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معادلة استثنائية
ــــرى الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي والـــنـــاقـــد فــرج  ي
في  تكمن  ال  الحقيقية  المشكلة  أن  دهـــام 
المشكلة  وإنـــمـــا  الــتــفــرغ،  أو  الــعــمــل  قــضــيــة 
األســاســيــة هـــي أن الــمــســاحــة الــثــقــافــيــة في 
دهــام  ويــضــرب  الجميع،  تستوعب  ال  قطر 
قاعات  تــوجــد  فــال  المسرحي  بالعمل  مــثــاال 
المسرحيين،  كل  تستوعب  فنية  وتجهيزات 
المختلفة  الثقافية  الــمــجــاالت  فــي  وكــذلــك 
فال تقام المهرجانات الكبيرة التي تستوعب 
وال  واألدبــاء،  للكتاب  مسابقات  وال  الجميع، 
يوجد محفل ثقافي يستطيع المبدع المتفرغ 
من خالله أن يصب كل طاقاته اإلبداعية به. 
ونحن نرى الكثير من مبدعينا المتفرغين 
يــلــجــأون لــلــخــارج لــطــبــع كــتــبــهــم أو عــرض 
أعمالهم الفنية. ويشير دهام إلى أن اإلبداع 
ولكن  الدولة،  تهيئوها  معينة  طقوسا  ليس 
صحية  حالة  نخلق  أن  أردنــا  إذا  المقابل  في 
الدولة  تضع  أن  فيجب  اإلبداعي  التفرغ  من 
آليات وتفتح قنوات أمام هذا التفرغ، فمثال 
على مستوى المسرح يجب أن نوفر بالمسرح 
الوطني أو األهلي خدمة إدارية تحيل المبدع 
على اإلبداع وتوفير كل المتطلبات التي من 

هذه  كل  احتواء  يمكن  خاللها 
الطاقات اإلبداعية. وهو األمر 
الموسيقى  على  ينطبق  الــذي 
ـــكـــتـــابـــة وغــيــر  والـــســـيـــنـــمـــا وال
قــنــوات  نفتح  أن  فعلينا  ذلـــك 
الـــتـــجـــريـــب الـــثـــقـــافـــي وآفـــــاق 
المبادرة،  ومحفزات  التخيل 
الـــتـــفـــرغ  يـــحـــكـــم  أن  فــــالبــــد 
مع  تــتــوازى  ومعايير  بـــأدوات 
ســيــاســة عــمــل واســتــراتــيــجــيــة 
قــطــريــة. ونـــوه دهـــام إلـــى أنــه 
قــد رفــع مــذكــرة إلــى الجهات 
بمبادرة  ٢٠٠٠م  سنة  المعنية 
ـــكـــن  بـــــهـــــذا الـــــخـــــصـــــوص، ول
األدراج.  إلـــى  مــصــيــرهــا  كـــان 
الجميع  أن  الحقيقة  ويضيف: 
في  المبدع  اإلنسان  أن  يــدرك 
اإلداري  عمله  من  معينة  سن 

فالبد  قدمه  مما  أكثر  يقدم  أن  يستطيع  ال 
إلى  تتحول  ال  حتى  الطاقة  هذه  تحتوي  أن 
ركام فالسبيل الصائب مع هذه الطاقات أن 
تستبعد من مجال العمل اإلداري ونستوعبها 
تضع  أن  تستطيع  والدولة  إبداعية،  كطاقات 
الــلــوائــح الــتــي تــحــدد آلــيــات ذلـــك. حــول رأيــه 
فــي الــطــريــقــة الــتــي بــهــا يــوفــق الــمــبــدع بين 
التي  اإلبــداعــيــة  والحالة  المعيشة  متطلبات 
الحالة  يقول:»  ذهنيا  وصفاء  تفرغا  تحتاج 
عليها  والدولة  استثنائية،  معادلة  اإلبداعية 
الكفاءات  من  القليل  العدد  على  تحافظ  أن 
البشرية القطرية التي وصلت بشكل متراكم 
مــن ١٩٧٠ إلــى هــذا الــيــوم، فــالــذيــن وصلوا 
المعاناة  من  بكثير  مروا  المرحلة  هذه  إلى 

في  شح  من  يعانون  وغالبيتهم  االقتصادية 
التقدير،  فــي  وشــح  بــل  الوظيفية  الــدرجــات 
عن  الــبــحــث  مــعــانــاة  عــلــى  قــائــمــة  فحياتهم 
القوت، وفي تصوري البد أن يعوض المبدع 
نظير تلك المعاناة في رحلة اإلبداع والثقافة 
والبحث العلمي والفني، وأن يمنح نوعا من 
تخول  التي  المادية  والضمانات  االســتــقــرار 
بحرية».  اإلبداعي  عمله  لمزاولة  التفرغ  له 
ويقترح دهام في هذا الخصوص أن تنتقي 
يمتلك  مثقفا  شخصا  الدولة 
الثقافي  الــوازع  ولديه  الرؤية 
تشكل  أو  الثقافية  والــخــبــرة 
محلية  وليست  عالمية  لجانا 
األعـــمـــال  تـــقـــرأ  عـــربـــيـــة  وال 
الفنون  مجال  في  الموجودة 
والكتابة  والــمــســرح  البصرية 
ــــات وكــــل الــمــجــاالت  ــــي واألدب
الــثــقــافــيــة وتـــفـــرز اإلبـــداعـــات 
تستحق  التي  األسماء  وتحدد 
الــتــكــريــم، والــتــفــرغ نـــوع من 
ــتــكــريــم  ـــتـــكـــريـــم، وهـــــــذا ال ال
ــــبــــط بــــتــــعــــويــــض مـــالـــي  يــــرت
استقرار  حالة  للمبدع  يضمن 
اقتصادي تتيح له اإلبداع وهو 

صافي الذهن.

فقير دائما
ويؤكد الفنان عبد اهللا دسمال أن التفرغ 
لدى  اإلبــداعــي  العمل  دعــم  فــي  مهم  عــامــل 
الفنان سواء كان في مجال الفنون البصرية 
العملية  ألن  وذلــك  اإلخـــراج،  أو  التمثيل  أو 
من  الكثير  إلــى  تحتاج  بــاألســاس  اإلبــداعــيــة 
وهذا  والممارسة  والتأمل  والكتابة  االطــالع 
يحتاج إلى وقت فراغ، فالتفرغ يساعد ذهن 
الفنان على النشاط والتأمل، وهذا ما يجعل 
الــعــمــل الــفــنــي أجـــود وأفــضــل وأعــمــق. وألن 
أن  للمبدع  فالبد  اإلبــداع  أساس  هي  القراءة 
يــقــرأ مــا حــولــه مــن إنــتــاج ثــم يــنــصــرف إلــى 
األهمية  في  غاية  أمر  وهذا  الخاص  إنتاجه 
طريق  عن  إال  تتحقق  ال  اإلبداعية،  للعملية 

التفرغ.

المبدع  أن  إلــى  دســمــال  اهللا  عبد  ويشير 
يعمل  أو  اليوم  في  ساعات  سبع  يعمل  الــذي 
عــمــال إضــافــيــا مــمــا يــجــعــل الـــوقـــت يــتــســرب 
متاحا  وقتا  يجد  فلن  كالماء  يديه  بين  من 
تعينه  بدنية  طاقة  وال  ذهنيا  اســتــعــدادا  وال 
بل  اإلبـــداعـــي،  العمل  إلــى  ينصرف  أن  على 
عنه.  ينصرف  أن  تدفعه  كافية  أعــبــاء  هــي 
اإلبـــداع  حــســاب  على  يــأتــي  العمل  ويــضــيــف: 
خصوصا لو كان العمل مما فيه أعباء كتابية 

أو مــيــزانــيــات، ولــعــل األقــرب 
ــــــروح اإلبـــداعـــيـــة ذلــك  ــــى ال إل
الــعــمــل الـــذي يــكــون فــي نفس 
مــجــال الــمــبــدع، كــمــن يعمل 
مــدرســا لــلــفــنــون وهـــو فــنــان، 
نحات،  وهو  للنحت  معلما  أو 
في  يعمل  تــجــده  وكــالــمــخــرج 

مجال اإلخراج.
وحــــول األمـــــور الــتــي يجب 
تــوافــرهــا لــلــمــبــدع كـــي يحقق 
اإلبــداع يرى عبد اهللا دسمال 
الـــمـــاديـــة  الــــراحــــة  أولــــهــــا  أن 
الــمــبــدع  يــضــمــن  أن  فــيــجــب 
دخـــال اقــتــصــاديــا كــافــيــا يوفر 
وثانيها  الكريمة.  المعيشة  له 
أن يـــتـــاح لـــه الـــوقـــت الــكــافــي 
الذي يسمح له بإنجاز مهامه 
اإلبــــداعــــيــــة. وثـــالـــثـــهـــا تــهــيــئــة 

اإلبــداع،  على  يساعد  الــذي  المناسب  المكان 
بالممثلين  احتكاك  إلــى  يحتاج  فالمسرحي 
وأمــــاكــــن لــتــجــمــعــهــم ومـــمـــارســـة نــشــاطــهــم 
واألدبــــاء  للكتاب  بالنسبة  وكــذلــك   ، الــفــنــي 
أندية  أو  أدبية  لمنتديات  يحتاجون  فإنهم 
هناك  كـــان  فـــإذا  وهــكــذا.  تجمعهم  ثقافية 
حالة إبداعية حقيقية يجب أن يدعم الفنان 
في  الدولية  للمشاركات  الفرص  له  وتوفر 
الـــمـــعـــارض والـــمـــهـــرجـــانـــات وغـــيـــرهـــا. ألن 
التحفيز  فــي  كبير  دور  لها  النفسية  الحالة 
ودعم  تشجيع  هناك  كــان  فــإذا  اإلبـــداع  على 
قويا  محفزا  ذلك  في  المبدع  وجد  لألعمال 

لالبتكار واإلبداع.
دسمال  اهللا  عبد  ينوه  أخــرى  جهة  ومــن 

يستطيع  ال  ألنــه  دائــمــا  فقير  الفنان  أن  إلــى 
التوفيق غالبا بين متطلبات المعيشة والحالة 
والصفاء  التفرغ  إلــى  تحتاج  التي  اإلبــداعــيــة 
الذهني، فهو يرى أن اإلنتاج مكلف وعملية 
في  تعمل  كــنــت  إذا  خــاصــة  الــوقــت  تحصيل 
فريق فهذا النوع من األعمال اإلبداعية عبارة 
عن عجلة إنتاج ال تتحمل التأخير والتسويف 
فيجب أن يصرف الوقت الستحضار الفكرة 
وقته  من  أكثر  ينفق  فالمخرج  وتجويدها. 
يعود  الــذي  العائد  مــن  وأكــثــر 
مــجــاالت  وهــنــاك  مــنــه.  عليه 
فنية أكثر ربحا من المسرح، 
وذلـــــــــك مــــثــــل الـــتـــلـــيـــفـــزيـــون 
والــســيــنــمــا. ويــبــيــن عــبــد اهللا 
دسمال رأيه في ذلك فيقول: 
هــنــاك  يـــكـــون  أن  الــمــطــلــوب 
دعـــــم لــلــثــقــافــة والــمــبــدعــيــن 
الثقافية،  للمشاريع  خصوصا 
الكريمة  اللفتة  أعجبتني  وقد 
لــلــمــتــاحــف ضـــمـــن فــعــالــيــات 
مـــــعـــــرض مـــــــال لـــــــول فــعــلــى 
ـــــهـــــامـــــش أقــــــيــــــم مــــعــــرض  ال
وأعلنت  القطريين  للفنانين 
الــنــتــائــج وفـــاز مــن فـــاز ونــالــوا 
جــوائــز ســخــيــة والــلــفــتــة أنهم 
احـــتـــفـــوا بـــاألعـــمـــال الــقــطــريــة 

بشكل طيب.

تجربتي
ومن جانبه أكد الفنان علي حسن الجابر 
أن الــفــنــانــيــن فـــي قــطــر بــفــضــل ســيــاســات 
مساحة  يعطون  أغلبهم  الرشيدة  الحكومة 
من التفرغ وإن لم يكن ذلك بشكل رسمي. 
ويقول: الحقيقة أنه من خالل تجربتي في 
يعطي  العمل  هذا  إن  أقــول  الحكومي  العمل 
مساحة كافية من الوقت الذي يعين المبدع 
عــلــى مــمــارســة الــعــمــلــيــة اإلبـــداعـــيـــة. ويـــرى 
يكون  أن  البد  التفرغ  أن  الجابر  حسن  علي 
لــه شـــروط كــي يحقق الــغــرض مــنــه، وأهــم 
من  متابعة  هناك  تكون  أن  الــشــروط  هــذه 
الــجــهــات الــمــخــتــصــة إلنـــتـــاج الــمــبــدع خــالل 

إنتاجه؟  حجم  مــا  ينتج؟  هــل  تفرغه  فــتــرة 
األقــل  على  أشــهــر  ستة  فــتــرة  مثال  ولــيــحــدد 
األدبــي  المبدع  إلنتاج  المتابعة  عملية  وتبدأ 
أو الفني أو الثقافي، فمن خالل ذلك يتضح 
ومن  يستحق.  ال  ومــن  التفرغ  يستحق  مــن 
أن  المفترض  مــن  أنــه  الــجــابــر  نظر  وجــهــة 
يــعــطــى الــفــنــان تــفــرغــا بــعــد مــــرور ٢٥ سنة 
في  لفنه  تفرغه  فــإن  الحكومي،  عمله  من 
ســن كــهــذا أمـــر ضــــروري والبــــد أن يعطى 

ـــتـــفـــرغ.  مــــــاال نـــظـــيـــر ذلــــــك ال
إنتاجه  نشجع  أن  والمفترض 
له  ونـــروج  ونــدعــمــه  ونقتنيه 
ذلــك،  يستحق  عــمــال  كـــان  إذا 
أما أن يأتي شخص لم يداوم 
في عمله لمدة عامين ويريد 

تفرغا فهذا ال.

األصفر الرنان
ميرزا  علي  الشاعر  ويقرر 
أن مــســألــة الــتــفــرغ هـــذه هي 
جميع  مــنــهــا  يــعــانــي  مـــعـــانـــاة 
واإلبداعات  المواهب  أصحاب 
خاص  تركيز  إلى  تحتاج  التي 
وإلــى خيال واســع وإلــى بحث 
والتبحر  الــكــلــمــات  أغــــوار  فــي 
واألدب  والــثــقــافــة  الــلــغــة  فـــي 
لكي  األشــيــاء  بمجمل  والــعــلــم 

ــمــبــدع مــثــقــفــا قــبــل أن يــكــون  يــكــون هــــذا ال
طويل  تــفــرغ  إلـــى  تــحــتــاج  فالثقافة  مــبــدعــا، 
وحفظ  وقــراءة  برؤية  إال  تتأتى  ال  والثقافة 
وتـــحـــتـــاج لـــمـــخـــزون لـــغـــوي وفـــكـــري فــهــذه 
شروط يحتاج إليها المبدع لكي يكون مبنيا 

على أسس سليمة، ليكون مبدعا.
وحول جدلية الحالة االقتصادية والتفرغ 
التفرغ  ميرزا:  علي  يقول  اإلبداعية  للحالة 
عامل مهم جدا إلبداعات أي فنان له بصمات 
يقف  فالوقت  والثقافية  الفنية  الساحة  على 
لقمة  ألن  المبدعين  من  الكثير  أمــام  عائقا 
الــعــيــش تــجــعــل الــمــبــدع يــغــض الـــطـــرف عن 
من  غــد  بعد  أو  غــدا  سيعاني  ألنــه  إبــداعــاتــه 
على  سيؤثر  مما  بالعمل  رئيسه  أو  مــديــره 

كلنا  ويــضــيــف:  الـــمـــادي.  ومــســتــواه  معيشته 
يعرف أن الثقافة واألدب بالوطن العربي ال 

تؤكل عيشا، وكما قلت في بعض أشعاري:
ــردا قــدر  ــشـــ قــــدر األديــــــب بــــأن يــعــيــش مـــ

