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ــــك فـــــردت لــجــنــة الــنــشــر  ــــى جـــانـــب ذل  إل
صفحات  لــلــمــســرح  الــعــربــيــة  للهيئة  الــتــابــعــة 
فترة  طـــوال  دوريـــة  نــشــرة  تضمنتها  يومية 
الهيئة  قامت  كما  فعالياته،  عن  المهرجان 
بتكريم العديد من رموز الحركة المسرحية 
عربية  مــبــدعــة   ١٦ لــــ  تــكــريــمــهــا  جــانــب  إلـــى 
بــاإلنــجــازات،  الحافل  الفني  مشوارهن  على 
وبعد انتهاء المهرجان حرصت [ على 
تقديم تقييم وتحليل موضوعي عن كل تلك 
الــفــعــالــيــات لــلــوقــوف عــلــى مـــدى نــجــاح هــذه 

الدورة.

العروض المسرحية
الجهود  بحجم  نشيد  أن  البداية  في  البــد 
الــتــي قــامــت بها الــفــرق الــمــشــاركــة فــي إطــار 
ــتــقــديــم عــــــروض تــلــيــق بــاســم  ــتــهــا ل مــحــاول
المسرح  «مهرجان  مسمى  تحمل  احتفالية 
مستوى  عــن  الحديث  عند  ولــكــن  الــعــربــي»، 
تفاوت  أمــام  أننا  سنجد  المشاركة  العروض 
ما  بالفعل  وهــو  الــعــروض  مستوى  في  كبير 
حينما  المهرجان  تحكيم  لجنة  إليه  توصلت 
ــــدت فــي تــقــريــرهــا الــــذي ألــقــتــه عضوتها  أّك
الفنانة العراقية عواطف نعيم، حين قالت إن 
مستوى  تفاوت  كان  اللجنة  الحظته  ما  أهم 
العروض التي تباينت بين الحداثي والتقليدي 
إلـــى جــانــب بــعــض الــعــروض الــتــي لــم تنضج 
بإعالن  اللجنة  قامت  ولذلك  بعد،  تجربتها 
دورات  فــي  بــهــا  األخـــذ  ليتم  تــوصــيــات  عـــدة 
أن  ضــرورة  رأت  حيث  المقبلة،  المهرجان 
تشهد الدورات التالية اهتماماً أكبر من لجنة 

اخـــتـــيـــار الــــعــــروض بــانــتــقــاء 
الـــمـــســـرحـــيـــات الـــتـــي تــقــدم 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة الــفــصــحــى 
حــيــن الحـــظـــت الــلــجــنــة أن 
ـــعـــروض الــمــقــدمــة  أغـــلـــب ال
المحلية  اللهجة  في  تغوص 
كما  الفصحى،  لنص  مهملة 
طالبت اللجنة بأن تقدم كل 
بدالً  يومين  لمدة  مسرحية 
تشهد  بحيث  واحــد  يوم  من 
لجنة التحكيم عروضها في 
يكون  أن  بعد  الثانية  الليلة 
العرض قد نضج في عرضه 
قد  الممثلون  ويكون  الثاني 
تــأقــلــمــوا عــلــى الــتــعــامــل مع 
خــشــبــة الــمــســرح الــتــي يقدم 

الفرصة  بمنح  طالبت  كما  عرضهم،  عليها 
إلضافة عروض تقدم على هامش المسابقة 
لعرض أكبر كم من التجارب المسرحية في 
هذا التجمع المسرحي العربي على أن تعطى 
فنونها  تقدم  أن  المضيفة  للدولة  الفرصة 
العرس  هذا  إطار  في  أكبر  بشكل  المسرحية 
الفني، وبال أدنى شك فإنه من الصعوبة أن 
نجد من يختلف في الرأي مع هذه التوصيات 
التي قيلت في الليلة الختامية للمهرجان من 
وتحديًدا  للمهرجان  المنظمة  اللجنة  قبل 
العروض  جميع  تكون  بأن  الخاصة  التوصية 
اتجاه  إن  وبالفعل  الفصحى  العربية  باللغة 
أغــلــب الــنــصــوص للغة الــعــامــيــة عــلــى الــرغــم 
من أن الفصحى تعتبر  هي األقدر على نشر 
مبالغاً  الثقافة واالرتقاء بالمجتمع، يُعد أمراً 
أن  باالعتبار  األخذ  يجب  أنه  جانب  إلى  فيه 
هناك أشكاال مسرحية قد يكون من األنسب 
أن  كما  الفصحى،  نــصــوص  مــع  التعامل  لها 
هذه لغتنا وتراثنا والبد من المحافظة عليها 
حــتــى ال تــضــيــع بــيــن كــل مــا هــو مستحدث. 
يمكن  لم  واحــدة  لليلة  العمل  عرض  أن  كما 
أن  أو  يملكون  مــا  كــل  تقديم  مــن  الــعــروض 
أن  يمكن  الــتــي  التكنيكية  األخــطــاء  يــتــفــادوا 
فإن  عام  وبشكل  األول.  العرض  في  تحدث 
الموضوعات  بمناقشة  تميزت  قد  العروض 
التقني،  مستواها  عــن  النظر  بغض  الــهــامــة 
اللبناني  المسرحي  العرض  فــوز  كــان  وربما 

«الديكتاتور» متوقعاً لدى الكثيرين حيث إن 
المنافسة اشتعلت ما بين العرضين المنتميين 
لتونس «انفالت» ولبنان «الديكتاتور» وهما 
في مجال  من الدول العربية األكثر ازدهاراً 

المسرح وسط الدول المشاركة.

الورش التدريبية
ــــى هـــامـــش  ــــمــــت عــــل أقــــي
ـــــيـــــات الـــــمـــــهـــــرجـــــان  فـــــعـــــال
مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــــــورش 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وهـــــــي ورشـــــة 
تحت  الــمــســرحــي  الــتــألــيــف 
عـــنـــوان (الـــنـــص الــمــســرحــي 
مـــا بــعــد الــتــألــيــف) واهــتــمــت 
للطفل  الموجهة  بالنصوص 
ـــأطـــيـــر كـــريـــم  وهــــــي مـــــن ت
دكــــــــروب مــــن لـــبـــنـــان كــمــا 
أنـــهـــا قـــدمـــت لــلــمــشــاركــيــن 
التي  النصائح  من  مجموعة 
الممثل  تفيد  أن  شأنها  مــن 
فــــي تــعــامــلــه الـــمـــبـــاشـــر مــن 
أعـــلـــى خــشــبــة الـــمـــســـرح مــع 
التركيز  إلـــى  الـــورشـــة  وتــطــرقــت  األطـــفـــال، 
تجذب  التي  اإلبــهــار  وعناصر  الفنيات  على 
وبينت  المسرح،  من  النوع  هذا  إلى  األطفال 

 - األلــوان  عنصر  إلى  االلتفات  أهمية  الورشة 
اإلبهار البصري- لما له من قدرة على جذب 
الخاصة  األعمال  تقديم  أثناء  األطفال  انتباه 
تتناسق  وأن  الــمــســرح  خشبة  عــلــى  بــالــطــفــل 
ـــوان مــع الــنــص، حيث أكــد المدرب  هــذه األل

على الحضور بضرورة عدم 
تــوجــيــه الــنــصــائــح الــمــقــدمــة 
للطفل بشكل مباشر ولكنها 
شكل  فـــي  تـــصـــاغ  أن  يــجــب 
درامي يصور كيفية وصول 
الــبــطــل إلـــى الــحــل الـــدرامـــي 
ومــواجــهــة الــصــعــاب وذلــك 
مــــــن خــــــــالل غــــــــرس قــيــم 
حــمــيــدة حــتــى ال نــصــل إلــى 
ممهد  طــريــق  دون  النتائج 
يحترم عقل الطفل ويؤهله 
لــتــقــبــل الـــفـــكـــرة األســـاســـيـــة 
الثانية  الورشة  وفي  للعمل، 
الـــتـــي اخــتــصــت بــالــنــصــوص 
الــمــوجــهــة لــلــكــبــار وقــدمــهــا 
تم  مصر،  مــن  جــالل  خالد 

التعريف بأساسيات فن الكتابة، وقسم جالل 
الـــورشـــة إلـــى ثــالثــة أقـــســـام شـــرح فـــي األول 
يتضمنه  ومــا  الــدرامــي  النص  تركيب  كيفية 

مــن بــدايــة ووســـط ونــهــايــة، ثــم تــحــدث عن 
عــدة  ووجـــه  الــدرامــيــة  الحبكة  صــنــع  كيفية 
نصائح للكاتب الدرامي التي ينبغي مراعاتها 
طريقة  أهمها  النص  كتابة  في  الشروع  عند 
الذروة  إلى  بها  والوصول  العقدة  مع  التعامل 
الـــــدرامـــــيـــــة نــــهــــايــــة بـــالـــحـــل 
الــدرامــي لــألحــداث. أمــا في 
قدمتها  الــتــي  األزيــــاء  ورشـــة 
هـــــالـــــة شـــــهـــــاب وانــــصــــبــــت 
األزيــــــاء  دور  أهـــمـــيـــة  حـــــول 
فــــي الـــعـــمـــل الـــمـــســـرحـــي تــم 
المسرحية  باألزياء  التعريف 
بــاعــتــبــارهــا إحـــــدى قـــــراءات 
وترجمتها  الـــدرامـــي  الــنــص 
فـــــي صـــــــورة بـــصـــريـــة عــلــى 
تاريخ  لتأكيد  المسرح  خشبة 
وســـيـــر األحــــــــداث والــكــشــف 
الشخصية.  مــواصــفــات  عــن 
الدمى  ورشة  تقديم  تم  كما 
والـــعـــرائـــس وقـــــام بــشــرحــهــا 
األســـعـــد الـــمـــحـــواشـــي والــتــي 
تناولت أساسيات حول مسرح العرائس وأهم 
الرغم  وعلى  األطفال.  تجذب  التي  األشكال 
من أهمية تلك الورش إال أنه كان من األولى 

في هذه المناسبة خاصة مع إتاحة الفرصة 
لــحــضــور وتــجــمــع عــــدد كــبــيــر مـــن الــخــبــراء 
هذه  وســط  تتواجد  أن  الــعــرب  المسرحيين 
الورش دورات تدريبية عملية حول التقنيات 
والتي  المسرح  مجال  في  والمبهرة  الحديثة 

المسرح العربي  أهملها كثيراً 
مـــخـــتـــزالً لـــهـــا فــــي مــاكــيــنــة 
الدخان أو الشاشة السينمائية 
األحــداث  بعض  تعرض  التي 
بـــالـــتـــوازي مـــع الــخــشــبــة، في 
الــــوقــــت الــــــذي قـــــدم الـــغـــرب 
ــــرة فــي  ــــي ــــه طـــــفـــــرة كــــب فــــي
مـــجـــال الــتــقــنــيــات والـــخـــدع 
في  أسهمت  التي  المسرحية 
الــغــربــي  الــمــشــاهــد  يــظــل  أن 
بالرغم  بالمسرح  تعلق  على 
التي  السينمائية  السطوة  من 
وتماشى  كله  العالم  يشهدها 
مــســرحــهــم مـــع تـــطـــور عــالــم 
للجمهور  الـــجـــاذب  الــســيــنــمــا 
وربما  العالم،  بقاع  شتى  في 

احتضنها  الــتــي  الـــــورش  مــوضــوعــات  جــــاءت 
من  تعلمها  ويــمــكــن  تــقــريــريــة  الــمــهــرجــان 
وقد  الموضوعات،  تلك  ناقشت  التي  الكتب 

إحــدى  فــي  الـــورش  تلك  بتقديم  االكتفاء  تــم 
الـــقـــاعـــات بــالــفــنــدق الـــــذي كـــانـــت بـــه إقــامــة 
الوفود حين كان في أشد الحاجة إلى خشبة 
للعروض  مهيأ  مكان  األقــل  على  أو  مسرح 
الــمــســرحــيــة، حــيــث افــتــقــدت الــــورش للجزء 
بل  األســاســيــة  األركـــان  على  المعتمد  العملي 
المكان  أو  الــمــســرح  خشبة  على  واإلضــافــيــة 

الحقيقي للتمثيل.

الندوات الفكرية
الــــنــــدوات الــفــكــريــة أخـــــذت حـــظـــاً وافـــــراً 
مــن االحــتــفــالــيــة حــيــث احــتــضــن الــمــهــرجــان 
نـــدوتـــيـــن فــكــريــتــيــن تــحــمــل األولــــــى عــنــوان 
الندوة  وهي  التجربة»  نقد   - وصل  «همزة 
الثانية ضمن سلسلة ندوات بدأت الهيئة بها 
لدراسة تجارب راسخة ومؤثرة في المشهد 
المسرحي العربي، حيث تناولت نقد التجربة 
في قطر من خالل تجارب أسست وتجارب 
تجارب  وهــي  القطري.  المسرح  في  حديثة 
السليطي،  وغـــانـــم  الــمــنــاعــي،  عــبــدالــرحــمــن 
الضوء  لتسليط  باإلضافة  الرميحي،  وحمد 
عــلــى حـــاضـــر الـــمـــســـرح الـــقـــطـــري وتـــجـــارب 
شبابه، وبالتأكيد كان للندوات الفكرية دور 
المسرحية  الــحــركــة  حـــال  تــأطــيــر  فــي  هـــام 
للوصول  وافــراً  ممهداً  طريقاً  تأخذ  لم  وإن 
عن  أوســع  بشكل  النقاش  تــم  حيث  لمآربها 
الحالي  الــوضــع  تجاهل  وتــم  الــــرواد  تــجــارب 
للمسرح القطري، وإن كان التاريخ ال يمكن 
كان  الندوات  أن  إال  الحاضر  عن  ينفصل  أن 
يــجــب أن تــأخــذ شــكــل حــلــقــات تــصــل بــنــا في 
الحاضر،  ذلــك  إلــى  النهاية 
ولـــكـــنـــهـــا عـــنـــدمـــا حـــاولـــت 
االنتقال من محطة اإلقالع 
الــــخــــاصــــة بــــــالــــــرواد ظــلــت 
النهاية،  حــتــى  فيها  قــابــعــة 
ولم تتحرك أو تأخذ حظها 
الــــوافــــر مـــن الـــحـــديـــث عن 
حــاضــر الــمــســرح الــقــطــري 
تركيز  تم  حيث  ومشكالته 
المناقشات وتوجيهها خالل 
ـــعـــرض  نــــــــدوة «حـــــاضـــــر ال
الـــــقـــــطـــــري» عــــلــــى تــــأريــــخ 
الحركة المسرحية ومتابعة 
في  الــرغــبــة  أو   - الــحــديــث 
ذلـــك مــن جــانــب الــبــعــض - 
عن  فخرجت  روادهــــا  عــن 
سياقها ولم تصل بشكل موضوعي إلى رصد 
المعاصرة،  الحركة  تلك  وإيجابيات  سلبيات 
وقد أرجع البعض أسباب ذلك إلى أنه حدث 
ندوة  عنوان  في  الحضور  بعض  عند  التباس 
«حــاضــر الــعــرض الــقــطــري» وأنـــه لــم يكن 
بشكل واضح لما أراد الباحثون  العنوان مبيناً 
يحتاج  ال  المسمى  كــان  وإن   - عنه  التحدث 
لكتيب يشرح معناه - واعترض البعض على 
التحدث عن واقع الحركة المسرحية الحالي 
خاصة شكل العرض المسرحي بين السلبيات 
واإليجابيات وأرادوا تسييرها ناحية الحديث 
الماضي  فــي  القطري  المسرح  نصوص  عــن 
بـــــدالً مـــن الــحــديــث عـــن حـــاضـــر عـــروضـــه، 
وفــي آخــر أيــام الــنــدوات كــان ختامها مسكاً 
بــالــحــديــث عــن «أي ربــيــع لــلــمــســرح الــعــربــي 
تلك  واستطاعت  الــعــربــي؟»،  الربيع  ظل  في 
الـــنـــدوة أن تــثــبــت أن الــمــســرح فـــن مــواكــب 
لألحداث السياسية وتطورات المجتمع حيث 
تـــم الــنــقــاش حـــول مـــوضـــوع شــديــد األهــمــيــة 
ناقش ضرورة أن يشهد المسرح ربيعاً موازياً 
لمزيد  يحتاج  موضوع  وهــو  العربي،  للربيع 
مواطن  معرفة  على  للوقوف  النقاشات  من 
الــخــلــل فــي مــســرحــنــا الــعــربــي وعــــدم مــرور 
من  مــزيــداً  يحتاج  كــان  لــذلــك  عليه،  الربيع 
علينا  تخرج  قــد  التي  والتوصيات  الجلسات 
بحل يجعل المسرح العربي يخرج من أزمته 

التي بات قابعاً فيها منذ سنوات.

