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مــــســــاء  يــــنــــطــــلــــق  الدوحة-[: 
الـــــيـــــوم بــــجــــالــــيــــري الــــمــــرخــــيــــة لـــلـــفـــنـــون 
الصيفي  موسمه  واقــف  بسوق  التشكيلية 
األول»  الجزء  الصيف  بمعرض»مجموعة 
بــمــشــاركــة نــخــبــة مـــن الــفــنــانــيــن الــعــرب، 
وبـــحـــضـــور عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــمــهــتــّمــيــن 
يستمّر  أن  المقّرر  ومن  التشكيلي  بالفن 
٢٠١٢. واستكماالً  ٢١ يوليو  المعرض حتى 
يوليو   ٢٥ يــوم  سيشهد  الــصــيــفــي  لــلــنــشــاط 
«مجموعة  بــعــنــوان  آخــر  مــعــرًضــا  المقبل 
الــصــيــف الــجــزء الــثــانــي» وســيــســتــمــر حتى 

المقبل. سبتمبر  أول 

الفن التشكيلي بين الحاضر والمستقبلالفن التشكيلي بين الحاضر والمستقبل

انطــالق معرض «مجموعة الصيف»انطــالق معرض «مجموعة الصيف»

«ديجا» نابغة 
االنطباعية ومايسترو 
الحركة التشكيلية

الدوحة لألفالم 
تعرض فيلم 

«نظارات»

تراب الوطن
قصة قصيرة

«نوستلجيا» .. ذاكرة 
رقمية لمباني
 بيروت التراثية
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ـــا هـــنـــاك فــجــوة  هــــل حـــقًّ
كـــبـــيـــرة بـــيـــن جـــيـــل الـــــــرّواد 
التشكيلية  الفنون  عالم  في 
ـــمـــاذا ال  وجــيــل الـــشـــبـــاب؟ ول
الجيلين؟  بين  تواصل  يُوجد 
ــــا يـــبـــخـــل هــــؤالء  وهــــــل حــــقًّ
وخبراتهم  بعلمهم  ــــرّواد  ال
عــــــن الـــــشـــــبـــــاب؟«الـــــبـــــيـــــرق 
سابًقا  اســتــعــرض  الــثــقــافــي» 
مــن خــالل لــقــاءات مــع عدد 
مـــن جــيــل الــــــــرّواد آراءهـــــم 
هــنــاك  كــــــان  إذا  مــــا  حــــــول 
اهـــتـــمـــام ودعـــــم يــلــيــق بهم 

وبتاريخهم أم ال؟

نــــوافــــذ
تكتبها:  عزة سلطان

اإليمان
شعر: محمد السادة

رؤى
ينقلها: محمود الباتع

بصمات
تبدعها: د. أمينة غصن

حكايات المسرح
يرويها: عبداهللا أحمد

لقطات
يعالجها: سعود علي
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الـــيـــوم نــجــدد الــلــقــاء فـــي زاويـــة 
نموذجين   مــع  وقــضــيــة»  «رأيـــــان 
مـــن الـــشـــبـــاب هــمــا عــبــدالــرحــمــن 
الــعــبــاســي وأحــمــد الــبــلــوشــي نجحا 
ــا  لــنــفــســيــهــمــا خــطًّ فـــي أن يــخــّطــا 
حيث  السينما  مــجــال  فــي  واضــًحــا 
اختارا مجال السينما ليسلكاه لهما 
المشهد  حـــول  المستقلة  رؤيــاهــم 

السينمائي والفني.

الساحة الفنية 
بحاجة لمهرجان 
للسينما المحلية

ڈ ٥

«أرض السودان ».. الحلو والمر في واقعنا المعاصر
ومرارة  عيشه  ورغد  الغرب  حالوة  بين  ما 
الــــشــــرق وقـــســـاوتـــه كـــتـــب الـــــروائـــــي الــمــتــمــيــز 
الحلو  الــســودان..  روايــة «أرض  السر  تــاج  أمير 
والمر»ليعلن دون مواربة، أنه لن يكتب عمالً 
وإخفاء  إيجابيات  إلظــهــار  أو  صــورة  لتجميل 
ســيــاحــيــاً، بل  ســلــبــيــات، وأنـــه لــن يكتب عــمــالً 

على ثقة  سيكتب الحلو والمر كما هو، معتمداً 
الذات التي كانت واقعة تحت االستعمار بنفسها 
على  اعتمد  طالما  الذي  المستعمر  اآلخر  أمام 
التقليل من شأن هذه الذات وعمد إلى وضعها 
في مرتبة أدنى من ثنائيات متضادة. متسلحاً 

بهذه الثقة.

اإلنتاج الفني أزمة حقيقية وواقع محتكراإلنتاج الفني أزمة حقيقية وواقع محتكر

سيرك الشمس يُقدم عروضه بالدوحةسيرك الشمس يُقدم عروضه بالدوحة

تــتــنــوع مــطــالــب الــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن 
وأصــــــحــــــاب شـــــركـــــات اإلنــــــتــــــاج الـــفـــنـــي 
ونــظــرتــهــم لــلــدرامــا الــقــطــريــة واإلنـــتـــاج 
شبه  بأنها  يقيمها  فالبعض  التلفزيوني 
الـــســـنـــوات  فـــي  كـــانـــت  أن  بـــعـــد  مــتــوقــفــة 
الــمــاضــيــة مــتــمــيــزة وفــاعــلــة ضــمــن إطــار 
الــخــريــطــة الــفــنــيــة الــخــلــيــجــيــة وعــلــى ما 
يــبــدو أن األســبــاب كــثــيــرة ومــن أبــرزهــا 
أو  (عــمــالن  قطر  فــي  الفني  اإلنــتــاج  قلة 

ثالثة خالل العام) وعدم انتشاره إن على 
العربي  الصعيد  على  أو  المحلي  الصعيد 
سبيل  على  الكويت  منافسة  الصعب  فمن 
المثال التي تنتج ما بين ٢٠ إلى ٣٠ عمال 
بــإنــتــاج عــمــلــيــن أو ثــالثــة فــي الــســنــة. زد 
للمنتجين  المجال  إفساح  عدم  ذلك  على 
أزمة  ملف   يفتح  «البيرق»  المنفذين، 
شـــركـــات االنـــتـــاج الــفــنــي وتــأثــيــرهــا على 

القطرية. الدراما 

ســيــرك  يـــعـــرض   : الدوحة-[ 
األســـــطـــــوري  ســــولــــيــــه»  «دو  الــــشــــمــــس 
مـــّرة  ألّول  إبـــداعـــاتـــه  الــشــهــيــر  الــعــالــمــي 
ويُقّدم  الصيف،  عطلة  خــالل  قطر  في 
«دو ســولــيــه» عــرضــه اإلبــداعــي الــراقــي 

والــمــفــعــم بــالــحــيــويــة الـــمـــعـــروف بــاســم 
واألداء  البهيجة  بألوانه  «سالتيمبانكو» 
الفترة  خالل  واإلثــارة  بالحركة  المفعم 
أسباير  المقبل تحت قبة  ٤ -٧ يوليو  من 

الدوحة. في 
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ـــــــكـــــــم : ـــــــاســـــــبُ ــــــــــــٍو قــــــــــــــال ن ـــــــُم أْهـــــــــــــــــــــَل َصــــــــــــْف ـــــــت لـــــــــــو كـــــــن

تحقيقاتتحقيقات

المسابقات الشعرية مكاسب إبداعية أم مادية ؟
بين اكتشافها للمواهب والمتاجرة بالشعر

كتب - أشرف مصطفى

ــعــريــة  تــلــقــى الــمــســابــقــات الــشِّ
اهــــتــــمــــامــــا كــــبــــيــــرا فـــــي اآلونــــــة 
أنها  البعض  يرى  حيث  األخيرة 
اكتشاف  فــي  جــيــداً  رافـــداً  تعتبر 
في  الــواعــدة  الشعرية  الــمــواهــب 
عر  الشِّ وإعــــادة  الــعــربــي،  الــعــالــم 
ـــواجـــهـــة والــــــصــــــدارة، إال  إلـــــى ال
عليها  يــأخــذ  اآلخــــر  الــبــعــض  أن 
به.  والمتاجرة  للشعر  تسليعها 
الــمــســابــقــات  أن  يــــــرون  حـــيـــث 
أســهــمــوا  ــيــهــا  عــل الـــقـــائـــمـــيـــن  أو 
بعض  إفراز  في  ُمباشراً  إسهاماً 
الشعراء  توجيه  أبرزها  السلبيات 
أن  تحاول  التي  القصائد  لكتابة 
من  المشاهدين  أصــوات  تحصد 
مشاعر  بــإثــارة  عشيرتهم.  أبناء 
الحمية لدى أبناء العشيرة. لكن 
أن  حـــول  تــركــزت  اآلراء  أغــلــب 
هذه المسابقات قد أسهمت في 

بشعراء  التعريف 
يتمتعون  جيدين 
ــــــا  بـــالـــلـــغـــَة وذوًق
وثــقــافــة عــالــيــة.. 
إلــــى جــانــب أنــهــا 
ــــى  تـــــــعـــــــمـــــــل عــــل
الــشــعــراء  تشجيع 
الـــــــشـــــــبـــــــاب فـــي 
تطوير  مــواصــلــة 
أنـــــفـــــســـــهـــــم فـــي 
هـــذا الــفــن. وفــي 
كــــل األحـــــــــوال ال 
االختالف  يُمكن 
عــــــلــــــى أهــــمــــيــــة 
الـــتـــســـابـــق بــشــكــل 
عـــــــــــام فــــــــي كـــل 

دافعاً  يعتبر  إنه  حيث  المجاالت 
لـــبـــذل الـــجـــهـــد والـــســـعـــي نــحــول 
على  التميز  سبيل  فــي  األفــضــل 
الـــمـــنـــافـــســـيـــن، وهـــــو مــــا يــعــطــي 
قيمة  الشعرية  المسابقات  تلك 
منح  فــي  ومــؤثــراً  كــبــيــراً  ودوراً 
إعالمية  أضــواء  وشعرائه  الشعر 
ـــضـــاهـــي األضــــــــواء الــمــمــنــوحــة  تُ
خاصة  والرياضة،  الفن  لنجوم 
انتجتها  الــتــي  الــمــســابــقــات  تــلــك 
مــحــطــات فــضــائــيــة كـــبـــرى في 
عنها  نــتــج  األخــــيــــرة،  الـــســـنـــوات 
وإعادة  العربي  بالشعر  النهوض 

االعــتــبــار لــــألدب الــعــربــي الـــذي 
تــألــق طـــوال الـــقـــرون الــمــاضــيــة، 
ـــة وضـــعـــه فــــي دائـــــرة  ومـــحـــاول
التكريم  مساحة  ومنحه  الضوء 
الـــتـــي يــســتــحــقــهــا، فــعــلــى مـــدى 
االهتمام  ظل  الزمن  من  عقود 
بــــالــــشــــعــــراء ضــــئــــيــــالً مـــقـــارنـــة 
بنظرائهم المبدعين في أصناف 
أخــــــرى مــــن الـــفـــنـــون، إلـــــى أن 
المسابقات ووضعت  جاءت تلك 
التي  الفنون  ُمقدمة  في  الشعر 

تجذب انتباه المتلقين.
غيدة  بن  عايض  الشاعر  أكــد 
الـــمـــســـابـــقـــات  أن  الـــقـــحـــطـــانـــي 
الــشــعــريــة قــــــادرة عــلــى تــســويــق 
العربي  الشعري  واإلبداع  الُمنتج 
مــــــن خــــــــالل رؤيــــــــــة إعــــالمــــيــــة 
المشاهدين  اهــتــمــام  تستقطب 
جدد  نجوم  لمتابعة  وتجتذبهم 
في األدب كانوا سيبقون مغيبين 
ــثــقــافــي الــعــربــي  فـــي الــمــشــهــد ال
لــــــوال ظـــهـــورهـــم 
مــــن خـــــالل تــلــك 
الـــــمـــــســـــابـــــقـــــات، 
تــلــك  أن  وأكــــــــد 
الـــــمـــــســـــابـــــقـــــات 
قــــــــــد تــــمــــّكــــنــــت 
تــغــنــي  أن  مــــــن 
التراثية  ذاكرتنا 
وأن  الـــثـــقـــافـــيـــة، 
تُـــحـــّرك الــســكــون 
الذي كان ُمخّيماً 
عـــلـــى الــجــمــهــور 
الــعــربــي، ُمــؤكــداً 
ــــــــــــه جــــمــــهــــور  أن
عرفنا  إذا  ذّواق 
الصحيحة  اآللية 
لــمــخــاطــبــتــه وتـــســـويـــق نــتــاجــنــا 
الـــثـــقـــافـــي لـــــه، وطــــالــــب عــايــض 
بــاإلكــثــار مــن عـــرض األمــســيــات 
أنها  مؤكداً  الهواء  على  الشعرية 
وقال  الجمهور،  إليها  ستجذب 
مسابقة  نــجــاح  أســبــاب  أحـــد  أن 
الحي،  بثها  هــو  المليون  شــاعــر 
يجذب  المباشر  الــبــث  أن  وأكـــد 
يتفاعل  ويجعله  الجمهور  إلــيــه 
مـــع الــشــعــر الـــــذي يــلــقــى أمــامــه 
حياً، وقال إن هناك الكثير من 
والتي  الشابة  الشعرية  األصــوات 
لـــم يــتــح لــهــا الـــظـــهـــور وعـــرض 

تــلــك  خـــــالل  مــــن  إال  مـــواهـــبـــهـــا 
بها  نسمع  نكن  فلم  المسابقات 
األولـــى،  لــلــمــّرة  عليها  فتعرفنا 
الفتاً إلى أن تلك البرامج أفادت 
الجدد  الشباب  األول  المقام  في 
والـــمـــواهـــب الــنــاشــئــة أكــثــر مما 
أفــــــادت الـــشـــعـــراء الـــذيـــن أثــبــتــوا 
أن  وأضـــاف  قــبــل،  مــن  أنفسهم 
الكثير  يــدخــل  الــشــبــاب  الــشــعــراء 
مــنــهــم لــحــلــبــة الــمــنــافــســة بـــأدب 
بعد  لتثبت  أبلغ،  وكلمات  أرقــى 
بالمتابعة  جديرة  هي  كم  ذلــك 
تلك  أن  على  ونـــوه  واالهــتــمــام، 
الـــبـــرامـــج الــتــي القــــت مــشــاهــدة 
العربي  العالم  أنحاء  عبر  كبيرة 
ـــظـــار الــعــالــمــيــة  لــفــتــت إلــيــهــا األن
أيضاً، حيث تحدثت عنها محطة 
تليفزيون السي إن إن األمريكية 
عدد  مــع  لــقــاءات  بعمل  وقــامــت 
مــن الــشــبــاب الــذيــن شــاركــوا في 
تحدثت  المليون  شاعر  مسابقة 
أكـــــثـــــر مـــــن مـــــــرة عـــــن شـــاعـــر 
من  الرغم  على  وقــال  المليون، 
بعض  بــهــا  الــمــســابــقــات  تــلــك  أن 
السلبيات إال أن أغلبها إيجابيات 
تــفــيــد الـــشـــاعـــر وتــفــيــد إعــالمــنــا 
الـــعـــربـــي وتــحــقــق لــهــا الــنــجــاح، 
التي  السلبيات  أهــم  أن  وأوضــح 
هي  الشعر  مسابقات  بها  تتسم 
تبدأ  كونها  من  الرغم  على  أنها 
قــويــة إال أنــه ســرعــان مــا تظهر 
بـــهـــا الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــيـــوب فــي 
يــحــاول  وال  ــيــة  ــال ــت ال مــواســمــهــا 
ـــمـــون عــلــيــهــا إصـــالحـــهـــا،  ـــقـــائ ال
فــتــســيــر فـــي طــريــق الــفــشــل بعد 
خالل  حققتها  عديدة  نجاحات 
تلك  تــوقــف  أن  مـــؤكـــدا  أعــــــوام، 
البرامج أفضل لها لتترك سيرة 

تتلف  أن  مــن  بــدالً  عنها  عطرة 
حققته،  الــــذي  الــقــديــم  الــنــجــاح 
التي  المحلية  المسابقات  وعــن 
تقام بقطر، أشار إلى أن الدولة 
لمسابقات  الــهــام  الـــدور  أدركـــت 
الشعر لذلك حرصت على إقامة 
الشعرية  األمــســيــات  مــن  العديد 
عدداً  أقامت  كما  مستمر  بشكل 
مــــن الـــمـــســـابـــقـــات كـــــان أهــمــهــا 
مــســابــقــة «عــــد الــقــصــيــد» الــتــي 

ســــــاعــــــدت عــلــى 
على  المحافظة 
إرثـــنـــا الــثــقــافــي، 
ــــــرغــــــم مـــن  ــــــال ب
العالمي  االنفتاح 
ـــــذي  ــــمــــهــــول ال ال
تفاصيل  اكــتــســح 
ليبقى  حــيــاتــنــا، 
الشعر هو الجسر 
الــــــــــروحــــــــــانــــــــــي 
ــــــــذي يـــربـــطـــنـــا  ال
وبأجيال  بأنفسنا 
تمت  لــم  سبقتنا 
مـــــــأثـــــــوراتـــــــهـــــــم 
الـــــــخـــــــالـــــــدة فـــي 

ذاكــــرتــــنــــا، وأشــــــــاد بــالــتــنــظــيــم 
وجه  على  المسابقة  لتلك  الجيد 
الــــخــــصــــوص، فـــيـــمـــا أشـــــــار إلـــى 
قطر  فــي  الشعر  بفن  االهــتــمــام 
احتضان  أن  مؤكداً  عــام،  بشكل 
الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة 
الشعر  أمسيات  لبعض  «كــتــارا» 
حــقــق لــهــا جــمــاهــيــريــة كــبــيــرة 
يلقى  سياحي  مكان  أنــه  خاصة 
حـــضـــوراً جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً من 
الــمــهــتــمــيــن بـــالـــحـــراك الــثــقــافــي 

القطري.
ومن جانبه أكد الشاعر ناصر 

أنـــه ال يــشــك أن هــذه  الــشــمــري 
الــمــســابــقــات تــكــتــســب أهــمــيــتــهــا 
ومتابعة  انتشار  مدى  خالل  من 
إنها  يعني  ما  وهو  لها.  الجمهور 
للساحة  ومهمة  كبيرة  إضــافــة 
جيدة  ووسيلة  العربية  الشعرية 
الكــتــشــاف الــمــواهــب الــشــعــريــة، 
حــيــث تــســاهــم الــمــســابــقــات أن 
ــلــمــوهــوبــيــن  تــــكــــون مـــتـــنـــّفـــســـاً ل
واإلعـــالن  أنفسهم  عــن  للتعبير 
عــــن قــــدراتــــهــــم. 
أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
أهــــــمــــــيــــــة هــــــذه 
الـــــمـــــســـــابـــــقـــــات 
كونها  فــي  تكمن 
واسعاً  بــابــاً  تمثل 
أمــــــام الـــمـــواهـــب 
بحاجة  هي  التي 
يضعها  مــن  إلـــى 
تــــحــــت الـــــضـــــوء، 
ـــــى أنـــه  ولــــفــــت إل
ــــــرغــــــم  ــــــى ال عــــــل
تـــلـــك  أن  مــــــــن 
الـــــمـــــســـــابـــــقـــــات 
تـــــقـــــيـــــمـــــهـــــا مـــن 
الــمــحــطــات الــفــضــائــيــة مــن أجــل 
يحسب  إعـــالمـــي  نــجــاح  تــحــقــيــق 
المستفيد  هو  الشاعر  أن  إال  لها، 
األضـــــواء  بــتــســلــيــط  مــنــهــا  األول 
ـــيـــه، وتـــحـــقـــيـــقـــه لــنــجــومــيــة  عـــل
الفنانين  لنجومية  أحياناً  تصل 
الشمري  وأعــرب  والرياضيين، 
عـــن أمــنــيــاتــه أن يــزيــد اإلعـــالم 
ويستمر  بالشعر  اهــتــمــامــه  مــن 
فــــي تـــوجـــيـــه األنــــظــــار إلـــــى هـــذا 
ــــراقــــي، ولـــفـــت إلــــى أن  الـــفـــن ال
اآلن  تسير  القطرية  الريان  قناة 
وأضـــاف:  الصحيح  االتــجــاه  فــي 

ـــظـــروا مــنــهــا الــكــثــيــر خـــالل  ـــت ان
الــفــتــرة الــقــلــيــلــة الــمــقــبــلــة، الفــتــاً 
إلى أنها باتت من أهم الصروح 
بالموروث  تهتم  التي  اإلعالمية 
وعن  العربي،  وبالشاعر  الشعبي 
أكد  القطرية  الشعرية  الــســاحــة 
الشاعر ناصر الشمري أن الساحة 
األدبية عموما وتحديدا الشعرية 
فـــي قــطــر تــشــهــد تـــطـــورا كــبــيــرا 
وتــســيــر نــحــو األفــــضــــل، وقــــال: 
ــــــوادر ومـــؤشـــرات  ــــرى ب نــحــن ن
إيـــجـــابـــيـــة جــمــيــعــهــا تـــصـــب فــي 
ـــمـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي  مـــصـــلـــحـــة ال
بــشــكــل عـــام والــســاحــة الــشــعــريــة 
واألدبــــيــــة بــشــكــل خــــاص، الفــتــاً 
يعتبر  الــقــطــري  الــشــاعــر  أن  إلــى 
إمكانيات  ويملك  جــيــدة  خــامــة 
فــنــيــة كــبــيــرة لــكــنــه ظـــل لــفــتــرة 
تسليط  عــدم  مــن  يعاني  كبيرة 
وطالب  عليه،  اإلعــالمــي  الــضــوء 
بـــضـــرورة االهـــتـــمـــام اإلعــالمــي 
ــالــشــعــر والــــشــــعــــراء، واإلكــــثــــار  ب
والمسابقات  الــمــهــرجــانــات  مــن 
الثقافية  الساحة  على  الشعرية 
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق مـــزيـــد مــن 

االزدهار للشعر القطري.
رأى  حوبان  بن  جابر  الشاعر 
على  تعمل  المسابقات  تلك  أن 
تــدمــيــر الــشــعــر أكــثــر مــمــا تعمل 
على تطويره أو رعايته، الفتاً إال 
أن تلك المسابقات تساعد في أن 
يملكون  ال  مــن  المجال  يقتحم 
الـــمـــوهـــبـــة، خـــاصـــة فــــي غــيــاب 
الــتــحــكــيــم الــمــؤهــل بــشــكــل جيد 
لــلــفــصــل فـــي تــلــك الــمــســابــقــات، 
وأكد أن لجان التحكيم في هذه 
المصداقية  تفتقد  الــمــســابــقــات 
بتقييمها الذي يتم تبعاً للرسائل 

بعينه،  متسابق  لدعم  تأتي  التي 
ولفت إلى أن تلك المسابقات ال 
الفضائية  المحطات  غير  تفيد 
الــتــي تــهــدف إلــى الــربــح الــمــادي 
حد  فــي  لــلــشــعــر  االلــتــفــات  دون 
ذاته، ودون أن يكون لها فائدة 
المستوى  على  الشعراء  ثقل  في 
يجب  الــصــدق  أن  وأكـــد  الــفــنــي، 
األول  الـــمـــعـــيـــار  هــــو  يـــكـــون  أن 
لــــدى الـــشـــاعـــر لــكــن مـــا يــحــدث 
فـــــي هـــــــذه الــــمــــســــابــــقــــات الـــتـــي 
للتصويت  الــتــقــيــيــم  فــي  تــخــضــع 
والــفــنــي  الــشــعــري  الــتــنــافــس  أن 
العشائر  بين  تنافس  إلى  يتحول 
منهم  الـــتـــي تـــدعـــم كـــل واحـــــدة 
شـــعـــراءهـــم، فـــتـــحـــوَّل الــتــنــافــس 
قصائد  من  المسابقات  تلك  في 
التنافس  إلى  المبدعين  الشعراء 
شعرائها  دعــم  فــي  القبائل  بين 
بــغــض الــنــظــر عـــن إمــكــانــاتــهــم 
الشعرية، ولفت إلى ضرورة أن 

يـــكـــون الــتــنــافــس 
كلمة  كتابة  على 
صادقة وأن يتم 
الـــتـــعـــبـــيـــر عــنــهــا 
بـــإحـــســـاس قـــوي 
يــصــل إلــــى قــلــب 

من يسمعها.
الــــــــــشــــــــــاعــــــــــر 
ـــرحـــمـــن  عــــبــــد ال
الـــحـــوســـنـــي أكـــد 
بــــــــرامــــــــج  أن 
الشعر  مسابقات 
فـــقـــدت قــيــمــتــهــا 
حققت  أن  بــعــد 
فــــــــي بــــدايــــتــــهــــا 
نـــســـب مــشــاهــدة 

حالة  أن  إلــى  الفــتــاً  جـــداً،  عالية 
سيطرتها  فــرضــت  الــتــشــبــع  مــن 
خالل  من  الشعرية  الساحة  على 
تــلــك الـــبـــرامـــج مــمــا جــعــل تلك 
من  بــدالً  بالشعر  تضر  البرامج 
أن تــفــيــده، وقـــال إن فــي بــدايــة 
تلك المسابقات كان الهدف من 
جانب  إلى  المادي  الربح  ورائها 
وقد  الشعر،  نحو  األنظار  توجيه 
نــجــحــت الــمــحــطــات الــفــضــائــيــة 
المسابقات  تلك  احتضنت  التي 
أمــا  مــعــاً،  الــهــدفــيــن  تحقيق  فــي 
اآلن وبعد أن طغى هدف الربح 

الـــمـــادي عــن قــيــمــة الــشــعــر ذاتــه 
تعد  ولن  المسابقات  تلك  فشلت 
تنعم بكثافة المشاهدة كما كان 
الوضع من قبل. ولفت الحوسني 
عصر  في  نحيا  أصبحنا  أننا  إلى 
العنكبوتية  الشبكة  فيه  تفوقت 
عــــلــــى الــــمــــحــــطــــات الـــفـــضـــائـــيـــة 
وأصــــبــــحــــت األكـــــثـــــر تــــرويــــجــــاً 
ـــشـــعـــراء، بــصــفــتــهــا الــوســيــلــة  ـــل ل
األســـــــــرع لــــلــــوصــــول لــلــجــمــهــور 
ردود  لمعرفة  كذلك  واإلســـرع 
األفــــعــــال، وعــــن أهــــم الــوســائــل 
الحركة  تطوير  شأنها  من  التي 
الـــشـــعـــريـــة أكـــــد الـــحـــوســـنـــي أن 
أصبحت  الــمــدارس  مــن  الــعــديــد 
شعرية  أصبوحات  بإقامة  تهتم 
وكــــذلــــك أصـــبـــحـــت الــجــامــعــات 
شعرية  أمــســيــات  بــإقــامــة  تهتم 
إلــــى جــانــب الــمــحــافــل الــوطــنــيــة 
من  انتشرت  الــتــي  والمسابقات 
التنافس  روح  وخــلــقــت  خــاللــهــا 
الكثير  وساعدت 
مــن الــشــعــراء في 
من  يــــبــــرزوا  أن 
خــــاللــــهــــا. وعــبــر 
الــــحــــوســــنــــي عــن 
أمـــــنـــــيـــــاتـــــه بـــــأن 
يـــــــعـــــــود الــــشــــعــــر 
لـــــــزمـــــــن الـــــفـــــن 
الـــجـــمـــيـــل حــيــث 
السبعينات  فترة 
والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات 
عــــــنــــــدمــــــا كــــــان 
يكتبون  الــشــعــراء 
مــــــــا يـــــشـــــعـــــرون 
بـــــــــــــــه بــــــــصــــــــدق 
لــديــهــم  يـــكـــون  أن  دون  شـــديـــد 
للمكاسب  مــاديــة  تــوجــهــات  أي 
الـــمـــاديـــة، وأكـــــد الــحــوســنــي أن 
أشـــعـــار تــلــك الـــفـــتـــرة هـــي الــتــي 
بـــــــدأت تــســيــطــر عـــلـــى الـــســـاحـــة 
ويــتــداولــهــا جــمــهــور الــشــعــر عبر 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، 
حيث بدأ الناس يهتمون بها أكثر 
وفــي  جيلهم،  أبــنــاء  أشــعــار  مــن 
ختام حديثه تمنى الحوسني أن 
يــقــتــرب الــشــعــراء الــحــالــيــون من 
الــصــدق فــي الــفــن الــذي سبقهم 

إليه جيل فترة السبعينيات.

ـــج واإلبـــــــــــداع الـــشـــعـــري ـــت ـــن ـــُم ـــق ال ـــوي ـــس ـــى ت ـــل ــــــــادرة ع ـــة ق ـــري ـــع ـــش ـــات ال ـــق ـــاب ـــس ـــم ـــي: ال ـــحـــطـــان ـــق ال

الشمري: هذه المسابقات 
تكتسب أهميتها من 

مدى انتشارها ومتابعة 
الجمهور لها

الحوسني: حالة من 
التشبع فرضت سيطرتها 

على الساحة الشعرية 
بسبب المسابقات

بن حوبان: 
المسابقات الشعرية 

تدمر الشعر أكثر 
مما تطوره أو ترعاه

جابر بن حوبان عبد الرحمن الحوسني ناصر الشمريعايض القحطاني

ــــــــــــــٌة، فـــــــــــأتـــــــــــى بـــــــــالـــــــــّلـــــــــفـــــــــظ مـــــــــــــا ُقـــــــلِـــــــبـــــــا َصــــــــــــــفــــــــــــــوّي
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معرض ٤٠ ناقص للشباب القطريين

جانب من معرض سوالف

ورشة عمل فناني كتارا 

المعرض العام للفن التشكيلي

الفن التشكيلي بين الحاضر والمستقبل
فنانون شباب يتهمون الرّواد بالتقصير في حقهم

كتب- مصطفى عبدالمنعم:  

كبيرة  فجوة  هناك  ا  حقًّ هل 
بين جيل الرّواد في عالم الفنون 
التشكيلية وجيل الشباب؟ ولماذا 
الجيلين؟  بين  تــواصــل  يُــوجــد  ال 
ــا يبخل هـــؤالء الـــرّواد  وهــل حــقًّ
الشباب؟  عن  وخبراتهم  بعلمهم 
يستحيون  الشباب  هــؤالء  أن  أم 
من  سؤال الرّواد أو الدخول الى 
وتالمذة  كمريدين  محاريبهم 
وخبراتهم؟   علمهم  من  ينهلون 
ــوجــد تــفــرقــة كــبــيــرة في  وهـــل تُ
الـــتـــعـــامـــل بـــيـــن كـــبـــار الــفــنــانــيــن 
كل  سيظل  متى  وإلى  والشباب؟ 

جـــيـــل يــشــعــر 
ــــم  بــــــــــأنــــــــــه ل
على  يحصل 
كــامــالً؟  حقه 
يستأثر  وهل 
أشــــــــخــــــــاص 
بـــــعـــــيـــــنـــــهـــــم 
ويـــحـــصـــلـــون 
عــــــــلــــــــى كـــــل 
االمـــتـــيـــازات 
واالهــــتــــمــــام 
ن  و د

آخرين؟
ـــيـــرق  ـــب «ال
الــــثــــقــــافــــي» 
اســـــتـــــعـــــرض 
ســــــــــابــــــــــًقــــــــــا 
مـــــــن خـــــالل 
لـــــقـــــاءات مــع 

عـــدد مــن جــيــل الـــــرّواد آراءهـــم 
اهتمام  هناك  كــان  إذا  مــا  حــول 
ودعــــم يــلــيــق بــهــم وبــتــاريــخــهــم 
وكان  اإلجابات  وتفاوتت  ال؟  أم 
بــعــضــهــا يــعــيــب عــلــى الـــمـــســـاواة 
بـــيـــن الـــــــــرّواد وبـــيـــن الــفــنــانــيــن 
الـــهـــواة مـــن الــشــبــاب مـــن حيث 
نـــظـــام  أو  ــــمــــعــــارض  ال إقـــــامـــــة 
ذلك!!  إلى  وما  والدعم  االقتناء 
ـــيـــوم تــســتــعــرض  و»الــــبــــيــــرق» ال
وتــحــاور  األخـــرى  النظر  وجــهــة 
الــفــنــانــيــن الــتــشــكــيــلــيــيــن الــشــبــاب 

وتستمع منهم إلى آرائهم في ما 
إذا كانوا يحصلون على حقوقهم 
المناسب  الدعم  ويلقون  كاملة 
فقط  يــنــصــّب  االهــتــمــام  أن  أم 
عــلــى أســـمـــاء بــعــيــنــهــا مـــن جيل 
اإلجابات  وجــاءت  فقط؟  الــرّواد 
البعض  أّكد  حيث  أيًضا  متفاوتة 
مهضوم  الشباب  التشكيليين  أن 
بــالــدعــم  يـــحـــظـــون  وال  حــقــهــم 
آخــرون  أشــار  بينما  المطلوب، 
وهـــنـــاك  ـــد  جـــّي الــــدعــــم  أن  إلـــــى 
اهــــتــــمــــام بـــالـــجـــيـــلـــيـــن الـــشـــبـــاب 
البعض  اخــتــار  فــلــمــاذ  والــــــرّواد، 
الــمــنــطــقــة الــبــيــنــيــة والــوســطــيــة 
بــيــن اإلهـــمـــال تــــارة واالهــتــمــام 
أخــــــــــــــــــــرى..