األديب بأن يموت فقيرا
هنا  الــتــفــرغ  أن  ـــــرى  نـــ الـــحـــال  فبطبيعة 
اإلبداعية  العملية  لخلق  مهما  عامال  يصبح 
ولكن يجب أن يتوازى ذلك مع توفير دخل 
أن  يمكن  فال  كريمة،  حياة  له  يتيح  مــادي 
تــكــتــمــل الــحــالــة اإلبـــداعـــيـــة وذهـــــن الــمــبــدع 
بالخليج  عندنا  خاصة  العيش  بلقمة  مشغول 
الــمــعــيــشــة غــالــيــة واألســــر كــبــيــرة وهــــذا كله 
يتطلب موازنات مادية خاصة تصون كرامة 
هذا األديب أمام أهله. والمؤسف أن األدباء 
برغم  وهــي  والـــدروع  بالشهادات  يكرمون 
أهميتها إال أنها ال تمأل جيب الفنان باألصفر 
الرنان؛ فلذلك البد من النظر لهذه المسألة 
مـــن الــمــســؤولــيــن بــعــيــن الـــفـــاهـــم الـــمـــدرك 
أن  قبل  المبدع  وهــو  الموظف  هــذا  لطبيعة 
علي  يشير  أخــرى  جهة  ومن  موظفا.  يكون 
ميرزا إلى الصراع الذي قد ينشأ بين الموظف 
رحم  ما  إال  وإبداعه  ثقافته  بسبب  ومديره 
يغيرون  المديرين  من  الكثير  وهناك  ربي 
من ثقافة المبدع وإبداعاته، واألدهى أنه ال 
راتبه  ألن  يتقاعد  أن  يستطيع 
فتزيد  النصف  إلــى  سينقص 
العالم  عــن  ويــنــعــزل  مشكلته 
يــجــاريــه  أن  يستطيع  ال  ألنـــه 
يتمنى  السياق  هذا  وفي  فنيا. 
الفنان  يــكــرم  أن  مــيــرزا  علي 
تكريما  والــفــيــنــة  الفينة  بــيــن 
يـــلـــيـــق بــــه ويـــحـــفـــظ لــــه مـــاء 
فاألديب  الــســؤال،  عــن  وجهه 
عــلــى  يـــقـــف  أن  يــســتــطــيــع  ال 
وينظر  يــــده،  ويــمــد  األبــــــواب 
بقية  عن  مختلف  بشكل  إليه 
وسمعته  مكانته  ألن  الــنــاس 
يسمحان  ال  وتاريخه  واسمه 
ليستجدي  األبــواب  بطرق  له 
لقمة عيشه مهما كانت هذه 
األبــــــــواب كـــبـــيـــرة وواســــعــــة، 
يحتاج  كالطفل  األديــــب  أن  مــيــرزا  ويـــرى 
نموا  موهبته  تنمو  كــي  دائــمــة،  رعــايــة  إلــى 
للمجتمع  ونفع  فائدة  ذا  ويصبح  صحيحا 
فـــالبـــد أن تـــكـــون لـــه مــكــانــة خـــاصـــة لــدى 
مــن فــي يــدهــم األمـــر والــقــادريــن على أن 
يتفاخرون  أيقونة  األديــب  هذا  من  يجعلوا 
بـــهـــا، ويـــوصـــي الـــشـــاعـــر عــلــي مـــيـــرزا بــأن 
لهم  جامعة  جهة  ــــاء  واألدب للكتاب  يــكــون 
النهضة  صاحبة  قطر  مثل  بلد  في  خاصة 
لألدباء  ملتقى  ليكون  العظيمة  الحضارية 
فالعمر  إبداعاتهم  تضيع  فال  قطر  وكتاب 
يمضي واألدباء يتساقطون فالبد أن يوجد 
ظله  تحت  المبدعين  هـــؤالء  يضم  حضن 

ورايته.
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المثقفون تائهون بين متطلبات المثقفون تائهون بين متطلبات 
الحياة والتفرغ لإلبداعالحياة والتفرغ لإلبداع

ــــع ــــجــــمــــي ال ـــــب  ـــــوع ـــــت ـــــس ت ال  قــــــطــــــر  فـــــــــي  ـــــة  ـــــي ـــــاف ـــــق ـــــث ال ــــــمــــــســــــاحــــــة  ال دهـــــــــــــــــام:  ـــــــــــرج  ف

كتب: محمود الحكيم :

يــهــدف نــظــام الــتــفــرغ إلـــى إثـــــراء الــحــركــة 
المتميزين  المبدعين  بمنح  وذلــك  الثقافية 
عن  منحة الــتــفــرغ لـــإلبـــداع واالبــتــكــار بــعــيــداً 
تعترض  التي  واالجتماعية  الــمــاديــة  الــعــوائــق 
طريقهم وتعوقهم عن اإلبداع نظير مكافآت 

مالية شهرية تصرف لهم.
وفكرة تفرغ المبدع ليست بدعة مستحدثة 

بل نرى بعض الدول العربية قد أخذت هذه 
اإلبداعية  الطاقات  رعاية  اتجاه  في  الخطوة 
حال  سيبدل  التفرغ  هــذا  كــان  وإذا  الوطنية، 
الـــمـــبـــدع مـــن الـــحـــالـــة الــوظــيــفــيــة الــروتــيــنــيــة 
اإلبداع  آفاق  في  ليحلق  النوافذ  أمامه  ويفتح 
للساحة  كإضافة  نكسبه  ثــم  فمن  الحقيقي 
أيضا  الممكن  ومــن  جيد.  أمــر  فهذا  الثقافية 
أن يتوازى العمل الوظيفي مع الحالة اإلبداعية 

دون تعارض.

الجابر: 
الحكومة 

تعطي مساحة 
من التفرغ 
بشكل غير 
رسمي

ال

ي

عبد اهللا 
دسمال:

 يجب أن 
يضمن المبدع 

دخال ماديا 
كافيا

د علي ميرزا: ع
مكانة المبدع 

ال تسمح له 
بطرق األبواب 

مهما كانت 
كبيرة

عل

ف ش ان غال ة ا الاالق أ إل ال اهللا طش ال ألن ا ائ فق نا ال أ اإل إن ا ن ل غ ف

عبداهللا دسمالعلي ميرزافرج دهامعلي حسن الجابر

من لوحات الفنان فرج دهاممن لوحات الفنان الجابر جانب من معرض مال لول
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«البشت» .. موروث شعبي عريق«البشت» .. موروث شعبي عريق
ارتبط بشكل وثيق بالمناسبات االجتماعية

كتب - مصطفى عبدالمنعم

وألبسوه  بصفاته،  وتغنوا  شعًرا  عنه  قالوا 
للعزيز ولبسوه في أغلى المناسبات .. وأصبح 
دول  بها  تتميز  التي  والتقاليد  الــعــادات  من 
وبات  عامة،  العربية  والدول  خاصه  الخليج 
المناسبات  فــي  الخاصه  المالبس  أهــم  مــن 
والــمــحــافــل الــرســمــيــة مــثــل الـــعـــرس والــعــيــد 
وغـــيـــرهـــا... وقـــد تـــــوارث الــقــطــريــون لبسه 
فــي األعــيــاد والــمــنــاســبــات وأصــبــح لــه داللــة 
الخليج  في  اشتهاره  ورغم  خاصة  اجتماعية 

العربي وبعض الدول العربية 
القوم  وكــبــار  للوجهاء  كلباس 
بشكل  ارتــبــط  ارتـــــداءه  أن  إال 
االجتماعية  بالمناسبات  وثيق 
لبسه  البعض  ويقصر  العامة، 
بينما  واألعـــراس  األعــيــاد  على 
يــلــبــســه آخـــــرون فـــي األحــــوال 
العادية كالزمة للثوب ولباس 

الرأس من غترة وعقال.

وجاهة للرجال
العباءة  وهــو  إنــه «الــبــشــت» 
ــــي يـــرتـــديـــهـــا  ــــت الــــرجــــالــــيــــة ال
من  وهو  مالبسه  فوق  الرجل 
المعروفة  التقليدية  األزيــــاء 
فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي وبــعــض 

الوجاهة  مالبس  من  وتعتبر  العربية  الــدول 
معظم  يلبسونه  الــرجــال  كــان  الماضي  وفــي 
األوقــــات، أمــا فــي الــوقــت الــحــالــي فيلبسونه 
المصنوع  البشت  الرجل  ويلبس  للمناسبات 
مـــن صــــوف أســـــود أو بــنــي فـــاتـــح وحـــوافـــه 
في  وذلك  الذهب (الــزري)  بخيوط  مطرزة 

المناسبات الرسمية.

قيل فيه
ويالبشـت مامثلـك مقـّدر ومعشـوق

شيمـة وقيمـة واحتـرام وجــدارة
كـن الوقـار وهيبتـه فيـك مدقـوق
والمرجلـة خامـك وكّمـك أمــارة
مكانتـك القـت وللعـالـي تـلـوق

(وعقبة) وقار البشت فـارق وقـاره

أصل كلمة بشت
وقد أشار بعض الكتاب إلى أن كلمة بشت 
كلمة فارسية استخدمت في الخليج والعراق 
عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع جــــــًدا وأصـــبـــحـــت مــحــل 
«الــعــبــاءة»،  وهــي  الفصحى  العربية  الكلمة 
ويـــقـــول نــاصــر حــســيــن الــعــبــودي فـــي كتابه 
ــيــة:  األزيـــــــاء الــشــعــبــيــة الــرجــال
الـــبـــشـــت يــســمــيــه اإليــــرانــــيــــون 
معناها  بوشت  وكلمة  بوشت 
بـــالـــفـــارســـيـــة خـــلـــف ومـــعـــنـــاه 
مايلف على الخلف أي مايلبس 

على الظهر.
ولكن هناك رأي آخر يقول 
إن هذه الكلمة إنما جاءت من 
قبائل  إلـــى  نــســبــة  أفــغــانــســتــان 
بلباسه  تميزت  التي  «بشتكو» 
ولهذا عرف باسم البشت نسبة 

لها.
أقــرب  األول  الــــرأي  أن  إال 
إلى الصحة خصوًصا إذا عرفنا 
بين  الــتــجــاريــة  الــتــعــامــالت  أن 
من  بعًضا  وأن  كبيرة  كانت  وفــارس  الخليج 
الكلمات والمفرادت المستخدمة في األلبسة 

وغيرها إنما هي كلمات فارسية األصل.

تصنيع البشوت
ــصــنــع من  ومــــن الـــمـــعـــروف أن الــبــشــت يُ
أصواف الجمال والماعز حيث يتم غزل هذه 
بعد  ثــم  زمنية  مــدة  يستغرق  وذلــك  الــمــادة 
جاهًزا  يكون  الذي  القماش  منها  يصنع  ذلك 
الســتــخــدامــه كــبــشــت، هــــذه هـــي الــمــرحــلــة 
األولــــى إلعــــداد مـــادة الــبــشــت، ولــكــن هناك 

أنـــــواع أخــــرى مـــن خـــام الــقــطــن أو الــحــريــر 
والسبب  قليلة  أنــهــا  إال  للبشوت  استخدمت 
في قلة استخدام الحرير كبشت هو تحريمه 
أكثر  الصوف  استخدم  ولكن  الــرجــال،  على 
من غيره باعتبار ديمومته وطول عمره، أما 
الجمال  وبــر  استخدموا  فقد  للبدو  بالنسبة 
على نــطــاق واســـع كما أنــهــم كــانــوا يــصــدرون 
لمناطق  والــصــوف  الجلد  مــن  الــخــام  الــمــادة 

الحضر إلعدادها كأقمشة للبشوت وغيرها.
كما  خياطة  مكائن  هناك  تكن  لم  قديما 
هو الحال اليوم ولذلك فقد كان البشت يُعد 
كامًال من البداية حتى النهاية يدويًا، وتقوم 

والبشت  ماهرة  أيدي  بخياطته 
رئيسيتين  قطعتين  من  يتكون 
ببعضهما  متصلتين  أفقيتين 
ومــــا أن يــطــلــب الــشــخــص نــوع 
البشت فإنه يفصل حينذاك على 
الــتــطــريــز  أن  إال  طـــولـــه  حــســب 
ـــجـــوانـــب  الـــــــذي يــــكــــون عـــلـــى ال
يــســتــغــرق فـــتـــرة غــيــر قــصــيــرة 
ــبــشــت بعد  وهــــو أهــــم مـــافـــي ال
نوعية القماش، ويطلق على هذا 
النوع من التطريز الزري، وهذا 
الـــتـــطـــريـــز يـــوضـــع عـــلـــى حــــواف 
البشت وحول الرقبة ويصل هذا 
التطريز إلى نصف قامة الرجل 
وقد يكون هذا التطريز سميًكا 

ذاته  البشت  نوعية  حسب  رقيًقا  يكون  وقــد 
فإن  اليدين  فتحتي  وعــن  الــرغــبــة،  وحــســب 
إلى  األكــتــاف  من  يبدأ  ذهبًيا  شريًطا  هناك 

نهاية فتحتي اليدين.

أشهر األنواع
وضعه  هي  البشت  للبس  العامة  الطريقة 
عــلــى األكــتــاف مــنــســدًال إلـــى األرجــــل وبــذلــك 
والجانبين  الظهر  منطقة  يغطي  البشت  فإن 
مفتوًحا،  األمــام  من  ويكون  واأليسر  األيمن 
بعيد  زمــن  منذ  وألــوانــه  البشت  عــرف  ولقد 

اللون  األلـــوان  رأس  على  وكــان  اإلســـالم  قبل 
األسود واألبيض والبني،

وقــد كــان ســائــًدا فــي بعض بــلــدان الخليج 
اللون  بهذا  تيمنًا  ربما  األبيض  البشت  ارتــداء 
وتــفــضــيــًال عــلــى بــقــيــة األلـــــوان، ولــكــن الــلــون 
بين  كبير  بشكل  منتشر  اآلخـــر  هــو  األســـود 

الناس سابًقا،
ــعــاد  إال أنـــه إذا فــقــد الــبــشــت لــونــه فــإنــه يُ
كان  وقــد  مــتــجــدًدا  بــراًقــا  يــكــون  لكي  صبغه 
أهــــل الــخــلــيــج يــصــبــغــون الــبــشــوت مـــن مـــواد 
الرمان  وقــشــور  الحناء  مثل  طبيعية  نباتية 

وغيرهما.
ومــــن أشـــهـــر أنــــــواع الــبــشــوت 
 - نجفي   - سويسري   : الصيفي 
ياباني   - ياباني  سوبر   - دورقــي 
لــنــدنــي،   - يـــابـــانـــي   - ديـــلـــوكـــس 
والربيعي : مرينة وبر ديلوكس 
ونيشن   -  ١ رقــم  وبــر  مرينة   -
ياباني، والشتوي : سوبر كشمير 
- وبر بوشهر - وبر جبرلوكس .

يصل لـ٧ آالف ريال.
ــــحــــدثــــت مــع  ــــــبــــــيــــــرق» ت «ال
المتخصصين  أحــــد  «زهـــيـــر» 
ـــبـــشـــوت بــمــحــل  فــــي خـــيـــاطـــة ال
إن  قــال  والـــذي  السالم»  «بشت 
كــثــيــًرا مـــن الـــزبـــائـــن يــفــضــلــون 
يستلزم  وهـــو  الــصــيــفــي  الــبــشــت 
دقة كبيرة في الصناعة حيث يستخدم فيه 
أفــضــل أنـــواع الــصــوف والــتــي يجب أن تكون 
خفيفة جًدا، وهذا النوع من البشوت يستغرق 
سعره  يكون  لذلك  الخياطة  في  أطــول  وقتًا 
أغلى من األنواع األخرى الشتوية مثًال أو التي 
يستخدم فيها الصوف الثقيل، ويضيف زهير 
إن البشت النجفي من أفضل األنواع وكذلك 
اللندني مؤكًدا أن جميع البشوت التي يبيعونها 
العراقي  البشت  سعر  ويصل  يدوية  صناعة 
آالف   ٤ والياباني  ريال   ٦٥٠٠ إلى  «النجفي» 

األنــواع  وأغلى  ريــال،  آالف   ٣ واللندني  ريــال 
هو بشت العرس الذي يصل إلى ٧ آالف ريال 

حيث يفضل الجميع أن يكون لونه أسود.

