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وزارة الثقافة ال تعطي الفن السابع قدره الكافي

وحـــول الــتــســاؤالت عــن موقع 
خريطة  على  القطرية  السينما 
السينما  يواجه  وما  العربي  الفن 
والرؤية  مشكالت  من  القطرية 
ــا هــذا  ــن ــهــا كــــان ل الــمــســتــقــبــلــيــة ل
مختلفة  جـــهـــات  مـــع  الــتــحــقــيــق 
لـــمـــعـــرفـــة آرائــــــهــــــا حــــــول هـــذه 

التساؤالت.
بطل  حسن  علي  الفنان  يــرى 
أول فيلم روائي قطري أن واقع 
متواضع،  اليوم  القطرية  السينما 
توجد  ال  قائال: «إنه  ذلك  ويعلل 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ثـــابـــتـــة وقــــواعــــد 
لدعم  واضحة  ومعايير  محددة 
الــســيــنــمــا الــقــطــريــة بـــل مـــا نـــراه 
حــــاالت مــرتــجــلــة هــنــا وهــنــاك، 
فليس هناك إدراك كاف ألهمية 
حقيقي  تــاريــخ  أنــهــا  مــع  السينما 
ال  الـــثـــقـــافـــة  ووزارة  بـــلـــد،  ألي 
القدر  السينمائي  اإلنــتــاج  تعطي 
أن  ويرى  االهتمام.  من  الكافي 
الحل لخلق صناعة سينما بقطر 
يــكــمــن فــــي بـــنـــاء اســتــراتــيــجــيــة 
وبناء  والمالمح  الــرؤى  واضحة 
هـــيـــكـــل مـــخـــطـــط ومـــــــــدروس 
لــلــنــهــوض بــالــســيــنــمــا الــقــطــريــة، 
وجود  تجاه  تفاؤله  عن  وأعــرب 
بقطر  لألفالم  الــدوحــة  مؤسسة 
أسس  على  قائمة  مؤسسة  ألنها 
إدارتها  وتعمل  محددة  ومعايير 
على إثراء السينما بعمل الدورات 
وإقامة مهرجانات عالمية وغير 
ذلك. مما يجعلها ضوءا في نهاية 
نبرة  فــي  ولــكــن  المظلم.  النفق 
لألفالم  الدوحة  لمؤسسة  عتاب 
المشاريع  يدعمون  هم  يــقــول:» 
الخارجية لبعض المنتجين غير 
الــقــطــريــيــن، ويــخــلــقــون كــــوادر 
التقنيين  مـــن  مــحــلــيــة  قــطــريــة 
ال  لكنهم  والمونتاج  كالمصورين 
يدعمون الممثل القطري خاصة 

ممن لهم أسماء المعة». 
وأوضــــــح أنــــه يــشــعــر بــاألســى 
تـــجـــاه قــلــة اإلنــــتــــاج الــســيــنــمــائــي 
الفني  الــضــعــف  أن  وأكـــد  بقطر 
طال حتى ما كانت قطر متميزة 
التليفزيونية،  الــدرامــا  وهــو  فيه 
الـــصـــحـــف  كــــــانــــــت  أن  فــــبــــعــــد 
اإلماراتية تكتب «تفوقت الدراما 
الكويتية»  الدراما  على  القطرية 
والصحف الكويتية تقول:» غزو 
اآلن  أصبحوا  القطرية»  الدراما 
يــســألــونــنــي: أيـــن أنـــتـــم؟ الـــدرامـــا 
سبب  بــال  ينابيعها  جــفــت  الــيــوم 
ــهــا  أقــول  : ويـــضـــيـــف  مــــبــــرر.  أو 
صراحة : الفن القطري يحتضر 

إن لم يكن قد مات ، والفنانون 
مهمشون.

ويشاركه بالرأي الفنان جاسم 
األنصاري حيث يرى أن السينما 
مكانتها  بعد  تأخذ  لم  القطرية 
الـــتـــي تــلــيــق بـــهـــا، ويـــعـــلـــل ذلـــك 
ولكي  صناعة،  السينما  قــائــال:» 
في  أضــع  أن  يجب  سينما  أصنع 
عدد  مثل  معايير  عدة  الحسبان 
الــســكــان،  وعــــدد  الـــعـــرض،  دور 
والمهتمين  المشاهدين  وعـــدد 
سينما  أصــنــع  ولــكــي  بــالــســيــنــمــا. 
إنــتــاج  مــؤســســات  تنشأ  أن  يــجــب 
الصناعة  تــديــر  الــتــي  هــي  كبيرة 
ــــك مع  الــســيــنــمــائــيــة يــــتــــوازى ذل
وجــــــود دعـــــم حـــكـــومـــي رســمــي 

ودعم خاص غير رسمي.
ويقرر أن صناعة األفالم في 
هذا اإلطار فيها مخاطرة كبيرة 
الخسارة  مشكلة  ستواجه  حيث 
يغطي  أال  يــتــوقــع  حــيــث  الــمــاديــة 
الــفــيــلــم تــكــالــيــفــه وهــــذه إحـــدى 
مشكالت السينما القطرية. ومن 
تفاؤله  عن  أعرب  أخرى  ناحية 
قـــائـــال: نــحــن نــعــيــش اآلن فــتــرة 
جــديــدة  وإدارة  جـــديـــدة  والدة 
ــــــك بــشــكــل  وســــــــوف يـــســـاعـــد ذل
للسينما  جــديــد  مــيــالد  عــلــى  مـــا 

القطرية.
 ويـــــفـــــرق الــــمــــخــــرج خــلــيــفــة 
هامين  أمــريــن  بــيــن  الــمــريــخــي 
فــــيــــقــــول: «هـــــنـــــاك فــــــرق بــيــن 
صناعة السينما وصناعة األفالم، 
أمر  فإنها  السينما  صناعة  فأما 
ضـــخـــم يـــحـــتـــاج إلـــــى إمـــكـــانـــات 
كــبــيــرة وتـــراكـــم خــبــرة وعــقــود 

ــــجــــارب، فــهــي  ــــت طـــويـــلـــة مــــن ال
استوديوهات،  وجــود  إلى  تحتاج 
ومـــعـــامـــل تــحــمــيــض، وكــــتَّــــاب، 
ومـــخـــرجـــيـــن، وســـيـــنـــاريـــســـت، 
ـــــقـــــاد، وصـــحـــف  وتـــقـــنـــيـــيـــن، ون
وشركات  متخصصة،  ومجالت 
إنتاج متخصصة وجهات للتوزيع 
والـــتـــســـويـــق وهــــكــــذا. ويــضــيــف: 
صناعة  نفعله  مــا  فـــإن  ولــذلــك 
أفـــــالم ولـــيـــس صــنــاعــة ســيــنــمــا. 
في  اآلن  إلــى  نــزال  ال  إننا  ويؤكد 
مرحلة  في  وإننا  الطريق  بداية 
التجارب ولم نصل بعد لمرحلة 
قطر  في  نحن  ويقول:  النضوج، 
وهذا  سنويا  أفالم  خمسة  نصنع 
السينما  صــنــاعــة  فــي  يــدخــلــنــا  ال 

بمعناها االحترافي.
السينما  لمستقبل  رؤيــتــه  أمــا 
الــقــطــريــة فــجــاء مــتــســقــا مـــع ما 
قــــدم لـــه مـــن أفـــكـــار فــهــو يــرى 
القطرية  الــســيــنــمــا  مستقبل  أن 
زخًما  أرى  «أنــا  ويضيف:  واعــد 
واهتماًما  وهــنــاك  هنا  مستمًرا 
مـــتـــزايـــًدا بــصــنــاعــة األفـــــالم هــذا 
سيخلق شيئًا فشيئا حالة صناعة 
اآلن  بــدأنــا  لقد  ويــقــول:  سينما. 
نــدخــل فــي هــذه الــدائــرة وبــدأنــا 
نـــتـــحـــدث عــــن صـــنـــاعـــة األفـــــالم 
وبدأنا نوجد المقومات األساسية 
لصناعة األفالم فنحن نسير في 
صناعة  نــحــو  الــصــحــيــح  الــطــريــق 

السينما. 
 ويـــكـــشـــف الـــفـــنـــان عـــبـــد اهللا 
أحـــمـــد رئـــيـــس وحــــــدة الــتــوثــيــق 
واألرشـــيـــف بــقــســم الــمــســرح عن 
القطرية  السينما  لــواقــع  رؤيــتــه 

صناعة  نمتلك  ال  نحن  قــائــال:» 
أفــالم،  صناعة  حتى  وال  سينما 
إلــى  تــحــتــاج  «السينما   : ويــعــقــب 
فنية  وكــــوادر  كبيرة  تجهيزات 
وجمهور شغوف بالسينما، وهذا 
الفيلم  وحتى  اآلن،  النملكه  مــا 
أنتجناه  الـــذي  الــطــويــل  الـــروائـــي 
«عقارب  الماليين  عليه  وأنفقنا 
نحسن  فــلــم  ظــلــمــنــاه  الـــســـاعـــة» 
الـــدعـــايـــة إلــيــه ولــــم يــأخــذ حقه 
فـــي الـــعـــرض. ويـــضـــيـــف: «نــعــم 
قــطــر تــحــتــضــن الــســيــنــمــا بــوجــه 
عام بدليل استضافتها لمهرجان 
ليالي  خالله  من  وتقيم  ترابيكا 
مـــن الـــعـــرس الــســيــنــمــائــي ولــكــن 
ينتهي  المهرجان  ينفض  إن  ما 
الساحة  تقفر  وتــكــاد  شـــيء،  كــل 
بين  مــا  الــفــتــرة  فــي  السينمائية 
للنهوض  ويقترح  المهرجانين. 
عملية  فـــي  نــســيــر  أن  بــالــســيــنــمــا 
،األولـــى  جبهتين  عــلــى  اإلصـــالح 
أبنائنا  مــن  بــعــثــات  نــرســل  أن   :
الــمــوهــوبــيــن فـــي جــمــيــع األفـــرع 

الفنية إلى أرقى جامعات العالم 
لــلــتــعــلــم ونـــجـــري اتـــفـــاقـــات مع 
العالمية  االســتــديــوهــات  أفــضــل 
تجارب  داخـــل  طالبنا  لينخرط 
وهــذا  دراســتــهــم.  تصقل  عملية 
ست  إلــى  خمس  مــن  سيستغرق 
نجهز  نفسه  الوقت  في  سنوات، 
داخــــــل قـــطـــر كــــل مــــا تــحــتــاجــه 
صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا مــــن مــعــامــل 
وأحدث  واستديوهات  تحميض 
ترجع  بحيث  التقنية  الــمــعــدات 
مهيأ  المناخ  فتجد  الــكــوادر  هــذه 
لإلبداع الحقيقي، ومن هنا تنشأ 
صــنــاعــة حــقــيــقــيــة لــلــســيــنــمــا في 

قطر.
الرحمن  عبد  األستاذ  ويؤكد   
مـــحـــســـن مــــديــــر شــــركــــة قــطــر 
مــنــتــج  بـــلـــد  قـــطـــر  أن  لــلــســيــنــمــا 
لألفالم، فقد أنتجت فيلما روائيا 
طــويــال وهـــو «عـــقـــارب الــســاعــة» 
وهـــنـــاك عـــدة مــشــاريــع قــادمــة. 
ويـــعـــدد األســـتـــاذ عــبــد الــرحــمــن 
محسن الجهات الداعمة للسينما 

عدة  هــنــاك  فــيــقــول:»  القطرية 
جـــهـــات تـــدعـــم الــســيــنــمــا وهـــي 
مؤسسة الدوحة لألفالم ووزارة 
للسينما  قــطــر  وشــركــة  الــثــقــافــة 
وعــــدد مـــن أقـــســـام اإلعـــــالم في 
الــجــامــعــات الــمــخــتــلــفــة وجــهــات 
أخـــــــرى، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
البريطاني  الثقافة  مركز  نظم 
فأثمر  للموهوبين  ورش  عـــدة 
ــتــاج الــعــديــد مــن األفـــالم  ذلـــك إن
شــركــة  أن  وصـــــرح  الــمــســتــقــلــة. 
إنتاج  في  ساهمت  للسينما  قطر 
فيلم بعنوان «عبق الظالل» من 
ويضيف:  سالمة.  حافظ  إخراج 
في  قطر  سيمثل  الفيلم  هذا  إن 
مهرجان السينما اآلسيوية. ومن 
وجهة نظره أن الشباب القطري 
يــســيــر فــــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــح 
إلرســــاء قــاعــدة صــنــاعــة األفـــالم 
في قطر،وأعتقد أن هذه الحالة 
ســتــتــمــخــض عـــن صــنــاعــة أفـــالم 
تــحــقــق نـــجـــاحـــات كـــبـــيـــرة عــلــى 

المستويين العربي والعالمي.
السيد  اســتــبــعــد  جــانــبــه  ومـــن   
أفالم  وحــدة  مدير  علي  مهدي 
الخليج بمؤسسة الدوحة لألفالم 
القول حاليا بوجود صناعة سينما 
يحتاج  ذلك  ألن  عموًما  خليجية 
بعض الوقت، لنتمكن من توفير 
مــقــومــات صــنــاعــة الــســيــنــمــا من 
مــخــرجــيــن وكــتــاب ومــصــوريــن 
أن  ويــقــرر  ذلــك.  وغير  وفنيين 
التي  الخليجية  األفــــالم  معظم 
المشاركة  بغرض  كانت  أنتجت 
في المهرجانات ولم تهدف إلى 

الربح.

ــفــاعــل  واســـتـــعـــرض الـــــــدور ال
الدوحة  مؤسسة  بــه  تقوم  الــذي 
لألفالم في دعم صناعة األفالم 
عمرها  المؤسسة  فــقــال:  بقطر 
هذه  خالل  ولكنها  سنوات  ثالث 
للمجتمع  الكثير  قــدمــت  الــمــدة 
الــســيــنــمــائــي الـــقـــطـــري، وقــامــت 
بـــرعـــايـــة الـــشـــبـــاب الــمــوهــوبــيــن 
الــورش  مــن  الــعــديــد  لهم  وتعقد 

التعليمية لتنمية مواهبهم.
 وعن رؤيته لمستقبل السينما 
فـــي قــطــر يـــقـــول: نــحــن نــتــقــدم 
المؤسسة  خالل  من  فشيئا  شيئا 
نــنــتــقــل  أن  ونــــأمــــل  والــمــجــتــمــع 
تحت  مكانها  تــأخــذ  سينما  إلـــى 

الشمس.
وأبـــــــــــدى مـــــهـــــدي اســــتــــعــــداد 
مجموعة  أي  لــدعــم  الــمــؤســســة 
شــبــابــيــة قــطــريــة وأكــــد أن بــاب 
الــمــؤســســة مــفــتــوح لــهــم فـــي أي 
معهم  نــحــن  ويـــضـــيـــف:  وقـــــت، 
إلزالــــــة أيــــة عـــراقـــيـــل ودعــمــهــم 
بــكــل مـــا يــحــتــاجــون إلـــيـــه حتى 
يحققوا ما يحلمون به في العمل 

السينمائي.
ويشرح عبد الرحمن العباسي 
رائـــــــــد فـــــرقـــــة «شــــــبــــــاب قــطــر 
مع  تجربتهم  المرئي»  للتصوير 
«نحن  فيقول:  األفـــالم  صناعة 
مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب عــنــدنــا 
وتجمعنا  أفكار  ولدينا  مواهب 
صناعة  في  حلمنا  تحقيق  على 
األفـــــــــــالم». ويــــضــــيــــف: «نـــحـــن 
نعالج بعض القضايا االجتماعية 
لتسليط  بحاجة  أنها  نــرى  التي 
فيلم  أول  وكــان  عليها  األضـــواء 

