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طالب أعضاؤها بزيادة الدعم المادي

ــــن الــتــصــويــر ـــى تـــعـــلـــم ف ـــل ـــات ع ـــي ـــت ـــف ــــن ال ـــــاالً كـــبـــيـــراً م ـــــب ـــي: الـــجـــمـــعـــيـــة بــــاتــــت تـــشـــهـــد إق ـــدل ـــي ـــب ـــع بــــــدر ال
الجمعية  تأسيس  فكرة  بدأت 
الــقــطــريــة لــلــتــصــويــر الــضــوئــي، 
بـــالـــتـــفـــاف جـــمـــاعـــة مــــن مــحــبــي 
الـــتـــصـــويـــر حـــــول صــــورهــــم عــن 
المجتمعون  فقرر  الوطن،  تراث 
قــطــريــة  جـــمـــاعـــة  أول  والدة 
بدولة  الضوئـــي،  التصوير  لفنون 
الثقافة  إلدارة  تتبع  وكانت  قطر 
سابقاً.  اإلعـــالم  بـــوزارة  والفنون 
إشـــهـــار  تــــم  ١٩٩٥م  عـــــام  وفـــــي 
الجمعية  لتشكل  الجماعة  هــذه 
الـــقـــطـــريـــة لــلــتــصــويــر الـــضـــوئـــي 
العامة  اإلدارة  تتبع  حالياً  وهــي 
الثقافة  الــشــبــاب بــــوزارة  لــشــؤون 
ـــتـــراث، ويــبــلــغ عــدد  والــفــنــون وال
الرجـال  من   ٦٥٠ حالياً  أعضائها 
القطرية  والجمعية  والــســيــدات، 
لــلــتــصــويــر الـــضـــوئـــي عـــضـــو فــي 
االتـــحـــاد الـــدولـــي لــفــن الــتــصــويــر 
الضوئي (فياب) وعضو الجمعية 
األمــريــكــيــة لــلــتــصــويــر الــضــوئــي، 

على  تشرف  كما 
مسابقات  تنظيم 
الـــتـــصـــويـــر مــثــل، 
ثاني  آل  مسابقة 
الدولية للتصوير.

فــــــي الــــبــــدايــــة 
أّكــــد الــفــنــان بــدر 
أن  ــــعــــبــــيــــدلــــي  ال
مــجــال الــتــصــويــر 
الــضــوئــي يــتــطــور 
كل يوم عن اليوم 
الذي سبقه حيث 
تتطور تكنولوجيا 
بسرعة  التصوير 
كـــــبـــــيـــــرة لــــذلــــك 
فــــــــإن عـــمـــلـــيـــات 

المحترفين  أو  الـــهـــواة  تـــدريـــب 
التطور  هــذا  مــواكــبــة  إلــى  تحتاج 
السريع، كما يحتاج المدرب ذاته 
إلى تطوير قدراته حتى يستطيع 
أن يــنــقــل إلـــى تــالمــيــذه الــجــديــد 
يتم  بــأن  العبيدلي  طــالــب  لــذلــك 
إلى  مناسب  مــادي  دعــم  تقديم 
الــجــمــعــيــة الـــقـــطـــريـــة لــلــتــصــويــر 
مواصلة  تستطيع  حتى  الضوئي 
وتطوير  االهتمام  في  مشوارها 
ولفت  التصوير،  محبي  قـــدرات 

إلـــى أن الــجــمــعــيــة تــبــذل كـــل ما 
بوسعها لتقديم أفضل الخدمات 
ألعــضــائــهــا، كــمــا اســتــطــاعــت أن 
القطري  الضوئي  التصوير  تضع 
أن  بعد  العالمية  الخريطة  على 
بـــات أبــنــاؤهــا يــحــصــدون جــوائــز 
عــالــمــيــة ويــــشــــاركــــون فــــي أهـــم 
الــمــســابــقــات الــدولــيــة، وأّكــــد أن 
هناك تزايداً وإقباالً كبيراً تشهده 
من  األخيرة  اآلونة  في  الجمعية 
جانب الشباب الراغبين في تعلم 
أن  إال  الــضــوئــي،  التصوير  أســس 
الــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن في 
تسرب الكثيرين من هذا المجال 
بعد أن يبدأوا فيه وهنا الجمعية 
تلعب دوراً كبيراً في استقطابهم 
مرة أخــرى حيث يحرص قسم 
على  بالجمعية  العامة  العالقات 
االتـــــصـــــال بــــهــــؤالء الــمــتــدربــيــن 
وإرسال الدعوات إليهم عند البدء 
في أي من الدورات الجديدة التي 
تـــقـــوم الــجــمــعــيــة 
وأشار  بإقامتها، 
ــــــــــه مـــن  ــــــــــى أن إل
ــــالفــــت لــلــنــظــر  ال
إقــــبــــال الــفــتــيــات 
على هذا المجال 
الـــذي ظــل لفترة 
كـــبـــيـــرة ذكــــوريــــاً 
إلـــــى حــــد كــبــيــر، 
حـــــيـــــث شــــهــــدت 
الدورات األخيرة 
من  كبيراً  إقــبــاالً 
جـــانـــب الــفــتــيــات 
ـــــات فــي  ـــــراغـــــب ال
خــــــــــوض غــــمــــار 
الـــــــــتـــــــــصـــــــــويـــــــــر 
الضوئي، وأّكد العبيدلي أنه على 
الــدورات  تلك  أهمية  من  الرغم 
بالنسبة للمبتدئين إال أن الورش 
المباشر  واالحــتــكــاك  الخارجية 
مع الكاميرا هو األهــم من الشق 
الــنــظــري الــــذي ال يــتــعــدى كــونــه 
أبـــجـــديـــات لــلــتــصــويــر ومــرحــلــة 
طالب  أنــه  مــؤكــداً  أكثر،  ال  بداية 
إدارة  مــجــلــس  مــــرة  مـــن  أكـــثـــر 
العملية  الورش  بتكثيف  الجمعية 
لكن  لــلــمــتــدرب،  األهـــم  بصفتها 

ربما تكون اإلمكانيات هي العائق 
أن  إلـــى  مــشــيــراً  تكثيفها،  أمــــام 
الجمعية  إدارة  مجلس  أعــضــاء 
يدفعون أحياناً من جيوبهم لسد 
وطالب  اإلمكانيات،  فــي  العجز 
والتراث  والفنون  الثقافة  وزارة 
للجمعية  أكــثــر  اهــتــمــام  بتقديم 
طاقاتها  بكل  تعمل  أنــهــا  خــاصــة 
ربما  وقــال:  المتدربين،  إلفــادة 
ـــأتـــي الــــيــــوم الــــــذي يـــكـــون فــيــه  ي
بــاإلمــكــان تــقــديــم أكــبــر كــم من 
بالدور  العبيدلي  وأشــاد  اإلفــادة، 
في  الجمعية  تلعبه  الــذي  الكبير 
الهواية  لهذه  والتعليم  التعريف 
حيث باتت تحرص على أن تقام 
المسابقات بشكل دوري لتحفيز 
الــشــبــاب والــفــتــيــات لــلــدخــول إلى 
بتداخل  يتسم  الــذي  المجال  هذا 
التقنيات الحديثة والموهبة ذات 
أن  مــؤكــداً  الرفيع،  الفني  الحس 
يشهده  أصبح  الــذي  التطور  هــذا 
مجال التصوير الضوئي قلل من 
أن  الممكن  من  كان  الكلفة التي 
أمــــام محبي هــذه  تــكــون عــائــقــاً 
الجميع  أن  إلـــى  ولــفــت  الــهــوايــة، 
أصــــبــــح قـــــــــادراً عـــلـــى مـــمـــارســـة 
أصبحت  أن  بعد  التصوير  هواية 
الكاميرات الديجيتال في متناول 
الجميع إلى جانب الجواالت التي 
كاميرات،  على  تحتوي  أصبحت 
عــلــى أن اخــتــيــار زاويـــة  مـــشـــدداً 
الــتــصــويــر واخــتــيــار اإلضـــــاءة في 
المحك  هــو  مــوضــعــهــا الــصــحــيــح 
األســـاســـي فـــي جـــمـــال الـــصـــورة. 
وفي ختام حديثه قدم العبيدلي 
نــصــيــحــة إلــــى مــحــبــي الــتــصــويــر 

بالتخصص في مجاالته ألن ذلك 
لتطويرهم  األساسي  الداعم  هو 
في  المصور  تخصص  أن  مؤكداً 
يساعده  التصوير  مــجــاالت  أحــد 

على اإللمام بكل مافيه.
أراد  فــــكــــري  خــــالــــد  الـــفـــنـــان 
أن يــؤكــد فـــي بـــدايـــة حــديــثــه أن 
الجمعية تطوعية وذات نفع عام، 
وتقدم نشاطاتها مجاناً. والهدف 

تطوير  هو  منها 
ــــعــــام  الــــــــــــذوق ال
لــلــصــورة. وأشــار 
الــــــــصــــــــورة  أن 
أصـــــبـــــحـــــت فـــي 
الــــوقــــت الــحــالــي 
ــــشــــرة فـــي  ــــت مــــن
كــــل مــــكــــان مــن 
الــهــاتــف الــجــوال 
إلــــــــى األجـــــهـــــزة 
الــمــعــقــدة لــذلــك 
أصـــــبـــــح هـــنـــاك 
إقــــــــبــــــــال كـــبـــيـــر 
مـــــــــــــن جـــــــانـــــــب 
للدخول  الشباب 

إلـــى مــجــال الــتــصــويــر الــضــوئــي، 
في  العبيدلي  مــع  فــكــري  وأتــفــق 
للورش  الملحة  الجمعية  حاجة 
المتطورة  والــــدورات  الخارجية 
المبتدئين  أن  مــؤكــداً  للمدربين 
يــســتــفــيــدون مـــن الــجــمــعــيــة في 
على  لهم  تقيمها  التي  الــــدورات 
يد عدد من المدربين المتميزين 
إال أن هؤالء المدربين يحتاجون 
أيضاً إلى تطوير إمكاناتهم نظراً 
ــتــطــور الــكــبــيــر الــــــذي تــشــهــده  ــل ل
ســاحــة الــتــصــويــر الــضــوئــي على 

مستوى العالم كل لحظة، وقال: 
نحن ينقصنا خبرات المصورين 
العالميين، كما ينقصنا أن نقدم 
ألبناء الجمعية من النشء الكثير 
العملي  والــتــثــقــيــف  الـــــورش  مـــن 
مــن الــنــظــري الـــذي اليفيد  بـــدالً 
فقط،  ــــى  األول الــبــدايــات  فــي  إال 
وأّكد أن قطر تزخر بعدد كبير 
يحتاجون  الــذي  الموهوبين  من 
لـــهـــم  يـــــمـــــد  ألن 
الــــمــــســــؤولــــون يــد 
الــمــســاعــدة، وأكــد 
فـــــكـــــري أهـــمـــيـــة 
فـــــــن الــــتــــصــــويــــر 
إن  قائالً  الضوئي 
الضوئي  التصوير 
هـــــــو فـــــــن قـــــــادر 
عــــلــــى مـــخـــاطـــبـــة 
الــعــقــل والــوجــدان 
مــعــاً وفـــي الــوقــت 
الــــذي يــكــون فيه 
قادرة على توثيق 
لحظات أو أماكن 
األهمية  غاية  في 
القلب،  يمس  جماالً  أيضاً  يقدم 
بالفنان  الــمــصــور  فــكــري  وشــّبــه 
األول  يــرســم  فبينما  التشكيلي 

بالضوء يرسم الثاني بريشته.
كما أّكد الفنان وليد المشيري 
ينتظرون  ال  التصوير  هـــواة  أن 
في  شأنهم  هوايتهم  مــن  عــائــداً 
ذلــك شــأن كــل هـــواة الــفــنــون، إال 
أنـــهـــم قـــد يــنــتــظــرون مــســاعــدة 
لدعمهم  الفنون  عن  المسؤولين 
فــي مــشــوارهــم الـــذي قــــرروا أن 
ظــرف،  أي  تــحــت  فــيــه  ينطلقوا 

الــتــصــويــر  جــمــعــيــة  أن  مـــــؤكـــــداً 
الــضــوئــي تـــحـــاول قــــدر إمــكــانــهــا 
المصورين  احــتــيــاجــات  تلبي  أن 
ـــة،  ـــمـــادي فــــي ضـــــوء قــــدراتــــهــــا ال
حــيــث تـــقـــوم الــجــمــعــيــة بــإقــامــة 
الدورات التدريبية والمحاضرات 
ولفت  والمحترفين،  للمبتدئين 
االحـــتـــيـــاجـــات  بـــعـــض  أن  إلــــــى 
الضرورية للمصور الفوتوغرافي 
عليها  الــحــصــول  يستطيع  ال  قــد 
مــــن الــجــمــعــيــة نــتــيــجــة الــكــلــفــة 
الـــــــذائـــــــدة الــــتــــي تـــطـــلـــبـــهـــا تــلــك 
أن الـــورش  االحــتــيــاجــات مـــؤكـــداً 
الــخــارجــيــة الــعــمــلــيــة تــعــتــبــر من 
لتطوير  الضرورية  االحتياجات 
قــــــــدرات الــــمــــصــــور وهــــــو مــــا ال 
به  تــقــوم  أن  الجمعية  تستطيع 
بــشــكــل مــســتــمــر، وألــمــح إلـــى أن 
الــمــصــور يــحــتــاج أن يــتــنــقــل في 
أسفار عديدة حتى يأتي بلقطات 
متنوعة لذلك اعتبر المشيري أن 
هواية التصوير ذات تكلفة عالية 
وتحتاج إلمكانيات مادية كبيرة 
خاصة إذا ما أراد المصور التزام 
التصوير  فــي  الــقــديــمــة  الــتــقــالــيــد 
التصوير  إلى  ولجأ  الفوتوغرافي 
ذلــك  فــي  يــحــتــاج  حــيــث  الفيلمي 
إلى التحميض والطباعة، مشيراً 
ألعضائها  تتيح  الجمعية  أن  إلــى 
بـــعـــض مــــن هـــــذه االحـــتـــيـــاجـــات 
حـــيـــث تـــوفـــر لـــهـــم الـــعـــديـــد مــن 
ال  قــد  الــتــي  واألدوات  الــخــامــات 
من  عليها  الحصول  يستطيعون 
خارج الجمعية إال بتكلفة عالية، 
التي  العقبات  أهـــم  أن  أّكـــد  كما 
الفوتوغرفي  المصور  أمــام  تقف 

جذابة  لقطات  عن  يبحث  الــذي 
ومــخــتــلــفــة تـــتـــرك تـــأثـــيـــراً قــويــاً 
أماكن  هــي  المتلقي،  عين  على 
التصوير الجذابة التي قد ال يكون 
للمصور تصريح بالتصوير فيها، 
الجمعية  المشيري  طالب  وهنا 
المسؤولة  الجهات  مع  بالتنسيق 
لـــلـــتـــصـــريـــح ألعـــــضـــــاء جــمــعــيــة 
في  بالتصوير  الضوئي  التصوير 
هذه األماكن، قائالً: على الرغم 
أعضاءها  تمنح  الجمعية  أن  من 
شعار  عليها  شخصية  بــطــاقــات 
الجمعية إال أن هذه البطاقات ال 
يعتد بها نتيجة لعدم التنسيق بين 
الجمعية وبين تلك الجهات، كما 
طالب الجمعية أيضاً بالعمل على 
حــفــظ حــقــوق الــمــصــور األدبــيــة، 
التصوير  مجال  في  تنتشر  حيث 
األدبــي  السطو  عمليات  الضوئي 
نتيجة  اآلخــــريــــن  أعـــمـــال  عــلــى 
ألعماله  الــمــصــور  تسجيل  لــعــدم 

لـــــــــدى الــــجــــهــــات 
الــــمــــســــؤولــــة عــن 
حــقــوق الــمــؤلــف، 
وعــــــن الـــــــــدورات 
الــــــتــــــي تـــقـــدمـــهـــا 
للشباب  الجمعية 
ــــــــد الـــمـــســـيـــري  أّك
أنها تتضمن عدداً 
مـــن الــمــعــلــومــات 
حول  والمعطيات 
تـــاريـــخ الــتــصــويــر 
وفنونه،  الضوئي 
التعامل  وكــيــفــيــة 
مع جهاز التصوير 
بعدد  والــتــعــريــف 

ـــتـــي يــمــنــع  ـــمـــحـــظـــورات ال مــــن ال
تـــصـــويـــرهـــا بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
التــخــاذ الــتــدابــيــر الـــالزمـــة لعدم 

الوقوع في ذلك.
رأى  قــــــالدي  ــيــل  خــل الـــفـــنـــان 
للتصوير  القطرية  الجمعية  أن 
بشكل  المبتدئين  تفيد  الضوئي 
أكـــبـــر بــكــثــيــر عـــن الــمــحــتــرفــيــن 
من  كبيراً  حيث تقدم لهم عدداً 
أما  الــعــام،  مـــدار  على  الــــدورات 
الــمــحــتــرفــون الـــذيـــن يــحــتــاجــون 
عــلــى  مــتــخــصــصــة  دورات  ــــى  إل

مـــســـتـــوى عــــــاٍل مــــن الــتــقــنــيــات 
الـــــحـــــديـــــثـــــة فــــيــــتــــطــــلــــب ذلـــــك 
محترفين  مــدربــيــن  اســتــضــافــة 
مـــن الـــخـــارج وهــــو أمــــر يــحــتــاج 
إلـــى تــكــلــفــة عــالــيــة لــلــغــايــة وهــو 
حيث  الجمعية  على  يصعب  مــا 
بعض  أمـــام  كبير  نــقــص  هــنــاك 
الــتــكــلــفــة  ذات  ــــاجــــات  ــــي االحــــت
الــكــبــيــرة، إال أنـــه أشــــار إلـــى أن 
آخر  نــوع  مــن  إفـــادة  ثمة  هناك 
يستفيدها  بالقليلة  ليست  وهي 
الـــمـــصـــورون الــمــحــتــرفــون من 
الجمعية وهي تنظيم المعارض 
ودعــوة  العرض  قاعات  وتهيئة 
ـــجـــهـــات اإلعــــالمــــيــــة لــتــغــطــيــة  ال
بالمصورين  والتعريف  الحدث 
الجمعية  أن  وأّكـــد  المتميزين. 
الـــعـــمـــل  فـــــي  جـــــهـــــداً  ــــدخــــر  ت ال 
وتطوير  اكتشاف  على  الـــدؤوب 
التصوير  في  الجديدة  المواهب 
الــــفــــوتــــوغــــرافــــي والـــعـــمـــل عــلــى 
مهاراتهم  صقل 
وإرشـــــــــــادهـــــــــــم 
بــــشــــكــــل عـــمـــلـــي 
لكيفية  وعــلــمــي 
اخــتــيــار مــعــدات 
وفنون  التصوير 
الصورة.  التقاط 
كـــمـــا أشـــــــار الـــى 
الـــــــــــــــورش  أن 
الـــــتـــــي تـــحـــرص 
الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة 
عـــلـــى تــقــديــمــهــا 
ـــــــمـــــــرار  ـــــــاســـــــت ب
تـــــــــهـــــــــدف إلـــــــى 
تـــــــــــــــــــدريـــــــــــــــــــب 
الــــمــــشــــاركــــيــــن عــــلــــى مــــهــــارات 
وتوظيف  الـــذات  عــلــى  االعــتــمــاد 
الــــمــــكــــان والــــــزمــــــان مــــن أجـــل 
خالية  جميلة  لــقــطــات  تــصــويــر 
تلك  أن  مــــؤكــــداً  الـــعـــيـــوب.  مـــن 
من  ذخيرة  إعــداد  تمثل  الــورش 
الـــشـــبـــاب الــمــتــمــيــز والـــمـــوهـــوب 
لـــيـــكـــونـــوا دعــــائــــم أســـاســـيـــة فــي 
الحراك الفني القطري. وأّكد أن 
الجمعية تدفع الشباب والشابات 
الــمــهــتــمــيــن بــالــتــصــويــر إلــــى أن 