وهـــــــــــــــــو مـــــا 
ســنــقــرأه في 
ســـطـــور هــذا 

التحقيق:
فـــــــــــــي   
الـــــــــبـــــــــدايـــــــــة 
ـــــــحـــــــّدث  ـــــــت ي
الـــــــــفـــــــــنـــــــــان 
مـــــــــحـــــــــمـــــــــد 
رئيس  عتيق 
مــــــــجــــــــلــــــــس 
ة  ر ا د إ
الــــجــــمــــعــــيــــة 
الـــــقـــــطـــــريـــــة 
ــــــون  ــــــفــــــن ــــــل ل
ــيــة  ــل ــتــشــكــي ال
أن  ــــــؤّكــــــد  ويُ
خلًطا  هناك 
دور  وبــيــن  الجمعية  دور  بــيــن 
الــمــراكــز الــشــبــابــيــة، فــاألخــيــرة 
ــــتــــي تُـــعـــنـــى بـــالـــتـــدريـــب  هـــــي ال
حتى  البداية  منذ  الناشئ  للفنان 
ثّم  ومــن  محترًفا  فــنــانـًـا  يصير 
تستقطب  التي  للجمعية  ينضّم 
لخدمة  بهم  وتستعين  الفنانين 
الــجــمــعــيــة  هــــذه  ألن  الــمــجــتــمــع 
لخدمة المجتمع ولرفع مستوى 
الــثــقــافــة فـــي الــمــجــتــمــع، وحـــول 
وجـــود فــجــوة بــيــن جــيــل الــــرّواد 
هذه  إن  العتيق:  قــال  والــشــبــاب 

بالنسبة  ا  جــــدًّ طبيعية  الــفــجــوة 
لو  إننا  ..حيث  الــرّواد  عــدد  لقّلة 
تــحــدثــنــا عـــن عـــدد فــنــانــي جيل 
فهذا   ١٠ إنهم  مثال  وقلنا  الرّواد 
ا ومــــن هــــؤالء  رقــــم قــلــيــل جـــــدًّ
استمّر  منهم  واحــد  كم  العشرة 
يُقّدم  منهم  ومــن  الساحة  على 
مع  ويــتــواصــل  تــدريــبــيــة  دورات 
الـــفـــنـــانـــيـــن، لـــهـــذا نــلــتــمــس لــهــم 
ـــعـــذر، ولـــفـــت الــعــتــيــق إلــــى أن  ال
ـــم واالحــــتــــكــــاك  ـــتـــعـــّل وســــائــــل ال
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــنـــانـــيـــن الـــشـــبـــاب 
أصـــبـــحـــت كـــثـــيـــرة مـــــن خـــالل 
التي  الحديثة  االتصاالت  وسائل 
ومطالعة  الــدخــول  للفنان  تُتيح 
تــــــجــــــارب اآلخـــــــريـــــــن فــــــي كــل 
المتاحف  ـــارة  وزي الــعــالــم  أنــحــاء 
أن  الفنان  فعلى  لذلك  وغيرها، 
يصل  حتى  بنفسه  نفسه  يُثّقف 
تجعله  الخبرة  من  مرحلة  إلــى 
ـــا بـــــاالســـــم مـــــن خـــالل  ـــوبً مـــطـــل

اعماله التي ينجزها.
 ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال الــفــنــان 
الشاب طالل القاسمي «خزاف» 
الــجــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس  عــضــو 
أن  التشكيلية  للفنون  القطرية 
مــســتــوى الــفــنــانــيــن الــشــبــاب في 
لحصول  وبالنسبة  متمّيز،  قطر 
شابه  مــا  أو  دعــم  على  الفنانين 
عن  تــتــحــّســن  األمـــــور  إن  قـــــال: 
الــجــمــعــيــة  ـــيـــل  ـــدل وال قـــبـــل،  ذي 
على  قــادرة  اآلن  أصبحت  حيث 
وتُــحــّلــق  بــجــنــاحــيــهــا  تــطــيــر  أن 
معتمدة على مواردها الخاصة، 

ألنشطة  رعاة  لدينا  أصبح  حيث 
ورش  نُنّظم  وأصبحنا  الجمعية 
سواء  الفنانين  وأنصح  للفنانين، 
كان الدعم لهم موجوًدا أو غير 
ــتــوّحــدوا  ي أن  فــعــلــيــهــم  مـــوجـــود 
الفنية  الحركة  خدمة  أجل  من 
وأعـــرب  يــتــعــاونــوا،  أن  وعليهم 
عــن أمــنــيــاتــه بـــأن يــجــتــمــع جيل 
تتحّقق  حــتــى  بــالــشــبــاب  ـــــرّواد  ال
ويستفيد  الــقــصــوى  االســـتـــفـــادة 
جيل الشباب من خبرات الرواد.
 ومن جانبها، تحّدثت الفنانة 
ــيــة آســــيــــا الــقــحــطــانــي  ــتــشــكــيــل ال
الـــتـــي أّكــــــدت أن جــيــل الــشــبــاب 
يــحــظــى بـــاهـــتـــمـــام ويــحــصــلــون 
ينقصهم  ولــكــن  حقوقهم  على 
رعــايــة الـــــرّواد لــهــم، حــيــث إننا 
والرّواد  طريق  في  الشباب  نجد 
ـــوقـــت  فـــــي طــــريــــق ثـــــــاٍن فـــــي ال
إلى  الشباب  هــؤالء  يحتاج  الــذي 
خبرات الرّواد وإرشاداتهم حتى 
إن  وقالت:  مسيرتهم،  يواصلوا 
الــمــســؤولــيــة مــشــتــركــة فــي هــذه 
األزمـــــة بــيــن الـــــــرّواد والــشــبــاب 
ـــــرّواد  حــيــث نــــرى بــعــض مـــن ال
يـــبـــخـــلـــون بـــتـــقـــديـــم مــــا لــديــهــم 
من  لــديــهــم  بــمــا  يــســتــأثــرون  أو 
منحها  دون  وأســـــرار  خـــبـــرات 
األنانية،  من  نــوع  وهــذا  للشباب 
ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، نــــرى 
الشباب يتكّبرون على أن يطلبوا 
الــعــلــم مـــن الـــــــرّواد ويــشــعــر كل 
متمّيز  فــّنــان  بــأنــه  منهم  واحـــد 
أحــد  مـــن  يــطــلــب  أن  يــجــوز  وال 

وتقول  يعلمه،  أو  يحتضنه  أن 
يـــرفـــضـــون  الـــــــــــرّواد  بـــعـــض  إن 
معهم  الشباب  الفنانين  مشاركة 
ــــــــورش الــــتــــي يــنــفــذونــهــا  فــــي ال
بعضهم  األحــــيــــان  بــعــض  وفــــي 
ال يُــرســلــون بــطــاقــة دعـــوة حتى 

الشباب. للفنانين 
األنصاري  جميلة  الفنانة  أّما   
كفنانين  أصبحنا  اآلن  فتقول: 
شباب نحصل على الدعم بشكل 
ـــادة  ــد ولــكــن نــحــتــاج إلـــى زي جــّي
حتى  المعارض  في  المشاركات 
ـــحـــركـــة الــتــشــكــيــلــيــة  تــــزدهــــر ال
من  الــفــنــانــيــن  هـــؤالء  ويستطيع 
بصمتهم  لهم  تكون  أن  الشباب 
التشكيلي،  الــفــن  فــي  الــواضــحــة 
وحـــــول أســـبـــاب وجـــــود مــســافــة 
بـــيـــن الـــــــــرّواد والـــشـــبـــاب تــقــول 
األنــــصــــاري إنـــهـــا ال تــــرى حــالــة 
تــعــّمــد مـــن الــطــرفــيــن ولــكــنــهــا 
تــعــزو األمـــر ربــمــا إلـــى أن جيل 
الرّواد لن يستطيعوا أن يتواصلوا 
الشباب  من  الفنانين  مئات  مع 
خـــاصـــة أن الـــــــرّواد فـــي مــجــال 
كثيرين،  ليسوا  التشكيلي  الفن 
ا  جدًّ مهم  وجودهم  أن  وأعتقد 
مع الشباب وعليهم أن يحضروا 
األمر  هذا  ففي  معارضهم  لهم 

حافز كبير للشباب.
فـــنـــانـــيـــن  وجـــــــــــود  وحـــــــــــول   
يحصلون  ال  ولكنهم  متمّيزين 
عــــلــــى فــــرصــــهــــم قــــــال الـــفـــنـــان 
عــبــدالــرحــمــن الـــمـــطـــاوعـــة: إن 
على  يــشــتــغــل  أن  عــلــيــه  الـــفـــنـــان 

ذا  يكون  حتى  نفسه  وعلى  فنه 
شأن، فأنا قّدمت ورًشا تدريبية 
من  ألكثر  المراكز  فــي  لفتيات 
منهم  فتاة  كم  ولكن  فتاة   ٥٥٠
الــتــحــقــت بــالــجــمــعــيــة وصــــارت 
فـــنـــانـــة لـــــن تـــجـــد مـــنـــهـــم أحـــد 
والـــســـبـــب هـــو عــــدم اهــتــمــامــهــم 
أننا  حين  في  الشخصي،  بفنهم 
يُوّجهنا  من  نجد  نكن  لم  قديًما 
أقــــول  ـــــا  أن لــــذلــــك  ــــرشــــدنــــا  يُ أو 
األســاس  هما  والــرغــبــة  االطـــالع 
وقال  نفسه،  يُطّور  حتى  للفنان 
إنــه رّبــمــا تــكــون هــنــاك نــزاعــات 
تُؤّدي  الفنانين  بين  خالفات  أو 
عــلــى حـــدوث مــنــاخ غــيــر صحي 
لــلــفــن والــفــنــانــيــن ويــنــجــم عنه 
كــثــيــر مـــن الــمــشــاكــل، ثـــم طــرح 
قــضــيــة الـــمـــســـمـــيـــات فــــي عــالــم 
ــا  الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة قــــائــــالً: أن
أعـــمـــل بـــالـــفـــن الــتــشــكــيــلــي مــنــذ 
أنني  تصنيفي  ويتم  الثمانينيات 
السؤال  ولكن  الــوســط  جيل  مــن 
األهـــم هــو مــن الـــذي يضع هذه 
في  الفنانين  ويقسم  التصنيفات 
أقسام وعلى أي أساس تتم هذه 

التصنيفات.
ــــة إيــــمــــان  ــــان ــــفــــّن  وتــــــقــــــول ال
ـــوجـــد قـــّوة  الـــهـــيـــدوس: إنــــه ال تُ
أن  يُــمــكــن  األرض  وجــــه  عــلــى 
ـــان عن  تــتــســّبــب فـــي تـــوقـــف فـــّن
هناك  أن  المشكلة  ولكن  فــّنــه، 
فــّنــانــيــن ال يــــزالــــون فـــي بــدايــة 
أي  لــديــهــم  يُـــوجـــد  وال  الــطــريــق 
ويعتبرون  الــخــبــرة  مــن  رصــيــد 

أنفسهم فّنانين كبار وال يقبلون 
طامة  وهذه  إرشاد  أو  نصح  أي 
يظل  الــفــّنــان  أن  رغـــم  كـــبـــرى، 
طــيــلــة حــيــاتــه وهــــو يــتــعــلــم وال 
يــدعــي أبـــــًدا أنــــه وصــــل لــلــقــمــة، 
وأشـــــارت إلـــى أن هــنــاك عـــدًدا 
باهتمام  يحظون  الفنانين  من 
ورعاية ويُشاركون في المحافل 
الــخــارجــيــة بــاســم الـــدولـــة رغــم 
قـــلـــة إنـــتـــاجـــهـــم ورغـــــــم وجــــود 
مـــواهـــب شــابــة تــتــمــّيــز بـــاإلبـــداع 
ولكن ال تجد من يتبّناهم، وأنا 
من  بعينهم  شــخــوًصــا  أنــتــقــد  ال 
الفنانين فكلهم أصدقائي ولكن 
وعلى  العام،  للصالح  أتحّدث  أنا 

أن  الـــــــــــرّواد 
كل  يـــقـــّدمـــوا 
مــــــا لـــديـــهـــم 
ـــيـــن  ـــفـــنـــان ـــل ل
أن  الـــشـــبـــاب 
ـــــــفـــــــرحـــــــوا  ي
ـــــــز  بـــــــتـــــــمـــــــّي
وتــــــــــــفــــــــــــّوق 
تـــالمـــيـــذهـــم 
فـــي الــفــنــون 
الــتــشــكــيــلــيــة 
لألسف  لكن 
اآلن  ــــحــــن  ن
نـــحـــصـــل  ال 
أي  عــــــــلــــــــى 
شـــــــــــيء مـــن 
الــرّواد، ولم 
نــــســــمــــع عــن 
أحـــــد مــنــهــم 

قّدم  تدريبية  ورشــة  بفتح  بــادر 
للفنانين  لــديــه  مــا  خــاللــهــا  مــن 
الــتــشــكــيــلــيــيــن الــــشــــبــــاب، ومـــع 
الـــرّواد  هـــؤالء  تكريم  يتم  ذلــك 
في  الثقافة  وزير  بهم  ويحتفي 
كل عام، وتضيف الهيدوس: إن 
عدد  في  طالبوا  الفنانين  بعض 
لجان  تــكــون  أن  الــمــعــارض  مــن 
حتى  قطر  خــارج  مــن  التحكيم 
تكون  أن  بــدون  األعمال  يقيموا 
فالن  الســم  مــؤثــرات  أي  هناك 
أو غيره، وكيف لفنان واقعي أو 

أعمال  على  يحكم  أن  تشكيلي 
فّنان خّطاط أو العكس.

 أّمـــا الــفــنــان مــحــمــدعــبــد اهللا 
فيتحّدث عن نقطة عدم حصول 
فرصهم  على  متمّيزين  فّنانين 
فـــــي الــــظــــهــــور بـــيـــنـــمـــا يــحــصــل 
آخرون رّبما يكونون أقّل منهم 
عديدة  فرص  على  الموهبة  في 
ويـــــقـــــول: هــــنــــاك الــــعــــديــــد مــن 
األســبــاب أهــّمــهــا الــحــصــول على 
الــفــرص ذاتـــهـــا، ومــنــهــا ارتــبــاط 
أخــرى  بــأعــمــال  الفنانين  بعض 
بالطبع  ومنها  تفّرغهم،  وعــدم 
بعض  وارتــــبــــاط  الــمــحــســوبــيــات 
الــفــنــانــيــن بـــأشـــخـــاص قـــادريـــن 
منحهم  على 
الـــــــــفـــــــــرص، 
ومــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــــــمــــــمــــــكــــــن 
أن  أيـــــــــًضـــــــــا 
يـــكـــون األمـــر 
تــــــقــــــصــــــيــــــر 
مــــن الـــفـــنـــان 
أيــًضــا،  نفسه 
إن  وقـــــــــــــال: 
هــنــاك عـــدًدا 
مـــن األســمــاء 
الـــــــثـــــــابـــــــتـــــــة 
الـــــمـــــوجـــــودة 
الساحة  على 
وتُـــــهـــــيـــــمـــــن 
المشهد  على 
الـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــي 
هم  وكــأنــهــم 
وجـــود  وال  الـــمـــوجـــودون  فــقــط 
لغيرهم، حتى إن اإلعالم أصبح 
وبأخبارهم  فقط  بهؤالء  يهتم 
وكـــــأن ال يُـــوجـــد عــلــى الــســاحــة 
هـــذه  إن  أقــــــول  وال  ســـــواهـــــم، 
مشكلة اإلعالم فرّبما اإلعالم ال 
الفنانين  هــؤالء  عن  شيئًا  يــدري 
الموهوبين ولكنهم ال يتواصلون 
الساحة،  على  ظاهرين  غير  أو 
وقــــال: أيـــًضـــا نــحــن نــفــتــقــر إلــى 
الموجود  والتوجيه  الفني  الفكر 

لدى الرّواد ونحتاج إليه.

إيمان الهيدوسعبدالرحمن المطاوعةطالل القاسميمحمد العتيق

ــســه ــف ن ــــم  ــــلّ ــــع يُ أن  ــــان  ــــن ــــف ال ــــى  ــــل وع لـــــــلـــــــرّواد  ـــــذر  ـــــع ال نـــلـــتـــمـــس  أن  عـــلـــيـــنـــا  الــــعــــتــــيــــق: 

إيمان الهيدوس: 
الرّواد لم يُبادروا 

بتقديم أي مساعدة 
للفنانين الشباب

القاسمي: أتمّنى 
اجتماع قدامى 

الفنانين بالشباب 
لتتحّقق الفائدة

ــــــــــــــــــــــــٍة؛ جـــــــــنـــــــــٌد إلبــــــــلــــــــيــــــــَس فـــــــــــي بــــــــــدلــــــــــيــــــــــَس، آِونَ
ـــــــــون الـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــَش فــــــــــــــي َحــــــــلـَـــــــبــــــــا ـــــــــبِ ـــــــــحـــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــارًة ي وت
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ُطــــــلــــــبــــــا أيـــــــــنـــــــــمـــــــــا  حــــــــــــقــــــــــــاً  ــــــــــــــــــُد  ــــــــــــــــــوَج يُ  ُ واَهللاّ

اإلنتاج الفني أزمة حقيقية وواقع محتكر
تحقيق - دياال عبدالناصر: 

تــــتــــنــــوع مــــطــــالــــب الـــفـــنـــانـــيـــن 
الــقــطــريــيــن وأصـــحـــاب شــركــات 
للدراما  ونظرتهم  الفني  اإلنتاج 
ـــتـــاج الــتــلــفــزيــونــي  الــقــطــريــة واإلن
فــالــبــعــض يــقــيــمــهــا بـــأنـــهـــا شــبــه 
متوقفة بعد أن كانت في السنوات 
ضمن  وفاعلة  متميزة  الماضية 
الخليجية  الفنية  الخريطة  إطار 
األســـبـــاب  أن  يـــبـــدو  مــــا  وعـــلـــى 
اإلنتاج  قلة  أبــرزهــا  ومــن  كثيرة 
الفني في قطر (عمالن أو ثالثة 
خــالل الــعــام) وعـــدم انــتــشــاره إن 
على  أو  الــمــحــلــي  الــصــعــيــد  عــلــى 
الصعب  فــمــن  الــعــربــي  الــصــعــيــد 
مــنــافــســة الـــكـــويـــت عـــلـــى ســبــيــل 
الــمــثــال الـــتـــي تــنــتــج مـــا بــيــن ٢٠ 
أو  عملين  بــإنــتــاج  عــمــال   ٣٠ إلـــى 
ثــالثــة فــي الــســنــة. زد عــلــى ذلــك 
للمنتجين  الــمــجــال  إفــســاح  عــدم 
الــمــنــفــذيــن ، فــشــركــات اإلنـــتـــاج 
الفني موجودة لكنها غير فاعلة 
أو غير قادرة على إنتاج البرامج 
األخـــرى  التلفزيونية  واألعـــمـــال 
مـــن درامـــــا ومــســلــســالت وذلـــك 
والرتفاع  جهة  من  عددها  لقلة 
الـــتـــكـــلـــفـــة مـــــن جــــهــــة أخـــــــرى، 
فتكتفي هذه الشركات باألعمال 
المسرحية المحلية والمسلسالت 
والممثلون  الفنانون  اإلذاعية.أما 
الــقــطــريــون وعـــلـــى الـــرغـــم من 
وطاقتهم  وقــدراتــهــم  إلــمــامــهــم 
مضطرين  فــتــراهــم  الــمــتــمــيــزة 
أما   ، الخارج  في  والعمل  للسفر 
الدراميين  بالكتاب  يتعلق  فيما 
فحّدث وال حرج (حالة نادرة أو 

باألحرى منقرضة). 
ــــة عــــــــدد شــــركــــات  فــــهــــل قــــل
اإلنـــــتـــــاج مــــردهــــا عــــــدم وجــــود 
للفنان  والمادي  المعنوي  الدعم 

الــقــطــري ســـــواء أكـــــان كــاتــبــاً أو 
منتجاً أو ممثالً ؟

فمن خالل حوارنا مع صاحب 
ومدير عام شركة» دوحة أرت 
-أديب  الــســيــد  الــفــنــي»  لــإلنــتــاج 
العوضي -  حيث قال: إن الطاقة 
من  الفنية  واألعــمــال  اإلنــتــاجــيــة 
مـــســـلـــســـالت ودرامـــــــــــا قــطــريــة 
في  ولــألســف  أننا  إال   ، مــوجــودة 
حـــالـــة» حــقــد قـــطـــري» شــديــدة 
اللهجة تقيد وتكّبل أعمالنا الفنية 
التلفزيون  عــلــى  نــطــرحــهــا  الــتــي 
القطري والذي يقفل الباب أمام 
فبدالً  جديد  تلفزيوني  عمل  أي 
من العمل على دعم اإلنتاج واليد 
الــعــامــلــة الــقــطــريــة هــنــاك اتــجــاه 
األخرى،  العربية  األعمال  لدعم 
فــــإذا جــئــنــا وعــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
بعمل لمنتج غير قطري يرحب 
أو  بعرضه  التلفزيون  ويقوم  به 
بعمل  جئنا  اذا  أما  بشرائه،  حتى 
بالرفض  فــيــبــوء  قــطــري  لمنتج 
أو يعمل على إدراجــه في الئحة 
األعمال غير المرغوب بها حاليا 
التكلفة  في  المشكلة  تكمن  ال   ،
الحقيقية  فــالــمــشــكــلــة  فــحــســب 
هـــــي احــــتــــكــــار أعـــــمـــــال اإلنــــتــــاج 
الــفــنــي لــجــهــة حــكــومــيــة واحــــدة 
وللشركات اإلعالنية كما يضيف 

- أديب العوضي- وبحرقة «لقد 
ـــعـــديـــد مــــن األعـــمـــال  قـــدمـــت ال
وأبرزها  قطر  لتلفزيون  الفنية 
عــمــلــي األخـــيـــر «ســـــوق واقــــف» 
متحركة  رسوم  عن  عبارة  وهو 
القطري  الــشــارع  تتناول  هــادفــة 
وتـــراثـــه بــكــل مــكــنــونــاتــه وذلـــك 
ــــجــــودة  ضــــمــــن أطـــــــر فــــائــــقــــة ال
والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة الــثــالثــيــة 
األبـــعـــاد أمــــا الـــجـــواب وكــالــعــادة 
من  هناك  ليس  الــرفــض».  كــان 
حتى  أو  معنوي  أو  مـــادي  دعــم 
إعــــالنــــي وإعــــالمــــي فــــــاذا أردنـــــا 
لعمل  بسيطة  بــدعــايــة  نــقــوم  أن 
مـــا فــنــحــن بــحــاجــة لــيــس فقط 
اإلعــالنــيــة  للجهات  الــمــال  لــدفــع 
نـــحـــن أيــــًضــــا بـــحـــاجـــة لــمــوافــقــة 
على  أعمالنا  تقتصر  ال  البلدية، 
أعمالنا  ولكن  المسرحي  اإلنتاج 
مشاريع  باألحرى  أو  التلفزيونية 
تحظى  ال  الــتــلــفــزيــونــيــة  أعــمــالــنــا 
من  احـــتـــضـــان  أو  اهـــتـــمـــام  بــــأي 

التلفزيون القطري.
وأشار - أديب العوضي- قائال 
ونـــاقـــال لــنــا بــعــض مـــن الــمــعــانــاة 
الــتــي عــاشــهــا هـــو وأحــــد الــكــتــاب 
الــدرامــيــيــن الــقــطــريــيــن «طــالــب 
الــدوس» والــذي كتب واشتهرت 
قطر  خــارج  ومسلسالته  أعماله 

الندم على عدم تبّنيه  وكيف تم 
علي  أيجب  متسائال  بلده  داخــل 
قطر  خـــــارج  أعـــمـــالـــي  أنـــتـــج  أن 
وأحــــظــــى بـــالـــشـــهـــرة والـــنـــجـــاح 
خارًجا كي أحظى بثقة وإعجاب 

التلفزيون القطري ؟.
أن  الــمــفــروض  «مــن  مضيًفا 
بأيدي  تمسك  جهة  هناك  تكون 
المحليين  والفنانين  المنتجين 
المسؤولين  من  أتمناه  ما  وهــذا 
عـــن الــثــقــافــة والـــفـــن فـــي بــلــدنــا 
الــحــبــيــب لـــالهـــتـــمـــام بـــاألعـــمـــال 
الــدرامــيــة لــمــا تــحــويــه قــطــر من 
كم كبير من الفنانين المبدعين 
ثالثة  في  العمل  على  والقادرين 
وأربعة وخمسة أعمال في السنة 
وكـــذلـــك أرجـــــو مـــن الــصــحــافــة 
الــمــحــلــيــة تــســلــيــط الـــضـــوء على 
تـــجـــارب الــمــنــتــجــيــن والــفــنــانــيــن 
للعمل  يــدفــعــهــم  الــذيــن  الــشــبــاب 
الــفــنــي مــحــبــتــهــم لـــه أكـــثـــر من 
الجانب المادي الذي يعتبر قليالً 

باألساس.
إذا  العوضي-   - بــســؤال  فقمنا 
كــــان هـــنـــاك مـــن حـــالـــة احــتــكــار 
أعمالك  بعرض  تقوم  ال  فلماذا 
كونها  «الـــريـــان»  تلفزيون  على 
قـــنـــاة قــطــريــة ومــتــمــيــزة بــلــون 
مــرنــة  مـــا  نـــوًعـــا  وإدارة  شــبــابــي 

فــــأجــــاب مـــرحـــبـــا بــــأنــــه هــنــاك 
مــــشــــروع مــســتــقــبــلــي فــــي صـــدد 
مع  بالتعاون  قريبا  له  التحضير 
«قناة الريان التلفزيونية ، خاتما 
الثقافة  وزارة  لدعم  شاكرا  بأنه 
المسرحية  األعمال  دعمها  على 
وآمال بتحسن وضع اإلنتاج الفني 
التلفزيوني قارعا ناقوص الخطر 
عــلــى شـــرفـــات الــعــمــل الـــدرامـــي 
واألعــــمــــال الــفــنــيــة الــتــلــفــزيــونــيــة 

القطرية بشكل عام.
-هدية  المتميزة  الفنانة  أمــا 
متواجدة  ولكونها  فترى  سعيد- 
دومــــاً فــي الـــدرامـــا الــقــطــريــة أن 
وذلــك  قليل  الــدرامــي  إنتاجنا   »
سابقا  عليه  كــنــا  مــا  عــكــس  عــلــى 
أن  أتمنى  السبب،  ما  أعرف  وال 
الخليجية  الــــدول  كبقية  نــكــون 
الــــمــــوســــم  عــــلــــى  ـــعـــتـــمـــد  ن وأال 
هناك  يــكــون  أن  الــرمــضــانــي بــل 
أعمال درامية طيلة أشهر السنة 
وكـــذلـــك حــــال الـــمـــســـرح آمــلــيــن 
ازدياد حركتنا المسرحية إشراقاً 
رمضان  على  أيضاً  تقتصر  وأال 
واألعياد  العالمي  المسرح  ويــوم 
الثقافي  الــمــهــرجــان  واحــتــفــالــيــة 
بما  القطرية  الــدرامــا  مضيفة،» 
ــاً تــخــطــو خــطــوات  ــي تــقــدمــه حــال
التي  تارا  فشركة  ومهمة  جميلة 

للفنانين  حــاضــنــة  الــيــوم  تعتبر 
الـــقـــطـــريـــيـــن تـــعـــتـــبـــر الـــشـــركـــة 
الـــوحـــيـــدة فـــي قــطــر الـــتـــي تنتج 
أعماالً محلية وتصدرها للخارج 
العديد  نريد  ولذلك  قطر  باسم 
مــن هــذه الــشــركــات الــتــي تدعم 
نحن  القطرية،  الفنية  الحركة 
نــحــتــاج إلـــى الــمــزيــد مــن الــدعــم 
لــجــعــل أمــثــالــهــا أكـــثـــر وبــنــوعــيــة 
الكثير  نمتلك  أننا  السيما  أفضل 
والممثلين  المهمين  الكّتاب  من 
الجيدين والدليل على ذلك أنهم 
ويعملون  قطر  خــارج  ينجحون 
مجاورة  دول  في  مهمة  أعماالً 
فــلــمــاذا ال نــدفــعــهــم لــلــعــمــل في 
بلدهم إذ إن الفنان القطري وأنا 
متأكدة من هذا األمر، إذا وجد 
فرصة عمل مهمة ومناسبة في 

بلده فلن يذهب للخارج».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه وحـــــول 
االنـــتـــاج  شـــركـــات  دور  مـــاهـــّيـــة 
الفنان  يشير   ، وفعاليتها  الفني 
أصول  العام «لمؤسسة  والمدير 
سالم   - الــســيــد  الــفــنــي»  لــإلنــتــاج 
أتيحت  لــو   » بــأنــه  المنصوري- 
لــهــا الــفــرصــة ووّكــلــت مــن قبل 
فعال  دور  لها  لكان  التلفزيون 

مما هي عليه اآلن «.
وتـــأكـــيـــًدا عــلــى كــــالم صــاحــب 

ومــــديــــر شـــركـــة «دوحـــــــة أرت 
السيد-أديب  الـــفـــنـــي»  لـــإلنـــتـــاج 
العوضي- يضيف الفنان والمدير 
لإلنتاج  أصــول  لـ»مؤسسة  الــعــام 
الفني « السيد - سالم المنصوري- 
يــتــعــلــق  وفـــيـــمـــا  بــــاعــــتــــقــــادي   »
بالدراما واإلنتاج التلفزيوني فإن 
بعض  فــي  التلفزيون  ثقة  عــدم 
الـــشـــركـــات الــمــحــلــيــة يــــؤدي إلــى 
القطرية  األعـــمـــال  انــتــشــار  عـــدم 
القطري  الــفــنــان  وانــتــشــار  بــقــوة 
بشكل عام فهناك عمل أو عمالن 
يـــقـــوم الــتــلــفــزيــون بــإســنــادهــمــا 
كما   ، المحلية  الشركات  لبعض 
المرتبط  العربي  اإلنتاج  قلة  أن 
بالظروف الراهنة ترك الفرصة 
ــتــاج الــخــلــيــجــي بــشــكــل أكــبــر  لــإلن
وكــــان بــاإلمــكــان زيـــــادة اإلنــتــاح 
الــمــحــلــي ونـــحـــن نــتــأســف لــعــدم 
قيام مؤسسة محلية بإنتاج عمل 

محلي هذا العام».
أو  بــالــعــوائــق  يتعلق  فيما  أمـــا 
الــمــشــاكــل الــتــي تـــواجـــه شــركــات 
االحتكار  وإشكالية  الفني  اإلنتاج 
فيقول  التلفزيوني،  الــســوق  فــي 
ليست  العملية   »  - المنصوري   -
من  كان  ولو  يكسب  من  بعملية 
الفنان  لكان   ( المسلسل   ) يربح 
الـــقـــطـــري بــخــيــر بــغــض الــنــظــر 

عــن شــركــات اإلنــتــاج ولــكــن قلة 
ال  ونــحــن  ذلــك ..  وراء  اإلعــمــال 
تلفزيون  على  الــلــوم  كــل  نــرمــي 
ــفــزيــون حــكــومــي  ــل قــطــر ألنــــه ت
.نعود ونسأل- المنصوري - أهي 
تقنية  كانت  لو   » تقنية؟  عوائق 
على التلفزيون أن يضع شروطا 
وفــــي حـــالـــة اكـــتـــمـــال الـــشـــروط 
يحاسب  أن  للمنتج  العمل  يسند 
الـــشـــركـــة الـــمـــنـــتـــجـــة فــــي حــالــة 
إيقاف  فــي  الــحــق  ولــه  التقصير 
العمل وأن يتحمل المنتج نتيجة 

عمله»
؟  مادية  أم  فنية  عوائق  أهــي 
المادة لها دور كبير في  « طبعاً 
تنفيذ المسلسل كل ما زاد المبلغ 
يــجــب أن تـــكـــون جـــــودة الــعــمــل 

عالية».
أخيًرا وعلى ما يبدو أنه ومن 
الساذج جًدا االعتقاد بأن شركات 
اإلنــــتــــاج الـــفـــنـــي الــمــحــلــي بــألــف 
خــيــر فــحــســب الــفــنــان والــمــديــر 
لإلنتاج  أصــول  لـ»مؤسسة  العام 
المنصوري-  ســـالـــم   - الـــفـــنـــي» 
فــنــحــن فــــي أزمــــــة حــقــيــقــيــة ، 
باالنتاج  بالتفّرد  تتلخص  أزمــة 
نتمنى  أنـــنـــا  عــلــمــا  الــتــلــفــزيــونــي 
الريان  لقناة  واالزدهــــار  الخير 
الــشــبــابــيــة والــــجــــديــــدة ونـــؤمـــن 
دومــا بــضــرورة ووجــوب التنوع 
والتلون في اإلنتاج الفني لصالح 
الذي  الثقافي  واالزدهار  التقدم 
تــعــمــل قــطــر عــلــى بـــلـــورتـــه من 
خـــالل دعـــم األعــمــال اإلبــداعــيــة 
يحظى  أن  ونتمنى  والمسرحية 
التلفزيوني  الفني  اإلنــتــاج  قطاع 
بـــالـــدعـــم الـــكـــافـــي لـــالســـتـــفـــادة 
أبنائنا  وطـــاقـــات  إبـــداعـــات  مــن 
الــقــطــريــيــن وعـــــدم خــســارتــهــم 
واضـــطـــرارهـــم لــلــعــمــل واإلنــتــاج 

في الخارج».

