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الدوحة - البيرق:  تنّظم هيئة متاحف قطر 
والسفارة القطرية في اليابان األسبوع القطري: 
فــرجــان فــي الــفــتــرة مــن ٥ - ١٠ يــولــيــو ٢٠١٢. 
وذلك احتفاالً بمرور أربعين عاماً من العالقات 
الــدبــلــومــاســيــة بــيــن دولـــة قــطــر وإمــبــراطــوريــة 
الــيــابــان، وســيــقــام الــحــدث فــي مــنــتــدى طوكيو 
الدولي بمشاركة ثماني عشرة جهة من القطاع 
الــحــكــومــي والــــخــــاص فـــي دولـــــة قــطــر.يــعــتــبــر 
مــن برنامج  األســبــوع الــقــطــري: فــرجــان جـــزءاً 
الــعــالقــات  عــن  للتعبير   ٢٠١٢ الــيــابــان   - قــطــر 

كل  بثقافة  الوعي  ولزيادة  البلدين  بين  الوثيقة 
الفعاليات  من  العديد  البرنامج  ويتضمن  بلد. 
الثقافية بما في ذلك المعارض، وتبادل البرامج 
كرة  ومــبــاريــات  األزيــــاء،  وعـــروض  التعليمية، 
معرض  تجارية.وكان  وفعاليات  الودية،  القدم 
في  موراكامي  تاكاشي  الياباني  الشهير  الفنان 
يونيو   ٢٤ وحتى  فبراير   ٩ الفترة  خــالل  قطر 
٢٠١٢ والــذي يقام في معرض الــرواق الدوحة 
اليابان   - قطر  برنامج  مــن  األول  الــحــدث  هــو 
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ً أسبوع ثقافي قطري باليابانأسبوع ثقافي قطري باليابانالشعر النبطي مظلوم إعالميا
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  كتب - مصطفى عبدالمنعم:

في  األدب  روافد  أهم  من  الشعر  يعتبر 
العربية  الحضارة  دولة قطر وِقدمه ِقدم 
متميزة  مكانة  قطر  في  النبطي  وللشعر 
واهتمامات  أولويات  مقدمة  يحتل  جعلته 
وهو  والشباب  واألدبــاء  الشعراء  من  كثير 
ما جعل الدكتور محمد عبد الرحيم كافود 
الــحــديــث»  الـــقـــطـــري  «األدب  كــتــابــه  فـــي 

وهو  استثنائيا،  كامال  فصال  لــه  يخصص 
على  دخيال  الفصل  هــذا  يكون  (قــد  يقول 
بــحــثــنــا إال أنــــه نـــظـــرا لــكــثــرة هــــذا الــشــعــر 
في  وخــاصــة  قــطــر  فــي  وانــتــشــاره  النبطي 
هذا  له  أخصص  أن  رأيت  األولى  المرحلة 

الفصل)
وهـــــو األمــــــر الــــــذي دفـــعـــنـــا الــــيــــوم إلـــى 
ممن  الشباب  الشعراء  من  اثنين  استضافة 
لــهــم صـــوالت وجـــوالت فــي ســاحــة الشعر 

الــنــبــطــي والــحــر الـــذي يــعــانــي مــن تجاهل 
اإلعــــالم، وهــمــا الــشــاعــر عــايــض بــن غيدة 
شاعر  مسابقة  في  شارك  الذي  القحطاني 
ناصر  والــشــاعــر  الثانية،  النسخة  المليون 
الوحيد  القطري  المشارك  الشمري  البيير 
المليون  شــاعــر  مــن  األخــيــرة  النسخة  فــي 
ويشخصون  الثقافي  للبيرق  سيتحدثون 
أحوال الساحة األدبية والشعرية من وجهة 

نظرهم في باب: «رأيان وقضية».



الفن القطري يعاني من إهمال في  التوثيق
الفنان عبداهللا غيفان لـ «البيرق»:

ڈ  كيف ترى الساحة الثقافية 
في قطر؟

الــثــقــافــيــة فـــي قطر  الــســاحــة   -
األفــضــل..  نحو  مستمر  تــطــور  فــي 
وهــــنــــاك حــــــراك مـــلـــحـــوظ اتــضــح 
مــــؤخــــًرا عـــلـــى الــمــشــهــد الــثــقــافــي 
فالفنانون  فــروعــه،  بكل  القطري 
يتميزون  قــطــر  فــي  التشكيليون 
ــنــشــاط الـــفـــائـــق والــــقــــدرة على  بــال
مــواكــبــة حــركــة الــفــن الــحــديــث وال 
مشوارهم  مواصلة  في  يتهاونون 
خالل  من  الفني  بزخمه  اإلبداعي 
الــمــعــارض الــمــســتــمــرة عــلــى مــدار 
أيًضا  المسرحيون  بــدأ  كما  الــعــام، 
يــســتــعــيــدون الــثــقــة بــأنــفــســهــم بعد 
للمسرح  دوري  مــهــرجــان  إقــامــة 
الفرصة  أعــطــى  مــا  وهـــو  المحلي 
لـــعـــدد كــبــيــر مـــن الــمــوهــوبــيــن أن 
وال  الفنية،  الساحة  على  يظهروا 
تدخر وزارة الثقافة والفنون جهًدا 
في تقديم عدد كبير من الفعاليات 
الثقافية بما يثري المشهد الثقافي 
الــقــطــري بــشــكــل عـــام ويــجــعــل به 

حراًكا طوال العام.
الــمــبــدعــيــن  أن  تــــــرى  هــــل  ڈ 
الكافي  الــدعــم  يلقون  القطريين 

لدفع عجلة اإلنتاج الفني؟
أتــمــنــى أال يــنــتــظــر كـــل فــنــان   -
أن  الفنانين  وعلى  الــدعــم  قطري 
يــتــحــركــوا، فــهــنــاك الــكــثــيــر أثــبــتــوا 
للفن  ســفــراء  واعــتــبــروا  موهبتهم 
القطري من خالل نشر فنهم في 
غــازي  أمــثــال  الخليج،  دول  كــافــة 
العزيز  عبد  الــمــال،  صــالح  حسين، 
جــاســم، وغــيــرهــم، وعــلــى الــرغــم 
الفنانين  من أن هناك العديد من 
الــمــوهــوبــيــن إال أنــهــم لــم يــأخــذوا 
فرصتهم بعد، ألن األمر ال يتعلق 
يتعلق  لــكــنــه  فــحــســب  بــالــمــوهــبــة 
الفني،  والــذكــاء  بــاالجــتــهــاد،  أيــًضــا 

والعالقات الشخصية.
يمكن  الــتــي  الــخــطــوات  مــا  ڈ  
اتباعها لكي يتحسن المناخ الفني 

.. حسب رأيك؟
- أتــمــنــى إعـــــادة قــســم مــراقــبــة 
سنويًا  يقوم  كان  الــذي  التمثيليات 
أما  مسلسالت،   ٥ من  أكثر  بإنتاج 
مثل  قطري  إنــتــاج  يوجد  فــال  اآلن 
السابق، الذي تحلى بالزحف الفني 
من خالل المسلسالت القطرية إلى 
فأين  الــيــوم  أمــا  الخليج.  دول  كــل 
مــســلــســالتــنــا  الــتــي كــانــت كــل دول 
مشاهدتها؟  على  تحرص  الخليج 
مسلسل  بعمل  نقوم  عندما  ولماذا 
نلجأ  بأكمله  عام  مدار  على  وحيد 
مع  الــخــلــيــج؟  دول  مـــن  لممثلين 
احـــتـــرامـــي وتـــقـــديـــري لــكــل فــنــان 
خليجي- بينما يوجد لدينا ممثلون 
قطريون أصحاب خبرات، فهناك 
البداية  منذ  شاركت  كبيرة  أسماء 
وتــعــتــبــر أصــــحــــاب عــــالمــــات فــي 
الرغم  وعلى  القطري  الفن  تاريخ 
كالفنان  تهميشهم  تــم  ذلـــك  مــن 
علي حسن والفنان صالح درويش 
والفنان  الـــكـــواري،  ســيــار  والــفــنــان 
سلطان،  علي  والفنان  فايز،  فالح 
وآخـــريـــن مـــن الــمــبــدعــيــن الــذيــن 
وخبراتهم  تاريخهم  احترام  يجب 
ومــواهــبــهــم، وفـــي ظــل مــنــاخ من 
الذي  واالزدهـــار  والتقدم  الحرية 
الفنانون  يستطيع  ال  قطر  تعيشه 
ليلحق  الـــقـــطـــري  بــالــفــن  الـــتـــقـــدم 
يسير  أصبح  الــذي  التنمية  بركب 
يقتنص  ـــم  ل حــيــث  األمـــــــام،  نــحــو 
الــفــنــانــون هـــذه الــفــرصــة، واكــتــفــوا 
بالحقد والحسد والشاللية ما أعاق 

تقدم العملية الفنية برمتها. 
ڈ  هــل تــرى أن هــنــاك حركة 

توثيق تتم بشكل جيد؟
نهائًيا،  توثيق  حركة  توجد  ال   -
القديمة  الــقــطــريــة  فــالــمــســلــســالت 
اخــتــفــت مـــن شـــاشـــة الــتــلــيــفــزيــون 
مازالت  الــذي  الوقت  في  القطري 
بعض الفضائيات العربية حريصة 
كما  المسلسالت،  تلك  عرض  على 
اختفى عدد كبير من المسرحيات 
في  عالمات  تعتبر  التي  القطرية 
تـــاريـــخ الــمــســرح الــقــطــري، وعــلــى 
فقدت  أو  تلفت  أنها  اعتقادي  حد 
مـــن الــتــلــيــفــزيــون، وكـــنـــت أتــمــنــى 
أن تــخــصــص ســاعــتــيــن مـــن الــبــث 
لـــعـــرض األعــــمــــال الــقــديــمــة على 

غــرار مــا يحدث فــي بعض الــدول 
األعـــمـــال  هـــــذه  ألن  الــــمــــجــــاورة، 
الــفــنــيــة تــحــمــل تـــاريـــخ قــطــر، ألن 
تاريخ  يحمل  شــك  أدنـــى  بــال  الــفــن 
عندما  فإنني  لذلك  المجتمعات، 
الفني  إرثــنــا  فــقــدان  خطر  أدركـــت 
جمع  عــلــى  بنفسي  عملت  الــقــديــم 
بعض األعمال القديمة التي وقعت 
من  بتوثيقها  وقــمــت  عليها  يـــدي 
خـــالل الــيــوتــيــوب. بــاخــتــصــار نحن 
في  الفنية  أعمالنا  توثيق  نتجاهل 
ــعــالــم في  الـــوقـــت الــــذي يــجــتــهــد ال
سبيل  وعلى  الفني،  تاريخه  توثيق 
الــمــثــال ال الــحــصــر نــجــد أنــــه بعد 
غـــزو الــكــويــت تـــأثـــرت كـــل األمـــور 
الفنية  األمــور  ضمنها  ومن  هناك 
لـــذلـــك تـــم تــشــكــيــل لــجــنــة إلعــــادة 
كـــل األعـــمـــال الــفــنــيــة الــتــي فــقــدت 
مــــن أرشـــيـــفـــهـــا حـــيـــث جــــابــــوا كــل 
الــدول  وتليفزيونات  الخليج  دول 
من  نــســخ  عــن  للبحث  الــمــجــاورة 
األعمال التي فقدوها وتم توثيقها 

مرة أخرى.
توثيق  أقــدمــت عــلــى  لــمــاذا  ڈ  
األعمال الفنية على طريقتك من 

خالل رفعها على اليوتيوب؟
- بـــعـــض األعــــمــــال الـــتـــي قــمــت 
ــيــوتــيــوب  بــتــوثــيــقــهــا مــــن خـــــالل ال
بفننا  الـــجـــديـــدة  األجـــيـــال  عــرفــت 

الـــقـــديـــم حـــيـــث لــــم تـــعـــاصـــر تــلــك 
أصبحت  أنني  والطريف  األعمال، 
الممثلين  هـــؤالء  مــع  شــهــرة  أكــثــر 
بين  قــديــًمــا،  نجمهم  لــمــع  الــذيــن 
ــــدة مـــــن خـــالل  ــــجــــدي األجـــــيـــــال ال
ـــــي عـــلـــى  مــــشــــاهــــدتــــهــــم ألعـــــمـــــال
الــيــوتــيــوب، وبــاخــتــصــار فـــإن نشر 
الفن من خالل التكنولوجيا أصبح 
ضــــرورة مــلــحــة، خــاصــة أنـــه بــات 
ليس  الــقــطــري  الــفــن  عـــرض  يتيح 
لكن  فقط  المحلي  المستوى  على 

على المستوى العالمي.
التي  التعليقات  تشهد  هــل  ڈ    
المرفوعة  الفنية  أعمالك  تتذيل 
مـــــن خــــــالل شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 

االجتماعي عبارات اإلعجاب؟
صدري  تثلج  تعليقات  أشاهد   -
وألـــقـــى طــلــبــات كــثــيــرة مـــن خــالل 
التعليقات بإضافة المزيد، وهناك 

الفردي  المجهود  من  يتعجب  من 
الذي أقوم به وحدي دون مساندة 
أي جــهــة، مـــن أجــــل تــوثــيــق الــفــن 
القطري، وفي الوقت ذاته يتجاهل 
الــتــلــيــفــزيــون الــقــطــري تــوثــيــق تلك 
عبارات  يجذب  ما  وأهــم  األعمال، 
اإلعـــجـــاب مــن األجـــيـــال الــجــديــدة، 
بقلة  ظلمت  األجــيــال  تــلــك  أن  هــو 
األعمال الفنية القطرية التي تقدم 

لهم اآلن. 
ڈ  ما أهم األعمال التي تحرص 

على توثيقها؟
حصدت  قديمة  أعمال  هناك   -
الدانة  مسلسل  مثل  كبيرة،  جــوائــز 
وجائزة  ألمانية  بجائزة  فــاز  الــذي 
تـــونـــســـيـــة وأخـــــــــرى خــلــيــجــيــة فــي 
مهرجان التليفزيون الخليجي الذي 
المسلسل  وذلــك  الكويت،  في  أقيم 
يــعــتــبــر مـــــن أقــــــــوى الــمــســلــســالت 

الخليجية في تلك الفترة، باإلضافة 
إلى عدد كبير من المسلسالت التي 
تركت أثرها على المشاهدين، وهي 
توثيقها  على  أحــرص  التي  األعمال 

في المقام األول. 
ڈ  هل ترى أن السينما القطرية 
بدأت تشق طريقها أم مازالت كما 

هي؟
مستمر  تـــطـــور  فـــي  الــســيــنــمــا   -
فــهــنــاك دراســـــــات ومـــشـــاريـــع يتم 
لكنها تــحــتــاج دعــًمــا من  دراســتــهــا 
الدولة في ظل غياب شركات اإلنتاج 
المجال  هــذا  خوضها  أن  تــرى  التي 
يــعــنــي الـــمـــغـــامـــرة. وبــــال شـــك فــإن 
مؤسسة الدوحة لألفالم تجتهد في 
اإلتيان بكوادر جديدة، وتصنع لهم 
إال  الصغيرة،  المشاريع  من  العديد 
الوضع  مع  التعامل  منها  نحتاج  أننا 
الــســيــنــمــائــي بــأكــثــر احــتــرافــيــة، وال 

ينقصها لتحقيق ذلك سوى التعامل 
الذين  المخضرمين  الفنانين  مــع 
نجحوا فيما سبق في جعل المسرح 
القطرية  الــتــلــيــفــزيــونــيــة  والــــدرامــــا 
يُسند  أن  وجـــب  ولــذلــك  تـــزدهـــر، 
السينما  نــشــأة  فــي  كــذلــك  دور  لهم 
أن  أرى  فإنني  كل  وعلى  القطرية، 
لألجيال  أفضل  سيكون  المستقبل 
الــجــديــدة، حــيــث إن هــنــاك كـــوادر 
بدأت تظهر على السطح، وال تحتاج 
ورعايتها  عليها  الــضــوء  تسليط  إال 

واحتضانها.
ڈ  هل ترى أن الجمهور القطري 
إذا  القطرية  السينما  على  سيقبل 

كتب لها النجاح؟
- الدعاية واإلعــالن يعتبران من 
أهم أسباب نجاح السينما في العالم، 
ولألسف الشديد هو ما نفتقده في 
السينما القطرية، وفي فيلم عقارب 

