
المشاركات  تتلقاه  قد  طلب  أي  مع  التعاطي 
بخصوص مقابلة صحافية كيفية االستعداد 
كيفية  وأيــضــاً  معها،  النفسي  والتعاطي  لها 
التعامل مع األسئلة التي ستلقى على صاحبة 
المقابلة، وقواعد إجراء هذه المقابلة، وأيضاً 
كيفية انتقاء الكلمات المناسبة من أجل ترك 

األثر الطيب لدى الجمهور.

فاطمة الشرشنيعبدالرحمن نجديخولة مرتضويحنان صادقحسين غلوم

السينما وعــشــاق  محبي  مــن  قــطــريــات  مــخــرجــات  لتأطير  تسعى  ــة  ــورش ال ــان:  حــن

ــة ــي ــراث ت ـــن  ـــاك أم ـــي  ف ـــي  ـــالم أف أول  ــد  ــاه ــش م ــر  ــوي ــص ت ــى  ــل ع أعـــمـــل  فــاطــمــة: 

ــبــاقــي ــر ال ــصــوي ــى ت ــل ــمــل ع ــع ــــار ال ــر فــيــلــمــيــن وج ــصــوي غـــلـــوم: انــتــهــيــنــا مـــن ت

قصير ـــدي  ـــراجـــي ت ــــــي  روائ ــم  ــل ــي ف ــــو  وه تـــجـــاربـــي  ـــــى  أول ـــة: «أحـــــــالم»  ـــول خ

ــرة ــي ــطــة وأحـــــــالم كــب ــي ــس ــــــــأدوات ب ـــدأ ب ـــب ــا ت ــم ــن ــي ــس نــــجــــدي: صـــنـــاعـــة ال



ڈ بماذا تفسر قلة اإلنتاج التلفزيوني في 
قطر وما عالج ذلك حسب رأيك؟

- أتعجب أنه منذ ما يقرب من عامين لم 
يتحّدث أي أحد عن تطوير الدراما القطرية، 
والسؤال  التلفزيون،  تطوير  ظل  في  خاصة 
التليفزيون  إلـــى  مــبــاشــرة  يــطــرح  أن  يــجــب 
القطرية  الدراما  إنتاج  اختفاء  ألن  القطري، 
العصب  هي  باعتبارها  كبيرة،  مشكلة  يُعّد 
ــيــفــزيــون، ومـــقـــيـــاس تــطــور  ــتــل ــل األســــاســــي ل
تطّور  خــالل  من  يُقاس  عموًما  التلفزيونات 
األعمال الدرامية وليست البرامج التي تعرض 
إنه  القول  ويمكنني  تبقى،  وال  واحــدة  لمرة 
أمام قلة اإلنتاج ستخسر الساحة الفنية عدًدا 
كبيًرا من أبنائها األكفاء والموهوبين، والذين 

ســـيـــنـــصـــرفـــون عــنــهــا بــطــبــيــعــة 
الحال، فمن يستطيع أن يصبر 
عــامــيــن أو أكــثــر بــــدون عــمــل، 
مثل  الــدرامــا  ترجع  أن  وأتمنى 
يقارب  مــا  منذ  عليه  كــانــت  مــا 
١٠ أعوام حين كانت تتمّيز تلك 
الفترة وحتى عام ٢٠٠٨ بكثرة 
كانت  حيث  وتمّيزها،  األعمال 
على  القطرية  األعــمــال  تسيطر 
المهرجانات  في  الدراما  جوائز 
قد  نجدها  اآلن  أما  الخليجية، 
تماًما،  المنافسة  عــن  ابــتــعــدت 
ـــوقـــت الـــــذي كــثــفــت فيه  فـــي ال
األعــــمــــال الــخــلــيــجــيــة األخــــرى 
منذ  أننا  أحزنني  وقد  إنتاجها، 
فترة طويلة لم نتلَق أي اتصال 
التليفزيون  في  المسؤولين  من 
القطري محاولة إلرجاع العمل 

منذ  تقدمت  وقد  عهده،  سابق  إلى  الدرامي 
وداد  للكاتبة  حلقة   ٦٠ تراثي  بمسلسل  فترة 
ــكــواري وأقلقني أنــنــي لــم أتــلــَق الـــرد حتى  ال

اآلن.
ڈ هـــل تــــرى أن لـــجـــوء بــعــض الــفــنــانــيــن 
الــدول  بعض  درامـــا  فــي  للعمل  القطريين 
األخرى، يرجع إلى قلة اإلنتاج في قطر؟ أم 
أن ذلك يرجع ألسباب فنية بحتة بعيدة عن 

ظروف اإلنتاج؟
- السبب في الهروب إلى الساحة الخليجية 
وعلى  اإلنتاج  لقلة  بالطبع  يرجع  قطر  خارج 
الرغم من أن والءنا األول لتليفزيون قطر، 
وأمــنــيــاتــنــا الــمــتــواصــلــة أن نــثــريــه بــاألعــمــال 
جانب  من  اهتماًما  نجد  ال  أننا  إال  المتمّيزة 
المسؤولين بتقديم أعمال قطرية، وبعد أن 
كان هناك زحف فني من خالل المسلسالت 
الفنانون  راح  الخليج  دول  كل  إلــى  القطرية 
القطريون يعملون في المسلسالت الخليجية 
قطريًا  إنــتــاًجــا  يــجــدوا  لــم  أن  بــعــد  األخــــرى 
مضطرين  نعمل  إننا  ولــألســف  السابق  مثل 
والتي  األخـــرى  الـــدول  بعض  مسلسالت  فــي 
حين  فــي  بــهــم،  خــاصــة  مــوضــوعــات  تناقش 
التي  لألعمال  يحتاج  القطري  المجتمع  أن 
أن  للفنان  الــمــهــم  مــن  وألنـــه  واقــعــه،  تمثل 
الجمهور،  ينساه  وإال  الــشــاشــة  على  يــتــواجــد 
يضطر للعمل بال شك في تلك األعمال وهو 
جميًعا  ويؤلمنا  أنفسنا  في  يحّز  الــذي  األمــر 
للعمل  مضطرين  أنفسنا  نجد  حين  خاصة 
الفرصة  نــجــد  ال  أصبحنا  ألنــنــا  الــخــارج  فــي 
فــي بــلــدنــا، وأتــســاءل الــيــوم أيــن المسلسالت 
القطرية التي كانت تحرص كل دول الخليج 
على مشاهدتها، واإلجابة لألسف إنها اختفت 

من شاشة التليفزيون القطري.
الــخــلــيــجــيــة  الــــــدرامــــــا  أن  تــــــرى  هــــل  ڈ 
تــشــهــد الـــتـــطـــّور الــمــطــلــوب عــلــى الــمــســتــوى 

التكنولوجي؟
مختلفة  أراهـــــا  صــــورة  بــالــفــعــل  هــنــاك   -
ومــمــّيــزة، وعــن نفسي فــإن اخــتــيــاراتــي تتم 
اتباع  أو  التقليدية  عن  البعد  نطاق  في  دائًما 
رؤية  في  الــدخــول  فأحب  فنية..  موضة  أي 

للجمهور  مهمة  رســالــة  تحمل  خاصة  فنية 
خاصة في هذه المرحلة من حياتنا. وعموًما 
في  خاصة  مؤخًرا  تطوًرا  تشهد  الدراما  فإن 
الجانب التقني التكنولوجي وعلينا التوّسع في 
العلم من أجل االستفادة به في عمل صورة 
وصــــوت بــشــكــل مــبــهــر يــســاعــد عــلــى توصيل 

فكرة العمل ورسالته الهامة.
ڈ هــل تــرى فــارًقــا بين مستوى الــدرامــا 
الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي تـــقـــدم اآلن والـــتـــي كــانــت 
مستوى  تقّيم  وكــيــف  الــمــاضــي؟  فــي  تــقــدم 
الدراما التلفزيونية الخليجية مقارنة بفترة 

الثمانينيات والتسعينيات؟
- أهم ما يمّيز الفترة الحالية عن السابق، 
هــو أنـــه لــم يــكــن هــنــاك فــرصــة كــبــيــرة في 
الماضي أن يصل المنتج الدرامي 
الــمــحــلــي إلـــى مــخــتــلــف األقــطــار 
الــعــربــيــة أمـــا اآلن ومـــع انــتــشــار 
الـــبـــث الـــفـــضـــائـــي أصـــبـــح مــنــتــج 
حافز  لــديــه  الخليجية  األعــمــال 
قوي أن يعمل ومن هنا أصبحت 
مـــنـــافـــســـة لــــلــــدرامــــا الــمــصــريــة 
والـــســـوريـــة. وبــشــكــل عــــام فــإن 
الدراما الخليجية تطّورت بشكل 
لكن  التقني،  الجانب  على  كبير 
مّيز  مــا  أهـــم  إن  الــقــول  يمكننا 
عاًما   ٣٠ قبل  القطرية  الــدرامــا 
وبساطتها  وعفويتها  تلقائيتها 
وتـــنـــّوع مــوضــوعــاتــهــا، أمـــا اآلن 
فـــقـــد أصـــبـــحـــت الـــمـــوضـــوعـــات 
الخليجية  الدراما  تتناولها  التي 

متشابهة إلى حد كبير.
انــتــشــار  عــلــى  تعليقك  مـــا  ڈ 
العربية  التليفزيونات  في  التركية  الــدرامــا 
منتجي  بــعــض  ُيــقــلــق  هـــذا  أن  تـــرى  وهــلــى 

الدراما العربية؟
- عـــن نــفــســي لــســت مـــن مــحــبــي الـــدرامـــا 
عن  بعيدة  مواضيعها  أن  أجــد  التي  التركية 
مشاكالتنا، وربما يكونون نجحوا في دغدغة 
مـــشـــاعـــر الــــعــــرب مــــن خـــــالل مــســلــســالتــهــم 
لكن  أعمالنا  في  نفتقدها  التي  الرومانسية 
األعــمــال  مــن  النوعية  هــذه  وصــف  يمكن  ال 
وســتــنــتــهــي  مـــوضـــة  تـــتـــعـــّدى  ال  ــهــا  بــكــون إال 
تناقش  التي  أعمالنا  غير  تبقى  ولــن  حتًما، 
في  وتتعّمق  مشكالتنا  وتعرض  موضوعاتنا 
أن  أرى  فإنني  عام  وبشكل  حياتنا،  تفاصيل 
وقـــادرة  بعافيتها  زالـــت  مــا  العربية  الــدرامــا 

على صــد هــجــوم الــدرامــا الــتــركــيــة، كما أن 
األعمال العربية المتنّوعة مستمرة في إفراز 
أجيال جديدة في التمثيل والتأليف واإلخراج 
وهــنــدســة الــصــوت واإلضــــــاءة وغــيــرهــا من 
هي  أعمالنا  وستظل  الفني  العمل  عناصر 
األبقى للمشاهد حتى لو انصرف عنها مؤقتًا 

لصالح الدراما التركية.
على  العمل  نفسك..  إلــى  أقــرب  أيهما  ڈ 
خشبة المسرح أم أمام كاميرات التليفزيون؟
األقــرب  هــو  المسرح  خشبة  على  العمل   -
ــــذي أجــــد فــيــه الــمــتــعــة،  إلـــــّي، وهــــو األمــــر ال
الــذي  المسرح  هــو  للفنان  الحقيقي  فالبيت 
أعمل  عــاًمــا   ١٥ أتممت  حيث  فــيــه،  تربيت 
ــقــانــي شـــاشـــات  ــل ــت عـــلـــى خــشــبــتــه قـــبـــل أن ت

أنني  ويــشــّرفــنــي  الــتــلــيــفــزيــون، 
تتلمذت في بداياتي على خشبة 
مـــســـرح الــفــنــان عــبــد الــرحــمــن 
بـــدوره  علمني  الـــذي  الــمــنــاعــي 
المسرح  وأخــالقــيــات  االلـــتـــزام 
أستطيع  ال  لكنني  وأساسياته، 
عن  التليفزيون  تمّيز  أنكر  ان 
الــمــســرح فـــي مــســاعــدة الــفــنــان 
حيث  االنتشار  على  أكبر  بشكل 
استئذان،  دون  بيت  كل  يدخل 
ـــمـــســـرح  ـــقـــى ال ـــب ـــــــك ي ومـــــــع ذل
هـــو مــتــعــة الـــفـــنـــان الــحــقــيــقــيــة 
خــاصــة عــنــدمــا تــكــون األعــمــال 
جـــمـــاهـــيـــريـــة، وعـــنـــدمـــا أجـــد 
معي  متفاعالً  المسرح  جمهور 

