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الفنانون يحتفلون باليوم الوطنيالفنانون يحتفلون باليوم الوطني
كتب - أشرف مصطفى:

أشـــــــاد عــــــدد مـــــن الـــفـــنـــانـــيـــن والــمــثــقــفــيــن 
والـــمـــفـــكـــريـــن بــالــنــهــضــة الـــشـــامـــلـــة والــتــنــمــيــة 
الـــمـــســـتـــدامـــة الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا الــــبــــالد فــــي كــل 
يُمّثل  الوطني  اليوم  أن  إلى  الفتين  المجاالت، 
نقطة تحّول في تاريخ قطر الحديث ومناسبة 
لــتــعــزيــز الـــهـــوّيـــة الــوطــنــيــة وتــأكــيــد االنــتــمــاء 
وتكريس كل جهد لالرتقاء بقطر، مؤّكدين 
خطواتها  تسارعت  الثقافّية  الساحة  أن 
نــحــو الــتــقــّدم شــأنــهــا فــي ذلـــك شــأن 
كــل الــمــجــاالت األخــــرى، خاّصة 
على  قـــادرة  أنــهــا  أثبتت  أن  بعد 
احــتــضــان الــفــعــالــيــات الــثــقــافــّيــة 
الكبرى من مهرجانات للسينما 
وغيرها  فنية  ومــعــارض  والــمــســرح 
تُقام  أصبحت  التي  الثقافية  االحتفاليات  من 
يرتقي  وبتنظيم  انقطاع  دون  العام  مدار  على 
ألن يتفاخر بها كل قطري، وبهذا كان حق ألن 
العّزة  بيوم  لالحتفال  القطاعات  جميع  تتسارع 
بثبات  تخطو  باتت  قطر  أن  خاّصة  والكرامة، 
نحو التنمية الشاملة وفي كل المجاالت. وأّكدوا 
أن التطّور والنهضة الشاملة التي شهدتها دولة 
قــطــر فــي ظــل قــيــادة حــضــرة صــاحــب السمو 
دولــة  أمــيــر  ثــانــي  آل  خليفة  بــن  حــمــد  الــشــيــخ 
شّكلت  قليلة  سنوات  وعبر  اهللا-  -حفظه  قطر 
تــســوده  مستقبل  نــحــو  وقــفــزة  قــوّيــة  انــطــالقــة 
الــحــّريــة واالنــفــتــاح الــســيــاســي والــديــمــقــراطــيــة، 
المتقّدمة،  الــدول  مصاف  في  قطر  ووضعت 
سمعة  لتعزيز  أساسيًّا  داعًما  شّكل  الذي  األمر 
المجاالت،  شتى  في  به  يُحتذى  كنموذج  قطر 
وما زال الفنانون القطريون يؤكدون شعورهم 
بمناسبة  الجميل  البلد  لهذا  باالنتماء  الوطني 
االحـــتـــفـــال بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي مـــن خــــالل هــذه 

السطور:

عاشق لتراب بلده
أّكـــــد الـــفـــنـــان عــبــدالــعــزيــز جـــاســـم أن هــذه 
المناسبة الوطنية المهّمة تُعّزز في نفسه ونفس 
كل مواطن روح االنتماء وتعطيه دفعة معنوية 
كــبــيــرة كــمــواطــن مــحــب وعــاشــق لــتــراب بلده 
ولفت  شـــيء.  بــأي  أبــنــائــه  على  يبخل  لــم  الـــذي 
للوطن  الـــوالء  يُضاهي  شــيء  ال  أن  إلــى  جاسم 
ينوي  أنه  وصــّرح  فيه،  وترعرعنا  تربّينا  الــذي 
أن يــرتــدي الــعــلــم الــقــطــري مــع زمــيــلــه الفنان 
السينما  بــمــهــرجــان  الـــيـــوم  مــســاء  الــمــال  صـــالح 
الوطني  بــالــيــوم  طريقته  عــلــى  ليحتفل  بــدبــي 
تشهدها  الــتــي  الــكــبــيــرة  التنمية  وعـــن  ــبــالده،  ل
ــعــد أكــد أن رؤيــة  قطر على كــل األوجـــه والــصُّ
العامة،  وفلسفتها   ،٢٠٣٠ للعام  الوطنية  قطر 
التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة 
وتطوير  المستدامة  التنمية  تحقيق  على  قادرة 
اقتصاد وطني متنّوع وتنافسي قادر على تلبية 

احتياجات المواطنين واألجيال المقبلة.

البناء مستمر
األنصاري  جاسم  الفنان  أكــد 

لحظات  األيــام  هذه  يعيش  القطري  الشعب  أن 
يجب  أيـــام  وهــي  المجيد  وطننا  بعيد  جميلة 
أن يتذكرها الجميع ليس فقط باالحتفال إنما 
عاشوا  الــذيــن  األولــيــن  مــن  العبر  باستخالص 
األجيال  يعيشها  التي  مــن  أصعب  ظــروف  فــي 
دولــة  يبنون  أن  استطاعوا  ذلــك  ومــع  الحالية 
الشعب  بين  حقيقية  شــراكــة  ويشيدون  الــعــزة 
ــبــنــاء مــســتــمــر بــســواعــد  ـــــد أن ال والـــقـــيـــادة، وأّك

العمل  سُيواصلون  الذين  أبنائه 
بــكــل قـــواهـــم فـــي ســبــيــل رفــعــة 
الـــوطـــن، وعـــن دور الــفــنــان في 
هــذا البناء أوضــح األنــصــاري أن 
الــمــحــّرض  فــهــو  كــبــيــًرا  دوًرا  لــه 
والعدسة  التنمية  مواصلة  على 
فتقّومها  السلبيات  تلتقط  التي 
فتعمل  اإليـــجـــابـــيـــات  ــتــقــط  وتــل
تتواصل  أن  على  التشجيع  على 
فــــي تـــرســـيـــخ دعــــائــــم الـــوطـــن، 
قائده  يُحّب  شعبًا  أن  إلى  ولفت 
فبالتأكيد  شــعــبــه  يُــحــّب  وقــائــد 
الثقة  على  المبنية  العالقة  هذه 
التنمية.  استمرار  على  ستُساعد 
االحــــتــــفــــاالت  هــــــذه  أن  وأكــــــــد 

بين  األخــوة  روابــط  تعزيز  على  شك  بال  تعمل 
المواطنين، والمقيمين كذلك، وبث روح الوالء 
وتكريس هذا اليوم في النفوس ألنه يمثل يوًما 
تاريخيًّا يجب على األجيال أن تذكره وتحتفي 
به. وقال: إن االحتفال باليوم الوطني يأتي في 
عصر تمر فيه البالد بمرحلة تاريخّية ممّيزة، 
حيث تشهد طفرة على كل المستويات، وتعيش 
هــذه  إن  مــضــيــفــاً:  حقيقيين،  وتـــطـــّوًرا  تنمية 
هذه  على  ومقيم  مواطن  كل  يحّسها  النهضة 
األرض، وتتّم ترجمتها اآلن من خالل التعبير 
عــن الــفــرحــة والــمــشــاركــة فــي احــتــفــاالت اليوم 
ووقــوفــه  الشعب  تكاتف  تعكس  الــتــي  الــوطــنــي، 
التي  للجهود  ودعــمــه  الــرشــيــدة،  قــيــادتــه  وراء 
وتوفير  الوطن  رفعة  أجــل  من  الــدولــة  تبذلها 

الحياة الكريمة للمواطنين.

تاريخ مشّرف
االحتفال  أن  الجابر  حسن  علي  الفنان  وأّكد 
حققت  وقت  في  تأتي  مناسبة  الوطني  باليوم 
تاريًخا  وسّطرت  كبيًرا  تطّوًرا  قطر  دولة  فيه 
نحو  ثابتة  خطوات  وخطت  األمم  بين  مشّرًفا 
ذكرى  أن  إلى  الفتًا  والفنية،  الثقافية  النهضة 
قطر  دولة  بجذور  ارتباًطا  تُمّثل  الوطني  اليوم 
ينعزل  ال  الــــذي  وتــراثــهــا  بــتــاريــخــهــا  واحــتــفــاء 
عــــن حـــاضـــرهـــا لـــُيـــمـــّثـــل بــذلــك 
الــمــاضــي والــحــاضــر كـــًال واحــــًدا 
الـــجـــذور  ذات  ثــقــافــتــهــا  يُــســّطــر 
الــطــّيــبــة. وأّكـــــد أن االحــتــفــاالت 
بــهــذا الــيــوم الــعــزيــز عــلــى قلوب 
أشــكــاالً  تــأخــذ  المواطنين  جميع 
مجملها  فـــي  تــعــكــس  مــتــنــّوعــة، 
الثقافي  التراث  على  المحافظة 
لــقــطــر وتــعــزيــز الــقــيــم والــهــوّيــة 
الـــعـــربـــّيـــة واإلســـــالمـــــّيـــــة، حــيــث 
بمشاعره  المواطن  تفاعل  يظهر 
من  اليوم  هذا  يعنيه  لما  وآماله 
زخم تاريخي. وفي ختام كلمته 
عّبر عن تهنئته للشعب القطري 
بحجم  بالفخر  فــرد  كل  مطالبًا 
اإلنجازات التي تحققت على بلده الغالية قطر.

أحداث ثقافّية مهّمة
سياسة  أن  إلــى  لفت  النعمة  حامد  الفنان 
الصعيدين  على  فاعالً  دوًرا  لعبت  قطر  دولة 
الـــعـــالـــمـــي واإلقـــلـــيـــمـــي. ونـــــــّوه إلـــــى أن قــطــر 
بقدرتها  إليها  األنظار  استقطاب  في  نجحت 
الــتــظــيــمــّيــة الــعــالــيــة لــلــفــعــالــيــات الــمــهــّمــة ومــن 
بينها األحداث الثقافية المهّمة مثل مهرجان 

الدولي  السينمائي  ترايبيكا  الدوحة 
ــــمــــســــرح  ومــــــهــــــرجــــــان ال

الــــعــــربــــي الــــــذي 
تــســتــعــّد 

ومعرض  المقبل،  الشهر  الحتضانه  الــدوحــة 
الــــدوحــــة الــــدولــــي لــلــكــتــاب الـــمـــقـــام حـــالـــًيـــا، 
بــاإلضــافــة إلـــى نــجــاحــهــا الــكــبــيــر مــنــذ عامين 
الثقافة  عاصمة  الدوحة  احتفالية  تنظيم  في 
وغيرها  األمــم،  عنها  تحاكت  والــتــي  العربية 
األمر  وهو  الناجحة،  المهرجانات  من  الكثير 
الرشيدة  للقيادة  الثاقبة  النظرة  يعكس  الذي 
مستخدًما  للوطن  استفادة  أقصى  تحقيق  في 

كــل إمــكــانــاتــه فــي الــوصــول إلــى 
احـــتـــرام الــعــالــم أجــمــع لــلــدولــة 
نحو  الـــصـــعـــود  فـــي  الــمــســتــمــّرة 
تلعب  قــطــر  أن  ــــد  وأّك األعـــلـــى. 
خريطة  على  ا  مهمًّ دوًرا  اآلن 
العالمّية  الشراكة  وفــي  العالم، 
في  التنمية  أجل  من  والعربّية 
كل بلدان العالم العربي، وأشار 
الــوطــنــيــة  قــطــر  رؤيـــــة  أن  إلــــى 
زيــــــادة  ـــى  عـــل ســـتـــعـــمـــل   ٢٠٣٠
ومستقر  آمـــن  لمجتمع  الــبــنــاء 
والمساواة  العدل  مبادئ  تُسّيره 
ومـــــكـــــارم األخـــــــــالق، وغــــرس 
والحوار  التسامح  روح  وتطوير 
اآلخرين.  على  واالنفتاح  البناء 

تشهدها  الــتــي  الــنــهــضــة  أن  إلـــى  الــنــعــمــة  ونــــّوه 
البالد في كل المجاالت الثقافّية واالقتصادّية 
والـــســـيـــاســـّيـــة والــتــعــلــيــمــّيــة فـــي ظـــل الــقــيــادة 
عن  العمل  سيستمر  بــل  تتوقف  لــن  الــرشــيــدة 
تنعكس  التي  البالد  ورفاهية  التقدم  مواصلة 

المواطن  رفاهية  على  أيًضا 
والـــمـــقـــيـــم فــي 

هذه 

األرض الطيبة التي تستوعب الجميع.