ـــنـــا «الــــنــــظــــرة» وقــــــد أحــــدث  ل
ضـــجـــة عـــنـــدمـــا عـــرضـــنـــاه عــلــى 
الـــيـــوتـــيـــوب وتـــداولـــتـــه الــمــواقــع 
ـــواه مـــحـــل نــقــاش  وصــــــار مـــحـــت
فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــنـــتـــديـــات 
ولما  االجتماعية  الــمــواقــع  على 
الــحــرارة  «درجـــة  فيلم  عرضنا 
فوجئنا  التويتر  على  خمسين» 
بــعــدد ضــخــم مـــن الــمــشــاهــدات 
األفـــعـــال  ردود  مـــن  وصـــدمـــنـــا 
من  المكالمات  علينا  وانــهــالــت 
شرق آسيا بل ومن أوروبا تعبر 
عن إعجابها بهذا الفيلم ومنهم 
من اقترح علينا أن يعرضوا هذا 
عندهم  مهرجانات  في  الفيلم 
وعـــــرض عــلــيــنــا بــعــض الــشــبــاب 
أن يــنــضــم إلــــى فــرقــتــنــا. وعــن 
عــــدد األفــــــالم الـــتـــي أخــرجــوهــا 
مجموعها  أن  الــعــبــاســي  يــذكــر 
تم  أفـــالم  سبعة  أفـــالم،  عــشــرة 
تحت  أخـــــرى  وثـــالثـــة  عــرضــهــا 
أنهم  أكــد  جانبه  ومــن  اإلخــراج. 
ال يتلقون أي دعم من أي جهة 
مؤسسة  مــن  حــتــى  وال  رســمــيــة 
الــــدوحــــة لــــألفــــالم، ولــكــنــه قــد 
العالقات  لجهاز  بموقف  أشـــاد 
الــعــامــة بـــــإدارة الـــمـــرور فــقــال: 
ترحيب  بــكــل  مــنــا  طــلــبــوا  «لــقــد 
عمل فيلم توعوي عن إرشادات 
الــــمــــرور فــلــمــا ســـألـــنـــاهـــم عــن 
أنهم  أكــدوا  لنا  اختيارهم  سبب 
قطري  كشباب  دعمنا  يريدون 
مـــــوهـــــوب». وتـــمـــنـــى الــعــبــاســي 
أمـــــام  ــــعــــراقــــيــــل  ال تـــــوضـــــع  أال 
شبابية  سينما  كصناع  أعمالهم 
وبين  بينهم  يحال  وأال  قطرية 
ترابيكا  مهرجان  في  المشاركة 
بوضع الشروط التعجيزية وأكد 
على  القائمة  الجهات  مهمة  أن 
وليس  العقبات  تذليل  هي  ذلك 

أمامهم.  وضعها 
 ويــعــدد أحــمــد الــبُــلــوشــي أحــد 
أفــالمــهــم  الـــفـــرقـــة  هـــــذه  رواد 
فــيــذكــر:»نــظــرة» و»ذكـــريـــات» 
و»كـــوفـــي شــــوب» و»قـــطـــر في 
و»درجــة  جــزءيــن،  فــي  عيوننا» 
الـــــحـــــرارة خــمــســيــن» و»رحـــلـــة 
بـــال عـــــودة» و»لــحــظــة انــتــظــار» 
ويــضــيــف: عــالــجــنــا فــيــه مــأســاة 
الحرب  أتــون  فــي  ســوريــة  عائلة 
عليهم  يــشــنــهــا  الـــتـــي  الــوحــشــيــة 
أن  ويؤكد  المستبد.  النظام  ذلك 
عامين  مــنــذ  انــطــلــقــت  بــدايــتــهــم 
حــلــمــهــم  أن  ويــــوضــــح  تـــقـــريـــبـــا. 
طويل  روائــــي  فيلم  صــنــاعــة  هــو 

وتطوير السينما القطرية.

السـينـمـا القـطـريـةالسـينـمـا القـطـريـة
فـي نفــق مظـلـمفـي نفــق مظـلـم

عبداهللا أحمدعلي حسن خليفة المريخي عبدالرحمن العباسيعبدالرحمن محسنجاسم األنصاري

مـــهـــمـــشـــون والـــــفـــــنـــــانـــــون  مـــــــــــات..  قــــــد  ــــكــــن  ي لــــــم  إن  ـــضـــر  ـــحـــت ي الــــقــــطــــري  الـــــفـــــن  حـــــســـــن:  ــــي  عــــل

تكاليفه ــم  ــل ــي ــف ال ــغــطــي  ي وال  الـــخـــســـارة  ـــواجـــه  ت األفـــــالم  ــة  ــاع ــن ص ــــاري:  ــــص األن جـــاســـم 
ــمــا ــن ـــة ســي ـــاع ـــن ــــس ص ــــي ـــــــالم ول ـــة أف ـــاع ـــن خـــلـــيـــفـــة الــــمــــريــــخــــي: مـــــا نـــفـــعـــلـــه ص
قـــطـــريـــة ســــيــــنــــمــــا  ـــــاعـــــة  صـــــن ــــق  ــــل ــــخ ل ـــــــــالن  ح ـــــــد:  أحـــــــم اهللا  ـــــد  عـــــب

مشهد من فيلم أبناء البحرمشهد من فيلم عقارب الساعة  مشهد من فيلم هي والنظرة

كتب- محمود الحكيم:

تتجمع  التي  الحزن  وأمطار  الحرية  شرارات  تحمل  التي  الضوئية  النبضات  تلك  هي  السينما 
تحت جلد الشعوب عصًرا بعد عصر لتنفجر بعد ذلك أزهاًرا وأقماًرا وحجارة ياقوت ومقاتلين 
العام  الــرأي  على  التأثير  لسلطة  األقــوى  المروج  ألنه  قومي  مشروع  الواقع  في  والسينما  وثــواًرا. 
قل  أو  للقارات،  العابر  التأثيرالساحر  وهي  يحتضنها.  الذي  للوطن  الناعمة  القوة  فهي  العالمي، 
أن  يجب  هنا  من  الشعوب.  بقية  وقلوب  عقول  إلى  شعب  به  ينفذ  الــذي  األبيض  االحتالل  هي 
إحدى  في  حائط  مساحة  عرضه  مساحة  تتجاوز  ال  الــذي  الشيء  هذا  وخطورة  أهمية  نــدرك 

شاشات العرض السينمائية ومساحة اآلثار الناجمة عنه تمتد بحجم الكرة األرضية. 

مشهد 
من فيلم 

ارض 
اللٔولٔوة
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معرض الكتاب قليل من الثقافة ..كثير من السياسةمعرض الكتاب قليل من الثقافة ..كثير من السياسة
األوضاع السياسية تطغى على ندوات المعرض

إعداد- مصطفى عبد المنعم

ـــعـــتـــبـــر مــــعــــرض الــــدوحــــة  يُ
الـــــدولـــــي لـــلـــكـــتـــاب مـــــن أكـــبـــر 
مــعــارض الــكــتــب الــدولــيــة التي 
ـــقـــام فـــي الــمــنــطــقــة ويــحــظــى  تُ
بــســمــعــة طــيــبــة وإقـــبـــال كــبــيــر، 
القطرية  الــكــتــب  دار  وتنظمه 
كل  ينظم  كـــان  أن  بــعــد  ســنــويــاً 
النسخة  شــهــدت  وقـــد  سنتين، 
الثالثة والعشرون من المعرض 
منذ  فعالياتها  اختتمت  والــتــي 
الفعاليات  من  العديد  أيام  عدة 
الــمــصــاحــبــة واألنــشــطــة وكــانــت 
قد أقيمت تحت شعار «ملتقى 

الفكر العالمي».

مشاركة يابانية متميزة
منذ عام ٢٠٠٨ أصبح هناك 
ضيف شرف في كل عام حيث 
ضيف  المتحدة  الــواليــات  كانت 
فرنسا  ثــم   ،  ٢٠٠٨ عــام  شــرف 
 ،٢٠٠٩ الــــعــــام  شـــــرف  ضـــيـــف 
وتــلــتــهــا تـــركـــيـــا ضـــيـــف شـــرف 
الماضي  العام  وفــي   ٢٠١٠ عــام 
عام  شــرف  ضيف  إيـــران  كانت 
الــيــابــان  حــلــت  وأخـــيـــًرا   ،٢٠١١
الدورة  هذه  على  شرف  ضيف 
 ،٢٠١٢ ــــعــــشــــرون  وال الـــثـــالـــثـــة 
تــجــدر اإلشــــــارة إلــــى أن جــنــاح 
من  العديد  شهد  اليابان  دولــة 
الفعاليات الثقافية حيث ينقسم 
جناحها إلى عدة أقسام، القسم 
الكتب  لعرض  مخصص  األول 
التقليدية  والــثــقــافــة  الــيــابــانــيــة 
بواسطة مؤسسة اليابان ورابطة 
الـــنـــاشـــريـــن لــلــتــبــادل الــثــقــافــي 
الـــيـــابـــان.  وســــفــــارة   (PACE)
لبيع  مخصص  الــثــانــي  والــقــســم 
الكتب من ِقبل مكتبة كينوكونيا 
فرع دبي. أما القسم الثالث فهو 
من  الــكــثــيــر  لــعــرض  مخصص 
الفعاليات حول الثقافة اليابانية 
يهتم  حيث  والحديثة،  الشعبية 
جــنــاح الــيــابــان بــجــذب اهــتــمــام 
الزوار بالثقافة اليابانية وتعميق 
ويستمتع  بــالــيــابــان.  معرفتهم 
الكتاب  معرض  وضيوف  زوار 
بالفعاليات اليابانية التي ضمت 
قدمته  التنكرية  لألزياء  عرًضا 
الــســيــدة كـــانـــا (مــصــمــمــة أزيــــاء 

تــنــكــريــة يـــابـــانـــيـــة)، بــاإلضــافــة 
إلــــى عــــرض لــــألزيــــاء الــلــطــيــفــة 
الـــــــذي أقــــيــــم فــــي يــــومــــي ٢١-
ـــجـــاري قــدمــتــه  ٢٢ ديــســمــبــر ال
والسيدة  أوكــي  ميساكو  السيدة 
(مصممة  كــــاوامــــورا  فــومــيــكــو 
أزيــــاء)، وكــذلــك عــرض األزيـــاء 
من  اللطيفة  واألزيـــاء  التنكرية 
تنفيذ السيد تاكاماسا ساكوراي 
من  بمشاركة  إعــالمــي)  (منتج 
مقيمات  متطوعات  عــارضــات 
فــي قــطــر. فــضــال عــن برنامج 
حــــواري مــع الــســيــدة ســومــيــري 
أويــــه ســـاكـــا، مـــؤديـــة األصــــوات 
وأيــــضــــا لـــلـــجـــانـــب األكـــاديـــمـــي 
والعلمي نصيب حيث تم أقامة 
محاضرة عن اإلنسان اآللي في 
يلقيها  ديــســمــبــر  يومي١٤-١٥ 
الــســيــد تــومــوتــاكــا تــاكــاهــاشــي، 
صــانــع روبــــوتــــات، ومــحــاضــرة 
حول التعريف بالثقافة الشعبية 
الـــيـــابـــانـــيـــة لـــألطـــفـــال بــالــفــتــرة 
يلقيها  المعرض  من  الصباحية 

السيد تاكاماسا ساكوراي.

 مبادرات فعالة
شهدت الدورة الفائتة إطالق 
الــعــديــد مــن الــمــبــادرات العامة 
مــبــادرة  أهــمــهــا  مــن  للجمهور 

«تدوير المعرفة» وهي لشباب 
قــطــريــيــن يــهــدفــون مــن خــالل 
المعرفة  نــشــر  إلـــى  مــبــادرتــهــم 
بــيــن أبـــنـــاء الــمــجــتــمــع الــقــطــري 
مقيمين  أو  مــواطــنــيــن  ســـــواء 
الكتب،  نشر  طريق  عن  وذلــك 
الفرصة  تتيح  الــمــبــادرة  وهــذه 
للمجتمع للتفاعل إما عن طريق 
التبرع بالكتب أو شرائها وهو ما 
ساعد في إثراء العملية الثقافية 
في محيط المهتمين بالكتاب. 
وتهدف المبادرة إلى االستفادة 
يستخدمها  ال  الــتــي  الكتب  مــن 
أصحابها أو فرغوا من قراءتها 
بــهــا،  االحــــتــــفــــاظ  يـــــــودون  وال 
القديمة  الكتب  تستقبل  وهــي 
حيث  حالتها،  أو  نوعها  كان  أيًا 
يتم بعد ذلك تصنيفها, فهناك 
كـــتـــب حـــديـــثـــة يـــتـــم االســتــغــنــاء 
عـــنـــهـــا، وهــــنــــاك كـــتـــب قــديــمــة 
وهذه  وهام  قيم  محتوى  ذات 
إعــادة ترتيبها ومن  الكتب يتم 
ليستفيد  للجمهور  طرحها  ثم 
لدعم  مبادرة  عن  فضال  منها. 
الالجئين  المخيمات  مكتبات 
في  شاركت  والتي  الفلسطينية 
الـــمـــعـــرض تــحــت شـــعـــار «حــق 
الــمــعــرفــة حـــق مـــقـــدس» وهــي 
مــبــادرة «كــتــابــي كــتــابــك» التي 

بــجــنــاح  مــــــرة  ألول  تـــــشـــــارك 
خـــــاص فــــي مـــعـــرض الـــدوحـــة 
مبادرة  وهــي  للكتاب،  الــدولــي 
مكتبات  إنــشــاء  إلــى  إلــى  تهدف 
عـــامـــة لـــألطـــفـــال والــنــاشــئــيــن 
الفلسطينية  الــمــخــيــمــات  فـــي 
وهناك  النائية.  المناطق  وفــي 
أيــضــا مـــبـــادرة أطــلــقــهــا مــركــز 
«مدى»  المساعدة  التكنولوجيا 
مـــن خــــالل جــنــاحــه بــمــعــرض 
الـــــــدوحـــــــة الـــــــدولـــــــي لـــلـــكـــتـــاب 
مــبــادرة «قـــراءة بــدون إعاقة» 
توّفر  الــتــي  قطر  شير  بــوك  أو 
قطر  في  اإلعاقة  لــذوي  الكتب 
والـــذيـــن يــواجــهــون الــصــعــوبــات 
ـــمـــواد الــمــطــبــوعــة  فـــي قـــــراءة ال
لــديــهــم اإلمــكــانــيــة الســتــخــدام 
مكتبة دائمة التوّسع من الكتب 
المتاحة. وبوك شير، هي أكبر 
الــعــالــم  فــي  إلــكــتــرونــيــة  مكتبة 
اإلعــــاقــــة  ذوي  مــــن  لـــــألفـــــراد 
والــــذيــــن يـــواجـــهـــون صــعــوبــات 
ـــمـــواد الــمــطــبــوعــة  فـــي قـــــراءة ال
وتــضــّم مــا يــزيــد عــلــى ٦٥٠٠٠ 
كــتــاب لـــلـــقـــّراء فـــي قــطــر، من 
ــــا  ضــمــنــهــا الــكــتــب األكـــثـــر رواًج
وكــــتــــب األطـــــفـــــال والــــمــــراجــــع 
وكـــتـــب الـــخـــيـــال الــكــالســيــكــيــة 
من  تــرد  والتي  الروائية  وغير 

الناشرين مباشرًة.

 المملكة المتحدة ضيف ٢٠١٣
مــرة  ألول  الــمــعــرض  وهــــذا 
ــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  يــــضــــم كـــــل ال
بــــال اســـتـــثـــنـــاء بـــمـــا فــيــهــا دول 
الـــمـــغـــرب الـــعـــربـــي وحــــوالــــي ٨ 
كل  أن  بجانب  أجنبية»،  دول 
الــــدول األجــنــبــيــة الــتــي شــاركــت 
فـــي مـــعـــرض الـــدوحـــة الــســابــق 
تشارك هذا العام وكذلك الدول 
خالل  شــرف  ضيفة  كانت  التي 
الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة تــحــرص 
ومنها  المشاركة  على  عــام  كــل 
إيران وتركيا وفرنسا والواليات 
المتحدة األمريكية، وهو األمر 
هــذه  إدراك  عــلــى  يــــدل  الـــــذي 
الدول ألهمية معرض الدوحة 
الدولي للكتاب وتميز ما يقدمه 
لجمهوره وللمجتمع ككل. وقد 
كــشــف ســـعـــادة الـــدكـــتـــور حمد 
وزيــر  الــكــواري  العزيز  عبد  بــن 
والتراث خالل  والفنون  الثقافة 
المملكة  أن  للمعرض  افتتاحه 
شرف  ضيفة  ستكون  المتحدة 
معرض الدوحة الدولي للكتاب 
والعشرين،  الرابعة  نسخته  في 
مضيفاً: «لقد أعلنا في الدوحة 
سيشهد   ٢٠١٣ عــام  أن  مــؤخــراً 

-المملكة  قـــطـــر   » احــــتــــفــــال 
عاًما  سيكون  والــذي  المتحدة» 
ثقافًيا حــافــًال، وقــد تــم إطــالق 
بريطانيا  فــي  كــذلــك  االحــتــفــال 
مــنــذ أيــــام قــلــيــلــة ولــقــي إقــبــاًال 
كبيًرا من قبل العرب المقيمين 
هـــــنـــــاك وكــــــذلــــــك الـــجـــمـــهـــور 
المعرض  واستقبل  اإلنجليزي. 
العديد من المشاركات العالمية 
والــعــربــيــة، كــمــا تــحــرص دور 
النشر في مختلف أنحاء العالم 
كل عام على المشاركة في هذا 
أجنحة  تضم  حيث  المعرض، 
الــنــســخــة الــحــالــيــة حـــوالـــي ٧٧٨ 
جــنــاحــاً تــقــريــبــاً. ويــــزداد حجم 
ــا بــعــد آخـــر في  الــمــشــاركــة عــاًم
معرض الدوحة الدولي للكتاب 
يزيد  المشاركين  عــدد  فأصبح 
 ٣١ مــــن  نـــشـــر  دار   ٤٣٠ عـــلـــى 
الكتاب  أكــثــر  يــضــّم  كما  دولـــة، 
بهدف  الــدولــيــيــن  والــنــاشــريــن 
وجذب  التربوي  القطاع  خدمة 

المفكرين وطالب المدارس.

