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اشتهرت بها قطر منذ قديم الزمان

 وفـــي أرجــــاء الــســوق نــجــد أن 
صناعة المراكب التقليدية وصيد 
تنتشر  المهن  من  وغيرها  اللؤلؤ 
تقديم  عــن  فــضــالً  كــبــيــر،  بشكل 
الـــدعـــم لـــهـــذه الـــحـــرف والــمــهــن 
للمحافظة  والــشــعــبــيــة  الـــيـــدويـــة 
استطاع  وقد  االندثار،  من  عليها 
ــتــراث  الـــســـوق كــبــنــاء أن يـــقـــّدم ال
يــواكــب  عــصــري  بشكل  الــقــطــري 
التطور والحداثة مع الحفاظ على 
يتجلى  ما  وهــو  وهويته  جوهره 
من خالل النظر إلى مبانيه حيث 
للتراث  مكان  إلــى  وتحول  تطور 
الــقــطــري األصـــيـــل وشـــاهـــد على 
القطري  المجتمع  تطور  مراحل 
من  قطر  ذاكـــرة  ويسجل  ليوثق 
خالل تصميمه أو ما يحتويه من 
حرف تراثية. حيث باتت الدولة 
تقّدم جل إمكانياتها لتحفر رحلة 
نضال األجداد وتاريخهم بصورة 
مـــشـــرفـــة فــــي عــــقــــول أبـــنـــائـــهـــا، 
تاريخ  الجديدة  لألجيال  فتحفظ 
أجــــــدادهــــــم.  ومـــــن خـــــالل هـــذا 
المجهود  ذلـــك  يتجلى  التحقيق 
ـــــذي يـــبـــذل فـــي سبيل  الــكــبــيــر ال
الــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث الــقــطــري 
خــاصــة الــبــحــري والــمــتــمــثــل في 
صـــنـــاعـــة الــــمــــراكــــب الــتــقــلــيــديــة 
بهذا  المرتبطة  الفنية  والــتــحــف 
الــنــوع مــن الــتــراث ســواء كــان من 
ــــفــــردي أو مــن  خـــــالل الـــعـــمـــل ال
على  تحرص  التي  الــدولــة  خــالل 
الفعاليات  من  كبير  عدد  تنظيم 
في الداخل أو في الخارج، والتي 
تهدف إلى الترويج لتاريخ دولتنا 

ومدى فخرنا به.

 واجب وطني
من جهته أكد المبدع القطري 
في  المتخصص  الحمادي  حسن 
صــنــاعــة الــســفــن وصـــاحـــب أحــد 
مـــحـــال الــتــحــف الــتــراثــيــة بــســوق 
بصناعة  تشتهر  قطر  أن  واقــف، 
ونوه  الــزمــان،  قديم  منذ  السفن 
إلى أنه يرى أن في مهنته خالل 
ألنها  وطنياً  واجباً  الحالي  الوقت 
على  الــحــفــاظ  فــي  تساهم  مهنة 
وأشار  القطري،  والتاريخ  التراث 
إلــى أنــه قــام بتمثيل دولـــة قطر 
فـــي كــثــيــر مـــن الـــمـــعـــارض الــتــي 
والتراثي  التاريخي  الجانب  تبرز 
مؤكداً  قطر.  لدولة  والحضاري 
أن الـــدولـــة بـــاتـــت تـــولـــي الـــتـــراث 
اهـــتـــمـــامـــاً كـــبـــيـــراً وهــــو مـــا جعل 
الـــعـــامـــلـــيـــن فـــيـــه يــتــمــكــنــون مــن 
تقديم جل ما يملكون في سبيل 
الحفاظ عليه بل وتوريثه لألجيال 

الجديدة.
 وعــــن حــركــة الــبــيــع والـــشـــراء 
محله الــتــجــاري «الــبــانــوش»  فــي 
يبيع  والـــذي  واقــف  بسوق  الكائن 
نماذج المراكب التقليدية والتحف 
التراثية أكد الحمادي أن كل عام 
يشهد رواجاً عن الذي سبقه وأن 
منوهاً  يتزايد،  بالتراث  االهتمام 
تراثية  ثقافة  ثمة  هناك  أن  إلــى 
حيث  القطريون  بها  يتحلى  بــدأ 
ممن  الكثيرين  هــنــاك  أن  وجـــد 
يـــأتـــون لــيــشــتــروا نـــمـــاذج الــســفــن 
الــتــقــلــيــديــة يــعــرفــون الــكــثــيــر عن 
بينها  فيما  واالخــتــالفــات  أنواعها 
كــمــا يــأتــي الــبــعــض ويـــحـــاول أن 
وأضـــاف:  الــفــروقــات،  يستوضح 
بــــدوري أقــــّدم الــمــعــلــومــات عنها 
وغــــالــــبــــاً مــــا أنـــصـــح الــمــشــتــريــن 

الــقــطــريــيــن بــاقــتــنــاء الــســنــبــوك أو 
الجالبوت الرتباطه أكثر بالتراث 
األنــواع،  كل  أوفــر  لكني  القطري 
فالطلب يختلف باختالف الزبائن 
وعن  التعاون،  مجلس  دول  من 
من  يقتنون  الذين  الزبائن  أكثر 
والمراكب  التراثية  التحف  عنده 
أنهم  الــحــمــادي  يــؤكــد  التقليدية 
من القطريين ومن دول مجلس 
الـــتـــعـــاون وكــــذلــــك مــــن الـــعـــرب 
واألجــــانــــب، كــمــا أن الــكــثــيــر من 
منه  تشتري  الحكومية  الجهات 
بطباعة  يــقــوم  حــيــث  ــتــذكــارات  ال
شــعــارهــم عــلــى أشـــرعـــة الــســفــن. 
بأهم  معّرفاً  الحمادي  وتــحــّدث 
قــائــالً:  التقليدية  الــمــراكــب  أنـــواع 
هــــنــــاك عــــــدة أنـــــــــواع مـــــن هـــذه 
الــســفــن تــعــد األشـــهـــر فـــي قطر 

السنبوك،  وهــي: 
ـــــــبـــــــوت،  ـــــــجـــــــال ال
والــــــــــشــــــــــوعــــــــــي، 
البغلة.  والــبــتــيــل، 
وعــن أهــم صّناع 
الــمــراكــب الــذيــن 
اســــتــــفــــاد مــنــهــم 
ـــــحـــــمـــــادي فــي  ال
هــــــــــذه الـــمـــهـــنـــة 
أوضح أن األستاذ 
أحـــــمـــــد الـــصـــايـــغ 
يــــعــــتــــبــــر مـــثـــلـــه 
األعــلــى ويــحــاول 
أن يــحــذو حــذوه 
قــــدر اســتــطــاعــتــه 
كــل  أن  مــــــؤكــــــداً 

يستفيد  مــعــه  يقضيها  دقــائــق   ٥
أنه  موضحاً  الكثير،  خاللها  منه 
أحب النحت في الخشب منذ أن 
كـــان صــغــيــراً ودعـــم حــبــه بنحت 
الــســفــن بــالــبــحــث والــتــعــلــم حيث 
تتناول  التي  الكتب  قـــراءة  قصد 
تلك الصناعة، وقال: أحاول قدر 
اإلمكان صناعة النماذج الصغيرة 
بذات التفاصيل التراثية كما كانت 
في الواقع تماماً والبعض يتعجب 
من هذه التفاصيل خاصة عندما 
أشـــيـــر لــلــمــشــتــري عــلــى الــمــطــبــخ 

أو  للسفينة  الصغير  النموذج  في 
وعن  شــابــه.  مــا  أو  المياه  لـــدورة 
أكثر السفن انتشاراً في قطر يقول 
الحمادي: السنبوك والجلبوت هم 
األكثر في قطر حيث ان كل دولة 
من الدول الخليجية تشتهر بنوع 
إلى أن  معين من السفن، مشيراً 
خصائص  العربي  الخليج  لسفن 
صانعيها  خبرة  على  تدل  مميزة 
ودرايتهم باألمور 
الــمــالحــيــة، ومــن 
ـــــا اخـــتـــلـــفـــت  هـــــن
أشـــــكـــــال الـــســـفـــن 
حـــســـب الـــحـــاجـــة 
ســــــــــــــــــواء كــــــانــــــت 
أو  لـــــــلـــــــصـــــــيـــــــد 
وللسفر  للتجارة 
بعيدة،  مــســافــات 
فــــــالــــــجــــــالــــــبــــــوت 
قـــــــــــــــارب يـــشـــبـــه 
ـــســـنـــبـــوك لــكــنــه  ال
صــغــيــر الــحــجــم، 
للصيد  يــســتــعــمــل 
ويمتاز  والتنقل، 
بــــــصــــــدر واقــــــــف 
وقد  مرتفعة  ومؤخرته  ما  نوعاً 
استعمله البعض في صيد اللؤلؤ، 
أمــــا الــســنــبــوك فــهــو مـــن الــســفــن 
قطر  في  والمشهورة  المعروفة، 
يستعمل  وكــان  العربي،  والخليج 
على  والغوص  الصيد،  في  كذلك 
اللؤلؤ، وهو انسيابي من المقدمة 
فــقــط مــثــل الــجــالــبــوت، وهـــو ما 
مكنهما من االستمرار حتى اآلن 
لسهولة تركيب المواتير والمراوح 
فــي الــخــلــف الـــذي يتميز بـــأن به 
رقعة كبيرة تتيح حمل المحّرك 

من تركيب الــشــراع الــذي ال  بــدالً 
يتناسب مع العصر الحالي، وقال 
أن  من  الرغم  على  إنه  الحمادي 
الجلبوت والسنبوك يعتبران أهم 
إال  قطر  في  المستخدمة  السفن 
أن هناك عــدة أنـــواع أخـــرى من 
في  استخدامها  تم  الخليج  سفن 
قــطــر رغـــم أنــهــا وجــــدت مــجــاالً 
أوســــع لــهــا فــي دول أخــــرى من 
مجلس التعاون، مثل ألبوم والتي 
السفن،  وأفضل  أشهر  من  تعتبر 
الــتــي كــانــت تــنــقــل الــبــضــائــع عبر 
ومــوانــئ  الــعــربــي،  الخليج  مــوانــئ 
أفريقيا،  وشرق  وباكستان  الهند 
ومنها نوعان بوم سفار، لألسفار 
ويستخدم  قطاع  وبــوم  البعيدة، 
لـــألســـفـــار الـــقـــريـــبـــة فــــي مـــوانـــئ 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، كــذلــك هــنــاك 
كانت  قديمة  سفينة  وهي  البتيل 
تستعمل في الصيد والغوص على 
السفن  من  وهــي  والبغلة  اللؤلؤ، 
أيضاً القديمة كبيرة الحجم، التي 
وجميعها  للصيد  تستعمل  كانت 
الحاجة.  حسب  أحجامها  تختلف 
ونــــوه الـــحـــمـــادي إلــــى أن تــعــامــل 
أكسبهم  الخليج  مــع  القطريين 
خـــبـــرة وجــعــلــهــم أكـــثـــر مـــهـــارة، 
البحرية  مهنتهم  ســّهــلــوا  وبــهــذا 
المياه  هــذه  بخبرتهم  وتــجــاوزوا 
مـــن خـــالل الــســفــن الــتــي خــاضــوا 
حالة  مــع  متعاملين  الــبــحــر  بــهــا 
تغير الجو واشتداد الرياح وحركة 
األمـــــــــــواج عـــلـــى الـــــوجـــــه األمـــثـــل 
جعلوا  الــتــي  سفنهم  بــاســتــخــدام 
مع  تتكيف  وإمكانياتها  أشكالها 
طبيعته.  وتــتــفــهــم  الــخــلــيــج  مــيــاه 
وتحّدث الحمادي على التحديات 

أبناء  يلقاها  كــان  التي  والصعاب 
قــطــر فـــي الـــمـــاضـــي حــيــن كــانــوا 
أســراره  لكشف  البحر  يخوضون 
ـــقـــدم عــرف  ـــاه، ومـــنـــذ ال ـــاي وخـــب
ســـكـــان أهـــــل الــمــنــطــقــة ركــــوب 
البحر لالتصال بالدول المجاورة 
للتجارة وطلب الرزق كما عرف 
أبناء هذه المنطقة كيف يضعون 
البحر،  لركوب  المناسبة  الوسيلة 
مثل  الطرق  أفضل  مستخدمين 
دفع  قــوة  مــن  لالستفادة  الــشــراع 
الــــريــــاح، وعــلــى ذلــــك لـــم يــتــوانــوا 
عـــــن تــــطــــويــــر صــــنــــاعــــة الـــســـفـــن 
مختلفة  أحــجــام  ذات  وجعلوها 
منها الصغير ومنها الكبير، وقد 
اشــتــهــر فــي صــنــاعــة الــســفــن عــدد 
ــــرجــــال فــــي جــمــيــع  كــبــيــر مــــن ال
هذه  كانت  حيث  الدولة،  مناطق 
الــصــنــاعــة حـــرفـــة أثـــمـــرت عنها 
سفن عريقة ومشهورة استعملت 
لــصــيــد األســـمـــاك والـــغـــوص بحثاً 

على اللؤلؤ.
 وفـــــــي خـــــتـــــام حــــديــــثــــه أكــــد 
الـــحـــمـــادي عــلــى ســـعـــادتـــه بــهــذه 
بها  يخدم  أنه  يرى  حيث  المهنة 
على  خاللها  من  بحفاظه  وطنه 
الــــتــــراث الـــقـــطـــري قــــائــــالً: أكـــون 
ســعــيــًدا ويــنــتــابــنــي الــفــخــر عندما 
يوّجه لي األجانب سؤال «هل أنت 
قطري؟» وأرى في أعينهم وفي 
أعين العائالت القطرية اإلعجاب 
والسعادة  بالفخر  يُشعرني  الــذي 
كــونــي «قــطــري» وأمــــارس هــذه 
المهنة التي تحفظ تراث األجداد 
في  لالستمرار  يدفعني  ما  وأهم 
بمتعة  أشعر  أنني  هو  العمل  هذا 

كبيرة أثناء ممارسته.

أحداث مهمة
من جانبه أكد حمدان العنيزي 
بسوق  التراثية  التحف  تجار  أحد 
كل  تــزداد  البيع  حركة  أن  واقــف 
عـــام عــلــى الــــذي ســبــقــه، وتشجع 
الـــحـــركـــة الـــتـــي امـــتـــأل بـــهـــا ســـوق 
تقديم  في  االستمرار  على  واقف 
والفنية  الــتــراثــيــة  الــتــحــف  أفــضــل 
المعروضة، مشيراً إلى أن هناك 

حـــراكـــاً ســيــاحــيــاً 
مـــــــتـــــــزايـــــــداً فـــي 
الـــدوحـــة خــاصــة 
مـــــع احـــتـــضـــانـــهـــا 
لـــــلـــــعـــــديـــــد مـــن 
األحداث المهمة، 
ـــــى أن  وأشــــــــار إل
مهرجان  إقــامــة 
ترايبيكا  الدوحة 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي 
الـــدولـــي مــؤخــراً 
بــــــســــــوق واقـــــــف 
جـــــعـــــلـــــه يـــشـــهـــد 
رواجـــــــاً ســيــاحــيــاً 
غـــــيـــــر مــــســــبــــوق 
حـــيـــث انـــتـــشـــرت 

كاميرات الفضائيات العالمية في 
أنحاء السوق تطارد نجوم السينما 
وتـــعـــكـــس مـــــن خـــلـــفـــهـــم تـــراثـــنـــا 
القطري وتجعل العالم على مرأى 
ومــســمــع لــهــذا الـــســـوق الــتــاريــخــي 
الـــمـــفـــعـــم بـــثـــقـــافـــتـــنـــا الـــقـــطـــريـــة 
والــخــلــيــجــيــة، ولـــفـــت الــعــنــيــزي 
إلــــى أن الــــدوحــــة بـــاتـــت مـــركـــزاً 
لــلــفــعــالــيــات الــعــالــمــيــة الــمــهــمــة، 
مؤكداً أنه ينتظر أن تصل الدوحة 
السياحي  التطور  في  الــذروة  إلــى 

