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تقليد متأّصل لدى أهل قطر

قــد أجــمــع الــصــقــارون الــعــرب على اعتبار 
طــائــر الــحــبــارى بــحــجــمــه الــكــبــيــر الــطــريــدة 
الــمــفــضــلــة لــلــصــيــد بـــالـــصـــقـــور. لـــكـــن صــيــد 
ومتفّوق  مـــدّرب  صقر  إلــى  يحتاج  الحبارى 
يُحّدد مكان الحبارى الذي يُتقن فن التمويه 
أن  يجب  كما  المحيطة.  البيئة  مع  واالندماج 
يــتــفــّوق ذلـــك الــصــقــر عــلــى أســلــوب الــحــبــارى 
الــذي  والــمــنــاور  السريع  الطيران  فــي  الفريد 
وسيلة  ويُشّكل  الــحــاّدة  باالنعطافات  يتمّيز 
الصقور  ضّد  الحبارى  لطائر  ناجحة  دفاعّية 
المهاجمة. وأدرجت منظمة اليونيسكو تربية 
الصقور ضمن قائمة ٢٠١٠ للتراث الال مادي 
لإلنسانية، والبلدان المعنّية بهذه التربية كما 
وردت فــي الــقــائــمــة هــي : قــطــر واإلمــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة وبــلــجــيــكــا والــجــمــهــوريــة 
التشيكية وفرنسا وجمهورية كوريا ومنغوليا 
والـــمـــغـــرب والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وإسبانيا والجمهورية العربية السورية. وجاء 
تربية  أن  المناسبة  بهذه  الــصــادر  النّص  في 
الــصــقــور «بــاتــت تــتــرافــق مــع روح الــصــداقــة 
رزق.  مصدر  اعتبارها  من  أكثر  والمشاركة، 
تــتــرّكــز أســـاًســـا عــلــى طـــول خــطــوط الهجرة 
وممراتها. يُمارسها أشخاص من كل األعمار، 
يرتبط  محترفين.  أو  هــواة  نــســاًء،  أو  رجــاالً 
مرّبو الصقور بعالقة قوّية ورابط روحي مع 
جيل  من  الصقور  تربية  وتنتقل  طيورهم» 
معهم  الــمــرّبــون  يصطحب  حيث  جــيــل،  إلــى 

للصيد  الخروج  عند  أبناءهم 
لتدريبهم على السيطرة على 
الــطــائــر وإقـــامـــة عــالقــة ثقة 
معه. ولمعرفة أسباب تغلغل 
القطريين  بين  الهواية  هــذه 
وشغفهم  لها  حبهم  وأسباب 
بــهــا أجـــريـــنـــا هـــــذا الــتــحــقــيــق 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب 

القطري: 
فـــي الـــبـــدايـــة يـــؤكـــد سعيد 
«شاب  المري  بوشارب  حمد 
مـــشـــارك بــمــهــرجــان الــصــيــد 
والــصــقــور» أنـــه ورث هــوايــة 
وأجـــداده،  أبيه  عــن  الصقارة 
يتخذون  كانوا  أنهم  وأضــاف 

منها تجارة، مشيًرا إلى أنه بدأ تعلم الصقارة 
مــنــذ نــعــومــة أظـــفـــاره، وغــرســهــا فــيــه والـــده 
منذ الصغر فــاألب يحرص على غــرس حب 
أن  إلى  منّوًها  صغره،  من  ولده  في  الحرفة 
وكــان  صغير  صبي  وهـــو  امتلكه  صقر  أول 
ويقول:  وتدريبه،  الطير  بعشاء  يكلفه  والــده 
وألن أبـــي كـــان صـــقـــاًرا مـــاهـــًرا فــقــد أحسن 
شغفه  بدايات  وعن   . الصقارة  قواعد  تعليمنا 

بهذه الهواية وأسباب حرصه على االستمرار 
سرها  يكمن  هــوايــة  أنــهــا  سعيد  يــذكــر  فيها 
والمتعة  الصعوبة  بين  تجمع  فهي  ذاتها  في 
وحول  إثــارة،  من  فيها  لما  النفس  وتستهوي 
بدايات دخوله إلى المسابقات يقول: بدأ األمر 
فــي صـــورة تــحــّديــات بيني وبــيــن أصــدقــائــي 
الشباب وتطّور األمر فأقدمت على المشاركة 
األولــــى فــي صبخة الــخــيــر بــالــخــور، وكــانــت 
فيها  حصلت  وقــد  شاهين،  قــرنــاس  «دعـــو» 
وقتها  كّنا  ويضيف:  الــســادس،  المركز  على 
يحدث  ما  ودائًما  المسابقة،  بنظام  نــدري  ال 
أخــطــاء فــي بــدايــة كــل أمــر. ويُعلن سعيد أن 
طموحه هو أن يجلب الناموس «التذكار» من 
يد الشيخ جوعان بن حمد آل 

ثاني حفظه اهللا. 
ويــــــذكــــــر طــــــــالل مــحــمــد 
الـــخـــيـــاريـــن» شـــــاب مــشــارك 
بـــمـــهـــرجـــان الـــــصـــــقـــــور» أن 
أبيه  عن  توارثها  الهواية  هذه 
أّول  أن  إلـــى  ويــشــيــر  وجــــده، 
طــيــر امــتــلــكــه كـــان عــمــره ١٧ 
عــاًمــا، ويُـــعـــّدد األســبــاب التي 
ـــه الحــــــتــــــراف هـــذه  ـــهـــوت اســـت
الـــهـــوايـــة فــيــقــول: «جــذبــتــنــي 
الـــحـــالـــة بـــرّمـــتـــهـــا فــأحــبــبــت 
ونقل  وتــدريــبــه  الطير  اقتناء 
الطريدة،  على  وهــده  الطير 
ومـــا أحــلــى شــعــورك إذا صــاد 
يُولد  مثلما  الغامرة  بالفرحة  تشعر  طيرك 
للواحد مولود، كما أنني شعرت فيها بمعاني 
الحماس واإلثارة»، ويقول: إنه لقي في هذه 
الهواية تشجيًعا من عائلته، وعن أّول مسابقة 
شارك فيها يقول: دخلت مسابقة «دعو» في 
في  وحصلت  األّول،  الــدولــي  قطر  مهرجان 
مــهــرجــان الــفــروســّيــة فــي مسابقة «الــدعــو» 
الــمــركــز الــتــاســع. وأشـــار إلــى أن الطير الــذي 

يمتلكه من نوع الشاهين ألنه يحب هذا النوع 
بالتحديد، ويُعلن أنه يطمح في أن يفوز في 

المسابقة بالمركز األول .
هذه  أن  مشهورحمد  أوضــح  جانبه،  ومن 
رأى  عندما  الصغر  مــن  معه  بـــدأت  الــهــوايــة 
لما  وأضــــاف:  يُــمــارســهــا،  عبدالرحمن  أخـــاه 
رأى أخي تعلقي بهذه الهواية اشترى لي طائر 
الوكري وبدأ يُعلمني «الدعو والهدد» وكيفية 
سواقة  يعلمنى  بــدأ  ثــم  الــصــقــر،  مــع  التعامل 
الحبارى،  فيها  نصطاد  الــتــي  واألمــاكــن  الــبــر 
وأرشــــدنــــي إلــــى طــــرق تــعــقــب أثــــر الــحــبــارى 
واألرنب والكروان. ويشير إلى أنه بدأ التعلم 
العشرين  ســن  فــي  وأتقنها  سنة  ســن ١٧  فــي 

مـــن عـــمـــره، وعــــن األســبــاب 
التي جعلته يهوى هذه الهواية 
يذكر أنها تُنّمي الذكاء وتجعل 
اإلنــــســــان يــفــهــم لــغــة الــطــيــر 
من  فيها  أن  كــمــا  لــُيــرّوضــه 
اإلثارة وكسر الروتين الشيء 
طموحه  أن  ويُــعــلــن  الــكــثــيــر. 
يُــصــبــح  أن  الــــصــــقــــارة  فـــــي 
ويكون  للطيور،  جيل  معلم 
بين  ومعروًفا  مشهوًرا  اسمه 
الصقارين بالصدق واإلتقان، 
ويــحــلــم بــــأن يــكــون مــنــافــًســا 
ــا ألفــضــل الــصــقــاريــن في  قــويًّ
وفي  الــدولــيــة،  المهرجانات 
رأيه أن الدولة تولي اهتماًما 

من  تُقيمه  بما  والصقارين  بالصقارة  بالًغا 
ذا  هو  وهــا  ويــقــول:  ومسابقات،  مهرجانات 
اهللا  جعله  ثــانــي  آل  حمد  بــن  جــوعــان  الشيخ 
الطيور،  ألهل  المجال  فتح  صقار  لكل  زخــًرا 
وبــفــضــل جــهــوده فــي دعـــم الــصــقــارة أصبح 
الصقارون  كان  بعدما  الصقارة  تهوى  الناس 

قليلين.
وفي هذا السياق، ذكر منصور شهداد « أحد 

المحّبين للصقارة « أنه يُمارس هذه الهواية 
منذ صغره ولكنه لم يتوارثها عن أبيه وجده 
البيئة  نحوها  واستقطبه  إليها  جذبه  ولكن 
المحيطة به والمقّربون منه، ويشير إلى أن 
أول طير امتلكه وعمره ١٤ سنة، منّوها إلى 
أن الـــذي علمه هــذه الــهــوايــة هــو قــّنــاص من 
أصدقائه رافقه وبدأ يُعلمه كيفّية انتقاء الطير 
ثم ترويض الطير وتربيته إلى أن وصل إلى 
من  العشرين  ســن  فــي  الهواية  تلك  احــتــراف 
عمره. وعن أسباب حّبه لتلك الهواية يُؤّكد أن 
فيها متعة كبيرة ولذة نفسية، خاّصة عندما 
يصيد الطير ويُحقق له إنجاًزا، كما أنها قّربته 
مــن أهـــل الــطــيــور ووّســـعـــت دائــــرة مــعــارفــه. 
ويرى أن الدولة تعتني اعتناء 
ال نظير له بالصقارة، وتبذل 
في دعمها جهوًدا كبرى تُشكر 
تكلم  مهما  أنه  ويُؤّكد  عليها، 
بالصقارة  الدولة  اهتمام  عن 
لــــن يــوفــيــهــا حــقــهــا حــتــى إن 
مهرجان الصقارة الذي تقيمه 
قطر أصبح له شهرة عالمية.

ويــرى راشــد هــادي المري 
«شـــــاب مـــشـــارك بــمــهــرجــان 
تجذب  الصقارة  أن  الصقور» 
الــنــفــس لــمــا فــيــهــا مـــن إثــــارة 
وتــحــّد وحــمــاس ولــمــا تحدثه 
مــن أنـــس فــي نــفــس الــصــقــار، 
ويشير إلى أن أول طير امتلكه 
كـــان عــمــره ٧ ســنــوات وكـــان نــوعــه شاهين، 
ويُعلن  صغره،  منذ  الهواية  هــذه  أحــّب  وأنــه 
مهرجانًا  يُقيم  أن  وهي  كبيرة  طموحاته  أن 
المقام  للمهرجان  وبالنسبة  باسمه،  للصقور 

يطمح في أن يحصل على السيارة. 
عمره  أن  فُيبّين  محمد  راشــد  طالب  أّمــا 
اآلن ١٥ سنة وأنــه أحــّب هــذه الهواية منذ ٤ 
سنوات معلالً ذلك بأنها هواية أجداده، ويُعّدد 

أسباب محّبته لهذه الهواية لما فيها من طلوع 
البر ورؤية الطبيعة وما فيها من إثارة ومتعة، 
كما أنه يُحّب القنص، ويُشير إلى أنه يُشارك 
والصقور  للصيد  الدولي  قطر  مهرجان  في 
ألّول مــّرة، منّوها إلى أنه يمتلك صقًرا من 
فئة «حــر» قــرنــاس خــامــس، بينما كــان أول 
طير امتلكه منذ عامين، ويطمح طالب إلى 
أن يتعلم الكثير عن الطيور وأن يُتقن أنواعها 
القّناص  يــكــون  وأن  وخصائصها  وأشــكــالــهــا 
األّول في الخليج العربي، وبالنسبة للمسابقة 
على  يحصل  أن  فــي  أمنياته  عــن  يُعلن  فإنه 

المركز األّول فيها.
ويهوى محمد صالح النابت «صقار» هذه 
وراثــة  أخذتها  ويــقــول:  الصغر  منذ  الــهــوايــة 
عــن والــــدي. ويـــرى أن هـــذه الــهــوايــة تُشعل 
والتحّدي  والتشويق  اإلثارة  الصقار  نفس  في 
وتدفع الملل، وتُكسب اإلنسان صفات جميلة 
هو  الصيد  أن  إلــى  ويُشير  والــوفــاء.  كالصبر 
هوايته الكبرى وأن طموحه أن يكون صّقاًرا 
ممّيًزا، ويتمّنى الفوز في المسابقة بالمركز 
الهواية  هــذه  تدعم  الدولة  أن  ويــرى  األّول. 
ممارستها  على  الشعب  وتُشّجع  كبيًرا  دعًما 
الدولة  تُقيمه  ما  دليل  وأكبر  بها  واالهتمام 
من مهرجانات دولّية وما تُنفقه من جوائز 
يُسعده  االهتمام  هذا  أن  ويُؤّكد  للصّقارين، 

كثيًرا ويُشّجعه على تطوير هوايته.
للصقارة»  «محّب  العجب  حمد  وأوضــح 

معه  بــــدأت  الــهــوايــة  هـــذه  أن 
ســـنـــة،   ١٨ ســــــن  فــــــي  وهــــــــو 
سنة  امتلكه  طير  أّول  وكــان 
«حــر»،  نوعه  وكــان  ٢٠٠٢م، 
مـــنـــّوًهـــا إلــــى أن الـــــذي قـــّوى 
قلبه  فــي  الــهــوايــة  هــذه  محّبة 
أنـــه كـــان يــخــرج مــع أصحابه 
في  يجد  وكــان  للقنص  كثيًرا 
ذلـــك مــتــعــة كــبــيــرة، كــمــا أنــه 
يرى متعة كبيرة في التعامل 
مع الطير، ويقول: كنت أفرح 
عــنــدمــا وجــــدت نــفــســي أفــهــم 
الطير وأعرف كيفّية التعامل 
الــصــحــيــح مــعــه وكــنــت أســعــد 
ويأتيني  الــطــيــر  أدعـــو  عــنــدمــا 

ويأكل من يدي ويذهب ويأتيني مّرة أخرى 
فكنت أجد في الطير معنى الصداقة والوفاء 
واإلخالص. ويضيف: وبعد هذا كله وجدت 
متعة كبيرة في حياة القنص والهدد وتحويم 
سرعته  مــدى  ومعرفة  أرّده  وكيف  الطير 
والطيور  شجاعته،  ومــدى  فراسته  ومــدى 
مختلفة في الشجاعة. ويُؤّكد أن القنص نوع 
قطري  موروث  وهو  التسلية اإليجابية،  من 

بالماضي  والتمّسك  باألصالة  القّناص  يشعر 
ويـــقـــول: ومـــن ال مــاضــي لــه ال حــاضــر لــه. 
ويــطــمــح حــمــد فـــي الــحــصــول عــلــى جــائــزة 
الدولة  أن  ويــرى   . المقبل  العام  «المزاين» 
ويظهر  بــالــصــقــارة  ملحوًظا  اهــتــمــاًمــا  تُــولــي 
ذلك فيما تقيمه من فعاليات ومهرجانات، 
سوف  المهرجانات  هــذه  مستوى  أن  ويــرى 

يتطّور عاًما بعد عام .
وبـــــدأت تــلــك الـــهـــوايـــة مـــع ســـالـــم الــمــري 
إلى  ويشير  طفولته،  منذ  للصقارة»  «محّب 
أعمامه  عــن  بــالــوراثــة  الهواية  هــذه  أخــذ  أنــه 
طير  أّول  أن  إلــى  مشيًرا  وإخــوانــه،  وأخــوالــه 
امــتــلــكــه وعـــمـــره ســبــع ســنــيــن، وكــــان نــوعــه 
ـــؤّكـــد أن مــن األســـبـــاب الــتــي  «واكــــــري»، ويُ
اإلثــارة  مــن  فيها  مــا  الصقارة  يهوى  جعلته 
وما  المدينة،  زحمة  عن  والبعد  والتحّدي، 
التفاهم  ومــهــارة  الطير  معاملة  مــن  فيها 
شارك  أنه  إلى  منّوًها  والطير.  الصقار  بين 
فيها  وحــصــل  للمهرجان  الثانية  السنة  فــي 
«الطلع»،  مسابقة  فــي  الثالث  المركز  على 
بالمركز  الماضية  السنة  في  أخوه  فاز  بينما 
الثاني وابن عمه بالمركز األّول، مشيًرا إلى 
المسابقة  فــي  ألــًفــا   ٢٥ مبلغ  على  حصل  أنــه 
الــتــنــشــيــطــّيــة، ويــطــمــح إلــــى الــحــصــول على 
المركز األّول هذه السنة، وبالنسبة لطموحه 
خارج  القنص  إلــى  يطمح  فهو  الصقارة  في 

قطر. 
ومــن جــانــبــه، بــدأ يوسف 
الــعــنــزي تــلــك الـــهـــوايـــة منذ 
صــغــره وتــوارثــهــا عــن أهله، 
ويـــــرى أنــــه مـــن خــصــائــص 
ـــهـــّذب  هــــذه الـــهـــوايـــة أنـــهـــا تُ
خصاالً  الشاب  وتُعّلم  النفس 
حــمــيــدة كــالــصــبــر والــجــلــد، 
وتـــمـــأل وقــــت فـــــراغ الــشــاب 
بــطــريــقــة إيــجــابــيــة. ويــشــيــر 
إلى أنه احترف هذه الهواية 
عمره  وكــان  ســنــوات   ٣ منذ 
أّول  أن  إلى  منّوًها  سنة   ٢٥
 ١٨ عمره  كــان  يقتنيه  طير 
ويطمح  «حــر»  ونوعه  سنة 
إلى أن تخرج المسابقة على 
أحــســن صـــورة ألن هـــذه الــمــســابــقــة تُــشــّرف 
تهتّم  الدولة  أن  إلــى  منّوًها  القطريين،  كل 
بالصقارة اهتماًما كبيًرا وتدعمها وتُشّجعها، 
بالمسابقة:  المشاركين  للصقارين  ويــقــول 
أتمّنى لمن لم يُحالفهم الحظ هذا العام أن 
ليس  الــقــادمــة،  الــمــّرات  أوفــر  حظهم  يكون 
ذلك بمؤّشر على أن طيوركم سّيئة، واألمر 

يرجع لتوفيق اهللا عّز وجّل.