 ندوات ومحاضرات
ومن أهّم الفعالّيات الثقافّية 
التي شهدها المعرض هذا العام 
الشعرية  األمــســيــات  مـــن  عـــدد 
ـــــيـــــة والـــســـيـــاســـيـــة حــيــث  واألدب

على  الــمــعــرض  إدارة  حــرصــت 
تنويع فعالياتها وندواتها إال أنه 
الـــزوار  اهتمام  جلًيا  وضــح  قــد 
بالندوات السياسية أو تلك التي 
يتم من خاللها استضافة أدباء 
لها  موضوعات  ناقشوا  كتاب  أو 
عالقة بالمستجدات على الساحة 
الــســيــاســيــة، فــقــد شــهــدت نــدوة 
والــتــّيــارات  السياسي  «اإلســــالم 
األخـــــــرى» وشــــــارك فــيــهــا من 
السيد  والباحثون  الكتاب  مصر 
يــاســيــن وضــيــاء رشــــوان ونبيل 
عـــبـــدالـــفـــتـــاح، حـــالـــة مــــن الــشــد 
والـــــجـــــذب بـــيـــن الــمــتــحــدثــيــن 
اعترضوا  ممن  الحضور  وبين 
عــــلــــى الــــتــــحــــامــــل عــــلــــى حــكــم 
والسياسات  المسلمين  اإلخــوان 
الموجودة في مصر حالًيا، كما 
العربي  الشاعر  استضافة  تمت 
الـــكـــبـــيـــر فــــــــاروق جــــويــــدة فــي 
وتحّدث  خاصة  شعرّية  أمسية 
الـــدكـــتـــور يـــوســـف زيـــــــدان عــن 
ــا  .أّم العربية  الثقافة  مستقبل 
والدستور  محاضرة «األحــزاب 
فناقشها   » والسنة  الــقــرآن  فــي 
المستشار حسام الغرياني رئيس 
التأسيسية  المصرية  الجمعية 
حسن  والدكتور  الدستور  لوضع 
اللغة  مــجــمــع  رئــيــس  الــشــافــعــي 

الــعــربــيــة بــالــقــاهــرة، وشــهــدت 
الجمهور  مـــن  مكثفا  حـــضـــورا 
وخــــاصــــة مــــن أبــــنــــاء الــجــالــيــة 
فرصة  استغلوا  الذين  المصرية 
وجــــود الــغــريــانــي فـــي الــدوحــة 
واستفساراتهم  أسئلتهم  لطرح 
تحّدث  كما  بالدستور  الخاصة 
جمال  الدكتور  السوري  الباحث 
في  العربي  الربيع  عــن  بـــارود، 
عزمي  الدكتور  والــقــي  ســوريــا، 
بـــــشـــــارة مــــحــــاضــــرة ســيــاســيــة 
بحضور  حــفــلــت  أيـــًضـــا  عــريــبــة 

كبير.

 جلسات بلومزبري
بلومزبري  دار  قــدمــت  كــمــا 
برنامج  للنشر  قطر  مؤسسة   -
فـــعـــالـــيـــات خــــاًصــــا بـــهـــا خـــالل 
من  والعشرين  الثالثة  الــــدورة 
معرض الدوحة الدولي للكتاب 
من  عـــدد  على  واحــتــوى   ٢٠١٢
في  أقيمت  الــتــي  الــمــحــاضــرات 
خاللها  تحدث  الجلسات  جناح 
أدبــــــاء مــعــروفــيــن فـــي الــوطــن 
الــعــربــي مــنــهــم الــدكــتــور أحمد 
خــالــد تــوفــيــق أحـــد كــتــاب أدب 
اإلثـــــــارة والــــرعــــب فـــي الــوطــن 
الــعــربــي. وكــانــت هــنــاك جلسة 
قرأت»  ما  أجمل  «من  بعنوان 
بالتعاون مع جمعية كلنا نقرأ، 
ثــم كــان الــمــوعــد مــع جلسة مع 
عــزام»  الرحمن  «عبد  الدكتور 
مــــؤلــــف كــــتــــاب صــــــالح الـــديـــن 
السني،  المذهب  إحياء  وإعــادة 
وتـــواصـــل الــلــقــاء مــع نــخــبــة من 
منهم  والروائيين  األدباء  أشهر 
الــكــاتــب واإلعــــالمــــي إبــراهــيــم 
من  واحــــًدا  يعتبر  الـــذي  عيسى 
المعارضين  الصحفيين  أهـــم 
الجلسة  نفس  وفــي  مــصــر.  فــي 
اســتــمــع جــمــهــور جــلــســات دار 
بلومزبري إلى الكاتب والروائي 
ساخر،  كاتب  وهو  طاهر  عمر 
ومترجم،  وشــاعــر،  وصحفي، 
ومــــقــــدم بــــرامــــج تــلــفــزيــونــيــة 
مــــصــــري. كـــمـــا تــــم تــخــصــيــص 
عنوان  تحت  لألطفال  جلسات 
باللغتين  حــكــايــة»  لكم  «لــديــنــا 
بالتعاون  واإلنجليزية  العربية 

مع «مكتبة».

ــــادرات ــــب ــــم ــــــم ال ــــــــــــراءة بــــــــدون إعــــــاقــــــة» أه ــــابــــي بـــكـــتـــابـــك» و«ق ــــة»و «كــــت ــــرف ــــع ــــم «تــــــدويــــــر ال

٢٠١٣ ــــاب  ــــت ــــك ال مــــعــــرض  شـــــــرف  ضــــيــــف  الــــمــــتــــحــــدة  ـــكـــة  ـــل ـــمـــم ال

ـــــــــــــــــاء تـــــنـــــكـــــريـــــة وعــــــــــــــرض «روبــــــــــــــوتــــــــــــــات» لـــــــجـــــــذب الــــــــــــــزوار عــــــــــــــروض أزي
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ڈ كتاب «الغوص على اللؤلؤ» ُيعّد 
علمًيا  وعــمــالً  لقطر  تــاريــخــًيــا  ســجــالً 
أنفسكم  على  فيه  تفّوقتم  استثنائًيا 
وللتاريخ  العربية  للمكتبة  وأخرجتم 
الوثائقيات  وأجــمــع  أدق  مــن  وثائقًيا 
حّدثنا  القطرية.  الــغــوص  حــيــاة  عــن 

عن عملكم في هذا الكتاب الفذ؟.
من  الــكــتــاب  هــــذا   -
إصدار المؤسسة العامة 
كتارا،  ـ  الثقافي  للحي 
عـــمـــلـــت عـــلـــى إعـــــــداده 
«لــــجــــنــــة الـــــــدراســـــــات 
ــــــــــحــــــــــوث» فــــي  ــــــــــب وال
المؤسسة، وهي مكّونة 
مـــــن عـــضـــويـــة أ.عـــلـــي 
أ.علي  المناعي،  شبيب 
الــــفــــيــــاض،  اهللا  عــــبــــد 
أ.مــــــــحــــــــمــــــــد ســــعــــيــــد 
البلوشي، د.عبد العزيز 
رفـــعـــت عــبــد الــعــزيــز، 
أ.عـــبـــد الـــعـــزيـــز أحــمــد 
كلفت  وقد  المطاوعة. 
ــلــجــنــة بـــإعـــداد  هـــــذه ال

مــجــمــوعــة مــن اإلصــــــدارات وأرشــفــة 
وفــهــرســة الــمــواد الــتــراثــيــة الــمــوجــودة 
للحي  الــعــامــة  المؤسسة  أرشــيــف  فــي 
مركز  أرشــيــف  مــن  نسخة  ـ  الثقافي 
اللجنة  عملت  وقــد  الشعبي،  الــتــراث 
ــــهــــدف حـــتـــى أخـــرجـــت  عـــلـــى هـــــذا ال
اللؤلؤ  على  «الغوص  بعنوان:  الكتاب، 
جاء  وقــد  وتوثيق».  تأصيل  قطر  في 

الكتاب في بابين:
ُكــتــب  مـــا  كـــل  فــيــه  تــنــاولــنــا  األول: 
عــــن الــــغــــوص فــــي قـــطـــر فــــي الــكــتــب 

والمطبوعات والتقارير.
ڈ البحوث والدراسات الرئيسية.

ڈ عروض الكتب القطرية.
واألجانب  العرب  الرحالة  كتب  ڈ 
والـــتـــقـــاريـــر الــقــديــمــة ومـــقـــاالت عن 

الغوص في الصحف والمجالت.
الـــثـــانـــي: عــرضــنــا فــيــه لــلــمــأثــورات 

والتراجم والمقابالت.
من  كل  الباب  هذا  في  واستقصينا 
مارسوا ومن نشر عنهم في الصحافة 
باإلضافة إلى ما تخبرنا عنهم الوثائق 
والــمــخــطــوطــات، ولــكــي تــعــّم الــفــائــدة 
وضعنا فيه كل الوثائق والمخطوطات 
وصور السرادلة والطواشين والنواخذة 
والغاصة ومن كانت له عالقة بتاريخ 

الغوص.
ـــشـــكـــر مـــــن تـــــعـــــاون مـــعـــنـــا فــي  ون
والــصــور  والــوثــائــق  المعلومات  توفير 
هــذا  إلصـــــدار  الــنــجــاح  نستطيع  حــتــى 
ــــكــــتــــاب، وأنـــــنـــــا كـــلـــجـــنـــة مـــديـــنـــون  ال
الخليفي  صــالــح  عــبــدالــرحــمــن  للسيد 
ـ رئــــيــــس الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــي 
وكل  الكتاب،  فكرة  صاحب  الثقافي 
الــمــســؤولــيــن فـــي الــمــؤســســة عــلــى ما 
قــدمــوه لــنــا مــن مــســاعــدات، كـــان لها 
أبــلــغ األثــــر فـــي الــتــغــّلــب عــلــى الــمــآزق 
اعترضت  التي  المختلفة  والمشكالت 

طريق هذا العمل. 
ــا مــنــهــج الــبــحــث الــدقــيــق  واعــتــمــدن
عن  كتب  ما  كل  واستقصاء  جمع  في 
الغوص في فترة الغوص ولعّل القارئ 
والتأصيل  بالتوثيق  عــدنــا  أنــنــا  ـــدرك  يُ
فـــي هـــذا الـــبـــاب إلـــى أعـــمـــاق الــتــاريــخ 
البعيدة حيث يجد نفسه مسافًرا معنا 
وقد  الميالد.  قبل  الرابعة  األلــف  إلــى 

استغرق هذا الكتاب قرابة العام. ومن 
الجدير بالذكر أننا سنتبع هذا الكتاب 
بــجــزء ثــــاٍن هـــو يــعــنــى بــبــســط الــمــادة 
عن  جمعت  الــتــي  الشفوية  الميدانية 
ومصنفة  مفهرسة  قطر  في  الغوص 
وموثقة ومشروحة باإلضافة إلى أننا 
الغوص  أثــر  تعكس  دراســـة  سنضمنه 

في الواقع المعاصر.
ڈ هـــل نــفــهــم من 
الــغــوص  أن  كــالمــكــم 
كـــــــان مـــــن عـــنـــاصـــر 
تــــشــــكــــيــــل الــــثــــقــــافــــة 
رافــــــًدا  أو  الـــقـــطـــريـــة 
مـــن روافــــــد اإللـــهـــام 
القطريين  حياة  في 
نــواحــي  مختلف  فــي 

حضارتهم ؟
أؤكـــــــــــد  ـــــــعـــــــم  ن  -
كـــــان  ـــــــغـــــــوص  ال أن 
تـــلـــك األيـــقـــونـــة الــتــي 
الحياة  حــولــهــا  دارت 
جعلها  مما  القطرية 
رافـــــــــــًدا مـــــن روافــــــد 
الثقافة القطرية مع األخذ في االعتبار 
تــأثــيــر الــتــالقــح بــيــن الــثــقــافــات الـــذي 
أثــمــره الــتــبــادل الــتــجــاري والــهــجــرات 
بــيــن الــقــطــريــيــن والــشــعــوب األخـــرى. 
فالنظرة المتعّمقة في قضية الغوص 
عــلــى الــلــؤلــؤ تــــدرك أن الــغــوص كــوَّن 
حــول  فلكه  يـــدور  مــتــكــامــالً  مجتمًعا 
هذا القطب المسمى بالغوص فنشأت 
البحارة  تــمــّد  صــنــاعــات  ضفافه  على 
بما يلزمهم فكانت القالفة والحدادة 
والــنــجــارة وغــيــرهــا، وأفــســحــت هــذه 
فنسجت  رحبة  آفــاًقــا  للخيال  الحياة 
مــــن وحـــيـــهـــا الـــحـــكـــايـــات الــشــعــبــيــة، 
وخــلــقــت مــن إلــهــام تــجــاربــهــا الحكم 
الــقــارئ  على  ببعيد  ولــيــس  واألمــثــال، 
أســطــورة «مــي وغــيــالن» الــتــي تــدور 
الــشــراع.  اخــتــراع  فكرة  حــول  أحداثها 
فــلــوال الـــغـــوص مـــا أبــــدع الــشــعــب تلك 

القصة األسطورية الخالدة. 
يــــدرك  أال  فـــعـــجـــب  تـــعـــجـــب  وإن 
جل  أن  الــقــطــريــة  بــالــحــيــاة  الــخــبــيــر 
مرتبطة  الــقــطــريــة  الشعبية  الــفــنــون 
ومــســتــوحــاة مـــن حـــيـــاة الـــغـــوص خذ 
مثال أغــانــي «الــفــنــون الــبــحــريــة» هي 
باألصل مهاجرة من على سطح سفن 
فقد  الــقــطــريــة،  ثقافتنا  إلــى  الــبــحــارة 
كان البحارة يبدؤون الغناء على ظهر 
السفينة من رفع المرساة إلى العودة. 
الغوص  حياة  اندثرت  أن  بعد  واليوم 
هذا  عن  تفصلنا  وأصبحت  بالدنا  في 
ال  أثرها  أن  إال  العقود  عشرات  العالم 
يزال حًيا نابًضا باقًيا في حياة الناس. 
وهـــــا هــــي الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــحــي 
الثقافي من خالل مهرجان المحامل 
الثانية  لــلــمــرة  ــقــام  يُ الـــذي  التقليدية 
البحري  لتاريخها  الدولة  إحياء  تُعيد 
في هذا المهرجان الكبير يتقّدم فيه 
أمير  السمو  صاحب  حضرة  الحضور 
أن  على  يــدّل  هذا  كل  المفدى،  البالد 
الغوص يجري هواه في عروق بالدي 

وفي دمها.
شيًئا  الكتاب  هذا  ْنُتم  ضمَّ وهل  ڈ 
أغاٍن  من  الشعبي  الموروث  هذا  من 
بعضها  نــســتــعــرض  وأشـــعـــار  وأمـــثـــال 
هذا  على  خاللها  من  الــقــارئ  ونطلع 
وذلك  والفكرة  الكلمة  بين  التمازج 

