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نتاج  هي  النقدية  الحركة 
الــعــمــلــيــة اإلبـــداعـــيـــة الــجــادة 
وبينهما روابــط تأثير وتأثر 
ينشط  الجاد  فالنقد  كبيرة، 
اإلبداع ويقوم بتقليب التربة 
ويعتبر  للمبدعين  والرعاية 
لذوق المتلقي، حيث  ضماناً 
ما يطمح في  إن النقد دائماً 
ــــــداع إلــــى أحــســن  إيـــصـــال اإلب
التحليل  بــواســطــة  ـــه،  حـــاالت
والتقييم البناء. وال يعني النقد 
الكشف فقط عن العيوب أو 
العمل  فــي  السلبية  الــجــوانــب 

اإلبداعي،وبال أدنى شك فإن 
مــمــارســة الــنــقــد فـــي حالته 
المثالية تتطلب ثقافة عالية 
وإلماماً موسوعياً، «البيرق» 

ــــقــــت بـــمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــــت ال
ارائهم  الستطالع  المثقفين 
فــي أســبــاب تــراجــع الحركة 

النقدية في قطر.

حضور جماهيري كبير في ختام «الذات»حضور جماهيري كبير في ختام «الذات»
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يختتم   :  ] الدوحة- 
الــذات)  معرض (مــوراكــامــي – 
للفنان الياباني العالمي تاكاشي 
في  حالياً  والمقام  مــوراكــامــي 
قــاعــة الــــــرواق الـــدوحـــة خــالل 
األســـبـــوع الــمــقــبــل بــتــاريــخ يــوم 
وبهذه   .٢٠١٢ يونيو  األحــــد٢٤ 
المناسبة قررت هيئة متاحف 
الــرواق  قاعة  أبــواب  قتح  قطر 
الــــدوحــــة لــلــجــمــهــور لــلــدخــول 
وحتى  اليوم  من  اعتبارا  مجاناً 
جذب  وقــد  الــمــعــرض.  اختتام 
الــمــعــرض الــفــنــي الــكــثــيــر من 
الـــــــزوار مــنــذ افــتــتــاحــه خــالل 
شــهــر فـــبـــرايـــر الـــمـــاضـــي وقــد 
نــظــمــت هــيــئــة مــتــاحــف قطر 
العديد من الزيارات المدرسية 
بهدف إلــهــام طــالب الــمــدارس 
وحــفــزهــم عــلــى اإلطــــالع على 
أعــــمــــال أحـــــد أهـــــم الــفــنــانــيــن 
لذلك  باإلضاقة  المعاصرين.  
فـــقـــد نــظــمــت هــيــئــة مــتــاحــف 
تعليمية  أنــشــطــة  عــــدة  قــطــر 
بـــمـــشـــاركـــة الــــفــــنــــان تـــاكـــاشـــي 
مـــــوراكـــــامـــــي والـــــقـــــائـــــم عــلــى 
جيوني.  ماسيميليانو  المعرض 

كما أقامت هيئة متاحف قطر 
في قاعة الرواق  خاصاً  متجراً 
بضائع  عــلــى  يــحــتــوي  الـــدوحـــة 
أعمال  مــن  مستوحاة  متنوعة 
الـــفـــنـــان تـــاكـــاشـــي مـــوراكـــامـــي 

وحــــظــــي الـــمـــتـــجـــر بـــاهـــتـــمـــام 
بيعت  حــيــث  كبير  جــمــاهــيــري 
مــعــظــم الـــســـلـــع الـــتـــي صــمــمــت 
ــــهــــذا الــــمــــعــــرض.  خـــصـــيـــصـــاً ل
ويمكن لزائري المعرض شراء 

الكتالوج الخاص بهذا المعرض 
خصيصاً  طباعته  تمت  والــذي 
الذات)   – (موراكامي  لمعرض 
ويــســتــعــرض األعــــمــــال الــفــنــيــة 

المشاركة. 

نــــوافــــذ
تكتبها:  عزة سلطان

جاء الصباح
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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نجوم «مواطن بالمقلوب» 
يمثلون معادلة صعبة

معظم العروض العربية بال خصوصية
أتمنى إعــــادة الجمهور 

للمســرح

الفنان جاسم األنصاري لـ «البيرق»:

نــجــدد الــلــقــاء فــي زاويــــة «رأيـــان 
وقضية» مع نموذجين من الشباب 
ممن  بالحماس  والمفعم  المتوّهج 
لديهم أفكار بّناءة لالستفادة المثلى 

هما  القطري،  الشباب  طاقات  من 
العمادي  وعــبــداهللا  الــوكــيــل  فاطمة 
لـــهـــمـــا رؤيـــــاهـــــم الــمــســتــقــلــة حـــول 

المشهد األدبي والثقافي.

مطالب بدعم شباب األدباء

عبداهللا العماديفاطمة الوكيل

ڈ ٥



الثالثاء  ٢٩ رجب ١٤٣٣هـ -١٩ يونيو ٢٠١٢ م 22
ـــــــــُب  ـــــــــعـــــــــاتِ نُ فــــــــــيــــــــــِه  الـــــــــــــــــّدْهـــــــــــــــــِر  ُصــــــــــــــــــــــــــــــُروِف  ألّي 

نُــــــــــــطــــــــــــالـِـــــــــــُب بــــــــــــــــــــِوْتــــــــــــــــــــٍر  َرزايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُه  َوأّي 

تحقيقاتتحقيقات

الساحة تعاني من غياب الناقد الموضوعي
ما بين التنظير الفكري والخالفات الشخصية

كتب - أشرف مصطفى:

الـــحـــركـــة الـــنـــقـــديـــة هــــي نــتــاج 
العملية اإلبداعية الجادة وبينهما 
روابـــــــط تـــأثـــيـــر وتــــأثــــر كــبــيــرة، 
فــالــنــقــد الــــجــــاد يــنــشــط اإلبــــــداع 
والرعاية  التربة  بتقليب  ويقوم 
لذوق  ضماناً  ويعتبر  للمبدعين 
دائــمــاً  الــنــقــد  إن  حــيــث  المتلقي، 
ـــــداع  مـــا يــطــمــح فـــي إيـــصـــال اإلب
إلـــــى أحـــســـن حــــاالتــــه، بــواســطــة 
الــتــحــلــيــل والــتــقــيــيــم الـــبـــنـــاء. وال 
يــعــنــي الــنــقــد الــكــشــف فــقــط عن 
في  السلبية  الجوانب  أو  العيوب 
العمل اإلبداعي، وإنما هو فعالية 
فكرية هدفها االرتقاء بالظاهرة 
وبال  الفني،  المنجز  يحملها  التي 
أدنـــى شــك فـــإن مــمــارســة النقد 
ثقافة  تتطلب  المثالية  حالته  في 
ليس  مــوســوعــيــاً،  وإلــمــامــاً  عالية 
ـــمـــواد الــتــخــصــص وإنــمــا  فــقــط ب
بــمــعــارف كــثــيــرة أخـــــرى تــؤهــل 

الـــــنـــــاقـــــد لـــتـــبـــوؤ 
مــكــانــة الــقــاضــي 
لإلبداع،  بالنسبة 
صــفــة  أن  كــــمــــا 
الـــــمـــــوضـــــوعـــــيـــــة 
ــــــــوب  ــــــــمــــــــطــــــــل ال
تــــــوافــــــرهــــــا فـــي 
جانب  إلى  الناقد 
ــعــلــم والــخــبــرة  ال
ــــــمــــــمــــــارســــــة  وال
أن  يـــــمـــــكـــــن  ال 
تحت  إال  تكتمل 
ظـــــرف أخـــالقـــي 
أســـاســـه الــنــزاهــة 
ـــــــضـــــــمـــــــيـــــــر،  وال
ــــــك  ـــــــــي ذل ويـــــــــأت

هي  األساسية  الناقد  مهمة  كون 
المسرح  إلــى  الجمهور  اســتــدراج 
كـــمـــا وصـــفـــهـــا بـــرتـــولـــد بــريــخــت 
حق  يمتلك  الــنــاقــد  أن  رأى  ألنــه 
الـــنـــصـــح واإلرشـــــــــــاد بــمــشــاهــدة 
على  مشاهدته،  عدم  أو  العرض 
معايير  خــالل  مــن  ذلــك  يتم  أن 
فــنــيــة واجــتــمــاعــيــة وبـــعـــيـــداً عن 
أغلب  أن  إال  الشخصية.  األهـــواء 
الــبــاحــثــيــن فـــي الــمــســرح الــعــربــي 
النقد  ســاحــة  أن  إلــى  توصلوا  قــد 
الناقد  غــيــاب  مــن  عــمــومــاً  تعاني 
وجهات  عــن  البعيد  الموضوعي 
عما  ناهيك  االنطباعية،  النظر 
تـــفـــرده الــصــحــف لــبــعــض مـــن ال 
يــعــلــمــون أي شــــيء عـــن تــقــالــيــد 
فجاء  أصولها  أو  الفنية  العملية 
بالتغطية  أشبه  شكله  في  الوضع 
اإلعــالمــيــة الــتــي تــأخــذ مــن النقد 
باستخدام  لــهــا  رداء  االنــطــبــاعــي 
بــعــض الــمــصــطــلــحــات الــبــســيــطــة 
باإلضافة  المسرح،  فــي  الشائعة 
األدبية  المصطلحات  بعض  إلــى 
ـــنـــقـــديـــة الــــتــــي تـــثـــيـــر إعـــجـــاب  ال
الـــجـــهـــالء، الـــذيـــن أقـــامـــوا الــدنــيــا 
احـــتـــرامـــاً لــمــن مـــارســـوا الــكــتــابــة 
الــنــقــديــة الــبــعــيــدة عـــن الــتــكــامــل 
اتفق  ولقد  المسرح،  في  المهني 
في  المسرحيين  أغلب  ذلــك  مــع 
أن  بــعــضــهــم  رأى  حـــيـــث  قـــطـــر 
الــحــركــة الــنــقــديــة الــحــالــيــة يقل 
فــيــهــا الــمــتــخــصــصــون ويــتــزاحــم 

عــلــى ســاحــتــهــا الـــهـــواة وأصــحــاب 
االنطباعية،  والكتابات  المصالح 
تقييم  يــمــارســون  فهم  ولــألســف 
المبدعين  على  والحكم  اإلبـــداع 
حـــيـــث يــصــبــح بـــإمـــكـــانـــهـــم رفـــع 
الـــســـطـــحـــي وإجـــــهـــــاض الـــقـــيـــم، 
الشخصي  االنطباع  أن  وأوضحوا 
سائداً  أصبح  التمجيد  أو  بالمدح 
أكــثــر مـــن الــحــديــث عـــن الــشــكــل 
الــــفــــنــــي وخـــــصـــــائـــــص الــــعــــرض 
حجم  أن  وأكـــــــدوا  الـــمـــســـرحـــي، 
ـــحـــقـــه الـــتـــيـــار  الـــــضـــــرر الـــــــذي أل
ال  المجامل،  االنطباعي  النقدي 
الحركة  حــق  فــي  إغــفــالــه  يمكن 
الــمــســرحــيــة الـــقـــطـــريـــة، خــاصــة 
الندوات  من  اتخذ  النقد  هذا  أن 
منبراً  الفنية  األعمال  تعقب  التي 
وسيلة  الصحافة  إلــى  ومنها  لها 
لــتــوصــيــل أطـــروحـــاتـــه إلـــى أكــبــر 
قـــاعـــدة مـــن الـــقـــراء، فـــي الــوقــت 
ليسوا  ممارسيه  أغلب  كان  الذي 
مـــــن أهــــــل االخــــتــــصــــاص حــيــث 
مفاهيم  كـــرســـوا 
خـــاطـــئـــة مــضــلــلــة 
غياب  مستغلين 
واإلعالمي  الناقد 
الــقــادر  المختص 
عــــلــــى الـــتـــعـــامـــل 
بــشــكــل أكــاديــمــي 
مـــــــــع الــــعــــمــــلــــيــــة 
ورأى  اإلبــداعــيــة، 
الـــــمـــــســـــرحـــــيـــــون 
أن  الــــقــــطــــريــــون 
ركيزته  الــمــســرح 
الموضوعي  النقد 
ــــــــمــــــــي  واألكــــــــادي
الـــــــقـــــــائـــــــم عـــلـــى 
مـــــعـــــيـــــار نــــقــــدي 
ستار  خلف  تـــوارى  الـــذي  دقــيــق، 
لــإلبــداع  القاتل  االنطباعي  النقد 

المسرحي.
انطباعات شخصية

المناعي  الرحمن  عبد  الفنان 
يتعدى  ال  الموجود  النقد  أن  أّكــد 
شخصية  انطباعات  مجرد  كونه 
تــأتــي نــتــيــجــة مــشــاهــدة ســريــعــة 
فيها  وتــتــحــكــم  اإلبـــداعـــي  للعمل 
األهـــــــــواء الـــشـــخـــصـــيـــة، وأوضـــــح 
ــنــقــد يــحــتــاج إلــــى مــعــايــشــة  أن ال

الــقــراءة  مــع  تبدأ  للعمل  ودراســـة 
بمتابعته  وتــمــر  للعمل  األدبـــيـــة 
مــــن نـــاحـــيـــة تـــنـــفـــيـــذه، وتــنــتــهــي 
خاصة  أركــانــه،  جميع  بمالمسة 
مركبة  الــمــســرحــيــة  العملية  أن 
والــجــمــهــور فــي حــد ذاتــــه يعتبر 
أحد مكونات العرض المسرحي، 
وأكـــد أنـــه مــن الــجــائــز أن يكون 
ليلة  خالل  متكامل  غير  العرض 
عرضه األولى وهو ما يحتاج من 

الــنــاقــد إلــــى عــدة 
حتى  مــشــاهــدات 
لهذه  مهيأ  يكون 
فالنقد  الــعــمــلــيــة، 
الـــــمـــــتـــــخـــــصـــــص 
يــــــــحــــــــتــــــــاج إلــــــــى 
الـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــروي، 
وأضـــــــــــاف: عــلــى 
الــرغــم أنــك ربما 
ـــــجـــــد صـــحـــفـــيـــا  ت
لـــه عــيــن مــفــيــدة 
الــصــحــف  أن  إال 
فــــــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة 
تــهــتــم بــالــتــغــطــيــة 
الخبرية أكثر من 
النقدية  الــعــمــلــيــة 

لكننا نفتقد إلى النقد الذي له بناء 
نهائية  لنتيجة  النهاية  في  يصل 
عن طريق أسباب منطقية، بدالً 
من إصــدار أحكام ال تعتمد على 
منطقية  أو  علمية  أســانــيــد  أي 
يحمل  اآلن  نشاهده  ما  أن  وأكــد 
من األمور الشخصية أكثر بكثير 
اإلبــداعــي،  بالعمل  درايــة  أي  من 
إلـــى أن ضــعــف الــحــركــة  مــشــيــراً 
المسرحية هو ما أدى بدوره إلى 
تــراجــع الــحــركــة الــنــقــديــة، وقــال 

والتسعينيات  الــثــمــانــيــنــيــات  فـــي 
عــنــدمــا شــهــد الــمــســرح والــمــجــال 
األدبـــــي عــمــومــاً ازدهـــــــاراً كــبــيــراً 
كـــانـــت الــحــركــة الــنــقــديــة أنــضــج 
بــكــثــيــر وظــهــر فـــي ذلـــك الــوقــت 
النقدي  الحقل  في  المعة  أسماء 
لكن  الــدوحــة،  مجلة  خــالل  مــن 
الحركة  فــقــر  أن  اآلن  الــحــاصــل 
أدى  ومــوســمــيــتــهــا  الــمــســرحــيــة 
بطبيعة الحال إلى اختفاء الحركة 
النقدية، وأوضح 
الكثير  هناك  أن 
مـــــــــــن الــــــنــــــقــــــاد 
الـــذيـــن أصــبــحــوا 
ـــــــظـــــــرون  ـــــــت ـــــــن ي
كـــلـــمـــات الــشــكــر 
بــــعــــد كـــتـــابـــتـــهـــم 
ـــقـــدي  ــــمــــقــــال ن ل
عن عمل ما وهو 
مـــا يــــدل أنــــه لم 
بمنطقية  يكتب 
ـــــــل كـــــتـــــب مـــن  ب
أجــــــــل أغــــــــراض 
وعالقات  أخرى 
خــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــة، 
وأضاف: لألسف 
أن العملية الفنية أصبح يحكمها 
وعــن  الــشــخــصــيــة.  األهــــــواء  اآلن 
عــــدم اكــتــمــال الــعــمــلــيــة الــنــقــديــة 
يـــقـــول الـــمـــنـــاعـــي: هـــنـــاك نــقــاد 
أن  دون  بــــاألدب  فــقــط  يــعــتــنــون 
يـــنـــال الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي فــــي شــكــلــه 
الــنــهــائــي وبــعــض إخـــراجـــه على 
الــــذي  الـــنـــصـــيـــب  ذات  الـــمـــســـرح 
نـــالـــه عــنــدمــا كــــان مـــجـــرد نص 
أن  أّكد  حديثه  نهاية  وفي  أدبي، 
الــعــالقــات  يحكمه  أصــبــح  الــنــقــد 

الــشــخــصــيــة والــمــصــالــح وأوضـــح 
يعود  النقدية  الحركة  تراجع  أن 
بشكل  اإلبداعية  العملية  لتراجع 

عام.
غياب الناقد األكاديمي

أن  أوضــح  مــيــرزا  علي  الفنان 
النقد رافد أساسي لدعم الحركة 
الـــثـــقـــافـــيـــة وإبـــــــــراز الــمــبــدعــيــن 
وإهـــدائـــهـــم لــعــيــوبــهــم مــوضــحــاً 
تطور  يأتي  النقد  طريق  عن  أنــه 

اإلبـــــــــــــداع بــشــكــل 
عـــــــــــــام، وأشـــــــــــار 
غـــيـــاب  أن  إلـــــــى 
األكاديمي  الناقد 
الــــمــــتــــمــــرس فــي 
جــــمــــيــــع نـــــواحـــــي 
الـــــفـــــنـــــون أوجــــــد 
فـــــــــــراغـــــــــــاً عـــلـــى 
الثقافية  الــســاحــة 
من  إال  الــقــطــريــة 
بـــــعـــــض أشـــــكـــــال 
االنطباعي  النقد 
تـــســـد  ال  ـــــــي  ـــــــت ال
حــــاجــــة الــعــمــلــيــة 
اإلبــــــــــداعــــــــــيــــــــــة، 
يعد  لم  وأضـــاف: 

الفني  العمل  جوهر  يشكل  النقد 
خارجيا  أصبح  إنــه  بل  يلمسه  أو 
وسطحيا يميل للمجاملة أكثر ما 
بعد  وذلــك  الحق،  إلحقاق  يميل 
أن اختفى جيل الرواد الذين أثروا 
ثمانينات  فــي  الثقافية  الــســاحــة 
أن  واستطاعوا  المنصرم  القرن 
في  والفنان  األديــب  فكر  يشكلوا 
ذلك الوقت، أما اآلن فقد سيطر 
الساحة  عــلــى  األكــاديــمــيــيــن  غــيــر 
المتخصصين  غياب  بعد  األدبية 

والنقدية  اإلعالمية  الساحة  عن 
نقطة  هو  اإلعــالم  أن  إلى  مشيراً 
االلتقاء التي تجمع الناقد بالمبدع 
يفشل  مــن  كــل  أن  الحاصل  لكن 
إلى  يتحول  اإلبــداعــي  مساره  في 
العنصر  غــيــاب  بعد  وذلـــك  نــاقــد 
الـــفـــاعـــل وقـــــال إن هــــذا الــغــيــاب 
هــو الـــذي ســاعــد فــي تــواجــد غير 
الــمــؤهــلــيــن الـــذيـــن يــبــحــثــون عن 
المجد والشهرة، حيث الكل يصر 
أن تكون صورته 
المقال  من  أكبر 
الذي يكتبه وهم 
فـــــــــي األســــــــــــاس 
الــقــارئ  يضللون 
يستعرض  حيث 
نفسه  يسمي  من 
نــــــاقــــــدا افــــــتــــــراًء 
عـــضـــالتـــه بــــــآراء 
من  أخــطــاء  كلها 
يــصــدر  أن  أجــــل 
لـــمـــن حـــولـــه أنـــه 
عـــــــلـــــــى درايـــــــــــــة 
النتيجة  وتــكــون 
المتلقي  تضليل 
ــــــــــــل وتــــــــدنــــــــي  ب
إلى  العملية الفنية بأكملها، الفتاً 
أن أحـــد أهـــم وجــبــات الــنــقــد هو 
توجيه األنظار إلى العمل اإلبداعي 
بل  للمتلقي  وتوضيحه  وتفسيره 
واألكثر من ذلك نقله أحياناً من 
وطن لوطن آخر بعد الكتابة عنه 
وهو في ذلك يخرج بالمبدع من 
إال  العالمية،  إلــى  المحلية  نطاق 
الساحة  تفتقده  مــا  هــو  ذلــك  أن 
أنه  جانب  إلى  القطرية  الثقافية 
تتأثر  الــنــقــديــة  الــعــمــلــيــة  بــغــيــاب 

العملية اإلبداعية بأكملها، وختم 
ما  الشديد  لألسف  قائالً:  حديث 
يتواجد اآلن على الساحة النقدية 
ال يتعدى كونه مجامالت ونفاقاً 
يسمى  أن  إلـــى  حــتــى  يــرتــقــي  وال 

نقدا انطباعيا.
مغالطة الحقائق

ومن جانبه يرى خليفة السيد 
في  شهدت  النقدية  الحركة  أن 
بــدايــتــهــا مــشــاكــل عـــديـــدة لــعــدم 
حينها،  النقد  مفهوم  استيعاب 
ثقله  جل  يضع  الناقد  كــان  حيث 
على  أحــيــانــاً  متحامالً  نــقــده  فــي 
لم  الــوقــت  ذات  وفــي  المبدعين 
يــكــن الـــفـــنـــانـــون يــتــحــمــلــونــه، إال 
لم  األكــاديــمــي  بشكله  الــنــقــد  أن 
يــظــهــر أو يــمــارس إال مــع بــدايــة 
العالمي  المسرح  بيوم  االحتفال 
فــــي الــثــمــانــيــنــيــات وتـــجـــلـــى مــن 
التي  التطبيقية  الـــنـــدوات  خـــالل 
المسرحية،  العروض  عقب  تقام 
أن  ضــــرورة  إلـــى  خليفة  ولــفــت 

يكون الناقد على 
بالعملية  درايـــــة 
الـــــفـــــنـــــيـــــة حـــتـــى 
يبني  أن  يستطيع 
بشكل  فيها  رأيــه 
ــــــمــــــي مـــع  أكــــــادي
مــراعــاة االبــتــعــاد 
عـــــــن الــــكــــلــــمــــات 
الــــجــــارحــــة الــتــي 
تــــــبــــــدو وكــــأنــــهــــا 
شخصية،  عداوة 
وأكـــــــــد أنــــــــه فــي 
الــــــــوقــــــــت الــــــــذي 
تـــــــشـــــــهـــــــد فــــيــــه 
الثقافية  الساحة 
نـــقـــاد مــحــايــديــن 

ــمــوه نـــجـــد أن  ــعــل يــطــبــقــون مــــا ت
هـــنـــاك مـــن يــســتــخــدمــون الــنــقــد 
لــمــصــالــحــهــم الــشــخــصــيــة، وأكـــد 
لنتيجة  يصل  أن  يجب  النقد  أن 
مــنــطــقــيــة بـــعـــد رصـــــد األســـبـــاب 
ليفرق الناقد بذلك بين الصحيح 
والمتلقي،  الفنان  فيفيد  والخطأ 
الكثير  كذلك  هناك  أن  وأوضــح 
هدفهم  يكون  الذين  النقاد  من 
األســــاســــي مــــن نـــقـــدهـــم إظـــهـــار 
ــــة في  أنــفــســهــم بــأنــهــم عــلــى دراي

جاء  إذا  حتى  اإلبــداعــيــة  العملية 
ذلك بمغالطة الحقائق وتزييفها 
وهــــو مـــا يـــؤثـــر بــطــبــيــعــة الــحــال 
الثقافية  الــســاحــة  عــلــى  بــالــســلــب 

بأكملها. 
تغطيات صحفية

فأّكد  البلم  محمد  الفنان  أما 
غائبة  تعتبر  النقدية  الحركة  أن 
منها  بدالً  جاءت  أن  بعد  تماماً، 
الــمــجــامــالت الــفــارغــة عــن قصد 
أو عــن غــيــر قــصــد والــتــي تــأذى 
في  والمتلقون  المبدعون  منها 
تضليلهم  تم  حيث  الوقت،  نفس 
نــتــيــجــة االبــــتــــعــــاد عــــن الـــهـــدف 
البلم  وأوضـــح  للنقد.  األســاســي 
قل  الحالية  النقدية  الحركة  أن 
تزاحم  حين  المتخصصون  فيها 
وأصــحــاب  الــهــواة  ساحتها  عــلــى 
وأضــاف:  االنطباعية،  الكتابات 
تقييم  مــارســوا  من  فــإن  لألسف 
المبدعين  على  والحكم  اإلبـــداع 
ـــم رفـــــعـــــوا الــســطــحــي  بـــغـــيـــر عـــل
والــــــــرخــــــــيــــــــص، 
القيم  واجــهــضــوا 
ووأدوهـــــــــــــــا فــي 
مــهــدهــا، مــشــيــراً 
هـــنـــاك  أن  إلـــــــى 
نــقــصــا كــبــيــرا في 
الخبرة  أصحاب 
الكافية  العلمية 
والـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
هـــــــذا الــــمــــجــــال، 
بالفعل  يــؤثــر  مــا 
تـــــأثـــــيـــــراً ســـلـــبـــيـــاً 
عـــــلـــــى الــــحــــركــــة 
النقدية ومستوى 
األعـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــال 
الــــــمــــــســــــرحــــــيــــــة 
الــمــعــروضــة بــشــكــل عــــام، وعــن 
الــــمــــتــــابــــعــــات الــــتــــي تـــنـــشـــر فــي 
الفنية  الــعــروض  عقب  الصحف 
أوضــــــح أنـــهـــا ال تـــتـــعـــدى كــونــهــا 
أي  تحمل  وال  صحفية  تغطيات 
معايير نقدية، مضيفاً أن اختفاء 
الــنــقــد األكــاديــمــي والــمــوضــوعــي 
الفنية  العملية  فــي  أزمــة  يشكل 
تصبح  الفنية  الحركة  ألن  ككل، 
بتصويب  تكتمل  لــم  إذا  عــرجــاء 
الــعــمــل الــفــنــي مـــن خـــالل الــنــقــد 
الذي يعتبر تزويدا وإثراء للعمل 
بالمكمل  النقد  واصفاً  اإلبداعي، 
تستقيم  ال  والتي  الفنية  للدائرة 
مشيراً  اإلبداعية،  العملية  بدونه 
إلى أن النقد يتطلب ثقافة عالية 
مــوســوعــيــاً، لــيــس فقط  وإلــمــامــاً 
بمعارف  وإنما  التخصص  بمواد 
صفة  أن  كــمــا  أخــــــرى،  كــثــيــرة 
الــمــوضــوعــيــة مــطــلــوب تــوافــرهــا 
بــالــقــدر الــمــالئــم فــي الــنــاقــد إلــى 
وأضاف:  والخبرة.  العلم  جانب 
إلى  يحتاج  المسرحي  النقد  ألن 
ــنــظــر فـــي الـــعـــديـــد من  إعــــــادة ال
جـــوانـــبـــه، لـــذلـــك وجــــب الــبــحــث 
عــــن الـــحـــلـــول الـــمـــالئـــمـــة لــخــلــق 
البلم  وختم  سليمة.  نقدية  حالة 
حديثه قائالً: يستحيل على النقد 
أن يوجد من دون إبداع يحركه، 
أن  اإلبداع  على  يستحيل  وكذلك 
يسمو من دون نقد يتفاعل معه 
ويساعده على أن ينمو ويتطور.

محمد البلمخليفة السيدعلي ميرزاعبدالرحمن المناعي

المناعي: تراجع 
الحركة النقدية 

يعود لتراجع 
العملية اإلبداعية

ميرزا: الساحة 
الثقافية تشهد غياب 

الناقد األكاديمي 
المتمرس

خليفة السيد: النقد 
األكاديمي لم يمارس 
إال مع بداية االحتفال 

بيوم المسرح

البلم: المجامالت 
والمصالح الشخصية 

غيبت الحركة 
النقدية



بــدايــة تــحــدث الــفــنــان جاسم 
يتردد  فيما  رأيــه  عن  األنــصــاري 
الــقــطــري  الــفــنــان  تهميش  حـــول 
حـــيـــث نـــفـــى ذلـــــك بـــشـــدة وأكــــد 
وجــــــــود الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــفـــرص 
لكنها  الـــقـــطـــري،  الــفــنــان  أمـــــام 
لـــــألســـــف مـــــحـــــصـــــورة لـــصـــالـــح 
ألنهم  لــيــس  بعينهم،  أشــخــاص 
مجتهدون كما يدعي المدافعون 
مليئة  الفنية  فــالــســاحــة  عــنــهــم، 
بالمجتهدين والمتفانين، لكنهم 
الكبيرة،  الفرص  تلك  ينالون  ال 
ألسباب  البعض  بها  يختص  التي 
ال داعي لذكرها، ليقيني بأن كل 
المنتسبين للوسط الفني يعلمون 
مـــا أعــنــيــه، ولــيــس لــلــقــراء ذنــب 
لنقحمهم في مشاكل ومنغصات 
ويقولون  الفني،  بالوسط  خاصة 
على  «اللي  المصري:  المثل  في 

راسه بطحة...».