مشهد من مسلسل خيوط ملونة غانم السليطي وعبدالعزيز جاسم في مشهد من مسلسل تصانيف

«أرض السودان».. الحلو والمر في واقعنا المعاصر«أرض السودان».. الحلو والمر في واقعنا المعاصر
من أعمال سيد الرواية السودانية د. أمير تاج السر

ـــيـــن حـــــــالوة الـــــغـــــرب ورغـــــد  مـــــا ب
كتب  وقساوته  الشرق  ومــرارة  عيشه 
الروائي المتميز أمير تاج السر رواية 
والمر»ليعلن  الحلو  السودان..  «أرض 
دون مــــواربــــة، أنــــه لـــن يــكــتــب عــمــالً 
إيجابيات  إلظهار  أو  صــورة  لتجميل 
وإخفاء سلبيات، وأنه لن يكتب عمالً 
كما  والمر  الحلو  سيكتب  بل  سياحياً، 
هـــو، مــعــتــمــداً عــلــى ثــقــة الـــــذات الــتــي 
بنفسها  االستعمار  تحت  واقعة  كانت 
طالما  الـــذي  المستعمر  اآلخـــر  أمـــام 
اعــتــمــد عــلــى الــتــقــلــيــل مــن شـــأن هــذه 
مرتبة  في  وضعها  إلــى  وعمد  الــذات 
متسلحاً  متضادة.  ثنائيات  من  أدنــى 
جزء  سرد  ليعيد  ينطلق  الثقة،  بهذه 
مــــن فـــصـــل االســـتـــعـــمـــار الــبــريــطــانــي 
ـــة  حــيــث يــتــقــمــص الـــنـــص نــفــســه رؤي
فتكتمل  الــمــســتــعــمــر  الــغــربــي  اآلخــــر 

األركـــــان الــفــلــســفــيــة لــلــنــص الـــســـردي. 
فــتــأتــي الـــروايـــة وهـــى مـــســـرودة من 
وجهة نظر وبصوت جلبرت أوسمان 
ــبــريــطــانــي الـــــذي يـــقـــرر فـــي نــهــايــة  ال
الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر الــــذهــــاب إلـــى 
محسوبة  غير  مغامرة  فــي  الــســودان 
والتي جاءت كتحد مع أحد أصدقائه 
لــيــنــغــمــس فــــي الــمــجــتــمــع الـــســـودانـــي 
البيئة  ويــعــيــش  الــبــالد  بــأهــل  ويــحــتــك 
ــيــة الــمــحــلــيــة بــكــل شــواهــدهــا  الــســودان
للبيئة  وفًقا  ويعيش  ثيابهم،  فيرتدي 
وتحتوي  واحـــد،  عــام  خــالل  المحلية 
المغامرات  مــن  الكثير  على  الــروايــة 
ــــة،  ــــرواي ـــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا بـــطـــل ال ال
في  ما  كل  ويسرد  السر  تــاج  ويغوص 

السودان كما رآها بحلوها ومّرها.
ويـــــقـــــول تــــــاج الــــســــر عـــــن عــالقــتــه 
جرثومة  الكتابة  أن  أعتبر  بالكتابة: 

أصـــابـــتـــنـــي ولــــم أشـــــَف مـــنـــهـــا، وهـــي 
تتجدد في كل كتاب لدي. ولكن دون 
أن أكـــرر نــفــســي. فــكــل عــمــل أنــجــزه، 

الفكرة  عن  مختلفة  فكرة  على  قائم 
األخرى.

سوداني  طبيب  السر  تــاج  أن  يذكر 
لــــه الـــعـــديـــد مــــن األعــــمــــال الـــروائـــيـــة 
للعامية  شاعًرا  حياته  بدأ  واإلبداعية 
الرواية  إلى  تحول  وبعدها  السودانية، 
األصدقاء  من  الكثير  نصحه  أن  بعد 
«عبدالكريم  بينهم  من  وكــان  بذلك 
المؤثرة  روايــاتــه  بين  ومــن  قــاســم»، 
«الــــعــــطــــر الـــــفـــــرنـــــســـــي»، و»صـــــائـــــد 
لقائمة  ترشيحها  تم  التي  اليرقات»، 
دورتها  في  القصيرة  العربية  البوكر 

الماضية.
و»أمير تاج السر» هو سيد الرواية 
يجيد  من  وخير  وأميرها،  السودانية 
النثر الحي بالصور الصابرة على األلم 
يمكن  ال  وبــشــخــصــيــات  ـــتـــحـــدي،  وال
بحس  الحقيقي،  الواقع  تصور  نسيانها 

انطبعت  التي  الذكريات  يبقي  نقدي، 
ومتحفزة  حّية  الضحايا  أجساد  على 
و»أرض  ـــهـــا.  فـــي رمــــــق  آخــــــر  حـــتـــى 
نثرية  قصة  والمر»  الحلو  الــســودان.. 
صــاحــبــهــا كيف  خـــالبـــة عــــرف جـــيـــداً 
يدير أدواته فتماهى العمل مع قارئه 
بعبارات  نفسه،  فــي  مــا  دبيباً  محدثاً 
خاللها  مـــن  يــكــشــف  هـــادئـــة،  عــفــويــة 
أرقه فكتب عنه، كاشفاً  الراوي واقعاً 
تدور  المختبئة.  وتالوينه  خباياه  عن 
أحــــداث الـــروايـــة حـــول مــغــامــرة قــام 
ثمانينيات  فـــي  بــريــطــانــي  شـــاب  بــهــا 
أحــداث  وتوضح  عشر،  التاسع  القرن 
الحين  ذلك  في  البالد  أحــوال  الرواية 
وانـــطـــبـــاعـــات الـــبـــطـــل بـــعـــد احــتــكــاكــه 
لسلوكيات  وتتعرض  الــســودان،  بأهل 
الــمــســتــعــمــر وتـــجـــارة الــرقــيــق وتــغــيــر 

المجتمعات.
ارض السودان الحلو والمر

د. أمير تاج السر

سالم المنصوريهدية سعيدأديب العوضي

أديب العوضي: 
المشكلة الحقيقية هي 

احتكار أعمال اإلنتاج 
الفني لجهة حكومية 

واحدة

هدية سعيد: 
إنتاجنا الدرامي 
أصبح قليالً على 

عكس ما كنا عليه 
سابقاً

سالم المنصوري: عدم 
ثقة التلفزيون في 

الشركات المحلية يؤدي 
إلى عدم انتشار األعمال 

القطرية



الساحة الفنية بحاجة لمهرجان للسينما المحلية

واإلبداعات  المواهب  من  بالعديد  قطر  تزخر 
والــــطــــاقــــات الــشــبــابــيــة الـــمـــمـــيـــزة فــــي مــخــتــلــف 
زاوية «رأيان  في  اللقاء  نجدد  واليوم  المجاالت، 
المتوّهج  الــشــبــاب  مــن  نــمــوذجــيــن  مــع  وقــضــيــة» 
والــمــفــعــم بــالــحــمــاس مــمــن لــديــهــم أفــكــار بــّنــاءة 
القطري،  الشباب  طاقات  من  المثلى  لالستفادة 
لنفسيهما  يخّطا  أن  في  نجحا  الشباب  من  اثنان 
حيث  واألدب  اإلبــــداع  مــجــال  فــي  واضــًحــا  ــا  خــطًّ
رؤيتهما  لــهــمــا  ليسلكاه  السينما  مــجــال  اخــتــارا 

والفني. السينمائي  المشهد  حول  المستقلة 

كتب - مصطفى عبدالمنعم - أشرف  مصطفى: 

أحمد البلوشيعبدالرحمن العباسي

قطر حققت طفرة 
كبيرة ونقلة ثقافية 

نوعية متميزة

الفن السابع من الفنون 
التي مازالت تعاني من 
التهميش

مــــحــــاوالت جــــــادة يـــقـــوم بـــهـــا شــبــاب 
سينما  صناعة  إيجاد  أجل  من  قطريون 
محلية رخيصة، ومن أجل وضع السينما 
الــقــطــريــة عــلــى بــدايــة الــطــريــق حــتــى ولــو 
الذاتية  بجهودهم  المحاوالت  كانت هذه 
فعله  مــا  وهــذا  البسيطة،  وبإمكانياتهم 
مجموعة من الشباب حيث أسسوا جماعة 
في  وبدأوا  المرئي  للتصوير  قطر  شباب 
التي  السينمائية  األفـــالم  مــن  عــدد  إنــتــاج 
هامة،  اجتماعية  محلية  قضايا  تناقش 
إلكترونية  مــواقــع  على  نشرها  ثــم  ومــن 
عــلــى الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة «اإلنـــتـــرنـــت» 
ومـــــن أشـــهـــر الــــمــــواقــــع الـــتـــي يـــنـــشـــرون 
عــلــيــهــا نــتــاجــهــم هــو مــوقــع «الــيــوتــيــوب» 
عالية  مشاهدة  بنسب  أفالمهم  وتحظى 
الشباب  مــن  اثنين  نختار  جعلنا  مــا  جــًدا 
جروب  أعضاء  ومن  بالسينما  المهتمين 
أجل  من  الضوئي  للتصوير  قطر  شباب 
وقضية»  «رأيـــان  زاويـــة  فــي  يتحدثا  أن 
الثقافي،  المشهد  في  رأيهما  عن  ويعبرا 
العباسي  الرحمن  عبد  هما  اليوم  وضيفا 
وهــــو مـــصـــور فـــوتـــوغـــرافـــي وســيــنــمــائــي 
العديد  فــي  التمثيل  فــي  شــارك  ومــخــرج 
مـــن األعـــمـــال الــتــي قــدمــهــا مـــع الــشــبــاب 
والممثل  الفنان  ومع  بالسينما،  المهتمين 
العديد  قدم  الــذي  البلوشي  أحمد  الشاب 
مــــن األعـــــمـــــال الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الــمــحــلــيــة 
أصدقائه  بين  واســعــة  بشعبية  ويحظى 

القطرية. الشبابية  للسينما  والمراقبين 
 

الــفــن  لــحــال  الــمــوجــز  تقييمك  مــا  ڈ 
قطر؟. في  والثقافة 

- يــقــول عــبــد الــرحــمــن الــعــبــاســي: في 
الحقيقة أنا أعتقد أن قطر حققت طفرة 
منذ  متميزة  نوعية  ثقافية  ونقلة  كبيرة 
للثقافة  عاصمة  الــدوحــة  احتفالية  عــام 
الفعاليات  كــثــرت  حــيــث   ٢٠١٠ الــعــربــيــة 
صعيد  عــلــى  أمــــا  الــثــقــافــيــة،  واألنـــشـــطـــة 
الــســيــنــمــائــيــة فــهــذه  الــفــنــيــة أو  األنــشــطــة 
حتى  واهــتــمــام  كبير  تطوير  إلــى  تحتاج 
الثقافة  مجاالت  كافة  نساير  أن  نستطيع 

ملحوظة. إنجازات  فيها  حققنا  التي 
أن  أّكــــــد  الـــبـــلـــوشـــي  أحـــمـــد  ـــفـــنـــان  ال  -
تسير  بــاتــت  قطر  فــي  الثقافية  الــحــركــة 
بــخــطــوات ثــابــتــة وقــويــة فــي بــعــض أنــواع 
تعاني  مازالت  فنون  حساب  على  الفنون 
أنه  أّكد  السابع  الفن  وعن  التهميش،  من 
من  تعاني  التي  الفنون  ضمن  من  يعاني 
هناك  يــكــون  أن  وتــمــنــى  االهــتــمــام  عــدم 
للسينمائيين خاصة  دعم معنوي ومادي 
دون  الجهد  من  مزيًدا  يبذل  الشباب  أن 
أن  غير  يبقى  ولن  المساعدة  ينتظر  أن 
يد  لهم  ويــمــدوا  الــمــســؤولــون  لهم  ينتبه 
الــعــون حــتــى يــســتــطــيــع هـــذا الــفــن فــرض 
عام  وبشكل  الثقافية،  الساحة  على  نفسه 
في  والثقافة  الفن  حال  أن  البلوشي  أّكد 
الثقافية  والــحــركــة  ومــبــشــر،  جيد  قطر 
خاصة  ملحوًظا  حـــراًك  تشهد  القطرية 
بــعــد إنـــشـــاء الــحــي الــثــقــافــي الــــذي أصــبــح 

الثقافية. األنشطة  أهم  يحتضن 
 

القطري  والفنان  المبدع  تضع  أين  ڈ 
الــــدول  بــفــنــانــي  مــقــارنــتــه  تــمــت  مـــا  إذا 

؟. المجاورة 

- فــــي هـــــذا اإلطـــــــار قـــــال الـــعـــبـــاســـي: 
فــي الــحــقــيــقــة أنـــا أضـــع الــمــبــدع والــفــنــان 
حيث  داخل قطر فقط ال غير،  القطري 
في  معروفين  غير  لألسف  مبدعينا  إن 
نهتم  فنحن  الــشــديــد  ولــألســف  الــخــارج، 
بــالــمــبــدع الــــذي يــأتــي إلــيــنــا مـــن الــخــارج 
عــلــى حــســاب الــمــبــدع الــقــطــري الـــذي إذا 
ذهب إلى أي دولة أخرى فهو ال يحظى 
باالهتمام الذي يحظى به فنانو ومبدعو 
هـــــذه الــــــــدول فــــي قـــطـــر وهــــــذا بــســبــب 
بمبدعيها  تهتم  الــدول  غالبية  أن  بسيط 
من  جــاء  مــبــدع  أي  مــن  أكــثــر  وتدعمهم 
للمبدع  األولـــويـــة  تــكــون  حــيــث  آخـــر  بــلــد 

المحلي.
القطري  المبدع  أن  البلوشي  أّكــد  كما 
في  المبدعين  من  أي  عن  قيمة  يقل  ال 
الــدول الــمــجــاورة، خاصة أنــه وصــل إلى 

من  العديد  في  عالمي  مستوى 
إلى  ولفت  اإلبداعية،  المجاالت 

القطري  الــمــبــدع  وضــع  أينما  أنــه 
بــصــمــتــه وجـــه إلــيــه األنـــظـــار، وهــو 

مـــا تــجــلــى مـــن خــــالل الــمــشــاركــات 
المسابقات  من  العديد  في  القطرية 

الـــدولـــيـــة. وقــــال شــهــدت  الــعــربــيــة أو 
قـــطـــر خـــــالل الـــفـــتـــرة األخـــــيـــــرة بــعــض 
في  تــمــيــزوا  الــذيــن  الــرائــعــيــن  المبدعين 
الـــفـــتـــرة األخـــيـــرة لــكــنــه طـــالـــب بـــزيـــادة 
حتى  قــطــر  تنظمها  الــتــي  الــمــهــرجــانــات 
ـــــوصـــــول إلـــى  ـــهـــا ال تـــســـتـــطـــيـــع مـــــن خـــالل
وإظهار  مبدعيها  لتسويق  صيغة  أفضل 
مواهبهم، كما طالب بااللتفات إلى الفن 
سنوي  محلي  مــهــرجــان  وإقــامــة  الــســابــع 

القطرية. لألفالم 
 

ڈ هل تؤمن باختالف اآلراء؟ ولماذا؟.

أؤمن  بالطبع  قائال:  العباسي  أجاب   -
هناك  يــكــن  لــم  لــو  ألنــه  اآلراء  بــاخــتــالف 
اآلراء  وفي  النظر  وجهات  في  اختالفات 
أخطاءنا،  األمور ولن نرى  استقامت  لما 
لم  لو  مكانه  يعرف  أن  أحد  يستطيع  وال 
نظر  ووجهة  ألدائه  بناء  نقد  هناك  يكن 
بحيث  ألفـــكـــاره  تــمــاًمــا  مــغــايــرة  أخــــرى 
النظر  وجهات  في  االختالف  هذا  يدفع 

والسليم. الطبيعي  النطاق  إلى  األمور 
قـــال الــبــلــوشــي: أتــقــبــل الــنــقــد إذا كــان 
بـــنـــاء، بـــل أبــحــث عــنــه أحـــيـــانـًــا إلدراكــــي 
بالنسبة  الــتــعــلــم  وســائــل  أحـــد  الــنــقــد  أن 
انــطــبــاعــًيــا  الــنــقــد  كـــان  إذا  أمـــا  لــلــمــبــدع، 
وهداًما، وال يهدف سوى للمعارضة من 
بقواعد  إلمام  دون  فقط  المعارضة  أجل 
بالكتابة  الناقد  يقوم  الذي  الفن  وأصول 

نهائًيا. له  ألتفت  فال  عنه 
 
 

ڈ أيــهــمــا أفــضــل .. اإلبــــداع الــفــنــي ذو 
الــذي  اإلبـــداع  أم  سلًفا  المحددة  الــرؤيــة 

يتكون بعد البدء في إنجازه ؟.

- يــرى الــعــبــاســي أن اإلبــــداع الــفــنــي ذا 
حيث  األفضل  هو  سلًفا  المحددة  الرؤية 
يكون قد تم اإلعداد لهذا العمل اإلبداعي 
بــشــكــل جــيــد وأخــــذ حــقــه فـــي الــتــجــهــيــز 
والــتــحــضــيــر لـــذلـــك خـــاصـــة فـــي مــجــال 
يكون  أن  يجب  حيث  السينمائي  العمل 

مشهد. ولكل  خطوة  لكل  حساب  هناك 
يكون  أن  يمكن  ال  أنــه  البلوشي  أّكــد   -
ودراسة  خطة  بدون  متميز  عمل  هناك 
قد  األفــكــار  بعض  هناك  أن  إال  مسبقة، 
وهذه  اإلنجاز،  وقت  المبدع  لعقل  تأتي 
األفـــكـــار ضـــروريـــة جــــًدا ألنــهــا هــي الــتــي 
تــعــطــي الــشــكــل الــنــهــائــي لــلــعــمــل وهـــو ما 
فكرة  لكن  الفني،  العمل  بهارات  اعتبره 
قبل  تــحــدد  أن  يــجــب  األســاســيــة  الــعــمــل 
يتم  أن  يجب  كما  العمل  إنجاز  في  البدء 
في  الــبــدء  قــبــل  للعمل  الــجــيــد  التحضير 
التي  المشاكل  تجنب  يتم  حتى  التصوير 

تحدث. أن  يمكن 
 

يــفــكــر  أن  ـــجـــب  ي هـــــل  ڈ 
الربح  في  السينمائي  أو  المبدع 
بإبداعه  يقوم  الذي  للعمل  المادي 
على  بالحرص  يكتفي  أن  عليه  أم  ؟ 

إنجاز عمل فني راٍق ؟.

- يـــقـــول الــعــبــاســي فـــي الــحــقــيــقــة إن 
يــفــكــر  أن  ويـــمـــكـــن  مـــهـــمـــان  األمـــــريـــــن 
الــمــنــتــج أو الــمــخــرج فــيــهــمــا ســـويـًــا أثــنــاء 
شخصي  بــشــكــل  ولــكــنــنــي  الــعــمــل،  إعــــداد 
أحــــرص عــلــى أن يــكــون الــعــمــل مــتــمــيــًزا 
ومن  ناجًحا  عمًال  ليكون  إبداًعا  ويحوي 
إن  قلت  لذلك  المادي،  الربح  سيأتي  ثم 

بعًضا. ببعضها  مرتبطان  األمرين 
- أّكــــد الــبــلــوشــي أن الــفــن هـــو رســالــة 
جليلة  خدمة  تقديم  دائًما  وهدفه  نبيلة 
أولى  يكون  أن  يجب  ما  وهو  للمجتمع، 
الفنان  أن  إلــى  وأشــار  الــمــبــدع،  أولــويــات 
أن  استعداد  لديه  دائــًمــا  يكون  الحقيقي 
الفني دون  يصرف من جيبه على عمله 
مــؤكــًدا  ذلــك،  وراء  مــن  عــائــد  أي  انتظار 
يجعل  مــا  هــو  الطريقة  بــهــذه  العمل  أن 
ويحقق  النجاح  طريق  إلــى  يصل  المبدع 
أن  دون  الـــمـــادي  الـــربـــح  بــعــد  فــيــمــا  لـــه 
الفنان  تفكير  لحظة  إنه  وقــال  ينتظره. 

يبدأ المادة  في 
عـــمـــلـــه الــــفــــنــــي مـــــن حــــيــــث مـــســـتـــواه 

تلقائًيا. االنحطاط  في  اإلبداعي 
 

أعــــمــــالــــك  فـــــــي  تــــفــــضــــل  أيـــــهـــــمـــــا  ڈ 
..االهتمام بشكل العمل أم بالهدف منه 

؟. والرسالة 
جًدا  هام  كليهما  أن  يؤكد  العباسي   -

بينهما الفصل  يمكن  وال 

الــــمــــوضــــوع  إن  الــــبــــلــــوشــــي:  ويـــــقـــــول 
لبعضهما  مكملين  يــعــتــبــران  والـــصـــورة 
بــعــضــا، وشــــدد عــلــى ضـــــرورة أن يــأخــذ 
حيث  المبدع  مــن  األهمية  ذات  االثــنــان 
على  ســيــؤثــر  ضــعــيــًفــا  أحــدهــمــا  جـــاء  إذا 
الفني  الــعــمــل  مــســتــوى  وســيــكــون  اآلخـــر، 
زوايــــا  أن  الـــبـــلـــوشـــي  وأوضــــــح  ضـــعـــيـــًفـــا. 
والصوت  الصورة،  وجماليات  الكاميرا، 
الفكرة  عن  للتعبير  وسيلة  كلها  كذلك، 
ودعمها، مشيًرا إلى أن اإلضاءة واأللوان 

األفكار. لتوصيل  أدوات  كلها 
 

ڈ فـــي اعـــتـــقـــادك هـــل نــحــن بــحــاجــة 
أم  والممثلين  للسينمائيين  لجمعيات 
تكفي  الــحــالــيــة  الــثــقــافــيــة  الــكــيــانــات  أن 

؟. كمبدعين  طموحاتكم  تلبي  وهل 

نــحــتــاج  بـــالـــطـــبـــع  الــــعــــبــــاســــي:  قــــــال   -
إلــــى جــمــعــيــات ولـــكـــن يـــجـــب عـــلـــى مــن 
يكونوا  أن  الــكــيــان  هــذا  أمــر  سيتقلدون 
حـــيـــاديـــيـــن ومــنــصــفــيــن حـــتـــى ال يــبــتــعــد 
الـــشـــبـــاب والـــمـــبـــدعـــون عــنــه ويـــجـــب أن 
تـــكـــون  وأن  ـــفـــنـــي  ال لـــلـــمـــشـــهـــد  يـــضـــيـــف 
يدافع  كيان  بمثابة  شابه  ما  أو  الجمعية 
عـــن الــفــنــانــيــن وحــقــوقــهــم ويـــهـــدف إلــى 
فيما  للقاء  مكانًا  ويكون  المشهد،  تطوير 
بين الفنانين حتى يتعارفوا ويطلعوا على 

بمثابة  ويــكــون  بــعــًضــا،  بعضهم  تــجــارب 
تحتها. يتجمعون  مظلة 

جــمــعــيــة  إقــــامــــة  أن  الـــبـــلـــوشـــي  -أّكد 
الفن  لهذا  أســاســي  مطلب  للسينمائيين 
ويدير  يرعاه  من  إلى  يحتاج  الذي  الوليد 
السينمائية  الــســاحــة  أن  وأوضـــح  شــؤونــه 
مستمرة  لــورش  الحاجة  أمــس  في  باتت 

العام. طوال 
 

ڈ فــي رأيـــك هــل تــؤيــد رفــع الــرقــابــة 
عن اإلبداع كلًيا أم تفضل اإلبقاء عليها ؟.

قــــال الــعــبــاســي رفــــع الـــرقـــابـــة بــشــكــل 
فهناك  جيد..  غير  أمر  أنه  أعتقد  مطلق 
األمور يجب أن تظل الرقابة فيها  بعض 
بتعاليم  الخاصة  األمـــور  وهــي  مــوجــودة 
ـــعـــادات والــتــقــالــيــد الــخــاصــة  ال الـــديـــن أو 
على  فنية  رقــابــة  وجــود  أمــا  بالمجتمع، 
اإلبداع تتدخل في إبداع المبدع فهذا أمر 

تماًما. مرفوض 
- أّكد البلوشي على ضرورة أن يتحلى 

ينسى  ال  وأن  داخــلــيــة  بــرقــابــة  الــفــنــان 
التي  الثقافية  وخلفيته  وتقاليده  عاداته 
تــرجــع إلـــى مــجــتــمــعــه الــــذي يــعــيــش فيه 
وقـــال الــرقــابــة أيــًضــا ضــروريــة ألنـــه لن 
بعض  بــشــطــحــات  نــتــحــكــم  أن  نــســتــطــيــع 
ال  بأفكار  علينا  يأتون  قد  الذين  الفنانين 

الدينية. وقيمنا  مجتمعنا  تناسب 
 

ڈ أيــهــمــا أهــــــم.. تــخــصــيــص مـــوازنـــة 
لدعم المبدعين الحاليين، أم تخصيص 
بشكل  الــشــبــاب  لــتــأهــيــل  الــمــوازنــة  ذات 

سليم؟. علمي 

مطلوب  كليهما  أن  يعتقد  العباسي   -
خــاصــة أن الــمــبــدع الــحــالــي يــحــتــاج إلــى 
ويستمر  إبــداعــاتــه  تــســتــمــر  حــتــى  الــدعــم 
فـــي حـــالـــة اإلنــــتــــاج واإلبــــــــداع ، كـــمـــا أن 
الــشــبــاب هـــم فـــي أمـــس الــحــاجــة لــلــدعــم 
بداية  على  أقدامهم  يضعوا  أن  أجل  من 
هم  أنهم  خاصة  اإلبــداع  احتراف  طريق 

للتطوير.  ويحتاجون  المستقبل، 
- البلوشي أّكد على ضرورة العمل على 
البحث  أهمية  على  وشــدد  مًعا،  االثنين 
تطويرهم  على  والــعــمــل  المبدعين  عــن 
الفني. نتاجهم  ودعم  سليم  علمي  بشكل 

 
ڈ أيــهــمــا تــحــبــذ أكــــثــــر.. مـــن يــرصــد 

سلبياتك؟. يرصد  الذي  أم  إيجابياتك 

أفضل  نفسي  عــن  أنــا  قـــال:  العباسي   -
مــن يــرصــد إيــجــابــيــاتــي أكــثــر ألنـــي أعتقد 
من  أرفض  ال  ولكنني  يحبني  شخص  أنه 
وليس  إرشـــــادي  بــهــدف  سلبياتي  يــرصــد 
إن  يقول  والــواقــع  األخــطــاء،  تصيد  بهدف 
يحبون  ربــي  رحــم  مــن  إال  الــنــاس  غالبية 

تصيد السلبيات أكثر من اإليجابيات.
االثــنــيــن  ضــــرورة  عــلــى  الــبــلــوشــي  -أّكد 
ــا وقـــــال: أتــمــنــى عــلــى أن مـــن يــرصــد  مــًع
اإليــجــابــيــات أن يــكــون مــنــطــقــًيــا ألنــنــي ال 
عن  وأمــا   .. الفن  فــي  المجامالت  أفضل 
السلبيات فأرحب بذكرها لى ألنها تجعلني 
أعمل على تطوير فني في األعمال التالية.