الخاصة. معارضهم  يقيموا 

جمعية التصوير الضوئي ..جمعية التصوير الضوئي ..
طموحات كبيرة وإمكانيات ضعيفةطموحات كبيرة وإمكانيات ضعيفة

ً

خليل قالديوليد المشيريخالد فكريبدر عبداهللا محمد العبيدلي

الحي الثقافي بعدسة خالد فكريمن أعمال الفنان محمد الحاصلمن داخل متحف الفن اإلسالمي ..    تصوير رضا قالبي

خالد فكري: هناك 
نقص في الورش 

الخارجية والدورات 
المتطورة للمدربين

المشيري: المصورون 
يحتاجون لتنسيق 

الجمعية مع المسؤولين 
للتصريح بالتصوير

خليل قالدي: 
المحترفون يحتاجون 

الستضافة مدربين 
لهم من الخارج

كتب - أشرف مصطفى:

بالنهاية  التي  األفكار  فيه  تسبح  رحــب  فضاء  الخيال 
تأتي من قلب الواقع، األمر الذي يقوم به جيداً التصوير 
الضوئي الذي يعتبر فناً يؤرخ ويوثق فيتحكم بالتاريخ في 
بعض األحيان، وفي نفس الوقت يؤجج المشاعر ويصل 
إلى القلب، وبينما نجد أن لكاميرات التصوير التي تتطور 
من  أهم  دوراً  هناك  أن  نجد  هاماً  دوراً  اآلخر  بعد  يوماً 
جانب الفنان الذي يحمل تلك الكاميرا إذ أصبح بإمكان 
استعمالها  يجيد  أن  قصيرة  تصوير  بـــدورة  شخص  أي 
أيضاً،  وحــادة  بــاأللــوان  ومشبعة  واضحة  بصور  ويخرج 

وبالطبع  الخيال،  هو  آخر  عن  مصور  يميز  ما  أهم  لكن 
فإن الناس متفاوتون في اتساع الخيال وخصوبته ومدى 
قـــوة تــرويــضــه لــيــخــدم أهــدافــنــا، وبينما تــقــام الــــدورات 
بإمكانات  للتعريف  الضوئي  التصوير  فن  في  التدريبية 
باقي  شــأن  شأنه  يحتاج  التصوير  فــن  أن  نجد  الكاميرا 
الفنون إلى ورش عملية تساعد على تنمية الحس الفني 
الضوئي  للتصوير  القطرية  الجمعية  فيه  تجتهد  ما  وهو 
إال أن هــنــاك بــعــض الــمــعــوقــات الــتــي قـــد تــمــنــع محبي 
على  منها  االستفادة  من  الجمعية  أعضاء  من  التصوير 
الوجه األكمل وهو ما حاول «البيرق» أن يخوض فيه مع 

بعض أعضاء الجمعية خالل هذا التحقيق.



غانم السليطي في حوار صريح لـ «البيرق»:

ـــــــي ـــــــالم ـــــــات وتــــــطــــــبــــــيــــــل إع ـــــــق ـــــــاب ـــــــس ــــــــرح مـــــــــجـــــــــرد م ــــــــس ــــــــم ــــــــات ال ــــــــرجــــــــان ــــــــه م

في  الفن  بدور  تماًما  الملم  الفنان  وتناول 
الفكاهي  بأسلوبه  والمجتمعات  اإلنسان  بناء 
المرح أبرز المشكالت التي تعاني منها الساحة 
العربية فنًيا وثقافًيا وفكريًا، رّد خالل الحوار 
الشيء  بعض  ومــحــرجــة  عميقة  أسئلة  على 
حول قبوله للنقد، وتعامله مع فنه، مؤكًدا أنه 

لم يختلف مع منتقديه.. فإلى نص الحوار:
تفهمه  كــيــف  لــلــمــهــرج..  مفهومك  مــا  ڈ 

وتراه وتفسره ؟
- يسكت قليالً.. ويرّد متسائالً «المهرج؟»، 
مهرًجا،  أصبح  تطّور  الكوميديان  إذا  أعتقد 

يعني قمة اإلضحاك هو التهريج.
الكلمة  عــن  المتلقي  لــدى  خلل  هــنــاك  ڈ 

بأنه أمر غير جّيد؟
له  يقول  أحد  سّبه  إذا  المهرج  أن  أعتقد   -
لقد أصبحت مهرًجا، ألن المهرج بالضرورة 
فيلسوف، مفكر، يملك سرعة بديهة، ويملك 
الشجاعة وتمرير السهام والقنابل بلسانه إلى 
طبًعا  اآلخـــريـــن.  إضــحــاك  وســـط  رأس  أكــبــر 
الــمــقــصــود هــنــا لــيــس مــهــرج الــســيــرك الـــذي 
يخرج دخانًا أو»بودرة» من جسمه ال، وإنما 
لسانه  مــن  أو  رأســــه  مــن  قنبلة  يــخــرج  مــن 
أو  العربي  ســواء  والتاريخ  المقصود،  هو  هــذا 
ممن  الــعــبــاقــرة  بالمهرجين  مــلــيء  الــعــالــمــي 
أنقذهم «إفيه» أو نكته من المشنقة، فجحا 
ملك التهريج، وشارلي شابلن الملك المهرج، 
شكسبير في كل أحزانه وتراجيدياته لم يكن 
ليتقبلها الناس لوال وجود المهرج أمام الملك، 
أهله  ومــن  منه  ويسخر  بالملك  يهزأ  وكــان 
ومن بالطه، ويصفق الملك والناس يفهمون 
ما يقوله المهرج الذي يوصل رسائل، وهذا ما 
ارتقى  إذا  لذلك  الفيلسوف،  بالمهرج  أقصده 
الكوميديان أصبح مهرًجا، وأنا أعتقد أنه من 
فتنتقص  ممثل  أنــت  للمهرج  تقول  أن  السبة 

من قدره الحقيقي. 
ڈ أذكر في الثمانينيات كنت تفّضل لقب 
المهرج، ولكن فيما بعد أصبحت ال تفضله؟

ــًرا فـــي أن  ــي ــا كــب - مـــا زلــــت أمــلــك طــمــوًح
أكــــون مــهــرًجــا، وال أعــتــقــد أنـــي قـــد وصــلــت 
ـــوصـــول لها  لـــهـــذه الــمــرحــلــة، الـــتـــي أتــمــنــى ال
رأسك  في  تملك  أن  في  مهمة  مرحلة  ألنها 
خــالصــة مــا يـــدور وتــرمــيــه مــن لــســانــك مثل 
القنبلة الصغيرة جًدا، ولكن فعلها كبير. حتى 
أصحاب  من  كثير  واإلسالمي  العربي  تراثنا 

النكته تخلصوا من غضب السلطان بنكتة.
فمتى  كسالح،  الكوميديا  عن  تحدثت  ڈ 

تشّكل لديكم الوعي بأهميتها؟
نتائج  اســتــطــعــام  فــكــان  الــطــفــولــة،  مــنــذ   -
وخلق  وإسعادهم  الناس  وجــوه  في  الضحك 
االبـــتـــســـامـــة والـــضـــحـــك، وتـــقـــريـــب الــشــخــص 
الــضــاحــك عــنــد الـــنـــاس، شـــيء أشــعــر بــه منذ 

الطفولة.
بصاللة  الماضي  الخليجي  المهرجان  في 
كــنــت أتـــحـــّدث عـــن الــتــجــربــة الــشــخــصــيــة في 
فال  تحديًدا،  النقطة  لهذه  وتطّرقت  التمثيل 
بالتكوين  عالقة  لها  فطرية  مسألة  أنها  شك 
عالقة  ولها  الشخص،  في  البشرية  والكيمياء 
تجد  لذلك  تــحــديــًدا،  االجتماعية  بــالــظــروف 
أغلب من أضحكوا العالم في تاريخهم - سواء 
أكانوا كتاب دراما أو ممثلين أو أصحاب نكتة 
على  الـــركـــوب  دون  الــمــجــتــمــع  فــي  مــشــهــورة 
المسرح مثالً - بداخلهم جرح ضخم جًدا، وأنا 
مّروا  الذين  «المضحكاتية»  لكل  جيد  قــارئ 
علينا، هذا الجرح اإلنساني تجده ملتزًما معه 
منذ الــطــفــولــة، وهــو مــا ولــد لــديــه مــا يُسمى 
فيدافع  الــعــالــم،  لمواجهة  الدفاعية  بالحيلة 
عـــن نــفــســه بــالــضــحــك. مــنــهــم مـــن عـــاش في 
بيئة فقيرة جًدا- مثلي - وأغلبهم يكون مات 
األساس  وفي  أيًضا،  مثلي  صغير،  وهو  والده 
من  فالعديد  االستعداد  لديه  يكون  أن  بد  ال 

التي  الثانية  النقطة  يضحكوا،  لــم  المعذبين 
لها عالقة باإلضحاك، أن البعض منا - وهذه 
شيء فطري من اهللا - وهو عدم حب الخطأ، 
أو ُكره الخطأ، أو بروز أي خطأ في الحياة في 

عينيه ليكبر لديه أكثر من 
يملك  فالكوميديان  غيره. 
عــدســة مــكــبــرة فـــي رأســـه 
طفولته،  منذ  عينه،  وفــي 
لذلك تجد أني في الطفولة 
أقـــلـــد  أن  يـــمـــكـــن  ال  كــــــان 
كنت  وقتها  طبًعا  شخًصا، 
طـــفـــًال ال أعــــــرف الــســبــب، 
وعــنــدمــا كــبــرت وبــحــثــت، 
وجدت أن السبب هو رغبة 
دفــيــنــة لــــدى صــاحــب هــذا 
المكبر في الــرأس أال يرى 
خطأ، البحث عن كل شيء 
الحق،  العدالة،  وجيد،  حلو 
الــجــمــال، الـــمـــســـاواة، عــدم 

أرجلهم  على  الــنــاس  يسير  فعندما  التمييز. 
بــشــكــل طــبــيــعــي ويـــــرى شــخــًصــا يـــعـــرج على 
داخلية  منه  رغبة  يقّلده  يبدأ  قدميه  إحــدى 
طبيعي  بشكل  يمشي  يراه  أن  فطرية  إنسانية 
العيب  هذا  لمواجهة  يقلده  فيبدأ  الناس  مثل 
عن  البحث  الفن  سر  وهــذا  الناس،  فيضحك 
تكتمل  ال  الحياة  ألن  الفن،  بقاء  وسر  الكمال 
وســتــظــل نــاقــصــة ســــواء فـــي وجــــه الـــنـــاس أو 
فــي حــركــتــهــم وســيــرهــم فــي ســلــوكــهــم وفــي 
على  هذا  وأخالقهم،  ومشاعرهم  طبيعتهم 
مشاكل  الــدول  مستوى  وعلى  البشر،  مستوى 
حــــروب، فــبــالــتــالــي الــفــن مــوجــود ألنـــه حيث 
الفن  وبــالــتــالــي  الــعــالج  يسكن  الــخــطــأ  يسكن 

وسيلة من وسائل العالج.
ڈ لكن البعض يقّدم كوميديا تافهة أو أقل 

من المستوى المطلوب وال 
يعي قيمة هذا السالح ؟

بسيارة  ذلك  أشبه  هنا   -
يريد  والسائق  سائًقا،  تريد 
تدريبًا، هذا التدريب يتمثل 
فــــي (الـــــدراســـــة والــثــقــافــة 
ـــتـــخـــصـــص) بــالــمــعــهــد،  وال
الجامعة، التنوير، المجتمع 
فيه،  يعيش  الــذي  والــزمــن 
أصدقاؤه، هذه الحالة كلها 
تشكل له اختياًرا في التوجه 
واكتشاف  يفعل  بما  ووعًيا 
الــكــنــز بــداخــلــه، فــال يمكن 
أن تكتشف كنزك وأنت ما 

زلت مجرد سيارة.
الدراسة  تأثير  أن  أي  ڈ 

اإلحــســاس  منحك  مــا  هــو  المبكرة  الدينية 
بالمسؤولية تجاه المجتمع؟

- أعطتني شيئًا مهًما.. سبب الوجود، «وما 
وهــذا  لــيــعــبــدون»،  إال  واإلنــــس  الــجــن  خلقت 
يكون  أن  والبد  للناس،  فيه  نعمل  الذي  الفن 
به هدف، وما أكد دور الفن في خدمة الناس 
سؤال عن الضلع األساسي في العمل المسرحي 
مـــن هــــو؟ وهــــذه نــقــطــة هــامــة جـــــًدا. الــضــلــع 
األساسي من سيأكل الطبخة هم الناس، لكن 
حادث  انزالقات  األكاديمية  بند  تحت  حدثت 
وألربط  الناس،  يخدم  الفن  أن  الطريق  على 
الــمــوضــوع بــهــذه الــنــقــطــة الــمــهــمــة، أقــــول إن 
واالكتشاف  المعرفة  وسائل  من  وسيلة  الفن 
أن  اإلنــســانــي،  السلوك  فــي  والخبرة  والتبحر 
ترى قصة، حكاية تستفيد منها كتجربة، ألن 

الفن كما قال أرسطو «محاكاة».
ڈ كيف تقّيم مهرجان الدوحة المسرحي 

في نسخته األولى ؟
الثقافة  لــوزارة  كيف  وأستغرب  أندهش   -
الــتــي هـــي مـــوجـــودة لــتــرســيــخ الــفــكــر والــفــن 

تاريخ  تمسح  أن  للمجتمع  والــتــراث  والثقافة 
هــذا   - األول  مهرجاننا  يــكــن  لــم  هـــذا  الــفــن! 
رأيي الشخصي - هذا تزوير لأليام والتواريخ 
األبيض  وللشعر  والزمن،  والعطاء  وللسنوات 
الذي ظهر في رؤوسنا، هذا كله 
األول  الــمــهــرجــان  ألن  تــزيــيــف 
المسرح  يوم  في   ١٩٨١ عام  بدأ 
شل  مــســرح  على  األول  العالمي 
وزارة  ـــشـــاء  إن قــبــل  قـــطـــر،  فـــي 
الثقافة وقبل أن يأتي كل هؤالء 
الــمــســؤولــيــن. يــأتــي الــمــســؤولــون 
ويــذهــبــون ويــبــقــى الــفــنــان، فال 
تــزويــر.  هـــذا  الــتــاريــخ،  يمسحه 
الـــمـــهـــرجـــان الـــمـــاضـــي لـــم يكن 
األول، فما المشكلة في استمرار 
عــام  فــتــأتــي  لتستفيد.  الــتــجــربــة 
٢٠١١ لتقيم مهرجانًا وتقول إنه 
يجب  هذا  إذا  األول،  المهرجان 
الـــدوحـــة  مـــهـــرجـــان  يـــكـــون  أن 
المسرح  انطالق  من  عاًما  ثالثين  بعد  األول 

القطري، وهنا البد من توضيح األمور.
ڈ ماذا عن النسخة التي تتمناها لمهرجان 

الدوحة المسرحي؟
تعني  مــهــرجــان  كلمة  أن  أعــرفــه  ـــذي  ال  -
االحــتــفــال و»الـــشـــو» والــعــرض شـــيء ضخم، 
المسرح  في  اآلن  مهرجانات  من  يجري  ما 
ليس  الــعــربــيــة  الــبــلــدان  أغــلــب  وفـــي  بالخليج 
مــهــرجــانــات وإنـــمـــا مــســابــقــات، أو امــتــحــان 
المسرحي  المهرجان  ألن  المسرحية،  الفرق 
الــحــقــيــقــي لـــه مـــكـــان واحـــــد فــقــط ال غــيــر، 
الــنــاس،  صــــدور  وإنـــمـــا  الــثــقــافــة  وزارة  لــيــس 
وأكفهم واستقبال الناس، هذا هو المهرجان 
فهو  ذلـــك  عـــدا  مــا  أمـــا  الحقيقي،  الــمــســرحــي 
كانت  إذا  أقـــل،  وال  أكــثــر  ال  إعــالمــي  تطبيل 
مهرجانًا  تــريــد  الــثــقــافــة  وزارة 
فــالــنــاس هـــم األبـــطـــال وحــضــن 
في  لذلك  إقامته،  مكان  الناس 
مــســيــرتــي الــشــخــصــيــة وضــعــت 
المهرجان  في  الحقيقي  جهدي 
وحضن  الــنــاس  وهـــو  الحقيقي 
وضحكات  وبكاء  وعيون  وأكف 
وهـــذا   - الـــنـــاس  وحـــب  وازدراء 
للمسرح  الحقيقي  الــمــكــان  هــو 
بين  مسابقة  من  يُقام  ما  أمــا   -
مــجــمــوعــات فــهــذا امــتــحــان وال 

يمكن أن يسمى مهرجانًا.
لتشهد  إذا  الــمــطــلــوب  مـــا  ڈ 

المهرجان الذي تحلم به؟
أو  الثقافة  وزارة  تعمل  أن   -
في  الفن  عن  مسؤولة  جهة  أي 
خلق زمن ثابت متواصل مع الناس، وتسهيل 
ـــزمـــن وتـــحـــديـــده فـــي مــوســم  إقـــامـــة هــــذا ال
مجلس  هــنــاك  يــكــون  وأن  مــمــتــد،  مــســرحــي 
أعلى للمسرح كما هو حاصل مع التعليم، وأن 

يكون الشغل واإلنتاج طول العام.
في  المسرح  دور  انحسار  تفسر  بــمــاذا  ڈ 

قطر مقابل الدراما التلفزيونية؟
- لـــيـــس هــــنــــاك مــــقــــارنــــة بـــيـــن الـــمـــســـرح 
والتلفزيون، فالمسرح ال يقارن بأي شئ آخر، 
حيث يمتلك شيئًا لم تتمكن أي آلة في العالم 
التغلب عليه، أال وهو كهربة الناس، فالمسرح 
من الناس للناس، هذا اللقاء البشري اإلنساني 
ال يتيحه التلفزيون الذي تلتقي الممثل به من 
لكن   - نظريًا   - بــاٍق  فالمسرح  شــاشــة،  خــالل 
كتطبيق الجمهور موجود لكن المسرح الجّيد 

هرب.
ڈ هل ذلك بسبب اإلمكانيات أم قلة وعي 

لدى الفنان؟
معارضة  الحقيقي  دوره  فــن  الــمــســرح   -
إن  أقــول  لذا  الكبرى،  المشكلة  وهــذه  الواقع، 

الرعاية الحقيقية للمسرح ليس الدعم المادي 
أو بناء مسرح، وإنما أن تقبل أن يكون الفنان 
أن  ولــيــس  دوره،  لـــه  وتــســهــل  لـــك  مــعــارًضــا 
تعطيني نقوًدا وتأخذ رأسي، فهذا ذبح وليس 

رعاية.
زالت  ما  بالمسرح  الجمهور  عالقة  هل  ڈ 

كما هي في مجتمعنا القطري؟
- رأيـــــي أن عـــالقـــة الــجــمــهــور لـــن تــتــغــّيــر 
اإليمان  بعض  يحتاج  ولكنه  الجّيد،  بالمسرح 
بــــــدوره، ودائـــًمـــا الــنــظــم الــســيــاســيــة ال تحب 
ما  هــذا   - ألفــكــاره  يــروج  كــان  إذا  إال  المسرح 
المسرحي  فــالــفــنــان  لــذلــك   - الــتــاريــخ  علمنا 
بد  ال  جيًدا  مسرًحا  أردت  إذا  يتعب،  مناضل 

