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للصيد  الــرابــع  قطر  مــهــرجــان  شهد  وقــد 
الزوار  من  العديد  من  كبيًرا  إقباالً  والصقور 
بشكل  تـــوافـــدوا  الــذيــن  األجــانــب  والمقيمين 
يومي لحضور الفعاليات المختلفة للمهرجان 
التي من خاللها يمكنهم أن يكتشفوا الجانب 

التراثي والتاريخي لقطر.
العرب  األجانب  من  كبير  عدد  أبدى  وقد 
الكبير  وتحمسهم  سعادتهم  واألوروبــيــيــن 
لــحــضــور هـــذه الــفــعــالــيــات الــتــي تــعــد فرصة 
آخــر  مــكــان  أي  فــي  لــهــم  تتسنى  ال  متميزة 

حول العالم.
«البيرق» تبادل أطراف الحديث مع عدد 
من زوار المهرجان عبر منافساته المختلفة 
لــلــتــعــرف عــلــى وجـــهـــة نــظــرهــم ورؤيــتــهــم 
وأنشطته  وطبيعته  المهرجان  لهذا  الخاصة 

المختلفة.
من  كوتساغي   رافئيل  يــقــول  الــبــدايــة  فــي 

السنة  هــي  هـــذه  إن  فــرنــســا: 
في  لحضوره  بالنسبة  الثالثة 
المهرجان، وقد فّوت الدورة 
األولى ألني لم أكن في قطر. 
يتطّور  المهرجان  أن  وأرى 
عاًما بعد عام سواء من حيث 
اإلعالنية  والحملة  الــالفــتــات 
واإلعـــــــالمـــــــيـــــــة والـــتـــنـــظـــيـــم 
البرنامج  حــتــى  واالتـــصـــاالت 
الـــخـــاص بــالــمــعــلــومــات كــان 

متوفًرا على شبكة اإلنترنت . 
ــــــّدي  وأضـــــــاف قـــــائـــــًال: وال
صـــــقـــــاران مــــن فـــرنـــســـا وأنــــا 
أيـــًضـــا وقــــد جـــــاءا فـــي زيــــارة 
لــلــمــهــرجــان الـــعـــام الــمــاضــي، 
ولـــــكـــــن  لـــــألســـــف لــــيــــس فــي 
ـــكـــافـــي  ــــــدوحــــــة الــــــوقــــــت ال ال
لـــشـــراء صــقــر وتـــدريـــبـــه ألن 

وجهد  وقت  إلى  يحتاج  الحال  بطبيعة  هذا 
العديد  هناك  ليس  أنــه  إلــى  مشيًرا  وتفرغ .  
من  تمكنك  التي  العالم  حــول  األمــاكــن  مــن 

مشاهدة سباق لكالب السلوقي . 
وعــبــر عــن اعــتــقــاده بــأن الــشــيء الناقص 
الجمهور  عـــدد  زيــــادة  هــو  الــمــهــرجــان  فــي 
أن  إال  القطري،  التراث  ليشاهد  يأتي  الــذي 
ال  المنظمين  قبل  مــن  الــمــبــذول  المجهود 

يجعل هناك أي مبرر لعدم قدومه . 
على  فرنسًيا  موقًعا  هناك  أن  إلى  مشيًرا 

يعرض  قطر»  فــي  «العيش  اسمه  اإلنترنت  
أوالً  بالمهرجان  الخاصة  المعلومات  كافة 

بأول . 
فــــي حـــيـــن تــــقــــول زوجـــتـــه 
أن  تـــــجـــــد  إنـــــــهـــــــا  ــــــل:  ــــــي اســــــت
الــمــهــرجــان أفــضــل هـــذا الــعــام 
الماضية  ـــدورات  ـــال ب مــقــارنــة 
باالتصال  يتعلق  فيما  خاصة 
ـــــومـــــات الــــمــــتــــاحــــة  ـــــمـــــعـــــل وال
لمكان  التوضيحية  والالفتات 
الحدث، كما أن هناك تغطية 
إعــالمــيــة أكــبــر، مــوضــحــة أن 
زوجــــهــــا يـــنـــحـــدر مــــن عــائــلــة 
فــرنــســيــة تــهــوى الــصــيــد لذلك 
فإنهما يجدان متعة كبيرة في 

حضور هذا المهرجان.
ـــــــــرا بـــــلـــــوكـــــان مــن  أمــــــــا دب
أستراليا فعبرت عن اعتقادها 
ـــعـــام فـــي سبخة  بــــأن الـــجـــو ال
مرمي يساعد على االسترخاء 
والــتــأمــل، والــمــهــرجــان يــزخــر بــالــعــديــد من 
مسابقات  أو  السلوقي  هــدد  ســـواء  األنــشــطــة 
في  االشتراك  الرائع  ومن  المختلفة،  الطيور 
شـــيء يمثل الــتــراث الــقــطــري ويــبــرزه ســواء 
الذين  لألجانب  أو  الشابة  القطرية  لألجيال 
يودون التعرف على أشكال الثقافة القطرية 

وتنوعها .
وأضافت:  هذه ليست الزيارة األولى، حيث 
المهرجان  زرنا  كما  الماضي ،  األسبوع  جئت 
العام الماضي ، وقد جئنا مرة أخرى بعد أن 

علمنا بانطالق مسابقة السلوقي . 
أقل  الجماهيري  الحضور  أن  وأوضــحــت 

مـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي، إال أنــنــا 
نكتشف  أن  نحب  النهاية  فــي 
ونتعلم عن قطر والناس بها، 
الخاصة  والهوايات  واألنشطة 

بشعبها . 
لــديــهــم  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرة 
فــي أســتــرالــيــا ســبــاًقــا للكالب 
ولــكــنــه مــحــكــم بــشــكــل أكــبــر، 
حيث إن الحلبة الخاصة بمثل 
هـــــذه الـــمـــنـــافـــســـات مــحــاطــة 
األمن  لضمان  حديدي   بسور 

والسالمة. 
مــــــن جــــانــــبــــهــــا أوضــــحــــت 
الجزائر  من  دشنافه  وهيبة 
ــهــا عــلــمــت عـــن الــمــهــرجــان  أن
مـــن خــــالل زمــيــلــتــهــا، حيث 
اإلعــالن  أو  البوستر  شــاهــدنــا 
وقد  في «كــتــارا»  به  الخاص 

هدد  مسابقة  في  الماضي  األسبوع  حضرت 
التحدي . 

وتعطينا  جميلة  األجـــــواء  واســتــطــردت: 
كما  القطريين .   تــراث  على  للتعرف  فرصة 
والــحــيــوانــات  القطرية  البيئة  على  نتعرف 
كــالب  الـــجـــزائـــر  فـــي  ــا  ــن لــدي بها .   الـــخـــاصـــة 
الــســلــوقــي ولــكــن ال تــقــام مــســابــقــات كــهــذه، 
من  فقط  الــمــنــازل  فــي  تربيتها  يتم  وإنــمــا 
في  يخرجون  الجزائريون  الحراسة،  أجــل 
رحـــــالت صــيــد بـــالـــبـــنـــادق بــشــكــل شخصي 

مؤسسات  أو  جمعيات  عبر  مؤسسًيا  وليس 
متخصصة في هذا األمر. 

هــل  هــــــــذه  إن  وقـــــــالـــــــت: 
فيها  تــزور  التي  األولــى  المرة 
الـــمـــهـــرجـــان، وإنـــهـــا مــنــبــهــرة 
بكل ما تراه، إال أن ما ينقص 
المكان بعض الشيء هو تواجد 
النساء العربيات، وال أعرف ما 

السبب في ذلك . 
من   مودونوتي  ماتيان  أمــا 
إيطاليا  الذي حضر المهرجان 
األجـــــــواء  أن  فــــيــــرى  وحـــــيـــــًدا  
الحميمية  من  نوع  بها  العامة 
والـــصـــداقـــة تــغــلــف طــابــع هــذا 
الــمــهــرجــان الــفــريــد مــن نوعه 
عــدم  إلـــى  ــا  الفــتً لـــي،  بالنسبة 
وجـــود الــعــديــد مــن اإلعــالنــات 
الــزوار  تجذب  أن  يمكن  التي 
- خاصة األجانب- بالرغم أنه 
لهم  بالنسبة  األفــضــل  المكان 
لمشاهدة  فــرصــة  يتيح  إنــه  حيث  لــلــزيــارة، 
أمور متعلقة بالتراث القطري غير موجودة 

لدينا في بالدنا . 
أن  نــود  كأجانب  جميعنا  قــائــالً:  وأضـــاف 
والعرب  القطريين  مــع  أكبر  بشكل  نشتبك 

الذين يعيشون على أرض قطر . . 
لديه  ليس  اإليــطــالــي  الشعب  أن   وأوضـــح 
وإنما  كبير،  بشكل  بالصقور  الصيد  ثقافة 
مشدًدا  الخيول،  بسباقات  أكبر  بشكل  يهتم 
أكبر  بشكل  األجــانــب  تعريف  ضـــرورة  على 

قطر  بأهل  الخاص  وبالتراث  الثقافة  بهذه 
هذه  عــن  أكــبــر  معلومات  إتــاحــة  خــالل  مــن 

بأهمية  تحظى  التي  النواحي 
هنا في الدول العربية، ودائًما 
شغف  كأجانب  لدينا  يكون  ما 

الكتشاف مثل هذه األشياء . 
ــــقــــول الـــلـــيـــن ســـــوال مــن  وي
برفقة  حــضــر  الــــذي  أســبــانــيــا 
ـــــه ووالــــــديــــــه:  ـــــن ـــــه واب زوجـــــت
أســـبـــانـــيـــا  فــــــي  لــــديــــهــــم  إن 
ســبــاًقــا لــلــكــالب، مــوضــًحــا أنــا 
«كـــانـــودامـــه» هـــو اســـم ســبــاق 
ـــا فــي  ـــبً الــــكــــالب ويــــكــــون غـــال
داخـــــل اســـتـــاد، وفــــي إيــطــالــيــا 
يــركــض الـــكـــالب خــلــف أرنـــب 
الكالب  نــوع  أن  كما  صناعي، 
أكبر  «غالفو»  المسماة  هناك 
وأسرع، ورأسه أطول ولديهم 
السلوقي .،  مـــن  أقــصــر  شــعــر 
تــعــلــيــق  فــــكــــرة  أن  مـــوضـــًحـــا 

الظبي على سيارة إلقامة سباق للسلوقي أمر 
غير مصدق بالنسبة لي ، وال يمكن إنكار أنه 

ألمر ممتع حًقا.  
االنتظار  هو  الناقص  األمر  ربما  وأضاف: 
هناك  يكون  حيث  واألخـــرى،  الفعالية  بين 
وبدء  منافسة  انتهاء  بين  الفراغ  من  مساحة 
أخرى ، وبالنسبة لي كنا هنا األسبوع الماضي 
من  حقيقًيا  صــيــًدا  أَر  لــم  اآلن  حتى  ولكني 
أحب  النهاية  في  ولكن  لحمامة  صقر  قبل 

هذا األمر كثيًرا . 

فــيــكــتــور تــســيــانــو مـــن إيــطــالــيــا يـــقـــول: إن 
لمهرجان  رائع  أمر  وهو  جًدا  هادئ  المكان 
ـــوع . وأضــــــاف:  أعــجــبــتــنــي جـــًدا  ـــن مـــن هــــذا ال
الــمــوســيــقــى الـــمـــرافـــقـــة لــلــفــعــالــيــات وكــــون 
وأيًضا  الدائمة  الخلفية  هي  التراثية  األغاني 
الصقور  أن  موضًحا  العربية .   والقهوة  الشاي 
بالنسبة له أمر جديد .، في حين أن الكالب 
أمر معتاد بعض الشيء في أوروبــا مع أنني 
لي  يسبق  ولم  التلفاز ،  على  هناك  أشاهدها 
أن أحضرها، مضيًفا إن سباق الكالب أصبح 

ممنوًعا قانونًا في إيطاليا . 
كثيًرا  بالصحراء  يستمتع  أنــه  إلــى  وأشـــار 
التي تعتبر أمًرا مختلًفا بنا كأوروبيين.  وعن 
معرفته بالمهرجان قال:  لدي صديق يعمل 
الــذي  اإلنــتــرنــت  إلــى  إضــافــة  المهرجان،   فــي 
عن  المعلومات  بعض  طريقه  عــن  وجـــدت 
وحــدي  هنا  إلــى  آتــي  جعلني  مــا  الــمــهــرجــان 

بسيارتي . 
الشيء  أن  أعتقد   وأضاف:  
الــــنــــاقــــص هــــو إتــــاحــــة بــعــض 
الــمــعــلــومــات عـــن تـــاريـــخ هــذه 
الـــهـــوايـــة وهــــذا الــتــقــلــيــد الـــذي 
الحضور  من  العديد  بالتأكيد 
وأنـــــا مــنــهــم يــــــودون مــعــرفــة 
الــمــزيــد مــن الــمــعــلــومــات عن 
الــحــيــوانــات الــمــســتــخــدمــة في 

هذا المهرجان . 
عربي  الــمــذيــع  أن  وأوضـــح 
ما  نفهم  ال  كــأجــانــب  يجعلنا 
اسم  نعرف  ال  وبالتالي  يقول 
أي  أو  رقــمــه  أو  الــكــلــب  هــــذا 

الكالب فاز . 
واســــتــــطــــرد: فــــي إيــطــالــيــا 
الكالب  جمال  منافسات  لدينا 
ويــــكــــون بـــهـــا مـــعـــلـــومـــات عــن 
منها،  يــنــحــدر  نــوعــيــة  وأي  وعــائــلــتــه  الــكــلــب 
والــعــديــد مـــن األشـــيـــاء عــنــه لــلــجــمــهــور وهــو 
أو  للكالب  بالنسبة  ســواء  هنا  ضــروري  أمــر 

الصقور.
أمــــا جــابــريــل مـــــادو مـــن بــلــجــيــكــا فــقــال: 
أعتقد أنه ألمر ممتع حضور هذا المهرجان 
الــمــوجــودة  الــمــهــارات  يعكس  الـــذي  المتميز 
الموجودة  التراثية  والطبيعة  قطر  أهل  لدى 
لدى القطريين كما أنه من الجميل أن نرى 

الطيور وهي في أفضل حاالتها.
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يعد من أهم الروافد السياحية

األجانب يشيدون بمهرجان األجانب يشيدون بمهرجان 
الصقور والصيدالصقور والصيد

ـــــــعـــــــد عـــــــام  ــــــــــا ب ــــــــــاًم ــــــــطــــــــّور ع ــــــــت ــــــــل كــــــــوتــــــــســــــــاغــــــــي : الــــــــمــــــــهــــــــرجــــــــان ي ــــــــي ــــــــئ راف

وهيبة دشنافهدبرا بلوكان ماتيان مودونوتياللين سوال 

دبرا بلوكان: 
من الرائع 

االشتراك في 
شيء يمثل 
التراث القطري

وهيبة دشنافه: 
األجواء جميلة 
وتعطينا فرصة 
للتعرف على 

تراث القطريين 

ماتيان 
مودونوتي: إنه 
المكان األفضل 

لألجانب في 
قطر

كتب - كريم إمام:

أصيلة  عربية  ريــاضــة  بالصقور  الصيد  ريــاضــة 
قنص  مــن  أول  فهم  الــقــدم،  منذ  الــعــرب  مــارســهــا 
ورّبى الصقور فحولوها من طيور شرسة إلى طيور 

أليفة.
وريـــاضـــة الــصــيــد بــالــصــقــور يــمــارســهــا الــمــلــوك 
واألغنياء والفقراء على حد سواء، كما يمارسها في 
الــوقــت الــحــالــي الــعــرب وغــيــرهــم مــن كــافــة أرجــاء 
الــعــالــم، حــيــث أصــبــح هــنــاك صـــّقـــارون فــي أوروبـــا 

آسيا  شــرق  ومنطقة  وأســتــرالــيــا  الشمالية  وأمــريــكــا 
تضم  للصقارة  الدولية  الجمعية  أن  كما  والــيــابــان، 
من  وسيلة  يتخذها  مــن  فمنهم  دولـــة،   ٦٤ حــالــًيــا 
من  ومنهم  النفس  عــن  والــتــرويــج  التسلية  وســائــل 
أخذها مصدًرا من مصادر الكسب والرزق، ومنهم 
من يعتبرها إرثًا ثقافًيا وتراثًا إنسانًيا، فالصقر يعد 
رمــًزا من رمــوز االعــتــزاز، تتخذه الكثير من دول 
مر  على  بــه  اإلنــســان  تشبه  وقــد  لها  شــعــاًرا  الــعــالــم 
عبر  به  العظماء  األبطال  من  كثيًرا  وشبهوا  العصور 

