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العروض نالت استحسان الجميع ..المسرحيون :

عدم  من  تخوف  البعض  لكن   
اســتــثــمــار نــجــاح هـــذا الــمــهــرجــان 
واعتباره حدثا رسميا فال يتعدى 
كونه مجرد حراك وقتي للمسرح 
الشبابي ينتهي مع تسليم الجوائز، 
وطالب البعض باستمرار عروض 
هؤالء الشباب حتى ال يشعروا ان 
االهتمام بابداعاتهم زمنه أسبوع 
واحـــــد عــلــى مـــــدار الــــعــــام. حيث 
هو  فنهم  تقديم  مــن  الــهــدف  ان 
مواصلة  على  وحثهم  تشجيعهم 
الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب، خــاصــة أن 
الكثير  يــمــلــك  ال  ـــمـــاً  دائ ـــهـــاوي  ال
العطاء،  بها  ليجزل  األدوات  من 
ويـــحـــتـــاج الـــــى الـــمـــمـــارســـة حــتــى 
تمكنه  التي  الخبرة  على  يحصل 

من أن يكون فنان المستقبل.
 تفريغ المواهب

الـــفـــنـــان عـــبـــد الـــعـــزيـــز جــاســم 
أكــــــــــد انــــــــــه تـــــفـــــاجـــــأ بـــمـــســـتـــوى 
الــــعــــروض الــمــقــدمــة مـــن خــالل 
هـــذا الــمــهــرجــان، ولــفــت الـــى أن 
جيدة  وســيــلــة  يعتبر  الــمــهــرجــان 
حيث  الــشــابــة،  الــمــواهــب  لتفريغ 
الفنانين  من  كبير  عــدد  يحرص 
الــكــبــار عــلــى مــشــاهــدة مــثــل هــذه 
االعـــمـــال مـــن خـــالل الــمــهــرجــان 

الكـــــــــــتـــــــــــشـــــــــــاف 
الــــــــــــمــــــــــــواهــــــــــــب 
وتــــــقــــــديــــــمــــــهــــــا 
فــــــــــــــي مـــــــســـــــرح 
الــــمــــحــــتــــرفــــيــــن 
ان  مـــــــعـــــــتـــــــبـــــــراً 
المبدعين  شباب 
يــعــتــبــرون الــنــواة 
الــــــحــــــقــــــيــــــقــــــيــــــة 
لــــالبــــداع، وأشــــار 
وجـــــود  أن  الـــــــى 
الــفــنــانــيــن الــكــبــار 
أمـــــــــــــــــــــر مــــــهــــــم 
فــــــي مــــهــــرجــــان 
الشبابي،  المسرح 
للمساندة  وذلـــك 

الــجــديــد  للجيل  الــنــصــح  وتــقــديــم 
وأشــار  بالمسرح،  المهتمين  مــن 
على  الــمــهــرجــان  أن  الـــى  جــاســم 
مــدى دوراتـــه كــان سبيال لظهور 
في  الالمعة  االســمــاء  مــن  العديد 
مــجــال الــمــســرح، ونـــوه بـــأن أكبر 
ســبــل االســـتـــفـــادة لــلــشــبــاب تــأتــي 
العروض،  لمختلف  المتابعة  من 
وأضـــــــــاف ادعــــــــو كـــــل الـــفـــنـــانـــيـــن 
ــابــعــة الــمــســرحــيــات  الـــكـــبـــار لــمــت
الشبابية، كما ادعو شباب المسرح 
مثل  لحضور  جميعهم  القطري 
هــــذه االحـــتـــفـــالـــيـــات لــالســتــفــادة 
نظرائهم  مــع  الــخــبــرات  وتـــبـــادل 
يمتلئ  ان  اتمنى  كما  المشاركين، 
الــمــســرح عــن آخـــره فــي كــل هذه 
الــــعــــروض، مـــن قــبــل الــجــمــهــور. 
الـــشـــبـــاب  مــــســــرح  أن  وأوضــــــــــح 
الـــقـــطـــري تـــفـــوق وقــــــدم أعـــمـــاال 
الكثيرين  استحسان  القت  مهمة 
فــي الــفــتــرة األخــيــرة وتــنــبــئ عن 
باألعمال  وأشــاد  صاعدة  مواهب 
الــمــســرحــيــة الـــتـــي قـــدمـــت خــالل 
الــمــهــرجــان الــمــســرحــي الــشــبــابــي 
عن  تنبئ  اعتبرها  والتي  الثالث، 
مستقبل فني واعد. وقال ما علينا 
اال مساعدة هذه الوجوه الصاعدة 
واألخــــــذ بـــأيـــاديـــهـــم وتــقــديــمــهــم 
لـــلـــجـــمـــهـــور مـــــن خــــــالل مـــســـرح 
ان  جــاســم  واقــتــرح  المحترفين. 
يـــشـــارك الــعــمــل الــشــبــابــي الــفــائــز 

بمهرجان الدوحة المسرحي.

تحريك المياه الساكنة
الـــفـــنـــان صــــالح الـــمـــال أكــــد ان 
تـــلـــك الــنــســخــة مــــن الــمــهــرجــان 
الــقــدرة  يملك  الــشــبــاب  ان  أكـــدت 
كما  الساكنة  المياه  تحريك  على 
اســتــطــاعــت عــــروض الــمــهــرجــان 
وعرضها  الشباب  مواهب  تقديم 
الفني  بــالــمــشــهــد  المعنيين  عــلــى 
حــــتــــى يـــــمـــــدوا لــــهــــم يـــــد الــــعــــون 
ومساعدتهم على أن يستمروا في 
تخوفه  عــن  اعــرب  لكنه  العطاء، 
مـــن ان ال يــســتــمــر هـــذا الــحــراك 
المهرجان  انــقــضــاء  بعد  الشبابي 
أخــرى،  مــرة  الثبات  حالة  فتعود 
األســـاســـيـــة  الــمــشــكــلــة  ان  وقــــــال 
الخليجية  الــمــهــرجــانــات  كــل  فــي 
االداري  الــروتــيــن  أن  والــعــربــيــة 
ــأتــي بــثــمــارهــا،  يــقــتــلــهــا قــبــل ان ت
انتاج  بعد  المفترض  مــن  قــائــالً: 
تلك العروض وبعد ان رأينا تلك 
بالحماس  المليئة  الشبابية  الروح 
تقتل  وال  تــجــاربــهــم  تــســتــمــر  أن 
وهي مازالت في مهدها، فيجب 
ــهــؤالء  ل الـــمـــســـؤولـــون  يــعــطــي  أن 
الشباب الفرصة كاملة ليستمتعوا 
الليلة  أن  الفتاً  عروضهم،  بنجاح 
مسرحي  عـــرض  أي  فــي  األولــــى 
هـــــــــــــي مـــــــجـــــــرد 
بــــروفــــة لــلــمــمــثــل 
حتى يقدم أفضل 
مــــــــا عـــــــنـــــــده فـــي 
التالية  الــعــروض 
لــــلــــمــــســــرحــــيــــة، 
ان  مــــــضــــــيــــــفــــــاً: 
تــــــــعــــــــرض تــــلــــك 
المسرحيات لليلة 
واحدة ثم يتوقف 
نـــشـــاطـــهـــم لــلــعــام 
الـــحـــالـــي هـــو أمــر 
محبط للمبدعين 
الــــشــــبــــاب، فـــمـــاذا 
تــواصــل  ان  يــمــنــع 
المسرحيات  تلك 
المهرجان  بعد  الــعــروض  تقديم 
خاصة ان األمر بسيط وال يتكلف 
كثيراً خاصة ان تلك العروض قد 
تم انتاجها بالفعل كما تم الصرف 
أال  وعلينا  جــيــدة،  بــصــورة  عليها 
ـــهـــدرهـــا، حـــتـــى ال تـــكـــون هـــذه  ن
بروتوكالت  مجرد  المهرجانات 
فعالة،  بنتائج  تأتي  ال  ورسميات 
واقـــتـــرح أن تــجــوب مــســرحــيــات 
ــــدع فــي  ــــمــــب ــــاب ال ــــشــــب هـــــــــؤالء ال
الجامعات ومدن قطر، وقال: ما 

مع  اتفاقات  تعقد  ان  يمنع  الــذي 
المجاورة  الــدول  في  المسؤولين 
من  عــدداً  الفائز  العرض  ليجوب 
أكبر  الشباب  فيأخذ  الـــدول  تلك 

كم من الثقة في انفسهم.
فرصة جيدة

بزيادة  أشاد  فايز  فالح  الفنان 
النسخة  بــه  حــظــت  الــــذي  الــدعــم 
العام،  هــذا  بالمهرجان  الجديدة 
مؤكداً ان تحديد السن بـ ٢٧ عاما 
الفرصة  أتاح  المشاركين  للمثلين 
بــشــكــل أوســـــع لــلــمــثــلــيــن الــشــبــاب 
لكي  القليلة  التجارب  وأصــحــاب 
تلك  مــع  بينهم  احــتــكــاك  يــحــدث 
ـــيـــات والـــمـــهـــرجـــانـــات  ـــفـــال االحـــت
وأعطتهم الحافز لمواصلة تقديم 
مواهبهم بعد ان وجدوا االهتمام 
ما  وهــو  ابــداعــاتــهــم،  على  ينصب 
الحراك  من  دفعة  المسرح  يمنح 
مؤكداً  الواعد,  الشبابي  المسرحي 
لمدة  الــمــهــرجــان  اســتــمــراريــة  ان 
دلــيــل  ــعــاقــبــة  مــت دورات  ثـــــالث 
قـــاطـــع عـــلـــى االهـــتـــمـــام الـــواضـــح 
أيضاً  دلــيــل  انــه  كما  والــمــلــمــوس، 
عــلــى مــمــا يــحــقــقــه هـــذا الــتــســابــق 
من نجاحات كبيرة على مستوى 
الـــــحـــــراك الـــمـــســـرحـــي الــشــبــابــي 
يمتلك  والــذي  والمتميز,  المبدع 
ويقدم  والــمــبــادرة  المثابرة  روح 
كــل جــديــد عــلــى خشبة الــمــســرح. 
وأشار فايز الى أن المسرح يحمل 
رســـالـــة فـــي بـــنـــاء الــمــجــتــمــعــات, 
مــا يمكن مــن تــطــويــر الــحــضــارة 

وتـــرســـيـــخ الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــقـــيـــم, 
ويعتبر ميداناً خصباً للشباب, كما 
أكد على أهمية تلك المهرجانات 
الـــمـــســـرحـــيـــة فــــي صـــقـــل وابــــــراز 
مواهب الشباب المسرحي, مثمناً 
تسليط  فــي  االعـــالم  وســائــل  دور 
المسرحية  التجارب  على  الضوء 

القيمة.
تظاهرة فنية

الــفــنــان نــاصــر 
الـــمـــؤمـــن أعـــرب 
عـــــــــــن تـــــخـــــوفـــــه 
يــتــم  ال  ان  مـــــن 
اســـتـــثـــمـــار نــجــاح 
هــــذا الــمــهــرجــان 
فـــــــــــال تـــــتـــــعـــــدى 
كــونــهــا تــظــاهــرة 
فــــنــــيــــة تـــســـتـــمـــر 
لــــــمــــــدة أســـــبـــــوع 
ويـــعـــود الــمــســرح 
للتوقف  الشبابي 
مـــــــجـــــــدداً لـــمـــدة 

عام حتى موعد الــدورة الجديدة 
المقبل،  العام  في  المهرجان  من 
ــــى كــــــل حــــــــال هــــذا  وقــــــــــــال: عــــل
المهرجان يفيد الشباب حتى وان 
قليلة،  لفترة  االفـــادة  تلك  كانت 
لكن ذلك بالتأكيد أفضل من أن 
طــوال  الــمــســرحــي  الــثــبــات  يستمر 
الـــعـــام فــهــو افـــضـــل مـــن الــتــوقــف 
بالممثلين  المؤمن  وأشــاد  التام، 
الــمــشــاركــيــن بــالــمــهــرجــان مــؤكــداً 
منه  نــخــرج  ان  نــســتــطــيــع  ال  أنــنــا 

العام  نتمنى  وقــال  بممثلين،  اال 
القادم اشراك ضيوف للمهرجان 
مــن الــخــارج بــاالضــافــة الـــى نقاد 
عـــرب مـــن الــمــهــتــمــيــن بــالــمــســرح 
بالندوات  اشراكهم  يتم  الشبابي 
والنقاشات الى جانب المسرحيين 
الــــــقــــــطــــــريــــــيــــــن 
الــــمــــتــــمــــيــــزيــــن، 
وأضاف: وال مانع 
تشتمل  أن  أيـــضـــاً 
لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم 
مسرحيين  عــلــى 
وعرب  خليجيين 
الخليج،  مــســتــوى 
حــــــتــــــى نـــصـــبـــغـــه 
بـــصـــبـــغـــة عــربــيــة 
ونـــــخـــــرجـــــه عـــن 
نـــطـــاق مــحــلــيــتــه، 
ــــــى الـــــرغـــــم  وعــــــل
قـــطـــر  أن  مــــــــن 
تــــزخــــر بــالــعــديــد 
المسرحيين  مــن 
ــــقــــادريــــن عـــلـــى الـــقـــيـــام بــتــلــك  ال
ال  هذا  ان  اال  بالكامل  االحتفالية 
عدد  معهم  يتداخل  أن  من  يمنع 
والمسرحيين  األكــاديــمــيــيــن  مــن 
الــــكــــبــــار مـــــن الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 

الشقيقة.
قفزة لالمام

محمد  الفنان  أكــد  جانبه  مــن 
قفزة  يعتبر  المهرجان  أن  البلم 
الــال  الــدعــم  فــي  تلخصت  لــالمــام 
على  الثقافة  وزارة  من  محدود 

الـــجـــانـــبـــيـــن الــــمــــادي والــمــعــنــوي 
في  بــاتــت  اآلن  الــكــرة  ان  مضيفاً 
مــلــعــب الــشــبــاب لــيــقــدمــوا أفــضــل 
مـــا لــديــهــم بــعــد هــــذا االهــتــمــام 
ـــــذي أصـــبـــح يـــوجـــه لــمــواهــبــهــم  ال
وابـــــداعـــــاتـــــهـــــم، وعــــــن مــســتــوى 
الــعــروض الــمــشــاركــة أشـــار البلم 
التناول  في  بالرقي  تميزت  انها 
ســـــــواء مـــــن خــــــالل االخــــــــــراج أو 
ــــمــــوضــــوعــــات وهـــــــو مـــــا شــكــل  ال
ســقــفــا عـــالـــيـــا لــلــقــادمــيــن الـــعـــام 
من  النسخة  هــذه  واعتبر  الــقــادم 
جديدة  انطالق  نقطة  المهرجان 
مشيداً  أفضل  شبابي  مسرح  نحو 
العروض  مــع  الجمهور  بتجاوب 
وكــذلــك تــجــاوب وســائــل اإلعــالم 
التي اهتمت بهذا الحدث أكثر من 
االعــــوام الــمــاضــيــة، وعـــن تخوف 
استمرار  عدم  من  الشباب  بعض 
لهم  بالنسبة  المسرحي  الــحــراك 
بــاقــي أيــــام الـــعـــام وبــعــد انــقــضــاء 
الــمــركــز  ان  أوضـــــح  الــمــهــرجــان 
الشابة  الطاقات  يحتضن  الشباب 
ـــمـــوهـــوبـــة عـــلـــى مــــــدار الـــعـــام  وال
ويوفر لها بيئة مسرحية خالصة 
تمدها بجديد المسرح من خالل 
التدريبية  الــمــســرحــيــة  الـــــدورات 
يساعدها  مــا  بــكــل  تــزودهــا  الــتــي 
ــتــمــتــع بــــه مــن  عـــلـــى صـــقـــل مــــا ت
سيستمر  مضيفاً:  فنية،  أدوات 
النشاط المسرحي بعد المهرجان 
ورشــتــي  فــي  لــلــبــدء  نستعد  حــيــث 
العرائس  لمسرح  إحــداهــمــا  عمل 

واالخرى في التمثيل، وصرح انه 
من المزمع اقامة ورشة مسرحة 
فــي اعــــداد الــمــمــثــل شــهــر مــارس 
مع  مبرم  اتفاق  اطــار  في  المقبل 
ووزارة  قابوس  السلطان  جامعة 
الــثــقــافــة. مــشــيــرا الــــى أن هــدف 
الــمــهــرجــان هـــو صــقــل وتــطــويــر 
مـــهـــارات الــشــبــاب لــمــد الــمــســرح 
بعناصر جديدة تأخذ على عاتقها 
المسرحي  العمل  متابعة  مهمة 
ــــــوصــــــول بـــــه الــــى  ـــيـــل ال فـــــي ســـب
جميعاً  الــيــه  نطمح  الـــذي  الــمــقــام 

كمسرحيين. 
استفادة كبيرة

مــن جــانــبــه اكـــد الــمــخــرج فهد 
الباكر أنه راعــى في عرضه الذي 
قــــدمــــه مــــن خــــــالل الـــمـــهـــرجـــان 
اســتــخــدام كـــل امــكــانــيــات مــســرح 
ـــــه فــي  قـــطـــر الـــوطـــنـــي وقــــــــال: ان
السابق كانت عروضهم المسرحية 
تـــقـــدم داخـــــل الـــمـــراكـــز الــشــبــابــيــة 
وفـــــي األمــــاكــــن الــمــكــشــوفــة أمـــا 
قطر  مــســرح  على  يــقــدمــون  اآلن 
ثقة  عن  يعبر  الذي  األمر  الوطني 
والــتــراث  والــفــنــون  الثقافة  وزارة 
االبــداع  وأن  الشبابي،  المسرح  في 
سيكون أكبر خصوصا عند توافر 

أرجــــــــاء الــمــســرح 
بــــــــــــديــــــــــــكــــــــــــوره 
وتـــــجـــــهـــــيـــــزاتـــــه 
ـــــفـــــة.  ـــــل ـــــمـــــخـــــت ال
واعــتــبــر الــمــخــرج 
استفادة  أول  أن 
مـــــن الـــمـــشـــاركـــة 
فـــــــي مــــهــــرجــــان 
ـــنـــوع  مـــــن هــــــذا ال
هــــــو االحــــتــــكــــاك 
بـــــــيـــــــن الـــــــفـــــــرق 
مــؤكــداً  الشبابية، 
أنـــــــه بـــمـــشـــاهـــدة 
الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــروض 
الــــــمــــــســــــرحــــــيــــــة 
الـــــمـــــقـــــدمـــــة فـــي 

تقييم  للشباب  يمكن  المهرجان 
الهائل  الكم  هذا  ان  كما  أنفسهم، 
من األعمال برأي الباكر سيعطي 
الممثل خبرة اضافية ودافعا أكبر 
للعمل والجد واالجتهاد والمثابرة، 
وقال ان مشاركة ٦ فرق مسرحية 
الشبابية  والــمــراكــز  األنـــديـــة  مــن 
المخرجين  مــشــاركــة  عــن  فــضــال 
المتميزين في قطر الذين يسعون 
للمشاركة يعطي لهم الفرصة في 

عرض أفكار حديثة وشبابية.