البعض يُفضل الصناعي
ويقول جاسم الخالدي إن البشوت اليدوية 
أصبح اإلقبال عليها قليًال نظًرا الرتفاع ثمنها 
وإن الكثير من المواطنين يفضلون الحصول 
على اآللية لعدة أسباب منها اختصار الوقت 
التي  النسبية  تكلفتها  ولقلة  للتفصيل  الــالزم 
ــــال للبشت  تــصــل إلــــى مــائــتــي وخــمــســيــن ري
الــكــبــيــر وقــــال إن اإلقـــبـــال يــزيــد عــلــى شــراء 

حالة  في  أو  األعــيــاد  في  البشت 
واألعـــراس،  الهامة  المناسبات 
ولـــكـــنـــه لــــم يـــخـــف حــقــيــقــة أن 
الـــبـــشـــت الـــمـــصـــنـــوع يــــدويًــــا هــو 
ــــر قــيــمــة وأن  األفــــضــــل واألكــــث
على  أيــًضــا  يــحــرصــون  كثيرين 
المعروفة  األنــــواع  يــرتــدون  أن 
ومـــن  الـــلـــنـــدنـــي  أو  كــالــنــجــفــي 
أفـــضـــل الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة الــتــي 
عرف عنها صناعة البشوت هي 
كثيرين  أن  اآلن  وتـــرى  ســوريــا 
خياطة  فــي  المتخصصين  مــن 
األزيــــــــاء الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة 
هـــم الــــســــوريــــون، ويــضــيــف إن 
المميزة  بألونها  األطفال  بشوت 

تحرص  حيث  األعياد  في  رواًجــا  تلقى  أيضا 
الــعــائــالت عــلــى ارتــــداء أوالدهــــم للبشت في 

المناسبات.

بلدان اشتهرت بصناعته
المملكة  مــن  الــبــانــي  اهللا  عبد  يــرى  فيما 
لباس  سيظل  البشت  أن  الــســعــوديــة  العربية 
الــوجــاهــة عــنــد كــثــيــر مـــن أهـــل الــخــلــيــج أمــا 
في  البشوت  بصناعة  اشتهرت  التي  البلدان 
الــخــلــيــج الــعــربــي فـــإن عــلــى رأســـهـــا منطقة 
اإلحــــســــاء فـــي شــــرق الــســعــوديــة الــمــعــروفــة 

بصناعة النسيج، حيث كان البشت اإلحسائي 
وفي  العربي  الخليج  في  التعريف  عن  غنًيا 
بهذه  البحرين  عرفت  كما  أخـــرى،  مناطق 
الصناعة أيًضا حيث كان هناك من يخيطون 
الــبــشــوت عــلــى نــطــاق واســــع فــيــهــا، وعــرفــت 
الــشــارقــة فـــي اإلمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 
بصناعة النسيج حيث كان هناك مصنع كامل 
الصناعة  بــهــذه  كــذلــك  عــمــان  وعــرفــت  فيها 
وكان يعرف في عمان بشت «نزواني» نسبة 
التي  األخرى  البشوت  أما  نزوى  منطقة  إلى 
البشت  أشــهــرهــا  فمن  الخليج  خـــارج  تصنع 
النجفي الذي يلبسه الكثير من الناس لتميزه 
يحتل  ومــايــزال  القماش  بخفة 
عند  كبيرة  مكانة  القماش  هذا 
من  اســتــورد  وقــد  الخليج  أبــنــاء 
الــنــجــف األشــــــرف فـــي الـــعـــراق 
ولذلك أطلق عليه اسم النجفي.

طرق تطريزه
هــنــاك  أن  الـــمـــعـــروف  ومــــن 
ثـــالثـــة طــــرق رئــيــســة لــخــيــاطــة 
بالزري  األولــى  البشت  وتطريز 
الذهبي: وهي الخيوط الذهبية 
الــتــي كــانــت تــجــلــب مـــن فرنسا 
أن  إال  الهند  مــن  أيــًضــا  وتجلب 
هـــنـــاك نـــوعـــاً ثــالــثًــا الـــيـــوم وهــو 

األلماني.
والثانية هي الزري الفضي: وهي الخيوط 
وقد  الــخــارج  مــن  أيــًضــا  تجلب  التي  الفضية 
الذهبي  الــزري  مثل  تماًما  تصاميمها  تكون 

أو مختلفة حسب الطلب.
والثالثة هي الخياطة بالبريسم: وفي هذه 
أنــواع  من  نــوع  أّي  البشت  في  ليس  الطريقة 
الزري إذ توضع عليه خيوط البريسم بطرق 
متعددة وهذه الخيوط هي خيوط حريرية.

النجفي،  :البشت  البشوت  أنــواع  أهم  ومن 
الــبــشــت الــدشــتــي، الــبــشــت الــحــســاوي، البشت 

اللندني، البشت الياباني، البشت الماريني.

النجفي 
والحساوي 

واللندني أفضل 
األنواع

يصنع من أصواف 
الجمال والماعز 
ويستغرق مدة 
زمنية لصناعته

يدويا، وتقوم
ت
ن

ما 

استخدام الصوف 
أكثر من غيره 

باعتبار ديمومته 
وطول عمره

ة 
س، 
ن 

ة الثان



قطر،  فــي  لإلقامة  يجذبك  الـــذي  مــا  ڈ 
ومـــا هــي أهـــم األســبــاب الــتــي دفــعــتــك لهذا 

االختيار؟
في  استقراراً  األكثر  هي  الخليج  منطقة   -
إلى  يحتاج  والفنان  الــراهــنــة،  الــظــروف  ظــل 
أنني  كما  يــبــدع،  أن  يستطيع  حتى  اســتــقــرار 
المشحون  الجو  عن  بأسرتي  أبتعد  أن  أردت 
في مصر خاصة أن الحركة الفنية في مصر 
نتيجة  االستقرار  عدم  شبح  من  تعاني  باتت 

ما يحدث على الساحة، ولما 
كثيرون  أصــدقــاء  لــدي  كــان 
على  شجعوني  الــدوحــة  فــي 
تلك الفكرة، فكرت بالدوحة 
أكــثــر  مـــن  إنــهــا  حــيــث  أوالً، 
الــبــالد اســتــقــراراً فــي الــوقــت 
الــحــالــي وتــنــعــم بــقــدر كبير 
مــن األمــــان لــذلــك فــإنــه من 
الــبــديــهــي أنــنــي عــنــدمــا أفكر 
غير  مــكــان  فـــي  أســتــقــر  أن 
مصر يكون الدوحة بطبيعة 
الحال، كما أن قطر أصبحت 
تقدم  تعليمية  بمدينة  تنعم 
مستوى،  أعلى  على  خدمات 
جامعات  أسماء  بها  وأصبح 

التي  الـــمـــدارس  عــن  فــضــالً  متميزة  عالمية 
تــتــمــيــز بــتــطــور خــدمــاتــهــا الــتــعــلــيــمــيــة، وهــو 
أجل  مــن  الــدوحــة  إلــى  آتــي  أن  يشجعني  مــا 

مستقبل أفضل ألبنائي.
ڈ زرت الدوحة من قبل مرات عديدة، 
ما أهم ما الحظته من اختالفات عن آخر 

زيارتك؟.
- بالفعل هذه ليست الزيارة األولى لقطر، 
فبيني وبين الدوحة عالقة عشق منذ زرتها 
عــام ٩٣ ثــم اســتــمــرت الـــزيـــارات والــتــي كان 
العربية،  األلعاب  دورة  في  عام  منذ  آخرها 
وعــلــى الــرغــم مــن وجــــودي بــقــطــر مــنــذ ما 
يــقــرب مــن أســبــوع فــقــط إال أنــنــي الحظت 
خالل  الــدوحــة  شهدته  الـــذي  الكبير  التغير 
التغيرات  عن  لي  قيل  ما  وكــل  قليلة،  فترة 

الـــتـــي حـــدثـــت بــقــطــر والــنــهــضــة الـــتـــي بــاتــت 
تشهدها، كان قليالً عما رأيته بعيني، وكانت 
الثقافية،  الصروح  تلك  لي  بالنسبة  مفاجأة 
الجهد  يوضح  ما  وهو  العمالقة،  والمشاريع 
هذه  إلــى  بقطر  للوصول  بــذل  الـــذي  الكبير 
باإلنسان  الدولة  اهتمام  يوضح  كما  المكانة، 
الــقــطــري، وكـــانـــت كـــل زيـــــارة إلـــى الــدوحــة 
تــفــاجــئــنــي بــالــتــطــور والـــطـــفـــرة الــحــضــاريــة 
والــثــقــافــيــة الــتــي تــحــدث عــلــى مـــدى فــتــرات 

قليلة للغاية.
مشاريعك  أهم  هي  ما  ڈ 

القادمة؟.
- هناك أفكار عديدة لكنها 
مـــازالـــت مــحــل دراســــــة، كما 
أنني أتمنى أن أقيم مشروعاً 
الشرقية  الموسيقى  لتعليم 
النطالق  مجال  هناك  ليكون 
وعازفين  وموزعين  أصــوات 
العديد  لديها  قطر  أن  خاصة 
يساعدها  مــا  اإلمــكــانــات  مــن 
تشهد  أن  وأتـــوقـــع  ذلـــك،  فــي 
انطالق  نقطة  المقبلة  الفترة 
القطرية،  للموسيقى  جديدة 
هــنــاك  يــــكــــون  أن  وأتــــمــــنــــى 
اهتمام بالموسيقى الشرقية ومثل أن هناك 
أيضاً  هناك  تكون  ناجحة  غربية  أوركسترا 

أوركسترا شرقية.
الموسيقى  إليه  وصلت  فيما  رأيــك  ما  ڈ 

الخليجية؟.
والشعر  رنــانــة  أســمــاء  بــه  أصبح  الخليج   -
بعذوبة  يتميز  الخليج  في  يكتب  بــات  الــذي 
في  كـــبـــيـــراً  كــلــمــاتــه كــمــا أن هـــنـــاك تــــطــــوراً 
تجربة  لــدي  وكـــان  الموسيقية،  الــتــوزيــعــات 

للغناء الخليجي في حفالت خاصة.
القطرية  الفنية  الحركة  في  رأيــك  ما  ڈ 

عموماً؟.

تــتــقــدم  الــقــطــريــة  الــمــوســيــقــى  أن  أرى   -
وتتطور لألفضل وأتنبأ بأنه سيكون لها شأن 
إلى  وصــل  الــذي  القطري  اإلعــالم  مثل  كبير 
العالمية، وقطر بها إمكانات مادية وبشرية 
تعينها على تفجير الطاقات الفنية واكتشاف 
المبدعين. واألهم من ذلك أنه أصبح هناك 
اتجاه لمتابعة األعمال الفنية الخليجية بشكل 
أن  كما  العربية،  الــدول  أنحاء  كافة  في  عام 
إلى  تميل  أصبحت  العربي  اإلنــتــاج  شــركــات 

عــقــد شـــراكـــات بــيــنــهــا وبــيــن 
وهو  العربي،  العالم  منتجي 
مـــا أســهــم فـــي إنـــتـــاج أعــمــال 
فــنــيــة مــتــمــيــزة تــتــنــبــأ بــوضــع 
كما  القطري،  للغناء  أفضل 
نــجــاحــات  حــقــقــت  قــطــر  أن 
إعالمية كبيرة خالل الفترة 

الماضية.
ڈ حـــدثـــنـــا عــــن أهـــــم مــا 
الفنية  الــســاحــة  مــنــه  تــعــانــي 
حــســب   .. اآلن  مـــصـــر  فــــي 

رأيك؟
- لــألســف الــوضــع الــحــالــي 
فـــي مــصــر إمـــا يــنــتــج أغــانــي 
األحــداث  مستوى  نفس  على 

فتترنح نحو الهاوية، وإما تسيطر حالة من 
يملكون  الذين  الفنانين  تمنع  والكآبة  الحزن 
مـــن أن يــبــدعــوا، وفـــي الــغــالــب ما  إحــســاســاً 
يحدث بالتأكيد يسيطر على أي فنان ويجعله 
غير قادر على اإلبداع، ألنه بطبيعة الحال ال 

يستطيع أن ينعزل عما يحدث حوله.
ڈ هــــنــــاك حـــــد فــــاصــــل بـــيـــن الـــحـــريـــة 
والــغــوغــائــيــة.. هــل تــرى أن الــفــن فــي مصر 
وهل  الــحــريــة؟  مــن  جيد  بــقــدر  يتمتع  بــات 
تخشى عليه من أن يتعدى الحد الفاصل؟

- الناس في كل مكان تحتاج الى استنشاق 
يــتــوقــف  وأن  الــصــحــيــح،  بــمــعــنــاهــا  الــحــريــة 

لكنني  المستويات.  كافة  على  بيننا  االبــتــذال 
أنــتــظــر قــبــل أن يــتــطــور الــفــن فــي مــصــر أن 
مجتمعه  يــتــبــع  الــفــن  ألن  الــمــجــتــمــع  يــتــطــور 
وأتمنى  بعضهما،  عــلــى  قـــوي  تــأثــيــر  ولــهــمــا 
المجتمع.  تطور  مع  يــتــوازى  بما  الفن  تطور 
لــكــنــنــا مــازلــنــا نــعــانــي مـــن عـــالـــم الــمــتــاجــرة 
بالكالم وتفريغه من معناه الحقيقي وهو ما 

يدفعني لإلحباط أحياناً.
ڈ مــا الـــدور الــمــأمــول مــن الفن فــي ظل 
الـــــظـــــروف الـــقـــائـــمـــة والـــتـــي 
تشهدها الساحة العربية من 

اضطرابات؟
من  أكــبــر  الــفــن  دور  إن   -
مــجــرد نــقــل ورصــــد الـــواقـــع، 
ـــــــه فـــــي األســــــــــاس إعـــــــادة  ألن
صــيــاغــة لــهــذا الـــواقـــع وإعــــادة 
تـــرجـــمـــة لــــلــــرؤى اإلبـــداعـــيـــة 
والمضيئة  والمحللة  الناقدة 
والمشكلة  المعتمة،  للجوانب 
تنطوي  الجدية  أن  في  تكمن 
الجرأة،  من  قدر  على  أحياناً 
ولـــذلـــك فــــإن الـــفـــن الــمــلــتــزم 
دائــــمــــاً مــــا يـــجـــابـــه بــالــرفــض 
والــحــســاســيــة، وعــلــى الــرغــم 
االخيرة  الفترة  في  شهدنا  ولألسف  أننا  من 
لدور الفن إال أنني على يقين  شديداً  تراجعاً 
أنــه لــن يــمــوت، فالفن لــه جــمــهــوره الـــذي ال 
ظــروف  أي  تــحــت  عــنــه  االســتــغــنــاء  يستطيع 
دليل  وأبــرز  الراهنة،  األحــداث  كانت  ومهما 
يلقاه  الــذي  الجماهيري  التفاعل  ذلــك  على 
أي عمل جيد وهو ما يدل على أن الجمهور 
حتى  الجيد  للفن  التذوق  حاسة  لديه  مــازال 

مع المحاوالت الكثيرة إلفساد ذوقه.
ربيعاً  كان  العربي  الربيع  أن  ترى  هل  ڈ 
نجحت  وهــل  الثقافية،  الساحة  على  أيــضــاً 
األعمال الفنية التي ناقشت الثورة المصرية 

خالل الفترة األخيرة؟
أعقاب  فــي  أنتجت  التي  األعــمــال  أغلب   -
الثورة هي أعمال ذات طبيعة انفعالية، والتي 
تفتقر إلى الموضوعية، ألن هذه النوعية من 
األعمال تحتاج إلى أن يسبقها تأمل وتكوين 
المدة  لقصر  نــظــراً  يحدث  لــم  مــا  وهــو  رأي 
األمــور  على  الحكم  وتغيير  األحـــداث  وتعقد 
وتبديل وجهات النظر بشكل مستمر. أما عن 
األعمال التي تعجلت مناقشة الثورة أرى أن 

األحـــداث الــتــي وضــعــت فيها 
جـــــاءت مــتــســرعــة ألنـــهـــا لم 
وبالتالي  الــواقــع،  فــي  تتبلور 
أن  الفنان  على  الصعب  مــن 
مكتملة  نــظــر  وجــهــة  يــكــون 
مازالت  التي  األحـــداث  حــول 
لكنها  حـــولـــه،  مـــن  تـــحـــدث 
مـــجـــرد انـــفـــعـــاالت مــقــبــولــة 
مبدعيها  مشاعر  عــن  تعبر 
بالتأكيد  وهو  يحدث  ما  إزاء 
الفنية  الساحة  تحتاجه  أمــر 
من  نوثق  أن  يمكن  ال  لكننا 

خالله أحداث.
ڈ مـــا رأيــــك فـــي بــرامــج 
الــــمــــســــابــــقــــات الكــــتــــشــــاف 

ـــتـــشـــرت مـــــؤخـــــراً عــلــى  الــــمــــواهــــب الـــتـــي ان
الفضائيات العربية ؟

إظهار  على  تعمل  البرامج  بعض  هناك   -
أن  نجد  المقابل  فــي  لكن  متميزة  مــواهــب 
الربحي  الــهــدف  ذات  الــبــرامــج  بعض  هــنــاك 
التي ال تلجأ للعمل الجاد، وهي برامج تنحو 
فـــي الــغــالــب لــلــطــرق الــهــزلــيــة فـــي مــحــاولــة 
لــجــذب أكــبــر عــدد مــن الــمــشــاهــديــن، ولكن 
من  مرغوبة  فهي  البرامج  هذه  نوع  كان  أياً 
قبل الجمهور، وكل شكل له جمهوره والذي 
يفضله عن غيره، لكنني أفضل تلك البرامج 
الهادفة التي تسعى إلبراز المواهب المتميزة.