التاريخ البشري نظًرا لشجاعته وشموخه وصبره.
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الحرف التراثية ..صراع من أجل البقاءالحرف التراثية ..صراع من أجل البقاء
كتب- مصطفى عبد المنعم

التي  القديمة  التراثية  الشعبية  المهن  تُعد 
مازال كثير من الحرفيين يمارسونها حلقة 
مـــن حــلــقــات الـــوصـــل بــيــن مـــاضـــي األجـــــداد 
األصــالــة  تجسد  إنــهــا  إذ  والــحــاضــر،  الــعــريــق 

العربية التي كان عليها األجداد.
وهــنــاك مـــحـــاوالت رســمــيــة جــــادة تقوم 
أجل  من  الحكومية  والهيئات  ـــوزارات  ال بها 
الـــحـــفـــاظ عــلــى مــظــاهــر الــــتــــراث الــقــطــري 
وضرورة إحيائه والحفاظ عليه من التراث 
تراثي  جــانــب  وجـــود  فــي  جلًيا  ذلــك  ويظهر 
التي  والمحافل  المهرجانات  من  العديد  في 
بل  الــمــجــاالت  مختلف  فــي  الـــدولـــة  تقيمها 
وتخصيص مهرجانات خاصة بأشياء تراثية 
قديمة، وبالرغم من هذه الجهود المحمودة 
التي  التراثية  المظاهر  بعض  هناك  أن  إال 
تــجــاهــد مــن أجـــل الــبــقــاء وعـــدم االنـــدثـــاء أو 
القديمة  التقليدية  المهن  وأهمها  االحتضار 
كانت  والــتــي  الــتــراثــيــة  الــيــدويــة  الــحــرف  أو 
انتشار  مــع  ولــكــن  قــديــمــا  كــبــيــرة  قيمة  ذات 
جزًءا  التراثية  المهن  هذه  أصبحت  العولمة 
التي  التقليدية  المهن  بين  ومن  التراث  من 
يخشى عليها من االنقراض أو انقراض من 
مهنة «النداف»  هي  يدوي  بشكل  يمتهنونها 
-القطان أو المنجد-، سف الخوص- وكذلك 
زخارف الجبس، وصناعة السدو، ولما لهذه 

عند  كبيرة  مكانة  من  الحرف 
األوائل انتقل االهتمام بها أيضا 
دون  ولكن  الجديد  الجيل  إلــى 
من  عليها  الــحــفــاظ  مــحــاوالت 
االنــــدثــــار، وبــــات يــكــتــفــى فقط 
قيد  على  بقوا  بمن  باالستعانة 
الـــحـــيـــاة مــــن مـــمـــارســـي هـــذه 
الــحــرف الــيــدويــة لــيــشــاركــوا في 

الفعاليات والمهرجانات.
من  واحـــد  مــع  التقى  البيرق 
الفنانين القالئل الذين يجيدون 
الـــزخـــارف والــنــقــش بــالــيــد على 
الــجــبــس لــيــصــنــع مــنــهــا لــوحــات 
ومـــجـــســـمـــات فـــنـــيـــة مــتــمــيــزة 
يحرص الكثيرون على اقتنائها 

من  المهنة  تعلم  الــذي  اهللا  عبد  محمد  وهو 
أن  لنا  ليؤكد  أجــداده  عن  ورثها  الــذي  أخيه 
أن  يمكن  ال  الــجــبــس  عــلــى  الــزخــرفــة  مهنة 
تــنــقــرض نـــظـــًرا إلقـــبـــال الـــنـــاس عــلــى اقــتــنــاء 
األعمال الفنية الخاصة بالجبس والمجسمات 

يــدويــة،  ونــقــوش  تراثية  أشــكــال  تحمل  الــتــي 
مؤكًدا أن هناك أنواًعا عديدة من الزخارف 
أفــضــلــهــا الــعــمــل الـــيـــدوي الـــذي يــبــرز مــهــارة 
وجود  إلى  مشيًرا  العمل  ينفذ  الذي  الشخص 
تــطــور كــبــيــر مــصــاحــب لــهــذه الــحــرفــة وهــو 
ما ينفي عنها أنها تــودع الــزمــان، وأكــد عبد 
اهللا أن هذه المهنة موجودة في العديد من 
تضع  بلد  وكــل  واإلســالمــيــة  العربية  الــبــلــدان 
خاًصا  طابًعا  يكسبها  بما  أعمالها  على  تراثها 
يميزها عــن غــيــرهــا، وطــالــب بــضــرورة أن 
يكون هناك جهات تتبنى دعم هذه الحرفة 
بشكل علمي وأن يكون هناك دورات خاصة 

حتى نجد أشخاًصا كثيرين يمتهنونها.
تواجه  التي  المخاطر  بعض  إلى  أشار  كما 
الــعــامــلــيــن فــي مــهــنــة صــنــاعــة الــجــبــس وهــي 
إصابتهم بأمراض رئوية من جراء العمل مع 
الجبس بشكل مستمر كما تؤدي إلى إصابتهم 
والتحجر  التنفس  أمراض  خطيرة  بأمراض 
الناتج  للغبار  الدائم  تعرضهم  نتيجة  الرئوي 
عـــن عــمــلــيــات الــتــصــنــيــع الــمــخــتــلــفــة فـــي كل 

مراحلها. 
وتعد عملية تشكيل الجبس وصنع أشكال 
زخرفية منه واحدة من أهم الصناعات التي 
تحتاج إلى قدرة عالية من الصانع أو العامل 
من  تعد  التي  والحرفة  واإلبـــداع.  الفن  على 
الحرف األساسية في مجال الديكور خاصة 
انتشرت  كما  والــجــدران  األسقف  تزيين  في 
ظــــاهــــرة اســـتـــخـــدام تــشــكــيــالت 
ذات  التشكيالت  خاصة  الجبس 
الـــطـــابـــع الـــزخـــرفـــي اإلســـالمـــي 
فـــي واجـــهـــات الــمــبــانــي الــعــامــة 
ــــك الــمــبــانــي  والــــخــــاصــــة وكــــذل

التجارية والمنزلية.
وهـــنـــاك أيـــًضـــا مــهــنــة «ســف 
الــخــوص» وأصـــل حــرفــة «سف 
الــــخــــوص»، هـــي الــنــخــلــة الــتــي 
توصف بأنها صديقة البيئة، ألن 
منها  يستفيد  مخلفاتها  جميع 
كثيرة  فوائد  فللنخلة  اإلنــســان، 
من  يصنع  حيث  ثمرها  خــالف 
أوراقــهــا  ومــن  الــحــبــال،  أليافها 
القفف والقبعات الشعبية، ومن 
الفواكه  نقل  وأوعية  السالل  تصنع  جريدها 
مثل  الخفيف  األثاث  وصناعة  والخضراوات 
زيوت  تستخرج  التمر  نــوى  ومــن  الكراسي، 
وجذع  للحيوانات  كعلف  البواقي  وتستخدم 
النخلة المقطوعة يستخدم لتسقيف المنازل 

الريفية وكدعامات.
الذي  علي  بن  محمد  بن  اهللا  عبد  ويقول 
يعمل في مهنة سف الخوص منذ أكثر من 
٣٥ سنة إن عــدد مــن يــزاولــون هــذه المهنة 

اإلقـــبـــال  أن  رغـــــم  جــــــًدا  ــيــل  قــل
تعتبر  حيث  كثير  المنتج  على 
عند  مفضلة  الخوص  منتجات 
كثير من الزبائن الذين يعشقون 
الـــــتـــــراث، ويــــؤكــــد أنـــهـــا تــشــكــل 
ــا فـــي تـــــراث قطر  جـــانـــبـًــا مــهــًم
المشاركات  أن  ويؤكد  الــمــادي، 
فــي الــمــهــرجــانــات والــفــعــالــيــات 
ملحة  ضــــــرورة  الــجــمــاهــيــريــة 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــهـــنـــة «ســـف 

الخوص» من االنقراض.
وهـــــنـــــاك أنـــــــــواع مـــــن ســعــف 
الصناعة  فــي  تستخدم  النخيل 
بــقــيــة  مــــن  هــــو  األول  والـــــنـــــوع 
وهــي  الــعــاديــة،  الــنــخــيــل  أوراق 

أكــثــر خــشــونــة وطــــوالً ويــتــم غــمــرهــا بــالــمــاء 
حتى يسهل تشكلها، ثم تأتي مرحلة صباغة 
وال  الــخــوص،  تلوين  فيها  يتم  التي  الخوص 
يكتفى باللون األبيض والحليبي، بل يتم صبغ 
تبدأ  ذلــك  بعد  الطبيعية.  بــاأللــوان  الــخــوص 

الصباغة في وعاء كبير وتوضع فيه الصبغة 
المطلوب  الخوص  إسقاط  يتم  ثم  المطلوبة 
يُرفع  ثم  دقائق  خمس  لمدة  ويُترك  تلوينه 
مـــن الـــمـــاء ويـــوضـــع فـــي الـــظـــل، وبــالــنــســبــة 
للخوص األبيض والحليبي فإنه 
تعرضه  نتيجة  ــلــون  ال يكتسب 
األخضر  لونه  فيتحول  للشمس 

إلى اللون األبيض.
أمــــــا «الــــــنــــــداف» خـــورشـــيـــد 
عــبــد اهللا كــفــاش فــيــتــذكــر أيــام 
مهنته  كـــانـــت  حــيــث  الـــمـــاضـــي 
مـــن أهــــم الـــحـــرف الـــمـــوجـــودة 
بمهنة  يــقــوم  الـــذي  وهــو  قديًما 
الــنــدافــة أي عــمــل فـــرش الــنــوم 
والمطارح)  (المساند،  والتكيات 
ــنــهــيــلــي  (مــــراتــــب الــجــلــوس)وال
ويقول  للفرش)  مزدوج  (غطاء 
خـــورشـــيـــد الــــــذي يــعــمــل نـــدافـــا 
التي  األدوات  أن  عاما   ٤٥ منذ 
يكن  ولــم  بسيطة  قديماً  النداف  استخدمها 
وأن  اآلن  ظهرت  التي  كهربائية  آالت  بينها 
يصنعها  التي  المنتجات  على  تحرص  الناس 
اإلنـــســـان بــيــده ولــيــس عــن طــريــقــة ماكينة، 
والــدقــاق  «الطنكة»  يستخدم  كــان  وقــديــًمــا 

وهي من أهم أدوات النداف القديمة وكان 
على  ويعمل  نفسه  القديم  القطن  يستخدم 
األدوات  هــذه  باستخدام  وتنجيده  تجديدة 
لالستعمال  صالحاً  ليكون  البسيطة  الخشبية 

مرة أخرى.
ويضيف كفاش أن المنتجات الحديثة التي 
ولكنها  رواًجـــا  تلقى  ربما  آليا  تصنيعها  يتم 
ليست ذات جودة عالية مثل تلك المصنوعة 
بـــالـــيـــد وحــــتــــى يـــومـــنـــا هــــــذا رغــــــم الـــتـــطـــور 
أشخاًصا  هــنــاك  أن  إال  الكبير  التكنولوجي 
يـــحـــرصـــون عــلــى أن أقـــــوم بـــنـــدف الــقــطــن 

لصناعة منتجاتهم الخاصة وحتى اآلن.
من  تعتبر  الــتــي  الــســدو  صــنــاعــة  وهــنــاك 
ــيــديــة فــــي قــطــر،  أعــــــرق الـــصـــنـــاعـــات الــتــقــل
مــازالــت  الــتــي  عـــام،  بشكل  الــعــربــي  والخليج 
صــامــدة أمـــام هــجــوم الــتــطــور وتــصــارع من 
أجل البقاء، وما زال لها من يحميها ويعمل 
كل  رغــم  الطليعة  فــي  ــا  دائــًم تبقى  أن  على 

الظروف والمتغيرات.
جهد  على  تعتمد  التي  الحرف  من  وهــي 
تندثر  لــم  ولــكــن  األول،  الــمــقــام  فــي  الــمــرأة 
أخرى  تقليدية  لحرف  خالفاً  الحرفة  هذه 
كثيرة لم تعد موجودة بفعل تبدل احتياجات 

الناس في حقبة ما بعد النفط.
صناعة  في  المستعملة  األدوات  تزال  وما 
السدو منذ عقود طويلة مستعملة حتى اليوم 
كــالــمــغــزل والـــنـــول، أو الــمــيــشــع، وهـــي عصا 

هو  بما  مغطى  أعالها  صغيرة 
مـــعـــد لـــلـــغـــزل مــــن الــــصــــوف أو 
أو  والمنشزة  ســـواه.  أو  الحرير 
ما يعرف بـ(المدراة) وهي عصا 

يُرص بها الصوف.
محمد  أم  الــســيــدة  وتــحــدثــت 
حرفة  تعد   : قائلة  الــســدو  عــن 
السدو من الحرف اليدوية التي 
واشتهرت  قديما،  سائدة  كانت 
بها دول الخليج العربي، والسدو 
يــعــنــي حــيــاكــة الـــصـــوف، وكـــان 
الــنــاس يــهــتــمــون بــهــذه الــحــرف 
في  احتياجاتهم  لقضاء  المهنية 
تلك األزمنة الماضية واستخدم 
المساكن  بناء  في  قديًما  السدو 

والحافظات وزخارفها القطنية، حيث يؤخذ 
الشعر مــن األغــنــام واإلبــــل، ومــن ثــم يغسل 
نقوم  ذلــك  بعد  الــفــاتــر.  بالماء  األوســـاخ  مــن 
الــســاديــة بــوضــع الــشــعــر عــلــى الـــكـــرداش وهــو 
أداة مكونة من قاعدتين خشبيتين ومغروز 

لغرز  تستخدم  دقيقة  حديد  من  أسنان  بها 
الغزل  يوضع  ذلك  بعد  قوة،  وإعطائه  الشعر 
على  أو  الشوائب  مــن  خــال  ناعم  تــراب  على 
بالخيزران  يضرب  ثم  ومن  نظيفة،  فرشة 
يبرم  بــعــدهــا  نــاعــًمــا،  ويــصــبــح  يشتبك  حــتــى 
ذلك  عند  مــخــدة،  كــأنــه  يصبح  حتى  الشعر 
من  الصوف  بأخذ  (الصانعة)  السادية  تقوم 
عليها  يطلق  مغزلين  وكــل  غــزلــه،  ثــم  هــذه 
وهو  االبــــرام  مرحلة  تــأتــي  ذلــك  بعد  نمية، 
دمـــج خــطــيــن مــعــا لــيــكــونــا الـــســـدو، أمـــا أهــم 
الــســدو  صــنــاعــة  فــي  تستخدم  الــتــي  األدوات 
فهي المدراة وهي قطعة خشبية توضع بين 
طرفي النسيج لرقعها، وهناك المدري وهو 
مسمار حديدي معكوف الرأس وله مقبض 
المشيع  أيًضا  النسيج  خيوط  به  تغرز  خشبي 
وهو قطعة خشبية يلف عليها نسيج الخيوط 
من أجل أن تمسك السدو والمغزل ويتكون 
سنتيمتراً   ١٥ طــولــهــا  خشبية  صفيحة  مــن 
منتصفها  وفــــي  ســنــتــيــمــتــرات   ٧ وعــرضــهــا 
ثــقــب يـــوضـــع بـــه مــتــر خــــيــــزران فـــي رأســـه 
ومن  غزله  عند  الغزل  يمسك  حديدي  سيم 
متر  عن  عبارة  وهي  التغزالة  أيًضا  األدوات 
تشقر  نخل  جريد  أو  خيزران  المتر  ونصف 
وتــوضــع  العميتة  بــهــا  وتــوضــع  مقدمتها  مــع 

