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الــســبــت  يـــوم  يــخــتــتــم  الدوحة-[: 
معرض  «كــتــارا»  الثقافي   بالحي  المقبل 
الفوتوغرافي  للمصور  الساحلية»  «النزهة 
ألول  يُقام  والذي  زكريا  كميل  المحترف 
مـــرة فــي قــطــر. ويــعــد مــعــرض «الــنــزهــة 
الـــســـاحـــلـــيـــة» جــــــــزءاً مــــن جــــنــــاح مــمــلــكــة 
المعماري  فينيسيا  معرض  في  البحرين 
الـــذي يــقــام كــل ســنــتــيــن، وفـــاز الــمــعــرض 

بــجــائــزة األســـد الــذهــبــي الــشــهــيــرة، وحــاز 
والعالميين. المحليين  النقاد  إعجاب  على 

زكريا  كميل  المحترف  المصور  ويوثق   
في  ساحلية  مناطق  الفوتوغرافية  بالصور 
تصوًرا  المعرض  م  ويقدِّ البحرين،  مملكة 
لــلــمــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة الــســاحــلــيــة ويــعــرض 

األراضي. الستصالح  البيئية  اآلثار 

ختام معرض  «النزهة الساحلية» بكتاراالمزادات الفنية قيمة إبداعية أم مادية؟

«قطر في عيون أهلها» 
تسلط الضوء على 
العادات المحلية

الفنون الشعبية 
تعاني من 
التهميش

جروزنر فنان 
اللحظة األكثر 
صعوبة

معرض بيروت 
.. انصهار للفنون 
ومساحة لإلبداع
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 لــيــس كـــل تــعــبــيــر هـــو فــن، 
ولـــكـــن كـــل فـــن هـــو تــعــبــيــر، و 
هنالك  كــانــت  لما  الــفــنــون  لــوال 
حــضــارة أو ثــقــافــة عــلــى وجــه 
الــفــنــون  هــــذه  ومــــن  األرض، 
التشكيلية  الفنون  أهمها  ومن 
فــهــي تــشــمــل كـــل فـــن لـــه شكل 
أنــهــا  أي  فـــراغـــيـــة،  هــيــئــة  أو 
تشكل كل ما له عالقة بالخط 
ـــحـــفـــر والـــنـــحـــت  والـــــرســـــم وال
والـــعـــمـــارة والـــبـــنـــاء مـــن مــدن 
وشــــــــوارع ومـــســـاكـــن وحـــدائـــق 
ـــــــاث ومــــالبــــس ،  وأســــــــواق وأث
وكـــبـــيـــرة  صـــغـــيـــرة  وأدوات 
ووســائــل نــقــل ووســائــل إعــالم 
ملموس  ــتــاج  إن وكـــل  وصــنــاعــة 
ومــحــســوس ومــرئــي ومـــع أنــه 
لــيــس كــل إنــتــاج هــو فــن ولكن 
كـــل فـــن هـــو إنـــتـــاج فــالــفــن هو 
ثقافي  وتعبير  حــضــاري  إنــتــاج 
له شروط وقوانين تميزه عن 
غيره من إنتاج أو تعبير عادي 
فالفن هو تعبير غير عادي هو 

الفت  إنتاج  أو  تعبير 

إن  لألحاسيس.  ومثير  للنظر 
الـــفـــن يــجــب أن يــعــكــس ذوقـــا 
الناس  ويجذب  وخبرة  وعلما 
وصدق  حس  من  فيه  لما  إليه 
وذوق ورسائل تنفذ إلى جميع 
والعقول  والعواطف  األحاسيس 
على  البشرية  واالدراكـــات 

مـــدى الــعــصــور وعــلــى مختلف 
التشكيلي  فــالــفــن  الـــثـــقـــافـــات. 
هــو كــتــابــة أو لــغــة عــالــمــيــة لها 
عــمــومــيــة الـــفـــن وخــصــوصــيــة 
الــمــوطــن وهـــو وســيــلــة اتــصــال 
بــيــن الــشــعــوب وبــيــن الــعــصــور 
الفنون  بين  الوصل  حلقة  وهو 

األداة  وهو  المحتوى  فهو  كلها 
وهو الوسيلة وهو اإلنتاج األكبر 
فـــــي الــــــمــــــوروث الــــحــــضــــاري،   
نفسه  يـــطـــرح  الـــــذي  فـــالـــســـؤال 
أو  الــمــزاد  حقا  يسهم  هــل  هنا 
مــعــرض الــلــوحــات الــفــنــيــة في 

انعاش الحركة الثقافية؟ 

نــــوافــــذ
تكتبها:  عزة سلطان

سورية
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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السينمائي خالد المحمود لـ «ا لبيرق»:

أغلب إنتاجات الخليج ال تتعدى تجارب األفالم القصيرة
ثقافــة العـرب سمعيـة أكـثـر منها بصـريــة
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قـد يـرى الناس الجرح الـذي في رأسـك ولكـنهم ال يشعـرون باأللـم الـذي تعانـيه

تحقيقاتتحقيقات

الـمـــزادات الفـنـيــة.. مـتـعـــة أم ثــــــروة؟
بعد اقتحامها ساحة الفن التشكيلي المحلية

تحقيق- دياال عبدالناصر:

 لـــيـــس كــــل تــعــبــيــر هــــو فـــن، 
ولـــــكـــــن كــــــل فــــــن هــــــو تـــعـــبـــيـــر، 
هنالك  كــانــت  لما  الــفــنــون  ولـــوال 
حـــضـــارة أو ثــقــافــة عــلــى وجــه 
األرض، ومن هذه الفنون ومن 
فهي  التشكيلية  الــفــنــون  أهــمــهــا 
هيئة  أو  شكل  له  فن  كل  تشمل 
فراغية، أي أنها تشكل كل ما له 
والحفر  والرسم  بالخط  عالقة 
والــنــحــت والــعــمــارة والــبــنــاء من 
وحدائق  ومساكن  وشــوارع  مدن 
وأســـــــــــواق وأثـــــــــاث ومـــــالبـــــس ، 
وأدوات صغيرة وكبيرة ووسائل 
نــقــل ووســـائـــل إعـــــالم وصــنــاعــة 
ومحسوس  مــلــمــوس  إنــتــاج  وكـــل 
ومــرئــي ومــع أنــه ليس كــل إنتاج 
هــو فــن ولــكــن كــل فــن هــو إنتاج 
فالفن هو إنتاج حضاري وتعبير 
ــــه شـــــــروط وقـــوانـــيـــن  ثـــقـــافـــي ل
ــتــاج أو  تــمــيــزه عــن غــيــره مــن إن
تعبير  هــو  فــالــفــن  عــــادي  تعبير 
إنــتــاج  أو  تعبير  هــو  عــــادي  غــيــر 
لألحاسيس.  ومثير  للنظر  الفت 
ذوقــا  يعكس  أن  يجب  الــفــن  إن 
وعــلــمــا وخــبــرة ويــجــذب الــنــاس 
إلــيــه لــمــا فــيــه مــن حــس وصــدق 
جميع  إلــى  تنفذ  ورســائــل  وذوق 
والعقول  والــعــواطــف  األحــاســيــس 
مدى  على  البشرية  واالدراكــــات 
العصور وعلى مختلف الثقافات. 
أو  كــتــابــة  هــو  التشكيلي  فــالــفــن 
الفن  عمومية  لــهــا  عالمية  لــغــة 
ــــمــــوطــــن وهــــو  وخــــصــــوصــــيــــة ال
وســـيـــلـــة اتــــصــــال بـــيـــن الــشــعــوب 
وبين العصور وهو حلقة الوصل 
المحتوى  فهو  كلها  الفنون  بين 
وهــو  الــوســيــلــة  وهـــو  األداة  وهـــو 
ــــاج األكــــبــــر فــــي الــــمــــوروث  ــــت اإلن
يتحدد  ال  ودوره   ، الــحــضــاري 
فــي الــمــظــاهــر الــحــضــاريــة وانــمــا 
فـــي إغـــنـــاء هــــذه الــمــظــاهــر بل 
إغــنــاء الــمــنــتــج الــحــضــاري نفسه 
فهل  األرض  على  ونوعا.أما  كما 
من  كل  فهل  ؟  موجود  فعال  هذا 
تشكيلي  فــنــان  اســـم  عليه  أطــلــق 
فــهــو حــقــا فـــنـــان؟ اذا كـــان الــفــن 
ورســـالـــة  أهــمــيــة  ذا  الــتــشــكــيــلــي 
يبدو  فلماذا   حضارة  و  مجتمع 
بــعــض الــفــنــانــيــن غــيــر مــبــالــيــن 
و  عامة  التشكيلي  الفن  بقضية 
بالمزادات  المتعلقة  األمور  باقي 
الفنية  الــقــيــمــة  و  الـــمـــعـــارض  و 
التي  اللوحات  و  المعارض  لهذه 
باتت اآلن تعرض لكي تشترى و 
تباع و تأخذ مكانها في حائط أو 
جدار ال يمت لقيمة هذا العمل أو 
اللوحة بصلة ، في جولة ميدانية 
بين معارض و مزادات الدوحة، 
بين  متكرر  و  مرير  واقــع  لفتنا 
الــفــنــانــيــن فــمــنــهــم مــــن أصــبــح 
مشغوال و منهم من رفض حتى 
االســتــمــاع و مــعــرفــة مـــاذا نريد 
العــتــقــادهــم  ذلــــك  و  نــطــرح  أن 
عن  نتحدث  لــم  أم  تحدثنا  بــأن 
لن  و  نقدم  فلن  التشكيلي  الفن 
مكان  أي  الــى  نصل  لن  و  نؤخر 
االحباط  فبّث  االخــر  القسم  أمــا 
و الـــحـــزن فـــي قــلــوبــنــا العــتــبــاره 
أن الــثــقــاقــة الــرائــجــة حــالــيــا هي 

ثــقــافــة االســـتـــهـــالك فــنــحــن في 
حالة» استعراض» و ليس عرضا 
لــألعــمــال الــفــنــيــة فـــي مـــا يــدعــى 

المعرض أو المزاد.
نفسه  يطرح  الــذي  فــالــســؤال    
هــنــا هـــل يــســهــم حــقــا الـــمـــزاد أو 
مـــعـــرض الـــلـــوحـــات الــفــنــيــة في 

انعاش الحركة الثقافية؟ 
-علي  التشكيلي  الفنان  يشير   
حسن الجابر- الى أن « المزادات 
أي  فــي  حضارية  ظــاهــرة  تعتبر 
الضوء  تلقي  والــمــزادات  مجتمع 
على أهم القطع المهمة والنادرة 
كما  والجودة  التاريخ  ناحية  من 
الفنية  األعمال  على  الضوء  تلقي 
ويحلم  والــمــعــاصــرة  الــتــاريــخــيــة 
اعماله  لــوصــول  الــفــنــان  ويتمنى 

الى المزادات العالمية. 
فهيئة متاحف قطر مشكورة 
قدمت بعض الفنانين القطريين 
لـــــواحـــــدة مــــن أهـــــم الـــــمـــــزادات 
فـــــي الــــعــــالــــم (مـــــــــزاد ســـوثـــبـــي) 
فـــي قــطــر والـــتـــي كــانــت فــرصــة 
تــاريــخــيــه وكـــــان اجـــمـــل تــقــديــر 
ليجدوا  الفنانين  لهؤالء  وتكريم 
تــجــاربــهــم فـــي هــــذه الـــمـــزادات 
حياتهم.  فــي  مـــوجـــودون  وهـــم 
ومادية  فنية  قيمة  أعطى  مما 
ترشيحهم  تــم  الــذيــن  للفنانين 
مــن قــبــل هــيــئــة مــتــاحــف قطر، 
تنسى.و  لــن  كريمة  لفئة  وهــذه 
أضاف -الجابر- ليس من السهل 
إال  العالمية  لــلــمــزادات  الــوصــول 
من خالل قيمة التجربة وتاريخ 
في  حقا  يسهم  الــفــنــان.فــالــمــزاد 
هي  و  الثقافية.  الحركة  إنعاش 
للتعرف  للجمهور  كبيره  فرصة 
الــنــادرة  الفنية  القطع  أهــم  على 
ال  ألنها  والمعاصرة  والتاريخية 
العالمية  المتاحف  في  إال  توجد 

شخص  أي  يــســتــطــيــع  ال  وحــتــى 
االطالع عليها إال من خالل هذه 

المزادات. 
التشكيلي –مزاحم  الفنان  أما 
أن»المعارض  فيرى  الناصري- 
و  نــمــّو  فــي  كبير  أثــر  لها  الفنية 
ازدهــــــار الــحــركــة الــتــشــكــيــلــيــة و 
المختلفة. تقنياتها  و  أساليبها 
فـــالـــتـــقـــاء عــــــدد مــــن الــفــنــانــيــن 
تقنياتهم  و  المختلفة  بأساليبهم 
المعارض  اقــامــة  فــي  المتطورة 
التي  الــعــوامــل  مــن  واحـــد  الفنية 
تــســاعــد و تــحــفــز الــفــنــانــيــن على 
القضايا  و  االشــكــالــيــات  معالجة 
الــفــنــيــة الــمــشــتــركــة وذلـــــك من 
خــــــالل االطــــــــالع و الــــتــــشــــاور و 
االتفاق على خطط معينة ترفع 

من شأن المعرض و أهدافه.
كـــمـــا و يــشــيــر الـــفـــنـــان  عــلــي 
نوعين  وجــود  الــى  الجابر  حسن 
مـــن الــــمــــزادات: الـــمـــزاد الــفــنــي، 
حــيــث ال تــدخــل بـــه اال األعــمــال 
الفنية التي لها تاريخ في الزمن 
والتجارب المتفردة فهذا المزاد 
الجهة  من  واألقيم  األهم  يعتبر 
المزاد  أما  الثقافية.  و  االبداعية 
الــــخــــيــــري، فـــهـــو يـــنـــظـــم لــدعــم 
المشاريع اإلنسانية ، ويتم اختيار 
الفنانين  لبعض  الفنية  األعــمــال 
وال  الــهــواة  او  المحترفين  ســـواء 
العمل  قيمة  بــالــضــرورة  يعكس 
الــقــيــمــة  وال  الــــمــــشــــارك  الـــفـــنـــي 
الفنان،  لــدى  والفنية  التاريخية 
وانــمــا مــجــرد قــطــع يــدفــع عليها 
هذه  لدعم  فقط  الطائلة  المبالغ 

المشاريع اإلنسانية». 
عــظــيــم جــــدا ، ال أحــــد يــكــره 
الــخــيــر و األعــــمــــال الــخــيــريــة و 
لــكــن هـــل أصــبــحــت الــلــوحــة في 
أو  «خشبة»  مجرد  هذا  عصرنا 

الخيرية  المزادات  تلميع  و  تبرع 
المعارض  أتقام  يرعاها؟  من  و 
على  الضوء  لتسليط  المزادات  و 
تقام  أم  التشكيلي  الفنان  أعمال 
هذا  تحويل  و  تغيير  في  لتساعد 
الفن الى سلعة تشرى و تباع كي 
البيوت  جــدران  على  أخيرا  تعلق 

و القصور؟!
ــفــنــان عــلــي حسن  اعـــتـــرض ال
الــجــابــر عــلــى مــســّمــى «خــشــبــة» 
بـــــانـــــدهـــــاش شـــــديـــــد «الــــلــــوحــــة 
ألول  غريب  كالم  فهذا  خشبه:- 
التعليق  أريد  وال  عنه  اسمع  مرة 
عـــلـــيـــه». هـــنـــاك كــــم كــبــيــر مــن 
باللوحات  المعنيين  غير  الناس 
(لن  نفسه  بالفن  حتى  أو  الفنية 
نحترم  فنحن  الجاهلين  نــقــول 
نقوم  هــنــا  ونــحــن  الــجــمــيــع)  آراء 
مختلف  عــلــى  الـــضـــوء  بــتــســلــيــط 
الى  التفاصيل  أبــســط  مــن  اآلراء 

أعمقها.
يــضــيــف عــلــي حــســن الــجــابــر 
«ذكرت في السابق عن المزادات 
الــخــيــريــة حــيــث يــقــدم فــيــهــا كل 
مــا هــو قــيــم وكـــل مــا هــو جميل 
بــالــنــســبــة لــألعــمــال الــفــنــيــة فكل 
عمل ممكن ان يدخل في المزاد 
الخيري بغض النظر عن قيمته 
ولفتة  قيمته  تعتبر  بذلك  وهي 
جميلة يقتنيها أصحاب المشاريع 
او  المستشفيات  ســـواء  اإلنسانية 
األمــــراض او الــجــوع او الــكــوارث 
وغــيــرهــا. أمـــا الـــمـــزاد الــرســمــي 
والمختلف عن  عليه  والمتعارف 
حقا  يساعد  فهو  الخيري  المزاد 
بتسليط الضوء على أعمال الفنان 
فـــإمـــا ان تــتــحــول الــــى (ســلــعــة) 
تــنــتــقــل  قـــيـــمـــة  ـــــى  ال تـــتـــحـــول  أو 
بــيــن جــــدران الــبــيــوت والــقــصــور 
والــمــتــاحــف الــعــالــمــيــة وقــاعــات 

الــعــرض الــمــهــمــة ويــتــمــنــاهــا كل 
ويتمنى  للفنون  ومــحــب  مقتن 

الجمهور ان يراها. 
في هذا السياق تجيبنا الفنانة 
و  السليطي-  التشكيلية –وضحى 
العديد  أقــامــت  و  شــاركــت  الــتــي 
قطر  فــي  الفنية  الــمــعــارض  مــن 
و دول عربية و أوروبية أخرى 
فنان  فكل  بتاتا  ذلك  أعتقد  ال   »
تــعــب عــلــى نــفــســه واجــتــهــد فنيا 
في  لعمله  تقديرا  يجد  ان  بد  ال 
الجاليريات  واهم  المتاحف  اهم 
واهـــــــم الــــــمــــــزادات فـــالـــعـــمـــل او 
الــلــوحــة هــي مــن تــفــرض نفسها 
بفضل  وحــالــيــا  الــجــمــهــور  عــلــى 
وجــــود الــعــديــد مـــن الــمــؤســســات 
تهتم  التي  والخاصة  الحكومية 
بــالــعــمــل الــفــنــي نــجــد أن هــنــاك 
انتشارا ألعمال و لوحات قطرية 
فـــي أبـــــرز الــمــتــاحــف الــعــالــمــيــة 
و أهـــم الــجــالــيــريــات والــفــنــادق 
العالمية فلكل عمل قيمة ومكان 

يستحقة.
 كما ويضيف الفنان –مزاحم 
الــلــوحــة  تــكــن  لـــم   » الناصري- 
زمنية  حــقــبــة  او  فــتــرة  أّي  فـــي 
معّلق  لـــوح  او  مــجــّرد»خــشــبــة» 
انما هي نتاج انساني عاٍل و مليء 
احاسيسه  و  الــفــنــان  بــانــفــعــاالت 
لهذه  انعكاس  و  أبـــداً  المتوهجة 
االنفعاالت و األحاسيس الذهنية 
بشكل  بــلــورتــهــا  و  الــبــصــريــة  و 
ناضج على قماش لوحته او على 
نحت  و  رســم  من  فني  عمل  اي 

و خزف.
لــــقــــد ســــجــــل الـــــفـــــنـــــان ابــــــرز 
الــمــالحــم الــتــاريــخــيــة و الــنــقــاط 
الــمــهــمــة فـــي تـــاريـــخ االنــســانــيــة 
مــن رّســـام الــكــهــوف الــى الفنان 
الــــــذي اصـــبـــح يـــعـــي مــــا يــفــعــل و 

مــا يفكر فــي ايــصــال رؤيــتــه الى 
الــعــالــم الــمــحــيــط. الــلــوحــة ليست 
و  القصور  تبتلعها  تزيينية  حالة 
حاالت  انها  بل  الصّماء  الجدران 
مــن الــتــطــور الــفــكــري و الفني و 
االنساني لدى االنسان الفنان في 
ايجاد صيغ و رؤى جمالية يعجز 
ــغــيــر عـــن انـــجـــاز هــــذا االبـــــداع  ال

الراقي».
 – التشكيلي  أشــارالــفــنــان  كما 
مزاحم الناصري- ان األتوليه أو 
الــمــزاد  أو  المعرض  الــجــالــوري، 
الفني  الــنــضــج  بــلــورة  فــي  يسهم 
لـــدى الــفــنــان مــن خـــالل عرضه 
و  فيها  يفكر  التي  الــرؤى  لكافة 
معاناته كفنان في ايجاد الصيغ و 
الحلول للمشاكل في عمله الفني. 
من  العمل  هــذا  لنضج  بالتالي  و 
نفس  في  عرضه  و  عمله  خــالل 

المكان.
الفنانين  مــشــاركــة  عـــن  مــــاذا 
المشاركة  وتفضيلهم  التشكيلين 
فــي مــعــارض فــرديــة أكــثــر من 

المعارض الجماعية؟
بــكــل  و  –الناصري-  يــــــــرّد 
صراحة ،» يفضل اغلب الفنانين 
اقـــامـــة الــمــعــارض الــشــخــصــيــة و 
بشكل  الفنان  رؤية  أليضاح  ذلك 
ممكن  الــواحــدة  فاللوحة  وافـــر. 
لكنها  و  الفنان  رؤيــة  تعكس  ان 
الشخصي  والــمــعــرض  تكفي.  ال 
ســــــوف يــــلــــزم الــــفــــنــــان بــتــقــنــيــة 
و  واضــح  فّني  اسلوب  و  واضحة 
ارتــقــاء هــذا االســلــوب مــن لوحة 
الى اخرى و بالتالي سوف تتبلور 
تقنياته  و  رؤيته  و  الفنان  فكرة 

على قماش اللوحة. 
أنا ال اعتقد ان المزادات الفنية 
حقيقية  و  واضحة  حالة  تعكس 
عن قيمة الفنان و قيمة لوحته».

نستعرض  الــســيــاق،  هـــذا  فـــي 
التشكيلي  للفنان  مختلفة  رؤيــة 
إنــه  حــيــث  الجابر-  حــســن  -علي 
«أفـــضـــل الـــمـــعـــارض الــمــشــتــركــة 
لـــتـــقـــديـــم أعـــــمـــــال مـــــع اقــــرانــــي 
الفنانين واالطالع على تجاربهم 
الــجــديــرة حــيــث يــتــم االلــتــقــاء و 
وتبادل  المعوقات  حول  الحديث 
المستقبلية  والــمــشــاريــع  األفــكــار 
فـــي حــالــة وجـــودهـــا الــمــعــارض 
ما  على  الــضــوء  تلقي  المشتركة 
المعاصرة  الحركة  إليه  وصلت 
فـــي أي بــلــد مـــن الـــبـــلـــدان. أمــا 
الغربية  المزادات  في  المشاركة 
فنان  كل  حلم  فهي  العالمية  أو 
فـــي الــعــالــم ولــيــســت ســهــلــة كما 

يتصورها البعض. 
ــيــة – ــل ــتــشــكــي أمـــــا الـــفـــنـــانـــة ال
فــتــعــتــبــر  السليطي-  وضــــحــــى 
تمثل  جميعها  «الــمــعــارض  أن 
أو  بمشاركته  ســواء  الفنان  دور 
بحضوره فالهدف األساسي من 
المعرض أكان فرديا أو جماعيا 
هو إبراز أعمال الفنان التشكيلي 
ــــه الـــفـــنـــيـــة الـــجـــديـــدة  ــــجــــارب وت
الفن  هــذا  ومــتــذوقــي  للجمهور 
فالمعرض الفردي او الشخصى 
يــمــثــل رؤيــــــة الـــفـــنـــان وحــــــده و 
يركز على الفكر أو الخط الذي 
يــقــدمــه هـــذا األخــيــر و مــن هنا 
أعمالهم  البـــراز  األغلبية  تتجه 
مــن خـــالل الــمــعــارض الــفــرديــة 
المعارض  تجنب  أو  االبــتــعــاد  و 

الجماعية».
هو  التشكيلي  الــفــن  أن  وبــمــا 
انـــعـــكـــاس و نــقــطــة وصـــــل بــيــن 
الحضارات  و  الثقافات  مختلف 

نطرح السؤال اآلتي:
ـــــاك تــــعــــطــــش لــــدا   هــــــل هـــــن
الــخــلــيــجــي و بــشــكــل  الــجــمــهــور 

لمثل  القطري  الجمهور  خــاص 
هذه األعمال أي اللوحات الفنية 
من  هل  و  ؟  التشكيلية  الفنون  و 
هو  ذاك  أو  المعرض  هذا  يــزور 
بين  من  أخيرا  و  حقا؟  متذوق 
عن  يسأل  زائــر  كم  زوار  عشرة 
ألوانها  و  اللوحة  هذه  مكنونات 

و الى ماذا ترمي؟
الناصري-  -حازم  بـــــــرأي 
لــقــد تــطــور الـــــذوق الــفــنــي لــدى 
استطيع  فال  القطري.  المشاهد 
نسبة  اعطي  او  عملياً  احسب  ان 
و لكن من خالل تجربتي الفنية 
فــي قــطــر فــهــنــالــك الــكــثــيــر من 
الــقــطــريــيــن يــنــاقــشــون مــكــونــات 
اللوحة و تقنياتها و رؤاها الفنية 

و االسلوب المّتبع قبل الشراء. 
ــــي حــــســــن الــــجــــابــــر  أمــــــــا عــــل
فــيــعــتــبــرأن تــعــطــش الــجــمــهــور 
يــعــتــمــد عــلــى وعـــي وثــقــافــة كل 
هــذه  كــانــت  اذا  خــاصــة  مجتمع 
الــــتــــجــــارب مـــهـــمـــة اســتــطــاعــت 
المشهد  فــي  نفسها  تــفــرض  ان 
الــمــحــلــي والــعــالــمــي.مــضــيــفــا أن 
األعــــمــــال الــفــنــيــة قــيــمــة وزيــنــة 
ـــــدى الـــعـــالـــم  وهــــــذا مــــعــــروف ل
وهــــــــذا مـــــا قـــمـــت بـــــذكـــــره فــي 
حــديــثــي الـــســـابـــق مـــن يــأخــذهــا 
لــقــيــمــتــهــا الــتــاريــخــيــة والــمــاديــة 
المادية  لقيمتها  يأخذها  ومــن 
والـــتـــاريـــخـــيـــة والـــجـــمـــالـــيـــة. أمــا 
من  نعمة  هــي  الــمــتــذوق  مسألة 
اهللا ســبــحــانــه وتــعــالــى والــبــعــض 
المتكررة  بــالــزيــارات  يكتسبها 
ليكتشف  والــمــتــابــعــة  واالطـــــالع 
ويسعد  كما  األعمال  هــذه  قيمة 
من  البعض  يــرى  عندما  الفنان 
مكنونات  عــن  يــســأل  الــجــمــهــور 
وتقنية  فــكــرة  مــن  الــعــمــل  هـــذا 
في  حتى  ترمي  ماذا  الى  وألوان 
الدول المتقدمة بحيث يحرص 
كل فنان ان يقدم رؤيته ألعماله 
الفنانين  مــن  اآلخـــر  والــبــعــض   ،
يحرص على ان يجعل الجمهور 
يتأمل ويفكر ويطرح التساؤالت 
بـــيـــن نــفــســه حـــــول أعـــمـــالـــه وال 
يـــحـــدد لـــه الـــفـــنـــان الـــفـــكـــرة وال 
ما  مــوضــوع  فــي  تفكيره  يــحــدد 

يجعله ينطلق في التفكير.
فترى  السليطي  وضحى  أمــا 
أن الجمهور يتعطش لكل ما هو 
باهتمام  مشيدة  ومبتكر،  راق 
الخاصة  الجوانب  بجميع  الدولة 
بــــالــــمــــواطــــن الــــقــــطــــري بــشــكــل 
بشكل  التشكيلي  الفنان  و  عــام 
وجود  خالل  من  ذلك  و  خاص 
الــعــديــد مــن الــمــعــالــم الــثــقــافــيــة 
الــمــعــنــيــة بــالــفــنــون مــؤمــنــة» أن 
يفرض  الـــذي  هــو  الفني  العمل 
نــفــســه ويــســتــقــطــب الــجــمــهــور». 
و  الــفــن  حـــول  اآلراء  تــتــضــارب 
لكنها  و  التشكيليين  الــفــنــانــيــن 
تــلــتــقــي حـــول نــقــطــة واحــــدة أال 
بالذوق  لــالرتــقــاء  السعي  هــي  و 
و  األفـــــضـــــل  تـــقـــديـــم  و  الـــــعـــــام 
الـــنـــأي عـــن الــعــزلــة و االنـــطـــواء 
الفن   ! الــصــمــاء  الــجــدران  خلف 
الى  الفنية  اللوحات  و  التشكيلي 
يستفز  شــائــك  ســؤال  يبقى  أيــن 
بل  فقط  بالفن  ليس  المعنيين 

الحضارة. و  بالتاريخ 

صالة جاليري وان باللؤلؤة سوذبيز تنظم مزاد حروف فن الكلمة بالدوحة

لوحات الفنان علي حسن الجابر بصالة انيماصالة انيما جاليري

وضحى السليطيعلي حسن الجابر

علي حسن الجابر: 
المزادات ظاهرة 

حضارية وحلم أي 
فنان تشكيلي

وضحى السليطي: 
المزاد فرصة 

إلبراز أعمال الفنان 
وتجاربه للجمهور

مزاحم الناصري : 
المزاد يسهم  في بلورة 

النضج اإلبداعي
 لدى الفنان

مزاحم الناصري



الــســيــنــمــا  أن  تــــرى  هـــل  ڈ   
للمنافسة  مــؤهــلــة  الخليجية 
بــعــيــد  زال  مـــــا  ذلــــــك  أن  أم 

المنال؟
تحتاج  الخليج  في  السينما   -
قبل  أوالً  مـــوجـــودة  تــكــون  أن 
الــمــنــافــســة.  مــنــهــا  نـــتـــوقـــع  أن 
فـــــالـــــتـــــجـــــارب الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
الــخــلــيــجــيــة لـــم تــــرَق بــعــد فــي 
سينما  تكون  أن  إلــى  مجملها 
عـــن  يــــمــــيــــزهــــا  طـــــابـــــع  ذات 
إنتاجه  يتم  مــا  أغــلــب  غيرها. 
ألفالم  تجارب  هو  الخليج  في 
جديدة.  أفالم  لصناع  قصيرة 
عــدد  أن  نـــعـــرف  أن  وحــســبــنــا 
األفــــالم الــطــويــلــة فـــي الــخــلــيــج 
اليد  أصــابــع  عــددهــا  يــجــاوز  ال 
ذلـــك  يـــبـــلـــغ  ال  بــــل  الــــــواحــــــدة، 
الواحد.  العام  في  أحيانًا  العدد 
تــلــك  أن  عــــن  طـــبـــًعـــا  نـــاهـــيـــك 
على  حضورها  يقتصر  األفالم 
إلى  تصل  وقلما  المهرجانات 
شــــاشــــات الــــعــــرض الـــتـــجـــاري. 
ولــذلــك فـــإن الــجــمــهــور األعــم 
عــنــهــا ســــوى مـــا قد  ال يــعــرف 
يراه من إعالنات أو يقرأه في 
تؤكد  الحقائق  وهذه  الصحف. 
طويالً  يــزال  ال  المشوار  أن  لنا 
ـــصـــل إلــــــى الـــمـــنـــافـــســـة  حـــتـــى ن

