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تطوير المكتبات
مـــن جــانــبــه أوضــــح بـــالل فـــرج الــســويــدي 
رئــيــس قــســم الــمــخــطــوطــات بـــدار الــكــتــب أن 
اآلخر،  بعد  عاماً  تقل  المكتبات  ارتياد  نسبة 
سهلة  الــمــعــلــومــة  أصــبــحــت  أن  بــعــد  خــاصــة 
وأوضح  التكنولوجية،  الوسائل  بتعدد  المنال 
على  عمل  التكنولوجي  التطور  أن  السويدي 
زاحمته  أن  بعد  ما  نوعا  الكتاب  دور  تعطيل 
من  أصــبــح  حــيــث  أخــــرى،  معرفية  وســائــل 
التي  المعلومة  على  الباحث  يطلع  أن  السهل 
أي  تبادر  من  لحظات  خالل  معرفتها  يريد 
سؤال على ذهنه، لكنه عاد فأكد أن هذا النوع 
تأتي  التي  الثقافة  عن  يغني  ال  المعرفة  من 
من الكتاب وترتكز في األذهان بعد أن يتعب 
الباحث عليها، وأكد أن وسائل اإلعالم عليها 
مشدداً  للكتاب،  الناس  توجيه  في  كبير  دور 
على  على أهمية اإلعالنات التوعوية، مشدداً 
أن الوصول إلى الناس بالشكل األمثل لن يتم 
إال من خالل وسائل اإلعالم، وأكد أن األمر 
المجتمع  مــؤســســات  كــل  تكاتف  إلــى  يحتاج 
مـــن أجــــل إعــــالء أهــمــيــة الــــقــــراءة الــتــي من 
وازدهــاره،  وتقدمه  المجتمع  تطوير  شأنها 
التعليم  بوزارة  المسؤولين  السويدي  وطالب 
وتخصيص  المدرسية  بالمكتبات  باالهتمام 
حصة للمكتبة وترغيب الطالب في القراءة 

من خالل تنمية مهارة البحث 
ذلك  في  معتمدين  وإعــدادهــا 
وهو  المختلفة،  المراجع  على 
ويجبره  الطالب  سيساعد  مــا 
الــتــحــرك والــســعــي وراء  عــلــى 
ـــة جــلــب  الــمــكــتــبــات ومـــحـــاول
على  االعتماد  دون  المعلومة 
في  المتمثلة  السهلة  الــطــرق 
ــتــرنــت والـــــذي يــعــاب على  اإلن
مـــعـــلـــومـــاتـــه أنــــهــــا فــــي بــعــض 
األوقـــــات تــكــون غــيــر مــؤكــدة 
وطالب  المصدر،  مجهولة  أو 
المتنقلة  للمكتبات  تكون  بأن 
هي  تذهب  بحيث  فعال  دور 
لمن يفقد الرغبة في الذهاب 
بحيث  العامة،  المكتبات  إلــى 
أخرى  مــرة  الناس  جــذب  يتم 
الكتب  دار  دور  وعن  للقراءة، 

القطري  الفكري  اإلنتاج  جمع  في  القطرية 
الدار  أن  أوضح  والهيئات،  لألفراد  وتوفيره 
جانب  إلى  ذلك  في  كبرى  مسؤولية  تتحمل 
التي  العامة  المكتبة  بــدور  أيضاً  تقوم  كونها 
تهدف إلى خدمة الجمهور وتقديم خدمات 
اإلعارة لكافة فئات المجتمع دون أي رسوم 
أنه  مؤكدا  الــقــراءة،  على  التشجيع  أجــل  من 
مع اقتراب موعد نقل دار الكتب إلى مبناها 
الجديد فإنه يتطلع بكثير من األمل والطموح 
لتقديم المزيد من الخدمات وتعزيز دورها 
الثقافي بما يتناسب مع النهضة الشاملة التي 
وأكــد  الــمــجــاالت،  كافة  فــي  الــدولــة  تشهدها 
الــســويــدي أن الــتــطــويــر ســيــكــون مـــن خــالل 
منوهاً  المكتبية  الخدمات  من  العديد  توفير 
الــدار  ستوفرها  التي  الخدمات  أهــم  أن  إلــى 
ســـوف تتمثل فــي إقــامــة قــســم لــألطــفــال به 
وســائــل جــذب تــســاعــد األطــفــال عــلــى التعلق 
بــــالــــقــــراءة، إلـــــى جـــانـــب تـــحـــديـــث خـــدمـــات 
أن  كما  القاعات،  خدمات  وتطوير  اإلرشــاد 
المخطوطات ستعرض بشكل جيد وستكون 
السويدي  وأكد  تطورا.  وأكثر  آلية  الخدمات 
أن الدار تحرص على إحصاء كتبها وروادها 
بشكل دوري كل عام من أجل الوقوف على 
قدم المعرفة الكاملة بتقلص عدد القراء أو 
ازديادهم، ومدى حاجة الدار لكتب جديدة 
وفي أي موضوعات، وذلك من أجل التطوير 
وتـــقـــديـــم أفـــضـــل خــــدمــــات تـــجـــذب الـــنـــاس 
الكتب  عـــدد  إجــمــالــي  أن  وأوضــــح  لــلــقــراءة، 
العربية خالل عام ٢٠١٢ وصل إلى ٢٨٢٠٨٨ 

بينما وصل عدد الكتب األجنبية إلى ٣٨١٩١، 
إلى  الفتاً   ،١٣٧٨ إلى  الدوريات  عدد  ووصل 
ــتــي تــمــت إعــارتــهــا خـــالل عــام  أن الــكــتــب ال
كلي  وبمجموع   ١٦٠٦٦ تحديداً  يبلغ   ٢٠١١
٢٢٥٩٣ مستعيراً لكل المكتبات التابعة للدار، 
ربما  الـــدار  على  المترددين  نسبة  أن  وأكــد 
عن  أعــرب  لكنه  تماماً  مرضية  غير  تكون 
الكتب  دار  مــرتــادي  عــدد  بتضاعف  تفاؤله 
خطة  بعد  العامة  والمكتبات 
التطوير الشاملة التي يقومون 

باإلعداد لها.

تقصير
مــن جــهــتــه أوضــــح محمد 
مكتبة  مـــديـــر  نـــائـــب  الــعــتــبــي 
الوكرة أن أغلب رواد المكتبة 
من باحثي الدراسات العليا في 
التطبيقية  العلوم  تخصصات 
نسبة  وعــن  البحتة،  والــعــلــوم 
أنها  أكد  المكتبة  على  اإلقبال 
مشيراً  الــســابــق،  مثل  تعد  لــم 
إلــــى تــقــصــيــر أولــــيــــاء األمــــور 
بأهمية  أبــنــائــهــم  تــوعــيــة  فــي 
أن  الــــــقــــــراءة، وتــــابــــع قــــائــــالً 
الممارسة هي التي تعود على 
من  جــزءا  يصبح  حتى  الشيء 
الحالي  الــوقــت  ففي  اإلنــســان 
القراءة  يعودون أبناءهم على  ال نرى األهل 
فـــوجـــود الــتــكــنــولــوجــيــا ألـــهـــت األطـــفـــال عن 
بديلين  أصبحا  واالنترنت  فاألفالم  القراءة 
عــن الـــقـــراءة، وأكـــد أن أهـــم الــســبــل لــزيــادة 
القراءة  على  األطفال  تعويد  هو  القراء  عدد 
المستقبل،  قـــراء  لنجعلهم  صــغــرهــم،  منذ 
البحث  دائــمــة  الـــوكـــرة  مكتبة  أن  وأوضــــح 
عــن وســائــل جـــذب مــن أجـــل إعــــادة الــنــاس 
القيام  خالل  من  األطفال  وخاصة  للكتاب، 
ومسابقات  الــطــالب،  تــجــذب  أنشطة  بعمل 
تواجه  الــتــي  المشكالت  أبــرز  وعــن  ثقافية، 
مكتبة الوكرة أوضح العتبي أن المبنى الذي 
تشغله المكتبة غير مهيأ الحتواء عدد الكتب 

الكبير الذي يصل لما يقرب من أربعين 
الوكرة،  مكتبة  تمتلكها  كتاب  ألــف 

عن  عــبــارة  هــو  المبنى  أن  حيث 
فــيــال وغــيــر مــصــمــم لغرض 

الــمــكــتــبــة، وعــــن أســبــاب 
زوار  عـــــــــدد  تـــــــراجـــــــع 

بعد  عــامــاً  المكتبات 
اآلخــــــر أشــــــار إلـــى 

ــوا  ــات ب ـــنـــاس  ال أن 
يـــحـــرصـــون  ال 
مطالعة  عــلــى 
ـــكـــتـــب بــعــد  ال
أصــــبــــح  أن 
تــــــــــتــــــــــبــــــــــع 
ــومــة  ــمــعــل ال
ـــــــــــــي  ـــــــــــــأت ي

قــــراءة  أن  إلــــى  الفـــتـــاً  واحــــــدة،  زر  بــكــبــســة 
لها  الـــكـــتـــاب ســتــظــل هـــي األســــــاس واصــــفــــاً 
بها  يستمتع  التي  المشوقة  العادة  تلك  بأنها 
يزودهم  الــذي  الــغــذاء  ويعدونها  المثقفون 
بمزيد من األفكار واآلراء والحقائق، وشدد 
على أن الكتاب الورقي لم يزل يحافظ على 
التقدم  تحديات  ظـــِلّ  فــي  المتقدم  مستواه 
العملي وثورة المعلومات، وسيطرة الثقافة 

تفاصيلها  بــكــل  اإللــكــتــرونــيــة 
مــــــن مــــــواقــــــع ومــــنــــتــــديــــات، 
أن الــكــتــاب الــورقــي  مــوضــحــاً 
بكل أشكاله الثقافية والعلمية 
يتصدر  يــزل  لــم  والترفيهية 
لـــعـــدد كــبــيــر مــــن األســــبــــاب، 
الــمــكــتــبــة  أن  الــعــتــبــي  ولـــفـــت 
الــوطــنــيــة تــحــرص عــلــى إثـــراء 
بالكتب  الــفــرعــيــة  الــمــكــتــبــات 
ـــمـــهـــمـــة بـــجـــمـــيـــع أنــــواعــــهــــا  ال
إدراكـــــــاً مــنــهــا بــقــيــمــة الــعــائــد 
الــثــقــافــي الــكــبــيــر الــــذي يــعــود 
تعليماً  بالنفع  المجتمع  على 
الــكــتــاب.  وراء  مـــن  وإمـــتـــاعـــاً 
ينقصنا  ال  أصــبــح  وأضــــــاف: 
المطالعة  عــادة  تعزيز  ســوى 
لــــــدى الـــــنـــــاس بــــعــــد تــكــثــيــف 
الــجــهــود فـــي إحـــضـــار الــكــتــب 

ستظل  المكتبات  أن  إلـــى  مــشــيــراً  الــمــهــمــة، 
الكتاب  وصــول  في  األساسي  الــدور  صاحبة 
في  تعمل  أن  وعليها  منه  المستفيدين  إلــى 
جذب  على  حالياً  الموجودة  التحديات  ظل 

الجمهور بشتى السبل.

جذب األطفال
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا أكـــــــدت مــــديــــرة مــكــتــبــة 
الخنساء للنساء نورة المناعي أن إقبال النساء 
إلى  نظراً  المكتبة  طموح  يرضي  العام  هــذا 

الـــمـــســـؤولـــيـــة الــكــبــيــرة 
الــــــتــــــي تـــقـــع 

على عاتق المرأة من بيت وأسرة وأطفال، 
وأضـــــافـــــت: حـــســـب إحـــصـــاءاتـــنـــا فـــــإن عـــدد 
الــمــســتــعــيــرات لــلــكــتــب الـــعـــام الــمــاضــي كــان 
طالبات  بين  مــا  مستعيرة   ١٢٥٠ مــن  أكثر 
مدارس وربات بيوت وجامعيات فضال عن 
الـــزيـــارات الــمــدرســيــة بــجــانــب زيــــارات عــدد 
التي  الشفلح  مثل  المتخصصة  المراكز  من 
الــعــام،  هــذا  مرتين  المكتبة  بــزيــارة  قــامــت 
موضحة أن األنشطة من أهم 
تعتمد  الــتــي  الـــجـــذب  وســـائـــل 
زيادة  أجل  من  المكتبة  عليها 
عدد روادهــا، وجــذب تالميذ 
تحرص  حيث  إليها  المدارس 
ـــقـــات  ـــمـــســـاب عــــلــــى إقــــــامــــــة ال
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، 
رواد  أكـــثـــر  أن  إلــــى  ولــفــتــت 
الــمــكــتــبــة والـــذيـــن يــحــرصــون 
ـــــقـــــراءة هــن  عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة ال
وأطفالهن  البيوت  ربــات  من 
وكـــذلـــك طــالــبــات الــجــامــعــة، 
إقباالً  تلقى  التي  الكتب  وأكثر 
والتاريخ  التربية  مجاالت  في 
وعن  والطفل،  الــمــرأة  وكتب 
كــيــفــيــة تـــعـــويـــد الـــطـــفـــل عــلــى 
أوضحت  الصغر  منذ  القراءة 
تلجأ  الــتــي  الــوســائــل  أهـــم  أن 
األساليب  هي  األطفال  لجذب  المكتبة  إليها 
لمكتبة  مــؤخــراً  إضافتها  تــم  الــتــي  الحديثة 
الــطــفــل حــيــث اســتــخــدام الــداتــا شــو وعــرض 
الــقــصــص الــمــفــيــدة الــمــتــحــركــة الــتــي تجذب 
الطفل وتشد انتباهه وهو ما يجعل األطفال 
حــريــصــيــن عـــلـــى أن يــطــلــبــوا مــــن أهــلــهــم 
وتنصح  بــإســتــمــرار،  المكتبة  إلـــى  الـــذهـــاب 
على  أطفالهم  بتعويد  األمور  أولياء  المناعي 
القراءة من خالل تخصيص يوم في األسبوع 
ويــتــم  للمكتبة  األم  مـــع  لــلــذهــاب 
جائزة  تخصيص 

القراءة،  من  االنتهاء  عند  األم  من  ومكافأة 
وأكدت أن كل ما يحتاجه الطفل هو تنظيم 
وقــتــه حــتــى يــتــاح لـــه أن يــســتــذكــر دروســـه 
ويـــمـــارس ألـــعـــاب الــفــيــديــو ويــلــهــو ويــشــاهــد 
التليفزيون ويقرأ أيضاً. كما أكدت أن نظام 
المذاكرة  على  الطالب  يجبر  الــذي  التعليم 
فـــي الـــمـــنـــزل وقـــتـــا طـــويـــال هـــو الـــــذي يبعد 
الطالب عن القراءة الحرة وهو ما ال نجده 

عند الغرب الذي ينهي طالبه 
دروســــهــــم قــبــل الــــعــــودة إلــى 
مــنــازلــهــم لــيــمــارســوا الــقــراءة 
شكل  وعــن  ذلــك،  بعد  الحرة 
الرقابة الذي يجب أن يفرض 
عــلــى مـــا يـــقـــرؤه األطـــفـــال أو 
الــشــبــاب فــي عــمــر الــمــراهــقــة 
يتم  أن  يجب  ذلــك  أن  أكــدت 
بالتفاهم ومن خالل التوجيه 
إظــهــار  ودون  الــمــبــاشــر  غــيــر 
تـــعـــمـــد الــــوصــــايــــة حـــتـــى يــتــم 
من  المفيدة  للعناوين  جذبه 
التي  المثمرة  المناقشة  خالل 
تــتــضــمــن الــنــصــح واإلرشــــــاد، 
يجب  الطفل  أن  إلــى  مشيرة 
اختيار  في  بالحرية  ينعم  أن 
الــــمــــوضــــوعــــات الــــتــــي يــفــضــل 
أن  من  الرغم  وعلى  قراءتها 

نتعسف  أال  يجب  لكن  ضروري  أمر  رقابته 
لديهم  تتكون  ال  حتى  اخــتــيــاراتــه،  فــي  معه 
نوعية  وعـــن  الـــقـــراءة.  تــجــاه  نفسية  عــقــدة 
الــكــتــب الــتــي تــقــرؤهــا زائـــــرات «الــخــنــســاء» 
أوضـــحـــت مـــديـــرة الــمــكــتــبــة أن الــطــالــبــات 
يتم  التي  البحوث  حسب  يقرأن  الجامعيات 
وبالنسبة  الجامعة  طرف  من  بها  تكليفهن 
لـــربـــات الــبــيــوت يـــقـــرأن عـــن أشـــيـــاء تتعلق 
االجتماعية،  والحياة  الطفل  مثل  بأسرهن 
حسب  المرأة  تقرأ  ما  غالباً  أنه  إلى  مشيرة 
حسب  تتغير  اهتماماتها  فــإن  ولــذا  حاجتها 

احتياجاتها.

