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 لـــألســـف لــــم يــســتــطــع هــــــؤالء الــفــنــانــيــن 
الــعــمــالــقــة وقــتــهــا الــوصــول إلـــى أكــبــر قــاعــدة 
أسيرة  كانت  أعمالهم  أن  بسبب  جماهيرية 
البث األرضي المحدود داخل نطاق المحلية، 
وعــنــدمــا أتــيــحــت تــلــك الــفــرصــة كـــان اإلنــتــاج 
الـــدرامـــي الــتــلــيــفــزيــونــي الــقــطــري قــد أصبح 
كل  واحـــداً  مسلسالً  يتعدى  وال  للغاية  قليالً 
الذهبية  الفرصة  تلك  أهــدر  وبالتالي  عــام، 
أو  الكويت  فــي  الفنانين  أن  نجد  ربــمــا  الــتــي 
فــي اإلمـــــارات أو فــي بــعــض الــــدول األخـــرى 
الــمــجــاورة قــد اســتــفــادوا مــنــهــا عــلــى أفضل 
عن  القطري  التليفزيون  إعــالن  وبعد  وجــه، 
الفنانين  مــن  الــعــديــد  تــفــاءل  للتطوير  نيته 
منه،  وافراً  منتظرين أن تنال الدراما قسطاً 
أخرى  مــرة  إحباطه  وأكــد  عــاد  البعض  لكن 
لــعــدم ظــهــور أي مـــؤشـــرات حــتــى اآلن تــدل 
عن النية في تحسين طريقة اإلنتاج الدرامي 
من  أكثر  منذ  التطوير  مشروع  انطالق  مع 
بأن  أمنياتهم  عــن  الــكــثــيــرون  وعــّبــر  شــهــر، 
تعود الدراما التليفزيونية القطرية إلى سابق 
وذلــك  الجديدة  اإلدارة  مــع  القديم  مجدها 
التي  الـــدول  بعض  بــدرامــا  اللحاق  يتم  حتى 
على  الدرامية  أعمالهم  تطوير  في  سبقتهم 
الرغم من أنهم كانوا في الماضي متأخرين 

عنهم في هذا الفن من حيث الكم والكيف.

أعمال صاخبة
الــــفــــنــــان غــــانــــم الــســلــيــطــي 
التليفزيونية  الــدرامــا  أن  أكــد 
العون  يد  لها  يمد  لمن  تحتاج 
إال  الفــتــاً  كبوتها،  مــن  لتخرج 
عصر  فــي  نحيا  أصبحنا  أنــنــا 
اإلنتاج  شــركــات  فيه  تؤمن  ال 
ـــتـــي تــلــهــب عــقــل  بـــاألفـــكـــار ال
الــمــتــلــقــي وتــجــعــلــه مــتــفــاعــالً 
مــــع مــــا يـــحـــدث مــــن حـــولـــه، 
لـــكـــن أغــــلــــب األعـــــمـــــال الــتــي 
اإلنتاج  شركات  ترحاب  تلقى 
منطقة  فــي  تتركز  الــتــي  هــي 
والمفاجآت  والفواجع  الدموع 
والــــشــــذوذ االجـــتـــمـــاعـــي وكــل 

مشاكله  فــي  الــغــوص  عــن  المتفرج  يبعد  مــا 
الحقيقية، وأضاف: ال أريد أن أظلم الدراما 
جيد،  هــو  مــا  منها  هــنــاك  ألن  االجــتــمــاعــيــة 
الحالي،  الوقت  في  الوجود  نــادر  أصبح  لكنه 
في  تسير  الــشــركــات  تــلــك  رغــبــة  ألن  وذلـــك 
طــريــق الــبــحــث عــن االعــمــال الــصــاخــبــة التي 
تدعو  أن  دون  المجتمع،  فــي  ضجة  تحدث 
أو تــنــشــد مـــن ورائـــهـــا الــتــطــويــر والــتــمــريــر 
موضحاً:  وأوضــــاف  والتغيير.  والتحريض 
لقضايا  تــنــاولــي  طــريــقــة  أصــبــحــت  لــألســف 
المجتمع غير جاذبة للفضائيات حتى تتبنى 

الغريبة  الــقــصــص  يــفــضــلــون  فــهــم  أعــمــالــي، 
التي  العاطفية  للدراما  ويميلون  الــواقــع  عــن 
الفتاً  الواقع.  مع  تتواءم  وال  عقل  قها  يصدِّ ال 
نوعية  من  األفــكــار  من  العديد  لديه  أن  إلــى 
الكوميديا الناقدة لكنه ال يجد الجهة الداعمة 
األعــمــال  مــن  النوعية  بتلك  تــؤمــن  والــتــي  لــه 
وتتعامل معها بجدية، وقال: أنا ال أعمل في 
أعمل  ولكنني  اإلجتماعية  القصص  منطقة 
على  الــعــقــول  بتحفيز  عــالقــة  لــهــا  بمنطقة 
يستهوي  ال  النوع  وهــذا  اإليجابية،  المشاركة 
شـــركـــات اإلنــــتــــاج لـــذلـــك فهو 
قــادرا  حكوميا  تلفزيونا  يريد 
بعيداً  بيده  قـــراره  اتــخــاذ  على 
ومتطلبات  السوق  طبيعة  عن 
الــــــــعــــــــرض والـــــــطـــــــلـــــــب، مـــع 
بالموضوع  يؤمن  أن  ضــرورة 
يستحيل  مــا  وهـــو  الــمــطــروح، 
مــع الــشــركــات الــتــجــاريــة التي 
تبحث عن نصوص ناعمة تمر 
برداً وسالماً من كل عين، من 
خــالل أعــمــال تــأتــي دون لون 
فتستطيع  رائــحــة،  أو  طعم  أو 
بــذلــك أن تـــروج أعــمــالــهــا في 

كافة الفضائيات.
ــــــر الــــســــلــــيــــطــــي عــن   وعــــــّب
التليفزيون  يــعــود  أن  أمنياته 
اإلنتاج  مستوى  على  أمجاده  لسابق  القطري 
القطري  التلفزيون  أن  إلى  مشيراً  الدرامي، 
شــهــد فــي الــمــاضــي تـــواجـــًدا إنــتــاجــًيــا ضخًما 
على  بــل  المحلي  المستوى  على  فقط  ليس 
قطر  أنتجت  حيث  أيــًضــا،  العربي  المستوى 
ـــــام»  ـــــل الــثــمــانــيــنــيــات مــســلــســل «األي فـــي أوائ
كبير  نجم  صناعة  فــي  دور  لــه  كــان  وبــذلــك 
مسلسل  وكذلك  زكــي،  أحمد  الفنان  بحجم 
أنه  إلــى  السليطي  ولفت  القسام،  الــديــن  عــز 
على  قطر  حققتها  التي  الكبيرة  المكانة  بعد 
يتوفر  أن  المفترض  من  العالمي،  المستوى 

في  األقــل  على  الدرامي  لإلنتاج  مركز  لديها 
العالم العربي، خاصة أن قطر لديها القدرة 
وفنياً، والمسألة ال تريد سوى  وإداريــاً  مادياً 
الـــقـــرار فـــقـــط، وعــــن مــــدى تــفــاؤلــه لــعــودة 
قــال:  عــهــدهــا،  ســابــق  إلــى  القطرية  الــدرامــا 
لدي  لــألســف،  الــحــالــي  للمشهد  قــراءتــي  مــن 
تخوف من أن ال يحدث ذلك وبالفعل فإنني 
متشائم حيث ال أرى أي بوادر تدل على أن 
الدراما التلفزيونية القطرية تسير في االتجاه 
الصحيح، ونوه السليطي على ضرورة إدراك 

أن الدراما هي عروس العمل 
تعطي  التي  وهي  التلفزيوني، 
ــثــقــل لــلــتــلــفــزيــون، ولــيــســت  ال
ال  الـــتـــي  واي  الـــتـــيـــك  بــــرامــــج 
حكومي  تلفزيون  إلــى  تحتاج 
قــطــر  أن  مــــــؤكــــــداً  ضــــخــــم، 
اإلنــتــاج  ريـــادة  للتبنى  مؤهلة 
اإلعــــالمــــي الـــعـــربـــي فــــي ظــل 
وقدراتها  المادية  إمكانياتها 

اإلدارية، ومواهب أبنائها.

زحف فني
الفنان علي حسن عّبر عن 
حزنه أن الدراما التليفزيونية 
تطوير  من  نصيبها  تأخذ  لم 
الــتــلــيــفــزيــون الـــــذي كــــان في 

الــمــاضــي بــمــثــابــة مــصــنــع لــتــفــريــغ الــمــواهــب 
الــقــطــريــة وقــبــلــة لــلــفــنــانــيــن الــخــلــيــجــيــيــن، 
الفــتــاً إلــى أنــه كــان ينتج كــل عــام عـــدداً من 
أن  يستحق  جعله  مــا  المتميزة  المسلسالت 
يـــكـــون مـــن أفـــضـــل الــتــلــيــفــزيــونــات الــعــربــيــة 
حــيــن كــــان هـــنـــاك زحــــف فــنــي مـــن خــالل 
الخليج  دول  كــل  إلــى  القطرية  المسلسالت 
واإلمــاراتــيــة  الكويتية  الصحافتين  بــشــهــادة 
في ذلك الوقت، وأضاف: اليوم راح الفنانون 
القطريون يعملون في المسلسالت الخليجية 
األخـــــرى بــعــد أن لـــم يـــجـــدوا إنـــتـــاج قــطــري 

المسلسالت  أين  اليوم  وأتساءل  السابق،  مثل 
القطرية التي كانت تحرص كل دول الخليج 
على مشاهدتها، واإلجابة لألسف أنها اختفت 
من شاشة التليفزيون القطري كذلك اختفى 
التي  القطرية  المسرحيات  مــن  كبير  عــدد 
القطري،  المسرح  تاريخ  في  عالمات  تعتبر 
من  فقدت  الشرائط  تلك  كانت  إذا  أعلم  وال 

التليفزيون أو تلفت، أو تم التخلص منها. 
وعــن أســبــاب ابــتــعــاده عــن ســاحــة الــدرامــا 
خالل  من  ذلــك  كــان  ولــو  حتى  التليفزيونية 
ـــاج  ـــت الـــعـــمـــل مــــع شــــركــــات اإلن
الـــــخـــــاصـــــة بــــبــــعــــض الـــــــــدول 
الـــمـــجـــاورة مــثــل الـــعـــديـــد من 
الـــفـــنـــانـــيـــن الـــقـــطـــريـــيـــن، قـــال 
حسن: لألسف إنني أتعامل مع 
الفن بشكل قد ال يرضي بعض 
األمــور  آخــذ  ألنني  المنتجين، 
على محمل الجد ألبعد درجة، 
وقــــد عــــرض عــلــّي الــمــشــاركــة 
خارج  األعمال  من  العديد  في 
قـــطـــر لـــكـــنـــنـــي كـــنـــت أرفـــــض 
وجــدت  ألنني  فيها  المشاركة 
خاصة  فنياً،  ترضيني  لن  أنها 
أنــنــي ال أبــحــث عــن الــمــادة بل 
أبحث عن العمل الذي يحترم 
المنتجين  بعض  أخذ  أن  إلى  المشاهد،  عقل 
انــطــبــاعــاً خــاطــئــاً عــنــي، أنــنــي دائــــم الــرفــض 
دون أي أسباب، ولكنني فضلت أن أحتفظ 
ــالــصــورة الــجــيــدة عــنــد جــمــهــوري بــــدالً أن  ب
أقوم بالمشاركة في أعمال كفيلة بأن تهدم 

تاريخي الفني.

نقص الكتاب
الـــفـــنـــان عــــبــــداهللا أحـــمـــد أكـــــد أن رؤيــــة 
لم  المستقبلية  وتــوجــهــاتــه  قــطــر  تــلــفــزيــون 
تعيد  أن  أمــنــيــاتــه  عــن  وأعــــرب  بــعــد،  تتضح 
السابقة  التلفزيون  أمــجــاد  الجديدة  اإلدارة 

الكتاب  نقص  أن  مؤكداً  الــدرامــا،  مجال  في 
كان  عام  بشكل  الفنية  والكوادر  والممثلين، 
اإلنتاج،  قلة  عن  الناتجة  السلبية  األثــار  أهــم 
القطريين،  بالممثلين  لــحــق  ظــلــم  فــهــنــاك 
الذين لم يجدوا حظهم في الظهور واالنتشار 
في  الممثلين  غــرار  على  المناسب،  بالشكل 
اإلنتاج  قلة  أن  إلــى  الفــتــاً  الــمــجــاورة،  الـــدول 
فــي غياب  رئــيــســيــاً  بشكل خـــاص كـــان ســبــبــاً 
الدراما  عن  الموهوبين  الفنانين  من  العديد 
التليفزيونية ما أضطرهم البعد واالنصراف 

تماماً عن العمل بالفن.
 وأضـــــاف: إن زيـــــادة إنــتــاج 
األعــــمــــال الـــدرامـــيـــة ســتــســاعــد 
كبير  عــدد  ظهور  فــي  بــدورهــا 
وستضخ  الجديدة،  الوجوه  من 
الــــدمــــاء الـــجـــديـــدة فـــي ســاحــة 
كل  فــي  التلفيزيونية  الـــدرامـــا 
عناصرها الفنية، كما أن ذلك 
ســيــســاعــد إلــــى حـــد كــبــيــر في 
الكتاب  من  جديد  جيل  ظهور 
الـــمـــبـــدعـــيـــن، والـــمـــخـــرجـــيـــن 
والــــكــــوادر الــفــنــيــة الــمــخــتــلــفــة، 
تدخل  قــطــر  سيجعل  مــا  وهـــو 
الــمــنــافــســة مــــرة أخـــــرى على 
إنتاج الدراما في العالم العربي، 
ــنــهــضــة الــتــي  لـــيـــواكـــب ذلـــــك ال

تشهدها قطر خالل الفترة الحالية على كافة 
الصعد والمجاالت. 

وأكد أن الحل يكمن في دخول التلفزيون 
دون  الــمــبــاشــر  اإلنـــتـــاج  حلبة  ذاتـــه  الــقــطــري 
حق  أهدر  الذي  المنفذ  المنتج  لنظام  اللجوء 
مضيفاً:  معنوياً،  مــاديــاً  وظلمهم  الفنانين 
أجره  على  الفنان  يحصل  كــان  الماضي  في 
طريقة  على  عادلة،  بطريقة  التلفزيون  من 
تحديد األجر وحسب عدد الحلقات المشارك 
اتفاقاً  يعقد  المنفذ  فالمنتج  اآلن  أمــا  فيها، 
أجر  على  معه  ويتفق  الفنان  مــع  عــال  غير 

مما  أقـــل  عــلــى  فيحصل  الــعــمــل  مجمل  عــن 
كان يحصل عليه في الماضي، حيث يحصل 
من  بــالــكــامــل  الــمــوازنــة  عــلــى  المنفذ  المنتج 
الــتــلــفــزيــون ويــبــخــل عــلــى فــريــق الــعــمــل حتى 
ما  وهــو  ممكن،  مكسب  أكــبــر  لنفسه  يــوفــر 
جــعــل الــكــثــيــر مـــن الــفــنــانــيــن يــبــتــعــدون عن 
الــســاحــة ويــعــتــزلــون الــعــمــل نــهــائــيــاً، وطــالــب 
الــقــطــري  بــالــتــلــفــزيــون  ـــجـــديـــدة  ال اإلدارة 
بالتدخل في األمر عن طريق اإلنتاج المباشر 
من قبلهم ألكثر من عمل درامــي في العام 
لتتاح الفرصة مرة أخرى للفنانين العمل في 

هذا اإلنتاج بأجور عادلة.