ڈ لماذا لم تتجه إلى التمثيل مثل الكثير 
من المطربين؟.

التي  التجارب  من  لعدد  متابعتي  خالل   -
التمثيل  مجال  في  المطربين  بعض  خاضها 
وجــــدت هــنــاك الــعــديــد مـــن حــــاالت الفشل 
والتي تلقت نقدا الذعا من قبل النقاد وهو ما 
جعلني أتخوف من خوض هذا الغمار، وربما 
ما يغريني أن أخوض هذا المجال هو فقط 
التعامل مع مؤلف متميز ومخرج قادر على 
إخــــــراج مـــا بـــي مـــن طــاقــات 
إبداعية، وفي هذه الحالة قد 
إلــى  لــلــدخــول  مطمئنا  أكــــون 

هذا المجال.
بــعــض  ـــــجـــــه  ات ــــــمــــــاذا  ل ڈ 
للغناء  المصريين  المطربين 
لك  وهل  الخليجية،  باللهجة 
ــنــوع من  تــجــارب فــي هـــذا ال

الغناء؟
- لــيــس لــى مــوقــف مضاد 
مـــن هــــذا الـــنـــوع مـــن الــغــنــاء 
بعد  تـــأِت  لــم  الفرصة  ولــكــن 
ألقدم أغاني خليجية، وربما 
يكون سبب إقبال المطربين 
الـــمـــصـــريـــيـــن عـــلـــى األغـــنـــيـــة 
الــمــهــرجــانــات  كــثــرة  إلـــى  راجــعــا  الخليجية 
الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي انـــتـــشـــرت بـــــدول مجلس 
ودعت  عالية  جماهيرية  وحققت  التعاون 
حفالتها،  إلحياء  العربي  الغناء  نجوم  كافة 
في  وأجــتــهــد  أســعــى  أن  فــي  مانعا  أرى  وال 
كعرب  ونحن  الجماهيرية،  القاعدة  توسيع 
باللهجات  والــغــنــاء  نتواصل  أن  علينا  يجب 
أن  كما  الــتــواصــل.  أنـــواع  مــن  نــوع  المختلفة 
باللهجة  غنوا  الخليجيين  من  العديد  هناك 
ــيــيــن مــــن غــنــوا  ــنــان ــب ــل الـــمـــصـــريـــة، ومـــــن ال
بالخليجي  أغِنّ  لم  وأنا  وهكذا.  بالخليجي، 
لكنني أقــدمــت عــلــى ذلـــك مــن قــبــل خــالل 
إحــــدى الــحــفــالت ووجــــدت أن األمــــر لقي 

قبوالً من الجمهور.
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قطر بها 
إمكانات تعينها 

على تفجير 
الطاقات الفنية

أتمنى أن تتوجه 
قطر نحو االهتمام 

بالموسيقى 
الشرقية

الحركة الفنية في أ
مصر باتت تعاني 

من شبح عدم 
االستقرار

ـــمـــع ـــمـــجـــت ال ــــه  ــــل ــــب ق يـــــتـــــطـــــور  أن  يـــــحـــــتـــــاج  الــــــفــــــن  تــــــطــــــور 

ـــــــــر مــــــســــــبــــــوقــــــة ـــــــــة غـــــــــي ـــــــــي ـــــــــن ــــــــة وف ـــــــــطـــــــــر تـــــــشـــــــهـــــــد نـــــــهـــــــضـــــــة ثــــــــقــــــــافــــــــي ق

الدوحة محطة انطالقتي 
الفنية الجديدةالفنية الجديدة

كتب - أشرف مصطفى:

خالل  مــن  أظــفــاره  نعومة  منذ  عليه  ظهرت  موهبة  ذو  فنان  هــو 
في  وهــو  الــعــود  عــزف  تعلم  الــوهــاب،  وعــبــد  كلثوم  أم  أغــانــي  حفظه 
مدة  في  النوت  حفظ  في  مميزة  قدرة  له  وكان  العمر  من  التاسعة 
بدراسة  قــام  دمــه  في  وتأصله  بالفن  وتعلقه  الشديد  ولحبه  وجيزة 
وكانت  الشرف،  مرتبة  مع  فيها  الدكتوراه  على  وحصل  الموسيقى، 
رسالته عن الفن في النصف األخير من القرن العشرين وشمل جيل 
أم كلثوم مروراً بجيل عبد الحليم وصوالً الى جيله، إنه الفنان المتميز 
فنية  شراكات  عقد  إطار  في  حالياً  الدوحة  يزور  الذي  توفيق  إيهاب 
عن  إيهاب  وكشف  عليها،  االتفاق  من  االنتهاء  بعد  عنها  يعلن  أن  قرر 
نيته اإلقامة واالستقرار في دولة قطر ونقل نشاطه الفني من مصر 
التي  الفنية  المشروعات  من  للعديد  جديدة  انطالق  نقطة  واتخاذها 
لـالبيرق  خاص  حــوار  خالل  ذلك  جاء  قريباً،  تنفيذها  توفيق  يعتزم 
أثــنــاء زيــارتــه لــلــدوحــة، وأكـــد أن اخــتــيــاره دولـــة قــطــر لــم يــكــن وليد 

عشرين  من  يقرب  ما  منذ  بقطر  ارتباطه  إلــى  لفت  حيث  الصدفة 
من  رمــوزهــا  من  وبالعديد  بها  فنياً  يرتبط  جعله  الــذي  األمــر  عاماً 
والنهضة  االســتــقــرار  حــالــة  عــن  فــضــالً  واألكــاديــمــيــيــن،  الموسيقيين 
الفنانين  من  للعديد  قبلة  جعلها  ما  وهو  البالد،  تشهدها  التي  الكبرى 
حجم  جيداً  يتابع  أنه  إلى  وأشار  العالم،  أنحاء  مختلف  من  والمثقفين 
كثيراً  استفادت  التي  الخليجية  الموسيقى  شهدته  الذي  الكبير  التطور 
على  إنكارها  يمكن  ال  هائلة  طفرة  وحققت  المتوفرة  اإلمكانات  من 
محطة  ستعتبر  قطر  دولــة  في  إقامته  أن  معتبراً  اإلقليمي،  الصعيد 
هامة في حياته نحو مزيد من اإلبداع، وقال الفنان إيهاب توفيق إنه 
قدم إلى الدوحة بعد دعوة عدد من األصدقاء له وطرح فكرة اإلقامة 
إقامته  إمكانية  بعد  مقرراً  يكن  لم  وأنه  قطر،  في  أسرته  مع  الدائمة 
عقب  ولكن  الخليجي،  البلد  هذا  من  جديدة  فنية  انطالقة  وتحقيق 
والثقافية  العمرانية  والنهضة  للطفرة  ومشاهدته  قطر  إلــى  مجيئه 
يجد  أن  متمنياً  الــقــرار،  هــذا  التخاذ  ذلــك  دفعه  البالد،  بها  تمر  التي 

قطر. دولة  في  الموسيقى  وعشاق  جمهور  من  والمساندة  الدعم 

في أول حوار خاص لـ البيرق.. إيهاب توفيق:
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعر

لغتنا 
الجميلة

كيفية تهذيب الكالم وأوقات تأليفه

أثر وسائل اإلعالم على النشء

أنواع األبيات
مرتين؛  ُمْفتعلن  فاعالُت  ْعر:  الِشّ من  الُمْقتََضُب   : المقتضب 

وبيته:
ــــــَرِد ـــــــــــالَح لــــهــــا عـــــــــاِرضـــــــــاِن كــــــاْلــــــبَ أَْقــــــــبَــــــــلـَـــــــْت، َف

الجزء  وهو  مفعوالت،  من  اْقتُِضَب  ألَنه  ُمْقتََضبًا،  ي  ُسِمّ وإِنما 
الثالث من البيت، أَي ُقِطَع

أُْسِقَط  ما  والرمل  المديد  عــروض  من  الَمْقُصور:  المقرون. 
فبقي  تــاؤه  وأُسكنت  نونه  حذفت  فاعالتن  نحو  ــِكــَن  وأُْس آِخـــُره 

فاعالت فنقل إِلى «فاعالن»، نحو قوله:
َعــــــــــْيــــــــــُشــــــــــه اْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرأً  َنّ  ــــــــــــــــــــــــــَرّ ــــــــــــــــــــــــــُغ يَ ال 

واْل لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــَزّ صـــــــــــــائـــــــــــــٌر  َعـــــــــــــــْيـــــــــــــــٍش  كـــــــــــــــــــــُلّ   
وقوله في الرمل:

أَبِلِِغ النُّعماَن َعنِّي َمْألًُكا : 
ـــــــــــي قــــــــد طــــــــــــــاَل َحــــــــْبــــــــِســــــــي واْنــــــــتِــــــــظــــــــاْر ـــــــــــنِ انَّ

أَطلقه  ولو  الراء  بتسكين  الخليل  أَنشده  هكذا   : سيده  ابن  قال 
لجاز، ما لم يمنع منه مخافُة اإلِقواء.

من  عنه  ــَب  وتــَرَكّ إِليه  تََحلَّل  ما  وَمقاِطيُعه:  الشْعِر  عاُت  ُمَقَطّ
أَْجزائِه التي يسميها َعُروِضُيّو العرب األَْسباَب واألَْوتاَد.

َجــــِز: الـــذي حـــذف منه  الــَمــْقــُطــوُع مــن الــمــديــد والــكــامــل والــــَرّ
حرفان نحو فاعالتن ذهب منه تن فصار محذوًفا فبقي فاعلن 
ثم ذهب من فاِعلن النون ثم أُسكنت الالم فنقل في التقطيع إِلى 

فْعلن كقوله في المديد:
ْلــفــاُء يــاُقــوتــٌة أُْخـــِرَجـــْت مــن ِكــيــِس ِدْهــقــاِن إِنــمــا الــَذّ

فقوله قاني فْعلن، وكقوله في الكامل:

ـــــــــــــــَنّ ـــــــــــــــُه ـــــــــــــــَمّ َع َدَعـــــــــــــــــــــــــــْونَـــــــــــــــــــــــــــَك  وإِذا 
ـــــــَدُهـــــــَنّ َخــــبــــاال ـــــــــِزيـــــــــُدَك ِعـــــــْن ــــــٌب يَ ــــــَس ـــــــه نَ  فـــــــإِنَّ

فقوله نََخباال فعالتن وهو مقطوع؛ وكقوله في الرجز:
بُْر دار لَِسْلَمى، إِذ ُسلَْيَمى جارٌة َقْفٌر تُرى آياتها ِمْثَل الُزّ

وكقوله في الرجز:
ــــــــــِريــــــــــٌح ســــــــالِــــــــٌم  ــــــــــُب مــــــنــــــهــــــا ُمــــــــــْســــــــــتَ الــــــــــَقــــــــــْل

ـــــــــــي جـــــــــــاِهـــــــــــٌد َمـــــــــْجـــــــــُهـــــــــوُد والـــــــــقـــــــــلـــــــــُب ِمـــــــــــنِّ
فقوله َمْجُهود َمْفُعولُْن. وينظر : ( األبتر ).

ْعر فيه ِزحاٌف قيل  المقعد : قال الخليل : إذا كان بيت من الِشّ
ة،  ُقــَوّ َعــُروِضــه  من  نََقَصْت  ما  الشعر:  من  والُمْقَعُد  ؛  ُمْقَعٌد  له 

كقوله :
ـــــــــِك بــــــــــِن ُزَهـــــــيـــــــر ــــــــِل مـــــــــالِ أََفــــــــــبَــــــــــْعــــــــــَد َمــــــــْقــــــــتَ

ــــــــــــَب األَْطـــــــــــهـــــــــــاِر؟ ــــــــــْرُجــــــــــو الـــــــنـــــــســـــــاُء َعــــــــــــَواِق  تَ
قال أَبو عبيد : اإلِقــواء نقصان الحروف من الفاصلة َفَيْنُقص 
قال   . الُمْقَعَد  هذا  يسمى  الخليل  وكــان  ٌة،  ُقــَوّ البيت  َعــُروِض  من 

أَبو منصور :

في  عيب  وهــو  الــزحــاف  غير  وهـــذا  الخليل  عــن  صحيح  هــذا 
الُمْطلَق؛  خالُف  ْعِر:  الِشّ من  ُد  الُمَقَيّ بعيب.  ليس  والزحاف  الشعر 

ا ُمَقَيّد قد تَمّ نحو قوله: ُد على وجهين: إَِمّ قال األَخفش: الُمَقَيّ
ـــــــــِم األَْعــــــــــــمــــــــــــاِق خــــــــــــــاِوي الـــــــُمـــــــْخـــــــتَـــــــَرْق وقـــــــــاتِ

على البيت، وإِما ُمَقَيّد  قال: فإِن زدت فيه حركة كان فضالً 
قد ُمَدّ على ما هو أَقصر منه نحو َفُعوْل في آخر الُمتَقاَرب ُمَدّ 

عن َفُعْل، فزيادته على فعل عوض له من الوصل.
الَمكشوف في َعروض السريع: الُجزء الذي هو مفعولن أَصله 
إلى  التقطيع  فــي  فنقل  مــفــعــوالً  فبقي  الــتــاء  حــذفــت  مــْفــعــوالت، 

مفعولن.
الــَمــْنــهــوك مــن الــرجــز والــمــْنــســرح: مــا ذهــب ثلثاه وبــقــي ثلثه 

كقوله في الرجز:
يـــــــــــــــــــــا لـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــي فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا َجــــــــــــــــــــــــــــــــــَذْع

وقوله في المنسرح:
َوْيُل اّمه َسْعٍد سْعَدا

أَي  بالحذف  َفنََهْكتَه  ثلثيه  حذفت  ألَنــك  بذلك  سمي  وإِنــمــا 
بالغت في إمراضه واإلِجحاف به.

األَخــــفــــش  اســـتـــعـــمـــل   : الــــمــــهــــزول 

َمل كل ِشعر َمْهُزول ليس بمؤتلف  الَمْهزول في الشعر فقال: الَرّ
البناء كقوله:

ـــــات  أَْقـــــــــَفـــــــــَر مــــــن أَْهــــــــلـِـــــــه َمـــــــْلـــــــُحـــــــوُب فـــــالـــــُقـــــَطـــــبـِــــَيّ
ــــــــــــــــــــــــوُب.. وهــــــــــــــــــــــــــذا نـــــــــــــــــــــادر. نُ فــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــَذّ

س، وهو  س : إِن جاء شيء من غير تْأسيس فهو الُمَؤَسّ الُمَؤَسّ
عيب في الشعر غير أَنه ربما اضطر بعضهم، قال : وأَحسن ما 
يغلب  فتحه  ألَن  مفتوًحا  بعده  الــذي  الحرف  كان  إذا  ذلك  يكون 

على فتحة األَلف كأَنها تزال من الَوهم ؛ قال العّجاج:
ُمباَرٌك لألَنبياء خاتَُم ُمَعلٌِّم آَي الُهدى ُمَعلَُّم .. ولو قال خاتِم، 
بالهمزة،  خْأتم،  العجاج  لغة  إن   : وقيل  يحسن،  لم  التاء،  بكسر 
ْأَسم، وهي شجرة جاء في قصيدة  ولذلك أَجــازه، وهو مثل الَسّ

ْأَسم. الِميَسم والَسّ
فيسلم  الزحاف  فيه  يجوز  جــزء  كل  الــعــروض:  في   : الموفور 
منه؛ قال ابن سيدة: هذا قول أَبي إِسحق، قال: وقال مرة الموفور 
ما جاز أَن يخرم فلم يخرم، وهو فعولن ومفاعلين ومفاعلتن، 
وإِن كان فيها زحاف غير الخرم لم تخُل من أَن تكون موفورة، 

قال: وإِنما سميت موفورة ألَن أَوتادها توفرت.