 دور الفنان
الـــمـــخـــرج ســـالـــم الــمــنــصــوري 
بالمهرجان  مشاركته  على  علق 
تلك  مــن  األول  هــدفــه  إن  قــائــالً 
المسرح  حــركــة  إثـــراء  المشاركة 
قضايا  من  يحمل  الــذي  الشبابي 
الفنان  يجعل  ما  الشباب  وهموم 
يــتــحــّمــل كـــل الــمــشــقــات، ولــيــس 
على  حــصــد الـــجـــوائـــز. وتــعــلــيــقــاً 
إعــــالن نــتــائــج الــمــهــرجــان خــالل 
الحفل الختامي الذي شهده قطر 
الوطني يوم السبت الماضي إنتقد 
سالم المنصوري ما جاء في نص 
كلمة لجنة التحكيم بالمهرجان 
جاء  حيث  الختامي  حفله  خالل 
رأت  اللجنة  أن  الكلمة  تلك  في 
بين  تــأرجــح  اإلخـــراج  عنصر  أن 
أي  دون  والــمــتــوســط  الــضــعــيــف 
التمثيل  عنصر  جــاء  كما  استثناء 
كما  الــعــروض  أغلب  في  ضعيفا 
لمستوى  انتقادها  اللجنة  وجهت 
الـــنـــصـــوص الـــمـــقـــدمـــة، ووصـــف 
المنصوري كلمة اللجنة بأنها لم 
يتم  لم  حين  المنطق  مع  تتوافق 
حجب جوائز العناصر الفنية التي 
وتحتاج  ضعيفة  إنها  عنها  قالوا 
وأكد  تقويم.  إلى 
الـــــــمـــــــنـــــــصـــــــوري 
يــعــتــرض  ال  ـــــه  أن
نــــــهــــــائــــــيــــــاً عـــلـــى 
قـــــــــــرارات لــجــنــة 
الـــتـــحـــكـــيـــم لــكــن 
حفيظته  أثــار  مــا 
بعنصر  وصفهم 
اإلخـــــــــــــــــــراج فـــي 
ـــــــمـــــــهـــــــرجـــــــان  ال
بــالــضــعــيــف وانـــه 
يحتاج إلى تقويم 
وتـــــدريـــــب الفـــتـــاً 
حــجــم  أن  إلــــــــى 
خــــبــــرات الــكــثــيــر 
المخرجين  مــن 
وهــو  بالقليل  لــيــس  الــمــشــاركــيــن 
قسوة  مــن  يــســتــاءون  جعلهم  مــا 
كلمة لجنة التحكيم، كما جعلهم 
الحديث  عند  باإلهانة  يشعرون 
بالضعيف  اإلخـــــراج  عنصر  عــن 
قالت  عندما  خاصة  استثناء،  بال 
اللجنة إن المخرجين المشاركين 
يــحــتــاجــون إلــــى الـــتـــدريـــب على 
كيفية اختيار النصوص المناسبة 
مـــــع الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى الـــثـــقـــافـــة 
الــمــســرحــيــة إلـــى جــانــب تــدريــب 
للممثلين  اختياره  على  المخرج 
مــــن خـــــالل إشـــــــراف الـــخـــبـــرات 
عــلــيــهــم،  الــعــربــيــة  أو  الــقــطــريــة 
المشاركة  أن  الــمــنــصــوري  وأكـــد 
يعيب  ال  تــدريــبــيــة  دورات  فـــي 
الـــمـــســـرحـــي  الن  مـــــخـــــرج،  أي 
على  دائــمــاً  يعمل  أن  عليه  يجب 
ـــــه وصـــقـــل مــوهــبــتــه  تــطــويــر ذات
المستجدات  آخر  على  بالتعرف 
في عمله، لكنه رأى أن الحديث 
الحفل  خـــالل  الــلــجــنــة  كلمة  فــي 
الــخــتــامــي لــلــمــهــرجــان لـــم يكن 
مقصده مجرد ضرورة مواصلة 
التدريب والتطوير لكن المقصود 
المخرجين  كــل  وصـــف  كـــان  بــه 
مؤهلين  غير  بأنهم  المشاركين 
العناصر  كــل  وكــذلــك  لـــإلخـــراج 
األخــرى، وهو ما يحبط الشباب 

بدالً من تحفيزهم.

مهرجان المسرح الشبابي مهرجان المسرح الشبابي 
مجرد حراك وقتيمجرد حراك وقتي

ــــــداع ــــــإلب ــــة ل ــــي ــــق ــــي ــــحــــق ــــــاب الـــــــــنـــــــــواة ال ــــــشــــــب ــــــز جـــــــاســـــــم: الــــــمــــــبــــــدعــــــون ال ــــــعــــــزي ـــــد ال ـــــب ع

مسرحية رحلة بحثمسرحية فوضى الكرسي

مسرحية الخط االخير

صالح المال: على 
المسؤولين أن يعطوا 

الفرصة للشباب 
الستمرارية عروضهم

فالح فايز: استمرارية 
المهرجان لثالث 
دورات دليل على 
االهتمام بالشباب

محمد البلم: النسخة 
الجديدة نقطة انطالق 

شكلت سقفاً عالياً 
لمهرجان العام المقبل

المخرجين حفيظة  ــــارت  وأث المنطق  إلـــى  تستند  ــم  ل التحكيم  لجنة   : الــمــنــصــوري  ســالــم 

كتب - أشرف مصطفى :

ضمن  الــعــروض  مــن  عــدد  بتقديم  الشبابية  المسرحية  الــفــرق  قامت  كامل  أســبــوع  مــدار  على 
الحضور  على  حرص  حيث  والمسرحيين،  النقاد  استحسان  نالت  والتي  الشبابي  المسرح  مهرجان 
ان  أغلبهم  ورأى  معنوياً،  ودعمهم  ومساندتهم  الشباب  هؤالء  عروض  لمتابعة  النجوم  من  العديد 
االحتفالية،  هذه  خالل  من  المواهب  الكتشاف  والمنتجين  للمخرجين  جيدة  فرصة  المهرجان 
وعلى الرغم من أن الهواية هي رغبة شديدة في تقديم االبداع بغض النظر عن مستوى محتواه، اال 
أن أغلب المسرحيين أجمعوا هذا العام أن أغلب العروض جاءت بمحتوى جيد، كما ساعدها كذلك 

مسرحيةالدعم المادي الكبير الذي القاه هذا المهرجان.
همس الكراسي
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الشال « كشخة» تعود للظهور مع قدوم الشتاءالشال « كشخة» تعود للظهور مع قدوم الشتاء
البيج المطرز باألحمر األفخم واألكثر ارتباطاً بالتراث

كتب- مصطفى عبد المنعم: 

مــــع دخـــــــول فـــصـــل الـــشـــتـــاء 
تلوين  عــلــى  الـــرجـــال  يــحــرص 
الــــثــــوب قـــــدر اإلمــــكــــان كــنــوع 
بــرد  مــن  وهــربــا  التغيير  مــن 
الشتاء حيث نرى ألوانا مغايرة 
يرتديها  المعتاد  األبيض  للون 
الشتاء،  فصل  طيلة  المواطنون 
بالشال  رؤســهــم  يــزيــنــون  كــمــا 
في  زيـــادة  المختلفة  بــأنــواعــه 
أنواع  والتميز..وللشال  األناقة 
ربما  متفاوتة  وأســعــار  كثيرة 
ال تــخــطــر عــلــى بــــال أحــــد أن 
الكشميري  الصوف  من  قطعة 
قد  المتر  مساحتها  تتعدى  ال 
ريال  ألف   ١٢ إلى  ثمنها  يصل 
بعض  فـــي  ريـــــال  ألــــف   ٢٠ أو 

األحيان.
 فــي الــبــدايــة يــتــحــدث خالد 
أحــمــد عــبــد اهللا صــاحــب أحــد 
الـــمـــحـــالت فــــي ســـــوق واقــــف 
قـــــائـــــال: الـــــشـــــال الـــكـــشـــمـــيـــري 
بحسب  آلخر  نوع  من  يختلف 
المستخدمة  الــخــامــات  جـــودة 
ــا لـــدي نــوع  فـــي تــصــنــيــعــه، فــأن
ويستحيل  يــدويــا  إال  يصنع  ال 
في  قطعتان  منه  تتطابق  أن 
الــــرســــم والـــنـــقـــش حـــيـــث إنـــه 
يـــغـــزل ويـــــدق ويـــرســـم يــدويــا 
وأشــهــر األنــــواع هــو «الــتــرمــة» 
 ٣٥٠ وتــــتــــراوح أســــعــــاره بــيــن 
الشال  أن  مؤكدا  آالف،   ٥ إلــى 
األصـــلـــي ال يــمــكــن كــيــه وإنــمــا 
ـــظـــرا  ـــتـــم تــعــلــيــقــه ون فـــقـــط ي
الــحــريــر  أو  ـــصـــوف  ال ـــجـــودة  ل
ينفرد  صنعه  فــي  المستخدم 
غسله  أصـــال  ويــجــب  تــلــقــائــيــا، 
للتلف،  يتعرض  ال  حتى  يدويا 
وقـــــال خـــالـــد أحـــمـــد عــبــد اهللا 
معلومة مثيرة حول أحد أنواع 
انه  الــنــادرة  الكشميري  الــشــال 
ريش  مــن  بعضها  تصنيع  يتم 
أعـــشـــاش الــصــقــور الــمــوجــودة 
النوع  وهــذا  الجبال،  قمم  فــي 
ال يــصــنــع كــثــيــرا نــظــرا لــنــدرة 
خــامــاتــه حــيــث ربــمــا ال يــزيــد 
على  منه  السنوي  المنتج  عدد 
األسعار  بأغلى  تباع  قطعة   ٢٠
الواحد  الشال  سعر  يزيد  حيث 
وقــــال  ريـــــــال،  ألـــــف   ٢٠ عـــلـــى 
من  أنــواعــا  هناك  إن  اهللا  عبد 
هذه  خصيصا  صنعت  الترمة 
الوطني  الــيــوم  بمناسبة  األيـــام 
مثل  واألبــيــض  العنابي  باللون 

علم قطر.
 ومــــن جــانــبــه قــــال صـــدام 
يجد  الـــتـــرمـــا  شــــال  إن  حــســن 
ــتــنــوع  رواجــــــــا كـــبـــيـــرا نــــظــــرا ل
ــــفــــاوت  الــــمــــعــــروض مـــنـــه وت
أسعاره حيث تبدأ أسعار بعض 
وهــي  ريــــاال   ١٥٠ إلـــى  أنـــواعـــه 
ولكنها  أصلية  ليست  بالطبع 
من  ومصنعة  األصـــل  تتطابق 
خــامــات أقـــل جــــودة، وهــنــاك 
أنواع أخرى غالية الثمن ولكن 

تلك  مثل  ليس  عليها  اإلقــبــال 
األنــــواع الــرخــيــصــة الــتــي يصنع 
التي  الــشــاتــوش  مــثــل   ، بعضها 
وتصل  ريــال  آالف   ٣ من  تبدأ 
ريال  ألف   ١٢ أو  آالف   ١٠ الى 
لــألصــلــي مــنــهــا، وعـــلـــل حسن 
الــبــعــض  أن  إلـــــى  األمــــــر  هـــــذا 
الــكــشــمــيــري  الـــشـــال  أن  ــــرى  ي
يستهوي  وال  جــدا  غــال  ســعــره 
الــــشــــبــــاب حـــيـــث إنــــــه يــرتــبــط 
أن  مــؤكــدا  الــســن،  بكبار  دائــمــا 
األســـعـــار تــتــحــدد حــســب نــقــاء 
وأغــالهــا  وتمشيطه،  الــصــوف 
الشال  اإلطــالق  على  وأفخرها 
من  يتكون  الذي  «الشاتوش»، 
خــلــيــط مـــن صــــوف الــشــاتــوش 
الترمة،  وصوف  الثمن،  غالي 
بالجودة  عالمياً  معروف  وهو 
والــنــعــومــة، يــلــيــه الــكــشــمــيــري 
ـــــفـــــاخـــــر ثـــــــم الـــكـــشـــمـــيـــري  ال
الـــــمـــــخـــــلـــــوط، وهــــــــو األكـــــثـــــر 
شــيــوعــاً وشــعــبــيــة، الــــذي رغــم 
ســعــره  أن  إال  جــــودة  أقـــل  أنـــه 
يــجــعــلــه فـــي مـــتـــنـــاول شــرائــح 
أكـــبـــر، مــشــيــرا إلــــى أن كــافــة 
ــــــواع غــالــيــة الــثــمــن يــحــتــاج  األن

إلــــى عــنــايــة خـــاصـــة وأســـلـــوب 
مــعــيــن فــــي الــغــســيــل والـــكـــي، 
مــحــصــوراً  اقــتــنــاءهــا  يجعل  مــا 
عامر  أمــا  معينة.  فــئــات  على 
المري فيرى أن موضة الشال 
عـــــادت لــلــظــهــور مــــرة أخـــرى 
وأصـــبـــح هـــنـــاك طــلــب عــلــيــهــا 
مــن الــشــبــاب، وأصــبــحــنــا نعلم 
واألصلية  الجيدة  األنــواع  جيدا 
مــــن تـــلـــك الـــمـــقـــلـــدة، وأرجـــــع 
الخامات  إلــى  األســعــار  تــفــاوت 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الــتــصــنــيــع 
الصوف  جــودة  أن  على  مؤكدا 
والــصــنــاعــة الــيــدويــة هــي التي 
تــرفــع ســعــره، ويــقــول الــمــري 
الشال  شــراء  على  يحرص  أنــه 
مــــن اإلمــــــــــارات حـــيـــث يــوجــد 
هـــنـــاك أنــــــواع أفـــضـــل بــأســعــار 
أرخــــص نــســبــيــا. ويــقــول نــايــف 
الــصــنــاعــة  إن  الــشــمــري  ســايــر 
الكشميرية  وخــاصــة  الــيــدويــة 
مع الصوف النادر يكسبان هذا 
الــشــال أهــمــيــة خــاصــة، ولكن 
سعره  مع  يتناسب  ال  ذلك  مع 
بعيدا  يجعله  الذي  فيه  المبالغ 
ويضيف  الجميع،  متناول  عن 

مـــقـــلـــدة  أنـــــــواعـــــــاً  هـــــنـــــاك  إن 
ومـــقـــتـــبـــســـة مــــن تــصــمــيــمــات 
بعض  عــادة  تنتجها  مشهورة، 
وتصنع  آسيوية،  الشرق  الدول 
الثقيلة  القطنية  الخيوط  مــن 
مــن  الــمــحــضــرة  الـــخـــيـــوط  أو 
لتعطي  الـــبـــتـــرول،  مــشــتــقــات 
انــطــبــاعــاً بـــأن الـــشـــال مــصــنــوع 
مـــن خــيــوط صــوفــيــة وأحــيــانــا 
وبين  بينها  التفريق  يمكن  ال 

األصلية إال للخبير.
أما حسين محمد القحطاني 
ـــي  األصـــل الـــــشـــــال  إن  ـــقـــول  فـــي
الــمــصــنــوع مــن أصــــواف نـــادرة 
الغالية،  قيمته  يستحق  ويدويا 
يقبلون  الشباب  أن  على  مؤكدا 
عــلــى ارتــــــداء الـــشـــال لــيــس من 
قــبــيــل الــكــشــخــة ولـــكـــن أيــضــا 
ـــاء  ـــشـــت ـــــــه مــــطــــلــــوب فــــــي ال ألن
ويـــشـــعـــرنـــا بــــالــــدفء ، ويــعــلــل 
الغترة  سعر  الهاجري  حسين 
الشال  قائال:  المرتفع  الصوفية 
يــتــم تــصــنــيــعــه مـــن أحــــد أنــــواع 
شعر الماعز، ولكن هذا الشعر 
يتميز بنعومته الفائقة الشبيهة 
وبقدرته  ناحية،  من  بالحرير 