مهرجان المسرح العربي ..مهرجان المسرح العربي ..
 قليل من اإلبداع كثير من التنظير قليل من اإلبداع كثير من التنظير

ـــــــاء الـــتـــكـــنـــيـــكـــيـــة ـــــــط ــــــادي األخ ــــــف ــــــن ت ـــــــروض م ـــــــع ــــــم يــــمــــكــــن ال ــــــــواحــــــــدة ل ــــة ال ــــل ــــي ــــل ــــــــرض ال ع

مسرحية الديكتاتورمسرحية مندلي

مسرحية ياماكان

الندوات الفكرية 
ساهمت في تأطير 

حال الحركة 
المسرحية

تفاوت فني 
كبير في مستوى 

العروض 
المقدمة

الدورات التالية يجب 
أن تشهد اهتماماً 

أكبر من لجنة 
اختيار العروض

أغلبية العروض تغوص في اللهجة المحلية وتهمل الفصحىأغلبية العروض تغوص في اللهجة المحلية وتهمل الفصحى

كتب - أشرف مصطفى:

المسرح  مــهــرجــان  اســتــطــاع  متواصلة  أيـــام   ٦ مــدى  على 
يلتقون،  العربي  بالعالم  المسرح  فناني  يجعل  أن  العربي 
ويحاولون تقريب وجهات النظر للوصول إلى أفضل صيغة 
مسرحية عربية، وقد حظي المهرجان بزخم في فعالياته 
لم  حيث  الــعــربــي،  المسرحي  الــحــراك  تنشيط  على  ســاعــد 
يكتف المهرجان بعروضه التسعة التي جاء بها إلى الدوحة 
بل  مسرحي،  عــرض  أفضل  على  أحدها  ويحصل  لتتسابق 

رافق عروض المهرجان العديد من الورش لعناصر مختلفة 
من فن المسرح، وندوات تطبيقية أعقبت العروض وقامت 
مؤتمرات  الــعــروض  تلك  سبقت  كما  وتحليلها،  بتقييمها 
جانب  من  إنتاجها  وظــروف  تفاصيلها  عن  كشفت  صحفية 
حاولت  التي  الفكرية  الندوات  جانب  إلى  هذا  العمل،  فريق 
العربي  الــمــســرح  فــي  الــهــامــة  القضايا  مــن  الــعــديــد  مناقشة 
ورواد  رمــوز  من  عدد  عن  الحديث  في  أسهبت  كما  عموماً 
الحركة المسرحية القطرية بصفة قطر الدولة المستضيفة 

لهذا المهرجان.
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«المأكوالت الشعبية» .. فن الطهي وإحياء التراث«المأكوالت الشعبية» .. فن الطهي وإحياء التراث
تحظى باهتمام الزوار والسائحين

كتب- مصطفى عبد المنعم:

ســائــح  أو  زائـــر  يــســتــطــيــع  ال 
يــمــنــع  أن  قـــطـــر  دولـــــــة  فـــــي 

عشق  من  نفسه 
«ســـوق واقـــف» 
أبـــــرز األمـــاكـــن 
الــــــســــــيــــــاحــــــيــــــة 
ـــــــة  ـــــــي ـــــــراث ـــــــت وال
الـــــــقـــــــطـــــــريـــــــة، 
شــك  ال  ومــــمــــا 
هــنــاك  أن  فــيــه 
الــــــعــــــديــــــد مـــن 
األســــبــــاب الــتــي 
يحظى  جــعــلــتــه 
الزوار  باهتمام 
ــــحــــيــــن  ــــســــائ وال
أهمها  من  لعل 
هـــــــــو إبـــــــــــــــرازه 

لــلــجــانــب الـــتـــراثـــي الــقــطــري، 
ــــوابــــة ســـوق  وعــــلــــى أعــــتــــاب ب
واقــــف الـــتـــراثـــي نــســتــطــيــع أن 
نـــشـــم نـــســـائـــم الــــمــــاضــــي مــن 
من  المنبعثة  الــروائــح  خــالل 
خلفها  تقف  التي  األواني  تلك 
مجموعة من السيدات اللواتي 
احـــــتـــــرفـــــن صــــنــــاعــــة وطـــبـــخ 
القطرية  الشعبية  المأكوالت 
المنطقة  هذه  وفي  القديمة، 
ســـوق  زوار  غــالــبــيــة  يــتــجــمــع 
بــالــمــرقــوق  ليستمتعوا  واقـــف 
والــــــخــــــبــــــيــــــص والـــــبـــــاللـــــيـــــط 
والـــــمـــــضـــــروبـــــة والــــعــــصــــيــــدة 
وغيرها  والهريس  واللقيمات 
القطري  الطعام  أطــايــب  مــن 
الـــشـــعـــبـــي، وخـــــــالل جــــولــــة لـــ 
واقــــف  ســـــوق  داخـــــــل   ]
األكالت  منطقة  في  وتحديدا 
ـــيـــة رصــــــدنــــــا حــــــاالت  ـــشـــعـــب ال
الـــطـــعـــام  أن  فـــــي  مـــتـــبـــايـــنـــة 
أيـــضـــا الــشــعــبــي لــــم يـــعـــد كــمــا 
طبقا  يتغير  وأنــه  قديما  كــان 
والمكان،  الزمان  لمقتضيات 
فـــلـــم يـــعـــد طـــعـــم الـــمـــأكـــوالت 
الــشــعــبــيــة قــديــمــا هـــو الــطــعــم 
ذاته في هذه األيام، فالبعض 
الديموغرافي  التغير  أن  يرى 
وراء  قـــطـــر  فــــي  ـــســـكـــانـــي  وال
تــــغــــيــــيــــر بـــــعـــــض خــــصــــائــــص 
لم  شــهــيــرة  شعبية  مــأكــوالت 

كانت. كما  تعد 
وقــــد أجـــمـــع كـــثـــيـــرون مــن 
مرتادي سوق واقف الباحثين 
القطرية  الشعبية  األكالت  عن 
بطهي  يقوم  من  كل  ليس  أن 
يستطيع  الشعبية  الــمــأكــوالت 
مـــذاق  تــقــديــم  فـــي  يــنــجــح  أن 
ومن  األجداد  أيام  مثل  أصيل 
أشـــهـــر األســــمــــاء الـــتـــي لــمــعــت 
فـــي هـــذا الــمــجــال كــانــت «أم 
والـــتـــي  اهللا  رحـــمـــهـــا  أحـــمـــد» 

كــــانــــت تـــعـــد أشــــهــــر طـــاهـــيـــة 
فـــي الـــدوحـــة تــقــدم الــهــريــس 
والــــمــــضــــروبــــة والـــمـــجـــبـــوس 
ــــمــــرقــــوقــــة  والـــــعـــــصـــــيـــــدة وال
وغــــــــــيــــــــــرهــــــــــا 
وتــــــســــــتــــــخــــــدم 
الـــــــمـــــــكـــــــونـــــــات 
الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــيـــــة 
الـــمـــتـــوفـــرة فــي 
المحلية  البيئة 
مــــنــــذ عــــشــــرات 

السنين.
وقــــــد الــتــقــى 
«الـــــــــبـــــــــيـــــــــرق» 
كــــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــــك 
«أم  بـــالـــســـيـــدة 
ـــــف» الـــتـــي  ســـــي
تـــــقـــــدم أطـــيـــب 
الــــــــمــــــــأكــــــــوالت 
من  ولــكــن  القطرية  الشعبية 
عن  بــعــيــدا  الــخــاص  مطبخها 
ســـــوق واقـــــــف، والــــتــــي تــؤكــد 
دائــمــا أن الــنــاس تــحــب األكــل 

الشعبي الذي تربوا عليه مهما 
والتقدم،  الحداثة  بهم  بلغت 
وهــــنــــاك كـــثـــيـــر مــــن الـــنـــســـوة 
يـــقـــمـــن بـــطـــهـــي الــــمــــأكــــوالت 
ــيــالت هــن  وبــيــعــهــا ولـــكـــن قــل

الجيد. بالطهي  اشتهرن  من 
جــمــيــع  ســـيـــف  أم  ــــقــــدم  وت
أنــــواع األكــــالت الــشــعــبــيــة الــتــي 
تــصــنــعــهــا فــــي بــيــتــهــا وتــلــبــي 
طــلــبــات كــثــيــريــن مـــن عــشــاق 
هـــــذه الــــمــــأكــــوالت وتـــشـــارك 
فــي الــعــديــد مــن الــمــشــاركــات 
حيث  الــقــطــريــة  والــفــعــالــيــات 
تذوق  على  الجمهور  يحرص 
األكـــل الــقــطــري، وآخـــر هــذه 
الــمــشــاركــات هـــي مــشــاركــتــهــا 
فـــي مــهــرجــان قــطــر الــدولــي 
الـــرابـــع لــلــصــقــور والــصــيــد في 
سيف  أم  ويـــشـــارك  ســيــلــيــن، 
منها  تــَعــلــْمــن  ــواتــي  ــل ال بــنــاتــهــا 
أســــــــرار الـــطـــبـــخ لـــلـــمـــأكـــوالت 

لشعبية. ا
أن  ســـيـــف  أم  وأوضـــــحـــــت 

أصــــنــــاف الـــطـــعـــام الــقــطــريــة 
تتغير  ولم  ذاتها  هي  الشعبية 
واحــــدة  الــمــكــونــات  إن  حــيــث 
ولـــــكـــــن الــــنــــســــب وطــــريــــقــــة 

الــتــحــضــيــر هــي 
ــــــي تـــتـــغـــيـــر  ــــــت ال
المذاق  فتجعل 
مــــــخــــــتــــــلــــــفــــــا، 
أم  وأكــــــــــــــــــدت 
أن  ســــــــــــيــــــــــــف 
مــــــــــذاق طــــعــــام 
الــــــقــــــطــــــريــــــات 
ــــف عـــن  ــــل ــــخــــت ي
ــــــيــــــات  ــــــب األجــــــن
يطهين  اللواتي 
الــــــــمــــــــأكــــــــوالت 
ــــــة،  ــــــي ــــــشــــــعــــــب ال
ونفت أن يكون 
ــــاك تــغــيــيــر  هــــن

أو إضــافــة وأنـــه لــو حــدث أي 
الطعام  نــوع  ألصــبــح  إضــافــات 
مــخــتــلــفــا عــــن ذلـــــك الــطــعــام 
إن  وقالت  التقليدي،  القطري 

أن  منذ  ذاتــهــا  هــي  المرقوقة 
الصالونة  نفس  وهي  علمناها 
مــــــع الـــــخـــــضـــــرة والـــــــدجـــــــاج، 
دجاج  أو  لحم  سواء  والهريس 

نفسه. هو 
ولـــفـــتـــت إلـــى 
أن هناك بعض 
الــــــــمــــــــأكــــــــوالت 
لــيــســت قــطــريــة 
ولـــــــــكـــــــــنـــــــــهـــــــــا 
اصـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــت 
مــــــــــعــــــــــروفــــــــــة 
وشـــــاعـــــت بــيــن 
الــــــــنــــــــاس مـــثـــل 
الــــــــمــــــــهــــــــيــــــــاوة 
ــــح،  ــــطــــري ال أو 
الــــــمــــــلــــــفــــــوف، 
الـــــــمـــــــكـــــــرونـــــــة 

وغيرها.
والـــتـــقـــطـــت إحـــــدى بــنــاتــهــا 
هناك  قائلة  الحديث  أطراف 
يصنعن  ممن  السيدات  بعض 
يــجــدن  ال  الــشــعــبــيــة  األكـــــالت 

هـــــذه الــصــنــعــة مــــا يــجــعــلــهــن 
لم  التي  األمــور  بعض  يضفن 
تــكــن مــوجــودة قــديــمــا ولــكــن 
عن  مختلفا  األكل  يجعل  هذا 
األكـــالت الــتــقــلــيــديــة وضــربــت 
قائلة:  الــرقــاق  بــالــخــبــز  مــثــال 
ــــــا أعـــــــرف واحـــــــــدة تــصــنــع  أن
الــخــبــز الـــرقـــاق وتــضــع عــلــيــه 
أن  نعلم  جميعنا  ونحن  دهن 
عليه  يــوضــع  ال  الـــرقـــاق  خــبــز 

دهن.
إلـــى  ســـيـــف  أم  وأشــــــــــارت 
صــــعــــوبــــة صــــنــــع الــــمــــأكــــوالت 
هـــنـــاك  إن  حـــيـــث  الـــشـــعـــبـــيـــة 
أصـــنـــاف يــســتــلــزم صــنــعــهــا ما 
مــثــل  ســــاعــــات   ٦ عــــن  يــــزيــــد 
ونادت  والمضروبة،  الهريس 
بــــضــــرورة وجــــــود مــهــرجــان 
تـــراثـــي لــلــمــأكــوالت الــقــطــريــة 
الــــشــــعــــبــــبــــيــــة تـــــــشـــــــارك فـــيـــه 
القطريات فقط، وانتقدت أم 
ال  حينما  الثقافة  وزارة  سيف 
قطريات  طــاهــيــات  تستدعي 

لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــفـــعـــالـــيـــات 
غالبية  إن  وقــالــت  وغــيــرهــا، 
الــــــمــــــوجــــــودات فـــــي الـــقـــريـــة 
الــــتــــراثــــيــــة غـــيـــر قـــطـــريـــات، 

أن  مــــــــــؤكــــــــــدة 
الــــــــقــــــــطــــــــريــــــــة 
هـــــــي األقـــــــــرب 
لــــــلــــــثــــــقــــــافــــــات 
ــــــــمــــــــة  ــــــــقــــــــدي ال
الـــــــتـــــــي تــــربــــت 
عــلــيــهــا ولــديــهــا 
الــــــقــــــدرة عــلــى 
طــــهــــو الـــطـــعـــام 
بــــــــطــــــــريــــــــقــــــــة 

صحيحة.
وفــي الــبــدايــة 
يــــقــــول حــســيــن 
الــــمــــنــــاعــــي مــن 
دولــة اإلمــارات 

الــعــربــيــة الــمــتــحــدة ويــحــرص 
الشعبية  األكـــالت  تــنــاول  على 
فـــــي قـــطـــر إنــــنــــا مـــشـــتـــركـــون 
والتاريخ  الثقافات  في  تقريبا 

والــــــعــــــادات ومـــنـــهـــا األكـــــالت 
ــيــجــيــة، ونـــحـــن جـــيـــران  الــخــل
لهذه  حــبــهــم  نــشــاركــهــم  قــطــر 
األكــــالت الــشــعــبــيــة الــمــشــتــركــة 
ــــــع  ــــــمــــــت ــــــســــــت ون
كــــــثــــــيــــــرا بــــهــــا، 
وحـــــــول وجـــــود 
بين  اخــتــالفــات 
الــــــــمــــــــأكــــــــوالت 
قديما  الشعبية 
وحــــالــــيــــا قـــــال: 
ربـــــــمـــــــا تــــوجــــد 
اخـــــــــتـــــــــالفـــــــــات 
ــــــحــــــســــــب كــــل  ب
دولـــــــــــــــــــــــة فـــــي 
أو  الــــــــطــــــــعــــــــم 
كــــمــــا يــــقــــولــــون 
ـــــــــفـــــــــس»  ـــــــــن «ال
أعتقد  ال  ولكن 
أو  بـــإضـــافـــات  االخـــتـــالف  أن 
شيء وإال لن تكون المأكوالت 

