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الفنانون يطالبون بدعم صناعة السينماالفنانون يطالبون بدعم صناعة السينما

طالب الدوس ينتهي  من «مسودة إنسان»
 ٣٠ كتابة  مــن  مــؤخــراً  الـــدوس  طــالــب  انتهى 
إنــســان»  «مــســودة  االجتماعي  للمسلسل  حلقة 
يملكها  والتي  الكويتية  فروغي  شركة  لصالح 
أن  المقّرر  من  بات  حيث  العلي،  طارق  الفنان 
تم  وقــد  المقبل،  الشهر  العمل  بهذا  الــبــدء  يتم 
العمل،  هذا  لبطولة  أمين  خالد  الفنان  ترشيح 
وصــّرح الــدوس أنــه سيتولى إخــراج هــذا العمل 
الجبلي،  مـــازن  الــمــصــري  السينمائي  الــمــخــرج 
النسائية  األسماء  من  العديد  هناك  أن  وأوضح 
المسلسل  هــذا  فــي  للعمل  المرشحة  المتميزة 
الـــــذي يـــتـــحـــّدث عـــن عـــالقـــة حـــب بــيــن إنــســان 

وشخصية غريبة من العالم السفلي «جني».
وأشــار الــدوس إلى أن هذا العمل انتهى منه 
بعض  وحصلت  الــمــاضــي،  أغسطس  شهر  فــي 
والمخرج  المنتج  مع  باالتفاق  عليه  التعديالت 
مؤكداً  المقبل،  الشهر  للتصوير  جاهزاً  ليكون 
أن اختيار االسم ينبع من أن لكل إنسان مسودة 

هذه  يجعل  كيف  السؤال  يبقى  لكن  حياته،  في 
المسودة بيضاء أو أن يبقيها سوداء أو مشوهة 
المالمح، فالمسلسل عبارة عن صراع بين الشر 
والخير والنواقض الداخلية لدى اإلنسان لتكون 
بداخل  الموجود  الشر  أن  على  مــؤكــدة  النهاية 
الــبــشــر أصــعــب بكثير مــن الــشــر الــمــوجــود عند 

الشياطين والجن.
وأّكد الدوس أنه أوشك على االنتهاء من عمل 
الحب»  من  بعنوان «ممنوعة  اجتماعي  درامي 
وسيكون  عّياد،  مازن  اإلماراتي  المنتج  لصالح 
من ٣٠ حلقة لشهر رمضان المقبل، ويتحّدث 
عن فتاة تتجاوز سن الزواج، وتفقد األمل إلى 
معينة  وألســبــاب  لكن  شــخــص،  بحب  تقع  أن 
بعالقتها،  وتــفــشــل  الــــــزواج،  لــمــرحــلــة  تــصــل  ال 
العالقات  لبعض  المسلسل  تعّرض  إلــى  إضافة 
بالشخصية،  المرتبطة  األخــــرى  االجــتــمــاعــيــة 

والتي تُظهر تناقضات الحب والمادة.
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ڈ في البداية نود أن نتعرف 
األخــيــرة  لــلــدورة  تقييمك  على 
لـــمـــهـــرجـــان الـــــدوحـــــة تــرايــبــكــا 

السينمائي؟
جهدا  نقيم  أن  الــعــيــب  مــن   -
أو  أظلمه،  وقــد  الجهد  هــذا  مثل 
ال أعــطــيــهــم حــقــهــم، بــصــراحــة 
الــتــنــظــيــم حــلــو، والــشــبــاب شعله 
أو  يمينا  تلتفت  فال  النشاط  من 
يـــســـارا إال وتــجــد مـــن يــخــدمــك، 
ــا االفـــتـــتـــاح وفــيــلــم  وقــــد حــضــرن
أقيم  الــذي  اللقاء  وأيضا  االفتتاح 
مع النجم روبرت دينيرو إضافة 
إلـــى الــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات في 
الــعــام  أرى  أن  وأتــمــنــى  كـــتـــارا، 
وأن  أكثر  قطريين  شبابا  القادم 
التمويل،  على  األمـــر  ينحصر  ال 
فأنا أريد أن أرى أفالما قطرية 

لشباب قطريين.
نشهد  ال  لــمــاذا  رأيــــك  فــي  ڈ 
عربيا   – عربيا  سينمائيا  تعاونا 
عن  تعبر  سينمائية  أفالم  إلنتاج 

همومنا المشتركة؟
الــســؤال  هـــذا  متهكما-  يـــرد   -
يشعرني وكأني وزير الخارجية، 
تــجــاري  مـــشـــروع  اآلن  الــســيــنــمــا 
بـــه خـــســـارة وربـــــح، والـــيـــوم من 
ــنــمــا هــــم أصـــحـــاب  ــســي يــصــنــع ال
الــمــنــتــجــون،  أو  األمـــــوال  رؤوس 
وأنــــا واحــــد مــن الــنــاس تصديت 

مشروعين  إلنتاج 
وهــــمــــا»مــــعــــتــــوق 
فـــــــي بـــــانـــــكـــــوك» 
ـــو كــايــرو»  و»هـــال
وقـــــــضـــــــايـــــــانـــــــا ال 
تحتاج فيلما وإنما 
أفـــــــــالم، وهـــنـــاك 
تطرح  بـــأن  رؤيـــة 
واقــــــعــــــك بـــشـــيء 
مـــــن الـــكـــومـــيـــديـــا 
األعــمــال  حــتــى  أو 
وقضية  الـــجـــادة، 
نجوما  تجمع  أن 
يــــمــــثــــل خـــــســـــارة 
كـــبـــيـــرة لــلــمــنــتــج، 
لـــكـــن جـــلـــب اســـم 

يناقش  عمال  يقدمون  اثنين  أو 
ال تكون  رمزية  أعمالنا بطريقة 
مباشرة، واآلن القنوات الفضائية 
أشــبــعــتــنــا بــالــبــرامــج الـــحـــواريـــة، 
فالناس تحتاج عند دخولها لفيلم 
واليريد  وثقافة،  فنا  تشاهد  أن 

ا وانما كوميديا ليضحك. همًّ
..كــيــف  الــمــســرح  بمناسبة  ڈ 
الخليجي  مــســرحــنــا  حـــال  تـــرى 

اآلن؟
- ممتاز... ونحن «على قدنا» 
أنفسنا،  عن  راضــون  والحمدهللا 
فـــالـــمـــســـرح الــخــلــيــجــي يــنــاقــش 
وبـــحـــريـــة فـــي الــــطــــرح، فــالــيــوم 
الرقيب ال يستطيع أن يمنع كلمة 
الفنان، فالكالم اليوم مفتوح في 
والمنتديات،  والفيسبوك  التويتر 
لكن المسرح كفن مؤثر ومباشر 
على  الرقابة  وجود  أستغرب  لذا 
الفضائيات  بينما  لدينا،  المسرح 
والصحف تــقــول مــا تــشــاء، الــذي 
يشكل  أن الــمــســرح  الــواضــح  مــن 

رعبا لبعض الناس.
الــرقــابــة  أن  تـــرى  أنـــك  أي  ڈ 
أمام  تقف  التي  المعوقات  أهــم 

المسرح؟
الرقابة، بعد ذلك يأتي  نعم   -
اختيار الموضوع والذي يمكن أن 

يرفضه الرقيب ويمنعه.
أن  للفنان  يمكن  كيف  إذا  ڈ 

يتحايل على هذا الوضع؟
- الــتــحــايــل يـــأتـــي مـــن خــالل 
تطرحها  الــتــي  وبالقصة  عملك 
تتضح المالمح بأن تقول ما تريد 

ولكن بشكل غير مباشر.
ينحصر  لـــمـــاذا  رأيــــك  فـــي  ڈ 
الـــــدعـــــم والــــتــــمــــويــــل لــألنــشــطــة 
الــريــاضــيــة أو االقــتــصــاديــة على 
حــــســــاب الــــفــــنــــون بـــشـــكـــل عـــام 

والمسرح تحديدا؟
بـــالـــمـــســـرح  اهــــتــــمــــامــــهــــم   -
ال  مسرحية  مهرجانات  وإقامة 
يولونه  الـــذي  االهــتــمــام  يضاهي 
لمهرجانات األغنية أو الرياضة، 
أنه  المسرح  فــي  يعجبني  ولــكــن 
إليكم  أحــتــاج  ال  ويــقــول  صــامــد 
اهتممتوا  ســواء  واصلة،  وكلمتي 
تــهــتــمــوا  لـــــم  أو 
فـــــــإنـــــــنـــــــي أبـــــــو 
الـــفـــنـــون، وهــــذا 
المسرح ال يمكن 
لك كمسؤول أن 
هويته،  تطمس 
الــيــوم نــرى على 
األغنية  مستوى 
مـــــهـــــرجـــــانـــــات 
كبيرة وضخمة، 
ــــــن  فــــــــــــــــــي حــــــي
يــــقــــام لــلــمــســرح 
مــــــــــهــــــــــرجــــــــــان 

تكميلي.
ومــــــــــــــا  ڈ 
لتغيير  الــســبــيــل 

هذا المفهوم؟
تغيير  ســـوى  سبيل  مــن  مــا   -
بعض المسؤولين الذين يعتقدون 
أن المسرح مزعج بالنسبة لهم، 
لكن المسرح ليس مصدر إزعاج 
وتغيير  وضــع  تغيير  أداة  وإنــمــا 
مـــســـار، تــصــحــيــح، تــنــبــيــه لـــك يا 
فعندما  الــمــواطــن،  قبل  مــســؤول 
أناقش قضية أقول للمسؤول إن 
الــخــطــأ هــنــا، فــالــمــســرح الــيــوم ال 
يقل أهمية عن أي أداة إعالمية، 
في  شهدنا  الــمــثــال  سبيل  وعــلــى 
مسابقة «صنع في قطر» الهيب 
هــــوب الــــذي أخــــذ حــيــزا وقــالــوا 
تحدث  وكيف  عنه  كبيرا  كالما 
عـــن تــغــيــيــرات قــبــل أن تــحــدث 
يقل  ال  إذا فالمسرح  البلدان،  في 
إعالمية  أداة  أي  دور  عن  دوره 
تفيد وتنبه وتتنبأ وتبشر وتحذر 
وتــســتــشــرف الــمــســتــقــبــل وتــمــنــح 

األمل.
ڈ هل لدينا أزمة في العنصر 
الــــنــــســــائــــي بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــســرح 

الخليجي؟
- ال ليس لدينا أزمة فأنا أرى 
خاصة  كثيرة  نسائية  عناصر 
لدينا  وليس  التلفزيون،  فــي 

مشكلة في هذا الجانب.
هل  ولكن  كــم  هناك  ڈ 

هناك جودة؟

تصنع  تــوفــر  إذا  الــكــم  حــتــى   -
فاشلة  جـــاءت  فـــإذا  جــــودة،  منه 
كومبارس  ســوى  تصلح  ال  فإنها 
تدخل وتخرج، لكن أحيانا يأتينا 
كيف،  منهن  ويخرج  الكم  أهــل 
فيمكن  نــظــلــمــهــن،  أن  ـــود  ن فـــال 
فرصة  عــن  تبحث  مــن  تجد  ان 
للمشاركة في اي عمل بعد ذلك 
ألنها  نجمة،  أصبحت  أنها  تجد 
ــتــجــربــة،  صــقــلــت نــفــســهــا مــــع ال
وهناك نماذج لو تفعل معها كل 
واسمها  فائدة،  بــدون  يمكن  ما 
تــســتــعــرض  أو  قـــادمـــة لــتــرتــزق 

جمالها عن طريق الفن.
العمل  تجربة  عــن  حدثنا  ڈ 
كــمــقــدم لــلــبــرامــج الــتــي بــدأتــهــا 
بتلفزيون  األحــد»  «ظهيرة  مع 
الــكــويــت ثــم الــبــرنــامــج اإلذاعــــي 
«الـــديـــوانـــيـــة» ثـــم «مـــوعـــد على 
وأخيرا  شــداد،  منى  مع  العشاء» 

«طارق وهيونة»؟
كنوع  بــالــفــنــان  اســتــعــانــة  -هي 
وإضــفــاء  للبرنامج  الــدعــايــة  مــن 
يكون  مــا  فــدائــمــا  خــاصــة،  نكهة 
لدى المذيعين نوع من الرسمية، 
الفنان ال يؤخذ عليه أي تصرف 
يقوم به أثناء الحلقة بما أنه فنان 
ومن الممكن أن يصدر منه أي 
حركة كوميدية، والمتلقي يكون 
أكثر تقبال لهذا من الفنان الذي 

يحبونه، وقبيل البدء في
تـــجـــربـــة «طـــــــارق وهـــيـــونـــة» 
كــان حديث األخـــوة فــي اإلم بي 
سنقوم  أنــنــا  حـــول  يتمحور  ســي 
بتخريب الديكور وتكسير الدنيا، 

وكان لنا جّونا الخاص.
فـــــي الـــنـــهـــايـــة هـــــي تـــجـــارب 
لست  فــأنــا  لــي  بالنسبة  مختلفة 
مذيع، وانا كما قلت هي استعانة 

بــــالــــفــــنــــان إلضــــــفــــــاء جــو 
مختلف.

ڈ فـــي رأيـــك 
مــــــــــــا أهــــــــم 

مــشــكــلــة 
تواجه 

السينما الخليجية؟
أية  الــكــويــت  فــي  لدينا  ليس   -
مشاكل، فدور العرض موجودة، 
فال  موجود،  غير  الممول  ولكن 
ميزانية،  تعطيك  اإلعــالم  وزارة 
وأهـــم رؤس األمـــوال مــن خالل 
الــــشــــركــــات الـــكـــبـــيـــرة الــمــهــتــمــة 
باإلعالم والفنون لماذا ال يتبنون 

مثل هذه
الـــمـــشـــاريـــع، فـــالـــيـــوم نــبــحــث 

عــــمــــن يــــشــــارك 
المهرجانات  في 
الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــيـــــــة 
ومـــــــــهـــــــــرجـــــــــان 
الــــــــــــقــــــــــــاهــــــــــــرة 
أو  الـــســـيـــنـــمـــائـــي 
نحن  فها  غيره، 
فــــــي مــــهــــرجــــان 
الـــــــــــــــــــدوحـــــــــــــــــــة 
بدون  السينمائي 
أفـــــــــــــالم وانـــــمـــــا 
مــجــرد ضــيــوف، 
حالة!  هــذه  فهل 
تأتي  عندما  لكن 
الــفــنــانــة يــســرا أو 
أي فنان أو فنانة 

مصرية لديهم رصيد كبير من 
األفالم، وإن لم يكونوا مشاركين 
بفيلم في الدورة فبلدهم تزخر 
باإلنتاج السينمائي، كذلك الوضع 
الذين  والهنود  لألجانب  بالنسبة 
يملكون صناعة سينما قوية، فما 
الخليج؟  في  نحن  ينقصنا  الــذي 
ال ينقصنا شيء سوى أن نتخلى 
وقضية  البخل  عن  الشيء  بعض 

تهميش العمل
اإلعالمي والفني.

وأنــا أقــول لكل مسؤول ينظر 
إلــــى الـــفـــن أنــــه شــــيء وضـــيـــع أو 
تـــافـــه، ثـــق تــمــامــا أن هــــذا أهــم 
كرسيك،  من  وأهــم  شغلك  من 
فــالــفــن ورســـالـــتـــه أهــــم مـــن أي 
مـــســـؤول يــجــلــس عــلــى الــكــرســي 
بـــال فـــائـــدة، والـــفـــنـــان لـــه فــائــدة 
أكثر، فعندما تصنع اليوم سينما 
وثقافة  تــاريــخ  تصنع  بــلــدك  فــي 
الكويتي  الفيلم  فاليوم  وسفارة، 
سفير والمصري 
ســـفـــيـــر، والـــفـــن 
الـــــــخـــــــلـــــــيـــــــجـــــــي 
سفير  والـــعـــربـــي 
لـــبـــلـــده، فــعــنــدمــا 
تــــــســــــافــــــر لـــبـــلـــد 
غـــريـــب يــتــعــرف 
من  أهلها  عليك 
خــــالل ســيــنــمــاك 
ــــــــك  ــــــــقــــــــافــــــــت وث
ومــــــــــالبــــــــــســــــــــك 

وتصرفاتك.
هــــذا  هــــــل  ڈ 
ـــهـــمـــيـــش هــو  ـــت ال
الـــــــســـــــبـــــــب فــــي 

كونك مقل سينمائيا؟
نقودي  مــن  أنــتــج  إلنــي  نعم   -
الـــخـــاصـــة، فـــهـــذا الـــوقـــت يــكــون 
األمــــوال  تجميع  مـــحـــاوالت  فــي 
الـــالزمـــة لــإلنــتــاج، لــكــن لـــو كــان 
أنا  فسأعمل  منفذ  منتج  هــنــاك 
وغــــيــــري، فــنــحــن نـــريـــد إقــامــة 
لديه  من  وهناك  سينما  صناعة 

ماليين الدنيا ولكن يخاف أن
يضيع ١٠٠ ألف دينار، ونحن 
هنا  من  نجمعها  من 
وهناك 

ال نــــخــــاف. أنـــــا شـــخـــص ومــعــي 
صديقي عيسى العلوي مغامرين 
ال نخاف، نحن من يصنع المال 
يصنعنا،  مــن  هــو  الــمــال  ولــيــس 
فهذه الشركات العمالقة التي لها 
تجاري  وريـــادي  اقتصادي  دور 
في  مساهمة  لها  يكون  أن  البــد 
الـــفـــنـــون، فـــنـــرى رعــايــتــهــم في 
الــريــاضــة واألنـــديـــة والــمــالعــب، 
ــمــلــك الــــمــــال وفـــي  فـــيـــقـــول ال ن

الملعب تجد إعالناتهم.
ڈ ما الذي حدث بعد تبرعك 

لالجئين السوريين؟
أفــعــال  ردود  هـــنـــاك  كــــان   -
والــالجــئــون  هللا،  والــحــمــد  طيبة 
مثل  في  مسلم  أي  أو  السوريون 
هــــذا الـــظـــرف فــعــال يــحــتــاجــون 
الــطــقــس  أن  خـــاصـــة  مـــســـاعـــدة، 
أناشد  فأنا  صعب،  هناك  الــبــارد 
كل من له قــرار في ســوريــا، أن 
هذا الشعب يحتاج إلى أن يعود

لــبــيــتــه ووطــــنــــه وأرجـــــــو مــن 
الساسة السوريين أن يعملوا على 
تشهدها  الــتــي  األوضـــــاع  تــهــدئــة 
نفضل  ال  ونـــحـــن  اآلن،  ســـوريـــا 
عن  جـــهـــة  أو  عــــن فـــــالن  فـــالنـــا 
جــهــة، ولــكــن مـــا يــهــمــنــا هـــو أن 
يــعــود الــشــعــب الــســوري إلـــى بلده 
آمنا مطمئنا، هذا البلد الجميل

الـــشـــاب الـــــذي تـــعـــودنـــا قــضــاء 
الصيف فيها ونحبها ونحب هذا 
الشعب الكريم، فنحن ال نرضى 
عــلــى بــلــد كــافــر يــقــع فــيــه زلـــزال 
فما  ونــســانــدهــم،  معهم  فنقف 

بالك هذا البلد المسلم سوريا.
مزايدات  هناك  كان  لكن  ڈ 
بـــعـــد تـــبـــرعـــك أخـــــــذت أشـــكـــاال 
تــوضــحــهــا  أن  نــــــود  طـــائـــفـــيـــة. 