إليه. ترمي  الذي  بمفهومها 
 ڈ هل ترى أن هناك وعًيا 
السينمائية  بالثقافة  معرفًيا 

الخليج؟ مستوى  على 
- كال. فالثقافة في أي مجال 
تــتــأتــى عــبــر الــتــفــاعــل الــخــالق 
ـــمـــوضـــوع.  بـــيـــن الـــجـــمـــهـــور وال
والــســيــنــمــا بــاعــتــبــارهــا مــوضــوع 
موجودة  غير  المعنية  الثقافة 
من  نشاهده  ما  باستثناء  فعلًيا 
ــيــوود  بــول أو  هـــولـــيـــوود  إنـــتـــاج 
التي  الــعــربــيــة  األفـــالم  وبــعــض 
التقليد  إلــى  غالبها  فــي  تنحو 
السابقين.  للنموذجين  األعمى 
عنها  يغفل  حقيقة  عــن  فضالً 
ثــقــافــة  أن  وهــــي  الـــكـــثـــيـــرون، 
ثقافة  هي  القديم  منذ  العرب 
ســمــعــيــة أكــثــر مــنــهــا بــصــريــة، 
ونوعية  البيئة  طبيعة  بحكم 
الثقافة الصحراوية. ورغم أن 
الــفــتــوحــات اإلســالمــيــة امــتــدت 
إلى أقطار واسعة من المشرق 
ــــمــــغــــرب، فــــــإن تــأثــيــر  إلــــــى ال
على  ظــهــر  الــجــديــدة  الــبــيــئــات 
أكثر  السمعية  الثقافة  تجويد 
البصرية  الــثــقــافــة  إيــجــاد  مــنــه 
على  والـــعـــوام  المثقفين  لـــدى 
الـــســـواء. ولــذلــك فــإنــك تــجــدنــا 
أكثر  والموسيقى  بالشعر  نهتم 
والمنحوتات.  بالرسومات  منا 
ـــــاج الـــبـــصـــري  ـــــت بـــــل حـــتـــى اإلن
الــــمــــعــــاصــــر، مــــثــــل الــــــدرامــــــا 
ــفــزيــونــيــة والــســيــنــمــائــيــة،  ــل ــت ال
على  غــالــبــه  فــي  يعتمد  تــجــده 
على  منه  أكثر  والحوار  الكالم 
والتكوين  اإلخــراجــيــة  الــرؤيــة 

للمشاهد. البصري 
ڈ مـــا هـــي الـــوســـائـــل الــتــي 
القطرية  السينما  إليها  تحتاج 

؟ ذاتها  لتحقق 
- مـــجـــدًدا، نــحــتــاج لــلــتــأكــيــد 
سينما  حالًيا  توجد  ال  أنه  على 
فــي  نــــــزال  ال  نـــحـــن  قـــطـــريـــة. 
مـــرحـــلـــة الــــمــــخــــاض إليـــجـــاد 
ـــمـــا. فــــمــــا لـــديـــنـــا  ـــن ـــســـي تــــلــــك ال
سينمائية  تــجــارب  هــو  حــالــًيــا 
األفــراد  من  المبدعين  لبعض 
الــمــوهــوبــيــن، ال أكــثــر. أمـــا ما 
نــحــتــاجــه، فــهــو فـــي تــقــديــري 
يبدأ من إدراك الذات والقدرة 
عــلــى الـــتـــعـــرف عــلــى مـــا نــريــد 
الـــوصـــول إلــيــه عــلــى الــمــســتــوى 
على  والــمــجــتــمــعــي  الــشــخــصــي 
حـــــد ســـــــــواء. هــــــذه الـــمـــعـــرفـــة 
تـــكـــون  ال  ــــى  حــــت ضـــــــروريـــــــة 
الــــحــــالــــة الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة لــديــنــا 
لتجارب  أعــمــى  تقليد  مــجــرد 

ـــــدول الــمــتــقــدمــة عــلــيــنــا فــي  ال
هــــــــذا الــــــمــــــجــــــال. يــــلــــي ذلــــك 
العمل  أدوات  إلتــقــان  حاجتنا 
كانت  وإن  وهـــي  الــســيــنــمــائــي، 
مــتــشــابــهــة مـــن نــاحــيــة الــشــكــل 
التلفزيوني  العمل  أدوات  مــع 
فــي  كـــلـــًيـــا  تـــخـــتـــلـــف  أنــــهــــا  إال 
أســـلـــوب الــتــطــبــيــق. فــالــســيــنــمــا 
والتكثيف  االخــتــصــار  فــن  هــي 
لـــلـــحـــدث عــــن طــــريــــق الـــنـــّص 
والتكوين  اإلخراجية  والرؤية 
الــبــصــري، فــي مــقــابــل اإلطــالــة 
التي قد تصل إلى درجة الملل 

التلفزيونية. األعمال  في 
االهتمام  عــدم  ظل  في  ڈ   
وجود  وعدم  السينما  بصناعة 
هــذا  فــي  باحثين  أو  دارســيــن 
الــمــجــال هـــل تـــرى أن وجـــود 
أبـــحـــاث وكـــتـــب تـــنـــاقـــش هـــذا 
الثقافية  الــســاحــة  يفيد  الــفــن 

أم أن وجوده مثل عدمه؟
هــي  دائـــــــًمـــــــا  الــــمــــعــــرفــــة   -
الـــخـــطـــوة الــصــحــيــحــة األولــــى. 
التعرف  مــن  إلــيــه  أشــرنــا  ومــا 
على الذات ال يتأتى عن طريق 
مـــالحـــقـــة اآلخـــــــر، بــــل يــنــبــغــي 
الثقافية  الــــذات  مــن  يــنــبــع  أن 
العام،  اإلنسانّي  سياقيها:  في 
والــحــضــاري الــخــاص. ووجــود 
والكتب  السينمائية  الدراسات 
يمثل  أن  يــنــبــغــي  بــهــا  الــمــعــنــيــة 
من  لتمكيننا  تأسيسية  لبنات 
الــــوصــــول إلــــى تــلــك الــمــعــرفــة 
ـــا. لـــذا،  ـــن الـــضـــروريـــة عـــن ذوات
أجــد أنــهــا ضــروريــة جـــًدا، ألن 
بالعمل  المعنيين  من  الغالبية 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي فـــــي الــمــنــطــقــة 
يــتــوجــهــون مــنــذ الـــبـــدايـــة إلــى 
تــعــلــيــم ُصـــّنـــاع األفـــــالم الــجــدد 
من  السينمائي  الــعــمــل  أدوات 
نـــاحـــيـــة اإلخــــــــراج والـــتـــصـــويـــر 
البصرية  والمؤثرات  والمونتاج 
والــســمــعــيــة، وغـــيـــرهـــا. ولــكــن 
شيئًا  تــفــيــد  لــن  األدوات  هـــذه 

يستحق  شيء  لدينا  يكن  لم  إذا 
جـــديـــرة  ورســـــالـــــة  ــــقــــال  يُ أن 
ولن  الجمهور.  إلــى  بــالــوصــول 
يــــكــــون لـــديـــنـــا شـــــيء يــســتــحــق 
جــديــرة  رســـالـــة  وال  يُـــقـــال  أن 
بـــالـــوصـــول إلــــى الــجــمــهــور إال 
واعية  معرفة  لدينا  كانت  إذا 
لما  واضـــحـــة  ورؤيـــــة  ـــذات  ـــال ب
نرمي  ومــا  الحاضر  من  نريد 

المستقبل. في  إليه 
تصل  أن  استطعت  هــل  ڈ   

لــعــالقــة الـــصـــورة الــســيــنــمــائــيــة 
ـــقـــافـــي مــن  ـــث بـــالـــمـــضـــمـــون ال
خالل كتابك الصور المتحيزة 

؟
المتحيزة»  «الصور  كتاب   -
هــو عــبــارة عــن خــطــوة أولـــى، 
ــيــعــة  بـــــل ومـــــتـــــواضـــــعـــــة، لــطــب
دراسته.  حاولت  الــذي  البحث 
وأزعــــــــم أنــــنــــي تــمــكــنــت عــلــى 
األسئلة  بعض  طرح  من  األقل 
لتعيننا  السياق  هذا  في  المهمة 

بصدده  نحن  بما  التبّصر  على 
أثـــنـــاء عــمــلــنــا فـــي الــســيــنــمــا أو 
تقديري  وفــي  لها.  مشاهدتنا 
نسّلح  أن  يمكن  مــن  أكــثــر  أن 
ــــي هــو  ــــعــــرب ـــــه الــــمــــشــــاهــــد ال ب
أدوات  فــــهــــم  مـــــن  تـــمـــكـــيـــنـــه 
أنواعها  بكل  السينمائي  العمل 
المادة  مع  بندّية  يتعامل  حتى 
الــســيــنــمــائــيــة الــتــي يــشــاهــدهــا، 
وهـــو تــحــديــًدا مـــا ســعــيــت إلــى 
إنــــجــــازه عـــبـــر ذلـــــك الـــكـــتـــاب. 

يــجــعــلــه  بــــأن  كــفــيــل  ذلــــك  ألن 
قــــادًرا عــلــى اســتــيــعــاب الــطــرق 
على  األفــالم  صناع  يعمل  التي 
بعينها،  مقاصد  إلــى  توجيهه 
مناقضة  بل  مختلفة  تكون  قد 
لــــمــــعــــتــــقــــداتــــه ومـــنـــظـــومـــتـــه 
يــكــون  أن  وأتـــمـــنـــى  الــقــيــمــيــة. 
الـــــكـــــتـــــاب دافـــــــًعـــــــا لـــبـــاحـــثـــيـــن 
ومــتــخــصــصــيــن آخـــريـــن أكــثــر 
تخصصات  في  أو  مني  قــدرة 
توجيه  عــلــى  ليعملوا  مــشــابــهــة 
مـــعـــرفـــتـــهـــم فــــي هـــــذا الـــشـــأن 
صــــــــوب الــــمــــشــــاهــــد الــــعــــربــــي 
لـــتـــعـــزيـــز قـــــدراتـــــه الـــذهـــنـــيـــة 
االختراق  مواجهة  في  بصريًا 
الــثــقــافــي الـــطـــاغـــي مـــن إنــتــاج 

وغيرها. هوليوود 
 ڈ ما حجم استفادتك من 
دراســـــة الــســيــنــمــا فـــي لــنــدن.. 
وهــــل تـــم تــطــبــيــق مـــا درســتــه 

؟ العملية  الساحة  على 
فـــي  دراســـــــتـــــــي  فــــــائــــــدة   -
المستويين  على  جــاءت  لــنــدن 
ـــثـــقـــافـــي والـــــمـــــهـــــاري. فــفــي  ال
الـــجـــانـــب الــثــقــافــي ســاعــدتــنــي 
تــلــك الــــدراســــة عــلــى االنــتــمــاء 
أكـــثـــر إلــــى ذاتـــــي الــحــضــاريــة، 
السينما  أدوات  تــكــون  بــحــيــث 
للمنهج  خــادمــة  أتعلمها  الــتــي 
الـــثـــقـــافـــي الـــــذي أنـــتـــمـــي إلـــيـــه. 
وهـــذا جــعــلــنــي حــاضــر الــذهــن 
أدوات  أن  إلــى  دراســتــي  أثــنــاء 
الــعــمــل الــســيــنــمــائــي إنـــمـــا هــي 
وســيــلــة تــوصــيــل ال أكـــثـــر، أمــا 

الـــمـــضـــمـــون الــســيــنــمــائــي فــهــو 
أمـــر يــنــبــع مـــن صــانــع األفـــالم 
تعرفي  أن  يعني  وهــذا  نفسه. 
أال  يــنــبــغــي  األدوات  تــلــك  عــلــى 
ألساليب  أو  لها  أسيًرا  يجعلني 
تـــطـــبـــيـــقـــهـــا لــــــدى اآلخـــــريـــــن، 
نـــاهـــيـــك عـــن كـــونـــهـــا مــســتــقــلــة 
عــن الــمــحــتــوى الــفــكــري الــذي 
ـــجـــانـــب  تـــحـــمـــلـــه. أمـــــــا فـــــي ال
يميز  ما  أبرز  فكان  المهاري، 
على  جــاءت  أنها  التجربة  تلك 
العمل  فــي  متخصصين  أيــدي 
فكل  عملي.  بشكل  السينمائي 
الــذيــن تــتــلــمــذت عــلــى أيــديــهــم 
صناعة  في  العاملين  من  هم 
وليسوا  بريطانيا،  في  السينما 
مـــــحـــــاضـــــريـــــن أكــــاديــــمــــيــــيــــن 
لذلك فإنك باإلضافة  فحسب. 
يوصلونها  التي  المعلومات  إلى 
تـــــأخـــــذ تــــجــــاربــــهــــم الـــعـــمـــلـــيـــة 
تخصصاتهم  مــمــارســة  أثـــنـــاء 
فــي الــعــمــل الــســيــنــمــائــي. وهــذا 
أمـــر يــســاعــد كــثــيــًرا فــي زيـــادة 
وبالتالي  التوقع  على  قــدرتــك 
المناسبة  الفعل  ردود  تحديد 
تحديات  من  يواجهك  قد  لما 
للتأكيد  حاجة  وال  العمل.  أثناء 
أدرى  سيكونون  مكة  أهل  أن 

. بشعابها
ردود  كـــــانـــــت  كـــــيـــــف  ڈ   
األخير  فيلمك  حــول  األفــعــال 
الـــــذي عــــرض فـــي مــهــرجــان 
الــخــلــيــج الـــســـيـــنـــمـــائـــي.. وهـــل 
تتمنى  كنت  مــا  الفيلم  حقق 

اليه؟ الوصول 
سياحة»   - «إرهــاب  فيلم   -
حــيــث  األول،  ـــــجـــــازي  إن هـــــو 
لقي  وقــد   ،٢٠٠٨ عــام  أنتجته 
صــــدى طــيــبًــا لــــدى الــجــمــهــور 
سواء.  حدٍّ  على  األفالم  وصناع 
هذا ال يعني طبًعا أنني أعتبره 
أولى  خطوة  ولكنه  نموذجًيا. 
وضـــعـــت قـــدمـــي عــلــى مــيــدان 
الــعــمــل الــســيــنــمــائــي. وكـــان من 

أول  كـــنـــت  أن  حـــظـــي  حـــســـن 
درامــي  بعمل  يــشــارك  قــطــري 
مهرجان  مــن  نسخة  أول  فــي 
الــخــلــيــج الــســيــنــمــائــي فـــي دبــي 
فـــي ذلـــك الـــعـــام. الــفــيــلــم كــان 
شــــهــــادة مــــيــــالد، وحـــســـبـــه أن 
يـــكـــون كـــذلـــك. ألنـــنـــي فـــي كــل 
خــــطــــوة أخــــطــــوهــــا فـــــي هــــذا 
خالله  مــن  أستطيع  الــمــيــدان، 
ــتــعــرف عــلــى الــنــقــطــة  دائـــًمـــا ال
التي بدأت منها. واآلن، أصبح 
مــوجــوًدا  القصير  الفيلم  ذلــك 
أراد  لمن  الدولية  الشبكة  على 
ــــــداء رأيـــه  ــيــه، وإب االطـــــالع عــل

فيه.
تـــجـــربـــتـــك  عـــــن  مــــــــاذا  ڈ   
تستمر  لــم  ولــمــاذا  اإلعــالمــيــة 
كبيًرا  نــجــاًحــا  تحقيقك  رغــم 

؟ فيها
تجربتي  ــا  يــوًم أعــتــبــر  لــم   -
عملي  على  قاصرة  اإلعالمية 
فــي قــنــاة الــجــزيــرة، فــاإلعــالم 
أكـــــبـــــر وأشـــــمـــــل مـــــن الـــعـــمـــل 
ـــك،  ـــذل اإلخـــــبـــــاري وحـــــــده. ول
قــطــعــت  أنـــــنـــــي  أرى  ـــســـت  فـــل
عــــالقــــتــــي بـــــــاإلعـــــــالم بـــســـبـــب 
اســتــقــالــتــي مـــن الـــجـــزيـــرة. بل 
لــعــلــي أكــــــون وثـــقـــت عــالقــتــي 
العمل  نحو  باتجاهي  أكثر  بــه 
الــســيــنــمــائــي، كــتــابــة وإخــراًجــا. 
عنه  تــتــحــدث  الــــذي  والـــنـــجـــاح 
لـــيـــس مــــقــــصــــوًرا عـــلـــى مــكــان 
من  ينطلق  بــل  وحـــده،  العمل 
فأنا  األولــى.  بالدرجة  اإلنسان 
عن  النظر  بغض  أنــا،  زلــت  ما 
إليه.  أنتمي  الذي  العمل  موقع 
أمــــا اســتــقــالــتــي فـــكـــان ســبــبــهــا 
في  عــمــلــي  طــبــيــعــة  أن  األهــــم 
الــجــزيــرة لــم تــكــن تـــؤدي إلــى 
حــيــث أريـــد الــوصــول إلــيــه في 
ولذلك  األفالم،  صناعة  مجال 
الوصول  يعني  فيها  البقاء  فإن 
ما  وهــذا  مــســدود،  طريق  إلــى 
ال أريـــده الــبــتــة. ولــذلــك، فــإن 
الــمــحــطــة بــقــيــت بــالــنــســبــة لــي 
مــــجــــرد مـــحـــطـــة فـــــي طـــريـــق 

مبتغاي. إلى  الوصول 
الــتــي  الـــحـــلـــول  هـــي  مـــا  ڈ   
ــنــهــوض ثــقــافــًيــا  مـــن شــأنــهــا ال
حسب  العربية  بالمجتمعات 

رأيك؟
أي  ثـــقـــافـــة  تــنــهــض  حـــتـــى   -
تكون  أن  لــهــا  بــد  فــال  مجتمع 
مــرتــبــطــة بــمــشــروع حــضــاري 
يــنــتــمــي إلـــيـــه ذلــــك الــمــجــتــمــع. 
بــــــوادر هــــذا الـــمـــشـــروع بـــدأت 
فــي الــظــهــور مــع بــدايــة الــقــرن 
الــحــالــي، وكـــانـــت واحـــــدة من 
الــثــورات  هــذه  الطيبة  ثــمــارهــا 
بعض  أعــــادت  الــتــي  الــمــبــاركــة 
المجتمعات  جسد  إلى  العافية 
الــــعــــربــــيــــة وســــاعــــدتــــهــــا عــلــى 
الــنــهــوض والـــوقـــوف فــي وجــه 
ــــــداد. لــكــن  ــــــب الــــظــــلــــم واالســــــت
ـــــثـــــورة هـــــي خــــطــــوة أولــــــى،  ال
ليست  ولكنها  طبًعا،  ضرورية 
كــافــيــة وحــدهــا إلحــــداث ذلــك 
الحضاري  المشروع  النهوض. 
األركان  من  الكثير  إلى  يحتاج 
والـــشـــروط الـــواجـــب تــوافــرهــا 
لــــيــــنــــجــــح. واحــــــــــد مــــــن هــــذه 
انتمائه  ضــــرورة  هــو  األركــــان 
لــــلــــذات الـــحـــضـــاريـــة الــخــاصــة 
بـــالـــمـــجـــتـــمـــع. فــــضــــرورة هـــذا 
ما  هــو  مجتمعاتنا  فــي  الــركــن 
عــالــم  نــشــكــل  أن  لـــنـــا  يــضــمــن 
أفــــكــــار قــــــــادًرا عـــلـــى تــمــثــيــلــنــا 
طريق  في  السير  من  ويمّكننا 
يــنــاســب مــعــتــقــداتــنــا وثــوابــتــنــا 
وإذا  الـــقـــيـــمـــة.  ومـــنـــظـــومـــتـــنـــا 
حضارات اآلخرين تصل  كانت 
فإننا  الــدنــيــا،  ســيــادة  إلــى  بــهــم 
ويتجاوزه  هــذا  يشمل  مسعانا 
وهذا  اآلخــرة،  في  الفالح  إلــى 
نبلغ  حــتــى  نــعــيــه  أن  أتــأمــل  مــا 

لمبتغى. ا

الثالثاء ١٥ رجب ١٤٣٣ هـ - ٥ يونيو ٢٠١٢ م 33حواراتحوارات
مـــــــن جـــــــــار عـــــلـــــى شـــــبـــــابـــــه جـــــــــــارت عــــلــــيــــه شـــيـــخـــوخـــتـــه

المبدع السينمائي خالد المحمود للبيرق:

ــرة ــصــي ــق ال األفـــــــالم  تــــجــــارب  يـــتـــعـــدى  ــج ال  ــي ــل ــخ ال فــــي  ـــاجـــه  ـــت إن ـــب مــــا يـــتـــم  ـــل أغ

السينما القطرية تحتاج لرؤية السينما القطرية تحتاج لرؤية 
واضحة لتصل إلى الجمهورواضحة لتصل إلى الجمهور

كتب - أشرف مصطفى:

الوعي  تشكيل  عــوامــل  أهــم  مــن  السينما  تعتبر 
إلى  ذلــك  فــي  السبب  ويــعــود  والــثــقــافــي  المعرفي 
القدرة الفائقة التي تتمتع بها الصورة على التعبير، 
وقـــد تــعــّلــق الــجــمــهــور الــقــطــري عــلــى مـــدى عقود 
بالسينما المستوردة، إال أن الكثير من السينمائيين 
بدأوا يدركون أن السينما الخليجية تحتاج أن تكون 
المحلية  القضايا  لتناقش  الساحة  على  مــوجــودة 
بدالً من الدخيلة على مجتمعاتنا. والتقت [ 
خالد  القطري  السينمائي  المبدع  خاص  في حوار 
المعرفي  الــوعــي  مـــدى  حـــول  لتناقشه  الــمــحــمــود 
بالثقافة السينمائية على مستوى الخليج وتتعرف 
منه أيًضا عن أهم الوسائل التي تحتاج إليها السينما 
من  استفادته  حجم  وعن  ذاتها،  لتحقق  القطرية 

دراسة السينما في لندن كما تحدث خالل الحوار 
عـــن فــيــلــمــه األخـــيـــر الــــذي عـــرض فـــي مــهــرجــان 
ضمن  صدر  الذي  كتابه  وعن  السينمائي،  الخليج 
عنوان  تحت   ٢٠١٠ الــدوحــة  احتفالية  إصــــدارات 
السينمائي،  الــمــونــتــاج  فــي  الــمــتــحــيــزة»  «الـــصـــور 
وصانع  وإعــالمــي  كــاتــب  المحمود  خــالــد  والــفــنــان 
في  اإلنجليزية  واللغة  األدب  درس  قطري  أفــالم 
وإعالمًيا  ومراسالً  صحفًيا  عمل  ثم  قطر  جامعة 
استقالته  حين  إلــى  الفضائية  الــجــزيــرة  قناة  فــي 
الكتابة  في  المحمود  وتخصص   ،٢٠١١ عام  منها 
واإلخراج السينمائيين وحصل على دبلوم صناعة 
األفالم من أكاديمية لندن لألفالم عام ٢٠٠٦ وله 
عــدة أفـــالم قصيرة وهــو إلــى جــانــب ذلــك يكتب 
في  تــجــارب  عــدة  ولــديــه  والعامي  الفصيح  الشعر 

المسرح.

ثقافة العرب منذ القديم 
هي ثقافة سمعية 
أكثر منها بصرية

وثقت عالقتي أكثر 
باإلعالم باتجاهي 

نحو العمل السينمائي

أعتبر فيلم «إرهاب 
شهادة  - سياحة» 
ميالدي السينمائية



يرصدها: عبدالودود العمراني

شغل د. محمد الديداوي وظيفة رئيس قسم الترجمة 
تتطلب  وظيفة  وهــي  بجنيف،  المتحدة  باألمم  العربية 
اللغات،  مجال  وفــي  الترجمة  مجال  فــي  طويلة  خبرة 
المنظمة  ألن  الجيد  والعمل  لإلتقان  حــبًّــا  تفترض  كما 
الدولية تعمل وفق معايير عالية الجودة. والغريب أن كبار 
المترجمين العرب بقدر ما يتقنون اللغات األجنبية يزداد 

حّبهم للغة والثقافة العربيتين.
تستحق  قطرية  مبادرة  لنثمن  المساحة  هذه  ونغتنم 
كل االحترام، حيث انتظم منتدى النهوض باللغة العربية 
تحت رعاية الشيخة موزا بنت ناصر حرم أمير دولة قطر. 
بإنشاء  بتوصية  الماضي  الخميس  يــوم  أعماله  أنهى  وقــد 
والتنسيق بين مجامع اللغة. كما  شبكة عنكبوتية عربية 
صــّرح القائمون على المنتدى أنه كان يهدف لتشخيص 
وهنا  مناسب.  عــالج  اقــتــراح  أجــل  مــن  اللغة  لحالة  دقيق 
نعود إلى د. محمد الديداوي الذي كان ينادي منذ سنوات 
والثقافي  اللغوي  التراث  من  بالنهل  الترجمة  مجال  في 
العربي وينتقد الترجمة الوسيطة التي تكتفي بنص يؤدي 
بين  الجمع  إلــى  يدفعنا  وإذ  الــــروح.  يفتقد  وقــد  الــغــرض 
المعادلة الحاسوبية وآلياتها واألصالة التراثية ونبلها، يكتب 
في خاتمة كتابه «الترجمة والتعريب» بين اللغة البيانية 
واللغة الحاسوبية ص. ٢٩٢-٢٩٣ (المركز الثقافي العربي، 

المغرب ٢٠٠٢) ما يلي:
«من المؤسف أن المترجم العربي اليوم كثيراً ما يسهم 
في االضمحالل الثقافي العربي، إذ ينتهي عند ما يسمى 
الترجمة الوسيطة، وأقصى ما يصل إليه أحياناً، ولربما في 
الغالب األعم، هو أن تكون ترجمته وظيفية تؤدي الغرض 
المستوى  إلــى  بها  يرقى  فــال  ثقافياً،  مكتملة  غير  وهــي 
البياني المستوحى من التراث والمبني عليه، ومن أسباب 
النوعية  لضبط  كــأداة  المراجعة  التركيز على  ذلــك عــدم 
مثلما فعل األوائـــل. وبذلك ينزل، أو يكاد، إلى حضيض 
والتي  العْولمية  النزعة  تقويها  التي  الحاسوبية  الترجمة 
تفتقر إلى العنصر الثقافي وتعوزها القدرة على اإلعراب، 
بينما من المفروض فيه أن يدقق ويبين ويفصح، على 
يقوم  أن  يمكن  الحاسوب  أن  شك  وال  الحاسوب.  عكس 
يتيحه  لما  نظراً  بالتدريج،  ذلــك  يفعل  وهــو  كبير،  بــدور 
بالفعل مــن تــدويــن وإحــصــاء وتــراكــم معرفي وتصنيف 
تـــراثـــي، اخــتــصــاراً لــلــوقــت والــمــجــهــود (انــظــر الـــديـــداوي: 
«الترجمة والتواصل» الدار البيضاء/بيروت المركز الثقافي 
العربي، ٢٠٠٠)، خاصة باستغالل اإلمكانات التي يوفرها، 
ومنها الذاكرة الحاسوبية الترجمية، إذ يستحضر القوالب 
أصبح  أنه  كما  االستعمال،  لتوحيد  والمنّمطات  والتعابير 
يزخر بمعلومات تراثية قّيمة، إذ يحتوي على كنز مكنون 
من روائع التراث العربي وغيرها. لكن الخطر كل الخطر 
خير  وتستغل  تسّخر  لم  إن  الحاسوبية،  الثقافة  تثني  أن 
وهما  الملكة،  فتَضُعف  والتثقف،  التعلم  عــن  استغالل، 
ومنسلخة  ممسوخة  حاسوبية  الترجمة  وتصبح  قوامها، 
عن التعددية والخصوصية الثقافية، ما يستلزم المواظبة 
على المطالعة وتقييد التعابير في مفكرة لكي ترسخ في 

الذهن.
لــذا، يتحتم على معاهد الترجمة التشديد إلى أقصى 
درجة على استحضار التراث والنهل منه وتلقينه وتحصيله. 
صحيح أن هناك من يجزم أن تلك المعاهد ليست لتعلم 
ــتــزود مــن الــتــراث مــن منظور ترجمي  الــلــغــات، لكن ال
محتوم.  أمر  الغرض  لهذا  وتسخيره  ونبشه  إليه  والعودة 
وال ريب أن مادة اإلنشاء من أهم العناصر التكوينية، لكي 
يكون الركيك بّينًا والجيد بّينًا عند طالب الترجمة. كما أن 
المتغيرات المحلية الطفيفة فيها ثراء وإغناء على المترجم 
وينتفع بــه. وإن الــدارجــة جسر إلى  يستكشفه  العربي أن 
الفصحى وتجسيد وتنشيط لها وهي تصلح لسد الفجوات 
السبل  أفضل  ومن  التخصصات.  بعض  في  المصطلحية 
التطبع،  حين  إلــى  بها  والتخاطب  بالفصحى  االستئناس 
وبذلك تأتي التعابير منقادة إلى المترجم عند الترجمة. 
ومـــن الــمــفــرح أن الــفــضــائــيــات الــعــربــيــة والــبــث اإلذاعــــي 
والتلفزي على المنظومتين الساتليتين العربيتين عربسات 

ونايلسات وعلى اإلنترنت تساهم في هذا المسعى.
على  العمل  من  العموم  على  بد  ال  للعربية،  وبالنسبة 
شقين اثنين، أوال التزود، كما ذكر آنًفا، من التراث إلغناء 
لغة المترجمين وبالتالي تــدارك أي نقص على مستوى 
اللساني  الــتــراث  واستغالل  إحــيــاء  وثانيا  الــثــانــوي،  التعليم 
واللغوي ودراسة تجربة الترجمة العربية دراسة منهجية 
متعمقة، أيضا في نطاق إحياء التراث ولالستفادة من تلك 
التجربة الفذة، ألن العودة إلى الماضي في هذا المضمار 
هي في الحقيقة اتجاه معكوس إلى المستقبل، ذلك أن 
كثيًرا من األفكار المستجدة عند غير العرب ترجع إلى 
قــرون خلت وهــم ال يعلمون، ال بــل إن الــعــرب غالبا ما 
يكونون عن ذلك غافلين فيلهثون وراء الجديد المزعوم. 
وتلك مصيبة أعظم. إن للعرب تراثًا لغويًا وتجربة ترجمية 
قّل نظيرهما والعيب كل العيب أن يظال مطمورين في 

غياهب الماضي ومهملين على رفوف المكتبات.»