القديمة. الشعبية 
ويــقــول ســلــطــان الــيــحــيــائــي 
مـــــــن ســــلــــطــــنــــة عــــــمــــــان إنـــــه 
للدوحة  زيارته  عند  يحرص 
الشعبية  مأكوالتها  تذوق  على 
ــتــراثــيــة حــيــث يــعــتــبــر أنــهــا  وال
ــيــرا مـــن الــوجــبــات  أطـــيـــب كــث
فضال  انتشرت  التي  السريعة 
عــــن مـــكـــونـــاتـــهـــا الـــمـــعـــروفـــة 
ويضيف  الــخــلــيــج،  أهـــل  لـــدى 
الـــيـــحـــيـــائـــي قــــائــــال: يـــبـــدو أن 
اإلقــــبــــال الــكــبــيــر مـــن الــنــاس 
عـــلـــى الــــمــــأكــــوالت الــقــطــريــة 
دفـــعـــت كـــثـــيـــرا مــــن الــمــحــال 
المتخصصة  غير  والمطاعم 
فـــــي تـــقـــديـــم هــــــذه األكــــــالت 
من  أكبر  شريحة  جذب  بغية 
بتصنيع  تــقــوم  لــهــا  الــجــمــهــور 
ليست  ولكن  المأكوالت  هــذه 
مــــثــــل تــــلــــك الـــــتـــــي تـــطـــهـــوهـــا 
السنين  خــبــرات  لديها  ســيــدة 
األم  مـــــن  األمــــــــر  وتـــعـــلـــمـــت 

والجدة.
محمد  يــؤكــد  جــانــبــه  ومـــن 
الــــــمــــــوســــــى مـــــــن الـــمـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة أنــه دائــمــا 
ــــاول  ــــن ــــى ت ـــــحـــــرص عــــل مــــــا ي
ــــمــــأكــــوالت الـــشـــعـــبـــيـــة كــلــمــا  ال
ـــارة الــدوحــة فهو  أتــى إلــى زي
الـــمـــطـــاعـــم  هــــــذه  أن  يـــعـــتـــبـــر 
تعكس  المأكوالت  تقدم  التي 
وأيضا  لقطر  الــتــراثــي  الطابع 
مجموعة  جــنــبــاتــه  بــيــن  يــضــم 
العربية  المطاعم  من  كبيرة 
أو  الشام  من  ســواء  المختلفة 

العراق. أو  المغرب 
التنوع  أن  الموسى  وأضاف 
الــــذي يــشــهــده الــســوق يــجــذب 
يوفره  لما  متعددة  جنسيات 

لمرتاديه. متطلبات  من 

ــت ــف ــل ــت اخ ــــي  ــــت ال هـــــي  الـــتـــحـــضـــيـــر  ـــة  ـــق ـــري ط ــــكــــن  ول ـــر،  ـــغـــي ـــت ي لـــــم  هـــــو  ـــا  ـــم ك ـــي  ـــشـــعـــب ال ـــــــل  األك ــــف:  ســــي أم 

هناك بعض 
المأكوالت ليست 

قطرية ولكنها شاعت 
وأصبحت معروفة

حسين المناعي: 
معظم دول الخليج 
مشتركة في نفس 
األكالت الشعبية

سلطان اليحيائي: 
أحرص على األكالت 
الشعبية القطرية عند 
زيارتي الدوحة

األكل الشعبي لم يتغير ولكن طريقة التحضير اختلفتالمأكوالت الشعبية أحد أبرز المظاهر التراثية
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 ڈ ما رأيك في مهرجان المسرح العربي 
خــــالل نــســخــتــه األخـــيـــرة الــتــي أقــيــمــت في 

الدوحة؟
- إن تقليد مهرجان المسرح العربي الذي 
لم  عــلــى  أنـــه قـــادر  احتضنته الـــدوحـــة أثــبــت 
من  حــالــة  وخــلــق  الــعــرب  المسرحيين  شمل 
صيغة  أفضل  إلى  للوصول  والتحاور  النقاش 
الصحيح،  مــســاره  إلــى  العربي  المسرح  تعيد 
للمسرح  العربية  الهيئة  فــإن  شك  أدنــى  وبــال 
تقوم بدور كبير في رفد الحركة المسرحية 

هو  مــا  بكل  وضخها  الــعــربــيــة، 
جـــديـــد ومـــتـــمـــيـــز، وبـــــال أدنــــى 
حضور  وشرفني  أسعدني  شك 
ــــمــــهــــرجــــان فــــــي الــــــدوحــــــة،  ال
يخرج  أن  أتــمــنــى  كــنــت  لكنني 
الــمــهــرجــان فــي صــــورة أفضل 
مـــــن مـــــا خــــــرج عـــلـــيـــهـــا، لــكــن 
في  السياسية  المتغيرات  ربما 
األعــمــال  نــاتــج  جعلت  المنطقة 
ذات مستوى أقل مما كنا نأمله، 
وربـــمـــا الــمــتــغــيــرات الــســيــاســيــة 
والتوترات التي تشهدها الساحة 
الــعــربــيــة أثـــــرت بــالــســلــب على 
الــمــســتــوى الــفــنــي، لــكــن بغض 
المهرجان  مستوى  عن  النظر 

فنياً فإن التقاءنا كمسرحيين عرب مفيد في 
حد ذاته ويساعد على إثراء الحراك المسرحي 
العربي ويجعله يسير نحو األفضل، لكن البد 
أن أشيد بالجهود المبذولة من قبل القائمين 
الــثــقــافــة  وزارة  وبــجــهــود  الــمــهــرجــان  عــلــى 
ــفــنــون بــقــطــر، وربـــمـــا أكــثــر مـــا أســعــدنــي  وال
الــحــضــور الــجــمــاهــيــري وتــفــاعــل الــجــمــهــور 
شاركت  التي  المسرحية  بالعروض  القطري 

في هذا المهرجان.
ظل  في  الفن  من  المأمول  الـــدور  ما  ڈ   
الساحة  تشهدها  والــتــي  القائمة  الــظــروف 

العربية من اضطرابات؟
- إن دور الفن أكبر من مجرد نقل ورصد 
الــواقــع، ألنــه في األســاس إعــادة صياغة لهذا 
الواقع وإعادة ترجمة للرؤى اإلبداعية الناقدة 
والــمــحــلــلــة والــمــضــيــئــة لــلــجــوانــب الــمــعــتــمــة، 
والمشكلة تكمن في أن الجدية تنطوي أحياناً 
عــلــى قـــدر مـــن الـــجـــرأة، ولـــذلـــك فـــإن الفن 
الملتزم دائماً ما يجابه بالرفض والحساسية 
الــرقــابــيــة، وعــلــى الــرغــم مــن أنــنــا ولــألســف 
تراجعاً  الماضية  سنة  العشرين  فــي  شهدنا 
شديداً لدور المسرح في الوطن العربي إال أنني 
على يقين أن المسرح ال يمكن له أن يموت، 
ألنـــه فــن يــشــتــرط وجـــود ممثلين مــن لحم 
عروضه  مع  ومتواصل  عاشق  وجمهور  ودم 
العربي  المسرح  فإن  عام  وبشكل  المختلفة، 
له  فالمسرح  يموت،  لن  ولكنه  يمرض  ربما 
هذا  عن  االستغناء  يستطيع  ال  الذي  جمهوره 
الفن تحت أية ظروف ومهما كانت األحداث 
شهدته  مــا  ذلــك  على  دليل  وأبـــرز  الــراهــنــة، 
هذه الدورة الخامسة والتي أقيمت بالدوحة 
وشـــهـــدت اقــــبــــاالً وتـــفـــاعـــًال مـــن الــجــمــاهــيــر 
الــقــطــريــة والــعــربــيــة الــمــقــيــمــة بـــدولـــة قطر 
المجاالت  فــي  داعــمــة  دائــًمــا  والــتــي  الشقيقة 
المسرح  المجاالت  تلك  بين  ومــن  المتنوعة 
بفضل  قريبة  انتعاشة  سيشهد  الــذي  العربي 
الفنانين المسرحيين والجمهور المتذوق لهذا 

الفن الرائع.
 ڈ بــمــا رأيــــك فــي عـــدم مــشــاركــة بعض 
أن  خاصة  النسخة،  هذه  في  العربية  الدول 
أن  تــرى  وهــل  مــســرحــي،  ثقل  ذات  بعضها 
بالمستوى  أضــر  الـــدول  تلك  مشاركة  عــدم 

الفني الذي خرج عليه المهرجان؟

- واضح أن المشاركات محدودة هذا العام 
وذلــك  فــقــط،  بـــ ٩ عـــروض  اكــتــفــت  فالهيئة 
من  الــعــروض  مــن  كبيرا  عــددا  رأت  أن  بعد 
بتقييمها،  وقــامــت  متخصصة  لجنة  خــالل 
وربما إذا كان العدد المشارك أكثر من ذلك، 
أخــرى  عربية  دول  مــن  عــروضــاً  شهدنا  كنا 
ضمن المهرجان، ولمصلحة التعاون العربي 
المشترك في مجال المسرح، يجب أن نبتعد 
الــدول  بين  الموجودة  الحساسيات  تلك  عن 
العربية، فمصر والعديد من الدول العربية، 
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن عــــدم 
إال  منها  عـــروض  مــشــاركــة 
بالمهرجان  تــواجــدت  أنــهــا 
الذين  فنانيهم  خـــالل  مــن 
قــــامــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــربـــيـــة 
لــلــمــســرح بــتــكــريــمــهــم، إلــى 
من  البعض  مشاركة  جانب 
خـــالل لــجــنــة الــتــحــكــيــم، أو 
الفنية،  الــــورش  خـــالل  مــن 
أغلب  أن  الــمــعــروف  ومـــن 
والملتقيات  الــمــهــرجــانــات 
بعض  تشهد  العربية  الفنية 
تـــلـــك الـــحـــســـاســـيـــات، فــقــد 
من  أكثر  في  مشاركاً  كنت 
العالم  في  إبداعية  مؤسسة 
أن يــكــون المقر  الــعــربــي وكــنــت أصـــر دائــمــاً 
تلك  في  ندخل  ال  حتى  العربي  الوطن  خارج 
العربي  الــمــســرح  ملتقى  وفــي  الحساسيات، 
الـــذي أقــيــم مــنــذ أعــــوام وكــنــت رئــيــســه تّمت 
جوائز  عــن  اإلعـــالن  بعد  بشراسة  مهاجمتي 
لكن  فعالياته،  ضمن  أقيمت  التي  المسابقة 
إلــى  نلتفت  ال  أن  عـــرب  كمسرحيين  علينا 
تلك السلبيات، وعلينا أن ننظر إلى إيجابيات 
هـــذه الــمــلــتــقــيــات الــعــربــيــة الــتــي تــعــمــل على 
تجمع المسرحيين وتفيد الحركة المسرحية 
جاد  عربي  فن  ولظهور  العربي،  عالمنا  في 
من  كبير  قــدر  يتوافر  أن  يستلزم  وحقيقي 
محبة  بكل  األخـــرى  اآلراء  وتقبل  الشفافية 
وأريحية ودون عقد أو حساسية أو عنصرية. 
الخمول  من  حالة  الغالب  في  تحدث  ڈ   
مــاذا   .. العربية  الملتقيات  هــذه  انتهاء  بعد 

تقترح حتى يظل المسرح العربي في حالة 
توهج دائم واتصال مستمر طوال العام؟

- لـــألســـف الـــتـــواصـــل يـــكـــون خــــالل فــتــرة 
لذلك  بــعــده،  يستمر  وال  فــقــط  الــمــهــرجــان 
أتــمــنــى أن يــكــون هــنــاك اتـــصـــال دائــــم بين 
المباشر  الــبــث  خــالل  مــن  العربية  عــروضــنــا 
وهذا األمل الوحيد لترسيخ حب المسرح مرة 
دائم  تواصل  هناك  سيجعل  ما  وهو  أخــرى، 

على مدار العام بين المسرحيين العرب.
 ڈ ما الذي ينقص المسرح 
الــعــربــي لــيــعــود إلـــى أمــجــاده 

السابقة .. حسب رأيك؟
- أحـــلـــم بـــإحـــيـــاء الــمــســرح 
الــمــدرســي، وأرى أنــه ال أمل 
في إحياء المسرح إال بأحيائه 
تتربى  فقط  خالله  مــن  ألن 
األجــــيــــال الـــجـــديـــدة عــلــى أن 
دور اجــتــمــاعــي،  لــه  الــمــســرح 
كما أنه يربي جمهورا جديدا، 
ويــؤصــل عـــادة الــفــرجــة على 
الــمــســرح، خــاصــة أن الــعــالــم 
كبيرة  لضغوط  يتعّرض  كله 
ــعــد  عـــلـــى هـــــذا الـــفـــن الــــــذي يُ
سبيل  وأقـــرب  متنفس  أهــم 
لـــلـــمـــمـــارســـة الــديــمــقــراطــيــة 

لــمــواطــنــيــن يــحــبــون بــلــدهــم، ولــذلــك فإنني 
كل  أمـــام  حتى  سيبقى  الــمــســرح  أن  متفائل 
هـــذا الــتــقــّدم الــتــكــنــولــوجــي وتــوغــل اإلعــــالم. 
والفضائية  اإلعــالمــيــة  الــقــنــوات  سيطرة  إن 
ساهمت في ترويج الفن االستهالكي السريع 
والقائم على اإلغــراءات البصرية، ففي غفلة 
مــن الــزمــن الــعــربــي الـــــرديء تسلل اإلعـــالم 
من الصفوف الخلفية وسيطر على الثقافة، 
مسرحيات  على  نعثر  أن  يمكن  ال  ولــذلــك 
هذه  الفضائية  الــقــنــوات  على  تــعــرض  جـــادة 
األيــام، وال نعثر على مسرحيات قادرة على 
تشكيل الوعي المختلف وانتشرت مسرحيات 
الهشة  الــكــومــيــديــا  عــلــى  وقــائــمــة  مستنسخة 

والتسلية المتبخرة.
عن  العربي  الجمهور  ابتعاد  سبب  مــا  ڈ 
المسرح في الوقت الحاضر .. حسب رأيك؟

مخيفة،  أصبحت  اإلعــالمــيــة  السيطرة   -
لكنني  المسرح  عن  بعيداً  الجمهور  وجذبت 
القديم،  أللــقــه  أخـــرى  مــرة  سيعود  أنــه  أثــق 
خاصة بعد أن ملت الناس من األسلوب غير 
الحضاري المتبع في أغلب البرامج من تلك 
النوعية من اإلعالم، وبالفعل فقد بدأت عن 
نفسي أن أبتعد عن مشاهدة التليفزيون بهذا 
يقرب  مــا  منذ  أشــاهــد  ولـــم  الكبير،  الشكل 
حــواري،  برنامج  أيــة  شهور   ٦ مــن  أكثر  مــن 
اســـتـــفـــدت بــالــفــعــل مـــن هــذا 
الـــوقـــت الـــضـــائـــع، وأصــبــحــت 
التي  األفالم  وأتابع  أكثر  أقرأ 

فاتني مشاهدتها.
عن  ابتعادك  سبب  مــا  ڈ   

السينما منذ فترة؟
- لم أبتعد عن السينما خالل 
الــســنــوات الــمــاضــيــة بــإرادتــي، 
اإلنتاج  شركات  بسبب  ولكن 
ولــدي  السينمائي،  والــتــوزيــع 
سيناريوهات عدة منذ فترة، 
ينتجها  مــن  أجــد  لــم  ولكنني 
المنتجين  أغــلــب  العـــتـــراض 
عــلــى نــوعــيــة الــســيــنــاريــوهــات 
حيث  عليهم،  أقترحها  التي 
التي  الــمــواضــيــع  أن  المنتجين  معظم  يـــرى 

