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انــفــتــاح  ظــــل  فــــي   :  ]  - الــــدوحــــة 
عشرات  وتــوافــر  الصحافة  لحرية  األجـــواء 
الــصــحــف والـــمـــجـــالت ووســــائــــل اإلعــــالم 

اإلنـــتـــرنـــت  ـــــك  ذل ـــــى  إل زد  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، 
ــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة،  ــــمــــدون وال

مشرعًة  األبــــواب  غــدت 
للجميع  سعتها  عــلــى 
لمن شاء الكتابة بشتى 
ــــصــــاصــــات فــي  االخــــت
حقول الثقافة واألدب 

مـــوازاة  وفــي  والمعرفة 
هذا الفضاء المفتوح. 

ســـرقـــة  ظـــــاهـــــرة  زادت 
األعـــــــمـــــــال األدبـــــيـــــة 

ــتــعــدي عــلــي حــقــوق الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة  وال
وتداعياتها  المشكلة  هــذه  يــرصــد  البيرق 

على الواقع الثقافي

السرقات األدبية.. وتداعياتهاافتتاح معرضي «شغف الواقعية ومالمح ومالمس»

«مواطن بالمقلوب» 
على مسرح قطر

محمد عادل: 
أحلم بشركة إنتاج 

للقضاء على قلة 
األعمال الفنية

علم العروض
 وبحور الشعر

صدور كتاب 
«امرأتنا في الشريعة 

والمجتمع»
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الــجــمــعــيــة  تــشــهــد   :  ]  - الـــدوحـــة 
ــتــاح  الـــقـــطـــريـــة لــلــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة افــت
مـــعـــرضـــي الـــفـــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة «شــغــف 
الـــواقـــعـــيـــة» لــلــفــنــانــة الـــقـــطـــريـــة نـــاديـــة 
الـــــمـــــضـــــاحـــــكـــــة، ومـــــــعـــــــرض «مـــــالمـــــح 
«محمد  السعوديين  للفنانين  ومالمس» 
الـــحـــمـــران وعـــلـــي الـــجـــشـــي» وســتــنــطــلــق 
الـــمـــعـــارض فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الــســابــعــة 

والــنــصــف مـــســـاء يــــوم االثــنــيــن الــمــوافــق 
الــجــمــعــيــة  مــقــر  ـــجـــاري فـــي  ال ١٨ يــونــيــو 
«كتارا»  الثقافي  للحي  العامة  بالمؤسسة 

.١٣ رقم  مبنى 
القطرية  الفنانة  أن  الــمــعــروف  ومــن 
نــــــاديــــــة الــــمــــضــــاحــــكــــة مــــــن الــــفــــنــــانــــات 
ــمــتــمــيــزات وهــــي خــبــيــرة  الـــقـــطـــريـــات ال
فـــنـــون تــشــكــيــلــيــة لـــهـــا فــلــســفــتــهــا الــفــنــيــة 

وتــكــنــيــكــهــا الـــخـــاص الــــذي يــمــيــزهــا عن 
لباقيين. ا

والــفــنــان الــســعــودي مــحــمــد الــحــمــران 
ورئيس   ١٩٦٩ عام  القطيف  مواليد  من 
جــمــاعــة الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة بــالــقــطــيــف، 
معارض  في  المشاركات  من  العديد  له 
من  العديد  على  وحصل  ودولية،  محلية 

التقديرية. والشهادات  الجوائز 

نــــوافــــذ
تكتبها:  عزة سلطان

قالت حلمت
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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الفنان أحمد عبداهللا أحمد لـ «البيرق»:

انتظروني كمذيع في وسيلة
إعالمية جديدة قريبًا

مهرجان المسرح المحلي
 نجح بشهادة الجماهير

ڈ ٤   

الفن التشكيلي بحاجة  للدعم والتسويق
اليوم  لقاء  د  نُــجــدِّ  :  ]  - الــدوحــة 
ضيفين  مع  وقضية»  زاويــة «رأيــان  في 
شــأن  فــيــه  ولــهــمــا  التشكيلي  الــحــقــل  مــن 
من  العديد  طــرح  معهما  نـُـحــاول  ممّيز، 
القضايا التي تدور في أوساط المهتّمين 
بــالــحــراك الــتــشــكــيــلــي الــقــطــري وكــذلــك 
عرض خبراتهما وأبرز ما في تجاربهما، 
المشهد  فــي  نظرهما  وجــهــات  لــنــرصــد 
هامٍة  جوانَب  على  الضوء  ولنُلقي  الفني 
فــي هــذا الــنــوع مــن الــفــن، والــيــوم نلتقي 
مع الفنانة وضحى السليطي والفنان عبد 

ڈ ٥الرحمن المطاوعة.
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صغيرة الناس  ويراها  صغاراً  الناس  ترى  الجبل  كقمة  تكن  ال 

تحقيقاتتحقيقات

الكاتبات القطريات يسطعن في سماء األدب
طالبن باهتمام أكبر بالمبدعين الشباب

كتب: مصطفى عبدالمنعم:

ــــبــــات قـــطـــريـــات يــعــشــقــن  أدي
صـــنـــوفـــه  بــــمــــخــــتــــلــــف  األدب 
فكرهن  نــتــاج  قــدّمــن  ـــوانـــه،  وأل
ينتظرن  ولــم  ومنجًزا  مطبوًعا 
أو  مــا  بلجنة  الــمــســؤول  مــوافــقــة 
يُصبن  كــدن  حيث  بعينها  جهة 
بــاإلحــبــاط أثـــنـــاء رحــلــة الــبــحــث 
أعمالهن  لــهــن  تطبع  جــهــة  عــن 
لديهن  كـــان  ولــكــن  اإلبـــداعـــيـــة، 
فـــكـــرهـــن الـــــخـــــاص بــــضــــرورة 
الـــتـــحـــّرك نــحــو الــمــتــلــقــي ونــشــر 
ثــقــافــة اإلبــــداع بــأي ثــمــن وعــدم 
انــتــظــار مــوافــقــة الــمــســؤول التي 
تكون..تحالفن  ال  أو  تكون  رّبما 
مشروع  فــي  بعًضا  بعضهن  مــع 
شــبــابــي مــتــمــّيــز وهــــو مــشــروع 
ـــــــت غـــــِيـــــر» وهــــــي مــنــظــمــة  «أن
القطري  بالشباب  تهتم  شبابية 
الــمــتــمــّيــز ومــــن أبـــــرز أعــمــالــهــا 
«دلـــــيـــــل الــــمــــواهــــب الـــقـــطـــريـــة 

الذي  المتمّيزة» 
يــــــصــــــدر كــــــــل ٣ 
أشـــهـــر والـــهـــدف 
مـــن ذلــــك إبــــراز 
الشباب  مــواهــب 
القطري المتمّيز 
الشباب  وطاقات 
الــطــمــوح، وأيــًضــا 
بــــــــالــــــــتــــــــعــــــــاون 
مـــــــــع مــــــشــــــروع 
«تــــنــــويــــن» وهـــو 
ـــــق مــــكــــّون  فـــــري
مــــــــن طــــالــــبــــات 
جـــــــامـــــــعـــــــيـــــــات، 
يــــعــــمــــلــــن تـــحـــت 

شـــعـــار «دعــــــوة لــــلــــقــــراءة»، في 
ــــوصــــول  ــــل ــــســــعــــى ل مـــــــشـــــــروع ي
عبر  الــقــصــة  خـــالل  مــن  للطفل 
لبناء  تسعى  قــــراءة  مــجــمــوعــات 
شــخــصــيــتــه وتــــطــــويــــر قــــدراتــــه 
تُثري  أولية  بمعارف  وتــزويــده 
تنظيمه.. عــلــى  ــســاعــد  وتُ عــقــلــه 

ومــــــــن خــــــــالل هــــــــذه األفـــــكـــــار 
والـــمـــشـــاريـــع اإلبـــداعـــيـــة طــبــعــن 
الخاصة  نفتهن  على  أعمالهن 
مع وجود بعض التعاون والدعم 
ليخرج  المذكورة  المشاريع  من 
قطري  أدبــي  منتج  النهاية  فــي 

.٪١٠٠

الدكتورة  التقينا  البداية  في   
مــــجــــد خــــالــــد كــــاتــــبــــة قـــطـــريـــة 
ـــــوراة فــي  ـــة عـــلـــى دكـــــت وحـــاصـــل
الكتابة اإلبداعية صدر لها كتاب 
كتاب  وهو  مشّفرة»  «مذّكرات 
اإلنجليزية  للغة  ترجمته  تّمت 
والــفــرنــســيــة، وفـــي بـــيـــروت تم 
وضــــع كــتــابــهــا ضــمــن الــمــنــاهــج 
الـــــدراســـــيـــــة وهــــــي تـــتـــمـــّنـــى أن 
يحدث ذلك في قطر كما حدث 
مجد:  د.  وتــقــول  بـــيـــروت،  فــي 
قــّدمــت كــتــابــي لـــــوزارة الــثــقــافــة 
ولكن لألسف لم يلق أي اهتمام 
لمدة  وأالحقهم  أتابعهم  وكنت 
٦ شــــهــــور بـــشـــكـــل دائـــــــم ولــكــن 
لــألســف لــم أجــد أي اهــتــمــام ما 
كتابي  ســحــب  إلـــى  اضــضــطــرنــي 
وتــوّجــهــت إلـــى بـــيـــروت خــاصــة 
إخــراج  على  أحـــرص  كنت  أنــنــي 
ــز ســـــواء مـــن نــاحــيــة  عــمــل مــمــّي
ـــتـــرجـــمـــة وأيــــًضــــا  الـــتـــدقـــيـــق وال
أن  خــاصــة  الــخــارجــي،  المظهر 
هــــــــــذا الـــــكـــــتـــــاب 
يُـــمـــكـــن اقـــتـــنـــاؤه 
ويـــــحـــــتـــــفـــــظ بـــه 
فـــــــــي الـــــمـــــنـــــزل 
وبـــالـــفـــعـــل صـــدر 
الـــــكـــــتـــــاب، وأنــــــا 
يُوجد  ال  أنه  أرى 
للشباب  تــشــجــيــع 
الــقــطــريــيــن مــن 
ومن  المبدعين، 
أن  الــــمــــفــــتــــرض 
تـــــــكـــــــون هــــنــــاك 
متخّصصة  لجنة 
لــمــتــابــعــة هـــؤالء 
وفحص  الشباب 
وتوجيههم،  ودعمهم  أعمالهم 
كل  فــي  بــل  فقط  الكتاب  وليس 
لألسف  ولكن  الثقافة  مجاالت 
ــــوجــــد اهـــتـــمـــام وأنــــــا بــهــذه  ال يُ
مبادرة  أشكر  أن  أوّد  المناسبة 
رائعة  مبادرة  ألنها  غِير»  «أنت 
حيث  ا  جـــدًّ الــفــكــرة  أحببت  وأنـــا 
يــجــمــعــون الــمــواهــب ويــســلــطــون 
من  الفكرة  وهذه  الضوء  عليهم 
وزارة  تــتــبــّنــاهــا  أن  الــمــفــتــرض 

الثقافة.

وحــــــــول الـــمـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي 
الــقــطــري تـــرى الــدكــتــورة مجد 
والــطــفــل  ا  جـــــدًّ راٍق  مــشــهــد  أنــــه 
ا  ــــيــــوم مـــثـــقـــف جــــدًّ الـــقـــطـــري ال
الحديثة  التكنولوجيا  ويستخدم 
بشكل ممتاز والجمهور القطري 
لــديــه مـــن الــثــقــافــة حـــظ وافـــر، 
أن  المختصة  الــجــهــات  ــاشــد  وأن
ـــوعـــوا أولــــيــــاء األمــــــور لــتــوجــيــه  ي
األطـــــفـــــال أكــــثــــر وأكــــثــــر تـــجـــاه 
الــثــقــافــة ألن الــطــفــل هــو الــبــذرة 
توجيهه  تم  فلو  المستقبل،  وهو 
مجتمًعا  فسنجد  صحيح  بشكل 
أشّد وعًيا في المستقبل القريب.

السليطي  سيف  لولوة  وتقول   
قسم  قطر  بجامعة  تــدرس  إنها 
تاريخ إدارة واقتصاد وهي تكتب 
روايات صدر لها «الولد الهيكل» 
وقامت   ٢٠١٠ عام  نشرته  الذي 
في  جديدة  بحلة  طرحه  بإعادة 
 ٢٠١١ الـــدوحـــة  كــتــاب  مــعــرض 
قّصة  وهــي  اإلنجليزية،  باللغة 
خيالية القت صدى كبيًرا، وهي 
تُجّهز حالًيا مجموعة قصصية، 
كــمــا صــــدر لــهــا إصـــــدار بــعــنــوان 
«مــقــبــرة  أو   Cemetery hell
الــجــحــيــم» وتــّمــت إعــــادة نشره 
االســـم.  تغيير  مــع  أخـــرى  مـــّرة 
وقـــد كــتــبــت بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة 
كفتاة  أنــنــي  للجميع  أُثــبــت  لكي 
عـــربـــيـــة قـــطـــريـــة أســـتـــطـــيـــع أن 
أكــتــب روايــــــات خــيــالــيــة بــالــلــغــة 
الروايات  عن  تقل  ال  اإلنجليزية 
هذا  أبناء  من  الكثير  تُبهر  التي 
الجيل، وأيًضا لتقديم جانب من 
خاصة  وأفكارنا  للعالم  ثقافتنا 

وعن  العلمي.  الخيال  مجال  في 
تقول  الثقافي  المشهد  في  رأيها 
جّيد  الثقافي  المشهد  إن  لولوة: 
ا ولـــكـــن يـــحـــتـــاج إلـــــى دعـــم  جــــــدًّ
يكتبون  كّتاب  إلى  ويحتاج  أكبر 
المزيد من األعمال، وأنا أستعّد 
لــكــتــابــة عــمــل جــديــد مــســتــوحــى 
الخيالية  التراثية  الحكايات  من 
من  مستمد  عمل  وهــو  القديمة 
وهــي  المحلي  تــراثــنــا  فــي  قــصــة 

روايـــــــــة بـــعـــنـــوان 
ـــــــفـــــــاســـــــكـــــــل  «ال
والـــــــســـــــعـــــــلـــــــوه» 
ـــــت  وهـــــــــــــي كـــــان
قــــصــــة مـــرعـــبـــة 
قـــديـــًمـــا وتـــــدور 
حـــــــــــول ســـمـــكـــة 
تــــــتــــــغــــــّذى عـــلـــى 
الـــرجـــال  أرواح 
األرامـــــــــل وغــيــر 
الـــــمـــــتـــــزّوجـــــيـــــن 
ـــــــــــا عـــالـــجـــت  وأن
ــتــكــون  الـــقـــصـــة ل
بــشــكــل مــخــتــلــف 
بحيث  ولــطــيــف 

لو قرأها الطفل ال يخاف منها، 
وكانت هذه القصة قديًما تُروى 

لألطفال قبل النوم.
وقـــالـــت الــســلــيــطــي: واجــهــت 
مـــعـــّوقـــات مـــع الــمــســؤولــيــن في 
طباعة  أجــل  من  الثقافة  وزارة 
على  كتبي  طبعت  وأنـــا  أعــمــالــي 
على  وحــصــلــنــا  الــخــاصــة  نفقتي 
بعض المساعدات الفنية من قبل 
تمّدنا  التي  غير»  «أنت  مؤسسة 
القطريين  من  الشاّبة  بالمواهب 

منها  واســتــخــدمــنــا  لــيــســاعــدونــا 
ــــن والـــمـــصـــّمـــمـــيـــن،  ــــامــــي ــــرّس ال
رفض  وتم  كتاب  قّدمت  وكنت 
طــبــاعــتــه ألســـبـــاب هـــم يــرونــهــا 
وجــيــهــة، وطــبــعــت الــكــتــاب وتــّم 
عـــرضـــه فــــي مـــعـــرض الــكــتــاب 
وطبعت  الــنــســخ  جــمــيــع  ونــفــدت 
نــســخ جـــديـــدة وهــــذا دلــيــل على 
يتّم  أن  وأتمّنى  جيد،  كتاب  أنه 
تحويل كتابي هذا إلى أول فيلم 
قطري  كارتوني 
جميع  يكون  وأن 
الــــعــــامــــلــــيــــن فــي 
والمؤّدين  الفيلم 
قــــــــطــــــــريــــــــيــــــــن 
خاصة  والمخرج 
أننا لدينا مواهب 
ـــــزة فـــي  مـــــتـــــمـــــّي

بلدنا.
تـــقـــول   فـــيـــمـــا 
نــــــــــــــور الـــــنـــــصـــــر 
متخرجة  وهـــي 
فـــــــــــي جـــــامـــــعـــــة 
فـــــيـــــرجـــــيـــــنـــــيـــــا 
قسم  كــومــنــولــث 
جـــرافـــيـــك ديـــــزايـــــن: أنـــــا أحــــّب 
ا وكانت لــدّي فكرة  الــقــراءة جــدًّ
الـــقـــيـــام بـــعـــمـــل كــــتــــاب بـــعـــنـــوان 
وكنت  المخضرمين»  «ذكريات 
ولــم  لنفسي  بــكــتــابــتــه  قــمــت  قــد 
أكن أنوي نشره ولكن صديقاتي 
وبالفعل  طباعته  على  شجعنني 
ُقـــمـــت بــطــبــاعــتــه وعـــرضـــه في 
الـــمـــعـــرض وتــــفــــاجــــأت بــحــجــم 
ُقمت  ثــم  الــكــتــاب،  على  اإلقــبــال 
بــــإعــــادة طــبــاعــتــه بــشــكــل أكــبــر 

وشــــاركــــت مــــع مــنــظــمــة «أنــــت 
غـــيـــر» وشــــاركــــت فـــي مــعــرض 
المنظمات  هــذه  ومثل  الكتاب، 
ســـواء «أنـــت غــيــر» أو «تــنــويــن»  
ا  ظـــاهـــرة إيـــجـــابـــيـــة جـــّيـــدة جـــدًّ
على  تُشّجع  حيث  المجتمع  فــي 
ـــــــداع والـــــقـــــراءة واالبـــتـــكـــار،  اإلب
اهتمام  هناك  يكون  أن  وتمنت 
أكــبــر بــالــكــتــاب الــشــبــاب ودعـــم 
وتشجيع  المبتدئين  للمبدعين 
الـــقـــراءة والــكــتــب، فــال يــصــح أن 
يـــكـــون هـــنـــاك كـــاتـــب فـــي بــدايــة 
طـــريـــقـــه ولـــــديـــــه مـــنـــتـــج أدبـــــي 
ويعرضه على دور نشر وال يجد 
األكثر  الكتب  أن  بسبب  ترحيبًا 
مبيًعا حالًيا هي كتب الطبخ وما 
شــابــه، لــهــذا أتــمــّنــى مــن وزارة 
الـــمـــواهـــب  ـــدعـــم  ت أن  الـــثـــقـــافـــة 

القطرية الشابة.
 ثـــم الــتــقــيــنــا الــكــاتــبــة مــريــم 
للمنظمة  الـــمـــؤّســـس  الــســبــيــعــي 
ــــر» الــتــي  الـــشـــبـــابـــيـــة «أنـــــــت غــــٍي
بدأت  المنظمة  فكرة  أن  أّكــدت 
كمبادرة من أجل تغيير النظرة 
الشباب  مــن  كثير  عــن  الــســائــدة 
الــقــطــريــيــن ومــــن أجــــل إثــبــات 
مــن  مــنــهــم  ــكــثــيــر  ال هـــنـــاك  أن 
المبدعين والمتمّيزين في جميع 
بإصدار  ُقمنا  لذلك  المجاالت، 
في  للمواهب  رسمي  دليل  أول 
جميع  بيانات  على  يشتمل  قطر 
والمنجزين  المبدعين  الشباب 
ويـــنـــقـــســـم إلـــــى ثــــالثــــة أقــــســــام: 
ســــواء  ـــــاألفـــــراد  ب خـــــاص  األول 
مخرجين  أو  مــصــّوريــن  كـــانـــوا 
فــي  ومـــوهـــوبـــيـــن  رّســـامـــيـــن  أو 

مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، والــقــســم 
الــــثــــانــــي خـــــــاص بـــالـــمـــنـــظـــمـــات 
الــشــبــابــيــة الـــمـــوجـــودة فـــي قطر 
والقسم  المجاالت،  مختلف  في 
الثالث لألعمال وهو خاص بكل 
بها  قام  التي  التجارية  المشاريع 
ونــّفــذهــا شــبــاب مــن قطر ســواء 
كانت تجارة مسّجلة أو يقوم بها 
من المنزل عن طريق االنترنت، 
ــــصــــدر بــشــكــل  وهـــــــذ الــــدلــــيــــل ي
ثالثة  كــل  تجديده  ويــتــم  دوري 
وإضــافــة  تحديثه  بــهــدف  أشــهــر 
باللغة  ويتوّفر  أخرى  معلومات 
ـــعـــربـــيـــة واإلنـــجـــلـــيـــزيـــة عــلــى  ال
االنترنت،  على  المنظمة  موقع 
والــكــتــابــة هــي أحـــد األمـــور التي 
الكتابة  وهــي  المنظمة  تدعمها 
من أجل دعم الكّتاب والكاتبات 
بأربع  نحتفي  ونحن  القطريات 
كاتبات قطريات أصدرن كتبهن 
عــلــى نــفــقــتــهــن الـــخـــاصـــة وكـــان 
دورنــــــا كــمــنــظــمــة مــســاعــدتــهــن 

وتسويق  بيع  فــي 
قطر  فــي  الكتب 
وتـــقـــديـــم بــعــض 
الــــخــــدمــــات مــن 
المنظمة  أعضاء 
مــــــــن الـــــشـــــبـــــاب 
الــــــقــــــطــــــريــــــيــــــن 
أصـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاب 
ـــــــــــمـــــــــــواهـــــــــــب  ال
مــــثــــل اإلخـــــــــراج 
والــــــتــــــصــــــمــــــيــــــم 
الكتب  وتــحــريــر 

وما إلى ذلك.
وأضــــــــــافــــــــــت 
إن  الــــســــبــــيــــعــــي: 

تــكــون  ألن  تــحــتــاج  ال  الــمــنــظــمــة 
حتى  رسمّية  جهة  مظلة  تحت 
وفق  تسير  أو  موّجهة  تكون  ال 
فــكــر مــعــّيــن وإنـــهـــن حــريــصــات 
رســـالـــتـــهـــن  يـــقـــدمـــن  أن  عـــلـــى 
وأكــدت  قيود،  أي  دون  كشباب 
ــــرحــــبــــن بـــالـــداعـــمـــيـــن  أنـــــهـــــن يُ
رسميًّا  الدخول  دون  ألنشطتهن 
تحت أي مظلة. كما أشارت إلى 
في  الكتابة  عن  توقفها  بعد  أنــه 
المعروفة  اإللكترونية  مدّونتها 

«مذكرات فتاة قطرية» رّكزت 
ــابــة قــصــص األطـــفـــال،  عــلــى كــت
فـــنـــشـــرت مـــجـــمـــوعـــة قــصــصــيــة 
الكتاب  مــعــرض  فــي  وتعليمية 
«أم  مـــؤلـــفـــهـــا  ومـــنـــهـــا   ،٢٠١١
الــتــراث  مــن  المستوحى  حــمــار» 

القطري.
وحـــول الــمــشــهــد الــثــقــافــي في 
قـــطـــر أكـــــدت أنــــه بـــحـــاجـــة إلـــى 
األنشطة  من  كثيًرا  وأن  تطوير 
ـــقـــام ولـــكـــن ال تــصــل لــلــشــبــاب  تُ
األمـــــر الـــــذي يــســتــلــزم ضــــرورة 
الـــتـــواصـــل مـــع الــشــبــاب وهــــو ما 
نسعى إلى تقديمه في منظمتنا. 
الفتة إلى أن التقصير ليس فقط 
مـــن نــاحــيــة الــجــهــات الــرســمــيــة 
ـــمـــا أيـــًضـــا مـــن قــبــل الــشــبــاب  وإّن
خــاصــة أولـــئـــك الـــذيـــن يــقــولــون 
بــعــدم وجــــود فـــرص لــلــعــمــل أو 
لم  المنظمة  أن  وأكــدت  اإلبــداع 
شركة  أو  جــهــة  أي  مــن  تــطــلــب 
بخصوص  طلب  أي  مؤسسة  أو 
دعــــــــم الــــشــــبــــاب 
وتــّم  الموهوبين 
رفـــــضـــــه وعــــلــــى 
أن  الــــــــشــــــــبــــــــاب 
المبادرة  يأخذوا 
ويــــــــــــســــــــــــعــــــــــــون 
وال  بــــأنــــفــــســــهــــم 
يــــقــــولــــون إنــــــه ال 
ـــــــوجـــــــد فـــــرص  تُ
دون أن يتحّركوا 
ويـــــــــفـــــــــتـــــــــحـــــــــوا 
أعـــــــــيـــــــــنـــــــــهـــــــــم، 
والـــــمـــــؤســـــســـــات 
ـــــــــــرغـــــــــــب فـــــي  ت
احــتــضــان هـــؤالء 
كيفية  تعلم  ال  ولكنها  الــشــبــاب 
المقام  في  وهي  إليهم  الوصول 

األول مسألة تواصل.
وعــــن تــجــربــتــهــا فـــي الــكــتــاب 
قــالــت الــســبــيــعــي: إنــهــا أصـــدرت 
التعليمية  الكتب  مــن  مجموعة 
لــألطــفــال وكــتــب مــســتــوحــاة من 
الــتــراث الــقــطــري بــهــدف إعـــادة 
إحـــيـــائـــه، مـــؤكـــدة أنـــهـــا تــتــمــّنــى 
إصــــــدار مــجــمــوعــة مـــن الــكــتــب 
التعليمية  والــوســائــل  الــمــبــتــكــرة 
الــمــعــاصــرة الــتــي تُــنــاســب شباب 
الجيل الحالي وهو ما أسعى إليه 

في المستقبل.