تراجع اإلنتاج
وأوضــــــح الـــفـــنـــان مــحــمــد الــبــلــم أنــــه في 
حيث  اإلنــتــاج  فــي  زخــم  هناك  كــان  الماضي 
كان قسم مراقبة الدراما يضع خطة إنتاجية 
تحرص على أن تتواصل عروض المسلسالت 
إلى  اإلنتاج  تراجع  فقد  اآلن  أما  العام،  طوال 
أن وصل إلى عمل واحد على األكثر كل عام، 
نهائًيا  يتناسب  ال  التراجع  هــذا  أن  إلــى  الفتاً 
حيث  حالياً.  قطر  تشهده  الــذي  التقّدم  مــع 
شهدت قطر تفوقاً على العديد من األصعدة 
ذلك  تواكب  أن  التلفيزيونية  الــدرامــا  وعلى 
الــتــطــور بـــأن تــتــواجــد طــــوال الـــعـــام، مضيفاً 
التليفزيونية  الــدرامــا  لألسف 
المسؤولين  إليها  يلتفت  لــم 
كــمــا الـــحـــال فـــي الــعــديــد من 
ــــمــــجــــاالت األخـــــــــرى الـــتـــي  ال
حــقــقــت فــيــهــا قــطــر الــنــجــاح، 
ـــعـــديـــد مــن  فــنــحــن نــمــلــك ال
الفنية  والــكــفــاءات  الــمــواهــب 
ـــضـــطـــرون  لــــكــــن لـــــألســـــف ي
لــلــســفــر مـــن أجـــل الــمــشــاركــة 
أخــرى  خليجية  أعــمــال  فــي 
الـــفـــرصـــة  ضــــاقــــت  أن  بـــعـــد 
أن  قطر، وأتمنى  في  عليهم 
بلدهم  فــي  احــتــضــانــهــم  يــتــم 
خاصة  لهم  الفرصة  وأعطاء 
العديد  ابتعاد  وجدنا  أن  بعد 
من المواهب عن الساحة بسبب قلة اإلنتاج، 
مراقبة  عـــودة  أتمنى  قــائــالً:  حديثه  وخــتــم 
أن  خــاصــة  الــقــطــري،  للتليفزيون  الـــدرامـــا 
في  أســاســي  بشكل  تــســاعــد  كــانــت  الــمــراقــبــة 
الــمــاضــي عــلــى خــلــق نــصــوص جــيــدة وتتيح 
الممثلين،  مــن  هائل  كــم  إلشـــراك  الفرصة 
الدراما  أشكال  بين  التنوع  على  وتساعد  بل 
األذواق  كافة  يلبي  ما  المختلفة  التليفزيونية 
أن  بعد  وذلــك  القطري،  الجمهور  ويرضي 
خلق  فــي  فشله  المنفذ  المنتج  نــظــام  أثــبــت 
ــلــمــواهــب الــقــطــريــة،  فــــرص عــمــل كــافــيــة ل

وتسويقهم بشكل جيد.

ً
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في عصر ال تؤمن فيه الشركات باألفكار اإلبداعية

اإلنــتـــــاج  يــهــّدد  اإلنــتـــــاج  يــهــّدد  
مستـقـبــل الـدرامــا  مستـقـبــل الـدرامــا  

كتب - أشرف مصطفى:

يمر  أصبح  الــذي  إبداعهم  لتسويق  ذهبية  فرصة  على  الفنانون  حصل  الفضائي  البث  ظل  في 
الدرامي  اإلنتاج  قلة  لكن  التكنولوجية،  والثورة  الصناعية  األقمار  مستخدماً  العربية  األقطار  بين 
فنهم،  بتسويق  أحالمهم  لتحقيق  القطريين  الفنانين  أمــام  حــائــالً  وقفت  القطري  التليفزيوني 
الثمانينيات  فترة  خالل  خاصة  القطريين  للفنانين  قبل  من  أتيحت  الفرصة  تلك  كانت  إذا  وربما 

الستطاعت أن تجعلهم نجوماً في العالم العربي كله،

ـــى تــتــبــنــى أعـــمـــالـــي ــــة لـــلـــفـــضـــائـــيـــات حـــت ــــاذب ـــر ج ـــي ـــة تـــنـــاولـــي لـــقـــضـــايـــا الـــمـــجـــتـــمـــع غ ـــق الـــســـلـــيـــطـــي: طـــري

غانم السليطي

مسلسل احالم البسطاءمسلسل فايز التوش

محمد البلمعبداهللا احمدعلي حسن

علي حسن: 
التليفزيون كان 

قبلة للفنانين 
الخليجيين

عبداهللا أحمد: 
اللجوء لنظام 
المنتج المنفذ 
ظلم الفنانيـن

البلم: نظام 
المنتج المنفذ 
أثبت فشله
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الفنون الشعبية بين االزدهار واالندثارالفنون الشعبية بين االزدهار واالندثار
تمثل جزءًا هاًما من التراث

كتب - مصطفى عبدالمنعم:

تمثل  القطرية  الشعبية  الفنون 
المتنّوع  الشعبي  التراث  من  جزًءا 
الـــذي يــعــّد أيــًضــا جــــزًءا ال يتجزأ 
مــن الـــتـــراث الــخــلــيــجــي، وهــنــاك 
الفنون  لهذه  األلـــوان  مــن  العديد 
الثقافي  الــتــنــّوع  يــعــكــس  مــا  وهـــو 
والجماعة،  للفرد  واالجــتــمــاعــي 
وتقاليد  بــعــادات  مرتبطة  فــهــي 
وقيم، وكذلك مرتبطة ومختلفة 
بــاخــتــالف مــنــاســبــاتــهــا وأحــداثــهــا 
من  بها  يرتبط  ومــا  االجتماعية 
تعّدد الثقافات إن كانت من داخل 
قطر أو منطقة الخليج أو عربية 
أو دخيلة من خارج نطاق الوطن 

العربي على المجتمع.
أفراد  انتقال  خالل  من  وذلــك 
مـــجـــاورة  دول  مـــن  وجـــمـــاعـــات 
أو  الصيد  أو  الــتــجــارة  فــي  للعمل 
تتباين  وكــذلــك  أخـــــرى،  أعــمــال 
الــفــنــون وتــخــتــلــف بــاخــتــالف نــوع 

األعـــمـــال والــمــهــن 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بــهــا، 
وهـــذه الــفــنــون لم 
تـــــــــأِت مـــــن فـــــراغ 
بــــــــل مــــــــن خــــــالل 
أفــراد  بين  تفاعل 
الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع مـــع 
أعــمــالــهــم وكــذلــك 
أتت للتخفيف عن 
كاهل العاملين في 
الــمــهــن والـــحـــرف 
ومــــــا يـــنـــتـــج عــنــهــا 
ومشقة  أعباء  من 
ـــهـــا.  وتــــعــــب جـــرائ
أو  حــقــبــة  كــــل  إن 
فــتــرة مــن الــزمــن 

يــطــرأ تــغــّيــر أو تــطــّور عــلــى هــذه 
الكلمات  تغّير  خــالل  من  الفنون 
خالل  من  أو  واألشــعــار  للقصائد 
حذف آالت موسيقية وإيقاعية أو 
اللحنية  مساراتها  بعض  اختالف 
األداء  أثـــنـــاء  الــتــصــفــيــق  حـــذف  أو 
بــاخــتــالف  أو  الــحــركــي  األداء  أو 
الــمــنــاســبــات أو تــســتــجــّد ظـــروف 
دينية  حركات  دخــول  أو  دنيوية 

تغّيره أو تحّد من انتشاره.
والبـــــــد لـــلـــفـــنـــان الـــشـــعـــبـــي أن 
الفطرة  في  موهوبًا  إنسانًا  يكون 
ومتميًزا في خلق أجواء ترفيهية 
من  يحمله  لــمــا  إضـــافـــة  ممتعة 
والمجتمع  الفرد  يتقبلها  صفات 
من نقاء وحالوة صوته في غنائه 

أو من خالل موهبته في ممارسة 
اإليــقــاعــيــة  اآلالت  عــلــى  الـــعـــزف 
قوية  ذاكـــرة  ومــن  الموسيقية  أو 
وكبيرة في حفظ ما يتناقل أو ما 
شفاهًيا  سابقة  أجيال  له  خّلفت 

من فنون مختلفة.
أصيلة  شعبية  فــنــون  وهــنــاك 
وأخــرى وافــدة ويقصد باألصيلة 
هــي كــل الفنون الــتــي نــشــأت على 
العربية  والجزيرة  الخليج  أرض 
أو ذات األصل الخليجي والعربي 
القطرية  والفنون  عامة  بــصــورة 
لحن  من  والنابعة  خــاص،  بشكل 
وإيــقــاع ولــغــة عــربــيــة، ومـــا يعّبر 
عنه الــوجــدان الــعــربــي اإلســالمــي 
والفنون الوافدة وهي الفنون التي 
انــتــقــلــت مـــن بـــالد فــــارس ودول 
ــــــت فـــي الــمــجــتــمــع  إفــريــقــيــا وذاب
العديد  وألن  عــمــوًمــا.  الخليجي 
مــــن الـــفـــنـــون يــمــكــن أن تــنــدثــر 
بــســبــب عـــدم االهــتــمــام مــن قبل 
عدم  أو  الفنانين  من  ممارسيها 
رعــــايــــة الـــجـــهـــات 
للفرق  الــمــســؤولــة 
رأت  الــــشــــعــــبــــيــــة 
الـــبـــيـــرق مــنــاقــشــة 
أمـــــــــــر ضـــــــــــرورة 
االهــــتــــمــــام بــتــلــك 
الفنون التراثية مع 
والخبراء  الفنانين 
الـــفـــلـــكـــلـــوريـــيـــن، 
بعض  رأى  حــيــث 
آلــة  أن  الــفــنــانــيــن 
ــتــراث  ــل الـــتـــوثـــيـــق ل
تعمل  ال  الــقــطــري 
كـــمـــا يـــجـــب، مــمــا 
انـــدثـــار  إلـــــى  أّدى 
الــعــديــد مــن ألـــوان 
الفنون الشعبية، وأكدوا أن هناك 
الشعبية  بــالــفــنــون  اكـــتـــراث  عـــدم 
من  اقتباسها  تــّم  الــتــي  القطرية 
أنــهــا  حـــجـــة  تـــحـــت  أخــــــرى  دول 
بضرورة  وطالبوا  دخيلة،  فنون 
الشعبية  الــفــنــون  بــكــل  االهــتــمــام 
بحكم أنها أصبحت قطرية كاملة 
حــســب مـــا أوصـــــت بـــه الــيــونــســكــو 
يستمّر  فــن  أي  أن  ــــدت  أّك حــيــن 
يعتبر  عاًما   ٥٠ لمدة  بلد  أي  في 
مــحــلــًيــا أصــــيــــالً، فـــي حــيــن رأى 
بعض الخبراء أن الفنون الشعبية 
األولـــى  هـــي  األصــلــيــة  الخليجية 

بــالــرعــايــة مــن تــلــك الــفــنــون التي 
وصفوها بالدخيلة.

فـــي الـــبـــدايـــة يــتــحــّدث محمد 
عــيــســى الـــجـــابـــر مـــديـــر الــقــريــة 
الثقافة  ــــوزارة  ل الــتــابــعــة  الــتــراثــيــة 
والـــفـــنـــون والـــــتـــــراث قــــائــــالً: إن 
ــيــة تــــزدهــــر وال  ـــفـــنـــون الــشــعــب ال
تــنــدثــر وذلــــك مــن خـــالل الــدعــم 
دعم  فــي  والمتمثل  لها  الرسمي 
والــتــراث  والفنون  الثقافة  وزارة 
من  الشعبية  الفنون  فرق  لجميع 
خـــالل اســتــضــافــاتــهــم الــمــتــكــّررة 
والمهرجانات  الفعاليات  إلحــيــاء 
لتمثيل  أو  الــــوزارة  تنظمها  الــتــي 
حول  الثقافية  األسابيع  في  قطر 
الـــعـــالـــم. ويـــضـــيـــف الـــجـــابـــر: إن 
القرية التراثية تحرص على دعم 
من  الفنون  هــذه  ونشر  وترسيخ 
خالل تخصيص نصيب كبير لها 
في برامجها وأنشطتها المستمرة 
بمناسبة  تــقــام  الــتــي  أو  الــيــومــيــة 
الفعاليات أو األعياد واالحتفاالت 
الــخــاصــة، حــيــث يــتــم االســتــعــانــة 
بالعديد من الفرق الشعبية الفنية 

سواء كانت الرجالية أو النسائية.
وأّكـــــد مــحــمــد عــيــســى الــجــابــر 
ــــمــــام بـــالـــفـــنـــون  ضـــــــــرورة االهــــت
جزًءا  تعّد  التي  القطرية  الشعبية 
هاًما من تراثنا غير المادي الذي 
ــا  ــيــه، الفــتً يــجــب الــمــحــافــظــة عــل
سبيل  على  العارضة  فــن  أن  إلــى 
المثال ال الحصر يعّد من الفنون 
تلقى  لــذلــك  األصــيــلــة  الخليجية 
وكذلك  خاصة،  ورعاية  اهتماًما 
إلى  دخلت  التي  األخـــرى  الفنون 
الليوة  كفنون  الخليجي  المجتمع 
والطنبورة وغيرها تلقى اهتماًما 
فنونًا  ليست  أنها  من  الرغم  على 
مضيًفا:  وقـــال  أصــيــلــة.  قــطــريــة 
تعايشت  الــفــنــون  تلك  أن  نــراعــي 
الخليجيين  مـــع  طــويــلــة  ســـنـــوات 
ثقافتهم،  مــن  جــــزًءا  وأصــبــحــت 
لــكــن الــفــنــون الــقــطــريــة األصــيــلــة 
األول  المقام  فــي  تأتي  أن  يجب 
قــبــل تــلــك الــفــنــون الــمــســتــوردة، 
وهـــي الــتــي يــحــرص الــقــطــريــون 
مناسباتهم  فــي  ممارستها  على 
غيرها،  دون  الــوطــنــي  وعــيــدهــم 
وقــــال: فــي إطـــار اهــتــمــام وزارة 
الــثــقــافــة بـــالـــتـــراث الــقــطــري تــّم 
اعتماد فرق شعبية منها رجالية 

أن  إلــى  مشيًرا  نسائية،  وأخـــرى 
تلك الفرق تدعمها جميًعا وزارة 
في  بهم  االستعانة  ويتم  الثقافة 
تقيمها  الــتــي  المحلية  الفعاليات 
أيًضا  تــشــارك  كما  الثقافة  وزارة 
فــي الــمــشــاركــات الــخــارجــيــة التي 
تمثل قطر وأّكد أن تلك الفرق لم 
االطمئنان  بعد  إال  اعتمادها  يتم 
أنــهــم يــجــيــدون كــل أنـــواع الفنون 

الشعبية.
أمـــــــــا الــــفــــنــــانــــة 
القطرية  الشعبية 
فـــــاطـــــمـــــة شــــــــداد 
فـــــأّكـــــدت أنــــهــــا ال 
تــــــــــــــزال مـــهـــتـــمـــة 
بــــالــــفــــن الـــشـــعـــبـــي 
على  أشكاله،  بكل 
أن  مــــــن  الــــــرغــــــم 
الــعــديــد مــن ألـــوان 
هـــــذا الـــفـــن بــــدأت 
تــــــنــــــدثــــــر حـــســـب 
رأيها وذلك بسبب 
مـــــوت الــكــثــيــريــن 
كبر  أو  رّواده  من 
ســــــن مــــــن تــبــقــى 
مـــنـــهـــم، كـــمـــا أن 

الــكــثــيــر مــنــهــم تــركــوا هـــذا الــفــن؛ 
من  الكثير  اختفاء  إلــى  أّدى  مما 
الـــفـــرق الــتــي كــانــت فـــي الــمــاضــي 
تمارس هذه األشكال من الفنون 
ادعــاء  أن  إلــى  وأشـــارت  الشعبية، 
ألــوان  بعض  بــأن  الباحثين  بعض 
كالليوة  الخليجي  الشعبي  الــفــن 
تنتمي  ال  وغــيــرهــا  والـــطـــنـــبـــورة 
للتراث القطري ألنها فنون وافدة 
السبب  هو  يكون  قد  الــخــارج  من 
األســـاســـي فــي انـــدثـــار بــعــض تلك 
الفنون، مشّددة على أن اليونسكو 
ــا ألي فــن وافــد  حــــددت ٥٠ عــاًم

لها  ملًكا  يصبح  لكي  بلد  أي  على 
وقالت:  الثقافي.  إلرثها  وينسب 
هـــذه  مــــن  الـــعـــديـــد  أن  ــنــكــر  ن ال 
الفنون وافدة لكن األجداد عندما 
هي  كــمــا  يبقوها  لــم  أحــضــروهــا 
لتعّبر  وطّوعوها  طــّوروهــا  حيث 
عـــن ثــقــافــتــهــم، وأضـــافـــت: أكـــاد 
أجزم أنه إذا أتينا بأصحاب هذه 
عليها  وأطلعناهم  الوافدة  الفنون 
سيؤكدون  لثقافتنا  تطويعها  بعد 
أنها ليست فنونهم 
بــصــلــة  تــــمــــّت  وال 
ـــيـــهـــا، وأردفــــــت  إل
قــائــلــة: الــفــن ليس 
وال  جـــنـــســـيـــة  لــــــه 
يمكن  لكنه  وطــن 
فــي  يـــنـــغـــمـــس  أن 
وجـــــــــــــــــــدان أحــــــد 
فيصبح  الــشــعــوب 
مـــــــلـــــــًكـــــــا لــــــهــــــم، 
واســــتــــمــــرار هـــذه 
يطلق  التي  الفنون 
عليها وافــدة يعني 
نـــجـــاحـــهـــا وتــعــلــق 
الشعوب الخليجية 
بــــهــــا. وأوضــــحــــت 
أن مشكلة تهديد الفنون التراثية 
تخصص  لعدم  يرجع  الخليجية 
كانوا  وإن  حتى  عنها  المسؤولين 
حصلوا على أعلى مراتب التعليم 
الفنون  تلك  يعايشوا  لــم  أنهم  إال 
يـــوًمـــا أو يــحــتــكــوا بــمــن مــارســهــا 
لذلك تغيب عليهم تفاصيل الفن 
الــشــعــبــي، وأضــــافــــت: يــجــب أن 
يأتي الرجل المناسب في المكان 
الــمــنــاســب فــيــكــون الــمــســؤول عن 
رجــالً  الــرجــالــيــة  الشعبية  الــفــنــون 
مــــارس هـــذا الــفــن يــوًمــا وكــذلــك 
تـــشـــرف عـــلـــى الـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة 