تحت اإلبط ويغزل منها.
وتضيف أم محمد إن صناعة السدو اليوم 
وإن  الــســابــق،  فــي  عليه  كــانــت  عما  تــراجــعــت 
كــــان حــظــهــا كــبــيــراً حــيــث إنــهــا 
ــنــدثــر مـــع بــعــض الــحــرف  لـــم ت
تواجه  لكنها  األخرى،  التقليدية 
مــشــاكــل حــقــيــقــيــة مـــن أهــمــهــا 
إن  حيث  وتــضــاؤلــه،  الــوبــر  قلة 
كان  مما  أقل  اآلن  األغنام  إنتاج 
أغلبية  ألن  الــمــاضــي،  فــي  عليه 
األغنام  تربية  في  يعملون  من 
يـــنـــظـــرون لـــهـــا كـــهـــوايـــة أكــثــر 
اعتاد  كما  جــادة،  كتجارة  منها 
الــنــســاجــون فـــي الـــمـــاضـــي على 
غزل القطن المستورد من الهند 
يشترى  فهو  اآلن  أمــا  ومــصــر، 
خــيــوًطــا جـــاهـــزة مـــن األســـــواق 
الناسجات،  وتــبــرمــه  المحلية، 
السدو  بمنتوجات  االهــتــمــام  تــراجــع  أن  كما 
وضعف اإلقبال عليه من أهم التحديات التي 
إننا  نقول  لذلك  العريقة،  المهنة  هذه  تواجه 
بحاجة إلى إحياء مهنة اآلباء والحفاظ على 

تراثهم من االندثار.
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بـــوادر  هــنــاك  أن  تـــرى  أال  ڈ 
لــخــروح الــمــســرح الــقــطــري من 
تــم  أن  بـــعـــد  ــــزجــــاجــــة  ال عـــنـــق 
على  للعمل  لجنة  عــن  اإلعــــالن 
تــطــويــره ؟.. وهـــل تــأخــرهــا في 
األن  إلــى  ملموسة  نتائج  إخــراج 
أصــــاب الــفــنــانــيــن بــإحــبــاط من 

إحداث تغيير لألفضل؟
مــن  هــــي  الـــلـــجـــان  ــيــســت  ل  --
ـــمـــســـرح، لــكــن  تــمــلــك تـــطـــويـــر ال
الــمــســرحــيــيــن هـــم أنــفــســهــم من 
يــمــلــكــون ذلـــــك بـــنـــزولـــهـــم إلـــى 
الـــجـــمـــهـــور ومــــواصــــلــــة تــقــديــم 
جــهــة  انـــتـــظـــار  دون  إبــــداعــــهــــم 
رسمية أو مؤسسة ترعى فنهم، 
استعداد  لــدي  ليس  كفنان  وأنـــا 
الــلــجــان  هـــــذه  أفــــكــــار  أنـــفـــذ  أن 
بــذات  الــمــســرح  مــع  تتعامل  الــتــي 
التعامل  يتم  كــان  التي  الطريقة 
بها منذ ما يقرب من ٥٠ عاماً، 
عــمــًال  لـــيـــس  الـــمـــســـرح  أن  كـــمـــا 
بــيــروقــراطــيــة،  قــوانــيــن  تحكمه 
ويــتــجــلــى لــنــا ذلـــك عــنــدمــا نــرى 
منطلقه  كان  عندما  المسرح  أن 
هناك  كــان  الــخــاص  القطاع  مــن 
كــان  وإذا  حــتــى  حقيقي  مــســرح 
بــه الــغــث والــثــمــيــن، وعــنــدمــا تم 
عليه  الرسمية  الجهات  إشـــراف 

تــــــراجــــــع وفـــقـــد 
دوره. 

بعض  رأى  ڈ 
ـــــيـــــن  ـــــل ـــــمـــــحـــــل ال
أن  والــــــــنــــــــقــــــــاد 
بـــــعـــــض أحـــــــالم 
ـــمـــســـرحـــيـــيـــن  ال
بإقامة  تحققت 
مـــــــهـــــــرجـــــــانـــــــي 
الشبابي  المسرح 
ــــــــــمــــــــــســــــــــرح  وال
فهل   .. المحلي 
تـــــــــــــرى أنـــــهـــــمـــــا 
بـــالـــفـــعـــل حــقــقــا 
أهـــــــدافـــــــهـــــــمـــــــا؟ 
ومـــــا رأيــــــك فــي 

المهرجانين بشكل عام؟
كل  في  األساسية  المشكلة   --
والعربية  الخليجية  المهرجانات 
قبل  يقتلها  اإلداري  الروتين  أن 
أن تأتي بثمارها، وأنا ال تعجبني 
يضعها  التي  االشــتــراطــات  بعض 
الــمــســؤولــون عـــن الــمــهــرجــانــات 
الــفــنــيــة عـــمـــومـــاً، ألنــــه بــبــســاطــة 
الــمــهــرجــان  يـــرضـــخ  أن  يـــجـــب 
لمتطلبات النص واإلبــداع وليس 
اإلبداع،  تقتل  فالقوانين  العكس، 
المسرحيات  تلك  عرض  أن  كما 
النشاط  تــوقــف  ثــم  واحـــدة  لليلة 
لــلــعــام الــمــقــبــل هـــو أمـــر محبط 
للمبدعين، وما المانع أن يستمر 
عــرض هــذه األعــمــال على مــدار 
الـــعـــام بــعــد الــمــهــرجــان بــعــد أن 
تـــم بــالــفــعــل إنــتــاجــهــا، وحــتــى ال 
مجرد  المهرجانات  هــذه  تكون 
بــروتــوكــالت ورســمــيــات ال تأتي 
بــنــتــائــج فــعــالــة. وفـــي مــهــرجــان 
الـــمـــســـرح الـــشـــبـــابـــي عـــلـــى ســبــيــل 
قــوانــيــن  ثـــمـــة  أن  نـــجـــد  الـــمـــثـــال 
ـــمـــهـــرجـــان،  أحـــبـــطـــت نــــجــــاح ال
خـــاصـــة عــنــدمــا ربـــطـــوا اإلبـــــداع 

على  اشــتــراطــه  تــم  معين  بعمر 
أن  أرى  أنــنــي  كما  المشتركين، 
والنجوم  المحترفين  إستقطاب 
نجاًحا  يعد  الــشــبــاب  مــســرح  إلــى 
الذين  الصغار  المبدعين  لهؤالء 
ال يـــمـــلـــكـــون مـــــن الــــخــــبــــرة مــا 
يــكــفــي لــتــقــديــم عــمــل مــتــكــامــل 
من  مـــســـانـــدة  ودون  وحـــدهـــم 
ما  فـــإذا  الفنية،  الــخــبــرات  ذوي 
لمهرجان  نــجــوم  استقطاب  تــم 
ذلك  يكون  أن  يمكن  ال  الشباب 
للمهرجان  مــيــزة  هــو  بــل  عــيــبــاً 
ألنه سيرفع األداء ويختصر وقتًا 
طــــوًال لــلــمــشــاركــيــن مــن الــشــبــاب 
إلى  يعملوا  أن  يحتاجون  ألنــهــم 
جــانــب الــخــبــرات، كما أنــه يجب 
في  اإلخـــــــراج  مــهــمــة  تــســنــد  أن 
مخرجين  إلـــى  الــمــهــرجــان  هـــذا 
لــهــم خـــبـــرة طــويــلــة فـــي الــعــمــل 
الفني، ألن اإلخراج هو باألساس 
مــجــمــوعــة مــن الــتــراكــمــات التي 
ـــمـــبـــدع عـــلـــى مـــدى  يــكــتــســبــهــا ال
هيئة  فــي  يترجمها  ثــم  ســنــوات 

أعمال فنية. 
ڈ كثر الحديث عن مسؤولية 
الفنية  الــحــركــة  عــلــى  القائمين 
المظلة  تحت  يعملون  والــذيــن 
عن  نتحدث  لم  لكنننا  الرسمية 
الفنان  مسؤولية 
نفسه في تطوير 
الحركة الفنية ؟

..أغــــــــــــــــلــــــــــــــــب 
الــــــــفــــــــنــــــــانــــــــيــــــــن 
يــــــــنــــــــتــــــــظــــــــرون 
األوامـــــــــر، ألنــهــم 
تـــــــــــربـــــــــــوا عــــلــــى 
يـــــخـــــطـــــط  أن 
ـــــهـــــم غــــيــــرهــــم  ل
لذلك  طريقهم، 
إال  يــــعــــمــــلــــون  ال 
بعد تلقي األوامر 
والــــــمــــــوافــــــقــــــات 
فهم  الــرســمــيــة، 
مـــــــــــن وضـــــــعـــــــوا 
أنفسهم تحت مظلة المسؤولين، 
عندما  أنــه  نجد  النقيض  وعــلــى 
سبيل  على  السليطي  غــانــم  قــام 
الــمــثــال بــإنــشــاء مــســرح خــاص به 
المسرحية  الحركة  حــال  أنقلب 
٣٦٠ درجة، ومن خالل شخص 
ألول  اإلبــداع  تمرد  فقط،  واحــد 
مرة على ما هو تقليدي وانطلق 
وبعد  الــنــاس،  مــن  اقــتــرب  بفكر 
يعرف  ال  قطر  جمهور  كــان  أن 
وأصــبــح  بــه  يتعلق  بـــدأ  الــمــســرح 
اإلقبال  يشهد  القطري  المسرح 
وذلك  كامل  شهر  لمدة  الشديد 
بفكر  الــســلــيــطــي  عــمــل  أن  بــعــد 
اإلدارة  فـــكـــر  ولــــيــــس  الــــفــــنــــان 
الــمــهــرجــانــات،  وراء  الــســعــي  أو 
فكر  عندما  إنه  القول  ويمكنني 
الفنانون في المهرجانات ابتعدوا 

عن الفن الحقيقي. 
الملتقيات  فـــي  رأيــــك  مـــا  ڈ 
ـــتـــي  ـــعـــربـــيـــة وال الـــمـــســـرحـــيـــة ال
انــتــشــرت مـــؤخـــراً .. وهـــل تــرى 
أنها تحقق أهدافاً معينة أم تظل 

مجرد شكليات؟
هــــذه  تـــــكـــــون  مـــــا  دائـــــمـــــا   --

الــمــهــرجــانــات مـــجـــرد وجــهــات 
والمهم  الــرســمــيــة،  للمؤسسات 
هو أن تكون خطوة ضمن خطة 
طويلة اآلمد، الهدف منها تعزيز 
وهو  وتطويرها،  الفنية  الحركة 
خالل  مــن  متحققاً  نــجــده  ال  مــا 
من  ولنتحقق  الملتقيات،  هــذه 
ذلــــك يــمــكــن لــنــا أن نــنــظــر إلــى 
هذه المهرجانات لنرى ما الذي 
حققته على أرض الواقع، لألسف 
لـــن تــحــقــق ســــوى مـــســـرح دون 
المجتمع،  من  تفاعل  أو  جمهور 
هـــذا  يـــســـمـــى  أن  يـــمـــكـــن  وهــــــل 
مسرحاً من األساس؟، إن وصف 
مــســرح نــخــبــوي جـــاء مـــن أنـــاس 
مع  يتعاملون  كــيــف  يــعــرفــون  ال 
اإلتيان  يستطيعون  وال  الجمهور 
والـــجـــمـــال،  الـــفـــكـــر  ذي  بـــالـــفـــن 
على  مشكالتهم  وضــعــوا  لــذلــك 
خلق  فالفن،  «نخبوي»  شماعة 
لــيــقــدم لـــلـــنـــاس، ومــــن ال يــرى 
ـــقـــدرة عــلــى أن يــقــدم  بــنــفــســه ال
يــنــزوي  أن  عليه  للجمهور  ــا  فــنً
الذين  األشــخــاص  مع  غرفة  في 
يقف  وال  يــقــدمــه  بــمــا  يقتنعون 
عــلــى خــشــبــات الــمــســارح الــعــامــة 
التي بنيت في األساس للجمهور. 
باتت  نــخــبــوي»  «مــســرح  فكلمة 
غير  هــم  مــن  يستخدمها  حجة 

أعمالهم  توصيل  على  قــادريــن 
للناس خاصة في عالمنا العربي، 
بــدول  التجريبي  الــمــســرح  وفـــي 
الـــعـــالـــم الــمــتــقــدمــة تــــرى جــهــًدا 
العالم  فــي  أمــا  حقيقًيا،  إبــداعــًيــا 
في  العمل  يفشل  فعندما  العربي 

الـــــــوصـــــــول إلــــى 
الــــــنــــــاس يـــدعـــي 
صـــــــانـــــــعـــــــه أنـــــــه 
يقدمه في اتجاه 
الــفــن الــنــخــبــوي، 
وبـــــشـــــكـــــل عـــــام 
فــــــــإن الــــمــــســــرح 
هــــــــو الـــــمـــــســـــرح 
ســواء كــان داخــل 
وال  مـــهـــرجـــان، 
بين  فارق  يوجد 
ــــعــــروض الــتــي  ال
للجمهور  تــقــدم 
التي  والــعــروض 
تـــــــقـــــــدم داخــــــــل 
أرى  المسابقات. 

الوسائل  فــي  تكمن  المشكلة  أن 
فالمسرح  والقوانين،  والتنظيم 
فن إنساني وليس حكًرا على فئة 
المسرح  نحصر  لماذا  إذاً  معينة، 
أنها  خاصة  معينة؟  مؤسسة  في 
تــعــامــل الــمــســرح كــمــا تــعــامــل أي 

احتفالية مسؤولة عنها.

ڈ هـــل تـــرى أن قــلــة اإلنــتــاج 
ــفــزيــونــي فـــي قــطــر كــانــت  ــل ــت ال
بعض  لــجــوء  فــي  األول  الــســبــب 
في  للعمل  القطريين  الفنانين 
درامـــــا بــعــض الـــــدول األخــــرى، 
فنية  ألســبــاب  كـــان  ذلـــك  أن  أم 
عن  بعيدة  بحتة 
ظروف اإلنتاج؟

بعض  اتــجــاه   --
للعمل  الـــفـــنـــانـــون 
في بعض األعمال 
الفنية التي تنتجها 
بــــــعــــــض الــــــــــــدول 
المجاورة ليس له 
عالقة بقلة اإلنتاج 
ــــى اإلطــــــــــالق،  عــــل
فـــالـــفـــن لـــيـــس لــه 
وطـــــــن والــــفــــنــــان 
وراء  دائــمــاً  يسعى 
ـــــعـــــمـــــل الــــفــــنــــي  ال
الــــــــــــذي يـــرضـــيـــه 
ولكن  جنسيته،  كانت  أيــاً  إبداعياً 
هو  األول  المقام  فــي  يحكمه  مــا 
كان  إذا  وحــتــى  الفنية،  توجهاته 
وطن الفنان يمارس اإلبداع طوال 
عن  باحثاً  يرتحل  ستجده  الــعــام 
فكرة جديدة وعن نوعية جديدة 
من  يبدع  أن  يحب  التي  لألعمال 

نجد  المثال  سبيل  وعلى  خاللها، 
أن هناك فنانين سوريين يعملون 
الخليجية  أو  المصرية  بــالــدرامــا 
السورية  الدراما  تألق  من  بالرغم 
ــعــام،  واســـتـــمـــرار عــمــلــهــا طــــوال ال
مصريين  فنانين  هــنــاك  أن  كما 
فنية  أعــمــال  إلــى  أيــضــاً  يرتحلون 
في بعض الدول العربية األخرى، 
ولـــكـــن يــمــكــنــنــا الـــقـــول إن كــثــرة 
بالنسبة  األم  الــوطــن  فــي  اإلنـــتـــاج 
ويــــؤكــــده  دوره  يــــعــــزز  لـــلـــفـــنـــان 
ويساعده على ترسيخ كيانه الفني 
أن  شــك  وبـــال  وخــارجــيــاً،  محلياً 
ظــاهــرة تــرحــال الــفــنــان مــن بلد 
آلخــــر دلـــيـــل عــلــى أن الـــفـــنـــان ال 
عن  الرسمية  المؤسسات  توقفه 

االستمرارية أو التطوير. 
توجهها  الــتــي  الــرســالــة  مــا  ڈ 

إلى تليفزيون قطر؟
-- أشاهد األن شاشة مختلفة 
عــمــا كـــان عــلــيــه تــلــفــزيــون قطر 
جديدة  وجــوه  هناك   .. قبل  من 
وشكل جديد يدل على أن هناك 
جهًدا كبيًرا تم بذله للوصول إلى 
هذه الصورة المختلفة، لكن من 
جــانــبــي كــفــنــان مــتــخــصــص في 
الدراما التلفزيونية أحزنني أنني 
في  تغيير  أي  اآلن  حتى  أجد  لم 
ولــم  المحلية،  الـــدرامـــا  خــارطــة 