الترجمة ومنتدى النهوض باللغة العربية
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الموسيقى في قطر بين اإلبداع واالضطهاد
تعاني من نظرة االغتراب في مجتمعاتنا الشرقية

كتب- مصطفى عبد المنعم:

ال تـــــزال الــمــوســيــقــى تــعــانــي 
فـــي وجـــهـــة نــظــر الــبــعــض مــن 
نـــظـــرة االغـــــتـــــراب خـــاصـــة فــي 
مــجــتــمــعــاتــنــا الــشــرقــيــة ونــحــن 
ملحوظا  تطورا  نشهد  قطر  في 
فــي مــجــال الــفــنــون ولــكــن ليس 
زالت  ما  فهل   ، المنشود  بالقدر 
الــمــوســيــقــى فـــي نــظــر الــبــعــض 
نـــمـــارســـه  أن  يــــجــــوز  ال  أمــــــــراً 
نحن  وهــــل  نــتــعــلــمــه؟  حــتــى  أو 
ــــــى تـــطـــويـــر  بـــحـــاجـــة مــــاســــة إل
الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــمــوســيــقــيــة 
وإنــــشــــاء مــعــهــد مــتــخــصــص أو 
عن  ومـــاذا  لــلــدراســة؟  أكاديمية 
الموسيقية  الفنون  مركز  دور 
فـــي تــعــلــيــم األجــــيــــال الـــقـــادمـــة 
مختلف  على  الموسيقى  لفنون 
رضــا  درجــــة  هـــي  ومـــا  اآلالت؟ 
الــــدارســــيــــن فـــيـــه عــــن مــســتــواه 
الفني واألكاديمي؟ أسئلة كثيرة 
يــجــيــب عــلــيــهــا شــبــاب يــهــتــمــون 
بــالــمــوســيــقــى ويــســعــون إلـــى أن 
يــــروهــــا أفــــضــــل فــــي األوقــــــات 

القادمة.
فـــي الـــبـــدايـــة يــتــحــدث الــســيــد 
مجلس  رئــيــس  مــيــرزا  اهللا  عبد 
الموسيقية  الفنون  مركز  إدارة 
أنـــشـــئ  الـــــمـــــركـــــز  أن  مــــــؤكــــــدا 
الموهوبين  ليحتضن  خصيًصا 
موسيقيين  اســتــقــدام  تـــّم  وقـــد 
العربية  الــدول  مــن  أكاديميين 
خــّرج  الــذي  بالمركز  للتدريس 
عـــدًدا مــن الــــدورات، مــؤكــًدا أن 
من  الــمــركــز  خريجي  بين  مــن 
يصبح محترًفا في العزف على 

المختلفة. الموسيقية  اآلالت 
أن  إلــى  مــيــرزا  السيد  وأشـــار 
كبيرة  أهــمــيــة  لــهــا  الــمــوســيــقــى 
فـــي حـــيـــاة الــمــجــتــمــع ووســيــلــة 
تــواصــل اللــتــقــاء الــذهــن والـــروح 
وتربوية  اجتماعية  فاعلة  ولغة 
تــســاهــم فـــي عــمــلــيــات الــتــفــاهــم 
وفـــــــــي تــــنــــمــــيــــة الــــــحــــــس لـــــدى 
األشــــخــــاص، كـــمـــا تـــســـاهـــم فــي 

تغذية الروح وصفاء الذهن.
وأعـــلـــن رئــيــس الــمــركــز عن 
تـــشـــكـــيـــل فـــــرقـــــة خـــــاصـــــة مــن 
أصبحت  وأنــهــا  الــمــركــز،  طلبة 
تمثيل  عــلــى  وســتــعــمــل  جــاهــزة 
الــــحــــفــــالت الــــخــــاصــــة لـــلـــدولـــة 
إلــــى جـــانـــب مــنــاســبــات أخـــرى 
وهــــــــو األمــــــــــر الــــــــــذي ســـيـــبـــرز 
منتسبي  مــن  الــشــبــاب  مــواهــب 
الــمــركــز وخــريــجــيــه فــي مجال 
على  وســيــســاعــدهــم  الموسيقى 
المشاركة  خــالل  من  االحتكاك 
فـــي الــمــهــرجــانــات والــحــفــالت 

المتعددة مما سيكسبهم رصيدا 
كبيرا من الخبرات.

ويـــقـــول عــبــد الــعــزيــز صــالــح 
عــيــســى أحــــد خــريــجــي الــدفــعــة 
الــــــرابــــــعــــــة بـــــمـــــركـــــز الــــفــــنــــون 
الــمــوســيــقــيــة ويـــعـــزف عــلــى آلــة 
الــــعــــود مــــؤكــــدا أنـــــه حـــتـــى اآلن 
هــنــاك عــدد مــن الــعــوائــل تنظر 
مختلفة  نــظــرة  الموسيقى  إلــى 
حــرام»  أو  «عيب  شــيء  وكأنها 
ويــــرفــــضــــون تــعــلــيــم أبــنــائــهــم 
الـــمـــوســـيـــقـــى، وهــــــو مـــــا يـــؤثـــر 
بــالــطــبــع عــلــى إقـــبـــال كــثــيــر من 
الـــشـــبـــاب الـــراغـــبـــيـــن فــــي تــعــلــم 
حـــيـــث ال يـــجـــدون  الــمــوســيــقــى 
الـــتـــرحـــيـــب مــــن قـــبـــل ذويـــهـــم، 
وبالنسبة لي كان األمر اختياريا 
ـــم تــعــتــرض أســـرتـــي وبـــدأت  ول
أنـــا فــي مــمــارســة هــوايــتــي التي 
أعشقها وهي العزف على العود 
وتــعــلــم أصـــولـــه بــشــكــل عــلــمــي، 
وأشــــــــار عـــيـــســـى إلـــــى ضـــــرورة 
إقـــامـــة الـــعـــديـــد مـــن الــحــفــالت 
حفل  عــلــى  األمـــــر  يــقــتــصــر  وال 
تخريج  بمناسبة  عام  كل  واحد 
كثرة  وأن  خاصة  جديدة  دفعة 
تفيد  والــمــهــرجــانــات  الــحــفــالت 

على  ويحصلون  الــطــالب  كثيرا 
خــبــرات االحــتــكــاك ولــو لــم يتم 
الـــتـــمـــكـــن مــــن إقــــامــــة حــفــالت 
العديد  تنظيم  فيمكن  كــبــيــرة 
مــــن األنــــشــــطــــة الـــفـــنـــيـــة داخــــل 

نفسه. المركز 
هــنــاك  كـــانـــت  إذا  مـــا  وحـــــول 
حــاجــة مــاســة إلـــى إنــشــاء معهد 
قــال  أكــاديــمــيــة  أو  مــتــخــصــص 
عــبــد الـــعـــزيـــز عــيــســى: بــالــطــبــع 
هــــنــــاك ضــــــــرورة مـــلـــحـــة لــهــذا 
زيــــادة  األقـــــل  الـــتـــوجـــه أو عــلــى 
مــســاحــة هــــذا الـــمـــركـــز بــحــيــث 
يستوعب عددا أكبر من الطالب 
واألساتذة،  اآلالت  عدد  وزيــادة 
وفــــي الــحــقــيــقــة الــمــركــز يــقــوم 
ظل  في  وجه  أكمل  على  بدوره 
اإلمــكــانــيــات الــمــتــاحــة، وطــالــب 
المخصص  الدعم  زيــادة  عيسى 
تمضي  حتى  الموسيقية  للفنون 
الحركة الموسيقية نحو األمام.

أمــا جــاســم الــبــدر فــيــقــول إن 
تعلمها  يتم  أن  يجب  الموسيقى 
األمــر  يــكــون  حيث  الــبــدايــة  منذ 
أســهــل بــمــراحــل كــثــيــرة مــن أن 
كبير،  وهـــو  الــشــخــص  يتعلمها 
وهو األمر الذي ال يحدث كثيرا 

فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا بــســبــب فــكــرة 
للموسيقى  المجتمع  تقبل  عدم 
مــشــروعــة  كـــهـــوايـــة  اآلن  حــتــى 
إلى  ويشير  للنفس،  تــرويــح  أو 
االهـــتـــمـــام بــالــمــوســيــقــى قــائــال: 
هــــنــــاك اهــــتــــمــــام ولــــكــــن لــيــس 
الـــمـــنـــشـــود، حـــيـــث نـــتـــمـــنـــى أن 
وافــر  بحظ  الموسيقى  تحظى 
المسئولين  الــســادة  اهتمام  مــن 
الـــفـــنـــون  مــــركــــز  يــســتــمــر  وأن 
خدماته  تقديم  في  الموسيقية 
الــمــمــيــزة لــلــطــالب والــدارســيــن 
المتفرغين  وغــيــر  الـــهـــواه  مــن 
أو  مــعــهــد  انـــشـــاء  يــتــم  أن  عــلــى 
لتعليم  مــتــخــصــصــة  اكــاديــمــيــة 
الـــنـــشء الــمــوســيــقــى ودراســتــهــا 
بــشــكــل عــلــمــي ســـلـــيـــم، وتــمــنــى 
نظرتهم  الــنــاس  يغير  أن  الــبــدر 
لها  يـــنـــظـــروا  وأن  لــلــمــوســيــقــى 
ــــظــــرة ثـــقـــافـــيـــة وأنـــــهـــــا فــــرع  ن
وأنها  الثقافة  أصول  من  أصيل 
غـــــذاء لــــلــــروح وهـــــي تــســتــخــدم 
فــي الـــخـــارج لــلــعــالج مــن بعض 

األمراض.
فـــيـــمـــا يــــؤكــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــــجــــاهــــونــــي أحــــــد الــــدارســــيــــن 
لــلــمــوســيــقــى وهــــــو فــــي بـــدايـــة 

الكمان  آلــة  على  التعلم  مــشــوار 
أنـــه يــتــطــلــع إلـــى الــمــواصــلــة في 
الدراسة  أساسيات  تعلم  طريق 
وكيفية  سليم  بشكل  الموسيقية 
التي  لآللة  دارس  كــل  استخدام 
عليها،  الــعــزف  ويفضل  يهواها 
مشيرا إلى أن المركز يقوم بهذا 
ــــدور عــلــى أكــمــل وجـــه ولــكــن  ال
يــجــب أن يــتــم تــطــويــر الــمــركــز 
وتــوســعــتــه فـــال يــصــح أن يــكــون 
لــكــل آلــــة مـــــدرس واحـــــد فقط 
وحـــجـــرة واحــــــدة لــلــدارســيــن، 
وهناك آالت يكون عليها ضغط 
كبير وتجد أكثر من دارس في 
الحجرة في نفس الوقت ويصل 
ســتــة  أو  خــمــســة  إلــــى  عـــددهـــم 

طالب في الوقت ذاته.
وحـــــــــول نـــــظـــــرة الـــمـــجـــتـــمـــع 
للموسيقى وما إذا كانت تغيرت 
لم  ال  الــجــاهــونــي:  فيقول  ال  أم 
تــتــغــيــر خــاصــة فــي قــطــر حيث 
ال يــــزال الـــنـــاس يــنــظــرون إلــى 
الــمــوســيــقــى نــظــرة مــخــتــلــفــة ال 
ال  ولكنها  حــرام  أو  عيب  أقــول 
وإنما  أولوياتهم  في  أبــدا  تكون 
دائما تكون في مرحلة متأخرة 
يهتمون  وال  االهــتــمــامــات  فـــي 

كبير،  بشكل  ألبنائهم  بتعليمها 
مجموعة  وجـــود  عــن  وتــحــدث 
القطريين  الــشــبــاب  مــن  كبيرة 
على  ويعزفون  الموهبة  لديهم 
الــمــوســيــقــيــة  اآلالت  مــخــتــلــف 
الموسيقى  يدرسون  ال  ولكنهم 
لتعلم  الــطــريــق  يــعــرفــون  ال  أو 
سليم،  علمي  بشكل  الموسيقى 
 ٦ ٥ أو  وأنــــا أعــــرف أكــثــر مـــن 
الكمان  آلة  على  يعزفون  شباب 
بــدون  -سماعي-  دراســـة  بــدون 
أن  يعرفون  وال  تعليم  أو  نوتة 
الموسيقى  لتعليم  مركزا  هناك 
بدهشة  ويسألونني  الدوحة  في 
أيــــــن تـــعـــلـــمـــت؟ لــــذلــــك يــنــبــغــي 
أن يــتــم الـــتـــواصـــل مـــع الــشــبــاب 
في  ولكن  بالمركز  وتعريفهم 
الـــبـــدايـــة يــجــب أن تــتــم تــوســعــة 
في  الــزيــادة  ليستوعب  المركز 

األعداد.
كــمــا يـــقـــول مــفــتــاح ســعــد أن 
تطورا  يشهد  الموسيقي  المشهد 
كل  يــقــدم  الــمــركــز  وأن  نــســبــيــا 
ولــكــن  يــقــدمــه  أن  يستطيع  مـــا 
نـــظـــرا لـــإلمـــكـــانـــيـــات الــمــتــاحــة 
فأنا  الــمــحــدودة  والــصــالحــيــات 
أبدع  باإلمكان  ليس  أنــه  أعتقد 
مكان  توفير  وتمنى  كــان،  مما 
حاليا  الموجود  من  رحابة  أكثر 
الــمــدرســيــن،  عــــدد  يـــزيـــد  وأن 
وهــــذه الــخــطــوة نــنــتــظــرهــا من 
الـــمـــســـؤولـــيـــن، ونـــحـــن ال نــريــد 
معهد  انــمــا  أوركـــســـتـــرا  تــكــويــن 
للموسيقى تكون الدراسة داخله 
حيث  وعــلــمــي  أكــاديــمــي  بشكل 
ــــــدارس قـــــراءة الــنــوتــة  يــتــعــلــم ال
ويتعلم الصولفيج والعزف، ولو 
الثانوية  بعد  الــدراســة  أصبحت 
دارس  شــاب  عن  تتحدث  فأنت 
سنة   ١٨ ســـن  مـــن  لــلــمــوســيــقــى 
تخرجه  عند  متميزا  وسيصبح 
وهـــو فــي ســن ٢٢ ســنــة ويــكــون 
لــديــنــا جــيــل مـــن الــمــوســيــقــيــيــن 
الـــمـــؤهـــلـــيـــن، كـــمـــا نــــــادى ســعــد 
بــــــضــــــرورة عـــــــــودة االبــــتــــعــــاث 
لــــدراســــة الــمــوســيــقــى وشــبــهــهــا 
بــأنــهــا لــغــة تــحــتــاج إلـــى الــدراســة 
لــديــهــا  دول  فــــي  جـــيـــد  بــشــكــل 
المجال،  هــذا  فــي  اكبر  خــبــرات 
مساعدة  بــضــرورة  طــالــب  كــمــا 
ومنحهم  للموسيقى  الدارسين 
اإلبداع  من  يتمكنوا  حتى  تفرغا 
لليوم  نتعلم  فنحن  والـــدراســـة 
والـــغـــد، وأنـــصـــح الــشــبــاب ممن 
يـــحـــضـــروا  أن  خــــبــــرة  لـــديـــهـــم 
للمركز وتعلم الموسيقى بشكل 
عــلــمــي وتـــعـــلـــم قـــــــراءة الــنــوتــة 
يرقى  ال  كــان  مهما  فالسماعي 

المتخصصة. الدراسة  لمستوى 

عبداهللا ميرزا

عبد اهللا ميرزا: 
الموسيقى وسيلة 

تواصل اللتقاء 
الذهن والروح

عبد العزيز عيسى: 
البعض ينظرون 

للموسيقى على 
أنها «عيب وحرام»

عبدالعزيز عيسى



الفنون الشعبية تُعاني من التهميش

خبير  مــع  وقــضــّيــة»  حلقات «رأيـــان  تــتــواصــل 
التراث مسعود السليطي والفنان التشكيلي أحمد 
ســلــطــان فـــي مــواجــهــة أخــــرى لــعــرض وجــهــات 
القضايا  مــن  الــعــديــد  حــول  وأفــكــارهــم  نــظــرهــم 
الــمــهــّمــة الــمــطــروحــة عــلــى الــســاحــة الــثــقــافــيــة، 
التي  القضايا  مــن  العديد  طــرح  معهما  ونُــحــاول 
الثقافي  بــالــحــراك  المهتّمين  أوســـاط  فــي  تــدور 
وكذلك عرض خبراتهما وأبرز ما في تجاربهما، 
على  الــضــوء  ولنُلقي  نظرهما،  وجــهــات  لنرصد 

مجالهما. في  مهم  جانب 

كتب - أشرف مصطفى:
أحمد سلطانمسعود السليطي

مسعود السليطي: وسط زخم 
الفعاليات تّم تجاهل ألوان 

مهّمة من الفنون

أحمد سلطان: الفنان القطري 
يُكافح  باجتهاده الشخصي 
دون مّد يد العون له

الــفــن  لــحــال  الــمــوجــز  تقييمك  مـــا  ڈ  
والثقافة في قطر؟ 

- أكـــد خــبــيــر الــفــنــون الــشــعــبــيــة مسعود 
الــثــقــافــيــة بــــدأت  الـــســـاحـــة  الــســلــيــطــي أن 
أو  األفـــراد  مستوى  على  كــان  ســـواء  تنشط 
ثقافي  إنتاج  تقديم  تــّم  حيث  المؤسسات، 
عاب  لكنه  الماضية،  الفترة  خــالل  متنّوع 
عــلــى االهــتــمــام  بـــأنـــواع مــن الــفــنــون دون 
األخرى، وقال وسط زخم الفعاليات نسينا 
وإهمالنا  الشعبية،  الفنون  من  مهّمة  ألوانًا 
الذي  الفنانين  عــدد  قّلل  ما  وهــو  رّوادهـــا، 
يعملون فيها ولم يعد األمر مثل الماضي، 
وأضـــاف: على الــرغــم مــن أن قطر دولــة 
البحرية  الفنون  نسينا  البحر،  على  تعيش 
والتي تُمّثل تراثنا األصيل، بل وأُهملت فنون 
فردية  بقرارات  عام  المائة  عمرها  تعّدى 
على الرغم من أن هناك قواعد دولية تُقّر 
عاًما   ٤٠ لمدة  بلد  فــي  يعيش  فــن  أي  بــأن 
يُصبح إرثًا لها، وأوضح السليطي أن الساحة 
الثقافية بشكل عام تشهد اجتهادات فردية 
القطري،  الثقافي  الحقل  إثــراء  شأنها  من 
ولكنه طالب بأن تُزيد المؤسسات الثقافية 
مـــن رعــايــتــهــا لــتــلــك الــجــهــود الــتــي يبذلها 
المبدعون في كل المجاالت، مؤّكًدا أنه إذا 
استمّر وضع الفنون الشعبية على هذا الحال 

فستندثر ألوان عديدة منها.
سلطان  أحمد  الفنان  أّكـــد  جانبه  ومــن 
ملحوًظا  تــدهــوًرا  تشهد  الفنية  الحركة  أن 
عن السابق. مشيًرا إلى أن المسرح القطري 
والفرق  الوفير  باإلنتاج  يحظى  كــان  الــذي 
بالحراك  تــعــّج  الــتــي  المختلفة  المسرحية 
أو  مسرحيتين  ســوى  يُنتج  ال  بــات  الفني 
وأضـــاف:  الــعــام،  طـــوال  مسرحيات  ثـــالث 
نجحت هذه الفرق في تقديم أعمال كثيرة 
ا للكبار والــصــغــار إلــى أن وصــل األمــر  جـــدًّ
طــوال  أعــمــال  ثــالثــة  أو  عملين  تقديم  إلــى 
العام، وعّبر سلطان عن أمنياته بأن تشهد 
الفترة المقبلة حراًكا ثقافيًّا يُعّوض الفترة 
يعمل  خاللها  القطري  الفنان  أصبح  التي 
بأقصى  العام  مــدار  على  واحـــًدا  فنيًّا  عمالً 
الثقافية  الساحة  أن  سلطان  وأّكــد  تقدير. 
يأتي  الــنــجــاح  مــقــّومــات  مــن  الكثير  تفتقد 
الذي  القطري  المبدع  تجاهل  رأسها  على 
انصرف عن المسرح القطري واتجه للعمل 
في الدول المجاورة التي تشهد نشاًطا فنيًّا 
أكبر، ولفت إلى أن استمرار استيراد فنون 
وتراث وثقافات المجتمعات األخرى دون 
ال  المحليين  الفنانين  إبــداعــات  إلــى  النظر 
القطري  الجمهور  ذوق  يُرضي  أن  يُمكن 
في الوقت الذي يملك فيه المبدع القطري 

الكثير لُيقّدمه لمجتمعه وجمهوره.
 ڈ  أين تضع المبدع القطري إذا ما تّمت 

مقارنته بفناني الدول المجاورة؟
- رأى السليطي أن المبدعين القطريين 
المجاورة،  بالدول  نظرائهم  عن  يقلون  ال 
عدم  بسبب  الرعاية  إلــى  يفتقدون  لكنهم 
مسؤولين  قبل  من  الثقافية  العملية  إدارة 
مــتــخــّصــصــيــن أو مـــن لــديــهــم عــلــى األقـــل 
الـــوعـــي الــكــافــي بــــاإلبــــداع، وأضــــــاف: على 
توفرها  الــتــي  التسهيالت  كــل  مــن  الــرغــم 
ال  العملية  أن  إال  الثقافية  للحركة  الــدولــة 
تُدار على الوجه األمثل ويشوبها الكثير من 
المصالح الشخصية، وأوضح أن العديد من 
الفنانين الكبار انصرفوا من مجاالتهم بعد 
أن تّم تجاهلهم تماًما وهو ما أّدى بطبيعة 
الــحــال إلـــى تــراجــع األجـــيـــال الــجــديــدة عن 

يرونه  أصبحوا  الــذي  المجال  غمار  خوض 
بال مستقبل.  

المبدعين  إن  سلطان:  أحمد  يقول  كما 
تقل  ال  عالية  قـــدرات  يملكون  القطريين 
إلى  الفتًا  الخليجيين،  الفنانين  باقي  عن 
مكانته  لــه  الــقــطــري  والــفــنــان  المثقف  أن 
المعروفة في قطر وخارجها، لكنه أّكد أن 
تلك النجاحات التي يحققها الفنان القطري 
في الداخل والخارج تعتمد على االجتهادات 
الفردية للفنان الذي يُكافح ويخلق الفرص 
لنفسه على المستويين الخليجي والعربي، 
برعاية  الرسمية  الجهات  تُبادر  أن  وتمّنى 
الـــفـــنـــان الـــقـــطـــري وتــعــمــل عــلــى تــســويــقــه 
لدينا  وأضـــاف:  وعالميًّا،  وعربيًّا  خليجيًّا 
يُــزاحــمــون  مــن  والــفــنــانــيــن  المثقفين  مــن 
المجاورة  الدول  من  الكثير  في  نظراءهم 
والــمــحــيــطــة، والـــمـــبـــدع الــقــطــري يحظى 
ورغم  المجاالت  جميع  في  جّيدة  بسمعة 
قلة األعمال الفنية القطرية إال أن المواهب 
تظهر على السطح وتترك بصمتها وقال: 
ربما إذا زاد اإلنتاج القطري استطاع الفنان 
أن يُحقق نجاحات أكثر من التي ينجزها 

اآلن.

ڈ  هل تُؤمن باختالف اآلراء 
وتتقّبل النقد؟ ولماذا؟ 

- قال السليطي: أؤمن باختالف 
يكون  أن  على  النقد  وأتــقــّبــل  اآلراء 

مـــن نـــاقـــد مــتــخــّصــص ولـــديـــه وعــي 
وأّكد  والــتــراث،  بالفن  ومعرفة  وعلم 

لتتواصل  حسن  أمــر  الــرأي  اختالف  أن 
ــــوال االخـــتـــالف لــمــا ظــهــرت  الــمــســيــرة ول

االجتهادات  ظهرت  ولما  المتباينة  األفكار 
منها،  االستفادة  يتم  التي  الــرؤى  وتباينت 
اإلنسان  يُفيد  لآلخر  االستماع  إن  مضيًفا: 
ويُعلمه وعلى ذلك يجب أن يتقّبل الجميع 

اآلراء المختلفة.
وقـــــال الــفــنــان أحـــمـــد ســلــطــان: أؤمـــن 
على  يــدّل  ذلــك  أن  خاصة  اآلراء  باختالف 
الرأي  سماع  أن  كما  التعبير  حرية  احترام 
اآلخــــر يُــتــيــح الــتــعــلــم واكــتــســاب الــخــبــرات. 
وأضــاف: ال بّد أن نختلف حتى نصل إلى 
حتى  الــحــوار  مــن  بـــّد  وال  صحيحة  نــتــائــج 
نتعّرف على وجهات النظر المتباينة، كما 
وسيلة  فيه  أرى  الـــذي  النقد  أتــقــّبــل  أنــنــي 
جــيــدة لــلــفــت الــنــظــر لــألخــطــاء حــتــى يتم 

تداركها، مع شرط عدم قصد التجريح.
ڈ  أّيــهــمــا أفــضــل .. اإلبــــداع ذو الــرؤيــة 
البدء  بعد  يتكّون  الــذي  أم  سلًفا  المحددة 

في إنجازه؟
السليطي  مسعود  الــتــراث  خبير  يــرى   -
أن الحالتين مهمتان، فالعمل الفني يحقق 
رؤية الفنان، حيث إن تخطيط العمل يُحّدد 
الــفــكــرة مــن األســــاس، ثــم تــتــوّهــج األفــكــار 
ــــّوه السليطي  لـــدى الــمــبــدع  بــعــد ذلــــك، ون
على ضرورة أن يُضيف الفنان من روحه 
ويتجه  يتغّير  قد  الفني  العمل  فــإن  لذلك 
بــدأت  كما  يستمّر  وال  أخــرى  مناحي  إلــى 
فاألفكار أثناء التنفيذ تدفق وتتشكل رؤى 
يُمكن  التي  اإلضــافــات  جانب  إلــى  جديدة، 
أن يُثري بها فريق العمل،  مضيًفا: إن اليد 
الواحدة ال تُصفق وعلى المبدع التعاون مع 
الوصول  أجل  من  معه  يعمل  الذي  الفريق 

للصيغة النهائية للعمل.
يُــحــّدد  الـــذي  الــمــبــدع  أن  سلطان  ورأى 
الــوقــت  مــن  الكثير  يختصر  ســلــًفــا  رؤيــتــه 
والــجــهــد وعـــلـــى الــفــنــان أن يُـــحـــّدد كيف 
سيسير وإلى أي اتجاه، ثم يترك اإلضافات 
وترسيخ  األبعاد  تعميق  بغرض  تأتي  التي 
الفكرة أثناء العمل، حيث ال بّد وأن يُضيف 
أو يُعّدل من خالل من خالل األفكار التي 
يُــلــهــم بــهــا أثــنــاء الــعــمــل والــتــي تُعينه على 

توصيل رؤيته.
 ڈ  هل يجب أن ُيفّكر المبدع في الربح 
المادي للعمل الفني الذي يقوم بإبداعه أم 
عليه أن يكتفي بالحرص فقط على إنجاز 

عمل فني راٍق؟
في  التفكير  جـــاء  إذا  السليطي:  قـــال   -
المادة ذهب اإلبداع، وضرب مثالً بالزمن 
أو  دعــم  أي  هناك  يكن  لم  حيث  الماضي 
رسمية،  جهة  أي  مــن  للمبدعين  تشجيع 
ومــع ذلــك كــان األجـــداد يُــمــارســون اإلبــداع 
مــن نــابــع حــّبــهــم للفن ولــكــن عــنــد دخــول 
ــــدار  ــــمــــاّدة أصــبــحــت األعــــمــــال الــفــنــيــة تُ ال
كالمشاريع التجارية وأصبح هناك انفالت، 
وأضاف: الفنان عندما ينجح يُصبح محّط 
أنــظــار الـــرأي الــعــام وفــّنــه الجّيد فقط هو 
وفي  الــمــاّدة،  وليس  تاريخه  يُسّطر  الــذي 
اعتقادي أن العمل الذي يختار أن يعمل به 
الفنان بغير عناية سوف يُبعد عنه الجمهور 

وعـــنـــد ذلــــك ســيــخــســر الــفــنــان 
الــمــادي  المستويين  عــلــى  الكثير 

والفني مًعا.
بينما أّكد سلطان أنه ال تعنيه الماّدة 
يعشقه  ألنــه  الفن  في  يعمل  حيث  نهائيًّا 
دون النظر للعائد المادي من ورائه، ولفت 
إلى أن  النجاح يأتي من األعمال التي تدوم 
ذكــراهــا بــيــن الــنــاس ولــيــســت فــي األعــمــال 
فحسب،  ــا  مــاديًّ الفنان  منها  يستفيد  التي 
فيتحّول وكأنه تاجر يبيع فنه الذي يتحّول 
لسلعة تجارية ويترّبح منه في الوقت الذي 
ال يستفيد الجمهور شيئًا، وأضــاف: العمل 
الجّيد هو الذي يحتفظ بذكرى طّيبة لدى 
األعمال  تلك  تذكر  ال  الناس  بينما  الناس، 
طائلة لكنها لم  التي تقاضيت عليها أمواالً 

تقدم لهم شيئًا.
 ڈ  أّيهما تفضل في العمل اإلبداعي .. 