من إيجاد حرية حقيقية.
ڈ الــمــســرح لــديــنــا دائــًمــا فــي حــالــة مــوت 
لدينا  أم  عــامــة  الــحــالــة  هـــذه  فــهــل  ووالدة، 

فقط؟
وجـــهـــة نـــظـــري الــشــخــصــيــة الـــتـــي أتــبــنــاهــا 
لها  أن  أعلم  والتي   - عاًما   ١٥ من  أكثر  منذ 
معارضين - والتي ما زلت مصًرا عليها وأرى 

تغيير  وهــي  أال  ستتحقق  أنــهــا 
آلية إنتاج العمل المسرحي ليس 
المسرحية،  الــفــرق  خــالل  مــن 
وإنما تتحّول هذه الفرق تماشًيا 
مع الزمن والعصر والحالة إلى 
المسرحية  بالشركة  يسمى  ما 
بــــأســــهــــم ومـــــنـــــتـــــج، وهــــــــو مــا 
الخليج  مهرجان  في  اقترحته 
أو  السابعة  الدورة  في  بالكويت 
وعندما  عاًما،   ١٥ منذ  التاسعة 
أقيم مهرجان الخليج في قطر 
كان اسمي ضمن أعضاء إحدى 
لجان التحكيم، وتم االعتراض 
عليه من كل الفرق وتم شطب 
ـــدورة  اســمــي وقــاطــعــت هـــذه ال

التي أقيمت في قطر.
مــا زلــت مــصــًرا على أن الــفــرق لــن تتطّور 
إال إذا تحولت إلى شركة خاصة من األعضاء 
وليس هناك مانع أن يساهم الجيران والفريج 

وأن تصبح شركة مساهمة.
والــمــعــارضــون لــذلــك هــم الــضــعــاف الذين 
بكل  الــســوق  إلــى  لــلــدخــول  الــقــدرة  يملكون  ال 
يكون  المنتج  في  القضية  ألن  وجـــدارة،  قــوة 
وهناك  معينة،  نسبة  لــه  الثقافي  الــمــســؤول 
عمومية  وجمعية  اإلدارة  مجلس  من  تقرير 
تحاسب كما أي شركة في العالم، وأعتقد أن 
يُساير  لمنتج  ويحّولها  الحالة  سيحّرك  ذلك 
العصر، فنحن نسير عكس الواقع، وأن تعمل 
بدائية،  مسألة  هــذه  الجماعة  بــروح  الفرقة 
فــالــفــن طــاقــات فـــرديـــة، خــبــرات وقــــدرات، 

وطبيعة الفنان التمّيز، فعندما 
تــســحــقــه فـــي الــفــرقــة ويــصــبــح 
كـــــأي عـــضـــو بـــهـــا ال يــــقــــّدم لــك 
يصبح  أن  فالمطلوب  إنــتــاًجــا، 
الفرقة،  محّرك  هو  االقتصاد 
هي  الـــفـــرقـــة  يـــحـــرك  مـــا  اآلن 

الهواية والشللية والصداقة.
ڈ هــل هــذه نفس األســبــاب 
الــتــي تــعــيــق تــطــور الــمــهــرجــان 
الـــســـبـــب  أن  أم  الـــخـــلـــيـــجـــي؟ 
الفرق  على  المشاركة  اقتصار 

الرسمية؟
الـــمـــســـرح  الــــنــــهــــايــــة  فــــــي   -
بفرق  يــتــطــّور  كــيــف  الخليجي 
الخليج  ومهرجان  ميتة!  شبه 
الفرق،  هــذه  لمستوى  انعكاس 

مسيرة  في  قــرن  ربــع  أو  عاًما   ٢٤ منذ  وهــذا 
المسرح الخليجي.

ڈ متى تحول المسار في البعد عن الناس؟
- معاول كثيرة ساهمت في هدم الهوة ما 

بين منبر البشر (المسرح) وبين الناس، معول 
تحويل  فــي  واألنظمة  السلطات  عليه  عملت 
الجوائز  إشكالية  عن  ماذا  ڈ  المسرح،  مسار 
والندوات التطبيقية المصاحبة للمهرجانات 
طبيعتنا  التطرف؟  هــذا  سبب  فما  العربية؟ 
كعرب، أم عدم فهمنا لقيمة هذه الجوائز؟

الفنان  يستحقها  التي  الوحيدة  الجائزة   -
الــنــاس،  معهد  وهـــو  فــقــط  واحـــد  معهد  مــن 
قيمة  في  وإنما  الجائزة  في  ليست  والمشكلة 
الجائزة، فأي جهة في العالم ليس من حقها 
أن تسحب جائزة، إال الناس يمكن أن يقدموا 
جائزة ويسحبوها، وهذه قيمة جائزة الناس، 
الجوائز  يخص  فيما  تركيبتنا  في  نحن  لكن 
ليس  وأمـــوًرا  البلد  وسمعة  العنصرية  نخلط 
لــهــا عــالقــة بــالــفــن، لــذلــك تــجــد ظــهــور تعبير 
«توزيع الجوائز جغرافًيا» وهذه المهرجانات 
ورأيي  السلوك،  بتلك  الجائزة  تفهت  العربية 
ليست  التحكيم  لجنة  كانت  لو  أنــه  الشخصي 
الجمهور  مــن  وإنــمــا  الــنــقــاد  أو  الفنانين  مــن 
وممثلين من كل طبقات المجتمع أعتقد أنها 
ســتــكــون جـــائـــزة حــقــيــقــيــة، 
ومنطقية،  إنــصــاًفــا  وأكــثــر 
قـــّدمـــت  أن  الــــشــــرف  ولـــــي 
حــلــقــة فـــي تــصــانــيــف الــعــام 
الــمــاضــي عــن الــمــهــرجــانــات 
الــمــســرحــيــة والــتــلــفــزيــونــيــة 
فسواء  فــن»  «غسيل  بعنوان 
التلفزيون  أو  الــمــســرح  فــي 
التقييم  عن  بعيدة  المسألة 

الحقيقي.
لــغــة  فــــــي  أســــتــــشــــعــــر  ڈ 
حـــــديـــــثـــــك الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 

اإلحباط ؟
- صحيح هذا كالم سليم، 
بالبطاريات  اشتغلت  ألنني 
الــذاتــيــة الــتــي فــرغــت، فكم 

فولت لدّي!! 
ڈ أال يمكن أن تُشحن هذه البطارية ؟

شحنات  تواجه  البطارية  كانت  بالعكس   -
مضادة، فانتهت بسرعة، وأعتبر أن مسيرتي 
مستمرة  مــعــارك  بــل  عــاديــة  مسيرة  تكن  لــم 
ألنتج وأخرج فنًا، يجوز عندما كنت شابًا كنت 
كفنان  ويكفيني  المعارك،  من  العديد  أواجه 
مواجهة معركة البحث عن موضوع، اصطياد 
فنية،  ثقافية  فكرية  معركة  وهــذه  موضوع 
والمعركة األخرى كتابة الموضوع أو السيطرة 
عــلــى الــمــوضــوع، ثــم الــبــحــث عــن مــســرح، ثم 
مــواجــهــة مــن ال يــريــدونــك أن تــعــرض، وإذا 
من  المعارك  تواجه  العرض  ونجح  عرضت 
قبل من يريد إيقاف عرضك، ومن الممكن 
ــــمــــاضــــي كــنــت  أنـــــــي فـــــي ال
المواجهة  (عصبًيا)  أستطيع 
واالستمرار، اآلن ال أستطيع 
مسهلة  الــطــرق  أجــد  لــم  إن 
وميسرة لإلنتاج والعمل في 
العصبية  بــأوتــاري  يليق  جــو 
ال  وإال  بـــــهـــــدوء  ألشــــتــــغــــل 
أستطيع، وهناك جانب آخر 
لم  الماضي  الــزمــن  فــي  أنــه 
هو  كما  قوانين  هناك  تكن 
الوضع اآلن، وفي عام ١٩٩٦ 
احــتــفــلــت بـــالـــعـــرض الــمــائــة 
ــو غــلــف»  ــل لــمــســرحــيــة «هــال
استمر  العرض  وبالمناسبة 
المفترض  وكــان  ليلة،   ١١٢
أحــلــم  أن  جـــــًدا  والــطــبــيــعــي 
كيف  لكن  ليلة،   ٢٠٠ لمدة  عرًضا  أقــّدم  بأن 
ببالش  المسرح  كان  زمان  الشيء،  هذا  أحقق 
ولم يكن هناك مقابل إلعالنات الشارع مثالً 
عدا  ما  إنسانية  قيمة  المسرح  أن  اعتبار  على 

البلدية أو كاتب اللوحة، التلفزيون كان يقدم 
أنه  أســـاس  على  ــا  وثــالثً مرتين  يــومــًيــا  ــا  إعــالنً
منتج ثقافي نظير تصوير المسرحية بمقابل 
بمئات  يشترى  الـــذي  األول  والــعــرض  كبير، 
لتلفزيون  مــقــابــل  دون  نــقــدمــه  كــنــا  اآلالف 
مسرح  اآلن  ـــا،  إعـــالنً  ٥٠ أو   ٤٨ نــظــيــر  قــطــر 
قطر صار باإليجار، بعد أن كان بدون مقابل 
وإنما مكافآت للعاملين، وأضيفت اآلن لهذه 
الشوارع  إعالنات  عن  ناهيك  اإليجار،  األجــور 
أو  أمــريــكــي  مطعم  أي  كما  فيها  أدفـــع  الــتــي 
أذهــب  ولكي  وبــالــدوالر،  سمًكا  يبيع  مطعم 
التي  الفالنية  للشركة  ليحيلني  التلفزيون  إلى 
اشترت إعالنات التلفزيون ألدخل «المقصب 
اإلعالني» بالرغم أني ال أبيع أرًزا وال نعًال وال 

مالبس بل أقّدم مسرحية.
الفنية  المعركة  هذه  فرسان  أحد  أنت  ڈ 
ـــمـــاضـــي، فــمــا  عـــلـــى امــــتــــداد الــــربــــع قـــــرن ال
إحساسك حيالها؟ هل ترى نفسك تدور في 

طواحين الهواء دون طائل؟
- أنا وهللا الحمد استطعت أن أوصل معنى 
ورد  الــنــاس،  لخدمة  الفن  وأستغل  ورســالــة، 
فعلهم وتقديرهم وما أشعره وأراه يسعدني 
كثيًرا، ولو يعاد الزمن سأقوم بنفس ما قمت 
بـــه، وأدخـــــل نــفــس الــمــعــارك وأخـــطـــئ نفس 

األخطاء، وأنجح نفس النجاح.
بعض  وتــرفــض  النقد؟  تتقّبل  ال  لــمــاذا  ڈ 

آراء منتقديك على تويتر أو غيره؟
- أنا لم أرفض رأيًا في حياتي، حتى على 
تــويــتــر الـــذي هــو صـــراع مــبــادئ ولــيــس نــقــًدا، 
ولــيــس لــه عــالقــة بــالــنــقــد أو األخـــطـــاء، فمن 
نحن  بحجر.  فليرمها  خطيئة  بال  منكم  كان 
نتحدث هنا عن مبادئ، أنا رجل عربي قومي 
أحب بلدي ووطني العربي وال أرضى اإلساءة 
ألي بلد عربي، ومن يخطئ في حق أي بلد 
على «اللي خلفوه»، هذا 

ّ
عربي أرّد عليه وأرد 

ليس نقًدا وإنما مبادئ، فهل أسكت على أحد 
يخطئ في حق ديني!
ڈ ماذا عن الفن؟

- لــم يــحــدث أنـــي دخــلــت فــي شـــيء كــهــذا، 
وتويتر ظهر بعد أن توقفت عن تقديم أعمال.
ڈ بغض النظر عن تويتر بعض االنتقادات 

على صفحات الجرائد والصحف؟
أنـــي  هــــو  لــلــجــمــهــور  أمـــــر  تـــوضـــيـــح  أوّد   -
نقد  خريج  إنــي  حيث  النقد،  عن  بعيًدا  لست 
ودرست نقًدا وعملت بالصحافة لمدة سنتين 
أو ثــالث ســنــوات وتــوقــفــت، فــال أمـــدح نفسي 
وأن  أرد  أن  وأستطيع  قلم  صــاحــب  ولكني 
وحتى  الفن  دخلت  منذ  لكن  وباقتناع،  أدافع 
اليوم لم أدافــع يوًما من األيــام عن عمل من 
القطرية  الصحافة  فــي  يجد  ومــن  أعــمــالــي، 
مرة أني دافعت، يجوز دخلت مرة أو مرتين 
في مناوشات صحفية على خلفية سوء فهم، 
مثالً في إحدى المسرحيات كان هناك مشهد 
مشحونة  ســيــدة  فــقــامــت  ســـكـــران،  لــشــخــص 
وقــفــت فــي وســـط الــعــرض تــنــتــقــد، بــالــرغــم 
أنــنــا كــنــا ضــد مــا يــقــدم عــلــى الــمــســرح، وهنا 
هذه  عن  كتبوا  من  على  توضيحًيا  رًدا  كتبت 
العمل  بأن  تاًما  إيمانًا  مؤمن  لكني  الحادثة، 
عندما يخرج من الفنان فإنه لم يعد له وإنما 
عنه  الدفاع  حق  لك  وليس  للناس،  ملًكا  صار 
يمكن  أنت  ال،  أو  نعم  يقولون  من  هم  وإنما 
األفكار  عن  شخص  يسألك  عندما  تشرح  أن 
أو ماذا تقصد بهذه التفصيلة أو تلك، أما أن 
أقول لماذا قمت بهذا فال، وتعرف أن كل من 
مارسوا النقد في قطر على مدى ثالثين عاًما 
مــروًرا  طه  محمد  من  ابــتــداًء  أربعة  أو  ثالثة 
بــحــســن رشــيــد وســـعـــود الــشــمــري وغــيــرهــم، 
كلهم من أعز أصدقائي إلى اليوم، لم أختلف 
ــعــارضــون  مــعــهــم بــالــرغــم أن كــثــيــًرا مــنــهــم يُ

ويختلفون فهذا حقهم في النهاية.

وزارة الثقافة تمسح وزارة الثقافة تمسح 
تاريخ الفن في قطر تاريخ الفن في قطر 

الديكتاتورية 
السياسية صنعت 
فنًا غير مفهوم 
بعيًدا عن الناس

يأتي المسؤولون 
ويذهبون 
والفنان ال 

يمسحه التاريخ

أ

الفرق المسرحية 
لن تتطّور إال إذا 

تحولت إلى شركة 
خاصة 

الدعم الحقيقي 
بقبول أن يكون 

الفنان معارًضا لك 
وتسهل دوره

حوار - كريم إمام: 

هو «غانم جمعة غانم السليطي»، ولد في المحرق بالبحرين، بدأ مشواره الفني في مسرحية «بيت 
األشباح» عام ١٩٧٣، ثم قّدم عدًدا من األعمال التلفزيونية كان أولها مسلسل «ساهي» ثم مسلسل «عيد 
وسعيد» الذي لم ُيحالفه الحظ في النجاح بعدها انطلق بثالثية «عرس الفريج» و»حكايات أبو علي» 
ثم شارك كممثل في البرنامج الوثائقي «سالمتك» وأيًضا كان له دور مهم في مسلسل قطري بعنوان 

«أحلى األيام» في أواسط الثمانينيات والقى نجاًحا آنذاك، ثم مسلسل «فايز التوش» الذي اشتهر به. 
و١١  مسرحية «عنبر  وقــّدم  دنــيــا»،  االجتماعي «ســوالــف  المسلسل  بها  قــام  التي  األعــمــال  أبــرز  من 
سبتمبر» في مقر الفرقة القومية للفنون والعرب. وله برنامج أطّل به على الجمهور بإضافة أخرى في 

سجله ومشواره الفني واإلعالمي كمذيع ومقّدم لبرنامج اجتماعي.
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المسرحّيون يرصدون سلبيات مهرجان المسرحالمسرحّيون يرصدون سلبيات مهرجان المسرح
مع اقتراب موعد انطالق نسخته الثانية

كتب- مصطفى عبدالمنعم:

مــهــرجــان  إقـــامـــة  أن  شــــّك  ال 
الـــدوحـــة الــمــســرحــي فـــي مـــارس 
ــا  ـــا اســتــثــنــائــيًّ ـــعـــّد حـــدثً الــمــاضــي يُ
تُحّقق  حيث  األهــمــّيــة،  فــي  بالًغا 
حلًما طالما حلم به المسرحّيون 
والـــمـــثـــّقـــفـــون، وجــــــاءت الـــــدورة 
مليئة  الكامل  شكلها  في  األولــى 
بالسلبّيات،  وزاخرة  باإليجابّيات 
آراء  نــســتــعــرض  ـــا  بـــدورن ونـــحـــن 
المهتّمين من أهل المسرح حول 
رؤيتهم للدورة السابقة وأمانيهم 
وطموحاتهم في الدورة المقبلة، 
ـــقـــّدم لــلــمــســؤولــيــن فـــي إطـــار  لـــنُ
المصلحة  عــلــى  الـــدائـــم  حــرصــنــا 
من  الوسط  أهــل  مطالب  العامة 

المهرجان:
الفنان  يتحّدث  الــبــدايــة،  فــي   
إبـــراهـــيـــم مــحــمــد رئــيــس فــرقــة 
الـــدوحـــة الــمــســرحــّيــة قـــائـــًال: أنــا 
كــعــضــو فـــي الــلــجــنــة ال أســتــطــيــع 
األمــــور  مـــن  بــالــكــثــيــر  ـــــوح  أب أن 
الـــتـــي تـــجـــري حـــالـــًيـــا فــــي إطــــار 
االســـتـــعـــدادات لـــلـــدورة الــقــادمــة 
مـــن الــمــهــرجــان، ولــكــنــي أؤكـــد 
الــقــرارات  مــن  العديد  هناك  أن 
الــمــهــّمــة الــتــي تـــّم اتــخــاذهــا من 
مّرة  األوراق  ترتيب  إعــادة  أجل 
المهرجان  يكون  بحيث  أخــرى 
إن  أفــضــل  الــقــادمــة  نسخته  فــي 
االستعداد  بدأنا  ونحن  اهللا،  شاء 
مــبــّكــريــن لـــهـــذا األمـــــر والــعــمــل 
يـــجـــري حــالــًيــا لــتــجــهــيــز األمــــور 
نصابها  فــي  ووضــعــهــا  وترتيبها 
الــصــحــيــح، فــنــحــن بــحــاجــة إلــى 
إعــــــادة تــرتــيــب األمــــــور وإعـــــادة 
برمجة للكثير من األمور الفّنية 

وغـــيـــر الـــفـــّنـــيـــة، 
ونـــحـــن بــحــاجــة 
نــنــظــر  أن  إلــــــى 
الــيــه كــمــهــرجــان 
خالص  مسرحي 
يــخــتــّص   ٪١٠٠
بـــاألمـــور الــفــّنــيــة 
بــــــشــــــكــــــل جــــــــــاّد 
لــــــُيــــــســــــهــــــم فــــي 
المشهد  تحريك 
الــــثــــقــــافــــي إلــــى 

األمام.
رئيس  وأشـــار 
فـــرقـــة الـــدوحـــة 
هـــنـــاك  أن  إلــــــى 
ـــــــد مـــن  ـــــــعـــــــدي ال

الـــــقـــــرارات الـــجـــديـــدة الـــتـــي مــن 
يكون  أن  فــي  تُــســهــم  أن  شــأنــهــا 
الــمــهــرجــان الـــقـــادم أقـــــوى من 
الـــســـابـــق، وهــــو مـــا يــتــضــح أيــًضــا 
التي  الثقافة  وزارة  حــرص  فــي 
المهرجان  يكون  أن  إلــى  تسعى 
ــــًزا ويُـــــلـــــّبـــــي طـــمـــوحـــات  مــــتــــمــــّي
وأن  والـــمـــثـــقـــفـــيـــن،  الـــفـــنـــانـــيـــن 
قــطــر  دور  تـــعـــزيـــز  فــــي  يُـــســـهـــم 
ينجم  وأن  ــا  خــارجــيًّ الــمــســرحــي 
في  لقطر  قــوّيــة  مشاركات  عنه 