طرق أسهل
عيسى  جاسم  السيد  أوضح  جانبه  من 
الــمــهــنــدي مـــشـــرف قـــاعـــة االطــــالع 
لم  الـــقـــراءة  أن  الـــخـــور  بمكتبة 
تــعــد تــلــك الـــعـــادة الــمــفــضــلــة 
والممتعة لدى الكثير من 
الـــنـــاس وذلــــك بــعــد أن 
وسائل  محلها  حلت 
أخرى  تكنولوجية 
المعلومة  قدمت 
أسهل  بطريقة 
مـــــن الـــكـــتـــاب 
يتطلب  الــذي 
تـــــــركـــــــيـــــــزاً 
أكبر  بشكل 
لـــكـــنـــه أكـــد 
الكتاب  أن 

أي  نــهــائــيــاً  تــزيــحــه  أن  تستطيع  لــن  الــورقــي 
وســيــلــة مــعــرفــيــة أخــــرى حــيــث ســيــظــل كل 
ألسباب  قيمته  يدرك  والثقافة  للعلم  طالب 
الكتاب  يتطلبه  التركيز الذي  أن  أهمها  عدة 
في  هو  أخرى  معرفية  وسيلة  أي  من  أكثر 
حد ذاته مصدر للمتعة كما أن ذلك التركيز 
ــــذي يــؤكــد الــمــعــلــومــة ويــرســخــهــا في  هـــو ال
تلقى  التي  الكتب  أكثر  وعن  القارئ،  ذاكــرة 
ترتكز  أنها  أوضــح  الــخــور  مكتبة  فــي  إقــبــاالً 
حول الكتب الدينية والتاريخية، إال أن كتب 
من  تعتبر  والـــتـــراث  والــفــنــون  الــنــفــس  عــلــم 
أكثر الكتب نقصاً، وأوضح أن المكتبة تقوم 
لمدها  الرئيسة  المكتبة  مع  بالتنسيق  دائماً 
التدقيق  يتم  أن  بعد  وذلك  الناقصة  بالكتب 
فـــي نــوعــيــة الــكــتــب الــتــي تــطــلــب كــثــيــراً وال 
يجدها من أرادوا استعارتها، حيث تخاطب 
منها  وتطلب  األم  المكتبة  الفرعية  المكتبة 
تــزويــدهــا بــالــعــنــاويــن الــنــاقــصــة والــتــي تلقى 
طلباً، وأوضح المهندي أن المكتبة ال تدخر 
للقراءة  األطفال  جذب  محاوالت  في  جهداً 
المنطقة  مــــدارس  مــع  الــتــنــســيــق  خـــالل  مــن 
أكبر  إلى  الوصول  لهم  يتم  حتى  المحيطة، 
عدد من القراء الصغار، موضحاً أن الزيارات 
يتم  الــتــي  الــوســائــل  أهــم  مــن  تعد  المدرسية 
وتعريفهم  الــقــراءة  على  األطفال  تعويد  بها 
بالطريق إلى المعرفة، وشدد 
ــنــويــه بــأنــه  ــت عــلــى ضــــــرورة ال
دائـــمـــاً مـــا تــكــون الــمــعــلــومــات 
الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا أبـــنـــاؤنـــا 
ناقصة  اإلنــتــرنــت  خـــالل  مــن 
يحتاج  ما  وهــو  مؤكدة  وغير 
الــبــحــث واإلطـــــالع، وأضــــاف: 
أن  على  دائــمــاً  نحرص  لذلك 
البحث  مــهــارات  أبــنــاءنــا  نعلم 
الكتب  خــالل  مــن  والمطالعة 
ال  دوراً  لإلنترنت  ان  مــنــوهــاً 
لكنه  عــنــه  االســتــغــنــاء  يــمــكــن 
التعريف  عــلــى  فــقــط  يقتصر 
والمعلومات،  الكتب،  ببعض 
المصدر  هو  يبقى  لكن الكتب 
األســــاســــي لــجــلــب الــمــعــلــومــة 
ـــــــمـــــــؤكـــــــدة والــــصــــحــــيــــحــــة  ال
ومــعــروفــة الــمــصــدر، واصــفــاً 
الـــقـــراءة بــأنــهــا تــلــك الـــعـــادة الــمــشــوقــة الــتــي 
ــهــا الـــغـــذاء  يــســتــمــتــع بــهــا الــمــثــقــفــون ويــعــدون
واآلراء  األفــكــار  مــن  بمزيد  يــزودهــم  الـــذي 

والحقائق عن العالم الذي يحيط بهم.

وسائط حديثة
وبدورها أكدت شيخة الكواري مسؤولة 
ــتــراث  وال والــفــنــون  الــثــقــافــة  وزارة  مكتبة 
بــاب  أن  والــنــشــر  الــبــحــوث  إلدارة  الــتــابــعــة 
االطــــــالع واالســــتــــعــــارة واالقـــتـــنـــاء مــفــتــوح 
لــدى  الـــقـــراءة  ثــقــافــة  نــشــر  بــهــدف  للجميع 
أكبر شريحة سواء من الطالب أو الباحثين 
هي  استعارتها  يتم  التي  الكتب  أهــم  وعــن 
الــكــتــب الــتــي تــتــحــدث عـــن قــطــر والـــتـــراث 
القديم القطري والشعر والشعراء والعمارة 
وجهة  مــن  وتــرى  الترجمة.  كتب  وكــذلــك 
نــظــرهــا الــخــاصــة أن عـــدم إقــبــال الــشــبــاب 
عــلــى الــمــكــتــبــات يـــرجـــع ســبــبــه إلــــى وجـــود 
بـــدائـــل ووســـائـــط الــكــتــرونــيــة حــديــثــة لها 
القدرة على جذب الشباب أكثر من الكتاب 
أيضا  يعود  األمــر  أن  وأوضحت  التقليدي، 
إلى متطلبات كل شخص وما يريد قراءته 
وهل يفضل الكتاب االلكتروني أم الورقي، 
لهم  أصبح  حاليا  المؤلفين  معظم  ولكن 
الشخصية  ومدوناتهم  الخاصة  مواقعهم 
كتبهم  وعــن  عنهم  معلومات  تحوي  التي 
وهو ما يجعل األمر سهال للقراء، وأضافت 
للكتاب  سيصل  القراءة  في  يرغب  من  أن 
نشر  على  نساعد  بــدورنــا  ونحن  كــان  أينما 

ثقافة القراءة والكتب.

الثالثاء ٢ ربيع اآلخر ١٤٣٤ هـ - ١٢ فبراير ٢٠١٣ م22

المكتبات .. كثير من الكتب قليل من الرّوادالمكتبات .. كثير من الكتب قليل من الرّواد

ـــات ـــب ـــت ـــك ـــم ال ارتـــــــيـــــــاد  ــــــي  ف ـــــرى  ـــــب ك ــــة  ــــي ــــؤول ــــس م ـــل  ـــم ـــح ـــت ت الـــــكـــــتـــــب»  «دار  ــــــدي:  ــــــســــــوي ال بــــــــالل 

الكثيرين ــدى  ل والممتعة  المفضلة  ــادة  ــع ال تلك  تعد  لــم  ــراءة  ــق ال المهندي:  جــاســم 

كتب – أشرف مصطفى

مــع اقــتــراب االحــتــفــال بــيــوم المكتبة الــعــربــيــة والـــذي 
خالل  من  نرصد  عــام  كل  مــارس  من  العاشر  يــوم  يقام 
هذا العدد معاناة مكتباتنا المحلية من ندرة روادها، وال 
كتابا  يمسكوا  أن  تــعــودوا  من  هم  قليلين  أنــاســاً  أن  سيما 
وقوته  ضعفه  مكامن  ويستخرجوا  معانيه  في  ويسبحوا 
وأن يقارنوا أسلوب كاتبه بغيره. وبعد أن باتت المكتبات 
شبه مهجورة حري بنا أن نتحقق من أسباب تلك األزمة 
أنه  المؤكد  من  ألنه  عقولنا.  على  سطوتها  أحكمت  التي 
وعدم  الــقــراءة  أهمية  عن  التغافل  في  االستمرار  تم  إذا 
الناس  تعيد  أن  شأنها  من  التي  الوسائل  بتلك  االهتمام 
الذي  الغرب  بركب  اللحاق  نستطيع  لن  فإننا  للمكتبات 
يستمر كل يوم في التقدم لألمام، خاصة أن اإلحصائيات 
تقرأ  التي  الصفحات  عدد  بشأن  مخيفة  أرقام  إلى  تشير 

في العالم العربي، وهو ما يدل على مدى الخطورة التي 
العزوف  مشكلة  أن  والــواقــع  العربي.  عالمنا  لها  ينحدر 
سنوات  منذ  الكتاب  تعرض  بعد  تضاعفت  الــقــراءة  عــن 
االتصال  وسائل  مع  متكافئة  غير  وربما  قوية  لمنافسة 
المعرفي األخرى، وعلى الرغم من ذلك فإن القراءة لن 
والكتاب  والمثقفين،  الباحثين  بعض  يقول  كما  تنقرض 
سيظل مصدر المعرفة األول، وستظل القراءة رافداً مهماً 
من روافد المعرفة البشرية. وفي ظل هذه اإلحصائيات 
لجذب  األكبر  العاتق  عليها  يقع  المكتبات  فــإن  المرعبة 
القراء إلى جانب عوامل جذب أخرى رأت البيرق ضرورة 
اقتراب  ومــع  التحقيق،  هــذا  خــالل  من  عنها  نتحدث  أن 
أال  المكتبات  متخصصو  تمنى  للمكتبة  الــعــربــي  الــيــوم 
يمر بدون رواد يتفقدون ما في أرففها من درر نفيسة 
وحكم بالغة وعلوم غزيرة من حضارات العالم المعاصر 

وشاركت في تشييد صرح اإلنسانية.

نورة المناعي: 
إقبال نسائي 

كبير هذا 
العام على 

مكتبة 
الخنساء

ا ة ن محمد العتبي: 
المبنى الذي 

تشغله مكتبة 
«الوكرة» غير 
مهيأ الحتواء 
الكتب

شيخة الكواري: د
الوسائط 
الحديثة 

سبب ابتعاد 
الناس عن 
المكتبات

خة ش

م ن
ومسابقات  الــطــالب،  تــجــذب  طة 
تواجه  الــتــي  المشكالت  أبــرز  عــن 
كرة أوضح العتبي أن المبنى الذي 
كتبة غير مهيأ الحتواء عدد الكتب 

ي يصل لما يقرب من أربعين 
الوكرة،  مكتبة  تمتلكها  ب

عن  عــبــارة  هــو  لمبنى 
مــصــمــم لغرض  ر

وعــــن أســبــاب 
زوار  عـــــــــدد 

بعد  عــامــاً 
ــــــار إلـــى 

ــوا  ــات ب س
صـــون 
لعة 
عــد 
ح
ع
ة
ي

ب وح ي م
الـــمـــســـؤولـــيـــة الــكــبــيــرة 

الــــــتــــــي تـــقـــع 

ويــتــم  للمكتبة  األم  مـــع  لــلــذهــاب 
جائزة  تخصيص 

الم تقرأ  ما  غالبا  أنه  إلى  مشيرة 
تت اهتماماتها  فــإن  ولــذا  حاجتها 

احتياجاتها.

طرق أسهل
جا السيد  أوضح  جانبه  من 
الــمــهــنــدي مـــشـــرف قـــاعــ
ال أن  الـــخـــور  بمكتبة 
تــعــد تــلــك الـــعـــادة
والممتعة لدى
ــــ الـــنـــاس وذل
مح حلت 
تكنولوج
قدمت
بطر
مـــــن
الــذ
تــ
ب
ل
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«العقال».. تاج العرب على مر الزمان«العقال».. تاج العرب على مر الزمان
أحد أهم رموز األصالة واالنتماء

كتب- مصطفى عبد المنعم

العقال هو تاج العرب كما يقولون، ويعتبر 
رمًزا ثقافًيا واجتماعًيا هاًما عند أهل الخليج 
وال تكتمل زينة لباس الرجال بدونه، ويصنع 
عادة من صوف الماعز ويلبس فوق الشماغ أو 

الغترة.
ـــعـــقـــال الـــقـــطـــري بــالــخــيــطــيــن  ويــتــمــيــز ال
سمكه  ويــبــلــغ  «الــكــركــوشــة»  مــنــه  المتدليين 
الحرير  صناعته  فــي  ويستخدم  إنــش  نصف 
والـــصـــوف والـــوبـــر والــبــولــيــســتــر ويــغــلــب عليه 
قديما  ولكن  الراهن  الوقت  في  األســود  اللون 
كانت هناك ألوان أخرى للعقال مثل األبيض 
والــوزن  والصالبة  والليونة  الــجــودة  وتختلف 
تحدد  والــتــي  المستخدمة  الــخــامــات  بحسب 

جودة وسعر العقال.
الـــشـــام  دول  مــــن  الـــعـــقـــال  لـــبـــس  ويـــمـــتـــد 
الــعــراق  إلــى  الخليج  دول  وبــاقــي  والــســعــوديــة 
ومــصــر فـــي ســيــنــاء ومـــرســـى مـــطـــروح، وال 
يــكــون لــلــزي الــخــلــيــجــي ســمــة مــمــيــزة دون 
بالنسبة  الكمال  يمثل  كونه  العقال،  هذا  وضع 
واالنتماء  األصــالــة  رمــوز  أهــم  وأحــد  للرجال 
للعربي والخليجي. ونِشأت ثقافة لبس العقال 

وتحدثت  قديًما،  الــعــرب  عند 
للحديث  سنستعرضها  روايات 
عــن بــدايــة ظــهــور الــعــقــال ومــا 
لدى  كــبــرة  أهمية  مــن  يمثله 
الــــعــــرب وأهـــــــل الـــخـــلـــيـــج فــي 
موروثهم االجتماعي والثقافي 

من خالل هذا التحقيق.

تاج العرب
فـــي الـــبـــدايـــة يــتــحــدث عبد 
الــرحــمــن الــصــانــع عـــن أهمية 
الثقافي  الــمــوروث  فــي  العقال 
قائال  الخليجي  واالجــتــمــاعــي 
: يــشــيــر الــعــقــال إلــــى االنــتــمــاء 
لــحــيــاة الــــعــــرب وحــضــارتــهــم 
وإلــــى الـــوجـــود اإلنـــســـانـــي، كما 

الحياة  فــي  المستمرة  والقيم  األصــالــة  يــؤكــد 
العصرية، وهو من الرموز التي توارثها األبناء 
عن اآلبــاء واألجـــداد، وفرضت نفسها في كل 
مــكــان وزمـــــان، أّمـــا فــي الــمــنــاســبــات فتكون 
حاضرة ومزينة بألوان الحب والنقاء، وأضاف 
الصانع: هو محيط الشرف الملتوي على رأس 
الــعــربــي وداللــــة عــلــى ذلـــك عــنــدمــا يتخاصم 

اثنان يقوم اآلخر ويقول إن لم أستطع بفعل 
كذا وكــذا سوف أرمــي عقالي وال ألبسه أمام 
وقد  رأســه،  من  الشرف  رمــى  وكأنه  الرجال 
اشتهر بلبس هذا العقال كل من دول الخليج 
أجدادهم  من  وتوارثوه  والعراق،  الشام  وبالد 
ولكن  وتـــراث،  وهيبة  زينة  العقال  األولــيــن، 
في  الــزي  هــذا  حولوا  الخليجيين  أن  ننسى  ال 
أوقـــات الــحــاجــة إلــى أداة لــلــدفــاع عــن النفس 
فـــهـــم يـــســـتـــخـــدمـــون الـــعـــقـــال 
والتخويف  والــتــأديــب  للضرب 
المنزل  في  فــاألب  والتهويش، 
أبـــنـــاءه  يـــخـــوف  أن  يــســتــطــيــع 
بــمــجــرد أن يــلــوح بــالــعــقــال أو 
يرفعه من رأسه، كما أن رمي 
المناسبات  بــعــض  فــي  الــعــقــال 
يعتبر  الشخصيات  بعض  على 
عن  تعبيًرا  العرب  القبائل  عند 
من  لهم  لما  واالحــتــرام  الحب 

مكانة مهمة.

تأريخ العقال
والــتــقــت الــبــيــرق مـــع خــالــد 
الـــجـــاســـم مــــن دولــــــة الــكــويــت 
كان  حيث  لقطر  زيــارتــه  أثــنــاء 
وزارة  بمخيم  الــتــراثــيــة  الــقــريــة  فــي  يــتــواجــد 
الثقافة بسيلين ليؤكد أن ارتباط العقال بأهل 
أن  تعتقد  أقـــواًال  هناك  وأن  وجــدانــي  الخليج 
استخدام العقال يعود إلى آالف السنين حيث 
كان يستخدم من العرب لعقل اإلبل أي ربط 
إبال  يملك  عربي  كل  فصار  األمــام  من  يديها 
بالعقال  منها  الشريد  لعقل  العقال  يستخدم 

األجيال،  يتوارثه  تقليديا  زياً  أصبح  هنا  ومن 
ولـــم يــعــرف الــعــقــال كــلــبــاس عــلــى الــــرأس في 
وقبل  متأخرة،  فترة  في  إال  الخليج  منطقة 
وهــي  المستعملة،  هــي  الــعــصــابــة  كــانــت  ذلـــك 
األصــل في لباس الــرأس عند أهــل اإلمـــارات، 
ويعتقد أن العقال وصل في األربعينيات من 
هذا القرن بعد أحداث فلسطين، حيث سمي 
(عقال فلسطين)، عندما وصل إلى بالد الشام 

خــبــر ســـقـــوط األنــــدلــــس فـــي يد 
األســـبـــان صــعــق الـــنـــاس وزلـــزلـــوا 
زلزاًال شديًدا وعم الحزن, ومأل 
الغضب النفوس لتخاذل الرجال 
عـــن نـــصـــره إخـــوانـــهـــم، فــقــامــت 
ورمينها  جدائلهن  بقص  النساء 
في وجوه الرجال الذين ربطوها 
عــلــى رؤوســـهـــم فـــوق الــغــتــرة أو 
الــكــوفــيــة تــعــبــيــًرا عـــن حــزنــهــم 
وندمهم، كما أنهم ربطوا بعضها 
عـــلـــى شـــكـــل لـــجـــام لــلــخــيــل ألن 
الخيل التي لم تهب لنصرة الدين 
األيــام  ومــع  ومهانة،  ذليلة  خيل 
تُصنع  فصارت  العصابة  تطورت 
من شعر الماعز ثم من الخيوط 
باألسود  والمصبوغة  المغزولة 

رمًزا للحزن على أندلسنا وتنبيًها لحفظ أمتنا 
وعدم التكاسل.