 نهضة ثقافّية
وأّكدت الفنانة هدية سعيد أن احتفال دولة 
قطر بذكرى المؤّسس الشيخ جاسم بن محمد 
روح  فــيــهــا  وتــتــجــّســد  ملهمة  ذكــــرى  ثــانــي  بــن 
التواصل بين الحداثة والمعاصرة. وأضافت: إن 
بفضل  حالًيا  قطر  دولة  تشهدها  نهضة  هناك 
القيادة الحكيمة لحضرة صاحب 
آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  السمو 
وولي  المفدى  البالد  أمير  ثاني 
عــهــده األمـــيـــن. وأضـــافـــت: لقد 
في  كبيرة  خطوات  قطر  خطت 
اآلونة األخيرة في قطاع الثقافة 
األمــر الــذي كــان له عظيم األثر 
الفنانين.  مــســيــرة  تــطــويــر  عــلــى 
قطر  دولـــــة  أن  عــلــى  وشــــــددت 
وســكــانــهــا ومــؤســســاتــهــا شــهــدت 
الفنون  تبّني  في  مــطــرًدا  تقّدًما 
في مختلف المجاالت من خالل 
مشيرة  «كــتــارا»،  الثقافي  الحي 
الثقافي  الــقــطــاع  تــطــّور  أن  إلـــى 
أساسيًّا  مقّوًما  يُعّد  دولة  أي  في 
االحتفال  أن  وذكــرت  لتطّورها. 
حققت  وقت  في  تأتي  مناسبة  الوطني  باليوم 
دولة قطر تطورا كبيرا وسّطرت تاريًخا مشّرًفا 
بين األمم وخطت خطوات ثابتة نحو النمو على 

علي حسن الجابر: 
قطر خطت خطوات 

واسعة نحو النهضة 
الثقافية والفنية

حامد النعمة: 
تمّيزنا بالقدرة على 
تنظيم المهرجانات 

والفعاليات الثقافّية 
المهّمة

الن ا

ـــة ـــوّي ـــم ـــن ـــت ــــطــــر بــــــإجــــــالل لـــنـــهـــضـــتـــهـــا ال ـــــــى ق ـــر إل ـــظ ـــن ــــه ي ـــــــرج دهـــــــــــام: الــــعــــالــــم كــــل ف

حامد النعمةجاسم االنصاري هدية سعيدعلي حسن الجابرعبدالعزيز جاسم

بدبي السينما  بــمــهــرجــان  ــوم  ــي ال مــســاء  ــقــطــري  ال الــعــلــم  ســـأرتـــدي  ــم:  ــاس ج ــز  ــعــزي ال عــبــد 

ــن ــوط ـــاء ال ـــن ــة وب ــمــي ــن ــت ــى مـــواصـــلـــة ال ــل ـــمـــحـــّرض ع ـــو ال جـــاســـم األنــــصــــاري: الـــفـــن ه
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اليوم  ذكـــرى  أن  إلــى  الفــتــة  العالمي  المستوى 
الــوطــنــي تــمــثــل ارتـــبـــاطـــا بـــجـــذور دولـــــة قطر 
وأشــارت  لتاريخها.  ووفـــاء  بتاريخها  واحتفاء 
الــرشــيــدة  الــقــيــادة  بفضل  قــطــر  دولـــة  أن  إلـــى 
في  وتطورا  المجاالت  شتى  في  نهضة  شهدت 
مشيًرا  مشّرفة  وإنــجــازات  الحياة  مناحي  كــل 
إلى أن مسيرة التطّور امتّدت لتشمل المجاالت 
واالجتماعّية  واالقتصادّية  والسياسّية  الثقافّية 

والرياضّية.

أرضية صلبة
للشعب  بالتهنئة  دهــام  فــرج  الفنان  م  وتــقــدَّ
العزة  يوم   .. الوطني  باليوم  لالحتفال  القطري 
والـــكـــرامـــة وقـــــال: إن االحــتــفــال بــيــوم الــعــزة 
والــكــرامــة يــأتــي هــذا الــعــام فــي خضم ازدهـــار 
حضرة  نهضتها  راعــي  ظل  في  بالدنا  به  تنعم 
صــاحــب الــســمــو أمــيــر الـــبـــالد الــمــفــدى الــشــيــخ 
الرشيدة،  وحكومته  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد 
ودولة  الوطني  باليوم  االحتفال  يأتي  وأضاف: 
قــطــر تــقــف عــلــى أرضـــّيـــة صــلــبــة، مــع المضى 
قدًما في تحقيق مسيرة التنمية حسب الرؤية 
واإلستراتيجية التي تّم وضعها للنهوض بقطر 
عــلــى كــل األوجــــه والــّصــعــد. وقــــال: إن إشـــراق 
شمس يوم الثامن عشر من ديسمبر يوم المجد 
العظيم يوم االحتفال بالعيد الوطني الذي نلتقي 
معه كل عام بدولتنا الحبيبة قطر يأتي ُمسّجالً 
بــأحــرف مــن ذهــب يــوم تأسيس قطر. وأشــار 
إلى أن العالم كله أصبح ينظر إلى قطر بإجالل 
تشهدها  التي  التنموية  النهضة  على  واحــتــرام 
باالستقرار  المدعمة  النهضة  هذه  قطر،  دولة 
تّمت  التي  واإلنــجــازات  وبالطموحات  السياسي 
حــتــى الـــيـــوم، وبــــاإلصــــرار عــلــى مــواصــلــة هــذه 

المسيرة المباركة في ظل القيادة الرشيدة.

سيرة عطرة
كمواطن  شعوره  أن  فايز  فالح  الفنان  وأّكــد 
كفنان  شــعــوره  عــن  كــثــيــًرا  يختلف  ال  قــطــري 
أن  وأوضــح  المعطاء.  الطّيب  البلد  لهذا  محّب 
الجميع  أن  الطّيبة  المناسبة  هــذه  في  الجميل 
سواء كانوا صغاًرا او كباًرا يُشاركون بكل الفرحة 
في هذا اليوم المجيد، وقال أنتهز هذه الفرصة 
الكريمة ألرفع أسمي آيات التهاني والتبريكات 
المفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب  حضرة  إلى 
وإلــــى ســمــو ولـــي عــهــده األمـــيـــن وإلــــى الشعب 
يوًما  يعتبر  الذي  الوطني  باليوم  كافة  القطري 
هذه  على  يعيش  قــطــري  إنــســان  لكل  تاريخيًّا 
عن  نتحدث  كّنا  إذا  وأضـــاف:  الطّيبة.  األرض 
األجــداد  تاريخ  إلــي  تعيدنا  فهي  المناسبة  هــذه 
واألمــــجــــاد لــنــســتــعــيــد من 

خــاللــهــا إرثـــنـــا الــعــريــق، فــهــي تــذكــرنــا بــتــاريــخ 
المؤسس القطري سمو الشيخ جاسم بن محمد 
أن  إلــى  الفتًا  األمــيــر،  الشاعر  الــفــارس  ثاني  آل 
السيرة العطرة تُذّكرنا بأن هناك فخراً قطرياً 
وإرثاً مجيداً نتعلمه ممن سبقنا وسنعلمه لمن 
لكل  وهنيئاً  التاريخ  بهذا  لنا  فهنيئًا  بعدنا  يأتي 

قطري بهذه الحكومة الرشيدة.

قدرات اإلنسان القطري
وقال محمد البلم: إنني أنتهز هذه الفرصة 
الرائعة لكي أُهنئ جميع إخواني وأهلي من أبناء 

شعب قطر بهذا اليوم كما أتقّدم 
لــحــضــرة صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 
التهاني  بخالص  المفدى  الــبــالد 
عهده  ولــي  ولسمو  والتبريكات 
ورعاهما  اهللا  حفظهما  األمــيــن 
جهود  من  به  يقومان  لما  نظًرا 
ونهضة  رفعة  سبيل  فــي  كبيرة 
وأكد  والحبيب.  الغالي  البلد  هذا 
الــبــلــم أن قــطــر حـــاضـــرة دائــمــاً 
العظيمة،  التاريخية  بمواقفها 
في  باقية  ستظل  أسماء  وهناك 
ـــذاكـــرة مـــدى الـــزمـــان، وعــلــى  ال
محمد  بن  جاسم  الشيخ  رأسها 
القرن  فــي  قطر  حاكم  ثاني  آل 
بث  أهّمية  على  وشّدد  الماضي. 

روح الوالء وتكريس هذا اليوم في النفوس ألنه 
يمثل يوًما تاريخيًّا عزيًزا لدى كل قطري. كما 
أشاد بالمشاركة المجتمعية والتعاضد الذي بدا 
سمة واضحة بين األفراد والمؤسسات، والدليل 
المتميزة  االحــتــفــاالت  هــذه  ذلــك  على 
ـــعـــكـــس قــــــدرة  الـــــتـــــي ت
االنــــــــســــــــان 

الـــقـــطـــري عــلــى الــــخــــروج بــكــل مـــا هـــو جميل 
وممّيز.

مستقبل مشرق
الكبير  تفاؤله  سلطان  علي  الفنان  وأبـــدى 
مشرًقا  شك  بال  سيكون  الــذي  قطر  بمستقبل 
بــفــضــل جــهــود الــقــيــادة الــحــكــيــمــة مــمــثــلــة في 
حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى الشيخ 
األمين،  عهده  وولــي  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد 
قائالً: إن قطر صنعت الماضي المشرف واآلن 
قطر  إن  وأضــــاف:  الــمــشــرق.  المستقبل  تبني 
اليوم في موقع مشّرف ومكانة 
رفيعة، الفتًا الى ما يتوفر لدولة 
قطر من أمن واستقرار وسالم 
قلما يُوجد في كثير من الدول، 
ال ســّيــمــا فــي ظــل الــجــهــود التي 
متطّور  مجتمع  أجــل  من  تعمل 
عادل وآمن مستند على األخالق 
االجتماعية  والــرعــايــة  الحميدة 
وقادر على التعامل والتفاعل مع 
إن  وقــال:  األخــرى.  المجتمعات 
قطر تمّر بأزهى عصورها فهي 
وعاصمة  الحديث  العصر  منارة 
نجد  حيث  العالمية  المؤتمرات 
الوفود تتوالى على أرض المحبة 
على  تعقد  والمؤتمرات  والكرم 
براعي  لقطر  فهنيئًا  واالستقرار  األمــان  أرض 

نهضتها أميرنا المفدى.

مساهمة الفنان
قال الفنان عبداهللا دسمال: إن هذا اليوم هو 
فرصة لكل إنسان للتعبير عن حّبه لوطنه مؤّكًدا 
خالل  مــن  لوطنه  حّبه  إثــبــات  الجميع  على  أنــه 
أن  كما  وأضـــاف:  العام  مــدار  على  الجاد  العمل 
الفنانين القطريين ال يتوانون عن التعبير عن 
الدؤوبة  بمحاولتهم  للوطن  حّبهم 
بأكمله  الـــعـــام  مــــدار  عــلــى 
إلعــــــالء الــوجــهــة 

الثقافية والفنية وهو نوع من المساهمة للنهوض 
بالجوانب  االهــتــمــام  أن  إلـــى  مــشــيــًرا  بــالــوطــن، 
الــثــقــافــيــة قــــادر عــلــى إتـــمـــام الــنــهــضــة الــشــامــلــة 
القيادة  ظل  في  قطر  تنتظرها  التي  والمرتقبة 
الحكيمة، وأضاف: هذه مناسبة عزيزة ونشعر 
خاللها في كل مــرة بــأن الفرحة تزيد كل عام 
عن الذي سابقه، وأّكد أّن اليوم الوطنّي مناسبة 
عزيزة على قلوبنا حيث تتجّسد فيه العالقة بين 
تجاه  بالفخر  فيه  قطري  كــل  ويشعر  األجــيــال 
الــوالء  لتجديد  فرصة  ويُمثل  قطر  الغالي  بلده 
والتكاتف خلف قيادتنا الرشيدة، وتجديد العزم 

ورفعة  قطر  لخدمة  العمل  على 
باليوم  االحتفال  إن  وقال  شأنها. 
يأتي  قلوبنا  على  العزيز  الوطني 
في خضم انجازات غير مسبوقة، 
ــــى حــضــرة  وتــــقــــّدم بــالــتــهــنــئــة إل
صاحب السمو أمير البالد المفدى 
وأضاف:  الغالية.  المناسبة  بهذه 
إن اعتزازنا باليوم الوطنّي يتطلب 
المساهمة الفّعالة في بناء النهضة 
مستلهمين  لـــلـــدولـــة  الـــحـــديـــثـــة 
القيم التي وِرْثناها من المؤسس 
الشيخ جاسم بن محّمد آل ثاني 
واألجـــداد األوائـــل. مشيًرا إلــى أن 
عظيمة  مناسبة  الــوطــنــي  الــيــوم 
يستغلها المواطنون لتأكيد والئهم 

الحكيمة،  الــقــيــادة  خــلــف  وتــكــاتــفــهــم  لــلــدولــة 
الستشراف  الــمــاضــي  أمــجــاد  فيها  ويــتــذكــرون 
المستقبل الواعد، وأّكــد أن قطر تشهد ازدهــاًرا 
وتــــطــــّوًرا فـــي كـــل الـــمـــجـــاالت بــفــضــل الــســيــاســة 
متوقعاً  قــطــر،  دولــــة  تنتهجها  الــتــي  الحكيمة 
استمرار مسيرة النمو االقتصادي خالل السنوات 
المقبلة. وأضـــاف إنــه انــطــالًقــا مــن رؤيـــة قطر 
التي  الــعــامــة،  وفلسفتها   ،٢٠٣٠ للعام  الوطنية 
تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقّدمة قادرة 
على تحقيق التنمية المستدامة التي تعمل على 

تلبية احتياجات المواطنين واألجيال المقبلة.