ما  وهـــــو   ،٢٠٢٢ مـــونـــديـــال  مــــع 
بدأت مالمحه تظهر على السوق 
خاصة على المحال التجارية التي 
تــقــوم بــعــرض الــتــحــف الــتــراثــيــة، 
وقال: تتنوع بضاعتنا بين التراث 
البحري والبري، وتحافظ القطع 
الــفــنــيــة الـــمـــعـــروضـــة عـــلـــى أدق 
الفنية  اللمسات  ورغــم  التفاصيل 
الموجودة في تلك القطع التراثية 
إال أنها ال تبتعد عن األصل، وأشار 
إلى أن زبائنه من األجانب الذين 
كلمة  تكتب  أن  عــلــى  يــحــرصــون 
قطر على تلك التحف، إلى جانب 
على  يحرصون  الذين  القطريين 
تزيين بيوتهم بتلك القطع لتظل 
شــاهــدة على تــراثــنــا أمـــام األبــنــاء 
الجديدة،  األجــيــال  من  واألحــفــاد 
نهاية  في  السوق  يشهد  وأضــاف: 
األســــــبــــــوع يـــومـــي 
الخميس والجمعة 
غير عــادي  إقــبــاالً 
دول  شـــبـــاب  مـــن 
ــتــعــاون  مــجــلــس ال
الــخــلــيــجــي الــــذي 
يـــــحـــــرص أغـــلـــبـــه 
يــجــلــب  أن  عـــلـــى 
مــــــــعــــــــه هــــــــدايــــــــا 
مــــــن قــــطــــر إلــــى 
أصــــــدقــــــائــــــه مــن 
ــــحــــف  ــــت هــــــــــــذه ال
الــفــنــيــة الــتــراثــيــة، 
أن  وأوضـــــــــــــــــــــــح 
تـــــــلـــــــك الـــــتـــــحـــــف 
تـــــقـــــوم بــصــنــعــهــا 
القطع  تكون  لذلك  قطرية  أيـــاٍد 
أي  دون  الـــتـــراث  بنقل  مــلــتــزمــة 
اختالف أو تزوير عن الواقع الذي 
أن  إلى  الفتاً  قطر،  تشهده  كانت 
التراثية  التحف  بصنع  يقوم  من 
تنتمي  والتي  بالمحل  المعروضة 
ــمــبــدع ســلــطــان  ـــبـــر، ال لــلــبــحــر وال
بحرفية  يــتــمــيــز  الــــذي  الــمــنــاعــي 
عــالــيــة فــي هـــذا الــمــجــال وتمتاز 
أعماله بحس فني رفيع المستوى 
التراث  نقل  في  إتقانه  جانب  إلى 
بأمانة شديدة تساعدنا على توثيق 

تــاريــخــنــا مــن خـــالل تــلــك القطع 
التي يقوم بصنعها. وأكد العنيزي 
تــأخــذ  الــتــقــلــيــديــة  الـــمـــراكـــب  أن 
المعروضات  بين  مهمة  مساحة 
كبيراً  إقــبــاالً  وتلقى  التحف  مــن 
قطر  بــه  تشتهر  لما  غيرها  عــن 
مـــن تــــراث بــحــري ثــــري، فمنذ 
تطوير  قطر  أبناء  استطاع  القدم 
صــنــاعــة الــســفــن وجــعــلــوهــا ذات 
أحــــجــــام مــنــهــا الــصــغــيــر ومــنــهــا 
صناعة  فــي  اشــتــهــر  وقـــد  الكبير 
السفن عدد كبير من الرجال في 
جميع مناطق الدولة، حيث كانت 
هذه الصناعة حرفة أثمرت عنها 
سفن عريقة ومشهورة استعملت 
لــصــيــد األســـمـــاك والـــغـــوص بحثاً 
ــؤلــؤ، وتــســاهــم الــمــتــاجــر  ــل عــلــى ال
والــورش الكائنة بسوق واقف في 
ــتــاريــخ كما  الــحــفــاظ عــلــى هـــذا ال
التراثية  والــنــمــاذج  القطع  تساعد 
على  التاريخي  العبق  إضفاء  على 

هذا المكان الساحر.

الحفاظ على الهوية
العزيز  عبد  أعــرب  جانبه  من 
فرج األنصاري األمين العام السابق 
والثقافة  للتربية  الوطنية  للجنة 
والــعــلــوم والــــتــــراث عـــن ســعــادتــه 
قبل  مــن  مــتــزايــد  إدراك  لــوجــود 
يمثل  الثقافي  التراث  بأن  الدولة 
عامل الحفاظ على الهوية مشيراً 
إلى أن قطر أحرزت تقدماً كبيراً 
في هذا المجال، وقال: إن قطر 
تسير اآلن على الطريق الصحيح، 
التراث  لــدور  رؤيتها  من  انطالقاً 
وبناء  الوطنية  الهوية  حفظ  فــي 
الـــفـــرد والــمــجــتــمــع، فــهــي تــبــدي 
على  بالمحافظة  كبيراً  اهتماماً 
التي  الوسائل  بكل  وإغنائه  تراثها 
من شأنها أن تجعله مواكباً لروح 
وقد  الحداثة،  ومتطلبات  العصر 
بدأ يتجلى االهتمام بالتراث من 
الــفــعــالــيــات  بــعــض  تنظيم  خـــالل 
معها  اتجهت  التي  واالحتفاليات 
أنــظــار أغــلــب دول الــعــالــم وكــان 
أبـــــرزهـــــا مــــهــــرجــــان الــمــحــامــل 
الــتــقــلــيــديــة، الـــــذي كــــان الــهــدف 
األساسي منه الحفاظ على هويتنا 
الــتــراثــيــة، فــجــاء كــلــوحــة تعكس 
في  كــان  الــذي  الحقيقي  الجمال 
الـــزمـــن الـــقـــديـــم مــــحــــوراً لــحــيــاة 
األجـــــــداد، كــانــعــكــاس مــهــم على 
حياة األبناء، حيث أبدت الجهات 
مزيداً  قطر  دولــة  في  المختصة 
مـــن االهـــتـــمـــام بــعــمــلــيــة تــطــويــر 
الـــتـــراث، والــحــفــاظ عــلــى اإلرث 
الـــحـــضـــاري الــمــحــلــي، ولــــم تغب 
صناعة  على  الحفاظ  عــن  العين 
السفن التقليدية، والحيلولة دون 
انـــدثـــارهـــا، وإبــــرازهــــا كــصــنــاعــة 
ـــــة، ومــــنــــجــــز ثـــقـــافـــي  حـــــضـــــاري
ــلــصــنــاعــة  وصــــنــــاعــــي يـــحـــســـب ل

القطرية.

صناعة المحامل ..صناعة المحامل ..
توثيق للتاريخ والتراث األصيلتوثيق للتاريخ والتراث األصيل

تــــراثــــنــــا ــــى  ــــل ع ـــــحـــــفـــــاظ  ال ــــــي  ف ـــــســـــاهـــــم  يُ وطـــــنـــــيـــــاً  ـــــــاً  واجـــــــب ـــي  ـــت ـــن ـــه م ــــــي  ف أرى  ــــــادي:  ــــــحــــــم ال

العنيزي: حركة بيع 
التحف التراثية 
بسوق واقف
تزداد كل عام

األنصاري: المواطن 
بات حريصاً 

على اقتناء التراث 
وإطالع أبنائه عليه

أل

عبد العزيز فرج االنصاريحمدان العنيزيحسن الحمادي

كتب - أشرف مصطفى:

وتقاليدهم  وعاداتهم  األجــداد  ثقافة  إبــراز  جانب  إلى  التراث  بأهمية  الوعي  ونشر  الحفاظ  بهدف 
أيــادي  اجتهدت  قطر،  دولــة  تــراث  وحــضــارة  بأصالة  المقيمين  وتذكير  القادمة  لألجيال  وتراثهم 
الموهوبين في تجسيد التاريخ سواء كان من خالل نماذج صغيرة للتراث البري والبحري أو من خالل 
تحف فنية تعّبر وتحكي وتوثق ذلك التاريخ المجيد لدولة قطر، فالكثير من أبناء الجيل الجديد ال 
يعلمون الكثير عن تراثهم وفي سبيل ذلك لم يتوان أبناء قطر من رجالها المخلصين في توفير كل 
ما يلزم لذلك، ويقوم سوق واقف بدور مهم في الحفاظ على الهوية بتوثيقه تاريخ المهن الحرفية 

والشعبية الموجودة وعرضها أمام األجانب، من خالل صّناع قطريين،
من اعمال 

حسن الحمادي
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الرواد والشباب .. صراع أم أزمة ثقة ؟!الرواد والشباب .. صراع أم أزمة ثقة ؟!
هناك فجوة بين الجيلين تحتاج إلى ردمها

كتب- مصطفى عبد المنعم :

دائـــــمـــــا مـــــا يــــطــــالــــب جــيــل 
الــشــبــاب فــي الــوســط الــثــقــافــي 
والــفــنــي بــمــزيــد مــن االهــتــمــام 
والــــدعــــم بــيــنــمــا نــســمــع بــعــض 
ـــشـــكـــاوى مــــن جـــيـــل الــــــرواد  ال
ــــــــمــــــــام بــــهــــم  بــــــــعــــــــدم االهــــــــت
ومــــســــاواتــــهــــم بـــالـــشـــبـــاب فــي 
بــعــض األمـــــور مـــا يــنــجــم عنه 
أو  ـــهـــمـــيـــش  ـــت ـــال ب شـــــعـــــورهـــــم 
الــتــجــاهــل، وأصــبــحــت هــنــاك 
فـــجـــوة قــائــمــة بــيــن الــجــيــلــيــن 
ويعمل  يسدها  من  إلى  تحتاج 
جــاز  مــا  إذا  الــصــدع  رأب  عــلــى 
أو  فجوة  هناك  أن  فرضا  لنا 
صــدعــا بــيــن الــجــيــلــيــن، لــذلــك 
حـــرصـــنـــا عـــلـــى عـــــرض بــعــض 
الجيلين  بــيــن  الــنــظــر  وجــهــات 
األمر.  حقيقة  على  نقف  لعلنا 
تسمية  في  اختلف  من  فهناك 
حيث  االســم  بهذا  الــرواد  جيل 
قــــال يــمــكــن االصــــطــــالح عــلــى 

بالجيل  تسميتهم 
األول أو ما شابه و 
اختالفا  هــنــاك  أن 
في تسمية الرواد، 
ــــــــــــاك مـــــن  وهــــــــــــن
أكـــــد عـــــدم وجــــود 
الكبار  بين  فــجــوة 
وأن  والــــــشــــــبــــــاب 
الـــعـــطـــاء مــــن قــبــل 
الــــكــــبــــار مــســتــمــر 
على  وأن  للشباب 
يكملوا  أن  الشباب 
لما  الــبــنــاء  مسيرة 
أســـــســـــه الـــــــــــرواد، 

وآخر رأى أن هناك قلة قليلة 
على  تحرص  الكبار  جيل  من 
االبـــتـــعـــاد عـــن الــشــبــاب وعـــدم 
األمــــل  روح  وقــــتــــل  دعـــمـــهـــم 
بــداخــلــهــم، ومـــن الــشــبــاب من 
ومنهم  للكبار  األعــذار  التمس 
مــــن طــــالــــب بـــــزيـــــادة الـــدعـــم 
من  مزيد  أجل  من  والتوجيه 
الــــخــــبــــرات، والـــبـــعـــض طــالــب 
تشرف  جهة  إيــجــاد  بــضــرورة 
بين  الــتــواصــل  جــســور  مــد  على 
الــجــيــلــيــن لــتــحــقــيــق أكــبــر قــدر 
وحول  منهم،   االستفادة  من 
بين  فجوة  هناك  كانت  اذا  ما 
أن  أم  تسد  أن  يجب  الجيلين 
هـــذا كــلــه مــجــرد خــيــاالت في 
الــتــعــاون  وأن  الــبــعــض  أذهــــان 
أمر  الــخــبــرات  وتعلم  وتعليم 

وموجود . بديهي 
الفنان  يتحدث  الــبــدايــة  فــي 
الــتــشــكــيــلــي فـــرج دهـــام قــائــال:  
هناك سؤال هام يجب طرحه 
ال  أم  ريـــادة  نملك  ..هــل  وهــو 
صفة  نــمــلــك  كــنــا  وإذا  نــمــلــك؟ 
مسمى  أنه  أعتقد  فأنا  الريادة 
هو  الحقيقي  والمسمى  خاطئ 
تأتي  وبعدها  األول»  «الجيل 
األجــيــال الــثــانــي والــثــالــث، ولــو 
أنها  فنجد  الثقافة  إلى  نظرنا 
بـــــدأت بــشــكــلــهــا الـــرســـمـــي فــي 
اإلعــالم  وزارة  مــع   ١٩٧٢ عــام 

وهــــذه الــثــقــافــة الــرســمــيــة لم 
الـــــذي  األول  الـــجـــيـــل  تـــصـــنـــع 
أخــــــذ الــــمــــبــــادرة بـــمـــا يــتــعــلــق 
بـــالـــهـــوايـــة والــــــروح الــجــمــالــيــة 
في  الجهد  من  المزيد  وبذلوا 
كـــــل االتــــجــــاهــــات 
ســــواء الــمــســرح أو 
أو  الــــمــــوســــيــــقــــى 
التشكيلية،  الفنون 
وكــــانــــت الـــشـــراكـــة 
الــــجــــمــــاعــــيــــة هــي 
الــتــي تــشــكــل حــيــزا 
تجمعت  لمنظومة 
داخـــــــــــــــــل فــــــريــــــج 
ـــنـــهـــم صــــداقــــة  ـــي ب
وتـــــكـــــونـــــت  وود 
فـــــــي الــــســــتــــيــــنــــات 
فـــــــرق مـــســـرحـــيـــة 
ومـــــــوســـــــيـــــــقـــــــيـــــــة 
وكــــــانــــــوا يــــقــــدمــــون مـــنـــاشـــط 
ثـــقـــافـــيـــة مـــمـــيـــزة فــــي بــعــض 
الـــشـــركـــات الـــمـــوجـــودة آنــــذاك 
فـــي الــــدولــــة وكـــــان الــمــجــتــمــع 
مــبــنــي عــلــى الــتــواصــل وهـــو ما 
جــاهــزة،  ثقافية  قــاعــدة  خلق 
اجتهدوا  أعــالم  لدينا  وأصــبــح 
لديهم  مــا  لــيــقــدمــوا  بأنفسهم 
فبجهد  الطليعة،  في  ويكونوا 
زيني  جاسم  المرحوم  األستاذ 
للمتاحف  مــديــرا  كــان  عــنــدمــا 
بمبادرات  كثيرا  اجتهد  حيث 
يحتوي  ألن  وجــهــد  شــخــصــيــة 
جــهــد الــفــنــانــيــن، ونــــرى أيــضــا 
ناصر  العزيز  عبد  الموسيقار 
فـــي مـــجـــال الــمــوســيــقــى وهــو 
ولهذا  شخصي،  بشكل  يجتهد 
الجهد  إن  نــقــول  أن  نستطيع 
يصنع  أن  فــي  فــشــل  الــرســمــي 

ثقافة.
ثـــــــم تــــــحــــــدث دهـــــــــــام عـــن 
مـــهـــرجـــان الـــمـــســـرح الــشــبــابــي 
فرصة  بمثابة  كــان  إنــه  قائال: 
ــتــواصــل بــيــن الــجــيــل  ــل جـــيـــدة ل
نــجــح  حــيــث  والـــشـــبـــاب  األول 
مجلس  رئـــيـــس  الــبــلــم  مــحــمــد 
للفنون  الشبابي  المركز  إدارة 
يــجــمــع  أن  فـــــي  الـــمـــســـرحـــيـــة 
الــمــهــرجــان  فــي  األول  الــجــيــل 
ــشــبــاب  ــل ـــوا داعــــمــــيــــن ل ـــيـــكـــون ل

ونقاد  األعمال  على  ومعقبين 
يــوجــد  ال  وإذن  ومــحــكــمــيــن، 
والفصل  الجيلين  بــيــن  فــصــل 
فيمن  العام  اللفظ  في  متعمد 
يــمــلــك ومــــن ال يــمــلــك، فــفــي 
أسماء  نجد  الثمانينات  فــتــرة 
ظــهــرت وأثــبــتــت كــفــاءة ربــمــا 
تضاهي الجيل األول أو تتفوق 
على  فـــالـــرهـــان  لــذلــك  عــلــيــه، 
ـــــة» ولــيــســت  حـــاضـــنـــة «واعـــــي
مـــنـــفـــرة، لـــذلـــك فــــإن مــســمــى 
وهنا  صحيحا،  ليس  الــريــادة 
يبرز سؤال آخر وهو هل نحن 
وثــقــافــة  ثــقــافــيــة  أداة  نــمــلــك 
حسن  إظـــهـــار  ويــجــب  إدارة؟ 
الـــنـــوايـــا الســـتـــعـــادة هــــذا الــكــم 
الــكــبــيــر مـــن ســكــنــى الــمــنــازل 
بقرار)  غيبوا  الذين  (الفنانين 
البلم  مــحــمــد  نـــرى  نــحــن  وهـــا 
في  الكثيرين  جمع  في  ينجح 
للمسرح  الــشــبــابــي  الــمــهــرجــان 
ال  الــكــراســي  أن  يعني  مــا  وهــو 
األدوات  ان  بــل  ثــقــافــة  تــصــنــع 

والــمــشــاريــع والـــمـــبـــادرات هي 
عليها  نـــعـــول  أن  يــمــكــن  الـــتـــي 
لــصــنــع ثــقــافــة ولــصــنــع تــواصــل 
مــســتــمــر بــيــن األجـــيـــال. ومــن 
محمد  الــفــنــان  يـــقـــول  جــانــبــه 

ـــــيـــــس  الـــــــبـــــــلـــــــم رئ
إدارة  مـــــجـــــلـــــس 
الـــمـــركـــز الــشــبــابــي 
المسرحية  للفنون 
وجود  عدم  مؤكدا 
الشباب  بين  فجوة 
والـــــكـــــبـــــار ولـــكـــن 
ربـــمـــا هـــنـــاك قــلــة 
قليلة جدا هم من 
أنفسهم  يــبــعــدون 
ويـــنـــفـــصـــلـــون عــن 
الــــــــواقــــــــع ويـــــبـــــدو 
هـــــــــــــــــــؤالء  أن 
«صـــــالحـــــيـــــتـــــهـــــم 