ـــخـــاصـــة ــــا عــــلــــى نـــفـــقـــتـــنـــا ال ــــاه ــــدرن ــــأص ـــــضـــــوا طــــبــــاعــــة كـــتـــبـــنـــا ف ــــون رف ــــؤول ــــس ــــم ال

ـــــــــداع الـــشـــبـــاب الـــقـــطـــري ــــب وإب ــــواه ــــات م ــــب مــــريــــم الـــســـبـــيـــعـــي: نـــســـعـــى إلث
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يعرفون  ال  كثيرون  رّبما  ڈ 
المسرح  مع  كانت  بداياتك  أن 
الفترة؟ تلك  عن  تُحّدثنا  فهل 

يـــرجـــع  لـــلـــمـــســـرح  عـــشـــقـــي   -
الفنان  والـــدي  إلــى  فيه  الفضل 
عـــبـــداهللا أحـــمـــد الـــــذي يــتــنــّفــس 
أيًضا  وقــعــت  وبـــدوري  مــســرًحــا 
فـــي غــــرام أبـــوالـــفـــنـــون، وقــصــة 
من   ٩٢ عــام  في  بــدأت  المسرح 
مسرحية  فــي  مشاركتي  خــالل 
قطر  فرقة  إنتاج  من  لألطفال 
الــمــســرحــيــة بــعــنــوان «الــنــافــورة 
انتقلت  بعدها  ثم  المسحورة»، 
ـــــمـــــدرســـــي الــــــذي  لــــلــــمــــســــرح ال
مـــن خـــاللـــه أظـــهـــرت مــواهــبــي 
ـــــــــــدي قـــــدراتـــــي  واكـــــتـــــشـــــف وال
الــحــقــيــقــيــة وتــفــاجــأ بــمــســتــواي، 
على  حــصــلــت   ١٩٩٤ عـــام  وفـــي 
حسين  هدى  الفنانة  مع  بطولة 
فــي مــســرحــيــة «كـــوت وتـــوت»، 
وبـــعـــدهـــا شـــاركـــت مـــع األســـتـــاذ 
مسرحية  فـــي  الــســلــيــطــي  غــانــم 
من  واحدة  وهي  جلف»  «هالو 
السياسي  الــمــســرح  أعــمــال  أهــم 
مستوى  عــلــى  ــمــا  رّب الــكــومــيــدي 
الـــــوطـــــن الـــــعـــــربـــــي، وقـــــّدمـــــت 
بـــعـــدهـــا الـــعـــديـــد مــــن األعـــمـــال 
المخرج  مع  أعمالي  آخر  وكان 
«بر  أوبــريــت  هو  بورشيد  سعد 
وبــــحــــر» والـــــــذي شــــّرفــــه ســمــو 

بالحضور. األمير 
أن  فـــــي  ـــجـــحـــت  ن كــــيــــف  ڈ 
تــجــمــع بــيــن عــمــلــك اإلعـــالمـــي 
الــــــــــذي تــــــهــــــواه أيــــــًضــــــا وبـــيـــن 
فيها  احترفت  التي  الموسيقى 
قطعت  الـــــذي  الـــمـــســـرح  وبـــيـــن 

بالقليل؟ ليس  شوًطا  فيه 
- في الحقيقة كنت أسير في 
نفسه،  الــوقــت  فــي  طـــرق  ثــالثــة 
وكان كثير من الناس يعتقدون 
أنني مشتت وأن هذا األمر رّبما 
يُؤّدي إلى عدم نجاحي فنيا، إال 
في  وفــقــت  اهللا  وبــفــضــل  أنــنــي 
طرقتها  الــتــي  الــمــجــاالت  جميع 
وأعشق  فنان  أنني  هو  والسبب 
أستخدم  ذاته  الوقت  وفي  الفن 
مــواهــبــي الــتــي مــنــحــهــا لـــي اهللا 
سبحانه وتعالى، ولم أكن أُفّكر 
وقــتــهــا فــي الــربــح الـــمـــادي من 
وراء الــفــن وأنـــا دائــًمــا كــذلــك ال 
به،  أؤمــن  ما  لتقديم  إال  أسعى 
ففي عام ١٩٩٦ التحقت بالعمل 
في قناة الجزيرة وقت تأسيس 
الوقت  ذلــك  فــي  وكــنــت  الشبكة 
كان  حيث  فيها  مــوظــف  أصــغــر 

عاًما   ١٨ عمري 
ـــــدّرجـــــت فــي  وت
أقـــســـام اإلعــــالم 
ـــــفـــــة  الـــــمـــــخـــــتـــــل
الجزيرة  داخـــل 
وانـــــــــتـــــــــقـــــــــلـــــــــت 
لــــــــلــــــــجــــــــزيــــــــرة 
الــريــاضــيــة وأنـــا 
أتـــــــــرأس  اآلن 
ـــــــــداع  قــــســــم اإلب
والــــتــــرويــــج فــي 
قـــنـــاة الــجــزيــرة 
الــريــاضــيــة وهــو 
لكل  يُرّوج  قسم 
مــشــاريــع قــنــوات 

الـــجـــزيـــرة الـــريـــاضـــيـــة ويــصــنــع 
بّثها  يتم  التي  الترويجية  المواد 
والدوريات  البطوالت  لكبريات 
القسم  هــذا  حصل  اهللا  وبفضل 
جــوائــز   ٦ عــلــى   ٢٠١١ عـــام  فـــي 
ذهــــبــــيــــات   ٣ مـــــيـــــدالـــــيـــــات  أو 

مـــهـــرجـــان  فـــــي  فــــضــــيــــات  و٣ 
«بـــرومـــاكـــس» لــــإلبــــداع الــفــنــي 
لــتــلــفــزيــونــات الـــشـــرق األوســــط 
لفريق  يُحسب  كبير  إنجاز  وهو 
عــمــل بــالــكــامــل، وفـــي عـــام ٩٦ 
ــــدأت كــمــطــرب وقــمــت  أيـــًضـــا ب
بـــإحـــيـــاء عـــديـــد مــــن الــحــفــالت 
في  األول  ألــبــومــي  أطــلــقــت  ثــم 
بــعــنــوان «الــنــدامــة»   ٢٠٠٠ عـــام 
ثاني  أطــلــقــت   ٢٠٠٢ عـــام  وفـــي 
شركة  مــع  بــالــتــعــاقــد  ألــبــومــاتــي 
بعنوان  الفني  لإلنتاج  «روتــانــا» 
«عــلــى ويـــن يـــا حــبــيــب الــعــمــر» 
واســتــمــّر الــتــعــاون مــع «روتــانــا» 
عـــام  وفـــــي   ،٢٠٠٩ عـــــام  حـــتـــى 
٢٠٠٨ صدر لي أيضا ألبوم «مر 
فيديو   ١٥ أصــدرت  كما  الحلو» 
كــلــيــب تـــــّم عـــرضـــهـــا وحــظــيــت 
والقت  ممّيزة  مشاهدة  بنسب 
قــــبــــوالً كـــبـــيـــًرا لـــــدى الــجــمــهــور 
 ٢٠١٠ عــام  فــي  فعليًّا  وتــوقــفــت 

العمل. متطلبات  بسبب 
بين  كبيرة  مساحة  هناك  ڈ 
وتلفزيون  الجزيرة  شبكة  أداء 
قــطــر فــمــا هــي أســبــاب الــفــارق 

هذا؟ الكبير 
من  كابن  أنا   -
ــفــزيــون  ــل أبــــنــــاء ت
قــــــــــطــــــــــر أجــــــــــد 
تــــلــــفــــزيــــون  أن 
وإذاعـــــــــــــــة قـــطـــر 
كــــانــــا يـــتـــصـــدران 
فـــــــــــــــــي فـــــــــتـــــــــرة 
مـــــــن الـــــفـــــتـــــرات 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــات 
الـــعـــربـــيـــة وكــــان 
أداؤهـــمـــا مــمــّيــًزا 
ا، ولـــــكـــــن  جــــــــــــــــدًّ
يــبــدو فــي اآلونـــة 
أن  األخـــــــــــيـــــــــــرة 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــات 
الـــــخـــــاصـــــة هــــــي الـــــتـــــي كــســبــت 
الــرهــان وســحــبــت الــبــســاط من 
ال  ومما  الرسمية،  التلفزيونات 
أســرار  أحــد  أن  أيــًضــا  فيه  شــك 
الدعم  هو  الجزيرة  شبكة  تمّيز 
بالعنصر  واالهــتــمــام  والــرعــايــة 

الـــبـــشـــري واخـــتـــيـــار الـــكـــفـــاءات، 
الطريق  على  نسير  أننا  وأعتقد 
نــنــســى  وال  ـــا  إعـــالمـــيًّ الــصــحــيــح 
إلخـــوانـــنـــا فـــي قــنــاة  ـــبـــارك  أن نُ
ــــان» ظـــهـــورهـــم الــجــديــد  ــــري «ال
والــــذي أعــتــقــد حــســب مــا رأيــت 
تــكــنــولــوجــيــة  قـــفـــزة  لــديــهــم  أن 
ــــــدة حــــيــــث يـــســـتـــخـــدمـــون  جــــــّي
بصريًّا  وإبــهــاًرا  حديثة  تقنيات 
مـــتـــمـــيـــًزا وفـــــواصـــــل وديـــــكـــــوًرا 
حصلوا  أنــهــم  ووضـــح  جــيــديــن، 
وأهم  جــّيــدة،  إعــداد  فترة  على 
«الريان»  قناة  بها  تتمّيز  ميزة 
حــتــى عـــن تــلــفــزيــون قــطــر هي 
وجــــود الــعــنــصــر الــقــطــري بــهــذا 
جميل  شــيء  وهــو  الكبير  الــكــم 
ا حــيــث يــتــم االعــتــمــاد على  جــــدًّ
من  عناصر  ثــّم  ومــن  البلد  ابــن 
األولوية  منح  بعد  أخرى  بلدان 
لـــإلعـــالمـــي الـــقـــطـــري ولــشــبــاب 
قـــطـــر وهـــــو مــــا أتـــمـــّنـــاه دوًمـــــا 
القطريين  الــشــبــاب  دعـــم  وهـــو 

عليهم. واالعتماد 

اتـــهـــامـــات  ــــا  دائــــًم هـــنـــاك  ڈ 
مــــتــــبــــادلــــة بــــيــــن الـــمـــبـــدعـــيـــن 
والـــفـــنـــانـــيـــن مــــن جـــهـــة وبــيــن 
الــمــســؤولــيــن مـــن جــهــة أخـــرى 
وكــــــــل طــــــــرف يــــتــــهــــم اآلخــــــر 
الفنانون  يرى  حيث  بالتقصير 
ـــا واضـــــًحـــــا فــــي دعــمــهــم  ـــابً غـــي
المبدع  عــن  بــاآلخــر  واهــتــمــاًمــا 
الــقــطــري، ويــقــول الــمــســؤولــون 
وال  يــتــواصــلــون  ال  الفنانين  إن 
ُيــــــبــــــادرون بـــتـــقـــديـــم مـــشـــاريـــع 

رأيك؟ فما  إبداعية 
- عــلــى الــمــســتــوى الــفــنــي ..أنـــا 
ـــــوم عـــلـــى زمـــالئـــي الــفــنــانــيــن  أل
يتوقفوا  أن  فنيًّا  هاويًا  بصفتي 
وجــود  عــدم  بسبب  اإلبــــداع  عــن 
دعـــم مـــن الـــدولـــة، فــهــذا خطأ 
التي  األخــطــاء  أكبر  من  أعتبره 
قد تُؤّدي إلى تدهور في المشهد 
نجد  مصر  مثل  فــدولــة  الفني، 
رمـــــوزهـــــا الـــفـــنـــيـــة لــــم تــحــصــل 
من  دعــًمــا  تنتظر  أو  دعــم  على 
عبدالحليم  مثل  فنان  الــدولــة، 

ــلــق دعــــًمــــا قـــط،  ــت حـــافـــظ لــــم ي
صــحــيــح كــــان حـــولـــه مــجــمــوعــة 
ولكن  العمل  يـُـديــرون  فريق  أو 
أقــول:  أنــا  الــفــرديــة،  بجهودهم 
ومـــهـــم  ضــــــــروري  الـــــدعـــــم  إن 
يتوفر  لــم  إذا  ولــكــن  ومــطــلــوب 

فال نتوقف في انتظاره.
الــمــشــهــد  فــــي  رأيــــــك  مــــا  ڈ 
الــــفــــنــــي الـــــقـــــطـــــري الــــحــــاضــــر 

والمستقبل؟
- ســيــجــد الــفــن الــقــطــري في 
وجميع  طريقه  األيــام  مــن  يــوم 
قــطــر  إن  تــــقــــول:  الــــمــــؤشــــرات 
المشهد  قــريــب  عــّمــا  ســتــتــصــّدر 
مستوى  عــلــى  والــثــقــافــي  الــفــنــي 
الدعم  من  يتضح  وهــذا  دولــي، 
مثل  متمّيزة  لجهات  المؤّسسي 
من  العديد  تُنّظم  التي  «كتارا» 
الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة 
التي  لألفالم  الدوحة  ومؤسسة 
تُــنــّظــم مــهــرجــان «تــرايــبــيــكــا» 
أتاح  المهرجان  هذا  أن  ويكفي 
قطريين  لمخرجين  الــفــرصــة 

لمن  وبــالــنــســبــة  الـــشـــبـــاب،  مـــن 
لــغــيــر  الــــمــــهــــرجــــان  إن  يــــقــــول 
اليوم  إنــه  لهم  أقــول  القطريين 
لــغــيــر الــقــطــريــيــن ولــكــنــه غـــًدا 

للقطريين.
إنـــــشـــــاء  مـــــــع  ـــــــــت  أن هـــــــل  ڈ 
أو  الموسيقية  للفنون  أكاديمية 

؟ كلية 
- ســمــعــت مــــن ســــنــــوات أنـــه 
تــــــّم تـــأســـيـــس مـــعـــهـــد لــلــفــنــون 
الـــمـــوســـيـــقـــيـــة بــــقــــيــــادة حـــامـــد 
يشيدون  الجميع  وكــان  النعمة 
ــا من  بـــه، وســمــعــت أيــًضــا كــالًم
بسبب  حــســرتــهــم  عــن  كــثــيــريــن 
إلـــغـــائـــه،  أو  اســــتــــمــــراره  عـــــدم 
مــن  الـــفـــن  يـــتـــحـــّول  أن  ويـــجـــب 
الــهــوايــة إلـــى الــشــكــل األكــاديــمــي 
حــــــتــــــى يــــــتــــــم تــــــفــــــريــــــخ جـــيـــل 
نمنح  أن  يجب  كما  متخصص، 
المحليين  للموسيقيين  الفرصة 
ليحتكوا بالمحترفين من خالل 
الــــمــــشــــاركــــات والـــمـــهـــرجـــانـــات 
واٍع  جـــيـــل  لـــديـــنـــا  يـــكـــون  حـــتـــى 

بالموسيقى.
ڈ ومــــا رأيـــــك فـــي الــمــشــهــد 

المسرحي؟
- فـــي الــحــقــيــقــة الــمــســرح لم 
األسباب  ولــعــّل   .. كــان  كما  يعد 
مـــعـــروفـــة لــلــجــمــيــع فــــإن قـــرار 
دمــــج الـــفـــرق الــمــســرحــيــة مــن 
أربــعــة فـــرق إلـــى فــرقــتــيــن كــان 
المسرح  وأضـــّر  مجحًفا  قــــراًرا 
أن  الفنانين  على  ولكن  كثيًرا، 
اإلنتاج  تجربة  ويخوضوا  يعملوا 
الحركة  تــزدهــر  حــتــى  الــخــاص 
متفائل  وأنا  المسرحية،  الفنية 
وبعد  خاصة،  المسرح  بمستقبل 
األولـــــى  الــنــســخــة  شــــاهــــدت  أن 
لـــمـــهـــرجـــان قـــطـــر الــمــســرحــي 
ا  وهـــــــو مـــــهـــــرجـــــان رائـــــــــع جــــــدًّ
ومــســتــوى الـــعـــروض مــتــمــّيــزة، 
كانت  التي  الــعــروض  تلك  حتى 
عــلــى هـــامـــش الــمــســابــقــة كــانــت 
ا وتــســتــحــق الــدخــول  جـــّيـــدة جــــدًّ
ـــافـــســـة، وأعـــجـــبـــتـــنـــي  ـــمـــن فـــــي ال
األنصاري  جاسم  تجربة  كثيًرا 
فالح  تجربة  وكذلك  لتمّيزها، 
ــبــوشــيــة  ال عـــمـــل  أن  إال  فــــايــــز، 
وذلك  المهرجان  جوائز  حصد 

مؤّهل  عمل  ألنه 
لـــلـــمـــهـــرجـــانـــات، 
وعــــلــــى الــــزمــــالء 
فــــــــــــي الـــــــــفـــــــــرق 
الــــــمــــــســــــرحــــــيــــــة 
يـــــــتـــــــوّخـــــــوا  أن 
وأن  الــــــــــحــــــــــذر 
ـــقـــّدمـــوا أعــمــال  يُ
مــتــخــّصــصــة فــي 
ــــــمــــــهــــــرجــــــان،  ال
ومــــــــــــــــن أبــــــــــــرز 
مــــــــــــكــــــــــــاســــــــــــب 
مـــــــــــهـــــــــــرجـــــــــــان 
المحلي  المسرح 
هــــــــــــــــو عــــــــــــــــودة 

الــجــمــهــور لــلــمــســرح، وشــاهــدنــا 
جــمــيــعــنــا الـــمـــســـرح وهــــو مــلــيء 
جميع  في  بالحضور  آخــره  عن 
عـــــروض الـــمـــهـــرجـــان وهــــو مــا 
وأنا  المهرجان  نجاح  عن  يُعّبر 
ــّيــم  ال أُقـــيـــم االعـــمـــال ولــكــن أُق

نـــجـــاح الـــمـــهـــرجـــان مــــن خـــالل 
الجماهير.

ـــًضـــا فـــي مــجــال  ڈ تــعــمــل أي
تُخبرنا  فهل  الموسيقي  اإلنتاج 
عن التطّور الذي شهدته ساحة 
الموسيقية في  األلبومات  إنتاج 

قطر؟
أن  فــنــان  ألي  يُمكن  حالًيا   -
قطر  في  بالكامل  أعماله  يُنتج 
اســـتـــديـــوهـــات  خــــــالل  مـــــن  أو 
مــحــلــيــة، فقد  إنـــتـــاج  وشـــركـــات 
يـــّســـرت الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة 
األمـــــــور وأصــــبــــح بـــمـــقـــدور أي 
فنان أن يُنتج األلبوم الموسيقي 
قطر  مـــن  بــالــكــامــل  والــغــنــائــي 
حــــتــــى األمـــــــــــور الــــفــــنــــيــــة الـــتـــي 
بلدان  إلــى  إرســالــهــا  إلــى  تحتاج 
طريق  عن  إرسالها  يتم  بعينها 
مــّرة  وتــعــود  وتنتهي  االنــتــرنــت 
أّدى  ما  أســرع  وقت  في  أخــرى 
والتكلفة  الــوقــت  اخــتــصــار  إلـــى 
ــــجــــهــــد، لــــذلــــك أقـــــــــول: إن  وال
أول  من  قطر  في  تنتج  األغنية 
ــوضــع  حــــرف مــوســيــقــى حــتــى تُ

األسطوانة. على 
واإلنتاج  الغناء  مجال  في  ڈ 

هل لديك جديد؟
- نــحــن نــســتــعــّد فــي اســتــوديــو 
فـــنـــون الــــدوحــــة إلنــــتــــاج ألـــبـــوم 
فدوى  المغربية  للفنانة  غنائي 
الــمــالــكــي، وهـــو عــبــارة عــن ١٢ 
الموسيقار  إشــراف  تحت  أغنية 
بأربعة  يُشارك  الذي  علي  مطر 
ألحان في هذا األلبوم، ويُحسب 
إلى  يسعى  دوًما  أنه  علي  لمطر 
الموهوبين  الملحنين  إشــــراك 
الفرصة  ومنحهم  الشباب  من 
إلبـــراز مــواهــبــهــم، هــنــاك لحن 
لحسن  ولحن  الكبيسي  لعيسى 
أكــــون  أن  وأتـــــشـــــّرف  حــــامــــد، 
مـــــّرة  ألّول  كـــمـــلـــحـــن  مـــعـــهـــم 
عملين  خالل  من  رسمي  بشكل 
بــصــوت الــفــنــانــة فــــدوى وهـــذه 
األعـــــمـــــال هــــي «كــــفــــوفــــي» و» 
أفـــقـــدك» مـــن كــلــمــات الــشــاعــر 
هــشــام الـــشـــروقـــي، وهـــو ألــبــوم 
خــلــيــجــي ُســــّجــــل عـــلـــى طــريــقــة 

الخليجية. الجلسة 
الفنية  خــطــواتــك  هــي  مــا  ڈ 

المقبلة؟
كممثل  أُشــــارك  أن  أتــمــّنــى   -
ـــــمـــــســـــرح  فـــــــــي مـــــــهـــــــرجـــــــان ال
الناحية  ومــن  الــقــادم،  المحلي 
اآلن  ـــفـــي  ســـأكـــت الـــمـــوســـيـــقـــيـــة 
أعــطــانــي  إذا  ولـــكـــن  بــالــتــلــحــيــن 
الــــفــــرصــــة  اهللا 
فــلــمــاذا ال أكــون 
مــمــثــالً ومــذيــًعــا 
ــــا فــأنــا  ومــــطــــربً
أســــــــــعــــــــــى إلــــــــى 
ــــــــــخــــــــــدام  اســــــــــت
منحني  مواهب 
رب  ــــــــــــاهــــــــــــا  إي
الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــن، 
وقــــــــــــــــــد ســـــبـــــق 
عــمــلــت  أن  لـــــي 
مــــــــذيــــــــًعــــــــا فــــي 
إذاعــــــــة «صــــوت 

الخليج».
وانـــتـــظـــرونـــي 
ــا كــإعــالمــي مــن نـــوع آخــر  قــريــبً
وجـــــديـــــد حـــيـــث ســـــأُطـــــّل عــلــى 
الـــجـــمـــهـــور مــــن خـــــالل وســيــلــة 
ستُغّير  حديثة  قطرية  إعالمية 
فـــــي ســــــوق الــــعــــمــــل اإلعــــالمــــي 
وســـأفـــصـــح لـــجـــريـــدتـــكـــم عــنــهــا 

قريبًا إن شاء اهللا.

الثالثاء ٢٢ رجب ١٤٣٣ هـ - ١٢ يونيو ٢٠١٢ م 33حواراتحوارات

حوار: مصطفى عبدالمنعم  

ــحــتــذى بــه لــلــشــاب الــمــوهــوب الــمــتــمــّكــن من  نــمــوذج يُ
لديه  اإلعجاب،  وتُثير  للفخر  تدعو  فنية  موهبة  أدواتــه.. 
جملة من المهارات والمواهب التي تُؤّهله كل واحدة منها 
لقب  جـــدارة  عــن  يستحق  مجاله،  فــي  نجًما  تجعله  ألن 
أبوالفنون  مع  كانت  متمّيز..بداياته  وإعالمي  شامل  فنان 
«المسرح» وقّدم من خالله العديد من األعمال الشهيرة 
التي حفرت لها مكانًا في صفحات تاريخ المسرح العربي 
فرقة  وكــّون  فيها  فأبدع  الموسيقى  وعشق  والخليجي، 
معروًفا  مطربًا  ليكون  صوته  جمال  واستغل  موسيقية 

تحظى أعماله باالهتمام لُيصبح واحًدا من نجوم شركة 
هذا  عند  موهبته  تتوقف  وال  أعماله،  له  لتُنتج  «روتانا» 
من  ليدخله  اإلعالمي  المجال  في  قدًما  مضى  بل  الحّد 
بشبكة  موظف  أصغر  ليكون  منذ عام ١٩٩٦  أبوابه  أوسع 
الجزيرة اإلعالمية منذ تأسيسها حيث كان عمره وقتها 
١٨ عاًما ليتدّرج في مناصبها ويحتل حالًيا منصب رئيس 
الفنان  الرياضية..إنه  بالجزيرة  واإلبـــداع  الترويج  قسم 
أحمد عبداهللا أحمد الذي عشق الفن منذ نعومة أظفاره 
الفنان  والده  إياها  عّلمه  التي  الفنون  حّب  على  نشأ  حيث 
الثقافي  للبيرق  وكــان  أحمد..  عبداهللا  القدير  المسرحي 

معه هذا الحوار الصحفي المتميز:

الفنان أحمد عبداهللا أحمد لـ «البيرق»:

دمج الفرق المسرحية دمج الفرق المسرحية 
قرار  مجحفقرار  مجحف

 تصوير: أنس خالد تصوير: أنس خالد

مشهد من مسرحية «هالو جلف»

انتظروني 
كمذيع في 

وسيلة إعالمية 
جديدة قريبًا

أتمنى المشاركة 
في مهرجان 

المسرح المحلي 
القادم

الحياة مليئة بالحجارة فال تتعثر بها بل اجمعها وابِن بها سلماً تصعد به نحو النجاح



يرصدها: عبدالودود العمراني

الخطيب  حسام  المترجم  الدكتور  األســتــاذ  علّي  قــّص 
حادثة حصلت له مع أحد الوزراء العرب كان يعمل تحت 
إمرته في زمن معّين. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الوزير 
كان  ناقد.  كاتب  فهو  والعلم  القلم  أهــل  من  كــان  العربي 
يشتكي ويتذمر من بطء اإلنتاج ويرغب في الحصول على 
كّم معّين من الترجمات، مستغربًا هذا الوقت الذي تتطلبه 
الترجمة بينما هي ليست سوى نقل نص من لغة إلى لغة 
أخرى. كان الوزير رجال لطيًفا ويتيح الفرصة لمستشاريه 
في  يــوم  ذات  الخطيب  د.  كــان  وبينما  إلــيــهــم...  وينصت 
الترجمات  بطء  على  لومه  في  الوزير  واستطرد  صحبته 
قال له الخطيب: ”سعادة الوزير، الشيء الحسن معك أّنك 
من أهل الثقافة والعلم قبل أن تكون من أهل السياسة، 
ولو تسمح لي فلدّي صفحة باللغة اإلنكليزية التي أعرف 
أنك تتقنها أرجو أن تتكّرم بترجمتها إلى العربية عندما 
طبيعة  لــك  ينير  ذلــك  فلعّل  عملك،  ظـــروف  لــك  تسمح 
يقال  كما  رياضية  بأريَحّية (وبــروح  الوزير  وافق  عملنا.“ 
اليوم) مبتسما... وفي اليوم التالي، نادى د. الخطيب إلى 
مكتبه وقال: لقد أدركت بالفعل وعورة هذا العمل والدقة 
المتناهية التي تكمن في طّياته، وهو حقيقة عمل إبداعي 

فيه متطلبات األمانة والجودة... 
عملية  طبيعة  للوزير  الفعلية  الممارسة  حـــّددت  لقد 
الترجمة وأزاحت عنها ضبابية األفكار المسبقة، والحقيقة 
أبدأ  الترجمة  في  ورشة  على  أشرفت  كلما  شخصيا  أنني 
بكتابة هذه الكلمات على السبورة: ”الترجمة ممارسة أو 
المترجمون  سألني  نفسها، كّلما  الشاكلة  تكون“. وعلى  ال 
والمترجمات الناشئون عن سبل تحسين أدائهم والتمّكن 
فليس  تــرجــمــوا...  ترجموا،  ترجموا،  أقــول:  مهنتهم  من 
علي  يطرحون  وإذ  أخطائكم.  مــن  أفــضــل  أســتــاذ  هــنــاك 
السؤال: وكيف السبيل لمعرفة أننا أخطأنا أم أصبنا؟ فعادة 
ما أشير عليهم إن لم يعثروا على ُمراجع مخضرم يقّيم 
أعمالهم، أشير عليهم باللجوء إلى العمل الجماعي. يكفي 
كل  ينطلق  مترجمين،  أربعة  من  عمل  فريق  يشّكلوا  أن 
وبعد  اآلخــر،  عن  مختلف  نص  ترجمة  في  منهم  واحــد 
مترجم  على  عمله  منهم  واحــد  كل  يعرض  منه  االنتهاء 
الثالثة  المترجمون  يّطلع  أن  إلــى  دوالــيــك  وهــكــذا  آخــر، 
مالحظاتهم.  ويــبــدون  الــمــتــرجــم  الــنــص  عــلــى  اآلخــــرون 
يجلس إثــر ذلــك أعــضــاء الــفــريــق حــول مــائــدة مستديرة 
نظرهم  وجــهــات  ليناقشوا  اآلخـــر  تلو  الــنــص  ويــتــنــاولــون 
ويتعلموا الواحد من اآلخر. ال يشك عاقل في نجاعة هذه 
اآللية، بل هي آلية معتمدة في شتى المجاالت اإلبداعية 
الحكمة  أدركـــت  وقــد  الغربية.  الجامعات  فــي  والبحثية 
المثل  ويقول  الممارسة،  أهمية  بعيد  أمــد  منذ  الشعبية 
وسوف  يوًما  أربعين  مهنة  في  ”اعمل  التونسي:  الشعبي 
المنتظمة  اليومية  الفعلية  الممارسة  أن  أي  تطيعك“، 
من أفضل سبل التعّلم والتعليم. إنها ما يُطلق عليه اليوم: 
التدريب. ويكفي أن نلقي نظرة على برامج المعهد األعلى 
للتنمية اإلدارية في قطر على سبيل المثال لندرك أهمية 
الــمــهــارات،  وتنمية  األداء  تحسين  مــجــال  فــي  الــتــدريــب 
تتخطى  بل  نظرية،  محاضرات  مجرد  البرامج  وليست 
التنظير إلى التدريب على الممارسة تحت إشراف خبراء 
قوالً  يشبعونك  منظرين  وليس  متمرسين  مخضرمين 

وتنظيًرا.
انــتــداب  عملية  على  ذاتــهــا  الــمــمــارســة  قــاعــدة  وتنطبق 
تصفيف  مــن  طــائــل  ال  المهنة،  هــذه  ففي  المترجمين. 
الــشــهــادات الــجــامــعــيــة بــقــدر مــا هــو مــجــٍد طــيــلــة مقابلة 
مجرد:  المترجمة  أو  المترجم  من  تطلب  أن  االنــتــداب 
ويمكن  فيه.  يتخصص  الذي  اللغوي  بالزوج  نص  ترجمة 
باستخدام  للمترجم  يسمح  أن  االنــتــداب  عــن  للمسؤول 
بل  بذلك،  بأس  ال  غوغل...  الترجمة  ومحرك  القواميس 
على العكس كّلما لجأ المترجم إلى الترجمة اآللية ونسخها 
النص  إّن  األداء.  فــي  الــضــعــف  نــقــاط  تبّينت  حــالــهــا  عــلــى 
المترجم في شكله النهائي أفضل اختبار لتقييم األداء في 
مهنتنا. يكفي بعد ذلك أن يجري تقييم النص بموضوعية 
وشفافية على أيدي مترجم مخضرم لتتبّين الجودة من 

عدمها... 
وهــكــذا، نــقــرأ عــلــى سبيل الــمــثــال فــي عـــروض العمل 
لتوظيف المترجمين لدى كبريات المؤسسات في الغرب 
العلمية،  الشهادة  وليس  والممارسة  الخبرة  المطلوب  أّن 
رغم أهميتها وجدارتها. بل إّن األمريكيين يذهبون أبعد 
وعلى  ترجمة؛  اختبار  مجّرد  يطلبونه  ما  وكــل  ذلــك  من 
الشاكلة ذاتها تطلب العديد من الجامعات المرموقة عند 
في  الماجستير  شــهــادة  فــي  الترسيم  ملّف  قبول  عملية 
هذه  إّن  بــل  الــمــادة.  فــي  كتابًيا  اخــتــبــاًرا  تطلب  الترجمة، 
الجامعات أصبحت توّظف مترجمين متمرسين لإلشراف 
على المقررات الدراسية في شعبة الترجمة. وهي تتفاخر 
ما  أحوج  هم  وممارسة  ميدانية  خبرة  لطلبتها  بتقديمها 
يكونون إليها... هكذا انفتحت الجامعات الغربية المرموقة 
على سوق صناعة الترجمة، أي على المحيط االقتصادي 
والثقافي، ومثلما هي حال أهل العلم، تواضعت لتتعّلم من 
أصحاب المهنة ومّمن يترجمون يومًيا ألّن تلك مهنتهم 

وذلك عملهم... نعم، الترجمة ممارسة أو ال تكون.