عــلــى تــدفــئــة الــجــســم فـــي أيـــام 
الــــبــــرد الـــــقـــــارس مــــن نــاحــيــة 
أخــــــرى، وقــــد اكــتــســب الــشــال 
الـــكـــشـــمـــيـــري ســمــعــة عــالــمــيــة 
بــســبــب جــــودة الـــخـــامـــات الــتــي 
تــســتــخــدم لــصــنــاعــتــه ومـــهـــارة 
من يقومون على نسجه لذلك 
أصبح معروفا في العالم كله، 
ومـــــع ذلـــــك انـــتـــقـــد الـــهـــاجـــري 
ارتـــفـــاع ســعــر الــشــال فــي قطر 
ــــــدول الـــمـــجـــاورة  أكـــثـــر مـــن ال
وهــــو مـــا يــجــعــلــه يــضــطــر الــى 
شرائه من أســواق االمــارات أو 
وفي  أرخـــص.  ألنها  السعودية 
هذا السياق يقول، راشد المري 
صراحة لقد جربت أنواع الشال 
غــالــيــة الــثــمــن وأنــــا أفـــّضـــل أن 
أنفق المال على شراء الشال ذي 
ويظل  الــجــودة  العالي  القماش 
مـــعـــي فـــتـــرة طـــويـــلـــة عـــلـــى أن 
بأسعار  شال  من  أكثر  أشتري 
فهذه  متدنية  وجودة  رخيصة 
ما  إذا  تــتــلــف  الـــرديـــئـــة  األنــــــواع 
تم  مـــا  إذا  أو  لــلــمــاء  تــعــّرضــت 
أن  إلــى  المري  ويشير  غسلها، 
بعين  يــأخــذ  أن  الـــزبـــون  عــلــى 

والتشكيلة،  الــخــامــة،  االعــتــبــار 
يمكن  ال  أنـــواع  فهناك  والــلــون 
ولكنها  األصــلــيــة  عــن  تفريقها 
سريعا،  وتتلف  طويال  تبقى  ال 
تحتاج  الغتر  هذه  ان  الى  الفتا 
غسلها  عند  خــاصــة  عناية  الــى 
طريقة  راشــــد  وانــتــقــد  وكــيــهــا 
الكثير من المغاسل في تعاملها 
مـــع الـــشـــال الــكــشــمــيــري حيث 
يــتــم غسله مــع مــالبــس أخــرى 
وهـــو مــا يــعــجــل بــتــلــفــه. ولــدى 
العجمي  خــالــد  صــديــقــه  ســـؤال 
تمسك  مــدى  عــن  الكويت  مــن 
الــشــبــاب بــغــتــرة الــشــال كــتــراث 
العجمي:  قـــال  شــتــوي  وتقليد 
الــشــال الــكــشــمــيــري بــوجــه عــام 
من  ونشتريه  الكويت  في  نادر 
ــكــنــي الحــظــت  قــطــر عـــــادة ول
مؤخرا تفاوتا كبيرا بين أسعار 
الــــشــــال فــــي الــــســــوق الــقــطــري 
منطقة  فـــي  أخـــــرى  وأســـــــواق 
 ٨ بـ  شاال  شاهدت  فقد  الخليج 
آالف ريال وأنا أرى أنه باهظ 
اهللا  عبد  أنس  ويتحدث  الثمن. 
بائع بأحد المحال المتخصصة 
في  الرجالية  المستلزمات  في 

ســوق واقـــف عــن سبب ارتــفــاع 
ـــغـــتـــرة الــكــشــمــيــريــة  أســــعــــار ال
قـــائـــال: أكــثــر مـــا يــمــيــز ألــيــاف 
وزنها  وخفة  ليونتها  الكشمير 
التكّيف،  على  العالية  وقدرتها 
يبرر  ومـــا  تشكيلها،  وســهــولــة 
الجيدة  األنــــواع  أســعــار  ارتــفــاع 
ـــشـــال هـــو طــريــقــة  مـــن غــتــر ال
يُجمع  حيث  الصعبة،  تصنيعه 
محترفة  بــطــريــقــة  الــكــشــمــيــر 
المزارعون  ينتزع  إذ  ودقيقة، 
مــن الــمــاعــز شــعــره يــدويــا من 
خاصة  أدوات  استخدام  خالل 
يــــدويــــة ويــــقــــوم هــــــؤالء عــــادة 
أسبوعين  لمدة  العملية  بهذه 
في موسم الربيع، وهو موسم 
طبيعياً. الــمــاعــز  شــعــر  ســقــوط 

إذ  هـــنـــا،  الــعــمــلــيــة  تــنــتــهــي  وال 
هؤالء  يقوم  األلياف  غسل  بعد 
ــيــة،  بــــإزالــــة الـــشـــحـــوم الــحــيــوان
من  الخشن  والشعر  واألوســـاخ 
الكشمير  يُــغــزل  ثــم  الـــصـــوف، 
ليتحّول  يدوياً  ويُزركش  النقي 
إلـــى «غــتــر الـــشـــال»، الفــتــا إلــى 
الكثير  هــنــاك  اآلن  أصــبــح  أنـــه 
مـــن الــــــدول الـــتـــي تــصــنــع غتر 

الشال من أهمها باكستان التي 
للكشمير  منتج  أكــبــر  أضــحــت 
الـــــخـــــام والـــــهـــــنـــــد، وإيــــــــــران، 
وأفــغــانــســتــان. وأشـــــار إلــــى أن 
ـــفـــاع أســـعـــار هــــذه الــغــتــر ال  ارت
يـــعـــنـــي عــــــدم قـــــــدرة الــطــبــقــة 
على  الــمــتــواضــعــة  أو  الــوســطــى 
لبس غترة الشال «الكشميرية» 
يجد  إذ  الـــشـــتـــاء،  مـــوســـم  فـــي 
الغتر  بعض  باقتنائها  الــراغــب 
غير  الكشمير  مــن  المصنوعة 
الـــنـــقـــي فـــــي بـــعـــض األســــــــواق 
كّل  أسعارها  وتختلف  الشعبية 
بحسب جودة ونوعية ومصدر 
المواد المستخدمة، إضافة إلى 
والتطريز.  الحياكة  في  الدّقة 
جولة  خــالل  مــن  الحظنا  وقــد 
عام  بوجه  الشباب  أن  البيرق 
يــفــخــر بـــّزيـــه الــتــقــلــيــدي ســـواء 
تنوع  رغــم  الشتوي  أو  الصيفي 
أشــــكــــال وألــــــــوان وطــــــرق لــف 
الــغــتــرة، وهــم حــريــصــون على 
من  وذلــك  والتنويع،  التجديد 
العصرية  األلــوان  اختيار  خالل 
إلى  يعمدون  لذا  الشال،  لغترة 
البيج  الكشميري  الــشــال  شـــراء 
ــــذي يــعــّد  الــمــطــرز بــاألحــمــر ال
فــي نــظــرهــم األفــخــم واألكــثــر 

ارتباطا بالتراث.
بــــدأ   ١٧٧٥ عـــــــــام   فـــمـــنـــذ 
الــشــال الــكــشــمــيــري بــزخــارفــه 
الــمــمــيــزة الـــخـــروج مــن نطاق 
كشمير  مــن  وانــتــقــل  المحلية 
الى بريطانيا عن طريق بعض 
شركة  أعــضــاء  وبعض  الجنود 
أعجبوا  والذين  الشرقية  الهند 
بـــهـــذه الـــشـــاالت فــأحــضــروهــا 
كـــهـــدايـــا ومـــنـــذ ذلـــــك الــحــيــن 
بـــدأ الــطــلــب يــتــزايــد عــلــى هــذه 
رمزا  أصبحت  والتي  األوشحة 
المنزلة  عــن  وتعبيرا  لــألنــاقــة 
هذا  استمر  وقــد  االجتماعية 

األمر قرابة مائة سنة.
وفي منتصف القرن الثامن 
عــشــر أخـــذ الــطــلــب يــزيــد على 
تلبية  يمكن  ولــم  الــوشــاح  هــذا 
كل الطلبات كما أن هذا الشال 
لذلك  الثمن  وغالي  نــادرا  كان 
عــمــدت الــمــصــانــع فــي أوروبــــا 
خاصة بريطانيا الى تقليد هذا 
الشال ونظرا لصعوبة الحصول 
عــلــى صـــوف الــمــاعــز الــخــاص 
عنه  استعاضوا  حينها  بكشمير 
بـــالـــصـــوف الــــعــــادي والــحــريــر 
مصانع  انتشرت  وقد  والقطن 
هذا الشال وكانت أكثر منطقة 
منتجة له هي بلدة بيسلي في 
القرن  منتصف  وفي  اسكتلندا 
سبعة  هناك  كان  عشر  الثامن 
مــن  الـــنـــوع  لـــهـــذا  نـــســـاج  آالف 
الزخرفية  الوحدة  ذي  النسيج 
أخذت  التي  الدمعة  شكل  ذات 
اســــم بــيــســلــي نــســبــة الــــى هــذه 

البلدة.

ــــة فـــــــي تـــصـــنـــيـــعـــه ــــخــــدم ــــســــت ــــم ــــــات ال ــــــخــــــام ـــــــــوع آلخـــــــــر حـــــســـــب جـــــــــــودة ال يــــخــــتــــلــــف مـــــــن ن

ــــي قـــمـــم الــجــبــال ــــمــــوجــــودة ف ـــور ال ـــصـــق ـــــش أعــــشــــاش ال ــا يــصــنــع مــــن ري ــه ــض ــع ب

ـــر ـــب ــــة تــــلــــقــــى رواجـــــــــــــاً أك ــــص ــــي ــــرخ أصــــــحــــــاب الـــــمـــــحـــــال: األنـــــــــــــواع ال

ً ـــضـــا أي ــــــــدفء  ال ــــن  ع والـــبـــحـــث   .. ـــة»  ـــخ ـــش ـــك «ال ـــــ  ل عـــلـــيـــه  يـــقـــبـــلـــون  الـــشـــبـــاب 
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وتجارب  الفن  عالم  في  طويلة  رحلة  ڈ 
عديدة بين عدة دول، ما هي أهم المحطات 

في حياتك الفنية؟ 
 - أهــــم نــقــطــة كـــانـــت فـــي ســــوريــــا، ألنــهــا 

منحتني االنتماء وكأنني أعيش 
فــــي بـــلـــدي بــــغــــداد فـــضـــًال عــن 
والفنية  االجتماعية  الــعــالقــات 
التي جعلتني أشارك في العديد 
والسورية  العربية  األعمال  من 
 ،٢٠٠١ عــــام  مــنــذ  والـــعـــراقـــيـــة 
وكـــانـــت الـــبـــدايـــة مـــع الــمــخــرج 
في  الــمــاجــري  شــوقــي  التونسي 
حيث  الــخــيــام»  مسلسل «عــمــر 
كانت تربطني به عالقة صداقة 
قــويــة مــنــذ أن كــنــت أقــيــم في 
تونس في الفترة ما بين عامي 
١٩٩٣ و ١٩٩٧ ومنذ ذلك الوقت 
بـــدأ الــمــشــوار حتى وصــلــت إلى 
مسلسل «عــمــر»  أعــمــالــي  آخـــر 
الذي أخرجه الفنان حاتم علي 

سوريا  فــي  وأقــمــت   ،mbc تلفزيون  وأنتجه 
طــيــلــة ٦ ســـنـــوات وســـافـــرت إلــــى عــــدة دول 
خاللها للمشاركة في أعمال تلفزيونية حيث 
عملت في قطر واإلمارات واألردن والمغرب 
والـــكـــويـــت، لــذلــك كــانــت الــمــحــطــة الــســوريــة 
كانت  ألنــهــا  حياتي  فــي  المحطات  أهــم  مــن 
من  يمنعني  عائق  بوجود  أشعر  ولم  متنوعة 
الفني  اإلنتاج  ألن  وأيًضا  واالنتشار،  االنطالق 
في سوريا قطع أشواطاً مهًما لألمام خصوًصا 
من  العديد  وتكوين  عام ١٩٩١  انطالقته  بعد 
الشركات الفنية التي ساهمت في إحداث نقلة 
بشكل  والعربية  السورية  الــدرامــا  فــي  نوعية 

عام.
ڈ ما هي التحديات التي تواجه الحركة 

المسرحية في العالم العربي بشكل عام؟ 
 - عملت في المسرح منذ عام ١٩٦٦ وكان 
الحقيقي  المنبع  يشكل  لــي  بالنسبة  المسرح 
فــي تــربــيــتــي اإلنــســانــيــة والــفــكــريــة والــفــنــيــة، 
وقــد تعلمت الكثير مــن زمــالء وأســاتــذة لي 
عاصرتهم، ومــن خــالل دراســتــي فــي معهد 
الفنون الجميلة ومشاركاتي في الفرق األهلية 
مسرح  فــرقــة  مــن  ابـــتـــداًء  آنــــذاك  المسرحية 
الصداقة السوفيتية العراقية التي كان يرأسها 
في  بعضويتي  وانتهاًء  القليشي  أديــب  الفنان 
وخالل   ،١٩٧٩ عام  للتمثيل  القومية  الفرقة 
هذه الفترة الطويلة من عام ١٩٦٦ إلى يومنا 
هـــذا مــر الــمــســرح بــمــخــاضــات عــديــدة كانت 
العربية  األمــة  بها  تمر  التي  األحـــداث  نتيجة 
واجتماعية  اقتصادية  أو  سياسية  كانت  سواء 
المسرح  وكان  وحصار،  وانكسارات  وحروب 
ــا فــي الــوقــت  يــتــأثــر بــمــا يــحــدث ســلــبـًـا وإيــجــابً
وأشمل  أكبر  وظيفة  للمسرح  أن  أرى  نفسه، 
وأعم حيث ينبغي على المسرح أن يكون أداة 
الضوء  يسّلط  أن  مــحــاوالً  للمجتمع،  طليعية 
على كل ما هو سلبي ومضر لإلنسان، وعلى 
يكون  وأن  إيجابًيا  مشاكًسا  يكون  أن  المسرح 
منافًسا  أو  واإلبــــداع،  الخلق  باتجاه  محّرًضا 
جديدة  قيم  إلــى  بالية  قيما  تغيير  أجــل  مــن 
أكــثــر إشـــراًقـــا، والــفــن بشكل عـــام والــمــســرح 
بــشــكــل خـــاص يــحــتــاج إلـــى حــاضــنــة حقيقية 
وأن يــتــرعــرع فـــي جـــو مـــن األمــــن واألمــــان 
وفي ظل سالم دائــم، لذلك نجد أن الحرب 
العالمية األولى والثانية أنتجت من جرائهما 
مذاهب وتيارات فنية أعطت للمسرح أشكاالً 
مختلفة في التعبير الفكري والبصري، فنجد 
إلى  التعبيرية  والسريالية  الطليعية  المذاهب 
جانب المسرح السياسي الذي عبر من خالله 
بريشت  األلماني  والكاتب  فانز  بيتر  الكاتب 

عن المسرح الملحمي، ونجد أننا في المنطقة 
العربية ظهرت أيًضا لدينا بوادر جيدة ورائعة 
من  الحقيقية  هويته  العربي  المسرح  لمنح 
خالل مبدعين من أقصى الوطن العربي إلى 
المغرب  في  فنجد  أقصاه، 
الـــطـــيـــب الـــصـــديـــقـــي، عــبــد 
الـــكـــريـــم بـــرشـــيـــد، الــطــيــب 
الــعــلــج، ثــريــا جــبــران، وفــي 
السويسي،  المنصف  تــونــس 
الــعــراق  وفـــي  بــكــار،  جليلة 
إبــــراهــــيــــم جـــــــالل، قـــاســـم 
محمد، سامي عبد الحميد، 
عوني كرومي، وأسماء كبار 
في الوطن العربي لن يسعنا 
الحديث عن ذكرهم، وفي 
ليأخذ  المسرح  تنوع  مصر 
مطلع  منذ  مختلفة  أشكاالً 
القرن العشرين أيام مسرح 
ســــيــــد درويــــــــــش وســــالمــــة 
بالمسرح  مـــــروًرا  حــجــازي 
المهندس  وفـــؤاد  خيري  لعادل  الجماهيري 
الطليعي  بالمسرح  وانــتــهــاًء  صبحي  ومحمد 

الذي يقّدمه الشباب في مصر حالًيا.
أما المسرح في الخليج فنرى أن الخريطة 
أيًضا تأثرت وتنوعت وأظهرت لدينا مجموعة 
لحركة  رواًدا  كانوا  المسرحيين  الشباب  من 
ناهضة مثل صقر رشود، فؤاد الشطي، موسى 
تطول  والقائمة  المناعي  الرحمن  عبد  زينل، 
يتطورون  الخليج  في  اليوم  شباب  أن  لنرى 

في  جديدة  صــوًرا  ويقّدمون 
والبصري،  الفكري  التعبير 
وكــل هــذا لم يمنع أن ندخل 
بين الحين واآلخر في أمواج 
عاتية وعواصف تمر بالوطن 
تنقشع  مــا  وســرعــان  العربي 
ليكون للمسرح دور مهم في 

بناء اإلنسان والمجتمع.
أن  صــــحــــيــــح  وهــــــــــل  ڈ 
للميزان  المعيار  هو  المسرح 
أم  مجتمع  أي  فــي  الثقافي 

أنها ليست قاعدة؟
 - أنـــا أجـــزم بـــأن المسرح 
انطلق مع الحياة، فالحياة ما 
لهذا  حقيقي  مــســرح  إال  هــي 
أو  الفنون  بعض  تنتهي  ربما 

دامــت  مــا  حًيا  يبقى  المسرح  ولكن  تتضاءل 
تختلف  التي  خصوصيته  وللمسرح  الــحــيــاة، 