الفيلم  عن  اإلعـــالن  يتم  لم  الساعة 
قيمته  مــع  يتناسب  الـــذي  بالشكل 
عليه  صـــرف  أن  فبعد  اإلنــتــاجــيــة، 
مبالغ طائلة لم يسمع عنه الجمهور 
ولــــم يــعــلــم أنــــه يـــعـــرض فـــي دور 
انتهت  أن  بعد  إال  بالدوحة  العرض 
أضـــرب  أن  ويــمــكــنــنــي  عــــروضــــه، 
مثالً بالسينما األمريكية  التي أحيانًا 
يصل حجم دعايتها لما يقرب من 
نصف تكلفة إنتاجها وهو ما يعتبر 
سينما  لتكون  نجاحها  أسباب  أحــد 
جــمــاهــيــريــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
نهيك عن أن السينما القطرية سوف 
تتناول مواضيعنا المحلية ومشاكلنا 
االجــتــمــاعــيــة بـــــدالً مـــن مــشــاهــدة 
مشكالت غربية ال تمس لمجتمعاتنا 
بـــأي صــلــة، بــاإلضــافــة إلـــى أن كل 
الفنانين القطريين يحلمون باليوم 
الــــذي يــتــحــولــون فــيــه إلـــى ممثلين 
القطرية،  السينما  فــي  سينمائيين 
ولــي الــشــرف أنــي شــاركــت فــي أول 

فيلم قطري روائي طويل.
ڈ  فــي رأيـــك .. مــا السبب في 
قــلــة األعـــمـــال الــتــلــيــفــزيــونــيــة عن 

السابق؟
- نـــمـــلـــك كــــــــــوادر جـــــيـــــدة مــن 
المخرجين، منهم علي الحمادي، 
خــلــيــفــة الــمــريــخــي، حــافــظ عــلــي، 
وآخرون، لكننا نفتقد إعداد الكوادر 

الـــجـــديـــدة والـــــــــدورات الــتــدريــبــيــة 
وإرسال البعثات، فالكل يعمل بمبدأ 
الهواية وهو شيء جيد، لكن العمل 
الخبرة   لكسب  كبار  مخرجين  مع 
أصــــبــــح ضــــــــرورة لــــخــــوض غــمــار 

التنافس خليجًيا ثم عربًيا.
ڈ  ما رأيــك في المنتج المنفذ 
وهل استطاع أن يحل مكان قسم 

مراقبة التمثيليات؟
- الــقــيــمــة اإلنـــتـــاجـــيـــة أصــبــحــت 
مراقبة  بغياب  الفنية  القيمة  تعلو 
المنفذ  المنتج  وتصدر  التمثيليات 
الــربــح  األول  هــدفــه  أصــبــح  ــــذي  ال
تقديمه  يتم  مــا  أهمية  عــن  بــعــيــًدا 

للجمهور.
ڈ  فـــي رأيــــك .. هـــل تــــرى أن 
 .. السابق  عن  تراجع  المسرح  دور 

ولماذا؟
والثمانينيات  السبعينيات  في   -
وحتى بدايات التسعينيات، كان لنا 
اآلن  انصرف  ولكنه  كبير  جمهور 
عــن الــمــســرح وربــمــا يــكــون السبب 
المخرجين  قـــدرة  عــدم  ذلــك  فــي 
الــحــالــيــيــن فــــي جـــــذب الــجــمــهــور 
كــمــا كـــان فــي الــســابــق أو ربــمــا أن 
طــبــيــعــة األعـــمـــال الــتــي تــقــدم في 
تستهوي  ال  أصبحت  الحالي  وقتنا 
الجمهور، أو أن الدعم أصبح غير 
متميزة  بأعمال  اإلتيان  على  قادر 
ولكني ال أستطيع أن أفسر السبب 
الساحة  عن  ابتعادي  بسبب  الفعلي 
لكن  أعــــــوام،  لــمــا يــقــرب مـــن ١٠ 
األكيد أن المسرح تراجع دوره عن 

السابق.
ڈ  رأى بعض المحللين والنقاد 
الــمــســرحــيــيــن  أحـــــــالم  بـــعـــض  أن 
تحققت بإقامة مهرجان للمسرح 
حقق  أنـــــه  تـــــرى  هــــل   .. الــمــحــلــي 
المهرجان  رأيك في  أهدافه؟ وما 

بشكل عام؟ 
المسرحي  الــدوحــة  مهرجان   -
وهو  جماهيريًا.  ونجح  فنًيا  فشل 
لــعــودة  إيــجــابــيــة  خــطــوة  يعتبر  مـــا 
الجمهور إلى المسرح. وكنت أتوقع 
تــقــديــم عـــــروض أقـــــوى مـــن ذلــك 
لكن الفترة الضيقة التي تم العمل 
المشاركة  العروض  إلنجاز  خاللها 
تقديم  أمـــام  أســاســيــة  عقبة  كــانــت 
وتقني  فني  مستوى  ذات  عــروض 
عــاٍل، فهل تتوقع أن يبدع المخرج 
أو الممثل في عمل تم إنجازه خالل 
شهر واحد؟ على كل األحوال نتمنى 
أن يتم التخطيط من اآلن للنسخة 
الثانية من المهرجان، وبشكل عام 
فإنني أرى أن المهرجان لم يحقق 
يتمناها  كــــان  الــتــي  األهــــــداف  كـــل 
الــمــســرحــيــون وفـــي الــخــتــام، أقــدم 
البوشية  مسرحية  لنجوم  تهنئتي 
للفوز  ل  المسرحية  قطر  وفــرقــة 

بأغلب جوائز المهرجان.
ڈ  مـــا األعـــمـــال الــتــي تـــرى أن 
الفنية  الــســاحــة  إلـــى  بها  رجــوعــك 

يمثل عودة قوية؟ 
دور،  أي  بـــأداء  يقوم  الممثل    -
وال أعتقد أن وضع ممثل في إطار 
معين أو طبيعة محددة يفيده، ألن 
الممثل الجيد يسعى خالل تاريخه 
الفني إلى أداء طبائع مختلفة، وربما 
أســنــد لــي الــعــديــد مــن المخرجين 
دور الرجل الشرير والمخادع لذلك 
مختلفة  بـــــأدوار  أعــــود  أن  أتــمــنــى 
تــمــاًمــا عــمــا قــمــت بــه فــي الــســابــق، 
التي  المركبة  األدوار  تكون  وربما 
بها كم وافر من التداخالت النفسية 
هي صاحبة الفضل على الفنان في 
إبــراز  له  تتيح  ألنها  مواهبه  إظهار 
العديد من المالمح التي يعمل من 
وأرى  دوره،  تشخيص  في  خاللها 
أن أهم ما يميز ممثل دون غيره 
هي األدوات الداخلية التي يستعين 
وعلى  مــا،  لشخصية  أدائــه  في  بها 
كــل فأنني أتمنى بــأن أعـــود  بــدور 

يحبه الجمهور. 
ڈ  مـــا أحـــالمـــك وطــمــوحــاتــك 

الفنية؟
أتــــمــــنــــى االهـــــتـــــمـــــام بــالــمــمــثــل 
القطري ألنه سفير لقطر في ظل 
المستوى  على  المتنامي  الفن  دور 
الــعــالــمــي، وأتـــمـــنـــى إقـــامـــة معهد 
لتعليم الفنون لكن بعد العمل على 
فنان  كل  يجد  حتى  اإلنتاج  تكثيف 

الفرص الكافية للمشاركة.

المخضرميــن  القطرييــن  الفنانيــن  مــع  التعــاون  لألفــالم»  «الدوحــة  ــى  عل

أحرص على التعريف 
بفننا القديم لألجيال التي 
لم تعاصره

مع أحالم محمد وغازي حسين في مسلسل «التايهة»مع الفنانة البحرينية هدي سلطان في مسرحية «بودريا»

هالل محمد ودرويش علي و عبداهللا غيفان في مسلسل «الدالوب»

الفضائيات العربية تحرص 
على عرض مسلسالتنا القديمة 
بينما اختفت من شاشتنا

القيمة اإلنتاجية 
أصبحت تعلو على 

المضمون الفني 
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حوار - أشرف مصطفى:

توثيقه  ناحية  من  إهماالً  طويلة  فترة  منذ  القطري  الفن  يعاني 
الفن  تأريخ  على  غيرتهم  قادتهم  الذين  الفنانين  بعض  ظهور  أن  إال 
القطري جعل األمل في أن ينتبه المسؤولون لذلك ُيعاود من جديد، 
وقد كان الفنان القطري عبداهللا غيفان أحد الفنانين الذين استشعروا 
الحديثة  التوثيق  وسائل  إحدى  إلى  فلجأ  الفني  تاريخنا  ضياع  خطر 
لحفظ األعمال القطرية القديمة، حيث قام بمونتاج عدد من األعمال 
الهامة حتى يستطيع وضعها على موقع اليوتيوب، وحرصت البيرق 
أن تلتقي بغيفان لتحدثه عن أهمية توثيق الفن القطري وتطلع منه 
على الــدور البارز الــذي قــام به في ذلــك من خــالل مجهود فــردي، 
الساحة  في  رأيه  وعن  القطرية،  السينما  وضع  عن  معه  تحدثنا  كما 
الفنية  أعماله  لتكثيف  يستعد  وكيف  عــام،  بشكل  قطر  في  الثقافية 
بعد عودته من انقطاعه الطويل، بعد أن كان توقف عن الفن لمدة 
التقل عن ثماني سنوات ليعود بعد ذلك من خالل السينما مع المخرج 
فيلم  أول  في  عدسان  الجان  كبير  بــدور  المريخي  خليفة  القطري 
قطري روائي طويل، ويذكر أن الفنان القطري عبداهللا غيفان دخل 
وبعدها  اهللا»،  هــااهللا  فــوق  بمسرحية «مــن   ١٩٧٦ سنة  الفن  مجال 
اشتهر بأعمال الشر. ومن أشهر أعماله مسلسل الدانة الذي حاز عدة 

جوائز عالمية وعربية وآخر أعماله الفيلم القطري عقارب الساعة. 
 وإلى نص الحوار...



المكتبات خاوية من القراءدار الكتب القطرية

طالبوا بإعالء أهمية القراءة.. مثقفون:

كتب - أشرف مصطفى:

لــلــمــكــتــبــات الــــــدور األبــــــرز في 
جذب الناس إلى الكتاب إلى جانب 
عــوامــل أخـــرى هــامــة ربــمــا نفتقد 
ولكن  العربي،  عالمنا  في  أغلبها 
في  االســتــمــرار  تــم  إذا  أنــه  المؤكد 
وعدم  القراءه  أهمية  عن  التغافل 
من  التي  الوسائل  بتلك  االهتمام 
شأنها أن تعيد الناس للكتاب فإننا 
الغرب  بركب  اللحاق  نستطيع  لن 
التقدم  فــي  يــوم  كــل  يستمر  الـــذي 
اإلحــصــاءات  تشير  حيث  لــألمــام، 
إلـــى أن الــمــواطــن الــعــربــي يــقــرأ ٦ 
دقــائــق فــقــط طـــوال الــعــام، بينما 
 ١٢٠٠٠ الـــغـــربـــي  ــــســــان  اإلن يـــقـــرأ 
دقــيــقــة، وبــعــبــارة أخـــرى وحسب 
لغة األرقام فإن ٨٠ عربياً يقرأون 
أوربي  المقابل  وفي  واحــداً،  كتاباً 
وبـــهـــذه  ـــاً،  ـــاب كـــت  ٣٥ يـــقـــرأ  واحــــــد 

الــحــســبــة نــجــد أنــه 
لــكــي يــتــم قــــراءة 
بــالــلــغــة  كــتــابــاً   ٣٥
ـــة، فــإنــنــا  ـــي ـــعـــرب ال
نــحــتــاج إلـــــى٢٨٠٠ 
عـــربـــي.ال بـــد من 
الـــــــوقـــــــوف أمــــــام 
تــلــك اإلحـــصـــاءات 
مدى  نــدرك  لكي 
ــــخــــطــــورة الـــتـــي  ال
عالمنا  لها  ينحدر 
العربي، وعلى أي 
كــانــت  إذا  حــــــال، 
هـــذه اإلحــصــائــيــة 
أو  صحيحة  غير 
غير  آخــر  بمعنى 

دقــيــقــة، فــــإن ذلــــك ال يــنــفــي عن 
لــلــقــراءة  تجاهله  الــعــربــي  عالمنا 
على  ــيــاده  ارت وضــعــف  عــام  بشكل 
المكتبات، كما أن التقارير العربية 
باإلحصاءات  تمدنا  أن  تستطع  لم 
مــعــهــا  نـــتـــعـــرف  أن  يــمــكــن  الـــتـــي 
عــلــى لـــب الــمــشــكــلــة كــمــا أنـــهـــا لم 
اتجاهات  توضح  أن  أيضاً  تستطع 
لغياب  العربي  عالمنا  في  القراءة 

اإلحصاءات الدقيقة. 
الــعــزوف  مــشــكــلــة  أن  والــــواقــــع 
القراءة تضاعفت بعد تعرض  عن 
الكتاب منذ سنوات لمنافسة قوية 
وســائــل  مــع  متكافئة  غــيــر  وربــمــا 
وعلى  األخرى،  المعرفي  االتصال 
الــــرغــــم مــــن ذلـــــك فـــــإن الــــقــــراءة 

لــــن تـــنـــقـــرض كـــمـــا يــــقــــول بــعــض 
الــبــاحــثــيــن والــمــثــقــفــيــن، والــكــتــاب 
األول،  الــمــعــرفــة  مــصــدر  ســيــظــل 
من  مهماً  رافـــداً  الــقــراءة  وستظل 
روافـــــــد الـــمـــعـــرفـــة الـــبـــشـــريـــة إلـــى 
جوانب الروافد األخرى. وفي ظل 
هـــذه اإلحــــصــــاءات الــمــخــيــفــة فــإن 
األكبر  العبء  عليها  يقع  المكتبات 
لــجــذب الــقــراء إلـــى جــانــب عــوامــل 
«الـــبـــيـــرق»  رأى  أخـــــــرى  جـــــذب 
من  عــنــهــا  نــتــحــدث  أن  ضــــــرورة 

خالل هذا التحقيق.

