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المبدعات غائبات عن الساحة الفنيةالمبدعات غائبات عن الساحة الفنية

اإلعالم العربي يكرم غانم السليطي
كـــرم مــهــرجــان اإلعــــالم الــعــربــي 
الذي اقيم اواخر الشهر الماضي في 
وذلــك  السليطي  غــانــم  الــفــنــان  جــدة 
تــكــريــمــاً لـــه عـــن مــجــمــل أعــمــالــه، 
وقــــد حــضــر الــمــهــرجــان عــــدد من 
اإلعــالمــيــيــن الــخــلــيــجــيــيــن ووســائــل 
اإلعـــــالم الــمــرئــيــة ونـــجـــوم الـــدرامـــا؛ 
ضخمةحيث  عــربــيــة  بــمــشــاركــة  و 
شــمــل إنــتــاجــات الـــدرامـــا والــبــرامــج 
أعـــرب  ــبــه  جــان ومــــن   .٢٠١٢ لـــعـــام 
سعادته  عــن  السليطي  غانم  الفنان 
من  الحشد  هــذا  وســط  بالمشاركة 
هذه  مثل  أن  مؤكداً  العرب  النجوم 
الــمــهــرجــانــات قـــــادرة عــلــى تــطــويــر 
اإلعـــــــالم الـــعـــربـــي وتـــقـــديـــم أفــضــل 

العناصر العربية.
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سعد بورشيد يؤكد استمرار «قمعستان» سامي يوسف على مسرح  كتارا المكشوف
أكد الفنان والمخرج سعد بورشيد أن مشروع 
أوبــريــت «قــمــعــســتــان» الـــذي أعــلــن عــن تنفيذه 
قريبا مستمر وأنه يسعى إلنهاء بعض االمور قبل 
الضخم،  الفني  المشروع  تفاصيل  عــن  االعـــالن 
وكان بورشيد قد صرح أنه بصدد تنفيذ مشروع 
اســتــعــراضــي فــنــي كــبــيــر بــعــنــوان «قــمــعــســتــان» 
وهـــو أخـــر أعــمــال الــمــوســيــقــار الــقــطــري الكبير 
عــبــد الــعــزيــز نـــاصـــر ضــمــن ألـــبـــوم يــحــمــل اســم 
«قمعستان» يضم العديد من األغاني التي لحنها 

ناصر من أشعار نزار قباني.
وأغــنــيــة قــمــعــســتــان قــــام بـــأدائـــهـــا فـــي ألــبــوم 
المطربة  من  وكل  ناصر  العزيز  عبد  الموسيقار 
ريــهــام عــبــد الــحــكــيــم والــمــطــرب طـــالل سالمة 
بقية  غــنــاء  فــي  شـــارك  كما  لطيفة،  والــمــطــربــة 
األلبوم عدد من النجوم في عالم الطرب منهم 
هاني شاكر وأصالة وماجد المهندس وغيرهم.

ــفــنــان ســامــي يــوســف للحفل  يــســتــعــد ال
الـــذي سيقدمه مــســاء يـــوم الــخــمــيــس  في 
المكشوف  كتارا  مسرح  على  الثامنة  تمام 
ومن المنتظر أن يتم طباعة ٣٩٠٠ تذكرة 
للجمهور الغفير المنتظر توافده لمشاهدة 
يوسف»،  المحبوب «سامي  النجم  وسماع 
حفله  بــأن  الجمهور  يوسف  سامي  ووعـــد 
القادم في كتارا سيكون حفالً غير تقليدي 
لن  أنــه  وأكــد  بالمفاجآت،  مليئاً  وسيكون 
يكون له مثيل خاصة مع توفر عوامل نجاح 
الحفل وأهمها هذا المكان الفريد والمسرح 
المكشوف الرائع المطل على البحر، ولفت 
لتحضير  يعمل  الــذي  العمل  فريق  أن  إلى 
هـــذا الــحــفــل هــو فــريــق مــتــمــيــز جــــداً من 

مميزة  بفقرات  ووعــد  وقطر،  ومصر  وإنجلترا  ألمانيا  من  العالم  دول  مختلف 
فقرات  هناك  وستكون  العربية  باللغة  الدينية  االبتهاالت  من  عدداً  سيؤدي  حيث 

متنوعة يتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.

عبد الرحمن فخرو:
الحس الفني انتهى 
من مجال التصوير 

الضوئي
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سعد بورشيد

سامي يوسف

غانم السليطي
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حواء في الفن واألدب.. عزلة اختيارية أم اجتماعية ؟

قــصــة أو  ــــدة  ــــي ــــص ق ــــة  ــــاب ــــت ك ــــــن  م ــــر  ــــث ــــأك ب ـــــمـــــرأة  ـــــل ل ــــح  ــــم ــــس يُ ال  ــــــد  ق ــــم:  ــــي ــــع ن ــــي  ــــل ع ــــة  ــــم ــــاط ف
سعاد  والمربية  الفنانة  تــرى 
الــســالــم أن الــعــنــصــر الــنــســائــي له 
تواجد، وتضيف: عندنا ُمبدعات 
لهن  يعقد  ما  والدليل  متمّيزات 
وأدبــيــة،  ثقافية  صــالــونــات  مــن 
والمبدعات القطريات خطواتهن 
ثابتة وسوف يصلن بقوة؛ ألنهن 
جــــــادات ولـــديـــهـــن أفـــكـــار جـــادة 
العنصر  عــزوف  وعــن  ومبدعة. 
الــنــســائــي فـــي بــعــض الــمــجــاالت 
والتقاليد  تقول: «العادات  الفنية 
والبعد االجتماعي له دور واضح 
ـــحـــراك  ال أن  وأرى  هــــــذا،  فــــي 
الثقافي مع الزمن سيغّير نظرة 
المجتمع شيئًا فشيئًا ومع الزمن 
لبعض  نظرتنا  نغّير  أن  استطعنا 
ــا تحت  األمــــــور وكــــل ذلــــك طــبــًع

مظلة القيم والدين اإلسالمي.
ــــــوال  ــــــــاذة ن ـــــــفـــــــّرق األســــــــت وت
الرسم  بين  «تشكيلية»  الكواري 
والـــكـــتـــابـــة والـــتـــصـــويـــر ومــــا إلــى 
ـــغـــنـــاء والــتــمــثــيــل  ذلـــــك وبـــيـــن ال
وتوّضح  والتليفزيون،  واإلذاعـــة 
أن الــمــجــاالت األولــــى تــجــد من 
الدعم المجتمعي والشعبي الشيء 
الصحافة  اهتمام  فنرى  الكثير، 
وتــــوافــــراإلمــــكــــانــــات والـــقـــاعـــات 
ـــــال الـــجـــمـــهـــور واهـــتـــمـــام  وإقـــــب
الــدولــة، فــإذا كــان هناك عزوف 
فــإنــمــا يــكــون مــن جــانــب الفنان 
الثانية  المجاالت  أما  الكاتب،  أو 
والنظرة  والتقاليد  العادات  فإن 
الــمــجــتــمــعــيــة هـــي الـــتـــي تــحــكــم. 
فال  الــعــائــلــة  ســمــحــت  إذا  ولــكــن 
التجربة.  تــخــوض  أن  مــن  مــانــع 
فن  حركة  عندنا  نعم  وتضيف: 
لو  ولـــكـــن  اآلن  قـــويـــة  تــشــكــيــلــي 
نظرنا إلى اإلذاعة أو التليفزيون 
قليالت  مــذيــعــات  لــديــنــا  ســنــجــد 
توجد  ال  التليفزيون  وفـــي  جـــًدا 

قطريات.
ومــــن جــانــبــهــا تـــؤّكـــد د.زكــيــة 
علي مال اهللا «األديبة والشاعرة 
المرأة  مشاركة  أن  المعروفة» 
القطرية في المشهد األدبي قليلة 
بلد  قطر  وتضيف:  ومــحــدودة، 
كبير وعدد المبدعات في الشعر 

معها،  يتناسب  ال  قليل  واألدب 
المنتديات  في  الحضور  وكذلك 
األدبية قليل بالرغم من الدعاية 

التي ترّوج لذلك.
بقولها:  ذلـــك  د.زكــيــة  وتُــعــلــل 
المواهب  إن  أقــول  تجربتي  من 
والبعض  قليلة،  أصــالً  قطر  فــي 
مــنــهــن أهـــالـــيـــهـــن ال يــســمــحــون 

لـــهـــن بـــالـــذهـــاب 
يــعــطــونــهــن  وال 
حـــريـــة الـــتـــواجـــد 
والــــحــــضــــور فــي 
المشهد الثقافي، 
ومــــــنــــــهــــــن مـــن 
الخجل  يمنعهن 
الــــــكــــــســــــل،  أو 
واألديــــــــــــــــــــــــب ال 
يــكــافــح  أن  بــــــّد 
أجل  من  ويتعب 
إبـــــراز مــوهــبــتــه، 
ــــــــــضــــــــــيــــــــــف:  وت
فــالــمــعــوقــات قد 
تــــكــــون داخـــلـــيـــة 
خـــــارجـــــيـــــة.  أو 

أن  الــثــقــافــة  وزارة  عــلــى  ويــجــب 
ـــجـــذب وتــشــجــيــع  تـــضـــع ُخـــطـــة ل
واالهتمام  القطريات  المبدعات 
بهن ورعاية مواهبهن، وينظموا 
لــهــن الــمــلــتــقــيــات ويــطــبــعــوا لهن 
في  للمشاركة  ويدعوهن  الكتب 
إلى  وتــنــّوه  المختلفة.  الفعاليات 
أن الجو العام اليوم مشجع للمرأة 
نظرنا  ولــو  مضى  وقــت  أي  عــن 
والــتــصــويــر  التشكيلي  الــفــن  إلـــى 
فنية  حركة  هناك  نجد  الضوئي 

فيه  الفنانات  وعــدد  جــًدا  نشطة 
كـــبـــيـــر بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ. ومـــن 
الــــعــــزوف  أن  نـــظـــرهـــا  وجــــهــــة 
واإلذاعــــة  التمثيل  عــن  الــنــســائــي 
والــغــنــاء عــــزوف تـــؤّيـــده عــاداتــنــا 
أمــور  هــذه  وتضيف:  وتقاليدنا. 
مرفوضة في الشرع وال أشجعها 
ومجتمعنا متدّين ومحافظ وال 
يــقــبــل مــثــل هــذه 
الـــــفـــــنـــــون، ألنـــهـــا 
مختلطة  أجــــــواء 

وغير صحية. 
ـــــــــــــذهـــــــــــــب  وت
الـــــســـــيـــــدة ســـعـــاد 
الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــواري 
ـــــــمـــــــشـــــــرفـــــــة  «ال
عــــلــــى الــــصــــالــــون 
الــــثــــقــــافــــي» إلــــى 
فــي  ـــــمـــــرأة  ال أن 
مـــجـــتـــمـــعـــنـــا لـــم 
تــــصــــل بــــعــــد إلــــى 
درجـــــــة الـــتـــواجـــد 
الــــحــــقــــيــــقــــي فــي 
الثقافي.  المشهد 
والفني  األدبـــي  العمل  وأردفـــت: 
يجب أن ننظر إليه نظرة أخرى 
فهو عمل غير عادي ألنه يعتمد 
في أساسه على الموهبة والقدرة 
ــــــداع،  الـــذاتـــيـــة عــلــى الــخــلــق واإلب
وهـــذه الــحــالــة اإلبــداعــيــة تحتاج 
لكي تعمل إلى حالة من التوّهج 
وتــوافــر عــدة عــوامــل أخـــرى من 
النفسية  والحالة  الذهني  الصفاء 
المناسبة والقابلة لإلنتاج والخلق 
ما  كل  على  واالطـــالع  والمتابعة 

يطرح في هذا الميدان والحضور 
والمشاركة  للمنتديات  المستمر 
الــفــعــالــة فــي هـــذا الــمــشــهــد حتى 
الــروح  وتشحذ  الموهبة  تتغّذى 
اإلبــداعــيــة بــاإلضــافــة إلـــى ملكة 
أخـــــــرى وهـــــي مــلــكــة مــواجــهــة 
الجمهور ألن العمل األدبى منتج 
يصنع للجمهور فال بد أن يمتلك 
مواجهة  ملكة  الفنان  أو  األديــب 
الــجــمــهــور بـــبـــراعـــة وكـــذلـــك أن 
يــكــون لــديــه صـــدر رحـــب لتقبل 
الــنــقــد، وهـــذه األخـــيـــرة وحــدهــا 
أصـــعـــب مـــا يـــكـــون حــيــث تجعل 
األديب أو الفنان يعيش في حالة 
قلق دائمة ألنه دائًما ينتظر ردة 
ليعطيه  الــجــمــهــور  مـــن  الــفــعــل 
شـــهـــادة عــلــى جـــــودة عــمــلــه من 
عـــدمـــهـــا؛ لـــذلـــك فـــالـــدخـــول إلــى 
مــمــلــكــة الــعــمــل اإلبــــداعــــي يظل 
مــغــامــرة مــحــفــوفــة بــالــمــخــاطــر 
ومن هنا نجد العزوف الذي نراه 
يخوض  الــــذي  ألن  واقــعــنــا،  فــي 
كل  ويمتلك  المخاطر  هــذه  كــل 
وإذا  يوجد  ما  نــادًرا  المزايا  هــذه 
الحقيقي  الــمــبــدع  فــهــو  وجـــد  مــا 
الــــذي يــفــرض نــفــســه بــإبــداعــاتــه 
يستحق  الــذي  وهــو  الساحة  على 
لـــقـــب الــمــبــدع  ــيــه  عــل يــطــلــق  أن 
والــفــنــان. وتــعــقــب: لــذلــك أقــول 
ليس  والــفــنــي  األدبــــي  الــعــمــل  إن 
ألنه وباختصار ليس مهنة  سهالً 
نفسه  يفرض  وإبــداع  موهبة  بل 
ويصنع نفسه ويحتل مكانه تحت 
الشمس قسًرا. وأنت لو ذهبت إلى 
قسم اإلعالم تجد الكثيرات ممن 
الالتي  ولكن  الــشــهــادات  يحملن 

لديهن مواهب إعالمية حقيقية 
قـــلـــيـــالت قـــلـــيـــالت. فـــالـــعـــزوف 
يـــأتـــي وبــكــلــمــة مــخــتــصــرة من 
حقيقية  مـــوهـــبـــة  وجــــــود  عـــــدم 
فاإلبداع يفرض نفسه. أما الواقع 
والـــــظـــــروف وهــــــذا الـــتـــبـــريـــرات 
فليست بــذات جــدوى فنحن كنا 
مما  انغالًقا  أكثر  ظــروًفــا  نعيش 
لكي  وحــاربــنــا  الــيــوم  عليه  نحن 
اسم  تحت  وكتبنا  إبــداعــنــا  يصل 
فشيئًا  شــيــئًــا  وكــافــحــنــا  مــســتــعــار 
حــتــى تــقــبــل الــمــجــتــمــع فــكــرتــنــا 
وأصـــبـــح يــدعــمــنــا فــنــحــن الــذيــن 
ننتظر  ولــــم  مــوهــبــتــنــا  ــا  فــرضــن
ليمّن بها أحد علينا. ولذلك أقول 
والحالة  المنظومة  هذه  ظل  في 
الـــــســـــائـــــدة والـــــــظـــــــروف وعـــــدد 
الــســكــان إذا مــا خــرجــت شــاعــرة 
كل  في  واحــدة  قطرية  أديبة  أو 
وعن  إنــجــاز.  فهذا  ســنــوات  عشر 
األدبــي  النسائي  لــلــواقــع  تقييمها 
ظروف  هناك  أقــول  نعم  تقول: 
اجــتــمــاعــيــة لــكــن أيــًضــا أقــــول ما 
ألن  حقيقيات  مــبــدعــات  يــوجــد 
يدافع  أن  يجب  الحقيقي  المبدع 
عن نفسه ويفرض إبداعه بالقوة 
ولو اضطرت لذلك فلتنشر باسم 
وأردفــت:  الجرائد،  في  مستعار 
يُــطــاردون  صحفيين  أعــرف  أنــا 
ينشرن  لكي  القطريات  الكاتبات 
تــفــتــح  والـــــــــــوزارة  يـــنـــشـــرن،  وال 
لــهــن األبـــــواب وتــعــقــد األمــســيــات 
ولكنهن ال يحضرن، فالخالصة 
حقيقية،  إبداع  روح  توجد  ال  أنه 
نسائي  عنصر  هناك  يكون  ولــن 

فــي األدب الــقــطــري مــا لــم يكن 
ومكافًحا  منهن  نابًعا  إبداعهن 
لــكــي يــفــرض نــفــســه. وقـــد أثنت 
ـــــكـــــواري عــلــى  ـــســـيـــدة ســـعـــاد ال ال
الـــحـــركـــة الــــمــــزدهــــرة لــلــعــنــصــر 
الــــنــــســــائــــي فــــــي مــــــيــــــدان الـــفـــن 
الــتــشــكــيــلــي فـــقـــالـــت: «الــعــنــصــر 
النسائي في الفن التشكيلي نشيط 