للقارئ؟
- أنا ال أحب الخوض في 
أمور أنا في غنى عنها، 
لـــكـــنـــي أقـــــــول أن 
تـــبـــرعـــي كـــان 
لــمــســاعــدة 
األســــــــــر 

الــســوريــة مــن الــالجــئــيــن، وأكــثــر 
من ذلك ليس لدي ما أقوله.

ڈ الــبــعــض يــتــهــمــك بـــزيـــادة 
اإليحاءات الجنسية في أعمالك 
المسرحية. فما ردك على ذلك؟

إيــــحــــاءات  كـــلـــه  الــــمــــســــرح   -  
وأوالد  مــؤدبــون  لكننا  وتعابير، 
نــــاس والــجــمــهــور واألســــــر الــتــي 
وأحبابنا  أهلنا  أعمالنا  تحضر 
وإخـــوانـــنـــا، لــكــن هــــذه قــفــشــات 
يحضرون  حين  فــي  كوميدية، 
تقال،  كلمات  به  أمريكيا  فيلما 

ومسلسالت تركية تدخل
الـــبـــيـــوت تـــزخـــر بـــاإليـــحـــاءات 
والقصص الجنسية بل والمشاهد 
الــســاخــنــة. قــلــت كــلــمــة «تــعــرف 
عــايــض» وهـــو شــخــص مشاكس 

فقد  الفريج،  فــي 
فسروها بأنها كذا 
والمقصد  وكــــذا، 
الشخص  هــذا  أن 
«عـــايـــض» إنــســان 
ســــــــيــــــــئ، وهـــــنـــــا 
ركزوا على جانب 
ـــــركـــــوا  واحــــــــــد وت
اآلخــــــــر وهــــــــذا ال 
يـــــــــجـــــــــوز، فـــمـــن 
ال  أن  ـــمـــمـــكـــن  ال
ـــــه هــــذه  يــــكــــون ب
ولكنه  الــخــصــلــة، 
شــــخــــص نـــســـائـــي 
و»يـــــــــفـــــــــحـــــــــط» 
أو  بـــــالـــــســـــيـــــارات 

ـــســـان ســلــوكــه  غـــيـــره، أي أنــــه إن
شقي، نعم لنا قفشات و»قطات» 
حتى لو بها ايحاء كما تقول، لكن 

هناك شيء من االحترام.
ڈ هـــل أصــبــحــت الــكــومــيــديــا 
مجرد إيحاءات جنسية أو تهكما 

على شخصيات الرواية؟
تعكس  والقفشات  اإلفيهات   -
واقعا موجودا، فقد تحدثت عن 
أكثر من موضوع قالوا لماذا هذا 
الــطــرح ومـــا إلـــى ذلــــك، ولكنها 
فـــي الــنــهــايــة مــواضــيــع مــوجــودة 
فــي حياتنا، وأنــا ال أتــحــدث عن 
الجنس،  مــن أجــل  جنسي  إيــحــاء 
في  تحدث  أمـــورا  أطــرح  ولكني 
الـــمـــجـــتـــمـــع، ومـــــن خـــــالل هـــذه 
منها،  ونحذر  نحاربها  الطريقة 
فالمسرح ليس مكانا ألقول أمورا 
«وسخة» هناك مجاالت أخرى 
العالمي  الــمــســرح  وحــتــى  لــذلــك، 
إيحاء  لها  يــكــون  قــد  قفشات  بــه 

جنسي ولكن لها هدف معين.
مـــواضـــيـــع  ـــار  ـــخـــت ت كـــيـــف  ڈ 

مسرحياتك؟
ــبــاحــث.... نــجــلــس أنــا  ــت ــال - - ب
وعــيــســى ومــجــمــوعــة لـــنـــرى ما 
واألحــداث  الراهنة  القضايا  هي 
الجارية، فالمسرح حياة، ونحن 
اإلعالم  وسائل  كافة  على  نطلع 
لنقول أن هذه البلد اليوم تعاني 

لها  فنتطرق  الموضوع  هــذا  من 
بجانب مواضيع
أخرى ونبدأ.

ڈ ما جديد طارق العلي؟
- جديدنا هو تقديم مسرحية 
«بسنا فــلــوس» مــرة أخـــرى في 
السعودية  فــي  واحــتــمــال  الكويت 
ــا نــجــهــز لفيلم  ــن وقـــطـــر، كــمــا أن
سينمائي مازال في طور البحث 
عـــن الــقــصــة والـــفـــكـــرة، ســيــقــوم 
ويؤلفه  الجبلي  مــازن  بإخراجه 

أيمن الحبيل وإن شاء اهللا
نوفق.

كـــمـــا نــحــضــر لـــلـــجـــزء الــثــالــث 
إضافة   ، «الــفــلــتــة»  مسلسل  مــن 

لمسلسل كوميدي آخر،
وأخــــيــــرا الـــجـــزء الـــثـــالـــث من 
بــــرنــــامــــج «طــــــــــارق وهــــيــــونــــة» 
ومــعــظــم هـــذه األعـــمـــال ستقدم 

في رمضان.
اإلنـــــتـــــاج  ـــنـــصـــب  ي لــــــمــــــاذا  ڈ 
الــــــدرامــــــي والــــفــــنــــي فـــــي شــهــر 

رمضان فقط؟
في  األســــر  أن  أســــاس  عــلــى   -
اإلفــطــار،  عــلــى  تتجمع  رمــضــان 
تشتغل  المعلنة  الشركات  وحتى 
فالسبب  رمـــضـــان،  فـــي  تــســويــق 
يــعــود لــتــجــمــع األســـــر لــمــشــاهــدة 
مـــــســـــلـــــســـــل فـــي 

البيت.
حــــدثــــنــــا  ڈ 
عـــــــــن تــــجــــربــــة 
اســـــتـــــكـــــمـــــالـــــك 
الــــــــــــــــدراســــــــــــــــة 
األكــاديــمــيــة في 

مصر؟
اآلن  -أنــــــــــــــــا 
أحـــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــر 
مــاجــســتــيــر فــي 
الــدراســات  قسم 
الـــــمـــــســـــرحـــــيـــــة 
بــــــــجــــــــامــــــــعــــــــة 
عن  اإلسكندرية 
وتجربته،  الــفــرج  ســعــد  األســتــاذ 
والـــــعـــــام الـــــقـــــادم نـــنـــاقـــش هـــذه 

الرسالة إن شاء اهللا.
ڈ هل من كلمة أخيرة؟

 - مشكورين وكــل عــام وأنتم 
بــخــيــر، وأتــمــنــى هــــذا الـــعـــام أن 
يعود الشعب السوري إلى بيوتهم 
هذه  تحل  وأن  سالمين  آمنين 
ال  الــــذي  الـــمـــوال  وهــــذا  المشكلة 
يدمر فيه سوى المجتمع العربي 
واإلســـالمـــي، واألســــر والــشــعــوب 

التي دخلت في حروب
أحيي  أن  وأحــب  جــدا.  قاسية 
أعجبني  الــذي  المصري  الشعب 
هذا  وأن  األزمـــة،  حدثت  عندما 
الــبــلــد بــالــرغــم مـــن عـــدم وجـــود 
عرف  الشعب  هــذا  أن  إال  قــيــادة 
يتحرك  وكيف  بلده  يدير  كيف 
رئيسا  واخــتــاروا  الــنــاس،  ويعمل 
حدث  لو  ومصر  جديدة،  وحياة 
فيها أي شيء يهتز العالم العربي، 
وقـــد أعــجــبــنــي هـــذا الــشــعــب أنــه 
وحافظ  بــلــده  على  حــافــظ  فعال 
وأتمنى  البلد.  وروح  كيانه  على 
من  تتعلم  أن  كثيرة  شعوب  من 
الــشــعــب الــمــصــري أنـــه لــو ذهبت 
القيادة يظل كيان البلد وتماسك 

الشعب بكل أطيافه وملله.

الفنان طارق العلي للبيرق:

الــــســــيــــنــــمــــا ـــــــجـــــــاه  ت ــــم  ــــه ــــل ــــخ ب ــــــــن  ع الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــيـــــون  ـــــون  ـــــج ـــــت ـــــن ـــــم ال ــــى  ــــل ــــخ ــــت ي أن  يــــــجــــــب 

الرقيب ال 
يستطيع أن يمنع 
كلمة الفنان 

المسرح مازال 
صامدا رغم 

التجاهل 
والتهميش

اإليحاءات 
الجنسية في 
الفن تعكس 
ً واقعا موجودا

أريد أن أرى 
أفالماً أكثر 

للشباب 
القطريين

الفنان الخليجي 
مجرد ضيف شرف 

في المهرجانات 
السينمائية

الثالثاء ١٣ محرم ١٤٣٤ هـ - ٢٧ نوفمبر ٢٠١٢ م 

الفـن أهــم مـن كـراسي الفـن أهــم مـن كـراسي 
المسؤولين عـن الثقافـةالمسؤولين عـن الثقافـة

في
ب 
لــوا 
ث 
ث 
قل 
ية 
ذر 
نــح 

صر 
رح 

ى

لست  فــأنــا  لــي  بالنسبة  مختلفة 
استعانة  مذيع، وانا كما قلت هي

بــــالــــفــــنــــان إلضــــــفــــــاء جــو 
مختلف.

ڈ فـــي رأيـــك 
مــــــــــــا أهــــــــم 

مــشــكــلــة
تواجه 

وهناك 
ر ب ب

تــوضــحــهــا أن  نــــــود  طـــائـــفـــيـــة. 
للقارئ؟

- أنا ال أحب الخوض في
أمور أنا في غنى عنها،
لـــكـــنـــي أقـــــــول أن
تـــبـــرعـــي كـــان
لــمــســاعــدة
األســــــــــر

حوار- كريم إمام

كانت  الجهراء،  بمحافظة  ولد  كويتي  ممثل  العلي  طــارق 
«قاضي  مسرحية  خــالل  من   ١٩٨٣ عــام  في  الفنية  بدايته 
السمك»  وادي  فــي  «بــســام  بمسرحية  وتبعها  الــمــحــكــمــة» 
«هالو  مسرحية  في  كانت  الحقيقية  بدايته  أما   ،١٩٨٥ عام 
بــانــكــوك». شـــارك طـــوال مــســيــرتــه الــفــنــيــة فــي الــعــديــد من 
الــمــســرحــيــات والــمــســلــســالت الــنــاجــحــة مــثــل: «االنـــحـــراف» 

«بـــومـــرزوق» «طــش ورش» «ســيــف الــعــرب» وهــو متزوج 
ولديه من األبناء: فاطمة ، هيفاء ، محمد ، سلطان.

الدوحة  لمهرجان  الرابعة  الدورة  ضيوف  أحد  كان  العلي 
الخليجي  الكوميديان  التقى  «البيرق»  السينمائي،  ترايبيكا 
والسينما  التلفزيونية  والدراما  المسرح  في  ليناقشه  الشهير 
المجاالت،  هــذه  تــشــوب  الــتــي  المعوقات  وأهـــم  الخليج  فــي 
وتوسع الحديث ليشمل قضايا سياسية، إضافة إلى نقل بعض 

االتهامات التي يكيلها جمهوره له... فكان هذا الحوار:



وقد أكد الفنان غانم السليطي 
به  قـــامـــت  مـــا  أن  لــــ«الـــبـــيـــرق» 
الــشــركــة نـــوعـــاً مـــن االســتــغــالل، 
أنه كان من المفترض  موضحاً 
عـــلـــى شــــركــــة كـــبـــيـــرة بــحــجــم 
فودافون أن تعرف حق مشاهير 
صورهم  تستخدم  وال  المجتمع 
االتـــفـــاق  أو  مـــوافـــقـــتـــهـــم  دون 
سقطة  اعتبره  مــا  وهــو  معهم، 

كبيرة.
وأّكد أنه خالل مشواره الفني 
عرض  عاماً  لثالثين  امتد  الــذي 
ــيــه الـــعـــديـــد مــــن اإلعــــالنــــات  عــل
ونظراً  أنــه  إال  كبيرة،  لشركات 
لــكــونــه مـــتـــواجـــداً عــلــى الــســاحــة 
من  معينة  نوعية  ليقدم  الفنية 
وهموم  رسالة  وحمله  القضايا، 
بتقديم  لــه  تسمح  ال  اجتماعية 
إعالن تجاري.  واختتم تصريحه 
بأن مطلبه يتمثل في رد االعتبار 
القضية  فــي  الــمــادي  والتعويض 
الــمــنــظــورة بــالــمــحــاكــم، مــشــدداً 
على أنــه وخــالل مــشــواره الفني 
لم يشارك مطلقاً في أي إعالن 
تجاري بحكم قناعته أن اإلعالن 
الفنان  رصيد  مــن  ويــأخــذ  يقلل 
الكثير مما فــي   صــدور الناس 

فامتنعت.
ومــن هنا كان 
لـــنـــا هـــــذا الـــحـــوار 
مع مجموعة من 
لمعرفة  الفنانين 
آرائهم حول هذه 
القضية ، وآرائهم 
حـــــــول مـــشـــاركـــة 
الــــــــفــــــــنــــــــان فــــي 
الدعاية اإلعالنية، 
وعـــــــــن آرائــــــهــــــم 
حــــــــول ضــــوابــــط 
الــــــتــــــعــــــاون بــيــن 
النجم والشركات 
بالعملية  للقيام 
الــدعــائــيــة،وحــول 
مـــــــــدى عـــــــزوف 

الشركات التجارية عن االستعانة 
ــتــرويــج  ــل بـــالـــفـــنـــان الـــقـــطـــري ل
التجاري لها وغيرها من القضايا 

ذات الصلة.
حــــــول اســــتــــغــــالل الـــشـــركـــات 
للترويج  الــفــنــان  اســم  التجارية 
الــتــجــاري لها بـــدون إذنـــه يقول 
أي  الــجــابــر:  حسن  علي  الــفــنــان 
شركة تقدم على فعل هذا األمر 
فــإنــهــا تــخــالــف جــمــيــع األعــــراف 
سواء كانت القانونية أم الذوقية، 
فقانونياً يجب أن يحفظ للفنان 
حــقــه بـــاالســـتـــئـــذان والــمــوافــقــة 
وإعطاء المقابل المادي المناسب 
نظير استخدام اسمه أو صورته 
عــلــى  خـــــروجـــــاً  هـــــذا  يـــعـــد  وإال 
القانون وتعدياً على حقوق الغير. 
وذوقياً يجب أن يُستأذن الفنان 
وأن يجرى تعاقد بين الطرفين 
يحفظ لكليهما حقه . وأضاف: 
إن إقــــدام شــركــة تــجــاريــة على 
وعي  عــدم  عــن  ينبئ  كهذا  فعل 
بخطورة ما يقدمون عليه على 
الــمــســتــوى الـــقـــانـــونـــي والــســمــعــة 

التجارية للشركة .
فــــودافــــون  شـــركـــة  أن  وأكــــــد 
أخطأت عندما استخدمت صورة 
الفنان غانم السليطي دون إذنه، 
وشدد على أنه اليصح أن تستغل 
الــشــركــه اســمــه وســمــعــتــه دون 
والتعاقد  واالتــفــاق  إليه  الــرجــوع 
الطرفين،  حق  يحفظ  بما  معه 
فــودافــون  شركة  أن  إلــى  مشيراً 

المفترض  ومــن  عالمية  شركة 
أن  يجب  التي  القواعد  تعلم  أنها 
تتبعها في إنتاج إعالن دعائي لها. 
الفنان  لــجــوء  مــن  موقفه  وعـــن 
غانم السليطي للقضاء السترداد 
حقه قــال: إنــه متفق مع الفنان 
ألنــه  ذلــــك،  فــي  السليطي  غــانــم 
حدث تعٍد على حقوقه والقضاء 
هو الجهة المخولة بإعادة الحق 

ألصحابه.
وعن رأيه في مشاركة الفنان 
أو  لمنتج  اإلعــالنــي  الترويج  فــي 
غير  أو  شـــركـــة 
ذلــــــك يــــــرى أن 
هــــــــذا األمــــــــــر ال 
يـــعـــيـــب الـــفـــنـــان 
بشيء بل هو أمر 
للطرفين  مفيد 
الشركة المنتجة 
والفنان، والكثير 
مــــن الـــشـــركـــات 
العالمية تستعين 
بــــــمــــــشــــــاهــــــيــــــر 
ــــــــتــــــــرويــــــــج  ــــــــل ل
فهي  لمنتجاتها 
شــهــرة  تستثمر 
ومــحــبــة الــفــنــان 
الجماهير  عــنــد 
وتــســتــفــيــد مــــن ذلـــــك تـــجـــاريـــاً، 
ذلــك  فـــي  أن  وأرى  ويــضــيــف: 
تقديراً للفنان واعترافاً بما حققه 
مـــن نــجــاح جــمــاهــيــري عريض 
يجعل منه وجهاً دعائياً مطلوباً، 
ونــــحــــن نــــــرى الـــكـــثـــيـــريـــن مــن 
والــريــاضــة  الــفــن  فــي  المشاهير 
وغيرهما على المستويين العربي 
والعالمي يشاركون في الدعايات 
والمنتجات  للماركات  اإلعالنية 
ذلك  ينقص  أن  دون  المختلفة 
من مكانتهم أو جماهيريتهم . 
وأكد أن الجمهور في نهاية األمر 
هو الذي يقيم أي عمل فني وهو 

الذي يحكم بنجاحه أو فشله.
وعما يثار حول عدم استعانة 
الــشــركــات الــتــجــاريــة الــمــوجــودة 
القطريين  بالفنانين  قطر  فــي 
لــلــدعــايــة لــهــا أشــــار إلـــى أن هــذا 
األمـــر تــحــدده كــل شركة حسب 
عليهم  نــفــرض  وال  مــصــالــحــهــا 
هي  والشركة  تسويق  فهذا  شيئاً 
الــتــي تــحــدد الــطــرق األنــســب في 
مصالحها،  يــخــدم  بما  دعايتها 
ويــــرى أن مــســاهــمــة الــشــركــات 
على  والــعــمــل  المجتمع  بخدمة 

ـــــره مــن  ـــــطـــــوي ت
خــــالل الــتــرويــج 
ـــــــــــي  ـــــــــــدعـــــــــــائ ال
لــــــهــــــا ظــــــاهــــــرة 

حضارية.
وقـــــــد رفــــض 
الــــــفــــــنــــــان عـــلـــي 
استغالل  مــيــرزا 
الشركات  بعض 
ـــفـــنـــان  الســــــــم ال
لــــلــــتــــرويــــج لــهــا 
إذنــــــــــــه،  دون 
وقـــــال: البــــد أن 
الشركة  تستأذن 
مـــــــــن الـــــفـــــنـــــان 
موافقته  وتأخذ 

قــبــل الــبــدء فــي اســتــخــدام اسمه 
في الترويج الدعائي لها، وذلك 
حتى تحفظ الحقوق. وفي سياق 
حــديــثــه نــبــه عــلــى خــطــورة ذلــك 
الــتــعــدي ألنــــه ربــمــا حــــدث غش 
وخـــداع فــي األمــر تكون عواقبه 
وخــيــمــة، فــربــمــا تــلــجــأ الــشــركــة 
وتكون  معينة  سلعة  طــرح  إلــى 
السلعة مغشوشة أو تالفة وتستغل 
اسم الفنان للترويج لهذه السلعة 
المغشوشة أو التالفة، فيحدث ما 
ال يحمد عقباه لذلك فيجب أن 
يستأذن الفنان فيما سيوضع عليه 

اسمه.