أكون في قمة سعادتي.
توّجهها  التي  الرسالة  ما  ڈ 
إلى مؤسسة الدوحة لألفالم؟

مــهــرجــان  يــفــتــتــح  أن  الــــضــــروري  مـــن   -
بفيلم  المقبلة  دورتــــه  السينمائي  الــدوحــة 
قــطــري تــســّخــر لــه كــل اإلمــكــانــيــات، فنحن 
نحتاج إلى إنتاج أفالم قطرية روائية طويلة، 
وقد حضرت النسخة الماضية من مهرجان 
المشارك  الشباب  جهود  والحــظــت  الــدوحــة 
إال أنــنــي الحــظــت أن أغــلــب أفــالمــهــم جــاء 
ذلــك  يــرجــع  هــل  أعــلــم  وال  للغاية  مــتــواضــًعــا 
النصوص  لقلة  أم  لهم  المقّدم  الــدعــم  لقلة 
أن  متفائل  فــإنــنــي  عـــام  وبــشــكــل  الــمــتــمــّيــزة، 
حيث  أكــبــر  تــطــوًرا  المقبلة  الــــدورات  تشهد 
لهم  يُشهد  المهرجان  هذا  على  القائمين  إن 
بأفضل  الــخــروج  على  والــحــرص  باالجتهاد 
عيسى  أشــكــر  أن  إال  يــســعــنــي  وال  مــســتــوى، 

إلعرابهما  الــخــاطــر  الــعــزيــز  وعــبــد  المهندي 
عــن نيتهما فــي إنــتــاج فيلم قــطــري وهــو ما 
توجههم  أسعدني  ولقد  بأذني  منهم  سمعته 
نملك  أنــنــا  خــاصــة  القطرية،  السينما  لــدعــم 
لصناعة  تؤهلنا  الــتــي  اإلمــكــانــيــات  قطر  فــي 
أرى  أن  أتــوقــع  فإني  لذلك  متمّيزة،  سينما 
من  المقبلة  الــدورة  افتتاح  في  قطريًا  فيلًما 

مهرجان الدوحة السينمائي.
ڈ مـــاذا تــقــتــرح حــتــى يــظــل الــمــســرح في 
حــالــة تــوهــج دائـــم واتـــصـــال مستمر طــوال 

العام؟
لــجــان  اجـــتـــمـــاعـــات  تـــتـــرجـــم  أن  يـــجـــب   -
من أن تبقى  التطوير على أرض الواقع بدالً 
مــجــرد كــالم ال جـــدوى لــه، ويــجــب أن يتم 
توّلدها  التي  الحلول  لتلك  النظر 
هذه اللقاءات بعين االعتبار بدالً 
من أن تتوقف عند كونها مجّرد 

حضور ال أكثر وال أقل.
لجنة  تــأخــر  أن  تـــرى  هــل  ڈ 
الـــتـــطـــويـــر فــــي إخــــــــراج نــتــائــج 
ـــمـــوســـة أصــــــــاب الـــفـــنـــانـــيـــن  مـــل
بـــإحـــبـــاط مــــن إحـــــــداث تــغــيــيــر 

لألفضل؟
تــضــم  الــــتــــطــــويــــر  لــــجــــنــــة   -
ويملكون  متمّيزين  مسرحيين 
الحركة  تفيد  قــد  هــامــة  أفــكــاًرا 
وتوقظها  القطرية  المسرحية 
مــن غــفــوتــهــا لــكــن الـــســـؤال هنا، 
هل هم أصحاب قرار؟ أم أنهم 
فقط  اقتراحات  غير  يملكون  ال 
التنفيذ؟  حّيز  إلــى  أبــًدا  تخرج  ال 
كما أننا اجتمعنا من قبل مرات 
عــديــدة مــع ســعــادة الــوزيــر فــي إطــار حرصه 
توصيات  ورفعنا  الفنانين،  لقاء  على  الدائم 
ولم تنفذ، وال أعلم ما هو السبب، وبال أدنى 
مصالح  عــن  تبحث  ال  الــتــطــويــر  لجنة  شــك 
العامة  المصلحة  هــو  هدفها  كــل  بــل  خاصة 
الــتــي تكمن فــي إنــعــاش الــمــســرح الــقــطــري، 
وهــنــا أنــاشــد ســعــادة الــدكــتــور حمد بــن عبد 
الــعــزيــز الــــكــــواري وزيـــــر الــثــقــافــة والــفــنــون 
تتعقد  أن  قــبــل  الـــفـــوري  بــالــتــدخــل  والـــتـــراث 
األمــور أكثر من ذلــك، خاصة أن ما أعرفه 
عنه أنــه دائــًمــا متسع الــصــدر ويــحــرص على 
لكن  نصائحهم  ويتقبل  للفنانين  يستمع  أن 
المشكلة أن دخول تلك النصائح إلى مرحلة 
التنفيذ وهو ما يتأخر دائًما، وال بد أال يكون 

العمل معقًدا إداريًا وينزل بسالسة إلى أرض 
الواقع. فالمسرح في قطر بدأ يحتضر خاصة 
أصبح  حيث  الجماهيرية،  األعــمــال  قلة  مع 
وهــو  والــعــالقــات  المحسوبيات  عــلــى  يعتمد 
مــا يــهــدم الــحــركــة الــمــســرحــيــة.. وهــل يعقل 
طــوال  مغلًقا  الوطني  قطر  مــســرح  يظل  أن 
عمل  لتقديم  العيد  في  نطلبه  وعندما  العام 

جماهيري ال نجده؟
ڈ هل ترى أن الفنانين أنفسهم مسؤولون 
الساحة  منه  تعاني  الــذي  التراجع  عن  أيًضا 
الــفــنــيــة؟ خــاصــة بــعــد أن كــثــر الــحــديــث عن 

مسؤولية القائمين على الحركة الفنية؟
- بالطبع هناك فنان طموح وآخر كسول، 
العراقيل  بعض  الطموح  الفنان  يقابل  وربما 

لــكــنــه يــســعــى جـــاهـــًدا إلزالــتــهــا، 
ـــمـــا تـــكـــون تــلــك الــعــراقــيــل  ورب
يــســتــطــيــع  ال  بـــحـــيـــث  كــــبــــيــــرة 
مقاومتها، فوجود مسرح واحد 
أمــــر صــعــب جــــــًدا، ومــــن غير 
المعقول أن تؤجر مسارح كتارا 
بـ ٢٥ ألف ريال في ليلة العرض 
تتخذ  أن  بــد  ال  وهنا  الــواحــدة، 
الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة 
بتسهيل  تقضي  قــــرارات  كــتــارا 
األمر على الُمنتجين القطريين 
مسارح  على  أعمالهم  لــعــرض 
هناك  ليس  أنــه  خــاصــة  كــتــارا، 
الـــثـــقـــافـــة  وزارة  مـــــن  دعـــــــم 
يتم  الــتــي  الخاصة  للمؤسسات 
الــنــظــر إلــيــهــا فــقــط عــلــى أنــهــا 
النظر  دون  ربحية،  مؤسسات 
إلـــيـــهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــؤســســات 

المسرحية  الــحــركــة  لنهضة  تعمل  قــطــريــة 
للثقافة  يُحسب  بالتأكيد  ونجاحها  القطرية 
تــقــديــم  مـــن  مــانــع  ال  أنــــه  وأرى  الــقــطــريــة، 
جانب  إلــى  الخاصة،  للمؤسسات  المساعدة 
زيــــادة الــدعــم لــلــفــرق الــمــســرحــيــة، وأطــالــب 
باستمرارية العمل المسرحي طوال العام ألنه 
العام  طــوال  مغلًقا  المسرح  يظل  أن  يصح  ال 
أو  واحًدا  شهًرا  فقط  للجمهور  أبوابه  ويفتح 
التي  هي  فاالستمرارية  العام  طوال  شهرين 
وتعّوده  حافًزا  الفنان  وتعطي  رواًجــا  تحدث 
أيًضا  الجمهور  وتعّود  الجمهور  مقابلة  على 

على ارتياد المسرح.
المسرح  مهرجان  انطالق  اقتراب  مع  ڈ 
الــمــحــلــي فــي نسخته الــثــالــثــة هــل تـــرى أن 

دورتيه  خــالل  بالفعل  نجح  المهرجان  هــذا 
المسرحيين؟  أحــالم  تحقيق  في  السابقتين 

وما رأيك في المهرجان بشكل عام؟
بـــادرة  يُعتبر  ذاتـــه  حــد  فــي  الــمــهــرجــان   -
المنافسة  أهمها  إيجابيات  من  له  لما  طّيبة 
بين الفنانين وإعطاء دافع لتقديم أفضل ما 
إضافة  المحلي  المسرح  فمهرجان  لديهم، 
للحركة المسرحية. لكن ما يُقلقني أن يفتح 
ما  يملك  ال  من  إلى  سبيل  أبــواب  المهرجان 
أن  يستحق  الــذي  القطري  للجمهور  يقدمه 
تــقــدم لــه أعــمــال مــتــمــّيــزة، ولــألســف هناك 
من يحصل على الدعم الذي يقّدم للعروض 
المشاركة فقط لتحقيق مصالح مادية دون 
تستحق  عـــروض  وتــقــديــم  أعــمــالــهــم  تكلفة 
فإنني  عــام  وبشكل  الــمــشــاهــدة. 
الهام  الــدور  أنكر  أن  أستطيع  ال 
للمهرجانات التي تخلق بال أدنى 
شــك حــالــة مــن الــتــنــافــس، وقــد 
تـــكـــون أحــــد الـــحـــلـــول لــكــن قبل 
االهــتــمــام بــهــا وبــإقــامــتــهــا يجب 
علينا االلتفات لحال المسرح في 
الداخل حتى نكون قادرين على 
هذه المنافسات وتأتي بثمارها.

الجمهور  ابــتــعــاد  سبب  مــا  ڈ 
عن المسرح في الوقت الحاضر 

.. حسب رأيك؟
- لــــم يــبــتــعــد الـــجـــمـــهـــور عــن 
المسرح بل إن المسرح هو الذي 
القطري  فالجمهور  عنه،  ابتعد 
ويضيف  ومــثــقــف  واٍع  جــمــهــور 
لـــلـــفـــنـــان، والــــدلــــيــــل عـــلـــى ذلـــك 
الــتــي  الــمــســرحــيــات  أبـــطـــال  أن 
قطر  في  عروضها  لتقّدم  الخارج  من  تأتي 
أنهم  دائًما  ويصّرحون  ذلك،  دائًما  يؤكدون 
يــعــشــقــون الــعــمــل أمــــام الــجــمــهــور الــقــطــري، 
يحضر  أن  يمكن  ال  الجمهور  أن  والخالصة 
وعموًما  الجّيد،  المضمون  يفتقد  عمل  إلــى 
االستمرارية  يعطي  الــذي  هو  الجمهور  فــإن 
للفنان، وهو ما حدث معي في العيد الماضي 
حيث قدمت ٣٠ عرًضا متتالًيا وذلك بعد أن 

وجدت المسرح ممتلئًا كل ليلة.
ڈ هل تشعر أنك قمت بأداء دورك على 
الوجه األكمل تجاه الحركة الفنية في قطر؟
- أشــعــر أنــنــي مــا زلــت فــي بــدايــة الطريق 
أقدم  أن  كبير  طموح  ولــدّي  المزيد  وعندي 
المسرحية،  وللحركة  للدراما  مختلًفا  شيئًا 
وأستطيع  أبـــًدا،  يكتفي  أن  يجب  ال  والفنان 
أتمناه  وكنت  أمثله  لم  الذي  الدور  إن  القول 
هو الدور الذي لم يكتب بعد، والفنان الذي 
ألن  حاجة  فــي  زال  مــا  أنــه  شعور  يـــراوده  ال 
فاشالً،  فناناً  يعتبر  لجمهوره  المزيد  يقّدم 
وظيفة  هــو  جــّيــد  عمل  تقديم  أن  وإليــمــانــي 
اجتماعية أصبحت أجتهد في اختيار أدواري 
بدقة، وأتمنى أن أوفق في أن أقّدم المزيد 
لــهــذه الــبــلــد الــتــي أعــطــتــنــي الــكــثــيــر.. وقطر 
تـــتـــطـــّور فـــي جــمــيــع الـــمـــجـــاالت وكــفــنــانــيــن 
نــحــتــاج إلـــى أن نــســاهــم فــي تــطــّور الــحــركــة 
صحًيا  ديمقراطًيا  مناًخا  نملك  حيث  الفنية 
فكثيرون  صحيحة  بطريقة  استغالله  علينا 
يحسدون الشعب القطري على ذلك. ولذلك 

علينا أن نضع قطر في عيوننا.
ڈ ما خططك المقبلة في الساحة الفنية؟

- وجدت أن التواجد ضروري فاالبتعاد لمدة 
عــام ليس لصالح الــفــنــان، وعــلــى ذلــك قــّررت 
الــمــشــاركــة بــعــمــل فـــي رمـــضـــان الــمــقــبــل حيث 
بحثي  إطــار  في  سيناريوهات   ٧ مؤخًرا  قــرأت 
وحرصت  الحالية  للفترة  المناسب  العمل  عن 
على أن أخــتــار عملي الــقــادم بــتــأٍن شــديــد، ثم 
اخـــتـــرت عــمــالً اســمــه «لــلــصــبــر آخــــر» ونــقــوم 
رمضان  شهر  في  لعرضه  له  بالتحضير  حالًيا 
الــمــبــارك، وأعــتــقــد أنـــه ســيــكــون مــن األعــمــال 