أهميته المعنوية
ورقــة  فــي  العبدلي  محمد  الباحث  ويــقــول 
العقال  الشأن:  هــذا  في  قدمها  خاصة  بحثية 
في السابق كان له أثر كبير في إنهاء الخالفات 

الــتــي تــنــشــب بــيــن الـــنـــاس، وهـــو إشــــارة قبول 
الحكم,  كـــان  مهما  بــالــصــلــح  الـــنـــزاع  أطــــراف 
المتنازعين  أحد  يبادر  االختالف  يقع  فعندما 
باللجوء إلى أحد أفراد القبيلة أو أكثر ويطرح 
عقاله الذي هو عبارة عن مبلغ مالي أو شيء 
عيني مهم مثل السالح وغير ذلك، ليتوجهوا 
بــدوره  يقوم  الــذي  الثاني  للطرف  ذالــك  بعد 
يطرح  وقـــد  األول،  فــعــل  كــمــا  عــقــالــه  بــوضــع 
بين  خــالف  حــدوث  عند  العقال 
الخالف،  إنهاء  يتم  حتى  القبائل 
ومن هنا نجد أن العقال كان ذو 
على  يدل  ومما  عظيمة،  أهمية 
ذلك كثرة القصائد الشعرية التي 
نظمت فيه والتي تُشير لمدلوالت 
أهميته،  ومـــدى  ســابــًقــا  الــعــقــال 
ومن مهامه المعنوية أن العقال 
مــرتــبــط بــالــتــقــالــيــد الــعــشــائــريــة، 
فــعــنــد مـــوت أحـــد األشـــخـــاص ال 
يرتدي أشقاؤه العقال طوال أيام 
مجلس العزاء، تعبيًرا عن الحزن 
التقليد  إن  وقيل  فقيدهم،  على 
يكن  لـــم  األب  أن  الــبــعــض  عــنــد 
يضرب أوالده بالعصي لتأديبهم 
إذا ما أخطأوا، فالعصى للحيوان، 
بل يضربهم بالعقال لتأديبهم وعدم إذاللهم 
إلى  العقال  إمالة  إن  وقيل  نفسه،  الوقت  في 
مــقــدمــة الـــــرأس كـــان داللــــة عــلــى الــحــزن أو 
الـــدول  تنكيس  يشبه  فــهــو  جــلــل،  أمـــر  وقــــوع 
ألعالمها عند موت أحد األشخاص البارزين، 
كبيرة  بدرجة  الخلف  إلى  العقال  إمالة  وتعد 

إمالته  أما  التحمل،  وقوة  الكبرياء  على  داللة 
والثقة  االعتداد  إلى  فتشير  الجانبين  أحد  إلى 
بالنفس، إلى آخر ما للعقال من أمور معنوية 
أو  أخـــرى،  قبيلة  إلــى  قبيلة  مــن  تختلف  قــد 
من دولــة إلى دولــة أخــرى، ولكن المهم في 
تالشت  قد  عظمى  أهمية  للعقال  أن  عرفهم 

بعضها.

العقال المعطر
ويقول عيسى الحربي: هناك 
صـــرعـــات جـــديـــدة تــظــهــر بين 
الخليجي  الـــــزي  حــــول  الــشــبــاب 
به  يقوم  ما  وأحدثها  ومكوناته 
العقال  صــنــاع  أو  الــتــجــار  بــعــض 
وهو «العقال المعطر» وسمعت 
مـــن بــعــض الـــشـــبـــاب أن هــنــاك 
مــــحــــالت تـــعـــمـــل عـــلـــى تــفــصــيــل 
مثل  مختلفة  بـــروائـــح  عــقــاالت 
«دهــــــن الــــعــــود الـــمـــعـــتـــق، عــطــر 
الــعــطــر  أو  الـــشـــاهـــيـــن  ـــخ،  ـــشـــي ال
تلك  أســعــار  ويــتــراوح  الفرنسي» 
العقاالت بين ٢٢٠ حتى ٣٥٠ على 
حــســب جـــودة الــعــطــر ويــقــال إن 
العقال  في  تستمر  العطر  رائحة 

ألكثر من أربعة شهور.

المرعز هو المفضل
التقينا  السالم»  محل «عــقــال  داخــل  ومــن 
بسوق  العقال  تصنيع  على  العاملين  من  بعدد 
واقف وقال أحدهم: أعتقد أن تفصيل العقال 
الخارج،  من  القادم  الجاهز  شراء  من  أفضل 

ألن المستورد يمكن أن يصنع بخامات رديئة، 
كما أن المفصل يتم التحكم جيًدا به سواء في 
مقاس العقال الذي يفرق من شخص آلخر، 
ال  الـــذي  األمـــر  المستخدمة  الــخــامــات  فــي  أو 

يتوافر عادة في المستورد.
وعن أكثر األنواع التي يُقبل عليها الجمهور 
على  عـــادة  القطريون  يقبل  يــقــول:  القطري 
أفضل أنــواع العقال وهــو المرعز الــذي يُصنع 
مــن وبـــر الــمــاعــز وهـــذا مــا يعطيه خــفــة في 
يطلبون  ممن  الــعــديــد  هــنــاك  أن  الــوزن،كــمــا 
من  بمجموعة  يتمتع  الــذي  الطبيعي  الصوف 

المميزات.
وحول الطريقة التي من الممكن أن يغش 
بــهــا مــفــصــل الــعــقــال زبــائــنــه يــقــول قـــد يغش 
مفصل العقال زبائنه عن طريق تغيير بعض 
تختلف  والتي  الشكل  في  المتشابهة  الخامات 
كلًيا في السعر، كوضع الصوف الصناعي على 
أنه طبيعي، واستخدام النايلون على أنه حرير، 
وهذه الخطوات من شأنها تغيير سعر العقال 
بشكل كبير، كما أن الحشو الداخلي للعقال قد 
الخامات  لتوفير  جيدة  غير  مــواد  فيه  توضع 
ذلــك،  فــي  تستخدم  أن  المفترض  مــن  الــتــي 

وهذا ما يحدث عادة مع العقال المستورد.

تفاوت كبير في األسعار
يقول أنس عبد اهللا أحد تجار 
الــمــســتــلــزمــات الــرجــالــيــة ومــن 
أنـــواع  أفــضــل  إن  الــعــقــال:  بينها 
العقاالت هي السورية وهو يصنع 
وأشهره  الخالص،  الصوف  من 
العقال األسود الذي يغزل ويجدل 
من صوف الماعز، وأحيانا يتخذ 
عـــدة منها األبــيــض الــذي  ألـــوانـــاً 
والــذي  المساجد،  شيوخ  يرتديه 
الوطنية  المناسبات  فــي  يــرتــدى 
واألفـــــــراح، ويــعــتــبــر الــعــقــال من 
إال  الخليجي..  اللباس  متممات 
ولم  السائد  هو  األســود  اللون  أن 
تنحيته  فــي  ثــان  لــون  أي  ينجح 
رغم المحاوالت من بعض الشباب.. وتتفاوت 
أسعاره من ٥٠ - ٦٥٠ رياًال حسب نوع المادة 
مستوردة  أنواًعا  هناك  ولكن  منها،  المصنوع 
ذات  ليست  تصنيعها  خامات  ولكن  رخيصة 
جودة عالية حيث يمكن أن تجد العقال ثقيًال 
فــي الــــوزن ولــيــس خفيًفا مــمــا يـــؤذي الـــرأس 

ويشعر بالضيق.
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ڈ تـــســـتـــعـــد قـــطـــر النـــــطـــــالق فـــعـــالـــيـــات 
تم  الـــذي  فما  المحلي،  الــمــســرح  مــهــرجــان 
فيه، وما أسباب تأخير اإلعالن عن تفاصيل 

المهرجان؟
قدم  على  تجري  حالًيا  االســتــعــدادات   -
وساق لإلعداد للدورة الثانية من مهرجان 
الـــمـــســـرح الــمــحــلــي، وتــــم تــشــكــيــل الــلــجــنــة 
الــمــنــظــمــة ولــجــنــة الـــقـــراءة الــتــي بــاشــرت 
حيث  النصوص،  قــراءة  في  بالفعل  عملها 
نصوص  عــشــرة  اللحظة  هــذه  حتى  تــقــدم 
وإن  والعالمي،  والعربي  المحلي  بين  مــا 
موعد  آخـــر  كـــان  يــنــايــر   ٣١ الــخــمــيــس  يـــوم 

لــتــلــقــي الــــنــــصــــوص، وكــمــا 
تــــم كـــذلـــك تـــرشـــيـــح بــعــض 
ــا وخــلــيــجــًيــا  ــًي األســـمـــاء عــرب
لجنة  في  كأعضاء  ومحلًيا 
الــتــحــكــيــم ولــكــن لــم تــحــدد 
لردود  انتظاًرا  نهائي  بشكل 
الـــمـــرشـــحـــيـــن، وفـــــي حـــال 
اعتذار أحدهم هناك بدالء 
مــرشــحــون أيـــًضـــا وأعــتــقــد 
ابـــتـــدأت  ـــفـــرق  ال بــعــض  أن 
بــــروفــــاتــــهــــا وتـــرتـــيـــبـــاتـــهـــا 
الـــوقـــت  ألن  لـــلـــمـــهـــرجـــان؛ 
ضــيــق فــعــالً إلنــجــاز أعــمــال 
ـــجـــمـــهـــور  جـــــيـــــدة تــــمــــتــــع ال
وتـــــــكـــــــون عـــــلـــــى مـــســـتـــوى 

الحدث.
قصيرة  فترة  من  الدوحة  استضافت  ڈ 
تقييمكم  فما  الــعــربــي،  الــمــســرح  مــهــرجــان 
ومستوى  التنظيمي  الــمــهــرجــان  لمستوى 
واألوراق  التطبيقية  والـــنـــدوات  الـــعـــروض 

المقدمة ؟
العربية  الهيئة  تقيمه  المهرجان  هذا   -
للمسرح كما هو معروف وهي التي تتولى 
دورة  كل  في  يعقد  وهو  بالكامل،  تنظيمه 
بـــإحـــدى الــــــدول الــعــربــيــة ويــقــتــصــر دور 
الدولة المضيفة تنظيمًيا على تقديم بعض 
الــخــدمــات الــلــوجــيــســتــيــة مــثــل الــمــواصــالت 
الندوات  أما  العروض،  وأماكن  والقاعات 
والــلــجــان فــتــحــددهــا الــهــيــئــة، وبـــنـــاء على 
على  مــقــتــصــًرا  كـــان  قــطــر  دور  فـــإن  ذلـــك 
أما  لــلــوفــود.  الضيافة  إلــى  بــاإلضــافــة  ذلــك 
عــن مــســتــوى الـــعـــروض فــهــي إلـــى حــد ما 
يتمتع  مبهر  عمل  م  ــقــَدّ يُ ولــم  مــتــواضــعــة، 
بــكــل عــنــاصــر الــتــشــويــق، الــلــهــم إال عــرض 
اإلمارات «صهيل الطين» وعرض الكويت 
الــعــروض  فكانت  ذلــك  عــدا  مــا  «مــنــدلــي» 
التمثيلي  األداء  مــن  شــيء  بها  كــان  وإن   -
من  أنـــهـــا  إال   - اإلبــــــداع  وبـــعـــض  الــمــتــمــيــز 
مهرجان  لمستوى  ترقى  ال  نظري  وجهة 
وكانت  عربية.  بدولة  عام  كل  يعقد  عربي 
على  عمل  كل  تتناول  التطبيقية  الــنــدوات 
العمل  لتتناول  الــعــرض  بعد  وتعقد  حــدة 
الندوات  وهــذه  والنقدي،  الفني  بالتحليل 
وجدواها  فعالياتها  مدى  عن  الكالم  كثر 
بعد  تأتي  انطباعية  آراء  األغــلــب  فــي  ألنها 
بالمعنى  ــقــًدا  ن ولــيــســت  مــبــاشــرة  الــعــرض 
الــعــلــمــي الــصــحــيــح، هـــذا مـــا يــــراه الــبــعــض 
والبعض اآلخر يرى أنها ضرورية لمعرفة 
لتلك  وتقييمهم  المشاهدين  أفعال  ردود 

وقريب. مباشر  بشكل  األعمال 
الــدائــمــة  الــلــجــنــة  ألداء  تــقــيــيــمــكــم  مـــا  ڈ 

لشؤون المسرح ؟
- الحقيقة أن هناك بطئًا ما في التنفيذ 
المسرح؛  لشؤون  الدائمة  اللجنة  أعمال  في 
وذلك نتيجة لعوامل كثيرة بعضها مرتبط 
وإن  الـــمـــالـــيـــة،  وبـــالـــنـــواحـــي  بـــالـــمـــوازنـــات 
وهناك  نسبًيا،  حديثًا  الموضوع  هــذا  كــان 

مــقــتــرحــات بــعــيــدة الــمــدى تــحــتــاج ســنــوات 
الــفــنــون،  أكــاديــمــيــة  إنــشــاء  مــثــل  لتنفيذها 
مطالب  وهــي  جــديــدة،  عــرض  دور  وبــنــاء 
األمور  ضمن  ومن  للفنانين،  ومقترحات 
المسرحية،  الفرق  عــدد  زيــادة  المقترحة 
فقط  ويبقى  تقريبًا  منجز  مــوضــوع  وهــو 
اإلعــــالن عــنــه بــشــكــل رســمــي لــيــتــقــدم من 
البّت  يتم  وسوف  بطلبه  فرقة  إنشاء  يريد 
واللجنة  قريبًا.  ذلك  يتم  أن  وأرجــو  فيه، 
ــكــثــيــر مـــن أعـــمـــال  الـــدائـــمـــة يـــنـــاط بـــهـــا ال
الــدعــوات  وإرســـال  المسرحي،  المهرجان 
وهي  ذلــك،  وغير  بالمهرجان  للمشاركة 
بشؤون  يتعلق  ما  كل  تناقش 

المسرح.
ڈ ال يــوجــد بــقــطــر اتــحــاد 
النهضة  من  بالرغم  للكتاب 
؟  فلماذا  قطر  تشهدها  التي 
ومــتــى يـــرى هـــذا الــمــطــلــب - 
منذ  الكتاب  به  ينادي  الــذي 

فترة - النور ؟
ليست  الــثــقــافــة  وزارة   -
الــجــهــة الــمــســؤولــة عــن ذلــك 
ألن ذلـــك يــدخــل فـــي إطـــار 
جــمــعــيــات  أو  الـــجـــمـــعـــيـــات 
والتصريح  المدني  المجتمع 
لــقــيــامــه يـــأتـــي مــــن جــهــات 
أخـــــــرى كــــــــــوزارة الــــشــــؤون 
حـــســـب قــــانــــون الــجــمــعــيــات 
تملك  ال  الثقافة  ووزارة  العام،  النفع  ذات 
لكن  الجمعية،  هذه  مثل  بإقامة  التصريح 
ملزمة  فالوزارة  الجمعية  هذه  قيام  عند 
سنوات  عدة  منذ  مطالبة  وهناك  بدعمها، 
أو  جمعية  شكل  على  ســـواء  كــيــان  بــإقــامــة 
ويكون  مظلته  تحت  األدبـــاء  يجمع  اتــحــاد 
النشاط  زيادة  على  وعامالً  للهمم،  محفًزا 
األدبــــــي وتــنــظــيــم الــتــجــمــعــات الــثــقــافــيــة، 
وفـــاتـــًحـــا آلفــــاق الـــتـــواصـــل مـــع الــجــمــعــيــات 
المناظرة  والــدولــيــة  العربية  واالتــحــادات 
سنوات  عدة  منذ  جرت  محاوالت  وهناك 
وال أحـــد يــــدري مـــا هـــو الــســبــب فـــي عــدم 
ص  اإلعالن عنها، آخر ما تم، أنه قد ُخِصّ
قبل  مــن  بالفعل  تسلمه  وتــم  بــكــتــارا  مقر 
الــلــجــنــة الـــمـــؤقـــتـــة ثــــم أخــــطــــرت الــلــجــنــة 
بــتــجــمــيــد أنــشــطــتــهــا لــحــيــن صــــدور إعـــالن 

بإنشائها. رسمي 
قطر  في  الثقافية  التحتية  البنية  هل  ڈ 
كــافــيــة فـــي بــنــاء الــشــخــصــيــة الــثــقــافــيــة في 

المجتمع ؟
التحتية  بــالــبــنــيــة  الــمــقــصــود  كـــان  إذا   -
ــقــاعــات ومـــا إلــى  الــمــنــشــآت والــمــســارح وال
ــــوزارة تــشــكــو مـــن نــقــص فــيــهــا،  ذلــــك فــــال
تمتلك  ال  والتراث  والفنون  الثقافة  فوزارة 
تخصيصه  تـــم  مـــا  إال  الــلــهــم  قـــاعـــات  أيــــة 
ويــســمــى  الــمــبــنــى  هــــذا  فـــي  األول  بـــالـــدور 
فهناك  كدولة  قطر  أما  الحكمة»،  «بيت 
كتارا  في  تتمثل  قوية  تحتية  بنية  شك  ال 