تلك  َرحمه  في  تشكلت  الــذي  الواقع 
الثقافة؟

- نعم ضمنا في هذا الكتاب الكثير 
مـــن الـــفـــنـــون واألغــــانــــي والـــمـــواويـــل 
النبطي  والشعر  والحكايات  واألمثال 
الــتــي كــانــت تــنــبــض بــهــا الــحــيــاة أيــام 
الشعبية  األغاني  هذه  ومن  الغوص، 
أغــنــيــة كــانــت تـــرّددهـــا الــنــســاء بعدما 
ــؤلــؤ وهــن  ــل يــبــحــر رجــالــهــم خــلــف ال
يــســتــحــضــرن فـــي مــخــيــالتــهــن تلك 
الــمــخــاطــر الـــتـــي تـــحـــدق بــرجــالــهــن 
فــيــقــلــن فــــي شـــــوق مـــمـــتـــزج بــلَــَهــف 

وخوف:
ليت البحر يثبر وييبس ترابــــــه

حتى سفافير البحر ما يسيرون
وعيني تباري دوم ذاك الشراعي

ولعت يا قلبي يا ليت ما يعبرون
وارتبطت األمثال الشعبية بالغوص  
أمثلة  ومــن  والــبــحــارة  البحر  وحــيــاة 

ذلك:
 اشجاب سهيل للياه البحر ما ينزاح 

جاور بحر وال تجاور غني .
صمخ نواخذة

الغيص عند النواخذة مدلل .
البديد  سعيد  للشاعر  األشعار  ومن 

المناعي يصف السنبوك :
هاض فكري هاض تعبيره 

هاضني منصور بو شاره 

من ذهب ظني مساميـــره
ما غلط في اللــوح نجـاره

في السفن َمْحــــال تصاويره
وان مشي بتقـــول طياره 

وان تمادى ما حال ســــيره
واختفى عن شوف سنياره

وان طرح ما تنظر لغيــره
مثــــــل حر نــاوي طياره 

ب في مخاسيـــــره ما يَحسِّ
بو حمد لي شاعت اخباره

حّط فيه الخير من خــيـره
وانشـد اللي شاف بنــداره
ومن المواويل التي تدّل على شقاء 

الغواص في البحر:
واشقايه قصوا ايدايه

وقطعوا حبل الحير فوقه 
 في بحور غبَّه ومايه 

والنسم يا صاح ما ذوقه
طحت َسْني ما حد

حذايه والرقبه بيداي مشبوقه 
فلك  في  تــدور  كانت  األلعاب  حتى 
حي  سبيت  «بــو  لعبة  فمثالً  الــغــوص، 
إعــداد  تستهدف  كانت  هــذه  ميت»  لو 

جيل من الغاصة.
ڈ  هل لكم مؤلفات أخرى أثريتم 
بها المكتبة العربية غير هذا المؤلف؟
- نــعــم لـــي الـــعـــديـــد مـــن األبـــحـــاث 
التراث  حــول  والمقاالت  والــدراســات 

الــشــعــبــي، وعـــدد مــن الــمــشــاريــع التى 
مركز  في  عملي  خــالل  تنفيذها  تم 
التراث الشعبي لدول مجلس التعاون 
الخليج»،  في  الفخار  «صناعة  مثل 
في  الشعبية  والــصــنــاعــات  «الــحــرف 
المتحدة»،  العربية  اإلمـــارات  دولــة 
«الـــعـــمـــارة الــتــقــلــيــديــة فـــي الــخــلــيــج» 
عام   ١٠٠ «كتاب  إلــى  باإلضافة  هــذا 
العربية»  الجزيرة  في  التصوير  من 
مشاركة  بقطر  الخاص  الجزء  إعداد 
مع أ.حسن األنصاري والكتاب صادر 
«بسكال  األســاســي  للمؤلف  بفرنسا 

غيل».
قسم  رئــيــس  مــنــصــب  شــغــلــتــم  ڈ  
واآلثــــار  الــمــتــاحــف  إدارة  فــي  اآلثــــار 
والفنون  للثقافة  الوطني  بالمجلس 
إدارة  مـــديـــر  ومـــنـــصـــب  ـــــتـــــراث.  وال
متاحف  هيئة  في  واآلثــار  المتاحف 
نوافذ  القارئ  أمام  تفتح  فهل  قطر. 
تــاريــخــيــة يــطــلــع مـــن خــاللــهــا عــلــى 
القطرية  اآلثـــار  عــن  التنقيب  تــاريــخ 

مكتشفاتها؟ وأهم 
اآلثــار  عــن  التنقيب  رحلة  بــدأت   -
فـــي قــطــر فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
الـــمـــاضـــي، وذلـــــك بــمــعــرفــة الــبــعــثــة 
الغرض  لهذا  جاءت  التي  الدنماركية 
وتــمــخــضــت عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب عن 
تعود  األهمية  بالغة  أثرية  اكتشافات 

أسلحة  ومنها  الحجري  العصر  إلــى 
حدا  مما  ومــدقــات؛  ســهــام  ورؤوس 
كل  يضّم  كتابًا  تصدر  أن  إلى  بالبعثة 
في  عنها  الكشف  تّم  التي  اآلثــار  هذه 
ذلك الوقت. ولم يكتِف الدنماركيون 
بــذلــك اإلنــجــاز فــقــامــوا بعمل دراســة 
قطر  في  البدو  حياة  عن  اجتماعية 

ــــا  وأصـــــــــــــــــدروا كــــتــــابً
ــــــوان «الـــــــبـــــــدو  ــــــعــــــن ب
قـــــطـــــر» لــــفــــردنــــانــــد 
كـــــــــالوس نــــشــــر هــــذا 
الــــكــــتــــاب فـــــي أوائــــــل 
الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات وقــــد 
اســـتـــضـــفـــنـــا الـــمـــؤلـــف 
من  أكــثــر  مــرور  بعد 
٤٠ عــاًمــا عــلــى زيــارة 
ــبــعــثــة الــدنــمــاركــيــة  ال
قــــطــــر. وبـــالـــتـــحـــديـــد 
فـــي  ٢٠٠٤م  عــــــــام 
مــــهــــرجــــان الــــدوحــــة 
مــن  وزار  الـــثـــقـــافـــي 
الحياة  قيد  على  ظــل 
الذين  القطريين  من 

عـــاشـــروه تــمــخــضــت هــــذه الــلــقــاءات 
كتابه  على  جــديــد  فصل  إضــافــة  عــن 
اإلنجليزية  البعثة  وجــاءت  المذكور. 
أوائــل  فــي  الفرنسية  البعثة  تلتها  ثــم 
الــســبــعــيــنــيــات بـــرئـــاســـة الــبــروفــســيــر 
على  تقريرين  وأصــــدروا  «تكسيه» 
شــكــل جـــزءيـــن يــتــضــّمــن مــعــلــومــات 
غـــايـــة فـــي األهـــمـــيـــة عـــن اآلثــــــار فــي 
قـــطـــر، وقــــد اكـــتـــشـــفـــوا نـــقـــوش جــبــل 
قديمة  لــمــراكــب  وصــــوًرا  الجساسية 
السفن  صناعة  كيفية  تظهر  ومواقع 

قديًما.
في  جليلة  إسهامات  لكم  كــان  ڈ 
وتوثيق  اآلثار  على  المحافظة  تقنين 
عن  حدثنا  عالمًيا.  القطري  الــتــراث 
أهم هذه اإلنجازات التي تّم تحقيقها 

لتوثيق التراث القطري؟.
إدارة  تأسيس  منذ  أنه  الحقيقة   -
تحويلها  إلــى  السبعينيات  في  اآلثــار 
هــيــئــة مـــتـــاحـــف قـــطـــر والـــقـــائـــمـــون 
مــنــذ تــلــك الــفــتــرة عــلــى اآلثـــــار لهم 
الحفاظ  في  مشكورة  ومساٍع  جهود 
ـــقـــطـــري والـــكـــشـــف  عـــلـــى الــــتــــراث ال
عـــن الـــمـــزيـــد مـــنـــه وإحـــيـــائـــه نــذكــر 
ــمــثــال: الــفــنــان  مــنــهــم عــلــى ســبــيــل ال
إدارة  مدير  زيني  جاسم  المرحوم 
جاسم  محمد  أ.  واآلثـــار،  المتاحف 
أ.  ــيــفــي،  الــخــل اهللا  أ.عـــبـــد  ــيــفــي،  خــل
جــاســم الــرئــيــســى، الــمــرحــوم.عــادل 
لقسم  رئــيــًســا  عينت  وقــد  الــعــوضــي. 
كــان  عــنــدمــا   ٢٠٠٣ عـــام  مــن  اآلثــــار 
األســـتـــاذ حــســيــن رجـــب اإلســمــاعــيــل 
وســعــيــت  الــمــتــاحــف،  إلدارة  مـــديـــًرا 
خالل  من  القطري  الــدور  أبــرز  ألن 
ودولًيا  إقليمًيا  الفّعالة  المشاركات 
المجلس  عضوية  إلى  قطر  انضمام 
وهو   «ICOM» للمتاحف  العالمي 
لليونسكو.  الــتــابــعــة  المنظمات  أحــد 
وقــــــد شــــرفــــت بـــــتـــــرؤس الــمــجــلــس 
وخــالل  للمتاحف.  العربي  العالمي 
هـــــذه الـــفـــتـــرة ســاهــمــنــا إســـهـــامـــات 
وقمنا  الــكــوادر،  تــدريــب  فــي  كبيرة 
الفرق  مــع  للتدريب  كــوادر  بــإرســال 
في المغرب وتونس وسوريا وفرنسا 
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر شــكــلــنــا أول 
كمبريدج  جامعة  مــع  ســاهــم  فــريــق 

بمحافظة  العمارنة  بتل  التنقيب  في 
ومن  واحــد.  لموسم  ـ  بمصر  المنيا 
اإلنـــجـــازات فـــي هـــذه الــفــتــرة أيــًضــا 
اآلثــار  قانون  وضــع  في  ساهمنا  أننا 
يسمونه  الذي  التعاون  مجلس  لدول 
االســــــتــــــرشــــــادي، هـــــــذا بــــاإلضــــافــــة 
تطبع  الــتــي  اآلثــــار  مــجــلــة  دعـــم  إلـــى 
ــــة الــعــامــة  فــــي األمــــان
لــــمــــجــــلــــس الــــتــــعــــاون 
ـــــع فـــي  ـــــطـــــب وهـــــــــــي ت
الــســعــوديــة، هـــذا وقــد 
بــذلــنــا جـــهـــوًدا كــبــيــرة 
ــنــجــاح  ــال ب اهللا  ــهــا  ــل كــل
لـــــتـــــفـــــعـــــيـــــل تــــكــــريــــم 
قــــــدامــــــى الـــعـــامـــلـــيـــن 
رأى  حــــتــــى  بــــــاآلثــــــار 
باإلضافة  هــذا  الــنــور. 
إلــــــــــى وضــــــــــع مــــوقــــع 
على  األثــــري  الـــزبـــارة 
نــــظــــام الـــمـــعـــلـــومـــات 
الـــجـــغـــرافـــيـــة وتـــوزيـــع 
ـــى  الــــــمــــــربــــــعــــــات عـــل
تنظيم  وتـــم  الــمــوقــع. 
مــــوســــم ثــــقــــافــــي قــــــدم عـــــــــدًدا مــن 
ــــمــــحــــاضــــرات الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ال
مــجــال اآلثـــار والــتــاريــخ لــدولــة قطر 
األساتذة  من  كبير  عــدد  بها  شــارك 

المجال.  هذا  في  والخبراء 
أهم  مــا  موقعكم..  خــالل  مــن  ڈ 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة الــتــي 
التراث  على  للحفاظ  الوزارة  تبذلها 

؟ القطري 
- الحقيقة أن الوزارة وضعت خطة 
الثقافية  االستراتيجية  تشمل  كلية 
 ،«٢٠٣٠ لــعــام  قــطــر  حــســب «رؤيـــــة 
تلك  هويتنا»  «ثقافتنا  عــنــوان  تحت 
التي أطلقها سعادة الوزير في أكتوبر 
الــهــويــة  تــعــزيــز  وتــتــضــّمــن:  ٢٠١٢م، 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــــمــــوروث، وجــمــع 
بالموروث  عالقة  له  ما  كل  وتدوين 
ـــــقـــــطـــــري والــــــــتــــــــراث الــــشــــفــــاهــــي  ال
سن  هو  هــذا  من  وأهــم  االجتماعي، 
وأول  الــــتــــراث،  لــحــمــايــة  الـــقـــوانـــيـــن 
سنها  علي  نعمل  التي  القوانين  هــذه 
قــانــون حــمــايــة الــحــرف والــصــنــاعــات 
ــنــجــاح تــجــريــة  الــتــقــلــيــديــة بــقــطــر. ول
جمعية  مــع  بــالــتــعــاون  الــتــراث  إدارة 
في  الصقارة  حرفة  بتسجيل  القناص 
في  العالمي  الثقافي  الــتــراث  قائمة 
دولـــة».   ١٥ مــع  «مــشــتــرك  اليونسكو 
التراث  إدارة  تسعى  ذلــك  ضــوء  وفــي 
إلــــى تــســجــيــل عــــدد مـــن الـــمـــوروثـــات 
العالمي  الــتــراث  قائمة  فــي  الشعبية 
مــثــل فــن الــصــوت والــعــرضــة وتوثيق 

تراث الغوص.
تستند  الــتــي  الــركــائــز  أهـــم  مــا  ڈ 
التراث  إلحياء  الــوزارة  خطط  عليها 

القطري لدى األجيال الناشئة؟
هــو  اآلن  بـــــه  نـــهـــتـــم  مـــــا  أكــــثــــر   -
المنظومة  في  التراث  إدمــاج  عملية 
بالتعاون  نعمل  اآلن  ونحن  التعليمية 
مــــــع الــــمــــجــــلــــس األعــــــلــــــى لــلــتــعــلــيــم 
ومــؤســســة قــطــر لــكــي نــدمــج الــتــراث 
فــــي الـــمـــنـــظـــومـــة الــتــعــلــيــمــيــة لــيــتــم 
دراســتــهــا حــســب الــمــراحــل الــعــمــريــة 
الــمــخــتــلــفــة لــتــنــشــأ األجـــيـــال مــدركــة 
ألهــمــيــة تــراثــهــا وقــيــمــة حــضــارتــهــا، 
وهــــذه هــي الــركــيــزة األســاســيــة في 

الشعبي. الموروث  على  الحفاظ 

محمد البلوشي لـ «البيرق» :

وثقــنا تــاريـــخ الـغــــوص
في قطــر مـن قبل المـيالد 
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حوار - محمود الحكيم : 

هذه  محّلقة،  حضارية  بنهضة  قطر  عــيــون  تكتحل 
المشهد  فــي  زاويـــة  كــل  على  أضــواؤهــا  تنعكس  النهضة 
تتفّجر  والزمان،  والمكان  الشخوص  في  كله،  القطري 
المواهب  السلسال  كالنهر  منها  وتــنــداح  الطاقات  فيها 
واإلبـــــداعـــــات، وفــــي ظــــالل تــلــك الــنــهــضــة تــقــف قــضــيــة 
الــتــراث الــقــطــري شــامــخــة بــــارزة، فـــإن لــهــا مــن عناية 
القطري اليوم ركنًا غير منهدم، وهذا إن كانت دالالته 

الــظــاهــرة تــعــكــس اعــتــزاز الــقــطــري بــمــاضــيــه كــاعــتــزازه 
بحاضره.

فــإنــه أيـــًضـــا يــــدّل عــلــى تـــطـــّور عــظــيــم فـــي االهــتــمــام 
ــعــمــل عــلــى تــرســيــخــهــا  الــقــطــري بــالــهــويــة الــقــطــريــة وال
الطفرة  تــلــك  عــلــى  الــضــوء  ولنلقي  األجــيــال،  قــلــوب  فــي 
من  علم  مــع  الــحــوار  هــذا  لنا  كــان  القطرية  الــحــضــاريــة 
القطري  الــتــراث  فــرســان  وأحــد  والثقافة  الفكر  أعــالم 
بــوزارة  الــتــراث  استشاري  البلوشي  سعيد  محمد  السيد 

والتراث.  والفنون  الثقافة 

البعثة الدنماركية في 
الخمسينيات كشفت 

عن مواقع ترجع 
للعصر الحجري

ساهمنا في 
انضمام قطر 

للمجلس العالمي 
للمتاحف

ــــــة ــــــري ــــــط ــــــق ــــــــــــوص كــــــــــــــــان الـــــــــمـــــــــحـــــــــور الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس لـــــــلـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة ال ــــــــــــغ ال



مساجلة 
على تويتر
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعرقصيدة

محمد السادة

لغتنا 
الجميلة

مآُل ُحبِّ الَورى َدوًما إِلى الَعَدِم.. 