جــــــًدا وأجـــدهـــن 
مـــــــتـــــــفـــــــاعـــــــالت 
ولــديــهــن ثــقــافــة 
واســــــــعــــــــة عـــلـــى 
مــســتــوى عــالــمــي 
ودائــًمــا مــا نعقد 
لـــهـــن صـــالـــونـــات 
وأرى  ثـــقـــافـــيـــة 
هــــــــــذا الــــتــــوهــــج 
واإلبداعي  الفني 
شــــــــاخــــــــص فــــي 
وعن  أعمالهن». 
الــــشــــعــــر تــــقــــول: 
الذائقة  «تغّيرت 
في قطر وتحّول 
الــــــــــــــذوق تــــجــــاه 

وأرى  «النبطي»  الشعبي  الشعر 
تحوالً بين الشباب والشابات نحو 
كــتــابــة الــشــعــر الــشــعــبــي ومــســتــواه 
الــفــنــي جـــّيـــد، وحـــتـــى الــجــمــهــور 
أصــــبــــح يـــفـــّضـــل الـــنـــبـــطـــي عــلــى 
النسائي  العنصر  وعن  الفصيح». 
فـــي الــتــمــثــيــل والـــغـــنـــاء وغــيــرهــا 
ثقافة  إلــى  نحتاج  «نحن  تــقــول: 
تأتي  ثــم  ذلــك  تتقّبل  مجتمعية 
بعد ذلك مشاركة المرأة، أضف 
إلى ذلك ال بّد من وجود مسرح 

ومــوســيــقــى فــي الـــمـــدارس يفرز 
الجامعة  إلــى  ويستمر  المواهب 
كما هو موجود بمصر والكويت، 
أما واألمر على غير ذلك فصعب 
موسيقار  عــنــدنــا  مــن  يــخــرج  أن 

كبير أو ممثل شهير.
ـــد الــســيــدة فــاطــمــة علي  وتـــؤّي
وشاعرة»  تشكيلية  «فنانة  نعيم 
اآلراء التي سبقتها 
الــحــركــة  أن  مـــن 
األدبـــيـــة الــنــســويــة 
لـــم تــأخــذ ـ بــعــد ـ 
مــكــانــهــا الــمــرجــو 
تـــحـــت الـــشـــمـــس، 
وهــــي تــرجــح أن 
ـــعـــامـــل األقـــــوى  ال
فــــــــي ذلـــــــــــك هـــو 
والتقاليد  العادات 
والـــــــــثـــــــــقـــــــــافـــــــــة 
الــــمــــجــــتــــمــــعــــيــــة، 
المرأة  أن  وتــرى 
يـــســـمـــح  ال  قـــــــــد 
ــســايــر  لـــهـــا بـــــأن تُ
األدبـــي  طموحها 
ألكـــثـــر مــــن كـــتـــابـــة قـــصـــيـــدة أو 
قــصــة، أمـــا أن يــتــزايــد الــطــمــوح 
ألكــثــر مـــن ذلــــك فــلــن يــتــاح لها 
إلــيــه.  تصبو  مــا  لتحقق  الــمــجــال 
التغّلب  أن  نظرها  وجــهــة  ومــن 
في  النسائي  الــعــزوف  هــذا  على 
األدب يكون بالتشجيع المجتمعي 
أو  الحكومي  المستوى  على  سواء 
لقاءات  لهن  تنظم  وأن  الشعبي، 
ومحاضرات ولو مرة كل شهر، 
أعمالهن  ذلـــك  خـــالل  وتــعــرض 

ـــجـــان مــخــتــصــة لــتــقــيــيــم  عـــلـــى ل
أعــمــالــهــن وتــشــجــيــع الــُمــجــيــدات 
قد  التي  األعــمــال  وتقويم  منهن 
يعني  الهنات،  بعض  فيها  يكون 
بـــاخـــتـــصـــار نــعــمــل لـــهـــن عــمــلــيــة 
وزارة  وتضيف:  وتــوجــيــه.  دعــم 
األكبر  العبء  عليها  يقع  الثقافة 
والبحث  الــمــبــادرة  بــهــذه  للقيام 
ودعمها  عــن الــمــواهــب الــنــســوّيــة 

وتشجيعها.
ومـــن جــانــبــهــا تـــرى أن الــفــن 
الــتــشــكــيــلــي الـــنـــســـوي أيــــضــــا لــم 
بها  نحلم  الــتــي  الــقــفــزات  يحقق 
لــه وأردفـــــت: ونــتــمــنــى أن نــرى 
دعًما أكبر لحركة الفن التشكيلي 
أمنياتها  عــن  وأعــربــت  الــنــســوي، 
أن يــزدهــر الــفــن الــقــطــري بكل 
ـــأخـــذ الــمــكــانــة الــتــي  أشـــكـــالـــه وي

يستحقها عالمًيا.
بــيــنــمــا تــــرى الــســيــدة مــاجــدة 
ـــبـــة» أن  جـــوهـــر الـــجـــاســـم «كـــات
الــحــركــة األدبــيــة مــزدهــرة وأن 
على الساحة كثيًرا من المبدعات 
الــقــطــريــات مــنــهــن الــمــعــروفــات 
ومـــنـــهـــن غـــيـــر الــــمــــعــــروفــــات، 
للمشاركات  والمتتبع  وتضيف: 
األدبــيــة الــنــســويــة عــلــى صفحات 
وعلى  المنتديات  وفــي  الــجــرائــد 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي  صــفــحــات ال
يــجــدهــا كــثــيــرة ومـــزدهـــرة وإن 
كانت اإلصدارات األدبية النسوية 
وزارة  وأردفـــت:  مــا.  نوًعا  قليلة 
دعم  فــي  بــدورهــا  تقوم  الثقافة 
الــحــركــة األدبـــيـــة الــنــســويــة وقــد 
أن  وأرى  شخصًيا  أنـــا  دعمتني 
الـــدولـــة غــيــر مــقــصــرة فــي دعــم 
الـــمـــواهـــب وتــشــجــيــعــهــا بـــل هي 
رائـــــدة فـــي هــــذا الـــمـــجـــال. وعــن 
رأيــهــا فــي الــعــزوف الــنــســوي عن 
وغيرهما  والــغــنــاء  التمثيل  فــن 
داخــــل هـــذا اإلطـــــار تـــقـــول: أرى 
ونظرة  االجتماعية  التقاليد  أن 
السبب  هــي  والــخــجــل  الــمــجــتــمــع 
الـــعـــزوف،  هــــذا  وراء  الــرئــيــســي 
تمتهن  أن  يتقّبل  ال  فالمجتمع 
لديها  كانت  وإن  التمثيل  الفتاة 

الموهبة في ذلك.

السر وراء غياب المبدعات السر وراء غياب المبدعات 
عـن الساحـة الفنيـةعـن الساحـة الفنيـة

ف الفنانا ا ً ةنشطة ق ق ة ال إ ا زل ف ا ال ف ق

سعاد السالمسعاد الكواريد. زكية مال اهللا

د. زكية مال اهللا: 
العزوف عن التمثيل 
والغناء تؤّيده عاداتنا 
وتقاليدنا

سعاد الكواري: 
الفن التشكيلي 
النســـوي 
متــوهــج

سعاد السالم: 
الحراك الثقافي 
سيُغّير نظرة 
المجتمع مع الزمن

من أنشطة مركز إبداع الفتياتالفتيات غائبات عن ساحة اإلبداع

نوال الكواري: 
العنصر النسائي 

متواجد في الفن 
التشكيلي بقوة

ماجدة جوهر 
الجاسم: وزارة الثقافة 

تدعم الحركة 
األدبية النسوية

كتب - محمود الحكيم: 

للمشاعر  البديع  االنعكاس  وهو  اإلنسانية،  لقلب  الجمالي  النبض  هو  واألدب  الفن 
لإلنسان  تصنع  التي  المدهشة  واأليــادي  الُملهمة  والعقول  الُمحّلقة  واألفكار  الراقية 
والحب  والغضب  بالفرح  تُلهمه  التي  الرؤى  آفاق  ناظريه  أمام  وتفتح  الجمالي  عالمه 
والثورة والعدالة. وفي قطر حيث تقفز األحالم إلى أرض الواقع وتتحّول الرؤى إلى 
ونلمسها إنجازات رائعة، تبرز شاخصة على  مشاهد نابضة حّية نعيشها واقًعا جميالً 
الساحة األدبية والفنية قضية عزوف العنصر النسائي عن الساحتين الفنية واألدبية 
ومــا مــدى حقيقة هــذا األمــر ومــا أسبابه ومــا الــرؤى المستقبلية لــدور الــمــرأة الفني 
إلى  التساؤالت  هــذه  حملنا  ذلــك  ضــوء  في  القطري؟.  الثقافي  المشهد  في  واألدبـــي 

كوكبة من العناصر النسائية الُمبدعة في قطر لنُلقي الضوء على أبعاد تلك القضية. 
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الفن السابع في قطر .. عقبات ال تنتهيالفن السابع في قطر .. عقبات ال تنتهي
صّناع األفالم الشباب يتحّدثون عن أحالمهم وآمالهم

تحقيق: كريم إمام 

قد يرى البعض بأن استخدام 
السينمائية  «الــحــركــة  مصطلح 
ال  بلد  فــي  فيه  مبالغ  القطرية» 
ويعتمد  السينما،  صناعة  يعرف 
فنانوها على المجهود الفردي في 
إنتاج وإخراج أعمالهم لجمهور ال 
يــتــجــاوز الــنــخــبــة. شــهــدت اآلونـــة 
األخــــيــــرة مــــحــــاوالت مــــن قــبــل 
الشباب  القطريين  األفــالم  صّناع 
لــخــلــق حــالــة حــــراك ســيــنــمــائــي، 
من خــالل تقديم أفــالم قصيرة 
مختلفة في أساليبها ومدارسها، 
مسابقة  عليه  شجعهم  مــا  وهــو 
الــدورة  ضمن  قطر»  في  «صنع 
األخـــــيـــــرة لـــمـــهـــرجـــان الــــدوحــــة 
على  عملوا  السينمائي،  ترايبيكا 
تنفيذها بتكاتف جهودهم ودون 
الــحــصــول عــلــى دعـــم مــــادي، إال 
األعمال  هــذه  جـــودة  أثبتوا  أنهم 
وقد  الطرح،  اختالف  خــالل  من 
الم عليهم البعض االستعجال أو 
إلنتاج  الكافي  الــوقــت  منح  عــدم 
نصحهم  حــيــن  فـــي  أفـــالمـــهـــم، 
في  الدخول  بعدم  اآلخــر  البعض 
تــجــارب أفــالم الحركة أو أفــالم 

الرعب.
«الـــبـــيـــرق» الــتــقــى عــــــدداً من 
الــــمــــخــــرجــــيــــن والــــمــــخــــرجــــات 
تركوا  الــذيــن  الشباب  القطريين 
السينمائي  الــمــشــهــد  فـــي  بــصــمــة 
الــشــبــابــي الــخــلــيــجــي، لــيــتــحــّدثــوا 
ونسبة  والمشاكل  التحديات  عن 
االهـــتـــمـــام بــقــطــاع الــســيــنــمــا في 

قطر.
 فــي الــبــدايــة تــقــول المخرجة 
شاركت  التي  فخرو  هند  الشابة 
بــفــيــلــم «أســـمـــه» خــــالل الــــدورة 
الرابعة لمهرجان الدوحة ترايبيكا 
السينمائي إنها نشأت وسط عائلة 
الفنان  هو  لوالدتي  فجدي  فنية، 
الـــقـــديـــر مــحــمــد تــوفــيــق رحــمــه 
اهللا، وخــالــة والــدتــي هــي الفنانة 
الكبيرة كريمة مختار، موضحة 
أنـــهـــا قـــضـــت مــعــظــم طــفــولــتــهــا 

وسطهم، وكانت 
تــعــشــق الـــذهـــاب 
مـــــــعـــــــهـــــــم إلــــــــى 
التصوير  مــواقــع 
بقراءة  وتستمتع 
الــســيــنــاريــوهــات، 
وكـــــل ذلـــــك كــان 
من أسباب حبها 
السينماـ،  لمجال 
وأكــــدت أنــهــا لم 
تـــــجـــــد صـــعـــوبـــة 
فــــــــــــي إخـــــــــــــــراج 
فــيــلــمــهــا، حــيــث 
الـــيـــوم  قـــطـــر  إن 
قـــد تــفــوقــت في 
جميع المجاالت، 

وتــرى أنه مع هذا التطور الهائل 
هـــنـــاك جـــيـــل جـــديـــد واعــــــد مــن 
الـــشـــبـــاب والـــشـــابـــات الــقــطــريــيــن 
ليتمكنوا  الفرصة  لديهم  الــذيــن 

من اإلبداع .
ــمــهــا فـــتـــقـــول:   أمــــــا عــــن فــيــل
وبين  بيني  صــداقــه  عــن  الفيلم 
يوم  كــل  آراه  كنت  نظافة  عــامــل 
يوم  ذات  وكنت  التحية،  ونتبادل 
فــي أحــد األســــواق ورأيــــت عــّمــاالً 
يــقــومــون بــغــســيــل الـــســـيـــارات في 
التحية  بإلقاء  ويقومون  الــشــارع، 

عــلــى كـــل مـــن يــمــر بــهــم، ولفت 
حتى  يهتم  أحــد  ال  بــأن  انتباهي 
صديقي  فتذكرت  التحية،  بــرد 
عـــامـــل الــنــظــافــة واكــتــشــفــت أنــه 
بالرغم من صداقتنا التي امتدت 
لسنوات، إال أنني لم أكن أعلم أي 
شيء عنه، حتى «اسمه» فقّررت 
عمل هذا الفيلم فاتصلت بزميلي 
في  منتج  وهــو  الحمادي  محمد 
ورّحب  لإلنتاج،  إنوفيشن  شركة 
الفيلم  أن  إلــى  مشيرة  بالفكرة، 
اســتــغــرق تــصــويــره ثـــالثـــة أيــــام. 
استخدامها  وراء  الــســر  عــن  أمـــا 
تــقــنــيــة األبــــيــــض واألســــــــــود فــي 
فخرو  فــأوضــحــت  الفيلم  بــدايــة 
كان  واألســـود  اختياراألبيض  أن 
للتعبير عن إحساسي بالتجاهل، 

إحساسنا  وبــعــدم 
ـــــــــمـــــــــشـــــــــاعـــــــــر  ب
األخــــريــــن، وفــي 
ــــهــــايــــة الـــفـــيـــلـــم  ن
عـــنـــدمـــا تــعــّرفــت 
ــــــى اســــــمــــــه،  عــــــل
األلـــــوان  أن  نــجــد 
الفيلم  إلـــى  تــعــود 
عن  بذلك  ليعّبر 
وبــدايــة  المعرفة 

جديدة. 
وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة 
آلمالها وأحالمها 
إن  قــالــت:  الفنية 
هــنــاك  اهللا  شـــــاء 
أقوم  جديد  عمل 

على التجهيز له اآلن، وهذا العمل 
هو فيلم قطري روائي.

 ويــقــول صانع األفـــالم محمد 
عـــامـــاً   ٢٨ عـــمـــري  اإلبــــراهــــيــــم: 
درست علم الجريمة في الواليات 
وتخّرجت  األمــريــكــيــة  المتحدة 
عمري  كـــان  ومــنــذ   ،٢٠٠٦ عـــام 
وكنت  السينما،  أحببت  عاماً   ١٤
حيث  األفــالم  من  العديد  أشاهد 
قسم  خاص  بشكل  يجذبني  كان 
(ما خلف الكواليس) ألتعرف على 
بصناعة  الــخــاصــة  الــتــحــضــيــرات 
األفـــــــالم وهــــــذا الـــعـــالـــم الــمــلــيء 
ـــارة، والـــذي  ـــاإلث ب
يعكس  مـــا  ــاً  ــب غــال
ــاة الــمــخــرج  مــعــان
إلنـــــــــتـــــــــاج فـــيـــلـــم 
ــــــــــي طــــويــــل،  روائ
حــيــث رغــبــت في 
الــــــتــــــعــــــّرف عــلــى 
الــعــمــلــيــة كــامــلــة. 
ويــضــيــف قـــائـــًال: 
عدت إلى الدوحة 
وعـــمـــلـــت لــبــعــض 
مجال  في  الوقت 
أنــه  إال  ـــبـــنـــوك،  ال
عــــــنــــــد تــــدشــــيــــن 
الــدوحــة  مؤسسة 
لـــــألفـــــالم عــلــمــت 
دخول  في  فرصتي  هي  تلك  أن 
للمشاركة  فتقّدمت  العالم،  هــذا 
فــي ورش الــعــمــل الــتــي أقــامــوهــا 
آنذاك إلنتاج أفالم قصيرة مدتها 
دقــيــقــة واحـــــــدة، وأنــتــجــت أول 

أفالمي بعنوان «أين كيوبيد؟». 
وحــــــول أهـــــم الـــمـــشـــاكـــل الــتــي 
ــاع األفــــالم فــي قطر  تــواجــه صــّن
من  يعاني  أنــه  اإلبراهيم  أوضــح 
خصوصاً  التصوير  مواقع  مشكلة 
الخارجية منها والتي من الممكن 
أن تــكــون فــي األمـــاكـــن الــعــامــة، 

مشيراً إلى أن استخراج التصاريح 
أمر  األمــاكــن  تلك  فــي  للتصوير 
ليس بالسهل خاصة إن كنت صانع 
أفالم مستقل، موضحاً أن الناس 
لــيــســوا مــعــتــاديــن 
عــلــى هــــذا األمـــر 
الـــــــــــــذي يـــعـــتـــبـــر 
جــــديــــداً عــلــيــهــم. 
فــهــنــاك نـــوع من 
ـــبـــيـــروقـــراطـــي  ال
الجانب،  هذا  في 
وهـــذه هــي أكبر 
مشكلة أواجهها. 