الصريحة  المواجهة  فهو  الفنون،  باقي  عــن 
مساحة  عبر  اإلنسان  مع  الحقيقي  وااللتحام 
واحدة هي خشبة المسرح وصالة المشاهدين، 
ونــحــن الـــيـــوم ال نــعــزل خــشــبــة الــمــســرح عن 

ـــة وإنــــمــــا نــــحــــاول أن  ـــصـــال ال
والمشاهد  الممثل  أن  نــؤكــد 
العملية  في  أساسيان  العبان 
أتحدث  هنا  وأنــا  المسرحية، 
والملتزم  الجاد  المسرح  عن 
الذي يبحث في هموم الناس 
جديدة  عوالم  إلــى  ليأخذهم 
والــتــســاؤالت  بالقيم  ومليئة 
الــذات  في  الحقيقي  والبحث 
وتـــرســـيـــخ قـــيـــم ومــضــامــيــن 

جديدة للتعبير عن الحياة.
ڈ كــــان لـــك تـــجـــارب في 
هو  وما  تقيّمها  فكيف  قطر 
الــقــطــري  لــلــمــســرح  تقييمك 

والواقع والمأمول؟
أن  ســــعــــيــــًدا  كـــنـــت  أنــــــا   -  

حضرت إلــى قطر فــي مــارس ١٩٩٠ ألقــّدم 
عرًضا مسرحًيا بعنوان «لو» وهو من إخراج 
الــفــنــان الــعــراقــي عــزيــز خــيــون وهـــو العرض 
أفضل  جائزة  على  خالله  من  حصلت  الــذي 
ممثل دولي في مهرجان القاهرة التجريبي 
الدولي عام ١٩٨٩، وعرضت هذه المسرحية 
في قلعة الكوت آنذاك واحتفت بها الصحافة 
الــقــطــريــة والــعــربــيــة وحــقــقــت نــســب حضور 
فأنا  لــهــذا  مسبوقة،  وغــيــر  عالية  ومــشــاهــدة 
ــًدا عـــن الــمــســرح  لـــم أكــــن بــعــي
تجربة  لـــي  وكــــان  الــقــطــري، 
أخــرى فــي أواخـــر عــام ٢٠٠١ 
«الجنة  مسرحية  خــالل  مــن 
والتي  متأخرة»  أبوابها  تفتح 
جائزة  على  حـــازت  قــد  كانت 
أفـــضـــل عــــرض مــتــكــامــل في 
المسرحي  قــرطــاج  مــهــرجــان 
تربطني  وكــانــت   ،١٩٩٩ عــام 
عــالقــات صــداقــة قــويــة بعدد 
مــن األصـــدقـــاء الــرائــعــيــن في 
قطر ومن أوائــل من تعّرفت 
موسى  الــصــديــق  كـــان  عليهم 
زينل وعبد الرحمن المناعي، 
والمخرج  الــفــنــان  التقيت  ثــم 
نــاصــر عــبــد الــرضــا وارتــبــطــت 
بعالقة  وأيــًضــا  مميزة  صــداقــة  بعالقة  معه 
فــنــيــة مـــن خــــالل مــشــاركــتــي فـــي مسرحية 

ـــــرة» مـــن إخـــراجـــه وقــّدمــت  «هـــذايـــانـــات ُم
فـــي مــهــرجــان الــقــاهــرة عـــام ٢٠٠٣ وأعــيــد 
تقديمها في عام ٢٠٠٦ في مهرجان المكان 
بــاســطــنــبــول وحــصــلــت عــلــى جـــائـــزة أفــضــل 
عــــــرض، كـــمـــا ســـاهـــمـــت فــي 
مــســرحــيــة «الــتــفــاحــة تــصــرخ 
ـــعـــّرى» لــلــكــاتــبــة  ـــت والـــخـــبـــز ي
القطرية دالل خليفة وإخراج 
ــــفــــنــــان والـــــصـــــديـــــق حــســن  ال
إبــراهــيــم، ومـــؤخـــًرا فــي عــام 
فرقة  قبل  من  ُدعيت   ٢٠١٢
قـــطـــر الــمــســرحــيــة لــتــدريــب 
على  الشباب  الممثلين  بعض 
ـــصـــوت  ــتــمــثــيــل وال مــــبــــادئ ال
واإللــقــاء في ورشــة مسرحية 
وكان  يوًما،   ٤٥ حوالي  دامــت 
النموذج الذي حاولنا االشتغال 
عليه هو مسرحية «البوشية» 
مــن تــألــيــف الــفــنــان والــكــاتــب 
ناصر  وإخـــراج  اهللا  عبد  إسماعيل  اإلمــاراتــي 

عبد الرضا.
بالحركة  لــلــنــهــوض  الــمــطــلــوب  هــو  مــا   </

المسرحية في قطر؟
ــا أرى الــيــوم أن الــمــســرح الــقــطــري به   - أن
طاقات هائلة وجيدة ينبغي أن تأخذ طريقها 
بداخلها،  المكنون  هذا  عن  للتعبير  الصحيح 
وألننا نمر اليوم بحاالت من المخاض الصعب 
في الوطن العربي فضالً عن ظهور التلفزيون 

التي  الحديثة  والتكنولوجيا 
أســهــمــت ربــمــا فـــي ابــتــعــاد 
المسرح  عالم  عــن  األضـــواء 
ــيــنــا أن  ـــيـــًال، ولـــكـــن عــل قـــل
نعرف أن للمسرح ضرورة 
مـــلـــحـــة فـــــي عـــمـــلـــيـــة بـــنـــاء 
على  ينبغي  لهذا  المجتمع، 
الــمــســؤولــيــن الــتــركــيــز على 
الفرق المسرحية من خالل 
دعمها ماديًا وإنشاء مسارح 
وتــــوفــــيــــر الـــمـــســـتـــلـــزمـــات 
بالعملية  للنهوض  الكافية 
الــــمــــســــرحــــيــــة، وتـــشـــجـــيـــع 
الــــــطــــــاقــــــات الـــــشـــــابـــــة فــي 
واإلخراج  والتمثيل  التأليف 
والتفكير جديًا في تأسيس 

فرقة مسرحية محترفة تابعة لوزارة الثقافة 
الفنان  خاللها  مــن  يتفرغ  والــتــراث  والفنون 
لعمله الفني من دون ارتباطات إدارية أخرى، 

وعلينا أيًضا أن نفكر بإنشاء دار خاصة لثقافة 
الطفل يحتوي على مسرح خاص به، ولربما 
نــحــن بــحــاجــة إلــــى تــأســيــس مــعــهــد أو كلية 
لدراسة الفنون ونحن نحتاج إلى هذه األمور 

اليوم قبل غد.
ولـــهـــذا أنــــا أيـــًضـــا أحــيــي 
الـــــفـــــنـــــان الـــــقـــــطـــــري عــلــى 
قدرته في اإلبداع رغم قلة 
وأنــا  المطلوبة،  المعطيات 
متأكد من أن وزارة الثقافة 
لن  للبلد  الحكيمة  والقيادة 
تبخل على أبنائها المبدعين 
ــــطــــوروا إمــكــانــاتــهــم  بـــــأن ي
ويقّدموا خدمة لهذا الوطن 
الذي هو جزء عزيز ومهم 

من الوطن العربي.
/> ومــا رأيــك في انتشار 
الـــدرامـــا الــتــلــفــزيــونــيــة على 

حساب المسرح؟ 
التلفزيونية  الـــدرامـــا   -  

هي صناعة وفن ولألسف أنها أخذت طابًعا 
تجاريًا، لذلك نجد كل الفنانين اتجهوا لها ألنها 
سريعة االنتشار وتحقق النجومية بأسرع ما 
يمكن كما أنها مربحة، ومعروف أن المسرح 
والــدرامــا  بعطائه،  غني  ولكنه  بحاله  فقير 
التلفزيونية ال ضرر فيها عندما تكون هادفة 
حافًزا  لتكون  جمالية  صــوًرا  وتقّدم  ومعّبرة 
للحياة  اليومي  صــراعــه  عملية  فــي  لإلنسان 
ونحن دائًما بحاجة إلى بصيص 

نور يرشدنا نحو األفضل.
ڈ وما هي وجهة نظرك في 
انتشار المسلسالت التركية التي 
حقيقي؟  مــضــمــون  مـــن  تــخــلــو 
وكيف لنا أن نواجه المد التركي 

الدرامي في الوطن العربي؟
تطرد  الــجــيــدة  العملة  ــا  دائــًم
نعّلق  أال  وعلينا  الرديئة  العملة 
اآلخرين،  شماعة  على  أخطاءنا 
ونبدع  نعمل  أن  علينا  فالواجب 
فمسلسل  صحيح  بشكل  ونفكر 
مــثــل «عــمــر» الـــذي تــوفــرت له 
جميع عناصر النجاح استطاع أن 
األعمال  يضاهي  مستوى  يقّدم 
ماّسة  بحاجة  ونــحــن  العالمية 
إلى مثل هذه األعمال ليست التاريخية فحسب 
ذاخرة  العربية  ومجتمعاتنا  المعاصرة  وإنما 
العربي  اإلنــســان  واقـــع  تمس  الــتــي  بالقصص 

االجتماعي واالقتصادي وعلينا أن نفكر جديًا 
في تناول مواضيع تنبع من حاضرنا.

شخصية  تجسيد  في  المدوي  نجاحك  ڈ 
العديد  جعل  عمر  مسلسل  فــي  جهل)  (أبــي 
مــــن الـــنـــقـــاد يـــفـــتـــحـــون الـــنـــار 
عــلــى الــمــخــرجــيــن الــعــراقــيــيــن 
والـــحـــركـــة الــفــنــيــة الــمــحــدودة 
نجاح  عناصر  فماهي  اإلنــتــاج، 
هــــذا الـــعـــمـــل؟ وكـــيـــف قــّدمــت 
شــخــصــيــة أبــــي جــهــل الــســلــبــيــة 

بهذه البراعة؟
ومهم  شهير  قــول  هــنــاك   -  
في  المنظرين  أهــم  من  لواحد 
الدراما وهو «ستانس الفسكي» 
مهمة  نــظــريــة  صـــاحـــب  وهـــــو 
فـــي الـــمـــســـرح الـــحـــديـــث «لــيــس 
صغير  ودور  كبير  دور  هناك 
وممثل  كبير  ممثل  هناك  إنما 
المسرح  في  أعمل  وأنا  صغير» 
وتعلمت منهجية البحث في إيجاد الشخصية 
النفسية والجسمانية، وأنا ال أمثل حيث أكره 

كلمة ممثل وأعيش الشخصية ثم أجّسدها.
جهل  أبــو  شخصية  عــن  كثيًرا  قــرأت  لهذا 
عائلة  مــن  الشجاع  الصلب  الــرجــل  هــذا  وهــو 
واالنفعال  الغضب  سريع  كــان  ولكنه  عريقة 
فــي آن واحـــد ولــهــذا ســّمــاه رســـول اهللا صلى 
لجهالته  لــيــس  جــهــل  بــأبــي  وســلــم  عليه  اهللا 
وإنما لغضبه السريع وردود أفعاله المتشنجة، 
حيث   .. نبًيا  يــكــون  أن  فــي  يطمح  كــان  فهو 
كــان يــرى فــي نفسه ســيــًدا مــن أهــم ســادات 
قريش وكانت فكرة ظهور النبي موجودة في 
من  الغاية  هذه  كانت  لهذا  القرشي  المجتمع 
أهم أمنيات ابي الحكم، وألنه ينتمي إلى ذاته 
بشدة فقد وجدته صادقا في كل ما كان يفعل 
منذ أن انبرى للنبي محمد (صلى اهللا عليه 
وسلم) إلى يوم مقتله في معركة بدر، ونجده 
لم يستسلم حتى اللحظات األخيرة من مقتله 
بل على العكس كان صلبًا وقال قولته الشهيرة 
مسعود  بن  اهللا  عبد  الجليل  الصحابي  لقاتله 
وهو ممّدد على األرض مثخن بجراحه: «لقد 
ارتقيت مرتقى صعبًا يا رويعي الغنم»، ولكل 
الشخصية  دراســـة  فــي  تعمقت  فقد  سبق  مــا 

واستغرقت في ذلك ألجّسدها كما ينبغي.
ڈ حدثنا عن مشاريعك المستقبلية؟

 - خــالل وجــودي في الدوحة ومــن خالل 
وزارة  فــي  مسؤولين  مــع  المباشرة  عالقتي 
الثقافة والفنون والتراث على رأسهم سعادة 
الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري واألستاذ 
موسى زينل، وفرقة قطر المسرحية أطمح 
عمل  بآلية  للنهوض  الـــرؤى  بعض  أقـــّدم  أن 
الــمــمــثــل عــلــى الــمــســرح مـــن خــــالل ورشــــات 
من  يــتــلــقــى  للممثل  اســتــوديــو  أو  مــســرحــيــة 
خالله دروًسا في التربية الجسدية والذهنية 
والصوت واإللقاء والتعلم بمنهجية أكاديمية 
فـــي عـــالـــم الـــمـــســـرح، كــمــا أن هـــنـــاك بعض 
المقترحات التي ربما أراها مفيدة إن أُخذ بها 

مستقبالً.
وأنا أحب أصدقائي الفنانين في قطر وهم 
مبدعون طيبون وفعالً لدي رغبة صادقة في 
أن نكون مًعا نعمل من أجل المسرح ومن أجل 
أن نقّدم صورة أبهى وأوضح، فقطر تزخر 
بالنجوم المتميزين وكثير من الشباب الواعد 
أن  علينا  يتوجب  لــذلــك  الــمــســرح  عــشــاق  مــن 
نعمل مًعا لخدمة المسرح القطري والخليجي 
ليصبح رافًدا مهًما من روافد المسرح العربي.

الفنان العراقي جواد الشكرجي لـ «البيرق»:

مبدع  القطري  الفنان 
المعطيات  قلة  رغم 
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حوار: مصطفى عبد المنعم

هــو نــجــم عــربــي أمــضــى قــســًمــا كــبــيــًرا مــن حــيــاتــه مــتــنــقــالً بين 
مــحــطــات عــربــيــة كــبــرى يــقــّدم مــا لــديــه مــن إســهــامــات فــي عــدة 
بــلــدان بــدًءا مــن الــعــراق إلــى تونس وســوريــا وصــوالً إلــى الــدوحــة، 
لفت األنظار إليه وهو يؤدي شخصية مهمة في المسلسل الضخم 
في  جهل)  (أبــو  أحــب  مــن  هناك  إن  حيث  مبهر،  بشكل  (عــمــر)، 

جواد  العراقي  للنجم  العالية  التعبيرية  القدرة  بسبب  المسلسل، 
الشكرجي.

وآماله  حياته  عن  الشكرجي  لنا  يرويها  التفاصيل  من  الكثير 
وطــمــوحــاتــه الــفــنــيــة، كــمــا يــتــحــّدث عـــن أحــــوال الــحــركــة الــفــنــيــة 
والخليجي  عــام  بشكل  العربي  المسرح  جسد  فــي  الــداء  ومــواطــن 
المزمنة  األمراض  من  للعديد  عالج  روشتة  ويقّدم  خاص  بشكل 

الثقافي. البيرق  مع  حواره  خالل  به  ألّمت  التي 

أكره كلمة ممثل 
وأعيش الشخصية 
ثم أجّسدها

أ

قطر بحاجة لمسرح 
ودار خاصة لثقافة 

الطفل 

الفن يحتاج إلى 
حاضنة حقيقية 
ومناخ من األمن 

واألمان

ضرورة  تأسيس 
معهد أو كلية 
لدراسة الفنون

على المسرح أن 
يكون مشاكًسا 

وإيجابيًا ومحّرًضا 
على اإلبداع

ــــــــمــــــــادي  ـــــــع والـــــــــــربـــــــــــح ال ـــــــري ـــــــس ــــــــار ال ــــــــش ــــــــت ــــــــــــا تـــــحـــــقـــــق لــــــلــــــفــــــنــــــان االن ــــــــــــدرام ال

ــــاة ــــحــــي ـــــرح ســــيــــبــــقــــى حــــــيـًـــــا مـــــــا دامـــــــــــت ال ـــــس ـــــم ال

الشكرجي في مسلسل »عمر« دور أبوجهل
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعرقصيدة

محمد السادة

لغتنا 
الجميلة

الـــبــــالغـــــة

التربية الروحّية

الدالالت السمعّية واإليقاعّية في الشعر العربي 
يستمّدها  وإيقاعّية  سمعّية  دالالت  للشعر  إن 
من البيئة  من اللغة، أو أن الشاعر يتخّيل أمــوراً 
ال تتم إّال عن طريق السمع، فيعيد صياغتها بما 
إلى  لينتقل  يعالجه،  الـــذي  والــمــوضــوع  ينسجم 

المتلقي عن طريق السمع أيضاً.
إن اإلحــــســــاس بـــالـــســـمـــع، وإشــــاعــــة الـــجـــرس 
الــمــوســيــقــي قـــد يــكــون فـــي أصـــــوات الـــحـــروف، 
وأصوات األلفاظ، وما توحي به تلك األلفاظ من 
معرفة  فــي  يكمن  األمــر  وهــذا  مختلفة،  معان 

الشاعر للغة وأسرارها، قال عنترة العبسي:
ولقد َشفى نفسي وأبرأَ ُسْقَمها.. 