االهتمام بالموضوع أم بالصورة؟ 
بالشكل  االهــتــمــام  أن  السليطي  أّكــــد   -
واحــدة، ويجب  لعملة  وجهان  والمضمون 
فاالهتمام  اآلخر،  على  أحدهما  يطغى  أّال 
للجماليات البحتة  الفنان  بالشكل قد يجّر 
نقل  أن  كــمــا  مــضــمــون،  أي  مـــن  الــخــالــيــة 
بالملل  المتلقي  يُصيب  فقط  الجماليات 
ورســائــل  أفــكــار  هــنــاك  تــكــون  أن  وينبغي 
ـــا إلــــى أن الــشــكــل  لـــألعـــمـــال الــفــنــيــة، الفـــتً
والــمــضــمــون هــمــا الـــلـــذان يــكــونــان أســـاس 
أحدهما  يستغني  وال  الناجح  الفني  العمل 
عن اآلخر. مضيًفا: إن الشكل الجمالي هو 
على  وشـــّدد  الجّيد،  الموضوع  يُكمل  الــذي 
وال  مًعا  باالثنين  الفنان  يهتّم  أن  ضــرورة 

يهتّم بأحدهما على حساب اآلخر.
بالموضوع  االهــتــمــام  أن  سلطان  وأّكـــد 
وأضــاف:  األول  المقام  في  يأتي  أن  يجب 
العمل  جوهر  بين  الربط  من  يمنع  ال  هذا 
ا أيًضا في  وشكله الجمالي الذي يُعتبر مهمًّ
نجاح العمل. مشيًرا إلى أن ضرورة تحقيق 
الجمالي  الشكل  بــإبــراز  الصعبة  المعادلة 
للعمل إلى جانب قيمته الموضوعية، ولفت 
إلــى أن أســاس أي عمل فني هو الموضوع 
الذي  يتجاور بعد ذلك مع الشكل الجمالي، 
وشّدد على ضرورة أن يهتّم الفنان بجمال 
الـــصـــورة لــكــن بــعــد أن يــتــأّكــد مــن اكتمال 

الفكرة والموضوع األساسي.
ڈ  فـــي اعـــتـــقـــادك هـــل نــحــن بــحــاجــة 
لــجــمــعــيــات أخــــرى لــلــمــهــن الــفــنــيــة أم أن 
طموحاتكم  ــلــّبــي  ُي وهـــل  يــكــفــي  الــحــالــي 

كمبدعين؟
- قــال السليطي: ال أؤيــد وجــود جمعية 
ألنني  الحالي  الــوقــت  فــي  الشعبية  للفنون 
مختّصة  إدارة  إلــى  بحاجة  األمــر  أن  أرى 
إيجاد  أّمــا  الشعبية  الفنون  على  بالحفاظ 
جمعية فهي خطوة تأتي بعد ذلك، ولفت 
بالرموز  االهتمام  ضـــرورة  إلــى  السليطي 
التي تّم نسيانها. وأضــاف: كيف يأتي جيل 

آخر وهناك جيل مهمل. 
تحتاج  مهنة  أي  أن  سلطان  أّكــد  بينما 
مظلته  تحت  يجمع  كــيــان  أو  جمعية  إلــى 
ويــرعــى  مطالبهم  ويُــحــقــق  بــه  الــعــامــلــيــن 
مصالحهم وأكد أنه عند قيام هذا الكيان 
عليه أن يعمل باستراتيجية تضمن النجاح 
إلى  وأشــار  أجلها،  من  أُقيم  الــذي  للمهنة 
أن قــيــام جــمــعــيــات فــي الــمــهــن اإلبــداعــيــة 
المختلفة يُوّفر سبل النجاح للساحة الثقافية 
القطرية ويضمن لها تزويدها بما تحتاجه 
من عوامل النجاح وااللتفات إلى ما ينقص 

العملية اإلبداعية والعمل على إكماله.
ڈ  في رأيك هل تُؤّيد رفع الرقابة عن 

اإلبداع كليًّا أم تُفّضل اإلبقاء عليها؟
ضــروريــة  الــرقــابــة  أن  السليطي  رأى   -
العملية  تشهده  قد  الذي  االنفالت  لمراقبة 
تُباع  للسفن  بنماذج  مــثــالً  وضـــرب  الفنية 
أنها  على  واقــف  بسوق  المتاجر  بعض  في 
سفن  أنها  حين  في  شعبية  تقليدية  سفن 
هندية وهو ما وصفه بالتزوير الذي ال بّد 
أن يخضع للمراقبة من أجل الحفاظ على 

تراثنا. 
 فيما أّكد الفنان أحمد سلطان أن دور 
الرقابة يجب أن ينحصر فقط على متابعة 
حجًرا  يكون  أن  دون  العامة  األخــالقــيــات 
على الفكر أو اإلبداع. مشّدًدا على ضرورة 
الذاتية  الرقابة  من  بنوع  الفنان  يتحّلى  أن 
التي يجب أن يفرضها هو أيًضا على فّنه، 
وأوضح أن الرقابة الفنية التي تقوم بتقييم 
العمل على المستوى الفني تُعتبر عائًقا أمام 
اإلبــــداع ومــعــّطــالً لــه، خــاصــة أن الــفــن هو 
وجهات نظر وما قد يعجب البعض قد ال 
مراقبة  مع  ليس  أنه  مؤّكًدا  اآلخــر.  يعجب 
للفنان،  متنفس  الفني  العمل  ألن  اإلبـــداع 

هو  الحقيقي  الــعــمــل  جـــودة  عــلــى  ومــؤّشــر 
الجمهور وليست الرقابة. 

 ڈ  أّيهما أهم تخصيص موازنة لدعم 
المبدعين الحاليين، أم تخصيص  الموازنة 
ذاتها لتأهيل الشباب بشكل علمي سليم؟

يجب  الدعم  أن  السليطي  مسعود  أّكــد   -
الخبرة  أصــحــاب  للفنانين  أّوالً  يــأتــي  أن 
بخبراتهم  يــدعــمــوا  أن  يستطيعون  الــذيــن 
األجـــيـــال الــجــديــدة، الفــتًــا إلـــى أن اإلبــــداع 
األجــيــال  بــيــن  وتـــواصـــل  تــراكــمــيــة،  عملية 
االهتمام  ضــــرورة  على  مـــشـــّدًدا  وبعضها 
أن  وأّكــد  مًعا،  والجديد  القديم  بالجيلين 
إهــدار  الخبرات  بأصحاب  االهتمام  عــدم 
خاللها  حصل  العمر  مــن  طويلة  لــســنــوات 

الوطن على خبرات المبدعين الكبار.
أّما أحمد سلطان فأّكد أن الدعم يجب 
أن يــذهــب إلـــى اإلبـــــداع بــشــكــل عـــام دون 
رأى  ولكنه  بعينها،  عمرية  فئة  إلى  النظر 
أن  يــجــب  جــّيــد  بشكل  الــشــبــاب  تــأهــيــل  أن 
إلى  ولفت  أكبر،  بشكل  عليه  التركيز  يتّم 
التي  الشبابية  بالمراكز  االهتمام  ضــرورة 
في  تُساعد  جديدة  أجياالً  تُفّرخ  أن  يُمكن 
الحراك  وتـُـثــري  الفنية  بالحركة  النهوض 
إلى  مشيًرا  عــام،  بشكل  القطري  الثقافي 
أن األجيال الجديدة يجب أن يتم تمكينها 
من الوصول إلى ما وصل إليه األجيال التي 

سبقتهم. 
 ڈ  أّيــهــمــا تُــحــّبــذ أكـــثـــر.. مـــن يــرصــد 

إيجابياتك أم الذي يرصد سلبياتك؟
- أوضح السليطي أن النقد البناء يُساعد 
الـــفـــنـــان عــلــى تــشــخــيــص الـــعـــيـــوب وعــــالج 
يبحث  الــذي  النقد  أن  إلــى  الفتًا  السلبيات، 
في السلبيات يُوعي الفنان ويفتح مداركه، 
ـــــد كــذلــك أنــــه يــشــتــرط فــيــمــن يــرصــد  وأّك
ســلــبــيــاتــه أن يــكــون مــنــصــًفــا فـــي إصــــداره 
أكاديمي  بشكل  آراءه  يبني  وأن  ألحكامه 
علمي وال تكون آراؤه مجّرد آراء انطباعية 
وذلك حتى يستفيد من تلك اآلراء ويُحاول 

أن يُصلح تلك السلبيات في المستقبل.
مفيد  الــنــقــد  أن  رأى  فــقــد  ســلــطــان  أمـــا 
للمبدع سواء كان سلبيًّا أم إيجابيًّا، وأضاف: 
موضوعيًّا  يــكــون  أن  بــشــرط  الــنــقــد  أتــقــّبــل 
الفـــتـًــا إلـــى أن الــمــبــدع بــحــاجــة دائـــًمـــا إلــى 
اإليجابيات  يتناول  الــذي  الموضوعي  النقد 
والــســلــبــيــات مـــًعـــا، ألن رصـــد اإليــجــابــيــات 
كما  طريقه،  مواصلة  على  الفنان  تُشّجع 
ــســاعــد الــمــبــدع على  أن رصـــد الــســلــبــيــات تُ
تقويمها،  على  والعمل  أخطائه   مراجعة 
وأضــاف: أستطيع أن أُفــّرق بين من يُريد 
يُريد  ومــن  النقد  خــالل  مــن  يُــرشــدنــي  أن 
التجريح والوصول بي إلى مرحلة اإلحباط.

 ڈ  بماذا تحلم فنيًّا وثقافًيا؟
هناك  يكون  أن  أتمنى  السليطي:  قال   -
التراث  أن  وإدراك  بالفلكلور  أكبر  اهتمام 
جــزء مــن هــويــة اإلنــســان، وأضــــاف: أحلم 
بالحفاظ على الهوية وأن يقوم بالعمل على 
التراث من هم لديهم القدرة على الحفاظ 
عــلــيــه. وأتــمــّنــى الــتــوفــيــق لــــــوزارة الــثــقــافــة 
والفنون والتراث مثّمنًا جهود سعادة وزير 
الثقافة واألمــيــن الــعــام، ومـــؤّكـــًدا أنــهــم ال 
الثقافي  العمل  تطوير  في  جهًدا  يّدخرون 
واإلبداعي. الفنان أحمد سلطان أعرب عن 
أمنياته بأن تشهد الساحة الثقافية القطرية 
التقّدم في جميع المجاالت، وتمتلئ قطر 
بدور العرض وقاعات الفن التشكيلي ويتم 

االرتقاء بالذوق العام.

لم يلق األجداد 
أي دعم في مجال 

الفنون الشعبية 
ومع ذلك تمّيزوا

النقد البّناء يُساعد 
المبدع على تشخيص 
العيوب وعالج السلبيات

الرقابة يجب أن 
تنحصر على متابعة 

األخالقيات العامة دون 
الحجر على اإلبداع

النجاح يأتي
 من األعمال الفنية 
التي تدوم ذكراها 

بين الناس

الرقابة ضرورية 
لمراقبة االنفالت 
الذي قد تشهده 
العملية الفنية

استمرار استيراد فنون 
المجتمعات األخرى 

لن يُرضي ذوق 
الجمهور القطري

الثالثاء ١٥ رجب  ١٤٣٣ هـ - ٥ يونيو  ٢٠١٢ م 55رأيان وقضيةرأيان وقضية الـــــثـــــوم ال يـــفـــقـــد رائــــحــــتــــه حـــتـــى لـــــو غـــســـل بــــمــــاء الــــــورد



بمشروع  الخاص  الفريق  بدأ 
قطر- اليابان ٢٠١٢ التابع لهيئة 
ــقــبــال  مـــتـــاحـــف قـــطـــر فــــي اســت
األعـــــمـــــال الـــتـــي ســـتـــشـــارك فــي  
مـــســـابـــقـــة «قــــطــــر مـــــن خــــالل 
استعداداً  وذلــك  أهلها»،  عيون 
النـــــطـــــالقـــــهـــــا حـــــيـــــث ســـتـــقـــام 
ــــتــــزامــــن مـــــع ســـلـــســـلـــة مــن  بــــال
الرياضية،  الثقافية،  النشاطات 
واالقتصادية المقررة لالحتفال 
بـــالـــذكـــرى الـــســـنـــويـــة األربـــعـــيـــن 
الدبلوماسية  العالقات  لتأسيس 
بــيــن قــطــر والـــيـــابـــان بــالــتــعــاون 
مــع اســتــوديــو ومــحــالت الــســالم 
وشـــركـــة «نـــيـــكـــون»، وتــقــتــصــر 
المسابقة  هـــذه  فـــي  الــمــشــاركــة 
على المواطنين القطريين فقط 
 ٢١ قبل  الــصــور  تــرســل  أن  على 
مسابقة  وتــهــدف   .٢٠١٢ يــونــيــو 
أهلها»  عيون  خالل  من  «قطر 
استوديو  مع  بالتعاون  المنظمة 
ومـــحـــالت الـــســـالم و»نـــيـــكـــون» 
ــــى إظـــهـــار الـــجـــانـــب الــتــنــمــوي  إل
والــطــبــيــعــي لــدولــة قــطــر، وإلــى 

ــــضــــوء عـــلـــى عــــــادات  تــســلــيــط ال
تشكل  وهويته.  القطري  الشعب 
الــمــســابــقــة كــمــا يــشــيــر عــنــوانــهــا 
ـــعـــريـــف الـــجـــمـــهـــور  ـــت فــــرصــــة ل
المختلفة  الجوانب  على  الياباني 
للحياة في دولة قطر من خالل 
القطريين  المصورين  عدسات 
الــمــوهــوبــيــن، ومـــن الــمــزمــع أن 
في  فائزين  أربــعــة  أول  يحصل 

هـــــذه الــمــســابــقــة عـــلـــى واحـــــدة 
مـــن أربــــع كــامــيــرات «نــيــكــون» 
 D٧٠٠٠ كاميرا  منها  محترفة، 
سيتم  كــمــا   .١٠٥MM-١٨/W
عــــرض أفــضــل عــشــر صــــور في 
ــــيــــابــــان فـــــي خــــــالل األســــبــــوع  ال
الــثــقــافــي «فــــرجــــان: قــطــر في 
المشروع  هذا  ويعتبر  طوكيو». 
ــــذي يــطــلــقــه الــفــريــق الــخــاص  ال

الــــيــــابــــان  قطر-  بـــاحـــتـــفـــالـــيـــة 
الفنانين  لــدعــم  فــرصــة   ٢٠١٢

القطريين.  
وكانت هيئة متاحف قطر قد 
لالحتفال  خاصاً  مشروعاً  تبنت 
بـــالـــذكـــرى الـــســـنـــويـــة األربـــعـــيـــن 
الدبلوماسية  العالقات  لتأسيس 
مـــع الـــيـــابـــان أطـــلـــق عــلــيــهــا اســم 
 .٢٠١٢ اليابان  قطر-  احتفالية 

ســتــعــمــل هـــذه االحــتــفــالــيــة على 
ــــعــــالقــــات بـــيـــن قــطــر  إبـــــــــراز ال
من  سلسلة  خــالل  من  واليابان 
والرياضية  الثقافية  الفعاليات 

والتجارية لمدة عام.
وقــــد شــكــل مـــعـــرض الــفــنــان 
ـــاكـــاشـــي  ــــي الـــشـــهـــيـــر ت ــــان ــــاب ــــي ال
مـــــوراكـــــامـــــي، «مـــــوراكـــــامـــــي - 
فبراير  في  افتتح  الذي  الــذات»، 
ـــمـــاضـــي فــــي قـــاعـــة الـــــــرواق،  ال
الــــفــــعــــالــــّيــــة األولــــــــــى فـــــي هــــذه 
ــة. وقــــد نــظــم فــريــق  ــّي ــفــال االحــت
 ٢٠١٢ الــيــابــان  قطر-  احتفالية 
وشــــركــــائــــه حـــتـــى الـــــيـــــوم ســت 
يقيمون  وهــم  ناجحة  فعاليات 
مـــســـابـــقـــتـــيـــن عــــلــــى اإلنــــتــــرنــــت 
القطريين  بالفنانين  خاصتين 
الـــطـــمـــوحـــيـــن. وســـيـــتـــم عـــرض 
أعــــمــــال الـــفـــنـــانـــيـــن الـــرابـــحـــيـــن 
فـــي طــوكــيــو فـــي خـــالل فــعــالــّيــة 
«فـــرجـــان: قــطــر فـــي الــيــابــان» 
الــــتــــي ســـتـــمـــتـــد لـــفـــتـــرة أســـبـــوع 
الثقافة  عــلــى  الــضــوء  وســتــســلــط 
القطرية ورؤية قطر للمستقبل.

علي األنصاري: أتمنى االهتمام 
أكثر بتجارب الشباب السينمائية

حوار- هيثم األشقر:

االهــتــمــام بــالــفــنــانــيــن الــواعــديــن يــبــعــث في 
نفوسهم األمل ويحثهم على بذل المزيد من 
لديهم  ما  كل  وتقديم  التميز  أجل  من  الجهد 
ـــــداع الــفــنــيــة، ونــحــن بــدورنــا  فــي ســاحــات اإلب
خــصــصــنــا هــــذه الــــزاويــــة فـــي مــلــحــق الــبــيــرق 
الطريق  بــدايــة  فــي  يسير  واعــد  لنجم  الثقافي 
وطموحاته..  وأحــالمــه  بــدايــاتــه  عــن  ليتحدث 
الشاب  المخرج  نستضيف  الحلقة  هــذه  وفــي 
حديثًا  الفني  مشواره  بدأ  الذي  األنصاري  علي 
في مجال السينما عن طريق مؤسسة الدوحة 

لألفالم وكان لنا معه هذا اللقاء:
ڈ كـــيـــف كـــانـــت بــــدايــــة دخــــولــــك الــمــجــال 

السينمائي؟.
- بداية دخولي المجال السينمائي كانت عن 
كانت  حيث  لــألفــالم  الــدوحــة  مؤسسة  طــريــق 
ثم  الفوتوغرافي،  التصوير  مجال  في  بدايتي 
السينمائي  اإلخـــراج  لمجال  ذلــك  بعد  انتقلت 
حيث كانت البداية في مهرجان قطر البحري 
عن «الغوص  وثائقي  فيلم  إخــراج  طريق  عن 
على اللؤلؤ» وذلك الفيلم كان ضمن البرنامج 

التعليمي لمؤسسة الدوحة لألفالم.
ڈ من هو مثلك األعلى سينمائًيا؟.

العالمي  بالمخرج  المعجبين  أشد  من  أنا   -
«الــفــريــد هــيــتــشــكــوك» حــيــث إنـــه يــعــتــبــر من 
أبــــرع الــمــخــرجــيــن فــي تــقــديــم أفــــالم اإلثــــارة 
وتعتمد  الــســيــكــولــوجــي  الــطــابــع  ذات  واألفـــــالم 
أفـــالمـــه بـــقـــدر كــبــيــر عــلــى كـــل مـــن الــخــوف 
والــخــيــال،والــســيــكــولــوجــيــة، ويــعــد مـــن أبـــرع 
الــمــخــرجــيــن فـــي الــعــديــد مـــن تــقــنــيــات أفـــالم 
من  الــنــوع  وهـــذا  والــتــشــويــق،  النفسية  اإلثـــــارة 

األفالم يستهويني بشكل كبير.
ڈ ما رأيك في الحراك الثقافي الذي تشهده 

قطر في الفترة الحالية ؟.
بشكل  قــطــر  فــي  يسير  الــثــقــافــي  المشهد   -
أصبحت  الخيرة  الفترة  فــي  والــدوحــة  جيد، 
مــحــطــة ثــقــافــيــة وفــنــيــة هـــامـــة فــــي الــوطــن 
وفنية  ثقافية  بنية  نمتلك  وأصبحنا  العربي، 
ومتحف  اإلســالمــي  الفن  متحف  مثل  كبيرة 
العديد  وكذلك  الثقافي،  والحي  الحديث  الفن 
التي  الثقافية  والتظاهرات  المهرجانات  من 
جعل  مــا  األخــيــرة  الفترة  فــي  قطر  تحتضنها 
هناك نوًعا كبيًرا من الحراك، ومن تقدم إلى 

تقدم إن شاء اهللا. 
ڈ ماهي المشاكل التي تعترض الشباب في 

بداية طريقهم الفني؟
إلى  مــاســة  حــاجــة  فــي  كسينمائيين  نحن   -
لألفالم،  الدوحة  مؤسسة  غير  يجمعنا  مكان 
ويقدم  بالشباب  يهتم  مثالً  سينمائي  كمعهد 
تساعد  ومــؤســســات  التدريبية،  الــــدورات  لهم 

الطالب في بداية مشوارهم وتتبنى تجاربهم 
الفنية.

ترايبيكا  الدوحة  مهرجان  في  رأيــك  ما  ڈ 
ودوره في دعم السينما القطرية ؟.

شيء  ترايبيكا  الــدوحــة  مهرجان  بالطبع   -
جيد، ومن المهم أن تمتلك الدوحة مهرجانًا 
بالنسبة  ولكنه  العالم،  دول  كبقية  سينمائًيا 
ما،  لــدرجــة  مفيد  قطريين  كسينمائيين  لنا 
ولــيــس بـــدرجـــة كــبــيــرة، حــيــث إنــنــا ال نــدخــل 
ضــمــن الــمــســابــقــات الــرســمــيــة لــلــمــهــرجــان، 
تــعــرض أفــالمــنــا لــمــجــرد أن يــقــال هـــذا فيلم 
قطري مشارك في المهرجان، لكن المحصلة 
فــي النهاية الشـــيء، قــد تكون االســتــفــادة من 
المهرجان هو عرض أفالمنا أمام مخرجين 
كبار قد يعجبون بتجاربنا ويتبنونها فيما بعد، 
لذا أتمنى االهتمام أكثر بالمشاركات القطرية 

في المهرجان.
ڈ وماذا عن مهرجان الخليج السينمائي؟

- لـــــم أشـــــــــارك مـــــن قـــبـــل فـــــي مـــهـــرجـــان 
نفس  يمتلك  أيًضا  ولكنه  السينمائي،  الخليج 
الدوحة  بمهرجان  الخاصة  السابقة  المشكلة 
ترايبيكا وهي عدم االهتمام بتجارب الشباب 

السينمائية.
ڈ ظــهــرت مـــؤخـــًرا ظــاهــرة جــديــدة وهــي 
هذه  في  .مارأيك  اليوتيوب  على  األفــالم  نشر 

التجربة ؟.
في  وتساعد  جــيــدة  تجربة  هــي  بالتأكيد   -
وبأعمالهم،  الشباب  بهؤالء  الجمهور  تعريف 
من  نحصل  أن  نستطيع  ال  الــنــهــايــة  فــي  لــكــن 
ورائها على أي شيء وتظل مجرد تجربة ولن 

تصنع نجًما سينمائًيا.
ڈ ماهي أحالمك وطموحاتك؟.

- أتــمــنــى أن أحــقــق نــجــاًحــا يــرضــيــنــي على 
الدوحة  تصبح  أن  وأتمنى  الشخصي،  الصعيد 
وأن  هوليوود،  مثل  كبيرة  سينمائية  عاصمة 
المخرجين  بــيــن  كبير  تــنــافــس  هــنــاك  يصبح 

السينمائيين في قطر.

مسرحية «علي الجابر» تواصل 
استعداداتها األخيرة

لعرض  المكثفة  االســتــعــدادات  إطـــار  فــي 
مــســرحــيــة «عـــلـــي الــــجــــابــــر»، قـــــام مــخــرج 
اللمسات  بوضع  الجحوشي  سالم  المسرحية 
شكله  إلى  وصل  أن  بعد  العمل  على  النهائية 
األخير الذي سيظهر به يوم ١٠ يونيو الجاري 
عــلــى خــشــبــة مـــســـرح قــطــر الـــوطـــنـــي. ومــن 
خالد  الكاتب  المسرحية  مؤلف  أعرب  جانبه 
من  المميزة  بالنخبة  سعادته  عن  إبراهيم 
يسابقون  والذين  ومخرج،  وفنيين  ممثلين 
تليق  صــورة  أبهى  في  النص  إلخــراج  الزمن 
بعلي الجابر رمز البطولة وحب الخير. ومن 
مخرج  الجحوشي  ســالــم  الــفــنــان  أكــد  جانبه 
المسرحية  فــي  الــعــمــل  اســتــمــرار  المسرحية 

صــورة،  أبــهــى  فــي  لتخرج  وســـاق  قــدم  على 
تجسيد  على  يــحــرص  العمل  أن  إلــى  مــنــوهــاً 
بمشاركة  الشهيد  للبطل  الشخصية  المالمح 
نخبة من األبطال والشعراء إلى جانب ملحن 
ومؤلف العمل، وأشار إلى أن التدريبات على 
األخــيــرة  محطاتها  إلـــى  وصــلــت  المسرحية 
للعمل  اإلعــالمــي  الــجــزيــرة  دعــم  إلــى  مشيرا 
البروموهات  وبــث  النور  إلــى  خروجه  حتى 
الدعائية له. كما قال الفنان عبد المنعم جرار 
إن مسرحية علي الجابر هي عمل حمل اسم 
صاحبه وفاء لرجل آمن بعروبته ودافع عن 
دينه في مواقف ال تنسى وكان جنديا يدافع 

بصورته الصادقة عن المظلومين.

علي األنصاري

الثالثاء  ١٥ رجب ١٤٣٣هـ - ٥ يونيو ٢٠١٢ م 66
مـــــن وعـــــــظ أخـــــــــاه ســـــــــراً فــــقــــد نـــــصـــــحـــــه     ومـــــــن وعـــــظـــــه عــــالنــــيــــة فــــقــــد فــضــحــه

اخبارهماخبارهم

يوم  يختتم  الدوحة-[: 
الثقافي   بــالــحــي  المقبل  الــســبــت 
ـــنـــزهـــة  «كــــــتــــــارا» مــــعــــرض «ال
الساحلية» للمصور الفوتوغرافي 
والــذي  زكــريــا  كميل  المحترف 
يُقام ألول مرة في قطر. ويعد 
مــعــرض «الـــنـــزهـــة الــســاحــلــيــة» 
جزءاً من جناح مملكة البحرين 
المعماري  فينيسيا  معرض  في 
الــــذي يــقــام كـــل ســنــتــيــن، وفـــاز 
الذهبي  األسد  بجائزة  المعرض 
الــشــهــيــرة، وحــــاز عــلــى إعــجــاب 
والعالميين.  المحليين  الــنــقــاد 
كميل  المحترف  المصور  ويوثق 
زكـــريـــا بــالــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة 
ــيــة فــــي مــمــلــكــة  مـــنـــاطـــق ســاحــل
م الــمــعــرض  الـــبـــحـــريـــن، ويــــقــــدِّ
تـــــصـــــوًرا لـــلـــمـــنـــاظـــر الــطــبــيــعــيــة 
البيئية  اآلثار  ويعرض  الساحلية 
ويكشف  األراضـــــي،  الســتــصــالح 
الـــطـــرق الـــتـــي اتــبــعــهــا أصــحــاب 
األراضــــــي الســتــصــالح الــمــنــاطــق 
كميل  أعمال  وتعالج  الساحلية. 
زكريا القضايا المتعلقة بمفهوم 
في  واالنتماء،  والوطنية  الهوية 
مــجــمــوعــة عــريــضــة مــن الــصــور 
الـــفـــرديـــة (الـــبـــورتـــريـــه) والــتــي 
بنيت في موضوعها على تمكنه 
صــوره،  فــي  البشر  توظيف  مــن 
المباني  استنطاق  على  وقدرته 
والتصميم  والــعــمــار،  والـــمـــدن، 
اإلنسان  حالة  لتعكس  الداخلي، 

ومـــشـــاعـــره، وعـــرضـــت أعــمــال 
كـــمـــيـــل فــــي أمــــاكــــن مـــرمـــوقـــة 
قائمة  على  وكــان  العالم،  حــول 
الـــمـــرشـــحـــيـــن لـــجـــائـــزة جــمــيــل 
السيد  وقــــال   .٢٠٠٩ الـــعـــام  فـــي 
ــيــو كـــوســـتـــا، أمـــيـــن عــام  ســيــدون
الـــمـــعـــارض والـــفـــنـــون الــبــصــريــة 
والــــبــــرامــــج الــتــعــلــيــمــيــة بــالــحــي 
زكريا  «كميل  «كتارا»:  الثقافي 
مــثــال رائــــع لــلــمــواهــب الــنــاشــئــة 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط، 
ســـعـــداء بـــدعـــمـــه، نحن  ونـــحـــن 

ال نـــدعـــم الــفــنــانــيــن الــمــحــلــيــيــن 
فـــحـــســـب، بــــل والـــفـــنـــانـــيـــن فــي 
الــمــنــطــقــة عــمــومــا»، وأضــــاف» 
يسعى  الثقافي «كتارا»  الحي  إنَّ 
إلــــى تــوفــيــر أرضـــيـــة لــلــفــنــانــيــن 
ـــًدا عــلــى أنَّ  الــمــوهــوبــيــن»، مـــؤكِّ
ــــتــــزام الــحــي  ذلـــــك جـــــزء مــــن ال
والــتــرفــيــه،  بالتثقيف  الــثــقــافــي 
الثقافية.جدير  الــجــســور  وبــنــاء 
زكريا  كميل  الفنان  أن  بالذكر 
ولد عام ١٩٦٢ بمدينة طرابلس 
فـــي لــبــنــان، ومــنــذ أواخـــــر عــام 

قضايا  زكــريــا  اســتــكــشــف   ١٩٧٠
الهوية والوطن واالنتماء، وكيف 
تــشــكــل الــبــيــئــة وتـــشـــوه مـــا نحن 
عــلــيــه. بــاإلضــافــة إلـــى حــصــولــه 
عـــلـــى شـــــهـــــادة الـــهـــنـــدســـة مــن 
الجامعة األمريكية في بيروت، 
بكالوريوس  على  زكــريــا  حصل 
نوفا  كلية  مــن  الجميلة  الفنون 
في  والتصميم  للفنون  سكوتيا 
كــنــدا، وتـــم عـــرض أعــمــالــه في 
الـــعـــديـــد مــــن صــــــاالت الـــعـــرض 
الشمالية  أمريكا  في  والمتاحف 

وأوروبا والشرق األوسط. تعتبر 
غير  كياناً  للفنون  الــرواق  صالة 
ربحي لممارسة الفن المعاصر. 
التغيرات  بعض  أعماله  تــرصــد 
فـــي الــمــشــهــد الــخــلــيــجــي، حيث 
الفوتوغرافية  صوره  في  يحاول 
الــتــمــّســك بــمــا تــبــّقــى مـــن نمط 
ليفكر  وذكــريــات  مــتــالٍش  حياة 
اآلفــاق  مــع  الناشئة  الثقافة  فــي 
المعمار  عالقة  حيث  المتبّدلة، 
ــثــقــافــة  واألبـــنـــيـــة بـــاإلنـــســـان وال

اليومية.