ـــاٍل وال َوِخـــِم وُحــــبُّ أَحــمــَد ال ب

ْبِع لَيِّنِِه..  لََقد َهداُهم بُِحسِن الطَّ

ــَرِم  ــَك ــراُحــِم واإلِيـــثـــاِر وال إِلـــى الــتَّ

ِمن ِربَقِة الَجهِل َفكَّ الَعقَل أَشَعلَُه.. 

فصاَر يَطِوي الَفال لِلِعلِم ِفي نََهِم 

ِعتُق الّرقاِب ِمن اإلذالِل َصّيَرُه.. 

َسبِيَل ُقربى َفصاَر البِيُض كاألُُدِم 

يأُمُرهم..  والتَّقبِيِل  باالبتِساَمِة 

بََعد الفظاَظِة واإلجحاِف والَجَهِم 

كُر أَنُفَسُهم..  وَدلَُّهم َكيَف يُحيي الذِّ

َمِم  وَكيَف يُمِكُن َمزُج اللِّيِن بِالشَّ

ـــَدُه.. ــبــِق َمـــهَّ ولِــلــنــســاِء َســبــيــَل الــسَّ

 فَجنَُّة الُخلِد تَحَت الرجِل والَقَدِم 

جاِل لَُهنَّ الخيَر يَحِملُُه..  َخيُر الرِّ

ِحِم  والرَّ لِألَهِل  َخيُرُهم  ٌد  ُمَحمَّ

هَر ما َهَملَْت..  صالُة َربِّي َعلَيِه الدَّ

ِديُم الُمُزوِن وساَل الِحبُر بالَقلَِم 

بين الالزم والمتعدي 

تحفيظ القرآن الكريم

البحور وأجزاؤها
مربع  قــديــم،  مــســدس  قــديــم،  مثمن  البسيط: 
محدث، أجزاؤه « مستفعلن فاعلن « ثماني مرات 
ومسدسه « مستفعلن فاعلن مستفعلن « مكررة، 
قال: وله مسدس آخر يسميه الخليل السريع، وقد 
نقص منه « فاعلن « األولى والثالثة وبيته المربع 

المحدث:
دار عفاها القدم ... بين البلى والعدم

اإلذالــة،  القطع،  الخبل،  الطي،  الخبن،  زحافه: 
في   » مستفعلن   » قطع  التخليع:  ومعنى  التخليع. 

العروض والضرب جميًعا.
أجـــزاؤه «  قديم،  مربع  قديم،  مسدس  الــوافــر: 
مفاعلتن « ست مــرات، ولم يجئ عن العرب في 
القطف،  العصب،  زحــافــه:  صحيح.  بيت  مسدسه 

النقص، العقل، العضب، القصم، العقص، الجمم.
الــكــامــل: مــســدس قــديــم، مــربــع قــديــم، أجـــزاؤه 
متفاعلن « ست مرات، زحافه: اإلضمار، الوقص، 

الخزل، القطع، الخرم، الترفيل، اإلذالة.
أجــزاؤه  قديم،  مربع  محدث،  مسدس  الــهــزج: 

مفاعيلن « أربع مرات، بيته المسدس المحدث:
صاحت  وإذ   ... بانوا  إذ  األظــعــان  هاجك  هل  أال 

بشط البين غربان
زحافه: الخزم، الكف، القبض، الحزب، الشتر، 

الحذف.
الـــرجـــز: مـــســـدس، مـــربـــع، مــثــلــث، مــثــنــى، كله 
قديم، موحد محدث، أجزاؤه « مستفعلن « ست 
مــــرات، زحــافــه: الــخــبــن، الــطــي، الــخــبــل، القطع، 
الــفــرق، الــوقــف؛ ومــعــنــى قــولــه الــفــرق: أن يفرق 
الوتد المجموع في حشو مسدسه فيعود مستفعلن 

مستفعنل بتقديم النون فيكون وزنه مفعوالت.
ولم  المنسرح،  الخليل  يسميه  الــذي  وهــو  قــال: 
قال:  مربعه،  صــدر  وفــي  مطويًا،  إال  ضربه  يجئ 
ضرب  وفي  المقتضب،  الخليل  يسميه  الــذي  وهو 
مثناه ومثلثه إال أنه ساكن الالم؛ ألن آخر البيت ال 

يكون إال متحرًكا، وذلك هو الوقف.
الــرمــل: مــســدس قــديــم، مــربــع قــديــم، أجـــزاؤه 

الكف،  الخبن،  زحافه:  مــرات،  ست   » فاعالتن   »
الشكل، الحذف، القصر، اإلسباغ.

أجــزاؤه  قديم،  مربع  قديم،  مسدس  الخفيف: 
ومربعه  مكرر،   » فاعالتن  مستفعلن  فاعالتن   »
« فاعالتن مستفعلن « قال: وقد ركب منه مربع 
آخر، وهو الذي يسميه الخليل مجتثًا، وقد نقص 
منه « فاعالتن « األولى والرابعة. وزحافه: الخبن، 
الكف، الشكل، الحذف، القطع، التشعيث، اإلسباغ، 

الطي.
المضارع: مربع قديم ال غير، أجزاؤه « مفاعلن 
فاعالتن « مكرر، ولم يجئ عن العرب فيه بيت 
الشتر،  الحذف،  الكف،  القبض،  زحافه:  صحيح. 

الخبن.
المتقارب: مثمن قديم، مسدس مربع محدث، 
أجزاؤه « فعولن « ثماني مرات. زحافه: القبض، 
الثلم، الثرم، القصر، الحذف، البتر، وبيت مربعه 

المحدث:
وقفنا هنيه ... بأطالل ميه

ـــمـــتـــدارك: مــثــمــن قـــديـــم، مـــســـدس مــحــدث،  ال
أجزاؤه « فاعلن « ثماني مرات، وبيته السالم من 

مثمنه:
لم يــدع من مضى للذي قد غبر ... فضل علم 

سوى أخذه باألثر
الخبن،  زحــافــه:  مخبون.  الجني  عمرو  وشعر 

القطع، اإلذالة، الترفيل..
وهــــذا شـــرح األلـــقـــاب عـــن أبـــي زهــــرة الــنــحــوي 
مخبون،  فهو  الساكن  ثانيه  حــذف  ما  كل  وغيره. 
وكل ما حذف رابعه الساكن منه فهو مطوي، وما 
حذف  ومــا  مقبوض،  فهو  الساكن  خامسه  حــذف 
سابعه الساكن فهو مكفوف، وما حذف ثانيه ورابعه 
وسابعه  ثانيه  حــذف  ومــا  مخبول،  فهو  الساكنان 
الساكنان فهو مشكول، وما حذف ثانيه المتحرك 

فهو  المتحرك  خامسه  حــذف  ومــا  موقوص،  فهو 
معقول، وما حذف سابعه المتحرك فهو مكشوف 
حذف  ومــا  الجوهري،  به  يعتد  ولــم  الخليل،  عند 
رابعه الساكن وأسكن ثانيه المتحرك فهو مخزول، 
وما أسكن ثانيه المتحرك فهو مضمر، وما أسكن 
خامسه المتحرك فهو معصوب، وما أسكن سابعه 
سببه  ساكن  حــذف  ومــا  مــوقــوف،  فهو  المتحرك 
وأسكن متحركه فهو مقصور، وإن كان هذا العمل 
في وتد فهو مقطوع، وكل سبب زيد عليه حرف 
ساكن ليس من الجزء الذي هو فيه فهو مسبغ، وإن 
الوتد  على  زيد  فإن  مذيل؛  فهو  وتد  في  ذلك  كان 
حرفان فهو مرفل، وكل ما حذف منه وتد مجموع 
فهو أحذ، فإن حذف وتد مفروق فهو أصلم، وإذا 
حــذف مــن الــجــزء سبب وأســكــن المتحرك الــذي 
يليه فــهــو مــقــطــوف، وكـــل وتـــد مــجــمــوع كـــان في 
وإن  مخروم،  فهو  الوتد  أول  فحذف  البيت  مبتدأ 
فيه  كان  فإن  أثلم،  فهو  فعولن «  في «  ذلك  كان 
مع الخرم قبض فهو أثرم، وإن كان الخرم في « 
مفاعلتن « فهو أعصب وإن كــان مع ذلــك عصب 
فهو أقــصــم، وإن كــان فيه مــع الــخــرم قبض فهو 
أجم،  فهو  عقل  الخرم  مع  فيه  كــان  وإن  أعفص، 
وإذا خرمت « مفاعيلن « فهو أخرم وإذا كففته مع 
ذلك فهو أخرب، وإذا خرمته وقبضته فهو أشتر، 
وما ذهب منه جزآن من العروض والضرب فهو 
مجزوء، وما يذهب منه شطره فهو مشطور، وما 
الزحاف  مــن  سلم  ومــا  منهمك،  فهو  ثلثاه  ذهــب 
وهو يجوز فيه فهو سالم، وما سلم من الخرم فهو 
موفور، وما استوفى دائرته فهو تام، وما استوفى 
أجــزاء دائرته وكــان في بعض األجـــزاء نقص فهو 
واٍف، وكل جزء كان في ضرب أو عروض فكان 
بمنزلة الحشو فهو صحيح، وإن خالف الحشو فهو 
معتل، ومخالفة الحشو: أن يدخل فيه من النقص 
والزيادة ما ال يدخل الحشو، أو يمتنع من النقص 
أوجــه:  أربعة  على  والمعتدل  الحشو،  يدخل  الــذي 

ابتداء، وفصل، وغاية، واعتماد. 

إن لزوم األفعال أو تعديها ليس محصوًرا في 
اللغة العربية فحسب، بل إن اللغات األخرى قد 
تلتقي  أمــور  جملة  من  وهو  أيًضا،  ذلك  عرفت 
يــدرس  البحث  وهــذا  اإلنسانية،  اللغات  عندها 
مــحــاوالً  األفــعــال  فــي  المعنيين  هــذيــن  حقيقة 
كشف معايير ذلك، وإن كان هذا األمر سماعًيا 
في أصله، ألنَّ ما كانت قاعدته السماع ال ينتفي 
تحليله ودراسته للوصول إلى ما يلبي احتياجات 

تعلُّم اللغة.
فما الذي جعل «ذهب» فعالً الزًما، و»كتب» 
لمعنى  اليسير  المفهوم  هو  وهــذا  متعديًا؟  فعالً 
ــعــلَّ األفـــعـــال كــلَّــهــا الزمــة  ـــزوم، ول ـــل الــتــعــدي وال
أو  مفعول  إلى  التعدي  في  والخالف  ومتعدية، 
الثاني  إلى  الفعل  يتعدى  أن  واللزوم  مفعوالت، 
مقالة  خالد  «كتب  نحو:  الثالث،  وكــذا  بحرف 
في  مقالة  سامر  «كتب  أو  بالقلم»  دفتره  في 
حاسوبه»، فالقلم أداة الكتابة، لكنه واقع تحت 

تأثير هذا الحدث، فهو بمعنى الطريق في نحو: 
بأن  التسليم  ألنَّ  الــطــريــق»،  على  عــلــيٌّ  «وقـــف 
له  معنى  ال  الفاعل  أن  في  نصٌّ  فاعالً  فعل  لكل 
وجود  على  دليٌل  الفاعل  وجود  ألنَّ  مفعول،  بال 
العالقة  كيفية  في  التفكير  حرية  مع  المفعول، 

بين الفعل والمفعول.
إن مــعــنــى الـــحـــدث هـــو األصـــــل فـــي مــفــهــوم 
المفعولية التي يقتضيها، وإن تأثير الفعل الالزم 
إلى  يحتاج  وإنــمــا  وحـــده،  المفعول  إلــى  يصل  ال 
ال  هــذا  لكن  ذلـــك،  إلــى  الــوصــول  على  يُعنيه  مــا 
يمنع من كونه أخذ مفعوالً، وإن كانت الصناعة 
حرف،  بمساعدة  ذلــك  إلــى  يُتوصل  أن  تقتضي 
ولكن ما الذي جعل هذا الحدَّ يظهر بين هذين 
هي  حــدوثــه  وقــت  الــحــدث  حالة  إن  المعنيين؟ 
أو متعديًا،  التي تبيِّن ذلك، وتجعل الفعل الزماً 
في  متعديًا  يكون  قد  نفسه  الفعل  أن  والسيما 

سياق، والزًما في سياق آخر.

يتعّداه  الــذي  الفاعل  باب  سيبويه: «هــذا  قال 
على  اقتصرت  شئت  فــإن  مفعولين،  إلــى  فعله 
المفعول األول، وإن شئت تعدى إلى الثاني كما 
اهللا  عبد  أعطى  قولك:  وذلك  األول،  إلى  تعدى 
زيًدا درهًما، وكسوت بشًرا الثياب الجياد، ومن 
ذلك: اخترت الرجاَل عبَد اهللا، ومثل ذلك قوله 
عز وجل: «واختار موسى قومه سبعين رجالً».

بحروف  تُوصل  أفعال  أنها  هــذا  ُفصَل  وإنما 
اإلضــافــة، فتقول اخــتــرت فــالنـًـا مــن الــرجــال... 

ومثل ذلك قول المتلّمس:
ــَت َحـــبَّ الـــعـــراِق الــدهــَر أطــَعــُمــُه ــْي آل

السوُس.. القرية  في  يأكلُه  والَحبُّ 
يريد: على َحبِّ العراق...

فهذه الحروف كان أصلها في االستعمال أن 
توصل بحرف اإلضافة.

وهـــــذا دلـــيـــل عــلــى أن الــفــعــل الــــــالزم نصب 
مفعوالً، وإن كان يسمى منصوبًا بنزع الخافض، 

ألنَّ هـــذا الــنــزع لــيــس عــامــالً فــي األصــــل، وإنــمــا 
بدليل  نه  وتمكُّ الحدث  فاعلية  من  يأتي  النصب 
حدث،  مه  يتقدَّ أن  معه  المفعول  شرط  من  أن 
هشام:  ابــن  قــال  مــفــعــوالً،  كــونــه  لتسويغ  وذلـــك 
ما  أو  بفعل،  مسبوقة  الــواو  تكون  أن  «والثالث: 
فيه معنى الفعل وحروفه». قال سيبويه: «وأما 
هذا لك وأباك؛ فقبيح أن تنصب األَب، ألنَّه لم 
قد  كأنه  فعٍل،  معنى  فيه  حرًفا  وال  فعالً  يذكر 

تكلَّم بالفعل».
ليحسن  الــفــاعــل  ــمــات  مــتــمِّ مـــن  فــالــمــفــعــول 
بتمام  تتأتَّى  ال  الفاعل  اســم  صيغة  ألنَّ  فهُمه، 
معناها إال إذا استندت إلى صيغة اسم المفعول، 
مقتول،  ة  ثمَّ كــان  إذا  إال  قــاتــل،  تــقــول:  ال  فأنت 
فالقاتل والمقتول اسمان ال ينفصالن من حيث 
المعنى، وكذا كاتب ومكتوب، وفاعل ومفعول، 
د كـــًال منهما،  وأثـــر الــحــدوث فــي الــوقــوع يــحــدِّ

ويبيِّن الصيغة الموضوعية (التداخلية) بينهما.

إن حلقات التلقين تعتمد على السمع 
والمنهجية  الحفظ،  في  البصر  دون 
ـــقـــرآن الــكــريــم،  فـــي تــعــلــيــم الــطــفــل ال
وخاصة من سن الرابعة الجمع بينهما 

وهذا يكون حسب الخطوات التالية:
األولى: تعليم الحروف والقراءة

نظًرا  القرآن  قــراءة  تعليمه  الثانية: 
من المصحف.