الخارج.
الكواري  سيار  الفنان  ويُؤّكد   
في  المهرجان  إقــامــة  فكرة  أن 
ا  جدًّ طّيبة  بــادرة  هي  ذاتها  حــّد 
نشّد  أن  يستحّق  إيــجــابــي  وأمـــر 
وأشــار  عليه،  القائمين  يــد  على 
متابعة  مــن  يتمّكن  لــم  أنــه  إلــى 
عــــــــروض الــــمــــهــــرجــــان بــســبــب 

آخــر،  فــنــي  بعمل  وقــتــه  انــشــغــال 
ويضيف الكواري: لكن من خالل 
علمي  إلـــى  نــمــا  ومـــا  سمعته  مــا 
جّيد  بشكل  األمـــور  ســـارت  فــقــد 
وكــانــت الــعــروض جــّيــدة أيــًضــا، 
والحوافز  التسهيالت  عن  فضالً 
الـــتـــي قــّدمــتــهــا الـــــــوزارة لــلــفــرق 
يخلو  عمل  يُوجد  وال  المشاركة، 
مـــن األخــــطــــاء، وطـــالـــب الــفــنــان 
الــثــقــافــة  وزارة  الـــكـــواري  ســيــار 
األخرى  المسارح  من  عدد  ببناء 
حــتــى تــســتــوعــب حــركــة الــنــشــاط 
في  تحدث  التي  والفّني  الثقافي 
قطر فــي هــذه اآلونـــة، وأعــرب 
تُحّقق  بأن  الصادقة  أمنياته  عن 
قــطــر مــكــانــة عــالــمــّيــة مــتــمــّيــزة 
فــي مــجــال الــفــنــون، وأن يُــبــرز 
نجمه  ويسطع  الــقــطــري  الــفــنــان 
لن  وهذا  العالمّية،  الساحات  في 
الفنان  مشاركات  بــدون  يحدث 
الــخــارجــّيــة ووجــــوده فــي جميع 
الـــمـــحـــافـــل الـــفـــّنـــيـــة ســـــواء كــانــت 
موسيقى،  أو  سينما  أو  مسرًحا 
وتــســاءل الــكــواري 
عـــــــــــن أســــــــبــــــــاب 
عـــــدم االهـــتـــمـــام 
ـــــــــهـــــــــذا األمـــــــــــر  ب
ت  كا ر لمشا ا -
ــــــــة  الــــــــخــــــــارجــــــــّي
خاصة  للفنانين- 
فــرًقــا  هـــنـــاك  أن 
كـــــــــامـــــــــلـــــــــة فـــــي 
مـــجـــاالت أخـــرى 
ـــســـافـــر لــتــمــثــيــل  تُ
قطر في األسابيع 
الــــثــــقــــافــــّيــــة فــمــا 
الذي يمنع إرسال 
فــنــانــيــن   ٥ أو   ٤
المهرجانات  في 
الــدولــّيــة الــفــنــّيــة، ومــمــا ال شك 
ســيــنــعــكــس  األمـــــر  هــــذا  أن  فــيــه 

باإليجاب على الحركة الفّنية.
 أّمــــا الــمــخــرج ســعــد بــورشــيــد 
اللجنة  تكون  أن  أتمّنى  فيقول: 
الـــتـــي يُــســنــد إلــيــهــا أمــــر اخــتــيــار 
النصوص أكثر حسم وجزم حتى 
بالبنان،  له  يُشار  مهرجانًا  نــرى 
فمهرجان العام الماضي كانت به 
عروض قوّية وعروض ضعيفة، 
كما أرجو أّال تبخل وزارة الثقافة 
عملية  فـــي  والــــتــــراث  والـــفـــنـــون 
اإلنـــفـــاق عــلــى الــمــهــرجــان وعلى 
تــدعــم  وأن  الــمــشــاركــة  األعـــمـــال 
الـــفـــرق بــشــكــل جـــّيـــد حــتــى نــرى 
منقوصة،  ليست  إبداعية  أعماالً 
وحتى يتمّكن الفنانون من إثراء 
المهرجان وحتى ال يقتصدوا في 

إبداعهم بسبب األمور المادّية.

وأضـــاف بــورشــيــد: إنــه ينبغي 
ــعــود مـــن خـــالل هــذا  عــلــيــنــا أن ن
الـــمـــهـــرجـــان إلــــــى الـــمـــنـــافـــســـات 
نسترّد  وأن  والــدولــّيــة  اإلقليمّية 
الــــريــــادة الـــقـــطـــرّيـــة فـــي مــجــال 
هذا  تحقيق  أجــل  ومــن  المسرح، 
تشجيع  قــضــّيــة  نــغــفــل  أال  عــلــيــنــا 
وأال  الفنانين  مــن  الــشــبــاب  جيل 
منح  بفكرة  أشيد  وأنــا  ننساهم، 
الــشــبــاب فــرصــة لــلــمــشــاركــة في 
شاهدنا  ما  مثل  المهرجان  هــذا 
في النسخة الماضية حيث شارك 
اثــنــان مــن الــمــخــرجــيــن الــشــبــاب 
بأعمال  المهرجان  هامش  على 
المقبل  الــعــام  فــي  أتمّنى  رائــعــة، 
أن تزيد مساحة مشاركة الشباب 
إلى الضعف يكونون أربعة أعمال 
ــقــّدم  أو خــمــســة لــشــبــاب، حــتــى نُ
لمشاركة  الحقيقّية  الفرص  لهم 

جيل مخضرم.
 أّمــــا الــفــنــان والــمــخــرج فــالــح 
الـــمـــهـــرجـــان  أن  فــــيــــرى  فــــايــــز 
فــــي دورتـــــــه الـــمـــاضـــيـــة لــــم يــتــم 
وجرت  جّيد  بشكل  له  االستعداد 
فيه  وضـــح  ســريــع  بشكل  األمــــور 
االســتــعــجــال والـــتـــســـّرع وهــــو ما 
انعكس بالضرورة على مجريات 
األمور سواء الفّنية أو التنظيمّية، 
وانتقد فايز أيًضا بعض السلبّيات 
المهرجان  لجان  في  دارت  التي 
حــيــث شــــارك الــبــعــض فـــي أكــثــر 
مــن لــجــنــة وهـــو أمـــر يُــمــكــن أن 
أشــار  كما  مــا،  قصور  عنه  ينجم 
إلــــــى ضــــــــرورة وجـــــــود إنـــصـــاف 
ــــــدورة الـــقـــادمـــة مـــن قبل  فـــي ال
الــقــائــمــيــن عــلــى الــمــهــرجــان وأن 
حــدوث  عــدم  على  الــحــرص  يتّم 
التركيز  ينبغي  كــمــا  تـــجـــاوزات، 

بحيث  الــمــهــرجــان  هـــوّيـــة  عــلــى 
يكون معلوًما للمشاركين إذا كان 
مهرجانًا شعبيًّا أم تجريبيًّا، وأن 
الميزانّية  فــي  النظر  إعـــادة  تــتــّم 
حتى تسمح للمبدع بتقديم عمله 
ينبغي  كما  ومتمّيز،  جّيد  بشكل 
عدم  لمشكلة  حــلٍّ  إيجاد  يتّم  أن 
وجود مسارح عّدة في المهرجان 
ويجب أن يكون هناك مسرحان 
يــكــون  أن  يـــصـــّح  فــــال  ثـــالثـــة  أو 
الــضــغــط كــلــه عــلــى مــســرح قطر 
أن  الممكن  فمن  فقط،  الوطني 
ـــشـــارك فــي الــمــهــرجــان مسرح  يُ
بحيث  الــــريــــان  ومـــســـرح  كـــتـــارا 
يـُـــتــــاح لـــلـــفـــرق الـــمـــشـــاركـــة وقـــت 
من  ليتمّكنوا  العرض  قبل  كــاٍف 
وتركيب  المسرح  خشبة  تجهيز 
وعمل  الصوت  وتجربة  اإلضــاءة 
وجميعنا  المسرح،  على  بروفات 

شـــاهـــد فـــي الــمــهــرجــان الــفــائــت 
الوطني  قطر  مــســرح  كــان  كيف 
مضغوًطا كثيًرا ولم تعد أجهزته 
الضغط  هـــذا  تحتمل  أدواتـــــه  أو 
ضــرورة  مــوضــوع  وعــن  الكبير، 
سواء  المشاركات  على  االقتصار 
في التأليف أو التمثيل لقطريين 
أعتقد  أنا  قائال:  فايز  علق  فقط 
أن جــمــيــع الــفــنــانــيــن والــفــنــانــات 
قطر  أرض  عــلــى  الـــمـــوجـــوديـــن 
نفس  يُقّدموا  هم  القطريين  من 
عاتقهم  على  ويحملون  الرسالة 
ونشره  الفن  على  الحفاظ  مهّمة 
لذلك ال أرى أية غضاضة في أن 

يشاركوا.
محمد  الــفــنــان  ـــؤّكـــد  يُ بــيــنــمــا   
البلم رئيس مجلس إدارة المركز 
أن  المسرحية  للفنون  الــشــبــابــي 
المهرجان  من  الماضية  النسخة 

لـــم تــكــن مــوّفــقــة وشــابــهــا كثير 
فيها  تُـــوجـــد  وال  الــســلــبــّيــات  مـــن 
ـــات، وأبــــــرز الــســلــبــّيــات  ـــّي إيـــجـــاب
هــي مــوضــوع الــلــجــان خــصــوًصــا 
ــتــحــكــيــم، لـــذلـــك عــلــيــنــا  لــجــنــة ال
وأن  السلبّيات  هــذه  نــتــدارك  أن 
تـــكـــون الــــعــــروض عــلــى مــســتــوى 
المسؤولون  يُراعي  وأن  الحدث، 
جميع  في  الدقة  المهرجان  عن 
الضيوف  اخــتــيــار  مــن  التفاصيل 
ـــــدوات  ـــــن وأعـــــضـــــاء الــــلــــجــــان وال
أننا  خــاّصــة  المهرجان  وتوقيت 
أصــبــحــنــا مـــحـــّط أنـــظـــار الــعــالــم 
ــًيــا نــظــًرا لــمــا وصلنا  ــا وفــّن ثــقــافــيًّ
مهّمة،  ثقافّية  مكانة  مــن  إلــيــه 
وحول ما حدث من تضارب في 
توقيت  في  الثقافة  وزارة  أجندة 
مهرجان المسرح المحلي للكبار 
المسرح  مــهــرجــان  مــع  وتــزامــنــه 
الـــشـــبـــابـــي قـــــال الـــبـــلـــم: لـــقـــد تـــّم 
بالوزارة  المسؤولين  مع  االتفاق 
المسرح  مهرجان  يكون  أن  على 
وغالبًا  آخــر  مــوعــد  فــي  الشبابي 

ســـــيـــــكـــــون فـــي 
شـــهـــر نــوفــمــبــر 
بـــــــــحـــــــــيـــــــــث ال 
يــــتــــضــــارب مــع 
مـــــــــهـــــــــرجـــــــــان 
الـــــــــــمـــــــــــســـــــــــرح 
الـــمـــحـــلـــي كــمــا 

حدث سابًقا.
ومـــــــــــــــــــن   
جــــانــــبــــه، عـــّبـــر 
الـــــفـــــنـــــان عــلــي 
ســـــــــــلـــــــــــطـــــــــــان 
عــــــن أمـــنـــيـــاتـــه 
بـــــــــــــــأن يــــــعــــــود 
ــــمــــهــــرجــــان  ــــل ل
الــــــــمــــــــحــــــــلــــــــي 

به  يحظى  كـــان  الـــذي  االهــتــمــام 
العالمي  الــيــوم  احــتــفــاالت  قديًما 
لــلــمــســرح ســـــواء كــــان االهــتــمــام 
الرسمي أو على مستوى اإلعالم 
ـــا يــحــدث  ـــًم أيـــــًضـــــا، فــــكــــان قـــدي
اهــتــمــام إعــالمــي ودعـــائـــي وكــّنــا 
نــرى إعــالنــات فــي الــشــوارع وفي 
ــتــلــفــزيــون  الـــتـــلـــفـــزيـــون وكــــــان ال
تعرض،  التي  المسرحّيات  ينقل 
وكــانــت كــل فــرقــة تــحــصــل على 
المسرح لعّدة أّيام تجري خاللها 
لذلك  واســتــعــداداتــهــا  بــروفــاتــهــا 
أُطــــالــــب بــــضــــرورة زيــــــادة عــدد 
الــمــســارح حــتــى تــتــمــّكــن الــفــرقــة 
خشبة  على  بروفاتها  عمل  مــن 
خالله،  ستُعرض  الــذي  المسرح 
وأضاف سلطان: إن هناك أموًرا 
تــحــدث  كـــانـــت  تـــعـــود  أن  يـــجـــب 
ــا مــثــل الــتــقــديــر الــمــعــنــوي  ــًم قــدي

كــانــوا  حــيــث  الــمــشــاركــيــن  لجميع 
تقدير  شــهــادات  عــلــى  يحصلون 
المهرجان  في  مشاركتهم  تُفيد 
وهــــذه الــشــهــادات مــعــتــمــدة من 

وزارة الثقافة.
كــمــا نــتــمــّنــى زيــــادة الــمــيــزانــّيــة 
يتمّكن  حتى  المشاركة  لألعمال 
كل مبدع من أن يُقّدم أفضل ما 
باليوم  االهتمام  يعود  وأن  لديه 
الــمــســرح الــعــالــمــي والــــذي أصبح 
مهرجانًا محليًّا كما كّنا نحتفل به 
المتمّيزين  من  كّنا  حيث  قديًما 
المسرحّية،  الحركة  مــجــال  فــي 
الـــكـــّتـــاب  كـــبـــار  نــســتــقــطــب  وأن 
ــشــاركــوا  ــُي ــيــن ل ــان ــفــن ـــاد وال ـــّق ـــن وال

ويُساهموا في المهرجان.
ــــم  ســــال ــــــان  ــــــفــــــن ال ويـــــــــــــرى   
المنصوري أن مهرجان المسرح 
المحلي كان حدثًا ممّيًزا بالفعل 
كّنا  كما  يخرج  لم  لألسف  ولكن 
نحلم بسبب أن شابه العديد من 
الـــشـــوائـــب، أهــّمــهــا عـــدم وضـــوح 
وجـــود  أو  الـــمـــهـــرجـــان  أهــــــداف 
قــــواعــــد ولـــــوائـــــح ونــــظــــم ثــابــتــة 
تـــحـــكـــمـــه، فــنــحــن ســمــعــنــا بـــأن 
الـــمـــهـــرجـــان ســيــكــون بــنــصــوص 
ذلك  غير  وجدنا  ولكننا  محلّية 
نتمّنى  التي  األمــور  من  وغيرها 
المقبلة  النسخة  فــي  تــتــكــّرر  أال 
وأن يكون هناك الئحة أساسّية 
على  تسري  للمهرجان  وقواعد 
هناك  يكون  أّال  وأرجو  الجميع، 
مهما  شــخــص  ألي  اســتــثــنــاء  أي 
كان، كما أتمّنى أن تكون هناك 
ورش عمل مصاحبة للمهرجان 
على  التركيز  يتّم  وأن  ونــدوات 
أتمّنى  كما  إعالميًّا،  المهرجان 
أن تكون هناك فرص مشاركات 
حــقــيــقــّيــة مــحــلــّيــة 
ـــــمـــــخـــــرجـــــيـــــن  لـــــل
وأن  الـــمـــحـــلـــّيـــيـــن 
تــحــصــل الــشــركــات 
ـــة أيــــًضــــا  ـــّي ـــمـــحـــل ال
عــــــــــلــــــــــى فــــــــــرص 
وأن  لـــلـــمـــشـــاركـــة، 
لجان  هناك  تكون 
وأن  مــــــحــــــايــــــدة 
لجنة  لـــدى  تــكــون 
الـــتـــحـــكـــيـــم أســــس 
واضحة  ومعايير 
ــــــة تـــســـيـــر  ــــــت ــــــاب وث
عليها من أجل أن 
نــنــهــض بــالــحــركــة 
الـــمـــســـرحـــّيـــة فــي 
بالدنا وأتمّنى من كل قلبي لهذا 
وينجح  يــزدهــر  أن  الــمــهــرجــان 

دائًما.
 أّمــــا الــفــنــان أحـــمـــد عــبــداهللا 
أحــمــد فــيــقــول: أتــمــّنــى أن تـُـقــام 
وأن  موعدها  في  الثانية  الدورة 
روح  إلــى  الثانية  الـــدورة  تُــهــدى 
واحــــــد مــــن مـــؤّســـســـي الــمــســرح 
حسين،  حسن  الــراحــل  القطري 
وأن تبدأ النسخة الثانية بتكريم 
حتى  الــقــطــري،  الــمــســرح  رّواد 
لهؤالء  بسيطة  وفاء  لمسة  نُقّدم 
ال  وحتى  الـــرّواد  مــن  المبدعين 
يُــصــيــب اإلحـــبـــاط جــيــل الــشــبــاب 
الــذيــن يــحــتــاجــون إلــى أن نــزرع 
فــيــهــم حــــّب الـــمـــســـرح، خـــاّصـــة 
أنـــنـــا بــعــد وفـــــاة الــــراحــــل حــســن 
حّق  في  إجحاًفا  شاهدنا  حسين 

الفنانين من الرّواد. مسرحية مواطن بالمقلوب

مسرحية «كرك»

مسرحية «العرض األخير»مسرحية «البوشية»

علي سلطان سالم المنصوريإبراهيم محمد محمد البلم سعد بورشيدفالح فايز

فالح فايز: ضرورة 
وجود إنصاف

 في الدورة القادمة

محمد البلم: 
النسخة الماضية 
من المهرجان 
لم تكن موّفقة

ـــاص ـــخ ال ـــه  ـــق ـــري ب ـــمـــحـــلـــي  ال ـــمـــهـــرجـــان  ـــل ل ــــكــــون  ي أن  ـــى  ـــمـــّن ـــت ن ســــلــــطــــان:  ـــي  ـــل ع

ـــــــــــــــادة تـــــرتـــــيـــــب األوضـــــــــــــاع ــــــــخــــــــذت إلع ـــــــم مـــــحـــــمـــــد: قــــــــــــــــــرارات مـــــهـــــّمـــــة ات ـــــــي ـــــــراه إب
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعرقصيدة

مساجلة 
على تويتر

محمد السادة

لغتنا 
الجميلة

ــْجــُم َمـــْن تَـــْهـــواُه يــا َقَمر ـــَســـاَءَل الــنَّ تَ

ــْدُر ِفــي إِْشـــراِقـــِه .. َقــَطــُر ــبَ أََجـــابـَــُه ال

َظِمئَْت َقــْد  ْكباُن  الرُّ إِذا  النَِّميُر  ِهــَي 

مناِزُل األَهِل إِْن َغابُوا َوإِْن َحَضُروا

ـــــاُر نــاِطــَقـــــٌة ــهــا اآلث ِفـــي ُكــــلِّ َرســـــٍم بِ

َعـــِن الـــُجـــُدوِد ويـَـحــلـُـو َعــنــُهــُم الَخبَُر

ـــــُه َحــــَوٌر ــو وَطـــــرٌف زانَ ــُف ــْغ ــبــاُن تَ ــث ُك

ــريــُق الــتِّــبــِر يستعُر ــــراءى بَ هــا َقــد تَ

الِعُجها الَعلياَء  َرَقــى  َقد  ُشعلٍَة  ِمــْن 

وأَسَفَرْت ِمْن َسناها البِيُد والَحَضُر

رَب لـِـألْجــيــاِل ِفــي َدأٍب أَضـــاَءت الـــدَّ

والــِفــَكــُر التَّصِميُم  ــهــا  َخــطُّ َمــِســيــَرٌة 

وانَطلََقْت الــَعــْزُم  يَلِيُن  ال  ــِه  بِ َدْرٌب 

ـــُجـــُدُر ــــِه لـَــبـِــنـــاُت الـــَمـــْجـــِد وال ــعــلُــو بِ تَ

حاِضِرها َرْســِم  ِفي  تْجتَلِي  َمِسيرٌة 

ــهــا األثَــــُر ِجــــدَّ الـــُعـــلـُــوِم وال يَــخــَفــى بِ

ــَو هـــاَمـــاِت الــُعــال َحــَمــٌد ــْح ــوُدهــا نَ ــُق يَ

ينَسِطُر ــاِريــُخ  ــّت وال الــَمــجــَد  ويَــرُســُم 

َحـــِذقـــاً راِعــــيــــا  ـــرايـــا  الـــبَ َربُّ  َرعـــــــاُه 

َقـــَطـــُر يــــا  اُهللا  َرعــــــــاِك  وبـِـــــاألمــــــاِن 

الترادف في اللغة العربية

الكتابة للطفل

تقطيع الشعر
تقطيع الشعر هو وزن كلمات بيت الشعر بما 
أو  الــوزن  صحة  لمعرفة  تفعيالت؛  من  يقابلها 
انكساره، ويراعى في التقطيع اللفظ دون الخط. 
أجــزاء  إلــى  الشعر  مــن  البيت  تفكيك  فالتقطيع 
التفعيالت  من  مايناسبه  جزء  كل  تحت  ووضع 
على  يرتكز  الــعــروضــي  والتقطيع  الــعــروضــيــة. 
اتقان اإليقاع الصوتي للتفعيالت ؛ إذ لكل تفعيلة 
(َفُعولُن)  فللتفعيلة  الخاص،  الموسيقي  إيقاعها 
ومتى  إيقاعها...  (َفاِعالتُن)  فللتفعيلة  إيقاعها، 
أتقن الدارس اإليقاع الموسيقي للتفعيالت سهل 

عليه التقطيع العروضي للبيت.
فائدته

الذي  البحر  نــوع  معرفة  على  الــدارس  إعانة   
ينتمي إليه البيت.