 
وثقافًيا ؟. فنًيا  بماذا تحلم  ڈ 

أصل  بــأن  فنًيا  أحلم  العباسي:  يقول   -
معرفة  ازداد  أن  وثقافيًا  العالمية،  إلــى 
وإطالًعا وأن أحظى بقدر كاٍف من الثقافة 
لكي أسهم في تطوير ذاتي ومتابعة كل ما 

يدور حولي وزيادة رصيدي المعرفي.
- قال البلوشي أتمنى أن تزدهر صناعة 
الــســيــنــمــا الــقــطــريــة وتــصــبــح جــمــاهــيــريــة 
ــا عــلــى الــســاحــة الــعــربــيــة بل  وتــأخــذ مــكــانً
والــعــالــمــيــة فــتــصــل إلــــى مـــا وصـــلـــت إلــيــه 
مليء  الوطن  أن  خاصة  وبوليود،  هوليود 
في  يقلون  ال  الذين  والمبدعين  بالفنانين 
عالمي،  فنان  أي  عن  والموهبة  المستوى 
وعلى المستوى الشخصي عّبر عن أمنياته 
ــتــاج  بــــأن يـــكـــون لـــديـــه شـــركـــة خـــاصـــة إلن
األفالم في المستقبل يستطيع من خاللها 
القطرية  السينما  تــطــويــر  فــي  الــمــســاعــدة 

وإيصالها إلى العالمية.

نحتاج إلى جمعية 
للسينما ولكن يجب 

على من سيتقلدون أمر 
هذا الكيان الحيادية

وجود رقابة
 فنية تتدخل في 
إبداع الفنان أمر 
ً مرفوض تماما

على الفنان 
التحلي برقابة 

داخلية وأال ينسى 
عاداته وتقاليده 

الساحة السينمائية باتت 
في أمس الحاجة لورش 
مستمرة طوال العام

الفنان القطري 
معروف داخل قطر 
فقط وال يسمع عنه 
أحد في الخارج

المبدع القطري 
ال يقل قيمة عن أي 
من المبدعين في 
الدول المجاورة

الثالثاء ٦ شعبان  ١٤٣٣ هـ - ٢٦ يونيو  ٢٠١٢ م 55رأيان وقضيةرأيان وقضية ــــــا ــــــب غــــــلَ زاحـــــــــــــــمـــــــــــــــتَـــــــــــــــُه،  إذا  ـــــــــــــقـــــــــــــّي،  ـــــــــــــّت ال إّن 

ولــــــــــــســــــــــــُت أعــــــــــنــــــــــى بــــــــــهــــــــــذا غــــــــــيــــــــــَر فــــــــــــاجــــــــــــِرُكــــــــــــْم؛



يــعــرض   :  ]  - الـــدوحـــة 
ســولــيــه»  «دو  الــشــمــس  ســـيـــرك 
األســـــطـــــوري الـــعـــالـــمـــي الــشــهــيــر 
قطر  فـــي  مــــّرة  ألّول  إبـــداعـــاتـــه 
ـــقـــّدم  خــــالل عــطــلــة الــصــيــف، ويُ
اإلبــداعــي  عــرضــه  ســولــيــه»  «دو 
الـــــراقـــــي والـــمـــفـــعـــم بــالــحــيــويــة 
«سالتيمبانكو»  باسم  المعروف 
المفعم  واألداء  البهيجة  بألوانه 
الفترة  خــالل  واإلثـــارة  بالحركة 
من ٤ -٧ يوليو المقبل تحت قبة 

أسباير في الدوحة. 
ويـُـعــتــبــر ســيــرك الــشــمــس «دو 
ســــولــــيــــه» واحــــــــــًدا مـــــن الـــفـــرق 
الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي تـــحـــظـــى بــشــهــرة 
عــالــمــيــة واســــعــــة، حـــيـــث يــتــخــذ 
الكندية  مــونــتــريـــــال  مــديــنــة  مــن 
ـــــقـــــّدم الـــعـــروض  ا لـــــه، ويُ مــــقــــرًّ
الــتــرفــيــهــيــة الــفــنــيــة بــمــســتــويــات 
ـــشـــارك فــي الــعــرض  عــالــمــيــة. ويُ
السبعة  العروض  بين  من  األول 
الــدوحــة،  فــي  تنظيمها  الــمــزمــع 
الــرفــيــع  الــــطــــراز  مـــن  فـــّنـــانًـــا   ٥٠

٢٠ بــلــًدا مــخــتــلــًفــا،  يــنــتــمــون إلـــى 
وســيــنــطــلــق الــعــرض فــي الــســاعــة 
 ٤ األربعاء  يوم  من  مساًء  الثامنة 

عرض  إلــى  وينظر   .٢٠١٢ يوليو 
تصوير  أنه  على  «سالتيمبانكو» 
حي للتنّوع الذي يُمّيز أي مدينة 

أطول  ويُعّد  غيرها،  عن  عالمية 
عـــرض مــتــجــّول يُــقــيــمــه ســيــرك 
حــيــث  ـــيـــه»،  ســـول «دو  الـــشـــمـــس 

 ١٩٩٢ يــقــوم بـــأدائـــه مــنــذ الـــعـــام 
أنحاء  جميع  في  الجماهير  أمام 
العالم، واستحوذ على إعجاب ما 
شخص  مليون   ١١٫٥ على  يــزيــد 
األداء.  من  النوع  هذا  محّبي  من 
«سالتيمبانكو»  اســـم  أن  ــذكــر  يُ
مــشــتــق مــــن الـــلـــغـــة اإليـــطـــالـــيـــة، 
 saltre in عــبــارة مــن  وتــحــديــًدا 
باللغة  حرفًيا  تعني  التي   banco
المقعد»،  على  «الــقــفــز  العربية 
استكشاف  إلــى  الــعــرض  ويسعى 
جميع  فـــي  الــحــضــريــة  الــتــجــربــة 
أشكالها التي قد يتعذر حصرها، 
الناس  المثال:  سبيل  على  ومنها 
والخصائص  يعيشون فيها  الذين 
ـــــتـــــشـــــابـــــه واألســــــــــر  وأوجــــــــــــــه ال
الشارع  يشهده  وما  والجماعات، 
وناطحات  وصــخــب،  زحــام  مــن 
الـــســـحـــاب الــشــاهــقــة الـــمـــوجـــودة 
فـــيـــه. واســـتـــوحـــى هــــذا الــعــرض 
الــفــريــد مـــن الــنــســيــج الــحــضــري 
ومختلف  العالمية  المدينة  لروح 

سكانها.  أطياف 

حسن عاطف: أحلم بوجود
 معهد عاٍل للفنون المسرحية

كتب- مصطفى عبد المنعم

االهـــــتـــــمـــــام بـــالـــفـــنـــانـــيـــن 
ــــعــــث فـــي  ــــب ـــــــن ي ـــــــواعـــــــدي ال
نــفــوســهــم األمـــــل ويــحــثــهــم 
عــــلــــى بـــــــذل الــــمــــزيــــد مــن 
الـــجـــهـــد مــــن أجـــــل الــتــمــيــز 
في  لديهم  مــا  كــل  وتقديم 
ســــاحــــات اإلبــــــــداع الــفــنــيــة، 
ـــحـــن بــــدورنــــا خــصــصــنــا  ون
هــــذه الــــزاويــــة فـــي مــلــحــق 
واعد  لنجم  الثقافي  البيرق 
يــســيــر فـــي بـــدايـــة الــطــريــق 
لــــيــــتــــحــــدث عــــــن بــــدايــــاتــــه 
وأحـــــالمـــــه وطـــمـــوحـــاتـــه.. 
وفي هذه الحلقة نستضيف 
عاطف  حسن  الواعد  الفنان 
لــــيــــتــــحــــدث عــــــن بــــدايــــاتــــه 
وأحــالمــه وآمــالــه فــي عالم 

الفن..
الوسط  في  بداياتك  ڈ  

الفني؟
- أنــا بـــدأت الــمــســرح من 
خـــالل الــمــســرح الــمــدرســي، 
المسرح  علمني  مــن  وأول 
وأتــــاح لــي فــرصــة الــوقــوف 
على المسرح هو الفنان علي 
العديد  وقدمت  الشرشني، 
مـــــن األعــــــمــــــال الــــدرامــــيــــة 
ــــمــــســــرحــــيــــة الــــخــــاصــــة  وال
بمسرح الطفل وكنت أهوى 
الــتــمــثــيــل مـــن صـــغـــري، ثم 
الكبار  مــســرح  إلـــى  اتــجــهــت 
ــــك أعــــمــــاال  وقـــــدمـــــت كــــذل
لــلــتــلــفــزيــون وشـــاركـــت في 
مــســلــســالت كــثــيــرة «قــلــوب 
خيوط  متى،  إلــى  لإليجار، 
أعمال  في  وكذلك  ملونة» 
خـــــاصـــــة بـــــاألطـــــفـــــال مــثــل 

«تيمور، وشمس ورامي».
وأهمها  أعمالك  آخر  ڈ  

بالنسبة لك؟
أهــــم  أن  أعــــتــــبــــر  أنــــــا   -
أعـــمـــالـــي كـــانـــت مــســرحــيــة 
مع  البحر»  وعــروس  «فلة 
المخرج فالح فايز، وكذلك 
مسرحية مواطن بالمقلوب 
مع  حاليا  فيها  أشــارك  التي 
األســـتـــاذ جــاســم األنـــصـــاري 
هــــي إضــــافــــة لــــي وأفــتــخــر 
بالعمل فيها، وأحببت كثيرا 
جو العمل مع األستاذ جاسم 
الذي يشعر جميع من حوله 
كبيرة  واحــدة  أســرة  بأنهم 
ـــون كـــفـــريـــق عــمــل  ـــعـــمـــل وي
يـــــــدرك كـــــل واحـــــــد مــنــهــم 

أهمية ما يقوم به.

فـــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة لـــيـــس 
مسرحية  مــن  أهـــم  هــنــاك 
التي  بالمقلوب»  «مــواطــن 
أشــــــارك فــيــهــا مــــع الــفــنــان 
جاسم  المتميز  والــمــخــرج 
من  كوكبة  ومــع  األنــصــاري 
ألـــمـــع نـــجـــوم الــخــلــيــج وهــو 
مسرحي  جــمــاهــيــري  عــمــل 
ضــخــم ســيــعــرض يــــوم ٢٠ 
مــــن يـــونـــيـــو الــــجــــاري وقـــد 
تــم تــقــديــمــه فــي مــهــرجــان 
والقــى  المسرحي  الــدوحــة 

استحسان الجمهور. 
ڈ  مثل أعلى ونموذج؟

هناك  للمسرح  بالنسبة   -
المميزة  األسماء  من  عديد 
ولــــكــــن ســــأتــــحــــدث بــشــكــل 
أنــا  كــبــار  ممثلين  عــن  عـــام 
أحـــب أداءهــــم وأتــأثــر بهم 
بــشــكــل كــبــيــر وهــــم الــفــنــان 
والفنان  جاسم  العزيز  عبد 
المستوى  وعلى  فايز،  فالح 
أداء  أحـــــب  أنـــــا  الــخــلــيــجــي 

الفنان طارق العلي.
الــمــشــهــد  ڈ  رأيـــــك فـــي 

الفني في قطر؟
- المشهد الفني في قطر 
واحــدة  مــرة  إال  يتحرك  ال 
الــعــام وهـــي فــي العيد  فــي 
فقط  رمضان  شهر  في  أو 
حيث نشتغل في المسلسالت 
الشهر  خـــالل  تــعــرض  الــتــي 
العام  بقية  ولكن  الفضيل، 
يعاني  الفني  المشهد  يظل 
الــــركــــود والــــتــــوقــــف، وفـــي 
الــحــقــيــقــة هــــذا األمـــــر بــات 
أصبح  الــتــي  بقطر  يليق  ال 
يشار إليها بالبنان بين دول 
االهتمام  حيث  مــن  العالم 

بالثقافة والفنون. 

الــــتــــي  الـــــمـــــشـــــاكـــــل  ڈ  
الفنانين  طــريــق  تــعــتــرض 

من الشباب؟
- أهم المشاكل من وجهة 
نــظــري هـــي غــيــاب الــدعــم 
الــــمــــادي وعـــــدم االهــتــمــام 
بحيث  الــشــبــاب  بــالــفــنــانــيــن 
ال يـــجـــدون مــقــابــال مــاديــا 
االســتــمــرار  عــلــى  يحفزهم 
في العمل كفنانين، كما أن 
تواجهنا  كبيرة  أزمة  هناك 
كــفــنــانــيــن شـــبـــاب وتـــواجـــه 
عام  بشكل  قطر  فــي  الــفــن 
وهي أزمة عدم وجود دور 
عرض تستوعب العديد من 
األعــــمــــال الـــمـــســـرحـــيـــة فــي 
وقـــت واحــــد أو عــلــى مــدار 
العام، فنحن ال يوجد لدينا 
مسارح، وربما يكون هناك 
ال  ولكنها  الخشبات  العديد 
استيعاب  فــي  فعليا  تسهم 

األعمال المسرحية.
أحـــــــــــــــالمـــــــــــــــك  ڈ  

وطموحاتك؟
- عندي أحالمي الخاصة 
أسميها  أن  يمكنني  التي  أو 
أحـــالمـــي الــشــخــصــيــة وهــي 
مــشــهــورا  نــجــمــا  أكــــــون  أن 
ومـــحـــبـــوبـــا مــــن الــجــمــهــور 
الــعــالــمــيــة،  إلــــى  أصــــل  وأن 
ظن  حسن  عند  أكـــون  وأن 
أســـاتـــذتـــي الـــذيـــن عــلــمــونــي 
حتى يفتخروا بي، أما على 
فأحلم  قطر  دولــة  مستوى 
بأن يكون هناك معهد عال 
للفنون المسرحية حتى يتم 
مـــن خــاللــه بــنــاء جــيــل من 
الفنانين الذين سيتخرجون 
وهـــم مــلــمــون بــالــفــن كعلم 

وبشكل أكاديمي.

متاحف قطر تُنّظم معرض «هّيا»
بــالــتــزامــن مــع األلــعــاب األولــمــبــيــة فــي لــنــدن، 
النساء  (هّيا:  معرض  قطر  متاحف  هيئة  تنظم 
الــعــربــيــات فــي الــريــاضــة)، فــي دار ســوذبــيــز في 
 .٢٠١٢ أغسطس   ١١ وحتى  يوليو   ٢٥ مــن  لندن 
لندن  في  معرض  أول  المعرض  هــذا  وسُيشّكل 
الكومب  بريجيت  المشهورة  العالمية  للمصورة 
وصــانــعــة األفـــــالم الــوثــائــقــيــة مـــاريـــان الكــومــب. 
أكثر  من  جديدة  مجموعة  المعرض  هــذا  يضم 
لعدد  الكــومــب  بريجيت  بعدسة  صــورة   ٥٠ مــن 
اللواتي  أو  المبتدئات  العربيات  الرياضيات  من 
شاركن في األلعاب األولمبية. ترافق هذه الصور 
مجموعة من األفالم القصيرة التي قامت شقيقة 
والتي  بتصويرها  الكــومــب،  مــاريــان  بريجيت، 
النساء  هــذه  تاريخ  عن  لمحة  إعطاء  في  تُساهم 
دولة عربية. كما   ٢٠ تأتين من أكثر من  اللواتي 
تتعلق  الــتــي  المواضيع  بعض  عــرض  فــي  تُساهم 
وبالرياضة  بالثقافة  الجنسين،  بين  باالختالف 
للمعرض  التحضير  بــدأ  لقد  العربي.  العالم  في 

في ديسمبر من العام ٢٠١١ في قرية الرياضيين 
وقد  الــدوحــة  فــي  العربية  األلــعــاب  دورة  خــالل 
قامت  أشــهــر  سبعة  التصوير  عملية  استغرقت 
جنبًا  بالعمل  الكومب  وماريان  بريجيت  خاللها 
إلــى جنب فــي األســتــوديــو الــذي أُنــشــئ فــي الــهــواء 
ثّم  مــن  الــمــشــروع،  هــذا  إلنــجــاز  خّصيًصا  الطلق 
من  الرياضيات  بعض  وتصوير  لمقابلة  سافرتا 
جميع  في  الرياضية  والمستويات  األعمار  جميع 

أنحاء العالم العربي.

الثالثاء  ٦ شعبان ١٤٣٣هـ - ٢٦ يونيو ٢٠١٢ م 66
ــــــــــــــُس، ـــــــم يــــــــــــدُن مـــــــن أضـــــــوائـــــــهـــــــا َدنَ كــــــالــــــّشــــــمــــــِس ل

ثُــــــلِــــــبــــــا وإن   ، ذٍمّ عـــــــــــن  جـــــــــــــــّل  قـــــــــــد  والــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــْدُر 

اخبارهماخبارهم

مـــســـاء  يـــنـــطـــلـــق   :]  - الـــــدوحـــــة 
ــــوم بـــجـــالـــيـــري الـــمـــرخـــيـــة لــلــفــنــون  ــــي ال
الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة بـــــســـــوق واقــــــــف مـــوســـمـــه 
الــصــيــفــي بــمــعــرض»مــجــمــوعــة الــصــيــف 
مــن  نــخــبــة  بـــمـــشـــاركـــة  األول»  الــــجــــزء 
كبير  عــدد  وبــحــضــور  الــعــرب،  الفنانين 
ومــن  التشكيلي  بــالــفــن  الــمــهــتــّمــيــن  مــن 
 ٢١ حــتــى  الــمــعــرض  يستمّر  أن  الــمــقــّرر 
الصيفي  للنشاط  واستكماالً   .٢٠١٢ يوليو 
معرًضا  المقبل  يوليو   ٢٥ يــوم  سيشهد 
الجزء  الصيف  «مجموعة  بعنوان  آخــر 
١ ســبــتــمــبــر  الـــثـــانـــي» وســيــســتــمــر حــتــى 
عشرة  خمسة  بــمــشــاركــة  وذلـــك   ،٢٠١٢
فّنانًا من الوطن العربي في كل معرض. 
كبيًرا  عدًدا  سيتضّمن  األول  المعرض 
مـــن أعـــمـــال فــنــانــيــن عـــرب مــعــاصــريــن 
مـــتـــمـــّيـــزيـــن، تـــتـــنـــّوع إبــــداعــــاتــــهــــم بــيــن 
وتنتمي  نحتية،  وأخـــرى  زيتية  أعــمــال 
لـــمـــدارس تــشــكــيــلــيــة مــخــتــلــفــة، ويــجــيء 
الــمــعــرض فــي إطــــار حـــرص الــجــالــيــري 
عــلــى إتــاحــة الــفــرصــة لــجــمــهــور الــدوحــة 
لــمــشــاهــدة أعـــمـــال تــشــكــيــلــيــة مــتــمــّيــزة 
جماليات  على  الــضــوء  وإلــقــاء  ومتنّوعة 
الــوطــن  فــي  التشكيليين  وإبــــداع  وفــنــون 
ومشاربهم  اتجاهاتهم  بمختلف  العربي 
من  المعرض  في  ويُشارك  ومدارسهم. 
ومن  دهام،  فرج  المالك،  سلمان  قطر 
مــصــر أرمــــن أجـــــوب، مــحــمــد أبــوالــنــجــا 
سوريا  ومن  الهبر،  منصور  لبنان  ومن 
عال  حميدة،  عدنان  الرفاعي،  إسماعيل 

أحمد  العراق  من  يُشارك  بينما  األيوبي، 
البحراني، فالح السعيدي، سنان حسين، 
ومن السودان راشد دياب، معتز اإلمام، 
ومــن الــجــزائــر حــمــزة بــونــوه إلــى جانب 
فرحان.  خالد  البحريني  الفنان  مشاركة 
«مجموعة  التشكيليان  والــمــعــرضــان 
والـــثـــانـــي»  األول  جــــزأيــــه  فــــي  الـــصـــيـــف 
بمشاركة  الــمــرخــيــة  جــالــيــري  يُقيمهما 
تواصلت  الــذيــن  الفنانين  مــن  مجموعة 
ـــجـــمـــهـــور مـــــن خـــالل  ـــهـــم مـــــع ال ـــوحـــات ل
الـــجـــالـــيـــري، وقــــد تــــّم اخــتــيــار األعـــمـــال 
تّمت  بشكل  المعرض  هذا  في  المشاركة 
الفنية  لــألشــكــال  الشمولية  مــراعــاة  فيه 

المختلفة  وتّياراتها  المعاصرة  العربية 
الفنان  وصــل  مــدى  أي  إلــى  ــوّضــح  يُ بــمــا 
المعرض  يُلقي  كما  الــعــربــي،  التشكيلي 
الـــضـــوء عــلــى جــمــالــيــات وفـــنـــون وإبــــداع 
بمختلف  العربي  الوطن  في  التشكيليين 
يحرص  حيث  ومــدارســهــم،  اتجاهاتهم 
الــجــالــيــري خــــالل هــــذا الـــمـــعـــرض على 
ـــمـــدارس الــفــنــيــة بــحــيــث تُــرضــي  تـــنـــّوع ال
باختالف  زواره  جــّل  المشاركة  األعمال 
المعرض  فيتضّمن  وميولهم،  أذواقهم 
تعبيرية،  وأعــمــاالً  طباعي  حفر  أعــمــال 
ـــحـــاول الــمــعــرض إتــاحــة  وحــروفــيــة، ويُ
العديد  على  للتعّرف  للجمهور  الفرصة 

مختلف  مــن  والــثــقــافــات  الــتــقــنــيــات  مــن 
الجاليري  بذلك  لُيمّثل  العربية،  البلدان 
ــولــيــهــا الــقــطــاع الــخــاص  الــشــراكــة الــتــي يُ
ــثــقــافــي الـــقـــطـــري، مـــا يــأتــي  لــلــمــشــهــد ال
بــثــمــاره عــلــى جــمــهــور الـــدوحـــة فــُيــتــيــح 
فـــرصـــة الـــتـــعـــّرف إلــــى أي مــــدى وصــل 
ــــحــــاول  الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي الـــعـــربـــي ويُ
المعرض  هــذا  خــالل  المرخية  جاليري 
المعاصرة  الفنية  األشكال  بين  ينّوع  أن 
ـــاراتـــهـــا الــمــخــتــلــفــة مـــا يُــتــيــح أيــًضــا  وتـــّي
لالطالع  جمهورالدوحة  أمــام  الفرصة 
الفنية  على أكبر كم ممكن من األعمال 

العربي.  التشكيلي  المجال  في 
كما يهدف الجاليري من خالل هذين 
الــمــعــرضــيــن لــتــنــشــيــط الــحــركــة الــفــنــيــة 
فــي قــطــر خـــالل فــصــل الــصــيــف وإطـــالع 
جــمــهــور الــدوحــة عــلــى أعــمــال وتــجــارب 
حيث  والــــعــــرب،  الــقــطــريــيــن  الــفــنــانــيــن 
ا  مهمًّ رافــــًدا  الــمــرخــيــة  جــالــيــري  يُــعــتــبــر 
قطر  فــي  والتشكيلي  الــثــقــافــي  للمشهد 
قدرته  إثــبــات  الــخــاص  للقطاع  بتمثيله 
عــلــى دعــــم الـــفـــن واإلبــــــــداع فـــي قــطــر، 
القدرة  تلك  على  الجاليري  برهن  وقد 
عــبــر تـــجـــارب مــتــصــلــة اســتــطــاع خــاللــهــا 
تشكيليي  مــن  مــتــمــّيــز  عـــدد  يــعــرض  أن 
الوطن العربي ويُقّدم تجاربهم لجمهور 
خالل  استطاع  حيث  قطر.  في  التشكيل 
يربط  جسر  يخلق  أن  الماضية  الفترة 
ومحبي  وجــمــهــور  التشكيل  فــنــون  بــيــن 

هذا النوع من الفن.

انطالق معرض«مجموعة الصيف»
بجاليري المرخية للفنون التشكيلية

من أعمال الفنان فالح السعيدي

من أعمال الفنان احمد البحرانيمن أعمال الفنان فرج دهام

سيرك الشمس العالمي يُقدم عروضه بالدوحة

الدوحة لألفالم تعرض فيلم «نظارات»الدوحة لألفالم تعرض فيلم «نظارات»
الــدوحــة  مــؤســســة  تــعــرض   :] الدوحة- 
 ٢٨ اإلســالمــي يــومــي  الــفــن  لــألفــالم فــي متحف 
و٢٩ يونيو الجاري العرض األول للفيلم الياباني 
من  اجتماعي  كــومــيــدي  فيلم  وهــو  «نــظــارات» 
ويعرض  دقــائــق   ١٠٦ ومــدتــه   ٢٠٠٧ عــام  إنــتــاج 
أفريقيا،  وشــمــال  األوســـط  بــالــشــرق  مــرة  ألول 
أوجيغامي  ناووكو  وتأليف  إخــراج  من  والفيلم 
إيشيكاوا,  ميكاكو  كوباياشي,  ساتومي  وبطولة 
ريو كيس, كين متسويشي, مساكو موتاي. وتدور 
أحداث الفيلم في إطار كوميديا سوداء عن امرأة 
إجازة  في  للذهاب  تخطط  العمل،  من  مجهدة 
وبأنهم  القليل  سكانها  بعدد  تتميز  جزيرة  إلى 

بدقة  الفيلم  يــتــابــع  الــنــظــارات.  يــضــعــون  جميعاً 
التعايش  تتعلم  كيف  بسيط،  كوميدي  إطار  وفي 
تحكم  التي  الغريبة  القوانين  من  مجموعة  مع 
النزل الفارغ الذي تقيم فيه.يذكر أن المخرجة 
بعد   .١٩٧٢ عــام  فــي  ولــدت  أوجيغامي  نــاووكــو 
أن تــخــرجــت فــي جــامــعــة تــشــيــبــا، تــوجــهــت إلــى 
لدراسة   ١٩٩٤ في  األمريكية  المتحدة  الواليات 
لتعود  الجنوبية،  كاليفورنيا  جامعة  في  السينما 
بعدها بـ٦ سنوات في عام ٢٠٠٠ إلى اليابان. في 
كون،   – «هوشينو  القصير  فيلمها  حــاز   ،٢٠٠١
يومينو – كون» على جائزة أفضل موسيقى في 

السينمائي. بيا  مهرجان 
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اإليم ان

بِي  تَلَعُب  واألَوهــــاُم  اللَّيُل  ــَي  بِ َســَجــى 
ولـــــَألنـِــــيـــــِن بِــــَقــــْلــــبِــــي راِجـــــــــٌع وَضـــنـــى

الـــنَّـــوُم خــاَصــَمــنِــي فــالــَجــْفــُن ِفـــي أََرٍق
َسَكنا َقــْد  والــُحــْزُن  َغــَرٍق  ِفــي  والَعيُن 

ــْبــِح ِمــن أََمـــٍل ــالِج الــصُّ يــا لـَـيــُل َهـــْل النــبِ
ــدنِــي لـِــَي الَكَفنا يــا َســـورَة الــُحــْزِن ال تُ

يا َجْفُن هذي ِدماُء الَعيِن َقْد ُمِزَجْت
ـــا ـــْد أَِذن مــِع مــا بَــْعــُد إِّال الـــَقـــْرُح َق بِــالــدَّ

ــيــوُف لـِـنَــْبــِض الــَقــْلــِب الِحــَيــٌة هــِذي الــطُّ
والبََدنا الــّنــْفــَس  بِالِعتاِب  أَرَهــَقــْت  ــْد  َق

نُـــوِب ُصـــُخـــوٌر ِحــمــلُــُه َعــِســٌر إِصــــُر الـــذُّ
ــنــا ــَم ــثَّ ـــهـــى فــــالــــتـَـــْدَفــــِع ال َويــــــا ُفـــــــــؤاداً لَ

ِعَظٌة َفــِذي  تَْقنَْط  ال  الَقْلُب  َفــجــاوَب 
ــاإلحــبــاِط ُمــرتـَـَهــنــا ــْكــَر بِ ــْجــَعــِل الــِف ال تَ

واســَمــْع َحــِديــثــاً لَــُه ِفــي الــنَّــْفــِس بــاِرَقــٌة
ــهــا يَــْمــنَــُح األَْفــــضــــاَل والــِمــنــنــا ــســُمــو بِ يَ

ـــٍس  ـــَف ــــــالَ نَ ُهــــــَو الـــــَهـــــواُء َفـــــال َمـــنـــَجـــا بِ
َدنا ِمنُه  الَقْلِب  ــْرُق  ِع َجــفَّ  إِْن  َوالــمــاُء 

ــْت ــبَ ــِع تَ إَِذا  الــــَمــــأَوى  ُهــــَو  ــــَذاُء  ــــِغ ال ُهــــِو 
َكنا والسَّ الــُحــْضــَن  َحبَانا  الــنُّــفــوُس  ِمــنَّــا 

ــَســْت ــَمــْت َوَق ــلَ ــلُــوٍب أَْظ ــُق ُهـــَو الــُهــَدى لِ
ـــا ـــَســـنَ ـــهـــا أَْشـــــــَرَقـــــــْت بِ ـــسَّ َوِعــــنــــَدمــــا َم

َمـــُه َقـــدَّ األَْرِض  أَنــــــاِم  َخـــيـــُر  أَْحـــــَيـــــاُه 
ــنــا ــــًة َكــــبَــــيــــاٍض ِفـــــي الــــثُّــــلــــوِج لَ َمــــَحــــجَّ

ــــى تَـــوِحـــيـــِد خــالِــِقــهــا ـــُفـــوَس إِل َدَعـــــا الـــنُّ
ــلــَم واإلِشــــــَراَك واإلَِحـــنَـــا ـــَط الــظُّ َوأَحـــبَ

ــْت ــَع ــَج ــمــا َس ــلَّ ــــالِة َعـــلـَــيـــِه ُك ــــــُف الــــصَّ أَْل
َعــلـَـنــا وإِْن  اً  ِســـــرَّ إِْن  وِح  ــــــدَّ ال َحـــمـــائِـــُم 

فـــي كـــل بــيــت ســنــجــد بعض 
األدوات التي يحتاجها كل فرد 
الصغيرة  األشـــيـــاء  إصــــالح  فــي 
واألمــــــــــــور الــــتــــي تـــعـــيـــن عــلــى 
في  فالمرأة  الحياة،  استمرار 
البيت البد أن يكون لديها خيط 
ومقص، وأي بيت البد  وإبــرة 
كــهــربــائــيــة،  أدوات  بــه  ســنــجــد 
الــمــســاعــدة  األدوات  هــــذه  كـــل 
يتم تسميتها في اللغة الدارجة 
إلى  تشير  وهي  العدة،  بشنطة 
األدوات التي يحتاجها الحرفي 
إلى  نقلها  تم  ولكن  عمله،  في 
المسمى  نــفــس  تــحــت  ــبــيــوت  ال
لتشير إلى األدوات الالزمة في 