انــتــهــت» رغـــم مــحــاوالتــنــا أن 
نـــخـــرطـــهـــم مــعــنــا فــــي الــعــمــل 
ففي  رفضوا،  ولكنهم  الشبابي 
مـــهـــرجـــان الـــمـــســـرح الــشــبــابــي 

يشاركون  وهــم  الفنانين  كبار 
فـــــي الــــمــــهــــرجــــان ســــــــواء فــي 
الــلــجــان الــنــقــديــة والــتــعــقــيــبــيــة 
شــــاركــــوا  أو  الــتــنــظــيــمــيــة  أو 
بالحضور وفي هذا دعم كبير 
وشاهدنا  للشباب 
ــــقــــاد  فــــنــــانــــيــــن ون
وأكــــــاديــــــمــــــيــــــيــــــن 
أمـــــــثـــــــال الــــفــــنــــان 
ود  دهـــــــــام  فـــــــرج 
مـــــــــــــرزوق بـــشـــيـــر 
رشــيــد  حـــســـن  ود 
إجازة  لجنة  ومن 
الــنــصــوص األســتــاذ 
المسلماني  ســنــان 
واألســـــتـــــاذ ســعــود 
وسلمان  الشمري 
وغيرهم،  الــمــري 
ــا  ولــــذلــــك تــفــاجــأن
تخرج  نشاذ  أصواتا  هناك  بأن 
للنيل من هذا التناغم الحادث 
ونجد  والـــــرواد،  الــشــبــاب  بــيــن 
الشباب  هــؤالء  يحبط  البعض 

تمثيلهم  إن  يــقــولــون  حــيــنــمــا 
ضــعــيــف أو إخــراجــهــم وأنــهــم 
تدريبية  ورش  الــى  يحتاجون 
بعض  إن  أقــــول  وأنــــا  كــبــيــرة، 
هـــــــؤالء هــــم مــــن يـــحـــتـــاجـــون 
من  هــم  وهــــؤالء  ورش،  إلـــى 
جسم  عـــن  أنــفــســهــم  يـــعـــزلـــون 
اإلبـــــــداع الــمــكــتــمــل بــيــن جــيــل 
الــشــبــاب والــــرواد، وهـــؤالء لن 
األعـــوام  فــي  أحـــد  لــهــم  يلتفت 
عبد  الــفــنــان  المقبلة.وتحدث 
التواصل  أن  مؤكدا:  أحمد  اهللا 
بين جيل الرواد وجيل الشباب 
مـــــوجـــــود بــــاســــتــــمــــرار ونـــحـــن 
نـــســـلـــم لـــهـــم الـــــرايـــــة لــيــكــمــلــوا 
الــمــســيــرة فــي عــالــم الــمــســرح، 
وكـــمـــا شـــاهـــد الــجــمــيــع خـــالل 
مـــهـــرجـــان الـــمـــســـرح الــشــبــابــي 
الجيلين  بين  التواصل  أن  نجد 
وهذا  صوره،  أبهى  في  متجل 
الــمــهــرجــان أقــيــم مــرتــيــن في 
 ٢٠١٢ عــــام  وهــــو  واحـــــد  عــــام 
كبيرا  اهتماما  يعني  مــا  وهــو 

المسرح،  مجال  فــي  بالشباب 
وهـــو دلــيــل أيــضــا عــلــى كــثــافــة 
ــــحــــن نــحــضــر  ــــــعــــــروض، ون ال
ونـــدعـــمـــهـــم قـــــدر الــمــســتــطــاع 
ونـــوثـــق لــهــم أعــمــالــهــم. ومــن 

أجــــــــــل كـــــــل ذلـــــك 
أن  أعـــتـــقـــد  ال  أنـــــا 
ـــــــاك فــــــراغــــــا  هـــــــن
بـــيـــن  فــــــجــــــوة  أو 
خصوصا  الجيلين 
جيال  هـــنـــاك  وأن 
فـــــــي الـــمـــنـــتـــصـــف 
وهــــــم مـــجـــمـــوعـــة 
مــن الــفــنــانــيــن في 
لحقوا   ٤٠ الـــ  عمر 
بـــــجـــــيـــــل الـــــكـــــبـــــار 
ويــــــعــــــمــــــلــــــون مـــع 
ويقدمون  الشباب 
عـــــطـــــاءهـــــم هــــذه 

ـــفـــنـــان عــبــد  ــــــــام. ولـــفـــت ال األي
مشكلة  وجـــود  الــى  أحــمــد  اهللا 
جيل  طريق  تعترض  حقيقية 
الــشــبــاب وهـــي عـــدم قــراءتــهــم 
فــــي مـــجـــالـــهـــم ولــــــم يــــعــــودوا 
يــقــرأون ويــطــلــعــون وابــتــعــدوا 
كــــثــــيــــرا عــــــن الـــــكـــــتـــــاب وعــــن 
الـــــدراســـــة واالجــــتــــهــــاد بــشــكــل 
عــلــمــي، وبـــدأنـــا نـــرى ظــاهــرة 
من  كــل  أن  فــي  تتمثل  غريبة 
وهذا  نجما  يصبح  عمال  يقدم 
خـــطـــأ كـــبـــيـــر، فــنــحــن وصــلــنــا 
نتعلم  والزلـــنـــا  الــســتــيــن  لــعــمــر 
ونــنــبــهــر بــالــخــشــبــة وتــصــيــبــنــا 
شك  ال  ومما  المسرح،  رجفة 
كــان  الـــســـابـــق  الــجــيــل  أن  فــيــه 
أكـــثـــر الـــتـــزامـــا تـــجـــاه الــفــنــون 
ــا وعــلــى  ــنــيــان ونـــحـــن أســـســـنـــا ب
ما  على  يبنوا  أن  الشباب  جيل 
جميلة  الــفــنــانــة  أمـــا  أســســنــاه. 
األنــــصــــاري فـــتـــقـــول: بــالــنــســبــة 
لي فأنا أرى أن األمر ال يعدو 
جيل  طــرف  من  انشغاال  كونه 
منهم  لكل  أصبح  حيث  الرواد 
عـــالـــمـــه الــــخــــاص ومــشــاريــعــه 
ومــــعــــارضــــه وهــــــو مــــا يــفــســر 
مع  كبير  بشكل  الــتــواجــد  عــدم 
أضافت  ولكنها  الشباب،  جيل 
قائلة: نحن نلتقي بالرواد في 
تمت  ما  واذا  الفنية  المعارض 

دعـــوتـــهـــم لــمــعــارضــنــا يــلــبــون 
بالنصح،  يبخلون  وال  الــدعــوة 
وأرجــــعــــت أيـــضـــا ســـبـــب عـــدم 
قلة  إلــى  ربما  الكبير  التواصل 
على  الــفــنــيــة  الــفــعــالــيــات  عـــدد 
وخصوصا  التشكيلية  الساحة 
فــي مــثــل هـــذه اآلونــــة الــتــي ال 
بالجمعية  نــشــاط  فيها  يــكــون 
الى  ومــا  وورش  معارض  من 
الشاب  الفنان  يرى  ذلك.بينما 
مؤخرا  الحاصل  عــادل  محمد 
في  ممثل  أفضل  جــائــزة  على 
أنا  الشبابي:  المسرح  مهرجان 
من  الشباب  يستفيد  أن  أتمنى 
الـــرواد بــقــدر اإلمــكــان، ولكن 
هــنــاك بــعــض الــمــعــيــقــات الــتــي 
أضــحــت ظـــاهـــرة لــلــعــيــان في 
الفني  الــعــمــل  مــجــاالت  بــعــض 
بــيــن  تـــعـــاون  فــيــهــا  يـــبـــدو  وال 
جيل  فيها  يستأثر  أو  الجيلين، 
بــالــحــصــول  لــألخــر  يــســمــح  وال 
ــــاب لــم  عـــلـــى الــــفــــرصــــة ألســــب
تــعــد مــنــطــقــيــة، مــثــل األعــمــال 
الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــيـــــة 
ـــــســـــالت  ـــــمـــــســـــل وال
فــكــيــف لــنــا الــيــوم 
أن  نــــقــــتــــنــــع  أن 
القطريين  الشباب 
ـــــهـــــم  ـــــدي لـــــــيـــــــس ل
يتم  حــتــى  الــخــبــرة 
االســــتــــعــــانــــة بــهــم 
فـــي الــمــســلــســالت، 
يومنا  الـــى  ولــمــاذا 
البعض  يــلــجــأ  هـــذا 
الــــــــى االســــتــــعــــانــــة 
بــــمــــمــــثــــلــــيــــن مـــن 
الــــخــــارج وشــبــابــنــا 
ال يــجــدون أيـــة فــــرص، ربــمــا 
يستعينوا  أن  الجائز  من  يكون 
أما  لندرته  النسائي  بالعنصر 
من  بشباب  أيضا  يستعينوا  أن 
الــــخــــارج فـــهـــو أمـــــر ال يــجــوز 
أصــبــحــوا  شــبــابــنــا  أن  خـــاصـــة 
مـــمـــيـــزيـــن ويـــحـــصـــلـــون عــلــى 
ال  أننا  كما  ويكرمون،  جوائز 
في  بشبابنا  يستعين  أحدا  نجد 
الـــخـــارج أو الــــدول الــمــجــاورة 
بفنانيها،  نحن  نستعين  الــتــي 
ـــــرواد  لـــذلـــك نـــحـــن نـــطـــالـــب ال
بــمــنــحــنــا الـــثـــقـــة. فــيــمــا يــؤكــد 
العقالن:  أحمد  الشاب  الفنان 
الــفــنــانــيــن  بـــعـــض  هــــنــــاك  أن 
قـــريـــبـــون جـــــدا مــــن الـــشـــبـــاب 
والــــبــــعــــض مـــبـــتـــعـــدون..لـــكـــن 
دور  يفعل  مــن  األهـــم  الــســؤال 
هناك  يكون  أن  يجب  الــرواد؟ 
جـــهـــة تــهــتــم بــجــمــع الــجــيــلــيــن 
ســــواء فــي األعـــمـــال الــفــنــيــة أو 
الجهة   وهذه  التدريبية  الورش 
الطرفين  جهود  من  ستستفيد 
وســتــضــيــع مــعــهــا الــفــجــوة بين 
في  شــاهــدنــا  ونــحــن  الجيلين، 
المسرحي  الــشــبــاب  مــهــرجــان 
ــــرواد ويـــجـــب أن  ــــل تــكــريــمــا ل
يـــتـــم اســـتـــقـــطـــاب الــــــــرواد فــي 
الــفــعــالــيــات الــشــبــابــيــة وهـــو ما 
ومــا  تشجيعهم  عــنــه  سينجم 

الى ذلك.

ـــــــة الـــــثـــــقـــــافـــــة ـــــــاع ــــــــــي صـــــــن ـــــــل ف ـــــــش ــــــــي ف ــــــــم ــــــــرس ـــــــد ال ـــــــجـــــــه ــــــــــــــــــــام: ال فــــــــــــــرج ده

ــاب ــشــب ــطــون ال ــحــب ــكــنــهــم ي ــهــم ل ــت ــت صــالحــي ــه ــت ـــن الـــكـــبـــار ان ــــدد م مــحــمــد الـــبـــلـــم: ع

ـــرة ـــي ـــس ـــم ال إلكــــــمــــــال  لــــلــــشــــبــــاب  الـــــــرايـــــــة  ـــا  ـــن ـــم ـــل س أحــــــمــــــد:  اهللا  ــــد  ــــب ع

من لوحات الفنانة جميلة االنصاري
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الـــمـــســـرح  حــــركــــة  تــــصــــف  بـــــمـــــاذا  ڈ 
اليوم؟ القطري 

بـــالـــحـــركـــة  ــــســــّمــــى  يُ مـــــا  ـــــوجـــــد  يُ ال   -
مسرحي  نشاط  مجّرد  هو  بل  المسرحية 
يتحّول  أن  يـُـمــكــن  وال  ذلــك  مــن  أكــثــر  ال 
هــــذا الــنــشــاط إلــــى حـــركـــة مــســرحــيــة إال 
بــكــفــاح الــفــنــانــيــن واهــتــمــام الــمــســؤولــيــن، 
المسرحية  الــعــروض  اســتــمــرار  أجــل  مــن 
عن  البحث  يجب  لذلك  العام،  مدار  على 
التنفيذ،  نطاق  فوراً  تدخل  جذرية  حلول 

زيادة  على  العمل  من  وتبدأ 
الفرق،  وزيادة  العرض  دور 
يحتاج  الــحــل  أن  أعــتــقــد  وال 
لــمــنــاقــشــات لـــجـــان وإيـــجـــاد 
دراســــــة تــســتــمــر ألكـــثـــر مــن 
فعندما  الــتــنــفــيــذ.  قــبــل  عـــام 
حـــــــــاول الـــــمـــــســـــؤولـــــون مــن 
قــبــل إيـــجـــاد حــلــول لــمــشــاكــل 
الــمــســرح الــقــطــري تـــّم دمــج 
الــــــفــــــرق الــــمــــســــرحــــيــــة فـــي 
أنه  رأيي  في  وكان  فرقتين 
تبقى  مــا  على  قضى  اقــتــراح 
من المسرح، وإن كان هناك 
المسرحية  بالحركة  إيــمــان 
تــؤّدي  حلول  وضــع  تــّم  لكان 

إلـــى حــــراك بــــدالً مـــن تــقــلــيــصــهــا، وبــنــاء 
المسرح  حــال  بتطّور  كفيالً  كــان  مــســارح 

تجاهله. من  اليوم  يُعاني  أصبح  الذي 
لــخــروح  بــــوادر  هــنــاك  أن  تـــرى  أال  ڈ  
الــمــســرح الــقــطــري مـــن عــنــق الــزجــاجــة 
بعد أن تّم اإلعالن عن لجنة للعمل على 

تطويره؟
بعد  الــمــســرح يــــزداد تـــدهـــوره عــامــاً   -
التطوير  ينتظرون  والمسرحيون  عــام، 
الــــذي وعـــدهـــم بـــه الــمــســؤولــون مــنــذ ما 
بتحسين  الوعود  ولكن  سنة،  من  يقرب 
ــــدأت تــفــقــد رونــقــهــا بــعــد أن  األوضــــــاع ب
يــدخــل  فــعــل  أي  دون  الــحــد  عــلــى  زادت 
التطوير  بــدايــة  أن  وأرى  التنفيذ،  حــّيــز 
ونـــــراه  الـــفـــعـــل،  شـــكـــل  يــتــخــذ  أن  يـــجـــب 
أن  يجب  البداية  تلك  أن  وأعتقد  بأعيننا، 
تحتاج  التي  المسرحية  الفرق  من  تكون 
إلى مقرات ثابتة غير مؤجرة بها خشبة 
المسرحية  األعــمــال  عليها  يــقــدم  مــســرح 
تطوير  على  يُساعد  مــا  وهــو  الــعــام  طــوال 
من  يُعاني  الذي  المسرحي  الفنان  أدوات 
عن  الطويل  غيابه  نتيجة  اإلمكانات  قلة 
أعتقد  كما  المسرح،  خشبة  على  الوقوف 
يعملون  خبراء  إلى  تحتاج  الفرق  تلك  أن 
وبشكل  ثــابــت،  بشكل  الــعــام  طــوال  معهم 
عـــام فـــإن اجــتــمــاعــات لــجــان الــتــطــويــر أو 
الندوات التي تُصاحب المهرجانات يجب 
أن  بــــدالً  الـــواقـــع  أرض  عــلــى  ــتــرجــم  تُ أن 
فيجب  لــه،  جــدوى  ال  كــالم  مجّرد  تبقى 
تولدها  التي  الحلول  لتلك  النظر  يتم  أن 
هـــذه الـــلـــقـــاءات بــعــيــن االعــتــبــار بــــدالً أن 
أكثر  ال  حضور  مجّرد  كونها  عند  تتوقف 

وال أقل.
أن  والــنــقــاد  الــمــحــلــلــيــن  بــعــض  رأى  ڈ 
بـــعـــض أحــــــالم الـــمـــســـرحـــيـــيـــن تــحــقــقــت 
بإقامة مهرجان للمسرح المحلي .. هل 
تــرى أنــه حــقــق أهــدافــه؟ ومــا رأيـــك في 

عام؟ بشكل  المهرجان 
ــعــتــبــر  - الـــمـــهـــرجـــان فــــي حــــد ذاتــــــه يُ
أهمها  إيجابيات  من  له  لما  طيبة  بادرة 
الــمــنــافــســة بــيــن الــفــنــانــيــن وإعـــطـــاء دافـــع 
أنه  جانب  إلى  لديهم،  ما  أفضل  لتقديم 
لألسف  لكنه  مسرحي  نشاط  حالة  يخلق 