«الصقــارة» .. مــوروث«الصقــارة» .. مــوروث
شعبي عــريــقشعبي عــريــق

ـــس ـــف ـــن ــــجــــمــــع بـــــيـــــن الـــــصـــــعـــــوبـــــة والـــــمـــــتـــــعـــــة وتـــــســـــتـــــهـــــوي ال ــــد الــــــــمــــــــري: هــــــــوايــــــــة  ت ســــعــــي

مشهور حمد: 
طموحي في 

الصقارة أن أصبح 
معلم جيل

منصور شهداد: 
الدولة مهتمة 

بالصقارة وتدعمهم 
بشكل كبير

طالب راشد: 
أتمنى أن أكون 

القناص األول في 
الخليج العربي 

طالب راشد يوسف العنزي منصور شهداد

كتب - محمود الحكيم: 

هـــوايـــة الـــصـــقـــارة تــجــري فـــي عــــروق الــقــطــري، 
وهي موروث شعبي عريق، وال يزال اآلباء يورثونه 
الحّية  الطرائد  اصطياد  فن  هي  والصقارة  لألبناء، 
باستخدام الصقور المدّربة. والصقارة تقليد متأّصل 
لـــدى ســّكــان الــصــحــراء الــعــربــيــة عــمــوًمــا مــنــذ آالف 
العربية،  الــحــضــارة  رمــوز  مــن  رمــز  وهــي  السنين، 

اعتاد الصّقارون العرب منذ القدم على أسر الصقور 
وكــانــوا  الــشــتــاء.  فصل  فــي  هجرتها  أثــنــاء  والـــجـــوارح 
واألرانـــب  الــحــبــارى،  طيور  اقتناص  على  ُيــدّربــونــهــا 
توفرت  التي  الحّية  الطرائد  مــن  وغيرها  الــبــّريــة، 
الصقار  كان  الصيد،  موسم  انتهاء  ومع  بيئتهم.  في 
وقد  الطبيعة.  في  ويطلقه  الجارح  طائره  أسر  يفك 
حياة  في  األهمية  بالغة  الصقارة  مهارات  أصبحت 

الكثير من القطريين.
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جـدليـة الديـن والفـن .. تعـارض أم توافــق؟!جـدليـة الديـن والفـن .. تعـارض أم توافــق؟!
أحد أكثر القضايا إثارة

كتب - محمود الحكيم: 

ـــشـــعـــوب كــمــا  الــــفــــن مــــــرآة ال
المكّبرة  العدسة  ألنــه  يقولون؛ 
ــتــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة وتــفــاصــيــل  ل
انعكاس  وهي  اإلنسانية  النفس 
بكل  ذاته  أمام  اإلنسان  لصورة 
مـــا تــحــمــلــه تــلــك الــــصــــورة مــن 
مـــالمـــح، والـــديـــن هـــو الــمــكــّون 
األكــــبــــر لـــحـــيـــاة الــــشــــعــــوب، هــو 
له  ويُرّبي  ثقافته  يرضعه  الذي 
ويُحّدد  سلوكه  ويـُـوّجــه  عقلّيته 
أسسه  وعــلــى  وتــقــالــيــده  عــاداتــه 
هنا  فــنــحــن  مــعــتــقــداتــه.  تــنــبــنــي 
لهما  كــبــيــريــن  مــؤثــريــن  أمــــام 
الحياة  صياغة  في  الطولى  اليد 
اإلنسانية. وفي ظل تلك العالقة 
هل  الكبير:  التساؤل  علينا  يطل 
هـــــذان الـــمـــؤثـــران مــتــعــارضــان 
مــتــخــاصــمــان  مـــتـــعـــاضـــدان،  أم 
هـــذا  ــنــا  حــمــل ـــكـــامـــالن؟.  مـــت أم 
الـــتـــســـاؤل إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة مــن 
لنسمع  والــمــفــكــريــن  الــفــنــانــيــن 

الجواب: منهم 
حالله حالل وحرامه حرام

أنــنــا  زيـــنـــل  مـــوســـى  د.  يــــرى 
قائم  حقيقي  فــن  أمــام  كّنا  إذا 
عــلــى قــيــم إنــســانــيــة بــعــيــد عــن 
قيم  على  التطاول  أو  االبــتــذال 
محفز  عامل  فهو  الثابتة  الدين 
لــإلنــســان عــلــى الــعــطــاء واإلبـــداع 
أعــتــقــد  وال  يــــقــــول:  والــــعــــمــــل، 
لــلــديــن  الـــصـــحـــيـــح  ـــفـــهـــم  ال أن 

هذا  مع  يتناقض 
الــــفــــن، وهـــنـــاك 
ـــــوى لـــلـــشـــيـــخ  فـــــت
الــــــــقــــــــرضــــــــاوي 
عن  ُسئل  عندما 
الــــغــــنــــاء أحــــــالل 
حــــــرام؟  أم  هـــــو 
فـــأجـــاب: حــاللــه 
حــــالل وحـــرامـــه 
إذا  أي  حــــــــرام. 
كــــانــــت األغـــنـــيـــة 
وطــريــقــة أدائــهــا 
لــــــيــــــس فـــيـــهـــمـــا 
خــــــــــــــــــــروج عـــــن 
الـــقـــيـــم األصــيــلــة 

ــــذال ومــيــوعــة  ــــت لـــلـــديـــن مــــن اب
ذلك،  إلى  وما  للفجور  ودعوى 
حرام  ذلك  وعكس  حالل  فهذا 

 .
وحــــــــــول مــــــا يــــــجــــــري عـــلـــى 
الــســاحــة مــن تــالســن واتــهــامــات 
وسب بين بعض المنتسبين إلى 
والفنانين،  اإلســالمــيــة  الــدعــوة 
يقول:» المسلم ليس بسّباب وال 
ينتقد  أن  اإلنــســان  وعلى  شــّتــام 
األداء  فــنــون  مــن  يُــعــجــبــه  ال  مــا 
إلــى  يــلــجــأ  أن  دون  الــمــعــروفــة 
أســلــوب الــســّب والــشــتــيــمــة؛ ألنــه 
السينمائيين  بــعــض  يــلــجــأ  كــمــا 
إثــــــارة  إلــــــى  الـــمـــســـرحـــيـــيـــن  أو 
البعض  فإن  غرائزالمشاهدين، 
ـــدعـــاة يــلــجــأ إلــى  الــقــلــيــل مـــن ال
ــــــــارة لـــجـــذب الــمــســتــمــعــيــن  اإلث
ُحكي  مــا  ولــعــّل  والــمــشــاهــديــن، 
ـــــي مـــــن قـــــــول بــــعــــض هـــــؤالء  ل
الــمــنــتــســبــيــن إلـــــى الـــــدعـــــوة أن 
فــــالنــــة مــــن الـــفـــنـــانـــات كــــادت 
التحرير  مــظــاهــرة  مــن  تــخــرج 
وهــــي حــبــلــى، فــهــل يــلــيــق مثل 
فالغلو  اهللا؟!  إلــى  بــداعــيــة  هــذا 
والــمــبــالــغــة مـــن كـــال الــطــرفــيــن 
على  ويــتــابــع:   . خــيــًرا  يثمر  لــن 
ــــا كــانــت  اإلخــــوة اإلســالمــيــيــن أيًّ
إخــوانًــا  أكــانــوا  ســواء  اتجاهاتهم 
يُبالغوا  أو  يُغالوا  أّال  سلفيين  أم 
فــــي نـــقـــدهـــم بـــهـــذه الــطــريــقــة 
ـــفـــّجـــة، وأيــــًضــــا أدعـــــو جــمــيــع  ال
الــكــّتــاب والــفــنــانــيــن أن يُــقــّدمــوا 
تطاول  فيه  ليس  نقيًّا  راقًيا  فنًّا 
الــكــثــيــر  ألن  الــمــقــّدســات؛  عــلــى 
لم  إذا  أنــه  يعتقد  الفنانين  مــن 
فيه  شيئًا  يــقــدم 
ــغــرائــز  ــل إثـــــــارة ل
فــي  إيــــــغــــــال  أو 
مــشــاهــد الــعــري 
مناهضة  فيه  أو 
لــقــيــم ثــابــتــة في 
لــم  إذا  ـــــديـــــن  ال
ـــــك  يـــــفـــــعـــــلـــــوا ذل
يــــعــــتــــبــــرونــــه  ال 
ـــا مـــن وجــهــة  فـــنًّ
نـــــــــــظـــــــــــرهـــــــــــم. 
ومـــــــــــع األســـــــــف 
الـــشـــديـــد الــكــثــيــر 
مـــــــــن األفــــــــــــالم 
والـــمـــســـرحـــّيـــات 
ـــرّســـخ قــيــًمــا ســلــبــّيــة وبـــالـــذات  تُ
تــجــاه الــمــشــايــخ ورجــــال الــديــن 
ودائًما  العربية  اللغة  وأســاتــذة 

ـــطـــلـــقـــون عـــلـــيـــه «خـــوجـــة  مــــا يُ
الـــعـــربـــي» فــعــلــى الــفــنــانــيــن أن 
ــــا راقـــــًيـــــا يُـــســـاعـــد  ــــقــــّدمــــوا فــــنًّ يُ
ـــرّســـخ  عــلــى بـــنـــاء الــمــجــتــمــع ويُ
ـــــات الــــعــــمــــل الــــخــــالق  أخـــــالقـــــّي

والبناء.
 الفن محّفز 

ـــــــؤّكـــــــد الــــفــــنــــان عــــبــــداهللا  ويُ
أحـــمـــد أن الـــفـــن رســـالـــة قــّيــمــة 
ــشــّكــل وجـــــدان الـــنـــاس وتــعــمــل  تُ
عـــلـــى تــثــقــيــفــهــم، ويــــقــــول: أنـــا 
الـــديـــن  بـــيـــن  تــــعــــارًضــــا  أرى  ال 
والــفــن، فــالــفــن قــد يــكــون أكبر 
مــحــّفــزعــلــى الـــتـــدّيـــن فــالــكــثــيــر 
بن  عمر  كمسلسل  األعــمــال  من 
الخطاب أو عمر بن عبدالعزيز 
فيلم  أو  المختار  عمر  فيلم  أو 
تغرس  أعمال  هذه  كل  الرسالة 
القيم  أرقــى  النفوس  في  وبقّوة 
وتُــــقــــّوي فــــي الـــقـــلـــوب مــشــاعــر 
العدل  قيم  على  وتحّث  اإليمان 
والرحمة والجهاد وحّب الوطن 

ــــديــــن وغـــيـــرهـــا مــــن الــقــيــم  وال
السامية التي يدعو إليها اإلسالم. 
فالفن يستطيع أن يعكس للعالم 
ويُــبــرزه  الحضاري  الــديــن  وجــه 

فــــــــــي صـــــــورتـــــــه 
الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــّيـــــة 
الــــــتــــــى تـــلـــخـــص 
مــالمــحــهــا أنــبــل 
الـــقـــيـــم وأســـمـــى 
األخـــــــــــــــــــــــــــــــــالق. 
ويــــضــــيــــف: أّمـــــا 
حول  أتقوقع  أن 
وجــــــــهــــــــة نــــظــــر 
ــفــرض  خـــاّصـــة تُ
أُرضي  لكي  علّي 
الــــتــــّيــــار الــســلــفــي 
ذلـــــك  غـــــيـــــر  أو 
فــلــيــس هـــــذا هــو 
الحقيقي.  الــفــن 

وعلى  بسيطة  الــحــيــاة  ــتــابــع:  ويُ
ـــريـــد  يُ مــــا  يـــكـــتـــب  أن  الـــكـــاتـــب 
ويتكلم عن القيم والدين ولكن 

مــن غــيــر تــطــّرف أو تــشــّدد أو 
الفترات  أن  إلى  ويُشير  انفالت. 
الـــســـابـــقـــة فـــــي الــخــمــســيــنــيــات 
كّنا  والسبعينيات  والــســتــيــنــيــات 
أكــثــر حــّريــة في 

لألمور  تناولنا 
ومـــــــــــــــا كــــــــان 
هـــــــــنـــــــــاك هــــــــذا 
الــــــلــــــغــــــط حــــــول 
ــــديــــن  عـــــالقـــــة ال
بالفن، ولكن مع 
األخير  االنقالب 
ــــــــــــذي أصــــــــاب  ال
اإلسالمّية  األّمــة 
وصعود التّيارات 
الــــــــتــــــــي تـــســـمـــى 
«إســــــــالمــــــــيــــــــة» 
أحـــــدثـــــوا فـــجـــوة 
عــمــيــقــة، جــعــلــوا 
مــــن أنـــفـــســـهـــم أوصــــيــــاء عــلــيــنــا 
ونـــحـــن ال نــقــبــل الـــوصـــايـــة مــن 
أحـــــد، وأصـــبـــح الـــجـــو مــشــحــونًــا 

من  هناك  ولألسف  بالترهيب 
يــخــضــعــون لــهــم فــدائــًمــا هــنــاك 
نفوس ضعيفة تتأثر بما يقولون 
الفن،  تراجع  إلى  سُيؤّدي  وهذا 
ـــقـــاومـــون.  يُ ــكــثــيــر  ال كــــان  وإن 
في  مــصــر  زرت  أنــــا  ويــــــردف: 
الناس  أرى  وكــنــت  السبعينيات 
حفالت  حضور  على  يتهافتون 
الطبقات  جميع  مــن  كــلــثــوم  أم 
واالنتماءات دون تشّنج أو إثارة 
جـــو مــشــحــون بـــالـــويـــل والــثــبــور 
وعـــظـــائـــم األمـــــــور، فـــهـــذا الــجــو 
الـــمـــشـــحـــون لــــه مـــــــردود ســّيــئ 
أشكاله.  بكل  الفن  مسيرة  على 
ـــــة أحـــــــد الــــذيــــن  ولـــــيـــــس حـــــادث
يــنــســبــون أنــفــســهــم إلــــى الــدعــوة 
ببعيد،  عــّنــا  الفنانات  بعض  مــع 
فليس هذا بأسلوب دعوة، وهم 
المجتمع  يُــقــّيــدون  الشكل  بــهــذا 
بهم  الخاّصة  الفكرّية  باألغالل 
تقوم  لن  والمجتمع  وأكثر  أكثر 
نير  تحت  يــرزح  وهــو  قائمة  له 

من  فأنا  ويُقّرر:  األغــالل،  هذه 
داخــلــي لـــدّي رفـــض تــجــاه تلك 
التّيارات الناشئة التي تّدعي أنها 
الدين  إلى  تُسيء  ألنها  إسالمية؛ 
بذلك  علموا  منه،  الناس  وتُنّفر 
لهم:  أقــول  وأنــا   . يعلموا  لــم  أم 
مجالكم  لــكــم  إســالمــيــون  أنــتــم 
الــــــذي تــتــخــّصــصــون فـــيـــه، فــال 

تتعّدوا على اآلخرين.
 فوق الناس

ــفــنــان عــلــي مــيــرزا  ويُـــؤّكـــد ال
الدين  بين  تعارًضا  يــرى  ال  أنــه 
الـــفـــن  راعــــــــى  مـــــا  إذا  ـــــفـــــن  وال
المعروفة،  الشرعية  الــضــوابــط 
ويــــقــــول: الـــفـــنـــانـــون مــســلــمــون 
وتحضرني  ويصلون،  يصومون 
مقولة جميلة ألحمد الشرباصي 
الــفــن  رجـــــل  تــــدّيــــن  إذا  وهــــــي: 
وتــفــّنــن رجـــل الــديــن الــتــقــيــا في 

الطريق. منتصف 
ويُـــتـــابـــع: فــنــحــن مـــن خــالل 
وننشره  الــديــن  عــن  نـُـدافــع  الفن 
المشرق  السمح  وجهه  ونكشف 
وذلـــــك مـــن خــــالل أنــــــواع الــفــن 
أو  سينما  كانت  ســواء  المختلفة 
ذلــك،  غير  أو  غــنــاء  أو  مــســرًحــا 
فـــالـــفـــن وســـيـــلـــة رائــــعــــة نــطــرح 
ثّم   . وننشره  ديننا  خاللها  من 
الفّنية  الصور  بعض  عن  تحّدث 
غـــيـــر الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــقــيــم 
األخــالقــيــة فــقــال: لــكــل قــاعــدة 
شواذ، فال نُرّكز اهتمامنا ونبني 
الشاذ  هذا  على  الذهنية  خلفّيتنا 

القاعدة  ونــتــرك 
عليها  ــنــي  بُ الــتــي 
ــــفــــن،  أســـــــــاس ال
ــــقــــاء  وهـــــي االرت
والــروح  بالنفس 
وإذا  واألخــــــالق، 
مــــا رجـــعـــنـــا إلـــى 
ــا  الـــتـــاريـــخ وجــدن
ـــــد  ُول الــــفــــن  أن 
الدين  رحــم  مــن 
ـــــــــي هــــنــــا  وأعـــــــــن
الــــكــــنــــيــــســــة فـــي 
الــــــوقــــــت.  ذاك 
ويـــتـــســـاءل: فـــإذا 
مـــا هــّمــشــنــا هــذا 

الــشــذوذ فــأيــن وجــه الــتــعــارض؟ 
ويـُـــردف: فكما فــي الــفــن شــواذ 
فــفــي الــجــانــب الــديــنــي مــّدعــون 

ومـــــع األســــــف يــــــرون أنــفــســهــم 
النهاية:  في  ويُقّرر  الناس.  فوق 
والــديــن  فالفن  هــذا  على  وبــنــاء 

متعارضين. ال  متعاضدان 
  أقرب للفوضى

الــمــحــمــود  خـــالـــد  د.  ـــعـــلـــق  ويُ
 : كــاتــب مــســرحــي وشــاعــرقــائــالً
نفهم  كــيــف  يــعــتــمــد  الـــمـــوضـــوع 
فدائًما  ذاك؟  نفهم  وكيف  هــذا 
مـــا نــتــعــارك عــلــى مــصــطــلــحــات 
نتكلم  النهاية  في  أننا  ونكتشف 
عـــن نــفــس الــمــعــنــى. وقــــد قــال 
عــلــمــاء أصـــول الــفــقــه: «الــحــكــم 
تصوره».  من  فرع  الشيء  على 
عن  ينعزل  الــذي  الدين  فرجل 
ويصّب  ويُــشــّرك  ويَُكّفر  العالم 
والعقدي  الــفــكــري  غضبه  جــاّم 
الــرأي  فــي  لــه  المخالفين  عــلــى 
هــــذا الـــرجـــل يــتــكــلــم عـــن ديـــن 
خــــــــاص بـــــــه هـــــــو ولــــــيــــــس عـــن 
اإلسالم، وكذلك عندمت نتكلم 
عــن فــن بــال ضــوابــط أو قــواعــد 
فــهــذا أقـــرب إلــى الــفــوضــي منه 
إلــى اإلبــــداع، وبــهــذا الــشــكــل فال 
إذا  ــا  أّم وذاك،  هــذا  بين  تــالقــي 
يُنّظم  الـــذي  الــديــن  عــن  تكلمنا 
والناس  ورّبه  العبد  بين  العالقة 
بــمــعــنــاه الــحــقــيــقــي فـــال بــــّد أن 
وبين  بينه  الــتــقــاء  هــنــاك  يــكــون 
العليا  القيم  يُــراعــي  الــذي  الفن 
ويـــحـــّث عــلــى مـــكـــارم األخــــالق 
ويـــرمـــز لــمــســالــب الــســلــوك في 
الــمــجــتــمــع. أّمـــا الــفــن الــمــتــحــّرر 
مـــــن الــــضــــوابــــط 
ــــــــــة  ــــــــــديــــــــــنــــــــــّي ال
واألخــــــــالقــــــــّيــــــــة 
ــا  فـــهـــذا لـــيـــس فــنًّ
بــــــــــل تــــــهــــــريــــــج. 
رسالتي  ويُتابع: 
ـــجـــمـــيـــع:  إلــــــــى ال
«نــحــن أحـــوج ما 
نكون إلى العودة 
إلـــــــــــى ســــيــــاقــــنــــا 
الــحــضــاري الــذي 
أرســـــــــــاه الــــديــــن 
فـــــــــــــــي داخـــــــــــــــل 
هــــــذا اإلطـــــــــار ال 
وال  تـــــــــعـــــــــارض 
مــخــاصــمــة بــيــن الـــفـــن والـــديـــن 
وخـــــــارج هـــــذا اإلطـــــــار ســيــظــّل 
الخالف قائًما بين هذا وذاك».