إصالح بعض األغراض.
الفنون  وكــل  كذلك  السينما 
تــحــتــاج إلـــى عـــدد مــن األدوات 
لـــلـــتـــعـــاطـــي والــــتــــواصــــل مــعــهــا 
الذي  فالمشاهد  أفضل،  بشكل 
يحتاج  أجــنــبــيــاً  فــيــلــمــا  يــشــاهــد 
أن  أو  الــفــيــلــم  لــغــة  يــفــهــم  أن 
اللغة  إلى  ترجمة  هناك  تكون 
وكلما  المشاهد،  يجيدها  التي 
تعينه  أدوات  المشاهد  امتلك 
كلما  وأبعاده  الفيلم  فهم  على 
في  الفيلم  مــع  وتــواصــل  أدرك 

وجدنا  لذلك  عديدة  مستويات 
 How to عـــنـــوان تــحــت  ــابــاً  كــت
في  ويـــتـــنـــاول   read a film
فــصــولــه فــهــم الـــصـــورة وكـــالم 
عـــــن الــــمــــونــــتــــاج والـــســـيـــنـــاريـــو 
تعين  التي  األدوات  من  وغيره 
صحيحة  قــراءة  على  المشاهد 

وتأويل ممتع للفيلم.
تملك  ال  الــعــربــيــة  الــمــكــتــبــة 
زخـــمـــاً مــكــتــوبــاً عـــن الــســيــنــمــا 
ـــهـــا، حــيــث يــأتــي اإلنــتــاج  وأدوات
ـــفـــكـــري الـــمـــعـــنـــي بــالــســيــنــمــا  ال
وتـــقـــنـــيـــاتـــهـــا إنــــتــــاجــــاً ضــعــيــفــاً 
الفكري  اإلنتاج  بحجم  مقارنة 
بــشــكــل عــــام، فــضــال عـــن ذلــك 
للمشاهد  مقدماً  كتاباً  نجد  ال 
موجه  يصدر  ما  فأكثر  العادي 
ــلــســيــنــمــائــيــيــن والــــدارســــيــــن  ل

للسينما.
أن  أقــــول  أن  يمكنني  اآلن 
هناك كتابا يوفر هذه األدوات 
الفيلم  فــهــم  بكيفية  المعنية 
والوقوف على جمالياته، حيث 
أيــام كتاب «أســرار  منذ  صــدر 
الـــنـــقـــد الـــســـيـــنـــمـــائـــي: أصـــــول 
وكواليس» للناقد والسيناريست 
د. وليد سيف، يتضمن الكتاب 

تقدم  التي  الفصول  مــن  عــددا 
أدوات تعين المشاهد على فهم 
عنوان  أن  الرغم  فعلى  الفيلم، 
تخصص،  إلـــى  يــشــيــر  الــكــتــاب 
دقيق  تخصص  كــذلــك  أنــه  بــل 

مــعــنــي بــنــقــاد الــســيــنــمــا، وهـــذا 
صــــحــــيــــح فــــــي جـــــانـــــب كــبــيــر 
سر  النقاد  يمنح  فسيف  منه، 
صنعته، ويتحدث بشكل يجمع 
والصبغة  الذاتية  التجربة  بين 

يتحدث  والعلمية،  المنهجية 
ـــــــــه  عـــــن طــــــرق الـــنـــقـــد وأدوات
ومدارسه، بل ويقدم في نهاية 
الــكــتــاب عـــــددا مـــن الــمــقــاالت 
النقدية والتي يمكن أن نسميها 
في  ورد  لــمــا  تطبيقية  نــمــاذج 
الــمــتــن، فــقــد جـــاءت الــمــقــاالت 
التي نشرت في جرائد مصرية 
المقاالت  ســابــقــة،  فــتــرات  فــي 
كــــانــــت عــــن أفـــــــالم مـــعـــروفـــة 
سيجد  وهنا  العربي،  للمشاهد 
فهمه  مــا  يمتحن  أنـــه  الــقــارئ 
عبر  معه  وخبرته  الكتاب  من 

هذه النماذج التطبيقية.
طـــريـــقـــة صـــيـــاغـــة الـــكـــتـــاب 
عــن طــريــقــة الــتــجــربــة الــذاتــيــة 
أضافت له كثيرا من الحميمية 
ســيــقــرأ فــهــو يبعده  لـــدى مـــن 
عـــن فـــجـــوة الــعــلــمــيــة الــبــحــتــة، 
ويــصــنــع مــســاحــة خـــاصـــة في 
نفس القارئ الذي سيشعر عند 
القراءة بأن الكتاب بمثابة عدد 
بينما  الممتعة  الــحــكــايــات  مــن 
اعــتــمــد الــمــؤلــف عــلــى الــمــراجــع 
الــعــلــمــيــة لــتــأصــيــل الــمــفــاهــيــم 
الــتــي أوردهـــــا داخــــل الــكــتــاب، 
منهجيا  حــائــطــا  بــذلــك  فــوفــر 

الــقــارئ  إلــيــه  يستند  أن  يمكن 
فــي مــعــلــومــاتــه وخــبــراتــه التي 

يستقيها عبر هذا الكتاب.
مهم  أنـــــه  نـــــرى  إذن  لــــمــــاذا 
لــــلــــمــــشــــاهــــد الـــــــــعـــــــــادي؟ عــلــى 
من  الــكــتــاب  مستقبلي  عــكــس 
يوفر  الكتاب  أجــد  السينمائيين 
الضرورية  المعرفة  مــن  قـــدراً 
العرض  عناصر  عــن  للمشاهد 
الديكور  في  متمثلة  السينمائي 
والمالبس  والتصوير  والمونتاج 
والـــحـــركـــي  الـــصـــوتـــي  واألداء 
واإلخـــــــــــراج، وفـــــي كــــل عنصر 
التعريف  سيف  ولــيــد  د.  يــقــدم 
الإلصطالحي والعلمي ثم يبسط 
ما يقدمه من معلومات بنماذج 
وعلى  وأجنبية،  عربية  ألفــالم 
العناصر  هـــذه  أن  مــن  الــرغــم 
جاءت كجزء من الكتاب إال أن 
مهم  بها  والوعي  العناصر  هذه 
فقط  وليس  العربي،  للمشاهد 
النقد  يــمــارســون  الــذيــن  للنقاد 

بمذاهب وأشكال مختلفة.
الـــكـــتـــاب صـــــدر عــــن هــيــئــة 
لــوزارة  التابعة  الثقافة  قصور 
سلسلة  في  المصرية،  الثقافة 

تحمل اسم آفاق السينما.

مساجالت شعرية
ــــقــــام عــــلــــّيــــا فــــلــــرّبــــمــــا حـــــــنَّ الــــحــــبــــيــــُب إلــــّيــــا  ــــسَّ ــــال رّبـــــــــــاه أنــــــعــــــْم ب

ـــمـــا يـــأتـــي إذا ســـمـــَع الـــبُـــكـــا كــْيــمــا ُيـــطـــْبـــطـــَب رعـــَشـــتـــي و يـــَدّيـــا ولـــرّب
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ادعـــــــــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــخــــــــــــــيــــــــــــــٍر مــــــــــــــــــثــــــــــــــــــل: ِحـــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ عـــــــلـــــــيـــــــا 

عــــــــــــــــــــــــــلَّ الــــــــــــــــــــَقــــــــــــــــــــِســــــــــــــــــــيَّ يـــــــــــــــــــــــــــــــــذوب فــــــــــــــــــــي شـــــــفـــــــتـــــــيـــــــا 

وعـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــاه يـــــــــــســـــــــــمـــــــــــع رجـــــــــــــفـــــــــــــتـــــــــــــي فـــــــيـــــــحـــــــيـــــــطـــــــنـــــــي 

ــــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــديَّ خـــــــــــــــــــــــــواطـــــــــــــــــــــــــري  ـــــــــــــــــــــــــُن  يـــــــــــــــــــــــــزيِّ حــــــــــــــبــــــــــــــا   
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ـــــــــــــــــن يــــــــــقــــــــــنــــــــــط الــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــب الــــــــــــــمــــــــــــــعــــــــــــــذب بــــــــــالــــــــــنــــــــــوى ل

صـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــا..  اكــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــواه  وإن  وصـــــــــــــلـــــــــــــكـــــــــــــم  مـــــــــــــــــــن 

ـــــــــــعـــــــــــهـــــــــــودكـــــــــــم ـــــــــــــــــه ب فــــــــــــلــــــــــــئــــــــــــن بـــــــــــــــكـــــــــــــــى أفـــــــــــــــــرحـــــــــــــــــت

ولــــــــــيــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــان  فــــــــــــالــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــف  هــــــــــــــفــــــــــــــا  ولـــــــــــــــــئـــــــــــــــــن   
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ـــــــــــــــــــــــأن َشــــــــــــــــــــْهــــــــــــــــــــَد لــــــــقــــــــائــــــــكــــــــم  شــــــــــــهــــــــــــد الــــــــــــــشــــــــــــــهــــــــــــــود ب

ـــــــــا جـــــــــنـــــــــيَّ يـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــدوِد  طــــــــــــــــفــــــــــــــــٍل  بـــــــــــــــســـــــــــــــمـــــــــــــــاُت   
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مـــن وصــلــكــم أنــــا يـــائـــس ومــحــطــم طــلــقــت كـــل األمـــنـــيـــات سويا-

أفــنــيــت عــمــري فــي الــتــرقــب والــمــنــى وبــكــيــت حــتــى أُطــفــئــت عينّيا

 BahrainyWafy@ بحريني وفي

تــنــشــج الــعــمــر ظــنــونــا بــحــنــيــٍن ووجــل!تــخــتــفــي فـــي الـــدمـــع حــلــمــا..

..هــــائــــٌم..  فــــ بــكــا الــحــلــم وضـــــوٌء لـــألمـــل!كـــل شــــيٍء راحـــــــٌل.. وطــــريٌّ

aishaalabdullah@ عائشة العبداهللا

ــــــــــــــْق ِفـــــــــــــي ِعــــــــــتَــــــــــابـِـــــــــي والـــــــــــــَعـــــــــــــَذْل ــــــــــــــَرّف ــــــــــــــْدُر تَ ــــــــــهــــــــــا الــــــــــــــبَ أيُّ

ـــــَمـــــْل ـــــحـــــتَ ُي ال  جــــــــى  الــــــــدُّ هــــــــــذا  ِفــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــــَزاِن  األَْح َمـــــــــــْوِكـــــــــــُب   

ــــــــي ُحـــــــــــــــــــــْزٌن َجــــــــِديــــــــد ــــــــنِ ــــــــفَّ ـــــــمـــــــا أَبـــــــــــــــَعـــــــــــــــْدُت ُحــــــــــــْزنــــــــــــاً لَ ـــــــلَّ ُك

ـــــْل ـــــَق ـــــُم مـــــــــُع ال ــــــِشــــــفُّ الـــــــَفـــــــْجـــــــَر َقـــــــْلـــــــبِـــــــي، أَغـــــــــــــــــَرَق الـــــــــدَّ ــــــســــــتَ  يَ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــروعــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دَمــــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــا

ويــــــــــــــــصــــــــــــــــيــــــــــــــــبــــــــــــــــنــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــــــْهــــــــــــــــــــــــــــــُم الـــــــــــــــــــــــــوَجـــــــــــــــــــــــــل

ـــــــــئـــــــــن نـــــــــــســـــــــــاِك ضـــــــــمـــــــــيـــــــــرنـــــــــا..فـــــــــاهللا حــــــــــــــيٌّ يـــــــــــا أَمــــــــــــــْل  ول

ــــل ــــُجــــَم ـــــي!ضـــــاعـــــت بـــطـــفـــلـــتـــنـــا ال ــــوا «الــــــــــبــــــــــراءة» فــــــي فـــــِم ــــل قــــت

 ahmadotibi@ أحمد العتيبي

عــــــــــــــــــــــــاْم  الــــــــــــــــــــــُعــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــُر  زاَد  والــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــوَم 

ـــــْم  ـــــِه ـــــلِ ـــــــَهـــــــاْم وأِحـــــــبَّـــــــتِـــــــي ِفـــــــــــــي ُشـــــْغ  والــــــقــــــلــــــُب َصـــــــــــبٌّ ُمـــــــْســـــــتَ

ــــــــــــــــــــــا لـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــَي والـــــــــــــــــــــــــــــَغـــــــــــــــــــــــــــــراْم ــــــــــــــــــــــَم ــــــــــــــــــــــــــي، َف َعــــــــــــــــــــــــــنِّ

ــــــــــــــــهــــــــــــــــا الــــــــــــــُمــــــــــــــنَــــــــــــــى  ــــــــــــــــنُ ــــــــــــــــْفــــــــــــــــتِ ــــــــــــــــــــــــْفــــــــــــــــــــــــُس تَ والــــــــــــــــــــــــنَّ

ــــــاِئــــــيــــــاً  ـــــــــــَي نَ ـــــــــــالْم؟ وأَظـــــــــــــــــنُّ َمـــــــــــْوتِ ــــــَف الـــــــــــسَّ هـــــــا، كــــــي َفـــــــتَـــــــُغـــــــرُّ

ـــــــــــــــــــــــــــاْم والـــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــنَ ـــــــــــــــــِشـــــــــــــــــَي  ـــــــــــــــــْي َع َفــــــــــــــــَيــــــــــــــــِطــــــــــــــــْيــــــــــــــــُب   

ــــــــــــــــــــــِضــــــــــــــــــــــي لـِــــــــــــلـــــــــــــَفـــــــــــــنـــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــْم والــــــــــــــــــــــــــــُعــــــــــــــــــــــــــــْمــــــــــــــــــــــــــــُر يَ

ِظـــــــاِعـــــــٌن  ـــــــــــــَك  إنَّ ُعــــــــْمــــــــُر  يـــــــا  ُمـــــــــَقـــــــــاْم  فـــــــال  ِحـــــــيـــــــُل  الـــــــرَّ أِزَف   

hkahtani@ حصة القحطاني

كــــــــــــــم مــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــراٍح ســــــــــــطــــــــــــت، والـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــب يـــــلـــــثـــــمـــــهـــــا

ثـــــــــــــم الـــــــــــــقـــــــــــــضـــــــــــــاُء: يـــــــــضـــــــــمـــــــــدهـــــــــا؛ فـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــدمـــــــــــــُل.!!!!!

Fatimah_Ghamdi@  فاطمة الغامدي

ــنــا الــصــحــيــُح والــمــعــلــوُل  نــحــن فـــي الـــصـــرف جــاهــلــون وِســــّيــــاِن لــدْي

المفعوُل!  ، الفاعُل   ، الِفعُل  يضِرب  أن  عندنا  مطلقاً  فــرق  ال  نحن 

ــــنــــا والـــدلـــيـــُل  ـــقـــواعـــد حـــتـــى يــــلــــزَم الــــفــــرُض رأيَ مــــا دَرســــنــــا عـــلـــم ال

ــمــعــقــوُل. ــمــلــى عــلــيــنــا، فــيــمــشــي عــنــدنــا الـــّالمـــعـــقـــوُل وال كـــل شـــــيٍء ُي

i_alaswad@ إبراهيم األسود

البحر هو بحر المديد
ومفتاحه هو: لمديد الشعر عندي صفات...

فاعالتن فاعلن فاعالتن
وبـــنـــاء أبـــيـــاتـــه عــلــى (فـــاعـــالتـــن) مــرتــيــن، 
تتوسطهما (فاعلن)، فيكون الشطر: (فاعالتن 

، فاعلن ، فاعالتن) .
فإذا تكرر هذا الشطر مرتين حصلت على 

بيت من بحر المديد:
 (١) قال تأبط شراً:

ً ني الدهر وكان غشوما بزَّ
 بأبيٍّ جاره ما يذل

ظاعن بالحزم حتى إذا ما
 حلَّ حل الحزم حيث يحل

بزني الدهـ (فاعالتن ) ر وكان ( فاعلن ) ن 
غشوماً (فعالتن) وهي العروض صحيحة وإن 

عراها الخين، إذ هو غير الزم.
بـــأبـــيٍّ (فــعــالتــن) جــــاره (فــاعــلــن) مـــا يــذل 

(فاعالتن) وهو الضرب صحيح.
وأمثالها قليل، كقول أبي العتاهية:

ليس فيها لمقيم قرار
ذهب الليل بهم والنهار

فاستراحوا ساعة ثم ساروا
قدم العهد وشط المزار
 إن داراً نحن فيها لدار
كم وكم حلها من أناس

فهم الركب أصابوا مناخاً
وهم األحباب كانوا ولكن

٢- وقال أحد الشعراء :
ال عليها بل عليك السالم
وجهها يهتك ستر الظالم

(أ) يا وميض البرق بين السحب
إن في األحداج مقصورة

يا وميض ال ( فاعالتن ) برق بي ( فاعلن 
) ن السحب ( فاعال ) وهي العروض ، حذف 

منها السبب الخفيف فهي محذوفة.
ال عليها (فــاعــالتــن) بــل علي (فــاعــلــن) ك 
الــســالم (فــاعــالت) وهــو الــضــرب، حــذف منه 
ساكن السبب الخفيف، وسكن ما قبله، فهو 

مقصور.
من  أمثلة  على  الـــوزن  لهذا  تعثر  تكاد  وال 

صحيح الشعر العربي.
بين جنبيه هوى قادح

وهو عن أحبابه نازح
(ب) مستهام دمعه سائح

حل فيما بين أعدائه 
مستهام (فاعالتن) دمعه ( فاعلن ) سائح ( 
فاعال ) وتلك العروض . حذف منها السبب، 

فهي محذوفة.
بين جنبي ( فاعالتن ) هـ هوى ( فعلن ) قادح 

( فاعال ) وذاك الضرب محذوف كالعروض.
وال تكاد تعثر بمثل هذا الوزن:

يبتغي بعد الصدى ريا
بفتى يهوى لها طيا

(ب) أيها الحادي بنا صادياً
منعماً عرج على طيئ 

أيها الحا ( فاعالتن ) دي بنا ( فاعلن ) صاديا 
بع  يبتغي  الــحــذف  أصابها  عـــروض  فاعال )   )
( فاعالتن ) د الصدى ( فاعلن ) ريا ( فاعل ) 
ضرب ، أصله ( فاعالتن ) عرض له الحذف 
فصار ( فاعال ) ثم حذف ساكن الوتد وسكن ما 
قبله ويسمى هذا قطعاً . فصار فاعل واجتماع 
أبتر  فالضرب   ، بتراً  يسمى  والقطع  الحذف 

وهذا النوع نادراً جداً .

علم العروض وبحور الشعر

adabeyatqtr@hotmail.com :للتواصل- البريد اإللكتروني
adabeyat_qtr@twitter.com :تويتر

ــــكــــاد تـــغـــيـــب الـــفـــكـــاهـــة فــي  ت
من  فقليل  الــيــوم،  األطــفــال  أدب 
يكتب.  فيما  يوظفها  من  الكتاب 
والــمــقــصــود بــالــفــكــاهــة مـــا يــدعــو 
الطفل  فــيــضــحــك  الــضــحــك؛  إلـــى 
ويستمتع وهو ال يشعر أنه يتلقى 
بحاجة  وأطفالنا  وقــيــمــاً.  أفــكــاراً 

ماسة إلى أن يضحكوا ويستمتعوا 
ويمكن  األدب.  يــقــرؤون  وهــم 
قصص  في  الفكاهة  تدخل  أن 
الحياة اليومية، أو في القصص 
القديم  الــتــراث  مــن  المستمدة 
أو الشعبي... والمبدع ال تعجزه 

شخصيات  ابــتــكــار  فـــي  الــحــيــلــة 
أو أحـــــداث فــكــاهــيــة.. فــهــل من 

مستجيب؟
أين قصص األعالم؟

تاريخنا القديم والجديد مليء 
يمكن  التي  الُملهمة  بالشخصيات 
أن تكون موضوعاً ألدب األطفال، 
تلك  يبعثوا  أن  األدبـــاء  يستطيع  إذ 
بالكتابة  جــديــد  مــن  الشخصيات 
الجاهلي،  العربي  والتاريخ  عنها. 
والــتــاريــخ اإلســالمــي على امــتــداد 
أربعة عشر قرناً، والتاريخ الوطني 
أن  أراد  لمن  ثرية  مــادة  القريب؛ 
يكتب. كما أن الصحابة والتابعين 
بل  واألبــطــال..  واألمـــراء  والعلماء 
كتب  الذين  العاديين  الناس  حتى 

عنهم 
التاريخ؛ 

كـــــــل هـــــــؤالء 
أطــفــالــنــا بــحــاجــة إلـــى أن يــقــرؤوا 
قصصاً أو شعراً يروي حكاياتهم، 
ويـــشـــاهـــدوا مــســرحــاً يــجــســدهــم. 
ومن المؤسف أن كثيراً من كتابنا 
توقفوا عند الصحابة فقط، وكتبوا 
عنهم أيضاً بلغة وأسلوب ال يراعي 
من  فأخذوها  األطــفــال،  حاجات 
مــصــدرهــا وأعـــــــادوا كــتــابــتــهــا مع 

تبسيط للغة، وظنوا أنهم بذلك 

كــــــتــــــبــــــوا 
قصة للطفل! 

رجــاالً  أعالمنا  نقدم  أن  البــد 
تتناسب  جــذابــة  بطريقة  ونــســاء 
مــــع الـــمـــرحـــلـــة الـــعـــمـــريـــة الــتــي 
نقصدها. وأذكر في هذا المقام 
عشرين  في  محمد  (حياة  كتاب 
الذي  يوسف،  لعبدالتواب  قصة) 
الرسول –صلى اهللا  يقدم سيرة 
جــديــدة  بــطــريــقــة  وسلم-  عــلــيــه 
ومـــخـــتـــلـــفـــة، واســـــتـــــطـــــاع هــــذا 

بجائزة (اآلفاق  يفوز  أن  الكتاب 
 New Horizon الـــــجـــــديـــــدة 
بــولــونــيــا  مــعــرض  فــي   (Award
الــعــالــمــي لــكــتــب األطــــفــــال عــام 
كــتــاب   ١٤٠٠ بــيــن  مـــن  ٢٠٠٠م 
إلـــى  ــــرجــــم  وت دولــــــــة.   ٣٠ مــــن 
ــــغــــات أخـــــرى،  اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة ول
وطـــبـــع مـــنـــه أكـــثـــر مــــن ســبــعــة 

نسخة. ماليين 
الخيال العلمي

قصص الخيال العلمي توظف 
واالفــتــراضــات  والقوانين  العلم 
عالم  خــلــق  سبيل  فــي  العلمية 
فيه  يــتــصــارع  مستقبلي  خــيــالــي 
في  بيئتها  وتتخذ  والــشــر،  الخير 
كالكواكب  تقليدية  غــيــر  أمــاكــن 
أهميتها  وتكمن  البحار،  وأعماق 
والخيال،  العلم  بين  جمعها  فــي 
فــالــطــفــل يــســتــمــتــع بـــقـــراءة قصة 
عقله  ينفتح  نــفــســه  الــوقــت  وفـــي 
على العلم ونظرياته ويسبح خياله 
في عوالم جديدة متخيلة تدفعه 
لــلــتــفــكــيــر والـــتـــأمـــل. وهـــــذا الــنــوع 
فيما  قليل  أهميته  عــلــى  األدبــــي 
الموجود  إن  بــل  ألطفالنا،  يــقــدم 
المطلوب.  بالمستوى  لــيــس  مــنــه 
فياليت الكتاب يتواصلون مع العلم 
علمياً  خياالً  لنا  ليبدعوا  والعلماء 

جديداً.

حقيبة األدوات لألفالم

تكتبها: 
عزة سلطان 
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فـــي 
ذات مرة 
اســـــتـــــيـــــقـــــظ 
شـــــاعـــــر فـــرنـــســـا 
الــــجــــمــــيــــل شـــــــارل 
بـــــــودلـــــــيـــــــر وأيــــــقــــــظ 
أصــــــدقــــــاءه عـــلـــى ســــؤال 
طـــرحـــه بــصــيــغــة الـــصـــراخ 
.. هـــذا الـــســـؤال مـــفـــاده: هل 
للحب عصر ما ؟ هل يسكن 
الكون  تاريخ  من  وقتًا  الحب 
وّلـــى ومــضــى؟ أو هــل هناك 
عـــصـــر خــــرافــــي فــــي تـــاريـــخ 
الــــكــــون ألـــصـــق فـــيـــه الـــنـــاس 
هــذا الــحــب ألنــه أيــًضــا شيء 
خـــرافـــي ؟ ومـــــات بــودلــيــر 
ولــم يعرف اإلجــابــة عن 
سؤاله وطرحه بعده 

ماليين 
الــــفــــنــــانــــيــــن 
لكنهم  العاديين  والبشر 
إجابة  أي  يتلقوا  لم  بدورهم 
أيًضا  نحن  ــحــاول  ونُ شافية. 
مـــــن خـــــــالل الـــــحـــــدوتـــــة فــي 

الرومانسية  شــديــدة  لوحتنا 
ننتظر  وال  الــســؤال  نــطــرح  أن 
لكننا  جــــــواب  إلـــــى  نــصــل  أن 
لتنبع  العقول  بها  حّفزنا  رّبما 
من لوحتنا خيوط رّبما تصل 
لوحتنا  الــحــب.  عصر  إلــى  بها 
الـــيـــوم تــقــفــز مـــن عــمــق حلم 

شــديــد الــعــذوبــة وتــطــّل علينا 
بّراقة وشهّية حالمة وناعسة 
مـــثـــل عـــيـــون أبـــطـــالـــهـــا فــفــي 
قــديــم الــزمــان قـــدر لكل من 
سالحه  ويحمل  فرًسا  يركب 
مدافًعا عن الحق أو الوطن أن 
الفارس  وليس  فــارًســا  يُصبح 

الفارس  لكن  فقط  بالمظهر 
أيًضا سلوك وأخالقيات فليس 
كل من حمل السالح أو ركب 
أيًضا  وقديًما  فــارًســا.  الفرس 
عــرف الــفــرســان لــوعــة الوجد 
حتى إننا ال نستطيع أن نسمع 
الفرسان  مــن  فـــارس  حكاية 
دون أن نرى فيها حبًّا ضائًعا 
قلبًا  أو  الــفــراق  عـــّززه  حبًّا  أو 
النصال  أو  السهام  تستطع  لم 
وخـــــزات  لـــكـــن  تُــضــعــفــه  أن 
فعنترة  قتلته  وحــدهــا  الحب 
لعبلة  خلقه حّبه  كــان فــارًســا 
ابــنــة عــمــه مــالــك وصــنــع منه 
حواديت  كــل  غلفت  أســطــورة 
الفرسان بطعم عنترة الفارس 
الـــمـــغـــوار والــحــبــيــب الــمــقــهــور 
الـــمـــفـــارق وتــرجــمــت حــكــايــة 
عنترة وأّثــرت في أوروبــا في 
الــعــصــور الــوســطــى أّيــمــا تأثير 
فخلقت عصًرا نعتقد أنه كان 
أزهــــى الــعــصــور الــتــي سكنها 
بطلنا الوهمي الملّقب بالحب.

لكل  السحري  الــرقــم  هــي  الواقعية  تعتبر 
بـــدايـــات الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي كــمــا تــعــتــبــر أيــضــا 
الصورة  واقعية  على  يعتمد  عقالنيا  مذهبا 
أن  وقــبــل  وهــلــة  ألول  الــعــيــن  تلتقطها  الــتــي 
يــبــدأ الــعــقــل فـــي فــلــســفــتــهــا بــشــكــل قـــد يــكــون 
على  التمرد  وربما  الحقيقي  للمرئي  مغايرا 
الــواقــعــيــة هـــو الــــذي أفــســح الــمــجــال لــظــهــور 
تدخل  أن  بعد  بالصورة  أكثر  تعتد  مــدارس 
فتصبح  ما  بشكل  فلسفتها  ويتم  العقل  نسيج 
مــحــاولــة لــطــرح الــشــكــل وإبـــــداء فــســحــة في 

والمضمون.  الفكر 
بــأن  أيـــضـــا  نـــجـــزم  أن  نــســتــطــيــع  ال  لــكــنــنــا 
لكن  للطبيعة  صــمــاء  مــحــاكــاة  الــواقــعــيــة  كــل 

الالوعي  لعملية  كبيرة  بنسب  تدخل  هناك 
الخروج  حــاول  مهما  التشكيلي  الفنان  عند 
تعادل  هنا  ونــقــول  الــواقــع  تــعــادل  بــصــورة  لنا 
ليس  الــواقــع  محاكاة  ألن  تحاكيه  وال  الــواقــع 
أكثر  يميل  لكنه  عليه  المتعارف  بالمعنى  فنا 
هو  للواقع  بصري  معادل  تقديم  أما  للحرفة 
ويأخذ  التشكيلي  الفن  حيز  في  يدخل  الذي 
إليه  تنحو  ما  وهــذا  للفن..  تبعيته  في  حقه 
الــفــنــانــة الــكــبــيــرة نــاديــة الــمــضــيــحــكــي والــتــي 
مــعــادل  تــقــديــم  أعــمــالــهــا  معظم  فــي  تــحــاول 
لــلــواقــع يــدمــغ بــدمــغــة الــفــن وتـــداعـــي فــكــرة 
التراث والطبيعة على المادة التشكيلية ولعل 
والــتــأرجــح  لــأللــوان  انتقائها  فــي  يظهر  ذلــك 

عادة بين الداكن والمبهج وتبقى المادة حية 
الــمــحــاكــاة  عــن  مــعــزل  فــي  نفسها  عــن  تــعــبــر 
استلهام  المضيحكي  نادية  تحاول  الصماء... 
الرئيسية  الــفــكــرة  لتكون  البيئة  مــن  نــمــاذج 
في  الفكرة  هذه  تضع  الوقت  نفس  في  لكنها 
قطعة  التشكيلية  اللوحة  وكــأن  تخيلي  إطــار 
هي  وهــذه  الفنان  لعقل  روحــيــة  ذاكــرة  مــن 
المضيحكي  حققتها  التي  الصعبة  المعادلة 
في معظم أعمالها وهي التماس مع الطبيعة 
ومن  واحــد  آن  فــي  والعقل  الــروح  ومغازلة 
أيام قالئل افتتح معرضها الجديد في كتارا. 
ولــوحــتــنــا الـــيـــوم هـــي صــقــور لــلــفــنــانــة نــاديــة 

المضيحكي.