يعود  بعدها  معدودة  أياماً  إال  يستمر  ال 
أن  أعتبر  ولــذلــك  عليه،  كــان  كما  الــحــال 
هذا المهرجان ذر للرماد في العيون فما 
المسرحية  الحركة  تعود  حتى  ينتهي  أن 
لــلــمــوات مـــرة أخــــرى، وهــنــا أجـــد نفسي 
أتساءل لماذا بعد كل هذه الكلفة المادية 
لــــعــــروض الـــمـــهـــرجـــان وهــــــذا اإلرهــــــاق 
الفنانين  جــانــب  مــن  الــعــمــل  فــي  الــشــديــد 
بالتدريبات  يقومون  الــذيــن  المشاركين 
تقديم  يــتــم  كاملين  شــهــريــن  مـــدار  عــلــى 
عــرض  لــيــلــتــيــن  أو  لــيــلــة 
عـــلـــى األكــــثــــر لـــكـــل عــمــل 
مــســرحــي، أَمــــا كـــان من 
تـــســـتـــمـــر  أن  األفـــــــضـــــــل 
تــلــك الـــعـــروض الــتــي تــّم 
الـــصـــرف عــلــيــهــا بــســخــاء 
طــــــــوال الــــــعــــــام؟ خـــاصـــة 
أنــــــه مــــن الـــمـــعـــلـــوم ألي 
أن  مــــــســــــرحــــــي  فـــــــنـــــــان 
عرض  فــي  األولـــى  الليلة 
مــســرحــيــتــه يـــقـــوم فــقــط 
فــيــهــا بــتــحــّســس خــطــواتــه 
لـــكـــي يُـــــقـــــّدم أفــــضــــل مــا 
التالية،  الليالي  في  عنده 
أمر  الحال  بطبيعة  وهــو 
التي  الــعــروض،  جـــودة  عــلــى  يــؤثــر  سلبي 
يــجــب أن يــتــّم عــرضــهــا خـــالل الــعــام ثم 
تكلفة  إن  حــيــث  الــمــهــرجــان  فــي  تــشــارك 
إنــتــاج تــلــك الـــعـــروض لــن تــخــتــلــف كــثــيــراً 
عرضها  عن  معقولة  لفترة  عرضها  في 
خشبات  قلة  تكون  ورّبــمــا  واحـــدة،  لليلة 
كما  الذي  األمر  وهو  العائق  هي  المسارح 
عقبات  أهم  أنه  وتكراراً  مــراراً  عنه  قلنا 
تــطــويــر الــحــركــة الــمــســرحــيــة وتـــجـــاوزه 
خاصة  مسرح  خشبة  ببناء  يتم  أن  يُمكن 
عام  وبشكل  لها.  دائــم  بمقر  فرقة  بكل 

المهم  الــدور  أنكر  أن  أستطيع  ال  فإنني 
شك  أدنـــى  بــال  تخلق  الــتــي  للمهرجانات 
حـــالـــة مـــن الـــتـــنـــافـــس، وقــــد تـــكـــون أحــد 
وبإقامتها  بها  االهتمام  قبل  لكن  الحلول 
في  المسرح  لحال  االلــتــفــات  علينا  يجب 
الـــداخـــل حــتــى نــكــون قـــادريـــن عــلــى هــذه 
الــمــنــافــســات وتــأتــي بــثــمــارهــا، وهـــذا هو 
أن  عليهم  يجب  الذين  المسؤولين  دور 
بجوهر  ويهتموا  الحدث،  قلب  في  يكونوا 

هـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــات مــثــلــمــا 
بقشورها. يهتمون 

عــن  الـــحـــديـــث  كـــثـــر  ڈ   
على  الــقــائــمــيــن  مــســؤولــيــة 
الـــحـــركـــة الـــفـــنـــيـــة الـــذيـــن 
يـــعـــمـــلـــون تـــحـــت الــمــظــلــة 
الـــــرســـــمـــــيـــــة لـــكـــنـــنـــنـــا لـــم 
نـــتـــحـــدث عــــن مــســؤولــيــة 
تطوير  فــي  نفسه  الــفــنــان 
هل   .. المسرحية  الحركة 
أيضاً  مسؤولون  أنهم  ترى 
تُعاني  الـــذي  الــتــراجــع  عــن 
المسرحية؟ الساحة  منه 

نبحث  السابق  فــي  كّنا   -
وكانت  بإخالص  الفن  عن 
الـــعـــالقـــات بــيــن الــفــنــانــيــن 

األن  أّمــا  واالحــتــرام،  الحميمية  يملؤها 
فــالــجــيــل الــجــديــد لـــم تــعــد لـــديـــه قــابــلــيــة 
الستينيات  ففي  الخبرات،  من  لالستفادة 
قمنا ببناء خشبة مسرح في نجمة ولفتنا 
المسؤولين  مــن  وانــتــزعــنــا  األنــظــار  إلــيــنــا 
االعــــتــــراف بـــالـــمـــســـرح، وبـــعـــدهـــا تـــكـــّون 
الــمــســرح الــمــدرســي والــشــبــابــي وظــهــرت 
دمــجــهــا  أّدى  الـــتـــي  الــمــســرحــيــة  الـــفـــرق 
لـــفـــجـــوة قــتــلــت الـــتـــنـــافـــس والـــتـــطـــّور فــي 
الجيل  لألسف  لكن  المسرحية،  الحركة 
الكافي  الــطــمــوح  عــنــده  ــوجــد  يُ ال  الــجــديــد 

كل  يُريدون  فهم  االعتراف  هذا  لتحقيق 
أن  حين  في  ذهــب،  من  طبق  على  شيء 
لديهم إمكانات لم تتوفر لنا في الماضي، 
تقديم  فــي  يــســتــمــروا  أن  الــمــمــكــن  ومـــن 
مــهــرجــان  لــهــم  ينتجها  الــتــي  عــروضــهــم 
فالمسرح  مكان  أي  في  الشبابي  المسرح 
وليس  العرض  أشكال  من  العديد  يمتلك 
مـــن الــــضــــروري تــقــديــمــه داخــــل مــســرح 
بعروضهم  يــجــوبــوا  أن  وعليهم  الــعــلــبــة، 
كـــــــل الـــــــمـــــــدن الــــقــــطــــريــــة 
ويـــطـــلـــعـــوا الـــجـــمـــهـــور عــلــى 
وهو  وإبداعاتهم،  فنونهم 
مساعدة  في  الكفيل  األمــر 
على  الــمــســرحــيــة  الــحــركــة 
ــــــتــــــعــــــاش مـــــــن جــــديــــد  االن
وانــتــزاع االعــتــراف بــه من 
من  فعلنا  كما  المسؤولين 

قبل.
الـــتـــي  ــــة  ــــرســــال ال مـــــا  ڈ 
تـــوجـــهـــهـــا إلـــــــى مـــؤســـســـة 

لألفالم؟ الدوحة 
الــــــدوحــــــة  مـــــؤســـــســـــة   -
ـــــألفـــــالم قـــــّدمـــــت دعــــمــــاً  ل
القطريين  للشباب  كــبــيــراً 
فـــي مـــجـــال الــســيــنــمــا وهــو 
بشكل  تتواصل  لم  لكنها  لها،  يحسب  ما 
سينما  لــتــقــديــم  ــــرواد،  ال جــيــل  مــع  عملي 
هــنــاك  أن  شــك  وال  احــتــرافــيــة،  قــطــريــة 
فــجــوة بــيــن هـــؤالء الــفــنــانــيــن والــمــؤســســة 
على  لكن  االستضافة  مستوى  على  ليست 
لألفالم:  للدوحة  وأقول  العمل،  مستوى 
قــطــر تــزخــر بــالــمــواهــب والـــكـــوادر الــتــي 
استطاعت عن طريقهم أن تصنع المسرح 
قرن  نصف  من  يقرب  ما  منذ  القطري 
مــن الـــزمـــان، وهــــؤالء الـــكـــوادر مــا زالـــوا 
مثل  للسينما  يــقــّدمــوا  أن  عــلــى  قــادريــن 

وأناشدها  قبل.  مــن  للمسرح  قــّدمــوه  مــا 
بــتــوجــيــه الــــدعــــوة بــشــكــل فــعــلــي لــلــفــنــان 
السينما  تأسيس  في  يُساهم  لكي  القطري 
الــقــطــريــة وإقـــامـــة تـــعـــاون فـــي صــنــاعــة 
بسخاء.  عليها  الصرف  يتم  قطرية  أفالم 
للجانب  الــمــؤســســة  تــذهــب  أن  يــمــنــع  وال 
صناعة  في  مشاركتها  خالل  من  الربحي 
أفــــالم عــالــمــيــة لــكــنــي أتــمــنــى أن يــذهــب 
أفــالم  لصناعة  الميزانية  تلك  مــن  جــزء 
القطري  الجمهور  أن  وبالتأكيد  محلية، 

يـــرى  أن  ــــــى  إل بـــحـــاجـــة 
على  وقــضــايــاه  مــشــاكــلــه 
أنه  خاصة  السينما  شاشة 
فترة  منذ  بالسينما  تعّلق 
التقنيات  وأبهرته  كبيرة 
السينما  استخدمتها  التي 
افتُقد  ولكنه  األمريكية 
التي  لــلــمــوضــوعــات  فــيــهــا 
تـــخـــّص مــجــتــمــعــه حــيــث 
تتماس  ال  قضايا  قــّدمــت 
مـــــع وجــــــــدان الـــمـــشـــاهـــد 
أبــهــرتــه  أنــهــا  إال  الــعــربــي 
ـــة فــي  بــتــكــنــولــوجــيــا غـــاي
وأتمنى  واإلبـــداع،  الــدقــة 
ـــــــتـــــــاح لـــلـــســـيـــنـــمـــا  بـــــــــأن يُ

يرافقها  التقنية  اإلمكانات  تلك  القطرية 
من  الــقــطــري  الــمــواطــن  تهم  مــوضــوعــات 
أجــــل تــحــقــيــق الـــمـــعـــادلـــة الــصــعــبــة الــتــي 
ـــهـــار  ــتــلــخــص فــــي الـــجـــمـــع مــــا بـــيـــن اإلب ت

والموضوع.
 ڈ ومـــا الـــرســـالـــة الــتــي تــوجــهــهــا إلــى 

قطر؟ تليفزيون 
للتليفزيون  التهنئة  أقدم  البداية  في   -
الـــقـــطـــري عـــلـــى هــــذا الـــتـــطـــويـــر، لــكــنــنــي 
تأخذ  لم  التليفزيونية  الدراما  أن  حزنت 
الــتــلــيــفــزيــون  أن  خـــاصـــة  مـــنـــه  نــصــيــبــهــا 

لتفريغ  مصنع  الماضي  في  كان  القطري 
ـــمـــواهـــب الـــقـــطـــريـــة وقـــبـــلـــة لــلــفــنــانــيــن  ال
الــخــلــيــجــيــيــن حــيــث كــــان يــنــتــج كـــل عــام 
واستحق  المتميزة  المسلسالت  من  عدداً 
التليفزيونات  أفضل  من  يكون  أن  بذلك 
الــعــربــيــة حــيــن كــــان هـــنـــاك زحــــف فني 
مـــن خــــالل الــمــســلــســالت الــقــطــريــة إلــى 
الــصــحــافــتــيــن  بــشــهــادة  الــخــلــيــج  دول  كـــل 
الــكــويــتــيــة واإلمــاراتــيــة فــي ذلـــك الــوقــت، 
القطريون  الفنانون  راح  فقد  الــيــوم  أّمــا 
ــمــســلــســالت  يـــعـــمـــلـــون فــــي ال
الــخــلــيــجــيــة األخــــرى بــعــد أن 
لـــم يـــجـــدوا إنـــتـــاجـــاً قــطــرّيــاً 
اليوم  وأتساءل  السابق،  مثل 
أيــــن الــمــســلــســالت الــقــطــريــة 
دول  كل  تحرص  كانت  التي 
ــيــج عـــلـــى مــشــاهــدتــهــا،  الــخــل
واإلجابة لألسف أنها اختفت 
التليفزيون  شاشة  على  مــن 
ـــقـــطـــري وكــــذلــــك اخــتــفــى  ال
المسرحيات  من  كبير  عــدد 
ـــعـــتـــبـــر  الـــــقـــــطـــــريـــــة الــــــتــــــي تُ
المسرح  تــاريــخ  فــي  عــالمــات 
كانت  إذا  أعلم  وال  القطري، 
تــلــك الـــشـــرائـــط فـــقـــدت من 
التخلص  تـــّم  أو  تــلــفــت،  أو  الــتــلــيــفــزيــون 

. منها
 ڈ لماذا لم تتجه مثل بعض الفنانين 
تقليل  بعد  الخليجية  الدراما  في  للعمل 

القطرية؟ الدراما  إنتاج 
بشكل  الفن  مع  أتعامل  أنني  لألسف   -
قد ال يُرضي بعض المنتجين، ألنني آخذ 
األمـــور عــلــى محمل الــجــد ألبــعــد درجــة، 
العديد  في  المشاركة  علّي  ُعرضت  وقــد 
مـــن األعـــمـــال خــــارج قــطــر لــكــنــنــي كنت 
أنها  وجدت  ألنني  فيها  المشاركة  أرفض 
أبحث  ال  أنني  خاصة  فنياً،  تُرضيني  لن 
عــن الـــمـــادة بــل أبــحــث عــن الــعــمــل الــذي 
يحترم عقل المشاهد، إلى أن أخذ بعض 
الــمــنــتــجــيــن انــطــبــاعــاً خــاطــئــاً عــّنــي، أنــنــي 
ولكنني  أســبــاب،  أي  دون  الــرفــض  دائــم 
عند  الجيدة  بالصورة  أحتفظ  أن  فضلت 
في  بالمشاركة  اقـــوم  ان  بـــدالً  جــمــهــوري 

الفني. تاريخي  تهدم  بأن  كفيلة  أعمال 
دورك  بـــأداء  قمت  إنــك  تشعر  هــل  ڈ 
الفنية  الحركة  تجاه  األكمل  الوجه  على 

قطر؟ في 
- الفنان يجب أّال يكتفي أبداً، وأستطيع 
وكنت  أمــثــلــه  لــم  الـــذي  الــــدور  إن  الــقــول 
أتــمــّنــاه هــو الــــدور الـــذي لــم يُــكــتــب بعد، 
ـــــراوده شعور  والــفــنــان الــحــقــيــقــي يــظــّل يُ
المزيد  يُقّدم  أن  حاجة  في  زال  ما  بأنه 
لجمهوره، وإليماني أن تقديم عمل جيد 
هو وظيفة اجتماعية أصبحت أجتهد في 
أتنازل  لــن  لذلك  بــدقــة،  أدواري  اختيار 
أعتقد  فني  تاريخ  من  حققته  ما  فأفقد 
فقد  الــقــيــمــة  ذات  بـــاألعـــمـــال  زاخــــر  أنـــه 
الممثلين  فطاحل  مع  مسلسالً   ٢٢ قدمت 
سينمائي  عمل  أول  وقّدمت  المصريين 
«الــــشــــراع  بـــعـــنـــوان   ١٩٧٤ عـــــام  قـــطـــري 
المسرحية  األعــمــال  من  ولــي  الحزين»، 
مدار  على  الجمهور  عقل  احترمت  التي 
ســنــوات طــويــلــة وال يـُـمــكــن أن أقـــوم بــأي 
عــمــل يــقــل عــن تــلــك الــقــيــمــة. وأنــصــح أي 
ذا  شيئاً  يملك  ال  أنــه  وجــد  لــو  بــأنــه  فــنــان 
االنتظار  فعليه  للجمهور  لُيقّدمه  جدوى 
يستحق  جمهوره  ألن  األفضل،  يجد  حتى 

اختياراته. في  يجتهد  أن  منه 

خالل حوار خاص مع الفنان علي حسن:

التليفزيون لم يعط الدراما 
نصيبها من التطوير

الثالثاء ٢٦ صفر ١٤٣٤ هـ -٨ يناير ٢٠١٣ م

كتب - أشرف مصطفى:

قــــام بــــــدوره تـــجـــاه الـــحـــركـــة الــفــنــيــة الــقــطــريــة 
لسنوات طويلة فكان إعجاب جمهوره به وتكريمه 
وجوده  قّل  جهوده،  ثمرة  المحافل  من  العديد  في 
على  الكيف  فّضل  ألنه  الحالية  الفنية  األعمال  في 
حــســاب الــكــم إليــمــانــه بـــأن تــقــديــم عــمــل جــيــد هو 
وظيفة اجتماعية. إنه الفنان علي حسن الذي انتزع 

والسبعينيات  الستينيات  فــي  بالمسرح  االعــتــراف 
وما زال يقتنع أن للفنان دوره في إصالح الحركة 
وقد  المسؤولين،  مــع  جنب  إلــى  جنباً  المسرحية 
كان له خالل حواره مع [ بعض المالحظات 
الــمــهــمــة عــلــى الــــحــــراك الــفــنــي الـــقـــطـــري خــاصــة 
عمله  وعلى  الحقيقي  بيته  يعتبره  الــذي  المسرح 
والــدرامــا  بالسينما  طويلة  ســنــوات  خــالل  الـــدؤوب 

التلفزيونية:

الجمهور القطري 
بحاجة إلى رؤية 
مشاكله وقضاياه 
على الشاشة

أناشد الدوحة لألفالم دعوة 
الفنان القطري للمساهمة في 

تأسيس السينما

الوعود بتحسين 
أوضاع المسرح  
زادت على الحد

على الشباب أن 
ينتزعوا االعتراف 

بالمسرح من 
المسؤولين 

ـــــــب الـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــن ـــــــــــى جـــــــان ـــــون مــــــســــــؤولــــــيــــــة الــــــتــــــطــــــويــــــر إل ـــــل ـــــحـــــم الــــــفــــــنــــــانــــــون ي
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعرقصيدة

محمد السادة

لغتنا 
الجميلة

ــا.. َــّم ـــــراُح ل ــزُن واألَف ــُح تــســاوى ال

لَّما. الــُحــزِن  ُعنُف  الــَفــرِح  بُِعنِف 

ـــي والـــثَّـــوانـِــي.. ـــانِ تَــوقَّــَفــِت األَغ

ــا.. ــمَّ ــا أََص ــُر َمــشــُدوًه ه ــدَّ وصـــارَ ال

ــا.. ــًف ـــــُدورُ لــــــألَدراِج َخــل وعــــاَد يَ

ِخَضّما.. كرى  الذِّ رُؤى  ِمن  ويُبِدي 

ـــاٍب.. ـــلَّ ب ــــَد ُك ــبَــيــِن أَوَص ـــمُّ ال وَه

َسّما.. ِمنُه  أَضــَحــى  الــَكــوِن  بَـــراُح 

ــُدو.. ــب تَ ــِه  ــي فِ ــاٌم  ــن َم أَم  ــحــٌو  َص أَ 

َغّما.. الــَغــمَّ  تَسقِي  البَيِن  ُطــيـُـوُف 

ــي.. ــرَّوابِ ــفَّ ال َ ِوشـــاُح الــُحــزِن قَــد ل

ــطــارِ َجــّمــا..  وَدمـــُع الــَعــيــِن كــاألَم

تَــوارى.. َجــَســًدا  الثَّرى  فِــي  ـــرِوي  ويَ

وَضــّمــا.. ــى  ــف أَخ ــا  م اهللاُ  َســقــاُه 

قـــل وال تــقــل

غرس حب العلم 

الزحافات والعلل
ِوْيل: الطَّ البحر  في  والعلل  الزحافات 

ِوْيل : الطَّ حشو  في  يجوز 
فتصبح  الــســاكــن)  السابع  (حــذف  اْلــَكــّف   (١)
ــَقــْبــض  اْل  (٢)  . (َمـــَفـــْاِعـــْيـــُل)   : (َمـــَفـــْاِعـــْيـــلـُــْن)  بــه 
ــــخــــامــــس الـــــســـــاكـــــن) فـــتـــصـــبـــح بــه  (حــــــــذف ال
(َفــُعــْولُــْن)  وتصبح  ــْاِعــلُــْن)،  (َمــَف  : (َمــَفــْاِعــْيــلـُـْن) 
والقبض  الــكــف  اجــتــمــاع  واليــجــوز   . ـــْوُل)  ـــُع :(َف
في  وقعا  إن  واْلَقْبض  واْلَكّف  (َمَفْاِعْيلُْن).  في 
جــزء أو جــزأيــن ُقــبِــال، فــإن زادا عــن ذلــك لم 

الذوق. يتقبلهما 
أول  المجموع  الوتد  أول  اْلَخْرم (حذف   (٣)
(َفُعْولُْن)  األولــى  تفعيلته  في  وذلــك  التفعيلة) 
ــى  ويُــَســمَّ (ُعـــْولـُــْن)  أصبحت  سالمة  كــانــت  فــإن 
(ُعــْوُل)  صارت  َمْقبُوَضة  كانت  وإن  ثَْلًما،  هذا 

ثَْرًما. ى  ويَُسمَّ
أمــا الــعــروض والــضــرب: فــاْلــَقــْبــض واجــب 
فــي َعــُرْوضــه وهــو زحــاف جــاٍر مــجــرى العلة 
ــلُــْن)  ــْاِعــْي فــي لــزومــه، ويــمــتــنــع اْلـــَكـــّف فــي (َمــَف
(َفُعْولُْن)  في  اْلَقْبض  ويمتنع  (َمَفْاِعلُْن)،  وفي 
حركة  على  للوقوف  تحاشًيا  ضروبا  وقعن  إذا 

قصيرة.
تــنــبــيــه: ال تـــأتـــي عـــــروض الـــطـــويـــل ســالــمــة 
مع  سالمة  فتكون  التصريع  عند  إال  (َمَفْاِعْيلُْن) 

تصريع. ال  حيث  ومقبوضة  التصريع 
في  بالضرب  العروض  إلحاق  هو  التصريع: 
يكون  ما  وغالبًا  يلتزم.  وال  نقصان،  أو  زيادة 
صاحبه  أن  على  ليدل  وذلك  األول؛  البيت  في 
والــتــصــريــع  قـــصـــيـــدة،  أو  قـــصـــًة  إمــــا  مــبــتــدئ 
مطلع  فــي  بــه  ويــبــتــدأ  الــبــحــور،  جميع  فــي  يقع 
الــشــاعــر  ـــم  قـــسَّ إذا  إال  يــلــتــزم  وال  الــقــصــيــدة، 
قــصــيــدتــه إلـــى مـــوضـــوعـــات وأفـــكـــار، فــيــجــوز 
على  تحتوي  فــكــرة  كــل  يــبــدأ  أن  ذلــك  عند  لــه 
شريطة  مــصــرع  ببيت  األبــيــات  مــن  مجموعة 

والروي. البحر  متحدة  القصيدة  تكون  أن 
القافية؛  الشاعر  مبادرة  هو  وسببه  سببه: 

ليعلم من أول وهلة أنه آخذ في كالم موزون 
الشعر. أول  في  وقع  ولذلك  منثور  غير 

مـــثـــالـــه: مــــن الـــــزيـــــادة قـــــول أبـــــي فــــراس 
الطويل]: البحر  الحْمداني[من 

أمــا  الــصــبــُر..  شــيــمــتُــَك  الــدمــع  َعـــِصـــيَّ  أّراَك 
أمُر وال  عليك  نهٌي  للهوى 

البحر  من  القيس  امــرئ  قول  النقص  ومن 
: الطويل] 

ما  مقيم  وإني  تنوُب..  الخطوب  إن  أَجارتنا 
عسيُب أقام 

ِوْيل: الطَّ للبحر  تلخيصي  جدول 
ـــِوْيـــل،  الــتــمــثــيــل، الـــضـــرب، الــــعــــروض، الـــطَّ

نوعها صورتها،  نوعه،  صورته، 
ـــاِويَّ إِنَّ الــَمــاَل َغــاٍد َوَرائِــــٌح.. َويـَـْبــَقــى ِمَن  أََم

َوالّذْكُر األَحاِدْيُث  الَماِل 
(َمْقبُوَضة) َمفاِعلُْن  (صحيح)،  َمَفْاِعْيلُْن 

تاًما إال  اليستعمل 
ــِعــْن.. بِــــَرْأِي  ــَغ الــــّراُْي الــَمــُشــوَرَة َفــاســتَ ــلَ إَِذا بَ

حاِزِم نَِصْيَحِة  أَْو  نَِصْيٍح 
(مقبوض)  َمفاِعلُْن 

الَمِدْيد البحر  ـ   ٢
المديد : البحر  دائرة 

الـــــدائـــــرة  بـــحـــســـب  الــــمــــديــــد  الـــبـــحـــر  وزن 
: العروضية 

َفْاِعلُْن َفْاِعالتُْن  َفْاِعلُْن  َفْاِعالتُْن 
َفْاِعلُْن َفْاِعالتُْن  َفْاِعلُْن  َفْاِعالتُْن 

المديد: البحر  استعمال 
ــا،  وجــوبً مـــجـــزوًءا  الــَمــِدْيــد  الــبــحــر  يستعمل 

مشطوًرا. مجيئه  وندر 
: المديد  البحر  ضابط 

َفْاِعالُت َفْاِعلُْن  َفْاِعالتُْن 
ِصفاُت ِعْندي  ْعر  الشِّ لَِمِديِد 

االسم: بهذا  المديد  البحر  تسمية  سبب 
ــــَي مـــــديـــــًدا؛ألن األســــبــــاب امــــتــــّدت فــي  ُســــمِّ
أجـــزائـــه الــســبــاعــيــة، فــصــار أحــدهــمــا فــي أول 
الــــجــــزء، واآلخــــــر فــــي آخــــــره. فــلــمــا امـــتـــّدت 

مديًدا. َي  ُسمِّ أجزائه  في  األسباب 
أعـــــاريـــــض الـــبـــحـــر الـــمـــديـــد وأضـــــربـــــه مــع 

لتمثيل: ا
أضرب: وسبعة  أعاريض  أربعة  للمديد 

َصــِحــيــَحــة  مـــجـــزوءة  األولــــى  ـــُرْوضـــه  َع  (١)
(ويــجــوز فــي هــذه الــعــروض اْلــَخــْبــن، والــكــف، 
الكف  فيه  ِمْثلَُها (ويمتنع  ضرب  ولها  والشكل) 
والــشــكــل حــتــى ال نــقــف عــلــى حــركــة قــصــيــرة) 

مثل:
َطلََب  َمْن  َوَكَذا  إلَْيِه..  يَْدأّْب  اْلِعزَّ  يُِحبَّ  َمْن 

َغاَصا رَّ  الدُّ
ــَذا  ــْد، أّْب إلـَـْيــِهــْي، َوَك َمــْن يـُـِحــْبــَب ْل، ِعـــْزَز يَ

َمْن،، َطلََب ْد، ُدْرَرَغاَصا
َفْاِعالتُْن  َفْاِعلُْن  َفْاِعالتُْن 

مــحــذوفــة  مـــجـــزوءة  الــثــانــيــة  َعـــُرْوضـــه   (٢)
أضرب: ثالثة  ولها 

الضرب)  هذا  في  اْلَخْبن  (ويمتنع  ِمْثلَُها   - أ 
: مثل :

اْلَقَدَر  أَْعِصْي  َكْيَف  َغالٌب..  َقَدٌر  لِْي  َفاْلَهوى 
لِبا ْلَغا ا

ب - مقصور: مثل :
َواْْل نَّ امرأً َعْيُشُه.. ُكلُّ َعْيٍش َصائٌِر لِلزَّ اليَُغرَّ
العروض؛  هذه  في  اْلَخْبن  (ويمتنع  أبتر  ج- 

مثل :  : الثالثة)  بالعروض  تلتبس  ال  حتى 
يَــْأتِــْيــَك  ــَمــا  ُربَّ ِرْيـــبـَــٍة..  ُذْو  ْهــِر  الــدَّ َصـــْرَف  إِنَّ 

ْلَهْوِل بِا

تقول رأيت الناس وتراءيت في المرآة ورميت 
كان  إذا  فيه  ورجــل  الغرض  في  وارتميت  الصيد 
كثير األكـــل وأفـــوه إذا كــان كبير الفم ومــفــوه إذا 
يتروح  التي  المروحة  هــي  وتــقــول  منطيقا،  كــان 
بها والمروحة بالفتح األرض الكثيرة الريح ويوم 
ريح إذا كان طيب الريح وراح إذا كان شديد الريح، 
ورجــل حــاٍف بغير حــذاء وحــف تعبت رجــاله من 
الــمــشــي وبــــدن الــرجــل إذا ســمــن وبــــدن إذا كبر، 
والـــهـــون الـــعـــذاب والـــهـــون الـــرفـــق، والـــنـــزل الــربــع 
الكالم  الرجل  وفقه  الطعام  من  قيم  ما  والــنــزل 
إذا حفظه وفقه إذا أبصر الفقه، ويقال من أحيا 
نفًسا ومن حايا بهيمة، وسفه الرجل إذا جاء منه 
الرجل  وكبر  سجيته،  تلك  كانت  إذا  وسفه  سفه 
إذا أسن وكبر إذا عظم أمــره، والمغتسل الموضع 
والمغتسل، الرجل وامرأة رزان وشيء رزين وقيل 
إذا  نفسه  وفاضت  ميل،  الحائط  وفــي  علينا  ميل 
خــرجــت وفـــاض الــدمــع وقــحــط الــنــاس أصابهم 

القحط وقحط المطر وقد تمضمض الرجل بالفم 
كله وتمضمض بطرف لسانه، وعيرت فالنًا بما 
ألب  كانوا  إذا  للولد  ويقال  الميزان  وعايرت  صنع 
وأم أعياف وإذا كان أبوهم واحدا وأمهاتهم شتى 
فهم عالت وإذا كانت األم واحدة واآلباء شتى فهم 
أخــيــاف وأخــــالف، ويــقــال رجــل متلثم إذا غطى 
فاهه بالعمامة فإذا رفعها في المحجر فهو منتقب 
وذلك النقاب فإن رفعها حتى ال يرى من وجهه 
متوصوص،  والــرجــل  الــوصــوصــة  فتلك  عيناه  إال 
والمحصنات ذوات األزواج والحاصنات العفيفات 
والميل على ما تدركه العين والميل ما كان خلقة 

يرى والذل ضد العز والذل ضد الصعوبة.
وقد يكتنف الشيء معاٍن يشتق لكل معنى منها 
اسم من اسم ذلك الشيء كاشتقاقهم من البطن 
خلقة  كــان  إذا  البطن  وللعظيم  مبطنًا  الخمص 
بطينًا فإذا كان ذلك من كثرة األكل قيل مبطان 

وللمنهوم بطنًا وللعليل البطن مبطونًا. 

قــال أبــو الــفــوائــد محمد بــن علي الــغــزنــوي في 
كتاب غرائب اللغة ثم مع جاللة منزلة الفصحاء 
وعلو مرتبتهم سألت بعضهم ما الفرق بين المعلي 
والــمــذرع  والــمــذرع  والمخير  والمخير  والمعلى 
والمبرقعة والمبرقعة فأفحم ولم يأِت بالجواب 
كما يجب وظّن أن ظاهر هذه المساءالت يقتضي 
واألمــر  مفعوالً  واآلخـــر  فاعالً  أحدهما  يكون  أن 
بخالف ذلك فلما وجدته مقصًرا زدت في السؤال 
طلبًا إلصابته فقلت وما الفرق بين الرمي والرمية 
والولية  والــولــي  والبلية  والبلي  والنصية  والنصي 
واآلخــر  مذكر  أحدهما  أن  فظن  والبغية  والبغي 
مؤنث واألمر بخالف ذلك فلما زاد في التقصير 
زدت فــي الــســؤال فقلت ومـــا الــفــرق بــيــن الــدنــي 
والدنيء والموجد والمؤجد فظن أنهما لغتان يهمز 
وال يهمز وال يهمز واألمر بخالف ذلك فلما زاد 
في التقصير زدت في السؤال فقلت وما الفرق بين 
قول الرجل للرجل أنا صاحب الثناء وأنت صاحب 

بخالف  واألمـــر  واحـــدة  الحالتين  أن  فظن  الثناء 
ذلك. تفسير هذه المسائل المعلى السابع من سهام 
الميسر والمعلي بالكسر الذي يأتي الحلوبة من قبل 
بالكسر  المذرع  المختار  تصغير  المخير  يمينها، 
المطر الذي يرسخ في األرض قدر ذراع والمذرع 
بالفتح الذي أمه أشرف من أبيه والمبرقعة بكسر 
القاف غــرة الفرس إذا أخــذت جميع وجهه غير 
أنه ينظر في سواد يقال غرة مبرقعة والمبرقعة 
بــالــفــتــح الـــشـــاة الــبــيــضــاء الـــــرأس الـــرمـــي السحابة 
الصيد  والرمية  أرمــيــة  والجمع  القطر  العظيمة 
يرمى يقال بئس الرمية األرنـــب. النصي نبت ما 
دام رطبًا فإذا ابيض فهو الطريقة وإذا يبس فهو 
الحلي والنصية الخيار من الناس واإلبل وغيرهما 
يقال انتصيت الشيء أي اخترته وهذه نصيتي أي 
خيرتي وانتصى الشعر أي طال وهذه فالة تناصي 
فالة أخرى وهذه حرب تناصي حربًا أخرى أي 

تتصل بفالة أخرى وبحرب أخرى.