ختام معرض  «النزهة الساحلية» بـ«كتارا» السبت
يصور المناظر الطبيعية والساحلية في الخليج

«قطر في عيون أهلها» تسلط الضوء على عادات الشعب القطري

بيروت - هال بطرس:

رحل روبير الصفدي، وبقيت 
مكتبته الموسيقية، أكبر متحف 
فني فردي في الشرق. الصفدي 
هـــو أكــبــر مـــــؤّرخ مــوســيــقــي في 
الــمــنــطــقــة، نـــاقـــد فــنــي شــهــيــر، 
بـــاحـــث ومـــنـــقـــب عــــن األمـــجـــاد 
عقود  أربعة  أمضى  الموسيقية، 
من حياته متنقالً من بلد عربي 
إلــــى آخـــــر، يــجــمــع األســـطـــوانـــات 
التلفزيونية  والمقابالت  النادرة 
الخاصة  والمقابالت  واإلذاعــيــة 
األصيل،  العربي  الفن  أسياد  مع 
الموسيقية  ثــروتــه  بــلــغــت  حــتــى 
ــــة،  خـــمـــســـة مــــاليــــيــــن أســــطــــوان
وضــعــهــا فـــي مــكــتــبــتــه الــخــاصــة 
في  بمتحف  أشبه  أصبحت  التي 
يعرضه  ومــا  بــاحــث.  كــل  خدمة 
الـــراحـــل فـــي مــكــتــبــتــه ال يــتــوفــر 
حتى لدى ورثة الفنانين الكبار، 
فــــأوالدهــــم وأحـــفـــادهـــم كــانــوا 
للحصول  الــصــفــدي  ـــراجـــعـــون  يُ

على أعمال غابت عنهم.
ـــوّفـــي بعد  روبـــيـــر الــصــفــدي تُ
صــــــــراع مـــــع الـــــمـــــرض، لــتــبــقــى 
حــكــايــاتــه الـــتـــي رصـــدهـــا خــالل 
فنية  ذاكــــــرة  تُـــشـــّكـــل  رحــــالتــــه، 
تــحــمــل بـــيـــن ســـطـــورهـــا أخـــبـــار 
وخبايا عن كبار الفنانين العرب. 
فال عجب أن يتحّول هذا الباحث 

إلـــى مــرجــع فـــي الــفــن الــعــربــي، 
خـــصـــوصـــاً فـــي الـــغـــنـــاء الــطــربــي 
األصــــيــــل. «مــتــحــف الــمــوســيــقــى 
 ،١٩٨٣ عام  أبوابه  فتح  العربية» 
وأصـــبـــح مــنــذ ذلـــك الــحــيــن من 
في  الموسيقية  الــمــتــاحــف  أهـــم 
الشرق األوسط، يعرض ماليين 
العام  منذ  الصادرة  األسطوانات 

شــركــة  تــأســيــس  مـــع  أي   ،١٩٠٠
«أوديو مصر» بعد عشر سنوات 
في  اســـطـــوانـــة  أول  ظــهــور  عــلــى 
الـــعـــالـــم، وحـــتـــى االنـــتـــقـــال إلـــى 
الشريط أو «كاسيت». وقد جمع 
الــبــاحــث هـــذه االســطــوانــات من 
بلدان مختلفة على رأسها لبنان 
بــلــده األم، والــكــويــت الــتــي أقــام 

فــيــهــا ســـنـــوات طــويــلــة، وســوريــا 
ومصر.

في المتحف، يعرض الصفدي 
الـــــراحـــــل الـــمـــجـــمـــوعـــة الــكــامــلــة 
أغنياتها  أولـــى  مــن  كــلــثــوم،  ألم 
حتى  النجريدي  صبري  ألحمد 
يملك  كما  لعبدالوهاب.  آخرها 
لعبدالوهاب،  الكاملة  المجموعة 
مــن أغــنــيــتــه األولــــى عـــام ١٩١١ 
إضافة   .١٩٩١ عام  آخرها  حتى 
لفريد  أغنية   ٥٠٠ من  أكثر  إلــى 
لــعــبــدالــحــلــيــم   ٢٠٥ األطـــــــــرش، 
فيروز  مــن  لكل   ١٠٠٠ حــافــظ، 
وصـــبـــاح، ومــجــمــوعــات لــريــاض 
ونجاة  أحمد  وزكريا  السنباطي 
وفـــــايـــــزة  ووردة  الــــصــــغــــيــــرة 
أحــــمــــد ونـــــجـــــاح ســـــــالم. وعــلــى 
تُوجد  الــفــريــدة،  المكتبة  رفــوف 
قبل  رحــلــوا  لفنانين  اســطــوانــات 
تــــوفــــر تــقــنــيــة الـــتـــســـجـــيـــل عــلــى 
أسطوانة، وقام أتباعهم بتسجيل 
أغــنــيــاتــهــم الحـــقـــاً، مــثــل محمد 

عثمان الذي تُوّفي عام ١٨٩٥. 

لبنان يُوّدع روبير الصفدي



شعر - محمد السادة

سورية

مثل اإلرشادات على الطرق تبقى هناك أفالم 
تعد عالمات فارقة في خارطة الفيلم الوثائقي، 
كـــل مــنــهــا صــنــع حـــالـــة مــخــتــلــفــة وقــــت عــرضــه 
ما  ســواء  عديدة  أفــالم  الجمهور،  إلــى  وتقديمه 
لصالح  أُنتج  ما  أو  اإلنتاج  في  مستقالً  منها  كان 
صالحة  األزهــر  أفــالم  تبدو  الفضائيات.  إحــدى 
جـــــداً لــتــصــبــح إحـــــدى الـــعـــالمـــات عــلــى الــطــريــق 
ميديا  نيو  شركة  أن  كذلك  يبدو  كما  الوثائقي، 
منفذ  كمنتج  األوقــات  من  كثير  في  تعمل  التي 
لقنوات الجزيرة، يبدو أنها تخطط لنفسها لتبدو 
إذ  الوثائقي  العمل  عالمات  إحدى  إنتاج  كشركة 
واسع  نقدي  بتقدير  أفالمها  من  بعض  حظيت 
أيضا  أخــرجــه  والـــذي  شــنــودة  البابا  فيلم  فــكــان 
أحد  األزهـــر  أفــالم  مخرج  عــادل  الرحمن  عبد 
العالمات الفارقة في األفالم الوثائقية من حيث 
المعالجة والبحث والصورة التي جاءت متميزة، 

كذلك جاء فيلم الرقيب، وأفالم األزهر.
وســـــواء كــانــت شــركــة نــيــومــيــديــا تــعــمــل وفــق 
خطة لتطوير شكل الفيلم الوثائقي، أو أن األمر 
أو  هــذا  كــان  العمل،  فــي  إلخــالص  تتويجاً  يأتي 
تطرح  وثائقية  أفـــالم  وجـــود  بــصــدد  فإننا  ذاك 
وسيأتى  الوثائقي،  الفيلم  صناعة  في  إشكاليات 
الوثائقية  السينما  كالسيكيات  مــن  تصبح  يــوم 
من  حالة  تحتاج  التى  المسؤولية  هذه  العربية، 
الوعي االستباقي. يالحظ في علبة أفالم األزهر 
الخاصة  الكواليس  خامسة تضم  أسطوانة  وجود 
لصناع  للغاية  هــامــة  الــكــوالــيــس  هــذه  بــاألفــالم، 

األفالم، وقد تقوم قناة الجزيرة الوثائقية بحكم 
األســواق  في  للبيع  بطرحه  المنتج  صاحبة  أنها 
كما فعلت في أفالم «اإلسالميون» إخراج أحمد 
محفوظ، و»النكبة» إخراج روان الضامن والتي 

أنتجتها قناة الجزيرة اإلخبارية.
في كل األحــوال فإن مثل هذه األفالم تحتاج 
إلى  تحتاج  الصورة،  جانب  إلى  مقروءة  لوثيقة 
الجدد  األفــالم  صناع  إليه  يرجع  إرشـــادي  دليل 

والقدامى على حد سواء، ربما يعتبر بعض صناع 
األفالم أن ذلك يأخذ من تميزهم ذلك أنه يضع 
لنخرج  لكن  للجميع،  ويطرحها  عمله  أســـرار 
ونفكر  األنانية  وبعض  الشخصي  الــهــوى  خــارج 
في الصناعة، ال شك أن أي صانع أفالم سيشاهد 
فيلما يمكنه أن يقف على طريقة صناعته، قد 
لكنه  استيعابه،  حسب  كل  وقــتــاً،  ذلــك  يستغرق 

سيصل وسيكون اجتهادا شخصيا.

جانب  إلى  تحتاج  الوثائقي  الفيلم  صناعة  إن 
األفالم الجيدة حركة نقدية وتنظيرية على نفس 
الشركات  تقوم  أن  أقترح  فإنني  ولذا  المستوى، 
أو القنوات بإعداد أدلة إرشادية لصناعة األفالم 
مستشهدة باألفالم والمشروعات الكبيرة والتي 
مصر  ففي  الصناعة  فــي  مختلفة  حــالــة  تصنع 
هــنــاك الــعــديــد مـــن األفـــــالم الــتــي صــنــعــت هــذه 
الجزيرة  أفالم  تناولنا  وإذا  الصناعة،  في  النقلة 
التميز  في  آخذ  إنتاج  من  تقدمه  وما  الوثائقية 
طيلة الوقت على اختالف الشركات المنفذة لهذا 
اإلنتاج فإن ذلك يشير إلى وعي لدى إدارة القناة 

في تقديم منتج متميز للعين العربية.
الوعي  حــدود  عند  تقف  ال  األزهـــر  أفــالم  إن 
كأفالم تقدم التاريخ وما خفى عن العامة منه، 
للمشاهد،  المتعة  حالة  لصناعة  تتجاوزه  وإنما 
النوعية  هذه  أن  أفكر  يجعلنى  الذي  األمر  وهو 
من األفالم التي تغذي الروح والعقل والعين أن 
وثيقتها  جانب  إلى  كذلك  مكتوبة  وثيقة  تترك 
كذلك  بل  فحسب  األزهر  أفالم  ليست  المرئية، 
أفالم  من  وغيرهم  باشا»،  علي  فيلما «محمد 
كل منها يتقدم خطوة في الصناعة ويضع الفتة 
جــديــدة فــي طــريــق الفيلم الــوثــائــقــي، ال أعــرف 
وثيقة  بتقديم  المنوط  هو  من  الدقة  وجه  على 
مكتوبة أو مقروءة عن هذه اإلنتاجات واألفالم، 
النقاد أم الشركات أم القنوات، على كل األحوال 
وأفالم  عمومها  في  جيدة  صناعة  نأمله  ما  كل 

الفتة متميزة.

مساجالت شعرية
َق أمُرُه إّن اللبيَب إذا تفرَّ

فتَق األموَر ُمناظًرا ومشاِورا 

وأخو الجهالِة يستبدُّ برأيِه

فتراُه يعتِسُف األموَر ُمخاِطرا 

 walzeer@ وليد بن عبداهللا الزير

البَْذُل َعْهٌد وِفي ِعْطَفيِه أطهاُر

ِمنُهم تََجّلى َظالُم الَجْهِل ينهاُر..

يا َشيَخنا ُجْد لَنا َصْبراً نَوّرثُُه

أنَت المناُر وِفيَك الَحْرُف يحتاُر ..

 ahmadotibi@ أحمد العتيبي

وِفي الَقْلِب َعيٌن ال تَناُم ُجُفونُها

 إِذا ُرْمَت َمن تَهَوى تُِريَك َمساِئلَْك .

وِفي األُْذِن َصوٌت ِمن ُحُروِفَك باِقياً

إذا ِغبَت َعنها يَستَِعيُد َرساِئلَْك.

aishaalabdullah@ عائشة العبداهللا

اهللا يا شاَم األُباِة لِيهنُكْم

َوْعُد اإللِه بَِجنَِّة اإلِحساِن ..

ٍع نيا مالَذ تََوجُّ إِْن كانَت الدُّ

فالُخْلُد ِعنَد اِهللا َفيُض َحناِن .. 

 danyalyoon@ عمر الصديقي

تلملم الليل الطويل تحت وسادتها

لتحلم! مستغنية بصمتها ..

وابتسامة تائهة  تبعثها كل مرة

لعلها تستقر على ثغر آخر.!

      aishaalabdullah@ عائشة العبداهللا  

الّثأُر ُيلَغى إذا ثاَرْت َغراِئُزنا

والوْتُر ُيمَحى إذا ما ّدنّدَن الَوتَُر ..

َقد تَخُطُر الُقدُس في أَذهاِن قاَدتِنا

فال يكوُن لها ّوْزٌن وال َخَطُر ..

ً وال تُؤثُِّر ِفي ُوجدانِِهم أَبَدا

إِال الُعيوُن التي ِفي َطْرِفها َحَوُر ..

i_alaswad@ إبراهيم األسود

ولَم يسقوا لهم ِذكراً بوصٍل

ولم يرثوا فؤاداً ماَت شوقا 

ً وأدنوا من عيون الروِح سهدا

تجّف بِه، وكسراً ليَس ُيرقى 

najataldhaheri@ نجاة الظاهري

كم من جراٍح سطت، والقلب يلثمها

ثم القضاُء: يضمدها؛ فتندمُل

Fatimah_Ghamdi@

سقى اهللا أيام المحبين والهوى

وصافي غرام دائٍم ليس يكذب ..

 @)_Alansari_  علي األنصاري

وأَفـاَق بـعَد النَّـوِم َقْلـٌب نـابِـٌض

لـِكّنـُه َوَجـَد الُهـدى يَْكوْيـِه َكّيْ ..

ٌة يـا صـاِحـبِي إنَّ الَحـِقيَقـَة ُمـرَّ

فـي َقـولِهـا نَصـٌَب تُـالقيِه وأَّيْ ..

أَْضـحى لِسـاُن الّضـاِد لَْحـناً لَْفُظُه

َمـْن أَْصلُُه ُقـٌح َغـدا َفِهـٌه وَعـّيْ ..

لَُغــُة الِكتاِب َغـِريبٌَة في أهـلِـها

بِـيُّ لِسـانَُه باللَّْحِن لَّيْ .. يَْلــوْي الصَّ

ال يَْعــِرُف الماِضـي والَ إِعـرابَُه

 أَو تَْذَهبِـي َمنصـوبَة ِمـْن بَعـِد َكّيْ ..

alasmaiمحمد السادة @٥٥

الكتابة  عــن  الــعــروضــيــة  الــكــتــابــة  تختلف 
اإلمـــالئـــيـــة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى حــســب قــواعــد 
اإلمــــــالء الـــمـــعـــروفـــة، حــيــث تـــقـــوم الــكــتــابــة 
الخط،  مبدأ  ال  اللفظ  مبدأ  على  العروضية 
أي أن الكتابة العروضية تقوم على مبدأين 

أساسيين هما:
١.كــــل مـــا يــنــطــق بـــه يــكــتــب ولـــو لـــم يكن 
مكتوبا، مثل :(هذا)، تكتب عروضيا (هاذا).
كــان  ولـــو  يكتب  ال  بــه  ينطق  ال  مــا  ٢.كـــل 
تكتب  (فـــهـــمـــوا)   : مــثــل  إمـــالئـــيـــا،  مــكــتــوبًــا 

عروضيا (فهمو).
بعض  زيــادة  القاعدة  هــذه  على  ويترتب 
العروضية  الكتابة  عند  حذفها  أو  الحروف 

كما يلي:
ـــــــــزاد عــــنــــد الـــكـــتـــابـــة  األحـــــــــــرف الـــــتـــــي ت
يكتب  صــوره  بجميع   : العروضية١.التنوين 
تكتب  علٍم)،  علًما،  مثل: (ِعلٌم،  ساكنة،  نونًا 

عروضيا هكذا : ِعلُمن، ِعلَمن، ِعلِمن.
٢.الــــحــــرف الـــمـــشـــدد: يــكــتــب بــحــرفــيــن: 
يكتب  َم)،  َفَهّ  ، : (مَرّ مثل  فمتحرك،  ساكن 
عــروضــيــا هــكــذا: َمـــــرَر، َفــهــَهــَم، وإذا وقــع 
الحرف المشدد آخر الروي المقيد (الساكن) 

العروض  علماء  عند  ساكنا  واحدا  حرفا  ُعَدّ 
والقافية، مثل (استمّر) إذا وقع نهاية الشطر 

الثاني، تكتب عروضيا هكذا: استمر.
مـــالحـــظـــة: الــــحــــرف الـــمـــشـــدد فــــي آخـــر 
ضمير  بخالف  ويشبع،  يفك  األول  الشطر 

.( جمع المؤنث الغائب (هَنّ
١.زيـــادة حــرف الــواو فــي بعض األســمــاء، 
مثل: (طاوس، َداود)، تكتب عروضيا هكذا 

: َدأُوود، َطأُووس.
٢.زيادة األلف في المواضع اآلتية: 

(هذا،  مثل:  اإلشــارة،  أسماء  بعض  ١.فــي 
ذلكم)،  ذلكما،  ذلــك،  هذين،  هــذان،  هــذه، 
هاذان،  هــاذه،  هكذا :هــاذا،  عروضيا  تكتب 

هاذين، ذالك، ذالكما، ذالكم....
إله)،  الرحمن،  (اهللا،  الجاللة  لفظ  ٢.في 
تكتب عروضيا هكذا: الاله، اَررحمان، إاله.

 ،( ٣.في (لكن) المخففة، والمشددة (لكَنّ
تكتب عروضيا هكذا: لكن، لكنَن.

٤.في لفظ (طه)، تكتب عروضيا هكذا : 
طاها.

٣.أولئك، تكتب عروضيا هكذا: أالئك.
ينشأ  بحيث  الروي  حرف  حركة  ٤.إشباع 

عـــن اإلشـــبـــاع حــــرُف مــــٍدّ مــجــانــٌس لــحــركــة 
الشطر  آخــر  يــكــون  أن  مثل  الــــروي،  حــرف 
(الــحــكــُم، كــتــابــا، الــقــمــِر)، تــكــتــب عــروضــيــا 

هكذا: الحكمو، كتابا، الَقَمِري).
٥.تشبع حركة هاء الضمير الغائب للمفرد 
الــمــذكــر، ومــيــم الــجــمــع إن لــم يــتــرتــب على 
ذلك كسر البيت الشعري، أو التقاء ساكنين، 
عروضيا  تكتب  بــكــُم،  لــكــُم،  بـــِه،  لـــُه،  مــثــل: 

هكذا: لُهو، بِهي، لكُمو، بُكُمو.
٦.كـــاف الــمــخــاطــب أو الــمــخــاطــبــة، ونــون 
الـــرفـــع فـــي الــفــعــل الـــمـــضـــارع، ونـــــون جمع 
الـــمـــذكـــر الـــســـالـــم، وتـــــاء ضــمــيــر الــتــكــلــم أو 
حركتها  تشبع  المؤنث  أو  للمذكر  المخاطب 
إذا وقــعــت إحـــداهـــا نــهــايــة أحـــد الــشــطــريــن، 
يسمعوَن،  يسمعاِن،  كالُمِك،  كالمَك،  مثل: 
قمُت،  ُقمَت،  مسلميَن،  مسلموَن،  تسمعيَن، 
ــا،  قـــمـــِت، تــكــتــب عـــروضـــيـــا هـــكـــذا: كــالمــَك
تسمعينَا،  يــســمــعــونـَـا،  يــســمــعــانـِـي،  كــالمــِكــي، 

مسلمونَا، مسلمينَا،، ُقمتَا، قمتُو، قمتِي.
٧.الهمزة الممدودة تكتب همزة مفتوحة 
بــعــدهــا ألـــــف، مـــثـــل، آمـــــن، قــــــرآن، تكتب 

عروضيا هكذا: أَاَمَن، قرأَان.

علم العروض وبحور الشعر

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

الطفل  ينشأ  أن  الــمــهــم  مــن 
فيكون  الكتاب  مصاحبة  على 
صــــديــــقــــاً لـــلـــكـــتـــاب مـــنـــذ ســن 
مــــبــــكــــرة، والســــيــــمــــا الـــكـــتـــاب 
ـــــــــي، ولــــعــــل أفــــضــــل كــتــب  األدب
اإلبــداع األدبــي هي القصة التي 
الحقيقية  التنمية  الطفل  تمنح 
الـــواســـعـــة فــــي شـــتـــى األبـــعـــاد 
استيعاب  عــلــى  األقــــدر  ألنــهــا 
مجاالت المعرفة المختلفة، 
وألنـــــهـــــا األكـــــثـــــر اســـتـــيـــعـــابـــاً 
والداللية  التعبيرية  للحقول 

ــفــة. فــالــطــفــل الــــذي  ــل الــمــخــت
يصبح صديقاً للرواية أو القصة 
أو المسرحية منذ سنيه األولى 
اللغة  وينمي  الــمــعــارف  يــراكــم 
نــحــوهــا وصـــرفـــهـــا ومــعــجــمــهــا 
ودالالتــهــا، ويــبــرع فــي الــقــراءة 
تنمية  من  ويتمكن  الصحيحة 
فيصبح  الــمــخــتــلــفــة،  مــهــاراتــهــا 
اللغة،  لمكتسب  جــيــداً  نموذجاً 
ويقلل من المبالغ الضخمة التي 
تنفق على تعلم اللغة الصحيحة 
كــثــيــرة. إن  دون طــائــل أحــيــانــاً 
الــقــصــة، عــلــى الــرغــم مــن أنها 
وإمتاع،  وتسلية  تربية  وسيلة 
تــصــبــح هـــنـــا وســـيـــلـــة أســاســيــة 

لتعويد 
الــتــلــمــيــذ 

عـــلـــى الــــقــــراءة 
كل  فـــي  أي  الـــعـــام  بــمــفــهــومــهــا 
الــحــقــول والـــمـــعـــارف، فــقــراءة 
الــقــصــة لــيــســت مــهــمــة لــذاتــهــا 
لتعويد  مهمة  ولكنها  وحسب، 
ــــقــــراءة. وتــبــدو  الــطــفــل عــلــى ال
فوق  المتقنة،  القصص  قيمة 
مــــا فــيــهــا مــــن قـــيـــم جــمــالــيــة، 
القراءة  على  الطفل  تعويد  في 

ـــيـــمـــة  الـــســـل
نـــــــــــحـــــــــــويـــــــــــاً 
وصــرفــيــا، ألنــهــا تــعــنــى بضبط 
وإعـــرابـــاً،  بنية  الكلمة  أحـــرف 
مـــمـــا يــســهــل عـــلـــى الـــطـــفـــل أن 
الــكــلــمــة وأن  ــنــيــة  يــســتــوعــب ب
ســـلـــيـــمـــاً، وأن  يــنــطــقــهــا نـــطـــقـــاً 

يتعرف معاني الكلمات.
وهــــــنــــــاك أمــــــــر آخــــــــر مــن 
األدبــيــة،  األعـــمـــال  قــــراءة  وراء 

هو  الــســرديــة،  الفنون  والسيما 
إقــــرار األطـــفـــال عــلــى مــحــاولــة 
الـــكـــتـــابـــة الــــمــــبــــكــــرة، خـــاصـــة 
فالهيئات  اإلبـــداعـــيـــة،  الــكــتــابــة 
التربية  أمــور  على  تشرف  التي 
المراحل  في  طويالً  وقتاً  تبذل 
الــمــخــتــلــفــة إلصـــــالح مـــا جــرى 
عــلــيــه الــتــالمــيــذ مـــن مــعــارف 
ومــــــهــــــارات لـــغـــويـــة خــاطــئــة 
تتصل بكل العلوم والمعارف، 
ـــــو أنـــهـــم تـــنـــبـــهـــوا عـــلـــى مــا  ول
فــــي هـــــذا األمــــــر مــــن فـــائـــدة 
مــحــقــقــة لـــوجـــهـــوا جــهــودهــم 
ـــجـــاه  الــمــخــلــصــة فــــي هـــــذا االت
الــــذي يــلــبــي الــحــاجــات الــلــغــويــة 
مراحل  في  للمتعلم  األساسية 
القصص  فــقــراءة  كلها.  حياته 
المختلفة  الــســرديــة  والــفــنــون 
تتضمنه  بــمــا  الــطــفــل،  تــجــذب 
مـــن عــنــاصــر جـــاذبـــة وتــشــويــق 
ومغامرات وطرائف، إلى عالم 
إلى  يتجه  بأن  وتغريه  الكتاب، 
محاولة كشف أسراره، فتقوده 
طوعا إلى محاكاتها والبناء على 
يكون  أن  في  والرغبة  نمطها، 
يمارس  الــذي  الخاص  كتابه  له 
فيه الكتابة راغبا حرا مستمتعا.

العالمات الواضحة في الطريق الوثائقي

تكتبها: 
عزة سلطان 
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قــلــبــي فــــاطــــمــــأن  غــــيــــري  يـــــأخـــــذه  ال  رزقــــــــي  أن  عـــلـــمـــت 

وحــدي بــه  فاشتغلت  غــيــري  بــه  يــقــوم  ال  عملي  أن  وعلمت 

األزهر (٣- ٣)

ــــــــــاِزُل.. ــــــــآُم َمــــــــــنَ ــــــــــٌة َولـِـــــــــــــَي الــــــــشِّ ُســــــــــوِريَّ

ِهَي َموِطنِي َعن َحوِضَها َسأُناِضُل..

ـــــــُة األَعــــــــــــــــــَراِق لـِـــــــي.. ـــــــيَّ ـــــــَربِ ُســـــــــوِريَّـــــــــٌة َع

ـــاِريـــِخ ِذكــــٌر َحـــاِفـــُل.. ـــِر الـــتَّ ِفـــي َدفـــتَ

مــــــــاُن َجــــبِــــيــــنَــــُه.. ِذكــــــــــٌر لَــــــــُه َرَفــــــــــــَع الــــــــزَّ

لَـــْم يُـــَدنِّـــْســـُه الــَوِضــيــُع الــَجــاِهــُل.. الَ 

ــــجــــِري ِفــــي َدِمــــــي.. ـــوِحـــيـــُد يَ ـــتَّ ــــَي ال ــــوائِ ــــلِ َف

ـــِهـــي ِفــــي ُفـــــــؤاِدي َمــــاثِــــُل.. َدومــــــاً إِل

ٌة.. َجــــــــــــــدَّ أُمٌّ  وَكــــــــــــــــــَذاَك  ــــــٌة  ــــــلَ ــــــْف ِط ــــــــــا  أَن

ِفــي ُكـــلِّ َمــرَحــلَــٍة َعــطــائِــي َفــاِضــُل..

ـــــي َمـــْســـِرِحـــي.. وابِ ـــــا ِطـــفـــلـَــٌة ُخـــضـــُر الـــــرَّ أَن

ـــاِزُل.. ــِقــي َوحـــُي الــِكــتــاِب الـــنَّ َوَحــدائِ

ِفــــي ُســـــوِر أَْضــــالِعــــي َحـــفـــْظـــُت ُحــــُروَفــــُه..

ـــمـــا َعـــلَـــُم الـــُهـــَدى لِـــي َقـــائِـــُل.. وَكـــأَنَّ

ولَــــــَقــــــْد أََضـــــــــــــــاَءْت ِفــــــي َحــــيــــاتِــــي آيُـــــــــُه..

الَقائُِل.. البَِصيُر  مَس  الشَّ يُنِكُر  َهــْل 

ــــــي.. ــــــَرتِ ــــــي ــــــِس ــــــَم بِ أَنــــــــــــا  أُمٌّ  ُســــــــــــوِريَّــــــــــــٌة 

ــــَشــــْأُت ِجـــيـــًال لِــلــنُّــُجــوِم يُــــطــــاِوُل.. أَن

ـــقـــى.. ـــتُّ ــــُهــــم ُحــــــبَّ الـــَفـــِضـــيـــلَـــِة وال أَرَضــــْعــــتُ

ســـاِفـــُل.. ـــَة  ـــلَ ِذي ـــرَّ ال ـــَشـــَر  نَ إِْن  اُر  ــــــرَّ ُك

بِـــــــِه.. أَوَدى  فـــــاِرســـــاً  ـــم  ـــُه ـــن ِم وَفــــــَقــــــدُت 

ــهــادِة َفــهــَو َشــْهــٌم بــاِســُل.. ــشَّ ُحـــبُّ ال

ــــْكــــلــــى ولــــــِكــــــْن َوْعـــــــــــُد َربِّــــــــــي صـــــــــــاِدٌق.. ثُ

ـــهـــاَدِة راِحــــــُل.. ـــالـــشَّ َحــــٌي َفـــِقـــيـــِدْي بِ

ؤى ِفـــــي َغــــْفــــوتِــــي.. ـــِديـــهـــا الــــــــرُّ ـــْب َدْعــــــــــواُه تُ

ـــُل.. ـــَه ـــْج يُ َفــــْقــــُد الــــَولـِـــيــــِد ثَـــــوابُـــــُه الَ 

بَـــــــــَدْت.. إِذا  الــــَحــــيــــاُة  هــــــِذي  ـــــا  َم أُخــــــتَــــــاُه 

ــــــــــُل.. َزائِ َعـــلـــيـــهـــا  مــــا  ـــيـــمـــاً  ـــِش َه إِّال 

ــــِعــــيــــُقــــِك َجــــــــــــوُرُه.. مـــــــاُن َفــــــال يُ أَّمـــــــــا الـــــــزَّ

عــــاِدُل.. َفـــَربِّـــي  َدْهــــٌر  اعـــتـَــَدى  وإِْن 

ـــــٍة ِهــــــَي َوحـــــَدهـــــا.. ِجـــــــدِّي بِــــَحــــْمــــِل ِرســـــالَ

الــــَحــــقُّ ِفـــيـــهـــا واِضــــــــٌح ُمــــتـَـــَكــــاِمــــُل..

ــــــــــــــُه.. ــــــــــي َشـــــِهـــــيـــــَد الــــــَحــــــقِّ َخـــــيـــــٌر َدْربُ ُزفِّ

ـــوُت لـِــِإلنـــســـاِن َحــــقٌّ حـــاِصـــُل.. َفـــالـــَمَ

ِدي.. ــــــــــَردَّ ــــــــــتَ تَ ال  يــــــِن  ــــــالــــــدِّ بِ ـــــِكـــــي  ـــــَمـــــسَّ وتَ

مــا َعـــقَّ ِديــــَن اِهللا َشــْخــٌص عــاِقــُل..