الترجمة ممارسة أو ال تكون

آفاق فكريةآفاق فكرية الثالثاء ٢٢ رجب ١٤٣٣ هـ - ١٢ مايو ٢٠١٢ م 44
بالتكرار ولــكــن  بالعنف  لــيــس  الــصــخــر  فــي  تحفر  الــمــطــر  قــطــرة 

السرقات األدبية.. انحطاط ثقافي وفوضى فكرية
مثقفون أكدوا خلو الوسط المحلي منها:

تحقيق - دياال عبدالناصر: 

في ظل انفتاح األجواء لحرية 
ـــصـــحـــافـــة وتـــــوافـــــر عـــشـــرات  ال
الــصــحــف والـــمـــجـــالت ووســائــل 
إلـــى  زد  الـــمـــخـــتـــلـــفـــة،  اإلعــــــــالم 
ذلــــــك اإلنــــتــــرنــــت والــــمــــدونــــات 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، غـــــدت األبــــــواب 
للجميع  ســعــتــهــا  عــلــى  مــشــرعــًة 
لــــمــــن شــــــــاء الــــكــــتــــابــــة بــشــتــى 
االخـــــتـــــصـــــاصـــــات فــــــي حـــقـــول 
وفي  والمعرفة  واألدب  الثقافة 
مــــــوازاة هـــذا الــفــضــاء الــمــفــتــوح. 
وبحسب الدكتور - عادل عامر- 
اســتــفــحــلــت وتــفــاقــمــت ظــاهــرة 
السرقات األدبية والثقافية على 
إشكالية  إلى  لتتحّول  الفت  نحو 
خطيرة ال يمكن التغاضي عنها، 
وآخــر  حين  بين  تطالعنا  وهــي 
إذ  تلك،  أو  الصحيفة  هــذه  فــي 
وأدعــيــاء  الطارئين  بعض  يقوم 
اآلخرين  جهد  بانتحال  الثقافة 
منهم  ظــنًــا  نــتــاجــهــم،  وســـرقـــة 
يقرأ  أو  يتابع  من  ثمة  ليس  أن 
الصحف  ركــام  وســط  يكتب  مــا 
الرقابة،  وغياب  األسماء  وكثرة 
بـــهـــدف الـــحـــصـــول عــلــى شــهــرة 
زائفة وكسب المال الحرام، وقد 
تفنن بعض هؤالء اللصوص في 
أســالــيــب الــســطــو كــالــجــمــع بين 

مـــــــادتـــــــيـــــــن 
أكـــــثـــــر  أو 
إجـــــــــراء  أو 
تــــحــــويــــرات 
وتـــعـــديـــالت 
عـــلـــى الــنــص 
ونــــــســــــبــــــهــــــا 
لــــــنــــــفــــــســــــه. 
الـــــســـــرقـــــات 
أمر  األدبــيــة 
مــــــــعــــــــروف 
وشــــــــــــائــــــــــــع 
ـــخـــص  ـــل ـــت وي
فــــي الــســطــو 
عــلــى جــهــود 
اآلخــــــــريــــــــن 
األدبــــــــــــيــــــــــــة 
ونــســبــهــا إلــى 
اســــــم آخـــــر. 

وهـــذا الــفــعــل دلــيــل واضـــح ليس 
فحسب،  والنضوب  العجز  على 
خاصة  أخــالقــيــة  خسة  على  بــل 
على  الــســطــو  هـــذا  يــكــون  حينما 
مــجــمــل الــنــص أســلــوبًــا وفــكــرة 

ولغة. 
عامر:  عـــادل  دكــتــور  يضيف 
الفكرة  على  سرقات  تقوم  «قد 
األساسية  األثــيــمــة  أو  الرئيسية 
وهــذا  أجــزائــهــا  بعض  أو  للعمل 
اإلجـــــراء وإن كـــان يــتــرك آثـــاره 
ــعــمــل الــمــتــبــنــي لــلــفــكــرة  عــلــى ال
بالالأصالة،  ويصمه  المسروقة 
غــيــر أنــــه يــبــدو غــيــر مــرفــوض 
تــمــاًمــا إذا مـــا عــرفــنــا وحــدانــيــة 
الـــهـــم اإلنـــســـانـــي وصــــــدوره من 
مــنــابــع واحـــــــدة. لــكــنــه مـــع هــذا 
يدنو  وال  أصيل  غير  عمالً  يبقى 
ما  أن  إال  الــفــخــر.  إلـــى  صــاحــبــه 
يـــجـــري فـــي مــشــهــدنــا الــثــقــافــي 
ـــحـــدود وتــوضــح  تـــجـــاوز تــلــك ال
في صورة بشعة جًدا فالساطون 
عــــلــــى جــــهــــود غــــيــــرهــــم قـــــد ال 
يــكــلــفــون أنــفــســهــم تــجــشــم عــنــاء 
إجـــــراء تــحــويــرات أو تــعــديــالت 
األصــل،  النص  على  بسيطة  ولــو 
بـــل يــكــتــفــون بــاســتــبــدال عــنــوان 
إن  فقط.  صاحبه  واســم  العمل 
هـــذا اإلجـــــراء نــتــاج لــجــمــلــة من 
العوامل يمكن إجمالها بما يأتي: 
بالعجز  الــســاطــي  إحــســاس  منها 
ينابيعه  فــي  والــنــضــوب  المطبق 

التجاوز  إلى  يجّره  قد  اإلبداعية 
هذا  يحصل  غــيــره.  جــهــود  على 
التنافسية  األجــــواء  فــي  الــتــجــاوز 
وعمومية  خاصة.  والمسابقات 
الــفــوضــى والـــال انــتــظــام غــيــر أن 
انــحــطــاط هـــذا الــعــامــل وتــدنــيــه 
المطاف.  آخر  جعله  إلى  دعاني 
قد نعذر أديبًا مبتدئًا يسطو على 
مــا أعــجــبــه مــن إبــــداع اآلخــريــن 
فينسبه إلى نفسه تحت عناوين 
الـــتـــواصـــل وضـــمـــان الـــنـــجـــاح أو 
ممجوج  عــمــل  لكنه  بـــه،  الــحــلــم 
تــمــاًمــا عــنــدمــا يــصــدر مــن لــدن 
وإثبات  اإلبـــداع  لها  سبق  أســمــاء 

الجدارة. 
حــســب الــدكــتــور والــــروائــــي - 
أمير تاج السر- السرقات األدبية 
ـــا مـــصـــطـــلـــح يـــطـــلـــق عــلــى  ـــًع طـــب
اســـــتـــــخـــــدام 
جــهــد الــغــيــر 
دون  مــــــــن 
وجــــــــــه حـــق 
والــــتــــرويــــج 
باعتباره  له، 
ــــاج  ــــت مــــــن إن
الـــــشـــــخـــــص 
الــــــــــــــــــــــــــــــذي 
ـــــــى  ـــــــول اســـــــت
ـــــــــه،  ـــــــــي عـــــــــل
ويـــــــــحـــــــــدث 
ــا  ــبً ذلـــــك غــال
األعمال  فــي 
اإلبـــــداعـــــيـــــة 
مــــــــن شـــعـــر 
وقــــــــــصــــــــــة، 
وتــــشــــكــــيــــل، 
وأيــًضــا فــي الــمــجــال األكــاديــمــي 
الــكــاتــب  أن  وأكـــيـــد  والـــبـــحـــوث، 
لـــهـــذه  ـــجـــأ  ل إذا  كــــثــــيــــًرا  يـــفـــقـــد 
الــــطــــريــــقــــة، ولــــــن تــــكــــون ثــمــة 
مصداقية له، في ما يقدمه من 

أعمال مستقبلية.
أمـــــا رئـــيـــس مــكــتــب حــمــايــة 
حـــــقـــــوق الــــمــــؤلــــف والــــحــــقــــوق 
اهللا  عـــبـــد   - الـــســـيـــد  الــــمــــجــــاورة 
الــســرقــة  أن  فـــيـــرى   - ـــقـــايـــد  ال
غيرها  مثل  واإلبــداعــيــة  األدبــيــة 

األخــرى وهي أن  السرقات  من 
وجه  دون  تملكه  ال  شيئًا  تأخذ 
األدب  مجال  في  أنها  بيد  حــق، 
واإلبـــــــــداع فـــهـــي تــعــتــبــر ســرقــة 
فــكــريــة وهــــذا مـــا يــمــيــزهــا عن 
األخـــرى،  الــســرقــات  أنـــواع  بقية 
أدبـــًيـــا أو  وهـــي أن تــأخــذ عــمــالً 
وتنسبه  الــغــيــر  يــمــلــكــه  إبـــداعـــًيـــا 
قوانين  على  تعٍد  وهــذا  لنفسك 
الـــمـــلـــكـــيـــة الــــفــــكــــريــــة يــــعــــّرض 

مرتكبها لطائلة القانون. 
في  المسرح  قسم  رئيس  أمــا 
ســنــان  الــســيــد   - الــثــقــافــة  وزارة 
رؤيــتــه  لــه  فــكــانــت   - المسلماني 
أنه  إذ  الــصــدد  هــذا  فــي  الخاصة 
مصطلح  على  وبــشــدة  اعــتــرض 
«ظـــــاهـــــرة الــــســــرقــــات األدبـــيـــة 
أنــه  يعتقد  فــهــو  اإلبـــداعـــيـــة»  أو 
مــصــطــلــح  إطــــــــالق  يـــمـــكـــنـــنـــا  ال 
القطري،  الواقع  على  «ظاهرة» 
ويمكننا اعتبارها حاالت سرقة 

ليس إال وليس ظاهرة. 
األدبية  السرقات  إن  مضيًفا: 
الشعراء  بين  مــوجــودة  والفنية 
ـــيـــن الــمــوســيــقــيــيــن  ـــــعـــــرب، ب ال
والملحنين وهي ال تقتصر على 
محترف أو مبتدئ فعلى صعيد 
الــنــصــوص الــمــســرحــيــة، وكــونــه 
مــتــابــًعــا ومــطــلــًعــا وشــريــًكــا في 
الرقابة على األعمال المسرحية 
فـــقـــد رصـــــد أو كـــمـــا أشــــــار فــي 
حــــــواره مــعــنــا إلــــى أنــــه اصــطــاد 
وذلــك  بالغريبة  وصــفــهــا  حــالــة 
ضمن احتفال «الدوحة عاصمة 
السرقة  تقوم  العربية»،  الثقافة 

رئيس  وصف  حسب  «العجيبة» 
الثقافة  وزارة  المسرح في  قسم 
المسلماني-  ســـنـــان   - الـــســـيـــد 
عــلــى نــص أوبــيــرالــي فــي درامـــا 
في  ذاتــه  النص  استعمل  بحيث 
مهرجان الدوحة الثقافي سابقا 
كأفكار  العمل  سرقة  تمت  وقد 
وتم  وأحــداث  وأفعال  كمشاهد 
توقيف العمل مباشرة بعدما تّم 
فحصه وتقييمه كعمل مسروق 

يمنع العمل به ويبطل عرضه.
السرقة  أن  على  جميًعا  نتفق 
اإلبــــداعــــيــــة مـــــوجـــــودة وتــشــكــل 
ــقــانــون  خـــطـــًرا يــعــاقــب عــلــيــه ال
التي  والعوائق  المشاكل  هي  فما 
تواجه الكاتب أو الروائي العربي 
وتـــدفـــع بـــه لــالقــتــبــاس وســرقــة 
أعمال اآلخــريــن ولــمــاذا ال نرى 
وكــتــابــات أو روايــــات أو  أعــمــاالً 
يكّرمون  قطريين  شّعراء  حتى 
فـــي الــمــحــافــل الـــدولـــيـــة أنــحــن 
أم  إنتاجية  أم  ثقافية  أزمــة  في 
العكس  على  نحن  أم  إعــالمــيــة؟ 
ـــاب  ـــكـــّت بــــألــــف خـــيـــر ووضـــــــع ال

القطريين على ما يرام؟ 
والــروائــي  الدكتور  هنا  يشير 
ليس  أنــه  إلــى  السر-  تــاج  أمير   -
الــقــطــري  أو  الــعــربــي  الــــروائــــي 
وحـــــــده مـــــن تـُــــوجـــــه لـــــه تــهــمــة 
قديمة  فــالــظــاهــرة  االقــتــبــاس، 
منها  أكثر  أوروبــا  في  ومألوفة 
توجد  ال  الحقيقة  «فـــي  لــديــنــا. 
شخصًيا  وأنــا  معروفة،  أسباب 
أعـــزوهـــا إمـــا إلعـــجـــاب الــكــاتــب 
كتابته،  هو  تمنى  لغيره،  بنص 

وبــالــتــالــي نــســبــه إلـــى نــفــســه، أو 
لــعــجــز فـــي مــوهــبــة الــكــاتــب أو 
يتتبع  يجعله  مما  نفسه،  الشاعر 
نــــصــــوص اآلخـــــريـــــن ويــنــســبــهــا 
لــنــفــســه، وكــالهــمــا مــخــطــئ في 
ذلك بال شك، بالنسبة للمبدعين 
الــقــطــريــيــن، فــأنــا أعــتــقــد بحكم 
ـــطـــويـــل فــــي قــطــر،  وجــــــــودي ال
فـــإن فــيــهــم أفــــــذاًذا فـــي القصة 
والــشــعــر والــــروايــــة والــتــشــكــيــل، 
المحافل  طــرقــوا  منهم  وكــثــيــر 
أعمال،  لهم  وترجمت  الدولية 
عـــرفـــهـــا الــــعــــالــــم، لـــيـــس هــنــاك 
للجهود  دعــــم  أو  إعــــالم  أزمــــة 
ربما  ولكن  قطر،  في  اإلبداعية 
بسبب  كثيًرا  القطريون  ينتج  ال 
تصل  أنـــتـــجـــوا،  وإن  االنـــشـــغـــال، 
بال  سريًعا  الــقــّراء  إلــى  أعمالهم 

عوائق».
أمـــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــس  ــــــــــــي رئ
مـــــــــجـــــــــلـــــــــة 
ـــــــــدوحـــــــــة  ال
ـــــــــســـــــــيـــــــــد  ال
عــــــــــــّزت   -
الــقــمــحــاوي 
أن  فــيــرى   -
«الــــــكــــــاتــــــب 
والــــبــــاحــــث، 
واألعــــــمــــــال 
اإلبـــــداعـــــيـــــة 
فــــــــــــــــي كــــــل 
الــفــنــون هي 
حـــــصـــــيـــــلـــــة 
مـــــا تــتــلــقــاه 
حـــــــــــواســـــــــــه 

مــن خــبــرات الــحــيــاة والــقــراءات 
الفنون  جميع  وتلقي  المتنوعة 
األخـــــــرى، ومــــن الــطــبــيــعــي أن 
يتأثر بغيره ممن يمارسون ذات 

النوع اإلبداعي أو الفكري.
كالموسيقى  فــنــون  وهـــنـــاك 
فنية  معايير  تضع  والــتــي  مــثــالً 
تــســمــح بـــحـــدود مــعــيــنــة لــلــتــأثــر 
الــقــدر  زاد  فـــإذا  االســتــعــارة،  أو 
ــــك الــقــيــاس  الــمــقــتــبــس عــلــى ذل
يــصــبــح «ســـرقـــة»، كــذلــك يضع 

من  شــروًطــا  األكــاديــمــي  البحث 
حجم  إلــى  التنصيص  عــالمــات 
الــمــنــقــول مــن الــمــرجــع الــواحــد، 
بال  األدبــــي  اإلبــــداع  يبقى  بينما 
المشكلة  تكون  وربــمــا  معايير، 
التشكيلي،  الــفــن  فـــي  مــشــابــهــة 
حـــيـــث الـــمـــعـــايـــيـــر عـــائـــمـــة إلـــى 
حــــد كـــبـــيـــر، فــــال يــمــكــن ضــبــط 
التطابق  كــان  إذا  إال  «الــســارق» 
كبيًرا في مقاطع مطولة، أو إذا 

نسخ لوحة بكاملها.
الدوحة  مجلة  رئيس  حسب 
الـــســـيـــد - عــــــّزت الـــقـــمـــحـــاوي - 
ــف  فــــإن الـــســـاحـــة األدبــــيــــة تــنــظِّ
حياة  ال  حــيــث  بنفسها،  نفسها 
لكاتب  يمكن  وال  لــألصــيــل.  إال 
يــطــالــب  أن  بـــالـــحـــريـــة  يـــعـــتـــز 
ـــــداع  بــســلــطــة جـــديـــدة عــلــى اإلب
الـــمـــنـــهـــك مــــن كـــثـــرة رقـــبـــائـــه. 
عالوة على أن متابعة السرقات 
أو  رقيب  على  مستحيلة  مهمة 
مؤسسة رقباء، ألنها تتطلب أن 
يكون هذا الرقيب ملًما بكل ما 
كــتــب مــن قــبــل وفـــي كــل مكان 
بالعالم، وال نضمن أال ينحرف 
هذا النوع من المراقبة ألغراض 
سلطة  ترض  لم  فــإذا  مختلفة، 
صاحبه  تصم  عمل  عن  الرقابة 
بينما  ــا،  مــدانً فيخرج  بالسرقة 
تكون الرقابة هي المدانة عندما 
تـــــــــــمـــــــــــارس 
الــــتــــضــــيــــيــــق 
عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــى 
الــــــحــــــريــــــة! 
ــــــــــــــى  وعــــــــــــــل
المسروق أال 
تــؤرقــه هــذه 
الـــــمـــــســـــألـــــة، 
فــبــاعــتــقــادي 
الــســرقــة  أن 
تقدم شهادة 
ـــــــــــــة  أصـــــــــــــال
لـــــــلـــــــعـــــــمـــــــل 
الـــمـــســـروق، 
هنا  وأتــكــلــم 
سرقات  عن 
أو  المحاكاة 
ـــــاس  ـــــب االقـــــت
الـــــصـــــغـــــيـــــر، 
ولـــيـــس عـــن انـــتـــحـــال كـــتـــاب أو 
فصل بنصه، فهذا النوع الواضح 
مــن الــســرقــة ســهــل االكــتــشــاف، 
والــــقــــوانــــيــــن الـــقـــائـــمـــة فــــي أي 
بــلــد عــربــي تــكــفــل حــق الــمــؤلــف 

األصلي.
في  المسرح  قسم  رئيس  أمــا 
ســنــان   - الــســيــد  الــثــقــافــة  وزارة 
مسؤولية  أن  فيرى  المسلماني- 
الــتــقــيــيــم  هــــي  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
والــتــقــويــم، الــتــوجــيــه والــرقــابــة 
الكاملة على النصوص واألعمال 
اإلبــــداعــــيــــة وذلـــــك عــــن طــريــق 
إدارة المطبوعات والنشر بوزارة 
ــــراث،  ــــت الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون وال
الــثــقــافــة  وزارة  دور  يــقــتــصــر 
عــلــى مــا أتـــى أعــــاله ولــيــس من 
واالقتصاص  البحث  مسؤوليتها 
مـــمـــن قــــــام بـــســـرقـــة عـــمـــل مــا 
مسؤولية  فــهــذه  مــحــاســبــتــه  أو 
هذا  على  وتأكيًدا  العدل،  وزارة 
الـــكـــالم أكــــد لــنــا رئـــيـــس مكتب 
حماية حقوق المؤلف والحقوق 
الــعــدل  وزارة  فـــي  ـــمـــجـــاورة  ال
السيد عبد اهللا القايد أن حماية 
ــيــة  ـــمـــؤلـــف هــــي مــســؤول حــــق ال
مركز  في  ممثلة  العدل  وزارة 
الفكرية،  الملكية  حقوق  حماية 
ويــنــظــم هــذه الــحــمــايــة الــقــانــون 
بشأن   (٢٠٠٢) لــســنــة   (٧) رقـــم 
حــمــايــة حــق الــمــؤلــف والــحــقــوق 

المجاورة.

امير تاج السرسنان المسلماني

عزت القمحاوي

عزت القمحاوي: 
اإلبداع األدبي 
بال معايير؛ لذلك 
ال يمكن ضبط 
«السارق»

سنان المسلماني: 
ال يمكن اعتبارها 

«ظاهرة» في الواقع 
القطري

أمير تاج السر: 
الكاتب يفقد كثيراً 
من مصداقيته إذا 
لجأ لهذه الطريقة



الفن التشكيلي بحاجة للتسويق عربيًا وعالميًا

وقضية»  زاويــة «رأيـــان  فــي  الــيــوم  لقاء  د  نـُـجــدِّ
مع ضيفين من الحقل التشكيلي ولهما فيه شأن 
القضايا  من  العديد  طرح  معهما  نُحاول  ممّيز، 
الـــتـــي تـــــدور فـــي أوســـــاط الــمــهــتــّمــيــن بــالــحــراك 
خبراتهما  عـــرض  وكــذلــك  الــقــطــري  الــتــشــكــيــلــي 
وأبـــــــرز مــــا فــــي تـــجـــاربـــهـــمـــا، لـــنـــرصـــد وجـــهـــات 
على  الضوء  ولنُلقي  الفني  المشهد  في  نظرهما 
جــوانــَب هــامــٍة فــي هــذا الــنــوع مــن الــفــن، واليوم 
عبد  والفنان  السليطي  وضحى  الفنانة  مع  نلتقي 

المطاوعة. الرحمن 

كتب - أشرف مصطفى:
عبد الرحمن المطاوعة:وضحى السليطي:

قطر تزخر بصروح 
ثقافية ساعدت على 
إنعاش العملية الفنية

يجب تشجيع التشكيليين 
القطريين حتى تتكّون 
لديهم الجرأة في االستمرار

ڈ  مـــا تــقــيــيــمــك الــمــوجــز لــحــال الــفــن 
والثقافة في قطر؟

أن  السليطي  وضــحــى  الــفــنــانــة  أكـــدت   -
حال الفن والثقافة في قطر جيد ومبشر، 
القطرية  الــثــقــافــيــة  الــحــركــة  تــشــهــد  حــيــث 
قاعات  انتشار  بعد  خاصة  ملحوًظا  حراًكا 
الــذي  الكبير  الجهد  جانب  إلــى  الــمــعــارض 
يقوم به جاليري المرخية بهدف النهوض 
بذلك  ليمثل  القطرية  التشكيلية  بالحركة 
الـــشـــراكـــة الــحــقــيــقــيــة مـــن جـــانـــب الــقــطــاع 
يأتي  مــا  وهـــو  الــثــقــافــي،  للمشهد  الــخــاص 
القطرية،  الثقافية  الــســاحــة  عــلــى  بــثــمــاره 
في  ثقافية  صــروح  وجــود  أن  إلــى  ولفتت 
الفنية  العملية  إنعاش  على  ساعدت  قطر 
تشهد  أصــبــحــت  قــطــر  دولـــــة  أن  مـــؤكـــدة 
بأنشطتها  كــبــيــرة  وفــنــيــة  ثــقــافــيــة  طــفــرة 
بأماكن  العام  طــوال  والمستمّرة  المتنّوعة 
ومــجــاالت  ألــــوان  مختلف  وفـــي  مــتــعــّددة 
صحة  عــلــى  أدل  لــيــس  وأضـــافـــت:  الـــفـــن، 
كبيرة  ثقافية  منشآت  وجــود  مــن  كالمي 
أصبح يُشار لها بالبنان على مستوى العالم 
الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  مثل  كله 
الذي يجمع بين مختلف أشكال الفنون إلى 
تدخر  ال  التي  قطر  متاحف  هيئة  جانب 
وإقامة  التشكيلي  النشاط  إثــراء  في  جهًدا 

معارض عالمية.
أما الفنان عبد الرحمن المطاوعة فأكد 
يحظى  بــات  والــثــقــافــي  الفني  المشهد  أن 
مستوى  على  مسبوق  وغير  كبير  باهتمام 
جــمــيــع الـــمـــجـــاالت، وخــــّص بــالــذكــر الــفــن 
الــمــجــال  بــهــذا  ارتــبــاطــه  بــحــكــم  التشكيلي 
خالل  وارتــقــائــه  تــطــّوره  بــمــدى  ومعرفته 
الجميع  أن  وأوضـــــح  الــمــاضــيــة،  األعــــــوام 
صــاالت  أعـــداد  فــي  ملحوظة  زيـــادة  يلمس 
الــعــرض الــتــي أدت بــدورهــا لــزيــادة عــدد 
الــمــعــارض ســـواء كــانــت مــن داخـــل الــدولــة 
أو مــن خــارجــهــا، وهـــو األمـــر الـــذي جعل 
ساحة الفن التشكيلي القطرية كخلية نحل 
بالمعارض  المطاوعة  وأشــاد  العام،  طــوال 
التي تقيمها هيئة متاحف قطر باستمرار 
لفنانين عالميين مؤكًدا أنها تفيد التشكيلي 
الــقــطــري بــإطــالعــه عــلــى أحــــدث األشــكــال 
العالم،  في  التشكيلي  الفن  لها  وصــل  التي 
فنانون  يقيمها  التي  الــورش  إلى  باإلضافة 
عــالــمــيــون يــأتــون بــكــل جــديــد إلـــى الــدوحــة 
إلطـــالع مــن لــم يــذهــب لــرؤيــة فنهم في 

بالدهم.
 ڈ  أيـــن تــضــع الــمــبــدع الــقــطــري إذا ما 

تمت مقارنته بفناني الدول المجاورة؟
أن  أكـــدت  السليطي  وضــحــى  الــفــنــانــة   -
في  خاصة  الــصــدارة  فــي  القطري  المبدع 
مقارنته  عــنــد  أنـــه  إال  التشكيلي  الــمــجــال 
يحتاج  أنه  سنجد  المجاورة  الــدول  بفناني 
كما  الخارجية  المشاركات  من  المزيد  إلى 
من  العون  يد  له  يمّد  من  إلــى  بحاجة  أنــه 
الخارجي.  المستوى  على  فنه  تسويق  أجل 
التشكيليين  تشجيع  مــن  بــد  ال  وأضــافــت: 
الــقــطــريــيــن حــتــى تــتــكــّون لــديــهــم الــجــرأة 
المنافسة  في  االستمرار  من  تُمّكنهم  التي 

والتفّوق.
كما رأى الفنان عبد الرحمن المطاوعة 
نظرائه  عن  يقل  ال  القطري  التشكيلي  أن 
في الدول المجاورة مؤكًدا أنه بات يحظى 
بـــفـــرص االطـــــــالع عـــلـــى األشــــكــــال الــفــنــيــة 

الــورش  خــالل  مــن  والــمــعــاصــرة،  الحداثية 
الــتــي تــقــام فـــي الـــدوحـــة بــشــكــل منتظم، 
وتــنــظــمــهــا هــيــئــة مــتــاحــف قــطــر أو الــحــي 
الرسمية،  الجهات  من  غيرها  أو  الثقافي 
وهـــــو مــــا أضــــــاف إلـــــى الـــفـــنـــان الــقــطــري 
وأكــســبــه خـــبـــرات أهــلــتــه أن يــكــون قــــادًرا 
على المنافسة، وتمنى المطاوعة أن تبادر 
القطري  الفنان  برعاية  الرسمية  الجهات 
ــا  ــًي وتــعــمــل عــلــى تــســويــقــه خــلــيــجــًيــا وعــرب

وعالمًيا.
 ڈ  هل تؤمني باختالف اآلراء وتتقبل 

النقد؟ ولماذا؟ 
أن  الــســلــيــطــي  وضــحــى  الــفــنــانــة  رأت   -
وتقبل  اآلراء  احــتــرام  تحتِّم  الــفــن  طبيعة 
اخــــتــــالف وجــــهــــات الـــنـــظـــر، وأكـــــــدت أن 
به  يتميز  مــا  أهـــم  مــن  يعتبر  االخـــتـــالف 
الــمــجــال الــفــنــي ألنــــه مـــجـــال يــعــتــمــد على 
ـــعـــديـــد مــــن األطــــــــراف،  الــــتــــواصــــل بـــيـــن ال
وأوضحت أن النقد هو الذي يمكِّن المبدع 
الرغم  على  وأضــافــت:  ذاتـــه..  تطوير  مــن 
من صعوبة تلقي نقد السلبيات من جانب 
طويلة  لفترة  عمله  جهده على  بعد  الفنان 

الداعم  يعتبر  أنه  إال  الزمن،  من 
سلبياته  وتقويم  لتطويره  األول 

حيث إن هذا النقد هو الذي يمكن 
وتداركها  المبدع من معرفة عيوبه 

في أعماله المقبلة.
كــذلــك اتــفــق الــمــطــاوعــة مــع الفنانة 

وضــــحــــى الـــســـلـــيـــطـــي، قـــــائـــــًال: أؤمـــــن 
البناء  النقد  فقط  وأتقبل  اآلراء  باختالف 
إال أن هناك من ينقد بدون خلفية ثقافية 
لمجرد  ينتقد  مــن  وهــنــاك  لــذلــك،  تؤهله 
ال  ما  وهو  الغيرة  أو  واالختالف  المغايرة 
فلقد  البناء  النقد  أمــا  نهائًيا،  إليه  ألتفت 

استفدت منه كثيًرا في حياتي الفنية.
 ڈ  أيــهــمــا أفــضــل.. اإلبــــداع ذو الــرؤيــة 
البدء  بعد  يتكون  الــذي  أم  سلًفا  المحددة 

في إنجازه؟
- الفنانة وضحى السليطي أكدت أن كل 
فنان له طريقته في تناوله إلبداعه، لكن 
يبني  رؤيـــة  للفنان  يــكــون  أن  هــو  األســـاس 
على  مــشــددة  منها  وينطلق  عمله  عليها 
والتي  التنفيذ  قبل  الفكرة  إيجاد  ضــرورة 
ذلك  بعد  يــأتــي  ثــم  خاللها  مــن  الــبــدء  يتم 
مزاجية الفنان أثناء العمل وتلقائية التناول 
والتي قد تذهب بالعمل بعيًدا عما قد يكون 
قصده الفنان في البداية، مشيرة إلى أنه ال 
أثناء  إبداعه  على  يضيف  أنه  الفنان  يعيب 
واضحة  الــفــكــرة  تــكــون  أن  بــشــرط  العمل 
ومحددة منذ البداية، كما اشترطت كذلك 
الحالة  عن  الناجح  الفني  العمل  يبتعد  أن 
العشوائية التي يمكنها أن تصنع لوحة لكن 

لن تتمكن أبًدا من صنع تجربة.
عبد  الــفــنــان  يـــقـــول  اإلطـــــار  ذات  وفــــي 
يخضع  اإلبــــــداع  إن  الــمــطــاوعــة  الــرحــمــن 
لخيال الفنان حتى لو تّم تحديد الموضوع 
تغييرات  هناك  أن  الفنان  سيجد  مسبًقا 
كــثــيــرة تــطــرأ عــلــى عــمــلــه وأشـــــار إلـــى أن 
الحالة تفرض نفسها حيث تقتحم األفكار 
موضوعه  ترجمة  على  وتساعده  عالمه، 
الرئيسي الذي تم تحديده سلًفا إلى العمل 
الــذاكــرة  تكون  أن  بعد  النهائي  شكله  فــي 
االنــفــعــالــيــة قـــد قــامــت بــعــمــلــهــا وشــحــذت 
أفكار الفنان منوًها إلى ضرورة أن يضيف 

الفنان من روحه على العمل.
 ڈ  هل يجب أن يفكر المبدع في الربح 
بإبداعه  يقوم  الــذي  الفني  للعمل  المادي 
على  فقط  بالحرص  يكتفي  أن  عليه  أم 

