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يفتتح   :]  - الـــدوحـــة 
فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الــســابــعــة 
والــــنــــصــــف مـــــن مـــســـاءالـــيـــوم 
بــجــالــيــري مــعــرض «لــقــطــات 
معتز  للفنانين  الــحــيــاة»  مــن 
اإلمــام، وإســالم كامل، حسين 
عــبــد الـــرحـــيـــم، نــــور الـــهـــادي، 
ويــســتــمــر الــمــعــرض حــتــى ٢٦ 
مــــايــــو الــــــجــــــاري. وبــمــنــاســبــة 
مــشــاركــتــه فــي هـــذا الــمــعــرض 
صـــــرح الـــفـــنـــان مــعــتــز اإلمـــــام 
يعتبر  الــجــمــالــي  الــمــبــحــث  أن 
المباحث  أهــم  من  له  بالنسبة 
الصورة  تلعب  حيث  الحياتية 
تشكيل  فــي  األدوار  أهـــم  أحـــد 
وصياغة الحياة في العديد من 
لذلك  أنه  إلى  وأشــار  النواحي، 
الــســبــب يــعــتــبــر عــمــلــه كــفــنــان 
تشكيلي بمثابة بحث في عوالم 
الصورة مسخراً في سبيل ذلك 
والنفسية  الفكرية  طاقاته  كل 
والروحية في محاولة لتقديم 
مبحث جمالي من وجهة نظر 
بإعادة  فيها  يستعين  خــاصــة، 
الــمــوجــودات  وصياغة  تفكيك 
في قالب صــوري مع الحرص 
عــلــى أن يــكــون جــمــيــالً، وأكــد 

المتتابعة  المحاوالت  هذه  أن 
والمتوالية يعتبر حاصل جمعها 
إضافة في هذا المجال الصعب 
والـــمـــعـــقـــد والـــمـــتـــغـــيـــر بــتــغــيــر 

االنـــمـــاط الــحــيــاتــيــة واألمـــاكـــن 
المزاجية  والحالة  الجغرافية 
ـــســـان عـــلـــى مــــر تــاريــخــه  ـــإلن ل

واختالف مكانه.
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مــن  أيـــــــام  بـــعـــد   :]  - الـــــدوحـــــة 
احــتــفــال الــعــالــم بــيــوم الــكــتــاب الــعــالــمــي 
حــرصــنــا عــلــى أن نــســتــضــيــف فـــي زاويـــة 
«رأيـــــان وقــضــيــة» اثــنــيــن مــمــن أســهــمــوا 
تم  مــتــنــوعــة  بــأعــمــال  األدب  مــجــال  فـــي 
نــشــرهــا لــتــضــيــف إلـــى الــرصــيــد الــثــقــافــي 
الـــقـــطـــري، يــتــحــدثــان ســـويـــاً عـــن الــعــديــد 
المثقفين  بـــال  تشغل  الــتــي  الــقــضــايــا  مــن 

ويحاوالن  قطر  في  والكتاب  والمبدعين 
طــرح رؤيــتــهــمــا ووجــهــات نــظــرهــمــا، كل 
حلول  إيــجــاد  مــحــاولــة  بــهــدف  حــدة  على 
الثقافي  الــبــيــرق  وضيفا  الــمــســائــل،  لــهــذه 
سلطان  والمؤرخ  الكاتب  هما  العدد  هذا 
ظافر  والشاعر  والقاص  الجاسم،  جاسم 

الهاجري.
أن  جاسم  سلطان  المؤلف  أكــد  حيث 

يتجزأ  ال  جــزء  والثقافي  األدبــي  المشهد 
مـــن الــطــفــرة الــتــي تــعــيــشــهــا دولــــة قطر 
عــلــى كــافــة الــصــعــد والــمــجــاالت فــي ظل 
الــقــيــادة الــحــكــيــمــة لــلــدولــة، ولــكــن ربــمــا 
واهتمام  أكــبــر  تنسيق  إلــى  األمـــر  يحتاج 
حيث  القطري،  والمبدع  بالمثقف  أكثر 
قطريين  غير  بمثقفين  االهتمام  نالحظ 

القطريين. المثقفين  حساب  على 

ظافر الهاجريسلطان جاسم الجاسم



ڈ  فـــي الـــبـــدايـــة حــدثــنــا عن 
بداياتك مع عشق التراث؟.

- بداياتي كانت منذ أن أنهيت 
دراستي بجامعة بغداد والتحقت 
بقسم  اإلعالم  وزارة  في  بالعمل 
شعرت  وقتها  واألثـــار،  السياحة 
وطننا  تــجــاه  بـــأن عــلــيــنــا واجـــبـــاً 
وثقافتنا  تراثنا  لتعزيز  الحبيب 
وإبرازها للعالم، وكانت السياحة 
ومن  ضعيفة،  الــوقــت  ذلــك  فــي 
خـــــــالل بــــعــــض الــــمــــهــــرجــــانــــات 
واألنــــشــــطــــة الــــتــــي كــــانــــت تــقــام 
وغالبيتها كانت تتعلق بمسابقات 
حول  مواضيعها  تدور  أو  بحرية 
ــبــحــر والــــغــــوص وصــيــد  حـــيـــاة ال
حياة  هي  هــذه  ألن  نظراً  اللؤلؤ 
األجداد الذين كانوا يعيشون على 
الصيد وكان البحر يمثل لهم كل 
كانت  األنشطة  هذه  ومن  شيء، 

االنطالقة.
االهــتــمــام   ڈ  وكـــيـــف تــــرى 

بالتراث في قطر؟
- لــقــد اســتــفــادت دولــــة قطر 
عــــبــــر الـــــتـــــاريـــــخ مـــــن مـــوقـــعـــهـــا 
الــجــغــرافــي فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
الــعــربــيــة، ومـــن انــفــتــاحــهــا على 
حـــضـــارات الـــجـــوار فـــي صــيــاغــة 
إرث حضاري وثقافي يجمع بين 

األصالة واالنفتاح.
كبيراً  اهتماما  الدولة  وتُبدي 
اإلرث  هــــذا  عــلــى  بــالــمــحــافــظــة 
وإغــنــائــه بكل الــوســائــل الــتــي من 
لــروح  مــواكــبــاً  تجعله  أن  شــأنــهــا 
الــعــصــر ومــتــطــلــبــات الـــحـــداثـــة، 
لدور  رؤيتها  من  انطالقاً  وذلك 
الهوية  على  الحفاظ  في  التراث 
والمجتمع،  الفرد  وبناء  الوطنية 
فقد  دولــيــة  منظمات  وبــشــهــادة 
السنوات  في  تعد  قطر  أصبحت 
األخيرة دولة رائدة في المنطقة 
الشعبي  التراث  جمع  صعيد  على 

والحفاظ عليه.
جميع  فــي  المسؤولين  ونــرى 
الـــهـــيـــئـــات الــمــعــنــيــة مـــثـــل هــيــئــة 
الثقافة  ووزارة  قــطــر  مــتــاحــف 
و»كـــــتـــــارا» وغـــيـــرهـــا  يــعــمــلــون 
توجهات  تجسيد  على  جاهدين 
حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ 
أمير  ثــانــي  آل  خليفة  بــن  حــمــد 
على  الحفاظ  في  المفدى  البالد 
الــتــراث، وذلـــك مــن خــالل عدة 

فعاليات أبرزها:
وإعادة  جديدة  متاحف  إنشاء 
تــأهــيــل مــعــالــم قــطــر الــتــراثــيــة 
إلدامـــــة الـــتـــواصـــل بــيــن األجــيــال 
الـــقـــطـــريـــة، ولـــتـــعـــريـــف الــعــالــم 
القدم،  في  الموغل  البالد  بتاريخ 
قلب  في  التراثية  القرية  وإقامة 
تُعرض  حيث  الــدوحــة  العاصمة 
الفنية  الفعاليات  باستمرار  فيها 
وإصــــدار  الــشــعــبــي،  الــطــابــع  ذات 
التي  الشعبية  الــمــوروثــات  مجلة 
المهمة  الــمــراجــع  أحــد  أصبحت 
ـــقـــطـــري  لــــــدارســــــي الــــــتــــــراث ال

والعربي.
ڈ   ومـــــاذا عـــن يـــوم الــتــراث 
العالمي وهل احتفلت قطر به؟.
العالمي  باليوم  االحتفال  إن   -
لــلــتــراث يـــوافـــق يــــوم ١٨ أبــريــل 
قطر  احتفلت  وقــد  عــام  كل  من 
وقد  اليوم،  بهذا  العالم  دول  مع 
أكد سعادة الدكتور حمد بن عبد 
الثقافة  وزيـــر  الـــكـــواري  الــعــزيــز 
والفنون والتراث في كلمته التي 
أننا  الــيــوم  هــذا  بمناسبة  ألــقــاهــا 
اليوم  بــهــذا  عــام  كــل  فــي  نحتفل 
االحــتــفــال بـــه جميع  ويــشــاركــنــا 
أرض  على  المتواجدة  الجاليات 
قطر ليقدموا جميعهم جانباً من 
هي  مشاركتنا  لــتــكــون  تــراثــهــم، 
الحضارات  لحوار  تعبير  أصــدق 
والــثــقــافــات الــــذي يــتــواصــل منذ 
للثقافة  عاصمة  قطر  كانت  أن 
العربية في عام ٢٠١٠، وتزامن 
مع  بالتراث  العام  هذا  احتفاالت 
التنمية  استراتيجية  تنفيذ  بــدء 
الــوطــنــيــة الــتــي ســتــتــواصــل حتى 
عام ٢٠٣٠ والتي تعتبر االهتمام 
لألجيال  عليه  والحفاظ  بالتراث 

فــي  دوره  وتـــأصـــيـــل  الـــقـــادمـــة 
التنمية المستدامة.

الفن  رواد  بتكريم  قمنا  وقــد 
الشعبي هذا العام في يوم التراث 
الوزير  ســعــادة  بحضور  العالمي 
ومدير إدارة التراث والمسؤولين 
بالوزارة وشارك في الحفل عدد 
جوائز  توزيع  وتم  الجاليات  من 
وشـــــهـــــادات تـــقـــديـــر لــــعــــدد مــن 

الرواد الراحلين.
الـــتـــراث  أن  تــعــتــقــد  هــــل  ڈ  
طريقها  فــي  الشعبية  والــفــنــون 

لالنقراض؟.
والــتــراثــيــة  الشعبية  الــفــنــون   -
عليها  أخــشــى  وال  تــنــقــرض  لـــن 
مــــن هـــــذا األمــــــر لـــعـــدة أســـبـــاب 
وقيادتنا  دولتنا  اهتمام  أهمها 
بــالــتــراث بــشــكــل كــبــيــر، كــمــا أن 
والتراث  والفنون  الثقافة  وزارة 
ـــتـــراث وتــحــافــظ  أيـــضـــا تـــدعـــم ال
ــيــه وتـــولـــيـــه رعــــايــــة كــبــيــرة،  عــل
قامت  قد  الثقافة  وزارة  ونــرى 
باحتضان الفرق الشعبية وقدمت 

لــهــم الـــدعـــم الــــــالزم وأمــدتــهــم 
مشروع  أيضا  ونرى  بالمقرات، 
على  تعمل  التي  التراثية  القرية 
فأي  مرئي،  بشكل  التراث  إحياء 
التراثية  للقرية  يــدخــل  شخص 
التراثية  الــثــروة  مــكــمــالت  يـــرى 
والــثــقــافــيــة، فــالــقــريــة الــتــراثــيــة 
مــنــذ أن تـــم تــشــيــيــدهــا فـــي عــام 
المعالم  أحــد  تعتبر  وهــي   ٢٠٠٢
الــتــراثــيــة والــفــنــيــة الــمــهــمــة وتــم 
ــنــظــام  ــال تــشــيــيــدهــا وبــــنــــاؤهــــا ب
التقليدي القديم للمباني والزائر 
للقرية  نــمــوذج  أمــام  نفسه  يجد 
القطرية القديمة والفريج ونجد 
والمسجد  واألحجار  «الدرايش» 

كما  التجارية  والــمــحــال  الــقــديــم 
نـــشـــاهـــد جــمــيــع األنـــشـــطـــة الــتــي 
كــــانــــت تــــمــــارس قـــديـــمـــا نـــراهـــا 
شاخصة أمام الزائرين وينفذها 
من  وجميعها  مــهــرة  حــرفــيــون 
الـــحـــرف واألنـــشـــطـــة الــقــديــمــة، 
للجميع  أبــوابــهــا  تــفــتــح  والــقــريــة 
عـــلـــى مــــــدار الــــعــــام ويــــقــــام بــهــا 
الثقافية  األنــشــطــة  مـــن  الــعــديــد 
لــيــســت خــاصــة بــــــوزارة الــثــقــافــة 
فــقــط ولـــكـــن لــجــمــيــع الــهــيــئــات 
معلم  وهــي  الشبابية،  والمراكز 
التراثية  الدولة  معالم  من  مهم 
تنظيم  يــتــم  واالن  والــســيــاحــيــة، 
ـــــــارات لــضــيــوف الــــدولــــة إلــى  زي

تحظى  الـــتـــي  الـــتـــراثـــيـــة  الـــقـــريـــة 
بــاهــتــمــام وإقـــبـــال كــبــيــريــن من 

قبل الجمهور.
ڈ  هـــل هــنــاك أيــــة مــشــاريــع 
مــســتــقــبــلــيــة لـــتـــطـــويـــر الـــقـــريـــة 

التراثية؟
لتهيئة  دائـــمـــا  نــســعــى  نــحــن   -
ــتــكــون جـــاهـــزة دائــمــا  الـــقـــريـــة ل
الســـتـــقـــبـــال الــــــــزوار عـــلـــى مــــدار 
العام، وأيضا من أجل أن تستمر 
العام،  طوال  وفعالياتها  أنشطتها 
ونــســتــعــيــن بـــخـــبـــراء فـــي مــجــال 
ـــتـــراث وحــرفــيــيــن عــلــى أعــلــى  ال
مـــســـتـــوى لـــيـــقـــومـــوا بــمــمــارســة 
أمام  القديمة  التراثية  أعمالهم 

ونتقبل  بهم  نسعد  الذين  الــزوار 
تطوير  أجـــل  مـــن  مــالحــظــاتــهــم 
كما  التراثية،  القرية  في  العمل 
باألنشطة  لالهتمام  برامج  لدينا 
فقرات  ولدينا  النسائية  والفنون 
تحظى  القديم  التراث  من  فنية 
بـــإقـــبـــال كــلــبــيــر مــثــل الــعــرضــة، 
الحب،  دق  الــمــراداة،  السامري، 
فــضــال عـــن الــلــيــالــي االحــتــفــالــيــة 
مــثــل لــيــلــة الــنــافــلــة والــقــريــقــعــان 

واألعياد.
 كما نسعى إلى تطوير القرية 
عـــــن طــــريــــق زيـــــــــادة األنـــشـــطـــة 
باإلضافة إلى عمل ندوات ثقافية 
وفــنــيــة لــلــجــمــهــور ونــســعــى إلــى 

مخصصة  أمــاكــن  وتشييد  بــنــاء 
إيجاد  عن  فضالً  الندوات،  لتلك 
داخــل  مــتــواجــدة  تعريفية  ســبــل 
تتم  ونــشــاط  حرفة  لكل  القرية 
الزائر  يتعرف  بحيث  ممارسته 
عــلــى كـــل مــهــنــة وحـــرفـــة ، كما 
نــســعــى لــتــوثــيــق كـــل الــفــاعــلــيــات 
وتوزيعها  القرية  فــي  تقام  التي 
عــلــى الــمــهــتــمــيــن مـــن الــجــمــهــور 
وتزويدهم بالمعلومات التراثية.
 ڈ  كيف ترى اهتمام الشباب 

بالتراث؟
أهمية  للتراث  الحقيقة  في   -
بــالــغــة يــعــرفــهــا الــشــبــاب والــكــبــار 
لذلك على الشباب القطريين أن 
يحرصوا على معرفة تراث اآلباء 
يقصروا  أو  يهملوا  وأال  واألجداد 
وأن  خـــاصـــة   ، األمـــــر  هــــذا  فـــي 
الدولة تهتم بشكل كبير بالتراث 
وبــالــعــودة إلــى الــمــاضــي، وانظر 
إلـــى تــصــامــيــم الــمــنــازل وكــذلــك 
ـــــذي  تـــصـــمـــيـــم ســـــــوق واقــــــــف ال
التراثية  الــمــعــالــم  أهـــم  مــن  يــعــد 

وهذا  قطر  دولة  في  والسياحية 
يدل على االهتمام الكبير بإحياء 
التراث في جميع أشكاله وإيجاد 
جسور للتواصل بين األجيال من 

خالله.
 ڈ  وهـــــل ســـــوق واقــــــف هــو 
إعادة  تمت  وتراثي  قديم  سوق 

إحيائه؟
- ســـوق واقـــف قــديــم وعــريــق 
ســنــة   ٢٠٠ الــــــ  يـــتـــعـــدى  وعــــمــــره 
ونـــظـــرا لــالهــتــمــام بـــالـــتـــراث تم 
إلى  وتحول  وتطور  بنائه  إعــادة 
األصيل  القطري  للتراث  مكان 
وشــــاهــــد عـــلـــى مــــراحــــل تــطــور 
مراعاة  وتم  القطري،  المجتمع 
القديمة  التقليدية  بالطرق  البناء 
لـــيـــكـــون هــــــذا الـــــســـــوق بــمــثــابــة 
المعمارية  الهندسة  على  شاهد 
الــقــطــريــة الــقــديــمــة الــتــي تــتــرك 
بصمتها على كل تفاصيل السوق 
القطري  الحصى  استخدام  وتــم 
عملية  فـــي  والــخــشــب  والـــجـــص 
الــبــنــاء وكـــــان الـــهـــدف هـــو عــدم 
والحديث  القديم  ما بين  الخلط 
أثناء البناء واستطاع السوق كبناء 
بشكل  القطري  التراث  يقدم  أن 
والحداثة  التطور  يواكب  عصري 
مع الحفاظ على جوهره وهويته 
الوطنية وهذا واضح في المباني.
االهــتــمــام  أن  تعتقد  هــل  ڈ  
المسؤولين  قــبــل  مــن  بــالــتــراث 
يــنــبــغــي  أم  ذروتـــــــه  إلـــــى  وصـــــل 
ــيــهــم االلــــتــــفــــات إلـــــى بــعــض  عــل

األمور؟.
- فـــي الــحــقــيــقــة كــمــا ذكـــرت 
والمسؤولين  الــدولــة  أن  ســابــقــا 
يــهــتــمــون بــالــتــراث بــشــكــل كبير 
إعــادة  على  جــاهــديــن  ويعملون 
إحــــيــــائــــه ولــــكــــنــــي أتــــمــــنــــى مــن 
عــلــى  يـــعـــمـــلـــوا  أن  الـــمـــســـؤولـــيـــن 
مناقشة وتفعيل موضوع تدريس 
عمل  أو  المدارس،  داخل  التراث 
عمل  وورش  وأنــشــطــة  نـــــدوات 
تــتــحــدث عـــن الــــتــــراث وكــيــفــيــة 
الــمــحــافــظــة عــلــيــه حــتــي يــعــرف 
أبــــنــــاؤنــــا مـــــن الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد 
أول  لــه  ليس  «مــن  فـــ  ماضيهم 
الشديد  ولألسف  ثاني»  له  ليس 
هناك الكثيرون من أبناء الجيل 
من  الكثير  يــعــرفــون  ال  الــحــالــي 
يــعــرفــون  وال  الـــتـــراثـــيـــة  األمــــــور 
التي  الكلمات  من  الكثير  معاني 

كان يستخدمها أجدادنا.
الــقــريــة  أن  تــعــتــقــد  هــــل  ڈ  
التراثية تروي عطش القطريين 
إلــى  بــحــاجــة  هــم  أم  لماضيهم 

أماكن أخرى؟.
- الــمــتــأمــل لــلــقــريــة الــتــراثــيــة 
وأنــشــطــتــهــا يـــــدرك عــلــى الــفــور 
وجــــــود تـــوجـــه لـــدعـــم األنــشــطــة 
التركيز  إلى  باإلضافة  التراثية، 
التراثية  التصاميم  إعــــادة  عــلــى 
واألثـــــريـــــة، فــــي أغـــلـــب مــنــاطــق 

الدوحة.
 وهذه التصاميم تبرز الهوية، 
مــن  روح  إضــــفــــاء  عــــن  فــــضــــالً 
والمكان  الــزائــر  بين  الحميمية 
الـــجـــهـــات  بـــــه  تـــــقـــــوم  مـــــا  وأن 
الــمــخــتــصــة مـــن دعــــم األنــشــطــة 
الــتــراثــيــة مـــن خـــالل الــفــعــالــيــات 
تــكــريــس  إال  هــــو  مــــا  الـــشـــعـــبـــيـــة 
وطنية  الستراتيجية  وتجسيد 
الحالي  النشء  إطــالع  إلى  تهدف 
ماضي  على  الــقــادمــة  واألجــيــال 
األجــداد، فضال عن إبــراز الهوية 

الوطنية الخليجية.
فضال عن أن الدوحة أصبحت 
الثقافية  لــلــمــهــرجــانــات  مـــركـــزاً 
كثير  وهناك  والتراثية،  والفنية 
التي  والمؤتمرات  المعارض  من 
تقام بشكل شبه دائم طوال أيام 
لألماكن  ـــزوار  ال فيحضر  السنة 
الـــتـــي تــطــلــق فــيــهــا الــفــعــالــيــات 
ولــذلــك فـــإن األســــواق والــمــحــال 
فـــــي الـــــقـــــرى الــــتــــراثــــيــــة نــشــطــة 
على  دائـــم  تركيز  وهــنــاك  جـــدا، 
برنامج  لدينا  ونحن  تطويرها، 

عامر وحافل طيلة العام.

ـــــــراض ـــــــق االن ـــــــن  م ــــة  ــــي ــــب ــــشــــع ال الــــــفــــــنــــــون  ـــــى  عـــــل أخــــــشــــــى  ال 

القرية التراثية تعمل على إعادة التصاميم األثرية لمناطق الدوحة المختلفة

للتراث دور مهم في 
الحفاظ على الهوية 
الوطنية وبناء الفرد 
والمجتمع

إرثنا الحضاري 
والثقافي يجمع بين 
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أن يهتموا أكثر 
بمعرفة تراث 

أجدادهم وآبائهم
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أهم معالم قطر 

الثقافية والحضارية
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حاوره- مصطفى عبد المنعم

منذ عدة أيام احتفل العالم بيوم التراث العالمي ورفرفت 
عــلــى كــل بــلــدان الــعــالــم فــي ذلـــك الــيــوم رايـــة إحــيــاء الــتــراث، 
األبناء،  واألبــاء إلى  األجــداد  ونقله من  االهتمام به  وضــرورة 
معالم  أهم  من  واحــدة  قطر  في  التراثية  القرية  كانت  ولما 
التراث القطري بأنشطتها المتنوعة حرصنا في ملحق البيرق 
محمد  والــتــراثــي  اإلعــالمــي  بالخبير  االلــتــقــاء  عــلــى  الــثــقــافــي 
لنحاوره  التراثية  القرية  أنشطة  على  المشرف  الجابر  عيسى 
حول التراث القطري الذي ظـّل متوارثاً عبر السنين واألجيال 
كجزء من التراث العربي واإلسالمي لجزيرة العرب، يحمل 
الثقافية  والخصوصية  االجتماعي  البناء  مالمح  طياته  في 
األرض  هــذه  على  عــاش  الــذي  العربي  لإلنسان  والحضارية 
تراثه  غــدا  حتى  وعــطــاًء،  أخـــذاً  محيطها  ومــع  معها  وتفاعل 

صورة صادقة لنمط حياته والتصاقه ببيئته.



ــيــة ــب ــة األجــن ــال ــم ــع ـــع ال ــــت م ـــع لـــغـــات أخـــــرى أت ــت تـــتـــصـــارع م ــح ــب ــة أص ــي ــرب ــع ــة ال ــغ ــل ــســي: ال ــي ــب ــك ــي ال ــل ع

اللغة العربية وصراع الحفاظ على الهوية
خبراء  يؤكدون تعرضها للعديد من المخاطر

كتب - أشرف مصطفى:

اللغة األم تمثل الحجر األساسي 
ألي  اإلنساني  الحضاري  البناء  في 
التعبير  وسيلة  هي  فاللغة  وطن، 
وتــراثــهــا،  جــمــاعــة  عـــن فــكــر أي 
وعــلــى ذلـــك فـــإن لــغــتــنــا الــعــربــيــة 
لــيــســت مــجــرد مـــفـــردات بـــل هي 
العربي  العقل  أنتجه  مــا  مجموع 
عــلــى مــــّر الـــعـــصـــور، وقــــد أجــمــع 
بالرغم  أنها  العربية  اللغة  خبراء 
أنها  إال  لــالنــحــصــار  تعرضها  مــن 
عز  المولى  تكفل  حيث  تموت  لن 
وفيه  الكريم  كتابه  بحفظ  وجــل 
الضياع  مــن  محصنة  فهي  لغته, 
تميزها  التي  الذاتية  لخصائصها 
األخــرى،  اللغات  من  غيرها  عن 
إن  نــقــول  أن  نستطيع  ال  وبــذلــك 
وتزول  تتالشى  قد  العربية  اللغة 
ــغــات،  ــل كــمــا حــــدث لــكــثــيــر مـــن ال
الزائلة  اللغات  نسبة  بلغت  حيث 
كما تقول اليونسكو ٣٠٪ من أصل 
٥٠٠٠ لــغــة، وبــالــرغــم مــن رســوخ 
الــلــغــة الــعــربــيــة وعـــــدم إمــكــانــيــة 
من  يمنع  ال  ذلــك  أن  إال  ضياعها 
وعدم  بها،  االهتمام  إلــى  الــدعــوة 
تــجــاهــل الــمــخــاطــر الـــتـــي تــحــيــط 
مناقشة  البيرق  رأت  لــذلــك  بــهــا، 
ــغــة الـــعـــربـــيـــة مــن  ــل ــال االهـــتـــمـــام ب
التقينا  الــذي  التحقيق  هــذا  خــالل 
في  المتخصصين  من  بنخبة  فيه 
البعض  رأى  حيث  العربية  اللغة 
اإلنــســان  يحصل  أن  يمكن  ال  أنــه 
تفكير،  دون  مـــن  مــعــرفــٍة  عــلــى 
لغته  بــغــيــر  يُــفــكــر  أن  يمكنه  وال 
ما  أن  الــكــثــيــرون  رأى  كــمــا  األم، 
هو  مــا  اآلن  العربية  للغة  يحدث 
لما  وواقــعــي  حقيقي  انــعــكــاس  إال 
تــعــانــي مــنــه األمــــة الــعــربــيــة، من 
االجتماعية  أوضاعها  في  تدهور 
مكانتها،  وتــدهــور  واالقــتــصــاديــة 
كونها  الحضاري،  فقرها  وكذلك 
بــاتــت عــالــة عــلــى األمـــم األخـــرى، 
من  النخبة  جعل  الذي  األمر  وهو 
لغات  إلى  تهاجر  األمة  هذه  أبناء 
أنها  يــتــوهــمــون  وجــعــلــهــم  األمــــم، 
يتعاملون  تجعلهم  أن  على  قادرة 
بشكل  الــحــديــثــة  الــمــخــتــرعــات  مــع 
أفضل. وقد سبق وأكدت المديرة 
بوكوفا»  «إيرينا  لليونسكو  العاّمة 
لــالحــتــفــاء  يــــومــــاً  تــخــصــيــص  أن 
المرء  بها  ينِطق  التي  األّم  باّللغة 
كــلــمــاتــه األولـــــــى، ويــســتــعــيــن بــهــا 
هي  الــفــردي،  فكره  عــن  للتعبير 

أساس تاريخ وثقافة كّل فرد.