بينما طرح الفنان علي ميرزا 
للجابر عند حديثه  مخالفاً  رأيــاً 
عــــن عـــــدم اســتــعــانــة الــشــركــات 
الــتــجــاريــة الــمــوجــودة فــي قطر 
بالفنانين القطريين للدعاية لها، 
حيث قال: من المفارقة بمكان 
أن يكون الفنان القطري مطلوباً 
خارج قطر على مستوى الخليج 
اإلنــتــاج  شــركــات  قبل  مــن  حالياً 
الكبيرة وال ينتج من خالل وطنه 
قطر علل ذلك بقوله: ألن الفنان 
الــقــطــري عــمــومــاً مــهــمــش على 
الـــســـاحـــة الــفــنــيــة 
الــــراعــــيــــة داخـــــل 
قــطــر، ســــواء من 
أو  الـــتـــلـــيـــفـــزيـــون 
شـــركـــات اإلنـــتـــاج 
اإلذاعــــــــــــــــــة،  أو 
الــحــال  فبطبيعة 
مهمشاً  يكون  أن 
مـــــن الــــشــــركــــات 
الـــــخـــــاصـــــة الـــتـــي 
لبضائعها،  تــروج 
وهــــــــــــو أمــــــــــــر ال 
قطر  في  يحدث 
وحــدهــا بــل على 
الخليج  مــســتــوى 
كـــلـــه. ويــضــيــف: 
وأرى فنانين من العالم العربي 
يـــروجـــون لــبــضــائــع لـــو قــــام بها 
ــفــنــان الــخــلــيــجــي لــكــان أجــبــى  ال
للشركة المنتجة باعتبار  وأجبر 
القطري  أو  الخليجي  الفنان  أن 
معروف لدى المستهلك المحلي 
بعكس الفنان العالمي الذي قد ال 
يكون معروفاً إال عند المهتمين 
اشتهر  التي  الفنون  هذه  بنوعية 

بها ذلك الفنان.
في  ميرزا  علي  الفنان  واتفق 
الــــــرأي مـــع الـــفـــنـــان عــلــي حسن 
شركة  أن  أرى  فـــقـــال:  الــجــابــر 
فــودافــون مخطئة فــي تصرفها 

الفنان  اســـم  فيه  استغلت  الـــذي 
غانم السليطي بدون إذنه. وأكد 
الصواب  فعل  السليطي  غانم  أن 
عــنــدمــا لــجــأ إلـــى الــقــضــاء ورفـــع 
هــذا  ألن  الــشــركــة،  عــلــى  قضية 
حــقــه بــعــدمــا اســتــغــلــت الــشــركــة 
بغير  لمنتجها  لــلــتــرويــج  اســمــه 

إذنه.
ــلــجــوء إلــى  أمــــا عـــن مــســألــة ال
الــتــســويــة والـــتـــراضـــي بــعــيــداً عن 
ساحات القضاء، فقد أوضح أنه 
السليطي  غانم  الفنان  وافـــق  إذا 

على التسوية خارج 
المحاكم  ســاحــات 
فــهــذا كــامــل حقه 
فـــي  بــــــــــــأس  وال 
ذلك. أما إذا كانت 
الترضية في نظره 
غــيــر مــنــاســبــة أو 
غير الئقة لقيمته 
فــــإنــــه مـــــن حــقــه 
االســـــتـــــمـــــرار فــي 
قضيته من خالل 
الشرعية  الــقــنــوات 
الـــتـــي تــحــكــم فــي 
مثل هذه القضايا.

ويــتــفــق الــفــنــان 
ســـلـــمـــان الـــمـــالـــك 

مع الرأيين السابقين في رفض 
استغالل أي شركة تجارية اسم 
الفنان بدون إذنه ويشدد على أن 
هذا أمر مرفوض ألنه تعٍد على 
حــقــوق الــغــيــر، هــذا أمــر بديهي 
اتــفــقــت عــلــيــه جــمــيــع الــقــوانــيــن 
ويستطرد   . العالم  في  الوضعية 
فـــيـــقـــول: ولـــــو لــــم يـــكـــن هــنــاك 
مــؤســســات حــقــوقــيــة وقــانــونــيــة 
تحمي الحقوق الفكرية والمادية 
لكان من باب اللياقة أن تستأذن 
اآلخــــــــر قـــبـــل اســــتــــغــــالل اســمــه 
لمنتجك.  الترويج  في  وسمعته 
وأعـــــــرب عــــن رأيــــــه الــشــخــصــي 

جــريــمــة  هــــذه  أن  أرى  فـــقـــال: 
يــتــاجــر  ــــــــذي  ال الـــشـــخـــص  ألن 
«النباتات  مثل  غــيــره  بمجهود 
الــشــيــطــانــيــة» الـــتـــي تــنــمــو على 
األصيلة.  النباتات  غــذاء  حساب 
وأكد المالك أن الفنان لم يصل 
إلى هذه المكانة إال نتيجة سهر 
وكـــفـــاح وعـــلـــى حـــســـاب صحته 
آخر  شخص  يأتي  ثم   ، وراحته 
نجوميته  حساب  على  يسترزق 
ويــســتــغــل مـــجـــهـــوده لــلــتــرويــج 
ــعــتــه هـــــذا «أمــــر  لــمــنــتــجــه وســل
ويجب  مقزز» 
مـــــكـــــافـــــحـــــتـــــه 
والــــتــــصــــدي لــه 
ــــكــــافــــح  كـــــمـــــا تُ
األوبــئــة فــي أي 

مجتمع.
وصــــــــــــــــــــــّرح 
إذا  بأنه  المالك 
هناك  يكن  لــم 
اتـــــــــفـــــــــاق بـــيـــن 
شركة فودافون 
والـــفـــنـــان غــانــم 
الــــــســــــلــــــيــــــطــــــي 
فـــــإن هـــــذا يعد 
«سرقة  بمثابة 
ــــــــة».  ــــــــي إعــــــــالن
وأضـــــــــــاف: ولــــــو كـــنـــت مــكــانــه 
قانونياً  الــشــركــة  هـــذه  لــطــاردت 
ولـــو كــانــت فــي أطـــــراف الــعــالــم. 
ــا  واســـتـــطـــرد الـــمـــالـــك فـــقـــال: أن
ال أعــتــقــد أن شــركــة كــهــذه تقع 
كان  إذا  إال  المطب»   » هــذا  فــي 
هـــذا تــصــرفــاً فـــرديـــاً مــن بعض 

الموظفين.
وعـــــن الـــلـــجـــوء إلـــــى الــتــســويــة 
والــتــراضــي بــعــيــداً عــن ســاحــات 
ـــقـــضـــاء قـــــــال: أنـــــا أعـــتـــقـــد أن  ال
الحكماء في هذه الشركة سوف 
يعملون على إنهاء هذه المشكلة 
وأعتقد  المحاكم  ساحات  خارج 

أن الــشــركــة ســتــتــحــرك وتــقــدم 
ورد  للفنان  المناسبة  الترضية 
اعتباره وستعمل على إغالق هذا 

الملف وإصالح هذا الخطأ.
ومــن جانبه أّكــد أن مشاركة 
الــفــنــان فـــي الـــتـــرويـــج اإلعــالنــي 
لــمــنــتــج أو مــــاركــــة لــيــس أمـــــراً 
الفنان  قيمة  مــن  ينقص  معيباً 
بل هو نوع من التقدير لشهرته 
وصل  ما  الفنان  فهذا  ومكانته، 
إلى الشهرة من فراغ بل بعد تعب 
وكفاح ومن حقه أن يجني ثمار 

غرسه، فالفنان ـ 
تعبيره  حــد  على 
في  زاهــــداً  ليس  ـ 
صــومــعــة بـــل هو 
نـــــجـــــم مـــجـــتـــمـــع 
يجني  أن  ويجب 

ثمار عمله.
وفــــــــــي نــــبــــرة 
للشركات  عــتــاب 
الـــــــــتـــــــــجـــــــــاريـــــــــة 
الـــــمـــــوجـــــودة فــي 
قـــطـــر لــعــزوفــهــا 
عـــــن االســـتـــعـــانـــة 
بـــــالـــــفـــــنـــــانـــــيـــــن 
الــــــقــــــطــــــريــــــيــــــن 
فـــــــي الـــــتـــــرويـــــج 

يقال  يقول:  لمنتجاتها  الدعائي 
فــــي األمــــثــــال «زامـــــــر الـــحـــي ال 
يطرب» وتجاوز الفنان القطري 
وتــهــمــيــشــه فـــي هــــذا اإلطــــــار له 
ســــوابــــق كـــثـــيـــرة لــــألســــف. وأنــــا 
أطالب هذه الشركات االستعانة 
بــالــفــنــان الــقــطــري فــي الــتــرويــج 
هــذه  ألن  لمنتجاتها،  الــدعــائــي 
اقتصاد  مــن  تستفيد  الــشــركــات 
قطر فالبد أن تدعم المؤسسات 
الــقــطــريــة والـــفـــنـــان الــقــطــري. 
وأضـــــاف مــتــســائــالً: لــمــاذا ليس 
أن  لو  ؟  النجم»  «صناعة  عندنا 
أي شــركــة مــن هـــذه الــشــركــات 

ساهمت في دعم الفنان القطري 
مساهماً  لــكــانــت  لـــه  والـــتـــرويـــج 
فاعالً في خلق «قوة ناعمة « في 
المجال الفني والثقافي لقطر مع 
أن هذا الدعم لن يكلفهم الكثير، 
بـــل بــمــجــرد االســتــعــانــة بـــه في 
من  نــوع  هو  لبضاعتك  الترويج 
منة  ليس  وهــذا  النجم،  صناعة 
المؤسسات  دعـــم  إن  بــل  منهم 
والــــفــــن الـــقـــطـــري والـــمـــشـــاركـــة 
الثقافية  القوة  خلق  في  الفاعلة 
الناعمة لهذا الوطن واجب وليس 
صناعة  إن  ويــضــيــف:   . تــفــضــالً 
الـــنـــجـــم مـــنـــظـــومـــة مــتــكــامــلــة، 
وهــذه المهمة ال تقع على عاتق 
مــؤســســات الـــدولـــة وحـــدهـــا بل 
ذلـــك  فـــــي  تـــــشـــــارك  أن  يـــجـــب 

المؤسسات الخاصة أيضاً.
ويــــرى الــفــنــان مــحــمــد البلم 
شركة  أي  اســتــغــالل  أن  كــغــيــره 
اسم الفنان في الترويج التجاري 
لمنتجاتها دون إذنه خطأ قانوني 
وذوقي فالبد أن يُستأذن الفنان 

وتحفظ له حقوقه.
في  الفنان  مشاركة  أن  وأكــد 
الدعاية اإلعالنية أمر طبيعي ال 

بأس به.
ومــــن جــانــبــه الــتــمــس الــعــذر 
ـــــــشـــــــركـــــــات  ـــــــل ل
الـــــجـــــديـــــدة فــي 
قــــطــــر ألنــــهــــا ال 
الفنانين  تعرف 
بعد لكي تستعين 
بهم في الترويج 
لـــمـــنـــتـــجـــاتـــهـــم، 
بـــيـــنـــمـــا أعــــــرب 
ــــره  ــــقــــدي عـــــــن ت
ـــــــشـــــــركـــــــات  ـــــــل ل
وأشــاد  القطرية 

بها.
وانـــــضـــــم إلـــى 
السليطي  صـــف 
فعلته  ما  فقال: 
الــــشــــركــــة خــطــأ 
وأرجـــــو أن تــدبــر الــشــركــة حــالً 
بـــعـــيـــداً عـــن ســـاحـــات الــمــحــاكــم 
ذلك  ألن  للفنان  مرضياً  يكون 

هو األفضل .
ويــتــفــق مــعــه الــفــنــان عــبــداهللا 
شــركــة  أن  فــــي  الــــعــــزيــــز  عـــبـــد 
فودافون أخطأت في حق الفنان 
غانم السليطي، وقــال: من حق 
غانم أن يرفع قضية على هذه 
الــشــركــة، ألن هــذه تــجــارة غير 
مـــشـــروعـــة. وأضـــــــاف: لـــو كنت 
مكانه لفعلت ما فعل وليس من 
حق أي شركة أن تستغل صورتي 
من غير إذنــي والبــد من اتفاق 

مسبق بين الطرفين.
ويقرر الفنان تيسير عبد اهللا 
هـــذا الــمــبــدأ فــيــقــول: يــجــب أن 
تكون الحقوق الفكرية والمادية 

محفوظة ألصحابها. 
 ويعود بالالئمة على الشركات 
مقصرة  أنــهــا  ويــقــرر  القطرية 
فــي حــق الفنان الــقــطــري، فهي 
شهرة  لــهــا  بــنــمــاذج  تستعين  ال 
وحــــضــــور إعــــالمــــي فــــي قــطــر. 
وأشــــــــار إلــــــى فــــكــــرة «صــنــاعــة 
النجم» فقال: عندنا قصور في 
صــنــاعــة الــنــجــم الــقــطــري وأّكـــد 
الــقــطــريــة  الــشــركــات  دور  عــلــى 
فـــــي ذلــــــك فـــــقـــــال: أرجـــــــو مــن 
صناعة  في  تشارك  أن  شركاتنا 
النجم القطري وأن تبدأ محلياً 
وتشارك الفنانين القطريين في 

الترويج اإلعالني لها.
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ســـمـــعـــتـــي ـــــــــى  إل وأســــــــــــــــاءت  ـــــــــــي  إذن دون  اســــــمــــــي  ــــت  ــــل ــــغ ــــت اس ـــــــــون  ـــــــــوداف ف الــــســــلــــيــــطــــي:  ــــــم  غــــــان

ــل «الـــنـــبـــاتـــات الــشــيــطــانــيــة» ــث ــود غـــيـــره م ــمــجــه ــر ب ــاج ــت ـــــذي ي ــخــص ال ــش ـــمـــالـــك: ال ــان ال ــم ــل س

الــــــــــبــــــــــلــــــــــم:   الــــــــــعــــــــــذر لـــــــلـــــــشـــــــركـــــــات الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة فــــــــــي قــــطــــر

الثالثاء ١٣ محرم ١٤٣٤ هـ - ٢٧ نوفمبر ٢٠١٢ م 

أصداء قضية غانم السليطي ضد فودافون تتواصل

من يحمي حقوق الملكية الفكرية للفنانين؟من يحمي حقوق الملكية الفكرية للفنانين؟

عبداهللا عبد العزيز: 
ما فعلته 

فودافون تجارة غير 
مشروعة 

علي حسن الجابر: 
استعانة الشركات بالفنان 

للدعاية اإلعالنية نوع 
من التقدير 

علي ميرزا: الفنان 
القطري مهمش على 

الساحة الفنية والشركات 
القطرية مقصرة في حقه

تيسير عبداهللا: 
الحقوق الفكرية 

والمادية محفوظة 
ألصحابها 

كتب محمود الحكيم:

 الملكية الفكرية والمادية حقوق يكفلها القانون، 
ــتــعــدي عــلــيــهــا تــعــٍد عــلــى الــحــقــوق والـــقـــانـــون مــعــاً  وال
والــشــخــصــيــات الــعــامــة فــي الــمــجــتــمــع لــهــا حــضــورهــا 
جاءت  بل  تفضالً  أو  منة  لها  تمنح  لم  التي  ومكانتها 
بعد تعب وكفاح وتضحيات جعلت من هذه األسماء 
قيمتها  المكانة  فلهذه  مجتمعها،  في  المعة  نجوماً 
وثمنها ألنها وليدة الجهد اإلنساني المضني والمتميز 

فتقديرها واجب.
ومــــن الــمــتــعــارف عــلــيــه أن الـــشـــركـــات الــتــجــاريــة 
لهم  ما  مستثمرة  الالمعة  النجوم  بعض  مع  تتعاقد 
للترويج  الجماهير  قــلــوب  فــي  ومــحــبــة  شــهــرة  مــن 
قواعد  وهناك  معروف.  شائع  أمر  وهو  لمنتجاتها، 

النجم  الطرفين  بين  التعاون  تنظم  عليها  متعارف 
ومن  الدعائية،  الشراكة  هذه  في  للدخول  والشركة 
أهم هذه القواعد االتفاق والتراضي على مبلغ مالي 
ضربت  مــا  إذا  لكن  الــمــشــتــرك.  الــتــعــاون  هــذا  نظير 
اسم  ، واستغلت  الحائط  عرض  القواعد  بهذه  شركة 
تعدياً  هذا  كان  استئذانه  حتى  دون  النجم  أو  الفنان 
سافراً على حقوقه، واستغالالً السمه بغير وجه حق. 

ولكن هذا نادراً ما يحدث.
قطر،  في  هنا  حــدث  قد  النادر  األمــر  هــذا  ولكن 
فمنذ فترة قصيرة قامت شركة فودافون باستخدام 
صورة الفنان غانم السليطي على إحدى المطبوعات 
اإلعالنية وقد فاجأ السليطي الجميع وأعلن أن شركة 
فودافون استغلت اسمه دون حتى استئذانه ما دفعه 

إلى مقاضاة الشركة أمام المحاكم،
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على تويتر
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لغتنا 
الجميلة

ــــي..  لـــّمـــا أَِرقــــــــُت ظـــنَـــنـــُت الــــَوجــــَد أّرقــــنِ

وأَّنــــــُه الـــّشـــوُق واألجــــفــــاُن تَــحــتَــِرُق

ـــداِء الــُحــبِّ فــي َكــبِــِدي..  وأَنــنــي أُِصــبــُت بِ

األََرُق ـــِه  أســـبـــابِ ِمــــن  ــــاُي  الــــشَّ ــُه  لــكــنَّ

ولَــيــَس لــلـِـّشــاِي َذنـــٌب كــاَن فــي َســَهــِري..