الهاّمة التي ستعرض خالل الفترة المقبلة.
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ــة ــي ــرك ــت ـــــا ال ـــــدرام ـــى صــــد هـــجـــوم ال ـــة قــــــــادرة عـــل ـــي ـــعـــرب ـــــا ال ـــــدرام ال

ــــة ــــي ــــدرام ــــه ال ــــال ــــم ـــر أع ـــوي ـــط ـــت ــــاس ب ــــق ـــون ي ـــزي ـــف ـــي ـــل ـــت تــــطــــويــــر ال

قـــطـــري بـــفـــيـــلـــم  ـــة  ـــل ـــب ـــمـــق ال دورتـــــــــه  ـــي  ـــائ ـــم ـــن ـــســـي ال الــــــدوحــــــة  ــــرجــــان  ــــه م يـــفـــتـــتـــح  أن  الــــــضــــــروري  ـــــن  م

الدراما القطرية خارج الدراما القطرية خارج 
حسابات المسؤولينحسابات المسؤولين

كتب - أشرف مصطفى:

قـــام بــــدوره تــجــاه الــحــركــة الــفــنــيــة الــقــطــريــة بــعــد أن آمــن 
على  أصــّر  حيث  اجتماعية  وظيفة  هــو  جّيد  عمل  تقديم  بــأن 
من  وبــالــرغــم  لجمهوره  جــدوى  ذا  كــان  إذا  إال  شيًئا  يــقــدم  أال 
شديد  كــان  أنــه  إال  الصغيرة  الشاشة  على  المتمّيزة  مشاركاته 
العزيز  عبد  الفنان  إنه  الحقيقي.  بيته  هو  المسرح  أن  اإليمان 
القبول  أهمها  الممّيزات  من  العديد  فيه  اجتمعت  الذي  جاسم 
ومكنه  المشهد،  صدارة  إلى  الوصول  على  القدرة  منحه  الذي 
على  ساعده  كما  بأعماله  وتعلقه  به  جمهوره  إعجاب  نيل  من 

بنفسه  نجوميته  وصــنــع  الــنــجــاح  عــلــى  الــمــذهــل  إصــــراره  ذلـــك 
دوره  للفنان  أن  يقتنع  زال  ومــا  رسمية،  مظلة  أي  عــن  بعيًدا 
المسؤولين،  مع  جنب  إلى  جنبًا  المسرحية  الحركة  إصالح  في 
الموهوبين،  والخليج  قطر  نجوم  من  نجًما  يكون  أن  فاستحق 
الهاّمة  المالحظات  بعض  البيرق  مع  حواره  خالل  له  كان  وقد 
مؤخًرا  بالقلق  شعر  أن  بعد  وذلك  القطري  الفني  الحراك  على 
بسبب تدهور حال المسرح واستمرار حالة التردي التي تشوب 
يفتح  أن  فقّرر  القطرية  السينما  واختفاء  التليفزيونية  الدراما 
الحركة  حال  فيه  ُيشخص  جًدا  وساخن  صريح  حوار  في  قلبه 

وغًدا... واليوم  باألمس  القطرية  الفنية 

عبدالعزيز جاسم لـ «البيرق»:
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعر

لغتنا 
الجميلة

فصاحة األلفاظ ومطابقتها للمعاني

المعرفة واالطالع

أنواع األبيات
المتقارب

أقول: قال الخليل: ُسّمي بذلك لتقارب أجزائه ألنها خماسّية. 
وقال الزّجاج: لتقارب أسبابه من أوتاده، وقيل لتقارب أوتاده، 
وكالهما ظاهر، فإّن بين كل سببين وتداً وبين كل وتدين سبباً، 
مبنّي  وهو  األوتــاد.  وكذلك  بعض،  من  بعضها  تقارب  فاألسباب 
فعولن  فعولن  الصورة:  هذه  على  أجــزاء  ثمانية  من  الدائرة  في 
فعولن فعولن، فعولن فعولن فعولن فعولن وما ألطف قول الشيخ 

جمال الدين بن نباتة المصري يُداعب شخصاً يُسّمى عثمان:
ً مــــــــســــــــتــــــــخــــــــبــــــــرا عـــــــــــثـــــــــــمـــــــــــان  جـــــــــــــــــــــاء  إذا 

ــــــــــــــــــــــــــاً فــــــــقــــــــولــــــــوا ــــــــــمــــــــــتــــــــــقــــــــــارب وزن عـــــــــــــن ال
ثـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــٌل ثـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــل ثـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــل ثـــــــقـــــــيـــــــل

ثـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــل ثـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــل ثـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــل ثـــــــــقـــــــــيـــــــــُل
قال:

لــــمــــيــــٍة ورووا  نــــــــســــــــوًة  ُمـــــــــــــرٍّ  ـــــــــــــــِن  االب ســـــــبـــــــْو 
قـــــضـــــى فـــــــــــكـــــــــــذا  تــــــــبــــــــتــــــــئــــــــْس  ال  ِدمـــــــــــــــنـــــــــــــــًة 

أفـــــــــــــــــاد فـــــــــجـــــــــاد ابـــــــــنـــــــــا خـــــــــــــــــــــداٍش بـــــــــرفـــــــــدِه
وقــــــــلــــــــت ســـــــــــــــــــــــداداً فـــــــيـــــــه مـــــــنـــــــك لـــــــنـــــــا حـــــــٍال

البحر  هو  البحر  هذا  أن  إلى  إشــارة  من «سبوا»  السين  أقــول. 
الخامس عشر، وهو خاتمة البحور عند الخليل وإّياه اتبع الناظم، 
ستة  له  أن  إلى  إشــارة  والــواو  عروضين،  له  أن  إلى  إشــارة  والباُء 
مثلها  لها  أو  أضــرب  أربعة  لها  تاّمة  األولــى  فالعروض  أضــرب. 

وبيته:

ـــــــــــــــــــُن ُمـــــــــــــــرٍّ ــــــــم ب ــــــــمــــــــي فــــــــــــأمــــــــــــا تــــــــــمــــــــــيــــــــــٌم ت
ـــــــــفـــــــــاهـــــــــُم الــــــــــــــقــــــــــــــوُم روبــــــــــــــــــــى نــــــيــــــامــــــا فـــــــــأل

الضرب،  هو  وقوله «نياماً»  الــعــروض،  هو  فقوله «نُــُمــررن» 
وزن كّل منهما فعولن. وأشار إلى هذا الشاهد بقوله «البن مر». 

الضرب الثاني مقصور وبيته:
ويـــــــــــــــــــــــــــــأوي إلـــــــــــــــــــى نـــــــــــــــســـــــــــــــوٍة بــــــــــائــــــــــســــــــــاٍت

ـــــــــــــعـــــــــــــاْل ــــــــــع مـــــــــثـــــــــل الَّ وشـــــــــــــعـــــــــــــٍث مــــــــــراضــــــــــي
الضرب،  هو  «ســعــاْل»  وقوله  الــعــروض،  هو  «ئساتن»  فقوله 
وزنه فعوْل. وأشار إلى هذا الشاهد بقوله «نسوة». الضرب الثالث 

محذوف وبيته:

عــــــويــــــصــــــاً شــــــــــعــــــــــراً  الـــــــشـــــــعـــــــر  مــــــــــن  وأروى 
رووا قــــــــــــد  ـــــــــــــــــــذي  ال الـــــــــــــــــــــــــــرواة  ُيــــــــــنَــــــــــّســــــــــى 

الضرب،  هو  «رووا»  وقوله  العروض،  هو  «عويصن»  فقوله 
وزنه فعْل. كان أصله فعولن فذهب سببه الخفيف فيبقى فنقل 
الرابع  الضرب  بقوله «ورووا».  الشاهد  هذا  إلى  وأشــار  فعل  إلى 

أبتر وبيته:

داٍر رســـــــــــــــــــِم  ــــــــى  عــــــــل ُعــــــــــــوجــــــــــــا  ـــــــيَّ  ـــــــيـــــــل خـــــــل
ـــــــــْه خـــــــــــلـــــــــــْت مـــــــــــــن ُســــــــلــــــــيــــــــمــــــــى ومـــــــــــــــــن مـــــــــيَّ

فقوله «مدارن» هو العروض، وقوله «يْه» هو الضرب وزنه 
فل أو َفْع، كان أصله فعولن فحذف سببه ثم ُقطع وتده فذهبت 
الصيغة  هذه  على  يقّره  فبعضهم  فع،  فبقي  عينه  وسكنت  واوه 
«لمية».  بقوله  الشاهد  هذا  إلى  وأشــار  بفْل  عنه  يعبر  وبعضهم 
مثلها  األول  ضــربــان  لها  مــحــذوفــة  مــجــزوءة  الثانية  الــعــروض 

وبيته:
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن دمـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــٍة أقـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــرْت

ـــــــــــغـــــــــــضـــــــــــى لـــــــــــــســـــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات ال
فقوله «فرْت» هو العروض وقوله «غضا» هو الضرب، وزن 
الضرب  بقوله «دمنة».  الشاهد  هذا  إلى  وأشار  فعْل.  منهما  كّل 

الثاني أبتر، وبيته:
تــــــــــــبــــــــــــتــــــــــــئــــــــــــْس وال  ــــــــــــــــــــف  تــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــفَّ

فـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا ُيــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــَض يــــــــــــأتــــــــــــيــــــــــــكــــــــــــا
فقوله «تئس» هو العروض، وقوله «كا» هو الضرب، وأشار إلى 
هذا الشاهد بقوله «ال تبتئس». وهذا الضرب األبتر لهذه العروض 
وحكاه  األحـــور،  خلف  عن  بعضهم  فحكاه  فيه،  مختلٌف  الثانية 

بعضهم:  قــال  عنه،  ينقله  لــم  مــن  ومنهم  الخليل.  عــن  بعضهم 
والصحيح نقله عنه، ألن األخفش والزجاج أثبتاه في كتبهما ولم 
يتعّرضا لنفيه عن الخليل، ولو لم يكن قاله لنّبها عليه كما جرت 
نظر.  القرينة  بهذه  الخليل  إلى  النقل  نسبة  وفي  قلت:  عادتهما. 
والناظم تبع من أثبت هذا الضرب. ويدخل هذا البحر من الزحاف 
وهما  األبــتــريــن،  الضربين  قبل  اللذين  الــجــزأيــن  فــي  إال  القبض 
الخليل،  عند  يدخلهما  ال  فإنه  السادس،  والضرب  الرابع  الضرب 
وخالفه األخفش والزّجاج، واعتلوا للخليل بأن الضربين األبترين 
لم يبقيا إّال على هيئة سبٍب خفيٍف فال يقبض حينئذ ساكن الجزء 
الذي قبله لفقدان ما يعتمد عليه. قال الصفاقسي: وهذا االعتالل 
القبلّي  الوتد  على  عنده  االعتماد  ألن  الخليل  أصل  على  يستقيم  ال 
جائز، فلَم ال يجوز أن يحذف العتماده على الوتد الذي قبله معه 
في الجزء. وأّما األخفش فالمشهور عنه دخول القبض فيه، هكذا 
عنه  وحكى  النديم،  أيضاً  وحكاه  واستحسنه،  عنه  الزجاج  حكى 
بعُض العروضيين التفرقَة بين الضرب الرابع فيجيزه في الجزء 
له،  السابق  الجزء  في  فيمنعه  السادس  الضرب  وبين  قبله،  الذي 
صلَح  فإن  فيهما  معتّل  البعدّي  الوتد  ألن  الفارق  بعدم  واعترض 

علًة لمنع قبض ما قبله كان المنع فيهما وإال فالجواز فيهما. 