علينا أن نغرس في نفس الطفل حب العلم 
من الصغر وأنهم سبب للفضل والرفعة في 
كان  إسحاق :  أبو  رواه  مما  واآلخــرة  الدنيا 
محمد بــن عــبــد الــرحــمــن األوقــــص ُعــنُــُقــه 
داخـــــًال فـــي بــدنــه وكــــان مــنــكــبــاه خــارجــيــن 
ان فقالت له أمه : يا بني ال تكون  كأنهما ُزجَّ
في قوم إال كنت المضحوك منه المسخور 
قال:  يرفعك  فإّنه  العلم  بطلب  فعليك  به 
فــطــلــب الــعــلــم قـــال : ((َفــــُولِّــــي قــضــاء مكة 
عشرين سنة، قال: فكان الخصم إذا جلس 

بين يديه يُْرَعُد حتى يقوم)).
وهكذا حرصت تلك المرأة المسلمة على 
صناعة ذلك العلم وغرست في نفسه حب 

العلم ليكون له الفضل في الدنيا واآلخرة.
ولــــقــــد حــــــرص الـــصـــحـــابـــة والـــتـــابـــعـــون 

وأصحاب الحديث على تعليم الصغار فهذا 
الحسن يقول: ((قّدموا إلينا أحداثكم فإنهم 
أفـــرغ قــلــوبًــا وأحــفــظ لــمــا ســمــعــوا)). وهــذا 
((كنت  يــقــول:  األصبحي  رحــمــة  بــن  سعيد 
أسبق إلى مجلس عبد اهللا بن المبارك بليل 
هو  ويــجــيء  أحـــد  يسبقني  ال  أقــرانــي  معي 
مع األشياخ فقيل له: قد غلبنا عليك هؤالء 

عسى اهللا أن يبلغ بهم)).
وتعليم  العلم  حــب  غــرس  علينا  وهــكــذا 
ذلك  ترسخ  إذا  حتى  الصغر،  فــي  األطــفــال 
طلبًا  الطفل  طلبه  وأنفسهم  عقولهم  فــي 
وسهر  والمشاق  الصعاب  فيه  وتحمل  ذاتًيا 
الليالي في سبيله دون إلحاح الوالدين. حفظ 
وعليك  والــســنــة:  الــقــرآن  مــن  قسم  الطفل 
أخي المسلم أختي المسلمة بتحفيظ طفلك 

الــقــرآن الــذي سيكون الــنــور الــذي سيضيء 
لــه طــريــق الــعــلــم والـــفـــالح، فحفظ الــقــرآن 
ودراسته في الصغر أصل من أصول الدين. 
الصبيان  ((تعليم  السيوطي:  الحافظ  قــال 
القرآن أصــل من أصــول اإلســالم فينشأون 
عــلــى الــفــطــرة ويــســبــق إلــــى قــلــوبــهــم أنــــوار 
وسوادها  منها  األهـــواء  تمكن  قبل  الحكمة 

بأكدار المعصية والضالل)).
يدفع  سحريًا  تأثيًرا  للقرآن  فإن  وهكذا 
الطفل في كل أبــواب الخير، والطفل أقوى 
لذلك  نقية  زالــت  ما  وفطرته  صفاء  الناس 
يجب أن نحرص على حفظ الطفل القرآن 
في الصغر. ولنا في علمائنا الصالحين خير 
سلف فقد حفظ الشافعي القرآن وهو ابن 
ســت ســنــيــن أو ســبــع ســنــيــن. وقــــال اإلمـــام 

الــقــرآن  تعلم  ((مـــن  اهللا:  رحــمــة  الشافعي 
الــكــريــم عــظــمــت قــيــمــتــه، ومــــن نــظــر في 
الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت 

حجته)).
يجب  القرآن  تعليمه  على  نحرص  وكما 
أن نــغــرس فــي الــطــفــل حــب الــســنــة ونحثه 
الحديث.  من  اليسير  وحفظ  تطبيقها  على 
فالقرآن والسنة من أهم األسس التي تَُكّون 
العلوم،  إشعاع  مصدر  وهما  الطفل  عقلية 
في  نموذًجا  وإليك  ويقويانه  العقل  ينيران 
قال  بــه.  واعتنائهم  للحديث  الطفل  حفظ 
الــبــخــاري: ((ألــهــمــت حــفــظ الــحــديــث وأنــا 
في الُكّتاب فقيل له: كم أتى عليك إذ ذاك 
من  خرجت  ثم  أقل  أو  سنين  عشر  فقال: 
اخلي وغيره  الكتاب فجعلت أختلف إلى الدِّ

سفيان  الــنــاس  يقرأ  كــان  فيما  يــوًمــا:  فقال 
أبا  إن  فقلت  إبراهيم  عــن  الزبير  أبــي  عــن 
الزبير لم يرِو عن إبراهيم فانتهرني فقلت 
له: ارجع إلى األصل إن كان عندك، فدخل 
فنظر فيه ثم رجع فقال: كيف هو يا غالم ؟
فــقــلــت: هــو الــزبــيــر وهـــو ابـــن عـــدي عن 

إبراهيم فأخذ القلم وأصلح كتابه)).
العبقرة  ومــخــايــل  الــنــجــابــة  عــالمــات  إن 
ـــكـــاد يــشــك  تــظــهــر فــــي الـــصـــغـــر حـــتـــى ال ي
ذو فــراســة وإيـــمـــان صــــادق فــي صــيــرورة 
قمة  على  والــتــرّبــع  الــعــال  ذرا  إلـــى  صاحبها 
محاولة  ينبغي  ولــذلــك  الــعــلــم.  فــي  المجد 
اكــتــشــاف الــمــجــال الـــذي يــتــفــّوق فيه الطفل 
القرآن  حفظ  فبعد  إليه،  وتوجيهه  ويحّبه 
الكريم والسنة المطهرة واليسير من العلوم 

في  الطفل  تخصيص  على  نعمل  النافعة، 
المجال الذي يتفّوق فيه.

ولقد سار السلف على هذه القاعدة ومن 
ذلك أن اإلمام البخاري في أول أمره يحاول 
تعّلم الفقه والتبّحر فيه فقال له محمد بن 
الحديث))  بعلم  واشتغل  ((اذهـــب  الحسن: 
عندما رآه مناسبًا لقدراته وأليق به وأقرب 
إليه وقد أطاعه البخاري ومن ثم صار على 

رأس المحدثين بل وإمامهم)).
يترّدد  كــان  حبيب  بــن  يونس  أن  وروي 
ليتعلم  الفراهيدي  أحمد  بــن  الخليل  على 
عليه  ذلــك  فصعب  والشعر  الــعــروض  منه 
قول  بحر  أي  مــن  يــوًمــا:  الخليل  لــه  فــقــال 
الشاعر: إذا لم تستطع شيئاً َفَدْعُه  وجاوزه 

إلى ما تستطيع.

تساوى الحزن 
واألفراح

مساجلة 
على تويتر

ويسيُر ُحلِمي غائًِرا ِفي مرفِقي..
َعجَزْت أَصابُِع َرغبتِي تَطِويَقه..

ما أَنَصَف الَجسُر الُمَعلَُّق بيننا..
ال َضمَّ َدربِي ال أَزاَح َطريَقه..

aishaalabdullah@ عائشة العبد اهللا
جسٌر َحصاُه ِمن الُهُموِم وَحبلُُه..

ما َشدَّ َغيَر ِصبا الَهوى وبَريَقه..
ُة الـ .. يا ُحلِمَي الواِهي أَِفْق فالّضفَّ

أُخرى نَأَْت وسَط الَكرى وَحِقيَقه..

alasmaiمحمد السادة @٥٥
ِفيِن ارَقْي بِحاَر َقصائِِدي.. عروَس السَّ

وُشّدي ِشراَع الَعزِم نَحَو الَمقاِصِد..

alasmaiمحمد السادة @٥٥
وِسيِري على أَرِض الَقِريِض وأَشِعلِي..

واِهِد.. ُجُذوَع الَمعانِي ِفي ُصُدوِر الشَّ
وهّبي على َشوِق الُمتَيَِّم غدَوًة..

نا ِفي الَفراِقِد.. لََعلَِّك تُبِديَن السَّ

ahmadotibi@ أحمد العتيبي
نِي.. فَقد ُحمَّ ِفي َصدِري الَغراُم َفَمسَّ

وفاَرقُت ِمن َشوِقي لَِذيَذ المراِقِد..
َكأَّنا أَنا والِحّب واللَّيل والَهوى..

نَبَتنا وأَينَعنا بِال أَّي حاِصِد..

_Alansari_@ علي األنصاري
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رباعيات الخيام

«الجمال في عين الرائي» لتطوير مواهب المراهقين

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادت بـــــــــــــــســـــــــــــــاط 

ـــــــســـــــَحـــــــاب ــــــــــــــــــــروض كــــــــــــــفُّ ال ال

فــنــّزه الـــطـــرَف وهــــات الــشــراب

ـــعـــدنـــا ــــــن بِ فــــهــــذه الــــخــــضــــرة ِم

تنمو عــلـَـى أجــســاِدنــا فــي الــتــراب

ڈڈڈڈ

الغدير عــنــَد  الــعــشــب  تـــواِف  وإن 

نضير بــســاطــاً  األرض  كــَســا  وَقـــد 

فــــامــــِش الـــهـــويـــنـــا فــــوقــــُه . إنـــه

غــــّذتــــُه أوصــــــــاُل حـــبـــيـــٌب طــريــر

الثالثاء 26 صفر 1434 هـ - 8 يناير 2013 م

الحلقة السابعة

عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور

هل يناهض الدين الفنون ؟
األلفي  نبيل  المؤلف  معايشة  خالل  من 
قبل  القطري  واالجتماعي  الفني  للواقع 
هذا  مثل  يطرح  أن  الى  اضطر   ، عاما   ٣٠
التساؤل لعل وعسى يفهم أسباب التحفظ 
لدى األغلبية على فكرة إنشاء أكاديميات 
بالدوحة  والمسرحية  الــدرامــيــة  للفنون 
آنذاك منطلقا من هذا السؤال من خلفية 
مفادها أن قطر دولة إسالمية محافظة 

موروثة. وعادات  تقاليد  تحكمها 
مــنــاهــضــة  تــوجــد  ال  انـــه  األلـــفـــي  ورأى 

النه   .. للفنون  الــديــن  جانب  مــن  مطلقة 
اذا كانت النظريات القديمة قد استلزمت 
القيمة  بــنــقــاء  الــجــمــالــيــة  الــقــيــمــة  اقـــتـــران 
النظريات  جاءت  ثم  وصفائها  األخالقية 
الــحــديــثــة فــاعــتــبــرت أن الــجــمــال والــقــبــح 
والــخــيــر والـــشـــر والـــحـــق والــبــاطــل ليست 
مجموعة  فيها  تتمثل  متضادة  قيم  سوى 
الفنان  او  األديب  منها  يصوغ  التي  األلوان 
يمثل  ال  ذاتـــه  حــد  فــي  ذلـــك  أن   ، لــوحــتــه 
تــغــيــرا يــســتــوجــب مــنــاهــضــة مــطــلــقــة من 

جانب الدين للفن لعدة أسباب :
التناقض  طــرح  قــد  الــخــالــق  الن   : أوال 
وتــتــجــدد  الــحــيــاه  بــه  لتتفاعل  الــكــون  فــي 

وتتوازن
األدبــــي  الــعــمــل  فـــي  ثــانــيــا :أن الــعــبــرة 
التي  والنهائية  العامة  محصلته  اوالفني 
يــنــبــغــي أن يــتــمــثــل فــيــهــا وقــــوف األديــــب 
ــــى جـــانـــب الــقــيــم الــفــاضــلــة  او الـــفـــنـــان ال
ومــنــاصــرتــهــا فـــاذا انــحــرف اإلنــتــاج الفني 
هذه  فــي  الــديــن  فــواجــب  الغاية  هــذه  عــن 

الحالة أن يقف ضده.
أمـــا أن تــكــون هــنــاك مــنــاهــضــة دائــمــة 
ومطلقة من جانب الدين للفنون وحدها 
إذ  تصديقه  او  لتبريره  سبيل  ال  ما  فهذا 
ما  ضوء  في  البناءة  الحقيقة  قوام  ينهض 
تقدم على أنه ال تعارض بين الدين وبين 
الفن او األدب او أي شأن آخر من شؤون 

الدنيا إال في حالة اعوجاجه.
االســالمــيــة  األمـــــة  إن  األلـــفـــي  ويـــقـــول 
الخامس  الــقــرن  إلـــى  الــزاحــف  بــتــاريــخــهــا 

عــشــر وبــمــجــتــمــعــاتــهــا الــتــي انــتــشــرت في 
اتــفــق  قــــد  ـــهـــا  ومـــغـــارب األرض  مــــشــــارق 
ضــمــيــرهــا عــلــى يــنــابــيــع مــشــتــركــة لــلــديــن 
الحياة  فــي  لهما  تــوجــد  أن  وعــلــى  والــفــن 
وظائف متداخلة أحيانا ومتقاربة أحيانا، 
مؤكدا أن عقيدتنا االسالمية لم يعترضها 
شــــيء لــتــحــقــيــق الـــتـــقـــارب والـــتـــرابـــط مع 
الــوســائــل الــحــديــثــة الــتــي وضــعــهــا الــتــقــدم 
اآللـــي والــتــكــنــولــوجــي فــي مــتــنــاول أيــديــنــا 
كانت  مــا  اذا  شــيء  يعترضها  لــن  وكــذلــك 

هــنــاك ضــــرورة لــتــقــارب بــيــن «الــتــربــيــة 
استمر  ما  اذا  الفن»  تعليم  وبين  الدينية 
على  المقترحة  الفنون  أكاديمية  مشروع 
المعلمين  تثقيف  شكل  في  المثال  سبيل 
الدينية  التربية  مواجهة  في  وفنيا  أدبيا 
الفلسفة  بمعيار  شـــيء  فــال   . بالعكس  او 
وسائل  بمعيار  وال  التربية  او  األخــالق  او 
دون  يحول  أن  يمكن  ومقوماته  العصر 
اإلسالمي  والعالم  العربية  البالد  انطالق 

في مجاالت الفنون .

انطلقت  الــتــي  الــعــمــل  ورش  حــظــيــت   :] الدوحة- 
ضــمــن بــرنــامــج فــعــالــيــات الـــربـــع األول فـــي مــتــحــف الــفــن 
ــز حــيــث راعـــى  اإلســــالمــــي بــاهــتــمــام كــبــيــر وحـــضـــور مــمــّي
القائمون على البرنامج أن تتناسب األنشطة مع كل األعمار 
ويتضّمن  االهــتــمــامــات.  كــل  وتــنــاســب  الــمــجــتــمــع  وشـــرائـــح 
بين  لألطفال  مخّصصة  وأخــرى  للعائالت  ورش  البرنامج 
متحف  رواد  بوسع  وأصبح  للبالغين.  وكذلك  سنة  و١٨   ٣
الــتــراث  يكتشفوا  أن  األعــمــار  مختلف  مــن  اإلســالمــي  الــفــن 
إحدى  وتحمل  العصور.  امتداد  على  للماضي  العظيم  الفني 
خصيًصا  والموّجهة  الجميلة»  غابتنا  «فــي  اســم  الــورشــات 
لــألطــفــال فــي مــرحــلــة مــا قــبــل الــمــدرســة. يكتشف األحــّبــاء 
ويبحثون  اإلسالمي  الفن  متحف  الورشة  هذه  في  الصغار 
كل  يصنع  ثم  الفنية  األعمال  على  الظاهرة  الحيوانات  عن 
تشجع  مــتــنــّوعــة.  أدوات  بــاســتــخــدام  الــخــاص  عــمــلــه  مــنــهــم 
من  جّو  في  النقدي  والتفكير  المالحظة  دقة  الورشة  هذه 
فهي  الرائي»  عين  في  ورشة «الجمال  أّما  والمرح.  التسلية 
الفنية  مواهبهم  تطوير  يــوّدون  الذين  للمراهقين  موجهة 
والتحضير لالمتحانات الخاصة بالفنون البصرية واستلهام 
األفكار ألعمال فنية واكتساب المزيد من المعارف الخاصة 
بالفن اإلسالمي في المتحف. وللبالغين، فضالً عن اإلعالن 
ابن  عــنــوان «مــن  الجديد  الــعــام  فــي  األولــى  المحاضرة  عــن 
الهيثم إلى التكنولوجيا الشمسية: مناهل العظماء» ويُقّدمها 
أخرى  ومحاضرة  قطر،  مؤسسة  من  مهتار  ربيع  الدكتور 
عن  والبحث  السلجوقية  «المعاطف  بعنوان  المقبل  الشهر 
المشغوالت  أمينة  السيكوفا،  غالينا  وستُقّدمها  مــوطــن» 

النسيجية في متحف الفن االسالمي.