ــــداَح لِــي لـَـبـِـُق  لــكــنَّ َمــن يَــســُكــُب األَق

ــــــــُه..  ــــــــاِدَم أُن أَن  ِخـــــــٌل  َدعـــــــانـِــــــَي  لـَــــَقـــــد 

ـــِدُق َشــهــٌم َكــريــٌم بَـــُشـــوٌش ُجـــــوُدُه َغ

ــِمــالً..  ـــــُس ُمــكــتَ ــَمــجــلِــٍس كــــاَن ِفـــيـــِه األُن لِ

تَــــأتَــــلـِـــُق الــــلَّــــيــــِل  َكــــنُــــُجــــوِم  اُدُه  ُروَّ

ـــلُـــُه..  ـــِمـــيـــِر الـــــَمـــــاِء َمـــنـــَه ـــنَ َحــــِديــــثُــــُهــــْم َك

نََطُقوا إِن  األَســمــاُع  وتَعَشُقُه  َعــذٌب 

ثـُـــُهــــم.. تـُـــَحــــدِّ إِن  بـِــــَقـــــوٍل  ـــوَن  ـــُق ـــســـبِ يَ ال 

ــُقــوا ــُعــال َســبَ  وإِْن بَـــدا لـَــُهـــُم َســبــُق ال

ــنــِطــُقــوَن َخــبــيــَث الـــَقـــوِل أَو َســَفــهــاً..  ال يَ

ــوُر يَنبَثُِق ُوُجــوُهــُهــم ِمــن ُرؤاهـــا الــنُّ

ـــــنٌّ وَقـــــد ُمــــِزَجــــْت..  اُح بَـــيـــنَـــُهـــُم بُ ــــــــرَّ وال

تُنتََشُق يــِح  الــرِّ ِمنها  الــهــاِل  ــأَطــَيــِب  بِ

ــُه..  ــتُ ــكــَه نَ األَقـــــــداُح  داَرت  إِْن  والــــّشــــاُي 

أِس ِمنها يَذَهُب الَقلَُق تَُدوُر ِفي الرَّ

ُمعانََدتِي..  عن  أَمِسْك  الّشاِي  ساِقَي  يا 

َفَقد بَِشمُت سُيجلِي النَّوَم بِي األََرُق

وإْن تغُز المكارُه ُحلَم نَوِمي.. 
َفتحُت ألجمِل األحالِم بابا

DalalAlbaroud@ دالل البارود

أُلّوُن أَصفَر األوراِق َزهراً.. 
وأَزرُع خاِمَل الِقيعاِن غابا

alsdmaiمحمد السادة @٥٥

َسلوا الصباَح لماذا الكوُن يعشقـُه .. 
وكيف أضحى بِه اإلنجاُز مفتونا 

وكيف تطرُب فيِه الروُح من شجٍن .. 
يا عاشــقين لنـوِر الصبِح أفتونا

Najmنجم الحصيني @٧٦
بِكّل إشراقة آالُف أُْمنيٍة ..

 إّن األصيل بِه روٌح تنادينا 
تنّفس الّصبح فاشتاقْت مسامعنا .. 

وَما بَرى أُُذنِي إّال أمانينا..

ahmadotibi@ أحمد العتيبي
رأيتُُه ناهالً لِلماِء لَهٍث..

 هّون على الماِء إّن الماَء عطشاُن

DalalAlbaroud@ دالل البارود
ويشرب الماء َوْي والماُء يشربُه ..

بَه ؟  من منهما عذٌب حتى أقِرّ

 Dr_AhmedShawki@الدكتور أحمد شوقي
تعّودَت أْن آتي وإْن كنَت مخطئًا .. 

ر أُمنُح حسبُت بإكرام الكريم تملًُّكا ..  وأّني على قْدر الّتعذُّ
وماذا بغير الجوِد أُدمى و أجرُح؟

DalalAlbaroud@ دالل البارود
وما لجروِحي ِمن سبيٍل على يدي .. 

سأبقى كريما إن جرحت وأسمح
 فإن العطاء من القليل فمثله .. 

وأما من القلب الكبير فينضح..

alasmaiمحمد السادة @٥٥
شهد الشهود بأنَّ َشْهَد لقائِكم ..

 بسماُت طفٍل بِالخدوِد جنيَّا

Dr_AhmedShawki@
أال تشعر؟ بأّني أحبُس الكلماِت أكتُُمها.. 

وكلُّ جوارِحي تَنِطْق.. 
بأّن الماَء إْن قاومتُُه..أَغَرْق.. 

بأَّني ُكلّما أَغلقُت أَبوابِي تُحاِصُرنِي..
كأَنَّ الُقفَل مكُسوٌر.. كأنَّ الباَب ال يُغلْق..

aishaalabdullah@ عائشة العبداهللا

االلتفات في اللغة العربية

الطفل والقراءة

قـــــال ابـــــن خــــلــــدون :((الــــشــــعــــر هو 
كـــالم الــبــلــيــغ الــمــبــنــي عــلــى االســتــعــارة 
متفقة  بــأجــزاء  المفصل  واألوصــــاف، 
في الــوزن والـــروّي، مستقل كل جزء 
قبله  عما  ومقصده  غرضه  في  منها 
العرب  أساليب  على  الــجــاري  وبــعــده، 
ــــه)) . ومــمــا يــعــد من  الــمــخــصــوصــة ب

الشعر قول أبي فراس الحْمداني :
أراَك عصيَّ الدمِع شيمتُك الصْبرُ 

 
أما للهوى نهٌي عليَك وال أمُر

إذا الليُل أضوانْي بسطُت يَد الهوى 
 

وأذللُت دمًعا من خالئِقه الِكْبُر
بحور الشعر هي :

الواِفر   / اْلبَِسْيط   / الَمِدْيد   / ِوْيل  الطَّ
جــز / الــرمــل /  / الــكــاِمــل / الــهــزج / الــرَّ
السريع / المنسرح / الخفيف / المضارع 
 / المتقاَرب   / اْلــُمــْجــتـَـثُّ   / الُمْقتََضب   /

المتََداَرك .
كلمة  َفُعول،  وزن  على   : الَعروض 
على  تــدل  التي  الــقــواعــد  تعني  مؤنثة، 
الميزان الدقيق الذي يُعرُف به صحيح 

أوزان الشعر العربي من فاسدها .

واضعه :
الــفــراهــيــدي  أحــمــد  بــن  الخليل  هــو 
هـــ)،   ١٧٥ (١٠٠هـ-  الــبــصــري  األزدي 
والخليل من أكبر عظماء أمتنا وأجل 
ر  فكَّ من  أول  فهو  ؛  العباقرة  علمائها 
ى  في صون لغتنا، فألف معجَمه المسمَّ
بكتاب (العين) كما يقال، وهو أول من 
النقط  باختراع  ألفاظها  لضبط  ســارع 

والشكل .
وللخليل كتب نفيسة، منها : كتاب 
الـــــَعـــــروض، وكـــتـــاب الـــنـــغـــم، وكــتــاب 
اإليــــقــــاع، وكـــتـــاب الــنــقــط والـــشـــكـــل . 
ومعظم ما في (الكتاب) الــذي جمعه 

تلميذه سيبويه منقول عنه بألفاظه .
اســتــقــرى الــخــلــيــل الــشــعــر الــعــربــي، 

بــحــوره  أو  المستعملة  أوزانـــــه  فــوجــد 
األخفش  جــاء  ثــم  بــحــرا،  عشر  خمسة 

األوسط فزاد عليه بحَر (المتدارك) .

فائدته :
ـــروض ودراســـتـــه أهمية  ـــَع لــعــلــم ال
بـــالـــغـــة ال غـــنـــى عــنــهــا لـــمـــن لــــه صلة 

بالعربية، وآدابها ومن فوائده :
(١) صقُل موهبة الشاعر، وتهذيبها، 
قول  في  واالنحراَف  الخطأَ  وتجنيبها 

عر . الشِّ
(٢) أمُن قائل الشعر على شعره من 
أو  فيه،  دخوله  يجوز  ال  الــذي  التغييِر 
ما يجوز وقوعه في موطن دون آخر .
القرآن  أن  معرفة  مــن  التأكد   (٣)
الكريم، والحديث النبوي الشريف ليسا 
بشعر معرفَة دراسٍة ال تقليد ؛ إذ الشعر 

اإليقاعية  وحــدتــه  فــيــه  اطــــردت  مــا   :
التزاما . أي (كالٌم موزون قصدا بوزن 
عربي) . وبذا يدرك أن ما ورد منهما 
عليه  يحكم  ال  وزنــا  الشعر  نظام  على 
بكونه شعرا ؛ لعدم قصده ؛ يقول ابن 
رشيق : ((ألنه لم يقصد به الشعر وال 
كان  وإن  شــعــرا،  يعد  ال  فلذلك  نيته، 

كالما ُمتَِّزنا )) .
الدقيق  المعيار  مــن  التمكيُن   (٤)
مالك  هــو  الـــَعـــروض  فــــدارس  ؛  للنقد 
وهو  الشعري  للتقويم  الصائب  الحكم 
المميز الفطن بين الشعر والنثر الذي 

قد يحمل بعض سمات الشعر .
(٥) مــعــرفــُة مـــا يــــرد فـــي الـــتـــراث 
َعروضية  مصطلحات  مــن  الــشــعــري 
ال يعيها إال مــن لــه إلــمــام بــالــَعــروض 

ومقاييسه .
(٦) الوقوُف على ما يتسم به الشعر 
من اتساق الوزن، وتآلف النغم، ولذلك 
أثر في غرس الذوق الفني، وتهذيبه .

(٧) التمكيُن من قراءة الشعر قراءًة 
سليمة، وتوقِّي األخطاء الممكنة بسبب 

عدم اإللمام بهذا العلم .

النثر :
 . وشعر  نثر   : نوعان  الجيد  الكالم 
أما النثر فهو الكالم الذي يجري على 
وقد  وزن،  ــتــزام  ال غير  مــن  السليقة 
يدخل السجُع والموازنُة والتكلُف الكالَم 
ثـــم يــبــقــى نــثــرا إذا بــقــي مـــجـــردا من 
في  الكالم  أنــواع  أسبق  والنثر   . الــوزن 
تقييده،  وعــدم  تناوله،  لقرب  الوجود 
 : نــوعــان  وهـــو   . استعماله  وضـــــرورة 

أو  فقرتين  كــل  فــي  ــِزَم  ــتُ ال إن  مسجع 
أكثر قافية، ومرسل إن كان غير ذلك 
معربا  به  ينطقون  العرب  كــان  وقــد   .
وفعل  السليقة،  لــقــوة  ؛  ــُحــوٍن  َمــْل غــيــَر 

الوراثة، وقلة االختالط باألعاجم

الشعر المنثور :
أو  ــــْلــــق  الــــطَّ أو  الـــمـــنـــثـــور،  الـــشـــعـــر 
ر أو قصيدة النثر-  المنطلِق أو المَحرَّ
الكتابة  مــن  لــنــوع  مختلفة  تــســمــيــاٌت 
الصور  في  الشعر  مع  تشترك  النثرية 
حينا،  الموسيقي  واإليــقــاع  الخيالية، 
ـــــوزن،  وتــخــتــلــف عــنــه فـــي أنــظــمــة ال

والقافية، والوحدات .
تتقيد  ال  التي  الكتابة  هــو   : وقيل 
تــعــتــمــد  وإنـــــمـــــا  ؛  ــــة  أوقــــافــــي بــــــــوزن 
الموحية،  والكلمة  الداخلي،  اإليقاع 
تكون  ما  وغالبا   . الشعرية  والصورة 
الــجــمــل قـــصـــيـــرة، مــحــكــمــة الــبــنــاء، 
مكثفة الخيال . وقد كانت بداية هذا 
النوع في الربع األول من هذا القرن 
فنا  والريحاني  جبران  اعتمد  عندما 
إال  أســلــوبــا،  الفني  النثر  يجعل  أدبــيــا 
وخيال  شعرية،  بعاطفة  يتميز  أنــه 

مجنح 

النظم :
دون  المقفى  الــمــوزون  الــكــالم  هــو 
صــورة،  أو  خيال  أو  عاطفة  أو  شعور 
ومــعــظــم الــنــقــاد يــجــعــل الــنــظــم دون 
حيث  مــن  الــجــودة  فــي  الشعر  مرتبة 
الـــمـــضـــمـــون، والــــخــــيــــال، والــعــاطــفــة 
وغــيــرهــا مـــن عــنــاصــر الــشــعــر، دون 
الوزن . فالشعر، عادة، يطفح بالشعور 
في  فيؤثر  الصادقة،  والعاطفة  الحّي، 
بطريقة  فركب  النظم  أما   . مشاعرنا 
ال يقصد بها إال المحافظة على الوزن، 
واإليـــقـــاع كــانــتــظــام حــبــات الــعــقــد في 
أو  روح  فــيــه  يــكــون  أن  دون  الــســلــك، 

حياة .

تفردت اللغة العربية على غيرها من اللغات 
بــقــوة التعبير فــهــي الــلــغــة الــتــي اســتــوعــبــت آخــر 
الرساالت السماوية المتمثلة في القرآن الكريم 
البشر  أعجزت  التي  البالغية  وقدرته  وإعجازه 
عــن أن يــأتــوا بــســورة مــن مــثــلــه عــلــى قــدرتــهــم 
وبالغتهم. لذلك فقد اهتم الباحثون في اللسان 
الــعــربــي بــبــالغــة الــلــغــة الــعــربــيــة وقــدرتــهــا على 

التعبير والتصوير.
إن الــبــحــث فـــي بـــالغـــة الــعــربــيــة يــمــثــل أحــد 
البياني  لتفرده  وذلــك  البيانية؛  العرب  أساليب 
القدماء  البالغيين  جعل  مما  البالغي،  ومدلوله 
يعدونه من أجلِّ علوم العربية وأمير جنودها، 
وهـــو خــالصــة عــلــم الــبــيــان الــتــي يــدنــدن حولها 

البالغيون والنقاد.
تعني  الــتــي  الــعــربــيــة)  (بشجاعة  أســمــوه  وقــد 
اإلقـــدام فــي كــل أمــر مــن األمـــور، وحــالــه كحال 

الــرجــل الــشــجــاع الـــذي يتقدم قــومــه فــي األمــور 
الصعبة.»

يُعد  و   ( االلتفات   ) البالغية  األساليب  ومــن 
االلتفات فناً من فنون البالغة العربية، وأسلوباً 
من أساليبها، وهو في اللغة، مأخوذ من التفات 
اإلنـــســـان ويــمــنــة يـــســـرة؛ حــيــث يـــقـــال : الــتــفــَت 
لََفَت   : ويــقــال  بــه،  مــال  ويــســرة،  يمنة  بوجهه، 
وجهه عن القوم صرفه، ويقال : لفتُّ فالناً عن 
المفهوم  في  االلتفات  ومنه  عنه،  صرفته  رأيه 

البالغي.
وااللــتــفــات فــي الــمــفــهــوم االصــطــالحــي عند 
من  بطريق  معنى  عــن  التعبير  هــو  البالغيين 
الطرق الثالثة : التكلم، والخطاب والغيبة، وهو 
يعني هنا التحّول من أسلوب في الكالم إلى آخر 

مخالف لألول.
وبهذا المفهوم يكون االلتفات عند البالغيين 

إلى  وضع  من  الكالم  في  االنتقال  هو  القدامى، 
وضع، أو من حالة إلى أخرى؛ كأن ينتقل الكالم 
خطاب  ومــن  الغائب  إلــى  الحاضر  خطاب  مــن 
إلى  المتكلم  خطاب  ومن  الحاضر،  إلى  الغائب 
إلى  الــغــائــب..  إلــى  المخاطب  ومــن  المخاطب، 
التحول  تعني  التي  االنتقال  صيغ  من  ذلك  غير 

من صيغة إلى أخرى.
منذ  االلــتــفــات  إلـــى  الــبــالغــيــون  تنبه   
وقـــت مــبــكــر، فــقــد تنبه إلــيــه أبـــو زكــريــا الــفــراء 
المتوفََّى سنة (٢٠٧ هـ) في كتابه معاني القرآن، 
إذ أشــار إلــى معنى االلــتــفــات مــن غــيــرأن ينص 
 : تعالى  لقوله  تفسيره  في  وذلك  تسميته،  على 
«هذان خصمان اختصموا في ربهم « اآلية (١٩) 
من سورة الحج. حيث قال : « لم يقل اختصما 
اختصما  قيل  ولــو  برجلين  ليسا  جمعان  ألنهما 

كان صواباً «.

أسرع  اهللا  قل   »  : تعالى  قوله  أمثلته  ومن 
اآليــة  تــمــكــرون».  مــا  يكتبون  رسلنا  إن  مــكــراً 
في  االلتفات  جاء  وقد  يونس.  سورة  من   (٢١)
ثم  اهللا)  وهو (قل  الخطاب  بأسلوب  اآلية  أول 
سبحانه  أنه  على  رسلنا)  (إن  التكلم  إلى  التفت 
البالغي  والــســر  المخاطب.  منزلة  نفسه  نــزل 
هـــنـــا هــــو تـــهـــديـــد مــــن اهللا لــلــمــشــركــيــن عــلــى 
ومن  مكرهم،  من  مكراً  أسرع  ألنه  مكرهم؛ 
ذلك قوله تعالى : « واستغفروا ربكم ثم توبوا 
من   (٩٠) اآليـــة   .» ودود  رحــيــم  ربــي  إن  إلــيــه 
أولها  في  جاء  اآلية  في  وااللتفات  هود.  سورة 
بــأســلــوب الــخــطــاب وهــو (واســتــغــفــروا ربــكــم)، 
ربي  (إن  الّتكلم،  ألُسلوب  آخرها  في  انتقل  ثم 
(إن  يــقــول:  أن  الــظــاهــر  وكـــان  ودود)،  رحــيــم 
أن  إلى  اإلشــارة  هو  هنا  البالغي  والسر  ربكم) 

ربكم وربي واحد.