قيُل الفوارس ويَك عنتَر أقدِم..
المهموسة  األحـــــرف  هــنــا  الــشــاعــر  اســتــخــدم 
وسقمها،  ونفسي،  شفى،  في:  والسين)  (الشين 
عن األحرف اللينة في الشطر  والفوارس، فضالً 
والنون،  المقصورة،  واأللــف  الشين،  مثل  األول 
الــراحــة  عــن  للتعبير  والـــيـــاء،  والــســيــن،  والـــتـــاء، 
النفسية بعد توترها، على أن صدر البيت ينقسم 
لحالتين  ـــقـــاع  اإلي مــنــهــمــا  انــبــثــق  قــســمــيــن،  إلــــى 
والثانية:  نفسي)،  شفى  (ولقد  األولــى  نفسيتين، 
مجهورة  حـــروفـــاً  ضــمــت  حــيــث  سقمها)  (أبــــرأ 
لتأكيد الشفاء.وإذا ما تأّملنا الشطر الثاني (العجز) 
فسنجده قد امتاز بإيقاع طويل واحد، حيث تسلم 
وإسكات  لمشاعره،  إرضــاء  وفيه  النداء،  الشاعر 
الخارجي  اإليقاعين  خالل  ومن  غــروره  لصوت 
المعنى  إبــراز  في  المتباين  النغم  نجد  والداخلي 
الــذي عّبر عنه الشاعر ببراعته في اإلعــالن عن 
واعتزاز  اهتمام  حالة  إلى  الُمزرية  حالته  تغيير 
حسن  أن  كما  الحرجة،  المواقف  في  بفروسّيته 
استخدام اللغة والترادف والتضاد أّدى إلى خدمة 
صيغة األداء المعنوي، فضالً عن األداء الفني عبر 
أثر  الفني  الــمــوروث  الــســمــعــيــة.ولــرافــد  الــصــورة 

الصورة  وتشكيل  بعامة،  الشعرية  الصياغة  في 
السمعية  الــصــورة  كانت  وإن  بخاصة،  السمعية 
مقدرته  تتبع  لكونها  آلخــر  شاعر  مــن  تتفاوت 
وبراعته وما يمليه عليه الواقع واألثر النفسي في 
استحضار الصورة السمعّية على أن من السمات 
هيكل  في  تجّسدت  قد  الفني  للموروث  العامة 
الطلل  لــوحــة  عبر  بــاالفــتــتــاح  المتمثل  القصيدة 
األداء  بمنافذ  يتعلق  وفيما  والغرض،  والرحلة، 
اإلجابة،  وعــدم  والتساؤل،  السمعي:االستفهام، 

تنتظم في بحور معّينة ال تنتظم في غيرها.
الشاعر  على  يُملي  الفني  الــمــوروث  كــان  وإذا 
إتباعه، فإنه يختلف مع الموروث في التفاصيل 
الدقيقة التي تنبثق من تجاربه بما يُغني جوهر 

الحالة التي يتصّدى لها.
ــســاعــد على  وكـــذلـــك الــجــســر الــلــفــظــي الــــذي يُ
االنتقال من لوحة االفتتاح إلى الرحلة فسنجده، 
موروثاً فّنياً غير أن الشعراء قد اختلفوا في إقامة 

ألفاظه.
الناقة  صـــورة  تـُـشــّكــل  تــتــوالــى،  تفاصيل  وثــّمــة 
القوّية التي يتطاير الحصى من تحت مناسمها، 

يشترك فيها الشعراء، قال بِْشُر بُن أبي خاِزم:
رى.. ْحِل صاِدَقِة السُّ َزّيافٍة بالرَّ

َخّطارٍة تَِهُص الَحصى بُملَثَِّم..
وقال المسيب بن علس:

وإذا تعاورِت الحصى أخفاُفها
َدّوى نواديه بظهِر القاِع..

نجد الشعراء مما تقدم يتعاورون على التعبير 
عن الناقة القوية النشيطة بيَد أن التمايز قائم في 
التفاصيل الدقيقة المتشّعبة، وتلك سمة ال يُمكن 
الشاعر،  ظــروف  من  ينبع  التمايز  ألن  نكرانها، 
وجــود  مــن  بــالــرغــم  البيئة  تفرضها  ومـــؤّثـــرات 
إرث فني وثقافي قد يُجبرانه على عدم التخلي 
عنهما، ولكن قدرته ترفد الشعر بإبداعات تُحّفز 
الشاعر، لينطلق من وجدانه وانفعاله، بما يُمّكنه 
من أن يسبغ ذلك على الشعر في مجال التجديد 
في  وإعـــادتـــه  الــذهــن،  فــي  ويتمثله  سمعه  مما 
استجابة فّنية وصورة شعرّية عاّمة، أو سمعّية 
الجانب  نُهمل  ال  كما  المتلقي.  باهتمام  تستأثر 
العمل  نــســغ  فــي  وتــوظــيــفــه  الشخصي  أو  الــذاتــي 
اإلبداعي المنجز، سواٌء أكانت المدركات خارجية 
مــســتــمــدة مـــن الــبــيــئــة الــطــبــيــعــّيــة واالجــتــمــاعــّيــة 
والتأثيرات النفسّية، أم ممتزجة مع ما يستدعيه 
الشاعر من معطياته الداخلّية، وتأمله، وربطها 
إلعــادة  والخيال  الذهن  عبر  إبــداعــي  تصّور  في 
صياغة الصور بمهارته، وإتقانه للصنعة الشعرّية 

وقدرته اإلبداعّية وبراعته الفّنية.
إّن المدركات الحّسية، والسمع بالذات يستفّزنا 
ويُهّيؤنا الستقبال الصورة دون مشاهدتها، وإنما 
على  لنتعّرف  سماعها  عبر  أذهاننا  فــي  تتكّون 
يهدف  التي  تجاربه  أجــواء  من  الشاعر  يُثيره  ما 
إلى أن نُصغي إليها، وفي فصول بحثنا ومباحثه 
سنتعّرف على حضور الصور السمعّية في الشعر 
عملّية  مجمل  فــي  وأهّميتها  وأثــرهــا  الجاهلي 
الصريحة  األلـــفـــاظ  خـــالل  مـــن  الــشــعــري  األداء 
البالغّية  والفنون  والقافية  والــوزن  واإليحائّية، 

المختلفة.

البالغة بفنونها الثالثة «المعاني - البيان - 
البديع» وسائر الفنون األدبّية التي نبَّه إليها 
أدباء العرب، وكذلك سائر المذاهب األدبّية 
ليست  العربّيِة  غير  الشعوب  من  المستوردة 
إالَّ بحوثاً وتتبُّعاٍت الكتشاف عناصر الجمال 
ـــكـــالم، ومــــحــــاوالت لتحديد  ــــــّي فـــي ال األدب
أن  ُدون  قــواعــدهــا،  بعض  ووضــع  معالمها، 
تستطيع كلُّ هذه البحوِث والــّدراســاِت َجْمع 
كــلِّ عناصر الجمال األدبِــــّي فــي الــكــالم، أو 

استقصاءها، واكتشاف كّل وجوهها.
فالجمال كثيراً ما يتذّوقه الحّس الظاهر 
الفكر  يستطيع  أن  دون  الــبــاطــن،  والــشــعــور 
تحديد كّل العناصر التي امتلكت استحسانه 
الكثير،  الــشــيء  منها  عــرف  وإْن  وإعــجــابــه، 

واستطاع أن يُْفِرَزه ويَُحّدد معالمه.
َد أو  ــَحــدَّ إّن آفــاق الجمال أوســع من أْن تُ
تُْحَصَر بأُُطٍر مقاييس، ولكن يمكن اْكتَشاُف 

ــه الــعــاّمــة،  ــاتِ ــلِّــيَّ بَــْعــِض عــنــاصــِر الــجــمــال، وُك
وطائفٍة ِمْن مالمحه.

لفنون  الباحثين  عـــرض  مــن  واْلــــَغــــَرُض 
الـــبـــالغـــة وعـــلـــومـــهـــا، ولـــلـــمـــذاهـــب األدبــــّيــــة 
المختلفة، ولألمثلة األدبّية الراقية المقرونِة 
بالتحليل األدبي والبالغي، تَْربيُة القدرة على 
اإلِحساس بعناصر الجمال األدبيِّ في الكالم 
ا ألدبــــّي الــرفــيــع، وتــربــيــة الــقــدرة على فهم 
الــنــصــوص الجميلة الــراقــيــة، والـــقـــدرة على 
محاكاة بعضها فــي إنــشــاء الــكــالم، والــقــدرة 
على اإلِبداع واالبتكار لدى الذين يملكون في 

فطرهم االستعداد لشيء من ذلك.
ولــيــس الــغــرض مــن دراســــة هــذه الفنون 
في  الجموَد  والنصوص،  والمذاهب  والعلوم 
الجمالية،  العناصر  من  اْستُْخرَج  ما  قــوالـِـِب 
وما ُوضع من قواعد، دون اكتساب اإلِحساس 
األفكار،  لتقديم  الجمال،  بمواطن  المرهف 

وصياغة الكالم صياغًة أدبّية بليغة.
ــســْلــح بــهــذه الـــدراســـة،  َفـــَمـــع ضـــــرورة الــتَّ
ـــواســـع عــلــى الــنــصــوص األدبـــّيـــة  واالطــــــالع ال
تَْحلِيلِيًَّة  دراســًة  ودراستها  الراقية،  الجميلة 
تكشُف مــن جــوانــب الــجــمــال واإلِبــــــداع فيها 
على مقدار اْستَِطاَعِة اْلُمَحّلل، ال يِصحُّ بحاٍل 
من األحــوال الجمود عندها دون محاوالت 
االبتكار واإلِبــداع والتجديد، بشرط أَْن يكون 
على انتزاع إعجاب ذوي  ذلك االبتكار قــادراً 
فيع في إدراك  ْوق الرَّ اإلحساس المرهف، والذَّ

الكالم األدبيِّ الجميل البليغ.
هذه الحقيقة ال بُدَّ من مالحظتها دواماً 
لدى أّيِة دراَسٍة بالغّيٍة وأدبّية، ولد إنشاء أي 
نصًّ أدبّي جديد.إن الغرض من الكالم التعبيُر 
وأحاسيسها  النفس  ومشاعر  الفكر  في  عّما 
بألفاٍظ داّلٍة على ما يُريد المتكّلم التعبير عنه.
ومن الخير دواماً لكل كاتب أو ُمْنِشىءٍ أو 

شاعٍر أن يْحَذَر مْن أْن يَضَع الصورة األدبيََّة 
كالَمُه  أو أدبّياً، وينِشىءَ  اّلتِي َدَرَسها بالغّياً 
كالمه،  ــَد  ــَس أَْف ـــَك  ذلِ َفعل  فـــإذا  َقالَبِها،  على 
وشّوه روح القاعدة البالغّية أو األدبّية، وإن 

التزم بصورتها.
إّن تــربــيــة الــــذوق والــمــلــكــة الــبــيــانــّيــة، مع 
تلقائّية األداء التعبيرّي لدى إنشاء الكالم كتابًة 
أو ارتــجــاالً، عند مــْن يَْملك االســتــعــداد ألن 
يكون أديباً بليغاً، هي الكفيلة بتفجير اإلِبداع 
المطلوب في األدب، بشرط عدم الخروج عن 

ضوابط قواعد الّلغة وأصول البيان.
والكلماُت رمــوٌز اصطالحيٌَّة في األوضاع 
الّالحقة  االستعماالت  وفــي  األولـــى،  اللُّغوّيِة 
لألَْوَضاِع الّلغوية والناجمة عن اْستِْخدام الناس 
لمختلف األساليب واْلِحَيِل الكالمية اْلَقائِمِة 
ع في دالالِت األلفاظ، واالنتقال بِها  على التوسُّ
مَن اْلحّسيَّاِت إلى ما وراءَهــا، حّتى العقليَّات 

الـــمـــجـــّردة.وتـُــْســـتـَــْخـــَدُم فــي الــكــالم األشــبــاُه 
إلِْفَهاِم  الكفرّيِة،  اللَّواِزم  وَدالالَُت  والنََّظائُِر، 
اآلَخِريَن ما يُريُد ذو الكالم التَّْعبِير عْنه، كَما 
ِفي  أَْو  نَْفِسِه،  َمَشاِعِر  في  أَْو  ذْهنِِه،  في  هو 

إْحَساَساتِِه الَجَسِدّية، أو الوْجَدانِيَِّة الباطنة.
بٌَة  فلَدينا إَذْن كلماٌت ُمْفَردة، وُجَمٌل ُمَركَّ
َوَذَواُت  أَْلَفاٍظ  َذواٌت  وَجِميُعها  كلماٍت،  ِمْن 
مجتمعة  ُحــروٍف  َذواُت  َوأَْلَفاُظَها  َدالالٍت، 
تـَـْنــِطــُق بـِـَهــا األدواُت الــنَّــاِطــَقــُة، وِهـــَي تُــْصــُدُر 
بمختلِِف  الساِمعيَن  آذان  ــْقــَرُع  َفــتَ بــأْصــواٍت 

أْشكالَِها وُصَوِرها.
ــــُب مْنها  ـــتِـــي تُــــَركَّ وأصــــــواُت الـــحـــروِف الَّ
الكلماُت لها نََغَماٌت وُحدوٌد مختلفات، فمنها 
ٍة وليٍن فيستَْحلِيِه، ومْنها  ما يْقَرع الّسْمَع بِرقَّ
ُه َكارهاً  ْمَع بغلظٍة وُخُشونٍَة َفَيُمجُّ ما يقرُع السَّ
مْنُه  وتتَقّزُز  الّسْمُع  منه  يْنِفُر  ما  ومْنها  له، 
النفس، ســواٌء أكــان ذلك من الكلمة الواحدة 

أحــدَث  َكلِماٍت  ِة  عــدَّ اْجتِماع  من  أْم  ُمــْفــَرَدً، 
اجتماُعها ما لم يُكْن ِعْنَد اْنفراِد كلِّ منها.

ـــْت مـــْن كلمات  َوكـــــلُّ أّمـــــٍة تـَــَضـــع مـــا تـَــلـَــقَّ
أجدادها، وما تُِضيُف من كلماٍت تَضُعها لتَُعبِّر 
بها عن أفكاٍر ومشاعَر وأحاسيَس قاَمْت في 
أنفسها، َمْوِضَع التجربة، الختباِر مدى لينِها 
وُسهولَِة النُّْطِق بها، أو َمدى التَّْأثيِر النَّْفِسّي 
امعين، والْختبار  لدى النطق بها في أْنُفِس السَّ
َمــَدى استحسان األسماع لها، أو استقباحها، 
النفس  ز  ــزُّ وتَــقَ منها،  والنُّْفَرة  واستغالظها، 

لدى سماعها.
وخــــالل الــتــجــارب الــطــويــلــة تــشــيــُع غــالــبــاً 
الكلماُت الَّتي تَوَاَضَع ُمْعَظُم النَّاِس على قبولها 
واْستْحَسانِها، ألداءِ المعاني الَّتِي يُعبَُّر بها َعْنَها، 
ــالْؤم بــيــَن اللَّفِظ  ــعــور بــالــتَّ مــع مالحظة الــشُّ
والمعنى في كثيٍر من الكلمات، في المجتمع 

البشري الذي درَجْت على ألسنة أفراِده.

ــــراءهــــا بــالــمــفــيــد  إن االهـــتـــمـــام بــالــعــقــول وإث
التناول  يتطلب  والتحقق  للتفكير  واستثارتها 
أهّمية  وإعــطــاء  األمــــور  إلـــى  الــنــظــر  فــي  العلمي 
التربية  عيوب  ومن  اآلخــر،  مع  الفكري  للحوار 
وحشو  التلقين  أســلــوب  الــمــدارس  فــي  والتعليم 
في  الــحــال  عليه  مــا  يُــمــاثــل  فيها  الـــدراســـة  مـــواد 
في  ويُسّطحه  الفكر  يُجّمد  بما  اإلعــالم  وسائل 
وجه  على  اإلسالمّية  العربّية  الــدول  من  عديد 
الــخــصــوص أو بــأفــكــار وبــرامــج تــدعــم اإلرهـــاب 

والعنف بطرق مباشرة أو وقتّية غير مباشرة. 
عملية  في  مسؤوليتنا  نعي  أن  جميعاً  وعلينا 
اإلصالح، ونشر الدين الصحيح، وتوعية المجتمع 

والشباب خاّصة ضّد هذه األفكار المنحرفة.
بدءاً باألسرة ، ومروراً بالمدارس والمحاضن 
التربوّية والمؤّسسات الدعوّية، وانتهاًء بالمجتمع.
الراشد  بالفكر  يُقابل  أن  بّد  ال  الضال  والفكر 
وجه  في  بها  نتصّدى  التي  األسلحة  من  وإن   ..
والــبــرامــج  األنــشــطــة  هــذه  ؛  المنحرفة  الــتــّيــارات 
الــدعــويــة الــمــنــتــشــرة، مــن دروس ومــحــاضــرات 
ومراكز وحلقات، وغيرها، نسأل اهللا أن يُبارك 

في جهود القائمين عليها.