بالفعل  هـــل  االن،  حــتــى  يــتــضــح 
ـــدرامـــا  هـــنـــاك تـــوجـــه لــتــفــعــيــل ال
المحلية أم ال؟، ال أعلم! .. لكنني 
الجهد  بهذا  قاموا  من  أن  أعتقد 
لـــن يــغــفــلــوا هــــذا الـــجـــانـــب الـــذي 
يــعــتــبــر الـــعـــصـــب األســــاســــي ألي 

تليفزيون. 
توجهها  التي  الرسالة  وما  ڈ 

إلى مؤسسة الدوحة لألفالم؟
فـــي هــذه  -- لــســت مــنــخــرطــاً 
المؤسسة .. ومن خالل مهرجان 
الــدوحــة األخــيــر واجــتــمــاعــنــا مع 
المؤسسة  في  المسؤولين  بعض 
فيما  رأيـــي  عــن  أعــبــر  أن  أردت 
ـــيـــه قـــطـــر مــــن خـــالل  تـــحـــتـــاج إل
وجدت  ما  وهــو  السينما  صناعة 
بين  ما  التوازن  في  يتلخص  أنه 
المجتمع  خـــارج  العالمي  اإلنــتــاج 
الــمــحــلــي ومـــا بــيــن دعـــم المنتج 
المجتمع  إلــى  المنتمي  الــداخــلــي 
القطري، ألنه من المستحيل أن 
نكون رقم واحد في عالم صناعة 
السينما دون طرح إنتاجنا المعبر 
عــن ثــقــافــتــنــا، عــلــى شــريــطــة أن 
بتقنيات  المحلية  األعمال  تطرح 
عالم  في  موجود  هو  ما  تحاكي 
معتمدين  الــمــتــقــدمــة،  الــســيــنــمــا 
جانب  إلى  محلية  الخبرات  على 

العالمية. 
ــــــك  رأي مــــــا  ڈ 
ـــــــجـــــــارب  فـــــــــــي ت
ــــــعــــــض شـــــبـــــاب  ب
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــيـــن 
يعملون  ال  الذين 
تـــحـــت الــمــظــالت 
الـــــــــرســـــــــمـــــــــيـــــــــة 
في  ويــجــتــهــدون 
إيـــــجـــــاد مــضــمــار 
ـــــــي  ـــــــمـــــــائ ـــــــن ســـــــي
قــــــطــــــري يـــســـيـــر 
حـــســـب رؤيـــاهـــم 

وتوجههم؟
أن  أعـــتـــقـــد   --
ـــــجـــــارب شـــبـــاب  ت

على  جــيــد  مــؤشــر  السينمائيين 
ذات  ســـيـــنـــمـــا  إليـــــجـــــاد  الـــتـــطـــلـــع 
هــويــة قــطــريــة، لــكــن مــا ينقص 
يعملون  أنهم  هو  الشباب  هــؤالء 
التي  أفكارهم  خــالل  مــن  فقط 
بــال أدنــــى شــك ســتــظــل كــمــا هي 
جديد  أي  إليها  يــدخــل  لــم  طلما 
المحترفين  خــبــرات  جانب  مــن 
يعملون  وسيظلوا  المجال،  بهذا 
بــنــفــس الــطــريــقــة واألســـلـــوب إذا 
مــا اســتــمــروا فــي عـــدم الــتــعــاون 
مـــع الــســيــنــمــائــيــيــن الــمــحــتــرفــيــن 
يـــجـــعـــلـــوهـــم  أن  ــــــن  ــــــقــــــادري وال
مــطــلــعــون عــلــى مــا وصــلــت إليه 
السينما العالمية من مستجدات، 
وهو ما سيختصر عليهم الكثير 
مسمى  اعتمد  وكما  الوقت،  من 
مهرجان الدوحة السينمائي في 
ترايبكا  مــهــرجــان  عــلــى  بــدايــاتــه 
والــمــعــروف  الــدولــي  السينمائي 
مـــن قــبــل لــيــخــتــصــر الـــوقـــت في 
أن  يجب  العالمية،  إلــى  الوصول 
على  يستفيد هؤالء الشباب أيضاً 
السينما  نــجــوم  وقــــدرات  أســمــاء 
الــعــالــمــيــة لــتــحــقــيــق الــنــجــاح في 

بــدايــتــهــم واخــتــصــار الــوقــت من 
خاللهم. 

ڈ كيف تقيم مستوى الدراما 
عاًما   ٣٠ بـ  مقارنة  التلفزيونية 
مضت؟، وهــل تــرى فــارًقــا بين 
مــســتــوى الـــدرامـــا الــعــربــيــة التي 
تقدم  كــانــت  ــتــي  وال اآلن  تــقــدم 

في الماضي؟
هي،  كما  العربية  الــدرامــا   --
ومـــازالـــت إلـــى الـــيـــوم تــــدور في 
أن  تستطع  ولــم  مفرغة،  حلقة 
وتجعله  الجمهور  إليها  تــجــذب 
غيرها  فعلت  كما  حولها  يلتف 
والدليل  العالم،  أنحاء  شتى  في 
التركية  الـــدرامـــا  أن  ذلـــك  عــلــى 
اســتــطــاعــت خـــالل وقـــت قصير 
أن تحقق ما لم تستطع تحقيقه 
تمت  وعندما  العربية،  الــدرامــا 
إلى  التركية  المسلسالت  دبلجة 
الجمهور  حــولــهــا  الــتــف  الــعــربــيــة 
العربي خاصة بعد أن وجدوا أن 
ومبهرة،  متنوعة  موضوعاتها 
بينما لم تخرج الدراما الخليجية 
عــــلــــى ســــبــــيــــل الـــــمـــــثـــــال خــــــارج 
نـــطـــاق الـــتـــيـــمـــات االجــتــمــاعــيــة، 
التاريخي  الــجــانــب  وأهــمــلــت  بــل 
نهائياً، وباإلضافة إلى محدودية 
مــــوضــــوعــــاتــــهــــا 
نــــجــــد أنـــــهـــــا لــم 
تــســتــطــع تــطــويــر 
ــهــا وظــلــت  شــكــل
ســــطــــحــــيــــة فـــي 
أطــــروحــــاتــــهــــا، 
والــــــــــــــــدرامــــــــــــــــا 
بشكل  الــعــربــيــة 
عـــــام نـــجـــد أنــهــا 
قــــــــــد عـــــجـــــزت 
فـــــــــــــــــي طــــــــــــرح 
الهامة  قضاياها 
بينما  بــالــنــســبــة، 
الــدرامــا  نجحت 
الـــــتـــــركـــــيـــــة فـــي 
مـــنـــاقـــشـــة حــتــى 
فنجدها  العربية،  الموضوعات 
قــــد صـــــــورت الـــــصـــــراع الـــعـــربـــي 
اإلســرائــيــلــي فــي أعــمــالــهــا بشكل 
أكـــثـــر احـــتـــرافـــيـــة مــــن الــــدرامــــا 
الــعــربــيــة ذاتـــهـــا، عــلــى عــكــس ما 
حــــدث عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال في 
للنجم  عــطــااهللا  نــاجــي  مسلسل 
ـــوهـــم فــي  ــــــذي ت عــــــادل إمــــــام ال
الجانب  سذاجة  مسلسله  أحــداث 

اإلسرائيلي. 
الفنية  مشاريعك  هــي  مــا  ڈ 

القادمة؟
عـــدة  مــــع  حـــديـــث  هـــنـــاك   --
جــــــهــــــات لـــــكـــــن لـــــيـــــس هــــنــــاك 
لكن  اآلن،  حــتــى  مـــحـــدد  عــمــل 
لهما  مــتــحــمــس  عــمــلــيــن  هـــنـــاك 
ـــــيـــــراً، وأبــــــحــــــث عــــــن جــهــة  كـــــث
تخرجهما  أن  تستطيع  إنتاجية 
بـــالـــمـــواصـــفـــات الـــمـــرســـومـــة في 
يحتاجان  أنهما  خــاصــة  ذهــنــي، 
وقد  عالية،  إنتاجية  تكلفة  إلــى 
قــــــررت خـــــالل الـــفـــتـــرة الــقــلــيــة 
بــالــشــكــل  أعــــمــــل  أال  الـــمـــاضـــيـــة 

التقليدي.
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المهرجانات 
العربية الروتين 

يقتلها قبل أن 
تأتي بثمارها

أغلب الفنانين 
ينتظرون األوامر 

ألنهم تربوا 
على ذلك

عندما فكر الفنانون أ
في المهرجانات 
ابتعدوا عن الفن 

الحقيقي

ـــيـــة ـــمـــحـــل ال ــــــــا  ــــــــدرام ال ــــــة  ــــــارط خ ــــــي  ف تـــغـــيـــيـــر  أي  اآلن  ــــى  ــــت ح ــــــــد  أج ــــــم  ل ـــــي  ـــــن أن ـــــي  ـــــن أحـــــزن

لست ملزًما بتنفيذ أفكار لست ملزًما بتنفيذ أفكار 
لجنة تطوير المسرحلجنة تطوير المسرح

كتب - أشرف مصطفى

قام بدوره تجاه الحركة الفنية القطرية لسنوات 
بأعماله  وتعلقه  الجمهور  إعــجــاب  فكان  طويلة 
هو ثمرة جهوده، آمن بأن تقديم عمل جيد هو 
الــذي  المال  صــالح  الفنان  إنــه  اجتماعية.  وظيفة 
يملك إصراًرا مذهًال على النجاح وصنع نجوميته 
بنفسه بعيداً عن أي مظلة رسمية، ومازال يقتنع 
المسرحية  الحركة  إصــالح  في  دوره  للفنان  أن 

جنباً إلى جنب مع المسؤولين، فاستحق أن يكون 
نجًما من نجوم قطر والخليج الموهوبين خاصة 
إطاللته  خالل  من  وجوده  إثبات  استطاع  أن  بعد 
الفنية المتميزة سواء في المسرح أو التليفزيون، 
وقــد كــان لــه خــالل حـــواره مــع «الــبــيــرق» بعض 
القطري  الفني  الحراك  على  الهامة  المالحظات 
والــعــربــي وخــاصــة الــمــســرح الــــذي يــعــتــبــره بيته 
الحقيقي بالرغم من عمله الدؤوب خالل سنوات 

طويلة بالدراما التلفزيونية.
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعر

لغتنا 
الجميلة

قدرة اللغة العربية

قيمة الوقت

البحر البسيط
ذكـــر الــمــعــري أن أكــثــر أشـــعـــار الـــعـــرب من 
(الطويل والبسيط والكامل)، فينبغي االعتناء بها 

قبل غيرها.
مفتاح هذا البحر:

مستفعلن َفاعلن مستفعلن َفاعلن 
 مستفعلن َفاعلن مستفعلن َفاعلن

ولـــه ثــالثــة أعـــاريـــض واحـــــدة تــامــة واثــنــتــان 
مجزوءتان.

التفعيلة  منه  حــذف  مــا  هــو  الــمــجــزوء  البيت 
والتفعيلة  الــعــروض)  (أي:  الصدر  في  األخــيــرة 

األخيرة في العجز (أي:الضرب).
التغييرات في الحشو:

أ - يجوز في الحشو حذف األلف من (فاعلن) 
فتصبح (فِعلن).

(مستفعلن)  مــن  السين  حــذف  ويــجــوز   - ب 
فتصبح (ُمتَْفِعلن) (ويمكنك آنذاك تحويلها إلى 

(َمَفاِعلن)).
من  الفاء  حذف  جــواز  العروضيون  ذكر   - ت 
إلــى  فتقلب  (مــســتــعــلــن)  فتصير  (مــســتــفــعــلــن)، 
قليل  ولكنه  الشعر،  في  شواهد  وله  (مْفتعلن). 
به  تترخص  فال  الفحول،  الشعراء  تصرف  في 

في محاوالتك الشعرية.
١- العروضة األولى: (َفِعلُن):

ولها ضربان: (َفِعلن) و(َفْعلن).
الضرب األول: (َفِعلن)

مثال:
رى نِضجت  تسعون ألفا كآساد الشَّ

 جلودهم قبل نضج التين والعنب
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 

فعلن مستفعلن  فاعلن  متفعلن   
الضرب الثاني: (َفْعلن)

تــنــبــيــه: يــشــتــرط فــي هـــذا الــضــرب أن يوجد 
حـــرف لــيــن قــبــل الـــــروي (الـــــروي هـــو الــحــرف 

األخير في القافية).
مثال:

بــه الـــــهـــــداة  لـــتـــأتـــمُّ  صــــخــــرا  وإن 
ــــــم فــــــي رأســــــــــه نــــار ــــــلَ  كـــــأنـــــه َع

متفعلن   ... فعلن  مستفعلن  فاعلن  متفعلن 
فِعلن مستفعلن فْعلن

تنبه إلى أمرين:
أصل  لمراعاة  (متَْفعلن)  نكتب  هنا  أولهما: 
تعويضها  (ويمكنك  (مستفعلن).  وهو:  التفعيلة 

بـ: (مفاعلن) على طريقة العروضيين).
قبل  (األلـــف)  اللين  حــرف  إلــى  انتبه  والثاني: 

الروي (هنا: الراء).
مثال آخر:

بــه  يــســتــضــاء  ـــنـــور  ل الــــرســــول  إن 
مسلول اهللا  ســيــوف  مـــن  مــهــنــد   

متفعلن   ... فِعلن  مستفعلن  فِعلن  مستفعلن 
فاعلن مستفعلن فْعلن

الروي هو الالم، وحرف اللين قبله (الواو).
٢- العروضة الثانية: مجزوءة: مستفعلن:

حــذفــت (فــاعــلــن) مــن آخــر الــصــدر والعجز، 
فصار البيت مجزوءاً هكذا:

مــســتــفــعــلــن فـــاعـــلـــن مــســتــفــعــلــن 
 مــســتــفــعــلــن فـــاعـــلـــن مــســتــفــعــلــن

ولهذه العروضة ثالثة أضرب:
األول:  ــــــــــضــــــــــرب  ال

مستفعلن:
مثال:

أهكذا باطال عاقْبتِني 
اهللا  يــــرحــــم  ال   
مـــــــــن لـــــــــم يــــــرحــــــِم
ـــفـــعـــلـــن فـــاعـــلـــن  مـــت
مــــــــســــــــتــــــــفــــــــعــــــــلــــــــن 
مــــســــتــــفــــعــــلــــن   
فـــاعـــلـــن مــســتــفــعــلــن
ــــــــضــــــــرب الــــــثــــــانــــــي:  ال

مستفعالْن:
مثال:

ــــهــــا  ــــتَ وأْعــــــَقــــــبـَـــــْتــــــك الـــــتـــــي أْوصــــْل
 بــالــهــجــر لــمــا رأت شــيــب الــقــذاْل

مـــتـــفـــعـــلـــن فــــاعــــلــــن مــســتــفــعــلــن 
 مــســتــفــعــلــن فــاعــلــن مــســتــفــعــالْن

ــتــمــس وصـــلـــة مــــن مــخــلــف  ال تــل
يـــنـــال ال  مـــــا  طــــالــــبــــا  تــــكــــن  وال   

مــســتــفــعــلــن فـــاعـــلـــن مــســتــفــعــلــن 
 مــتــفــعــلــن فـــاعـــلـــن مــســتــفــعــالْن

يـــا صــــاح قـــد أخـــلـــَفـــت أســـمـــاء ما 
الوصال حسن  من  تمنيك  كانت   

مــســتــفــعــلــن فـــاعـــلـــن مــســتــفــعــلــن 
 مــســتــفــعــلــن فــاعــلــن مــســتــفــعــالْن

الضرب الثالث: مفعولن:
مثال:

ســــــيــــــروا مـــــعـــــاً إنـــــمـــــا مـــيـــعـــادكـــم 
ـــطـــن الـــــــــوادي ـــب ـــــــوم الــــثــــالثــــا ب  ي

مــســتــفــعــلــن فـــاعـــلـــن مــســتــفــعــلــن 
 مــســتــفــعــلــن فـــاعـــلـــن مــفــعــولــن
٣- العروضة الثالثة: مجزوءة: مفعولن:

ولها ضرب واحد مثلها: مفعولن.
مثال:

ـــــشـــــوق مـــــن أطـــــــالٍل  مـــــا هــــيَّــــج ال
 أْضـــحـــْت ِقـــفـــارا كـــَوْحـــي الــَواحــي

مـــســـتـــفـــعـــلـــن فــــاعــــلــــن مـــفـــعـــولـــن 
 مــســتــفــعــلــن فـــاعـــلـــن مــفــعــولــن

فائدة:

وضربها  الــعــروضــة  هـــذه  الــشــعــراء  يستعمل 

على وزن (فعولن) (بدال من مفعولن)، فيصير 

الوزن هكذا:

ـــفـــعـــلـــن فـــــاعـــــلـــــن فـــعـــولـــن  مـــســـت
 مـــســـتـــفـــعـــلـــن فــــاعــــلــــن فـــعـــولـــن

رقيق  بحر  وهــو  البسيط)،  (مخلع  ويسمونه 

وعذب.