اللغوي الوعي  نشر 
أحمد  علي  الدكتور  أكــد  بــدايــة 
ــــيــــس قــــســــم الـــلـــغـــة  الـــكـــبـــيـــســـي رئ
والــعــلــوم  اآلداب  بــكــلــيــة  الــعــربــيــة 
الـــوعـــي  نـــشـــر  أن  قـــطـــر  بــجــامــعــة 
األسرة  من  يبدأ  أن  يجب  اللغوي 
يتعاملون  الــذيــن  كــل  إلـــى  ويــمــتــد 
مـــع الــطــفــل مــنــذ نــشــأتــه، مــشــدداً 
على دور اإلعــالم الــذي بــات أحد 
عليها  يعتمد  الــتــي  الــوســائــل  أهــم 
الــطــفــل فــي تــحــصــيــل مــعــلــومــاتــه، 
ــــردي الــلــغــة الــعــربــيــة في  وعــــن ت
ــعــربــي أكـــد الــكــبــيــســي أن  أدبـــنـــا ال
أصــبــح  الــمــعــاصــر  الــعــربــي  األدب 
يـــعـــانـــي مـــــن بــــعــــده عـــــن أصـــــول 
الــلــغــة الــعــربــيــة الــســلــيــمــة وضــرب 
ــــذي بــــات أقـــرب  مــثــالً بــالــشــعــر ال
يفهما  أن  يــمــكــن  ال  طــالســم  إلـــى 
أحـــــد، إلــــى جـــانـــب ابـــتـــعـــاد أغــلــب 
الــشــعــراء عــن الــفــصــحــى والــتــوجــه 
السبب  وعــن  العامي،  الشعر  نحو 

العربية  اللغة  تراجع  في  الرئيس 
هو  أهميتها  بعدم  الشعور  أن  أكد 
على  وشـــدد  ذلــك  إلــى  أدى  الـــذي 
في  اســتــخــدامــهــا  تعميم  ضـــرورة 
والجامعات،  والــمــدارس  اإلعـــالم 
ــعــربــيــة  ال الـــلـــغـــة  أن  إلـــــى  ولـــفـــت 
أخرى  لغات  مع  تصارع  أصبحت 
الوافدة  األجنبية  العمالة  مع  أتت 
هي  هجين  لغة  لنشأة  أدى  مما 
لـــغـــة الـــتـــفـــاهـــم مــــا بـــيـــن الـــعـــرب 
خوفه  الكبيسي  وأبــدى  واألجانب 
استمرار  مــع  العربية  لغاتنا  على 
التواصل مع هذه الفئة من البشر. 
بديلة  لغة  لظهور  أيضاً  لفت  كما 
مواقع  مرتادو  يستخدمها  أصبح 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ويــطــلــقــون 
وهــي  أراب  الــفــرنــكــو  لــغــة  عــلــيــهــا 
الناس  ابتعاد  إلــى  أدت  التي  اللغة 
السليمة  العربية  اللغة  قواعد  عن 
أو  للكتابة  ممارستهم  أثناء  حتى 

القراءة.

للفصحى اإلعالم  تجاهل 
أكـــدت الــكــاتــبــة ســعــاد الــكــواري 
الثقافي  الــصــالــون  على  المشرفة 
ـــــوزارة الــثــقــافــة والــفــنــون  الــتــابــع ل
الوسيلة  هــو  اإلعـــالم  أن  والــتــراث 
ـــنـــاس،  ـــال األولــــــــى الــــتــــي تـــتـــصـــل ب
وعــــبــــرت عــــن آســـفـــهـــا لــتــجــاهــل 
ــيــة  ــعــرب اإلعـــــــالم والــــفــــن لـــلـــغـــة ال
مشيرة إلى أن التعامل بالفصحى 
أصــبــح مــقــتــصــراً عــلــى الـــمـــدارس 
يتم  أغلبها  كــان  وإن  والجامعات 
التدريس فيها لكل العلوم باللغات 
األجــنــبــيــة وأضـــافـــت عــنــدمــا كنت 
أعـــمـــل بـــتـــدريـــس الــلــغــة الــعــربــيــة 
كانت  بــالــفــصــحــى  أتــعــامــل  وكــنــت 
حديثي  على  يضحكن  التلميذات 
بها لعدم تعودهن على سماعها أو 
إلى  الكواري  ودعــت  بها،  التعامل 
اللغة  الــعــمــل عــلــى إبـــراز  ضـــرورة 
الــعــربــيــة ونــشــر الــتــعــامــل بــهــا من 
أصبح  الــذي  الطفل  مسرح  خــالل 
يـــعـــانـــي مــــن ضـــعـــف مــوضــوعــاتــه 
وركــــاكــــة األلــــفــــاظ الــمــســتــخــدمــة 
فــي  ـــطـــفـــل  ال أن  مـــــؤكـــــدة  فــــيــــه، 
تـــلـــك الـــمـــرحـــلـــة يـــتـــشـــكـــل ذوقــــه 
األمــر  أن  وأكــــدت  واهــتــمــامــاتــه، 
بــحــاجــة إلـــى تــضــافــر كــل أجــهــزة 
حالة  إلى  للتصدي  المعنية  الدولة 
اضـــمـــحـــالل الــلــغــة وعـــلـــى رأســهــا 

برامج  على  التركيز  مــع  اإلعـــالم 
خاصة بدعم ونشر اللغة العربية، 
العامية  ستظل  لألسف  وأضافت: 
األوســع،  واالستخدام  السيادة  لها 
والـــســـبـــب هـــو صــعــوبــة الــفــصــحــى 
وتــعــقــيــد قــواعــدهــا واســتــثــنــاءاتــهــا 
الــتــي تــخــرج كــثــيــراً عــن الــقــاعــدة، 
صــعــبــاً.  تطبيقها  يــجــعــل  مــا  وهـــو 
في  هو  العالج  أن  الــكــواري  ورأت 
واخــتــزال  الــقــواعــد  تبسيط  إعـــادة 
على  مــشــددة  منها،  االســتــثــنــاءات 
يأتي  أن  يجب  الفصحي  إنقاذ  أن 
يكن  لــم  إن  التبسيط  خـــالل  مــن 
ـــكـــار واخـــــتـــــزال اســـتـــثـــنـــاءات  ـــت االب
الفصحى  أن  إلى  ولفتت  القواعد. 
لغوية  قواعد  إلى  بحاجة  أصبحت 
ضــيــاع  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرة  ســـهـــلـــة، 
مستحيل  أمــر  هــو  الــعــربــيــة  الــلــغــة 
بــاعــتــبــارهــا لــغــة الـــقـــرآن الــكــريــم 

ستستمر  العربية  اللغة  إن  وقالت 
عليها  لـــلـــعـــدوان  تــعــرضــت  مــهــمــا 
ــنــا بــحــاجــة إلـــى نــشــرهــا في  إال أن
إال  يتم  لــن  وذلـــك  الــعــامــة  حياتنا 
من خالل مجهودات مجمع اللغة 
العربية الذي يجب أن يعمل على 
تطوير مفرداتها وطالبت المجمع 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى وضــــــع األبــــحــــاث 
والــتــقــاريــر الــتــي تــــؤدي بــدورهــا 
ونشرها.  اللغة  على  الحفاظ  إلــى 
اللغة  إن  قائلة  حديثها  وختمت 
التي  الخصائص  من  بها  العربية 
تنفرد بها عن غيرها من اللغات، 
مـــا يــســمــح بــوضــع مــعــان جــديــدة 
أللفاظ لم تكن موجودة من قبل، 
اللفظي  الوضع  طريق  عن  وذلــك 
والــمــجــازي واالشــتــقــاقــي، وذلــك 

مفرداتها. ووفرة  لمرونتها 

هويتنا عنوان  اللغة 

ومـــــــن جــــانــــبــــه أكـــــــد الـــخـــبـــيـــر 
المهيزع  عيسى  جــاســم  الــتــربــوي 
في  الــنــظــر  إعـــــادة  الــمــطــلــوب  أن 
مـــنـــاهـــجـــنـــا، وطــــــرق تـــدريـــســـهـــا، 
والــــــحــــــرص عــــلــــى جــــعــــل الـــلـــغـــة 
المستخدمة  األولى  اللغة  العربية 
فــي مــدارســنــا وجــامــعــاتــنــا وســائــر 
شـــؤون حــيــاتــنــا؛ ألّنــهــا هــي عــنــوان 
هــو  لـــهـــا  إنــــقــــاص  وأي  هـــويـــتـــنـــا، 
إنــــقــــاص مــــن شــخــصــيــتــنــا، وأكــــد 
العصر  طبيعة  أن  على  المهيزع 
الــــــذي نــحــيــا فـــيـــه والـــــــذي يــتــســم 
كان  الــحــيــاة  أركـــان  فــي  بالسرعة 
ـــــردي أوضــــــاع الــلــغــة  ســبــبــاً فـــي ت
مناهج  أن  أوضــح  حيث  العربية 
اللغة العربية في المدارس أخذت 
واختصار  االختزال  نحو  طريقها 
وقــال  أصولها،  مــن  هامة  أركــان 
الــلــغــة  تــــواجــــهــــه  مـــــا  أخــــطــــر  إن 

الــعــربــيــة هــو إهــمــال الــعــرب لها، 
وإبـــعـــادهـــا عـــن االســـتـــخـــدام فــي 
والتربوية  التعليمية  المؤسسات 
والــثــقــافــيــة الــمــخــتــلــفــة، وإحــــالل 
مشيراً  مكانها،  االنجليزية  اللغة 
في  العربية  اللغة  مناهج  أن  إلــى 
من  العديد  تتضمن  كانت  السابق 
الــكــتــب الــتــي تــســاعــد الــطــالب في 
فهم قواعد اللغة بعدة طرق فكان 
هـــنـــاك كـــتـــاب لــلــنــصــوص وآخــــر 
للمطالعة إلى جانب كتاب للنحو، 
أما اآلن فقد تم تلخيص كل هذه 
على  وأكــد  بعضها،  ودمــج  األفــرع 
أثرت  الحديثة  البحث  وسائل  أن 
بـــدورهـــا عــلــى مــطــالــعــة الــطــالب 
من خالل بحثهم في عدة مراجع 
وكــــتــــب حـــيـــث اتــــجــــهــــوا لــلــبــحــث 
يأتي  أصــبــح  الـــذي  اإلنــتــرنــت  على 
بالمعلومة دون أي مجهود يبذله 

الـــطـــالب، وأضـــــاف: عــلــى الــرغــم 
مــن ضــــرورة االهــتــمــام بــالــلــغــات 
ذلك  أن  إال  التعليم  فــي  األجنبية 
يجب أن ال يأتي على حساب اللغة 
كما  األم،  اللغة  هي  التي  العربية 
تدريس  فــي  التقليل  أن  إلــى  لفت 
على  بـــدوره  أثــر  الشرعية  الــمــواد 
مرتبطان  ألنــهــمــا  الــعــربــيــة  الــلــغــة 
بــبــعــضــهــمــا، ودعـــــا إلــــى ضــــرورة 
ـــمـــام بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة فــي  االهـــت
المناهج وتدريس العلوم الشرعية 
مشيراً  وأشكالها،  جوانبها  بكافة 
العربية  اللغة  اضــمــحــالل  أن  إلــى 
وواقــعــيــاً  حقيقياً  انــعــكــاســاً  يعتبر 
لما تعاني منه األمة العربية، من 
ختام  وفي  أوضاعها.  في  تدهور 
المجتمع  أن  المهيزع  أكد  حديثه 
ــغــتــه مــجــتــمــع  ــل الــــــذي يــســتــهــيــن ب

عليه. القضاء  يسهل  ضعيف 

ينمو حَي  كائن 
مـــن جــانــبــهــا أكـــــدت الـــروائـــيـــة 
اللغة  أن  الــعــبــادي  نــاصــر  بــشــرى 
ليست مجرد أداة تفاهم وتواصل 
كائن  أيضاَ  هي  وإنما  الناس،  بين 
شأنه  ويتكاثر  يتطَور  و  ينمو  حَي 
الناس  يتوالد  فمثلما  البشر،  شأن 
و يــتــكــاثــرون، تــتــوالــد الــلــغــة عن 
عادة  نقول  لــذا  االشتقاق،  طريق 
شــقــيــق و أشـــقـــاء فـــي تــعــبــيــر عن 
اإلخــــــوة لــكــونــهــم يـــخـــرجـــون من 
ذات المشق، لذا أيضا يقال: شّقت 
الــحــديــث  ويــقــول  آدم،  مــن  حـــواء 
الــنــبــوي: الــنــســاء شــقــائــق الــرجــال، 
فاللغة  ونظيرهم،  مثلهم  بمعنى 
أصـــــوات  مـــجـــرد  أخــــيــــراً  و  أوال 
حركية، لكنها مع الزمن وبعد ما 
معينة،  معاني  و  دالالت  أوجدت 
أصـــبـــحـــت قــــــــادرة عـــلـــى تــفــريــخ 
(اشتقاقات) و جملة عالمات من 
الــمــواربــة واالســتــعــارات، و هــذا ال 
يــخــص لــغــتــنــا الــعــربــيــة فــحــســب، 
وإنـــمـــا مــعــظــم الــلــغــات الــعــالــمــيــة. 
االشــتــقــاق  أن  الـــعـــبـــادي  وأكــــــدت 
عملية «خلق» مستمرة في اللغة، 
اللغات  من  لغة  ألي  يمكن  ال  لــذا 
ما  لــكــن  تــتــالشــى،  أو  تـــمـــوت  أن 
تختلق  الناس  أن  هو  عادة  يحدث 
كــلــمــات أخــــرى تــأتــي مــن الــجــذر 
الـــلـــغـــوي، وهـــــو مــــا تــــولــــدت عــنــه 
اللهجات العامية. وأكدت العبادي 

انــــهــــا كــــانــــت حـــتـــى عـــهـــد قـــريـــب 
الذين  «المتثاقفين»  من  تنزعج 
في  الــمــصــريــة  اللهجة  يــتــحــدثــون 
فصحى،  لــغــة  أنــهــا  منهم  اعــتــقــاد 
لـــكـــنـــهـــا الـــــيـــــوم ومــــــع اشـــتـــغـــالـــهـــا 
وانشغالها بالقرابات اللغوية، وفي 
ظـــل «الــشــوفــونــيــة» الـــحـــادة الــتــي 
الحديث  تطرق  كلما  منها  نعاني 
إلـــى الــلــغــة الــفــصــحــى، بــاتــت أشــد 
لهذه  اليومي  فهمنا  على  تحفظا 
اللغة األم، التي ال يمكننا التحدث 
إّال بها، وال يمكننا التفكير إال من 
نحلم  أن  أردنــا  إذا  حتى  خاللها، 
العربية،  بلغتنا  إّال  نحلم  ال  فنحن 
حينما  الشديد  لألسف  وأضــافــت: 
نــكــتــب  حــيــنــمــا  أو  خـــطـــابـــاً  نــلــقــي 
نــفــعــل  فــنــحــن  األخــــبــــار  نـــقـــرأ  أو 
ذلـــك عـــن طــريــق الــلــغــة الــعــربــيــة 
مشكلة  هذه  العامية،  ال  الفصحى 
وهي  والفصحى،  العامية  أولــى: 
أكثر  عمرها  جــداً  قديمة  مشكلة 
كما  أيضاً  فاللغة  سنة،  ألفي  من 
اجتماعية  ظــاهــرة  مــعــروف  هــو 
تــتــوفــر فــيــهــا خــصــائــص الــظــواهــر 
ـــــذا فـــهـــي تــتــأثــر  االجـــتـــمـــاعـــيـــة، ل
فـــي جــمــيــع مــنــاحــيــهــا بــالــظــواهــر 
في  تؤثر  كما  للحياة،  االجتماعية 
أن  بمعنى  االجتماعية،  الظواهر 
االجتماعية  الظاهرة  بين  العالقة 
وأوضحت  تبادلية،  عالقة  واللغة 
شــمــال  فـــي  الـــعـــرب  الـــقـــبـــائـــل  أن 
ـــوا يــتــكــلــمــون  شــبــه الـــجـــزيـــرة كـــان
الــلــغــة الــعــربــيــة ولـــكـــن بــلــهــجــات 
ومنها  الفصحى،  منها  متباينة، 
لتأثير  تــبــعــاً  الــوحــشــيــة،  الــلــهــجــات 
الجزيرة  شبه  فــي  الــقــوي  العامل 
ـــبـــداوة والــتــحــّضــر،  وهـــو عــامــل ال
لهجات  تــكــّلــمــوا  الــحــواضــر  فــأهــل 
لــطــيــفــة رقـــيـــقـــة، فـــيـــمـــا تــحــدث 
بعد  جافية،  خشنة  بلهجات  البدو 
اإلسالم باتت لهجة «قريش» هي 
الرسمية،  الفصحى  العربية  اللغة 
من  وابتداء  ذلك  قبل  لعبت  قد  و 
الــقــرن الــســادس الــمــيــالدي، لعبت 
في  خــطــيــراً  دوراً  الــعــرب  أســـواق 
تـــوحـــيـــد الـــلـــهـــجـــات، فـــقـــد فـــرض 
الجميع.  على  لهجتهم  القرشيون 
وعــــبــــرت الــــعــــبــــادي عــــن حــزنــهــا 
بين  اإلنــجــلــيــزيــة  الــلــغــة  النــتــشــار 
وأضافت  العامة،  الــنــاس  أوســـاط 
قــائــلــة: أشـــعـــر بـــاألســـى والـــحـــزن 
ـــذلـــك، رغــــم أنــــي أعــي  الـــشـــديـــد ل
عــاطــفــي  هــــذا  مــوقــفــي  أن  جـــيـــدا 
الــلــغــة  فــالــحــقــيــقــة هـــي أن  جـــــداً، 
خطاب  آلــة  و  تفكير  آلــة  أنها  بما 
وتــفــاهــيــم، فــالبــد أيــضــا فـــي ظل 
تــحــّول الــعــالــم إلــى قــريــة صغيرة 
من سيادة واستحواذ اللغة األقدر 
عــلــى الـــتـــواصـــل والـــتـــالقـــي، ولــن 
إّال  عالمياً  وتفوز  لغة  أية  تستحوذ 
فــي ظــل شـــروط ســبــق ذكــرنــاهــا، 
تــســتــولــي  أن  إذا  نــســتــبــعــد  فــكــيــف 
الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة عــلــى اهــتــمــام 
لكنني  الــعــالــمــي،  والــســوق  الــعــالــم 
و فـــي الــمــقــابــل، ورغـــــم أنـــنـــي ال 
أرفـــض تــحــّول الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة 
خوفنا  ظــل  فــي  عالمية،  لغة  إلــى 
من  العربية،  لغتنا  المستمرعلى 
دائماً  يفرض  فالقوي  االنقراض، 
حقيقة  وهـــذه  آلــيــاتــه،  و  أدواتــــه 
لكنني  الــتــاريــخ،  يــذكــرهــا  عظمى 
أشــمــئــز جـــداً مــن تــعــّمــد األمــهــات 
بلغة  أبــنــائــهــم  مخاطبة  اآلبـــاء  أو 
كبير  ادعـــــاء  فـــي  الــعــربــيــة،  غــيــر 
وفــــي ســـذاجـــة أشـــــد، مــعــتــقــديــن 
أنهم بذلك على درجة من الرقي 

والوعي.

سعاد الكواريبشرى ناصرد.علي الكبيسيجاسم المهيزع

العربية اللغة  الضمحالل  للتصدي  المعنية  األجهزة  كل  تضافر  إلى  بحاجة  أصبحنا  الكواري:  سعاد 

شخصيتنا مــن  إنــقــاص  هــو  لها  إنــقــاص  وأي  هويتنا  عــنــوان  هــي  العربية  اللغة  المهيزع:  جاسم 

األخـــرى ــلــغــات  ال ســيــطــرت  مهما  تضمحل  ولـــن  تــنــقــرض  ــن  ل الــعــربــيــة  الــلــغــة   : ــاصــر  ن بــشــرى 

اللغة العربية
اللغة العربية
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وثائقي  فيلم  بــاشــا»..  علي  «محمد 
ونّفذه  الوثائقية  الجزيرة  قناة  أنتجته 
إحــدى  تسجيلي،  شــركــة  منفذ  كمنتج 
الــشــركــات الــعــامــلــة فــى مــجــال اإلنــتــاج 
الــفــنــي بــمــصــر، كـــل هــــذه الــمــعــلــومــات 
عادية  معلومات  األولـــى  للوهلة  تــبــدو 
من  عليها  الــحــصــول  فـــرد  ألي  يُــمــكــن 
شبكة  عبر  سريع  بحث  أو  الفيلم  تتر 
الفيلم  مشاهدة  عند  حتى  أو  اإلنترنت 
 ،you tube موقع  على  اإلنترنت  عبر 
الصناعة  فــي  المتخصصون  وحــدهــم 
يُدركون أن وجود عالمة تجارية لقناة 
وصناعة  للبّث  معايير  هناك  أن  يعني 
شاشتها،  عبر  الــقــنــاة  هــذه  مــه  تــقــدِّ مــا 
وإنــمــا  وحــدهــا  الــجــزيــرة  شبكة  ليست 
كل الشبكات والقنوات الفضائية، كٌل له 
قواعده ومعاييره فى األعمال المنتجة 
عليه  يطلق  مــا  وهـــو  لــلــقــنــاة  خــصــيــًصــا 
االســتــايــل  هـــذا   ،Style book مــســمــى 
بوك له مميزات وعيوب، فهو إن كان 
يــحــافــظ عــلــى إطــــار مـــحـــّدد لــألعــمــال 
التي يتم تقديمها عبر إحدى الشاشات 
وأعمال  واحــد،  بقالب  يهّدد  أيضا  هو 
متشابهة لصناع مختلفين وموضوعات 
مختلفة وهو األمر الذي يُمكن أن يهّدد 
الصناعة أحيانًا في حالة هؤالء الصناع 
الذين يلتزمون بكتاب التعليمات بشكل 

حرفي ونمطي.
فيلًما  بــاشــا  علي  محمد  فيلم  يــأتــي 
منتٍج  تقديم  إلى  ويعمد  القولبة  يكسر 
الوثائقي  فالفيلم  بــامــتــيــاز،  سينمائي 
وإن بدا تليفزيونًيا فهو أيًضا أحد أنواع 
األفالم، واألصل في الفيلم هو السينما.
يُقدم رضا فايز مخرج فيلم محمد 
عــلــي بــاشــا عــلــى مــغــامــرة مـــن الــعــيــار 
الــثــقــيــل، إذا يــشــرع فـــى تــطــويــر كــتــاب 
ـــقـــواعـــد، فــقــد وعــــى عــبــر مــتــابــعــاتــه  ال
ألفالم  المتعّددة  ومشاهداته  للسوق، 
يمكن  أنــه  أيــًضــا  ومــشــاركــاتــه  وثائقية 
الـــوثـــائـــقـــي مــشــاهــد  أن يـــضـــّم الــفــيــلــم 
والتنويع  التوضيح  قبيل  مــن  تمثيلية 
فــى الــفــيــلــم خــاصــة تــلــك األفــــالم التى 
كما  بعيدة،  زمنية  فترات  عن  تحكي 
فكرة  أدخلوا  قد  المخرجين  بعض  أن 
االســكــتــشــات الــمــصــورة، وغــيــرهــا من 
الذي  اإلنتاج  ثــراء  فكرة  حتى  األفــكــار، 
يتضح عبر المشاهدة فهناك أيًضا من 
عــنــي بــه مــن شــركــات اإلنــتــاج وصــّنــاع 
أجــاد  فيلم  كصانع  فايز  لكن  األفـــالم، 
كل  بين  الجمع  وفــن  شــديــدة  بحرفية 

وســـائـــل اإليـــضـــاح الــتــي يُــمــكــن أن يتم 
إنه  بل  وثائقي،  فيلم  عبر  استخدامها 
قّدمها جميعها في فيلم واحد وجاءت 
ممتاز،  توليف  عبر  متناغمة  جميعها 
وثيقة  نُسميه  أن  يمكن  فيلًما  ليقدِّم 

مرئية.
بناء  إلــى  تحتاج  التاريخية  واألفـــالم 
درامــي  قــالــب  وفــق  متماسك  معرفي 
حــتــى تــحــّقــق عــوامــل الــجــذب، كــمــا أن 
هذا القالب المعرفي الذي يتحّقق عبر 
بالموضوع  محيطين  ضــيــوف  اخــتــيــار 
إحاطة كاملة، ال يُمكنه أن يحّقق متعة 
أرشيفية  مـــواد  غــيــاب  فــى  الــمــشــاهــدة 
مــتــمــّيــزة، وصــنــاعــة الــفــيــلــم الــوثــائــقــي 
تـــعـــرف هـــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــــن الـــوثـــائـــق 
األرشيفية  بموادها  المتميزة  المرئية 
سلسلة  فهناك  المتميزين،  وضيوفها 
قناة  أنتجتها  الــتــى  اإلسالميين  أفـــالم 
الــجــزيــرة الــوثــائــقــيــة مــنــذ عـــدة أعـــوام 
وأخــرجــهــا الــمــخــرج أحــمــد مــحــفــوظ، 
يجعل  أن  خاللها  محفوظ  عني  وقــد 
هذه األفالم بمثابة وثيقة مرئية هاّمة 
من  قّدمته  بما  السياسي،  اإلســالم  عن 
مــعــلــومــات وتــحــلــيــل ومـــــواد أرشــيــفــيــة 
السلسلة  هذه  وكانت  ونــادرة،  متميزة 
مـــن بـــواكـــيـــر األعــــمــــال الـــتـــى أنــتــجــتــهــا 

الجزيرة الوثائقية.
فيلًما  باشا  علي  محمد  فيلم  ويأتي 

يسير على نفس النهج بامتياز لتحقيق 
لدى  أثـــًرا  تترك  التي  المرئية  وثيقته 
وثائقية  أفـــالم  تــتــركــه  قلما  الــمــشــاهــد 
تــاريــخــيــة، حــيــن يــقــّدم مــخــرجــه رضــا 
فــايــز كــل مــا تــعــارف عليه فــى فترات 
ســابــقــة كــمــحــســنــات وإيــضــاحــيــات فى 
عمل  داخـــل  جميعها  يــقــّدمــهــا  األفــــالم 
واحـــــد، وال يــمــكــنــنــا الـــجـــزم بــمــســتــوى 
الــفــيــلــم فــى حـــال اعــتــمــاد فــايــز إحــدى 
األرشيفية  بــالــمــواد  اكتفائه  أو  الــطــرق 
أو  فقط  التمثيلية  المشاهد  أو  فقط 
غــيــره مــمــا اســتــعــان بــه داخـــل فيلمه، 
لــكــن فــايــز أصـــر فـــى إخـــالصـــه لعمله 
على أن يوفر له كل سبل التمّيز، وهو 
األمـــر الــمــعــروف عــن فــايــز الــمــخــرج، 
أحمد  البطل  فيلم  فــي  تجربته  أن  إذ 
فيلم  كصانع  أنه  إلى  تشير  العزيز  عبد 
فيلمه  يخّص  ما  كل  جمع  فى  مخلص 
داخـــل شــريــط واحــــد، ســـواء كـــان ذلــك 
عمل  فــريــق  فــى  متمثلة  بــشــريــة  قـــوى 
متميز أو ضيوف محنكين وخبراء، أو 