قنوات  عبر  احتواؤهم  يتم  لم  إذا  الشباب  إن 
الــتــربــيــة والــــدعــــوة، ومـــحـــاضـــن اإلصــــــالح الــتــي 
فإنهم  والــمــرّبــون،  والــدعــاة  العلماء  عليها  يقوم 
قد  أخرى،  جهات  من  للتلقي  عرضة  سيكونون 

يتلقفون منها مثل هذه األفكار المنحرفة.
وعلى العلماء والقضاة والدعاة والمرّبين وكل 
كبير  دور  الشباب  وتوجيه  لرعاية  يتصّدى  من 
وتوجيههم  لهم،  الجناح  وخفض  احتوائهم،  في 
المنحرفة  التيارات  ضّد  وتحصينهم  ونصحهم، 

بشتى أنواعها.
الـــحـــذر الــشــديــد مـــن وســـائـــل الـــغـــزو الــفــكــري 
الــمــتــمــثــلــة فـــي الــمــواقــع الــمــشــبــوهــة عــلــى شبكة 
المغرضة،  الفضائّية  القنوات  وبعض  اإلنترنت 
يجب  التي  األدمــغــة  ومغاسل  الشر  منابع  فإنها 
أفكارها  ضّد  ومجتمعنا  وأُسرنا  أبنائنا  تحصين 

المسمومة.
أن  األحــداث  هــذه  أمــام  علينا  الواجب  من  إّن 
وأن  بحبله،  نعتصم  وأن  تعالى،  اهللا  إلــى  نلجأ 
نتمّسك بدينه، وأن نحذر من انتشار المعاصي أو 
المنكرات في المجتمع، فإن هذا المناخ قد يكون 
سبباً في وجود الغلو ونموه من جهة، وقد يكون 

سبباً في زوال نعمة األمن من جهة أخرى.
من  حمايتها  إلــى  بحاجة  المجتمع  وسفينة 
مظاهر الــتــطــرف والــغــلــو، وبــحــاجــة كــذلــك إلى 
حتى  واالنــحــالل،  التسّيب  مظاهر  من  حمايتها 

تسير إلى بّر األمان.
وإن التربية الروحّية من أهّم جوانب التربية 
التي تُؤّثر في شخصّية الفرد تأثيًرا كبيًرا فتجعله 
ملتزًما  الحميدة  بالصفات  متحّلًيا  للخير  مّياالً 
ا  ــا مستمرًّ فــي ســلــوكــه وتــصــّرفــاتــه الــتــزاًمــا ذاتــيًّ
اآلخــريــن  مــســاعــدة  على  عــامــالً  الــكــريــم  بالخلق 
يُقبل  ومتفائلة  مطمئنة  نفس  ذا  للتعاون  محبًّا 
ال  متوقدة  وعزيمة  إيجابية  بــروح  الحياة  على 
والعراقيل  العقبات  طريقه  اعترضت  إن  يعجز 
في محاوالته المستمّرة لتخّطيها مستعينًا باهللا 
- عزَّ وجّل - الذي يُؤمن به ويلجأ إليه في السّراء 
والـــضـــّراء والــشــدائــد ويــثــق فــي عــونــه وتــوفــيــقــه. 
حّب  ترسيخ  الروحّية  التربية  بمفهوم  ويقصد 
على  يــحــرصــون  يجعلهم  ــا  حــبًّ قلوبهم  فــي  اهللا 
وسلوكّياتهم  وأعمالهم  أقوالهم  كل  في  إرضائه 
وتــصــّرفــاتــهــم واالجـــتـــنـــاب عـــن كـــل مـــا يُغضبه 
وعدم  إلرضائه  يسعى  إنسانًا  أحــّب  إذا  فاإلنسان 

إغضابه فما بالك إن كان الحبيب هو اهللا الخالق 
جل شأنه؟.

إن من أسباب تأّخر الشعوب العربية:
(١) قلة القدوة الناصحة المخلصة التي تعود 
عــلــى األمــــم بــغــرض الــنــفــع وإرضــــــاًء هللا تــبــارك 
وتــعــالــى وحـــبًّـــا فـــي ديــنــهــم وأوطـــانـــهـــم وغــيــاب 
المرجعية  وجــود  وعــدم  للتخبط  يُـــؤّدي  الــقــدوة 
التفكك  عــوامــل  مــن  الحسنة  واألســـوة  الصالحة 

واالنحطاط والتخلف.
التي  والــمــوّجــهــة  الحسنة  الــتــربــيــة  غــيــاب   (٢)

تُوّجه األفراد لألخالق القّيمة الحسنة .
الــحــقــيــقــّيــة  ــيــة  ــتــرب ال انــــعــــدام  أو  نــقــص   (٣)
قوّية  ودعائم  مرتكزات  على  القائمة  اإليمانّية 
مـــن نـــصـــوص الـــوحـــي، واســتــبــصــار الــمــصــلــحــة 
إدراك  وقــلــة  الــطــارئــة،  المفاسد  ودرء  الــعــامــة 
ِعبَر التاريخ ودروس الزمان وسنَن الحياة في 

الناس! واقع 
عنه: «أال  اهللا  رضــي  الخطاب  بــن  عمر  قــال 
أكابرهم،  من  العلم  أخذوا  ما  بخير  الناس  وإن 
الصغير  قــام  فــإذا  الكبير  على  الصغير  يقم  ولــم 

على الكبير فقد».. (فقد) يعني هلكوا.

أََغّرك ؟؟ 

مساجلة 
على تويتر

وُق إِال َدمَعٌة منثُوَرٌة..  ما الشَّ
تَسِري على َخدِّي لِتَلَحَق أُختَها..

إنَّ المحبََّة نِصُف بَدٍر ُمزِهٍر..
لُُه بِها.. ولِقاُء َمن نَهوى نَُكمِّ

ahmadotibi@ أحمد العتيبي
إِّن الّلقاَء كزهرٍة فّواَحٍة..

وَكمالُُه يحلُو بَِشمِّ َعبِيِرها..
َحيٌّ تَراُه بِنَبِضِه َقلُب الَعنا..

لكنَُّه ِعنَد النَّوى َكَمن انتَهى..

alasmaiمحمد السادة @٥٥
ولُه ابتراٌد ِمن لَهيٍب ِفي النَّوى..

ولَُه اندماٌج في الَخاليا ال يُقاْس..

alasmaiمحمد السادة @٥٥
ِمن ثّم أَعمُل ِفي ِمبَضٍع َقسوًة..

َفَغدوُت أَجَهُل منُه من ماذا أقاْس

_Alansari_@ علي األنصاري
بالتداني مساؤنا كاَن َعذباً..

لَيتُه الّليُل بِالَمسيِر تََرّوى..
بُح بِالفراِق وصوٌت.. آذن الصُّ

حيِل نادى وّدَوى.. ناِعٌق للرَّ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ــي.. ــاتِ ــك ــي ُس ــت بَ ــذِّ ــَع أََغــــــرَِّك يــا ُم

والــتـِـفــاتـِـي.. َصفحاً  ــَر  ك ــذِّ ال ــي  ــربِ وَض

ـــــوٍد بـِــقَـــفـــٍر.. ــى ُع ــل ـــِدي ع ـــري ـــغ وتَ

ــي.. ــاتِ ــي ــنِ ـــــراُه رَوضـــــاً أُغ ــُل ثَ ــي ــِح تُ

ــــاً.. ــِه أُرُجــــوان ــي ــُر فِ ــخ ــصَّ ـــُدو ال ـــب ويَ

ــي.. ــاتِ ــاُن ع ــب ــث ــُك وَمـــوجـــاً تُــصــبــُح ال

ـــغـــُدو.. ــِه أَشـــِرَعـــتـِــي ويَ ــي ــل ــُر َع ــي ــِس تَ

ـــراِت.. ـــُف ـــال ـــاءِ فــيــِه ك ـــم ــــــاُج ال أُج

.. ـــِديٌّ ـــســـَج ــِه َع ــي ولـَـــــوُن األُفــــــِق ف

ـــفـــاِت.. الـــصِّ ورِديُّ  ـيــِل  الــلـَّ وبـــــدرُ 

ــــــراءى.. ــــــرآٌة تَ ــــــوُج الـــبـَــحـــِر ِم وَم

كـــالـــرَّحـــاِة دارَْت  األَفـــــــالُك  بِــهــا 

ــحــارِي.. ــصَّ ال بـِــِك  ــَل  ــي أُِح أَْن  ــــرَِّك  أََغ

ـــأُ أُمـــنِـــيـــاتِـــي.. ـــظـــَم ــاً وتَ ــع ــي ــابِ ــن يَ

َدهــانِــي.. إذا  األَنـِــيـــُن  ـــَي  بِ يَــِجــيــُش 

ــاً َحــصــاتـِـي.. ــَرض زَمــانِــَي والـــتـَــَوْت َع

ــارِي.. ــلَــيــَس َكــصــبــِر أَّيــــوَب اصــطــب فَ

َعــصــاتـِـي.. موسى  عصا  ــن  َع ــِرُق  ــف وتَ

ـــَرّجـــى.. يُ ال  يـَــبـــاٍب  ـــن  َع َســــأَرَحــــُل 

ــاِة.. ــي ــَح ــال ـــــدأُ بِ ــٌت ثـُـــمَّ أَب ــب ــُه نَ ــن ِم
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تنظم مــبــادرة تــدويــر الــمــعــرفــة والــتــي 
تـــتـــشـــكـــل مـــــن مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــشـــبـــاب 
الــقــطــريــيــن خــــالل عــطــلــة مــنــتــصــف هــذا 
الـــعـــام بــرنــامــجــاً ثــقــافــيــا وتـــربـــويـــاً أطــلــق 
سيقدمه  بــرنــامــج  وهـــو  رمـــوز  اســـم  عليه 
النفس  علم  خــبــراء  أفــضــل  مــن  مجموعة 

واالجـــتـــمـــاع والــتــربــيــة واإلعـــــالم ويــهــدف 
ــــادات فــــي مـــجـــال الـــعـــالقـــات  إلعـــــــداد قــــي
يسهم  االجتماعي  الوعي  لتفعيل  اإلنسانيه 
في  حيوي  فاعل  فرد  بصناعة  خالله  من 
يستطيع  واإلبداعية  االجتماعية  الميادين 
ربــــط الــمــجــتــمــع بــالــمــتــغــيــرات مـــن حــولــه 

ويــــشــــارك فـــي الـــبـــرنـــامـــج مــجــمــوعــة من 
في  البرنامج  وسيقام  القطريين  الشباب 
دولة الكويت وصرح عبد المجيد الهاشمي 
الــمــســؤول فــي الــمــؤســســة أن الــهــدف من 
االجتماعية  المهارات  تطوير  هو  البرنامج 
الناقد  التفكير  أساليب  وتنمية  القيادية 

وتــنــمــيــة الـــقـــدرات وتــطــويــرهــا مــن خــالل 
بــرامــج إلعــــداد نخبة مــن الــشــبــاب الــواعــد 
التنمية.  عجلة  تفعيل  فــي  يــســهــمــوا  لــكــي 
وســيــقــام الــبــرنــامــج خـــالل الــفــتــرة مـــن ٩ 
وسيتعلم  المقبل   ٢٠١٣ فبراير   ١٨ حتى 
الــمــشــاركــون الــعــديــد مــن الــبــرامــج على يد 

خـــبـــراء ومـــدربـــيـــن مــعــتــمــديــن: الــدكــتــور 
مــصــطــفــى أبـــوالـــســـعـــد والــــدكــــتــــور حــمــود 
الــقــشــعــان، والــدكــتــور عــبــدالــعــزيــز الــنــجــار، 
الوقيان،  بــركــات  واإلعــالمــي  فهد،  الشيخ 
والــــمــــدرب عـــبـــداهللا الــعــثــمــان يـــذكـــر أن 
هي  الذكية  العقول  مؤسسة  تتبع  المبادرة 

مــؤســســة تــنــمــويــة اســتــشــاريــة تــعــمــل على 
والتطوير.تركز  التدريب  خدمات  تقديم 
خــدمــاتــهــا عــلــى إعـــــداد وتــطــويــر مــهــارات 
الــبــرامــج  مــن  مــجــمــوعــة  عــبــر  المتعلمين 
والمشاريع اإلبداعية ذات نماذج استثنائية, 

تعمل ألجل االرتقاء باإلنسان.

طاعتك في  أخلصُت  أكْن  لم  إن 

ــــنــــي أطـــــمـــــُع فـــــي رحـــمـــتـــك فــــإّن

ــــــــــمــــــــــا يــــــشــــــفــــــُع لــــــــي أّنــــــنــــــي وإنَّ

َقد عشُت ال أُشرك في وحدتك

ڈڈڈڈ

ــــرزق لي يــا رْب هــيــىء ســبــَب ال

ـــفـــضـــِل ـــُم ال ـــــَة  مـــــّن تــــذقــــنــــي  وال 

أرى كـــيـــمـــا  نــــــشــــــواَن  وابــــقــــنــــي 

المعضِل داِئها  ِمن  نَجْت  روحي 

الثالثاء 19 صفر 1434 هـ - 1 يناير 2013 م

(الحلقة السادسة)

عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

(المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور)

النشاط المسرحي بين الدين والتقاليد ..
هذا  االلفي  نبيل  الدكتور  األستاذ  اختار 
الــمــضــمــون لــيــفــســح لـــه مــجــاال فـــي كــتــابــه 
واإلنتاج  المعمار  بين  القطري  «المسرح 
كتاب   من  الحلقة  هذه  وفي  والجمهور» 
الــمــســرح الــقــطــري بــيــن الــمــعــمــار واإلنــتــاج 
المجتمع  حــال  الــى  سنتعرف  والــجــمــهــور 
الفن  من  وموقفه  عاما   ٣٠ قبل  القطري 
ومن إنشاء أكاديمية للفنون المسرحية .. 
الى  حالها  على  النظرة  تلك  الزالــت  وهل 
االن رغم التطور الحاصل في كل ما يدور 

بفعل  وتالشت  تغيرت  أنها  أم  حولنا  من 
الزمن ؟

موقفا  يــحــمــل  الــقــطــري  المجتمع  هــل 
كل  يعرقل  ما  وهــو  عــام  بوجه  الفن  تجاه 
أم   .. الصعيد  هــذا  على  المبذولة  الجهود 
أن األمر إداري بحت وال دخل للدين في 

الفن وال تعارض بينهما ؟
الكتاب  هذا  مؤلف  حــاول  كثيرة  اسئلة 

قبل ٣٠ عاما البحث عن إجابة لها.
بين  الــعــالقــة  األلــفــي  نبيل  وصـــف  وقـــد 

هي  فــال  الغامضة  بالعالقة  والــديــن  الفن 
 .. الــوضــوح  الــى  مفتقرة  هــي  وال  واضــحــة 
ال  إثارتها  ولكن  أحيانا  تثار  بدورها  ألنها 
يتيح  ال  شــديــد  بتحفظ  مــقــرونــة  إال  تــأتــي 
مناقشتها  في  مباشر  استرسال  أي  للمرء 

او تأملها .
مؤداها- بــمــقــولــة  عــــادة  الــمــســألــة  تــبــدأ 

نميل  ال  قطر  فــي  انــنــا  للمؤلف-  والــكــالم 
كثيرا الى إنشاء معاهد او أكاديمية لتعليم 
الفنون وإعداد فنانين ! وردا على عالمات 

تفسير  أي  هـــنـــاك  يـــكـــون  ال  االســـتـــفـــهـــام 
استشهاد  شكل  في  الجواب  يأتي  قد  وإنما 
التشكيلية  الفنون  أن   : نوعية  من  للتأكيد 
متغلغلة من حولنا في العمارة والزخرفة 
والــطــبــاعــة وصـــوال الـــى مــا يحيط بــنــا في 
أكاديمية  لها  نقم   لــم  ذلــك  ومــع  منازلنا 
للفنون الجميلة !! وتتملكني دهشة كبيرة 
تختفي  أن  تلبث  ال  االستشهاد  هــذا  حيال 
المسألة  اثــارة  كان  آخر  موضوع  حوار  في 
لم تكن لتبادل الرأي حولها وإنما لمجرد 

إحباط كل تحمس لمشروع األكاديمية.
دراسته  في  يقول  كما  األلفي  ويكتشف 
حــــول الــمــســرح والــمــجــتــمــع الــقــطــري ان 
المجتمع  هــذا  فــي  مــوجــودة  عــوامــل  ثــمــة 
هذه  الفن»  ضد   » بأنها  توصيفها  يمكن 
الــعــوامــل « لــهــا جـــذور قــويــة ضــاربــة في 
عــمــق األعـــمـــاق فـــي مــقــابــل وجـــــود هش 
في  السطح  على  تعيش  فنية  لممارسات 
مهب الريح ، وهذا االحتمال وحده كفيل 
يجعلني  مــا  صــــدري  فــي  الــقــلــق  بــإشــاعــة 

أتمنى على اهللا أال يكون له أي وجود في 
الجمال  جــوهــرة  الفن  الن  الحقيقة  ظــل 
والجمال نوعان ذلك الذي يجده االنسان 
خلقها  في  الباري  تفنن  التي  الطبيعة  في 
من  ويعتبره  إنسان  يصوغه  الــذي  وذلــك 
للحق  االنــســان  وتفضيل  الــذاتــي  ابــتــكــاره 
وللجمال  الشر  على  وللخير  الباطل  على 
العليا  للمثل  تفضيال  يعتبر  الــقــبــح  عــلــى 
الــتــي عــرفــهــا اإلنــســان قــديــمــا وهــي الحق 

والجمال. والخير 
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obadbukamal@yahoo.comفي قطر

مـــســـرحـــيـــة (حـــــــالة الـــثـــوب 
رقـــــعـــــتـــــه مـــــنـــــه وفـــــــيـــــــه) مـــن 
تــألــيــف وإخــــــراج عــبــدالــلــطــيــف 
ســـمـــهـــون وفـــيـــمـــا يـــلـــي أســـمـــاء 
خلف  ــوا  عــمــل الـــذيـــن  الــفــنــيــيــن 
المسرح:  مدير  وهــم  المسرح 
ــلــطــيــف  الـــســـيـــد فـــتـــحـــي عــبــدال
ـــكـــور  ـــدي األمـــــيـــــن، تـــصـــمـــيـــم ال
لــألســتــاذيــن: مــيــرغــنــي أحــمــد 
عبدالرحمن  وعمر  ميرغني، 
الــنــجــومــي، مــهــنــدس اإلضــــاءة 
األســــتــــاذ فــــــاروق الــبــلــقــيــنــي ، 
حسن  الطالب  الــصــوت:  ضبط 
ابــــراهــــيــــم حــــســــن، الـــمـــلـــقـــن: 
الصايغ،  محمد  ماجد  الطالب 