إنجاز عمل فني راٍق؟
- الــفــنــانــة وضــحــى الــســلــيــطــي تـــرى أنــه 
الــربــح  فــي  الــمــبــدع  يفكر  أن  مــن  مــانــع  ال 
الــمــادي، على أال يــكــون ذلــك هــو هاجسه 
الــمــادي  الــربــح  أن  إلــى  مشيرة  األســاســي، 
يأتي تلقائًيا نتيجة اإلبداع المتميز، فيكون 
بــمــثــابــة ثــمــرة جـــهـــده، حــيــث بـــذل جــهــًدا 
والــربــح  إبــداعــه،  لتقديم  ــا  وقــتً واســتــغــرق 
المادي هو تعويض لهذا الجهد، وهو أيًضا 
تقدير يُشعره بأن جهده لم يذهب سدى، 
المزيد  إنــجــاز  عــلــى  حــافــًزا  يشكل  إنـــه  بــل 
مـــن األعـــمـــال الــفــنــيــة الـــراقـــيـــة، وشــــددت 
بالتقدير  الفنان  يحظى  أن  ضــرورة  على 
حتى  نفسه  الــوقــت  فــي  والــمــادي  المعنوي 

يستطيع أن يواصل مشواره.
ــــرأي الــفــنــان عــبــد الــرحــمــن  ووافــقــهــا ال
المادة  تحصيل  أن  رأى  الـــذي  المطاوعة 
يــجــب أن يـــأتـــى فـــي مــرحــلــة تــالــيــة بعد 

الفني،  العمل  بجودة  االهتمام 
المطاوعة  أكــد  ذاتــه  الوقت  وفــي 
أهــمــيــة الـــمـــردود الــمــادي واعــتــبــره 
حًقا للفنان ولكن شريطة أال يفكر في 
الربح أثناء تنفيذ عمله الفني وإال سيؤثر 
هــذا بــدون شك على عمله اإلبــداعــي، ألن 
اإلبداع الذي يعود على صاحبه بربح مادي 
نظًرا لجودته وتقّبل المتلقي له هو األفضل 
من ذلك الذي يبدعه صاحبه لهدف مادي 

من البداية.
 ڈ  أيهما تفضل في أعمالك.. االهتمام 

بالموضوع أم بجماليات الصورة؟ 
إن  السليطي:  وضحى  الفنانة  قالت   -  
الــشــكــل والــمــضــمــون هــمــا الـــلـــذان يــكــونــان 
أســـــاس الــعــمــل الــفــنــي الـــنـــاجـــح، حــيــث ال 
يستغني أحــدهــمــا عــن اآلخـــر. وأكـــدت أن 
الــمــوضــوع الــجــّيــد يــجــب أن يــرافــقــه شكل 
الفني  العمل  أن  إلــى  ولفتت  راٍق،  جمالي 
الـــــذي يــكــتــفــي بــجــمــالــيــات الـــصـــورة دون 
االهتمام بالموضوع سيكون كاإلطار الفارغ 

من محتواه.
وأّيد المطاوعة السليطي في ذلك مؤّكًدا 
أن الموضوع هو أساس أي عمل فني وأن 
الموضوع  يُكمل  الــذي  هو  الجمالي  الشكل 
يهتم  أن  ضــــــرورة  عــلــى  وشــــــّدد  الـــجـــّيـــد، 
بأحدهما  يهتم  وال  مــًعــا  باالثنين  الــفــنــان 
عــلــى حــســاب اآلخــــر. وقــــال: عــلــى الــرغــم 
المتلقي  تجذب  التي  هي  الــصــورة  أن  من 
مــوضــوع  أن  إال  الــبــدايــة  فــي  الــفــنــي  للعمل 
اللوحة يظل هو ما يبحث عنه المتلقي بعد 

مشاهدته للعمل الفني.
بحاجة  نــحــن  هـــل  اعــتــقــادك  فـــي  ڈ    
لــجــمــعــيــات أخــــرى لــلــمــهــن الــفــنــيــة أم أن 
الــحــالــي يــكــفــي وهـــل يــلــبــي طــمــوحــاتــكــم 

كمبدعين؟
- أكــــــدت الـــفـــنـــانـــة وضـــحـــى الــســلــيــطــي 
لجل  جمعيات  إنــشــاء  على  العمل  ضـــرورة 
وقالت:  اإلبداعي،  الحقل  في  يعملون  من 
هــــذه الــجــمــعــيــات تــجــمــع الــفــنــانــيــن وتــلــم 
مصالحهم،  على  تعمل  أنها  كما  شتاتهم، 
ز مـــن اإلبـــــــداع فـــي جميع  وبــالــتــالــي تـــعـــزِّ
مــنــاحــيــه، وأكــــــدت أن إقـــامـــة مــثــل هــذه 
الــجــمــعــيــات مـــن شـــأنـــه أن يــصــنــع حـــراًكـــا 
ثقافًيا على المستوى الفني أكبر بكثير من 
بأن  أمنياتها  عن  وعّبرت  اآلن،  المتحقق 
يتم اإلسراع في إشهار عدد من الجمعيات 

الفنية في كافة ألوان الفنون.
الــفــنــان عــبــد الــرحــمــن الــمــطــاوعــة أكــد 
التشكيلية  للفنون  القطرية  الجمعية  أن 
التشكيلية  الــحــركــة  تــديــر  أن  اســتــطــاعــت 
الــقــطــريــة وتـــوجـــه دفــتــهــا نــحــو األفـــضـــل، 
مشيًرا إلى أن الجمعيات الفنية ستظل هي 
ما  دائًما  الذي  اإلبــداع  تطوير  على  القادرة 
يحتاج إلى من يرعاه ويدير شؤونه، الفتًا 
أن  تستطيع  الجمعيات  هــذه  مثل  أن  إلــى 
عملهم  لهم  ق  وتنسِّ الفنانين  شتات  تجمع 
بعد أن تضع اللوائح والقوانين التي تساهم 
في  يساهم  مــا  وهــو  الثقافية  التنمية  فــي 
تطوير الحركة الفنية في قطر بشكل عام.

 ڈ  في رأيك هل تؤيد رفع الرقابة عن 
اإلبداع كلًيا أم تفضل اإلبقاء عليها؟ 

- مـــن جــهــتــهــا أكــــدت الــفــنــانــة وضــحــى 
هناك  تــكــون  أن  ضــــرورة  عــلــى  السليطي 
ينسى  وأال  نفسه  الفنان  من  داخلية  رقابة 

التي  الثقافية  وخلفيته  وتقاليده  عــاداتــه 
ترجع إلى مجتمعه الذي يعيش فيه، الفتة 
إلـــى أن وجـــود رقــابــة أيــًضــا أمـــر مطلوب 
خاصة أن هناك الكثير من األمور التي ال 
العادات  مثل  يتجاوزها  أن  للمبدع  يمكن 
تخالف  أو  تتنافى  التي  األمور  أو  والتقاليد 
الفنان  أن  السليطي  وأكــدت  ديننا،  تعاليم 
الممّيز يستطيع أن يوصل رسائله للمتلقي 
دون أن يخدش حياءه أو يخرج عن الذوق 
العام، كما ال بّد للمبدع أن يراعي المجتمع 

الذي يقدم فنه ألجله.
ووافــقــهــا الــــرأي الــفــنــان عــبــد الــرحــمــن 
من  الرغم  على  أنــه  رأى  الــذي  المطاوعة 
أن الرقابة ضرورية للحفاظ على العادات 
يتعسف  أال  ضـــرورة  أكــد  أنــه  إال  والتقاليد 
األعمال  على  رأيه  إبــداء  في  الفني  الرقيب 
اإلبـــداعـــيـــة خـــاصـــة أن الـــفـــن يــقــبــل تــعــدد 
يكون  بــأن  طالب  أنــه  كما  النظر،  وجهات 
المسؤولون على الرقابة الفنية من الخبراء 
والــمــتــخــصــصــيــن بــالــعــمــل اإلبــــداعــــي ذاتـــه 
إصــدار  على  المقدرة  لديهم  تكون  بحيث 
أحكام فنية تتوافق مع المنطق مشدًدا على 

ضرورة ذكر أسباب رفض أي عمل بحيث 
يعلم الفنان ما األسباب أو النواقص الفنية 

التي عابت عمله الفني.
 

لدعم  موازنة  تخصيص  أهم  أيهما  ڈ  
ذات  تخصيص  أم  الحاليين،  المبدعين 
الــمــوازنــة لــتــأهــيــل الــشــبــاب بــشــكــل علمي 

سليم؟
 - أكــــدت وضــحــى الــســلــيــطــي ضــــرورة 
احــتــضــان الــشــبــاب الــمــوهــوبــيــن ودعــمــهــم 
من  الحاليين  المبدعين  نسيان  عــدم  مــع 
أجـــل إثــــراء الــمــشــهــد الــثــقــافــي، وأوضــحــت 
الجيلين،  دعــم  فــي  الــمــزاوجــة  يمكن  أنــه 
تتحمل  الشبابية  الــمــراكــز  أن  إلــى  مشيرة 
سليم،  علمي  بشكل  الشباب  تأهيل  بالفعل 
وفي نفس الوقت يجب أن يتم دعم الفنان 
الــتــشــكــيــلــي الـــــذي يـــمـــارس عــمــلــه بــجــهــود 
يعتبر  التشكيل  أن  من  الرغم  على  فردية 
لخامات  تحتاج  والتي  المكلفة  الفنون  من 
دعــم  ضــــــرورة  عــلــى  وشــــــددت  وأدوات، 
أجل  مــن  الحاليين  التشكيليين  الفنانين 
ال  أنه  إلى  الفتة  الفني  مشوارهم  مواصلة 
تعارض بين تأهيل الشباب ودعم الفنانين 

المحترفين.
كذلك رأى المطاوعة أن الشباب يجدون 
لتأهيلهم  تخصص  سنوية  موازنة  بالفعل 
من خالل المراكز الشبابية في الوقت الذي 
دعم  ألي  الــحــالــيــون  الــفــنــانــون  فيه  يفتقد 
مادي، خاصة أن هناك الكثير من هؤالء 
الــفــنــانــيــن تــأكــدت مــوهــبــتــه وقـــدرتـــه على 
ورأى  القطرية،  التشكيلية  للساحة  العطاء 
المطاوعة أن دعم الفنانين الحاليين الذين 
شأنه  مــن  كبيرة  فنية  بموهبة  يتمتعون 

إثراء الحراك الثقافي القطري وتطويره.
 ڈ  أيـــهـــمـــا تــحــبــذ أكـــثـــر مــــن يــرصــد 

إيجابياتك أم الذي يرصد سلبياتك؟
هناك  أن  تــوضــح  السليطي  وضــحــى   -
نسيان  دون  الــســلــبــيــات  عــن  يــتــحــدث  مــن 
على  ويجب  جــّيــد،  أمــر  وهــذا  اإليجابيات 
ال  حتى  طرحه  في  أمينًا  يكون  أن  الناقد 
يصيب المبدع باإلحباط، مؤكدة أنها تتقبل 

النقد حتى إذا كان سلبًيا.
فــيــمــا يــؤكــد عــبــد الــرحــمــن الــمــطــاوعــة 
أن الــمــهــم لــيــس مـــن يــرصــد اإليــجــابــيــات 
أو مــن يــرصــد الــســلــبــيــات، الــمــهــم هــو أن 
ــا فـــي طــرحــه وذا درايـــة  يــكــون مــوضــوعــًي
إيجابيات  ســيــذكــر  فــســواء  يــتــحــدث،  فيما 
أو ســلــبــيــات ال بــد أن يــكــون لــهــذا الــطــرح 

الموضوعي فائدته.
ڈ  بماذا تحلم فنًيا وثقافًيا؟

أحلم  قــالــت:  السليطي  وضحى  الفنانة 
بــإنــشــاء جــالــيــري خــــاص بـــي أســـاعـــد من 
خاللها الحركة التشكيلية القطرية وأساعد 
في إظهار المواهب وختمت حديثها قائلة: 
األحالم هي المبدع وهنا يختلط الشخصي 
بالعام، ألن حلم المبدع هو جزء من حلم 

مجتمعه ووطنه وأمته.
الــفــنــان عــبــد الــرحــمــن الــمــطــاوعــة قــال: 
أحلم أن تصبح الساحة التشكيلية القطرية 
في أوج صورها، وعلى المستوى الشخصي 
أحلم بأن أحقق نجاحات ترفع اسم قطر 
عالًيا في مجال الفن التشكيلي، مضيًفا إن 
أمنياته الخاصة دائًما ما تصّب في أمنيات 

عامة فحواها إفادة الوطن ونفع المجتمع.

ال مانع من أن يفكر 
المبدع في الربح 

المادي.. على أال يكون 
هاجسه األساسي

الفنان الممّيز يوصل 
رسائله للمتلقي دون أن 
يخرج عن الذوق العام

يجب أن يكون 
المسؤولون على الرقابة 
الفنية من المتخصصين 

بالعمل اإلبداعي

الساحة التشكيلية 
القطرية تشهد زيادة 
ملحوظة في أعداد 
صاالت العرض

الشكل والمضمون 
يكونان أساس 

العمل الفني الناجح

ال ألتفت لمن ينتقد 
من أجل المغايرة 
واالختالف وبدون 

دراية
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محمد عادل: أحلم بشركة إنتاج 
للقضاء على الركود وقلة األعمال الفنية

افتتاح معرضي «شغف الواقعية ومالمح ومالمس» 

   كتب- مصطفى عبد المنعم

االهـــــتـــــمـــــام بـــالـــفـــنـــانـــيـــن 
الـــــــواعـــــــديـــــــن يــــبــــعــــث فـــي 
نــفــوســهــم األمـــــل ويــحــثــهــم 
على بذل المزيد من الجهد 
وتقديم  التميز  أجـــل  مـــن 
ساحات  في  لـديهم  ما  كل 
ونحـن  الفنــــــيــــــة،  اإلبداع 
هذه  ـــــصــــــصـنا  خـ بـدورنـا 
البيـرق  ملحــق  في  الـزاوية 
يسير  واعد  لنجم  الـثقافي 
ليتحدث  الطريق  بداية  في 
وأحالمه  بداياته  عن 
هذه  وفـــــي  وطموحاته.. 
الــفــنــان  نستضيف  الحلقة 
الــــشــــاب الـــمـــتـــمـــيـــز مــحــمــد 
يبذل  الذي  الشرشني  عادل 
جهدا كبيرا في مجال الفن 
شركة  يمتلك  أن  ويــتــمــنــى 
إنـــتـــاج هـــو وأصــــدقــــاؤه من 
المساهمة  أجل  من  الشباب 
قلة  أزمــة  على  القضاء  فــي 
لنا  وكــــان  الــفــنــيــة  األعـــمـــال 

اللقاء.. هذا  معه 
الوسط  في  بداياتك  ڈ  

الفني؟
فــي  كــــانــــت  ــــات  ــــداي ــــب ال  -
مـــســـرح  فـــــي   ٢٠٠٤ ســــنــــة 
النادي  مسرح  وكان  األندية 
محطاتي  أول  هــو  األهــلــي 
مـــع الــمــخــرج فــهــد الــبــاكــر، 
ـــقـــلـــت إلــــــى مـــســـرح  ـــت ثـــــم ان
وعــمــلــت  صـــــالل  أم  نــــــادي 
الغشم،  صفوت  األستاذ  مع 
مسرح  فــي  عملت  وبــعــدهــا 
ـــفـــنـــان  جــــمــــاهــــيــــري مـــــع ال
حسين،  بــن  خــالــد  الــكــويــتــي 
ثم عملت بعد ذلك مع أخي 
الـــمـــخـــرج عـــلـــي الــشــرشــنــي 
فـــي مــســرحــيــة «يــمــهــل وال 
عملت  ذلـــك  وبــعــد  يــهــمــل» 
فــي  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  مــــع 
فــيــلــم تـــوعـــوي عـــن أضــــرار 
ـــــــمـــــــخـــــــدرات، وقـــــدمـــــت  ال
الـــعـــديـــد مـــن الــمــســرحــيــات 
فيصل  وصــديــقــي  أخــي  مــع 
ــــــة»  رشـــــيـــــد مــــهــــا «أكــــــذوب
الــــــذي حـــصـــل عـــلـــى أفــضــل 
عــــرض عـــربـــي فـــي مــصــر، 
مهرجان  فــي  شــاركــنــا  كــمــا 
المغرب  في  الطفل  مسرح 
وقــــدمــــنــــا وقـــتـــهـــا تــجــربــة 
الوطن  مستوى  على  جديدة 

مسرح  تقديم  وهي  العربي 
وهللا  لــــألطــــفــــال  تـــعـــبـــيـــري 
الـــحـــمـــد نــجــحــنــا فــــي هـــذه 
جــوائــز،  وحــصــدنــا  التجربة 
التلفزيون  فــي  عملت  كــمــا 
األعمال  من  عــددا  وقدمت 
الـــــدرامـــــيـــــة مــــثــــل «قــــلــــوب 

وتصانيف». لإليجار 
ڈ أحالمك وطموحاتك؟
حلم  لدي  الحقيقة  في   -
ـــــا وعــــــدد مــن  يـــــراودنـــــي أن
أصـــدقـــائـــي مـــن الــمــمــثــلــيــن 
الــشــبــاب بـــأن يــصــبــح لــديــنــا 
شــركــة إنـــتـــاج نــســتــطــيــع من 
درامـــــا  نـــقـــدم  أن  خـــاللـــهـــا 
وأعــــــمــــــال مـــــســـــرح، حــيــث 
أنـــنـــا نــعــانــي مـــن قــلــة عــدد 
شـــركـــات اإلنـــتـــاج وبــالــتــالــي 
قــلــة األعــمــال عــلــى الــســاحــة 

الفنية.
ڈ  آخر أعمالك وأهمها؟
هـــي  أعـــــمـــــالـــــي  آخــــــــر   -
ـــــام  ـــــامـــــن أي مـــســـرحـــيـــة «ث
ــــوع» والـــتـــي شــاركــنــا  األســــب
بــهــا عــلــى هـــامـــش مــســابــقــة 
المحلي  المسرح  مهرجان 
النقاد  إشــادة  على  وحصلنا 
دورا  وقــدمــت  والــجــمــهــور، 
أعمل  واآلن  أيــضــا  تعبيريا 
عـــلـــى دراســــــة عـــمـــل جــديــد 
ســـيـــتـــم اإلعــــــــالن عـــنـــه فــي 
وأهــم  اهللا،  شـــاء  إن  حــيــنــه 
األعــــمــــال بــالــنــســبــة لـــي هــو 
أيام  ثامن  السبعة،  «األيــام 

وأكذوبة». األسبوع، 

ڈ  مثل أعلى ونموذج؟
كل  أعتبر  الحقيقة  في   -
وقــدمــوا  منهم  تعلمت  مــن 
أعلى  مثل  هم  العون  يد  لي 
ونــــمــــوذج وأخـــــص بــالــذكــر 
الــذي  رشيد  حسن  الدكتور 
ســـاعـــدنـــي كــثــيــرا وتــعــلــمــت 
مــــنــــه الــــكــــثــــيــــر، وكــــذلــــك 
والفنان ناصر عبد  المخرج 

الرضا.
المشهد  في  رأيك  ما  ڈ  

الفني؟
- أســتــعــجــب كــونــنــا دولــة 
اهللا  وبـــفـــضـــل  مـــتـــحـــضـــرة 
لتعزيز  المقومات  كل  لدينا 
الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون بــشــكــل 
نجد  لألسف  ولكن  إيجابي 
ضعيف  الــفــنــي  ـــاج  ـــت اإلن أن 
جـــــدا!! فــكــيــف مــثــال تــكــون 
شهر  في  فنية  أعمال  لدينا 
نــحــن  ؟!  فــــقــــط  رمـــــضـــــان 
نــحــتــاج إلـــى اســتــمــرار إنــتــاج 
العام  طــوال  الفنية  األعمال 
ولـــيـــس فـــي شــهــر رمــضــان 

فقط.
ڈ  ما هي المشاكل التي 
تــعــتــرض طــريــق الــفــنــانــيــن 

الشباب؟
شــركــات  وجـــــود  عــــدم   -
إنتاج وهو األمر الذي ينجم 
ثم  ومن  األعمال،  قلة  عنه 
ال يــجــد كــثــيــر مـــن الــشــبــاب 
مــــجــــاال لـــلـــعـــمـــل وتـــقـــديـــم 
منها  واالستفادة  مواهبهم 

أمثل. بشكل 

    كتب- مصطفى عبد المنعم

تــشــهــد الــجــمــعــيــة الــقــطــريــة 
ــيــة افـــتـــتـــاح  ــتــشــكــيــل لـــلـــفـــنـــون ال
التشكيلية  الــفــنــون  مــعــرضــي 
ـــواقـــعـــيـــة» لــلــفــنــانــة  «شـــغـــف ال
الــقــطــريــة نــاديــة الــمــضــاحــكــة، 
ومالمس»  «مالمح  ومعرض 
«محمد  السعوديين  للفنانين 
ــــحــــمــــران وعــــلــــي الـــجـــشـــي»  ال
تمام  في  المعارض  وستنطلق 
مساء  والنصف  السابعة  الساعة 
يونيو   ١٨ الموافق  االثنين  يوم 
الــــجــــاري فـــي مــقــر الــجــمــعــيــة 
بـــالـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة لــلــحــي 
رقــم  مبنى  الــثــقــافــي «كـــتـــارا» 

.١٣
الفنانة  أن  المعروف  ومــن 
الــقــطــريــة نـــاديـــة الــمــضــاحــكــة 
مـــــن الــــفــــنــــانــــات الـــقـــطـــريـــات 
الـــمـــتـــمـــيـــزات وهــــــي خــبــيــرة 

فلسفتها  لــهــا  تشكيلية  فــنــون 
الذي  الخاص  وتكنيكها  الفنية 

يميزها عن الباقيين.
محمد  الــســعــودي  والــفــنــان 
القطيف  مواليد  من  الحمران 

جــمــاعــة  ورئـــيـــس   ١٩٦٩ عــــام 
بالقطيف،  التشكيلية  الفنون 
لـــه الـــعـــديـــد مـــن الــمــشــاركــات 
ودولية،  محلية  معارض  في 
ــــعــــديــــد مــن  وحــــصــــل عــــلــــى ال

والشهادات التقديرية. الجوائز 
فهو  الجشي  علي  الفنان  أما 
فــنــون  ومــعــلــم  تشكيلي  فــنــان 
القطيف  مــوالــيــد  مــن  جــمــيــلــة 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

١٩٧٢، حاصل على بكلوريوس 
الــمــلــك  فنية-جامعة  تــربــيــة 
نائب   ،١٩٩٩ بالرياض  سعود 
التشكيلي  الفن  جماعة  رئيس 
بالقطيف٢٠١٠،  الفنون  بنادي 
السنوية  المعارض  في  شــارك 

للهويات بالجامعة ١٩٩٥.
ـــــــــه مــــــــعــــــــرض شـــخـــصـــي  ل
مـــع الـــفـــنـــان هـــانـــي الــحــمــران 
في  وشـــارك   ١٩٩٨ بــالــريــاض 
الرابع  الدولي  القاهرة  بينالي 
في  ســاهــم  ١٩٩٨م.  لــلــخــزف 
إقــامــة الــعــديــد مــن الــمــعــارض 
الــفــنــيــة الــمــدرســيــة والــخــيــريــة 

منذ عام ١٩٩٦.
الثاني  الــمــركــز  عــلــى  حــصــل 
بــمــســابــقــة الـــهـــوايـــات بــجــامــعــة 
وجــائــزة   ،١٩٩٧ ســعــود  الملك 
ـــانـــي فــــي ورشــــة  ـــث ـــمـــركـــز ال ال
أرامكو السعودية ٢٠١٠، ولديه 

العديد من شهادات التقدير.

الدوحة-[ : تستعد شركة «دوحة 
آرت» لإلنتاج الفني إلعادة تقديم مسرحية 
مسرح  خشبة  على  بالمقلوب»  «مــواطــن 
يونيو  شهر  مــن   ١٨ ـــ  ال فــي  الوطني  قطر 
الجاري، والمسرحية مستوحاة عن قصة 
والتأليف  العماري  محمد  صــادق  للكاتب 
الشمري،  علي  سعود  للكاتب  المسرحي 
المتميز  الــفــنــان  وإخــــــراج  بــطــولــة  ومــــن 
جاسم األنصاري ويشاركه البطولة كوكبة 
من ألمع النجوم في منطقة الخليج. وقد 
صرح السيد أديب العوضي المنتج المنفذ 
للعمل بأن مسرحية «مواطن بالمقلوب» 
ســيــتــم إعـــــادة عــرضــهــا بـــنـــاًء عــلــى إشـــادة 
عرضها  بعد  بالعرض  الواسعة  الجمهور 
ستضم  المسرحي  الدوحة  مهرجان  في 
من  الــجــدد  النجوم  مــن  عــددا  المسرحية 
العجيرب  خالد  الكويتي  الفنان  أبــرزهــم 
النجم  إلى  باإلضافة  شــداد  منى  والفنانة 
الــمــتــمــيــز جـــاســـم األنــــصــــاري فــضــال عن 
نجوم العمل مثل النجمة ماجي المطران، 
والنجم محمد السني ومجموعة متميزة 

مشيرا  الموهوبين،  الشباب  الممثلين  من 
إلـــى أن االســتــعــانــة بــنــجــوم كــبــار وأســمــاء 
الجمهور  رضـــا  كسب  إلـــى  يــهــدف  المــعــة 
وثقته. وتدور أحداث المسرحية من خالل 
فــكــرة االنــتــظــار الــتــي يــمــر بــهــا مجموعة 
ـــعـــيـــادة طـــبـــيـــب، ومـــن  ـــمـــرضـــى ب مــــن ال
الشخصيات  تتداعى  االنتظار  هــذا  خــالل 

حياة  يمثل  الــذي  الماضي  شريط  فنرى 
المواطن من خالل عرض نماذج مختلفة 
مع  مشكالتهم  تتماهى  المواطنين  مــن 
النص  ويعتمد  الــعــادي  الــمــواطــن  مشاكل 
عدة  إلــى  المواطن  شخصية  تفتيت  على 
ـــواقـــع االجــتــمــاعــي  مــواطــنــيــن يــعــكــســون ال
والعربي  خاص  بشكل  القطري  للمواطن 

«مــواطــن  مسرحية  وكــانــت  عـــام.  بشكل 
بالمقلوب» قد نجحت في إعادة الجمهور 
ـــاء عــرضــهــا فـــي مــهــرجــان  ـــن لــلــمــســرح أث
الماضي  مـــارس  فــي  المسرحي  الــدوحــة 
وأجمع رواد مهرجان الدوحة المسرحي 
على أنها حققت أحد أهم أهداف المسرح 
الــتــي تشمل اإلفــــادة واالمـــتـــاع مــن خالل 
مناقشة مشاكل اجتماعية واقعية نعيشها 
يوميا في قالب من الكوميديا المعاصرة 
والمسرحية فكرة صداق العمارى تاليف 
االنصارى ،  إخراج جاسم  سعود الشمرى 
السنى  ومحمد  االنــصــارى  جاسم  بطولة 
ومـــاجـــى مـــطـــران ووراشــــــد ســعــد وعــلــى 
الخلف وعلى ربشة وعبدالحميد الشرشنى 
وياسمين ابراهيم وعبد الرحمن العتيبى 
واحــمــد الــبــاكــر وصــفــا اســمــاعــيــل تلحين 
كتب كلمات االغانى دكتور مرزوق بشير 
بأعمال  وقــام  االنــصــارى  اميرة  ولحنتها 
السينوغرافيا ناصر األنصارى ديكور هدى 
لإلنتاج  ارت  دوحــة  شركة  إنتاج  البحاتى 

الفنى للمنتج أديب العوضى.

«مواطن بالمقلوب» على مسرح قطر 

الدوحة لألفالم تعرض أفالماً يابانية وإيرانية
تــعــرض   : الدوحة-[ 
مــؤســســة الـــدوحـــة لـــألفـــالم في 
أفالما  اإلســالمــي  الــفــن  متحف 
يــونــيــو  و٢٩   ٢٨ يـــومـــي  يــابــانــيــة 
الجاري وسيكون العرض األول 
فيلم  وهـــو  لــفــيــلــم «نــــظــــارات» 
كــومــيــدي اجــتــمــاعــي مـــن إنــتــاج 
دقائق   ١٠٦ ومــدتــه   ٢٠٠٧ عــام 
بــالــشــرق  مــــرة  ألول  ويـــعـــرض 
األوســــــــط وشـــــمـــــال أفـــريـــقـــيـــا، 
ــفــيــلــم مـــن إخــــــراج وتــألــيــف  وال
نــــاووكــــو أوجـــيـــغـــامـــي وبــطــولــة 
ســاتــومــي كـــوبـــايـــاشـــي, مــيــكــاكــو 
إيــــشــــيــــكــــاوا, ريــــــو كــــيــــس, كــيــن 

متسويشي, مساكو موتاي.
وتـــــدور أحـــــداث الــفــيــلــم في 
إطــــــــار كـــومـــيـــديـــا ســـــــــوداء عــن 
امــــــــرأة مـــجـــهـــدة مــــن الـــعـــمـــل، 
إلى  إجازة  في  للذهاب  تخطط 
جـــزيـــرة تــتــمــيــز بـــعـــدد ســكــانــهــا 
يضعون  جميعاً  وبأنهم  القليل 
الــنــظــارات. يــتــابــع الــفــيــلــم بدقة 
وفــــي إطـــــار كـــومـــيـــدي بــســيــط، 
ـــعـــلـــم الــــتــــعــــايــــش مــع  ـــت كــــيــــف ت
الغريبة  القوانين  من  مجموعة 
الــذي  الــفــارغ  الــنــزل  تحكم  التي 

تقيم فيه.
نــاووكــو  المخرجة  أن  يــذكــر 
ـــغـــامـــي ولـــــــدت فــــي عـــام  أوجـــي
من  تــخــرجــت  أن  بــعــد   .١٩٧٢
ــا، تـــوجـــهـــت إلـــى  ــب جـــامـــعـــة تــشــي
الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة 
في  السينما  لــدراســة   ١٩٩٤ فــي 
الجنوبية،  كــالــيــفــورنــيــا  جــامــعــة 
لتعود بعدها بـ ٦ سنوات في عام 

 ،٢٠٠١ فــي  الــيــابــان.  إلــى   ٢٠٠٠
«هوشينو  القصير  فيلمها  حــاز 
على  كـــون»  يــومــيــنــو –  كـــون،   –
جــــائــــزة أفـــضـــل مــوســيــقــى فــي 
وحصل  السينمائي  بيا  مهرجان 
األول»صــالــون  الــروائــي  فيلمها 
حالقة يوشينو» (يوشينوز باربر 
إشـــادة  عــلــى   ٢٠٠٣ فـــي  شــــوب) 
خـــاصـــة فـــي مـــهـــرجـــان كــيــنــدر 

ــنــمــائــي ضـــمـــن مــهــرجــان  ــســي ال
برلين السينمائي الدولي ٢٠٠٤.