 الصقــــــور

دييجا نابغة االنطباعية ومايسترو الحركة التشكيلية

حلم الفارس

آفاق تشكيليةآفاق تشكيلية

نادية المضيحكي

بقلم: باسم توفيق 

كلود  الكبير  الفرنسي  الناقد  يقول 
عن  مـــصـــورا  يــمــيــز  مـــا  روشــــــان (أن 
شأن  من  يرفع  الــذي  عينه  هو  اآلخــر 
فنان تشكيلي عن غيره من الراسمين 
الميزات  أهــم  نلخص  أن  ـــا  أردن وإذا 
بعينه  رســـام  إلـــى  نميل  تجعلنا  الــتــي 
الشكل  وال  اللون  نقول  لن  اآلخــر  عن 
أن  نؤكد  لعلنا  بل  وحده  المقياس  وال 
هي  التشكيلية  الــفــكــرة  وشــائــج  أهـــم 
هي  بساطة  بكل  الحركة  ألن  الحركة 
نواة  ثم  ومن  والتصوير  التكوين  علة 
المزية  تصبح  هنا  التشكيلي من  الفن 
ــمــتــفــرده لــكــل فـــنـــان هـــي اعــتــمــاده  ال
لفكرة الحركة في مشروعه التشكيلي 
على  تتفوق  الحركه  أي  أحيانا  فهي 
هي  وتصبح  بــل  الفنان  مقومات  كــل 

القيمة الكبيرة في عمله اإلبداعي)
نحن نتفق مع كالم روشــان بنسبة 

١٠٠٪ على اإلطالق باعتبار إن الحركة 
لكل  ولعل  التشكيلي  التكوين  علة  هي 
عــصــر نــابــغــة فـــي إبـــــراز الــحــركــة في 
الــذي  العصر  يعتبر  التشكيلي  الــكــادر 
نشأت فيه االنطباعية هو عصر تفريغ 
مواهب كثيرة في االحتفاء بالمخطط 
الحركي داخل العمل التشكيلي ومنهم 
بالحركة  االهتمام  شديد  اليوم  فنان 

الفنان الفرنسي إدجار دييجا 
ولـــقـــد نـــشـــأت فـــكـــرة االنــطــبــاعــيــة 
أساسا على فكرة تنطوي على الحركة 
الجديد  الــجــيــل  اســتــفــاد  فلقد  أســاســا 
حركة الضوء وانطباعاته على صفحة 
البحر بل وأصبحت هذه الحركة هي 

مسار حركة الفرشاه لديهم 
المجموعة  هــذه  الفكرة  استهوت   
الفنية  أعــمــالــهــم  ســون  يــكــرِّ وأخـــــذوا 
بالتعبير  االهتمام  أي  بالنور،  للرسم 
الطبيعة،  في  وانعكاساته  الضوء  عن 
قوس  وبألوان  البحر  بأضواء  متأثرين 

قــــزح الـــزاهـــيـــة، ومــــن هــنــا ســمــاهــم 
البعض «التأثيريُّون».

الــمــتــحــيــزيــن  الــنــقــاد  أحــــد  أن  إال   
ماتزال  كانت  التي  الواقعية  للمدرسة 
يعجبه  لــم  فنيًّا  السائد  المذهب  هــي 
ـــهـــؤالء الــشــبــاب؛  األســــلــــوب الـــجـــديـــد ل
يعني  انطباعيون؛  إنهم  ساخًرا  فقال 
التأثير  مــن  أعــمــالــهــم  فــي  ينطلقون 
ــــذي  ال األول  ـــاع  ـــطـــب ـــاالن ب الـــمـــبـــاشـــر 
مثل:  الطبيعة،  ألـــوان  مــن  يــأخــذونــه 
قوس قزح وأضواء النجوم وتأللؤ مياه 
يثبتوا  أن  الشباب  هــؤالء  وأراد  البحر 
الفن،  في  الجديد  مذهبهم  «علمية» 
من  النقاد  على  عملي  بشكل  ويــردوا 
من  تُعلي  كانت  التي  الواقعية  أنصار 
شأن موضوع اللوحة على ما عداه من 
االنطباعيون  فقام  وأضـــواء …  ألــوان 
بوضع معالم محددة لمذهبهم الفني 
الــضــوء  تحليل  فــكــريــة  عــلــى  ارتــكــزت 
األصلية (ألـــوان قــوس قــزح)،  أللــوانــه 

وبدالً 
مــــــــــــــــــن 

خـــــلـــــط هـــــذه 
ـــا عــلــى  األلــــــــوان مـــًع

ســـطـــح الــــلــــوحــــة راحــــــوا 
يضعون كل لون منفصل بجوار 

اآلخـــــر فـــي صـــــورة لــمــســات صــغــيــرة 
ظــهــور  ــــى  إل هــــذا  وأدى  بـــالـــفـــرشـــاة، 
العنصر الثاني (غير زهو األلوان وعدم 
االنطباعيين،  خلطها) المميز ألعمال 
وآثارها  الفرشاة  لمسات  ظهور  وهــو 
ـــوحـــة، فــيــمــا يــعــرف  ـــل عـــلـــى ســـطـــح ال
بــالــمــلــمــس الـــــــذي يـــصـــنـــع تـــضـــاريـــس 
عند  اللوحة  وأصبحت  للوحة،  بــارزًة 
وكــّل  مهمة،  ذاتــهــا  فــي  االنطباعيين 
متكامل كفكرة وألــوان وأضــواء، بدالً 
من تركيز الواقعية على الفكرة فقط.

ويحتل 
إدجـــــــــــــــار ديــــجــــا 
Degas مكانًا غريبًا وسط جماعة 
االنــطــبــاعــيــيــن، فــهــو فــي وجـــه هــؤالء 
الــثــوريــيــن كــان يــزعــم أنــه رجــعــي وال 
ســبــيــل إلصــــالحــــه، كــمــا كــــان يسخر 
أنــه  ويــزعــم  الــلــون،  عــن  بنظرياتهم 
في  الكالسيكية  (زعــيــم  آنجر  مثل   -
فرنسا) - ال يهتّم إال بالرسم والتكوين، 
وال يــمــيــل إلــــى الــمــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة؛ 
ولكنه أثبت في أواخر حياته أنه أنبغ 
فقد  األلــــوان،  استعمال  فــي  الفنانين 
كان في بداية حياته يستخدم األلوان 
الزيتية، مضاًفا إليها كمية كبيرة من 
الــنــفــط، مــا يجعلها أقـــرب إلــى  زيـــت 
أسلوبًا  ابــتــدع  ولكنه  المائية؛  األلـــوان 
الزيتية  األلـــوان  فيه  يستخدم  جــديــًدا 
على  يقوم   - مًعا  والباستيل  والجواش 
لــمــســات ســريــعــة مــتــكــســرة، يــزحــف 
لوحاته  فيكسب  بعض،  على  بعضها 

وميًضا رائًعا.
ويــنــتــمــي ديـــجـــا كــــرســــام فــرنــســي 
كغيره  أراد  االنــطــبــاعــيــة.  لــلــمــدرســة 
من الرسامين االنطباعيين أن يصور 
ولكنه  العصرية،  الحياة  من  مشاهد 
لــــم يـــشـــاطـــر زمـــــــالءه االنــطــبــاعــيــيــن 
الــحــمــاس فـــي الــتــركــيــز عــلــى الــضــوء 
واللون، بل كان تركيزه على التكوين 
من  غيره  من  أكثر  والشكل  والرسم 

انطباعيي الحركة.

نقطتين،  بين  الــطــرق  أقصر  هــو  المستقيم  الخط 
ولكنه أسوأها على اإلطالق.

تؤكد هذه المقولة في شطرها األول حقيقة علمية 
بديهية  الثاني  شطرها  ينفي  ال  بينما  عليها  خالف  ال 
االختالف  أن  والحقيقة  القدم،  منذ  عليها  اتفق  أدبية 
(ولــيــس الــخــالف) بين الــرؤيــتــيــن إنــمــا يتعلق بـــأدوات 
تكونا  أن  دون  متقابلتين  نظر  وجهتي  لــدى  القياس 

متضادتين بالضرورة.
كان  ما  نستحضر  أن  الــصــدد،  هــذا  في  المفيد  من 
ذهب إليه «والتر ستيتس» صاحب نظرية االستاطيقا 
(عــلــم الــجــمــال) مــن أن تـــذوق الــجــمــالــيــات إنــمــا يأتي 
العقلي  المحتوى  هما  متغيرين  بين  للتفاعل  نتيجة 
ناقضاً  لــلــمــتــذوق،  اإلدراكـــــي  والــمــجــال  الــمــعــرفــي)  (أو 
بذلك رؤية «هيغل» التي كانت قد أرجعت اإلحساس 
يعنينا  مــا  ومــعــنــويــة.  روحــيــة  اعــتــبــارات  إلــى  بالجمال 
فقط  ليس  هــذا  «ستيتس»  استنتاج  إســقــاط  هــو  هنا 
يكون  عيني  أمــر  كل  على  ولكن  المطلقة  القيم  على 
شــيء  ال  أن  إلـــى  حــتــمــاً  سنخلص  للتقييم،  مــوضــوعــاً 
مطلق حقاً، وأن كل شيء هو نسبي بل وشديد النسبية 
(بما في ذلك القيم المطلقة نفسها) بحكم تفاوت كل 
من «المضمون العقلي» و «المجال اإلدراكي» عند كل 
شخصية على حدة، ما سيعطينا في النهاية مجموعة 
وما  المتفاوتة  النظر  ووجهات  اآلراء  لها من  حصر  ال 

يترتب عليها من مواقف.
المتشائم  بين  الكوب  نصف  حيرة  الجميع  يعرف 
تصميم  أن  البعض  عــن  يغيب  قــد  ولــكــن  والمتفائل، 
حجم الكأس بضعف الحجم الالزم الحتواء كمية الماء 
يمكن  هنا  من  الجدلية.  اإلشكالية  هذه  أوجــد  ما  هو 
العاطفية  العقلية  هي  األولــى  عقليتين،  بين  التفريق 
في  والتشاؤم  التفاؤل  معسكر  يمثلها  التي  االنفعالية 
والفنانون  والشعراء  األدباء  ومنهم  الذكر  اآلنف  المثال 
التي  العلمية  فالعقلية  الــثــانــيــة  أمـــا  لــفــهــم،  لــف  ومـــن 
تجاهها  شعوري  انفعال  أي  عن  بمعزل  األمــور  تقيس 
الــالزمــة،  الحاجة  بمقدار  المنادين  معسكر  ويمثلها 
وهم نفر من التطبيقيين والمهندسين واألطباء ومن 
إليهم. وهــكــذا تختلف الـــرؤى حــول أشــيــاء تــؤلــف في 
مــا بينها فــي الــواقــع وحـــدة واحـــدة وال خــالف يفصل 
أن  مالحظة  مع  أكثر.  ال  قياسها  أدوات  في  إال  بينها 
يبغيان،  ال  برزخ  بينهما  فسطاطين  ليسا  المعسكرين 
بل  األولــى  للوهلة  يبدو  كما  االنفصال  شديدي  وليسا 
إن بينهما مساحات واسعة للتداخل ومنطق للتجاذب 
في كثير من األحيان، وال  والغزل بل والتماهي أيضاً 
أكثر سوءاً من العقلية األحادية أسيرة الفكرة الواحدة 
والرأي الواحد والموقف الوحيد، فهذه السمات ليست 
عن  تكون  ما  أبعد  وهي  والتحجر  للجمود  مفاتيح  إال 
يتوهموا  أن  ألصحابها  يحلو  قد  كما  المبدئي  الثبات 
وأن يوهموا غيرهم، وال عجب أن أشد األنماط البشرية 
حدة ومراساً ال تنمو إال تحت عباءة مفكر أو فيلسوف.
األلـــوان  تتمايز  حيث  الــلــونــي  التباين  قــاعــدة  على 
في ما بينها بما يظهر درجة كل منها بدقة ووضوح 
أكــبــر،فــال بــد الســتــيــضــاح أبــعــاد مــوقــف مــا مــن تبني 
الفكر  وضـــع  منطقياً  يــبــدو  وبــهــذا  الــمــضــاد،  الــمــوقــف 
العاطفي  الفكر  مواجهة  في  الثابت  بنسقه  التطبيقي 
يصعب  الــمــقــارنــة  هــذه  وبغير  الــالمــحــدودة،  بــأبــعــاده 
للمرء أن يتبين الخيط األبيض من الخيط األسود في 

حلكة الالرأي.
هــذا،  فــي كــل  المرجعية  هــي  والــقــوانــيــن  الــمــبــادئ 
فلكل شيء في الحياة قواعده وقوانينه غير أن العقلية 
العملية التطبيقية ال ترى غير تلك القوانين على شكل 
بينما  جــامــدة،  ريــاضــيــة  ومـــعـــادالت  حسابية  قــواعــد 
العقلية األدبية تعاملها كما لو أنها تحصيل حاصل وال 
تلتفت إليها دون اضطرار شديد، وفي كلتي الحالتين 
من  المكونة  البشرية  النفس  بــتــوازن  جسيم  إخـــالل 
منها  مقادير كل  والــروح، وإن تفاوتت  المادة  مكوني 
وفي  أخــرى.  إلــى  شخصية  من  منهما  المزيج  ونسبة 
حال تواجدت الوفرة واالتزان فإنها الموهبة ومداخل 

اإلبداع.
ال شيء يمنع مهندساً أو فيزيائياً أو عالم رياضيات 
حصيفا من أن يكون فناناً أو شاعراً مبدعاً إال وقوعه 
األشياء  يرى  يعود  فال  مهنته  وقوانين  معادالته  أسير 
روح  بغير  جافة  مــاديــة  حياة  ليعيش  خاللها  مــن  إال 
تــرطــبــهــا، كــمــا أنـــه مــا مــن حــائــل فــي الــمــقــابــل يحول 
دون أن يعمل أديب أو موسيقي موهوب كمحاسب أو 
كمحام أو تاجر ناجح قدر اعتماده البوهيمية والعيش 
ال  الــذي  الواقع  قوانين  عن  بمعزل  المجاز  ضباب  في 
مآله  فيكون  السفن  أهـــواء  وفــق  دومـــاً  ريــاحــه  تجري 

المحتوم هو الفشل الكلي والذريع.

ينقلها - محمود الباتع

العلم واألدب 
وتكامل المتناقضات

مــــســــيــــُحــــُكــــُم؛ ــــــرجــــــى  يُ هــــــل  إســــــــــــــراَل  آَل  ــــــا  ي

هـــــيـــــهـــــاَت قـــــــد مـــــــّيـــــــَز األشـــــــــيـــــــــاَء مـــــــن ُخــــلِــــبــــا
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لــم تــكــن هــنــاك فــي الماضي 
فــإذا  خــرائــط،  أو  للبناء  رخـــص 
جديداً  منزالً  يبني  أن  أحد  أراد 
مــجــلــســاً  أو  حـــجـــرة  يــضــيــف  أو 
المنافع،  مــن  أيـــاً  أو  مطبخاً  أو 
يــســتــدعــي الــبــنــاء، ويــطــلــق عليه 
ــــاد)، ويــبــدأ  (الـــبـــنـــاي) أو (االســــت
على  بالعصا  التخطيط  عملية 
ولم  عليها،  البناء  المراد  األرض 
مثل  للقياس  أدوات  هناك  تكن 
المتر أو الــقــدم، بــل كــان الــذراع 
إلى  األصابع  من  اليد  طول  وهو 
الكوع، والوار وهو من أول رأس 
اإلصـــبـــع إلــــى مــنــتــصــف الــصــدر، 
والـــبـــاع وهــــو مـــن رأس أصــابــع 
اليد اليمنى مروراً بالصدر حتى 
نهاية أصابع اليد اليسرى، وهي 

المستخدمة في ذلك الوقت.
مقاول  مثل  البناء  يكن  ولــم 
الـــيـــوم الــــذي يــتــكــفــل بــكــل شــيء 
بــقــيــمــة مــعــروفــة وعــقــد مــبــرم 
وشــــهــــود، بـــل كــــان يــعــد أجـــيـــراً 
وأجر  أجرته  تحسب  أو  بيومية 
من يعمل معه يوماً بيوم، ويأخذ 
حسابه وحساب العمال (الكوليه) 
وهــم الــعــمــال، وأجـــرة مساعده 
صاحب  مــن  يــومــيــاً  أو  أسبوعياً 

البيت، يوزعها عليهم بعد نهاية 
الــدوام الذي يبدأ من بعد صالة 
ـــفـــجـــر، ويـــنـــتـــهـــي بـــعـــد صـــالة  ال
القياسات  وضـــع  وبــعــد  الــعــصــر، 
الــبــنــاء وتحديد  وتــحــديــد مــوقــع 
األجر، يتولى صاحب البيت شراء 
المحلي  الــبــنــاء،  مـــواد  وتحضير 
الحصى  مثل  والمستورد،  منها 
والطين، وكان يؤتي بها بواسطة 
ســيــارات،  وجـــود  لــعــدم  الحمير 
ــــشــــوارع الـــتـــي تسمى  ولــضــيــق ال

ويبدأ  (دواعـــيـــس).  أو  (ســكــيــك) 
حتى  والطين،  بالحصى  العمل 
يصل البناء إلى األبواب والشبابيك 
فــتــحــضــر جـــــذوع الــنــخــل وتــلــف 
مصنوع  بــحــبــل «كــمــبــار» وهــــو 
من ليف حبة جوز الهند، وبعد 
بــعــضــهــا  أن تـــلـــف وتــــــرص مــــع 
البعض، توضع في أعلى األبواب 
(درونــــد)،  وتسمى  والشبابيك، 
والطين  الحصى  يرص  وبعدها 
حتى السقف، ثم يحضر الدنكل 

من  نــوع  وهــو  بالطاري  ويدهن 
القار أو الزفت السائل الذي يشبه 
السوس  مــن  يحميها  كــي  الصبغ 
البناء  يضع  أن  وبعد  والــخــراب، 
الــدنــكــل يــتــرك بــيــنــهــا مــســافــات 
أربــعــيــن  نــحــو  أو  ذراع  بــمــقــدار 
يـــأتـــي بخشب  ــيــمــتــراً، ثــــم  ــت ســن
ألــوان  بعدة  يصبغ  الـــذي  البامبو 
هندسية  لوحة  تشكل  متناسقة 
تراثية، ثم يؤتى بـالمنقرور وهو 
حصيرة معدة من أعواد البامبو 

(القصب) اللماعة الطرية بطول 
باعين، وتُفرش الحصر، وبعدها 
على  توضع  التي  الخلطة  تجهز 
السطح، وهــي عــبــارة عــن طين 
ومخلوط  منخول  نــاعــم  أحــمــر 
مــع الــتــبــن والـــمـــاء، يــتــرك لمدة 
يومين حتى يتخمر، ثم يهرس 
باألقدام، ويفرش هذا المعجون 
توضع  ثم  السطح،  على  المخمر 
الــمــرازيــم لــتــصــريــف الـــمـــاء، ثم 
يبني البناء (الحياي) وهو عبارة 
الغرفة  حــول  قصير  جـــدار  عــن 
بـــارتـــفـــاع ثــالثــيــن ســنــتــيــمــتــراً أو 
حتى  الــمــاء  لحجز  ذراع  نــصــف 
المخصص  الــمــكــان  فــي  ينساب 
يطلي  وبعدها  (الــمــزاريــب).  لــه 
البناء والعمال الغرفة من الداخل 
بــالــجــص (الـــجـــبـــس) ثـــم تــفــرش 
البناء  الــنــجــار  ويكمل  بــالــتــراب، 

بتركيب األبواب والشبابيك.
يقدم  المنزل  صاحب  وكـــان 
الــريــوق  ويــســمــى  الــفــطــور  للبناء 
وهـــــو عــــبــــارة عــــن خـــبـــز وتــمــر 
أو  بــاللــيــط  وحــلــوى أو  أو خــبــز 
خبيص أو عصيدة، وكذلك يأتيه 
بالغداء يومياً، حتى إتمام العمل 

وإنجازه بشكل نهائي.

معظم  في  مشهور  اسم  واقف  سوق 
مــن  فــكــثــيــر  ـــعـــربـــي،  ال الــخــلــيــج  دول 
االسم  بهذا  سوق  لديها  المنطقة  دول 
واســـمـــه مـــأخـــوذ مـــن صــفــتــه، وقــطــر 
سوق  لديها  المنطقة  دول  باقي  مثل 
باللهجة  عليه  يطلقون  كما  أو  واقــف 
عبارة  وهــو  واجـــف)،  (ســـوق   الشعبية 
أو  الكبير  السوق  من  قريب  شارع  عن 
منه  واحد  جانب  على  القيصرية  سوق 
بــعــض الــمــحــالت الــتــجــاريــة، والــجــانــب 
من  يبدأ  وقتي  سوق  وهو  خال  اآلخر 
المغرب،  أذان  حتى  العصر  وقت  عند 
ويعرضون  الــبــاعــة  صــغــار  بعض  يأتيه 
بــضــاعــتــهــم الــمــنــوعــة والـــوقـــتـــيـــة عــلــى 
الخضراوات،  بائع  مثل  اآلخر،  الجانب 
(الــفــول)  البجلة  الــعــصــيــر،  الــعــصــافــيــر، 
سمك  لديه  من  أو  (الحمص)  والنخي 
زائــــد أو مـــن  لــديــه لــحــم زائــــد، وفــي 
(محسن)  الــحــالق  يقف  خــاصــة  زاويـــة 

وزاويــــة أخـــرى يــجــلــس مــجــمــوعــة من 
(الــــخــــراريــــز) وهــــو االســـكـــافـــي، وفــي 
الــصــيــف يــتــخــذ بــائــع اآليــــس كــريــم لــه 

الشربات  بــائــع  وكــذلــك  أخـــرى،  زاويـــة 
(الــــعــــصــــيــــر)، وكــــانــــت بـــعـــض الـــنـــســـاء 
تخص  أشــيــاء  تــبــيــع  ببضاعتهن  تــأتــيــن 

الخياطة  وأدوات  الكحل  مثل  الــمــرأة 
هــذا  ويمتلئ  الــمــرأة،  بــه  تتجمل  ومــا 
الـــشـــارع بــالــبــاعــة والــمــشــتــريــن، الــبــائــع 
ولهذا  واقــف،  أيضاً  والمشتري  واقــف 
ســـمـــي هـــــذا الــــســــوق بـــســـوق واقـــــف أو 
مدته  وقتي  ســوق  ألنــه  (واجــف)  ســوق 
قــصــيــرة يــبــدأ مــن بــعــد صـــالة الــعــصــر 
سوقاً  يعتبر  ولذلك  فقط  المغرب  إلى 
يــقــولــون  عــلــى الـــواقـــف. وكـــانـــوا قــديــمــاً 
وقت  أو  لمدة  صديقه  يزور  الذي  عن 

الواقف). على  زارني  (فالن  قصير 
هــــذا هـــو ســــوق واقـــــف، عـــبـــارة عــن 
شـــــارع يــجــتــمــع فــيــه الـــبـــاعـــة مـــن بــعــد 
يــعــتــبــر  الـــمـــغـــرب،  أذان  حــتــى  الــعــصــر 
شــارعــا مــن شـــوارع الــبــراحــة وامــتــداده 
إلــى  الــمــنــاعــي  شــبــيــب  آل  مــســجــد  مـــن 
الخريس  على  المطل  اهللا  بسم  مطعم 
الــســوق  وعــلــى  الـــدوحـــة  خـــور  عــلــى  أو 

الداخلي.

(الــكــاث) مــرض يــصــيــب الــلــســان والــفــم وهــو عــبــارة عــن (بــثــور) 
أو حــبــيــبــات مــشــبــعــة بــقــلــيــل مــن الــمــاء تــســبــب لــلــبــعــض االلــتــهــابــات 
او  المريض  تمنع  أنها  كما  الجسم،  في  وسخونة  حرارة  وتصاحبها 
وسط  في  الحساس  موقعها  بسبب  األكــل  تناول  من  فيها  المصاب 
فجأة  يأتي  عوارض،  له  وليست  أسبابه  تعرف  ال  مرض  وهو  الفم 
من دون أية مقدمات ومن دون أسباب إال أنهم في الماضي كانوا 
يعتقدون بأن من أسبابه (الغيرة)، والغيرة هي عبارة عن ترسبات 
كانت  (والغيرة)  البطن  في  إمساك  مع  المعدة  في  واحتقان  غذائية 
عن  عــبــارة   وهــو  (السنامكي)  أو  (الــعــشــرج)  بـــ  الماضي  فــي  تــداوى 
اليعد،  لهليلي  (السنامكي،  من  تتألف  الطبية  األعشاب  من  خليط 
الكمون  أو  والسنوت  الذكر  اللبان  اليابس  الورد  ورقد  الزعتر،  ورق 
وقــلــيــل مــن الــمــلــح) تــصــفــى هـــذه األشــيــاء ثــم (تــنــقــع) أو تــتــرك في 

تصفى  ثــم  قليال  تطبخ  الصباح  وفــي  الصباح  حتى  المساء  مــن  مــاء 
يفطر  ان  قبل  أي  الريق)  (على  لغيرة  او  اإلمساك  صاحب  ويشربها 
متراكمة  كانت  التي  األوساخ  كل  وتخرج  باإلسهال  يصاب  وبعدها 
باستعمال   ينصحونه  أصــابــه  مما  المريض  يشف  لــم  اذا  بطنه  فــي 
دواء عشبي آخر يسمى (قلبوه) وهو عبارة عن عروق عشبية يابسة 
أو  (تنخل)  ثم  تطحن  ثم  تدق  الشيء  بعض  مر  طعمها  اللون  بنية 
الفم  وســط  فــي  تــرش  او  (تنثر)  بعدها  ناعمة  تصبح  حتى  تغربل 
هذه  تمتص  حتى  ومسائية  صباحية  فترتين  على  اللسان  وفــوق 
تماما. وتجف  الحبيبات  أو  البثور  هذه  في  الموجود  الماء  األعشاب 

هــذه هــو مــرض (الــكــاث)عــبــارة عــن (بــثــور او حــبــيــبــات) تصيب 
منها  يشفى  والمنوعة  الكثيرة  المحاوالت  مع  ولكن  واللسان  الفم 

االنسان.

البناء

سوق واقف

الكاث

الــحــريــش طــيــر مـــن طـــيـــور الــبــحــر، 
يـــعـــيـــش عـــلـــى األســـــمـــــاك والــــرخــــويــــات 
والـــقـــشـــريـــات الـــمـــوجـــودة فـــي الــبــحــر، 
بحر  في  المنتشرة  الجزر  من  ويتخذ 
من  أحد  توفق  وإذا  له،  مسكنا  الخليج 
الخليج  تــجــوب  الــتــي  الــســفــن  أصــحــاب 
مـــن صــيــد هـــذا الــطــيــر فـــال يــتــركــه بل 
يحضره معه إلى البيت ألنهم يتفاءلون 

بــه ويــعــتــقــدون بــأن وجـــوده فــي البيت 
الحشرات  لقتل  الــحــشــري  المبيد  مثل 
الـــطـــائـــرة والــــزاحــــفــــة، فــيــقــص ريــشــه 
يصول  البيت  فناء  او  حوش  في  ويترك 
ويــجــول يــعــيــش عــلــى مــا يــصــطــاده من 
ولكن  الصغيرة،  والزواحف  الحشرات 
ال تــطــول إقــامــتــه ألنــه طــيــر بــحــر فإما 

يموت أو يطير أو يختفي.