راقــــــيًــــــا  ـــــا  فــــــنًـّ يـُـــــــقــــــــّدمــــــــوا  أن  الـــــفـــــنـــــانـــــيـــــن  ـــــى  ـــــل ع زيــــــــنــــــــل:  مــــــوســــــى  د. 

عبداهللا أحمد: 
الفن يعكس 

للعالم وجه الدين 
الحضاري 

علي ميرزا: إذا تدّيّن 
رجل الفن وتفّنن 

رجل الدين التقيا في 
منتصف الطريق 

د. خالد المحمود: 
وجودنا داخل سياقنا 

الحضاري سيُنهي الخالف 
بين الفن والدين

علي ميرزاد. موسى زينل د. خالد المحمودعبداهللا أحمد
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ڈ قـــــال عـــنـــك الـــنـــقـــاد إنـــك 
أثرت أسساً جريئة وغريبة عن 
واإلصالحي..  التقليدي  الوعي 
العربي  الــمــســرح  أن  تـــرى  هــل 
تنقصه جرأة الطرح لذلك لجأ 

للتجريب البعيد عن الواقع؟.
درجتين  الــواقــع  عــن  البعد   -
ضـــــرورة فــنــيــة قــبــل أن تــكــون 
الطرح،  جــرأة  عــدم  عن  ناتجة 
حــيــث أؤمــــن بــقــاعــدة أســاســيــة 
الحقيقة  مشابهة  قاعدة  وهــي 
ولــيــســت مــطــابــقــتــهــا، فــالــفــن ال 
ينقل الصورة كما هي بل يترك 
مختلفة  درجاتها  فنية  مسافة 

وقــــد تــصــل إلــى 
حــــد الـــتـــجـــريـــد، 
المخرج  وقراءة 
ــلــنــص وزاويــــــة  ل
التي  هي  تناوله 
تــــــحــــــدد ذلـــــــك، 
وفـــي كــثــيــر من 
األوقـــــــــــــــات فـــي 
عــالــمــنــا الــعــربــي 
يــضــطــر الــمــبــدع 
لـــهـــذا  يـــلـــجـــأ  أن 
الـــــــــبـــــــــعـــــــــد عـــــن 
ـــواقـــع درجــــات  ال
عــــديــــدة ويـــأتـــي 
ألنه  بإسقاطاته 
يـــنـــقـــصـــه جـــــرأة 

الطرح، لكن البحث عن مسرح 
جــــديــــد والـــتـــجـــريـــب بـــأشـــكـــال 
حديثة له حد ال يجب أن يتعداه 
فأحياناً ينجرف البعض لتقديم 
التجريب بخطوات واسعة حتى 
المخرج  وعلى  الطريق،  يفقد 
بــالــخــط الــذي  أن يــظــل مــاســكــاً 
يــريــد الــســيــر عــلــيــه، وكــثــيــراً ما 
نــجــد بــالــمــهــرجــانــات الــعــربــيــة 
مـــــحـــــاوالت لــــفــــرد الـــعـــضـــالت 
ويكون  محسوبة  غير  بخطوات 
تــكــويــن  مـــن  األول  الــمــتــضــرر 
تــلــك الــبــصــريــات الــخــالــيــة من 
الــعــمــق هــو الــجــمــهــور، حــيــث ال 
يــتــرك هـــذا الــنــوع أي أثـــر لــدى 
والفن  الــعــرض،  بعد  المشاهد 
الــحــقــيــقــي هــــو الــــــذي يــدفــعــك 
لــلــتــفــكــيــر والـــتـــأمـــل، وبــالــنــســبــة 
عن  االبتعاد  قصدت  فإنني  لي 
يجعل  الـــذي  السياسي  الــمــســرح 
الـــفـــنـــان يــســيــر خــلــف قــنــاعــاتــه 
له  فيكون  الشخصية  الحياتية 
هــدف آخــر غــيــر الــفــن، وأكــثــر 
تعبر  الــســيــاســيــة  الــمــســرحــيــات 
وال  مــبــدعــيــهــا  آراء  عـــن  فــقــط 
يـــكـــون لــهــا عــمــر مـــديـــد وبــعــد 
و  ألمانيا  فــي  بدايتها  كانت  أن 
اآلن  نجدها  السوفييتي  االتحاد 
ولـــم يبق  قــد انــحــصــرت تــمــامــاً 
اإلنساني  الفن  أمــا  شــيء،  منها 
الذي  فهو  لإلنسان  يقدم  الــذي 
عصر،  من  ألكثر  ويصلح  يبقى 
تنحو  الــغــربــيــة  الــنــصــوص  اآلن 
عمقاً  بــهــا  لــكــّن  الــتــجــريــد  نــحــو 

متأصالً. إنسانياً 
تراجع  سبب  أن  ترى  هل  ڈ 
عدم  عن  ناتج  العربي  المسرح 
تــطــويــر تــقــنــيــاتــه الـــتـــي مــــازال 

عليها  ويعتمد  يطورها  الغرب 
في إبداعاته؟.

يــســتــخــدمــهــا  ال  الــتــقــنــيــات   -
مكانها،  في  إال  الغربي  المسرح 
فيستخدم  العربي  المسرح  أمــا 
داعـــي،  دون  الــتــقــنــيــات  أحــيــانــاً 
حتى يقال على المخرج إنه من 
الطراز األول، من واجب المبدع 
المسرحي أن يطرح العمل على 
ودون  سلسة  بطريقة  المتلقي 
من  الوعي  تعمق  وكلما  تعقيد، 
الجمالية  زادت  العرض  خــالل 
نهاية  وفــي  واإلفــــادة،  والمتعة 
هي  التقنيات  ليست  الــمــطــاف 
المسرح،  أســاس 
ــــل إنـــــه عــمــلــيــة  ب
فــــــنــــــيــــــة تــــنــــقــــل 
وعـــــيـــــاً عـــمـــيـــقـــاً، 
وبــــالــــنــــســــبــــة لــي 
فــــإنــــنــــي مــــّيــــال 
كـــل  ألــــــغــــــي  أن 
وأركز  التقنيات 
عـــلـــى الـــمـــوضـــوع 
الممثل  وأجـــعـــل 
يـــعـــطـــي اإلبــــهــــار 
مـــــــــن تــــعــــامــــلــــه 
مــــــع الــــخــــشــــبــــة، 
أن  أريــــــــــــــــد  ال 
أشـــغـــل الــمــتــلــقــي 
انتباهه  وأشــتــت 
عــــن الــــمــــوضــــوع الـــــــذي أريـــــده 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن ذلـــــك قــد 
أن  على  التقنيات  بعض  تحتاج 

تستخدم في مكانها.
ڈ اتـــجـــاهـــك نــحــو الــمــســرح 
تأثرك  نتيجة  جــاء  هل  الفقير 
جروتوفسكي  مسرح  بــدراســة 

أثناء تواجدك بأوروبا؟.
أن  وجــدت  ألنني  بالتأكيد   -
في  ينجحون  المبدعين  هــؤالء 
الــمــشــاهــد  وجــــــدان  يــمــســوا  أن 
بــتــقــديــم إبـــداعـــاتـــهـــم لــإلنــســان 
فــيــه  الـــمـــبـــالـــغ  االهـــتـــمـــام  دون 
الهدف  أن  مدركين  بالمكان، 
الــوحــيــد مــن إبــــراز الــمــكــان هو 
الــتــأكــيــد عــلــى تــفــاصــيــل ورســـم 
الــشــخــصــيــات، فــالــمــكــان يــؤكــد 
مــعــرفــتــي بـــاإلنـــســـان بــإعــطــائــه 
وجروتوفسكي  معينة،  هــويــة 
بــــشــــكــــل خـــــــــاص كـــــــــان يـــعـــنـــى 
انــتــبــاه  يـــجـــذب  وال  بـــاإلنـــســـان، 
ما  وهو  آخر  اتجاه  في  المتلقي 
الذي  الــدور  عن  تشتيتاً  أعتبره 
الــمــســرح،  بـــه  يـــقـــوم  أن  يــجــب 
العديد  بع  يقوم  ما  عكس  وهــو 
مـــن مــخــرجــيــنــا الــمــســرحــيــيــن 
فرد  في  يركزون  الذي  العرب 
من التركيز في  عضالتهم بدالً 
الجمهور  ومخطابة  ذاته  العمل 
فيما جاء من أجله. وبالمناسبة 
فإنني أعدت بالسنوات األخيرة 
سيتم  مايم  البانتو  عــن  دراســة 
طــبــاعــتــهــا قـــريـــبـــاً وبـــهـــا فــصــل 
كـــــامـــــل عــــــن جــــروتــــوفــــســــكــــي 
استخدام  دون  بسيط  بأسلوب 
مــــصــــطــــلــــحــــات صــــعــــبــــة عـــلـــى 

الطالب.
الــمــكــتــبــة  أن  تـــــرى  هــــل  ڈ 

تنقصها  الــعــربــيــة  الــمــســرحــيــة 
تفيدها  قــد  وأبــحــاث  دراســـات 

لألمام؟.  وتنقلها 
نقص  بها  العربية  المكتبة   -
كـــبـــيـــر، وحــــيــــن كـــنـــت مــقــيــمــاً 
بــالــســويــد لــمــدة عــشــر ســنــوات، 
فـــكـــرت فــــي أنـــــه عـــلـــى عــاتــقــي 
بــه،  أقــــوم  أن  يــجــب  هـــام  دور 
فـــقـــد يـــســـألـــنـــي طــــالبــــي حــيــن 
من  به  لنا  أتيت  الــذي  ما  أعــود 
منه  لنستفيد  الغربية  المكتبة 
أربعة  هناك  أن  إلــى  وتوصلت 
كان  طالبنا  إليها  يحتاج  أفــرع 
أولـــهـــا الــبــانــتــومــايــم حــيــث إن 
مازالت  عنه  العربية  الدراسات 
بل  مــتــوفــرة،  وغــيــر  جــداً  قليلة 
أما  ودقيقة،  واضحة  غير  إنها 
الــفــرع الــثــانــي الـــذي وجـــدت أن 
هو  تــحــتــاجــه  الــعــربــيــة  المكتبة 
تـــورج»  دور «الـــدرامـــا  مــفــهــوم 
واضـــح  وغــيــر  ــــادر  ن دور  وهــــو 
يكون  وقد  العربي  المسرح  في 
الصحيح  بشكله  مــفــهــوم  غــيــر 
فالدراما  العظمى  الغالبية  عن 
تــــورج هـــي الــتــي تــفــكــك الــنــص 
وجـــروتـــوفـــســـكـــي عـــلـــى ســبــيــل 
درامــا  مــع  يعمل  ال  كــان  المثال 
اتجاه  أي  إلــى  لــه  ليحدد  تـــورج 
كــمــا  الــــنــــص،  يــســيــر  أن  يـــجـــب 
خلطاً  هــنــاك  أن  الحــظــت  أنــنــي 
والمعالجة  اإلعـــداد  بين  كبيراً 
لذلك  تــورج  والــدرامــا  والتأليف 
بــــدأت بــتــرجــمــة كــتــاب عــنــوانــه 
«مـــدخـــل إلــــى الــــدرامــــا تــــورج» 
عـــن الــلــغــة الــتــشــيــكــيــة وأســعــى 
عن  الــنــور  إلــى  طريقه  يجد  أن 
طـــريـــق أحــــد الــمــتــبــنــيــيــن لــهــذا 
بطباعته  سأقوم  وإال  المشروع 
على نفقتي الخاصة، أما الفرع 
المكتبة  أن  رأيــت  الــذي  الثالث 
العربية في احتياج شديد له هو 
التعليم،  «درامـــا  بـ  يسمى  فــرع 
وهـــو  ــــداعــــيــــة  اإلب الـــــدرامـــــا  أو 

إليــصــالــه  اآلن  عــلــيــه  أعــمــل  مـــا 
لــلــمــكــتــبــة الـــعـــربـــيـــة، و»درامــــــا 
الـــتـــعـــلـــيـــم» تــعــتــبــر شــــكــــالً مــن 
الغرب  في  بــدأ  المسرح  أشكال 
وأصبحت   ١٩٢٣ من  عــام  منذ 
خزيناً  تحوي  الغربية  المكتبة 
لم  بينما  االتجاه  هذا  في  كبيراً 
شيء  أي  العربية  للمكتبة  يصل 
تنطلق  الفن  هــذا  ودوافــع  عنه، 
من  حياتية  تجربة  تكوين  من 
خـــــالل الـــمـــســـرح لـــــدى طــالبــنــا 
الكثير  التلميذ  تعلم  فالمدرسة 
ــعــلــوم إلــــى جــانــب بعض  مـــن ال
الــفــنــون كــالــمــوســيــقــى والــرســم 

التربية  وكــذلــك 
لكنها  الرياضية 
كــيــف  تــعــلــمــه  ال 
شخصيته  يــبــنــي 
وتــــــكــــــون لـــديـــه 
تـــجـــربـــتـــه الـــتـــي 
يــتــحــصــل عــلــيــهــا 
مــــــــــــــــن خـــــــــــالل 
االحــــــــــتــــــــــكــــــــــاك 
بـــالـــحـــيـــاة، فــهــو 
يــــــــعــــــــيــــــــش فـــــي 
عــالــمــه الــصــغــيــر 
لــديــه  يــكــون  وال 
فـــــــرصـــــــة  أي 
يــــخــــتــــلــــط  أن 
بــالــمــجــتــمــع وهــو 

يــجــعــلــه  الـــــــذي  الـــمـــســـرح  دور 
يـــشـــاهـــد عــــــــدداً مــــن الــــحــــاالت 
ويكون  االجتماعية  والــمــواقــف 
لــــديــــه مـــــخـــــزون يـــمـــكـــنـــه مــن 
الــتــعــامــل مـــع الــمــجــتــمــع عــنــدمــا 
والفرع  المدرسة،  من  يتخرج 
الـــرابـــع واألخـــيـــر الــــذي وجــدت 
إليه  أيــضــاً  احــتــيــاجــاً  هــنــاك  أن 
لمسرح  الرصينة  الدراسات  هو 
الفرع  لــهــذا  أن  ورغـــم  الــطــفــل، 
مــن الــمــســرح الــكــثــيــريــن الــذيــن 
كتب  قد  أنــه  كما  عليه  يعملون 
ـــدراســـات  حـــولـــه الــعــديــد مـــن ال

مسرح  فــي  الــعــربــي  عالمنا  فــي 
الطفل الكثيرون إال أن الغالبية 
ودون  بعشوائية  عليه  يعملون 
االرتـــــكـــــان عـــلـــى مـــــادة عــلــمــيــة 
مـــا يتم  رصــيــنــة، حــيــث دائـــمـــاً 
اكــتــشــاف أشـــيـــاء تـــم اكــتــشــافــهــا 
العربية  دراستنا  في  زمن  منذ 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــهـــــذا الــــــنــــــوع مــن 
علينا  فإنه  ذلك  وعلى  المسرح، 
التي  الدراسات  هذه  نترجم  أن 
بعيد  زمـــن  مــنــذ  كتابتها  تــمــت 
اكتشاف  ويتم  الوقت  لنختصر 
الــغــربــيــون  يكتشفها  لــم  أشــيــاء 

من قبل. 
تخصصت  ڈ 
فـــــــــــي مــــــســــــرح 
ـــــطـــــفـــــل مـــنـــذ  ال
مـــا يـــقـــرب مــن 
هــل  عــــامــــاً،   ٢٠
صــحــيــح مــســرح 
الـــــطـــــفـــــل يـــمـــر 
ــــأســــوأ حـــاالتـــه  ب
فــــــــــي الـــــــوقـــــــت 
الــــــــراهــــــــن مـــن 
حــــيــــث الـــشـــكـــل 