قبلة ثقافية
أن  الــهــاجــري  مــوضــي  الفنانة  وأّكـــدت 
الــيــوم الــوطــنــي يـــوم خالد 

تولي  ذكــرى  فيه  يخلد  حيث  قطر  تاريخ  في 
محمد  بــن  جاسم  الشيخ  قطر  دولــة  مــؤّســس 
تطّور  أي  أن  إلى  الهاجري  وأشــارت  ثاني.  آل 
في  الــنــجــاحــات  مــن  بسلسلة  مــرتــبــط  ثــقــافــي 
جميع المجاالت وهو ما نجح فيه الوطن بفضل 
القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ 
المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد 
من  العديد  حققت  قطر  دولــة  إن  وأضــافــت: 
اإلنجازات على جميع المسارات وباتت محطة 
الفنية  الفرق  من  للعديد  مهّمة  ثقافّية  وقبلة 
الـــتـــي جــذبــهــا حــــرص الـــدوحـــة 
المعرفي  الــتــبــادل  عــلــى  الـــدائـــم 
العالم  بلدان  شتى  مع  والثقافي 
خاصة من خالل الحي الثقافي 
«كــتــارا»، ونــّوهــت إلــى أن الفن 
معتبرة  كبير،  نمو  في  القطري 
أن ما تحققه دولة قطر خاّصة 
عـــلـــى صــعــيــد الــبــنــيــة الــتــحــتــّيــة 
قطر  مستقبل  يــدعــم  الــثــقــافــّيــة 
واألجــــيــــال الــمــقــبــلــة. وأضـــافـــت 
الحديث  قطر  دولـــة  تــاريــخ  أن 
ــعــديــد مـــن األمـــجـــاد  ــال يـــزخـــر ب
ـــــجـــــازات الــتــي  واألحــــــــداث واإلن
ســطــرتــهــا عــلــى كــل الــمــســتــويــات 
المعرفي  النمو  بحجم  مشيدة 
ــثــقــافــي واالجـــتـــمـــاعـــي الـــذي  وال
شــهــدتــه دولـــة قــطــر. واعــتــبــرت أن االحــتــفــال 
الشعور  من  حالة  يخلق  الوطني  اليوم  بذكرى 
إيجابيًّا  ينعكس  الذي  األمر  والسعادة  الوطني 
من  جهدهم  قــصــارى  لــبــذل  المواطنين  على 
شعب  يلهم  أنــه  كما  الــوطــن.  هــذا  رفــعــة  أجــل 
قــطــر الــعــبــر والـــــــدروس الـــالزمـــة الســتــمــرار 
دولة  إنــجــازات  أن  إلــى  مشيًرا  العطاء  مسيرة 
عد األمر الذي  قطر ال تحصى على جميع الصُّ
يُؤّكد نجاح المسيرة التنموية. واختتمت قائلة: 
إن احتفاالت دولة قطر بمناسبة ذكرى اليوم 
التي  الكبيرة  اإلنــجــازات  مــع  تتواكب  الوطني 
المجاالت،  جميع  في  يــوم  بعد  يوًما  تحققت 

مشيًرا إلى أن قطر من أفضل الدول 
ا على الصعيد العالمي. نموًّ

علي سلطان: قطر 
منارة العصر الحديث 

وعاصمة المؤتمرات 
العالمّية

عبداهللا دسمال: عمل 
الفنان إلعالء الوجهة 

الثقافّية مساهمة 
للنهوض بالوطن

ـــطـــّورهـــا ـــت ل ــــا  ــــيًّ ــــاس أس ــــا  ــــّوًم ــــق م يـُــــعـــــّد  ـــــــة  دول أي  فـــــي  ـــي  ـــاف ـــق ـــث ال الــــقــــطــــاع  ـــد:  ـــي ـــع س ــــة  هــــدي

ـــي جــعــلــهــا قـــبـــلـــة ثــقــافــّيــة ـــرف ـــع ـــم ــــادل ال ــــب ــــت ـــى ال ـــل ـــــدوحـــــة ع ــــري: حــــــرص ال ــــاج ــــه مــــوضــــي ال

علي سلطان محمد البلمفرج دهام

تولي  ذكــرى  يه 
محمد  بــن  سم 
تطّور  أي  أن  ى 
في  لــنــجــاحــات 
ه الوطن بفضل 
ب السمو الشيخ 
المفدى،  البالد 

موضي الهاجريعبداهللا دسمال الكواري

ـــى تــاريــخ األجـــــداد وتــحــفــظ إرثــنــا الــعــريــق ــعــيــدنــا إل ـــذه الــمــنــاســبــة تُ ــح فــايــز: ه ــال ف

الممّيز التنظيم  على  القطريين  قــدرة  تعكس  الوطني  الــيــوم  احــتــفــاالت  البلم:  محمد 
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ڈ مــــــا مــــــــدى أهــــمــــيــــة نــقــل 
األحــــداث الــتــاريــخــيــة مــن خــالل 

الدراما .. حسب رأيك؟ 
- إن تناول شخصيات وأحداث 
على  بــظــاللــه  يلقي  الــتــاريــخ  مــن 
الماضي  يقدم  وال  المعاش  الواقع 
أيضاً،  المستقبل  يقدم  بــل  فقط 
فــالــمــادة الــتــاريــخــيــة أداة فــي يد 
تفيد  رؤيـــة  عــن  للتعبير  الــكــاتــب 

مجتمعه اآلن وغداً.
كاتب  يلتزم  أن  يجب  هــل  ڈ 
تاماً  الــتــزامــاً  التاريخية  الــدرامــا 
بالواقع أم قد يلجأ إلى بعض من 

الخيال؟
مــا يــوجــد عمل يلتزم  ــــادراً  ن  -
بــالــتــاريــخ الــتــزامــا تــامــا، وهــنــاك 
اعمال تنقش في الذاكرة رغم ان 
وعلى  التاريخ،  تخالف  أشياء  بها 
تعلق  جميعنا  فــإن  المثال  سبيل 
الــديــن»  صـــالح  ــنــاصــر  بفيلم «ال
عن  التاريخية  مرجعيته  وأصبح 
أحداث  من  مأخوذة  الفترة  تلك 
الفيلم عــلــى الــرغــم مــمــا بــه من 
جعل  حيث  تاريخية،  مغالطات 
في  وهــو  مسيحيا  الــعــوام  عيسى 
الحقيقة مسلم وصــور والــي عكا 
عدم  من  بالرغم  خائن  انــه  على 
صحة ذلك، إلى جانب الكثير من 
والقليل  التاريخية،  المغالطات 
من الكتاب ممن يحافظون على 
الــوقــائــع الــتــارخــيــة، وأزعــــم أنني 
على  يحافظون  الذين  من  واحــد 
الــصــدق الــتــاريــخــي إلدراكــــي بــأن 
ـــدرامـــا الــتــاريــخــيــة تــقــوم بـــدور  ال
ان  كــمــا  هـــام،  وتــوثــيــقــي  تثقيفي 
الــجــمــهــور يــصــدق مـــا يــــراه على 
الــضــروري  مــن  فليس  الــشــاشــة، 
السينما  مــشــاهــدي  كــل  يــكــون  ان 
من  الــتــلــفــيــزيــونــيــة  الـــــدرامـــــا  او 
التاريخية،  الوقائع  عل  المطلعين 
ومــن هنا تــأتــي خــطــورة تزييف 

التاريخ.
 ڈ ما مدى الحذف واإلضافة 
تتناول  التي  األعــمــال  كاتب  عند 
السيرة الذاتية .. وهل معنى صبغ 
الــعــمــل بــصــبــغــة درامـــيـــة تقديم 
تكون  ألن  تصل  قــد  معلومات 

مغلوطة؟
شــيء  اإلضـــافـــة  أو  الـــحـــذف   -
وانتقاء  اختيار  الكتابة  ألن  وارد 
لألحداث التي تؤكد فكرة الكاتب 
الــمــراد إيصالها مــن خــالل عمله 
من  أختار  نفسي  وعن  اإلبداعي، 
الــوقــائــع مــا يــؤكــد وجــهــة نظري 
التي أريد تقديمها ولست مطالبا 
بــتــقــديــم كـــل الـــوقـــائـــع، كــمــا أنني 
إضافة  أيضاً  المتاح  من  أنــه  أرى 
بعض المعلومات الناقصة التي لم 
يذكرها التاريخ من خيال الكاتب، 
أن يجعل  ومن حق الكاتب أيضاً 
معينة  أحــداث  ببناء  يقوم  خياله 
ليحدث أكبر كم من اإلثــارة في 
عمله الفني، فهناك مساحة حرة 
بها  يتحرك  ان  الكاتب  يستطيع 
على شرط عدم تزييف التاريخ أو 

تضليل المشاهد. 
ڈ هـــل كــتــابــة جــمــلــة «بــعــض 
هــــذه األحـــــــداث مــتــخــيــلــة» في 

مقدمة االعمال التاريخية يعفي 
الكاتب من التزوير؟ 

- إذا كان الكاتب يريد ان يخرج 
واضح  بشكل  والتاريخ  الواقع  من 
ذلــك  فيها  يــقــول  بمقدمة  يــأتــي 
في  شــاهــيــن  يــوســف  فــعــل  مثلما 
فيلمه «المهاجر» بالتالي استطاع 
أن يتحرك في مساحة وافرة من 
بالتاريخ  يلتزم  ان  دون  الحرية 
هذه  يكتب  لــم  إذا  أمــا  صــراحــة، 
الــجــمــلــة فــكــان مــلــزمــاً بــالــصــدق 

التاريخي في عرضه للشخصية.
ڈ هل ترى أن 
يتعلق  الــجــمــهــور 
أكـــثـــر بـــاألعـــمـــال 
أم  االجـــتـــمـــاعـــيـــة 

التاريخية؟
الـــجـــمـــهـــور   -
بــاالعــمــال  يتعلق 
ــــــة  ــــــخــــــي ــــــاري ــــــت ال
ـــــــر بـــكـــثـــيـــر  أكـــــــث
مــــــــن االعـــــــمـــــــال 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والـــــدلـــــيـــــل عــلــى 
ذلـــك أنــهــا االكــثــر 
إثــــــــــــارة لـــلـــجـــدل 
والــــــمــــــنــــــاقــــــشــــــة 
االفـــعـــال  وردود 

بــــعــــد عــــرضــــهــــا، وفـــــــي الـــعـــمـــل 
االجـــتـــمـــاعـــي يـــكـــون الـــكـــاتـــب هو 
هناك  وليس  األصلية  المرجعية 
مرجع آخر وبالتالي لن يقوم أحد 
بمحاسبته مثل االعمال التاريخية 
ملزما  الــكــاتــب  فيها  يــكــون  الــتــي 
بذكر الحقائق المتفق عليها وعدم 
التاريخ  قـــال  فـــإذا  عنها  الــخــروج 

شيئا ال يمكن معارضته.
ڈ مــن هــم أكــثــر المخرجين 
أعمالك  إلخــراج  تفضلهم  الذين 

.. ولماذا؟

ـــــعـــــام مـــحـــمـــد عــــلــــي مــن  - إن
أكــثــر الــمــخــرجــيــن الــذيــن أفضل 
تتحلى  فــهــي  مــعــهــم،  الــتــعــامــل 
بــالــدقــة الــشــديــدة والــتــفــانــي في 
مثقفة  مخرجة  انها  كما  العمل، 
لعمل  إخــراجــهــا  وعند  ومطلعة، 
تاريخي تدرس الفترة التي تدور 
بتحليل  وتــقــوم  االحـــداث  خاللها 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات 
جــــــــيــــــــداً، لـــذلـــك 
مـــن الــصــعــب أن 
واحــدا  خطأ  نجد 
فــــــي أعــــمــــالــــهــــا، 
ولــــم أشــعــر بــهــذا 
التميز مع آخرين 
يــحــيــى  مـــــــع  إال 
وإبراهيم  العلمي 
الـــــــــشـــــــــوادي مــن 
مسلسلي  خـــــالل 
األخـــــــــيـــــــــر مـــعـــه 
«اإلمام الغزالي».
تـــرى  هــــل  ڈ   
أن الربيع العربي 
كـــان ربــيــعــاً أيـــضـــاً عــلــى الــســاحــة 
األعمال  نجحت  وهــل  الثقافية، 
الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي نـــاقـــشـــت الـــثـــورة 
المصرية خالل الفترة األخيرة؟

- أغلب األعمال التي كتبت في 
أعــقــاب الـــثـــورة هــي أعــمــال ذات 
طبيعة انفعالية، فالقصائد جاءت 
أشــبــة بــاإلســكــتــشــات تــفــتــقــر إلــى 
الموضوعية، ويمكنني القول أنه ال 

يوجد عمل فني واحد استطاع أن 
بدقة،  المصرية  الثورة  عن  يعبر 
ألن هـــذه الــنــوعــيــة مـــن األعــمــال 
تـــحـــتـــاج إلـــــى أن يــســبــقــهــا تــأمــل 
يحدث  لم  ما  وهــو  رأي  وتكوين 
نظراً لقصر المدة وتعقد األحداث 
وتغيير الحكم على األمور وتبديل 
مستمر.  بشكل  الــنــظــر  وجــهــات 
أمــــا عـــن األعـــمـــال الـــتـــي تعجلت 
األحــداث  أن  أرى  الثورة  مناقشة 
التي وضعت فيها جاءت متسرعة 
ألنها لم تتبلور في الوقع، وبالتالي 
مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى الـــكـــاتـــب أن 
حول  مكتملة  نظر  وجهة  يكون 
األحــــــداث الـــتـــي مـــازالـــت تــحــدث 
يعالج  الــذي  فالكاتب  حوله،  من 
األحــــــداث الــتــاريــخــيــة يــحــتــاج أن 
يناقشها  الــذي  الفترة  عــن  يبتعد 
على  يــحــكــم  أن  يــســتــطــيــع  حــتــى 
األمــور بشكل جيد، فمن الصعب 
أن نكتب عن حدث مازال جارياً 

إال بعد اكتماله.
تواجه  التي  الصعوبات  ما  ڈ   
األعـــمـــال الــفــنــيــة الــمــأخــوذة عن 

الواقع؟
ارتـبـاطـا  مرتبطة  الـــــدرامـــــا   -
انــعــكــاس  ألنــهــا  بـالـواقـع  وثــيــقــا 
ـــــدث فــــــــي  ــحـــ ـــ ــا يـــ ـــ طـــــبـــــيـــــعـــــي لــمـــ
وأزمــات  مشاكل  مــن  المـجـتـمـع 
وقـــضـــايـــا، هـــــذه الـــواقـــعـــيـــة إنــمــا 
للحالة  وتشخيص  تجسيد  هــي 
مجتمع  في  السائدة  االجتماعية 
مــا فــي حــقــبــات زمــنــيــة معينة، 

وهي من ترصد هذا الواقع بشكل 
من  الكثير  في  وتدريجي  متنوع 
أن  والحقيقة  الدرامية،  األعمال 
كــلــمــة «واقــعــي»كــلــمــة مــراوغــة 
لكن  مــحــدد،  تعريف  لها  ولــيــس 
الواقعية تظهر في صور متنوعة، 
«المكان»  إطـــار  فــي  تظهر  فقد 
بنظرة  يتجلى  قــد  اإلطـــار  وهـــذا 
عالمية من الكاتب فيسلط الضوء 
في  اإلنــســانــيــة  تمس  قضية  على 
واقعها المعاصر، مثل أن يتطرق 
إلى سوء توزيع الثروة وما يترتب 
العالم،  في  الــتــوازن  فقدان  عليه 
قضايا  تعكس  درامــــا  نــجــد  وقـــد 
الوطن  تهم  قضايا  أو  إقليمية، 
الــعــربــي كــمــا رأيـــنـــا فـــي مسلسل 
في  يــدور  الــذي  اهللا،  عطا  ناجي 
أكــثــر مـــن بــلــد عــربــي وتــتــنــاوب 
عربية  بــالد  مــن  شخصيات  فيه 
قضية  بــذلــك  لــيــطــرح  مختلفة، 
الــــوحــــدة الــعــربــيــة وكــأنــهــا واقـــع 