مــــــــاِرٌق.. ــــَة  ــــراَس ــــشَّ ال أَْبـــــــــَدى  إِْن  َشـــــــاُم  يــــا 

ــــِريــــٌب فــــاِصــــُل.. ــــــوٌم َق َفــــَخــــســــاُرُه يَ

ــــــــَدا.. يَـــحـــِمـــي اإلِلـــــــــُه ِحـــــمـــــاِك مــــا بَـــــــــْدٌر بَ

ـــِه ُمـــتَـــفـــائِـــُل.. ـــَضـــوئِ ـــهـــاُر بِ ـــــى الـــنَّ وأَت



ال   )
ــقــبــح  يـــمـــنـــع ال
مــــــن الـــــــوقـــــــوع فــي 
يــقــول  هـــكـــذا   ( الـــحـــب 
الـــمـــثـــل الـــقـــوطـــي الـــقـــديـــم 
أبــــــدا  ــــبــــط  ــــرت ي ال  ــــحــــب  فــــال
سواء  فجأة  يقع  هو  بل  بالجمال 
كان المحب جميال او قبيحا على 

حد سواء .
الحب  قصص  عبرت  وقديما 
األســطــوريــة عــن ذلـــك فــهــذا هو 
بوليفيميوس  اليوم  لوحتنا  بطل 
جاالتيا  الحورية  في  عشقا  يتدله 
الــمــثــال  بــجــمــالــيــون  صنعها  الــتــي 
فرقا  هــنــاك  ان  يفطن  أن  دون 
بوسيدون  ابــن  فهو  بينهم  كبيرا 
سايكلوب  ايــضــا  وهــو  الــبــحــر  إلــه 
واحــــدة  عــيــن  ذو  مــخــلــوق  أي 

فـــــي جــبــهــتــه 
وعــلــى الــرغــم 
مـــــــــــن ذلــــــــــــــك يــــقــــع 
جالتيا  عشق  في  بوليفيميوس 
دون ان ينتبه انه يبدو قبيحا في 

. عينها 
فــقــد  وذاك  هـــــذا  وفـــــــوق  ــــل  ب
ــيــفــيــمــيــوس عــيــنــه الـــوحـــيـــدة  بــول
ـــــــه الــــبــــطــــل  حــــيــــنــــمــــا فـــــقـــــأهـــــا ل
اوديــســيــوس أثــنــاء رحــلــة عــودتــه 
إلى وطنه وعلى الرغم من ذلك 
ظــل يــحــب جــاالتــيــا حــتــى بــعــد أن 

بحبها . يتغنى  وأخذ  بصره  فقد 
ويـــــــذكـــــــر الـــــشـــــعـــــر الــــــرعــــــوي 
قبل  الثاني  القرن  في  السكندري 
الرعويات  من  مجموعة  الميالد 
لجاالتيا  بوليفيميوس  حب  حول 
بشكل  الحكايه  انتشار  يؤكد  مما 

. الهيلينيستي  العصر  في  واسع 
ـــــــا الــــــــــيــــــــــوم هــــي  ـــــــن ـــــــوحـــــــت ول
بــولــيــفــيــمــيــوس لــلــفــنــان األلــمــانــي 
والــذي  تشيبين  هيانريش  جــون 

.١٧٩٥ رسمها عام 

منذ أن اعتمد الطب النفسي مصطلح «النرجسية» 
والــشــاذة  المفرطة  الجنسية  الممارسة  عــن  كتعبير 
على  الــضــوء  أســقــط  فقد  لــهــا،  الطبيعي  المسار  عــن 
الشخصية األسطورية في الميثالوجيا اليونانية وهي 
ذلــك الــمــدعــو «نــارســيــس» أو نــاركــيــســوس» بحسب 
البعض، وقد انشغل الناس بتفسير وتحليل مكونات 

السمات غير السوية لمثل هذه الشخصية.
وعلى سبيل التذكرة ال أكثر، فال بأس من إعادة 
ــارســيــس» (و»نـــرجـــس» هو  قــصــة ذلـــك الــمــدعــو «ن
يدعى  شــابــاً  أن  باختصار  وهــي  الــعــربــي)،  مقابلها 
«نـــرجـــس» كـــان جــمــيــل الــخــلــقــة إلـــى درجــــة جعلت 
ركبان ذلك الزمان تتحدث بجماله األخاذ ما جعله 
فخوراً بذلك إلى درجة أخذ يتصرف فيها بطريقة 
باستعالء مهين حتى مع من أحبوه، إلى أن تصادف 
فوقع  المياه  صفحة  صورته على  رأى  أن  ذات مرة 
منه أنها وجه أخاذ الجمال  هو اآلخر في حبها ظناً 
ودون أن يخطر بباله أنها صورته. عشقها ووقع في 
أسر جمالها وأدام التحديق فيها دون حراك إلى أن 

مات.
داخله  وفــي  إال  إنــســان  مــن  مــا  أن  نعترف  دعــونــا 
مــســاحــة مـــا مـــن نــرجــســيــة، مـــن حــيــث اســتــحــســان 
كانت  ولــو  حتى  اإلطـــراء  لكلمات  والــطــرب  المديح 
على سبيل الكذب أو الخداع مثلما قال أمير الشعراء 

في بيته الشهير 
خدعوها بقولهم حسناُء

والغواني يغرهنَّ الثناُء
ويبدو أن تلك سمة إنسانية ال مفر منها لكل بني 
صفة  أنها  يعني  ال  بوجودها  اإلقــرار  أن  غير  البشر، 
وعــورة  معيب  مــرض  إنها  بــل  مستحبة،  أو  جميلة 
البشرية  والنفس  الجسد  عــورات  بقية  مثل  قبيحة 
الكثيرة، وهي ما يقتضي بالذوق السليم لكل امرئ 
أن يتحرى سترها وأن يتحاشى ما أمكن إظهارها أو 

اإلشارة إليها إن تلميحاً أو تصريحاً.
شديدة  االنتشار  سريعة  آفة  وهي  آفة  النرجسية 
المبدعين  أوســـــاط  فـــي  مــســتــوطــنــة  وهـــي  الـــعـــدوى 
(ومــنــهــم الــشــعــراء واألدبـــــاء والــفــنــانــون) وهـــم الفئة 
األكـــثـــر اتــهــامــاً بــهــا، وكـــذلـــك لـــدى بــعــض األثـــريـــاء 
والمشاهير والشخصيات العامة، من باب أن هؤالء 
نجحوا في إنتاج ما يعجب الناس ويدهشهم ويحوز 
على استحسانهم، ما عاد عليهم باإلطراء والتطريب 
الذي يصادف في كل منهم هوًى في نفسه يسعده 
فتتملكه  إثــبــاتــه،  إلــى  يسعى  الـــذي  بــقــدره  ويــشــعــره 
خلق  بينما  ذهبي  مخلوق  أنــه  ليعتبر  التميز  عقدة 
سواه من طين. وقد أصاب «إيليا أبو ماضي» عندما 

خاطب هؤالء الئماً موبخاً..
نسي الطيُن ساعًة أنه

طيٌن حقيٌر فصال تيهاً وعربد
وكسا الخزُّ جسمُه فتباهى

وحَوى الماُل كيسُه فتمّرد
الــصــنــف األســــوأ مــن هـــؤالء هــو صــنــف الخنافس 
وفضحت  اإلنسانية  التجارب  خبرتهم  طالما  الذين 
أمرهم األمثال الشعبية عندما تحدثت عن (منافس 
الـــخـــنـــافـــس)، وهــــــؤالء صــنــف غـــريـــب مـــن فــقــاقــيــع 
وهم  بــالــفــراغ،  المكتنزة  بــاألنــا  الطافحة  الــالشــيء 
إشــعــال  فــي  أحــدهــم  يفشل  حــيــث  الفاشلين  معشر 
عود كبريت فيعمد إلى البصق على شموع اآلخرين 
والــتــعــجــرف عــلــى خــلــق اهللا، وهــــم فــئــة انــتــقــدهــا 
«المعري» بسالطة في ديوانه ذائع الصيت (لزوم ما 

ال يلزم) قائالً ..
وتحب أن يثنى عليَك بأنك

السرُّ النقيُّ وأنت ِصلٌّ أرقُم
وشهادٌة لك خلقك يجتنى

فيصاُب شهداً وهو صاٌب علقُم 
قــوام هــذا الــنــمــوذج هــو نفر مــن أشــبــاه أبــي جهل 
في عباءة لقمان الحكيم، فهم ألد أعداء النجاح من 
خائبون  تالمذة  الخيبة،  ومدمني  الموهبة  عديمي 
لصوص  وأحــيــانــاً  أتــبــاع  األســـاتـــذة،  مــســوح  يتلبسون 
أسمائهم يشي بمحتواهم  القادة، رنين  في خوذات 
األجوف، كثر كغثاء األدعياء طالب الشهرة الفارغة 
ولو جاءت على طبق من سوء، فيبدون تماماً كحبة 
الفاصولياء الفسدة حين تطفو على السطح، يتحدث 
يعرفونهم  والسخرية،  لــالزدراء  كمادة  الجميع  بهم 
بطحة  ذي  لكل  دعــوة  وهــذه  أنفسهم،  يجهلون  كما 

منهم أن يتحسسها بعناية.

النرجسيون 
في  األرض

الــمــمــتــع فـــي لـــوحـــات عــلــي حــســن هو 
تشكيلية  لــقــاعــدة  إخــضــاعــهــا  اســتــحــالــة 
وهــــــذا مــــا يــجــعــلــنــا نـــؤكـــد أن مـــدرســـة 
التجريد الخاصة به هي مدرسة أصيلة 
ومبتكرة لكننا ايضا نستطيع أن نقول إن 
كتلة  بين  طبيعيا  توازنا  خلق  حسن  علي 
في  تجسيده  حيث  من  العربي  الحرف 
صــور عــدة وبــيــن كثافة الــلــون ورمــزيــة 
استخدام اللون نفسه فأحيانا نجده يغرق 
تــلــك الـــوحـــدة الــتــكــراريــة مــن الــحــروف 
الساخنة  األلــــوان  مــن  بحر  فــي  العربية 
وبين  قليال  الداكن  الطوبي  األحمر  مثل 
في  والــرصــيــن  المبهج  الزيتي  األخــضــر 
يضع  تجده  أخــرى  وأحيانا  الوقت  نفس 

الــحــرف ( وخــاصــة حـــرف الــنــون ) في 
وقـــــار الـــلـــون الــــرمــــادي أو فـــي بــســاطــة 
األبـــيـــض واالســــــود ومـــن هــنــا عــلــيــنــا ان 
نعترف ان علي حسن ذو مدرسة خاصة 
بين  الناجح  الدويتو  تلك  بتفعيل  تقوم 
وبين  تشكيلية  تكرارية  كوحدة  الحرف 
في  هـــذا  وكـــل  تعبيرية  كخلفية  الــلــون 
إطار جميل من التجريد المعقول وغير 

المبالغ فيه .
الفنان علي حسن من مواليد الدوحة 
وحصل  اآلداب  كلية  فــي  التاريخ  درس 
قطر  جامعة  من  الليسانس  درجــة  على 
ثـــم حــصــل عــلــى الــــدراســــات الـــحـــرة في 
لوفان  جامعة  من  والتراث  الفن  صيانة 

إدارة  لمجلس  رئــيــســا  وعــمــل  ببلجيكا 
بالدوحه  الفني  لإلبداع  الشبابي  المركز 
إبـــداع  مــركــز  إدارة  لمجلس  رئــيــســا  ثــم 
الــفــتــاه أقـــام عـــدة مــعــارض فــي الــداخــل 
الفن  تــجــارب  مــعــرض  أهمها  والــخــارج 
الـــعـــربـــي الـــمـــعـــاصـــر بـــجـــالـــيـــري بــيــســان 
ومــــعــــرض مــلــتــقــى الـــفـــنـــون الــبــصــريــة 
بالسيتي سنتر ومعارض خارجية كثيرة 
ــأبــو ظــبــي –  نــذكــر مــنــهــا بـــاريـــس ارت ب
فاالنسيا  المعاصر  العربي  الفن  معرض 
لفن  الــدولــي  مصر  ترينالي   – باسبانيا 
الــحــفــر – مــعــرض الــخــط الــعــربــي كفن 
بينالي   – ــيــويــورك  ن هــوفــســتــرا  مــتــحــف 

سابودو الدولي الثاني اليابان 

«النون» تنجح

جروزنر فنان اللحظة األكثر صعوبة

بوليفيميوس

علي حسن الجابر

بقلم : باسم توفيق 

نصف  أن  ــبــعــد  ال شـــديـــد  يـــبـــدو  قـــد 
عشر  التاسع  القرن  في  األلماني  الفن 
والعشرين بالخمول كما وصفه بعض 
وغيره  فولني  ريــكــاردو  أمثال  النقاد 
األلماني  التشكيلي  الفن  وصف  حيث 
ال١٩  الـــقـــرن  نــهــايــة  فـــي  بــالــخــمــول 
وغير  كبير  افتراء  هذا  لكن  وبالتقليد 
التشكيلي  الــفــن  ألن  الـــوصـــف  دقــيــق 
كان  ال١٩  الــقــرن  نهاية  فــي  األلماني 
فنية  أطر  ثالثة  أحد  يكون  ألن  يتهيأ 
ســـوف تــشــكــل الــشــكــل اإلبـــداعـــي للفن 
والعالمي  خــاصــة  األوربــــي  التشكيلي 
على  نطلقه  أن  يصح  مــا  وهــذا  عامة 
الــفــن األلــمــانــي فــي هـــذه الــفــتــرة أنــه 
ورقــي  حرفية  على  داوم  الــذي  الفن 
مالت  حقبة  فــي  التشكيلي  الــتــصــويــر 
فيها أوربا لنبذ الحرفية واالتكاء على 

فكرة التطوير بشكل محض .
النظرية  هــذه  صــدق  على  والدليل 
وجود فنان كبير حساس ومبدع مثل 
جروزنر  فون  أدوارد  األلماني  الفنان 
بسهولة  عليه  نطلق  ان  يمكن  والــذي 
فنان ألمانيا الكالسيكي والحداثي في 
هاتين  من  االقتراب  ولعل  واحــد   آن 
الــنــاصــيــتــيــن مــعــا وبــشــكــل ال يــشــوبــه 
الــتــشــتــيــت جــعــل مــن جـــروزنـــر محور 
الـــعـــديـــد مــــن األبــــحــــاث والـــــدراســـــات 
األلــمــانــي  األديــــــب  ان  حــتــى  ــنــقــديــة  ال
بحثا  عنه  كتب  جراس  جونتر  الشهير 

كامال يقترب من ال٢٠٠ صفحة .
يقول مارك براون الناقد التشكيلي 
يعلق  أن  اســتــطــاع  فــنــان  جـــروزنـــر   )

السعادة  سمة  شخصياته  وجــوه  على 
) ولـــعـــل هــــذه الــمــقــولــة تـــكـــون بــوابــة 
عوالم  إلى  منها  ندخل  االتساع  شديدة 
جــــروزنــــر الــكــثــيــرة والــمــتــنــوعــة فــي 
في  غــاص  جــروزنــر  إن  نقول  البداية 
انبثاق  لحظة  وصور  شخصياته  وجوه 
هذه  أكانت  سواء  الوجه  فوق  السعادة 
الصافية  االبــتــســامــة  تمثلها  الــســعــادة 
أو اإليــــمــــاءة بــــأن الـــوجـــه عــلــى وشــك 
الصعوبة  بالغة  الحالة  وهذه  االبتسام 
فان محاولة تصوير الوجه على وشك 
االبـــتـــســـام شــــيء لــيــس بــالــســهــل حيث 
اللحظة  يقتنص  ان  جروزنر  استطاع 

ويعبر عنها خير تعبير .
ــــر فـــنـــانـــا مــتــفــردا  يــعــتــبــر جــــروزن
ال يــضــاهــيــه فـــي أوربـــــا الــكــثــيــر مــن 
هناك  لكن  التشكيلي  الفن  أساطين 
من أقترب من مخيلة جروزنر مثل 
مع  يتشابهان  اللذين  النين  األخــويــن 
ونوعية  الخلفيات  عتمة  في  جروزنر 
جروزنر  لكن  المصورة  الشخصيات 
يــفــوقــهــم فـــي تــقــنــيــات كــثــيــرة مــثــل 

. وتعبيراته  الوجه  أشراقة  تقنية 
يـــقـــول األديـــــــب األلــــمــــانــــي جــونــتــر 
جراس عن جروزنر ( يمسك جروزنر 
بالريشة ويقرر أن يصور لحظة ما في 

حـــــــيـــــــاة 

الــشــخــصــيــة 
الــــــمــــــرســــــومــــــة 

وربما تكون هذه 
الـــلـــحـــظـــة تـــافـــهـــة 

لنا  بالنسبة  مهمة  وغير 
والعظمة  التعقيد  شديدة  لكنها 

 ( التشكيلي  للفن  بالنسبة 
جراس  يقوله  ما  على  واألمثلة 
مــثــال  جــروزنــر  يــصــور  كــأن  كــثــيــرة 
عــلــى  نـــبـــيـــذ  بــــكــــأس  كـــهـــل  فــــرحــــة 
يــصــور  ان  أو  يــحــتــســيــه  ان  وشـــك 

بـــكـــأس  آخـــــر  فـــرحـــة 
عــلــيــه  يــحــصــل  نــظــيــف 

. وهــكــذا 
الشهيرة  للوحته  كــان  هنا  مــن 
األدب  شخصيات  أحد  وهو  فالستاف 
األلــمــانــي كـــان لــهــا شــهــرة واســعــة لما 
تـــصـــوره مـــن عــمــق هــــذه الــشــخــصــيــة 

. الكوميدية 

الثالثاء  ١٥ رجب ١٤٣٣هـ - ٥ يونيو ٢٠١٢ م 88
ً كــــــــريــــــــمــــــــا تــــــــــــكــــــــــــون  أن  قــــــــــبــــــــــل  عــــــــــــــــــــــــــــادالً  ُكـــــــــــــــــــن 
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محمود الباتع



ـــاعـــات  ـــصـــن ــــقــــالفــــة مـــــن ال ال
قطر،  في  عرفت  التي  القديمة 
وهي  القالف،  ممتهنها  ويسمى 
،فالقالف  بــاألخــشــاب  مرتبطة 
المهنة،  فــي  زمــيــالن  والــنــجــار 
ويــــشــــتــــركــــان فــــــي اســــتــــخــــدام 
ما  أو  الـــمـــجـــدح  مــثــل  األدوات 
يسمى بـ»الدريل» وهو المثقاب، 
المنشار، المنقار أو «اإلزمير» ، 
وتستخدم  الملقط  وهي  الكلبة 
في خلع المسامير عند انحنائها 
، ألن المطارق في ذلك الزمان 
الطرق  وظيفتي  تــؤدي  تكن  لم 
تستخدم  كــانــت  لــذلــك  والــخــلــع، 
فـــي الـــطـــرق ، بــيــنــمــا تــســتــخــدم 
الكلبة أو الملقط أو القارض أو 
خلع  فــي  الــبــاري  اآلن  يسمى  مــا 
الــمــســامــيــر وضــغــط الــخــشــب أو 

رصه.
والنجار  القالف  يشترك  كما 
في استخدام الرندة أو «الفارة» 
الخشب  مبارد  الفأس»الفاروع» 
والحديد، المسن، حصاة المسن 
منها  عـــــدة:  اســتــعــمــاالت  ولـــهـــا 
رأس المنقر ويستخدم في حفر 
الــخــشــب. وســـن ســكــيــن الــرنــدة 

«الفارة».
فالنجار والقالف متفقان في 
في  مختلفان  لكنهما   ، األدوات 
يصنع  فــالــنــجــار  الــعــمــل،  طبيعة 
األبـــــواب والــشــبــابــيــك ومــزاريــب 
ـــمـــرازيـــم»  الــمــطــر وتــســمــى «ال
وشــاطــوحــة الــطــفــل «ســـريـــرة» 

والـــمـــقـــعـــد والــــكــــرســــي لــيــتــعــلــم 
الــــجــــلــــوس، إلـــــى جـــنـــب كــرســي 
الماء»،  وكرسي»حب  «القدو» 
توضع  التي  والطاولة  المرفاعة 
اليدوية  الخياطة  ماكينة  عليها 
صـــنـــدوق الــمــالبــس و»الــشــيــب» 
الــــذي يــعــلــق عــلــيــه الــســقــا لخض 

اللبن.
أمـــــــا الــــــقــــــالف فــــهــــو يــصــنــع 
الـــمـــراكـــب «الـــلـــنـــجـــات» الــســفــن 
ـــتـــي تــمــخــر عـــبـــاب الـــبـــحـــار ،  ال
الــصــغــيــر مــنــهــا والـــكـــبـــيـــر مــثــل 
الــبــقــلــة،   ، الـــجـــالـــبـــوت   ، الــــبــــوم 
الــمــاشــوه، الــســمــبــوك، الــشــوعــى، 

الــبــانــوش،الــبــقــارة، الــشــاحــوف، 
القلص، الدنقي والهوري.

والــســفــن الــكــبــيــرة الــتــي تصل 
إلــــى افــريــقــيــا والــهــنــد والــصــيــن 
في  تنتشر  التي  الــغــوص  وسفن 
اللؤلؤ  عــن  للبحث  الخليخ  بحر 
بين  الركاب  تنقل  التي  والسفن 
عدن  خليج  حتى  الخليج  دول 
والنزهة  األسماك  صيد  وسفن 
والـــرحـــالت وكــــان الـــقـــالف في 
الماضي بمثابة مهندس السفينة 
فــي  ــــمــــشــــارك  ال ــــمــــشــــرف،  ال  ،
وتجهيزها  وبــنــائــهــا  تصميمها 
وزنها  في  والتحكم  وتجربتها، 
ــتــهــا واخـــتـــيـــار الــخــشــب  وحــمــول
المناسب فهو اآلمر الناهي فيما 
أي  تــؤشــر،  قــبــل  ببنائها  يتعلق 

تكتمل وتنزل إلى البحر.
باالحترام،  القالف  ويحظى 
العاملين  ولمجموعة  له  ويقدم 
ويقوم   ، والــشــراب  الطعام  معه 
عـــلـــى خــدمــتــهــم خــــــادم خـــاص 
فــهــو مــهــنــدس صــنــاعــة الــســفــن 
عليها  اعــتــمــد  الــتــي  والـــمـــراكـــب 
في  اقتصادهم  في  الخليج  أهل 

السابق.

سوق  على  تطلق  الناس  كانت  الماضي  في 
الـــحـــراج ســــوق الــمــقــاصــيــص، والــمــقــاصــيــص 
بــالــلــهــجــة الــشــعــبــيــة تــعــنــي الـــنـــاس الــمــفــلــســيــن 
منطقة  فــي  عليها  مــتــعــارف  التسمية  وهـــذه 

العربي. الخليج 
وســوق الــحــراج كــان فــي األصــل عــبــارة عن 
المستعملة  حاجياتهم  لــلــنــاس  يبيعون  تــجــار 
لها  حاجتهم  لــعــدم  عنها  اســتــغــنــوا  ربــمــا  الــتــي 
التجوال  بطريقة  للمال  الملحة  لحاجتهم  أو 
في السوق. هؤالء الناس أو التجار يقال عنهم 
بعض  عــلــى  يــنــادون  (دالل)  جــمــع  (الـــداللـــوه) 
أو  الــذهــب  مــثــل  والخفيفة  البسيطة  األشــيــاء 
السالح أو بعض المالبس الشتوية أو الساعات، 
يرجعون  المناسب  المشتري  يــجــدوا  لــم  وإذا 
من  غيرها  ويأخذون  أصحابها  إلى  البضاعة 
المراد  األشــيــاء  كثرت  أن  بعد  ولكن  األشــيــاء. 
لهم  يتخذوا  أن  اضــطــروا   ، الــنــاس  مــن  بيعها 
مــكــانــا يــقــفــون فــيــه وأمــامــهــم بــضــائــعــهــم، ثم 
كل  فيه  يجمعون  بهم  خاص  سوق  لهم  أصبح 

سمي»سوق  بيعها  المراد  المستعملة  األشياء 
بل  صامتاً  يقف  ال  منهم  التاجر  الــحــراج»ألن 
ينادي على ما يوجد لديه ويطلقون على هذه 
بهذا  سوقهم  سمي  ولــهــذا  (الــحــراج)  الــمــنــاداة 

االسم.
وســـــوق الــــحــــراج كـــانـــت بـــدايـــتـــه عــلــى دكــة 
(الدالوه)  لسوق  مواز  ضيق  شارع  في  صغيرة 
الذي  سابقا  الدوحة  شرطة  مركز  خلف  يقع 
ســوق  مــن  الــغــربــيــة  الجنوبية  الــجــهــة  فــي  يــقــع 
الــقــيــصــريــة أو الــســوق الــداخــلــي ومـــع الــتــطــور 
البضائع  وكــثــرة  الــنــاس  وازديــــاد  حــدث  الـــذي 
الحراج  ســوق  تحول  بيعها  الــمــراد  المستعملة 
ــــى مـــكـــان أكـــبـــر وســـاحـــة أوســـــع فـــي ســـوق  إل
جــديــد أنــشــئ خــلــف مــســجــد األحــمــد الــمــوجــود 
سوق  أو  الداخلي  السوق  من  الشرق  جهة  في 
سوق  انتقل  السوق  هذا  حريق  وبعد  القيصرية 
الحراج إلى سوق البصل الذي شمل كل التجار 
انتقل  حتى  سنوات  وظل  المختلفة  ببضائعهم 

النجمة. منطقة  في  آخر  مكان  إلى 

(التسمم)  تعني  شعبية  كلمة  الملحوس  أو  لحياف 
وعــــنــــدمــــا يــــقــــولــــون أهــــــل زمـــــــان فــــــالن أو فـــالنـــة 
شيئا  أكلوا  المذكورين  أن  يعنون  فهم  أكلوا(احياف) 
فيه (تسمم) ألنه في الماضي يطلقون على(التسمم) 
كلمة (احياف) أو (ملحوس) وكانوا يعتقدون بأن (لبر 
يعصي) وهو (العرصه) الموجودة كثيرا في المساكن 
فــي تــلــك الــفــتــرة الــزمــنــيــة إذا وجـــدت أكـــال مكشوفا 
(أتزوع) فيه أي تستفرق سمومها فيه، وعندما يأكل 
االنسان من هذا األكل تحدث له هذه الحالة، لكن في 
أن  عرف  لالنسان  الفكري  التطور  وبعد  األيــام  هذه 
التسمم يحدث من عدم حفظ المأكوالت في مكانها 
والمكتوبة  الــمــوجــودة  التعليمات  وحــســب  الصحيح 
ظروف  إلى  تعريضها  أو  صالحيتها  انتهاء  أو  عليها 

غير طبيعية مع تغير في طعمها ورائحتها.
ففي الماضي كانت الناس ال ترمي شيئا من األكل 
،فإذا زاد عندهم األكل وضعوه في (المرفاعة) وهي 
عبارة عن وعاء معلق في سقف البيت أو في سقف 
الغداء  وجبة  من  الزائد  األكل  فيه  يضعون  (العريش) 
إلى وجبة العشاء ومن وجبة العشاء إلى وجبة الصباح 
شيء  لهم  أرسل  إذا  كذلك  عليها (القبيب)  ويطلقون 
هذه  في  يضعونه  الجيران  أحــد  عند  من  األكــل  من 
دون  من  يأكلونه  العائلة  تجتمع  وعندما  (المرفاعة) 
التأكد من صالحيته ومن صحته وطعمه أو مذاقه، 
وعــنــدهــا تــكــون الــطــامــة الــكــبــرى فــيــحــدث عــنــدهــا 
ليس  من  منها  يموت  وربما  العائلة  وتتسم  التسمم 
لديه مناعة ولكن تلصق التهمة على (لبريعصي) أو 

أو  ملحوسا  شيئا  أكلوا  فــالن  بيت  فيقولون  العرصه 
عدم  عــن  ناتج  التسمم  أن  يعرفون  ال  ألنهم  حايف 
مع  الــعــالج  ويختلف  صحيحة  بطريقة  األكــل  حفظ 
المريض  يسقى  والغالب  والمناطق  الــنــاس  اخــتــالف 
بماء ممروس أو مهروس فيه التمر الهندي ويسمى 
(لصبار) مع قليل من الملح حتى إذا شربه المتسمم 
يــســتــفــرق مــا فــي مــعــدتــه ثــم يــســقــى(الــعــشــرج) وهــو 
عبارة عن اعشاب طبية منقوعة طوال الليل يشربها 
المصاب في الصباح الباكر بعد طبخها على نار هادئة 

لتحدث له إسهال ويخرج ما تبقى في معدته.
البسيط  التسمم  منه  التسمم  أو  لحياف  هــو  هــذا 
الذي يعالج بما ذكر ومنه التسمم الخطر الذي ليس 

له عالج.

القـالف

سوق الحراج أو سوق المقاصيص

لحياف والملحوس

الجامعةالجامعة
الجامعة أو اليامعة وهي 
آيــات  تجمع  الــتــي  الــحــجــاب 
على  إما  الحكيم  الذكر  من 
تؤخذ  آيــــات  أو  ســـور  شــكــل 
مــــن الـــمـــصـــحـــف الـــشـــريـــف 
تـــكـــتـــب عـــلـــى ورقـــــــة بـــمـــاء 
بالزعفران  المخلوط  الــورد 
زمـــــان  أهـــــــل  إن  حــــيــــث   ،
دواء  بأنها  يعتقدون  كــانــوا 
وتحصين  وتـــفـــاؤل  وعـــالج 
وما  والشياطين  الجن  مــن 
مصائب  مــن  الــقــدر  يخفيه 
بها  يتفاءلون  كــانــوا  لذلك   ،
ويـــصـــنـــعـــون لـــهـــا بــيــتــا مــن 
مــن  صــــنــــدوقــــا  أو  الـــجـــلـــد 
،فــيــضــعــونــهــا تحت  الــفــضــة 
على  يعلقونها  أو  الـــوســـادة 
يــربــطــونــهــا  أو  صــــدورهــــم 
ومنهم   ، ســواعــدهــم  فـــوق 
مــــــن يـــصـــنـــع لــــهــــا خـــاتـــمـــاً 
ويـــضـــعـــهـــا فـــيـــه ثــــم يــلــبــســه 
وشر  األخطار  من  ليحميه 
سبحانه  اهللا  بــإذن  األشـــرار 

وتعالى..

اللي عطاكم في جفير يعطينا في قرطلهاللي عطاكم في جفير يعطينا في قرطله

سعف  مــن  مصنوع  مقعر  وعــاء  الجفير.. 
مسكتان  أو  جوانبه  على  حلقتان  لــه  النخل 
مختلف األحجام وهو يشبه القفة المعروفة 

في بعض الدول العربية أما القرطله.. 
فــهــي عــبــارة عــن ســلــة صــغــيــرة مصنوعة 
الجفير  مــن  أصــغــر  لكنها  الــقــش  مــن  ايــضــا 

بمراحل ويقال هذا المثل عندما يرى الناس 
إنــســانــا تــبــدل حــالــه إلـــى األحــســن وأتــــاه رزق 
عطاهم  اللي  فيقولون  أحد  من  مساعدة  أو 
لسنا  نحن  أي..  بالقرطله  يعطينا  بالجفير 
اهللا  أعطاهم  مما  القليل  فيكفينا  طمع  أهل 

من الكثير.