منذ  القراءة  على  الطفل  تعويد  إن 
نــعــومــة أظـــفـــاره لــهــا أثـــر فــعــال على 
فالعلم  ومعلوماته  مــداركــه  توسيع 
في الصغر كالنقش في الحجر وفك 
من  ينهل  تجعله  وقراءتها  الحروف 
الــمــعــارف والــمــعــلــومــات عــن طــريــق 

القراءة.
تقع  كبيرة  مسؤولية  أن  شك  وال 
على عاتق اآلباء واألمهات والمربين 
بيدهم  واألخــــذ  أبــنــائــهــم  تعليم  فــي 
ـــــحـــــروف وقــــراءتــــهــــا  ـــفـــك ال ـــيـــس ل ل
الــكــلــمــات  تعليمهم  فــي  بــل  فــحــســب 
جمل  فـــي  واســتــخــدامــهــا  ومــعــانــيــهــا 

مفيدة.
وقــد أفـــاد الــعــلــم بــمــراحــل تــطــوره 

كـــان  أن  فــبــعــد  الــقــضــيــة  هـــــذه  فــــي 
والحبر  وبالريشة  اليد  بخط  التعليم 
أصـــبـــح بــالــكــمــبــيــوتــر والـــحـــاســـبـــات 
اآللـــــيـــــة والـــــبـــــرامـــــج الـــمـــســـتـــخـــدمـــة 
فـــي الــكــمــبــيــوتــر والـــتـــي تـــخـــدم هــذا 
التي  البرامج  فمنها  كثيرة  المجال 
نطقها  طريقة  مــع  الــحــروف  تظهر 
توجد  التي  الكلمات  وبعض  بالصوت 
البرامج  وبعض  الــحــروف،  تلك  بها 
والكلمة  الحرف  مع  الــصــورة  يظهر 
أشكال  فهم  الطفل  على  يسهل  مما 

ومعانيها. والكلمات  الحروف 
التربية  وخبراء  المربون  وينصح 
اإللكتروني  بالتعليم  االكتفاء  بعدم 
التعليم  يصاحبه  أن  يجب  بل  للطفل 

الــتــقــلــيــدي بــالــكــتــاب وشـــــراء الــكــتــب 
الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى الـــصـــور الــمــلــونــة 
الــمــلــفــتــة لــلــنــظــر وتـــجـــذب اهــتــمــام 
المعلومة  عقله  فــي  وتــرســخ  الطفل 
لالنفراد  وقت  تخصيص  من  بد  وال 
بــالــطــفــل لــتــعــلــيــمــه بــأســلــوب تــربــوي 
يـــشـــوبـــه الـــحـــنـــان بــعــيــد عــــن الــعــنــف 
المعلومات  ترتبط  ال  حتى  والقسوة 

العنف. بذلك  يستقيها  التي 
الــعــربــي  مــجــتــمــعــنــا  وفــــي  أنـــنـــا  إال 
المفاهيم  غرس  علينا  يجب  المسلم 
اإلســــالمــــيــــة فـــــي نــــفــــوس أطـــفـــالـــنـــا 
بنطقها  العربية  الــحــروف  وتعليمه 
وآداب  الـــقـــرآنـــيـــة  والــــســــور  ــيــم  الــســل

. واللعب  والنوم  الطعام 

تـــكـــاد تــغــيــب الــفــكــاهــة فـــي أدب 
الكتاب  مــن  فقليل  الــيــوم،  األطــفــال 
والمقصود  مايكتب.  في  يوظفها  من 
بــالــفــكــاهــة مـــايـــدعـــو إلــــى الــضــحــك؛ 
فــيــضــحــك الـــطـــفـــل ويــســتــمــتــع وهـــو 
وقــيــمــاً.  ال يــشــعــرأنــه يــتــلــقــى أفـــكـــاراً 
وأطـــفـــالـــنـــا بـــحـــاجـــة مـــاســـة إلـــــى أن 
يقرؤون  وهــم  ويستمتعوا  يضحكوا 
الفكاهة  تــدخــل  أن  ويــمــكــن  األدب. 
في  أو  الــيــومــيــة،  الــحــيــاة  فــيــقــصــص 
ـــتـــراث  الـــقـــصـــص الـــمـــســـتـــمـــدة مــــن ال
القديم أو الشعبي والمبدع ال تعجزه 
الــحــيــلــة فـــي ابـــتـــكـــار شــخــصــيــات أو 
أحداثا فكاهية.. فهل من مستجيب؟ 
مليء  والــجــديــد  الــقــديــم  تــاريــخــنــا 

يمكن  الــتــي  الــُمــلــهــمــة  بــالــشــخــصــيــات 
األطــفــال،  ألدب  مــوضــوعــاً  تــكــون  أن 
تلك  يــبــعــثــوا  أن  األدبـــــاء  يــســتــطــيــع  إذ 
الــشــخــصــيــات مـــن جـــديـــد بــالــكــتــابــة 
الجاهلي،  الــعــربــي   والــتــاريــخ  عــنــهــا. 
والـــتـــاريـــخ اإلســــالمــــي عـــلـــى امـــتـــداد 
الوطني  والتاريخ  قرناً،  عشر  أربعة 
أن  أراد  لــمــن  ثــريــة  مـــادة  الــقــريــب؛ 
والتابعين  الصحابة  أن  كما  يكتب. 
والــعــلــمــاء واألمــــــراء واألبــــطــــال.. بل 
حــتــى الــنــاس الــعــاديــيــن الــذيــن كتب 
عــنــهــم الــتــاريــخ؛ كــل هــــؤالء أطــفــالــنــا 
قــصــصــاً  يــــقــــرؤوا  أن  إلـــــى  بـــحـــاجـــة 
ويشاهدوا  حكاياتهم،  يروي  أوشعراً 

يجسدهم. مسرحاً 

الّشاي
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(الحلقة األولى)

كتاب

المسرح القطري بين المعمار واإلنتاج والجمهور

خريطـة طـريـق إلنقـاذ المسـرح
«الــــمــــســــرح الـــقـــطـــري بـــيـــن الــمــعــمــار 
واإلنـــتـــاج والــجــمــهــور» لــيــس مــجــرد اســم 
كــتــاب ألــفــه الــفــنــان والـــمـــخـــرج والـــرائـــد 
الـــمـــســـرحـــي نـــبـــيـــل األلــــفــــي رحــــمــــه اهللا 
في  مــســرحــي  كخبير  عــمــلــه  فــتــره  أثــنــاء 
متكامل  تنويري  مــشــروع  ولكنه  قــطــر، 
التي  العربي  المسرح  مشروعات  ضمن 
أسس  إلــى   - رأيــه  فــي   - تستـند  أن  يجب 
الــمــشــروعــات  وهـــذه  وتنظيمية،  علمية 

والــمــقــتــرحــات كـــانـــت فـــي زمــنــهــا ثـــورة 
الثقافة  مسار  يصحح  تنويرياً  ومشروعاً 
الــمــســرحــيــة فـــي بـــعـــض أقـــطـــار الـــوطـــن 

العربي.
والمثير للدهشة أن األلفي حين وضع 
الفترة  خــالل   ١٩٨٢ ديسمبر  فــي  كــتــابــه 
مسرحي  كخبير  عمله  في  أمضاها  التي 
داخل دولة قطر لم يكن يدور بخلده أن 
ستظل  القطري  المسرح  وأوجــاع  هموم 

ويعتبر  عــامــاً،   ٣٠ طيلة  هــي  كما  قائمة 
يــســمــيــه  كـــمـــا  الـــتـــقـــريـــر  أو  الـــكـــتـــاب  هــــذا 
توضح  طــريــق»  «خريطة  بمثابة  األلــفــي 
لــلــقــائــمــيــن عــلــى الــمــســرح خـــط ســيــرهــم 
دون  القطري  المسرح  تطوير  درب  في 
القفز  إلــى  إيــاهــم  داعــيــاً  يــأس  أو  إحــبــاط 
تعترضهم. التي  والصعاب  المشاكل  على 

إلى  األلفي  أشــار  الكتاب  مقدمة  وفي 
لم  العربية  الــدول  من  العديد  هناك  أن 

الحالي  بتكامله  المسرحي  الفن  تعرف 
التاسع  الــقــرن  مــن  الثاني  النصف  مــع  إال 
عليه  يــتــرتــب  مـــا  وهــــو  الـــمـــيـــالدي  عــشــر 
ــعــربــي  افـــتـــقـــادنـــا لـــلـــتـــراث الـــمـــســـرحـــي ال
نستلهمه  أن  يمكن  الذي  الجذور  العميق 
يسترشد  كما  به  نسترشد  أو  أعمالنا  في 
الـــمـــالح بــالــنــجــوم فـــي رحــــالتــــه، ولــفــت 
ما  أنــه  وهــو  األهمية  بالغ  ثاني  أمــر  إلــى 
تجربتنا  خــدمــة  فــي  نضع  أن  علينا  زال 

الــمــحــلــيــة كـــل مــعــرفــتــنــا لــتــجــربــة الــعــالــم 
الــخــارجــي بــحــيــث نــأخــذ مــنــهــا مــا يــالئــم 
مــقــومــات نــمــائــنــا ونــــدع مـــا نـــجـــده غير 

ربوعنا. في  للغرس  صالح 
ونـــفـــى األلـــفـــي أن يـــكـــون مـــن أنــصــار 
يقدم  كــان  كما  المسرحي  الــتــراث  إعــادة 
هذا  في  التحرك  أن  مؤكداً  الماضي  في 
ال  متحفية  نتيجة  إال  يــقــدم  لــم  االتــجــاه 
من  المسرح  بتاريخ  المهتمين  إال  تفيد 

الـــهـــواة،  أو  الــمــحــتــرفــيــن  أو  الـــدارســـيـــن 
مــســرحــة  إلــــى  االتــــجــــاه  إن  قــــال  ولــكــنــه 
يعتبر  الشعبي  ومــوروثــنــا  القومي  تراثنا 
تجربتنا  إثراء  في  فضل  وله  طيباً  اتجاهاً 
المطلوب  ولكن  أصالتها  عن  البحث  في 
مــتــابــعــة االســـتـــفـــادة مـــن ثــمــرة تــجــارب 
اآلخــريــن فــي إطـــار مــرحــلــة الــنــمــاء التي 
غير  الــتــجــارب  خــوض  لنتجنب  بها  نمر 

السبل. وأفضل  أقرب  ونسلك  المثمرة 

لألفالم الدوحة  مؤسسة  من  المبادرة  تنتظر  القطرية  السينما  جاسم:  عبدالعزيز 

السينمائي بالحقل  النهوض  أجل  من  خطوة  هناك  تكون  أن  أتمنى  المال:  صالح 

الفنانون يطالبون بدعم صناعة السينما
من أجل النهوض بالفن السابع في قطر

كتب: هيثم األشقر

النسخة  فعاليات  انتهاء  مع   
الدوحة  مهرجان  من  الرابعة 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي، الــحــدث 
أطلقته  الـــذي  الــمــهــم  الــثــقــافــي 
مـــؤســـســـة الــــــدوحــــــة لـــألفـــالم 
 (١٧-٢٤) ـــــرة  ـــــفـــــت ال خــــــــالل 
نــوفــمــبــر الـــجـــاري، أشــــاد عــدد 
مــــن الـــفـــنـــانـــيـــن بــالــمــهــرجــان 
خرج  الــذي  الــرائــع  وبالتنظيم 
بـــه هــــذا الـــحـــدث، بــيــنــمــا رأى 
ليس  المهرجان  أن  آخــر  عــدد 
مــجــّرد مــــرور عــلــى الــســجــادة 
الـــــحـــــمـــــراء وطـــــالـــــب الـــبـــعـــض 
بــــالــــدعــــم الـــــمـــــادي مـــــن قــبــل 
من  لــألفــالم  الــدوحــة  مؤسسة 
أجـــــل أيــــجــــاد صـــنـــاعـــة ســيــنــمــا 
تحقيق  أجـــل  ومـــن  حــقــيــقــيــة، 
القطريين  الفنانين  كــل  حلم 
بـــإنـــتـــاج فــيــلــم قـــطـــري روائــــي 
أن  الــبــعــض  رأى  فيما  طــويــل، 

مــســابــقــة «صـــنـــع فــــي قــطــر» 
خــــطــــوة جــــيــــدة وبـــــدايـــــة نــحــو 
انــــطــــالقــــة جـــــديـــــدة لــلــشــبــاب 
جميعاً  اتــفــقــوا  وقـــد  الــقــطــري 
ــــــأن مــــهــــرجــــان هــــــذا الـــعـــام  ب
عن  ومضموناً  شــكــالً  مختلف 
وطالبوا  السابقة  المهرجانات 
ــــكــــون هـــنـــاك  جـــمـــيـــعـــاً بــــــأن ت
خـــطـــوات جـــــادة نــحــو صــنــاعــة 

قطر. في  محلية  سينما 
 فــــي الـــبـــدايـــة أكـــــد الــفــنــان 
الفنان  أن  جــاســم  عبدالعزيز 
الـــــقـــــطـــــري دائـــــــمـــــــاً مــــــا كــــان 
مــهــرجــان  فـــي  مــهــمــشــاً  دوره 
الــــــدوحــــــة الـــســـيـــنـــمـــائـــي لــكــن 
األمـــــــــر اخــــتــــلــــف هـــــــذا الــــعــــام 
لعبد  الــقــطــريــة  الــقــيــادة  تــحــت 
الــــعــــزيــــز الــــخــــاطــــر الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــؤســســة الــــذي 
للفنان  كــبــيــراً  اهــتــمــامــاً  أولـــى 
الــقــطــري وكــــان هـــذا واضــحــاً 
مــــن خـــــالل تــــواجــــد الــفــنــانــيــن 

عــلــى «الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء»، 
أن  عبدالعزيز  الفنان  وأضاف 
أال  عليه  يجب  القطري  الفنان 
التواجد  بمجّرد  الفنان  يكتفي 
ــــل يــجــب  والــــظــــهــــور فــــقــــط، ب
سينمائية،  بأعمال  المشاركة 
فـــالـــفـــنـــان الـــقـــطـــري مـــوهـــوب 
بــطــبــيــعــتــه وجـــمـــيـــع عــنــاصــر 
ــــجــــاح مـــــتـــــوفـــــرة، وقـــطـــر  ــــن ال
تــمــتــلــك مـــواهـــب فـــي اإلخــــراج 
اآلن  فالمطلوب  والــســيــنــاريــو، 
الـــدوحـــة  مـــؤســـســـة  تـــدعـــم  أن 
لـــألفـــالم هــــذه الــصــنــاعــة ألن 
مادي  دعم  إلى  تحتاج  السينما 
كـــبـــيـــر ألنــــهــــا صـــنـــاعـــة صــعــبــة 
فــالــســيــنــمــا الــخــلــيــجــيــة حــتــى 
المجهودات  على  تعتمد  اآلن 
الـــفـــردّيـــة ولــــم تــــرق لـــدرجـــة 
الفنان  أكــد  بينما  االحـــتـــراف. 
االهـــتـــمـــام  أن  الــــمــــال  صــــــالح 
للسينما  صناعة  تواجد  بكيفية 
ــــه  هــــــو األهـــــــــــم، وأضـــــــــــاف أن

في  الــفــنــان  يــتــواجــد  أن  يــجــب 
األعمال  خالل  من  المهرجان 
تكون  أن  وتمّنى  السينمائية، 
دعم  نحو  جــادة  ُخطوة  هناك 
أجــل  مــن  المحليين  الفنانين 
ـــنـــهـــوض بـــصـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا  ال
الــقــطــريــة، كــمــا أشــــار إلـــى أن 
الخطوة  انــتــظــار  فــي  الفنانين 
لألفالم  الــدوحــة  مؤسسة  مــن 
أن  الــمــال  أكــد  حيث  لدعمهم. 
أن  عليها  لــألفــالم»  «الــدوحــة 
الصدد  هذا  في  بدورها  تقوم 
حيث إن قطر ال ينقصها شيء 
للسينما.  صناعة  تمتلك  لكي 
أمـــا الــفــنــان جــاســم األنــصــاري 
فأوضح أن صناعة السينما في 
غيرها  عن  كثيراً  تتأخر  قطر 
مــن الـــدول الــعــربــيــة األخـــرى، 
مما  نبدأ  أن  اآلن  علينا  ويجب 
انــتــهــى إلــيــه اآلخــــرون ونــقــّدم 
ســيــنــمــا عــلــى مــســتــوى عــالــمــي 
كما  األوروبية،  الدول  تضاهي 

له  العام  هذا  مهرجان  أن  أكد 
انه  كما  خــاصــة،  محلية  نكهة 
يضّم  إنه  حيث  بالتنّوع  يتمّيز 
حوالي  األفالم  من  كبيًرا  عدًدا 
أشاد  كما  فيلًما،   ٩٧ من  أكثر 
في  «صنع  بمسابقة  األنصاري 
قـــطـــر» ودورهــــــا فـــي تــفــريــخ 
جــيــل جــديــد مــن الــمــخــرجــيــن 
األنصاري  وتمّنى  القطريين، 
الــعــربــيــة  األفــــــــالم  تــــكــــون  أن 
جّيد،  مستوى  على  المشاركة 
وأن يــأخــذ مــهــرجــان الــدوحــة 
ــــا وســــط  ـــمـــائـــي مــــكــــانً ـــن ـــســـي ال

العالمية.  المهرجانات 
مــن نــاحــيــتــه أعـــرب الــفــنــان 
سعادته  عن  المنصوري  سالم 
الــشــديــدة بـــروعـــة الــمــهــرجــان 
وتــنــظــيــمــه وســـعـــادتـــه بــوجــود 
مــثــل هـــذا الـــحـــدث فـــي قــطــر، 
وأوضــح أنــه شــارك هــذا العام 
بـــفـــيـــلـــم «بــــــــــدون» لــلــمــخــرج 
مـــحـــمـــد اإلبـــــراهـــــيـــــم وتــمــنــى 
الفيلم  يــحــوز  أن  الــمــنــصــوري 
أعــرب  كما  الــنــاس،  رضــا  على 
عن أمنياته بأن تتطور السينما 
فــــي قـــطـــر ألنـــهـــا تــعــتــبــر إرثـــــاً 
اجــتــمــاعــيــاً لــألجــيــال الــقــادمــة، 
وأكد أن قطر ال ينقصها شيء 
والفنانون  موجودة  فالموهبة 
ــــعــــرض  ال ودور  ـــــاب  ـــــكـــــت وال
وكـــذلـــك الـــمـــال فــكــل عــنــاصــر 
صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا مــــوجــــودة، 
تواكب  أن  يجب  إنــه  وأضــاف: 
في  الــمــجــاورة  الـــدول  السينما 
تــتــوازى  أن  ويــجــب  الــمــنــطــقــة 
في  الكبيرة  قطر  إنجازات  مع 
نواكب  أن  والبد  المجاالت  كل 
كفنانين.  الــحــدث  هـــذا   نــحــن 
ونـــاشـــد الــمــنــصــوري مــؤســســة 
الـــــدوحـــــة بـــمـــواصـــلـــة دعــمــهــا 
لــلــفــنــانــيــن مـــن أجــــل أن نــرى 