الــنــســائــيــة ســـيـــدة ســبــق لــهــا وأن 
وأّكــدت  يوًما،  الفن  هذا  مارست 
شــــداد أن الــفــن شـــيء حــســاس ال 
يحب اإلهمال وإال مرض ومات 
المسؤولية  شــداد  وألقت  واندثر، 
الــكــبــرى على عــاتــق اإلعـــالم التي 
انــحــطــاط  فــــي  ســـاعـــد  أنـــــه  رأت 
الذوق العام لدى المتلقي وجعله 
ال يـــكـــون وثـــيـــق الـــصـــلـــة بــتــراثــه 
وفنونه، مشيرة إلى أن التلفزيون 
الــقــطــري أهــمــل الــفــنــون الشعبية 
القطرية ولم يساعد على توثيقها 
يملك  كــان  التلفزيون  أن  مؤكدة 
ـــه فــالــعــديــد  تــســجــيــالً ال حــصــر ل
مـــن الــــمــــواد الـــمـــصـــّورة لــلــفــنــون 
أن  بعد  تماًما  تلفت  قــد  الشعبية 
على  العمل  دون  الــزمــن  أنهكها 
ترميمها،  أو  عليها  الــمــحــافــظــة 
وطلبت شداد من المسؤولين عن 
القطري  للتراث  االلتفات  التعليم 
وتعليمه للطالب من خالل حصة 
واحدة أسبوعية يتم خاللها إطالع 
األجــــيــــال الـــجـــديـــدة عــلــى تــراثــنــا 
المسؤولين  طالبت  كما  الشعبي، 
للفنون  بــااللــتــفــات  الــثــقــافــة  عـــن 
المحلية وإطــالع الشعب القطري 
الــجــديــدة  األجــيــال  خــاصــة  عليها 
قبل العمل على استيراد الثقافات 
والــفــنــون األخـــــرى، مــؤكــدة على 
وزارة  تلعبه  الـــذي  الــفــّعــال  الـــدور 
الثقافة القطرية إلطالع الجمهور 
القطري على الحضارات األخرى 
ـــــان بــفــنــونــهــم  ـــــي مـــــن خــــــالل اإلت
فـــي الــمــهــرجــانــات والــمــنــاســبــات 
المختلفة، لكنها شــّددت على أن 
االهتمام بترويج الثقافة المحلية 

يجب أن يأتي في المقدمة.
رئيس  جوهر  خالد  الفنان  أما 
فــرقــة الــلــؤلــؤة فــيــؤّكــد أن هموم 

تعّد  ال  وأوجاعها  الشعبية  الفنون 
وال تــحــصــى وخـــصـــوًصـــا عــنــدمــا 
يقل عدد من يشتغلون بهذا اللون 
عددهم  قــل  والــذيــن  الفنون  مــن 
السن،  كبر  أو  الوفاة  بسبب  كثيًرا 
جديدة  ولــألســف ال نــرى أجــيــاالً 
تـــواصـــل الــمــســيــرة وتــســيــر على 
الدرب، بل على العكس تماًما نجد 
أعدادهم تقّل حتى وصلنا إلى ما 
دولــة  أن  يعقل  فــهــل  عليه  نــحــن 
الممتدة  بــحــضــارتــهــا  قــطــر  مــثــل 
فنون  بها  يعد  لم  الــزمــان  لقديم 
الــبــحــر، فــأيــن الــنــهــام وأيــــن فن 
الفنانين  أن  إلى  وأشــار  الصوت؟، 
من  يعانون  يــزالــون  ال  الشعبيين 
إنــه  وقــــال:  لــهــم  المجتمع  نــظــرة 
يعاني  الشخصي  الــمــســتــوى  عــلــى 
أبناءه  أن  لدرجة  األمــر  هــذا  من 
يعارضون مواصلة مسيرته الفنية 
فــي بــعــض األحـــيـــان، مـــؤكـــًدا أنــه 
التحديات  جميع  يقاوم  أن  يجب 
حتى  الشعبية  الفنون  تواجه  التي 

وتــزدهــر،  تستمر 
وأشــــار إلــى جهود 
الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
الــــمــــحــــمــــودة فــي 
دعــــــــــــــم الـــــــفـــــــرق 
الــشــعــبــيــة مـــؤكـــًدا 
يقصرون  ال  أنهم 
حـــيـــث يـــشـــاركـــون 
في محافل دولية 
لتمثيل قطر، الفتًا 
جــمــهــور  أن  إلــــــى 
الـــــــدول األجــنــبــيــة 
يرّحب بما نقدمه 
بفنوننا  ويــحــتــفــي 
من  أكثر  الشعبية 
أبــنــائــنــا فـــي قطر 

لألسف الشديد.
ومن جانبها تقول الفنانة مريم 
أحمد رئيس فرقة مــرام للفنون 
الــفــنــون  إن  الــنــســائــيــة:  الــشــعــبــيــة 
الشعبية التقليدية تعاني بالفعل من 
الوقت  في  ولكنها  االنــدثــار  خطر 
تبذلها  التي  بالجهود  تشيد  نفسه 
والــتــراث  والفنون  الثقافة  وزارة 
وذلك  الفنون  هــذه  على  للحفاظ 
من خالل تقديم الدعم المستمر 
لهذه الفرق عن طريق االستعانة 
والفعاليات  المهرجانات  في  بهم 
التراث  مــن  هــام  كجزء  الثقافية 

لدولة  تمثيلنا  وكــذلــك  الــقــطــري 
واألسابيع  المهرجانات  في  قطر 
نقّدم  حيث  الــخــارجــيــة  الثقافية 
لــلــعــالــم مـــوروثـــنـــا الــفــنــي الــقــديــم 
وهذا بالطبع يرفع من معنوياتنا 
ويــدعــمــنــا مـــن أجــــل االســـتـــمـــرار 
الغنائي  تــراثــنــا  على  والمحافظة 
والــمــوســيــقــي الـــقـــديـــم. وتــضــيــف 
مريم أحمد قائلة: نحن نحرص 
عـــلـــى تـــقـــديـــم األغــــانــــي الــشــعــبــيــة 
وكذلك  عشاقها  لها  ألن  القديمة 
التراث  على  المحافظة  أجــل  من 
القطري الفني وأيًضا نقّدم اللون 
الــغــنــائــي الــحــديــث الـــذي يستهوي 
نجحنا  قــد  نــكــون  وبــهــذا  كثيرين 
فـــي تــقــديــم الــقــديــم والــمــعــاصــر 
حتى  بالحاضر  الــمــاضــي  وخــلــط 
ال نــخــســر الـــعـــديـــد مـــن األجـــيـــال 
يستهويها  ربـــمـــا  الـــتـــي  الـــجـــديـــدة 
في  يــقــدم  والـــذي  الحديث  الغناء 
واألعــراس.  والحفالت  المناسبات 
الــثــقــافــة  وزارة  مــريــم  وطــالــبــت 
والــفــنــون والــتــراث 
بـــــاســـــتـــــمـــــرارهـــــا 
فـــي دعــــم الــفــنــون 
القديمة  الشعبية 
ـــــفـــــرق  ودعـــــــــــــم ال
الــــتــــي تــــقــــدم هـــذا 
الفنون  مــن  الــلــون 
وأشــــــارت إلــــى أن 
نـــظـــرة الــمــجــتــمــع 
لـــهـــذا الـــفـــن ومـــن 
يــــــقــــــدمــــــونــــــه قـــد 
ـــًرا  ـــي تــــغــــّيــــرت كـــث
وأصــــــــــــــبــــــــــــــح لـــــه 
متذوقوه وعشاقه 
الــــذيــــن يــتــقــبــلــونــه 
بــشــغــف ويــســعــون 
إليه في كل مكان، ونحن نالحظ 
هذا بشكل كبير من خالل قياسنا 
لتقبل الجمهور لكل ما نقّدمه من 
وللفنون  وتقليدية  تراثية  فنون 
أما  عام.  بشكل  النسائية  الحديثة 
الــفــنــان بــخــيــت عــبــد اهللا رئــيــس 
الــشــعــبــيــة  لــلــفــنــون   ٢٠٠٠ فـــرقـــة 
إلــى  الشعبية  الــفــنــون  أن  فــيــؤّكــد 
انـــدثـــار لــعــوامــل عــــّدة وهـــي عــدم 
اهــتــمــام الــمــجــتــمــع بــهــا، وكــذلــك 
الشعبية  الفنية  الــفــرق  عــدد  قلة 
وكذلك  الــســاحــة  على  الــمــوجــودة 
تقديم  يجيدون  الــذيــن  الفنانين 
الفنان  وأشــاد  الغنائي،  اللون  هذا 
بــخــيــت عــبــد اهللا بــالــدعــم الـــذي 
تقّدمه وزارة الثقافة لهذه الفرق.

ـــة ـــي ـــب ـــع ـــش ال ــــــون  ــــــن ــــــف ال دعــــــــــم  ـــــى  ـــــل ع ــــــرص  ــــــح ت ـــــة  ـــــاف ـــــق ـــــث ال وزارة  الـــــــجـــــــابـــــــر:  ــــى  ــــس ــــي ع

ــقــرض ــن ت الـــقـــديـــمـــة  ـــون  ـــن ـــف ال ولــــألســــف  مـــعـــنـــوي  ـــم  ـــدع ل نـــحـــتـــاج  اهللا:  عـــبـــد  ــت  ــي ــخ ب
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وفـــــي حــديــثــهــا الــــخــــاص لـــــ «الـــبـــيـــرق» 
اعــتــبــرت ســيــدة الــمــســرح الــعــربــي الــفــنــانــة 
الفني  الحراك  أن  أيــوب  سميحة  القديرة 
ـــمـــوجـــود عـــلـــي الـــســـاحـــة حــــــراك وهــمــي  ال

الــفــن  حـــالـــة  عــــن  ـــر  ـــعـــّب يُ وال 
العمل  أن  وأّكــدت  والفنانين، 
كثيًرا  وأن  يُعاني  الجاد  الفني 
عمالً  يجدون  ال  الفنانين  من 
واستنكرت  يُقّدمونه،  ممّيًزا 
أيــــوب مـــا يــحــدث مـــن بعض 
ـــيـــن  ـــت ـــفـــل ـــمـــن األشـــــــــخـــــــــاص ال
ــــّروعــــون  ـــرهـــبـــون ويُ مـــمـــن يُ
منهم  مــحــاولــة  فــي  الفنانين 
بتصريحات  ســواء  لتخويفهم 
بمالحقات  أو  مــســؤولــة  غير 
ظّل  فــي  ذلــك  وغير  قضائّية 
وصــــــول بـــعـــض الـــفـــئـــات إلـــى 
ـــــــــدت أن  حـــكـــم الـــــبـــــالد، وأّك

لمواصلة  شــيء  أي  يــردعــهــم  لــن  الفنانين 
هذه  جاءت  حدث..  مهما  الفنية  رسالتهم 
سميحة  الفنانة  حـــوار  أثــنــاء  التصريحات 
أيــــــوب مــــع «الــــبــــيــــرق» خـــــالل حــضــورهــا 
فــعــالــيــات الـــــــدورة الــخــامــســة لــمــهــرجــان 
الدوحة  استضافتها  التي  العربي  المسرح 
وخالل  للمسرح،  العربية  الهيئة  ونظمتها 
فـــعـــالـــيـــات الـــمـــهـــرجـــان الــتــقــيــنــا بــالــفــنــانــة 
ــنــتــعــّرف مــنــهــا عـــن رأيـــهـــا في  الـــقـــديـــرة ل
وما  الحاضر  في  العربي  المسرح  مستوى 
نستعيد  أن  نستطيع  حــتــي  الــمــطــلــوب  هــو 
عـــرش الــمــســرح مـــرة أخـــرى .. وكـــان لنا 

المتميز: اللقاء  هذا  معها 
 

الـــخـــامـــســـة  ـــــــــدورة  ال عــــن  حـــّدثـــيـــنـــا  ڈ 
لـــمـــهـــرجـــان الــــمــــســــرح الــــعــــربــــي وكـــيـــف 

تشاهدينه؟
الدوحة،  في  بوجودي  ا  جدًّ سعيدة  أنا   -
مهرجان  من  الخامسة  الدورة  وحضوري 
سعيدة  وكــذلــك  الـــرائـــع،  الــعــربــي  الــمــســرح 
وزارة  لــعــبــتــه  ــــذي  ال وبــــالــــدور  بــالــتــنــظــيــم 
الـــدورة  هــذه  إنــجــاح  فــي  والــفــنــون  الثقافة 
ودعم قطر لمثل هذه الفعاليات ووقوفها 
كـــداعـــم رئــيــســي لــكــل مـــا هـــو قــيــم ومــهــم 
القول  واستطيع  العربية  للبلدان  بالنسبة 

بحب. احتضنتنا  الدوحة  إن 
ڈ  مـــا رأيـــــك فـــي مــســتــوى الـــعـــروض 

المشاركة؟
- إن هــنــاك كــثــيــًرا مــن الـــعـــروض الــتــي 
رؤيــة  لها  كانت  الـــدورة  هــذه  فــي  شــاركــت 
ا وبــهــا مــجــمــوعــة من  وكــانــت مــمــّيــزة جـــدًّ
الـــمـــواهـــب الــتــي ال تــقــتــصــر عــلــى الــتــمــثــيــل 
فــــقــــط، فــــهــــنــــاك مــــبــــدعــــون فـــــي مـــجـــال 
وهــذا  أيــًضــا  واإلخـــراج  المسرحي  التأليف 
للمسرح  ويُــعــطــي  ومــبــّشــر  ا  جـــدًّ جــّيــد  أمـــر 
أرى  فــأنــا  قـــادم  هــو  لــمــا  مطمئنة  صـــورة 
أفضل  ســيــكــون  الــمــســرحــي  المستقبل  أن 
مــمــا نــشــهــده ومــمــا شــهــده الــمــســرح طــوال 
السابقة،  القليلة  والسنوات  الماضية  الفترة 
إلى  وتحتاج  متواضعة  مسرحّيات  وهناك 
قصور  من  لديهم  بما  أصحابها  نُواجه  أن 
المجمل  فــي  ولــكــن  أداؤهـــم  يــتــطــّور  حتى 

جّيد. األمر 
ڈ وهــــل ُيـــحـــقـــق الـــمـــهـــرجـــان رســالــتــه 

نظرك؟ وجهة  من  بالفعل 

- نحن نُقّدم ما يتوّجب علينا وما تقوم 
الوعي  نشر  بأهّمية  إيماننا  يُثبت  الهيئة  به 

بالمسرح، والمتأّمل لهذه الدورة يجد أنها 

شاء  إن  لألفضل  نتجه  وأننا  حراًكا  أحدثت 

من  فترة  بعد  خاّصة  اهللا 

الـــجـــمـــود خــــالل الــســنــوات 

أشيد  أن  وأوّد  الماضية، 

حيث  الــخــتــامــّيــة  بــالــلــيــلــة 

إسماعيل  بكلمة  انبهرت 

ـــعـــام  عـــــبـــــداهللا األمـــــيـــــن ال

للمسرح  الــعــربــيــة  للهيئة 

والــــــتــــــي كـــــانـــــت مـــوفـــقـــة 

ا واخــتــصــرت الــكــثــيــر  جــــدًّ

ما  كــل  ولّخصت  والكثير 

مثل  فــي  ــقــال  يُ أن  يُــمــكــن 

هـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، وهــــذه 

عّما  فيها  عّبر  التي  الكلمة 

بالمسرح  وأشـــاد  بــداخــلــي 

رائعة  من  وأكثر  عديدة  بمرادفات  وجــاء 

مسبوقة  غير  أنها  كما  ممتازة،  من  وأكثر 

ولم يشد أحد بالمسرح في كلمات ممتازة 

عبداهللا. إسماعيل  ذكرها  كالتي 

وال ننسى أيًضا تكريم مبدعات المسرح 

وتأثروا  أثــروا  الــذي  الفنانات  من  العربي 

بالمسرح وهذا التكريم ما هو إال تاج على 

فنان  وكل  مسرحي  كل  ورؤوس  رؤوسنا 

وفنانة مسرحية ألنه تكريم يُعطي أحقية 

التكريم  وهذا  المسرحية،  للفنانة  طبيعية 

ــا  ــيًّ ـــعـــتـــبـــر اعـــــتـــــراًفـــــا ضــمــن يُ

ــــذي  وصــــريــــًحــــا لـــلـــعـــطـــاء ال

في  ودورهــا  المرأة  تُقّدمه 

عــام  بشكل  والــفــن  الــمــســرح 

من  يــتــجــزأ  ال  جــــزء  وأنـــهـــا 

الــحــركــة الــمــســرحــيــة ومــن 

كله. العربي  الفن 

حــــال  تـــــريـــــن  كــــيــــف  ڈ 

ســيــدة  وأنـــت  اآلن  الــمــســرح 
المسرح؟

ألن  ـــــا،  أســـــاًس أراه  ال   -
الــمــســرح يــحــتــاج الســتــقــرار 

المجتمع،  مرآة  فهو  الدولة 

ولذا فهو يحتاج إلى معجزة 

في  سواء  الحالية  االنهيار  حالة  من  تُنقذه 

نفسها،  المسارح  أو  المسرحية  النصوص 

فــالــمــســرح فـــي أمـــريـــكـــا مـــثـــًال وصــــل حــّد 

فقيًرا..  زال  فما  مصر  فــي  ــا  أّم اإلعــجــاز، 

وأجهزة  إمكانات  من  بّد  ال  يتطّور  ولكي 

يُوجد  فال  الدولة،  بدعم  سوى  نجدها  لن 

رأســمــالــي لــديــه اســتــعــداد لــالســتــثــمــار في 

قبل  يُــقــّدم  كــان  ما  ســوى  بأمواله  المسرح 

األجانب..  للوافدين  كباريهات  من  سنوات 

أّمـــا الــمــســرح بــصــورتــه الــمــحــتــرمــة فيجب 

الــحــاكــم  الـــنـــظـــام  ــعــيــد  يُ أن 

الــنــظــر فــيــه بــعــد أن أصــبــح 

ومواقف  بالجراجات  أشبه 

السيارات.