مثال:

أمــــــــور  مــــــــن  اهللا  إلــــــــــى  أشــــــكــــــو 

تـــــمـــــرُّ وال  دهــــــــــــــــري  تُــــــــــمــــــــــّر   
ـــفـــعـــلـــن فـــــاعـــــلـــــن فـــعـــولـــن  مـــســـت

فــــعــــولــــن ـــــن  فـــــاعـــــل مــــتــــفــــعــــلــــن   
قــــــتــــــلــــــَت نـــــفـــــســـــا بـــــغـــــيـــــر نـــفـــس 

ـــــعـــــذاب  فــــكــــيــــف تــــنــــجــــو مــــــن ال
مــــتــــفــــعــــلــــن فــــــاعــــــلــــــن فــــعــــولــــن 

فــــعــــولــــن ـــــن  فـــــاعـــــل مــــتــــفــــعــــلــــن   

ــــذيــــن يــــحــــاولــــون بـــاســـتـــمـــرار  بـــعـــض ال
التشكيك في قدرة اللغة العربية ويصرون 
على استعمال لغات أجنبية ـ رغم عجزهم 
فــي فهم أســرارهــا ـ إنما  الــفــاضــح أحــيــانــاً 
يـــحـــاولـــون إخــــفــــاء تـــفـــاهـــة مـــضـــمـــون مــا 
يــقــدمــونــه مـــن مــــادة عـــن طــريــق تغريب 
الشكل الذي يضعونها فيه. واحتمال الكسل 
نأخذ  مادمنا  يــقــول:  البعض  يجعل  الــذي 
الــخــارج  مــن  العلوم  ومحتويات  مضمون 
فــلــمــاذا نــتــعــب أنــفــســنــا ونـــبـــدد وقــتــنــا في 
هذا  وخطر  العربية؟  إلــى  نقلها  محاولة 
ولكنه  الكسل  على  فقط  يــدل  ال  االتــجــاه 
يـــدل أكــثــر عــلــى تــجــاهــل طــبــيــعــة الــتــقــدم 
المغالطة  باللغة.  الوثيق  وارتباطه  العلمي 
اللغة  استعمال  إن  أصحابها  يقول  الشائعة 
العربية يعزلنا عن العالم المتقدمـ  المنشئ 
للعلوم الحديثة ـ ويجعلنا غير قادرين على 

التأثير  أو  به  والتأثر  العالم  بهذا  االتصال 
فضحها  السهل  مــن  مغالطة  وهـــذه  فــيــه. 
فـــإن الــتــأثــيــر فــي الــعــالــم واحـــتـــالل مكان 
بـــارز فــيــه، لــن يــكــون إال عــن طــريــق بناء 
الوحدة الثقافية ألمة، واالرتباط بالجذور 
التاريخية لها. كما أن القائلين بهذا االدعاء 
العربية  اللغة  استعمال  بين  يخلطون  إنما 
أحد  فــال  الــحــيــة،  األجنبية  الــلــغــات  وتعلم 
يمكن أن ينكر فائدة ـ بل وضرورة ـ تعليم 
الــلــغــات األجــنــبــيــة الــحــيــة بــطــريــقــة جـــادة 
ذلك  لكن  الجديدة،  األجيال  لكل  وعميقة 
آخر،  شيء  القومية  اللغة  واستعمال  شيء 
النتائج  فمعظم  عــديــدة،  أمامنا  واألمثلة 
الــهــامــة للعمل مــتــاحــة فــي عـــدد مــحــدود 
من اللغات الحية، ولو أن االتصال بالعالم 
الــمــعــاصــر يــحــتــم ضــــرورة الــتــعــلــيــم بهذه 
الــلــغــات لــرأيــنــا الــتــعــلــيــم فـــي مــعــظــم بــالد 

أوروبا يتم باإلنجليزية أو الفرنسية، لكن 
ذلك ال يحدث. 

ـــواقـــع إلــى  هــــذه الــمــغــالــطــة أدت فـــي ال
مــعــضــلــة صــعــبــة، فــفــي مــثــل هــــذا الــوضــع 
االتصال  حققنا  نحن  ال  والمهتز  المتردد 
وحدتنا  على  حافظنا  نحن  وال  بالعالم، 
ولم  القومية  لغتنا  أهملنا  ألنــنــا  الثقافية 
الهامة.  األجنبية  اللغات  تعلم  في  نتعمق 
نقصر  أيضا  جعلتنا  المغالطة  هذه  إن  ثم 
ـــتـــرجـــمـــة والـــتـــعـــريـــب  فـــــي مـــــحـــــاوالت ال
الحضارة  وألــفــاظ  العلمية  للمصطلحات 
والمال  الــوقــت  لبذل  مبرر  ال  أنــه  باعتبار 
الدول  كل  أن  حين  في  ذلك،  في  والجهد 
القومية  بــلــغــاتــهــا  تــعــتــز  والــتــي  الــمــتــقــدمــة 
تعترف بالترجمة والنقل وسائل فعالة في 
االتصال والتبادل بين الحضارات واللغات 

المختلفة.

القائل:  باالدعاء  تتعلق  مغالطة  وهناك 
إن التعليم في المرحلة الجامعية وخاصة 
أن  يمكن  ال  العليا  الــدراســات  مرحلة  فــي 
واضــح  تجاهل  وهنا  العربية،  باللغة  يتم 
لــنــجــاح الــتــعــلــيــم بــالــلــغــة الــعــربــيــة فـــي كل 
معظم  في  الجامعة  قبل  التعليم  مراحل 
المغالطة  هــذه  وخــطــورة  العربية.  الــدول 
أنــهــا تــرتــبــط مــبــاشــرة بــتــدهــور مستويات 
التعليم في كثير من الجامعات، فكثير من 
التي  األجنبية  اللغات  يجيدون  ال  األساتذة 
يجهلونها  الــطــالب  ومعظم  بها،  يُعلِّمون 
جهال تاما، وذلك يكون على حساب المادة 
حساب  عــلــى  ويــكــون  والــمــســتــوى  العلمية 
مـــحـــاوالت الــتــألــيــف فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة، 
ومــــحــــاوالت الــتــرجــمــة إلـــيـــهـــا، ونــحــصــل 
على  قـــادرة  غير  أجــيــال  على  النهاية  فــي 
العلمي،  المستوى  ورفــع  التعليم  مواصلة 

والتكنولوجيا  الــعــلــم  تــطــورات  ومــالحــقــة 
ألنها ال تستطيع القراءة في لغات أجنبية، 
وال تجد أو ال تؤمن بما هو متاح في اللغة 
الــعــربــيــة. هـــذا غـــراس االســتــعــمــار شرقية 
وغربية في أمتنا المحروبة..!! في مجال 
االستعمار  كــان  الـــذي  الــوقــت  وفــي  األدب 
العلم،  مــجــال  فــي  الفصحى  يئد  الثقافي 
مجال  فــي  لقتلها  موصولة  جــهــوده  كانت 

األدب.
نحب  الفتك  فــي  أسلوبه  نكشف  ولكى 
خمسين  منذ  الـــوراء،  إلــى  قليال  نرجع  أن 
في  أدبــيــة  بنهضة  العربية  انتعشت  سنة، 
شــعــرهــا ونــثــرهــا، أشــبــهــت أو أربـــت على 
األول  العباسي  العصر  فــي  القديم  تألقها 
على الرغم من االستعمار ولم يحدث في 
مجموعة  فيه  تعاصر  أن  األدبــي  تاريخنا 
من العمالقة، كما حدث ذلك خالل القرن 

الماضي. 
فــفــي مــيــدان الــنــثــر ظــهــر الــرافــعــي، 
والعقاد، وأحمد أمين، وزكى مبارك، 
الــزيــات،  حسن  وأحــمــد  حسين،  وطــه 
أرســالن،  وشكيب  الطنطاوي،  وعلي 
اآلن.  عنى  أسماؤهم  تغيب  وآخــرون 
وكان االنتماء الروحي لهؤالء، متباينا، 
فمنهم الوفيُّ لإلسالم ظاهرا، وباطنا 
مــنــذ بـــدأ إلـــى أن مــــات! ومــنــهــم من 
اســتــقــى مــن يــنــابــيــع أجــنــبــيــة تــأثــر بها 
كالعقاد  الــدهــر،  من  حينا  كتابته  في 
الـــــذي تـــأثـــر بـــــأدب الــســكــســون، وطــه 
حسين الذي تأثر بأدب الالتين، ووقع 
بينهما تالوم وجدال على هذا االنتماء 
ومنهم  والثقافية،  اإلنسانية  وقيمته 
واتجه  المستشرقين،  فكر  غلبه  مــن 

إلى التحلل.

أمر  للنشء،  وتعليمها  الوقت،  قيمة  إن 
االهتمام  أقصى  يستحق  الخطورة  شديد 
أن  الــصــغــر.  ومــنــذ  الــتــربــويــة،  العملية  فــي 
تــحــيــا يــعــنــي أن تــشــعــر بــنــبــضــات الــزمــن، 
كل  فــي  وقعها  يظهر  الــتــي  النبضات  تلك 
الداخلي  عالمنا  في  تجري  التي  التغيرات 
األشياء  (عالم  الخارجي  وعالمنا  (النفسي) 
والوقائع) على السواء. والزمن نسبي كما هو 
خاص  محلي  زمــن  له  عالم  فكل  معلوم، 
به، بل إننا في عالمنا هذا نجد أزمنة عدة: 
الظواهر  رحــابــه  فــي  تجري  طبيعي  زمــن 
بــذات  يتعلق  بــيــولــوجــي  وزمــــن  الطبيعية 
خاليا  مــن  يتكون  عضوي  ككائن  اإلنــســان 
بحياتنا  يتعلق  داخلي  نفسي  وزمــن  حية، 
الــنــفــســيــة ومـــشـــاعـــرنـــا الـــداخـــلـــيـــة، وزمـــن 

في  اإلنسان  يصنعه  ما  بكل  يتعلق  تاريخي 
مسيرته  عبر  االجتماعية،  الــحــاالت  شتى 
التاريخية سواء كان فردا أو جماعة، وهذا 
الــصــنــف األخـــيـــر هـــو الــــذي يــمــس اإلنــســان 
عالقة  له  ألن  ذلــك  غيره،  من  أعمق  مسا 
مباشرة بحياته أي بمنجزاته وبطموحاته 
عليها  ويـــؤســـس  يــخــتــارهــا  الـــتـــي  وبــقــيــمــه 
فور  به  الوعي  يبدأ  ما  غالبا  وهــو  سلوكه، 
أن يشعر الكائن بالتغيرات التي تطرأ على 
محيطه الذي يعيش فيه خاصة حين يبدأ 
في التمييز بين ذاته كوجود مستقل وبين 
موضوعات العالم الخارجي التي تؤثر فيها 
علماء  ويتفق  معها.  وتتعامل  الـــذات  هــذه 
النفس على أن هذا الوعي نبدأ في اكتسابه 
منذ مراحل الطفولة المبكرة وينمو حسب 

تعامل ذواتنا مع المحيط ثم ينتهي بموت 
وما  بالزمن،  الوعي  هــذا  دور  فما  الــفــرد. 
الــذي  العالم  مــع  تفاعلنا  فــي  تأثيره  مــدى 

نعيشه؟
إذا أخذنا معيارا نفعيا لقياس هذا الوعي 
أساسيتان  مرحلتان   - نظرنا  في   - تجلت 

يمر من خاللهما اإلنسان:
منذ  تبدأ  التي  وهــي  األولـــى،  المرحلة   -
الوعي  يــكــون  الــبــلــوغ،  عند  وتنتهي  الــــوالدة 
شعور  عدم  بذلك  ونعني  منعدم  شبه  فيها 
الــطــفــل بقيمة الــزمــن وأهــمــيــتــه، وهــــذا - 
العضوي  جهازه  نضج  لعدم  راجع   - بالطبع 
من جهة، ولعدم اكتسابه خبرات اجتماعية 
مــن جهة أخـــرى، ولــذلــك فـــإدراك الزمن 
في أبعاده الثالثة (حاضر، ماض، مستقبل) 

غير  يــكــون  بينها  تــربــط  الــتــي  ــعــالقــات  وال
مكتمل، بل يكون فقط عبارة عن إحساس 
ال يؤدي بعد إلى ما يمكن أن نسميه بالقلق 
أو التوتر النفسي الذي يدفع الكائن اإلنساني 
تــجــاه  أفـــعـــال  وردود  بــأفــعــال  الــقــيــام  إلـــى 

مثيرات تمس شخصيته ومقامه.
مع  تــبــدأ  الــتــي  وهــي  الــثــانــيــة،  المرحلة  ـ 
مع  الشيخوخة  حتى  وتستمر  النضج  ســن 
شيئا  حدتها  تقل  تفاعالتها  أن  مالحظة 
يبدأ  المرحلة  هذه  ففي  الزمن.  مع  فشيئا 
الكائن في الوعي بالزمن، وهذا - بالطبع - 
يرجع ألسباب عدة، منها النمو االجتماعي 
والنمو الفكري وخاصة التغيرات العضوية 
اإلنــســان:  بنية  تلحق  التي  والفيزيولوجية 
يعتبر  مثال  الجنسية  الــغــريــزة  فاستيقاظ 

به،  والوعي  الزمن  إدراك  في  مهما  عامال 
ولــذلــك اعــتــبــرت هـــذه الــمــرحــلــة مــن أدق 
وأحــــرج الــمــراحــل الــتــي يــمــر بــهــا اإلنــســان 
ما  غالباً  فيها  الفعل  ردود  ألن  عمره،  في 
تــكــون غــيــر نــاضــجــة وتــتــســم بــاالنــدفــاعــيــة 
وعــــدم الــــرويــــة، ذلــــك ألن الـــفـــرد يــرغــب 
الطرق  بأقصر  الزمن  من  االستفادة  في 
القول،  سبق  كما  وبأسرعها،  بل  وأيسرها، 
السقوط  إلــى  غالبا  بــه  يـــؤدي  الـــذي  الــشــيء 
فـــي مـــتـــاهـــات بـــل فـــي مــتــاعــب ومــشــاكــل 
نفسية،  أمــراض  إحباطات،  نفسية،  (عقد 
فشل مــدرســي، انــحــراف، جــرائــم... إلــخ). 
تربويا  مهيأ  المراهق  يكن  لم  إذا  خصوصاً 
لــهــذه الــمــرحــلــة، وذلـــك حــتــى يتمكن من 
له  حــســاب  وإقــامــة  الــزمــن  عنصر  إدراك 

وتصريفه أحسن تصريف. وهنا - بالطبع - 
يكمن دور التربية التي يتلقاها الطفل في 
تنظم  أن  تــحــاول  والــتــي  والبيت  المدرسة 
تربيته  بداية  منذ  بتعويده  وذلــك  أوقــاتــه، 
على إدراك قيمة الزمن وبضرورة إعطاء 
له  بالنسبة  وأفــيــد  أهــم  هــو  لما  األسبقية 
التربية  دور  إنــكــار  دون  هــذا  ولمجتمعه، 
العامة التي من المفروض أن تلقن للطفل 
مــنــذ نــعــومــة أظــــفــــاره: تــربــيــة اجــتــمــاعــيــة 
والتي  إلخ،  ووجدانية...  ودينية  وأخالقية 
ما  نحو  االندفاعية  هــذه  توجه  أن  تحاول 

ينفع الفرد ومجتمعه في الوقت نفسه.
نــمــط  عــــن  ـــحـــدث،  ـــت ن أن  يــمــكــن  إذن 
عليه  نصطلح  أن  يمكن  التربية  مــن  آخــر 

بـ(التربية الزمنية) أو التربية الوقتية.