اختارها ال تناسب السينما حالياً.
 ڈ ما تعليقك على انتشار الدراما التركية 
في التليفزيونات العربية وهلى ترى أن هذا 

يقلق بعض منتجي الدراما العربية؟
- أرى أن الدراما العربية مازالت بعافيتها 
خاصة أن دخول النجوم هذا العام في الدراما 
كان لصالح المسلسل المصري والعربي أمام 
هجوم الدراما التركية، كما أن هذه األعمال 
الــمــتــنــوعــة ســـوف تــفــرز أجـــيـــاًال جـــديـــدة في 
التمثيل والتأليف واإلخراج وهندسة الصوت 

واإلضاءة وغيرها من عناصر العمل الفني.
تشهد  الــعــربــيــة  الـــدرامـــا  أن  تـــرى  هــل  ڈ 
التطور المطلوب على المستوى التكنولوجي؟

مختلفة  اراهـــــا  صـــــورة  بــالــفــعــل  هـــنـــاك   -
ومــمــيــزة، وعـــن نفسي فـــإن اخــتــيــاراتــي تتم 

اتباع  أو  التقليدية  عن  البعد  نطاق  في  دائماً 
رؤية  في  الدخول  فأحب   .. فنية  موضة  أي 
للجمهور  مهمة  رســالــة  تحمل  خاصة  فنية 
خاصة في هذه المرحلة من حياتنا. والدراما 
تشهد تطوًرا مؤخًرا خاصة في الجانب التقني 
من  الــعــلــم  فــي  الــتــوســع  وعلينا  الــتــكــنــولــوجــي 
أجــل االســتــفــادة بــه فــي عمل صــورة وصــوت 
بشكل مبهر يساعد على توصيل فكرة العمل 

ورسالته المهمة.
 ڈ هــل تـــرى أن تــزاحــم األعــمــال الفنية 

رمضان  فــي  التليفزيونية 
ُيـــعـــد فـــي صـــالـــح الــعــمــلــيــة 

الفنية أم ضدها ؟
ـــدرامـــي هــذا  - الـــزخـــم ال
األعمال  ببعض  أضــر  العام 
يــــقــــرب  مـــــــا  وجـــــــــــود  ألن 
مــــن ٧٠عــــمــــالً لــــن يــتــابــعــه 
الــــجــــمــــهــــور، وهــــــــذا جــعــل 
بــعــض الـــنـــجـــوم يــخــرجــون 
مـــــن الـــمـــنـــافـــســـة. ولـــذلـــك 
بعمل  ســنــوات  منذ  أطــالــب 
رمضان،  خــارج  مسلسالت 
كلها  القصة  فــإن  كل  وعلى 
في أيدي الوكاالت اإلعالنية 
كبيراً  الــتــي وجـــدت نــجــاحــاً 

ويمكنها  رمضان  خارج  التركية  للمسلسالت 
تــحــقــيــق إعـــالنـــات كــبــيــرة، لــكــنــهــا تــعــتــبــر أن 
لذلك  الحقيقي  عملها  مــوســم  هــو  رمــضــان 
تــركــز عــلــيــه، ومـــن هــنــا تــتــركــز كــل األعــمــال 
وتترك  األعــمــال  وتتزاحم  الشهر  هــذا  خــالل 

فراغاً كبيراً بقية أيام العام.
 ڈ هل ترى أن الفن في مصر بات ينعم 
بمتنفس للحرية بعد الثورة أكثر من قبلها؟

وقت  أي  فــي  الفن  حرية  ينتزع  الفنان   -
المسرح  اتــهــم  والــبــعــض  أي ظـــروف  وتــحــت 
في عصر مبارك بالنفاق لكن هناك العديدة 
مــن األمــثــلــة الــتــي تثبت كيف كــان الــفــن في 
لكل ما يقّيد حريته حتى في  مصر مقاوماً 
أحــلــك الـــظـــروف، وعــلــى سبيل الــمــثــال نجد 
مسرحية  بعرض  قام  بدير  أحمد  الفنان  أن 
«دســتــور  عنوانها  كــان  الماضي  النظام  أيـــام 

أمام  المرشحين  أحد  عن  تحكي  سيدنا»  يا 

مــبــارك والــــذي تــعــّرض لــلــضــغــوط مــن قبل 

عرضت  أن  وبعد  ذلــك،  بسبب  الــدولــة  أمــن 

الــمــســرحــيــة لــفــتــرة تـــم وقــــف عــرضــهــا من 

جانب الرقابة، فقمنا بعمل وقفة احتجاجية 

أمـــام مــســرح الــفــن حتى عــدلــت الــرقــابــة عن 

قرارها، وواصلت المسرحية تقديم عرضها، 

ببطولته  قمت  الـــذي  فيلم «الــحــقــونــا»  وفــي 

ختمت الفيلم بجملة قلت فيها 

«يرضيك كدة يا ريس اتسرقنا 

حتى لحمنا».

وصــــول  أن  تــــــرى  هــــل  ڈ   

مصر  في  للحكم  اإلسالميين 

سيؤدي إلى تشديد دور الرقابة 

حسب ما يرى البعض ؟

- الــرقــابــة تــأتــي مـــن داخـــل 

يظهر  أن  يــحــب  الــــذي  الــفــنــان 

بــأفــضــل شــكــل أمـــام جــمــهــوره، 

ولن يدخل في منطقة يكرهها 

الـــــنـــــاس حــــفــــاظــــاً عـــلـــى نــفــســه 

وجماهيريته في المقام األول، لكن المشكلة 

تكمن إذا ما تدخلت الرقابة بأعمال لها أفكار 

أخشى  ال  فإنني  عــام  وبشكل  المجتمع.  تهم 

الحكم  على  الدينية  الــتــيــارات  سيطرة  مــن 

الفرصة  بــإعــطــائــهــم  طــالــب  مــن  أول  ألنــنــي 

إليه  الــوصــول  يرغبون  فيما  نواياهم  إلثبات 

والـــنـــاس تــتــابــع كـــل خــطــوة وأي اتـــجـــاه غير 

صحيح سوف يجعلهم يعتّرضون على الفور، 

وأصوات الناس لها قيمتها الكبيرة ويعمل لها 

والناس  حساب.  ألف  مسؤول  أو  سياسي  أي 

الحرية  استنشاق  إلــى  تحتاج  مــكــان  كــل  فــي 

بمعناها الصحيح، وأن يتوقف االبتذال بيننا 

عــلــى كـــل الــمــســتــويــات. وأنــــا أنــتــظــر قــبــل أن 

المجتمع  يتطور  أن  مصر  فــي  الــفــن  يتطور 

قوي  تأثير  ولهما  مجتمعه  يتبع  الــفــن  ألن 

على بعضهما، وأتوقع تطور الفن بما يتوازى 

من  نعاني  مازلنا  لكننا  المجتمع.  تطور  مع 

معناه  من  وتفريغه  بالكالم  المتاجرة  عالم 

الحقيقي وهو ما يدفعني لإلحباط أحياناً.

الساحة  في  المقبلة  خططك  هي  ما  ڈ   

الفنية؟

- أقــوم فــي الــوقــت الحالي بــدراســة فكرة 

بــرنــامــج جــديــد، ربــمــا أقــــوم بــتــقــديــمــه عبر 

حال  في  الحــق،  وقــت  في  الصغيرة  الشاشة 

اتفاقي مع القناة الفضائية التي عرضته علّي، 

الفترة  خالل  الفنية  لمشاركاتي  بالنسبة  أما 

اللحظة  هذه  حتى  أستقر  لم  فإنني  المقبلة 

بتقديمه  ســأقــوم  الــذي  الــدرامــي  العمل  على 

من  العديد  يدي  بين  كان  وإن   ،٢٠١٣ خالل 

حيث  بــدراســتــهــا،  أقـــوم  الــتــي  السيناريوهات 

الناس  مــعــانــاة  يجّسد  عمل  عــن  أبــحــث  إنــنــي 

من  الصاخبة  الفترة  هذه  خالل  ومشاكلهم 

تاريخ مصر، والمليئة باألحداث الكبيرة التي 

سيستمر تأثيرها على الوطن لسنوات طويلة.

نور الشريف لـ «البيريق»
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كتب: أشرف مصطفى

كان  كما  بها  التمثيل  فريق  إلى  انضم  حيث  المدرسة  في  التمثيل  بدأ  العدد  هذا  ضيف 
العبًا في أشبال كرة القدم بنادي الزمالك ولكنه لم يكمل مشواره مع كرة القدم بسبب 
معه،  للعمل  رشحه  عندما  أردش  سعد  الفنان  طريق  عن  إليه  اتجه  الــذي  للتمثيل  حبه 
فأسند إليه دوًرا صغيًرا في مسرحية «الشوارع الخلفية» ثم اختاره المخرج «كمال عيد» 
إمام  عادل  على  تعّرف  المسرحية  بروفات  وأثناء  وجولييت.  روميو  مسرحية  في  ليمثل 
الذي قّدمه للمخرج حسن اإلمام ليظهر في فيلم «قصر الشوق» ويحصل عن دوره على 
شهاده تقدير. إنه الفنان نور الشريف الذي قام بالعديد من األدوار في السينما المصرية 
والتي رشحته ليصبح أحد نجومها المميزين، نور الشريف ممثل مصري مواليد ٢٨ أبريل 
المسرح  يعتبر  لكنه  التليفزيونية،  والدراما  المصرية  السينما  في  حافل  تاريخ  له   ،١٩٤٦
بيته الحقيقي، ومن خالل هذا الحوار تحّدث لنا الشريف عن أهم ما يعاني منه المسرح 
العربي، كما قام بتقييم مهرجان المسرح العربي الذي احتضنته الدوحة مؤخراً، وقّدم 
وقام  العربي،  مسرحنا  إليها  وصل  التي  المتدنية  الحالة  تفيد  قد  التي  المقترحات  بعض 

برصد أوجاعه وهمومه، متحّدثاً عن أعماله ومشروعاته الفنية المقبلة :

أغلب المهرجانات 
والملتقيات الفنية 

العربية تشهد بعض 
الحساسيات

لظهور فن عربي أ
جاد وحقيقي يجب 
توافر الشفافية وتقبل 

اآلراء األخرى

السيطرة اإلعالمية 
أصبحت مخيفة 

وجذبت الجمهور 
بعيداً عن المسرح

ــــضــــل  أف صــــــــــــورة  فــــــــي  ــــــي  ــــــرب ــــــع ال ــــــرح  ــــــس ــــــم ال ــــــرجــــــان  ــــــه م يــــــخــــــرج  أن  ـــــى  ـــــن ـــــم أت ـــــت  ـــــن ك

دور الفن أكبر من 
مجرد نقل ورصد 

الواقع
لم أبتعد عن السينما 
بإرادتي ولكن بسبب 
شركات اإلنتاج

قــطــر تــدعم  اإلبـداعقــطــر تــدعم  اإلبـداع

لقطة من مسلسل الرحايا



الثالثاء ١٠ ربيع األول ١٤٣٤ هـ - ٢٢ يناير ٢٠١٣ م

ِفي ُسهاِدي تَزاَحَمْت ِذكرياتِي..   
أَثَقلَْت َقلبِي بِاألسى آتياِت..

الِحياٍت ما َقد َطَوتُه الّليالي..   
ؤى القاتِماِت.. تَنُشُر الماِضي بِالرُّ

َدت لي وكانَت..    َكَشِريٍط تََجسَّ
كالَمرايا ُشُخوُصها بادياِت..

َقد بَدا الُحزُن كالِحاً ِفي ُفؤاِدي..
أَو َكبَحٍر ِمَن النَّداَمِة عاتِي..

أَو يَباٍب وبَلَقٍع صاَر َقلبِي..
بَعَد أَن كاَن َفيُضُه كالُفراِت..

ُسحنَُة البَدِر لَونُها ِفي ُشُحوٍب..
َحرُف ِشعِري بِلَفِظِه ال ُيواتِي..

ْت.. لَمُح بَرٍق ُسنُوُن ُعمِرَي َمرَّ
ِفي ُسباٍت وَغمَرٍة والتِفاِت..

َقد تَنَبَّهُت بَعَدما َمرَّ َدهٌر..
يِن تَستَقيُم َحياتِي.. أَنَّ بِالدِّ

أسباب التعدد في التحليل النحوي

بــحــر الــهــزج: مــســدس مــحــدث، مــربــع قــديــم، 
المسدس  بيته  مـــرات،  أربــع   » مفاعيلن  أجـــزاؤه 

المحدث:
أال هل هاجك األظعان إذ بانوا ... 

وإذ صاحت بشط البين غربان
زحـــافـــه: الـــخـــزم، الـــكـــف، الــقــبــض، الــحــزب، 

الشتر، الحذف.
الــرجــز: مــســدس، مــربــع، مــثــلــث، مــثــنــى، كله 
قديم، موحد محدث، أجزاؤه « مستفعلن « ست 
القطع،  الخبل،  الــطــي،  الخبن،  زحــافــه:  مـــرات، 
يفرق  أن  الــفــرق:  قــولــه  ومعنى  الــوقــف؛  الــفــرق، 
الوتد المجموع في حشو مسدسه فيعود مستفعلن 

مستفعنل بتقديم النون فيكون وزنه مفعوالت.
ولم  المنسرح،  الخليل  يسميه  الذي  وهو  قال: 
يجئ ضربه إال مطوياً، وفي صدر مربعه، قال: 
وهو الذي يسميه الخليل المقتضب، وفي ضرب 
البيت  آخر  ألن  الالم؛  ساكن  أنه  إال  ومثلثه  مثناه 

ال يكون إال متحركاً، وذلك هو الوقف.
الــرمــل: مسدس قــديــم، مربع قــديــم، أجــزاؤه 
« فاعالتن « ست مرات، زحافه: الخبن، الكف، 

الشكل، الحذف، القصر، اإلسباغ.
الخفيف: مسدس قديم، مربع قديم، أجزاؤه 
« فاعالتن مستفعلن فاعالتن « مكرر، ومربعه 
« فاعالتن مستفعلن « قال: وقد ركب منه مربع 
آخر، وهو الذي يسميه الخليل مجتثاً، وقد نقص 
مــنــه « فــاعــالتــن « األولــــى والــرابــعــة. وزحــافــه: 
الخبن، الكف، الشكل، الحذف، القطع، التشعيث، 

اإلسباغ، الطي.
الـــمـــضـــارع: مــربــع قــديــم ال غــيــر، أجــــــزاؤه « 
مــفــاعــلــن فـــاعـــالتـــن « مــــكــــرر، ولـــــم يـــجـــئ عــن 
العرب فيه بيت صحيح. زحافه: القبض، الكف، 

الحذف، الشتر، الخبن.

األصـــل األول (فــعــولــن) وهــو مــركــب مــن وتد 
مــجــمــوع فــســبــب خــفــيــف، ولـــه فـــرع واحــــد وهــو 
فاعلن. وكيفية تفريعه عنه أن تقدم السبب على 
المذكور  الــفــرع  فيحدث  فعو)  (لــن  فتقول  الــوتــد 

وهو فاعلن.
مركباً  فاعلن  يكون  أن  يجوز  ال  لم  قلت:  فإن 
وهو  خفيف  فسبب  (فــاع)  وهو  مفروق  وتد  من 
هذا  عن  فرعا  التقدير  هــذا  على  يكون  فال  (لــن) 
األصل كما ادعوه؟ قلت (فاعلن) حيث وقع يجوز 
حذف ألفه زحافا، وهو المسمى عندهم بالخبن، 
توهمته  كما  مــفــروق  وتــد  ثــانــي  يــكــون  أن  فــلــزم 

المتنع حذفه، ألن ثاني الوتد ال يزاحف.