والمضمون؟.
أهــــــــــــــــم   -
مــــــــــــــــا يــــــعــــــيــــــب 
مــــســــرح الــطــفــل 
ــــا  ــــمــــن فـــــــــي عــــال
الواهية  الشعارات  تلك  العربي 
الطفل  فمسرحية  الــمــبــاشــرة، 
متكررة  توليفة  ذات  أصبحت 
رقصات  أغاني،  تتضمن  حيث 
يـــــدرك  أن  ويــــجــــب  نــــصــــائــــح، 
العاملون على مسرح الطفل أن 
تلك التوجيهات يجب أن تصاغ 
تكون  وال  شــيــق  فــنــي  بــأســلــوب 
لعقل  تــصــل  ال  وبـــــاردة  جــوفــاء 
فاالستفادة  تفيده،  وال  الطفل 
تتحقق  الــمــســرح  مــن  الــقــصــوى 
لدى الطفل من خالل مخاطبة 
عــقــلــه واحـــتـــرام تــفــكــيــره،وهــو 

الطريقة  يــرى  عندما  يستفيد 
الجيدة والمقنعة التي يواجه بها 
وكيف  مشاكله  المسرحية  بطل 
الصعوبات  مع  ويتعامل  يحلها 
الطفل  مسرح  وفي  حوله،  من 
ــــخــــطــــوات الـــتـــي  ـــمـــهـــم هـــــو ال ال
إلى  للوصول  الشخصية  تسلكها 
النهائية  النتائج  وليست  الحلول 
على  العمل  ويجب  والمباشرة، 
إلى  القفز  دون  الخطوات  هذه 
بين  التفريق  يجب  كما  النتائج، 
الـــشـــرائـــح والـــفـــئـــات الــمــخــتــلــفــة 
فئة  كـــل  إدراك  مـــع  لــتــتــنــاســب 

عمرية.
اســـتـــفـــادتـــك  حــــجــــم  مـــــا  ڈ 
مــــــن دراســـــــــــة الـــــمـــــســـــرح فــي 
تـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــكـــيـــا، وهــــــل مــا 
درســـتـــه يــتــطــابــق مـــع الــســاحــة 

العربي؟. بالمسرح  العملية 
- مـــا يــفــرق دراســـــة الــفــنــون 
العربي  عالمنا  عن  أوروبـــا  في 
أن الطالب في أوروبا ال يدخل 
الــكــلــيــة إال بــعــد اجــتــيــاز الــعــديــد 
والتي  الصعبة  االخــتــبــارات  من 
تــــدل بــالــفــعــل عــلــى أنــــه مــؤهــل 
على  حــصــولــه  أن  كــمــا  لـــذلـــك، 
بالفعل  تعني  الدكتوراه  شهادة 
اســـتـــحـــقـــاقـــه لــــهــــذه الــــدرجــــة 
الرفيعة أما أغلب الجامعات في 
الدكتوراه  تعطي  العربي  العالم 
لمن ال يستحقونها وهو ما قلل 
هذا  لكن  الــدرجــة،  هــذه  قيمة 
عدت  عندما  أنني  من  يمنع  ال 
مـــن الـــســـويـــد وجـــــدت عــــــدداً ال 
بأس به من المواهب الحقيقية 
الهامة  األعــمــال  بــعــض  فــهــنــاك 
التي ترقى إلى مصاف األعمال 
الجيدة ومازال لدينا في عالمنا 
المخرجين  من  العديد  العربي 
فقط  يحتاجون  الــذي  الجادين 
المسؤولين  جانب  من  الفرصة 
بالمسرح  لالرتقاء  بالدهم  في 
الخطوات  فإن  وبالتالي  العربي 

خجولة ومترددة وفي المقابل 
هــنــاك الــمــســرح الــتــجــاري الــذي 
ومـــا  بـــصـــلـــة،  لـــلـــفـــن  يـــمـــت  ال 
ــــذي وجــدتــه  يــفــرق الــمــســرح ال
فـــــي أوروبــــــــــــا عـــــن مـــســـرحـــنـــا 
مهارتنا  أن  هو  كذلك،  العربي 
فقط  اخــتــزالــهــا  تــم  الكوميدية 
فــي الــلــســان، أمــا الــغــرب فلديه 
في  تعتمد  أخرى  كوميدية  لغة 
األغـــلـــب عــلــى الــجــســد، وعــامــة 
متجدد  األوروبــي  المسرح  فإن 
وإبــــداعــــه مـــتـــواصـــل ويــتــنــافــس 

لتقديم الجديد. دائماً 
المسرح  مستقبل  هــو  مــا  ڈ 

ـــــعـــــراقـــــي فــي  ال
المتغيرات  ظــل 
ــــــســــــيــــــاســــــيــــــة  ال

الحالية؟.
لــــــألســــــف   -
متفائلين  غــيــر 
كـــمـــســـرحـــيـــيـــن 
عــــــــراقــــــــيــــــــيــــــــن 
بـــتـــطـــويـــر الـــفـــن 
المسرحي خالل 
ــــــام الــمــقــبــلــة  األي
فــعــنــدنــا قــاعــدة 
واســـــعـــــة وعـــــدد 
من األكاديميات 
يـــــــــــــتـــــــــــــخـــــــــــــرج 
مــــنــــهــــا أعــــــــــداد 

كــبــيــرة تــهــدف لــلــحــصــول على 
الــشــهــادة فــقــط، وبــالــتــالــي فــإن 
هــــنــــاك ضــــعــــفــــاً فـــــي مـــســـتـــوى 
الــخــريــجــيــن وهـــنـــاك أســـاتـــذة 
ــتــدريــس  يــســتــســهــلــون عــمــلــيــة ال
والــتــخــريــج وإعـــطـــاء الــدرجــات 
الــعــلــيــا لــلــخــريــجــيــن ومــــن هنا  
يــتــراجــع الــمــســرح الــعــراقــي في 
ظــــل عـــــدم الــتــخــطــيــط الــجــيــد 
المسرحية  الــحــركــة  لمستقبل 
وقت  ظل  في  خاصة  العراقية 
وسط  العراقيون  عاشه  طويل 
اســتــقــرار مــعــدوم، لكن هــذا ال 
التجارب  بعض  هناك  أن  يمنع 
الـــجـــادة، لــكــن مــا يــحــزنــنــي أن 
كــل فــرقــة بــهــا عـــدد هــائــل من 
يكون  أن  ويــفــتــرض  الممثلين 
هــنــاك حــركــة مــســرحــيــة أكــبــر 

عليهم.  تعتمد 
في  تجربتك  عــن  حدثنا  ڈ 
نقل المسرح األسود من أوروبا 

إلى المسرح العربي؟.
حيلة  هــو  األســــود  الــمــســرح   -
قــديــمــة وجــــدت مــنــذ األغــريــق 
التشيكي  والــمــســرح  والـــرومـــان 
وهــذا  بالستينيات،  فيها  أبـــدع 
خــالبــاً  مــســرحــاً  يُعتبر  الــمــســرح 
على  أو  الــفــانــتــازيــا  عــلــى  يــعــمــل 
الـــتـــزاوج بــيــن الــواقــع والــخــيــال، 
وهذه العوالم ال يمكن تنفيذها 
ولتنفيذ  التقليدي  المسرح  في 
ذلــك يــفــتــرض أن يــعــم الــظــالم 
على الخشبة ويحتاج إلى نوعية 
إضاءة تبرز اللون الفاتح وتغمق 
عملية  عــلــى  وتــعــتــمــد  الــغــامــق، 
االخـــتـــفـــاء الــفــجــائــي والــظــهــور 
أو  الــــطــــيــــران،  أو  الـــمـــفـــاجـــئ، 
وكــأن  مستويات  على  الــوقــوف 

وكل  بالفضاء،  يتحرك  الممثل 
للتدريب  تحتاج  التقنيات  هذه 
وتــهــيــئــة مـــــادة مــنــاســبــة لــهــذا 
كبيرة  شخصية  فــمــثــالً  الــفــن، 
ثالثة  يحركها  طابقين  بحجم 
مــن مــحــركــي الــدمــى والــســؤال 
هــــنــــا مـــــا هـــــي األلـــــــــــوان وأيـــــن 
معه  ومـــن  الــمــنــاســب  التشكيل 
يحتاج  فــالــوضــع  جــانــبــه،  وإلــــى 
ويحتاج  للمسرح،  تأهيله  ليتم 
إلــــى خـــفـــة حـــركـــة، وفــــي هـــذا 
أسمها  مــســرحــيــة  لـــدي  اإلطــــار 
تــدور  وأحــداثــهــا  والــظــالم  ليلى 
حـــــول أهـــــل يـــتـــركـــون ابــنــتــهــم 
وحـــــــــدهـــــــــا فــــي 
ـــمـــنـــزل ويـــبـــدأ  ال
الـــــصـــــراع لــديــهــا 
مـــــــــــع الـــــــظـــــــالم 
وخــــوفــــهــــا مــنــه 
وتــــــواجــــــه لــيــلــى 
عــــدة اخــتــبــارات 
فـــــــي مــــواجــــهــــة 
الـــــظـــــالم وهـــــذا 
الــــنــــص يــعــتــبــره 
الــبــعــض عــالجــيــاً 
وهـــــــــــو يــــحــــتــــاج 
لتنفيذه بطريقة 
الــمــســرح األســـود 
أحـــســـنـــت  وإذا 
اخـــتـــيـــار الـــمـــادة 
سيتم  األسود  للمسرح  المناسبة 
تـــقـــديـــم قــيــمــة ويـــتـــرك أثــــره، 
وهذا النوع من المسرح لألسف 
نـــاقـــص فــــي بــــالدنــــا الــعــربــيــة، 
ـــكـــمـــال  وهــــــــو يــــفــــيــــد فــــــي اســـت
الــحــيــل والــتــقــنــيــات وفــيــه يجب 
الــــخــــروج عـــن نـــطـــاق الــمــســرح 
طريقة  اتــبــاع  ويمكن  الــواقــعــي 
من  أجــزاء  في  األســود  المسرح 
المسرحية على شرط أن تكون 

القاعة مهيأة لذلك.
مـــشـــروعـــاتـــك  هـــــي  مـــــا  ڈ 

القادمة؟.
مـــخـــرجـــاً  حـــيـــاتـــي  بـــــــدأت   -
ـــكـــبـــار بــــالــــفــــرقــــة الـــقـــومـــيـــة  ـــل ل
الــعــراقــيــة وبــعــد مــا يــقــرب من 
انــتــقــلــت إلــــى مــســرح  ٢٠ عـــامـــاً 
األطـــــفـــــال بـــعـــدمـــا شـــعـــرت أن 
ــــنــــا مـــــحـــــرومـــــون مــن  أطــــفــــال
لإلقامة  انــتــقــال  وبــعــد  الــمــســرح 
فـــي الـــســـويـــد شـــعـــرت بــالــرغــبــة 
فـــي الـــعـــودة لــلــمــســرح الــعــراقــي 
وســاعــدتــنــي إقــامــتــي بــالــســويــد 
جيدة  نصوصاً  وأنتقي  أرى  أن 
المشروعات،  مــن  بعدد  ألعــود 
أنــوي  نــصــوص  عـــدة  كتبت  كــمــا 
إخراجها ألن أطفالنا في حاجة 
لـــألعـــمـــال الــفــنــيــة الــمــخــصــصــة 
األعــمــال  بعض  لــدي  كما  لــهــم، 
أقــوم  أن  أتمنى  الكبار  لمسرح 
يفقهون  ممثلين  مع  بإخراجها 
مـــا يــعــمــلــون، إلثـــبـــات أن الــفــن 
عــمــيــق وهــائــل لــيــس لــه حــدود 
يــكــشــف  أن  الــــمــــخــــرج  وعــــلــــى 
عمل  لــدي  كما  اإلنــســان،  هــويــة 
التي  المسرحية  للفرجة  مهيأ 
العربي  الــتــراث  عــن  أفتقدناها 

واإلسالمي.

الفنان العراقي سليم الجزائري لـ « البيرق»:

المســــرح السياســـي
عـمــره قصير

الثالثاء ٣ ربيع األول ١٤٣٤ هـ  ١٥ يناير ٢٠١٣ م

كتب - أشرف مصطفى:

ومجده  خطواته  يصنع  أن  استطاع  العدد  هــذا  ضيف 
القرن  وثمانينيات  سبعينيات  في  المعروف  اإلخراجي 
الــمــنــصــرم، وُيـــعـــد مـــن الــجــيــل الــثــانــي مـــن الــمــخــرجــيــن 
الــمــســرحــيــيــن الـــعـــراقـــيـــيـــن، الـــذيـــن ظـــهـــرت قـــدراتـــهـــم 
المؤسسين  مــن  أكثر  أو  عــامــاً  عشرين  بعد  اإلخــراجــيــة، 
الحقيقيين في تدشين التجربة اإلخراجية على منصات 
صاحب  الجزائري،  سليم  المبدع  إنــه  العراقي،  المسرح 
األعـــمـــال الــمــســرحــيــة الــتــي مـــازالـــت راســخــة فــي ذاكـــرة 
الــمــســرحــيــيــن الــعــراقــيــيــن، ألنــهــا نــحــت فــي عــصــر تميز 
الواعية  واإلشكالية  والحداثة  التجريب  حول  بالتقليدية 
وأقام  التشيك  في  المسرح  درس  الجديد،  المسرح  لقيم 

ما يقرب من عشر سنوات في السويد، ثم عاد إلى العراق 
بها  يعيد  بأن  يحلم  التي  المشروعات  من  العديد  يحمل 
المسرح العراقي إلى ألقه القديم، أثار مسرح سليم أسساً 
بعد  واإلصــالحــي،  التقليدي  الــوعــي  عــن  وغريبة  جريئة 
باإلضافة  الــطــفــل،  مــســرح  مــن  مختلف  لشكل  تأسيسه 
إلـــى كــونــه مــخــرجــاً طــلــيــعــيــاً، ســلــك طــريــقــه فــي بــدايــاتــه 
للفن  المتعددة  المدارس  بها  قامت  التي  الطرق  منتهجاً 
التي  الــخــاصــة  طــريــقــتــه  تشكلت  ثــم  الــجــمــال،  وتــأصــيــل 
ومن  آخــر،  شــيء  أي  قبل  اإلنــســان  مع  تتماس  أن  أرادت 
المقترحات  بعض  علينا  سليم  يطرح  الحوار  هــذا  خــالل 
مسرحنا  إليها  وصل  التي  المتدنية  الحالة  تفيد  قد  التي 
تجربته  عن  متحدثاً  وهمومه  أوجاعه  ويرصد  العربي، 

مع المسرح الغربي.

النصوص 
الغربية تتجه 

للتجريد بعمق 
إنساني متأصل

مسرح الطفل في 
عالمنا العربي 

مليء بالشعارات 
الواهية 

مسرح الظالم يعمل 
على الفانتازيا أو 

التزاوج بين الواقع 
والخيال

ـــــصـــــه جـــــــــــــــرأة الــــــطــــــرح ـــــق ـــــن ـــــــــــع ألنــــــــــــه ت ـــــــــــواق ـــــد عـــــــــن ال ـــــع ـــــب ـــــل الـــــــمـــــــبـــــــدع يـــــلـــــجـــــأ ل

المكتبة العربية 
في احتياج 

شديد لـ «دراما 
التعليم»
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعرقصيدة

محمد السادة

لغتنا 
الجميلة

تَـــعـــاَل يـــا َقـــلـَــِمـــي أَشــــُكــــوَك مـــا أَِجــــــُد..
ــُد.. ــَم ــَك وال الـــُحـــزُن  بِقلبي  أَحــــاَط  فــَقــد 

ـــــــي.. ــــي وأَوِرَدتِ ـــــداَدَك ِمـــن َدمِّ وامـــأل ِم
ــِصــُد.. ـــوَم ُمــنــَف ـــَي ـــــْرَق الــــُفــــؤاِد ال فـــــإِنَّ ِع

ــِدي.. ــبِ َقــْت َك َمــزَّ أُمــلــي َعليَك ُهــمــومــاً 
ــــلـِـــُد.. ــــاألَســــى تَ ـــهـــا َكـــلـــمـــاتِـــي بِ ُحــبــلــى بِ

َجسِدي.. الوَرى  بَيَن  وحَدٍة  ِفي  أَِعيُش 
لــكــنَّ َعــــزِفــــَي بــيــَن الــــنَّــــاِس ُمـــنـــَفـــِرُد..

َقــَدِري.. نا  الدُّ ِفي  وهــذا  الُعيوِن  أَعمى 
ـــُد.. ـــِق ـــتَّ ــــَي األَنـــــــــواُر تَ ِفــــي ُظـــلـــَمـــٍة َحــــولِ

ـــــْد أََحــــــداً.. ـــــاُد ِعـــنـــَد َمــســيــِري إِْن أَِج أُق
ــِهــُد.. إِْن لَـــْم أَِجــــْد َفــَمــِســيــِري ِفــيــِه أَجــتَ

بَِفِمي.. َجـــَرى  إِْن  إِّال  األَكـــَل  ـــِرُف  أَع ال 
ــَكــُد.. والــنَّ ــؤُم  الــشُّ َذاَك  ــحــِرُق  يَ كـــاَن  إِْن 

ــَرنِــي.. ــيَّ ــي إِذا األَصـــَحـــاُب َع يَـــِزيـــُد َغــمِّ
وأَكـــــُتـــــُم الــــُحــــزَن َكـــالـــمـــنـــبُـــوِذ أَبـــتَـــِعـــُد..