 التعرف على وزن القصيدة ومدى مطابقة 
هذا الوزن لألوزان العربية.

طريقته : نبدأ أوال بالطريقه
أن  فعليك  الشعر  من  بيت  تقطيع  أردت  إذا 
البيت  تقطيع  فــي  المتبعة  الخطوات  هــذه  تتبع 

اآلتي حتى تصل إلى اإلجابة الصحيحة :
أَِسرَب الَقطا َهل َمن ُيِعيُر َجناَحُه

لََعلِّي إِلَى َمن َقد َهِويُت أَِطيُر
أَِسرَب لَقطا َهل َمن ُيِعيُر َجناَحُهو

 لََعللِي إِلَى َمن َقد َهِويُت َأِطيُرو

توضيح الخطوات :

الخطوة األولى :
مالحظة  مع  اإلجابة،  كراسة  إلى  البيت  نقل 
مافيه من ضبط للشكل، ثم قراءة البيت قراءة 
الــحــروف  خــاللــهــا  مــن  ليتضح  ؛  متأنية  واعــيــة 
التي تنطق والتي التنطق، والحروف المشددة، 
والكلمات المنونة، وما يحذف أو يحرك اللتقاء 
القراءة  هذه  أثناء  التعرف  ومحاولة  الساكنين. 
تفاعيله،  نغمة  خــالل  من  البيت  هــذا  بحر  على 
ومــمــا يــســاعــد عــلــى اكــتــشــاف الــبــحــر مــســاعــدة 
فهي  وترديدها  البحور  ضوابط  حفُظ  واضحة 

تعد المفتاح لكل بحر.

الخطوة الثانية :
يستلزم  وهــذا  عروضية،  كتابة  البيت  كتابة 
اإللــمــام بــقــواعــد الــكــتــابــة الــعــروضــيــة ودراســتــهــا 
الخطوة  هـــذه  فــي  الــخــطــأ  ؛ألن  دقــيــقــة  دراســــة 
ــــى الــخــطــوات  يــتــســبــب عــنــه ســـريـــان الــخــطــأ إل

الالحقة.

الخطوة الثالثة :
منغمة  ترديدها  ثم  البيت  من  قطعة  أخــذ 
األولـــى  الــتــفــعــيــالت  مــن  تفعيلة  مــوســيــقــا  عــلــى 
نغمة  على  ومطابقتها  البحور،  بها  تبتدئ  التي 
النغمة  فــي  تــم الــتــطــابــق  فـــإذا  الــتــفــعــيــلــة،  هـــذه 
األولى  والتفعيلة  الشاعر  كالم  بين  الموسيقية 
لبحر من البحور كانت هذه الخطوة صحيحة، 
مثلما  معها  والعمل  أخــرى  قطعة  اختيار  ثــم 
وضع  مالحظة  مــع  السابقة  القطعة  مــع  ُعــمــَل 
فــإذا  التــتــداخــل.  حتى  القطع  تلك  بين  فــاصــل 
تم ذلك كان التقطيع صحيحا، وبذلك انكشف 
إكمال  ثــم  وزنــه.  على  البيت  جــاء  الــذي  البحر 

الطريقة. هذه  على  البيت 

الخطوة الرابعة :
وضــــع الــــرمــــوز تــحــت كـــل قــطــعــة، بــحــيــث 

ــجــعــُل تــحــت الــحــرف الــمــتــحــرك (مــضــمــومــا  يُ
 /  » الرمزح  هــذا  مكسورا)  أو  أومفتوحا  كــان 
أو  الصحيح  الساكن  الحرف  تحت  ويُجعل   ،  «
حرف المد أو أوِل َحرَفي المشدد هذا الرمز  
بساكن  يُبتدأُ  ال  البيت  أن  مالحظة  مع   .« «ه 
واليــــوقــــف عـــلـــى مـــتـــحـــرك، ومـــالحـــظـــة أنـــه 
هكذا  متحركات  خمسة  البيت  فــي  اليــتــوالــى 
ساكنان  اليلتقي  أنه  مالحظة  ومع   ،«  /////  »
من  البد  فإنه  ذلك  وقع  وإذا  البيت،  حشو  في 
الحذف. أو  بالتحريك  إما  ذلك  من  التخلص 

الخطوة الخامسة :
اختيار التفعيلة المناسبة لكل قطعة، المتمشية 
مـــع الــنــغــمــة الــمــوســيــقــيــة لــلــبــيــت، مـــع مالحظة 
مثل  سليمة،  التــأتــي  قــد  المختارة  التفعيلة  أن 
يعتريها  قد  بل  (َمَفاِعيلُن)  أو  (َفُعولُن)  التفعيلة 
زحاف إن كانت حشوا أو يعيريها زحاف أوعلة 
إن كــانــت عــروضــا أوضـــربـــا. وهـــذا يــوجــب على 
وحفظها  والعلل  بالزحافات  اإلحــاطــة  الطالب 

وضبطها حتى اليقع في حيرة من أمره.

الخطوة السادسة :
كــتــابــة اســـم الــبــحــر بــعــد أن تــبــيــن لـــك من 

خـــالل الــخــطــوات الــســابــقــة، فـــإن كـــان الــبــحــر 
يستعمل  كأن  فقط  واحد  استعمال  إال  له  ليس 
تــامــا فــقــط أومـــجـــزوءا فــقــط فــإنــه يــكــفــي أن 
من  أو  الطويل،  البحر  من  البيت  هذا   : يقال 
استعمال  من  أكثر  له  كان  وإن  المديد.  البحر 
 : فيقال  هــنــا،  استعماله  نــوع  نبين  أن  وجــب 

وهكذا. المجزوء  الرجز  بحر  من  البيت  هذا 

: السابعة  الخطوة 
استعمالها  فيه  موضحا  البيت  عروض  ذكر 
وذكــــر مـــا فــيــهــا مـــن عــلــة أوزحــــــاف الزم إن 
وجـــدا، فــإن لــم يوجد شــيء مــن ذلــك أو وجد 
مثال  بالصحة  وصفت  الزم  غير  زحــاف  فيها 

ذلك :
أ- إذا كان البيت من البحر الكامل وكان تاما 
تامة  عــروضــه  قيل :  الــَحــذذ  الــعــروض  ودخــل 
أوعلة  زحاف  التفعيلة  يصب  لم  إذا  ب-  حذاء. 
التفعيلة  أصـــاب  إذا  ج-  صحيحة.  :تــامــة  قــيــل 
جارية  أوعلة  العلة،  مجرى  جــار  غير  زحــاف 
تامة   : قيل  مثال،  كاإلضمار  الــزحــاف  مجرى 
صحيحة دخلها اإلضمار من غير لزوم. د- إن 
كــانــت مضمرة مــع الــحــذذ لــم يشر إلــى ذلــك ؛ 
الجارية  العلة  ومثله  الزم،  غير  زحـــاف  ألنــه 
مجرى الزحاف في عدم اللزوم، بل يكفي أن 

يقال: دخلها اإلضمار من غير لزوم.

الثامنة: الخطوة 
ماُعمل  مثُل  معه  ويعمل  البيت  ضرب  ذكر 
مع العروض إال أنه اليذكر معه تمام أوجزء... 
مــع مــالحــظــة أن الــضــرب مــذكــر، والــعــروض 

عنهما. التعبير  عند  لذلك  فلينتبه  مؤنثة 

: التاسعة  الخطوة 
دخل  فيقال  تغيير،  من  الحشو  مادخل  ذكر 
التفعيلة  ودخــل  مثال،  الخبن  األولــى  التفعيلة 
الـــخـــامـــســـة الـــعـــصـــب وهــــكــــذا، فــــإن لــــم يــصــب 
فتفاعيل  ســلــيــم.  الــحــشــو   : قــيــل  تغيير  الــحــشــو 
والضرب  والعروض  بالسالمة،  توصف  الحشو 

بالصحة. يوصفان 

بــــن تــيــمــيــة فــي  قــــال شـــيـــخ اإلســــــالم ا
 (٢٠٧ ) لــمــســتــقــيــم  ا لــــصــــراط  ا اقـــتـــضـــاء 
من  العربية  اللغة   : القاعدة  هذه  على 
الــديــن ومــعــرفــتــهــا فــرض واجــب ، فــإن 
يفهم  وال  فــرض،  والسنة  الكتاب  فهم 
ال  ومـــا  الــعــربــيــة  لــلــغــة  ا بــفــهــم  إال  الــديــن 
منها  ثّم  واجب،  فهو  به  إال  الواجب  يتم 
مــا هــو واجـــب عــلــى األعـــيـــان ومــنــهــا مــا 

. انتهى  الكفاية.  على  واجب  هو 
لترادف ا

لـــعـــربـــيـــة هــو  لـــلـــغـــة ا لـــــتـــــرادف فــــي ا وا
لـــة عــلــى  لـــدا لـــمـــفـــردة ا تـــوالـــي األلـــفـــاظ ا

واحد. معنى  باعتبار  واحد،  مسمى 
لــلــفــظــيــن  فــيــخــرج عـــن هــــذه األدّلــــــة ا
واحـــد  بــاعــتــبــار  ال  واحــــد  عــلــى «شــــيء» 

والمهند،  كالصارم  صفتين  باعتبار  بل 
لـــصـــفـــة،  ا وصـــفـــة  لـــصـــفـــة  ا بـــاعـــتـــبـــار  أو 

والناطق. كالفصيح 
لـــمـــتـــرادفـــة  ــــفــــرق بـــيـــن األســــمــــاء ا ل وا
تُفيد  المترادفة  أن  المؤّكدة،  واألسماء 

. أصالً تفاوت  غير  من  واحدة  فائدة 
لــــذي  لــــمــــؤكــــدة: فــــإن االســـــم ا وأمـــــا ا
أو  المؤكد  تقوية  يفيد  التأكيد  بــه  وقــع 
عدم  أو  السهو  أو  التجوز،  توهم  «دفع  

لشمول. ا
ـــبـــات  ـــجـــمـــهـــور إلـــــى إث ل وقـــــد ذهـــــب ا
الحق. وهو  العربية،  اللغة  في  الترادف 
توسيع  أو  «الوضع»،  تعدد  إما  وسببه 
لــتــعــبــيــر، وتــكــثــيــر وســائــلــه، وهــو  دائـــرة ا
باالفتنان،  البيان»،  «أهل  عند  المسمى 

وأنواع  والنثر،  النظم،  مجال  تسهيل  أو 
اللفظين  أحد  «يصلح»  قد  فإنه  البديع، 
أو  ـــــوزن،  ل ا أو  ــلــقــافــيــة،  ل لــمــتــرادفــيــن  ا
يــحــصــل  وقـــــد  اآلخـــــــر،  دون  لـــســـجـــعـــة  ا
ونحو  والمطابقة،  والتقابل،  التجنيس، 
يندفع  وبــهــذا  هــذا،  دون   « «بــهــذا ذلــك: 
لـــتـــرادف،  لـــمـــانـــعـــون لـــوقـــوع ا مـــا قـــالـــه ا
لــلــغــة مـــن أنـــه لـــو وقـــع لــعــري عــن  فـــي ا
لــــفــــائــــدة، لـــكـــفـــايـــة أحـــدهـــمـــا، فــيــكــون  ا
لــعــبــث، ويــنــدفــع أيــًضــا  لــثــانــي مــن بــاب ا ا
تحصيل  مــن  يــكــون  أنــه  مــن  قــالــوه:  مــا 
في  مقبولة  بحجة  يأتوا  ولم  الحاصل، 
من  بــالــضــرورة،  معلوم  هــو  مــا  مقابلة 
لــتــرادف فــي لــغــة الــعــرب، مــثــل:  وقــوع ا
لـــقـــمـــح،  لـــحـــنـــطـــة، وا لـــلـــيـــث، وا األســـــد وا

ا  لـــقـــعـــود، وهـــذا كــثــيــر جـــدًّ لــجــلــوس وا وا
مباهتة. وإنكاره 

مـــن  أنـــــــه  يــــظــــن  مـــــا  إن  وقـــــولـــــهـــــم: 
لــــــذات  لــــــتــــــرادف، هــــو مــــن اخــــتــــالف ا ا
الصفات  أو  والبشر،  كاإلنسان  والصفة، 
لعقره  والعقار  العقل  لتغطية  كالخمر 
لـــحـــالـــة  ا اخــــتــــالف  أو  ـــمـــعـــاقـــرتـــه،  ل أو 
والجلوس  القيام  من  كالقعود  السابقة 
وتعسف  ظاهر،  تكلف  االضطجاع،  من 
في  مثله  تكلف  أمكن  وإن  وهو  بحت، 
يمكن  ال  فإنه  المترادفة،  المواد  بعض 
بلغة  عــالــم  كــل  هــذا  يــعــلــم  أكــثــرهــا،  فــي 
من  الــمــنــع  نــســبــة  مــن  فــالــعــجــب  الــعــرب، 
مع  فارس  وابن  ثعلب،  مثل  إلى  الوقوع 

العلم. هذا  في  توسعهما 

مــن  كــــثــــيــــًرا  أن  الــــمــــؤســــف  مـــــن 
فقط،  الصحابة  عند  توقفوا  كتابنا 
ـــوا عـــنـــهـــم بـــلـــغـــة وأســـــلـــــوب ال  ـــب وكـــت
فأخذوها  األطفال،  حاجات  يُراعي 
مع  كتابتها  وأعــــادوا  مصدرها  مــن 
ـــوا أنــهــم بــذلــك  تــبــســيــط لــلــغــة، وظـــّن

للطفل!  قصة  كتبوا 
رجـــاالً  أعــالمــنــا  ـــقـــّدم  نُ أن  بـــّد  ال 
مع  تتناسب  جــّذابــة  بطريقة  ونــســاًء 
نقصدها.  الــتــي  الــُعــمــريــة  الــمــرحــلــة 
(حياة  كتاب  هذاالمقام  في  ونذكر 
الــذي  يــوســف،  الــتــواب  لعبد  محمد) 

يُـــقـــّدم ســيــرة الـــرســـول - صــلــى اهللا 
جـــديـــدة  بـــطـــريـــقـــة  وسلم-  عـــلـــيـــه 
الكتاب  هذا  استطاع  فقد  ومختلفة، 
الجديدة  (اآلفـــاق  بــجــائــزة  يــفــوز  أن 
فــي   (New Horizon Award
مـــعـــرض بـــولـــونـــيـــا الـــعـــالـــمـــي لــكــتــب 
األطفال عام ٢٠٠٠ م من بين ١٤٠٠ 
ــــة. وتــرجــم إلــى  كــتــاب مــن ٣٠ دول
وطبع  أخــــرى،  ولــغــات  اإلنــجــلــيــزيــة 

منه أكثرمن سبعة ماليين نسخة.
ــوّظــف  قــصــص الــخــيــال الــعــلــمــي تُ
الـــعـــلـــم والـــقـــوانـــيـــن واالفــــتــــراضــــات 

ـــق عـــالـــم  الـــعـــلـــمـــيـــة فـــــي ســـبـــيـــل خـــل
ـــصـــارع فــيــه  ـــت خـــيـــالـــي مــســتــقــبــلــي ي
الــخــيــر والـــشـــر، وتــتــخــذ بــيــئــتــهــا في 
ــة كــالــكــواكــب  ــيــدّي أمـــاكـــن غــيــر تــقــل
أهمّيتها  وتــكــمــن  الــبــحــار،  وأعــمــاق 
فـــي جــمــعــهــا بــيــن الــعــلــم والــخــيــال، 
وفي  قّصة  بقراءة  يستمتع  فالطفل 
العلم  على  عقله  ينفتح  نفسه  الوقت 
عوالم  في  خياله  ويسبح  ونظرّياته 
للتفكير  تــدفــعــه  مــتــخــّيــلــة  جـــديـــدة 
ــنــوع األدبــــي على  والــتــأّمــل. وهـــذا ال
أهّميته قليل في ما يُقّدم ألطفالنا، 

بالمستوى  ليس  منه  الموجود  إن  بل 
المطلوب. فيا ليت الكتاب يتواصلون 
خياالً  لنا  ليبدعوا  والعلماء  العلم  مع 

جديًدا. علميًّا 

غياب أنواع أدبّية
وأحيانًا  األدبّية  األنواع  بعض  تقّل 
لألطفال،  الموّجه  اإلنتاج  في  تنعدم 
الــمــتــرجــمــة  األعــــمــــال  إال  نــجــد  وال 
ـــمـــنـــقـــولـــة مـــــن ثــــقــــافــــات أخـــــرى  ال
ا عن  والـــتـــي قـــد تـــكـــون بــعــيــدة جـــــدًّ
مع  تــتــنــاســب  وال  أطــفــالــنــا،  ثــقــافــة 
مــيــولــهــم واهــتــمــامــاتــهــم. فــالــروايــة 

قليلة   ١٠-١٢ لفئة  مــثــالً،الــمــوجــهــة 
لــذا  الــمــتــرجــم؛  مــن  ومعظمها  ا  جـــدًّ
هذا  إلــى  االلــتــفــات  المبدعين  فعلى 
الـــنـــوع والــكــتــابــة فــيــه بــمــوضــوعــات 
السّنية.  المرحلة  هــذه  مــع  تتناسب 
ــســلــة الـــمـــصـــّورة  ـــقـــصـــص الــمــســل وال
يــنــعــدم  يــكــاد  آخـــر  نـــوع   (comics)
تنبهت  وقــد  المترجمات،  وتــســوده 
جائزتها  فمنحت  لذلك  زايد  جائزة 
أدب  مــــجــــال  فـــــي  ٢٠١١م  ــــعــــام  ل
لقيس  لقصة (سوارالذهب)  األطفال 

صدقي التي جاءت من هذا النوع. 