وأجــاب المحلى عن ذلــك بــأن (فــا) خلف عن 
(لن) (وعلن) خلف عن (فعو)، وإنما يخلف الشيء 
مثله، فيلزم على هذا السياق أن يكون (فا) سبباً 
التفريع.  فصح  مــجــمــوعــاً،  وتـــداً  (وعــلــن)  خفيفاً 
قلت: هذا كما تراه تكريراً لعين الدعوى ال جواب 

عن إشكال المعترض فتأمله.
األصل الثاني (مفاعيلن) وهو مركب من وتد 
جزآن،  عنه  ويتفرع  خفيفين،  فسببين  مجموع 
وكيفية  الــوتــد،  الــمــجــمــوع  (مستفعلن)  أحــدهــمــا 
الوتد،  على  معاً  السببين  تقدم  أن  عنه  تفريعه 

فتقول (عيلن مفا) فيحدث عنه هذا الفرع.
وثــانــيــهــمــا (فــاعــالتــن) الــمــجــمــوع الــوتــد أيــضــاً، 

وكيفية تفريعه عنه أن تقدم السبب األخير على 
الوتد فتقول (لن مفاعي) فيحدث الفرع المذكور.

األصل الثالث (مفاعلتن) وهو مركب من وتد 
مجموع فسبب (ثقيل) فسبب (خفيف)، وله فرع 
تفريعه  وصفة  (متفاعلن)  وهــو  مستعمل  واحــد 
فتقول  الوتد  على  بحالهما  السببين  تقدم  أن  عنه 

(علتن مفا) فيحدث هذا الفرع.
عليه  الــعــرب  تنظم  لــم  مهمل  آخــر  فــرع  ولــه 
خاصة  الخفيف  السبب  تــقــدم  بــأن  وذلــك  شيئاً، 
فــتــقــول (تــــن مــفــاعــل) فــيــصــيــر الـــوتـــد الــمــجــمــوع 
مــؤخــر.  وثــقــيــل  مــقــدم  خــفــيــف  بسببين  مكتنفا 
ويــعــبــر الـــعـــروضـــيـــون عـــن هــــذا الـــفـــرع الــمــهــمــل 

(بفاعالتك).
وهو  الوتد،  المفروق  التن)  الرابع (فاع  األصل 
خفيفين،  فــســبــبــيــن  مـــفـــروق  وتــــد  مـــن  مــركــب 
إيذانا  الكتابة  في  الــالم  عن  العين  يفصل  وكثير 
مفروق،  وتــده  بــأن  األمــر  أول  مــن  فيه  للناظر 
المجموع  (فاعالتن)  وبين  بينه  الفرق  وليحصل 

الوتد خطا.
وكيفية  أحــدهــمــا (مــفــعــوالت)،  فــرعــان  ولـــه 
معاً  الخفيفين  السببين  تــقــدم  أن  عنه  تفريعه 
على الوتد، فتقول (التن فاع) فيحث هذا الفرع. 
وكيفية  الــوتــد،  المفروق  لــن)  (مستفع  وثانيهما 
الوتد  على  األخير  السبب  تقدم  أن  عنه  تفريعه 

فتقول (تن فاع ال) فيحدث هذا الفرع.
ألن  أصــوالً  األربعة  هــذه  الجماعة  جعل  وإنما 
وما  ـــاد،  األوت على  تعتهد  إنما  لضعفها  األســبــاب 
ما  ليعتمد  بالتقدم  حقيق  عليه  معتمداً  يــكــون 

بعده عليه.
تكون  أن  األصل  هذا  على  البناء  قضية  فكانت 
فقط،  األربعة  األجــزاء  هذه  هي  التفاعيل  أصول 

ألنه شيء من األجزاء مصدراً بوتد غيرها.

إذا كــانــت الــلــغــة تــعــكــس الــطــبــيــعــة اإلنــســانــيــة 
مــطــلــقــاً  بــأنــهــا ال تــخــضــع لـــألحـــكـــام خـــضـــوعـــاً 
يمثل  آخر  بمظهر  الطبيعة  تلك  تعكس  فإنها 
الــغــمــوض الــمــحــيــر الــــذي ال يــخــضــع لــتــفــســيــر 
واحـــد، فــقــد الحــظ الــنــحــاة أن هــنــاك شــواهــد 
لــم تــخــرج عــلــى قــاعــدة ولـــم يــؤثــر فــيــهــا أمــٌر 
المحيرة  القضايا  بعض  فيها  وتبقى  سياقي، 
فــي الــفــهــم الــتــي تــقــبــل غــيــر وجـــه، مــمــا جعل 
أوجــه  تــعــدد  فــي  سبباً  اإلنسانية  اللغة  طبيعة 

أحياناً. التحليل 
نــصــاًّ  يــتــنــاول  عــنــدمــا  الــمــفــســر  أن  شــك  وال 
مــا يــنــقــاد إلــى فــهــم مــعــيــن، وهـــذا الــفــهــم يعد 
السياقّية  المعطيات  أمرين،  لتفاعل  حصيلًة 
المتلقي  وطبيعة  المعنى،  منها  يتشكل  التي 
مــن حــيــث الــتــكــويــن الــفــطــري والــمــكــتــســب، إذ 
بسبٍب  الواحد  المفسر  نظر  في  المعنى  يتعدد 
في  عليها  يرتكز  التي  السياقية  المعطيات  من 

التحليل  في  تعدد  إلى  هذا  ويقود  النص،  فهم 
الـــّنـــحـــوي عـــنـــده، وقـــد يــخــتــلــف فــهــم الــمــعــنــى 
التفاوت  نــرى  يجعلنا  مما  الــنــاس،  بــاخــتــالف 
المعنى  وتــحــديــد  الــتــلــقــي  عــمــلــيــة  فــي  الــنــســبــي 
الّنحوي  التحليل  يجعل  مــا  وهــو  شائعاً،  أمــراً 
يظهر  كــمــا  نــفــســه،  االخــتــالف  يختلف  أحــيــانــاً 

وغيرها. الكريم  القرآن  تفاسير  في 
قابلة  إليها  المشار  القضايا  هذه  أن  ويبدو 
لالجتهاد مع مرور األيام، فإذا كانت الشواهد 
التي تمثل الفصحى وقد خرجت على المطرد 
فيها  يــنــظــرون  الــذيــن  األشــخــاص  فـــإن  ثــابــتــة 
يــتــزايــدون بــمــرور الــزمــن، وكــذلــك األمــر مع 
المهمة  النصوص  أو  اللغة،  طبيعة  تمثله  مــا 
التعدد  كثر  ثم  ومن  الكريم،  كالقرآن  الثابتة، 
بالجواز  والرد  األخذ  وكثر  والتفريع،  بالتوليد 

والرفض. والتضعيف  والترجيح 
التي  األسباب  إلى  النظر  يمكن  تقدم  ومما 

جوانب:  أربعة  من  التعدد  ظاهرة  وراء  كانت 
الــــخــــروج عـــلـــى الــــقــــاعــــدة، وطـــبـــيـــعـــة الـــلـــغـــة، 

واالجتهاد. والمعنى، 
تحظ  لـــم  الــعــربــي  الــنــحــو  فـــي  الــقــاعــدة  أن 
ـــــى يـــومـــنـــا هـــــذا بـــــدراســـــة مـــعـــّمـــقـــة..ولـــعـــل  إل
الــواســع  بمعناها  الــقــواعــد  أن  يــالحــظ  المتأمل 
من  استخلصت  األحــكــام،  مــن  مجموعة  هــي 
التركيبي  النظام  تمثل  التي  التركيبية  األنماط 
للقياس  تستنبط  األحكام  وهذه  العربية،  للغة 
عــلــيــهــا فــي عــمــلــيــة الــتــحــلــيــل الــّنــحــوي، أو في 
األمر  هذا  ولعل  اللغة،  أبناء  عند  الكالم  توليد 
القواعد  هذه  من  كثيراً  جعل  الذي  السبب  كان 

نظرية. مقوالت  في  د  يجرَّ
والــمــالحــظ أن هـــذه الــقــواعــد عــنــد الــنــحــاة 
الــجــمــهــور،  عــنــد  عــلــيــه  مــتــفــق  األول  قــســمــان، 
وهو ما بني على شواهد ال يُشك في اطرادها، 
الــنــمــط  هـــو  ــا  هــاهــن بـــالـــمـــّطـــرد (١)  والــــمــــراد 

المستويات  فــي  مــتــكــرراً  يــرد  الــذي  التركيبي 
القرآن  في  يــرد  أن  أي  المختلفة،  األسلوبية 
وفي  ونثراً،  شعراً  العرب  كالم  وفي  الكريم، 
بني  ما  أمثلة  ومن  الشريف.  النبوي  الحديث 
عــلــى الــمــّطــرد قــاعــدة رفـــع الــفــاعــل والــمــبــتــدأ 
وصلته،  الــمــوصــول  بــيــن  والــمــتــالزم  والــخــبــر، 
بني  مـــا  إن  ثـــم  وغـــيـــره.  واإلســـنـــاد  والـــعـــامـــل 
عــلــى الــمــّطــرد يــنــقــســم قــســمــيــن أيــضــاً، وذلــك 
قواعد  فهناك  وعــدمــه،  الــوضــع  أصــل  بحسب 
أصول وأخرى فروع، ومن النوع األول، مثالً 
التأّخر  بــه  المفعول  فــي  األصــل  إن  يــقــال:  أن 
على  مبنية  قاعدة  د  تُجرَّ وبذلك   ، فعله  عن 
بشواهد  األمر  هذا  يخالف  وقد  الوضع،  أصل 
فعله  على  به  المفعول  فيقدم  أيضاً،  مّطردة 
فرعية  قــاعــدة  تــولــد  ثــم  ومــن  بــالغــيــة،  لغاية 
مــبــنــيــة عــلــى مــطــرٍد خـــرج عــلــى أصـــل الــوضــع 

الفعل. على  به  المفعول  تقديم  يجوز  تقول: 

في سهادي

كيف نعلم أبناءنا التفكير العلمي
بين  الــعــالقــة  قـــوة  الـــدراســـات  بعض  أثبتت  لقد 
متخصصة  دراســة  اكتشفت  حيث  والتفكير؛  اللغة 
أن لغة قبيلة هوبي الهندية ال تحتوي على صيغة 
الماضي والمستقبل ، وإنما تحتوي فقط على صيغة 
الحاضر ، ولذا فإن أفراد هذه القبيلة يتكلمون كل 
شيء وكأنه يحدث اآلن ، ما أّثر على تفكيرهم!! 

والتفكير السليم وعاؤه ذاكرة جيدة:
العقل  بــهــا  ينظم  ذهــنــيــة  عملية  التفكير  فـــإن 
معين  قــرار  اتخاذ  أجل  من  والمعلومات  الخبرات 
الــذاكــرة  أهمية  إلــى  نخلص  التعريف  هــذا  ومــن   ،
يحوي  الـــذي  الــمــخــزن  أنــهــا  ذلـــك   ، العملية  لــهــذه 
العقل  يستخدمها  التي  والمعلومات  الخبرات  تلك 
اإلنــســانــي فـــي الــتــفــكــيــر ، ومـــن هــنــا تــبــرز أهمية 
بقدر  تفعيلها  وكيفية   ، الـــذاكـــرة  آللــيــة  الــتــعــرض 
تعميق  فــي  يــســهــم  بــحــيــث  التفصيل  مــن  مــعــقــول 

التفكير وتسهيل مهامه وتسريع عمله.
تنقسم الذاكرة إلى:

تستطيع  وال  الــحــســي:  الــمــعــلــومــات  مــخــزن   -١
المخزن  هــذا  فــي  بالمعلومات  االحتفاظ  الــذاكــرة 
بــمــا يــتــجــاوز ثــوانــي؛ فعند ســيــرك فــي شـــارع عــام 
اليمين  عن  المحالت  الفتات  تلحظ  سيارتك  في 
أن  تلبث  ال  المعلومات  تلك  أن  وتجد   ، والشمال 

تزول.

تحتفظ  التي  وهي  المدى:  قصيرة  الذاكرة   -  ٢
لــمــدة ســاعــات بــالــمــعــلــومــات الــتــي يــشــعــر اإلنــســان 
بــأهــمــيــة تــخــزيــنــهــا وبــــضــــرورة اصــطــحــابــهــا على 
الدوام؛ فأنت عندما تسأل عن رقم هاتف ال تحتاج 
االتــصــال بــه إال مــرة واحـــدة تجد أنــك تـــردده في 
في  تخزينه  مــن  تتمكن  لكي  مـــرات  بضع  نفسك 
ذاكرتك القصيرة حتى تنهي االتصال ، ثم ال يلبث 
مع  تتناسب  لمدة  إال  الــذاكــرة  تلك  في  الرقم  هــذا 

تقديرك ألهميته في المستقبل القريب.
تحفظ  الــتــي  وهـــي  الــمــدى:  طويلة  الـــذاكـــرة   -٣
لمدة طويلة المعلومات التي يبذل االنسان في سبيل 
تخزينها جهداً كبيراً ويمضي وقتاً طويالً ، ويعتقد 
يستديم  المعلومات  تلك  أن  النفس  علماء  بعض 
وجــودهــا فــي تلك الـــذاكـــرة؛ بمعنى أنــهــا ال تــزول 
بــمــرور الــوقــت ، والحقيقة أنــه قــد تــزول وتتشوه 
بعض أجزائها ، إال أن الجزء األكبر يبقى على سبيل 
الدوام. ويجب التنبيه إلى أن عدم استرجاع معلومة 
من تلك المعلومات في لحظة معينة ال يعني عدم 
طريقة  مناسبة  عدم  فقط  يعني  وإنما   ، وجودها 

االسترجاع ، ولوجود اضطرابات نفسية معينة.
وتمر آلية التذكر بالمراحل التالية:

١- استقبال المعلومة المراد تخزينها في أٍي من 
أن  ويجب   ، تفصيله  سبق  ما  وفق  الذاكرة  أقسام 

تتعود على التركيز عند استقبالك للمعلومات.
رمزاً  بإعطائها  وذلــك  المعلومة  تلك  ترميز   -٢
 ، إلــيــهــا  الــحــاجــة  عــنــد  خــاللــه  مــن  تستدعى  معيناً 
وتعتبر هذه المرحلة األخطر واألهــم؛ فكلما كان 
ترميزك للمعلومة أدق وأوضح كلما استطعت أن 
بطريقة  وتسترجعها  أطول  لمدة  المعلومة  تخّزن 

أسرع.
هابيل؟  أم  قابيل  اآلخـــر...  قتل  مــن  تتذكر  هــل 
قد  بل   ، بسرعة  تتذكر  ال  وقــد  بسرعة  تتذكر  قد 
ال تتذكر مطلقاً؟! لكن أرأيــت لو أنك تعّودت على 
في  تقول  كأن   ، دقيقة  بصورة  معلوماتك  ترميز 
المعلومة  لــهــذه  قــراءتــك  أو  سماعك  عند  نفسك 
قابيل  القاتل:  هو  قابيل  بأن  ومعرفتك  مرة  ألول 
هو القاتل.. قـ قـ (البدء بحرف القاف) ، هل تعتقد 
انك ستنسى تلك المعلومة؟! وخذ مثاالً آخر.. عند 
حــاول  صديقك  لهاتف  الجديد  للرقم  استماعك 
الــرقــم  أن  فــبــافــتــراض   ، منطقي  بشكل  تــرمــيــزه 
في  صعباً  الرقم  ذلك  لك  سيبدو   ..٢٤٠/١٥٤٥ هو 
البداية! لكن مــاذا لو قلت ٢٤٠... قبل وفــاة اإلمام 
أحمدـ  رحمه اهللاـ  بسنة واحدة ، ١٥٤٥... بينه وبين 
وكذلك  سنة!!   ٤٠٠ الثانية  العالمية  الحرب  نهاية 
تواريخ  تثبت  أن  تستطيع  فإنك   ، للتواريخ  بالنسبة 
كــاألوتــاد  لتصبح  قــرنــيــن  أو  قـــرن  كــل  فــي  معينة 

الذهنية التي تشد بها غيرها.
الصور  اســتــخــدام  الــجــيــدة  الترميز  طــرق  ومــن 
الذهنية ، فمثالً: هب أنك تريد شراء قلم ودفتر 
من المكتبة ، وخبز وقشطة ولعبة لطفلك الصغير 
من الدكان ، فإنه يمكنك حينئذ أن تتخيل نفسك 
أنه بعد تناولك لإلفطار قمت بكتابة موضوع عن 

لعب األطفال!!
التي  الــذاكــرة  خاليا  فــي  المعلومات  تخزين   -٣
يبلغ تعدادها ما يقارب ١٠ مليارات خلية ، كل خلية 
الدراسات  دلــت  كما  معلومة!!  ألــف   ١٠٠ تستوعب 
في  ـ  اإلنـــســـان  أن  عــلــى  المتخصصة  ـ  الــمــعــاصــرة 
المتوسط ـ يخّزن ١٥ تريليون معلومة.. فما أعظم 

الخالق ـ عز وجل ـ وما أجهلنا بقدراتنا!!
٤- اســـتـــدعـــاء الــمــعــلــومــة الــمــطــلــوبــة مـــن خــالل 

رمزها.
وثمة نوعان للذاكرة هما:

على  تعتمد  الــتــي  وهـــي  الـــدوريـــة:  الـــذاكـــرة   -١
الترداد والتكرار وهي مفيدة في حفظ النصوص 

المختلفة.
على  تعتمد  الــتــي  وهــي  المنطقية:  الــذاكــرة   -٢
األمثلة  فــي  كــمــا   ، المنطقيين  والــربــط  الــتــرتــيــب 
السابقة ، ويجب أن تفّعل دور هذه الذاكرة بقدر 

استطاعتك.

أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعرقصيدة

لغتنا 
الجميلة

َمْن لِي بَِهْجِرَك والُحساُم َعلى يَِدي

َعنَّ ِوصالَُه تَْقِطيعا ألَُقطِّ

وأَُقوُل ُذْق ما َذاَق َقْلبِي سابِقاً 

َخلَّْفتَُه لَّما َملَْكَت َصريعا

@)_Alansari_ علي األنصاري

أَما أَنا َفَسأستَريُح لَِصْلبِِه

َكي ما يَرى َعذَب الوصاِل بَديعا

لَْت َصحراُؤُه وأُِريِه َكيَف تََحوَّ

َروضاً يَِزيُن بَِجْمِعنا وَربِيعا

alasmaiمحمد السادة @٥٥

يا غاِئبِيَن وَوْجِدي حاِضٌر بِِهُم

وعاتِبِيَن وَذنبِي ِفي الَغراِم ُهُم

ال أُوِحَشْت داٌر بُِكم َشُرَفْت

وال َخلَْت ِمْن َمغانِي ُحْسنُِكْم ِخَيُم

 walzeer@ وليد بن عبداهللا الزير

أَّن يَُكوُن لَِدْهِري َمْهَجٌع وبُِكم

ُروِحي تَُمرُّ على األَياِم تَْختَِصُم

يا ساِرَق الَوْجِد إِّن البُْعَد أَّرَقنا

هَذا نِداِئي « وأَنَت الَخصُم والَحَكُم «

ahmadotibi@ أحمد العتيبي

وَكيَف ُيْغِمُض َجْفٌن إِْن َغفا اْجتََمَعْت

ُرؤى الَوداِع لَِيوِم البَيِن تَْزَدِحُم

ْمَع ُمتَُّكٌؤ وإِْن تَباَعَد أَْجرى الدَّ

يَوَم الُفراِق َحواُكْم وهَو يَْبتَِسُم

وَكيَف يَْهَدأُ َقْلٌب والَحنِيُن بِِه

َكَجْذَوِة النَّاِر بِاألَْشواِق يَضَطِرُم

إِْن َدقَّ عاَش بِأَْحزاٍن لِبُْعِدُكُم

َف ال ُيْجِدي لَُه النََّدُم وإِْن تََوقَّ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

إذا نظْمُت قِصيداً يحِجُم القلُم..

يِأبى اليراُع يُخطُّ الّشعَر عن غيِرْك..

قُتها انحرَفْت.. أّما الحروُف إذا نسَّ

تصَطفُّ في سيِرها تقُفو ُخطا سيِرك

alasmaiمحمد السادة @٥٥

مساجلة 
على تويتر

الزحافات في البحور الشعرية
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قلم ملون

متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

«برود كاست» فيلم شبابي يحذر من نشر الشائعات

للتصوير  قــطــر  شــبــاب  أعــلــن «جـــــروب 
المرئي» من خالل صفحتهم الخاصة على 
موقع التواصل االجتماعي «فيس بوك» عن 
قرب ظهور فيلمهم الجديد «برود كاست» 
الــــذي يـــشـــارك فــيــه مــجــمــوعــة مـــن شــبــاب 
مختلف  في  والمبدعين  الفنانين  الجروب 

الـــمـــجـــاالت مــنــهــم، أحــمــد الــبــلــوشــي، عبد 
العزيز  عبد  أحمد،  علي  العباسي،  الرحمن 

البريدي، شمالي جمعة ويحيى دنوس.
الحديثة  الوسائط  فكرة  الفيلم  ويناقش 
اإللكترونية  واألجهزة  ميديا»  «السوشيال 
بشكل  ســـواء  المجتمع  فــي  واســتــخــدامــاتــهــا 

على  الـــضـــوء  ويــســلــط  إيـــجـــابـــي،  أو  ســلــبــي 
الشائعات  نقل  في  الوسائط  هذه  استخدام 
ونشر  المجتمع  أبــنــاء  بــيــن  كــبــيــرة  بــســرعــة 
ومــا  الــدقــة،  تــحــري  دون  مغلوطة  أخــبــار 
يترتب على هذه التصرفات، وتتراوح مدة 

الفيلم من ٤ إلى ٦ دقائق.

للفيلم  إعالنًا  الجروب  شباب  نشر  وقــد 
على موقع اليوتيوب وعلى موقع الفيس بوك 
واألعمال  الفيلم  مشاهد  من  لقطات  يضم 

التحضيرية وكذلك خالل التصوير.
المرئي  للتصوير  قطر  شباب  وجــروب 
هــــو عــــبــــارة عــــن مــجــمــوعــة مــــن الــشــبــاب 

معوقات  على  ينتصر  أن  استطاع  القطري 
اإلنتاج الدرامي في الوسط الفني في البالد 
أفــالم  إنــتــاج  فــي  موهبتهم  على  باالعتماد 
على  ووضعها  الذاتية  بإمكاناتهم  قصيرة 
مواقع االتصال االجتماعي وموقع اليوتيوب 
ويـــســـعـــون مــــن خـــــالل هـــــذه الــمــجــمــوعــة 

الشباب  لـــدى  الفنية  الــمــواهــب  إظــهــار  إلـــى 
أو  الكتابة  أو  التمثيل  فــي  ســـواء  والفتيات 
التصوير أو اإلخراج وهم أول جروب يضم 
الشباب والفتيات في مجموعة عمل واحدة 
هــدفــهــا الــكــشــف عــن الــمــبــدعــيــن فــي كافة 

مجاالت الفن السينمائي.

يا نفَس ماهذا األسى والكدر

َقد وقَع اإلثم وضاع الحذر

َهل ذاَق حلو العفَو إّال الَّذي

واغــتــفــر عــَفــا  واهللا  ـــــَب  أذن

ڈڈڈ

نلبُس بيَن الناس ثوب الرياء

ونحُن في قبضِة كّف القضاء

مهرباً نرتجي  سعينا  وكــم 

هباء جميعاً  مسَعانَا  فكاَن 
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عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

(المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور)

الفرق المسرحية بين التدليل والعقاب
ثم يتحدث الدكتور نبيل األلفي في كتابه 
ثالث  هناك  كانت  الفترة  هــذه  إن  قــائــالً: 
المسرح  فرقة  هي:  قائمة  مسرحية  فرق 
الــقــطــري وفـــرقـــة األضــــــواء وفـــرقـــة الــســد 
وهذه الفرق لم يمتد بعد بها الزمن ولم 
السد  فرقة  باستثناء  لها  مشاكل  تستفحل 
أعضائها  تــزايــد  الــى  حاجة  فــي  كانت  التي 
ليبلغوا النصاب القانوني االعتباري إلشهار 
يكتمل  أن  في  االمــل  شحب  وقــد  الفرقة، 

وشخصية  مميز  انــتــاج  طــابــع  فــرقــة  لــكــل 
حيرة  فــي  الــفــرق  هـــذه  وكــانــت  مستقلة، 
مــن أمـــر وضــعــهــا الــمــتــأرجــح بــيــن الــهــوايــة 
واالحتراف في ظّل غياب التنظيم وغياب 
العريض  الجمهور  وغياب  المهنية  النقابة 

الذي يكفل استمرارية النجاح.
تقرير  إليه  تطّرق  ما  إلى  األلفي  وأشار 
في  المسرح  حال  عن  نجم  للدكتور  سابق 
بشيء  تتعامل  بأنها  الــفــرق  ــا  واصــًف قطر 

ابنأئنا  مــع  التعامل  ان  قــائــال:  التدليل  مــن 
الفنانين قد ال يعرف أحيانًا الحلول الوسط 
حيث توجد حاالت ربما تحتاج الى تسامح 
تقتضي  وحـــــاالت  الــــى «الـــتـــدلـــيـــل»  يــصــل 
ان  مؤكدا  اللين،  يعرف  ال  الذي  «التشدد» 
التي  النهائية  تدريباته  المسرحيفي  العمل 
يتم فيها ضبط تضافر وايقاع كل معطياته 
الفنية مثال أو في ححفالت العرض نفسها 
بالغ  الحضور  فــي  انضباطا  االمـــر  يتطلب 

للفرقة  التنفيذية  اللوائح  وتتضمن  الدقة، 
عقوبات تصل لحّد الفصل من الفرقة في 
حال تكرار الغياب أو التأخير غير المبرر.

بأنه  نــجــم  الــدكــتــور  رأي  األلــفــي  وبــــّرر 
رّبما يكون منطلقا من ساحة أعرض ألن 
السؤال الذي يطرح نفسه هنا بإلحاح شديد 
الحركة  تواجهها  التي  الــظــروف  هــل  هــو: 
عادية؟  ظروًفا  تعتبر  قطر  في  المسرحية 
الحركة  ال..فهذه  بالقطع  األلفي:  وأجــاب 

طموحات  مستوى  على  تكون  بأن  مطالبة 
التدليل  فــإن  لذلك  عصرية،  كدولة  قطر 
ما  إذا  ومستحبًّا  بــل  مشروًعا  يكون  ربما 
تــمــثــل فـــي مـــن نــاحــيــة الـــدولـــة فـــي زيـــادة 
بمزيد  مقرونًا  الفرق  لهذه  الدعم  حجم 

من الرعاية.
الفرق  بأهمية  التسليم  ان  الــى  وأشـــار 
الــمــســرحــيــة كــعــنــصــر مــــن عـــنـــاصـــر بــنــاء 
ـــة يــجــب ان يــصــاحــبــه  ـــدول الــنــهــضــة فـــي ال

عامالً  تكون  أن  يمكن  بأنها  أيــًضــا  تسليم 
مـــن عـــوامـــل الــــشــــرود والــــهــــدم لـــو تــركــت 
وحدها بال معونة أو توجيه.وهذا هو الشق 
األول من المسألة.. الفتا الى ان الشق الثاني 
يــســتــهــدف الــتــأكــيــد عــلــى مــســانــجــة الــفــرق 
يخلو  أن  ضــرورة  وأكــد  والتوجيه  بالدعم 
هذا الدعم من التأميم أو تحويل أعضائها 
الى اقتداء بالتجربة المصرية فكل تجربة 

لها ظروفها الخاصة.

يناقش فكرة الوسائط الحديثة

أ.د. نبيل األلفي

فيلم نظرةمن أعمال جروب شباب قطر
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obadbukamal@yahoo.comفي قطر

عن  تحدثت  السابقة  الحلقة  فــي 
فــرقــة  لــتــأســيــس  األول  االجـــتـــمـــاع 
الـــمـــســـرح الـــقـــطـــري وقـــدمـــت فــيــهــا 
وتــحــدد  للفرقة  التأسيسية  الهيئة 
فـــي هـــذا االجـــتـــمـــاع مــوعــد الــجــلــســة 
الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي ســـتـــكـــون فـــي مــكــتــب 
المعلمين  بـــدار  األنـــصـــاري  األســتــاذ 
يومين.  بعد  مساًء  الخامسة  الساعة 
إن األسماء التي قدمتها والتي تعتبر 
أصــدقــاء  اآلن  هــم  التأسيسة  الهيئة 
وهي  واحــدة  أهــداف  جمعتنا  أعــزاء 
وللحق  مسرحية  فرقة  لنا  يكون  أن 
مــن  خــــرجــــوا  جــمــيــعــهــم  إن  أقــــــول 
بــهــذا  ســعــداء  وهـــم  األول  االجــتــمــاع 
أردناها  التي  التوصية  ومن  اإلنجاز 
ان تــتــم هـــي دعـــــوة كـــل مـــن يــحــب 
الفرقة  بعضوية  لاللتحاق  ويرغب 
باالتصال  استعداده  أبــدى  والجميع 
أول  فــي  عــضــًوا  ليكون  يــرغــب  بمن 

رسمية. مسرحية  فرقة 
وحـــــان مـــوعـــد االجـــتـــمـــاع الــثــانــي 
ـــاهـــم إال  ولـــــم يــحــضــر مـــمـــن دعـــون
وإبراهيم  النعيمي  ناصر  اهللا  عطية 
والــثــالثــة  السليطي  وصــالــح  فــيــروز 
أعـــضـــاء فـــي نــــادي الـــجـــزيـــرة وبـــدأ 

التأسيسية  الهيئة  بحضور  االجتماع 
بــكــامــل أعــضــائــهــا ووّجــــــه األســـتـــاذ 
ــــصــــاري حـــديـــثـــه إلـــيـــهـــم وقــــال:  األن
نــحــن نــعــلــم أنــكــم أعــضــاء فــي نــادي 
النادي  هذا  تعلمون  وكما  الجزيرة 
لحظة  أي  في  وممكن  شركة  يتبع 
النادي  عن  باالستغناء  الشركة  تقوم 
إلينا  تنضموا  أن  منكم  نطلب  ونحن 
نعلم  ونــحــن  الــجــديــدة  الــفــرقــة  فــي 
التمثيل  في  سابقة  تجارب  لكم  أن 
تـــكـــونـــوا  أن  ويـــســـعـــدنـــا  الـــمـــســـرحـــي 
اهللا  عــطــيــة  ورد  رأيـــكـــم؟،  مــا  مــعــنــا 
فرقتنا  لدينا  نحن  النعيمي:  ناصر 
الــخــاصــة فـــي الـــنـــادي ولــيــس لــديــنــا 
فرقتكم  لكم  معكم  نكون  أن  النية 
ولـــديـــنـــا فــرقــتــنــا وأجــــــاب األســـتـــاذ 
األنـــــصـــــاري: نـــحـــن ســـنـــكـــون فــرقــة 
ولها  قوانينها  لها  رسمية  مسرحية 
من  وسنطلب  المسرحية  مواسمها 
بــوجــود  االعــــتــــراف  اإلعـــــالم  وزارة 
خاصة  ميزانية  لنا  وستكون  الفرقة 
وهـــيـــئـــة إداريـــــــة وســـنـــقـــدم أعـــمـــاالً 
مـــســـرحـــيـــة مـــكـــتـــوبـــة ومـــــدروســـــة 
مـــن قــبــل لــجــنــة لـــقـــراءة الــنــصــوص 
وإجــازتــهــا يــعــنــي ســنــعــمــل بــمــســتــوى 