تطوير المكتبات
من جانبه أوضح فهد الحميدي 
نائب مدير إدارات المكتبات العامة 
بوزارة الثقافة والفنون والتراث أن 
القراءة لم تعد تلك العادة المفضلة 
الناس  مــن  الكثير  لــدى  والممتعة 
وسائل  محلها  حــل  أن  بعد  وذلــك 
تكنولوجية أخرى قدمت المعلومة 
بـــطـــريـــقـــة أســهــل 
الــذي  الكتاب  مــن 
يــتــطــلــب تـــركـــيـــزاً 
بــــــشــــــكــــــل أكـــــبـــــر 
أن  أكـــــــــد  ــــكــــنــــه  ل
الـــكـــتـــاب الـــورقـــي 
لــــن تــســتــطــيــع أن 
تــــزيــــحــــه نـــهـــائـــيـــاً 
ــــــة  ــــــل وســــــي أي 
مــعــرفــيــة أخـــرى 
حــــــيــــــث ســـيـــظـــل 
للعلم  طــالــب  كـــل 
والــثــقــافــة يـــدرك 
قــيــمــتــه ألســـبـــاب 
عـــــدة أهـــمـــهـــا أن 
الــــتــــركــــيــــز الـــــذي 
ـــكـــتـــاب أكــــثــــر مــــن أي  يــتــطــلــبــه ال
وسيلة معرفية أخرى هو في حد 
ذلك  أن  كما  للمتعة  مــصــدر  ذاتـــه 
المعلومة  يؤكد  الــذي  هــو  التركيز 
ويرسخها في ذاكرة القارئ، وعن 
جمع  في  القطرية  الكتب  دار  دور 
وتوفيره  القطري  الفكري  اإلنتاج 
الدار  أن  أوضح  والهيئات،  لألفراد 
ذلك  في  كبرى  مسؤولية  تتحمل 
بدور  أيضاً  تقوم  كونها  جانب  إلى 
إلــى  تــهــدف  الــتــي  الــعــامــة  المكتبة 
خدمات  وتقديم  الجمهور  خدمة 
اإلعـــــــارة لــكــافــة فـــئـــات الــمــجــتــمــع 
التشجيع  أجل  من  رســوم  أي  دون 
على القراءة وقال إن هناك إقباالً 

الصحف  على  اإلطـــالع  على  كبيراً 
والــــمــــجــــالت الـــيـــومـــيـــة الــمــحــلــيــة 
والــعــربــيــة فــيــمــا أن اإلقـــبـــال من 
الرواد على الكتب العملية متفاوت 
للغاية، مشيراً إلى أن اإلقبال يتزايد 
بخاصة من طالب الدراسات العليا 
أمهات  على  لإلطالع  والجامعات 
الــكــتــب الــتــاريــخــيــة والــبــحــثــيــة في 
مع  أنه  مؤكًدا  المجاالت.  مختلف 
إلى  الكتب  دار  نقل  موعد  اقتراب 
بكثير  يتطلع  فإنه  الجديد  مبناها 
من األمل والطموح لتقديم المزيد 
مـــن الـــخـــدمـــات وتـــعـــزيـــز دورهــــا 
النهضة  مــع  يتناسب  بما  الثقافي 
الــشــامــلــة الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــدولـــة 
فــي كــافــة الــمــجــاالت، وأّكــــد نائب 
التطوير  أن  المكتبات  إدارة  مدير 
العديد  توفير  خــالل  مــن  سيكون 
من الخدمات المكتبية منوهاً بأن 
أهم الخدمات التي ستوفرها الدار 
خدمات  تحديث  في  تتمثل  سوف 
اإلرشاد وتطوير خدمات القاعات، 
ستعرض  الــمــخــطــوطــات  أن  كــمــا 
بــشــكــل جــيــد وســتــكــون الــخــدمــات 
ستصبح  حيث  تــطــوراً  وأكــثــر  آلية 
الكتب  بإرجاع  المتأخرين  مطالبة 
من خالل إرسال البريد  إلكترونياً 
اإللكتروني وكذلك ربط الدار آلياً 
مـــع الـــفـــروع األخـــــرى عـــن طــريــق 
الموقع اإللكتروني. وأّكد الحميدي 
أن الــــــدار تـــحـــرص عــلــى إحــصــاء 
روادهــا بشكل دوري كل عام من 
المعرفة  قــدم  على  الــوقــوف  أجــل 
الــكــامــلــة بــتــقــلــص عـــدد الـــقـــراء أو 

ازديــادهــم، من أجل 

خدمات  أفضل  وتقديم  التطوير 
تــجــذب الــنــاس لــلــقــراءة، وأوضـــح 
الــحــمــيــدي أن عــــدد الــكــتــب الــتــي 
تــم إعــارتــهــا خــالل عــــام٢٠١١ يبلغ 

 ١٦٠٦٦ تـــحـــديـــداً 
كلي  وبـــمـــجـــمـــوع 
مستعيراً   ٢٢٥٩٣
لـــكـــل الــمــكــتــبــات 
الـــتـــابـــعـــة لــــلــــدار، 
نــســبــة  أن  وأّكـــــــد 
الـــــــمـــــــتـــــــردديـــــــن 
عــلــى الـــــدار ربــمــا 
ــــــــــكــــــــــون غــــيــــر  ت
مـــرضـــيـــة تــمــامــاً 
عن  أعـــرب  لكنه 
بتضاعف  تفاؤله 
عدد مرتادي دار 
الكتب والمكتبات 
خطة  بعد  العامة 
الشاملة  التطوير 

مشيراً  لها  بــاإلعــداد  يقومون  التي 
إلـــى أنــهــا لــن تــســتــغــرق إال شــهــوراً 
مبنى  انتقال  أن  إلى  ولفت  قليلة، 
تميزاً  أكثر  مكان  إلــى  الكتب  دار 
أكبر  حضوراً  تشهد  الــدار  سيجعل 
االنتقال  أن  منوهاً  للقراء،  بكثير 
ســـيـــكـــون خـــــالل الـــفـــتـــرة الــقــلــيــلــة 
من  أكــثــر  يــســتــغــرق  ولـــن  المقبلة 

أربعة شهور.
 المعلومة بكبسة زر

ــــــــــد مــحــمــد  ومــــــــن جــــهــــتــــه أّك
الـــــكـــــواري رئـــيـــس قـــســـم الــبــحــوث 
والــدراســات  البحوث  إلدارة  التابع 
والــتــراث  والفنون  الثقافة  بـــوزارة 

القراء  عــدد  لزيادة  السبل  أهــم  أن 
هــو تــعــويــد األطـــفـــال عــلــى الــقــراءة 
مــنــذ صـــغـــرهـــم، لــنــجــعــلــهــم قـــراء 
هل  الــكــواري  وتــســاءل  المستقبل، 
القراءة تلك العادة 
ـــتـــي  الـــمـــمـــتـــعـــة وال
كـــــانـــــت مـــنـــتـــشـــرة 
بــشــكــل كــبــيــر بين 
عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الــــــــــنــــــــــاس، وهــــــل 
تحتفظ  مــــازالــــت 
موضحاً  بإغرائها؟ 
أن الــنــاس بــاتــوا ال 
يــــحــــرصــــون عــلــى 
مـــطـــالـــعـــة الــكــتــب 
أصـــبـــح  أن  ــــعــــد  ب
تـــتـــبـــع الـــمـــعـــلـــومـــة 
يـــأتـــي بــكــبــســة زر 
واحـــدة، الفــتــاً إلى 
الكتاب  قــــراءة  أن 
إياها  واصــفــاً  األســـاس  هــي  ستظل 
بــأنــهــا تــلــك الـــعـــادة الــمــشــوقــة التي 
ويعدونها  المثقفون  بها  يستمتع 
الــغــذاء الــذي يــزودهــم بمزيد من 
األفكار واآلراء والحقائق عن العالم 
الذي يحيط بهم، وأّكد الكواري أن 
الساحة الثقافية القطرية أصبحت 
الثقافي،  الخطاب  لتجديد  بحاجة 
التقليدي  الــخــطــاب  أن  إلـــى  الفــتــاً 
الحالي أصبح ال يتماشى مع طبيعة 
العصر، وشدد على ضرورة العمل 
حقيقية  جذب  وسائل  إيجاد  على 
إعــادة  أجــل  مــن  العامة  للمكتبات 
الـــنـــاس لــلــكــتــاب الــــورقــــي، وشـــدد 

عــلــى أن الــكــتــاب الــورقــي لــم يــزل 
في  المتقدم  مستواه  على  يحافظ 
ظلِّ تحديات التقدم العلمي وثورة 
الــمــعــلــومــات، وســيــطــرة الــثــقــافــة 
من  تفاصيلها  بــكــل  اإللــكــتــرونــيــة 
مـــواقـــع ومــنــتــديــات، مــوضــحــاً أن 
الكتاب الورقي بكل أشكاله الثقافية 
والــعــلــمــيــة والــتــرفــيــهــيــة لـــم يــزل 
األســبــاب،  مــن  كبير  لعدد  يتصدر 
أهــمــهــا أن هـــــذا الـــكـــتـــاب يــحــتــاج 
فقط لمعرفة القراءة بينما يحتاج 
الكتاب اإللكتروني إلتقان مهارات 
كـــثـــيـــرة أخـــــــرى مـــثـــل اســـتـــخـــدام 
وطريقة  التكنولوجية،  الــوســائــل 
الكتاب  مقابل  في  عليه  الحصول 
الورقي الذي يسهل الحصول عليه 
الوقت  نفس  وفــي  المكتبات،  من 
يشيد  أن  عــلــى  الــــكــــواري  حــــرص 
إلــى  اإللــكــتــرونــي  الــكــتــاب  بأهمية 
جــانــب الـــورقـــي ولــكــنــه حـــذر من 
حسابه،  على  اإللكتروني  يأتي  أن 
اإللكتروني  الكتاب  أن  إلــى  ولفت 
يــخــتــصــر الــمــســافــات، والـــحـــدود، 
ويــســتــطــيــع تـــجـــاوز الــرقــيــب عبر 
والقراء عبر  تبادله بين المهتمين 
الورقي.  بعكس  اإللكتروني  البريد 
الثقافة  وزارة  أن  الــكــواري  وأّكـــد 
تحرص على إثراء المكتبة العربية 
من  الهامة  والــدراســات  بالبحوث 

جميع أنحاء العالم.

تنظيم الوقت
ومــــن جــانــبــهــا أّكــــــدت مــديــرة 
مــكــتــبــة الـــخـــنـــســـاء لـــلـــنـــســـاء نــــورة 
في  الـــنـــســـاء  إقـــبـــال  أن  الــمــنــاعــي 
طــــمــــوح  يــــــرضــــــي  ال  قـــــطـــــر 

الــــمــــكــــتــــبــــة. وأضــــــــافــــــــت: حــســب 
المستعيرات  عـــدد  فـــإن  إحــصــائــنــا 
سبعة  تعدى  الماضي  العام  للكتب 
طالبات  بــيــن  مــا  مستعيرة  آالف 
مدارس وربات بيوت وجامعيات. 
إلــــى جـــانـــب ١١ زيــــــارة مــدرســيــة 
مــوضــحــة أن األنــشــطــة أحـــد أهــم 
عليها  تعتمد  التي  الجذب  وسائل 
الــمــكــتــبــة مــــن أجـــــل زيـــــــادة عـــدد 
المدارس  تالميذ  وجذب  روادهــا، 
إلــيــهــا حــيــث تــحــرص عــلــى إقــامــة 
المسابقات التعليمية، والترفيهية، 
على  تعمل  المكتبة  أن  وأوضحت 
فترتين صباحاً ومساء لكن الفترة 
التي  الــفــتــرة  هــي  غــالــبًــا  المسائية 
المكتبة.  عــلــى  أكــبــر  إقــبــاالً  تشهد 
وقـــالـــت إن قــلــة الـــدعـــايـــة وعـــدم 
بالمكتبات  اإلعالم  وسائل  اهتمام 
هو أحد أسباب قلة الرواد مشيرة 
يــعــلــمــون  ال  كــبــيــرا  عـــــددا  أن  إلــــى 
بـــمـــكـــان الــمــكــتــبــة مــــن األســــــاس، 

أن  ـــــــى  إل ولــــفــــتــــت 
أكـــــــثـــــــر روادهـــــــــــــا 
الـــذيـــن يــحــرصــون 
عــلــى تــتــبــع أمــاكــن 
من  هم  المكتبات 
الذين  األوروبــيــيــن 
يــــحــــرصــــون عــلــى 
ــنــائــهــم  إحــــضــــار أب
مــــــنــــــذ صــــغــــرهــــم 
لـــتـــعـــويـــدهـــم عــلــى 
مــمــارســة الــقــراءة، 
وتــابــعــت قــائــلــة إن 
الممارسة هي التي 
تــعــود عــلــى الــشــيء 
جــزءاً  يصبح  حتى 

من اإلنسان ففي الوقت الحالي ال 
على  أبناءهم  يعودون  األهل  نرى 
ألهت  التكنولوجيا  فوجود  القراءة 
األطــــفــــال عـــن الــــقــــراءة فـــاألفـــالم 
واإلنـــتـــرنـــت أصــبــحــا بــديــلــيــن عن 
نــظــام  أن  أكــــــدت  كـــمـــا  الـــــقـــــراءة، 
على  الطالب  يجبر  الـــذي  التعليم 
طويال  وقتا  المنزل  في  المذاكرة 
هو الذي يبعد الطالب عن القراءة 
الحرة وهو ما ال نجده عند الغرب 
قبل  دروســهــم  طالبه  ينهي  الــذي 
الـــعـــودة إلــــى مــنــازلــهــم لــيــمــارســوا 
القراءة الحرة بعد ذلك وأكدت أن 
تنظيم  هو  الطفل  يحتاجه  ما  كل 
يستذكر  أن  لــه  يــتــاح  حــتــى  وقــتــه 
الفيديو  ألــعــاب  ويــمــارس  دروســـه 
التليفزيون  ويشاهد  ويلهو 
ويـــــقـــــرأ أيــــضــــاً. 

المسؤولية  مــن  جـــزءاً  أن  وأكـــدت 
ــــق أمــــنــــاء  أيـــــضـــــاً يــــقــــع عــــلــــى عــــات

المكتبات في المدارس. 

واي تيك  ثقافة 
الــبــقــالــي  يــعــقــوب  رأى  بــيــنــمــا 
إدارة  مـــكـــتـــبـــة  عـــلـــى  الــــمــــشــــرف 
وزارة  أن  والــــدراســــات  الــبــحــوث 
فــي مد  الــثــقــافــة ال تــدخــر جــهــداً 
الــســاحــة الــثــقــافــيــة بــالــعــديــد من 
الناس  انشغال  لكن  الهامة  الكتب 
عصر  ظل  في  الحياتية  بأمورهم 
األساس  هي  المادة  فيه  أصبحت 
عن  تنصرف  الــنــاس  جعل  مــا  هــو 
المكتبات  على  والــتــردد  الــقــراءة 
أصبحت  أن  بعد  خاصة  العامة، 
الــمــعــلــومــة ســهــلــة الــمــنــال بــتــعــدد 
الــوســائــل الــتــكــنــولــوجــيــة، وأوضـــح 
التكنولوجي  الــتــطــور  أن  الــبــقــالــي 
الــكــتــاب  دور  تــعــطــيــل  عــلــى  عــمــل 
وسائل  زاحــمــتــه  أن  بعد  مــا  نــوعــاً 
مـــــــــعـــــــــرفـــــــــيـــــــــة 
أخـــــرى، مــشــيــراً 
ــــــــــى الـــــهـــــاتـــــف  إل
أصبح  المحمول 
مــــتــــصــــالً  اآلن 
اإلنترنت  بشبكة 
ومـــن الــســهــل أن 
يـــطـــلـــع الـــبـــاحـــث 
عــــن الــمــعــلــومــة 
الـــــــــتـــــــــي يــــــريــــــد 
مـــعـــرفـــتـــهـــا فــي 
ثـــــــواٍن مـــعـــدودة 
أي  تـــــبـــــادر  مـــــن 
ســــــــــــــــــؤال عــــلــــى 
ذهــنــه، ووصــف 
الــــبــــقــــالــــي تـــلـــك 
الــــنــــوع مــــن الـــثـــقـــافـــة الـــتـــي تــأتــي 
اإللكترونية  الــوســائــل  خــالل  مــن 
ال  والـــتـــي  واي)  (الـــتـــيـــك  بــثــقــافــة 
من  تأتي  التي  الثقافة  عن  تغني 
بعد  األذهــان  في  وترتكز  الكتاب 
أن يــتــعــب الــبــاحــث عــلــيــهــا، وأكــد 
دور  عــلــيــهــا  اإلعـــــالم  وســـائـــل  أن 
للكتاب،  الــنــاس  توجيه  فــي  كبير 
الذي  الــدور  عن  يقل  ال  دور  وهو 
أن  مــشــدداً  الثقافة،  وزارة  تلعبه 
الوصول إلى الناس بالشكل األمثل 
وســـائـــل  خـــــالل  لــــن يـــتـــم إال مــــن 
اإلعـــالم، وقــال نــحــاول أن نتصل 
بــالــجــمــهــور بــمــخــاطــبــة الــمــدارس 
ومدها  والمؤسسات  والجامعات 
ـــمـــا قـــــد تـــحـــتـــاجـــه مـــــن بـــحـــوث  ب
ودراســــــــــات، لــكــنــنــا نـــحـــتـــاج إلـــى 
المجتمع  مــؤســســات  كـــل  تــكــاتــف 
مـــن أجـــل إعــــالء أهــمــيــة الـــقـــراءة 
الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا تــطــويــر 
الــمــجــتــمــع وتــقــدمــه 

وازدهاره.