قطر

ُ

ـــْف يــا َرِحـــيـــُل لَــَقــْد أَبـَـــــْدَت ُجــُمــوِعــي.. ِق

ــــوُجــــوِع.. ــــَم ال ُفـــــــــؤاِدَي  ـــيـــُن  َحـــنِ وَذوى 

ـــــــــا.. ـــــــــن ــــنــــا َوَوداِع ــــقــــائِ ــــــــــوَم لِ لَـــــــكـــــــأَنَّ يَ

إغــــمــــاُض َجــــْفــــٍن وانــــِســــكــــاُب ُدمــــــــوِع..

ahmadotibi@ (أحمد العتيبي)

ــــا.. ــــن ــــداُق ــــِل تَــــَعــــلَّــــَقــــْت أَح ــــي ِح ــــرَّ ــــــوَم ال ي

ـــــــــُرُجـــــــــوِع.. ــــــــــــٍد آِمـــــــــــٍل بِ بـِـــــِحــــــبــــــاِل َوْج

َفــــِحــــبــــاُل أَحــــــداِقــــــي تـَــــُشـــــدُّ ُفــــــؤاَدهــــــا..

ــــي.. ــــوِع ـــــُشـــــدُّ ُضــــلُ ـــيـــهـــا تَ وِحـــــبـــــاُل َعـــيـــنَ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ــعــُد يَـــضـــِرُب خــاِفــِقــي.. مــا ِحــيــلـَـتِــي والــبُ

ــــُروِعــــي.. ــي وُف ــتِ ــَحــبَّ ويَــــُســــوُم ُغـــصـــَن َم

ـــعـــاً.. ــــَت لـَــــو نـــــاَديـــــَت َقـــلـــبـــاً طـــائِ ــــْع ــــَم أَْس

ــــَغــــُم الـــلِّـــقـــا أَضــــَحــــى ِشـــفـــا َمـــســـُمـــوِع.. نَ

ahmadotibi@ (أحمد العتيبي)

ــــَعــــْت.. ـــــــــاُر ِقـــيـــثـــاِر الـــــِوصـــــاِل تـَـــَقــــطَّ أَوت

ــــفــــُجــــوِع.. ــــَم ـــــلَـــــوَعـــــِة ال ـــــــحَّ بِ ـــــــاُي بُ والـــــــنَّ

ـــِه.. ـــحـــوُن ِغـــنـــائِ ــــَشــــَزْت لُ ــــوُد َقــــد نَ والــــُع

ـــــــوِع.. ـــــــُدُم ـــــوى بِ ـــــنَّ ـــــــٌة تَــــشــــُكــــو ال ـــــــابَ وَرب

alasmaiمحمد السادة @٥٥
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قلم ملون

متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

الجابر ينطلق للشارقة بـ«خيول الصحراء»

كتب: هيثم األشقر

التشكيلي  الــفــنــان  الــيــوم  يــتــجــه 
الــكــبــيــر عــلــي حــســن الـــجـــابـــر إلــى 
فعاليات  فــي  للمشاركة  الــشــارقــة 
«مـــهـــرجـــان الــفــنــون اإلســالمــيــة» 
تــبــدأ  والـــتـــي   ،١٥ ـــــ  ال دورتــــــه  فـــي 
 ١٢ حــتــى  وتــســتــمــر  غـــًدا  فعالياتها 
المهرجان  ويسعى  المقبل،  يناير 
إلـــــى اســـتـــقـــطـــاب الـــمـــبـــدعـــيـــن فــي 
مــــجــــال الــــفــــن اإلســــــالمــــــي حــــول 
١٧٠٠عــمــل  فيه  ويــشــارك  الــعــالــم، 
وأجــنــبــيــة  عــربــيــة  دول  مـــن  فــنــي 
عــــديــــدة؛ لــيــحــقــق بـــذلـــك تـــواصـــًال 
حـــضـــاريـــاً يــجــعــل الــفــن اإلســالمــي 
إبــــداعــــاً عـــالـــمـــيـــاً يـــتـــجـــاوز حــــدود 
الجابر  ويشارك  والزمان.  المكان 
من  الكبير  الفني  الحدث  هذا  في 
الصحراء»  «خيول  معرض  خالل 

ــــذي ســيــقــام يــــوم الــخــمــيــس فــي  ال
قــاعــة الـــمـــرايـــا بــمــتــحــف الــشــارقــة 
ــفــنــون، وقــــد عـــّبـــر الـــجـــابـــر عــن  ــل ل
في  بالمشاركة  الــشــديــدة  ســعــادتــه 
هـــذا الــمــهــرجــان الــــذي مـــن شــأنــه 
الــحــضــارة  جــمــالــيــات  يــعــكــس  أن 
اإلســــالمــــيــــة، وتــــنــــوع مــكــنــونــاتــهــا 
الــــفــــنــــيــــة، كــــمــــا أشــــــــــاد الــــجــــابــــر 
بــالــمــهــرجــان الـــذي اعــتــبــره حــدثــاً 
نوعاً  ويخلق  نوعه  من  فريداً  فنياً 
مـــن الــتــبــادل الــثــقــافــي مـــن خــالل 
وهي  المشاركة،  المعارض  نوعية 
مكانتهم  أثبتوا  لفنانين  مــعــارض 

عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــى وتــحــقــقــوا 
خبيرة  فــنــيــة  نــتــاجــات  خـــالل  مــن 
وبــالــغــة الــتــأثــيــر. كــمــا أثـــنـــى عــلــى 
ـــــذي تـــقـــوم بـــه الـــشـــارقـــة  الــــــدور ال
لــكــل الــمــعــنــيــيــن بــالــفــن اإلســالمــي 
األوجه  صوغ  على  والقادر  الملهم 
الـــنـــاصـــعـــة لـــلـــحـــضـــارة اإلســـالمـــيـــة 
ـــاً،  قـــرن  ١٤ مــــن  ألكـــثـــر  الـــمـــمـــتـــدة 
الــمــهــرجــانــات  هـــذه  مــثــل  أن  كــمــا 
تــظــهــر الـــوجـــه الــحــقــيــقــي لــلــفــنــون 
تقوم  والتي  اإلسالمية  والمعارف 
الحضارة  في  وبارز  حقيقي  بدور 
وامتدادها  عمومها  على  اإلنسانية 

بالذكر  جدير  البشري.  التاريخ  في 
أن الفنان علي حسن الجابر يتمتع 
ــيــرة فـــي مـــجـــال الــفــن  بــخــبــرة كــب
الــتــشــكــيــلــي جــعــلــتــه ســـفـــيـــراً لــلــفــن 
شرف  وضيف  القطري  التشكيلي 
العديد  فــي  تحكيم  لــجــان  وعــضــو 
والعالمّية.  العربّية  المحافل  مــن 
من  دولّية  جوائز  الجابر  حاز  كما 
والكويت  العربية  مصر  جمهورية 
فضالً  واإلمــــارات  عــمــان  وسلطنة 
عــن الــجــوائــز الــمــحــلــّيــة فــي قــطــر. 
فنانًا  سبعين  ضمن  الفنان  واختير 
من العالم لعمل مجموعة الحفر - 

ناميبيا.  دولة  لمعاونة   - اليونيسكو 
مهرجانات  فــي  أيــضــاً  شــارك  كما 
عــالــمــّيــة فــي الــمــغــرب واإلمـــــارات 
والــــبــــحــــريــــن وإســــبــــانــــيــــا وكــــوريــــا 
وبيروت  وإيطاليا  والهند  واألردن 
ولــــــنــــــدن ونــــــيــــــويــــــورك وبـــــاريـــــس 
ـــابـــان  ـــي وإنـــدونـــيـــســـيـــا وتــــونــــس وال
والــكــويــت وبــاكــســتــان والــقــاهــرة، 
الكويت  فــي  تحكيم  لــجــان  وعــضــو 
عمان  وسلطنة  وتونس  واإلمارات 
كما  الــعــربــيــة.  مــصــر  وجــمــهــوريــة 
ـــارت «الــلــيــمــونــد» الــفــرنــســّيــة  اخـــت
الـــــجـــــريـــــدة الــــعــــالــــمــــّيــــة الــــواســــعــــة 

بها  لتُزّين  الجابر  لوحات  االنتشار 
موضوعات  في  لوضعها  صفحاتها 
منّوعة في هذه الجريدة العريقة، 
الــمــعــروفــة بــاخــتــيــار أعـــمـــال ذات 
لوحاته  أن  كما  كبيرة،  فنّية  قيمة 
كـــانـــت حــــاضــــرة خـــــالل الـــســـنـــوات 
الفن  مـــزادات  فــي  بــقــّوة  الماضية 
دار «سوذبيز»  خالل  من  العالمّية 
الفنان  ويُــعــّد  لــلــمــزادات.  العالمّية 
واحًدا  الجابر  حسن  علي  التشكيلي 
مــن الــفــنــانــيــن الــذيــن أعــطــوا الفن 
عالمّية  مسحة  القطري  التشكيلي 
حيث أخرجه من الدائرة المحلّية 

إلـــى الـــدائـــرة الــعــربــّيــة والــعــالــمــّيــة 
الربط  فــي  الــخــاّصــة  تجربته  ولــه 
بــيــن الــرســم الــتــجــريــدي والــحــرف 
ــات كل  ــّي ــعــربــي وتــوظــيــف جــمــال ال
مـــنـــهـــمـــا لـــيـــخـــدم اآلخـــــــر إلظـــهـــار 
تشكيلة فّنية على درجة عالية من 
االحـــتـــراف واإلبــــــداع عــلــى أســطــح 
في  لــوحــاتــه. كــمــا شــــارك مـــؤخـــراً 
لــجــنــة تــحــكــيــم مــعــرض «مــالــول» 
قطر،  متاحف  هيئة  نظمته  الذي 
وعــــضــــو لـــجـــنـــة تـــحـــكـــيـــم جــــائــــزة 
والفنون  للثقافة  قابوس  السلطان 

واآلداب، و»آرت ابوظبي».

أفق وهات الكأس أنعُم بها

واكشف خفايا النفس ِمن ُحجبها

ورّو أوصالي بها قَبلَما

يُصاغ دّن الخَمر ِمن تُربها

ڈڈڈ

غٌد بَِظْهِر الغيب واليوم لي

وكم يخيُب الظُنّ في المقبِل

ولَسُت بالغافِل حتى أرى

جماَل دنياَي وال أجتلي

الثالثاء 27 محرم 1434 هـ - 11 ديسمبر 2012 م 

(الحلقة الثالثة)

عرض : مصطفى عبدالمنعم

كتاب

المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور

اإلنتاج المسرحي القطري وتناغمه مع التجربة المعمارية
يــــواصــــل الـــدكـــتـــور نـــبـــيـــل األلــــفــــي فــي 
المعمار  بــيــن  الــقــطــري  (الــمــســرح  كــتــابــه 
قضية  عن  الحديث  والجمهور)  واإلنتاج 
االنــــتــــاج الــمــســرحــي الـــقـــطـــري ويـــقـــول: 
هـــي فـــي الـــواقـــع «مـــربـــط الـــفـــرس» إذ 
يــنــبــغــي أن تــتــوفــر لــنــا جــرعــة مــتــزايــدة 
التقديم  مــســتــوى  عــلــى  اإلنــتــاج  هــذا  مــن 
ضــمــن بـــرنـــامـــج مـــســـرح قــطــر الــوطــنــي 

فـــي الـــســـنـــوات الــمــقــبــلــة، والـــتـــحـــدي أن 
يـــــزداد اإلنـــتـــاج الــمــســرحــي بــمــا يــتــنــاغــم 
للتجربة  الرفيع  المستوى  مــع  ويتوافق 

لمعمارية. ا
ثـــم يــســتــدرك األلـــفـــي لــيــســلــط الــضــوء 
جمهور  وهــي  أهميتها  لها  قضية  على 
التحرك  أن  ليخبرنا  قطر  في  المسرح 
عن  يقل  أال  ينبغي  القضية  هــذه  لــعــالج 

قضية  لمعالجات  يحدث  الذي  التحرك 
اإلنتاج.

ـــعـــود بـــنـــا إلــــى الـــمـــشـــروعـــات الــتــي  وي
استكماال  أخــرى  مسارح  بناء  تستهدف 
حركة  أمــام  الممتد  األفــق  إلى  لنظرتنا 
ـــمـــعـــمـــار الــــمــــســــرحــــي، وتــــوقــــف عــنــد  ال
والرقص  المسرح  مركز  إنشاء  مشروع 
ــــه الـــفـــرصـــة  الـــشـــعـــبـــي الــــــذي أتـــيـــحـــت ل

لـــــالطـــــالع عــــلــــى تـــصـــمـــيـــمـــاتـــه مـــشـــيـــدا 
بــالــجــهــد الـــمـــبـــذول فــيــهــا ولــكــنــه أشـــار 
إلــــى وجـــــود تــشــابــه كــبــيــر فـــي تــصــمــيــم 
شكل  يــتــخــذان  حــيــث  المسرحين  صــالــة 
الــمــروحــة الــتــقــلــيــديــة وارتـــفـــاع الــمــدرج 
ولفت  المتماثلة،  الصفات  من  وغيرها 
قطر  فــي  الــمــســارح  بــنــاء  قــضــيــة  أن  إلــى 
الـــعـــرض  دور  عــــدد  نـــقـــص  فــــي  لــيــســت 

مختلفة  نــوعــيــات  اســتــيــعــاب  فــي  وإنــمــا 
أن  يجب  فإنها  وبالتالي  الــعــروض  مــن 
تــرتــكــز عــلــى الــتــكــامــل فـــي مــجــمــوعــهــا 
كافة  مسارح  من  لدينا  ما  يغطي  بحيث 
يتضمن  أن  األلــفــي  واقـــتـــرح  يــقــدم،  مــا 
خصائص  لــه  مسرحا  الجديد  المشروع 
فــي  الـــمـــوجـــودة  الـــمـــرنـــة  الـــعـــرض  دور 
الــــعــــديــــد مـــــن بـــــلـــــدان الــــعــــالــــم وتـــصـــلـــح 

أن  مثل  المختلفة،  األعــمــال  مــن  لكثير 
بالشكل  المسرح  خشبة  الجمهور  يــواجــه 
يمكن  أخــــرى  عــــروض  وفـــي  الــتــقــلــيــدي 
على  األداء  بمنصة  يحيط  أن  للجمهور 
شكل ثالثة أضالع، وهناك عروض نرى 
كامل،  بشكل  بالمنصة  يحيط  الجمهور 
تــأخــذ  أن  يــمــكــن  الـــــــدور  هـــــذه  وبـــعـــض 
أشكال. خمسة  إلى  تصل  مختلفة  أشكاال 

من لوحات الفنان المشاركة في المهرجان

علي حسن الجابر
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فـــي هــــذه الــحــلــقــة ســأقــدم 
بتقديمها  قـــامـــت  مــســرحــيــة 
 ١٩٧٠ ســـنـــة  الــمــعــلــمــيــن  دار 
التاريخية  الــمــســرحــيــة  وهـــي 
الـــمـــعـــروفـــة (صـــقـــر قـــريـــش) 
عبدالرحمن الداخل تم تقديم 
المسرحية في حوش مدرسة 
بمنطقة  وذلــك  المعلمين  دار 
المرقاب القديم تحت إشراف 
وزارة التربية والتعليم. شارك 
كل  المسرحية  فــي  بالتمثيل 
 -٢ درويـــــــش  صـــــالح   -١ مــــن 
سلطان  محمد   -٣ حسن  علي 
خــالــد  ٤-اسماعيل  الــــكــــواري 
٥-عاهد  الــــكــــواري  ســـيـــار   -٥
الشنطي في دور عبدالرحمن 
الــــــــــداخــــــــــل ومـــــــــــن إخـــــــــــراج 
عبداللطيف سمهون وبالرغم 
مــن قــلــة اإلمــكــانــات الــمــاديــة 
والــفــنــيــة قــدمــت الــمــســرحــيــة 

ناحية  من  تقديم  أحسن  في 
الموضوع والمالبس التاريخية 
والـــديـــكـــورات واالكــســســوارات 

القائمين  الن  وذلك  المناسبة 
جيوبهم  من  يصرفون  عليها 
محمد  األستاذ  رأسهم  وعلى 

عــبــداهللا األنـــصـــاري الــــذي لم 
في  الــخــاص  مــالــه  مــن  يبخل 
المسرحية  تــظــهــر  ان  ســبــيــل 

بـــصـــورة مــشــرفــة وقــــد كـــان، 
قــــدمــــت مـــســـرحـــيـــة (صـــقـــر 
قـــــريـــــش) مـــــع نـــهـــايـــة الـــعـــام 

 ،  ١٩٧١  -١٩٧٠ الــــــدراســــــي 
الرواد األوائل لهم هل التقدير 
واالحــــتــــرام ألنـــهـــم مــؤمــنــون 
بــــــأن دولــــــــة قـــطـــر البــــــد أن 
تساير الدول من حولها لذلك 
تجدهم في مقدمة الصفوف 
فــــي ســبــيــل أن يـــرتـــقـــوا بــفــن 
المسرح ولم يكونوا ينتظرون 
جهة  أي  مـــن  مـــاديـــا  مــقــابــال 
بــالــعــكــس إنــهــم يــصــرفــون ما 
المسرح  ليظهر  جيوبهم  فــي 
فــي صــــورة مــشــرفــة هـــذا هو 
حــــــال الـــمـــؤســـســـيـــن األوائــــــــل 
ولـــو اســتــعــرضــنــا الــمــشــاركــيــن 
بـــالـــتـــمـــثـــيـــل فــــــي مـــســـرحـــيـــة 
(صـــقـــر قــــريــــش) ســنــجــد أن 
اغــلــبــيــتــهــم مــــازالــــوا فـــي نفس 
الـــمـــجـــال الــفــنــي وهـــــذا دلــيــل 
لمجال  مخلصون  أنــهــم  على 
صالح  مثًال،  المسرحي.  الفن 

مــــوجــــودا  يـــــــزال  ال  ــــــــش  دروي
ومحمد  موجود  حسن  وعلي 
ســـلـــطـــان الــــــكــــــواري مـــوجـــود 
وسيار الكواري موجود اذا هم  
يمارسون  الحين  ذلــك  ومنذ 
باستثناء  الــمــســرحــي  عملهم 
مـــن رحـــلـــوا وهــــم اســمــاعــيــل 

خالد وعاهد الشنطي.
األولى  المسرحية  نجاح  إن 
قدمت  والــتــي  المعلمين  لــدار 
فــــــي ثـــــالثـــــة عـــــــــروض جــعــل 
في  يفكرون  عليها  القائمين 
واقترح  جديد.  مسرحي  عمل 
عملهم  أن  االنــصــاري  االستاذ 
محلياً  يكون  أن  البــد  الجديد 
وباللهجة المحلية وأن يناقش 
بذلك  وأوصــى  محلية  قضية 
(صقر  مــســرحــيــة  لــمــجــمــوعــة 
قـــريـــش) بــــان يــســتــعــدوا منذ 
اآلن لعمل مسرحي ليقدم مع 

 -  ١٩٧١ الــدراســي  العام  نهاية 
١٩٧٢ وانــه قد أخذ وعــدا من 
التربية  وزارة  في  المسؤولين 
المساعدة  بتقديم  والــتــعــلــيــم 
الــــالزمــــة لــلــعــمــل الــمــســرحــي 
ـــعـــد نـــجـــاح  الـــــقـــــادم وذلــــــــك ب
(صقر  مسرحية  مع  التجربة 
محمد  االســـتـــاذ  ان  قـــريـــش) 
عبداهللا االنصاري رجل عملي 
تسودها  بــاآلخــريــن  وعــالقــتــه 
إن  الطيبة  والعالقة  الصداقة 
كـــان ذلـــك مــن خـــالل إدارتــــه 
عالقته  في  او  المعلمين  لــدار 
مــــع الــمــجــمــوعــة الـــتـــي تــقــوم 
 . الــمــدرســي..  المسرح  بـــادارة 
على  االتفاق  تم  فقد  وبالفعل 
محلي  مسرحي  عمل  تقديم 
لــلــســنــة الـــدراســـيـــة الـــقـــادمـــة. 
الحلقة القادمة مع المسرحية 

الثانية لدار المعلمين.