. طويالً روائياً  قطرياً  فيلماً 

مكتبة قطر الوطنية .. روعة 
التصميم ومواكبة التطور

الــســنــوات،  مــــرور  مــع   :] الدوحة- 
انــطــالقــتــهــا،  بــعــد  لقيته  الــــذي  الــنــجــاح  ومـــع 
لــــجــــأت أغــــلــــب جــــامــــعــــات مـــؤســـســـة قــطــر 
إنشاء  إلى  المجتمع  وتنمية  والعلوم  للتربية 
الطالب  احتياجات  لتلبية  الخاصة  مكتباتها 
الحاجة  بقيت  لكن  العلمي.  التطور  ومواكبة 
للطالب  موّحدة  عامة  مكتبة  إلنشاء  ملحة 
تّم  فقد  ولــذلــك  كلها.  الجامعات  وأســاتــذة 
جــديــداً.  مبنى  الــمــوّحــدة  المكتبة  هــذه  منح 
على  ترّكز  والتي  قطر،  مؤسسة  رؤيــة  لكن 
تنمية المجتمع، جعلت من الضروري إتاحة 
المبنى أمام الجمهور، وأمام كل المتعطشين 
يكون  بــأن  الــقــرار  اتخذ  وقــد  المعرفة.  إلــى 
هذا المبنى الجديد الرائع للمكتبة هو المكان 
والتي  الوطنية،  قطر  مكتبة  يحتضن  الــذي 
الموحدة  المكتبة  هي  الوقت  بنفس  ستكون 
لكل جامعات مؤسسة قطر والمكتبة العامة 
ـــزّوار  وال القطريين  تستقبل  الــتــي  الضخمة 
إطــالق  على  وتعليقاً  الــعــالــم.  أنــحــاء  كــل  مــن 
ريــم  قـــال  الــوطــنــيــة،  قــطــر  مكتبة  مــشــروع 
الذي  الشهير  المعماري  المهندس  كولهاس، 
في  العمل  أن  «أجد  المكتبة:  تصميم  وضع 
طموح  بلد  قطر  ألن  للغاية  مثير  أمر  قطر 
كذلك  المعالم.  واضــح  برنامج  ولديها  جــداً 
فـــإن الــمــرء ســرعــان مــا يـــدرك أنـــه يساهم 
أكــبــر،  طــمــوح  تحقيق  فــي  عمله  خــالل  مــن 
مسيرة  دعــم  فــي  يساهم  أخـــرى  وبكلمات 
إلى  النفطي  االقــتــصــاد  مــن  وانتقالها  قطر 
االقتصاد المعرفي عن طريق إطالق قدرات 
اإلنــــســــان. وبــالــنــســبــة لـــي كــمــعــمــاري، أجــد 
المساهمة في دعم مثل هذه المسيرة أمراً 
الوطنية  قطر  مكتبة  تسعى  بالفعل.»  ممتعاً 
قطر  دولــة  فــي  للمعرفة  مـــوردا  تــكــون  ألن 
مــن خـــالل الــعــمــل لــمــد جــســر مــعــرفــي بين 
الــذي  الــوقــت  وفــي  ومستقبلها.  قطر  تــراث 
شرطاً  يعتبر  المعلومات  مجتمع  فيه  أصبح 
المكتبات  تعّد  كــان،  بلد  أي  لتطّور  جوهرياً 
العامة بما تقدمه من مخطوطات مطبوعة 
لمثل  األســاســيــة  الــركــيــزة  رقمية  وخــدمــات 
هكذا تطّور. مع ذلك، فمن المهم االعتراف 
اكتساب  طريقة  من  القطريين  موقف  بأن 
المعرفة يختلف باختالف األعمار واألجيال، 
األمر الذي يوجد تحديات أمام مكتبة قطر 
مــرّكــزة  األنــظــار  ويجعل  الــجــديــدة  الوطنية 
كولهاس:  ريــم  وأضـــاف  أكــبــر.  بشكل  عليها 
«تـــعـــّد قــطــر بـــلـــداً فـــريـــداً مـــن نــوعــه وذلـــك 
الحتوائه على أجيال متعددة يملك كل منها 
لذلك  وتجربته.  الحياة  إلى  الخاصة  نظرته 
المالئم  التصميم  في  بالتفكير  بدأت  عندما 
لمكتبة قطر الوطنية والموضوع العام الذي 
تماماً  أدركت  التصميم،  هذا  تحته  سيندرج 
احتياجات  يلبي  تصميم  لــوضــع  أحــتــاج  أنــي 
ثالثة أجيال مختلفة عن بعضها: جيل الكبار 
في السن، وجيل األطفال والشباب، والجيل 

برزت  لقد  الجيلين.»  هذين  بين  يقع  الذي 
في العصر الرقمي الذي نعيش فيه تسؤالت 
فعالية  ومــدى  وقيمة  أهمية  حــول  عــديــدة 
المكتبات التقليدية في الحاضر والمستقبل. 
فـــي الــبــدايــة كــانــت الـــصـــورة الــذهــنــيــة الــتــي 
تصميم  عــن  كولهاس  ريــم  المعماري  لــدى 
تماماً،  واضــحــة  غير  الوطنية  قطر  مكتبة 
مــع إدراكـــــه بـــأن عــلــيــه الــتــركــيــز عــلــى تلبية 
الــــشــــروط الــمــبــدئــيــة مـــثـــل ســـعـــة الـــرفـــوف 
وعـــدد الــكــتــب الــتــي يــجــب عــلــى كــل رف أن 
الدعم  لتوفير  المساحة  وإيــجــاد  يحتويها، 
ستعتمد  التي  التكنولوجية  للوسائل  التقني 
داخـــــل الــمــكــتــبــة. لــكــن حــقــيــقــة أن الــكــثــيــر 
مــن القطريين مــن كــل األعــمــار لــم يــزوروا 
الــمــكــتــبــة الــعــامــة ألجـــل الــبــحــث والــمــطــالــعــة 
المكتبة  بأن  لالستنتاج  كولهاس  ريم  دفعت 
الــجــديــدة يــجــب أن تــكــون أكــثــر مــن مكان 
يحتوي على مجموعات من الكتب ووسائل 
االلكتروني،  للتصفح  متطورة  تكنولوجية 
القطريين  يجتذب  مكان  أخــرى  وبكلمات 
قوياً  حافزاً  ويعطيهم  األعمار  مختلف  من 
تصميم  بــدأ  المنطلق،  هــذا  ومــن  لــزيــارتــه. 
مكتبة قطر الوطنية ينمو ويتطور في ذهن 
المعماري العالمي ريم كولهاس. ووفقاً لهذا 
صّممت  الوطنية  قطر  مكتبة  فإن  التصّور، 
إمكانية  لهم  يتيح  داخــلــّيــاً  جــســراً  لـــزّوارهـــا 
بذلك  عنينا  األنــفــاس،  يحبس  مشهد  رؤيـــة 
التراث  مجموعة  على  يحتوي  الــذي  القسم 

داخلها. 
وتــقــع مــجــمــوعــة الـــتـــراث فــي قــســم يشبه 
وهــذا  األثـــريـــة.  الــمــواقــع  تصميم  بتصميمه 
الوثيقة  الصلة  يثبت  وملموس  حّسي  برهان 
التي تربط بين مكتبة قطر الوطنية والتراث 
الوطني. ومن هذه النقطة، يتصاعد تصميم 
المكتبة ليضم مستويات متعددة من رفوف 
الــكــتــب ويــصــل إلـــى الــمــســاحــة الــواســعــة التي 
تعرض  الــتــي  الــشــاشــات  مــئــات  على  تحتوي 
للمكتبة. المحدود  غير  الرقمي  المحتوى 
هذه  أيامنا  فــي  العامة  المكتبات  أصبحت 
السعي  وعلى  القراءة  على  تشّجع  مؤسسات 
الكـــتـــســـاب الـــمـــعـــرفـــة. بـــالـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
اإلمكانيات  يجهلون  الناس  غالبية  أن  وبما 
والخدمات المتنوعة التي يمكن للمكتبة أن 
تصّور  وضــع  الـــالزم  مــن  كــان  لهم،  توفرها 
لمكتبة عامة تجعل الزائر الذي يدخل إليها 
مــحــور كــل االهــتــمــام. ويــقــودنــا هــذا التصّور 
الهائلة  الــطــاقــات  يطلق  تصميم  وضــع  إلــى 
توفرها.  أن  الــجــديــدة  للمكتبة  يمكن  الــتــي 
وسيسمح هذا األمر للقطريين بأن يختاروا 
من  خاللها  من  سيستفيدون  التي  الطريقة 
الــمــكــتــبــة. وقـــد كـــان مـــن الــمــهــم جــــداً لــدى 
المتنوعة  الخصائص  إدراك  التصميم  وضع 
للمكتبة والخدمات المختلفة التي يجب أن 

تحتوي عليها».
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وهناك

متابعات ثقافية

رباعيات الخيام

يُختتم   :  ]  - الــدوحــة 
للحي  العامة  بالمؤسسة  اليوم 
الثقافي «كتارا»معرض الفنان 
الـــعـــالـــمـــي إبـــراهـــيـــم الــصــلــحــي 
حظي  وقــد  الــحــداثــة»،  «رؤى 
ــــمــــعــــرض بــــإقــــبــــال مــتــمــيــز  ال
الفنون  عشاق  قبل  من  خاصة 
ــــظــــراً لـــألعـــمـــال  ــيــة ن ــل ــتــشــكــي ال
حيث  بــه،  الــمــعــروضــة  القيمة 
ـــعـــد هـــــذا الـــمـــعـــرض الـــجـــوال  يُ
احــــتــــفــــاالً بـــالـــمـــشـــوار الــمــهــنــي 
الــنــمــوذجــي لــلــفــنــان الــســودانــي 
وزير  وكان  الصلحي.  إبراهيم 
قد  والــتــراث  والــفــنــون  الثقافة 
أكتوبر   ٥ فــي  المعرض  افتتح 
الماضي وضم عشرات األعمال 
للصلحي، والمعرض يستكشف 
التي  الــمــوضــوعــات  مــن  العديد 
ــبــرزهــا الــصــلــحــي مـــن خــالل  ي
الملمس  لـــأللـــون،  اســتــخــدامــه 
أعماله  وتمثل  ومتغيراتهما، 
الفنية رحلة روحية شرع فيها 
ابــــتــــداًء مـــن الـــشـــرق األوســــط، 
إفريقيا وإلى أوروبا والتي من 
المجموعة  هــذه  أنــتــج  خــاللــهــا 
وتلتزم  األعمال،  من  الملهمة 
كـــــتـــــارا بـــتـــهـــيـــئـــة جـــــو اإلبــــــــداع 
ـــقـــديـــم فــنــانــيــن  مـــــن خــــــالل ت
مـــن الـــطـــراز الــعــالــمــي لــعــرض 
حفز  وبــدوره  الفنية  قدراتهم 
قطر،  في  الشباب  بين  اإلبــداع 
ـــارا بــســرعــة  حــيــث تــتــحــول كـــت
لدول  وثقافي  فني  محور  إلى 
ــتــعــاون الــخــلــيــجــي».  مــجــلــس ال
تأريخ  بمثابة  الــمــعــرض  فــهــذا 
لــتــطــور أعـــمـــالـــه الــفــنــيــة عــلــى 
عاماً  خمسين  مــن  أكثر  مــدار 
مــن اإلنـــتـــاج الــفــنــي واالرتـــبـــاط 
ـــــبـــــرز األعـــــمـــــال  الـــــفـــــكـــــري. ت
الـــمـــنـــتـــقـــاة بـــعـــنـــايـــة فـــــي هـــذا 
ونقاط  االستمرارية  المعرض 

الـــتـــحـــّول فـــي رحـــلـــة الــصــلــحــي 
الفنية بداية من أّيامه كطالب 
فــــي مــــدرســــة الــتــصــمــيــم فــي 
كــلــيــة غــــوردن وجــامــعــة سليد 
في  لندن  في  الجميلة  للفنون 

األربعينيات  آواخر  بين  الفترة 
وأوائل الستينيات إلى منتصف 
بعزلته  مـــــروراً  الــســبــعــيــنــيــات، 
االخـــــتـــــيـــــاريـــــة وغـــــربـــــتـــــه فــي 
في  المتحدة  والمملكة  قطر 

منتهياً  السبعينيات،  منتصف 
بـــإقـــامـــتـــه فــــي أكـــســـفـــورد فــي 
الثمانينيات  أواخر  منذ  إنكلترا 
الصلحي  هذا.يعد  يومنا  وحتى 
ــأثــيــراً في  أكــثــر الــشــخــصــيــات ت

ــــفــــن اإلفـــــريـــــقـــــي والــــعــــربــــي  ال
الــــحــــديــــث وذلـــــــك مــــن خـــالل 
أعماله  واتــســاع  مــفــكــراً،  كــونــه 
الــفــنــيــة الــتــي تــطــرق فــيــهــا إلــى 
كــافــة اســتــراتــيــجــيــات الــرســم. 

بشكل  الــصــلــحــي  أســـهـــم  فــقــد 
الحديثة  الــحــركــة  فــي  أســاســي 
واإلفــريــقــيــة  الــبــصــريــة  للفنون 
والـــعـــربـــيـــة. ويــعــتــبــر الــصــلــحــي 
مــتــمــّيــزاً فـــي طــاقــتــه الــفــكــريــة 
واإلبــــداعــــيــــة وتـــــنـــــّوع أعــمــالــه 
والمبتكرة  البصرية  ومفرداته 
استوحى  وقــد  الــرائــع.  وأسلوبه 
ــلــوحــات واألســالــيــب  الــصــور وال
واألشــكــال مــن مــصــادر مرئية 
إفــريــقــيــة وعــربــيــة وأوروبـــيـــة 
لقد  ــيــديــة.  وتــقــل وكــالســيــكــيــة 
تركت لغته الفريدة في الرسم 
ال يــمــحــى عــلــى الــمــشــهــد  أثــــــراً 
ــــرت على  ــيــوم فــقــد أّث الــفــّنــي ال
في  الفنانين  مــن  جيل  أعــمــال 
ــــســــودان وإفـــريـــقـــيـــا والــعــالــم  ال
الـــعـــربـــي. واشـــتـــهـــرت مــدرســة 
في  قــيــادتــه  بفضل  الــخــرطــوم 
تخريج أجيال من الفّنانين ذي 

أساليب متمّيزة وإبداعية.
من ناحية أخرى يختتم يوم 
معرض  الـــجـــاري  نــوفــمــبــر   ٣٠
«إلــيــزابــيــث تــايــلــور فــي إيـــران، 
الــمــصــور  قــــدم  حــيــث   «١٩٧٦
العالمي فيروز زاهدي تفاصيل 
مع  الطويلة  صداقته  من  جزء 
الشهيرة  األمــريــكــيــة  الــمــمــثــلــة 
إلــيــزابــيــث تــايــلــور، والــــذي كــان 
شخصي،  كمصور  معها  يعمل 
ورافقها في رحلتها التي قامت 
إيــــران،  إلـــى   (١٩٧٦) عـــام  بــهــا 
وقـــــــدَّم هـــــذا الـــمـــعـــرض الــــذي 
الشرق  فــي  مــرة  ألول  يــعــرض 
في  تايلور  األوســط، «اليزابيث 
إيران» رؤية لشخصية الممثلة 
العالمية إليزابيث تايلور بصيغة 
الــشــاه  حــكــم  فــتــرة  روح  تحمل 
إليران.كما  بهلوي  رضا  محمد 
«كليوباترا  احتفاء  الصور  تبّين 

هوليوود» بالمناخ الشرقي.

ي ن ي ي ج يون و ير ر ي ي مر ر يجي ر

ل ال ة ل ف ّل اال ن األ اخ آ ة اًالف ن ا ن ال ف الن ق اإلف ف ال

تروُح أيامي وال تغتدي

كما تهُبّ الريح في الفدفِد

وما طويَت النفس هماً َعلى

يومين : أمس المنقضي والغِد

ڈڈڈ

سمعُت صوتاً هاتفاً في الّسَحر

نادى ِمن الحاِن : ُغفاة البَشر

هبُّوا امألوا كأس الطلى قبَل أن

تَفعم كأس العمر كّف القَدر
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ختام معرضي «رؤى الحداثة» «وإليزابيث تايلور في إيران»

سابينا تعدم مودولياني !

بازار حديقة متحف الفن 
يواصل فعاليته

بعد أن تأكدت دار التحف والقطع الفنية اإليطالية 
العام  بشرائهما  قامت  التي  اللوحتين  أن  من  سابينا 
قررت  مزيفتان  مودولياني  اماديو  للفنان  الماضي 
إعدامهما بناء على نصيحة البوليس اإليطالي حتى ال 
في  الفن  سماسرة  أحد  قبل  من  اللوحتان  تستخدم 

إعادة بيعهما واإلضرار بسمعة الدار .
ويــعــتــبــر هــــذا اإلجــــــراء األغـــــرب مـــن نـــوعـــه على 
يعاد  التي  الحاالت  في  أنه  المعروف  فمن  اإلطــالق 
تقييم الــلــوحــات عــلــى انــهــا نــســخ مــقــلــدة يــتــم إعـــادة 
ما  على  لكن  كبيرة  الخسارة  تكون  ال  حتى  بيعهم 
عمليات  إحــدى  فــي  مــتــورطــة   كانت  الـــدار  أن  يبدو 
النصب على أحد محبي الفن وحاولت بيع اللوحتين 
قد  اإلجـــراء  وهــذا  مقلدتين  انهما  اكتشافها  بعد  له 
يخلي ساحة الدار من أي نزاع قضائي بعد أن أكدت 
الدار أن الذي حاول بيعهما وكيل سابق لها لم يعد 

يعمل بها اآلن .
الماضي  العام  الــدار  أعلنت  حينما  الحكاية  وتبدأ 
للفنان  لوحتين  عن  عبارة  صفقة  على  حصلت  أنها 
وردة   ) هــمــا  مــودولــيــانــي  أمــاديــو  الكبير  اإليــطــالــي 
أحد  من  بشرائهما  قامت   ( جان  وجه   ) و   ( الربيع 
تــجــار الــفــنــون فــي نــيــس وقـــد أكـــد لــهــم أنــهــمــا كانتا 
وانــه  نيس  فــي  كالبوني  مــاريــا  الكونتيسه  قصر  فــي 
اشــتــراهــمــا عــنــدمــا قــــرروا هـــدم الــقــصــر بــعــد وفــاة 
اشترتهما  قد  الكونتيسه  أن  ايضا  واكــد   . الكونتيسه 
الشهيرة  وفاته  واقعة  قبل  شخصيا  مودولياني  من 
بجان  شبيهة  انــهــا  تــرى  كــانــت  حيث  شــهــور  بــأربــعــة 

حبيبة مودولياني .
بابنة  بالصدفة  الهامبرا  مدير  التقى  ان  بعد  لكن 
تمتلك  لم  والدتها  أن  أكدت  أنجيال  ماريا  الكونتيسه 
اعمال  تحب  كانت  وأنها  لمودولياني  لوحات  مطلقا 

كاندينسكي وتفضله على غيره من فناني عصره .
من هنا أكد الخبراء الذين فحصوا اللوحتين انهما 
مقلدتين تماما وال عالقه لهما بأعمال مودولياني .