معاش.
لــشــخــصــيــات  تـــلـــجـــأ  هـــــل  ڈ 
تــتــنــاول  عــنــدمــا  فــقــط  حقيقية 
تلجأ  قد  أنك  أم  تاريخية  أعمال 
لشخصيات من الخيال أحياناً؟

الـــــجـــــأ بــــالــــطــــبــــع إلــــــــى بــعــض 
الــشــخــصــيــات مــــن الـــخـــيـــال فــي 
النوع  وهـــذا  التاريخية،  أعــمــالــي 
مـــن الــشــخــصــيــات الـــغـــرض منه 
إيـــجـــاد نـــوع مـــن الـــصـــراع الــدائــم 
والتوتر حتى ال يتحول العمل إلى 
مــجــرد إلــقــاء دروس وحــكــم قد 

تصيب المشاهد بالملل، وإضافة 
هام  أمـــر  الخيالية  الشخصيات 
التاريخي  اإلبــداعــي  العمل  لنجاح 
يقول  أن  يستطيع  ال  التاريخ  الن 
كــــل شــــــيء، فـــالـــتـــاريـــخ يــتــحــدث 
على  والباقي  رئيسية  أشياء  عن 
من  بــخــلــقــه  يـــقـــوم  أن  الـــمـــؤلـــف 
خـــــالل خـــيـــالـــه. كـــمـــا أن هــنــاك 

شخصيات سكت 
عـــنـــهـــا الــــتــــاريــــخ 
ولـــم يــذكــر عنها 
في  يوضحها  مــا 
الـــمـــراجـــع، ومــن 
الكاتب  يقوم  هنا 
ــــصــــور  بـــــعـــــمـــــل ت
لـــهـــا مــــن خــيــالــه 
ليخدم  الـــخـــاص 
أفـــكـــارا يــريــد أن 
فمن  يــطــرحــهــا، 
حــــــــق الـــــمـــــؤلـــــف 
يـــــضـــــيـــــف  أن 
فـــــــي الــــمــــنــــاطــــق 
عنها  الــمــســكــوت 
بــشــرط االلـــتـــزام 

األشياء  هي  والحقائق  بالحقائق، 
أشياء  هناك  ألن  عليها،  المتفق 
فــي الــتــاريــخ غــيــر مــتــفــق عليها، 
وإذا كانت المسألة ال تتعلق بوقائع 
تــاريــخــيــة فــمــن حــق الــمــؤلــف أن 

يضيف من خياله.
الـــكـــاتـــب  يــــحــــدث  كـــيـــف  ڈ   
انعكاساً على مجتمعه من خالل 

موضوع تاريخي؟

قــد يــكــون الــفــكــر أكــثــر ضيًقا 
خالل  مــن  اآلنـــي  بــالــواقــع  ويهتم 
أو  مجتمع  يعيشها  التي  المشاكل 
وطــــن بــعــيــنــه، وهــــذا هـــو الــجــزء 
األكـــبـــر مـــن األعــــمــــال الـــدرامـــيـــة 
العربية. ويــقــرر أن الــواقــع قــد ال 
يكون مكانًيا بل يتجلى في صور 
أخــــــرى كـــــأن يـــرتـــبـــط بـــاألفـــكـــار 
األيديولوجية أو الدين أو التجربة 
فمثال  والـــحـــيـــاتـــيـــة،  الــشــخــصــيــة 
مسلسل «اإلمـــام  قــدمــت  عــنــدمــا 
الـــــغـــــزالـــــي» لـــمـــعـــالـــجـــة ظـــاهـــرة 
بــــدت تــطــل بـــرأســـهـــا فـــي مصر 
وهــــــــي ظــــاهــــرة 
الديني،  التطرف 
قــــــدم الــمــســلــســل 
صــــــــورة نــاصــعــة 
لــوســطــيــة الــفــكــر 
اإلسالمي وعمقه 
وعالميته. وتكلم 
عن قضية تعاون 
الخيال  مع  الواقع 
فـــــــي مـــنـــظـــومـــة 
إبداعية يترجمها 
قــــــلــــــم الـــــمـــــبـــــدع 
لـــــيـــــصـــــوغ مـــنـــهـــا 
فـــــكـــــرة جــــديــــدة 
قضايا  بها  يعالج 
حيث  المعاش،  والــواقــع  المجتمع 
إرســاء  في  هاما  دورا  للدراما  إن 
دعائم اإلنصاف االجتماعي ورفع 
الظلم عن المقهورين، كما عالج 
مسلسل قاسم أمين مشكلة قهر 
المصري،  المجتمع  فــي  الــمــرأة 
ــا بــشــكــل عــــام تـــــنـــــادي  ـــ ــدرامـــ ـــ ـــ وال
بـاإلصـالح فــي كــل األعــمــال الــتــي 
تـطـرحـهـا، حـتـى ولـــو لم يكن هـذا 
الـنـداء صريحا، لكن إبــراز الظلم 
مثال وتسليط الضوء على المعاناة 
السلوكيات  أو  الحريات،  كبت  أو 

الخاطئة، هو في حد ذاته إشارة 
الــتــي  الــخــلــل  لمـــواطـــن  قــويــة 
يــجــب الــعــمــل على عالجها، مـن 
خـالل اإلنـصـاف االجتماعي الـذي 
األعمال  مــن  الكثير  لــه  تعرضت 

التليفزيونية.
ڈ هل كان اختيارك لشخصية 
اإلمــــام الــغــزالــي فــقــط مــن أجــل 
تصوير الفكر الوسطي ومحاربة 

التشدد الديني؟ 
ـــقـــديـــم شــخــصــيــة  ـــكـــن ت لـــــم ي
إسالمية متفق عليها من الجميع، 
تمثل الفكر الوسطي ولديها أفكار 
ــا الــمــطــروحــة،  فـــي كـــل الــقــضــاي
المسلسل،  لكتابة  الوحيد  السبب 
لكن كــان هناك أســبــاب أخــرى، 
منها أن قصة حياة اإلمام الغزالي 
فــي حــد ذاتــهــا مشوقة، فهو كان 
ولــــداً فــقــيــراً يــكــافــح حــتــى يصبح 
عــالــمــاً شــهــيــراً فـــي عـــصـــره، ثم 
يلقب بـ «حجة اإلســالم» لدرجة 
اآلن،  حــتــى  تــعــيــش  أفــــكــــاره  أن 
وأعــجــبــنــي أنـــه مــن خـــالل العلم 
الــظــروف  كــل  يقهر  أن  اســتــطــاع 
الــمــحــيــطــة بـــــه، ودفـــعـــنـــي أيــضــا 
عصره  بين  التشابه  عنه  للكتابة 
ســواء  فيه،  نعيش  الـــذي  والعصر 
«الفرقة» بين العرب والمسلمين 
والـــغـــزو االســتــيــطــانــي الــــذي غــزا 
واإلســـالمـــيـــة  الـــعـــربـــيـــة  األرض 
واســـتـــوطـــن فــيــهــا، فــفــي عــصــره 
األولــى،  الصليبية  الحملة  حدثت 
وفـــي عــصــرنــا الــحــالــي االحــتــالل 
اإلســـرائـــيـــلـــي لــفــلــســطــيــن، وفـــي 
القادمة  القوى  تكن  لم  الحالتين 
مخيفة، فال إسرائيل كانت أقوى 
كانوا  الصلبيون  وال  الــعــرب  مــن 
والمشكلة  المسلمين،  من  أقــوى 
والمسلمين  العرب  أن  في  كانت 
مفككون، فتمكن العدو الخارجي 
أن يستولى على أرضهم، وهناك 
قضية  ويعتبر  مــهــم  آخـــر  شـــيء 
أســاســيــة فــي كــل مــا أكتبه وهي 
فــكــرة الــتــنــويــر واحـــتـــرام العقل، 

حيث ينطبق عليه هذا الكالم.
مــــشــــاريــــعــــك  هــــــــي  مــــــــا  ڈ 

المستقبلية؟
لــــدي مـــشـــروع لــكــتــابــة تــاريــخ 
مصر الحديث من خالل الدراما 
منه  قــدمــت  حيث  التليفزيونية 
ــــي مـــبـــارك  قــــاســــم أمــــيــــن وعــــل
ومـــصـــطـــفـــى مـــشـــرفـــة وطــلــعــت 
حرب، وسأواصل حتى أصل إلى 
الــعــصــر الــحــالــي، ولـــدي مــشــروع 
أصحاب  المفكرين  لتقديم  آخر 
الفكر التقدمي الوسطي المعتدل، 
الحالية  الــظــروف  أن  أرى  ألنني 
التي تمر بها األمة العربية تحتاج 
ــنــمــاذج فـــي مــواجــهــة  إلـــى هـــذه ال
الــفــكــر الــمــتــشــدد الــمــطــروح على 
العمل  قدمت  وبالفعل  الــســاحــة، 
األول في هذا اإلطار خالل العام 
الـــحـــالـــي وهــــو مــســلــســل «اإلمـــــام 
الــغــزالــي» وأكــتــب حــالــيــاً مسلسل 
آخر سأعلن عنه قريباً وفي نيتي 
فكراً  قدموا  ممن  المزيد  تقديم 
دفعه  وليس  بالمجتمع  للنهوض 

إلى التخلف.

خالل حوار أجراه مع البيرق .. محمد السيد عيد

الدراما التاريخية تحدث جدالً 
أكبر من الدراما االجتماعية
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كتب - أشرف مصطفى

هناك مسافة هائلة تفصل بين حقيقة الواقعة التاريخية التي 
أن  إال  اليوم،  المتلقي  عقل  في  تمثلها  وبين  الماضي،  في  حدثت 
ذلك ال يعطي الحق لكتاب الدراما التاريخية ودراما السيرة الذاتية 
في تزوير الوقائع التاريخية، وهو ما ما أكده الكاتب محمد السيد 
عيد في حوار خاص أجراه مع [، الفتاً إلى أن النظر لقيمة 
يعطي  الــذي  هو  درامياً  صياغتها  يعاد  التي  التاريخية  الشخصية 
بتوصيل  يسمح  بما  الذاتية  السيرة  درامــا  لكتاب  تأويليلة  مساحة 
ومحمد  التاريخ.  تزييف  في  قصد  عن  اللجوء  دون  المؤلف  فكر 
السيد عيد يعتبر من أبرز الكتاب الذين تميزوا في هذا النوع من 
في  الحقيقة  الوقائع  على  يحافظ  أن  بحق  استطاع  حيث  الدراما 

مشوقة أثارت جدالً  ذات الوقت الذي نسج فيه من خياله أحداثاً 
واسعاً دون أن يزيف في التاريخ، فتحدثنا معه عن أسباب الجدل 
الدائم بعد تقديم كل عمل ينتمي إلى دراما السيرة الذاتية. المؤلف 
المصري «محمد السيد علي» ولد بمحافظة اإلسكندرية وحصل 
على ليسانس آداب قسم الدراسات الفلسفية واالجتماعية جامعة 
اإلسكندرية، ونبغ في الكتابة والتأليف وشغل عدة مناصب منها 
مجلس  رئيس  نائب   - الثقافة  قصور  هيئة  إدارة  مجلس  (عضو 
إدارة اتحاد الكتاب - عضو مجلس إدارة المؤسسة العمالية - عضو 
(نائب  كانت  وظائفه  أبرز  أن  حين  في  السينمائية)  المهن  نقابة 
رئيس هيئة قصور الثقافة)، وقد قدم فيما يقرب من ٧٨ مسلسال 
إذاعيا وأكثر من ٣٠ سهرة وعشرات البرامج وغيرها من األعمال 

والمؤلفات التي حاز عنها الكثير من الجوائز.

إنعام محمد علي 
من أكثر المخرجين 
الذين أفضل التعامل 

معهم

ا

ألجأ بالطبع إلى 
بعض الشخصيات 

من الخيال في 
أعمالي التاريخية

أ أ

أغلب األعمال التي 
كتبت  في أعقاب 
الثورة  انفعالية

أل أ

ث أ

الظروف التي نمر 
بها تحتاج إلى 

نماذج درامية تواجه 
الفكر المتشدد

هناك أعمال 
تاريخية تنقش 

في الذاكرة ومعها 
معلوماتها المزيفة

لدي مشروع 
لكتابة تاريخ مصر 
الحديث من خالل 
الدراما التليفزيونية

ً وغـــــــدا اآلن  مـــجـــتـــمـــعـــه  ـــد  ـــي ـــف ت ــــــــة  رؤي ـــــن  ع ـــر  ـــب ـــع ت ــــب  ــــات ــــك ال ـــــد  ي ـــــي  ف أداة  الــــتــــاريــــخــــيــــة  ــــــمــــــادة  ال

مسلسل اإلمام الغزالي
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعرقصيدة

محمد السادة

لغتنا 
الجميلة

يَْنتَِقُل الــَغــيــِب  ــَرْجــِم  بِ الــَحــِديــَث  َدِع 

نـَـَقــلــوا إذا  َرْيـــــٍب  ُذو  الــَخــالئــِق  َقـــــْوُل 

واسأَْل ُصروًحا لها ِصدٌق َوإْن َصَمتَْت

ـــال إِســـنـــاَد يــتَّــِصــُل ـــْع َحــِديــثًــا بِ ـــَم واْس

ِعَظٌة َرْسُمها  َعياٍن  ُشُهوَد  أَضَحْت 

أْطــاللُــهــا َدَرَســـــْت إْذ َقــوُمــهــا َرَحــلُــوا

ــْفــَهــُم الــَعــيُّ نَــْجــواهــا إذا نـَـَطــَقــْت ال يَ

ــلـَـُل ــْشــدو بِـــِه الــطَّ ــْفــَهــُم الــُحــرُّ مــا يَ ويَ

نََطَقْت  لَو  الَحقَّ  تَُقوُل  لُوُل  الطُّ تِلَك 

مــَع لَــو كــانَــْت لَها ُمَقُل ــــْذِرُف الــدَّ وتَ

َسَكنوا بِها  ألَطــيــاٍب  الَحكايا  تَــروي 

ـــــــُل ــــْبــــلـُـــِغ األََم ــــا يَ ــــمَّ وغــــــاَدُروهــــــا ولَ

َرْت ِسَيًرا ثَْت َعْن ُشُخوٍص َسطَّ تََحدَّ

آفـــاُقـــهـــا الـــِعـــزُّ واألَْخـــــــــالُق والـــُمـــثُـــُل

َدأٍَب ِفي  اْلَمْجِد  لِبِناِء  َعْزِمِهم  ِمن 

ــْنــتَــِقــُل ــَر ِفـــي األَجـــيـــاِل تَ تَـــرى الــمــآثِ

ـــــٌر ـــــُروُح ُرســـــــوٌم ُكـــلُّـــهـــا أَثَ ومــــا الـــــصُّ

ــُروِح َحــِديــٌث شــاِمــٌخ َجبَُل َففي الــصُّ

ْت َركــائِــُزُه ــْحــَب َقـــْد ُشـــدَّ يُــعــانِــُق الــسُّ

ــِمــُل ــيــٌد َفـــهـــَو ُمــْكــتَ ــِش وفـــي الـــبـِــنـــاِء َم

وانَطلََقْت ــــداُم  واإلِْق الــَعــْزُم  أســاُســُه 

ـــيـــَر الــــَكــــوَن تـَــْشـــتـَــِعـــُل أْضـــــــــواُؤُه لـِــتُـــنِ

ـــــَدُه ال يَـــْنـــثـَــنِـــي َحـــَمـــٌد ـــــواِع أَرســــــى َق

َقـــــْرٌم َكـــِريـــٌم لَـــُه األَْقـــفـــاُل تَــنــَفــِصــُل

ــهــا ــتُ ــــْســــراُه َدفَّ ــــي يُ ـــٍك وِف ـــْل ُرّبـــــــاُن ُف

ـــــــــٌل َهــــِطــــُل ـــــــــداُه وابِ وبِــــالــــَيــــِمــــيــــِن نَ

ــا َشــَرًفــا ن ــدُّ ــَطــٌر َفــــوَق ال ـــِه َق ــْزهــو بِ تَ

ْكُب ما ساروا وما َحَملوا يَْشدو بِه الرَّ

ــُه ــبُ ـــْرِق َطــيِّ ـــِع ـــُب َجـــدٍّ أَِصـــيـــُل ال ـــِرْي َع

يْنَفتُِل ْعِب  الصَّ َفَحْبُل  َصْعبًا  راَم  إِْن 

ثِـــَقـــٍة وُذو  ــــاٌر  َصــــبَّ ــــِد  ــــدائِ الــــشَّ ِعــــْنــــَد 

ــــاٌر بِـــهـــا َصـــِقـــُل ــــتَّ وِفـــــي الـــَمـــالِحـــِم بَ

ـــْد قـــاَد رايَــتَــهــا ــــَورى َق ـــٌة ِفـــي ال يَّ ُحـــرِّ

بُُل والسُّ اِهللا  ِعــنــَد  الــنَّــْصــُر  قْلبِِه  ِفــي 

ـــُه  ــْيــِب َدْيـــَدنُ ــَظــْهــِر الــَغ ــــِه بِ َحــْمــُد اإلِل

َدلِـــيـــُل ذلــــَك ُحــــبُّ الـــنـــاِس والــَعــَمــُل

ـــَهـــٌن ُمـــْرتَ ـــلُّ  الـــظِّ يـــــوَم  اُهللا  ــــَك  ــــلَّ أََظ

ــلـَـُل ــلُّ والــظُّ ــِمــْثــِل ِفــْعــلِــَك طـــاَب الــظِّ بِ

االشتقاق

نصائح للمعلم 

البيت الشعري
تحدثنا في العدد السابق عن البيت المعّرى 

وفي هذا العدد نتحدث عن :
يدخله  أن  جــاز  جــزء  كل  هو  الموفور:   - د 
الخرم وسلم منه. كما هو الحال في الطويل 

والوافر والمتقارب والهزج والمضارع .
فمن الطويل قول الشاعر:

أََماِويَّ إِنَّ الَماَل َغاٍد َوَراِئٌح  
َويَْبَقى ِمَن الَماِل األَحاِدْيُث َوالّذْكُر

أََماِوْيَي إِْنَن ْلَماَل َغاِدْن َوَراِئُحْن 
َويَْبَقى ِمَن ْلَماِل ألَحاِدْيُث َوْذِذْكُرْو

فــعــولــن / مــفــاعــيــلــن / فــعــولــن / مــفــاعــلــن .. 
فعولن / مفاعيلن / فعولن / مفاعلن

التفعيلة

تعريفها :
لــــدى تــحــلــيــل الــــــوزن الـــشـــعـــري مــوســيــقــًيــا 
(صوتًيا) يتضح لنا أنه يتكّون من مجموعات 
كل مجموعة تتركب من عدد من الحركات 
هذه  تسمية  على  اصــُطــلـِـَح  وقــد  والــســكــنــات، 
المجموعات (تفاعيل )؛ ألنهم اشتقوا لها من 

كلمة (َفَعَل).
و هذه التفاعيل تتركب من عشرة أحرف 
تسمى أحرف التقطيع تجمعها عبارة (سيوفنا 
لمعت) وسميت بذلك؛ ألنهم إذا أرادوا تقطيع 

بيت قطعوه بواسطة تلك األحرف.

عدد التفاعيل :
الـــتـــفـــاعـــيـــل الــــَعــــروضــــيــــة عــــشــــر: اثـــنـــتـــان 
وثمان  وَفــْاِعــلُــْن،  َفــُعــْولُــْن،  هما:  خماسيتان 
َفـــْاِع  ُمــَفــْاَعــلـَـتُــْن،  َمــَفــْاِعــْيــلُــْن،  وهـــي:  سباعية 
التُْن، ُمْستَْفِعلُْن، َفْاِعالتُْن، ُمتََفْاِعلُْن، ُمْستَْفِع 

لُْن، َمْفُعْوالُت..

أنواعها:
ــــى قــســمــيــن: أصـــول  تــنــقــســم الــتــفــاعــيــل إل
وفـــــروع، فـــاألصـــول أربــــع، وهـــي كــل تفعيلة 
وهي  مفروًقا،  أو  كــان  مجموًعا  بوتد  بدئت 

:َفُعْولُْن، َمَفْاِعْيلُْن، ُمَفْاَعلتُْن، َفْاِع التُْن.
والـــفـــروع ســـت، وهـــي كـــل تــفــعــيــلــة بــدئــت 
:َفــْاِعــلـُـْن،  وهــي  ثقيالً،  أو  كــان  خفيًفا  بسبب 
َمْفُعْوالُت،  ُمتََفْاِعلُْن،  َفْاِعالتُْن،  ُمْستَْفِعلُْن، 

ُمْستَْفِع لُْن.
والــفــرق بين (َفــْاِعــالتُــْن) و (َفـــْاِع التـُــْن) أن 
ــــْا+  األولـــــى تــتــألــف مـــن ســبــبــيــن خــفــيــفــيــن (َف
تُــْن) بينهما وتد مجموع (ِعــال)، في حين أن 
الثانية تتألف من وتد مفروق (َفْاِع) فسببين 

خفيفين (ال + تُْن).
والفرق بين (ُمْستَْفِع لُْن) و (ُمْستَْفِعلُْن) أن 

األولى تتألف من سببين خفيفين (ُمْس + لُُْن) 
بينهما وتد مفروق (تَْفِع)، وأن الثانية تتألف 
بعدهما  تَـــْف)   + (ُمـــْس  خفيفين  سببين  مــن 
وتـــد مــجــمــوع (ِعــــلـُـــْن). وهــــذا الــفــرق يستتبع 
فــرًقــا آخـــر، فــالــفــاء الــتــي هــي الــحــرف الــرابــع 
ولذلك  سبب  ثاني  تعد  مثالً  (ُمْستَْفِعلُْن)  في 
فتصبح  سيأتي،  كما  ــّي  الــطَّ يدخلها  أن  جــاز 
(ُمْستَِعلُْن)، لكنها  تعد وسَط وتد مفروق في 
يجوز  ال  ولذلك  سبب،  ثاني  ال  ــْن)  لُ (ُمْستَْفِع 
طــيُّــهــا؛ ألن الــطــي زحــــاف، والـــزحـــاف خــاص 
بيانه  سيأتي  كما  األوتــاد  يدخل  وال  باألسباب 

إن شاء اهللا.

أجزاؤها :
أسباب  مــن  تتألف  العشر  التفعيالت  هــذه 

وأوتاد وفواصل كما يلي:

مــن  يـــتـــألـــف  صـــوتـــي  مــقــطــع  الـــســـبـــب   (١)
حرفين، وهو نوعان:

ســـبـــب خـــفـــيـــف: ويـــتـــألـــف مــــن حــرفــيــن: 
متحرك فساكن، ويرمز له بالرمز (/)، نحو: 
(ُمْستَْفِعلُْن  من   ( تَْف  و(ُمْس،  َما،  َمْن،  َهْل، 
) مثالً . ب- سبب ثقيل: ويتألف من حرفين 
لََك،  نحو:   (//) بالرمز  ويرمزله  متحركين، 

بَِك، و(ُمَت) من (ُمتََفْاِعلُْن) مثالً.
ثالثة  من  يتألف  صوتي  مقطع  والوتد   (٢)

أحرف، وهو نوعان:
متحركين  اجتماع  وهــو  مجموع:  وتــد  أ- 
نـَـَعــْم،  (//)،نــحــو:  بالرمز  لــه  ويــرمــز  فساكن 

َعلَى، و(ِعلُْن) من (ُمتََفْاِعلُْن ) مثالً.
متحركين  اجتماع  وهو  مفروق:  وتد  ب- 
بينهما ساكن، ويرمز له بالرمز (/٥/)، نحو: 
ـــْاِع التُـــْن )  لَــْيــَت، َحــْيــُث، َقـــْاَم و(َفــــْاِع) مــن (َف

. مثالً
من  يــتــألــف  صــوتــي  مقطع  والــفــاصــلــة   (٣)

أربعة أحرف أو خمسة، وهي نوعان:
أ- فــاصــلــة صــغــرى: وهـــي اجــتــمــاع ثــالثــة 
بالرمز(///)،  لها  ويرمز  فساكن،  متحركات 
ــــَفــــْا) من  ــــٌل، َضـــــَربـَــــا، ونـــحـــو (ُمــــتَ نـــحـــو: َجــــبَ
(ُمَفْاَعلتُْن)  من  (َعلَتُْن)  ونحو  (ُمتََفْاِعلُْن)، 

. مثالً
ب- فــاصــلــة كــبــرى: وهـــي اجــتــمــاع أربــعــة 
متحركات فساكن، ويرمز لها بالرمز (////)، 
من  (ُمــتَــِعــلـُـْن)  ونحو  سمكٌة،  َعــَمــلـُـُكــْم،  نحو: 
المصطلحات  هذه  ُجِمَعْت  وقد  (ُمْستَْفِعلُْن) 
فــي هــذه الــعــبــارة : (لَـــْم أََر َعــلـَـى َظــْهــِر َجــبـَـٍل 

َسَمَكًة).
لَْم أََر َعلَى َظْهِر َجبٍَل َسَمَكًة

سبب خفيف سبب ثقيل وتد مجموع وتد 
مفروق فاصلة صغرى فاصلة كبرى.

أن  هو  الميداني،  يقول  كما  عامة،  االشتقاق 
تجد بين اللفظين تناسبًا في أصل المعنى فترّد 
أحدهما إلى اآلخر، فالمردود مشتق والمردود 
إلــيــه مــشــتــق مــنــه. واالشــتــقــاق الــصــغــيــر خاصة 
أن  بشرط  مــجــاًزا،  ولــو  لفظ،  من  لفًظا  نزعك 
يكون بين اللفظين اتفاق في الحروف األصول 
كاشتقاقك  الــمــعــنــى،  فــي  وتــنــاســب  وتــرتــيــبــهــا، 
بقولهم (ولــو  عنوا  وقــد  الــضــرب.  مــن  الــضــارب 
مجاًزا) أحد أمرين: األول أن تنزع المشتق من 
المجازي،  معناه  على  منطٍو  وهو  منه،  المشتق 
بمعنى  الــمــفــعــول)  (اســـم  المثقف  كاستعمالك 
بمعنى  التثقيف  من  اشتقاًقا  والمعلم،  المؤدب 
أن  والــثــانــي  الــمــجــاز.  وعــلــى  والتعليم،  الــتــأديــب 
ألنه  يضرب  لم  من  على  مثالً  تطلق (الضارب) 
الضرب،  لمباشر  الحقيقة  في  وهو  سيضرب، 
كما  اآلن،  يــضــرب  ال  وهــو  ضــرب  مــن  على  أو 

ذهب إليه بعضهم.

اتــفــاق  عــلــى  الــصــغــيــر  االشـــتـــقـــاق  بــنــي  وإذا 
في  األمــر  فمالك  وترتيبها،  األصــول  الحروف 
الحروف  بين  اتفاًقا  يكون  أن  الكبير  االشتقاق 
وهو  ولكم.  وملك  كمل  ومثاله:  ترتيبها،  دون 
يخالف االشتقاق األكبر الذي حّده أن تتفق في 
الباقي  في  وتتقارب  الــحــروف  بعض  اللفظين 
نــحــو جــبــل وجـــبـــر، وحـــلـــف وحــــــرف، وهــمــس 
وهــمــش. أمـــا الــقــلــب فــال يعني اصــطــالًحــا غير 
تغيير مــواضــع األحــــرف فــي الــلــفــظ مــع الــتــزام 
معناه نحو يئس وأيس. يعرف االشتقاق الكبير، 
دون  المادة  في  الحروف  ائتالف  على  بتعويله 
للحروف  تتلمس  أن  أبًدا  يلزمك  وهو  ترتيبها، 
األصــلــيــة الــمــؤتــلــفــة هــــذه، أصــــالً مــشــتــرًكــا من 
ابن  كــان  وإذا  شكلت.  صــورة  أي  على  المعنى، 
فـــارس قــد تـــذرع فــي (الــمــقــايــيــس) بــاالشــتــقــاق 
الصغير ليرد مفردات المادة الواحدة إلى أصل 
أبو  وأستاذه  جني،  ابن  تذرع  فقد  المعنى،  من 

علي حينًا، باالشتقاق الكبير، لينشد في تقاليب 
المادة كيف ركبت، جنًسا من المعنى.