النظر  تــرداد  عن  عبارة  الكالم  تهذيب 
وتغيير  نثًرا  أو  كــان  نظًما  عمله  بعد  فيه 
حذفه  ينبغي  ما  وحــذف  تغييره  يجب  ما 
وإصـــالح مــا يتعين إصــالحــه وتــحــريــر ما 
عن  يتجافى  ما  وإطــراح  معانيه  من  يــدق 
لتشرق  ألفاظه  غليظ  من  الرقة  مضاجع 
شموس التهذيب في سماء بالغته وترشف 
فإن  سالفته.  رقيق  الطرب  على  األسماع 
منعوتًا  بالمهذب  موصوًفا  كان  إذا  الكالم 
معانيه  كــانــت  وإن  رتــبــتــه  عــلــت  بالمنقح 
غير مبتكرة. وكل كالم قيل فيه: لو كان 
هذا  تقدم  ولو  غيرها  الكلمة  هذه  موضع 
تمم  لو  أو  المتقدم.  هــذا  وتأخر  المتأخر 
هـــذا الــنــقــص بــكــذا أو تكمل هـــذا الــوصــف 
بكذا. أو لو حذفت هذه اللفظة أو لو اتضح 
لكان  المطلب  هـــذا  وســهــل  المقصد  هـــذا 
الــكــالم أحــســن والــمــعــنــى أبــيــن. كـــان ذلــك 

الكالم غير منتظم في نوع التهذيب.

وكــــان زهــيــر بــن أبـــي ســلــمــى مــعــروًفــا 
تعرف  قــصــائــد  ولـــه  والــتــهــذيــب  بالتنقيح 
القصيدة  ينظم  كان  إنه  قيل:  بالحوليات. 
في  وينقحها  ويــهــذبــهــا  أشــهــر  أربــعــة  فــي 
قبيلته  علماء  على  ويعرضها  أشهر  أربعة 
أربــعــة أشــهــر. ولــهــذا كــان اإلمـــام عمر بن 
الخطاب مع جاللته في العلم وتقدمه في 
النقد يقدمه على سائر الفحول من طبقته 
وما أحسن ما أشار أبو تمام إلى التهذيب 

بقوله:
ِب في الّدجى خذها ابنَة الفكِر المهَذّ

والليُل أسوُد رقعِة الجلباب
فإنه خص تهذيب الفكر بالدجى لكون 
الليل تهدأ فيه األصوات وتسكن الحركات 
فيكون الفكر فيه مجتمًعا ومرآة التهذيب 
فيه صقيلة لخلو الخاطر وصفاء القريحة 

السيما وسط الليل.
قــــال أبــــو عـــبـــادة الـــبـــحـــتـــري: كــنــت في 

إلى  فيه  أرجع  وكنت  الشعر  أروي  حداثتي 
طبع سليم ولم أكن وقفت له على تسهيل 
أبا  قــصــدت  حتى  اقتضاب  ووجـــوه  مــأخــذ 
تعريفه  فــي  واتكلت  إليه  وانقطعت  تمام 
عبادة  أبــا  يا  لــي:  قــال  ما  أول  فكان  عليه. 
صفر  الــهــمــوم  قليل  وأنـــت  األوقــــات  تخير 
األوقــات  في  العادة  أن  واعلم  الغموم  من 
إذا قصد اإلنسان تأليف شيء أو حفظه أن 
يختار وقت السحر وذلك أن النفس تكون 
قـــد أخــــذت حــظــهــا مـــن الـــراحـــة وقسطها 
واحذر  الغذاء.  ثقل  عليها  وخف  النوم  من 
الــمــجــهــول مــن الــمــعــانــي وإيــــاك أن تشين 
شــعــرك بــاأللــفــاظ الــوحــشــيــة ونــاســب بين 
وكن  الكالم  تأليف  في  والمعاني  األلــفــاظ 
كــأنــك خــيــاط تــقــدر الــثــيــاب عــلــى مقادير 
األجسام. وإذا عارضك الضجر فأرح نفسك 
ال تعمل إال وأنت فارغ القلب وال تنظم إال 
بشهوة فإن الشهوة نعم المعين على حسن 

النظم. وجملة الحال أن تعتبر شعرك بما 
استحسن  فما  الماضين  أشــعــار  مــن  سلف 

العلماء فاقصده وما استقبحوه فاجتنبه.
اآلداب  وزهـــــــر  األدب  خــــزانــــة  (عـــــن 

باختصار)

محاسن اإلنشاء ومعايبه
على  يجب  ومعايب  محاسن  للنثر  إن 
من  مــحــتــرًزا  بينهما  يــفــرق  أن  الــمــنــشــئ 
بفهم  يخل  وما  الغريبة  األلفاظ  استعمال 
الـــمـــراد ويـــوجـــب صــعــوبــتــه والبــــد مـــن أن 
يجعل األلفاظ تابعة للمعاني دون العكس. 
سجيتها  عــلــى  تــركــبــت  إذا  الــمــعــانــي  ألن 
فيحسن  بها  تليق  ألــفــاًظــا  ألنفسها  طلبت 
اللفظ والمعنى جميًعا. وأما جعل األلفاظ 
من  شأن  فهو  لها  تابعة  والمعاني  متكلفة 
المحسنات  مــن  شـــيء  بــإيــراد  شــغــف  لــهــم 
اللفظية فيصرفون العناية إليها ويجعلون 

الكالم كأنه غير مسوق إلفادة المعنى. فال 
المعنى  وركــاكــة  الــــدالالت  بخفاء  يــبــالــون 
اإلنشاء  يتعاطى  بمن  يليق  ما  أعظم  ومن 
أن يكتب ما يراد ال ما يريد كما قيل في 
ما  يكتب  الصابئ  أن  والصابئ:  الصاحب 

يراد والصاحب يكتب ما يريد.
(عن آداب المنشئ ببعض تصرف)

فصاحة األلفاظ ومطابقتها للمعاني
فــصــاحــة األلــفــاظ تــكــون بــثــالثــة أوجـــه: 
ال  حــتــى  الــوحــشــي  الــغــريــب  مجانبة  األول 
والثاني  طــبــع.  منه  ينفر  وال  سمع  يمجه 
تنكب اللفظ المبتذل والعدول عن الكالم 
وال  خاصي  يستسقطه  ال  حتى  المسترذل 
ينبو عنه فهم عامي كما قال الجاحظ في 
أمثل  قوًما  أر  فلم  أنا  أما  البيان»:  «كتاب 
طريقة في البالغة من الكتاب وذلك أنهم 
قد التمسوا من األلفاظ ما لم يكن متوعًرا 

وحشًيا وال ساقًطا عامًيا.
والثالث أن يكون بين األلفاظ ومعانيها 
أن  فهي  المطابقة  أما  ومطابقة.  مناسبة 
تكون األلفاظ كالقوالب لمعانيها فال تزيد 
عليها وال تنقص عنها. وأما المناسبة فهي 
إما  األلفاظ  ببعض  يليق  المعنى  يكون  أن 
لعرف مستعمل أو التفاق مستحسن حتى 
األلفاظ  تلك  بغير  المعاني  تلك  ذكرت  إذا 
كانت نافرة عنها وإن كانت أفصح وأوضح 

العتياد ما سواها.
(أدب الدين والدنيا باختصار)

حقيقة الفصاحة
اعلم أن هذا موضوع متعذر على الوالج 
ومــســلــك مــتــوعــر عــلــى الــنــاهــج. ولـــم تــزل 
العلماء من قديم الوقت وحديثه يكثرون 
القول فيه والبحث عنه. ولم أجد من ذلك 

ما يعول عليه إال القليل.

تــعــد وســـائـــل اإلعـــــالم فـــي هــــذا الــعــصــر 
ــــًرا فـــــي فــكــر  ــــي ــــأث ــــوســــائــــل ت مـــــن أكــــثــــر ال
الــنــاس، وأخــالقــهــم وســلــوكــهــم، وفــي بناء 
عقول  عــلــى  سيطرتها  لــشــدة  تــوجــهــاتــهــم، 
الـــنـــاس، واســتــحــواذهــا عــلــى اهــتــمــامــاتــهــم 
واألصــل  فيهم.  تأثيرها  وقــوة  وأوقــاتــهــم، 
في اإلعالم على اختالف وسائله أن يقدم 
للناس المعلومات النافعة والحقائق الثابتة، 
واألخـــبـــار الــصــحــيــحــة، لــيــكــون بــذلــك أداة 

توجيه وبناء، ومصدر معلومات موثوقة.
ــــان  األحــــي بــــعــــض  فـــــي  الــــــواقــــــع  أن  إال 
بـــخـــالف ذلـــــك، حــيــث اتـــخـــذ مـــن اإلعــــالم 
معينة،  وتوجهات  ألفكار  للدعاية  وسيلة 
كما  يخالفها،  أو  يــضــادهــا  مــا  ومــهــاجــمــة 
أدوات  مـــن  أداة  الـــيـــوم  اإلعــــــالم  أضـــحـــى 

الصراع الثقافي والعسكري بين األمم.
وأمــــا عـــن صــلــة اإلعـــــالم بــقــضــايــا الغلو 

والــعــنــف واإلرهـــــــاب، فــتــظــهــر مـــن خــالل 
مــا يــصــدر عــن بــعــض وســائــل اإلعــــالم في 
أو  صحفية،  مقاالت  من  اإلسالمية  البالد 
ومسرحيات  مسلسالت  أو  ثقافية،  نــدوات 
تــهــزأ بــالــديــن وأهــلــه، وتــســخــر مــن القيم 
الشرعية،  األحكام  بعض  ومن  اإلسالمية، 

والمبادئ اإلسالمية الثابتة.
مشاعر  يستثير  الــتــوجــه  بــهــذا  واإلعــــالم 
ـــغـــضـــب فــي  ـــــاس، ويـــــؤجـــــج بـــــواعـــــث ال ـــــن ال
نـــفـــوســـهـــم، حــمــيــة لـــديـــنـــهـــم، وانــــتــــصــــاًرا 
لقيمهم اإلسالمية الحقة، وال شك أن هذا 
عليه  يجب  المؤمن  ألن  محمود،  الغضب 
أن  يــرضــى  وال  وجـــل،  عــز  هللا  يغضب  أن 
بعض  غال  وربما  ولكن  محارمه،  تنتهك 
الحد  عن  وزاد  والمدافعة،  الرد  في  الناس 
والعنف،  الشدة  مسالك  فسلك  المشروع، 
في  الــفــســاد  ويــعــم  الــفــتــن  بــذلــك  فتحصل 

في   - اإلعـــالم  يقف  أن  والــواجــب  األرض. 
ظل هذا الدين القويم - عند حدود رسالته، 
للقيم  دعــوة  ومنبر  وإشــعــاع،  خير  مصدر 
ينفع  ما  إال  خالله  من  يقدم  ال  والفضائل، 
تكون  وأن  ــيــاهــم،  ودن ديــنــهــم  فــي  الــنــاس 
مع  ليسهم  مدمرة،  ال  مثمرة  فيه  الكلمة 
وغيرها  والتعليم  التربية  دور  من  غيره 
فــي تربية األمـــة، وبــنــاء األجــيــال، وغــرس 
القيم الحقة، والمفاهيم اإليجابية، فاألمة 
الطيبة،  الكلمة  إلــى  الحاجة  بــأمــّس  الــيــوم 
الناصحة،  والــمــشــورة  الــصــادقــة،  والــدعــوة 
وتــأمــن  كلمتها،  وتــتــحــد  صــفــهــا،  ليجتمع 
على  المتعين  مــن  أن  كــمــا  أعــدائــهــا.  مــكــر 
من بيده األمر، الوقوف بحزم من األقالم 
الساخرة والمضللة، والمسلسالت الهابطة، 
وأخــالقــهــم  المسلمين  عــقــائــد  يــمــس  مــمــا 
لدين  صيانة  األصــيــل،  وتراثهم  وقيمهم، 

باألمانة،  وقياًما  وثقافتها،  وقيمها  األمــة 
ونصًحا لألمة، ودرًءا ألسباب الشر والفساد 

والفتنة.
مبينًا   - اهللا  رحــمــه   - الــــمــــاوردي  قـــال 
يلزمهم  والذين   » األمــور:  أولياء  واجبات 

من األمور العامة عشرة أشياء:
أحـــــدهـــــا: حـــفـــظ الــــديــــن عـــلـــى أصـــولـــه 
األمــة،  سلف  عليه  أجــمــع  ومــا  المستقرة، 
عنه  شبهة  ذو  زاغ  أو  مــبــتــدع،  نــجــم  فـــإن 
أوضح له الحجة، وبين له الصواب، وأخذه 
ليكون  والـــحـــدود،  يــلــزم مــن الــحــقــوق  بما 
الدين محروًسا من خلل، واألمة ممنوعة 

من زلل «.
فال  الــطــائــفــة،  أو  للجماعة  الــتــعــصــب   -
جاء  ما  إال  والــرأي  والعلم  الدين  من  يقبل 
رأيــهــم،  عــن  إال  يــصــدر  وال  طريقهم،  عــن 
ومــثــل هـــذا الــتــعــصــب: «مـــن الــتــفــرق الــذي 

ذمه اهللا تعالى ورسوله « . وهو من فعل 
أهل الجاهلية .

ومما اتفقت عليه األمة أن كل فرد من 
الناس - فــرًدا أو جماعة - يؤخذ من قوله 
ويرد إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
الكتاب  على  أقوالهم  فتعرض  غيره  وأمــا 
رد  خالفهما  وما  قبل  وافقهما  فما  والسنة 

على قائله.
والتعصب من أعظم األمور شًرا وفساًدا، 
والــويــالت،  المصائب  األمــة  على  يجر  فهو 
ألنه يمنع من سماع الحق فضًال عن قبوله، 
والمتابعة  لــألهــواء،  االنــقــيــاد  على  ويحمل 
الشوكاني  قــال  برهان،  أو  حجة  غير  على 
عن  يتسبب  كما  أنــه  واعــلــم   » اهللا:  رحمه 
التعصب محق بركة العلم، وذهاب رونقه، 
كذلك  الثواب،  من  عليه  يترتب  ما  وزوال 
يترتب عليه من الفتن المفضية إلى سفك 

الدماء، وهتك الحرم، وتمزيق األعراض، 
واســتــحــالل مــا هــو فــي عــصــمــة الــشــرع ما 
من  عصر  يخلو  وال  عاقل،  على  يخفى  ال 
وقوع  من  األقطار  من  قطر  وال  العصور، 
ذلــــــك.. وهـــــذا يــعــرفــه كـــل مـــن لـــه خــبــرة 

بأحوال الناس».
تعظيم  النفوس  في  يغرس  أن  والواجب 
الـــحـــق - والــــــذي مــنــبــعــه نـــصـــوص الــكــتــاب 
عند  إليه  والـــرد  عنه،  والــصــدور   - والسنة 
تعالى:  اهللا  قــال  كما  والــتــنــازع،  االخــتــالف 
 ِ وُه إِلـَـى اَهللاّ « َفــإِْن تَنَاَزْعتُْم ِفي َشــْيٍء َفـــُرُدّ
ِ َواْلــَيــْوِم  ُســوِل إِْن ُكْنتُْم تـُـْؤِمــنُــوَن بِـــاَهللاّ ــَرّ َوال
ـــْأِويـــًال». وأن  ـــَك َخــْيــٌر َوأَْحـــَســـُن تَ اْآلِخــــِر َذلِ
تربى األمة على ذلك، وتنشأ األجيال عليه، 
التعصب  مزالق  من  منأى  في  تكون  حتى 

المذموم الموجب للضالل والتفرق.

مساجلة 
على تويتر

ــــــلـَـــــوَعــــــٍة ــــــــمــــــــا َخـــــــَفـــــــَق الـــــــــُفـــــــــؤاُد بِ ولَــــــــُربَّ
ـــــَكـــــيـــــِدهـــــا األقــــــــــــــداُر.. َعــــــتَــــــبَــــــْت َعــــلــــيــــِه بِ

danyalyoon@ عمر الصديقي

ـــــــغـــــــاُر.. يَ ُذِكـــــــــــــــــَرْت  إِن  ـــــبـــــِح  لـــــلـــــُصّ ومــــــــا 
ـــــــهـــــــاُر.. ـــــــي الـــــــنَّ ـــــــأتِ ـــــُع َشـــــمـــــُســـــُه يَ ـــــطـــــلُ ـــــتَ َف

danyalyoon@ عمر الصديقي

ــــــبــــــُدو.. ـــــمـــــَس تَ ـــــقـــــوى فــــــــــإَنّ الـــــَشّ ولـَـــــــــْن يَ
نـَــــــــهـــــــــاراً وهـــــــــــَي ِفـــــــــي اإلِظـــــــــــــــــالِم نـــــــــــاُر..