وأضــــــاف: إنــه 
عندما قّدم فيلم 
«بــدون» لم أكن 
أتوقع أني سأقّدم 
يــــومــــاً مــــا فــيــلــمــاً 
عن شخص ليس 
ــــديــــه جــنــســيــة،  ل
حـــيـــث إنــــنــــي لــم 
أواجه شخصياً هذا األمر، ولكني 
وأصبحنا  شخص  على  تــعــّرفــت 
أصدقاء وحكى لي المشاكل التي 
يأخذها  التي  والقرارات  يواجهها 
كــرجــل،  بمستقبله  والــمــتــعــلــقــة 

وقد فاجأتني الحالة واستفزتني 
لتقديم هذا الفيلم.

هذا  أن  أعــلــم  كنت  وأضــــاف: 
مجتمعاتنا  فــي  مــوجــود  الــشــيء 
ولكني لــم أســمــع عــن األمـــر من 
وجــهــة نــظــر شــخــص يــعــانــي من 

تبعياته. 
المخرجة  تــقــول  جانبها  مــن 
قّدمت  التي  الخلف  آمنة  الشابة 
ـــــقـــــوة» خـــالل  فـــيـــلـــم «عــــقــــول ال
(صنع  مسابقة  ضمن  المهرجان 
فــي قــطــر) وهـــو فــيــلــم تجريبي 
في  الــمــرأة  تمكين  عــن  يتحّدث 
الـــشـــرق األوســــــط، حــيــث تظهر 
امــرأة شابة في اللباس التقليدي 
الـــقـــطـــري إرادتـــــهـــــا فــــي تــحــدي 
رغبات  وتلبية  المجتمع  أعـــراف 
األفــالم  لصنع  شغفها  إن   ، قلبها 
بدأ عندما دخلت جامعة (نورث 

ويسترن). 
وتـــضـــيـــف قـــائـــلـــة: مـــنـــذ ذلـــك 
الحين وأنا أصنع األفالم القصيرة 
والفيديو كليبات. أما عن الدوافع 
المجال  هــذا  تختار  جعلتها  التي 
الفني فتوضح أن شغفها باألفالم 
وموهبتها  المتحركة،  والــصــور 

هذا  في  للمحاولة  دفعها  ما  هو 
الـــمـــجـــال، وأضــــافــــت: كــــان من 
قصيًرا  فيلماً  أصنع  أن  الصعب 
لــيــرســل رســـالـــة قــويــة فـــي وقــت 
أجعل  أن  الـــهـــدف  كـــان  قــصــيــر، 
فــيــلــمــي بـــمـــدة دقـــيـــقـــة واحـــــدة 
لكن  جــداً،  قوية  وبرسالة  فقط، 
وعن  فعله.  استطعت  الحمدهللا 
قدرات  عن  أنه  أوضحت  فيلمها 
المرأة التي ال يستهان بها. حيث 
تحافظ  أن  الـــمـــرأة  عــلــى  يــجــب 
المجتمع  وتــقــالــيــد  عــــادت  عــلــى 
ولكن تمارس هواياتها في حدود 
أعـــــــراف الــمــجــتــمــع. وأضـــافـــت: 
ســمــعــت بــعــض الـــنـــاس يــقــولــون 
تــمــارس  أن  يــجــب  ال  الـــمـــرأة  أن 
ومستهجنة  مألوفة  غير  هوايات 
مـــــن الـــمـــجـــتـــمـــع، فــــــــــأردت أن 
الممكن  مــن  بأنه  رســالــة  أوصـــل 
بتقاليد  اإلخــالل  دون  ممارستها 
تؤمن  أنها  وأوضــحــت  المجتمع. 
بعضاً  نالت  القطرية  المرأة  بــأن 
مـــن حــقــوقــهــا وأتــمــنــى أن نــنــال 
المستقبل  فـــي  حــقــوقــنــا  جــمــيــعــاً 
الــــقــــريــــب. واخـــتـــتـــمـــت حــديــثــهــا 
باإلشارة إلى أنها تعمل اآلن على 

مقيم  أستاذها  مــع  قصير  فيلم 
خـــان الـــذي أشـــرف عــلــى العديد 
من أفالمي، وسوف يعالج أحدى 
مــشــكــالت الــمــجــتــمــع الــقــطــري، 

أن  مـــــتـــــمـــــنـــــيـــــة 
يـــــنـــــال إعــــجــــاب 
الــــمــــشــــاهــــديــــن، 
وبعد ذلك سوف 
أقـــــــــــــــوم بـــعـــمـــل 
أفــــالم أطــــول إن 
ويقول  اهللا.  شــاء 
عــلــي األنـــصـــاري 
وهــــــــــــو مـــــخـــــرج 
قــــــطــــــري شـــــاب 
ــــــه طــــالــــب فــي  إن
إحدى الجامعات 
حيث  البريطانية 
اإلعــــالم،  أدرس 
«ع»  وفــــــيــــــلــــــم 
فــيــلــم  أول  هـــــو 
أقــــــوم بــتــقــديــمــه 

قّدمت  أن  بعد  احترافي،  بشكل 
مـــجـــمـــوعـــة مــــــن الـــــمـــــحـــــاوالت 
الـــخـــاصـــة بـــأفـــالم الــــهــــواة، وقــد 
في  الفوتوغرافي  التصوير  بــدأت 
عام ٢٠٠٧ وتعّرفت على كل من 

اإلبراهيم  ومحمد  الباكر  أحمد 
وعــمــلــنــا ســـويـــاً، وســاعــدتــهــم في 
تقديم عدد من المشاريع. وحول 
الدافع الذي جعله يخوض مجال 
السينما  يهوى  أنه  أوضح  السينما 
مــنــذ زمـــن وعــنــدمــا ســنــحــت لي 
ـــفـــرصـــة مــــن خـــــالل مــؤســســة  ال
الـــدوحـــة لـــألفـــالم قــلــت لـــمـــاذا ال 
أخــــوض الــتــجــربــة؟، وقـــد بـــدأت 
وأعجبتني  اإلخراج  ثم  بالتصوير 
فكرة التدّرج في صناعة الفيلم، 
بها  القيام  البــد  التي  والــخــطــوات 

إلنجاز فيلم سينمائي. 
أمــا عــن المشاكل فــأوضــح أن 
أهمها عــدم وجــود دعــم مــادي، 
ــلــذهــاب  مــــا يــجــعــلــنــي أضـــطـــر ل
لدينا  اآلن  ولكن  الداعمين،  إلــى 
شـــــــركـــــــة إنـــــتـــــاج 
وهـــــي انــوفــيــشــن 
فـــيـــلـــمـــز أســـســـهـــا 
كـــــل مـــــن أحـــمـــد 
الــــبــــاكــــر وخــــالــــد 
ومحمد  الــجــابــر 
ـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــادي  ال
حـــيـــث يـــقـــّدمـــون 
ــــدعــــم الــــمــــادي  ال
ـــــي  ـــــوجـــــســـــت ـــــل وال
ــاع األفــــالم،  لــصــّن
تــزداد  أن  متمنياً 
أعــــداد مــثــل هــذه 
الــــشــــركــــات عــلــى 
الـــســـاحـــة الــفــنــيــة 
فـــــي قــــطــــر. مــن 
الشابة  المخرجة  تــقــول  جانبها 
مـــــنـــــال أحـــــمـــــد الـــــتـــــي شــــاركــــت 
بــفــيــلــمــهــا «عــــامــــل» بــمــهــرجــان 
بصناعة  قمت  ترايبيكا:  الدوحة 
بــعــنــوان «هــاجــس  لــي  فيلم  أول 
الـــمـــاضـــي» بـــدعـــم مـــن مــوســســة 
الدوحة لألفالم وذلك من خالل 
ورشة المايثولوجي، موضحة أن 
المجال  هذا  دخولها  وراء  الدافع 
األفــــالم  صــنــاعــة  فـــي  رأت  أنـــهـــا 
الفنون  مــن  للكثير  جــامــعــاً  فــنــاً 
واإلخــراج،  والتصوير  كالتصميم 
وهذا ماجذبني إلى هذا الفن كما 

ـــــه مــــن أكــثــر  أن
شعبية  الــفــنــون 
ــــعــــصــــر  فـــــــــي ال
الـــــــــحـــــــــديـــــــــث، 
ونــــفــــت أحـــمـــد 
وجود صعوبات 
مـــــــــــــــحـــــــــــــــّددة 
أمـــــام الــحــركــة 
في  السينمائية 
قـــــطـــــر، فـــهـــذه 
الــــــصــــــعــــــوبــــــات 
تــــعــــتــــمــــد عـــلـــى 
ـــم  ـــل ـــفـــي نــــــــــوع ال
ــــــوع.  ــــــمــــــصــــــن ال
وعــــــن فــيــلــمــهــا 
أوضـــــحـــــت أنـــه 

عبارة عن قصة نملة تحاول أن 
شاب،  مزارع  من  مملكتها  تنقذ 
موضحة أنها قامت بكتابة أكثر 
من قصة وكانت تلك هي أكثرها 
جاذبية فقمت بصناعتها كفيلم، 
أسبوعين  الفيلم  اســتــغــرق  وقـــد 
لالنتهاء من النسخة األولية منه. 
ــفــنــيــة  أمــــــا عـــــن أحــــالمــــهــــا ال
أقوم  ســوف  فتقول:  المستقبلية 
خالل  آخر  قصير  فيلم  بصناعة 
العام القادم، معّبرة عن حماسها 
الــشــديــد لــتــقــديــم مـــشـــروع فيلم 

روائي طويل. أما المخرج الشاب 
ُمخرج  إنه  فيقول،  الباكر  أحمد 
وُمنتج سينمائي يعمل في مجال 
وقــد   ،٢٠٠٩ عـــام  مــنــذ  الــســيــنــمــا 
السينمائي  لإلنتاج  شركة  أسست 
مــع خــالــد الــجــابــر لــدعــم صناعة 
من  ولغيرنا  لنا  المحلية  األفــالم 
شباب صّناع األفالم، وقد قّدمنا 
لثالثة  واللوجستي  المادي  الدعم 

أفالم. 
لألفالم  حبي  الباكر:  ويضيف 
التحّرك  إلى  دفعني  الصغر  منذ 
واتــخــاذ خــطــوة فــي إطـــار إيــجــاد 
عام  وفي  محلية،  أفالم  صناعة 
خمسة  الــشــركــة  قـــّدمـــت   ٢٠٠٩
وفيلم  قصيرة  أفـــالم   ٤ أفـــالم، 
على تنوع  روائـــي طــويــل، مــؤكــداً 
األشـــكـــال والــتــوجــهــات الــخــاصــة 
صناعة  أن  مؤكداً  األفــالم،  بتلك 
بالنسبة  ممتع  أمر  الرعب  أفالم 

له. 
تواجه  الــتــي  المشاكل  عــن  أمــا 
نــقــص  أن  فـــــيـــــرى  الــــصــــنــــاعــــة 
سينمائية  أعــمــال  فــي  المهتمين 
أهم  هي  بسيطة  ميزانيات  ذات 
مشيراً  يواحهها،  التي  المعوقات 
ورشات  بتنظيم  قاموا  أنهم  إلى 
اسكندر  المخرج  مع  التمثيل  في 
قبطي بدعم خاص من «كتارا»، 
المشاكل  ضمن  من  أن  وأضــاف 
في  السينما  صناعة  تــواجــه  التي 
تقّدم  التي  الجهات  نقص  قطر 
فليس  المحلية،  لــألفــالم  الــدعــم 
هـــنـــاك ســــوى مــؤســســة الـــدوحـــة 
لــــألفــــالم. وتــــوّجــــه بــالــشــكــر إلــى 
التلفزيوني  العمل  تطوير  لجنة 
ألنهم دعموا الفيلم مادياً ووثقوا 
قطري،  سينمائي  كشباب  فينا 
وأكــدوا أن كل ما نحتاجه سيتم 
الصناعة  أن  إلــى  وأشــار  توفيره. 
تحتاج إلى إيجاد وعي لدى الناس 

بوجود هذه الصناعة في قطر.
وكــــشــــف عــــن وجـــــــود تـــعـــاون 
ســيــنــمــائــي خــلــيــجــي - خــلــيــجــي 
جارياً  العمل  مــازال  مشروع  في 
عــلــيــه وذلــــك لــلــمــشــاركــة بـــه في 
الــنــســخــة الــقــادمــة 
مــــــــن مـــــهـــــرجـــــان 
ترايبيكا  الـــدوحـــة 
الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــي، 
ــــا مــلــتــزمــون  ــــن وإن
بــــتــــقــــديــــم أفـــــــالم 
ومتنوعة  جــديــدة 
كــــل عــــــام. وأشـــــار 
نقص  إلــــى وجـــــود 
فــــــــي الـــــنـــــصـــــوص 
ـــــا  واألفــــــــكــــــــار، وأن
أحــــــــــــاول تـــطـــويـــر 
طــــريــــقــــة تــفــكــيــر 
حولي  من  الشباب 
إليــجــاد واكــتــشــاف 
سينمائية  عناصر 
الــتــركــيــز  أن  مــــؤكــــداً  مــخــتــلــفــة، 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي يــتــركــز في 
الحصول على نصوص من خالل 
الـــتـــعـــاون مـــع كـــتـــاب مـــن مصر 

واألردن وأيضا دول الخليج .
إلى  بــاإلشــارة  حديثه  واختتم   
يعملون  اإلنــتــاج  شركة  فــي  أنهم 
سينمائية  كــــــوادر  تــطــويــر  عــلــى 
قطرية منهم فهد الكواري الذي 
اهللا  شــــاء  وإن  «ع»  فــيــلــم  كــتــب 
نشهد العام القادم تقديم خمسة 

أعمال من كتاباتهم هم.