مواد أرشيفية.
المنتج  ســواء  فايز  مغامرة  وتكمن 
فيلمه  أن  فــى  الفيلم  صانع  أو  المنفذ 
يــخــلــق تــحــديــاٍت أمــــام بــاقــي شــركــات 
اإلنتاج، إذا أن نزوحه إلى األماكن التى 
مشاهد  واعتماده  األحداث  فيها  جرت 
هو  الــدرامــا  فــى  بمتخصصين  درامــيــة 

أمر يجعل ذلك ضمن قواعد العمل وإن 
لم يتم اإلعالن عن ذلك صراحة، فكل 
جديد متميز فى السوق هو عالمة ال بّد 
لكل من يبحث عن التميز واالستمرار 
أن  أو  مستواها  نفس  على  يحافظ  أن 

يقفز فوقها بمعطيات جديدة.
لم  فــايــز  أن  أتــخــيــل  أن  ويــمــكــنــنــي 
كان  ما  بقدر  مغامرة  عن  يبحث  يكن 
فى  ـــا  ودأبً ومصداقية  إخــالًصــا  يحقق 
عمله، ومحاولة إليجاد مساحة تمّيزه 
وتــمــّيــز مــا يــقــّدمــه، وهـــو األمـــر الــذى 
تــحــقــق عــبــر فــيــلــم مــحــمــد عــلــي بــاشــا، 
لمشاهده  سيحقق  الـــذى  الــفــيــلــم  هـــذا 
من  قالب  فى  السينما  مشاهدة  متعة 
يصبح  أن  وأتصور  والتاريخ،  الحقيقة 
إيضاح  وسيلة  باشا  علي  محمد  فيلم 
عــنــد تـــدريـــس تـــاريـــخ مــصــر الــحــديــث، 
وتـــدريـــس حــقــبــة مــحــمــد عــلــي، حيث 
يــحــكــي الـــفـــيـــلـــم تــــاريــــخ مــحــمــد عــلــي 
بضيوف  ممتعة  حكاية  لمصر  وواليته 
لــكــل منهم كــاريــزمــا فــى الــحــكــي، فى 
جائزة  أفــضــل  لتكون  مــدهــش،  تناغم 
وليكن  العمل،  هذا  في  فايز  إلخــالص 
اهللا مــع بــاقــي شــركــات اإلنــتــاج الــتــي ال 
المضني  العمل  من  جولة  ستخوض  بّد 
علي  محمد  فيلم  بزخم  عمٍل  لتقديم 
نحن  لنا  وهنيئًا  وإنــتــاجــًيــا،  فنًيا  بــاشــا 

المشاهدين.
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محمد علي باشا .. المجد للُمخلصين (٢)

جسد األنثى من الشبهة إلى البراءة
موسوعة  صاحب  إلى  ينسب 
الـــفـــيـــلـــســـوف الـــســـوســـيـــولـــوجـــي 
الـــمـــعـــاصـــر «ويـــــل ديــــورانــــت» 
صـــاحـــب   (١٩٨١  -١٨٨٥)
مــوســوعــة «قــصــة الــحــضــارة» 
الــشــهــيــرة قـــولـــه مـــا يــعــنــي (ال 
يـــوجـــد فــــي تــــاريــــخ االجـــتـــمـــاع 
التفتت  واحــدة  حالة  اإلنساني 
إلــــى عــفــة الــــذكــــر، فــلــم يــقــيــد 
الـــــذكـــــور أنـــفـــســـهـــم بـــالـــبـــكـــارة 
مــن  أي  فـــــي  ولـــــيـــــس  أبــــــــــــداً، 
لــغــات الــعــالــم مـــفـــردة واحـــدة 
تـــفـــيـــد بــــعــــذريــــة الـــــرجـــــل مــن 
يقرر  اإلطــــالق).  عــلــى  عــدمــهــا 
ال  واقعا  أمــراً  هنا  «دبــورانــت» 
التعاليم  حقيقة  بــحــال  تنفيه 
المختلفة  واألخالقية  الدينية 
الــتــي ظــهــرت مــن حــيــن آلخــر 
ـــصـــيـــغ تـــكـــاد  آمـــــــرة بــــشــــدة وب
تــكــون واحــــدة بــالــتــزام الــعــفــة 
الجنسين  من  لكل  واالحتشام 

تمييز  أي  ودون  بــالــتــســاوي 
العقاب  طائلة  تحت  بينهما، 
اإللهي الصارم دائماً، غير أن 

االزدواجــــيــــة الــبــشــريــة 
ــــذكــــر عــلــى  أعــــطــــت ال
وجــه  ودون  ـ  ــــدوام  ال
مــن  هـــــامـــــشـــــاً  ـ  حــــــق 
والمسامحة  التساهل 

رغــم  المخالفين  لــلــذكــور 
أنـــــف مــــا تـــمـــلـــيـــه الـــنـــصـــوص 
أسرفت  حين  في  المقدسة، 
فـــي الــعــنــايــة بــســد مــثــل هــذا 
الـــهـــامـــش فــــي وجـــــه األنـــثـــى 
بــمــحــاذيــر وضـــوابـــط شــديــدة 
ــتــعــســف مــســتــمــدة  الـــحـــزم وال
من  هــذه  االنتقائية  سلطتها 

غالباً. الدينية  التعاليم 
بالضرورة  سائد  كــل  ليس 
من  الفكر  يعني  وال  صحيحاً، 
إلى  االحــتــكــام  بعيد  أو  قــريــب 
لنصوص  اســتــنــســابــيــة  قــــراءات 

عمومية  نزلت  سماوية  تعاليم 
ومـــطـــلـــقـــة، مـــثـــل مــــا يــضــيــره 
كثيراً  يحصل  مــا  الــضــرر  أشــد 

مــــن تـــوســـيـــع نـــطـــاق أحـــكـــام 
مـــــحـــــدودة لـــهـــا مــالبــســاتــهــا 
وســـــيـــــاقـــــاتـــــهـــــا الــــظــــرفــــيــــة 
على  وســحــبــهــا  الــخــاصــة 
ســـــبـــــيـــــل الــــتــــعــــمــــيــــم 
بـــدعـــوى الــقــيــاس، 
فــــلــــيــــس الــــقــــيــــاس 
المناسبة  األداة  هــو 
الفكرية.  القضايا  لمعالجة 
نقرأ  االستجالء  سبيل  وعلى 
مـــا جــــاء فـــي اآليـــــة الــقــرآنــيــة 
يوسف  ســورة  مــن   (٢٨) رقــم 
من  ُقـــدَّ  َقــمــيــَصــُه  رأى  {فــلــّمــا 
إنَّ  كيدُكنَّ  مــن  ــُه  إنَّ قــاَل  ُدبــٍر 
كـــيـــَدُكـــنَّ عــظــيــم} صـــدق اهللا 
هنا  بوضوح  مقروء  العظيم. 
أن هــذه اآليــة نــزلــت فــي حق 
مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــســـاء كــدن 
لــلــنــبــي يـــوســـف كــــيــــداً عــظــيــمــاً 
التقريرية  العبارة  إليه  أشارت 
األخــــيــــرة مـــن اآليـــــة (كــيــدكــن 

بحال  تعني  تكن  ولــم  عظيم) 
أية واقعة خارج مسار القصة، 
لــكــن ســـوء الـــقـــراءة الــمــقــصــود 
انــتــزعــهــا مــن إطــارهــا انــتــزاعــاً 
على  شغف  في  ليعممها  عنيفاً 
إطــــــالق جـــنـــس اإلنـــــــاث بــاســم 
الـــقـــرآن وهـــو مــن ذلـــك أرقــى 
الكثيرون  يذهب  بل  وأسمى، 
ـــــى مــــا هــــو أبــــعــــد مــــن ذلـــك  إل
عــنــدمــا يــســتــنــدون إلـــى عــبــارة 
آخر  سياٍق  في  أخــرى  قرآنية 
كــاَن  الشيطاِن  كيَد  {إنَّ  نصها 
ضــعــيــفــاً} لــلــتــدلــيــل الــمــغــرض 
على أن كيد المرأة أعظم من 
تلك  لــتــصــبــح  الــشــيــطــان،  كــيــد 
الـــمـــقـــاربـــة غــيــر الــمــوضــوعــيــة 
رابط  ال  مقدسين  نصين  بين 
لموجبات  دينياً  مسوغاً  بينهما 
الــريــبــة والــشــك والــتــوجــس من 
كــيــد الــنــســاء الــحــتــمــي والــغــدر 
بحقه  تــتــخــذ  لــم  مــا  الــمــحــتــمــل 

إجــــــــــــراءات وقــــائــــيــــة قـــاطـــعـــة 
تـــــولـــــت مــــنــــظــــومــــة الــــــعــــــادات 
االجتماعية  والعقود  والتقاليد 
سرور،  بكل  تنفيذها  الجائرة 
ــــورهــــا اعــــتــــمــــاد اإلدانـــــــة  دســــت

األنثوية.  للنوايا  المسبقة 
بــــمــــثــــل هـــــــذه االنــــتــــهــــازيــــة 
ــفــيــات الــتــنــمــيــط  تـــكـــرســـت خــل
ككائن  األنــثــى  لــصــورة  السلبي 
ضــعــيــف وجــمــيــل لــكــنــه خــائــن 
وشــــريــــر، وصــــــوالً إلــــى الــحــل 
الــــســــحــــري لـــمـــعـــضـــلـــة األنــــثــــى 
األزلـــيـــة، الــمــتــمــثــل فـــي الــقــمــع 
من  الكينونة  وإلغاء  والتهميش 

واجب)، أن (االحتياط  باب 
وضــــمــــانــــاً إلقــــصــــاء الــجــســد 
الــمــلــحــة،  الــــضــــروة  وقــــت  إال 
حــتــى لــو اضــطــر الــمــضــطــرون 
إلــــى كــيــل هــــذا الــجــســد بــكــثــيــر 
مــــن الــمــكــايــيــل الــمــتــنــاقــضــة، 
ــــعــــار الـــمـــريـــبـــة  فـــهـــو شـــبـــهـــة ال

ـــــاة، وهـــــــو وعــــــاء  ـــــفـــــت لـــــــدى ال
ــتــدنــيــس  الـــغـــريـــزة مــحــتــمــل ال
الــحــبــيــبــة)،  (أو  الـــزوجـــة  لـــدى 
وهـــو الــكــائــن الــمــقــدس ورمــز 
األم،  لــدى  والتضحية  الــعــطــاء 
فإن  األطــوار  هــذه  جميع  وفــي 
الــجــســد هـــو الـــجـــســـد، واألنـــثـــى 
لطهر  بــد  ال  فهل  األنــثــى،  هــي 
األمــومــة مــن عــبــور أنــفــاق من 

أوالً؟ والدنس  الشبهة 
تــفــتــح أمـــامـــنـــا رؤيــــة «ويـــل 
مدخالً  الذكر  آنفة  ديــورانــت» 
بين  الــتــمــيــيــز  لـــقـــراءة  إضــافــيــاً 
الــجــنــســيــن، مـــن حــيــث نــشــأتــه 
منظومة  على  أساساً  المتوكئة 
ــــجــــزء  ــــى ال الـــــجـــــســـــد، بــــــل عــــل
األكــــثــــر ســــريــــة وخـــصـــوصـــيـــة 
(الــعــورة)  ذروة  باعتباره  منه 
عورة  أن  اعتبار  مع  البشرية، 
الــذكــر أمــكــن اخــتــزالــهــا عــرفــاً 
إلـــى أضــيــق نــطــاق مــمــكــن، لم 

عن  ـ  عــورة  كونه  رغــم  ـ  ينفك 
لــلــتــبــاهــي  مــــصــــدراً  يـــكـــون  أن 
للرجولة  عنواناً  كونه  والفخر 
والقوة،  والسيطرة  والفحولة 
األنثى  عــورة  اتسعت  حين  فــي 
مــا  لــتــشــمــل  ـ  كـــذلـــك  عــــرفــــاً  ـ 
هــــو أشــــمــــل بــكــثــيــر مــــن تــلــك 
الــــمــــســــاحــــة الــــضــــيــــقــــة آخــــــذة 
مـــعـــهـــا كــــامــــل كــــيــــان األنــــثــــى، 
ــاً وصــفــة واســمــاً  صـــورة وصــوت
لــتــصــبــح  جــــســــداً،  وبـــالـــطـــبـــع   ..
بــجــمــلــتــهــا وتــفــصــيــلــهــا عــــورة 
أمــكــن لــلــثــقــافــة الــذكــوريــة أن 
جهنمي  مــثــلــث  فــي  تــحــشــرهــا 
مــن االســتــعــبــاد (مـــع االعــتــذار 
عــــن قــــســــوة الـــكـــلـــمـــة) قـــوامـــه 
ــــقــــدرة الــجــســديــة  اســـتـــغـــالل ال
تــخــرج  ال  وأضــــالعــــه  لـــألنـــثـــى 
واالستغالل  الــذكــر،  متعة  عن 
المنزلية،  والخدمة  اإلنتاجي، 

أخرى. مباحث  ولهذه 

العقد  فــي  الــتــرجــمــة  صــنــاعــة  أوجــــدت 
األخــــيــــر مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن مــهــّمــة 
مــســتــجــدة فــــي الـــتـــرجـــمـــة أُطــــلــــق عــلــيــهــا 
عــمــومــا  الــثــقــافــي  الــتــوطــيــن  أو  الــتــكــيــيــف 
 .(Localization) خــاص  بوجه  واللغوي 
وظــهــرت مــؤســســات تــخــصــصــت فــي هــذا 
الــجــانــب فــي الــعــالــم الــغــربــي، وأشــهــرهــا 
صناعة  معايير  منظمة  «لــيــزا»  مؤسسة 
 Localization) الـــثـــقـــافـــي  الـــتـــوطـــيـــن 
 Industry Standards Association
جــوانــب  بــمــخــتــلــف  اهـــتـــّمـــت  الـــتـــي   (Liza
الــتــوطــيــن الــثــقــافــي وجــعــلــت لـــه مــعــايــيــر 
ومـــقـــايـــيـــس دخـــلـــت الحــــًقــــا فــــي مــعــايــيــر 
الــــجــــودة الـــدولـــيـــة الـــمـــعـــروفـــة بـــاأليـــزو. 
عام  السويسرية  المنظمة  هذه  وانطلقت 
١٩٩٠ في مجال ترجمة المواد واألدبيات 
ــلــغــات. وكــمــا  الــحــاســوبــيــة إلـــى مــخــتــلــف ال
أهم  المنظمة  أعمال  في  شاركت  نتصور 
ــبــرمــجــيــات في  شـــركـــات الــحــواســيــب وال
العالم بهدف التنسيق فيما بينها الجتناب 
فيما  اشتغالها  وعــدم  المنتجات  تضارب 

 . بينها
أمـــــا فــــي مـــجـــال الـــتـــرجـــمـــة، فــيــتــثــمــل 
الــتــوطــيــن الــلــغــوي فــي اســتــخــدام األرقـــام 
ســبــيــل  عــلــى   (١٢٣٤٥٦٧٨٩٠) الــهــنــديــة 
العربي  الخليج  بــلــدان  بــعــض  فــي  الــمــثــال 
والــــعــــراق و مــصــر واســـتـــخـــدام األرقـــــام 
بـــلـــدان  فــــي   (١٢٣٤٥٦٧٨٩٠) الـــعـــربـــيـــة 
العربية.  البلدان  وباقي  العربي  المغرب 
ومــهــمــا يــكــن فـــإّن مــهــمــة الــقــائــمــيــن على 
تقديم  في  تتمثل  اللغوي  التوطين  صناعة 
والمصطلحات  الــلــغــة  تــســتــخــدم  نــصــوص 
الرائجة في بلد ما، وهكذا يلجأ المترجم 
مضى  الــذي  اليوم  عن  للتعبير  تونس  في 
إلى «البارحة» بينما يستخدم «أمس» في 
ليصل  الثقافي  التوطين  توسع  ثــّم  مصر. 
إلى األذواق. فالمنتج الذي يستخدم عبوة 
لــونــهــا أصــفــر فــي الــيــابــان يــلــجــأ إلـــى لــون 
أخضر في بلد آخر، وقد يستخدم رموزا 
نميل  هنا  شعب:  إلــى  شعب  من  مختلفة 
المستطيل  أو  المربع  وهناك  الدائرة  إلى 
أفــضــل. ومــا مــن شــك أّن كــل هــذا اللهث 
كـــان ألســـبـــاب تــجــاريــة بــحــتــة تــتــمــثــل في 
إرضــــاء الــعــمــيــل... وال يــخــتــلــف الــتــوطــيــن 
الــثــقــافــي عـــن لـــجـــوء الـــشـــركـــات مــتــعــددة 

يباع  كان  إذا  الدجاج  خنق  إلى  الجنسيات 
كان  إذا  (والحمدهللا)  وذبحه  أوروبــا  في 

اإلسالمي.  العالم  في  يباع 
عندما  الثقافي  التوطين  مسألة  وتتعقد 
يــتــعــلــق األمـــر بــالــعــقــيــدة، فــعــادة مــا يجد 
الترجمة  معضلة  أمـــام  نفسه  الــمــتــرجــم 
األمـــيـــنـــة وهــــو يــعــلــم أنـــهـــا تــجــافــي ذوق 
وذائــقــتــه  لعقيدته  تكييفها  أو  المتلقي، 
احــتــراًمــا لـــه. فــــإذا كـــان الــمــتــرجــم يعمل 
عــلــى نــّص فــرنــســي يــتــحــدث عــن الــرســول 
الفرنسي  فالكاتب  وسلم،  عليه  اهللا  صلى 
األصلي ال يذكر الصالة والسالم على نبّينا 
المترجم  عــنــه  يتخّلى  فــهــل  ذكـــره.  كلما 
يــضــيــفــه  أم  لـــألمـــانـــة  احــــتــــراًمــــا  الــمــســلــم 
غير  الفرنسي  الكاتب  أّن  القارئ  فيوهم 
الــمــســلــم يــصــلــي ويــســّلــم عــلــى نــبــّيــنــا عليه 
مختلفة  حــلــول  هــنــاك  والـــســـالم؟  الــصــالة 
والسالم  الصالة  المترجم  يذكر  أن  منها 
ــــإشــــارة فــي  بـــيـــن قـــوســـيـــن ويــلــحــقــهــمــا ب
والــســالم  الــصــالة  أّن  فيها  يــذكــر  الــهــامــش 
إضــافــة مــن عــنــده إجــــالالً لــلــرســول عليه 

للقارئ. واحتراًما  والسالم  الصالة 
توجًها  العكسية  العملية  في  نشاهد  كما 
يترجمون  الذين  فالمستشرقون  مشابًها، 
معضالت  أمــام  أنفسهم  يجدون  أدبياتنا 
فمفردة  لها  حلول  إيجاد  عليهم  شبيهة 
«جامع»  مــفــردة  لكن  بسيطة  «مسجد» 
ــجــبــر الــمــتــرجــم الــغــربــي إلـــى اإلســهــاب  تُ
والـــلـــجـــوء إلـــــى (مـــســـجـــد الـــجـــمـــعـــة) عــلــى 
سبيل الــمــثــال. وهــو مــا تــفــّســره الــدكــتــورة 
كـــالوديـــا تــريــســو مــتــرجــمــة رحــــالت ابــن 
هذا  في  تقول  إذ  اإليطالية،  إلــى  بطوطة 
ومعقد  طــويــل  عــمــل  تــرجــمــة  إن  الــصــدد: 
األمصار  غرائب  في  النظار  «تحفة  مثل 
«رحلة  بـ  المعروف  األســفــار»،  وعجائب 
ابـــن بــطــوطــة»، يــســتــدعــي االنــتــبــاه وإيـــالء 
ـــــى مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن  االهــــتــــمــــام إل
كما  التحريرية.  والــخــيــارات  التدقيقات 
 : قــائــالً ذلــك  فــابــيــّتــي  أ.  المستشرق  يــبــّيــن 
مفاهيم  تــرجــمــة  إشــكــالــيــة  حــل  يكمن  ال 
«التوصل  في  أخرى  ثقافة  إلى  ما  ثقافة 
إلــــى الــكــلــمــة الــمــقــابــلــة»، بـــل يــكــمــن في 
الثقافية  الدالالت  شبكة  تتبع  على  القدرة 
نرغب  الــذي  المصطلح  إليها  يحيل  التي 

ترجمته. في 

يرصدها: عبدالودود العمراني

الترجمة والتوطين الثقافي

ينقلها - محمود الباتع

آفاق فكريةآفاق فكرية

تكتبها: 
عزة سلطان 
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األدباء والكتاب  يعانون من اإلهمال والتهميش

بعد أيام من احتفال العالم بيوم الكتاب العالمي 
حــرصــنــا عــلــى أن نــســتــضــيــف فـــي زاويـــــة «رأيــــان 
األدب  مــجــال  فــي  أســهــمــوا  ممن  اثنين  وقــضــيــة» 
الرصيد  إلــى  لتضيف  نشرها  تم  متنوعة  بأعمال 
من  العديد  عن  سوياً  يتحدثان  القطري،  الثقافي 
والــمــبــدعــيــن  المثقفين  بـــال  تــشــغــل  الــتــي  الــقــضــايــا 
والـــكـــتـــاب فـــي قــطــر ويــــحــــاوالن طــــرح رؤيــتــهــمــا 
محاولة  بهدف  حدة  على  كل  نظرهما،  ووجهات 
إيجاد حلول لهذه المسائل، وضيفا البيرق الثقافي 
جاسم  سلطان  والــمــؤرخ  الكاتب  هما  الــعــدد  هــذا 

الجاسم، والقاص والشاعر ظافر الهاجري.

كتب - مصطفى عبد المنعم:
ظافر الهاجريسلطان جاسم الجاسم

في مجال األدب.. 
االهتمام األكبر لغير 

القطريين 

قطر تخوض 
تجربتها اإلبداعية 
بنشاط ملحوظ

ڈ  ما تقييمك الموجز لحال الفن 
قطر؟. في  والثقافة 

في  يقول  جاسم  سلطان  المؤلف   -
الحقيقة: إن المشهد األدبي والثقافي 
جـــــزء ال يـــتـــجـــزأ مــــن الـــطـــفـــرة الــتــي 
الصعد  كافة  على  قطر  دولة  تعيشها 
الحكيمة  القيادة  ظل  في  والمجاالت 
إلى  األمر  يحتاج  ربما  ولكن  للدولة، 
بالمثقف  أكثر  واهتمام  أكبر  تنسيق 
والـــمـــبـــدع الـــقـــطـــري، حـــيـــث نــالحــظ 
االهــتــمــام بــمــثــقــفــيــن غــيــر قــطــريــيــن 
عــلــى حــســاب الــمــثــقــفــيــن الــقــطــريــيــن 
الثقافي  الــصــالــون  ذلـــك  عــلــى  ومــثــال 
الخارج  من  مثقفين  يستضيف  الــذي 
أكثر بكثير من المبدعين القطريين، 
معنا  الــتــواصــل  ســبــل  جــمــيــع  أن  رغـــم 
إصــدار  بعد  خاصة  متوفرة  أصبحت 
دلـــيـــل الــمــؤلــفــيــن الــقــطــريــيــن الـــذي 
التواصل  معلومات  كافة  على  يحتوي 
مــع الــكــتــاب والــمــؤلــفــيــن الــقــطــريــيــن، 
بشكل  والثقافة  باألدب  تهتم  فالدولة 
يعملون  لمسؤولين  نحتاج  ولكن  كبير 
القطري  المثقف  يوصلوا بين  أن  على 
بأنه  المبدع  يشعر  ال  حتى  والجمهور 

اإلهمال. أو  التهميش  من  يعاني 
ظافر  والشاعر  القاص  يرى  فيما   -
االتجاه  في  تسير  قطر  أن  الهاجري 
األدبــيــة  القيم  ترسيخ  نحو  الصحيح 
ذي  كمجتمع  بها  الخاصة  والثقافية 
وما  ملحوظ،  وتحضر  متسارع  نمو 
األدبية  كالصالونات  باألمس  افتقدناه 
مــوجــوداً  أصــبــح  الثقافية  والــمــجــالــس 
كان  الذي  الثقافي  الصالون  في  اليوم 
يــقــام فـــي حــديــقــة الــرمــيــلــة وتــحــول 
الوطني،  قطر  مسرح  بهو  إلى  مؤخراً 
الثقافي  الــحــي  فــي  الــشــعــراء  ومجلس 
وهـــي أمــــور مـــن أبــــرز مــعــالــم قطر 
بدايات  في  نــزال  ال  ونحن  الثقافية، 
قطريين  كمثقفين  إننا  حيث  الطريق 

المزيد.  إلى  نطمح  دائماً 
والـــمـــبـــدع  األديـــــــب  تـــضـــع  أيـــــن  ڈ  
بفناني  مقارنته  القطري إذا ما تمت 

الدول المجاورة ؟.
سلطان  الكاتب  نظر  وجهة  مــن   -
والمبدع  األديب  أن  يرى  فإنه  جاسم 
أي  فــي  نظرائه  عــن  يقل  ال  القطري 
يتفوق  ربــمــا  الــعــكــس  عــلــى  بــل  مــكــان 
الدعم  له  توفر  ما  إذا  خاصة  عليهم 
فجميع  والرعاية،  واالهتمام  الــالزم 
هـــــــذه األمــــــــــور هـــــي الـــــتـــــي تــشــجــعــه 
وتساعده على بذل المزيد من الجهد 
اإلبداعية  مسيرته  مواصلة  أجل  من 
يــصــاب  فـــســـوف  إهـــمـــالـــه  تـــم  إذا  أمــــا 
بنفس  إبــداعــه  يستمر  ولــن  باإلحباط 

منه. المطلوب  أو  المأمول  المستوى 
نسبياً  نحن  فيقول:  الهاجري  أما   -
واألدبــيــة  اإلبــداعــيــة  تجربتنا  نــخــوض 
بــنــشــاط مــلــحــوظ ولــكــن بــعــض دول 
الخليج لديها الزخم اإلبداعي لقدمها 
فـــي هــــذا الــمــجــال ولــتــعــدد الــهــويــات 
نستطيع  ال  فإننا  لهذا  لديها  الثقافية 
الــجــوار  دول  مـــع  الــتــجــربــة  نــقــيــم  أن 

الثقافية  خصوصياتها  دولة  لكل  ألن 
الــقــطــري  الــمــجــتــمــع  أن  إال  واألدبـــيـــة 
نــــاضــــج فـــــي كـــثـــيـــر مـــــن الـــمـــجـــاالت 
تجربته  في  ويسير  واألدبية  الثقافية 
شديدة. وخصوصية  بتميز  اإلبداعية 

اآلراء  بـــاخـــتـــالف  تـــؤمـــن  هــــل  ڈ  
ولماذا؟. أعمالك  نقد  وتتقبل 

- يـــؤكـــد جـــاســـم قـــائـــًال: أنــــا أتــقــبــل 
ـــبـــنـــاء الــبــعــيــد  الـــنـــقـــد الـــمـــوضـــوعـــي وال
ال  الـــذي  أو  الشخصية  الــمــشــاكــل  عــن 
يــهــدف إلـــى الـــهـــدم واالنـــتـــقـــاص من 
العمل بدون ثوابت أو مبررات نقدية 
من  يــكــون  أن  يجب  فالنقد  سليمة، 
شــخــص مــتــخــصــص ومـــعـــروف بــأنــه 
شــخــص مــحــايــد يـــقـــوم بـــهـــذا الــعــمــل 
مـــن أجـــل الــصــالــح الـــعـــام وأن يــكــون 
والنقدية،  الثقافية  بــالــجــوانــب  ملماً 
الكتاب  من  ينالون  من  مع  لست  فأنا 
وأعــمــالــهــم بــهــدف تــدمــيــر أعــمــالــهــم 
والتقليل من جهودهم، فلكل مجتهد 
الذين  هؤالء  نشجع  أن  وعلينا  نصيب 