ولـــم يــــّدِع ابـــن فـــارس أنـــه حــقــق مــنــحــاه في 
أصل  إلــى  المفردات  فيرّد  الصغير)  (االشتقاق 
واحد في كل مادة، كما لم يبلغ ابن جني شأوه 
في رد تقاليب كل مادة إلى جنس من المعنى، 
بل لم يستوِف التقاليب في المادة الواحدة، كل 

حين.
أسمى  الخصائص: «وقــد  في  جني  ابن  قال 
باألكبر:  والكبير  باألصغر،  الصغير  االشتقاق 
ــه أحــــد مـــن أصــحــابــنــا.  (هـــــذا مـــوضـــع لـــم يــســمِّ
به  يستعين  كــان  اهللا،  رحمه  علي،  أبــا  أن  غير 
أي   - األصــغــر  االشتقاق  إعـــواز  مــع  إلــيــه،  ويخلد 
الــصــغــيــر. لكنه مــع هـــذا لــم يــســمــه، وإنــمــا كــان 
يعتاده عند الضرورة ويستروح إليه ويتعلل به. 
أنه  فتعلم  وستراه  نحن،  لنا  التلقيب  هذا  وإنما 
على  عندي  االشتقاق  أن  ذلك  مستحسن.  لقب 

أيدي  في  ما  فالصغير  وصغير،  كبير  ضربين، 
الــنــاس وكتبهم. كــأن تــأخــذ أصـــًال مــن األصــول 
فــتــقــرأه فــتــجــمــع بــيــن مــعــانــيــه، وإن اخــتــلــفــت 
م،  ل  س  مــن  كتركيب،  ذلــك  ومبانيه.  صيغه 
تصرفاته  فــي  السالمة  معنى  منه  تأخذ  فإنك 
نحو سلم ويسلم وسالم وسلمى والسالمة.. أما 
االشتقاق األكبر - أي الكبير - فهو أن تأخذ أصالًً 
تقاليبه  وعلى  عليه  فتعقد  الثالثة  األصــول  من 
وما  الستة  التراكيب  تجتمع  واحًدا،  معنى  الستة 
تباعد  وإن  عليه،  منها،  واحد  كل  من  يتصّرف 
شـــيء مـــن ذلـــك زد بــلــطــف الــصــنــعــة والــتــأويــل 
التركيب  في  ذلك  االشتقاقيون  يفعل  كما  إليه. 
الـــواحـــد. وقـــد كــنــا قــدمــنــا ذكـــر طـــرف مــن هــذا 
الكالم  أصل  ذكر  عند  االشتقاق،  من  الضرب، 
والقول، وما يجيء من تقليب تراكيبها نحو: ك 
ل م، ك م ل، م ل ك، ل ك م، ل م ك، وكذلك 

في ق و ل، و ق ل. 

الصحيحة  الــمــعــلــومــة  إيـــصـــال  إن 
لــلــنــشء دون الــخــاطــئــة يــنــتــج أجــيــاالً 
لــيــس لــلــخــرافــات والــمــبــهــمــات مكان 
فـــي عــقــولــهــا: وتــتــبــّيــن أهــمــيــة ذلــك 
على  يــؤخــذ  تقوله  مــا  أن  نعلم  حين 
ـــقـــيـــاد مـــن قبل  وجــــه الــتــســلــيــم واالن
عقولهم،  في  ينطبع  واألبناء  الطالب 
والتأّكد  الدقة  تحري  على  فلنحرص 
فعلينا  وإال  نــطــرحــه،  مــا  صــحــة  مــن 
وجـــل: {َوَال  عــز  اهللا  يــقــول  الــســكــوت 
ْمَع  السَّ إِنَّ  ِعْلٌم  بِــِه  لَــَك  لَْيَس  َمــا  تَْقُف 
َعْنُه  َكاَن  أُولَئَِك  ُكلُّ  َواْلــُفــَؤاَد  َواْلبََصَر 
َمْسئُوًال} وفي حالة التعليم ال بد من 
الحرص  مــع  وتقليله  الــكــالم  تركيز 
الـــطـــالب  أن  وذلــــــك  تـــــكـــــراره:  عـــلـــى 

متفاوتة قدراتهم في الحفظ والفهم 
فاقتد  البديهة  وسرعة  واالستيعاب 
بــأضــعــفــهــم، وركـــــز الـــكـــالم لــيــفــهــم، 
حينئذ  فيكون  يحفظ  حتى  وكــــّرره 
عــمــوم الــنــفــع، ولـــك فـــي رســــول اهللا 
قـــدوة،  خــيــر  وســلــم  عليه  اهللا  صــلــى 
قالت:  عنها  اهللا  رضــي  عائشة  فعن 
عليه  اهللا  صــلــى  اهللا  رســـــول  «كـــــان 
العاد  شــاء  لو  الحديث  ليحدث  وسلم 
أن يحصيه أحصاه» أخرجه أبو داود.

المحافظة على وقت الطالب: فال 
المعلمة  وأختي  المعلم  أخي   - تشغل 
ــــطــــالب بـــالـــقـــيـــل والــــقــــال  - وقــــــت ال
عليك  بـــل  والــــمــــزاح،  بــالــفــكــاهــة  أو 
ما  وإعطائهم  وقتهم  على  بالحرص 

ينفعهم بأسلوب غير مخل وال ممل.
عــنــد الــدخــول فــي الــــدرس فعليك 
بتطبيق السنة في ذلك فابدأ بالسالم 
الشروع  قبل  ثم  اإلســالم،  أهل  تحية 
وجــــل  عـــــز  اهللا  ســـــــِم  درســــــــك  فـــــي 
واحمده وصل على نبينا محمد صلى 
اهللا عليه وسلم ثم اشرع في درسك 
حتى تنغرس هذه اآلداب الحسنة في 
البركة  تــحــّل  وحــتــى  الــطــالب  نــفــوس 

فيما تقوم بتعليمه وتدريسه.
واجـــه الــطــالب بــوجــه طــلــق: ومــن 
المعلم  شأن  في  وهي  العامة  اآلداب 
الوجه  وطالقة  التبسم  آكد  والمعلمة 

ففيها عدة فوائد:
النبي  فـــإن  الــســنــة  تــطــبــيــق  مــنــهــا   -

صــلــى اهللا عــلــيــه وســـلـــم يـــقـــول: «ال 
أن  ولــو  شيئًا  المعروف  من  تحقرن 

تلقى أخاك بوجه طلق».
والراحة  الطمأنينة  بعث  ومنها   -
في نفوس الطالب فيتقبلون ما تلقيه 

إليهم بانشراح وسعة صدر.
الخلق  بــهــذا  الــتــخــلــق  أن  ومــنــهــا   -
أكثر  يجعلك  ديــدنــا  لــك  يــكــون  حتى 
ويحّبب  الهموم  عــن  وأبــعــد  انبساًطا 
الفوائد  مــن  ذلــك  وغير  الــنــاس  إليك 

التي ال تخفى.
والطالبات  الــطــالب  بــحــّث  عليكم 
على الحرص على الدروس واستغالل 
الوقت إخالًصا هللا عز وجل، وقصًدا 
للنهوض باألمة وتعليم الجّهال وهذا 

من خير ما انصرفت الهمم إليه.
وهدي النبي صلى اهللا عليه وسلم 
ذلك  في  الصالح  والسلف  وأصحابه 

أظهر من أن يذكر.
الطالب  من  أخطاء  مواجهة  عند 
هــو  الـــضـــرب  يــكــن  ال  الـــطـــالـــبـــات  أو 
مفزعكم وال هو أول الحلول عندكم 
فليس هذا من هدي نبيكم صلى اهللا 

عليه وسلم.
فـــإن أم الــمــؤمــنــيــن عــائــشــة رضــي 
رســول  ضــرب  تــقــول: «مــا  عنها  اهللا 
قط  شيئًا  وسلم  عليه  اهللا  صلى  اهللا 
أن  إال  خـــادًمـــا  وال  امـــــرأة  وال  بــيــده 
أخرجه   (١) اهللا»  سبيل  في  يجاهد 

اإلمام مسلم.

أظلّك اهللا

ُُ

مساجلة 
على تويتر

ومــــا ُحـــســـُن ظــــنِّ الــــَمــــرِء إال َســـحـــابـَــٌة
ــْت ُكـــــلَّ ِشـــعـــٍب مــشــّهــِب َســـَقـــْت ثــــمَّ بَـــلـَّ

َســــألــــَزُم َصـــفـــِحـــي واغـــتـــفـــاري لــعــّلــنــي
أُطــــالـِـــُع ِفـــي ُحــلــِمــي ُشـــروقـــاً لِــمــغــِربِــي
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ِقــــْف يــا َرِحـــيـــُل لَــَقــد أَبَــــــدَت ُجــُمــوِعــي
الــــَمــــوَجــــوِع ـــــــــــؤاِدَي  ُف ــــيــــُن  َحــــنِ وذوى 

ـــــنـــــا ووداِعــــــــنــــــــا ـــــقـــــاِئ لـَــــــــكـــــــــأَّن يـــــــــــوَم لِ
ـــــفـــــٍن وانــــســــكــــاُب ُدمــــــوِع إغـــــمـــــاُض َجَ
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ــــَعــــلَّــــَقــــت أَحــــداُقــــنــــا ِحـــــيـــــِل تَ ــــــــوَم الـــــرَّ يَ
ــــــــوِع ــــــــُرُج ــــــــــــٍل بِ بِــــــِحــــــبــــــاِل َوجــــــــــــٍد آِم

ـــــُشـــــدُّ ُفـــــؤاَدهـــــا َفــــِحــــبــــاُل أَحــــــداِقــــــي تَ
ـــيـــهـــا تَـــــُشـــــدُّ ٌضــــلـُـــوِعــــي وِحــــــبــــــاُل َعـــيـــنَ

alasmaiمحمد السادة @٥٥
---------------

ـــضـــِرُب خــاِفــِقــي  مــا ِحــيــلَــتِــي والــبُــعــُد يَ
ـــصـــَن َمـــحـــبَّـــتِـــي وُفــــروِعــــي ــــوُم ُغ ــــُس وي

ـــعـــاً أســــَمــــْعــــَت لــــو نـــــاديـــــَت َقــــلــــبــــاً طـــاِئ
ـــقـــا أَضــــحــــى ِشـــفـــا َمـــســـمـــُوعِ ـــّل نـَــــَغـــــُم ال
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قلم ملون

متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

«الدوحة لألفالم» تقيم ورشة لألفالم الوثائقية
الدوحة-[: تقيم مؤسسة الدوحة 
لــألفــالم يـــوم ١٤ يــنــايــر الــمــقــبــل بــرنــامــج 
«مـــايـــشـــا» لــصــنــاعــة األفــــــالم الــوثــائــقــيــة 
الذين  األفــراد  لجميع  مفتوح  والبرنامج 
أن  بحق  ويــريــدون  الدوحة  في  يعيشون 
يــصــبــحــوا صــانــعــي أفـــالم وثــائــقــيــة. حيث 
صناعة  في  خبرة  لديهم  من  تشجيع  يتم 
العمل  ورشة  وستركز  الوثائقية،  األفالم 
روائــيــة  أفـــالم  اســتــكــشــاف  عــلــى  المكثفة 
التقنية  الــمــهــارات  وتطوير  خيالية  غير 
لإلنتاج. ستعّرف الورشة المشاركين على 
لصناعة  والعملية  النظرية  التطبيقات 
األفـــــالم الــوثــائــقــيــة مـــن خــــالل عـــروض 
عمل  وورشــات  مباشر  ونقد  ومناقشات 

عملية.
 للمهتمين باإلخراج وكتابة السيناريو، 
مقالة  تقديم  المتشاركين  على  ويتعين 
أفــكــار  معالجة  تتضمن  كلمة   ٢٠٠ مــن 
الطلب  إلـــى  بــاإلضــافــة  الــوثــائــقــي  الــفــيــلــم 
عــبــر اإلنـــتـــرنـــت. يــجــب بـــلـــورة مــوضــوع 
وثائقية  ”لوحة  باعتباره  الوثائقي  الفيلم 

قصيرة“.
ويمكن  بحرية  اللوحة  تحديد  يمكن   
اســتــكــشــاف  مـــثـــل  شـــــيء  أي  تـــشـــمـــل  أن 
يــجــب  حــــــدث.  أو  مــــكــــان  أو  شــخــصــيــة 
تكون  أن  يجب  الفكرة  بأن  دائماً  التذكر 
مــوجــزة وعــمــلــيــة حــتــى يــمــكــن إنــجــازهــا 

يــومــاً.   ١٤ فــتــرة  فــي  العمل  ورشـــة  خــالل 
ولـــلـــمـــهـــتـــمـــيـــن بـــالـــتـــصـــويـــر الــســيــنــمــائــي 
ـــاج فــقــط:  ـــت ـــمـــون وهـــنـــدســـة الــــصــــوت وال
البريد  على  الذاتية  السيرة  إرسال  يرجى 
gulffilmdevelopment@ الـــتـــالـــي 

يتم  وسوف   .dohafilminstitute.com
لــلــمــشــاركــة فــي هــذه  اخــتــيــار ١٢ شــخــصــاً 
وتصوير  وإنتاج  تطوير  وسيتم  الــورشــة، 
ومــونــتــاج ثــالثــة أفــــالم وثــائــقــيــة تــتــراوح 
مـــــدة كــــل مــنــهــا مــــن خـــمـــس إلـــــى عــشــر 
أدوار  الــثــالث  الــفــرق  ستتقاسم  دقــائــق. 
ومهندس  السينمائي  والمصور  المخرج 