ـــة لـــــــدى الـــكـــثـــيـــريـــن ـــع ـــت ـــم ـــم ـــة وال ـــضـــل ـــف ـــم ــــــادة ال ــــــع ـــــم تــــعــــد تــــلــــك ال ــــدي: الـــــــقـــــــراءة ل ــــي ــــحــــم فــــهــــد ال
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ثــمــة خــلــط مـــدهـــش وغـــيـــر مــفــهــوم 
بالفعاليات  المشتغلين  مــن  كثير  لـــدى 
العربية  الــدول  من  كثير  في  السينمائية 
خــاصــة فــي مــصــر، حــيــث يــحــدث دوًمـــا 
تقع  التي  األفــالم  مع  التعامل  عند  اللبس 
ضمن فئة مشاريع التخرج سواء تلك التى 
أقسام  أو  السينما  معهد  طــالب  يصنعها 
دراسة السينما في الجامعات المختلفة، 
وبين  األفــالم  تلك  بين  الخلط  يتم  ألنــه 
باقي  يقدمها  الــتــي  األفـــالم  مــن  غيرها 
صــنــاع األفــــــالم، بـــل أفــــالم الــطــلــبــة يتم 
بنوعها  عالقة  له  نوعياً  تقسيما  تقسيمها 
«وثائقي أو روائي»، وزمن الفيلم وهذا 

ظلم كبير لو يعلمون.
ذلك أن أفالم الطلبة تخضع لتفاصيل 
في  والـــدخـــول  منها الــتــجــريــب،  عــديــدة 
التى  والنظرية  والتطبيق  القسم  سياق 
يسعى الطالب لتوضيحها أو التأكيد عليها 
عبر مشروعه، ال يمكننا إنكار أن كثيًرا 
من أفالم الطلبة تكون فى مستوى جيد 
تقييمها  يمكن  هل  لكن  ممتاز  وأحيانا 
في سياق األفالم التى يقدمها صانعوها 

بعيداً عن قاعات الدرس؟.
ـــمـــان هــــمــــا «أمـــــل  بــــيــــن يــــديــــنــــا فـــيـــل
لمخرجهما  مزيفات»  «نــســاء  و  دنــقــل» 
نوع  مــن  الفيلمان  مــحــفــوظ،  مصطفى 
 ١٥ من  -أقل  القصيرة  الوثائقية  األفــالم 
دقــيــقــة - وهــمــا أيــًضــا مــشــروعــا تخرج 
المعهد  فــي  والــرابــعــة  الثالثة  للفرقتين 
«أمــل  لفيلم  المشاهد  للسينما،  الــعــالــي 
هذا  كون  على  التعرف  يمكنه  ال  دنقل» 
حيث  الطلبة،  أفـــالم  ضمن  يقع  الفيلم 
متميز  مخرج  إلمكانيات  بوضوح  يشير 
ــنــاء فــيــلــمــه عــبــر شــريــط صــوت  يــجــيــد ب
مع  يتناسب  موسيقي  واختيار  متميز، 
موضوع الفيلم الذى يقدم تجربة الشاعر 
أمــــل دنـــقـــل ورؤيـــتـــه لــلــحــيــاة والـــمـــوت، 
اللقطات  بين  مــا  محفوظ  يلعب  حيث 
مع  لقاءات  وبين  دنقل  ألمــل  األرشيفية 
نــقــاد وشــعــراء عــاصــروا وصــادقــوا دنقل 
يعيش  أمـــل  أن  للمشاهد  يــتــراءى  حــتــى 
الفيلم هو أقرب للروائي  هذا  بيننا وأن 
اختيارات  من  تبدو  كما  تسجيلًيا،  وليس 
مــحــفــوظ الــجــمــالــيــة ووعـــيـــه بــالــصــورة 
واهتمامه بتفاصيل الضيوف التى تخرج 
الضيف  للقطات  التقليدي  الــشــكــل  عــن 
خلف  البحث  إلــى  المتوسطة  واللقطات 
تفاصيل مثل التركيز على حركة يد أثناء 
الحديث، أو نظرة عين، وهذه التفاصيل 
الفيلم،  ســيــاق  ضــمــن  مــحــفــوظ  يــولــفــهــا 
فمحفوظ لعب في هذا الفيلم أكثر من 

 one man لفئة ينتمى  كونه  ليؤكد  دور 
واحــد،  رجــل  فى  المتمثل  الفريق   crew
فهو من قام بالبحث واإلخراج والتوليف 
واإلعداد الموسيقي للفيلم، وعبر تكثيف 
على  بالتعرف  المشاهد  يستمتع  واضــح 
أمــــل دنـــقـــل وتــجــربــتــه مـــا بــيــن الــمــوت 
والحياة وِشعره فى فيلم زمنه أقل من 
١٢ دقــيــقــة، وهـــو تــحــٍد واضـــح ويكشف 
برؤية  قريباً  نفسه  سيقدم  مخرج  عن 
فئة  عبر  نفسه  سيقدم  أنه  كما  مغايرة، 
كبير  بشكل  يكترثون  الذين  المخرجين 
الممثلين  وتــفــاصــيــل  الـــصـــوت  بــشــريــط 
والــضــيــوف، وقــد تــم عــرض فيلم «أمــل 
للقاء  الرسمية  المسابقة  ضمن  دنــقــل» 
الــمــركــز  ينظمه  الــــذى  الــثــامــن  الـــصـــورة 
شهر  خــالل  بالقاهرة  الفرنسي  الثقافي 
الــفــيــلــم  عــــرض  تـــم  كــمــا   ،٢٠١٢ ابـــريـــل 
األول  األقصر  مهرجان  فعاليات  ضمن 
وفي   ٢٠١٢ فــبــرايــر  اإلفــريــقــيــة  للسينما 
استحسانا  الفيلم  لــقــي  الفعاليتين  كلتا 
كبيرا من الجمهور والنقاد، فعلى الرغم 
كمشروع  عمله  قـــدم  الــمــخــرج  أن  مــن 
تخرج فى صفه الثالث إال أن الفيلم جاء 
األمــر  وهــو  فيه،  مبالغ  بشكل  احترافياً 
الثاني  فيلمه  إلـــى  ننتقل  يجعلنا  الــــذى 
للسنة  مشروعه  وهــو  مزيفات»  «نــســاء 
الرابعة(الفصل الدراسي األول)، المشاهد 
تصور  يمكنه  ال  مزيفات»  «نساء  لفيلم 

أن محفوظ هو مخرجه إال عبر لقطات 
به  خــاصــة  كبصمة  مــحــفــوظ  يعتمدها 
هــــذه الــلــقــطــات الـــتـــي تــعــنــي بــتــفــاصــيــل 
الصوت  شــريــط  تميز  كــذلــك  الــضــيــوف، 
شكل  فــي  يستعرض  والــفــيــلــم  الـــواضـــح، 
أدوار  فى  الــرجــال  ظهور  فكرة  وثائقي 
وداللــة  السينما  فــي  نسائية  شخصيات 
ذلـــك وفــكــرة األنـــوثـــة، ومـــدى تــأثــيــر أو 
شخصية  رجل  ممثل  يقدم  أن  ضــرورة 
نــســائــيــة، أجــــاد الــمــخــرج الــتــولــيــف بين 
وبين  السينمائيين  الــنــقــاد  مــن  ضيوفه 
عاني  الفيلم  أن  إال  األرشيفية،  لقطاته 
المخرج  يعتمده  ال  واضـــح  تــطــويــل  مــن 
محاكمة  أن  بحيث  األول،  فيلمه  فــى 
فيلمه  في  المشكالت  تلك  على  المخرج 
ألنه  ظالماً  حكماً  سيكون  مزيفات  نساء 
من  يعاني  عمله  يــأتــى  مــخــرجــاً  سيبدو 
تــرهــل فــي الــبــنــاء، داخـــل ســيــاق الفيلم، 
لكن إذا طرأ على الذهن فكرة لها عالقة 
أو  التخرج  مــشــروع  تفاصيل  أو  بقواعد 
متطلبات المشروع التى ال يعرفها سوى 
الطالب داخل الفصل الدراسي وال تكون 
معلنة لمن هم خارجه، ربما تكون هذه 
المتطلبات تستدعى وجود تفاصيل دعت 
مصطفى محفوظ أن يقدم فيلمه الثاني 
أن  ضــرورة  إلــى  نشير  وهنا  الشكل  بهذا 
سياقاتها  وفــق  الطلبة  أفــالم  تقييم  يتم 
تميز  أى  ألن  لــلــطــلــبــة،  أفـــالًمـــا  كــونــهــا 

مؤشراً  وسيكون  واضحاً  سيكون  بينهم 
لموهبة  وامــتــالكــه  الــبــعــض  تــمــيــز  عــلــى 
والتعرف  أسهل  توجيهه  تجعل  وأدوات 
عــلــى مــنــاطــق الــضــعــف والـــقـــوة لـــدى كل 
األفــالم  ُصــنــاع  أولـــى  حيث  فيلم،  صــانــع 
قررا  الذين  الفن  دارســو  هم  باالحتراف 
بالدراسة،  اضطالعهم  منذ  به  االشتغال 
وهو قطاع غير الهواة الذين يتجهون أو 
يغيرون مجاالت عملهم الحتراف الفن، 
فإذا تم تقييم فيلم «أمل دنقل» فى سياق 
أفالم الطلبة سيحصل على تقدير امتياز 
بالفعل  عليه  حصل  الـــذي  التقدير  وهــو 
ُعــرف  لجنة  مــن  المشروع  تقييم  وقــت 
المتميز  وفنهم  مهنيتهم  أعضائها  عن 
متميزين  ومــخــرجــيــن  أســـاتـــذة  ضــمــت 
لكن الفيلم لم يحصل على جائزة ضمن 
وبالطبع  الثامن،  الصورة  لقاء  مهرجان 
جائزة  على  يحصل  جيد  فيلم  كل  ليس 
أفــالم  مــع  التعامل  لكن  مــهــرجــان،  فــي 
الــطــلــبــة بــوصــفــهــا أفـــالمـــاً لــصــنــاع أفـــالم 
الظلم  مــن  كثير  بــه  أمــر  هــو  محترفين 
صناع  فيها  يــحــتــاج  الــتــى  الــنــوعــيــة  لــهــذه 
األفالم الشباب من الطلبة إلى كل الدعم 
والنصيحة والتوجيه، حيث يكون بينهم 
صناع متميزون بجدارة وهو ما يؤهلهم 
بشكل  االحترافية  عوالمهم  إلى  لالنتقال 
مواهبهم  تـــوازى  وبــســرعــة  مهنية  أكــثــر 

البادية عبر مشروعاتهم.
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الوعي أول درجات االحتراف

الحــرّيـة امــرأة
ــــاك مـــــن يـــعـــتـــقـــد عــن  هــــن
قــنــاعــة بـــأن الــربــيــع الــنــســوي 
الــعــربــي قــد انــدلــع بــدايــة مع 
الفكري  الــتــنــويــر  حــركــة  بــدء 
الــــتــــي اســـتـــهـــلـــهـــا فـــــي مــصــر 
بعد  الــطــهــطــاوي»  «رفـــاعـــة 
عـــودتـــه مـــن بــعــثــة الــســنــوات 
إلــــى   ١٨٢٦ عــــــام  الــــخــــمــــس 
للبعثة  وواعظ  كإمام  فرنسا 
الـــطـــالبـــيـــة الـــمـــصـــريـــة الــتــي 
ابــتــعــثــهــا والــــي مــصــر آنــــذاك 
لتلقي  بــاشــا»  عــلــي  «مــحــمــد 
مختلف  في  الحديثة  العلوم 
عاد  وقد  العلمية،  المجاالت 
«الـــطـــهـــطـــاوي» مــنــهــا بــعــقــل 
حول  متجددة  ورؤية  جديد 
ــثــقــافــي واإلنـــســـانـــي  الـــواقـــع ال
الـــمـــصـــري والــــعــــربــــي. فــبــدأ 
التحديث  مسيرة  فــوره  مــن 
تأثيرها  امــتــد  الــتــي  الــفــكــري 

ــــدان الــــمــــجــــاورة  ــــل ــــب إلــــــى ال
ومـــا بــعــد الـــمـــجـــاورة وكـــان 
«لمدرسة  وإدارتــه  إلنشائه 

ــــــــســــــــن» لــــلــــغــــات  األل
األجـــنـــبـــيـــة، إلـــــى مــا 
اضطالعها  مــن  كــان 
ــــنــــتــــاج  ــــرجــــمــــة ال ــــت ب

الـــــفـــــكـــــري والـــعـــلـــمـــي 
العربية  اللغة  إلــى  الحديث 
كــشــف  فـــــي  يـــنـــكـــر  ال  أثـــــــرا 
ومعرفية  فــكــريــة  مــجــاهــل 
جـــــديـــــدة وواســــــعــــــة كـــانـــت 
غـــائـــبـــة بـــحـــكـــم الــــضــــرورة 
الــــمــــوضــــوعــــيــــة عـــــن األفـــــق 
ذلك،  قبل  العربي  اإلدراكي 
وهــو مــا أســفــر بــالــتــالــي عن 
خلصت  حداثية  رؤى  ميالد 

فــيــمــا خــلــصــت إلـــيـــه إلــــى أن 
الــنــهــضــة االجــتــمــاعــيــة لــيــس 
نهوض  بغير  تتحقق  أن  لها 

من  المجتمع  مكونات  كافة 
ـــم تــكــن  ـــــســـــاء، فـــل رجـــــــال ون
إلـــى  ظـــهـــرت  أن  مـــصـــادفـــة 

الـــوجـــود فــيــمــا بــعــد أســمــاء 
بــاتــت مــعــالــم عــلــى طــريــق 
الــتــحــرر االجــتــمــاعــي من 
المرأة،  تحرير  بوابة 
فــســمــعــنــا وقـــرأنـــا 
عـــــــــــن «قـــــــاســـــــم 
أمـــيـــن» و»هــــدى 
شــــــــــــعــــــــــــراوي» ومــــــن 
الــتــنــويــر  رواد  مـــن  إلــيــهــمــا 

االجتماعي.
المشروع  كان  الواقع،  في 
من  وأكبر  أشمل  التحرري 
مــــجــــرد طــــمــــوح اجـــتـــمـــاعـــي 
أو  ــــــس  ــــــجــــــن ب مـــــــــــحـــــــــــدود 
نجافي  ال  لعلنا  بــل  مــجــال، 
كان  أنــه  أكــدنــا  إذا  الحقيقة 
كافة  فــي  نهضوياً  مشروعا 
وقر  مــا  أن  غير  الــمــجــاالت، 
فـــي قــلــب الــمــجــمــوع هـــو أن 
دولــــة  قــــيــــام  ـــــى  إل ســـبـــيـــل  ال 

خال  حر  مجتمع  بغير  حرة 
وال  والــعــيــوب،  النواقص  مــن 
بــد لــهــذا كــي يــقــوم مــن األم 
تربية  عــلــى  الـــقـــادرة  الــحــرة 
وإنـــشـــاء جــيــل يــتــصــدى لــبــنــاء 
أن  فكان  المجتمع،  هذا  مثل 
والـــرؤى  المفاهيم  تــداخــلــت 
لــتــنــصــهــر فـــي بــوتــقــة الــحــلــم 
كل من حرية الوطن والفكر 

واإلنسان.
عن  بــعــيــداً  الشعر  يكن  لــم 
هــذا الــحــراك الــنــهــضــوي، إن 
ــــه كــــان مـــنـــه فــي  لـــم نـــقـــل أن
مــــوقــــع الــــقــــيــــادة الـــفـــكـــريـــة، 
جماعة «أبولو»  ظهور  وليس 
الــــشــــعــــريــــة كــــــإحــــــدى أهــــم 
العربية  التحديثية  التجارب 
عــلــى ذلـــك وهــي  إال مـــؤشـــراً 
من  مراميها  استلهمت  التي 
الشمس  إلـــه  بــاســم  تسميتها 

«أبــولــو»  والموسيقى  والــفــن 
شعراء  أجنحتها  على  ليحلق 
الــرومــانــســيــة الــتــنــويــريــة من 
ــــم نـــاجـــي»  ــــراهــــي طـــــــراز «إب
و  طـــــه»  مـــحـــمـــود  و «عــــلــــي 
«أحـــــمـــــد زكــــــي أبـــــوشـــــادي» 
وغـــيـــرهـــم مــمــن آلـــفـــوا بــيــن 
ـــــتـــــراث الـــكـــالســـيـــكـــي لــكــل  ال
مــن الــمــتــنــبــي وابـــن الــرومــي 
وأبـــي نـــواس وبــيــن إبــداعــات 
الـــشـــعـــر الـــعـــالـــمـــي الـــحـــديـــث 
وسواهما،  وشيللي  لبودلير 
وهـــو الــنــهــج الــــذي اســتــدعــى 
قبل  من  الذعا  نقداً  انتقادها 
المحافظة  األدبــيــة  األقــطــاب 
آنــــــــذاك مـــثـــل الــــعــــقــــاد وطـــه 