َعَثَرْت.. إِذا  َضحكاٍت  البَعُض  ويَضُمُر 
الــَوتَــُد.. َرأِســـَي  ِفــي  َصابَنِي  وإِْن  ِرجلِي 

ـــهـــا نـَـــَطــــُقــــوا.. ــــهــــا بَــــيــــَن ألــــفــــاٍظ بِ أُِحــــسُّ
َقــَصــُدوا.. مــا  َجنبَيَّ  ِفــي  الــّنــاَر  َفُيشِعُل 

ــًة.. ــيــُش ولــِكــْن ُخــضــُت تَــجــِربَ أَعــمــى أَِع
ـــَقـــُد.. ـــــــأَنَّ الــــُكــــلَّ ُمـــنـــتَ َعــــرفــــُت ِفــيــهــا بِ

خـــالِـــِقـــنـــا.. ِهللا  ِســــــوى  الــــَكــــمــــاُل  لـَـــيــــَس 
ــِجــُد.. ــمَّ بَــيــَن الــنــاِس ال تَ إْن تـَـطــلـُـب الــتَّ

.. أََحــدٍ ِمن  الَفضِل  بَعَض  اُهللا  يَأُخذ  إِْن 
ــيــِه َفــضــالً بـِـــِه اإلحـــســـاُن والـــَجـــلـَــُد.. ــؤتِ ُي

َعمًى.. لَيَس  األَبصاِر  َعمى  الِكتاِب  وِفي 
ــُد.. ــِئ بَــل الــُقــلُــوُب َعــمــاهــا ِفــي الــــوَرى َك

ــَحــًة.. ــتَّ ــيــوِن وإْن كــانَــت ُمــَف ــُع ــعــُض ال بَ
ــــراَءى الــِحــقــُد والــَحــَســُد.. َعــمــيــاُء ِفيها تَ

أَصــحــابُــهــا ال يَـــروَن الــُحــســَن َحــولَــُهــُم..
ـــُد.. ـــَم ـــصَّ ـــُق ال ـــخـــالِ بــــــراُه ال وال َجــــمــــاالً 

َكـــِفـــيـــُف أَحـــيـــا وَقـــلـــبِـــي ُمـــبـــِصـــٌر وبـِـــــِه..
ــــِشــــعُّ بِـــــِه األَضــــــــالُع والــــَجــــَســــُد.. نُــــــوٌر تُ

ــهــا.. رَب لِــي وبِ آيـــاُت َربِـــي تُــِضــيُء الــــدَّ
ـــُد.. ـــِف تَ ؤى  والــــــرُّ ِضـــيـــاءاً  ـــالَم  الـــظَّ أََرى 

ــَهــدِهــُدنِــي.. ــيــوِر تَــســابِــيــٌح تُ َصــــوُت الــطُّ
ــُجــُد.. ــطــَرُب ِمــن َصــداهــا الــبـِـيــُد والــنُّ وتَ

ــســاِئــُم ِعــطــَر الـــــَورِد تَــحــِمــلـُـُه.. وِذي الــنَّ
ـــــــــــواُق تـــتَّـــِقـــُد.. ــــنــــُشــــُر الـــــَفـــــرَح واألَش وتَ

َغــيــُث الـــُمـــُزوِن لُــحــوٌن تَــحــتَــوي أُُذنِــــي..
ـــــــــــِرُد.. ــــــــُه َكـــــلِـــــمـــــاٌت َعــــــذبَــــــٌة تَ َزّخــــــــاتُ

َكــِفــيــُف ال بَـــْل َصــِحــيــٌح ُمــبــِصــٌر َحـــِذٌق..
ـــِحـــُد.. ـــلُّ ُمـــتَّ ـــُك بَـــِصـــيـــَرتِـــي وَحــــواِســــي ال

ــَفــضــِل َربِّــــي أَعــيــُش الــُعــمــَر مــبــتَــِهــجــاً.. بِ
ــــُد.. ِحــيــُم الـــواِحـــُد األََح فــهــَو الــَعــلـِـيــُم الــرَّ

قــل وال تقــل

كيفية التغلب على الَسأَم

من صفات البحور الشعرية
ـــْعـــِر مــشــتــقٌّ من  الـــبَـــْيـــُت مـــن الـــشِّ
الصغير  على  يقع  وهو  الِخباء  بَْيت 
وذلك  والطويل،  كالرجز  والكبير 
البيُت  يَُضمُّ  كما  الكالم  يَُضمُّ  ألَنــه 
ــه  ــعــاتِ ــطَّ ــَق ــــْوا ُم أَهــــلـَـــه ولـــذلـــك َســــمَّ
لها  التشبيه  عــلــى  ـــــاداً  وأَوت أَســبــابــاً 

وأَوتادها. البيوت  بأَسباب 
الـــَخـــْبـــْل فـــي َعــــــروض الــبــســيــط 
من  والــتــاء  السين  ذهــاب  والــرجــز 
الذي  الَخْبل  من  مشتق  مستفعلن 
هو قطع اليد، قال أَبو إِسحق: ألَن 
حذف  فإِذا  السبب  يد  كأَنه  الساكن 
قطعت  كأَنه  الجزء  صار  الساكنان 
َخــبـَـل  وقــد  مــضــطــربــاً،  فبقي  يـــداه 

وَخبَّله. الجزَء 
ِخــــيــــل: الـــحـــرف الـــــذي بــيــن  الــــدَّ
ِوّي وأَلــــــف الــتــْأســيــس  ــــــــرَّ حــــرف ال
 ، ــَهــمٍّ كــالــصــاد مــن قــولــه: ِكــلـِـيــنــي لِ
ـــي بــذلــك  ـــمـــة، نـــاصـــب ُســـمِّ ـــْي يـــا أَُم
أَال  القافية،  فــي  َدِخــيــل  كــأَنــه  ألَنــه 
الــحــرف  بــعــد  مختلفاً  يــجــيء  تـــراه 
أَلف  أَعني  اختالفه  يجوز  ال  الــذي 

التْأسيس.
من  جنس  ــْعــر:  الــشِّ مــن  الــطــويــل 
الـــَعـــُروض ، وهـــي كــلــمــة ُمـــَولَّـــدة ، 
ْعر ُكلِّه،  سمي بذلك ألَنه أَْطَوُل الشِّ
وأَربــعــون  ثمانية  أَصــلــه  أَن  وذلــك 
ــثــر حـــروف الــشــعــر من  وأَك حــرفــاً 
حرفاً،  وأَربعون  اثنان  دائرته  غير 
ول  فالطُّ بــهــا،  مبتدأ  ـــاده  أَوت وألَن 
ألَن  أَبـــــداً،  الزم  أَجـــزائـــه  لــمــتــقــّدم 
أَول أَجــزائــه أَوتـــاد والــزوائــد أَبــداً 

َوتٌِد. لُه  أَوَّ ما  أَسبابَها  يتقدم 

ــــكــــوُن الــــتــــاء مــن  اإلِْضــــــمــــــاُر: ُس
يصير  حتى  الكامل  فــي  ُمتَفاِعلن 
َمْعقوٍل  غير  بناٌء  وهذا  ُمْتفاعلن، 
فنُِقل إِلى بناٍء َمُقوٍل، َمْعقوٍل، وهو 
ُمْستَْفِعلن، كقول عنترة: إِني اْمُرٌؤ 
مــن خــيــِر عــْبــٍس َمــْنــِصــبــاً َشــْطــِري، 

بالُمْنُصِل..  سائري  وأَْحِمي 
فــــكــــلُّ جــــــزء مـــــن هــــــذا الـــبـــيـــت 
ــعــلــن وأَْصــــلُــــه فـــي الـــدائـــرة  ــْف ــْســتَ ُم

ُمتَفاعلن.
ـــــمـــــاد: اســـــــم لــــكــــل ســبــب  االعـــــت
زاحــفــتــه، وإِنــمــا سمي بــذلــك ألَنــك 
الْعتِمادها  األَســبــاب  ــزاِحــُف  تُ إِنــمــا 

عــلــى األَْوتـــــاد وال يــقــع فــي األَوتــــاد 
هو  إِنما  الجزء  اعتماد  ألَنَّ  زحاف 
ألَن  األَْســبــاب  فــي  يقع  إِنــمــا  عليها، 

عليها. معتمد  غير  الجزء 
يمكن  ما  ْعر  الشِّ من  التَّامُّ  التام: 
منه،  فَيسلَُم  حــاُف  الــزِّ يَــْدُخــلــه  أَن 
وقـــد تــم الـــُجـــزء تَــمــامــاً. ومـــا نقل 
سمعت  وقـــد  قـــال:  األخــفــش:  عــن 
أُحصي،  ال  كثيراً  الــعــرب  مــن  هــذا 
وفيها  إِال  ينشدونها  قصيدة  وَقلَّت 
ــــه ال  ــــــواء ثـــم ال يــســتــنــِكــرونــه ألَن إِْق
بيت  كل  فــإِن  وأَيــضــاً  الشعر  يكسر 
قال  ِحــيــالــه.  على  شعر  كــأَنــه  منها 

ابــن جــنــي: أَمــا َســْمــُعــه اإلِقـــواء عن 
لكن  بــه  يُــرتــاب  ال  فبحيث  الــعــرب 

ذلك في اجتماع الرفع مع الجّر.
الَخفيِف:  َعروِض  في  التَّْشعيُث 
َذهـــــــاُب عـــيـــن فـــاعـــالتـــن، فــيــبــقــى 
إِلــى  التقطيع  فــي  فينقل  فــاالتــن، 
ههنا  العين  حذف  شبهوا  مفعولن 
ُل َوتٍِد؛ وقيل: إِن  بالخرم، ألَنها أَوَّ
الـــالم هــي الــســاقــطــة، ألَنــهــا أَقــرب 
إِنما  الحذف  أَن  وذلك  اآلخر،  إِلى 
هو في األَواخر وفيما َقُرَب منها، 
قال أَبو إِسحق: وكال القولين جائز 
َحَسٌن، إِّال أَن األَقيس على ما بَلَْونا 

يكون  أَن  الــَخــْرم،  من  األَوتـــاد  في 
عـــيـــُن فــاعــالتــن هـــي الــمــحــذوفــة، 
وقــيــاُس حــذف الــالم أَضــعــُف، ألَن 
أَو  أَوائلها  ِمن  تحذف  إِنما  األَوتــاد 

أَواخرها. ِمن 
في  الحذف  أَكثر  وكذلك  قــال: 
أَو  األَوائـــل،  مــن  هــو  إِنــمــا  العربية، 
فإِن   ، األَوساط  وأَما  األَواخر،  من 
ذلك قليل فيها؛ فإِن قال قائل: فما 
الثانية  األَلـــف  تــكــون  أَن  مــن  تنكر 
مــــن فـــاعـــالتـــن هــــي الـــمـــحـــذوفـــة، 
الالم  تسكن  ثم  فاعلَتُن  يبقى  حتى 
في  تنقله  ثم  فاعْلتن،  يبقى  حتى 
مثل  فصار  مفعولن،  إِلى  التقطيع 
أَصله  كان  الذي  البسيط  في  فعلن 
إِال  يكون  ال  هــذا  لــه:  قيل  ؟  فاعلن 
األَبيات؛  أَواخر  أَعني  األَواخر،  في 
ألَنها  فيها،  ذلــك  كــان  وإِنــمــا  قــال: 
مــوضــع وقــف، أَو فــي األَعــاريــض، 
األَواخــر  تتبع  كلها  األَعــاريــض  ألَن 
يجوز،  ال  فهذا  قال:  التصريع؛  في 

ولم يقله أَحد .
أَعتقده  والــذي  سيده:  ابن  قال   
ال  الـــذي  وهــو  جميعهم،  ُمــخــالـَـفــُة 
يــجــوز عــنــدي غـــيـــره، أَنــــه حــذفــت 
أَلـــــــف فــــاعــــالتــــن األُولــــــــــى، فــبــقــي 
فصار  الــعــيــن،  وأُســكــنــت  فــعــالتــن، 
فـــْعـــالتـــن، فــنــقــل إِلــــــى مــفــعــولــن، 
ـــاه  ـــن فـــإِســـكـــان الـــمـــتـــحـــّرك قـــد رأَي
يجوز في حشو البيت ولم نَر الوتد 
ُحذف أَّوله إِال في أَّول البيت، وال 
آخُره إِال في آخر البيت، وهذا كله 

قول أَبي إِسحق.

يــقــول بــعــض الــنــحــويــيــن: قــل أيــمــا أفضل 
أفــضــل  أيــهــمــا  تـــقـــل:  وال  الـــمـــال؟  أم  الــعــلــم 
قولك  في  -هما-  ألن  ذلك  المال،  أم  العلم 
تأخر  ظاهر  اسم  إلى  يعود  ضمير  -أيهما- 
مجاز...». غير  عوداً  رتبة  وتقّدم  لفظاً  عنه 

و  الفصحاء (أيــمــا)  كــالم  فــي  جــاء  وأقــول 
(أيــهــمــا) فــي مــثــل هــذا الــمــوضــع. فــفــي نهج 
قال  الجود.  أو  العدل  أفضل  «أيما  البالغة: 
مواضعها  األمـــور  يضع  الــعــدل  الــســالم  عليه 
والــــجــــود يــخــرجــهــا مـــن جــهــتــهــا، والـــعـــدل 
فالعدل  خاص،  عرض  والجود  عام  سائس 
الحيوان  كتاب  وفي  وأفضلهما».  أشرفهما 
الصيف..»  أم  الشتاء  أشد  «أّيهما  للجاحظ: 
ــمــا أفــضــل كـــذا أم  فــصــح بــذلــك الــوجــهــان أّي
كــذا، وأيــهــمــا أفــضــل كــذا أم كــذا. وقــد تدل 
في  حيناً  التعجب  على  االستفهامية  (أي) 

مثل قولك (أي شاعر هذا الذي سمعت) أو 
أي  تدل على الكمال كقولك (سمعت شاعراً 
والمعنى  لنكرة  صفة  -هذه  فتكون  شاعر) 
الشاعر.  بــه  يُــمــدح  مــا  بكل  عليه  تثني  أنــك 
أّي  زيــد  دّر  الــمــعــنــى: (هللا  هــذا  فــي  وتــقــول 
بــعــد  الـــحـــال  عـــلـــى  (أي)  فــتــنــصــب  شـــاعـــر) 
فتكون  االبتداء  على  (أي)  ترفع  أو  المعرفة 

استفهامية. 
قولك:  للشرط  اسماً  (أي)  مجيء  ومثال 
فأي  نجاحاً،  يلق  عمله  في  يُخلص  رجل  أي 
خبر.  بــعــدهــا  والــجــمــلــة  بــاالبــتــداء  مــرفــوعــة 
وفـــعـــل الـــشـــرط (يــخــلــص) والــــجــــزاء (يــلــق) 

مجزومان. 
وهــكــذا قــولــه تــعــالــى: «قــل ادعـــوا اهللا أو 
ادعـــوا الــرحــمــن أّيـــاً مــا تــدعــوا فــلــه األســمــاء 

 .«١١٠/ اإلسراء  الحسنى» 

والــمــعــنــى أّي هــذيــن تــدعــوا فــهــو حــســن. 
مقدماً  بــه  مــفــعــوالً  مــنــصــوبــة  -أّياً-  فــتــكــون 
لتدعوا، و -ما- زائدة للتأكيد. وفعل الشرط 
في  الــفــاء  دخــلــت  وقـــد  مـــجـــزوم،  -تدعوا- 
يقبل  تعتذر  سبٍب  بأيِّ  قولك:  وكذا  الجزاء. 
وفــعــل  -تعتذر-  الــشــرط  فــفــعــل  ـــذارك،  اعـــت

مجزومان. يقبل-  الجزاء- 
الــشــرط  فـــي  إلــيــه  تــضــاف  مـــا  -أي-  تــتــبــع 
ـــر وتــؤنــث  ــر مـــع الـــمـــذكَّ واالســتــفــهــام فــتــذكَّ
مــع الــمــؤنــث! «ويــقــولــون أيــة طــالــبــة فــازت 
ألن  طـــالـــبـــة،  أي  والـــــصـــــواب:  بـــالـــجـــائـــزة؟ 
نكرة  إلــى  أضــيــفــت  إذا  االســتــفــهــامــيــة  -أي- 
الشرطية  وأي  دائــمــاً.  مــفــرداً  لفظها  ثــبــت 
كــاالســتــفــهــامــيــة». وفــي الــصــحــاح: «وتــقــول 
عــلــى  جـــــــــــاءك،  أو  جــــــاءتــــــك  امـــــــــــرأة  أي 
االســتــفــهــام، وأيـــة امـــرأة جــاءتــك؟» فــأجــاز 

في  وجاء  امــرأة.  وأية  امــرأة  أي  الوجهين: 
-أي-  استعمال  «واألفصح  المنير:  المصباح 
والمؤنث»  للمذكر  واحد  بلفظ  الشرط  في 
وكذا  يوجبه،  ولم  المؤنث  مع  التذكير  فآثر 

االستفهام. في  الحال 
٣ أحوال: وتأتي (أي) اسم موصول في 

أي  الــعــائــد  ويــبــقــى  مــضــافــهــا  يــحــذف  أن 
مخلص)،  هــو  أّيــاً  (كــافــئ  كقولك:  الضمير 
وعائدها  مضافها  يذكر  أو  معربة،  فتكون 
فتكون  نــاجــح)،  هــو  أّيــهــم  (جــاءنــي  كقولك: 
ويــحــذف  مضافها  يــذكــر  أو  أيــضــاً،  مــعــربــة 
عائدها كقولك: (أكرم أّيهم أحسن أخالقاً) 
محل  فــي  الــضــم  عــلــى  مبنية  -أي-  فــتــكــون 
نــصــب: أي أكــرم أيــهــم هــو أحــســن أخــالقــاً، 
إعرابها  أجاز  من  ومنهم  المشهور،  هو  هذا 

أيضاً. الحال  هذه  في 

إذا كنت تلعب وتتحّدث مع الطفل 
ــــوم فــلــيــس مــن  عــــدة ســـاعـــات كـــل ي
أو  دائماً؛  اللعب  تشاركه  أن  المتعّين 
من  صديقاً  دائمة  بصفة  له  تحضر 
فعندها  معه؛  ليلعب  المنزل  خــارج 
وعــنــدمــا تــكــون مــشــغــوالً فــتــوّقــع من 
بــمــفــرده؛  نــفــســه  يــســّلــي  أن  طــفــلــك 
ــعــمــر أربــعــة  فــالــطــفــل الـــبـــالـــغ مـــن ال
نصف  نــفــســه  تسلية  يستطيع  أعــــوام 
الـــوقـــت، أمـــا الــــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
خــمــســة أعــــــوام مـــثـــًال فــيــســتــطــيــع أن 

يومًيا.. طويلة  ساعات  نفسه  يشغل 
ثم حدوث التغيرات؛ مثل الخروج 
المدرسية  الحياة  وبدء  المنزل،  من 
ــعــاديــة،  يُــعــد مـــن ضــغــوط الــحــيــاة ال