المصحف  مــن  يحفظ  أن  الثالثة: 
بنفسه

مــتــبــع  الـــمـــنـــهـــج  هــــــذا  أن  اعــــــــرف 
فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان اإلســـالمـــيـــة منها 
قراءة  الطالب  يتعلم  حيث  الباكستان، 
القرآن  يختم  ثم  والكلمات  الحروف 
ــبــدأ بــالــحــفــظ أمــــا إشــغــال  نـــظـــًرا ثـــم ي

واالشتغال  بالتلقين  السنتين  هاتين 
باختراع وتصنيع األجهزة لهذا الغرض 
مع توفر وسائل ومناهج التعليم فهو 
قـــصـــور فـــي تــربــيــة الـــطـــفـــل، وهــضــم 
لقدراته ومواهبه. لم تتضمن مفاتيح 
الذاكرة تمارين عملية ألنها ليست من 
صميم الكتاب وقد تلحق في مذكرة 
الجتهاد  الــمــجــال  يــتــرك  أو  مستقلة، 
أن  خاصة  فيها  والمعلمات  المعلمين 
المادة العلمية لهذه المفاتيح تضمنت 
في  واإلبــــداع  االبــتــكــار  على  يساعد  مــا 

هذا الجانب.

المفتاح األول التكرار 
وقد أجمع كل من تكلم عن الذاكرة 
أنـــه ال غــنــى عــنــه لــمــن يــريــد الحفظ، 

حفظ  فال  المهارات،  أســاس  فالتكرار 
أبــًدا دون تكرار، ومــن يــروم الحفظ 
بــدونــه كمن يريد الــري بــال شــرب أو 

الشبع بال أكل.
التكرار المفيد هو التكرار المبرمج، 
على  الــــمــــوزع  أي  الــمــبــرمــج  ومــعــنــى 
مواعيد مناسبة تتقارب أوالً ثم تتباعد 

شيئًا فشيئًا.
له  بل  محدد  عــدد  له  ليس  التكرار 
مــواعــيــد مــحــددة وبــرمــجــة مــدروســة 
والمطلوب هو التكرار في كل جلسة أو 

موعد إلى اإلتقان.
بضع  بــعــد  للتبخر  عــرضــة  الــحــفــظ 
ثواٍن من الحفظ بسبب االنشغال ذهنًيا 
عما تم حفظه اآلن بأمور أخرى وكلما 

كان المشغل قويًا وعميًقا كانت فرصة 
السبب  ولــهــذا  أكــبــر  والتبخر  النسيان 
الصغير  بــيــن  الــحــفــظ  قــــوة  تــتــفــاوت 
والكبير وبين المتحمس للحفظ ومن 

يجاهد نفسه عليه.
حــفــظ الــعــمــل يــحــتــاج هـــذا المفتاح 
حاجة شديدة فحفظ العادات وحفظ 
كثيًرا  تــكــراًرا  يتطلب  الجديد  السلوك 
حــتــى يـــرســـخ خـــاصـــة إن كــــان بــديــالً 
لسلوك آخر فيحتاج وقتًا أطــول حتى 

يتم حفظه واالعتياد عليه.

المفتاح الثاني الحب
هــــذا هـــو الــقــانــون األكـــبـــر لــلــذاكــرة 
ومـــتـــى وجـــــدت الـــرغـــبـــة واالهـــتـــمـــام 
والــحــمــاس لــمــا يـــراد حفظه وتــذكــره 

تقل  األخـــرى  للمفاتيح  حاجتك  فــإن 
في  الطويلة  المسافات  قطع  ويمكنك 
وقت قصير، وأما كيفية تحصيله فتم 

بيانه في كتاب مفاتح تدبر القرآن.
الناس  أن  تجد  المفتاح  هــذا  بسبب 
يتفاوتون في تذكرهم ألمور اشتركوا 
أو  رحــلــة  أو  مجلس  مــثــل  ــا  ســويً فيها 
اجــتــمــاع فــكــل يــتــذكــر مـــا لـــم يــتــذكــره 
اآلخر والسبب هو تفاوت االهتمام أي 
الميل والرغبة، وبعض أهل البرمجة 
يــعــزون هــذا إلــى اخــتــالف النمط من 
األمر  وليس  وحسي  وبصري  سمعي 
وأيًضا  ذكرت  ما  إلى  مرده  بل  كذلك 
لها  للذاكرة  األخــرى  المفاتيح  فبعض 

أثر في هذا األمر.

رسول اهللا

ــَمــنــِطــِقــي ـــــوِب بِ نُ ـــــَذُ ـــبـــِريـــَر ال حــــاَولــــُت تَ

ـــــفـــــاُظ  ـــســــاُن وحــــــــــاَرت األَل  فــــأَبــــى الــــلـِّ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ــَك خــاِفــقــي ـــــد تَـــَهـــتـَّ ـــبـــيـــُل وَق كـــيـــَف الـــسَّ

ـــــــــِه األَلــــــحــــــاُظ   ـــــــُه ِفـــــــي َغـــــــــَدراتِ ـــــــت وَرَم

danyalyoon@ عمر الصديقي

ــٍر ضــمــائِ َفـــــوَق  َجـــثَـــمـــَن  ـــــوُب  نُ الـــــَذُ وإذا 

ــــــِجــــــَز الــــــُوّعــــــاُظ  ــــِمــــيــــُر وأُع غـــــــاَب الــــضَّ

_Alansari_@ علي األنصاري

ــنــفــُس ِفــــي ســنــِة الـــهـــوى قـــد أَوَغــــلـَـــْت  ال

اإلِيــــــقــــــاُظ  ــــــِك  ــــــوِم ــــــنَ لِ آَن  نـَـــــفــــــُس  يــــــا 

alasmaiمحمد السادة @٥٥

دِر احتِجاٌب ِفي ِحجابِي..  ما زاَل لِلسِّ

مازاَل لِلكاُفوِر ُجرٌح أَبَيٌض ُمتََشبٌِّث بِثِيابِي..

ما زاَل لِلَموِت احتِضاٌر ِعنَد ذاِكَرتِي وبابِي..

dalalalbaroud@ دالل البارود

اًقا لَِيرِقي ِعلَّتِي ِحيَن اكتِآبِي.. هِر تَوَّ ما زاَل ماُء الزَّ

ما زاَل َفيٌض ِمن َكراماِت األُلى يُعِيي َجوابِي..

يارّب فارَحْم َمن ثَوى تَحَت التُّراِب..

alasmaiمحمد السادة @٥٥

َخــــيــــٍر ــــــــلُّ  ُك نَـــــــحـــــــَوَك  ـــــــاِس  الـــــــنَّ وزاُد 

الـــمـــعـــاِصـــي ِحــــمــــُل  ــــــم  ــــــُه ُدونَ وزاِدي 

danyalyoon@ عمر الصديقي

ــــــَك نـــــــاِدًمـــــــا أَرُجــــــــــــــــوَك َعـــــفـــــًوا  ــــــتُ ــــــي أَتَ

ــــــواِصــــــي بِــــــــَيــــــــوٍم تُــــبــــتَــــلــــى ِفــــــيــــــِه الــــــنَّ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ــــــــُه.. ــــــــأَّن ــــــَة والـــــــــُفـــــــــؤاُد َك ــــــــيــــــــُت َمــــــكَّ وأَتَ

ـــــاُق ـــــب ـــــنَّ ِس ـــــُه ـــــنَ ـــــي ــــــضــــــاُت َشــــــــــــوٍق بَ ــــــْب نَ

danyalyoon@ عمر الصديقي

نِي ــحــِن الــُخــُشــوُع يلُفُّ وَســَجــدُت ِفــي الــصَّ

ـــي َجـــــــرى َرقــــــــراُق ـــنِ ـــي ـــــن َع مــــــُع ِم والــــــدَّ

alasmaiمحمد السادة @٥٥
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قلم ملون

متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

متاحف قطر تقدم ورشة «أسطورة قناع» لألطفال
بــعــد الـــنـــجـــاح الـــــذي حــقــقــتــه فــعــالــيــة 
األطــفــال  مــع  التفاعل  فــي  صــن»  «ليتل 
قطر  متاحف  هيئة  تواصل  والجمهور، 
تحتوي  التي  الشيقة  التعليمية  برامجها 
خالل  من  وذلــك  والمتعة  اإلفــادة  على 
«أســطــورة  برنامج  عمل  ورش  تــواصــل 
الــقــنــاع» الـــذي تــقــدمــه الــهــيــئــة مــنــذ ١٠ 
نــوفــمــبــر الـــمـــاضـــي ويــســتــمــر حــتــى ٢٩ 
ديسمبر الجاري بواقع ورشة كل أسبوع، 
مواهب  صقل  الــورشــة  هــذه  خــالل  يتم 
األطفال لتعلم اإلبداع عن طريق اإللهام 
مــــن  مـــن قــنــاع حــربــي يــعــود تــاريــخــه 
لــلــقــرن الــخــامــس عــشــر ومـــوجـــود في 
متحف الفن اإلسالمي، ويقوم األطفال 
بــمــغــامــرة تــاريــخــيــة يــتــحــول كـــلٌّ منهم 

فيها إلى صانع أقنعة.
على  الممتدة  العمل  ورشــة  وتشتمل 
قــســمــيــن تــعــريــفــاً بـــأنـــواع األقــنــعــة حــول 
األطفال  يتعلم  كما  صنعها.  وفّن  العالم 
مــــبــــادئ الـــتـــنـــاظـــر وأنــــمــــاط الــتــصــمــيــم 
الــمــخــتــلــفــة عــبــر ابــتــكــار أقــنــعــة بــديــعــة 
مستفيدين  الصغيرة  أناملهم  بلمسات 
مـــــن تـــقـــنـــيـــات مـــشـــابـــهـــة لـــتـــلـــك الـــتـــي 

استخدمها القدماء قبل آالف السنوات.
والورشة تستهدف األطفال من الفئة 
العمرية: ٦ - ١٠ سنوات، وتكون الورشة 

ظــهــر يـــوم الــســبــت مــن كــل أســبــوع من 
طابق  فــي  الثالثة  حتى  ظــهــرا  الــواحــدة 
الميزانين ـ غرفة التوجيه. وكانت هيئة 
مــتــاحــف قــطــر قــد انــتــهــت مــن فعالية 
ــيــتــل صــــن» داخـــــل مـــعـــرض «رســـم  «ل
والتي  باي-مينغ  يــان  للفنان  الــتــاريــخ» 
كــانــت عـــبـــارة عـــن فــعــالــيــة تــعــتــيــم تــبــدأ 
يومين  لمدة  مساًء  التاسعة  الساعة  في 
أواخر الشهر الماضي. حيث يعم الظالم 
أرجاء المعرض الذي أقيم في جاليري 
الزوار  يتمكن  ولم  قطر  متاحف  هيئة 
مــن مــشــاهــدة الــمــعــرض إال مــن خــالل 

االستعانة بمصباح «ليتل صن».
ومـــشـــروع «لــيــتــل صــــن» لــصــاحــبــيــه 
ـــدريـــك  «أوالفـــــــــور إلــــيــــاســــون» و»فـــري
أوتــيــســيــن» عـــبـــارة عـــن مــصــبــاح يعمل 
الذين  العالم  لسكان  الشمسية  بالطاقة 
يــعــيــشــون خـــــارج الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة 
شــخــص.  مــلــيــار   ١٫٦ عـــددهـــم  والـــبـــالـــغ 
ويعمل هذا المصباح على تلبية الحاجة 
الــمــلــحــة إلـــى الــضــوء لــألشــخــاص الــذيــن 
يتوفر  ال  الــتــي  الــمــنــاطــق  فـــي  يــعــيــشــون 
النمو  وتــعــزيــز  الــكــهــربــائــي  الــتــيــار  فيها 
االقــتــصــادي فــي الــمــنــاطــق الــتــي ترتفع 
يندر  أو  الكهرباء  استخدام  أسعار  فيها 

توفرها.

الــنــســيــم ورقَّ  الـــيـــوم  لــــَك  صـــَفـــا 

وجـــاَل فــي األزهــــاِر دمــع الغيوم

ـــــل ألــــــحــــــانــــــُه ـــــب ـــــل ـــــب ـــــــــــــــــــَع ال ورّج

يــقــول هــّيــا اطــرب وخــّل الهموم

ڈڈڈڈ

ـــُع ســـهـــم األجـــــل الــــــــدرع ال تـــمـــن

نــــزل إن  ــــدفــــعــــُه  ي ال  والــــــمــــــال 

وكـــــــــلُّ مــــــا فــــــي عـــيـــشـــنـــا زائـــــــٌل

ال شــــىَء يــبــقــى غــيــَر طــيــب العم

الثالثاء 12 صفر 1434 هـ - 25 ديسمبر 2012 م

(الحلقة الخامسة)

عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

(المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور)

أكاديمية قطر للفنون الدرامية!
أين  ؟  الدرامية  للفنون  قطر  أكاديمية 
لاللتحاق  السبيل  ومــا  يديرها  ومــن  هي 

بها؟؟؟
الــعــنــوان فــقــط هــو مــا تــبــقــي مــن ذاك 
الـــمـــشـــروع يـــقـــول الـــدكـــتـــور نــبــيــل األلــفــي 
في  إليه  عرج  الذي  األمر  هذا  بخصوص 

كتابه :
تصوري  ترتيب  أعــيــد  أن  علي  كــان   »
للمشروعات المرتبطة باإلنتاج المسرحي 
في قطر وكان ال مفر من أن تتأكد لدي 
المصرية  الفنون  أكاديمية  إنشاء  ضرورة 

العراقية,  الجميلة  الــفــنــون  أكــاديــمــيــة  أو 
في  الــســائــد  الــمــفــهــوم  إلــى  أقـــرب  ولكنها 
الملكية  «االكاديمية  غــرار  على  انجلترا 
لندن  «أكــاديــمــيــة  أو  الــدرامــيــة»  للفنون 

والدراما». للموسيقي 
بـــل وصــــل األمـــــر إلــــى اخـــتـــيـــار أســمــاء 
أن  يمكن  فهي  الــمــشــروع  لهذا  مقترحة 
الدرامية  للفنون  قطر  أكاديمية  تكون: 

المسرحية. للفنون  الدوحة  أكاديمية  أو 
يــبــدو أن الــفــكــرة اخــتــمــرت فــي رأس 
إلــى  اهللا-  -رحمه  االلــفــي  نــبــيــل  الــدكــتــور 

الــحــد الـــذي وضـــع مــعــه مــنــاهــج الــدراســة 
وتفرعاتها  وأقــســامــهــا  االكــاديــمــيــة  بــهــذه 
الـــمـــطـــروحـــة  الـــتـــخـــصـــصـــات  إن  لـــيـــقـــول 
أمـــــام االكـــاديـــمـــيـــة عــريــضــة وتــســتــوعــب 
ــــعــــدد االقــــــســــــام وتـــــفـــــرع الــــقــــســــم إلــــى  ت
العليا  لــلــدراســات  مــجــاالت  وفــتــح  شــعــب 
والــــدراســــات الـــحـــرة الــمــوســمــيــة ويــمــكــن 
الــفــنــيــة  الـــحـــركـــة  احــتــيــاجــات  تــغــطــي  أن 
والكتاب  والتشكيليين  الممثلين  بــإعــداد 
يمكن  كــمــا  والــمــخــرجــيــن  والــمــدرســيــن 
ان تــتــنــاول اعــــداد مـــا يــحــتــاجــه الــمــيــدان 

ــتــكــنــيــكــي مــــن مــــديــــري الـــحـــركـــة الـــى  ال
مــنــفــذي الــمــنــاظــر والــمــالبــس والــعــرائــس 
المسرحية  واللواحق  والمكياج  واالقنعة 
الــــي مـــســـاعـــدي االخــــــراج والــفــنــيــيــن فــي 
مـــجـــاالت الـــصـــوت واإلضــــــاءة ودوالبـــيـــه 

.......وغيرها». المناظر 
نهاية  فــي  استشعر  المؤلف  أن  ويــبــدو 
٣٠ عــامــا من  فــكــرتــه مــا آلـــت إلــيــه بــعــد 
عليه  سطرت  الذي  الــورق  حبيسة  بقائها 

يقول : فنجده 
ان  الــــــى  االشـــــــــارة  هـــنـــا  تـــفـــوتـــنـــي  «ال 

االكــاديــمــيــة لــيــســت مــرتــبــطــة بــالــضــرورة 
بوجود شخص معين او اشخاص معينين 
..» ويبدو أن هذا ما لم يحدث الى يومنا 

هذا.
ثـــم يــتــحــدث عـــن الــتــربــيــة الــمــســرحــيــة 
المناخ  الــى  الــمــؤلــف  بنا  فيعرج  والـــورش 
ذاك  في  المسرحي  الممثل  العــداد  العام 
المسرحية  التربية  في  والمتمثل  الزمن 
والــــورش الــمــســرحــيــة ويــتــحــدث الــمــؤلــف 
ال  انــهــمــا  وكــيــف  الوجهتين  كــال  دور  عــن 

االكاديمية. إنشاء  فكرة  عن  يغنيان 

المسرحية  التربية  أن  االلفي  يــرى  إذ 
المواهب  عن  الكشف  في  دورها  يتلخص 
والقدرات، ونماء عدد المتذوقين للفنون 

الغد. جماهير  بين  للمسرح  المحبين 
مـــجـــديـــه  فــــهــــي   .. الــــــــورشــــــــات  أمــــــــا 
لالنتقال  الهوايه  مستوى  على  لمجموعات 
على  مجموعات  الــى  متمهل  بــايــقــاع  بها 
مــســتــوي «نــصــف االحـــتـــراف» فــاالعــتــمــاد 
حقيقة  دعــامــة  يصلح  ال  وحــدهــا  عليها 
لــلــتــطــور الــمــطــلــوب لــلــحــركــة الــمــســرحــيــة 

القطرية.