حسين.
الحب  مــشــاعــر  اســتــحــوذت 
واألمـــــــــــــل عـــــلـــــى الـــــــوجـــــــدان 
المرحلة  تلك  لشعر  الجمعي 

بــنــكــهــة ال تــخــلــو مـــن شــجــن 
حـــزيـــن بـــســـبـــب مــــا تـــمـــر بــه 
الـــبـــالد مـــن احـــتـــالل وســلــب 
لــلــحــقــوق ونــهــب لــلــخــيــرات، 
تـــمـــاهـــت فــــي هـــــذا الــخــضــم 
الـــصـــور الــتــآصــلــيــة لــلــحــبــيــب، 
لـــم يــعــد مــعــهــا الـــفـــرق جــلــّيــا 
وسمائه  بأرضه  الوطن  بين 
ونــــــــهــــــــره وبــــــيــــــن الــــــمــــــرأة 
الــــمــــعــــشــــوقــــة بـــمـــحـــاســـنـــهـــا 
الجميلة  فليست  الــجــمــالــيــة، 
ذات  الــــحــــســــنــــاء  تــــلــــك  هــــــي 
ــنــاعــســة  الـــــــدالل والـــعـــيـــون ال
قد  بــل  األكــحــل،  الــحــور  ذات 
األرض  أيــضــاً  كــونــهــا  تحتمل 
والــــحــــقــــل والــــبــــيــــدر الــــواعــــد 

المنشود. والرخاء  بالخير 
ظــلــت الــمــســيــرة الــشــعــريــة 
ــــــى وفـــــــائـــــــهـــــــا ألحـــــــــالم  عــــــل
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر بـــــالـــــحـــــريـــــة 

جـــاء  أن  إلـــــى  ــــقــــالل  واالســــت
شبه  شكلت  التي  النكبة  زمن 
التنويري  للمشروع  انتكاسة 
ودون  أنــهــا  رغـــم  الــنــهــضــوي 
قصد على األغلب قد عززت 
للمجموع  الــجــامــحــة  الــرغــبــة 
فــــــي مـــــزيـــــد مــــــن الــــتــــحــــرر 
واالنــــــعــــــتــــــاق حــــتــــى وقـــعـــت 
 ١٩٦٧ عــام  الكبرى  الهزيمة 
معاً  والعلم  الحلم  فأصابت 
فـــي صــمــيــمــهــمــا لــتــقــع األمـــة 
مــنــه  تـــشـــف  لـــم  داء  فـــريـــســـة 

اليوم. حتى 
مريض الوطُن  فاطمة  يا 

.. الصبر  فاطمة  يا 
ال يبقى بعد األوراق الفرع
قطع  إذا  األوراق  ســتــجــف 

الشجرة األعداُء 
ـ  سنة  أبــو  إبراهيم  محمد 

الشتاء حديقة 

تعّددت منذ بضعة عقود في الوطن العربي 
والترجمة  الفّن  اإلبـــداع:  تُكرم  التي  الجوائز 
الثقافة  لــــوزارة  السبق  كــان  وقــد  واألدب...، 
والفنون والتراث بقطر في االلتفات إلى هذه 
الظاهرة اإليجابية مبدئّيا لدراستها وتحليلها. 
-٢١) مشهودة  ندوة  اإلطار  هذا  في  ونّظمت 

األهمية  العربي  اإلعــالم  يوليها  لم   (٣-٢٠١١
والجوائز  نوبل  ”جائزة  بعنوان:  تستحق  التي 
فيها  يُــحــاضــر  مـــرة  أّول  وكــانــت  الــعــربــيــة“. 
العربي  الوطن  في  لــألدب  نوبل  لجنة  رئيس 
ورافقه الناقد القطري د. محمد كافود الذي 
تناول تاريخ الجوائز األدبية في دول الخليج 
كلية  عميد  المبخوت،  شكري  ود.  الــعــربــي، 
حاليا)  (ورئيسها  بمنوبة  واإلنسانيات  اآلداب 

الذي درس آليات إسناد الجوائز.
ونريد التوقف بإيجاز لطرح السؤال التالي: 
الترجمة  جــوائــز  فــي  الفائزين  أســمــاء  تتواتر 
مــثــل جـــائـــزة الــشــيــخ زايـــــد، وجـــائـــزة الــمــلــك 
عبداهللا، وجائزة سنغور التي تمنحها األلكسو، 
للترجمة  بــانــيــبــال  غـــوبـــاش  ســيــف  وجـــائـــزة 
األدبية العربية وغيرها... لكن نادًرا ما نقرأ 
عن معايير التحكيم. ومع أّن المشرفين على 
هــذه الــجــوائــز يــذكــرون أســمــاء أعــضــاء لجان 
التحكيم وجّلهم من األكاديميين وليسوا من 
أهل المهنة االحترافيين إّال أّن عمليات الفرز 
«المكتوم»  باب  في  تظّل  والتقييم  واالنتقاء 
الذي ال يلجه إّال أهل الحّل والعقد. أوَال يجوز 
يجري  كيف  يعلم  أن  المترجمين  لمجتمع 
تقييم األعمال؟ وبما أّن أبناء جلدتنا أوصدوا 
الغرب  أبـــواب  طــرق  إّال  علينا  فما  أبــوابــهــم، 
(مّرة أخرى) لالستفسار عن معايير تحكيم 
جــوائــز الــتــرجــمــة.  وقـــد تــبــّيــن لــنــا أّن لجان 
معايير  خمسة  على  باألساس  تعتمد  التقييم 
تختلف أهميتها وهي على التوالي: األمانة في 
ومقروئية  وانسيابية  المسرد،  وثــراء  النقل، 

النص، وعمق الترجمة، وأسلوب المترجم.
أهمية  تكتسي  الــنــقــل  أمــانــة  أّن  جـــدال  ال 
بوصفها  الترجمة  فائقة وفيها تتجّلى عملية 
واضــحــة  منهجية  عــلــى  ينبني  دقــيــًقــا  عــلــًمــا 
المعالم، فال يسمح المترجم المحترم لنفسه 
ملك  األصــل  فــي  هــو  فيما  بصلف  بالتصرف 
غيره. وهنا نذكر ما أطلق عليه المخضرمون 
ـــمـــزدوجـــة» الـــتـــي تــشــّكــل شــرف  «األمــــانــــة ال
المترجم وقاعدة أساسية في مدّونة السلوك 

أمانة  بــهــا:  والــمــقــصــود  المهنة.  وأخــالقــيــات 
تجاه النص األصلي ومؤلفه بأن نقول ما قاله 
بأكبر دقة ممكنة، وأمانة تجاه المتلّقي بأن 
زيــادة  دون  األصلي  النص  معاني  كما  نبّلغه 
وال نقصان. ويتبّين لنا اليوم في القرن الواحد 
سقط  التي  الفادحة  األخطاء  تلك  والعشرين 
العصر  في  األوائـــل  العرب  المترجمون  فيها 
الوسيط الذين لجؤوا في الغالب إلى التصّرف 
فــي الــنــص األصــلــي، بــل والــمــتــرجــون العرب 
المتأّخرون الذين تصّرفوا بحرية دون التقيد 
لطفي  مصطفى  فعل  مثلما  األصلي  بالنص 
المنفلوطي على علّو كعبه، وقد كان أمينا في 
العبارة  ترجماته  في  يذكر  كــان  إذ  الحقيقة 

المأثورة: ”بتصّرف“.
ويشّكل ثراء المسرد المعيار الثاني، ويعلم 
على  العثور  صعوبة  المتمرسون  المترجمون 
عليها،  ــفــق  والــمــّت الــمــعــتــمــدة  الــمــصــطــلــحــات 
إننا  بل  المستحدثة،  المجاالت  في  سيما  وال 
نجد أحيانا مصطلًحا مغاربيا وآخر مشرقيا 
يختلفان كلية، وهناك من يقول أّال ضير في 
المسرد  ثــراء  لكّن  للعربية.  إثــراء  ففيه  ذلــك 
«القدقدة»  تكرار  عن  االبتعاد  كذلك  يشمل 
واإلفــــــراط فـــي اســتــخــدام أداة الــربــط  مــثــالً 
ذاتــهــا بــل الــتــنــويــع بــاســتــخــدام مــثــال كــل مــن: 
وهكذا  ذلــك،  وإثــر  وبعد،  وثــم،  العطف،  واو 

دواليك.
ومقروئيته  الــنــص  انسيابية  تكتسي  كما 
أّال  المقام  هذا  في  والمقصود  فائقة.  أهمية 
يبدو النص مترجًما عن لغة أخرى، بل يظهر 
الوهلة  منذ  إليها  المترجم  باللغة  ُكتب  كأّنه 
ــــى، أي أن تــكــون روحـــه عــربــيــة. ولــعــّل  األول
أفــضــل مــثــال فــي هــذا الــحــال هــو الــلــجــوء في 
اللغة العربية إلى الُجمل الفعلية بينما مجمل 
اللغات الغربية تستخدم الُجمل االسمية. فهم 
يــقــولــون: مــاريــو ذهــب إلــى الــمــدرســة، بينما 
رغم  المدرسة.  إلــى  علّي  ذهــب  نقول:  نحن 
للُجمل  لألسف  ميالة  أصبحت  صحافتنا  أّن 
الغربية  اللغات  ببنية  تصطبغ  وهي  االسمية 

دون أن تشعر.
ــتــرجــمــة وأســـلـــوب  بــقــي كــــّل مـــن عــمــق ال
المترجم  أّن  إلـــى  األّول  ويــؤشــر  الــمــتــرجــم، 
حّقق جيًدا النص األصلي وخاض في معانيه 
ولـــم يــنــتــج تــرجــمــة اعــتــبــاطــيــة، بينما يــؤّشــر 

الثاني إلى الحس الجمالي لديه.

يرصدها: عبدالودود العمراني

أين هي معايير تقييم الترجمات 
في جوائز الترجمة العربية ؟

ينقلها - محمود الباتع

آفاق فكريةآفاق فكرية

تكتبها: 
عزة سلطان 

(١) 



رأيان وقضيةرأيان وقضية
5الثالثاء ٢٥ جمادى األولى ١٤٣٣ هـ - ١٧ أبريل ٢٠١٢م

الشعراء يطالبون بمجلس للشعر القطري
قطر  دولـــة  فــي  األدب  روافـــد  أهــم  مــن  الشعر  يعتبر 
وِقدمه ِقدم الحضارة العربية وللشعر النبطي في قطر 
مكانة متميزة جعلته يحتل مقدمة أولويات واهتمامات 
كثير من الشعراء واألدباء والشباب وهو ما جعل الدكتور 
القطري  «األدب  كتابه  فــي  كــافــود  الرحيم  عبد  محمد 
يقول  وهو  استثنائيا،  كامال  فصال  له  يخصص  الحديث» 
نظرا  أنــه  إال  بحثنا  على  دخــيــال  الفصل  هــذا  يــكــون  (قــد 
لكثرة هذا الشعر النبطي وانتشاره في قطر وخاصة في 

المرحلة األولى رأيت أن أخصص له هذا الفصل)
امتاز  النبطي  الشعر  أن  إلى  انتباهنا  كافود  د.  ويلفت 
ومعايشة  القطرية  البيئة  بتمثيل  الفصيح  الشعر  عــن 

أحداثها بل والتفاعل مع الحياة المعيشية للناس..
من  اثنين  استضافة  إلى  اليوم  دفعنا  الذي  األمر  وهو 
ساحة  في  وجــوالت  صــوالت  لهم  ممن  الشباب  الشعراء 

غيدة  بن  عايض  الشاعر  وهما  والحر،  النبطي  الشعر 
المليون  شاعر  مسابقة  في  شــارك  الــذي  القحطاني 

الشمري  البيير  ناصر  والشاعر  الثانية،  النسخة 
الـــمـــشـــارك الــقــطــري الــوحــيــد فـــي الــنــســخــة 

سيتحدثون  المليون  شاعر  من  األخيرة 
أحــوال  ويشخصون  الثقافي  للبيرق 

الــســاحــة األدبــيــة والــشــعــريــة من 
وجـــهـــة نـــظـــرهـــم فــــي بــــاب: 

«رأيان وقضية»..

كتب -  مصطفى عبد المنعم:

عايض القحطانيناصر الشمري

النصوص العفوية أكثر 
عذوبة من المواضيع 

المحددة

ال يجوز مراقبة 
اإلبداع طالما لم 
يخالف القوانين

الثقافة  لحال  الموجز  تقييمك  ما  ڈ  
واألدب في قطر؟

- فــي الــبــدايــة يــتــحــدث الــشــاعــر ناصر 
الساحة  أرى  أنـــا  قــائــال:  الــشــمــري  الــبــيــيــر 
الشعرية في قطر تشهد  األدبية وتحديدا 
ونحن  األفضل،  نحو  وتسير  كبيرا  تطورا 
جميعها  إيجابية  ومــؤشــرات  بـــوادر  نــرى 
تصب في مصلحة المشهد الثقافي بشكل 
عـــام والــســاحــة الــشــعــريــة واألدبـــيـــة بشكل 

خاص. 
غيدة  بن  عايض  الشاعر  يقول  بينما   -
وأنــا  مــمــتــاز  الــعــام  الــوضــع  إن  القحطاني 
والشعراء  بالشعر  باالهتمام  أطالب  دائما 
والــفــنــانــيــن وكــنــت أعــتــبــر أن أوضــاعــهــم 
مؤخرا  حــدث  أن  إلــى  لالهتمام،  تفتقر 
الغيث  أول  بمثابة  لي  بالنسبة  كان  شيء 
وأرضــــى ضــمــيــري واعــتــبــرت أنـــه مؤشر 
إيجابي مهم نحو تطور الشعر واالهتمام 
التي  الشعرية  األمــســيــة  وهــي  بــالــشــعــراء، 
احتضنتها «كتارا» مؤخرا وحضرها عدد 
كبير من الشعراء وأنا أراها بداية لتحقيق 
مــطــالــبــنــا كــشــعــراء حــيــث تــحــيــي الــلــيــالــي 
واألمسيات في مكان راق ومميز يشرف 

والشعراء. الشعر 
- يــــرى الـــشـــاعـــر نـــاصـــر الـــشـــمـــري أن 
وهو  جدا  مميز  القطري  والشاعر  المبدع 
كــخــامــة شــعــريــة أو كــإمــكــانــيــات لــيــس له 
تسليط  يتم  ال  أنه  مشكلتنا  ولكن  نظير، 
الـــضـــوء اإلعــــالمــــي عــلــى هــــذه الــمــواهــب 
أنه  الشمري  ويضيف  المتميزة  الشعرية 
يـــرى األمــــر نــتــاج تــقــصــيــر مــشــتــرك بين 
الشاعر ووسائل اإلعالم وطالب بضرورة 

االهتمام اإلعالمي بالشعر والشعراء.
فيؤكد  غيدة  بــن  عايض  الشاعر  أمــا   -
أن الــمــبــدع والــشــاعــر الــقــطــري دائــمــا في 
الـــمـــقـــدمـــة، الفـــتـــا إلـــــى أن وجــــــود بــنــيــة 
عليها  سيترتب  متميزة  ثقافية  تحتية 
المبدعين  مــن  كوكبة  وجــود  بــالــضــرورة 
أننا  كما  وغــيــرهــم،  والــشــعــراء  والفنانين 
أننا  إال  قطر  دولــة  سكان  عــدد  قلة  رغــم 
ـــقـــاب والـــبـــطـــوالت في  حــصــدنــا أهــــم األل
مجال الشعر وال يضاهينا أحد ولدينا في 
الكبيسي  فهد  المطرب  أمثال  رموز  الفن 
من  كثير  وهناك  الموسيقى  مجال  وفي 

مصاف  في  دائما  يضعوننا  من  المبدعين 
الدول المتقدمة فنيا وثقافيا.