ومــثــل هـــذا يــعــلــم الــطــفــل، ويــجــعــلــه 
اآلباء  فعلى  مشاكله؛  حل  على  قــادراً 
أن يكونوا دائًما قريبين، ومستعدين 
لكن  الــلــزوم،  عند  الطفل  لمساعدة 
إذا  الـــمـــســـاعـــدة  لـــه  تـــقـــدم  أال  يــجــب 
الشيء  ذلك  يفعل  أن  بمقدوره  كان 

بمفرده..
يجعلوا  أن  اآلبــــاء  فــعــلــى  وعــمــومــاً 
حـــيـــاة الــطــفــل واقـــعـــيـــة، وطــبــيــعــيــة؛ 
وفًقا  تحّمله  يستطيع  الــذي  بــالــقــدر 
توفير  في  االجتهاد  من  بــدالً  لسّنه؛ 
أكــــبــــر قــــــدر مـــــن الـــمـــتـــعـــة لــــــه؛ ألن 
وثقته  التكيف،  على  الطفل  قــدرات 
التجارب؛  بتلك  تنشط  سوف  بنفسه 

خوضها.. من  وسيستفيد 

ومــــــن األشـــــيـــــاء الـــمـــهـــمـــة تــعــلــيــم 
تأتي  والــديــه:  حقوق  احــتــرام  الطفل 
احـــتـــيـــاجـــات األطــــفــــال - مــــن حـــب، 
وطمأنينة  وأمــن،  وملبس،  وطعام، 
تـــأتـــي  ثـــــم  األول،  الــــمــــقــــام  فـــــي   -
الثاني،  المقام  في  اآلبــاء  احتياجات 
أو  اللعب)،  (مثل  الطفل  رغبات  أما 
من  مزيد  إلــى  حاجته  (مثل  نزواته 
تأتي  أن  فيجب  اإلسالمية)  القصص 
يسمح  لما  ووفقاً  الثالث  المقام  في 
األمر  هذا  ويــزداد  آبائهم..  وقت  به 
العاملين  لــلــوالــديــن  بالنسبة  أهــمــيــة 
يقضيانه  الــذي  وقتهما  يكون  الذين 
مـــع أطــفــالــهــمــا مــــحــــدوداً.. والــشــيء 
الــمــهــم هــنــا هــو مــقــدار الــوقــت الــذي 

يــقــضــيــانــه مـــع طــفــلــهــمــا وفــعــالــيــتــه؛ 
أن  يــجــب  والـــذي   - المثمر  فــالــوقــت 
يــتــفــاعــل فــيــه مـــع الــطــفــل بــأســلــوب 
ويحتاج  العطالت..  وقت  هو   - ممتع 
األطـــفـــال إلــــى مــثــل هــــذا الـــنـــوع من 

يومياً.. والديهم  مع  الوقت 
من  لحظة  كــل  اآلبــــاء  قــضــاء  أمـــا   
مع  عطلتهم  مــن  أو  فــراغــهــم  وقــت 
الطفل  صــالــح  فــي  ليس  فــإنــه  الطفل 
يكون  أن  يجب  حيث  صالحهم؛  أو 
هـــنـــاك تــــــــوازن؛ يـــحـــافـــظ بــــه اآلبـــــاء 
والذهني؛  النفسي  استقرارهم  على 
بــحــيــث يــمــنــحــهــم قــــدرة أكـــبـــر على 
إذا  الطفل  أن  اآلبــاء  وليعلم  العطاء.. 
فقد  والديه  حقوق  احترام  يتعلم  لم 

سيما  ال  اآلخــريــن؛  حقوق  يحترم  ال 
في  فــراغــه  وقــت  فــي  ينطلق  عندما 
اإلجـــــــازة، ويـــقـــتـــرن مـــع أصـــدقـــائـــه؛ 
ليتعلم  أمــامــه  الــطــريــق  يــجــد  حــيــث 
يجعله  الــذي  األمــر  منهم؛  شــيء  كــل 
أقـــل تــحــّمــســاً واهــتــمــامــاً بــالــواجــبــات 

المدرسية..
من أهم األشياء التي تجعل الطفل 
ســــويــــاً عـــلـــى االســـتـــقـــامـــة االهـــتـــمـــام 
مستقيمة  تربية  وتربيته  برعايته، 
وفـــق مــا أمـــر بــه الــديــن اإلســالمــي، 
ولـــكـــن لـــألســـف الــشــديــد فــــإن أغــلــب 
يحترمون  ال  صـــاروا  الــيــوم  األطــفــال 
بالطبع  يعود  وهــذا  الكبار؛  من  أحــداً 

التربية!!. عدم  إلى 

كفيف

َ ََ

مساجلة 
على تويتر

وِق الذي يَفتُِك الَحشا.. رُت ِفي الشَّ تَفكَّ
ِل.. فما ُهو إِال بَعُض َموٍت ُمَعجَّ

وتَرُسُم َكفِّي بُعَدُهم ِفي ِذراِعها..
ِل.. ُفتَمَسُحها األُحرى بَِدمٍع ُمنَزَّ

ahmadotibi@ أحمد العتيبي
ولَّما َخِشيُت الَموَت بُحُت بِلَوَعتِي..

لِي.. بى َحّتى يَخفَّ تََحمُّ لَِطيِر الرُّ
يِر يَبلُُغ َسمَعُهم.. لََعلَّ ُصداَح الطَّ

فَيرِجُع باألَخباِر والُحزُن يَنَجلِي..

alasmaiمحمد السادة @٥٥
يا َجماالً غاَر ِمنُه البَدُر.. تَْم..

ِحيَن أَبَدْت َوجَهها البَدُر انَعتَْم..
َهل رأَيُتم َقبَل هذا يا تُرى..؟

نا بَدراً لَُه َعيٌن وَفْم.. ِفي الدُّ

alasmaiمحمد السادة @٥٥
يا َجماًل ما لُه ِفي الَخيِط َسْم..

كاِمٌل ُسبحاَن َربِي َمن َرَسْم..
َشقَشَق النُّوُر بَِوجٍه باِسٍم..

ها نُوُن الَقلَْم.. تِلَك آٌي َخطَّ

A٧md_Allkhulaifi@ أحمد الخليفي
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متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

«متاحف قطر» تناقش آلية تصنيف الفنانين
الـــدوحـــة - [: يــقــيــم الــمــتــحــف الــعــربــي 
معرضه  هامش  على  «متحف»  الحديث  للفن 
تحت  نقاشّية  حلقة  حكت»  إن  الفني «نفرتيتي 
عنوان «في حوار: ال تصنفني، الفنانون كسفراء 
لــلــثــقــافــة» األربـــعـــاء فــي تــمــام الــســاعــة الــســادســة 
مـــســـاء، وتـــــدور الــحــلــقــة حـــول عــمــلــيــة تصنيف 
الجنسية  تــســتــخــدم  مـــا  ــا  ــبً غــال حــيــث  الــفــنــانــيــن 
والعرق لتصنيف الفنانين وهذا التصنيف يطغى 
الفّنية.  لــألعــمــال  الــجــمــهــور  نــظــرة  عــلــى  ويــؤثــر 
أمثلة  حــكــت»  إن  مــعــرض «نــفــرتــيــتــي  ويـــقـــّدم 
تّم  كيف  وتــحــديــًدا  الــظــاهــرة  هــذه  على  كثيرة 
بناء  المصريين  العشرين  الــقــرن  فناني  تمييز 
على جنسّياتهم خالل مشاركاتهم في المعارض 
الدولّية. وسيقوم الفنانون خالل الجلسة بنقاش 
بالدهم  بتمثيل  كــرًهــا)  أو  (طــوًعــا  قــامــوا  كيف 
يستطيع  وهـــل  أخــــرى.  بــلــدان  فــي  ثقافتهم  أو 
السطحية!  الــتــســمــيــات  يــتــجــاوز  أن  الــفــن  عــالــم 
ــتــهــم الــوطــنــّيــة  ومـــتـــى يــحــتــضــن الــفــنــانــون هــوّي
نقاش  هذا  يعقب  وسوف  منها؟  يتهّربون  ومتى 
ويعكس  «مــتــحــف».  مقهى  فــي  استقبال  حفل 
يستمر  الــــذي  حــكــت»  إن  مــعــرض «نــفــرتــيــتــي 
فني  عمل  اكتساب  كيفّية  المقبل  مــارس  حتى 
العديد  تُجّسد  متنّوعة  ووظــائــف  لمعان  معّين 
مجموعة  يقدم  حيث  الجديدة  السرديات  من 
كــبــيــرة مــن األعـــمـــال الــمــصــريــة الــمــوجــودة في 
المتاحف العالمية ابتداء من القرن التاسع عشر 
لتقديمه  انطالق  كنقطة  مصر  تجربة  باتخاذه 
ـــســـؤال عـــن تــطــويــر الــثــقــافــات  أعـــمـــاالً تــطــرح ال

مــن خـــالل آلــيــات ومــيــكــانــيــزمــات عـــرض عمل 
ويُــرّكــز  وتقييمه.  تقديمه  وطـــرق  معّين  فني 
هـــذا الــمــعــرض عــلــى ٣ أجــــزاء مــوضــوعــيــة هــي: 
على  الضوء  يسلط  الــذي  الفنان»  «منظور  جزء 
الفنان  رؤى  خـــالل  مــن  الــفــنــي  الــعــمــل  معالجة 
وعــلــى عملية االســتــكــشــاف والــتــفــاوض والــوعــي 
يقّدم  فيما  معّينًا  فّنًيا  عمالً  يبرز  الذي  الشكلي 
الــمــتــحــف» دراســـــة عـــن كيفّية  جـــزء «مــنــظــور 
في  عــرضــه  عند  معّين  فني  عمل  معنى  تغّير 
سياق معرض بمتحف معين أّما جزء «منظور 
الــذي  الــــدور  االعــتــبــار  بعين  فــيــأخــذ  المجتمع» 
عام  بشكل  الفن  على  االجتماعية  البنيات  تلعبه 
ويقّدم  الجماعي.  والتاريخ  اإلعــالم  وسائل  مثل 
فّنًيا  عــمــالً   ٨٠ حــكــت»  إن  «نفرتيتي  مــعــرض 
العام  حتى  ق.م.   ١٨٠٠ عام  إلى  تاريخها  يرجع 
واألعمال  األثــريــة  القطع  احتوائه  بجانب   ٢٠١٢
٢٦ فّنانًا معاصًرا دوليًّا  الفّنية الحداثّية وأعمال 
ومنشورات  أرشيفية  وثيقة   ٥٠ على  يزيد  ومــا 
جديدة  دراســيــة  منحة  تقديمه  إلــى  بــاإلضــافــة 
الحديث  العصر  فناني  بين  العالقات  على  تركز 
والفترات القديمة والمعاصرة. كما يقدم كذلك 
الفترة  إلــى  منسوبة  تاريخّية  فّنية  أعمال  عــّدة 
واالستشراقّية  واإلسالمّية  والقبطّية  الفرعونّية 
بمن  الحديث  العصر  فناني  إعــداد  من  وأعمال 
ــــــوري دومــيــي  فــيــهــم أرمــيــنــاك أرزرونــــــي وأون
وموريس دونيس وكايس فان دوننان ورودلف 
من  وغيرهم  اهللا  فتح  محمد  وممدوح  إرنست 

الفنانين العرب واألجانب.

ـــدرُ ســـنـَــار الــظــالم ـــب ـــد مــــزَّق ال قَ

المدام ــات  وه الــوقــت  صَفا  فأغنم 

بعدنا ـــن  ِم ــدر  ــب ال فـــإنَّ  واطــــرب 

ــرغــام ال ــاِق  ــب ط ــي  ف علينا  ــســري  ي

ڈڈڈ

ـــورود ال حثيث  ــوَت  ــم ال سأنتحي 

الوجود سِجل  ِمن  اسمي  ويَنمحي 

خــاطــري ــنــى  ُم ــا  ي أسقنيها  هـــات 

ــــوْل الــهــجــود ـــــام ط ــُة األي ــاي ــغ ف

الثالثاء  3 ربيع األول 1434 هـ - 15 يناير 2013 م

  (الحلقة الثامنة)

عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

متطلبات إنشاء أكاديمية الفنون
هذا  فــي  األلــفــي  نبيل  الــراحــل  يتحدث 
الجزء من كتابه حول متطلبات يجب أن 
تكون محددة سلفا وهي ضرورة تحديد 
الــمــســتــوى الــعــلــمــي لــألكــاديــمــيــة بــاعــتــبــار 
الثانوية  بعد  سنوات   ٤ دراســة  نظام  انها 
وتمنح  األقــل  على  يعادلها  ما  أو  العامة 
والبكالوريوس،  الليسانس  يعادل  دبلوما 
الى  ستضم  كانت  اذا  ما  تحديد  وكذلك 
جـــانـــب قــســم إعـــــداد الــمــمــثــلــيــن أقــســامــا 

بها  الدراسة  بدء  موعد  وتحديد  أخرى، 
مـــن الـــعـــام الــمــقــبــل (األلـــفـــي حـــدد وقــت 
مؤكدا   (٨٣،٨٤ عام  في  الدراسة  انطالق 
أن مسألة تحديد مالمح المناهج ووضع 
مؤقت  مجلس  تشكيل  أو  داخلية  الئحة 
ويمكن  ومستوعبة  واضحة  عمليات  هي 

إنجازها في وقت مالئم.
سلبيات  بــعــض  الـــى  الــكــاتــب  عـــرج  ثــم 
سبقت  وتــجــارب  قائمة  عربية  لمعاهد 

على  آنــذاك  المقترح  القطري  المشروع 
الــســاحــة الــعــربــيــة وأعــــرب عــن أمــنــيــاتــه 
بأن تكون تجربة مغايرة حيث إن لهذه 
الــتــجــربــة خــصــوصــيــة تــمــيــزهــا عـــن كال 
لو  اللتين  والكويتية  المصرية  التجربتين 
من  بكل  الثالثة  األقسام  إلى  مثال  نظرنا 
وكأنه  قسم  كــل  يبدو  وكيف  المعهدين 
عن  تــمــامــا  ومنفصلة  مستقلة  مــدرســة 
المعهد  ظــل  ولــقــد  اآلخـــريـــن،  القسمين 

الــمــصــري بــكــل أســـف جــامــدا عــلــى حالة 
كل  بــرغــم  أقسامه  بين  الــصــارخ  الفصل 
ـــمـــحـــاوالت الـــتـــي قـــامـــت لــتــغــيــيــر هــذا  ال
الــــواقــــع، ونـــفـــس الــمــشــكــلــة بــحــذافــيــرهــا 
قــائــمــة فــي الــمــعــهــد الــكــويــتــي ومــقــرونــة 
أيــضــا بــعــدم رضــــاء الــطــالب مــن ناحية 
وعدم اقتناع مكتوب من بعض األساتذة 

من ناحية أخرى.
لبعض  األمثلة  هذه  الى  اإلشارة  وبعد 

ســلــبــيــات الـــمـــعـــاهـــد أوضـــــح األلــــفــــي أن 
أن  القطري  للمشروع  سانحة  الفرصة 
بمختلف  الــظــاهــرة  الــســلــبــيــات  يــتــجــنــب 
مستوياتها، كما سيكون له فرصة لبلورة 
وتنظيماته  ورسائله  وعالقاته  أهــدافــه 
ونماؤها  األكاديمية  ميالد  يكون  بحيث 
استيعاب  على  مبنيا  برسالتها  ونهوضها 

عريض ألبعاد المشروع.
ويـــبـــرر األلـــفـــي لـــذاتـــه ســـر اهــتــمــامــه 

أن  وأرجــو  هــذا  قــائــال:  األكاديمية  بأمر 
يــلــتــمــس لـــي الـــعـــذر فـــي الــتــوقــف طــويــال 
أمـــام مــوضــوع األكــاديــمــيــة الــمــقــتــرحــة، 
فـــالـــتـــوســـع بـــعـــض الــــشــــيء فــــي مــواجــهــة 
تثار  أن  يمكن  والــتــي  الــمــشــارة  القضايا 
الحقيقة:  فــي  مــصــدره  الــمــوضــوع  حــول 
يتطلب  السليم  المنهج  بــأن  يقيني  هــو 
على  الضوء  من  ممكن  قدر  بإلقاء  البدء 

التناول. طريق 

على هامش معرض «نفرتيتي إن حكت»

المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور ( تأليف : أ.د نبيل األلفي)
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يرويها : عبداهللا أحمد
حكاية المسرح

obadbukamal@yahoo.comفي قطر

فــــــي الــــحــــلــــقــــة الـــســـابـــقـــة 
ــــقــــائــــي مــع  تــــحــــدثــــت عــــــن ل
األســــــتــــــاذ مـــحـــمـــد عــــبــــداهللا 
ــــــصــــــاري وعــــــن حــديــثــنــا  األن
بــتــأســيــس فـــرقـــة مــســرحــيــة 
قــطــريــة رســمــيــة ومــوافــقــة 
األســــتــــاذ األنـــــصـــــاري وكــيــف 
ليحدد  باالتصال  وعدني  أنه 
والـــذي  األول  االجـــتـــمـــاع  لـــي 
الدوحة  مدرسة  في  سيكون 
اإلعـــــــداديـــــــة فـــــي الـــخـــامـــســـة 
طريقي  في  أنا  وكنت  عصراً 
إلـــى فــريــج الــمــرقــاب، حيث 
مــدرســة الــدوحــة اإلعــداديــة 
سأشارك  بأنني  سعيداً  وكنت 
مسرحية  فرقة  تأسيس  في 
قـــطـــريـــة وهـــــنـــــاك الــتــقــيــت 

بهم. وتعرفت  بالجميع 
وبـــــدأ األســــتــــاذ األنـــصـــاري 
كــالمــه لي  الــحــديــث مــوجــهــاً 
أنا حيث قال: هؤالء هم من 
استطعت أن أتصل بهم ولبوا 
بموسى  اتصلت  وقــد  الدعوة 