تم رفع الستار عن المسرحية 
موضوعاً  تطرح  والتي  المحلية 
محلياً وهي (حالة الثوب رقعته 
يوجد  مــرة  وألول  وفــيــه)  منه 
بالكامل  مكتوب  مسرحي  نص 
من بدايته وحتى نهايته وخضع 
حول  لجلسة  المسرحية  فريق 
الــطــاولــة لـــقـــراءة الــنــص وابـــداء 
الـــمـــالحـــظـــات حــــول أدوارهــــــم 
ومـــن ثـــم بــــدأت الــحــركــة على 
خشبة المسرح وتم تنفيذ كل ما 
تتطلبه البداية مع نص مسرحي 
حول  يتلخص  ومــوضــوع  جديد 
وهو  (ابـــوراشـــد)  فهناك  الطمع 
وحيدة  ابــنــة  ولــديــه  غني  رجــل 
للزواج  عمها  ابن  اليها  ويتقدم 
مــهــراً  االب يــطــلــب  ولــكــن  بــهــا 
وبما  والبيت  السيارة  غير  غالياً 
ان ابــــن الـــعـــم لــيــس بــمــقــدوره 
بذلك  فيتم  الطلبات  هــذه  دفــع 
ـــــــد هـــــذا الــعــريــس  رفـــضـــه ووال
يــحــاول مــع ابــوراشــد ويــقــول له 
انــت عمه وحــالة الــثــوب رقعته 
منه وفيه اال ان بوراشد يرفض 
طــمــعــاً فـــي مــهــر كــبــيــر البــنــتــه 

للزواج  رجــل  من  اكثر  ويتوافد 
مـــن ابــنــة بـــوراشـــد ولــكــن األب 
ولو  وطلباته  مغاالته  في  يزيد 

المسرحية  موضوع  في  تعمقنا 
ولم  يتبدل  لــم  الحل  ان  لرأينا 
يتغير فموضوع المسرحية قدم 

سنة ١٩٧٢ ونحن اآلن في سنة 
العقول  بعض  زالــت  ومــا   ٢٠١٢
فنجد  حالتها  على  المتحجرة 

اليوم ان الشاب يكلف نفسه أكثر 
البنوك  سلفيات  من  يطاق  مما 
نصف  يكمل  أن  يستطيع  حتى 

دينه، إذاً موضوع المسرحية ما 
زال يتفاعل حتى اليوم.

الــــمــــســــرحــــيــــة مــــــن تـــألـــيـــف 

(عبداللطيف  االســتــاذ  واخــــراج 
ســـمـــهـــون) وهـــــو كـــمـــا أســلــفــت 
رجــــل لــبــنــانــي يـــهـــوى الــمــســرح 
ويعيش في قطر منذ منتصف 
فهم  الممثلون  أمــا  الستينات، 
كاآلتي: حسب ما جاء في أوراق 
المسرحية المصاحبة للعرض:

األســــــــتــــــــاذ مـــحـــمـــد   -١
دور  فـــــي  ــــــكــــــواري  ال ـــطـــان  ســـل

ابوراشد.
عبداللطيف  الــســيــد   -٢
ســكــريــتــر  دور  فــــي  ســـمـــهـــون 

النوخذة بوراشد
خــــالــــد  الــــــطــــــالــــــب    -٣
تربى  اليتيم  دور  في  الكبيسي 

في بيت النوخذة
حسن  علي  الــطــالــب   -٤
الــنــوخــذة  شقيق  دور  فــي  عــلــي 

بوراشد.
السليطي  غــانــم  الــطــالــب   -  ٥

في دور شقيق بوراشد
٦  -  الطالب محمد المسلماني 
خطاب  واحــد  العجوز  دور  فــي 

ابنة النوخذه بوراشد.
دهــــام  ســــيــــار  ـــطـــالـــب  ال   -  ٧

احـــد  ـــــن  اب دور  فــــي  ـــــكـــــواري  ال
األثـــــريـــــاء وأحــــــد خـــطـــاب ابــنــة 

النوخذة بوراشد.
سلطان  يــوســف  الــطــالــب    -  ٨
محامي  دور  فــي  عــلــي  محمد 

وأحد خطاب البنت.
٩  -  الطالب محمد نوح قاسم 
في دور خنفوس وأحد خطاب 

البنت 
حافظ  سلطان  الطالب    -  ١٠

في دور ساعي البريد
علي  هـــــارون  الــطــالــب    -  ١١
(مستر  اجنبي  دور  فــي  جاسم 

فوكس) 
مسرحية  ممثلو  هــم  هـــؤالء 

(حالة الثوب رقعته منه وفيه)
يمارسون  مــازالــوا  أغلبيتهم 
والــبــعــض  اآلن  حــتــى  الـــمـــســـرح 
اآلخــــــــر اخــــــذ خــــطــــاً آخــــــر فــي 
حياته. وقد قام تلفزيون قطر 
المسرحية  بتصوير  مــرة  ألول 
كـــان  ان  ادري  وال  واذاعــــتــــهــــا 
او  مــوجــودا  المسرحية  شــريــط 
المزيد  القادمة  الحلقة  في  ال.. 
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الثالثاء 12 صفر 1434 هـ - 25 ديسمبر 2012 م

مسرحية المتراشقون -١٩٨٥

الكاتبة السعودية منيرة المشاري لـ «البيرق»:

ــــــة فــــحــــســــب ــــــي ــــــاع ــــــم ــــــت ــــــة اج ــــــم ــــــّي ــــــق ـــــــــــــة ك ـــــــــــــرواي ــــــــــع ال ــــــل م ــــــام ــــــع ــــــت ــــــــا ن ــــــــن مــــــــازل

الخطوط  على  نتعرف  أن  نحب  بداية  ڈ 
«آية»؟. لروايتك  العريضة 

- «آيــــة» هــي روايــــة اجــتــمــاعــيــة عــاطــفــيــة 
تــتــحــدث عــن مــفــهــوم الــحــب والــحــريــة لــدى 
والراقي  المنفتح  الخليجي  المجتمع  شريحة 
بــنــفــس الـــوقـــت، فــالــبــيــئــة الــمــنــفــتــحــة أعــطــت 
ــــروايــــة الـــحـــريـــة فـــي رســـم  «آيــــــة» بــطــلــة ال
الجامعية  الــدراســة  مــن  فــســنــوات  طــريــقــهــا، 
في باريس مع صديقتها ديما، واالنتقال إلى 
قناعات  تتبنيان  جعلهما  فرانسيسكو،  سان 
إلفــســاح  اســـتـــعـــدادهـــمـــا  مـــن  زادت  جـــديـــدة 
الحب  رحلة  ومن  واالنفتاح،  الحرية  حدود 
وفيضان العشق والهوى إلى رحلة االكتشاف 
منعطفات  والثانية  األولــى  وبين  والتغيير، 
مــتــتــالــيــة، ووقـــفـــة صـــادمـــة، و»آيـــــة» تــغــّيــر 
تخطر  لم  بأحداث  األبــد  إلى  الرحلة  وجهة 

أحد. بال  على 
ڈ مـــا الـــعـــبـــرة الـــتـــي يـــخـــرج بــهــا الـــقـــارئ 

منها؟.
ألن الــقــارئ  لــن أذكــــر الــعــبــرة تــحــديــداً   -
إنما  الــقــصــة،  فــي  الــعــبــرة  يكتشف  أن  عــلــيــه 
ورسالة  مهمة  قّيماً  تحمل  الرواية  بالتأكيد 
هادفة أتمنى أن تصل إلى كل قارئ، وكلمة 
التي  والعبرة  العالمة  تعني  ذاتها  بحد  «آية» 

الحياة. تجارب  من  نستخلصها 
ڈ هـــل روايـــــة «آيـــــة» مــوجــهــة لــلــفــتــيــات 

. ً؟ تحديدا
- ال هــي لــيــســت مــوجــهــة لــلــفــتــيــات فــقــط، 
تحمل  ذكــرت  وكــمــا  وإنـــاث  ذكــور  فأبطالها 
رسالة في الحياة عموماً، وهي موجهة لكل 

الرواية. قراءة  محبي 
بــوك  ــيــنــيــوم  بــالت دار  اخـــتـــرت  ـــمـــاذا  ل ڈ 

تحديداً؟. لنشرها  الكويتية 

 -

تــمــيــزت  نـــشـــر  دار  بــــــوك  بـــالتـــيـــنـــيـــوم  ألن 
بــتــوجــهــهــا الــخــاص لــلــقــراء الــشــبــاب وإعــــادة 
الــفــئــة  هــــذه  لــــدى  والـــثـــقـــافـــة  األدب  إحـــيـــاء 
نفس  نــتــشــارك  نحن  وبــذلــك  المجتمع،  مــن 
األكبر  النسبة  يشكلون  الشباب  ألن  الهدف، 
يفوق  بما  خاصة  الخليجية  مجتمعاتنا  في 
هــذه  عــلــى  ــتــركــيــز  ال عــلــيــنــا  فــيــتــوجــب   ٪٧٠

لديهم. القراءة  حب  وغرس  النسبة 
السعوديات  األديبات  نتاج  ترين  كيف  ڈ 

مؤخراً؟.
أثبتن  الــســعــوديــات  األديــبــات  أن  أعــتــقــد   -
أنــفــســهــن بــجــدارة فــي الــحــقــل األدبـــي خــالل 
السنوات األخيرة، فرغم األعداد القليلة كان 

قضايا  وعالج  المــس  متميزاً،  األدبــي  النتاج 

من  كبيراً  إقباالً  ولقي  المجتمع،  في  كثيرة 

ــعــربــي، إنــمــا  ــعــالــم ال الـــقـــراء فـــي الــخــلــيــج وال

مــازلــنــا نــطــمــح لــتــوســع الــنــتــاج األدبـــي الــثــري 

سامية. رسائل  يحمل  والذي 

الكتابة  في  الماجستير  على  ڈحصولك 
اإلبـــداعـــيـــة مـــن الــــواليــــات الــمــتــحــدة كــيــف 

الرواية؟. كتابة  في  منه  استفدت 
فضالً  جــداً  كثيرة  بــأمــور  منه  استفدت   -
عــن كــتــابــة الــروايــة، أولــهــا أنــنــي قـــرأت كماً 

واألمــريــكــي  اإلنــجــلــيــزي  األدب  مـــن  كــبــيــراً 

ــتــفــصــيــل والـــتـــحـــلـــيـــل، والـــــقـــــراءة هــي  مــــع ال

وثانيها،  الكتابة،  عليه  ترتكز  الذي  األساس 

أنـــنـــي تــعــلــمــت أســــســــاً عــمــيــقــة فــــي الــكــتــابــة 

الــعــربــي،  الــعــالــم  فــي  تغيبنا  الـــروايـــة،  وفـــن 

فــمــجــتــمــعــاتــنــا مـــازالـــت تــتــعــامــل مــع الــروايــة 

فنية  قيمة  أنها  رغم  فقط  اجتماعية  كقيمة 

مفهوم  أن  بسبب  وذلــك  األولـــى،  بــالــدرجــة 

الــــروايــــة مــبــهــم لـــديـــهـــم، حــيــث لـــم تـــدرس 

والجامعات،  المدارس  في  اإلبداعية  الكتابة 

المستقبل.  في  حدوثه  إلى  نطمح  ما  وهذا 

في  الفصحى  اللهجة  استخدمت  لماذا  ڈ 
الحوارات؟. بعض  في  والعامية  السرد 

الفصحى  اللغة  استخدمت  الــســرد،  فــي   -
ألنــهــا لــغــتــنــا األم وتُـــعـــد مـــن أجــمــل وأقـــوى 

الكلمة  وتــأثــيــر  الــتــعــبــيــر  فــي  الــغــنــّيــة  الــلــغــات 

من  تنطلق  أن  حــّبــذت  الــذي  األســـاس  وهــي 

حصرتها  فقد  العامّية  أمــا  الــروايــة،  خالله 

فــــي بـــعـــض الــــمــــحــــادثــــات لـــكـــســـر الـــروتـــيـــن 

الرواية. في  وطريف  لطيف  جو  وإضافة 

السعوديات أثبتن أنفسهنالسعوديات أثبتن أنفسهن
في الحقل األدبيفي الحقل األدبي

الحلقة السابعة والعشرون

غالف رواية آية

روايتي تتحدث عن 
الحب والحرية لدى 
شريحة المجتمع 
الخليجي المنفتح 
والراقي

-

كتب - هيثم األشقر: 

أن  الـــمـــشـــاري  مــنــيــرة  الــشــابــة  الــســعــوديــة  الــكــاتــبــة  رأت 
من  اإلبداعية  الكتابة  في  الماجستير  درجة  على  حصولها 
شخصيتها  صقل  في  ساهم  األمريكية  المتحدة  الواليات 
مشيرة  العالمي،  لألدب  جيدة  قارئة  جعلها  حيث  األدبية، 
إلـــى أنــنــا فــي الــعــالــم الــعــربــي مــازلــنــا نــتــعــامــل مــع الــروايــة 

ألنها  تغييره  يجب  أمــر  وهــو  فحسب،  اجتماعية  كقّيمة 
إن  «البيرق»  لـ  المشاري  أيضاً.وأضافت  فنية  قيماً  تحمل 
الحقل  فــي  بــجــدارة  أنفسهن  أثبتن  الــســعــوديــات  األديــبــات 
روايتها  أن  إلــى  مشيرة  األخــيــرة،  الــســنــوات  خــالل  األدبـــي 
الفصحى  بين  مزجت  «آيــة»  عــنــوان  تحمل  والــتــي  األولــى 
وإيــصــال  الــطــرافــة  مـــن  شـــيء  إلدراج  والــعــامــيــة  أم  كــلــغــة 

التفاصيل:  يلي  فيما  مناسبة.  بصورة  الرسالة 



من شعر المؤسس

الشيخ جاسم بن محمد بن ثانيالشيخ جاسم بن محمد بن ثاني

وجهة نظر:
يــعــمــل مــهــنــدســاً فـــي شـــركـــة كـــبـــرى، مــخــصــصــاتــه 
الشهرية ليست كبيرة، إذا قورنت بمخصصات بعض 
يتقاضى  فهو  الشركة،  ذات  في  األقــدم  المهندسين 
المكافآت  بعض  إليها  يــضــاف  فــقــط،  ريـــال   ٨٥،٠٠٠
كما  يقطنها،  التي  «الفيال»  إيجار  وقيمة  التشجيعية، 
للوقود،  ثمناً  يصرفها  التي  المبالغ  شهر  كل  يستعيد 
كان يطلب إيصاالً بعد كل مّرة يمأل سيارته بالبنزين، 
من  يتزحزح  وال  خلفه،  بالمنتظرين  مكترث  غير 

موقعه حتى يستلم اإليصال.
لـــم يــكــن مــســتــعــداً لــلــتــعــامــل مــعــهــم، فــهــو يــعــرف 
المقيمين»  أغلب  لــدى  مــؤكــدة  ثقافة  «وهــي  مسبقاً 
وبين  بينه  آمنة  مسافة  على  اإلبــقــاء  بــضــرورة  تقول 
الــمــواطــنــيــن، ألنــهــم «كــمــا يـــعـــرف» مــرفــهــون أكــثــر 
مــن الـــــالزم، ويــفــتــقــدون لــلــذوق اإلنــســانــي، والــنــضــج 
والكثير  متخلفون،  األحيان  بعض  وفي  االجتماعي، 
مبالغات  من  تقترب  التي  المسبقة،  التصنيفات  من 

وسخافات هوليوود.
هو يستمتع برفاهية حياته الممتدة في قطر، التي 
تمثل الحلم الذي لم يتخيله ولم يخطر على باله قط، 
ولم يكن يؤرقه بين الحين واآلخر، سوى سؤال ينهش 
الغريب،  الــوافــد  وأنـــا  هــكــذا،  أعــيــش  كنت  إذا  أفــكــاره: 

فكيف يا ترى يعيش المواطنون في هذه البالد؟.