فيلمها  أصـــاب   ،٢٠٠٦ وفـــي 
تجارياً  نجاحاً  دايــنــر»  «كــامــوم 
وفــنــيــاً، وحــقــق فــيــلــمــهــا الــتــالــي 
نــجــاحــاً   (٢٠٠٧) «نـــــظـــــارات» 
محلياً  إيجابياً  ونــقــداً  ملحوظاً 
رسمياً  الفيلم  اخــتــيــر  ودولـــيـــاً. 
سينمائية  مهرجانات  عــدة  في 

صــنــدانــس،  ضمنها  مــن  دولــيــة 
فرانسيسكو  ســان   ، كــونــغ  هــونــغ 
ومــهــرجــان بــرلــيــن الــــذي حــاز 
فيه الفيلم على جائزة مانفريد 

سالزغبر.
حـــصـــل فــيــلــمــهــا «تـــوالـــيـــت» 
 ٦١ الـــــ  الـــجـــائـــزة  عــلــى   (٢٠١٠)
لــتــشــجــيــع الـــفـــنـــون لــلــمــبــتــدئــيــن 
في  الثقافية  الشؤون  قسم  من 

وزارة التعليم اليابانية.
من ناحية تبدأ اليوم مؤسسة 
الفيلم  عــرض  لــألفــالم  الــدوحــة 
مرة  ألول  اإليــرانــي «انــفــصــال» 
ــفــيــلــم الــــذي  فــــي قـــطـــر وهـــــو ال
عرضه  فــور  كبيرة  ضجة  أثـــار 
األوســكــار  جــائــزة  على  وحــصــل 
كأحسن فيلم أجنبي، وسيستمر 
عـــرض الــفــيــلــم فــي الــفــتــرة من 
الشهر  مــن   ١٨ حــتــى  يــونــيــو   ١٢
والفيلم  كــتــارا،  بسينما  الــجــاري 
مـــــن إخــــــــراج وتــــألــــيــــف أصـــغـــر 

فرهادي.
على  حــائــز  «انــفــصــال»  فيلم 
فيلم  أفـــضـــل  أوســــكــــار  جـــائـــزة 
أجــنــبــي، يــــروي قــصــة زوجــيــن 
لتحسين  صعباً  قـــراراً  يواجهان 
من  إّمـــا  وذلـــك  طفلهما،  حــيــاة 
خـــالل الــســفــر إلـــى بــلــد آخـــر أو 
تسلسل  مـــع  إيــــــران.  فـــي  ــبــقــاء  ال
ـــعـــديـــد مــــن األحــــــــــداث، يــجــد  ال
في  عالقين  نفسيهما  الــزوجــان 
واألالعيب  األكــاذيــب  من  شبكة 

والصراعات مع الناس.

قطري يحصد المركز األول
 في مسابقة أللفيس بريسلي

حــصــل الــمــتــســابــق الــقــطــري «هـــــارون عقيل» 
عالمية  غنائية  مسابقة  فــي  األول  المركز  على 
ــا احــتــفــاء بــالــفــنــان الــعــالــمــي «ألــفــيــس  تــقــام ســنــويً
بــريــســلــي»  أقــيــمــت مــؤخــًرا فــي واليـــة نــيــويــورك 
مختلف  من  متسابقون  فيها  األمريكية،وشارك 
شهيرة  ألغـــاٍن  األداء  فــي  تنافسوا  الــعــالــم  قـــارات 
اليــزال  الـــذي  األســطــورة  الــفــنــان  برسلي  أللفيس 
يحظى بجماهيرية واسعة في الغرب رغم رحيله 
منذ فترة زمنية طويلة. وتعتبر هذه ليست المرة 
هارون  القطري  الفنان  فيها  يشارك  التي  األولــى 

في  شــارك  فقد  المسابقات،  هذه  مثل  في  عقيل 
الــعــديــد مــن الــمــســابــقــات والــمــهــرجــانــات وحصل 
كــذلــك عــلــى مـــراكـــز مــتــقــدمــة فـــي كــثــيــر مــنــهــا، 
وقـــد أّكـــد هــــارون عقيل أن مــشــاركــتــه فــي هــذه 
المسابقة جاءت بعد اختبارات متعددة قامت بها 
الذين  المشاركين  تحديد  عــن  المسؤولة  اللجنة 
تكن  لــم  حيث  المنافسة،  فــي  الــدخــول  لهم  يحق 
المشاركة بمجرد الحضور فقط، وهو ما زاد من 
في  المشاركين  المتسابقين  بين  المنافسة  حــدة 

المسابقة.

في متحف الفن اإلسالمي وكتارا

بالجمعية القطرية للفنون التشكيلية

ال يستطيع أحٌد ركوب ظهرك إال إذا كنَت منحنياً 



شعر - محمد السادة

قالت حلمت

الجذب  عامل  هــي  عمل  أي  فــى  الــدرامــا  تعد 
قــــراءة  عــلــى  يــقــبــل  فـــالـــقـــارئ  لــلــمــتــلــقــي،  األول 
بشكل  الواقعة  صياغة  تــم  إذا  الــحــوادث  صفحة 
درامــاتــيــكــي، والــقــصــائــد الــشــعــريــة الــتــي تعتمد 
الحكي بناًء هي األكثر انتشاراً وثباتاً فى الذهنية 
لدى المتلقي، وعت روان الضامن لهذه الحقيقة 
بشكل كبير وهي تعد فيلمها «السالم المر» وهو 
يتناول  حــيــث  األولــــى  بــالــدرجــة  إخـــبـــاري  فيلم 
وقائع اتفاقية السالم بين مصر وإسرائيل والتي 
وُعرفت  السبعينيات  عقد  نهاية  في  توقيعها  تم 
باسم اتفاقية كامب ديفيد، الفيلم عرضته قناة 

الجزيرة اإلخبارية.
بنية الفيلم تعتمد على محورين ال ثالث لهما 
األرشيفية،  المواد  هو  والثاني  التعليق  هو  األول 
اللحظة  مــن  أفـــالم  كصانعة  الضامن  وعــي  بــدا 
مختلف  أرشــيــف  عــن  فيها  تبحث  صـــارت  الــتــي 
وعن تاريخ لهذه المعاهدة غير ما هو معروف 
للعامة ولبعض المثقفين في المنطقة العربية، 
العين  عــلــى  جــديــدة  لــقــطــات  الــفــيــلــم  تضمن  إذ 
فيلمها  إعـــداد  فــى  الــضــامــن  وتــحــركــت  العربية 
تقليدية  طريقة  وهــي  التعليق  طريق  معتمدة 
فكيف  الــوثــائــقــي،  الفيلم  مــع  الــتــعــامــل  فــي  جـــدا 

غامرت الضامن هذه المغامرة؟.
مــن صناع األفـــالم قــد أعــاد  ال شــك أن عـــدداً 
أهمية  ذا  أساسياً  مكوناً  التعليق  كــون  في  الثقة 
هذا  حظي  بعدما  الوثائقي،  الفيلم  صناعة  في 
بالقصيرة  ليست  لــفــتــرة  ثــقــة  بــانــعــدام  الــمــكــون 

نتيجة عدد كبير من األفالم والتي جاءت باهتة 
بال روح بسبب فتور التعليق وعادية النص.

في السالم المر بحثت المخرجة عن الحكاية 
طريقها  هــو  الــحــكــايــة  عــلــى  الــلــعــب  أن  مــدركــة 
لجذب المتلقي في المقام األول ثم انطلقت بعد 
الحكاية لتبحث عن المناطق السرية في الحدث، 
المتماسك  وحكيها  األرشيفية  بموادها  فكشفت 
الذي  المشاهد  لــدى  جديدة  جــذب  مناطق  عن 
ما  إزاء  فــاهــه  فــاغــراً  دقــيــقــة   ٥٢ لــمــدة  سيبقى 

ينظر له على الشاشة.
مــخــرجــة الــســالم الــمــر حــرصــت كــذلــك ليس 
أيضا  ولكن  لفيلمها  المشاهد  جذب  على  فقط 

بحيث  اإلخــبــاري  التحقيقي  الفيلم  تنويع  على 
تصنع فيلماً درامياً بامتياز، فقد صنعت محاور 
فــي الــســرد تــخــرج مــن ســيــاق الــحــدث األســاســي 
وهو مراحل التفاوض للوصول إلى االتفاقية إلى 
العربية  الخارطة  شكل  تتحرى  أخــرى  محاور 
فــي كــل مــرحــلــة مــن الــمــراحــل، صــانــعــة نسيجاً 

واحداً لبنية الحكاية.
«لــكــن الـــســـادات غـــادر إســرائــيــل والــخــالفــات 
عميقة بين الطرفين، ظن السادات أن مبادرته 
ستدفع الرأي العام خاصة األمريكي واإلسرائيلي 
ولكن  الــســالم  لتحقيق  بيغن  على  الضغط  إلــى 
زيـــارتـــه  زادت  فــقــد  عــكــســيــة  جـــــاءت  الــنــتــيــجــة 

المنفردة من تشدد إسرائيل مع تعمق االنقسام 
العربي، وتصدرت الجزائر وسوريا وليبيا حملة 
ضــد زيــــارة الـــســـادات فــُقــطــعــت عــالقــات مصر 
الدبلوماسية مع هذه الدول فجاء عنوان التايمز 

البريطانية وداعا للتضامن العربي..».
قصيرة  لقصة  نــمــوذجــاً  الضامن  تعليق  جــاء 
الفيلم  صورة  عن  بعيداً  منفردة  قراءتها  يمكن 
وهذا نموذج من التعليق المتكامل بحيث يصبح 
التعليق وحدة حكائية متكاملة، هذا التميز في 
الضامن  الختيارات  طبيعية  نتيجة  هو  التعليق 
الــجــمــالــيــة فـــي صــنــاعــة الــفــيــلــم حــيــث االعــتــمــاد 
على عنصرين فقط من عناصر صناعة الفيلم 
جاءت  والتعليق،  األرشيفية  المواد  هما  الوثائقي 
صعبة  اخــتــيــارات  الجمالية  الضامن  اخــتــيــارات 
الوثائقي  الفيلم  جماليات  فيه  زادت  وقــت  في 
حتى بات يضاهي أفالماً روائية سواء من حيث 
أخرى  تقنيات  استخدام  أو  الــصــورة،  جماليات 
في  نـــرى  كــمــا  جــرافــيــك  أو  تمثيلية  كــمــشــاهــد 
إلبــراز  سعت  الضامن  لكن  األفــالم،  من  العديد 
مــهــاراتــهــا كــصــانــع أفــــالم بــحــيــث قــدمــت فيلماً 
على  وراهنت  قديم،  زي  في  ومختلفاً  متميزاً 
حكايتها المتماسكة، فيلم السالم المر ال يكشف 
وعياً  تمتلك  أفــالم  كصانعة  الضامن  عن  فقط 
عن  واضــح  بشكل  يكشف  ولكنه  اختياراتها  في 
مهاراتها اإلبداعية في كتابة الحكاية ألن التعليق 
من إعدادها، كما أن اختيارات األرشيف جاءت 

وفق حكايتها.

مساجالت شعرية
ــيــِه أطـــهـــاُر ..  ــْطــَف الــــبَــــْذُل َعـــْهـــٌد وِفــــي ِع

ــنــُهــم تـَــَجـــّلـــى َظـــــالُم الـــَجـــْهـــِل يــنــهــاُر.. ِم

ـــــُه .. ــــراً نـــــَوّرثُ يـــا َشــيــَخــنــا ُجـــــْد لـَــنـــا َصــــْب

ــيــَك الـــَحـــْرُف يــحــتــاُر ..  أنـــَت الــمــنــاُر وِف

 ahmadotibi@ أحمد العتيبي

الـــَقـــلـَــُم.. ُيـــْحـــِجـــُم  َقـــِصـــيـــداً  نَـــَظـــْمـــُت  إِذا 

َغيِرْك.. َعــنْ  عَر  الشِّ يُخطُّ  الَيراُع  يَأبى   

ــْقــُتــهــا انــَصــَرَفــْت.. أّمـــا الـــُحـــُروُف إِذا نـَـسَّ

 تَصَطفُّ ِفي َسيِرها تَقُفو ُخطا َسيِرْك 

alasmaiمحمد السادة @٥٥

تحدثنا في العدد الماضي عن بحر المديد 
وعــن أجــزائــه وعــروضــه وضــروبــه وذكــرنــا 
العروض األولى (فاعالتن) والعروض الثانية 
الثالث:  عروضه  أمــا  وضروبهما،  (فاعلن) 

المجزوءان المحذوفان، وبيته:
اعلَُموا أَنِّي لكم حافٌظ

                          َشاِهداً ما ُكنُت أو غائباً
فاعالتن فاعلن فاعلن   

                         فاعالتن فاعلن فاعلن 
والمجزوء  المحذوفة،  المجزوءة  الرابع: 

األبتر، وبيته:
ُعلقت عيناي ُرْعبَوبًة

                      مثل قرن الشمس معطارا
فاعالتن فاعلن فاعلن   

                           فاعالتن فاعلن فاعل 
الــــخــــامــــس: الـــــمـــــجـــــزوءان الـــمـــحـــذوفـــان 

المخبوتان، وبيته:
رب رام من بني ثعل

                           مخرج كفيه من ستره
فاعالتن فاعلن فعلن   

                            فاعالتن فاعلن فاعل 
السادس: المجزوءة المحذوفة المخبونة، 

والمجزوء األبتر، وبيته:
رب نار بت أرمقها

                             تقضم الهندي والغارا
فاعالتن فاعلن فعلن  

                             فاعالتن فاعلن فاعل 
البحر الكامل

وهو تسعة أنواع: له ثالثة أعاريض وتسعة 
أضرب: النوع األول: التامان، وبيته:

وإذا صحوت فما اقصر عن ندى ...
                 وكما علمت شمائلي وتكرمي

متفاعلن متفاعلن متفاعلن ... 
                    متفاعلن متفاعلن متفاعلن

الثاني: التامة والمقطوع، وبيته:
وإذا دعوتك عمهن فإنه ...

                     نسب يزيدك عندهن حباال
متفاعلن متفاعلن متفاعلن ... 

                     متفاعلن متفاعلن متفاعل
الثالث: التامة واألحذ المضمر، وبيته:

لمن الديار برمتين فعاقل ...
                         درست وغير آيها القطر

متفاعلن متفاعلن متفاعلن ...
                        متفاعلن متفاعلن فاعل

الرابع: األحذان، وبيته:
لمن الديار محى معارفها ...

                         هطل أجش وبارح ترب
متفاعلن متفاعلن فعلن ... 

                       متفاعلن متفاعلن فعلن
الخامس: الحذاء واألحذ المضمر، وبيته:

وألنت أشجع من أسامة إذ ... 
                      دعيت نزال ولج في الذعر

متفاعلن متفاعلن فعلن ...
                          متفاعلن متفاعلن فاعل

المرفل،  والمجزوء  المجزوءة  الــســادس: 
وبيته:

عمدوا لجودك يا يزيد ... 
                            ولنعم معتمد المسائل

متفاعلن متفاعالتن ... 
                               متفاعلن متفاعالتن

الــســابــع: الــمــجــزوءة والــمــجــزوء الــمــذال، 
وبيته:

شهدت قبائل خندف ...
                           ببالء قومك في تميم

متفاعلن متفاعلن ... متفاعلن متفاعالتن

علم العروض وبحور الشعر

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

تـــحـــتـــاج الـــطـــفـــولـــة الــعــربــيــة 
اهـــتـــمـــاًمـــا مــــتــــزايــــًدا فــــي هـــذه 
الــمــرحــلــة الــتــي تــتــســم بــتــزاحــم 
مــشــاغــل الــحــيــاة والـــدخـــول في 
وما  الحديثة  التكنولوجيا  عالم 
من  الــمــرحــلــة  طبيعة  تــفــرضــه 
في  العربية  للطفولة  إهــمــال 
هذه  فيه  تحتاج  الــذي  الوقت 
الــطــفــولــة إلـــى نــظــم تــربــويــة 
وبــــنــــى تــثــقــيــفــيــة مـــحـــددة 
قـــــــــــادرة عــــلــــى بـــــنـــــاء هــــذه 
يؤهلها  سليًما  بناء  الطفولة 

في  العصر  تحديات  لمواجهة 
الــمــســتــقــبــل ومــــن ضــمــن هــذه 
النظم ما يسمى بأدب األطفال 
أن  البد  األدب  من  اللون  وهذا 
فيه  يــصــلــح  وال  بــعــنــايــة  يــكــتــب 
مــــن يـــعـــرف ومـــــن ال يــعــرف 
متخصص  إلــــى  يــحــتــاج  وإنـــمـــا 
ـــــه أصـــعـــب أمـــــًرا  وتـــــربـــــوي ألن
أدب  الــكــبــار.يــعــرف  أدب  مــن 
األطفال بأنه الكالم الجيد الذي 
يحدث في نفوس األطفال فنه 
سواء أكان شعًرا أم نثًرا، وسواء 
كان تعبيًرا شفهًيا أم تحريريًا، 
ويــــدخــــل فــــي هــــــذا الــمــفــهــوم 

قصص األطفال 

وأناشيدهم  ومسرحياتهم 
ويقول آخرون إن أدب األطفال 
ممتعة  لــغــويــة  خـــبـــرة  كـــل  هـــو 
بها  يمر  فني  شكل  لها  وســارة 
فتساعد  معها  ويتفاعل  الطفل 
على إرهاف حسه الفني وتعمل 
عـــلـــى الـــســـمـــو بــــذوقــــه، ونـــمـــوه 

المتكامل وتساهم في بناء 

هويته،  وتحديد  شخصيته، 
ــيــمــه فــــن الـــحـــيـــاة. وفـــي  وتــعــل
الحديثة  األدبية  النظرية  ضوء 
تــعــريــًفــا  نــــقــــدم  أن  نــســتــطــيــع 
أقرب لطبيعة األدب ووظيفته 
فني  لغوي  تشكيل  إنــه  فنقول: 
يــنــتــمــي لــنــوع أدب ســــواء أكـــان 
أم  ــا  مــســرحــًي شـــعـــًرا  أم  قــصــة 

شــــعــــًرا غـــنـــائـــًيـــا يـــقـــدمـــه كــاتــب 
متصل  إطــار  فــي  جــيــًدا  تقديًما 
ووظـــيـــفـــتـــه  األدب  بـــطـــبـــيـــعـــة 
ـــصـــاًال وثــيــًقــا ويــتــفــق وعــالــم  ات
عميًقا.واألدب  اتفاًقا  الطفولة 
يراعي  أن  يجب  المفهوم  بهذا 
بها  ويتدرج  الطفولة  خصائص 
إشباع  طريق  عن  الكمال  إلى 
المثل  إطــار  فــي  احتياجاتهم 
والقيم والنماذج واالنطباعات 
أدب   » فــإن  وعليه  السليمة، 
مــجــمــوعــه  فــــي  األطـــــفـــــال « 
ــــار الــفــنــيــة الــتــي تصور  هــو اآلث
أفــــكــــاًرا وإحـــســـاســـات وأخــيــلــة 
تتفق ومدارك األطفال، وتتخذ 
أشــــكــــاالً مـــتـــعـــددة، كــالــقــصــة، 
والمقالة،  المسرحي،  والشعر 
واألغنية وغيرها وتكون قائمة 
ودينية،  أخالقية،  معايير  على 
عن  تــنــفــصــل  ال  واجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
هو  األدب  ألن  الفنية،  المعايير 
اإلنــســان،  حــضــارة  عــن  التعبير 
والــحــضــارة الــتــي ال تــقــوم على 
حضارة  وأخالقية،  دينية  قيم 
عــــرجــــاء تـــحـــكـــم عـــلـــى نــفــســهــا 
باالنهيار مهما بلغت من الرقي 

المادي.

السالم المر واللعب على الحكاية

تكتبها: 
عزة سلطان 
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ــٌح وِريـــُش ــْن ــــأَنَّ لـِــي ُج َقـــالـَــْت َحــلــْمــُت بِ
ــــشٌّ َعـــِريـــُش ــنِــي ُع ــــمَّ يَــُضــمُّ وأَِطــــيــــُر ثُ

ؤى ــــــُه وْســـــَط الـــــرُّ ُهـــــَو قـــــاَل أَيـــضـــاً أَنَّ
َهـــَجـــَمـــْت َعـــلـَــيـــِه ضــــراِغــــٌم وُوُحــــــوُش

ــيـــ ـــُم الــَعــنِ ـــــــذاَك َزيــــــٌد أَيــــَقــــَظ الـــُحـــْل وَك
ـــٍة ِفـــيـــِه تَــِجــيــُش ـــَصـــبـــابَ ــــُد ُجــــُفــــونـَـــُه لِ ـ

وَطـــعـــاُمـــُه ـــــُه  لَ ــــْصــــراً  َق َرأَى  ــــرٌو  ــــْم َع
ــــحٌّ َجـــِريـــُش َضـــــأٌن وكـــــاَن بِــَصــْحــنِــِه ُق

وَعــى وإِْن  الــَمــنــاِم  ِفـــي  ــُم  ــْحــل يَ الـــُكـــلُّ 
ـــْســـَعـــى لـِــتـَــْحـــِقـــيـــِق الـــَخـــيـــاِل َعـــُطـــوُش يَ

ـــَرى ـــــــواَرى ِفــــي الـــثَّ أَّمـــــا أَنَـــــا ُحــلــِمــي تَ
ــِطــيــُش يَ صــــاُص  والــــرَّ أَوَدى  ـــاِم  ـــالـــشَّ بِ

ـــي ـــِع ــــي واِق ـــــُه ِف ـــــونُ ـــُت أَُص ـــْل ـــلَ ـــٌم َظ ـــل ُح
َرِشـــيـــُش ولـَـــــُه  َحــــولَــــُه  َغـــيـــٌث  وُرؤاَي 

ــغــاُة ُرؤى الــَمــنــاِم وأَســـَرُفـــوا غـــاَل الــطُّ
غــالُــوا َغـــِدي ُصْبِحي الــَحــِزيــُن َغــبُــوُش

َجــبــابِــٌر تَـــِخـــرَّ  أَْن  ــــــَرى  أُخ َفــَحــلــمــُت 
ـــــَدكَّ ُعـــــُروُش ـــِمـــي..أَْن تُ ـــْل ـــُح َعـــبـَــثـَــْت بِ

وتـَــْنـــَدِحـــْر ـــالَل  الـــضَّ الـــَحـــقُّ  ـــِزَم  ـــْه يَ أَْن 
ــــوُش ـــبـــاِطـــِل الـــّطـــاِغـــي ُدَمـــــــًى َوُجــــُي ـــْل لِ

ــَح ِفــي يــِدي ــاِش أَصــبَ ــالــِرشَّ َفــَحــلــْمــُت بِ
ــــــوُش ـــاِة أَنُ ـــي ـــَح ــــي ال ـــّقـــى ِف ـــبَ ـــــْن مـــا تَ َع

ـــــــِل ِفـــي الــَعــرا ــِز واألَراِم ــــِن الــَعــجــائِ وَع
ــــغــــاِر أَُحـــــــوُش ـــبـــايـــا والــــصِّ وَعـــــــِن الـــصَّ

ً ـــرا ــــــــَرُع جـــائِ اِر أَْص بِــــَرصــــاِصــــَي الــــهــــدَّ
ـــــراِب ُكـــــــُروُش ـــــتُّ ـــــــِه تَــــنــــاثَــــُر ِفـــــي ال وبِ

حــمــِن أَْجـــــِري نَــْحــوُهــم ــــْدَرِة الــرَّ ــــُق وبِ
ـــوُش ـــُم ـــاِر ُع ـــب ـــُغ ـــم وْســــــَط ال ـــُه ـــونُ ـــُي وُع

ـــَحـــَشـــا ـــيـــِهـــم وال ــــــُب األَكــــــبــــــاَد ِف ــــــقِّ وأُثَ
ـــوُش ـــُق ــــــِه بَـــــــَدْت ِفــــي الــــواِجــــهــــاِت نُ وبِ

دى أَْشـــالؤُهـــم ِمـــن َحــولِــهــا طـــاَف الـــرَّ
َحـــَمـــلَـــتـــُهـــُم َفــــــــوَق الــــُمــــتُــــوِن نُـــعـــوُش

صــاِص بِـــأَنَّ َمــْن ــالــرَّ ــَدِمــي َكــتَــْبــُت وبِ بِ
ـــيـــُعـــهـــا فـــَيـــِعـــيـــُش ـــبِ ــــاَة يَ ــــي ــــَح ـــــــــَب ال َرِغ

ــي ــبِ ــجــانِ ـــُظـــِريـــَن بِ ـــْن ـــْمـــُت أَنَّـــــــِك تَ وَحـــل
ــُشــوُش ــِك ضــاِحــٌك وبَ ــُه ــْقــِع وْج ِفــي الــنَّ

ـــيـــاِء َجــبِــيــنُــُه ـــالـــضِّ كــــالــــبَــــْدِر أْشــــــــَرَق بِ
ُمـــــــــــوُش ـــــٌة ورُّ ـــــلَ ـــــْق ـــــُل ُم ـــــاَق ـــــث َوبِـــــــــــِه تَ

ـــاِزفـــاً ــــِديــــَن الـــــُجـــــْرَح ِفـــيـــنِـــي ن وتـُـــَضــــمِّ
ـــمـــوِخ أَِعــــيــــُش ـــشُّ ـــال َكــــــْي ال أَُمـــــــــوَت وب

ُعـــــــــــــــــــدَت كــــــــالــــــــبَــــــــْحــــــــِر ولــــــــــــِكــــــــــــْن.. 

ُعْدَت ِمْلحاً دوَن ماء.. 

.. َمــــــــــــــدٍّ ُدوَن  َجــــــــــــــــــــــْزراً  ـــــــــــــــــــْدَت  ُع

ــــــــَك تَــــــــــْشــــــــــَرْق..  ـــــــــي ريــــــــِق ُعــــــــــــــــْدَت ِف

ــــــــــُظــــــــــُر الــــــــَعــــــــيــــــــنــــــــاِن لــــــــــِكــــــــــْن.. ــــــــــْن تَ

ـــــــو..  ـــــــْطـــــــُف ـــــــَي تَ ـــــــنِ ـــــــي ـــــــــْد َع ـــــــــُع ـــــــــــــْم تَ  لَ

لَْم تَُعْد َعينَُك تَْغَرْق..

aishaalabdullah@ عائشة العبداهللا

ـــــــــــْن..  ــــــــــْدَر يـــــــا َم ــــــــــبَ ــــــــــُت ال ــــــــــأَْل ـــــــــد َس َق

ـــــــقـــــــيـــــــا وأَْشــــــــــــــــــــــــــــــــَرْق..  َشــــــــــــِهــــــــــــَد الـــــــّل

ـــــــــو..  ـــــــــُف ـــــــــْغ ــــــــــطــــــــــآُن تَ ــــــــــشُّ ــــــــــت ال كــــــــــانَ

ـــــــــــــــْألَـــــــــــــــْق.. ـــــــــيـــــــــِل تَ ـــــــــــــــُجـــــــــــــــوُم الـــــــــّل ونُ
ــَمــوِج بِــــاألَْشــــواِق أَحـــــَرْق..  ــَم وبَـــريـــٌق ِمــنــَك َفــــوَق ال

ــــــــــا.. ــــــــــــــــــــَن َجــــــــــــْمــــــــــــٌع َقـــــــــــــــــْد حــــــــــوان أَي

ْق.. ــــــــــــــــــَفــــــــــــــــــرَّ وتَ تـــــــــــالَشـــــــــــى  َهــــــــــــــــــْل   

alasmaiمحمد السادة @٥٥

ومـــا َعــلـَـيــَك ُفـــــؤاِدي إِن َرَمــــْت َحـــَجـــراً..

أَثَــِر.. ُذو  الَقوِل  بَعُض  ُحْزنَِك  بَْحِر  ِفي   

 danyalyoon@ عمر الصديقي

ْمُس جاَءْت ولَْم تََر َغيَر الَحنِيَن ُهنا..  وماذا أَُقوُل إِذا الشَّ

وايا.. َفتَْبَحُث َعْنَك َعن الِعطِر كاَن يَُضمُّ الزَّ

باِح.. ِسواَي أَنا.. ولكّنها لَْم تَِجْد ِفي الصَّ

 dalalAlbaroud@دالل البارود 

ــــــْحــــــُدو..  ــــــــــاَق يَ لـَــــعـــــلَّ ابـــــــَن الـــــولـِــــيـــــِد أَف

ــــيــــاُح.. ــــــــداَة فــــاَجــــأَهــــا اْجــــتِ ـــِحـــمـــص َغ بِ

ــــــيــــــاِل َكــــيــــَف الــــــ ..  ــــَعــــلِّــــُم نــــاِشــــَئ األَْج ُي

ـــــطـــــاُح.. بَـــــســـــالـَــــُة فـــــي الـــــَعـــــِقـــــيـــــَدِة والـــــنِّ

ـــــرامـــــى.. تَ ُمـــعـــتَـــِصـــمـــاً  أَنَّ  وأَحــــــَســــــُب 

داُح.. ـــــت الـــــــَخـــــــوُد الـــــــــــــــرَّ  لَــــــــُه مـــــا قـــــالَ

إِْن..  مــــــا  ــــــأِر  لـِـــــلــــــثَّ ـــــُه  َخـــــيـــــلَ َد  ــــــــرَّ ــــــــَج َف

ــــــبــــــاُح.. ـــــلـِــــَج الــــــصَّ ــــــــــِه َصـــــــْبـــــــٌر لِـــــيـــــنـــــبَ بِ

i_alaswad@ إبراهيم األسود

بََكى (البُْرِصّي) ِمن َفَرٍق ُيناِجي ِحْزَب َشيطاِن.