أفضل عرض

تقييمه  حول  سؤال  على  ورًدا 
المسرحي،  الــدوحــة  لــمــهــرجــان 
أبـــدي  أن  بـــد  ال  بـــدايـــة  أجــــــاب: 
شاهدته  عرض  بأفضل  إعجابي 
جاسم  «يضحك  المهرجان  في 
أعجبني  فــعــالً  صــحــيــح  طـــويـــًال» 
عـــرض «لــيــلــة تــوزيــع الــجــوائــز»، 
ويضيف  جديد»،  من  «يضحك 
حقيقة  نــفــســه:  يتمالك  أن  بــعــد 
ال بــد مــن اإلشـــــادة بــجــهــود من 
ومن  المهرجان  بتنظيم  قــامــوا 
هذا  ليخرج  وبــدأب  طويالً  سعوا 
لألسف  لكن  لــلــنــور،  الــمــهــرجــان 
هـــــنـــــاك مــــــن أفـــــــســـــــدوا نــســخــة 
منها  وجعلوا  األولـــى  المهرجان 
صــــورة مـــكـــررة لــمــا نــمــقــتــه في 
المحيطة.  الــمــهــرجــانــات  بــعــض 
أريد  ال  حديثه:  جاسم  ويواصل 
عبر  القسوة  الــقــراء  يستشعر  أن 
صادقة  كلمات  لكنها  كلماتي، 
ببساطة،  حدث  ما  واقــع  وتصف 
القسوة  أن  كما  تزييف،  وبــدون 
آمنوا  من  بحق  ممارستها  تمت 
بأن  وصدقوا  المهرجان،  بفكرة 
وأن  نــزيــهــة،  ستكون  المنافسة 
الكثير  نهاية  سيشهد  المهرجان 
الفنان  يعانيها  الــتــي  اآلالم  مــن 
النسخة  جـــاءت  بينما  الــقــطــري، 
األولــــى لــتــزيــد مــن هـــذه اآلالم، 
وتــعــّمــق جـــرح الــفــنــان الــقــطــري 

الغائر أصالً حتى القلب.

هدف المهرجان

تــجــربــتــك  تــــقــــّيــــم  كــــيــــف  ڈ 
األخيرة «مواطن بالمقلوب»؟

فــي  األخـــــــيـــــــرة  تــــجــــربــــتــــي   -
«مـــواطـــن بــالــمــقــلــوب» تــمــاشــت 
ووقــائــع  وأحــــداث  تــنــبــؤي  بشكل 
الـــمـــهـــرجـــان الــــســــالــــف الــــذكــــر، 
فــعــنــدمــا الــتــقــطــت أهـــم أهـــداف 
ـــتـــي تــــم اإلعـــــالن  الـــمـــهـــرجـــان ال
عــنــهــا والـــتـــي تــشــيــر إلــــى أهــمــيــة 
إعـــــادة الــجــمــهــور إلـــى الــمــســرح، 
الــكــومــيــديــا  تـــكـــون  أن  فــفــضــلــت 
االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة هـــــــي الـــســـبـــيـــل 
الستقطاب الجمهور، ألنها تمس 
حــيــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة وهــمــومــهــم 
بشكل مباشر، وبوسائل عصرية 
حــــديــــثــــة، ألنــــنــــي أخـــــاطـــــب فــي 
المتفرج  بــالــمــقــلــوب»  «مــواطــن 
الـــمـــعـــاصـــر، الـــمـــحـــاط بــتــقــنــيــات 
لذلك  و»الديجتال»،  «الدولبي» 
قــمــت بــتــوظــيــف مــجــمــوعــة من 
الــفــنــون والـــوســـائـــط والــتــقــنــيــات 

جمالي  مــنــطــلــق  مـــن  الــحــديــثــة، 
بالمتفرج  لتحلق  «سيموطيقي» 
فـــي عـــوالـــم شــتــى بــلــمــح الــبــصــر، 
وهــــو الــمــتــبــع حــالــًيــا فـــي الــــدول 
ويضيف:  متقدمة.  تعتبر  الــتــي 
قاسًيا  موقًفا  أخــذوا  من  وليعلم 
ضد النجوم الواعدين بأنهم إنما 
مستقبل  مـــن  ــا  مــوقــًف يـــأخـــذون 

المسرح في قطر، 
ــا  ويـــــريـــــدون عــبــثً
إيــــــــقــــــــاف عـــجـــلـــة 
الطبيعي،  التطور 
واحـــــــتـــــــكـــــــارهـــــــا، 
لــــــــــكــــــــــن أقــــــــــــــول 
أن  اعلموا  لــهــؤالء: 
نــــجــــوم «مــــواطــــن 
بــــــالــــــمــــــقــــــلــــــوب» 
يــمــثــلــون مــعــادلــة 
صـــــعـــــبـــــة، ألنــــكــــم 
ـــــعـــــون  ـــــطـــــي ـــــســـــت ت
مــحــاربــة األفــــراد، 
تتقنونه  مـــا  وهــــو 
ـــــى الـــــــــــــــدوام،  عـــــل
لكنكم هذه المّرة 
فنية  كتيبة  أمـــام 
آمـــنـــت بــقــدراتــهــا 
والدليل  الـــواعـــدة، 
ـــــقـــــاع  ـــــة إي ـــــوي حـــــي
العرض، واستطاع 
ــــعــــرض  ـــــجـــــوم ال ن
وعــــــــــلــــــــــى مــــــــدى 
إضحاك  ساعتين 

الـــنـــاس وإمــتــاعــهــم، بــالــســخــريــة 
مـــن مــشــاكــلــهــم الـــيـــومـــيـــة، ولــم 
يــصــب الـــنـــاس بــالــمــلــل رغــــم أن 
مــعــظــم نـــجـــوم الــعــمــل هـــم من 
الــشــبــاب الـــواعـــديـــن، وهـــو األمــر 
الـــــــــذي دفـــــــع الــــبــــعــــض بـــوصـــف 
الــعــرض بـــ «الــتــجــاري» وأســمــاء 
أخــــرى أخــجــل مـــن ذكـــرهـــا في 
مشاعر  على  حفاًظا  المقام  هذا 

القّراء الكرام.

تجاهل المحاسبة

وراء  السبب  عــن  وبسؤالنا  ڈ 
ــفــنــان األنــــصــــاري من  غــضــب ال
أحــــــداث لــيــلــة تـــوزيـــع الــجــوائــز 
غــالــبــيــة  أن  رغـــــم  بـــالـــتـــحـــديـــد، 
على  يثنون  الفني  الــوســط  أهــل 
ويشيدون  المهرجان،  مستوى 
بــــنــــزاهــــة لــجــنــة 

التحكيم؟
جــاســم  يــــرد   -
مــــبــــاشــــرة: وأنـــــا 
بــــــــــــــدوري أثــــنــــي 
عـــــلـــــى مــــســــتــــوى 
وال  الـــمـــهـــرجـــان، 
نزاهة  أشكك في 
لــجــنــة الــتــحــكــيــم، 
لكنهم بشر مثلنا، 
يمكن أن يخطئوا 
يــــجــــانــــبــــهــــم  أو 
وليسوا  الــصــواب، 
بـــــــمـــــــعـــــــزل عــــن 
الـــمـــســـاءلـــة، وهــو 
األمـــــر الـــــذي كــّنــا 
نـــــنـــــتـــــظـــــره مـــن 
أن  الـــــــــــــــــــــــوزارة، 
ـــلـــجـــنـــة  تــــــقــــــوم ال
الـــدائـــمـــة لــشــؤون 
ـــمـــســـرح بــبــحــث  ال
ومـــــراجـــــعـــــة لــمــا 
جــــــرى، وتــقــيــيــم 
الـــــــمـــــــهـــــــرجـــــــان، 
ومــــــــحــــــــاســــــــبــــــــة 
لكن  والمتجاوزين،  المقصرين 
تـــجـــاهـــل مــــا حــــــدث، وتــجــاهــل 
كـــل األصــــــوات الــتــي عـــّبـــرت عن 
االستغراب،  يثير  أمر  امتعاضها 
ويعّمق موضع النصل في الجرح 

أكثر.
لجنة  قــــــرارات  تــكــن  ألــــم  ڈ 
متوافقة إلى حد بعيد  التحكيم 
مع ما جاء في الندوات النقدية 
النقاد  نخبة  فيها  شـــارك  الــتــي 

والمسرحيين؟
لكنها  متوافقة،  كــانــت  نعم   -
كــانــت مــتــوافــقــة ضــمــن الــخــطــة 
الـــــمـــــوضـــــوعـــــة لــــلــــقــــضــــاء عـــلـــى 
مـــاذا  وإال  األخـــــــرى،  الــــعــــروض 
تسمي القراءة النقدية لمسرحية 
فالناقدة  بالمقلوب»  «مــواطــن 
المنتدبة من المهرجان لم تعِط 
بتوجيه  واكــتــفــت  فــنــيــة،  قــــراءة 
رســــائــــل احـــتـــجـــاج حـــــول بــعــض 
القضايا المطروحة في العرض، 
االحتجاجات  تلك  أن  والمشكلة 
كــــانــــت مـــــن مـــنـــطـــلـــق شــخــصــي 
الدفاع  تحاول  كانت  فقد  بحت، 
عــــن شــخــصــيــة مـــواطـــنـــتـــهـــا فــي 
الـــعـــرض، ولـــم تــكــن تــدلــي بــأي 
والغريب  قيمة،  ذات  نقدية  آراء 
ــهــا وصــفــت الــنــص بــالــضــعــف،  أن
ووصــــفــــت اإلخــــــــراج والــتــمــثــيــل 
اإليقاع،  على  أثنت  ثم  بالضعف، 
وكــــالــــت الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــديـــح 
إنها  حتى  «محدثكم»  لشخص 
زيــاد  بتمّيز  أذكــرهــا  إنـــي  قــالــت 
الــرحــبــانــي!! مــا رأيــكــم فــي مثل 

هذه القراءة النقدية؟.

الجائزة الحقيقية

الـــشـــهـــور  ڈ بـــعـــد كـــــل تـــلـــك 
«مــواطــن  نــجــاح  تستثمر  وأنـــت 
تتخَط  ألــم  حــالــًيــا،  بالمقلوب» 

تلك المرحلة؟
- مــنــذ الــبــدايــة هــيــأت فــريــق 
الــعــمــل الــفــنــي ونــفــســي، لــنــتــائــج 
استشعرتها  ألنــنــي  الــمــهــرجــان، 
ـــا، وكــــــــان هــــدفــــي مــنــذ  ـــًق مـــســـب
البداية الوصول للجمهور وإحياء 
عــادة االرتــيــاد للمسرح، وهــو ما 
الجائزة  وهــي  حــالــًيــا  أستشعره 
الحقيقية التي كنا نسعى لها منذ 

البداية.
ستعمل  أنـــك  ذلـــك  مــعــنــى  ڈ 
في األعمال التي تصل للجمهور 
فقط، وأنك ستقاطع المهرجان 

المقبل؟
- بــالــعــكــس، ســأبــذل قــصــارى 
جــــهــــدي لـــيـــتـــحـــول الـــمـــهـــرجـــان 
الجمهور  يتلهف  هامة  لمحطة 
للوصول إليها كل عام، ألن الواقع 
عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة 
أو  المرتزقين  من  عــدًدا  يكشف 
الذين  «النخبوية»  يــدعــون  مــن 
يـــســـعـــون إلبــــقــــاء الـــمـــهـــرجـــانـــات 
الفوقي  النمطي  بشكلها  العربية 
ال  الــذي  الجمهور  عنها  ليبعدوا 
فنًيا  ال  إليه  الوصول  يستطيعون 
الجمهور  وبإبعادهم  فكريًا،  وال 
سيتمكنون من ممارسة ألعابهم 
الـــنـــفـــعـــيـــة الــــمــــتــــكــــررة فـــــي كــل 

احتفالية أو حدث ثقافي.
ويــضــيــف: وربــمــا أضــع نفسي 
مــــع مــجــمــوعــة مــــن الــفــنــانــيــن، 
األفــكــار  مــع  تــتــواءم  ال  مجموعة 
والـــمـــذاهـــب الــنــمــطــيــة الــقــديــمــة 
التي تعلوها طبقات من األتربة، 
الفنية  المعاهد  في  إال  توجد  وال 
وعــلــى أرفــــف الــمــكــتــبــات، نحن 
نسعى لخلق مسرح جديد يتواءم 
يشهده  ومــا  الحالي  عصرنا  مــع 
مــن تــغــيــرات مــتــالحــقــة، فكيف 
هذا  ابن  من  تطلب  عليكم  باهللا 
تقنيات  على  تربى  الــذي  العصر 
االتــــصــــال الـــحـــديـــثـــة، ويــشــاهــد 
إنتاجات  أحــدث  متواصل  بشكل 
«هــــــولــــــيــــــود» و»بـــــــــــــــــرودواي» 
منه  تطلب  ثــم  معها،  ويتفاعل 
ليس  للمسرح  الحضور  ذلك  بعد 
لــلــمــتــعــة كــمــا اعـــتـــاد أو لــلــفــائــدة 
التعبيري  للملل  بــل  األقـــل،  على 
ــبــالــيــة، هـــل هــذا  ولــلــهــلــوســات ال

يعقل؟!

مسرح جديد

جديد؟  بمسرح  تعني  مــاذا  ڈ 
وهـــل كــل الــتــجــارب األخــــرى ال 

تصلح للعصر في رأيك؟
- كــثــيــر مـــن الــــعــــروض الــتــي 

تــــقــــدم فـــيـــهـــا «اغـــــــتـــــــراب» عــن 
الــمــجــتــمــع مــــن حـــيـــث األفـــكـــار 
وطـــــريـــــقـــــة تــــقــــديــــمــــهــــا، فــكــل 
المسرحية  والــمــدارس  المذاهب 
خاصة  بــأحــداث  مرتبطة  كانت 
فــي الــعــصــر الـــذي ظــهــرت فيه، 
نستمر  أن  المنطقي  غير  ومــن 
إذا  الــــمــــدارس  ذات  بــاســتــخــدام 

ذات  تـــــكـــــن  ـــــــم  ل
تـــأثـــيـــر وجــــــدوى 
فــــي مــجــتــمــعــاتــنــا 
الحالي،  بوضعها 
وهــــــــذا يــدفــعــنــي 
لـــــــــلـــــــــتـــــــــســـــــــاؤل: 
ـــجـــد فــي  لـــــمـــــاذا ن
الـــــمـــــهـــــرجـــــانـــــات 
الــدولــيــة تــجــارب 
عن  تعّبر  متباينة 
كـــــل ثــــقــــافــــة هــي 
قــــــادمــــــة مـــنـــهـــا، 
ـــمـــا تـــتـــشـــابـــه  ـــن ـــي ب
العربية  العروض 
امتالك  عــدم  فــي 
خـــصـــوصـــيـــة فــي 
وإن  غـــالـــبـــيـــتـــهـــا؟ 
امـــــتـــــلـــــكـــــت تـــلـــك 
الـــخـــصـــوصـــيـــة ال 
توصيلها  تستطيع 
ـــــن  ـــــقـــــي ـــــل ـــــمـــــت ـــــل ل
«الــــــمــــــتــــــنــــــوعــــــي 
الــــثــــقــــافــــة» بــلــغــة 
مـــتـــطـــورة يــمــكــن 

فهمها بسهولة!
ويــــواصــــل قــــائــــالً: فــالــمــتــغــيــر 
الــكــبــيــر فــي عــصــرنــا الــحــالــي هو 
أي  أن  بــمــعــنــى  تــقــنــي،  مــتــغــيــر 
شيء تقليدي لن يكون له حظوة 
كبيرة لدى المتلقين كما هو مع 

المتطور والمختلف والمدهش.
فـــي تــجــربــتــي الــســابــقــة «قــلــة 
الندوة  في  أحدهم  صرخ  أدب» 
آرت»  أوف  «بــيــس  التطبيقية 
فلم أسعد بتلك العبارة كثيًرا ألن 

على  إال  ينطبق  ال  الــوصــف  هـــذا 
القصور  تزّين  التي  الفنية  القطع 
والمتاحف وال يراها الناس، ولم 
أقِض معظم حياتي في المسرح 
ألصل ألعمال متحفية، وإنما كل 
يهدف  كــان  الــبــدايــة  منذ  سعيي 
بكل  بكامله،  للمجتمع  للوصول 
نــذرت  ألنــي  وشــرائــحــه،  طبقاته 
وكــــل   - ــــي  ــــات حــــي
حقيقي  مــنــتــســب 
لــلــوصــول   - لــلــفــن 
وعقول  قلوب  إلى 
ـــجـــمـــهـــور، لــكــي  ال
حياتهم  فــي  نــبــّث 
الـــمـــتـــعـــة ومـــعـــهـــا 
أكثر  ليس  الوعي، 

من ذلك.

مسرح بال مكان

هــــي  مــــــــــــا  ڈ 
الــــمــــشــــاكــــل الـــتـــي 
يقبل  مــن  تــواجــه 
عـــــــلـــــــى تـــــقـــــديـــــم 
عرض مسرحي؟

كـــــــان  إذا   -
الـــــــمـــــــكـــــــان غـــيـــر 
والــزمــان  متوفر، 
مـــحـــجـــوًزا دائـــًمـــا، 
معطالً  والـــحـــدث 
«الــبــعــض»،  بفعل 
فـــــكـــــيـــــف يـــمـــكـــن 
أو  أعمال،  تقديم 
مــــجــــرد الـــتـــجـــرؤ 

على التفكير في ذلك؟
بــالــنــســبــة لــلــمــكــان فــإلــى  ڈ 
كبير  عــدد  لدينا  الوطني  جانب 
األخـــــــرى،  الــــعــــرض  دور  مــــن 
فكيف تفسر إجابتك السابقة؟

ــــردد دائــــًمــــا  ــــت - مــــا تـــقـــولـــه ي
ويستهلكه  اإلعـــالم  وســائــل  عبر 
الــجــمــهــور بــســهــولــة، لــكــن الــواقــع 
الــحــقــيــقــي الــــــذي نـــخـــوض فــيــه 
والـــــذي ال يــعــلــمــه الــجــمــهــور هو 

تلك  إليها  تعود  التي  الجهات  أن 
الـــمـــســـارح مــتــنــوعــة بــيــن عــامــة 
تــنــســيــًقــا  تــمــتــلــك  وال  وخــــاصــــة، 
استراتيجًيا فيما بينها، فالمسرح 
الوطني مثالً مشغول طوال العام 
ــــجــــدول فـــعـــالـــيـــات مــــزدحــــم،  ب
يشمل فعاليات الوزارة والهيئات 
وبعض  والدبلوماسية  الرسمية 
من  والكثير  الخاصة،  المدارس 
الــجــهــات األخــــــرى، وربـــمـــا كــان 
مسرح  كــان  عندما  مقبوالً  ذلــك 
قطر الوطني هو المسرح الوحيد 
ـــيـــوم وفــــي ظل  حــيــنــهــا، لــكــن ال
وجود تلك المسارح األخرى لماذا 
ال يــخــف الــضــغــط عـــن الــمــســرح 
فيما  أمــا  إلــيــنــا؟؟  ويــعــود  الوطني 
للجهات  التابعة  بالمسارح  يتعلق 
األخرى فإن تلك الجهات تمتلك 
جداولها  ولها  خاصة،  سياسات 
المتنوعة،  وفعالياتها  المزدحمة 
حل  يعنيها  ال  الخاصة  والمسارح 
الفنانين،  دعــم  أو  الفن  مشاكل 
لديهم  الــمــســارح  تــلــك  أصــحــاب 
مادي يزيد في كل عام،  مسعى 
لمدة  مكان  إيجار  يصل  فعندما 
ساعتين لتقديم عرض مسرحي 
إلى أكثر من عشرين ألف ريال، 
بتقديم  ســيــغــامــر  مــجــنــون  فـــأي 
جــهــة  ـــدعـــمـــه  ت لـــــم  إن  عــــــرض 

كبيرة؟
ڈ هـــل ســتــركــز فـــي الــفــتــرة 
القادمة على مسرح الجمهور أو 

«التجاري»؟
مـــســـرح  تـــقـــديـــم  يـــعـــنـــي  ال   -
جميالً  ــا  فــنً تــقــدم  أال  للجمهور 
الجيد  فالفن  حيويًا،  وموضوًعا 
نقيضين،  ليسا  للناس  والوصول 
بــــــل عــــلــــى الــــعــــكــــس مــــــن ذلــــك 
فـــالـــوصـــول لــلــنــاس يــعــتــمــد على 
أتمنى  واألرقـــى،  األجمل  تقديم 
من كل قلبي الوصول لما يسمى 
تعمل  أن  بمعنى  الفن،  بصناعة 
الـــفـــرق والـــمـــجـــمـــوعـــات الــفــنــيــة 
والــــقــــطــــاع الــــخــــاص عـــلـــى خــلــق 
احترافي  بشكل  تعمل  فنية  أسر 
ليعمل  اإلنــــتــــاج،  فـــي  وتــتــنــافــس 
الــجــمــيــع ولــيــنــتــعــش ســــوق الــفــن 
المجتمع،  وعـــي  مــعــه  ويــنــتــعــش 
ارتياد  يعشق  الغربي  والمجتمع 
المسرح ألن المسرح هناك يلبي 
المتعة  حيث  مــن  متطلباته  كــل 
في  حبيًسا  يتركه  وال  واإلبــهــار 
أنه  كما  بيري»،  جهازه «البالك 
ال يحاول تجاوز همومه اليومية 
يكترث  ال  أمـــور  عــن  والــحــديــث 

بها.

قطرة ندى

ڈ هل من كلمة أخيرة لقراء 
«البيرق»؟

- ســعــيــد جــــــًدا بـــعـــودتـــي بــعــد 
فترة انقطاع طويل، ففي الفترة 
الــمــاضــيــة تــمــكــنــت مـــن تــجــديــد 
والفنية،  االجــتــمــاعــيــة  عــالقــاتــي 
وأتــمــنــى مــواصــلــة الــعــمــل الـــذي 
أعــشــقــه، لـــذا ألــتــمــس الــعــذر من 
حمل  أو  بــضــيــق  شــعــر  مـــن  كـــل 
في نفسه شيئًا، فالحياة تتجدد، 
وقـــطـــرات الــنــدى تــزيــل الــتــراب 
ذاكرتنا  أوراق  على  يعلق  الـــذي 
أعمل  لكي  عــدت  لقد  اإلنسانية. 
فقط، وأتطلع للتعاون الفني مع 
يرّحب  ال  ممن  وأرجــو  الجميع، 
على  يــعــمــل  أال  الــتــعــامــل  بـــذلـــك 
وضــــع الــصــخــور واألشـــــــواك في 

طريقنا.

الثالثاء ٢٩ رجب ١٤٣٣ هـ - ١٩ يونيو ٢٠١٢ م 33حواراتحوارات

الــدوحــة - [: ضــيــف «الــبــيــرق» لــهــذا األســبــوع ال 
يتبادر  اسمه  سماع  فبمجرد  طويل،  تعريف  إلــى  يحتاج 
إلى الذهن مباشرة شريط متالحق من محطات إبداعه 
العربية  منطقتنا  فــي  الــقــالئــل  مــن  واحـــد  هــو  المتجدد، 
الــذيــن يــمــلــكــون ســمــات فنية عــالــمــيــة، ولـــو تــهــيــأت لهم 

الظروف ربما سيتخطون الحدود دون مشقة.
الفنان جاسم األنصاري من أوائل من حصدوا الجوائز 
المشاركات  إليها  وصلت  التي  المسرحية  المحافل  من 
الــقــطــريــة، ولـــم يــكــن غــيــابــه عـــن الــســاحــة الــفــنــيــة الـــذي 
جمهوره  قبل  من  نسيانه  في  سببًا  سنوات،  لعشر  امتد 
المتحمسين  من  جميًعا  كانوا  العكس،  على  بل  ومحبيه، 
لعودته، وتجّسد ذلك في تجربته األولى بعد عودته في 
أدهــش  عــرًضــا  وصــنــع  نجوميته  أكـــد  حــيــث  أدب»  «قــلــة 

الجميع، وظل حديث المتابعين حتى يومنا هذا. 

بالمقلوب»  «مــواطــن  كوميديا  كانت  الثانية  تجربته 
في  األول  المسرحي  الدوحة  مهرجان  في  شاركت  التي 
عليها  أطــلــق  عــاصــفــة،  حينها  وأثــــارت  الــمــاضــي،  مـــارس 
لكوميديا  وتأسيًسا  جــديــدة،  مسرحية  ظــاهــرة  البعض 
والثناء،  اإلعجاب  من  الكثير  ونالت  عصرية،  اجتماعية 
لــكــنــهــا أيـــًضـــا واجـــهـــت هــجــوًمــا حـــــاًدا ألنـــهـــا ال تــتــنــاســب 
البعض  يعيد  الــــرأي.  هــذا  أصــحــاب  بحسب  والــمــهــرجــان 
التي  الماجستير  لدرجة  الجديد  األنصاري  الفنان  توجه 
في  «الكوميديا  موضوعها  كان  والتي  عودته  قبل  نالها 
الفنان  عــلــى  الــدســتــور  انــعــكــاســات  أثــر  فــي  دراســـة  قطر- 

القطري». 
مــع «الــبــيــرق»  األنــصــاري  مقابلة  شــيء  كــل  رغــم  لكن 
أكدت أنه سعيد بعودته، وسعيد باحتفاء الجمهور، وسعيد 

أكثر بمجموعته الفنية التي تأسست على الحب.

الفنان جاسم األنصاري للبيرق :

«مواطن بالمقلوب» تعد «مواطن بالمقلوب» تعد 
الجمهور بمسرح جديدالجمهور بمسرح جديد

هدفي الوصول 
للجمهور وإحياء 

عادة ارتياد 
المسرح

الوصول 
للجمهور يعتمد 

على تقديم 
األجمل واألرقى

سأبذل 
جهدي ليكون 

المهرجان 
مقصًدا للجمهور

تتشابه معظم 
العروض العربية 

في أنها بال 
خصوصية

َمـــــــــــــَضـــــــــــــى َمــــــــــــــــــــــْن َفـــــــــــــَقـــــــــــــْدنـــــــــــــا َصــــــــــــبــــــــــــَرنــــــــــــا عـــــــــنـــــــــد َفــــــــــــــــْقــــــــــــــــِدِه

ـــــــــــــّصـــــــــــــبـــــــــــــُر عــــــــــــــــــــــاِزُب ـــــــــعـــــــــطـــــــــي الــــــــــــّصــــــــــــبــــــــــــَر وال وقـــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــاَن يُ

مسرحية «مواطن بالمقلوب»مسرحية «قلة أدب»

ـــــة صـــعـــبـــة ـــــادل ـــــع ــــون م ــــل ــــث ــــم نــــــجــــــوم «مــــــــواطــــــــن بـــــالـــــمـــــقـــــلـــــوب» ي



يرصدها: عبدالودود العمراني

تشير كل إحصائيات الترجمة بوضوح إلى أّن ما نترجمه 
األجنبية.  اللغات  إلى  نترجمه  ما  كثيًرا  يفوق  العربية  إلى 
ويمكن أن نجمع مرّد ذلك في سببَين اثنَين: أّولهما أّن 
كل الثقافات تترجم إلى لغاتها األّم ألّن النص المترجم له 
عندما  السهولة  من  بمزيد  بلوغها  يمكن  جودة  متطلبات 
نترجم إلى لغتنا األم. والثاني أننا معشر العرب نمّر بفترة 
تاريخية نستهلك فيها أكثر مّما ننتج، وتزداد حاجتنا إلى 
والسياسية  االقتصادية  المجاالت  كل  في  الغير  ينتج  ما 
من  نأخذ  يجعلنا  مّما  كــذلــك،  والفكرية  واالجتماعية، 
مخزوننا  إلـــى  لنضيفه  األخــــرى  لــألمــم  الــفــكــري  ــتــاج  اإلن

الثقافي الفكري. 
ما  ترجمة  إلى  المجاالت  شتى  في  ماسة  الحاجة  لكن 
األخــرى.  اللغات  إلى  وأدبــاؤنــا  ومثقفونا  مفكرونا  يبدعه 
فإضافة إلى تزايد االهتمام الشعبي في العالم كله بالعالم 
ثم  نيويورك  في  البرجين  حادثة  بعد  سيما  وال  العربي، 
على إثر الربيع العربي، هناك أعداد متزايدة من المؤلفة 
قلوبهم الذين يهتمون باألدبيات اإلسالمية كما يحتاجون 
االطالع على شتى اإلبداعات العربية مترجمة إلى لغاتهم 
بــالــدراســة  لهم  تسمح  نــصــوص  ذخــيــرة  يشكل  مما  األم، 

والبحث والتحليل بكل موضوعية.
وإذا ألقينا نظرة خاطفة إلى العمل المؤسسي يتبين أّن 
األجنبية  اللغات  إلــى  بالترجمة  اهتمت  مؤسسات  هناك 
إسهامات  مركز  أبــرزهــا  ومــن  الــالزمــة.  العناية  وأولتها 
المسلمين في الحضارة الذي تأسس في قطر سنة ١٩٨٣م 
على أيدي الشيخ محمد بن حمد بن عبداهللا آل ثاني وزير 
التعليم السابق مع ثلة مع رجال الفكر والعلم. وقد أنجز 
لعدد  الجودة  وفائقة  محّكمة  إنكليزية  ترجمات  المركز 
مــن أمــهــات كــتــب الــحــضــارة اإلســالمــيــة. وأصــــدر سبعة 
دقيقة  تــرجــمــات  توفير  بــهــدف  عــمــالً  لــــ١٢  مــجــلــداً  عشر 
مثل  والمسلمين  العرب  مؤلفات  أهّم  من  لبعٍض  وأمينة 
واألطــبــاء،  المفكرين  مــن  وغيرهم  والقشيري  الــغــزالــي 
لمؤسسة  انضمامه  بعد  المركز  هذا  إصــدارات  آخر  ومن 
ومنهاج  الطب  «مفتاح  لكتاب  اإلنكليزية  الترجمة  قطر 
القمي  هندو  بــن  الحسين  بــن  علي  الــفــرج  ألبــو  الــطــالب» 
وترجمة الدكتورة عائدة الطيب ومراجعة إميلي سافدج- 

إسميث. 
كما تميزت مؤسسة جائزة خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبداهللا بن عبدالعزيز العالمية للترجمة بتخصيص 
اللغات  إلــى  العربية  من  للترجمات  معتبرتين  جائزتين 
اإلنسانية،  والعلوم  الطبيعية  العلوم  مجالَي  في  األجنبية 
ابن  لــرحــالت  الكاملة  اإليــطــالــيــة  الترجمة  أكــرمــت  وقــد 
العربية  اللغة  أســتــاذة  تريسو  كــالوديــا  للدكتورة  بطوطة 
بجامعة تورينو. وال تخفى أهمية هذه الترجمة باإليطالية 
فــي بــلــد يعتقد أهــلــه أن الــرحــالــة الــوحــيــد الـــذي لــه شــأن 
بهم  فــإذا  بولو،  ماركو  اإليطالي  كــان  الوسيط  العصر  في 

يكتشفون الرحالة المغربي العظيم الذي سبق رّحاتهم. 
وفي المغرب العربي، فال بد من تحية للمركز الوطني 
للترجمة بتونس الذي أولى أهمية لألدب والفكر العربيين 
الــحــديــثــيــن وتـــرجـــم روايــــــات ودراســــــات لــكــّل مـــن نـــوال 
السعداوي وهشام جعيط وحسونة المصباحي ومصطفى 

الفارسي وغيرهم إلى الفرنسية واإليطالية واأللمانية...
اإلعالمي  إشعاعها  من  الرغم  وعلى  كلمة  مؤسسة  أّما 
اللغات  إلى  العربية  من  الترجمة  إلى  بعد  تلتفت  لم  فهي 
اللغوية،  األزواج  هــذه  فــي  مؤلفات  تنتج  ولــم  األجنبية، 
المؤسسة  هــذه  تلتفت  أن  المترجمين  مجتمع  وينتظر 
جانب  إلــى  مائلة  تظّل  ال  كي  المجال  هــذا  إلــى  المرموقة 
واحــــد. كــمــا أســهــمــت وزارة الــثــقــافــة والــفــنــون والــتــراث 
القطرية بدورها في هذا العمل الثقافي والفكري الجليل، 
جملة  من  ونذكر  القطري،  اإلبـــداع  إلــى  أســاًســا  والتفتت 
إنتاجاتها: الترجمة اإلنكليزية لمسرحيات حمد الرميحي، 
والترجمتَين الفرنسية واإلنكليزية لديوان الشاعر والفنان 
والترجمات  واإلنكليزية،  الفرنسية  إلى  المسلماني  سنان 
خليفة،  دالل  لألديبة  واإليطالية  والفرنسية  اإلنكليزية 
والــتــرجــمــة اإلنــكــلــيــزيــة لــمــجــمــوعــة الــقــصــص الــقــصــيــرة 
السر  تــاج  أمير  األديــب  روايــة  ترجمت  كما  فايز،  لجمال 
حول  العبدالجبار  محمد  الباحث  ودراســة  اإلنكليزية  إلى 
واألعمال  كذلك،  اإلنكليزية  إلى  قطر  حيوانات  منظومة 
الـــوزارة  عــن  الــصــادر  المرجعي  المؤلف  لترجمة  جــاريــة 
والفرنسية،  اإلنكليزية  إلى  اإلسالمية»  «الفنون  بعنوان: 
وغير ذلك من المشاريع الترجمية ذات القيمة المعرفية 
الثقافة  وزارة  عنها  تفصح  لم  التي  والتاريخية  واألدبــيــة 
والــفــنــون الــقــطــريــة بــعــد.. وعــلــى الــرغــم مــن صــغــر ســّن 
فقد  والــتــراث،  والفنون  الثقافة  بـــوزارة  الترجمة  وحــدة 
إنتاج  كمركز  وخارجه  العربي  الوطن  في  مكانتها  احتلت 
إليها  يتلفت  ال  بخاصية  تتمّيز  هــي  بــل  مــرمــوق،  فكري 
وال يدركها إال قلة قليلة من الخبراء: إّن ترجمات وزارة 
األجنبية  اللغات  إلــى  القطرية  والــتــراث  والفنون  الثقافة 
األجنبية  اللغات  يحذقون  عــرب  مترجمون  كّلها  أنتجها 
على عكس المؤسسات األخرى التي تعتمد باألساس على 

المستشرقين، وال ضير في ذلك.