جريمة:
ويطالب  المتساوية،  بالفرص  ينادي  الحياد،  يّدعي 
بالعدالة للجميع، ورغم براءته البادية، تشع من عينيه 
قهقهاته  عــبــر  أكــثــر  وتتجلى  فــّجــة،  ســخــريــة  مــالمــح 
التهكمية، ورغم مثاليته الشديدة، إال أنه خلف األبواب 
ويعترض  الحياد،  يلعن  آخــر،  قناعاً  يرتدي  المغلقة، 
عــلــى الــفــرص الــمــتــســاويــة، ويــحــاول أن يــخــص نفسه 
العنصرية  صــفــات  عليه  فتتبدى  بـــ»الــعــدالــة»،  فقط 
والغيرة والخيانة، وعندما يخرج، يعيد قناعه السابق، 

ويمضي مبتسماً في بحر الحياة. 

مبدأ:
االلـــتـــزام مــن صــفــاتــه الــمــمــيــزة، يــحــضــر إلـــى مقر 
عــمــلــه بـــاكـــراً، يــســجــل حـــضـــوره بــبــصــمــة إبــهــامــه في 
ساعة،  بنصف  الرسمي  الموعد  قبل  صباحاً،  السابعة 
يزين جهاز الحضور والغياب ببصمة إبهام أخرى في 
ما  يجد  ال  التوقيعين  بين  وفيما  الظهر،  بعد  الثانية 
يقرأ  األولــى،  سيجارته  يدخن  الشاي،  يشرب  يؤديه، 
بين  الــيــومــيــة  جــولــتــه  يــبــدأ  يتمطى،  الــثــالث  الــصــحــف 
أجوبة  تقليدية،  أسئلة  األول،  الــدور  وأقــســام  مكاتب 
ما  أي  أخبارك»  «شـ  تــردداً:  األكثر  والسؤال  تقليدية، 
معقد  أنه  إال  بساطته  رغم  ســؤال  وهو  أخــبــارك؟،  هي 

ومفتوح، ويحتمل مساحة ال حدود لها من الحديث.
يواصل جولته في باقي أدوار الوزارة مجرياً عملية 
عبر  فجأة  برأسه  يطل  والغرف،  المكاتب  لكل  مسح 
ذاك،  يمازح  هذا،  مع  يتحدث  التحية،  يلقي  األبــواب، 
الحتساء  دعـــوة  يقبل  اإلفــطــار،  فــي  أحــدهــم  يــشــارك 
حتى  عــرض  أي  يرفض  ال  والــزعــتــر،  والقهوة  الــشــاي 
وتطويرها،  اإلشاعات  وتفنيد  النميمة  في  المشاركة 
أخــبــار  آخـــر  الــبــورصــة،  أداء  تقييم  فــي  أيــضــاً  يــشــارك 
الجزيرة، أحدث األفالم المعروضة، يتحدث في كل 
شيء، له رأي في كل األمور والقضايا، حتى خطوط 
الموضة واألزياء، الشعر والتسريحات، فنون الماكياج.
وأثناء مروره في ممرات الوزارة، يدندن بأغنيات 
ومـــواويـــل يــحــفــظــهــا، يــســعــل، يــصــفــق، يــصــفــر، حين 
الموظفين  بعض  يستعد  النهاية،  على  الــدوام  يشارف 
يعود  أخـــرى،  بأشياء  آخـــرون  وينشغل  الظهر،  لصالة 
مع  الــورق  يلعب  الكمبيوتر،  أمــام  يجلس  مكتبه،  إلــى 
عند  ينصرف  اإلرهـــاق،  مــن  يشكو  يتثاءب،  الجهاز، 
تمام الثانية عائداً إلى منزله مجهداً، يلتهم وجبة غداء 

دسمة، يشرب كوباً كبيراً من اللبن، ينام.

وقوع:
استيقظ على أصوات جميلة لبالبل وكناري وطيور 
أخرى، كانت أصوات التغريد صادرة عن الفناء الخلفي 
أصوات  على  اعتادتا  اللتين  أذنيه،  يصدق  لم  لمنزله، 
آالت الحفر، والشاحنات التي تمّر خلف منزله طوال 
بنشاط  نهض  يرتعش.  البيت  يجعل  ما  والنهار،  الليل 
ناتج عن الفضول، نظر من نافذة غرفته المطلة على 
تحول  وهــلــة،  ألول  عينيه  يصدق  لــم  الخلفي،  الفناء 
الــفــنــاء الــمــذكــور، مــن أرض فــضــاء ومــكــب لكل أنــواع 

المخلفات، إلى حديقة مزهرة غّناء.
ليفاجأ  منزله  مــن  خــرج  عجل،  على  ثيابه  ارتـــدى 
بشوارع كالحرير، وأرصفة كالرخام المصقول، وخالل 
وقوفه مّر بقربه بعض الجيران مرحبين ومبتسمين، 
شاهد  إذ  الدهشة،  من  يشل  كاد  للمنزل  عودته  وقبل 
النادي،  نحو  معاً  ويمضيان  الذئب،  ذراع  يتأبط  حمالً 
بين  ودي  حــوار  يــدور  البّراقة  القمامة  حاوية  وقــرب 

كلب وقطة، وأبصر فوقه عقاباً يرافق يمامه. 
دخــل البيت وأغــلــق الــبــاب، ومــن فــرط دهشته لم 
ينتبه لدرجات السلم عند المدخل، تعثر وصدم رأسه 
عندما  أكثر  وتفاجأ  استيقظ،  حينها  الـــدرج،  بحافة 
آالت  دوي  أذنيه  ومــأل  سريره،  عن  واقعاً  نفسه  وجــد 

الحفر، وشعر بالمنزل يرتعش من جديد.

فاصلة:
يا أنِت.. 

أنِت فقط..
وال أحد إال أنِت.

جمعناه من كسب حاللجمعناه من كسب حالل

الحاصل يقدم 
ورشة عن 

«التصوير الليلي»

بارونبويم في 
الدوحة الشهر 

المقبل

تــقــيــم الــجــمــعــيــة الــقــطــريــة 
عمل  ورشــة  الضوئي  للتصوير 
يقدمها  الليلي»  «التصوير  عن 
حتى  الــحــاصــل  محمد  الــفــنــان 
يوم ٢٧ ديسمبر الجاري بالقاعة 
رقم ٢ في مقر الجمعية بالحي 
الجمعية  وتـــواصـــل  الــثــقــافــي، 
تقديم فعالياتها وورشها خالل 
الـــشـــهـــر الــمــقــبــل يـــنـــايـــر حــيــث 
ستشهد الجمعية في هذا الشهر 
نــشــاطــا مــلــحــوظــا مـــع بـــدايـــات 
الــعــام الــجــديــد وســتــكــون أبــرز 
الشهر  هـــذا  خـــالل  الــفــعــالــيــات 
معرض للفنان محمد الحاصل 
خميس  علي  للسيد  ومــعــرض 
لدول  المراكب  عن  المنصوري 
في  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
فبراير المقبل بكتارا، باإلضافة 
وورش  محاضرات  إقامة  إلــى 
تصوير على هامش مسابقة آل 
عليها  يشرف   ٢٠١٢ لعام  ثاني 
بالمراكز  الفائزون  المصورون 
األولــى بالمسابقة وتعقد بمقر 

الجمعية في كتارا. 
من جانبه صرح الفنان عبد 
رئيس  نائب  العبيدلي  الرحمن 
للتصوير  الــقــطــريــة  الــجــمــعــيــة 
تهتم  الــجــمــعــيــة  أن  الـــضـــوئـــي 
على  والــمــحــتــرفــيــن  ـــهـــواة  ـــال ب

السواء.

سيقوم  الدوحة-[: 
ــكــبــيــر دانـــيـــال  الـــمـــايـــســـتـــرو ال
بـــارونـــبـــويـــم بــــــأداء عــرضــيــن 
األوبــــرا  دار  فـــي  مــوســيــقــيــيــن 
ــــارا»،  بـــالـــحـــي الـــثـــقـــافـــي «كــــت
البيانو  عــلــى  بــالــعــزف  وذلــــك 
كما  الــمــقــبــل،  يــنــايــر   ١٥ ـــوم  ي
سيقّدم عرًضا آخر مع فريق 
مــوســيــقــى يـــوم ١٧ يــنــايــر في 
حفل سيضمه هو مع كل من 
«البيانو»،  باشكيروفا  غلينا 
ومايكل بارونبويم «الكمان».

التقليدي  اإلسالمي  للفن  األعمال  ورش  اختتمت 
كــتــارا  الــثــقــافــي  للحي  الــعــامــة  بــالــمــؤســســة  فعالياتها 
وكــانــت الــــورش قــد أقــيــمــت بــالــتــعــاون مــع مــدرســة 
 ٣ مــدار  على  واســتــمــرت  التقليدية  للفنون  برينس 
أسابيع احتفاالً بجمال الزخرفة الهندسية اإلسالمية 
المزيد  لمعرفة  الفرصة  المشاركين  ومنح  والنبطية 
التصاميم  والــحــرفــيــيــن  الفنانين  إبـــداع  كيفية  عــن 
الــمــعــقــدة. مــدرســة بــريــنــس لــلــفــنــون الــتــقــلــيــديــة هي 
واحــــدة مــن الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة األســاســيــة ألمير 
ــلــز، بــرنــامــج الــتــعــلــيــم الــعــالــي لــديــهــا مــتــجــذر في  وي
الــفــنــون الــعــمــلــيــة والـــحـــرف الــقــائــمــة عــلــى مــســتــوى 
برينس  مدرسة  عمل  يعكس  والدكتوراه.  الماجستير 
العالمية  القيم  وتقدير  تشجيع  في  ويلز  أمير  رؤية 
الــعــالــم.  فــي  الــكــبــرى  للتقاليد  أســاســيــة  تعتبر  الــتــي 
األساسية  المبادئ  توعية  برنامج  المدرسة  وتعتمد 
واعــتُــمــدت  التعليم  بــرنــامــج  صــلــب  فــي  تـــدّرس  الــتــي 
الحي  مؤسسة  مــع  شــراكــة  إطــار  فــي  بالدوحة  أيــًضــا 

كتارا. الثقافي 

ختام ورش األعمال الفنّية التقليدّية

الدوحة  مؤسسة  تقدمها  جديدة  عــروض  سلسلة  خليجية  حكايات 
لألفالم إلبراز األصوات السينمائية من منطقة الخليج. وتبدأ السلسلة 
يوم  عرض  ويلي  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  من  البحر»  بفيلم «ظل 
وكاتب  الجناحي  نــواف  المخرج  مع  حوارية  جلسة  يناير   ١٧ الخميس 
السيناريو محمد حسن أحمد. وتعرض األفالم في متحف الفن اإلسالمي 
كل ثالثة أشهر وستضم جلسات حوارية مع صانعي األفالم إللقاء نظرة 
أعمق على عملهم وعملية اإلنتاج التي رافقت الفيلم. وتجري أحداث 
فيلم «ظل البحر» في حي صغير يقع بالقرب من شاطئ البحر في 
اإلمــارات العربية المتحدة. يتبع الفيلم المراهقين منصور وكلثم في 
صراعهما مع التقاليد خالل مراحل حياتهما المختلفة نحو بلوغ سن 
الرشد. يجد االثنان نفسيهما مقيدين باتفاقيات أسرية وقيم اجتماعية 

متجذرة، لكن عليهما أن يجدا الشجاعة ليحددا مسارهما الخاص.

الدوحة لألفالم تقّدم حكايات خليجية

الثالثاء ١٢ صفر ١٤٣٤ هـ - ٢٥ ديسمبر ٢٠١٢ م

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 

ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  ابداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

@qatarlion
فيلم «ظل البحر»

يعالجها: سعود علي

ــراب خ الــظــاعــنــيــن  بــعــد  ــــدار  ال ــرابأرى  خ الــظــاعــنــيــن  بــعــد  ــــدار  ال أرى 

ضمر أكـــــوار  ــى  ــل ع وأنـــــا  ــا  ــه ــت ضمرمــري أكـــــوار  ــى  ــل ع وأنـــــا  ــا  ــه ــت مــري

بها ــة  رغــب ال  الــضــيــم  عنها  ــت  ــع بهاورف ــة  رغــب ال  الــضــيــم  عنها  ــت  ــع ورف

ــنــا ــا أفــعــال ــه ــت ــن ـــد زي ــا ق ــم ــال ــا ط ــي ــنــاف ــا أفــعــال ــه ــت ــن ـــد زي ــا ق ــم ــال ــا ط ــي ف

ركايبه تــجــري  بالشيخ  اقبلت  ركايبهإلــيــن  تــجــري  بالشيخ  اقبلت  إلــيــن 

مذلة ــن  م ال  للسلم  ـــا  أن مذلةفجنحت  ــن  م ال  للسلم  ـــا  أن فجنحت 

والنقا والنصح  بالصدق  ــا  أن والنقاوعاملت  والنصح  بالصدق  ــا  أن وعاملت 

فسرني علم  البحرين  مــن  فسرنيفلفاني  علم  البحرين  مــن  فلفاني 

ــي جـــواره ــال الـــذي ف ــم ــي جـــوارهغـــدا يــقــع ال ــال الـــذي ف ــم غـــدا يــقــع ال

ــه جــمــلــة حــقــوقــه ــن ــــؤدي م ــه جــمــلــة حــقــوقــهمــــال ت ــن ــــؤدي م مــــال ت

ــن فـــرضـــاً نــعــده ــرحــم ــا مـــن ال ــن فـــرضـــاً نــعــدهحــق ــرحــم ــا مـــن ال حــق

يزكي حـــالل  كــســب  مــن  يزكيجــمــعــنــاه  حـــالل  كــســب  مــن  جــمــعــنــاه 

انــيــاب الــحــادثــات  عليها  ــضــت  انــيــابوغ الــحــادثــات  عليها  ــضــت  وغ

ــد اصـــالب ــحــدي ــد اصـــالبوجــــرد يـــدوســـن ال ــحــدي وجــــرد يـــدوســـن ال

ـــل مــصــاب ـــك ــــكــــن حــــمــــاي ل ـــل مــصــابول ـــك ــــكــــن حــــمــــاي ل ول

اصعاب الشيوخ  ارقـــاب  مــن  اصعابوعسفنا  الشيوخ  ارقـــاب  مــن  وعسفنا 

ــمــرح طــالب ــمــرح طــالبيــبــغــي بــالــصــلــح مــنــا م يــبــغــي بــالــصــلــح مــنــا م

هياب الـــحـــروب  ــي  ف ــوهــن  ب هيابوالنـــي  الـــحـــروب  ــي  ف ــوهــن  ب والنـــي 

ــاب ــت ك بـــكـــل  عـــــالم  اهللا  ــــــرى  ــابوت ــت ك بـــكـــل  عـــــالم  اهللا  ــــــرى  وت

ــاب ــي خـــان الــصــلــيــح وع ــون ل ــول ــق ــابي ــي خـــان الــصــلــيــح وع ــون ل ــول ــق ي

ــــار ذهـــاب ــــدي ــــار ذهـــاببـــخـــدايـــع تــــدع ال ــــدي بـــخـــدايـــع تــــدع ال

ونــفــوســنــا بــخــروجــهــن اطــيــابونــفــوســنــا بــخــروجــهــن اطــيــاب

ــي واألصـــحـــاب ــب ــة ن ــن ــي واألصـــحـــابومـــكـــارم س ــب ــة ن ــن ومـــكـــارم س

ــاب ــوه ــرضــي ال ــاه فــيــمــا ي ــن ــرج ــابوخ ــوه ــرضــي ال ــاه فــيــمــا ي ــن ــرج وخ

توصيات «لجنة تطوير المسرح» .. 

حبر على ورق.حبر على ورق.
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