سعف  من  مصنوع  مقعر  وعــاء  الجفير.. 
مسكتان  أو  جوانبه  على  حلقتان  لــه  النخل 
المعروفة  القفة  يشبه  وهو  األحجام  مختلف 
فهي  القرطله..  أما  العربية  الدول  بعض  في 
من  ايضا  مصنوعة  صغيرة  سلة  عن  عبارة 
الــقــش لــكــنــهــا أصــغــر مـــن الــجــفــيــر بــمــراحــل 

إنسانا  الناس  يــرى  عندما  المثل  هــذا  ويقال 
أو  رزق  وأتــــــاه  األحــــســــن  إلــــى  حـــالـــه  تـــبـــدل 
مــســاعــدة مــن أحـــد فــيــقــولــون الــلــي عــطــاهــم 
لسنا  نحن  أي..  بالقرطله  يعطينا  بالجفير 
اهللا  أعطاهم  مما  القليل  فيكفينا  طمع  أهل 

الكثير. من 

الحفاظ على طير البحر المسمى 
(الحريش) في البيت

اللي عطاكم في جفير 
يعطينا في قرطله

ـــــُم: ـــــُك ــــب، وقـــــولُ ــــصــــل قــــلــــنــــا: أتــــــانــــــا، ولـــــــم يُ

مــــــا جـــــــــاَء بــــــعــــــُد، وقـــــــالـــــــْت أُّمـــــــــــــــٌة: ُصـــلِـــبـــا

اللي ماله أول



أرى الدار بعد الظاعنين خراب

مريتها وأنا على أكوار ضمر

ورفعت عنها الضيم ال رغبة بها

فيا طالما قد زينتها أفعالنا

إلين اقبلت بالشيخ تجري ركايبه

فجنحت أنا للسلم ال من مذلة

وعاملت أنا بالصدق والنصح والنقا

فلفاني من البحرين علم فسرني

غدا يقع المال الذي في جواره

مال تؤدي منه جملة حقوقه

حقا من الرحمن فرضاً نعده

جمعناه من كسب حالل يزكي

وغضت عليها الحادثات انياب

وجرد يدوسن الحديد اصالب

ولكن حماي لكل مصاب

وعسفنا من ارقاب الشيوخ اصعاب

يبغي بالصلح منا ممرح طالب

والني بوهن في الحروب هياب

وترى اهللا عالم بكل كتاب

يقولون لي خان الصليح وعاب

بخدايع تدع الديار ذهاب

ونفوسنا بخروجهن اطياب

ومكارم سنة نبي واألصحاب

وخرجناه فيما يرضي الوهاب

صبي علي من الحنان فما أنا
إال جفاف القلب قد أعياني

كل الدروب تباعدت وتقطعت
فهويت ال أدري بأي مكان

متخبطا أعشى أضل وال أرى
إال الظالم يلوح في أجفاني

وإذا رأيت عساي أرى ترى
غير الذين رأيتهم بزماني

أعجاز نخل خاويات هشة
تذرو عليها الريح زيف أماني

فإذا أتيتك باكياً ال تجزعي
يا أمتي إني بكيت هواني

يا أمتي الثكلى رجالك قد مضوا
واآلن دور الفاجر الخوان

يضع البالد مع العباد بجيبه
ويوزع الباقي على األعوان

وستنزفين وأنت تحت نعالهم
حتى تموت حرائر وغواني

وسيذبح األطفال بين عيونهم
وسيغصب اإلخوان في اإلخوان

باهللا يا من قد سعيت لنورها
أين التوجه فالضالل كفاني

وكفى العباد من البالد تشّردا

إني مللت فهاك ذا عنواني
ضّمي عليَّ بساعديك فإنني

قد جئت ديرك سيد الرهبان
ما قبلتي إالك مالي معبد

أو مسجد إالك حين أذان
أنا في هواك إلى الثريا مطلبي

لما أشير بغصبعي وبناني
فأنا صنعت بصحوتي وهج الضحى

والنور يخجل من بريق لساني
وأنا عليك اآلن أضرب راحتي

يا حسرتي من عاد لألوطان
ناديت حتى جف قلبي في يدي

وقرأت فيهم آيتي وبياني
وطرقت أبوابا فلم أسمع سوى

رجع الصدى يرتد في اآلذان

جمعناه من كسب حالل

إني بكيت هواني

    علي ميرزا محمود

المبررات الصهيونية لشن 
الحروب واحتالل األراضي

   بقلم: إبراهيم المريخي

والعذاب  اليأس  وكان  متاعها  حملت 
الــرأس  مسقط  وغـــادرت  والــحــرمــان! 
من  وبــحــر  الــوحــيــد  ولــيــدهــا  تفقد  كــأم 
الوجنتين،  فوق  يسيل  الثمينة  الدموع 
ركعت  الــطــائــرة  سلم  تصعد  أن  وقــبــل 
تــــراب  وقـــبـــلـــت  الـــمـــطـــار  أرض  عـــلـــى 
بالثرى  الدمع  تعانق  وقــتــذاك  الــوطــن، 
ويقسم  محبوبته  يــعــانــق  كــمــن  الــغــالــي 
ــيــكــرر هـــذا،  ـــعـــودة والــــرجــــوع ل عــلــى ال
معها  تحمل  أن  تنس  ولم  اللقاء..  عناق 
لترافقها  الثمين  الثرى  هذا  من  حفنة 
عنها  تجهل  الــتــي  البعيدة  غربتها  فــي 
التي  األولى  المرة  هي  فهذه  شيء  كل 

المجهول. إلى  أرضها  تفارق 
ذاتها  وداخل  الطائرة  سلم  وصعدت 
آه  الفراق..  لوعة  من  تتأجج  نيران 
أمّرها  ما  آه  الــفــراق..  أصعب  ما 
من  إال  طعمها  يعرف  ال  الغربة 

اللعين. دربها  في  يمر 

الخيار..  لها  وليس  مجبرة..  ولكنها 
عليها  تحكم  تعيشها  الــتــي  فــالــظــروف 
ـــهـــائـــي.. ســـافـــر الـــجـــســـد..  ـــن بـــالـــســـفـــر ال
األم..!  بــــاألرض  هــنــاك  الــــروح  وظــلــت 
بحب  تنطق  عروقها  في  دم  نقطة  كل 
بين  حياتها  عــاشــت  والــوطــن..  األرض 
الــغــربــة..  اســمــه  مفترس  وحــش  أنــيــاب 
التحدي..  وحاولت  المقاومة  وحاولت 
تمزق  كــانــت  الــوحــش  هــذا  أنــيــاب  لــكــن 
جــســدهــا شـــر تــمــزيــق فـــال تـــقـــوى عــلــى 

الحركة.
وتـــســـكـــن هــــنــــاك وكـــــل لـــحـــظـــة مــن 
األرض  ـــاق  عـــن فــــي  الــــــــوردي  عـــمـــرهـــا 
الــخــيــالــي.. ولــعــل حــفــنــة الـــتـــراب الــتــي 
الفراق..  لوعى  تخفف  ال  معها  أخذتها 
وشوقا  لهفة  تــزيــدهــا  العكس  على  بــل 

لقاء.. ليوم 
فــلــم تــجــد ســبــيــالً وال مــنــقــذا يــرحــم 
الـــكـــتـــابـــة..  فــــي  إال  الـــربـــيـــعـــي  عـــمـــرهـــا 

وأخــــــــذت تـــكـــتـــب وتـــكـــتـــب وتـــكـــتـــب.. 
ينبع  والــجــمــال  كــتــبــت..  مــا  أجــمــل  ويـــا 
الــوفــاء  فــكــان  الــصــدق،  عمق  مــن  عــادة 

تكتبه..! حرف  كل  مضمون  والصدق 
ــهــا بــشــعــاع مــن  ولــعــل كــتــابــتــهــا أمــدت
الغالي  الــثــرى  وتــســمــع  تــعــود  قــد  أمـــل.. 
التي  الحلوة  والمعاني  الرائعة  األلحان 

لألرض..! إهداء  كتبتها 
عندما  وقــوة  نــورا  الشعاع  هــذا  وزاد 
قــامــت بـــإرســـال كـــل مـــا كــتــبــت إلذاعـــة 
وهـــي  األم  تــســمــعــه  فـــربـــمـــا  أرضــــهــــا.. 
بـــعـــيـــدة وكـــــان لـــهـــا مــــا تـــمـــنـــت.. وعـــن 
األرض  كـــانـــت  الـــوطـــن  إذاعــــــة  طـــريـــق 
تـــوصـــل إلـــيـــهـــا كــــل حــــرف وكــــل كــلــمــة 

الوفية. االبنة  هدية 
أنها  لــو  تمنت  الــوطــن..  أجــمــل  مــا  آه 
تمنت  بــل  األم..  لـــألرض  تــصــل  رســالــة 
وما  تمنت  رسالة..  داخل  كلمة  أنها  لو 

تمنت..! ما  أكثر 

ولــمــا وصــلــت إلــيــهــا رســالــة مــن أحــد 
فيها  يحيي  إذاعــتــهــا  دار  فــي  العاملين 
الــوطــنــيــة الــصــادقــة ويــتــمــنــى لــهــا لــقــاء 
بما  األرض  تسعها  لم  السريع..  األرض 
طمأنينة  واطــمــأنــت  وفــرحــت.  فــيــهــا.. 
لــألرض..  تهديه  ما  وصــول  من  كاملة 
فــــزاد أمــلــهــا بـــالـــعـــودة. ولـــكـــن ال أحــد 
يــعــلــم مـــا الــــذي تــخــفــيــه قــبــضــة الــقــدر 
وهي  وكالمعتاد  يــوم  فــذات  الــقــاســيــة. 
جـــالـــســـة وفـــــي يــــدهــــا حـــفـــنـــة الــــتــــراث 
تكتب  وصدقه  التعبير  قوة  منه  تستمد 
تتمنى  إنها  فعال  غريب  شعور  للوطن.. 
ليس  لــألبــد..  وتكتب  وتكتب  تكتب  لــو 
وال  التراث  حفنة  ترك  في  رغبة  لديها 

. قبالً تبك  لم  كما  وتبكي..  القلم.. 
نفسها  في  تــرك  الــقــدر..  ألعن  ما  آه 
أعماقها  في  ترك  فجأة..  وقتله  الشوق 
باإلعدام..! عليه  وحكم  الصادق  الحب 
عيونها  وفي  ماتت  أجل  ماتت..  لقد 

جواهر..! أثمن  يدها  وفي  آللئ  أثمن 
حفنة  مع  اللؤلؤية  الدموع  وسقطت 
ـــراث الـــجـــوهـــريـــة.. وتـــعـــانـــق الــدمــع  ـــت ال
بالتراب.. مرة أخرى.. ولكن دون أن 

هي..! تدري 
مــاتــت وفـــي صــدرهــا حــرقــة الــشــوق 

ولهيبه..!
لـــقـــد تــجــلــت أســـمـــى مـــعـــانـــي الــحــب 
فلقد  التراث  الدمع  عانق  عندما  الرائع 
الــذي  والــوعــد  أمنيتها  تحقيق  أرادت 
وعـــدتـــه لــثــرى الـــوطـــن قــبــل صــعــودهــا 

علمها! دون  حتى  الطائرة..  سلم 
وقـــتـــذاك وقـــف الــحــب قــزمــا أمـــام 
تعجبوا،  فــال  بــالــدمــع..!  الــتــراب  عــنــاق 
فــــتــــراب الــــوطــــن أصـــــدق وأقــــــدر مــن 
ــالــوعــد فـــاألرض  اإلنـــســـان عــلــى الــبــر ب
وثــــراهــــا أكـــثـــر تــمــســكــا بــالــمــخــلــصــيــن 
الــــمــــحــــبــــيــــن حــــتــــى لــــــو كــــــانــــــوا عـــنـــهـــا 

! . بعيدين.
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المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني

تـــــراب الـوطـــن

تاريخ اليهود السياسي» للدكتور علي فتوني:

بيروت - هال بطرس:

كــثــيــرة هـــي الــكــتــب الــتــي 
تــــحــــدثــــت عـــــن إســــرائــــيــــل، 
لـــــكـــــن قـــــلـــــة مــــنــــهــــا كــــانــــت 
وافــيــة فــي شــرحــهــا لــتــاريــخ 
فعل  كــمــا  الــســيــاســي  الــيــهــود 
الـــدكـــتـــورعـــلـــي فـــتـــونـــي. ابــن 
الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، وأســتــاذ 
الجامعة  فــي  الــتــاريــخ  مــادة 
يمكن  كتابًا  قدم  اللبنانية، 
اعــتــبــاره مــرجــعــيــة فــي هــذا 
الـــمـــجـــال. فــهــو مــبــنــي عــلــى 
ــــومــــات  مــــعــــطــــيــــات ومــــعــــل
مــــن كـــتـــب ومــــراجــــع مــنــهــا 
ما  ومــنــهــا  الــعــربــيــة،  باللغة 
هـــو مـــتـــرجـــم، إضـــافـــة إلــى 
 ١٩٧٠ الـــعـــام  مـــن  مـــجـــالت 
من  وصــحــف   ،٢٠٠٧ حــتــى 

  .٢٠١١ ١٩٨١ حتى 
كــــتــــاب «تـــــاريـــــخ الـــيـــهـــود 
الــــســــيــــاســــي» الـــــصـــــادر عــن 
بــيــروت،  فــي  الــفــارابــي  دار 
ـــــــــعـــــــــرض الـــــــــمـــــــــبـــــــــررات  ي
ـــيـــة  ـــعـــدوان ـــل ـــيـــة ل ـــون ـــصـــهـــي ال
ـــدأ  ـــب الــــمــــســــتــــمــــرة. وهـــــــو ي
بـــــالـــــيـــــهـــــود فـــــــي الـــــتـــــاريـــــخ 
لينتقل  القديم،  الفلسطيني 
إلـــــى الـــمـــعـــتـــقـــدات الــديــنــيــة 
لــلــيــهــود، فــيــشــرح كــيــف أن 
ــــيــــهــــودي، عــصــب  ــــديــــن ال ال
ــــة،  ــــهــــودي ــــي الــــعــــنــــصــــريــــة ال
يــخــتــلــف اخـــتـــالًفـــا بــّيــنًــا عن 
األديـــان األخـــرى. والــيــهــود، 
شعب  أكثر  هم  يقول،  كما 
شــــــــــّرح ديـــــنـــــه وعــــقــــيــــدتــــه 
بــه  رحــــمــــة  «ال  تــــشــــريــــًحــــا 
هـــــوادة،  ــــال  وب شـــفـــقـــة،  وال 
وجــــــرده مــــن كــــل أســــــراره 

ورموزه».  
والغزوات  فلسطين  ومن 
الـــخـــارجـــيـــة قـــبـــل الـــمـــيـــالد، 
السياسي  بــالــســلــوك  مــــروًرا 
لـــيـــهـــود روســـــيـــــا وأوروبــــــــا 
ــــحــــدة  ــــمــــت ـــــــــــات ال ـــــــــــوالي وال
المخطط  إلـــى  األمــريــكــيــة، 
ني  لصهيو ا - ي ر ستعما ال ا
ــــســــطــــيــــن، بـــــــــدًءا  نـــــحـــــو فــــل
بــتــيــودور هـــرتـــزل مــؤســس 
يشرح  الصهيونية،  الحركة 
ــــحــــددت  الـــــكـــــاتـــــب كــــيــــف ت
مـــعـــالـــم الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، فــي 
األول،  الصهيوني  المؤتمر 
بمعالمها  سياسية  كحركة 

ووســـــائـــــلـــــهـــــا. فـــــهـــــي، كــمــا 
يــقــول الــكــاتــب، تــســعــى إلــى 
«خـــلـــق وطــــن قـــومـــي ومــن 
ثـــم دولــــة ســيــاســيــة لــلــيــهــود 
كــعــالج لــمــشــكــلــة اجــتــمــاعــيــة 
بـــحـــتـــة هــــي الـــالســـامـــيـــة». 
الحركة  إن  الكاتب  ويضيف 
إلى  سعيها  فــي  الصهيونية 
تــحــقــيــق هــدفــهــا الــســيــاســي 
ـــــدول  ـــــى قــــــادة ال «تـــلـــجـــأ إل
لــالســتــعــانــة بـــنـــفـــوذهـــم مــع 
تـــتـــأيـــد  أن  عــــلــــى  تـــصـــمـــيـــم 
ـــقـــومـــيـــة بــســنــد  دولــــتــــهــــم ال
ــــي». ومـــــع انـــتـــخـــاب  ــــون قــــان
وإعـــــــالن  األول  ــــرئــــيــــس  ال
الصهيونية  المنظمة  قــيــام 
وثائقها  في  ورد  العالمية، 
تأسيس  أجل  من  تعمل  أنها 
فلسطين»  فــي  واٍق  «ملجأ 

لليهود.
وبـــعـــد عــــرض الــمــشــروع 
الـــــــــيـــــــــهـــــــــودي والــــــــــدولــــــــــة 
ـــمـــعـــاصـــرة  ـــيـــة ال الـــصـــهـــيـــون
فـــي فــصــل خــــاص، يــخــلــص 
كتابه  خاتمة  فــي  د.فــتــونــي 
توارثوا  اليهود  إن  القول  إلى 
بعد  جيالً  العدوانية  الطبيعة 
جــيــل، ومــفــكــروهــم ســّوغــوا 
مستندين  لشعبهم  العدوان 
فـــي فــلــســفــتــهــم إلــــى «وعـــد 
لمصلحتهم.  زوروه  إلهي» 
ومــقــولــة  «الــوعــد اإللــهــي»، 

كــمــا يــضــيــف الـــكـــاتـــب، مــن 
رفعها  التي  المبررات  أهــم 
الــــصــــهــــيــــونــــيــــون فـــــي وجــــه 
إلى  الــيــهــود  لتهجير  الــعــالــم 
فــلــســطــيــن وإنــــشــــاء الـــدولـــة 

فيها. اليهودية 
«إن  الكاتب:  يقول  وكما 
شرعية  غير  دولة  إسرائيل 
اليهودية  الدولة  فكرة  ألن 
قامت على أرض سلبت من 
واليوم  الفلسطيني،  الشعب 
على  الشعب  هذا  مع  تتعامل 
الدرجة  من  مواطنون  أنهم 
الشعب  حق  وإلغاء  الثانية». 
الــفــلــســطــيــنــي لــيــس هــدفــهــا 
الـــــوحـــــيـــــد، كــــمــــا يـــضـــيـــف، 
«بــــل مـــا زالـــــت تــتــطــلــع إلــى 
األقــــوى  ـــة  ـــدول ال دور  لــعــب 
فـــي مــحــيــطــهــا، لــكــي تــكــون 
يتحكم  الذي  اإليقاع  ضابط 
فــي تــطــور الــمــنــطــقــة، وفــي 
ضرب  األهـــداف  تلك  رأس 
الـــمـــشـــروع الـــعـــربـــي، أكـــان 
أو  ـــا،  تـــنـــمـــويً أو  ـــــا،  وحـــــدويً
ــا». ومـــن الــمــالحــظ  تــقــدمــًي
أنــهــا لــم تــتــوقــف، عــلــى حد 
قـــولـــه، «عــــن الــســعــي لــمــثــل 
سنحت  كلما  األهــداف  هذه 
خيار  مستبعدة  الفرصة  لها 
الــســالم، واالنـــدمـــاج الــســوي 
الـــعـــادي كـــأي دولــــة أخـــرى 

المنطقة». في 

جـــــــلـــــــبـــــــتـــــــُم بـــــــــــاطـــــــــــَل الـــــــــــــــــــّتـــــــــــــــــــوراِة، عـــــــــــن َشـــــــــــَحـــــــــــٍط؛

ُجــــــــلــــــــبـَـــــــا لــــــــلــــــــفــــــــتــــــــى،  بــــــــــعــــــــــيــــــــــٍد،  شــــــــــــــــــــــٍرّ  وُرّب 



يرويها : عبداهللا أحمد

ية المسرح في قطر
حكا

 ،١٩٧٢ عـــام  مستهل  فــي  اآلن  نــحــن 

ية الثقافية قد أقفلت 
ية االجتماع

واألند

يبقى نادي 
أبوابها وتفّرق شملها ولكن 

صــامــًدا  والثقافي  االجتماعي 
الجسرة 

لـــت أتحسر 
حــتــى يــومــنــا هـــذا وأنـــا مــا ز

قــافــيــة التي 
األنــديــة الــثــ

عــلــى مــجــمــوعــة 

منتصف  منذ  قطر  في  منتشرة  كانت 

ـــق األخــيــر 
حـــتـــى الـــرم

مــســيــنــيــات و
الــخــ

انــتــهــى  دهــا 
بــعــ ومـــن   ،١٩٧١ عـــام  مـــن 

ه األنـــديـــة، وفـــي عـــام ١٩٦٦م 
أمـــر هـــذ

مــوســيــقــيــة 
تــأســســت فـــرقـــة األضـــــــواء الــ

قية نشيطة جًدا في 
وكانت فرقة موسي

الكبير  ضل 
الف ولها  الموسيقي 

مجالها 

لــمــطــربــيــن 
فـــي ظــهــور مــجــمــوعــة مـــن ا

قــتــصــر نــشــاط 
ســيــقــيــيــن ولـــــم يــ

والــمــو

مــوســيــقــى فـــقـــط، بــل 
الـــفـــرقـــة عـــلـــى الــ

السكتشات 
وا التمثيليات 

مجال  دخلت 

معظم  انصّب  لتي 
ا والفكاهية 

الهزلية 

جــتــمــاعــي، 
ل الــنــقــد اال

مــواضــيــعــهــا حــــو

مــوســيــقــيــة 
كــــذلــــك فــــرقــــة األضـــــــــواء الــ

مــجــمــوعــة 
ي تـــقـــديـــم 

ـــفـــضـــل فـــــ ـــا ال
ـــه ل

البعض  يـــزال  ال  الــذيــن  ين 
الممثل مــن 

حــة الــفــنــيــة 
مــنــهــم مــــوجــــوًدا عــلــى الــســا

ـذه الفرقة 
حــتــى يــومــنــا هـــذا، ولــكــن هــ

الموسيقي 
نشاطها  انتهى  الموسيقية 

تأسست   ١٩٦٨ عـــام  وفـــي  الــتــمــثــيــلــي. 
و

الشعبية  قة 
الفر باسم  مسرحية  فرقة 

فرقة  بوجود  خيًرا  واستبشرنا 
للتمثيل 

وقدمت  المسرح  ال 
مج في  متخصصة 

بعضها  على  يغلب  مسرحية  أعــمــال  عــة 
أربــ الفرقة 

االرتجال في التأليف والتمثيل.

قــة أبــوابــهــا 
قــفــلــت الــفــر

ومـــع بــدايــة عـــام ١٩٧٢، أ

القائمين  ن 
أ بــحــجــة  لــمــســرحــي 

ا وجـــودهـــا 
وانــتــهــى 

مثلما  الدولة،  رج 
خا دراسية  التزامات  م 

عليه عليها 

الموسيقية ولم 
ألمر نفسه مع فرقة األضواء 

حصل ا

باستثناء  تمثيلي  أو  وسيقي 
م نشاط  أي  هناك  يعد 

ارة التربية والتعليم من بعض النشاط 
ما تقدمه وز

م الدراسي.
ع نهاية العا

المسرحي م

اإلعــالم  رة 
وزا مــن  صــدر  كتاًبا  لكم  أنــقــل   

واآلن

قطر، يقول هذا الكتاب (السيد محمد عبداهللا 
بدولة 

القطري..   
المسرح قة 

فر رئيس  المحترم  ي 
األنصار

في  الــمــؤرخ  م 
كــتــابــكــ عــلــى  بــنــاء  بــعــد، 

و طيبة  تحية 

لفرقة  األساسي  م 
النظا ضمن 

ت الــذي   ،١٩٧
٢/٦/٢٦

فإن  التأسيسية، 
الهيئة  وأســمــاء  القطري  المسرح 

هي تبارك ُخطوتكم هذه  في إنشاء 
رة اإلعالم و

وزا

خدمة  فــي  التوفيق  كم 
ل لترجو  الــمــذكــورة 

الفرقة 

جــيــع الــفــن والــمــســرح 
ر الــتــوعــيــة وتــشــ

الــثــقــافــة ونــشــ

الدعم  عالم 
اإل وزارة  من  وستجدون 

كما  القطري، 

النظام  مــن 
ضــ بــه  قدمتم 

ت مــا  ضـــوء  عــلــى  والــتــأيــيــد 

أن  لـــوزارة 
ا حــق  مــن  بــأن  علًما  لفرقتكم،   

األســاســي

وعــات الــتــي 
ــســرحــيــات والــمــطــبــ

ــجــيــز نــصــوص الــم
ت

دمة الوطن 
هللا يوفقنا لخ

قومون بعرضها، وا
ست

الحـــــتـــــرام، مــديــر 
ع الــتــقــديــر وا

والـــمـــواطـــن مـــ

ود الشاهد).
الم بالوكالة محم

اإلع

مسرحية  فــرقــة  أول  شــهــار 
إ كــتــاب  هــذا 

رســـمـــيـــة فــــي دولـــــــة قـــطـــر ولــــكــــن كــيــف 

ظروف  وما  الرائدة  قة 
الفر هذه  تأسست 

ظهورها، هذا ما سنعرفه في حلقة قادمة.

ڈ مسرحية «رحلة جحا إلى جزيرة 

طر الوطني ١٩٧٩
النزهاء» - فرقة مسرح ق

obadbukamal@yahoo.com

يوسف زيدان : سفر البدايات وهاجس التحوالت
تبدعها: د. أمينة غصن

قال  حيث  إلــى  روايـــة «النبطي»  فــي  زيـــدان  يوسف  يــأخــذك 
به،  يؤمن  غيب  إلى  ينتسب  واحد  كل  دوستويفسكي»  «تيودور 
بناء  ليعيد  نتًفا  الـــراوي  يأخذ  البدايات  فمن  يــدركــه».  أن  بغير 
كان،  مما  حجًرا  حجًرا  تراكم  ما  وراءه  ويترك  عربية،  ذاكــرة 
قبل أن تسّفه الرياح، ويجرفه السيل، وينسحب عنه ضوء القمر. 
فــالــراوي ومــنــذ «عـــزازيـــل» يهيم فــي مــواكــب وثــنــيــة، وأخــرى 
البرد  في  الموغلة  الفيافي  بها  يتقي  أرديــًة  بها  يلتف  توحيدية، 
والقيظ، وقد رحل عنها «أهٌل»،حملوا أزمنتهم وغابوا. فيوسف 
من  إنسانه  يتخلص  أن  كــان «يــود  إيمانويل  غــرار  وعلى  زيــدان 
اآلخرين،  تعصب  يستعبدها  أن  َقبَل  ُمذ  لنفسه،  جلبها  سذاجة 
وكــذبــهــم». فــاألهــل كـــان فيهم «أنــبــاط الــعــربــيــة الــحــجــريــة»، 
وهبل،  والعزى،  والــالت،  الشرى،  ذو   » منها  التي  ومعبوداتهم 
ومــنــاة « كما أثــبــت ذلــك الــمــؤرخــون الــقــدمــاء مــن ثــيــودوروس 
الــصــقــلــي إلـــى بــلــيــنــيــوس الـــرومـــانـــي، فــي كــالمــهــم عــن «مــلــوك 
الـــعـــرب»، ولــغــتــهــم اآلرامـــيـــة الــتــي ستصبح لــغــة بـــالط الــفــرس 

األخمينيين، بخطوطها األقرب من خطوط « كتبة الوحي».
أنوال  على  ليغزل  زيــدان،  يوسف  عاد  روايــة «النبطي»  ففي 
تعبد  الــتــي  البنين»  «أم  مــن  ويجعل  ثـــالث»،  «حــيــوات  قديمة 
الذي  األصــل  ألنها  كسره  أو  الزمن  تفتيت  تمنع  نــواة  «الـــالت»، 
يهدد  أن  بغير  األرض،  جهات  من  الوافد  التوحيد  حوله  تحلق 

إيمانها الوثني بالتالشي أو النسيان.
فأم البنين النبطية أنجبت من الذكور ستة، ومن اإلناث ثالثًا، 
وتركت لكل مرتحل من أبنائها أن يعود وقافلته، بمعبود، هو له 
من غير سوى، حتى أمسى لألنباط معبد «قصر البنت» ومعبد 
«الرقيم» في البتراء، ومعبد «الالت» في رم». وقد زعم أولئك 

القدماء أن «آلهتهم» تتنزل عليهم بسكينة الروح.
وكـــان رجـــال األنــبــاط الــذيــن عــرفــوا الكثير مــن الــحــضــارات 
والطقوس، يرحلون إلى مصر ربيًعا، وإلى الشام والعراق صيًفا، 
وإلى اليمن والحبشة شتاًء، والحرب دائرة بين كسرى وهرقل.

يتزوج  أن  البكر  الــيــهــودي  البنها  فتركت  البنين»  «أم  أمــا 
أنها  فظهر  يــهــوًدا،  ذريــًة  له  تنجب  يهودية،  وبأخرى  بنبطية، 
التي  المسيحية،  «بــمــاريــة»  ســالمــة  وعـــاد  تتطلق!.  ولــم  عــاقــر 
رائحة الغريب «الذي تعّرى وعّراها  كانت تخفي تحت عباءتها 
ثم اعتالها ونفذ بمكمنها، غير عابئ بفيض دمها». وإذ أمسى 
«الــغــريــب» لــمــاريــة ســكــنًــا، راحـــت تستحضره مــن داخــلــهــا إلى 
بتغيير  مــاريــة،  تعبأ  لــم  خيانته.  أو  فضحه  مــن  خــوًفــا  داخلها، 
الذي  سالمة  من  مذعورة  ولكنها «كانت  إلــى «مــاويــة»  اسمها 
تيه  كــان  حيث  سيناء  بــوســط  وهــم  لــهــا،  طمأنته  مــن  بــالــرغــم 
اليهود: «ال تخافي على أهلك لو عاد الروم، فهم أصحاب مصر 
منذ زمن طويل، وهم في نهاية األمر مسيحيون» غير أن خوف 
مّس «مكمنها»  قبل  السكر  رّنحه  الذي  سالمة  من  كان  مارية 
قالت  وثالثة،  وثانية  أولــى  مــرة  بإصبعه  ثم  وثانية  أولــى  مــرة 
: «دمها  غرفة «االفتضاض»  في  كانت  التي  ليلى  أخته  بعدها 
هارب، توقف يا سالمة» وسرعان ما التقطت ليلى قطعة من 
حجر الصوان شقت بها فخذها ومسحت دمها 
بــمــنــديــل مـــدتـــه ألخــيــهــا 

عالمة! 
يكون  أن  تتمنى  كــانــت  يخطبها،  ســالمــة  جــاء  ومــذ  فــمــاريــة 
النبطي األخ األصغر «خاطبها» الذي سيعلمها في «حيوة» تالية 

أسرار مّس المعاني بالكلمات هو القائل:
« نحن األنباط أول من عرف البالغة وقال الشعر في العرب، 
من  وأول  والعراق،  الشام  عرب  قبل  المفردات  كتب  من  وأول 
اتخذ من الجبال بيوتًا. فالصحراء لنا صنو الحرية، وال صبر لها 
على رّق واستعباد وفيها تلتقي األديان والنبوءات كلها. وإذ سألت 
مارية النبطي عن معنى النبوة قال : «لها معاٍن كثيرة، أشهرها 
اإلخبار عن اإلله، إذ يشعر الواحد بالكالم في القلب، فينطق به 
فهل  قلبي،  في  اإللــه  بكالم  شعرت  إذا   : مارية  وسألت  اللسان. 

أكون نبّية ؟ قال النبطي : كان القدماء يقبلون نبوة النساء»!
وإذ بقي النبطي يحدث مارية عن الخلق وسره قال : «المرأة 
والرجل وجهان لجوهر واحد. والحكمة النبطية الخالدة تُخبر 
سّر  وهــو  ونسخ.  ومسخ  وفسخ  رســخ  بين  الحيوات  دوران  عن 
غريب، يتجنب الناس الخوض في بحاره المغرقة، ويتشاغلون 

عنه بالشواغل المتفرقات، لصعوبة فهمه».
يتسّمى  ال  «لــمــاذا  تسأل:  للنبطي  اإلصــغــاء  مارية  تتابع  وإذ 
الناس  من  تريد  الربة  إن  النبطي:  يجيب  ؟  الالت  بعبيد  الناس 
عن  كــالمــه  النبطي  تــابــع  ولــمــا  يــعــبــدوهــا».  أن  ال  يعرفوها  أن 
وهام  أحب  إذا  منا  اإلنسان  لمارية : «إن  قال  الحيوات  دوران 
فالهداهد   . هــدهــًدا  جــديــد  مــن  بُــعــث  بعشقه،  ومـــات  بالعشق 

أرواح المحبين «.
افتضاضها،  ليلة  دمها»  «ذهــاب  عن  مارية  ليلى  سألت  وإذ 
منه  وجعل  مكمنها  دخل  الذي  الغريب،  الرجل  بسّر  لها  باحت 
سكنًا. ولما كانت مارية تنضم إلى مجالس النساء بغياب النبطي 
ــبــاعــه:» أخــرجــوا  ســمــعــت مــنــهــن: «أن الــنــبــي الــقــرشــي قـــال ألت
في  دخــل  سالمة  أن  وعرفت  الــعــرب»  جزيرة  من  المشركين 
اإلسالم، واستبدل تجارة العسل بالخيل يؤجرها وبالسالح يبيعه. 

وقد سمعته يقول نقالً عن النبي القرشي:
«يُزوج المؤمن في الجنة اثنتين وسبعين زوجة، سبعين من 
نساء الجنة واثنتين من نساء الدنيا، أما أنا فال أشتهي من نساء 

الدنيا وال اآلخرة، إال امرأتي مارية». 
وسرعان ما أيقنت مارية تغّير سالمة، الذي صار قواًما عليها 
بعد أن عظمت تجارتها وتسلمت مفاتيح بيتها في كفر النملة، 
فمارية  أمـــه.  مــوت  بعد  الــديــر  دخـــول  أخــوهــا  بنيامين  قــرر  إذ 
صارت تنفر من سالمة ومغانم الحرب التي يعود بها مضرجة 
يتخذ  أن  عزم  مذ  أهلها  بيت  على  بها  يقايضها  قديمة،  بدماء 
من العربيات زوجتين. ولما قرر سالمة الرحيل عن البادية بعد 

موت «أم البنين»، قالت مارية :
«كان النبطي مبتغاي من المبتدأ، فلم ال أغافل القافلة وأبقى 

معه لنموت ثم نولد من جديد هدهدين؟».
في  والــصــادم  والــمــتــطــرف  الــمــدهــش  يكتب  ـــدان  زي فيوسف 
العبادة والطهر وتعدد الحيوات إذ يستحضر التاريخ ليجعل منه 
مرآة لوجوهنا، التي انحفرت في تجاعيدها «حكايات» مخبوءة 
كانت  إذ  الــرجــل،  بقوامة  تقر  لم  التي  بحقائقها  الجهر  نخاف 
لها  كانت  كما  مــنــازع،  عليها  ينازعها  ال  ومكانة  تجارة  للمرأة 
حرية اختيار الشريك أو هجره أو تطليقه مما 
قررته ليلى أخت سالمة.