لنترجم إلى اللغات األجنبية !
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الفن السابع بين الواقع والمأمول
هل الساحة القطرية بحاجة لمعهد للسينما؟

كتب – أشرف مصطفى 
ومصطفى عبد المنعم

السينمائيين  شــبــاب  طــالــب 
مؤكدين  للسينما  معهد  بإنشاء 
قطر  فـــي  الــفــنــيــة  الــحــركــة  أن 
في  ستكون  المعهد  إنــشــاء  بعد 
حـــالـــة حــــــراك دائـــــــم، كـــمـــا إنـــه 
ســيــعــمــل عــلــى صــقــل الــمــواهــب 
الفنانين  من  جديد  جيل  وصنع 
صحيح.  علمي  بشكل  مــؤســس 
وأشــــــــــاروا إلـــــى أنـــــه مــــن أجـــل 
يجب  السينمائية  الحركة  إحياء 
االلتفات لهذا الفن الوليد بدعم 
الفن  هذا  في  الموهوب  الشباب 
ومــــد يـــد الـــعـــون لــــه، كــمــا رأى 
بــعــضــهــم أنـــه عــلــى أقـــل تــقــديــر 
يـــجـــب تـــأســـيـــس قـــســـم لــلــفــنــون 
أن  على  بالجامعة  السينمائية 
الفنية  الـــمـــواد  بــتــدريــس  يــقــوم 
مــن إخــــراج وتــصــويــر ومــونــتــاج 
وغير  وديكور  سيناريو  وكتابة 
الفنية  بالحركة  لالرتقاء  ذلــك 
ومـــســـانـــدة الــشــبــاب والــفــنــانــيــن 
الــمــوهــوبــيــن والــمــبــدعــيــن فــي 
شريحة  الــتــقــت   ] قــطــر، 
الشباب  القطريين  الفنانين  من 
لــوضــع الــنــقــاط فـــوق الــحــروف 
ولـــســـمـــاع آرائـــهـــم حــــول مـــا إذا 
كــــانــــت الــــســــاحــــة الــســيــنــمــائــيــة 

ـــــة  ـــــقـــــطـــــري ال
بـــــــــحـــــــــاجـــــــــة 
معهد  إلنــشــاء 
مـــتـــخـــصـــص 
فـــــي دراســـــــة 
السينما  ألوان 
أم  المختلفة 
أنـــهـــا بــحــاجــة 
من  دعم  إلى 
نــــــــــوع آخـــــــر، 
وتـــــــــــحـــــــــــدث 
ئيون  لسينما ا
الـــــــــشـــــــــبـــــــــاب 
حــد  أي  ـــــى  إل
يــتــوقــعــون أن 
السينما  تصل 
خـــــــــــــــــــــــــــــــالل 
الـــــمـــــرحـــــلـــــة 

بدورهم  أكــدوا  حيث  القادمة. 
أنــــــهــــــم مــــــــــازالــــــــــوا يـــحـــلـــمـــون 
بالمشاركة في تأسيس وصناعة 
ســيــنــمــا قــــطــــريــــة، مــنــاشــديــن 
بالفن  يهتموا  بــأن  المسؤولين 
الـــســـابـــع الــــــذي يــمــثــل بــالــنــســبــة 
لـــهـــم الــــمــــولــــود الــــجــــديــــد عــلــى 
السينما  لــتــرى  الفنية،  الــســاحــة 
مكانها  القطرية  الجماهيرية 
والعالمية.  العربية  الساحة  على 
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه أكــــد شــبــاب 
تعد  الــســيــنــمــا  أن  الــســيــنــمــائــيــيــن 
الوعي  تشكيل  عوامل  أهــم  من 
ـــثـــقـــافـــي ويـــعـــود  الـــمـــعـــرفـــي وال
الــســبــب فـــي ذلــــك إلــــى الـــقـــدرة 
الصورة  بها  تتمتع  التي  الفائقة 
وبصفتها  واإلقناع  التعبير  على 
والــفــهــم  اإلدراك  فـــي  األســـهـــل 
لــــدى الــجــمــهــور عــلــى اخــتــالف 

الثقافية. مستوياته 
الـــفـــنـــان مـــحـــمـــد الـــحـــمـــادي 
أكــــد أنــــه مـــع وجـــــود ثـــــورة في 
عدد  فإن  الفيلم  صناعة  مجال 

قطر  فــي  بالسينما  المهتمين 
ما  وهو  اآلخر  بعد  يوما  يتزايد 
في  السينمائية  الــســاحــة  يجعل 
معهد  إلنــشــاء  الــحــاجــة  مــســيــس 
الفــتــاً  الــفــنــون،  لتعليم  كلية  أو 
يعملون  الــذيــن  الشباب  أن  إلــى 
الفردية  بالجهود  الفن  هذا  في 
على  وقدراتهم  موهبتهم  أثبتوا 
تــطــويــر الــســيــنــمــا الــقــطــريــة عن 
طريق النجاحات المستمرة من 
خـــالل مــشــاركــتــهــم فــي الــعــديــد 
مــــن الـــمـــهـــرجـــانـــات الـــدولـــيـــة، 
السينمائية  الحركة  أن  وأوضح 
تحتية  لبنية  بحاجة  قطر  فــي 
على  لتساعدها  وقــويــة  سليمة 
أن أكــاديــمــيــة  الــتــطــويــر مـــؤكـــداً 
لــلــفــنــون يــجــب أن تــكــون أولــى 
الـــخـــطـــوات نــحــو تــأســيــس تــلــك 
الــــــــبــــــــنــــــــيــــــــة 
الــــتــــحــــتــــيــــة، 
وشــــــدد عــلــى 
ضـــــــــــــــــــرورة 
دور  تــفــعــيــل 
الـــمـــؤســـســـات 
الــــمــــســــؤولــــة 
عــــــــن الـــــفـــــن 
والــــثــــقــــافــــة، 
أن  خـــــاصـــــة 
مليء  الوطن 
بـــالـــفـــنـــانـــيـــن 
والــمــبــدعــيــن 
الــــــــــذيــــــــــن ال 
يــــقــــلــــون فــي 
الـــــمـــــســـــتـــــوى 
والــــمــــوهــــبــــة 
أي  عــــــــــــــــــن 
يــنــقــصــهــم  وال  عـــالـــمـــي،  فـــنـــان 
مــن  ـــم  ـــعـــل ـــال ب تـــــزويـــــدهـــــم  إال 
خــــالل أكــاديــمــيــة لــلــفــنــون يتم 
ــــواع  مـــن خــاللــهــا تــعــلــيــم كـــل أن
للسينما  الموسيقى  من  الفنون 
والــــــمــــــســــــرح، كــــمــــا أكـــــــد عــلــى 
عن  الــبــحــث  يــتــم  أن  ضــــــرورة 
تطويرهم  ثــم  ومــن  المبدعين 
النهاية  وفي  سليم  علمي  بشكل 
إال  وأشــار  الفني.  نتاجهم  دعــم 

عدد  وجود  من  الرغم  على  أنه 
مـــن أقـــســـام اإلعـــــالم الــتــي يتم 
الفنية  التقنيات  تــدريــس  فيها 
السينما  عالم  فــي  المستخدمة 
مــــن خـــــالل بـــعـــض الــجــامــعــات 
أكاديمية  عــن  تغني  ال  أنــهــا  إال 
السينما،  مجال  في  متخصصة 
مــازال  أنــه  قــائــالً  حديثه  وختم 
يــحــلــم بــمــجــتــمــع يــتــقــبــل الــفــن 
إلى  ينظر  وال  الثقافة،  ويعشق 
ـــيـــه وإنــمــا  الـــفـــنـــان بــنــظــرة دون

يفخر به.
 ومـــــن جـــانـــبـــه أكـــــد الــفــنــان 
إنــــشــــاء  أن  ـــــــصـــــــاري  األن عــــلــــي 
الــضــروريــات  مــن  بـــات  المعهد 
شباب  بــهــا  يحلم  الــتــي  المهمة 
الــفــنــانــيــن، وأشــــــار إلــــى أنــــه ال 
دون  تــحــول  عــقــبــات  أي  تــوجــد 
شكل  أن  خاصة  المعهد،  إنشاء 
قطر  فــي  السينمائية  الــحــركــة 
مــؤكــداً  تــأســيــســه،  بــعــد  سيتغير 
تعيش  السينمائية  الــحــركــة  أن 
خــــالل  مـــــن  نــــمــــو  ــــرة  فــــت اآلن 
الذين  الشباب  الفنانين  تجارب 
أنفسهم  دعــم  عــن  يتوقفون  ال 
عــــدم  أن  وأكــــــــد  بـــأنـــفـــســـهـــم، 
االهــتــمــام مــن جــانــب الــجــهــات 
بالفعل  أدى  سبباً  كانت  المعنية 
إلـــــــى تــــأخــــر مــــيــــالد الـــحـــركـــة 
األنــصــاري  وأشـــار  السينمائية، 
قـــادراً  ســيــكــون  المعهد  أن  إلــى 
عــلــى صــنــع جــيــل مـــن الــشــبــاب 
علمي  بشكل  المؤسس  القطري 
المتوقع  من  إنه  وقــال  صحيح، 

الـــفـــنـــيـــة  الــــحــــركــــة  تـــشـــهـــد  أن 
تطويراً  قطر  فــي  والسينمائية 
المعهد  افتتاح  حالة  فــي  كبيراً 
مشيراً  التنفيذ،  حيز  ودخــولــه 
في  السينمائي  الــحــراك  أن  إلــى 
حــاجــة مــاســة لــوجــود مــثــل هــذا 
افــتــتــاح  أن  وأوضــــــح  الــمــعــهــد، 
المعهد لن يأتي من فراغ ولكن 
بــعــزيــمــة الــشــبــاب وبــإلــحــاحــهــم 
مشيراً  وجــــوده،  ضـــرورة  عــلــى 
عــقــبــات  أي  تـــوجـــد  ال  أنــــه  إلــــى 
ودخــولــه  تــأســيــســه  دون  تــحــول 
الـــــخـــــدمـــــة فــــكــــل اإلمـــــكـــــانـــــات 
وجــود  أن  إلــى  ولفت  مــتــوافــرة. 
كلية  أو  للسينما  الــعــالــي  معهد 
سيسهم  الجامعات  إحــدى  تتبع 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى الـــنـــهـــوض 
واالرتــقــاء  الموهوبين  بالشباب 
سيعمل  أنـــه  عـــالوة عــلــى  بــهــم، 
عــلــى صــقــل مــواهــبــهــم وإخـــراج 
طـــاقـــاتـــهـــم اإلبــــداعــــيــــة. وخــتــم 
أهــم  مــن  تــعــد  السينما  بــقــولــه: 
المعرفي  الوعي  تشكيل  عوامل 
لذلك  مجتمع  أي  في  والثقافي 
البــــد أن يـــكـــون هـــنـــاك إصــــرار 
ـــمـــة مــــن الـــجـــمـــيـــع كــبــار  وعـــزي
هــذا  بــإنــشــاء  للمطالبة  وصــغــار 
بمثابة  ســيــعــتــبــر  الــــذي  الــكــيــان 
بــنــيــة تــحــتــيــة هـــامـــة لــلــســاحــة 

السينمائية.
السينمائي  الفنان  أوضح  كما 
محمد شريف أن هناك العديد 
الــقــطــريــة غير  الـــمـــواهـــب  مـــن 
مستغلة، في الوقت الذي تعاني 
فيه الساحة الفنية القطرية من 
وأرجع  المحليين،  الفنانين  قلة 
االهتمام  شريف ذلك إلى عدم 
المحلية  الفنية  الكوادر  بتطوير 
ضــرورة  على  وأكــد  وأهمالها، 
المسؤولين  جهود  تتضافر  أن 
القطرية  الثقافية  الساحة  على 
يستحقه  الـــذي  الــدعــم  لتقديم 
ال  والــذيــن  الموهوبين  الــشــبــاب 
حيث  أنفسهم  دعم  من  يملون 
ال تــلــتــفــت لـــهـــم كــــل الـــجـــهـــات 
الـــمـــعـــنـــيـــة، وأكـــــــد شــــريــــف أن 

حاجة  فــي  السينمائية  الــســاحــة 
إلـــى إقـــامـــة مــعــهــد لــلــســيــنــمــا أو 
قـــســـم لـــتـــدريـــســـهـــا فــــي إحــــدى 
من  تقدير  أقل  على  الجامعات 
أجـــل ســد حــاجــة الــشــبــاب الــذي 
بنفسه  نفسه  يعلم  أن  إلى  يلجأ 
فــــي وقـــــت اخـــتـــفـــت فـــيـــه حــتــى 
الــدورات والــورش، وعــن الــدور 
الــدوحــة  مؤسسة  تقدمه  الـــذي 
لألفالم لشباب السينمائيين أكد 
شــريــف أنــه بــالــرغــم مــن الــدور 
المهم الذي تلعبة المؤسسة على 
ال  أنــهــا  إال  السينمائية  الــســاحــة 
القطريين  الفنانين  مع  تتواصل 
على الوجه األمثل، وقال أحياناً 
ومسابقات  ورش  بوجود  أعلم 
أقـــامـــتـــهـــا الـــمـــؤســـســـة بـــعـــد أن 
أن  إلــى  الفــتــاً  انتهت،  قــد  تكون 

الـــشـــبـــاب بـــدأ 
إلقــامــة  يلجأ 
شـــــــــــركـــــــــــات 
خاصة  إنــتــاج 
ومــــــحــــــدودة 
ـــــجـــــوا  ـــــت ـــــن ـــــي ل
بــــأنــــفــــســــهــــم 
ـــــهـــــم  أعـــــمـــــال
وأكد  الفنية، 
الـــســـاحـــة  أن 
الــســيــنــمــائــيــة 
بـــــــــحـــــــــاجـــــــــة 
ـــــــى إقــــامــــة  إل
جـــــــمـــــــعـــــــيـــــــة 
ـــــــــاب  ـــــــــشـــــــــب ل
ئيين  لسينما ا
الدعم  تتلقى 
الــــــمــــــبــــــاشــــــر 

أن  لــتــقــدم مــاعــنــدهــا، مـــؤكـــداً 
قــطــر تـــزخـــر بــمــواهــب كــثــيــرة 
فــي الــمــجــال الــســيــنــمــائــي ودلــل 
عـــلـــى ذلـــــك بـــمـــشـــاركـــة الــعــديــد 
مـــــن الــــشــــبــــاب فـــــي عـــــــدد مــن 
الــمــهــرجــانــات الــدولــيــة الــهــامــة 
وتــقــديــم أفــــالم مــمــيــزة القــت 
أشـــــادة واســـعـــة، وأكــــد شــريــف 
بــدون  الشباب  هــؤالء  نــجــاح  أن 
دافعاً  يكون  أن  يجب  دعــم  أي 

وإقامة  لرعايتهم  للمسؤولين 
الفنون  لتعليم  لــهــم  أكــاديــمــيــة 
الــســيــنــمــائــيــة مــــن أجـــــل صــقــل 

مواهبهم.
ومـــــن جـــانـــبـــه عـــبـــر الـــفـــنـــان 
أحــمــد الــبــلــوشــي عـــن أمــلــه في 
أن يــكــون هــنــاك مــكــان لــدعــم 
قطر  فــي  السينمائية  الــحــركــة 
مــشــيــدا بـــوجـــود جــهــات داعــمــة 
العون  تقديم  على  حاليا  تعمل 
لــلــســيــنــمــائــيــيــن، ولــكــنــنــي أقـــول 
فهو  الــكــيــان  هــذا  مثل  وجــد  إذا 
لم  إذا  أمــا  وجيد  إيجابي  شــيء 
بديلة  أماكن  توافرت  أو  يوجد 
ليس  أيضا  فاألمر  بــدوره  تقوم 
ســيــئــا، ولــكــن فــي الــوقــت نفسه 
قال البلوشي إن المبدع عليه أن 
يكمل طريق إبداعه دون توقف 
وعــلــيــه أن يــقــدم كـــل مـــا لــديــه 
الذي  المجتمع  خدمة  أجل  من 
بما  مــثــال  وضـــرب  فــيــه،  يعيش 
أصدقائه  مــن  وعـــدد  هــو  فعله 
بإنشاء جروب متخصص إلنتاج 
تعالج  والــتــي  القصيرة  األفـــالم 
فنية  بــطــرق  الــمــجــتــمــع  قــضــايــا 
على  نشرها  ثــم  ومــن  مبتكرة 
هو  والــجــروب  اإلنــتــرنــت  شبكة 
«شباب قطر للتصوير المرئي» 
باألفضل  يحلمون  شباب  وهــم 
كل  ويــقــدمــون  وفنيا  اجتماعيا 
ـــهـــم  ـــدي مـــــــا ل
مـــــــــــن أجــــــــل 
تـــحـــقـــيـــق مــا 
ـــــمـــــون  ـــــحـــــل ي
ـــــــــــه، وعــــــن  ب
آخــــر أعــمــال 
أحمد  الفنان 
مع  الــبــلــوشــي 
مــــجــــمــــوعــــة 
ــــــــاب  ــــــــشــــــــب ال
ئيين  لسينما ا
وهـــــــو فــيــلــم 
«كــــــــافــــــــيــــــــه 
شـــــــــــــــــــــــــوب» 
والـــــــــــــــــــــــــــذي 
يـــــــتـــــــعـــــــرض 
لـــــــقـــــــضـــــــيـــــــة 
رعــــــــــــــونــــــــــــــة 
إصــدار  فــي  وتسرعهم  الــشــبــاب 
األحكام على الناس حيث يظهر 
مقهى  فــي  تجلس  فــتــاة  الفيلم 
ويجلس  إبراهيم-  –يــاســمــيــن 
ويبتسم- يطالعها  شاب  أمامها 
أن  وبــمــجــرد  البلوشي-،  أحــمــد 
الفتاة  تلك  كانت  شخص  يدخل 
الخياط-  –أحــمــد  انــتــظــاره  فــي 
الشاب  هذا  إليه من  تشكو  حتى 
الذي يبتسم لها، فما يكون منه 
بــالــضــرب  عــلــيــه  يــنــهــال  أن  إال 
يـــســـتـــفـــســـر  أن  حـــــتـــــى  دون 
مـــنـــه عـــــن مــــالبــــســــات األمــــــر، 
المقهى  مــن  فتاته  مــع  ويــخــرج 
الشخص  حـــول  الــنــاس  ليتجمع 
يسعفونه  األرض  عــلــى  الملقى 
ويـــــصـــــلـــــحـــــون مـــــــن مــــالبــــســــه 
الخشبية  عصاته  لــه  ويقدمون 
حيث  طريقه  فــي  تــرشــده  التي 
شخص  أنــه  النهاية  فــي  يتضح 
أعـــمـــى ويــــخــــرج مــــن الــمــقــهــى 
متحسسا طريقه ليخجل الشاب 

والفتاة مما فعال.

علي األنصاري

محمد شريف

أحمد البلوشي

األنصاري: الحركة 
السينمائية في قطر 
سيتغير شكلها بعد 
تأسيس أكاديمية 

للفنون

البلوشي: على 
السينمائيين أن 

يقدموا ما لديهم 
بغض النظر عن 

الظروف

فيلم ارض اللؤلؤ

الحمادي: عدد المهتمين 
بالسينما يتزايد وهو ما 
يدعو إلنشاء معهد للسينما

الشريف: هناك 
العديد من المواهب 
القطرية غير مستغلة

يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُزوُر األعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي فــــــــــــــــي َســـــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــاِء َعــــــــــــــَجــــــــــــــاَجــــــــــــــٍة 

ــــــــــــــْيــــــــــــــهــــــــــــــا الـــــــــــــــــــَكـــــــــــــــــــواِكـــــــــــــــــــُب أِســـــــــــــــــــــّنـــــــــــــــــــــتـُــــــــــــــــــــُه فـــــــــــــــــــي جــــــــــــــانِــــــــــــــبَ



األدباء الشباب يُطالبون بمزيد من االهتمام 

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
اختارا مجال اإلعالم ليسلكاه هما فاطمة الوكيل 

المستقلة  رؤيــاهــم  لــهــمــا  الــعــمــادي  وعــبــداهللا 
والثقافي. األدبي  المشهد  حول 

كتب - أشرف مصطفى:

عبداهللا العمادي:فاطمة الوكيل:

على المبدع أالّ 
ينتظر دعًما ويبدأ 

بنفسه

: المبدعون بحاجة 
لمزيد من الدعم حتى 
يُخرجوا ما لديهم

متمّيزة  مشاركات  لها  الوكيل  فاطمة 
في المجال االعالمي وتمّيزت في الكتابة 
حفالت  تتضّمن  الــتــي  الــخــطــابــات  وإلــقــاء 
المهمة.  الــمــحــافــل  فــي  والــخــتــام  االفــتــتــاح 
وأخــــيــــًرا تـــّوجـــت امــتــيــازهــا بــنــيــل جــائــزة 
«حـــمـــدان بـــن راشــــد آل مــكــتــوم» لــــألداء 

الطالبي المتمّيز.
ـــعـــمـــادي مـــحـــرر صــحــفــي  وعــــبــــداهللا ال
ويسعى ألن يُوّفق بين دراسته واهتماماته 
برامج  ومطور  مبرمج  مشروع  اإلبداعية 
الــكــتــرونــيــة ومــــواقــــع كـــاتـــب ومــــــدون له 
ــا في  إســهــامــات ويــطــمــح ان يــكــون قــيــاديًّ
الــمــجــتــمــع ويــطــمــح أن تــصــل أعــمــالــه الــى 

العالمية.
 فكان لنا معهما هذا اللقاء لنعرف آراء 

الشباب حول الثقافة في قطر:
األدب  لــحــال  الــمــوجــز  تقييمك  مــا  ڈ  

والثقافة في قطر؟
- فـــي الـــبـــدايـــة تــقــول فــاطــمــة الــوكــيــل: 
مـــن وجـــهـــة نـــظـــري أن هـــنـــاك تــوجــهــات 
من  خــصــوًصــا  الــدولــة  فــي  عــديــدة  ثقافية 
دائــم  تفتح  فــي  أنــهــم  ونـــرى  الــشــبــاب  فئة 
أكثر  والتعّرف  التغيير  في  رغبة  ولديهم 
على كل ماهو جديد وبالنسبة لألدب نرى 
أدب  خصوًصا  عديدة  توجهات  هناك  أن 

الطفل.
أنه ال شك  العمادي  بينما يرى عبداهللا 
قطر،  فــي  والــثــقــافــة  األدب  ازدهـــــار  فــي 
فسمعنا عن رواية من شابة قطرية نالت 
لألديب  القرصان  وروايـــة  جيدة،  أربــاًحــا 
الـــرائـــع األســـتـــاذ عــبــدالــعــزيــز آل مــحــمــود ؛ 
وجهة  من  أرى  فإني  حال  كل  وعلى  لكن 
ما  وليس  أبــًدا  كافًيا  ليس  هــذا  أن  نظري 
نصيب  مـــن  قــطــر  بـــه  تُـــعـــرف  أن  ــطــمــح  يُ
األدب. فقطر بحاجة للتركيز على األدب 
واإلبداع الثقافي حتى ولو بُعشر تركيزها 

الرياضي والفّني.
والمبدع  والكاتب  األديــب  نضع  أين  ڈ  
الــقــطــري إذا مـــا تــّمــت مــقــارنــتــه بــأدبــاء 

وكتاب الدول المجاورة؟
- تعتقد فاطمة الوكيل أن لكٍلّ توّجهاته 
وحرياته في بلده وحتى األدباء القطريون 
والمبدعون لهم الحرية والمساحة الكاملة 
للتعبير عن آرائهم وحتى ولو لم يكن عن 
التعبير  يمكنهم  المحلية  الجرائد  طريق 
تفرض  باتت  التي  االجتماعية  المواقع  في 
ســيــطــرتــهــا فــي كــل أرجــــاء الــعــالــم وحــتــى 
محاوالت  األخيرة  اآلونــة  في  نُالحظ  إننا 
عالم  لدخول  القطري  الشباب  من  عديدة 
لكتب  تأليفهم  خالل  من  والكتابة  األدب 
قضايا  عن  ّتعّبر  أو  عنهم  تُعّبر  وقصص 

تهّمهم.
األدبــاء  أن  العمادي  عبداهللا  يــرى  فيما 
والمبدعين القطريين لألسف قّلة، ويؤكد 
مجتمع  فــي  يــعــيــش  الــقــطــري  الــكــاتــب  أن 
للجانب  يــتــّجــه  الــكــّتــاب  وأغــلــب  مــحــافــظ 
الــتــقــلــيــدي مـــن الــكــتــابــة، وال يُـــوجـــد ذلــك 
التشجيع والنهم إلصدار الكتب والمؤلفات 
الكاتب  يتجه  العكس  على  بل  والــروايــات، 
في  المقالية  والــكــتــابــة  السهلة  للطريقة 
الجوار  دول  عن  أّما  المطبوعة،  الصحافة 
كــالــبــحــريــن والـــســـعـــوديـــة، فــإنــهــا تــزدهــر 
على  أتــحــّفــظ  كــنــت  وإن  حــتــى  بــالــكــّتــاب 
الكتابة  تشجع  لكنها  كتاباتهم  من  جوانب 

والنشر.
ڈ كــيــف تــــرون مــســتــوى اإلعـــــالم في 
ــعــالــم الــعــربــي بــشــكــل عــــام وفــــي قطر  ال

بشكل خاص؟
عــالــمــنــا  أن  شـــك  ال  الـــوكـــيـــل:  تـــقـــول   -  
الــعــربــي فــي الــوقــت الــحــالــي يشهد ثــورات 
زمن  منذ  عرفها  التي  الثورات  أعنف  من 
طــويــل لــذلــك فــال بـــّد لــإلعــالم الــعــربــي أن 
يكون بنفس مستوى الحدث وال يقل عنه، 
ولكن قد يصعب التعبير عن الواقع إعالميًّا 
ورّبما  ألخرى،  دولة  من  تختلف  ألسباب 
ومصداقية  نــزاهــة  مــن  يُــقــلــل  األمـــر  هـــذا 
العديد من وسائل اإلعالم، ولكن نرى أن 
الشعوب العربية باتت لديها وسائل اتصال 
طريق  عن  وذلك  خاصة  معرفة  وقنوات 
التكنولوجية  والوسائل  االجتماعية  المواقع 
الــحــديــثــة. أّمــــا فـــي قــطــر فــالــحــريــة الــتــي 
حمد  الشيخ  السمو  صــاحــب  إيــاهــا  منحنا 
بن خليفة آل ثاني حفظه اهللا تُمّيزنا عن 
قناة  فــي  نشهد  مثلما  الــــدول  مــن  غــيــرنــا 
القنوات  من  والعديد  اإلخبارية  الجزيرة 
وأيــــًضــــا نــشــهــد تــــطــــّوًرا فـــي قــنــواتــنــا مثل 