عــبــدالــرحــمــن ولــكــنــه اعــتــذر 
واتصلت  الــحــضــور  عــدم  عــن 
مع عطية اهللا ناصر النعيمي 
وإبــــراهــــيــــم فــــيــــروز وقـــالـــوا 
المهم  الموضوع.  في  سنفكر 
أنـــا  الــــيــــوم  الـــمـــوجـــوديـــن  أن 
التأسيسية  الهيئة  أعتبرهم 
لـــلـــفـــرقـــة الـــمـــســـرحـــيـــة وأنــــا 
أن  عــلــيــكــم  اقـــتـــرح  اآلن  مـــن 
المسرح  فــرقــة  عليها  نطلق 
باسم  رحبنا  وكلنا  القطري 
الـــفـــرقـــة وفـــتـــحـــت الــجــلــســة 
ــــأن تــســجــل أســـمـــاء الــهــيــئــة  ب
الــتــأســيــســيــة األولــــــى لــفــرقــة 
الــــمــــســــرح الــــقــــطــــري وهــــم 

كاآلتي:
عــــــبــــــداهللا  مـــــحـــــمـــــد   -١
أحمد  عبداهللا   -٢ األنصاري، 
سلطان  محمد   -٣ عــبــداهللا، 
إبراهيم  حسن   -٤ الــكــواري، 
 -٦ حـــســـن،  عــلــي   -٥ حـــســـن، 
يــوســف   -٧ الــــكــــواري،  ســـيـــار 
نــــوح،  مــحــمــد   -٨ ســـلـــطـــان، 

 -١٠ المهندي،  علي  غانم   -٩
مــحــمــد أحـــمـــد الــمــســلــمــانــي، 
ســــمــــهــــون،  عــــــبــــــداهللا   -١١
 -١٣ الـــنـــجـــومـــي،  عـــمـــر   -١٢
هاشم   -١٤ الخولي،  عبدربه 
مــرغــنــي   -١٥ الـــمـــخـــلـــالتـــي، 

األمين. فتحي   -١٦ أحمد، 
نـــتـــصـــل  أن  واقـــــتـــــرحـــــنـــــا 
المسرح  محبي  من  بالمزيد 
ينضموا  بأن  رغبة  لهم  ومن 
إلـــيـــنـــا وأمـــــــا مـــــن اعـــــتـــــذروا 
جديد  من  معهم  فسنحاول 
وحددنا االجتماع القادم بعد 
أســـبـــوع فـــي مــكــتــب األســـتـــاذ 
األنــــصــــاري بـــــدار الــمــعــلــمــيــن 
على أن نفكر منذ اآلن بعمل 
وأن  للفرقة  داخــلــيــة  الئــحــة 
ـــوزارة اإلعــالم  نــرســل كــتــابــاً ل
فرقة  تأسيس  على  للموافقة 
بها  مرفقا  القطري  المسرح 
الـــنـــظـــام األســــاســــي لــلــفــرقــة 
وأســــــمــــــاء أعــــــضــــــاء الـــهـــيـــئـــة 
أمل  وكلنا  األولى  التأسيسية 

فــي  الـــمـــســـؤولـــون  يـــوافـــق  أن 
طلبنا.  عــلــى  اإلعــــالم  وزارة 
االجتماع  تــم  البساطة  بــهــذه 
الــتــأســيــســيــة  ــهــيــئــة  ــل ل األول 
سعيد  الــجــمــيــع  ألن  لــلــفــرقــة 
بـــهـــذه الـــخـــطـــوة بـــــأن تــكــون 
ــا فـــرقـــة مــســرحــيــة نــعــمــل  ــن ل
ــنــا مــثــل  عـــلـــى ظـــهـــورهـــا مــثــل
بنا  الــمــحــيــطــة  الـــــدول  بــاقــي 
أعــمــالــنــا  بــتــقــديــم  نـــبـــدأ  وأن 
الــمــســرحــيــة فــــور الــمــوافــقــة 
عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص بـــمـــزاولـــة 
الــعــمــل الــمــســرحــي ونــقــتــرح 
مقترحات  بتقديم  اآلن  منذ 
حـــــول نـــوعـــيـــة الــمــســرحــيــات 
واثقون  ألننا  بها،  سنبدأ  التي 
اإلعـــالم  وزارة  مــوافــقــة  مــن 
وإشــــهــــار الـــفـــرقـــة، وخــتــمــنــا 
أن  عـــلـــى  األول  اجـــتـــمـــاعـــنـــا 
بعد  الــثــانــي  االجــتــمــاع  يــكــون 
فــي  اآلن...  مــــــن  أســــــبــــــوع 
عن  تفاصيل  القادمة  الحلقة 

الثاني. االجتماع 

الثالثاء ٣ ربيع األول ١٤٣٤ هـ - ١٥ يناير ٢٠١٣ م 

مسرحية «المتراشقون» - ١٩٨٥

المصور اإلنجليزي ديفيد هورن لـ«البيرق»:

أّكد  «البيرق»  مع  حواره  في 
هورن أنه انبهر بمدى االهتمام 
بــالــتــصــويــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي فــي 
قطر، وأشار على هامش افتتاح 
كتارا  فــي   ٦٥ مــاغــنــوم  مــعــرض 
القطريين  الــمــصــّوريــن  أن  إلــى 
قـــــــــادرون عـــلـــى الـــــوصـــــول إلـــى 
ـــــه الحــــظ وجـــود  ــمــيــة وأن ــعــال ال
القوّية  والــرغــبــة  لديهم  الــدافــع 

بذلك. للقيام 
وكــــالــــة  أن  هـــــــــورن  ــــــــــد  وأّك
مــــاغــــنــــوم لــــيــــس بــــهــــا حـــضـــور 
يـــتـــواجـــد  أن  مـــتـــمـــنـــًيـــا  عــــربــــي، 
الـــعـــرب والــــمــــرأة بــشــكــل أكــبــر 

أعضائها. ضمن 
وتـــحـــّدث هــــورن عـــن تــاريــخ 
والعقوبات  ومستقبلها  الوكالة 
التي تواجهها في الوقت الحالي، 
تصوير  يــهــوى  أنـــه  إلـــى  مــشــيــًرا 
حــــفــــالت األطــــــفــــــال، مـــتـــوجـــًهـــا 
بـــنـــصـــيـــحـــة إلـــــــى الــــمــــصــــّوريــــن 
وال  أنفسهم  يكونوا  بأن  الشباب 
يــحــاول نسخ أعــمــال اآلخــريــن.. 

الحوار: نص  فإلى 
الــــذي  مــــا  الــــبــــدايــــة  فــــي  ڈ  
ـــه لـــلـــمـــشـــاركـــيـــن فــي  ـــقـــّدمـــون ت
ورشـــــــــة الــــعــــمــــل الـــمـــصـــاحـــبـــة 

ماغنوم٦٥؟ لمعرض 
- في ورشة عمل كهذه أهتّم 
أكـــثـــر بـــاألفـــكـــار الـــتـــي يــقــدمــهــا 
المتدربون، فال يمكن أن تقّدم 
يــكــون  أن  دون  جـــّيـــدة  صــــورة 
شخصيتك  تعكس  أفكار  لديك 
كمصّور، وأن تضع فيها رؤيتك 
يــكــونــوا  أن  والــمــهــم  الـــخـــاصـــة، 
نــســخ  يــــحــــاولــــوا  وأال  أنـــفـــســـهـــم 

اآلخرين. أعمال 
ـــــك  ـــــارت زي خــــــــالل  مــــــن  ڈ  
فن  ترى  كيف  لقطر،  الحالية 

هنا؟ الفوتوغرافي  التصوير 
انـــبـــهـــرت  إنـــنـــي  الــحــقــيــقــة   -
ــــأعــــداد الـــحـــضـــور فــــي ورشــــة  ب
البداية  في  لنا  قيل  حيث  العمل 
لــم  لــــلــــورشــــة  تـــــقـــــّدم  مـــــن  إن 
يتجاوز عددهم ٦ أو ٧ إال أنني 
 ٥٠ مــن  أكــثــر  بحضور  فوجئت 
شــخــًصــا لــحــضــور الـــورشـــة، مما 
اضـــطـــرنـــا لــتــقــســيــم هــــذا الــعــدد 
ــــى معي  إلـــى مــجــمــوعــتــيــن األول
والــثــانــيــة مــع الــمــصــّور الــيــونــانــي 
نـــيـــكـــوس ايـــكـــومـــوبـــولـــس عــضــو 
ــعــام  الـــوكـــالـــة، وإيــــجــــاد الـــجـــو ال
الـــمـــنـــاســـب لـــتـــطـــّور هـــــذا الــفــن 
إلى  ويحتاج  السهل  باألمر  ليس 
في  لكن  كبيرين،  وجهد  وقت 
الــنــهــايــة لــيــس هــنــاك شـــيء في 
يــكــون  أن  مـــن  أفـــضـــل  الـــحـــيـــاة 
القول  وأستطيع  مصوًرا،  المرء 
إن الـــنـــاس هــنــا تــمــيــل لــلــنــقــاش 
أكــثــر مـــن أي بــلــد عــربــي آخــر 
الوظيفة  بهذه  أتمتع  وأنا  زرته، 

٦٠ عاًما. منذ أكثر من 
ونحن نأمل في إيجاد قنوات 
لـــلـــتـــواصـــل الـــثـــقـــافـــي مــــع قــطــر 

التعاون. لزيادة 
وجــــود  عــــدم  تــفــســر  بــــم  ڈ  
حـــــضـــــور عـــــربـــــي فــــــي وكــــالــــة 

ماغنوم؟
أنــنــا  ــــى  إل يـــعـــود  ال  الـــســـبـــب   -
يــكــون  أن  نـــــوّد  ال  الـــوكـــالـــة  فـــي 
مـــــن بــــيــــن أعــــضــــائــــهــــا مــــصــــّور 
عــربــي، بــل بــالــعــكــس فــإنــنــا نــوّد 

أكثر  عــرب  بيننا  من  يكون  أن 
ونــســاء أكــثــر ومـــصـــورون ســود 
ليس  األعـــضـــاء  إن  حــيــث  أكــثــر 
واحــد  مــصــور  ســوى  بينهم  مــن 
أســـــود، وبــالــطــبــع وجــــود عــرب 
سيضيف  الوكالة  أعضاء  ضمن 
أن  نتمنى  ونحن  لها،  أكبر  ثراء 
وأتمنى  شــيء،  كــل  لدينا  يــكــون 
اآلن  هنا  به  نقوم  ما  يفضي  أن 
في  الفن  بهذا  االهتمام  لزيادة 
المصورين  ومساعدة  المنطقة، 
حـــول الــعــالــم، حــيــث إن الــصــور 
بعضهم  يفهمون  الــنــاس  تجعل 
بـــعـــًضـــا بـــشـــكـــل أكـــبـــر وأعـــمـــق، 

أفضل. مكانًا  العالم  وتجعل 
وكالة  تمويل  مصادر  ما  ڈ  

ماغنوم؟
دولية  وكــالــة  هــي  ماغنوم   -
الــمــصــورون  ويــدعــمــهــا  يملكها 
لدينا  إن  حــيــث  فــيــهــا،  األعــضــاء 
نـــظـــاًمـــا بـــــأن الـــمـــصـــّور الــعــضــو 
للوكالة،  دخــلــه  مــن   ٪٥٠ يــضــع 
سنويًا  النسبة  هذه  تعديل  ويتم 
الذي  األرباح  صافي  مع  مقارنة 
فيمكن  عــام  كــل  نهاية  تحققه 
أن تكون ٤٠٪ أو ٣٠٪، والوكالة 
لـــهـــا مـــكـــاتـــب رئــيــســيــة فــــي كــل 
مــن نــيــويــورك وبــاريــس ولــنــدن 
المكاتب  إلــى  إضــافــة  وطــوكــيــو، 
اإلقــلــيــمــيــة فـــي عــــدد آخــــر من 
الـــمـــدن حــــول الـــعـــالـــم، ويــقــوم 
باالجتماع  المؤسسون  األعضاء 

ــا، فــي حين  ثـــالث مـــرات ســنــويً
يـــكـــون االجـــتـــمـــاع الــــعــــام الــــذي 
في  الــوكــالــة  أعــضــاء  كــافــة  يضم 
أن  المنتظر  ومـــن  يــونــيــو  شــهــر 
يقام االجتماع القادم في لندن.

ـــتـــحـــاق  االل شـــــــروط  مـــــا  ڈ  
بالوكالة؟

لـــكـــافـــة  ــــوح  مــــفــــت الــــــبــــــاب   -
زال  مــــا  أنـــــه  إال  الـــمـــصـــّوريـــن، 
الــحــصــول عــلــى الــعــضــويــة أمـــًرا 
المتقّدم  على  إنــه  حيث  صعبًا، 
الــحــصــول عــلــى أغــلــبــيــة أصـــوات 
أعــضــاء الــوكــالــة لــيــصــبــح عــضــًوا 
بها، وفي النهاية جودة األعمال 
هــــي الـــمـــعـــيـــار ولــــيــــس خــلــفــيــة 
وعــــادة  جــنــســيــتــه،  أو  الـــمـــصـــّور 

فإن الوكالة تقبل مصوًرا جديًدا 
واحًدا كل عام.

ڈ  في رأيك ما الذي يجعل 
مـــاغـــنـــوم تــســتــمــر طـــــوال هــذه 

؟ السنوات 
نتمّتع  الـــذي  األســـري  الــجــو   -
ـــا أحــــــّب األســـــــرة جــــًدا  بـــــه، فـــأن
وأحــــرص عــلــى أن يــكــون الــجــو 
أسريًا،  جًوا  الوكالة  داخل  العام 
التفاعل  هــذا  إيجاد  إلــى  إضافة 

الناس. مع  واالشتباك 
مــســتــقــبــل  تـــــــرى  كــــيــــف  ڈ  
الصعوبات  أهــم  ومــا  مــاغــنــوم؟ 

تواجهها؟ التي 
ألن  ســتــبــقــى  أنـــهـــا  أعـــتـــقـــد   -
الـــجـــودة دائـــًمـــا مــا تــبــقــى، لكن 

الـــصـــعـــوبـــة تــتــمــثــل فــــي إيـــجـــاد 
هذه  أن  خاصة  جديدة،  أسواق 
وعلى  باستمرار،  تتغّير  األسواق 
ســبــيــل الــمــثــال لــيــس هــنــاك من 
يــحــقــق دخـــًال مـــاديـًــا مــن خــالل 
النيويورك  وصحيفة  اإلنترنت، 
تــايــمــز لــديــهــا مــوقــع إلــكــتــرونــي 

يومًيا. جراءه  تخسر 
الجديدة  المشروعات  ما  ڈ  
الــتــي تــعــمــل عــلــيــهــا فــي الــوقــت 

الحالي؟
مــشــروع  عــلــى  اآلن  أعــمــل   -
جــديــد عــن الــقــريــة الــتــي أنحدر 
 ٪٥٠ إن  حيث  ويــلــز،  فــي  منها 
ــــخــــاصــــة بـــهـــذا  ـــــصـــــور ال مـــــن ال
الــمــشــروع لــقــريــتــي، وأنـــا دائــًمــا 
ــّم بــالــبــعــد اإلنــســانــي في  مــا أهــت
التقاط  على  وأحــرص  أعمالي، 
وانفعاالتهم  الناس  أفعال  ردود 

المختلفة. 
إلــــــى  تــــــنــــــظــــــر  كــــــيــــــف  ڈ  
عـــامـــل الــــزمــــن فــــي الــتــصــويــر 

الفوتوغرافي؟
- الــجــمــيــل فــي الــتــصــويــر هو 
ســواء  قــدمــت  كلما  الــصــورة  أن 
إال  ال  أم  جـــّيـــدة  صــــورة  أكـــانـــت 
أنــهــا تــصــبــح مــثــيــرة لــالهــتــمــام 
فإن  لــذا  قديمة،  ببساطة  ألنها 
مرتبط  لــي  بــالــنــســبــة  الــتــصــويــر 
الــزمــن  بعاملي  وثــيــًقــا  ارتــبــاًطــا 
والـــوقـــت، فـــإذا عــلــمــت مــثــالً أن 
هناك شيئًا سيختفي من مكان 
مــــا، فــإنــنــي أســــــارع بــتــصــويــره 
يختفي  عندما  أنه  أعرف  ألنني 

فريدة. الصورة  هذه  ستكون 
ڈ  ما المواضيع األقرب إلى 

التصوير؟ يخّص  فيما  قلبك 
- أنا مغرم بتصوير احتفاالت 
األطـــفـــال الـــصـــغـــار، وهــــذه من 
قلبي،  إلــى  الموضوعات  أقــرب 
ومــــن خــــالل خــبــرتــي الــطــويــلــة 
التأكيد  أستطيع  األمر،  هذا  في 
عــلــى أن األطـــفـــال حـــول الــعــالــم 
جنسياتهم  عــن  الــنــظــر  وبــغــض 
الشموع  مع  يتعاملون  بيئتهم  أو 

الطريقة. بنفس  والبالونات 
ڈ  هل من نصيحة يمكن أن 

الشباب؟ للمصّورين  تقّدمها 
للواقع،  توثيق  هو  التصوير   -
شخصيتك  تــضــع  أن  البــــد  لــــذا 
فـــيـــه ورؤيــــتــــك الـــخـــاصـــة، كــمــا 
على  قــادًرا  تكون  أن  عليك  أنــه 
الـــعـــمـــل الــــشــــاق طــــــوال الـــوقـــت، 
ومرهق  شــاق  عمل  فالتصوير 

الحدود. أبعد  إلى  ممتع  لكنه 
ڈ  فـــي الــنــهــايــة هـــل هــنــاك 
مــــــن صـــــــــورة كــــنــــت تـــــــــوّد أن 
الحظ؟ يحالفك  ولم  تصّورها 

األســـبـــوع  فـــيـــالجـــيـــو  زرت   -
الــمــاضــي ورأيـــــت هــــذا الــســقــف 
تشعرك  بطريقة  المزّين  العالي 
بـــأنـــك مــــا زلـــــت فــــي الــــخــــارج، 
صـــورة  ألــتــقــط  أن  أوّد  وكــنــت 
مع  الجميل  الــســقــف  هــذا  تــضــّم 
الـــســـمـــاء الـــخـــارجـــيـــة، وعــنــدمــا 
وجـــــــــدت الــــمــــكــــان الـــمـــنـــاســـب 
وشــرعــت فــي الــتــقــاط الــصــورة، 
أب  قطرية  عائلة  أمامي  مرت 
وأم وولد يحمل بالونة في يده 
أتمّكن  لم  التي  اللقطة  أعاقت 
ولكنها  بالكاميرا  توثيقها  مــن 

ما زالت في ذهني.