َفَيْنُفُخ ُمْضِرماً ناراً يَِصيُح بُِفْرِس ساساِن

وَغنَّى (الِمْسُخ) والُِدُه «بالُد الُعْرِب أَوطانِي»..

 walzeer@ وليد بن عبداهللا الزير

ـــهـــم ِذكــــــــــراً بـــــوصـــــٍل ..  ولَـــــــم يـــســـقـــوا ل

ولـــــــــم يـــــــرثـــــــوا فـــــــــــــــؤاداً مـــــــــــاَت شــــوقــــا 

وأدنـــــــــوا مــــن عــــيــــون الـــــــــروِح ســــهــــداً ..

ــــَس ُيــــرقــــى  ــــي ــــجــــّف بــــــــِه، وكــــــســــــراً ل  ت

najataldhaheri@ نجاة الظاهري

ـــُه.. اِر أُْســـِكـــنُ ـــَيـــْســـأََل َهــــْل ِفـــي الــــــدَّ أَتَــــى لِ

َمــــــأواُه..  الـــَقـــْلـــِب  ـــــَط  َوْس أَنَّ  َدَرى  أََمـــــا   

ـــي..  ـــنِ ـــأَلُ ـــْس ـــِل واألَْقــــــمــــــاُر تَ ـــْي ـــلَّ بِــــــَهــــــْدأَِة ال

ــُت َجــْذلــى ِحــيــَن أَلــقــاُه  ــْل َعـــْن أَْدُمـــِعـــي ُق

alasmaiمحمد السادة @٥٥
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يعتقد 
فــــــــي هــــــذه 
أن  األســــــــطــــــــورة 
ملكاً  كـــان  أوزوريــــــس 
يحكم  للخير  محباً  عــادالً 
مـــصـــر مــــن مــــقــــره بـــالـــوجـــه 
البحري،وكان أخوه ست يحسده 
ويــريــد عـــرش مــصــر فــأعــد وليمة 
كبيرة دعا إليها أخاه وكان قد أعد 
صندوقاً فاخراً فدعا ست المدعوين 
إلــــى االســتــلــقــاء فـــي الــتــابــوت فمن 
له يستطيع أن  يجد التابوت مناسباً 
يــأخــذه. وكـــان ســت قــد أعـــده على 
استلقى  وعندما  أوزوريـــس  مقاس 
فيه أوزوريــــس أغلق ســت وأعــوانــه 
التابوت عليه ورموه في النيل فمات 
أوزوريــــس غــرقــاً. فــأخــذت إيزيس 
تــبــحــث عـــن زوجـــهـــا حــتــى وجــدتــه 
فــي جبيل (بــيــبــلــوس) ولــكــن ست 
أفلح في سرقة الجثة وقطعها 

إلــى ١٤ جــزءاً 
(وفــــــــي بــعــض 
جــــزءاً)   ١٦ الـــروايـــات 
أمــاكــن  فــي  بتفريقها  قـــام  ثــم 
إيــزيــس  ولــكــن  مــصــر  فــي  مختلفة 

ونفتيس تمكنتا من استعادة األشالء 
بعض  التذكير (وفـــي  عضو  عــدا  مــا 
الـــروايـــات يــقــال أنــهــا اســتــعــادت كل 
األجزاء) واستخدمت إيزيس السحر 
في تركيب جسد أوزوريــس إلعادة 

حملت  ثــم  منه  لإلنجاب  لــه  الـــروح 
من أوزوريس وقد كان من الصعب 
أن يــحــيــا أوزوريــــــــس مــثــل حــيــاتــه 
األولــــــى فـــلـــزم عــلــيــه أن يــحــيــا في 

مملكة الموتى .

ــــوا الـــفـــنـــان الــكــبــيــر  حــيــنــمــا ســــأل
ســـلـــفـــادور دالـــــي عـــن أهــــم خــصــال 
الفنان  إن   ) قــال:  التشكيلي  الفنان 
وفي   عــصــره  على  شــاهــد  التشكيلي 
أغلب األحيان يكون هو أحد الوسائل 
الفعاله لكتابة التاريخ بل أحيانا يكون 
تشكيلي)  لفنان  لــوحــه  كله  الــتــاريــخ 
الفنان  فــإن  دالــي  كــالم  بحسب  إذن 
التشكيلي يعضد فكرة التدوين لكن 
تــدويــنــه هــنــا يــكــون تــدويــنــا بصريا 
وربما كانت مدونته البصريه ممثلة 
في اللوحة التشكيلية أهم بكثير من 

فصل كامل في كتب التاريخ .

وهــــذا مـــا نــــراه بــشــكــل كــبــيــر في 
أعمال الفنان القطري الكبير جاسم 
زيـــنـــي والــــــذي نــحــا بــشــكــل مــبــاشــر 
لتصوير مشاهد يومية تقترب بقوه 
فني  عمل  في  ممثال  التاريخ  لفكرة 
وربما أجدر بنا أن نقول أن الذكرى 
هــي الــتــي تــدفــع الــفــنــان لــهــذا الطرح  
هو  الــمــقــصــود  يــكــون  وال  التشكيلي 

تدوين التاريخ بشكل مباشر.
المباشر  الــتــصــويــر  يــكــون  أحــيــانــا 
هــو األســلــوب األمــثــل لــجــاســم زيني 
ويــعــتــمــد فـــي ذلــــك عــلــى اســتــخــدام 
األلــــــــوان الـــــبـــــاردة والــخــفــيــفــة مــثــل 

األصــــفــــر الـــفـــاتـــح واألبــــيــــض ولــعــل 
التشكيلي  الــمــشــهــد  فـــي  الــمــبــاشــرة 
لــجــاســم زيـــنـــي تــعــطــيــنــا فـــكـــرة عن 
التشكيلية  للفكره  األولــيــه  الــبــدايــات 

للفنان. 
رواد  زيـــنـــي مـــن  يــعــتــبــر جـــاســـم 
وتعتبر  قــطــر  فـــي  الــتــشــكــيــلــي  الــفــن 
ــبــصــريــة من  ــنــيــة ال ــتــدوي أعـــمـــالـــه ال
أهـــم الــعــالمــات فـــي تــطــور الــفــكــرة 
الــتــشــكــيــلــيــة فـــي قــطــر ويــظــل زيــنــي 
من رواد البساطة في التصوير ومن 
اليوم  له  ونقدم  أيضا  الواقعية  رواد 

لوحة – الموكب.

الموكب 

فرانز هالز شعلة الحرية اللونية

إيزيس وأزوريس

آفاق تشكيليةآفاق تشكيلية

جاسم زيني

بقلم : باسم توفيق 

لقد حاول الكثير من المبدعين أن 
يقدموا رؤى مضاعفة للفن التشكيلي 
مــن خــالل اإلصــــرار الــدائــم على أنه 
أحد الفنون التي تمس الروح لكن مع 
أن  نستطيع  ال  كلية  ذلــك  إنكار  عــدم 
بدايته  مــن  التشكيلي  الفن  أن  ننكر 
في  الصنعة  على  أســاســا  يعتمد  كــان 
من  الـــحـــواس  تحفيز  وعــلــى  الــبــدايــة 
الفنان  يضع  ولم  الصنعة  هذه  خالل 
الــروح  مخاطبة  فــكــرة  نهائيا  األول 
بهذا الفن أو دعنا نقول هذه الصنعة 
حرفيا  إال  يكن  لــم  الــبــدايــه  فــي  ألنــه 

ماهرا أو صانعا ملهما .
هذه  ويصبح  تتوالى  العصور  لكن 
الــصــانــع الـــــذي قــصــر صــنــاعــتــه على 
تحريك الحواس مؤهال فكريا ومهنيا 
او  الـــروح  مخاطبة  فكرة  تبني  على 
الــحــواس   ) اصطالحا  عليه  يطلق  مــا 
الباطنية ) وهذه المرحلة التي اصبح 
المنوط  هي  كانت  فنانا  الصانع  فيها 
من  كنوع  التشكيلي  الفن  اطــالق  بها 
ابعادا  واعطائها  النفس  تهذيب  انــواع 
الحواس  مستوى  فــوق  ترقى  الدنــيــة 
فأنت اذا سألت األقدمين او الفنانين 
في العصور الكالسيكية ما الفرق بين 
وتمثال  لبوليكليتيس  فينوس  تمثال 
ــقــديــم ســوف  فــيــنــوس األســـبـــرطـــي ال
تعرف ان فينوس القديمة كانت اكثر 
خفرا من فينوس الحديثة وهي بكل 
تفاصيل جسدها ال تعبر اال عن خفر 
دأب  والتي  التالية  فينوس  اما  ووقار 
تصويرها  على  والـــرومـــان  اإلغــريــق 

تعبر  كــانــت  لكنها  عــريــا  أكــثــر  كــانــت 
الجسم  مقاييس  وإبـــداع  اكتمال  عــن 
افروديت  فشخصية  األنثوى  البشري 
ربــة  تعتبر  كــانــت  والــتــي  فــيــنــوس  او 
الجمال عند اإلغريق والرومان ال بد 
وجمال  اكتمال  في  مثاال  تكون  وان 
الفنان  األنثوي وكأن  الجسد  مقاييس 
يــقــول ان هــذه هــي قمة اإلبــــداع في 
العري  يكن  لــم  وبــالــتــالــي  المقاييس 
هــنــا لــمــخــاطــبــة الـــحـــواس لــكــنــه كــان 
لمخاطبة العقل والمنطق بل والحس 

الهندسي لدى المتلقي.
وفــــي مــحــفــز غــيــر مــســبــوق شهد 
ــــــاد قــوة  ـــســـادس عــشــر ازدي الـــقـــرن ال
اســبــانــيــا الــعــســكــريــة فــي اوروبـــــا فقد 
ــــد مـــــن الـــمـــمـــالـــك  ــــعــــدي خـــضـــعـــت ال
ــــيــــة إلــــى الــســلــطــة اإلســبــانــيــة  األوروب
ـــوب الـــحـــيـــاة والــثــقــافــة  وانـــتـــشـــر اســـل
وفلورنسا،  رومــا  في  حتى  االسبانية 

امريكا  إلـــى  وصــلــت  اســبــانــيــا  ان  كــمــا 
اثر اكتشاف كرستفر كولومبس لهذه 
اصالح  حركة  قامت  ولقد  األراضــي، 
الطبقة  بــســبــب  الــمــجــتــمــع  فــي  ديــنــي 
مــضــادة  حــركــة  أن  إال  الــمــتــوســطــة، 
نــشــأت وكـــانـــت تـــنـــادي بــالــروحــانــيــة 
تبناه  ما  وهــذا  الــديــن،  إلــى  والرجعة 
نزعة  من  به  يتمتع  لما  الباروك  فن 
حــســيــة واضــــحــــة بــحــيــث أثـــــر عــلــى 
عصر  مـــن  األول  الــهــزيــع  خــلــفــه  مـــا 
اكثر  الــبــاروك  اصبح  بحيث  النهضة 
من  احيانا  ابــتــذاال  و  وتــحــررا  توهجا 

الرينيسانس. 
شمل الرخاء الذي عم ارجاء أوروبا 
بــــالد هــولــنــدا وظـــهـــر مــنــهــا فــنــانــون 
عظام منهم “روبنز” و “رمبرانت” 
و  دايــــــــك”  و “فـــــــان  و “فــــرمــــيــــر” 
الفنانون  تأثر  ولقد  هــالــز”.  “فــرانــز 
لــرومــا  الفنية  بــالــروائــع  الفلمنكون 

وفلورنسا، 
ولـــقـــد تــأمــل 

طبيعة  الــفــنــانــون 
بــــــــالدهــــــــم فــــانــــعــــكــــس 

جــــمــــالــــهــــا عــــلــــى اعـــمـــالـــهـــم 
مــصــوريــن الــبــيــئــة والــحــيــاة الــيــومــيــة 
ــــمــــنــــازل وكـــــانـــــت هـــولـــنـــدا  داخـــــــل ال
بالتحديد ذات طابع خاص من حيث 
هائل  بكم  تتمتع  كانت  حيث  التطور 
من الحرية ونبذ العنصرية بل وبدت 
بقعة  أي  مــن  علمانية  أكــثــر  أحــيــانــا 
اليهود  يضطهد  لم  حيث  أوروبــا  في 
وعاش فيها البروتستانت في ألفة مع 
الطوائف  من  والعديد  بل  الكاثوليك 

ايضا. 

وهـــــذا 
بالتحديد ما أثر 
العبقري  المنشودة  ضالتنا  على 
والــمــبــدع فــرانــز هــالــز والـــذي يطلق 
عــلــيــه مـــعـــاصـــروه ( شــعــلــة الــحــريــة 

اللونية) 
ــــــز هـــــالـــــز احـــــــد عـــمـــالـــقـــة  وفــــــران
الــرســامــيــن الــهــولــنــديــيــن فــي الــقــرن 
١٧ولــــــد فـــي بــلــجــيــكــا ثـــم هــــرب مع 
هولندا عام ١٩٥١م بسبب  والده إلى 
الــحــرب وقــضــى حــيــاتــه فــي هــارلــم 
وظهرت االشارات المبكرة له كفنان 
عام١٦١٠ وبعد فتره تزوج من أنتيج 
له  ولــدت  التي  أبيل  هارمنسدوشتر 
تزوج  سنتين  وبعد  وتوفيت  طفلين 
وانجبت  ريــنــرز  ليسبيث  مــن  هــالــز 
ومن  منهم   ٨ وعـــاش  اطــفــال   ١٠ لــه 
عالم  الـــى  خمسة  تــوجــه   ٨ الــــ  هـــؤالء 
الفنون كرسامين وبدأ حياته كرسام 
المحلية  الــنــقــابــة  مــن  مجموعة  مــع 
لــلــرســامــيــن وفـــي ذلـــك الــوقــت ركــز 

على المجتمع العسكري. 
الزيتية  لوحاته  فــي  استطاع  وقــد 
بسبب  المضطربة  الحياة  يعكس  أن 
والكآبة  القلق  في  وتمثلت  الحروب 
وبعد  الــنــاس  وجـــوه  تعلو  كــانــت  الــتــي 
عبر  جديدة  بمرحله  مر  استقاللها 

فيها عن الفرح والتفاؤل.

(ليس لديه أصدقاء ليخسرهم .. أنت لديك !)
عـــبـــارة إرشـــاديـــة تـــراهـــا فـــي شـــــوارع الـــدوحـــة على 
الفتات مرورية لتحذير السائقين من عواقب القيادة 
السرعة  بسبب  حياته  فقد  من  إلــى  باإليماء  السريعة 
الزائدة بإخافة السائقين من العواقب غير المحمودة 
بالتأكيد  السير  شرطة  مقصد  يكن  ولــم  لالستعجال، 
أن  وال  الــصــداقــة  مفاهيم  عــن  تــرويــجــيــة  حملة  شــن 
تــوحــي بــمــا أوحـــت بــه مــن حــيــرة ربــمــا تــكــون انتابت 
وجود  أهمية  حول  المارة  من  نفًرا  أو  القائمين  بعض 
األصدقاء في حياة اإلنسان بما يجعل من افتقاده لهم 
سببًا كافًيا يبّرر معه فقدان الحياة برمتها، ولكن قبل 
ذلك كله.. ما هي الصداقة وما هو سرها إن كان فيها 
ثمة سر ؟ بل هل توجد صداقات فعالً وهل حًقا هناك 

أصدقاء؟
فــي مثل هــذا الــســيــاق، قــد يــقــود هــذا الــخــاطــر إلى 
استحضار عديد القصص والوقائع الحياتية والتاريخية 
لصداقات انتهت إلى غير رجعة بل ربما انقلب كثيرها 
تداعياتها  تقف  ال  شــرســة  وعـــــداوات  خــصــومــات  إلــى 
األيام  مستودعات  في  الشجن  خامة  مع  التفاعل  عن 
ولم  والمطعونين  المغدورين  األصــدقــاء  ذاكـــرة  وفــي 
تتوقف يوًما بعض أقالم الوّراقين والكّتاب عن تدوين 
مالمحها وتخليد ندوبها ومواجعها في نتاجات أدبية 
وشعرية ليس أكثر منها لعّل أقلها غرار ما ذهب إليه 

قول الشاعر:
احــــــــــــــــــــــــــــذر عــــــــــــــــــــــــــــدوك مـــــــــــرة

واحــــــــــــذر صــــديــــقــــك ألــــــــف مــــرة
ـــــمـــــا انــــــقــــــلــــــب الـــــصـــــديـــــق ـــــرب فـــــل

فــــــــكــــــــان أعـــــــــــــــرف بـــــالـــــمـــــضـــــرة
وعلى الرغم من كل تلك المرارات إال أن هناك من 
السعيدة،  كالبيوت  تماًما  هي  ما  الناجحة  الصداقات 
ال صـــوت لــهــا وال ضجيج فــال يــكــاد يـــدري بــوجــودهــا 
ينطبق  ما  الصداقة  على  ينطبق  فإنه  هــذا  وفــي  أحــد. 
فيما  بإسهاب  الــزاويــة  هــذه  تناولته  الــذي  الحب  على 
سبق، كيف ال وليست الصداقة إال إحدى صور الحب 
الــتــأصــلــيــة األكــثــر نــزاهــة ونـــقـــاء، فــفــي حــيــن ال تعدم 
من  بينما  تــذكــر  صــداقــة  بغير  ــا  صــادًق حــبًــا  تــجــد  أن 
المستحيل أن تعثر على صداقة بغير حب، وال يخفى 

أن هذه حقيقة نراها ملء العقل والعين واإلحساس.
تقع،  أشــكــالــهــا  عــلــى  الــطــيــور  أن  األزل  مــنــذ  عـــرف 
و»قـــل لــي مــن تصاحب أقـــول لــك مــن أنـــت»، وهــذه 
آراء سديدة فيها كثير من الوجاهة غير أنها ال تشكل 
فالصداقة  سليمة،  صداقة  لقواعد  تأسيسًيا  منطلًقا 
شــــيء مــخــتــلــف عـــن كـــل ذلــــك تـــمـــاًمـــا، فــهــي عــالقــة 
اعتمادها  مــن  أكثر  المتبادل  الفهم  تعتمد  وجدانية 
على توافق الرؤى وانسجام األصدقاء، فحاجة الكائن 
إلى  حاجته  إلى  ترجع  أكثر  أو  صديق  إلى  االجتماعي 
ويقول  يفعل  ما  حقيقة  منهم  يستمد  شهود  أو  شاهد 
وما يحصل عليه من سعادة أو شقاء بغض النظر عن 
أو  شاهد  وجود  فمجرد  ذلك،  على  حكمهم  أو  رأيهم 
وبحقيقة  الحقيقة  بقيمة  إحساًسا  الفرد  يعطي  أكثر 
اآلخرين  من  عليها  الحصول  إلــى  يتطلع  التي  القيمة 
حتى لو قرأها هؤالء بعيون ال تشبه عيونه وبفهم لم 

يأِت بباله.
ا ما يقبل عليه اإلنسان  لعّل في هذا ما يفسر كثيرًّ
مفقوًدا  يظنه  عما  أصدقائه  دواخــل  في  البحث  من 
لــديــه آمـــًال فــي تــعــويــض نــقــص مــا يــظــن أنـــه يعتريه 
ليصبح أقرب إلى الكمال بما لدى صديقه أو مجموعة 
مــن أصــدقــائــه، فــتــجــده يفتح قــنــوات الــصــداقــة مع 
أنماط إنسانية متباينة المشارب ليس فقط معه وإنما 
بعضها  وبين  بينها  يوجد  ال  وغالبًا  البعض  بعضها  مع 

رابط أو عالقة.
اتــزان  على  الحفاظ  فــإن  الــمــرور،  قوانين  فــي  كما 
وتـــيـــرة الــصــداقــة هـــو مـــا يــضــمــن دوامـــهـــا وســالمــتــه، 
فللصداقات مخزون قد ينفد بفعل االستهالك الجائر 
له، كما أن اإلبقاء على مسافة آمنة بينه وبين أصدقائه 

هو الضامن األكيد لعدم التصادم أو سوء الفهم.
تحب مــمــن  كـــثـــيـــًرا  تــقــتــرب  «ال 

تــــــحــــــب!»  ال  مــــــــا  تـــــــــــرى  كــــــيــــــال 
إليها  ينتبه  ال  قــد  الــتــي  الذهبية  الــقــاعــدة  هــي  تلك 
أن  شأنه  من  باآلخر  االلتصاق  أن  يخفى  فال  البعض، 
يعيق قراءته بالشكل الصحيح، وحتًما سيفتح األبواب 
التقدير  ســوء  مــن  النابعة  المفاهيم  مــن  جملة  أمـــام 
حول  مــا  حقيقة  عــن  مذمومة  لصدمة  ــا  الحــقً تمهِّد 
يكن  لم  أنه  غير  موجودة  دائًما  كانت  الصديق،  ذلك 

يستطيع أن يراها.
فلذلك.. وأيًضا كما هي قوانين السير فإن الحفاظ 
األكيد  الضمان  هو  األصــدقــاء  بين  آمنة  مسافة  على 
مركبة  فتمضي  بينهم،  المباغت  االصـــطـــدام  لــعــدم 
الصداقة بهدوء وسالسة إلى بر األمان دون أن تزعج 

أحًدا.

ينقلها - محمود الباتع

أصدقاء 
وصداقات

إن األلفاظ هي الثياب التي ترتديها أفكارنا فيجب أن ال تظهر أفكارنا في ثياب بالية



الــصــيــاغــة مــن الــمــهــن الــقــديــمــة الــتــي 
في  واألذواق،  األزمــان  بتطور  تطورت 
مــجــال تــحــويــل الــمــعــادن الــنــفــيــســة إلــى 

المرأة. بزينة  وارتبطت  حلي، 
ومــــثــــلــــمــــا تـــخـــصـــصـــت عــــــوائــــــل فــي 
مــهــن الــــحــــدادة، والـــقـــالفـــة والــنــحــاس 
«الـــصـــّفـــار» والـــســـقـــايـــة، كــــان لــلــصــاغــة 
عـــوائـــلـــهـــم الــــمــــعــــروفــــة فـــــي الـــمـــاضـــي 
والـــحـــاضـــر. واشــتــهــر الــصــاغــة بــابــتــكــار 
الــــنــــمــــاذج»الــــمــــوديــــالت» الـــتـــي تــســايــر 
المصوغة  شكل  فــي  فيبدعون  العصر، 
وفـــي اخــتــيــار اســـم لــهــا مــن الــــرأس إلــى 

القدمين.
رأس  على  توضع  التي  الحلي  وكانت 
المرأة تسّمى لوح السعد، طاسة الرأس، 
البنت  رأس  على  يــوضــع  وهــو  والــهــاللــي 
العشر  فوق  حتى  سنوات  أربع  عمر  من 
ســنــوات، ثــم يــأتــي مــا يــوضــع فــي األذن 
ويسّمى التراجي أو األشقاب، وله أسماء 
مــنــهــا الــصــلــوم، الــغــلــومــيــات والــكــواشــي. 
«الخشم»  األنــف  على  يوضع  مــا  ومنها 
ويــســّمــى أزمــيــم ولــه أشــكــال عـــدة. ومــا 
يــوضــع عــلــى الــصــدر ومــنــه الــمــرتــعــشــة، 
والبقمة.  الــمــريــة  الــمــرتــهــش،  المكلس، 
ومــنــهــا مـــا يــعــلــق عــلــى ضــفــائــر الــشــعــر 
والجّتوف»الكتوف».  المشموم  ويسمى 

والــــــذي يـــوضـــع لــلــبــطــولــة يــســّمــى ســيــر 
الــبــطــولــة، ولــلــمــلــفــع ويــســمــى الــمــشــبــك، 

العمايل. ويسمى  العباءة  أطراف  وعلى 
الــمــضــاعــد،  تــســمــى  األذرع  وحـــلـــيـــة 
الــمــلــتــفــت، حــب الــهــيــل والـــخـــوص. ومــا 
يوضع فوق الكتف يسمى الكّف، الخاتم، 
والمحزم  لألصابع.  والشاهد  المرامي 

لــلــخــصــر، والــحــيــل لــلــســاق، وهـــو عــبــارة 
يصدر  منظومة،  صغيرة  أجـــراس  عــن 
عنها صوت رنان، وتستخدمة المرأة أو 
على  يوضع  ما  وهناك  الصغيرة.  البنت 

الرجل. أصابع 
السيف  غــمــد   زيــنــة  الــصــائــغ  ويــصــنــع 
ومــقــبــضــه، وبــيــت الــخــنــجــر ومــقــبــضــه، 

والسالسل الذهبية والمداور الستعمالها 
الصيادة  للطيور  والــســبــوق  للمراسيل، 
الخيزران،  عصا  وزينة  الشاهين.  مثل 
وســلــســلــة  الـــتـــتـــن،  أو  الـــتـــبـــغ  ومـــــــــداوخ 
المسابيح،  ومفاصل  شواهد  المفاتيح، 
صــنــاقــل»ســالســل» الــســاعــات الــيــدويــة، 

األختام. وبعض  الجيب  توضع في  التي 
وقـــد عـــرف ســـوق الــصــاغــة فــي قطر 
تــجــار  يــخــالــطــهــم  ال  إذ  بــخــصــوصــيــتــهــم 

األخرى. البضائع 
ومن طرائف العرب عن الصاغة، أن 
أن  منه  وطلبت  أحدهم  إلى  أتت  امرأة 
يصيغ لها خاتًما ويضع عليه صورة جن 
أستطيع  الصائغ،  لها  فقال  شيطان،  أو 
رسم  أستطيع  ال  لكني  الخاتم،  صياغة 
صورة الجن أو الشيطان، ألني لم أَر أيًا 

حياتي. في  منهم 
وذهبت  تريد  بما  سآتيك  له  فقالت 
تأتي  أن  أريدك  له  وقالت  الجاحظ  إلى 
أمامها،  ومشى  الصاغة  سوق  إلى  معي 
اإلسالم  به  أمر  االحترام  من  نوع  وهو 
حــتــى ال يــنــظــر إلــــى مــفــاتــنــهــا وعــنــدمــا 
للصائغ:  قالت  الصاغة،  سوق  إلى  وصال 
الجاحظ  فــســأل  ذهــبــت.  ثــم  هـــذا،  مــثــل 
الــصــائــغ عــن األمـــر، فــأخــبــره عــن طلب 

وانصرف. الجاحظ  فضحك  المرأة، 

كــــلــــمــــة (بــــــــــــدل) بــــالــــلــــهــــجــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
تسمية  وســـــوق(بـــــدل)  مــعــنــاهــا(اســتــبــدل) 
قـــديـــمـــة أطــلــقــهــا الــــنــــاس عـــلـــى ســـــوق بــيــع 

السيارات المستعملة.
وتشتري  تبيع  الناس  كانت  الماضي  وفي 
إما  ضيق  نطاق  وعلى  بينها  فيما  السيارات 
وعلى  بالمقايضة،  أو  الدراهم  أي  بالفلوس 
سيارة  أو  بيت  مقابل  سيارة  المثال  سبيل 
من  بعض  مقابل  ســيــارة  أو  أرض  مقابل 
السالح  أو  الــذهــب  مــن  بعض  أو  الحيوانات 
وهــكــذا ومـــن غــيــر أن يــكــون هــنــاك ســوق 

خاص لهذه التجارة.
السيارات  لبيع  قطر  عرفته  ســوق  وأول 
الــنــاس  بــعــض  أحــدثــه   ٦٣-١٩٦٤ ســنــة  كـــان 
ــــذي انتقل  بــالــقــرب مـــن ســـوق الـــحـــراج، ال
ـــســـوق الـــبـــصـــل وســـمـــاه  إلـــــى ســـــوق ســـمـــي ب
اسم  تجاره  على  أطلقوا  ســوق(بــدل)  الناس 
(لـــشـــريـــطـــي) فـــكـــان هــــذا لــشــريــطــي تــأتــيــه 
أي  عليها  فــيــحــرج  بيعها  الـــمـــراد  الــســيــارة 

من   ) قــائــالً:  عليها  يــزايــد  أو  عليها  يــنــادي 
يفتح الــبــاب ويــصــلــي عــلــى الــنــبــي كــم أقــول 
فــي هــذه الــســيــارة) ثــم تــبــدأ الــمــزايــدة وكل 
وصلت  فـــإذا  استطاعته  بــقــدر  يــزيــد  واحـــد 
ــــدالل أو  إلـــى الــســعــر الــمــطــلــوب يــقــول لــه ال
ويأخذ  فيبيعها  عليك،  مبروك  (لشريطي) 
تتم  المبايعات  وكانت  عليها.  مناداته  أجرة 
حسيب،  أو  رقيب  دون  ومن  عرفي  بشكل 
ضاق  السيارات  وازديــاد  الوقت  مــرور  ومع 
الــمــكــان واســتــبــدل بــمــكــان آخـــر فــي ساحة 
كــبــيــرة وواســـعـــة تــقــع عــلــى شــــارع الـــريـــان، 
وأصــبــحــت هــنــاك ضــوابــط وشــــروط للبيع 
وكثر  السيارات  وكثرت  والتسجيل  والشراء 
يستطيع  ال  اإلنسان  أصبح  حتى  السوق  رّواد 
المرور بسيارته في شارع الريان الرئيسي، 
عــنــدهــا تـــدخـــل رجـــــال الــــمــــرور وتــدخــلــت 
السيارات  سوق  أو  سوق(بدل)  ونقل  البلدية 
حتى  هــنــاك  وظــل  الصناعية  المنطقة  إلــى 

كتابة هذه السطور.