قطر  تلفزيون  تطوير  مــشــروع 
اإلعالم  تشجع  كلها  الريان  وقناة 

وترحب باإلعالميين الشباب.
في  اإلعالم  العمادي:  يقول  فيما 

يُعاني  بـــات  مـــؤّخـــًرا  الــعــربــي  الــوطــن 
مكّبالً  تجعله  الــتــي  األمـــور  بعض  مــن 

البحث  في  نُعاني  وأصبحنا  موّجًها  أو 
عن الحقيقة فال حرّية مطلقة وال مقّيدة 
اإلعالمية  العربية  المنظومة  ان  وأعتقد 

بحاجة إلى مزيد من التطوير. 
والـــمـــبـــدع  الــمــثــقــف  ـــعـــانـــي  ُي هــــل  ڈ    
يحظى  أنه  أم  الدعم  غياب  من  القطري 

باالهتمام الالزم؟
ــوجــد مــا يُسّمى  - تــرى الــوكــيــل أنــه ال يُ
غياب للدعم وأنها ال تُؤمن بهذا المفهوم 
عدم  أو  دعم  غياب  هناك  بأن  تُؤمن  وال 
اهتمام وتقول: الفرد منا إذا ما أراد شيئًا 
يحتاج  ــمــا  رّب بنفسه  إلــيــه  يــصــل  أن  بـــّد  ال 
بالمبادرة.  عليه  ولكن  األمــام  إلــى  دفعة 
المثقفين  تشجع  الدولة  في  جهات  هناك 
لدعمهم  جــوائــز  أيــًضــا  وهــنــاك  واألدبـــــاء 
وغيرها  الطفل  ألدب  الدولة  جائزة  مثل 
.. ووجــــود مــثــل هـــذه الــجــوائــز يــعــد دعما 
ماديا ومعنويا لهذه المواهب العظيمة في 

الدولة.
ــعــمــادي فــيــقــول: لـــو كـــان هــنــاك  أّمــــا ال
اهتمام ودعم ملحوظ لرأينا نتائج مذهلة 
قطر  بــــأن  كــبــيــٌر  فــإيــمــانــي  تُــــصــــّدق،  وال 
منه  يُذهل  وإبــداًعــا  وأفــكــاًرا  شبابًا  تحوي 
الجميع. وهذا ما رأيته حقيقة حيث أنني 
بالشباب  تهتم  شبابية  مــبــادرة  فــي  عضو 
الــقــطــري وتــســّلــط الـــضـــوء عــلــى مــواهــبــه 
كانت  ذاتها  بحّد  الفكرة  فهذه  وإنجازاته، 
إصدار  بعد  رأيناها  التي  والنتائج  إبداعية 
«دليل مواهب الشباب» األول والثاني كان 
لذلك  مستغربًا،  ليس  ولكنه  مذهالً  فعالً 
ال  والمبدع  والمثقف  الشباب  أن  أرى  فأنا 
هناك  يكون  أن  يجب  كافًيا،  دعًما  يلقى 
تركيز أكبر بكثير، فواهللا سنرى عجائب 
الكثير  يمتلكون  الذين  وبناتنا  أبنائنا  من 
عــبــاءة  ومــرتــديــن  قــابــعــون  ولــكــنــه  الكثير 

التخّفي.
ڈ  هل تؤمنين باختالف اآلراء وتتقبل 

نقد أعمالك؟ ولماذا؟ 
- تؤكد فاطمة الوكيل أن االختالف هو 
يتقّبل  أن  ويجب  العمل  في  النجاح  أساس 
اإلنسان اختالف وجهات النظر وأن يتقّبل 
النقد سواء إن كان نقدا بّناًء أم هّداما ألنه 
فــي نــهــايــة الــمــطــاف ســيــعــود بــالــنــفــع علّي 
وسُيساهم في تطويري ويُزيد رغبتي في 

النجاح أكثر.
ليس  أنــه  العمادي  عبداهللا  يعتقد  فيما 
الرسول  ســوى  النقد  فــوق  هــو  مــن  هناك 
المشهود  وصحابته  صلى اهللا عليه وسلم 
لــهــم بــالــخــيــرّيــة واالســتــقــامــة. وكـــل فــرد 
ـــديـــه أعـــمـــال يُـــقـــّدمـــهـــا لــلــنــاس  مــنــجــز ول
رجعية  تغذية  يتوقع  أن  يجب  والمجتمع 
فالتغذية  والسلبي،  اإليجابي  وجهيها  على 
تقديم  إلـــى  يــشــّجــعــك  اإليــجــابــي  الــنــقــد  أو 
والتغذية  عــزيــمــتــك،  مــن  ــزيــد  ويُ الــمــزيــد 
فهي  ؛  لكنها «بّناءة»  سلبية  نعم  السلبية، 
التي تقّومك وتّوجهك وتُصلح من عيوبك 
وتسّد من ثغراتك، فإن لم نلتف يلتف لها 
المثقوب  القراب  مثل  كــان  المبدع  الفرد 

حتى وإن كان ملؤه الذهب.
ڈ  هل يجب أن ُيفّكر المبدع 
أو الكاتب في الربح المادي للعمل 
أن  عــلــيــه  أم  ـــإبـــداعـــه؟  ب يـــقـــوم  الـــــذي 
فني  عمل  إنجاز  على  بالحرص  يكتفي 

راٍق؟
نظري  وجهة  أن  رّبما  فاطمة:  تقول   -
فــي هـــذا الــمــوضــوع تــخــتــلــف مــن شخص 
إلى آخر ألن شخص في مثل عمري ألن 
يكترث بالربح المادي مثلما يهتم بإنجاز 
هــدفــي  وإنـــمـــا  راٍق  فــنــي  طــابــع  ذي  عــمــٍل 
الحدود  ألبعد  طاقتي  استغالل  األســاســي 
وأن أكون على يقين أنني أعمل من أجل 
لإلبداع  المتعطشة  المبدعة  ذاتــي  إرضـــاء 

والتمّيز واإلنجاز في كل المجاالت. 
أّما العمادي فيقول: الجواب باختصار، 
إذا اتــجــه لــلــشــق الــثــانــي مــن الـــســـؤال وهــو 
المادة   - األول  بالشق  فسيحظى   - الرقي 
للشق  اتــجــه  وإذا  توقعاته،  يــفــوق  بشكل   -
يحفظى  ولن  يرقى  فلن   - المادة   - األول 
األعمال  فهي  اإلشادة،  يستحق  فني  بعمل 
بالنّيات، وعلى كل حال بأن الفنان الراقي 
ستبقى،  الــتــي  وهـــي  بــإنــجــازاتــه  سيفخر 
فــالــتــركــيــز عــلــى الــقــلــيــل الــبــاقــي خــيــر من 

الكثير المنتهي.
تــكــتــب..  عـــنـــدمـــا  أفـــضـــل  ـــهـــمـــا  أّي ڈ    
البيانية  بالصور  أم  بالموضوع  االهتمام 

والجمالية؟
وأهتم  أعتمد  تــقــول:  الوكيل  فاطمة   -
الصور  مــن  أكــثــر  كتاباتي  فــي  بالموضوع 
ــــه األســــــاس في  الــبــيــانــيــة والــجــمــالــيــة ألن
الموضوع ولو تطلب األمر مني بعض من 
يكون  أن  الممكن  من  التي  البيانية  الصور 
األبعاد  من  بعض  توصل  كي  ضــرورة  لها 
التي أحتاجها في كتاباتي ولكني أركز في 

صلب الموضوع أكثر ألنه األهم .
ويــقــول عــبــداهللا الــعــمــادي: هــذا يعتمد 
عــلــى نـــوع الـــمـــادة وظــــروف كــتــابــتــهــا، إن 
فيجب  نــقــديــة،  أو  عــلــمــيــة  مــقــالــة  كــانــت 
قيمة  على  أكبر  تــركــيــزاً  هناك  يكون  أن 
المحتوى والموضوع، ال شّك بأن الجمالية 
بشكل  ولــكــنــهــا  حــاضــرة  تــكــون  أن  يــجــب 
والــجــذب،  الــقــراءة  متعة  لتُضيف  طفيف 
نسيت  خاطرة  أو  قصة  كتابة  وددت  فإذا 
ألستخرج  أعماقي  في  وغصت  الموضوع 
آللــــئ الـــصـــور والــتــشــبــيــهــات، فــهــنــا يــكــون 

استخدامها هو األمثل. أال تعتقد ذلك ؟.
بحاجة  نــحــن  هــل  اعــتــقــادك  فــي  ڈ    
لجمعيات للكتاب واألدباء أم أن الكيانات 
الـــثـــقـــافـــيـــة الـــحـــالـــيـــة تــكــفــي وهـــــل تــلــبــي 

طموحاتكم كمبدعين ؟
في  نحن  وأبــًدا  دائًما  أنه  ترى  الوكيل   -
والتجّدد  واإلبــداع  والتغيير  للتنّوع  حاجة 
الحالي  عصرنا  في  الشباب  توّجهات  ألن 
تــخــتــلــف تـــمـــاًمـــا عـــن تـــوّجـــهـــات األجـــيـــال 
إنهم  بل  شأنهم  من  تقليالً  ليس  السابقة 
هذا  عصرنا  ولكن  والثقافة  األدب  أساس 
عصر السرعة تبدلت وتغّيرت فيه العديد 
من األمور التي تستحق مواكبتها والتطّور 
من  العديد  هناك  يكون  أن  وأتمّنى  معها 
والــثــقــافــة  بــــاألدب  تهتم  الــتــي  الــجــمــيــعــات 

وترعى المواهب األدبية 
نعم  قــائــالً:  الـــرأي  الــعــمــادي  ويوافقها   
نسمع  لــم  أنــنــا  فُمستغرب  بــحــاجــة،  نــحــن 

ولم نلحظ وجود أي جمعية تهتم بالكتابة 
هذه  مــن  كبير  تقصير  هناك   ،! واألدب 
الناحية وال أعلم سببه، فهل الصعوبة في 
العطاء  فــي  بــرود  أو  الرسمية  اإلجـــراءات 
واألدبــاء  الصحفيين  أُناشد  ؟.  والمبادرات 
مبادرات  في  ويُساهموا  قــدوة  يكون  بــأن 
وليكونوا  الشباب،  مواهب  لتبني  تشجيعية 

هم الفصل القادم من نجاح قطر.
 ڈ  في رأيك هل تُؤّيدين رفع الرقابة 
عن اإلبداع كليًّا أم تفّضلين اإلبقاء عليها؟ 

وكيف تنظرون للرقابة كشباب؟
أن  البــد  وأبـــًدا  دائــًمــا  الرقابة  الوكيل:   -
تكون موجودة .. ولكن رقابة على اإلبداع 
ال يـُـمــكــن ذلــك ألن الــمــبــدع يُــحــافــظ على 
إبــداعــه بــعــدم تــعــّدي حـــدوده فــي كتاباته 
ال  ولكن  فيه  المتخّصص  مجاله  حتى  أو 
الدعم  مــن  أكبر  مساحة  منحه  علينا  بــّد 
إنــجــازات  إلــى  إبــداعــه  يتطّور  حتى  والثقة 

كبيرة.
ــــعــــمــــادي: الــــخــــيــــاران كـــالهـــمـــا مـــر،  ال
فوضى  نُــشــرت  كلياً  ُرفــعــت  إن  فــالــرقــابــة 
مقبول  وغير  دخيالً  يكون  رّبما  ومحتوى 

فـــي مــجــتــمــع مــحــافــظ، وإبـــقـــاؤهـــا بشكل 
بعض  يحبس  فإنه  بالتأكيد  ومتشّدد  كابح 
األفكار التي تستحق النشر، فالرقابة يجب 
الوقت  في  ولكن  الكاتب،  لدى  تُحترم  أن 
يحترموا  أن  المراقبين  على  يجب  نفسه 
ال  بعًدا  لهم  ويُتيحون  وأفكارهم  الكّتاب 

بأس به من الحرّية.
لدعم  موازنة  تخصيص  أهم  أيهما  ڈ  
ذات  تخصيص  أم  الحاليين،  المبدعين 
علمي  بشكل  الــشــبــاب  لــتــأهــيــل  الــمــوازنــة 

سليم؟
تخصيص  أن  بــّد  ال  الــوكــيــل:  فــاطــمــة   -
علمي  بــشــكــل  الـــشـــبـــاب  لــتــأهــيــل  مــــوازنــــة 
وتــــطــــويــــرهــــم أهـــــــم بـــكـــثـــيـــر مـــــن دعــــم 
الــمــبــدعــيــيــن ألن الــمــبــدع وجــــد الــطــريــق 
نهاية  في  وهــم  النجاح  في  يُساعده  الــذي 
تطوير  يلزمنا  ولكن  معدودين  المطاف 
الــشــبــاب وتــأهــيــلــهــم بــشــكــل ســلــيــم بحيث 
المبدعين  من  كبيرة  أعداد  وجود  نضمن 

في المستقبل
الــمــبــدع  نُــهــمــل  أّال  يــجــب  الـــعـــمـــادي:   
الموجود على الساحة الحالية، ندعمه بكل 
الطرق المتاحة ليكون هو القدوة والمعلم 
للمضي  اآلخـــريـــن  الــشــبــاب  ـــؤّهـــل  يُ الــــذي 
عــلــى نــفــس طــريــقــه بــشــكــل عــلــمــي سليم. 
فـــالـــمـــوازنـــة لـــدعـــم الــمــبــدعــيــن الــحــالــيــيــن 
بشرط  ولكن  لــدّي  بالنسبة  أكبر  ضــرورة 
أن تُغرس فيهم سمة القدوة ونقل الثقافة 
عملية  لتستمّر  قــادم  جيل  إلى  والخبرات 

اإلنتاجية الثقافية ويستمّر اإلبداع.
على  وثقافيًّا  ــا  أدبــيًّ تحلمون  بــمــاذا  ڈ  

المستوى الشخصي وبشكل عام؟
- تقول الوكيل: األحالم ال تنتهي ولكني 
أحرص دائًما على التمّيز واإلنجاز في كل 
أن  أحرص  يجعلني  ما  وهذا  حياتي  أمور 
جوانب  جميع  فــي  ومتأّلقة  مبدعة  أكــون 
دولــيــة  جــوائــز  بحصد  وأحــلــم  شخصيتي 
ــمــيــة أكـــثـــر مــثــلــمــا حـــصـــدت جــائــزة  وعــال
حمدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي 
المتميز فئة الطالب المتمّيز للعام الماضي 
ومن جهة أخرى، أحّب التحرير الصحفي 
والكتابة وكوني محررة في مجلة «مرايا 
شـــبـــابـــيـــة» الـــــصـــــادرة عــــن مـــركـــز شــبــاب 
قطرية  شبابية  مجلة  أول  وهــي  الــدوحــة 
وكــونــي أيــضــا مــســؤولــة الــعــالقــات الــعــامــة 
للمواهب  قطر  شباب  دليل  في  ومحررة 
في مبادرة أنت غّير الشبابية أيًضا يجعلني 
في  متمّيزة  أكون  بأن  كثيرة  أحالًما  أبني 
كوني  وأيــًضــا  والثقافي  اإلعــالمــي  الجانب 
في  الدولية  الــشــؤون  تخّصص  فــي  طالبة 
األكاديمية  دراستي  تدفعني  قطر  جامعة 
والسياسي  الدبلوماسي  الطريق  أسلك  بأن 

في دولتي كي أمثلها محليًّا ودوليًّا.
أّمـــا الــعــمــادي فــيــقــول: بــمــا أن األحــالم 
بــــ»بـــالش» !، فــأنــا أحــلــم بـــأن تــكــون لــدي 
وخبراتي  مجالي  تخص  ثقافية  إصدارات 
أن  نفس  الوقت  وفــي  اآلخــريــن،  بها  أفيد 
صدى  لها  وتــكــون  األدبــيــة  كتاباتي  أنــشــر 
جميل أرتــقــي بـــه. أّمـــا عــلــى الــشــكــل الــعــام 
فنحن بــحــاجــة إلـــى دعـــم والــتــفــاتــة جـــاّدة 
لدعم وتطوير األدب والثقافة في شبابنا، 
والتنمية،  النجاح  مقّومات  أهم  من  فهي 
وكلي أمٌل برؤية جيل شبابّي مبدع يرفع 

من اسم قطر عالًيا بين الجبال.

هناك توّجهات 
ثقافية في الدولة 
لدعم وتشجيع 

الشباب

الرقابة البد أن 
تكون موجودة  

دائًما

إن رُفعت  الرقابة 
كليًّا لعمت 
الفوضي

قطر بحاجة للتركيز 
على األدب ولو بُعشر 
تركيزها الرياضي

أدباء شباب 
اقتحموا عالم األدب 
بتناولهم قضاياهم 

االجتماعية

المبدع القطري 
تقليدي ويحتاج 
إلى تشجيع

الثالثاء ٢٩ رجب  ١٤٣٣ هـ - ١٩ يونيو  ٢٠١٢ م 55رأيان وقضيةرأيان وقضية ـــــــــــُب ـــــــــــَن ضـــــــــــرائِ ـــــــــــلَـــــــــــْل ـــــــــــَف ــــــــــهــــــــــا ِمـــــــــــّمـــــــــــا اْن ــــــــــضــــــــــاِربُ َم

ـــــــــــــنـــــــــــــُه والــــــــــــــّســــــــــــــيــــــــــــــوُف كـــــــأّنـــــــمـــــــا  ـــــــــــْســـــــــــِفـــــــــــُر َع فـــــــــــتَ



علي ربشة: «مواطن بالمقلوب» فرصة 
لالستفادة من ألمع نجوم الخليج

كتب - مصطفى عبد المنعم:

في  يبعث  الــواعــديــن  بالفنانين  االهــتــمــام 
نفوسهم األمل ويحّثهم على بذل المزيد من 
لديهم  وتقديم كل ما  التمّيز  أجل  الجهد من 
فــي ســاحــات اإلبـــــداع الــفــنــيــة، ونــحــن بــدورنــا 
خــصــصــنــا هــــذه الــــزاويــــة فـــي مــلــحــق الــبــيــرق 
الطريق  بدايه  في  يسير  واعــد  لنجم  الثقافي 
وطموحاته..  وأحــالمــه  بداياته  عن  ليتحدث 
وفي هذه الحلقة نستضيف الفنان الواعد علي 
ربــشــة الـــذي يــشــارك فــي مسرحية «مــواطــن 
بالمقلوب» والتي ستعرض على خشبة مسرح 
نخبة  بمشاركة  غــداً  للجمهور  الوطني  قطر 
من ألمع نجوم الصف األول في الخليج وهم 
جاسم األنصاري، خالد العجيرب، منى شداد، 
من  وكوكبة  السني  محمد  المطران،  ماجي 

الشباب المتميزين.
ڈ بداياتك في الوسط الفني؟

- أنـــا بـــدأت الــمــســرح مــنــذ عـــام ١٩٩٤ من 
العديد  قدمت  ثــم  الــمــدرســي،  المسرح  خــالل 
مـــن األعـــمـــال الــمــســرحــيــة الــخــاصــة بــمــســرح 
الـــطـــفـــل ومـــنـــهـــا «مـــســـرحـــيـــة ألـــــف بـــــاء تــــاء، 
باور  ومسرحية  المرح،  تلفزيون  ومسرحية 
اتجهت  وغيرها» ثم  سمسم  وافتح يا  رينجر 
في  مسرحية «ما  وقدمت  الكبار  مسرح  إلى 
موهبة  أيًضا  اكتشفت  ثم  هالولد»،  إال  هالبلد 
حباني اهللا بها وهي الغناء وإنني أمتلك خامة 
العديد  وقدمت  للغناء  فتوجهت  جيدة  صوت 

من الحفالت والمناسبات.
ڈ أحالمك وطموحاتك؟

- أنا أهوى التمثيل وأعشقه وأسعى لكسب 
بحب  أحظى  أن  وأتمنى  المهارات  من  مزيد 
الجمهور وأن أقدم أعماالً متميزة تُضاف إلى 
بالمسرح  االهتمام  وأتمنى  الفني،  رصــيــدي 
باألندية  خاصة  مسرح  خشبات  وبناء  الشبابي 
والمراكز بحيث يتاح لكل ناٍد أو مركز شبابي 
يتمكن  وحتى  الخشبة  هــذه  مــن  يستفيد  أن 
وتقديم  الــبــروفــات  عمل  مــن  األنــديــة  شــبــاب 
بحيث  الــعــام  طـــوال  مــتــواصــل  مسرحي  إنــتــاج 
أو  فقط  موسم  على  الفني  اإلنتاج  يقتصر  ال 
بل  العام  في  ثالثة  أو  بعملين  محدوًدا  يكون 

نريد أعماالً متواصلة طوال العام.
ڈ آخر أعمالك وأهمها بالنسبة لك؟

- فــــي الــحــقــيــقــة لـــيـــس هـــنـــاك أهـــــم مــن 
أشــارك  التي  بالمقلوب»  «مــواطــن  مسرحية 
جاسم  الــمــتــمــّيــز  والــمــخــرج  الــفــنــان  مــع  فيها 
الخليج  نجوم  ألمع  من  كوكبة  ومع  األنصاري 
وهــــــو عـــمـــل جـــمـــاهـــيـــري مـــســـرحـــي ضــخــم 
تم  وقــد  الجاري  يونيو  من   ٢٠ يــوم  سيعرض 
تــقــديــمــه فـــي مــهــرجــان الـــدوحـــة الــمــســرحــي 

والقى استحسان الجمهور.
ڈ مثل أعلى ونموذج؟

- بصراحة لدي كثيرون من الفنانين الذين 
فرصة  أستغل  حالًيا  وأنــا  وأقــدرهــم  أحبهم 
الفنان  أمثال  النجوم  من  كوكبة  مع  وجــودي 
العجيرب  خــالــد  والــفــنــان  األنـــصـــاري  جــاســم 
المطران  ماجي  والفنانة  شداد  منى  والفنانة 
والفنان محمد السني وجميعهم نجوم والعمل 

معهم يكسبني مزيًدا من الخبرات.
ڈ رأيك في المشهد الفني في قطر؟

- هناك العديد من الوعود التي نسمع عنها 
مــن أجـــل زيــــادة دور الــعــرض وبــنــاء مــســارح 
أكثر وتمنى أن تتحقق هذه الوعود، وأنا عن 
المسرحية  الحركة  بمستقبل  متفائل  نفسي 
نــظــًرا لــحــالــة الـــحـــراك الــفــنــي والــثــقــافــي التي 
دعم  هناك  يكون  أن  وأتمنى  البالد،  تعيشها 
األعمال  لدينا  وتتعدد  القطرية  للدراما  أكثر 
على  فــقــط  تقتصر  وال  الــعــام  طـــوال  وتــكــون 
شــهــر رمـــضـــان مـــع األخـــــذ فـــي االعـــتـــبـــار أنــه 
بالفنان  االهتمام  ضرورة  على  التأكيد  ينبغي 
لمستقبل  الحقيقية  الثروة  هو  ألنــه  القطري 

الثقافة والفن في قطر.
الفنانين  طريق  تعترض  التي  المشاكل  ڈ 

من الشباب؟
- أهم المشاكل من وجهة نظري هي عدم 
إيجاد  في  تسهم  وفعاليات  مهرجانات  وجود 
فرص عمل للفنانين من الشباب وتساعدهم 
كنت  وإن  والــمــهــارات  الخبرات  اكتساب  على 
بدأت ألحظ كما ذكرت وجود طفرة في هذا 
األمر واهتمام من قبل المسؤولين وهو األمر 
وجــود  عـــدم  مشكلة  حــل  فــي  سيسهم  الــــذي 

فرص عمل للشباب.
ــــة قــطــر غــنــيــة بــالــمــواهــب  خــاصــة أن دول
يمكنهم  الذين  المتميزين  والفنانين  الشابة 
الفرصة  لهم  أُتيحت  ما  إذا  الكثير  يقدموا  أن 
لذلك على المسؤولين عن المسرح أن يضعوا 
يستفيدوا  حتى  حساباتهم  في  الشباب  هــؤالء 

منهم االستفادة المرجوة.

قطر الفلهارمونية تحتضن 
موسيقى الغرفة

أوركـــســـتـــرا  ــــقــــدِّم  ت  :]  - الـــــدوحـــــة 
قــطــر الــفــلــهــارمــونــيــة غــــدا ســلــســلــة حــفــالت 
ويعتبر  شوستاكوفيتش،  الــغــرفــة  موسيقى 
أشهر  مــن  موسيقية  نابغة  شوستاكوفيتش 
يتمكن  لم  العشرين  القرن  في  الموسيقيين 
وكــان  روحــــه.  قــمــع  مــن  السوفييتي  الــنــظــام 
طــــوال حــيــاتــه يـــقـــاوم هــــذا الــحــكــم بــإبــداعــه 
تكاد  الــتــي  الطليعية  تجلياته  فــي  الــعــبــقــري 
تكون غامضة لدى السلطات الرسمية وكأنه 

جمعاء، دون أن يكشف  البشرية  كان يحاور 
شوستاكوفيتش  لموسيقى  كــانــت  نيته.  عــن 
فنه  ويفعم  خاصة.  موحية  فنية  قــوة  دوًمــا 
اإليـــمـــان بــعــقــل اإلنـــســـان وكــرامــتــه وإرادتـــــه. 
وتشّبع إبداعه كله بحب اإلنسان وإدانة القوى 
واالستبدادية  الفاشية  واألنظمة  له  المعادية 
وصف  ويمكن  اإلنــســان.  كــرامــة  تهين  الــتــي 
وكأنها  شوستاكوفيتش  دمــيــتــري  موسيقى 

قصة انفعاالت البشرية المعاصرة له.

علي ربشة

الثالثاء ٢٩ رجب ١٤٣٣ هـ - ١٩ يونيو ٢٠١٢ م اخبارهماخبارهم66

أعـــلـــن   :]  - الـــــدوحـــــة 
ـــمـــشـــروع  ــــق الـــــخـــــاص ب ــــفــــري ال
الــتــابــع   ٢٠١٢ الـــيـــابـــان  قطر- 
بالتعاون  قطر  متاحف  لهيئة 
مــع اســتــوديــو ومــحــالت الــســالم 
يـــوم  أن  وشــــركــــة «نــــيــــكــــون»، 
لتسّلم  موعد  آخــر  هو  الخميس 
بمسابقة  الــخــاصــة  الــمــشــاركــات 
أهلها»  عيون  خالل  من  «قطر 
ـــهـــدف إظــــهــــار الــجــانــب  ـــتـــي ت ال
الـــتـــنـــمـــوي والـــطـــبـــيـــعـــي لـــدولـــة 
قــــطــــر، وإلـــــــى تــســلــيــط الـــضـــوء 
عــلــى عـــــادات الــشــعــب الــقــطــري 
كما  المسابقة  تُــشــّكــل  وهــوّيــتــه. 
لتعريف  فــرصــة  عنوانها  يُشير 
الجوانب  على  الياباني  الجمهور 
المختلفة للحياة في دولة قطر 
المصورين  عــدســات  خــالل  مــن 
ــــيــــن.  ــــمــــوهــــوب ــــيــــن ال ــــقــــطــــري ال
فــائــزيــن  أربـــعـــة  أول  ســيــحــصــل 
واحــدة  على  المسابقة  هــذه  في 
مــن أربــــع كــامــيــرات «نــيــكــون» 
 D٧٠٠٠ كاميرا  منها  محترفة، 
ســيــتــّم  كــمــا   .١٠٥MM-١٨/W
عـــرض أفــضــل عــشــر صـــور في 
الــــيــــابــــان فـــــي خــــــالل األســــبــــوع 
الــثــقــافــي «فــــرجــــان: قــطــر في 
المشروع  هذا  ويُعتبر  طوكيو». 
الــــذي يُــطــلــقــه الــفــريــق الــخــاص 

الــــيــــابــــان  قطر-  بـــاحـــتـــفـــالـــيـــة 
الفنانين  لــدعــم  فــرصــة   ٢٠١٢
الــــقــــطــــريــــيــــن. نـــــدعـــــو جـــمـــيـــع 
المصّورين القطرّيين للمشاركة 
فــي هـــذه الــمــســابــقــة بــإرســالــهــم 
صورة أو صورتين كحدٍّ أقصى. 

يــجــب أن تــكــون الـــصـــور عــالــيــة 
طباعتها  سيتّم  أنــه  بما  الــجــودة 
ــــوحــــات مـــصـــنـــوعـــة مــن  عـــلـــى ل
النهائي  الموعد  الكنفا.  قــمــاش 
٢١ يــونــيــو  لــتــقــديــم الـــصـــور هـــو 
مــتــاحــف  هــيــئــة  وكـــانـــت   .٢٠١٢

قــطــر قــد تــبــّنــت بــقــيــادة ســعــادة 
آل  حمد  بنت  المياسة  الشيخة 
لالحتفال  خاّصا  مشروًعا  ثاني 
بـــالـــذكـــرى الــســنــويــة األربــعــيــن 
الدبلوماسية  العالقات  لتأسيس 
مـــع الـــيـــابـــان أُطـــلـــق عــلــيــهــا اســم 

 .٢٠١٢ اليابان  قطر-  احتفالية 
على  االحــتــفــالــيــة  هـــذه  ستعمل 
ـــيـــن قــطــر  ــــعــــالقــــات ب إبـــــــــراز ال
من  سلسلة  خــالل  من  واليابان 
والرياضية  الثقافية  الفعاليات 

والتجارية لمّدة عام.