ُرؤاهـــــــــــــا.. ـــــــبـــــــُدو  تَ إِْن  ـــــِن  ـــــي ـــــَع ال ِضـــــــيـــــــاُء 
أُواُر.. لـــــهـــــا  َشـــــــــــــَبّ  األَحــــــــــشــــــــــاِء  وِفـــــــــــي 
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ــســائــلُــنِــي.. ــــوِق َدمـــعـــاٌت تُ ــــَن الــــَشّ أَقـــَســـى ِم
ـــــُه ِمـــثـــلـــنـــا يَــــبــــِكــــي ويَــــشــــتــــاُق ـــــلـــــبُ ـــــــل َق َه

aishaalabdullah@ عائشة العبداهللا

َعنِي.. َقَطّ الِفكُر  أَمضى  يِف  الَسّ ُظبى  وِمن 
ــــــاُق.. ــــــُه ِمـــثـــلـــنـــا والـــــَقـــــلـــــُب َخــــــّف َهـــــــْل ُحــــــبُّ
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ــــُه.. اِر أُْســــِكــــنُ ــــي الـــــــــَدّ ـــــْل ِف ــــْســــأََل َه ــــَي ــــــى لِ أَتَ
َمـــــــــأواُه.. الــــَقــــْلــــِب  َوْســــــــَط  أََنّ  َدَرى  أََمـــــــا 

ــــي.. ــــنِ ــــْســــأَلُ ـــــــمـــــــاُر تَ ـــــْيـــــِل واألَْق ـــــــْدأَِة الـــــلَّ ـــــــَه بِ
ـــقـــاُه َعـــــْن أَْدُمـــــِعـــــي ُقـــْلـــُت َجـــْذلـــى ِحـــيـــَن أَل
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تَــــَغــــاُشــــَمــــُه.. لـِـــــي  ُيــــــْبــــــِدي  ــــــــاَء  َج أَّنــــــــــُه  أَْم 
ــــــْهــــــواُه وُح تَ ــــــيــــــِه َكـــــيـــــَف الــــــــــــــُرّ ــــــبِّ ـــــى أُنَ َحـــــّت

_Alansari_@ علي األنصاري

َفـــــــأَنـــــــا.. بـَـــــــــدا  إِْن  ــــــغــــــاُشــــــَم  الــــــتَّ ـــــــــــــِدي  أَف
َخـــــبـــــايـــــاُه.. تُــــــْطــــــِوي  مـــــا  ــــيــــِه  ــــَعــــيــــنَ بِ أَرى 

ــــــُرُه.. ــــــُث ْهـــــِر أَْن َعـــلـــى األَراِئــــــــــِك ِعــــْطــــَر الـــــَزّ
ـــَن ِذكـــــــراُه.. ـــْح ــــْشــــُدو لَ مـــِعـــي الــَعــصــاِفــيــُر تَ

alasmaiمحمد السادة @٥٥
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متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

فعاليات القرية التراثّية تُحيي الماضي وتُثري الحاضر
كتب - محمود الحكيم:

بــــــدأت فـــعـــالـــيـــات الـــقـــريـــة الـــتـــراثـــّيـــة 
فــي الــرابــع عــشــر مــن فــبــرايــر الــجــاري، 
وتتواصل فيها الفعاليات يومي الخميس 
والــجــمــعــة مـــن كـــل أســـبـــوع، هـــذا ومــن 
في  الفعاليات  تلك  تنتهي  أن  الــمــقــّرر 

أواخر شهر مارس.
وصرح محمد عيسى الجابر المشرف 
في  الفعاليات  بأن  التراثية  القرية  على 
التقليدّية  الحرف  على  تُرّكز  معظمها 
ما  دائًما  ويضيف:  والنسائّية،  الرجالّية 
الحرفية  الــفــعــالــيــات  تــكــون  أن  ــحــاول  نُ
ألنها  الــتــراثــيــة،  القرية  داخـــل  مــوجــودة 
الثقافي  المشهد  في  كبيًرا  زخًما  تُعطي 
داخل القرية وتُعطي نشاًطا وحيوّية في 
فعاليات القرية كما أنها تجعل الماضي 

ا بيننا. موجوًدا حًيّ
القرية  تحتضنها  التي  الحرف  ومــن 
تاجر  وهــو  «الــطــواش»  حرفة  التراثّية 
إلى  يذهب  الــذي  الشخص  وهــو  اللؤلؤ، 
مــغــاصــات الــلــؤلــؤ لــيــقــوم بــشــرائــه من 
القرية  أحضرت  وقد  التقليدّية،  السفن 
التراثّية كما صّرح الجابر أحد الطواشين 
ليشرح للجمهور كيف تتّم هذه العملّية 
اللؤلؤ  وزن  بكيفّية  ويخبرهم  التجارّية 

وبيعه وشرائه.
وأوضــــــــح الـــجـــابـــر أنــــهــــم أحــــضــــروا 
السفن  صانع  التراثّية  القرية  إلى  كذلك 
نماذج  بصناعة  يقوم  حيث  التقليدّية، 
ويُبّين  الشراع  يركب  وكيف  السفن  من 

لــلــجــمــهــور أنـــــواع الــســفــن. وكـــذلـــك من 
«صانع  القرية  تستضيفها  التي  الحرف 
من  صناديق  وهــي  المبيتة»  الصناديق 
داخــل  الــنــســاء  وتستعملها  الــقــّيــم  ــنــوع  ال
والذهب  الثياب  فيها  يضعون  بيوتهن 
وأي شيء آخر وهذه تجلب من الهند، 
وهــــم مــــوجــــودون بــالــقــريــة الــتــراثــّيــة 
كما  بالكامل.  الصناديق  هــذه  لتفصيل 
أحضرت القرية التراثّية حرفة «النحت 
متخّصصين  وأحــضــروا  الجبس»  على 
على  بالنحت  يقومون  المجال  هــذا  في 
ومداخن  ديــكــورات  ويصنعون  الجبس 

قديمة ولكن على شكل مصّغر.
القرية  تستضيفها  التي  الحرف  ومن 
حرفة «الصائغ» ويقوم بصياغة الذهب 
يُشّكله  كــيــف  ــريــهــم  ويُ الــجــمــهــور  أمـــام 
ويُنّوع في أشكاله. كما حضر إلى القرية 
الحصير  ويــصــنــع  الـــخـــوص»  «صـــفـــاف 
والــجــفــيــر والــمــهــّفــة أمـــــام الــجــمــهــور، 
وكــذلــك «صــانــع الــقــراقــيــر» والــقــرقــور 
ـــقـــوم الــحــرفــي  يــصــنــع مـــن الـــحـــديـــد وي
بــصــنــاعــتــه أمــــــام الـــجـــمـــهـــور ويُــشــّكــلــه 
إلــى  بــاإلضــافــة  أيــًضــا.  ويبيعه  ويــركــبــه 
خفيف  نوع  وهو  الجريد  قراقير  صانع 

للحمام والطيور.
ومن الحرف النسائّية التي تحتضنها 
الــقــريــة حــرفــة «صــنــاعــة الــبــطــاطــيــن». 
ونـــــــــّوه الــــجــــابــــر إلــــــى أنــــهــــم أحــــضــــروا 
الناس  تُــحــّدث  القرية  إلــى  «قــّصــاصــة» 
عن العادات والتقاليد القطرية القديمة 
ومنها طقوس الخطبة والزواج وأسلوب 
الحياة القديمة في قطر والخليج عامة، 
كما تُوجد حرفة النقش على الحّناء، هذا 
باإلضافة إلى صانعات األكالت الشعبية: 
الهريس والخبيص والمرقوقة وغيرها.

وذكــــر الــجــابــر أن الــقــريــة الــتــراثــّيــة 

تشمل الــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات األخـــرى 
كــالــفــرق الــشــعــبــّيــة، وهـــي الـــفـــرق الــتــي 
تُقّدم عروًضا من الفنون الشعبّية مثل: 
الــعــرضــة والــلــيــوة وفـــن الــســامــري وكــل 
الفنون الشعبية األخرى، كما تُوجد فرق 

نسائّية تُقّدم جميع الفنون الخليجّية.
وعن الحضور يذكر الجابر أن اإلقبال 
كبير وقد حضر الجمعة الماضية قرابة 
الجمهور  الجابر  وناشد  شخص،  األلــف 
والتمتع  الــتــراثــّيــة  الــقــريــة  إلــى  للحضور 
بالفعاليات المقّدمة من ألعاب وبرامج 
تــثــقــيــفــّيــة لـــألطـــفـــال وألــــعــــاب شــعــبــيــة، 

المقهي  أيًضا  الترفيهّية  الجوانب  ومن 
الخميس  بــأن  الــجــابــر  وصـــّرح  الشعبي. 
في  فنونها  شعبّية  فرقة  تـُـقــّدم  المقبل 
السادسة مساء وهناك برنامج مخّصص 
لألطفال من الساعة ٨ إلى ١٢ مساء كما 
سيستضيف الفرقة الفلسطينية لعرض 
إلى   ٦ الساعة  مــن  الجمعة  يــوم  الدبكة 
الشعبية  للفنون  مــرام  وفــرقــة  مساء   ٨
إلى   ٨ ومن  أيًضا،  الفلسطينية  النسائية 
الشعبّية  المحلّية  الفرق  تقّدم  مساء   ١٢

عروضها .

طعين ـــــؤاداً  ف الــدهــر  ـــم  آل كــم 

وأســـلـــم الـــــروح ظــعــيــن حــزيــن

ــٌد ــائ ـــَس مـــَمـــن فـــاتـَــنـــا ع ـــي ول

ـــُه عـــن حـــالـــِة الــراحــلــيــن أســـأل

ڈڈڈ

ــا نــفــَس مــاهــذا األســـى والــكــدر ي

ـــد وقــــَع اإلثــــم وضــــاع الــحــذر قَ

ـذي الـَّ إالّ  الــعــفــَو  حلو  ذاَق  َهــل 

ــر ــف ــت واغ ـــا  ـــَف ع واهللا  أذنــــــَب 

الثالثاء ٩ ربيع اآلخر ١٤٣٤ هـ - ١٩ فبراير ٢٠١٣ م

الحلقة
 الثالثة عشرة

عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور         

الفن الهابط والتقدير الجماهيري
أشـــــــار الــــدكــــتــــور نـــبـــيـــل األلـــــفـــــي إلـــى 
الــفــن  يـــكـــون  أن  ـــضـــرورة  ـــال ب لـــيـــس  أنــــه 
أو  فكاهية  أعــمــال  فــي  مــوجــودا  الــهــابــط 
اســتــعــراضــات غــنــائــيــة أو فــي الــكــومــيــديــا 
في  مــوجــود  بالقطع  ولكنه  االجتماعية 
التي  األعــمــال  من  متعددة  أخــرى  ألــوان 
 -١٩٨١- العربية  بالساحة  اليوم  تعرض 
طــافــحــة بــاالفــتــعــال والـــنـــكـــات الــلــفــظــيــة 
الــــفــــجــــة إلــــــى غــــيــــر ذلــــــك مـــــن مـــالمـــح 
المقام  يضيق  الــتــي  والــهــبــوط  اإلســفــاف 

. بتعديدها

وأكـــــــد األلــــفــــي عـــلـــى ضــــــــرورة عـــدم 
ركائز  أهــم  يعد  الــذي  الجمهور  امتهان 
الـــحـــركـــة الــمــســرحــيــة وهـــــذا االمـــتـــهـــان 
اســتــنــاد  طـــريـــق  عـــن  يـــحـــدث  أن  يــمــكــن 
مستهجنة  وسائل  على  الحضور  ضرورة 
فتشويه  ســلــطــان،  مــن  بها  اهللا  أنــزل  مــا 
الــمــنــاخ الــفــنــي يــــؤدي إلـــى تـــوالـــد أجــيــال 
لمعالجتها  تكفي  ال  قد  مريضة  ثقافية 
أو  القصص  آالف  وال  المسرحيات  مئات 
األمراض  أعراض  أن  إلى  الفتا  األلحان، 
أيــام  أو  ســاعــات  بــعــد  تظهر  ال  الثقافية 

كــاألمــراض الــعــضــويــة إنــمــا تــمــتــد آثــارهــا 
تنتبه  أن  ويـــوم  الــجــمــاهــيــر  وجـــدان  فــي 
الفرصة  تكون  المرض  ذلك  إلى  الدولة 

العالج. يمكن  وال  أفلتت  قد 
الــمــســرحــيــة  الــحــركــة  أن  إلــــى  وأشـــــار 
بعيدة  الــحــظ  لــحــســن  مــازالــت  الــقــطــريــة 
الفنية  األمراض  هذه  مثل  استفحال  عن 
أيديها  متناول  فــي  يــزال  وال  والثقافية 
بأفضل  الواجب  النماء  لنفسها  تحقق  أن 

وأسرعها. السبل 
مفهوم  أن  إلــى  البعض  نظرة  وانتقد 

باالفتقار  يقترن  الجيد  المسرحي  العمل 
إلــى خــفــة الــظــل أو إلــى عــنــاصــر الــجــذب 
هــو  الـــعـــكـــس  أن  وأكــــــد  عــــامــــة،  بـــصـــفـــة 
عــن  يــنــفــصــل  ال  الـــشـــكـــل  ألن  الـــصـــحـــيـــح 
الـــمـــضـــمـــون فــــي الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي، ولــفــت 
عـــروض  بــتــقــديــم  الــمــتــمــســكــيــن  أن  إلــــى 
افتقادهم  بسبب  سواء  هابطة  مسرحية 
لتحقيق  أو  الــجــيــد  الــعــطــاء  عــلــى  لــلــقــدرة 
الـــــربـــــح الــــــمــــــادي مـــــن أقــــصــــر الــــطــــرق 
وأســـوأهـــا وســـــواء كـــان بــوعــي أو بـــدون 
األمر  هــذا  يستغلون  شك  ال  فإنهم  وعــي 

ألبـــعـــد مــــدى ويــعــتــبــر مــوقــفــهــم مــعــوقــا 
الثقافية. للتنمية 

أمرهم  اتصل  لو  أنه  األلفي  ويضيف 
محاصرة  وتمت  الخطأ  لهان  هذا  على 
المشكلة في مجرد موقف تناقلي يكون 
يتخطوا  أن  الجيد  العطاء  أصحاب  على 
التذوق  لنماء  المعوق  تأثيره  بمناهجهم 
الــمــســرحــي الــســلــيــم، ولــكــن أنــصــار الفن 
المجاهرة  من  أيضا  يخجلون  ال  الهابط 
يطلب  الـــذي  هــو  بــأنــه  الــجــمــهــور  بــوســم 
مفترضين  والــهــبــوط  اإلســـفـــاف  مــنــهــم 

طبعا أن الجمهور موجود على حال وله 
تكمن  وهنا  تتغير  ال  جامدة  خصائص 
البديهيات  مــع  تــتــنــافــى  الــتــي  الــمــغــالــطــة 
مهما  فالجمهور  بها  للتسليم  سبيل  وال 
تــكــن ســهــولــة إصــابــتــه بــمــرض الــتــذوق 
المرض  هــذا  لجرثومة  ومهما  الهابط 
يمكن  ال  الدفين  التوغل  على  قدرة  من 
ألن  جامدا  موجودا  باعتباره  إليه  النظر 
األشــيــاء،  لطبيعة  مجافية  الــنــدرة  هــذه 
حـــركـــة  أمــــــام  عـــــود  لـــهـــا  يــســتــقــيــم  وال 

التاريخ.