وأبدعوا. اجتهدوا 
ظــافــر  والـــشـــاعـــر  -الكاتب 

شخصياً  أنـــا  يــقــول:  الــهــاجــري 
أقــــول  مــرحــبــاً بــالــنــاقــد الــحــذق 

شخصية  فــي  اإلبـــداع  يبني  الــذي 
ولكن  همته  يهدم  أن  ال  المبدع، 

مشكلتنا منذ األزل أن الناقد يسلب 
ويعطي  تـــوقـــده،  مــن  كــثــيــراً  الــمــبــدع 
انتقد  إذا  سلبي  شخص  بأنه  انطباعاً 
عمالً عرى صاحبه من اإلبداع، ومن 
هو  مجال  أي  في  الناقد  أن  المعلوم 
فــي األصــــل فــاشــل فــي إبـــداعـــه - في 
اختار  أو  إلــى  فتحول   - المجال  هــذا 

له. أن يكون ناقداً 
ڈ أيهما أفضل.. إبداعك ذو الرؤية 
بعد  يتكون  الــذي  أم  سلفاً  المحددة 

البدء في إنجازه ؟.
عــادة  أنــه  جــاســم  سلطان  يــوضــح   -
مـــا يــعــمــل عــلــى دراســــة أعــمــالــه قبل 
بشكل  تنفيذها  في  الشروع  أو  البدء 
ويـــدرس  الــجــوانــب  جميع  ومـــن  جــيــد 
احــتــيــاجــات الــمــجــتــمــع لــلــعــمــل األدبـــي 
على  ويعمل  إصداره  إلى  يسعى  الذي 
مختلف  مـــن  الــعــلــمــيــة  ـــمـــواد  ال جــمــع 
الــمــصــادر ومــن ثــم يــشــرع فــي إنجاز 

العمل.
- بــيــنــمــا يــؤكــد الـــهـــاجـــري: أنـــا في 
والفكرة  فكرة،  اإلبــداع  أن  اعتقادي 
فـــي األصـــــل رؤيـــــة ســابــقــة ومــــن ثــم 
تـــتـــبـــلـــور كــــي تـــكـــون مــــــادة لـــلـــطـــرح، 
والــكــثــيــر مـــن الــمــبــدعــيــن يــعــدل في 
والنشر،  الطبع  قبل  اإلبداعية  مادته 
وأنــــا مـــن مـــؤيـــدي هــــذا الــتــوجــه ألن 
أكثر  العمل  يجعل  والتبديل  التعديل 
جـــمـــاالً واكـــتـــمـــاالً، وال نــنــســى شــعــراء 
الــحــولــيــات فــقــد قــيــل إنــهــم يــكــتــبــون 
الــشــعــر ٤ أشــهــر ويــصــحــحــونــه فـــي ٤ 
حتى  أشهر   ٤ في  ويعارضونه  أشهر 

القصيدة. تكتمل 
أو  الــمــبــدع  يفكر  أن  يــجــب  هــل  ڈ 
للعمل  الـــمـــادي  الـــربـــح  فـــي  الــكــاتــب 
أن  عــلــيــه  أم  بـــإبـــداعـــه  يـــقـــوم  الـــــذي 
عمل  إنــجــاز  عــلــى  بــالــحــرص  يكتفي 

فني راٍق؟.
الـــجـــانـــب  إن  يــــقــــول:  الــــجــــاســــم   -
تماماً  إغفاله  ينبغي  وال  هام  المادي 
ال يــكــون فـــي أولـــويـــات  ولــكــن أيـــضـــاً 
أكتب  عندما  فأنا  الكاتب،  اهتمامات 
فــأنــا أفــكــر فــي محتواه  جــديــداً  كــتــابــاً 
وفــيــمــا ســيــضــيــفــه لــلــمــشــهــد الــثــقــافــي 
واألدبــــي ومـــا ســأقــدمــه لــبــلــدي قطر 
التفكير  يــأتــي  ثــم  األول،  الــمــقــام  فــي 
خاصة  ذلــك  بعد  المادية  األمــور  فــي 
أن هذه األمور باتت مهمة فهي التي 
عمله  يخرج  أن  على  الكاتب  تساعد 
ليس  أمــر  كتاب  وإصــدار  الئــق  بشكل 
الجهد  مــن  الــكــثــيــر  ويــســتــلــزم  بــهــيــن 

والنفقات. والوقت 
- بينما يرى القاص والشاعر ظافر 
الهاجري: أن الربح المادي ما هو إال 
تــشــجــيــع لــمــســيــرة الــكــاتــب أو الــمــبــدع 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــتــكــريــم، فـــاإلبـــداع 

ــــى وقــــت وجــهــد  يـــحـــتـــاج إل
مــــال فــــإذا لـــم يكن  وأحـــيـــانـــاً 
عليه  يتعب  لما  محصالً  اإلبــداع 
عن  سريعا  يتخلى  فسوف  اإلنسان 
الدعم  وجد  إن  شخصيا  وأنا  إبداعه، 
طيبا،  األمـــر  يــكــون  فــســوف  الــمــعــنــوي 
مـــع عــــدم إغـــفـــال الــتــكــريــم الـــمـــادي 
يحصل  أن  وأتمنى  للمبدع،  ألهميته 
أجل  من  للتفرغ  فرصة  على  المبدع 
العبي  مــع  يحدث  كما  تماما  اإلبـــداع 
والفنانين. الممثلين  من  وعدد  الكرة 
ڈ  أيــهــمــا تــفــضــل فـــي كــتــابــاتــك.. 
بــالــصــور  أم  بـــالـــمـــوضـــوع  االهـــتـــمـــام 

والجمالية؟. البيانية 
أن  يــرى  جــاســم  سلطان  الــمــؤرخ   -
يأتي  ال  الجمالي  أو  الشكلي  الجانب 
الــجــوهــر  وإنــــمــــا  األول  الـــمـــقـــام  فــــي 
األدبية  والقيمة  الداخلي  والمحتوى 
مخيلة  على  تسيطر  التي  هي  للعمل 
كان  وإن  أعماله،  يبدع  حين  الكاتب 
والــصــور  والمظهر  الــخــارجــي  الشكل 
يمكن  وال  جًدا  مهمة  للعمل  الجمالية 
تجاهلها أيضا واألفضل أن يتم الجمع 
ليكون  الجانبين  بين  االهتمامات  في 
ــــا لــــدي كــتــاب  االصــــــدار مــتــمــيــزا، وأن
القديمة  أعمالي  من  «أبيض..أسود» 
جدا  قديمة  صور  على  تحتوي  والتي 
مـــن الــســبــعــيــنــيــات وأالحـــــظ اهــتــمــام 
وبغيره  اآلن  حتى  الكتاب  بهذا  الناس 
عن  معلومات  تحوي  التي  كتبي  من 
تاريخ قطر القديم وصوًرا نادرة وهو 
بالجوهر  الناس  اهتمام  على  يدل  ما 
أو المحتوى الداخلي سواء كان يحوي 

صورا جمالية أو ال.
كليهما  أن  فيوضح  الهاجري  أما   -
مـــكـــمـــل لــــآلخــــر، ومــــــن الــــضــــروري 
فنية  قــيــمــة  ذا  الــمــحــتــوى  يــكــون  أن 
والشكل  ثــقــافــي،  بعد  ذا  والــمــضــمــون 
اإلصدار  ليتكلل  أخيًرا  يأتي  الجمالي 

بكاتبه. يليق  بشكل 
الـــكـــتـــاب  هــــل  اعــــتــــقــــادك  فــــي  ڈ  
واألدبــــــاء بــحــاجــة لــجــمــعــيــة أو كــيــان 
؟. كمبدعين  طموحاتكم  يلبي  مهني 
جاسم  سلطان  والكاتب  الــمــؤرخ   -
يــــقــــول: بـــالـــطـــبـــع نـــحـــن فــــي مــســيــس 
سيسهم  حــيــث  الــكــيــان  لــهــذا  الــحــاجــة 
فــــي لـــــّم شـــمـــل األدبــــــــاء والــمــثــقــفــيــن 
وتــــجــــمــــيــــعــــهــــم فــــــي مـــــكـــــان واحــــــد 
واألفــــكــــار  اآلراء  ـــون  ـــادل ـــب ـــت ي حـــيـــث 
بعضهم  عــلــى  أعــمــالــهــم  ويــعــرضــون 
من  ويستفيدون  ويــتــشــاورون  بعضا 
يكون  أن  يمكن  كما  سويا،  تواجدهم 
بهؤالء  الخاص  البيت  هو  المقر  هــذا 
األدبــــــاء ويــســتــقــبــلــون زمـــالءهـــم من 
البلدان المجاورة في هذا المقر، كما 
المؤلفين  حــمــايــة  فــي  أيــضــا  سيسهم 

األدبية. حقوقهم  على  والحفاظ 
هــذا  أن  الـــهـــاجـــري  ظــافــر  يــؤكــد   -
األمــــر هـــام جــــًدا بــالــطــبــع ألن هــنــاك 
كــثــيــرا مـــن الــمــبــدعــيــن مــجــرد قـــراء 
ملتقيات  هناك  وليس  فقط  وكتاب 
وتتالقح  األدبــاء  فيها  يتعاون  دوريــة 

ــــدرك كل  أفـــكـــارهـــم فــيــهــا، وحـــتـــى ي
توجهه  ويــحــدد  إبــداعــه  ماهية  مبدع 
جــمــعــيــة  هـــنـــاك  يـــكـــون  أن  البــــد  لــــذا 
قبلي  تحيز  دونما  للكتاب  متخصصة 

توجه فكري معين. أو 
ڈ  في رأيك هل تؤيد رفع الرقابة 
عـــن اإلبـــــداع كــلــًيــا أم تــفــضــل اإلبــقــاء 

؟. عليها 
مطلوبة  الــرقــابــة  سلطان:  يقول   -
األمــور  مــن  الكثير  هــنــاك  أن  خــاصــة 
أن  الــمــبــدع  أو  للكاتب  يمكن  ال  الــتــي 
أحمر  خــط  بمثابة  وهــي  يــتــجــاوزهــا 
مجتمعنا  في  والتقاليد  العادات  مثل 
تخالف  أو  تتنافى  أمــور  أو  القطري 
ما  أو  الحنيف  ديننا  وتعلميات  الشرع 
إلى  تحتاج  األمــور  فهذه  ذلــك،  شابه 
وجود الرقابة وعلى المبدع والمثقف 
البعيدة  اإلبداعية  للجوانب  يلتفت  أن 

الخالفية. األمور  عن 
- الــهــاجــري يــقــول: نــعــم أؤيـــد رفــع 
اإلبداع  من  تحد  الرقابة  ألن  الرقابة 

والعادات  الشرع  يخالف  ما  باستثناء 
المجتمع. في  والتقاليد 

مــوازنــة  تخصيص  أهــم:  أيهما  ڈ  
لــــدعــــم الـــمـــبـــدعـــيـــن الـــحـــالـــيـــيـــن، أم 
لــتــأهــيــل  ـــمـــوازنـــة  ال ذات  تــخــصــيــص 

سليم؟. علمي  بشكل  الشباب 
ينبغي  أنــه  الجاسم  سلطان  يــرى   -
باالثنين  يهتموا  أن  المسؤولين  على 
نهمل  أو  نتجاهل  أن  يمكن  فــال  معاً 
األدبـــــاء  مــــن  الــمــبــدعــيــن  أو  الـــــــرواد 
خبراتهم،  عن  نستغني  أو  والمثقفين 
األجــــيــــال  نـــغـــفـــل  أن  يـــمـــكـــن  ال  كـــمـــا 
الـــقـــادمـــة والــــنــــشء حـــيـــث إنـــهـــم هــم 
وتطويرهم  دعمهم  ويجب  المستقبل 
دون  اإلبــداعــيــة  العملية  تستمر  لكي 

توقف.
يفضل  أنــــه  أّكـــــد  ظـــافـــر  الـــشـــاعـــر   -
دعمهم  يــتــم  حــتــى  للشباب  توجيهها 
وتوفير اإلمكانات الالزمة لهم، فمن 
عبقرية  بينهم  من  يخرج  أن  الممكن 
في اإلبداع ، خاصة أن المبدع الحالي 
وجــــــد مـــكـــانـــه وحــــصــــل عـــلـــى حــظــه 
من  األمـــر  هــذا  يمنعه  ولــن  ونصيبه 

االستمرار في إبداعه.
ڈ أيــهــمــا تــحــبــذ أكــثــر مـــن يــرصــد 
إيجابياتك أم الذي يرصد سلبياتك؟.
- الـــجـــاســـم يــــرى أنــــه يــفــضــل مــن 
يـــرصـــد إيـــجـــابـــيـــاتـــه ألنـــــه يــعــتــقــد أن 
السلبيات  عــلــى  يــركــز  الـــذي  الــشــخــص 
ينقد  وال  سوي  غير  شخص  هو  فقط 
أحب  وال  العامة،  للمصلحة  بناء  نقدا 

من يتربص بي وبسلبياتي دائماً.
كليهما  أن  الهاجري  يؤكد  بينما   -
يــخــدمــه ويــلــفــت إلـــى أن مــن يــرصــد 
من  أمــا  يحبه  شخص  فهو  إيجابياته 
يرصد سلبياته فهو شخص يفكر فيه 

وكال األمرين جيد بالنسبة له.
؟. وثقافياً  ڈ  بماذا تحلم فنياً 

- ســلــطــان جــاســم يــقــول: أنـــا أحلم 
دولة  في  واألدب  الثقافة  تزدهر  بأن 
ـــاء  ـــاألدب ب االهـــتـــمـــام  يــتــم  وأن  قــطــر 
يتم  وأن  والــمــبــدعــيــن،  والــمــثــقــفــيــن 
مظلته  تحت  يجتمعون  لهم  مقر  بناء 
مسؤولة  جهة  إشـــراف  تحت  ويــكــون 

واالهتمام. الدعم  تمنحهم 
وعلى المستوى الشخصي فأنا أتمنى 
إصدار ٥٠ كتاباً عن دولة قطر قديماً 
في  منجزاتنا  جميعها  تتناول  وحالياً 
جــمــيــع الــمــحــافــل والــمــجــاالت وأقـــدم 
باللغة  كــلــه  لــلــعــالــم  اإلصـــــدارات  هـــذه 
اإلنــجــلــيــزيــة حــتــى يــرى الــعــالــم حجم 

المنجزات التي قدمتها دولة قطر.
ظافر  والقاص  الشاعر  عبر  فيما   -
الـــهـــاجـــري عـــن أمــنــيــاتــه بــشــكــل عــام 
مــبــدع  أي  يــحــصــل  أن  أتــمــنــى  قـــائـــًال: 
أهل  ونحن  نوبل  جائزة  على  قطري 
لذلك، وعلى المستوى الشخصي قال: 
أتمنى أن يكون هناك دورات وورش 
المختلفة  األدب  مــجــاالت  فــي  عــمــل 
ومــــبــــدعــــون  رواد  فـــيـــهـــا  يــــحــــاضــــر 
مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــوطـــن الــعــربــي 

والمبدعون. المهتمون  ويحضرها 

المبدعون بحاجة 
إلى التشجيع 

والتكريم حتى ال 
يصيبهم اليأس

الجانب المادي
 في اإلبداع هام وال 
ينبغي إغفاله

إذا لم يكن اإلبداع 
محصالًً لتعب 

اإلنسان فسوف 
يتخلى عنه

أتمنى أن 
يحصل أي مبدع 

قطري على 
جائزة نوبل

الناقد يجب أن 
يكون متخصصاً 

وملماً بكل 
جوانب النقد

كثير من 
النقاد فشلوا 

في إبداعاتهم 
فاختاروا النقد
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(لحظات 
العشق  يتحول 
وأطــيــاف  لهيب  إلــى 
وخــــــيــــــاالت مـــحـــمـــومـــة 
يــصــبــح بـــال شـــك جـــــزءا من 
إلــــهــــام الـــفـــنـــان بــــل ولــحــظــات 
يصبح هو إلهامه كله وفي غياب 
وآالم  للحب  المستعر  اللهيب  هــذا 
الفراق نادرا ما نلحظ الفن أو نادرا 
واذا  وأبـــداع  الــهــام  هناك  يكون  مــا 
وجـــد كـــان مــن الــنــوع الــبــارد الــذي 
شغاف  يمس  وال  مشاعرنا  يهز  ال 

القلب بعصاته السحرية).
هـــــذا هــــو الـــشـــاعـــر اإلنـــجـــلـــيـــزي 
كــريــســتــوفــر مــــارلــــو أســــتــــاذ ولــيــم 
شكسبير يصف الحب كملهم وكنبع 
ال ينضب لفنا يحركه األلم وحرارة 
الــهــجــر والـــفـــراق ويــكــون هــنــا حباً 
ســامــيــاً شــفــافــاً ال تــشــوبــه نــزوة 

تــــمــــســــه  أو 
تــــــــــــــراهــــــــــــــات 

الجسد الشهوانية.
وخلق  التاريخ  أثبته  ما  هــذا 
منه إحدى حواديت الحب واإللهام 
الشهيرة والتي سوف يكون إحداها 
قصة  وهـــي  الــيــوم  لوحتنا  حــدوتــه 
ــمــاً  شــهــيــرة وواقـــعـــيـــة ومـــؤلـــمـــة أل
تــكــســوه الــلــذة الــوجــدانــيــة وســطــورا 
من  بــأحــرف  نفسها  كتبت  شعرية 
ذهـــــب عـــلـــى حـــائـــط تــــاريــــخ الــفــن 
والفكر العالمي، فمن منا ال يعرف 
درة شعر عصر النهضة وتاج أدباء 
ـــا  الــريــنــيــســانــس ومــطــور لــغــة أوروب
أجـــمـــع مـــن شــكــلــهــا الــفــصــحــى إلــى 
مرحلة من مراحل شكلها الحديث 
مــن مــنــا ال يــعــرف (دانـــتـــي) شاعر 
إيــطــالــيــا األشـــهـــر الـــــذي أخــــذ من 
رحلة  ومــن  العربي  التصوف  فكر 
والمعراج  اإلســـراء  الكريم  رسولنا 
االلهية)  (الكوميديا  الشهير  عمله 
قلنا  إذا  أحد  يصدق  لن  العمل  هذا 
على  قطعه  قد  وعدا  كان  سببه  إن 

نفسه لحبيبته فقد قطع على نفسه 
عهداً في أن يخلد ذكراها بعمل لم 
يكتب قبل ذلك والحقيقه أنه حقق 
هذه المعادلة المستحيلة حيث كتب 
عمله الشهير بالالتينية العامية لغة 
لم  الــتــي  اللغة  وهــي  توسكانا  أهــل 
بل  قبله  بها  يكتب  أن  أحــد  يــجــرؤ 
لغة  الفصحى  الالتينية  استخدموا 
لحب  وكــان  فقط  المثقفة  الطبقة 
على  شامالً  يكون  يكاد  أثر  حبيبته 
اإلالهية  الكوميديا  وخاصة  شعره 
دي  الــيــجــيــري  دانــتــي  كتبها  حــيــث 

في  قــضــاهــا  رحــلــة  عــن  بللينشوني 
زيـــــارة اآلخـــــرة بــيــن الـــنـــار والــجــنــة 
تقوده  كانت  (األعــــراف)  والمطهر 
فيها حبيبته بياترتسي التي صورها 
تسكن الجنة مع المالئكة حيث كان 
قصة  أن  لــدرجــة  طــاهــرا  لــه  حبها 
عضال  بمرض  أصابته  التي  الحب 
ألزمه الفراش وهو شاب لمدة عام 
بياترتسي  فيها  ير  لم  كانت  كامل 
غير أربع مرات فقط وحينما آفاق 
من مرضه كانت قد تمت خطبتها 
وتزوجت ثم ماتت بعد عام واحد.

لم تكن البيئة التي عاش فيها الفنان التشكيلي الكبير 
وحسب  الفنية  موهبته  عنها  تفتقت  بيئه  شاجال  مارك 
التشكيلي  للحلم  الطبيعي  المعادل  هي  أيضا  كانت  بل 
الروسية  اليهودية  أسرته  تفاصيل  كانت  هنا  من  لديه 
هي  الشرقيه  وأوربــا  روسيا  في  فيها  عاش  التي  وبيئته 
أشهر  ومن  أعماله  معظم  في  أحيانا  والحدوتة  الرمز 
أعماله تلك اللوحة التي اتخذت فيما بعد بوسترا إعالنيا 
للعمل الدرامي الشهير (فيدلر فوق السطح) وحققت إيما 
عازف  عن  عبارة  وهي  أعماله  أهم  من  وعــدت  شهرة 
كمان يقف بقدميه في مساحة خيالية فوق سطح منزل 
في  الغرابة  مــدى  نذكر  أن  المهم  مــن  ولعل  افتراضي 

هذه اللوحة وحكايتها.
أسطح  أحد  على  يرى  صغير  طفل  وهو  شاجال  كان 
منازل قريته التي كان يعيش فيها في روسيا القيصيرية 
يعزف  الفجر  قبيل  فترة  في  الكمان  يعزف  كهالً  رجالً 
الحانا دينية وصلوات لكنه كان يخاف أن يذهب ويكلمه 
حيث كان يعشق موسيقاه لكنه بعد أن أصبح شابا يافعا 
واتته الجرأة مرة ليذهب إليه ويحدثه لكن الرجل أبى 
عليه  فرد  العزف  يكمل  أن  بعد  إال  كالمه  على  يرد  أن 
وقاله له (مارك عليك أن تُخلد ذكري يا بني) ولم يكمل 
حواره ثم تطلع إليه شاجال فإذا به يختفي وكأن شيئا لم 
يكن ... مرت السنوات وسأل أحد أصدقائه عن المنزل 

فقال له صديقه إنه مهجور منذ زمن بعيد.

المجرية  بالعاصمة  الماضي  األسبوع  في  اكتشفت 
بودابيست أحد اسكتشات الرسام الفرنسي والمصمم 
تعد  والتي   (١٨٠٧  -  ١٧٢٣) ماشيه  دي  انطوان  بيير 
لديماشيه  مــفــقــودة  كــانــت  اســكــتــشــات   ٥ ضــمــن  مــن 
اكتشف  أيــن  المجرية  الحكومة  مسؤولو  يحدد  ولــم 
االســكــتــش بــالــتــحــديــد، ويــحــتــوي االســكــتــش عــلــى ١١ 
أولية  وكــارتــونــات  تصميمات  على  تحتوي  صفحة 
لــديــمــاشــيــه، ولــــم تــحــدد بــعــد الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة 
مبدئي  تقدير  في  لكنه  االكتشاف  هــذا  من  موقفها 
أنها  السويسرية  شيلون  دار  قـــررت  االســكــتــش  لــهــذا 
قــد قــدرتــه مــبــدئــيــا بــحــوالــي ١٢ مــلــيــون يــــورو، لكن 
تصريحات  على  يعقبوا  لم  بودابيست  في  المسؤولين 

شيلون.

العثور على اسكتش دي 
ماشيه المفقود

شاجال شبح وعازف الكمان
أهم  أحــد  هــو  الفطري  الفن  لعل 
أشــــكــــال الــــفــــن قــــبــــوال وأهـــــــم أحـــد 
مدارسه التي قد توحي لنا بأن الفن 
أنه  إال  شكله  في  سازجاً  كــان  مهما 
أثنولوجية  مــضــامــيــن  عــلــى  مــرتــكــز 
ولعل  كبيرة  وتــاريــخــيــة  وحــضــاريــة 
ـــفـــن الـــفـــطـــري مــــن قــبــل  اعـــتـــمـــاد ال
كان  التشكيلي  الفن  في  المطورين 
مــن أهـــم روافــــد بــعــث الــحــداثــة في 
العصر  فــي  التشكيلي  الــفــن  عـــروق 
الـــحـــديـــث وهـــــذا مـــا حــــدا بـــمـــدارس 
الــــفــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــي فــــي قـــطـــر عــلــى 

الفطري  الفن  فكرة  بقبول  تنوعها 
كـــرافـــد مـــن روافـــــد الـــحـــداثـــة وهـــذا 
الكبير  للفنان  اليوم  لوحتنا  موضوع 
فــــــرج دهـــــــام وهــــــي لــــوحــــة أمــــــراة 
فنِّه  كأيقونة  لنا  تتبدى  والتي  وثــور 
الكهوف  إنــســان  بــرســومــات  تــذكــرنــا 
ولـــيـــس الــشــكــل فــقــط لــكــنــه الــرمــز 
المطلقة  الذكورة  رمز  فالثور  أيضا 
واألنثى هنا رمز الخصوبة والتذري 
العمل  فــي  الرئيسية  الفكرة  وهــذه 

الفني.
مدرسة  مــن  دهـــام  فــرج  ويُعتبر 

الجيل األول في الفن التشكيلي وهو 
١٩٥٦ فبعد  من مواليد الدوحة عام 
المعهد  فــي  التصميم  فــن  درس  ان 
حصل  الــمــســرحــيــة  لــلــفــنــون  ــعــالــي  ال
جامعة  من  الماجيستير  درجة  على 
األمريكية  بالواليات المتحدة  انديانا 
ثــم بــدأ فــي مــمــارســة حــرة وشــارك 
فــي الــعــديــد مــن الــمــحــافــل الــدولــيــة 
القاهرة  بينالي  منها  التشكيلي  للفن 
الدولي  مصر  وترينالي  وبنجالديش 
بالفن  الحرفة  يقرن  فنان  ودهــام 

مميزاته. ضمن  من  وهذا 

إمــرأة  وثــور   

بوندوني قائد التمرد على األيكينوجرافيك

دانتي وبياتريتسي

آفاق تشكيلية

بقلم : باسم توفيق 

األهمية  الستجالء  محاولة  في 
النقاد  يبدأ  التصوير  لقيم  القصوى 
الــقــيــم  ألي  تــصــنــيــفــات  وضــــع  فـــي 
الــجــمــالــيــة فـــي فـــن الــتــصــويــر هي 
على الحواس  األهم واألقوى تأثيراً 
بـــل واألكـــثـــر إمــتــاعــا لــلــحــس يــؤكــد 
جــزء  الــتــشــكــيــلــي  الـــفـــن  أن  الــنــقــاد 
مــن الــمــتــعــة الــبــصــريــة والــرفــاهــيــة 
معظم  تــشــتــرك  رفــاهــيــة  الــحــســيــة 
الــحــواس فــي اإلحــســاس بــهــا بــدايــة 
مـــن حـــاســـة اإلبـــصـــار الـــتـــي تــشــكــل 
جسرا قويا لعبور المعادل البصري 
العقل  يــقــوم  وبــالــتــالــي  الــعــقــل  إلـــى 
بــتــوزيــع هــــذه الــتــجــربــة الــبــصــريــة 
تمتص  بــحــيــث  الـــحـــواس  كـــل  عــلــى 
الــعــيــن الــمــشــهــد الــتــشــكــيــلــي وعــلــى 
للمشهد  الــتــأثــيــريــة  الـــقـــوة  حــســب 
في  الــحــواس  إشــراك  يتم  البصري 
بمعنى  أو  البصرية  التجربة  هــذه 
أصــــح يــصــبــح الـــمـــعـــادل الــبــصــري 
لـــتـــجـــربـــة الـــــرؤيـــــة تـــجـــربـــة فــنــيــة 
عن  الفكر  إلى  العين  تعبر  مكتملة 
ندلل  ودعنا  الحواس  تحفيز  طريق 
فحينما  بــســيــط  بــمــثــل  ذلــــك  عــلــى 
أو  تشكيلية  لوحة  على  العين  تقع 
مــشــهــد بــصــري مــن صــنــع اإلنــســان 
المشهد  هذا  ترجمة  العين  تحاول 
فتنفعل  للحواس  حسية  تيارات  الى 

األنف وتشم رائحة الورد المرسوم 

صـــوت  واهــــمــــة  األذن  تـــســـمـــع  أو 

صــوت  أو  الــشــجــر  أوراق  حــفــيــف 

عمقها  إلى  التجربة  وتصل  المياه 

لــدى  الــلــمــس  حــاســة  تتحفز  حــيــث 

الــمــتــلــقــي فــيــشــعــر أنـــه يــتــلــمــس كل 

هــذا الــزخــم مــن األشــيــاء الــتــي هي 

مبتدعة  او  متخيلة  تجربة  مجرد 

عمقها  في  التشكيلية  التجربة  إذن 

عن  الــحــواس  تحفيز  هــي  وقمتها 

طــريــق اإلبـــصـــار مـــن خـــالل طــرح 

ابــداعــي لــاللــوان والــضــوء والــظــالل 

وتــتــعــتــبــر هــــذه الــعــمــلــيــة هـــي لــب 

جــاءت  هــنــا  ومـــن  التشكيلي  الــفــن 

الـــمـــحـــاولـــة الـــدائـــمـــة الســتــخــالص 

مــاهــيــة هــــذا الـــفـــن وتــمــيــيــزه عن 

مـــحـــاولـــة  أي  أو  آخـــــــر  فـــــن  أي 

من  الحسية  التجربة  الستحضار 

خــالل 
الرؤية.