«قطر في عيون أهلها» تُسلـّط الضوء على عادات قطر

يــخــتــتــم   :  ] الدوحة- 
مــعــرض (مــوراكــامــي – الـــذات) 
تاكاشي  العالمي  الياباني  للفنان 
مــوراكــامــي والــمــقــام حــالــيــاً في 
ـــــــرواق الــــدوحــــة خــالل  قـــاعـــة ال
األســــبــــوع الــمــقــبــل بـــتـــاريـــخ يــوم 
وبــهــذه   .٢٠١٢ يــونــيــو  األحـــــد٢٤ 
متاحف  هيئة  قــررت  المناسبة 
الـــرواق  قــاعــة  ـــواب  أب قتح  قطر 
الـــــدوحـــــة لــلــجــمــهــور لـــلـــدخـــول 
وحتى  اليوم  من  اعتبارا  مجاناً 
اخــتــتــام الــمــعــرض. وقـــد جــذب 
الـــمـــعـــرض الـــفـــنـــي الــكــثــيــر مــن 
شهر  خالل  افتتاحه  منذ  الــزوار 
نظمت  وقــــد  الــمــاضــي  فــبــرايــر 
من  العديد  قطر  متاحف  هيئة 
ـــــزيـــــارات الـــمـــدرســـيـــة بــهــدف  ال
إلهام طالب المدارس وحفزهم 
عــلــى اإلطــــالع عــلــى أعــمــال أحــد 
أهـــــم الــفــنــانــيــن الــمــعــاصــريــن.  
نظمت  فــقــد  لـــذلـــك  بـــاإلضـــاقـــة 
هيئة متاحف قطر عدة أنشطة 
تــعــلــيــمــيــة بـــمـــشـــاركـــة الـــفـــنـــان 
على  والقائم  موراكامي  تاكاشي 
جيوني.  ماسيميليانو  المعرض 
قطر  متاحف  هيئة  أقامت  كما 
الــرواق  قاعة  في  خاصاً  متجراً 
الــــدوحــــة يــحــتــوي عــلــى بــضــائــع 
مــتــنــوعــة مــســتــوحــاة مــن أعــمــال 
الــــفــــنــــان تــــاكــــاشــــي مــــوراكــــامــــي 

وحـــــظـــــي الــــمــــتــــجــــر بـــاهـــتـــمـــام 
بيعت  حــيــث  كــبــيــر  جــمــاهــيــري 
مـــعـــظـــم الـــســـلـــع الــــتــــي صــمــمــت 
خــــصــــيــــصــــاً لـــــهـــــذا الــــمــــعــــرض. 
ويـــمـــكـــن لــــــزائــــــري الـــمـــعـــرض 
شـــــراء الـــكـــتـــالـــوج الـــخـــاص بــهــذا 
طباعته  تمت  والـــذي  الــمــعــرض 
(مــوراكــامــي  لمعرض  خصيصاً 
ــــذات) ويــســتــعــرض األعــمــال  – ال
على  وتعليقاً  المشاركة.  الفنية 
بالنسبة  الــمــعــرض  هـــذا  أهــمــيــة 

الرئيس  صــّرح  قطر،  دولــة  إلــى 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــهـــيـــئـــة مـــتـــاحـــف 
قــطــر الــســيــد مــنــصــور الــخــاطــر 
تاكاشي  الــفــنــان  «يعتبر  قــائــالً: 
من  للماليين  ملهماً  موراكامي 
الناس حول العالم ونحن سعداء 
بــتــنــظــيــم هـــذا الــمــعــرض الــفــنــي 
الــنــاجــح. وبــمــا أنــنــا اقــتــربــنــا من 
أن  نود  المعرض،  اختتام  موعد 
نرحب بالجميع النتهاز الفرصة 
األبــــواب  فتحنا  حــيــث  وزيـــارتـــه 

ـــاً.  لـــلـــجـــمـــهـــور لــــلــــدخــــول مـــجـــان
وترحيبا  خــاصــة  دعـــوة  ونــوجــه 
بــــالــــمــــدارس الـــتـــي لــــم يـــتـــح لــهــا 
تنظيم رحالت لطالبها لمعرض 
الــــذات)».يــــأتــــي  (مـــوراكـــامـــي – 
لهذا  قطر  متاحف  هيئة  تنظيم 
المعرض ليختتم الفصل األخير 
موراكامي  معارض  سلسلة  من 
الفن  متحف  فــي  معرضه  بعد 
ـــنـــة لـــوس  ـــمـــعـــاصـــر فـــــي مـــدي ال
قصر  و  األمــريــكــيــة  انــجــيــلــيــس 

فرساي في فرنسا، ويعد الفنان 
تــاكــاشــي مـــوراكـــامـــي مـــن أهــم 
الــفــنــانــيــن فــي الــوقــت الــحــاضــر. 
الفنية  األعــمــال  أبــرز  مــن  ولعل 
التي  (آرهات)  لوحة  المعروضة 
يبلغ طولها ١٠٠ متر وهي أكبر 
أعمال الفنان تاكاشي موراكامي 
على اإلطالق وهي تمتد لتغطي 
العرض  صالة  من  جوانب  ثالثة 
اللوحة  هذه  وتنقسم  الرئيسية.  
ألربعة أجزاء كل منها بطول ٢٥ 
الطبيعة:  عناصر  وتمثل  مــتــرا 
والجبال  والنار  والغابات  الرياح 
وقد استوحى فكرة هذه اللوحة 
كرد شخصي منه على الكوارث 
بــالــيــابــان  ألــمــت  الــتــي  الطبيعية 
مؤخراً.  ويعود تاريخ هذا النمط 
من الفن الياباني ألكثر من ٦٠٠ 
ســنــة حــيــث كـــان أنــتــج الــرهــبــان 
الــــيــــابــــانــــيــــون خـــــــالل الــــقــــرون 
الــمــاضــيــة الــعــديــد مـــن األعــمــال 
عناصر  مــن  المستلهمة  الفنية 
مــعــرض  أن  يـــذكـــر  الــطــبــيــعــة. 
بداية  كان  الــذات)  (موراكامي – 
النـــطـــالقـــة فـــعـــالـــيـــات قـــطـــر – 
بأربعين  احتفاالً   ٢٠١٢ اليابان 
الدبلوماسية  العالقات  من  سنة 
بــيــن الــبــلــديــن ولــتــعــزيــز أواصـــر 
الشعب  بين  والتعاون  الصداقة 

القطري والشعب الياباني.

حضور جماهيري واسع بمناسبة ختام معرض «الذات»

بمقر   امس  افتتح   :]  - الدوحة 
التشكيلية  للفنون  الــقــطــريــة  الجمعية 
افـــتـــتـــاح مــعــرضــي الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة 
«شــغــف الــواقــعــيــة» لــلــفــنــانــة الــقــطــريــة 
«مالمح  ومــعــرض  المضاحكة،  نــاديــة 
ومـــــالمـــــس» لـــلـــفـــنـــانـــيـــن الـــســـعـــوديـــيـــن 
في  الجشي»  وعلي  الــحــمــران  «محمد 
للحي  العامة  بالمؤسسة  الجمعية  مقر 

الثقافي «كتارا» مبنى رقم ١٣.
القطرية  الفنانة  أن  المعروف  ومن 
نـــــاديـــــة الـــمـــضـــاحـــكـــة مـــــن الـــفـــنـــانـــات 
خبيرة  وهـــي  الــمــتــمــيــزات  الــقــطــريــات 
فـــنـــون تــشــكــيــلــيــة لــهــا فــلــســفــتــهــا الــفــنــيــة 
عن  يــمــيــزهــا  الـــذي  الــخــاص  وتكنيكها 

الباقيين.
الحمران  محمد  الــســعــودي  والــفــنــان 
من مواليد القطيف عام ١٩٦٩ ورئيس 
بالقطيف،  التشكيلية  الــفــنــون  جماعة 
معارض  في  المشاركات  من  العديد  له 
العديد  عــلــى  وحــصــل  ودولـــيـــة،  محلية 

من الجوائز والشهادات التقديرية.
أمـــا الــفــنــان عــلــي الــجــشــي فــهــو فنان 
تشكيلي ومعلم فنون جميلة من مواليد 
الــقــطــيــف الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
تربية  بكلوريوس  على  حاصل   ،١٩٧٢
بــالــريــاض  ســعــود  الــمــلــك  فنية-جامعة 
الــفــن  جـــمـــاعـــة  رئـــيـــس  نـــائـــب   ،١٩٩٩

التشكيلي بنادي الفنون بالقطيف٢٠١٠، 
للهويات  السنوية  المعارض  في  شــارك 

بالجامعة ١٩٩٥.
له معرض شخصي مع الفنان هاني 
في  وشــارك   ١٩٩٨ بالرياض  الحمران 
للخزف  الرابع  الدولي  القاهرة  بينالي 
من  العديد  إقــامــة  فــي  ساهم  ١٩٩٨م. 

والخيرية  المدرسية  الفنية  المعارض 
منذ عام ١٩٩٦.

بمسابقة  الثاني  المركز  على  حصل 
 ،١٩٩٧ سعود  الملك  بجامعة  الهوايات 
وجــــائــــزة الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي ورشـــة 
العديد  ولديه   ،٢٠١٠ السعودية  أرامكو 

من شهادات التقدير.

افتتاح معرض «مالمح وتالمس»
بمقر الجمعية القطرية للفنون التشكيلية

ــــــــــــــــــشــــــــــــــــــاِرٌق  ـــــــــــــــــــوُد َم ـــــــــــــــــــُم ـــــــــــــــــــُغ َطــــــــــــــــلـَـــــــــــــــْعــــــــــــــــَن ُشــــــــــــــــُمــــــــــــــــوســــــــــــــــاً وال

لـَـــــــــــــــــــــُهــــــــــــــــــــــّن وهـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــاُت الــــــــــــــــــــــــــــّرجــــــــــــــــــــــــــــاِل َمــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــاِرُب



عــبــر مــقــدمــة غــامــضــة ومــشــوقــة، وكــلــمــات 
الليل  «فــي  فيلم  يــبــدأ  للشخصيات  استهاللية 
دقــيــقــة   (٨٠) ـــــ  ال قـــرابـــة  ويــســتــمــر  يـــرقـــصـــن» 
وهــو يــدور حــول الــراقــصــات فــي أفــراح األحياء 
رضــا  عــائــلــة  الفيلم  يستعرض  حــيــث  الشعبية، 

وبناتها بوسي وأميرة وهند.
والدتها  عن  الرقص  مهنة  ورثــت  األم  رضــا 
عالم  اقتحام  على  وتشجعهن  لبناتها،  وأورثته 
الثالث  البنات  من  بنت  ولكل  الشعبية،  األفــراح 

قصة مختلفة في الرقص والحياة.
حيرة  فــي  المشاهد  يقع  الفيلم  زمــن  طــول 
الوصول إلى إجابة حول هل هذا الفيلم حقيقي 
أم أنــــه روائــــــي، حــيــث بــــدت كـــل الــشــخــصــيــات 
طبيعية إلى حد يفوق التوقع، فنرى في مشاهد 
وقـــع مــشــاجــرات بــيــن رضـــا وأمــهــا، وخــالفــات 
عائلية شديدة الخصوصية، ونرى أميرة نائمة 
والرجل  أميرة  بين  هاتفية  ومكالمات  أحياناً، 
التفاصيل  على  عــالوة  بالطبع  هذا  تحبه،  الــذي 
التي  الوثائقية  األفـــالم  فــي  مشاهدتها  المعتاد 
تفاصيل  في  الشخصية  فنرى  شخصية  تتناول 

عملها، واإلعداد للعمل، وزمالئها.
الفاين   إيــزابــيــل  الكندية  المخرجة  واجــهــت 
تقديم  فــي  كبيرا  تحديا   Isabelle Lavigne
فــيــلــم وثــائــقــي زمــنــه كــبــيــر إلـــى هـــذه الــدرجــة 
من  حالة  خلق  على  حرصت  الوقت  نفس  وفي 
الفيلم،  طيلة  بالمشاهدة  واالستمتاع  الدهشة 
مهنة  إلــى  يشير  الفيلم  اســم  أن  الــرغــم  وعــلــى 

الـــرقـــص، فــــإن مــشــاهــد الـــرقـــص فـــي األفــــراح 
زمن  كل  في  دقائق  العشر  تتجاوز  لم  الشعبية 
بوسي  الثالث  الشخصيات  على  موزعة  الفيلم 
وأميرة وهند، حيث سعت الفاين للكشف عن 
الــجــوانــب االنــســانــيــة فــي كــل شــخــصــيــة، وكــانــت 
والتي  رضا،  هي  الفيلم  في  الشخصيات  محور 
تــعــكــس الـــصـــورة حــالــة مـــن الــتــنــاقــض الــشــديــد 
وارتــداء  مهمل،  جمال  مسحة  يعكس  فوجهها 
أن  خاصة  كبير  حزن  عن  يكشف  االسود  اللون 
بخمسة  الفيلم  تصوير  قبل  تــوفــي  قــد  زوجــهــا 
أشهر فقط تاركاً لها سبعة أطفال وطفل ثامن 

مازال في رحمها.

يبدو أن الفاين تركت الكاميرا تعمل لفترات 
وجودها  على  البيت  أهل  كل  اعتاد  حتى  طويلة 
وباتوا يتصرفون كأنه ال يوجد تصوير باألساس 
فنجد  الشخصيات،  تفاصيل  في  ذلــك  ينعكس 
تشكو  جاءت  الجارات  إحدى  المشاهد  أحد  في 

لرضا ابنتها لكونها على عالقة بزوجها.
المنتقاة  مشاهدها  عبر  الفــايــن  توضح  كما 
مدى التناقض الذي تقع فيه بعض الشخصيات، 
ابتهاالتها  نسمع  التي  الــجــدة،  شخصية  ومنها 
وصالتها وتختم الصالة لنراها تبيع بدل رقص 
إلحــدى الــراقــصــات، وهــي حــالــة مــن التناقض 
أنها  تعرف  فرضا  الشخصيات،  كل  فيه  تقع  ال 

راقصة وتتعامل مع مهنتها بحب، وهي تدرب 
بناتها  عن  وتدافع  الرقص،  على  الطفلة  ابنتها 
وعن أصول وقواعد المهنة، خاصة عندما تخل 

إحدى البنات بهذه القواعد.
الفيلم  نوع  بين  االرتباك  يحدث  الفيلم  طيلة 
حقيقية،  الشخصيات  وهـــذه  وثــائــقــي  هــو  هــل 
من  تخف  ــبــاك  االرت هــذا  روائــــي،  فيلم  أنــه  أم 
أحد  بــوســي  دخـــول  عند  االول  مشهدان  حــدتــه 
األفراح فيعلق أحد الحضور بأن كاميرا تصور، 
تستعد  أمـــيـــرة  كـــانـــت  حــيــن  الــثــانــي  والــمــشــهــد 
حجرتها  إلــى  فدخل  األفــراح  أحــد  إلــى  للذهاب 
أبــولــيــلــة وهـــو يــرغــب فــي الــــزواج مــنــهــا، وعند 
خروجها شرعت أميرة تسأل إيزابيل عن رأيها 
موضحة  آخــر  وبــيــن  بينه  مقارنة  وتعقد  فيه 

الفروق بين الرجلين.
الرغم  على  عنا  بعيداً  ويــبــدو  مدهش  عالم 
الشعبية  األفــراح  وبتفاصيله،  به  نمر  كوننا  من 
األفراح  هذه  وتفاصيل  وراقصاتها،  بمطربيها 
الوسيط  عبر  يوم  كل  نكتشفها  بها  نستمتع  التي 

السينمائي.
الفاين  ايزابيل  الكندية  المخرجة  استطاعت 
أن تكشف أحد جوانب هذه العوالم، كاشفة عن 
إنساني  بشكل  قدمته  لكنها  الــراقــصــات،  عالم 
مع  التعاطف  شــرك  فــي  الــوقــوع  دون  متميز، 
التعامل  أو  حياتها،  وقــســوة  األســـرة  هــذه  فقر 
عميقاً  ممتعا  متوازنا  الفيلم  فجاء  بتعال،  معها 

حالة مختلفة ورائعة. ومقدماً  جداً 

مساجالت شعرية
قـــــــــْم يـــــــا غــــــصــــــَن فـــــــــــــؤادي الـــــّشـــــاكـــــي 

أشـــــــــراكـــــــــي  أمـــــــــســـــــــت  ــــــــك  دمــــــــعــــــــات  

ــــــي   لـــــــمـــــــلـــــــم قـــــــــطـــــــــراتـــــــــك يــــــــــــا أمــــــل

ـــــاكـــــي  ـــــب ــــــهــــــا فـــــــــي عــــــــيــــــــِن ال واســــــكــــــب

ــــــغــــــة الـــــــــــوْصـــــــــــل غــــــــــــدت أمــــنــــيــــتــــي   ل

ـــــــــــــــــــــــي؛ زيـــــــــــــــــــدي بــــــــــدعــــــــــاِك يــــــــــــا أّم

 ahmadotibi@ أحمد العتيبي

ـــمـــنـــى حـــتـــى تـــحـــجـــر بــــابــــه .. قـــــَفـــــَل ال

ــــــــا عــــلــــى بـــــــاب األمــــــانــــــي واثـــــبـــــة !   وأن

قصيدتي؛  ســــؤال  ويــحــرجــنــي  خــجــلــى، 

”هـــــــــــــــل عــــــــــــــــــاد؟ هـــــــــــل أحـــــــــــكـــــــــــي.؟“ 

وتـــــــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــــــــــــع خـــــــــــــــــائـــــــــــــــــبـــــــــــــــــة.! 

aishaalabdullah@ عائشة العبداهللا

لــــــوال هــــــــواي وبــــعــــض أوجـــــــــاع الـــنـــوى 

ــة ـــ ـــ ــب  لــحــيــيــت فــــي بـــحـــر األمـــــانـــــي ذائ

 danyalyoon@ عمر الصديقي

هــلــمَّ حــديــث الــحــب يــا ســعــد والـــذكـــرا.. 

الـــذكـــرى عــبــق  مـــن  الــقــلــب  غــلــيــل  وروِّ 

وأشــــــِرب أحــاســيــســي الــجــمــال فــإنــنــي..

 تــذمــمــُت بــعــد الــبــيــن ال أشـــرب الخمرا 

وخــــذ وتَـــــــراً ُهـــدبـــي وُحــــــزَّ أضـــالـــعـــي..

 فــــإنــــي أحــــــب الـــــعـــــود أوتـــــــــــاره ُحـــمـــرا 

وغـــــنِّ عــلــى إثــــر الــــذواهــــب وابـــــك لـــي.. 

وردد على سمعي: قفا نبِك من ذكرى

i_alaswad@ إبراهيم األسود

مــن إال  نـــفـــســـي  أرى  أن  أســـتـــطـــيـــُع  ال 

.. غــبــُت   ، غــابــتــا  ..فــــإن  عينيك  خـــالل   

ـــــع ،  ـــــجـــــمـــــي أنــــــــــــــَت فـــــــــي أصـــــــــــــــــوات ال

 .. الـــــمـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة  مــــــالمــــــحــــــهــــــم  و 

.. الفصول  كــّل  و   ، الكلمات  جميع  فــي 

najataldhaheri@ نجاة الظاهري

فــقــدمــُت ال أبـــغـــي لـــدربـــي صـــحـــبـــًة....

ــــئــــذاِن ـــــمـــــا اســــت ــــجــــَن قــــلــــبــــي؛ دون فــــول

Fatimah_Ghamdi@ !. فاطمة الغامدّي 

ُصــُدوَدكــم..  تُِطيَل  حّتى  !؟  َجــرى  مــاذا 

ـــــُة واإلخـــــــا أَيــــــــــَن الـــــــــَمـــــــــوّدُة والـــــمـــــَحـــــبَّ

ِمــن أَيِّ َصــخــٍر ُكــنــَت ِحــيــَن َصــَدْدتَــنــي.. 

ارتخا مــا  ُحــزنِــي  َفـــوَق  وعطُفَك  َصلَفاً 

حــّتــى َقـــريـــُضـــَك جــــاَء قــــاٍس جــــاِمــــداً..

خــــا ) ب (  بُــــنــــي  تُــــَعــــذِّ َكـــيـــمـــا  ـــُه  ـــتَ ـــي ـــفَّ َق  

 @)_Alansari_ علي األنصاري

ــِكــي.. ــتَ ـــْل أَْش ــْم بَ ــُك ــْزنَ ــُت أَْعـــنـِــي ُح ــْن مــا ُك

وخـــــــا ــــــؤاَد ودَّ ــــيــــا الــــــُف َمـــــــْن َهــــــْجــــــُرُه أَع

ـــِة عــــاِمــــراً.. ـــبـــابَ ـــالـــصَّ َقـــــْد كـــــاَن َوصــــــالً بِ

ِة ِفـــــي ُربــــانــــا َزْخــــَزخــــا  ــــُث الــــــَمــــــودَّ  َغــــُي

ـــــنـــــا.. ـــــــــَرَق ُحـــْســـنُـــُه ِفــــي َدْربِ ـــــْدُر أَْش الـــــبَ

خــــا  ــــــُه َقـــــــْد نـَـــوَّ  واألُْنـــــــــــُس َحـــــــطَّ ِرحــــــالَ

وبِــــــبُــــــْعــــــِدِه َشــــــــبَّ األََســـــــــــى نِـــــيـــــرانَـــــُه.. 

ولَــــهــــا الـــــــَعـــــــُذوُل أَقــــــــــاَم ِكـــــيـــــراً نـــاِفـــخـــا 

الِذٌع.. ِعـــــتـــــاٌب  لـَــــــُه  الـــــَقـــــِريـــــُب  ــــى  َحــــّت

ـــخـــا  ــــأَطــــاَل ِفــــي الــــلَّــــوِم الـــَعـــنِـــيـــِف وَوبَّ  َف

ــــِعــــي..  ــــَمــــرابِ ـــــوُد نَـــِعـــيـــُمـــُه بِ ـــــُع ـــتـــى يَ ـــَم َف

خــــا  ــــالــــرَّ ـــــــُعـــــــوُد َوصـــــــــٌل يَــــْحــــتَــــويــــنــــا بِ ويَ

alasmaiمحمد السادة @٥٥

البحر المتدارك
هو البحر الذي لم يذكره الخليل وتداركه 
غـــيـــره، ولـــهـــذا ســمــى الـــمـــتـــدارك ولــــه عــدة 
مــســمــيــات، فــيــســمــى بــالــمــحــدث والــمــخــتــرع 
الخـــتـــراع وإحـــــداث وضــعــه فــي الــبــحــور بعد 
كــالً  ألن  الــمــنــتــظــم  أي  وبــالــمــتــفــق  الــخــلــيــل، 
وبالشقيق  أحــرف،  خمسة  على  أجزائه  من 
وتد  منهما  كل  أصل  إذ  المتقارب،  أخو  ألنه 
إذا  لكن  وبالخبب   - خفيف  وسبب  مجموع 
نوع  هو  الذي  بالخبب  له  تشبيهاً  فقط  خبن 
ألنه  الخيل  وبركض  السرعة.  في  السير  من 
يحاكي صوت وقع حافر الفرس على األرض. 
وضـــرب الــنــاقــوس ألن الــصــوت الــحــاصــل به 
فعلن.فعلن. وأجــــــزاؤه:  خــبــن»  إذا  يشبهه 

فعلن.فعلن.فعلن.فعلن.فعلن.فعلن 
جاء في نهاية الراغب: شذ في هذا البحر 

أمران: 
 أحدهما: وروده تاماً، أي من غير خبن 

وبيته: 
يا بنى عامر قد تجمعتم      

ثم لم تمنعوا الضيم إذ جئتم 
مجزوءة،  عروضه  ورود  الثاني:  األمــر   

ولهذه المجزوءة الشاذة ثالثة أضرب: 
سبب  آخــره  فــي  زيــد  أي  مرفل  األول :   -

خفيف، وبيته: 
دار سعدي بشحر عمان 

قد كساها البلى الملوان 
- الثاني: مذيل، أي زيد فيه حرف ساكن، 

ويلزمه الردف اللتقاء الساكنين، ومثاله: 
هذه دارهم أقفرت               

أم زبور محتها الدهور 
- الثالث: مثل العروض في كونه مجزوءاً 

سالماً ومثاله: 
قف على دارهم وابكين    

بين أطاللها والدمن» 
يستعمل  أن  المتدارك  بحر  في  والمطرد 

مخبوناً أو مقطوعاً وبيته المخبون: 
كرة طرحت لصوالجة                

فتلقفها رجل رجل 
وتقطيعه: 

 / فتلقـ   / لجتن   / لصوا   / طرحت   / كرتن 
قفها / رجلن / رجلو 

فــعــلــن.فــعــلــن.فــعــلــن.فــعــلــن.فــعــلــن.فــعــلــن.
فعلن.فعلن 

ومفتاحه هو: سبقت دركي فإذا نقرْت....
يسمى  ـــاً  ـــان فــعــلــن فــعــلــن فــعــلــن فـــعـــُل وأحـــي

المحدث
تنتقـُل...  المحدث  حركاُت  هو:  ومفتاحه 

فعلن فعلن فعلن فعُل .
تــركــيــب أبــيــات هـــذا الــبــحــر مــن (فــاعــلــن) 
شطر،  كل  في  أربــعــاً  مــرات،  ثماني  مكررة 
فيكون البيت تاماً، أو مكررة ست مرات في 

كل شطر ثالث فيكون البيت مجزوءاً.
قال شوقي معارضاً الحصري:

الس/ بــاب  لي/  يف/تــح  العــا/ذل  ل  بــا/  ما 
ـلوان وأو/صــده/

وأوشـــك  فـأقول  به  تـــــجن  تـكاد  ويـــقول 
أعبـــده

ما با ( فاعل) ل العا (فاعل ) ذل ( فعلن ) 
منها  حذف  العروض  وهي  فعلن )  لي (  تح 

الثاني الساكن، ويسمى خبناً، فهي مخبونة.
جاءنا/ عـــامٌر/سالماً /صالحاً / بعــد ما /هو 

كـــان من /عامري
 ) وأو  ن  فاعل)   ) سلوا  فاعل)   ) الــس  بــاب 
فعلن) صده ( فعلن) وهو الضرب، مخبون 

كالعروض

علم العروض وبحور الشعر

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

مــفــتــاح  هـــو  الــطــفــل  أدب  إن 
فمن  عــامــة،  األدب  عالم  لــولــوج 
واجــبــاتــه أن يــخــلــق الــثــقــة لــدى 
األطفال، وأن يخلق بديالً للواقع 
أو   - أحيانًا  عنه  المرضي  غير   -
ـــقـــّدم األمـــان  ـــا لـــه، وأن يُ مـــوازيً
وكذلك  الروحاني،  أو  العاطفي 
أن يــغــرس الــشــعــور بــاالنــتــمــاء، 
ويُوّثق روابط المحّبة مع من 
حـــولـــه. وأهـــــم مـــن ذلــــك أن 
يُحّفز الطفل على استقالليته، 
يتغّلب  أن  إلــى  يــدعــوه  بحيث 
عــلــى الــمــصــاعــب ضــمــن رؤيــة 

هــادفــة، هــذه الــرؤيــة التي ترى 
أنــــه ال بــــّد لـــه مـــن تــضــامــن أو 
تعاون مع اآلخرين. فإذا انطلقنا 
عرفنا  استقالليته  ضــرورة  من 
بفعاليات  هــو  يــقــوم  أن  أهــمــّيــة 
عمله  يُــــتــــّم  أن  عـــلـــى  ـــســـاعـــده  تُ
ويُنجزه بنجاح ويبني شخصيته 
لبنة لبنة. وال يّدعي أحد أن هذه 
التوّقعات أو االفتراضات ستكون 
كلها في نصٍّ ما، فحسب الكاتب 
موضوعة  عينيه  نصب  يضع  أن 
النّص  لُيقّرب  اثنتين  أو  مركزة 
إلـــــى عـــالـــم الـــطـــفـــل وأدبــــــــه. إن 
الــمــنــشــود فـــي كــتــاب الــطــفــل أن 
تكون محتوياته وتصميمه ولغته 

تؤدي 

بالطفل 

ـــــــــــى مـــتـــعـــة  إل

شــعــوريــة وجــمــالــيــة، و إلــــى أن 

تثري عالم الطفل بالتجارب.