إعداد: خليفة السيد محمد المالكي

الثالثاء ١٥ رجب ١٤٣٣ هـ - ٥ يونيو ٢٠١٢ م 99اللي ماله أولاللي ماله أول
األلــــــــم الــــــــــجــــــــــروح كــــــــل مــــــــن ال يـــــــعـــــــرف  ســــــخــــــر مــــــــن 



ونـحــمــدك يــــــاذا الـــعـــرش والــمــلــك والــعــطــا

ورضـــــــى بـحــكــمــك فـــــــي جــمــيـــع الــفــعــايــل

بـشــكــٍر عــلـــى الــّســـرا وصــبـــٍر عــلـــى الـقــضــا

وحــــمـــــل الـــنـــوايــــب واحـــتـــمــــال الــثــقـــايـــل

فــكــم قــــد رمــانــا الــدهــر مـــــن صـــــرف ريــبـــه

بـــهــــا اعــتــاضـــت الـــقــــراب فــيـــنـــا الــبـــدايـــل

صــبــرنـــا لـــهــــا مـــا زعــــزع الـــدهــــر عــزمــنـــا

ونــلــنـــا بـــهــــا الـعــلــيــا عـــلــــى كـــــــل طـــايــــل

فــيــامـــا حـمــيــنــا كـــــــل مـــــــن هـــــــو لـجــابــنــا

إذا صـــــكـــــتـــــه جـــيــــالنــــهــــا والـــــجـــــدايـــــل

ويــــامــــا عــطــيــنــا فــــــــي ســــاعـــــة الــــرخـــــا 

وأصــــغـــــر عــطــايــانـــا الــســبــايـــا األصـــــايـــــل

وأكــــبـــــر عــطــايــانـــا إلــــــــــى مـا الـحــفــوا بــهـم

حــنــاقـــاً عـــلــــى مــاثــجـــة أدمــــاهــــم غــــاليــــل

فــزعــنـــا لــــهــــم بــكــبــارنــا مــــــــع أصــغـــارنـــا

ولـــقـــدع شـــبـــا مــــــن دونـــهـــم كـــــــل صـــايــــل

فــيــامـــا تــمـــنـــو فــــــــي الــــرخــــا ردة الــــجــــزا

بــمــعــاهــيــد وأديــــــــــان تـــــفـــــض الــحــمـــايـــل

فــســاعــة بـــــــدا الــمــاجـــوب فــيــهـــم فـــأدبــــروا

واقـــــفـــــو جـــمـــيــــٍع كــاســـبـــيـــن الــفـــشـــايـــل

فـــــــال هــمــنـــا مـــــــن بـــــــار فــيـــنـــا وغــــّرنــــا

بـــحـــكــــي الـــضـــحــــى فــــــــــي رد الـــضــــاليــــل

وســـــرنــــــا وســـّيــــرنــــا اإللـــــــــــه وعـــانــــنــــا

وال ردنــــــــــا كـــــثـــــر الـــعــــضــــل والـــعــــذايــــل

من يفك طالسم أسرار الدهشة

ويشعل أعشاب الرعشة في وديان النشوة؟

من يشفي غليل تساؤالت الشعراء

ويؤرخ لفرسان الهوامش؟

من يهشم أصنام العلن

وينصب تماثيال للمطمور؟

من يقلم أظافر القبيلة

ويخضب أناملها

ويجردها من نزعة التوحش؟

من يمأل فانوس المغفل بزيت العناد؟

من يؤرجح طفلة المستحيل؟

ومن يصد رياح القنوط عن شمعة اإلصرار؟

ثمة قلب يتورم في صدر المسكون بحمى 

التشوف

وثمة ألغاز تستوطن جمجمة الرائي

...

برزخ يفصل بين نقطتين في المسار

وبيارق بيضاء فوق الهامات

عناقيد التخبط تتدلى من كرمة الغموض

وسراب الوهم يمأل قنينة المأمول

ذات صباح، كان البحر ممدداً كالجثة

وكانت سياط الشمس تجلده كالمخمور

وظل البخار يتلوى كاألفاعي فوق الجداول 

النازفة

قالت سوسنة لنفسها:

أفعم الغبار تاجي،

وتقوست قامتي كسبابة المحارب

غداً سينهمر المطر

ويبتسم جذعي ورأسي المرفوع.

ونـحــمــدك 
يــاذا الـــعرش

همهمة

شعر:عبدالحكيم الفقيه

كسر أفـــق التوقــــــع

ليلة عصيبة

راشد الشيب

شــاقــة  شـــهـــرة  بــعــد  مـــســـاء ….  ذات  شــاقــة تـــأخـــرت  شـــهـــرة  بــعــد  مـــســـاء ….  ذات  تـــأخـــرت 

ومتعبة من جميع النواحي… وعند وصولي إلى ومتعبة من جميع النواحي… وعند وصولي إلى 

قليالً  احترت  مغلقاً….  الباب  وجدت  قليالً المنزل…  احترت  مغلقاً….  الباب  وجدت  المنزل… 

العثور  بــعــد  الــحــل  فــوجــدت  الــدخــول  كيفية  العثور فــي  بــعــد  الــحــل  فــوجــدت  الــدخــول  كيفية  فــي 

عدم  مــحــاوالً  دخــلــت  جــيــبــي..  فــي  المفتاح  عدم على  مــحــاوالً  دخــلــت  جــيــبــي..  فــي  المفتاح  على 

إصـــدار أي صـــوت وبــســبــب الــطــاولــة الــزجــاجــيــة إصـــدار أي صـــوت وبــســبــب الــطــاولــة الــزجــاجــيــة 

القطط  أيقظت  صدمتها..  عندما  انكسرت  القطط التي  أيقظت  صدمتها..  عندما  انكسرت  التي 

فجأة  أهلي…  من  أحد  يستيقظ  لم  هللا  فجأة والحمد  أهلي…  من  أحد  يستيقظ  لم  هللا  والحمد 

إلى  ابني  دخل  غريباً…  مشهداً  أمامي  إلى شاهدت  ابني  دخل  غريباً…  مشهداً  أمامي  شاهدت 

الــمــطــبــخ.. وفــتــح الــثــالجــة وشـــرب مــن زجــاجــة الــمــطــبــخ.. وفــتــح الــثــالجــة وشـــرب مــن زجــاجــة 

«الحمد  نعاسة  لشدة  يرني…  لم  وخرج..  «الحمد الماء  نعاسة  لشدة  يرني…  لم  وخرج..  الماء 

إزعــاج»…  أي  أسبب  ولم  علي  ستر  اهللا  أن  إزعــاج»… هللا  أي  أسبب  ولم  علي  ستر  اهللا  أن  هللا 

دخـــلـــت إلــــى غـــرفـــة ابـــنـــي كـــي أطــمــئــن عــلــيــه… دخـــلـــت إلــــى غـــرفـــة ابـــنـــي كـــي أطــمــئــن عــلــيــه… 

السرير  بين  مــا  جسمه  مــوزعــاً  السرير فوجدته  بين  مــا  جسمه  مــوزعــاً  فوجدته 

بين  أزقــتــه  إلـــى  فــأرجــعــتــه  بين واألرض…  أزقــتــه  إلـــى  فــأرجــعــتــه  واألرض… 

عليها  ووضــعــت  الــمــتــاكــل…  عليها الــســريــر  ووضــعــت  الــمــتــاكــل…  الــســريــر 

من األمراض  حتى ال يبرد… خوفاً  من األمراض الغطاء جيداً  حتى ال يبرد… خوفاً  الغطاء جيداً 

طبعت  أن  بعد  خرجت  أحــداً…  تستأذن  ال  طبعت التي  أن  بعد  خرجت  أحــداً…  تستأذن  ال  التي 

قــبــلــة عــلــى خـــــده… ذهـــبـــت إلــــى غـــرفـــة ابــنــتــي قــبــلــة عــلــى خـــــده… ذهـــبـــت إلــــى غـــرفـــة ابــنــتــي 

فمها)…  في  إصبعها  عاماً  فمها)…   في  إصبعها  عاماً   ٢٥٢٥ (عمرها  (عمرها الكبري  الكبري 

ابن  أزوجها  أن  رفضت  البنت…  هذه  ابن مسكينة  أزوجها  أن  رفضت  البنت…  هذه  مسكينة 

بالشكل  حــذاءه  لبس  ما  نــادراً  الذي  األبله  بالشكل خالها  حــذاءه  لبس  ما  نــادراً  الذي  األبله  خالها 

مــــرة..  ذات  زارنـــــا  عــنــدمــا  أذكــــر  مــــرة.. الــصــحــيــح….  ذات  زارنـــــا  عــنــدمــا  أذكــــر  الــصــحــيــح…. 

بالكعكة  يتفنن  أن  أراد  عندما  يموت..  أن  بالكعكة كــاد  يتفنن  أن  أراد  عندما  يموت..  أن  كــاد 

وعــنــدمــا  وحــــــدة،  مـــــرة  يــبــتــلــعــهــا  أن  وعــنــدمــا وتــــحــــدى  وحــــــدة،  مـــــرة  يــبــتــلــعــهــا  أن  وتــــحــــدى 

أعلى  إلــى  رمــاهــا  الــحــضــور..  مــن  تشجيعاً  أعلى القــي  إلــى  رمــاهــا  الــحــضــور..  مــن  تشجيعاً  القــي 

بكلمة..  ينطق  ولــم  وابتسم..  بفمه..  بكلمة.. والتقطها  ينطق  ولــم  وابتسم..  بفمه..  والتقطها 

وأحول  عيناه  ازرقت  أدم..  تفاحتي  عنده  وأحول فصار  عيناه  ازرقت  أدم..  تفاحتي  عنده  فصار 

التي  المدوية  وصفعتي  اهللا  ستر  ولوال  التي وجهه..  المدوية  وصفعتي  اهللا  ستر  ولوال  وجهه.. 

األمــوات..  عــداد  في  لكان  رقبته..  على  األمــوات.. طبعتها  عــداد  في  لكان  رقبته..  على  طبعتها 

كادت  التي  الكارثة  من  ونجونا  الكعكة  كادت خرجت  التي  الكارثة  من  ونجونا  الكعكة  خرجت 

أن تــصــيــبــنــا… ضــحــك بــشــكــل غـــريـــب ثـــم قــال أن تــصــيــبــنــا… ضــحــك بــشــكــل غـــريـــب ثـــم قــال 

منكم  هل  أفشل..  ولم  فعلتها  مرة  كم  منكم (حسد..  هل  أفشل..  ولم  فعلتها  مرة  كم  (حسد.. 

إلى  وذهبت  معتذراً  نهضت  يريدها)..  كان  إلى من  وذهبت  معتذراً  نهضت  يريدها)..  كان  من 

نصحتها  مـــرة  كــم  الــمــســكــيــنــة..  ابــنــتــي..  نصحتها غــرفــة  مـــرة  كــم  الــمــســكــيــنــة..  ابــنــتــي..  غــرفــة 

الــتــي  هـــي  شـــأنـــهـــا..  هــــذا  جــــــدوى..  دون  الــتــي ولـــكـــن  هـــي  شـــأنـــهـــا..  هــــذا  جــــــدوى..  دون  ولـــكـــن 

ســتــعــيــش مــعــه.. دخــلــت وأخــرجــت اإلبــهــام من ســتــعــيــش مــعــه.. دخــلــت وأخــرجــت اإلبــهــام من 

وال  كالسكاكين…  بـــارزة  اهللا  حــول  (ال  وال فــمــهــا؟؟  كالسكاكين…  بـــارزة  اهللا  حــول  (ال  فــمــهــا؟؟ 

سكرتيره  تــكــون  بــأن  اخــتــيــارهــا  تــم  كــيــف  سكرتيره أعــلــم  تــكــون  بــأن  اخــتــيــارهــا  تــم  كــيــف  أعــلــم 

جهزت  األبوية..  مهمتي  أتمت  أن  بعد  جهزت المدير؟  األبوية..  مهمتي  أتمت  أن  بعد  المدير؟ 

نفسي للدخول إلى وكر األفاعي أقصد غرفتي.. نفسي للدخول إلى وكر األفاعي أقصد غرفتي.. 

بل  نعيمة..  زوجتي  نائمة..  الشمطاء  هللا  بل الحمد  نعيمة..  زوجتي  نائمة..  الشمطاء  هللا  الحمد 

ســقــيــمــة.. ال يــمــر يـــوم مــن غــيــر طــلــبــات.. وأنــا ســقــيــمــة.. ال يــمــر يـــوم مــن غــيــر طــلــبــات.. وأنــا 

طلباتها..  ألــبــي  أن  الــواجــب  فمن  متأخر  طلباتها.. الــيــوم  ألــبــي  أن  الــواجــب  فمن  متأخر  الــيــوم 

الطبيب…  إلــى  ذاهــبــيــن  كــنــا  مــرة  ذات  الطبيب… كــرهــاً..  إلــى  ذاهــبــيــن  كــنــا  مــرة  ذات  كــرهــاً.. 

وجهي  أجــد  نومي  من  أصحو  (عندما  له  وجهي قالت  أجــد  نومي  من  أصحو  (عندما  له  قالت 

فأخرجني  فضحكت..  نفسي  أتمالك  لم   ( فأخرجني مبلالً فضحكت..  نفسي  أتمالك  لم   ( مبلالً

الفحوصات  وبعد  الفحوصات…  إلجراء  الفحوصات الدكتور  وبعد  الفحوصات…  إلجراء  الدكتور 

آخر…  لموعد  أخذها  بعد  المستشفى..  آخر… غادرنا  لموعد  أخذها  بعد  المستشفى..  غادرنا 

وفـــي تــلــك الــلــيــلــة… وعــنــد أول نــقــطــة عــرق… وفـــي تــلــك الــلــيــلــة… وعــنــد أول نــقــطــة عــرق… 

نـــهـــضـــت وأمــــطــــرتــــنــــي بـــــوابـــــل مـــــن الـــلـــكـــمـــات نـــهـــضـــت وأمــــطــــرتــــنــــي بـــــوابـــــل مـــــن الـــلـــكـــمـــات 

الـــتـــايـــســـونـــيـــة… طـــبـــعـــاً فـــزوجـــتـــي تــحــمــل كــيــس الـــتـــايـــســـونـــيـــة… طـــبـــعـــاً فـــزوجـــتـــي تــحــمــل كــيــس 

فوق  الليلة  تلك  قضيت  لوحدها..  الكبير  فوق األرز  الليلة  تلك  قضيت  لوحدها..  الكبير  األرز 

سألتها…  عصيبة  ليلة  بعد  القطط،  مع  سألتها… السطوح  عصيبة  ليلة  بعد  القطط،  مع  السطوح 

فقالت  لحظة…  أي  في  للجري  مستعداً  فقالت وكانت  لحظة…  أي  في  للجري  مستعداً  وكانت 

«الــســتــاليــت»..  نمتلك  كــنــا  إذا  الــدكــتــور  «الــســتــاليــت».. (ســألــنــي  نمتلك  كــنــا  إذا  الــدكــتــور  (ســألــنــي 

مصدر  وستعرفين  تناومي…  فقال:  نعم  مصدر فقلت  وستعرفين  تناومي…  فقال:  نعم  فقلت 

مشاهدتي  عند  عليها  أبصق  كنت  نعم…  مشاهدتي العرق)  عند  عليها  أبصق  كنت  نعم…  العرق) 

بعد  السرير  على  استلقيت  الفضائية..  بعد للقنوات  السرير  على  استلقيت  الفضائية..  للقنوات 

تحت  مــن  صـــوت  فــخــرج  مــالبــســي…  بــدلــت  تحت أن  مــن  صـــوت  فــخــرج  مــالبــســي…  بــدلــت  أن 

وسادتي  فحملت  أنطق  ولم  (أتيت)….  وسادتي الغطاء:  فحملت  أنطق  ولم  (أتيت)….  الغطاء: 

الصباح…  وفي  القطط….  مع  ونمت  الصباح… وعطائي  وفي  القطط….  مع  ونمت  وعطائي 

عن  فسئلت  العمل  إلــى  وذهــبــت  الجميع  عن ودعــت  فسئلت  العمل  إلــى  وذهــبــت  الجميع  ودعــت 

البارحة. البارحة.ليلة  ليلة 

علي عبد اهللا خليفة من شعراء البحرين 
والخليج  أوال  حدود  ذكرهم  تجاوز  الذين 
ــــى عـــالـــم الـــشـــعـــر شـــرقـــا وغــــربــــا، بــفــضــل  إل
بين  ورحلته  األدبــي  النشاط  على  مثابرته 
وبفضل  العالم،  في  والثقافة  الشعر  عواصم 
عــالقــاتــه األدبــيــة الــثــريــة... وقـــد ُكــتــبــت في 
تــجــربــتــه الــشــعــريــة كــتــب ودراســــــات قــّيــمــة 
يضيق  ومــســشــرقــون،  عـــرب  نـــّقـــاد  أنــشــأهــا 
نكتفي  ولــكــنــنــا  اســتــعــراضــهــا،  عــن  الــمــجــال 
أحد  تـــذّوق   - السياق  هــذا  فــي   - نُــحــاول  أن 
تفاُعلها  طقوس  لمقاربة  أسلوبّيا،  نصوصه 

الشعرية.  وكيميائها 
وقـــد ارتــأيــنــا أن نــهــتــم فــي هـــذه الــورقــة 
في  المنشورة  الشعرية  نصوصه  أحد  بقراءة 
اآلداب  كلية  تصدرها  التي  مجلة «ثقافات» 
القصيدة  هــذه  وعــنــوان  البحرين،  بجامعة 

اليقين». وماء  السراب  «ماء 
يـــقـــوم هــــذا الـــنـــص عـــلـــى ثـــالثـــة نــصــوص 
متجاورة:أو قل - بعبارة األدبيات التناّصية 
- عـــلـــى عــتــبــتــيــن نـــصـــّيـــتـــْيـــن هـــمـــا الـــعـــنـــوان 
والــتــصــديــر، بــاإلضــافــة إلــى الــنــص األســاس، 
القراءة  فإّن  ثّم،  ومن  القصيدة.  متن  وهو 
ســتــقــوم عــلــى مــــحــــاورة هــــذه الــتــشــكــيــالت 
الــنــّصــيــة، لــلــوقــوف عــلــى الــخــيــط اإلبـــداعـــّي 
الناظم لها والمعّبر عن جانب من حساسية 

الشعرية. خليفة  عبداهللا  علي 

العنوان ڈ 

«مــــاء  بـــالـــعـــطـــف  مـــركـــبـــا  الــــعــــنــــوان  ورد 
مركبا  فيه  وتــكــرر  اليقين»  ومــاء  الــســراب 
مضافا  ورد  واحـــدا  لفظا  يحتويان  إضــافــة 
هــو لفظ (مـــاء) وأضــيــف فــي الــمــرة األولــى 
إلى (السراب) وفي المرة الثانية أضيف إلى 
المقابلة  من  بضرب  يوحي  مما  (اليقين)، 
أّن  والمعلوم  إليهما.  المضافين  هذين  بين 
على  يدلنا  االستعماالت  وجاري  اللغة  ُعرف 
(استعماليا)  دالليا  نقيضا  السراب  استخدام 
لفظ  أّن  يــبــدو  ولــكــن  لليقين.  ال  للحقيقة 
الحقيقة،  درجـــة  مــن  أعــلــى  درجـــة  اليقين 
خصوصا إذا انفتحنا على النص القرآني وما 
 ٩٥ الواقعة:  اليقين»  «حق  من  عليه  يحيل 

.٧ التكاثر:  اليقين»  و»عين 
فـــالـــشـــاعـــر بـــيـــن مــــاءيــــن أحـــدهـــمـــا مـــاء 
أَْعَمالُُهْم  َكَفُروا  الموهوم «َوالَِّذيَن  الصحراء 
إَِذا  َحتَّى  َماًء  ْمآَُن  الظَّ يَْحَسبُُه  بِِقيَعٍة  َكَسَراٍب 
اُه  َ ِعْنَدُه َفَوفَّ َجاَءُه لَْم يَِجْدُه َشْيئًا َوَوَجَد اهللاَّ
 ،٣٩ الــنــور:  ُ َســِريــُع اْلــِحــَســاِب»  ِحــَســابَــُه َواهللاَّ
فكيف  اليقين»:  «بــرد  يحقق  مــاء  واآلخـــر 

القصيدة؟ في  بينهما  انتقل 

التصدير ڈ 

أبي  بن  علّي  لإلمام  قولة  التصدير  ورد 
طــالــب: «الــصــبــر.. صـــبـــران، صــبــر عــلــى ما 

جاء  ومثلما  تــحــّب».  مــا  عــن  وصــبــر  تــكــره، 
الصبر  ورد  فقد  مــاءيــن،  العنوان  في  الماء 
منشطر  فــالــشــاعــر  صــبــريــن.  الــتــصــديــر  فــي 
في  معالمها  ظهرت  وجــوديــة  مثنوية  بين 
عن  فضال  المصاحب.  الــنــص  وفــي  العنونة 
احتواء نص التصدير على الظاهرة البديعية 
ذاتــهــا الــتــي أشــرنــا إلــيــهــا فــي الــعــنــوان وهــي 
الــتــضــاد (مـــا تــكــره / مـــا تـــحـــب)، وهــــذا ما 
الــذي  العنوان  رسخه  الــذي  االنشطار  يعزز 
تصبح الواو فيه دالة ال على العطف بل على 

التقابل.

المتن ڈ  

موزعة  مقاطع،  خمسة  على  المتن  يقوم 
بــصــريــا إلــــى خــمــســة أجــــــزاء تــفــصــل بــيــنــهــا 

فاصلة. خطية  عالمات 
يــنــتــمــي الــمــتــن إلـــى شــعــر الــتــفــعــيــلــة وقــد 
(فاعلن)  الــمــتــدارك  تفعيلة  الــشــاعــر  اعتمد 

أو(فْعلن). (فِعلن)  تصبح  وقد 
وقـــــد نــــــّوع الـــشـــاعـــر قــــوافــــي الـــنـــص ولـــم 
على  لــه  نــعــثــر  ولـــم  مــوحــدة  تفعيلة  يــلــتــزم 
بداية  من  عليه  يسير  نظامّي  تقفوّي  نظام 
وتــيــرة  تــرتــفــع  فــقــد  نهايتها.  إلــى  الــقــصــيــدة 
اإليــقــاع الــعــروضــي فــي بعض الــمــواضــع من 
تنخفض  وقد  بالقوافي  ثريا  فيكون  النص، 
المواضع  بعض  في  العروضي  اإليقاع  وتيرة 
 - المرسل  النثر  إلى  أقرب  فتكون  األخرى، 
لوال قيد التفعيلة التي التزمها الشاعر. فمن 
الــقــصــيــدة،  نــهــايــة  الــثــريــة،  التقفية  مــواضــع 

يقول:
أزرق  خنجر  من  تأتيك  انتباهك  «وقبل 

منتقاة طعنة 
يعرفك قاتل  تخيرها 

ويدري منك  الَمقاتل  انتقاء  يجيد 
الطعون فاجأتك  إذا 

اللثام عنه  تكشف  ستلتّف 
خاطفة ميتة  لطعنته  يريد 

غير أّن الممات على ومضة البرق
الحلك اشتفاف  وهن 
كامنة يد  تمتلكه  فال 

َمقتلك. طغى،  مهما  الخنجر،  يملك  وال 
مواضع ُجرحك .. تحّسْس 

تبتئْس.. ال 
الغريم وجه  تكشف  حين 

قد  للتّو  كــان  الــذي  الــصــديــق  ذاك  وتــلــقــاه 
قّبلْك.

ڈڈڈڈ
واسأل: ُجرحك،  مواضع  تحّسْس 

تستفيق، مّرة  كم  الطعن  من 
الصديق؟» وذاك  الصديق  هذا  لتعرف 

الدكتور صابر الحباشة 
ناقد تونسي مقيم بالبحرين
habacha@gmail.com
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المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني

قراءة في قصيدة «ماء السراب وماء اليقين»



يرويها : عبداهللا أحمد

لمسرح في قطر
حكاية ا

فكرة  استعرضت  ضية 
الما الحلقة 

في 

ثــانــيــة الــتــي قــدمــهــا موسى 
مــســرحــيــة الــ

الــ

مسرحية  وهـــي  وفــرقــتــه  دالــرحــمــن 
عــبــ

لتقديم  داد 
االســتــعــ ــدأ 

وبـ الــمــطــوع.  ت 
بــنــ

 الــنــوخــذة) 
اســم (بــنــت

ــيــة ثــالــثــة بــ
مــســرح

نسمع  وكنا 
األساطير  ن 

م أسطورة  ي 
وه

عــلــى لــســان 
تــنــا األولـــــى 

عــنــهــا مــنــذ طــفــولــ

تقتصر  ولــم  سناً  األكبر  نهم 
وم الجدات 

العربي  ليج 
الخ األسطورة على دول   

هذه

ن العالمية 
جميع البلدا

هي تجدها في 
بل 

فقير  سمك  صياد  حــول  فكرتها  وتــدور 

فـــي الــبــحــر 
ه الـــيـــومـــي 

يــبــحــث عـــن رزقـــــ

ويفرح  سمكة  يصطاد  االيـــام  حــد 
ا وفــي 

الفقيرة  ته 
لعائل غــداء  وجــبــة  لتكون  بها 

تتكلم  ــورة 
الــمــســح كــة 

الــســمــ هـــذه 
ولــكــن 

وتـــقـــول لــه 
ن يــتــركــهــا 

وتــــرجــــوه أ
مـــعـــه 

نــة نــوخــذة كــبــيــر وتــعــطــيــه خاتما 
إنــهــا ابــ

ان يــطــلــب مـــا يـــشـــاء من 
جــمــيــال وعــلــيــه 

وبالفعل  الصياد  ويصدقها  الخاتم  هــذا 

الــنــوخــذة  ت 
وبــنــ الــصــيــاد  ل 

أحــــوا حسن 
تت

هـــي ســمــكــة مــعــروفــة عــنــدنــا فـــي قطر 

ألــــوان  ذات 
وهــــي  لـــفـــســـكـــرة) 

واســمــهــا (ا

ن االســــــود واالصـــفـــر 
 تــجــمــع بـــيـــ

جــمــيــلــة

ايــة أخـــرى ســبــق  أن 
والــفــضــي ولــهــا حــكــ

عن  الــذهــبــي  ء 
الــحــذا ســم 

بــا تقديمها  م 
تــ

من  الــقــســوة  ــه 
تــواج الــتــي  تيمة 

الي الــبــنــت 

ديــنــة الــذي 
ن أمــيــر الــمــ

وجـــة أبــيــهــا وعـــ
ز

وتنحرم  يتزوجها  فتاة  ليختار  شعبه  يجمع 

ولكن  الحفلة  ضور 
ح من  اليتيمة  تاة 

الف هذه 

شــدهــا الــــى كــيــفــيــة حـــضـــور هــذه 
ــســمــكــة تــر

ال

هــا األمــيــر زوجـــة له 
فــعــل يــخــتــار

الــحــفــلــة وبــالــ

مضمونها  فــي  ولــكــن  وأســاطــيــر 
قصص  هــذه 

فمهما  والطيب  واليتيم  الفقير  سان 
باالن رأفة 

من  فالبد  عليك  الجتماعية 
ا الظروف  ست 

ق

وقدمت  ويساعدك. 
معك  يقف  من  تجد  أن 

موسى  يديرها  التي  تمثيل 
لل الشعبية  قة 

الفر

عام  أواخــر  في 
المسرحية 

هــذه  بدالرحمن 
ع

قدمها بخليط 
سرح نجمة ولكنه 

١٩٧٣ على م

والتأليف. االرتجال  ن 
بي يجمع 

وأنــا  الــفــنــان  ـــذا 
ه حــيــاة  لــســيــرة  تبع 

المت إن 

سيجد  بدالرحمن 
ع موسى  الفنان  هنا 

أقصد 

لــدولــة  ــون 
يــك أن  فــي  كــبــيــرا  هــمــا  يحمل  ــأنــه 

ب

خــــــرى الــتــي 
ي الــــــدول األ

ســـرح يــحــاكــ
قــطــر مـــ

وهــــو أكــثــر جــديــة 
ذا الــمــجــال 

ســبــقــتــنــا فـــي هــــ

يكون  ان  يحاول 
مسرح  لتقديم  سبقوه  ممن 

جيبه  في  يتيسر  وما 
، المستطاع 

قدر  متكامال 

سبيل  فــي  لــديــه  بما  يبخل  ال  فهو  أمـــوال  مــن 

الرعيل  أن 
تجد  وأبــدا  ودائما  الفكرة  يق 

تحق

حيل ليمهد 
حدى المست

االول هو من يبذل ويت

داخله  فــي  ودائــمــا  بعده  سيأتي  لمن  الطريق 

سرح ليسوا 
الم لدول التي سبقتنا في 

يقول إن ا

ذلــك لــديــنــا مــا نقدمه 
بــأحــســن مــنــا فــنــحــن كــ

ـي الــحــلــقــة 
هــم. نــكــمــل فــ

لــنــكــون مــعــهــم وبــيــنــ

قدمها  الــتــي  رابــعــة 
الــ مسرحية 

ال مــع  الــقــادمــة 

بدالرحمن.
ع موسى 

obadbukamal@yahoo.com

المسرح في غواية المرايا القديمة
تبدعها: د. أمينة غصن

كلما حاول المبدع العربي أن ينظر للمسرح وكتابته، عاد إلى 
ثقافة غربية احتضنت غوردون كريغ وجاري وستانسالفسكي 
وبروك  وليتلوود  وغروتوفسكي  وبريخت  وآرتو  ومايرهولد 
وآرابال ممن استلهم الحركات الطليعية والفلسفات التي قالت 
وفي  المعصوم.  وزعزعة  التقليد  مواجهة  في  الفرد  بحرية 
موسوماً  يزال  ال  العربي  المسرح  إن  سعيد:  خالدة  تقول  هذا 
بثبات الماضي، بعيداً عن تأويل أساطيره وأبطاله وأزماتهم، 
ويقين  الغرب  بسطوة  المفتونة  الحلزونية  الحلقة  تشبه  التي 
لجاء  ويجلوه  يفككه  تاريخه  إلى  عاد  الواحد  أن  فلو  األصــول. 
بما جاءت به شهرزاد التي لم تعرف غير الترجيح والظن عبر 
لمسات متتابعة بلغت ألف ليلة وليلة، سكتت فيها عن الوالدة 
ذاكــرة.  بغير  قاتل  بــه  يتربص  قــص  إلــى  لتنصرف  والــمــيــالد 
تكتب  ألنها  للحياة،  امتالكاً  كان  الليلي،  لمسرحها  فامتالكها 
ودمويته،  وعتوه  شهريار  ُملك  به  تقوض  وحيد  هاجس  عن 
يخاف  أن  بغير  البعيد،  فــي  الغافي  إنسانه  إلــى  يتعرف  لعله 
المستقبل. قد ال تكون شهرزاد- التي ناءت بكليتي الحضارتين 
توفيق  فيها  قـــال  الــتــي  هــي  امــــرأة،  والمسيحية-  اإلســالمــيــة 