يعود بازار حديقة متحف الفن اإلسالمي يوم السبت 
في  الحديقة  افــتــتــاح  منذ  الخامسة  لــلــمــّرة  ديسمبر   ٨
البائعين.  من  كبير  عدد  بمشاركة  الماضي  يناير  شهر 
اإلسالمي  الفن  متحف  حديقة  بــازار  فعالية  وتجتذب 
في  والمقيمين  المواطنين  من  الــزّوار  من  كبيًرا  عــدًدا 
الدوحة حيث تُقام أول يوم سبت من كل شهر ويقدِّم 
األعمال  بينها  مــن  البضائع  مــن  العديد  البائعون  فيها 
تقّدم  كما  وغيرها  والعطور  والكتب  والمالبس  اليدوية 
للجميع  مــفــتــوحــة  ـــدعـــوة  وال والـــمـــشـــروبـــات.  األطــعــمــة 
لـــزيـــارة حــديــقــة مــتــحــف الــفــن اإلســـالمـــي والــمــشــاركــة 
دة  المتعدِّ الترفيهية  بالمرافق  واالستمتاع  الــبــازار  في 
متحف  حديقة  ســوق  ويــمــثِّــل  الحديقة.  فــي  ــرة  الــمــتــوفِّ
الفن اإلسالمي صورة حديثة للسوق التقليدي القطري 
يتجاوز  الذين  المتجولين  باعته  ومع  الخالبة  بمناظره 
بصورة  عقده  المقّرر  السوق  وسيقّدم   .١٠٠ الـ  عددهم 
انتقائًيا  مزيًجا  شهر  كــل  مــن  األول  السبت  فــي  دوريـــة 
من األطعمة والمجوهرات والفنون والحرف والمالبس 
الكثير  وغيرها  والــعــطــور  الــتــذكــاريــة  والــهــدايــا  والكتب 
من  العديد  لــرواده  السوق  يقّدم  كما  الطلق.  الهواء  في 
ســواء،  حــدٍّ  على  والــصــغــار  للكبار  الترفيهية  الــخــيــارات 
كنتم  أو  مريحة  عائلية  نزهة  عن  تبحثون  كنتم  فــإذا 
ر لرؤية  مهتمين بالشراء أو كنتم تبحثون فقط عن مبرِّ

األصدقاء فالسوق هو وجهتكم المثلى.
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وعشرين  اثنتين  مــدى  على 
حلقة كنت قد استعرضت فيها 
الــبــدايــات األولـــى واإلرهــاصــات 
األولية لبدء ظهور فن التمثيل، 
ونـــحـــن فـــي قــطــر مــثــلــنــا مثل 
بــــاقــــي الــــــــــدول األخــــــــــرى مــع 
وبينهم  بيننا  الــزمــنــي  الــفــارق 
إال أن البدايات األولى البسيطة 
ـــســـاذجـــة تــجــمــعــنــا حــتــى لو  وال
ســبــقــونــا بــمــئــات الــســنــيــن. فمع 
التمثيل  فن  هناك  كان  البداية 
على  يعتمد  ال  الــذي  االرتجالي 
مجموعة  فقط  كتابة  أو  ورق 
قصة  يتبادلون  األشخاص  من 
مـــــن الـــقـــصـــص االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ويوزعون أدوارها على بعضهم 
واحــد  وكــل  ويمثلونها  البعض 
يجتهد بما تجود عليه قريحته 
مــن إضـــافـــات  ونــكــت وهــكــذا. 
وحــتــى ال يــتــصــور الــبــعــض أن 
الــــمــــســــرح االرتـــــجـــــالـــــي بـــهـــذه 
تتعايش  يجعلك  فإنه  البساطة 
مــــع الــشــخــصــيــة وتــــبــــدع فــيــهــا 
ويــصــبــح هــنــاك تــألــيــف فـــوري 

وأنت تمثل الشخصية.
ــتــقــلــت بــعــدهــا إلــــى دور  وان
والثقافية  االجتماعية  األنــديــة 
بداية  منذ  منتشرة  كانت  التي 
الخمسينات من القرن الماضي 
ــــادي  ري دور  لــهــا  كــــان  ـــتـــي  وال
وعظيم في نشر الثقافة والتي 
وجـــودهـــا  لـــعـــدم  اآلن  نــتــحــســر 
اآلن  حــتــى  مــنــهــا  بــقــي  مـــا  إال 
ــــادي الــجــســرة الــثــقــافــي  وهـــو ن
ــــذي بــــدأ يــتــرنــح  االجــتــمــاعــي ال

حالياً.
وزارة  دور  أنـــس  لــم  كــذلــك 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، وكـــذلـــك 
السمر  وحفالت  الكشافة  دور 
أغــان  تقديم  مــن  يتخللها  ومــا 
لها  كـــان  فكاهية  واســكــتــشــات 
الدور الكبير في تقديم مواهب 

في مجال التمثيل واألغاني.
تــأســســت   ١٩٦٦ عــــــام  فـــــي 
التي  الموسيقية  األضــواء  فرقة 
وضـــعـــت عــلــى عــاتــقــهــا إظــهــار 

والموسيقية  الغنائية  المواهب 
موسيقية  فــرقــة  لــهــا  وكـــانـــت 
الحفالت  تقيم  وكانت  مكتملة 
وظهرت  والغنائية  الموسيقية 
العديد  الفرقة  هذه  خالل  من 
مـــن األصــــــوات الــغــنــائــيــة، ولــم 
الموسيقى  على  دورها  يقتصر 
تمثيليات  تقدم  كانت  بل  فقط 
خالل  مــن  هزلية  واسكتشات 
حفالتها واستمرت هذه الفرقة 
ـــقـــدم نــشــاطــهــا حـــتـــى تــوقــف  ت

خسرنا  كنا  وإن  تماماً  نشاطها 
فإنه  الموسيقية  األضــواء  فرقة 
تأسست  الــفــرقــة  داخــــل  ومـــن 
فــرقــة مــســرحــيــة بــاســم فرقة 
مسرح األضواء والتي بدأت أول 
عام  فــي  المسرحية  عروضها 

١٩٧٧م.
تــأســســت   ١٩٦٨ عــــــام  فـــــي 
والتي  للتمثيل  الشعبية  الفرقة 
عبدالرحمن)  (مــوســى  أسسها 
وقدمت أربعة أعمال مسرحية 

الدكتور   -٢ عمال،  مطلوب   -١
الــمــطــوع،  بــنــت   -٣ بوعلوص- 
ومـــوســـى  الــــنــــوخــــذة،  بـــنـــت   -٤
فكر  من  أول  هو  عبدالرحمن 
مــســرحــيــة  فـــرقـــة  أول  ونـــفـــذ 
مــتــخــصــصــة  وهـــو كــذلــك أول 
مكتوبة  مسرحيات  قــدم  مــن 
ــيــهــا بــعــض  صــحــيــح يــغــلــب عــل
ـــــجـــــال لـــكـــن هــــنــــاك نــص  االرت
مــكــتــوب وحــتــى هـــذه الــفــرقــة 
أنــهــت نــشــاطــهــا الــمــســرحــي في 

عام ١٩٧٢م.
شــهــد   ١٩٧٢ عــــــــام  لــــكــــن 
مسرحية  فــرقــة  أول  انــطــالق 
القطري  المسرح  فرقة  باسم 
وأســمــاء  األســاســي  نظامها  لها 
الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة إلـــى جانب 
كتاب إشهار من وزارة االعالم 

باسم الفرقة.
ـــمـــســـرح الـــقـــطـــري  فــــرقــــة ال
الحلقة  فــي  هــذا  تأسست  كيف 

القادمة.

الثالثاء ١٣ محرم ١٤٣٤ هـ - ٢٧ نوفمبر ٢٠١٢ م 

إصدارات

كتب - محمود الحكيم:

«عـــاد الــبــحــارة إلـــى الــبــر بــعــد أشــهــر قضوها 
الموسم  كــان  الــمــغــاصــات،  فــي  الـــرزق  يطلبون 
هـــذه الــســنــة، فــلــم يستطع أي بــحــار أن  قــحــطــاً 
ورغــم  ديــونــه،  بــه  يــســدد  مــا  على  حتى  يحصل 
مشاعر القلق التي بدأت تعتمل في نفوسهم عند 
هو  الصيف  فموسم  القادمة،  الشتاء  أيــام  تذكر 
ورغم  البحر،  ألهل  بالنسبة  ومؤنته  الشتاء  زاد 
عند  البحارة  على  سيطرت  التي  المشاعر  هذه 
بفرح،  الديرة  أهل  استقبلهم  البر  إلى  عودتهم 
كان المهم بالنسبة إلى ذلك الجانب الذي يقف 
شيء  وكل  بالسالمة،  عودتهم  هو  الشاطئ  على 
فقرة  تلك  العالمين».  لرب  يتركونه  ذلك  بعد 
الــســوري  لــألديــب  الــفــريــج  ــــة  رواي مــن  مقتبسة 
طبعتها  أصدرت  والتي  تامر،  إسماعيل  الراحل 
أعــادت  ثم  ٢٠٠١م،  سنة  الثقافة  وزارة  األولــى 
بعبق  تفوح  والرواية  ٢٠١٢م،  العام  هذا  نشرها 
في  القطري  المجتمع  صــورة  وتعكس  األصــالــة 
من  فيه  بما  الماضي  القرن  من  األول  النصف 
وتوجه  أفــــراده  عقلية  تحكم  وتقاليد  أعـــراف 
على  األضــــواء  تسلط  الـــروايـــة  إن  ثــم  ســلــوكــهــم، 
بــدءاً  القطري  المجتمع  بها  مــر  مهمة  مــراحــل 
وسنوات  اللؤلؤ  بكساد  مــروراً  الغوص،  بمرحلة 
شظف  الخليجي  فيها  خبر  التي  تلك  العسرة، 
الــعــيــش وقــلــة الــــــرزق، ووصــــــوالً إلــــى الــطــفــرة 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي بــــــدأت فــــي الــخــمــســيــنــيــات 

والستينيات.
جاء الحوار في الرواية باللهجة العامية، وذلك 
وشخوصها،  الرواية  أحــداث  إلى  أقرب  لجعلها 
وكان ذلك هدفاً من أهداف الكاتب كونه يعمل 
إلى  باإلضافة  والمسرحي،  اإلذاعي  التأليف  في 
عمله األساسي في اإلخــراج اإلذاعــي وقد أوجد 
القراءة  لمتابعة  والجذب  المتعة  من  ذلك  فيها 
من  الكثير  على  تشتمل  أنها  كما  الكثير،  الشيء 
في  قــديــمــاً  تستخدم  كــانــت  الــتــي  المصطلحات 
إحياء  ذلك  وفي  اللؤلؤ،  عن  بحثاً  الغوص  زمن 

لهذه المفردات وتعريف للنشء بها. 
وعن هذا اإلصــدار والهدف من ورائــه تقول 
تقديمها  في  الثقافية  والدراسات  البحوث  إدارة 

للكتاب :» لقيت الطبعة األولى التي صدرت عام 
٢٠٠١، ونفدت نسخها إقباالً كبيراً عليها، خاصة 
إليه  تهدف  ما  وهذا  المدارس،  طالب  قبل  من 
بــــوزارة  الــثــقــافــيــة  والــــدراســــات  الــبــحــوث  إدارة 
الثقافة والفنون والتراث، أن تجد كتبها القبول 

أن  آمــلــة  المتلقى،  لــدى  بــقــراءتــهــا  واالســتــمــتــاع 
ما  ليعرف  عليها  ويطلع  الجديد  الجيل  يتلقاها 
كان يعيشه آباؤه وأجداده وما عانوه من شظف 
اهللا  شاكراً  قدموه  لما  عليهم  ويترحم   ، العيش 

سبحانه على ما أنعم به عليه» .

وقـــد جـــاءت فــصــول تــلــك الـــروايـــة فــي تسعة 
الحبكة  الــكــاتــب  فيها  نــســج   ، فــصــالً  وعــشــريــن 
لَها بفنية محكمة ، فجاء تسلسل  الدرامية وجدَّ
مشوقاً  الــســردي  واألســلــوب  منطقياً،  األحـــداث 
التي  والــــدالالت  سلسة،  طيعة  واللغة  ومــثــيــراً، 
بالمعاني  حبلى  والــفــقــرات  الــعــبــارات  تحملها 
المؤثرة واألفكار الملهمة ،ما يجعل من قراءتها 
ومداعبة  مثيرة،  خيالية  ورحلة  روحية  متعة 

وجدانية، وإثارة عقلية مثمرة.
ــــك الــبــحــار  والـــــروايـــــة تــحــكــي عـــن قــصــة ذل
الصغير «حمد» الذي كان يعمل هو وأبوه عند 
النوخذة أبو محمد وما مر به من صعوبات في 
الفريج وما عاناه مع النواخذة من صدام وظلم 
شركة  إلى  ذهابه  ثم  عــرج،  من  به  أصيب  وما 
تغير  ثم  هناك  حفر  كعامل  األجنبية  البترول 
الثراء  فاحش  غنياً  صار  حتى  فشيئاً  شيئاً  حاله 
شركاته  وبناء  جديد  من  الفريج  إلى  عودته  ثم 
المتعددة والتي منها شركة بترول، وما يتشابك 
خالل ذلك من دخول جيل جديد إلى األحداث 
كــخــالــد الــــذي هـــو بــالــنــســبــة ألبـــي مــحــمــد «ابـــن 
 ، حمد  ابنة  يعشق  كــان  الــذي  وحسين   ، أخيه» 
والذي تم رفضه بسبب اإلحن النفسية واألحقاد 
حسين  جد  خميس  وبين  حمد  بين  كانت  التي 
في الزمن الخالي. وتنتهي القصة بموقف مؤثر 
بين الجد وحفيده وهو يسأله فرحاً عن حقيقة 
يقبل  وحسين  الــزواج  في  رغبته  من  سمعه  ما 
رأس جده ويبكي ويقول له ال تصدق ياجدي إن 
ما هب صحيح، هم  قالوا لك أنت السبب «أبداً 
السبب ، وأنا جدام كبرياؤهم باعتز فيك وأرفع 

رأسي أكثر وأكثر.
لم يعرف خميس ما الذي يتكلم عنه حسين 
لكنه جفل عندما رأى الدموع في عينيه وبتأثر 

سأله:
شللي تقوله؟ ما فهمت عليك ، وليش تصيح؟.
ال  أنــه  أدرك  لكنه  يــشــرح،  أن  حسين  حــاول 
فائدة من ذلك فانهار بالبكاء الحار على صدر 
جــده الــذي راح يبكي معه وهــو يقول لــه: ليش 
ذلك  لتخرس  األصـــوات  رجعت  ليش؟  ؟  تصيح 
بعيداً  سوياً  وانسحبا  جــواب  كل  وتقطع  الــســؤال 

عن الغبار.

«الفريج» إطاللة على أعماق المجتمع القطري
صدرت عن وزارة الثقافة والفنون

مسابقة أدبّية احتفاالً 
باليوم الوطنّي

سينما البيئة بـ «الدوحة 
لألفالم»

فــي إطـــار االســـتـــعـــدادات لــالحــتــفــال بــالــيــوم الوطني 
الــمــوافــق ١٨ ديــســمــبــر الــمــقــبــل، يــطــرح مــركــز شــبــاب 
كافة  مــن  للجميع  مــوجــهــة  مــســابــقــات  أربــــع  الـــدوحـــة 
الوطنية  االحتفاالت  في  المركز  من  مشاركة  األعمار، 
شعار  تحت  الــمــشــاركــات  وتــكــون  المناسبة،  هــذه  فــي 
(في حب قطر). وسوف تكون المسابقة في المجاالت 
اآلتـــيـــة: مــســابــقــة الــشــعــر الــفــصــيــح وتـــكـــون الــمــشــاركــة 
بقصيدة تتكون من ١٥ بيتًا إلى ٢٠ بيتًا. وسوف يحصل 
المركزان: األول والثاني على جائزة نقدية، ومسابقة 
الشعر النبطي بقصيدة تتكون من ١٥ بيتًا إلى ٢٠ بيتًا. 
جائزة  على  والثاني  األول  المركزان:  يحصل  وســوف 
خاطرة  وأفضل  مقال  أفضل  كتابة  ومسابقة  نقدية، 
مقال  عن  عبارة  وهي  الفصحى  العربية  باللغة  أدبية 
كلمة،   ٢٥٠ حــدود  في  وخاطرة  كلمة   ٣٠٠ حــدود  في 
جائزة  على  والثاني  األول  المركزان:  يحصل  وســوف 
نقدية، ومسابقة كتابة أفضل قصة أدبية قصيرة باللغة 
األول  الــمــركــزان:  يحصل  وســـوف  الفصحى  الــعــربــيــة 
جوائز  هنالك  ستكون  كما  نقدية،  جائزة  على  والثاني 
أن  المسابقة  شروط  ومن  المشاركين،  لجميع  شرفية 
تحتوي جميع األعمال المشاركة على مفهوم المناسبة 
(في حب قطر). ولن تقبل األعمال التي ال تحتوي على 
ذلك، كما يجوز للمشترك الواحد المشاركة في عملين، 
وله  للمركز  ملًكا  ستكون  المشاركة  األعــمــال  أن  كما 
حق التصرف فيها. ويفضل أن تقدم األعمال مطبوعة 
مع وجود نسخة إلكترونية، يتسلم المركز المشاركات 
الهتمي  بفريق  المركز  بمبنى  باليد  التسلم  طريق  عن 
الجديد شارع الرشيد بجوار مركز االستشارات العائلية 
أن  كما  فقط.   (١٨٦٤٥) البريد  صندوق  طريق  عن  أو 

يوم ١٠ ديسمبر هو آخر موعد لتلقي المشاركات.