«نوستلجيا».. ذاكرة رقمية لمباني بيروت التراثية
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بيروت - هال بطرس:

والحروب  المعارك  من  السنين  عشرات 
الثقافي  إرثـــه  تــدمــر  لــم  لــبــنــان  أرض  عــلــى 
وتــراثــه بــقــدر مــع فــعــل اإلنـــســـان. فــي الــعــام 
أكثر  بــيــروت  وســط  فــي  يوجد  كــان   ،١٩٩٢
من ١٦٠٠ مبنى تراثي. أما اليوم، فما بقي 
منها بالكاد يصل إلى ٢٥٠. إذا كانت األرقام 
تــحــكــي، فــهــذه الــمــعــطــيــات كــفــيــلــة بــإظــهــار 
ذاكرة  بحق  تحصل  التي  اإلنسانية  المجازر 
واألفالم  والمشاريع  الكتب  التراثية.  بيروت 
تكن  لــم  القديمة،  بــيــروت  عــن  تحكي  التي 
األطــالل، ولم تعد  غالبًا أكثر من بكاء على 
ناطحات  مكانها  حلت  تاريخية  أبنية  رسم 
«نوستلجيا»  مشروع  اليوم  وجــاء  السحاب. 
لـــفـــراس خــنــيــصــر وســـامـــر غـــريـــب، ليكون 
تعد  لــم  أبــنــيــة  قــصــة  تشكيل  إعــــادة  بمثابة 
مـــوجـــودة، ورســمــهــا مـــن الـــنـــاس ولــلــنــاس. 
والــجــديــد فـــي هـــذا الــمــشــروع اإللــكــتــرونــي 

الرقمي أنه تفاعلي إلى أقصى الحدود. 
ـــــفـــــكـــــرة األســــــاســــــيــــــة مـــــــن مـــــشـــــروع  ال
بــالــعــربــيــة «حــنــيــن»)،  (أو  «نــوســتــلــجــيــا»، 
يسمح  تفاعلي  إلــكــتــرونــي  مــوقــع  خــلــق  هــي 
والفيديو  الصور  ونشر  بجمع  لمستخدميه 
الشخصية  والــشــهــادات  والــنــصــوص 
حـــــــــــــــــــــول 

تعد  لــم  الــتــي  والــتــاريــخــيــة  الــتــراثــيــة  المباني 
مـــوجـــودة الـــيـــوم. الــمــوقــع يـــوازيـــه بــرنــامــج 
خاص على الهواتف المحمولة، يسمح بنشر 
لبيروت،  تفاعلية  خريطة  على  المعطيات 
فيما يشبه أرشيًفا رقمًيا يشكل مرجًعا على 

هذا الصعيد.
تــفــاعــالً  يــخــلــق  نــوســتــلــجــيــا  مـــشـــروع  إًذا، 
الصور  نشر  عــن  فعدا  مستويات.  عــدة  على 
ووجهات  اآلراء  تــبــادل  يمكن  والــذكــريــات، 
يمكن  كما  نــقــاشــات...  فــي  الــدخــول  النظر، 
التي  بالطريقة  بداخله  التنقل  الموقع  لزائر 
يــحــددهــا، فــيــخــتــار الــشــخــصــيــة، الــطــرقــات 
أيًضا  يسمح  ما  افتراضًيا...  توجهه  وأماكن 
بــتــكــويــن صـــورة عــن رؤيـــة الــنــاس لبيروت 

القديمة ومبانيها التي لم تعد موجودة. 
الــمــشــروع أطــلــق عــلــى الــفــايــســبــوك أوالً، 
مشروًعا   ١٥ مع  ليتنافس  المشروع  واختير 
يتلقي  تالية  مرحلة  إلى  االنتقال  قبل  آخر، 
على  للحصول  والمنتجون،  الممولون  فيها 
تــمــويــل لــهــذه الــمــبــادرة الــهــادفــة إلـــى إعـــادة 

إحياء بيروت القديمة. 
العمل  فريق  دفــع  الــذي  األســاســي  السبب 
إلــى الــمــبــادرة هــو، كما شــرح المنتج فــراس 
اعتقاده  المشروع،  عن  تعريفه  في  خنيصر 
الــقــوي بـــأن الــُهــويــة الــثــقــافــيــة أصــبــحــت في 
المدينة،  ُهــويــة  بــهــا  يعنى  والــُهــويــة  خــطــر. 
ـــهـــا، والــــُهــــويــــة الــجــمــاعــيــة  أهـــل

لــلــبــشــر فــيــهــا. فــهــو مـــؤمـــن أن إزالـــــة وجــه 
مــن أوجـــه الــثــقــافــة يعني إزالــتــهــا كــلــهــا. لــذا 
فـــإن األهــــداف األســاســيــة هـــي: نــشــر الــوعــي 
بيروت  مباني  تدمير  حــول  ودولــًيــا  محلًيا 
المحلي  الجمهور  مــع  الــتــواصــل  التاريخية، 
والــعــالــمــي والــتــشــجــيــع عــلــى الــمــشــاركــة في 
الــمــشــروع، وإعــــادة بــنــاء ذكــريــات مفقودة 
لــلــمــديــنــة والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا عــبــر أرشــيــف 
ووضع  االفتراضية،  الشبكة  على  إلكتروني 
حد قاطع لعمليات هدم المزيد من المباني 
في بيروت، ذلك من خالل تشكيل مجموعة 

ضغط ومجموعات ناشطة اجتماعًيا.
المكون األساسي لهذا المشروع هو الموقع 
التفاعلي الذي يحمل المضمون. وهو يخول 
ومطالعة  والفيديو  الصورة  مشاهدة  الــزوار 
النصوص بحسب رغباتهم، وبهدف اكتشاف 
المباني التاريخية وأهلها والمجتمع المحيط 
بــهــا. وهـــنـــاك مــضــمــون مــتــوفــر أيـــًضـــا عبر 
فايسبوك  مثل  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
وتويتر. أما المدونات، فستستخدم لمواضيع 
تخلق  قــد  الجهود  هــذه  وبتضافر  مــحــددة. 
هدم  ماكينة  لصد  االتــحــاد  مــن  كافية  قــوة 
المباني التاريخية في بيروت، لتمتد مكانها 
ـــاطـــحـــات ســـحـــاب،  مــجــمــعــات تـــجـــاريـــة ون
للباطون،  كجمهورية  بيروت  ُهوية  ترسخ 
تعكس  التي  األساسية  ُهويتها  على  وتقضي 
الوجه الحضاري للعاصمة اللبنانية بقديمها 

وجديدها.

أبوالعالء المعري
ـــــــقـــــــتـــــــُل الــــــــــــنــــــــــــاُس، مــــــــــاهــــــــــُمّ الــــــــــــــذي عـــــــــَمـــــــــَدْت كـــــــــم يُ

ـــــــــا ـــــــــلـــــــــبَ الـــــــــَسّ أخــــــــــــــــــــــــــــــُذُه  إّال  لــــــــلــــــــقــــــــتــــــــل،  يــــــــــــــــــــــــــداُه 
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ـــــَوْر ! ــــــ ـــٌر أَع ــــ ـــْع ِشــــعـــــــــُرَك هـــــذا .. ِش
: ــــــَذْر  ُيــــــحـــــــ مــــــا  إّال  يــــــــرى  لـــــيـــــَس 
ـــٌن َفـــُهـــنـــــــا َمــــنــــفــــى، َوُهــــنـــــــــا ِســـجــــ
ــــٌر، َوُهــــنـــــــــا َمـــْنـــَحـــــــْر . ـــــ ــــْب َوُهــــنـــــــــا َق
ـــــا َحــــْبـــــــــٌل َوُهـــــنَـــــــــــا َقـــــْيـــــــــــٌد، َوُهـــــنــــــ
ـــْر ! ــــا َعـــْســـكــــ ُهــــنـــــ َوُهــــنـــــــــا لـُـــغـــــــــٌم، َوَ
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ؟
ـــــــا نـــــــيــــــــ ــــــــــِت الـــــــدُّ ـــــــــــ ـــــــــــْل َخــــــــــلَ ــــــــــــ َه
؟ ْر  يَـــــــتـــــــكـــــــــــــــرَّ َكـــــــــــــــــرٍّ  ِمـــــــــــــــــْن  إالَّ 
.. نَــــــــــــــَفــــــــــــــَســـــــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــْذ  ُخــــــــــــــــــ
.. لـَـــــــيــــــــلـــــــــــــــــى  عـــــــــــــن  إســـــــــــــــــــــــــــــــأْل 
ِمــــســــكـــــــــيــــٍن ـــــــــــــــــــِة  َدقَّ عـــــلـــــى  ُردَّ 
ــــْر . ـــُن فــــي جـــانـــبِـــَك األيــــَســـــ ـــســـُكــــ يَ
ــــِعــــبَــــْت تَ مـــــا  إذا  الـــــَحـــــــــــرُب  حــــّتــــى 
ــــــــــــُع الـــــــــــــِمـــــــــــــئـــــــــــــــــــــــــــَزْر ! ـــــــــــــ ــــــــــــَض تَ
ــــوا ـــــَك فـــــرســـــــــــاٌن قـــــــــد َعــــَدلـــــ ـــــلَ ـــــْب َق
ـــــــــــوا ــــــــــــ ـــــــــــل فـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــا َحـــــــــــَم
. أََمـــــــــــــُل  ــــا  وُهــــنـــــ  .. أَلَـــــــــــــٌم  َفـــُهـــنـــــــا 
ـــْر) ــــ ـــتَ ـــن ـــنـــا (َع ــــْذ َمــــَثـــــــــالً صـــاِحـــبَ ُخـــــ
ــــيــــُف ـــــنُّ الــــّســـــ ــــــ ـــــاُه يـــــِئ ـــــمـــــنــــــ فــــــي ُي
ـــْر ! ــــ ـــزَه ـــِم وفــــي ُيـــســـــــراُه ُيـــغـــّنـــي ال
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: ــــــْر  ـــــــ ــــــذَك تُ ال  َقـــــضـــــّيـــــُتـــــــــــُه  ذاَك 
ـــــــــــــــــــــــــــوٌن أســــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــــــــــــْر ــــــــــــــــــــــــــــ لَ
ـــــــــــــــمٍّ ـــــــــــــــــــــــــُة َعــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ َوابـــــــــــــــــــــــــنَ
. قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍس  وأٌَب 
والـــَحـــلُّ يَــســـــيــٌر .. والـــُعـــــــّدُة أْيــَســـــْر :
ـــــــــــــــــاٌر ـــــــــــــــــّتــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــٌف بَ َســــــــــــــــــ
ــــــــــــــْر . ـــــــــــــــ ــــــــــــــتَ ــــــــــــــاٌن أَب وِحــــــــــــــصـــــــــــــــ
ْر: ــــوَّ ـــــ ــــَصـــــ ــــتَ َف  .. مــــأســـــــــاتــــي  ــــــا  ـــــــ أَّم
األَرِض ــــــى  عــــــل َقــــــــَدمــــــــــــــــــــــــــاَي 
ـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــْر ! ــــوِم الـــمـــحـــَشــــ ـــُب فــــي يـــــ ــــ ـــّل ـــَق ـــتَ يَ
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ُيــــعـــــــــَذْر ال  مــــثــــلـُـــَك   .. ــــذا  هـــــ َمـــــــــــَع 
ــَقـــــــًة .. ـــْب ِمـــنـــــــَك ُمـــَعـــلـَّ ــــ ـــطـــلُ لـــــْم نَ
ــــْيـــــــــَســــْر ـــــالَك بــــمــــا اســــتَ ـــــي غــــــــــــاِزْل ل
ـــهـــا فــــي حـــاِشـــيـــــــِة الـــّدفـــتَـــــــْر ــــ َضـــْع
ـــــــــا ـــــــــنـــــــــيـــــــــهــــــــــ ِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْف َعـــــــــْي
ـــــــــــــــــــْف َشـــــــــَفـــــــــتـــــــــيـــــــــهـــــــــــــــــــا ِصــــــــــــــــــــ
ــــا .. ــــهـــــ ـــــْل فـــيـــهـــــــا بَـــيـــتـــــــاً واتــــرْك ُقــــــ
ـــــــــــــــخـــــــــــــــَســـــــــــــــــــــــــــــــْر ؟ مــــــــــــــــــــــــــــــــاذا تَ
ــْر ؟! ــَن الــَمــرَمـــ ـــ ــدَّ ِم ـــ ــَك ُق ــبُ ــْل ــْل َق ـــ َه
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.. ــــــــاً  ــــــــن ـــــــــ َحــــــــَس  .. ــــــــاً  ــــــــن ـــــــــ َحــــــــَس
ــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا : ــــــــــــــــــــاُغــــــــــــــــــــاِزلُ َســـــــــــــــــــــ
. ـــْر  الـــمـــخـــَفــــ ـــالِم  كـــظــــ  .. ـــنـــاهـــا  ـــْي َع
ـــْر . األحـــمــــ ـــمـــــــِع  كـــالـــشَّ َشـــَفـــتـــاهـــا .. 
جــســمـــــي ِم  ــــــورُّ ـــــــ ــــــتَ َك  .. ــــداهــــا  ــــهـــــ نَ
ــْر . ــَل الــّتــوقــيـــــِع عــلــى الــمــحــَضـــ ـــ قــب
، ـــــــّالٍد  َجــــــــ َكــــَعــــصـــــــــا   .. قــــاَمــــُتــــهـــــــــا 
، ـــــَقـــــــــــٌة  ِمـــــشـــــنَ  .. ـــــهـــــا  َوَضـــــفـــــيـــــرتُ
! ــــــْر  ِخــــــنــــــَجـــــــ  .. ـــــــُب  ــــــــ ـــــــحـــــــاِج وال
ــــــا اســـــتـــــعـــــمـــــاٌر لـَـــــــْيـــــــــــــــــالَي هــــــواهـــــــ
ــــْر . ـــــ ــــَم ــــْع ـــــٌد ُمــــســــتَ ـــــلـَـــــ ـــــــؤادي بَ وفــــــــ
ــــــهــــــا مـــــعـــــــــــروٌف ــــــدْي ـــــُد لَ ـــــوعــــــ فـــــال
ــــا ُمـــــنـــــَكـــــــــــْر . ـــــــاُز لــــديــــهـــــ واإلنـــــــجــــــــ
. ــلــى  لــيـــ تـــهـــُجـــرنـــي   .. ـــِم  كـــالـــحـــاِكــــ
! لـــيـــال  ـــنـــي  ــــ تـــدَهـــُم  .. كـــالـــُمـــخـــبـــِر 
ـــو ـــغـــفــــ ـــــــِة تَ ــــِع الـــــــّدولــــــــ ــــاريـــــ كــــمــــشـــــ
كـــاألســـطـــــــوِل الــــــّســــــادِس أســــَهـــــــــْر .
ـــــاٍل ــــــ ـــــي ـــــُر َخ ـــــي مــــــالــــــي مــــنــــهــــا غــــــ
يَــــظــــَهـــــــــْر أن  ســـــــــــاعـــــَة  ــــــّدُد  ـــــــ ــــــبَ ــــــتَ يَ
! ـــْر  ــــ أكـــث ال   .. ــــدِة  الــــوحـــــ ـــاِر  كـــِشـــعــــ
ــوقــي، كــحــقـــ  .. غــــاِمــــَضـــــــــٌة  لــيــلـــــى 
ـــْر ! ـــاٍب أخـــَضــــ ـــوٌب .. َكـــِكـــتــــ ــــ ــــ ــــ ـــُع َولَ
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.. ـــــــــــَرنـــــــــــا  شـــــــــــاِع يـــــــــــا  ــــــي  يــــــكــــــفـــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــْر ! ــــــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــَكـــــــــــــــــــــــــــــ تُ
َقـــــــــلَّـــــــــبـــــــــَت زبــــــــالــــــــتَــــــــنــــــــا حـــــــــــّتـــــى
إّال لــــــمــــــزبــــــلـــــــــــــٍة  ـــــــَق  يـــــــبــــــــ لــــــــــــــْم 
ــْر ! ـــْن هــــذا الــمــنــَظـــ أْن تــخــجـــــَل ِمــــ
ــــْر ؟! ـــــ ـــــ هـــــــل هــــــذا َغـــــــــــــَزٌل يـــــا أغــــبَ

أحمد مطر

قراءنا األعزاء سيتم وقف نشر البيرق خالل شهر رمضان و إجازة الصيف  على أن نعود إليكم مرة أخرى  في أقرب وقت إن شاء اهللا تنــويـه : 

نصف الكوب:
المنظر: «قاعة كبيرة تحوي مقاعد فاخرة، وشاشة تلفزيون 

كبيرة، يجلس الثاني متابعاً التلفزيون». 
« داخالً» السالم عليكم.. األول: 

«يجلس ممسكاً بجهاز التحكم عن بعد، يشاهد مباراة  الثاني: 
معروضة في إحدى المحطات الرياضية» وعليكم السالم، لماذا 

تأخرت؟
كما  الــزحــمــة  عــن  نتحدث  أصبحنا  تعلم  الــزحــمــة،  األول: 

نتحدث عن أحوال الطقس.
معك حق حتى أن البعض استبدلوا الحديث عن الجو  الثاني: 

بالحديث عن أخبار الزحام كمدخل إلجراء حوار.
صحيح «يستدرك» قل لي ما األخبار؟ هل عثرت على  األول: 

نص مسرحي؟
أبدا، ال توجد نصوص. الثاني: 

« مصدوماً غير مصدق» كيف؟؟ ال توجد نصوص؟!!! األول: 
هكذا. الثاني: 

هل حاولت االتصال بالكتاب المحليين؟ األول: 
«يغير المحطة عبر جهاز التحكم إلى محطة غنائية  الثاني: 

راقصة» ال يوجد لدينا كتاب بالمستوى المطلوب.
لــعــلــك حـــاولـــت االتـــصـــال بــأحــد مــخــرجــيــنــا ليرشح  األول: 

مشروعاً أو نصا نقدمه.
«يغير إلى محطة رياضية تعرض مباراة كرة طائرة  الثاني: 

نسائية» ال يوجد لدينا مخرجون بالمستوى المطلوب.
أكيد تحدثت مع أحد الممثلين المحليين، كثير منهم  األول: 

تجده مهموما بفكرة أو نص يحلم بتقديمه، أليس كذلك؟
«يغير إلى قناة تعرض أزياء سباحة ساخنة» ال يوجد  الثاني: 

لدينا ممثلون بالمستوى المطلوب. 
والعمل؟؟؟ األول: 

محطات  تغيير  عــلــيــك.»يــواصــل  ال  لــكــن  أدري،  ال  الثاني: 
التلفزيون».

لكننا نريد تقديم عمل مسرحي هذا الموسم. األول: 
إذا لم نجد عمالً مناسباً، ال داعي لذلك. الثاني: 

يصدر  صياح  لصوت  المشااا... «ينتبهان  علينا  كيف؟  األول: 
من الخارج».

«من الخارج» هذا ال يجوز، هذا خطأ كبير ال يغتفر،  الثالث: 
«يدخل غاضباً، أكمام ثوبه مرفوعة حتى الكوع، غترته مكورة 
من  على رأســه كيفما أتفق، منظره العام يوحي بمن خــرج تــواً 
مشاجرة». ما يحدث أمر غير طبيعي، إنه تسّيب، نحن جماعة 

مسرحية محترمة، هذا أمر معيب....
خير، ما الذي حدث؟؟!!! األول: 

غير معقول يا أخي، شيء يجعل الدم يغلي، «يرمي  الثالث: 
غترته وعقاله على أحد المقاعد بعصبية». غير معقول، ال نجد 
راحتنا في العمل وال في البيت، وال في الطريق، لكن في مقر 

الجماعة على األقل يجب أن نشعر بالراحة...
الثاني:»يغير لمحطة تعرض فيلماً غير مشفر» وما هو مصدر 

انزعاجك بالضبط؟
الشاي. الثالث: 

الشاي؟؟!!!!! األول: 
هل يعقل؟ أخبرني الــفــّراش للتو بعدم وجــود شاي،  الثالث: 

وأنه سيذهب اآلن إلحضار المزيد!!!
من  جسيم  خطأ  هــذا  التلفزيون».  متابعة  «يــواصــل  الثاني: 
الفّراش، كيف ينتظر حتى ينفد الشاي؟ «بحسم» يجب معاقبته 

ألنه أقدم على فعل كهذا.
«بدهشة». أرى أنك منزعج كثيراً لموضوع الشاي!!! األول: 

«وهو يتابع مسلسالً مدبلجاً» طبعاً، وأي انزعاج. الثاني: 
ولم تكن منزعجاً من أن جماعتنا ال تستطيع تقديم  األول: 

عرض مسرحي.
طبعاً يا أخي، الشاي والقهوة أهم من أي شيء، نحن  الثاني: 
أهــل فــن، ونحتاج إلــى مــزاج رائــق لــإلبــداع، وكيف يمكن ضبط 
المزاج بال شاي؟ «يغير المحطة إلى قناة تعرض مسابقة لقتال 

الكالب».
معك حق، يا أخي كالمك نظريات تدرس. الثالث: 

يا جماعة نريد تقديم عمل مسرحي. األول: 
ونــحــن نــريــد شـــرب الــشــاي. «يغير الــثــانــي إلـــى قناة  الثالث: 
تعرض مسرحية هابطة ويتفاعل والثالث مع نكات المسرحية 

السخيفة».
لماذا ال تهتمون بتقديم عمل مسرحي؟!!! األول: 

لماذا؟ غير مهم إذا لم يكن لدينا العمل المناسب. الثاني: 
هذا صحيح، غير مهم. الثالث: 

بذلك لن نحصل على الدعم. األول: 
«ينتبه» صحيح، كيف نسيت هذه المشكلة؟ ال بد لنا  الثاني: 
من تقديم عمل إذاً، فإن لم نحصل على الدعم لن توجد جماعتنا 

المسرحية، وسيكتب علينا التشتت بين المقاهي والمجالس...
معك حق، فمقر الجماعة هو بيتنا الثاني. الثالث: 

ما رأيكم لو تحدثنا مع الفنان حسن خالد، إنه فنان..... األول: 
الجامعية  شهادته  أن  ويعتقد  مغرور،  إنه  الثاني: «مقاطعاً» 

تجعله أكثر فهماً مّنا.
شربه  طريقة  وكذلك  يعجبني،  ال  حديثه  صحيح،  الثالث: 

للشاي ومشيته.
نحاول إذا االتصال بالفنان صالح مسعود... األول: 

عالياً، األمــر الذي  ال يمكن، هذا الرجل يطلب أجــراً  الثاني: 
يؤثر على دخل الفرقة.

الثالث: كرهته في عملنا األخير معه.
لكن ذلــك العمل شــارك في مهرجان هــام، وحصد  األول: 

عدة جوائز.
غير مهم، نحن ال نسعى للجوائز، نحن نحب الفن  الثاني: 

المسرحي.
وما العمل إذاً؟؟؟ «صوت باب يفتح ويغلق». األول: 

«بسعادة» الشاي، الفراش دخل المطبخ. الثالث: 
حسناً، اذهــب بنفسك وأشــرف على دّلــة الشاي على  الثاني: 

كيفك.
والعرض المسرحي؟!! األول: 

تسير  كيف  تــعــرف  وال  معنا،  جــديــد  أنــت  عليك،  ال  الثاني: 
األمور في جماعتنا المسرحية.

كيف؟ بدون ممثلين قطريين أو ...... األول: 
بدون ممثلين أصالً إذا أردنا، لكن ال بد من واحد أكثر  الثاني: 

من الشباب.
لكن كيف ونحن ال نملك نصاً حتى اآلن؟؟!!!! األول: 

وصل  الشاي»  صينية  حامالً  الــفــّراش  يتبعه  «يدخل  الثالث: 
الشاي.

سنشرب الشاي، وندبر األمر، سنفعل أي شيء، المهم  الثاني: 
أن ال يضيع الدعم.

«ستار»  

طفولة:
صرخة مدوية

تسيل على خدود الطفل الدامي
في القرية المهدمة.

يعالجها: سعود علي

الدوحة - [: تقدِّم أوركسترا قطر الفلهارمونية غدا 
سلسلة حفالت موسيقى الحجرة لـ لسيريناد تشايكوفسكي 
هان  ســتــقــوده  موسيقي  حفل  ذلـــك  سيلي  كما  لــلــوتــريــات، 
يونيو   ٣٠ في  الخامسة  بروكوفييف  سمفونية  بعنوان  تشانغ 
أشهر  من  موسيقية  نابغة  شوستاكوفيتش  ويعتبر   ،.٢٠١٢
الموسيقيين في القرن العشرين لم يتمكن النظام السوفييتي 
من قمع روحه. وكان طوال حياته يقاوم هذا الحكم بإبداعه 
العبقري في تجلياته الطليعية التي تكاد تكون غامضة لدى 
دون  جمعاء،  البشرية  يحاور  كان  وكأنه  الرسمية  السلطات 
دوًما  شوستاكوفيتش  لموسيقى  كانت  نيته.  عن  يكشف  أن 
اإلنسان  خاصة. ويفعم فنه اإليمان بعقل  موحية  قوة فنية 
وإدانــة  اإلنــســان  بحب  كله  إبــداعــه  وتشّبع  وإرادتـــه.  وكرامته 
التي  واالســتــبــداديــة  الفاشية  واألنــظــمــة  لــه  المعادية  الــقــوى 
دميتري  موسيقى  وصــف  ويمكن  اإلنــســان.  كــرامــة  تهين 
شوستاكوفيتش وكأنها قصة انفعاالت البشرية المعاصرة له.

قطر الفلهارمونية تحتضن موسيقى الحجرة 

مركز  يشهد  الدوحة-[: 
اإلبداع الثقافي انطالق عدد كبير 
من الفعاليات واألنشطة الصيفية 
القليلة  األيـــــام  خـــالل  المختلفة 
المقبلة حيث بدأ المركز في تلقي 
الراغبين  مــن  التسجيل  طــلــبــات 
التي  الفعاليات  في  االشتراك  في 
يــنــظــمــهــا الـــمـــركـــز، وقــــد اســتــعــد 
مسؤولو وموظفو المركز بإطالق 
المختلفة  الــفــعــالــيــات  مـــن  عـــدد 
جميع  تناسب  والــتــي  والمتنوعة 
نــوع  بخلق  تتميز  حــيــث  األعــمــار 
ــتــفــاعــل بــيــن الــمــشــاركــيــن  مـــن ال
تنمية  فــي  كبير  بشكل  وتساهم 
مـــواهـــب مــخــتــلــفــة لــــدى الـــفـــرد، 
واألنشطة  الفعاليات  هــذه  وتعد 
الصيفية التي سوف تنطلق خالل 

هـــذا الــمــوســم فــي ثــوبــهــا الجديد 
الثقافي  من خالل مركز اإلبــداع 
تولي  عند  نوعها  من  األولــى  هي 
رئاسة  الــســاعــي  حسن  اإلعــالمــي 
وتشمل  الــمــركــز،  إدارة  مجلس 

الــفــعــالــيــات والـــبـــرامـــج الــمــقــدمــة 
خــــالل هــــذه الــصــيــف عـــــددا من 
سوف  والــتــي  الرياضية  األنشطة 
الفترة  فــي  للنساء  أسبوعيا  تقام 
أنشطة  إلــى  باإلضافة  الصباحية 

سوف  والتي  المختلفة  الرحالت 
تــنــطــلــق فـــي يــــوم الــخــمــيــس من 
هــذه  تشمل  أن  عــلــى  أســبــوع  كــل 
الــــرحــــالت الـــنـــواحـــي الــتــرفــيــهــيــة 
والــعــلــمــيــة والــبــحــثــيــة مـــن خــالل 
زيارة عدد من األماكن والجهات 
الرسمية  والــشــركــات  والــهــيــئــات 
المسجلين.  بصحبة  الخاصة  أو 
وتــــبــــيــــن مـــــن خـــــــالل األنـــشـــطـــة 
مركز  عنها  أعلن  التي  الصيفية 
ــعــام أنها  اإلبـــــداع الــثــقــافــي هـــذا ال
ســــوف تــشــمــل عــلــى الــكــثــيــر من 
وورش  الـــتـــدريـــبـــيـــة  الـــــــــــدورات 
الفنية  بالنواحي  الخاصة  العمل 
والــمــهــاريــة بــاإلضــافــة إلـــى عــدد 
الخاصة  المختلفة  الـــدورات  من 

باألطفال .

«اإلبداع الثقافي» يطلق موسمه الصيفي 

تـــواصـــل الــجــمــعــيــة الــقــطــريــة 
ــتــصــويــر الـــضـــوئـــي نــشــاطــاتــهــا  ــل ل
الـــمـــتـــعـــددة بـــالـــنـــشـــاط الــصــيــفــي 
الجمعية  بمقر  ٢٠١٢م  للموسم 
بــالــهــالل والــحــي الــثــقــافــي.حــيــث 
فــى  دورة  الـــجـــمـــعـــيـــة  تـــقـــيـــم 
أســــاســــيــــات الـــتـــصـــويـــر لــلــشــبــاب 
يـــوم األحـــد ١ يــولــيــو الــمــقــبــل، ثم 
يعقبها عدة نشاطات فى تصوير 
والفوتوشوب  الصامتة  الطبيعة 
ومـــحـــاضـــرات مــتــعــددة يــشــرف 
عــلــيــهــا الـــســـادة خـــالـــد الــصــايــغ – 
مـــحـــمـــد الــــحــــاصــــل. وفـــــي مــقــر 
الفعاليات  تبدأ  بالهالل  الجمعية 
يــونــيــو   ٢٤ الــمــقــبــل  األحــــــد  يـــــوم 
أساسيات  في  بدورتين  الجاري 
الـــتـــصـــويـــرالـــضـــوئـــي فــــي الـــجـــزء 
عليها  يــشــرف  للشباب  الــنــظــري 
الـــســـيـــد مـــحـــمـــد عــــبــــداهللا لــمــدة 

أســـبـــوع. كــمــا ســتــقــيــم الــجــمــعــيــة 
أســـاســـيـــات  فــــي  لــلــبــنــات  دورة 
الـــتـــصـــويـــر «الـــــجـــــزء الـــنـــظـــري» 
يــــشــــرف عــلــيــهــا الـــســـيـــد فــيــصــل 
يعقبها  ثــم  الــكــنــدرانــي.  عــبــداهللا 
الـــجـــزء  فــــي  مــــتــــعــــددة  دورات 
العملي الفوتوشوب يشرف عليها 

تبدأ  ســوف  فــكــري.  خــالــد  السيد 
الساعة  تمام  فــي  الــــدورات  هــذه 
الثامنة  الــســاعــة  حــتــى  الــســادســة 
مــســاء لــلــرجــال والــشــبــاب. وعلى 
هامش النشاط الصيفي للجمعية 
ورش  الــجــمــعــيــة  تـــقـــيـــم  ســـــوف 
تصوير األطفال وليلة الكرنكعوه 

بمقرها بالحي الثقافي والهالل، 
ــــأن الــجــمــعــيــة وكـــمـــا هو  عــلــمــا ب
مــــعــــتــــاد ســــنــــويــــا ســـــــوف تــقــيــم 
(نفحات  عن  ألعضائها  معرضا 
الجمعية  بمقر  يقام  رمضانية) 
ــثــالثــاء ٥ رمــضــان  بــكــتــارا يـــوم ال
١٤٣٣هـ الموافق ٢٤ يوليو المقبل.

ورش ودورات متنوعة بالتصوير الضوئي 
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