وتتقبل  اآلراء  باختالف  تؤمن  هل  ڈ  
نقد أعمالك؟

على  معلقا  الــشــمــري  الــشــاعــر  يــقــول   -
هـــذا األمــــر: بــالــتــأكــيــد ..فــالــشــعــر لــه عــدة 
زاوية  من  يراه  شخص  وكل  وزوايا  رؤى 
جميع  أتقبل  فأنا  مختلفة..لذلك  رؤية  أو 
إيجابية  أو  سلبية  سواء  كانت  مهما  اآلراء 

وأسعى إلى االستفادة منها. 
أتقبل  الــقــحــطــانــي:  الــشــاعــر  ويـــقـــول   -
األمر  هذا  يكون  جدا..وربما  اآلراء  جميع 
هو أحد أهم أسباب أنني مقل في الكتابة 
ألنــنــي أقــــوم بــعــرض أعــمــالــي عــلــى عــدد 

ما  وإذا  وبآرائهم  بهم  أثق  ممن 
العمل  عــلــى  مــالحــظــات  وجــــدت 

أستبعده أو أعيد كتابته.
التي  ..األعــمــال  أفضل  أيهما  ڈ  

برؤية  تنجز  الــتــي  أم  فــجــأة  تأتيك 
محددة سلفا؟

أن  الشمري  ناصر  الشاعر  يقول   -
يكتب  أن  يفضل  وأنـــه   .. شــعــور  الشعر 

مــتــى مـــا شــعــر بــالــحــاجــة إلـــى الــكــتــابــة، 
وهذا األمر يؤدي إلى نتاج أدبي وشعري 
أفــضــل بــكــل الــمــقــايــيــس ولــكــنــه أيــضــا لم 
أو  منه  تطلب  بأعمال  يقوم  أن  يستبعد 
تكون محددة سلفا ولكنه جزم بأنها لن 

تكون في عذوبة النصوص العفوية.
يـــقـــول:  الــقــحــطــانــي  الـــشـــاعـــر  أن  إال   
لــم أحـــدد قــصــيــدة ســلــفــا أبـــدا..فـــأنـــا أبــدأ 
الـــقـــصـــيـــدة وقـــتـــمـــا أشـــعـــر بـــالـــرغـــبـــة فــي 
أين  وال  ستمضي  كيف  أعلم  وال  الكتابة 
تكتب  القصيدة  يقولون:  وكما  ستنتهي؟! 
نفسها، ويضيف القحطاني أن هذا األمر 
يــمــكــن حـــدوثـــه فـــي فـــنـــون أخـــــرى مثل 
وغيرها  الموسيقى  أو  التشكيلية  الفنون 

أما في األدب والشعر فهو أمر صعب.
الــشــاعــر في  يــفــكــر  يــجــب أن  ڈ  هــل 
على  يعمل  الـــذي  للعمل  الــمــادي  الــربــح 
على  بالحرص  فقط  يكتفي  أم  إنــجــازه 

إنجاز عمل أدبي سليم وراق؟
هذا  أن  يؤكد  الشمري  ناصر  الشاعر   -
األمر مشروع ويتساءل ..لماذا ال؟ خاصة 
أن الــشــعــر صـــار يــصــنــف كــمــصــدر دخــل 
التفكير  مــن  مــانــع  هــنــاك  فــلــيــس  ورزق 
على  األمــر  هــذا  يطغى  ال  لكن  األمــر  في 

مستوى العمل األدبي.
- فــيــمــا يـــرى الــشــاعــر الــقــحــطــانــي أن 
األمــر.. لهذا  الخاصة  نظرته  إنسان  لكل 

لهذا  الشخصية  هو  نظرته  عن  ويتحدث 
األمر فيقول: أنا من الناس الذين رفضوا 
أمر  أنه  من  بالرغم  الشعر،  من  التكسب 
وهللا  ولكنني  عليه  الــعــادة  وجــرت  شائع 
فقط  فأنا  األمــر  هذا  إلى  أنظر  ال  الحمد 
بقلبي  ما  وأخرج  ضميري  إلرضاء  أكتب 
..والــشــعــر والــفــن الــــذي يــبــقــى هــو الــذي 

يصدر من القلب وليس بهدف التكسب.
ڈ  أيهما تفضل في إبداعك ..االهتمام 

واللغة  بالنظم  أم  بالموضوع 
القصيد؟ وجماليات 

أجاب  الشمري  ناصر  الشاعر   -
عـــن هــــذا الـــســـؤال قـــائـــال: أنــــا أفــضــل 
أن أجـــمـــع بـــيـــن االثـــنـــيـــن حـــتـــى يــخــرج 
أما  الجمهور.  قلوب  ويدخل  جيدا  العمل 
الــشــاعــر عــايــض الــقــحــطــانــي فــيــقــول: أنــا 
ما  ودائما  بالموضوع  أهتم  الحقيقة  في 
واحــد  بموضوع  مــحــددة  قصائدي  تكون 
أكثر  بها  قصيدة  أعمالي  فــي  تجد  ولــن 
مــن مــوضــوع أو فــكــرة، ولــكــن مــع ذلــك 
وهللا  واللغة  النظم  أهمل  أن  أستطيع  فال 
أجيد  شــاعــر  أنــنــي  عني  مــعــروف  الحمد 
الــفــصــحــى ولــــدي كــثــيــر مـــن الــمــفــردات 
أضمها  الــتــي  والــمــعــانــي  القديمة  اللغوية 

لقصائدي.
بحاجة  نــحــن  هـــل  اعــتــقــادك  فـــي  ڈ  
تحته  ينضوي  للشعر  بيت  أو  جمعية  إلى 

القطريون؟ الشعراء 
ــــرى أن  - الـــشـــاعـــر نـــاصـــر الـــشـــمـــري ي
الــشــعــراء فــي أمـــس الــحــاجــة إلـــى مجلس 
لتنظيم  للشعر  بيت  أو  الــقــطــري  للشعر 
الـــعـــمـــل وتــســهــيــل الـــلـــقـــاء بـــيـــن الـــشـــعـــراء 
أهمية  إلى  الشمري  أشار  كما  والتعارف، 
تــنــظــيــم مــهــرجــان لــلــشــعــر ويـــكـــون على 
تحت  الشعراء  يجمع  حتى  كبير  مستوى 
ـــتـــه. أمــــا الــشــاعــر عـــايـــض الــقــحــطــانــي  راي
بـــدون  الـــكـــيـــان  أو  الــجــمــعــيــة  أن  فـــيـــرى 
أهداف أو منجزات حقيقية لن يكون لها 
مبرر  هناك  ليس  أنه  وأكد  قيمة،  أو  داٍع 
أن  لمجرد  فقط  كيان  أو  جمعية  إلنشاء 
على  قصائد  نلقي  أو  كشعراء  فيه  نلتقي 
بعضنا البعض فهذا األمر يمكن أن نقوم 
أن  فــيــجــب  الجمعية  أمـــا  تــويــتــر  عــبــر  بــه 
على  يوضع  وأال  ملموس  دور  لها  يكون 
رأسها أشخاص ال يقدمون جديدا فنحن 
ينتقص  وال  لنا  يضيف  مثمرا  كيانا  نريد 
مــنــا، وعــلــى مــن يــتــواله أن يــكــون شاعرا 
يكون  وأال  إداريـــة  خــبــرات  ولــه  متمرسا 
بالضرورة من األجيال القديمة بل ينبغي 

أن يكون شابا.
اإلبــداع  عن  الرقابة  رفع  تؤيد  هل  ڈ  

بشكل كلي أم تفضل اإلبقاء عليها؟
أمــــورا  هـــنـــاك  أن  الـــشـــمـــري  يـــوضـــح   -

األمور  مثل  رقابة  عليها  يكون  أن  ينبغي 
اإللهية  الــذات  على  التطاول  أو  السياسية 
وبــحــيــاتــهــم  بــــاألشــــخــــاص  ـــمـــســـاس  ال أو 
الــــخــــاصــــة وجــــمــــيــــع هـــــــذه األمــــــــــور مــن 
الــمــفــتــرض أن تــكــون خــطــوطــا حــمــراء ال 
يــجــب الــمــســاس بــهــا وتــحــتــاج إلـــى رقــابــة 
ذاتــيــة مــن الــشــاعــر نــفــســه، ويــشــيــر ناصر 
الفلسفي  والفكر  اإلبــداع  أن  إلى  الشمري 
واإلســـقـــاطـــات والـــرمـــزيـــة فــهــذه األمـــور 
الشاعر  نــدع  أن  وعلينا  لرقابة  تحتاج  ال 
يكون  لــن  طالما  اإلبــــداع  بحر  فــي  يبحر 

هناك أية شخصنة في األمر. 
- أمـــا الــشــاعــر الــقــحــطــانــي فــيــقــول إن 
فال  القانون  يخالف  لم  أنه  طالما  اإلبــداع 

أنـــواع  مــن  نـــوع  أي  عليه  يــكــون  أن  يــجــب 
قيود  هــنــاك  تــكــون  أال  فــيــجــب  الــرقــابــة، 
القحطاني  أضــــاف  ولــكــن  ـــــداع،  اإلب عــلــى 
مــوافــقــا لــلــشــمــري: هــنــاك بــعــض األمـــور 
يــجــب أن تــتــم رقــابــتــهــا مــثــل األمـــور التي 
السياسية  األمور  أو  اإللهية  بالذات  تتعلق 

أو لألشخاص.
الشعر  لدعم  مــوازنــة  هناك  أن  لو  ڈ  
والـــشـــعـــراء فــهــل تــؤيــد مــنــحــهــا لــلــشــعــراء 
الــحــالــيــيــن الـــمـــوجـــوديـــن عــلــى الــســاحــة 
الــشــبــاب  أم تــفــضــل تـــأهـــيـــل جـــيـــل مــــن 

سليم؟ بشكل  وتعليمهم 
هذا  إن  يقول  الشمري  ناصر  الشاعر   -
نتمنى  وبالفعل  األهمية  فــي  غــايــة  األمـــر 
طريق  عن  والشعراء  الشعر  دعــم  يتم  أن 
أعتقد  ــا  وأن ومهرجانات  فعاليات  إقــامــة 
يذهب  أن  دعم  هناك  كان  لو  األفضل  أن 

لالثنين. 
- بــيــنــمــا يـــرى الــشــاعــر الــقــحــطــانــي أن 
هذا األمر ربما يسبب مشاكل إذا لم يكن 
بــه عــدالــة لــذلــك فــإنــه يــقــول: إذا أعطيت 
فــلــتــتــرك  تـــركـــت  وإذا  الــجــمــيــع  فــلــتــعــط 

الجميع.
ڈ  أيـــهـــمـــا تــحــبــذ أكـــثـــر مــــن يــرصــد 

إيجابياتك أم من يرصد سلبياتك؟
إنسان  كــل  إن  الشمري  ناصر  يقول    -
مانع  ال  ولكن  إيجابياته  رصد  في  يطمح 
بشكل  كـــان  مـــا  إذا  الــســلــبــيــات  رصـــد  مـــن 
كبيرا  فرقا  هناك  أن  خاصة  موضوعي، 

بين الناقد والحاقد.
- أما الشاعر القحطاني فيرى أن األمر 
يختلف بحسب الشخص الذي يرصد المر 
فهناك شخص يرصد سلبياتي وهو يريد 
لي الخير فهذا إنسان مرحب به وبكل ما 
يرصده، أما من يشغل نفسه فقط برصد 

سلبياتي فهذا غير مرحب به.
ڈ  بماذا تحلم فنيا وثقافيا؟

- الــشــاعــر نـــاصـــر الــشــمــري يـــقـــول إنــه 
الناس  قلوب  دخول  في  ينجح  بأن  يحلم 
قطر  دولــة  تصبح  أن  أتمنى  كما  جميعا 

قبلة للشعراء من مختلف البلدان.
فيقول  غيدة  بن  عايض  الشاعر  أمــا   -
انه يحلم بأن يكتب قصيدة وطنية تبقى 
للدهر مثل قصائد المتنبي لسيف الدولة.

الشعر النبطي ال 
يتمتع باالهتمام 
اإلعالمي المطلوب

الجمعية الشعريةبدون 
أهداف حقيقية لن 
يكون لها إبداع أو قيمة

الشاعر القطري 
يمتلك إمكانيات 
ليس لها مثيل

الشعر والفن الذي يبقى 
هو الذي يصدر من القلب 
وليس بهدف الكسب

الشاعر محمد بن فطيس المريالشاعر خليل الشبرمي
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يـــــــــــقـــــــــــول 
الـــشـــاعـــر األنــدلــســي 
الــكــبــيــر ابـــن األفـــطـــس في 

وصف تصاريف الدهر :
هوت بدارا وفلت غرب قاتله 

وكان عضبًا على األمالك ذا أثر 
في  قالها  رائــعــة  قصيدة  مــن  بيت  هــذا 
لكن  األندلسية  بطليوس  دولـــة  على  التحسر 
التاريخ  مــن  عظيًما  مــثــالً  ضــرب  أنــه  الحقيقة 
وهو موت القائد الكبير وملك الزمان داريوس 
في  والــمــعــروف  بالثاني  الملقب  الــفــرس  ملك 
أن  الحقيقة   » دارا   » بــاســم  العربية  الــمــراجــع 
بمصاير  األقدار  ولعب  غريبة  الزمان  تصاريف 
اإلنـــســـان أكــثــر غـــرابـــة فــهــذا هـــو مــلــك الــفــرس 
الكبير الذي دانت له األرض من شرقها وغربها 
دخل  فحينما  التاريخ  عجائب  من  إيوانه  وكــان 
اإلسكندر عاصمة المملكة الفارسية قال (لم تَر 
تجوب  جيوشه  وكانت  البهاء)  بهذا  ملًكا  عيني 
ملكه  عــن  الخارجين  لــتــؤدب  المعمورة  أنــحــاء 
الــقــدر  لــكــن   ... األخـــطـــار  مملكته  عــن  وتــــذود 

في  ولــد  اليونان  شمال  في  فهناك  سيقع  حتًما 
وشكيمة  أحمر  شعر  ذو  فتى  مقدونيا  مملكة 
هذا  آمون  ابن  وكنيته  اإلسكندر  له  يقال  عاتية 
الفتى قدر له أن يسقط هذا الملك ويفتت هذه 
الــقــوة وتــديــن لــه هــذه اإلمــبــراطــوريــة.. وتحكي 
غــرابــة من  الشعبية خــبــًرا هــو أكــثــر  الــحــواديــت 
نفسه  اإلسكندر  أن  وهو  واألمــراء  الملوك  أقدار 
حملت  حيث  داريــوس  للملك  شقيق  غير  أخ  هو 

به الملكة أولمبياس حينما كانت زوجة شرعية 
لقصر  ردهــا  الــذي  داريـــوس  والــد  ألكسركسيس 
منه  جنينًا  تحمل  أنها  يعرف  أن  دون  والــدهــا 
داريوس  يموت  حيث  األقــدار،  تسخر  وهكذا   ...
الوصية  هـــذا  يفسر  وقـــد  اإلســكــنــدر  أخــيــه  بــيــد 
ابنته  اإلسكندر  يتزوج  بأن  داريــوس  تركها  التي 
روكسانا ويرث ملكه.. وتعتمد الشاهنامه أقوى 
كتب التاريخ واألساطير الفارسية هذه الحكاية.