ــــحــــي الــــثــــقــــافــــي»، ومـــا  «ال
بـــه مـــن مـــســـرح وقـــاعـــات، 
وما  قطر  مؤسسة  وكذلك 
لديها من قاعات ومؤسسة 
سوق  مسرح  وفيها  الــريــان 
هــذه  أن  شـــك  وال  واقـــــف، 
الــــمــــؤســــســــات فـــــي خـــدمـــة 
منها  ويستفيد  ككل  الدولة 

بالمجال. العاملين  جميع 
ــــا أقـــصـــد بــاإلضــافــة  ڈ أن
لـــمـــا تــفــضــلــتــم بــــذكــــره هــل 
ـــوجـــود زخــــم ثــقــافــي من  ي
تعليمية  وكـــلـــيـــات  مــعــاهــد 
وإرســـــــــــــال بــــعــــثــــات ودعــــــم 
وتكريم  وتقديرمجتمعي 
أدبـــــي يــخــلــق حـــالـــة جــاذبــة 

للحياة الثقافية ؟
الشك أن هناك كوادر قطرية تكونت   -
عـــلـــى مــــر الـــســـنـــيـــن مــــن خـــــالل الــبــعــثــات 
والنشاط  التدريبية  والــــدورات  الــدراســيــة 
مــن  نـــــوع  هـــنـــاك  كـــــان  وإن  الــــمــــدرســــي، 
إرسال  لعدم  نتيجة  األجيال  بين  االنقطاع 
منذ  المختلفة  الــفــنــون  مــجــال  فــي  بعثات 
عدة سنوات نتيجة ألسباب متعددة تحتاج 
إلى دراسة وتحليل كما أدى إلغاء األنشطة 
أو  الموسيقى  فــي  ســواء  المدرسية  الفنية 
الــمــســرح إلـــى قــلــة الـــكـــوادر الــجــديــدة التي 
بطاقات  عام  بشكل  والفنون  المسرح  تمد 
جامعات  هناك  كــان  وإن  جــديــدة  شبابية 
قطر  جامعة  مقدمتها  في  قطر  في  عدة 
وجـــامـــعـــة حـــمـــد بـــن خــلــيــفــة ومــجــمــوعــة 
المدينة  تستضيفها  الــتــي  الــجــامــعــات  مــن 

الــتــعــلــيــمــيــة تــعــمــل عــلــى تــخــريــج الــشــبــاب 
الواعد.

ڈ من وجهة نظركم ما أسباب قلة النتاج 
الثقافي واألدبي القطري ؟

وبالتالي  قليل  سكانها  عدد  بلد  قطر   -
الـــجـــهـــات  ودور  قـــلـــة  فـــيـــهـــا  ـــدعـــون  ـــمـــب ال
الــرســمــيــة هـــو الــتــشــجــيــع وإيـــجـــاد الــمــنــاخ 
اجتمعت  لــو  أقـــول  لكن  لــإلبــداع  المناسب 
لكن  تستطيع  لن  شاعًرا  لتنتج  الدنيا  أموال 
بطباعة  موهوبًا  شاعًرا  تشجع  أن  تستطيع 
وهذا  له،  شعرية  أمسيات  وتنظيم  كتبه، 
مـــا يـــحـــدث لــكــن يــبــقــى عــــدد الــمــبــدعــيــن 
بــقــطــر فـــي رأيــــي مـــحـــدوًدا 

السكان. عدد  بمحدودية 
ــنــا  ڈ ولـــكـــن هــــل تـــــرى أن
أخرجنا أسماء كبيرة والمعة 
أو  الــعــربــي  األدب  ســمــاء  فــي 
المسرح العربي أو غيرها من 
المجاالت الفنية والثقافية ؟

- ال شك أن اإلعالم يلعب 
أي  إيــصــال  فــي  بــــارًزا  دوًرا 
أدبــــــي،  أو  ـــقـــافـــي  ث صــــــوت 
واإلعـــــــــــــــالم حــــــديــــــث عـــهـــد 
قطر  أن  والحقيقة  بقطر، 
عبر التاريخ أخرجت شعراء 
المبكر  الــجــيــل  فــمــن  كـــبـــاًرا 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن الـــمـــعـــاودة، 
الجابر،  يــوســف  بــن  وأحــمــد 
وهو  النعمة  حسن  د.  الحالي  الجيل  ومن 
بدرجة وزير حالًيا تقريبًا هو أول قطري 
يــحــمــل رســـالـــة الـــدكـــتـــوراه مـــن كــمــبــريــدج 
نادرا  إال  ينشر  ال  ولكنه  مجيد  شاعر  وهو 
فــي الــصــحــف، ولــيــس لــه ديــــوان مــطــبــوع، 
ونسيج  خــاصــة  حــالــة  يشكل  هــو  كــان  وإن 
قطر،  في  والشعر  األدب  تطور  في  وحده 
بين  وصــل  حلقة  يشكل  النعمة  حسن  ود. 
مقدمتهم  فــي  جــيــل  بــعــده  يــأتــي  جــيــلــيــن، 
الــشــيــخ مــبــارك بــن ســيــف آل ثــانــي، وعلي 
اهللا،  مـــــال  زكـــيـــة  ود.  مـــحـــمـــود،  مــــيــــرزا 
مطبوًعا  اإلعــالم  قلت  كما  لكن  وآخــرون، 
هــؤالء،  يخدم  لــم  مسموًعا  أو  مــقــروًءا  أو 
هــذا عــلــى مــســتــوى الــشــعــر، أمــا فــي مجال 
كّتاب  فــي  نقًصا  هناك  أن  الشــك  الــروايــة 
األســبــاب،  مــا  أدري  ال  قــطــر  فــي  الـــروايـــة 

القصة  كــتــاب  مــن  مجموعة  هــنــاك  ولــكــن 
الــقــصــيــرة تــأتــي فـــي مــقــدمــتــهــم د. هــدى 
فــايــز،  وجــمــال  الخليفة  ودالل  النعيمي، 
في  وهـــي  ـــكـــواري  ال الــلــطــيــف  عــبــد  ووداد 
مـــجـــال الـــــدرامـــــا الــتــلــفــزيــونــيــة خـــاصـــة . 
ــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة ففي  أمـــا فـــي مــجــال ال
وهو  أحــمــد  يــوســف  الفنان  يــأتــي  المقدمة 
بجائزة  فاز  المقاييس،  بكل  عالمي  فنان 
وفاز  بغداد،  معرض  وجائزة  دكا،  بينالي 
بينالي  في  الثاني  بالمركز  الجرافيك  في 
الــقــاهــرة، وأعــمــالــه تــعــرض فــي مـــزادات 
في  العربي  العالم  معهد  ويقتني  سويثبي، 

بـــاريـــس ضــمــن مــجــمــوعــتــه 
ـــيـــوســـف أحـــمـــد،  أعـــــمـــــاالً ل
ومـــعـــه هـــــذا الـــجـــيـــل الــــذي 
زيني  جــاســم  الــراحــل  بـــدأه 
العيسى،  ســلــطــان  ورفــيــقــه 
ومجموعة  الــمــال،  وحــســن 
كـــبـــيـــرة مــــن الــتــشــكــيــلــيــيــن 
يتميزون  وهم  القطريين، 
ــالــمــســتــوى الـــرفـــيـــع الـــذي  ب
يـــقـــدمـــونـــه فــــي أعـــمـــالـــهـــم 
العديد  فــي  بــه  ويــشــاركــون 
مــــن الــــمــــعــــارض الــعــربــيــة 

والدولية.
األســـــتـــــاذ  يــــــــرى  هــــــل  ڈ 
المكتبات  أن  زيــنــل  مــوســى 
الـــقـــطـــريـــة الـــوطـــنـــيـــة تــقــوم 

بـــــدورهـــــا فــــي نـــشـــر ثـــقـــافـــة الـــــقـــــراءة بــيــن 
المواطنين ؟

أقـــــدم  مـــــن  ـــة  ـــقـــطـــري ال ـــكـــتـــب  ال دار   -
دور الــكــتــب بــالــمــنــطــقــة، فــقــد أنــشــئــت في 
الخمسينيات من القرن الماضي، وال شك 
في أنها ساهمت كثيًرا في تثقيف المواطن 
الـــقـــطـــري وتـــكـــويـــن عـــــادة الــــقــــراءة لـــدى 
المكتبات  على  تشرف  كانت  فقد  الــنــاس، 
اإلصـــدارات،  بــأحــدث  وتغذيها  المدرسية 
ــــزال تقيم  بــاإلضــافــة إلـــى أنــهــا كــانــت والت
ــكــتــاب الـــــذي أصــبــح  ــل مـــعـــرض الــــدوحــــة ل
على  والمقيم  للمواطن  يتيح  مما  دولــًيــا، 
الكتب  أحــــدث  عــلــى  االطــــالع  قــطــر  أرض 

التي صدرت واقتناء ما يشاء منها.
السينما  صناعة  لمستقبل  رؤيتكم  ما  ڈ 

في قطر ؟
وفــي  مــعــطــيــات،  لــهــا  صــنــاعــة  السينما   -
متوفرة  غير  المعطيات  هــذه  أن  نــظــري 
ــيــج والــــشــــيء الــمــتــوفــر  فـــي مــنــطــقــة الــخــل
هــو الــوفــرة الــمــالــيــة، وهــو اليــنــتــج صناعة 
كما  الــصــنــاعــة  بمنطق  السينما  أخــذنــا  إذا 
هــو بــأمــريــكــا وبــريــطــانــيــا ومــصــر والــهــنــد، 
ـــــدول الــعــريــقــة بــالــســيــنــمــا، ولــكــن هــذا  وال
مــحــدوًدا  ولــو  سينمائي  إنــتــاج  مــن  يمنع  ال 
سواء على شكل أفالم تسجيلية أو قصيرة 
أو من وقت آلخر فيلم روائي طويل على 
غرار «بس يا بحر» وهو أول فيلم خليجي 
وهناك  بالكويت.  الصديق  خــالــد  أخــرجــه 
لدراسة  اتجه  الذي  القطري  الشباب  بعض 
حتى  أو  العربية  بالمعاهد  ســواء  السينما 
علي  حمد  فمثالً  بأمريكا،،  هوليوود  في 
عــلــي، وحــافــظ عــلــي عــلــي درس أحــدهــمــا 
إنــتــاًجــا ودرس اآلخـــر إخـــراًجـــا، وآخـــرون 
أقــدمــهــم إســمــاعــيــل الــعــبــاســي رحــمــه اهللا 
بــالــقــاهــرة.  السينما  بمعهد  درس  تــعــالــى، 
وال يزال موضوع السينما والموسيقى ليس 
ويجب  للوزارة  الرئيسة  المهام  ضمن  من 
أن يكون من المهام الرئيسة لها. والوزارة 
قــد دعــمــت إنــتــاج فيلم روائـــي طــويــل وهو 
ــا اليــوجــد  «عـــقـــارب الـــســـاعـــة»، لــكــن حــالــًي
له  شــيء  أي  أو  مكتب  أو  وحـــدة  أو  قسم 

التي  الموسيقى  وكذلك  بالسينما.،  عالقة 
يسمى  فيما  اإلذاعة  اختصاص  من  تزال  ال 
وإن  بــاإلذاعــة  والغناء  الموسيقى  بمراقبة 
لتشجيع  الـــــــوزارة  مـــن  ســعــي  هـــنـــاك  كــــان 
من  توجيهات  وهناك  السينمائية،  الثقافة 
الموجودة  القاعة  الستغالل  الوزير  سعادة 
تدور  سينمائية  عــروض  في  المبنى  بهذا 
السينمائية  الثقافة  لنشر  مناقشات  حــول 
كان  الذي  السينما  نادي  لتكوين  أدعو  وأنا 
مــوجــوًدا مــن عــدة ســنــوات وانــتــهــى؛ لنشر 
إلنتاج  أرضية  وتكوين  السينمائية  الثقافة 

مستقبلي. سينمائي 
وزارة  لــتــجــربــة  أشــــرت  ڈ 
الــثــقــافــة فــي دعـــم إنــتــاج أول 
فــيــلــم قــطــري روائــــي طويل 
بــعــنــوان «عـــقـــارب الــســاعــة» 
النجربة  لــهــذه  تقييمك  فما 
وما سبب فشل هذا الفيلم ؟

ـــا  شـــيـــئً تـــوقـــعـــنـــا  نــــحــــن   -
أفــضــل مــمــا حـــدث فــي هــذا 
الــفــيــلــم لــكــن كــتــجــربــة أولــى 
ما  يغتفر  الــمــجــال  هـــذا  فــي 
حـــــــدث مـــــن إخــــــفــــــاق، ألن 
كاتب  هــو  المريخي  خليفة 
الـــســـيـــنـــاريـــو وهـــــو الــمــنــتــج، 
والـــــــــــــــوزارة كـــــانـــــت مــــمــــوالً 
تنتج  لــم  فـــالـــوزارة  للفيلم، 
ولـــــم يـــكـــن هــــنــــاك شــخــص 
ومتابعة  اإلنــتــاج  عــن  مــســؤوالً  قبلها  مــن 
على  مقتصًرا  دورنا  فكان   . الفيلم  تصوير 
إقرار النص، وقد قرأنا السيناريو وأدخلنا 
عليه تعديالت ثم انحصر دور الوزارة في 

التمويل.
قطر  فــي  الثقافية  المهرجانات  هــل  ڈ 

كافية لعمل حالة من الحراك الثقافي ؟
تـــحـــرك  الــــمــــهــــرجــــانــــات  أن  الشــــــك   -
أشبهها  ولكني  العمل  على  وتحفز  الساكن 
في  والمبهرة  المبهجة  النارية،  باألسهم 
تكن  لم  إذا  شيء  ال  إلى  تنتهي  ولكنها  آنها 
وأن  واإلنــتــاج  للتحفيز  المهرجانات  هــذه 
يــكــون لــهــا مـــا بــعــدهــا عــلــى هــيــئــة بــرامــج 
كاألسهم  فعالً  فهي  العام  طــوال  مستمرة 
الثقافي،  الدوحة  مهرجان  بالذات  النارية 
تقدم  مبهًجا  مهرجانًا  بالفعل  كــان  فقد 
جميع  من  الفنون  من  مختلفة  أنــواع  فيه 
البرازيل،  وحتى  الصين  مــن  العالم  دول 
وهناك  موضوعية  ألســبــاب  تــوقــف  ولــكــن 

بعودته. اآلن  مطالبة 
ڈ ما تقييمكم للمشهد الثقافي القطري 

هل يزدهر أم ال ؟
- فـــي مــجــال الــمــســرح حــصــل نـــوع من 
التراجع نتيجة ألسباب ذكرت في التقرير 
البعثات  انقطاع  منها  للوزير،  قــدم  الــذي 
وإلــغــاء الــمــســرح الــمــدرســي إلــى غــيــر ذلــك 
مـــن أســـبـــاب تـــم تــشــخــيــصــهــا لــكــن خــالل 
الـــســـنـــوات الـــثـــالث األخــــيــــرة شـــهـــد الــعــمــل 
مستوى  على  الحراك  من  حالة  المسرحي 
ـــمـــســـرح الـــشـــبـــابـــي، وهــــنــــاك مـــهـــرجـــان  ال
للمسرح الشبابي يقام سنويًا، ويشارك فيه 
التعاون  مجلس  دول  مستوى  على  الشباب 
الذي  الدوحة  مهرجان  كذلك   . الخليجي 
للمسرح  العالمي  الــيــوم  مهرجان  أعتبره 
ــا نــقــيــمــه ســـابـــًقـــا وانـــقـــطـــع لــمــدة  الـــــذي كــن
بنهضة  يــبــشــر  األمــــر  أن  شــك  ال  ســـنـــوات. 

المسرح. مجال  في  قادمة 
أما في مجال األدب فقد تم إنشاء إدارة 
نشر  مهمتها  والدراسات  للبحوث  مختصة 
الكفيلة  الــدراســات  ووضـــع  األدبـــي  اإلنــتــاج 

العربية. بالثقافة  بالنهوض 
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لو اجتمعت 
أموال الدنيا 
لتنتج شاعًرا 
لن تستطيع

وزارة الثقافة ليست 
الجهة المسؤولة 
عن إنشاء اتحاد 
كّتاب قطر

د. حسن النعمة 
يشكل حالة خاصة 

في تطور األدب 
والشعر في قطر

ــــــان ــــــك ــــــس ــــــــة عــــــــــــــدد ال ــــــــحــــــــدودي ــــــــم ـــــــــعـــــــــود ل ــــــر ت ــــــط ــــــق ـــــــة الـــــــمـــــــبـــــــدعـــــــيـــــــن ب ـــــــل ق

وزارة الثقافة تعاني من 
نقص بنيتها التحتيةنقص بنيتها التحتية

كتب - محمود الحكيم:

هائلة  طاقة  ،و  للثقافة  داعمة  شخصية  موسى..  زينل  موسى 
وخبرة تراكمت على مر السنين، أعطى خاللها عصارة ذهنه وكل 

والغيرية. التسامح  من  عالية  بروح  إمكاناته 

اسم  ذكر  ويأتي  إال  العربية  الثقافية  األوساط  في  قطر  دولة  تذكر  ال 
فهو  المميزة،  القطرية  األســمــاء  مــن  عــدد  ضمن  زيــنــل  مــوســى  األســتــاذ 
وشارك  العربية،  الثقافية  النخب  مع  ممتازة  صالت  كّون  طليعي  مثقف 
وكانت  الثقافية  والمؤتمرات  والمهرجانات  الندوات  في  فعالة  مشاركة 
المتنوعة،  الواسعة  ثقافته  على  وتــدل  والــذكــاء  بالفطنة  تتسم  تدخالته 
أدار عددا من الندوات وترأس العديد من جلسات الحوار بكفاءة عالية.