ـــــــــــــــكـــــــــــــــن  ل
ــاد في  مــعــظــم الــنُــقَّ

كـــل الـــعـــصـــور قـــد أكــــدوا 
هو  الــفــنــان  يميز  مــا  أهــم  ان  على 

مــخــاطــبــة 
الـــقـــيـــم الــلــمــســيــة 
حيث  الفني  العمل  داخــل  لألشياء 
يــقــاس قـــوة الــعــمــل بــمــدى مــا فيه 
مــن تــحــفــيــز لــلــقــيــم الــلــمــســيــة لــدى 
المتلقى وهذه هي الحرفية الفنية 
الـــقـــســـوى لــلــفــنــان ونـــحـــن نــعــرف 
ــــه بـــعـــد ســـقـــوط االمـــبـــراطـــوريـــة  ان
القوط  البرابرة  يد  في  الرومانية 
ــــدال وغـــيـــرهـــم وانــقــســامــهــا  ــــون وال
سقطت  وغــربــي  شــرقــي  لجزئين 
ايـــضـــا الــقــيــم الــفــنــيــة الــكــالســيــكــيــة 
وســـيـــطـــرت عـــلـــى فــــن الـــتـــصـــويـــر 
الجامدة  الشرقية  القيم  والنحت 
وقــــــوانــــــيــــــن األيــــكــــيــــنــــوجــــرافــــيــــك 
الــمــجــحــفــة حــيــث تــبــدلــت الــحــريــة 
والتزمت  الجمود  الى  التصوير  في 
الــشــرقــيــيــن واســتــمــرت الــمــدرســة 
ـــســـيـــطـــرة حــتــى  ـــشـــرقـــيـــة فـــــي ال ال
الــتــي  األول  الــنــهــضــة  عــصــر  مــيــالد 
المبدع  هو  فيه  شــرارة  اول  كانت 
الفن  وعــمــالق  الكبير  الــفــلــورنــســي 

بوندوني)  (جوتو 

 فـــــرج دهـــــام



شعر - محمد إبراهيم السادة

عر يا ابنَة الشِّ

ـعِر أَِفيِقـي واْعتَــِرينِي  يَا اْبنَة الشِّ
لِلَحـِديِث الَعـْذِب نَادانِي َحنِينِي

ؤى تَْنسـاُب ِمن َوْحِيِك تَْترى لِلـرُّ
تَْرُسـُم األَْلفـاظ ِمْن ُدرٍّ ثَـِميِن

ـاِمُت َصْخٌب ِفي ِكيانِي َهْمُسِك الصَّ
َقْد تَسـاوى ِفيِه َفْرِحـي َوأَنِينِـي

َوْحـُي َفـْرٍح أَْرتَِقـي ِفيِه المعـالِي 
ِفيِن َوْحُي ُحْزٍن َغاَص ِفي ُجْرِحي الدَّ

أَْبـَدأُ الَفــْرَح بَِقاِفـي أَْم بُِحـْزٍن
ـْعِر َفُقـولِي َوِعـِظينِي يا اْبنََة الشِّ

لَْسُت َوْحِدي ِفي ُسروِري بَْل ُجُموٌع
ـها ِفي َدوحـَتِي َذاُت الَمِعيِن َضمَّ

اِد ِعْشـٌق نَْبُضها نَْبِضي َوَحْرُف الضَّ
ِفي َحـنَايَاها .. َغـَراٌم  يَْحتَـِوينِي

َجـّددْت أَْمسـِي ونَاَدانِي ُعـكاٌظ
ْعلُوُك الماً ِفي يَِقينِي واْسـتَوى الصُّ

واْنبَـَرى َكْعٌب ُينـاِدينِي وَشـْوِقي
يِِّب يَْشـُدو َعْن يَِمينِي َذا أَبُـو االطَّ

َها ُهـُم  ُقـْربِي يَِقـيناً وأَنَـا ال 
أَْملُِك البَْيـَت اْلُمَقّفى َسـاِعـِدينِي 

ـْعِر أَهِذي َدوَحتِي أَْم يا ابنـة الشِّ
ها الَفْيـَحاُء؟ بَْغَداُن؟ أَبِـينِي أَنـَّ

ـاَن وبَْيـُروَت التَّـالِقي أَْم بَِعـمَّ
ـنِيِن أَْم بُِتونُـْس؟ أَْم بَِقـاِهَرِة السِّ

أم يَُفـوُح الِعْطـُر ِمن َزْهِر ِرياٍض 
وُمـُزوٍن َغـيُثها الَهـتَّاُن ُدونِـي

ِمـْن أُواٍل أَْشــَرَقْت َحّباُت ُدرٍّ
َكالِذي تَْذِريَن ِمـْن َدْمِع الُعـيوِن

َدوَحـَة الِفـْكِر بَِقْلبِي أَْنِت َفـْجٌر
ـاُح اْلَجبِيِن َداِئـُم اإلِْشـراِق َوضَّ

أبو العالء المعري
التنوخي،  سليمان  بــن  اهللا  عــبــد  بــن  أحــمــد  هــو 
اليمن،  قبائل  إحدى  تنوخ  قبيلة  من  النسب  عربي 
وحلب  حماة  بين  النعمان (سورية)  معرة  في  ولد 
ربيع  شهر  من  والعشرين  الثامن  الجمعة  يوم  في 
األول سنة ثالث وستين وثالثمائة للهجرة (٩٧٣م) 
وكان أبوه عالماً بارزاً، وجده قاضياً معروفاً. جدر 
في الرابعة من عمره فكفت عينه اليسرى وابيضت 
اليمنى فعاش ضريراً ال يرى من األلوان إال الحمرة. 
وقال الشعر وهو ابن احدى عشرة سنة.. وكان له 
في آبائه وأعمامه فضالء وقضاة وشعراء منهم : 

وأبو  «المعرة»،  قاضي  جده  احمد  بن  سليمان 
وكان  الــعــالء،  أبــي  أخــو  اهللا  عبد  بن  محمد  المجد 

شاعراً، كرس أكثر شعره في الزهد.
قدم أبو العالء بغداد سنة ٣٦٨هـ وأقام بها سنة 
وسبعة أشهر ثم رجع إلى بلده حتى مات سنة ٤٤٩ 

في أيام الخليفة القائم. 
العربي،  اللسان  علوم  مبادئ  أبيه  يد  على  تلقى 
حاد  وكــان  بلدته،  علماء  بعض  يــد  على  تتلمذ  ثــم 
الذكاء قوي الذاكرة، يحفظ كل ما يسمع من مرة 
المعري  العالء  أبــي  عن  كتبوا  من  وجميع  واحـــدة، 
قالوا فيه أنه مرهف الحس، دقيق الوصف، مفرط 
الذكاء، سليم الحافظة، مولعاً بالبحث والتمحيص، 
عميق التفكير.  اعتكف في بيته حتى بلغ العشرين 
حتى  واألدب،  اللغة  درس  على  منكبا  عمره،  من 
ماال  التركيب  وخـــواص  التعبير  دقــائــق  مــن  أدرك 
الشعر  ينظم  بدأ  وقد  أديــب،  أو  لغوي  بعده  يطمع 

وهو في الحادية عشرة من عمره. 
هجرية،  وتسعين  واثــنــيــن  ثالثمائة  سنة  وفــي 
غـــــادر قــريــتــه قـــاصـــدا بــــالد الـــشـــام، فـــــزار مكتبة 
وانقطع  عــامــر،  آل  حــوزة  فــي  كانت  التي  طرابلس 
إليها فترة طويلة، فانتفع بما فيها من أسفار جمة، 

فترة  وأقــام  بها،  ديــر  على  وعــاج  اّلالذقية  زار  ثم 
المسيحية  أصـــول  عــنــدهــم  فـــدرس  رهــبــانــه،  بــيــن 
واليهودية، وناقشهم في شتى شؤون األديان، وبدأ 

حينئذ شكه وزيغه في الدين. 
قصد أبو العالء المعري بعد ذلك، وهي مستقر 
العلم ومثابة العلماء فاحتفى به البغداديون وأقبلوا 
عليه، فأقام بينهم فترة طويلة يدرس مع علمائهم 
األحرار الفلسفة اليونانية والحكمة الهندية، ويذيع 
آراءه ومـــبـــادءه عــلــى جــمــع مــن الــتــالمــيــذ الزمـــوه 

وتعيشوا له . 
من  عشرة  الرابعة  في  وهــو  أبــاه  فقد  قد  وكــان 
عمره ، فلما فقد أمه كذلك وهو في بغداد حزن 
الــداهــمــة  الــخــطــوب  وأحــــس  شـــديـــداً،  حــزنــاً  عليها 
والمصائب تترى عليه دون ذنب جناه، فبدأ ينظر 
وازدراء  ومقت  سخط  نظرة  والعالم  الحياة  إلــى 
الــنــاس  يــعــتــزل  أن  الــخــيــر  مــن  أن  ورأى  وتـــشـــاؤم، 
زهد  درجــة  ووصلت  ملذاتها  في  ويزهد  والحياة 

أبو العالء المعري إلى أنه ظل خمسة وأربعين عاما 
من  قانعا  وبيضه  لبنه  وال  الــحــيــوان  لحم  يأكل  ال 
الطعام بالعدس ومن المال بثالثين دينارا يستغلها 
من عقار له، عاد إلى بلدته سنة أربعمائة هجرية، 
من  عنه  نقول  ما  على  شاهداً  المعري  آراء  وكانت 
نظرة تشاؤمية للحياة فهو يرى أنه ليس في الدنيا 
فيها  مــا  كــل  وأن  أجله  مــن  نضحي  أن  يستحق  مــا 
شر وشرور، بل هناك من الباحثين في حياته من 
أنها  على  الدنيا  ملذات  إلــى  ينظر  كــان  إنــه  يقولون 
إلى  قريبة  نظرة  الــمــرأة  إلــى  ينظر  أنــه  كما   ، شــر 

نظرته إلى الحياة .
والتفسير  والــحــديــث  واألدب  اللغة  علوم  درس 
والفقه والشعر على نفر من أهله، وفيهم القضاة 
والــفــقــهــاء والــشــعــراء، وقـــرأ الــنــحــو فــي حــلــب على 
أنه  على  ونثره  شعره  ويدل  خالويه،  ابن  أصحاب 
الفرق،  عقائد  وفي  والمذاهب  باألديان  عالماً  كان 
وكان آية في معرفة التاريخ واألخبار. وقال الشعر 

وهـــو ابـــن إحـــدى عــشــرة ســنــة. ويــمــكــن اســتــطــراداً 
جديدة  مرحلة  غانم  روبير  المفكر  فلسفة  اعتبار 

متطورة من مراحل الفلسفة العربية.
كان على جانب عظيم من الذكاء والفهم وحدة 
الذهن والحفظ وتوقد الخاطر، وسافر في أواخر 
كتبها  دور  فـــزار  بــغــداد  إلــى  ١٠٠٧م  هـــ   ٣٩٨ سنة 
سنة  النعمان  معرة  إلى  وعاد  علمائها.  جل  وقابله 
والتصنيف  الــتــألــيــف  فــي  وشـــرع  ١٠٠٩م،  هـــ   ٤٠٠
مالزماً بيته، وكان اسم كاتبه علي بن عبد اهللا بن 

أبي هاشم.
عـــاش الــمــعــري بــعــد اعــتــزالــه زاهــــداً فــي الــدنــيــا، 
معرضاً عن لذاتها، ال يأكل لحم الحيوان حتى قيل 
أنه لم يأكل اللحم ٤٥ سنة، وال ما ينتجه من سمن 
إال  الــثــيــاب  مــن  يلبس  وال  وعــســل،  بــيــض  أو  ولــبــن 

الخشن. ويعتبر المعري من الحكماء والنقاد.
ـا الحقيقـُة، فهـَي أَنِّـي ذاهـٌب   أََمّ

والّلـــُه يعلــُم بــالذي أنــا الِق  
وأظنُّنـي، مـن بعـُد، لسـُت بذاكـٍر  

مـا كـان مـن ُيسـٍر، ومـن إمالِقِ  
َقفّي، بل ِعرسي هي السـ   لـم أُلَف كالَثّ

زتُهــا بطــالِق  وْداُء، مـــا جَهّ
ـى،   ـِة والضُحّ ُجنَّ َعجبًـا لبُْرَدْيهـا الُدّ

وِوشــاِحها مــن نَجِمهـا الِمقـالِق 
كـم أخـلَق العصـراِن ُمهجَة ُمعِصٍر،  

وُهمــا عــلى أَمـٍن مـن اإلخـالِق 
ُدنيــاَك غـادرٌة، وإن صـادْت فتًـى  

بــالَخلِق، فهــي ذميمـُة األخـالِق 
اتِهـا،   يَســتِمطُر األغمــاُر مـن لَذّ

ُســـُحبًا تُليـــُح بُمــوِمٍض أَالَِّق  
لــم تُلــِق وابِلَهـا، ولكـْن ِخلتَهـا  

مًة مــع الُعــالَِّق   َخــيال مســَوّ

مساجالت شعرية
رب الخالئق التشرك بوحدته..

أخلص عبادته األوقات فاغتنم

محمد السادة

سميري الطرس واألوراق أملؤها

بأحرف الشوق واآلمال من قلمي

محمد السادة

للقلب دقات على نبض قلبه 

ودقات قلبه تنفي اتجاهاتي

نور بحر

مشطه وكيس الحلوى وبعض رشات

عطره تهمس لي خلسة بباقي ذكرياتي

نور بحر

رمت الفؤاد مليحة حسناء

بسهام لحظ ما لهن دواء

محمد السادة

أيوحشني الزمان وأنت أنسي

ويظلم لي النهار وأنت شمسي

مها إبراهيم

التحسبن المجد تمرا أنت أكله

لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر

مها إبراهيم

جرحت فأدميت الفؤاد بهجرك

دون ذنب غير أن القلب قد صدق

نور بحر

باهللا يانسمات الليل قلن لنا

هل عندكن عن األحباب من خبر

مها إبراهيم

ريح عبر على دار الحبيب وسمر

ليل وسراب وأثر الهوى عابر سبيل

نور بحر

حفظنا ودكم بين حنايا الصدر

فما ذكرنا بكم عيبا والعاب الحبيب

نور بحر

نالت على يدها مالم تنله يدي

نقشا على معصم أو هت به جسدي 

مها إبراهيم

قد تركت لنا أمم السابقين

عبرة ال خير في صرح خاوي البنيان

ضمير مستتر

هو الحنين في جنح الظالم

 اليستقر تلقى المحب من الشوق قلبه يعتصر

 ومن أضحى مضنى في بعد أحبابه

 يرى البدر بعين قلبه ال عين النظر

ضمير مستتر

رمت العال يا طالبا للعلم واألدب

ساهم بعلمك لألجيال ولتهب

إبراهيم

المنعم  عبد  محمد  الدكتور  األستاذ  يقول 
خـــفـــاجـــي: كـــل تـــراثـــنـــا الـــشـــعـــري يــتــمــثــل في 
ورثناها  الــتــي  الــعــمــوديــة،  العربية  القصيدة 
ـــقـــيـــس، وحـــــســـــان، وجــــريــــر،  عــــن امـــــــرئ ال
وشوقي  والــبــارودي،  والمتنبي،  والبحتري، 
الشعر  أغــنــوا  الــذيــن  الشعراء  مــن  وأضــرابــهــم 
العربي، ولّقحوه باألخيلة الطريفة، والمعاني 
واألساليب  المنوعة،  واألغــــراض  الــجــديــدة، 
ذات  المأثورة  وبالموسيقى  األصيلة،  العربية 
عن  أُثِــَرت  التي  العذبة،  االرتكازية  التفاعيل 
اإلمــــام الــعــربــي الــجــلــيــل، الخليل بــن أحــمــد، 
وعـــن نــقــادنــا الــخــالــديــن الــذيــن أضـــافـــوا إلــى 
عنه  كشف  بما  شبيهة  أخــرى  أوزانـًـــا  أوزانـــه 

الخليل من بحور.
جزء  األصيل  الشعري  الــتــراث  هــذا  كل  إن 
تسمى  ال  التي  العربية،  القصيدة  كيان  مــن 
قــصــيــدة شــعــريــة؛ حــتــى تــكــون أبــيــاتــهــا من 
بحر شعري واحد، وحتى تلتزم فيها قافية 
واحدة، وإن كان شعراؤنا المعاصرون بتأثير 
أنفسهم  على  وتسهيًال  التجديد،  في  الرغبة 
ألنفسهم  أجــازوا  والتزاماته؛  الفن  قيود  من 
إذا  أوزان؛  عـــدة  عــلــى  الــقــصــيــدة  تشتمل  أن 
تــعــددت مــواقــفــهــا وأفـــكـــارهـــا، ونــظــمــوا من 

قصيدة:  أشهرها  مــن  قصائد،  بعض  ذلــك 
الشاعر والسلطان الجائر، إليليا أبي ماضي، 
وأجازوا كذلك تعدد قوافي القصيدة الواحدة 
مجاراًة لفن الموشحات األندلسية، وتحرروا 
منهم  الكثير  وجــعــل  الــقــافــيــة،  سلطان  مــن 
كل  كان  إذا  قافية،  القصيدة  في  مقطع  لكل 
مقطع يمثل تياًرا فكريًّا متميًزا في القصيدة. 
سلطانها  العمودية  للقصيدة  بقي  ذلك  ومع 
ع،  العظيم؛ لموسيقاها المؤثرة، ونغمها الموقَّ
ال  الــفــن  هــو  والــفــن  األّخـــــاذ.  الفني  وجمالها 
السائد  الفرنسي  والمثل  القيود؛  من  فيه  بد 
يقول: ال يحيا الفن بغير القيود، فمن خالل 
القيود الفنية تظهر عبقرية الشاعر وموهبته 
ومع  المتميز.  الفني  تكوينه  وعمق  األصيلة، 
األرجــوزة  نظام  الشعر:  في  تراثنا  ففي  ذلك 
المعروفة،  البحور  عكس  وهــي  والموشحة، 
واألوزان التي أحدثها الموّلدون، وفيه كذلك 
مختلف  فــي  الــتــراث  إلــى  أضيف  مما  الكثير 
من  الحديث  عصرنا  في  وبخاصة  العصور، 
القصيدة  فــي  لــلــوزن  وتنويع  القافية،  تنويع 
الـــواحـــدة، مــع بــقــاء الــــروح الــشــعــري األصــيــل 
ذي  الــعــمــودي  الــعــربــي  وهيكلها  للقصيدة، 

التأثير الموسيقي الرفيع.

- وبـــــدأت مــدارســنــا الــجــديــدة تــدعــو إلــى 
الــتــجــديــد فـــي الــقــصــيــدة الـــشـــعـــريـــة، فــدعــا 
المرسل  الشعر  إلــى  أبولو  ومــدرســة  مطران 
أكثر  العربية  القصيدة  لتصبح  الحر؛  والشعر 
وليمكن  الشاعر،  يدي  في  وطواعية  مرونة 
والمسرحي  القصصي  الشعر  في  استخدامها 
والــمــلــحــمــي الــطــويــل الــنــفــس، ولــتــكــون أكثر 

تعبيًرا عن ذاتية الشاعر ومشاعره العميقة.
ُروا بها هذا التجديد، وإن  حجج كثيرة برَّ
كان شوقي قد طوع القصيدة العمودية فجعلها 
صالحة للشعر القصصي والمسرحي، وكذلك 
فــعــل أبـــو مــاضــي وعــزيــز أبــاظــة وغيرهما؛ 
القديم  العربي  الشعر  بين  تحل  لم  والقافية 
ومن  فيه؛  المالحم  ظهور  وبين  والــحــديــث 
عام  المتوفى  المعتز  ابــن  قصيدة  ذلــك  مثل 
«٢٩٦هـــ»، أو ملحمته في ابن عمه الخليفة 
أو  «٢٧٩-٢٨٩هـ»،  العباسي  بــاهللا  المعتضد 
قصيدة ابن عبد ربه األندلسي «ت ٣٢٨هـ»، 
وملحمة  العمرية،  إبراهيم  حافظ  وملحمة 
اإلسالمية،  اإللياذة  المشهورة  محرم  أحمد 
أبًدا  تعوقه  ال  الموهوب  فالشاعر   ... وغيرها 
قيود الوزن والقافية - كما يقول الدكتور أبو 

شادي في مقدمة ديوانه «الينبوع». 

رأي في الشعر الحر (١-٢)

7الثالثاء ١٠ جمادى اآلخرة ١٤٣٣هـ - ١ مايو ٢٠١٢م آفاق أدبيةآفاق أدبية
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شعر األطفال
الــعــربــي  األدُب  يُـــــْفـــــِرد  لــــم 
الــقــديــم لــألطــفــال إنــتــاًجــا أدبــًيــا 
مـــوجـــًهـــا  أو  لـــهـــم  مـــخـــّصـــًصـــا 
إلـــيـــهـــم، لــكــنــه جــعــل األطـــفـــال 
مــــوضــــوًعــــا لـــبـــعـــض األعــــمــــال 
األشكال  أبــرز  ولعل  األدبــيــة. 
األدبية التي اتخذت األطفال 
القصيدة  كانت  لها  موضوًعا 
غرض  أهم  وكــان  الشعرية. 
ـــَدد هو  شــعــري فــي هـــذا الـــصَّ

األطفال  وخاصة  األبناء،  رثاء 
مــنــهــم. كــمــا نــجــد غــرًضــا آخــر 
يرد في بعض األبيات الشعرية 
ـــوُِّه بــإيــثــار األطـــفـــال ويصف  ـــنَ يُ
بالمسؤولية  والشعور  محبتهم 

نحوهم.
أشكاالً  أما في النثر فسنجد 
من النصائح والوصايا التربوية 
األوالد  بـــتـــعـــلـــيـــم  ـــقـــة  الـــمـــتـــعـــّل
الموجهة  وخاصة  وتهذيبهم، 

إلى ُمؤّدبي األوالد ومربيهم.
غــــيــــر أنــــنــــا نــــجــــد إشــــــــارات 
فـــي مـــصـــادر الــــتــــراث الــعــربــي 
لبعض  ذكر  فيها  يرد  القديمة 
الــــمــــمــــارســــات والـــمـــعـــتـــقـــدات 
نجد  كما  بــاألطــفــال،  المتعّلقة 
مــــــدونــــــات لـــبـــعـــض األنـــاشـــيـــد 
د  واألغـــــانـــــي الـــتـــي كـــانـــت تـُـــــردَّ
وَهْدَهَدتهم  مداعبتهم  بقصد 

عند 
النوم. 