ــــكــــون فـــــي كـــــل نــــصٍّ  وقـــــــد ت

شخصية أو أكثر يتعاطف معها 

الـــطـــفـــل، وقـــــد تـــكـــون ُمـــْرَســـلـــة 

أخــالقــيــة مــعــّيــنــة يــتــحــّمــس لها 

ما  وســـيـــلـــة  تـــكـــون  أو  الـــطـــفـــل، 

الكتساب المعرفة ولزيادة مكنز 

ته،  معلوما
ــــهــــا لـــن  ــــكــــن ول
 - مضمون  أي  من  خالية  تكون 
كما يحلو لبعض أنصار التجديد 
فــي هــذا الــحــقــل. إن الــنــص بــدًءا 
يــفــتــرض أن يــحــول الــطــفــل إلــى 
يخفى  وال  مــســتــقــبــلــي،  قــــــارئ 
الــمــنــتــقــاة هــــي الــتــي  الـــلـــغـــة  أن 
تُـــحـــّســـن ذوقــــــه الــفــنــي وتـــطـــّور 
المداليل  وتحمل  الجمالي  حّسه 

والمضامين المبتغاة. فليس بدًعا 
أن نرى أطفالنا يكررون عبارات 
لغتهم  يثرون  وبهذا  حفظوها، 
هـــم، وبـــذلـــك يُــــطــــّورون الــوعــي 

الذاتي والفكري.
المقياس  اللغة هي  وإذا كانت 
 ، عامة  األدبـــي  النص  فــي  األول 
نقول،  مــاذا  أّوالً  يهّمنا  ال  حيث 
بل يهّمنا كيف تقول- فإن هذا 
على  ينطبق  مــا  أكــثــر  ينطبق 
أدب األطفال . فاختيار األلفاظ 
غير  والـــتـــكـــرار  اإليـــقـــاع،  ذات 
المحّسنات  واستخدام  الممل، 
مـــــن ســـجـــع وجـــــنـــــاس وطـــبـــاق 
القصيرة  الجمل  وبناء  وازدواج، 
تجعل  الــتــصــويــريــة  والـــمـــعـــبـــرة 

النص محبَّبًا لدى الطفل...
ثمة أنواع للقص الذي يُالئم 
حـــكـــايـــات  لـــغـــة  وإن  ـــطـــفـــل،  ال
الــجــن والــســحــرة واألســـطـــورة 
الــقــّصــة على  لــغــة  تــخــتــلــف عــن 
لــســان الــطــيــر والـــحـــيـــوان، عن 
الــقــّصــة الــشــعــبــّيــة، عــن الــقــّصــة 
ـــة، عــــن قـــّصـــة مــن  ـــاريـــخـــّي ـــت ال
وحـــــي الـــطـــبـــيـــعـــة، عــــن قـــّصـــة 
ديـــنـــّيـــة، عـــن قـــّصـــة فــكــاهــّيــة، 
تختلف  هــذه  مــن  واحــدة  وكــل 

األخرى. عن 

شاهد باستمتاع «في الليل يرقصن»

تكتبها: 
عزة سلطان 
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ــــــٍة  ــــــصــــــيــــــبَ ــــــــــْت فــــــــــي ُم ــــــــــَع ــــــــــّم ــــــــــى ُج ــــــــــّت ــــــــــُب َش ــــــــــصــــــــــائِ َم

ـــــــــُب ـــــــــصـــــــــائِ ــــــــكــــــــِفــــــــهــــــــا حــــــــتــــــــى َقـــــــــَفـــــــــْتـــــــــهـــــــــا َم ـــــــــــــــم يَ ول

ــُه ــتَ ــلَّ ُح األَْرَض  وأَهــــــدى  ـــبـــاُح  الـــصَّ جــــاَء 

ـــحـــال ــــــوَب الـــُعـــتـــِم وارتَ ـــَم ثَ ـــلَ ـــْم ـــيـــُل لَ ـــلَّ وال

ُمـــْبـــتـَــِهـــجـــاً ـــحـــَن  ـــلَّ ال ِفــــيــــِه  َد  َردَّ ـــيـــُر  الـــطَّ

ـــــــــِق ُمـــْبـــتـَــِهـــال ـــَن األُْف ـــي ـــبِ ــــْن أَضــــــــاَء َج ــــَم لِ

ـــلِّ ِفـــي َفــــَرٍح ــــــَورُد يَــْســُكــُب َدْمـــــَع الـــطَّ وال

ــــال والـــُغـــْصـــُن مــــاَس لـِــَفـــْجـــٍر يَـــْبـــَعـــُث األََم

ُممتَِزجاً ــوِء  الــضَّ تَــْزُهــو بـِـنـَـْشــِر  ــْمــُس  والــشَّ

ــهــَل والــَجــبَــال ــُســو الــسَّ ــْك ـــَدْفـــَقـــِة الـــُحـــبِّ تَ بِ

ــِرَشــْت ـــْد ُف هـــِر َمـــدَّ الــَعــْيــِن َق ـــُب الـــزَّ ـــرائِ تَ

ــــَزال نَ لـِـــَمــــْن  ْت  ُمـــــــدَّ إِْن  رابِــــــيُّ  الــــــزَّ َكـــمـــا 

ـــــــي َخــــمــــائِــــلـِـــهــــا ـــــِم لَــــــْهــــــٌو ِف ـــــســـــائِ ـــــلـــــنَّ ولِ

ــِمــال ثَ ـــَمـــْن  بِ مــــــاَدْت  قـــد  األَْرُض  َكــأَنــمــا 

وَرَوْت أَْفــَصــَحــْت  نُــْطــٍق  َغــيــِر  ِمـــن  آالُء 

َعْن َضْرِب ِعشٍق َسَرى ِفي األَْرِض واْكتََمال

ـــــــواِن أَْبــَدَعــهــا َقــــْد صــاَغــهــا اُهللا ِفـــي األَْك

ـــال ـــبُ ــــــَل األَســـــبـــــاَب والـــسُّ ـــِق َقــــد َذلـَّ ـــلـــَخـــْل لِ

ــِرفــاً  ــتَ ــْع حـــمـــَن ُم ـــَمـــْن َذَكــــــَر الـــرَّ ُطـــوبـــى لِ

ــــــأَال ــــــد َس ـــــــُجـــــــوٍد ِمـــــنـــــُه َق بِــــَفــــْضــــلِــــِه ولِ

قصيدة محمد السادة

باُح جاءَ الصَّ
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هل 
يــــــمــــــوت 
الـــحـــب بــمــوت 
ســــؤال  ؟  الـــمـــحـــب 
يــــطــــرح نـــفـــســـه دائـــمـــا 
لــكــنــنــا لــــن نـــجـــد إجـــابـــة 
شـــافـــيـــة عـــلـــيـــه كـــمـــا يــقــول 
العرب  لكن  كوهين  ليوناردو 
الحب  مــوت  عن  قديما  تساءلوا 
بـــمـــوت الــحــبــيــب فــكــانــت إجــابــة 
ديك الجن الشاعر العربي الكبير 

أساكن حرفة وقرار لحد
مفارق خله من بعد عهد 

أجبني أن قدرت على جوابي
بعدي؟ ظللت  كيف  الحب  بحق 

قلبي حلول  بعد  حللت  وأين 
وأحشائي وأضالعي وكبدي؟

وهـــــــــذا الـــــنـــــص الـــــذي 

ـــــــوحـــــــاه  اســـــــت
الفرنسي  الكاتب 
شــاتــوبــريــان في  الــكــبــيــر 

والــتــي  أتــــاال )  الــرائــعــة (  روايـــتـــه 
ــــارهــــا الـــفـــنـــان آن  رســـــم عـــلـــى أث
الخالدة  لوحته  روسي  دي  لويس 

والــتــي   ١٨١٠ عـــام   ( أتـــاال  دفـــن   )
التشكيلي  الفن  روائــع  من  تعتبر 

الخالدة.

األنـــثـــوي  بــالــمــحــتــوى  الــــخــــروج  أن 
لــلــجــســد فـــي لــبــه مـــن حــيــثــيــات رقــي 
فإن  التشكيلي  الفن  وخصوصا  الفن.. 
الــتــعــامــل مـــع مــعــطــيــات هــــذا الــجــســد 
بسالح التجريد الذي ربما يسقط بعضا 
الفكره  يمنح  لكنه  العين  جــذب  مــن 
وداللة  عمقا  أكثر  محتوى  التشكيلية 
الــتــجــريــدي  الـــطـــرح  إن  نــقــول  فلعلنا 
مما  أكــثــر  أفــكــارا  نحمله  أن  نستطيع 

نستطيع أن نحمل الشكل التقليدي..
ما  هو  التجريد  بقيمة  الوعي  وهذا 

كانت تسعى إليه المدرسة العربية في 
اختبار  فــي  الناجحون  لكن  عنفوانها 
الجسد قالئل منهم فنان لوحتنا اليوم 
الفنان القطري سلمان المالك والذي 
يــعــد مـــن جــيــل الـــوســـط الـــذيـــن خطو 
التشكيلي  بــالــفــن  جـــرأة  أكــثــر  خــطــوة 
معظمها  ظــل  لوحاته  ولعل  القطري 
مهموما بهذا التجريد وخصوصا إفراغ 
التقليدي  محتواه  من  األنثوي  الجسد 
ـــدالالت قد  والــرحــيــل بــه لعالم مــن ال
تفجر أكثر القضايا عمقا في مجتمعنا 

العربي... ولعل لوحتنا اليوم (الخروج) 
فنحن  العميقة  المدرسة  هذه  تجسد 
نتلمس األنثى فيها بشكل أو بآخر لكن 
كمساحة لونية تجنح إلى الرمز دون 
ربما  الرسالة  فحوى  ولعل  التجسيد 
الحرية..  حيث  إلــى  الــخــروج  يــكــون... 
ــمــان الـــمـــالـــك فـــنـــان قـــطـــري ولــد  ســل
بكلية  درس   ١٩٥٨ عــام  الــدوحــة  فــي 
التربية الفنية بالقاهرة في ثمانينيات 
القرن الماضي وله عالمة مميزة في 

تاريخ الفن التشكيلي القطري.

لوحة الخروج 

جان دوبفيت مؤسس األرت مينتال وفارس البساطة

«أتاال» توارى التراب

آفاق تشكيليةآفاق تشكيلية

سلمان المالك

بقلم : باسم توفيق 

من المؤكد أن للفنون قاعدة هامة 
وخاصة  الفلسفية  الفكرة  ناحية  من 
الــفــن الــتــشــكــيــلــي بــكــل أنـــواعـــه وهـــذه 
باختالف  تختلف  الفلسفية  القاعدة 
المؤكد  مــن  لكن  ومتطلباته  العصر 
كبيره  بنسبة  تتأثر  القاعدة  هــذه  أن 
الفكرية  وخلفياته  العصر  بمتطلبات 
ففي  أيضا  والسياسية  بــل  والثقافية 
الــرأســمــالــيــة  الـــنـــزعـــة  ذات  الـــعـــصـــور 
يميل الفن إلى الرفاهية ويأخذ شكال 
إمــبــريــالــيــا ويــتــمــاحــك بــعــض الــشــيء 
الرغم  وعلى  الرأسمالية  بالمنظومة 
مـــن أن الــفــنــانــيــن الــعــظــمــاء يــكــونــون 
الفقيرة  الــطــبــقــات  مــع  تماشيا  أكــثــر 
بكل  الرأسمالي  للنمط  ومعارضين 
عـــيـــوبـــه لـــكـــن الـــفـــن يــصــبــح ذا ســمــة 
رأسمالية في النهاية وما ينطبق على 
الــرأســمــالــيــة ينطبق  الــفــن فــي عــصــر 

االشتراكية  عصر  في  الفن  على  أيضا 
وهـــكـــذا وكــمــا قــلــنــا لــيــســت الــكــيــنــونــة 
أيضا  بــل  فــحــســب  للعصر  الــســيــاســيــة 
كــل خــلــفــيــاتــه الــفــكــريــة بــحــيــث تلقي 
بظاللها  للفنان  المعاصرة  الفلسفات 
على أعماله سواء قصد أو لم يقصد.

النظريات  هذه  تصبح  فرنسا  وفي 
مـــثـــالـــيـــة فـــــي الـــتـــطـــبـــيـــق ألنــــنــــا نــجــد 
الــفــرنــســيــن بـــل وغــيــر  الــفــنــانــيــن  أن 
الــفــرنــســيــن الــمــقــيــمــيــن فــــي فــرنــســا 
يــتــأثــرون بــكــل مـــا تــطــرحــه الــســاحــه 
الـــفـــكـــريـــة هــــنــــاك ويـــصـــبـــح الـــفـــنـــان 
الـــبـــاريـــســـي مــــــرآة بـــاريـــســـيـــة لــلــفــكــر 
الــســائــد كــمــا يـــقـــول أنـــطـــوان ريــمــون 
صاحب كتاب (الفكر الباريسي والفن 
للفنانين  كـــان  هــنــا  مـــن  الــتــشــكــيــلــي) 
الــبــاريــســيــيــن حـــالـــة إبـــداعـــيـــة خــاصــة 
(الغليان  حــالــة  عليها  نطلق  قــد  جــدا 
الفنان  ألن  الواقع)  وصدمة  الفلسفي 
يجد  ينمو  حينما  المرهف  الباريسي 

نــفــســه يــرتــقــي فـــي ســلــم الــمــثــالــيــات 
والـــفـــكـــر الـــشـــفـــاف وآفـــــــاق الــحــريــة 
لكنه  البشري  الجنس  آدمية  واحترام 
ما  ســرعــان  الــطــوق  عــن  يشب  حينما 
يصطدم بالواقع المرير حيث تسقط 
األقـــنـــعـــة األنـــيـــقـــة مـــن فــــوق األفـــكـــار 
والمادية  النفعية  جماجمها  وتظهر 
فــيــســقــط فــــي بـــئـــر مــــن الــبــوهــيــمــيــة 
والمرتكزة  الغريبة  األفكار  ومتاهة 

على فلسفات أشد غرابة.
ويــعــتــبــر هــــذا اإلطــــــار هـــو اإلطــــار 
من  األول  النصف  لفناني  الحقيقي 
الزخم  هــذا  كــل  مــع  العشرين  الــقــرن 
الــفــكــري والــســيــاســي والـــظـــالل الــتــي 
الــعــالــمــيــتــان على  الـــحـــربـــان  ألــقــتــهــا 
هذه  لفناني  المثالية  الفكرية  الحالة 
الــحــقــبــة الـــزاخـــرة بــالــتــنــوع واإلبـــــداع 
الفنان  فرسانها  بين  من  كان  والتي 
التشكيلي  الــفــن  وفــيــلــســوف  الــكــبــيــر 
يعزى  والذي  دوبفيت  جان  الفرنسي 

ليه  إ
تكوين 

فنية  نــزعــة 
فــلــســفــيــة شــديــدة 

الـــتـــمـــيـــز وهــــــي نـــزعـــة 
بــحــيــث  مـــيـــنـــتـــال)  (اآلرت 

وجـــه دوبــفــيــت كـــل طــاقــاتــه إلثــبــات 
أنـــه لــيــس الــبــشــر الـــواعـــون فــقــط هم 
العمل  معترك  خوض  على  القادرين 
كثيرون  أشخاص  هناك  بل  اإلبداعي 
مــمــن يــطــلــق عــلــيــهــم (غــيــر األســـويـــاء 
أعمال  تخليق  على  قـــادرون  عقليا) 
من  والــرقــي  التميز  شــديــدة  إبداعية 
من  كبيرا  جــزءا  دوبفيت  كــرس  هنا 
اإلبداعية  الحالة  هذه  لدراسة  حياته 
متحفا  أسس  أنه  ذلك  نتاج  وكــان  بل 
كبيرا للعديد من هذه األعمال عرف 

بمتحف 
الـــفـــن الــوحــشــي 

في سويسرا.
دوبفيت  أعــمــال  إلـــى  ينظر  ومـــن 
بحيث  قلنا  كما  البساطة  فيها  يجد 
الفن  مــن  أولــيــة  مـــادة  يعطي  نــجــده 
الِعنان  لنفسه  أطلق  قــد  طفل  وكــأنــه 
فــي فــصــل مــن فــصــول الــرســم وفــي 
جان  أعمال  في  نــرى  األحيان  بعض 
لإلنسان  الــســحــريــة  الــــرؤى  دوبــفــيــت 
تسكن  أعماله  مــازالــت  والـــذي  األول 
بــطــن الــكــهــوف حــيــث اســتــخــدم الفن 
أعــدائــه  لــمــحــاربــة  ســحــريــة  كتميمة 
الــيــومــيــة  حــيــاتــه  مـــهـــام  لــتــســهــيــل  أو 
مــثــل الــصــيــد حــيــث يــظــهــر هـــذا جليا 
مثل  بعينها  أعمال  في  دوبفيت  عند 
و(بــورتــريــه  (الــبــقــرة)  الشهير  لوحته 

لألب). 
وفــــي مــرحــلــة الحـــقـــة مـــن حــيــاة 
دوبـــفـــيـــت الـــفـــنـــيـــة اهــــتــــم دوبـــفـــيـــت 
حيث  التشكيل  مــن  أكــثــر  بــالــتــكــويــن 
الــمــجــردة  الفنية  الــتــكــويــنــات  جــذبــتــه 
الــمــتــبــايــنــة األحـــجـــام وبــــدأ فـــي إنــتــاج 
مـــجـــمـــوعـــة ضـــخـــمـــة مـــنـــهـــا والــــتــــي 
أصبحت فيما بعد تزين عدة ميادين 
احتفظت  كما  وبــاريــس  سويسرا  فــي 
مراحل  مــن  كمرحلة  المتاحف  بها 
مثل  التميز  الشديدة  التشكيلي  الفن 

متحف الفن الحديث في الدنمارك.

عندما تحدثت رواية «فضاء الجسد» للراحلة «ثريا 
الثالث،  الجنس  من  إلنسان  واقعية  معاناة  عن  نافع» 
الذهنية  فــي  الــحــرام  األبـــواب  مــن  بــابًــا  طرقت  فإنها 
العربية، كونها أماطت لثاًما كثيًفا عن أحد التابوهات 
فكان  الرمال،  تحت  النعامة  سكوت  عنها  المسكوت 
ــتــداول فــي عــدد مــن الــدول  أن منعت الــروايــة مــن ال
واالنــتــشــار  لــلــذيــوع  إضــافــًيــا  سببًا  لها  هيأ  مــا  العربية 

محققة المزيد والمزيد من النجاح.
تتحدث الرواية المكتوبة بضمير المتكلم على لسان 
ضامر  ذكــري  بعضو  ولــد  طفل  عــن  الضحية،  البطل 
نتيجة عيب خلقي، وهنا يبرز إسقاط سياسي عبقري 
ربـــط بــيــن تــزامــن هـــذه الـــــوالدة مــع مــجــازر «صــبــرا 
ترحيل  غــداة  الفلسطينيين  الالجئين  بحق  وشاتيال» 
اللبنانية،  األراضــــي  عــن  قــســًرا  الفلسطينية  الــقــوات 
معتل  ضعيف  بجسد  الدنيا  إلى  جاء «نــداء»  أن  وكــان 
الصبية،  أقرانه من  واللهو مع  اللعب  منعه الحًقا من 
شبًها  أقــرب  منه  جعلت  الرقة  من  مسحة  أكسبه  ما 
يكن  لم  ما  وهو  وتصرفات،  ومشاعَر  شكالً  بالبنات 
موضع ترحيب من والده الذي دأب على نهره بقسوة 

آمًرا إياه باالسترجال (استرجل يا ولد ..!).
خانته  ذكــًرا  القصيرة  حياته  وعــاش  تربى «نـــداء» 
سن  بلغ  أن  إلــى  األنــوثــة،  تسعفها  لم  أنثى  أو  الــذكــورة 
موجبات  بين  الهوية  ازدواجــيــة  يكابد  وهــو  الشباب 
الــــذكــــورة وأحـــاســـيـــس األنــــوثــــة، ولـــــدت فـــي أعــمــاقــه 
تناقضات أصبح ينوء معها بأثقال ال تطاق من التشتت 
الذي  وواقعه  المبهمة  وحقيقته  المرفوضة  ذاته  بين 
نفور  معه  خبر  قـــدرة،  أو  اخــتــيــار  دون  عليه  فــرض 
النافرين وسخرية الساخرين وطمع الطامعين وجشع 
بنفسه  أوقــف  أن  إلــى  النفوس،  وموبوئي  المستغلين 
عقاقير  مــن  كبيرة  جــرعــة  تــنــاول  بــأن  حياته  عــربــة 
كانت قد وصفت له كعالج، عّله يقع على رحمة اهللا 

في حياة أخرى أكثر راحة وإنصاًفا ربما.
مرير  واقـــع  إلــى  األنــظــار  تلفت  أن  الــروايــة  أرادت 
تــعــايــشــه فــئــة مــن الــبــشــر فــي تــمــزق داخــلــي يــــراد له 
مجرد  ألصــحــابــه  ينبغي  ال  مــكــتــوًمــا،  خفًيا  يظل  أن 
عـــن أن يــعــتــرف بـــوجـــوده أو  اإلفـــصـــاح عــنــه، فــضــالً 
منسوخة  ساقطة  حقيقة  لــو  كما  أحــد،  عنه  يتحدث 
واضحين  وأنثى  ذكر  من  المنسول  الخليقة  قوام  من 
مع  والحرام،  كالحالل  بينين  واألسود  األبيض  وضوح 

ما كل ما بينهما من أمور مشتبهات.
كونها سرًدا لمعاناة واقعية إلنسان حقيقي عايشتها 
المست  الجسد»  «فضاء  روايــة  فــإن  بنفسها،  الكاتبة 
كانت  مــا  ربــمــا،  التأييد  مــن  وبــشــيء  وفلسفًيا  واقــعــًيــا 
في  شــوي»  «أورزوال  األلمانية  المفكرة  إليه  ذهبت 
الصادر  الجنسين»  بين  الفروق  «أصل  الشهير  كتابها 
بين  الــفــروق  أن  من  الماضي،  القرن  سبعينيات  في 
الجنسين إنما هي فروق بيولوجية فسيولوجية تتعلق 
بــوظــائــف الــحــمــل واإلنـــجـــاب وحــســب. وقـــد تــصــدرت 
 .. بــنــات  أو  صبيانًا  نــولــد  ال  (نــحــن  الــصــارخــة  عبارتها 
الكتاب، موحية بأن  غالف  كذلك)  يجعلوننا  إنما هم 
الفروق الطبقية المائلة لصالح الذكر ضمن التركيبات 
االجتماعية السائدة منذ األزل إنما هي نتائج برمجة 
األنثى  ومن  ذكــًرا  الذكر  من  لتجعل  مسبقين  وإعــداد 
كـــذلـــك، هـــادفـــة مـــن وراء نــظــريــتــهــا هــــذه االرتـــقـــاء 
ـــثـــوي مـــن وضــعــيــة الــخــضــوع الــقــســري  بــالــعــنــصــر األن
في  وصــوالً  لــه،  الكاملة  الندية  من  حالة  إلــى  للذكر 
آخر الشوط إلى تحقيق التساوي المطلق في الحقوق 

والواجبات والقيمة اإلنسانية.
نظريتها  دعـــم  فــي  شــــوي»  «أورزوال  اســتــشــهــدت 
توأمين  مع  أمريكيان  عالمان  خاضها  علمية  بتجربة 
أن  فكان  الختان،  أثناء  أحدهما  عضو  احترق  ذكرين 
بوضعه  اآلخـــر  احتفظ  حين  فــي  كأنثى  الــولــد  تــربــى 
كذكر. وما هي إال سنوات قليلة حتى أصبح وبمعونة 
شيء من التدخل الجراحي أنثى كاملة األنوثة بما في 
اآلخــر  نشأ  بينما  والــرغــبــات،  والميول  المشاعر  ذلــك 
ما  الصبيان.  جميع  شأن  شأنه  بالذكورة  ناضًحا  فتى 
البعد  تفاهة  عن  المسبقة  القناعة  الكاتبة  لــدى  عــّزز 

البيولوجي مقارنة بدور البرمجة االجتماعية.
تــتــفــق الــكــاتــبــتــان فــي الــمــحــصــلــة عــلــى أن اإلنــســان 
ففي  عليه،  المتعارف  بحكم  اجتماعًيا  خاضع  كائن 
إياه  آمــًرا  لولده  األب  زجــر  يكن  لم  الجسد»  «فضاء 
أدوات  ضمن  دارجــة  اجتماعية  أداة  إال  باالسترجال 
أخرى كثيرة على سبيل البرمجة المعدة مسبًقا إلنتاج 
الهوية الجنسية، فال شيء فطريًا في هذا الصدد على 
امرأة  لتكون  البيولوجيا  أنثى  تبرمج  حيث  اإلطــالق، 
الواقع بينما يعد الذكر البيولوجي ليصبح رجل الحياة 
بطريركي  لمجتمع  متوارثة  عقلية  ضمن  المأمول، 

أبوي كما أحبت «أورزوال شوي» شوي.

ينقلها - محمود الباتع

البرمجة االجتماعية 
للهوية البيولوجية

لَـــــــُه ـــــــــــــــٍم  َرِح ذي  غــــــيــــــُر  أبـــــيـــــنـــــا  ابـــــــــــَن  ـــــــــــــى  َرثَ

ـــــــــُه ونـَــــــــــْحـــــــــــُن األقــــــــــــــــــاِرُب ـــــــــْن ــــــــا َع ــــــــبــــــــاَعــــــــَدنَ َف



في  أهمية  تقل  ال  الــصــفــار،  مهنة 
الـــخـــراز،  أو  الــــحــــداد،  عـــن  الـــمـــاضـــي 
الــمــحــســن،  ـــقـــالف،  ال أو  الـــنـــجـــار،  أو 
الكاز،  بائع  السماك،  السقاء،  المختن، 

القهوة». المقهوى «صانع  أو  البناء 
األدوات  صــــيــــانــــة  مـــهـــنـــة  وهـــــــي 
عليه  ويــطــلــق  وتــنــظــيــفــهــا،  الــنــحــاســيــة 
أهل قطر «الصفر» أو «الماو» وكان 
ألهـــلـــهـــا ســـــوق خـــــاص يــســمــى»ســوق 
الـــصـــفـــافـــيـــر» ويـــقـــابـــلـــه مــــن الـــشـــرق 
«ســــــوق الــــبــــشــــوت» وهـــــي مــالصــقــة 
 ، أحمد  آل  ســوق  أو  الداخلي،  للسوق 

القيصرية. أو 
وقـــــد عــــرفــــت الـــعـــائـــلـــة الــقــطــريــة 
الــمــعــدن  قـــبـــل  الـــنـــحـــاس  أو  الـــصـــفـــر 
أدوات  فــاســتــعــمــلــتــه   ، واأللـــمـــنـــيـــوم 
لــلــطــبــخ واألكـــــــل وصـــنـــاعـــة الـــقـــهـــوة، 
وكــــــــان مــــنــــه الـــــــجـــــــدور» الـــــقـــــدور» 
ويـــطـــبـــخ فــيــهــا «الــــهــــريــــس» وطـــعـــام 
التي  الكبيرة  «الــعــزائــم»،والــصــحــون 
ودلة  القهوة،  ودالل  تسمى «اللقن»، 
الخمرة، ودلة المزل، ودلة المصب، 
والمسخالة  الــمــاللــيــس،  أو  الــمــقــارف 
والــطــوس»جــمــع طــاســة» والـــمـــالل « 

بادية»،  جمع  والــبــوادي»  ملة»  جمع 
كاس». وكاسات «جمع 

بعد  األدوات  هذه  ينظف  والصفار 
وتحولها  لــونــهــا،  تغير  أو  تــأكــســدهــا، 
كثرة  أو  الــرطــوبــة  بــفــعــل  الــســواد  إلـــى 
الداخل  من  ينظفها  وهو  االستعمال. 
ـــــــخـــــــارج، ويــــســــتــــخــــدم فـــــي ذلــــك  وال

الــمــاء لــغــســلــهــا والــشــعــر»الــلــيــف»وهــو 
ــهــنــد  يـــســـتـــخـــرج مــــن غـــــالف جـــــوز ال
وتــســمــى «الـــنـــاريـــلـــة» ويـــوضـــع اإلنــــاء 
صحنا  أو  كــان  قـــدرا  تنظيفه  الــمــراد 
ثم  يسخن،  حتى  الــنــار  على  لقن،  أو 
ويقوم  النشادر  مسحوق  عليه  يوضع 
نظيفا  يصبح  حتى  ودعكه  بتحريكه 

ثـــم يـــوضـــع عــلــيــه الــــرصــــاص الـــذائـــب 
للطبخ  جاهزاً  نظيفا  ويصبح  فيجلوه 

الطعام. لتقديم  أو 
ومــــثــــلــــمــــا لـــــكـــــل مــــهــــنــــة مــــوســــم 
رمضان  شهر  في  مواسمه  ،فالصفار 
ـــــــزواج  ـــــاد ومـــــواســـــم ال وأيــــــــام األعـــــي
واألفــــــــراح وقــــــدوم الـــحـــجـــاج، حــيــث 
استخدام  إلــى  القطري  البيت  يحتاج 
المالس،  الصحون،  المالل،  الــقــدور، 
فــي  الــمــطــلــوبــة  الــطــبــخ  أدوات  وكــــل 
هــذه الــمــنــاســبــات إال أنــه حــلــت بــدائــل 
التنك،   ، المعدن  أدوات  مثل  أخــرى 
فتحولت  وغــيــره،  االســتــيــل  الــتــيــفــال، 
مـــهـــنـــة الــــصــــفــــار مـــــن مـــنـــظـــف إلــــى 
جماعة  وظهرت  مقايض،  أو  مشتر 
مـــن الـــنـــاس تــجــوب األزقــــة والــســكــك 
صفر  تصيح:  وهــي  األبـــواب  وتــطــرق 
فيشترونها  عتيج  زري  عتيج «عتيق» 
ببعض  يــقــايــضــونــهــا  أو  زهــيــد  بــمــبــلــغ 
الحديثة  المنزلية  واألوانــي  الصحون 
، أو البالستيكية، وتصدر هذه المواد 
الــنــحــاســيــة لــــدول أخـــــرى، لــصــهــرهــا 
التحف  مــثــل  أخـــرى  أشــيــاء  وصــنــاعــة 

والكماليات.

الشعبية  األســــواق  مــن  كــان  بــوش  شبر  ســوق 
ذوو  البسطاء  الناس  يرتادها  كان  التي  القديمة 
حيث  بضاعته؛  ثمن  لرخص  المحدود  الــدخــل 
الذهب  لعمارة  المقابلة  الساحة  فــي  يقع  كــان 
حاليا، أطلق عليه الناس سوق شبر بوش لتشبيهه 
بسوق شبر بوش الشهير الموجود في لندن. وهو 
عبارة عن محالت متراصة غير مرتبة شيدت 
بطريقة عشوائية عبارة عن سوق من الصناديق 
واألخشاب والعشش والعريش من غير تخطيط 
محالتهم  الــوافــديــن،  مــن  أصحابها  دراســـة،  أو 
إال  بينها  يفصل  ال  بعضا  بعضها  مــع  مــتــراصــة 
يستطيع  اإلنــســان  بــالــكــاد  وأزقـــة  ضيقة  شـــوارع 
واحــد  متر  عــن  عرضها  يزيد  ال  فيها،  الــمــرور 
تبيع األشياء المقلدة والرخيصة و (االستوكات)، 
وعطور  وسجاد  وأقمشة  جاهزة  مالبس  ومن 
واألوانـــــي  األدوات  وبــعــض  وســـاعـــات  وأحـــذيـــة 
المنزلية، والكماليات من تحف وألعاب، إضافة 
والخضراوات  والعصافير  الطيور  يبيع  من  إلى 
تزود  التي  الصغيرة  المقاهي  وبعض  والفواكه، 

السوق ورواده بالعصائر والشاي.
تخطيط  دون  مــن  تأسس  الــســوق  هــذا  وألن 
التجارية  محالته  أصبحت  وضــوابــط  وشــروط 
الليل،  فــي  سكن  ومــكــان  النهار  فــي  بيع  مــكــان 
ولعدم وجود أدوات السالمة احترق هذا السوق 
بكامله فجر يوم العيد، ففي ذلك اليوم استيقظ 
وأشعل  الشاي  لعمل  موقده  وأشعل  التجار  أحد 
أكلت  اللهب  ألسنة  منه  وتصاعدت  معه  السوق 
بوش  شبر  سوق  وانتهى  بضائع  من  فيه  ما  كل 
في يوم العيد، بعدها ذهب أصحابه واستأجروا 
سوق  إلى  وحولوه  القديم  المازدا  سيارات  كراج 
بالناس  واكتظ  نفسه،  والتخطيط  وبالطريقة 
السوق  انتقل  بعدها  بسيطة،  لمدة  لكن  والــزوار 
الخميس  «ســـوق  أخـــرى  بتسمية  ولــكــن  نفسه، 
منه،  جــزء  فــي  حــريــق  حصل  حتى  والــجــمــعــة» 
هذه  مثل  إلقامة  وقانوناً  شــروطــاً  هناك  وألن 
يف  لم  والجمعة»  الخميس  و «ســوق  األســـواق، 
وبعده  الــســوق،  هــذا  أخــلــي  لــذلــك  بالمواصفات 

انتهت واختفت األسواق الشعبية.