مساجلة 
على تويتر

ٍق.. ــــــرُّ ــــــَح ــــــتَ بِ َدَرى  ومـــــــا  قــــــــاَل  ولــــــهــــــاُن 

ـــلـــِب َشــــوقــــاً َقـــــْد َســـــرى كـــالـــنَّـــاِر.. ـــَق ِفــــي ال

بِـــــداِرنـــــا.. الـــمـــكـــاُن  ــــَر  َصــــُغ َقــــــْد  كــــــاَن  إِْن 

فــــمــــكــــانُــــُكــــْم ِفــــــي الــــَقــــلــــِب واألَبــــــــصــــــــاِر..
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ِفـــي الـــُجـــبِّ فــي الـــُجـــبِّ ال َشــمــٌع ألُوِقــــــَدُه..

يَـــحـــُضـــنـــنِـــي.. ـــــرِد  الـــــبَ ــــهــــذا  بِ َقــــِمــــيــــٌص  وال 

ــــرَّ عـــلـــى َســـمـــِعـــي ُخـــطـــى أََحــــــــٍد.. ــــُم ولَـــــــْم تَ

ــوُل « بُــشــرى « إذا مــا كـــاَن يَــقــِصــُدنِــي.. ــُق يَ
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َهبََطْت.. َقــد  األَفـــالِك  ِمــَن  وبُشرى  بُشرى 

َمــِن.. َقـــْد أُوِصــــَد الــبــاُب ِفــي َريـــٍب ِمـــَن الــزَّ

انَقَطَعْت.. مــا  واألَســبــاُب  ــجــُن  والــسِّ والــَكــيــُد 

ـــِن.. ـــنَ ـــِم ـــال ـــــــــزاَن بِ ْت َســكــاِكــيــنُــهــا األَح ـــــــدَّ َق
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.. ـــــّدْ ـــــبِ ـــــــَك الـــــُمـــــســـــتَ ـــــــي َصـــــــوتِ أُالِحــــــــــــــُظ ِف

ــــــــــْد.. ــــــــــِئ ــــــــــتَّ حــــــــــيــــــــــاًة لـِـــــــَقــــــــلــــــــبـِـــــــي فــــــــــال تَ

ـــــــاالً.. ـــــــب ـــــــاالً ِج ـــــــب ـــــــحـــــــِوي ِج ـــــــــــُه نَ وأَرِســـــــــــْل

َفـــــــــــَدى ُحـــــســـــنَـــــُه ُعــــــــمــــــــِرَي الــــــُمــــــتَّــــــِقــــــْد..

 @)najataldhaheri نجاة الظاهري

ــــــُصــــــوِن.. ــــــُع فـــــيـــــِه َحـــــِفـــــيـــــَف الــــــُغ ــــــأَســــــَم َف

ـــــــــــــِرْد.. ـــــِســـــيـــــِم وَطــــــــيــــــــراً َغ وَهـــــــمـــــــَس الـــــنَّ

ـــــــــَرْت.. ـــــــــَط أَم إِذا  ـــــــــُزوِن  ـــــــــُم ال وَهــــــــْطــــــــَل 

ـــــــْد.. ـــــــِع ـــــــرتَ تَ إِذا  الـــــــــــّرُعـــــــــــوِد  وَقــــــــصــــــــَف 

ــــــــدى.. ــــــدُّ الــــــــصَّ ــــــبِ ـــــــــي ُمــــــســــــتَ نِـــــــــــــــــــداُؤَك لِ

ـــــي الــــــَكــــــِئــــــْد.. ـــــَقـــــلـــــبِ ْد َصــــــــــــــداُه بِ ــــــــــــــــــَردِّ َف

alasmaiمحمد السادة @٥٥
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قلم ملون

متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

افتتاح معرض «جرافيك» بجاليري المرخية .. الليلة

يــســتــضــيــف جــالــيــري الــمــرخــيــة مــســاء 
ـــــرّواد تحت  الــيــوم مــعــرًضــا لــلــفــنــانــيــن ال
عــــنــــوان «الـــجـــرافـــيـــك» ويُـــــشـــــارك فــيــه 
مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــيــن الـــعـــرب وهــم 
مصر)  نصر (مــن  ومــدحــت  نــوار  أحــمــد 
ورافــــع الــنــاصــري ومــظــهــر أحــمــد (مــن 
ـــعـــراق) وســيــســتــمــر الــمــعــرض حــتــى ٢  ال

مارس ٢٠١٣،

ويـــقـــوم الــمــعــرض حـــول فــكــرة جيل 
أول وجيل ثان، ويمثل كل من د. أحمد 
نوار وأستاذ رافع الناصري الجيل األول، 
ومظهر  نــصــر  مــدحــت  د.  يــمــثــل  بــيــنــمــا 
أحــمــد الــجــيــل الـــثـــانـــي، وفـــكـــرة تــواصــل 
العمق  واســـتـــعـــراض  الــفــن  فـــي  األجـــيـــال 
واألبعاد  الفنية  والرؤية  جيل  لكل  الفني 
الفنية  الساحة  بها  تنبض  التي  اإلبداعية 

الــتــشــكــيــلــيــة عـــبـــر جــيــلــيــن هــــي أيــقــونــة 
الحركة  ليثري  الــمــعــرض  هــذا  يعكسها 
الــتــشــكــيــلــيــة بـــروافـــد فــنــيــة تــشــكــلــهــا أيــاد 

عبقرية في هذا المضمار.
عـــنـــوان  أن  بـــالـــذكـــر  الـــجـــديـــر  ومـــــن 
األعمال أو موضوعها يدور حول العالقة 
والشكل  العضوي  الشكل  بين  المتبادلة 
الــهــنــدســي فــي أعــمــال نـــوار ويــتــضــح من 

على  والتضاد  التباين  حّدة  العالقة  هذه 
وأيًضا  واإلبــداعــي،  الفكري  المستويين 
عــلــى مــســتــوى واقــعــنــا الـــمـــادي والــحــســي 
فــعــنــدمــا فــرضــت الــحــيــاة الــبــدائــيــة على 
وفــراغ  ملجأ  عــن  البحث  األول  اإلنــســان 
يــحــتــمــي فـــيـــه، مــــن هـــنـــا كـــانـــت بـــدايـــة 
هندسية  أبعاد  على  مبني  فــراغ  تحقيق 
(طول ×عرض× ارتفاع ) فأصبح الفراغ 

مع  تطور  إنسانية،  وقيم  قــوام  له  حّيًزا 
الزمن ليصبح علًما وفنًّا معماريًّا أصيالً 

البشرية، العائلة  لخدمة 
وفــي تــجــربــة الــدكــتــور مــدحــت نصار 
التجريب  على  تقوم  الفنية  تجربته  نجد 
الفنية  والمعرفة  الخبرة  وتراكم  الدائم 
سواء  الفنية،  الطبعة  مجال  في  والتقنية 
فـــي جــانــبــهــا الــتــقــلــيــدي كــالــطــبــاعــة من 

األســـطـــح الــمــعــدنــيــة والــخــشــب وطــبــاعــة 
خالل  من  العمل  أو  الحريرية،  الشاشة 
الــتــقــنــيــات الــمــســتــحــدثــة الــتــي تــقــوم على 
االســتــخــدامــات الــمــتــعــددة والــمــتــطــورة 
والحاسب  الضوئي  التصوير  إلمــكــانــات 
اآللي. وفي تجربة الفنان رافع الناصري 
المكان  البصرية  المصادر  على  فيعتمد 

والزمان بين الشرق والغرب.

الُمنى ــبَّ  أح الــمــال  يحسَب  َمــن 

الــِغــنــى ــد  ــري ي األرَض  ويـــــزرع 

ـــفـــارق الـــُدنـــيـــا ولــــم يُــخــتَــبــر ي

ِه أحـــوال هــذى الــُدنــى فــي كـــدَّ

ڈڈڈ

الفناء مــاء  الغضَّ  بجسمي  ســرى 

الشقاء لهيب  روحـــي  ــي  ف ـــار  وس

ذرَت حتى  ــَح  ــري ال مــثــَل  وهــمــُت 

القضاء عاصفات  جسمي  ـــراَب  تُ

الثالثاء ٢٤ ربيع األول ١٤٣٤ هـ - ٥ فبراير ٢٠١٣ م

الحلقة 
الحادية عشرة

عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور         

احتياجات خطة تطوير الحركة المسرحية
يــتــابــع الــدكــتــور نــبــيــل األلــفــي فــي كتابه 
الــحــديــث عــن الــقــيــادات الــفــنــيــة لــلــوحــدات 
الحركة  لبناء  المقترح  للهيكل  األســاســيــة 
الــمــســرحــيــة مــشــيــرا إلــــى ضـــــرورة وجـــود 
القومي  لإلنتاج  ومدير  لألكاديمية،  عميد 
الــمــســرحــيــة  لــلــفــرقــة  مــديــر  -ومستقبال- 
المسرح،  لمراقبة  عــام  ومــراقــب  القومية 
والفنون،  للثقافة  الدوحة  لمركز  ومدير 
مــؤكــًدا على ضــرورة إعــداد كــوادر قيادية 

قطرية التي تفتقر إليها الحركة المسرحية 
بإلحاح شديد.

الموجودة  الفنية  القيادات  عن  وتساءل 
عملهم  أن  إلــــى  الفـــتـــا  الـــوقـــت  ذلــــك  فـــي 
انحصر في نطاق أجهزة الوزارة وتساءل: 
هل سيسمح بندبهم لشغل هذه المناصب، 
وتحدث أيًضا عن أهم االحتياجات لتنفيذ 
مهرب  ال  إنــه  قــائــًال  السابقة  المقترحات 
يضم  لألكاديمية  مؤقت  مقر  تدبير  من 

مــكــتــبًــا لــلــعــمــيــد صــالــح لــعــقــد اجــتــمــاعــات 
الــمــجــلــس الــمــؤقــت لــألكــاديــمــيــة، وتــدبــيــر 
سكرتير إداري ومالي وما يحتاجه العمل 
أو  وعــامــل  أدوات  مــن  المرحلة  تلك  فــي 

أكثر.
مبدئًيا  يمكن  القومي  لإلنتاج  وبالنسبة 
أن يـــكـــون مـــقـــر إدارتـــــــــه بـــمـــســـرح قــطــر 
أن  فيمكن  المسرح  مراقبة  أمــا  الوطني، 
قبل  من  المخصص  المكان  مؤقتًا  تحتل 

لقسم المسرح بمبنى اإلدارة مع المحافظة 
تعمل  كانت  التي  نفسها  العناصر  على  لها 
مشروع  لمدير  بالنسبة  أمــا  القسم،  بهذا 
مــركــز الــدوحــة الــثــقــافــي والــفــنــي فيمكن 
إعداد مكتب خاص له بمقر وزارة الثقافة 
والفنون بحسب ما هو متاح مع تخصيص 

سكرتير له.
وبرر األلفي حديثه عن التفاصيل لهذه 
الــخــطــة الــمــقــتــرحــة قــائــال: يــجــب اإلشـــارة 

العمل  حركة  ببدء  المقرونة  المالمح  إلى 
ببساطة  يلزم  ألنــه  المقترحة  الخطة  في 
إدارة  منهج  إلى  عملية  بطريقة  االلتفات 
تتغير  أن  يــجــب  الــتــي  والـــفـــنـــون  الــثــقــافــة 

لمواجهة مرحلة النماء.
ثـــم تـــحـــدث األلـــفـــي عـــن خــطــة عمل 
إدارة  مــديــر  دور  شـــارحـــا  الــمــســؤولــيــن 
ــــفــــنــــون بـــحـــيـــث تـــتـــجـــاوز  ـــقـــافـــة وال ـــث ال
شؤون  إلى  المسرح  شؤون  اختصاصاته 

فــنــيــة وثــقــافــيــة أخـــــرى مــخــتــلــفــة، ثم 
عن  الحديث  بــصــدد  ليس  أنــه  على  أكــد 
النمطي  الترتيب  أو  العام  الكادر  أحكام 
للمسؤولية  الهرمي  والتسلسل  للوظائف 
الــوظــيــفــيــة ومـــــدى طـــواعـــيـــة ذلــــك كله 
والفنون  الثقافة  مجاالت  في  للتطبيق 
الفتا إلى أنها أمور يمكن مناقشتها في 
حــال اتــســاع رقــعــة اإلنــتــاج على مستوى 

االحتراف.

للفنان رافع الناصري من أعمال الفنان أحمد نوار للفنان مظهر أحمد
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يرويها : عبداهللا أحمد
حكاية المسرح

obadbukamal@yahoo.comفي قطر

في الحلقة السابقة ناقشنا الالئحة 
الداخلية للفرقة وفي االجتماع الرابع 
وضعنا الالئحة الداخلية قبل ارسالها 
وســأســتــعــرض  االعــــــالم  وزارة  إلــــى 
بعض النقاط التي جاءت في الالئحة 
والتي تمت الموافقة عليها من الهيئة 

التأسيسية للفرقة.
أول  القطري  المسرح  فرقة  نحن 
تساهم  ان  نــلــتــزم  مــســرحــيــة  فــرقــة 
الــفــرقــة فــي رفــعــة دولــــة قــطــر وان 
تــــواكــــب الــــتــــطــــورات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
الـــدولـــة. الـــتـــزام الــفــرقــة بــمــا يــخــدم 
الــفــنــان الــقــطــري وتــوفــيــر مـــا يــلــزم 
القطري.  المسرحي  بالفن  للنهوض 
لــيــس لــلــفــرقــة أيـــة أهـــــداف تــجــاريــة 
واالنــســان  المجتمع  بخدمة  وتتعهد 

القطري.
للكسب  أهـــداف  أيــة  للفرقة  ليس 
وانما أهدافها توصيل الثقافة للمتلقي 
لــكــل مـــن يــعــيــش عــلــى أرض دولـــة 
قطر، هذه بعض النقاط التي حوتها 
الــولــيــدة.  للفرقة  الــداخــلــيــة  الــالئــحــة 
كـــذلـــك بــعــض مـــا جــــاء فـــي شـــروط 
موهبة  ممتلكاً  يــكــون  ان  العضوية. 
فــروع  مــن  ــا  أي أو  والــتــألــيــف  التمثيل 

الــعــمــل الــمــســرحــي مــثــل الــديــكــور أو 
االضاءة أو األزياء. أن يكون مرشحاً 
لهم  ممن  الفرقة  أعضاء  بعض  من 
معرفة بالمتقدم للعضوية. ان يوافق 
مجلس االدارة على مقدم الطلب. ان 

يلتزم بالالئحة الداخلية للفرقة. 
هــــذا بــعــض مـــا جــــاء فـــي الــالئــحــة 
االدارة  مجلس  ويــتــكــون  الــداخــلــيــة، 
اإلدارة،  مــجــلــس  رئـــيـــس   -١ مـــــن: 
أمين   -٣ الــفــرقــة،  لرئيس  نــائــب   -٢
الفنية،  اللجنة  أمين   -٤ الــصــنــدوق، 
أمين   -٦ الثقافية،  اللجنة  أمين   -٥
ســكــرتــيــر   -٧ اإلعــــالمــــيــــة،  الــلــجــنــة 
البنود  كافة  ناقشنا  ان  وبعد  الفرقة. 
إدارة  فيها  بما  الالئحة  فــي  الــــواردة 
رسمي  كــتــاب  فــي  ارفقناها  الــفــرقــة 
االعــالم  وزارة  فــي  المسؤولين  إلــى 
مــاذا  واآلن  مــنــهــم.  الـــرد  منتظرين 
المسرحية  أعمالنا  أول  في  سنقدم 
من  طلبنا  قد  االجتماع  في  اننا  وبما 
يتقدموا  أن  التأسيسية  الهيئة  أعضاء 
أحد  ذلك،  ناقشنا  فقد  بمقترحاتهم 
بنصوص  نستعين  ان  اقترح  األعضاء 
مــســرحــيــة عــربــيــة مــثــل الــنــصــوص 
الــمــســرحــيــة الـــتـــي كــتــبــهــا األدريــــــب 

الـــمـــصـــري (تـــوفـــيـــق الـــحـــكـــيـــم) مــثــل 
مــســرحــيــة (مــجــلــس الــــعــــدل) وأحـــد 
األعــــضــــاء اقـــتـــرح ان نـــقـــدم أعـــمـــاالً 
أنا  الخليج.  مــن  كتاب  مــن  خليجية 
مسرحيا  عــمــال  نــقــدم  ان  اقــتــرحــت 
محليا فقال أحد األعضاء ليس لدينا 
كتاب محليون فقلت أنا على استعداد 
لــكــتــابــة نـــص مــحــلــي. أحـــد األعــضــاء 
مسرحيا  عمال  نقدم  ان  أقــتــرح  قــال 
كوميديا حتى نجذب الجمهور، أحد 
األعـــضـــاء قـــال ال بــد ان نــقــدم عمال 
اجتماعية  قضية  يــنــاقــش  مــســرحــيــا 
أنا  فاقترحت  المجتمع  منها  يعاني 
في  مــســرحــيــيــن  عــمــلــيــن  نـــقـــدم  أن 
كوميدي  مسرحي  عمل  واحــد  وقــت 
وعــمــل مــســرحــي ثـــان يــكــون درامــيــا 
هذا  على  الموافقة  فتمت  تراجيديا 
وتــم  الجميع  أرضـــى  الـــذي  االقـــتـــراح 
بذلك تكليفي بكتابة العملين أو حتى 
وقت  أســـرع  فــي  بالفكرة  أتــقــدم  ان 
بالتفكير  وبــدأت  ذلك  على  ووافقت 
في موضوع المسرحيتين هذا ما تم 

في االجتماع الرابع.
فــــي الــحــلــقــة الــــقــــادمــــة مـــوضـــوع 

األعمال المسرحية.