ـــر بــــاألمــــاكــــن الـــعـــامـــة ـــصـــوي ـــت ــــي اســــتــــخــــراج تـــصـــاريـــح ال ـــة ف ـــي ـــراط ـــروق ـــي ـــب ــــي ال ــــان مـــحـــمـــد اإلبـــــراهـــــيـــــم: أع

الفائزات بجائزة صنع في قطر لطيفة الدرويش وسارة السعدي وماريا أسامي

لقطة من فيلم أنجل في يونيولقطة من فيلم الحبس لقطة من فيلم كالم الثورة

ا ال ا خ ا أ إل ً ا ذاش ف لة ا لل ا ف ا ن ف ا الة ال ن أ فا قق ا اذ أ ق ل ف

محمد اإلبراهيمعلي األنصاري هند فخروأحمد الباكر

هند فخرو: نشأتي 
وسط عائلة فنية 

حببتني في 
السينما 

علي األنصاري: 
أتمنى زيادة أعداد 

شركات اإلنتاج 
السينمائي

آمنة الخلف: شغف 
صنع األفالم بدأ عند 

التحاقي بجامعة 
نورث ويسترن

أحمد الباكر: 
ملتزمون بتقديم 

أفالم جديدة 
ومتنوعة كل عام

أ
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نائب رئيس الجمعّية القطرّية للتصوير الضوئّي ..عبد الرحمن فخرو:نائب رئيس الجمعّية القطرّية للتصوير الضوئّي ..عبد الرحمن فخرو:

ـــات ـــق ـــاب ـــس ـــم ـــه مــــــن ال ـــون ـــب ـــس ـــك ـــــــــذي ي ـــــر مــــــن ال ـــــــصـــــــّورون  يـــــصـــــرفـــــون مــــــن جــــيــــوبــــهــــم أكـــــث ـــــــم ال
جمعية  يــنــقــص  الــــذي  مــا  ڈ 
الــتــصــويــر الــضــوئــي مــن وجــهــة 

نظرك؟
الصعوبات  أكثر  على  تغلبنا   -
في  ونجحنا  تواجهنا  كانت  التي 
نقطة  جمعيتنا  مــن  نــجــعــل  أن 
انطالق لمحبي التصوير الضوئي 
الجمعية  والشابات.  الشباب  من 
ورش  إقـــــامـــــة  عـــلـــى  حـــريـــصـــة 
نــرتــب  الــتــصــويــر  تــاريــخ  لتعليم 
رحالت لبعض الدورات وهناك 
تـــجـــارب شــخــصــيــة لــلــقــطــريــيــن 
والـــمـــقـــيـــمـــيـــن خــــاصــــة بـــعـــد أن 
أصبحت الجمعية تمارس عملها 
مًعا  يعمالن  فرعين  خــالل  من 
األنشطة  وباتت  الوقت  نفس  في 
كتارا  في  المبنيين  على  موزعة 
الجديدة،  السلطة  منطقة  وفي 
حــيــث يــقــدمــان نــشــاطــهــمــا على 
نقدم  أن  فاستطعنا  العام  مــدار 
٥ ورش في نفس األسبوع ٣ في 
نقوم  كما  السلطة،  في  و٢  كتارا 

بــعــمــل الــــدورات 
لـــــيـــــًال ونــــــهــــــاًرا 
لتتناسب أوقات 
كل  مع  الدورات 
لها،  المتقديمن 
وزارة  أن  عــلــًمــا 
الــثــقــافــة تــدعــم 
جـــمـــعـــيـــتـــنـــا مــن 
إعــطــاء الــصــورة 
إال  أهـــمـــيـــتـــهـــا، 
أنــنــا نــعــانــي من 
بـــعـــض األشــــيــــاء 
تــــتــــمــــثــــل عـــــدم 
اهـــتـــمـــام بــعــض 
الــــــمــــــصــــــوريــــــن 

الــــمــــشــــاركــــيــــن فـــــي مـــســـابـــقـــات 
الــجــمــعــيــة، حـــيـــث يــــأتــــون قــبــل 
ــبــات بــســاعــة  نــهــايــة قـــبـــول الــطــل
لتسليم  يــأتــون  األوروبـــيـــون  أمــا 

أعمالهم قبل شهرين.
بــحــاجــة  أنــــنــــا  تــــــرى  هـــــل  ڈ 
ألكــــاديــــمــــيــــة لـــتـــعـــلـــيـــم فـــنـــون 

التصوير؟
نــتــمــنــى تـــحـــويـــل الــجــمــعــيــة   -
ألكاديمية للتصوير لكن لألسف 
كــــل الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الــجــمــعــيــة 
مــتــطــوعــون ولــيــس لــديــهــم من 
وربما  لــذلــك،  يسمح  مــا  الــوقــت 
المسؤولين  مــن  الــدعــم  ببعض 
خاصة  بــذلــك،  الــقــيــام  نستطيع 
أن  نـــنـــكـــر  ال  نــســتــطــيــع  ال  أنــــنــــا 
تـــحـــويـــل الــجــمــعــيــة ألكــاديــمــيــة 
قادر على أن ينعش أكثر ساحة 
خاصة  الــفــوتــوغــرافــي  الــتــصــويــر 
مع وجود هذا التخصص ببعض 
الــجــامــعــات الــدولــيــة الــمــوجــودة 

في قطر.
متزايد  اهتمام  هناك  ڈهل 
بــالــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي في 

قطر؟
- إن فنون التصوير في قطر 
أحـــرزت تــقــدًمــا كــبــيــًرا فــي هــذا 
المصورون  واســتــطــاع  الــمــجــال، 
عــلــى  يـــنـــافـــســـوا  أن  الـــقـــطـــريـــون 
أبــــــــــرز الـــــجـــــوائـــــز الــــعــــالــــمــــيــــة، 
المتواصلة  اجــتــهــاداتــهــم  بفضل 

الرعاية  وبفضل  ذلــك،  لتحقيق 
الفن  لهذا  الدولة  من  المستمرة 
مـــؤســـســـات وأفـــــــــراد، وبــفــضــل 
تبذلها  الــتــي  المستمرة  الجهود 
الــجــمــعــيــة الــقــطــريــة لــلــتــصــويــر 
الـــضـــوئـــي قــــيــــادة ومــنــتــســبــيــن، 
لالرتقاء بالتصوير كإبداع وفن، 
فـــي زمـــن تــقــدم فــيــه الــتــصــويــر 
ــــار لـــــه كــمــوثــق  ــــب وأعـــــيـــــد االعــــت
ـــتـــاريـــخ وحــــامــــل لــلــمــعــلــومــة  لـــل

والجمال. والثقافة 
ڈ لم تفكر الجمعية من قبل 
التصوير  مــجــاالت  تــوســيــع  فــي 
لتتسع وتشمل تصوير الفيديو؟

- يتحكم في هذا األمر مدى 
اإلقـــبـــال عــلــى ذلــــك وكـــانـــت لنا 
تجربة في ذلك ووجدنا أنها لم 
المجال  هذا  أن  كما  إقباالً،  تلَق 
يــتــطــور ويــجــب الــلــحــاق بــه وإال 
تقنيات  الــشــبــاب  نعلم  أصبحنا 
قــــديــــمــــة، ومـــــــا الحــــظــــنــــاه أن 
الضوئي  التصوير  على  اإلقــبــال 
أكــثــر بــكــثــيــر من 

الفيديو. تصوير 
آلـــيـــات  مـــــا  ڈ 
لتنظيم  الجمعية 
رحـــــالت تــصــويــر 
متفرقة  ألماكن 

من العالم؟
- نقوم بتنظيم 
للتصوير  رحــالت 
بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــع 
بــعــض الــســفــارات 
لــــــتــــــخــــــصــــــيــــــص 
ونأخذ  لنا  مرشد 
خـــصـــومـــات عــلــى 
ـــذاكـــر الــطــيــران  ت
كبيرة  مــجــمــوعــات  نــكــون  ألنــنــا 
مــــن فـــريـــق الـــتـــصـــويـــر وكـــذلـــك 
يــتــكــلــف  ال  ـــتـــالـــي  وبـــال ـــفـــنـــدق  ال
الــمــصــور الـــواحـــد مــبــلــًغــا كــبــيــًرا، 
الــذي  المبلغ  نصف  ينفق  حيث 
وحــده،  ســافــر  لــو  سينفقه  كــان 
أحيانًا  الثقافة  وزارة  تدعم  كما 
بــعــض هــــذه الــــرحــــالت، مـــا قد 
إال  يــتــكــلــف  ال  الـــمـــصـــور  يــجــعــل 
تكون  لكن  جـــًدا،  صغيًرا  مبلًغا 
األولــــــويــــــة ألصـــــحـــــاب الـــنـــشـــاط 
ونــحــاول  بــالــجــمــعــيــة،  المستمر 
فـــي اخــتــيــار الــمــجــمــوعــات، ثم 
نــقــيــم مــعــرًضــا نــســتــعــرض من 

خالله إنجازات الرحلة.
يمكن  التي  االســتــفــادة  مــا  ڈ 
الجمعية  منتسب  يستفيدها  أن 
والمحاضرات؟  الورش  بخالف 
وهل تهتم الجمعية فقط بهواة 

التصوير أم بمحترفيه أيًضا؟
لــلــخــبــرات  ــــبــــادل  ت هــــنــــاك   -
واســـتـــفـــادة مـــن الـــتـــجـــارب تتم 
تفتح  الــتــي  الجمعية  خــالل  مــن 
أبـــوابـــهـــا لــلــجــمــيــع عــلــى الـــــدوام، 
حــيــث يــجــلــس أصــحــاب الــخــبــرة 
مــع الـــهـــواة، ويــتــم االطــــالع على 
ـــصـــور، وإعـــطـــاء الــمــالحــظــات  ال
للتعلم  واحـــتـــرام  بــــأدب  عــلــيــهــا 
واالســـــــتـــــــفـــــــادة مــــــن تـــــجـــــارب 
ويحدث  والمحترفين،  الخبراء 
األعضاء  بين  دائم  فني  احتكاك 

وبــعــضــهــم يــجــعــلــهــم فـــي حــالــة 
تهتم  والــجــمــعــيــة  دائـــــم.  نــشــاط 
بالهواة والمحترفين على السواء 
الذين  الهواة  من  العديد  وهناك 
تــحــولــوا لـــالحـــتـــراف مـــن خــالل 
بعض  تطلب  وأحيانًا  الجمعية، 
نرشح  أن  والــهــيــئــات  الــــــوزارات 
ومن  معهم  للعمل  مصوًرا  لهم 
احترافه  بعد  المصور  يظل  هنا 
مـــع الــجــمــعــيــة لــيــفــيــد األجـــيـــال 

وعلمه. بخبرته  الجديدة 
ڈ مــع الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي 
هـــل تــــرى أن الــتــصــويــر أصــبــح 
يــحــتــاج إلــــى إمـــكـــانـــات مــاديــة 

ضخمة؟
اختلفت،  الــتــصــويــر  فــنــيــات   -
ـــاتـــت درجـــــــات األلــــــوان  حـــيـــث ب
تستطيع  ال  الفيلم  في  الموجودة 
تقنية الديجيتال أن توجدها في 
األفالم،  تستطيع  مثلما  الطباعة 
وبــالــتــالــي تــكــون جــــودة الــفــيــلــم 

يحتاج  الديجيتال  أن  كما  أعلى، 
ــــــا خــاًصــا  طــبــاعــة خـــاصـــة وورًق

لكي تكون مثل الساليد.
التصوير  بــيــن  ــفــارق  ال مــا  ڈ 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي فــــي الــمــاضــي 

واآلن؟
نصور  كنا  سنوات،   ١٠ قبل   -
فــتــغــيــرت  اآلن  أمــــا  بــــاألفــــالم، 
آلــــــيــــــات الــــتــــصــــويــــر وتـــحـــولـــت 
لـــلـــديـــجـــيـــتـــال وقــــــل االهـــتـــمـــام 
باألفالم وهو ما تسبب في تغير 
شــكــل فــن الــتــصــويــر، حــيــث كنا 
فــي الــمــاضــي نــفــكــر ثــم نــصــور، 
وكنا  نفكر،  ثــم  نــصــور  اآلن  أمــا 
صـــــورة   ٣٧ لـــتـــصـــويـــر  نـــجـــتـــهـــد 
كــنــا  أنـــنـــا  كـــمـــا    .٣٦ الـــــ  لــلــفــيــلــم 
الــزاويــة،  فــي  نفكر  الــســابــق  فــي 
ونختار الكادر ونحرك الكاميرا 
ونــــبــــدل الـــعـــدســـة، لـــكـــن الـــيـــوم 
أصــبــحــنــا نــصــور ثــم نــذهــب إلــى 
فهناك  الـــصـــورة.  لــنــعــدل  الــبــيــت 

اســتــســهــال كــبــيــر الــيــوم فــي هــذا 
الفني،  الحس  انتهى  وقد  الفن، 
ألن كـــل مــبــدع فـــي الــكــمــبــيــوتــر 
وقــت  فــي  مــصــوًرا  نفسه  يسمي 
الكمبيوتر  في  فنان  مجرد  أنــه 
وبالتالي  بالتصوير،  له  دخــل  ال 

اختلفت شكل الورش.
ڈ هل هناك أي مشاركات أو 
بين  يتم  دولي  أو  عربي  تعاون 
الــجــمــعــيــة الــقــطــريــة ونــظــرائــهــا 

في الدول األخرى؟
بالجمعية  جــيــدة  عــالقــتــنــا   -
األمــريــكــيــة وهــنــاك تــعــاون بين 
هناك  أن  كما  الــدولــي،  االتــحــاد 
تـــعـــاونـًــا مـــع الــســعــوديــة وعــمــان 
ومــــصــــر لـــكـــن الـــمـــشـــكـــلـــة الــتــي 
الدول  بعض  أن  أحيانًا  تواجهنا 
أكثر  لها  يكون  العربية  وبالذات 
من  مـــع  نـــعـــرف  وال  جــهــة  مـــن 
العكس  وعلى  نتعامل،  أن  يجب 
أمـــريـــكـــا  أو  أوروبـــــــــا  أن  نـــجـــد 

ويتفرع  واحــدة  جهة  لها  يكون 
مـــنـــهـــا الــــعــــديــــد مـــــن الـــجـــهـــات 
وفي  األســاســي،  للمنبع  التابعة 
يكون  أن  نفكر  الــحــالــي  الــوقــت 
الدولية  لالتحادات  فــرع  هناك 
أول  قـــطـــر  لـــتـــكـــون  لـــلـــتـــصـــويـــرـ 
دولــة بها أفــرع أوروبــيــة خــارج 
ـــــــــا. هـــــذا بــــاإلضــــافــــة إلـــى  أوروب
تــقــيــم  الــقــطــريــة  الــجــمــعــيــة  أن 
معارض باالتفاق مع الجمعيات 
والعالمية،  والعربية  الخليجية 
ـــســـفـــارات أو  إمــــا عـــن طـــريـــق ال

الحكومية. الجهات 
الـــتـــي  الــــصــــعــــوبــــات  مـــــا  ڈ   
تــواجــهــهــا لــجــنــة الــتــحــكــيــم في 
أي مــن مــســابــقــات الــتــصــويــر.. 
بـــــصـــــفـــــتـــــك مــــــــــن الــــــحــــــكــــــام 

المتميزين؟
- هـــنـــاك بــعــض الــمــصــوريــن 
جيوبهم  مــن  يــصــرفــون  الــذيــن 
أكــثــر مــن الــذيــن يــكــســبــونــه من 

يرضى  ال  ذلـــك  ومـــع  الــمــســابــقــة 
بـــعـــض الــــنــــاس بــحــكــم الــحــكــام 
مجتهد  لــكــل  بــأن  يقتنعون  وال 
هو  الــتــصــويــر  أن  كــمــا  ــا،  نــصــيــبً
أن  إال  وتقنيات  ورؤيـــة  خــبــرة، 
يفز  لـــم  إذا  يــحــزن  مـــن  هــنــاك 
بــمــيــدالــيــة ذهــبــيــة مــنــذ الــســنــة 
األولـــى، فــي الــوقــت الــذي يكون 
تقنيات  عــلــى  مطلًعا  لــيــس  فــيــه 
يعتبر  لكنه  الصحيح،  التصوير 
لقيه  مديح  بسبب  أســتــاًذا  نفسه 

على بعض المنتديات.
ڈ مــا االعــتــبــارات الــتــي يتم 
مــــن خـــاللـــهـــا اســـتـــبـــعـــاد بــعــض 
لمسابقة  تقدمت  التي  األعمال 

آل ثاني؟
- نــســتــقــبــل األعـــمـــال مـــن كل 
الـــــدول الــمــشــاركــة فـــي االتــحــاد 
أي  دون  لـــلـــتـــصـــويـــر  الـــــدولـــــي 
الــصــور  إال  نستبعد  وال  تــمــيــيــز، 
المخالفة لألخالق أو الدين على 
شرط أن تنطبق عليها الشروط 

قبل  من  المعلنة 
المنظمة،  اللجنة 
كــمــا يــتــم اخــتــيــار 
الــــحــــكــــام بـــدقـــة 
ــــــغــــــة ويـــــتـــــم  بــــــال
تــــغــــيــــيــــرهــــم كــل 
ـــنـــجـــاح  عـــــــــام، ول
الــمــســابــقــة يــزيــد 
كل  الــمــتــقــدمــون 

عام.
يــتــم  كـــيـــف  ڈ 
المسابقة  تقييم 

انتهائها؟ بعد 
- يعقد اجتماع 
ـــايـــر بــعــد  ـــن فـــــي ي

الــمــســابــقــة لــمــنــاقــشــة وتــقــيــيــم 
ولتالفي  المستقبلية،  األنشطة 
نكون  المستقبل  فــي  أخــطــاء  أي 
قــــد وقـــعـــنـــا بـــهـــا، وبـــشـــكـــل عـــام 
فــــــإن الـــجـــمـــيـــع يـــشـــهـــد بــتــطــور 
منذ  قطر  في  الضوئي  التصوير 
حتى  ثـــانـــي  آل  مــســابــقــة  بـــدايـــة 
مــعــارض  نــقــيــم  ــنــا  أن كــمــا  اآلن، 
خـــارجـــيـــة ألعــــمــــال الــمــســابــقــة 
الجمهور  آراء  بأنفسنا  ونشاهد 
فــي األعـــمـــال الــتــي شــاركــت في 

المسابقة.
ڈ مـــا ســبــب اخـــتـــيـــار الــجــهــة 
الضوء  سحر  لموضوع  المنظمة 
ليكون التيمة الرئيسة لمسابقة 

آل ثاني للتصوير الضوئي؟
الـــلـــجـــنـــة  اخـــــتـــــيـــــار  ـــــي  ـــــأت ي  -
ــمــســابــقــة «ســحــر  ــل الــمــنــظــمــة ل
عن  تبحث  إنــهــا  حيث  الــضــوء»، 
الفجر  بين  التقطت  التي  الصور 
من  الليل  أثــنــاء  أو  الغسق  حتى 
للضوء  المبدع  االستخدام  خالل 
الضوئية  والــتــأثــيــرات  الــمــتــوفــر. 
الــرائــعــة، بــحــيــث تــغــيــر الــصــورة 
العادية إلى شيء خاص ومغاير 
ــــدع مـــثـــل الـــــظـــــالل، صـــور  ومــــب
التناقضات،  الــمــزاجــيــة،  الــظــل، 
بمجموعة  الــمــحــددة  واأللــــــوان 
على  وبناء  الملونة  األضـــواء  من 
الشخصيات  صـــور  تــظــهــر  ذلـــك 
الطبيعية،  والمناظر  البشرية، 