المخلالتي. هاشم  المكياج: 
توفر  المسرحية  هــذه  إذن 
لــهــا كـــافـــة االحـــتـــيـــاجـــات الــتــي 
وهــذا  مــســرحــيــة  أي  تحتاجها 
دليل على أن المسرح في قطر 
قـــد وضـــع رجــلــه عــلــى الـــدرب 
الــصــحــيــح لـــالنـــتـــاج الــمــســرحــي 
المسرحية  هــذه  ظهور  ورافــق 
أول نقد مسرحي ففي جريدة 
الـــــعـــــرب الـــــــعـــــــدد(١٥) والـــتـــي 

الثاني  ربيع   ٢٣ بتاريخ  صدرت 
 ٥/٦/١٩٧٢ الــمــوافــق  ١٣٩٢هــــــ 
كــتــب الــدكــتــور (ســيــد الــريــس) 

مـــــقـــــاالً نـــقـــديـــا حــــــول عـــرض 
الــمــســرحــيــة والـــدكـــتـــور(ســـيـــد 
إدارة  في  طبيبا  يعمل  الريس) 

التربية  لــوزارة  التابعة  الصحة 
بالصحة  واختصاصه  والتعليم 
الوقت  نفس  في  وهــو  النفسية 

للفنون  الــعــالــي  المعهد  خــريــج 
تــنــاول  بــالــقــاهــرة،  المسرحية 
الــدكــتــور ســيــد الـــريـــس عــرض 

انتهت  الــنــقــد  بــهــذا  المسرحية 
الـــمـــســـرحـــيـــة وخــــرجــــت وأنــــا 
ــــذهــــول.. األفـــكـــار  فـــي نــفــس ال

تتالطم..  االنفعاالت  تتضارب. 
فنحن  المسرحية  أنقد  لن  أنــا 
فـــي طــــور الـــبـــنـــاء، والــنــقــد في 
االبــــــتــــــداء نــــــوع مـــــن الـــــهـــــدم.. 
الــمــواهــب  هــــذه  إن  أقـــــول  لـــن 
الــتــي رأيــتــهــا عــلــى مــســرح دار 
بطريقة  وجهت  لــو  المعلمين 
عــلــمــيــة تــكــنــيــكــيــة ونـــحـــن فــي 
عـــصـــر الـــعـــلـــم والــتــكــنــولــوجــيــا 
لرأينا منها ممثلين أقوى ممن 
لن  المرات..  عشرات  رأيناهم 
(الحركة  الميزانسين  إن  أقول 
الـــمـــســـرحـــيـــة) كــــانــــت بــحــاجــة 
إلـــــى عـــنـــايـــة أكــــثــــر مــــن عـــدم 
المواعظ  إعطاء  في  المباشرة 
واإلرشــــــــــــادات لـــلـــجـــمـــهـــور لــن 
كثيراً  تــكــراراً  هــنــاك  إن  أقـــول 
لــــــو حـــــــذف ألعـــــطـــــى مـــــزيـــــداً 
مــــن االحـــــتـــــدام بـــيـــن أحـــــداث 
ــــن أقـــــــول إن  الـــمـــســـرحـــيـــة.. ل
سرعة  إلى  يحتاج  كان  اإليقاع 
أكــثــر حــتــى ال تــحــرق الــنــكــت.. 
ولو أن وزارة التربية والتعليم 
بــــقــــطــــر اســـــتـــــعـــــانـــــت بـــبـــعـــض 
من  الفنية  الــمــعــاهــد  خــريــجــي 

غيرهما  أو  مــصــر  أو  الــكــويــت 
مما  أروع  نتاجاً  ذلــك  ألعــطــى 
الــمــســرح  دام  ومـــا  شـــاهـــدنـــاه.. 
حقيقة  قــطــر  فـــي  الـــمـــدرســـي 
في  شاهدناه  ما  بدليل  واقعة 
نسمع  ما  وبدليل  المعلمين  دار 
ـــمـــدارس  ال جــمــيــع  أن  مـــن  بـــه 
بنين  مــراحــلــهــا  اخــتــالف  عــلــى 
وبـــنـــات تــقــيــم حـــفـــالت نــشــاط 
والموسيقى  التمثيليات  فيها 
والــحــركــات اإليــقــاعــيــة.. وحــل 
المسرح  نطاق  في  يدخل  ذلك 
اليــوجــد  فــلــم  ،إذا  الـــمـــدرســـي 
مـــشـــرفـــون مــتــخــصــصــون فــي 
الـــمـــســـرح الـــمـــدرســـي والــمــثــل 
لخبازينه)  الخبز  (اعــط  يقول 
هذا ما جاء في المقال النقدي 
الـــــذي تــفــضــل الـــدكـــتـــور (ســيــد 
(حالة  مسرحية  حول  الريس) 
الــــثــــوب رقـــعـــتـــه مـــنـــه وفـــيـــه) 
مقال  أول  يعتبر  بــذلــك  وهـــو 
قطري  مسرحي  لعمل  نــقــدي 
الحلقة  في  ١٩٧٢م  عام  وذلك 
المسرح  حول  المزيد  القادمة 

قطر. في 

الثالثاء ١٢ صفر ١٤٣٤ هـ - ١ يناير ٢٠١٣ م

مسرحية ذوبعة في فنجان

افتتح شركة إلنتاج األفالم بأمريكا

ــــــواهــــــب الـــــقـــــطـــــريـــــة فـــــــي إنـــــتـــــاجـــــنـــــا بـــــهـــــولـــــيـــــود بــــــغــــــرض الــــتــــطــــويــــر ــــــم ــــســــعــــى لــــــدمــــــج ال ن
ڈ حــدثــنــا عـــن شــركــتــك الـــجـــديـــدة في 

هوليود؟
وودل  الحمادي-  شـــركـــة  افـــتـــتـــاح  تـــم   -
من  سبتمبر  شهر  فــي  هوليود  فــي  لإلنتاج 
هــذا الــعــام ســعــًيــا لــلــدخــول فــي مــجــال إنــتــاج 
األفــــــالم داخـــــل هـــولـــيـــود ولـــلـــتـــعـــّرف أكــثــر 
في  العمل  ويتم  هــنــاك.  العمل  طبيعة  على 

هــولــيــود مــن خـــالل شــراكــة 
وودل،  دانـــيـــل  وبــيــن  بــيــنــي 
أيام  من  دراســة  زميل  وهو 
أكثر  في  وشريكي  الجامعة 

من نشاط.
الـــتـــي  األســــــبــــــاب  مـــــا  ڈ 

دفعتك لهذه الخطوة؟
مـــجـــال  دخـــــولـــــي  ـــعـــد  ب  -
اإلنــــــتــــــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــي فــي 
قــــطــــر مـــــن خـــــــالل شـــركـــة 
إنــوفــيــشــن راودتــــنــــي كــثــيــًرا 
فكرة خوض غمار التجربة 
فــي هــولــيــود خــصــوًصــا أنــنــا 
هناك  الكثيرين  مع  نتعامل 
مــــــن الـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن فــي 
أن  رأيــت  أنني  كما  المجال. 

األفـــالم  صــنــاع  عــلــى  ستسهل  الــخــطــوة  هـــذه 
القطريين الوصول إلى المتخصصين هناك 
وأيـــًضـــا لــتــكــويــن جــســور مـــن الــتــعــاون بين 
الممثلين  حيث  مــن  وهــنــاك  هنا  الــمــواهــب 

والتقنيين. والمبدعين 
وما  اآلن  حتى  الــشــركــة  إنــتــاج  هــو  مــا  ڈ 

المستقبلية؟ مشاريعها  هي 
(مذكرات  بعنوان  فيلًما  الشركة  أنتجت   -

رجل ميت) من بطولتي والفنانة األسترالية 
ســـالـــي جـــريـــنـــالنـــد، واألمــــريــــكــــي ديـــريـــك 
أولــيــفــر. والــفــيــلــم مــن إخــــراج جـــون داركـــو 
شاركا  اللذين  بريور  ديــف  تصويره  ومدير 
من قبل جيمس وان (مخرج و مبدع سلسلة 
تــدور  الفيلم  وقصة  المرعبة).  ســاو  أفــالم 
حـــول مــريــض ســـرطـــان فـــي آخـــر يـــوم في 
حياته يوظف شابًا ليسجل كل 
كلمة يقولها لتخلد ذكراه في 
يندرج  والفيلم  ســاخــر.  إطــار 
تـــحـــت الـــكـــومـــيـــديـــا الــــســــوداء، 
وهــــــو بـــالـــلـــغـــة اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة 
الكلمات  بعض  يتخلله  ولكن 
العربيه نظًرا ألن بطل الفيلم 
شــخــصــيــة  دور  بــــــأداء  يـــقـــوم 
الشركة  تستعد  كذلك  عربية. 
الكتاب  من  عــدد  مع  للتعاقد 
فيلمين  إلنــتــاج  والمخرجين 
العام  خالل  طويلين  روائيين 
الـــقـــادم وعــرضــهــمــا فــي دور 
العرض بأمريكا وحول العالم 
في عام ٢٠١٤. كما أن هناك 
الكتاب  بعض  مع  تعاونًا  أيًضا 
والــمــخــرجــيــن إلنــتــاج أفـــالم قــصــيــرة يذكر 
مــنــهــا فــيــلــم «الـــخـــاص» لــلــكــاتــب والــمــخــرج 
مــايــكــل ســتــراتــيــجــاكــيــس ونــنــوي الــتــوّجــه به 
لــلــمــهــرجــانــات فـــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة مع 
الشركة  وتنوي  ميت.  رجــل  مــذكــرات  فيلم 
ــًضــا الـــدخـــول فــي مــجــال صــنــاعــة األفـــالم  أي
ويجري  اإلنترنت  شبكة  على  والمسلسالت 
المجال  رّواد  مــن  مجموعه  مــع  الــتــفــاوض 

في هوليود باإلضافه إلى بعض المواقع التي 
تعرض وتسوق هذه األعمال.

 ڈ ما المهرجانات التي تسعى للمشاركة 

فيها بهذه األفالم؟
- مهرجان ساوث باي ساوث ويست في 
مدينة أوستن في والية تكساس، ومهرجان 

ســن دانـــس فــي مــديــنــة ســالــت اليـــك بــواليــة 
في  لألفالم  الدولي  داالس  ومهرجان  يوتا، 
الدولي  ترايبيكا  ومهرجان  تكساس  واليــة 

بوالية نيويورك.
ڈ ما هي آخر المهرجانات التي شاركت 

بها؟
ترايبيكا  الدوحه  مهرجان  في  شاركت   -

بــــــأربــــــعــــــة أفــــــــــــالم كـــمـــنـــتـــج 
«الــحــب»  فيلم  هــي:  وممثل 
ــبــاكــر  لــلــمــخــرجــيــن أحـــمـــد ال
فيلم  و  اإلبـــراهـــيـــم  ومــحــمــد 
األنصاري  علي  للمخرج  «ع» 
للمخرجة  «اســـمـــه»  وفــيــلــم 
«بــدون»  وفيلم  فخرو  هند 
لــلــمــخــرج مــحــمــد اإلبــراهــيــم 
مـــن خـــالل شــركــة إنــوفــيــشــن 

لألفالم.
خـــطـــطـــك  هـــــــــي  مـــــــــا  ڈ 
الجديدة  لشركتك  الــقــادمــة 

في هوليود؟
ثالثة  إلــى  فيلمين  إنــتــاج   -
أفـــــــالم روائـــــيـــــة طـــويـــلـــة فــي 
فيلمين  إلــى  باإلضافة  السنة 

الــمــواهــب  بــعــض  دمــج  ومــحــاولــة  قصيرين 
التطوير  بغرض  األفــالم  هــذه  في  القطرية 
والــــتــــدريــــب. وأســـعـــى أيـــًضـــا لــجــلــب بــعــض 
األســمــاء الــكــبــيــرة فــي هــولــيــود إلــى الــدوحــة 
لــلــمــشــاركــة فـــي أفـــــالم مــحــلــيــة ولــتــدريــب 

القطريين. والمبدعين  المواهب 
ڈ حــدثــنــا عـــن طــريــقــة الــتــعــامــل معك 
وأنت  األمريكيين  السينمائيين  جانب  من 

تعتبر أول ممثل خليجي تعامل معهم في 
عملهم هناك.. وهل القيت ترحيبًا؟

- لست أول سينمائي خليجي في هوليود 
فيوجد المنتج السعودي محمد التركي الذي 
أول  إني  القول  ويمكن  أربيتراج،  فيلم  أنتج 
ــيــود. ومـــن ناحية  مــمــثــل خــلــيــجــي فـــي هــول
التعامل  فــي  االحــتــرافــيــة  وجـــدت  الــتــعــامــل، 
أبهرتني  الــتــي  األشــيــاء  مــن 
هــنــاك وأيــًضــا وجــود الحلم 
نــفــســه وهـــــو إبـــــــراز أعـــمـــال 
عــالــمــيــة مــشــتــركــة تــحــتــوي 
عـــلـــى الــعــنــصــر الـــعـــربـــي أو 
الـــخـــلـــيـــجـــي وتــــبــــتــــعــــد عــن 
المعروفة  النمطية  الصورة 
فــــي أفــــــالم هـــولـــيـــود. وقـــد 
أبـــهـــرنـــي الـــتـــواضـــع الــشــديــد 
لــلــمــخــرجــيــن والــمــمــثــلــيــن 
والــــكــــّتــــاب وغــــيــــرهــــم مــن 
الفنانين هناك في تعاملهم 
نجده  ما  عكس  وهــو  معي، 
والــعــالــم  الخليج  فــي  عــنــدنــا 

العربي.
مـــــشـــــاريـــــعـــــك  مـــــــــا  ڈ   

الجديدة في قطر؟
على  نعمل  انــوفــيــشــن  شــركــة  فــي  نــحــن   -
دراســـة مــا ســوف نــقــوم بــإنــتــاجــه فــي الــعــام 
الــمــقــبــل خـــصـــوًصـــا بــعــد الـــنـــجـــاح والــقــبــول 
الدوحة  مهرجان  في  أفالمنا  القته  الــذي 
تـــرايـــبـــيـــكـــا ولـــكـــنـــنـــا نــــحــــاول الـــتـــفـــّوق عــلــى 
أفضل  مــســتــوى  ذات  أعــمــال  بــإنــتــاج  أنفسنا 

أعلى. وباحترافية 

الحمادي يروي تجربته في هوليودالحمادي يروي تجربته في هوليود

الحلقة الثامنة والعشرون

هدفنا إنتاج أعمال 
تُغّير الصورة 

النمطية للعرب 
في أفالم هوليود

نستعّد للتعاقد مع 
مخرجين متمّيزين 

إلنتاج فيلمين يتم 
عرضهما بأمريكا

ّ

بوستر فيلم مذكرات رجل ميت

كتب - أشرف مصطفى:

ــــذي يـــؤّكـــد فــيــه الــبــعــض أن هــنــاك  فـــي الـــوقـــت ال
مــشــاكــل تـــواجـــه الــمــبــدع الــقــطــري أثــبــت الــبــعــض أن 
الــفــن فــي قــطــر يــمــّر بــطــفــرة حقيقية مــنــذ حــوالــي 
عــامــيــن خــاصــة مــع ظــهــور وســائــل مــتــعــّددة سهلت 
المختلفة.  اإلبـــداع  أوجــه  فــي  الفنية  األعــمــال  عــرض 
أرادوا  الــذيــن  السينمائيين  الشباب  مــن  جيل  فظهر 
بذلك  المسرح  رّواد  قــام  مثلما  الصعاب  يتحّدوا  أن 
من قبل في فترة السبعينيات من القرن المنصرم، 
وتقنياته  اإلنترنت  من  عصرهم  بــأدوات  فاستعانوا 
الــحــديــثــة مــثــل الــفــلــكــر والــيــوتــيــوب والــســاونــد كــالود 
الفيسبوك  باستخدام  قــامــوا  كما  للعرض،  كـــأدوات 
وتويتر، والبالك بيرري ماسنجر، الواتس أب كوسيلة 
للدعاية. بل تطّور األمر مع بعضهم ليقوموا بتسويق 

أعمالهم الفنية من خالل أكبر المهرجانات العالمية، 
وتطور األمر أكثر وأكثر مع الفنان السينمائي الشاب 
تجربة  غمار  يخوض  أن  قّرر  الذي  الحمادي  محمد 
العمل السينمائي في هوليود فقام بعمل شركة إنتاج 
في هوليود بشراكة أمريكية سعًيا ألن يصل بالفيلم 
ال  القطري  المبدع  أن  ومؤكًدا  العالمية  إلى  القطري 
يقل قيمة عن أي من المبدعين في العالم، وهو ما 
الذين  الشباب  الفنانين  من  عدد  خالل  من  جلًيا  بدا 
الفنان  أن  مدركين  الحكومي،  الــدعــم  ينتظروا  لــم 
بطبيعة تــكــويــنــه يــصــعــب عــلــيــه الــتــعــامــل مــن خــالل 
هنا  ومن  الرسمية،  والمؤسسات  والهيئات  القنوات 
لهم..  الــرئــيــس  الــداعــم  هــو  إبــداعــهــم  يجعلون  راحـــوا 
على  التعّرف  البيرق  حاولت  الحوار  هذا  خالل  ومن 
السينمائي  وهو  الُمبدع  الشباب  هؤالء  نجاحات  أحد 
محمد الحمادي ليحكي لنا عن تجربته في هوليود.