ورش فنية بدأت في متحف الفن اإلسالمي

جانب من فعاليات متحف الفن اإلسالميجانب من فعاليات متحف الفن اإلسالمي
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من  سبق  فيما  استعرضت 
حــلــقــات الــنــشــاط الــمــســرحــي 
المعلمين  دار  به  قامت  الذي 
(صقر  مسرحية  تــقــديــم  فــي 
قـــريـــش) ومــســرحــيــة (حـــالة 

وفيه). منه  رقعته  الثوب 
ـــــــــا كــــــاتــــــب هـــــذه  كـــــنـــــت أن
الــمــذكــرات أعــمــل فــي إذاعـــة 
الثقافية  للمكتبة  أمينا  قطر 
الـــتـــي أســســتــهــا لــتــكــون رافــــداً 
المذيع  منها  يستفيد  ثقافياً 
والـــــمـــــنـــــتـــــج اإلذاعــــــــــــــي وقـــــد 
جــعــلــتــهــا مــكــتــبــة مــتــخــصــصــة 
تـــشـــمـــل كــــل مــــا يـــبـــحـــث عــنــه 
ـــبـــرامـــج الــثــقــافــيــة  مـــقـــدمـــو ال
وغــيــرهــا ولـــم يــكــن مــســؤولــو 
تقديم  فــي  يــبــخــلــون  االذاعــــة 
الكتب  لــشــراء  الــمــادي  الــعــون 
وبذلك  والصحف  والمجالت 
أصــــبــــحــــت مـــكـــتـــبـــة االذاعــــــــة 
الــثــقــافــيــة مــصــدر مــعــلــومــات 
للبحث  إلــيــهــا  يــلــجــأ  مــن  لــكــل 
عــــمــــا يــــســــاعــــده فـــــي عـــمـــلـــه. 
للثقافة  مــحــبــاً  بــصــفــتــي  وأنـــا 

كنت  فــقــد  واألدب  والــمــســرح 
لــكــل مــا يــجــري على  مــتــابــعــاً 
شهدت  وقد  الثقافية  الساحة 

عـــــــــرض مـــــســـــرحـــــيـــــة(حـــــالة 
الــــثــــوب رقـــعـــتـــه مـــنـــه وفـــيـــه) 
المعلمين  دار  قــدمــتــهــا  الــتــي 

واســـتـــبـــشـــرت خــــيــــراً لــيــكــون 
ـــنـــا فــــي يــــــوم مــــا مـــســـرح  لـــدي

الوقت. أضيع  ولم  به  نفتخر 

ــــــت إلــــــــى مــــدرســــة  وذهــــــب
ومــــدرســــة  الـــمـــعـــلـــمـــيـــن  دار 
االســتــقــالل الــثــانــويــة وهــنــاك 

ســـألـــت عــــن مــكــتــب األســـتـــاذ 
مــحــمــد عــــبــــداهللا األنــــصــــاري 
بالترحيب  الــرجــل  قــام  وقــد 

بــاســمــي  عــرفــتــه  أن  بــعــد  بـــي 
لقد  محمد  أستاذ  يا  له  وقلت 
المسرحية  أعــمــالــكــم  تــابــعــت 
ـــتـــي تـــقـــدمـــونـــهـــا مــــع نــهــايــة  ال
أعجبتني  وقد  الدراسي  العام 
الــمــســرحــيــة الــمــحــلــيــة(حــالة 
الــــثــــوب رقـــعـــتـــه مـــنـــه وفـــيـــه) 
وتــكــلــمــت مــعــه عـــن مــوضــوع 
الـــمـــســـرحـــيـــة وعـــــن مــســتــوى 
الــتــمــثــيــل وأنــــــا الــــيــــوم قــــادم 
رسمياً  مسرحاً  لنؤسس  إليك 
العربية  الـــدول  بــبــاقــي  أســـوة 
مــــســــرحــــا قــــطــــريــــا حــقــيــقــيــا 
قـــال األســـتـــاذ األنـــصـــاري أنــت 
أن  عـــــبـــــداهللا  أخ  يـــــا  تــــعــــرف 
جــمــيــع مـــن رأيــتــهــم يــمــثــلــون 
هـــــم فـــقـــط هــــــــواة لــلــمــســرح 
مرة  أول  يمثلون  وأغلبيتهم 
صحيح  بعضهم  حياتهم  فــي 
نادي  مع  سابقة  تجارب  لهم 
الــجــزيــرة ومـــع أنــديــة أخــرى 
وال  عبدالرحمن  موسى  ومع 
أو  يــوافــقــون  كــانــوا  إن  أدري 
فرقة  إلى  االنضمام  يحبذون 

ــأنــه  مـــســـرحـــيـــة وأنــــــا مـــعـــك ب
قطر  لـــدولـــة  يــكــون  أن  ـــد  الب
تليفونك  رقم  أعطني  مسرح 
بك  سأتصل  وأنــا  االذاعــة  فــي 
هـــذه األيــــام قــلــت لــه أنـــت إذا 
الفرقة  تــأســيــس  عــلــى  مــوافــق 
الــمــســرحــيــة فـــقـــال نــعــم مــن 

موافق. أنا  جهتي 
لــقــد حـــدثـــت مــقــابــلــتــي مع 
منتصف  فــي  محمد  األســتــاذ 
 ١٩٧٢ ســــنــــة  مــــــــارس  شــــهــــر 
الساعة الحادية عشرة صباحا 
وأنــا  المعلمين  دار  وغـــادرت 
تــأســيــس  يـــتـــم  أن  أمـــــل  عـــلـــى 

قطرية. مسرحية  فرقة 
ــــاذ  وبــــالــــفــــعــــل كــــــان األســــت
فخالل  وعــده  عند  األنصاري 
وأبلغني  بي  اتصل  أيــام  ثالثة 
والــذي  األول  االجــتــمــاع  بــيــوم 
الدوحة  مدرسة  في  سيكون 
المرقاب  بمنطقة  االعــداديــة 
فــــي الــحــلــقــة الـــقـــادمـــة ومـــع 
فرقة  لتأسيس  اجــتــمــاع  أول 

مسرحية.

الثالثاء ٢٦ صفر ١٤٣٤ هـ - ٨ يناير ٢٠١٣ م

مسرحية ياسمينا والسندباد١٩٩٩

خالل حلقة جديدة من «نقطة وصل» .. البرديني:

ـــل ـــي ـــك ـــش ـــت ـــــة ال ـــــش ـــــري ــــــة ك ــــــدس ــــــع ــــات يــــجــــعــــل ال ــــي ــــن ــــق ــــت ــــل ــــــضــــــاف ل ــــــم ـــــي ال ـــــن ـــــف الــــــحــــــس ال
جــــّدد بــرنــامــج نــقــطــة وصــل 
اللقاء مع الفنان أحمد البرديني 
ــيــم  ــعــل فـــــي جـــلـــســـة بــــعــــنــــوان «ت
ـــــادئ الـــتـــصـــويـــر  األطــــــفــــــال مـــــب
الـــضـــوئـــي الــــــهــــــادف»، كـــمـــا تــم 
هذا  مــع  تجربته  على  الــتــعــّرف 
الــــمــــشــــروع مــــن خـــــالل عـــرض 
ـــدايـــات  فـــيـــديـــو يـــتـــحـــّدث عــــن ب
التصوير،  فن  شهد  ابنته  تعليم 
ــتــعــد عــمــرهــا  ـــتـــي لــــم ي وهـــــي ال
ـــــــــــع ســــــنــــــوات حــــيــــث قــــام  األرب
البرديني:  وقال  عليه،  بالتعليق 
عندما  ابنتي  مــع  الفكرة  بــدأت 
ــكــامــيــرا  ــال وجـــدتـــهـــا مــتــعــلــقــة ب
فعملت  للتصوير  حبها  ولمست 
وأخــذتــهــا  هــوايــاتــهــا  تنمية  عــلــى 
التصوير  رحـــالت  كــل  فــي  معي 
فــتــعــايــشــت مـــعـــي أجـــــــواء هـــذه 
الهواية، حتى إذا كانت ال تدرك 
بحكم  الفن  هــذا  تقنيات  تماماً 
ثــمــة  أن  إال  الــصــغــيــر  عـــمـــرهـــا 
التقاط  خــالل  بــاإلبــداع  إحــســاس 
الـــلـــقـــطـــة بـــــدأ يــنــمــو بـــداخـــلـــهـــا، 
وبــــدأ يــتــكــون لــديــهــا شــغــف في 
ذات  وهــو  جميل  منظر  إخـــراج 
اإلحــســاس الــفــطــري الـــذي يولد 
كل  تعشق  فالعين   .. اإلنسان  مع 
الفوتوغرافي  أبــدع  وقد  جميل. 
ضيف  البرديني  أحمد  القطري 
الـــبـــرنـــامـــج عـــنـــدمـــا اســتــعــرض 
تـــجـــاربـــه الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة بــيــن 

فــي «نقطة  الــمــشــاركــيــن  أيـــدي 
وصــــل»، كــمــا قـــام الــمــشــاركــون 
فــــي الـــجـــلـــســـة بـــالـــنـــقـــاش حـــول 
الــعــديــد مــن الــمــحــاور الــخــاصــة 
بـــالـــتـــصـــويـــر الــــفــــوتــــوغــــرافــــي، 
أعمال  على  المالحظات  وأهــم 
ـــتـــي قــيــلــت خـــالل  الـــبـــرديـــنـــي ال
الفنان  خالل  من  كانت  الجلسة 
راح  ــــــذي  ال الـــعـــبـــيـــدلـــي  ــيــفــة  خــل
ويــقــّدم  البرديني  أعــمــال  يحلل 
أن  رأى  أخطاء  حول  النصح  له 
الفنان  من  يجعل  قد  لها  تجنبه 
أكــثــر تــمــيــزاً، وقــــال الــبــرديــنــي 
معلقاً على مالحظات العبيدلي: 
كــانــت لــدي بــعــض األفــكــار التي 
تجميعها  عند  تشتت  تــكــون  قــد 
الــعــبــيــدلــي  أن  إال  أعـــمـــالـــي  فـــي 
لّم  قــد  لــي  أســتــاذاً  أعتبره  الــذي 
شــتــاتــهــا بــعــامــل خــبــرتــه فــوضــع 
ـــقـــاط عـــلـــى الـــــحـــــروف لــكــل  ـــن ال
بشأنها،  األمــر  عليه  التبس  مــن 
كثيراً  كذلك  استفاد  أنه  مضيفاً 
من مالحظات فرج دهام الذي 
يــصــل  أن  عـــلـــى  حـــريـــصـــاً  كـــــان 
نهاية  فــي  أعمالي  حــول  الــحــوار 
تكون  وصل»  إلى «نقطة  األمر 
تجربتي  في  لي  جديداً  منطلقاً 
وصلت  قد  أكون  أن  بعد  الفنية 
لنفسي  فــيــهــا  كــشــفــت  لــمــرحــلــة 
أســلــكــهــا  الــتــي  الـــطـــرق  كـــل  أوالً 
كــشــفــهــا  أن  كـــمـــا  عـــمـــلـــي،  فــــي 

لـــزمـــالئـــي مــــن الـــفـــنـــانـــيـــن مــن 
أعانهم  الجلسة  هذه  في  خاللي 
أفــكــاري  فــي  معي  الــتــوّحــد  على 
لــــلــــوصــــول إلــــــى نـــقـــطـــة الـــتـــقـــاء 
جـــديـــدة تــنــطــلــق مــنــهــا أعــمــالــي 
المقبلة،  المرحلة  في  الجديدة 
حــدود  لــه  ليس  الفن  أن  مــؤكــداً 
تنتهي  ال  ســلــســلــة  بــمــثــابــة  فــهــو 
حـــلـــقـــاتـــهـــا وفـــــي نـــفـــس الـــوقـــت 

قصدناه  مــا  وهــو  بعضها  تكمل 
مــــــن خــــــــالل بـــــرنـــــامـــــج نــقــطــة 
استفاده  ما  أهم  عن  أما  وصل. 
مــن الــلــقــاء قـــال الــبــرديــنــي: إن 
المليئ  التشكيلي  الــفــن  مــجــال 
ـــــوان  بــالــعــمــق والــــزخــــارف واألل
الــفــوتــوغــرافــي  للمصور  يضيف 
الـــنـــظـــرة الــفــنــيــة الـــتـــي تــضــاف 
فتجعل  الضوئية  التقنيات  إلــى 

التي  كتلك  ريشة  الفنان  لعدسة 
يــحــمــلــهــا الــتــشــكــيــلــي لــيــعــّبــر بها 
الصورة  تترك  وبذلك  ذاته  عن 
فال  فنية  لمسة  الــفــوتــوغــرافــيــة 
تــصــبــح مــجــرد نــســخــة مــجــّردة 
ــواقــع، مــؤكــداً  ــل مـــن اإلحـــســـاس ل
والـــوصـــول  األفـــكـــار  تـــقـــارب  أن 
سيجعله  الــمــنــتــصــف  لــمــنــطــقــة 
يهيئ نفسه مستقبالً في أعماله 

أكثر  ومعطيات  بتنسيق  المقبلة 
وضــــوحــــاً، وأشـــــار إلــــى أن هــذا 
يستفيد  أن  مـــن  مــكــنــه  الـــلـــقـــاء 
مــن خــبــرات الــمــبــدعــيــن الــذيــن 
يـــعـــمـــلـــون فــــي مــــجــــال الـــفـــنـــون 
التصوير  يعتبر  والتي  البصرية 
الــضــوئــي أحـــد أوجــهــهــا، ولــفــت 
تجربة  ــعــد  يُ الــبــرنــامــج  أن  إلـــى 
مـــمـــتـــازة ســتــثــمــر بـــال شـــك عن 

زيــادة  مــع  وأنــه  قيمة،  مشاريع 
ويتحقق  التفاعل  يــزيــد  الــحــوار 
الـــــهـــــدف وهـــــــو إيـــــجـــــاد نــقــطــة 
يعرض  البرديني  راح  ثم  وصل. 
تـــجـــاربـــه فــــي الـــتـــصـــويـــر خـــالل 
رحــالتــه وتــخــطــيــطــه لــهــا وقــام 
بــســرد بــعــض أعــمــالــه مــع شــرح 
المناسبة  الــزوايــا  اختيار  كيفية 
ــتــكــويــن الــمــنــاســب لــلــخــروج  وال
بعمل ناجح حسب وجهة نظره. 
وعن رأيه في برنامج «نقطة 
وصــــــل» أكـــــد أنـــــه اســـتـــطـــاع أن 
ووجد  لإلبداع  نظرته  عن  يعّبر 
ــا  تـــفـــاعـــًال كـــبـــيـــًرا جـــــًدا مــصــحــوبً
بــالــصــراحــة الــتــي اســتــطــاع من 
بعض  عــلــى  يــحــصــل  أن  خــاللــهــا 
معبًرا  والــتــوجــيــهــات،  الــنــصــائــح 
التي  بالمالحظات  سعادته  عن 
تــلــقــاهــا خـــالل الــجــلــســة، وشـــّدد 
على حرصه الكبير على حضور 
جـــلـــســـات نـــقـــطـــة وصــــــل، وفـــي 
عن  البرديني  عبر  حديثه  ختام 
وصل  نقطة  تمتد  بــأن  أمنياته 
لــكــل فـــئـــات اإلبــــــداع الــمــخــتــلــفــة 
كــان  ــــاً  إلــــى أن الــفــن أي مــشــيــراً 
وسيلة  ذاتـــه  حــد  فــي  هــو  شكله 
بإعطاء  دهـــام  وقـــام  لــلــتــواصــل، 
الجلسة  في  للمشاركين  الكلمة 
نصائحه  منهم  كــل  قـــّدم  حيث 
ثم  الــفــنــان  أعــمــال  حــول  وأراءه 
أن  على  ليؤكد  دهــام  فــرج  عــاد 

بـــرنـــامـــج نــقــطــة وصـــــل يــعــتــمــد 
والمداخالت  األفكار  وصل  على 
حــاولــت  الــجــلــســة  أن  مـــوضـــحـــاً 
تـــنـــاول  كــيــفــيــة  تـــســـتـــعـــرض  أن 
ـــــــــآراء  ومـــــتـــــابـــــعـــــة األفــــــــكــــــــار ب
جمود  لكسر  فيها  الــمــشــاركــيــن 
االستقبال التقليدي لألشياء من 
حولنا، لنعيد ترتيب األشياء بما 
على  فرد  كل  وقــدرات  يتناسب 
حدة للتفسير، وأشار دهام إلى 
اقــتــراب االنــتــقــال بــالــنــقــاش إلــى 
مشروع  ليخرج  التنفيذ  محطة 
فني يقّدم للساحة الفنية معياراً 
ــيــن والـــحـــراك  ــان ــفــن ويـــســـاعـــد ال
الـــثـــقـــافـــي فــــي الـــمـــضـــي قـــدمـــاً 
لألمام، وقال: من المنتظر في 
يخرج  أن  المقبلة  القليلة  األيام 
والنظري  الفكري  النطاق  هــذا 
إلـــى مــنــظــور آخـــر عــمــلــي، ألنــنــا 
نـــبـــحـــث عـــــن نـــتـــيـــجـــة ولـــيـــســـت 
ننتظر  كــنــا  وقـــد  كـــالم،  مــجــرد 
شيئاً  لــنــقــّدم  الــمــنــاســب  الــوقــت 
مؤكداً  الثقافي.  للوسط  مختلفاً 
لـــلـــســـؤال  فـــرضـــيـــات  وضـــــع  أن 
وللبحث عن الصور العميقة في 
أذهاننا، يعتبر أحد أهم أهداف 
في  يتمثل  والــذي  الملتقى  هــذا 
النظر  يُعيد  أن  الفنان  مساعدة 
بتطويرها  فيقوم  تجربته  فــي 
ســر  ويــــشــــرح  عـــنـــهـــا  يــــدافــــع  أو 

بها. تمسكه 

اإلحساس بالجمال يولد اإلحساس بالجمال يولد 
بالفطرة مع اإلنسانبالفطرة مع اإلنسان

كتب: أشرف مصطفى

كل  يتم  لقاء  عــن  عــبــارة  وهــو  وحـــواري،  فني  برنامج  هــو  وصــل  نقطة 
من  بــدعــوة  كــتــارا،  فــي  الفنانين  مــن  مجموعة  خــاللــه  مــن  يلتقي  ثــالثــاء 
الفنان فرج دهام، ويعتبر تقليًدا للحوار الجماعي بين الفنانين، وهو قائم 
حضوره  من  اآلخــر  الجانب  فنان  كل  يقّدم  حيث  الــذاتــي،  االجتهاد  على 
الفني الذي يمثل وجهة نظره التي يتحّرك من خاللها وبالمقابل تحاول 
تلك الجلسات أن تصنع مساحة من االستماع والتلقي لدى باقي الفنانين 

المشاركين في التجربة. 