ًأل أ ّأ
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يرويها : عبداهللا أحمد
حكاية المسرح

obadbukamal@yahoo.comفي قطر

مسرحية  إلى  تطرقت  الماضية  الحلقة  في 
(ســبــع الــســبــمــبــع) الــتــي ألــفــتــهــا وأســعــدنــي جــدا 
الفرقة  أعضاء  واستحسان  إعجاب  نالت  أنها 
وبــالــفــعــل تـــم االســـتـــعـــداد لــتــقــديــم الــمــســرحــيــة 

وتوزيع األدوار.
األنصاري:  عبداهللا  محمد  األستاذ  لي  وقال 
والــمــســرحــيــة الــثــانــيــة يـــا أخ عـــبـــداهللا قــلــت له 
جدا  قريبا  قلت  أنا  أستاذ.  يا  جدا  قريبا  قريبا 
الثانية  للمسرحية  فكرة  أي  ذهني  في  وليس 
وال  علّي  اعتمادهم  وضعوا  األعضاء  اإلخوة  إن 
اتفقنا  ما  ومثل  ظنهم  ُحسن  عند  أكون  أن  بد 
حاولت  فقد  تراجيديا  الثاني  النص  يكون  أن 
استبعدها  كــنــت  ولــكــنــي  فــكــرة  مــن  أكــثــر  مــع 
وأمزق األوراق. لكن سبحان اهللا في يوم من 
ودار  الريان  في  أهلي  إلى  بزيارة  قمت  األيام 
والقضية  أيامها  حدثت  قضية  حــول  الحديث 
أو الــمــشــكــلــة تــتــعــلــق بــفــتــاة شـــابـــة مـــاتـــت فــي 
هو  وما  ماتت  كيف  وسألت  غامضة.  ظــروف 
لماذا  انتحرت..  إنها  يقولون  لي:  فقالوا  السبب 
حياتها  تنهي  أن  شــابــة  لفتاة  كيف  انــتــحــرت؟ 
بهذه البساطة البد أن هناك شيئا حدث جعلها 
تــقــدم عــلــى االنــتــحــار ومـــن هــنــا جـــاءت فكرة 
كتابة المسرحية الثانية. وأنا أقود السيارة من 
التام  انتباهي  في  أكن  لم  الدوحة  إلى  الريان 
سيطرت  الفتاة  هــذه  قصة  إن  حيث  للطريق 
عـــلـــى تـــفـــكـــيـــري.. فـــتـــاة فــــي ريــــعــــان الــشــبــاب 
تــقــدم عــلــى االنــتــحــار ومـــن هــنــا بـــدأت خيوط 
رويــدا  رويـــدا  تتضح  الثانية  المسرحية  فــكــرة 

وبــدأت  المكتب  على  وجلست  البيت  ووصلت 
بــالــكــتــابــة وأول شـــــيء.. البـــد مـــن اســـم لــهــذه 
جاء  كيف  أدري  ال  (صفية)  فأسميتها  الفتاة 
تفكيري  على  نفسه  فــرض  ولكنه  االســم  هــذا 
مع  حاولت  الصفاء،  دليل  جميل  اسم  (صفية) 
أكثر من اسم ولكن اسم (صفية) سيطر على 
اجتماعي  مسرحي  عمل  كتابة  عند  تفكيري. 
تتعرف  الــشــخــصــيــات،  مــن  تــقــتــرب  ان  فــالبــد 
تجعل  مــالمــحــهــم،  تــرســم  قـــرب،  عــن  عليهم 
فكرة  كتابة  في  وبــدأت  شخصية.  هوية  لهم 
الدرامية  المعالجة  كتابة  ثم  ومن  المسرحية 
واضعا في الحسبان أنك ستتطرق إلى موضوع 
اجتماعي مأساوي تراجيدي وفي نفس الوقت 
وأن  للمسرحية  الزمنية  بالمدة  تتقيد  أن  البد 
تــكــون مــركــزا حـــول الــمــأســاة والــفــكــرة وهــي 
أب  هناك  عائلتها  مع  تعيش  صفية  البنت  أن 
سبب  هو  األب  وصديقات.  ومعارف  وأخ  وأم 
صفية  ابــنــتــهــا  مـــع  مــتــعــاطــفــة  واألم  الــمــشــكــلــة 
يكون  ربــمــا  األب  لــقــرارات  مستسلمة  ولكنها 
ابنته  يــزوج  أن  يــرى  األب  أخــت.  أو  أخ  هناك 
المهر،  هــذا  مــن  هــو  يستفيد  حتى  غــال  بمهر 
والذي ال يعجبه ويكون على قد حاله يرفضه 
يريد البنته زوجا غنيا يدفع مهرا كبيرا وتمر 
ويرفض  يــرفــض  واألب  تكبر  وصفية  األيـــام 
المتقدمون  ينحسر  حتى  وتكبر  تكبر  وصفية 
صفية  للفتاة  حــدث  مــاذا  صفية.  مــن  لــلــزواج 

القادمة. الحلقة  في  هذا 

الثالثاء ٩ ربيع اآلخر ١٤٣٤ هـ - ١٩ فبراير ٢٠١٣ م

محمد فهد كمال لـ «البيرق»:محمد فهد كمال لـ «البيرق»:

شعورك  على  التعّرف  نوّد  البداية  في  ڈ 
 The fluffy show بعد عرضك خالل حفل

األخير في الدوحة؟
- الحمد هللا سعيد حيث كان أكبر عرض 
أشعر  وبالطبع  الخليج،  في  قّدمته  كوميدي 
بسعادة بالغة خاصة أن هذا الحدث كان في 
«ديرتي» قطر بين أهلي وناسي والحمد هللا 

على هذا النجاح.
اللهجات  تقليد  على  تركيزك  ُيالحظ  ڈ 
المختلفة، فكيف تعلمت كل هذه اللهجات؟
طبًعا العديد من النكت التي أستخدمها   -
جميعها،  ليس  لكن  الــلــهــجــات،  على  تعتمد 
وقد تعملتها من خالل تجارب الحياة ومن 
أنها  خاصة  ذلــك  إلــى  ومــا  والتقليد  الشباب 
أتمّرن  أو  أتــدّرب  أكن  ولم  حولنا،  موجودة 
إلتقان اللهجات، فهناك بعض اللهجات التي 
صغيًرا  كنت  منذ  تعملتها  وأخرى  أتقنها،  ال 
أنها  خــاّصــة  عــروضــي،  فــي  اآلن  وأستعملها 

موجودة حولي.
ڈ ما هو مصدر إلهامك؟

- مــصــدر إلــهــامــي تــمــثــل فــي رغــبــتــي في 
الناس  سماع  أوّد  ما  ودائًما  الناس،  إضحاك 
تضحك من حولي، ويأتيني شعور بأني ُقمت 
خاّصة  تضحك  الناس  أسمع  عندما  بإنجاز 

في الدوحة، إحساس جميل.
ڈ كيف تختار مواضيعك؟

اجتماعية،  تــكــون  مــا  دائــًمــا  مــواضــيــعــي   -
خالل  مــن  الحياة  تــجــارب  مــن  منها  وكثير 
عالقتي مــع والـــدي ووالــدتــي واألهـــل بشكل 

ــمــكــن أن تــقــول إنــهــا خــلــطــة تــضــّم  عــــام، ويُ
الشخصية،  وتــجــاربــي  وحضارتنا  المجتمع 
ذرة  على  تحتوي  نكت  على  وأطّبقها  آخذها 
من الحقيقة، ولكني أبالغ فالمبالغة هي التي 

تضحك.
ڈ هــل ُيمكن لــجــرأتــك فــي الــطــرح على 

المسرح أن تسّبب لك مشاكل؟
- الحمد هللا ليس لدّي مشكلة في التحّدث 
أمـــــام جــمــع مـــن الـــنـــاس أو جــمــهــور كــبــيــر، 
في  طالبًا  كنت  منذ  لــدّي  ميزة  هذه  وكانت 

وقد  إيجابّية  خاصّية  أنها  وأعتقد  الجامعة، 
استعملتها لمصلحتي وطّوعتها في عروضي 

الكوميدّية.
المواضيع  اخــتــيــار  فــي  الــجــرأة  أقــصــد  ڈ 

وطرحها؟
- اخــتــيــار الــمــواضــيــع الــجــريــئــة أيــًضــا جــزء 
ا،  جـــًدّ جـــريء  شخص  فــأنــا  شخصّيتي،  مــن 
سلبّية  انـــتـــقـــادات  تــأتــيــنــي  األحـــيـــان  وبــعــض 
غالبًا  السلبّية  واالنتقادات  إيجابّية،  وأخــرى 
ما تأتي من شخص ال يعرف ما هو اإلستاند 

تتحدث  لماذا  مثال  لي  فيقول  كوميدي،  أب 
ذلك؟  في  أنــت  شغلك  ومــا  فــأرّد  أهلك؟  عن 
وهـــنـــاك أنــــاس تــفــهــم طــبــيــعــة اإلســتــانــد أب 
ولكن  النكتة،  هذه  حلوة  فيقولون  كوميدي 
أفضل،  بشكل  تقولها  أن  الممكن  مــن  كــان 
إيجابّية  بطريقة  تــأتــيــك  انــتــقــادات  فــهــنــاك 
الطاقم  وتطوير  نفسي  تطوير  في  تُساعدني 

الذي يعمل معي.
ڈ بعد ثالث سنوات من الكوميديا الحّية، 
كيف ترى نفسك بعد ثالث سنوات مقبلة؟

تزيد  الــكــومــيــدّيــة  الـــعـــروض  أن  أتــمــّنــى   -
وتكبر في الدوحة، وأن أقوم بجولة خليجّية 
ـــًضـــا، فـــهـــذا الــفــن  وأوروبـــــّيـــــة وأمـــريـــكـــّيـــة أي
وغّيرناه  أخــذنــاه  أمريكي  فــّن  األســـاس  فــي 
في  وأتمّنى  أسلوبنا،  مــع  يتماشى  وجعلناه 
في  كــومــيــدّيــة  عــروًضــا  أقـــدم  أن  المستقبل 
الواليات المتحدة األمريكّية للمجتمع المسلم 

والمجمتع العربي هناك.
ر محمد فهد من مهاراته؟ ڈ كيف ُيطّوّ

- أطّور نفسي من خالل مشاهدة مقاطع 

قــراءة  خــالل  مــن  أو  الــيــوتــيــوب،  على  فيديو 
وأحـــاول  الــكــومــيــديــا،  فــي  متخّصصة  كــتــب 
أيًضا أن أطّور من نفسي من خالل أداء بعض 
أصدقائي  أمــام  الجديدة  والمواضيع  النكات 
وأفكارهم  أفعالهم  ردود  ألستقي  وأهــلــي 
وآرائهم التي غالبًا ما تكون إيجابّية ومفيدة، 
في  والوالدة  الوالد  يُساعدني  األحيان  وبعض 

اختيار مواضيع جديدة.
ڈ إلـــى أّي مـــدى ُيــمــكــن لــهــذا الــحــفــل أن 

يخرج كوميديانات قطريين؟
سواي،  كوميديان  قطر  في  هناك  ليس   -
أنــظــمــه  الــــذي  العرض-  هــــذا  مـــن  وهـــدفـــي 
هو أن أعّرف الناس على هذا النوع  بنفسي- 
مـــن الـــفـــن، وأجــعــلــهــم يُــحــّبــون الــمــشــاركــة، 
وأتمّنى أن أرى قطريين يوّدون خوض هذه 
وحالًيا  المجال،  هذا  في  والدخول  التجربة 
لدينا شخص أو اثنين جّربوا الموضوع، منهم 
من أحّب الموضوع وإن شاء اهللا نحن بصدد 
تدريبه وتطوير مهاراته لتجهيزه للمشاركة 

معنا في العروض القادمة.
ڈ الــمــســرح كـــان مليًئا عــن آخـــره خــالل 
الحفل، فما هي الصعوبات التي تقف أمام 

هذا النوع من الفن في قطر؟
المجتمع  على  جديد  الفن  هــذا  أن  أعتقد   -
القطري وهذا أهّم الصعوبات التي من الممكن 
ــــزال مــع الـــوقـــت، فنحن بــدأنــا مــنــذ ثــالث  أن تُ
ونتوّسع  نكبر  وبدأنا  صغيرة،  بعروض  سنوات 
شيئًا فشيئًا في إطار تطّور طبيعي، وإن شاء اهللا 

المستقبل سيكون أفضل بالنسبة لهذا المجال.

ليس هناك كوميديانات في قطر سوايليس هناك كوميديانات في قطر سواي

الحلقة الخامسة والثالثون

ــــــر ــــــط ــــــــــد بــــــــــتــــــــــقــــــــــديــــــــــم أكـــــــــــــــبـــــــــــــــر عـــــــــــــــــروضـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي ق ســــــــــعــــــــــي

حوار - كريم إمام:

الوحيد  الــكــومــيــديــان  هــو  كــمــال  فهد  محمد 
الكوميدّية  الــعــروض  تقديم  فــي  المتخّصص 
الحّية على المسرح في قطر، حيث لم يظهر من 
هو قادر على منافسته حتى اآلن على المستوى 
منذ  سنوات  ثــالث  منذ  انطالقته  بعد  المحلي، 
أن كـــان طــالــبًــا فــي جــامــعــة كــارنــيــجــي ميلون، 
اســتــطــاع خـــالل هـــذه الــســنــوات الــمــشــاركــة في 
داخل  الحّية  الكوميديا  عــروض  من  كبير  عدد 
برنامج  مــن  حلقتين  قـــّدم  كما  قــطــر،  وخـــارج 
مع  راس»  «كلمة  بعنوان  اليوتيوب  على  ساخر 

مركز  شهد  وقد  العلي،  جاسم  الشاب  المخرج 
الماضي  الشهر  بداية  للمؤتمرات  الوطني  قطر 
ا لمجموعة من نجوم الكوميديا  عرًضا كوميديًّ
األجـــانـــب والـــعـــرب، بــحــضــور جــمــاهــيــري كبير 
مقعد،  ألفي  من  أكثر  يحوي  الذي  المسرح  مأل 
وذلـــك فــي إطـــار جــولــة خليجية تــحــت عــنــوان 
THE FLUFFY COMEDY TOUR بدأت في 
الرياض،  العاصمة  ثّم  السعودية  الخبر  مدينة 

وانتقلت إلى دبي لتختتم بالدوحة.
القطري  الكوميديان  مع  تحاورت  «البيرق» 
عرضه  تقديمه  عقب  الكواليس  خلف  الوحيد 

في هذا الحفل فكان هذا الحوار:

أشعر باإلنجاز عندما 
أسمع الناس تضحك

عروضي تخلط القضايا 
االجتماعية بالتجارب 
الشخصّية

ي



عالج:
لم يكن يطيق االنتظار أكثر من ذلك، ساءت حالة ابنه الوحيد 
تأكيد  ورغــم  أسابيع.  عــّدة  قبل  للمستشفى  أحضره  منذ  كثيًرا 
المناسب،  العالج  توفر  عدم  على  تقاريرهم  خالل  من  األطباء 
في  إال  يتوفر  ال  وعالجه  جــًدا،  نــادر  مرض  من  يعاني  فالطفل 

الخارج، إال أنه لم يغادر مبنى المستشفى المحلي.
استطاع بعد معاناة كبيرة، الحصول على قرض من البنك، 
بعد أن وافق على دفع فؤائد تراكمية ضخمة. باع األسهم القليلة 
بتسديد  يحلم  كــان  الــتــي  ســيــارتــه،  إلــى  إضــافــة  والقيمة،  الــعــدد 

أقساطها، ثم يستخدم ثمنها لشراء سيارة جديدة.
مكتب  حتى  الصعوبات،  من  العديد  وتكبد  للعالج،  ابنه  نقل 
الــعــالج فــي تــلــك الــبــالد، لــم يفعلوا لــه الــكــثــيــر. كــانــوا يتحاشون 
المبتعثين  قامئة  في  مــدرج  غير  فهو  بهم،  االتصال  محاوالته 

للعالج على نفقة الدولة.
أكد األطباء أن تأخير نقل فلذة كبده للعالج، أثر كثيًرا على 
عدة  مدى  وعلى  المضنية،  العالج  فترة  وخالل  تعافيه.  فرص 
أشهر، كان يرسل الكثير من خطابات االسترحام، واالستعطاف 

للنظر في أحواله، ونقل نفقة العالج على الدولة.
لوال  تطرده،  المستشفى  إدارة  وكــادت  تماًما،  أفلس  أن  بعد 
القوانين اإلنسانية التي تحكم تلك البالد. تلقى خطابًا من الملحق 
الطبي، يفيد بالموافقة على تكفل الدولة بنفقات العالج، وسيتم 

دفع ما أنفقه في الفترة الماضية وفق الفواتير التي لديه.
تلك  في  الطبيعة  وروعــة  الطقس،  بجمال  يشعر  مــّرة  ألول 
البالد األوروبية، بدأ يالحظ الجمال الذي لم ينتبه إليه من قبل. 
حين وصل المستشفى حامالً خطاب الموافقة، استقبله المسؤول 
اإلداري بشفقة، اعتذر له بشدة، وأبلغه تعازيه الحاّرة لفقد ولده 

الوحيد.

تناقض:
إشاعات،  ينشر  ونميمة،  لغو  في  يمضي  صباح،  كل  يستيقظ 
األشياء،  كل  ومــن  األشــخــاص،  كل  من  ويسخر  حكايات،  يلفق 

وحين يأتي المساء، يدعو بالهداية والغفران، وينام.

مسرح:
األول: العيد على األبواب.