ڈ كــيــف تــريــن الــهــجــوم 

مع  خصوًصا  الفنانين  علي 
إلـــهـــام شــاهــيــن كـــنـــمـــوذج.. 
لدعم  الــفــنــان  يحتاج  وهــل 

من أحد؟
الفنانين  على  الــهــجــوم   -
ــــان  ــــفــــن أمــــــــر مـــــــقـــــــّزز، وال

من  إلى  يحتاج  ال  المصري 

ألنــه  لــيــدعــمــه،  حــولــه  يلتف 

من المفروض أنه هو الذي 

قضية  أي  ليدعم  الــدولــة  جانب  إلــى  يقف 

كــمــا كـــان يــحــدث فـــي الــمــاضــي، فــعــنــدمــا 

كـــانـــت مـــصـــر تـــحـــتـــاج إلــــى دعــــم ســيــاســي 

للفنان  تلجأ  كانت  قضية  أي  فــي  ومــادي 

أعــادت  كلثوم  فــأم  عنها،  لُيعّبر  المصري 

أي  وفي  بصوتها..  المصري  الجيش  تسليح 

بلد متحضر الفن هو كل شيء، ففي الهند 

الهندي. االقتصاد  بدعم  الفن  قام  مثالً 

ڈ هـــل تــريــن تــكــريــم الــمــبــدعــات في 

مــهــرجــان الــمــســرح ُيــحــقــق أحـــالم الــمــرأة 
الفنون؟ مجال  في  العربية 

- طــبــًعــا الـــمـــرأة الــعــربــيــة 
العربية  البلدان  مختلف  في 

أعــتــقــد أنــهــا قــد وصــلــت إلــى 

مـــحـــطـــات مــــمــــتــــازة ســـــواء 

ـــى الــــســــاحــــة الـــفـــنـــيـــة أو  عـــل

االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 

العربية  فــالــمــرأة  وغــيــرهــا، 

المناصب،  أعلى  إلى  وصلت 

الــــمــــرأة  أصــــبــــحــــت  واآلن 

وزيـــــرة وســـفـــيـــرة وطــبــيــبــة 

جميع  أن  أقــصــد  وعــمــيــدة، 

يأخذها  كان  التي  المناصب 

الـــــرجـــــل ســــابــــًقــــا أصـــبـــحـــت 

وبشق  كفاءتها  بفضل  تأخذها  اآلن  المرأة 

في  يحز  شيء  هناك  مــازال  لكن  االنفس, 

فــاألولــويــة  ذكـــوري  مجتمع  نــحــن  الــنــفــس، 

للذكر دائًما لكن وكما يقول المثل « نكسر 

للمرأة ضلع يطلع لها ستة وعشرون» وأنا 

أرفض مقولة إن الرجل يتمّيز على المرأة 

«أقــصــد مــعــيــار الــكــفــاءة» فــالــمــرأة تعمل 

لكن  الــرجــل،  بــه  يعمل  الـــذي  الــكــم  بنفس 

والـــوالدة.  الحمل،  أخــرى،  مهّمات  عليها 

األطفال  وتربية  البيت،  وعمل  والرضاعة، 

وتــــقــــويــــمــــهــــم، وأنــــــــا عــبــر 

الــمــرأة  أُحـــّيـــي  صحيفتكم 

شيء  وهــي  كلنا  أّمــنــا  ألنــهــا 

إذا  ومـــــــدرســـــــة  مــــــقــــــّدس 

الصحيح  اإلعــــداد  أعــددتــهــا 

حصلت على جيل كامل في 

والتربية  الحسنة  األخـــالق 

هي  هللا  فالحمد  المسلمة. 

ما  وحــقــقــت  حظها  أخـــذت 

العقود  فــي  بــه  تحلم  كــانــت 

الماضية.

ڈ هـــل نــفــهــم مـــن ذلــك 

أنـــــك راضــــيــــة عــــن أحـــــوال 
ـــمـــرأة في  الــمــســرح الــعــربــي خــصــوًصــا ال

المسرح؟
- لــســت راضــيــة بــالــطــبــع والــفــنــان يجب 

في  نــقــطــة  أّي  عــنــد  طــمــوحــه  تــتــوقــف  أال 

من  المزيد  إلــى  دائــًمــا  ونطمح  األمــر  هــذا 

ولكن  الــعــربــي،  للمسرح  والــتــقــّدم  الــنــجــاح 

مصحوبة  االستقرار  عدم  من  حالة  هناك 

تُؤّدي  الموجودة  األجيال  من  خبرة  بعدم 

إلـــى أعـــمـــال رّبـــمـــا لــيــســت جـــّيـــدة، وعــلــيــنــا 

المسرح  أحـــوال  مثال  مصر  فــي  نتأّمل  أن 

مــســتــوى  أن  ســتــجــد  والــــخــــاص،  الـــقـــومـــي 

أصبحت  المستوى،  دون  المقّدمة  األعمال 

ضّد  وأنــا  الثورة  عن  تُقّدم  األعمال  جميع 

ألنه  الثورة  عن  تُقّدم  مسرحية  أعمال  أّي 

على المخرجين أن يتأّنوا وال يتسّرعوا في 

تقديمها.

ڈ ومــــا هـــو تــقــيــيــمــك لــمــا يــحــدث في 

واجتماعية؟ سياسية  أوضاع  من  مصر 
- أنـــــا فــــي حـــالـــة حـــــزن شـــديـــد بــســبــب 

األحدث المؤسفة، وال أستطيع إال أن أقول 

مصر،  في  نراه  أن  يجوز  ال  يحدث  ما  إن 

أكبر  مصر  عقل،  يتصّوره  ال  نُشاهده  وما 

ــــا حــزيــنــة  مـــن أن يـــحـــدث فــيــهــا هــــذا. وأن

وقــد  اإلحــبــاط  مــن  وحــالــة  بضيق  وأشــعــر 

تتواصل. المؤسفة  واألحداث  كثيًرا  تكلمنا 

المسرحين  أعمال  حجم  تأثر  وهــل  ڈ 

العربي»؟ ثورات «الربيع  بعد  سلبًا 
اإلعالمي  المصطلح  بهذا  أؤمــن  ال  أنا   -

نتحّدث  ربــيــع  أي  فعن  الــعــربــي»  «الــربــيــع 

األمــور  نُسّمي  أن  فعلينا  الحديث  شئنا  لــو 

بــمــســمــّيــاتــهــا ونـــقـــول «خــــريــــف»، لــكــن ال 

األمل  هو  فالربيع  نقول «ربيع»،  أن  يصح 

ال  مــا  وهــو  والــبــديــع  الــرائــع  والــجــو  والتفتح 

أعــتــقــد بــوجــوده فــي الــوقــت الــراهــن، ومــا 

الــفــن  وألهــــل  اآلن  لــلــمــســرحــيــيــن  يـــحـــدث 

بــأّنــه  إّال  وصـــفـــه  ــمــكــن  يُ ال  خــــاص  بــشــكــل 

«وقـــــف حـــــال» فــفــي جــمــيــع الــمــؤســســات 

ــوجــد  الــفــنــيــة ســتــجــد االمـــــور راكـــــدة وال يُ

السياسي  الــصــراع  لحالة  نتيجة  «شــغــل»، 

الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــالد مــنــذ فـــتـــرة، ومــن 

اآلخــــر «مــفــيــش فـــن فـــي الــبــلــد واإلخــــوان 

حالنا». وقفوا 

سميحة أيوب لـ «البيرق»:
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حوار- مصطفي عبدالمنعم:

هي سميحة أيوب محمد عثمان وهي من مواليد ٨ 
 .١٩٥٤ عام  التمثيل  معهد  في  تخرجت   ١٩٣٢ مارس 
كممثلة  واشــتــهــرت  طليمات  زكـــي  يــد  عــلــى  تتلمذت 
الحديث  للمسرح  مــديــًرا  عملت  حتى  ولمعت  مسرح 
 .. العربي  المسرح  بسيدة  ولـُقـّبت  القومي  والمسرح 
أهــم  ومـــن  فيلًما   ٤٠ مــن  أكــثــر  أيـــوب  سميحة  مثلت 
أعمالها: «بنت البادية» مع المطرب محمد الكحالوي 

فـــارس  وعـــبـــاس  عــبــدالــحــمــيــد  وبــرلــنــتــي  نــبــيــل  وزوزو 
ونــجــوي فـــؤاد ومـــن إخــــراج إبــراهــيــم عــمــارة وُعـــرض 
يــنــايــر١٩٥٨،   ١٣ باإلسكندرية  كــوزمــو  سينما  دار  فــي 
الفقار  ذو  عزالدين  إخــراج  من  فيلم  األطـــالل»  «بين 
حمدي  وعــمــاد  حــمــامــة  فــاتــن  مــع  بالتمثيل  وقــامــت 
وحسين رياض وصفية ثروت وصالح نظمي وروحية 
وصالح  الزرقاني  وعبدالرحيم  المهندس  وفؤاد  خالد 
ذوالفقار وكان العرض بدار سينما رويال باإلسكندرية 

٩ فبراير ١٩٥٩.

الهجوم على 
الفنانين أمر مقّزز 

والفنان ال يحتاج من 
يدعمه

المرأة جزء ال 
يتجّزأ من الحركة 
المسرحّية العربّية

ــــــــــذه مـــــــــــــن االنـــــــــهـــــــــيـــــــــار ــــــــــق ــــــــــن ــــــــــرح بـــــــــحـــــــــاجـــــــــة لــــــــمــــــــعــــــــجــــــــزة تُ ــــــــــس ــــــــــم ال

الحراك الفني 
وهمي وال يُعّبر عن 

حالة الفن

الدوحة تحتضن المبدعين الدوحة تحتضن المبدعين 
وتدعم الثقافة والفنونوتدعم الثقافة والفنون



55 الثالثاء ١٧ ربيع األول ١٤٣٤ هـ - ٢٩ يناير ٢٠١٣ م

أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعرقصيدة

محمد السادة

لغتنا 
الجميلة

دا  رَع مــــــــــــــاًءا تــــــــــــورَّ ـــــــَن ســـــقـــــيـــــُت الـــــــــــــــــــزَّ وحـــــــي

دا  ــــــــيــــــــُر غــــــــــرَّ ــــــحــــــت األَزَهــــــــــــــــــــــــاُر والــــــــطَّ ــــــَفــــــتَّ تَ

ــــهــــا  ــــُصــــونِ ــــــهــــــا وُغ ــــــراِق َســـــــــــَرى الــــــمــــــاُء فــــــي أَع

ـــــــَشـــــــدا ـــــــأَن ــــــــلــــــــهــــــــزاِر َف َفــــــــــــزانـَـــــــــــْت ُرؤاهــــــــــــــــــا لِ

َدْت  ـــــــــَعـــــــــدَّ ـــــــهـــــــا ِفــــــــي َروِضــــــــهــــــــا َقــــــــد تَ ـــــــوانُ وأَل

ــــــــَدى  ـــــــلِّ والــــــــنَّ ـــــــــــــــــزداُن بِـــــــالـــــــطَّ وأَوراُقــــــــــــهــــــــــــا تَ

مـــِع ِفــــي الـــــَوَرى  هـــا الـــَقـــَطـــراُت كـــالـــدَّ ـــدِّ عــلــى َخ

َدى  ـــــــَن الـــــــــرَّ ـــــوِر يَــــبــــِكــــي ِم ـــــاِكـــــِل الـــــمـــــوتُ وكـــــالـــــثَّ

ــــــِذي  تَــــِمــــيــــُل َمــــــــَع الــــنَّــــَســــمــــاِت َكـــــالـــــَخـــــاِمـــــِل ال

ُمــــجــــَهــــدا  َكـــــــــــاَن  أَو  َصـــــهـــــبـــــاَء  ـــــــن  ِم تَــــــمــــــايَــــــَل 

ـــــٌة  ــــحــــِل ِقـــــصَّ ــــنَّ ــــل وِض لِ وبَــــــيــــــَن ُزهــــــــــــوِر الــــــــــــــرَّ

ـــــوُحـــــهـــــا ِعــــــطــــــًرا وَشـــــــهـــــــًدا وَمــــــوِعــــــدا  َحــــــــوى بَ

ـــــــِه  ـــــــُزوِغ ـــــــي الـــــَفـــــجـــــِر ِعــــــنــــــَد بُ ُيــــــَوشــــــِوُشــــــهــــــا ِف

دا  ويَـــــــــرِشـــــــــُف ِمــــنــــهــــا ِعــــــطــــــَرهــــــا الـــــمـــــتَـــــَجـــــدِّ

ـــــــِر ُحــــبُــــوبِــــهــــا  ـــــــث ــــــاهــــــا ونَ ــــــــن َم ـــــِه ِم ـــــي ـــــعـــــِط وتُ

ـــــــَوجـــــــَد والــــــَغــــــدا  ـــــحـــــِمـــــُل ال ــــــــَل ِعــــــشــــــٍق تَ َرســــــــاِئ

ــــــــَمــــــــراُت الـــــــُغـــــــرُّ ِفــــــــي أَكـــــَمـــــاِمـــــهـــــا  ِهــــــــــَي الــــــــثَّ

ـــــدا  الـــــَي لـــــَهـــــا  الــــــَقــــــطــــــاُف  َمــــــــــدَّ  أَيـــــــنـَــــــَعـــــــْت  إِذا 

ـــــِمـــــيـــــِرِه  ـــــنَ ُهــــــــو الـــــــمـــــــاُء أَحــــــَيــــــاهــــــا ارتَــــــــــــــــَوْت بِ

ــــــــــــــُذوًرا تَـــــطـــــلـُــــُب الــــــمــــــاَء والـــــِجـــــدا  ْت ُج وَمـــــــــــــدَّ

ـــَمـــا  ـــُســـبـــحـــاَن َمــــــْن أَحــــيــــا الــــــُعــــــُروَق ِمــــــَن الـــظَّ َف

ــــــَدى  عـــــــَد والــــــصَّ ـــــــرَّ َر َقــــــْطــــــَر الــــــمــــــاِء وال وَقـــــــــــــدَّ

نــــا  الــــدُّ ِذي  َخـــــــالـِــــــُق  الــــــَقــــــّهــــــاُر  الـــــــواِحـــــــُد  ــــــــَو  ُه

ــــيــــســــُجــــدا  وُمــــــــــرِشــــــــــُد َمـــــــــــْن آتـــــــــــــاُه َفـــــــضـــــــًال لِ

أسباب التعدد في التحليل النحوي

طـرق التـرميـز تثـبت المعـلومـات

الضــرورة الشـعــريـة
يسمى الخروج على بعض تلك القواعد ضرورة 

شعرية، وأشهر تلك الضرورات ما يلي:
١- صرف الممنوع من الصرف، كقول النابغة 

الذبياني (الكامل):
ـــٌد ولـــيـــركـــبـــْن  فـــلـــتـــأتـــيـــْنـــك قـــصـــائ

جـــــيـــــٌش إلـــــيـــــك قــــــــــوادم األكـــــــــوار
فصرف لفظة (قصائد) لضرورة الوزن.