الثقافي  العمل  ركائز  من  يعد  وهو   . العمر  مقتبل  في  التمثيل  مارس 
من  وآخـــر  األردن  مــن  وســـام  على  حصل  وقــد  الــعــربــي،  المستوى  على 
الخارجية  الثقافية  والعالقات  الثقافة  ميدان  في  لجهوده  تحية  فرنسا 
والــوصــول  والتفاهم  التواصل  على  الفائقة  ولقدرته  الثقافي  والــتــبــادل 
المراكز  من  الكثير  تبوأ  وقد  األطــراف،  كل  ترضي  منطقية  حلول  إلى 
يتوان  ولم  الحكومي،  الثقافي  العمل  مواقع  في  وتقلب  المهمة  الوظيفية 
أو  للمركز  االلتفات  دون  من  وافــر  وبجهد  بإخالص  العمل  عن  لحظة 
الثقافة  لوزارة  مستشارا  األمانة  يحمل  اليوم  وهو  األقدمية،  أو  الوظيفة 

والتراث . والفنون 
وهو نموذج مشرف للمثقف العربي الذي يعمل بنكران ذات وبصمت 
حال  لنا  ليكشف  الحوار  هذا  معه  لنا  كان  وقد  العربية.  الثقافة  أجل  من 

. الثقافي  المشهد 

فيلم عقارب الساعة

موسى زينل لـ «البيرق»:
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعر

لغتنا 
الجميلة

أهمية الترجمة

أهمية التربية الثقافية للطفل

الصدر والعجز
إن أول أجزاء المصراع األول صدر، وآخرها 
ابــتــداء،  الثاني  الــمــصــراع  أجـــزاء  وأول  عـــروض. 
بعضهم.  عند  وقافيٌة  وَعُجٌز،  ضــرٌب،  وآخرها 
َحْشو.  المصراعين  في  األجــزاء  من  ط  والمتوَسّ
الصدر.  فــي  إالَّ  األكــثــر،  عند  الــخــرم،  يجوز  وال 
ــا أتــانــي،  زوا فــي االبــتــداء، كقوله: َفــلــَمّ وقــد جــــَوّ

ُُّه ... ُقلت لُه: أهالً وَسهالً وَمرحبًا ماُء تَبُل والَسّ
وقد جمع اآلخر األمرين جميًعا، في قوله:

أتــــُيــــُتــــه لــــّمــــا  اِهللا  ــــبــــيــــُد  ُع لــــكــــْن 
ــْزرا نَ وال  قليالً،  ال  عــطــاًء،  أعــطــَى   

والــمــوفــور: الـــذي ال خــرم فــيــه. وأمـــا الخزم 
وهو  الصدر.  في  إالَّ  باالتفاق  يكون،  فال  بالزاي 

زيادة حرف، كقوله:
ِفعلَُه  الّسوِء  أمرأَ  جازيَت  أنَت  وإذا 

 أتيَت من األخالِق ما ليس راضيا
أو حرفين، كقوله:

ـــي، الــــَيــــوَم، مـــن َحـــدي  ـــنِ قـــد فـــاتَ
ـــــــــْه ـــــــــْدِرَك ــــــســــــُت ُم ــــــــــــَك، مــــــا لَ  ثِ

أو ثالثة أحرف، كقوله:
يا  ــــِك،  ذكــــرتُ ِرجـــلـــي  َخــــــِدَرت  إذا 

ـــــَخـــــَدُر ـــــذهـــــُب ال  َفــــــــــوُز، كـــيـــمـــا يَ
أو أربعة أحرف، كقوله:

ــــــــــــُدْد حـــــيـــــاِزيـــــَمـــــَك، لـــلَـــمـــوِت  اْش
الِقــــــيــــــكــــــا ـــــــــــمـــــــــــوَت  ال فـــــــــــــــــــإَنّ   

فإذا خالف الصدر سائر أجزاء البيت بحزم أو 
زحاف سّمي ابتداء. وإذا خالفت العروض سائر 
سميت  الزمـــة  زيـــادة  أو  بنقصان  البيت  أجـــزاء 
فصالً. والضرب إذا كان كذلك سمّي غاية. وإذا 
ي  سَمّ منه  ليست  زيــادة  الضرب  آخــر  على  زيــد 

زائًدا. وإذا لم تلحقه هذه الزيادة سمي ُمَعّرى.
واقعة  حركات  أربــع  الضرب  في  توالت  وإذا 
بعد  ضربًا  وقعت  إذا  كـ «َفَعلَتُْن»  ساكنين،  بين 
مستفعلن  كــقــولــك:  ســاكــنــة،  نـــون  آخــــره  جـــزء 
قد  متوالية،  حركات  أربــع  «َفــَعــلـَـُت»  فـ  فعلتن، 
المتكاوس.  سّمي  ساكنين،  نــون  بين  توسطت 
ساكنين،  بين  حــركــات،  ثــالث  فيه  تــوالــت  وإذا 
كــــ «مــفــاعــلــتــن» ومــفــتــعــلــن، ســّمــي الــمــتــراكــب. 
وإذا تـــوالـــى فــيــه مــتــحــركــان بــيــن ســاكــنــيــن، كـ 
«مــتــفــاعــلــن»، ســّمــي الــمــتــدارك. وإذا كـــان فيه 

«مفاعيلن»،  كـ  ساكنين،  بين  متحرك  حــرف 
ســّمــي الــمــتــواتــر. وإذا اجــتــمــع فــيــه ســاكــنــان، كـ 

«مستفعالن»، سّمي المترادف.
وكّل واحد من العروض، والضرب، إذا خالف 
. وكذلك  الحشو، بسالمة، أو زحاف، سّمي معتالًّ
الحشو  مثل  كــان  وإذا  فيه.  يقع  الــذي  المصراع 

سّمي البيت حشًوا.
االنتقاص،  من  والضرب  العروض  سلم  وإذا 
وهو الحذف الــالزم، سّمي الصحيح. وكل جزء 
سّمي  متحّركه،  سّكن  أو  سببه،  ساكن  سقط 
ُمــزاَحــًفــا. وإالَّ فهو ســالــم. وكــل جــزء تــرك فيه 
م،  المتَمّ فهو  االعتدال  على  زائدان  منه  حرفان 
كما جاء فاعالتن في الضرب األول من الرمل، 

وعروضه فاعلن.
ــى الــمــصــراع األول صــــدًرا وعـــروًضـــا،  ويــســَمّ

والثاني عجًزا وضربًا، وقافية عند بعضهم.
وإذا  التام.  فهو  دائرته  يستوفي  مصراع  وكل 
لــم يــــأِت االنــتــقــاص عــلــى جــمــيــع جــزئــه األخــيــر 

أتــى  وإذا  الــــوافــــي.  فــهــو 
ـــمـــجـــزوء.  عــلــيــه فـــهـــو ال
جــزأيــن  عــلــى  أتــــى  وإذا 
مــــنــــه فــــهــــو الـــمـــنـــهـــوك. 
الــذي  المعتدل:  والبيت 
ـــــوفـــــي مــــصــــراعــــاه  اســـــتُ
مـــــن خـــيـــر ُخــــلــــف بــيــن 
والمشطور:  أجــزائــهــمــا. 
ــــــــذي ذهـــــــب شــــطــــره.  ال
ـــــع: مـــــســـــّدُس  والـــــمـــــخـــــلَّ
ـــبـــســـيـــط. والـــمـــراقـــبـــة  ال

يجوز  أالَّ  الــحــرفــيــن:  بين 
مًعا،  ثبوتهما  وال  سقوطهما، 

في  وواوهـــا  مفعوالت  فــاء  في  كما 
المقتضب. والمعاقبة: ما يجوز ثبوتهما 

بين  كــمــا  مــًعــا،  سقوطهما  يــجــوز  وال  مــًعــا، 
سببي مفاعيلن في المضارع.

أبـــيـــات الـــشـــواهـــد : الـــطـــويـــل.. هـــو فـــي الــبــنــاء 
مثّمن، كما هو في الدائرة. وله عروض واحدة 
مقبوض  الــســالــم:  ثــالثــة:  وضــروبــهــا  مقبوضة، 

العروض سالم الضرب:

َصحيَفتي  ُغــروًرا  كانْت  ُمنِذِر،  أبا 
وِع مالي، وال ِعرِضي  فلم أُعِطكم في الَطّ

مقبوض العروض والضرب:
جاهالً  كنَت  ما  األيَّام  لَك  سُتبِدي 

ـــزّوِد  ويــأتــيــَك بــاألخــبــاِر َمــن لــم تَ
مقبوض العروض محذوف الضرب:
أقيموا، بَني النُّعمان، عنَّا ُصُدوركم 

ؤوسا الُرّ صاغريَن،  تُقيموا،  وإالَّ   
ال  الــمــحــذوف،  الــضــرب  قبل  الــواقــع  وفعولن 

يكاد يجيء إال مقبوًضا، كقوله:
نُصَحُه  بمؤتيَك  ــٍبّ  لُ ِذي  كــُلّ  ومــا 

 ومـــا كــــُلّ ُمـــــؤٍت نُـــْصـــَحـــُه بــلـَـبــيــِت
أن  إالَّ  األجــزاء،  سائر  في  الحذف،  يجوز  وال 
وقد  عروضه.  في  فيقع  ًعا،  مصَرّ البيت  يكون 

ع، كقوله: ُجّوز في عروض البيت، غير المصَرّ
بَغيٍض  آِل  َعبس  َعبًسا،  اُهللا  َجزَى 

 جزاَء الكالِب النَّابحاِت، وقد َفَعْل
ل قوله: وقد رُوي عن المفَضّ

يٌة  ثــِيــاُب بـَـنــي َعـــوٍف طــَهــاَرى، نََقّ
اْن ُغــَرّ الَمشاهِد،  عنَد  وأوجُهُهم،   

المزاحف: مقبوض:
ـــــُه  ــيــشــَة ُدونَ أتـــطـــلـُــُب َمــــن أُســــــوُد بِ

ــِد؟ ــْع  أبـــو َمـــَطـــٍر، وعـــامـــٌر، وأبـــو َس
مكفوف:

شــاقــْتــك أحـــــداُج ُســلــيــمــى، بــعــاقــٍل 
بالدمِع تَجوداِن  للبَيِن،  فَعيناَك،   

أثرم:
سِم بِاّللوى  هاَجَك َربٌَع، دارُس الَرّ

والَقْطُر الُموُر،  آيَُه  َعَفّى  ألسماَء،   
أثلم:

أَتــــيــــُتــــُه  لـــــّمـــــا  اِهللا  عـــــبـــــَد  لــــــكــــــَنّ 
نَـــْزرا وال  قليالً  ال  عــَطــاًء،  أعــَطــى   

لقد كانت لغتنا العربية األبية من أمضى 
الثقافية،  ومعاركنا  تاريخنا  في  األسلحة 
وإن عجز األمة العربية في هذه المواكبة، 
فقط  الحديثة  التقنية  العلوم  في  ينحصر 
واجــتــمــاعــيــة  أدبــــيــــة  مــــن  األخـــــــرى  دون 
اليعني  العجز  هــذا  فــإن  لــذلــك  وغــيــرهــا، 
ألن  نحن،  تقصيرنا  يعني  بل  لغتنا  قصور 
العريق  تــاريــخــهــا  مـــدى  عــلــى  أثــبــتــت  لغتنا 
والتطور  الــنــمــاء  خصائص  التــعــوزهــا  أنــهــا 
والطاقات التوليد والتجدد. بل كانت وعاء 
المعرفة المتقدمة لعدة قرون في العصر 
الوسيط، كما بقيت مرجًعا لعالم ما حولها 
كان قد نقل عنها شعائر الدين اإلسالمي، 

عقيدة وشريعة.
لذلك البد من أجل الوصول إلى مستوى 
بجديدها  المتدفقة  التقنية  لهذه  المواكبة 
ومخترعات،  ومصطلحات  مفردات  من 
مـــن اتـــســـاع دائــــــرة الــتــرجــمــة والــتــعــريــب 

مع  ومــتــرابــط  ومتكامل  حثيث،  بمسعى 
الوسيلة  هــي  فالترجمة  الفعاليات،  بقية 
اآلخرين  لــدى  ما  على  للتعرف  المفّضلة 
من تقنيات وأفكار مفيدة وغنية، وأيًضا 
لدينا،  ما  على  اآلخرين  لتعريف  بالمقابل 
بكون الثقافة أخًذا وعطاء وليست مسيرة 
مرحلة  بمجموعها  وهــي  االتــجــاه  وحيدة 
بها  الــمــرور  مــن  البــد  بــاســتــمــرار  متتابعة 
لــتــرجــمــة وتــعــريــب كـــل مــفــيــد مـــن عــلــوم 
ــــراء الــلــغــة الــعــربــيــة وجعلها  وتــعــلــيــم، وإلث
في عداد اللغات العصرية بعلومها وآدابها 

وفنونها وتقنياتها المتعددة.
الترجمة  تــبــدو  المنطلقات،  هــذه  مــن 
والتعريب شكالً من أشكال الكفاح القومي، 
ومــرابــطــة فــعــالــة عــلــى الــجــبــهــة األخــطــر 
الجبهة  بها  وأعــنــي  الجبهات  مجمل  مــن 
عصية  بقيت  التي  الجبهة  تلك  القومية، 
عــلــى االخـــتـــراق حــتــى فـــي أحــلــك ســنــوات 

الغزو الخارجي وأشدها ضراوة. مع العلم 
بأن الغزو الثقافي هو أخطر أشكال الغزو 
أن  غير  العربية،  األمــة  له  تعرضت  الــذي 
من  والتــــزال  كــانــت  األبــيــة  الــعــربــيــة  لغتنا 

أمضى األسلحة في معاركنا الثقافية،
ـــاريـــخ  ـــقـــد قــــامــــت الــــتــــرجــــمــــة، فـــــي ت ل
أساسي  بــدور  الشعوب  كل  لدى  المعرفة، 
وجــــوهــــري، وبــالــنــســبــة لــنــا نــحــن الــعــرب 
حيث  مــن  مستساغة  ظــاهــرة  أبـــرز  كــانــت 
االســتــقــبــال واإلرســــــال، فــــإذا مــا تفحصنا 
الخضم  البحر  عمق  فــي  السائرين  جملة 
من جيش الكتاب بمختلف اختصاصاتهم، 
نــجــد الــعــامــلــيــن بــالــتــرجــمــة بــمــثــابــة جنود 
ومستمرة  شاقة  الترجمة  فمهمة  المشاة. 
إلـــى حــد مــا عــلــى صــعــيــد الــعــمــل الــيــومــي، 
خــاصــة عــنــدمــا يــصــل الــجــهــد إلـــى المشقة 
عالمية  مهمة  ضمن  عملها  يندرج  عندما 

مستحقة.

إن األمـــــة الــعــربــيــة بــجــمــيــع أطــرافــهــا 
الدعاية  هو  العربي  ولساننا  الوحدة،  تنشد 
األولــــى والــمــرتــكــز األهـــم واألرســـــخ لهذه 
ومتطوًرا  فعاالً  عربًيا  لسان  وال  الــوحــدة، 
التعريب  على  الكافية  القدرة  تملُْك  دون 
والـــتـــرجـــمـــة الـــتـــي تُـــمـــّكـــن مـــن مــعــاصــرة 
منتجة  مــعــاصــرة  اإلنــســانــيــة،  الـــحـــضـــارة 
مستهلكة،  مــعــاصــرة  ال  ومــبــدعــة،  فعالة 

منفعلة، وتابعة.
لقد كانت الترجمة وستبقى رغم تعدد 
التواصل  جسور  أهــم  من  االتصال  وسائل 
العالم  دخــل  أن  بعد  خــاصــة،  األمـــم،  بين 
الحاسبات  -الفضاء-  الــذرة  عصر  الغربي 
اإللــكــتــرونــيــة وإلـــــــخ.. وبـــعـــد أن تــوســعــت 
على  اإلطـــالل  مــن  يمكن  بــقــدر  الترجمة 
في  والمشاركة  والعشرين  الحادي  القرن 

صنعه.
المجدون  شــاد  األقــدمــيــن  تــراث  وعلى 

صـــرح حــضــارتــهــم بــمــا حــصــلــوا مــن علوم 
بتفكيرهم  ابتدعوها  علوم  ومــن  األوائـــل، 
بالماضي  الحاضر  فربطوا  وبجهودهم، 

للمستقبل.
الترجمة (تاريخها- قواعدها- تطورها- 
وتفرعها إلى أنواع عديدة من حيث العلوم 
التعريب-  (المصطلح-  مــثــل:  والتقنيات 
المسرح-   - -القصة  الــشــعــر  وتـــرجـــمـــات: 
-الكالسيكية-  -المؤتمرات  الــســيــنــمــا 
كما  وغيره.  والعلمية،  التقنية-  الدبلجة- 
وحديثًا  قــديــًمــا  الترجمة  أثــر  إلــى  تــطــرق 
وإلــــى أســـمـــاء أســاطــيــن الــمــتــرجــمــيــن في 
القرن  وأوائل  النهضة  عصر  وفي  السابق، 

العشرين.
كانت  العربية  إلــى  الترجمات  أولــى  إن 
عصر  حتى  كذلك  وبقيت  دينية  معظمها 
ذلك  عشر،  التاسع  القرن  في  علي  محمد 
أن مــواضــيــع الــتــرجــمــة والــكــتــابــة فـــي كل 

العصر.  ذلك  وحاجات  اهتمام  هي  عصر 
والبد من اإلشارة بأن معظم هذه الكتب 
وبعضها  واليونانية  الالتينية  من  منقولة 

من اإليطالية.
من هذه الكتب نذكر:

- التعليم المسيحي للكاردينال بالرمين 
ـــي، مــطــبــعــة  ـــحـــصـــرون تـــرجـــمـــة يـــوحـــنـــا ال

سافري روما- ١٦١٣م.
- تــــاريــــخ الـــمـــســـيـــح، تـــرجـــمـــة بــطــرس 

مخلوف طبع في روما عام ١٦٧٤م(٣)
ــقــاطــع، وهـــو بــمــثــابــة جــدل  - الــســيــف ال
بـــالـــيـــونـــانـــيـــة لــمــكــســيــمــوس مــرغــونــيــوس 
خريستو  تــرجــمــة  ســـنـــة١٦٠٢م،  الــمــتــوفــى 
يواصاف  والمطران  غزة،  أسقف  دولس- 

بن سويدان العمراني طبع سنة ١٦٩٦م.
- التعليم المسيحي ترجمه من اليونانية 
شماس  صفرانيوس،  الشماس  العربية  إلى 

كنيسة حلب طبع سنة ١٧٤٠م.