المحترفة. المسرحية  الفرق 
لــــم يـــعـــجـــب هــــــذا الــــكــــالم أحــــــًدا 
مـــن الـــثـــالثـــة الـــقـــادمـــيـــن مـــن نـــادي 
إلينا.  ينضموا  أن  ورفضوا  الجزيرة 
فــي ذلـــك الــوقــت كـــان الــكــثــيــر ممن 
لهم  تــكــون  أن  التمثيل  هــوايــة  لــهــم 
قطر  فــي  للمسرح  مستقبلية  رؤيــة 
هـــم فــقــط مـــجـــرد أعـــضـــاء فـــي نـــاٍد 
يـــقـــدمـــون فــيــه تــمــثــيــلــيــات قــصــيــرة 
مــرتــجــلــة لـــم يــكــن لــديــهــم الــطــمــوح 
لــتــكــويــن فــرقــة مــســرحــيــة وقـــد تــّم 
تجارب  لهم  ممن  بالعديد  االتصال 
ــكــنــهــم لــم  ســـابـــقـــة فـــي الــتــمــثــيــل ول
يهتموا فبقي الحال على ما هو عليه 
من  المزيد  إلينا  ينضم  أن  أملنا  مع 
أعمالنا  أول  نقدم  أن  بعد  األعــضــاء 
تكبر  بـــأن  أمــلــنــا  وهــــذا  الــمــســرحــيــة 
ما  هذا   . مستقبالً بأعضائها  الفرقة 
أن  وقبل  الثاني  االجتماع  في  حصل 
الجلسة  موعد  حددنا  الجلسة  ننهي 
الالئحة  فيها  سنناقش  والتي  الثالثة 
تــنــجــز  أن  عــلــى  لــلــفــرقــة  الــداخــلــيــة 
فـــي أســــرع وقـــت وأن نــكــتــب كــتــابًــا 
التصريح  ألخــذ  اإلعـــالم  وزارة  إلــى 

القادمة. الحلقة  وإلى  للفرقة، 

الثالثاء ١٠ صفر ١٤٣٤ هـ - ٢٢ يناير ٢٠١٣ م

الفنان علي األنصاري لـ «البيرق»:

في  نظرك  وجهة  هــي  مــا   </
منطقة  فــي  السينمائي  المشهد 
الــخــلــيــج بــشــكــل عـــام وفـــي قطر 

بشكل خاص؟
- المشهد السينمائي الخليجي 
سابقه  من  أكثر  عام  كل  يتطّور 
خـــــاّصـــــة عـــــن طــــريــــق الـــشـــبـــاب 
ــــذي ال يـــدّخـــر جــهــًدا  الــطــمــوح ال
لـــوضـــع الــســيــنــمــا عــلــى طــريــقــهــا 
الصحيح، فالكثير انطلق في هذا 
الــمــضــمــار غــيــر مــكــتــرث للدعم 
وإمكاناته  موهبته  على  ومعّوالً 
بعد  الــدعــم  تحصيل  فــي  الفنية 
فإن  عام  وبشكل  قدراته،  إثبات 
الحراك الفني والثقافي القطري 

يسير في الطريق الصحيح.
الــــدعــــم  أن  تـــعـــتـــقـــد  هـــــل  ڈ 
كــاٍف  السينما  لصناعة  الرسمي 

لظهور حركة سينمائية؟
هناك دعــم مــادي ومعنوي   -
تقّدمه مؤّسسة الدوحة لألفالم، 
كـــمـــا نـــجـــد كـــذلـــك شـــركـــة مــثــل 
أنـــوفـــيـــشـــون لــــألفــــالم ال تـــدّخـــر 
جـــهـــودهـــا فـــي ســبــيــل مــســاعــدة 
الــشــراكــة  بــذلــك  لتمثل  الــشــبــاب، 
الـــتـــي يُــولــيــهــا الـــقـــطـــاع الــخــاص 
ما  الــقــطــري،  الــثــقــافــي  للمشهد 
الفنية  الساحة  على  بثماره  يأتي 
عــمــوًمــا ويُــتــيــح الــفــرصــة أمـــام 
جــمــهــور الــســيــنــمــا لـــالطـــالع على 
أكـــبـــر كــــمٍّ مــمــكــن مـــن تــجــارب 
الــشــبــاب ولــكــنــي مــا زلـــت أتطلع 
الجهات  مــن  الــدعــم  مــن  لمزيد 

الــثــقــافــيــة األخـــــرى ســـــواء كــانــت 
رسمّية أو تنتمي للقطاع الخاص 
ألن ذلك هو ما يستطيع أن يدفع 
ويجعلها  لألمام  السينما  بعجلة 

تُعّوض ما فاتها.
 ڈ وما هي أبرز العقبات التي 
تُواجه صناعة السينما في قطر؟

- أبـــرز الــمــشــاكــل الــتــي تُــواجــه 
ـــاع األفــــــالم الــقــطــريــيــن هو  صـــّن
إيــــجــــاد مـــوافـــقـــه لــلــتــصــويــر فــي 
مجمعات  مثل  الــعــاّمــة  األمــاكــن 
او الشارع وهو ما يستلزم أحيانًا 
رسمية  مظلة  هــنــاك  يــكــون  أن 
للعمل تحت اسمها، لذلك أتمّنى 
الرسمية  الثقافية  الجهات  مــن 
تبّني إبداعات شباب السينمائيين 
لتذليل الصعاب أمامهم وتحقيق 

نهضة سينمائية.
ڈ ظـــهـــور جــيــل مـــن الــشــبــاب 
اتــــجــــهــــوا لــلــســيــنــمــا مــنــخــفــضــة 
قصيرة  أفـــالم  وعــمــل  التكاليف 
االنترنت..  على  نشرها  ثّم  ومن 
وهل  الظاهرة؟  هذه  تقيم  كيف 

هي صّحية أم سلبّية؟
- أعــتــبــرهــا ظــاهــرة صــّحــيــة، 
ـــؤّكـــد الــعــمــل الــــدؤوب  وهـــو مـــا يُ
مــن جــانــب هـــؤالء الــشــبــاب، كما 
ـــؤّكـــد أن الــفــن فـــي قــطــر يــمــّر  يُ
بـــطـــفـــرة حــقــيــقــّيــة خــــاّصــــة مــع 
سّهلت  مــتــعــّددة  وســائــل  ظــهــور 
عـــرض األعـــمـــال الــفــنــيــة فــي كل 
مــجــاالتــهــا مـــن مــوســيــقــى وفــن 
وغيرها  ورواية  وأفالم  تشكيلي 

من أوجه اإلبداع المختلفة. وبال 
أدنـــى شــك ســاهــم اإلنــتــرنــت في 
المّجانية  للدعاية  بتقديمه  ذلك 
مشيًرا  الشباب.  هؤالء  إلبداعات 
هذه  كل  إلى  لجأ  المبدع  أن  إلى 
السبل بعد أن شعر بأنه يجب أّال 
والهيئات  الــقــنــوات  دعــم  ينتظر 
والمؤسسات الرسمية، فقد يأتي 
هذا الدعم بعد أن يُظهر الشباب 

قدراتهم ومواهبهم.
 ڈ هل تُؤّيد وجود رقابة على 

األعمال الفنية والسينما؟
 - ال مــانــع مــن وجـــود رقــابــة 
العملّية  سير  تـُـعــّطــل  أّال  بــشــرط 
اإلبداعّية ويكون القائمون عليها 
مـــن الــمــتــخــّصــصــيــن فـــي مــجــال 
تكون  أن  ضـــرورة  مــع  السينما، 
الفنان  من  داخلية  رقابة  هناك 
نفسه وأّال ينسى عاداته وتقاليده 
وخــلــفــّيــتــه الــثــقــافــّيــة الــتــي ترجع 
فيه،  يعيش  الــذي  مجتمعه  إلــى 
مساحة  من  للفن  بــّد  ال  أنــه  كما 

الـــمـــبـــدع  يــــأخــــذ  وأن  لـــلـــحـــريـــة 
عن  التعبير  فــي  كاملة  فرصته 
آرائه ويُمكن للنقد أن يُكمل دور 
الرقابة إّال أن وقته الحقيقي هو 
بــعــد خــــروج الــعــمــل وهــنــا يــأتــي 

تقييمه.
ڈ ما رأيك في جهود مؤسسة 

الدوحة لألفالم؟
جــــهــــودهــــم  ــــهــــم  ل أشـــــكـــــر   -
السينمائيين،  لشباب  ودعمهم 
على  يعملون  يظّلوا  أن  وأتــمــّنــى 

تطوير السينما القطرية بدعمهم 
لشبابها، وأبرز مثال لمساندتهم 
لــنــا كــــان مـــن خــــالل مــهــرجــان 
الــــدوحــــة تــرايــبــيــكــا الــســيــنــمــائــي 
يتوانوا  لــم  حيث  األخــيــر  الــدولــي 
عـــن تــقــديــمــنــا بــشــكــل جـــّيـــد في 
مـــحـــفـــل دولــــــــــي، عــــلــــى مـــــرأى 
ما  وهــو  كله  العالم  من  ومسمع 
وجعلنا  بــأنــفــســنــا  الــثــقــة  أعــطــانــا 
مواصلة  عــلــى  بـــاإلصـــرار  نمتلئ 
أعتبر  أنني  جانب  وإلى  المشوار. 

إلظهار  فــرصــة  المهرجان  هــذا 
المواهب القطرية، اعتبره كذلك 
صّناع  لكل  أيــًضــا  جــّيــدة  فــرصــة 

األفالم العرب.
 ڈ هل شاهدت فيلم عقارب 
ــــــك فــــي دعـــم  الـــســـاعـــة ومـــــا رأي
وما  طويل؟  روائــي  لفيلم  الدولة 
هــي مــن وجــهــة نــظــرك أســبــاب 

عدم نجاح الفيلم؟
أنــهــا  نُــنــكــر  أن  نستطيع  ال   -  
صناعة  إلرثــــاء  جــّيــدة  مــحــاولــة 
أفــــالم قــطــريــة روائـــّيـــة طــويــلــة، 
من  الكثير  بالتأكيد  عــابــه  لكنه 
األخــــطــــاء إلـــــى جـــانـــب الـــدعـــايـــة 
عرضه  قبل  للفيلم  بها  المبالغ 
والـــتـــي صـــــّورت لــنــا أنــنــا ســنــرى 
فـــيـــلـــًمـــا لــــم يــســقــبــه مـــثـــيـــل إلـــى 
ــــم يــكــن  الـــعـــالـــمـــيـــة، كـــمـــا أنــــــه ل
ا لكل المبالغ التي أُنفقت  مستحقًّ
فـــي إنـــتـــاجـــه، لــكــن رّبـــمـــا يــكــون 
للمخرج أسباب ودوافع منطقية 

للنقد الذي تّم توجيهه للفيلم.
 ڈ هناك مجموعات متفّرقة 
لصّناع سينما قطريين كل يعمل 
هذه  تتجمع  ال  لــمــاذا  اتــجــاه  فــي 
جهودها  وتتضافر  المجموعات 

في أعمال مشتركة؟
مبدع  لكل  أن  الحقيقة  في   -  
العمل  أعشق  لي  وبالنسبة  ميوله 
عــلــى أفــــالم الــغــمــوض واإلثـــــارة 
وهناك غيري يُفّضل العمل على 
األفالم التوعوية، فنوعّية األفالم 
وما يُفّضل العمل عليه كل صانع 

أفـــــالم هـــي الـــتـــي تُــــحــــّدد فــريــق 
العمل الذي يعمل به.

 ڈ ما هو جديدك الذي تعمل 
عليه اآلن؟

- أعمل اآلن على قصة قصيرة 
قريبًا  منها  أنتهي  اهللا  شــاء  وإن 
قبل أن يحّل الصيف القادم ليتّم 
العام  بها  والمشاركة  تصويرها 
من  التالية  النسخة  فــي  المقبل 

المهرجان السينمائي.
 ڈ مـــا هـــي طــمــوحــاتــك على 
المستوى الشخصي وبشكل عام؟

مجتمع  ابــن  أنني  طموحي   -
ســيــنــمــائــي جــّيــد فــي قــطــر على 
غــــــرار الــســيــنــمــا الـــهـــولـــيـــوودّيـــة 
ــالــمــجــتــمــع الـــقـــطـــري  ونـــنـــشـــر ب
القطرية  األفالم  مشاهدة  عادة 
أن  اإلمــكــان  فــي  أن  إثــبــات  بعد 
لمستوى  القطرية  السينما  تصل 
خاص  وبشكل  العالمية،  األفالم 
مشواري  أُكــمــل  أن  أنــوي  فإنني 
حتى  القصيرة  األفالم  عمل  في 
أتـــعـــلـــم مــــن أخـــطـــائـــي ألنــطــلــق 
بــعــد ذلــــك فـــي مـــجـــال صــنــاعــة 
األفــــــــالم الــــروائــــّيــــة الـــطـــويـــلـــة، 
وفـــي الــنــهــايــة أحــــّب أن أتــوّجــه 
بــالــشــكــر إلـــى شــركــة أنــوفــيــشــون 
خصوًصا  لــي  لدعمهم  لــألفــالم 
الـــمـــبـــدعـــيـــن: أحــــمــــد الـــبـــاكـــر، 
الجابر،  خالد  الحمادي،  محمد 
السابق  فيلمي  فــي  والممثلين 
عــبــدالــعــزيــز الـــدورانـــي والــكــاتــب 

الكواري. فهد 

على الجهات الثقافيةعلى الجهات الثقافية
تبـني إبداعـات الشـبابتبـني إبداعـات الشـباب

كتب - أشرف مصطفى:

ألي  أبــداً  يستسلم  لن  القطري  اإلبــداع  أن  على  البرهنة  تواصل  الشباب  تجارب  مازالت 
من  تولد  قطر  في  السينما  أن   إثبات  على  حرصوا  الذين  الفنانين  ضمن  ومن  صعاب، 
جديد، الفنان علي األنصاري الذي سعى مع أبناء جيله للتأكيد على أن السينما القطرية 
قوية،  قطرية  سينما  إلــى  والــوصــول  الــمــهــرجــانــات،  فــي  المنافسة  مــشــوار  خــوض  بـــدأت 
شباب  أثبت  القطري  المبدع  تواجه  مشاكل  هناك  أن  البعض  فيه  يؤكد  الذي  الوقت  وفي 
السينمائيين أن هناك طفرة في هذا المجال، ومن هنا راحوا يجعلون إبداعهم هو الداعم 
هؤالء  نجاحات  أحد  على  التعرف  البيرق  حاولت  الحوار  هذا  خالل  ومن  لهم..  الرئيسي 

الشباب المبدع وهو السينمائي علي األنصاري ليحكي لنا عن تجربته في هذا المجال.