الشاعر  أستاذنا  قول  ومنه  الممدود،  قصر   -٢
محمد العوفير (الكامل):

هــذا خــيــال الح مــن أقــصــى السما 
متبسما ضاحكا  يرفل  الغدر  في 

فقصر (السما) مع أن أصلها ممدود (السماء)
الشاعر  كــقــول  وصــال  القطع  هــمــزة  إبـــدال   -٣

(الطويل):
وَمْن يصنِع المعروَف مْع غيِر أْهلِه 

يالقي الذي القى ُمجيُر امِّ َعامِر
فــوصــل هــمــزة (أم) مــع أنــهــا هــمــزة قطع في 

األصل
٤- تسكين المتحرك، خاصة في ضمير الغائب 
والغائبة (هو وهي)، ومنه قول المتنبي (الطويل):

وقفَت وما في الموت شك لواقف 
كأنك في جفن الــردى وْهــو نائُم

٥- إشباع الحركة حتى يتولد منها حرف مد، 
كقول المتنبي (الطويل):

وفـــتـــانـــة الــعــيــنــيــن قـــتـــالـــة الـــهـــوى 
ــا روائـــُحـــهـــا َشــبَّ شــيــخــا  إذا نــفــحــت 

) حتى صارت (شبَّا). أشبع الفتحة من (شبَّ
وهذا كثير في الضمائر (همو)، (بهي)، (لهو) 

الخ.
معين،  بعدد  تنحصر  ال  الضرورات  أن  واعلم 
ثنايا  فــي  كبيًرا  عـــدًدا  منها  النحويون  ذكــر  وقــد 
على   - النحويين  تنظير  بعد   - واالعتماد  كتبهم. 
ثقيلة  تكون  قد  الــضــرورة  ألن  الشعراء،  تصّرف 
وإن  الشاعري،  الطبع  في  ممجوجة  السمع،  على 

أجازها أهل النحو.

كان  الــضــرورات،  من  أنقى  الشعر  كــان  وكلما 
أجمل وأسلس.

وإن  مطلًقا،  الــضــرورات  بعض  هجر  وينبغي 
ذكرها النحويون، ووجدت لها شواهد في أشعار 
صرف  ومنع  المقصور،  مد  مثل:  وذلك  العرب؛ 

المنصرف وفك اإلدغام ونحوها.
واهللا أعلم.

البحر الطويل
وأفخمها،  وأجزلها  البحور  أشهر  البحر  هــذا 
وقد نُظمت فيه غرر القصائد العربية، كمعلقات 
امرئ القيس، وزهير بن أبي سلمى، وطرفة بن 

العبد، وغيرها من عيون الشعر العربي.
مفتاح هذا البحر:

َفعولن مفاعيلن َفعولن مفاعيلن 
َفعولن مفاعيلن َفعولن مفاعيلن

وله عروض واحدة هي (مفاعلن)، ولها ثالثة 
أضرب: (مفاعيلن)، و(مفاعلن)، و(فعولن).

١- مثال األول: قول المتنبي:

البََقا  أوردُه  النفَس  الجبان  فُحب 
وحبُّ الشجاِع النفَس أورَده الَحْربا

فحب الـ / جبان النفـ / س أور / ده البقا 
وحب الْشـ / شجاع النفـ / س أور / ده الحربا

مفاعلن  فعول  مفاعيلن  فعولن 
مفاعيلن َفعول  مفاعيلن  َفعولن 

٢- مثال الثاني: قول امرئ القيس:
سدوله  أرخــى  البحر  كموج  وليل 

عــــلــــيَّ بـــــأنـــــواع الــــهــــمــــوم لــيــبــتــلــي
وليل / كموج البحـ / ر أرخى / سدوله 

ليبتلْي  / هموم   / الـــ  بــأنــواع   / عليَّ 
مفاعلن  فعولن  مفاعيلن  فعولن 

مفاعلن َفــعــول  مفاعيلن  َفــعــول 
(على  إبــراهــيــم  حافظ  قــول  الــثــالــث:  مثال   -٣

لسان العربية):

كامٌن  الــدر  أحشائه  في  البحر  أنــا 
َصدفاتي عن  الغّواص  سألوا  فهل 

أنا البْحـ / ُر في أحشا / ئه الدْر / ُر كامٌن 
فهل سـ / ألوا الغّوا / ص عن َصـ / دفاتي

مفاعلن  فعولن  مفاعيلن  فعولن 
َفـــعـــول مــفــاعــيــلــن َفـــعـــول فــعــولــن

تبين لك من خالل هذه األمثلة، أن العروضة 
الضرب  أمــا  (مفاعلن)،  وهــي  تتغّير،  ال  واحـــدة 
فأحد ثالثة: (مفاعلن) أو (مفاعيلن) أو (فعولن).

تنبيه: مطلع قصيدة المتنبي التي أخذنا منها 
المثال األول:

فديناك من َرْبع، وإن ِزْدتنا كربا 
فإنك كنت الشرق للشمس والَغْربا

فدينا/ ك من َرْبع / وإن زد / تنا كربا 
فإنـ / ك كنت الشر / ق للشمـ / س والَغْربا

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
مفاعيلن َفعولن  مفاعيلن  َفعول 

ال  (مفاعيلن)،  هنا  العروضة  أن  تــرى  فأنت 
ع)،  (مــفــاعــلــن)؛ والــســبــب أن هـــذا الــبــيــت (ُمـــَصـــرَّ
بالضرب،  لإللحاق  الــعــروض  تغيير  والتصريع: 

وهذا يكون عادة في مطالع القصائد.
بقي  والضرب،  العروض  على  تكلمنا  أن  بعد 
أن نعرف ما هي التغييرات الجائزة في الحشو؟

١- يـــجـــوز فـــي الــحــشــو حــــذف نــــون (فــعــولــن) 
فتصير (فعول) (انظر األمثلة السابقة).

(فعولن)  في  جًدا  مستحسن  الحذف  وهذا   -٢
النون  وإثبات  (فعولن)،  الثالث  الضرب  قبل  التي 

فيها مكروه. (انظر المثال الثالث).
وخذ مثاالً آخر:

نفسه  يوطن  ال  من  في  خير  وال 
عــلــى نــائــبــات الــدهــر حــيــن تنوب

وال خيـ/ ر في من ال / يوطـ / ن نفسه 
على نا / ئبات الدهـ / ر حين / تنوب

مفاعلن  فعول  مفاعيلن  فعولن 
فعولن َفــعــول  مفاعيلن  َفــعــولــن 

تـــأمـــل: أن الــتــفــعــيــل الـــتـــي قــبــل الـــضـــرب هي 
(فـــعـــول) ال (فــعــولــن)، ويــنــبــغــي الـــتـــزام ذلـــك في 

القصيدة كلها.

بأنها  اإلنسانية  الطبيعة  تعكس  اللغة  كانت  إذا 
تعكس  فإنها  مطلقاً  خضوعاً  لألحكام  تخضع  ال 
تلك الطبيعة بمظهر آخر يمثل الغموض المحير 
الذي ال يخضع لتفسير واحد، فقد الحظ النحاة 
أن هناك شواهد لم تخرج على قاعدة ولم يؤثر 
القضايا  بعض  فيها  وتبقى  سياقي،  أمــُر  فيها 
ما  وجـــه،  غير  تقبل  الــتــي  الفهم  فــي  المحيرة 
جعل طبيعة اللغة اإلنسانية سبباً في تعدد أوجه 

التحليل أحياناً.
نــصــاًّ  يــتــنــاول  عــنــدمــا  الــمــفــســر  أن  شـــك  وال 
مـــا يــنــقــاد إلـــى فــهــم مــعــيــن، وهــــذا الــفــهــم يعد 
السياقّية  المعطيات  أمــريــن،  لتفاعل  حصيلًة 
من  المتلقي  وطبيعة  المعنى،  منها  يتشكل  التي 
يتعدد  إذ  والمكتسب،  الفطري  التكوين  حيث 
المعنى في نظر المفسر الواحد بسبب المعطيات 
الــســيــاقــيــة الــتــي يــرتــكــز عليها فــي فــهــم الــنــص، 
ويقود هذا إلى تعدد في التحليل الّنحوي عنده، 

ما  الــنــاس،  باختالف  المعنى  فهم  يختلف  وقــد 
التلقي  عملية  في  النسبي  التفاوت  نرى  يجعلنا 
يجعل  مــا  وهـــو  شــائــعــاً،  أمــــراً  المعنى  وتــحــديــد 
يختلف االختالف نفسه،  التحليل الّنحوي أحياناً 

كما يظهر في تفاسير القرآن الكريم وغيرها.
قابلة  إليها  الــمــشــار  القضايا  هــذه  أن  ويــبــدو 
الشواهد  كانت  فــإذا  األيــام،  مــرور  مع  لالجتهاد 
المطرد  على  خرجت  وقد  الفصحى  تمثل  التي 
ثــابــتــة فــــإن األشـــخـــاص الـــذيـــن يــنــظــرون فيها 
ما  مع  األمــر  وكذلك  الزمن،  بمرور  يتزايدون 
تمثله طبيعة اللغة، أو النصوص المهمة الثابتة، 
بالتوليد  التعدد  كثر  ثم  ومن  الكريم،  كالقرآن 
والترجيح  بالجواز  والرد  األخذ  وكثر  والتفريع، 

والتضعيف والرفض.
التي  األســبــاب  إلــى  النظر  يمكن  تقدم  ومما 
جــوانــب:  أربــعــة  مــن  التعدد  ظــاهــرة  وراء  كــانــت 
اللغة، والمعنى،  وطبيعة  على القاعدة،  الخروج 

واالجتهاد.
إلى  تحظ  لــم  العربي  النحو  فــي  القاعدة  أن 
يــومــنــا هــــذا بـــدراســـة مــعــّمــقــة..ولــعــل الــمــتــأمــل 
يالحظ أن القواعد بمعناها الواسع هي مجموعة 
من األحكام، استخلصت من األنماط التركيبية 
التي تمثل النظام التركيبي للغة العربية، وهذه 
األحـــكـــام تــســتــنــبــط لــلــقــيــاس عــلــيــهــا فـــي عملية 
أبناء  عند  الكالم  توليد  في  أو  الّنحوي،  التحليل 
جعل  الــذي  السبب  كــان  األمــر  هــذا  ولعل  اللغة، 
د فـــي مــقــوالت  كــثــيــراً مـــن هـــذه الــقــواعــد يـــجـــرَّ

نظرية.
والـــمـــالحـــظ أن هــــذه الـــقـــواعـــد عــنــد الــنــحــاة 
قسمان، األول متفق عليه عند الجمهور، وهو ما 
والمراد  اطرادها،  في  يُشك  ال  شواهد  على  بني 
يرد  الـــذي  التركيبي  النمط  هــو  هنا  بــالــمــّطــرد 
أي  المختلفة،  األسلوبية  المستويات  في  متكرراً 
العرب  كــالم  وفــي  الكريم،  الــقــرآن  في  يــرد  أن 

شعراً ونثراً، وفي الحديث النبوي الشريف. ومن 
الفاعل  رفــع  قاعدة  المّطرد  على  بني  ما  أمثلة 
ــمــتــالزم بــيــن الــمــوصــول  والــمــبــتــدأ والــخــبــر، وال
وصــلــتــه، والــعــامــل واإلســنــاد وغــيــره. ثــم إن ما 
وذلك  أيضاً،  قسمين  ينقسم  المّطرد  على  بني 
بــحــســب أصـــل الــوضــع وعـــدمـــه، فــهــنــاك قــواعــد 
أصول وأخرى فروع، ومن النوع األول، مثالً أن 
يقال: إن األصل في المفعول به التأّخر عن فعله 
د قاعدة مبنية على أصل الوضع،  ، وبذلك تُجرَّ
أيضاً،  مّطردة  بشواهد  األمــر  هذا  يخالف  وقد 
فيقدم المفعول به على فعله لغاية بالغية، ومن 
ثم تولد قاعدة فرعية مبنية على مطرٍد خرج 
على أصل الوضع تقول: يجوز تقديم المفعول به 
يذكر  أن  العربية  في  الوضع  وأصل  الفعل.  على 
هذا  خولف  وقــد  المصدرية،  «أن»  قبل  الــجــار 
األصل بشواهد مطردة، فحذف الجار عند أمن 

اللبس.

استخدام  الــجــيــدة  الترميز  طــرق  ومــن 
الــصــور الــذهــنــيــة ، فــمــثــالً: هــب أنـــك تريد 
شــــراء قــلــم ودفـــتـــر مـــن الــمــكــتــبــة ، وخــبــز 
الدكان  من  الصغير  لطفلك  ولعبة  وقشطة 
أنه  نفسك  تتخيل  أن  حينئذ  يمكنك  فإنه   ،
موضوع  بكتابة  قمت  لإلفطار  تناولك  بعد 

عن لعب األطفال!.
إن تخزين المعلومات في خاليا الذاكرة 
مليارات   ١٠ يقارب  ما  تعدادها  يبلغ  التي 
ألـــف   ١٠٠ تـــســـتـــوعـــب  خــلــيــة  كــــل   ، خــلــيــة 
ـ  المعاصرة  الــدراســات  دلــت  كما  معلومة! 
المتخصصة على أن اإلنسان ـ في المتوسط 
أعظم  فما  معلومة..  تريليون   ١٥ يخّزن  ـ 

الخالق ـ عز وجل ـ وما أجهلنا بقدراتنا.!
خالل  من  المطلوبة  المعلومة  استدعاء 

رمزها. وثمة نوعان للذاكرة هما:
تعتمد  التي  وهــي  الــدوريــة:  الــذاكــرة   -١

عــلــى الـــتـــرداد والــتــكــرار وهـــي مــفــيــدة في 
حفظ النصوص المختلفة.

تعتمد  التي  وهي  المنطقية:  الذاكرة   -٢
على الترتيب والربط المنطقيين ، كما في 
األمثلة السابقة ، ويجب أن تفّعل دور هذه 

الذاكرة بقدر استطاعتك.
لماذا ننسى؟ وأخيراً 

ثمة أسباب تؤدي إلى النسيان هي:
ـــصـــورة  - ضــعــف انـــطـــبـــاع الــمــعــلــومــة (ال

الذهنية) في الذاكرة لضعف التركيز!.
إال  تخزينها  بعد  المعلومة  تثبيت  عدم   -

بعد وقت طويل.
- تداخل المعلومات بعضها على بعض.

- طرد المعلومات غير السارة (الكبح في 
علم النفس)!.

- تجاهل ما أوصى به (وكيع) من ترك 
المعاصي!.