والرياضة،  البرية،  الحياة  صور 
والــــعــــمــــل، الـــحـــيـــاة الـــصـــامـــتـــة، 
وصـــــورة الــســفــر وأوضــــــاع غير 
بالضوء،  والرسم  للضوء.  عادية 
وخـــــلـــــق تــــــأثــــــيــــــرات اإلضــــــــــاءة 
في  شخصية  وتحديد  الوّهاجة، 
الـــصـــور الــخــاصــة بـــك بــالــلــمــعــان 
ســــواء كـــان الــتــبــايــن الــضــوئــي أو 
في  ــلــيــل  ال يــتــحــول  أو  األلـــــــوان، 
الـــنـــهـــار مــــن خـــــالل اســـتـــخـــدام 
دمـــج  أو  االصـــطـــنـــاعـــي  الــــضــــوء 
المواد والكائنات المضيئة بشكل 

جميل. تركيبي 
المستقبلية  الــمــشــاريــع  مــا  ڈ 

للجمعية؟
عدة  إنشاء  بصدد  الجمعية   -
معارض. وتستعد الجمعية حالًيا 
لــحــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز مــســابــقــة 
وافــتــتــاح  ديــســمــبــر   ١٢ ــانــي  ث آل 
ثم  للحفل  المصاحب  المعرض 
إلــى  الــمــعــرض  ذلـــك  بــعــد  ينتقل 
قاعة الجمعية بكتارا اعتباًرا من 
ديسمبر   ١٣ يوم 
كـــمـــا   ،٢٠١٢
الجمعية  تستعد 
لـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــرض 
مـــــــــســـــــــابـــــــــقـــــــــة 
«ُهـــــــــــويـــــــــــتـــــــــــي 
بـــــــعـــــــدســـــــتـــــــي» 
ــــــــتــــــــعــــــــاون  بــــــــال
مــــــــــــــع مـــــــركـــــــز 
ـــراث  ـــت ـــل قــــطــــر ل
ــــــة فـــي  ــــــوي ــــــُه وال
بقاعة  ديــســمــبــر 
الـــجـــمـــعـــيـــة فــي 
وسيشهد  كـــتـــارا 
الـــــعـــــام الــمــقــبــل 
من  الهامة  المعارض  من  عــدًدا 
بــيــنــهــا مـــعـــرض لــلــســيــد مــحــمــد 
الحاصل في يناير المقبل بكتارا 
خميس  عــلــي  لــلــســيــد  ومـــعـــرض 
لدول  المراكب  عن  المنصوري 
في  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس 
ـــارا، إلـــى  ـــكـــت فـــبـــرايـــر الــمــقــبــل ب
ــــك ســــوف تــســتــضــيــف  جـــانـــب ذل
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــمــــصــــور الـــعـــالـــمـــي 
«رضـــــا» لــتــقــديــم مــحــاضــرتــيــن 
ومـــــــعـــــــرض مــــتــــخــــصــــص عـــن 
باإلضافة  ديسمبر،  فــي  الخيل 
إلــى إقــامــة مــحــاضــرات وورش 
آل  مسابقة  هامش  على  تصوير 
عليها  يــشــرف   ٢٠١٢ لــعــام  ثــانــي 
بالمراكز  الفائزون  المصورون 
بمقر  وتعقد  بالمسابقة  األولــى 
عام  وبشكل  كتارا،  في  الجمعية 
أصبحت  الجمعية  معارض  فإن 
التيمة  معارض  على  اآلن  تركز 
ابتكار  عــلــى  تـــدل  الــتــي  الـــواحـــدة 
المصور وتحّينه لحظة التصوير 
الـــتـــي تـــأتـــي فــــي إطــــــار الــتــيــمــة 

المختارة.
الـــجـــمـــعـــيـــة  أحـــــــــــالم  مـــــــا  ڈ 

الضوئي؟ للتصوير  القطرية 
في  عالمي  بمعرض  نحلم   -
ــتــصــويــر تـــحـــت رعـــايـــة  ــل قـــطـــر ل
الدولة وخاصة أنه لدينا قاعات 
معنا  تتعاون  أن  ونتمنى  كبيرة 

الخاصة. الجهات 

قطر ستكون  أّول دولة بها أفرع قطر ستكون  أّول دولة بها أفرع 
أوروبّية لجمعّيات التصوير أوروبّية لجمعّيات التصوير 

ة ال ف ال ال ال أ ا ك ل ذاأ ف ال ك ال فا ة ا ة ا ل ك

من أنشطة الجمعية القطرية للتصوير الضوئي

من أعمال المصور عبدالرحمن فخروصورة لقارب خشبي بالدوحة

تحويل الجمعّية 
ألكاديمّية مطلب 
ضرورّي للمصّورين

الحّس الفنّي 
انتهى من مجال 
التصوير الضوئّي

كتب - أشرف مصطفى:

شـــارك فــي الــعــديــد مــن مــعــارض الــتــصــويــر، وهــو محّكم فــي مجال 
حالًيا  ويشغل  والخارجي،  الداخلي  الصعيد  على  الفوتوغرافي  التصوير 

منصب نائب رئيس الجمعية القطرية للتصوير الضوئي. 
عمل باجتهاد ليرفع من شأن الجمعية وتكون لها مكانتها العربية بل 
والعالمية التي وصلت لها، إنه عبد الرحمن فخرو، وقد كان للبيرق معه 
فكان  الهامة  المواضيع  من  العديد  حول  فيه  تحدثت  الــذي  الحوار  هذا 

الحوار التالي:
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أدب الطفل

بحور الشعربحور الشعرقصيدة

مساجلة 
على تويتر

محمد السادة

لغتنا 
الجميلة

ــــَرٍح ـــــا َف ـــــي ُدنَ أَِجـــئـــتـَــنـِــي تَـــرُســـُم اآلتِ

اِح والــرَّ يــِح  الــرِّ َكـــَدأِب  تَلُهو  ِجئَت  أَْم 

َهْل ِجئَت تَنُشُر نُوَر الَفجِر ِفي ُطُرِقي

أَم ِجئَت ِريًحا لِتُطِفي َضوَء ِمصباِحي

َقْد َجفَّ ُغصٌن بِِه األنساُم َقد لَِعبَْت

هِر ما أَضَحى بَِفّواِح والِعطُر في الزَّ

أَضحى النَّهاُر َمساًء ذاَب ِفي َزَمنِي

أَتــراِحــي ِفيِه  ُســُكــوٌن  ِجيِج  الضَّ بَعَد 

َقْد ُكْنُت في ما َمضى َطرًسا وما ُكتِبَْت

ــَســْطــِح الــمــاِء وّضـــاِح ــُطــوُر َك ـــِه الــسُّ بِ

َفِجئَت َفيًضا ِمَن الَكلِماِت ِفي َوَرِقي

وإِصباِحي لَيلِي  ِفي  الّلْفَظ  وتَرُسُم 

ـــى َشــَغــًفــا ـــنَ ــــبــــاءاِت الـــُم ــــَع ـــي بِ ـــنِ ـــلُـــفُّ تَ

بِأَقداِحي َممُزوًجا  حَر  السِّ وتَسُكُب 

ــســاِفــُر َطــرِفــي ُكــنــَت َمـــرَفـــأَُه أَّنــــى يُ

وُض ِفي ساِحي  وإِن أََصخُت يَبُوُح الرَّ

يُْطِربُُه الَفِجِر  بُُزوُغ  َطيًرا  ُكنُت  َقد 

بِإفصاِح يـَـشــُدو  بــى  الــرُّ ُغــصــوِن  َعلى 

ــرُت بِــِه نـَـَصــبــَت لِــي َشــَرًكــا َخــتــالً َعــثَ

وَعـــْن ُقــيــوِد إســـاِري ضــاَع ِمفتاِحي

ــــاُمــــُه َوَمـــَضـــْت ـــا أَيَّ أَســـَعـــدتـَــنِـــي َزمـــنً

ــــاِح ــــحــــاٍب َمــــــرَّ لَــــمَّ َكـــــبـــــارٍق ِفـــــي َس

َهل ِجئَت تُنِجي َغريًقا غاَص ِفي لَُجٍج

بِألواِحي تَلُهو  َكــي  يــَح  الــرِّ تُــرِســُل  أَم 

ــِمــي ــّنــي وَدعـــنِـــي أَكـــتـــوي أَلَ إِلَـــيـــَك َع

فإِنَّ يَوِمي ألَمِسي ِفي الَهوى الِحي

تجنيس العكس في اللغة العربية

التعليم والتربية السليمة

البيت الشعري
ْعري ّ: تعريف البيت الشِّ

البيت هومجموعة كلمات صحيحة التركيب ، 
موزونة حسب علم القواعد والَعروض ، تكوِّن في 

ذاتها َوحدة موسيقية تقابلها تفعيالت معينة.
بالبيت  لــه  تشبيًها  االســـم  بــهــذا  البيت  وســمــي 
ْعر؛ ألنه يضم الكالم كما  المعروف، وهو بيت الشَّ
أسبابًا  مقاِطَعُه  سموا  ولذلك  أهله؛  البيت  يضم 
وأوتــادهــا،  البيوت  بأسباب  لها  تشبيًها  وأوتـــــاًدا 

والجمع أبيات.

ألقاب األبيات:

من حيث العدد:
ينظمه  الــذي  الواحد  الشعر  بيت  هو   : اليتيم  أ- 

الشاعر مفرًدا وحيًدا.
ب- النُّْتَفة : هي البيتان ينظمهما الشاعر.

ج- القطعة: هي ما زاد على اثنين إلى ستة من 
أبيات الشعر.

د- القصيدة : هي مجموعة من األبيات الشعرية 
تتكون من سبعة أبيات فأكثر.

ثانًيا : من حيث األجزاء:
أ- التام : هو كل بيت استوفى جميع تفعيالته كما 

هي في دائرته، وإن أصابها زحاف أوعلة.
وذلك كقول الشاعر: 

رأيُت بها بدًرا على األرض ماشًيا
ولْم أَر بدًرا قطُّ يمشي على األرِض
كل  في  ثماٍن  وتفاعيله  الطويل  البحر  من  فهو 

شطر أربع.
ب- الــمــجــزوء: هــو كــل بيت حــذفــْت َعــروضــه 
وضربُه وهذا واجب في كل من: المديد والمضارع 
كل  فــي  وجــائــز  والــمــجــتــث،  والمقتضب  والــهــزج 
والرجز  والخفيف  والكامل  والــوافــر  البسيط  من 
والـــمـــتـــدارك والــمــتــقــارب. ومــمــتــنــع فــي كــل مــن: 

الطويل والمنسرح والسريع.
كقول الشاعر من الوافر المجزوء:

أنا ابُن الجد في الَعمِل 
وقْصدْي الفوُز في األمِل

شطره  حــذف  الـــذي  البيت  هــو   : المشطور  ج- 

الضرب  هي  الَعروض  فيه  وتكون   ، مصراعه  أو 
ويكون في الرجز والسريع.

كقول الشاعر من الرجز:
تحيٌَّة كالورِد في األكماِم

أْزهى من الصحة في األجساِم
د- المنهوك : هوالبيت الــذي ذهب ثلثاه وبقي 
ثلثه ويقع في كل من الرجز والمنسرح  ومنه قول 

ورقة بن نوفل من منهوك الرجز:
أُخبُّ فيها وأَضْع 

ياليتني فيها جذْع
َعروضه  تكون  الذي  البيت  هو   : ر  المدوَّ ه- 
والـــتـــفـــعـــيـــلـــة األولـــــــى مــشــتــركــتــيــن فــــي كــلــمــة 
أوالُمْدَمج  الُمداَخل  يسميه  والبعض   ، واحــدة 
بحرف  النوع  لهذا  يرمز  ما  وغالبًا  أوالمتَِّصل. 
مـــدور  أنــــه  عــلــى  لـــيـــدل  الــشــطــريــن  بــيــن  (م) 

. أومتصل 
كقول الشاعر :

ْيـ وما ظهرْي لباغي الضَّ
لوِل ِم بالظهِر الذَّ ـ 
الشعر  من  هوالبيت   : أوالمصمت  المرسل  و- 

الذي اختلفْت َعروضه عن ضربه في القافية.
كقول ذي الرمة :

تُعيُِّرنا أنَّا قليٌل َعديُدنا
فقلُت لها :إن الكراَم قليُل
يكون  عندما  البسيط  من  هوضرب   : الُمَخلَّع 
مجزوًءا، والعروض والضرب مخبونان مقطوعان 

فتصبح ُمْستَْفِعلُْن ( ُمتَْفِعْل ) .
ومنه قول الشاعر :

َمْن كنُت عن بابه َغنِيًّا
فال أُبالي إذا جفانْي
الــمــصــرع : هــو الــبــيــت الــــذي أُلــحــقــت عــروضــه 
بضربه في زيادة أونقصان ، وال يلتزم . وغالبًا ما 
يكون في البيت األول ؛ وذلك ليدل على أن صاحبه 

مبتدئ إما قصًة أوقصيدة .
فمن الزيادة قول الشاعر :

أال ِعْم صباحا أيها الطلُل البالْي
وهل يَِعَمْن من كان في الُعصِر الخالْي

ومن النقص قول الشاعر :
أَجارتَنا إن الخطوَب تنوُب

وإنْي مقيٌم ما أقاَم عسيُب
ــى : هــو الــبــيــت الــــذي وافــقــت عــروُضــه  الــُمــَقــفَّ
ضربَه في الوزن والروي دون لجوء إلى تغيير في 

الَعروض .
ومن أمثلته قول الشاعر :

السيُف أصدق أَنباءً من الكتِب
ِه الحدُّ بين الِجدِّ واللَِّعِب في حدِّ

 من حيث تسمية أجزاء البيت :
أ- الحشو: هو كل جزء في البيت الشعري ما عدا 

الَعروض والضرب.
األول  الشطر  في  تفعيلة  آخر   : الَعروض  ب- 
(المصراع األول ، أو الصدر ). وجمعها أعاريض 
(إضافة إلى معناها اآلخر الذي هواسم هذا العلم) 
. وقد سميت َعروًضا ؛ ألنها تقع في وسط البيت ، 

تشبيًها بالعارضة التي تقع في وسط الخيمة.
ج- الضرب : هو آخر تفعيلة في الشطر الثاني 
أضرب  وجمعه :  العجز ).  أو   ، الثاني  (المصراع 
وضروب وأضراب. وسمي ضربًا ألن البيت األول 
كان  الضرب  من  نوع  على  بني  إذا  القصيدة  من 
القصيدة  أواخــر  فصارت   ، عليه  القصيدة  سائر 
 : قولهم  من  أخــذ  كأنه   ، ضربًا  فسمي  متماثلة 

أضراب : أي أمثال .
والرسم البياني التالي ، يوضح لنا أجزاء البيت 

الشعري .
قال الشاعر :

ال يفرحون إذا نالت رماحهم 
قوًما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا

كتابته َعروضيا :
اليفرحو/ ن إذا / نالت رما / حهمو

لُْن لُْن / ُمْستَْفِعلُْن / َفِعِ ُمْستَْفِعلُْن / َفِعِ
ڈڈڈ

قومن ولي / سو مجا / زيعن إذا / نيلو
ُمْستَْفِعلُْن / َفْاِعلُْن / ُمْستَْفِعلُْن / َفْاِعْل

ڈڈڈ

من حيث تسمية شطري البيت :
أ- الشطر : هو أحد طرفي البيت الشعري ؛ إذ 
إن كل بيت من الشعر يتألف من شطرين. جمعه 
البيت  نصف  هو   : الِمْصَراع  ب-  وشطور.  أشطر 
، قيل : إن اشتقاق ذلك تشبيٌه بمصراعي الباب. 
أو  األول  هوالشطر  الــصــدر:  ج-  مصاريع.  جمعه 
المصراع األول من البيت. (والصدر: أعلى مقدم 

كل شيء وأوله).

العربي  والشعر  العربية  اللغة  جماليات  مــن 
عكس  الــكــلــمــة  تــكــون  أن  وهـــو  الــعــكــس  تجنيس 
األخرى، كما قال اهللا سبحانه حكاية عن هارون 
عليه السالم: « إني خشيت أن تقول: فرقت بين 
بني إسرائيل ولم ترقب قولي» ، وقال عبد اهللا 
بن رواحة األنصاري رحمه اهللا يمدح النبي صلى 

اهللا عليه وسلم وهو أمدح بيت قالته العرب:
تحمله الناقُة األدماُء معتجًرا ... بالبرِد كالبدِر 

جلى نورُه الظلما
فقوله: بالبرد عكس قوله: كالبدر.

وقال بعض األدباء في سجعه: الساخر خاسر، 
والكامل مالك، والمحمود ممدوح.

وقال أبو تمام:
بــيــض الــصــفــائــِح ال ســــوُد الــصــحــائــِف فـــي ... 