عــلــى  واجــــــــــٌب  بــــالــــنــــشء  االعـــــتـــــنـــــاء  إن 
أو  الــوالــديــن  كــانــوا  ســواء  عنهم  المسؤولين 
أو  وغيرها  المساجد  فــي  والــدعــاة  العلماء 
الــمــعــلــمــيــن فـــي الـــمـــدارس وغــيــرهــم. وإن 
توجيه  غير  من  ويلعبون  يرتعون  تركهم 
إلى الخير وإرشاد لما يصلحهم وتعليم لما 
في  ومساهمة  حقهم  في  جريمة  ينفعهم 
في  الفساد  من  المجتمع  معاناة  من  مزيد 

شتى المجاالت.
وقــــد اعــتــنــى ديــنــنــا اإلســـالمـــي الــحــنــيــف 
لنسمع  فتعالوا  االعــتــنــاء،  غــايــة  األمـــر  بــهــذا 
اهللا  مراقبة  الصغار  يعلم  النبي  كــان  كيف 
مخالًفا  والعالنية  الــســر  فــي  وتــقــواه  تعالى 
لكثير من المنتسبين إلى اإلسالم في هذه 
الصغار  تعاهد  على  يعترضون  الذين  األيام 
بالتوجيهات الشرعية ويشمئزون من ذلك 

قائلين: لم يزل الولد بعد صغيًرا.

قال:  عنهما  اهللا  رضــي  عباس  ابــن  فعن 
كنت خلف النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم 
كلمات:  أعلمك  إني  غالم  ((يــا  فقال:  يوًما 
تــجــده  اهللا  احــفــظ  يــحــفــظــك،  اهللا  احــفــظ 
تجاهك، إذا سألت فاسأل اهللا، وإذا استعنت 
اجتمعت  لو  األمة  أن  واعلم  باهللا،  فاستعن 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء 
على  اجتمعوا  وإن  لك،  تعالى  اهللا  كتبه  قد 
أن يــضــروك بــشــيء لــم يــضــروك إال بشيء 
األقــالم  رفعت  عليك،  تعالى  اهللا  كتبه  قــد 

وجفت الصحف.
ـــعـــّرف إلــــى اهللا فـــي الــــرخــــاء يــعــرفــك  ت
يكن  لم  أخطأك  ما  أن  واعلم  الــشــدة،  في 
ليخطئك،  يكن  لم  أصابك  ومــا  ليصيبك، 
واعــلــم أن الــنــصــر مــع الــصــبــر، وأن الــفــرج 
يــســراً)) «رواه  العسر  مــع  وأن  الــكــرب،  مــع 

الترمذي وقال حديث حسن صحيح».

اهللا  الترمذي: ((احفظ  غير  رواية  وفي 
تجده تجاهك)).

هذا  فــي  النبي  بها  أوصــى  وصــيــة  وأول 
الذي  عنهما  اهللا  رضي  عباس  ابن  الحديث 
اهللا  قوله: ((احفظ  هي  ذاك  إذ  غالًما  كان 

يحفظك)) وهي التي سنتناولها.
وقــولــه عليه الــصــالة والــســالم: ((احــفــظ 
اهللا)) أي احفظ حقوقه وحدوده وأوامره 
ونــواهــيــه، وحــفــظ ذلـــك هــو الـــوقـــوف عند 
أوامــــره بــاالمــتــثــال، ونــواهــيــه بــاالجــتــنــاب، 
العبد  يتجاوز  فال  التجاوز،  بعدم  وحــدوده 
مـــا أمــــره اهللا وأذن لـــه فــيــه إلـــى مـــا نــهــاه 
الحافظين  مــن  فهو  ذلــك  فعل  فمن  عنه، 
لحدود اهللا الذين مدحهم اهللا تعالى بقوله 
تــوعــدون  مــا  ق: «هـــذا  ســـورة  فــي  سبحانه 
الــرحــمــن  خـــشـــي  مـــن  حــفــيــظ  أواب  لـــكـــل 
بالغيب وجاء بقلب منيب» وُفّسر الحفيظ 

بالجنة «وأزلفت  وعد  الذي  اآلية  هذه  في 
توعدون  ما  هذا  بعيد  غير  للمتقين  الجنة 
أزلفت  الــذي  الحفيظ  حفيظ»،  أواب  لكل 
لــه الــجــنــة وُقـــربـــت، فــســر فــي هـــذه اآليـــة: 
لذنوبه  وبــالــحــافــظ  اهللا  ألوامـــر  بــالــحــافــظ 

منها. ليتوب 
ــــة لــلــنــشء  ال تــقــتــصــر الـــتـــربـــيـــة األســــري
والشرب،  األكــل  توفير  على  بهم،  والعناية 
االستغناء  يمكن  بحيث  والمسكن،  واللباس 
ـــهـــا، بـــــــدور الــــمــــؤســــســــات والـــحـــضـــانـــة  عـــن
والـــمـــالجـــئ، وإنـــمـــا تــمــتــد أهــمــيــة األســــرة 
للوصول  شاملة،  تربية  األبــنــاء  تربية  إلــى 
يتطلب  فالطفل  المتكامل،  النمو  إلــى  بهم 
حــــاجــــات فـــســـيـــولـــوجـــيـــة تــتــعــلــق بــالــجــســد 
بالشعور  تتعلق  نفسية  وحاجات  واألعضاء 
الـــذات،  وتــأكــيــد  والتقدير  كالحب  والــقــلــب 
كاألمن  بالواقع  تتعلق  اجتماعية  وحاجات 

واالنـــتـــمـــاء والـــنـــجـــاح واالســـتـــقـــالل، وتــعــلــم 
الــمــعــايــيــر الــســلــوكــيــة، واكــتــســاب الــمــعــرفــة 
واإلنــســانــي،  االجــتــمــاعــي  والــتــفــاعــل  الدينية 
مسؤول  فإنك  ابنك  أدب   » عمر:  ابن  قال 

عنه ماذا أدبته وماذا علمته « .
األطفال  (أن  النفسية  الــدراســات  وتؤكد 
ــنــشــؤون فـــي ظـــل األســـــرة يــنــمــون  الـــذيـــن ي
نـــمـــًوا يـــفـــوق الـــذيـــن يــنــشــؤون فـــي مــالجــئ 
على  أو  والــمــؤســســات،  والحضانة  اإليــــداع، 
يــد الــشــغــاالت والــمــربــيــات، كــمــا تــؤكــد تلك 
الــــدراســــات أن الـــذيـــن يــنــشــؤون بـــال أســـر، 
يــعــانــون مــن الــحــرمــان االنــفــعــالــي، والــجــوع 
في  والــعــجــز  العقلي،  والــنــدوب  الــعــاطــفــي، 
الــشــخــصــيــة، وعــــــدم اإلحــــســــاس بــــالــــذات، 
أو  عــدوانــي  بسلوك  بعضهم  يــقــوم  ولــذلــك 
بأنه  يفسر  الــتــصــرفــات،  بــعــض  فــي  سلبي 
اعتراض منهم على هذا النوع من التربية، 

المناهض  الوضع  هذا  إن  القول:  يمكن  بل 
بعض  عــن  الــمــســؤول  هــو  األســريــة  للفطرة 
الجيل  هــذا  وضياع  النفسية،  االضطرابات 
الجديد - في الشرق والغرب - وإقباله على 
الجريمة،  في  والتورط  المخدرات  تعاطي 
والــتــمــرد عــلــى الــقــيــم والــقــانــون. كــمــا ثبت 
فــي الـــدراســـات االجــتــمــاعــيــة أن الــشــغــاالت 
فإنهن  األطفال،  من  َنّ  ُمِكّ إذا  والخادمات 
في  السوية  تربيتهم  األطفال  على  يفسدن 
والسلوك،  والقيم  واألخـــالق  واللغة  الــديــن 
وقد يجررن في نهاية المطاف إلى كوارث 
تستطيع  ال  الــكــلــمــات،  وبــاخــتــصــار  ُخلقية، 
أن  والـــعـــرض،  بــالــطــول  األرض  مــحــاضــن 
الحب  فــي  الحقيقية  األمــومــة  مــقــام  تــقــوم 
ــتــربــيــة، وســالمــة  والـــحـــنـــو، ومــصــداقــيــة ال
الــمــنــازل،  أفــقــر   » اعــتــبــرت  حتى  التنشئة، 

أفضل من أية حضانة أو مؤسسة إيداع «.

مساجلة 
على تويتر

كـــــريـــــاِت فــــفــــاَض كــــأِســــي.. َســــَكــــبــــُت الـــــِذّ

وأَمـــــــــــــــــــَرَع بـِــــــالـــــــَحـــــــِزيـــــــِن وبـِــــــــاألَلـِــــــــيـــــــــِم..

َشـــــوِقـــــي.. ِحــــيــــَن  َذَكــــــرتُــــــَك  إِذا  َفــــَكــــيــــَف 

ِبّ الـــــَعـــــلِـــــيـــــِم.. ــــــــــَرّ ــــــــــال .. أَُعـــــــــــــــوُذ بِ أجـــــــــــــــُنّ
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ِذكــــــريــــــاتِــــــي.. َمـــــنـــــَهـــــُل  ُرؤاَك  وَفــــــيــــــُض 

ـــــــــُجـــــــــوِم.. ـــــــــــــــــوُح بِــــــهــــــا لـِـــــــــبَــــــــــدِري والـــــــــنُّ أَبُ

وكـــــــــــأِســـــــــــي ُمـــــــــــتـــــــــــَرَعـــــــــــٌة َحـــــــنِـــــــيـــــــنًـــــــا..

ــــي.. ــــِم ــــِدي ــــــــًدا نَ ــــَك بِــــــالــــــُكــــــُؤوِس َغ ــــُف ــــي وَط
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ــــــــــــــــــــواْء.. ارتِ أََيّ  ـــــي  ـــــِه ـــــشـــــتَ يَ ال  َظــــــــَمــــــــاٌ 

ـــــــــــراٌت.. وانـــــــِكـــــــفـــــــاْء.. ـــــــــــبَ ـــــــــــراٌت.. َع ـــــــــــَظ نَ

ِفـــيـــنـــا.. ــــَظ  ــــيــــَق اســــتَ إذا  ـــــــوِق  الـــــــَشّ مـــــــــــاِرُد 

ُكــــــــــــــــــــــــــــــُلّ هــــــــــــــــــــذا #فــــــــــــي_الــــــــــــلــــــــــــقــــــــــــاء
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داْء.. األشــــــــــــــــواِق  عــــلــــى  ــــــعــــــِد  الــــــبُ ـــــــُة  ـــــــَغ لُ

األَصـــــِفـــــيـــــاْء.. َوصـــــــــُل  ـــــــــــّروِح  ال ِطـــــــــَبّ  إّن 

ـــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــاِرٌد.. أَتـــــــــمـــــــــّنـــــــــى َغــــــــــيــــــــــَر أَّن

#فــــي_الــــلــــقــــاء وزاِدي  ــــــــــــَت..  أَن َســــَكــــنِــــي 

ahmadotibi@ أحمد العتيبي

الــــــــّنــــــــوى.. ِفـــــــــي  نَـــــــــهـــــــــاًرا  إِظـــــــــــــــالٍم  أَُيّ 

الــــــَمــــــســــــاْء.. ـــــــي  ِف ـــــــا  ـــــــُرؤي لِ إِشــــــــــــــراٍق  أَُيّ 

ــــــــْث أََمــــــــــــــالً.. ــــــــِد األَطـــــــــيـــــــــاَف وابــــــــَع َجــــــــِسّ

ـــــــــأٍس واحـــــتَـــــِويـــــنِـــــي #فــــي_الــــلــــقــــاء بَـــــعـــــَد يَ

alasmaiمحمد السادة @٥٥
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قلم ملون

متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

 «ما وراء البورتريه».. عالم ما بعد الحداثة

كتب - محمود الحكيم :

تـــقـــام بــمــركــز الـــفـــنـــون الــبــصــريــة 
بعنوان  الرسم  في  فنية  دورة  بكتارا 
عليها  يــشــرف  الــبــورتــريــه»  وراء  «مــا 
الرسم  مــســؤول  عيسى  مصطفى  د. 
والتلوين بالمركز، وقد بدأت الدورة 
 ١٠ حتى  وتستمر  يناير  أول  أعمالها 

مارس .
ويـــوضـــح د. مــصــطــفــى عــيــســى أنــهــم 
يعقدون خمس دورات تدريبية متنوعة 
فــي الــعــام يــســتــخــدمــون فيها أكــثــر من 
على  يعمل  مــوضــوع  مــن  وأكــثــر  تقنية 
تــنــمــيــة مـــهـــارات الــمــنــتــســبــيــن ، وتــــدور 
الصامتة  والطبيعة  البورتريه  فلك  في 
والــمــواضــيــع الـــحـــرة ، وفــــي الــمــواضــيــع 

التلوين  فــي  الــزيــت  يستخدمون  الــحــرة 
مختلفة  وخامات  والباستيل  واإلكريلك 

ومتنوعة .
ويذكر د. مصطفى عيسى أن الدورة 
وهو  حــر  مــوضــوع  على  تشتغل  الحالية 
في  ويستخدمون  البورتريه»  وراء  ما   »
الزيتية  واأللــوان  الباستيل  ألــوان  التلوين 
هــذه  فــي  المنتسبين  أن  إلـــى  ويــشــيــر   .

بجانب  مختلفة  جنسيات  مــن  الــــدورة 
هذه  وتهدف  القطريين  من  المنتسبين 
الورشة إلى تجاوز الشكل الكالسيكي في 
أداءات  استخدام  وتتيح  البورتريه  رسم 
في  المنتسبين  تدخل  جديدة  وخامات 
اتجاه  وهــو  الحداثة  بعد  ما  فنون  عالم 
إلى  تهدف  وكذلك   ، الرسم  في  حديث 
وتعمل  المنتسبين،  كــل  مــهــارات  صقل 

على تصعيد بعض األسماء القطرية مثل 
الشاب القطري المتميز أحمد نوح ، وهو 
من الشباب الذين سيكون لهم مستقبل 
بــاهــر فــي هـــذا الــمــجــال ، وكــذلــك هند 
في  المتميزات  من  وهي  غريب  صالح 
هذه  نتاج  من  الشابان  وهــذان   ، الرسم 

الدورات .
أن  عــيــســى  مــصــطــفــى  د.  ويـــضـــيـــف 

عــنــوان «فن  ستحمل  الــقــادمــة  الــــدورة 
في  أعمالها  تــبــدأ  وســـوف   » المعلقات 
وستكون   ، إبــريــل  آخــر  وتنتهي  مــارس 
تــدريــبــا عــلــى شــكــل تــصــويــري أو لوحة 
ملونة ال تعتمد على فكرة لوحة الحامل 
بالحائط  عــالقــة  لها  الــتــي  الكالسيكية 
أكثر  بالفراغ  عالقة  لها  ولكن  المعلق، 

مما لها عالقة بالحائط .