جواهر  كتاب  فــي  الهاشمي  أحمد  يقول 
على  متعذر  موضوع  هذا  أن  اعلم  األدب: « 
الوالج ومسلك متوعر على الناهج. ولم تزل 
يكثرون  وحديثه  الوقت  قديم  من  العلماء 
القول فيه والبحث عنه. ولم أجد من ذلك 

ما يعول عليه إال القليل.
وغاية ما يُقال في هذا الباب أن الفصاحة 
هي الظهور والبيان في أصل الوضع اللغوي 
يقال: أفصح الصبح إذا ظهر. ثم إنهم يقفون 
وبهذا  فيه.  السر  عن  يكشفون  ال  ذلــك  عند 
القول ال تتبّين حقيقة الفصاحة ألنه يعترض 
عليه بوجوه من االعتراضات. أحدها أنه إذا 
فصيحاً  يكن  لم  بيناً  ظاهراً  اللفظ  يكن  لم 
ثم إذا ظهر وتبّين صار فصيحاً الوجه الثاني 
إنه إذا كان اللفظ الفصيح هو الظاهر البين 
فــقــد صـــار ذلـــك بــالــنــســب واإلضــــافــــات إلــى 
األشخاص. فإن اللفظ قد يكون ظاهراً لزيد 

وال يكون ظاهراً لعمرو. فهو إذاً فصيح عند 
هذا وغير فصيح عند هذا. وليس كذلك بل 
خالف  ال  الجميع  عند  فصيح  هــو  الفصيح 
حد  تحقق  إذا  ألنــه  األحـــوال.  من  بحال  فيه 
اللفظ  في  يبق  لم  هي  ما  وعرف  الفصاحة 
الذي يختص به خالف. الوجه الثالث أنه إذا 
مع  وهــو  السمع  عنه  ينبو  قبيح  بلفظ  جــيء 
فصيحاً.  يــكــون  أن  ينبغي  بين  ظــاهــر  ذلــك 
ولــيــس كــذلــك ألن الــفــصــاحــة وصـــف حسن 

للفظ ال وصف قبح.
ولــمــا وقــفــت على أقـــوال الــنــاس فــي هذا 
الباب ملكتني الحيرة فيها ولم يثبت عندي 
هذا  مالبستي  ولكثرة  عليه.  أعــول  ما  منها 
فيه  السر  لــي  انكشف  إّيـــاه  ومعاركتي  الفن 
وسأوّضحه في كتابي هذا وأحقق القول فيه 
فأقول: إن الكرم الفصيح هو الظاهر البين. 
وأعــنــي بــالــظــاهــر الــبــّيــن أن تــكــون ألــفــاظــه 

استخراج  إلى  فهمها  في  يحتاج  ال  مفهومة 
من كتاب لغة. وإنما بهذه الصفة ألنها تكون 
دون  الــكــالم  فــي  دائـــرة  االستعمال  مألوفة 
وذلــك  حسنها.  لمكان  األلــفــاظ  مــن  غيرها 
أن أرباب النظم والنثر غربلوا اللغة باعتبار 
الحسن  فاختاروا  وقسموا.  وسبروا  ألفاظها 
القبيح  وعلموا  استعملوه  حتى  األلــفــاظ  من 
منها فلم يستعملوه. فحسن االستعمال سبب 
دون  واستعمالها  غيرها.  دون  استعمالها 
غيرها سبب ظهورها وبيانها. فالفصيح إذاً 

من األلفاظ هو الحسن.
فإن قيل من أي وجه علم أرباب النظم 
استعملوه  حتى  األلــفــاظ  من  الحسن  والنثر 
وعلموا القبيح منها حتى نفوه ولم يستعملوه 
قـــلـــت فــــي الـــــجـــــواب: إن هـــــذا مــــن األمـــــور 
ألن  نفسها.  مــن  شــاهــدهــا  الــتــي  المحسوبة 
األلــفــاظ داخــلــة فــي حيز األصــــوات. فالذي 

الحسن.  هو  إليه  ويميل  منها  السمع  يستلذه 
أال  القبيح.  هــو  عنه  وينفر  يكرهه  والـــذي 
تـــرى أنـــى الــســمــع يستلذ صـــوت الــبــلــبــل من 
الــطــيــر وصـــــوت الـــشـــحـــرور ويــمــيــل إلــيــهــمــا 
وكذلك  عنه.  وينفر  الــغــراب  صــوت  ويــكــره 
يكره نهيق الحمار وال يجد ذلك في صهيل 
الفرس. . واأللفاظ جارية هذا المجرى فإنه 
ال خالف في أن لفظة المزنة والديمة حسنة 
قبيحة  البعاق  لفظة  وإن  السمع.  يستلذها 
من  الثالث  اللفظات  وهــذه  السمع.  يكرهها 
واحــد.  معنى  على  تــدل  وهــي  المطر  صفة 
ومع هذا فإنك ترى لفظتي المرنة والديمة 
االستعمال  مألوفتي  مجراهما  جــرى  ومــا 
وترى لفظ البعاق وما جرى مجراه متروكاً 
يستعمله  فــإنــمــا  اســتــعــمــل  وإن  يُــســتــعــمــل.  ال 
غير  ذوقه  من  أو  الفصاحة  بحقيقة  جاهل 
فيه  وقــــدح  ذم  أنـــه  جـــرم  وال  ســلــيــم.  ذوق 

ولم يلتفت إليه وإن كان عربيا محضا من 
إذا  الشيء  حقيقة  فإن  األقدمين.  الجاهلية 
علمت وجب الوقوف عندها ولم يعرج على 

ما خرج عنها.

حل الشعر
ثالثة  إلـــى  ينقسم  الــشــعــريــة  األبــيــات  حــل 
أن  مرتبة  أدنـــاه  وهــو  منها  األول:  أقــســام: 
بلفظه  فينثره  الشعر  من  بيتاً  الناثر  يأخذ 
ومثاله  فاحش.  عيب  وهــذا  زيــادة  غير  من 
كــمــن أخـــذ عــقــداً قــد أتــقــن نــظــمــه وأحــســن 
تأليفه فأوهاه وبدده وكان يقوم عذره في 
صورة  إلــى  عقدا  كونه  عن  نقله  لو  إن  ذلــك 
أخــــرى مــثــلــه أو أحــســن مــنــه. وأيــضــا فإنه 
مشهور  صاحبه  كــان  بلفظه  الشعر  نثر  إذا 
لكون  بعينه  فالن  شعر  هذا  فُيقال  السرقة 
ألفاظه باقية لم يتغّير منها شيء. وقد سلك 
هذا المسلك بعض العراقيين فجاء مستهجنا 

كقوله في بعض أبيات الحماسة:
ــــــدَّ ذي حـــنـــٍق عـــلـــيَّ كــأنــمــا وأل

تغلي عداوُة صدرِه في مرجِل
قصدُه فــأبــصــَر  عني  أزجــيــتــه 

عِل من  النَّواظِر  فوَق  وكويته 
لقي  فكم  البيتين:  هذين  نثر  فــي  فقال 
ألد ذا حنق كأنه ينظر إلى الكواكب من عل 
فوق  فكواه  مرجل  في  صدره  عداوة  وتغلي 
هذا  يــزد  فلم  ويــديــه.  لفمه  وأكــبــة  ناظريه 
الــنــاثــر عــلــى أن أزال رونـــق الــــوزن وطـــالوة 

النظم الغير.
العيب  محمود  ضــرب  القسم  هــذا  ومــن 
فــيــه وهـــو أن يــكــون الــبــيــت مــن الــشــعــر قد 
فحينئذ  لفظه  تغيير  يُمكن  ال  شيئاً  تضمن 
يــعــذر نــاثــره إذا أتـــى بــذلــك الــلــفــظ وكــذلــك 
األمثال السائرة فإنه البد من ذكرها على ما 

جاءت في الشعر.

االحترام  بنظرة  يتمتع  ظّل  العلم  أن  مع 
والــتــقــديــر عــلــى مــــدار الـــتـــاريـــخ، ولــــدى كل 
مكانة  اآلن  يكتسب  أنه  إال  المتمّدنة،  األمم 
اســتــثــنــائــّيــة عــلــى الــمــســتــوى الــعــالــمــي؛ حيث 
إن األمـــم كــانــت تنظر إلــيــه عــلــى أنـــه شــيء 
الــفــطــري،  والـــذكـــاء  والــحــكــمــة  للعقل  مـــواز 
وبعض الناس كان يفّضل الذكاء على العلم، 
وقــد  عــلــى الـــذكـــاء.  الــعــلــم  يُــرّجــح  وبعضهم 
لضآلة  نظراً  مقبوالً  الماضي  في  ذلك  كان 
أّما  والعلوم،  المعارف  من  متوفراً  كان  ما 
الــيــوم فــإن هــذا الــكــم الــهــائــل مــن المعارف 
الــمــتــكــاثــرة قــد جــعــل الــمــوازنــة غــيــر واردة 
والــتــنــظــيــمــات  الـــتـــراكـــمـــات  كـــل  إن  حــيــث  ؛ 
والترتيبات الحضارّية الموجودة اآلن مدينة 
على نحو أساسي للعلم والخبرة والتجربة، 
الحضارّية  المعطيات  مــع  التعامل  أن  كما 
لن  مخاطرها  ومواجهة  منها  واالستفادة 

تستقيم من غير المعرفة المعاصرة، ودور 
إن  جـــّداً.  هامشي  ذلــك  في  الفطري  الــذكــاء 
موازاة  في  تجعله  ال  للعلم  الحديثة  النظرة 
لتكوين  األعظم  المصدر  تجعله  بل  العقل، 
العقل بما هو مبادئ ومفهومات؛ ولهذا فإن 
تحسين مستوى المعرفة واالطالع والتثقف 
يستحوذ  أن  يــجــب  الــمــســلــم  الــشــبــاب  لــــدى 
وعلينا  وجهودنا،  اهتمامنا  من  الكثير  على 
قد  التعليمّية  مؤّسساتنا  أن  نعترف  أن  هنا 
فــي إرســــاء تقاليد  ذريـــعـــاً  أخــفــقــت إخــفــاقــاً 
د الكتاب والقراءة، وترعى حّب  ثقافية تمجِّ
االستطالع لدى األطفال وتحميه؛ حيث إن 
ليس  التي  البيوت  من  الكثير  الكثير  هناك 
فيها مكتبات خاّصة، كما أن هناك مكتبات 
كثيرة ليس فيها أي شيء يناسب األطفال، 
كثيراً  هناك  أن  ذلك  جانب  إلى  يخفى  وال 
من المكتبات التي ال يطالع أصحابُها كتبَها، 

فــهــي فــي نــظــرهــم جـــزء مــن أثـــاث البيت، 
فــإن  ولــــذا  ؛  الــشــكــلــي  تكميله  مـــن  وجـــانـــب 
في  الــعــربــي  اإلنـــســـان  يقضيه  الـــذي  الــوقــت 
القراءة هو تقريباً ُعْشر الوقت الذي يقضيه 
يقول   . الصناعية  الـــدول  فــي  اإلنــســان  فيها 
لألطفال  الــقــراءة  تعليم  إن  الباحثين:  أحــد 
أن  أردت  وإذا  أشــهــر.  ستة  ســن  منذ  يــبــدأ 
تُرّبي قارئاً جّيداً فإن عليك أّوالً أن تتعّرف 
على مهارات السرد القصصي؛ أي أن نتعلم 
كــيــف نــقــدم الــمــعــرفــة لــلــصــغــار كــمــا يــقــدم 
والممتعة  المشوقة  حكاياته  الماهر  القاّص 
ومع  لألطفال  والقراءة  عليهم.  يقّص  لمن 
نموِّهم  في  الفعالية  بالغ  أثــر  ذات  األطفال 
الكمية  ليست  والمهم  والــوجــدانــي.  الذهني 
الــتــي نــقــرؤهــا لــهــم ولــكــن الــمــهــم تشجيع 
الطفل على المشاركة أثناء القراءة وإال فإن 
استفادته من القراءة ستكون شبه معدومة. 

عالقتها  تــجــدد  أن  (اقــــــرأ)  ألمـــة  آن  فــهــل 
تتعلم  وأن  وبــالــمــعــرفــة،  بالكتاب  الــفــاتــرة 

كيف تقرأ ؟ !
القراءة  تعليم  (إن  الباحثين:  أحــد  يقول 

لألطفال يبدأ من سن ستة أشهر..) 
قد نحكم على هذا الكالم بأنه مجازفة، 
أن  يُمكن  الطفل  أن  إلــى  يُنظر  حين  لكن 
ــه مــيــولــه، وتــقــع عــنــده الــرغــبــة والــولــع  تُــوجَّ
هذا  فإن  جــّداً؛  مبّكرة  سن  من  القراءة  في 

الكالم قد يكون أكثر مصداقية.
من  المعرفة  فرصة  للطفل  تُهّيأ  حين  ـ 
الـــصـــغـــر، ويـــــرى أدواتــــهــــا مـــعـــروضـــة بين 
عن  أو  منزلية،  مكتبة  صــورة  فــي  عينيه، 
فإن  بالكتاب؛  األســرة  أفــراد  اهتمام  طريق 
وسيولد  بّد،  وال  الطفل  ميول  سيوجه  ذلك 

عنده الرغبة شيئاً فشيئاً.
وينشأ ناشئ الفتيان مّنا  

على ما كان عوَّده أبوه
أن  العلماء  ِسَير  نطالع  ونحن  رأينا  لقد 
بيوت العلم قد أثَّرت في الغالب في أبنائها، 
فأخرجت علماء أصحاب مخزوٍن معرفٍي 
ضخم. إن هذا التوّجه المعرفي في البيت، 
اكتشاف  فــي  سيساعد  فيه،  أدواتـــه  وتــوافــر 
موهوبي القراءة على أقل تقدير، فضالً عن 
فــاراداي»  («مايكل  نفسه،  في  الرغبة  تولُّد 
عــالــم فــيــزيــائــي شــهــيــر، كـــان أبــــوه فــقــيــراً، 
فوق  تسكن  الفقر  شدة  من  األســرة  وكانت 
حظيرة لعربات الخيل؛ ما اضطر «مايكل» 
بمحل  ليعمل  الـــدراســـة  عــن  االنــقــطــاع  إلـــى 
لتجليد الكتب، ولعل هذه المهنة المرتبطة 
للعلم؛  عشقه  أسباب  أحــد  كانت  بالمعرفة 
فــقــد كــــان يــنــكــب عــلــى الــكــتــب الـــتـــي يـــراد 
معرفّية  حصيلة  لديه  كــوَّن  مما  تجليدها؛ 

جّيدة).