في  جــرح  وأي  الـــرأس،  مكانها  الفلعة 
(فلعة)  يسمى  حـــادث  جـــراء  مــن  الـــرأس 
على  آخر  شخصا  إنسان  يضرب  فعندما 
رأســــه بــحــجــر، صــغــيــرا كـــان أم كــبــيــرا، 
بعصا أو بشيء صلب يقولون فالن (فلع) 
لصاحبه أو خصمه  أحدث  أنه  فالن، أي 
عندما  كذلك  رأســه،  في  عاهة  أو  جــرح 
يصطدم  أو  صلب،  شيء  على  إنسان  يقع 
بشيء صلب ويصاب بجرح يقولون فالن 

(مفلوع).
يختلف  الماضي  فــي  عالجها  والفلعة 
بـــاخـــتـــالف الـــمـــنـــاطـــق، واخــــتــــالف شــكــل 

الجرح واألداة المسببة له، وحجم الجرح 
وينزف  عميقا  الجرح  كان  فإذا  وعمقة، 
سقوط  أو  حاد  بشيء  قوية  ضربة  بسبب 
بحشو  يعالجونه  صلب  شــيء  على  قــوي 
الجرح بكمية من (الرشوش)، والرشوش 
هو جزء من ماكياج المرأة في الماضي، 
هو عبارة عن مسحوق (الصندل، والورد 
والبعض  والــعــنــبــر)،  والــمــســك  المجفف، 
الجاف  القهوة  مسحوق  الجرح  في  يضع 
مدة  وبعد  ينشف  حتى  الجرح  يربط  ثم 
يــعــالــج بـــ (الـــــدواء األحــمــر) أو (الــقــرمــز) 

ويشفى بإذن اهللا.

بــســيــطــة  (الــــفــــلــــعــــة)  كــــانــــت  إذا  أمـــــــا 
وســـطـــحـــيـــة، فــتــعــالــج بـــمـــا يـــســـمـــى(ادوا 
أو  البارد  كــروم)  (الميكرو  وهو  الحمر) 
يشبه  أزرق  ســائــل  هــو  الــســائــل)  (الــقــرمــز 
آخر  دواء  عليه  يوضع  أو  المحبرة  حبر 
يسمى (آي دين) وهو مثل الدواء األحمر 
بعض  وحـــــار  نـــفـــاذة  رائـــحـــة  ذو  أنــــه  إال 

الشيء.
في  جرح  أو  ضربة  (الفلعة)  هي  هذه 
(مفلوع)  بها  المصاب  عن  يقال  الــرأس، 
في  أو  البيت  في  متوفر  هو  مما  دواؤهــا 

الحي.

(الصائغ)

سوق ومعرض بدل

(الفلعة)

التفلة على المنضولالتفلة على المنضول

المنضول، هو المحسود أو المصاب 
بــفــعــل ســهــم أتــــاه مـــن عــيــن أحـــد من 
كما  أو  بــالــحــســد  الــمــشــهــوريــن  الـــنـــاس 
يـــطـــلـــقـــون عـــلـــيـــه بــالــلــهــجــة الــشــعــبــيــة 
(الــــنــــضــــال). وهـــــذا اإلنــــســــان الــنــضــال 
أو  حي  كل  ففي  الناس،  لدى  معروف 
بالحسد  مشهور  هو  من  يوجد  منطقة 
أو الــعــيــن الــــحــــارة، بـــل يـــقـــولـــون بــأن 
الناس  مــن  مجموعة  أو  قبيلة  هــنــاك 

يتوارثون الحسد وحدة البصر. فإذا- ال 
الناس  ألحد  مكروه  حدث  اهللا-  سمح 
صاحب  إلــى  أخــذه  العالج  ضمن  فمن 
العين الحارة أو الحسود، والطلب منه 
اإلنــســان  هــذا  على  (يــبــصــق)  يتفل  بــأن 
مرضه  ربــمــا  العــتــقــادهــم  الــمــريــض، 
العين  أو  الــنــّضــال  أســبــاب  مــن  وعــلــتــه 
فعل  يبطل  عليه  تفل  فــإذا  الحسد.  أو 

ويشفى.. العين 

البحر خمسة والعتاد خمسةالبحر خمسة والعتاد خمسة

البحر خمسة يعني عمق البحر خمسة أبوع 
والصدر  والذراعين  اليدين  طــول  هو  والباع 
لــالنــســان.. والــعــتــاد هــو الــحــبــل الــــذي يــربــط 
فــي طـــرف الــمــرســاه أو الـــبـــوره الــتــي ترمى 
فــي الــبــحــر إليــقــاف الــمــركــب وتــســمــى أيضا 

اإلنسان  يقوله  أو  المثل  هذا  ويضرب  العتاد 
يقول»الحمد  فهو  بحاله  رضي  الــذي  القنوع 
حتى  أي  خمسة  والعتاد  خمسة  البحر  هللا» 
خمسة  البحر  أنقص  وال  أزيــد  ال  البحر  فــي 

خمسة. والعتاد 

إعداد: خليفة السيد محمد المالكي

الثالثاء  ٢٢ رجب ١٤٣٣هـ - ١٢ يونيو ٢٠١٢ م 99اللي ماله أولاللي ماله أول
ذوو النفوس الدنيئة يجدون اللذة في التفتيش عن أخطاء العظماء



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

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

جانا وهو شيخ عليـــنا امــفوض
ويحض بنا حكمة صبي الصمايل

فقمنا وقلنا له على واضح النقا
سالم وقرب لك حسين الرحــايل

فإذا جيت ابو سلمان فحنا عيالُه
تباريك منا له خطوط ورسايــــل

فإذا كان يبغينا يرفع الضيم منا
وإن كان يجــفانا فحنـا قبــائــل

نروح وال نجزي جمـيلة بســية
على البعد نذكر طيبه والجمايل

فقال اقبلوا حنا هل العفو دايم
بامان من الرحمن مابه دغايـل

وجتنا فرامين على ذا مختومه
بمواثيق وآيات من اهللا نزايل

فركبنا على ماشورة زحبها الهوا
وجينا الى الشيخ المسمى نسايل

وقلطنا وسلمنا على كاسب الثنا
وجلسنا ودار بنا الفكر كيف قايل

فقال اقلطوا للمجلس اللي خالفكم
وصكت علينا محكمات الحبايــل

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

وال وقفت في موقـــف ينقدونـــه
وال وثرت درب على الحق مــايل

فال تجزع يا رجل فاهللا عـالــم
بالسر والنيات تــرها زمــايـــل

أما قد سمعت بسجن يوسف وماجرى
على االنبياء وايوب شاف الهـوايــل

كم ابتلى الرحمن عبد يــوده
وكم حبس مظلوم بال داليل

ضعوا أسلحتكم جانباً وتعالوا
من أجل هذه الغابات التي تعبرها الريح

تعالوا وانظروا
وسط األشجار المتشابكة
ابحثوا عن ثقب صغير
فربما وجدتموني نائمة

ربما وجدتم قربي مملكة للجن
أو جزيرة للبجع

ڈڈڈڈ
هذه األنهار التي تندفع بسرعة

عبر قنوات طبيعية
هذه الجحور المنهارة

هذا الريش المتكوم على حافة ضيقة
ابحثوا ربما تجدونني نائمة

في هذه الحفرة الضيقة من العالم
ڈڈڈڈ

هذه المياه الغزيرة
التي لفظتها عيون السماء

شكلت المسطحات الهائلة من البحار
هذه األعمدة المستقيمة التي تشبه أجسادنا

تشبه ظاللنا ، هيئتنا المنقوشة في دفاتر الجحيم
هذه األعمدة التي سقطت في براكين مجهولة

أخذت تطفح من جديد
وأخذنا نتسلقها ونلوح لسرب اليمام

كي يحطَّ أخيراً على رؤوسنا
رؤوسنا المتعبة

ڈڈڈڈ
ضعوا أسلحتكم وتعالوا

القضبان تآكلت
فلماذا تقفون هكذا بال مبرر

كأنكم قباب نحاسية
دمرتها الرطوبة

تعالوا ..
غطوا جسدي بسعف النخيل

فربما هدأت روحي
ربما هدأت أو تاهت

ڈڈڈڈ
لست أقصد خيولكم
المطاردة دائما

لست أقصد أجسادكم
المبقعة بسبب أمراض كثيرة
لست أقصد غيومكم الرخامية
لست أقصد نساءكم المنهزمات

بدون معركة
لست أقصدكم على اإلطالق
لكني أشعر بدوران فظيع
يقسم رأسي إلى نصفين

وبأن غيمة عمالقة تقف أمامي
وتمنعني من الرؤية

أرى من صرف الدهر
عندما تاهت خطواتي 

سعاد الكواري

صدور كتاب «امرأتنا في 
الشريعة والمجتمع»

هدى النعيمي

بدأناها  التي  القصة  عودتك  أنتظر 
ســـويـــاً الـــتـــي نــســجــنــا أحـــداثـــهـــا ورســمــنــا 
مساحة  لها  وتــركــنــا  شخصياتها،  مــالمــح 
لنفسها  تشق  علينا  تتمرد  حتي  الحرية  من 
ــتــويــنــا، خــالفــاتــنــا  دروبـــــاً غــيــر مـــا قـــدرنـــا وأن
الفكرية حول تطور األحداث، ختام النهايات 
التي  طبيعتها  بكارتها،  جدتها  الرؤية  انفساح 
أسميتها جرأة تجرح المألوف تخدشه تجعله 
وقفاتنا   .. والصديد  الــدم  من  تراكماته  ينز 
نهرنا  مــجــري  تعترض  عندما  المستعصية 

المتدفق من السرد.
الـــجـــنـــادل والـــصـــخـــور عــنــدمــا يــهــز عــنــاد 
تكاد  عندما  الشخصيات،  وكــبــريــاء  الــحــدث 
المجري  مــنــا  ويــتــوه  وتــتــفــرع  تغيب  الــرؤيــة 
ـــداح مــيــاهــه  ـــن األصـــيـــل لــيــتــفــرع ويــتــشــتــت وت
مكثف،  شــعــري  خــطــاب  لــغــة   .. الــقــفــار  فــي 
سودناه  ما  كل  من  وسخريتك  ثورتك  مــوح 
مـــن صــفــحــات نــحــن لـــم نــفــعــل شــيــئــاً ســوي 
ننطلق  لم  نحن   .. قبل  من  قرأناه  ما  ترديد 
خــطــوة أبــعــد عـــن الــمــتــعــارف والـــمـــألـــوف .. 
يلذ  قيد   .. نخشاه  رقيب  داخلنا  في  زال  ما 
غير  أنــه  مــع  قبضته  قسوة  مــن  نتألم  أن  لنا 
ثم  دئماً  تــردد  كنت  هكذا   .. الرتاج  محكوم 
وبحركة مباغتة تقذف باألوراق 
فتتطاير  الــحــجــرة  فــضــاء  فـــي 
غير  وعلى  متباعدة  متناثرة 
ســـابـــق اتـــفـــاق تــجــذبــنــي من 

عن صخب  يدي تطلب مني أن نسافر بعيداً 
للشواطئ  األبـــدي  عشقك  تــمــارس   .. المدينة 
هو  البحر  تــقــول:   .. البحر  وأمـــواج  والــرمــال 
ضوابط  بال  االنــطــالق  هو  الحرية  هو  الحياة 
من  يكبلنا  ما  كل  من  تتحرر  حيث  قيود  أو 
أغــــالل وادعــــــاءات مــن تــطــاحــن يــومــي، من 
بديهي  هو  ما  لكل  وتنظير  ينتهي  ال  تفلسف 
تقول: دعينا ننفض عن عقولنا وهم الحكمة 
واحتكار المعرفة وأحادية الرأي .. أن نبتعد 
 - اليومي  حياتنا  خبز   - نفاقنا  عن  قليالً  ولو 
لذواتنا  تضخيمنا  من  قليالً  ولو  نخجل  وأن 
على  العامة  وأحكامنا  الكاملة  إدانتنا  ومــن 
اآلخرين أن نحاول أن نرى األشياء ولو لمرة 
واحدة على حقيقتها فنعرف معنى المواجهة 
نــدرك  وأن  البطولة  ومعنى  الكفاح  ومعنى 
لألمانة  حملنا  مــغــزى  الحقيقي  شرفنا  أن 
دون  ألنفسنا  الحقيقية  بمواجهتنا  يتأتي  إنما 
اختالف حجب أو ستائر أو ضباب أن نترك 
بنا  تحيط  التي  الطبيعة  لهذه  أحــرارا  أنفسنا 
األمواج  هذه  لحركة  جيداً  السمع  نرهف  وأن 
مرة  نــديــة،  هنية،  رخــوة  نحونا  تتدافع  التي 

حمل  كــم  نــتــذكــر  وأن  مــــرات،  ومصطخبة 
سطحه  وفوق  جوفه،  في  الفاتن  األسر  هذه 
مــن قــصــص وصــــراع وبــطــوالت وكـــم جــذب 
وقعوا  ممن  العديدين  أفئدة  وغضبه  سحره 
أمواجه  تدافع  نتأمل  وأن   .. هــواه  شباك  في 
المتالحقة نحو الشاطئ كقطيع من الخراف، 
في  وإظــالمــه  سكونه  فــي  النظر  نمعن  وأن 
وجــبــروتــه.  لعظمته  ســاجــديــن  فنخر  الــلــيــل 
والجبروت  القسوة  نفس  فيه  أنسنا  تتمثل  أن 
حالمين  أنفسنا  فيه  تــري  كما  والــغــطــرســة، 
واعدين، نضج بالبهجة والنقاء .. تقول وأنت 
تُحبك الشال حول كتفي وتحتضنني بعينيك، 
عبث  من  المتناثرة  شعري  خصالت  وتسوي 
في  جلستنا  نكمل  ال  لم  الليلي:  البحر  نسيم 
من  قدحين  إلى  أحوجنا  فما  الشالية  شرفة 
الشاي ؟ .. من عبق المحبة وظالل النشوة التي 
العقلية،  متعتك  يشاركك  من  إياها  يمنحك 
التي  السفن  وغضاءات  البحر،  وشوشات  من 
تظهر ثم تختفي في األفق تتولد فكرة رواية 

جديدة.
رواية تتحدث عن قصة البحث عن رواية 

الهجرة إلى غير المألوف كما أسماها روائي 
عــربــي اإلبــحــار إلــى أرض بكر إلــى جــزر لم 
بعيداًً  ـــذات  ال اكــتــشــاف  مــحــاولــة  قــدم  تطأها 
لنفسه  اإلنــســان  مــواجــهــة  الــمــدن  صخب  عــن 
إدانــــة  أحـــكـــام  دون  مــســبــقــة  مـــقـــوالت  دون 
طــواغــيــة،  لــهــا  استسلمنا  قــيــود  دون  جــاهــزة 
فيها  نــعــزف  أن  لــنــا  يــلــذ  مــســتــنــقــعــات  دون 
ببطء وهوادة ودون عويل أو صراخ أعجبتك 
أعجبتك  كــعــادتــك،  لــهــا  وتــحــمــســت  الــفــكــرة 
تظفر  وأنــت  كعادتك  لها  وتحمست  الفكرة 
بــالــفــرحــة الــمــبــتــغــاة الـــبـــدء مـــن األصـــــل، في 
تستيقظ  جزيرة  أو  غابة  مهجور  نــاء  مكان 
على أصـــوات الــطــيــور، وصــوت ارتــطــام الماء 
ــتــأمــل الــطــبــيــعــة الــــعــــذراء وهــي  بــالــصــخــور ن
تستقبلنا على صدرها الدافئ الحنون، نجوس 
كل  من  تحررنا  وقد  ووديانها  شعابها  خالل 
ونقاء،  طهر  مــن  بداخلنا  مــا  نتأمل  الــقــيــود، 
به  لطخنا  مــا  كــل  مــن  رويـــداً  رويـــداً  نتخلص 
تعشق  جديد  من  تعود  موبقات،  من  أنفسنا 
سموا  أكــثــر  بــعــالــم  نحلم  واإلنـــســـان  الطبيعة 
شأن  من  ويعلي   .. لحب  يمجد  عالم  ورقياً، 

كائناته  فــي  خــالــد  وعــظــيــم  نبيل  هــو  مــا  كــل 
ومخلوقاته تضيف ساخراً : ثم تستيقظ على 
أصــــوات مــشــاجــرة الــجــيــران وارتـــفـــاع صــوت 
الــكــاســيــت وصــخــب مــوســيــقــاه، تــلــمــح نظرة 
الــعــتــاب الــحــانــق فــي عــيــنــي فــتــســرع ضــاحــكــاً 
نهاية  أليست  وتقول  ذراعــيــك  بين  تحتويني 

ساخرة كما هو دأب الحياة ؟
أتأمل الصورة التي تجمعني وإياك وأنا في 
يحيطها  التي  صورتك  أتأمل   .. الزفاف  ثوب 
في جانبها الشريط األسود، أري لمعة عينيك 
بيد  أفض  يوما  تفارقك  لم  التي  وابتسامتك 
إلّي  به  أتــوا  الــذي  المغلق  الصندوق  مرتعشة 
منذ عام .. وقالوا هذا ما تبقي من أشيائه .. 
لك  أهديتها  والتي  لديك  األثيرة  الساعة  أري 
يوم خطبتنا الخطاب الذي أرسلته إليك حاوياً 
أول قصة قصيرة لي والذي تندرت فيه على 
بعض أخطائي اإلمالئية والذي كان يحلو لك 
تدفعني  حتى  غيظي  لتثير  أمامي  به  التلويح 
سوريا  تجمعنا  الــتــي  الــصــورة  االبــتــســام،  إلــى 
بالرمال،  نتقاذف  البحر  شاطئ  على  ونحن 
أن  أشعر  لكنني   .. منك  تبقي  مــا  هــذا  قــالــوا 
كــل مــا هــو مــنــك يعيش بــداخــلــي يــســري في 
دمي، يسكنني دوما، لذا فإنني أحيا منتظرة 
هنا  سأجلس  رحيلك  تباعد  ومهما  عــودتــك 
وأرهــف  الــغــارب،  الضوء  أتأمل  الشاطئ  على 
الدمع وأنتظر  وأحبس  الموج،  لصخب  السمع 

عودتك .. أنتظر عودتك .. أنتظر عودتك.

الثقافية  الـــدوحـــة  مــجــلــة  مــع  حــديــثــا  صـــدر 
الشريعة  في  «امرأتنا»  كتاب  يونيو  شهر  عدد 
طاهر  ويعد  الحداد،  طاهر  للكاتب  والمجتمع 
التونسية،  الــمــرأة  محرر  الكتاب  بهذا  الــحــداد 
وكــــان لــظــهــور كــتــابــه أصـــــداء واســـعـــة مـــا بين 
مـــؤيـــدة ومـــعـــارضـــة. ويــعــتــبــر الـــمـــؤرخـــون أن 
مسيرة  فــي  جــوهــري  حــدث  الكتاب  هــذا  نشر 
على  والنسائي  عام  بوجه  االجتماعي  اإلصــالح 
جديدة  رؤيــة  إلــى  باإلضافة  الخصوص.  وجــه 
مجلة  لصدور  مهدت  الديني  النص  تأويل  في 
مانحة   ١٩٥٦ سنة  التونسية  الشخصية  األحوال 
العربيات  النساء  مازالت  قانونية  حقوقا  المرأة 
الظرف  هــذا  مثل  وفــي  الــيــوم.  حتى  تنلها  لــم 
والعالم  العربي  العالم  يعيشه  الــذي  التاريخي 
المرأة،  قضية  أخــرى  مــرة  تطرح  اإلســالمــي، 
لتنازعها المرجعيات وتعرض عليها تصوراتها، 
تحاول أن تعيدها إلى سابق عهدها قبل عصر 

النهضة واإلصالح.
ولقي  ١٩٣٠م،  عــام  فــي  الــكــتــاب  هــذا  صــدر 
المتدينين،  قبل  مــن  ورفــضــا  كبيرة  مواجهة 
المعاملة؛  فــي  بِغلظٍة  الــحــداد  الطاهر  وقــوبــل 
الـــقـــريـــة  فــــي  األذى  الــــنــــاس  بــــه  ألـــحـــق  حـــتـــى 
واألسواق. يعدُّ هذا الكتاب امتدادا لما عبَّر عنه 
المرأة)،  (تحرير  كتبه  في  بمصر  أمين  قاسم 
ــــمــــرأة الـــجـــديـــدة)، فـــجـــاء كـــتـــاب الــطــاهــر  و(ال
مطالبا بتحرير المرأة وتعليمها والنهوض بها، 
فيما  اإلســالم  به  جاء  ما  قاطعا  رفضا  ورفــض 
يتهجمون  األصوليين  جعل  مما  بالمرأة  يتعلق 
عــلــيــه ويــتــهــمــونــه بــالــزنــدقــة واإللـــحـــاد. يــقــارن 
التونسية  الـــمـــرأة  بــيــن  كــثــيــرا  الـــحـــداد  الــطــاهــر 
لها  أكبر  بحرية  ويطالب  أوروبــا  في  والــمــرأة 
هناك.  المرأة  تشهده  ما  غــرار  على  تونس  في 
وأن  الــزواج  تعدد  الحداد  الطاهر  يرفض  كما 
العالقات  وســوء  الحياة  فشل  أسباب  من  ذلــك 

األســريــة، بــل ذهــب إلــى رفــض فــتــوى التعدد، 
وقـــام بــإخــراج ذلــك مــن عمل اإلســــالم، يقول 
في  الزوجات  بتعدد  أقــول  أن  لي  مثال: «ليس 
وإنما  فيه  أثـــرا  لــإلســالم  أر  لــم  ألنــنــي  اإلســـالم 
التي  األولــــى  الجاهلية  ســيــئــات  مــن  سيئة  هــو 
الــتــدريــجــيــة.  سياسته  طــبــق  اإلســــالم  جــاهــدهــا 
حد  بــال  نساءهم  يــعــددون  الــعــرب  عامة  وكــان 
بهن  استغناء  األرض  خدمة  فــي  الستعمالهن 
وهو  واالستمتاع،  البيت،  وخدمة  األجــراء  عن 
ما تشعر به باديتنا إلى اليوم وتعدد نساءها من 
أجــلــه. فــجــاء اإلســـالم ووضـــع بـــادئ األمـــر حدا 
له  لمن  السالم  عليه  فقال  التعدد.  لهذا  أقصى 
سائرهن».  وفارق  أربعا  عليك  أزواج:»أمسك 
بينهن  بالتسوية  العدل  اشــتــراط  إلــى  تــدّرج  ثم 
وجعل الخوف من عدم العدل كتحققه كما في 
مثنى  النساء  من  لكم  طاب  ما  اآلية:(فانكحوا 
فــواحــدة)  تعدلوا  أال  خفتم  فــإن  وربـــاع  وثــالث 
عّبر  ثــم  الــتــعــدد.  هــذا  عاقبة  مــن  لهم  تحذيرا 
عن تعذر الوفاء بشرط العدل بينهن مهما بذل 
فيه من الحرص كما في اآلية: (ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم.) ص٦٤-٦٥. 
الزوجات  تعدد  «أمــا  آخــر:  موضع  في  ويقول 
إلى أربع فذلك ظاهرة الشهوة. وحتى إذا كان 
بقصد النسل فهو ال يخلو من شغب يتحول إلى 
يظهر  أو  وأزواجــــه  الــرجــل  بين  داخــلــي  مقت 
الحالة  فتزداد  الكثير-  وهو  جانب-  إلى  الميل 

ارتباكا.» ص١٥٤.
الكثير  كتابه  في  الحداد  الطاهر  طالب  لقد 
وألن  الــتــونــســيــة،  الـــمـــرأة  بــتــحــريــر  يتعلق  مــمــا 
آرائــه  فــي  يــرى  الــوقــت  ذلــك  التونسي  المجتمع 
بالعداوة  ُجوبِه  الدين  على  الخروج  من  الكثير 
جنازته  في  يمِش  لم  وفاته  وعند  والمقاطعة، 
إال نـــفـــٌر قــلــيــٌل وذلـــــك دلـــيـــل رفــضــهــم آلرائــــه 

الخارجة عن أراء الشريعة اإلسالمية.

الثالثاء ٢٢  رجب ١٤٣٣ هـ - ١٢ يونيو ٢٠١٢ م إذا كنت مخلصاً فليكن إخالصك إلى حد الوفاء ، وإذا كنت صريحاً فلتـكن صراحتك إلى حد االعتراف 1010

إبداعاتهمإبداعاتهم

المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني

الـرحـــيــــل 



يرويها : عبداهللا أحمد

ية المسرح في قطر
حكا

كــــل الـــصـــعـــاب واصــــل 
بـــالـــرغـــم مــــن 

م األعــمــال 
حــمــن تــقــديــ

مــوســى عــبــدالــر

الشعبية  قة 
الفر خــالل 

من  المسرحية 

عد أن أنهى عرض مسرحية 
للتمثيل وب

لتقديم  داد 
بــاإلعــ بــدأ   

الــنــوخــذة) ت 
(بــنــ

بدأت  المرة  هذه 
و رابع  مسرحي  عمل 

ــر نــضــوًجــا فــهــو مــن خــالل 
ألفـــكـــار أكــث

ا

بداية  مــع  العمال  اناة 
مع مــن  يسمع  مــا 

النفط  شــركــة 
واحــتــيــاج  الــنــفــط  تــدفــق 

مواسم  أن  خاصة  المحلية  لة 
العما إلى 

ــا األخـــيـــرة فقد 
الــغــوص تــلــفــظ أنــفــاســه

في  العمل  إلى   
الرجال من 

الكثير  تجه 
ا

ولكن  العهد،  يثة 
الحد ترول 

الب شركة 

ة أمــامــهــم فــهــم ال 
تــقــف صــعــوبــة كــبــيــر

الجديد  مل 
الع هــذا  عــن  شيًئا  يفقهون 

حــيــاتــهــم، وبــنــيــتــهــم 
ــــدا يـــغـــزو  ب

ـــــذي  ال

مكتب  إلـــى  جــهــوا 
اتــ لــســاذجــة 

وا الطيبة 

ال  أناًسا  ولهم 
ح من  ويجدون  الشركة 

فهم  معهم  يتفاهمون 
كيف  يعرفون 

ولكن  اإلنجليزية 
ب الــكــالم  ون 

يعرف ال 

بعض  من  بالترجمة  يتبرع  من  هناك 

إلى  الشركة  جة 
ولحا العرب  املين 

الع

الكثير  توظيف  فيتم  المحليين   
العمال

ل بــســيــطــة، وإلضــافــة 
مــنــهــم فــي أعــمــا

فيطلب  المواقف  هــذه 
على  الكوميديا 

خروًفا  معه  يحضر  أن  عامل  كل  من 

فكل  تــوظــيــفــه  م 
يــتــ حــتــى  دجـــاجـــة  أو 

دجـــاجـــة أو 
هـــو يــحــمــل 

مــل يــدخــل و
عــا

رور األيـــام 
يــجــّر خـــروًفـــا مــعــه ومـــع مـــ

هذه  يتعلم،  أن  جاهل  لكل  بد  ال  والمعاناة 

الرابعة  حية 
المسر في  الرئيسة  رة 

الفك هي 

م تــقــديــمــهــا فـــي مقر 
(مــطــلــوب عـــمـــال) وتـــ

 المسرحية 
الفرقة عام ١٩٧٢ ومن بعد هذه

وأقفلت  للتمثيل  الشعبية  الــفــرقــة  تــوقــفــت 

أبوابها وتفرق األصدقاء كل في طريق حيث 

المسرح  ــة 
لــدراس بدالرحمن 

ع موسى  اتجه 

ت بــعــد أن قـــّدم 
ن ثـــم الــكــويــ

فـــي مــصــر ومـــ

الدكتور   -١
وهـــي:  مسرحية  أعــمــال  عــة 

أربــ

النوخذة٤-   
بنت  -٣ المطوع  ت 

بن بوعلوص٢- 

مطلوب عمال. 

مــن  أول  عــتــبــر 
يــ لـــرحـــمـــن 

عـــبـــدا مـــوســـى 

أنشأ  مــن  أول  وهــو  محلية  مسرحية  كتب 

األساسي  ها 
عمل متخصصة 

مسرحية  فرقة 

من  بد  وال  متنوعة  مسرحية  أعمال  ديم 
تق

ي الــمــســرح قد 
 االرتـــجـــال فــ

ارة إلـــى أن
اإلشــــ

ولكن  المكتوب  ورق 
الـــ محله  وحـــّل  انحسر 

 االرتـــجـــال في 
ـالل الـــعـــروض يــطــغــى

مــن خــ

ص الــمــكــتــوب 
والــــخــــروج عــلــى الـــنـــ

الــتــمــثــيــل 

يحتفظ  لــم  جــديــد،  مــن  المشكلة  ر 
وتــتــكــّر

المسرحية 
بالنصوص  بدالرحمن 

ع موسى 

فيها  يظهر  كتيبات  يعمل  لــم  قّدمها،  التي 

ذه األعمال ولوال 
ألسماء التي شاركت في ه

ا

ذه األعــمــال 
خــصــي لــبــعــض هـــ

ضـــوري الــشــ
حـــ

صداقتي  ولــوال  عنها  أكتب  أن  ت 
استطع لما 

وحديثنا  بدالرحمن 
ع موسى  مع  الشخصية 

كنت اآلن أقف شاهًدا 
لمسرح لما 

الدائم عن ا

ل المسرح. وإلى حلقة 
ى إنجازاته في مجا

عل

جديدة قادمة.