ويـــبـــدو أن 
هــــــذه اإلشــــــــارات 

والـــنـــصـــوص كـــانـــت صـــــوًرا من 
المأثور الشعبي العربي القديم، 
منه.  نََفس  فيها  األقــل  على  أو 
وقـــــد جـــمـــع أحـــمـــد عــيــســى (تــــ 
من  طائفة  ١٩٤٦م)  ١٣٦٥هــــ، 
الـــمـــقـــطـــوعـــات الـــشـــعـــريـــة الــتــي 
كـــانـــت األمـــهـــات يــرّقــصــن بها 
أطــفــالــهــن بــاســم الــتــرقــيــص أو 
الــغــنــاء لــألطــفــال عــنــد الــعــرب، 
وهو مطبوع، وقد كان األطفال 
يــــــرددون فـــي ألــعــابــهــم بعض 

األراجــــيــــز. 
ولـــــلـــــمـــــؤلـــــف 
نــفــســه كــتــاب ألـــعـــاب الــصــبــيــان 
عـــــنـــــد الـــــــعـــــــرب وهـــــــــو أيـــــًضـــــا 
مــطــبــوع. وجـــمـــع أيـــًضـــا أحــمــد 
أبـــو الــســعــد طــائــفــة أخــــرى من 
الـــمـــقـــطـــوعـــات الـــشـــعـــريـــة فــي 
األطفال  ترقيص  أغاني  كتابه 
عند الــعــرب، ومــا ذكــرنــاه يعد 
األطفال  ألدب  األولــى  الــصــورة 
الحجاج  أبــا  ولعل  الــعــرب.  عند 
الــبــلــوي األنـــدلـــســـي يـــوســـف بن 
محمد، (تـــ ٦٠٤هــــ) مــن أعــالم 
وهو  الهجري،  السادس  القرن 

عــالــم ومــجــاهــد وأديــــب وأول 
عمل  تخصيص  فــي  فــكــر  مــن 
فقد  لألطفال،  وتعليمي  أدبــي 
فهو  ولــًدا؛  ِكبٍَر  على  اهللا  رزقــه 
يقول في مقدمة كتابه ألف باء 
وأبني  فيه  أَُؤّلـــف  ما  «وجعلت 

لعبدالرحيم ابني» ثم ينشد:
هذا كتاب ألف با

صنعته يا ألِّبا
ى من أجل نجلي المرجَّ

إذا شدا أن ُيلِبَّا
إال أن محاولته جاءت على 
مستوى عال ال يناسب الصغار 
ولــكــن الـــبـــادرة أو الــفــكــرة في 

ذاتها رائدة وطريفة.
فحًصا  أن  إلــى  ينّبهنا  وهــذا 
العربي  التراث  لمصادر  دقيًقا 
القديم، وصنوه المأثور الشعبي 
وجود  عن  يكشف  قد  العربي، 
نصوص وافرة تصلح أن تكون 
لــألطــفــال.  ُمـــوّجـــه  ألدب  مـــادة 
فــضــالً عــن كــتــب مــشــهــورة في 
ودمنة؛  كليلة  مثل  الصدد  هذا 
والــغــواص واألســـد؛ فــإن الكتب 
األخــبــار  قــصــص  تتضمن  الــتــي 
والمغازي واألسفار، مثل كتاب 
والــغــرائــب  الــعــجــائــب  مختصر 
تحفل  لــلــمــســعــودي،  الــمــنــســوب 
ــمــكــن إعـــدادهـــا  بـــمـــادة ثــريــة يُ
أو  األطــــــــفــــــــال،  لــــمــــطــــالــــعــــات 
اســتــلــهــامــهــا فـــي إنـــتـــاج جــديــد 

ه لألطفال. ُموجَّ



الموسيقار ميشال فاضل.. فن الموسيقى «ع اللبناني»

متحف الفن اإلسالمي يحتضن أهم أعمال  «دايمين هيرست»
خالل خريف ٢٠١٣ في قاعة الرواق

الدوحة - [: تعتزم هيئة 
معرض  تنظيم  قــطــر  مــتــاحــف 
هيرست  دايــمــيــن  لــلــفــنــان  فــنــي 
في   ٢٠١٣ الخريف  فصل  خــالل 
الفنية  للمعارض  الــــرواق  قــاعــة 
بــجــوار مــتــحــف الــفــن اإلســالمــي 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــتـــواصـــل في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــنــدن 
العالمي  الفنان  معرض  فعاليات 
في  هيرست  دايمين  البريطاني 
مــتــحــف تــايــت مـــــودرن. ويــقــدِّم 
المعرض الذي يُقام تحت رعاية 
خالل  رحلة  قطر  متاحف  هيئة 
عــقــديــن مـــن أعـــمـــال وإبـــداعـــات 
الفنان العالمي ويستمر المعرض 
األلعاب  خالل فترة إقامة دورة 
األولمبية في لندن وحتى تاريخ 
أعـــرب  وقـــد   .٢٠١٢ سبتمبر   ٩
الـــفـــنـــان الـــبـــريـــطـــانـــي «دامــــيــــن 
بعرض  سعادته  عــن  هيرست» 
أهم أعماله الفنية في لندن ألول 

النتقادات  تــعــّرض  أن  بعد  مــرة 
الفنانين  مـــن  الــعــديــد  قــبــل  مـــن 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــيـــن بــــشــــأن أعـــمـــالـــه 
إلــى  أّدى  مـــا  ــلــجــدل  ل ــيــرة  ــمــث ال
تجميد معظم مشروعاته الفنية 

فـــي الــفــتــرة الــســابــقــة مــنــذ عــام 
تصريحاته  فــي  وأضـــاف   .١٩٩٨
معرض  إقــامــة  إن  للصحفيين: 
ألهم أعماله شيء مهم وفرصة 
لــتــقــديــم أعــمــالــه إلــــى الــجــمــهــور 

بشكل واضح دون تأثير من أحد 
الفنانين على الجمهور. يذكر أن 
في  ولد  هيرست  دايمين  الفنان 
بريستول  مدينة  في   ١٩٦٥ سنة 
في بريطانيا وهو يُعتبر من أهم 

الصاعدين  المعاصرين  الفنانين 
الفنان  بدأ  وقد  التسعينيات  منذ 
األنظار  يلفت  هيرست  دايمين 
لندن  في  الفنية  مسيرته  خــالل 
مع  م  نظَّ حيث   ١٩٨٨ سنة  منذ 

عــــدد مـــن أصـــدقـــائـــه وزمـــالئـــه 
معرًضا  جولدسمبث  كلية  فــي 
(فــريــز)  بــعــنــوان  ألعمالهم  فنًيا 
أقــيــم فــي مــســتــودع مــهــجــور في 
لــنــدن. وخـــالل حــوالــي ربــع قرن 

منذ ذلك الوقت استطاع دايمين 
هــيــرســت أن يــصــبــح أحــــد أهــم 
الحاليين  المعاصرين  الفنانين 
ويستكشف  العالم.  مستوى  على 
الــفــنــان هــيــرســت عـــدة مــواضــيــع 

الفنية  أعماله  خــالل  من  مثيرة 
الوثيق  الرتباطها  معروفة  وهي 
باإلضافة  والموت  الحياة  بفكرة 
واألخــالق  المعتقدات  لمنظومة 
الــســائــدة فــي الــمــجــتــمــعــات. وقــد 
التشكيلي  للفنان  خربشة  بيعت 
الشهير يصّور فيها سمكة قرش 
بقلم أزرق، في مزاد علني أُقيم 
مقابل  البريطانية،  العاصمة  في 
وكتب  دوالر.  آالف   ٧ مــن  أكثر 
هـــيـــرســـت فـــــوق رســـــم الـــقـــرش 
بخط يده عبارة «غــوص رائــع». 
وكـــــان هــيــرســت قـــد صـــــّرح أنــه 
يريد أن يثبت من خالل لوحاته 
أن الفنانين يمكنهم بيع أعمالهم 
وسطاء  أو  فنية  مــعــارض  دون 
يــحــصــلــون عــلــى عـــمـــوالت تصل 
إلى خمسين بالمئة. وقال خبراء 
الفن إنه بالنظر إلى مدى النجاح 
الذي حققه هيرست، فإنه سوف 

ينجح في تحقيق طموحاته.

معرض «حكايات ملّونة».. نماذج 
إبداعية فنّية متنّوعة

الدوحة - [:  يُنّظم مركز «إبداع الفتاة» 
معرض  والــتــراث  والفنون  الثقافة  لــوزارة  التابع 
الثالثة  للسنة  ملّونة»  التشكيلية «حكايات  الفنون 
والمقيمات،  الــقــطــريــات  للفنانات  الــتــوالــي  على 
العربية  السفارات  مع  التعاون  خالل  من  وذلــك 
التشكيلية  الفنون  ومؤسسات  بالدولة  واألجنبية 
أسبوعين.  ولــمــّدة  الــقــادم  مــايــو   ٢٨ مــن  اعــتــبــاًرا 
إتــاحــة الــمــجــال لتعزيز  الــمــعــرض إلـــى  ويــهــدف 
بين  والثقافية  التشكيلية  الفنية  الحركة  مكانة 
الــفــرصــة  وإتـــاحـــة  بــالــدولــة  الــجــنــســيــات  مختلف 
تقديم  في  للمشاركة  المختلفة  الجنسيات  ألبناء 
وتوثيق  متنّوعة  فنّية  وتــجــارب  إبــداعــيــة  نــمــاذج 
فناني  مختلف  وبين  بيننا  الفني  التعاون  أواصر 
من  متنّوعة  مجاالت  المعرض  ويشمل  الـــدول. 
الطباعي  والحفر  والنحت  والرسم  التصوير  فن 
والــــخــــزف والـــتـــصـــويـــر الـــضـــوئـــي الـــفـــوتـــوغـــراف 
ـــعـــمـــل الــتــركــيــبــي»  والـــتـــشـــكـــيـــل فــــي الــــفــــراغ «ال
مــن  الـــمـــعـــرض  تــنــظــيــم  ـــأتـــي  وي آرت.  الــفــيــديــو 
ستخضع  حيث  المشاركة  طلبات  تقديم  خــالل 
المختّصة  الفرز  لجنة  لحكم  المشاركة  األعمال 
غير  تراه  عمل  أي  استبعاد  لها  ويحّق  والمحايدة 

كما  المشارك  الفنان  إلــى  الــرجــوع  دون  مناسب 
صورة  تقديم  مع  المشاركة  استمارة  تعبئة  يجب 
األعمال  صــور  إلــى  باإلضافة  للفنانة..  شخصية 
ووضعها  المعرض  في  بها  ستُشارك  التي  الفنية 
على «سي دي» على أن يكون األول من مايو هو 
نفسه  الشهر  من  و١٣  المادة  لتسليم  موعد  آخر 

آخر موعد لتسليم األعمال الفنية.
في  الــحــدث  هــذا  مــن  األولــى  النسخة  انطلقت 
الـــعـــام قــبــل الــمــاضــي ضــمــن احــتــفــالــيــة الــدوحــة 
خـــالل  مــــن   ٢٠١٠ الـــعـــربـــيـــة  لــلــثــقــافــة  عـــاصـــمـــة 
مـــعـــرض الــمــقــيــمــات الـــــذي أُقـــيـــم تــحــت عــنــوان 
من  بالعديد  المعرض  وحظي  ملّونة»  «حكايات 
األعمال الممّيزة ذات الرؤية الفنية التي تنّم عن 
قّدم  كما  المشاركات،  للفنانات  التشكيلي  الحّس 
الماضي  الــعــام  خـــالل  الــثــانــيــة  نسخته  الــمــعــرض 
العام  هــذا  يُقام  الــذي  المعرض  ويهدف    .٢٠١١
من  تـُـمــّكــن  متنّوعة  فنّية  أعــمــاالً  ــقــّدم  يُ أن  إلــى 
التشكيلية  الفنية  الحركة  لتعزيز  المجال  إتاحة 
الجنسيات  ألبــنــاء  الــفــرصــة  وإتـــاحـــة  والــثــقــافــيــة 
إبداعية  نــمــاذج  تقديم  فــي  للمشاركة  المختلفة 

وتجارب فنية متنّوعة

في  يفتتح   :]  - الدوحة 
والنصف  السابعة  الــســاعــة  تــمــام 
مـــــن مـــــســـــاءالـــــيـــــوم بـــجـــالـــيـــري 
الحياة»  مــن  «لقطات  مــعــرض 
وإســالم  اإلمـــام،  معتز  للفنانين 
نور  الرحيم،  عبد  حسين  كامل، 
الهادي، ويستمر المعرض حتى 
وبــمــنــاســبــة  الــــجــــاري.  مـــايـــو   ٢٦
مــشــاركــتــه فـــي هــــذا الــمــعــرض 
صــــــرح الــــفــــنــــان مـــعـــتـــز اإلمــــــام 
يــعــتــبــر  الـــجـــمـــالـــي  الــمــبــحــث  أن 
المباحث  أهـــم  مــن  لــه  بالنسبة 
الــحــيــاتــيــة حــيــث تــلــعــب الــصــورة 
تشكيل  فـــي  األدوار  أهــــم  أحــــد 
من  العديد  في  الحياة  وصياغة 
الــنــواحــي، وأشـــار إلــى أنــه لذلك 
الـــســـبـــب يــعــتــبــر عـــمـــلـــه كــفــنــان 
عوالم  في  بحث  بمثابة  تشكيلي 
ذلك  سبيل  في  مسخراً  الصورة 
والنفسية  الفكرية  طــاقــاتــه  كــل 
لتقديم  محاولة  في  والروحية 
نظر  وجهة  من  جمالي  مبحث 
بــإعــادة  فــيــهــا  يستعين  خـــاصـــة، 
تــفــكــيــك وصــيــاغــة الــمــوجــودات 
فــي قــالــب صـــوري مــع الــحــرص 
عــلــى أن يـــكـــون جـــمـــيـــًال، وأكـــد 
المتتابعة  الــمــحــاوالت  هـــذه  أن 
جمعها  حاصل  يعتبر  والمتوالية 
الصعب  المجال  هذا  في  إضافة 
والمعقد والمتغير بتغير االنماط 
الجغرافية  واألمــاكــن  الحياتية 
على  لإلنسان  المزاجية  والحالة 

مــر تــاريــخــه واخـــتـــالف مــكــانــه، 
وتـــابـــع قـــائـــًال إن صــيــاغــة بــيــان 
جمالي  مشروع  لتوصيف  لغوي 
بصري ليس بالشيء الممكن من 
وجهة نظري ولذا أعتمد أسلوباً 
استقالل  احتمالية  يبحث  فنياً 
ــواقــع  ــل ــــصــــورة عــــن تــبــعــيــتــهــا ل ال
وداللتها المباشرة عن حدث ما 
الفتاً  ما،  فكرة  عن  تعبيرها  أو 
إلى أن الصورة تعتبر بالنسبة له 
وثيقة  يكون  قــد  مستقالً  عالماً 
أو  مستقبلية  نبوءة  أو  تاريخية 
تداعياته.  بكل  الحاضر  عبقرية 
وأضــــــاف: الـــصـــورة عــنــدي هي 
عن  النظر  بغض  األهــم  الحدث 
تــاريــخــهــا ومــكــانــهــا ومــصــدرهــا 
ومــوضــوعــهــا، وعــنــاصــرهــا من 

لـــــــون وخـــــــط ونــــقــــطــــة وشـــكـــل 
بحثي  مجال  هي  وإيقاع  وضــوء 

المستمر والمتجدد.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى مــشــاركــتــه في 
الحياة»  مــن  «لقطات  مــعــرض 
أكـــــد الـــفـــنـــان إســــــالم كـــامـــل أن 
مشاركاته في المعرض دائماً ما 
واألساطير  الحكايات  من  تكون 
والثقافات  والحضارات  والتراث 
الــمــتــنــوعــة، حــيــث تــتــكــون منها 
الــشــخــوص والــــزخــــارف وألــــوان 
لــوحــاتــه، وتــابــع قــائــالً: تجد في 
أحياناً  األفريقي  الحس  لوحاتي 
وكثيراً  أخــرى،  أحياناً  والعربي 
لــوحــاتــي،  فــي  بينهما  أمـــزج  مــا 
وحين تقف أمام أعمالي تغوص 
فـــي عــوالــمــهــا ومـــفـــرداتـــهـــا، أو 

كــمــا قــلــت عــنــهــا «أشــعــر أحــيــانــاًً 
بـــأن لــوحــاتــي كــأنــهــا حــكــايــات أو 
أناس  وبين  بيني  دارت  أحاديث 
من  أتــــت  كــأنــهــا  أو  أعــلــمــهــم  ال 
عصور سحيقة مضت .. أو ربما 
وتاريخية  تراثية  تراكمات  هي 
وثــقــافــيــة لــبــلــد غــنــي بــهــا .. أو 
هـــي إرهــــاصــــات فـــي لـــوحـــات». 
يستلهم  عــاد  أنــه  كامل  وأوضـــح 
الــــثــــورات الــعــربــيــة فـــي أعــمــالــه 
الرسالة  تلك  ليضيف  مــجــدداً، 
الفتاً  جمعاء،  لإلنسانية  الشاملة 
فيما  ألــهــمــتــه  الـــثـــورات  تــلــك  أن 
يــخــص حــاجــتــه لــتــجــديــد ألــوانــه 
ومــواضــيــعــه، حــيــث كــانــت تلك 
الــلــوحــات عــن مــقــام الــثــورة في 
الربيع  عــن  كبيرا  مشروعا  باله 

العربي.
فيما علق الفنان حسين سالم 
عن مشاركته في المعرض قائالً: 
أهـــتـــم فـــي أعـــمـــالـــي الــمــشــاركــة 
بــــــاأللــــــوان وخــــاصــــة الــطــبــقــات 
الــلــونــيــة والــمــالمــس الــتــي تخلق 
إلى  الفــتــاً  الــلــون،  بكثافة  شــعــورا 
الشخصية  تقنيته  يستخدم  أنــه 
الــخــاصــة فــي الــلــوحــات كــمــا انــه 
يــســتــخــدم رمــــزيــــة الــشــخــصــيــة 
ومعاصرة  قديمة  بها  يأتي  التي 
فـــي نــفــس الـــوقـــت، وأوضـــــح انــه 
يـــحـــرص عــلــى خــلــق حـــــوار بين 
خــالل  مــن  المختلفة  الــثــقــافــات 
مشاعره  تتمثل  بحيث  أعــمــالــه 
تستخدم  أن  يجب  الــتــي  الــقــويــة 
هذا  ليبدأ  للمساعدة  كــأداة  الفن 
الـــحـــوار.  تــجــدر اإلشــــار إلـــى أن 
مواليد  من  كامل  إســالم  الفنان 
في  تخرج   ،١٩٧١ عــام  الــســودان 
كلية الفنون الجميلة والتطبيقية 
(جامعة السودان) ١٩٩٦ وحصل 
على الدرجة األولى في التصميم 
في  عضو  وهــو  الشرف.  بمرتبة 
السودانيين،  التشكيليين  اتــحــاد 
وعضو الجمعية القطرية للفنون 
العام  االتــحــاد  وفــي  التشكيلية، 
السودانيين  التشكيليين  للفنانين 
من  الــعــديــد  أقـــــام   .١٩٩٦ مــنــذ 
والجماعية  الــفــرديــة  الــمــعــارض 
وخارج  داخل  في  العمل  وورش 

قطر.

افتتاح معرض «لقطات من الحياة» .. اليوم
يقيمه جاليري المرخية بسوق واقف

من أعمال الفنان معتز اإلمام

بيروت - هال بطرس:

على  الشكل  يغلب  وقـــت  فــي 
الـــمـــضـــمـــون فــــي مــــجــــال الــفــن 
الموسيقى  أسياد  يطل  الغنائي، 
البحتة ليثبتوا أن متذوقي الفن 
ال يتخلون عن حبهم للموسيقى، 
ويــبــحــثــون بــاســتــمــرار عــن غــذاء 
فال  آلذانــهــم...  ومتعة  لروحهم 
ميشال  حــفــل  يسجل  أن  عــجــب 
فاضل واألوركسترا الفلهارمونية 
اللبنانية إقباالً هائالً على التذاكر، 
علماً أن الجمهور لم يتعرف بعد 
على ما في جعبة ميشال فاضل 
فلسنوات  به.  خاصة  أعمال  من 
مضت، عرفه الناس كعازف بيانو 
ومـــوزع موسيقي وضــع بصمته 
عــلــى أغـــنـــيـــات وحــــفــــالت كــبــار 
الفنانين في لبنان، على رأسهم 
أيقونة الفن اللبناني فيروز التي 
يــرافــقــهــا فـــي حــفــالتــهــا مــنــذ ٩ 
ماجدة  والفنانة  تقريباً،  أعـــوام 
الرومي، وجوليا بطرس... لكن 

لــلــمــرة األولــــــــى، يــطــل مــيــشــال 
فــاضــل عــلــى جــمــهــوره، ليقدم 
خاصة  موسيقية  مؤلفات  لهم 
بــــــه، هـــــي ثــــمــــرة ســـــنـــــوات مــن 
اإلبـــــــداع فـــي عـــالـــم الــمــوســيــقــى. 
من  بــرفــقــة حـــوالـــي ٤٥ عـــازفـــاً 
األوركسترا الفلهارمونية اللبنانية 
الوطني،  للكونسرفاتوار  التابعة 
مــن فــرقــتــه، يقدم  و١٥ عــازفــاً 
مقطوعة   ١٧ يــقــارب  مــا  فاضل 
موسيقية، تحت عنوان عريض: 
العزف  ويشاركه  اللبناني»...  «ع 
بادرو اوستاشو، وهو أحد عازفي 
الــــ»فـــلـــوت» األكـــثـــر شـــهـــرة في 

العالم.
الــحــفــل، كــمــا هــو ظــاهــر من 
لبنانياً  إبـــداعـــاً  يــقــدم  الـــعـــنـــوان، 
يتعلق  حين  وحتى  بالمئة.  مئة 
العالمية،  بالمقطوعات  األمــــر 
فهي تأتي بــروح لبنانية، وتبنى 
على مزيج بين اآلالت الشرقية 
يعرفه  لم  بشكل  والكالسيكية، 

الجمهور من قبل.

عـــلـــى هـــامـــش الــتــحــضــيــرات 
فــاضــل  تـــحـــدث  األول،  لــلــحــفــل 
الخطوة  هـــذه  ــبــيــرق» عــن  ـــ»ال ل
المهنية الهامة. وإلى التفاصيل: 

ڈ  كيف توصلت إلى تقديم 
حفل من هذا النوع ؟.

ال  إنـــنـــي  الـــقـــول  أود  بـــدايـــة   -
أقيم هذا الحفل بداعي التجارة 

أربــــاح، بــل هــو حلم  أو لتحقيق 
الناس  عرفني  لطالما  أحققه... 
موسيقي وعــازف بيانو،  كموزع 
الفنانين،  كبار  مع  تعاونت  وقــد 

لكنها الــمــرة األولــــى الــتــي أقــدم 
لهم فيها أعماالً خاصة بي. 

ڈ  لماذا اخترت «ع اللبناني» 
عنواناً لحفلك؟. 

الــحــفــل ٧  بــرنــامــج  يتضمن   -
إلــــى ٨ مــعــزوفــات خــاصــة بــي، 
من تأليفي وتوزيعي، أي أنها «ع 
اللبناني». كما سأعزف حوالي ١٠ 
«أنت  منها  عالمية،  مقطوعات 
عمري» ألم كلثوم، و»أو سولي 
مــيــو»، و»الـــعـــراب»... سأقدمها 
تطعيمها  وسيتم  لبناني،  بقالب 
شرقية، بشكل  موسيقية  بآالت 

لم يعرفه الجمهور من قبل. 
ڈ  كــيــف أدخــلــت الــمــؤثــرات 

البصرية على الحفل؟.
على  عمالقة  شاشة  هناك   -
ـــمـــســـرح، ســـتـــعـــرض لــلــوحــات  ال
الخلفية،  في  بصرية  ومؤثرات 
تترافق  معينة  مواضيع  وتحمل 
مع كل مقطوعة، لنقدم مجموعاً 

فنياً سمعياً وبصرياً. 
ڈ  ومـــــاذا بــعــد الــحــفــل؟ هل 

تخطط لحفالت دورية مثالً؟.
يصدر  مباشرة  الحفل  بعد   -
بي،وسيتضمن  الخاص  األلــبــوم 
معزوفات لي، منها ما سأقدمه 

في الحفل. واأللبوم كله أيضاً «ع 
الحفل  سيصدر  كما  اللبناني». 
مدمجة «دي في  أقــراص  على 
الـــ»أم  محطة  وستصوره  دي»، 
تي في»، ويتولى اإلخــراج باسم 

كريستو ريتا كريستو. 
ڈ هل من جمهور للموسيقى 

البحتة ؟. 
- ربـــمـــا هـــنـــاك اعـــتـــقـــاد بــأن 
التأثير  هذا  لها  ليس  الموسيقى 
في عالمنا إذا كانت غير مرفقة 
أغــّيــر  أن  أريـــد  لكنني  بــالــغــنــاء، 
هــذا الــواقــع، وســأحــاول إيصال 
لهذا  اإلمـــكـــان.  قـــدر  موسيقاي 
األول  هــــو  الـــحـــفـــل  هــــــذا  فــــــإن 
مـــن نـــوعـــه. أنــــا ســـأعـــزف على 
الــبــيــانــو، وســيــرافــقــنــي عــازفــون 
مــنــهــا  مـــخـــتـــلـــفـــة،  آالت  ـــى  عـــل
ــــــدودوك، وهـــي األقـــدم  مــثــالً ال
آالت  وسنستخدم  الــعــالــم.  فــي 
اآلالت  جــــانــــب  إلـــــــى  شـــرقـــيـــة 
حتى  الكالسيكية،  الموسيقية 

في المقطوعات العالمية. 
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بعد أن توقف البدوي عن إحضار وبيع الحشائش التي كان 
يأتي بها من بر وصحراء قطر، والتي عرفها الناس وتعودت 
عليها الحيوانات مثل (الصخبر والعرفج واليثياث والرقيقة) 
سوق  قطر  في  عندنا  ظهر  الكثيرة.  الحشائش  من  وغيرها 

جديد وفي مكان جديد سمي سوق البرايد.
للحليب  مـــدّرة  الــرائــحــة  طيبة  ناعمة  حشائش  والــبــرايــد 
تتغذى عليها الحيوانات التي كانت تربى في المنازل ويعتمد 
أهمها  كثيرة  أشياء  في  كلياً  اعتماداً  القطري  البيت  عليها 

الحليب بكل مشتقاته.
والمدرة  المسّمنة  البريد  حشائش  إلى  تحتاج  فهي  ولهذا 
والربطة  بالربطة،  يباع  ما  منها  الحشائش  وهــذه  للحليب، 
بالمن  تباع  البعض  بعضها  مع  مرتصه  مجموعة  عن  عبارة 

مثلها مثل الحطب والملح .
وسوق الملح والبرايد والحطب، كان موقعه في الماضي 
مــوازيــاً  الــمــكــان  هــذا  كــان  حيث  اآلن  العسيري  ســوق  مــكــان 
التي  السفن  ألصحاب  وقريبًا  الدوحة  مدينة  شمال  للبحر 
تأتي بهذه األشياء من الدول المجاورة التي تكثر فيها وتزيد 

عن حاجتها .

يقول المثل «اللي يجلس عند الحداد 
الحداد  عند  والشرارة  شــرارة».  اتصيده 
تأتي من كل جانب، فسبحان الذي جعل 
النار مصدر رزق لبعض المهنيين مثل 

الصفار والخباز والحداد.
بل  المجتمع،  فــي  أهميته  ولــلــحــداد 
تــعــتــبــر مــهــنــتــه أســاســيــة فـــي الــمــاضــي، 
فــقــد كـــان هــو الـــذي يصنع األشــيــاء من 
ـــدفـــرة  ـــهـــيـــب». وال «الـــــدفـــــرة» إلــــى «ال
قضيب  والهيب  قليالً،  اإلبــرة  من  أكبر 
صــلــب مـــن الـــحـــديـــد، يــبــلــغ طـــولـــه نحو 
مـــتـــر ونــــصــــف، وســـمـــكـــه نـــحـــو خــمــســة 
مدبب  وهـــو  بــوصــتــان.  أو  سنتيمترات 
األطراف ويستعمل في كل أنواع الحفر.

من  الــنــاس،  لجميع  صديق  والــحــداد 
كــل الــطــبــقــات والــمــراتــب. ولـــه مجلس 
الذين  الزبائن  لجلوس  خاص  مكان  أو 
األحاديث  تبادل  أو  للزيارة  يقصدونه 
والحدادون  حوائجهم.  قضاء  انتظار  أو 
توحدهم  ومتكاملة،  متآلفة  مجموعة 
قرب  الصنعة، ويتخذون مكانهم دائماً 
قطر،  في  للحدادة  موقع  وأول  البحر. 
على  يطل  الداخلي،  السوق  بجانب  كان 
لـــســـان الــبــحــر الـــــذي يــمــر بــيــن الــســوق 
الــداخــلــي وعـــمـــارة الـــخـــال ومــســجــد آل 
العربي،  البنك  دوار  إلــى  ليصل  أحمد، 

الذي تحول اآلن إلى شارع للمشاة.
وبــعــد أن دفـــن هـــذا الــلــســان الــمــائــي، 
طرفي  يشق  خور  عن  عبارة  كان  الــذي 
إلى  الــحــدادون  انتقل  الشمالي،  الدوحة 
موقع آخر، في سوق آل أحمد أو السوق 

يطلق  الذي  القيصرية  سوق  أو  الداخلي 
الجامع  قــرب  واقـــف،  ســوق  اآلن  عليه 
هو  ثالث،  مكان  إلــى  انتقلوا  ثم  الكبير. 
حسب ظني، مكان سوق األحمد الجديد 
منطقة  في  الحراج  ســوق  إلــى  ثم  اآلن، 

الصناعية،  المنطقة  إلــى  واآلن  نجمة 
وقــــد عـــاصـــرت جــمــيــع هــــذه األمـــاكـــن 

ومررت بها شخصياً.
يــصــنــع الــــحــــداد أشـــيـــاء كــثــيــرة منها 
السيف  الــحــصــر:  ال  الــمــثــال  سبيل  عــلــى 
والخنجر والسكين والفاس أو الجدومن 
المفلقة  العشب،  لحش  المحش  الهيب، 
لــفــتــح الـــمـــحـــارة، الــمــســامــيــر بــأنــواعــهــا 
على  يــوضــع  الــتــي  التركابة  وأحــجــامــهــا، 
الــجــدر «الـــقـــدر»، الــمــنــقــاش هــو ملقط 
المفراص  المطرقة،  الــدفــرة،  الجمر، 
وهــــو اإلزمـــيـــر أو الـــجـــيـــزل، ومــســمــار 
القفل،  الطير،  عليه  يوضع  الــذي  الوكر 
األوتاد،  المزالج،  البتات،  الباب،  حركة 
أدوات  الخراف،  أصــواف  لجّز  المحالج 
صاحبها.  يريد  وحسبما  بأنواعها  الكي 
الكالب  الــمــدور،  المرساة،  أو  الصناقل 
«الجالب»، القفية وأشياء أخرى حسب 
الصغير  منها  الزبائن  ورغــبــات  الطلب 

والكبير الدارج والمستحدث.
ودكان الحداد متواضع في شكله فهو 
على  يشتمل  نظيفاً،  وليس  مرتباً  ليس 
طول  نصف  بعمق  متقابلتين  حفرتين 
المهندس  لــلــحــداد  إحــداهــمــا  اإلنـــســـان، 
وبينهما  لمساعده،  وأخــرى  والمصمم 

السندان.
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إعداد: خليفة السيد محمد المالكي

 اللي في الجدر  اللي في الجدر 
يظهره المالسيظهره المالس

التفاؤل بالجرادالتفاؤل بالجراد

قفل الرأس

الــجــدر هــو الــقــدر الــذي يطبخ فيه األكــل.. 
والـــمـــالس هــو الــمــغــرفــة الــتــي تــخــرج مــا في 
لتبيان  المثل  هــذا  ويــضــرب  أكــل  مــن  الــقــدر 

يظهره  الــجــدر  فــي  الــلــي  فيقولون  الحقيقة 
مثلما  تظهر  سوف  الحقيقة  أن  المالس.. أي 

تخرج المغرفة األكل من القدر.