ـ ثـــم قـــد ال يــكــفــي تــهــيــئــة الــجــو وإيــجــاد 
عند  الــقــراءة  تشجيع  مــن  بــّد  ال  بــل  الرغبة، 
األطــفــال مــن ســن مــبــكــرة؛ بـــأن تــبــذل لهم 
المكافآت وغيرها من الحوافز التي تدفعهم 
على  ذلــك  مع  عوا  يُشجَّ 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 

للقراءة.
ـ وكذا من فاته قطار المعرفة في الصغر؛ 
للهمة،  وبعث  أكبر  تشجيٍع  إلى  يحتاج  فإنه 
من أجل استدراك ما فات، ولن يكون األمر 

صعباً حين توجد الرغبة وتنبعث العزيمة.

مساجلة 
على تويتر

ـــشـــَق يـــا أََمـــــــًال.. ـــِع ـــفـــِت ِفـــــيَّ الــــَهــــوى وال اســـتَ
ـــــِه ذا الــــُعــــمــــَر أَكــــَمــــلَــــُه.. أعـــــــاُف ِمـــــن أَجـــــلِ

ــــي.. ــــتِ ــــــي وَمــــســــأَلَ ــــــاتِ ـــــي وأَنَّ وارَحــــــــم َعـــــذابِ
أَجــــَمــــلَــــُه.. هـــــِر  الـــــدَّ َرِويِّ  ِمـــــن  ـــكـــاً  مـــالِ يــــا 
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ــــوُق أَشــــَعــــلـَـــُه.. ــــشَّ ــــن ُعـــيـــونِـــي ال ـــا غـــائـــبـــاً َع ي
ـــــَي الــــَولَــــُه.. َطـــيـــٌف لـِــَعـــيـــنِـــَك فــاســتَــشــرى بِ

ــيــلِــي ُيـــســـاِمـــُرنِـــي.. َقــــد َحــــنَّ َطـــيـــُفـــَك لـِـــي لَ
ــــــُه.. ــو الــــوصــــُل لـــي ولَ ـــلـُــقـــيـــاَك يــحــلُ لـــكـــْن بِ
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ــــرت.. مـــا أَنــــَكــــَر الــــَوجــــَد َخـــطـــِوي ِحـــيـــَن َس
ـــُه.. ـــَولَ ال ـــي  بِ أَزرى  وال  ـــيـــَك  إِلَ َحـــدِفـــي  إلـــى 

ـــــي ذكـــــــــرُه َعــــَجــــبــــا .. ــــي فـــــإّن ـــــُه عــــّن َفـــــَســـــْل
وأَعــــَجــــُب الــــَقــــوِل مـــا َقــــد كـــــاَن لِــــي ولـَـــــُه..
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ــــي.. كـــــريـــــاِت فــــفــــاَض كــــأِس ـــــذِّ َســــَكــــبــــُت ال
ـــــــالـــــــَحـــــــِزيـــــــِن وبــــــــاألَلــــــــيــــــــِم.. وأَمــــــــــــــــــــَرَع بِ

َشـــــوِقـــــي.. ــــَن  ــــي ِح ــــــَك  َذكــــــرتُ إِذا  فـــَكـــيـــَف 
بِّ الــــــَعــــــلـِـــــيــــــِم.. ـــــــــرَّ أَِجــــــــــــــــنُّ أَُعــــــــــــــــــوُذ بـــــــــال
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ِذكــــــريــــــاتِــــــي.. َمـــــنـــــَهـــــُل  ُرؤاَك  وَفــــــيــــــُض 
ــــــــُجــــــــوِم.. ــــــــنُّ ــــــــــدِري وال ــــــــــبَ ــــــهــــــا لِ ـــــــــــــــــوُح بِ أَبُ

ــــاً.. ــــن ــــي ــــنِ ــــــٌة َح ــــــتــــــَرَع ـــــــوِق ُم ـــــــشَّ وكـــــــــــأُس ال
ــــَك بــــــالــــــُكــــــُؤوِس َغـــــــدا نـَــــِديـــــِمـــــي.. وطــــيــــُف

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ـــــي َعــــــنــــــَك لـــــكـــــْن.. ـــــيـــــالِ ـــــي الـــــّل ـــــشـــــاِغـــــلـُــــنِ تُ
ـــــيـــــِم.. ـــــــيـــــــَك بــــــالــــــّذكــــــِر الـــــَحـــــِم ـــــــــــــوُب إِل أَث

ـــــــــــي.. فــــيــــا قــــــاِســــــي الــــــــُفــــــــؤاِد َعـــــلـــــيـــــَك َربِّ
كـــــالـــــَجـــــِحـــــيـــــِم.. َعـــــيـــــِشـــــي  إنَّ  ــــــي  ــــــنِ ــــــث أَِغ
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قلم ملون

متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

ختام دورة مهارات إعداد وصناعة الممثل
كتب- محمود الحكيم:

تختتم غًدا فعاليات الدورة التدريبّية 
األولـــــى فـــي مـــهـــارات إعـــــداد وصــنــاعــة 
الشبابي  الــمــركــز  نظمها  الــتــي  الممثل 
معهد  مع  بالتعاون  المسرحية  للفنون 
والمسرحي  اإلعالمي  للتدريب  الفنون 
بسلطنة  قـــابـــوس  الــســلــطــان  بــجــامــعــة 
عــــمــــان، ويُــــقــــام الــــعــــرض الــمــســرحــي 
التطبيقي يوم الخميس بحضور سعادة 
األمـــيـــن الـــعـــام مـــبـــارك آل خــلــيــفــة ود. 
محمد الحبسي ممثالً عن المعهد وتُسلم 
الجانبين  من  المعتمدة  الشهادات  فيه 
للمتدربين. وأوضح السيد محمد البلم 
أ.  أن  المسرحية  الفنون  مركز  رئيس 
عملية  تولى  الذي  هو  العلوي  مصطفى 
التدريب األساسي، وقام بدور المدرب 
أن  إلـــى  مــنــّوهــاً  مـــعـــاً،  الــمــخــرج  ودور 
تقوم  التدريب  في  اتبعها  التي  طريقته 
من  األفــكــار  واستنباط  استقطاب  على 
المتدربين وعلى أساسها يُصاغ العرض 
وتُدار العملية التدريبّية فكان يسير في 
مع  تفاعلي  تطبيقي  منهج  على  الدورة 
إيجابّية  بصورة  انعكس  ما  المتدربين 
على مستوى التدريب بشكل عام، وعلى 
تفاعل المتدربين بشكل خاص. وأضاف 
أعضاء  أحــد  البلوشي  وجــود  أ.  أن  البلم 
بــاإلشــراف  تقوم  كانت  التدريب  فريق 

العام على سير العملية التدريبية وتتابع 

بالنصح  وتـــشـــارك  والــمــتــلــقــي  الــمــلــقــي 

فـــي بــعــض الــجــلــســات، هـــذا بــاإلضــافــة 

إلـــى مــشــاركــة أ. هـــالل الــهــاللــي ببعض 

ألقى  وقـــد   . للمتدربين  الــمــحــاضــرات 

المحاضرات  بعض  الحبسي  محمد  د. 

حول  وتــدور  الماضي  السبت  من  ابتداء 

تطبيقات العرض المسرحي.

وأشـــــــار إلـــــى أن الـــمـــتـــدربـــيـــن تــلــقــوا 

تدريبات  الــعــلــوي  مصطفى  أ.  يــد  على 

ولغة  الــحــركــي،  والتمثيل  الــخــيــال،  فــي 

إلــى  مــنــّوهــاً  الــنــفــس،  وتنظيم  الــجــســد، 

األسبوع  نهاية  في  دخلوا  المتدربين  أن 

سوف  الــذي  التطبيقي  العمل  في  األول 

ــــــــدورة، وتـــّم  يــعــرضــونــه فـــي خـــتـــام ال

تدريبهم على هذا العمل طيلة األسبوع 

العرض  هــذا  أن  البلم  وأوضـــح  الثاني، 

مستنبطة  مشاهد  عن  عبارة  التطبيقي 

العلوي  استخرجها  الــــدورة  وحــي  مــن 

من المتدربين أنفسهم وصاغها صياغة 

ا مـــن الــتــفــاعــل  مــســرحــّيــة مـــا خــلــق جـــــًوّ

ويشيد  الــمــتــدربــيــن.  ـــدى  ل والـــتـــجـــاوب 

الـــدورة  هــذه  عنه  تمّخضت  بما  البلم 

من استقطاب ثالثة وجوه جديدة: بنت 

للمسرح  مكسباً  ــعــّد  يُ مــا  وهــو  وولــــدان 

الشبابي.

وإنَّـــمـــا الــُدنــيــا خـــيـــاٍل يـــزول

ـــا فــيــهــا حـــديـــٌث يــطــول ـــرن وأم

ــمــدى ــٌر بــعــيــد ال ــح مــشــرقــهــا ب

ــون األفــــول ــك ــي ـــــداُه س وفــــي م

ڈڈڈ

الــوجــود ســـّر  نفسي  ــا  ي جــهــلــِت 

البعيد الــقــضــاء  غـــورِ  فــي  ــِت  وغــب

ــًة ــي جــّن ــشــوت فـــصـــَوّري ِمـــن ن

ــود ــخــل ال دار  ــــــرَم  أُح ــا  ــم ــرب ف

الثالثاء ١٦ ربيع اآلخر ١٤٣٤ هـ - ٢٦ فبراير ٢٠١٣ م

الحلقة
 الرابعة عشرة

عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور

تكوين وعي مسرحي بالمجتمع القطري
األمر  طرح  األلفي  نبيل  الدكتور  يعيد 
قائال:  والجمهور  واإلنتاج  المعمار  بين 
المسرحية  الــحــركــة  مــوقــف  أن  شــك  ال 
بعين  نــتــطــلــع  يــجــعــلــنــا  جــمــلــتــه  فـــي  هــنــا 
ــــــى إمــــكــــانــــيــــة تــــكــــويــــن وعــــي  األمــــــــل إل
نحو  على  القطري  بالمجتمع  مسرحي 
يــتــيــح لــجــمــهــور الــمــســرح أن يــتــضــاعــف 
يــحــقــق  أن  نــفــســه  الـــقـــطـــري  والـــمـــســـرح 

وازدهاره. نماءه  بالتالي 
بمجرد  نتصور  أن  لنا  الينبغي  ولكن 

تــمــامــا  مــمــهــدة  الـــطـــريـــق  أن  الـــتـــفـــاؤل 
المسرحي  الوعي  انتشار  هدف  لتحقيق 
تــوضــع  أن  يــصــح  الـــتـــي  الــخــطــة  أن  أو 
يسهل  بسيطة  خطة  األمل  هذا  لتحقيق 
وضــعــهــا عــلــى أســـاس مــجــرد إحــســاســنــا 
حتى  تحقيقها  تم  التي  المقدمات  بأن 
بــاعــتــبــارهــا  إلــيــهــا  الــنــظــر  يــمــكــن  اآلن 

صحية!
فــــالــــواقــــع الـــــــذي يـــعـــيـــشـــه الــمــجــتــمــع 
ــــه والــــمــــســــتــــوى  ــــســــات ـــلـــف مــــالب ـــمـــخـــت ب

ــــذي تــتــطــلــع إلـــيـــه الـــدولـــة  الـــحـــضـــاري ال
العمل  إيــقــاع  وســرعــة  عــصــريــة  كــدولــة 
الـــــمـــــقـــــرونـــــة بــــــضــــــروب مــــــن الــــحــــذر 
الفترة  عليها  تفرضها  الــتــي  والحيطة 
نامية  كدولة  تجتازها  التي  التاريخية 
للتخطيط  عــامــا  إطـــارا  يشكل  ذلــك  كــل 

معا. والتنفيذ 
لها  ينبغي  التي  الغد  جماهير  هناك   -
بالمدارس  المسرحية  التربية  بمعاونة 
كما سبق أن ذكرت أن تفد الى مجتمع 