متونهّن جالُء الشّك والريِب
ومنه ألبي الفتيان بن حيوس:

أرٌض إذا ما الترُب أجدَب أخصبْت ... بندًى إذا 

ما الغيُث أنجم أنجما
ويــصــادُف   ... زاهـــًرا  روًضـــا  الــــرواُد  بها  يلقى 

الوراُد حوًضا مفعًما
وله أيًضا

وكــــْم وقـــفـــُت وأصــحــابــي بــمــنــزلــٍة ... أقـــوت 
بسكانها ولهاَن وهالنا

نحن   ... فهل  الــمــطــّي،  كـــوُم  وتسعدنا  نبكي، 
المشوقوَن فيها أْم مطايانا

كوجدنا   ... وجــدْت  ما  األشياَء  فطَر  ومن  وال 
العيُس، بل رقت لشكوانا

ومثله:
وألفيتهم يستعرضون جوانحي ... إليهم، ولو 

كانت عليهم جوائحا
ومثله لعبد المحسن:

يا حاِر، إن الركَب قد حاروا ... فاذهب تجسْس 
لمِن الناُر

تبدو، وتخبو: إن خبْت عرسوا ... وإن أضاءْت 

لهُم ساروا
واألوطــــاُر  وكــيــَف   ... أوطــارهــم  تجمُع  كأنما 

أوطاُر
ما نظرٌة إال لها سكرٌة ... كأنما طرفِك خّماُر

ولم أكْن أول مْن غرني ... كلُّ غريِر الطرِف 
غراُر

ومنه:
الحمُد ِهللا الذي ... بفضلِه فضلنا
كأنُه من طول ما ... أمهلنا أهملنا

ومنه:
ــعــفــاّف: ... مــطــَل الــوصــال  عــقــائــل عــلــمــهــنَّ ال

ووصَل المطاِل
آللي  وأجيادهنَّ   ... العقود  عقوُد  مباسمهنَّ 

الآللي
ومنه:

أرجلَت فرساَن القريض ورضَت أف ... راَس 
البديِع؛ فأنت أفرُس مبدِع

ونقشَت في فصِّ الزماِن بدائًعا ... تندى بآثاِر 
الربيع الممرِع

وإذا تفتق نور شعرك ناضًرا ... فالحسن بيَن 
مرصع ومصرِع

ومنه:
إنَّ بيَن الضلوِع منَي ناًرا ... تتلظى، فكيف لي 

أن أطيقا
بحياتي عليَك يا من سقاني ... أرحيًقا سقيتني 

أم حريًقا
ومنه:

وعقاٍر عيُش من عا ... قرها عيٌش رقيُق
فهي لألنِس نظاٌم ... وإلى اللهِو طريُق

قلُت لما الح لي من ... ها شعاٌع وبريُق:
أشقيٌق، أم عقيق ... أم رحيق أم حريُق

ومنه:
وقالوا: أيُّ شيٍء منه أحلى ... فقلُت: المقتالِن 

المقلتاِن

كــثــيــًرا مــا يــســقــط مــن حــســابــاتــنــا 
أن تــربــيــة األطــفــال عــلــم لــه أصــولــه 
الكثير  الكتب  من  ويوجد  وفنونه، 
ومن  الــمــجــال،  هــذا  فــي  ُكتب  الــذي 
األوالد  كــتــاب»تــربــيــة  الــكــتــب،  هــذه 
نـــاصـــح  اهللا  لـــعـــبـــد  اإلســـــــــالم»  فـــــي 
علماء  كتبه  ما  أيًضا  ويوجد  علوان، 
الـــتـــربـــيـــة عــــن نـــفـــســـيـــات األطــــفــــال 

واحتياجاتهم...
نــحــن فــي حــاجــة أيــًضــا أن نــقــرأ 
حتى  األطفال»  «قصص  مجال  في 
األســـلـــوب  نـــســـتـــخـــدم  أن  نــســتــطــيــع 
الــمــنــاســب فــي عــرض قــصــة هــادفــة 

على األطفال في النادي أو المسجد 
أكبر  األطــفــال  وعــقــول  الــمــنــزل..  أو 
مــمــا نــتــخــيــل، وطـــاقـــة االســتــيــعــاب 
عــنــدهــم أضـــعـــاف مـــا نــعــطــي لــهــم، 
ما  يــكــون  أن  الــمــنــاســب  مــن  ولــيــس 
فــــي عـــقـــول أطــــفــــال الــمــســلــمــيــن ال 
التي  الــكــرتــون  أفــالم  بعض  يتعدى 
تــتــنــاول الــعــنــف واإلثــــــــارة... يــوجــد 
يستوعبها  أن  يمكن  ضخمة  عــلــوم 
لــهــم  تـُـــْعــــَطــــى  أن  شـــــرط  األطــــفــــال 

المناسب. باألسلوب 
ومــــهــــارة تــعــلــيــم األطــــفــــال هـــذه 
تُــكــتــســب مــن قـــراءة كــتــب الــتــربــيــة، 

أنــنــا  شـــك  وال  األطــــفــــال،  وقـــصـــص 
يــحــب  جــيــٍل  إيـــجـــاد  فـــي  نــجــحــنــا  إذا 
الــــقــــراءة ويـــحـــب الــعــلــم فــــإن حــال 
شاء  إن  األحسن  إلــى  سيتغير  األمــة 

اهللا...
ومـــن مــجــاالت الـــقـــراءِة الــقــراءُة 
الـــتـــرويـــحـــيـــة!، فــالــنــفــس الــبــشــريــة 
ـــــــى الــــتــــرويــــح  تــــــمــــــّل، وتـــــحـــــتـــــاج إل
يــقــضــي  أن  مـــانـــع  وال  والـــتـــســـلـــيـــة، 
الــمــســلــم بــعــض وقـــتـــه فـــي الـــقـــراءة 
مــانــع  ال  والــتــرفــيــهــيــة،  الــتــرويــحــيــة 
مانع  ال  الجميل،  الشعر  قــراءة  من 
الرياضية،  األخبار  بعض  قراءة  من 

الــُطــرف  بــعــض  أو  الــكــاريــكــاتــيــر  أو 
في  نلتزم  أن  بــد  ال  لكن  الجميلة، 

مهمين: بشيئين  الجانب  هذا 
المجال  هذا  في  يوجد  أال  األول: 
خروج عن المنهج اإلسالمي، أي ال 
أخالقية؛  غير  قصًصا   - مثالً   - نقرأ 
يــكــون  وال  الـــرذيـــلـــة،  عـــلـــى  تــشــجــع 
مـــا نـــقـــرؤه مـــن شــعــر إبـــاحـــًيـــا نــأثــم 
قصص  عليهم  نقرأ  أن  وال  بسببه.. 
حقيقة  أنها  لهم  ونبين  الخرافات 

واقعة.
الـــذي  الـــوقـــت  يـــكـــون  أال  الـــثـــانـــي: 
أمة  ألننا  كبيًرا،  الترفيه  في  ننفقه 

ــا،  جــــادة، تـــرّفـــه عـــن نــفــســهــا أحــيــانً
ولـــســـنـــا أمــــة هـــزلـــيـــة تــعــيــش بــعــض 

الجد. لحظات 
نبدأ  أن  يمكن   ، مــجــاالت  فــهــذه 
ــيــم  ــتــعــل بـــهـــا طـــريـــقـــنـــا لــــلــــقــــراءة وال
ـــيـــم، وهــــــو طـــريـــق  ـــســـل ــــتــــربــــوي ال ال
جميلة  جميلة،  نهايته  لكّن  طويل، 

. ا جدًّ
وسلم  عليه  اهللا  صلى  فالرسول 
رواه  الـــــــذي  الــــحــــديــــث  فــــي  يــــقــــول 
َطـــِريـــًقـــا  َســــلـَـــَك  َوَمــــــْن   ..» مــســلــم: 
ــُه بِــِه  ُ لَ ــَل اهللاَّ يـَـْلــتـَـِمــُس ِفــيــِه ِعــْلــًمــا َســهَّ

اْلَجنَِّة». إِلَى  َطِريًقا 

أِجئتَنِي

ٌ

لَوالِك ما َعَرَف الُفؤاُد ِمَن الَجوى.. 

َطْعًما وال َعبَثَْت بَِي األَْشواُق

danyalyoon@ عمر الصديقي

ڈڈڈ

ولَما الُجُفوُن تَقَرََّحْت بُِسهاِدها.. 

يُوَف وَدمُعها رَقراُق تَرُجو الطُّ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ڈڈڈ

يُر يَشُدو ولِكْن َشدُوُه َشَجُن..  الطَّ

والّشاُي ُحلٌو ولِكْن َطعُمُه أَِسُن

أَ ُكلُّ َشٍئ يَراُه القَلُب ُمنقَلِبًا.. 

إِن لَم يَُكْن حاِضًرا فِي رُوِحِه الوَطُن.. 

dalalalbaroud@ دالل البارود

ڈڈڈ

إِنَّ الَحنِيَن إِلى األَوطاِن ُمرتََهٌن.. 

بَِمن لَُهم لَهَفُة األَشواِق تُختََزُن

يا لَيتَُهم ُقربَنا أُنٌس ُوُجوُدُهُم.. 

اِي والَفنَُن بِِهم يَِطيُب لَِذيُذ الشَّ

alasmaiمحمد السادة @٥٥
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قلم ملون

متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

أكاديمية قطر للموسيقى تواصل برنامج تعليم الصغار

الـــدوحـــة - [:  تــواصــل أكــاديــمــيــة 
قــطــر لــلــمــوســيــقــى بــرنــامــجــهــا األكــاديــمــي 
ُمحبي  من  باألطفال  الخاص  التحضيري 
موسيقى  دروس  لتعليمهم  الــمــوســيــقــى 
مختلف  على  وليتعّرفوا  وغربية  عربية 
أكـــاديـــمـــيـــة  تــــرفــــع  الـــمـــوســـيـــقـــيـــة.  اآلالت 
شغف  «نستلهم  شــعــار  للموسيقى  قــطــر 
ريادة  إلى  ونتطلع  بالموسيقى،  القطريين 

المنطقة»  صعيد  على  الموسيقي  التمّيز 
األكــاديــمــيــة  تــأســســت  المنطلق  هـــذا  ومـــن 
لتكون أحد مشاريع مؤسسة قطر للحفاظ 
عــلــى الـــتـــراث ودعـــــم الــثــقــافــة والــفــنــون، 
قطر،  لمؤسسة  جــديــدة  إضــافــة  ولــتــكــون 
محترفين  موسيقيين  لتخريج  وتــســعــى 
الغربية  الــمــوســيــقــى  عـــزف  عــلــى  قــادريــن 
األكاديمية  وتهدف  العربية.  والموسيقى 

تعزيز  إلــى   ٢٠١١ عــام  فــي  انطلقت  الــتــي 
حب المجتمع القطري للموسيقى. يستقبل 
األطــفــال  التحضيري  األكــاديــمــيــة  برنامج 
من محبي الموسيقى. ويهدف إلى رعاية 
الـــمـــواهـــب الــمــوســيــقــيــة لــــدى كــافــة فــئــات 
بين  األطفال  مشاركة  خالل  من  المجتمع 
سن الثامنة والعاشرة في دوراٍت تعليميٍة 
دروس  عــلــى  ومــوزعــة  مكثفة  موسيقية 

خاصة، تنفذ عقب انتهاء الدوام المدرسي. 
هذه الدروس تمكن األطفال من التعّرف 
والغربية  العربية  الموسيقية  األدوات  على 
النصف  وشــهــد  عليها.  الــعــزف  ومــمــارســة 
األكاديمية  إطـــالق   ٢٠١١ عــام  مــن  األول 
ويتكّون  المجتمعي».  «االنتشار  لبرنامج 
من  يستهدف  الذي  الجديد  المشروع  هذا 
تجاوزوا سن العاشرة، من دورات تدريب 

جماعية  تــشــكــيــالت  ضــمــن  رســمــيــة  غــيــر 
أن  األكاديمية  وتأمل  منتظمة.  وبروفات 
وتسعى  مزدهرة،  أوركسترا  والدة  تشهد 
جماهيرية  مــوســيــقــيــة  عــــروض  لــتــرتــيــب 
تــشــّجــع عــلــى مــوجــة جـــديـــدة مـــن الشغف 
ويتم  القطري.  المجتمع  في  بالموسيقى 
انــتــقــاء الــمــدرســيــن فـــي أكــاديــمــيــة قطر 
قطر  أوركــســتــرا  عــنــاصــر  مــن  للموسيقى 

الموسيقية  المعاهد  ومــن  الفلهارمونية 
األكاديمية  تُتيح  كما  المرموقة.  العالمية 
عبر موقعها وسط الحي الثقافي للطالب 
ــتــطــّور  االســـتـــمـــتـــاع بــمــنــشــآت غـــايـــة فـــي ال
ـــحـــداثـــة، مــصــمــمــة لــتــعــزيــز الــمــواهــب  وال
الـــفـــرديـــة. وتــــّم تــصــمــيــم كـــل الــمــســاحــات 
الُمتاحة لكي يحقق الطالب أعلى درجات 

الفائدة من ممارسة العزف الموسيقي.

غٌد بَِظْهِر الغيب واليوم لي

وكم يخيُب الظُنّ في المقبِل

ولَسُت بالغافِل حتى أرى

جماَل دنياَي وال أجتلي

ڈڈڈڈ

سمعُت في حلمي صوتاً أهاَب

ما فتَّق الّنوم كمام الشباَب

أفق فإَنّ الّنوم صنو الردى

واشرب فمثواَك فراش التراَب

الثالثاء 20 محرم 1434 هـ - 4 ديسمبر 2012 م 

(الحلقة الثانية)

كتاب

(المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور)

مسرح قطر الوطني أحالم وطموحات
عرض- مصطفى عبد المنعم

نبيل  ـــراحـــل  ال أن  الــطــالــع  حــســن  مـــن 
مسرح  وتشييد  بناء  تجربة  عايش  األلفي 
خشبة  لبناء  وطني  مــشــروع  كــأول  قطر 
المعمار  بحركة  وأشــاد  مجهزة،  مسرح 
الــمــســرحــي ووصــفــهــا بــأنــهــا تــبــدو حركة 
رائدة في المنطقة وقال إن إنشاء مسرح 
وحقيقة  جيداً  قطر الوطني يعتبر إنجازاً 
الواقع،  أرض  على  وجودها  لها  مشرفة 
وهو األمر الذي دعاه إلى تخصيص جزء 
والــذي  كتابه  في  األول  القسم  من  كبير 

المسرحي  اســـم «الــمــعــمــار  تــحــت  قــدمــه 
محذراً  بالدوحة»  أمامه  الممتد  واألفــق 
المسرح  تشغيل  رغبة  خلف  االندفاع  من 
دون دراســــة وهـــو األمـــر الـــذي ســيــؤدي 

إلى: 
اتفاق بغير حساب ال تحتمله الموازنات 
الـــمـــرصـــودة، تــــرك عـــــروض مــســرحــيــة 
تـــجـــاريـــة خــفــيــفــة تــنــفــرد بــالــقــفــز عــلــى 
فعاليات  لتقديم  اندفاع  المسرح،  خشبة 
بعيدة عن النشاط المسرحي مثل أسابيع 
من  الــمــالمــح  وهـــذه  غــيــرهــا  أو  السينما 

األنشطة ظاهرة غير صحية.

ويواصل نبيل األلفي في تقريره الثري 
الحديث عن أبرز السلبيات التي رصدها 

عقب إنشاء هذا المسرح ولعل أهمها:
ورشـــة  وجـــــود  إلــــى  الــمــســرح  -افتقار 
فنية لتنفيذ المناظر المسرحية بدًال من 
بخشبة  ملحقة  صغيرة  بمساحة  االكتفاء 
مؤقتة  تخزين  عملية  فيها  يتم  المسرح 
تبنى  أن  األلـــفـــي  وأوصـــــى  لــلــديــكــورات، 
هذه الورشة في مكان بعيد عن المسرح 
من  تزيد  ال  حتى  العمران  خــارج  ولتكن 
مــخــاطــر تـــعـــرض الـــمـــســـرح الحــتــمــاالت 

حريق أو ما شابه.