والمنتج.  الصوت 
إلى  اإلشـــارة  المشاركين  على  ويــجــب 
يذكر  التسجيل.  عــنــد  اهتمامهم  مــجــال 
ميرا  قبل  مــن  تأسس  مايشا  برنامج  أن 
و  مونسون“  أفالم ”زفاف  مخرجة  ناير 
وهو  المتردد”،  ”األصولي  و  ”المسّمى“ 
مؤسسة  شــاركــت  الـــذي  األحــــدث  الــفــيــلــم 
افتتح  والذي  تمويله  في  لألفالم  الدوحة 
مــهــرجــان الـــدوحـــة تــرايــبــكــا الــســيــنــمــائــي 

 .٢٠١٢
لتقديم  البرنامج  ناير  ميرا  ستحضر 
الــطــالب.  أعــمــال  ونــقــد  تعليمية  نــــدوات 
من  للمشاركين  مفتوحة  الــعــمــل  ورشـــة 
عمر ١٨ عاماً وما فوق. يغلق باب استالم 
المقبل. يناير   ١ الثالثاء  يوم  في  الطلبات 

لَــبــســُت ثـــوَب الــعــيــش لــم أُســتــَشــر

وحـــــرُت فــيــه بــيــن شــّتــى الــِفــَكــر

وســــوَف أنــضــو الــثــوب عــّنــي ولــم

المقر أيـــَن   ، جــئــُت  لــمــاذا  أُدرك 

ڈڈڈڈ

الراضية العيشُة  وتبقى  نمضي 

ـــــــا الـــمـــاضـــيـــة ـــــــاُرن وتـــنـــمـــحـــي آث

بـــعـــِدنـــا ــــــن  وِم نَـــحـــيـــا  أن  فـــَقـــبـــل 

وهـــــــذه الــــُدنــــيــــا عــــلـَـــى مـــــا هــيــه

الثالثاء 5 صفر 1434 هـ - 18 ديسمبر 2012 م 

(الحلقة الرابعة)

عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

(المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور)

تأسيس الفرقة المسرحية القومية
فــي الــقــســم الــثــانــي مــن تــقــريــر األســتــاذ 
المسرحي  الــمــخــرج  األلــفــي  نبيل  الــدكــتــور 
والمعمار  اإلنــتــاج  بين  القطري  «الــمــســرح 
والـــجـــمـــهـــور» يـــطـــوف بـــنـــا الـــكـــاتـــب بــيــن 
يتم  لــم  التي  واألفــكــار  األحـــالم  مــن  رحلة 
تحدث  فقد  الــواقــع،  أرض  على  تنفيذها 
األلفي في كتابه عن فرقة قطرية قومية 
والــدرامــا  للفنون  أكاديمية  وعــن  للمسرح 
وبــــدأ بــالــحــديــث فـــي تــقــريــر عـــن الــفــرقــة 

الــمــســرحــيــة الــقــومــيــة وعــــن عــــدة عــوامــل 
تشكيل  ضـــرورة  فــي  التفكير  إلــى  دفعته 
وتأسيس الفرقة المسرحية القومية وأهم 
هذه العوامل: أوال اهتمام الدولة بالمسرح 
الــمــالمــح  الــمــتــعــدد  الــتــحــرك  فــي  المتمثل 
الـــذي تبذله فــي اتــجــاهــه كــل مــن وزارتـــي 
حاليا»  والتراث  والفنون  «الثقافة  اإلعالم 

والمجلس األعلى للتعليم.
البدء  بضرورة  المسؤولين  اقتناع  وثانيا 

مباشرة في تأسيس الفرقة بناء على ما بدا 
من موهبة وأداء جيد لدى بعض الممثلين 
وتوفير العناصر القادرة على العطاء الجيد 

في مجال التمثيل.
وكــانــت الــمــشــاكــل الــمــثــارة وقــتــذاك في 
مـــواجـــهـــة تــأســيــس الـــفـــرقـــة تــنــحــصــر في 

مشكلتين:
١- االفتقار إلي العنصر النسائي

٢- احــتــمــال مــقــاومــة الـــفـــرق الــقــائــمــة 

للمشروع لتعارضها في مصالحها.
الرجاء  وضياع  األمل  خيبة  من  وبشيء 
ضياع  عــن  األلــفــي  نبيل  الــدكــتــور  يــتــحــدث 
فكرة تأسيس الفرقة المسرحية القومية، 
عازيا ذلك إلى تفوق اإلمكانيات على الواقع 
والعمالق..»  «الــقــزم  قــال  كما  أو  المعاش 
الشيء  بعض  متسرعا  كنت  بأنني  اعترافي 
الفرقة  تأسيس  بفكرة  األول  اقتناعي  في 
الــمــســرحــيــة الـــقـــومـــيـــة عـــلـــى ذلـــــك الــنــحــو 

للواقع  معايشتي  لي  كشفت  فلقد  العاجل، 
القطري في الفترة الماضية - عام ١٩٨١ - 
عن وجود ضرب من الحدة في التناقض 
األداء  مجال  في  خاصة  بصفة  قائما  يبدو 
التمثيلي بالمسرح وبأجهزة اإلعالم أيضا. 
فهي على سبيل المثال التقريبي أن يكون 
أحد الطرفين ماردا واآلخر قزما وللنظر 
في قطر إلى زحف التلفزيون وإلى إطراد 
توسع اإلذاعة وإلى بناء مسرح قطر الوطني 

وتطلع  األهلية  الفرق  ببقاء  التمسك  وإلــى 
قطر إلى إنشاء فرقة قومية وإلى مشروع 
الشعبي  والــرقــص  المسرح  مركز  تأسيس 
وما يلوح من أفكار لإلنتاج السينمائي.. كل 
مقابل  في  كبيرا  عصريا  مــاردا  يمثل  ذلك 
األمر  المحترم  الممثل  إعــداد  اسمه  قــزم 
القوي  بالحضور  الــوفــاء  يستطيع  ال  الـــذي 
المحلي  اإلنـــتـــاج  فـــي  الــقــطــريــة  لــلــعــنــاصــر 

لمختلف هذه المجاالت.

بالتعاون مع برنامج مايشا
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كـــمـــا أســـلـــفـــت فــــي الــحــلــقــة 
األولى  المسرحية  عن  السابقة 
الــمــعــلــمــيــن  دار  قــدمــتــهــا  الــتــي 
وهــــــــــي مـــــســـــرحـــــيـــــة «صــــقــــر 
قـــــريـــــش» وكـــــذلـــــك بــتــوصــيــة 
ــــصــــاري بــأن  مـــن األســــتــــاذ األن
عمالً  يــكــون  أن  الــقــادم  الــعــمــل 
ذلك  تم  وقــد  محلياً  مسرحياً 
بــالــفــعــل وبــــدأت االســتــعــدادات 
 ١٣٩١ عـــام  الــثــقــافــي  لــلــمــوســم 
 ١٩٧١ الـــمـــوافـــق   - ١٣٩٢هـــــــ   -
وزارة  بـــــإشـــــراف  ١٩٧٢م   -
دار  وبـــإدارة  والتعليم  التربية 
االستقالل  ومدرسة  المعلمين 
الـــثـــانـــويـــة بـــعـــد االنــــتــــقــــال إلـــى 
وتّم  الجديدة  السلطة  منطقة 
تشييد خشبة مسرح في الجهة 
المدرسة،  حوش  من  الجنوبية 

الحفل. برنامج  وبدأ 
الـــذكـــر  آي  مــــن  تــــــالوة   -١
دلول تيسير  للطالب  الحكيم 

بــالــســادة  تــرحــيــب  كــلــمــة   -٢
دار  مـــديـــر  ــلــســيــد  ل الـــضـــيـــوف 
االستقالل  ومدرسة  المعلمين 

الثانوية.

لطلبة  الــعــرائــس  مــســرح   -٣
الثانوية. االستقالل 

ـــمـــســـرحـــيـــة  ال تــــقــــديــــم   -٤

رقعته  الــثــوب  «حــالة  الشعبية 
عبدربه  لــألســتــاذ  وفــيــه»  مــنــه 

الخولي.

مـــن  األول  الـــــفـــــصـــــل   -٥
المسرحية

موسيقي فاصل   -٦

مــن  الـــــثـــــانـــــي  ــــفــــصــــل  ال  -٦
المسرحية

موسيقي فاصل   -٨

مــن  الــــثــــالــــث  الــــفــــصــــل   -٩
المسرحية

الختام  -١٠

تفاصيل  في  الخوض  وقبل 
مــــســــرحــــيــــة »حــــــــــالة الـــــثـــــوب 
ــّد من  رقــعــتــه مــنــه وفــيــه« ال ب
اإلشارة إلى مسرحية العرائس 
الـــتـــي قـــّدمـــهـــا طــلــبــة مـــدرســـة 
االســــتــــقــــالل الــــثــــانــــويــــة وهـــي 
ـــنـــوم« والــتــي  بــعــنــوان »صــــح ال
مجموعة  تقديمها  في  شــارك 
: الطلبة الذين  من الطلبة. أوالً
وهم:  الصوت  أداء  في  شاركوا 
دور  فــي  الخليفي  عــبــداهللا   -١
مــحــمــد  عـــيـــســـى   -٢  ، ســـعـــيـــد 
 -٣ مـــبـــارك،  دور  فـــي  لـــحـــدان 
عــبــداهللا إبــراهــيــم الــدرهــم في 
جبر  عــبــداهللا   -  ٤ حــمــد،  دور 

في دور راشد.  
وقام بأداء الحركة كل من:
فــي  الـــبـــردويـــل  نـــاهـــض   -١

سعيد. دور 
في  الــشــعــرانــي  مــحــمــود   -٢

دور مبارك. 
٣- تيسير محمد عويص في 

دور حمد. 
٤- محمد صفوت السيد في 

دور راشد.

وقـــــــــد ســــــاهــــــم فـــــــي عـــمـــل 
الــــعــــرائــــس جـــمـــاعـــة الـــتـــربـــيـــة 
وإشـــراف  إخـــراج  ومــن  الفنية 
ــــاذ مــــحــــروس أبـــوبـــكـــر.  األســــت
ومـــســـرحـــيـــة الــــعــــرائــــس هـــذه 
نهاية  مع  الحفل  ضمن  قدمت 
تقديم  وقــبــل  الـــدراســـي  الــعــام 
الــمــســرحــيــة الــرئــيــســيــة وهــي 
رقعته  الثوب  »حالة  مسرحية 
دارج  مثل  وهــذا   » وفــيــه  منه 
والخليج  قطر  فــي  ومــعــروف 
وحــســب كــلــمــات الــمــثــل يــقــول: 
فعليك  ــنــاســب  تُ أن  أردت  إذا 
جماعتك  من  أناًسا  تناسب  أن 
من  أنــاًســا  طينتك  مــن  أنــاًســا 
مــســتــواك االجــتــمــاعــي والــثــوب 
أبــيــض  لـــونـــه  وهــــو  تـــمـــّزق  إذا 
تُــصــلــحــه  أن  ــمــكــن  يُ فـــال  مـــثـــًال 
يعني  األبــيــض  غير  آخــر  بــلــون 
تــحــيــا  أن  البـــنـــتـــك  أردت  إذا 
حــيــاة ســعــيــدة عــلــيــك بــاخــتــيــار 
وقـــــبـــــول رجــــــل مـــــن وســـطـــك 

االجتماعي.
الــــقــــادمــــة  الــــحــــلــــقــــة  فــــــي   

المسرحية. عن  أكثر  تفاصيل 

الثالثاء ٥ صفر ١٤٣٤ هـ - ١٨ ديسمبر ٢٠١٢ م

مسرحية ياسمينة والسندباد

«نقطة وصل» يجّدد جلساته .. خليفة العبيدلي:

الــــفــــنــــّي ــــب  ــــري ــــج ــــت ال ـــــمـــــشـــــوار  ل ـــــة  مـــــواصـــــل ــــــو  ه اإلبــــــــــــرة  فــــتــــحــــة  ذات  الـــــكـــــامـــــيـــــرا  ــــــروع  ــــــش م
جـــدد بــرنــامــج نــقــطــة وصــل 
ــــفــــنــــان خــلــيــفــة  ــــقــــاء مـــــع ال ــــل ال
الــعــبــيــدلــي فـــي جــلــســة بــعــنــوان 
أبــدع  حــيــث  خليفة»  هــو  «مـــن 
خليفة  القطري  الــفــوتــوغــرافــي 
الـــعـــبـــيـــدلـــي ضـــيـــف الـــبـــرنـــامـــج 
عــنــدمــا وضــــع جــمــيــع خــبــراتــه 
بين  الــفــوتــوغــرافــيــة  وتــجــاربــه 
الــمــشــاركــيــن فــي «نقطة  أيـــدي 
وصــــــل» وقـــــد قـــــام الــعــبــيــدلــي 
بعرض تجربته الفنية والنقاش 
ـــعـــديـــد مــــن الـــمـــحـــاور  حـــــول ال
الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي 
تطرق  كما  الــزرقــاء،  والطباعة 
الــــحــــوار إلــــى أهــــم الــمــحــطــات 
الــفــنــي، حيث راح  مــشــواره  فــي 
الـــعـــبـــيـــدلـــي يــــعــــرض تـــجـــاربـــه 
فـــي الــتــصــويــر خــــالل رحــالتــه 
الـــخـــارجـــيـــة وتـــخـــطـــيـــطـــه لــهــا 
وقـــام بــســرد بعض أعــمــالــه مع 
ـــا  ـــزواي شــــرح كــيــفــيــة اخـــتـــيـــار ال
المناسب  والــتــكــويــن  المناسبة 
وتطرق  نــاجــح  بعمل  لــلــخــروج 
مع  التجريد  فن  إلــى  ذلــك  بعد 
عــــرض عــــدد مـــن أعــمــالــه في 
التقاطها  وظروف  المجال  هذا 
األعــمــال  تــلــك  تقييم  وطــريــقــة 
حتى  النتائج  بأفضل  لــلــخــروج 
جــــــــاءت الــــمــــرحــــلــــة الـــخـــاصـــة 
أجل  من  الحضور  مع  بالنقاش 