الثالثاء ٢٧ محرم ١٤٣٤ هـ - ١١ ديسمبر ٢٠١٢ م

مسرحية حكاية شهرزاد

خالل لقاء مع «البيرق» حول البرنامج الفني «نقطة وصل» .. فرج دهام :

ـــق ـــي ـــب ـــط ـــت ــــة ال ــــط ــــح ـــــــــى م ـــــــاء إل ـــــــالث ـــــــل ث ــــا الــــمــــحــــتــــدمــــة ك ــــن ــــات ــــاش ــــق ــــن ــــــــوصــــــــول ب ــــــوي ال ــــــن ن
الـــحـــوار  تـــجـــربـــة  أن  مـــــؤكـــــداً 
فشلت  التقليدي  بشكله  الثقافي 
شــيء  للمثقفين  تــحــقــق  أن  فـــي 
ـــوات  ـــى مــــــدى ســـن ـــمـــوس عـــل مـــل
أن «نقطة  إلـــى  ولــفــت  طــويــلــة، 
وصل» يعتمد على وصل األفكار 
والمداخالت ليصبح هناك نسيج 
الفكرة  خــاللــه  مــن  تنتقل  كــامــل 
من فنان إلى فنان بحيث يصبح 
األمر أشبه بالمسبحة التي تمثل 
على الرغم من تعدد  واحــداً  كــالً 
هناك  يــكــون  ال  وبــذلــك  حباتها، 
يوجد  وال  األفـــراد  بين  تباين  أي 
يوجد  ال  أنـــه  كــمــا  وصــغــيــر  كبير 
فــــارق بــيــن رائــــد أو مــبــتــدئ في 
الــــفــــن، حـــيـــث يـــتـــم نـــفـــي كــــل ما 
التصنيفية  األشــكــال  بهذه  يتعلق 
بشكل  ويــحــاولــون أن يــبــنــوا مــعــاً 
اجــتــهــادي، فيجتهد أحــدهــم في 
تقديم تجربته الشخصية ونماذج 
مــن أعــمــالــه وتــجــاربــه وأســفــاره 

وأفكاره. 

جهد تطوعي
أن «نــقــطــة  دهـــــام  وأوضــــــح   
بين  تطوعياً  جهداً  يعتبر  وصل» 
الفنانين المؤمنين بفكرة الحوار، 
أن هــنــاك نــيــة لــلــوصــول  مـــؤكـــداً 
ــتــصــور الــعــام  بــالــنــقــاشــات إلــــى ال
فكرة  إلــى  ينظر  الــذي  للبرنامج 
البصرية،  المعلومة  ونقل  التعلم 
وتابع قائالً: هناك قول دارج في 
الفنون البصرية «اإلنسان.. يتعلم 
يؤثر  يتعلمه  ومـــا  يـــرى،  عندما 
على مــا يـــراه»، ويــرى دهــام أن 

إلى  ويحولها  المعرفة  يأخذ  من 
مع  أسلوب حياة، نجده متواصالً 
قدراته عامراً بالمنجزات الكبيرة 

والصغيرة التي يبحث عنها. 
وصل»  أن «نقطة  إلى  مشيراً 
يحاول أن تستعرض كيفية تناول 
ومــتــابــعــة الــفــكــرة لــكــســر جــمــود 
من  لألشياء  التقليدي  االستقبال 
حولنا بتحويلها إلى إسلوب حياة 
وذلك من خالل الفن حيث يتم 
التفاعل مع كل األشياء من حولنا، 
ومـــن خـــالل هـــذا الــقــيــاس الفني 
رصد  يمكن  والتخيلي  والعلمي 
كـــل الــمــظــاهــر والـــظـــواهـــر الــتــي 
تعتبر  التي  حياتنا  فــي  نصادفها 
جــــزءاً مــن الــتــكــويــن االجــتــمــاعــي 
ونحاول  ويضيف:  واالقتصادي. 
من خالل برنامج «نقطة وصل» 
أن نــعــيــد تـــرتـــيـــب األشــــيــــاء بــمــا 
كــل فــرد على  وقــــدرات  يتناسب 
فرضيات  ونضع  للتفسير،  حــدة 
لـــلـــســـؤال ولــلــبــحــث عــــن الـــصـــور 
نولي  كما  أذهــانــنــا،  فــي  العميقة 
من  الحياتية  للمواضيع  اهتماماً 

جانبها الفني والنظري. 

أربع جلسات
الــجــلــســة  أن  دهــــــام  وأوضـــــــح 
األولى التي نظمت ضمن برنامج 
«نقطة وصل» تطرق من خاللها 
المطاوعة  الرحمن  عبد  الفنان 
يتطّرق  ولــم  حياته  أســلــوب  إلــى 
بــشــكــل مــبــاشــر إلــــى تــجــاربــه أو 
لكنه  الشخصية  وأعماله  لوحاته 
الشكل  إلـــى  بــنــا  يــصــل  أن  حــــاول 

الــفــنــي واألفـــكـــار الــتــي يــبــنــي من 
خــاللــهــا أعـــمـــالـــه، فـــتـــطـــّرق إلــى 
رحالته في البحر والتي أنعكست 
بطبيعة الحال على فنه فتحولت 
هــــــذه الـــــرحـــــالت إلــــــى مـــشـــروع 
للتعبير  خــاللــه  مــن  يسعى  فــنــي 
تأثر  الــتــي  واألمـــاكـــن  البيئة  عــن 
أسلوب  تجلى  إذا  أنه  مؤكداً  بها، 
الفني  الشكل  معه  تجلى  الحياة 
واألفــكــار اإلبــداعــيــة. أمــا النموذج 
الــثــانــي الـــذي أخــبــرنــا دهـــام عنه 
والذي كان محور الجلسة الثانية، 
النعيمي  فاطمة  الفنانة  تجربة 
الحديث  خالل  من  قّدمتها  التي 
حيث  حياتها  أســلــوب  عــن  أيــضــاً 
تـــحـــّدثـــت عـــن تــعــلــقــهــا بـــاألســـرة 
قالت  الــتــي  البيئة  وهــي  واألبــنــاء 
جل  أجلها  مــن  تسخر  أنها  عنها 
ــهــا، لــتــقــدم بــذلــك نــمــوذجــاً  وقــت
للفهم الخاص بها لألسرة، وهو 
ما انتقل ألعمالها الفنية ومن هنا 
الفنانة  ثقافة  نرصد  أن  نستطيع 
وحــضــورهــا الــمــجــتــمــعــي، وتــابــع 
دهــــام قـــائـــًال: وبـــعـــرض أســلــوب 
نستقرؤه  ما  لدينا  أصبح  الحياة 
مــن خـــالل الــتــجــربــة الــفــنــيــة، ثم 
والتي  الثالثة  الجلسة  عن  تحّدث 
في  الشخصية  تجربته  تضّمنت 
أكبر  اعــتــبــره  والـــذي  النحت  فــن 
أو رســمــاً  مـــن كـــونـــه تــشــخــيــصــاً 
أن  اعتبر  حيث  النحتية،  الكتل 
يبدأ  له  بالنسبة  الطبيعي  القياس 
مــن الــشــجــرة والــمــكــان وحــركــة 
الــذي  البصري  والــتــنــوع  األجــســام 
شغل به منذ عام ٢٠٠٠ واستمر 

بعرض  الثالثة  جلسته  في  دهــام 
الجلسة  وعــن  وأعــمــالــه،  تجاربه 
الرابعة أوضح دهام أنها تضّمنت 
الحديث عن التعبير عند اإلنسان 
ابتسام  الــفــنــانــة  خــاللــهــا  وقــامــت 
التعبيرية  عن  بالحديث  الصفار 
تعريفها  عند  الــتــوقــف  تــم  حيث 
الجانب  فــي  ودورهــــا  وماهيتها 
الفني  مــشــوراهــا  فـــي  الــتــعــبــيــري 
أعمالها.  خـــالل  مــن  ومفهومها 
قّدمت الصفار بعضاً من أعمالها 
وصفها  التي  األخيرة  الفترة  في 
بالمصداقية  تنضح  بأنها  دهـــام 
الــعــالــيــة، كــمــا دار الــنــقــاش حــول 
يساعد  آخر  مدخل  إيجاد  كيفية 
الفنان أن ينتقل من مرحلة إلى 
يعتبر  ذلك  أن  إلى  الفتاً  أخــرى، 
أحـــد أهـــم أهــــداف هـــذا الملتقى 
والذي يتمثل في مساعدة الفنان 
أن يُعيد النظر في تجربته فيقوم 
بتطويرها أو يدافع عنها ويشرح 
هذه  بالمقابل  بــهــا.  تمسكه  ســر 
ــتــجــربــة تــعــتــمــد عــلــى الــجــانــب  ال
السرد  عن  بعيداً  والعلمي  الفني 
والبرنامج  النخبوي.  األكــاديــمــي 

في مراحله األولى. 

حوار ودي
وأكــــد الــفــنــان فـــرج دهــــام أن 
«نــقــطــة وصــــل» هــو حــــوار ودّي 
غــيــر رســـمـــّي وأهـــــم مـــا يــمــيــزه 
الرسمية  يحكمه  ال  جماعة  أنــه 
بــــدون  أحـــــد  وصــــايــــة  تـــحـــت  أو 
ميزانيات أو سكرتارية كل ذلك 
نشيد  وبالمقابل  ذاتـــي،  بتنسيق 

بالتسهيالت في التنسيق وتمكين 
وجــــودنــــا الـــــــدوري فـــي مــؤســســة 
إن  وقال  الثقافي «كتارا»،  الحي 
تجربة «نقطة وصل» تحاول أن 
تسبق الزمن لكي تدعم الفنانين 
يــســاعــدوا  وأن  الــبــعــض  بــعــضــهــم 
أنفسهم بأنفسهم، مؤكداً أن تلك 
الــتــجــربــة هــي مــشــروع شخصي 
بالنسبة له وكان يتمنى أن ينطلق 
عن  منذ زمـــن، وأضـــاف مــعــبــراً 
الفكرة  هـــذه  بــانــطــالق  ســعــادتــه 
التي أعتبرها اتصاال سهل المنال 
لــكــل مــن يــرغــب، ومـــا يجعلني 
قد  المشروع  أن  بالتفاؤل  أشعر 
يــحــقــق الــكــثــيــر عــلــى الـــرغـــم من 
أننا نعمل فيه ليس كونه برنامج 
زمــنــي مــحــدد. اعــتــمــادنــا  دائــمــاً 
عــلــى الــبــحــث بــالــطــرق الــحــديــثــة 
أصبح  والتي  األفكار  توصيل  في 
ــانــيــن  ــفــن يــســتــخــدمــهــا أغــــلــــب ال
العالم،  أنحاء  كل  في  المتميزين 
الفكرة  صناعة  على  العمل  حيث 
النظر  تعيد  جــمــاعــة  خـــالل  مــن 
على  وتعتمد  النظر  وجهات  في 
الــنــقــاش الــخــالفــي لــلــوصــول إلــى 
جدلية  أن  مــؤكــداً  وصـــل،  نقطة 
الثقافة قائمة على الخالف الذي 
ثم  اتــفــاق،  إلــى  النهاية  فــي  يصل 
يــقــوم بــعــد ذلـــك كــل فــنــان بعمل 
لسنا  اتفقنا  كــمــا  ألنــنــا  يــريــد،  مــا 

أوصياء على أحد. 

محطة التطبيق
ينوي «نقطة  كان  إذا  ما  وعن 
ــــــوصــــــول بـــنـــقـــاشـــاتـــه  وصـــــــــل» ال

محطة  إلى  ثالثاء  كل  المحتدمة 
أستطيع  ال  دهـــام:  قــال  التطبيق 
أن أعد بشيء محّدد لكن هناك 
نوايا أن ننتقل بالنقاش إلى حيز 
التنفيذ ليخرج مشروع فني يقّدم 
ويساعد  مــعــيــاراً  الفنية  للساحة 
في  الثقافي  والــحــراك  الفنانين 
لــألمــام. وأكـــد أن  المضي قــدمــاً 
يريد  من  كل  أمــام  مفتوح  الباب 
أن يــتــواصــل مــع «نــقــطــة وصــل» 
حكراً  ليست  الــمــبــادرة  إن  حيث 
على عدد معين من الفنانين بل 
تمرير  إلــى  باألساس  تهدف  هي 
األفـــكـــار مــن خـــالل الــقــلــيــل لكي 
الــذي  يــكــون  وقـــد  بالكثير  تــأتــي 
هذا  فــي  كفنانين  ببعض  جّمعنا 
الــمــشــروع هـــو مــعــرفــتــنــا ببعض 
مـــنـــذ زمــــــن ومــــــع ذلــــــك هــنــاك 
وجـــــوه جـــديـــدة اســـتـــجـــدت على 
معها،  نــتــعــامــل  الــفــنــيــة  الــســاحــة 
نحن مقتنعون أن الناقد والشاعر 
والموسيقي،  والمصور  والرّسام 
تجمعهم  عــام  بشكل  والــفــنــانــون 
أشـــيـــاء عـــديـــدة مــشــتــركــة أهمها 
أنهم جميعاً يعّبرون عن المجتمع 
ولذلك فإن تلك الجلسات ال يتم 
معجزات  عــن  الــتــحــّدث  خــاللــهــا 
لــكــنــنــا نــتــكــلــم فـــي إســـلـــوب حــيــاة 
ومــــشــــاهــــدات يـــومـــيـــة لـــمـــا نــــراه 
يمكن  حيث  بــه  ونتأثر  ونسمعه 
أن نتأثر أو تتغير أفكارنا عندما 
نقرأ القصيدة أو نسمع مقطوعة 
بداخلنا  ينمي  ما  وهــو  موسيقية 
نفتقدها  مــعــادلــة  عــمــل  كــفــريــق 
نقطة  وهي  الثقافية  الساحة  في 

الوصل. 

بدون رسميات
وعـــــــن بـــــدايـــــة تـــطـــبـــيـــق تــلــك 
الــمــبــادرة أوضـــح دهـــام أنـــه في 
البداية أبدى هذه الفكرة لبعض 
الــحــوار  واستحسنوا  المشاركين 
تبعية  او  رســـمـــيـــات  أي  بـــــدون 
شابه  مــا  أو  مــركــز  أو  لجمعية 
لما له من نفع يعود على تطوير 
من  وقـــال:  طاقتهم،  وتحسين 
المنتظر في المرحلة المقبلة إن 
النحو  هــذا  على  األمــور  استقرت 
الفكري  الــنــطــاق  هــذا  يــخــرج  أن 
والــــنــــظــــري إلــــــى مـــنـــظـــور آخـــر 
نتيجة  عــن  نبحث  ألنــنــا  عــمــلــي، 
مجالس،  مجّرد  عن  نبحث  وال 
لنقّدم  المناسب  الوقت  وننتظر 
وبــوجــوه  بالكلمة  مختلفاً  شيئاً 
الثقافي  للوسط  نقّدمها  جديدة 
وســـتـــكـــون مـــفـــاجـــأة لــلــجــمــيــع، 
وأضـــــــاف مـــتـــابـــعـــاً: نــعــمــل عــلــى 
«ظرف استثنائي» وكل متحاور 
يـــكـــون فـــي الــجــلــســة الـــتـــي تعقد 
مسؤولية  يتحّمل  عنه  للحديث 
الــــنــــقــــاش فـــــي حــــضــــور جــمــعــي 
اللغة  أبجديات  فــي  النظر  يعيد 
والــشــكــل والــمــضــمــون ســـواء كــان 
أعتبر  لذلك  أكاديمياً،  أو  أدبــيــاً 
هذا بمثابة مشروع مؤشر، يدل 
عــلــى أن قــطــر زاخــــرة ولــديــهــم 
للتعّرف  الــتــعــرف  عــلــى  الـــقـــدرة 
عــلــى قــدراتــهــم وإبـــــداء وجــهــات 
نظر جديرة باالحترام والتقدير 
لــكــي تــكــون فـــي يـــوم يــشــهــد لها 

الجميع . 

الغاية من «نقطة وصل»
وعن الغاية من «نقطة وصل» 
تنحية  على  يعمل  أنه  دهــام  أكد 
والعمل  جانباً  الــفــردي  االســلــوب 
عـــلـــى اســــلــــوب فـــكـــرة الـــتـــواصـــل 
الــجــمــاعــي وتـــقـــديـــر اآلخـــريـــن. 
نرجوها  الــتــي  الــوصــل»  «نــقــطــة 
بأن يحدد المشارك وجهة نظره 
واختصار  بالفن  عالقته  وإثـــراء 
الفني  مشروعه  لجدولة  الزمن 
والمفهوم  الــخــصــوصــيــة  مــن  لــه 
الــخــاص، ويــؤســس لــرؤيــة فنية 
حــســب الــجــهــد الــمــبــذول، تخدم 
فــــكــــرة الـــشـــخـــص، والــمــجــتــمــع 
الثقافي في قطر. كما أن نقطة 
الـــوصـــل تــبــحــث عـــن الــمــفــردات 
قياس  إلــى  لتحويرها  الصغيرة 
فــنــي أكــبــر بــمــســاعــدة اآلخــريــن. 
اختصار  نــرجــوه  ومـــا  والنتيجة 
الزمن للوصول إلى نتيجة وعائد 
مـــن الــمــفــاهــيــم الــمــعــاصــرة لها 
ركـــائـــز اجــتــمــاعــيــة بــيــن األفــــراد 
مستقل.  شخصي  فني  وحــضــور 
ــــــرة «نــقــطــة  وكــلــمــا اتــســعــت دائ
المشاركين  األفــراد  من  الوصل» 

تزيد مساحة التلقي والفائدة. 
«نــقــطــة  إن  دهـــــــــام:  وقـــــــال 
وصـــــــل» حـــــــوار مــــتــــجــــّدد يــعــبــر 
في  مشترك  وعــي  إلــى  المسافة 
للتباين  وجـــود  ال  صــحــي،  مــنــاخ 
نطمح  الـــــذات.  أنـــا  أو  الــشــخــصــي 
ــــــرؤى  ـــايـــن فـــــي ال ـــب لـــتـــأســـيـــس ت

ووجهات النظر.