قضية:
أن  تخرجه  منذ  نفسه  عاهد  الوعي،  لــواء  عاتقه  على  حمل 
يتولى مهمة التنوير االجتماعي، لم يكن يخوض في السياسة 
وامتالك  العلم  ضــرورة  عن  فقط  يتحدث  كان  الرياضة،  وال 
أدوات الوعي، لمواجهة المستقبل المندفع نحو التغيير والتطور.

حيث  الجميع،  سخرية  مثار  كــان  المخلصة،  جهوده  رغــم 
وصم بادعاء الثقافة، ومحاولة التعالي على واقعه االجتماعي، 
لم يكترث لما يقال، ألنه بحسب رأيه يصدر عن عقول يعشش 

فيها الجهل.
وإظهار  بالتحريض،  وصــم  حتى  التنويرية  رحلته  واصــل 
عيوب بالده، وعندما شارف دخول عالم «ما وراء القضبان»، 
أعلن التوبة ولعن الثقافة، صحيح أنه لم يتمكن من بث الوعي 
الكافي  الــوعــي  يمتلك  أن  استطاع  لكنه  اآلخــريــن،  عقول  فــي 

ليصمت.
عقم:

يدخل  التلفاز،  على  تعرض  مــبــاراة  يشاهد  األول  «يجلس 
الثاني ويجلس بجواره».

الثاني: علينا االستعداد لتقديم مسرحية في الموسم القادم.
األول: ال يمكن تقديم مسرحيات.

الثاني: لماذا؟
األول: ألن المسرح يأتي قبل المسرحية.

الثاني: أنت مخطئ، المسرحية تأتي قبل المسرح.
األول: ال تحاول وضع العربة أمام الحصان.

الثاني: أنت ال تحاول تصّنع المعرفة.
األول: كيف تكون المسرحية بال مسرح؟

الثاني: قل لي أنت كيف يكون المسرح بال مسرحية؟
األول: أنت متناقض.

الثاني: وأنت أبله.
األول: احترم نفسك

على  دليل  متناقض  بأني  ادعـــاءك  لكن  أقــصــد،  ال  الــثــانــي: 
بالهتك.

األول: للمرة الثانية، احترم نفسك.
الثاني: لماذا تصفني بالمتناقض؟

كيف  الــعــدم،  من  تخرج  مسرحية  عن  تتكلم  ألنــك  األول: 
منه  وتخرج  فيه،  تتكون  الــذي  الرحم  هو  المسرح  أن  تنسى 

المسرحية؟
مذكر،  اســم  يعني  الفنون  أبــو  يسمى  المسرح  أوالً:  الثاني: 
ال  حديثك  ثانيا:  رحــم،  لديه  ليس  معروف  هو  كما  والمذكر 

يصدر إال عن البلهاء.
األول:»وقد علت وجهه حمرة الغضب» للمرة الثالثة احترم 

نفسك، وإال...
من  أهــم  المسرحية  بــأن  أعتقد  ألنني  تهدد؟  لماذا  الثاني: 

المسرح.
أفقك  وضــيــق  تخلفك  على  الــضــرب  تستحق  ألنــك  األول: 

الفكري، ألن المسرح هو األهم والمسرحية تأتي الحقاً.
الثاني: أنت أبله.

األول: وأنــــت غــبــي. «يــتــشــابــكــان بـــاأليـــدي فــيــدخــل الــثــالــث 
مسرعاً ويفض النزاع».

الثالث: ما المشكلة يا جماعة؟ 
األول: ال يريد أن يفهم بأن المسرح قبل المسرحية.

الثالث: يمكنك العمل وإثبات نظريتك.
األول: هو غبي وال يريد أن يفهم.

المسرح  أن  يصدق  من  الدنيا  في  يوجد  ال  أهبل،  الثاني:يا 
يأتي قبل المسرحية!!

الثالث: حسناً، دعه وقدم أنت مسرحياتك لتثبت له صدق 
رأيك.

الثاني: المشكلة أنه أبله ال يريد أن يستوعب.
الثالث: ال يجوز تدني الحوار بينكما إلى هذا الحد، أنتما من 
الفنانين الكبار، وإذا لم تكترثوا ألنفسكم، ما ذنب الناس الذين 

ينتظرون ثقافة مسرحية ممتعة وراقية؟
األول: الــنــاس تــورطــوا مــع أمــثــالــه مــن األغــبــيــاء، الــذيــن ال 

يفهمون المسرح.
الثاني: الجمهور مبتلى حقاً، لكن بأمثالك من البلهاء ممن 

يتشدقون بفهم المسرح.
الوقت  تضيعان  أنتما  الحالي  بسلوككما  الصراحة،  الثالث: 

والدعم، ورسالة الفن التي على عاتق كل مبدع.
األول: الرسالة ستكون مشوهة إذا لم يفهم األخ أن المسرح 

يأتي في المقدمة تليه المسرحية.
بالمقلوب،  شيء  كل  يفهم  هو  يقول،  لما  تستمع  ال  الثاني: 
ويتجاهل حقيقة بسيطة تقول إن المسرحية هي األساس وأن 

المسرح يأتي الحقاً.
الــثــالــث: لـــدي ســـــؤال: مـــا الــــذي ســيــعــود عــلــيــكــمــا إن كــانــت 
سيضيفها  التي  القيمة  ما  العكس؟  أو  المسرح،  قبل  المسرحية 

هذا االكتشاف؟ ما الفائدة التي ستعود على الثقافة؟
األول: ال أدري، لكن المسرح قبل المسرحية.

الثالث  «ينصرف  أبله.  يا  المسرح  قبل  المسرحية  الثاني: 
ويسدل  الــعــراك،  والثاني  األول  يعاود  بينما  بكف،  كفاً  ضارباً 

الستار».
معارضة:

يقف  خاصاً،  موقفاً  يملك  ألنه  الحوار،  أشكال  كل  يرفض 
األنشطة  كل  إليقاف  يناضل  صغر،  مهما  حدث  لكل  محارباً 
كل  يسّخر  تنفيذها،  وآلية  تنظيمها  من  ويسخر  والفعاليات، 
قدراته الخارقة، واتصاالته الفلكية، لمحاربة كل ما يعارضه.

لديه شرطان ليتوقف عن المعارضة مؤقتاً، لـ»يكف فكه»، 
من  ولــيــؤيــد كــل شـــيء يــحــدث، أول شــروطــه أن يــكــون جــــزءاً 

األحداث، وثانيها أن يدرج اسمه على الئحة األجور.
وشر  فكه،  وكــف  كفه  فــك  مــن  الــنــاس  قديماً: «خير  قيل 

الناس من كف كفه وفك فكه».
تكالب:

لماذا يوصف المتكدسون حول أمر ما بالتكالب؟ هل تنتفي 
وهل  الحيوانية؟  نزعتهم  وتتجلى  إنسانيتهم،  اللحظة  تلك  في 
نسمي  مــاذا  الكائنات؟  باقي  عن  البشر  يميز  ما  هي  األخــالق 
الحيوانات  أشرس  يستأنس  عندما  الحيوانات؟  بين  الرحمة  إذاً 
ويعيش أليفاً بين البشر، وحين تربي أنثى النمر صغير القردة 
الــتــي افــتــرســتــهــا، وعــنــدمــا يــتــصــادق كــلــب وذكـــر بـــط، أو قط 

وسلحفاة، لذا يتجلى سؤال ملح، ما أوجه الشبه واالختالف؟
همسة:

ذبلت أزهار الكلمات
جفت وفقدت معناها

وضلت النجوم عن مجراها
واشتعلت المآقي بالحنين

تهرب البهجة ممن يذكرها
وتبحث عمن ينساها.

غربة:
ينظر الغريب للمدينة الغريبة.

حوله الزهر والماء والطيور.
وقلبه الحزين يشتاق للوطن.

التصوير الضوئي تعلن 
عن ورش العام الجديد

انطالق منح 
الربيع بـ «الدوحة 
لألفالم».. اليوم

القطرية  الجمعية  تستعد 
لــلــتــصــويــر الـــضـــوئـــي إلقـــامـــة 
ــــورش والـــــدورات  عـــدد مــن ال
الــتــدريــبــيــة خـــالل شــهــر يناير 
لــلــفــنــان عـــــارف حــســيــن تــبــدأ 
كما  يــنــايــر   ١٠ حــتــى   ٦ مـــن 
يــقــيــم ورشـــــة أخـــــرى بــالــلــغــة 
اإلنــجــلــيــزيــة مـــن ١٣ إلـــى ١٧ 
يــنــايــر ومــــن يــــوم ٢٠ يــنــايــر 
الــدروس  بإعطاء  الفنان  يبدأ 
ــيــة مــــن خـــــالل ورشــــة  الــعــمــل
عــمــل خـــارجـــيـــة يــتــم خــاللــهــا 
تدريب الدارسين على تطبيق 
مــــا تــعــلــمــوه نـــظـــريـــاً، وعــلــى 
الجمعية  قــّدمــت  آخــر  جــانــب 
على  دعوة  للتصوير  القطرية 
للتسجيل  اإللكتروني  موقعها 
الجديد  المسابقات  موقع  في 
ــعــد  الــــخــــاص بــــهــــا، والــــــــذي يُ
قــطــر  فــــي  نـــوعـــه  مــــن  األول 
االن  التسجيل  يمكنكم  حيث 
وذالــــك لــقــرب انــطــالق أولــى 
الـــمـــســـابـــقـــات وهــــــذا الــمــوقــع 
ســيــخــتــصــر عـــمـــلـــيـــة تــســلــيــم 
طريق،  عــن  والتنبيه  الــصــور 
الموقع بموعد إغالق المسابقة 
وكـــذالـــك جــديــد الــمــســابــقــات 

التي سوف تطرحها.

تــــبــــدأ مـــؤســـســـة الــــدوحــــة 
طلبات  استقبال  في  لألفالم 
 ٢٠١٣ لــــعــــام  الــــربــــيــــع  مـــنـــح 
يناير   ٣١ وحــتــى  الــيــوم  مــن 
يـــتـــم  أن  ــــى  عــــل الــــــــجــــــــاري، 
الفائزة  األفــالم  عن  اإلعــالن 
فــــي شـــهـــر مـــايـــو مــــن خـــالل 
مــهــرجــان كـــان الــســيــنــمــائــي.

ــــامــــج الـــمـــنـــح  ويـــــهـــــدف بــــرن
بمنطقة  الــخــاصــة  التمويلية 
الـــــشـــــرق األوســـــــــط وشـــمـــال 
أفــريــقــيــا، الــــذي تـــم إطــالقــه 
دعــم  إلـــى   ،٢٠١٠ مــايــو  فـــي 
ينتمون  الذين  األفــالم  صّناع 
ـــمـــنـــطـــقـــة فــي  ـــــــى هـــــــذه ال إل
لقصصها،  روايــتــهــم  عملية 
ـــــمـــــســـــاهـــــمـــــة فـــي  وإلـــــــــــــى ال
للصناعة  الــمــســتــمــر  الــتــطــور 
عن  اإلقليمية.أما  السينمائية 
شـــــروط الـــتـــرشـــح فــأوجــبــت 
مــقــدم  يــكــون  أن  الــمــؤســســة 
أو  أو كــاتــبــاً  الــطــلــب مــخــرجــاً 
مــنــتــجــاً مــن مــنــطــقــة الــشــرق 
األوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
لهذه  مــا  بــصــلــة  يــمــّت  أن  أو 

العالم. من  المنطقة 

التعاونية  المشاريع  من  متميزة  سلسلة  سياق  في 
بين مؤسسة الحي الثقافي - كتارا وصور «ماغنوم» 
«ماغنوم-٦٥  الصور  معرض  لتنظيم  التخطيط  تم 
المقبل).  فبراير   ١٢ يناير-   ٨) من  الفترة  في  سنة» 
ـــســـلـــط هــــذا الـــمـــعـــرض الـــضـــوء عـــلـــى تـــاريـــخ مــن  ويُ
الــدولــي  الــفــوتــوغــرافــي  للتصوير  «مــاغــنــوم»  تــعــاون 
خطًيا  رصــيــًدا  ويــقــّدم  رائـــدة،  كوكالة  التصوير  فــي 
ومتطوًرا لستة عقود من تواجد ماغنوم عبر األحداث 
بين  الخالف  وتجاوز  الرئيسية،  واألعــمــال  الكبرى 
تضيف  كما  الفنية،  والممارسة  الصحفي  التصوير 
نصوص واقتباسات المصورين بعد التجربة ما وراء 
البصرية  األيقونة  تشكيل  في  تساهم  والتي  الصور، 
والذاكرة الجماعية من هذا القرن، ويضم المعرض 
من  ألكثر  النطاق  واسعة  مختارة  تفاعلية  مجموعة 
وكالة  أن  يذكر  مــصــوًرا،   ٨١ بها  قــام  صــورة   ٥٠٠٠
كارتييه  هنري  من  كل  أسسها  للتصوير  «ماغنوم» 
بــريــســون وروبــــرت كــابــا وجــــورج رودجــــر وديــفــيــد 
سيمور وكالة «ماغنوم» للصور في عام ١٩٧٤ وهم 
وينقلون  يتتبعون  الذين  المستقلين  المصورين  من 

العالمية. األحداث 

معرض لوكالة «ماغنوم» بالدوحة

تختتم يوم السبت المقبل فعاليات معرض»غاالباغوس 
خالل  «كتارا»  الثقافي  الحي  في  اقيم  والــذي  سريالي» 
ويــســلــط  الــــجــــاري)  يــنــايــر   ٥ ديسمبر-   ٩) مـــن  الــفــتــرة 
المعرض الضوء على الصورة الجمالية القديمة للقرنين 
الــمــصــوِّر فرناندو  ويــقــّدم  عــشــر،  والــتــاســع  الــثــامــن عشر 
خالل  من  غاالباغوس  جزر  أعماله  في  شوفان  اسبينوزا 
إبداعية  شــوفــان  وباستخدم  إليها،  البعثات  مــن  سلسلة 
على  تخفى  التي  للصور  مختلفة  بنية  ابتكر  التكنولوجيا 
الــعــيــن الــمــجــردة. ويــتــضــمــن هـــذا الــمــعــرض ٤٧ صــورة 
والفريد  الساحر  بجمالها  الشهيرة  غاالباغوس  لجزيرة 
من نوعه في العالم، وحيواناتها األليفة وطيورها النادرة 

المصورة بطريقة سريالية جميلة باألبيض واألسود.

ختام معرض «غاالباغوس سريالي»ختام معرض «غاالباغوس سريالي»

الثالثاء ١٩ صفر ١٤٣٤ هـ - ١ يناير ٢٠١٣ م 

تدعو الراية الكتاب واألدباء والمفكرين والفنانين للمساهمة 

في ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  ابداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

جانب من المعرض

معرض يضم صور لوكالة ماغنوم

@qatarlion

يعالجها: سعود علي

العمل اإلداري مقصلة المبدع

ختام معرض «الشوق» 
ً بجاليري المرخية غدا

يختتم غدا بجاليري المرخية معرض «الشوق»  للفنان العراقي 
هاني  وعلق  الماضي  ديسمبر   ٤ أقيم  والـــذي  الشمري»  «محمد 
مظهر عن رؤيته للمعرض «عندما باشرت تجاربي البصرية عن 
أواصل  ما  نحو  على  أنني  إلى  انتبهت  الدينية،  «المولوي»  رقصة 
أرى  هنا،  من  تــدور  التي  باألشياء  االهتمام  في  واعية  غير  خطة 
عن  فيلماً  صنعت  سنوات  قبل  اإليضاحات،  بعض  تقديم  علّي  أّن 
يكن  لم  تدور  بمصارع  َمثلتها  العراق  بلدي  في  الطائفية  الحرب 
الــمــقــصــود الــحــط مــن لعبة بــريــئــة، بــل اســتــخــدامــهــا فــي اســتــعــارة 
تنقلها من ساحة الصراع الطفولي إلى ساحة مألها الحقد والغباء. 
بمشاعر  تأثره  مدى  تعكس  فنية  لوحات  على  المعرض  ويشتمل 
عناصر  إلى  تتجه  مشاعر  تتضّمن  روحية  حالة  تمثل  التي  الشوق 
الملح  اإلحساس  أو  أخــرى،  حياة  إلى  التوق  أو  الشوق  مثل  غائبة، 

بوجود أمر مفقود في حياة المرء.

اإلعالن عن «البوكر»
 العربية ٩ يناير

تشهد العاصمة التونسية يوم التاسع من يناير المقبل حفل إعالن 
العربية  للرواية  العالمية  للجائزة  القصيرة  القائمة  في  الفائزين 
«البوكر» والتي تضم ست روايات، حيث يحصل كل مؤلف تأهلت 
روايته للقائمة القصيرة على عشرة آالف دوالر، فيما يتم اإلعالن 
أبريل   ٢٣ يــوم  للكتاب  أبوظبي  معرض  في  بالجائزة  الفائز  عن 
القادم والذي سيحصل على ٥٠ ألف دوالر أخرى. كما يشهد يوم 
التاسع من يناير نفسه اإلعالن عن الروايات الست الفائزة بجائزة 
مؤخراً.  صــدرت  روايــة   ١٦ تضم  التي  الطويلة  القائمة  من  البوكر 
وبحسب الموقع اإللكتروني للجائزة، فإن القائمة الطويلة للروايات 
المرشحة لنيل الجائزة العالمية للرواية العربية ٢٠١٣ تشتمل على 
وقد  الماضية،  شهرا  عشر  االثني  خالل  مؤخراً  صدرت  رواية   ١٦
تم اختيارها من بين ١٣٣ رواية ينتمي كتابها إلى ١٥ دولة عربية.
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