الــجــراد  أتــى  إذا  يقولون  زمـــان،  أهــل 
وكـــنـــت مـــريـــضـــاً وتــتــعــاطــى شــيــئــاً من 
عنها  فتخل  الشعبية  العشبية  األدويــــة 
إذا  الجراد  ألن  الجراد،  وتناول  وارمها 
أتى أكل األخضر واليابس من الحشائش 
والعشب وبطنه مكتنز بكل األدوية التي 
البر.  أعشاب  من  عشب  األصــل  في  هي 
ــوا يــســتــبــشــرون ويــفــرحــون  وقــديــمــاً كــان

بالنسبة  فهو  الجراد،  بقدوم  ويتفاءلون 
الماء  فــي  يسلق  فهو  ودواء،  غـــذاء  لهم 
ويؤكل  ومطبوخاً  طرياً  يؤكل  ثم  الحار 
ويحفظ مـــاؤه في  وجــافــاً  نــاشــفــاً  أيــضــاً 
لجميع   كــــــدواء  ويــســتــعــمــل  زجــــاجــــات، 
يحتاجونه،  الذين  الناس  لكل  األمــراض 
اهللا  مــن  األجـــر  لكسب  كصدقة  ويـــوزع 

سبحانه وتعالى.

فــي كــل بلد مــن بــلــدان الــعــالــم هــنــاك طرق 
وعلى  األمـــراض،  لعالج  عــدة  شعبية  وأساليب 
مرضاهم  يعالجون  الصين  فــي  المثال  سبيل 
بـــاألعـــشـــاب الــطــبــيــة أو بـــاإلبـــر الــصــيــنــيــة وقــد 
نجحت هذه التجربة وعممت اآلن في معظم 

مستشفيات العالم.
وفــــي قــطــر هــنــاك أســالــيــب وطــــرق لــعــالج 
أمراض كثيرة كانت منتشرة بين الناس، منها 
استعمال األعشاب الطبية ومنها استعمال المواد 
الــحــديــد،  الـــرصـــاص،  (الــطــيــن،  مــثــل  الطبيعية 
الزئبق وطحالب البحر) ومنها ما يستخرج من 
قالوا  ومثلما  دواء،  داء  ولكل  والحيوان  اإلنسان 
للصداع  عالج  الــرأس  وقفل  طريقة.  شيخ  لكل 

المزمن أو وجع الرأس الذي كان شائعا في تلك 
صغيره  من  الناس  كل  تقريباً  ويصيب  الفترة 
إلى كبيره، وكانت الناس تتطبب باستعمال كل 
شيء في سبيل التوصل إلى عالج، وبعد تجارب 
طريقة  إلى  توصلوا  أكثر  أساليب  واتباع  كثيرة 
استطاعوا من خاللها إيجاد عالج لهذا المرض 
المزعج الذي إذا أصاب شخصا ما جعله طريح 
وال  الــوقــوف  يستطيع  ال  طويلة  لــمــدة  الــفــراش 

األكل وال حتى النوم.
وعالج هذا المرض يتمثل في أخذ المريض 
إلى المداوي أو اإلنسان المختص، وهناك يبدأ 
شكل  على  مصنوع  قــوي  قــمــاش  بــوضــع  الــعــالج 
شكل  قطعة على  الرأس ثم تحضر  عقال فوق 

القوي  الخشب  من  أو  الحديد  من  كبير  مفتاح 
ببرم  المعالج  ويبدأ  العقال  وســط  في  وتوضع 
هـــذه الــقــطــعــة بــواســطــة الــمــفــتــاح الــحــديــدي أو 
دائرة  على  العقال  ينطبق  حتى  الخشب  قطعة 
يقفل  وقــوتــه  المعالج  بخبرة  وبــعــدهــا  الـــرأس 
الرأس بعد أن يحدث صوت في جمجمة الرأس 
يسمعه كل الحاضرين ثم يبرم المفتاح بالعكس 
ويرفع القماش من فوق الرأس وتنتهي العملية 

بالشفاء بإذن اهللا تعالى.
هـــذا هــو قــفــل الــــرأس عـــالج خفيف وبــدائــي 
التي  الحاالت  هذه  لعالج مثل  األولــون  اخترعه 
بسيط  ألم  فيها  المزمن)  (الصداع  اآلن  تسمى 

وفيه شفاء وراحة من اآلالم والمعاناة.

سوق البرايد

الحــــداد



الثالثاء ١٠ جمادى اآلخرة ١٤٣٣ هـ - ١ مايو  ٢٠١٢ م
إبداعاتهمإبداعاتهم

اهللا يا ساعة طيبه فيها التقينا

بأرض خضراء والنسمه عذيه

فات الوقت غنا ما درينا

في محبتنا اندمجنا سويه

كان فرحنا منا والينا

وكل منا يحس بجاذبيه

من نظره وحدة ابتدينا

أشواقنا والمحبة كانت قويه

كلها بلحظة مرت علينا

اشتبكنا كل منا وخويه

ما عرفنا حنا نيام أو غفينا

أو حلم بليل مر عليه

المحبة سلبت كل ما بدينا

وهذا مقدر عليه وعليه

المشاعر جت مثل ما بغينا

والمحبة والهواء جتنا سويه

خذت كل ما بحنا وخفينا

واإلرادة كانت أيضا رديه

شلذي نسوي انكتب علينا

نعيش أيامنا وليالينا سويه

ما عرفنا من راح ومن جاء إلينا

مثل من عاف زاده والشهيه

يا رب ال تطول الشدة علينا

خلينا نعيش عيشه هنيه

بحق من ضلل الغمام علينا

بجاهك يا إالهنا رب البريه

حين سقطت على زجاج نافذتي

لم أشأ أن أصنع شيئا

سوى أنني لملمت نثارك

واصطنعت نافذة أخرى

استهواني وجهك المفتون وعينيك المحدقتين

ضممتك ألقصى نهاياتي واقترحت أن

نغمض أجفاننا ونتوه في زمن العشق األول

نفتش عن أقصوصة تائهة

ألمسية بال مكان

أو ربما زهرة جفت بصفحات كتاب

ثم نشعل الشموع احتفاء بميالد حب جديد

لم تنبس حرفا

فقط أفسحت لي ذراعيك

وأسندت كتفك على رأسي وغفوت

كان النهار ينبئ عن موعد لوصوله

ونجمة السماء التي تسللت بهدوء

بعد ليلة من التلصص

وبراعم ألوراق خضراء نبتت على كفي

كأشواك ناعمة واخترقت هضبة قلبي

وال بأس من أكوام الرماد المتراكم على 

أسالك المدفأة

وحلقات من الدخان المتتالية

التي قد تُعيد للجمر بعض توهجه

وتالمس أطرافي ببعض الدفء

والصورة التي انطبعت في محيا الذاكرة

هي نفس الصورة التي التقطتها يوما ما

في الحي الالتيني 

واحتفظت بها في مذكرة قديمة

اهترأ الورق, بهتت األلوان

لكنني لم أشأ أن أعيد طباعتها مرة أخرى

اندمجنا
 سويه

صياغة 
جديدة

ما زلت أذكر قولِك ذات يوم:

كل  هو  واألدب  بيننا.  حدث  ما  هو  «الحب 

ما لم يحدث».

أن  شــيء  كل  انتهى  ما  بعد  الــيــوم,  يمكنني 

أقول:

أكبر  فما  إذن  فجيعتنا  على  لــألدب  هنيئا 

ألكثر  اليوم  تصلح  إنها  يحدث.  لم  ما  مساحة 

كتاب. من 

أيضا.. للحب  وهنيئا 

أجمل  مــا   ... بيننا  حــدث  الــذي  أجــمــل  فما 

الذي لم يحدث...

ما أجمل الذي لن يحدث.

قــبــل الــيــوم, كــنــت اعــتــقــد أنــنــا ال يــمــكــن أن 

نكتب عن حياتنا إال عندما نشفى منها.عندما 

دون  بقلم,  القديمة  جراحنا  نلمس  أن  يمكن 

النظر  على  نقدر  أخرى!عندما  مرة  نتألم  أن 

حقد  ودون  جنون,  دون  حنين,  دون  خلفنا 

؟ أيضا. أيمكن هذا حقاً 

ــا. ولــهــذا نحن  ــن نــحــن ال نــشــفــى مــن ذاكــرت

نكتب, ولهذا نحن نرسم, ولهذا يموت بعضنا 

أيضا.

غائبا,  عتيقة  صــوت  يــأتــي  قــهــوة؟  أتــريــد   -
وكـــأنـــه يــطــرح الـــســـؤال عــلــى شــخــص غــيــري. 

مــعــتــذرا دون اعــتــذار, عــلــى وجــه لــلــحــزن لم 

فجأة... صوتي  يخذلني  أيام.  منذ  أخلعه 

فتنسحب  فقط.  رأســي  من  بإشارة  أجيب 

نحاسية  قــهــوة  بصينية  لــحــظــات,  بعد  لتعود 

كــبــيــرة عــلــيــهــا إبـــريـــق، وفــنــاجــيــن, وســكــريــة, 

للحلويات! وصحن  الزهر,  لماء  ومرّش 

في  جاهزة  القهوة  تقدم  أخــرى  مــدن  في 

وقطعة  معلقه  مسبقاً  جواره  وضعت  فنجان, 

سكر.

ولكن قسنطينة مدينه تكره اإليجاز في كل 

شيء.

تلبس  كما  .تماما  دائما  عندها  ما  تفرد  إنها 

كل ما تملك. وتقول كل ما تعرف.

ولــهــذا كـــان حــتــى الــحــزن ولــيــمــة فــي هــذه 

المدينة.

ألتـــرك  أمـــامـــي,  الــمــبــعــثــرة  األوراق  أجــمــع 

مكانا  أفــســح  وكــأنــنــي  الــقــهــوة  لفنجان  مــكــانــاً 

لــــــك..! بــعــضــهــا مــــســــودات قـــديـــمـــة, وأخــــرى 

الكلمات  بعض  أيام  منذ  تنتظر  بيضاء  أوراق 

من  وتتحول  الحياة,  فيها  تــدب  كــي  فــقــط... 

ورق إلى أيام.

كلمات فقط, أجتاز بها الصمت إلى الكالم, 

السكر  تركت  ولــكــن..  النسيان,  إلــى  والــذاكــرة 

جانبا, وارتشفت قهوتي ُمّرة كما عودني حبك.

فكرت في غرابه هذا الطعم العذب للقهوة 

قــادر  أنــنــي  شــعــرت  فــقــط,  ولحظتها  الـــُمـــّرة. 

عصبّية,  سيجارة  فأشعلت  عنك  الكتابة  على 

أحرقتني  التي  الكلمات  دخــان  أطــارد  ورحــت 

منذ سنوات, دون أن أطفئ حرائقها مرة فوق 

صفحة.

للذاكرة؟» مطفأة  الورق  هل 
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من رواية 
ذاكرة الجسد

المــــوت مرتين     «١-٢»

كلثم جبر الكواري

والموج  الليل  حيث   .. الحالمة   .. فينيسيا  سماء  في 
المكتحل  وجهك  ترصدت  نشوي  امرأة  صراخ  وبقايا 
التراب  يستحيل  حيث  بالدي  في  القائظ  الرمل  بلون 

.. الحصاد  مواسم  بقدوم  تنبئ  سنابك  اللون  قمحي 
.. مرتين  الموت  وودت 

الميناء  لرصيف  المجاورة  المقاهي  موسيقي  كانت 
انغاماً  تعزف  بعد  تــزل  لم  مــاركــو»  «ســان  ساحة  في 
يــصــدح  الــمــقــهــي  هـــذا  عـــزف  يــصــمــت  فبينما  مــتــبــادلــة 
تعانق  منتظمة  ترنيمة  فــي  هــكــذا  بأنغامه  الــمــجــاور 
الحلم  ارتشاف  يتبادلون  الراقصون  كــان  البحر  مــوج 
أحبتهم  أذرع  تــوســد  ويــتــبــادلــون  الــمــســاء  إغــفــاءة  فــي 
وصــدورهــم ..ويــتــبــادلــون اإليــقــاع الــراقــص أمـــام كل 

مقهي.
بتشردك. أحلم  وحدي  وكنت 

لــفــظــت مــخــتــلــف الـــمـــدن وجـــــوه أنـــاســـهـــا الـــهـــاربـــة 
مــن جــزع واقـــع مــطــحــون إلــي قــيــلــولــة مــمــطــرة بتلك 
الــســاحــة الــعــريــضــة «ســـان مـــاركـــو» حــيــث تــحــبــط بها 
متالصقة  دافــئــة  هــادئــة  صغيرة   .. «فينيسيا»  بيوت 
السياح  يغري  ناعماً  رذاذاً  ينهمر  والمطر 
والــمــوج  بــالــدفء  مستمتعين  بااللتصاق 
فــــي حـــيـــن شـــرعـــت الـــمـــقـــاهـــي تــتــدل 
الذين  روادهــا  رؤوس  فــوق  أغطيتها 
اغتسلوا برذاذ المطر، وهم يجاورون 

مقهى  كــل  فــي  أنــغــامــهــا  الــعــازفــة  الموسيقية  الــجــوقــة 
بثقل  الُمشبع  الصيف  برائحة  جذلي  القطرات  فتنزلق 
 .. الصغيرة  المدينة  تلك  نوافذ  من  المتدلية  الزهور 
خرافي  المساء  كان  الماء  في  صخب  دونما  تغط  وهي 

لبهجة. ا
حينما  الــفــارعــة  قــامــتــك  عــن  الــبــحــث  أعــلــن  وكــنــت 
المكان  بمغادرة  يهم  وهو  مبتسماً  أخي  وجه  استدار 
تعلن  الــســاحــة  ســاعــة  ودقــــات  الــجــلــســة  انــتــهــاء  مــعــلــنــاً 

. ليالً عشرة  الثانية 
عنك. البحث  أعلن  أزل  لم  وكنت 

وجــود  رغــم  تــصــورت  كما  بالجمع  محاطة  أكــن  لــم 
وأطــفــالــنــا،  أمـــي وأبــــي ووجــــه أخـــي الــمــبــتــســم دائـــمـــاً 
قـــررت االنــتــشــاء بــالــصــمــت والــســفــر فــي لــجــة غــيــابــك 

أجدك. علني 
كنت  وجدتك  لي  الوحدة  ومداهمة  الدهشة  ورغم 
ظهري  فــوق  الــراقــصــة  وجــديــلــتــي  ذوائــبــي  عــن  تبحث 
قلت  كما  ومللي  الطفولي  ونزقي  ضجيجي  ألفة  وعن 

أنت.
وكــنــت أبــحــث عــن رعــشــة هــدوئــك وانــصــهــارك في 
البني  جلدك  لــون  وعــن  نهاية  دونما  المترقب  الفزع 
معاً،  بالقهر  المتلون  حزننا  وعن  بالشمس  المصهور 

أنا. قلت  كما   .. األشياء  تضاد  من  صدرينا  في 
هطولك. أتراقب  كنت 

وكنت تتتبع سفري إلى أي المدن سأحط الرحال .. 
ال   .. كلينا  وجد  من   .. الالهب  مدينتي  قيظ  من  هرباً 
عبرت  أن  بعد   .. ذاتها  اللحظة  في  اتحدنا  لكننا  نعلم 
أليفة  وكقطة  المصقولة  المتفرعة  «فينسيا»  طرقات 
الملقاة  السوداء  جديلتي  تداعب  وأنت  كتفك  توسدت 

وتبتسم: ظهري  فوق 
عباءتك ؟ أين   -

عينيك: في  ضحكاً  أنهمر  وأنا  ابتسمت 
األبيض؟ وثوبك  وعقالك  غترتك  أين  وأنت   -

عيني: في   .. ضحكاً  وانهمرت 
هل   .. كــهــذه  مــديــنــة  فـــي  أكــــون  أن  ــعــقــل  يُ وهـــل   -

ذلك؟ والدك  يرتدي 
كهذه  مدينة  في  شرقياً  أبي  يكون  أن  يُعقل  وهل   -

: ال. .. لذلك فأنا أيضاً 
هامساً: أنت  الضحك  وعاودت 

رجال. نحن   -
هامسة: أنا  الضاحك  الغضب  وعاودت 

- وأنا امرأة

ً معا بالضحك  نختنق  وسرنا 
جائرة. المحاكمة  كانت 

الــقــاضــي صــامــت والــقــاعــة واســعــة ولــكــن الــمــدعــي 
أظــافــره  ينشب  أن  يــوشــك  أحــمــق  كنمر  متوثب  الــعــام 
في لحم البراءة ليدميها قبل أن تثبت إدانة المتهمين 

شرسة. مترقبة  بنظرات  الحضور  يلتهم  يزل  لم  وهو 
ضعيف.. الدفاع 

أجــفــلــه تــوثــب الــمــدعــي الــعــام .. فــتــراجــع مــخــذوالً، 
وخلف  تالحقني  والنظرات  أنــا،  كنت  فقط  والشهود 
الــقــضــبــان انــتــصــبــت أنـــت مــســكــونــاً بــالــدهــشــة والــجــزع 
أذهــلــتــك الــمــفــاجــأة الــقــدريــة بــتــواجــدي فــي مــثــل هــذه 
الـــقـــاعـــة مــســتــنــكــراً تـــمـــردي وانــفــصــامــي عـــن واقــعــي 
ـــخـــدور بــــدالً مــن  كـــامـــرأة يــجــب أن تــضــطــجــع فـــي ال
حيث  كــالــرجــال،  األمــاكــن  هــذه  مــثــل  فــي  تستقيم  أن 
جسدي  القاضمة  كالريح  الــمــرعــدة  نظراتك  سقطت 
كالبرق  لحظة  تــراجــعــت   .. الــســوداء  بــالــعــبــاءة  الملتف 
عــيــنــاك واســتــقــرت فــوق وجــهــي الــعــاري الـــذي رفعت 
أمام  بشهادتي  أجهر  لكي  األسود،  الغطاء  انسدالة  عنه 

لتبرئتك. القاضي 
االنفجار. بلحظة  مشحوناً  كنت 

عادياً. اليوم  يكن  ولم 
وأجذع  السيارات  وزجاج  األبواب  تلطم  الريح  كانت 
تــرابــيــاً  ســيــالً  بحبيباتها  وتــقــذف   .. بــالــخــارج  الــنــخــيــل 
مقاود  أمام  الرؤية  معتماً  الضوء  وسد  العيون  يدمي 

الفارهة. العربات 
صمت. في  تصرخ  كنت  الداخل  في 

ــــزأر فـــي صــمــت وتـــعـــوي فـــي صــمــت وتـــهـــذي فــي  ت
صمت.

 عبداهللا الكواري
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ت المسرح في قطر
حكايا

الماضية  الحلقات  في  استعرضت 

الموسيقية 
األضواء  فرقة  اليه  آلت  ما 

هــــا الــفــنــي ومــــن قــام 
وإنــــهــــاء وجــــود

بحجج  وذلــك  بقفلها  قــام  بتأسيسها 

فضل  أعضائها  ض 
بع أن  منها  كثيرة 

لــجــامــعــيــة خـــــارج قــطــر 
الــــدراســــات ا

ض اآلخــر فــضــل أن 
وهــذا حــق والــبــعــ

الموسيقية 
اإلذاعة  قة 

فر إلى  ينضم 

بــقــيــادة   ١٩
٧٢ عــام  فــي  أنــشــئــت  ي 

الــتــ

(تــيــســيــر عـــقـــيـــل) ومـــنـــهـــم مـــن عــمــل 

ت أخــــــرى ومـــنـــهـــم مــن 
فــــي مــــجــــاال

حياة  إلــى  هتمام 
ا أي  بــدون  انسحب 

تستمر  ان  ألفضل 
ا من  أليس  أخرى. 

مــوســيــقــيــة ومــمــكــن 
فــرقــة األضــــواء الــ

طــلــبــوا  عـــضـــاءهـــا 
أ ان  لـــو  اآلن  حـــتـــى 

الــوقــت  ــك 
ذل فــي  االعـــالم  ة 

وزار مــن 

مــا  لـــهـــم  تـــقـــدم  وان  ـحـــتـــويـــهـــم 
تــ ان 

في  فعال  الننا  تستمر  الفرقة  يجعل 

فرقة  لــديــنــا  كــون 
يــ ان  حــاجــة 

الــ أمــس 

كل  ان  شرطاً  وليس  وأكثر  موسيقية 

ان  ذاعــة، 
اال بفرقة  يلتحق  موسيقي 

ــتــهــا بــعــيــداً 
هــلــيــة لــهــا جــاذبــي

الــفــرق اال

حـــكـــومـــيـــة فـــمـــع فـــرق 
 الــــفــــرق الـــ

عــــن

فــأنــت  تــشــتــغــل  م 
لـــ أو  تــغــلــت 

اشــ حــكــومــة 
الــ

ك الــشــهــري ألنــك أصــبــحــت 
ســتــقــبــض راتــبــ

األهلية  ق 
الفر مع  لكن  حكوميا،  موظفا 

ألمــــر يــخــتــلــف ســتــبــذل قـــصـــارى جــهــدك 
ا

الموهبة  و 
تنم هــنــا  ومــن  األفــضــل  ن 

لــتــكــو

فــرقــة  غــلــق  ان  ادريــــه 
مـــا  وكـــل  أدري  ال 

في  مثلها  خطأ  كــان  الموسيقية 
األضــواء 

ة الــثــقــافــيــة 
الجــتــمــاعــيــ

ل االنــديــة ا
ذلــك مــثــ

ـــطـــر أيــــام 
مـــنـــتـــشـــرة فــــي ق

والــــتــــي كـــانـــت 

ــيــنــات والـــتـــي خــلــقــت  ــســت لــخــمــســيــنــات وال
ا

الــى  لــحــال 
ا بــهــا  اســتــمــر  لــو 

ثقافية  ارضــيــة 

أكثر  االن  قافة 
الث حــال  لــكــان  هــذا  يومنا 

معظم  ان  وجــدنــا 
ولــ المجتمع  ي 

فــ تــأثــيــرا 

مجتمعنا  ويــصــبــح  ثــقــافــيــا  متسلح  شــبــابــنــا 

حوله  من  يجري  بما  ودرايــة  عمقا  أكثر 

مــن مــتــغــيــرات فــالــشــبــاب الــمــثــقــف يــكــون 

اغلقت  ان   
وبــعــد واالن  لــبــلــده.  ويــا 

قــ ســنــدا 

ولــحــقــتــهــا 
ة أبـــوابـــهـــا 

الجــتــمــاعــيــ
االنـــديـــة ا

ــون بــذلــك 
ســيــقــيــة نــك

ضــــواء الــمــو
فــرقــة اال

نحن  لكن  بالثقافة  اتسم  صرا 
ع أنهينا  قد 

مسرحية  فــرقــة  كــســبــنــا  الــوقــت  س 
نــفــ فــي 

الموسيقية 
االضواء  فرقة  ثنايا  من  ولدت 

الحلقة  فــي 
االضــواء  مسرح  فرقة  لتكون 

جديدة. مسرحية  فرقة  ظهور  القادمة 

واء الصورة هدية سعيد
قيس ولبني-١٩٧٨ فرقة مسرح األض

obadbukamal@yahoo.com

 يرسمها: تامر يوسف 

من  عبقـري   .. بـــالده  رســامــي  شـــأن  شــأنــه 
عباقرة الرسـوم الهزلية.. كانت بالده الجـزائر 
وبشعبها  بها  تعصف  سـياسـية  بظـروف  تمر 
وبفنانيها. فبالرغم من أنه من عشاق مدينة 
وهـــران الــتــي ولــد ونــشــأ بها إال أنــه أمـــام هذه 
إال أن يــهــاجــر إلــى  الـــظـــروف لـــم يــجــد مـــفـــراً 
بداية  مع  بصحفها  ويعمل  بها  ويسـتقر  مصـر 
التسعينيات من القرن الماضي .. بالبرغم من 

ذلك لم يعرفه الكثير من المصـريين!
كانت «اإلبدو» تتناسـب مع كينونته وطبيعته 
الشـخصية .. فهو مثقف جداً .. له عالمه الخاص 
من  لــبِــق  ُمــتــحـــــِدّث   .. التميز  شـديد  عــالــم   ...
أقواله  في  ُمـقنع   .. الــرأي  تعارضه  أن  الصعب 
بالرغم من أنه قليل الحديث .. لكنك ال تخطئ 
صوته أبداً إذا تحدث .. نبرته ذات بَحة مميزه 
 .. َشـرها  ُمدّخنا  كــان  حيث   .. التدخين  بفعل 
«ُجلواز»  الفرنسـية  التَـبغ  لفائف  يُدخن  وكــان 
وأحياناً «جـيتان» ..  كما إنه كان ُمسـتمعاً جيداً 
جداً .. يحترم رأي اآلخرين .. هادئ الطباع .. 
ال يقحم نفسـه فيما ال يعنيه .. يكتب ويُترجم 
ويرسم .. فنان بمعنى الكلمة .. إضافة لكونه 
في الطهي أيضاً،  متمكناً  وفناناً  ماهراً  طباخاً 
بنفـس  أعمالي  أنشـر  كنت  أنــي  مــن  بالبرغم 
إال   .. الفترة  نفس  في  الفرانكوفونية  الجـريدة 
الفنان  معرض  افتتاح  أثناء  عليه  تعرفت  أنــي 
إيهاب شـاكر بقاعة خـان المغربي بالزمالك .. 
وبالرغم من أن حديثنا لم يستغرق أكثر  من 
أمــام  بكوني  أحسـسـت  أنــي  إال   .. دقــائــق  عشـر 
إنسـان رائع .. نادراً ما تلتقي بمثيله في حياتك..  
مــرت األيــام .. والتقينا مــرة أخــرى .. في 
األول  الملتقى  أثناء  وكانت   .. أخرى  مناسـبة 
ــبــاب حــــوض الــبــحــر األبـــيـــض الــمــتــوســـــط  لــشـــ
رائعة  فرصة  وكــانــت   ..١٩٩٨ عــام  بالقاهرة 
ألتعرف عليه عن ُقـرب .. ومنذ ذلك الملتقى 
ونتبادل  ونتزاور  نلتقي  أصدقاء ُعمر..  ِصرنا 
والسـياسـة  الــفــن  فــي  واالتــصــاالت  األحــاديــث 
في  ضالته  وَجـــــد  قــد  كلينا  وكـــأن   .. والــحــيــاة 

اآلخر . 
كان صديقي الفنان وزوجته «بُشـرى» التي 
ال تقل عنه في ثقافته وإنسـانيته .. ِمثلهم ِمثل 
الكثير من الُمغـتربين في مصر .. دائمي التنقل 
كان  أينما  أزوره  وكنت   .. آخر  إلى  َسـكن  من 
وأينما وِجـد .. كانت زيارة 

من  أسـتفيد  فكنت   .. جــداً  ُمـفيدة  الرجل  هذا 
عموماً  الحياة  وفي  الفّن  في  وخـبراته  أفكاره 
.. وكانت هذه اللقاءات ال تخلو من عشاء َشهي 
كان يُعده بنفسه .. وعادًة ما يتكون من البيض 
(إسـبانيش  اإلسـبانية  الطريقة  على  المخفوق 
أومليت) والزيتون الكالماتا والُجبن األبيض مع 

الخبز والشاي..
ـــفـــنـــان مــــن الــرســـــامــيــن  كـــــان صـــديـــقـــي ال
الــكــالســـــيــكــيــيــن الـــذيـــن يــرســـــمــون عــلــى أفـــرخ 
على  يعمل   .. الكبير  القطع  ذي  الُمثَقل  الــورق 
تحبير َشـخصياته بالحبر الهندي بدقة وَصـبر 
ميله  خاللها  من  وتظهر   .. َشـديدة  وِحـرفية 
إلى المدرسـة الفرنسـية والبلجـيكية في الرسـوم 

الهـزلية..
وهــــذا لــيــس بــالــغــريــب .. فــهــو حــاصــل على 
بكالوريوس الفنون الجميلة. كما أنه بدأ حياته 
العملية وهو في سن الطفولة بمجلة 

«سمير».
حدثني ذات يوم عن تاريخ الرسـوم الهزلية 
في مصر .. وكشف لي عن أن بداية هذا الفن 
فيها  بــدأ  التي  الزمنية  الفترة  نفس  إلــى  يرجع 
قوية  كانت  البداية  وأن   .. وبلجـيكا  فرنسـا  في 
جداً .. إال أنها لم تَسـتَِمر وتَتَطـور كما َحدث مع 

الَمدرسة األوروبية.
ألغــانــي  كــذلــك سـعيد الــــذي أســـــس فــريــقــاً 
«الراي» الجزائرية .. كان صديقي يساعده على 
األمازيغية  األغــانــي  تلك  ونُـطق  وِحـفظ  ِفـهم 

الشـهيرة نطقاً سـليماً.
كما سـاعد الُمخـرج أحـمد عـاطف في ترجمة 
فيلمه «عمر ٢٠٠٠» بطولة خالد النبوي ومنى 
زكي لكي يعرض في المهرجانات الدولية. حقاً 
كان إنسـاناً بمعنى الكلمة .. وكان أحـد عالمات 
الرسـوم الهزلية .. رحـل ِمثلما أتى وعاش في 
.. «لقد  إبــدو  األهـرام  نَـعته  كما  تماماً  ِهـدوء.. 