الحراك الثقافي في الحراك الثقافي في 
أمس الحاجة للحوارأمس الحاجة للحوار

كتب: أشرف مصطفى 

 «نــقــطــة وصــــل» هـــو بــرنــامــج فــنــي وحـــــواري بـــدأ مــنــذ 
ثالثاء  كــل  يتم  لــقــاء  عــن  عــبــارة  وهــو  شــهــر،  مــن  يــقــرب  مــا 
وحول  كتارا،  في  الفنانين  من  مجموعة  خالله  من  يلتقي 
الفنان  مــع  «الــبــيــرق»  التقت  وتفاصيله  األســاســيــة  فكرته 

الملتقى. هذا  ينظم  الذي  دهام  فرج 
بمثابة  وصــل»  أن «نــقــطــة  الــلــقــاء  خــالل  دهــام  وأوضـــح   
الــبــحــث عـــن تــقــلــيــد لـــحـــوار جــمــاعــي بــيــن الــفــنــانــيــن، وهــو 
الجانب  فنان  كل  يقّدم  حيث  الذاتي  االجتهاد  على  قائم 
التي  نظره  وجهة  يمثل  والــذي  الفني  حضوره  من  اآلخــر 

أن  الجلسات  تلك  تحاول  وبالمقابل  خاللها  من  يتحّرك 
الفنانين  باقي  لدى  والتلقي  االستماع  من  مساحة  تصنع 
يمكن  ما  أهم  من  أنه  وأضــاف  التجربة،  في  المشاركين 
الــفــنــانــيــن  تــجــعــل  الــتــجــربــة  أن  الــســيــاق  هـــذا  فـــي  يــقــال  أن 
فنياً  النظر  فيها  يعاد  أن  تقبل  نظر  وجهة  إلى  يتطرقون 
في  الثقافي  الحراك  أن  على  دهام  وشّدد  النقاش.  خالل 
قطر أصبح في أمّس الحاجة لمثل تلك الجلسات الحوارية 
الــمــحــاضــرات  ومــن  الــنــدوات  مــن  أكــثــر  الــفــنــان  تفيد  الــتــي 
الــتــي تــطــرحــهــا األجـــهـــزة الــثــقــافــيــة فـــي بــرامــجــهــا والــتــي 
واألنشطة  البروتوكوالت  أحد  باعتباره  الحوار  إلى  تنظر 

لرسمية. ا

ي 
ة 

الحلقة الخامسة 
والعشرون



من شعر المؤسس

الشيخ جاسم بن محمد بن ثانيالشيخ جاسم بن محمد بن ثاني

الـعـال مطـلـب  فــي  العـذال  الـعـاليلوموننـي  مطـلـب  فــي  العـذال  يلوموننـي 
صعـايـب دروب  بــك  يسـلـك  صعـايـبيقـولـون  دروب  بــك  يسـلـك  يقـولـون 

والسـلـع والجنـد  المـال  تلـف  فيـه  والسـلـعتـرى  والجنـد  المـال  تلـف  فيـه  تـرى 
السـبـايـب تــدور  سالطـيـن  السـبـايـبوجـرايـم  تــدور  سالطـيـن  وجـرايـم 

شــدة كــل  فـي  العصـب  ركـوب  شــدةفلـوال  كــل  فـي  العصـب  ركـوب  فلـوال 
والـكـرايـب شهداتـهـا  عـلـى  والـكـرايـبوصـبـر  شهداتـهـا  عـلـى  وصـبـر 

ومـطـعـم لـذيــذ  الدنـيـا  فــي  ومـطـعـممـالـذ  لـذيــذ  الدنـيـا  فــي  مـالـذ 
الـمـشـارب لـذيــذ  فـيـهـا  لـذلـي  الـمـشـاربوال  لـذيــذ  فـيـهـا  لـذلـي  وال 

كونـنـا غــب  لـنـا  لــذت  لــذة  كونـنـافكـم  غــب  لـنـا  لــذت  لــذة  فكـم 
سكـايـب عـجـه  الباغـيـن  عـلـى  سكـايـبنهـار  عـجـه  الباغـيـن  عـلـى  نهـار 

ديـارنــا مــع  ديرانـهـم  بـهـا  ديـارنــاملكـنـا  مــع  ديرانـهـم  بـهـا  ملكـنـا 
خـرايـب الربيحـيـه  قـصـر  دعــا  خـرايـبيـوم  الربيحـيـه  قـصـر  دعــا  يـوم 

بعتـقـهـم وجـدنــا  وعفـيـنـا  بعتـقـهـموليـنـا  وجـدنــا  وعفـيـنـا  وليـنـا 
والـربـايـب بأمـوالـهـم  لـهـم  والـربـايـبوجـدنـا  بأمـوالـهـم  لـهـم  وجـدنـا 

مـذلــه عليـهـم  سـبـت  سـبـه  مـذلــهوكــم  عليـهـم  سـبـت  سـبـه  وكــم 
جـاليــب والنـشـامـا  السبـايـا  جـاليــبنسـبـا  والنـشـامـا  السبـايـا  نسـبـا 

فـاال قلـت يصـفـي كـدرهـم زاد غشـهـمفـاال قلـت يصـفـي كـدرهـم زاد غشـهـم
عـقـايـب علـيـهـم  تــازي  عـقـايـبوأسبابـهـم  علـيـهـم  تــازي  وأسبابـهـم 

مـن اهللا ذي العـرش الـذي يعـلـم الخـفـامـن اهللا ذي العـرش الـذي يعـلـم الخـفـا
غـايـب كــان  مــا  عــالم  بنـا  غـايـبخبيـر  كــان  مــا  عــالم  بنـا  خبيـر 

جاسـم ابـن  يـا  فتـى  يـا  منـي  جاسـمفأوصيـك  ابـن  يـا  فتـى  يـا  منـي  فأوصيـك 
غـايـب الجـود  فتـى  يـا  عنهـا  تكـن  غـايـبفـال  الجـود  فتـى  يـا  عنهـا  تكـن  فـال 

تمسـّك بتقـوى اهللا وأخلـص لــه العـمـلتمسـّك بتقـوى اهللا وأخلـص لــه العـمـل
وصـايـب صــواب  حــق  عـلـى  وصـايـببعلـم  صــواب  حــق  عـلـى  بعلـم 

الـمـال لـه  طاعـت  اهللا  أطـاع  مـن  الـمـالتـرى  لـه  طاعـت  اهللا  أطـاع  مـن  تـرى 
الصعـايـب المـلـوك  أرقــاب  لـه  الصعـايـبوذلـت  المـلـوك  أرقــاب  لـه  وذلـت 

عفوه اهللا  مــن  وأرجـــو  ذا  أقـــول  عفوهفــأنــا  اهللا  مــن  وأرجـــو  ذا  أقـــول  فــأنــا 
وصــايــب مخطيات  فيها  ـــــوال  وصــايــبواالق مخطيات  فيها  ـــــوال  واالق

المنسك:
يروي الفيلم حكاية الشاب «مايكل كوفاك»، ابن لحانوتي 
ونشأ في كنف أسرة متدينة، وكان ال بد له من دراسة الالهوت، 
ولكنه ليس مؤمناً كما هو محيطه األسري واالجتماعي. وعندما 
ينوي ذلك الشاب ترك الدراسة الالهوتية، ينصحه أحد أساتذته 
من رجال الدين العقالء بالتأني، وأشار عليه بتجربة قسم جديد 
تم افتتاحه مؤخراً، ألن القسم الجديد يركز على جانب طرد 
األرواح، وأوصــاه بااللتحاق بفصل دراســي متخصص في هذا 
الميدان، يمتد على مدى شهرين في روما، ليتعرف خالل تلك 

الفترة على ذلك االختصاص عن قرب، وبعدها يقرر.
الجميع  ألن  دهــشــة،  يــــزداد  األرواح  طـــرد  دروس  وخــــالل 
يتعامل مع الموضوع وتفاصيله بجدية، بعكس ما كان يحسبه 
المدرسة  فــي  الــرهــبــان  كبير  يالحظ  وعندما  «خــزعــبــالت»، 
إلى  يرسله  الــشــاب،  نفس  مــن  ينعكس  الــذي  الشك  الالهوتية 
طرد  فــي  المتخصص  هوبكنز»  الــراهــب «لــوكــاس» «أنتوني 
األرواح منذ زمن بعيد. وبمجرد وصوله يتصادف حضور فتاة 
ورغم  الشرير،  الــروح  إخــراج  طقوس  فيشاركه  للعالج،  تتردد 
تلك الحالة وحاالت أخرى يبقى الشاب غير مصدق لما يجري، 

وغير مؤمن.
وبعد مــوت والــد «مايكل» تحدث له بعض األحـــداث غير 
المفهومة، فيعتقد أن األب «لوكاس» هو من يتالعب بعقله 
بــهــدف إعــادتــه للعمل مــعــه، وحــيــن يقصد مــنــزل «لــوكــاس» 
تتشكل العقدة الكبرى في الفيلم، حين يجد أن الروح الشرير 
سيطر على جسد «لوكاس» نفسه، وتصبح مهمة «مايكل» غير 

المؤمن تخليص «لوكاس» من الشر الذي يهيمن على جسده.
وخالل رحلة مضنية مليئة بالشك واإلحساس باليأس، يبدأ 
اإليمان بالتبلور جلياً في نفس الشاب ويتمكن من طرد الروح 
الشرير وتخليص األب «لــوكــاس»، ثم نرى «مايكل» يواصل 
عمله في مجال الالهوت الذي أجبر على ممارسته، لكنه آمن 

بتعاليمه واتخذه سبيالً في الحياة.
والتحوالت،  الدرامي  بالصراع  ومليء  شك،  بال  مثير  فيلم 
رغم كونه يتعلق بموضوع ديني بحت، رحلة دينية يخوضها 
لليقين، لكن لو تصورنا أن ذات  من الشك وصــوالً  شاب بــدءاً 
الموضوع قدم بإنتاج عربي التهم صّناع الفيلم بتقديم عمل 
تعليمي ديني، ال يرقى للمنافسة، أو تم البحث عن تفاصيل 

إلدانتهم.
من العجيب أن يكون المجتمع األمريكي «المتحرر» مرتبطاً 
مشهد  مــن  واقــعــي  فيلم  يخلو  يكاد  فــال  كبير،  بشكل  بالدين 
للكنيسة، حتى وإن شاهدناها من الخارج فقط، إلضفاء معنى 
روحــانــي، أو قيمة دينية على حــدث أو فعل بعينه، بينما في 
عالمنا «المتدين» يستشعر غالبية المبدعين حساسية مفرطة 
تجاه أي شيء ديني، سواء من قبل الصّناع أنفسهم، أو من قبل 

المتلقين.

قدوة:
مرتادي  يسابق  ويشتم،  يصرخ  الـــدوام،  على  ساخطاً  يــراه 
يلقي  أمــامــه،  بــالــمــرور  ألحــد  يسمح  ال  يضايقهم،  الــطــريــق، 
ويقول:  إليه  يلتفت  ثم  مكانه،  أي  في  النافذة  من  مخلفاته 
أريدك أن تكون عاقالً، متسامحاً، وتحافظ على النظافة!!! 

تدور عينا الصغير، وكأنه لم يفهم كلمة واحدة!

عري:
عّيار، سيئ الخلق، لسانه ال يعرف إال الكذب، وال يفعل إال الشر، 
يتبنى نهج الغش، وكلماته مفعمة بالفحش، يركب أي موجة 
صاعدة، وإن كانت من مياه الصرف الصحي، المهم أن يعتليها 
ألقرب كتف، ليواصل تسلقه المخجل. وفي كل خطوة تدفعه 
لألعلى يتعرى، وكلما صعد أكثر، يتعرى أكثر، حتى نفدت قطع 

مالبسه، نظر لألسفل، وصرخ بوقاحة: ال تنظروا لي هكذا!!!

أمل:
تقدم الطفل الصغير من والده المتجهم حذراً، تردد طويالً 
في  اعــتــدل  الصحيفة،  عــن  وجهه  األب  رفــع  يــنــاديــه.  أن  قبل 
جلسته وأجــاب مستفهماً: نعم؟ وإحــدى عينيه شبه مغمضة. 
نطق االبن بعد تردد: أريد دراجة. صاح األب بامتعاض: ركز 
في دروسك أفضل، يكفي ما أدفعه من أجل تعليمك. ويضيف 
إلى تأنيبه اللفظي صفعة جعلت مؤخرة عنقه تشتعل من األلم.

صراحة:
هل تدركين؟

أن الموت أجمل من عيش بال حب.
وأني ال أتأقلم واألوضاع المقلوبة.

وأرفض أنصاف الحلول.
والحلول المشبوهة.

أرى الجفن ( ٢-٢ )

اإلبداع ينشأ في حضن الحرية 

.. والقيود تقتل اإلبداع
.. والقيود تقتل اإلبداع

علي الشريف 
يبحث  في البر

قـــال الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي علي 
على  حاليا  يعكف  إنــه  الــشــريــف 
مشروع خاص به لتقديم البيئة 
القطرية التراثية والحياة البرية 
في شكل أعمال فنية تشكيلية، 
ــبــيــرق أن  ــل وصــــــرح الـــشـــريـــف ل
ربما  اإلعــالم  عن  ابتعاده  سبب 
أطول  بالمكوث  النشغاله  يرجع 
فـــتـــرة مــمــكــنــة فـــي الـــبـــر بحثا 
عــــن أفــــكــــار تـــخـــدم مــشــروعــه 
وهـــو تــقــديــم اعـــمـــال فــنــيــة عن 
البري  والــتــراث  القطرية  البيئة 
والـــبـــحـــري.وكـــان الــشــريــف قد 
افــتــتــح مـــؤخـــرا مـــعـــرض الــفــن 
االنـــطـــبـــاعـــي لـــلـــعـــام الــتــعــلــيــمــي 
مع  بالتعاون  جــاء  والــذي   ٢٠١٣
الـــمـــحـــدودة  غــــاز  راس  شـــركـــة 
والتي طلبت منه رسم عدد من 
في  التعليم  عن  الفنية  اللوحات 
القرن  مــن  الخمسينيات  فــتــرة 
وتصويرها  قــطــر  فــي  الــمــاضــي 
بالفن االنطباعي الذي يبرع فيه 
الشريف، وبالفعل نجح الشريف 
مميزا  فنيا  عمال   ١٢ إنجاز  في 
يصور الطرق التقليدية القديمة 
سائدة  كانت  والتي  التعليم  في 
في دولة قطر في تلك الفترة، 
مؤكدا أنه اعتمد في رسم هذه 

األعمال على الذاكرة.

نجح فيلم بدر في اقتناص الجائزة الكبرى بمسابقة 
السينمائي  الدوحة  مهرجان  خالل  قطر»  في  «صنع 
في نسخته الرابعة التي اختتمت في الرابع والعشرين 
من نوفمبر الماضي، وربما ال يعرف كثيرون أن فيلم 
جامعة  من  مؤخًرا  تخرجن  فتيات  ثالث  نفذته  بدر 
نــورثــويــســتــرن، وهـــن: مــاريــا عــصــامــي وهـــي ســوريــة 
لطيفة  والقطريتان   .١٩٩١ عــام  في  ولــدت  أمريكية 

الدرويش وسارة السعدي من مواليد عام ١٩٩٠. 
وطــالــب عـــدد مــن الــشــبــاب عــلــى صــفــحــات مــواقــع 
بإعادة  بــوك  وفيس  تويتر  مثل  االجتماعي  الــتــواصــل 
عــــرض الــفــيــلــم الـــقـــطـــري مــــرة أخـــــرى لــمــشــاهــدتــه 
اعتمدن  التي  الفنية  الطرق  ومتابعة  منه  واالستفادة 
بضرورة  البعض  قــال  كما  الفيلم،  تنفيذ  أثناء  عليها 
الشباب  من  األفــالم  وصّناع  الفتيات  بين  لقاء  تنظيم 

لنقل تجربتهم.
مدرسة  في  شقي  فتى  قصة  يحكي  وفيلم «بــدر» 
ابتدائية للبنين، يصارع ليجد لنفسه مكانًا بين رفاقه، 
وتلقي القصة الضوء على فتى يسعى للتأقلم مع هويته 

وكيف يعتمد على كتابة الشعر للتغّلب على مشاكله.
العتيبي،  مبارك  المــي،  بــدر  الفيلم  ببطولة  وقــام 

سعد األحبابي، سعيد األحبابي.

مطالب بإعادة عرض فيلم «بدر»

للمهرجان  والتراث  والفنون  الثقافة  وزارة  تستعد 

خالل  يــقــام  ســوف  الـــذي  للشباب  الــثــالــث  المسرحي 

 ٦ بمشاركة  الجاري  ديسمبر   ٢٩ إلــى   ٢٣ من  الفترة 

أندية ومراكز شبابية .

وقـــال الــســيــد عــبــد الــرحــمــن بــن محمد الــهــاجــري 

هذا  إن  الشبابية  والفعاليات  األنــشــطــة  إدارة  مــديــر 

اإلمكانات  حيث  من  للشباب  األول  يعتبر  المهرجان 

والدعم الكبير المقدم من قبل وزارة الثقافة، مشيًرا 

إلى أن ميزانية المهرجان تبلغ هذا العام مليون ريال 

قطري، حيث تم تخصيص ١٠٠ ألف ريال لكل عمل 

بين  ما  تتراوح  مالية  جوائز  إلى  باإلضافة  مسرحي 

٥٠ إلى ١٠ آالف ريال.

وزارة الثقافة تستعد لمهرجان المسرح الشبابي

الثالثاء ٢٧ محرم ١٤٣٤ هـ - ١١ ديسمبر ٢٠١٢ م

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 

ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  ابداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

موضى الهاجري تستعد إلصدار كتابها األول
@qatarlion

أثناء  الهاجري  موضى  القطرية  الفنانة  أعلنت 
مشاركتها في معرض «لقاء» األكاديمية الملكية 
فــي منطقة الــشــرق األوســـط عــن اقــتــراب موعد 
لرحالتها  يــوثــق  كــتــاب  بــإصــدار  مشروعها  انتهاء 
لعّدة  استمّرت  التي  اليمن  إلى  العملية  وتجاربها 
سنوات زارت خاللها العديد من األماكن والمدن 
المؤسسة  إصدار  من  الكتاب  وسيكون  المختلفة، 
أول  يكون  وربما  «كــتــارا»  الثقافي  للحي  العامة 
الضوئي.  التصوير  مــجــال  فــي  للمؤسسة  إصـــدار 
وتأتي مشاركة الهاجري في المعرض الذي يضّم 
متنّوعة  مجموعة  في  فنًيا  عمالً   (٨٠) من  أكثر 
و٢٥  الملكيين،  األكــاديــمــيــيــن  مــن   ٢٥ ـــ  ل واســعــة 
من الفنانين البارزين، من مختلف أنحاء الشرق 
عرض  في  فريًدا  مفهوًما  يقّدم  األوسط. «لقاء» 
أنحاء  جميع  في  المعاصرة  الفنية  األعمال  أفضل 
العالم، ويعرض مجموعات مختلفة من وجهات 
روح  يطرح «لقاء»  المطروحة،  للمواضيع  النظر 

والجمهور  الدولي،  الفني  المجتمع  في  المشاركة 
الـــعـــام مـــن خـــالل دعــــوة الــفــنــانــيــن مـــن مختلف 
األكاديميين  مــن  مجموعة  مــع  للعرض  الــبــلــدان 
الملكيين البارزين. والهدف من «لقاء» هو توفير 
يعملون  الــذيــن  الممارسين  بين  لــلــحــوار  أرضــيــة 
فــي مــجــمــوعــة واســعــة مــن الــمــجــاالت: الــرســم، 
والنحت، والتصوير، والفيديو، التي قام بإنجازها 
فــريــق دولــــي مــن الــمــشــرفــيــن فــي مــجــال الــفــن، 
والبيئات  المجتمعات  حول  األفكار  تبادل  بهدف 
المختلفة، وكيفية ترجمة هذه التجربة إلى الفن 
الملكية  األكــاديــمــيــة  أعــضــاء  بين  ومــن  الــبــصــري. 
العالم،  مستوى  على  مشهورون  فنانون  للفنون 
مجموعة  في  وتعمل  ألجيال،  األكاديمية  وتمتد 
منهم  والعديد  والتقنيات،  األساليب  من  متنوعة 
وتعّد  المعاصر.  الــفــن  رّواد  مــن  بأنهم  يعرفون 
مــشــاركــة فــنــانــيــن مـــن الـــشـــرق األوســـــط خــطــوة 

إيجابية نحو إثراء المنظور الثقافي في المنطقة.

مشهد من العرض الفائز في العام الماضي «نهاية ريال شجاع»

لقطة من الفيلم

يعالجها: سعود علي

من أعمال موضى الهاجري

ففيففيشأنشأ
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