العقرب  يحدثها  إلصابة  تنسب  تسمية  اللدغة 
أو  (داب  الشعبية  باللهجة  ويسمى  الثعبان،  أو 
وهو  (الــحــاس)  إلــى  فتنسب  القرصة  أمــا  حية)، 
حجم  وكــل  النمل  أو  (البعوض)  أو  (الــنــامــوس)، 
واألوســـط  (نــمــل)  يسمى  الصغير  اســـم،  لــه  منه 
وكذلك  (ايعبو)  يسمى  والكبير  (سمسوم)  يسمى 

الذباب والنحل إذا وجد.
لم  إذا  الــوفــاة  وربــمــا  التسمم  تسبب  (الــلــدقــة) 
إنسان  اهللا  سمح  ال  إذا  فمثال  اإلنسان،  يتداركها 
ربط  مثل  اتباعه،  يجب  ما  ويدرك  حية  لدغته 
يتسرب  ال  حتى  بخيط  الــمــصــاب  الــمــكــان  آخــر 

السم ويصل إلى القلب، ثانياً يحاول إخراج السم 
بفمه  الدم  سحب  بواسطة  المصاب  الجسم  من 
ثــم إخــراجــه، أمــا اذا كــان اإلنــســان غير مــدرك 
جهله  سنه أو  لصغر  العملية  وهذه  األمور  لهذه 

بها في هذه الحالة تكون نجاته ضئيلة.
باختالف  يختلف  الماضي  في  اللدغة  ودواء 
المكان  على  يضع  من  فمنهم  والمناطق،  الناس 
منها  الــطــري  الطبية  األعــشــاب  بعض  الــمــصــاب 
والـــجـــاف لــســحــب الــســم مـــن الــجــســم، وكــذلــك 
الكافية  المناعة  المصاب  وإعطاء  المكان  تعقيم 
بشيء   المكان  يجرح  مــن  ومنهم  يُشفى،  حتى 

الدم  يخرج  حتى  الشفرة  أو  السكين  مثل  حــاد 
بعض  الــجــرح  مــكــان  عــلــى  يــوضــع  ثــم   المتسمم 

األعشاب الطبية المداوية للجرح وليس للسم.
النحل،  النمل،  من  تحدث  التي  القرصة  أمــا 
البعوض، الذباب أو أي حشرة طائرة أو زاحفة 
الذي سمها ال يتعدى إحداث ورم أو احمرار أو 
المصاب  الــمــكــان  غسل  فعالجها  بسيط،  جــرح 
الــمــاء  والــصــابــون ثــم تــفــرك بقليل مــن  بــالــمــاء 
مع  الليمون  بقشر  تــفــرك  أو  الــخــل،  أو  والــمــلــح 
مالحظة المصاب حتى ال تحدث له مضاعفات 

تستدعي استعمال أدوية من األعشاب الطبية.

الصفار

سوق شبر بوش

((اللدغة والقرصة))

الحفاظ على طير البحر الحفاظ على طير البحر 
المسمى (الحريش) في البيتالمسمى (الحريش) في البيت

الــحــريــش طــيــر مـــن طــيــور الــبــحــر، 
يــعــيــش عـــلـــى األســــمــــاك والـــرخـــويـــات 
والـــقـــشـــريـــات الـــمـــوجـــودة فـــي الــبــحــر، 
بحر  في  المنتشرة  الجزر  من  ويتخذ 
من  أحد  توفق  وإذا  له،  مسكناً  الخليج 
أصحاب السفن التي تجوب الخليج من 
صيد هذا الطير، فال يتركه بل يحضره 
مــعــه إلــــى الــبــيــت ألنــهــم يــتــفــاءلــون به 

مثل  البيت  في  وجــوده  بأن  ويعتقدون 
المبيد الحشري لقتل الحشرات الطائرة 
والــزاحــفــة، فيقص ريــشــه ويــتــرك في 
حـــوش أو فــنــاء الــبــيــت يــصــول ويــجــول 
الحشرات  من  يصطاده  ما  على  يعيش 
تطول  ال  ولكن  الصغيرة،  والــزواحــف 
أو  يموت  فإما  بحر  طير  ألنــه  إقامته 

يطير أو يختفي.

احوار ربيع إن رفع راسه ربيع احوار ربيع إن رفع راسه ربيع 
وان دنق عشبوان دنق عشب

مايكون  وعــادة  الجمل  صغير  هو  الحوار 
حــوار  فيسمى  الجسم  ممتلئ  الصغير  هــذا 
دائــم  ربــيــع  فــي  كلها  أيــامــه  عــايــش  أي  ربــيــع 
الــخــضــرة يــأكــل مــن الــحــشــيــش وقـــد يعطي 
قــلــيــًال مـــن الــعــســل أو يــطــعــم بـــأكـــل خــاص 

ويضرب  الجميع  مــن  محسود  فهو  ولــذلــك 
كل  ويملك  بالخير  متنعم  للذي  المثل  هذا 
مـــا يــريــد أو  يــتــمــنــى، فــهــو فـــي ربــيــع دائـــم 
يــحــس  وال  يـــــدري  ال  طــــول  عــلــى  ومــســتــمــر 

الناس. من  بغيره 

إعداد: خليفة السيد محمد المالكي

الثالثاء ٢٩ رجب ١٤٣٣ هـ - ١٩ يونيو ٢٠١٢ م 99اللي ماله أولاللي ماله أول
َوَعــــــــــــــــــــــــــــّرَض أّنــــــــــــــــا شـــــــــــاِمـــــــــــتـُــــــــــوَن بــــــــَمــــــــوتـِـــــــِه 

ـــــــواِضـــــــُب ـــــــَق ال عــــــــارَضــــــــْيــــــــِه  َفــــــــــــــــــــزاَرْت  وإّال 



يـــــاهللا يــــا الـــمـــعـــبـــود بـــالـــخـــوف والـــرجـــا 

ـــــعـــــبـــــاد اســـــــــــواه ويـــــــــــا واحــــــــــــــد مــــــــا لـــــل

ويـــــا نـــاصـــر مــــن قـــــام فــــي نـــصـــر ديــنــه 

ــــــــا حـــــامـــــي مــــــن يـــلـــتـــجـــي بـــحـــمـــاه وي

القضا  فــي  ونــحــمــده  الــســرا  فــي  نشكره 

ــــرضــــى ونـــغـــضـــب لــغــضــبــه ورضــــــاه ون

ونــخــلــص لــه الــتــوحــيــد بــالــقــول والــعــمــل

نـــجـــفـــاه وال  نــــغــــلــــو  ال  الــــــحــــــق  عـــــلـــــى 

فـــالـــي عـــرضـــت الـــدنـــيـــا عــلــيــنــا وديــنــنــا 

ـــــــــة التـــــــبـــــــاع رضـــــــاه ـــــــــَيّ نِ تـــــركـــــنـــــا الـــــــــَدّ

وعـــاديـــت مــن عــــاداه وأظـــهـــرت بغضه 

وااله بـــــعـــــد  الــــــلــــــي  مـــــعـــــه  وعــــــــاديــــــــت 

طاعه  الــســالطــيــن  أعــطــي  مــا  فأقسمت 

ـــقـــضـــاة ال فــــــي  الـــــقـــــانـــــون  أحـــــكـــــم  وال 

وجــــاهــــدت فـــيـــك الـــدولـــتـــيـــن وتــبــعــهــم 

رجــــــا فـــيـــك يــــا مــــن ال يـــخـــيـــب رجــــاه

وحزبهم  النصارى  حرب  في  وصبرت 

خــــــشــــــاش رعـــــــــــــــاٍع مــــــارقــــــيــــــن نــــعــــاه

ـــا نـــطـــيـــع لــه  ـــن ـــجـــي ـــرت ثــــمــــانــــيــــن لــــيــــال ي

ــــــــوم نــــســــتــــزيــــد اعــــصــــاه وحــــــــن كــــــل ي

وثــــالثــــيــــن لـــيـــل الـــقـــبـــس فــــــوق روســـنـــا 

ويـــــــــرمـــــــــي ولــــــــكــــــــن اآللـــــــــــــــه اطــــــفــــــاه

يـــــبـــــغـــــي يـــــطـــــوعـــــنـــــا وزدنـــــــــــــــا قـــــســـــوٍة 

بـــغـــى طـــــب عـــيـــنـــه والـــطـــبـــيـــب أعـــمـــاه

والعرب  السالطين  فرس  على  مضرى 

رضـــــــاه يــــبــــتــــغــــون  قــــــــــــوٍل  قـــــــــال  إذا 

ورجـــــــع مــــكــــره مـــــا نــــــال مـــنـــا مــطــلــبــه 

ـــاه مـــن وال  ــــتــــه  غــــاي فــــيــــنــــا  ــــحــــق  ل وال 

وطـــــردنـــــاه مــــن ســـاحـــاتـــنـــا مــــا يــمــرهــا 

ـــــهـــــا واآللــــــــــــــــــه نـــــفـــــاه ــــــاه مـــــن ــــــفــــــيــــــن ون

عقايبه  صــــارت  وااله  مـــن  كـــل  وعــلــى 

مــــــؤلــــــيــــــه تـــــســـــبـــــا واســــــتــــــحــــــل حــــمــــاه

وفـــــزنـــــا بــــالــــديــــن الـــحـــنـــيـــفـــي وغـــيـــرنـــا

ــــخــــســــر بـــــديـــــنـــــه واخــــــتــــــســــــر دنـــــيـــــاه ت

فـــالـــحـــمـــد هللا كـــــل مـــــا جـــــــات نـــايـــبـــه 

ــــــاه ــــــن ـــــنـــــا عــــــــــٍز رفــــــــيــــــــٍع واب جــــعــــلــــهــــا ل

بـــعـــلـــمـــه نــــســــتــــخــــيــــره  ال  مـــــــا  يـــــخـــــتـــــار 

وتــــــأتــــــي لــــنــــا الـــــخـــــيـــــره عــــلــــى عـــقـــبـــاه

فـــلـــه الـــثـــنـــا والـــحـــمـــد والـــمـــلـــك والــســنــا

ولـــــــــــه الــــــشــــــكــــــر مــــــنــــــا عــــــلــــــى نــــعــــمــــاه

شيء في قلبي يحترق

إذ يمضي الوقت ... فنفترق

ونمّد األيدي

يجمعنا حّب

وتفّرقها.. طرق

ڈڈڈ

..وألنت جواري ضاجعه

وأنا بجوارك، مرتفق

وحديثك يغزله مرح

والوجه.. حديث مّتسق

ترخين جفونا

أغرقها سحر

فطفا فيها الغرق

وشبابك حان جبلّي

أرز، وغدير ينبثق

ونبيذ ذهبّي وحدي

مصطبح منه ومغتبق

وتغوص بقلبي نشوته

تدفعني فيك.. فتلتصق

وأمّد يدين معربدتين

فثوبك في كّفي..

مّزق

وذراعك يلتّف

ونهر من أقصى الغابة يندفق

وأضّمك

شفة في شفة

فيغيب الكون، وينطبق

ڈڈڈ

وتموت النار

فنرقبها

بجفون حار بها األرق

خجلى!

وشفاهك ذائبه

وثمارك نشوى تندلق

ياهللا يا المعبود
شيء يحترق

 أمل دنقل

تاريخ المماليك في العراق

«البطـــــــــل»  
بدا   .. الذكريات  لحديث  مناسبًا  الوقت  يكن  لم 
الضيق  على  تبعث  درجة  إلى  بالرطوبة  مثقالً  الجو 
لكن عبيد وقد تعّود على هذا الجو في هذه المدينة 
الساحلية الصاخبة لم يعبأ بتذّمر صديقه .. لم يعبأ 
تلبث  ال  بــاردة  نسيمات  هّبت  كلما  بالنشوة  بشعوره 
ينز  حــيــن  المملة  الــرطــوبــة  طــوفــان  فــي  تـــذوب  أن 
قد  الناس  وكــأن  باألجساد  المالبس  وتلتصق  العرق 

خرجوا لتّوهم من البحر.
فوق  النحيل  جسده  مّد   .. ساعده  على  عبيد  اتكأ 
رمال الشاطئ بينما اكتفى صديقه بالجلوس محّدًقا 
 .. صفحته  على  تنعكس  الــشــارع  وأنــــوار  البحر  فــي 
مّدها  فــي  الهادئة  أمــواجــه  تحّركت  كلما  مرتعشة 
حديثة لصديقة  وجزرها البطيء قال عبيد مواصالً 

العائد بعد غياب:
متّوًجا بغار  - إثر إصابتي في الحرب ُعدت بطالً 
هزيمة  مــن  الــعــدو  تكّبده  مــا  وكــأن  النصر، 
أبديتها  التي  النادرة  البطولة  بسبب  هو  إنما 
فـــي مــعــاركــنــا مــعــه .. عــــُدت إلـــى قــريــتــي 
القرية  مــديــريــة   .. الجميع  بــي  فاحتفى 

أحــالم  فتى  أصبحت   .. البطل  البنها  حــْفــالً  نّظمت 
فــتــيــات الــقــريــة .. زوجـــة الــعــمــدة بــعــثــت لــي بهدية 
ترقص  أن  األيمان  بأغلظ  حلفت  وأخــرى  خاصة، 
أنها  صــراحــة  أعلنت  الفتيات  إحــدى   .. زفــافــي  يــوم 
 .. أبيه  مثل  بطالً  ابنًا  تُريد  ألنها  بي  االقتراب  تُريد 
األيام  في  وغريبًا  مستنكًرا  كان  التصريح  هذا  مثل 
العادية، لكنه في موجة االحتفاء بالبطل العائد من 
العجوز  أمي  وألّحت   .. ومنطقيًّا  عاديًّا  بدا  الحرب 
بنات  من  أُريــد  من  ألختار  الفرصة  أنتهز  أن  على 
على  كانوا  جميعهم  القرية  سكان   .. الكريمة  األسر 
حساسية،  دون  وسعهم  في  ما  كل  لتقديم  استعداد 
وهــــم الـــذيـــن كـــانـــوا يــرفــضــون مـــجـــّرد الــســمــاح لي 
والــجــزارة  الـــجـــزار،  ابـــن  ألنـــي  مجالسهم،  بــحــضــور 
سكان  يرفض  التي  المهن  من  والحالقة  والحدادة 
الــقــريــة مـــزاولـــتـــهـــا، إال مـــن تـــوارثـــهـــا أبًـــــا عـــن جــّد 
أما  بعده.  من  ولعائلته  له  لقبًا  لتكون  به  فالتصقت 
أصبح  فقد  الحرب،  أبطال  من  بطالً  أصبحت  وقد 
النتشى  الجميع يخطبون وّدي .. والدي لو كان حيًّاً 

وهو يرى ابنه محّط األنظار.

وصباه،  طفولته  صديق  بعودة  فرًحا  عبيد  كــان 
له  يــحــكــي  أن  ا  جـــــدًّ الــمــنــاســب  مـــن  أن  وجــــد  وقــــد 
في  فليس  يسمع  بما  مشدوًها  الصديق  بدا  حكايته.. 
هيئة عبيد ووضعه ما يُوحي بآثار النعمة التي يقول 
بأنه  االعتقال  لمجّرد  السماء  من  عليه  هبطت  إنها 

بطل حرب فاستقرت.
مسح  ؟  بطوالت  من  الحرب  في  حققت  ومــاذا   -
العرق من جبينه .. عادت يده تعبث بالرمال..شاهد 
قــّطــيــن يــتــصــارعــان عــلــى شـــيء مــا فـــاز بــه أحدهما 
تفاصيلها  ظلت  عوالم  إلــى  خياله  انطلق   .. وهــرب 
ال  بحب  عليها  يحنو   .. ذاكرته  في  راسخة  الدقيقة 

تخمد حرارته .. أجاب :
بتموين  المكلفين  المقاولين  أحــد  مــع  عملت   -
الخطوط األمامية .. ارتدينا مالبس الميدان .. توّغلنا 
من  اشتعلت   .. المدنية  بسياراتنا  المّرات  إحدى  في 
دون  الــعــدو  مــرمــى  فــي  أصــبــحــنــا   .. األرض  حــولــنــا 
أثرها  على  نُقلت  بالغة،  إصابتي  كانت   .. نــدري  أن 
لــلــمــســتــشــفــى الــعــســكــري، وهـــنـــاك بــقــيــت أكــثــر من 
كنت  الحادث  هذا  قبل   .. العالج  تحت  شهور  ثمانية 

الدفاع  نّظمها  تدريبية  دورة  في  المتطّوعين  أحــد 
الــمــدنــي لــمــواجــهــة أخــطــار الــحــرب .. كـــان ارتــدائــي 
وجــاءت   .. للنظر  الفتاً  العسكرية  التدريب  مالبس 
إصابتي في الحرب تأكيًدا لتلك البطولة التي أرادها 

الجميع .
سأله صديقه وال تزال عالمات االستغراب بادية 

على محّياه :
زلــت  مــا   .. عــمــل  وبــــدون  أعـــزب  أزال  ال  لكني   -

(درويًشا) رغم بطوالتك !
أجاب عبيد بدون مباالة :

لكنها   .. الــدقــيــق  بالمعنى  بــطــوالت  ليست  هــي   -
 .. لفترة  وصّدقوها  القرية  سكان  اخترعها  بطولة 
انتهت   .. الجّياشة  العواطف  مــّد  انحسر  شهور  بعد 
حتى  تتضاءل  الــحــفــاوة  بــدأت   .. الترحيب  حفالت 
تالشت.. لم يعد حديث الحرب يستهوي أحًدا.. عاد 
البطل كما كان .. ابن الجزار الذي يأنف الجميع من 

صحبته .
تحّدث صديقه .. لكنه لم يلتفت إليه .. ألنه غرق 

في أحالم البطولة التي تتحقق.

المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني
والتوزيع  والنشر  للطباعة  ضفاف  دار  عن  صدر 
(االمـــــارات - بــغــداد) كــتــاب جــديــد بــعــنــوان (تــاريــخ 
الكتاب  وضع  بغداد)،  في  مند»  «الكوله  المماليك 
اللغة  إلــى  نقلها  بــك،  فائق  سليمان  التركية  باللغة 
من  أكــثــر  قبل  أرمــنــازي  نجيب  محمد   : العربية 
د.  والــتــقــديــم:  بالمراجعة  قــام  وقــد  قـــرن،  نصف 
الحاجة  أن  ضــفــاف  دار  وجـــدت  الــبــغــدادي.  طــالــب 
أشــرت  التي  الكتاب  هــذا  مثل  ضــخ  إعـــادة  تقتضي 
تــكــون مــالمــح الـــدولـــة الــعــراقــيــة الــحــديــثــة، ويــأتــي 
بالعراق  المتعلقة  الـــدار  إصــــدارات  ضمن  الــكــتــاب 
وتاريخه الحديث والمعاصر في سلسلة كتب تصدر 

تباعا.
يــقــول الــدكــتــور طــالــب الــبــغــدادي فــي مقدمته « 
تاريخية  مرحلة  العراق  في  المماليك  حكم  يشكل 
مهمة بالرغم من قصر الفترة الزمنية التي استمر 
وســوريــا... مصر  في  بحكمهم  مقارنة  الحكم  بها 

حكمهم كان في  األهمية من كون أن  وتأتي هذه 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر  اللذين يشكالن 
التاريخ  تشكيل  في  التمهيدية  المرحلة  بدورهما 
المرحلة  تلك  وتبعات  آثار  ...وإن  للعراق  المعاصر 
الــعــراق  فــي  معينا  دورا  تلعب  التــــزال  المملوكية 
إن  ١٩٢١...حــيــث  عــام  في  بناؤه  بــدأ  الــذي  الجديد 
تلعب  والتــزال  لعبت  المملوكية  العوائل  من  كثيرا 
...و  العراق  مسيرة  في  واقتصادية  سياسية  أدوارا 
العراقي  المجتمع  فــي  مهمة  مكانة  العوائل  لهذه 
السياسية  الــتــطــورات  صـــدارة  فــي  دائــمــا  يجعلها  مــا 
تسمية  اصطلحت  وقد  واالقتصادية.  واالجتماعية 
( الــكــولــمــنــد ) فــي الــمــفــردات الــعــراقــيــة عــلــى تلك 

العوائل.»
فيقول»  الفترة  تلك  عن  البغدادي  د.  ويتحدث 
لقد شهدت الفترة  المملوكية في العراق بدء تغلغل 
أسست  أن  بــعــد  الــعــراق  فــي  البريطانية  الــمــصــالــح 
شركة تجارة الهند الشرقية مكاتب لها في العراق 
والحضور  السياسي  التمثيل  الى  أقرب  كانت  والتي 
البريطانية  الحكومة  قبل  من  المدعم  البريطاني 
طبقة  مع  جيدة  عالقات  البريطانيون  نسق  وقد   ..
خاللها  مــن  تغلغل  والــبــصــرة  بــغــداد  فــي  الكولمند 
تشجيع  من  وتمكنوا   البريطانيين  العاملين  نفوذ 

عن  بعيدا  العراق  في  الحكم  استالم  على  الكولمند 
المطلق  ودعمهم  اسطنبول  في  المركزية  السلطة 
تحقيق  الى  ذلك  من  البريطانيون  ...ويــهــدف  لهم 
المريض  الرجل  سلطات  أضعاف  مــزدوج :  هدف 
المصالح  مــنــاطــق  وتــوســيــع   ( الــعــثــمــانــيــة  الـــدولـــة   )
على  السيطرة  مــن  ذلــك  بعد  للتمكن  البريطانية 
لنفوذ  استراتيجية  أهمية  من  ذلك  في  لما  العراق 
االستعمار البريطاني الذي بدأ في تلك الفترة يمتد 
الى مناطق كبيرة ومهمة في بلدان الشرق وقد تم 
فأصبح  الحكم،  الكولمند  استلم  أن  بعد  فعال  ذلك 
مهم  شأن  العراق ذوي  البريطانيون  في  العاملون 
بين  ما  الصراعات  وفــي  القرار  صنع  في  دوره  له 
البريطانية  القنصلية  وأصبحت  السلطة  أطـــراف 
فــي جــنــوب ايـــــران  تتحكم فــي كــثــيــر مــن األمـــور 
الحكومة  الــى  المماليك  يمنح  أن  العراقية...قبل 
البريطانية اإلذن بفتح ممثلية رسمية لها في بغداد 
في نهاية القرن الثامن عشر فأصبح تدخل الممثل 
البريطاني بعد ذلك في الشؤون السياسية والعامة 

أمرا مقبوال ومعتادا.» 
الذي ينتمي الى  الكتاب هو سليمان فائق  واضع 
أن  غير  العراق،  في  استقرت  التي  الكولمند  عوائل 
مترجمه الى العربية محمد نجيب أرمنازي يذكر 
أن األب أنستاس ماري الكرملي هو من أشار عليه 
قد  المؤلف  ويقول «وجــدُت  الكتاب،  هذا  بترجمة 
اضــطــرب فــي كثير مــن مــواضــيــع الــرســالــة، وكــان 
التأليف  روح  على  أحــافــظ  أن  أتمناه  مــا  قــصــارى 
ومعناه على شريطة أن يبرز في حلة عربية قشيبة 
وأكملنا  لنا  اهللا  فيّسر  العجز،  مــن  عليها  غبار  ال 
من  كثير  تعريبها  أثناء  الرسالة  هــذه  في  تعريبه 
جّلة العلماء والفضالء فكانوا يعجبون بالتعريب أيما 
نّشطونا  حتى  العربي  أسلوبه  ويستعذبون  إعجاب 
من  الــمــعــرب  يعترض  كــان  عما  بــالــرغــم  إلتــمــامــه 
تقسيم الخاطر واضطراب الجوانح، واهللا المحمود 
البغدادي،  الدكتور  لمسه  ما  وهــو  حــال.»  كــّل  على 
هو  كما  النص  على  المحافظة  ارتأت  الدار  أن  غير 
إليه  نعود  ربما  للكتاب،  تحقيق  في  الخوض  دون 
في وقت الحق. يقع الكتاب في حدود مائة صفحة 

من القطع المتوسط.
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ً دار ضفاف تصدر كتاباً جديدا

بر

أٍب  بَـــــــــــــنـــــــــــــي  ــــــــــــــــيــــــــــــــــَن  بَ أّن  َعـــــــــــجـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــاً  ألـَــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــَس 

ــــــــــــــــقــــــــــــــــاِرُب ــــــــــــــــَع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدّب ال لــــــــــــــنَــــــــــــــْجــــــــــــــِل يَـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــوديٍّ تَ
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ية المسرح في قطر
حكا

الفرقة  مــل 
شــ تــفــرق  أن  وبــعــد  اآلن 

موسى  أسسها  الــتــي  للتمثيل  الشعبية 

فيها  اســتــعــرضــت  ــتــي 
وال دالــرحــمــن 

عــبــ

ــعــــة أكـــون 
رحــيــة األربــ

مــــال الــمــســ
األعــــ

بـــذلـــك وعـــلـــى مـــــدى عـــشـــريـــن حــلــقــة 

ت لــلــمــتــابــع ظــــروف وصــعــاب 
قـــد بــيــنــ

ن الــتــمــثــيــل فـــي قــطــر منذ 
وظـــهـــور فـــ

ت الــفــرقــة 
ـــــــى،وجـــــــاء

الــــبــــدايــــات األول

من  مــرحــلــة  لتنهي  للتمثيل  الشعبية 

حـــي لــتــبــدأ 
يــل الـــمـــســـر

حــــل الــتــمــثــ
مــــرا

ــرى أكـــثـــر صـــالبـــة وأكــثــر 
مــرحــلــة أخــ

دايــة تــأســيــس أول 
جــديــة وذلـــك مــع بــ

مــســرحــيــة رســمــيــة هـــي فــرقــة 
فــرقــة 

ي تـــأســـســـت 
طــــري الــــتــــ

ــــقــــ ـســــرح ال
ــــمـــ ال

هناك  ولــكــن   ،١٩٧٢ عـــام  واشــتــهــرت 

ديــنــا كــبــيــرا فــي رقــبــتــي ألنـــاس وضــعــوا 

من  والبد  المسرح  ن 
لف األولى  ت 

اللبنا

أن  حــاولــوا  لما  الجزيل  كر 
الش تقديم 

وامكانياته، 
ظروفه  حسب  كل  يقدموا 

الجتماعية 
ا األندية  مع 

كانت  والبداية 

مع  كبير  دور  لها  كان  التي  قافية 
والث

الــخــمــســيــنــات وحـــتـــى مــنــتــصــف 
بـــدايـــة 

ــــد انـــتـــهـــت 
ومـــــــن ثـــــم فــــق

الـــســـتـــيـــنـــات 

نادي  مثال 
أ من  األنــديــة  ذه 

هــ مرحلة 

لــــجــــزيــــرة ونـــــادي 
الــطــلــيــعــة ونـــــــادي ا

شركة  عــمــال  ونـــادي  الموظفين 
كــبــار 

اليــزال  الــذي  سرة 
الج ونــادي 

البترول 

المميز  فــي 
الــثــقــا وســم 

الــمــ ولـــه  قــائــمــاً 

التربية  رة 
وزا الــقــائــمــة  س 

رأ عــلــى  ويــأتــي 

لــمــصــاحــب 
 الــكــشــفــي ا

والــتــعــلــيــم والـــنـــشـــاط

زاولت  التي  سماء 
األ ومن  الوزارة،  ة 

ألنشط

بن  هتمي  األنــديــة  ذه 
هــ في  الثقافي  عل 

الف

ك الــهــتــمــي وعــطــيــة 
د الــهــتــمــي ومـــبـــار

أحــمــ

وصــالــح  فــيــروز  وابــراهــيــم 
النعيمي  ر 

نــاصــ

وجمعة  السليطي، 
غــانــم  وحــمــد  السليطي 

درويــش  عــبــداهللا  بدالرحمن 
وع البوعينين 

وسالم  درويــش  وصــالح  بوجسوم  ومحمد 

حسين  وحسن  الغانم  من 
وعبدالرح ماجد 

اعــي الـــذي ال يـــزال في 
حــمــن الــمــنــ

وعــبــدالــر

حقيقية  موهبة  وهو  ويخرج  يؤلف  موقعه 

حتى اآلن، وموسى زينل 
فقد استمر 

لذلك 

مجال  فــي  األول  عــيــل 
الــر مــن  يعتبر  الـــذي 

يــزال  ال  والـــذي  للثقافة  والــراعــي  التمثيل 

خالل  من  الثقافي  عل 
الف يزاول  م 

اليو حتى 

عمله.