إيــجــاد نــقــطــة وصــــل، وتــحــدث 
الــعــبــيــدلــي خــــالل الــجــلــســة عن 
ســلــســلــة لــوحــاتــه الـــتـــي تــعــرض 
خاللها عن العمال المهاجرين، 
تحمل  صـــــورة  كـــل  أن  مـــؤكـــًدا 
رمًزا خاًصا بها. وشرح أسباب 
الذي  «باركود»  رمز  استخدام 
على  يعمل  شخصًيا  رقًما  يمثل 
تحديد وتصنيف المواد في أحد 
الرمز  هذا  بأن  منوًها  أعماله، 
يــــوضــــع عـــلـــى وجــــــه الــشــخــص 
لفت  أجل  من  الصورة  صاحب 
غير  القيمة  وإلــى  إليه  االنتباه 
المرئية التي يقدمها لآلخرون، 
يتناول  أن  أهمية  عن  وتحدث 
الـــفـــنـــان أحــــــوال هـــــؤالء الــبــشــر 
وعواطفهم.  نظرهم  ووجهات 
تخبرنا  عنهم:  قــائــالً  وأضـــاف 
هـــذه الـــوجـــوه عـــن الــعــديــد من 
عن  يتحدثون  فهم  الــقــصــص، 
الــعــائــلــة واألطـــفـــال واألصـــدقـــاء 
وراءهــم.  تركوها  التي  والحياة 
أحــد  ال  أن  مـــن  الـــرغـــم  وعــلــى 
من  أو  أسمائهم،  حتى  يعرف 
أعمارهم،  حتى  أو  جــاؤوا  أيــن 
إال أن هذه الوجوه هي انعكاس 
لــلــعــالــم الــمــجــهــول مــن حــولــنــا، 
حـــيـــث ال يــهــتــم أحـــــد بـــاآلخـــر 
ـــــــــذي تـــشـــكـــل خــــاللــــه هـــذه  وال
الوجوه مجرد أرقام، ومع ذلك 

اآلن  وحتى  األشــخــاص  فــهــؤالء 
هم جزء من المجتمع المحيط 
بنا ولهم أيًضا الحق في التفكير 
فــيــمــا يـــحـــبـــون ومـــــا يــشــعــرون 
والــتــعــبــيــر عــن فــرديــتــهــم، كما 
اشــتــمــل الــحــديــث عــلــى الــعــديــد 
كان  التي  األخرى  اللوحات  من 

موضوعها األساسي التراث.
كــمــا تـــحـــدث الــعــبــيــدلــي عن 
مـــراحـــل تــجــربــتــه الــفــنــيــة الــتــي 
المرحلة  إلى  ليصل  بينها  تنقل 
مع  بدايته  منذ  وذلــك  الحالية 
والمناظر  التسجيلي  التصوير 
الــطــبــيــعــيــة إلــــى أن وصــــل إلــى 
يعتبر  أنه  موضًحا  االحترافية، 
نقطة االنطالق الحقيقية له قد 
بدأت عندما تطرق إلى موضوع 
رأى  الــتــي  التقليدية  الــمــراكــب 
يفصل  الــذي  األزرق  الخط  أن 
نــصــفــهــا الـــعـــلـــوي عــــن الــســفــلــي 
القطرية  الــحــضــارة  عــن  يــعــبــر 
فــي الــبــر والــبــحــر، مــوضــًحــا أن 
هذا الخط يفصل بين المنطقة 
الــســفــلــيــة الـــتـــي كـــانـــت شــاهــدة 
عـــلـــى غــــــواص الـــلـــؤلـــؤ وتـــراثـــنـــا 
الـــبـــحـــري، أمــــا الــمــنــطــقــة الــتــي 
بــاألعــلــى، فــهــي الــشــاهــدة على 
البنيان  وعلو  والعمران  التطور 
والـــحـــضـــارة واالزدهــــــــار الـــذي 
أرجــاء  كــل  بــه  تتحلى  أصبحت 

قطر، لذلك فإن المركب يمثل 
تاريخنا وحاضرنا، وهذا الخط 
نقطة  عــلــى  يــحــتــوي  الـــفـــاصـــل 
ثم  واآلن،  الماضي  بين  الوصل 
من  عدد  بعرض  العبيدلي  قام 
الحضور  مــع  وتــحــاور  الــنــمــاذج 
حــــول آرائــــهــــم بــهــا ومــــا وصــل 
األعمال  تلك  خــالل  مــن  إليهم 
الكثبان  عن  للحديث  انتقل  ثم 
الــرمــلــيــة ولــغــة الــصــحــراء التي 
عميقة  لغة  تتضمن  أنــهــا  رأى 
تكمن في تعرج الرمال وتأثير 
الــريــاح عليها وهــو ما أوجــد له 
عــالقــة وصــفــهــا بــأنــهــا وطــيــدة 
الـــصـــلـــة بـــحـــيـــاتـــنـــا إلــــــى جــانــب 
البحر، مشيًرا إلى أن الصحراء 
ومـــعـــانـــي  دالالت  تـــتـــضـــمـــن 
عـــديـــدة اســتــفــاد مــنــهــا بــعــد أن 
خالل  من  وانطلق  جيًدا  تأملها 
تـــصـــوره عــنــهــا لــيــرســم صـــورة 
عــــامــــة عـــــن طـــبـــيـــعـــة اإلنــــســــان 
العبيدلي  انطلق  ثــم  الــقــطــري، 
ــلــحــديــث عــــن الـــتـــجـــريـــب فــي  ل
صناعة الصور باستخدام المواد 
الطباعة  ذات  وهــي  الكيميائية 
تستخدم  كــانــت  الــتــي  الــقــديــمــة 
فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر لكنه 
يتماشى  بما  استخدامها  أعـــاد 
مــــع الــــمــــوضــــوعــــات الـــحـــداثـــيـــة 
قطر  فــي  اإلنــســان  تتناول  التي 

بــمــخــتــلــف فــئــاتــه ومــســتــويــاتــه 
مثل عمل الباركود الذي تطرق 
للعمال  النفسية  للحالة  خالله 
الــمــغــتــربــيــن، وعـــن اســتــمــراره 
فـــي الــتــجــريــب الــفــوتــوغــرافــي 
وإصــــــــراره عــلــى الــــوصــــول لما 
الذي  العالم  هذا  في  جديد  هو 
يمزج بين الخيال والواقع، قال 
العبيدلي: أعمل مع الفنان فرج 
«الكاميرا  مــشــروع  على  دهــام 
ذات فتحة اإلبرة» وهي كاميرا 
بن  اكتشفها  تقنية  ذات  بدائية 
لكني  منه  واستوحيتها  الهيثم 
أقوم باستخدامها بأبعاد معينة 

ألنقل فيها حًسا فنًيا مختلًفا.
قــال:  الــقــادمــة  أعماله  وعــن 
أعــــمــــل حـــالـــًيـــا عـــلـــى مـــشـــاريـــع 
خاللها  التقط  قادمة  لمعارض 
صــــوًرا لــلــبــيــوت الــقــديــمــة ومــن 
من  الحالية  الفترة  في  يقطنها 
ـــوافـــدة بــعــد أن كــان  الــعــمــالــة ال
العائالت  الماضي  فــي  يسكنها 
أن  وأحــاول  القديمة،  القطرية 
أصــــور مـــدى تــقــديــرهــم لــهــذه 
تمت  أن  بــعــد  خــاصــة  الــبــيــوت 
بــهــا بــعــض الــتــحــريــفــات، حيث 
حافظ  مــن  هناك  أن  الحظت 
وهــنــاك  نــقــوشــهــا  وعــلــى  عليها 

من لم يقدر قيمتها.
وعــــــن رأيـــــــه فـــــي بـــرنـــامـــج 

«نــــقــــطــــة وصــــــــــل» أكــــــــد أنــــه 
اســتــطــاع مــن خـــالل الــبــرنــامــج 
كـــكـــتـــاب  ـــفـــســـه  ن يــــعــــرض  أن 
بساطة  بــكــل  وتــحــدث  مــفــتــوح 
عــــن نـــظـــرتـــه لــــإلبــــداع ووجــــد 
تــفــاعــالً كــبــيــًرا جــــًدا مــصــحــوبًــا 
بــالــصــراحــة الــتــي اســتــطــاع من 
بعض  على  يحصل  أن  خاللها 
معبًرا  والتوجيهات،  النصائح 
عـــن ســـعـــادتـــه بــاألســئــلــة الــتــي 
مشيًرا  الجلسة،  خــالل  تلقاها 
إلـــــــى حـــــرصـــــه الـــكـــبـــيـــر عــلــى 
حــضــور جــلــســات نــقــطــة وصــل 
يعتبر  الــلــقــاء  هـــذا  إن  مــضــيــًفــا 
الــثــالــث وأوضــــح أن الــبــرنــامــج 
بال  ستثمر  ممتازة  تجربة  يعد 
قريبًا،  قيمة  مشاريع  عن  شك 
وأنــــه مــع زيــــادة الـــحـــوار يــزيــد 
وهو  الهدف  ويتحقق  التفاعل 
أن  وتمنى  وصل،  نقطة  إيجاد 
لالستفادة  الفنانين  كل  يحضر 
من  لــه  لــمــا  الملتقى  هـــذا  مــن 
هذه  مثل  تحدثها  كبيرة  قيمة 
يقوم  حين  خاصة  الــحــوارات، 
الـــمـــتـــحـــدث بـــعـــصـــر تــجــربــتــه 
الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي قــــد تـــصـــل إلـــى 
ساعتين  في  السنوات  عشرات 
تجربته  ووصـــف  الــزمــن  مــن 
فـــي الــحــديــث خــــالل الــمــلــتــقــى 

التجربة. بعصير 

فرج  الفنان  أكد  جانبه  ومن 
دهـــام أن الــمــشــروع ال يــراهــن 
عــلــى الـــلـــوحـــة بـــقـــدر اهــتــمــامــه 
بـــتـــرجـــمـــة األفـــــكـــــار وأســــلــــوب 
تجربة  عــن  وتــحــدث  الــحــيــاة، 
خليفة مؤكًدا أن أهم ما يميزه 
أنــــه يـــذهـــب لـــلـــزاويـــة الــصــعــبــة 
أن  يجب  الــذي  الفن  دور  وهــو 
ال يــأتــي مــبــاشــرة، وقـــام دهــام 
في  للمشاركين  الكلمة  بإعطاء 
منهم  كل  أجــاب  حيث  الجلسة 
دهام  طرحه  الــذي  السؤال  عن 

عليهم «من هو خليفة؟»
ثــم عـــاد الــفــنــان فـــرج دهــام 
نقطة  برنامج  أن  على  بالتأكيد 
وجلسة  عمل  برامج  هو  وصــل 
ـــمـــاع واطــــــــالع ومــــحــــاورة  اســـت
خـــط  عــــلــــى  أوالً  لــــلــــتــــعــــرف 
تــجــارب اآلخـــريـــن مــن حــولــنــا. 
المؤشرات  عند  نقف  وأضــاف: 
إلـــى 

ً
الــبــصــريــة لــلــمــضــي قـــدًمـــا 

المعرفية.  واألطــــر  الــمــفــاهــيــم 
ونــــحــــدد لـــغـــة وأســــلــــوب عــمــل 
وتمرير  ونقل  وتــبــادل  للحوار 
والتجارب  والمعارف  الخبرات 
وصناعة الفكرة في حدود هذا 
لكل  الجامع  المشترك  الــوصــل 
البصري،  الفن  لغة  تعنيه  مــن 
ونقطة الوصل هدف نسعى إليه 
الجماعي  التجانس  على  يــقــوم 

والمقترحات  األفــكــار  لــتــدارس 
على  مــشــروع  كــل  لــبــنــاء  الفنية 

حدة.
تجدر اإلشارة إلى أن خليفة 
الــعــبــيــدلــي هـــو أحــــد مــصــوري 
الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة فــــي قــطــر، 
ويركز في أعماله على مراقبة 
حــولــه.  مــن  البيئة  واســتــجــواب 
جمعية  فـــي  نــشــط  عــضــو  وهـــو 
المصورين القطريين. وقد قام 
دولًيا  أعماله  بعرض  العبيدلي 
في معارض فردية كما شارك 
ـــمـــعـــارض  فـــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن ال
الــداخــلــيــة والــدولــيــة وذلـــك في 
متحف  مثل  أوروبــيــة  متاحف 
الفنون الحديثة في بون بألمانيا 
سنة ٢٠٠٤، وفي قصر الثقافة 
الفن  متحف  وفي  أبوظبي  في 
وكان  األردنــي  الملكي  الحديث 
ــمــعــارض الــدولــيــة  أحـــد أهـــم ال
الــــتــــي شـــــــارك بـــهـــا الــعــبــيــدلــي 
بـــصـــورة مــتــمــيــزة وبــــــارزة هو 
مـــعـــرض «لــــغــــات الـــصـــحـــراء» 
العربي  المعهد  في  أقيم  الــذي 
يشار  كما  باريس.  في  «موندا» 
العبيدلي  خليفة  الفنان  أن  إلى 
القطريين  المصورين  من  يعد 
الكبار وله باع طويل في مجال 
التصوير وساعد أيًضا في نشاط 

حركة التصوير في قطر.

البرنامج حّول أفكاري لكتاب البرنامج حّول أفكاري لكتاب 
مفتوح أمام الجميعمفتوح أمام الجميع

كتب - أشرف مصطفى:

كل  يتم  لقاء  عن  عبارة  وهو  وحــواري،  فني  برنامج  هو  وصل  نقطة 
من  بدعوة  كتارا،  في  الفنانين  من  مجموعة  خالله  من  يلتقي  ثالثاء 
الفنان فرج دهام، ويعتبر تقليًدا للحوار الجماعي بين الفنانين، وهو قائم 
على االجتهاد الذاتي، حيث يقدم كل فنان الجانب اآلخر من حضوره 
الفني الذي يمثل وجهة نظره التي يتحرك من خاللها وبالمقابل تحاول 
تلك الجلسات أن تصنع مساحة من االستماع والتلقي لدى باقي الفنانين 

المشاركين في التجربة.

الحلقة السادسة والعشرون
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