الحلقة التاسعة والعشرون

جانب من لقاءات نقطة وصل



مطر:
مع بزوغ الفجر، كانت السحب المتزاحمة تستعد إلفراغ 
سيمفونية  بــدأت  حتى  لحظات  ســوى  هي  ومــا  حمولتها، 
الشمس  أشعة  عن  بــدالً  األرض  يضيء  البرق  بــدأ  العطاء، 
حدث  عن  يعلن  الرعد  نداء  بدأ  ثم  بعد،  تستيقظ  لم  التي 

جلل. هب من فراشه فرحاً بصوت البشرى.
من  يقفز  جعله  مــســبــوق  غــيــر  نــشــاط  جــســده  فــي  دب 
المعتاد،  مــن  أســرع  الصباحية  طقوسه  ويــمــارس  ســريــره 
وقبل خروجه صلى صالة استثنائية شكراً هللا على البشرى.

خرج مع بداية هطول الغيث المحتبس منذ زمن، كان 
قلبه يرقص فرحاً، ظل طوال الطريق إلى عمله منتشياً، 
النقية،  الــقــطــرات  بمالمسة  لينعم  المركبة  نــافــذة  يفتح 
وعندما يوشك أن يبتل يغلقها، ثم يعاود فتح النافذة من 

جديد، وهكذا حتى يصل إلى مقر عمله. 
لم يكن يستطيع الجلوس في مكانه من فرط سعادته 
بالمطر، بقي يتنقل بين نافذة وأخرى، يمتع روحه بمنظر 
مثل  من  الغرب  تشاؤم  سّر  عن  تساءل  واألمطار،  الغيوم 

تلك األجواء، قال في نفسه: هم قوم ال يقدرون النعمة.
في طريق عودته للمنزل كانت السحب تعتصر ما تبقى 
في جعبتها من قطرت، وكانت حركة السير بطيئة بسبب 
غـــرق الـــشـــوارع، كـــادت مركبته تــتــوقــف عــن الــعــمــل بضع 
مّرات، خصوصاً حينما كان يعبر األنهار والبحيرات «غير 
الطبيعية». ظل طوال طريق العودة يشعر بالفوضى وعدم 

الرضا، وشيئاً فشيئاً انسحبت البهجة وتخلت عن روحه.
إلى  الــوصــول  على  شـــارف  وعندما  مــريــرة،  رحــلــة  بعد 
منزله، سيطر عليه الذهول، فوجئ ببحر من المياه يحول 
بينه وبين المنزل، فحّيه «الجديد» رغم كونه يقطنه منذ 

عدة سنوات، ال يزال بال أسفلت، طرقاته صخرية تربة.
اضــطــر أن يــخــوض فــي بــحــار الــمــيــاه الــمــوحــلــة، دخــل 
منزله ومركبته تقطر طيناً، ترجل وهو يقطر حزناً، فلن 
يستطيع غسل المركبة قبل جفاف المستنقعات المحيطة 
بالحي، وربما بات يلتمس العذر لتشاؤم الغرب من األجواء 

الماطرة، ودخل منزله تسيطر عليه الكآبة.

سعيد:
بعيداً  أحالمه  ركــب  فمنذ  قاتلة،  وحــدة  يعاني  غريب، 
على  حلوله  بعد  حتى  للراحة،  طعماً  يــذق  لم  وطنه،  عن 
بالد الخليج، حيث األموال الوفيرة، ورغد العيش -كما سمع 
النقود  أن  أشاعوا  السذج  بعض  أن  حتى  قريته-  في  كثيراً 
وتكدسها،  كثرتها  مــن  الــمــواطــنــيــن  جــيــوب  مــن  تتطاير 
على  بــاألغــصــان  النقدية  األوراق  تلك  تلتصق  مــا  وكــثــيــراً 

جانبي الطريق، فتحولها إلى أشجار من النقود.
لم يشطح بخياله إلى ذلك الحد، لكنه كان يملك حلم 
الحياة الكريمة، وأن يتمكن خالل سنوات قليلة من تأمين 
متزوج  فهو  فعلياً،  ويتزوج  سكناً،  ليشتري  مناسب  مبلغ 

على الورق فقط منذ عدة سنوات.
في وظيفة مرهقة على فترتين،  وجد نفسه محاصراً 
والمصيبة أنه أمين ومخلص، مما جعل رب العمل يعتمد 
عليه في كل شيء، ما يتعلق بالعمل، أو ما يتعلق برب العمل 
وأصدقائه،  وسيارته  أسرته  ومتطلبات  مقتضياته  ذاتــه، 

وكل من يريد رب العمل خدمتهم أو مجاملتهم.
جملته  تلك  الــفــور.  على  سعيد  إليك  ســأرســل  عليك،  ال 
تمت  ال  بأشياء  سعيد  تكليف  عليها  يترتب  التي  المعتادة 
تدفعه  نـــوايـــاه  وســالمــة  طيبته  وكــانــت  بــصــلــة،  لوظيفته 
بمبدأ  يتعامل  فهو  الــعــمــل،  رب  بــه  يــأمــر  مــا  بكل  للقيام 
بمرتبه  أشــهــر  عــدة  بعد  فــوجــئ  لكنه  الــســبــت...»،  «قـــدم 
يقل عن المتفق عليه بمقدار الربع، بحجة أن الخصم جاء 
بعض  أداء  عن  تأخر  ألنه  الشركة،  مدير  توصية  على  بناء 
التأخير  بأن  العمل  رب  تذكير  ورغم  إليه،  الموكلة  المهام 
العمل  رب  مصالح  بإنهاء  النشغاله  يعود  كان  إليه  المشار 
الخاصة، لكن رب العمل امتعض وأشاح بوجهه بعيداً، ألنه 
ال يحب «الواسطة»، كما أن المدير هو من يضع تقييم أداء 

الموظفين.
العمل  رب  ألن  سعيد  ويضطهد  متنمراً،  المدير  كــان 
يثق فيه كثيراً، والمدير يخشى أن سعيد يستغل تلك الثقة 
لم  كامل،  عام  وطــوال  الخصومات،  توالت  مكانه.  ليأخذ 
لينهي  بالنهار،  الليل  يصل  كان  للراحة،  طعماً  سعيد  يذق 
مهام وظيفته، ومهام «الكفيل»، ورغم ذلك يوجد في كل 

شهر خصم جديد.
اعتذر لرب العمل عن أداء أي من المهام الخاصة خارج 
لكنه  مضاعف،  بجهد  عمله  على  وانكب  وظيفته،  حــدود 
هذه  المدير  من  ليس  جديد،  بخصم  الشهر  آخــر  فوجئ 
المّرة، لكنه من رب العمل، الذي رأى أنه لم يعد مجتهداً 

كالسابق، وأنه يقصر في أداء مهامه الوظيفية.
النوم،  وحرمته  عمله،  ورب  مديره  بين  الحيرة  أرقته 
وعكرت صفاء نفسه المعتاد، ووجد أنه خالل عام ونصف 
وأصبح  الكتسابه،  يخطط  كان  الــذي  المبلغ  ربع  يجمع  لم 

وجوده يمثل عبئاً نفسياً كبيراً، وعودته تمثل عبئاً أكبر.
لم يطل مقامه كثيراً، أنهيت خدماته بعد بضعة أشهر، 
وطار سعيد إلى وطنه، كما طارت أحالمه إلى السماء، وفي 

نفسه غصة وسؤال يؤرقه: هل هذا ثمن اإلخالص؟

إحباط:
خرج من منزله مسروراً، فتح نافذة المركبة واستمتع 
يفكر  كان  العمل  إلى  رحلته  وخالل  الوليد،  الصبح  بنسيم 
في  تختبئ  واحــة  فــي  المياه  وخــريــر  والــزهــور،  بالحقول 
باب  وأغلق  مهموماً،  أدراجـــه  عــاد  ولكنه  الصحراء،  عمق 
ديناصوراً  للعمل  طريقه  فــي  وجــد  ألنــه  بإحكام،  منزله 

أحمر بخمسة رؤوس، يسد الطريق!

ألم:
اكتسى البستان برداء الربيع.

ماء ونسيم وشذى زهور.
وفراشة مكسورة القلب تنتحب. 

أحوال:
لكل منا خطوطه الحمراء،
لكل منا خطوطه الوردية،

لكل منا دموع وشقاء، 
لكلينا أمنية.

ألسنا مثل البقية؟

تدشين 
 Concept»

ً Space».. غدا

مهرجان المسرح 
العربي.. الخميس

الثقافي  بالحي  غداً  ينطلق 
ـــعـــة مـــســـاًء  ـــســـاب فـــــي تــــمــــام ال
 Concept Space مـــشـــروع 
على  قــوي  بشكل  يركز  الــذي 
التفكير  وتصميم  التصميم 
ليلة  وســتــجــمــع  لــبــرنــامــجــهــا. 
االفــــــتــــــتــــــاح مــــجــــمــــوعــــة مــن 
الـــمـــصـــمـــمـــيـــن الــمــحــتــرفــيــن 
ودارســــــــــــــي الــــتــــصــــمــــيــــم فــي 
أجـــــواء غــيــر رســمــيــة إلجــــراء 
محادثات حول فن التصميم، 
ـــة،  ـــمـــفـــضـــل تـــصـــامـــيـــمـــهـــم ال
المتعلقة  الــخــاصــة  والعملية 

بإخراج المنتج النهائي.
وســـــــوف تـــشـــمـــل الــجــلــســة 
االفـــتـــتـــاحـــيـــة مــجــمــوعــة مــن 
المصممين منهم تيم ماكوير 
ومن  العقارية،  مشيرب  من 
كومنولث  فيرجيينا  جامعة 
كل من توماس مودين وباولو 
لومبارد،  وريتشارد  كورديني 
من  ماتيني  أمين  إلى  إضافة 

مركز االبتكار في التصميم.

فعاليات  الــدوحــة  تحتضن 
ــــنــــســــخــــة الـــــخـــــامـــــســـــة مـــن  ال
مـــهـــرجـــان الـــمـــســـرح الــعــربــي 
العربّية  الهيئة  تنّظمه  الـــذي 
لــلــمــســرح، وذلــــك فــي الــفــتــرة 
ما بين ١٠-١٥ يناير الجاري، 
ـــــدورة  وتــــشــــارك فـــي هــــذه ال
من  مسرحية  عــروض  تسعة 
للمنافسة  وتسعين  ستة  بين 
على جائزة القاسمي للمسرح، 
حيث تــشــارك كــل مــن: قطر 
ولبنان  واإلمـــــارات  والــكــويــت 
والجزائر  والمغرب  والــعــراق 
مسرحية  بــعــروض  وتــونــس، 
متنّوعة، وكشف األمين العام 
أن  لــلــمــســرح  الــعــربــيــة  للهيئة 
لمهرجان  الخامسة  النسخة 
ـــــي الـــــــذي  ـــــعـــــرب ـــــمـــــســـــرح ال ال
تستضيفه الدوحة في العاشر 
مــــن يـــنـــايـــر الـــمـــقـــبـــل، تــشــهــد 
تكريم  مــرة  ألول  الــعــام  هــذا 
سيدات المسرح العربي، حيث 
نسائية  شخصية   ١٦ ستُكّرم 
رائــــــدة فـــي مــســيــرة الــمــســرح 
الـــعـــربـــي، مـــن بــيــنــهــا: هــديــة 
ســعــيــد مـــن قـــطـــر، وفــتــحــيــة 
الــعــســال ونـــهـــاد صــلــيــحــة من 
مــصــر، ومــــن الــكــويــت ســعــاد 

عبداهللا ومريم الصالح.

فــي تــواصــل لــعــروض الــبــث الــمــبــاشــر التي 
تــقــدمــهــا الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــحــي الــثــقــافــي 
قــدمــت مــســاء الــســبــت الــمــاضــي بــمــســرح دار 
األوبـــــرا الــبــث الــحــصــري والــمــبــاشــر لــعــروض 
أوبرا متروبولتان األمريكية بنيويورك، حيث 
عرضت «أوبرا طروادة» للموسيقار الفرنسي 

هيكتور بيرليوز.
 وقـــصـــة األوبــــــــرا مــســتــلــهــمــة مــــن إحــــدى 
الـــمـــالحـــم الــتــاريــخــيــة الـــتـــي كــتــبــهــا بــبــلــيــوس 
فرجيليوس مارو (فرجيل) بعنوان «االنيادة» 
وتبدأ  سبقتها،  التي  المالحم  أحداثها  وتربط 
بــنــهــايــة حـــرب طـــــروادة وتــــروي فــى خمسة 
فصول قصة (إنياس) أحد أمراء طروادة الذي 
فر منها في اتجاه إيطاليا لبناء مملكة جديدة 
اإلمبراطورية  بعد  فيما  لتتشكل  للطرواديين 
الروماني، قام بأداء األدوار الرئيسية كل من 
ديــبــورا فــويــت، وســـوزان غــراهــام، ومارسيلو 
جــيــوردانــي، ودويـــان كــروفــت، وقـــاد الفرقة 

الموسيقية فابيو لويسي مارشالس.

مسرح األوبرا يعرض «الطرواديون»

للكشف  الصحفي  المؤتمر  الثقافي  بالحي  اليوم  صباح  يقام 
الفنانة  ستحييه  الــذي  الكبير  الجماهيري  الحفل  تفاصيل  عن 
الجاري  يناير   ١٠ بتاريخ  المكشوف  بالمسرح  الرومي  ماجدة 
والــتــي تــشــارك ألول مـــرة فــي حــفــل بــكــتــارا.وســتــقــوم مــاجــدة 
جانب  إلــى  أغــانــيــهــا  أشــهــر  بتقديم  الــحــفــل  هــذا  خــالل  الــرومــي 
الفنانة  أن  المعروف  ومن  بها.  الخاصة  الجديدة  األغاني  بعض 
الرومي  حليم  الفلسطيني  الموسيقار  ابنة  هي  الرومي  ماجدة 
ووالدتها لبنانية. ولدت في كفر شيما وتعد من أشهر الفنانات 
ووالدها  العربي.  والغناء  الموسيقى  عالم  في  ونجمة  العربيات 

كان وراء بروز «أسطورة الغناء» السيدة فيروز.

تفاصيل حفلتفاصيل حفل
 «ماجدة الرومي»..اليوم «ماجدة الرومي»..اليوم

الثالثاء ٢٦ صفر ١٤٣٤ هـ - ٨ 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

كلما عال شأن «مدعي الثقافة» 

اقترب سقوطهماقترب سقوطهم
«م«مششأ

ختام معرض  «رسم التاريخ»

يختتم يوم ١٣ يناير الجاري بجاليري هيئة متاحف قطر بـ»كتارا» 
معرض «رسم التاريخ»، للفنان الصيني الفرنسي يان باي- مينغ، 
وثقافية  سياسية  شخصيات  صور  التاريخ»  معرض «رسم  ويضم 
مهمة من العالم العربي والعالم، ويسلط الضوء على أهمية الرسم 
كوسيلة لتسجيل األحداث التاريخية وتصوير الشخصيات الشهيرة. 
ويُعّد الفنان يان باي- مينغ أحد أشهر الفنانين العالميين وقد ُعرف 
إلى  تعود  التي  يرسمها  كان  التي  الحجم  الكبيرة  الصور  خالل  من 
تونغ  تسي  مــاو  الصيني  الزعيم  مثل  عالمًيا  معروفة  شخصيات 
والممثل الشهير بروس لي.. خصص القسم األول من هذا المعرض 
استعمل  لوحة   ١٥٠ تُعرض  حيث  العربية  للثقافة  الحديث  للتاريخ 
فيها الفنان يان باي- مينغ ألوانًا مائية لرسم عدد من الشخصيات 

السياسية، األدبية والفنية التي كان لها أثر كبير في العالم العربي.

يوم مفتوح للجمهور
بـ «كتارا للفنون»

كتب – كريم إمام : يقيم مركز كتارا للفنون فعالية «يوم في 
كافة  المركز  فــي  العاملون  خالله  يقدم  الــقــادم  السبت  المركز» 
الحضور،  لجمهور  والــفــعــالــيــات  باألنشطة  المتعلقة  المعلومات 
سواء الذين يشاركون في األنشطة أو الذين يحضرون إلى المركز 
للمرة األولى. يبدأ اليوم باستراحة قهوة للتعريف بالعاملين ضمن 
وسيتضمن  الحضور،  مــع  حية  مناقشات  وإجـــراء  المركز  طاقم 
والمجموعات،  واألفــراد  باألسرة،  خاصة  فعاليات  المفتوح  اليوم 
يتعلق  فيما  الجمهور  لــدى  والفني  اإلبــداعــي  الوعي  رفــع  تستهدف 
والتعريف  الحائط،  وصحف  المجالت  وطباعة  الرسم،  بمجاالت 
بأنشطة المركز المتنوعة، وسيختتم اليوم بعرض لفيلم سينمائي.

ويعد هذا اليوم المفتوح فرصة لمحبي الفنون لمناقشة القائمين 
وتشجيع  المساحة  هذه  الستغالل  المثلى  الطرق  في  المركز  على 
الجمهور لخوض غمار الفنون بكافة أنواعها المختلفة، لينتقلوا إلى 

مرحلة اإلبداع واإلنتاج الفني.
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