الحكيم في مسرحيته: 
األرض  حياتها تعلم ما في  خدرها طول  السجينة في  هي 
كأنها األرض! هي التي ما غادرت خميلتها قط تعرف مصر 
والهند والصين! فمن تكون تلك التي لم تبلغ العشرين قضتها 
كــأتــرابــهــا فــي حــجــرة مــســدلــة الــســجــف! مــا ســّرهــا؟ أعمرها 
أم  مــكــان؟  فــي  محبوسة  أكــانــت  عــمــر؟  لها  ليس  أم  عــشــرون 

وجدت في كل مكان؟»
إنها الروح بذاكرتها المثقلة بأسئلة الغريزة والوعي، والحب 
والكره، والدم والطهر، واألنوثة والذكورة، تنزلت بلغة الرمز 
واإلشارة في حكايات الفطرة وأسرارها الدفينة التي ستغدو 
والفلسفة  والــهــنــدســة  والــريــاضــيــات  الموسيقى  لعلم  مــحــوراً 
وطقوس الجسد التي ال تتشابه وهي تنزلق في متاهات الليل 
إلــى «مــن كــان يمشي، وإلـــى مــن كــان يحبو، وإلـــى مــن كان 
يرضع» لتبقى تلك الملحمة تغني كرأس أورفيوس المقطوع: 
وهنيهاته  نشواته،  في  وللحب  السابقين  ولحديث  لألمومة 

السعيدة!!
هي  كانت  ربما  النديم  ابــن  فيه  قــال  لغزاً  شهرزاد  وبقيت 
الباحثة  هولبيك  الهــاي  مــاري  فيها  وقــالــت  اليهودية  استير 
يفقد  راح  معرفي  لشرق  رمزا  شهرزاد  كانت  ربما  الفرنسية: 
الليل  تتدثران  وبيولوجية  فكرية  خصوبتين  إزاء  بطريركيته 
الرمم  بين  مكان  على  تشهدا  لئال  الصباح  الح  كلما  وتغيبان 
التي لفظها التراب، ألن هناك من خان األرض وارتوى بدماء 

الجراح!!
فالمسرح هو حيز استحضار «المعنى الغائب» الذي يزلزل 
التي  واألقنعة  والعاهات  السخرية  لعودة  الباب  ويفتح  الــروح 
تقول ما وراءها على خشبة تحمل بعض عالمات اآلتي وتهيئ 

ويصير لتعريته لعله كمثل  عينيه  يــفــقــأ  أوديــــب 
مــــــــثــــــــل 

تريزياس العراف األعمى الذي يدرك الجذور ويبصر األقدار.
السلطان  اعتقها  التي  الجارية  الــدر»  كانت «شجرة  ولربما 
نجم الدين أيوب لتتولى عرش مصر مدة ثمانين يوماً تنازلت 
بعدها لزوجها المعز أيبك، الذي خانها واحل ضرتها أم علي 
وهي  والقتيلة  القاتلة/  الجارية  لعنة  وراءهـــا  لتخلف  محلها 
من  تحّدرت  فلعلني  يُنال  ال  خفياً  طيفاً  صرت  قد  ها  تــردد: 
صفاء الكون قبل أن تنشقَّ في الفخذين هاوية الصديد المنتنة 

وتفوح منها رائحة الجواري واألسياد والعبيد.
وجان  ومــاركــس  وهوبز  لــوك  لجون  موجها  ســؤال  ويبقى 
هيغل  رأسهم  وعلى  وكانت  كوجيف  والكسندر  روســو  جــاك 
القائل بتحرير الفرد لنفسه بنفسه لئال يبقى وليمة يجتاحها 

نهم الجميع!!
شمس  على  الصباح  الح  كلما  شهرزاد  خوف  يسقط  وهكذا 
من  هـــوالً  أشـــد  الــخــوف  عــن  التعبير  ألن  الــشــفــار  عــلــى  تسيل 
الخوف، وألن للمبدعين رؤى تلتمع في الكلمات وفي تهاويل 
عجزت  التي  الجارية  الــدر  شجرة  عن  أما  واالستعارة.  الظن 
أعمى  عن هدم ملكها بأسواره العتيقة، فراحت تتحدى قدراً 
خفيا وترى الدرب تمشيه إذ لم يعد في فحمة الحس شراره . 
فمع شهرزاد ومثلها شجرة الدر لم تعد الرؤيا ساحة للمحاكاة 
بل للتحريض و»لظاهر يسّوغه الباطن» كما يقول غرودون 

كريغ.
ولو كان السؤال حول الشخصيات الحاضرة بمعانيها الغائبة 
بحضورها الحتاجت إلى خشبات مهيبة تنتظر اآلتي بجسده 
بل  بعبوديته  وال  بخوفه  يستمتع  ال  الــذي  والمستعبد  الخائف 
بقوة حضوره الفاجع والمّر. فشهرزاد كمثل شجرة الدر تعظم 
من  االنفالت  إلى  بلوغاً  الحيادية  واختراق  باالمتالء  جسدها 
عسف الملوك والسالطين لملء الفراغات التي تحول دون لقاء 

األحياء باألحياء، الذي يمتد بال عمر أو تاريخ.
تنزل  كما  األبــدي  الحب  مسرحة  إلى  يتطلع  واحــداً  أن  ولو 
روت  الــتــي  ونــائــلــة»  بــأســطــورة «إســـاف  فعليه  الجاهلية  فــي 
جزءاً منسياً من عقيدة تقديس الزنا الذي نقله «الجرهميون 
قال  كما  العربية  الجزيرة  قلب  إلــى  اليمن  من  الجنوبيون» 
الجزء  في  األصبهاني  الفرج  وأبو  مكة»،  في «أخبار  األزرقي 
الــرابــع مــن «األغـــانـــي» والــشــهــرســتــانــي فــي الــجــزء األول من 

«الملل والنحل».
به  اندمجت  كإله  إســاف  تصور  القديمة  األســطــورة  وكانت 
أنثاه وحّل جسدها في جسده ليصير لهما جسداً واحداً يروي 
المسكوت عنه من تاريخ التقاليد والطقوس التي يضاف إليها 
لقاء آدم بحواء في مكان سوف يعرف بالمزدلفة، أو لقاء أجأ 
جبلين  فتحوال  طيئ  قبيلة  قتلتهما  اللذين  العاشقين  وسلمى 
مقدسين، أو ما كان من أمر سجاح النبية المتمردة في نجد 

والتي وهبت نفسها لمسيلمة بن حبيب.
هذه المرويات ببنيتيها السردية واألسطورية تذهب باللغز 
الذي حاول جيمس فريزر حله كلما سأل البدائيين أن يرووا 
تاريخهم، فرووا له أساطيرهم المشغولة بالتوهم والتهجين 

والدنس المعربد والمقيم.

معرض بيروت.. انصهار للفنون 
ومساحة لإلبداع

بيروت- هال بطرس

ـــمـــدارس  تــلــتــقــي الــتــوجــهــات الــفــنــيــة وال
االبـــداعـــيـــة الــمــخــتــلــفــة مــــرة جـــديـــدة هــذا 
أعمال  تجمع  واحدة  مساحة  ضمن  العام، 
صالة  وثالثين  ثمانية  من  الفنانين  مئات 
عـــــرض مــــن الــــشــــرق األوســـــــط وأوروبـــــــا 
وشــمــال أفــريــقــيــا، فــي إطـــار إحـــدى أكــبــر 
وأكثرها  المنطقة  فــي  الفنية  الفعاليات 
تــــنــــوعــــاً، الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا بــــيــــروت مــن 
العام.  الخامس حتى الثامن من يوليو هذا 
يقام   Beirut Art Fair «بــاف»  معرض 
يجذب  أن  مــنــظــمــوه  ويــتــوقــع  الــبــيــال،  فــي 
أكثر من ١٢ ألف زائر، ليثبت مرة جديدة 
جــمــع  وهــــــواة  لــلــفــنــانــيــن  كــمــلــتــقــى  دوره 
والصحافيين،  الفنية،  واألعمال  اللوحات 
وجــــمــــيــــع الـــمـــهـــتـــمـــيـــن الـــمـــبـــتـــدئـــيـــن كــمــا 

الفن.  عالم  في  المحترفين 
القى  الثالثة  نسخته  في  المعرض  هــذا 
مديرته  تــؤكــد  كما  التشجيع،  مــن  الكثير 
المعرض  يجري  لبنان،  ففي  دوتفيل.  لور 
والسياحة،  الثقافة  وزارتي  برعاية 
وبـــــدعـــــم 

أطراف  إلى  إضافة  الفرنسي،  المعهد  من 
في  وكــان  وفرنسا.  لبنان  في  أخــرى  عــدة 
٩ آالف  الـــعـــام الــمــاضــي ســجــل أكــثــر مـــن 

عرض.  صالة   ٢٥ بمشاركة  زائر، 
٢٠١٢» يقدم مجموعات  معرض «باف 
مــنــوعــة مـــن األعـــمـــال الــفــنــيــة اإلبـــداعـــيـــة، 
التشكيلي  والــفــن  الــرســم  بــيــن  مــا  تختلف 
والـــــنـــــحـــــت وفــــــــن الــــتــــصــــمــــيــــم الــــحــــديــــث 
والـــفـــيـــديـــو... وهــــو يـــقـــدم أيـــضـــاً عــروضــا 
ـــامـــجـــا ثـــقـــافـــيـــا مــتــشــعــبــا  ـــرن مــمــنــهــجــة وب
القصص  مثل  عــدة،  فنية  مجاالت  يغطي 

الشوارع... فنون  المصورة، 
هواة  من  لجنة  المعرض  في  ويــشــارك 
جــمــع الــفــنــون، يــضــم عــشــرات الـــهـــواة من 
أما  أوروبا.  وحتى  والخليج،  ومصر  لبنان 
وتشمل  بلداً،   ١٣ فتمثل  العرض،  صــاالت 
جنسيات  من  الفنانين  لمئات  فنية  أعماالً 
جميلة  إجمالية  لوحة  يشكل  ما  مختلفة، 
الفنون. هذه  في  واالختالفات  التنوع  تبرز 

تشارك  دايفيد  كاثرين  الفنية  المؤرخة 
من خالل مشروع  المعرض أيضاً  هذا  في 
غــيــر مـــســـبـــوق. فــهــي تـــعـــرض لــمــراســالت 
مـــدونـــة بــيــن إســمــيــن رائــــديــــن فـــي الــفــن 
ـــعـــربـــي الـــمـــعـــاصـــر: الـــفـــنـــان  ال

باشي،  كــســاب  مـــروان  الــســوري  التشكيلي 
منيف.  عــبــدالــرحــمــن  الــســعــودي  والــكــاتــب 
الـــمـــراســـالت تــكــشــف نـــظـــرات مــتــقــاطــعــة 
المفكر  لوضع  كما  والفني،  األدبي  لإلبداع 
توجد  ضمنها  ومـــن  عـــام.  بــشــكــل  الــعــربــي 
ــفــنــان لــغــالف  مــجــمــوعــة رســــوم أعـــدهـــا ال

الكاتب. أعمال 
وفـــي قــســم الــقــصــص الــمــصــورة، يــقــدم 
الـــمـــعـــرض حـــوالـــي ثــالثــيــن لـــوحـــة رســـوم 
أصــلــيــة لــمــبــدعــيــن أمــثــال زيــنــا أبـــي راشــد 
ومـــازن كــربــاج مــن لــبــنــان، نــاديــا خــيــاري 
مصر...  من  الشرقاوي  محمد  تونس،  من 
هـــذه األعـــمـــال تــحــمــل طــابــعــا ســيــاســيــا أو 

بالمنطقة. خاصا  اقتصاديا  أو  اجتماعيا 
ـــخـــصـــص الــــمــــعــــرض قـــســـمـــاً كـــامـــًال  وي
في  خــصــوصــاً  الــشــارع،  وفــنــون  للغرافيتي 
محاضرات  الفعاليات  تشمل  كما  بيروت. 
وطــــــــــاوالت مـــســـتـــديـــرة حــــــول مـــواضـــيـــع 
دور  أو  الــفــنــانــيــن  هــجــرة  مــثــل  مــخــتــلــفــة 
اإلعــــالم فـــي مــعــالــجــة الــمــســائــل الــفــنــيــة... 
يقدمها  الــتــصــويــر  فــي  جــائــزة  إلــى  إضــافــة 
بــنــك بــيــبــلــوس لــلــمــرة األولــــى هـــذا الــعــام، 
كـــدعـــم لــلــجــيــل الـــجـــديـــد مـــن الــمــصــوريــن 
 ١٨ بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  اللبنانيين 

عاماً. و٤٥ 
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الوحيد الستمرا

نبضات شعرية
الجهاُت األربُع 
اليوَم: َجنـوب!

ُكلُّ وقٍت
ما عدا لحظة ميالدَك فينا
هو ِظلٌّ لنفاياِت الزماْن

ُكلُّ أرٍض
ما عدا األرض التي تمشي عليها
هي َسْقٌط ِمن ُغياِر الّالمكاْن

ُكلُّ كون
قبل أن تلبَسُه.. كان رمادا

كُل لوٍن
قبل أن تلمسُه.. كان سوادا

كُل معنًى
قبل أن تنُفَخ في معناُه ناَر الُعنفواْن

كان خيطاً من ُدخاْن
ِة قلٌب لم يكن قبلَك للعزَّ
لم يكن قبلَك للسؤدِد وجٌه
لم يكن قبلَك للمجَد لساْن

كُل شيٍء َحَسٍن ما كان شيئاً

يا جنوبيُّ
ولّما كنَت.. كاْن!

ڈڈڈ
كانِت الساعة ال تدري كم الّساعُة

إّال
ـنَها قلبَك درَس الَخفقاْن! بعدما لقَّ

كانت األرُض تخاُف المشَي
ِم في قلبَك حتى َعلمْتها َدفقاُت الدَّ

فنَّ الّدوراْن!
لن تتيه الشمُس، بعَد اليوِم،

في ليِل ُضحاها
سترى في ضوِء عينيَك ضياها!

وستمشي بأماٍن
وستمشي ُمطمئـناً بين جْنـبَيها األماْن!

فعلى آثاِر ُخطواتِك تمشي،
روْب! مَت.. أقداُم الدُّ أينما يمَّ
وعلى جبهتَك النوُر مقيٌم

والجهاُت األربع اليوم: جنوْب
.. يا جنوبيُّ

فِمْن أيَن سيأتيها الغروْب؟!
يَر في الليِل صار حتى الليُل يخشى السَّ

فأَّنى راَح.. الح الكوكباْن
ِملَء عْينيَك،

وعيناَك، إذا أغمَض عْينيِه الَكرى،
التغمضاْن!
ڈڈڈ

.. يا جنوبيُّ
ستأتيَك لِجاُن الجاِن

تستغِفُر دهَر الصمِت والكْبِت
بصوِت الصولجاْن
وستنهاُل التهاني

من ِشفاِه االمتهاْن!
وستَغلي الطبلُة الفصحى

لتُلقي بين أيديَك
فقاَع الهذياْن

وستمتدُّ خطوُط الناِر،
ُكرمى لبطوالتَك،

ما بين خطاٍب أو نشيٍد أو بياْن
وستجري تحَت ِرجليَك

ِدماُء المهرجاْن

يا جنوبيُّ
فال تُصِغ لهْم

واكنُْس بنْعليَك هوى هذا الهواْن
ليس فيهم أحٌد يملُك حقَّ االمتناْن

ُكلهم فوَق ثناياُه انبساٌط
وبأعماِق طواياُه احتقاْن!

هم جميعاً في قطاِر الذلِّ ساروا
بعدما ألقوَك فوق المزلَقاْن
وسَقوا غّالية السائِق بالزيِت

وساُقوا لَك كلَّ الَقِطراْن!

ُهم جميعاً
أوثقوا بالغدِر أيديَك
وهم أحيوا أعاديَك،

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

صدمة:
مرآة محدبة، تخدع الناظر إليها، تبالغ في حجمه، حتى 

صدق بمرور الوقت خداع المرآة.
ويشعر  يــتــطــاول  تــحــصــى،  ال  وأقــنــعــة  بحلل  يــرفــل  كـــان 
صبح  ذاتــه  يتأمل  الــمــرآة،  في  هيئته  يشاهد  حين  بالزهو 

مساء، يثرثر بسعادة، يهذي مزهًوا بقدراته.
وذات مساء، عندما تهشمت مرآته، كاد يجن، لم يتمالك 

نفسه، أصابته غصة، مات. 

صداع:
سويًا،  األهل  وصايا  على  تمردا  مًعا،  شّبا  صديقين،  كانا 
خاضا كًما من المغامرات المثيرة والممتعة، لدرجة تجعل 

الذكريات الجميلة تتدافع للذاكرة كالبرق.
غــــاب الــصــديــقــان لـــســـنـــوات، انـــصـــرف كـــل مــنــهــمــا بشق 
عابرة،  لقاءات  جمعتهما  يتجدد،  عناء  رحلة  في  طريقه، 
والمقالب  الجميلة،  الــذكــريــات  تــبــادل  فــي  قضياها  طالما 

المضحكة، وأقوال وأفعال أصدقاء الماضي.
جولتهما  بــدأت  جديد،  من  المشيئة  جمعتهما  وعندما 
بشكل  الــهــذر  يتقن  الـــذي  الــصــديــق،  مــن  مــتــواصــل  بحديث 
أعــوام،  منذ  يره  لم  ألنه  صديقه  مسايرة  حــاول  احترافي، 
وألنـــه يــرافــقــه فــي مــركــبــتــه، شــربــا الــشــاي، وقــامــا بجولة 
بمحاذاة الساحل، ثم قصدا أحد المطاعم، بعد العشاء جلسا 
في مقهى لشرب الشيشة، لم يتوقف الصديق عن الحديث 
وحول  الغالب،  في  حوله  تــدور  مواضيع  في  الوقت،  طــوال 

اهتماماته.
كان مسيطًرا على الدفة بإحكام، لم يتمالك نفسه أكثر، 
ليس ألنه كثير الحديث، فهذا ما يذكره عنه، بل كان يستمتع 
صديقه لم  أن  أزعجه بحق  لكن ما  بأحاديثه فيما مضى، 
وبــذات  النمط،  بــذات  الصديق،  ذات  هو  أنملة،  قيد  يتغير 

المنطق الذي عهده أيام المراهقة، لم يتطور.
استأذن لدخول الحمام، خرج من الباب الخلفي، استقل 
إلـــى مــركــبــتــه، يــســمــع رنــيــن هاتفه  ســيــارة أجــــرة وصــــوالً 
رقم  يرى  عندما  الساحل،  بمحاذاة  هروبه  أثناء  المحمول 

الصديق، يلقي بالهاتف عبر النافذة في البحر.

التزام:
دور  يأتي  ثم  أحمر،  بشاي  يتبعه  بحليب،  شايًا  يشرب 
القهوة العربية، تتلوها التركية متوسطة السكر ذات الرغوة، 
يكون خالل ذلك قرأ الصحف، ويركز في الغالب على كل 

ما هو مثير وجدلي، ليثري حصيلته اليومية. 
عند  ــا  شــايً يــشــرب  مكوكية،  جـــوالت  فــي  بعدها  ينطلق 
سجائر  علبة  ونصف  آخــر،  عند  قهوة  ويحتسي  أحــدهــم، 

عند ثالث. 
يــمــضــي يــومــه مــتــنــقــالً بــيــن الــمــكــاتــب، يــديــر مــحــادثــات 
الهواتف  وطرائف  النكات،  يتبادل  تافهة،  وأخرى  صاخبة، 
الــمــحــمــولــة، يـــخـــوض كـــذلـــك فـــي شـــــؤون الــعــمــل والـــكـــرة 

والزمالء.
بأن  ذلك  ويبرر  جــاد،  نقاش  أي  في  المشاركة  يتحاشى 
العالم مليء بالجدية، وأن اإلنسان يضيع عمره في الجدية، 
وعــدم  الــفــراغ  وبـــأن  الــعــمــر،  يطيل  الضحك  بــأن  ويضيف 
وجود عمل هما الدافع وراء سلوكه المستهجن، وإن صادف 
الكلمات  يتصّيد  اثنين،  بين  جــاد  نقاش  لحضور  واضــطــر 
مجرى  ليحول  الهستيرية،  الضحكات  ويجتر  ليحورها، 

الحديث في المسار الذي يفضله.
وعندما يستشعر تكليفات جديدة للعمل، يلوذ باإلجازات 
يسّوف  يتمارض،  يتحايل،  المرضية،  واألخـــرى  الــدوريــة، 
ويتهرب، وعند انتهاء التكليف، يتنقل ضاحًكا بين المكاتب، 
وفــي الــمــمــرات، كما عهده الــزمــالء، وهــذه الــمــّرة يضيف 
ألحاديثه المعهودة تقييمه لكل شيء حدث في فترة العمل 
«النظرية»  اإلبداعية  واقتراحاته  حلوله  ويقدم  الماضية، 

إلنجاز العمل.
 لكنه يشكو دائًما من عدم وجود فرصة.

صرخة:
الشفق األحمر

يلون األشجار والشوارع المكسرة
في الحي الموغل في القدم.

يعالجها: سعود علي

رمضان  لشهر  المخّصصة  أنشطتها  إطــار  في  الدوحة-[: 
العديد  إلقامة  الضوئي  للتصوير  القطرية  الجمعية  تستعّد  المبارك 
الفعاليات  هذه  ضمن  ومن  الكريم،  بالشهر  احتفاًء  الفعاليات  من 
معرض «رمضانيات» بمناسبة شهر رمضان الكريم خالل األسبوع 
األول في مقر الجمعية في «كتارا» كما هو معتاد سنويًّا، ويتضّمن 
التي  المبارك،  رمضان  شهر  عــادات  حول  متنّوعة  صــوًرا  المعرض 
فتبرز  الفضيل.  الشهر  هذا  إزاء  الجمعية  أعضاء  أحاسيس  ستعكس 
بالمشاركة  الراغبين  وعلى  مختلفة،  أماكن  من  رمضانية  مشاهد 
في المعرض إرسال عدد ١٠ صور متنّوعة من نفحات الشهر الكريم 
الجمعية  بمقر  الــجــاري  يونيو   ١٥ غايته  مــوعــد  فــي  الــجــودة  عالية 

بالهالل أو الحي الثقافي «كتارا».

«التصوير الضوئي» تستعّد لـ «رمضانيات»

يــخــتــتــم  الدوحة-[: 
يــــوم الــجــمــعــة الــمــقــبــلــة ٨ يــونــيــو 
الــــجــــاري بـــالـــحـــي الـــثـــقـــافـــي فــي 
قـــاعـــة «كــــتــــارا» لــلــفــن (الــمــبــنــى 
الــبــنــائــيــة  «بـــيـــن  مـــعـــرض   ،(١٩
يعرض  والــــذي  والــجــيــســتــالــت»، 
أعمال الفنانة العراقية شذا فرج 
مركز  نظم  وقدم  النعمان،  عبو 
الــفــنــون الــبــصــريــة الــمــعــرض في 
٩ يــونــيــو.  ٨ مــايــو حــتــى  الــفــتــرة 
ويـــعـــرض الـــمـــعـــرض مــجــمــوعــة 
من الرسومات للفنانة العراقية-
النعمان،  عبو  فرج  شذا  األرمنية 
الـــمـــنـــتـــمـــيـــة إلـــــــى أســــــــرة فــنــيــة 
تستلهم  والتي  عريقة،  أكاديمية 
العراقية- جذورها  من  أعمالها 

األرمــنــيــة، وكــانــت بــدأت دراســة 
اهتمامها  صابَّة  الجميلة  الفنون 
والسلبي  اإليــجــابــي  الــتــوزيــع  على 
وقد  الفني،  العمل  في  للعناصر 
انــجــذبــت لــتــكــويــن اإلنـــســـان في 
في  الحال  هو  كما  الفني،  العمل 

قادها  مما  والجستالت،  البنائية 
ــــاج هــــــذا الــــمــــعــــرض. وفـــي  ــــت إلن
تعليقه على المعرض قال السيد 
«سيدونيو كوستا»، األمين العام 
التعليمية  والــبــرامــج  للمعارض 
«يقدم  «كتارا»:  الثقافي  بالحي 
الـــمـــعـــرض مـــواضـــيـــع مــخــتــلــفــة 
الثقافية  الــجــذور  من  مستلهمة 
في  الحياة  تبعث  وهــي  للفنانة، 
لــوحــاتــهــا مـــن خــــالل تــوظــيــفــهــا 
لبعض  وإبداعها  لأللوان،  المميز 
ـــراكـــيـــب الـــالفـــتـــة لــلــنــظــر»،  ـــت ال
الــثــقــافــي  الـــحـــي  «إنَّ  وأضــــــاف: 
الفرصة  بتوفير  ملتزم  «كتارا» 
لــلــفــنــانــيــن الـــمـــبـــدعـــيـــن، وهــــذا 
الــــمــــعــــرض إثـــــبـــــات مـــــن الـــحـــي 
الــثــقــافــي لـــذلـــك االلــــتــــزام تــجــاه 
تــثــقــيــف الــمــجــتــمــع وتــنــمــيــتــه». 
كتارا  قــاعــة  أنَّ  بــالــذكــر  الــجــديــر 
نـــظـــمـــت  ورشــــــة عـــمـــل بــعــنــوان 
«اســتــعــمــال الــعــنــاصــر اإليــجــابــيــة 

الفني». والسلبية لإلنتاج 

المنظمة  اللجنة  الدوحة -[: أعلنت 
إطــالق  الــعــربــي»  الكاريكاتير  «جــائــزة  عــن 
الـــجـــائـــزة عــلــى هـــامـــش مـــعـــرض «مــؤتــمــر 
قطر  الطباعة  وتقنيات  واإلعـــالن  اإلعـــالم 
في  الدوحة  تستضيفه  سوف  والذي   «٢٠١٢
الفترة ٥-٧ نوفمبر المقبل، وذلك تأكيدا في 
لتحفيز  الصحفي،  اإلبـــداع  لرعاية  رغبتها 
في  الكاريكاتورية  الرسوم  أفضل  ومكافأة 

المنظمة  اللجنة  وتقوم  العربية.  المنطقة 
بــإطــالق جــائــزة الــكــاريــكــاتــيــر الــعــربــي على 
مــســتــوى كــافــة الـــدول الــعــربــيــة وتــســعــى من 
خاللها لتعزيز دور ورسالة مفهوم الرسوم 
والتعبير  للتعليق  كــوســيــلــة  الــكــاريــكــاتــوريــة 
لــلــرســامــيــن الـــعـــرب الــمــخــتــصــيــن فـــي هــذا 
جائزة  األول  الفائز  يمنح  وســوف  المجال، 
مــالــيــة قــدرهــا خــمــســون ألـــف ريـــال قطري 

والـــثـــانـــي يــحــصــل عــلــى ثــالثــيــن ألــــف ريـــال 
ألف  عشرين  على  يحصل  والثالث  قطري 
ريال قطري، هذا وسوف يتم قبول خمسة 
كحد  مشارك  لكل  العربية  باللغة  رسومات 
تــســلــيــم  أن حــفــل  بـــالـــذكـــر  أقـــصـــى. جـــديـــر 
المقبل  نــوفــمــر   ٧ فــي  يــقــام  ســوف  الــجــوائــز 
أكتوبر   ٤ المشاركات  لتسليم  موعد  وآخــر 

المقبل.

مــؤســســة  تــــعــــرض   :] الدوحة- 
الــدوحــة لــألفــالم يــوم الخميس الــمــوافــق ٧ 
السينمائية  األفــالم  أكثر  أحد  الجاري  يونيو 
الــعــالــمــيــة تـــرقـــبـــاً لـــهـــذا الـــمـــوســـم، بــعــنــوان 
«بروميثيوس»، والذي يعرض في الدوحة 
برعاية  الــعــالــم  مــســتــوى  عــلــى  مـــرة  والول 
الجمهور  القابضة.وسيتمتع  الــنــور  شــركــة 
النطاق  على  حصرية  بمشاهدة  الــقــطــري 
الــعــالــمــي الحـــــداث هـــذا الــفــيــلــم والـــــذي تم 
اطــالقــه يــوم امــس بــوجــود نــجــوم هوليوود 
ويعتبر  لــنــدن.  البريطانية،  العاصمة  فــي 
علميا  خياليا  فيلما  «بروميثيوس»  فيلم 
مصور بتقنية الـ ٣D وبميزانية وصلت الى 
وبإخراج  اميركي،  دوالر  مليون   ١٢٠ نحو 
الـــمـــخـــرج الــشــهــيــر والـــحـــائـــز عــلــى جــائــزة 
االوسكار، ريدلي سكوت، وبمشاركة نخبة 
بيرس  غــاي  منهم  العالميين  النجوم  مــن 
وشـــارلـــيـــز ثـــيـــرون وادريــــــس الــبــا ومــايــكــل 

ادارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  فـــاســـبـــيـــنـــدر.وقـــال 
شــركــة الـــنـــور الــقــابــضــة، احــمــد الــهــاشــمــي: 
لــفــيــلــم  االول  الـــــعـــــرض  «يــــعــــتــــبــــراطــــالق 
برهان  خير  الــدوحــة  فــي  «بــرومــيــثــيــوس» 
على الدور الفعال الذي تلعبه دولة قطر في 
مجال صناعة االفالم وبناء قطاع سينمائي 
المنطقة». مستوى  على  ومستدام  حيوي 
وأضـــــاف الــهــاشــمــي: «لــقــد عــمــلــنــا وبجهد 
العام  فــي  القابضة  الــنــور  شركة  انــشــاء  منذ 
في  الشيقة  المشاريع  من  عدد  على   ،٢٠٠٩
المهنية  عالقاتنا  ساهمت  اذ  المجال،  هــذا 
الصلبة مــع عــدد مــن أهــم االســتــوديــوهــات 
شركة  بينها  مــن  هــولــيــوود،  فــي  العالمية 
في  بــرومــيــثــيــوس،  لفيلم  المنتجة  فــوكــس 
جــعــل هـــذا الـــعـــرض الــحــصــري مــمــكــنــاً في 
دولة قطر، اذ سنستمر في خلق المزيد من 
االفالم  لمحبي  والمميزة  الجديدة  الفرص 

وهذا القطاع بشكل عام ».

ختام «بين البنائية والجيستالت» بـ «كتارا»

قطر تستضيف جائزة الكاريكاتير العربي

«بروميثيوس» في عرض أول بالدوحة

أحمد مطر
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