ــفــادور دالـــي  لـــم يــكــن الــفــنــان الــســريــالــي األشـــهـــر ســل
حياته  شريكة  على  تــعــّرف  حتى  الــــ٢٨  عــامــه  أكــمــل  قــد 
من  كانت  تعارفهم  قصة  لكن   ، جاال  الشهيرة  وزوجته 

أغرب حكايات زواج الفنانين في القرن العشرين .
في  المقاهي  أحــد  على  يــتــرّدد  دالــي  سيلفادور  كــان 
بورتو بانوس بالقرب من مالجا في أسبانيا وكانت هناك 
فتاة تترّدد على المقهى بشكل دائم حتى إن دالي تعلق 
بها وأراد أن يتحّدث معها .. لكن هذه الفتاة لم تبد أي 
اهتمام بدالي على الرغم من أنه كان قد أحرز مستوى 
تكن  لم  الفتاة  لكن  أسبانيا  في  الشهرة  من  به  بــأس  ال 
تعطيه أدنى انتباه، حاول دالي أن يجذب انتباهها بطرق 
كثيرة حتى انه أقدم على عمل أحمق حيث اشتبك في 
مغازلة  حـــاول  الـــذي  الجائلين  الــبــاعــة  أحــد  مــع  معركه 
من  كان  الذي  البائع  لكن  جاال  تدعى  كانت  والتي  الفتاة 
غجر الجنوب أوسع دالي ضربًا حتى انه نزفت أنفه ما 

جعل الجالسين يحاولون أن يفضوا االشتباك . 
على  دالــي  لتساعد  الجالسين  بين  مــن  جــاال  وقــامــت 
وقف النزيف وتجفيف أنفه وكان شديد السعادة وطلب 
له  تعترف  أن  المفاجأة  وكانت  التالي  اليوم  يقابلها  أن 
جــاال بحبها بــل واعــتــرفــت أنــهــا اســتــأجــرت ذلــك الرجل 
الــذي كــان يغازلها والـــذي أوســع دالــي ضــربـًـا . فما كان 
من دالي أن تزوجها وأصبحت شريكة حياته والموديل 
األكثر جذبًا في أعماله حتى ان دالي بعد أن ماتت جاال 
حالته  وتــدهــورت  باكتئاب  أصيب  حياته  أخــريــات  فــي 
الصحية . حقيقة كــان دالــي أحــب جــاال لــدرجــة أنــه لم 

يعرف طعم السعادة بعد أن ماتت جاال.

األعمال  رجــال  بين  الفني  البيزنيس  موجة  ظهور  مع 
اقتناء  على  وتهافتهم  أوروبــا  في  المهمة  والشخصيات 
لهذا  أيضا  دخل  والنادرا  الغالية  واللوحات  الفنية  القطع 
وفي  المالكة  والــعــائــالت  بــل  الشهيرة  الــعــائــالت  المجال 
األسبوع الماضي أعلن مسؤول في القصر الملكي إلمارة 
موناكو أن األميرة كريستين أميرة موناكو قد اتفقت مع 
أسماءهم  تذكر بعد  فنية كبيرة ولم  مــزادات  دور  عدة 
على أن يــقــام مـــزاد كبير فــي أوئـــل فــبــرايــر الــقــادم في 
مونت كارلو وحيث لمحت موناكو أن األميرة كريستين 
تنوي شراء مجموعة كبيرة من األعمال الفنية من بينها 
األلماني  للفنان  الخنزير)  (سلخ  لوحة  المصدر  ذكر  كما 
فناني  أهم  من  يعتبر  والذي  بارينت  فابريتيوس  الكبير 
أعماله  بندرة  يتميز  كما  عشر  السابع  القرن  في  ألمانيا 
بين  مــوزعــة  فقط  لــوحــة   ٢٣ يتعدى  ال  مــا  خلف  حيث 
بـــ٧٠  اللوحة  هــذه  وتــقــّدر  خــاصــة  ومجموعات  متاحف 
في  الماني  لفنان  بالنسبة  ضخم  مبلغ  وهو  يورو  مليون 

القرن الـ١٧ إذا استثنينا بعضهم .

ارتفاع سعر فابريتيوس

دالي وعلقة ساخنة بسبب الحب
( لــو لــم يــكــن الــفــن هــو الــمــرآة الــتــي تــعــكــس لــنــا الــصــورة 
لم  لــو   ... قيمة  بــال  ــا  فــنً أصــبــح  المجتمع  ألعــمــاق  الــقــصــوى 
عن  يرحل  أن  فعليه   . والبسطاء  المهمشين  عن  الفن  يعبر 

 .( مدينتنا
المكسيكي  الــفــنــان  ريــفــيــرا  يــصــف  كـــان  الــكــلــمــات  بــتــلــك 
هذه  ولــعــل  المجتمع  فــي  ودوره  التشكيلي  الــفــن  العبقري 
الفنانين  من  األول  الرعيل  جيل  عن  غائبة  تكن  لم  القيم 
أعــمــاق  داخـــل  الــغــوص  أنفسهم  عــلــى  آلـــوا  الــذيــن  القطريين 
العميقة  الصورة  هذه  فنهم  يعكس  وأن  القطري  المجتمع 

والمهمشين  للبسطاء 
هــكــذا يــخــرج الــحــمــال الــذي أمــامــنــا فــي الــلــوحــة مــن بين 
خــلــطــات األلـــــوان الــســاخــنــة والـــهـــادئـــة أيـــًضـــا بــكــل بــســاطــة.. 
الــحــمــال هــي الــقــصــة الــبــصــريــة الــتــي تــصــفــهــا لــوحــة الــفــنــان 

تشكيلًيا  تــحــلــيــالً  لــنــا  يــقــدم  بــحــيــث  الــغــانــم  عــيــســى  الــقــطــري 
فهذه  الباريسي  بالثيوس  رؤى  مــن  تقترب  خاصة  ورؤيـــًة 
هي  تحتها  الــغــانــم  عيسى  تصنيف  نستطيع  الــتــي  الــمــدرســة 
بالشخصية  تهتم  التي  وبساطتها  اليومية  الحياه  مــدرســة 
وقد  عامة  الجانبي  بالمشهد  تهتم  ما  أكثر  اللوني  والزخم 
ــا مــن الــشــخــصــيــة الــســيــكــولــوجــيــة  نــصــفــهــا بــأنــهــا أكــثــر اقــتــرابً
حمال  إن  قلنا  إذا  الصواب  يجانبنا  لن  وهنا  أيًضا  والحكائية 
شعبي . مشهد  من  أو  حدوته  من  علينا  يخرج  الغانم  عيسى 

 ١٩٥٤ عــيــســى الــغــانــم فــنــان قــطــري ولـــد بــالــدوحــة عـــام 
مصر  في  والجرافيك  وتونس  بغداد  في  اآلثار  ترميم  درس 
الجمعية  الجيدة  وإبراهيم  السبعي  أحمد  زمالئه  مع  وأسس 
ممثل  خير  وكان  لها  مديًرا  وعمل  التشكيلي  للفن  القطرية 

واإلقليمية. العالمية  المحافل  في  لقطر 

الحمال

هنري لوتريك فنان البوهيمية الباريسية

موت داريوس

افاق تشكيلية

مادو يفتتح مزاد التروديوم الربيعي العثور على لوحة سيزان المفقودة
لبيع  الــتــروديــوم  دار  قـــّررت 
الــقــطــع الــفــنــيــة افــتــتــاح مــزادهــا 
ـــقـــام فـــي ١٢  الــربــيــعــي الـــــذي يُ
مـــــارس مـــن كـــل عــــام وأعــلــنــت 
ـــــقـــــّدم مـــفـــاجـــأة  أنــــهــــا ســــــوف تُ
االفــتــتــاح وهـــي إحــــدى لــوحــات 
جان  الشهير  البلجيكي  الفنان 
 ١٨٧٧  -  ١٧٩٦ مــادو (  بابتيست 
) والذي لم يتبق من أعماله إال 
مجموعة ال تتعّدى أصابع اليد .

أعلنت الشرطة الصربية 
أنـــهـــا عـــثـــرت عـــلـــى لــوحــة 
للفنان بول سيزان ُسرقت 
مـــــن مـــتـــحـــف ســـويـــســـري 
ولـــم   .٢٠٠٨ عـــــام  خـــــاص 
اللوحة  اسم  الشرطة  تذكر 
ولــــــكــــــن وســـــــائـــــــل إعـــــــالم 
مــحــلــيــة أشـــــارت إلــــى أنــهــا 
لوحة «الفتى  األرجــح  على 

بالصديري األحمر».

بقلم - باسم توفيق 

وماهيته  الفن  مهام  الفلسفة  حددت  حينما 
لكل  محاكاة  ثم  للطبيعة  محاكاة  منه  جعلت 
الفن  محاكاة  حيث  من  الموضوع  هذا  يتبع  ما 
اعتبار  على  واألشكال  والمواقف  للشخصيات 
الرئيسة  األجزاء  تشكل  جميًعا  األشياء  هذه  أن 
وتنوعت  تطورت  أن  بعد  ثم  طبيعة.  لمصطلح 
حاجات  تطور  ومع  مطرد  بشكل  الفن  قضايا 
البشري  للكائن  بالنسبة  الحاجات  هذه  وإشباع 
مــن الــنــاحــيــة الــفــكــريــة والــفــنــيــة تــعــدت حــدود 
تضم  أيًضا  وأصبحت  للفن  بالنسبة  المحاكاة 
العالم  يقول  كما  أو  الذات  عن  التعبير  موضوع 
النفسي توماس يونج (الحاجة إلى تمثيل الذات 
فــعــلــًيــا واســتــخــراج مــكــنــونــاتــهــا ســـواء الــواضــحــة 
األكثر  الجزء  أن  اعتبار  على  منها  أوالمستترة  
نطلق  قد  الذي  المستتر  الجزء  هذا  هو  تأثيًرا 
لــالوعــي  وبالنسبة  الــالوعــي)  اصــطــالًحــا  عليه 
على حد تعبير يونج يعتبر هو أهم المحركات 
في  قدًما  المضي  على  الفنان  لتحفيز  الدافعة 
مــشــروعــه الــفــنــي وتــمــثــل هــذه الــنــظــريــة رؤيــة 

تصوير  في  كثيًرا  غــاص  فنان  لحياة  فلسفية 
فظهرت  الــلــيــل,  وعــلــب  الــلــهــو  بــأمــاكــن  الــنــســاء 
الراقصات  الفتيات  نــمــاذج  لوحاته  جميع  فــي 
الــرجــال،  أحــضــان  فــي  المرتميات  والــغــانــيــات 

العظيم  فرنسا  فنان  هو  الفنان  هذا 
ـــــك الــــــــــذي اعـــتـــبـــر  ـــــري ـــــوت ل

الـــواقـــعـــيـــة هـــي الــتــعــبــيــر 
الحياة  ألخالقية  األقصى 

مــتــمــثــلــة فــي صــخــب ومــجــون 
الباريسية.  الحياة 

 ٢٤ لــوتــريــك  تـــولـــوز  دي  هــنــري  ولـــد 
عائلة  إلـــى  لــوتــريــك  ينتمي   ،١٨٦٤ نــوفــمــبــر 

أرستقراطية، وقد كان االبن الوحيد والوريث 
تــولــوز،  دي  شـــارل  ألــفــونــس  للكونت  الــشــرعــي 
ـــا جـــــًدا، وقــــد نــــذرت والــدتــه  والـــــده كــــان ثـــريً
جًدا  ضعيًفا  كــان  الــذي  الوحيد  لالبن  عمرها 

األحيان.  أغلب  في  المرض  من  ويعاني 
بـــدأ لــوتــريــك الــرســم فــي عــمــر مــبــكــر وهــو 
من  عــشــرة  الثانية  فــي  الــعــاشــرة،  يــتــجــاوز  لــم 
رجله  إثره  على  كسرت  لحادث  تعرض  عمره 
اليمنى  الرجل  كسرت  بسنتين  بعدها  اليسرى 
وفيه  فكبر  النمو،  عن  رجليه  عظام  وتوقفت 
إعــاقــة جــســديــة حــدت مــن زيـــادة طــولــه الــذي 
لــم يــتــجــاوز الـــــ١٥٠ ســم. عــاش لــوتــريــك لفنه 
التي  األحياء  أهم  مونتمارتر،  في  مقيًما  فقط 

احتوت 
كــــابــــريــــهــــات 
ومـــــــــســـــــــارح ومــــهــــرجــــيــــن 
الحياة  هــذه  لــوتــريــك  عــشــق  وقــد  وراقـــصـــات، 
أدمــن  أعــمــالــه.  أغــلــب  على  صخبها  واســتــحــوذ 
األربعين  يتجاوز  لم  وهو  وفاته  حتى  الكحول 

بعد.  
وعــلــى الـــرغـــم مـــن نــشــأتــه األرســتــقــراطــيــة 
في  لــوتــريــك  عــاش  النصفي  بالشلل  وإصــابــتــه 
بــوهــيــمــيــة وفـــوضـــويـــة نـــــــادرة, حــتــى صـــارت 
مغامراته مع بنات الليل على كل الشفاه وكان 
يومي  وبشكل  ويدخل  ولوحاته  ألــوانــه  يحمل 
ليرسم  والبارات  والحانات  المالهي  دور  إلى 
حي  في  الليل  فتيات  من  الشهيرات  ملهماته 

األسطوري.   مونمارتر 

الفنان : عيسى الغانم



هانئ،  بــن  الحسن  واســمــه   - نــواس  أبــو 
بالقرب  بــاألهــواز،  ولــد   - علي  أبــا  ويكنى 
براهبان  المعروف  المقطوع  الجبل  من 
ببغداد  ومــات  ومائة،  وثالثين  تسع  سنة 
ســـنـــة خـــمـــس وتـــســـعـــيـــن ومـــــائـــــة، وكــــان 
عـــمـــره خــمــســاً وخــمــســيــن ســـنـــة، وكــانــت 
بعض  من  جلبان  لها  يقال  أهــوازيــة  أمــه 
وأبــوه  بيري  نهر  لها  يقال  األهـــواز  مــدن 
مــن جــنــد مــــروان بــن مــحــمــد، مــن أهــل 
دمـــشـــق، مــولــى آلل الــحــكــم بـــن الــجــراح 
مــــن بـــنـــي ســـعـــد الـــعـــشـــيـــرة، وكــــــان قـــدم 
األهــــواز أيـــام مــــروان بــن مــحــمــد لــربــاط 
الــخــيــل، فــتــزوج جــلــبــان فــأولــدهــا عــدة، 
وأبــو  محمد  أبــو  وأخـــواه  نــواس  أبــو  منهم 
مــعــاذ، وكـــان أبـــو مــعــاذ يـــؤدب ولـــد فــرج 
الــرخــجــي، ومـــات والـــدهـــم هــانــئ، وأبــو 
البصرة  إلـــى  أمـــه  فنقلته  صــغــيــر،  نـــواس 
وهـــــو ابـــــن ســــت ســـنـــيـــن، فــأســلــمــتــه إلـــى 
األهــواز،  إلــى  خــرج  ترعرع  فلما  الكتاب، 
الشاعر،  الــحــبــاب  بــن  والــبــة  إلــى  فانقطع 
عند  بــاألهــواز  مقيماً  يومئذ  والــبــة  وكــان 
ــيــهــا، فــأدبــه  ابـــن عــمــه الــنــجــائــي وهـــو وال
صبيحاً.  وضيئاً  نواس  أبو  وكان  وخرجه. 
بتأديبه  وُعني  به،  وأعجب  والبة  فعشقه 
حتى خرج منه ما خرج. ولما مات والبة 
ــفــاً األحـــمـــر وكـــــان خــلــف أشــعــر  لــــزم خــل
علماً  عــنــه  فحمل  وأعــلــمــهــم،  وقــتــه  أهــل 
زمانه  واحــد  فخرج  واســعــاً،  وأدبـــاً  كثيراً 
فــي ذلـــك، وحــدثــنــي نــاس عــن أبــي نــواس 
الشعر  يقل  لم  برجل  ظنكم  ما  قــال:  أنه 

من  امـــــرأة  ســتــيــن  دواويــــــن  روى  حــتــى 
ظنكم  فما  وليلى  الخنساء  منهن  العرب 
عن  مــرزوق  ابــن  عن  وحدثت  بالرجال؟ 
أبي هفان قال: كان أبو نواس آدب الناس 
ال  مطبوعاً،  وكــان  شعر،  بكل  وأعرفهم 
يــقــوم  وال  شــعــره،  يــحــلــل  وال  يــســتــقــصــي، 
فشعره  كثيراً  كر  السُّ على  ويقوله  عليه، 
مــتــفــاوت، لــذلــك يــوجــد فــيــه مــا هــو في 
الــثــريــا جـــودة وحــســنــاً قـــوة، ومـــا هــو في 
وركاكة، وكان مع كثرة  الحضيض ضعفاً 
شاطراً،  وفتى  ماجناً  خليعاً  وعلمه  أدبه 
وكان  ظريف،  حلو  ذلــك  جميع  في  وهــو 
يــســحــر الــنــاس لــظــرفــه وحــالوتــه وكــثــرة 
يحفظ  ال  الــنــاس،  أســخــى  وكـــان  مــلــحــه، 
التعصب  شديد  وكــان  يمسكه،  وال  ماله 
أشعار  فيهم  ولــه  عــدنــان،  على  لقحطان 

أعداءهم، ويهجو  يمدحهم  كثيرة، 
وكان أبو نواس لشدة عصبيته لقحطان 

القائل: وهو  كثيراً  المعنى  هذا  في  يقول 
دع األطالل تسفيها الجنوب ... 