هي  كذلك  الجوهرية  المشاكل  -ومن 
دائمة  لعمالة  حقيقية  نــواة  تشكيل  عــدم 
مستمر  بشكل  لتشغيله  تكفي  للمسرح 
فيها  التحرك  يكون  بحيث  الــعــام  طــوال 
وفقاً  الــوضــوح  كاملة  رؤيــة  على  مرتكزاً 

الفعلية. لالحتياجات 
توسيع  على  بالعمل  األلفي  نصح  -كما 
ــــصــــال وتـــعـــددهـــا مــــن أجـــل  قــــنــــوات االت
االتفاق مع فرق زائرة مختارة في إطار 

نشاط المسرح.
األلفي  اقتراح  أن  المثيرة  األمور  ومن 
مسرح  لعمل  األولــــى  الــمــواســم  لبرمجة 

قــطــر الــوطــنــي كــانــت بـــأن يــعــمــل مــســرح 
بسيطة  تشغيلية  بــطــاقــة  الــوطــنــي  قــطــر 
عمًال،   ٨٠ األول  عامه  في  يقدم  أن  على 
ثم يزداد العدد في العام الثاني ليصل إلى 
فيصل  الثالث  الــعــام  فــي  أمــا  عــمــالً،   ١٨٠
حــجــم األعـــمـــال الــتــي تــقــدم عــلــى خشبة 
مــســرح قــطــر الــوطــنــي ســنــويــا إلــــى ١٨٠ 
عمالً!! وبذلك يكون المسرح قد بدأ في 

العمل بطاقة شبه كاملة.
في  التسرع  بعدم  وقتها  األلفي  ونصح 
فكرة إقامة مهرجانات مسرحية إال بعد 
مهرجاناً  أن  إلــى  مشيراً  جــيــداً  دراســتــهــا 

دولياً  أو  خليجياً  أو  كان  عربياً  مسرحياً 
أن  يجوز  ال  ولكنه  جداً  مغرية  فكرة  هو 
يقام بدون مقدمات ودراسة مستفيضة 
دوري  بشكل  إقامته  هو  الهدف  كان  إذا 
اســـتـــمـــراريـــة  ألن  ســنــتــيــن  أو  ســـنـــة  كــــل 
المهرجان سرعان ما تصطدم بضخامة 
أوصــى  لذلك  المنهج،  ورتــابــة  التكاليف 
المهرجان  إقــامــة  تــرتــبــط  أن  بأفضلية 
بالصعيد  البداية  في  الــدوري  المسرحي 
الــمــحــلــي فــقــط وفـــي إطـــار تــجــريــبــي وال 
في  إال  الــدولــي  بالصعيد  إقامته  ترتبط 

السنة الثالثة أو الرابعة.

حفل تخريج الدفعة االولي من البرنامج التمهيدي ٢٠١١
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يرويها : عبداهللا أحمد
حكاية المسرح

obadbukamal@yahoo.comفي قطر

تــم   ٢٦/٦/١٩٧٢ بــــتــــاريــــخ 
القطري  المسرح  فرقة  إشهار 
التي تعتبر أول فرقة مسرحية 
جاء  اإلشــهــار  وهــذا  متخصصة 
وزارة  باسم  رسمي  كتاب  في 
ـــقـــطـــريـــة وصــيــغــة  اإلعـــــــــالم ال

الكتاب تقول:
ــــســــيــــد مـــحـــمـــد عــــبــــداهللا  (ال
األنصاري رئيس فرقة المسرح 
القطري .. تحية طيبة وبعد،

 بــنــاء عــلــى كــتــابــكــم الــمــؤرخ 
تضّمن  والــذي   ٢٦/٦/١٩٧٢ في 
الــــنــــظــــام األســــــاســــــي لـــفـــرقـــة 
المسرح القطري وأسماء الهيئة 
اإلعالم  وزارة  فإن  التأسيسية، 
وهي تبارك خطوتكم هذه في 
لترجو  المذكورة  الفرقة  إنشاء 
لكم التوفيق في خدمة الثقافة 
الفن  وتشجيع  الــتــوعــيــة  ونــشــر 

والمسرح القطري . 
وزارة  من  وستجدون  كما   
اإلعــــالم الــدعــم والــتــأيــيــد على 
ضــــوء مـــا تــقــّدمــتــم بـــه ضمن 
ــنــظــام األســـاســـي لــفــرقــتــكــم،  ال
بــأن مــن حــق الــــوزارة أن  علماً 
تــجــيــز نـــصـــوص الــمــســرحــيــات 
ستقومون  الــتــي  والمطبوعات 
لخدمة  يوفقنا  واهللا  بعرضها 

الوطن والمواطن.

مع التقدير واالحترام 
الــــتــــوقــــيــــع مـــــديـــــر اإلعـــــــالم 
بالوكالة محمود الشاهد .. رقم 

الكتاب : د. أ/ ١٩٠٦.
الـــــتـــــاريـــــخ ٢٩/٦/١٣٩٢هـــــــــــــــــ 

الموافق ١٠/٨/١٩٧٢م).

إ ذا هذه شهادة رسمية من 
على  بالموافقة  اإلعــالم  وزارة 
المسرح  فرقة  وتأسيس  إشهار 
مسرحية  فرقة  أول  القطري 
ـــــكـــــن مــــــا هــي  قــــــطــــــريــــــة.. ول
لتأسيس  أدت  الــتــي  الـــظـــروف 

وكيف  القطري  المسرح  فرقة 
تــســتــطــيــع  ال  الــــتــــأســــيــــس؟  تـــــم 
المعلمين  دار  دور  تــغــفــل  أن 
الثانوية،  االستقالل  ومــدرســة 
ومع  المعلمين  دار  قامت  لقد 
نهاية الموسم الدراسي بتقديم 

عـــمـــل مــــســــرحــــي، فـــفـــي عـــام 
مسرحية  الـــدار  قــّدمــت   ١٩٧٠
قريش)  (صقر  باسم  تاريخية 
وهـــــــي مـــســـرحـــيـــة مـــعـــروفـــة 
تــاريــخــيــاً وبــإشــراف مــديــر دار 
االستقالل  ومدرسة  المعلمين 

الثانوية األستاذ محمد عبداهللا 
واختار  انتقى  الــذي  األنــصــاري 
بدار  الملتحقين  من  مجموعة 
االستقالل  ومدرسة  المعلمين 
التمثيل  لــفــرقــة  نــــواة  لــيــكــونــوا 
الــــمــــدرســــيــــة، وقـــــــام األســــتــــاذ 
مسرح  خشبة  ببناء  األنــصــاري 
في الساحة الجنوبية للمدرسة، 
وكـــــذلـــــك كــــانــــت لـــــه مــعــرفــة 
بــرجــل لــبــنــانــي يــهــوى الــمــســرح 
ويــعــمــل فـــي قــطــر ولــــه محل 
مــعــروف فــي شـــارع الــكــهــربــاء 
متخصص  سميراميس  بــاســم 
فـــي جــلــب مـــــواد غـــذائـــيـــة من 
عبداللطيف  األستاذ  وهو  لبنان 
ســمــهــون، وأوكــــل إلــيــه إخـــراج 
مـــســـرحـــيـــة (صــــقــــر قــــريــــش) 
المسرحية  تقديم  تم  وبالفعل 
وعلى  الدراسي  العام  نهاية  مع 
المعلمين  دار  مــســرح  خــشــبــة 
تاريخية  المسرحية  أن  وبــمــا 
فــقــد تـــم عــمــل كـــل مـــا تــحــتــاج 
واكــســســوارات  مالبس  مــن  إليه 
لتناسب  ومــكــيــاج  وديـــكـــورات 

الموضوع التاريخي المعروف.
سأشرح  القادمة  الحلقة  في 
ــتــفــصــيــل عــــن الــمــســرحــيــة  ــال ب
شارك في  والكادر الفني الذي 

ظهور المسرحية.

الثالثاء ٢٠ محرم ١٤٣٤ هـ - ٤ ديسمبر ٢٠١٢ م

إصدارات

كتب-هيثم األشقر:

للحي  العامة  المؤسسة  عــن  حديثًا  صــدر   
ــثــقــافــي كـــتـــاب « الـــغـــوص عــلــى الـــلـــؤلـــؤ في  ال
سّجالً  يُعتبر  الـــذي  وتــوثــيــق»   تأصيل  قــطــر: 
لمرحلة تاريخّية ما زالت حاضرة في  حافالً 
عن  حافالً  تاريًخا  يرصد  والكتاب  الــوجــدان. 
الغوص في قطر الذي كان يُعتبر محّطة مهّمة 
أن  قبل  والمنطقة،  العربي  الخليج  تاريخ  من 
االقتصادي  التطّور  بفعل  المهنة  هــذه  تندثر 
واالجــتــمــاعــي والــــدخــــول فـــي حــقــبــة الــنــفــط. 
ويقع الكتاب التوثيقي الضخم في قرابة ٨٠٠ 
صفحة من القطع الكبير، بغالف أنيق وورق 
فاخر، مدّونًا معظم ما ُكتب عن عالم اللؤلؤ 
في حياة القطريين منذ ازدهارها قبل قرابة 
بمقولة  الوثائق  جامعو  يستدّل  إذ  عام،  مائتي 
للشيخ محمد بن ثاني عام ١٨٦٢ في مدّونات 
بالغريف:  غيفورد  وليم  اإلنجليزي  الرحالة 
«وقــال لي الشيخ محمد بن ثاني ذات مــّرة : 
هو  واحــد  سيد  لهم  هنا  بيننا  والصغار  الكبار 
لكتاب  واإلعـــداد  البحث  فريق  وضــّم  اللؤلؤ». 
«الغوص على اللؤلؤ في قطر: تأصيل وتوثيق» 
عبداهللا  وعلي  المناعي،  شبيب  علي  من:  كالًّ 
الفياض، ومحمد سعيد البلوشي، وعبدالعزيز 
أحمد المطاوعة، وعبدالعزيز رفعت عبداهللا. 
ويحتوي الكتاب على بابين، لكل منهما خمسة 
بتوثيق  الكتاب  حفل  األّول  الباب  وفي  فصول 
البحوث والدراسات الرئيسية عن الغوص بحثًا 
هذه  في  العلمية  للكتب  وعــرض  اللؤلؤ،  عن 
القطرية،  الــصــحــافــة  فــي  والــغــوص  الــمــجــال، 
الرّحالة  لكتابات  خاص  فصل  تخصيص  وتّم 
العرب واألجانب عن هذا النشاط االقتصادي، 
وأنـــهـــاهـــا بــمــقــاالت عـــن الـــمـــوضـــوع ذاتــــه في 
بابه  فــي  الــكــتــاب  ووّثـــق  الــقــطــريــة.  الصحافة 
الثقافي  الجانب  فــي  النشاط  هــذا  أثــر  الثاني 
واالجــتــمــاعــي، بــمــأثــورات الــغــوص فــي األدب 
لمشاهير  واٍف  وتــعــريــف  الــقــطــري،  الشعبي 
لمقابالت  وتوثيق  اللؤلؤ،  على  الغوص  رجــال 
والبحر،  الغوص  رجــال  مع  أُجــريــت  صحفية 
وقــائــمــة محلية بــأســمــاء ســرادلــة وطــواويــش 
ونـــواخـــذة وســفــن الــغــوص فــي قــطــر، وختم 

ورسائل  وثائق  على  تحتوي  بمالحق  الكتاب 
شــخــصــيــة تــوضــح الــتــفــاعــل االجــتــمــاعــي تلك 
دخلت  شعبية  وألفاظ  ومصطلحات  الفترة، 

معجم الحياة القطرية تأّثًرا بهذا العالم.
وقــــد أصــــــدرت الــمــؤســســة الـــعـــامـــة للحي 
ــا من  الــثــقــافــي «كـــتـــارا» هـــذا الــكــتــاب انــطــالًق
وثقافة  الــتــراث  لخدمة  الوطنّية  مسؤولّيتها 
أبــوابــه  مجمل  فــي  يعني  الـــذي  الغالية،  قطر 

على  الغوص  تاريخ  وتوثيق  بتأصيل  وفصوله 
الــلــؤلــؤ فــي دولـــة قــطــر، وأن تــرصــد مجهود 
بــاحــثــيــهــا عــلــى الــجــوانــب الــثــقــافــيــة والــعــلــمــّيــة 
اللؤلؤ،  على  الغوص  صناعة  لعملّية  المختلفة 
وصفحات  واألسفار  الكتب  ثنايا  في  منّقبين 
التاريخ الموّثقة عن كل ما يتعّلق بهذا الجانب 
الحضاري والمهم من تاريخ قطر االجتماعي 
والثقافي، ليظّل ماثالً للعيان واألذهان تخليًدا 

األشــّداء  الرجال  أولئك  وبسالة  ومهارة  لذكر 
أن  يُــذكــر  والـــرجـــولـــة.  بــالــكــرامــة  الممتلئين 
تأصيل  قطر:  في  اللؤلؤ  على  «الغوص  كتاب 
وتــوثــيــق» وهـــو كــتــاب يــتــكــّون مــن مجلدين: 
بتاريخ  تُعنى  توطئة  على  يشتمل  منهما  األول 
الغوص، وطبيعة العمل به وتماهيه في الحياة 
اليومية واالقتصادية واألجتماعية في منطقة 
خاص.  بوجه  قطر  وفــي  عــام،  بوجه  الخليج 
ويعني الباب األّول من الكتاب بعنوان «الغوص 
والمطبوعات  الكتب  في  قطر  في  اللؤلؤ  على 
بالبحوث  منه  األّول  الفصل  فــي  الــرســمــّيــة» 
ــــا الــفــصــل الــثــانــي  ــــدراســــات الــرئــيــســّيــة. أّم وال
القطرّية،  العلمّية  الكتب  في  بالغوص  فيعني 
الكتب  في  بالغوص  يعني  الثاني  الفصل  وفي 
يعني  الثالث  الفصل  وفــي  القطرية،  العلمية 
بالغوص في المجالت العلمية القطرية، وفي 
الفصل الرابع يغني بالغوص في كتب الرحالة 
والــتــقــاريــر األجــنــبــيــة. وفـــي الــفــصــل الخامس 

يعرض المقاالت في الصحف وما يُماثلها. 
أّمــــا الــبــاب الــثــانــي «الـــمـــأثـــورات والــتــراجــم 
والمقابالت» فيعني في فصله األول بمأثورات 
الــغــوص فــي األدب الــشــعــبــي الــقــطــري، وفــي 
الغوص  رجاالت  بمشاهير  يعني  الثاني  فصله 
الفصل  يعني  حين  في  قطر،  في  اللؤلؤ  على 
رجـــاالت  مــع  الشخصية  بــالــمــقــابــالت  الــثــالــث 
فيتضّمن  واألخير  الرابع  الفصل  أّمــا  الغوص، 
وطوواويش  سرادلة  بأسماء  قوائم  مجموعة 

ونواخذة وسفن الغوص. 
وافية  بمجموعة  الخاتمة  تــجــيء  وأخــيــًرا 
بمعاني  قــائــمــة  فـــي  تــنــحــصــر  الــمــالحــق  مـــن 
المستغلة  الــعــامــيــة  والــكــلــمــات  المصطلحات 
ثّم  المتن  فــي  والــغــوص  البحر  عــن  ورد  مما 
مجموعة من الوثائق والمخطوطات القطرية 
الثاني  المجلد  أّمــا  الغوص.  بمهنة  المرتبطة 
ــعــمــل، فهو  ـــــذي ســــوف يــكــتــمــل بـــه هــــذا ال وال
التي  الشفوّية  الميدانّية  الــمــاّدة  ببسط  يعني 
مفهرسة  قطر  دولة  في  الغوص  عن  جمعت 
يضمن  بشكل  ومشروحة  وموّثقة  ومصّنفة 
باتجاه  داّلــة  إشـــارات  مع  منها،  الفائدة  تمام 
عبر  الماّدة  هذه  عناصر  في  والمتغّير  الثابت 

تاريخها الطويل.

كتاب يُوّثق تاريخ الغوص على اللؤلؤ في قطر
صدر حديثًا عن المؤسسة العامة للحي الثقافي

من هنا
وهناك

١٠ آالف جنيه ساعة 
التصوير في التحرير

اإلنترنت يُفك الخناق 
عن السينما السورية

فيلم عن التحرش 
يثير أزمة في األردن

رفعوا  التحرير  ميدان  بنايات  سكان  من  كبير  عدد 
أســـعـــار تــأجــيــر واســتــغــالل وحــداتــهــم الــســكــنــيــة للعمل 
جنيه  آالف  عشرة  الى  خاللها  من  والتصوير  اإلعالمي 
من  السعر  ارتــفــع  فقد  مــصــادر  وبحسب  الــســاعــة.   فــي 
يقرب  ما  إلى  أقصى  كحد  اليوم  في  جنيه  آالف  سبعة 

من ٤٢٠٠ جنيه في الساعة الواحدة للقنوات المصرية.
بتأجير  تقوم  التي  واألجنبية  العربية  الفضائيات  أما 
أكثر من مكان داخل الميدان وفي المداخل المطلة عليه 
آالف  وتسعة  آالف  ستة  بين  ما  يتراوح  السعر  فأصبح 
جنيه. وبالنسبة للقنوات التي تريد تثبيت كاميراتها فوق 
حرب  طلعت  وشارعي  الميدان  إلظهار  البنايات  أسطح 
وشامبليون فاألسعار تبدأ من ٧٢٠٠ جنيه وقد تصل مع 

نهاية اليوم الى عشرة آالف جنيه في الساعة الواحدة.
ــثــالثــاء مـــن أجــل  ودعــــت قـــوى ســيــاســيــة لــمــلــيــونــيــة ال
مناهضة اإلعالن الدستوري الذي أطلقه الرئيس محمد 

مرسي يوم الثالثاء، وأثار موجة من الغضب.