التفكير: سيكولوجية 
بالعامل  تــتــأثــر  ذهــنــيــة  عملية  التفكير 
االقتناع  وبــمــدى   ، إيجاباً  أو  سلباً  النفسي 
بــالــقــضــيــة مــحــل الــتــفــكــيــر، فــــإذا مـــا تمتع 
تفكيره  حال  رائقة  نفسية  بصحة  اإلنسان 
بها،  اقــتــنــاعــه  أســبــاب  تــوافــرت  قضية  فــي 
وانفتاح  بحماس  فيها  للتفكير  يندفع  فإنه 
بعد  المناسب  الحل  إلى  توصل  قد  بطريقة 
قد  أنــه  حين  فــي   ، لــه  ـ  تعالى  ـ  اهللا  توفيق 
نفسه  إقناع  مجرد  عن  اإلنسان  ذلك  يعجز 
بــأهــمــيــة اســتــمــراره فــي الــتــفــكــيــر فــي تلك 
ويمكن  نفسياً!  اعتالله  حــالــة  فــي  القضية 
الــذهــنــي  ـــ «االنـــغـــالق  ب الــحــالــة  تــلــك  تسمية 
النفسي» ، وربما يجد أحياناً أن ال مفر من 
هجر التفكير حينذاك واالنهماك في عمل 

آخر ريثما تعاوده صحته النفسية!.
كيف نفكر؟

ال  عــمــالً  التفكير  كــون  مــن  الــرغــم  عــلــى 
حقيقة  أنــــه  إال   ، حـــي  إنـــســـان  عــنــه  يــنــفــك 
مــعــقــدة مـــن حــيــث تــفــاصــيــلــهــا وخــطــواتــهــا 
، ويــتــفــق عــلــمــاء الــجــهــاز الــعــصــبــي عــلــى أن 
الــدمــاغ اإلنــســانــي هــو أعــقــد شــيء فــي كون 
استحالة  يعني  ال  هذا  أن  غير   ، الواسع  اهللا 
اإلحــــاطــــة الـــعـــامـــة بــمــثــل تـــلـــك الــتــفــاصــيــل 
عـــن تــعــقــيــدات بعض  والـــخـــطـــوات بـــعـــيـــداً 
التي  الفالسفة  ُجــل  وسفسطة  المناطقة، 

يمكن تلخيصها بما يلي:
مختلفة  قـــوالـــب  فـــي  مــثــيــر  وجـــــود   -١
تــنــجــذب إلــيــه عــقــولــنــا مـــن خـــالل حــواســنــا 
(االنتباه). والعوامل التي تؤثر على قوة ذلك 

االنتباه ما يلي:
ـ عــوامــل داخــلــيــة: كــالــدوافــع ، والــقــيــم ، 

والميول.
ـ عوامل خارجية: كطبيعة المثير وقوته 

وموضعه ومدى حداثته.
- ترجمة ذلك المثير في المخ بمساعدة 
العقل  يدركها  رموز  إلى  والمخيلة  الذاكرة 

(أشخاص ، أشياء ، معاني) (اإلدراك).
- إعــمــال الــعــقــل لتلك الــرمــوز مــن أجــل 

الوصول إلى نتيجة معينة.
ضوء  في  البشري  العقل  تقسيم  ويمكن 

العملية الذهنية التي يقوم بها إلى: 
طريقه  وعن  (الوعي):  الواعي  العقل   - أ 
 ، والـــمـــعـــلـــومـــات  األشــــيــــاء  إدراك  يــمــكــنــنــا 
نحو  على  ببعض  بعضها  وربــط  وتخزينها 

مفيد ، واتخاذ القرار بالفعل أو عدمه.
ب - العقل الباطن (الالوعي): وهو الذي 
 ، (الــالإراديــة)  التلقائية  بالوظائف  يتحكم 
لممارسة  اإلنسان  ودفع  األحداث  وتخزين 

ما اعتاد عليه (العادات).
وهــنــاك تــواصــل بــيــن الــوعــي والــالوعــي 

وتكامل في األدوار.
ومن الشرود ما قتل:

مــن «الــشــرود  يشكون  الــنــاس  مــن  كثير 
الذهني» أثناء تفكيرهم ، مع أنهم يّدعون 
مجاهدة أنفسهم للظفر بنسبة من التركيز 
بسرعة  التفكير  عملية  إنهاء  من  تمكنهم 

قبل أن يفترس الشرود بنات أفكارهم!.
فما هو التركيز؟ وكيف نظفر به؟.

ال يعني التركيز ـ كما هو شائع ـ أن يبقى 
حول  أو   ، واحــدة  قضية  على  عاكفاً  العقل 
وإنما   ، واحــد  مكان  في  أو   ، واحــدة  فكرة 
باستمرار  موضوع  أو  مشكلة  تناول  يعني 
ووضــعــه نــصــب عــيــنــي الــشــخــص حــتــى يتم 
أغلب  ويــرجــع  معينة.  نــتــائــج  إلــى  الــتــوصــل 
بأهمية  االقتناع  عدم  إلى  الذهني  التشتت 
أهم  هو  ما  هناك  أن  إلى  أو   ، به  نفكر  ما 

منه.

وحين سقيُت 
الــّزرع

مساجلة 
على تويتر

ـــبـــقـــى.. يَ لــــُكــــم  وّدي  إِّن  ــيــكــم  عــل َســــــــالٌم 
ـــقـــى.. ــــنُــــوُن ومــــا أَل ـــــيَّ الــــسُّ ـــــَرْت ِف ـــــو َغـــــيَّ ولَ

ـــو.. ـــُم ـــت ــــم فـــأَن ــــدتُ ــــُع َســــــأَذُكــــــُركــــــم َمـــهـــمـــا بَ
ــِه يَشقى.. ــهــوى وِفـــي ُحــّب ِشــفــا َقــلــِب َمــن يَ

 _Alansari_@ علي األنصاري

َعــلــيــُكــم َســــالٌم ِمـــن َعـــِمـــِق الــَحــشــا يَــرقــى..
ـــدى أَنـــقـــى.. ـــاِت َقـــْطـــِر الـــنَّ ـــّب ـــــٌي وِمــــن َح َزِك

ـــــا.. ن ـــــدُّ هــــــُر وال لـــَقـــد حــــالَــــت األَيــــــــــاُم والــــــدَّ
ــبــقــى.. يَ ـــمـــاً  داِئ ُمــهــَجــتِــي  ِفـــي  لــُكــم  وُودِّي 
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ــــــوُق تَـــــــزَدِحـــــــُم األَمـــــــانِـــــــي.. وِحـــــيـــــَن الــــــشَّ
ـــــبـــــُض الــــــُقــــــلـُـــــوِب.. ـــــُق َخـــــطـــــَوهـــــا نَ ـــــســـــبِ ويَ

ـــــا.. ـــــيـــــنً ــــــــِحــــــــنُّ إلـــــــيـــــــِك يـــــــا َقـــــلـــــبِـــــي َحـــــنِ تَ
ــــــســــــى الــــــــُكــــــــُروِب ــــــِه أَق ــــــــَصــــــــدِر َشــــــكــــــاتِ بِ
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وتـَــــنـــــتَـــــِثـــــُر الــــــــُحــــــــُروُف بِــــلَــــيــــِل ُحــــــزنـِـــــي..
ُروِب.. ـــــيـــــَن الـــــــــــــــدُّ ؤى بَ ــــهــــا الـــــــــــرُّ ــــــوُح بِ ــــــبُ تَ

ــــشــــِعــــلُــــهــــا ُشــــــُمــــــوًعــــــا .. ـــــــوِق تُ ونـــــــــــاُر الـــــــشَّ
ـــــــُروِب.. لِــــتــــهــــِدي َطــــيــــَفــــِك الـــــالِهـــــي الـــــــطَّ

alasmaiمحمد السادة @٥٥
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قلم ملون

متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

«الدوحة لألفالم» : ورش لتطوير مواهب السينمائيين

كتب - هيثم األشقر :

تـــطـــلـــق مــــؤســــســــة الــــــدوحــــــة لــــألفــــالم 
الــورش  مــن  مجموعة   ٢٠١٣ عــام  خــالل 
العمل  عّشاق  لكل  المتميزة.  السينمائية 
الــســيــنــمــائــي الــــذيــــن يـــرغـــبـــون بــتــطــويــر 
 .٢٠١٣ الــعــام  فــي  ومواهبهم،  مهاراتهم 
أوجــه  كــل  لتشمل  الــورشــات  هــذه  وتتنوع 
الصناعة السينمائية من جوانبها اإلبداعية 
المشاركين  تشجيع  إلى  تهدف  والتقنية، 
عــلــى صــقــل مــؤهــالتــهــم والــمــســاهــمــة في 

في  السينمائية  الصناعة  بناء  في  النهاية 
قــطــر والــمــجــتــمــع الــنــخــبــوي الــســيــنــمــائــي 
لسلسلة  مكّملة  وكمبادرة  المنطقة.  في 
المتخصصة  خليجية»  عروض «حكايات 
فــي عـــرض األفــــالم الــخــلــيــجــيــة، ابــتــدأت 
نشاطاتها  أولــى  لألفالم  الدوحة  مؤسسة 
للعام ٢٠١٣ بورشة «فن كتابة السيناريو» 
الـــذي قــادهــا الــكــاتــب الــســيــنــمــائــي محمد 
بجامعة  اإلنــتــاج  مبنى  فــي  أحــمــد  حــســن 
التعليمية.  الــمــديــنــة  فــي  وســتــرن  ـــورث  ن
وكـــــــــان عــــلــــى الــــمــــشــــاركــــيــــن مـــشـــاهـــدة 

فــيــلــم «ظـــل الــبــحــر» (فـــي مــتــحــف الــفــن 
معاناة  على  الضوء  يلقي  الذي  اإلسالمي) 
سن  يخوضون  اإلماراتيين  من  مجموعة 
الــمــراهــقــة. أمــا الــمــمــّيــز فــي ورشـــة «فــن 
كــتــابــة الــســيــنــاريــو» فــكــان تــركــيــزهــا على 

الخليجية. القّص  وطريقة  المواضيع 
السيناريو»،  كتابة  «فن  ورشة  وتعتبر 
تعليم  في  الــرائــد  الصرح  استضافها  التي 
السينما واإلعالم في قطر - جامعة نورث 
وسترن - من إحدى المبادرات التدريبية 
الــعــمــلــيــة الـــعـــديـــدة الـــتـــي ســيــتــم إطــالقــهــا 

الدوحة  مؤسسة  تسعى  حيث  العام،  هذا 
لــألفــالم إلـــى تــطــويــر طــويــل األمـــد يطال 
وعشاق  الصاعدين  األفـــالم  صــّنــاع  جميع 

صناعة األفالم في قطر والمنطقة.
وخــــــالل األســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة الــمــقــبــلــة 
تطوير  وحــدة  ستطلق  القادمة،  األسابيع 
السينما»:  «عــّكــاس  ورشــة  الخليج  أفــالم 
حول  أيــام،   ٧ مدتها  مكّثفة  ورشــة  وهي 
الـــتـــصـــويـــر الــســنــيــمــائــي، يـــقـــودهـــا مــديــر 
الــتــصــويــر فــي مــؤســســة الـــدوحـــة لــألفــالم 
خبرته  هــايــنــز  وســيــضــع  هــايــنــز.  تــومــاس 

في  العمل  فــي  أعـــوام  طــوال  جمعها  الــتــي 
السينما العالمية، في تصّرف المشاركين.

إلى جانب الكتابة السينمائية والتصوير 
أفــالم  تــطــويــر  وحـــدة  تــتــولــى  السينمائي، 
لـــألفـــالم  مـــايـــشـــا  ورشــــــة  إدارة  الــخــلــيــج 

الوثائقية من ١٤ إلى ٢٧ يناير. 
وللعلم، فإن عالقة ورشة مايشا «التي 
آخر  ومــن  ناير  ميرا  المخرجة  أسستها 
األصــولــي  أنتجناه:  الــذي  الفيلم  أعمالها 
الـــمـــتـــرّدد»، بــمــؤســســة الـــدوحـــة لــألفــالم 

ومثمرة.  قديمة 

فــقــد اصــطــحــبــت الــــورشــــة مــشــاركــيــن 
في  ورشــاتــهــا  انعقاد  مــقــّر  إلــى  قطر  مــن 

زنجبار وأوغنده منذ العام ٢٠١٠. 
هذه السنة، تتعاون الورشة والمؤسسة 
على تدريب ١٦ طالباً على يد صّناع أفالم 

عالميين هنا في الدوحة. 
عما  لألفالم  الدوحة  مؤسسة  وستقوم 
السينمائية  الورشات  الئحة  بنشر  قريب، 
التي ستجري في العام ٢٠١٣؛ نذكر منها 
ورشــــة الــتــمــثــيــل أمــــام الــكــامــيــرا، ورشـــة 
والمونتاج. الترانسميديا  اإلنتاج،  اإلخراج، 

الوفي الــغــريــب  كاهليك  عــامــل 

يفي ال  َّـــذي  ال األهـــِل  ــن  ِم واقــطــع 

الشفا فــيــه  ــَس  ــي ل زالالً  ــــف  وِع

تشتفي لــو  الــســّم  زعـــاَف  واشـــرب 

ڈڈڈ

ــاء ــى األعــــداء واألصــدق أحــســن إل

ــاء ــوب الــصــَف ــل ــق ــا أُنــــس ال ــم ــإنَّ ف

ـــهـــم ـــَك زالّت ـــر ألصـــحـــاب ـــف واغ

ــداء ــِع ــــداء تَــْمــُح ال ــح األع ــام وس

الثالثاء ١٧ ربيع األول ١٤٣٤ هـ - ٢٩ يناير ٢٠١٣ م 

الحلقة العاشرة

عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور         

الوحدات األساسية للهيكل التنظيمي للمسرح
ــــفــــي فــي  يُـــتـــابـــع الــــدكــــتــــور نـــبـــيـــل األل
الفرق  ألحــوال  الشمولية  نظرته  كتابه 
الــمــســرحــيــة الــمــوجــودة آنـــذاك ويــقــول: 
هـــذا الــشــمــول فــي الــنــظــرة يــجــعــل هــذه 
أجهزة  أهم  من  الحال  بطبيعة  الفرق 
الحركة  مالمح  لتكامل  المحققة  العمل 
أن  بـــنـــا  يـــجـــمـــل  ال  لـــكـــن  الـــمـــســـرحـــيـــة، 
الفرق  هذه  أهمية  أن  مالحظة  تفوتنا 
تتصور  أن  لها  تجيز  ال  فنية  كــأجــهــزة 
االحــتــكــار  أو  االســـتـــغـــالل  حـــق  لــنــفــســهــا 

فكل منها في نهاية األمر ال يعدو كونه 
للتعبير  تتجّمع  المواهب  من  مجموعة 
مسرحية،  فــنــيــة  صـــور  فــي  نفسها  عــن 
الـــــوارد  فـــمـــن  األمــــــور  تـــركـــت  مــــا  وإذا 
واالحــتــكــار  االســتــغــالل  أمـــر  يــكــون  أن 
بأهمية  التسليم  فــإن  لــذلــك  مــطــروح، 
تسليم  يـُـصــاحــبــه  أن  يــجــب  الــفــرق  هــذه 
من  عــامــالً  أيــًضــا  تــكــون  أن  يُمكن  بــأنــه 
عــوامــل الـــشـــرود والـــهـــدم، لــذلــك تــبــرز 
مستوى  على  قومية  فرق  وجود  أهمية 

مستوى  عــلــى  حــتــى  أو  احــتــراف  نــصــف 
ـــــراف كـــــامـــــل، وهــــــو مـــــا يــقــتــضــي  احـــــت
العناصر  وتعيين  للفرقة  تصّور  تحديد 
الموجودة  الثالث  الفرق  إلنتاج  الالزمة 
لنفسها  تبحث  وتــركــهــا  خــارجــهــا  ومــن 
ـــمـــكـــن كــذلــك  عـــن عـــنـــاصـــر بـــديـــلـــة، ويُ
ثّم  الموجودة  للفرق  استكمال  حــدوث 
يتألف  قومي  مسرح  إطــار  في  تأميمها 
بذوبان  األمــر  لينتهي  شعب  ثــالث  من 
إطــار  فــي  فــرقــة  لــكــل  المستقل  الــكــيــان 

وماليًّا  ـــا  إداريًّ موجهة  حكومية  فــرقــة 
مركزّية. بطريقة  وفنيًّا 

المسّمى  الــفــرقــة  إنــتــاج  إن  وأضـــاف: 
ــا والـــمـــقـــّدر  بـــاإلنـــتـــاج الـــقـــومـــي مــرحــلــيًّ
لــه االســتــمــرار لــثــالث أو أربـــع ســنــوات 
لــتــســتــفــيــد فــيــمــا بــعــد بــالــطــالئــع األولـــى 
لــألكــاديــمــّيــة الــمــقــتــرح إنــشــاؤهــا، ومــن 
الــقــومــي  اإلنـــتـــاج  يــكــون  أن  الــمــفــتــرض 
بــمــثــابــة واجـــهـــة فــنــيــة حـــضـــارّيـــة عــلــى 
ــــه مــن  مــــســــتــــوى طــــمــــوح الــــــدولــــــة فــــإن

إحدى  نجاح  حــال  في  أيًضا  المفترض 
مستوى  على  مسرحي  إنتاج  في  الفرق 
إنتاًجا  بدوره  يعتبر  أن  القومي  الطموح 

الدولة. بتمثيل  الئًقا  قوميًّا 
القانوني  اإلطار  إلى  األلفي  تطّرق  ثم 
القائمة  للفرق  يكفل  الذي  والتنظيمي 
والــمــزمــع إقــامــتــهــا الــشــرعــيــة الــالزمــة 
يتم  وأن  نشاطها،  ومــزاولــة  لــوجــودهــا 
الفرق  بهذه  خاّصة  عمل  الئحة  تنظيم 
للتفّرغ،  والئحة  للدعم  الئحة  وكذلك 

ثــــّم الـــحـــديـــث عـــن الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي 
ــلــحــركــة الــمــســرحــيــة الـــذي  الــمــقــتــرح ل
األكاديمّية،  قوامها  قاعدة  على  يرتكز 
اإلنـــــتـــــاج الــــقــــومــــي (مـــســـتـــقـــبـــًال الـــفـــرق 
المسرح،  مراقبة  القومّية)،  المسرحّية 
ـــفـــنـــون  مــــركــــز الـــــدوحـــــة لـــلـــثـــقـــافـــة وال
الوحدات  وهذه  الوطني،  قطر  ومسرح 
واستقاللّيته  العضوي  تكوينه  منها  لكل 
وقــيــادتــه والــتــزامــاتــه األفــقــّيــة وقــنــوات 