حالية لم تأت من فراغ ألن 
ذاً األجيال ال

إ
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هاروكي  موراكامي .. بين سوفوكل وكافكا
تبدعها: د. أمينة غصن

في  درس  قد   ١٩٤٩ المولود  الياباني  موراكامي  هاروكي  إن 
جامعة واسيدا في طوكيو المسرح اليوناني ، وبقي يحلم لو أنه  
يؤنس  مــا  لــه  يكن  لــم   . الممثلين  أحــد  أو  السيناريو  كتاب  أحــد 
طفولته غير القطط التي لم تغب عن رواياته. كان يكتب نفسه 
إلى  تفضي  أخرى  حياة  لتحجب   ، طبقات  طبقات  تتراكم  التي 
العدم . كان يظن كما ظن الفيلسوف نيتشه من قبله» أن الذاكرة 
يتعرف  ال  الواحد  أن  إذ   ، الفردية  خصوصيتنا  تمنحنا  التي  هي 
وإلى  ماضيه»  إلــى  بالرجوع  إال  هويته  يكتسب  وال  نفسه  على 
ذلك الزمن القديم الذي يقول عنه هاروكي موراكامي، ما قاله 
رجال  إلى  منقسمين  الناس  يكن  لم   »  : المائدة   في  أفالطون 
ونساء بل إلى ثالثة أنواع: رجل/ رجل ، ورجل/ امرأة ، وامرأة 
وقّطع الجميع إلــى نصفين،  / امــرأة  إلــى أن أخــذ الــرب سكيناً 

وترك لكل واحد أن يسعى وراء نصفه اآلخر» .
رواية»  في  لجأ   ، المفقود  نصفه  عن  يبحث  كان  الذي  فهذا 
هجر  في  يستشيره  الغراب  صديقه  إلى  الشاطىء»  على  كافكا 
الذي  العائلي  بيته  عن  بعيداً   ، أهلية  مكتبة  إلى  واللجوء   ، أبيه 
غــابــت عــنــه أمـــه وهـــو فــي الــثــالــثــة مــن عــمــره مصطحبة أخته 
بالتبني لعلهما تسلمان من نبوءة أوديبية تلفظ بها الزوج/ األب   
طيبة  ملك  ألوديبس   ( .م  ٤٩٧-٤٠٦ق   ) اليوناني  سوفوكل  كما  
وهو   » صريعه  يسقط  قــدره  يصرع  أن  يحاول  إذ  الــواحــد  «إن 
أمك  ستضاجع  أنــك  تنس  «ال   : كافكا  البــنــه  النحات  كـــرره  مــا 
اآلثمة  الغرائز  فإشباع  المحارم،  سفاح  وتــمــارس   ، وشقيقتك 

يفضي إلى اليأس وتصحر الروح ، والفراغ الوجودي».
إنه الرعب الذي واجهه» كافكا تامورا» وهو في عيد ميالده 
أرواح  يأخذ  كان  الــذي  أبيه  من  يهرب  وجعله   ، عشر  الخامس 
القطط لصناعة أطول ناي في العالم ، يعزف عليه فيأخذ بألباب 
صادفه  حتى  األهلية  المكتبة  إلى  كافكا  لجأ  أن  وما   . سامعيه 
ساييكي   مع  يعمل  كان  الذي  المخنث»  المكتبة «  أمين  أوشيما 
التي سألت كافكا : أتشعر برغبة في الكتابة ؟ في حين أن كافكا 
كان يحدس بأن ساييكي ربما ستكون األم التي سيضاجعها، كما 

ضاجع أوديب جوكاستا قبله.
فكافكا كان يؤمن : «أن ما يحدث مكتوب في حياة سابقة» 
في   » كافكا  فــرانــز  كتبه  بما  شبيهة  تؤلم  التي  الكوابيس  وأن 

المسخ، والتحوالت، والمحاكمة».
ولما جعل كافكا تامورا من المكتبة سكنه ، انصرف  لقراءة 
انتهى  حتى   ، وفجور  وعنف  فسق  من  فيها  بما  وليلة  ليلة  ألف 
لمضاجعة ساييكي ، هو من تمنى أن يعيش كقطة بغير ماض أو 
تاريخ ، بعد أن فكك « المستحيل» روحه ، وجعله يلتقي ساكورا 
تساعدنا  الصدفة  «وحــدهــا   : تقول  وهــي  ويضاجعها،  شقيقته 
على االستمرار، إذ تكون األسر قد تمزقت ، وغاب الحب الذي 

يحمي أفرادها من خيبات الزمن ، والتيه في تجاعيده».
وإذ ابتعد كافكا تامورا عن حجرات المكتبة ، ليحتفل بالطبيعة 
غاب عن وعيه خلف معبد شينتو فتذكر الديانة األم في اليابان 
الـــتـــي عــلــى خــــالف الــمــســاجــد والــكــنــائــس 
لــيــس لــهــا قــبــاب أو 

صحون للصالة الجامعة ، بل أماكن تنهض في الكهوف والجبال 
لتترك لألرواح حرية الحركة في غيابها والحضور. وهناك أيضاً 
ماكبث  كما  البوهيمية»   » ميمي  وحكاية  بوتشيني  أوبــرا  تذكر 
أفق  يوسع  مــا  وكــل  وبيتهوفن  شوبيرت  وموسيقى  شكسبير، 

سفره ، ويهديه إلى « هوية» أضاعها.
وإذ أفاق من غيبوبته عادت آالت الشاميزين الموسيقية التي 
تصنع من جلد القطط ، وحاجة جامعة طوكيو لكثير منها في 
للقطط  ليس  ألنــه  لحالها،  فرثى   ، والنفسية  العلمية  تجاربها 
الفئران ، بل  الطيور، وال جحور  أجنحة  السالحف ، وال  صدف 

لها فقط ما له، من جوع وتشرد وضياع !!
هذا الضياع جعل كافكا تامورا يقول : « إنني أظهر في هيئة 
آدمية ، لكنني لست إلهاً وال بوذا بل مجرد كائن ميتافيزيقي ، 

بوسعه أن يتخذ أي مظهر!!
على  تقصها  ساييكي  راحــت  التي  كتلك  نظرية  أية  ويستعيد 
مسامع كافكا إذ حدست بفراقه وقالت : « لقد استهلكُت نفسي 
هباًء. كنت أعرف أن الحياة عديمة الجدوى ، وأن كل شيء في 
تحول دائم كما قال هيراقليط ، وأن كل من يعشق، يكون في 
بحث عن أجزائه المفقودة ، وهو يصغي إلى مرور الزمن . لذا 
ال عجب أن تتذكر، أني بعد أن مألت الفراغ الذي بقلبك، تركتك 
المّر  الفراغ  مع  مسجاة   كنت  حيث  الهادئة  الحجرة  إلى  تدخل 

الذي بقي لي وحدي».
وإذ خرج كافكا من الحجرة الهادئة ، راح يسأل:

« لماذا هجرتني أمي في عالم بال  زمن؟  أهناك سبب لتخليها 
عني وإليذائي؟ « وسرعان ما عاد إلى ناكاتا الرجل العجوز الذي 
كان يتحدث مع القطط قبل أن يرحل ليسأل ثانية : لماذا قال 
الفالسفة إن النسيان شكل من أشكال الحرية ، وهل أن الذاكرة 
النسيان هو أفضل خادم  هي أفضل خادم للعقل، في حين أن 
للقلب؟ ولماذا تنطبع الذكريات في عصب الروح كما الموسيقى 
ما  تسترجع  بذاكرة  الكل  يساهم  ولماذا  ؟  اسطوانة  في  الغافية 
يوجعها؟ ولماذا ال يمحو النسيان الصور بل يتركها تنتظر لتعود 
صناعة  الموسيقى  كما  الذكريات  أن  وهل  بالحنين ! !  وتشتعل 
العارفين  غير  يجيدها  ال  والروحانية  الجسمانية  من  مركبة 
بأحوال النفوس الساهية عن عالمها النوراني بعد أن ابتعدت بها 
المسافات وتغربت عن جوهرها. ولربما كان في يقين هاروكي 
التي  اآلثمة  البريئة/  أناه  يحمل  إنساني  هو  ما  كل  أن  موراكامي 
شهرزاد  كما  تحاول  وهــي  اغترابها،  تجاوز  عن  وحيدة  تعجز 
وبينيلوب أن تنسله حكايات وأكفان تلهو بنسجها لتتقي اللعنات 

، والعتمات ، وريح العاصفة الحبيس. 
لتساؤالته  مــرآة  روايته  من  موراكامي  هاروكي  جعل  هكذا 
عند  والمحّرم  األخالقي  حول  ملتبساً  قلقاً  تثير  التي  المفارقة 
من تُرك يضاجع أمه ويواجه عالمه الموحش ويعلن ما أعلنته 
بحاجة  ليست  والمحرمة  الوقحة  الجسد  حكايات  أن  شهرزاد : 
إلى لغة الفصحاء ، بل إلى لغة من صنع مارق ومارقة «انحلت 
يطفو  بجسد  ينوء  وكل  العنكبوت»  خيوط  من  شباكاً  أعصابهما 
أو  يحيا  المعطوب  الــبــارد  هــذا  ليت   : الالهث  الترابي  أســاه  في 

يموت .

ترميم جداريات مدفن صور األثري
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بيروت – هال بطرس

مــدفــن  جـــــداريـــــات  اســـتـــعـــادت  أن  بـــعـــد 
صــــور األثـــــري جــمــالــيــتــهــا األصــلــيــة بفضل 
بد  ال  كــان  إيطالي-لبناني،  ترميم  مشروع 
يروي  كتاب  في  المبادرة  هــذه  توثيق  من 
قــصــة كــنــز أثـــري اســتــثــنــائــي. هـــذا الــكــتــاب، 
الــــذي تـــم اإلعـــــالن عــنــه قــبــل أيــــام قــلــيــلــة، 
بالتعرف  يستمتع  بـــأن  لمتصفحه  يــســمــح 
مالمح  تفاصيلها  في  تحمل  جداريات  على 
قبل  لــبــنــان  أرض  عــلــى  عــاشــت  حـــضـــارات 
مرت  التي  للمراحل  يؤرخ  فالكتاب  قرون. 
 ،١٩٣٧ عــام  اكتشافها  منذ  الجداريات،  بها 
ونقلها إلى المتحف الوطني في بيروت عام 
١٩٣٩ لحفظها، ثم التحوالت التي مرت بها 
خالل مرحلة تدهورها، بين العامين ١٩٧٥ 
إلى تنفيذ مشروع الترميم  و١٩٩٥، وصوالً 

ابتداء من العام ٢٠١٠. 
مكتب  من  بتمويل  جــرى  هــذا  المشروع 
الـــتـــعـــاون اإليـــطـــالـــي فـــي بــــيــــروت، وبــلــغــت 
مــن  أكـــثـــر  أي  يـــــــورو،  ألـــــف   ٢٥٦ تــكــلــفــتــه 
سمح  وقد  قطري.  ريال  ألف  و١٦٤  مليون 
بــإنــقــاذ كـــنـــوز أثـــريـــة تــجــســد روعـــــة الــعــمــل 
الرومانية  الحقبة  خــالل  الجنائزي  الفني 
ـــثـــانـــي. واســـتـــعـــادت  مــــن الــــقــــرن ال

محفوظة  لتبقى  األصلي  شكلها  الجداريات 
التنفيذ  وتم  الوطني.  المتحف  في  بروعتها 
توثيق  تم  أن  وبعد  محترف.  فريق  يد  على 
اليوم  جــاءت  والــصــورة،  بالصوت  المشروع 
مـــبـــادرة الــكــتــاب لـــتـــروي فـــي حـــوالـــي مئة 
وجرى  القّيمة.  اآلثــار  هــذه  حكاية  صفحة 
اإلعــــالن عــن الــكــتــاب فــي مــؤتــمــر صحافي 
جــمــع وزيــــر الــثــقــافــة الــلــبــنــانــي غــابــي لــيــون 
جوسيبيه  بــيــروت  فــي  اإليــطــالــي  والــســفــيــر 
مورابتو، وجرت فعالياته في حرم المتحف 
األثرية  الــجــداريــات  يحتضن  الــذي  الوطني 

منذ عقود. 
اللبناني- الــــمــــشــــروع  يـــفـــصـــل  ـــكـــتـــاب  ال

صور  مدفن  ترميم  شمل  الــذي  اإليــطــالــي، 
األثـــــري وجـــداريـــاتـــه وإبـــــــرازه فـــي الــطــابــق 
الــســفــلــي مــن الــمــتــحــف الــوطــنــي. والــتــرمــيــم 
الخبير  عليه  أشـــرف  فــريــق  يــد  على  جــرى 
اإليطالي في الجداريات جورجيو كابريوتي، 
ومن  ميشيليني،  كاتيرينا  الخبيرة  ويضم 
لــبــنــان الــمــتــخــصــصــيــن فـــي الــتــرمــيــم بــدر 
جـــدعـــون وإيـــزابـــيـــل ســكــاف وغـــــادة ســالــم. 
موافق  متقدمة  تقنيات  الفريق  واستخدم 
واألونيسكو،  اإليكروم  منظمتي  من  عليها 
للجداريات  األصلي  الشكل  بــإعــادة  سمحت 
أي  دون  تفاصيلها  وكــل  ورسومها  بألوانها 
تــعــديــل أو شــائــبــة أو نــواقــص. ولــنــقــل واقــع 
عمل  صــورة،  بــأدق  الجداريات 

الــخــبــيــر اإليـــطـــالـــي دايــفــيــد فـــالـــزونـــي على 
إنـــجـــاز الــتــصــمــيــم الــغــرافــيــكــي لــلــكــتــاب بما 
مدينة  آثـــار  حفظ  فــي  منه  الــهــدف  يــخــدم 
خلفت  متعاقبة،  تاريخية  حقبات  شهدت 
وراءها كنوزاً أثرية تعكس القيمة الحضارية 

للجنوب اللبناني.
وهـــــذا الـــكـــتـــاب، كــمــا قــــال لـــيـــون، يمثل 
«الــمــنــتــوج الــنــهــائــي» لــمــشــروع الــتــعــاون ما 
ــعــامــة لـــآلثـــار فـــي وزارة  بــيــن الــمــديــريــة ال
في  اإليطالية  والــســفــارة  اللبنانية،  الثقافة 
بــيــروت. وهــو يــبــرز الــجــهــود الــمــبــذولــة في 
ســبــيــل إنـــجـــاح مـــشـــروع الــتــرمــيــم، بــمــا في 
قدمه  الذي  واللوجستي  المالي  الدعم  ذلك 
مــكــتــب الـــتـــعـــاون اإليـــطـــالـــي. وبـــــرأي وزيـــر 
متميزاً  جــاء  المشروع  إن  اللبناني،  الثقافة 
اتباعها  الــواجــب  المراحل  كافة  «جمع  ألنــه 
الترميم  من  بدءاً  متكامل،  مشروع  أي  في 
فيلم  عبر  ونشرها،  المكتشفات  إبــراز  إلــى 
مصور، ومن خالل الكتاب العلمي والفني».

في  اإليــطــالــي  السفير  اعتبر  كما  والــكــتــاب، 
مصدر  اكــتــشــاف  بــــ»إعـــادة  يسمح  بــيــروت، 
تعطي  رسوماً  ويضم  الفنية»،  التحفة  هذه 
ـــــــوان والــتــقــنــيــات والــــصــــور والــمــشــاهــد  األل
يجعل  السفير،  قال  كما  والمشروع،  حقها. 
وإلى  إلينا  ينقل  وهو  إلينا،  أقرب  «ماضينا 
األجـــيـــال الـــقـــادمـــة رســـالـــة مــهــمــة مــفــادهــا 
البشرية  ملك  كنوز  هــي  والــفــن  الثقافة  أن 

جمعاء».

المتنبي
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نبضات شعرية

قفوا ضدي ..!

ِقفـوا ِضـّدي .
َدُعوني أقتفي َوْحدي .. ُخطى َوْحدي!
أنا ُمنُذ اندالع براِعِم الكلماِت في َمهدي

ً َقَطعُت الُعمَر ُمنفردا
أُصـدُّ مناِجَل الَحْصِد

َوما ِمن َمْورٍد ِعندي ألسلحتي
ِسوى َوْردي!

َفال لَي َظْهُر أمريكا
لُِيسنَد َظهرَي العاري.
َوال لَي ُسلطٌة تُوري
بَِقْدح زنادها ناري.
َوال لَي بَعَدها ِحزُب
ُد َزْنُدُه َزندي. ُيَسدِّ

ڈ ڈ ڈ
ِقفـوا ...

. لن تَبلُغوا ِمّني ُوُقوَف الّندِّ للِندِّ
َمتى ُكنتْم َمعي.. حتَى
أُضاَر بَِوحشِة البُْعـِد؟
أَنا َمن َضّمُكْم َمَعُه

لِتَرفَع ِقيَمـُة األصفاِر قاَمتَها لَدى الَعـدِّ
بِظلِّ الواحِد الَفرد.

ولكّني، بُطوِل الُجْهـِد،
لَم أَبلُْغ بها َقْصـدي.
أُحّرُكها إلى الُيمنى
فألقاها على الُيسرى
وتَجمُع نَفَسها ُدوني

َفُيصبُح َجْمُعها: ِصفرا.
َوما ضيري؟

أنا في ُمنتهى َطَمعي .. وفي ُزْهـدي
َسأبقى واِحداً.. َوْحـدي!

ڈ ڈ ڈ
ْمِع عن َفِمُكم. َفمي أَضناُه َحـكُّ الشَّ
بحقِّ الباِطِل الَمصهوِر في َدِمُكْم

ِقفوا ِضـّدي.
َدُعوني، َمّرًة، أُهدي َسنا ُجهدي

لِما ُيجـدي.
َفَمْهما أَشرَقْت َشمسي
فلن تَلقى لَها َجـدوى
ِسوى اإلعراِض والَصدِّ
ْمِد. َمَن الُعْمياِن والرُّ

ڈ ڈ ڈ
ِقفـوا ِضـّدي.

ٍة أنا ُحـرُّ .. وال أرجو بَراءَة ِذمَّ
ِمن ِذّمـِة الَعْبِد.

ُخـذوا أوراق إثباتي.
ُخذوا ِخْزَي انصهاري في َذواٍت

أَخَجلْت ذاتي.
َسَفحُت الُعْمـَر

أُوقـُِظ ناِئَم اإلنسان في َدِمها
َكْت أطراُف ناِئِمها َوحيَن تَحرَّ

ُد بَيعَة القـرِد! َمَشْت َفوقي .. تُجدِّ
ُخـذوا آباَرُكْم َعّني.

ُخـذوا الّنار اّلتي ُمتُّْم بِها
ِة البَـْرِد! ِمن ِشدَّ

ُخـذوا أنهاَرُكْم َعّني
ْمَع الّذي يَجري ُخـذوا الدَّ

كسّكيٍن على َخـّدي .
ُخذوا األضواَء والّضوضاَء

َعن َعيني َوَعن أُُذني..
أَنَا ابُن الَغيِم

لي ِمن ُدونُِكْم بَرقي َولي َرْعدي.
ِقفـُوا ِضـّدي..

َكفاني أّنني لم أنتِزْع ِمن َقبلُِكْم ِجلدي.
. وأّني لم أَبْعني، ِمثلَُكْم ، في ساعِة الِجدِّ

َكفاني بَعَدكْم أّني
، كما أنا، ِعْنـدي. بَقيَتُ
َفماذا ِعنَدُكْم بَْعـدي؟!

أحمد مطر

bairq@raya.com  تدعو [ الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة في ملحق «البيرق»ويسرنا استقبال  إبداعاتهم على هذا البريد

تمييز:

مقدراته،  على  يسيطر  الــذي  البنك  لفرع  زيـــارة  خــالل 
إلى  تصل  لــم  والشاشة  السبعين،  تــجــاوز  رقمه  بــأن  تفاجأ 
العشرين بعد، والحظ أن الموظفة الجديدة هي من تخدم 
واحــد،  بعميل  منشغل  اآلخــر  الموظف  بينما  المراجعين، 

آسيوي ومرافقه.
وحل  دوره  جــاء  عندما  ســاعــات،  الثالث  يقارب  ما  بعد 
أمـــام الــمــوظــفــة، تــبــادل الــتــحــيــة والــمــوظــف الـــذي يعرفه، 
الصباح،  منذ  واحد  عميل  مع  الغريب  انشغاله  عن  وتساءل 
ما  وقــال:  عليه،  بادية  الشقاء  وعالمات  رأسه  األخير  فهز 
الذي يمكن أن أفعله؟ المدير يثق بعملي وأمر بإدخال مبلغ 
يقارب الثالثة ماليين، بحوزة العميل الذي تستهجن هيئته، 

وهذا حالي مع هذا العميل كل شهر تقريباً.
هو  بأنه  الموظف  أجــاب  عمله؟  رب  عن  تساءل  وعندما 
ماركت»  صاحب «السوبر  بأنه  أوضــح  ثم  العمل.  رب  ذاتــه 

الكبير في آخر الشارع الذي يقع فيه البنك.
تــمــنــى لــه الــقــوة مــن اهللا، وتــركــه لــهــمــه الــــذي بـــدا عن 
يناهز  قرب مضنياً، ألنه كان يدخل لحساب العميل مبلغاً 
صغيرة  فئات  من  عمالت  شكل  على  لكنه  ماليين،  الثالثة 
عد  آلة  من  يتصاعد  دخاناً  معها  تخيل  لدرجة  ومتوسطة، 

النقود اإللكترونية.
ريــال  ألــفــي  فــــأودع  مطلبه،  عــن  تــســألــه  للموظفة  انــتــبــه 
بأقساط  الخاص  الشيك  يعاد  ال  حتى  الــخــاوي،  حسابه  في 

السيارة.

فراغ:

كثير،  أو  بقليل،  بعيده  أو  المساء،  حلول  قبيل  يستيقظ 
غير مهم. المهم أن الشاب المتقد الحيوية والنشاط يسارع 
ورغم  سريعاً،  يغتسل  ذقنه،  يحلق  المياه،  دورة  بدخول 
العجلة البادية عليه، يتأنى كثيراً في اختيار هندامه، يتوقف 
يتحدث  وهو  الرياضية  سيارته  تنطلق  المرآة.  أمام  طويالً 
في هاتفه المحمول، يلتهم شطيرة وعصيراً بسرعة، يشعل 
صحته،  على  حريص  هو  بادية،  بسعادة  األولــى  سيجارته 
على معدة خاوية، قبل إنهاء السيجارة وصل  ال يدخن أبداً 
إلى مغسلة السيارات. يشرف بنفسه كالعادة على كل شيء، 
في مثل هذه  لإلرشاد وتصويب األخطاء، هو حريص جداً 
فــي مــا يتعلق  األمــــور، لــدرجــة تدخله الــمــبــاشــر، خــصــوصــاً 
تماماً  الطريق،  أضـــواء  ببريقها  لتعكس  العجالت،  بتلميع 
جــداً،  «المنشاة»  «غترته»  بواسطتها  يصلح  التي  كالمرآة 
حــوادث،  سبع  في  يتسبب  كاد  كالصاروخ،  انطالقته  وأثناء 

وصل أخيراً إلى مقصده.
«السيتي  حــول  الـــدورات  مــن  مناسب  بعدد  جولته  يبدأ 
سنتر»، ثم ينحدر بعدها من «الشيراتون»، ويسير بهدوء، 
ذهابا وإيابا دون تحديد لعدد الجوالت، ومن «الكورنيش» 
ــنــصــر»، ومـــن ثم  يلقي نــظــرة عــلــى شــارعــي «الــســد» و»ال
«الــالنــد مـــارك» و»الــفــيــالجــيــو» و»الـــمـــول»، وكــل األمــاكــن 
التي تشهد تجمعات بشرية، خصوصاً تلك التي تشهد إقباالً 
حوله،  بمن  االهتمام  بعدم  دائــمــاً  يتظاهر  العائالت،  من 
صخب  دائما  ويسمع  يحيطه،  ما  لرصد  عيناه  تتسلل  بينما 
موسيقاه المندفعة على بعد مئات األمتار، ال يخفض صوت 
أنــزل  وإذا  الــهــاتــف،  على  الـــرد  حالتين،  فــي  إال  الموسيقى 
الزجاج قليالً، ليتنصت لكلمات الثناء واإلعجاب من األطفال 
صديقاً،  يشاهد  أحيانا  ولمعانها،  سيارته  بلون  المنبهرين 
والــمــزاح،  الــحــديــث،  معه  ليتبادل  منه  بــاالقــتــراب  يــســارع 
وحين  خلفهما،  التي  السيارات  كل  متجاهالً  النكات،  وآخر 
ينطلق   - واإلسفلت  الماّرة  طبعاً  أعني   - الملل  حد  يصالن 

نحو األصحاب، في المقهى، أو في مجلس أحدهم.
ومتابعة  الــورق،  لعب  على  تجمعهم  مكان  في  يعكفون 
التلفزيون، يختلفون، يمزحون، يتبادلون السخرية، يأكلون 
الفجر،  بعد  يتفرقون  يضحكون،  يتصايحون،  الخلق،  لحم 
يحب  هــو  الــغــد،  فــي  الــكــرة  ليعيد  لــلــنــوم،  صاحبنا  ويخلد 
االلتزام بعاداته اليومية. المدهش في األمر أنه يعاني على 

الدوام من الملل والفراغ.

شجن:

صرخة حارقة
تنز من عين الغريب الجريح

تضيع في الصحراء.

يعالجها: سعود علي

تــــــنــــــظــــــم هــــيــــئــــة 
مـــتـــاحـــف قـــطـــر مــن 
إدارات  عــــدة  خــــالل 
تـــابـــعـــة لـــهـــا مــعــرض 
(األولـــــمـــــبـــــيـــــاد عــبــر 
وســائــل اإلعــــالم) في 
قاعة معارض الهيئة 
بـــالـــمـــبـــنـــى رقــــــم ١٠ 
فــــي الـــحـــي الــثــقــافــي 
«كتارا» خالل الفترة 
يوليو  من  الــرابــع  من 
وحـــتـــى الـــتـــاســـع مــن 
وذلك  سبتمبرالقادم 
بـــمـــنـــاســـبـــة انــــطــــالق 
ــــعــــاب األولــمــبــيــة  األل

في لندن. وستفتح أبواب معرض «األولمبياد عبر وسائل اإلعالم» 
الزوار  أمام  يومياً  الثقافي  بالحي  قطر  متاحف  هيئة  تنظمه  الذي 
قــبــل وبــعــد شــهــر رمــضــان الــمــبــارك مــن الــســاعــة ٩ صــبــاحــاً وحتى 
ليالً   ١٠ الساعة  إلــى  الظهر  بعد   ٥ الساعة  ومــن  ظــهــراً   ١٢ الساعة 
 ٧ الساعة  من  مفتوحاً  المعرض  سيكون  حيث  يوم «الجمعة»  عدا 
مساًء وحتى الساعة ١٢ من منتصف الليل. أّما خالل شهر رمضان 
من  الخميس  إلــى  السبت  مــن  أبــوابــه  المعرض  فسيفتح  الــمــبــارك، 
الساعة ٩ صباحا وحتى الساعة ١٢ ظهرا ومن الساعة ٧ مساء وحتى 
الساعة١٢ من منتصف الليل، أّما أوقات العمل نهار «الجمعة» فهي 
من الساعة ٧ مساء وحتى الساعة ١٢ من منتصف الليل. علما بأن 

الدخول إلى المعرض والمشاركة في النشاطات التعليمية مجاني.

متاحف قطر تحتفي بـ «أولمبياد لندن» 

يختتم جاليري المرخية يوم السبت المقبل النسخة الثالثة 
من معرض «الفنانين القطريين»، ويشارك في المعرض 
بوجسوم،  منى  المالك،  مبارك  القاسمي،  طــالل  الفنانون 
يوم  انطلق  المعرض  أن  يذكر  كــال.  حصه  الصفار،  ابتسام 
٢٨ مايو الماضي، وقد شهد المعرض حضورا قويا للفنانين 
مجموعة  المعرض  ضم  التشكيلية،  للفنون  والمتعطشين 
ضمن  المعرض  ويأتي  الفنانين،  هؤالء  لوحات  من  كبيرة 
إلتاحة  يــهــدف  الـــذي  المرخية  لجاليري  الصيفي  النشاط 
الفرصة لجمهور الدوحة لمشاهدة أعمال تشكيلية متميزة 
ومتنوعة، كما يهدف المعرض لتنشيط الحركة الفنية في 
األعمال  من  كبير  عدد  على  الدوحة  جمهور  بإطالع  قطر 
الجديدة وتجارب الفنانين القطريين التي لم تأخذ فرصتها 
بشكل جيد في العرض على الجمهور، ويحرص الجاليري 
خالل هذا المعرض على تنوع المدارس الفنية بحيث ترضي 

األعمال المشاركة جل زواره باختالف أذواقهم وميولهم.

ختام معرض الفنانين القطريين 

األربعاء  غدا  الثقافي  الحي  يستضيف   :]  - الدوحة 
تحت  موسيقي  حفل  في  اليماني»  «مياس  الكمان  عــازف 
فرقة  وتتميز  بكتارا  األوبرا  دار  في  وذلك  عنوان «حنين» 
والعربية  الشرقية  الموسيقى  بتقديم  اليماني»  «مــيــاس 
بأسلوب حديث وأكاديمي وسهل التناول مع المحافظة في 
الوقت نفسه على جوهر وشخصية هذه الموسيقى. قامت 
الفرقة بإطالق اسم «م.ا» على هذا األسلوب الموسيقي الذي 
تمثله. إن أسلوب «م.ا» ليس مرتبًطا بأي لغة هارمونية أو 
إيقاعية معينة وال حتى باستخدام آالت موسيقية محددة 
الشرقية  الموسيقى  إحياء  إعــادة  محاولة  على  يركز  وإنما 

بروح ونظرة جديدتين.
أسس مياس اليماني الفرقة في فيينا عام ٢٠٠٦ وحققت 
حيث  الــمــجــاورة،  والــبــلــدان  النمسا  فــي  نــجــاًحــا  الــفــور  على 
الــمــســارح مثل مسرح  حــفــالت فــي عــدد كبير مــن  قــدمــت 
قاعة  النمساوي،  الوطني  التلفزيون  النمساوي،  البرلمان 

موزيك هاوس، مبنى األمم المتحدة.

أمسية موسيقية بكتارا  

الجمعية  األربــعــاء  غــدا  تغلق 
الــقــطــريــة لــلــتــصــويــر الــضــوئــي 
ــــاب الـــمـــشـــاركـــة فـــي مــعــرض  ب
رمــــضــــانــــيــــات الـــــتـــــي تــنــظــمــه 
الــجــمــعــيــة فـــي إطــــار أنــشــطــتــهــا 
الـــمـــخـــّصـــصـــة لــشــهــر رمـــضـــان 
الـــــمـــــبـــــارك، ويـــــقـــــام مـــعـــرض 
شهر  بمناسبة  «رمــضــانــيــات» 
األسبوع  خالل  الكريم  رمضان 
في  الــجــمــعــيــة  مــقــر  فـــي  األول 
سنويًّا،  معتاد  هو  كما  «كــتــارا» 
ويـــتـــضـــّمـــن الــــمــــعــــرض صــــــوًرا 
مـــتـــنـــّوعـــة حـــــول عـــــــادات شــهــر 
رمضان المبارك، التي ستعكس 
إزاء  الجمعية  أعضاء  أحاسيس 
هــــذا الــشــهــر الــفــضــيــل. فــتــبــرز 
أماكن  مــن  رمضانية  مشاهد 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وعــــلــــى الـــراغـــبـــيـــن 

بالمشاركة في المعرض إرسال 
مــن  مـــتـــنـــّوعـــة  صـــــور   ١٠ عـــــدد 
نــفــحــات الــشــهــر الــكــريــم (مــثــل 

الــقــبــاب   - الـــمـــآذن   - الــمــســاجــد 
والتقاليد  الــعــادات   - الــقــرآن   -
في  الجودة  عالية  الرمضانية) 

الجاري  يونيو   ٢٠ غايته  موعد 
بمقر الجمعية بالهالل أو الحي 

الثقافي «كتارا».

آخر موعد للمشاركة في «رمضانيات»..غدا 
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