الـــغـــد مــــــزودة بـــحـــب الـــجـــمـــال والـــفـــن 
بحيث  الــمــســرح  تـــذوق  عــلــى  وبــالــقــدرة 
وتلقائية  فعالة  مساهمة  ذلــك  يساهم 
فــي ضــمــان الــمــزيــد مــن انــتــشــار الــوعــي 

البعيد. المدى  على 
زالت  ما  عريضة  جماهير  وهناك   -
وما  المسرح  تذوق  عن  البعد  كل  بعيدة 
حياتها  وعــن  عنها  بعيدا  الــمــســرح  زال 

االجتماعية.
- وهـــنـــاك أيــضــا بـــالـــضـــرورة بــرغــم 

الــــتــــفــــاؤل واالطــــمــــئــــنــــان إلــــــى صــحــيــة 
الـــمـــقـــدمـــات بـــعـــض أشـــــــواك وعــقــبــات 
في  قائمة  زالــت  مــا  مقاومة  وعناصر 
الــطــريــقــيــن بــيــن الـــمـــســـرح وجــمــاهــيــر 

الغد. وجماهير  المسرح  وبين  اليوم 
األبعاد  هــذه  على  عــالوة  أضفنا  فــإذا 
لتكوين  إلــيــهــا  نــتــطــلــع  الــتــي  الــخــطــة  أن 
الـــوعـــي الــمــســرحــي aعــلــى نــطــاق واســـع 
بــالــمــجــتــمــع الـــقـــطـــري مـــن الـــضـــروري 
العريضة  بالساحة  كذلك  تهتم  أن  لها 

ب للشبا
حــيــث يــلــتــقــي طــريــق الـــيـــوم بــطــريــق 

القريب .  المدى  على  الغد 
ــــهــــا كــخــطــة  ثـــــم أضــــفــــنــــا أيـــــضـــــا، أن
اليقظة  الــقــطــريــة  بالطبيعة  مــقــرونــة 
الـــحـــذرة  -  مــن الـــضـــروري لــهــا كــذلــك 
وبين  واإلحكام  الجودة  بين  تجمع  أن 
بإيقاع  للتنفيذ  قابلية  عــلــى  االســتــنــاد 
ســـريـــع يــتــفــتــن مـــع إيـــقـــاع الــتــبــلــور فــي 

المعاصرة .  الفترة 

نظمها المركز الشبابي للفنون المسرحية
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تــحــدثــت فــي الــحــلــقــة الــســابــقــة عــن وصــولــي إلــى 
كما  (صفية)  البنت  وعــن  الثانية  المسرحية  فكرة 
لكل  ورفــضــه  والــدهــا  طمع  وبسبب  وأنــهــا  أسميتها 
مــن يــتــقــدم لـــلـــزواج مــن ابــنــتــه وأنــــه كـــان يــرفــض، 
حول  ابنته  من  لــلــزواج  المتقدمين  يساوم  كــان  بل 
انقطعت  حتى  وتكبر  تكبر  (وصفية)  المهر  مقدار 
الرجل عن بيتهم وأصبحت (صفية) عانساً وأسميت 
المسرحية (عانس) وبذلك وصلت لكتابة المسرحية 
الثانية التي وعدت إدارة فرقة المسرح القطري بأن 
واحــدة،  وليلة  واحــد  عــرض  في  مسرحيتين  نقدم 
جالسة  (صفية)  أن  المسرحية  مشاهد  ضمن  ومن 
لزيارتها  تــأتــي  أن  حزنها  فــي  يــزيــد  ومــمــا  حزينة 
متزينة  وهــي  الصديقة  وتــدخــل  صديقاتها  إحــدى 
وفي رفقتها ولدها وكذلك تحمل في بطنها طفال 
آخر قادم وهذا مما زاد في حزن صفية بأن إحدى 
قد  وهــي  وأوالد  وزوج  بيت  لها  أصبح  صديقاتها 
حرمت من حقها في الحياة التي تحلم بها كل بنت 
مجمل  هو  وهذا  الطماع  الرجل  والدها  بفعل  وهذا 
األول  نــصــان  تــوفــر  إذا  مــســرحــيــة (عـــانـــس)  فــكــرة 
المسرحية  والثاني  السبمبع)  (سبع  باسم  كوميدي 
على  الثقافية  اللجنة  وافــقــت  (عــانــس).  الــمــأســاويــة 
مسرحيان  عمالن  لدينا  أصبح  واآلن  المسرحيتين، 
لم  اآلن  حتى  أننا  والمشكلة  مشكلة،  هناك  ولكن 
في  بالبدء  والتصريح  اإلعــالم  وزارة  موافقة  تصلنا 
شهر  دخلنا  اآلن  ونحن  المسرحية  أعمالنا  تقديم 
الموافقة  بأن  الــوزارة  وبمراجعة  ١٩٧٢م،  أغسطس 
ستصلنا خالل أيام قليلة منها إشهار الفرقة والبدء 
في األعمال المسرحية وفي اجتماع لمجلس اإلدارة 

اقــتــرحــنــا بـــأن نــبــدأ بــعــمــل بـــروفـــات لــحــيــن وصــول 
الموافقة من الوزارة وظهر صوت يقول وإذا لم توافق 
األستاذ  ضائعا،  جهدنا  يكون  الفرقة  على  الـــوزارة 
األنصاري قال يا جماعة أنا متأكد أن الوزارة ستوافق 
على التصريح وأقول نبدأ البروفات ونكسب الوقت 
المسرحيتين،  على  الــبــروفــات  بــدأنــا  كـــان،  وهــكــذا 
حتى  (عـــانـــس)  بمسرحية  مــســاًء  الــســادســة  الــســاعــة 
الــســاعــة الــثــامــنــة مـــســـاًء وبـــروفـــة مــســرحــيــة (ســبــع 
العاشرة  وحتى  مساء  الثامنة  الساعة  من  السبمبع) 
١٩٧٢/٨/١٠م  الموافق  ١٣٩٢/٦/٢٩هـ  وبتاريخ  مساًء، 
تقول  والــتــي  اإلعــــالم  وزارة  مــن  الــمــوافــقــة  وصــلــت 
رئيس  المحترم/  األنــصــاري  عبداهللا  محمد  (السيد 
فرقة المسرح القطري -الدوحة- تحية طيبة وبعد،، 
والــذي   ١٩٧٢/٦/٢٦ فــي  الــمــؤرخ  كتابكم  على  بــنــاء 
القطري  المسرح  لفرقة  األســاســي  النظام  تضمن 
وهي  االعــالم  وزارة  فإن  التأسيسية  الهيئة  وأسماء 
المذكورة  الفرقة  إنشاء  في  هــذه  خطوتكم  تبارك 
لترجو لكم التوفيق في خدمة الثقافة ونشر التوعية 
وستجدون  كما  القطري،  والمسرح  الفن  وتشجيع 
مــن وزارة اإلعــــالم الــدعــم والــتــأيــيــد عــلــى ضـــوء ما 
علماً  لفرقتكم  األساسي  النظام  ضمن  به  تقدمتم 
بأن من حق الــوزارة أن تجيز نصوص المسرحيات 
والمطبوعات التي ستقومون بعرضها، واهللا يوفقنا 
واالحترام،..  التقدير  مع  والمواطن،  الوطن  لخدمة 
مدير اإلعالم بالوكالة محمود الشاهد). لقد سعدنا 
بروفات  مواصلة  في  جدياً  وبدأنا  الــوزارة  بموافقة 

المسرحيتين (عانس) و(سبع السبمبع).
وإلى حلقة قادمة.

الثالثاء ١٦ ربيع اآلخر ١٤٣٤ هـ - ٢٦ فبراير ٢٠١٣ م

الفنان السعودي بدر صالح لـ «البيرق»:الفنان السعودي بدر صالح لـ «البيرق»:

بعد  شــعــورك  تصف  كيف  البداية  فــي  ڈ 
هذا العرض؟

لي،  حضور  أول  في  قطر  جمهور  أحببت   -
وأود  رائــع،  من  أكثر  بشكل  استقبالي  تم  حيث 
القدوم مرة أخرى حيث سعدت جًدا بهم، وقد 
توقعت أنهم لم يفهموني، وأتمنى أن يكونوا قد 
أيًضا  وأنــمــا  حركاتي  على  فقط  ليس  ضحكوا 
عــلــى كــالمــي وأفـــكـــاري، وإن شـــاء اهللا يــكــونــوا 

فهموني.
ڈ كــــان مـــن الـــمـــالحـــظ اعـــتـــمـــادك على 

الحركات الجسدية خالل العرض؟
- صحيح حيث سمعت أن من بين الجمهور 
العديد من األجانب غير العرب وهو ما يتطلب 
أن أقوم بهذه الحركات الجسدية حتى أمتعهم، 
عن  النظر  بغض  إليهم  الــوصــول  مــن  وأتمكن 
«مغصوبين»  كانوا  فقد  أستخدمها،  التي  اللغة 
هذه  خالل  قّدمتها  التي  العشرين  الدقائق  على 

الليلة.
ڈ هل لك أن تطلع القارئ على تجربتك، 
تسلك  جعلك  الــذي  الدافع  ومــا  بــدأت  كيف 

هذا المجال ؟
العب  أشــيــاء،  ثالثة  أكــون  أن  أود  كنت  أنــا   -
كوميديًا  أب  اســتــانــد  أو  ومــمــثــالً  أومــغــنــًيــا  كــرة 
حاولت  طبًعا  األخيرة،  سوى  معي  يضبط  ولم 
األضــواء،  تحت  وأكــون  أخــرج  أن  الطرق  بشتى 
تصور  كانت  التي  المسلسالت  لكافة  فتقّدمت 
بالكاميرا،  عالقة  له  شــيء  وأي  األفــالم  وكافة 
أن  بعد  لها  تقّدمت  التي  الشركات  إحــدى  وفي 
رفضوني، عاودوا االتصال بي وقالوا سنمنحك 

فرصة، فذهبت ومن هنا بدأت طريقي، حيث 
كنت أحتاج إلى هذه الدفعة األولى.

ـــــى ثـــقـــافـــة االســـتـــانـــد  ڈ كـــيـــف تـــنـــظـــر إل
ماهو  الــخــلــيــج؟  منطقة  فــي  كــومــيــدي  آب 

مستقبلها؟ وما الذي تحتاجه؟
النوع  هــذا  الناس  يفهم  أن  هو  ينقصها  ما   -
كفن  كــومــيــدي  آب  ــانــد  االســت وأن  الـــفـــن،  مـــن 
ليس  فــهــو  األخـــــرى،  الــفــن  أنــــواع  عــن  مختلف 
عبارة  هو  وإنما  يوتيوب،  برنامج  وال  مسرحية 
عن شخص واحد يحمل ميكروفوناً وهو مالك 
أناس  أدوار  ويقدم  شــيء،  بكل  ويقوم  المسرح 
مواضيع  عــن  ويــتــحــدث  ومختلفين،  كثيرين 
عديدة، تماًما كفريق موسيقى الروك، فمنهم 
أن  إال  اإليقاع،  يعزف  ومن  الجيتار  يعزف  من 
المطرب هو من يملك المسرح، فاالستاند آب 
الروك  وفرقة  المسرحية  كما  تقريبًا  كوميدي 
يملك  من  هو  والكوميديان  المتعة،  نفس  بها 

المسرح.
هناك أيًضا مشكلة تتعلق بالخلط لدى الناس 
الكوميديا  ونــــوادي  الــفــن  هـــذا  بــيــن  (الــمــتــلــقــي) 
يقّدم  والــتــي  جــدة  فــي  واحـــد  منها  الــمــوجــود   ،
خاللها الناس عروًضا كوميدية صامتة، وليست 
آب  االستاند  ماهية  الناس  ليفهم  الثقافة  لدينا 

كوميدي.
ڈ إلى أي مدى أفادك اليوتيوب؟

شيء  يفدني  ولم  أفادني،  ما  هو  اليوتيوب   -
آخـــر ســـوى الــيــوتــيــوب، حــيــث إن مــســتــواي في 
وقد  عني،  معروف  أمر  وهــذا  وهبوط  صعود 
اليوتيوب  أحتاج  كنت  حيث  االنتشار،  لي  قــّدم 

لــالنــتــشــار وأيـــًضـــا كــنــت أحــتــاج إلـــى أن أجـــّرب 

الكاريزما والحركات التي أقّدمها.

وما  عــروضــك؟  مواضيع  تختار  كيف  ڈ 

هي مصادر إلهامك؟

عنه،  أتـــحـــّدث  أن  البـــد  بــه  أُمــــّر  شـــيء  أي   -

فــالــتــجــارب الــشــخــصــيــة أهـــم مـــصـــادري، وقــد 

كنت أكتب خواطري وأفكاري منذ كان عمري 

ــا، وكـــان إبــراهــيــم خــيــراهللا مــعــي منذ  ١٥ عــاًم

األولية  األفكار  من  العديد  ألغى  وقــد  البدايات 

التي قّدمتها في ذلك الوقت، وأخرج لي أفضل 

عروضي  أقــّدم  وعليها  بها،  بدأت  التي  األفكار 

حتى اآلن بناًء على النصائح التي قّدمها لي.