اإلشرافّية. بالسلطات  اتصاله 
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.. وتّم عقد االجتماع الثالث في 
وحضر  األنــصــاري  األســتــاذ  مكتب 
التأسيسية.  الهيئة  أعــضــاء  جميع 
وكــان أول تــســاؤل تــّم طرحه في 
ــــن لــلــفــرقــة أن  االجـــتـــمـــاع مـــن أي
ميزانيتها  لها  يكن  لــم  إن  تستمر 
الدائم  الــخــاص  ومقرها  الخاصة 
وكـــــان لــهــاتــيــن الــنــقــطــتــيــن الــهــم 
الــولــيــدة.  للفرقة  بالنسبة  األكــبــر 
أن  أرى  األنـــصـــاري  األســـتـــاذ  قـــال 
أعمالها  أول  بتقديم  الفرقة  تبدأ 
الــمــســرحــيــة عــلــى خــشــبــة مــســرح 
قد  نــكــون  وبــذلــك  المعلمين  دار 
الطريق  أول  على  أرجلنا  وضعنا 
ونكسب بذلك ثقة المسؤولين في 
إلى  منهم  ونطلب  اإلعــالم  وزارة 
جــانــب الــتــصــريــح بــمــزاولــة العمل 
الـــمـــســـرحـــي وكــــذلــــك الــمــســاعــدة 
بــــدعــــم مــــــــادي لـــكـــن األهــــــــم أن 
الفتتاح  الــمــســؤولــيــن  ونــدعــو  نــبــدأ 
اقــتــرح  آخـــر  رأي  األول.  الــعــرض 
قــــال عــلــيــنــا أن نــلــجــأ لــلــتــجــار في 
قطر لتقديم عون مادي مساهمة 
مــنــهــم فـــي ظـــهـــور الـــفـــرقـــة. رأي 
اشتراكات  فــرض  علينا  قــال  آخــر 

للمساهمة  األعــضــاء  مــن  شــهــريــة 
ولــــو بـــجـــزء بــســيــط فـــي صــنــدوق 
الــفــرقــة وتــشــكــلــت لــجــنــة مــكــونــة 
على  للمرور  أفــراد  مجموعة  من 
التجار طلباً للمساعدة والمساهمة 
وكــنــت أنـــا ومــحــمــد نـــوح ويــوســف 
سلطان في لجنة واحــدة ومحمد 
إبراهيم  وحسن  الــكــواري  سلطان 
لجنة  فـــي  الــمــســلــمــانــي  ومــحــمــد 
أخرى وسيار الكواري وعلي حسن 
ثالثة  لجنة  فــي  المهندي  وغــانــم 
وهــكــذا، وحــددنــا مــســار كــل لجنة 
ولألسف الشديد لم تسفر جوالتنا 
على التجار بأي نتيجة. أحد التجار 
مسجداً  ستبنون  كنتم  إذا  لنا  قــال 
فرقة  أو  مسرح  لكن  حاضر  فأنا 
التجار  أحـــد  آســـف،  أنـــا  مسرحية 
وهو من أصول إيرانية قال لنا أنا 
ما يفهم أنت شيقول مسره مسره 
مسره  يــعــرف  مــا  أنـــا  يعني (جـــه) 
هو يقصد بكلمة (جه) يعني  طبعاً 
أنت  لنا  وقــال  المسرح  هــذا  هو  ما 
الشاي  وشربنا  وروه  شــاي  اشــرب 

وشربنا حسرتنا وخرجنا.
حالنا  مثل  اللجان  باقي  وكــان 

وكــــان الــوحــيــد مـــن الــتــجــار الـــذي 
ســاعــدنــا هــو الــســيــد يــوســف قاسم 
مجموعة  كذلك  وأعطانا  درويــش 
مـــن الــمــالبــس نــســائــيــة ورجــالــيــة 
هذه  لمثل  يحتاج  الــمــســرح  وقـــال 

المالبس مثلما يحتاج إلى المادة.
وواجــهــنــا فيه  عــقــدنــا اجــتــمــاعــاً 
ــا وكــــــان ال بـــــّد مــــن الـــبـــدء  ــفــســن أن
وللحقيقة  مسرحي  عمل  بتقديم 
والتاريخ أن األستاذ محمد عبداهللا 
األنــــصــــاري قـــد تــكــفــل بــالــصــرف 
ميزانية  بوضع  الخاص  جيبه  من 
وتــرك  الـــقـــادم  الــمــســرحــي  للعمل 
الباب مفتوحاً لباقي أعضاء الهيئة 
حسب  كــل  للمساهمة  التأسيسية 
مـــقـــدرتـــه وعــمــلــنــا عـــلـــى تــجــهــيــز 
الــالئــحــة الــداخــلــيــة لــلــفــرقــة حتى 
الذي  الرسمي  الكتاب  مع  نرفقها 
ألخذ  اإلعــالم  وزارة  إلى  سنرسله 
ظهور  في  للبدء  للفرقة  التصريح 
كــذلــك  الــمــســرحــيــة  األعـــمـــال  أول 
عن  للبحث  ثقافية  لجنة  تشكلت 
نقدم  ماذا  السؤال  وكان  مسرحية 
نقدم  ماذا  الفرقة  أعمال  أول  في 

للجمهور؟.
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خالل حلقة جديدة من برنامج «نقطة وصل»

ـــقـــطـــة  جــــــــــّدد بـــــرنـــــامـــــج «ن
وصـــــــل» الــــلــــقــــاء مـــــع الـــفـــنـــانـــة 
جلسة  فـــي  الـــهـــاجـــري  مــوضــي 
اللون  في  بحث  «رحلة  بعنوان 
كما  الفوتوغرافية»،  والصورة 
ــــّم الـــتـــعـــّرف عـــلـــى مــســيــرتــهــا  ت
ـــة عــــاّمــــة  ـــّي الـــفـــنـــيـــة الـــتـــشـــكـــيـــل
والــفــوتــوغــرافــّيــة بــشــكــل خــاص 

اليمن.  في 
ــــــدأت الــــهــــاجــــري الــجــلــســة  ب
الفنية  بــدايــتــهــا  عــن  بــالــحــديــث 
وارتباطها  لــألحــيــاء  ودراســتــهــا 
إلى  مشيرة  أعمالها،  بمواضيع 
أن دراســتــهــا فــي كــلــيــة الــعــلــوم 
للميكروسكوب  واستخدامها 
واطــــــالعــــــهــــــا عـــــلـــــى األحــــــيــــــاء 
والــتــشــريــح وتــكــويــن األنــســجــة 
مثل  الــكــائــنــات  ألـــــوان  وتـــعـــّدد 
األســــمــــاك والــــفــــراشــــات جــعــل 
للعملية  مــغــايــرة  رؤيـــة  لــديــهــا 
دراستي  وأضــافــت:  اإلبداعّية، 
الميكروسكوب  تحت  لألحياء 
عن  األشياء  إلى  أنظر  جعلتني 
قــرب أكــثــر، لــذا يُــالحــظ دوًمــا 
فــي أعــمــالــي الــفــنــيــة أنـــي أقــوم 
إلى  ا  جدًّ مقّربة  لقطات  بعمل 
تظهر  حتى  الــصــورة  مــكــّونــات 
جــلــّيــة أكــثــر لــلــنــاظــر إلــيــهــا، أي 
أقّدم للناس منظًرا جديًدا على 
دائًما،  عليها  تعود  التي  رؤيته 
وشـــرحـــت الـــهـــاجـــري طــريــقــة 
لبعض  إبـــداعـــاتـــهـــا  مـــن  جـــانـــب 
إلى  الفتة  الفنية،  أعمالها  من 

بمواد  التكوين  على  تعتمد  أنها 
مــؤقــتــة تــتــلــف بــمــرور الــوقــت، 
ضوئيًّا  بتصويرها  تقوم  لذلك 
حــتــى يــتــّم تــوثــيــقــهــا والــحــفــاظ 
دراســتــهــا  أن  ـــدة  مـــؤّك عــلــيــهــا، 
تتأّثر  جعلتها  واألحــيــاء  للعلوم 
بـــاألشـــكـــال الــمــيــكــروســكــوبــيــة، 
جانب  إلــى  الدقيقة،  واألحــيــاء 
باألشكال  السابق  في  اهتمامها 

اللونّية،  والــتــداخــالت  الــدائــرّيــة 
ذلـــك  كــــل  أن  إلــــــى  وأشـــــــــارت 
ـــاتـــج يـــبـــدو  ـــن جـــعـــلـــهـــا تــــخــــرج ب
منه  تتشكل  ما  لُيمثل  مختلًفا، 
أعــمــالــهــا الــمــرّكــبــة، وأوضــحــت 
عالم  في  األساسي  توّجهها  أن 
ــبــدايــة عــبــارة  الــفــن كـــان فــي ال
ـــحـــريـــر  ـــــرســـــم عــــلــــى ال عـــــن ال
البيضاء،  األقمشة  على  خاّصة 

كاميرات  بــرزت  عندما  ولكن 
ــة الــعــالــيــة  الــديــجــيــتــال الــرقــمــّي
الــــجــــودة اتـــجـــهـــت إلـــــى مــجــال 
ــتــصــويــر الـــضـــوئـــي كـــونـــه مــن  ال
قلبها،  إلــى  المحّببة  هــوايــاتــهــا 
وأوضـــــحـــــت أنــــهــــا قـــبـــل الـــبـــدء 
ببناء  تــقــوم  الــتــصــويــر  بــعــمــلــّيــة 
وضع  عن  عبارة  وهــو  المنظر 
الـــقـــطـــع الــــمــــصــــّورة إلــــى جــــوار 

بــعــضــهــا وتــنــســيــقــهــا بــطــريــقــة 
في  فكرتها  تنفيذ  إلــى  تُـــؤّدي 
بالطريقة  الــتــجــريــدّيــة  الــلــوحــة 
األمـــــثـــــل ثـــــــّم تــــقــــوم بــعــمــلــّيــة 
الـــتـــقـــاط الـــــصـــــورة الــمــنــاســبــة 
عالم  وقــالــت:  الــتــكــويــن،  لــهــذا 
فهو  ا  جــدًّ كبير  عــالــم  التصوير 
يـــقـــوم بــعــمــلــيــة الــتــوثــيــق ونــقــل 

للواقع. الفنية  الرؤية 

ثـــــــم انــــتــــقــــلــــت الـــــهـــــاجـــــري 
لـــلـــتـــحـــّدث عــــن مـــشـــوارهـــا مــع 
وتقديم  الــحــريــر  عــلــى  الــرســم 
صداه  زال  ما  متكامل  معرض 
حتى   ١٩٩٩ عـــام  مــنــذ  يـــتـــرّدد 
خــالل  مـــن  أنـــه  مـــؤّكـــدة  اآلن، 
مع  وتعاملها  للعلوم  دراســتــهــا 
أن  من  تمّكنت  الميكروسكوب 
الفكر  مــن  تــراكــم  لديها  يكون 

الـــذي امــتــزج فــيــه الــعــديــد من 
جــاءت  ثــم  المختلفة  التقنيات 
لتُكمل  الضوئي  التصوير  هواية 
تعمل  الــتــي  التجريدّية  الحالة 
عــلــيــهــا وتــجــعــل أعــمــالــهــا تــبــدو 
مختلفة في الفكرة واألسلوب.
ثـــــــم انــــتــــقــــلــــت الـــــهـــــاجـــــري 
إلــــى الـــجـــزء الــمــهــم والــمــحــور 
األساسي في المحاضرة، حين 
اليمن  إلى  رحلتها  عن  تحّدثت 
والتي قالت عنها إنها كانت في 
الكتشاف  عادية  رحلة  البداية 
وطننا  فــي  الــجــمــيــلــة  الــمــنــاطــق 
مساًرا  تُصبح  بها  وإذا  العربي 
ــتــمــتــّد حــتــى  جــــديــــًدا أمـــامـــهـــا ل
 ٢٠٠٧ منذ  سنوات،   ٦ إلى  اآلن 
قــامــت  وخـــاللـــهـــا  اآلن،  حـــتـــى 
لمّدة  القمر  جــزر  إلــى  برحلة 
معرًضا  وأقــامــت  أيـــام  خمسة 
تــــكــــررت  ثــــــــّم   ،٢٠٠٩ عــــــــام 
إلى  الفتة  اليمن،  إلــى  زيارتها 
زاد  قــد  البلد  بــهــذه  شغفها  أن 
ما  مضيفة:  األخرى،  تلو  مّرة 
من  أرتــــِو  لــم  اآلن  حــتــى  زالـــت 
والعمارة  الحضارة  بلد  اليمن 
الطقس  حيث  من  واالخــتــالف 
ـــــنـــــاس والـــــلـــــبـــــاس، عــشــقــت  وال
كـــــل بـــقـــعـــة مـــنـــهـــا وارتـــبـــطـــت 
بـــكـــل مــــا هــــو جـــمـــيـــل وأصـــيـــل 
خــاّصــة األطـــفـــال. كــمــا ذكــرت 
فـــي الــجــلــســة مـــســـار الـــرحـــالت 
ـــقـــصـــص  وســــــــــــردت بــــعــــض ال
فـــي بــعــض األمـــاكـــن وصــعــوبــة 

الـــطـــريـــق واألحــــــــداث، خــاّصــة 
ورداع  صـــعـــدة  إلـــــى  رحـــلـــتـــهـــا 
فـــي الــبــيــضــاء، وكــيــف أدركـــت 
حينها أنها تحقق أمر كان من 
الترحال  وهــي  أحالمها،  أهــم 
وكتابة  الشعوب  على  والتعّرف 
دون  يخّصها  كــتــاب  أو  روايـــة 
أنها  إلــى  مشيرة  تخطيط،  أي 
وجــدت  حين  إّال  ذلــك  تعي  لــم 
وهو  المرحلة،  هذه  في  نفسها 
مـــا يــكــمــن فـــي الــعــقــل الــبــاطــن 
ويـــجـــعـــل الـــــنـــــاس تـــســـيـــر نــحــو 

آمالهم دون أن يعوا.
وقـــامـــت الـــهـــاجـــري بــعــرض 
عليها  معلقة  الصور  من  الكثير 
يـُـســافــرون  الحاضرين  لتجعل 
الساعة  خــالل  اليمن  إلــى  معها 
الجلسة.  لتلك  ُخــّصــصــت  الــتــي 
يُبدون  الكثيرين  جعل  ما  وهو 
اســـتـــعـــدادهـــم لــمــرافــقــتــهــا فــي 
إلى  الــقــادمــة  الفنية  الــرحــالت 

اليمن.
الخريجة  أن  بالذكر  الجدير 
ــــهــــاجــــري حـــاصـــلـــة  مــــوضــــي ال
حيوان  علوم  بكالوريوس  على 
كـــيـــمـــيـــاء مـــــن جــــامــــعــــة قــطــر 
ــانــة تــشــكــيــلــيــة تــهــوى  وهــــي فــن
بـــاإلضـــافـــة إلـــــى الــــرســــم عــلــى 
الـــحـــريـــر والـــتـــصـــويـــر الــضــوئــي 
فــــن الـــجـــرافـــيـــك وهـــــي عــضــو 
التشكيليين  الفنانين  بجمعية 
التصوير  وجمعية  القطريين 

الضوئي

موضي الهاجري تروي موضي الهاجري تروي 
تجربتها الفريدة في اليمنتجربتها الفريدة في اليمن

كتب - أشرف مصطفى:

«نقطة وصل» هو برنامج فني وحواري، وهو عبارة عن لقاء 
يتّم كل ثالثاء يلتقي من خالله مجموعة من الفنانين في «كتارا»، 
بدعوة من الفنان فرج دهام، ويُعتبر تقليًدا للحوار الجماعي بين 
فنان  كل  يُقّدم  حيث  الذاتي،  االجتهاد  على  قائم  وهو  الفنانين، 
التي  نظره  وجهة  يُمثل  الــذي  الفني  حضوره  من  اآلخــر  الجانب 
تصنع  أن  الجلسات  تلك  تُحاول  وبالمقابل  خاللها  من  يتحّرك 
مساحة من االستماع والتلقي لدى باقي الفنانين المشاركين في 

التجربة.