الحلقة الحادية والثالثون

فيلم ابناء البحر

ــــقــــه ــــــــن ســــاب ــــــــل عـــــــــــام اكـــــــثـــــــر م ـــــمـــــشـــــهـــــد الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــي يــــــتــــــطــــــور ك ال



ضحية:
ما الذي بدر مني؟ لماذا يرمقني بتلك النظرات؟ وما السر في 
تلك العبارات الملغزة و»الملغمة»؟ هل أنا المالمة؟ ال أستطيع 
التركيز، وال يمكنني استيعاب ما يجري، ترى، هل يكون...؟، 
ظلت األسئلة والشكوك تنهش عقلها الواهن، لم تكن الموظفة 
التي تعاني الكثير من الضغوط، تطيق اليوم الذي يطلب منها 
الدخول إلى المدير، أو حين يعقد اجتماع دوري مع سيادته، 
حتى ترقيتها المتأخرة، لم تكن تحتاج إلى أكثر من تأشيرة 
السيد المدير وتحصل عليها فوراً، لكنها ال تريد الترقية، إذا كان 
يتحتم عليها طلب حق من حقوقها، خصوصاً إذا كانت ستطلبه 

من مديرها البغيض.
كادت تطير من الفرح، عندما سمعت خبراً عن تغيير المدير، 
كانت األخبار تتردد بقوة، ويتردد مع صدى تلك األخبار اسم 
االسم  تعرف  هي  الحالي.  المدير  ليخلف  معروفة،  شخصية 
وكانت  التلفزيونية،  مقابالته  شاهدت  فطالما  جــيــداً،  البديل 
تحرص على قــراءة كل مقاالته، وحــواراتــه التي تجريها معه 
الصحف والمواقع اإللكترونية.كان المرشح المرتقب نموذجاً، 
مثاالً للفهم، والوعي العميق بمجريات األمــور، وصاحب حس 
مرهف في استشعار أّنات البشر، كل ما يكتبه ويقوله ينم عن 
شخصية فذة، فريدة من نوعها.غادر المدير القديم، مصطحباً 
معه نصف «حاشيته» ومريديه، وجــاء المدير الجديد وسط 
فرحة الموظفين، حتى نصف الحاشية المهمل، تباروا في كشف 

عيوب ومشاكل المدير السابق.
المدير الجديد، أحدث تغيرات هامة، حيث أنهى كل األعمال 
العالقة بسبب بعض اإلجراءات البسيطة، حصلت الموظفة على 
ترقيتها المتأخرة، ومع مرور األيام، شيئاً فشيئاً بدأ يتضح أن 
ما يقوله المدير الجديد، وكل تصريحاته وكتاباته، على النقيض 
تماماً من سلوكه، كشف عن قناع قاتم، بدأ بموظفات اإلدارة، ثم 
تنقل بين اإلدارات واألقسام في كافة أرجاء الوزارة، كان يتفنن 
في الغزل والمضايقات، والتصريح بال تلميح برغباته المريضة.

في نهاية يــوم عمل مرهق، وجــه للموظفة إنــذارا بالفصل، 
وحولت للجنة تأديب، كانت مستفزة مبكراً في ذات اليوم من 
بدور  إيمانه  حــول  اليومية،  الصحيفة  في  المدير  تصريحات 
المرأة، وأحقيتها في المساواة. طلب منها إحضار ملف خاص 
بالعمل، وحين دخلت إليه بالملف، وقف ودار حول مكتبه قادماً 
إليها، فمدت إليه الملف، لم يتناول الملف، بل طالت يده موضعاً 
من جسدها، وبال تفكير، سقط الملف من بين يديها  خاصاً 
ووجهت إليه صفعة، داِفعها سنوات من القهر، وإساءة المعاملة، 
منه ومن غيره، صفعتُها جعلت المدير يرى نجوماً وعصافير 

تدور أمام عينيه، لكنه لم يفق بعد.

«شير هولدر»:
التي  الطاقة  شركة  معاملة  ســوء  مــن  طويلة  لسنوات  عانى 
يعمل لديها، عانى من التمييز، وعانى من التهميش، ومن عدم 
بشراسة،  داخله  تقطع  اليومية  أحزانه  وكانت  كفاءته،  تقدير 

خصوصاً أن الحظوة في الشركة «لغير المواطنين». 
   سمع عن شركات جديدة تعمل بمبدأ يسمى «شير 
تحصل  األرض،  بقاع  شتى  مــن  ومـــالك  أســمــاء  ولها  هــولــدر» 
تلك الشركات بموجب عروضها على عدد من الحقول لتنقيبها 
واالستفادة منها بنسب كبيرة لربع قرن، ثم تسلمها من جديد 
مع منشآتها للشركة الوطنية.روجت تلك الشركات لنفسها بأنها 
تعمل على ضمان أولوية المواطنين، وأعلنت عن عروض مغرية 
الستقطاب الخبرات الوطنية، فتقدم بأوراقه مع المئات ممن 
شهرية  بمخصصات  تعيينهم  وتم  طويالً،  الظلم  على  صبروا 
تفوق ما كانوا يحصلون عليه، مع وعود بالترقي الوظيفي السريع.

  في غضون عدة أشهر، عملوا خاللها بجد واجتهاد كبيرين، 
وأظـــهـــروا قـــدرة عــلــى تــولــي الــمــهــام بــكــفــاءة، وقــابــلــيــة للتعلم 
والتطوير، لكنهم اكتشفوا الحقيقة المّرة، وجدوا أن استقطابهم 
من قبل الشركة األجنبية، لم يكن سوى فخ نصب لهم، لتحقق 
الشركة األجنبية النسبة المطلوبة، وتروج لتوظيف المواطنين، 
فوجدوا أنفسهم في جحيم آخر، ال يختلف كثيراً عما كانوا فيه.

لم يخطر بباله القيام بعمل تخريبي، أو اإلقدام على جريمة، 
لكنه فكر في الــصــراخ، وإيصال صوته المتظلم وأصـــوات من 
معه ألعلى جهة يمكن الوصول إليها، تطوع وفد منهم، شرحوا 
قضيتهم لكل من قابلوه، في رحلة البحث عن من ينصفهم، 
الخدمة،  عــن  مفصولين  أنفسهم  وجــــدوا  فــتــرة  بعد  لكنهم 
المسؤولين  مــن  رســمــي  وبتأكيد  حقيقية،  غير  وبــمــبــررات 

المباشرين من «غير المواطنين». 

وطن:
كالعادة تجلس في الفناء

خلفها سور متهالك 
تتأمل األفق

تالطف األرض بأصابعها
شاردة في المجهول
أناديها، ال تسمعني

أشير بيدي، ال تلتفت نحوي
يداهمني حزن العالم 

يقتلني الحنين إلى حضنها
يحتويني 

يبعث فّي الدفء
يسودني الهدوء.

في حضنها 
أستنشق عبق الحياة

أنسى سخطي وغضبي
أتأمل مالمحها الهادئة

ابتسامتها الصافية
شالها الحالك

يدها الطاهرة تمسك يدي
تداعب رأسي وكتفي.

التيار يجذبني
يجرفني بعيداً 

عن وطني
أمي.

صراحة:
لم يعد صوتك يطربني
ما عاد همسك يمتعني

تحولت الوردة شوكاً
أنفاسي تزفر يأساً ومرارا
واألسئلة الصعبة تخنقني

والحلم الساكن في أعماقي
يتالشى في الفوضى ويتوارى.

تشامبر ميوزيك 
بـ «قطر الفلهارمونية»

فعاليات مكثفة 
للتصوير الضوئي

تــــــعــــــرض فــــــرقــــــة قـــطـــر 
فــبــرايــر   ١٣ ــيــة  ــهــارمــون ــفــل ال
العزف  حفلة  سلسلة  المقبل 
في  األوبــــرا  بـــدار  الموسيقي 
وتعد  كــتــارا،  الــثــقــافــي  الــحــي 
فرق  أو  ميوزيك»  «تشامبر 
المصغرة  الموسيقية  العزف 
الــتــي ســتــقــدمــهــا األوركــســتــرا 
حفالتها  ســلــســلــة  خـــالل  مــن 
أحد أشكال عزف الموسيقى 
الــكــالســيــكــيــة، وهـــي نــمــوذج 
مـــن الــــعــــروض الــمــوســيــقــيــة 
لتقديم  الــفــرق  تقيمها  الــتــي 
ـــجـــمـــهـــور،  أدائــــــهــــــا أمــــــــام ال
كانت  لكونها  بذلك  وسميت 
فــي الــقــدم تــقــام فــي قــاعــات 
من  مختصر  وبعدد  صغيرة 

العازفين.

ـــقـــيـــم الـــــيـــــوم الــجــمــعــيــة  ت
الــقــطــريــة لــلــتــصــويــر الــضــوئــي 
ـــنـــاول  ـــت ــــة ت ورشـــــــــة خــــارجــــي
يقدمها  التصوير  فــن  مــبــادئ 
للشباب  حسين  عارف  الفنان 
بـــيـــنـــمـــا يــــقــــدم غــــــــداً ورشـــــة 
تستعد  كــمــا  لــلــبــنــات،  أخــــرى 
الــجــمــعــيــة إلقـــامـــة عــــدد من 
التدريبية  والـــــدورات  الـــورش 
فرعها  في  الشهر  هــذا  خــالل 
ــــكــــائــــن بـــمـــنـــطـــقـــة الــــهــــالل  ال
الشهر  نهاية  فــي  تــقــام  حيث 
ورشــة  يــنــايــر  و٢٨   ٢٧ يــومــي 
تـــتـــنـــاول أســـاســـيـــات وقـــواعـــد 
حفظ  وكيفية  واألفـــق  الثلث 
الــصــور والــمــلــفــات ومــراجــعــة 
الشهر  طــوال  تحصيله  تم  لما 
ــــحــــان تـــطـــبـــيـــقـــي، كــمــا  وامــــت
حول  عمل  ورشــة  اليوم  تقام 
طرق التصوير والتعرف على 
آخـــر  جـــانـــب  وعـــلـــى   ،HDR
قـــّدمـــت الــجــمــعــيــة الــقــطــريــة 
موقعها  على  دعــوة  للتصوير 
اإللـــكـــتـــرونـــي لــلــتــســجــيــل فــي 
مـــوقـــع الـــمـــســـابـــقـــات الــجــديــد 
ــعــد  الــــخــــاص بــــهــــا، والــــــــذي يُ
قــطــر  فــــي  نـــوعـــه  مــــن  األول 
حــيــث يــمــكــن الـــراغـــبـــيـــن في 
ليتم  الــمــخــتــلــفــة  الــمــســابــقــات 
تسليم  عملية  اختصار  بذلك 
الـــصـــور والــتــنــبــيــه عـــن طــريــق 
الموقع بموعد إغالق المسابقة 
وكذلك جديد المسابقات التي 

سوف تطرحها الجمعية.

الدوحة - [: تعرض مؤسسة الدوحة لألفالم 
فيلم  كـــتـــارا  بسينما  يــنــايــر   ٢٤-٣٠ مـــن  الــفــتــرة  فـــي 
«وحوش البراري الجنوبية» وتدور أحداث الفيلم في 
النهر  من  بالقرب  يعيش  جرئ  ولكن  منسي  مجتمع 
متعددة،  ســدود  بواسطة  العالم  باقي  عن  ومنعزل 
على  عمرها  مــن  الــســادســة  فــي  صغيرة  فــتــاة  تعيش 
الطفولي  بتفاؤلها  مــتــأثــرة  يتيمة.  تصبح  أن  وشــك 
الطبيعي  العالم  بــأن  الفتاة  تــؤمــن  الــواســع،  وخيالها 
متوازن مع الكون، إلى أن تهب عاصفة هوجاء وتغير 
إصالح  من  باليأس  الصغيرة  البطلة  تصاب  واقعها. 
ومنزلها  الــمــريــض  والـــدهـــا  لتنقذ  عــالــمــهــا  هيكلية 
الغارق، لكنها يجب أن تتعلم كيفية العيش مع كوارث 
حظي  وقــد  مــدمــرة.  آثـــار  ذات  ومــتــواصــلــة  متعاقبة 
في  كبير  باهتمام  الجنوبية»  البراري  فيلم «وحوش 
حصل  حيث   ،٢٠١٢ السينمائي  صندانس  مهرجان 
الوقت  ذلك  منذ  وفاز  الكبرى،  التحكيم  جائزة  على 
في  ومؤسسات  مهرجانات  في  الجوائز  من  بالعديد 
الكاميرا  جــائــزة  بينها  مــن  الــعــالــم،  أنــحــاء  مختلف 
من  ســاذرالنــد  وجــائــزة  كــان  مهرجان  فــي  الذهبية 

معهد األفالم البريطاني.

عرض «وحوش البراري الجنوبّية» بسينما كتارا

ثاني،  آل  حمد  بنت  المياسة  الشيخة  سعادة  رعاية  تحت 
متحف  ينظم  قــطــر،  مــتــاحــف  هيئة  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس 
«مــوروث  معرض  قطر  متاحف  لهيئة  التابع  المستشرقين 
من  الــرابــع  الطابق  فــي  سفير»  مــذكــرات  الــفــن:  دبلوماسية 
متحف الفن اإلسالمي. ينطلق المعرض في ٢٥ يناير ٢٠١٣ 
متحف  مجموعة  مــديــر  نيفيدوفا،  أولــغــا  الــدكــتــورة  ـــإدارة  ب
هذا  ويضم   .٢٠١٣ مــارس   ١٨ حتى  ويستمر  المستشرقين، 
المعرض أربع لوحات تعود إلى القرن السابع عشر تصور بعثة 
سفير هابسبورغ هانز لودويغ فون كوفشتين إلى اسطنبول. 
باإلضافة  األولــى  للمرة  األربــع  اللوحات  هذه  عرض  وسيتم 
إلى  تعود  الــجــواش  بــألــوان  مرسومة  لوحة  عشرة  اثنتي  إلــى 

إحدى المجموعات النمساوية.

مذكرات سفير بمتحف «المستشرقين»

الثالثاء ١٠ ربيع األول ١٤٣٤ هـ - ٢٢ يناير ٢٠١٣ م

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 

ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  ابداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

@qatarlion

يعالجها: سعود علي

أزمة «بيت التشكيليين» 

تنتظر الحلتنتظر الحل
االلتشاللتش

«متاحف قطر» تصدر
 يوميات ومفكرات ٢٠١٣

ختام معرض ناجي العلي

أعلنت هيئة متاحف قطر أنها ستكون الموّزع الحصري 
تحتوي  قطر.  دولة  في  بيبربالنكس®  مجموعة  لمبيعات 
لعام  اليومية  للمذكرات  جميلة  تصاميم  على  المجموعة 
ومجموعة  العناوين.  ودفــاتــر  اليومية  والمفكرات   ٢٠١٣
الجميلة  الدفاتر  من  فريدة  مجموعة  هي  بيبربالنكس® 
تـــبـــرز الـــمـــهـــارات الــفــنــيــة والــحــرفــيــة لــــدى اإلنــــســــان عبر 
والفن  الفرنسية،  المنسوجات  تصاميم  تضم  فهي  التاريخ، 
الزخرفية  واألنــمــاط  الــكــتــب،  لتغليف  الــصــفــوي  الــفــارســي 
التطريز  وفن  بالك،  المطلية  اليابانية  بالصناديق  الخاصة 
التقليدي من منطقة غوجورات الهندية. إن جميع تصاميم 
الفني  ـــداع  اإلب لــدى  الجمال  بتكريم  تــقــوم  بيبربالنكس® 
وتجعلنا نتواصل من خاللها بثراء الفن والثقافة في العالم 
والــــذي تــم اكــتــشــافــه عــلــى مـــدى الــتــاريــخ. ويــدخــل الشغف 
واالبتكار والعمل اليدوي الدقيق في إنتاج كل تصميم. إنها 
دفاتر تتمتع بنوعية عالية تجعلنا نشعر بالسعادة بامتالكها 
أو  األفــكــار  لــتــدويــن  نستخدمها  ســـواء  اســتــخــدامــهــا،  وعــنــد 
بين  فالمزج  الــفــن،  مــن  آخــر  نــوع  أو  أوالقصائد  القصص 
رائعة  الكتابة  عملية  يجعل  الدفاتر  هذه  في  والفن  الخيال 
وفريدة من نوعها، يذكر أن دفاتر بيبربالنكس® متوفرة 
فـــي مــتــجــري هـــدايـــا (مــتــحــف) - الــمــتــحــف الــعــربــي للفن 

الحديث، ومتحف الفن اإلسالمي في الدوحة.

يشهد معرض كاريكاتير ناجي العلي الذي احتضنته كتارا 
آخر  في  كثيفا  جماهيريا  حضورا  شهر  من  أكثر  مــدار  على 
المقبل  الجمعة  يــوم  فعالياته  المعرض  يختتم  حيث  أيــامــه 
بعد أن احتفل المعرض بإنجازات العلي العديدة، حيث أقيم 
تكريماً لـ ٢٥ سنة من مسيرته المهنية، وقامت كتارا بالتعاون 
مع جاليري المرخية بتنظيم هذا المعرض للمرة األولى في 

الشرق األوسط والثانية منذ اغتياله في لندن عام ١٩٨٧.
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