الــصــعــود  قــبــيــل  بالتحضير  تــقــوم  هــل  ڈ 
للمسرح؟ أم تترك جزًءا للعفوية؟

- طبًعا هناك مجال للعفوية، ودائًما ما أجعل 
الموجودة  المساحة  ألكسر  أكثر،  عفوية  البداية 
عفوية  الــبــدايــة  وأجــعــل  الــجــمــهــور،  وبــيــن  بيني 
وأننا  منهم  واحد  أني  ويوقن  الجمهور  ليتأقلم 

سنضحك مع بعضنا البعض.
ڈ إلــى أي مــدى حفالت كهذه يمكن أن 
تخرج جيالً من الكوميديانات في الخليج؟

الــمــتــعــّددة  مــشــاركــاتــي  أن  أتـــصـــور  كــنــت   -
أحـــرق  أن  فـــي  تــســاهــم  أن  يــمــكــن  والــكــثــيــرة 
ايغالسياس  جابريل  أن  اكتشفت  ولكني  نفسي، 
نحتاج  أننا  أي  أسبوعًيا،  عــروض  خمسة  يقّدم 
من  ليس  أكثر،  فرص  وإلــى  أكثر  عــروض  إلى 
الـــضـــروري أن تــكــون شــيــئًــا كــبــيــًرا كــهــذه ليلة 
كوميدية ضخمة، وإنما نوادي الكوميديا يمكن 

أن تدعم هذا النوع من الفن.
ڈ أين ترى نفسك بعد ثالثة أعوام؟

- يقول ضاحًكا: (العالمية) وهذا ما أفكر فيه 
خالل  وليس  جابريال  مثل  أكــون  أن  أود  اآلن، 

ثالث سنوات وإنما خمسة عشر عاًما.
خالل  مــن  بذلك  تقوم  أن  يمكن  هــل  ڈ 

العروض باللغة العربية فقط ؟
اإلنجليزية  باللغة  عــرض  على  حالًيا  أعمل   -
ولكن بشكل بطيء جًدا، حيث إن لغتي اإلنجليزية 
مازالت ضعيفة، ولكني أعمل حالًيا على تحسينها 
وهو أمر مهم ليس فقط أن أتحدث باإلنجليزية 
أتمكن  حتى  اإلنجليزية  الفكاهة  أفهم  أن  وإنما 

من تقديم مثل هذه العروض .

الخليج ال يمتلك ثقافة االستاند آب كوميديالخليج ال يمتلك ثقافة االستاند آب كوميدي

الحلقة السادسة والثالثون

ـــــــة ـــــــزي ـــــــي ـــــــجـــــــل ـــــــي اإلن ـــــــت ـــــــغ ــــــــــــــن مــــــــــــن ل ــــــــــــــّس أســــــــــعــــــــــى لــــــلــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة وأح

حوار - كريم إمام:

بــــدر صــالــح هـــو مــمــثــل كــومــيــدي ســـعـــودي من 
برنامج  وصاحب  ١٩٨٤م  عام  جدة  مدينة  مواليد 
على  السعودية  البرامج  يتصّدر  الــذي  اللي»  «إيــش 
موقع يوتيوب وأكثر البرامج اشتراكاً ومشاهدة في 

المملكة العربية السعودية .
يظهر بدر صالح في برنامجه «إيش اللي» بقالب 
كوميدي ويتميز بشعره األبيض وخفة ظله ولهجته 
الساخرة  البرامج  من  برنامجه  وُيعد  الحجازية. 
وهو األكثر مشاهدة واألكثر في عدد االشتراكات 
فــي الــســعــوديــة، حــيــث بــلــغ عـــدد االشـــتـــراكـــات في 
صفحة البرنامج على موقع يوتيوب أكثر من ٧٥٥ 
الطاير»  بــرنــامــج «عــلــى  حــّل  فيما  مــشــتــرك.  ألــف 

«ال  برنامج  وحــّل  ثانًيا  حسين  عمر  يقّدمه  الــذي 
يكثر» الذي يقدمه فهد البتيري ثالثاً.

الــدوحــة اســتــضــافــت مــؤخــًرا صــالــح ضــمــن ليلة 
الكوميديانات  من  عدد  وقــّدم   ، بامتياز  كوميدية 
األجـــانـــب والـــعـــرب عــــروض اســتــانــد أب كــومــيــدي 
للجمهور القطري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، 
يحوي  الذي  المسرح  مأل  كبير  جماهيري  بحضور 
أكثر من ألفي مقعد، وذلك في إطار جولة خليجية 
 THE FLUFFY COMEDY TOURعنوان تحت 
بـــدأت فــي مــديــنــة الــخــبــر الــســعــوديــة ثــم العاصمة 

الرياض، وانتقلت إلى دبي لتختتم بالدوحة .
[ تــــحــــاورت مـــع الــكــومــيــديــان الــســعــودي 
تقديمه  عقب  الكواليس  خلف  صالح  بــدر  األشهر 

عرضه في هذا الحفل فكان هذا الحوار:

التجارب 
الشخصية أهم 

مصادر 
أفكاري



مدفون:
مربوط،  فمه  مقيدتان،  يداه  مظلم،  مكان  في  استيقظ 
تابوت  في  أنه  بدا  أشعلها،  وحين  قداحة،  يده  في  أن  تبّين 

خشبي، ومدفون تحت األرض.
بتفحصه المكان يجد هاتًفا، يسارع بإجراء عدة مكالمات 
منه  يطلبون  خاطفيه  مــن  مكالمة  يتلقى  ثــم  فــائــدة،  بــال 
دوالر،  ماليين  خمسة  يدفعون  وجعلهم  بسفارته،  االتصال 
مقابل اإلفراج عنه، وعليه تسجيل فيديو من مكانه وإرساله 
مع  للعمل  الــعــراق  إلــى  قــدم  شاحنة،  سائق  أنــه  يتضح  لهم. 
لكنه  االقتصادي،  وضعه  لتحسين  سعًيا  الشركات،  إحــدى 
لسوء حظة تعرض لكمين، من قبل «إرهابيين» عراقيين، 

ويحاول جاهًدا من داخل قبره طلب النجدة.
خالل محاوالته المضنية، يتبين عدم اكتراث المسؤولين 
بتسجيل  الخاطفين  طلب  ينفذ  ال  أن  واحـــد،  شــيء  عــن  إال 
رسالة استرحام، حتى ال تبثها قناة «الجزيرة»، مما يسيء 

لسمعة الواليات المتحدة.
وبطارية  يستطيع،  من  مع  للتواصل  محاوالته  في  يظل 
يفقد  وبــدأ  ومتقطعة،  ضعيفة  واإلشــارة  تنخفض،  الهاتف 
القوات  أن  أيقن  حيث  القصف،  أصـــوات  سمع  حين  األمــل 
األمريكية هاجمت «اإلرهابيين» فظن أن مختطفيه قتلوا، 
ولن يستطيع أحد التعرف على مكانه، خصوًصا أن الرمال 

بدأت تنساب إلى تابوته.
في  وأنــهــم  إخــراجــه،  بــقــرب  يفيد  اتــصــاالً  يتلقى  وحــيــن 
أنهم  يكتشف  ثم  االختناق،  وشك  على  يكون  إليه،  الطريق 
ضللوا من قبل الخاطفين، وقادوهم إلى مكان آخر، الفيلم 
لــألحــداث،  مكانًا  الــتــابــوت  يتخذ  نهايته  وحتى  بدايته  منذ 
صفات  مــن  األمريكية  الشخصية  تجريد  محاولة  ورغـــم 
أبــريــاء  وجـــود  يفيد  بــمــا  الـــعـــراق،  غـــزو  خـــالل  بــهــا  التصقت 
بينهم، لكن الحالة اإلنسانية المطروحة تتجاوز الجنسيات، 
ضعف  عـــام،  بشكل  اإلنسانية  الــعــالقــات  فــي  للتأمل  وتــدعــو 

اإلنسان وهشاشته، وفي ذات الوقت جبروته وقسوته.

رخصة:
مغير  الــقــيــادة،  عجلة  تتأمل  بعينيها،  والــخــوف  جلست 
المقود.  وحول  خلف  المؤشرات  من  كبيًرا  عــدًدا  السرعات، 
يوشك  البعيد  حلمها  الحماس،  فــرط  من  مضطربة  كانت 

على التحقق، أخيًرا ستتمكن من القيادة.
الوقت  في  والعودة  عملها  مقر  إلى  الذهاب  اآلن  يمكنها 
صباًحا،  يؤخرها  الــذي  الــزوج  انتظار  دون  يناسبها،  الــذي 
للمركز  الذهاب  اآلن  يمكنها  مساًء.  مبكًرا  تخرج  ويجعلها 
ومنزل  والجمعية،  والسوق،  المستشفى،  ومواعيد  الصحي، 

ذويها، بدأت تشعر بالحرية.
كانت مجتهدة بطبعها، وسريعة البديهة، استطاعت في 
اليوم األول اتقان األساسيات األولية، لدرجة جعلت المدربة 
تخرج معها من المدرسة إلى الشوارع المحيطة بالمبنى. ال 

يمكن وصف سعادتها في تلك اللحظة.
شــعــرت بــاإلنــجــاز والــتــفــوق عــلــى قــريــنــاتــهــا الــالتــي يلزم 
داخل  من  بالمركبة  الخروج  لبداية  أكثر  أو  أسبوع  بعضهن 
باالنخفاض  بــدأ  السعادة  منسوب  لكن  الــشــارع،  إلــى  المبنى 

لديها بدًءا من األيام التالية.
بدأت تشعر بالضيق، بسبب التناقض الواضح بين ما هو 
راسخ في ذاكرتها من مبادئ الحظتها وأدركتها من قبل، 
كل  تجاهلي  الــمــدربــة:  عليها  تمليها  التي  التعليمات  وبين 
األبواق التي تأتيك من الخلف. تجاهلي الجميع، إذا صدمتك 
ال  لــذا  المخطئ،  هو  قائدها  فسيكون  خلفك  التي  المركبة 

تهتمي كثيًرا لمن هم خلفك.
كانت المدربة تؤكد لها أن القيادة السليمة تقتضي التزام 
نحو  واالنــدفــاع  إلــى «الــــدّوار»،  الدخول  وقــت  اليسار  أقصى 
أقصى اليمين فور الخروج منه. تذكرت لحظتها كيف كان 
زوجها يثور غاضبًا من بعض السائقين الذين يطبقون تلك 
الحوادث،  من  الكثير  يسبب  الذي  األمر  المغلوطة،  القاعدة 

التي سبق وتعرض لمثلها والدها وشقيقاها وزوجها.
حاولت مّرة مناقشة المدربة حول تعليماتها التي تتناقض 
مع واقع القيادة، لكن المدربة سخرت منها، وأقنعتها بخطأ 
ذلك، وبأن كل السائقين اآلخرين على خطأ، وبأن ما تلّقنها 

إياه هو األصل في فن القيادة.
واقــع  مــع  المتناقضة  التعليمات  تلقينها  فــي  اســتــمــرت 
القيادة الذي تراه كل يوم، والذي يمليه عليها زوجها حين 
يسمح لها بالقيادة قبل وصولهما للمنزل بعدة كيلومترات. 
لن  بذلك  ألنها  سائد،  هو  ما  تطبيق  من  المدربة  حذرتها 

تتمكن من تخطي اختبار الحصول على رخصة.
ذكرياتها  تسرد  المدربة  راحت  األول،  األسبوع  نهاية  مع 
أهدتها  إحــداهــن  سبقنها،  الــالتــي  المتدربات  مــع  الجميلة، 
خاتًما ذهبًيا بعد اجتيازها االختبار بنجاح، ومتدربة أعطتها 
ظرًفا يحوي عشر ورقات نقدية من فئة الخمسمائة، وثالثة 
خروفين  أرســلــت  وأخـــرى  كريستال،  أوانـــي  طقم  أهدتها 
السخّيات،  المتدربات  مع  حكاياتها  سرد  وواصلت  ومعزاة، 
وهي بذلك تحفز خيالها للتفكير في هدية مناسبة،تشتريها 
منذ اآلن. وصلت بها الحيرة حد الجنون، زوجها دفع بالفعل 
مبلًغا ضخًما مقابل تعليمها القيادة، كيف يطلب منها دفع 
الــمــزيــد؟ وبـــأي حـــق؟ هــكــذا تــســاءلــت. كـــان يمكن أن تقول 
تحصلين  ألنــك  شـــيء،  طلب  فــي  الــحــق  لــك  ليس  للمدربة: 
خجولة،  لكنها  تعليمي....،  مقابل  المدرسة  من  أجــر  على 
عن  االمتناع  قررت  لذلك  اآلخرين،  مشاعر  جرح  وتخشى 
الذهاب إلى المدرسة، قررت التخلي عن رغبتها الملحة في 

الحصول على رخصة القيادة، تخلت عن حلمها.