الحلقة الثانيةوالثالثون

موضي الهاجري تصور بعدستها المناظر الطبيعية باليمن

ـــــرة لــــــإلبــــــداع ـــــاي ـــــغ ـــــاء تـــــحـــــت الـــــمـــــيـــــكـــــروســـــكـــــوب جـــــعـــــل لـــــــــدي رؤيـــــــــــة م ـــــي ـــــألح دراســــــــتــــــــي ل



قيادة:
يسير دائماً على الجانب األيسر من الطريق، وعندما تأتي 
سيره  رغــم  يبتعد  ال  لكنه  بالرجفة،  يصاب  خلفه،  مركبة 
البطيء، يستخدم سائق المركبة األخرى األضواء، واألصوات 
بأغلظ  يقسم  يستجيب،  ال  لكنه  الطريق،  فتح  على  لدفعه 

األيمان أال يتحرك، وأن يبقى في مساره.
يمكنه تجاوز الستين، وهي السرعة القصوى لديه، يمكنه 
أن يناضل حتى لو انقلبت المركبة، غير مهم، المهم فقط 

أال يترك الجانب األيسر من الطريق. 
أتى،  حيث  من  لذلك  معنى  فال  باألولويات،  يهتم  ال  هو 
هناك كل سائق يقود مركبته بالطريقة وبالسرعة وبالمسار 

الذي يعجبه، وعلى المتضرر البحث عن مسار آخر.
وأكثر  المتأنين،  غير  السائقين  أحد  منه  اغتاظ  وعندما 
آثر  آخــر،  مسار  إلى  للتحول  ليدفعه  األضــواء  استخدام  من 
خلفه،  التي  المركبة  إرهــاب  فضل  لكنه  مساره،  في  البقاء 
ابتعد  خلفه  للذي  ليقول  مناسبة،  بال  الفرامل  على  فــداس 
خلفه  الــتــي  فالمركبة  تــصــل،  تــكــد  لــم  رســالــتــه  لــكــن  عــنــي، 
الطريق  إلى  الرصيف  عبر  مركبته  دفع  مما  بقوة،  صدمته 
ذي االتجاه المعاكس، وهناك كانت تنتظره شاحنة أجهزت 

عليه.
نُقل إلى قسم اإلنعاش في حالة يرثى لها، وبعدد كبير من 
الرضوض والكسور، وكان يعتقد بأنه ضحية سائق متهور، 
لم يخطر بباله أن السائق اآلخر الذي اتلفت مقدمة مركبته، 

واعتبر مخطأً ألنه اصطدم من الخلف، هو الضحية.  

 خادمة:
الذي  الهاتفي  باالتصال  الخادمات  مع  مشاكلي  تنته  لم 
داهــمــنــي ســاعــة الــقــيــلــولــة، جـــاء صـــوت الــمــتــحــدث مــشــوشــاً، 
المتحدث  كان  كيوتل،  شبكات  مع  العادة  هي  كما  متقطعاً، 
سعيداً، واثقاً، وهو يعلن: الخادمة الجديدة وصلت. الخادمة 

الجديدة ليست األولى طبعاً، األولى كانت شيئاً آخر.
شيء،  كل  البيت،  مؤونة  من  عشراً  لنفسها  تنتزع  كانت 
الجانب  هو  وهــذا  األطفال،  عدد  ينقص  لم  الصابون،  حتى 
المشرق فقط، ألنها كانت تشكل رعباً لألطفال، الصغير كان 
يبول في فراشه، والوسطى عانت من كوابيس متواصلة حتى 
المنزل،  في  البقاء  يطيق  يعد  فلم  الكبير  أما  اليقظة،  أثناء 
الهادئ،  منزلنا  في  والخالفات  المشاكل  كثرة  إلــى  إضافة 
اكتشفنا فيما بعد- بمحض الصدفة- أنها تخبئ في دوالبها 
مجموعة من األظفار، وخصالت الشعر، وقطعاً من الثياب 

لمختلف أفراد العائلة، كانت تمارس السحر األسود.
الصرع،  من  حاالت  تنتابها  نفسية،  مريضة  كانت  الثانية 
والهستيريا، والتي خلفتها كانت مصابة بوباء الكبد، والتالية 
عاشت معنا أسبوعاً قبل أن نكتشف إصابتها بالسل، وواحدة 
تــمــشــي أثــنــاء الـــنـــوم، وأخــــرى تــنــام أثــنــاء الــمــشــي، وهــنــاك 
ترفض  والــتــي  والبلهاء،  األطــفــال،  تضرب  والــتــي  الشرسة، 

العمل، وذات الرائحة الكريهة، والمتمارضة.
توهمت أن مشاكلي انتهت أثناء ذهابي إلحضار الخادمة 
الجديدة صاحبة الرقم: ١٣ تسلمتها مع وعد سبق وحفظته، 
الخادمة،  فيها  أستبدل  التي  األخــيــرة  المرة  ستكون  بأنها 
إلعجاب  مــصــدراً  كانت  السابقات،  من  أفضل  كانت  وفعالً 
العائلة وسرورهم لتسعة أيام، ظهرت بعدها على الخادمة 

الجديدة أعراض الحمل.

منطقي:
هي: أين كنت؟.
هو: في العمل.

هي: عمل؟ أي عمل؟
هو: عملي المعتاد.

هي: ما اسمها؟ 
هو: تعرفين اسم الشركة التي أعمل فيها. 

هي: أقصد اسمها هي. 
هو: من تقصدين؟!

هي: التي قلبت حياتك رأساً على عقب.
هو: وما بحياتي؟!

هي: طبعاً أنت سعيد؟
هو: الحمد هللا.

هي: وماذا عني أنا؟
هو: ماذا عنك؟

هي: وهل أنا الجارية التي ورثتها عن المرحوم والدك.؟ 
هو: ال حول وال قوة إال باهللا، وما شأن والدي بموضوعنا؟

هي: ال تسألني، اسأل من كنت بصحبتها.
هو: من؟

هي: اسأل نفسك؟
هو: عن ماذا؟

هي: أنت تعلم.
هو: وكيف تعلمين أنت؟

هي: تعترف إذاً؟
هو: بماذا؟

هي: بخيانتك.
هو: مع من؟

هي: أنت تعلم.
هو: ال أعلم، أخبريني أنت بما أنك تعلمين كل شيء.

هي: «تبتسم» ال داعي للف والدوران. 
هـــو: حــبــيــبــتــي، كــونــي مــنــطــقــيــة، وهـــل لـــدي وقـــت للف 

والدوران؟ حكمي عقلك. 
هي: هل تعني أنني مجنونة؟

هو: العفو 
هي: ماذا تعني إذاً؟ 

هو: كفى.
هي: ماذا؟ ال يمكنك الكذب أكثر من ذلك. 

هو: مللت.
هي: من كشفي حقيقتك؟
هو: من تنغيصك حياتي.

هي: أنت من تنغص علّي حياتي. 
الحل  أنــه  أعتقد  نفسي،  وأريـــح  ســأريــحــك،  حــســنــاً،  هــو: 

الوحيد. «يخرج مسدساً، يصوبه نحو رأسه، يطلق النار.

طفلة:
ارتدى النهار حلة الربيع،

وطاف في الفضاء عصفور يغرد،
واليتيمة تبكي قرب الجدار المهدم.

وزارة الثقافة تنتج 
٣ أفالم قصيرة

ورشة فن العرائس
بـ «الفنون المسرحية»

انــتــهــت ثـــالث مــجــمــوعــات 
مــن الــمــشــاركــيــن فــي ورشــة 
تـــعـــلـــيـــم صــــنــــاعــــة األفــــــــالم 
ــــتــــي تــنــظــمــهــا  الــــقــــصــــيــــرة ال
والــفــعــالــيــات  األنــشــطــة  إدارة 
سعادة  رعاية  تحت  الشبابية 
عبدالعزيز  بن  حمد  الدكتور 
ــــــكــــــواري وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة  ال
ـــــفـــــنـــــون والـــــــتـــــــراث مــن  وال
تــصــويــر األفـــــالم الــمــكــلــفــيــن 
مشروعهم  ضمن  بصناعتها 

الورشة. في 
حيث انتهى كل من حسن 
علي  زيـــارة،  عــبــداهللا  صقر، 
الـــمـــال مـــن تــصــويــر مــشــاهــد 
انتهى  كما  «الــتــبــاس»،  فيلم 
فيلمه  مــن  الــمــنــصــور  جــابــر 
أحمد  انتهى  كذلك  «ريال»، 
العباسي،  عبداهللا  البلوشي، 
فيلمهم  مــن  األحــبــابــي  فــهــد 
المنتظر  ومن  «المعجزة»، 
السبع  المجموعات  تــبــدأ  أن 
األخــــــرى تــصــويــر أفــالمــهــم 

الحالية.  الفترة  خالل 
ــمــان الــمــري  وأوضـــــح ســل
الــــمــــشــــرف الــــفــــنــــي بــــــــإدارة 
األنــــــشــــــطــــــة والـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات 
الــتــي  ـــورشـــة  ال أن  الــشــبــابــيــة 
بشركة  يوًما   ٤٠ لمدة  تقام 
بمنطقة  اســتــوديــو»  «أبــيــك 
 ٣٠ الــمــرخــيــة يــشــارك فــيــهــا 
القطريين  مــن  وفــتــاة  ــا  شــابً
في  مواهبهم  تنمية  بهدف 

المجال. هذا 

أعمال  األسبوع  هذا  تنطلق 
ورشـــة مــســرح الــعــرائــس التي 
ـــمـــركـــز الــشــبــابــي  يــنــظــمــهــا ال
لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة بــهــدف 
مهارات  على  الشباب  تدريب 
وفنون مسرح العرائس وإعداد 
مــجــمــوعــة مـــن الــمــســرحــيــات 
تــأتــي كــنــتــاج ألعــمــال الــورشــة 
موسى  الفنان  سيقدمها  التي 
تم  شابا   ١٤ بمشاركة  األمير 
قبولهم في الورشة التدريبية، 
األعــمــال  تقديم  يتم  أن  على 
النهائية التي ستنتجها الورشة 
فـــــي عــــــدد مـــــن الــــــمــــــدارس، 
رئيس  الــبــلــم  محمد  وأوشــــح 
الشبابي  المركز  إدارة  مجلس 
للفنون المسرحية أن المركز 
يــهــدف لــغــرس بـــذرة جــديــدة 
نــحــو تــأســيــس مـــركـــز خــاص 
بـــفـــن مـــســـرح الـــعـــرائـــس مــن 
كـــتـــابـــة وتـــحـــريـــك وصــنــاعــة 

العرائس.

تــقــدم أوركــســتــرا قــطــر الــفــلــهــارمــونــيــة يـــوم ٧ فبراير 
الــمــقــبــل حــفــلــهــا الــشــهــري الــمــجــانــي فـــي ردهــــة متحف 
عزف  سيتم  حيث  الــحــجــرة  لموسيقى  اإلســالمــي  الــفــن 
«مقطوعات لموزارت ودفوراك» التي سيقّدمها عازفون 
من  مــوزارت  الموسيقار  أعمال  وتعتبر  األوركسترا،  من 
أروع موسيقي العصر وهو فولفغانغ أماديوس موتزارت 
(٢٧ يناير ١٧٥٦ - ٥ ديسمبر ١٧٩١) في سالزبورغ بالنمسا 
مــؤلــف مــوســيــقــي نــمــســاوي يعتبر مــن أشــهــر الــعــبــاقــرة 
كانت  حياته  أن  رغــم  الموسيقى  تــاريــخ  فــي  المبدعين 
أن  بعد  عاًما   ٣٥ الـــ  يناهز  عمر  عن  مــات  فقد  قصيرة، 
وهو  أوركسترا  قــاد  موسيقًيا.  عمالً   ٦٢٦ إنتاج  في  نجح 
موتسارت  جنازة  في  يمِش  ولــم  عمره  من  السابعة  في 
سوى خمسة أشخاص فقط ليس من بينهم زوجته ألن 
دڤــوراك  ليوبولد  أنتونين  أمــا  الــبــرودة.  شديد  كــان  الجو 
مايو،   ١ مات   -  ١٨٤١ سبتمبر   ٨ ولد  األصل  تشيكى  فهو 
ونجح  شــهــيــًرا  كالسيكية  موسيقى  مــؤلــف  وكـــان   ١٩٠٤
الشعبية  للموسيقى  الفولكلورية  األلــحــان  يوظف  أن  في 
مورافيا (في بوهيميا) في موسيقاه. دڤوراك أّلف األوپرا 
أشهر  ومــن  الغرفة  وموسيقى  والــكــورال  والسيمفونيه 

أعماله سيمفونية العالم الجديد والرقصات السالڤيه.

موسيقى «موزارت» بمتحف الفن اإلسالمي

الرسمية  الــدعــوة  الــضــوئــي  للتصوير  الــقــطــريــة  الجمعية  تلقت 
لمشاركة   (SUPER CIRCUIT) لمسابقة  المنظمة  اللجنة  من 
أعــضــاء الــجــمــعــيــة والــمــصــوريــن فــي دولـــة قــطــر لــهــذه الــمــســابــقــة 
أكــثــر  تــشــمــل  وهـــي  بــالــنــمــســا  تــقــام  والـــتـــي  ٢٠١٣م  لــعــام  الــدولــيــة 
الخاص  المحور  وسيكون  التصوير،  مــحــاور  مــن  مــحــوًرا   ١٥ مــن 
فتح  عن  الجمعية  وأعلنت  األزرق»،  «اللون  العام  لهذا  للمسابقة 
ستتحّمل  الجمعية  بأن  علًما  المسابقة،  هذه  في  المشاركات  باب 
موعد  آخــر  وسيكون  عضو.  لكل  فقط)  واحــد  (مــحــور  مصاريف 
٢٨ فــبــرايــر الــمــقــبــل بــمــقــر  الســـتـــالم الــمــشــاركــات يـــوم الــخــمــيــس 

«كتارا». الثقافي  والحي  بالهالل  الجمعية 

قطر تشارك في مسابقة 
النمسا الدولية للتصوير

الثالثاء ١٧ ربيع األول ١٤٣٤ هـ - ٢٩ يناير ٢٠١٣ م

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 

ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  ابداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

@qatarlion
محمد الحاصل الفائز بذهبية مسابقة النمسا العام الماضي

من الحفالت الموسيقية بمتحف الفن اإلسالمي

يعالجها: سعود علي

النسخة الثانية من مهرجان الدوحة 

المسرحي .. ال حس .. وال خبر !!!
المسرحي .. ال حس .. وال خبر !!!

م ممنن من

«متحف» يعلن عن بدء 
مشروع مكتبة األطفال

عرض مسرحي ألطفال 
مدرسة سريالنكا

إدارة  ــــــــنــــــــت  أعــــــــل
«مـــــتـــــحـــــف» الـــمـــتـــحـــف 
الــعــربــي لــلــفــن الــحــديــث 
عـــــن تــــقــــديــــم مــــشــــروع 
مــكــتــبــة لــألطــفــال الـــذي 
وقــراءة  أنشطة  سيقّدم 
قـــصـــص لـــألطـــفـــال مــن 
من  بمساعدة   ٣-٧ ســن 
مـــتـــطـــّوعـــيـــن مــحــلــيــيــن. 
المشروع  فكرة  وتتركز 
على  األســر  تشجيع  على 
إنــــشــــاء الــــعــــالقــــات بــيــن 

القصص والفن بناًء على المعارض الموجودة في متحف 
كما  عــصــًرا.  الــرابــع  في  فبراير   ١٣ يــوم  البرنامج  وسيبدأ 
أعمال  «متحف»  الحديث  للفن  العربي  المتحف  يواصل 
ديسمبر  شهر  منذ  بــدأت  التي  متحف»  ورشــة «أصـــوات 

الماضي وتستمر لمدة ٧ أشهر.

كتب - كريم إمام: 

سيزور أكثر من ٥٠ طفال من مسرح مدرسة الدوحة - 
سريالنكا (SLSD) وطنهم األم في فبراير القادم لتقديم 
التي  صوفي»  «قصة  بهم  الخاصة  الموسيقية  المسرحية 
اقتبست  الــتــي  المسرحية  الــدوحــة.  فــي  الجمهور  أذهــلــت 
تقوم  التي  الــعــروس  قصة  تحكي  ميا»  «ماما  أغنية  من 
تلك  كانت  حيث  الحقيقي،  والدها  على  للعثور  بمحاولة 
شعبية  القت  التي  الغنائي  فريق «آبــا»  أغاني  من  األغنية 
وقد  المنصرم  الــقــرن  مــن  السبعينيات  فترة  فــي  كبيرة 
في  للمؤتمرات  الوطني  قطر  بمركز  المسرحية  عرضت 
تقدم  أن  المنتظر  ومــن  الماضي.  العام  من  سبتمبر   ١٣
مسرح  خشبة  على  القادم  الشهر  من   ١٦ يــوم  المسرحية 
يتعلقان  شــقــان  وهــنــاك  بسريالنكا.  الفني  بــوكــانــا  نيلوم 
إلى  اإلنــتــاج  لتحويل  الــمــشــروع،  هــذا  مــن  البعثة  بــأهــداف 
خلق  إلــى  إضافة  للمدرسة،  السمعية»  التنمية  «مــشــروع 

الوعي حول مرض السرطان بين الشباب.
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