ــار الــظــالم ــتَ قَـــد مــــَزّق الــبــدرُ س

المدام وهــات  الوقت  صَفا  فاغنم 

بعدنا ــن  ِم ــبــدر  ال ـــإَنّ  ف ـــرب  واط

الــرغــام ــاِق  طــب فــي  علينا  يــســري 

ڈڈڈ

نأمل ــــذي  َّ ال يــعــطــي  ال  الـــدهـــُر 

نَعَمل ــا  م ــأس  ــي ال ســبــيــِل  وفـــي 

هّمها عــلـَـى  الــُدنــيــا  فــي  ــحــُن  ون

الُمعّجل الـــردى  حــادي  يُسوقنا 

الثالثاء ٢ ربيع اآلخر ١٤٣٤ هـ - ١٢ فبراير ٢٠١٣ م

الحلقة
 الثانية عشرة

عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور         

جمهور المسرح القطري واالنتشار
يــطــرح الــدكــتــور نبيل األلــفــي فــي القسم 
جمهور  بـــ  عنونه  والـــذي  كتابه  مــن  الثالث 
ما  حول  ســؤاال  واالنتشار  القطري  المسرح 
المقومات  تكتمل  حتى  ذلك  بعد  لنا  تبقى 

الرئيسية للحركة المسرحية في قطر؟
وأكد أن اإلجابة بطبيعة الحال واضحة 
القطري  المجتمع  نــواجــه  أن  ينبغي  حيث 

وتقاليده  حياته  فــي  بعد  تــرســخ  لــم  الـــذي 
تناول  إلــى  يدفعنا  ما  وهــو  المسرح  سهرة 
مسألة الجمهور بصفة عامة بحيث نخلص 
تحديد  ضوئها  في  نستطيع  مــؤشــرات  إلــى 
جمهور  اكــتــســاب  نحو  ومسيرتنا  اتجاهنا 
متزايد للمسرح القطري يقبل عليه بشغف 

وتقدير كبيرين.

ـــــــذي يــعــتــبــر  ولــــكــــن هــــــذا الـــجـــمـــهـــور ال
مختلف  في  تتنازعه  الحيوية  بالغ  وجــوده 
إلى  وتتسلل  مــتــعــددة  عــوامــل  المجتمعات 
أو  سلبية  تكون  قد  كثيرة  صفات  تكوينه 
فيها  يختلط  عشوائية  تكون  وقــد  إيجابية 
هذا بذاك، وتبرز أهمية المسرح في إطار 
لتمضية  وكسبيل  العمل،  ساعات  تخفيض 

التسليم  مــع  إيجابي  بشكل  الــفــراغ  أوقـــات 
وأشار  اإلنتاج،  في  األصالة  توفر  بضرورة 
من  المسرح  رواد  يتزايد  أن  ضــرورة  إلــى 
مختلف فئات المجتمع بحيث يكون هناك 
جمهور من الطالب من مختلف المراحل 
الــتــعــلــيــمــيــة حــتــى الــجــامــعــة، والــمــدرســيــن 
بـــمـــخـــتـــلـــف مـــســـتـــويـــاتـــهـــم والـــمـــوظـــفـــيـــن 

الذين  أولئك  وكل  والعمال  والمستخدمين 
يمارسون مهنا مختلفة حرة أو غير حرة.. 
عاتق  على  مسؤولية  هناك  أن  يعني  وهــذا 
رجـــال الــمــســرح وقــيــاداتــه وهــي مسؤولية 
اختيار العروض ووضع خطط اإلنتاج على 
النحو التالي: يسمح أوال بمشاركة المجتمع 
الذي يجب أن يكون ممثال بفئاته المتعددة 

في جمهور العروض المسرحية، ثم يسمح 
مرآة  والموضوعات  الصور  تكون  بأن  ثانيا 
للمجتمع وقضاياه وتدفع الواقع إلى األمام 
وتجعله نابضا بالحياة، ثم يسمح ثالثا بأن 
تــكــون رســالــة الــمــســرح مــقــرونــة بــاالرتــقــاء 
بــــالــــذوق الـــعـــام واالبـــتـــعـــاد عـــن الــتــهــريــج 

الرخيص الذي يسطح وجدان الناس.

تقام بمركز الفنون البصرية بالحي الثقافي ..

من أنشطة مركز الفنون البصرية
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يرويها : عبداهللا أحمد
حكاية المسرح

obadbukamal@yahoo.comفي قطر

من  تكليفي  عند  السابقة  الحلقة  في  توقفت 
اللتين  المسرحيتين  بكتابة  الفرقة  إدارة  قبل 
ليلة  في  عرضين  نقدم  لكي  بكتابتهما  وعدت 
نؤسس  اآلن  نحن  بالتفكير.  وبـــدأت  واحـــدة. 
فــرقــة مــســرحــيــة هــي األولــــى مــن نــوعــهــا في 
المسرح  تتبنى  رسمية  مسرحية  فرقة  قطر 
الــحــقــيــقــي والـــــذي البــــد لــهــا أن تـــكـــون فــرقــة 
مسرحية ذات مستوى متقدم.. وبدأت بالفعل 
شخصية  عن  هي  جاءتني  فكرة  وأول  بالعمل 
أنه  المشكلة  وتكون  امــرأة  من  يتزوج  إنسان 
ولــدا  ينجب  أن  يستطع  لــم  الــزمــن  مـــرور  مــع 
ويشكو حاله لصديقه الذي ينصحه بأن يتزوج 
مـــن امـــــرأة غــيــرهــا وتـــعـــرف زوجـــتـــه وتــشــكــو 
وهي  حيلة  بعمل  ينصحها  الذي  ألخيها  حالها 
أن تتظاهر أمام زوجها بأنها حامل مع وجود 
ظـــواهـــر هـــذا الــحــمــل بـــأن تــضــع وســـــادة على 
أن  يــوم  كــل  وعليها  حــامــل  أنــهــا  لــتــبــدو  بطنها 
له  ستلد  قريبا  وأنها  البطن  انتفاخ  من  تزيد 
ولدا ويصدق الزوج وتنطلي عليه هذه الخطة 
ولدا  فيه  سيرى  الذي  الموعود  اليوم  وينتظر 
من صلبه وتمر األيام ولكن ال جديد وكل يوم 
يكبر فيه بطن زوجته أكبر وأكبر حتى أصبح 
شيئا غير طبيعي، والزوجة وأخوها في حيرة 
ــــزوج يــشــكــو لــصــديــقــه عــن الــوضــع الــمــتــأزم  وال
وبالفعل  ستلد  أنها  الزوجة  تعلن  النهاية  وفي 
غير  المولود  أن  المفاجأة  ولكن  الـــوالدة  تتم 
ـــد كــبــيــر الــحــجــم أكــبــر من  ـــه ول طــبــيــعــي إذ أن
التي  الكوميدية  الفكرة  هي  هذه  حجما.  أبيه 

بعض  أن  إذ  المبالغة  على  تعتمد  والتي  كتبتها 
المبالغة  تكون  منها  الفكاهية  وخاصة  األفكار 
المطروح  العمل  روح  مــع  وتتماشى  مستحبة 
معتد  المسرحية  في  البطل  شخصية  أن  وبما 
بنفسه ودائماً يتفاخر بأنه رجل قوي لذلك من 
ضمن الشخصية أن له شوارب كبيرة دليل أنه 
باسم  المسرحية  أسميت  لذلك  يغلب  ال  رجل 
عنوان  على  اعــتــراض  حصل  ولــكــن  (بــوشــنــب) 
ــمــاذا هـــذا االعـــتـــراض فــقــال لي  الــمــســرحــيــة. ل
األستاذ محمد عبداهللا األنصاري إن هناك في 
قطر شخصية معروفة ولقبها (بوشنب) فمن 
األفضل أن يتم تغيير اسم المسرحية ووافقت 
(السبع)  األول  باالسم  وأسميتها  التغيير  على 
تغييرها  تم  بعد  فيما  لكن  السبع،  الرجل  أي 
اسم  وهو  السبمبع)  (سبع  وهو  آخر  (اســم  إلى 
وتمت  الــقــديــمــة  الشعبية  الــحــكــايــات  فــي  ورد 
كتبت  للمسرحية.  الجديد  االسم  على  الموافقة 
حتى  مــرة  من  أكثر  فيها  وعدلت  المسرحية 
وتمت  للفرقة  بها  وتقدمت  جاهزة  أصبحت 
على  للتندر  مكانا  وأصبحت  وإجازتها  قراءتها 
شخصياتها وهذا دليل على أن مسرحية (سبع 
الــســبــمــبــع) قــد لــقــيــت الــقــبــول مــن قــبــل أعــضــاء 
لتنفيذ  االســتــعــدادات  بــدأت  وبالفعل  الفرقة، 
وممثليها  مخرجها  تــرشــيــح  مــن  المسرحية 
وما تحتاج إليه من ديكور وخالفه أما أنا فقد 
األخـــرى..  المسرحية  عــن  التفكير  فــي  بـــدأت 

القادمة. الحلقة  في  هذا 

الثالثاء ٢ ربيع اآلخر ١٤٣٤ هـ - ١٢ فبراير ٢٠١٣ م

وكيل وزارة الثقافة العراقي فوزي األتروشي لـ «البيرق»:وكيل وزارة الثقافة العراقي فوزي األتروشي لـ «البيرق»:

ڈ ما هي أسباب زيارتك إلى الدوحة؟
- حضرت الى الدوحة ممثال لوزارة الثقافة 
بناء  تحديات  نــدوة  في  للمشاركة  العراقية 
بالدول  المادي  غير  التراث  وصيانة  قدرات 
الــعــربــيــة، وهـــو مــوضــوع جــديــد نــســبــيــاً على 
ندوات  عقد  األمــر  وتطلب  العربية،  الثقافة 
الثقافة  وزراء  اجــتــمــاع  تــوصــيــات  عــلــى  بــنــاًء 
الـــعـــرب األخـــيـــر بــالــمــنــامــة، وتـــأتـــي الـــزيـــارة 
كترجمة لهذه التوصيات، ومن وجهة نظري 
فإن التراث ال بد من إنعاشه، واالستفادة من 
منظمة  من  بخصوصه  المتاحة  المعلومات 
والــعــلــوم  والــثــقــافــة  للتربية  الــمــتــحــدة  األمـــم 

«اليونسكو»، ووزارات الثقافة العربية.
ڈ وما هي آليات حماية التراث العربي؟

شامل  حصر  إجراء  ضرورة  أؤكد  بداية   -
للتراث العربي وصيانته، وإيجاد قنوات للبت 
في الحاالت التي تحتاج إلى صيانة عاجلة من 
ينظم  قــانــون  وضــع  عــن  فضالً  «اليونسكو»، 
هذا األمر، ومن وجهة نظري أتمنى إطالق 
بالتراث  معنية  المدني  المجتمع  من  شبكة 
وإيصال  التواصل،  مهمة  تتولى  المادي  غير 
الــمــعــلــومــات الــخــاصــة بــالــتــراث إلـــى منظمة 
من  المزيد  عقد  يتطلب  وهــذا  «اليونسكو»، 
بد  وال  األمـــر،  هــذا  فــي  المتخصصة  الـــورش 
للتربية  العربية  المنظمة  دور  تفعيل  مــن 
والثقافة والعلوم «اإلسيسكو»، ومن المنتظر 
في  الـــغـــرض  لــهــذا  متخصصة  ورشــــة  عــقــد 
إلى  دعانا  ما  وهو  بغداد،  العراقية  العاصمة 
عقد اجتماع مع وزير الثقافة طالبناه خالله 

الثقافة  وزارة  مــن  المقدمة  الــدعــوة  بتلبية 
العراقية لحضور هذه الورشة.

العربي  الــثــقــافــي  المشهد  عــن  حــدثــنــا  ڈ 
والحراك السياسي الحالي؟

والمثقفون  الــعــربــي،  الــثــقــافــي  المشهد   -
وإنما  فحسب،  لهم  تعود  ال  بــأزمــة  يــمــرون 
ســادت  الــتــي  السياسية  األوضــــاع  إلـــى  تــرجــع 
قــبــل وبــعــد ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي، وأعتقد 
في  يــكــونــوا  أن  عليهم  يــجــب  المثقفين  أن 
المقدمة، والثقافة ال بد أن ترتقى بالدول، 
يدرك  وأن  جريئاً،  يكون  أن  المثقف  وعلى 
وأن  طـــارئـــة،  حــالــة  الــســيــاســي  اإلســـــالم  أن 
تهمش  كانت  الديكتاتورية  العربية  األنظمة 
تقدم  العربي  الربيع  بعد  ولكن  اإلسالميين، 
الطليعة؛  في  وصــاروا  المشهد،  اإلسالميون 
الديمقراطية  الدولة  بأن  قناعة  هناك  لكن 
رفضوا  مثلما  والمثقفون  الحل،  هي  المدنية 
الــديــكــتــاتــوريــة يــرفــضــون الــشــمــولــيــة، حتى 
لــو كــانــت ديــنــيــة نــظــرا ألن اســتــبــدال النظام 
التنمية  يــوقــف  شمولي  بــآخــر  الــديــكــتــاتــوري 

الثقافية.
المثقفون  تعامل  كيف  تقييمك  فــي  ڈ 

العرب مع الربيع العربي؟
خطاب  بــســيــادة  المثقفون  فــوجــئ  لــقــد   -
حالة  مــع  يتعاملون  فهم  ولــذلــك  مختلف، 
مــؤقــتــة، وذلـــك عــبــر الــتــعــامــل مــع األحـــزاب 
فــي الــشــارع  مــهــمــاً  الــمــدنــيــة، ويــلــعــبــون دوراً 
الــعــربــي، وأؤكـــــد أن حــالــة الـــشـــارع الــعــربــي 
العربي  المثقف  ستمنح  الـــذي  األســـاس  هــي 

السيادة.
من  المقدم  الــدعــم  برنامج  عــن  مــاذا  ڈ 

الحكومة العراقية للمثقفين؟
للنهوض  جادة  خطوات  الحكومة  بدأت   -
للمثقفين،  واالجتماعية  المادية  بــاألوضــاع 
حيث تم رصد ثمانية مليارات دينار عراقي 
مكافآت لهم يستفيد منها نحو عشرة آالف 
مــثــقــف مـــا بــيــن صــحــفــي وإعـــالمـــي وأديـــب 

يــحــصــلــون عــلــى هــــذه الــمــنــح 
إلــى  تقسيمهم  وتـــم  ســنــويــاً، 
فئات تحصل األولى على ٤٠٠ 
ألـــف ديــنــار كــل ثــالثــة أشــهــر، 
فتحصل  الــثــانــيــة  الــفــئــة  أمــــا 
مــدى  ديـــنـــار  ألــــف   ٣٠٠ عــلــى 
وزارة  قـــامـــت  كــمــا  الـــحـــيـــاة، 
الثقافة بدور مهم آخر داخل 
الهيئات التابعة لها وذلك من 
سياق  أي  ســيــادة  مــنــع  خـــالل 
أيــديــولــوجــي فــي الـــــوزارة، مع 
الحرص على تجسيد التعددية 
الـــعـــراقـــيـــة، وتـــشـــمـــل الـــعـــرب 
واألكـــــــراد والــتــركــمــان داخـــل 

عــن دعــم وجــود رقــابــة على  الــــوزارة، فضالً 
وأرى  والكتب،  واألدبــيــة  الفنية  المصنفات 
يستجدي  ال  كي  مهمة  السابقة  الخطوات  ان 
المثقفون رزقهم من اآلخرين؛ ألن المثقف 

يكتب ال لكي يعيش ولكن لكي يغير الواقع.
ڈ مـــاذا عــن اإلبـــداع واألدب الــعــراقــي في 

المهجر؟

تركوا  العراقية  الثقافة  أعــالم  خيرة  إن   -
العراق خالل فترة تصل إلى خمسة وثالثين 
من الحكم الديكتاتوري، ولذلك انتشر  عاماً 
شتى  في  المهجر  في  العراقيون  المبدعون 
المجاالت، وهــو ما دفــع الـــوزارة إلــى تنظيم 
ــــدول الــتــي تــوجــد بها  أســابــيــع ثــقــافــيــة فــي ال
األردن  مثل:  العراقيين  للمثقفين  تجمعات 
والصين وبلغاريا وصربيا، كما بدأت الوزارة 
إلقامة  استراتيجياً  مــشــروعــاً 
مـــراكـــز ثــقــافــيــة عــراقــيــة في 
واستوكهولم  وواشنطن  لندن 
المثقفين  اســتــقــطــاب  بــهــدف 
الـــعـــراقـــيـــيـــن والـــــتـــــحـــــاور مــع 

الغرب.
ڈ صــف لــنــا حـــال الــشــعــراء 
العراقيين في الوقت الحالي؟
العربية  الشعرية  الذاكرة   -
المالئكة  نــازك  قط  تنسى  لن 
العراق  ويمتلك  والــجــواهــري، 
على  عملوا  حالياً  كبارا  شعراء 
تــجــديــد الــشــعــر داخـــل وخـــارج 
جــواد  محمد  ومنهم  الــعــراق، 
الــجــبــان، ومــحــمــد عــلــي الــخــفــاجــي، ويــأتــي 

الشعر على رأس الفنون العراقية.
تقييمك  هـــو  مـــا  نــظــرك  وجــهــة  مـــن  ڈ 

لتدخل الثقافة في السياسة؟
خالل  من  يتم  أن  بد  ال  الثقافة  تسييس   -
معايير فنية يلتزم بها الفنان والكاتب الذي 
حــادث  هــو  عما  نفسه  يفصل  أن  يستطيع  ال 

خطابه  ينفصل  أن  يمكن  وال  مجتمعه،  في 
وقضايا  واإلنــســان  الشعب  عن  االستراتيجي 
تثقفت  إذا  نـــظـــري  وجـــهـــة  ومــــن  الــــوطــــن، 
يكون  أن  وأفضل  المجتمع،  استفاد  السياسة 
بعيداً  المجتمعي  التغيير  في  فاعالً  المثقف 