اضطر المخرجون السينمائيون السوريون منذ نصف 
تدفعهم  او  إبــداعــهــم  تشل  رقــابــة  ظــل  فــي  للعمل  قــرن 
للمنفى، لكن بفضل االنترنت برز جيل يحظى بحرية 
أكــبــر يستلهم صــــوره مــن الـــنـــزاع الــــذي يــنــهــش الــبــالد.
ويعرض منتدى الصور الذي يجري في باريس اعتبارا 
الفنية  األعمال  من  مختارات  أسبوع  ولمدة  السبت  من 
منذ  المراقبين  مقصات  من  تخلص  بعضها  السورية، 
سبعينات القرن الماضي، إضافة الى األفالم المعاصرة 
األفالم  البلد.مخرج  هذا  تشعل  التي  الثورة  عن  ووثائق 
استخدام  حــد  الــى  ذهــب  الــذي  الــرومــي  ميار  الوثائقية 
انتباه  لتحويل  كخديعة  التلفزيون  نجوم  مــن  أصــدقــاء 
التوصل  بسخرية «يمكن  قال  التصوير،  خالل  الشرطة 
الى صنع أفالم في سوريا لكن يجب التحلي بالشجاعة».

وفيما   ٢٠٠٧ ففي  الــدوام،  على  مخاطر  هناك  لكن 
كــــان يـــصـــور وثــائــقــيــا حــــول ســتــة ســائــقــي تــاكــســي في 
دمــشــق وشـــى بــه أحــدهــم تبين أنـــه عميل فــي اجــهــزة 
االستخبارات مقابل بعض المال.وفي العام ٢٠٠١ أظهر 
فيلمه الوثائقي «سينما صامتة» كيف خنقت المنظمة 
الوطنية للسينما التي تأسست في ١٩٦٣ روح اإلبــداع إذ 
محمد  او  محمد  اسامة  مثل  موهوبين  مخرجين  أن 
ملص - يشملهما المهرجان- لم يتمكنا سوى من إعداد 
فيلم او فيلمين في حياتهما بسبب الشروط الالمعقولة 

التي تذكر بروايات فرانز كافكا.

نفذ عدد من عضوات الهيئة التدريسية والطالبات في 
الجامعة األردنية الخميس، وقفة احتجاجية لالعتراض 
الجنسي  التحرش  يناهض  طالبات  أنتجته  فيلم  على 
أشرفت  تعليمي  سياق  في  جاء  الجامعي  الحرم  داخــل 
أستاذ  االعتصام  إلــى  ودعــا  قــواس.  روال  الدكتورة  عليه 
واعتبرت  قورشة،  أمجد  الجامعة  في  األديــان  مقاربة 
ورفعن  الجامعة،  لسمعة  الفيلم «أساء»  إن  المحتجات 
الفتات «ال للفيديو المسيء»، و»العفة شعار الجامعة»، 
و»عالج مشكلة التحرش ال يكون بما هو أفظع، إما أن 

تكون مسؤوًال أو ال تكون».

مسرحية سجالت رسمية

ميدان التحرير

السينما السورية تعاني من األزمة



من شعر المؤسس

الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني

أرى الجفن يجفـو النـوم مـا يألـف الكـرى

إذا هـم فـي بـعـض الهـمـم والمطـالـب

هـيـه عـيـد  وارتـحـل  يانديـبـى  قــم 

نجـايـب هـجـن  ســاس  مــن  عمانيـة 

يهـابـهـا مــا  الـفـرج  قـطـع  عليـهـا 

غـايـب النـجـم  إذا  الظلـمـا  فــي  دلـيـل 

قـدايــ الـبــوادي  كل  عـلى  لي  فـأنـا 

والـحـرايـب الـغــال  سـنـه  نابـهـم  إذا 

وعصبـتـي ومـالـي  نفـسـي  لـهـم  أبـذل 

النـوايـب موجـبـات  فــي  لهـم  وحصـن 

سـاعـة (المخاضـيـب)  ومربـهـا  فـأركـب 

صـايـب غـيـر  فـي  المهـروج  تكثـر  وال 

بـهـم قـايـم  وأنــا  عــاما  عشـر  سبعـة 

القـطـايـب حصـيـن  درع  لـهـم  وأنــا 

وحـفـهـم األقربـيـن  فيـهـم  وحـاربـت 

بالكـتـايـب الـقـلـم  وعـجــز  ذا  مــع 

فـإن رحبـوا بـك فأطـرح الرحـل عندهـم

النبـايـب مـنـك  الباقـيـن  إلـى  وطـرش 

فـإن كان هابوا فأخـلـط السـيـر بالـسـرى

إلـى آلـ(ـبشـر) وأجعلـهـم مـنـاخ الركـايـب

ثـم قـل لهـم ربعـي تـراخـى أحزامـهـم

الـعـطـايـب الــقــروم  شغـامـيـم  اال 

بهـا رقـى  مـن  مـع  العليـا  مرتقـى  رقـوا 

والمـخـالـب بأنيـابـهـا  الــدم  حــرار 

والــردى الـهـون  يتبـع  فيمـن  خيـر  فـال 

وطـالـب معـطـي  بـيـن  سـؤال  ورزقـه 

اختطاف٢:
«برايان» متخصص في األمن ولديه قدرات قتالية خارقة، 
يتمكن في الجزء األول من قتل مختطفي ابنته، ومن باعوها، 
عرضه  عند  أثــار  الفيلم  وكــان  معه،  ومــن  مشتريها  وكــذلــك 
ذات  الثري  ســيــارات  إحــدى  استخدام  خصوًصا  واســًعــا،  جــدالً 
اللوحات القطرية، وربما لم يكن القصد قطر بالتحديد، ولكن 
اللوحات القطرية القديمة كانت تحمل حروًفا وأرقاًما عربية، 
أثرياء  أن  على  التدليل  باستخدامها  الفيلم  صناع  قصد  وربما 
العرب يخوضون في كل صنوف التجارة حتى الرقيق األبيض.
لـــم تــتــجــاوز اإلســـــاءة لــلــعــرب مـــا ســبــق ذكـــــره، فالعصابة 
باريس  ويتخذون  ألبانيا  مــن  ابنته  اختطاف  عــن  المسؤولة 
والدعارة،  األبيض  الرقيق  يشمل  الذي  المشبوه  لعملهم  مقًرا 
لكن في الجزء الثاني تجاوز األمر حدود المنطق، فاألحداث 
تبدأ في ألبانيا أثناء جنازة المجرمين الذي قتلهم «برايان» 
ونفاجأ بوالد أحدهم يقرأ الفاتحة، وإذا بهم صاروا في الجزء 

الثاني «مسلمين».
لم يقف األمر عند هذا الحد، بل تجاوزه باختيار إسطنبول 
لينتقم  المختطفين،  قائد  والــد  يأتي  حيث  لــألحــداث،  مكانًا 
برفقة  إجــازة  قضاؤه  يتصادف  الــذي  برايان  من  ابنه  لمقتل 
عائلته، ومجريات الفيلم تدور خالل يوم واحد، تتصاعد فيه 
وتسعى  االبنة  وتهرب  وزوجــتــه،  برايان  باختطاف  األحــداث 
فيها  يوشك  مــّرة  كل  وفــي  األحـــداث،  وتتالحق  لتخليصهما، 
«الــمــســلــمــون اإلرهـــابـــيـــون» مــن قــتــل أحـــد ، أو ارتــكــاب فعل 
إجرامي تقفز للشاشة صورة مآذن العاصمة التركية، ويرتفع 
صوت األذان، تكرر ذلك خالل الفيلم ألكثر من عشر مّرات، 

مع العلم أن األذان نهاًرا يرتفع مرتين فقط.
يعانون  المسلمون  صــدفــة؟  ذلـــك  كــل  يــكــون  أن  يعقل  هــل 
إطار شديد المنهجية  في  من تشويه متعمد،  بعيد  زمن  منذ 
والـــتـــنـــظـــيـــم، يــصــفــهــم تــــــارة بــالــمــتــخــلــفــيــن، وتـــــــارة أخــــرى 
بــاإلرهــابــيــيــن، وتــكــرار تلك الــصــورة يــزيــد مــن رســوخــهــا في 
المخيلة الغربية، ولكن تلك هي المّرة األولى التي يوصف فيها 

المسلمون  بأنهم من أرباب الدعارة وتجارة الرقيق األبيض!
محاربة  بالضرورة  يعني  ال  المغرض  الــدس  بذلك  الوعي 
استخدام  واألجــدى  تحضًرا  األكثر  لكن  وحظره،  اإلنتاج  هذا 
المسلمين،  عظمة  وإظــهــار  الــصــورة،  لتصحيح  األداة،  نفس 
وإنما  فقط،  للتسلية  ليست  اليوم  فالسينما  دينهم،   وعظمة 

باتت تمثل قوة كبرى في التأثير، وتوجيه الرأي العام.

الباب المفتوح:
طالما سمع عن سياسة الباب المفتوح، لكنه طوال حياته لم 
السكرتارية،  غرفة  في  انتظاره  يطول  دائًما  مباشرة،  يدخل 
يراه  ربما  وخروًجا،  دخــوالً  المزدحمة  المرور  حركة  ورغم 
ال  أو  شيء،  في  التركيز  يطيق  ال  منهك  وهو  اليوم،  آخر  في 

يراه أبًدا.

دبلوماسية:
أرهقته  أنها  رغــم  جحيم،  إلــى  حياته  حولت  كونها  رغــم 
بطلباتها التي ال تنتهي، رغم كل تقلباتها، وتحوالتها الخيالية، 

وكل شطحاتها المزاجية، التي تبلغ أحيانًا حد الجنون.
وعندما تجاوز السيل الزبى، وتخطى حدود المنطق، أضمر 
في  حــدث  الــذي  التطور  استشعرت  لكنها  الرحيل،  نفسه  في 
الوسط  على  فقامت «بالهجوم  مسبًقا،  أعدته  الذي  السيناريو 
الساكن»، ولم تفعل الكثير، ألقت ابتسامة ساحرة في طريق 

عودته، وحين عاد عانقته بعينيها، فتداعى غارًقا بعشقه.

تناقض:
يمشي بهمة كلب، يحدق كالبومة، يضحك كالضبع، يراوغ 
ويصيح  كالخفاش،  بالمقلوب  ينام  كالفأر،  يأكل  كالثعلب، 

بصوت عاٍل يتظلم، ينادي باإلنسانية!!!

صراحة:
هل تعلمين؟

لم أشفق يوًما على قلب متحجر.
وال أبالي لدموع شقي.

وكنت طوال حياتي..
يؤلمني موت األشجار.

وتفطر قلبي الوردة الذابلة.
وأشعر باشمئزاز من األخوة الزائفة..

ومن علم يقصد فيه وجه الباطل.

أرى الجفن ( ١-٢ )

عندما يكون القصد من وراء إقامة 
عندما يكون القصد من وراء إقامة 

حدث أو مهرجانحدث أو مهرجان،، مجرد إقامته مجرد إقامته، ، 

فتنظيمه من عدمه سواء.

فتنظيمه من عدمه سواء.

سينمائيون 
يستدعون للمشاركة 
في الجزيرة لألفالم

ــــاب  جــــروب  يـــعـــتـــزم شــــب
ـــمـــرئـــي  ـــتـــصـــويـــر ال ـــل قــــطــــر ل
ــــــراك فــي  لـــلـــتـــســـجـــيـــل االشــــــت
الـــــدورة الــتــاســعــة لــمــهــرجــان 
الـــجـــزيـــرة الــــدولــــي لـــألفـــالم 
الــتــســجــيــلــيــة، وطـــالـــبـــوا عــلــى 
صـــفـــحـــتـــهـــم الــــخــــاصــــة عــلــى 
مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
ـــســـجـــيـــل فــي  ـــت بـــــــضـــــــرورة ال
على  والـــتـــعـــرف  الــمــهــرجــان 
ـــمـــشـــاركـــة فــي  ـــل الــــــشــــــروط ل
الــــمــــســــابــــقــــة، وعـــــلـــــق عـــبـــد 
الـــرحـــمـــن الـــعـــبـــاســـي مــصــور 
ومـــخـــرج أفـــــالم ســيــنــمــائــيــة 
قــصــيــرة قــائــال: قــمــنــا بــوضــع 
رابـــــط الــتــســجــيــل لــلــمــشــاركــة 
عــلــى صــفــحــة الـــجـــروب من 
أجــــل حــشــد أكـــبـــر عــــدد مــن 
صــــنــــاع الـــســـيـــنـــمـــا الـــقـــطـــريـــة 
وخــــــــاصــــــــة مــــــــن الـــــشـــــبـــــاب 
لــلــمــشــاركــة فــي هـــذا الــحــدث 
الــدولــي الــهــام، مــؤكــدا وجــود 
في  متميزة  قطرية  مواهب 
هــــذا الـــمـــجـــال تــســعــى بــشــكــل 
كبير للحصول على الفرصة.

يفتتح بعد غد بالحي الثقافي كتارا معرض 
«لـــقـــاء: األكــاديــمــيــة الــبــريــطــانــيــة فـــي الــشــرق 
األوسط» والذي يأتي كأول فعاليات احتفالية 

«قطر - المملكة المتحدة ٢٠١٣»
وســــتــــضــــم فــــعــــالــــيــــات هـــــــذه االحـــتـــفـــالـــيـــة 
أنــشــطــة عـــدة فـــي قــطــر والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
القطريين  إبــــداع  عــلــى  الــضــوء  تسليط  بــهــدف 
والبريطانيين في العديد من المجاالت. ومن 
الدوحة  في  ستقام  التي  والفعاليات  األنشطة 
ال  الــمــثــال  سبيل  على   ،٢٠١٣ عــام  وبريطانيا 
الحصر: تشكيل المعارض الفنية برعاية هيئة 
متاحف قطر وإقامة فعاليات ثقافية متنوعة 
لألفالم  الدوحة  مؤسسة  واستضافة  كتارا  في 
هذا  فكرة  وتــقــوم  بريطانية.  أفــالم  لــعــروض 
المعرض على إقامة حوار بين أفراد األكاديمية 
الــبــريــطــانــيــة والــفــنــانــيــن فـــي الـــشـــرق األوســـط 
والمساهمة  الــثــقــافــي  الــتــبــادل  تــعــزيــز  بــهــدف 
بعضهم  أعمال  في  الفنانين  هــؤالء  تعمق  في 
البعض. وإنه لجدير بالذكر أن المعرض يأتي 
األكاديمية  قبل  من  المشتركة  للجهود  تكليالً 

الملكية ومشروع فورتشن كوكي وكتارا. 

معرض فني بـاحتفالية «قطر - المملكة المتحدة» ٢٠١٣

يستعد شباب «أنت غير» إلصدار اصدارهم الثالث 

قطر  شباب  دليل  وهــو  القطرية  المواهب  دليل  من 

ــعــد الــمــرجــع األول فــي قــطــر الــذي  لــلــمــواهــب الـــذي يُ

يُسّلط الضوء على شباب قطر الموهوب ، وهو ُكتّيب 

يُصدر بشكل دوري كل ثالثة شهور ، ويوّزع بالمجان 

على  غير»  أعضاء «أنــت  ويحرص   ! فقط  العام  لهذا 

أن يــكــون هـــذا الــدلــيــل مــتــوفــرا فــي جــمــيــع قــطــاعــات 

والدليل   ، والتعليمية  الحكومية  والمؤسسات  الدولة 

يحتوى على ثالثة أقسام رئيسية : القسم األول تحت 

ُمسّمى ”األفراد“ ويسلط الضوء على المواهب الفردية 

للشباب القطري مثل ”مصمم ، كاتب ، مخرج ، فنان 

، مدرب“ .

قرب صدور دليل المواهب القطرية

الثالثاء ٢٠ محرم ١٤٣٤ هـ - ٤ ديسمبر ٢٠١٢ م

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 

ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال إبداعاتهم على هذا البريد: 

bairq@raya.com

مركـز الفنـون الموسيقيــة
يبحــث عـــن مقـــر

@qatarlion

علم البيرق انه ال يزال البحث جاريا عن مقر 
الموسيقية  الفنون  لمركز  اكــبــر  بمساحة  جــديــد 
بعد موافقة وزارة الثقافة على الطلب الذي تقدم 
االدارة  مجلس  رئــيــس  مــيــرزا  اهللا  عبد  السيد  بــه 
على  الموافقة  يطلب  الموسيقية  الفنون  لمركز 
حجما  واكــبــر  رحــابــة  اكثر  مقر  الــى  المركز  نقل 

ممن  الــجــدد  الــطــالب  اعـــداد  مــع  يتناسب  بحيث 
على  العزف  تعلم  بهدف  المركز  بــدورات  سجلوا 
والفنون  الثقافة  وزيــر  وكــان  الموسيقية  اآلالت 
مناسب  مقر  عن  البحث  على  وافــق  قد  والــتــراث 
جديد واعطى الضوء االخضر لتوفير الدعم الالزم 

لهذه المسألة.

لقطاتلقطات

يعالجها: سعود علي

غالف دليل المواهب القطرية

من احتفالية قطر - المملكة المتحدة
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