رحل في سـالم».

اليغييري وبيكيت في جحيم االنتظار

تبدعها: د. أمينة غصن

إن دانتي اليغييري أسس في فلورنسا القرن الثالث عشر عهداً 
يُشبه من بعض وجه عهد الثورة الفرنسية، منذ انصرف لدراسة 
القانون والطب والموسيقى والفلك والفلسفة والتاريخ والالهوت، 
ليمسي رجل النهضة الذي ترك بصماته في «الكوميديا اإللهية»، 
التي وضع فيها إنسانه أمام قدر عات، يعالجه باإلبداع والسخرية 
ليترك  «الــجــحــيــم»  بأناشيد  بـــدأ  اليغييري  فــدانــتــي  والــتــهــكــم.  
للفلورنسيين من بعده نوعاً فريداً من التأليف على غرار «إلياذة» 
لعالمه  دليالً  منه  جعل  الــذي  فرجيليو  و»إنــيــادة»  هوميروس، 
السفلي. أما صموئيل بيكيت القارئ النهم لدانتي اليغييري فقد 
استوقفته «األنشودة الثالثة» من جحيم دانتي، التي ألهمته «في 
انتظار غــودو». فصموئيل بيكيت اإليرلندي الذي غادر موطنه 
فصلين،  مساحة  على  ستمتد  غريبة  لغة  يــصــارع  راح  ولغته، 
وتــخــلــده بــيــن الــخــالــديــن. فــهــو مــذ انــضــم إلـــى دانــتــي اليغييري 
رأى «مــن  واألســــــرار،  الــخــفــايــا  عــالــم  إلـــى  لــلــدخــول  وفرجيليو 
طردتهم السماء حتى ال يشوهوا جمالها، ومن لفظهم الجحيم 
ليبقوا في عتباته ويختلط دمعهم بدمهم» بعد أن فقدوا غاية 

العقل، ومعرفة الحق كما قال أرسطو.
 فأنشودة الجحيم الثالثة أوحت لــرودان وميكل انجلو نحت 
ضــربــات الــنــاقــوس الــرهــيــب، ولـــشـــارل بــودلــيــر ديــــوان «أزهـــار 
الشر» وقد عرف النحاتان والشاعر أن اآلثمين في ذلك المكان 
المخروطي الشكل، لن تكون لهم أسماء يُعرفون بها، بل بقايا 
كلمات يحاولون استرجاعها لعلها تبعد عنهم وحشة الصمت وما 

فيه من ريبة !!
التي «  الهوية  صاحب  غــودو»  في «انتظار  بيكيت  فصموئيل 
في المنزلة الصفر» زعم أن بإمكانه أن يستنطق «نقطة الزمان 
غموض  تــقــول  أوراقــهــا  مــن  الــعــاريــة  الــشــجــرة  حيث  المكانية» 

المكان، وغموض ُمنبتها!!
فتحت الشجرة العارية، يعاني استراغون ضيق حذاء، يحاول 
أن ينتزعه لظنه «أن الحقيقة يمكن أن تكون بمقاس حذاء»، 
كما عبرت عن ذلــك «أحــذيــة» فــان غــوغ . أمــا المسرحية التي 
استهلها صموئيل بيكيت بصدفة اللقاء بين استراغون وفالديمير 
بعد مسيرة عابثة لم يستطع خاللها استراغون خلع حذائه لعله 
الشبيه  الحقيقة  ضيق  إلــى  قــاده  الــذي  الحذاء  عــبء  من  يتعافى 

بضيق حذائه !!
فالحذاء الذي استهل به صموئيل بيكيت نصه، هو نفس الحذاء 
فضفاضاً  يكون»مداساً»  أن  تمنى  إذ  طفولته  في  به  حلم  الذي 

لقدمين ملتا المسير. 
 فـ «غـــودو» إســم يــدل على الــشــارع الــذي نــزل فيه صموئيل 
بيكيت، وقد كان يضج بالغانيات وفتيات الهوى اللواتي تمنعن 
على صاحب «المداس الفضفاض» لقلة يده، والستغراقه بأسئلة 
القدمين الحافيتين، تشبهاً باألنبياء. فالتخمة في تفسير «غودو» 
عليه.  وأثقلت  حـــذاء «اســتــراغــون»  بها  نــاء  تخمة  هــي  وتــأويــلــه 
فعندما جاء روجيه بلين المخرج يسأل صموئيل بيكيت ما معنى 

غودو لقد نحّت هذا اإلسم من غودو؟ قال صاحب 
لــفــظــتــي 

«غـــوديـــو» و»غـــــــوداس» الــلــتــيــن ال عــالقــة لــهــمــا بــلــفــظ الــجــاللــة 
اإلنكليزي، الذي لم أقصده!! لقد كتبت هذه المسرحية «السيئة 
جداً» بالفرنسية، وكنت في حال من الترّدد والعجالة، وما زلت 
احتفظ بمسوداتها التي أبيُت بيعها . أما أني جعلتها تدور حول 
األحذية فألني كنت أتمنى انتهاء المقاومة الفرنسية ضد األلمان 
وانتهاء المقاومة اإليرلندية ضد اإلنكليز وانسحاب كل األحذية 
العسكرية، ومعها أحذية كتاب إيرلندا الناشئين المتحلقين حول 
جيمس جويس، لعلهم إذ انفضوا عن جيمس جويس، يسعون إلّي 
بقي  تحققه  بيكيت  صموئيل  انتظر  ما  أن  غير  حافية.  بأقدام 

بغير ساعين ألن دعوته لم تلق أي صدًى !!
وهكذا كتب على صموئيل بيكيت أن يفخر باستحواذه على 
لغة صار مالكها ال مملوكها وسيدها ال أسيرها، وقد ترك فيها 

آثاراً أنطولوجية وشحنها بمدلوالت صارت له بغير منازع .
بنا  ينتقل  انتعاله،  أضــنــاه  حـــذاء  بيكيت  صموئيل  يخلع  وإذ 
إنهاك  من  االنتظار  عتبات  في  عاينه  ما  إلــى  الثاني  الفصل  في 
أن  قبله  مــن  شبنغلر  اعــتــقــد  كــمــا  يعتقد  جعله  ميتافيزيقي، 
الشجرة التي كانت عارية ثم أورقت تحمل في حناياها وعروقها 
وكأنها  المرئي،  غير  الزمن  وأســرار  الكون»  «قانون  المجعدة 
لتحوالت  راويــة  ذاتــاً  وصــارت  وعودتها،  غيابها  ســّر  فيه  كتبت 
المركز والنواة، بعكس كتابة صموئيل بيكيت المترجرجة التي 
الطفل  وكأنها  المخيف  وجهها  تــرى  لئال  وجوهاً  تتلبس  راحــت 
الذي يفترض أن صورته في المرآة هي آخر. فصموئيل بيكيت 
لعالم  مؤدية  عتبة  المرآة  من  فيجعل  بوجهه،  التماهي  يشقيه 
السحيقة.  الكينونة»  «فــروع  من  ألنهما  والعبد  السيد  به  يعبث 
ولما كان للسيد البالغة، وللعبد اإلصغاء، بدأ السيد يمأل المرئي 
عن  الغافل  عبده  الكابوسية  ورؤاه  ببالغته  ليخيف  بالالمرئي 
للموت  رمــزاً  فالعبد لم يتمثل «غــودو»  وموته.  والدتــه  سجني 
الذي هو الواقعة األساسية في تاريخ األسياد والعبيد، فهو وحده 
من يتحكم باألقدار والصدف ولو حمل من المعاني المتناقضة 

الغيب والوجود والعدم!! 
فالعدم برأي صوئيل بيكيت هو األنقى، والخوف الصادر عنه 
ليس تهديداً للحياة بل تتويجاً لها وهو ما أيقنه في الكائن المنتظر 
«الذي يدور وجوده حول قضية وجــوده»، وعجزه عن التكهن 
للموجدات،  صفة  العدم  كان  فلما  الحجب.  وراء  تقع  بصيرورة 
صار مآلها السقوط فيه واالنتهاء إليه ألنه مكانها وحقيقتها، لذا 
سأله  وإذ  موجودة /معدومة،  عربي «المخلوقات  إبن  فيه  قال 
الحق من أنت؟ قال: «إني العدم الظاهر» والوجود الُمعار، األبدّي 
يمالق  بيكيت  صموئيل  كان  ولربما  الوجود.  رائحة  لشّم  الشوق 
كما  زعما  وقد  المسرحي،  فضاءه  بهما  مأل  اللذين  «مهرجْيه» 
نتفلسف»  ونحن  نضحك  أن  قبُل:»ينبغي  من  ابيقورس  زعــم 
فلم  قبلنا،  الــذي  الزمن  نخاف  ال  كنا  الحكماء : «لما  قــال  وقــد 
الخوف منه بعدنا ؟» وهذا ما حاوله صموئيل بيكيت إذ اعتصر 
تبديل  مــن  األدنـــى  بالحّد  ليتمرس  األسئلة،  مــن  األقــصــى  الــحــّد 
قبعات استراغون وفالديمير، وأقدامهما وأحذيتهما وقد تهرأت 
وانسلخت عن أصحابها لتعيش كالغانيات في زوايــا تنحشر بها 

وتتنفّس!!



 

تنظم  الـــبـــيـــرق:   - الـــدوحـــة 
أكـــاديـــمـــيـــة قــطــر لــلــمــوســيــقــى 
خــــــالل شـــهـــر مــــايــــو الــــجــــاري 
مجموعة من الورش التعليمية 
الــــخــــاصــــة حــــــول الــمــوســيــقــى 
مؤخرا  قامت  حيث  العربية، 
بــتــنــظــيــم ورشـــــة شـــــارك فيها 
المرحلة  طــالب  من  طالباً   ٦٥
االبتدائية في مدرسة مسيعيد 
تقديم  بهدف  وذلــك  الدولية، 
الموسيقى العربية بشكل ممتع 
وملهم لألطفال. وكان الطالب 
قطر  أكاديمية  إلــى  انتقلوا  قد 
الحي  فــي  الــواقــعــة  للموسيقى 
ورشــة  لحضور  كــتــارا  الثقافي 
العمل حيث تعرفوا من خاللها 
على اآلالت الموسيقية العربية 
التقليدية مثل: العود، والقانون، 
اآلالت  وبعض  والناي  والبزق، 
اإليـــقـــاعـــيـــة، لــيــكــتــســبــوا فــهــمــاً 
أفــــضــــل عــــن مـــوســـيـــقـــى هـــذه 
نوعها.  مــن  الــفــريــدة  المنطقة 
وبـــعـــد ورشــــــة الـــعـــمـــل، تــوجــه 
في  األوبــــــرا  دار  إلــــى  الـــطـــالب 
كـــتـــارا والــمــتــاخــمــة ألكــاديــمــيــة 
قطر للموسيقى، حيث استمعوا 
لمجموعة  تــمــاريــن  وشـــاهـــدوا 
ـــعـــة  ـــاب ـــت ال الــــــوتــــــريــــــة  اآلالت 

ألوركسترا قطر الفلهارمونية، 
وتــــعــــرفــــوا عـــلـــى وجـــهـــة نــظــر 
أخرى مختلفة ونوع آخر من 
الــمــوســيــقــى، والســيــمــا بــعــد أن 
كاملة  مقطوعة  إلــى  استمعوا 
مـــن الــمــوســيــقــى الــكــالســيــكــيــة 
حــول  لــه  تعليق  الــغــربــيــة.وفــي 
الورشة قال الدكتور عبدالغفور 
قطر  أكاديمية  مدير  الهيتي، 
في  مهمتنا  «إن  للموسيقى: 
أكاديمية قطر للموسيقى هي 
نحن  أوالً:  شقين،  ذات  مهمة 

نــســعــى جــاهــديــن لــنــشــر تعليم 
وثــانــيــاً:  قــطــر،  فــي  الموسيقى 
تقدير  تعزيز  إلى  نهدف  نحن 
وقد  المجتمع،  في  الموسيقى 
استطعنا في ورشة العمل هذه 
األطفال  وإعطاء  ذلك،  تحقيق 
مـــعـــلـــومـــات قــيــمــة عــــن عــالــم 
عيسى  السيد  الموسيقى».أما 
بولص، رئيس قسم الموسيقى 
العربية في األكاديمية، والذي 
ــــورشــــة فــــقــــال: «إن  تــــــرأس ال
ورشــــة الــعــمــل هـــذه هــي جــزء 

من برنامجنا المستمر ألنشطة 
التوعية والتي نأمل من خاللها 
للموسيقى  حماسنا  تنقل  أن 
األوســع  المحلي  المجتمع  إلــى 
عـــن طــريــق تــعــريــف األطــفــال 
العربي  الموسيقي  التراث  على 
الشرق  منطقة  في  جــداً  الغني 
األوســـــــــط، وتـــعـــريـــفـــهـــم عــلــى 
الموسيقى الكالسيكية الغربية 
ونــأمــل أن يــكــون ذلــك مصدر 
إلـــهـــام لــهــم وحــــافــــزاً لــدراســة 

الموسيقى».

 

قطر للموسيقى تنظم ورشة تعليمية متنوعة

الثالثاء ١٠ جمادى اآلخرة ١٤٣٣هـ - ١ مايو ٢٠١٢م
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 المقبل .
رمضان

نبضات شعرية

اإلبريْق

ال يَملُك ِمّما يَحملُُه بِّلَة ريْق

اإلبريْق

َصِديٌء، ظمآٌن، ُمتَِّسٌخ

وعلى ُطول الُعْمِر يُريْق

ما يحملُُه

للتنظيِف ولإلرواِء وللتزويْق

اإلبريْق

ً ُصوَرتُنا.. إذ نُهرُق َشْهدا

للّروماِن ولإلغريْق

َونَناُل َعناَء الّتدبيْق.

أيُّ َصفيْق

ً قد صاَغ ِمَن النَّْسِر ِشعارا

يَخفُق ِمن َفوِق األعالِم

َويَخنُق أنفاَس اإلعالِم

َويُخِجُل أخالَق الّتلفيْق؟!

ً كيَف يكوُن الّنسُر ِشعارا

لِشعوٍب ِمثَل البطريْق

ْيِر ال تَعرُف ما معنى السَّ

وال تعرُف معنى الّتحليْق

ّلِة تغفو وعلى َسْوِط الذُّ

وعلى َصوِت الَخوِف تُفيْق؟!

دَق َصدوٌق َسنرى أنَّ الصِّ

َونرى أّن الحقَّ حقيْق

ِحين نَرى رايَة أُّمتِنا

تخفُق في ريِح بالَهتِها

َوَعلَْيها ُصورَة إبريْق

أحمد مطر

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

عرض أول لـ «تيك شلتر» بالدوحة

ختام مؤتمر الترجمة السنوي الثالث .. اليوم

تــعــرض  الــــبــــيــــرق:   - الـــــدوحـــــة 
الثقافي  لــلــحــي  الــعــامــة  الــمــؤســســة 
«كتارا» ومؤسسة الدوحة لألفالم 
األســــبــــوع الــمــقــبــل فــيــلــم الــــدرامــــا 
الــمــشــوق «تــيــك شــلــتــر». ويــعــرض 
الفيلم للمرة األولى في الخليج بعد 
أن فاز بعدة جوائز في مهرجانات 
مختلفة في عام ٢٠١١ من ضمنها 
النقاد  أسبوع  في  الكبرى  الجائزة 
فـــي مـــهـــرجـــان كــــان الــســيــنــمــائــي. 
يستعرض مخرج األفالم المستقلة 
«تيك  فيلمه  فــي  نــيــكــولــس  جــيــف 

ــعــارم التي  شــلــتــر» مــوجــة الــقــلــق ال
تــنــتــاب الــحــيــاة األمــريــكــيــة حــالــيــاً: 
االقتصاد، أنماط الطقس المتقلبة، 
الــجــريــمــة والــتــفــتــت االجــتــمــاعــي، 
والــظــروف الــتــي تــدفــع أبــا وزوجــا 
مخلصا إلى اتخاذ تدابير متطرفة. 
يـــلـــعـــب الـــمـــمـــثـــل مـــايـــكـــل شـــانـــون 
المرشح لجائزة أوسكار عن دوره 
 Boardwalk Empire,) في فيلم
دور   (Revolutionary Road
البطولة، إلى جانب النجمة جسيكا 

تشاستين.

المجلس  اليوم  يختتم  البيرق:   - الدوحة 
الـــثـــقـــافـــي الـــبـــريـــطـــانـــي بـــالـــتـــعـــاون مــــع دار 
ومعهد  قطر  مؤسسة   - للنشر  بلومزبري 
السنوي  الترجمة  مؤتمر  الترجمة  دراســات 
الـــثـــالـــث بـــعـــنـــوان «تـــرجـــمـــة الـــعـــالـــم وعــالــم 
 ٢٩ من  الفترة  في  نظم  والــذي  الترجمة» 
 - الطلبة  مركز  فــي   ٢٠١٢ مايو   ١  - أبــريــل 
المؤتمر  تــنــاول  حــيــث  التعليمية.  الــمــديــنــة 
العالمي  الصعيدين  على  الترجمة  موضوع 

والــمــحــلــي، كــمــا قـــدم مــجــمــوعــة مــن ورش 
والترجمة  األدبــيــة،  الــتــرجــمــة  حــول  الــعــمــل 
ـــوســـائـــل اإلعـــــــــالم، لـــألعـــمـــال الـــتـــجـــاريـــة،  ل
(بالتسجيل  والبصرية  السمعية  والترجمة 
ـــظـــم الـــمـــؤتـــمـــر أيــضــا  الــمــســبــق فــــقــــط). ون
المفتوحة  الحوارية  الحلقات  من  مجموعة 
السويف  أهـــداف  الكاتبة  بـــإدارة  للجمهور، 
مــع أصــحــاب الــخــبــرة والــعــلــم فــي الــمــجــال 
من أمثال السيدة منى باكر، والسيد دانيال 

المؤتمر  رافــائــيــل،  فيسنتي  والــســيــد  هـــان، 
الـــذي نــظــم عــلــى مـــدى الــثــالثــة أيـــام يعتبر 
البريطاني  الثقافي  المجلس  عمل  من  جزًءا 
الشعوب  بين  والتواصل  التعاون  جسور  لبناء 
وخـــصـــوًصـــا فــــي الـــمـــجـــال الـــثـــقـــافـــي، وقـــد 
المؤلفين  مــن  مــشــاركــاً   ٥٠ الــمــؤتــمــر  ضــم 
مختلف  مــن  واألكــاديــمــيــيــن  والمترجمين 
الدول من منطقة الشرق األوسط والمملكة 

المتحدة.

أول مجلة للفن التشكيلي 
باإلبداع الفني

«التصوير الضوئي» تنّظم 
دورة للشباب والبنات

إدارة المكتبات تُناقش دور 
األرشيف في تاريخ األمم

والثقافي  الفني  الموسم  إطـــار  فــي  الــبــيــرق:   - الــدوحــة 
للمركز الشبابي لإلبداع الفني التابع لوزارة الثقافة والفنون 
من  متنوعة  فعاليات  المركز  ينظم   ٢٠١٢ لعام  والــتــراث 
موليم  الدكتور  المغربي  التشكيلي  الناقد  استضافة  خالل 
العروسي وذلك في األسبوع األول من شهر مايو الجاري. 
«التعبيرات  بعنوان  محاضرة  العروسي  الدكتور  وسيقدم 
الفنية الشبابية بالمغرب العربي» كما سيشارك في متابعة 
العدد «صفر» من مجلة إبداع التي سوف يصدرها المركز 
نوعها  من  واألولــى  التشكيلي  بالفن  تختص  وهي  الشبابي 
على  الــضــوء  األول  الــعــدد  يلقي  وســـوف  قــطــر.  دولـــة  فــي 
التي  والمعارض  وأقسامه  الفني  لإلبداع  الشبابي  المركز 
العدد  وسيضم  لــهــا..  المصاحبة  الفنية  والـــورش  يقيمها 
كتابات نقدية بأيدي نقاد وفنانين من داخل وخارج قطر 
تتعلق بكل ما يخص الفنون البصرية. كما سيشارك الناقد 
رئاسة  في  المركز  في  استضافته  ضمن  العروسي  موليم 
في   ٢٠١٢ لعام  شاب  فنان  أفضل  الختيار  التحكيم  لجنة 
 .. المركز  تاريخ  في  األولى  للمرة  البصرية  الفنون  مجال 
واإلشراف على اختيار أعمال معرض أصدقاء المركز في 
موليم  والدكتور  المقبل.  مايو  شهر  نهاية  المقبلة  دورتــه 
جماليات  حقل  فــي  متخصص  مغربي  باحث  الــعــروســي 
النقد  مجال  في  الــبــارزة  العربية  العالمات  ومــن  الصورة 
إلى  المختلفة  بطروحاته  حقا  إشكاليا  ويعد  حاليا.  الفني 
حــّد اســتــفــزاز اآلخــريــن ولــه إســهــامــات كثيرة فــي سياق 
 . ومتميزة  خاصة  أدوات  على  التشكيلي  للعمل  مقاربته 
وكان المركز الشبابي لإلبداع الفني قد أنهى الورشة الفنية 
في فنون الحفر الطباعي للفنان فاضل نعمة والتي حظيت 
بإقبال شديد من قبل المنتسبين والتي استمرت على مدار 

٢٠ يوماً.

للتصوير  القطرية  الجمعية  تنّظم   :]  - الــدوحــة 
الضوئي  الــتــصــويــر  أســاســيــات  عــن  خــاصــة  دورة  الــضــوئــي 
منطقة  في  الجمعية  بمقر  األسبوع  هذا  والبنات  للشباب 
النقاط  بعض  على  التركيز  الــــدورة  فــي  وسيتم  اســلــطــة. 
المهمة التي تفيد المصور مثل العالقة بين فتحة العدسة 
وسرعة الغالق وااليزو - والعدسات - واإلضاءة ومصادرها. 
وتجدر اإلشارة إلى أن الجمعية تواصل فعالياتها في الحي 
الثقافي كتارا من خالل معرض مسابقة الجيدة للتصوير 
الجزيرة  قــنــوات  شبكة  ومــعــرض  وورشـــة  الــحــالــي  للعام 
بعنوان المستقبل ودورة اليت روم، باإلضافة إلى معرض 

صور اساليد شو.

الدوحة - البيرق:  تُقيم «إدارة المكتبات العامة» بوزارة 
الهيلتون  بفندق  الليلة  مــســاء  والــتــراث  والــفــنــون  الثقافة 
والشعوب)،  األمــم  كتابة  تاريخ  في  األرشــيــف  (دور  نــدوة 
التاريخ  كتابة  في  األرشيف  دور  الدورة  تلك  تناقش  حيث 
األرشيف  يكتسي  حيث  الوطنية،  الــذاكــرة  على  والحفاظ 
أهمية بالغة لدى الشعوب، كونه يضّم تاريخها وحاضرها 
تمّثل  يحويها  التي  فالمعلومات  مستقبلها،  أســاس  ويمّثل 
السياسية  الحياة  مجاالت  مختلف  في  األمــم  هذه  ذاكــرة 
يضمن  كما  والرياضية،  والفنية  والثقافية  واالجتماعية 

كذلك حقوق األشخاص والدول.
وإذا كانت األحداث هي من تصنع األرشيف، فاألرشيف 
خالل  مــن  الــتــاريــخ  صناعة  ويقيم  تشكيلها  يعيد  بـــدوره 
عالقة  فهناك  لــهــذا  عليها،  والــحــفــاظ  وحفظها  توثيقها 
وطـــيـــدة ومــتــكــامــلــة تــربــط بــيــن األرشـــيـــف والـــتـــاريـــخ، إذ 
لموضوع  الــتــطــّرق  بـــدون  الــتــاريــخ  عــن  الحديث  يمكننا  ال 
بمختلف  األرشــيــف  على  االطـــالع  غير  مــن  أو  األرشــيــف، 
األرشيف  عن  الحديث  يمكننا  ال  كما  ومــصــادره،  أشكاله 
بــمــنــأى عــن األحـــــداث الــتــاريــخــيــة الــتــي عــاشــتــهــا الــشــعــوب. 
فعل  بصيغتين  جــاء   (Archive (أرشــيــف  لفظ  أن  يــذكــر 
في  والــمــلــفــات  األوراق  يضع  بمعنى  كفعل  فــجــاء  واســـم، 
كما  أرَشــَف،  بمعنى   Archived الماضي والفعل  األرشيف 
كلمة  .و   Archives جمع  اســم  بصيغة  الــــدوام  على  جــاء 
األرشيف مشتقة من الكلمة اإلغريقية ارخيون أو ارشيون 
األصل  في  و  الدوائر،  من  بدائرة  تتصل  التي   Archeion
كانت تطلق على سجالت الحكومة ووثائقها، أي األرشيف 

العمومي.
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