الثاني: كل عام وأنتم بخير.
األول: ال أقول لك كي تعايدني!

الثاني: ماذا إًذا؟
األول: كي نقدم مسرحية لألطفال.

الثاني: لديك نص جّيد؟
األول: ال.

الثاني: كيف ستقدم مسرحية بال نص؟؟!
األول: بسيطة، سأكتبه الليلة.

الثاني: نص مسرحي في ليلة؟!!!!
األول: نحن في عصر السرعة.

الثاني: لكن هذه مسرحية، يعني فكرة، مضمون، شخصيات 
وصراع، و.....

األول: كل الذي تقوله غير مهم.
الثاني: وما المهم في رأيك؟

على  ونصيحتان  الــنــكــات،  مــن  الكثير  بــســيــط،  أمـــر  األول: 
السريع، أغاٍن راقصة، واستعراضات.

الثاني: فقط؟!!! ما قلته اآلن يصبح مسرحية؟؟!!!
على  بتعليق  سيلقي  منهم  فكل  الممثلين،  تــنــَس  ال  األول: 
اآلخر، وسيسخرون من بعضهم البعض، ويتنابزون باأللقاب، 
النكات،  يزيد  مما  أخــرى،  وأشــيــاء  بالكرات  بعضهم  ويــرمــون 

وسيموت األطفال من الضحك.
الثاني: انتظر، وأي مخرج ذاك الذي يقبل بتقديم ما تقول؟

األول: كثيرون، لكن سأتصدى بنفسي إلخراج المسرحية، ال 
يوجد أحد أفضل من أحد.

الثاني: وما الذي تفهمه عن اإلخراج؟
األول: وما الذي يحتاجه األمر؟ تعال إلى هنا، اذهب هناك، 

قل بسرعة، قل ببطء، وينتهي األمر.
الثاني: ال تقل أنك من سيصمم المناظر؟

واالستعراضات  والمالبس  والديكور  اإلضـــاءة  طبًعا،  األول: 
واأللحان...

الثاني: ......كيف؟؟؟!!!!!
نشعلها  الملونة،  المصابيح  بعض  اإلضــــاءة  بسيطة،  األول: 
من  األخــشــاب  بعض  والــديــكــور  واآلخــــر،  الحين  بين  ونطفئها 
أسهل  يوجد  وال  المعة،  زاهية  بألوان  ندهنها  البناء،  مخلفات 
الهّزات  وبعض  واألقـــدام،  األيــدي  حركات  االستعراضات،  من 
األغاني  األسهل،  الشيء  فهي  األلحان  أما  والرقبة،  الوسط  في 

الناجحة في السوق نستعير ألحانها ونغير الكلمات.
الثاني: وما الذي سيستفيده األطفال من ذلك؟

وســيــبــتــاعــون  فــســحــة،  فـــي  الـــخـــروج  ســيــســتــفــيــدون  األول: 
شطائر وحلوى بسعر مضاعف من الكافتيريا التي سنؤجرها، 

ويضحكون ويلعبون، ما الذي يحتاجونه أكثر من ذلك؟
الــثــانــي: أســـأل عــن القيمة الــتــي ستصل بــهــم؟ عــن األهـــداف 

التربوية؟
األول: األهداف في الملعب، والتربية في البيت والتعليم في 
المدرسة، نحن هنا في المسرح، مهمتنا أن نبيع التذاكر، وليس 
لنا عالقة، سواء أعجبهم العرض أم لم يعجبهم، الفن وجهات 

نظر.
الــثــانــي: أي فـــن، وأي وجــهــات نــظــر؟!! أنـــت بــذلــك تــمــارس 

النصب بحق األطفال.
وليست  شطارة  هذه  لسانك،  احفظ  فضلك،  من  ال،  األول: 

نصبًا.
وتأخذ  بــاإلعــالنــات،  األطــفــال  تخدع  أنــت  شــطــارة!!!  الثاني: 
نقودهم  تأخذ  أن  بعد  أنــك  والمصيبة  شـــيء،  ال  مقابل  منهم 
تسّرب لهم عادات وألفاًظا ساّمة، ويتحولون في النهاية لجيل 

ال يحمل من قيمه األصيلة سوى الشيء اليسير.
األول: يا أخي لماذا حولت الحديث إلى محاضرة؟ بصراحة، 
أنا بحاجة لبعض النقود من أجل األسهم بأي طريقة، بعد إذنك، 

سأذهب لكتابة المسرحية.

فاصلة:
اصنع لي سلًما من خيال،

ولنمِض إلى أرض المحال،
تتعانق قلوبنا عشًقا،

ونرشف من كؤوس الوصال.

انــتــهــت فــاطــمــة خــمــيــس الــمــنــصــوري 
إحـــــدى الـــمـــخـــرجـــات الـــشـــابـــات الــلــواتــي 
ـــورشـــة أصــــــوات نــســائــيــة من  الــتــحــقــن ب
«رقابة»  القصير   األول  فيلمها  تصوير 
وناصر  الوكيلي  أمينة  بطولة  مــن  وهــو 
الــغــنــيــمــي وفــاطــمــة الـــشـــروقـــي وشــيــمــاء 
فــضــالــة. وتــســتــنــد أحـــــداث الــفــيــلــم على 
قصتين تم دمجهما مع بعضهما البعض 
أنطونيو  الشهير  الروسي  للروائي  االولى 
والثانية  األب»  بعنوان «زوجــة  تشيكوف 
فايز  جــمــال  القطري  والــروائــي  للكاتب 
أصــوات  وورشــة  السكر».  «قطع  بعنوان 
نــســائــيــة يــنــظــمــهــا مـــركـــز إبــــــداع الــفــتــاة 
وبــتــمــويــل مــن مـــبـــادرة الــشــراكــة الــشــرق 
مــؤخــرا  أعــلــنــت  وقـــد   MEPI أوســطــيــة
والتطبيقي  العملي  الــجــانــب  اطـــالق  عــن 
من مشروع ورشة عمل لصناعة األفالم 
منها  استفاد  والتي  القصيرة  السينمائية 
قطريات  متدربات  عشر  من  يقرب  ما 

على صناعة األفالم.

«رقابة» باكورة إنتاج أصوات نسائية

دخــلــت ورشــــة األفـــــالم الــقــصــيــرة الــتــي تــنــظــمــهــا إدارة األنــشــطــة 
والــتــراث.  والفنون  الثقافة  وزارة  رعــايــة  تحت  الشبابية  والفعاليات 
بإدارة  الفني  المشرف  المري  سلمان  وصرح  األلــوان  تصحيح  مرحلة 
األنشطة والفعاليات الشبابية أنه قد تم االنتهاء من تصوير سبعة أفالم 
لجأ بعضها إلى عدد من الحيل والخدع السينمائية من خالل تقنيات 
الجرافيك، مشيراً إلى انه من المقرر االنتهاء من أعمال الورشة نهاية 
يتم  األفــالم  من  مجموعة  الورشة  نتاج  يكون  أن  على  الجاري  الشهر 
التحكيم بينها خالل مسابقة ستعقب الورشة في بداية الشهر المقبل 
ليحصل أفضل ثالثة أفالم على جوائز قّيمة، موضحاً أن الورشة التي 

تقام على مدار ٤٠ يوًما يشارك فيها ٣٠ شابًا وفتاة من القطريين .

تصحيح األلوان 
بـ «ورشة األفالم القصيرة»

الثالثاء ٩ ربيع اآلخر ١٤٣٤ هـ - ١٩ 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

الغموض يحيط بالنسخة الثانية 

من مهرجان الدوحة المسرحي !!!
من مهرجان الدوحة المسرحي !!!

بالن بالنططط ططط

قصيدة

محمد السادة

ــــــــــــِب اْلــــــَمــــــِصــــــيــــــِر ــــــــــــَرْي ُعـــــــــــُقـــــــــــوٌل تَــــــــــحــــــــــاُر بِ
ـــــــــــوِر الـــــــَفـــــــلـَــــــْق ـــــــــــنُ وأُْخـــــــــــــــــــــــــَرى تَـــــــــِفـــــــــْيـــــــــُض بِ

ـــــِهـــــيـــــِه ـــــْشـــــتَ ــــــــْحــــــــَو مـــــــا تَ ــــــــــَوى نَ ــــــــــَه َدعــــــــاهــــــــا اْل
ـــــــَفـــــــْق ــــــــُعــــــــْتــــــــِم الـــــــنَّ َفـــــــــــــَســـــــــــــاَرْت ُخــــــطــــــاهــــــا بِ

َفـــــــلـَــــــّمـــــــا اْعـــــــــتَـــــــــراهـــــــــا اْلــــــــَمــــــــِشــــــــْيــــــــُب أَضـــــــــــــاَء
َذواِئــــــــــــــــــــــــــــَب أَْضــــــــــــــــــــــــــــَرَم ِفـــــــيـــــــهـــــــا الــــــــَيــــــــَقــــــــْق

ـــــــــــهـــــــــــا بــــــــــــــــــــــاِرٌق ــــــــــــــــــــالَم لَ أَنـــــــــــــــــــــــــــــــاَر الــــــــــــــــــــَظّ
ــــــــــا بَـــــــــــــــــَرْق ــــــــــّم ـــــــــــــــَحـــــــــــــــَقّ لَ ـــــــــــــــــــــــاَن لـَــــــــهـــــــــا اْل أَب

ــــــُخــــــوُر ــــــُصّ ـــــــــُهـــــــــَدى َقــــــــــْد تـَـــــِعــــــيــــــِه ال ِضـــــــيـــــــاُء اْل
نَـــــــَطـــــــْق ــــــــــــــْد  َق ــــــــــــــِه  بِ َصــــــــــْخــــــــــٌر  كــــــــــــــاَن  إِذا 

ــــــَجــــــِمــــــْيــــــِع اْل َطـــــــــِريـــــــــُق  إِّال  ــــــــــوُت  ــــــــــَم اْل ومـــــــــا 
ــــــــمــــــــوُت َحـــــــْق ــــــــــــــــِذْي ال ــــــــــــــــــُدوُم بِ ألُْخــــــــــــــــرى تَ

ــــــَحــــــيــــــاِة ـــــــــــــــَدْع يـــــــا َصـــــــِديـــــــِقـــــــي ُهـــــــــُمـــــــــوَم اْل َف
ــــــــْق َش كـــــــــــــاَن  َوإِْن  ــــــــٍر  ــــــــَصــــــــْب بِ ـــــــــْل  ـــــــــَجـــــــــَمّ تَ

ـــــــــــقـــــــــــاًء تَــــــــــــفــــــــــــاَءْل بِــــــــَخــــــــْيــــــــٍر تَــــــــــــِجــــــــــــْدُه اْرتِ
ــــــــــــــــِذي َقــــــــــــــْد َخـــــــلَـــــــْق ـــــــــَك نـَـــــــــْحــــــــــَو ال ـــــــــِسّ ـــــــــِح بِ

ــــــــــــــــــراُه ـــــــــــــــــــــــــِه تَ ـــــــــــِع اإلِل ـــــــــــُصـــــــــــْن ــــــــــــْع بِ ــــــــــــتَّ ــــــــــــَم تَ
َرْق الـــــــــَقـــــــــْلـــــــــُب  إِذا  ـــــــــِديـــــــــًعـــــــــا  بَ َجــــــــــمــــــــــاالً 

ـــــــْت ـــــــَق ـــــــــْيـــــــــُر َقـــــــــــــْد َحـــــــلَّ ـــــــهـــــــا الـــــــــَطّ ـــــــــمـــــــــاٌء بِ َس
ـــــــــَفـــــــــْق الـــــــــَشّ ُروَح  ُيــــــــــعــــــــــانـِـــــــــُق  وَفـــــــــــــْجـــــــــــــٌر 

ُهــــــــــــــوِر وَقــــــــــــْطــــــــــــٌر ُيــــــــــبَــــــــــلِّــــــــــُل َخــــــــــــــــــَدّ الــــــــــــــُزّ
َغــــــــــــــــَدْق إِْذ  َزْرُعــــــــــــــــــــــــــــُه  ــــــــمــــــــا  نَ وَغـــــــــــيـــــــــــٌث 

ـــــــــهـــــــــاَر َزَهــــــــــــــْت ـــــــــــِضـــــــــــيُء الـــــــــنَّ ـــــــــــٌس تُ ـــــــــــْم وَش
ـــــــْق ـــــــلَ ـــــــــِل الــــــــَحــــــــنِــــــــيــــــــِن ائـــــــتَ ـــــــــْي ـــــــــلَ وبَـــــــــــــــــــــــْدٌر بِ

ــــــــــــــــــــٌة ــــــــــــــــــــــــــــــــــِه لـَــــــــــــنـــــــــــــا آيَ ـــــــــــــــُق اإلِل َفـــــــــــــــَخـــــــــــــــْل
ـــــــــــــــْد َصـــــــــــــــَدْق ــــــــهــــــــا َق َدعـــــــــــانـــــــــــا لِـــــــــِفـــــــــْكـــــــــٍر بِ

ــــــــوِن تُـــــِصـــــْب ــــــــنُ ــــــــــــــَب الــــــــُظّ ـــــــَك َرْي ـــــــْن ــــــــــــــَدْع َع َف
ــــــْق ــــــلَ الــــــَق ـــــــــْهـــــــــَب  نَ الــــــــِفــــــــْكــــــــَر  ــــــــْجــــــــَعــــــــِل  تَ وال 
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الدراما

تــســتــعــد الــمــؤســســة الــعــامــة 
لتنظيم  كــتــارا  الثقافي  للحي 
َهل  لحالل  الثاني  المهرجان 
قــطــر الـــــذي يـــهـــدف لــلــعــودة 
وتأصيل  األجــــداد  تــاريــخ  إلـــى 
الماضي والحث على االهتمام 
بـــالـــتـــراث الــشــعــبــي ورعــايــتــه 
بــــاإلضــــافــــة إلعــــطــــاء صــــورة 
حـــيـــة عــــن الـــحـــيـــاة الــقــديــمــة 
بكل معانيها الثقافية والفنية 
الماضي  بين  العالقة  وتوثيق 
والـــحـــاضـــر، وعــبــر فــعــالــيــات 
الــمــهــرجــان  يــحــكــي  مختلفة 
في لوحات تمثل الماضي عن 
وفعالية  والمزاين  المزاد  بيع 
الــعــزب بــاإلضــافــة إلــى وجــود 
المصاحبة  الــفــعــالــيــات  بــعــض 
لــلــمــهــرجــان، مــنــهــا مــعــارض 
جـــانـــبـــيـــة تـــتـــضـــمـــن الـــحـــرف 
واأللعاب  األطعمة،  اليدوية، 
مع  التراثية  والصور  الشعبية 
الغنم  رعــــاة  بــعــض  مــشــاركــة 
المشارك  بالحالل  للتعريف 
وأنـــــواعـــــه لـــلـــجـــمـــهـــور، ومـــن 
المهرجان  يستمر  أن  المقرر 
١٠ أيـــام إبــتــداء مــن ٢٢ حتى 
٣١ مــــارس الــمــقــبــل عــلــى أن 
يــقــام عــلــى الــجــانــب الــشــرقــي 

من الواجهة البحرية لكتارا.

يعرض بمسرح الدراما في 
المقبل  مــــارس   ٢ يـــوم  كــتــارا 
للمؤلف  «بارسيفال»  أوبـــرا  
فاجنر،  ريتشارد  الموسيقي 
جوناس  العمل  فــي  ويــشــارك 
الــبــطــولــة  دور  فـــي  كـــوفـــمـــان 
بشخصية البريء الذي يخرج 
بالحكمة حسب رؤية فرانسوا 
تحف  كآخر  الجديدة  جيرار 
فــــاجــــنــــر، وتــــــشــــــارك أيــــضــــاً 
كــاتــاريــنــا دااليـــمـــان فـــي دور 
وبيتر  (الــغــامــضــة)  كـــونـــدري 
آمــفــورطــاس  دور  فــي  مــاتــي 
(الــــمــــريــــض)، ويـــقـــود الــعــمــل 
دانييلي غاتي، يذكر ان فاجنر 
كان قد ابتعد في أعماله عن 
األوبـــــرا اإليــطــالــيــة وأســلــوبــهــا 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا 
فتجنب  تــاريــخــيــة،  لمواضيع 
اشتهرت  الذي  الصوتي  التأنق 
بــه هــذه األخــيــرة مفضال أن 
ــــألداء  ل األول  ــــــدور  ال يــعــطــى 
األوركــــســــتــــرالــــي. وكـــــان من 

أنصار المسرح األسطوري.
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