سرح الشعبي
ية الفئران - فرقة الم

ڈ مسرح

obadbukamal@yahoo.com

قالت مارغريت دوراس: أنا هي الكتابة
تبدعها: د. أمينة غصن

قبل أن تعرف الريشة لقب، دوراس، كانت مارغريت دون 
آديـــو قــد ُولــــدت ألبــويــن فرنسيين فــي ضــاحــيــة مــن ضــواحــي 
الفرنسي  االحتالل  إبــان   ،١٩١٤ أبريل  من  الرابع  في  سايجون 
لفيتنام. هذا االحتالل ترك شرًخا في روح الكاتبة التي راحت 
تــفــضــح مــآســي الـــحـــرب الــعــالــمــيــة األولـــــى وتـــاريـــخ االســتــعــمــار 
االستعمار  بــه  ليلحق   ١٩٥٤ الــعــام  فــي  انــتــهــى  الـــذي  الــفــرنــســي 
األمريكي لفيتنام وما راكمه االستعماران من ضحايا وجرائم 
وشعاراتها،  الفرنسية  الــثــورة  تاريخ  واالدعـــاء  بالكذب  صبغت 
بتعددّيته  اإلنسان  حقوق  وشرعة  األمريكي،  الدستور  ومثلها 
مارغريت  ففضح  والــقــومــيــة.  والــحــضــاريــة  والدينية  الثقافية 
يستعيدون  الحاضر  قــّراء  جعل  االستعمارين،  لجرائم  دوراس 
الال  بالممارسات  التنديد  رائــدة  كانت  ألنها  التقّدمية  كتاباتها 

أخالقية ألخطر أشكال العبودية ما بين الحربين العالميتين.
من  المستمّدة  روايــاتــهــا  صبغا  وإدانــتــه  باالحتالل  فالتنديد 
واألخوة  بالحرية  قال:  وطن  إلى  والحنين  والغربة  األلم  عمق 
والمساواة، وأوحى لها بـ» هيروشيما يا حبي» و» العشيق» و» 
من  وتُترجم  تنشر  أعمالها  راحت  بحيث  الوجع»  و»  التدمير» 
جديد في فرنسا، وفيتنام، والجزائر، وتونس، وليبيا، ولبنان، 
الفضية،  الشاشة  إلى  رواياتها  تنتقل  أن  قبل  ومصر،  وسوريا، 
التي  دوراس  مــارغــريــت  بـــأن  الــفــرنــســيــون  اعــتــرف  أن  وبــعــد 
النّقاد  من  جيالً  استقطبت  والسيناريو  الرواية  كتابة  احترفت 
ضّد  دوراس  قاومته  ما  دموية  يعرفوا  لم  الذين  واألكاديميين 

طموحات المستعمرين وشوفينيتهم! 
فهي إذ أبصرت النور مع اندالع الحرب العالمية األولى في 
الفرنسيان  أبــواهــا  كــان  حيث  سايجون  قــرب  فيتنامية  قــريــة 
يعمالن مدرسين ُفجعت بموت أبيها، والمباالة أمها التي كانت 

تُؤثر ابنها البكر على 
مارغريت وشقيقها األصغر.

هذه الالمباالة جعلت كتابة مارغريت تفيض بأسئلة الوحدة 
أفــالطــون  فيه  قــال  الـــذي  الــحــب  بغير  العيش  وعــبــث  والــغــربــة 
يمتّد  الذي  اإلله  هو  فيدروس»:  و»  محاورتي  «المأدبة»  في 
سلطانه فوق كل سلطان، فُييسر لنا الحياة إذ يستبعد منها كل 
يجعلها  الموجودات،  في  يسري  إذ  وهو  ودنــاءة،  وحقد  حقارة 

تتجاذب وتتوّحد وكأن في كيان واحد.
األندلسي في « طــوق الحمامة» فقال  أمــا اإلمــام ابــن حــزم 
بين  اتــصــال  فهو  تُــوصــف،  أن  عــن  لجاللها  معانيه  رّقــت  فيه: 
أجزاء األرواح التائهة والحائرة والباحثة عّما تبعثر من أجزائها. 
فمارغريت دوراس التي كانت توّد لروحها أن تشرئب إلى « دين 
أن  تستطع  لم  والعبودية،  والمفاضلة  األثــرة  من  خلو  عالمي» 
تسكت صبواتها إال بكتابة وهبتها كلها، وخلعت عليها أوجاعها 
ا وجهًرا كما في كتاب « العاشق» األقرب إلى السيرة الذاتية،  سرًّ
ألنه الكتاب الذي عانته وهي في الخامسة عشرة من عمرها، 
منك  تصلح  لن  يقول:  إليها  عاد  ولكنه  محوه،  لأليام  وتركت 
طفولتها  تجاوز  ظنت  مذ  فهي   . أنا  يا  لها:  تقولي  حتى  الكتابة 
كانت  ريشتها  أن  أيقنت  وتــرّددت،  وشبابها 
أمـــيـــل لـــقـــول مــــا فــي 

البال، ألنه كان « حقيقة» ولم يكن « ظنًّا».
امــرأة   » فــي  غوتييه  لكزافيير  قــالــت  مــن  هــي  فمارغريت 

المرأة»:
في  وكــأنــي  بــعــد،  أكتبه  لــم  مــا  مــع  وحـــدي  أكـــون  أن  الكتابة 
يخرج  حتى  الصمت  ويــســود  الــكــالم  فيها  يمتنع  أولـــى  إغــفــاءة 

الصراخ الذي يضّج في الروح ويمأل حناياها.
وأساليبها.  بالجمل  ال  مولعة «بالكلمات»  مارغريت  وكانت 
هي»  وألـــ»  ألـ»أنا»  ضمائر:  عرشه  فوق  تترّبع  مفتاح  فالكلمة 
الملّح،  وانتظاره  البياض،  لـ «عدوانية»  تحديهم  في  هو»  والـ» 

للخروج من العدم للوجود.
والخروج  والتدمير،  بالنسيان  الكتابة  تبدأ  مارغريت  فعند 
ينتظر  وهــو  نهاية،  ال  مــا  إلــى  يمتّد  الـــذي  البياض  تهديد  مــن 
يتلبس  أن  الــبــيــاض،  فعلى  يــغــرب!!  وال  ويــتــحــّرك  يــتــحــّول  أن 
فــي «  يغوصون  بــل  يتحاّبون،  وال  يــتــحــاورون،  ال  مــن  أصـــوات 
المداد  سواد  حملها  أوجاع  عن  فيها  يبحثون  موجعة «  كتابات 
مجهولة  روح  التقاء  من  وجًعا  أكثر  هو  ما  هناك  ليس   . إليهم 
والوحشية  بالفظاظة  وتتهمها  عليها  لتتلّصص  تختبئ  بأخرى 
كل  رفضت  مذ  فمارغريت  أحيانًا.  والــشــذوذ  وبالجنون  حينًا 
والطاعة  واالنصياع  والخيانة  والـــزواج  الحب  في  ذكــوري  قْيد 
أيقنت أن « الحرية» كانت « ملكة» القيود، وكأن حرية األنثى 
بشاب  مارغريت  التقت  عندما  لذا  والتجديف.  االثم  إلى  أقرب 
غريب في سايغون قررت أن تبدأ فصالً في شبابها ينطلق من 
المغامرة والتمّرد والجنس إلى أن مات أخوها األصغر، وماتت 
والــمــخــدرات،  المافيا  فــي  األكــبــر  أخيها  حــيــاة  وتــدّمــرت  أمــهــا 
ويبقى  خيبته،  أذيـــال  يُــجــرجــر  وهــو  الــعــاشــق،  صـــورة  وبهتت 
وحيًدا ويندم. أما هي فقد كتبت الخيبات التي تركتها وراءها 
الــزواج  ذاك  لتُنهي   ١٩٣٩ باريس  في  وتــزّوجــت  سايجون،  في 
إليها  سعى  عمرها  من  والستين  الثامنة  بلغت  إذا  حتى   ،١٩٤٥
سحب  حتى  والزمها  عمره  من  والعشرين  الخامسة  في  متيم 
أوصت  حرفين  قبرها  على  نحتت  التي  يــده  من  يدها  الفراق 

بهما : م. د.
فــمــارغــريــت دوراس الــتــي أمــضــت ثــمــانــيــة عــشــر عــاًمــا في 
عادت  ولما  بالفرنسية،  ال  بالفيتنامية  تكلمت  الصينية  الهند 
بوذية  روحها:  في  تجذرتا  ثقافتين  تُعاني  بقيت  باريس  إلــى 
آسيوية وتوراتية غربية. وبالرغم مما تجّذر في روحها، يبقى 
الواحدية»  األنــا/   » عن  الكالم  يستقيم  مــدى  أي  إلــى  نسأل  أن 
التي كانت لمارغريت دوراس ؟ وهل أقّرت بما أقّر به كليمنت 
معيار  هي  الواحدية»  األنــا/   » أن  من   ١٦٥٢ العام  في  سكوتي 
الحقيقة والوجود، وبما قاله الفيلسوف األلماني فيخته ١٧٦٢-

ذاتـــه،  بتقرير  حــر  اإلنــســان   «: اإلنـــســـان»  فــي «رســالــة   ١٨١٤
ألن  المستقل،  نسقه  ليبني  أوجــــده،  خــارجــي  عــالــم  وتــحــديــد 
افتراضية، وأن التواصل  معرفة اآلخرين ليست سوى معرفة 
مسألة تخمين وإسقاطات، كما أيقنت مارغريت دوراس التي 
العاشق»  هــو/  و»  األم»  هــي/  ـــ»  ال مقابل  األنــا»   » تطرح  ظلت 
عارًضا  واقــًعــا  فاعتبرتهما  معرفتهما،  عليها  استعصى  ممن 
غــيــر أصــيــل ألنــهــمــا ُولـــدا مــن الــصــدفــة وأدخــالهــا فــي مــأســاة 

الكتابة والتمّزق حتى الموت.

األوبـــرا والشعر يلتقيان
فــي سـهرة عنوانها الحـــب

الثالثاء ٢٢  رجب ١٤٣٣ هـ -١٢ يونيو ٢٠١٢ م 1111حكايات ثقافيةحكايات ثقافية قـد يـرى الناس الجرح الـذي في رأسـك ولكـنهم ال يشعـرون باأللـم الـذي تعانـيه

بيروت – هال بطرس

فـــي ســـهـــرة بــــدت وكــأنــهــا تـــخـــرج مــن 
حــكــايــات ألـــف لــيــلــة ولــيــلــة، الــتــقــى رقــي 
أمسية  إطــار  فــي  الشعر،  بأصالة  األوبـــرا 
األمسية  الــحــب.  عنوانها  شعرية  غنائية 
االســـتـــثـــنـــائـــيـــة شـــهـــدهـــا مـــســـرح الــمــعــهــد 
عام  مدير  بحضور  بعبدا،  في  االنطوني 
الوطني  الكونسيرفاتوار  ورئيس  الــوزارة 
بــاإلنــابــة حــّنــا الــعــمــيــل، وحــشــد كــبــيــر من 
نجما  أمــا  واالعـــالم.  والــفــن  الثقافة  أهــل 
الــحــفــل، فــكــانــا مــغــنــي األوبــــــرا الــلــبــنــانــي 
الـــشـــهـــيـــر الـــتـــيـــنـــور غـــبـــريـــال عـــبـــدالـــنـــور، 
والـــــشـــــاعـــــرة الــــمــــبــــدعــــة ســــحــــر حــــيــــدر، 
بــاالشــتــراك مــع االعــالمــي طــونــي صاصي 

مشّرفية. روميو  والعازف 
مواضيع  حــول  دارت  الغنائية  األمسية 
أجواء  عليها  فغلبت  تشعباتها،  بكل  الحب 
حـــوار  ودار  الــمــشــاعــر،  وتــخــّبــط  الـــشـــوق 
و»حــــواء»،  بــيــن «آدم»  غــنــائــي  شــاعــري 
والهيام  الحب  بين  ما  المحاور  وتقلبت 
وصـــوالً إلـــى لــوعــة الــفــراق والــخــوف من 
فـــقـــدان الــشــريــك. أمـــا اإلعـــالمـــي طــونــي 
صـــاصـــي، فــشــارك 

الشعرية،  القراءات  في  والتينور  الشاعرة 
مجسداً صوت الوعي والضمير في إعصار 
على  الرئيسيتين  الشخصيتين  بين  الحب 

المسرح.
الــنــصــوص كــانــت مــن تــألــيــف الــشــاعــرة 
ليست  الكلمات  عاشت  التي  حيدر،  سحر 
أدائها،  في  أيضاً  بل  كتابتها،  أثناء  فقط 
بحركتها  والتعابير  المعاني  كل  فجّسدت 
عــلــى الـــمـــســـرح، لــتــنــقــل إلـــى الــمــســتــمــعــيــن 
بــشــكــل واضـــــح ومـــبـــاشـــر وحـــيـــوي حــالــة 

الحبيب. عشق  في  الغرق 
إال  تكتمل  ال  الــراقــيــة  األمــســيــات  وألن 
بـــروح جــبــران خــلــيــل جــبــران، فــقــد قــّدم 
من  مجموعة  عبدالنور  غبريال  التينور 
أغــنــيــاتــه الـــخـــاصـــة مـــن ألـــبـــوم «جـــبـــران 
الموسيقي  لحنها  الــتــي  جــبــران»،  خليل 
ــمــلــحــن  ــــري، وال ـــي شــــوي ـــل الـــمـــخـــضـــرم إي
بذاته.  عبدالنور  وحتى  خليفة،  جوزيف 
واكـــتـــمـــل الـــمـــشـــهـــد الـــمـــســـرحـــي بــتــقــديــم 
حيدر،  سحر  للشاعرة  شعرية  مقطوعات 
أللحان  ووفقاً  األوبــرالــي،  بصوته  مغناة 
وضـــعـــهـــا بــنــفــســه وضـــّمـــنـــهـــا الـــعـــديـــد مــن 
الــمــقــامــات الــشــرقــيــة كــالــبــيــات والــحــجــاز 
ـــــرز خــــالل أدائــــه  والــــكــــورد والـــصـــبـــا، وأب
طــاقــات أوبــرالــيــة تــخــّطــت مــا يــعــرف 
»جـــــــــــواب  بــــــــــــ

ـــنـــوطـــات»، وجـــــاءت فـــي قــالــب  جــــواب ال
شــــرقــــي مـــــع لـــمـــحـــة أقــــــــرب مــــنــــه إلــــى 

التصّوف. 
وعــــداءة  عــــداء   ٨٠٠ مـــن  أكــثــر  شــــارك 
البترون  سباق  في  حزيران   ٣ األحد  يوم 
نظمته  الذي  المناطقي   «Grand Prix»
مع  بالتعاون  ماراثون»  «بيروت  جمعية 
مسافته  وبــلــغــت  الــمــديــنــة  بــلــديــة  مــجــلــس 
سباقات  اطار  في  السباق  ويأتي  كلم،   ١٠
«غــايــتــورايــد مــاراتــون بــيــروت الــتــدريــبــي 

 .«٢٠١٢
عــبــدالــنــور  غــبــريــال  الــتــيــنــور  أن  يــذكــر 
هــو مــن أبـــرز مــغــنــي األوبــــرا فــي لــبــنــان، 
والــذيــن عــمــلــوا عــلــى تــقــريــب األوبــــرا من 
الــجــمــهــور الــــعــــام، وخـــصـــوصـــاً الــشــبــاب. 
بـــارزة في  مــشــاركــة  أيــام  لــه قبل  وكــانــت 
أحيى  أن  بعد  الــبــتــرون،  مــارتــون  افــتــتــاح 
عـــلـــى مـــــدى ســــنــــوات مـــــاراتـــــون بـــيـــروت 
ومـــــاراتـــــون الــــســــالم ومـــــاراتـــــون اهـــــدن. 
هذا  البترون  مــاراتــون  فعاليات  واستهل 
الــعــام بــــأداء الــنــشــيــط الــوطــنــي الــلــبــنــانــي، 
بأغنية  الــجــوائــز،  تــوزيــع  قــبــل  وخــتــمــهــا، 
ماراتون  أغنية  كانت  التي  نركض»،  «يال 
بعنوان  السالم  أغنية  ثم  الرسمية،   ٢٠٠٧
وكــلــمــات الــيــاس  «ال» مــن ألــحــانــه أيــضــاً 

ناصر.
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ت تمتلك 
ض الجها

بع

ى لجنة 
بة القفز عل

موه

لرقابة !!
ا

نبضات شعرية

األمل الباقي

غاص فينا السيف
حتى غص فينا المقبض
غص فينا المقبض

غص فينا
يولد الناس

فيبكون لدى الميالد حينا
ثم يحبون على االطراف حينا

ثم يمشون
ويمشون

إلى أن ينقضوا
غير انا منُذ أن نولد نأتي نركض
والى المدفن نبقى نركض

وخطى الشرطة من خلف خطانا 
تركض!

يعدم المنتفض
يعدم المعترض
يعدم الممتعض

يعدم الكاتب والقارئ
والناطق والسامع

والواعظ والمتعظ!
ڈڈڈ

حسناً أيها الحكام
ال تمتعضوا

حسناً أنتم ضحايانا
ونحن المجرم المفترض!

حسناً
ها قد جلستم فوقنا عشرين عاماً

وبلعتم نفطنا حتى أنفقتم
وشربتم دمنا حتى سكرتم
وأخذتم ثأركم حتى شبعتم

أفما آن لكم أن تنهضوا؟!
قد دعونا ربنا أن تمرضوا

فتشافيتم
ومن رؤياكم اعتل ومات المرض

ودعونا أن تموتوا
فإذا بالموت من رؤيتكم ميت

وحتى قابض األرواح
من أرواحكم منقبض

وهربنا نحو بيت اهللا منكم
فإذا في البيت .. بيت أبيض

وإذا آخر دعوانا .. سالح أبيض!
ڈڈڈ  

هدنا اليأس
وفات الغرض

لم يعد من أمل يرجى .. سواكم!
أيها الحكام باهللا عليكم
أقرضوا اهللا لوجه اهللا

قرضاً حسناً
وانقرضوا !

أحمد مطر

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

شباب:

الــوقــت  يــســابــق  ــتــفــاؤل،  بــال مــفــعــمــاً  صــبــاح  كـــل  يستيقظ 
فرصة  عن  سنين  منذ  يبحث  اليومية،  رحلته  في  ليمضي 
التنقل  فــي  كــبــيــرة  مشقة  يتكبد  أخــــرى،  مـــرة  حــيــاً  تبعثه 
طويل،  حياتي  صـــراع  فــي  ويــخــوض  المتهالكة،  بمركبته 
من  للصعود  ويكافح  المرتفعات،  ويعتلى  الحفر،  يتحاشى 
الفيديو،  ألــعــاب  كشخصيات  يــومــه  يمضي  المنخفضات، 
لنهاية  يصل  أن  إما  يستمر،  والصراع  تتوالى  العقبات  حيث 

اللعبة أو يموت. 
عن دعم. سمع الكثير من التصريحات عن  بحث طويالً 
دعم الشباب، واألخذ بأيديهم، لكنه لم ير في واقعه حتى 

أصداء طفيفة لتلك األقوال الفارغة.
كثيرة  تضحيات  وقــدم  نضاله،  في  استمر  يستسلم  لم 
ليصل، وعندما شارف على الوصول، كان يقترب منه في 
تلك اللحظة أحد أصحاب التصريحات الكثيرة حول الدعم، 
أعتقد  القادم،  المسؤول  نحو  لينظر  توقف  خيراً،  استبشر 
أن فرصة وصوله حانت، توقف أمام مسؤول الدعم، لكن 
الشاب،  وصدم  السرعة  زاد  المهم  رآه،  أو  يره،  لم  األخير 
طار جسد الشاب في الهواء، وعندما سقط مضرجاً بدمائه، 
الماضي  صور  كل  ذاكرته  إلى  تعيد  األخيرة،  نبضاته  كانت 
المؤلم، وآخر نبضة كانت تتساءل: هل هذا نوع الدعم الذي 

يتحدثون عنه طوال الوقت؟!!!

فيل: 

ــتــي رفـــض والـــدهـــا أن  تـــذكـــرون طــبــعــاً قــصــة الــنــمــلــة ال
حول  الــطــرائــف  مــن  الكثير  بعد  عــاشــق.  فيل  مــن  يزوجها 
قصة عشقهما المجنون، مات والد النملة، وأمام استمرار 
الفيل في طلب يد النملة، أشفق العم عليها من لوعة حبها 

المستحيل، وأمتثل لرغبتها ووافق.
 تزوجت النملة من الفيل، وأنجبا نملة بخرطوم وأذنين 
لديه قرنا استشعار وشوكة بدال عن ذيله،  كبيرتين، وفيالً 
جذوة  انطفأت  النملة،  مع  حياته  من  األيام  مع  الفيل  سئم 

حبهما.
النملة  وتعلقت  الفيل،  انتحر  إذ  كثيراً  القصة  تطل  لــم 

بحب فيل جديد.

اختيار:

 عندما استيقظ من نومه الطويل، فرك عينيه ثم تناول 
كوب الماء، شرب قليالً وعاد لسباته العميق.

فــي األشــهــر األولــــى كـــان يــهــرب مــن هــمــومــه وضــغــوط 
الحياة باالرتماء في أحضان النوم. 

عّود  شيء،  كل  من  للنوم  فيها  يهرب  ظل  سنوات  مّرت 
عقله على االسترخاء حين يواجه أي حدث، لم يكن يتعامل 
شيئاً  نفسه  عــزل  األشــيــاء،  مع  التعامل  عن  ابتعد  أحــد،  مع 

فشيئاً، حتى تحّول كائناً بال جذور وال أفرع. 
مع مرور السنين صار يستسلم لسلطان النوم بعد عودته 
من العمل، وال ينهض إال ليقضي ساعات العمل، ثم يسارع 

بالعودة ليخلد للنوم.
كان  نــائــمــاً،  أيــامــه  بقية  قضى  للعمل،  يــذهــب  يعد  لــم   
النوم  من  عقود  وبعد  الحمام،  ليدخل  أو  ليشرب  يستيقظ 
المتواصل، استيقظ فجأة بعدما رأى شيئاً في المنام، قرر 
مما  شيئاً  يألف  لم  المحيط،  الــواقــع  تأمل  لحياته،  الــعــودة 

حوله، تغّير كل شيء.
لم يتكيف والعالم، شعر باالغتراب أكثر من قبل، ابتاع 
علبة مــن الــحــبــوب الــمــنــّومــة، كــانــت قــويــة الــمــفــعــول، حتى 
تلك  باعه  لما  هيئته  من  بدا  الــذي  الوقار  لوال  الصيدلي  أن 
حبة  مــن  أكــثــر  تــنــاول  عــدم  على  مــؤكــداً  وحـــذره  النوعية، 

واحدة، وأن ال يكررها كل ليلة.
عصير،  زجــاجــة  و  جــاهــزة  وجــبــة  تــنــاول  لمنزله،  عــاد 
في  أفرغها  ثم  طويالً  تأملها  المنومة،  الحبوب  علبة  أخرج 
أمام  أريكته  على  واسترخى  مياه،  بزجاجة  أتبعها  جوفه، 

التلفاز. 

سالم:

حمامة بيضاء حزينة
تنطوي بأسى على فوهة المدفع

تنظر لألشالء.

يعالجها: سعود علي

الدوحة- [: 
يـــســـتـــضـــيـــف مـــركـــز 
وألول  للفنون  كتارا 
ـــــدوحـــــة  ـــــال مــــــــــرة ب
مـــعـــرض «ســــرايــــا» 
لــتــصــامــيــم األزيـــــــاء 
التي تمثل مجموعة 
حـــصـــريـــة وفـــريـــدة 
مـــــن نــــوعــــهــــا، وقـــد 
صـــمـــمـــت خــصــيــصــا 
خالل  عرضها  ليتم 
شـــــــهـــــــر رمـــــــضـــــــان 
الـــمـــبـــارك. وســيــقــام 
الـــمـــعـــرض يـــــوم ١٥ 
يــــونــــيــــو فـــــي مــبــنــى 
للفن  كـــتـــارا  مـــركـــز 
سرايا  ويعكس   «٥»
في  الغنية  الثقافات 

المشرق عن طريق تشكيل قطع فنية خالدة بمزيج من األقمشة 
الراقية واأللــوان الالمعة، وتم إنتاج مجموعة األزيــاء التي سيتم 
عرضها في اإلمارات العربية باستخدام أقمشة هندية وباكستانية 
من  واألعمال  الــدول  من  آخر  وعــدد  ومصرية  وتركية  ويمنية 
ستطلق  يونيو  من   ٢٢ الـــ  وفــي  مصطفى.  ســارة  الفنانة  تصميم 
المصممة القطرية وعد محمد مجموعتها الجديدة من األزياء 
المميزة في مبنى ١٩ «كتارا غاليري» وتعد وعد اسما مشهورا 

في تصميم األزياء الراقية والعبايات والمالبس.

كتارا يستضيف معرض «سرايا»

الحي  يستعد  الدوحة-[: 
ـــارا» بــالــعــديــد من  الــثــقــافــي «كـــت
الفعاليات بمناسبة شهر رمضان 
األنشطة  من  بمجموعة  المبارك 
والــــمــــحــــاضــــرات والــــمــــعــــارض، 
الــقــرآن  دروس  تنظيم  وســيــتــم 
كما  والــفــتــيــات،  للفتيان  الكريم 
من  عـــددا  ودعـــاة  علماء  سيلقي 
الــــمــــحــــاضــــرات الـــديـــنـــيـــة طــــوال 
وسيتخلل  الــكــريــم،  الــشــهــر  هـــذا 
عمل  ورش  إقـــامـــة  الــمــهــرجــان 
منطقة  وتخصيص  خاصة  فنية 
نـــشـــاطـــات مــخــتــلــفــة لـــألطـــفـــال، 

المفاجآت  من  العديد  عن  فضال 
كما  الكرنكعوه.  بليلة  لالحتفال 
ســيــقــام مــعــرض لـــروائـــع الــخــط 
العربي اإلسالمي للفنان التونسي 
معرض  وكــذلــك  مــهــداوي،  نجا 
األضواء لسيمون هيجدين بعنوان 
سيكون  حيث  التأمل»،  «حديقة 
رمـــــضـــــان فــــرصــــة لــالســتــمــتــاع 
باألجواء العائلية في أجمل مواقع 
الــــدوحــــة، وســـــوف يــنــشــر الــحــي 
الــثــقــافــي جــــدوال زمــنــيــا مفصال 
لــجــمــيــع الـــفـــعـــالـــيـــات واألنـــشـــطـــة 

المقررة خالل هذا الشهر.

الحي الثقافي يستعد الستقبال الشهر الكريم

الفلهارمونية  قطر  أوركسترا  تقدِّم   :]  - الــدوحــة 
الغرفة  مــوســيــقــى  حــفــالت  سلسلة  الـــجـــاري  يــونــيــو   ٢٠ فــي 
شوستاكوفيتش، ويعتبر شوستاكوفيتش نابغة موسيقية من 
النظام  يتمكن  لم  العشرين  القرن  في  الموسيقيين  أشهر 
هذا  يقاوم  حياته  طــوال  وكــان  روحــه.  قمع  من  السوفييتي 
تكاد  التي  الطليعية  تجلياته  في  العبقري  بإبداعه  الحكم 
يحاور  كــان  وكأنه  الرسمية  للسلطات  لــدى  غامضة  تكون 
البشرية جمعاء، دون أن يكشف عن نيته. كانت لموسيقى 
شوستاكوفيتش دوًما قوة فنية موحية خاصة. ويفعم فنه 
كله  إبداعه  وتشّبع  وإرادتــه.  وكرامته  اإلنسان  بعقل  اإليمان 
الفاشية  واألنظمة  له  المعادية  القوى  وإدانــة  اإلنسان  بحب 
وصف  ويمكن  اإلنــســان.  كــرامــة  تهين  الــتــي  واالســتــبــداديــة 
انفعاالت  قصة  وكأنها  شوستاكوفيتش  دميتري  موسيقى 

البشرية المعاصرة له.

قطر الفلهارمونية تحتضن موسيقى الغرفة

الدوحة - [ : تختم هيئة 
يونيو  شهر  أواخـــر  قطر  متاحف 
الـــجـــاري مــعــرض (مـــوراكـــامـــي – 
الـــذات) الــذي يأتي كختام لسلسلة 
كان  الفنية  المعارض  من  ثالثية 
أولها في متحف الفن المعاصر في 
مدينة لوس أنجليس ومعرض فني 
في  فرساي  قصر  في  أقيم  آخــر 
فرنسا وقد قدمت هذه المعارض 
موراكامي  تاكاشي  الثالثة  الفنية 
العالميين  الــفــنــانــيــن  أهـــم  كــأحــد 
الـــمـــعـــاصـــريـــن. يـــضـــم الــمــعــرض 
أكثر من ٧٠ عمالً فنياً من ١٩٩٧ 
بعض  بينها  مــن  هــذا  يومنا  حتى 
األعـــمـــال الــمــعــارة مــن نخبة من 
المؤسسات العالمية والمجموعات 
الخاصة باإلضافة ألعمال جديدة 
المعرض  لهذا  خصيصاً  صممت 
السيد  هو  المعرض  على  والقائم 
مــاســيــمــلــيــانــو جـــيـــونـــي. وجـــــاءت 
للمعرض  المثير  الــعــنــوان  فــكــرة 
مــن رغــبــة الفنان مــوراكــامــي في 

عــمــل مــعــرض يــحــاكــي «كــبــريــاء 
الذات»، والذي يعكس كفاح الفنان 
إلنــشــاء عــالــم خــيــالــي خـــاص يــرد 
المعلوماتي  به على واقــع الضغط 
الهائل في زماننا الحاضر. ويعتبر 

ـــــذات)  مـــعـــرض (مــــوراكــــامــــي - ال
اليابان   - قطر  لفعاليات  انطالقة 
سنة  بــــــ٤٠  تــحــتــفــل  والـــتـــي   ٢٠١٢
بين  الدبلوماسية  الــعــالقــات  مــن 
عدة  األنــشــطــة  وتتضمن  البلدين 

مجاالت للتعاون من بينها الثقافة 
والـــريـــاضـــة والـــتـــجـــارة واألعـــمـــال 
اليابان   - قطر  فعاليات  وتــهــدف 
٢٠١٢ لتعزيز التفاهم الثقافي بين 

البلدين.

ختام معرض «الذات» بمتحف الفن
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