الثالثاء ٢٤ ربيع األول ١٤٣٤ هـ - ٥ فبراير ٢٠١٣ م

المسرحي السوداني علي مهدي لـ «البيرق»:

ڈ في البداية نوّد التعّرف على تقييمكم 
للدورة الخامسة لمهرجان المسرح العربي 

بالدوحة؟
للجهود  تــقــديــري  أســجــل  بــدايــة  دعــنــي   -
وسعادة  الثقافة  وزارة  قبل  من  بذلت  التي 
عبدالعزيز  بن  حمد  الدكتور  األديــب  الوزير 
الكواري في اإلعداد والتعاون الذي قدم من 
الوكيل  وســعــادة  المنظمة  العليا  اللجنة  قبل 
انتقال  فكرة  إن  ثم  المعنية،  األجــهــزة  وكــل 
الــمــهــرجــان كـــل عــــام إلــــى عــاصــمــة عــربــيــة 
الدورة  جاءت  وقد  بالتقدير،  جديرة  فكرة 
الخامسة بعد أربع دورات تحقق فيها الكثير 
واللقاء  المهرجان  مــشــروع  فــي  التقدم  مــن 
أن  الــدوحــة  لقاء  مّيز  ومــا  الــعــربــي،  العربي 
األفكار  وتباينت  تنّوعت  المهرجان  بــرامــج 
النهاية  في  أفضت  لكنها  والمفاهيم،  خلفها 

إلى عروض متمّيزة سعدت بها.
ڈ هـــــل مـــــا تــــتــــحــــّدث عـــنـــه بــخــصــوص 
يشجعكم  قــطــر  فـــي  الـــمـــســـارح  جـــاهـــزيـــة 

لتقديم عروض مسرحية في الدوحة؟ 
أقــّدم  أن  أشــواقــي  مــن  فــواحــدة  بالطبع   -
أحــــد أعــمــالــي فـــي قــطــر، وقــــد كــنــت الــعــام 
الــمــاضــي عــضــو لــجــنــة الــتــحــكــيــم بــمــهــرجــان 
وشــاهــدت  الــعــربــي،  الخليج  لـــدول  السينما 
عــروًضــا فــي كــتــارا، وعـــرض رقـــص حديثًا 
أوروبًيا من إنجلترا. لذلك بعد أعوام التقيت 
الصحافة  مجال  في  الناشطين  بالسودانيين 
واإلعــــــــالم والـــثـــقـــافـــة فــــي قـــطـــر، واخـــتـــرنـــا 
الشعبي  ـــتـــراث  ال مـــن  لــتــقــديــمــهــم  عــرضــيــن 
شاء  إن  المقبل  الصيف  في  عرضهم  وسيتم 
اهللا، العرض الذي قدمته في بــرودواي في 

نيويورك عام ٢٠١٠ بعنوان «فرجة مسرحية 
اسمه  آخر  عرض  ثم  وعيذار»،،  سينار  بين 

«بوطقة سينار». 
كويتي   - ســودانــي  فيلم  فــي  اشتركت  ڈ 
إيجاد  إمكانية  مدى  فما  الــزيــن»..  «عــرس 
سينما عربية - عربية مشتركة، خاصة مع 

ضعف اإلنتاج السينمائي العربي؟
- هـــــذا حـــلـــم وكـــلـــمـــا نــلــتــقــي نــحــكــي عــن 
الــســيــنــمــا، ومـــا زالــــت الــقــاهــرة قــبــلــة الفكر 
والــثــقــافــة الــعــربــيــة، حــيــث كــنــا نــلــتــقــي في 
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كل عام 
سعد  الراحل   - فيه  وجدد   - يرأسه  كان  يوم 
الدين وهبة المؤسسة لالتحاد العام للفنانين 
العرب  المبدعين  أحالم  كانت  وهنا  العرب، 
فــي الــتــالقــي، وكــنــت أديـــر حـــــواًرا مــع دريــد 
سينمائية  أعــمــال  إلنــتــاج  إمــام  وعـــادل  لحام 
مشتركة، ولم يتحقق ذلك إال في محاوالت 

بسيطة.
ڈ حدثنا عن واقع المسرح السوداني في 

الوقت الراهن؟
- المسرح السوداني واحد من أقدم حركات 
المسرح في الوطن العربي واإلفريقي، وكما 
تعلم نحن نتمّيز بواقع ثقافي فريد هو نتاج 
لــلــحــضــارة اإلفــريــقــيــة والــثــقــافــات الــعــربــيــة، 
منها،  ننطلق  التي  واألرضــيــة  حالنا  هو  هــذا 
فالمسرح السوداني بدأ مبكًرا قبل الكثير من 
عام  في  للدراسة  مجال  فتح  تّم  ثم  الــدول، 
١٩٦٩ وكان أول معهد بعد القاهرة للتدريس 
له  موسم  أول  القومي  والمسرح  والتدريب، 
الفقيه  األستاذ  لمؤسسة   ١٩٦٧ عام  في  كان 
وفرق  كثيرة  تجارب  وهناك  عبدالرحمن، 

السعيد  وفــاء  فرقة  مثل  معروفة  مسرحية 

وفرقة أضواء المسرح وفرقة األصدقاء.

مــدى  أي  إلـــى  أســألــكــم  يجعلني  هـــذا  ڈ 
الرقابة  بمشكالت  السوداني  المسرح  يتأثر 

واإلنتاج؟
- ال أستطيع القول إن هناك رقابة تذكر، 
ألسباب  عملين  أو  عمل  إيــقــاف  تــّم  صحيح 

للرقابة،  هيئة  لــديــنــا  لــيــس  لــكــن  ســيــاســيــة، 

البقعة  ومهرجان  نفسه،  رقيب  هو  والمبدع 

لم  الماضية  عــاًمــا  عشر  الــثــالثــة  مــدى  على 

يــتــوقــف عــــرض مـــن عـــــروض الــمــهــرجــان 

مدنية  سلطة  والمهرجان  سياسية،  ألسباب 

ال تقيمه الدولة.

ڈ أي أن هناك مشكالت إنتاجية؟
وهــي  إنــتــاجــيــة،  مشكلة  هــنــاك  بالطبع   -
أهمية  عــن  تحدثت  وقــد  الــتــمــويــل،  مشكلة 

بالزراعة  اهتمام  فهناك  بالثقافة،  االهتمام 

قـــطـــًعـــا، وطـــالـــبـــت بــــضــــرورة إيـــجـــاد نهضة 

ثــقــافــيــة، فــالــمــشــروع الــثــقــافــي هــو الــوســيــط 

أن  بها  يمكن  التي  الحقيقية  واألداة  الوحيد 

المستوى  على  المشكالت  من  الكثير  تعالج 
دعيت  وقــد  والـــدولـــي،  والــقــطــري  اإلقليمي 
إلنشاء محفظة لتمويل المبدعين، ونحن في 
البقعة ننتج عروًضا أقلها عشرة عروض في 

المسابقة الرسمية.
العربي  الــمــســرح  وضــعــيــة  تـــرى  كــيــف  ڈ 

بشكل عام، والمسرح القطري خصوًصا؟
أنــــا شـــاهـــدت الـــمـــســـرح الـــقـــطـــري منذ   -
قطر،  مبدعي  على  وتعرفت  طويلة  سنوات 
وأعــتــقــد أن الــحــركــة الــمــســرحــيــة فــي قطر 
في   - تشكل  أن  وتستطيع  مستنيرة  حــركــة 
دفًعا   - العربية  الخريطة  في  شراكتها  إطــار 
كبيًرا للحركة المسرحية العربية، لما يتوافر 
إنشاء  أن  وأعتقد  وعناية،  إمكانات  من  لها 
الــحــي الثقافي كــتــارا وغــيــرهــا، يــؤّكــد وجــود 
والــدوحــة  الــثــقــافــة،  بقيمة  أســاســي  إدراك 
هذه  لذلك  العربية،  للثقافة  عاصمة  كانت 
ستمتلك  قطر  تــكــون  بــأن  تــوحــي  المناخات 

مسرًحا مهًما في المنطقة العربية.
باقي  كما  تــأثــر  فقد  العربي  المسرح  أمــا 
على  المنطقة  فــي  الــعــامــة  بــاألجــواء  الــفــنــون 

المستوى السياسي واالقتصادي. 
ربيًعا  كان  العربي  الربيع  أن  ترى  هل  ڈ 
على الساحة الثقافية والفنية؟ وهل نجحت 
األعمال التي ناقشت الثورات العربية خالل 

هذه الفترة؟
هل نجح الربيع العربي في تغيير حياة   -
المواطن العربي! إننا ذهبنا إلى مربع أعاد بنا 
الفكر،  في  جاهلية  إلــى  األحايين  بعض  في 
فــكــيــف يـــكـــون هـــنـــاك ثــقــافــة وفـــكـــر وســط 
تغيير  نحو  العربي  اإلنسان  وجــذب  التشّدد، 

معتقداته، والدخول في الخصومة بين أبناء 
الوطن الواحد بسبب الدين لم يكن موجوًدا، 
هـــل هــــذا الــربــيــع الـــعـــربـــي؟ وهــــل هــــذا حلم 
تونس،  فــي  خرجت  التي  األولـــى  المظاهرة 
هــل مــن أجــل هــذا حــرق الــبــوعــزيــزي نفسه 
يأسه  ولكن  يــأًســا،  أو  غضبًا  أو  لفكره  فــداًء 
وحالته الشخصية انداحت فرمى حجًرا في 
هل  التغيير.  وحصل  الدوائر  فانداحت  الماء 
لمصلحة  تغيير  هو  اآلن  ليبيا  في  يحدث  ما 
المواطن؟ هل ما يحدث في مصر أم الدنيا، 
ذلك  أقول  وأنا  تحدث،  التي  الساخنة  والبؤر 
حدث  فالتغيير  عربي،  كإنسان  موقعي  من 
لكن  للتغيير،  العربي  اإلنسان  أشــواق  وهــذه 
ذلك  من  أكثر  إلى  التغيير  يذهب  أن  ينبغي 
ليلمس اإلنسان في جسده في أسرته وبيته، 
الــثــورة  ضريبة  بالطبع  اآلمــــال،  يـــدرك  وأن 
من  تــقــف  أيـــن  لــكــن  مــقــبــول،  أمـــر  والتغيير 

الفكر وأي تغيير تتحّدث عنه.
ڈمــــا رؤيـــتـــك لــلــحــلــول الــتــي مـــن شــأنــهــا 

النهوض ثقافًيا بالمجتمعات العربية؟
أن  الــثــقــافــي  الـــنـــاشـــط  يـــــدرك  أن  أوالً   -
باحتياجات  اآلن  تتعاظم  كثيرة  أدواًرا  عليه 
من  ونتحّدث  نتعّرف  وأن  لــه،  المجتمعات 
حدث  الـــذي  فــاالغــتــراب  مجتمعاتنا،  داخـــل 
المثقفين  وسط  المعاصر  العربي  الفكر  في 
إنتاجاتهم،  وبين  بينهم  حاجًزا  هناك  جعل 
المعلومة  يتضمن  ال  الــذي  التفكير  يقود  وال 
أن  يمكن  وال  صــحــيــحــة،  نــتــائــج  الصحيحة 
البد  لمجتمعاتك،  مــدرك  غير  وأنــت  تسهم 
التقليدية  لثقافاتنا  نــعــود  وأن  ننغمس  أن 
وفنوننا الشعبية حتى نعّبر عن إنسان عربي 

تعبيًرا صحيًحا وواضًحا.

قطر مركز اإلشعاعقطر مركز اإلشعاع
 الثقافي العربي الثقافي العربي

حوار - كريم إمام: 

الحوار مع الفنان والمسرحي السوداني علي مهدي يكتسب طابًعا خاًصا كونه 
والعودة  المحلية  في  غوصه  عبر  استطاع  التعبير،  صّح  إن  وفنانًا «عالمًيا»  إنسانًا 
للفنون الشعبية الولوج لعواصم العالم ونشر مسرحه وأفكاره إلى شعوب وثقافات 

أخرى، ليبني بذلك جسوًرا ثقافية مع اآلخر.
ويسرد مهدي سفير اليونيسكو للنوايا الحسنة تاريخ المسرح السوداني من خالل 
تجربته الشخصية في العمل المسرحي، وخروجه عن تقاليد المسرح الكالسيكي 
إلى ما سمي بمسرح البقعة أو «الفرجة»، فما بين المسرح السوداني والدراما وما 

بين تجربة مهدي كرئيس سابق التحاد الفنانين.. فإلى نص الحوار:

الحلقة الثالثة والثالثون

ــــــــدوحــــــــة ـــــن لـــــــــي فـــــــــي ال ـــــي ـــــت ـــــد عــــــــــــرض مـــــســـــرحـــــي ـــــشـــــه الــــــصــــــيــــــف الــــــمــــــقــــــبــــــل ســـــي



نموذج:
الكبير  بشغفه  أقــرانــه  عن  يمتاز  لكنه  جــداً،  عــادي  طفل 
أتلف  المبكرة،  طفولته  في  باإللكترونيات.  يتعلق  ما  بكل 
أنواع  لشتى  لتعرضه  سبباً  ذلك  وكــان  األجهزة،  من  العديد 
الــعــقــوبــات، تــم حــبــســه فــي غــرفــتــه مــــّرات عــــدة، وتــعــرض 
للحرمان من التنزه في نهاية األسبوع، ومنع من مشاهدة 
الــتــلــفــاز، والــحــرمــان مــن الــمــصــروف فــي بــعــض األحــيــان، 

وكثيراً ما عوقب بتنظيف واجهة المنزل وجز العشب.
 وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمره، صار يطمح للتميز 
فـــي حــصــة الــعــلــوم، والــمــشــاركــة فـــي مــســابــقــات الــمــدرســة 
المال.  من  مبلغاً  يطلب  لــوالــده  للذهاب  دفعه  ما  العلمية، 
استغرب األب: لماذا؟ فيم تريد هذا المبلغ؟ تساءل األب وفي 
ذهنه هاجس دخول ابنه في طور المراهقة، وربما يكون قد 
تعلم التدخين؟ أو يفعل األشياء التي يفعلها بعض المراهقين 

في تلك السن المبكرة.
سيستخدمه  اإلضافي  المبلغ  أن  ببساطة،  الفتى  أوضــح   
لشراء بعض األسالك، ومحول كهربائي، وآلة لحام، وأشياء 
ابنه،  أقـــوال  فــي  كــثــيــراً  األب  يشكك  لــم  أخـــرى.  الكترونية 
خصوصاً وأنه عهد جنونه بكل ما يتعلق بـ»العبث اإللكتروني 
من  أكــثــر  الــيــدويــة  األدوات  بكل  يعتقد  ألنــه  يسميه-  –كــمــا 

غيرها، وكلما قل تعقيدها كان ذلك أفضل.
 المهم أن األب اعتدل في جلسته، خفض صوت التلفاز، 
حــيــث مـــبـــاراة حــمــاســيــة ضــمــن دوري «الــبــيــســبــول» الـــذي 
يحرص على متابعته عادة بعد عناء العمل. خرجت كلماته 
يــوم،  كــل  فــي  مصروفاً  أعطيك  شديدين:  ووضـــوح  بــهــدوء 
وهو ما تلزمني به أبوتي، إلى جانب المأكل والملبس، ولست 
بدفع أي مبلغ إضافي، وأضاف: يمكنك التوفير من  ملزماً 

مصروفك إذا أردت.
 لكن مصروفي ال يكاد يكفيني. هكذا فكر الطفل، وقبل 
أن ينطق بحرف، عرض األب: يمكن إذا أردت أن أعطيك 
من  المبلغ  ألستعيد  مصروفك  من  سأخصم  لكنني  المبلغ، 
جديد. رمى األب باقتراحه بكل جدية، أمسك بعدها بجهاز 

التحكم، زاد الصوت، وعاد لمتابعة المباراة.  
 وافق الطفل بالطبع، لكنه عاش أسبوعاً مريراً، ألنه كان 
يضحي كل يوم بشيء من متطلباته البسيطة، لم يندم ألنه 
اقترض المبلغ، لكنه فكر ملياً في طريقة تمكنه من سداد 

قرض األب، واستعادة مصروفه السابق.
 نظراً لخبرته في جز العشب، وتنظيف واجهات المنازل، 
اتفاقاً  معهم  وأبــرم  ذاتــه،  الشارع  في  الجيران  كل  على  مر 
بعدم تقاضيه أي مبلغ إذا لم يعجبهم العمل، وإن أعجبهم 
األمر  نجح  عادة،  يدفعونه  مما  أقل  مبلغاً  سيتقاضى  العمل 
األب،  من  استدانه  الذي  المبلغ  الفتى  أعاد  يصدق.  ال  بشكل 
التي  اإلضافية،  المبالغ  مع  بالكامل  مصروفه  يوفر  وصــار 

كان يدرها عمله المربح الجديد.