غصة:
المختص،  الطبيب  مع  موعد  على  ليحصل  طويالً  انتظر 
وعــنــدمــا مـــّرت ثــالثــة أشــهــر، حــضــر مــبــكــًرا، جــلــس ينتظر 
موعده المأموِل، مّرت ساعة، ومّرت ساعات، حتى انتصف 
تململت  موعده،  عن  ليسأل  االستقبال  لقسم  توجه  النهار. 
الــمــوظــفــة حــيــن رأتــــه، وضــعــت جــهــازهــا «الـــبـــالك بــيــري» 
الصحي،  رقمه  واقــع  من  موعده  تتفحص  وراحــت  جانبًا، 
وخالل ذلك لم يتوقف جهازها عن الرنين، وإرسال نغمات 
الرسائل المتتالية. بعد قليل، رفعت رأسها بتثاقل، ونظرت 
نحوه بعين ناعسة، وأفادت بتأجيل موعده لشهرين آخرين. 
غيظه،  كتم  داهــمــتــه،  الــتــي  الغصة  ابتلع  بكلمة،  ينطق  لــم 

وانصرف.

وهم:
حين يكون الحزن صديًقا، يهرب الفرح.

وعندما تشتعل المآقي بالحنين، يتمادى االغتراب.

جرح:
بعض الجراح ال عالج لها،

إذا تعفن العضو، لزم البتر.
وبعض جحود الخلق بال تفسير،

إذا تمادى النكران، وجب الهجر.

باب  المسرحية  الــدوحــة  فــرقــة  فتحت 
التسجيل أمام الراغبين في صقل مواهبهم 
على  صفحتها  خــالل  أعلنت  حيث  الفنية، 
موقع التواصل اإللكتروني عن نيتها في ضم 
مجال  في  الموهوبين  المبدعين  من  عدد 
الــمــســرح مــن خـــالل نــشــرهــا إلعـــالن قالت 
فيه «ترحب فرقة الدوحة المسرحية بكل 
باالنضمام  موهبته  صقل  فــي  يرغب  مــن 
بريدها  بعنوان  اإلعـــالن  وذيــلــت  للفرقة» 
التواصل  بهدف  الهاتف  ورقــم  اإللكتروني 
مــع الــمــوهــوبــيــن فــي فــنــون الــمــســرح. وفــي 
تدريباتها  من  الفرقة  كثفت  متصل  سياق 
على مسرحية «مهرة» استعداداً لمهرجان 
الدوحة  فرقة  وتعتبر  المسرحي،  الدوحة 
أول من بدأ في التدريبات من المشاركين 
فـــي الــمــهــرجــان، وقـــد صـــرح الــفــنــان عبد 
ـــشـــأن  ـــاعـــي حــــــول هــــــذا ال ـــمـــن الــــرحــــمــــن ال
قائالً:»نريد أن نعطي العمل اإلبداعي حقه 
في اإلعداد له، حتى يخرج عمل يتشرف به 

المسرح القطري».

«الدوحة المسرحية» ترحب بضم الموهوبين

الدوحة-[ :أعلن فريق مسرحية العقرب تقديم ليلة عرض 
خـــالل الــشــهــر الــمــقــبــل عــلــى خــشــبــة مــســرح الــمــركــز الــشــبــابــي للفنون 
ضمن  عرضها  خــالل  حققته  الـــذي  الكبير  نجاحها  بعد  المسرحية 
والمسرحية  بسيلين،  والتراث  والفنون  الثقافة  وزارة  مخيم  فعاليات 
االجتماعية الكوميدية «العقرب» من تأليف الفنان عبدالواحد محمد 
الشبابي  المسرح  نجوم  من  نخبة  وبطولة  مصطفى  سمير  وإخـــراج 
الخياط،  أحمد  الهيل،  عــبــداهللا  مطر،  عيسى  صـالح،  حمدة  وهــم: 
حمد الهاشمي، والديكور لناصف الجمل، والمسرحية من إنتاج مركز 
عن  وأعماله  تجارته  شغلته  أب  حول  أحداثها  وتــدور  الكعبان  شباب 
ليكّون  تزوج  التجارة،  أجل  من  بلد  إلى  سافر  فكلما  وأبنائه،  أسرته 
أسرة بهذا البلد، وذلك في سرّية تاّمة حتى ال يعلم بها أبناؤه، حتى 
وتجارته  زواجــه  صرفه  وقد  ولبنان.  ومصر  الهند  في  عائالت  كون 
عن تربية أبنائه، ما جعل ابنه أحمد يجنح ويحترف السرقة والنهب.

عرض «العقرب»  مارس المقبل

الثالثاء ١٦ ربيع اآلخر ١٤٣٤ هـ - ٢٦ فبراير ٢٠١٣ م

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 

ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  ابداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

@qatarlion

يعالجها: سعود علي

الدراما تثبت من جديد بأنها 

الرقم الصعب في أي تطوير.

الرقم الصعب في أي تطوير.
ج جمنن منن

قصيدة

محمد السادة

ـــــــوْن.. ــــــُه ِخـــــــلـــــــَســـــــًة بـــــــالـــــــُجـــــــُف َســــــــــــرى طــــــيــــــُف

ـــــــوْن.. ـــــــي ـــــــُع ــــــيــــــُن وَدمــــــــــــــــُع ال ــــــَحــــــنِ فـــــــفـــــــاَض ال

داُرُه.. الــــــَحــــــشــــــا  ـــــــــي  ِف ـــــــــن  َم َطـــــــيـــــــَف  أَيـــــــــــا 

ـــــــــوْن.. ـــــــــُك ـــــــــسُّ ــــــــهــــــــذا ال ــــــــــــؤاَد بِ ــــــــــــُف ـــــــــــــــــــــرَت ال أَنَ

ــــــــــــــــْح بــــــــــالــــــــــِذي َقـــــــــــد َدعـــــــــــــــــــاَك.. تَــــــــــعــــــــــاَل وبُ

ــــــــــوِح الــــــــبَــــــــالبِــــــــِل َفـــــــــــــــوَق الــــــــُغــــــــُصــــــــوْن.. َكــــــــــبَ

ـــــــــــوى.. ـــــــــــحـــــــــــاٍل َســـــــــــقـــــــــــاُه الـــــــــــنَّ وأَبـــــــــــــِصـــــــــــــر بِ

ــــــُجــــــوْن.. ُكــــــــُؤوســــــــاً مـــــــَن الـــــــُحـــــــزِن فـــيـــهـــا الــــــشُّ

ــــــقــــــا.. ــــــّل ال ـــــــــــــــذِب  َع ــــــــعــــــــَد  بَ َذوى  وِجـــــــــســـــــــٍم 

ـــــــــــــوْن.. ـــــــــــــُك ــــــــــُد أَّنــــــــــــــــــــى يَ ــــــــــكــــــــــابِ وَقــــــــــــلــــــــــــٍب ُي

ــــــــــــوصــــــــــــاِل لِـــــــــــَمـــــــــــْن.. تَـــــــــبـــــــــاَعـــــــــَد َدهــــــــــــــــــُر ال

ـــــــــــــِب الــــــــَمــــــــنُــــــــوْن.. ـــــــــــُه َقـــــــبـــــــَل َري ـــــي لَ ـــــنِ ـــــي ـــــنِ َح

ِرحــــــــــــــــــــــــاُب الـــــــــــَمـــــــــــِديـــــــــــنـَــــــــــِة أَفـــــــــــيـــــــــــاؤهـــــــــــا..

ـــــــــوْن.. ـــــــــنُ ـــــــــظُّ ـــــــقــــــــاِء ُيـــــــِثـــــــيـــــــُر ال وُحــــــــــلــــــــــُو الــــــــلـِّ

الـــــــــــــَمـــــــــــــزاِر.. َجــــــــــديــــــــــَد  ــــــــــْر  ــــــــــسِّ يَ َربِّ  ـــــــــــا  أي

ألَحــــــــــَمــــــــــَد وارَحـــــــــــــــــم ُدُمـــــــــــــــــــوَع الـــــــُعـــــــيـــــــوْن..

ـــــــــــــدى.. وَصـــــــــــــــــــــلِّ عـــــــــلـَــــــــيـــــــــِه بـــــــــــــَقـــــــــــــدِر الـــــــــــــنَّ

ــــــــــُزوْن ـــــــــــطـــــــــــراِت ِغــــــــيــــــــِث َســـــــَقـــــــتـــــــُه الــــــــــُم وَق

سرى طيفه

مد التسجيل 
بورشة 

«قول قّصة»

 «رؤيتنا أجمل» 
بـواقف للفنون

أعــلــنــت مــؤســســة الـــدوحـــة 
ـــــر مـــوقـــعـــهـــا  لــــــــألفــــــــالم عـــــب
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي عــــلــــى شــبــكــة 
اإلنترنت مد التسجيل بورشة 
عمل «قـــول قــّصــة» إلــى يوم 
على  مارس.   ٣ الموافق  األحد 
يوم  المشاركين  إبالغ  يتم  أن 
وتنطلق  مــــارس.   ٦ األربـــعـــاء 
الفنان  يقدمها  الــتــي  الــورشــة 
غانم السليطي يوم ١١ مارس 
الـــمـــقـــبـــل وتــــتــــنــــاول عــنــصــر 
وتستهدف  اإلبــداعــيــة  الكتابة 
أصـــحـــاب األفـــكـــار اإلبــداعــيــة 
القصص  بـــروايـــة  المهتمين 
األفــالم  سيناريوهات  وكتابة 
ورشة  ستساهم  السينمائية، 
عــــمــــل «قــــــــــول قـــــصـــــة» فــي 
تــمــكــيــن مـــؤســـســـة الــــدوحــــة 
الكفاءات  تطوير  من  لألفالم 
دخــول  فــي  الراغبين  الــجــادة 
عــــــالــــــم صـــــنـــــاعـــــة الـــســـيـــنـــمـــا 
عمل  ورشات  في  والمشاركة 
وقد  المستقبل،  في  متقدمة 
ُصـــمـــمـــت الـــــورشـــــة لــتــطــويــر 
يوفر  الــذي  اإلبــداعــي  التفكير 
مهمة  مــنــصــة  لــلــمــشــاركــيــن 
على  والتعرف  األفكار  لطرح 
واألدوات  األساسية  التقنيات 
الضرورية للكتابة الدرامية. .

واقــف  ســـوق  مــركــز  يشهد 
فنية  ورش  خــمــس  لــلــفــنــون 
أجمل»،  «رؤيتنا  شعار  تحت 
وذلــــك بــهــدف إعــــادة تــدويــر 
مــخــلــفــات الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة 
ألعمال  وتحويلها  والصناعية 
فــنــيــة. وحـــــول الــــــورش الــتــي 
علقت  حالياً  المركز  يقيمها 
الــفــنــانــة روضـــــة الــمــنــصــوري 
مديرة المركز خالل تصريح 
صــحــفــي أن الـــــورش تــتــراوح 
مـــدد اســتــمــرارهــا بــيــن ٤ و٦ 
 ٢٠ اشتراك  وتتضمن  أسابيع 
وأشــارت  ومشاركة،  مشاركا 
إلــى أنــه ســوف ينظم المركز 
مـــعـــرضـــا خـــاصـــا بـــإبـــداعـــات 
الــمــشــاركــيــن فــي نــهــايــة هــذه 
أن  وأوضــــــــحــــــــت  الـــــــــــــــورش. 
ـــــــورش الـــخـــمـــس هــي  هـــــذه ال
يتدرب  وفيها  «الفسيفساء» 
الــمــشــاركــون عــلــى اســتــخــدام 
بــقــايــا الــــزجــــاج بــشــكــل فــنــي، 
وهي  قصتنا»  معا  و»لنصنع 
مــخــصــصــة لـــألطـــفـــال وفــيــهــا 

دمج بين األدب والفن.

الخميس آخر موعد لالشتراك 
بـ«النمسا للتصوير»

حددت الجمعية القطرية للتصوير الضوئي يوم ٢٨ فبراير الجاري 
آخر موعد الستالم طلبات الراغبين في االشتراك بالمسابقة الدولية 
الجمعية  أعضاء  لمشاركة  قطر،  دولــة  من   (SUPER CIRCUIT)
والمصورين في هذه المسابقة الدولية لعام ٢٠١٣م وتشتمل المسابقة 
على أكــثــر مــن ١٥ مــحــورا مــن مــحــاور الــتــصــويــر، والــمــحــور الخاص 
خالل  من  الجمعية  حددت  وقد  األزرق»  العام «اللون  لهذا  للمسابقة 
موقعها على اإلنترنت مكان تسليم الطلبات بمقريها في الهالل وكتارا.
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