عن «األدلجة».
ڈ هل سبق لك أن زرت قطر؟

أزور  التي  لي  الخامسة  المرة  هي  هذه   -
فــيــهــا هــــذا الــبــلــد الــجــمــيــل، حــيــث ســبــق لي 
الــظــهــور فــي بــرنــامــج «االتـــجـــاه الــمــعــاكــس» 
بــقــنــاة «الـــجـــزيـــرة»، وهــــذه الــمــرة انــبــهــرت 
بــالــطــفــرة الــحــادثــة فــي الــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة 
إلى  قطر  حولت  التي  المؤتمرات  وسياحة 
في  كعضو  وأنــا  العالمية،  للمؤتمرات  قبلة 
الــوفــد الــعــراقــي أعــربــت أنـــا وأعـــضـــاء الــوفــد 
مع  اجتماعي  في  الطفرة  لهذه  سعادتنا  عن 
نظري  وجهة  ومن  القطري،  الثقافة  وزيــر 
فــــإن الــمــؤتــمــرات تــنــعــش الــمــشــهــد الــثــقــافــي 

واالجتماعي.
ڈ ما هو الجديد في ملف استعادة اآلثار 

العراقية المنهوبة؟
والكثير  الكثير  فقدنا  الشديد..  لألسف   -
تم  اآلن  وحتى  الــنــادرة،  األثــريــة  القطع  مــن 
استعادة نحو سبعة آالف وتسعمائة قطعةعن 
أو  األجنية،  الــدول  مع  اتفاقيات  عقد  طريق 

من خالل شرطة اآلثار.
ڈ ما هي الرسالة التي توجهها للمثفقين 

العرب؟
- ال بــد لهم مــن االســتــمــرار فــي اإلبـــداع، 

وتــفــعــيــل الـــعـــالقـــة بـــيـــن الـــثـــقـــافـــة الــعــربــيــة 
ومحاربتها  الشمولية  رفــض  مع  والعالمية، 
، سواًء كانت شمولية قومية أو دينية، وهذا 
الدولة  بناء  إلــى  بنا  يصل  النهاية  فــي  األمــر 
العربية المدنية القادرة على تحقيق النهضة 
عربياً  مثقفاً  أرى  أن  يمكن  وال  المأمولة، 
أعــرفــه يــتــرك الــكــتــابــة ويــعــمــل فــي مطعماً 
يستيطع  فالمثقف  اليد،  ذات  ضيق  لمواجهة 
أن يــغــيــر الـــعـــالـــم بــكــلــمــة، واألكــــثــــر أهــمــيــة 
ألن  المثقفين  انكماش  عدم  هو  لي  بالنسبة 
ذلك معناه أن تياراً شمولياً آخر سيستمر في 

تصدر المشهد السياسي لسنوات طويلة.
تتطرق  صحفياً  ڈ نعلم أنك تكتب عموداً 
أهم  هي  ما  الــعــراق..  هموم  إلــى  خالله  من 

القضايا التي تركز عليها؟
غــريــبــة،  بــحــالــة  يــمــر  ــعــراق  ال أن  أرى   -
مستوى  فــي  وتـــرديـــاً  فـــســـاداً  يــشــهــد  حــيــث 
عليها  أركــز  قضية  وهــي  الــخــدمــات،  أداء 
بـــدرجـــة كــبــيــرة فـــي عـــمـــودي الــصــحــفــي، 
وأعـــتـــقـــد أن مـــواجـــهـــة هــــذه الـــحـــالـــة مــن 
التردي تتطلب ضرورة وجود إدارة ذكية 
وكــــفــــاءات حــقــيــقــيــة فـــي جــمــيــع مــفــاصــل 
كما  الــمــنــشــودة،  التنمية  لتحقيق  الــدولــة 
تفعيل  عــلــى  الــعــمــل  أيــضــا  األمــــر  يــتــطــلــب 
هيئة  مثل  العراقية  الرقاية  الهيئات  دور 
على  رادعـــة  عــقــوبــات  توقيع  مــع  الــنــزاهــة، 
كــل الــفــاســديــن، خــاصــة أن الــعــراق حصل 
الشفافية  تقارير  في  متأخرة  مرتبة  على 

األخيرة. الدولية 

قطر تحقق طفرات مبهرة قطر تحقق طفرات مبهرة 
على المستوى الثقافيعلى المستوى الثقافي

حوار: مصطفى عبد المنعم

وكيل وزارة الثقافة العراقي «فوزي االتروشي» الذي زار الدوحة 
مع وفد بالده للمشاركة في ندوة الحفاظ على التراث العربي غير 
القطرية،  والتراث  والفنون  الثقافة  وزارة  احتضنتها  التي  المادي 
من  العديد  عن  خالله  وتحدث  للبيرق  خــاص  حــوار  في  التقيناه 
القضايا الثقافية على مستوى الوطن العربي بشكل عام وفي العراق 
الثقافة  وحــال  العربية  الــثــورات  فــي  رأيــه  لنا  وأورد  خــاص  بشكل 

والمثقفين خالل ما يجري....

الحلقة الرابعة والثالثون

ـــــــــي مـــــــــــــــأزق كـــبـــيـــر ـــــــي ف ـــــــرب ـــــــع ــــــي ال ــــــاف ــــــق ــــــث ــــــة وضــــــــعــــــــت الــــــمــــــشــــــهــــــد ال ــــــاس ــــــي ــــــس ال

فقدنا الكثير من 
القطع األثرية 
النادرة خالل 
الفترة الماضية

ب ي و ي

مسرحية الجمبازي - مسرح قطر الوطني



«أرناق» .. تماه بين األصالة والحداثة

٢٨ فبراير آخر موعد لالشتراك 
بمسابقة النمسا للتصوير

الدوحة لألفالم تحتفي باليوم الرياضي

حــالــة مـــن الـــتـــمـــازج بــيــن الــقــديــم والــمــعــاصــر 
فنية  لمسات  عبر  للفنون  واقــف  مركز  يشهدها 
تــمــاهــت خــاللــهــا األصــالــة بــالــحــداثــة فــي معرض 
حتى  ويمتد  فبراير   ٦ منذ  افتتح  الــذي  «أرنـــاق» 
أقسام،  عدة  المعرض  يضم  الجاري.  فبراير   ١٦
البحرينية  التشكيلية  للفنانة  قسم  على  فيشتمل 
أمــيــنــة الــعــبــاس يــحــتــوي عــلــى عـــدد مــن الــلــوحــات 
واألعــــمــــال الــتــشــكــيــلــيــة الـــتـــي تــتــضــمــن رســـومـــات 
وزخارف تراثية تدور حول موضوع «أزياء المرأة 

المعرض  فــي  تــشــارك  كما  القديمة».  الخليجية 

الفنانة القطرية وضحى السليطي بمجموعة من 

فضالً  الخليجية،  بالمرأة  أيضا  الخاصة  األعمال 

عــن مــشــاركــات لــعــدد مــن الــفــنــانــات الــقــطــريــات 

مجال  في  خاصة  بأعمال  أيضا  يشاركن  اللواتي 

والفنانة  الشيباني،  آفسانة  الفنانة  وهــن  الــتــراث 

حيث  الكبيسي  بدرية  والفنانة  شريم،  آل  جميلة 

قدمن مجموعة متنوعة من األعمال التشكيلية. 

الضوئي  للتصوير  القطرية  الجمعية  حـــددت 
يــــوم ٢٨ فــبــرايــر الـــجـــاري آخــــر مــوعــد الســتــالم 
طلبات الراغبين في االشتراك بالمسابقة الدولية 
(SUPER CIRCUIT) من دولة قطر، لمشاركة 
المسابقة  هــذه  في  والمصورين  الجمعية  أعضاء 

الدولية لعام  ٢٠١٣م وتشتمل المسابقة على أكثر 
والمحور  التصوير،  مــحــاور  مــن  مــحــورا   ١٥ مــن 
الخاص للمسابقة لهذا العام « اللون االزرق» وقد 
حددت الجمعية من خالل موقعها على اإلنترنت 

مكان تسليم الطلبات بمقريها في الهالل وكتارا.

ومؤسسة  كتارا  سينما  تحتفل   :]- الدوحة 
الـــدوحـــة لــألفــالم بــالــيــوم الــريــاضــي لــلــدولــة الــيــوم 
عن  وثائقيين  فيلمين  عــرض  خــالل  مــن  الــثــالثــاء 
الرياضة في مسرح الدراما في كتارا. والفيلمان هما 
عرضا  وقد  وسيرينا»  و»فينوس  العدائين»  «بلدة 
 .٢٠١٢ السينمائي  ترايبيكا  الــدوحــة  مهرجان  فــي 

يركز فيلم «بلدة العدائين» على عّداءين للمسافات 
المرتفعات  في  الصغيرة  بلدتهما  يغادران  الطويلة 
الــمــيــدالــيــة  عــلــى  لــلــحــصــول  سعيهما  فـــي  اإلثــيــوبــيــة 
«فينوس  فيلم  يستكشف  بينما  األولمبية،  الذهبية 
اثنتين  تعتبران  اللتين  الشقيقتين  حياة  وسيرينا» 

من أعظم العبات التنس في العالم على اإلطالق.

الدوحة - [: ينطلق غداً على خشبة مسرح 
الصيني  الــربــيــع  بــهــجــة  مــهــرجــان  الــوطــنــي  قــطــر 
تقدمها  الفلكلورية،  والرقصات  الشعبية  لألغنيات 
الجميلة»  فــرقــة «بـــالدي  منها  صينية  فــرق  عــدة 
مجموعة  قبل  من   ٢٠٠٢ العام  في  تأسست  والتي 
من العازفين من دار تشونج كوينج لألوبرا وشملت 
الفلكلورية  الموسيقية  اآلالت  من  العديد  الفرقة 
والعود  الصيني)  (الكمان  وهــو  االور  مثل  الشعبية 
في  المتنوعة  المهارات  لتعرض  والسيمبالو  والناي 
حديث  بأسلوب  والكالسيكية  التقليدية  الموسيقى 
في  تأسست  فقد  تشونغتشنغ  فــرقــة  أمــا  ومــتــنــوع. 
العام ١٩٥٠ لتكون شاملة من حيث األداء الموسيقي 
حيث  الشعبية  والموسيقى  واألوركسترا  والرقص 
المعزوفات  مــن  عـــدداً  الــفــرقــة  هــذه  وأدت  ألــفــت 
الــمــوســيــقــيــة والـــرقـــصـــات فـــي مــواضــيــع وأســالــيــب 
المحلي  تشونغتشينغ  وبــأســلــوب  مختلفة  وأنــمــاط 
وجالت هذه الفرقة الصينية في جميع أنحاء مدن 
ومناطق الصين وامتدت عروضها المبهرة للخارج 
حيث أقامت الكثير من الحفالت الفنية في أوروبا 

وأمريكا وآسيا وإفريقيا.

الدوحة تحتضن الفلكلور الصيني

 «٦٥ «ماغنوم  معرض  ختام  غداً  «كتارا»  الثقافي  الحي  يشهد 
للتصوير  ماغنوم  وكــالــة  تطور  مــن  عقود  ستة  رصيد  قــدم  الــذي 
وذلك  الرئيسية،  واألعــمــال  الكبرى  األحــداث  خــالل  الفوتوغرافي 
بــهــدف ردم الــهــوة الــمــوجــودة بــيــن الــمــمــارســة الــفــنــيــة والــتــصــويــر 
الماضي  يناير   ٨ يــوم  افتتح  الــذي  المعرض  ضم  حيث  الصحفي، 
ألكثر  النطاق  الواسعة  التفاعلية  األعــمــال  مــن  مختارة  مجموعة 
أول  هو  و»ماغنوم٦٥»  مختلفاً.  مصوراً   ٨١ لـ  صورة  آالف   ٥ من 
والــذي  ماغنوم،  مصورو  يديرها  أعمال  بــورش  مرتبط  معرض 
التاريخي  األرشيف  ماغنوم  لصور  المعاصر  والدور  التراث  يعرض 

الجمهور.  وعامة  القطريين  المصورين  مع  حوار  في  والعيش 

ختام معرض 
ً «ماغنوم ٦٥».. غدا

الثالثاء ٢ ربيع اآلخر ١٤٣٤ هـ - ١٢ فبراير ٢٠١٣ م

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 

ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  ابداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

جانب من المعرض

ليت « اليوم الرياضي » 

ينشط مفاصل الثقافة
ينشط مفاصل الثقافة

رياضريااض

قصيدة

محمد السادة

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

ــــال.. ــــَف فـــــارَحـــــْم ُفــــــــــؤاداً َطـــــــــواَل الــــُعــــمــــِر قــــد َغ

ـــــد ثــــُقــــلـَـــْت.. ـــــْح إلــــِهــــي َعـــــن األخـــــطـــــاِء َق واصـــــَف

ــــــــوبــــــــاً َجــــنــــاهــــا ِحــــمــــلـُـــهــــا ثَــــــُقــــــال.. ـــــــْر ُذنُ واغـــــــِف

ـــَرَفـــْت.. مــــوَع ِمـــن األحــــــداِق مـــا اقـــتَ أَجـــــرى الــــُدّ

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

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

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

ــــــــَع األَوهــــــــــــــاِم ِفـــــــي ُشــــــُغــــــٍل.. الـــــَقـــــلـــــُب كــــــــاَن َم

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

ـــــرِق َمـــــــَرّ الــــُعــــمــــُر ِفـــــي َعـــــَجـــــٍل.. َكــــومــــَضــــِة الـــــبَ

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

ـــــداَمـــــَة فـــــــــــــاألَوزاُر َقـــــد َعـــــجـــــزْت.. ُيـــــبـــــِدي الـــــنَّ

ـــــــــواِرُح والــــــــُحــــــــزُن الــــــــذي نَــــــــزال.. ـــــــــَج َعــــنــــهــــا ال

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

ـــِهـــال.. ـــــْم َكــــِســــيــــَر الــــَقــــلــــِب مـــبـــتَ ـــفـــِو فـــــارَح ـــَع بـــال

ابتهال

ورشة األداء التمثيلي 
بالفنون المسرحية

الــثــقــافــة  ـــــوزارة  ب الــشــبــابــيــة  الــمــراكــز  إدارة  تــقــيــم 
التمثيلي  األداء  في  تدريبية  دورة  والتراث  والفنون 
المسرحية،  للفنون  الــشــبــابــي  بــالــمــركــز  الــمــســرحــي 
الجاري  فبراير  من  عشر  السابع  في  فعالياتها  تبدأ 
وتستمر لمدة عشرة أيام، ومن المقرر أن يحاضر 
القسم  من  آخرون  وأساتذة  الحبسي  د.محمد  فيها 
بسلطنة  قــابــوس  السلطان  بجامعة  «درامـــا»  الفني 

عمان.
وحول تفاصيل الورشة أوضح محمد البلم رئيس 
المركز الشبابي للفنون المسرحية أن باب االشتراك 
في هذه الــدورة مفتوح للمنتسبين إلى المركز من 
الجنسين، وسوف يتلقون فيها أصول األداء التمثيلي 
الــدورة  هــذه  أهمية  إلــى  الفتاً  المسرح،  خشبة  على 
يقدمه  مـــدروس  مكثف  برنامج  مــن  تتضمنه  لما 
ويــقــومــون  الــمــجــال  هـــذا  فــي  متخصصون  أســـاتـــذة 
بأنفسهم على تدريسه، فضالً عن تدريب المنتسبين 
خشبة  على  المختلفة  التمثيلية  األداءات  أنماط  على 

المسرح.
في  يأتي  المشروع  هــذا  أن  بالذكر  الجدير  ومــن 
السلطان  جامعة  بين  الثقافي  التعاون  اتفاقية  إطار 
والـــتـــراث.  والــفــنــون  الــثــقــافــة  وزارة  وبــيــن  قــابــوس 
وتــهــدف مــذكــرة الــتــفــاهــم بــيــن الــجــانــبــيــن فــي هــذا 
بين  الــزيــارات  تبادل  مجال  في  التعاون  إلى  اإلطــار 
وتبادل  واألدبــيــة  الثقافية  المجاالت  فــي  الجانبين 
الخبرات والمعارف لدعم المشاريع الثقافية والفنية 
بين  الــثــقــافــيــة  الــعــالقــات  وتــنــمــيــة  وتــعــزيــز  بينهما 
في  المواقف  وتنسيق  المجاالت  سائر  فــي  البلدين 
نسخ  وتبادل  والدولية  اإلقليمية  الثقافية  المحافل 
الــمــخــطــوطــات والــمــطــبــوعــات األدبــيــة واإلصـــــدارات 
الدورية بين البلدين من أجل دعم التواصل الثقافي 

بينهما.

ً متحف يطلق الـ«بيتشا كوتشا» غدا
الحديث  للفن  العربي  بالمتحف  غداً  تنطلق   :]  - الدوحة 

«متحف» فعاليات «بيتشا كوتشا» الكتشاف المبدعين في مختلف 

الطبيعية  والمناظر  والفنون  المعمارية  الهندسة  منها  المجاالت 

والرسوم  واإلنترنت  والمنتجات  واألثــاث  الداخلية  والتصميمات 

الفوتوغرافي،  والتصوير  المتحّركة  والــرســوم  واألزيــــاء  البيانية 

وأعلنت إدارة «متحف» عن استعدادها لتلقي األفكار واالقتراحات 

للمشروع الذي سيقّدم في الدوحة ألول مرة من خالل استمارة 

خاصة للتسجيل.
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