المصورون القطريون المصورون القطريون 
سيصلون للعالميةسيصلون للعالمية

حوار - كريم إمام: 

من  للعديد  ومعايشته  عاًما،   ٦٠ من  أكثر  منذ  الممتّدة  الطويلة  تجربته  خالل  من 
األحداث الرئيسية حول العالم استطاع المصّور البريطاني ديفيد هورن أن يكّون لنفسه 

اسًما كبيًرا في عالم التصوير يضعه في موقع مثير جًدا لالهتمام. 
عام  في  المهنّية  حياته  بدأ  بنفسه،  نفسه  عّلم  مصّور  هو   ١٩٣٤ عام  المولود  هورن 
١٩٥٥ عندما كان يعمل لوكالة «ريفلكس»، كّون سمعته كصحافي مصّور لتوثيقه لكل 
الحرب  ضمنها  من  الحروب  من  للعديد  ومعايشته   ،١٩٥٦ عــام  المجرّية  الثورة  من 
سلسلة  خالل  راسيل  كين  الممثل  أفالم  من  اثنين  في  براعته  ظهرت  الثانية،  العالمية 
 ١٩٦٥ عام  وفي   .(١٩٦٣) بيردي  وشاهد   ،(١٩٦٠) بايسواتر  بيت  هي  تلفزيونية  أعمال 

انتقل وشارك في تأسيس وكالة ماغنوم وأصبح عضًوا كامالً في عام ١٩٦٧.

الحلقة الثالثون

ع

من أعمال المصور عبدالرحمن المناعي



مصاريف:
كـــان يــفــكــر فــي تــرقــيــتــه «الــحــلــم»، كـــان يعول 
كــثــيــراً عــلــى تــلــك الــتــرقــيــة الــمــتــأخــرة مــنــذ عــدة 
سنوات، لتعينه الزيادة على تلبية متطلبات أبنائه 

معهم.  تكبر  التي 
شــعــر  يــنــتــبــه،  أن  دون  بـــجـــوار «الـــــــــرادار»  مــــّر 
بــالــفــالش الــمــرعــب يــســجــل مــخــالــفــة بــحــقــه، لعن 
في  يــوم  كل  يقتله  يكاد  الــذي  والروتين  الترقية 
مقر عمله، حيث تبتكر في كل يوم وسائل جديدة 
ـــادة حــجــم الـــروتـــيـــن، وهـــنـــاك مـــن يــعــمــلــون  ـــزي ل
باجتهاد على ابتكار طرق لتعقيد اإلجراءات أكثر.
كالعادة،  موقفاً  يجد  لم  عمله،  مقر  إلى  وصل 
وأرصفة،  طرقاً  دائــمــاً،  مكتظة  األبــراج  فمنطقة 
فتوقف بعيداً فوق بقعة خالية من أحد األرصفة، 
شرطة  رجــل  شــاهــد  حــتــى  قــلــيــالً  يبتعد  يــكــد  ولــم 
زجاج  على  مخالفة  ويلصق  الدورية  من  يترجل 

سيارته.
ســداد  فــي  الــراتــب  يسعفه  لــم  الــشــهــر  آخـــر  فــي 
كـــافـــة الـــتـــزامـــاتـــه، ومــخــالــفــاتــه الـــمـــروريـــة، مما 
اشتراها  التي  القليلة،  األسهم  بعض  لبيع  اضطره 
ألوالده منذ عدة سنوات، أمالً في بعض الفائدة، 
ولكن منذ االكتتاب العام وسعر السهم ينزل أكثر 
بسعر  األســهــم  مــن  كمية  يبيع  جعله  مما  فأكثر، 

وبيته. عائلته  بالتزامات  اإليفاء  ليستطيع  بخس، 

براءة:
صيفي  يــوم  فــي  األول  الــضــوء  قبس  انــبــثــاق  مــع 
قـــائـــظ، حـــط عــلــى حـــافـــة الـــنـــافـــذة فـــي غــرفــتــهــا 
حب  قصائد  يتبادالن  كانا  صغيران،  عصفوران 
مـــغـــردة، كـــان غــنــاؤهــمــا كــفــيــالً بــإيــقــاظ الــطــفــلــة 
الــصــغــيــرة، أســدلــت الــســتــار عــلــى حــلــمــهــا الــــوردي 

مصدقة. غير  عينيها  وفتحت 
الخشبي  السرير  وســط  وجلست  رأســهــا  رفــعــت 
ذات  نـــظـــرت  ـــاءبـــت،  ـــث ت الـــعـــالـــيـــة،  الــــحــــواف  ذي 
شقيقتها  كانت  تواصل،  عن  بحثاً  حولها  الربيعين 
األكــبــر ســنــاً نــائــمــة، وكــذلــك أشــقــاؤهــا ووالـــداهـــا، 
تعرفها،  الــتــي  الــمــحــدودة  األحــــرف  تـــردد  بـــدأت 
نادت من حولها، لكنها لم تتلق رداً، حاولت عدة 
مرات دون فائدة، كانت على وشك البكاء، لكنها 
حافة  على  المغردين  العصفورين  لغناء  انتبهت 
وجهها  على  ارتسمت  شاهدتهما  حين  الــنــافــذة، 

مشرقة. ناعمة  ابتسامة  الصغير 
صــرفــت ابــتــســامــتــهــا الــعــصــفــوريــن عـــن الــصــبــح 
حاولت  الزجاج،  نحو  يدها  ومدت  نهضت  الوليد، 
فتح النافذة دون فائدة، نادتهما بلغتها المحدودة 
حتى  صرفتهما  بعذوبة  لهما  تبسمت  الــحــروف، 
النافذة  ضربت  المشتعل،  غرامهما  عــذوبــة  عــن 
بــيــدهــا الــقــطــنــيــة الــضــئــيــلــة فـــي مــحــاولــة جــديــدة 
تصدق  لم  بعيداً،  ورفرفا  العاشقان  فزع  لفتحها، 
أرسلت  الــعــون،  تطلب  حولها  أبــصــرت  حــدث،  مــا 

النافذة. عبر  نظراتها 
شـــعـــرت بـــوحـــدة خـــانـــقـــة، بــيــنــمــا تــســلــق شــعــاع 
يشع  لمعانه  الرفيع  الخيط  رأى  نافذتها،  خجول 
كتفيها  رفعت  عينها،  من  نزت  دافئة  دمعة  على 
الصغيرين حتى أذنيها عدة مرات، أخذت تجهش 
صرخت  الــنــهــار،  قلب  معه  قطع  متقطع،  ببكاء 
نــادت  واألشــقــاء،  واألم  األب  نــادت  البكر،  بلغتها 
عــلــى الــطــيــور، تــصــاعــد بــكــاؤهــا حــتــى فـــزع الــنــوم 
على  وفــر  منزعجاً  الــنــوم  قفز  البيت،  فــي  القابع 

عجل.

لص:
ســــرق الــلــص مـــن الـــرجـــل مــائــة ديـــنـــار، ذهــب 
حكم  لكن  اللص،  على  وقبض  للشكوى،  الرجل 
الــرجــل بــدفــع مــائــة ديــنــار تــعــويــضــاً لــلــص، لــعــدم 
إلضاعة  أخــرى  ديــنــار  ومــائــة  يدينه،  دليل  وجــود 

المحكمة. وقت 

قلب:
دقات قلبه تتباطأ، ومع كل دقة وأخرى تندفع 
إلى وعيه صور الماضي، متقطعة، قصيرة، تعود 
بــذاكــرتــه لــرحــلــة طــويــلــة مــن الــربــح والــخــســارة، 
ــــكــــســــار، دهـــالـــيـــز شـــتـــى قــضــاهــا  االنــــتــــصــــار واالن
بــيــن الــفــرح والـــحـــزن، الــحــب والــكــراهــيــة، الــرضــا 

واألسى. البهجة  والصمت،  البوح  والسخط، 
ظلت تتباطأ دقات قلبه، في البدء كانت تخنقه 
غــصــة، وكـــانـــت روحــــه تــعــتــصــر ألـــمـــاً، ومــالمــحــه 
ــبــقــاء أكـــثـــر، ومـــع تــبــاطــؤ  حــزيــنــة، لــرغــبــتــه فـــي ال
وانعكست  السكينة،  تكسوه  بــدأت  أكثر،  الــدقــات 
هزيلة،  كانت  وإن  ابتسامة،  جزئياً  مالمحه  على 

إال أنها أفضل من عبوسه السابق.
أصبح الفاصل بين الدقة واألخرى طويالً، لفظ 
عريضة  وابتسامة  تغمره،  والسعادة  األخير  نفسه 

المستكين. وجهه  على  المشرقة  مالمحه  تكسو 

خيال:
ماذا أقول؟ وماذا أعيد؟
بالك الحياة بال جديد،

يختنق، صدري  في  البوح 
تزيد. للوصال  ولهفتي 

واقع:
يشيب، داخلي  في  الصبر 

كالمنهزم،  يعدو  والليل 
بالجراح، مثخن  وجسمي 

الشقاء، بالشوق  يدفع  وقلبي 
وطن، عن  بحثاً 

السفر. وطول  الهجير  عناء  بعد 

الدوحة 
تستضيف «روميو 

وجولييت»

 «حكايات خليجية» 
بمتحف الفن

تــســتــعــد كــــتــــارا الحــتــضــان 
رائــــعــــة شــكــســبــيــر الــعــالــمــيــة 
«روميو وجولييت» ابتداء من 
يوم ٢١ فبراير إلى ٢٣ فبراير 
المقبل. وتعد روميو وجولييت 
مــن أشــهــر قصص الــحــب في 
الــعــالــم، والــقــصــة تــــدور حــول 
صراع بين عائلتين من أرقى 
ــــا» مــديــنــة  ــــرون عـــــائـــــالت فــــي
و  «منتيغيو»  عائلة  إيطالية» 
نعلم  ال  «كــابــولــيــت»..و  عائلة 
لكنه  و  الــــصــــراع  هــــذا  ســبــب 
صــراع منذ األزل . خالل هذا 
الـــــصـــــراع يــــخــــرج مــــن صــلــب 
روميو   .. عــاشــقــان  العائلتين 
ــتــيــغــيــو و جــولــيــيــت  مــــن مــون
الــراوي  يخبرنا  كابوليت.  من 
بــــأن الــعــاشــقــيــن يــــقــــادان إلــى 
مــصــيــرهــمــا الـــمـــحـــتـــوم وهـــو 
و   . الصراع  هذا  بسبب  الموت 
بأن  النظارة  نحن  نعلم  بذلك 
مــصــيــرهــمــا الـــمـــوت فـــي آخــر 

المسرحية. .

تــــقــــدم مـــؤســـســـة الــــدوحــــة 
ــــألفــــالم بـــعـــد غــــد الــخــمــيــس  ل
«حـــكـــايـــات خــلــيــجــيــة» وهـــي 
سلسلة عروض جديدة تقّدمها 
مـــؤســـســـة الــــــدوحــــــة لـــألفـــالم 
السينمائية  األصــــــوات  ـــــراز  إلب
مـــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج. وتــبــدأ 
البحر»  «ظـــل  بفيلم  السلسلة 
من اإلمارات العربية المتحدة، 
ويــلــي الــعــرض جلسة حــواريــة 
الجناحي  نــــواف  الــمــخــرج  مـــع 
وكاتب السيناريو محمد حسن 
أحـــمـــد. وتـــعـــرض األفـــــالم في 
مــتــحــف الـــفـــن اإلســــالمــــي كل 
جلسات  وستضم  أشهر  ثالثة 
حـــواريـــة مـــع صــانــعــي األفــــالم 
إللقاء نظرة أعمق على عملهم 
وعــمــلــيــة اإلنـــتـــاج الــتــي رافــقــت 
الفيلم. وتــجــري أحـــداث فيلم 
«ظــل البحر» فــي حــي صغير 
يقع بالقرب من شاطئ البحر 
في اإلمارات العربية المتحدة. 
يتتبع الفيلم المراهقين منصور 
ـــثـــم فـــــي صـــراعـــهـــمـــا مــع  وكـــل
التقاليد خالل مراحل حياتهما 
ـــحـــو بــــلــــوغ ســن  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة ن
الــرشــد. يجد االثــنــان نفسيهما 
مــقــيــديــن بــاتــفــاقــيــات أســريــة 
وقـــيـــم اجــتــمــاعــيــة مــتــجــّذرة، 
لكن عليهما أن يجدا الشجاعة 

ليحّددا مسارهما الخاص.

الثالثاء  ٣ ربيع األول ١٤٣٤ هـ - ١٥ 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

 

المستورد قيمته اكبر ..

سواء كان سلعة ام ابداعاً .

سواء كان سلعة ام ابداعاً .
اك اكمته متته

«التصوير الضوئي» تدشن 
موقًعا جديًدا للمسابقات

جــديــًدا   مــوقــًعــا  الــضــوئــي  للتصوير  الــقــطــريــه  الجمعية  دشــنــت 
منه  األول  يعد  الـــذي  بالجمعية،  الــخــاصــة  المسابقات  للتسجيل 
هذا  الجمعية  أطلقت  وقد  والتقنية،  السرعة  حيث  من  قطر  في 
أولى  انطالق  قرب  مع  التسجيل  المشاركين  على  للتسهيل  الموقع 
والتنبيه  الصور  تسليم  عملية  سيختصر  الموقع  وهــذا  المسابقات 
عن طريق الموقع بموعد إغالق المسابقة و كذلك جديد المسابقات 
تستعد  الجمعية  أن  بالذكر  جدير  الجمعية،  تطرحها  سوف  التي 
منها   ٢٠١٣ عــام  أنشطة  ضمن  المعارض  مــن  مجموعة  إلطــالق 
المعرض الثالث»الخليج حضارة وتاريخ» الذي سيقام تحت عنوان 
«حياة الناس في الخليج»، وسوف يكون مضمون الصورالمشاركة 
وسيكون  اليومية  تفاعلهم  خالل  األشخاص  حياة  عن  بالمعرض 
آخر موعد لتسليم المشاركات للمعرض هو األحد ٢٠ ينايرالجاري 
بمقر الجمعية بالهالل أو كتارا، وكذلك تستعد الجمعية لمعرض 
عن الرياضة بصفة عامة واأللعاب الشعبية وذلك بمناسبة «اليوم 

الرياضي».

«ريغوليتو» على مسرح الدراما
تــعــرض شــاشــة مــســرح الـــدرامـــا 
يوم ١٦ فبراير  األحــداث المباشرة 
من الميتروبيليان ألوبرا ريغوليتو، 
حــيــث وضـــع الــمــنــتــج مــايــكــل مــايــر 
ـــمـــؤثـــر لــفــيــري  عــمــلــه الـــجـــديـــد وال
 ،١٩٦٠ ســـــنـــــة  فـــــيـــــغـــــاس  بـــــــــالس 
ويــمــثــل مـــن خــاللــه بــيــوتــربــيــزكــاال 
ويمثل  مــانــتــوا،  دوق  الــنــســاء  فــاتــن 
«زيـــلـــشـــكـــولـــوتـــشـــيـــك» الـــصـــاحـــب 
المأسوي ريجوليتو، أما دينا دامرو 
فهي بنت روجوليتو المسماة جيلدا.
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تــســتــعــد فــــرقــــة الـــــدوحـــــة الــمــســرحــيــة 
لمهرجان  الــثــانــيــة  الــــدورة  فــي  للمشاركة 
الــــدوحــــة الـــمـــســـرحـــي، حـــيـــث تــــم اخــتــيــار 
الطبعة)  (ســنــة  مــســرحــيــة «مـــهـــرة»  نــص 
عبدالرحمن  الــفــنــان  وإخــــراج  تــألــيــف  مــن 
الفرقة.  نجوم  من  عدد  بمشاركة  المناعي 
قليلة  أيام  قبل  أحداثها  تدور  والمسرحية 
ـــغـــوص عــلــى الــلــؤلــؤ  مـــن انـــتـــهـــاء مـــوســـم ال
شهر  بــدايــة  فــي  وبــالــتــقــريــب   ١٩٢٥ لــعــام 
عاصفة  اجتاحت  الليل  أول  وفي  سبتمبر، 
المنطقة  غــزيــرة  بأمطار  مصحوبة  قوية 
الشمال  مــن  قــادمــة  الخليج  مــن  الوسطى 
من  كبير  عـــدد  غـــرق  فــي  تسببت  الــغــربــي 
على  كــبــيــر  دمــــار  فــي  تسببت  كــمــا  الــســفــن 
أهل  ويتحدث  والــمــزارع.  للبيوت  األرض 
المشابهة  األحــــداث  مــن  عــدد  عــن  الخليج 
لهجة  فــي  والطبعة  متفاوتة.  ســنــوات  فــي 
أهل الخليج تعني غرق السفن يقال سفينة 
تــســتــخــدم  وال  غـــرقـــت،  أي  طــبــعــت  فــــالن 

الكلمة لإلنسان حيث يقولون فالن غرق.

«الدوحة المسرحية» تستعد للمحلي بـ «مهرة»

«كــتــارا»  الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  تــقــّدم 
للفرفة  موسيقياً  عرضاً  األوبــرا  بــدار  األربعاء  غــًدا 
بارونبويم،  دانيال  المايسترو  بمشاركة  الموسيقية 

بارونبويم.  ومايكل  باشكيروفا  إلينا 
ولــد  عــــاًمــــا)   ٧٠) بـــارنـــبـــيـــوم  دانـــيـــيـــل  أن  يـــذكـــر 
بــاألرجــنــتــيــن فــي «بــيــونــس ايــــرس» وشــــّب فــي تل 
ثم  بيانو،  عازف  بدأ  كله.  العالم  في  وعاش  أبيب، 
شـــارك فــي خــمــاســي مــوســيــقــي، وتــحــول إلــى قائد 
فصلين  يعلم  السالم.  أجل  من  ومناضل  أوركسترا 
اهللا  رام  في  موسيقى  كونسرفاتوار  في  السنة  في 

.٨٠٠ إلى  عددهم  يصل  لتالميذ 

عرض موسيقي بدار األوبرا .. غًدا

 المايسترو دانيال بارونبويم، 

مسرحية «كلني ياجناب السلطان»
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