موعد:
تدفعه  الــحــمــاســة  كــانــت  الــمــعــتــاد،  مــوعــده  قــبــل  استيقظ 
للذهاب مبكراً للعمل. هذا هو يومه الموعود، سيقابل أخيراً 

معالي الوزير، انتظر عدة أشهر ليحصل على موعد مؤكد.
ليستمع  المذياع  أدار  مباشرة،  المنزل  من  خروجه  بعد   
يعرض  حينها  المذيع  كــان  «الشهير»،  الصباحي  للبرنامج 
حــركــة الــمــرور، وكـــان يــؤكــد انسيابية الــحــركــة الــمــروريــة. 
استبشر خيراً، وحين خرج من حيه إلى الطريق العام، لم 

يصدق عينيه، فالمرور متوقف بشكل أقرب للشلل التام.
 ينظر في ساعته كل دقيقة، وكان الوقت يمضي سريعاً، 
والمركبات ال تكاد تتحرك عدة أمتار حتى تعاود الوقوف. 
تــلــقــى الــبــرنــامــج «الــشــهــيــر» مــكــالــمــة مــن مــواطــن منزعج 
الحركة  جمود  من  انزعاج،  أيما  منزعج  مواطن  من  جــداً، 
المرورية، من كل االتجاهات، وهو عكس ما يدلي به المذيع 

كل صباح.
 المذيع لم يسكت طبعاً، بل أخذ ينهال على صاحبنا بأنواع 
الزحام،  قلب  من  الواقع  يرصد  أنه  رغم  والتشكيك،  اللوم 
الميكروفون.  خلف  مــن  مكتوباً  تــقــريــراً  ينقل  مــن  بعكس 
بالطبع قطع االتصال وانبرى المذيع في إلقاء محاضرة عن 

مصداقيته وبرنامجه الشهير.
يستطع  ولم  جداً،  متأخراً  عمله  مقر  إلى  وصل  صاحبنا   
انتظار المصعد كثيراً، أخذ يجري على الساللم صعوداً حتى 
معمق  تحقيق  بعد  معاليه،  مكتب  حيث  العاشر  الــدور  بلغ 
من قبل مدير مكتب الوزير عن سبب وموضوع وتفاصيل 
أنعم  وأخيراً  جداً،  طويالً  انتظر  سعادته.  مقابلة  في  رغبته 

عليه مدير المكتب بالدخول.
عن  يتحدث  راح  جلوسهما  وبــعــد  الــوزيــر،  معالي  حــيــاه   
تنفيذها،  ينوي  التي  المستقبلية  والبرامج  التطوير،  خطط 
على،  ونعمل  حالياً،  ونــدرس  ســوف،  قبيل:  من  ذلــك  وكــل 
تحدث  وســنــضــاعــف.......  وســنــقــوم،  وسنسعى،  لـــ،  ونسعى 
نهض  ثم  المكالمات،  من  العديد  واستقبل  طويالً،  معاليه 
مع  بتوديعه  قام  ينتظرها،  كان  التي  األخيرة  المكالمة  بعد 
خرج  الــالزم.  بإجراء  مكتبه  لمدير  الفورية  بتعليماته  وعد 
وعالمات التعجب تدور في رأسه، فلم ينطق خالل المقابلة 

بكلمة واحدة.

حلم وردي: 
يستعصي فهم الحب،

يصعب فهم معانيه لدى العاشق،
وتستحيل فحواه لدى المعشوق.

ويبقى أمٌر غامض، 
عندما يخفق الفؤاد بالعشق،

وال تعلم لماذا خفق؟
وما الذي يجب عمله؟

أو قوله؟
ينقلب العشق معاناة، 

ويتحول الحب إلى ألم،
والمصيبة تصبح أكبر، 

إن كان الحب من طرف واحد.

٣٠ مبدًعا في 
معرض فني 

بـ «كتارا»

مسرحية 
«العقرب» ضمن 

فعاليات مخيم 
سيلين

يـــنـــطـــلـــق الــــــيــــــوم بـــالـــحـــي 
المعرض  «كـــتـــارا»   الثقافي 
الثاني للمبدعين وذلك خالل 
فبراير   ٧ إلــى   ٥ مــن  الــفــتــرة 
الـــجـــاري بــمــشــاركــة ٣٠ شــابًــا 
للمراكز  المنتسبين  غير  من 
الــشــبــابــيــة، الـــمـــشـــاركـــون في 
الـــــمـــــعـــــرض هــــــــم: الــــعــــنــــود 
الحوطي وفاطمة طه وأسماء 
الـــمـــســـلـــم ومــــنــــى الـــجـــابـــري 
وســــــلــــــوى الــــــــكــــــــواري ونــــــور 
حسن  وســارة  حمودة  الهدى 
العلي  وهميان  صالح  وخلود 
وريــــــم عــبــدالــمــنــعــم مــحــمــد 
والجوهرة محمد الجسيمان 
ونـــــــور الــــمــــزروعــــي وســـــارة 
كــــمــــال مــــحــــمــــود وفـــاطـــمـــة 
الــحــمــر وصــالــحــة الــدوســري 
ومـــــريـــــم حـــســـيـــن والـــــريـــــم 
ســــعــــد الــــجــــاســــم ووضــــحــــى 
مــحــمــد عــبــدالــرحــمــن ومــي 
الــمــنــصــوري وعــائــشــة محمد 
الـــيـــزيـــدي ومــلــكــة الـــكـــواري 
ومــحــمــد مـــجـــدي إبــراهــيــم 
ومريم ناصر الحداد وإيمان 
عــــبــــدالــــرحــــمــــن الـــســـلـــيـــطـــي 
وفــــاطــــمــــة مـــحـــمـــد الــكــعــبــي 
ودانية عبداهللا وحصة الهيل 
وفاطمة  العبيدلي  وشريفة 
دوخــــــــــــي وجــــــــواهــــــــر جـــبـــر 

الرميحي.

الواحد  عبد  الفنان  يستعد 
مـــحـــمـــد لــــتــــقــــديــــم تـــجـــربـــة 
مـــســـرحـــيـــة جـــــديـــــدة بـــاســـم 
ــــعــــقــــرب» مــــن إخــــراجــــه  «ال
شباب  مركز  مع  وسيقدمها 
كعبان ضمن فعاليات مخيم 
وزارة الثقافة بسيلين والذي 
حتى  ويستمر  مؤخراً  انطلق 
ويــســتــضــيــف  مــــــــارس،  أول 
الـــمـــركـــز الـــشـــبـــابـــي لــلــفــنــون 
الشباب  مجموعة  المسرحية 
العمل  هـــذا  فــي  الــمــشــاركــيــن 
مع الفنان عبد الواحد محمد 
لــعــمــل الـــتـــدريـــبـــات الــنــهــائــيــة 
الخاصة  المسرح  خشبة  على 

بالمركز.

كتب - مصطفى عبد المنعم:

مراحل  أغوار  لسبر  جهودهم  الفنون  وعشاق  طالب  يواصل 
زمنية فنية قديمة ومحاولة إيجاد العالقة بينها وبين الفنان 
وذلـــك مــن خــالل الــتــمــاريــن البصرية والــمــحــادثــات الــتــي يتم 
في  المستمر  حــكــت»  إن  «نفرتيتي  مــعــرض  خــالل  تقديمها 
«متحف» حتى ٣١ مارس يعكس المعرض رغبة القّيمين عليه 
في تحدي آليات العرض البصري واألدبي الذي يتم من خالله 
بردويل  سام  وقال  تقليدية.  بطريقة  معين  فني  عمل  تقديم 
إلى  الناس  المعرض  «يدعو  المعرض-:  -منظما  فلراث  وتيل 
أن يصبحوا أكثر نقًدا في كيفية نظرهم إلى المعارض بشكل 

عام».
ويعتبر معرض «نفرتيتي إن حكت» نتاج سنتين من البحث 
يصاحب  كما  المعرض.  على  القّيمان  به  قام  الــذي  األكاديمي 
وتحرير  بردويل  تأليف  من  أكاديمي  كتاب  إصــدار  المعرض 
ثم  متحف،  في  أوًال  افتتاحه  المعرض  هــذا  ويستهل  فــلــراث. 
مؤتمر  سياق  فــي  (بــاريــس)  العربي  العالم  معهد  فــي  يستمر 
الوطني  والمعهد  متحف  من  كل  تنظيمه  في  شارك  أكاديمي 
الفنون  مركز  إلى  ذلك  بعد  المعرض  وسينتقل  الفن،  لتاريخ 

الجميلة «بوزار» (بروكسل) وأماكن أخرى.

نفرتيتي تواصل حكايتها بالدوحة

يفتتح مساء اليوم بمركز الفنون البصرية معرض الفنانة «منيرة 
حتى  المعرض  ويستمر  الثقافي  بالحي   ١٨ رقم  بمبنى  وذلك  المير» 
أستاذة  المير  منيرة  التشكيلية  الفنانة  أن  يذكر  المقبل،  فبراير   ٢٨
جامعية في كلية التربية بجامعة قطر متخصصة في مجال الخزف 
بالتشكيل  المعنية  والهيئات  الجمعيات  من  الكثير  في  عضوية  ولها 
ـــــدورات وحــصــلــت عــلــى جــوائــز فــي الــقــاهــرة  وأقـــامـــت الــعــديــد مــن ال
معارض  ستة  بتقديم  قــامــت  أنــهــا  إلــى  إضــافــة  والــشــارقــة،  والــكــويــت 
لفنون  مبتكرة  معالجات  أعمالها  في  وتقدم  الخزف،  عن  شخصية 
الخط والخزف، لها سبعة معارض شخصية، وحصلت على جائزتين 

من بينالي الكويت وأربع ميداليات من بينالي القاهرة الدولي.

افتتاح معرض الفنانة 
«منيرة المير» .. الليلة

الثالثاء ٢٤ ربيع األول ١٤٣٤ هـ - ٥ فبراير ٢٠١٣ م

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 

ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  ابداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

@qatarlion
من أعمال الفنانة منيرة المير

خالل جلسات النقد والحديث المصاحبة للمعرض

يعالجها: سعود علي

ترى.. هل سيكون تطوير اإلذاعة 

على شاكلة تطوير التليفزيون ؟!!
على شاكلة تطوير التليفزيون ؟!!

تط تطكونن كون

قصيدة

محمد السادة

هــــَر َمــــا َســـلـَــَفـــا.. ـــــــاَل.. َكــــــأَنَّ الــــدَّ ــــــــَت..؟ َق َمـــــْن أَن

ــــا.. ــــَرَف ـــكـــَل واألَوَصـــــــــــــاَف َمـــــا اعــــتَ وأَنــــــَكــــــَر الـــشَّ

ـــــا.. ـــــن ـــــظـــــَرتَ ــــــــم تَــــــجــــــَمــــــِع األَيــــــــــــــــاُم نَ ــــــا لَ ــــــن ــــــأَنَّ َك

ـــــلِـــــَفـــــا.. ـــــمـــــُع واإلِبــــــــــَصــــــــــاُر َقـــــــــْد تَ َكــــــأَنَّــــــمــــــا الـــــسَّ

َمــــــكــــــُرَمــــــًة.. أَرُجـــــــــــــــــوَك  الَ  ُمـــــــــراِجـــــــــُع  ـــــــــــي  إِنِّ

ــــــُب الـــــَحـــــلَّ واإلِنـــــــَصـــــــاَف مــــا انــــتَــــَصــــَفــــا.. وأَطــــــلُ

ــــِه.. ــــاِهــــلِ ــــنَ َم ِفـــــي  ـــيـــضـــاً  َف كـــــــاَن  وإِْن  ِشـــــعـــــِري 

ــــيــــَس ُمــــنــــَحــــِرَفــــا.. ـــفـــِظـــي لَ َفـــــلـَــــْن أُهــــاِجــــيــــَك لَ

ـــــَذالً.. .. َفـــــِشـــــعـــــِري لـَــــيـــــَس ُمـــــبـــــتَ ــــــجــــــَزَعــــــنَّ ال تَ

ـــــَحـــــَفـــــا.. ـــــُس الـــــتِّـــــيـــــجـــــاَن والـــــتُّ ـــــلـــــبَ ُحـــــــــُروُفـــــــــُه تَ

ُدُه.. أَُردِّ أَرَضــــــــــــــى  الَ  ــــــــــــَذاَءِة  الــــــــــــبَ ـــــــُظ  ـــــــْف لَ

ُمــــنــــَجــــِرَفــــا.. ـــــرِّ  الـــــشَّ ُدُروِب  ــــَف  ــــل َخ َولـَـــــســــــُت 

مــــــاَزَجــــــُه.. مـــــَع  ـــــدَّ ال ـــــُت  ـــــل أََس َوجـــــــــداً  ُقــــلــــُت  إِن 

ـــــَزفـــــا.. ــــــؤاِد ِمـــــــَن األَحـــــــــــــَداِق َقــــــد نَ ــــــُف ــــُض ال ــــب نَ

ــــــاً َمـــــــواِقـــــــُدهـــــــا.. ــــــيــــــران ــــــــوَق نِ وأُشـــــــــِعـــــــــُل الــــــــشَّ

ـــَشـــفـــا.. ـــَك ـــــلـُــــوِع وِســــــــرُّ الــــَقــــلــــِب مــــا ان ــــيــــَن الـــــضُّ بَ

ــــيــــُن ِفـــــي َكــــلـِـــِمــــي.. ــــأبِ الـــــَوجـــــُد والـــــوصـــــُف والــــتَّ

ــــــِه لِــــَمــــن َعـــــَرفـــــا.. ــــــِدي ــــــدُح أُه ــــــَم ـــــصـــــُح وال والـــــنَُّ

ـــــــــــُه.. ـــــــــــبُ ـــــــعـــــــِري أَُرتِّ ــــــــي ِش ــــــــَد ِف ــــــــَم وُحــــــــــــبُّ أَح

ـــــِريـــــُق َصــــفــــا.. ـــقـــى ِفــــيــــِه الـــــبَ ـــنـــتَ ـــُم ــــِؤ ال ــــؤلُ ــــلُّ كــــال

ــــن أَهــــــدى الــــُقــــلـُـــوَب ِضـــيـــا.. وَكــــيــــَف ال وهـــــَو َم

ــــَصــــَرفــــا.. ــــــَظ الــــَقــــلــــَب ِمــــــن وهـــــــٍم لَـــــــُه ان ــــــَق وأَي

ــــــــــــُه.. ـــــــــــالُم لَ ــــــــــــــي َعـــــــلـَــــــيـــــــِه والـــــــــــسَّ َصــــــــــــــالُة َربِّ

ــــَجــــفــــا.. مـــا الـــُغـــصـــُن ِفــــي أَيــــِكــــِه َقــــد مـــــاَل وارتَ

َمن أنَت
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