أعــلــنــت مــؤســســة الــدوحــة لــألفــالم عــن تــعــاونــهــا مع 
«إرنــســت و يــونــغ» لــعــرض األفـــالم الــتــي تسلط الضوء 
المستدامة،  البيئية  والخدمات  النظيفة  الطاقة  على 
سيعرض المهرجان ٤ أفالم في مختلف فعالياته تركز 
على التطور البيئي ،واتجاه العالم نحو الطاقة النظيفة 
مجال  فــي  المشتغلين  أغلب  بــدأ  الــذي  االتــجــاه  وهــو   ،
القليلة  السنوات  فــي  عليه  بالتركيز  العالمية  السينما 
كوسيلة  السينما  الســتــغــالل  جــديــد  جــو  فــي  الــمــاضــيــة، 
فاعلة لتغيير األنماط المجتمعية البيئية الراسخة عند 
جميع الناس، خصوصا مع اتجاه الحكومات إلى التنمية 
جميع  في  المناخ  تغيرات  ظل  في  المستدامة،  البيئية 
البيئة  عن  عديدة  أفالم  ستعرض  حيث  العالم.،  أنحاء 
والمهتمين بتلك النوعية من األفالم، كجزء من تعزيز 
ثقافة «األفالم الخضراء» التي تسلط الضوء على البيئة 
والتنمية المستدامة، ومنهم السينمائية جيهان نجيم، 
الطاقة  أم  «رفــيــعــة:  فيلم  صــاحــبــة  الــضــايــيــف  ومــنــى 
من  «العسل»  أيضا  المشاركة  األفــالم  من  الشمسية»، 
ماركوسايمهوف، وهو فيلم وثائقي يبحث بشكل دقيق 
عن محنة المشتغلين بمجال صناعة عسل النحل ، في 
خط درامي مواز لصناعة السينما العالمية.الفيلم يهدف 
المخلوقات  كــل  احــتــرام  قيمة  غــرس  إلــى  جملته  فــي 
أهم  والوسائل.من  الطرق  بكل  عليها  القضاء  وتجنب 
الكرز»،  وزهــرة  «تسونامي  أيضا  المعروضة  األفــالم 
وسيعرض هذا الفيلم في عرض خاص ومميز ، ألنه 
يركز على قصص الناجين من كارثة تسونامي األخيرة 
التي حدثت مؤخرا في اليابان، وعن طموحاتهم العالية 
الكارثة. أرض  على  محطم  هو  ما  كل  بناء  إعــادة  في 
أما فيلم»لي. لي. تا. أل»للمخرجة أكيهيتو إيزوهارا، 
وهو فيلم تحريكي قصير يصور شعراً بال معنى، نظم 
وفق الطبيعة والجمال الذي تعرفه اإلنسانية. يذكر أن 
العروض سوف تكون في الهواء على الشاشة الخضراء 

المفتوحة في المتنزه بكتارا.

ختام ملتقى السرد األول
ملتقى  فعاليات  الــيــوم  تختتم  الدوحة-[: 
السرد األول ألدباء مجلس التعاون، وقد شارك في 
هذا الحدث عدد من األدباء ومديري إدارات الثقافة 
أطر  من  بعضا  الملتقى  ناقش  وقد  التعاون،  بــدول 
التاريخي   - الفني  وتطورها  كالرواية  الفنية  الرواية 
وتبدالت  النسائية  بــالــروايــة  واالهــتــمــام  وتحوالتها 
إلى  إضــافــة  الــروائــيــة،  والشخصية  الــســرديــة  البنية 
أن  بالذكر  جدير  الذاتية.  السيرة  برواية  االهتمام 
هذا الملتقى نظمته وزارة الثقافة والفنون والتراث 
بقاعة  الــجــاري  نوفمير   (٢٥-٢٧) من  الفترة  خــالل 

الرواق بفندق الماريوت.



شعر المؤسس

يعالجها: سعود علي

الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني

أرى من صرف الدهر ما كدر الصفا
وجـفــن ســهر ماهــو بالنوم ذايــل

على شيخنا اللي من زمان نعد له
وباهللا هو وافي جمــيع الخصـايل

جانا وهو شيخ عليـــنا امــفوض
ويحض بنا حكمة صبي الصمايل

فقمنا وقلنا له على واضح النقا
سالم وقرب لك حسين الرحــايل

فإذا جيت أبو سلمان فحنا عيالُه
تباريك منا له خطوط ورسايــــل

فإذا كان يبغينا يرفع الضيم منا
وإن كان يجــفانا فحنـا قبــائــل

نروح وال نجزي جمـيلة بســية
على البعد نذكر طيبه والجمايل

فقال اقبلوا حنا هل العفو دايم
بأمان من الرحمن مابه دغايـل

وجتنا فرامين على ذا مختومه
بمواثيق وآيات من اهللا نزايل

فركبنا على ماشورة زحبها الهوا
وجينا الى الشيخ المسمى نسايل

وقلطنا وسلمنا على كاسب الثنا
وجلسنا ودار بنا الفكر كيف قايل

فقال اقلطوا للمجلس اللي خالفكم
وصكت علينا محكمات الحبايــل

فيا رجل ياللي بعد ما داست الخنا
وال قد تمشت في وعود الخاليــل

وال وقفت في موقـــف ينقدونـــه
وال وثرت درب على الحق مــايل

فال تجزع يا رجل فاهللا عـالــم
بالسر والنيات تــرها زمــايـــل

أما قد سمعت بسجن يوسف وماجرى
على األنبياء وأيوب شاف الهـوايــل

كم ابتلى الرحمن عبد يــوده
وكم حبس مظلوم بال داليل

الساحر المبتدئ:
(بالتزار بليك) ساحر «طيب» عمره مئات السنين، يظهر في 
عدوه  من  العالم  لحماية  مدينة «منهاتن»  في  المعاصر  الزمن 
اللدود الساحر «الشرير» (مكسيم هورفاث)، الذي يسعى إلطالق 
«مورغانا» التي تمثل الشر المطلق، والتي ستدمر العالم المعروف، 
وللقضاء عليها، يقوم الساحر الطيب بتعليم شاب أصول السحر ألنه 

الوحيد القادر على منعها من تدمير العالم.
صراع بين الخير والشر كما جرت العادة، قصة عادية، عالجتها 
السينما بأشكال مختلفة، وبغض النظر عن إمكانية وجود ساحر 
طــيــب، أو يسعى لخير وصـــالح الــعــالــم، فــإن غالبية مــن عــّبــروا 
عن آرائهم في الفيلم أبــدوا قــدراً غير قليل من اإلعجاب وأكدوا  
استمتاعهم بالفيلم، الــذي تفوق في سباق العشرة األفضل، منذ 
بالتفاصيل،  كبير  بشكل  تعنى  دقيقة،  صناعة  عــامــيــن.الــدرامــا 
شيء،  كل  لتشمل  تمتد  الشيطان»  فيها  التي «يكمن  والتفاصيل 
بال استثناء، وكل جزء في العمل الفني مهما صغر يمثل عالمة، 
أو مفتاحاً للولوج في أفق جمالي أو فكري بعينه، ويكفي معرفة 
أن الفيلم كتب بمعرفة ستة من محترفي الكتابة السينمائية، فال 
يوجد شيء ينتمي للصدفة، لذلك يمكن إثارة بعض التساؤالت التي 
لم يتم التطرق إليها من قبل، ال من المختصين، وال من المتابعين.

أن  باستطاعتنا  (ليس  «بيريس»:  األمريكي  الفيلسوف  يقول 
نــدرس أي شيء في هذا الكون كالرياضيات واألخــالق والعادات 
والــفــلــك والــجــاذبــيــة والــكــيــمــيــاء والـــكـــالم، إال عــلــى  أنــهــا أنظمة 
«سيميولوجية» اشارية.) ومن يعيد مشاهدة الفيلم سيالحظ أن 
جريان األحداث في «نيويورك» كقلب للعالم الحديث، وتحديداً 
من  أبـــداً  يكن  لــم  الحرية،  تمثال  حيث  جــزيــرة «منهاتن»  مــن 
قبيل الصدفة، كما أن مالحظة أسماء الشخصيات تشي بالكثير، 
فالشريرة التي تريد تدمير العالم والقضاء على كل من فيه اسمها 
«مورغانا» وهو االسم العربي «مرجانة»، ولهذا االسم بالتحديد 
داللة تربطه بالمنطقة العربية اإلسالمية بال شك، وفي المقابل 
يتمثل اسم الفتى «ديفيد» وهو الوحيد القادر على حماية العالم من 

الشرور اآلتية مع «مرجانة».

غسيل:
صرخته المدوية، تخطت أركان أرضه، تجاوزتها لتنتشر في 
األراضــي المجاورة، عرف الجميع بمظلمته، أشفق عليه قاطنو 
وأن  قـــارب،  مظلمته  حــل  أن  لذهنه  وتــبــادر  البعيدة،  األراضــــي 
ظلمات قهره أوشكت على التبدد، اتهم بنشر غسيل أرضه الوسخ، 

وحكم عليه بالخيانة، وقبل تنفيذ الحكم بحقه، مات.

فصول:
تتساقط األقنعة، واحداً تلو اآلخر، كأوراق الشجر، دون الحاجة 

لتغيير الفصول، يكفي تغيير الظروف.

شفافية:
عن المساواة، شب على نظريات العدل والحرية،  سمع كثيراً 
ودرس فلسفة الشعوب، شجعه الجميع على ممارسة حقه، في 
التعبير عن شعوره، وما يدور بخلده، بمنتهى الشفافية، وعندما 

نطق برأيه، قطع لسانه.

صراحة:
هل تعلمين؟

كم أكره موج البحر.. حين يثور.
وأمقت مجرى النهر.. حين يجف.

وال يطربني شعر مسبوق الدفع.
أو لحن يغلف نزيف الدم.

لقطاتلقطات

أرى من صرف الدهر

ايهما أهمايهما أهم

هل الثقافة .. 
 الثقة في أ

هل الثقافة .. 
 الثقة في أ

ام ثقافة اهل الثقة ؟؟؟
ام ثقافة اهل الثقة ؟؟؟

سامي يوسف يُحيي حفالً بالدوحة
الــمــؤســســة  تستضيف   :  ]  - الــدوحــة 
ـــــارا) الـــفـــنـــان  الـــعـــامـــة لـــلـــحـــي الـــثـــقـــافـــي (كـــــت
يوسف،  سامي  المشهور  العالمي  البريطاني 
فــي حــفــل غــنــائــي كــبــيــر، وذلـــك عــلــى مسرح 
مساء   (٨:٠٠) الــســاعــة  فــي  الــمــكــشــوف  كــتــارا 
نــشــاط  ضـــمـــن  ــــــك  وذل ديـــســـمـــبـــر)،  مــــن   ٦)
تقديم  فــي  الــــدؤوب  الــثــقــافــي (كــتــارا)  الــحــي 
األصيلة  بالثقافات  المرتبط  العالمي  الــفــن 
لــلــجــمــهــور الــكــريــم.ويــســبــق الــحــفــل مــســابــقــة 
الفنية  إبداعاتهم  لعرض  الشبابية  للمواهب 
١ ديــســمــبــر ابـــتـــداًء من  «غــنــاًء وعـــزفـــاً» يـــوم 
مساًء،   ٠٥:٠٠ وحتى  صباحاً   ١٠:٠٠ الساعة 
الثقافي  بــالــحــي   ١٦ المبنى  األوبــــرا  دار  فــي 

(كتارا). 

يـــــــشـــــــهـــــــد مــــــســــــرح 
الـــدرامـــا فــي كــتــارا يــوم 
بثا  الــمــقــبــل  ديــســمــبــر   ١
مــبــاشــرا مــن دار أوبـــرا 
ألوبــرا  ميتروبوليتان، 
دي  كـــلـــيـــمـــونـــزا  «تـــــــال 
تــــيــــتــــو»، حـــيـــث تـــــؤدي 
الفّنانة «إيلينا غارونسا» 
فــي  «ســــيــــســــتــــو»  دور 
مــســرحــيــة «مـــــوزارت» 
الـــــــتـــــــي عـــــــرضـــــــت فـــي 
«غيسبي  ويقوم  رومــا، 
ــــو» بـــــــدور  ــــات ــــون ــــي ــــل فــــي
بينما  تــيــتــو»،  «الــنــبــيــل 
تقوم «باربرا فريتولي» 
ــيــا» فــي  بــــــدور «فــيــتــيــل
ـــعـــمـــل  إحـــــــيـــــــاء هـــــــــذا ال
الـــفـــّنـــي الــــرائــــع. ويــقــود 
األوركـــيـــســـتـــرا «هــــاري 

بيكت».

ميتروبوليتان في بث مباشر من كتارا

معرض فني 
للموهوبين في قطر

ديــســمــبــر   ١٤ كــــتــــارا  يـــقـــيـــم  الدوحة-[: 
الــهــواء  فــي  األول  الــســنــوي  الــفــنــي  الــمــعــرض  المقبل 

مختلفة  مــواهــب  خــاللــه  مــن  يــقــدم  والـــذي  الــطــلــق 

مــن كــافــة مــجــاالت الــفــنــون بــإتــاحــة الــفــرصــة لهم 

مــقــصــورة   ١٠٠ حـــوالـــي  فـــي  إبـــداعـــاتـــهـــم  لـــعـــرض 

الفنية  األعــمــال  عـــرض  خــاللــهــا  مــن  يــتــم  (كــشــك)  

الكوميديا  وفناني  للعازفين  إضافية  مساحة  مــع 

وفــنــانــي الــعــروض الــمــبــاشــرة، ومــن خــالل موقعه 

لكل  دعوة  الثقافي «كتارا»،  الحي  قدم  اإللكتروني 

من  ابتداء  الفني  المعرض  في  أعماله  لعرض  فنان 

المقبل. ديسمبر   ١٩ إلى   ١٤

كتب - أشرف مصطفى

 تستعد الدوحة الحتضان فعاليات 
”مـــهـــرجـــان الـــمـــســـرح الـــعـــربـــي“ في 
دورتــــه الــخــامــســة خـــالل شــهــر يناير 
مسرحي   ٣٠٠ نحو  بمشاركة  المقبل 
العربي،  الوطن  من  ومثقف  ومفكر 
وتــنــظــمــه الــهــيــئــة الــعــربــيــة لــلــمــســرح 
فــــي الـــشـــارقـــة بـــالـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
ويدير  الــقــطــريــة،  الثقافة  وزارة  مــع 
الفنان  للمهرجان  التفيذية  اللجنة 
الهيئة  عــام  أمين  اهللا  عبد  إسماعيل 

فعاليات  وتستمر  للمسرح.  العربية 
الـــمـــهـــرجـــان الــــــذي أطــلــقــتــه الــهــيــئــة 
اليوم  مــع  تزامنا  ويــأتــي  أســبــوع  لمدة 
برنامج  ويتضمن  لــلــمــســرح.  الــعــربــي 
العروض  من  كبيرا  عــددا  المهرجان 
الحالي  الوقت  في  اختيارها  يتم  التي 
بــعــنــايــة حــتــى يــخــرج الــمــهــرجــان في 
مسرحية  أبهى صوره ويضم عروضاً 
هامش  على  وأخــرى  المسابقة  داخــل 
المنافسة الرسمية وتتنافس العروض 
على جائزة أفضل عرض لعام ٢٠١٢. 
مؤسسات  المشاركة  العروض  وتمثل 

مسرحية  وفــرقــاً  وهــيــئــات  ومــســارح 
فــي كــل مــن قطر ومصر واإلمـــارات 
والكويت  ولبنان  وفلسطين  واألردن 
وتونس  والـــعـــراق،  وليبيا  والــســعــوديــة 
احتفالية  يشكل  والــمــغــرب.والــحــدث 
ثــقــافــيــة اســتــثــنــائــيــة وتــجــمــعــاً عــربــيــاً 
المختلفة،  الــمــســرح  قــضــايــا  يــنــاقــش 
كـــمـــا يــســتــمــد الـــمـــهـــرجـــان أهــمــيــتــه 
مــــن تـــنـــويـــعـــات عــــروضــــه الــمــتــمــيــزة 
والــشــبــاب  المخضرمين  ومــخــرجــيــه 
أفضل  جــائــزة  على  يتنافسون  الــذيــن 

عرض مسرحي عربي لعام ٢٠١٢ .

قطر تحتضن  المسرح العربي

الثالثاء ١٣ محرم ١٤٣٤ هـ - ٢٧ نوفمبر ٢٠١٢ م

تدعو الراية الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في 

ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  ابداعاتهم على هذا البريد 

bairq@raya.com

جاليري المرخية يحتفي 
بـ «ناجي العلي»

ـــفـــاالً بــــإنــــجــــازات نــاجــي  احـــت
لحياته  وإجالال  العديدة،  العلي 
الحي  م  ينَظّ الطويلة،  المهنية 
الـــثـــقـــافـــي (كـــــتـــــارا) بـــالـــتـــعـــاون 
مــــع جـــالـــيـــري الـــمـــرخـــيـــة هـــذا 
المعرض من ٦ ديسمبر المقبل 
بالمبنى   ،٢٠١٣ يناير   ١٢ إلــى 
وستكون  بـــ»كــتــارا»،   ١٨ رقـــم 
الـــمـــرة األولـــــى الــتــي ســتــعــرض 
رســـومـــات نــاجــي األصــلــيــة في 
الـــــشـــــرق األوســـــــــــط، والــــثــــانــــي 
فــقــط مــنــذ اغــتــيــالــه فـــي لــنــدن 
يتزامن  حيث   .١٩٨٧ عــام  فــي 
الــذكــرى (٢٥)  مــع   ٢٠١٢ الــعــام 
الكاريكاتوري  الرسام  الغتيال 
الــفــلــســطــيــنــي الــمــشــهــور نــاجــي 
في  رحلته  بدأت  والذي  العلي، 
كاريكاتير  كرسام   ،٣  ١٩٦ عام 
لـــجـــريـــدة الــطــلــيــعــة الــكــويــتــيــة، 
من  أكــثــر  فيها  لــه  نــشــر  والــتــي 
ـــور،  ـــكـــات كـــاري رســـــم   ١٠٫٠٠٠

مستوى  على  بعد  فيما  نشرت 
العربي. العالم  أنحاء 

لـــقـــد حـــصـــل، خــــالل حــيــاتــه 
من  العديد  على  وفــاتــه،  وبعد 
ذلــك «القلم  فــي  بما  الــجــوائــز، 
الــذهــبــي لــلــحــريــة»، الــجــائــزة 
الدولي  االتحاد  من  المرموقة 
أول  ويعتبر  الصحف،  لناشري 
يفوز  عــربــي  كاريكاتير  رســـام 

الجائزة. بهذه 

ويــــــــــــركــــــــــــز نــــــــــاجــــــــــي فـــــي 
المحنة  على  حصرا  رسوماته 
ــــتــــي يــعــيــشــهــا  ــــمــــقــــاومــــة ال وال
كان  وقد  الفلسطيني،  الشعب 
مــــعــــروفــــاً بــالــشــخــصــيــة الــتــي 
صبي  وهو  «حنظلة»،  أبدعها 
سنوات  عشر  عمره  فلسطيني 
خرق  يرتدي  القدمين،  حافي 
بــــالــــيــــة، شــــابــــكــــاً يــــديــــه خــلــف 

. ظهره 
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