الخطوُب جدتها  عهد  وتبلي 
 ... وخل لراكب الوجناء أرضاً 

والنجيُب النجيبة  بها  تخب 
وال تأخذ عن األعراب لهواً ... 

جديُب فعيشهُم  عيشاً  وال 
دع األلبان يشربها رجاٌل ... 

غريُب بيتهم  العيش  رقيق 
بأرض نبتها عشٌر وطلٌح ... 

وذيُب كلب  صيدها  وأكثر 
ومــــمــــا ذكـــــــر مـــــن خــــصــــال أبـــــــي نـــــواس 

الــمــحــمــودة، مــا حــدث بــه أحــمــد بــن أبي 
عـــامـــر قـــــال: حــدثــنــي ســلــمــان شــحــطــة. 
عارفاً  فقيهاً،  عالماً  نــواس  أبو  كان  قــال: 
بــاألحــكــام والــفــتــيــا، بــصــيــراً بــاالخــتــالف، 
صــــــاحــــــب حــــــفــــــظ. ونــــــظــــــر ومــــعــــرفــــة 
بــطــرق الــحــديــث، يــعــرف نــاســخ الــقــرآن 
وقد  ومتشابهه،  ومحكمه  ومــنــســوخــه، 
تــــــأدب بـــالـــبـــصـــرة، وهـــــي يـــومـــئـــذ أكــثــر 
وكـــان  وأدبــــــــاً،  وفـــقـــهـــاً  عـــلـــمـــاً  اهللا  بــــالد 
والمخضرمين  الــقــدمــاء  ألشــعــار  أحــفــظ 
ـــيـــن. ـــمـــحـــدث وأوائـــــــــــل اإلســــالمــــيــــيــــن وال
وحــدثــنــي مــحــمــد بـــن أحـــمـــد الــقــصــار 

قال: حدثني يوسف بن الداية
قــــــال: قـــــال لــــي أبـــــو نـــــــواس: أحـــفـــظ. 
سبعمائة أرجوزة، وهي عزيزة في أيدي 

وكــان  عندهم،  المشهورة  ســوى  الــنــاس، 
األحمر،  خلفاً  الحباب  بن  والبة  بعد  لزم 
وكـــــان خــلــف نــســيــج وحـــــده فـــي الــشــعــر، 
فــلــمــا فــــرغ أبــــو نــــواس مـــن إحـــكـــام هــذه 
والُملح،  والمجون  للنوادر  تفرغ  الفنون 
أغزر  صار  حتى  كثيراً  شيئاً  منها  فحفظ 
الــنــاس، ثــم أخــذ فــي قــول الــشــعــر، فبرز 
ثم  زمانه.  أهــل  على  وبــرع  أقــرانــه،  على 
فجالسهم  واألشــــــراف،  بـــالـــوزراء  اتــصــل 
ـــظـــرف  وعـــــاشـــــرهـــــم، فـــتـــعـــلـــم مـــنـــهـــم ال
وأحبه  الــنــاس،  في  مثالً  فصار  النظافة. 
الـــخـــاصـــة والـــعـــامـــة، وكـــــان يـــهـــرب مــن 
ذلك  على  ويالم  بجهده  والملوك  الخلفاء 
هؤالء  مجالسة  على  يصبر  إنما  فيقول: 
ينبعثون  ال  الــذيــن  المنقطعون،  الفحول 

وال ينطقون إال بأمرهم، اهللا لكأني على 
الــنــار إذا دخــلــت عــلــيــهــم، حــتــى أنــصــرف 
كنت  إذا  وألني  أشاربه،  ومن  إخواني  إلى 

عندهم فال أملك من أمري شيئاً.
وحــدثــنــي إســمــاعــيــل بـــن حــــرب قـــال: 
جعفر  قال  قال:  خزيم  بن  سعد  أخبرني 
أبو  تأدب  أين  وهب:  بن  لسعيد  البرمكي 

البصرة. ببلد  قال:  نواس؟ 
وحــدثــنــي أبـــو عــمــرو عــن أبـــي دعــامــة 
قــــال: قـــال أبـــو عــمــرو الــشــيــبــانــي لـــوال ما 
الحتججنا  الرفث  من  نواس  أبو  فيه  أخذ 

القول. ُمحكم  ألنه  بشعره 
ومــــــن أخـــــبـــــار أبــــــي نـــــــواس مـــــع أبــــــاٍن 
داوود  بن  القاسم  به  حدثني  ما  الالحقي 
قـــال: حدثني ابــن أبــي الــمــنــذر قـــال: كان 
البرامكة،  يمدح  ظريفاً  شــاعــراً  الالحقي 
ال  بجعفر  بينهم  مــن  مــخــصــوصــاً  وكـــان 
أرادوا  إذا  البرامكة،  وكانت  يفارقه،  يكاد 
تفرقة مال على الشعراء ولوه ذلك، فأُمر 
لــه بــمــال يــفــرقــه فــيــهــم، وكـــان كــثــيــراً له 
بدرهم  نــواس  ألبــي  وأمــر  ففرقه  خطر، 
نـــاقـــص، وأرســـــل إلـــيـــه: إنـــي قـــد أعــطــيــت 
كــل شــاعــر عــلــى قــــدره، وهــــذا مــقــدارك. 
الالحقي  قال  فلما  نــواس،  أبو  عليه  فوجد 
نفسه  فيها  يصف  التي  الحائية  قصيدته 
وهي  يحيى  بــن  جعفر  عند  فيها  ويلفق 

هذه القصيدة:
أنا من حاجة األمير وكنز ... 

من كنوز األمير ذو أرباِح
كاتب حاسب أديب خطيب ... 

ناصح راجح على النصاِح
شاعر مفلق أخف من الري ... 

شة مما تكون تحت الجناح
لو رآني األمير عاين مني ... 

شمريا كالُجلجل الصياح
لحية سبطة وأنف طويل ... 

واتقاد كشعلة المصباح
لسنت بالمفرط الطويل وال بالُم ... 
ستكن المجحدر الدحداح

أيمن الناس طائراً يوم صيد ... 
لغدوٍّ ُدعيت أم لرواح

أبصر الناس بالجوارح واألكُل ...
 ب والخرد الصباح المالح

وبلغ أبا نواس هذه القصيدة فقال: واهللا 
ألعرفنه نفسه، وأنشأ يقول:

إن أولى بخسة الحظ مني ... 
الصياِح بالجلجل  للمسمى 

فبلوا منه حين غنى لديهم ... 
أخرس الصوت غير ذي إفصاح

ثم بالريش شبه النفس في الخف ...
 ة مما يكون تحت الجناح

لم يكن فيك غير شيئين مما ... 
قلت من بعد خلقك الدحداح

لحية سبطة وأنف طويل ... 
وهباء سواهما في الرياح

فيك ما يحمل الملوك على الُخر ... 
ق وُيزري بالسيد الجحجاح

فيك تيه وفيك ُعجٌب شديد ... 
وطـــــــــــــمـــــــــــــاٌح يــــــــــفــــــــــوق كـــــــــــل طــــــــمــــــــاح.

أدب الخيل عند العرب

أبــو نــواس

شعر - محمد إبراهيم السادة

يا ذاَت الخال

ُمـَعـذبُـُه الَخـاِل  ذاَت  يـا 
بُـُه تَـَقـلـُّ َمـأواُه   أبكـى 

ُيسـِْعُدُه َطـْيُفِك   لَْو   يـَرُجو 
َفـَيْحـِجبُُه الّلـيُل  يَـِضنُّ  َو 

أََمـٌل بِها   النَّـْفـُس  و  يَْحيـا 
ُيـْطـِربُـُه ُحـْلٍو   بِـتَـالٍق 

يَْحـسـبُُه نَـِسيٌم   َهبَّ   لَـْو 
يَْطـلُـبُُه آٍت  ِعـْنـِدِك  ِمـْن 

يَْســأَلُُه َطـْيـٌر   َد   َغـرَّ أَو 
يَـْكـِذبُـُه ُفـؤاٌد  َرقَّ   َهـْل 

َكْم طـاَف ُدُروباً  يَْطلُـُب أَْن
يَرُقـبُُه لَـْحُظِك  ُيْخِطـُئ   لَْو 

ناَظــَرُه يَومـاً  أَْخطـأَ  َقـْد  
تُـْذِهبُـُه كـاَدْت  بِـِسـهاٍم 

َقْد شـعَّ َجمالُِك  َوْقَت  ُضحًى
تََسبُّـبُُه ـمـِس  بالشَّ َفـَزرى 

عـاَونَـها و  َعيـناِك   الَمـْت 
بُـُه ُيـَعـذِّ ـوِم   باللـَّ َقْلـٌب 

أََمــالً يا  و  الَخــاِل  َذاَت  يا 
أَْطـلـُبُُه أَْسـَعى  بِـَحـياتِي 

َصْدِري ِفي  َمْحُفـوٌظ  َعهـِدي 
يَسـلـبُـه واٍش  يَـْقـِدُر  ال 

المشهد األول:
مـــنـــظـــر الـــســـمـــاء وهــــــي تــمــطــر، 

وصـــــــوت هــــطــــول الـــمـــطـــر يــبــدو 
واضحاً، شخص يرفع يديه إلى 

ويــقــف تحت  الــســمــاء مــبــتــهــالً 
الــمــطــر نـــاظـــراً نــحــو الــســمــاء.. 
ويختلط  حــالــمــة،  موسيقى 
صوت الرجل منشداً مع هذه 

الموسيقى:
ذاك  عـــــــــلـــــــــى  ـــــــيـــــــنـــــــي  عــــــــ
الــســحــاب الــمــاطــر ِ  وفــمـــــي 
ِ بــالــثــنـــــاء الـــعـــاطـــــــر  يــــدنــــدن ُ 

ُحسنه  في  ناظري  أَســـــرح  وأنـا 
ِ ــٍل عــابـــــر  ِ كــعــيـــــون عــاشـــــقــة ٍ وظـــ

مترقرقا  هــامــســاً  يــنــشـــــُر  ــّل  والــطـــ
ً         سـحر َ الشروق وكـّل ُحسن آسِر

المشهد الثاني:
ظلمـة ما قبل الفجر، ثـم ينبلـُج الصبح ُ 

.. رجاٌل يسعْون نحو المسجد للصالة، يقفون 
بباب المسجد وهم يرددون :

سبحان ربي كيف يخلق ما يشاْء  
جعل الحياة َ من طــين ٍ ومـاْء

يتــدفُق الماُء، وينتشر الضياءْ   
 كتـدفق النور السخّي من السماْء

أنشودة ٌ ال تنتهي عند الَرواء 
 تنساب مثل العطر في نسم الهواْء

كـــونـــوا 

، وغذوا االنتماء  
ً
لها عْينا 

 فالفجر قلب ُ الصبح أو باب الرجاْء

المشهد الثالث:
وبنات)  الصغار (أوالد  من  إنشاد  مجموعة 

وواٍد،  جبل  بين  يــجــري  مــاء  منظر  الخلفية 

حول المجرى رياحين وورود:
تنشد المجموعة:

ينساُب كالسحر بين التّل والوادي      
ماُء الغدير بأمر الخالق الهادي

ماٌء يجول وريحاٌن يعانـقــــه 
ُ  خـريره يتسامى فوق 
إنشـــادي

سـرُّ الحياة وينبوع 
الصفاء وفي      

وجوده ِ سّر ما في 
الكون من زاد ِ

ترفقوا، فهو خيٌر 
ال ينازعه ُ       َمن 
آثَر الفضل، فهو 
الحاضر البادي

المشهد الرابع :
األوالد والبنات يلعبون 

في حقل ينزل عليه 
المطر .. وهم ينشدون على 

أنغام الموسيقى:
 ُ وظـــــــــــــــــالل   ٌ وجــــــــمــــــــال  مـــــــــــــــــاٌء 

ُ أخـــــــتـــــــــــــــال   ِ الـــــصـــــحـــــبـــــة  فـــــــــي  وأنـــــــــــــــــــا 
ـــــــــفـــــــــتـــــــــح مــــــبــــــســــــمــــــهــــــا  أزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌر ت

ــــــوال ُ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــهــــــا األقـــــــ تـــــــــحـــــــــتـــــــــاُر فــــــي
ودالالً  ـــــــــاً  غـــــــــنـــــــــجــــــــــ  ُ تـــــــــتـــــــــمـــــــــايـــــــــل 

ُ ودالل   ُ شـــــــــــــــــــــــــوق  يــــــــعــــــــلـــــــــــــــــوهــــــــا   
ــــــــــــــــــداعــــــــــــــــــب زيـــــــنـــــــتـــــــهـــــــا  مــــــــــــــــطــــــــــــــــٌر، وي

ُ هـــــــــّطـــــــــــــــــــال   ٌ عــــــمـــــــــــــيــــــم   ُ والـــــــخـــــــيـــــــــــــــر 

قــال تــعــالــى:(وأعــدوا لهم ما 
رباط  ومن  قوة  من  استطعتم 
الــخــيــل تــرهــبــون بـــه عـــدو اهللا 
وعــدوكــم). واتخذ رســول اهللا، 
وارتبطها،  الخيل  السالم،  عليه 
عليها،  وحــــض  بــهــا،  وأعـــجـــب 
في  لــهــم  مــا  المسلمين  وأعــلــم 
ذلـــــك مــــن األجــــــر والــغــنــيــمــة، 
وفـــضـــلـــهـــا فـــــي األســـــهـــــم عــلــى 
ــلــفــرس  أصــــحــــابــــهــــا، فـــجـــعـــل ل
ســهــمــيــن، ولــصــاحــبــه ســهــمــاً. 
وحـــدث الــواقــدي عــن عبد اهللا 
بـــن عــمــر عـــن ســهــيــل بـــن أبــي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اهللا، صلى اهللا 
في  معقود  الخيل  وسلم:  عليه 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة.
وحــــدث الــكــلــبــي مــحــمــد بن 
ابن  عن  صالح  أبي  عن  السائب 
انتشر  مــا  أول  إن  قـــال:  عــبــاس 
فـــي الـــعـــرب مـــن تــلــك الــخــيــل، 

أهــل  مـــن  األزد  مـــن  قـــومـــاً  أن 
بن  سليمان  على  قدموا  عمان 
داود بعد تزويجه بلقيس ملكة 
ســبــأ فـــســـألـــوه عــمــا يــحــتــاجــون 
ودنياهم  دينهم  أمــر  من  إليه 
حتى قضوا من ذلك ما أرادوا، 
يا  فقالوا:  بــاالنــصــراف،  وهموا 
نــبــي اهللا إن بــلــدنــا شــاســع وقــد 
بزاد  لنا  مر  الــزاد.  من  أنفضنا 
إليهم  فدفع  بــالدنــا.  إلــى  يبلغنا 
من  خيله،  من  فرسا  سليمان 
زادكـــم،  هــذا  قـــال:  داود،  خيل 
فـــــــإذا نـــزلـــتـــم فـــاحـــمـــلـــوا عــلــيــه 
رجالً، وأعطوه مطرداً، وأوروا 
نــــاركــــم، فـــإنـــكـــم لــــن تــجــمــعــوا 
حتى  نــاركــم  وتـــــوروا  حطبكم 
القوم  فجعل  بالصيد.  يأتيكم 
إال حملوا على  ال ينزلون منزالً 
فــرســهــم رجـــــًال بـــيـــده مــطــرد 
فال  نــارهــم  وأوروا  واحــتــطــبــوا 
من  بــصــيــد  يــأتــيــهــم  أن  يــلــبــث 

معهم  فيكون  والحمر  الظباء 
مـــنـــه مــــا يــكــفــيــهــم ويــشــبــعــهــم 
ويــفــضــل إلــــى الــمــنــزل اآلخــــر. 

فقال األزديون: ما لفرسنا هذا 
اسم إال زاد الراكب. فكان ذلك 
أول فرس انتشر في العرب من 

بنو  سمعت  فلما  الــخــيــل.  تــلــك 
فاستطرقوهم،  أتوهم  تغلب، 

فنتج لهم من زاد 

أجود  فكان  الهجيس،  الراكب: 
من زاد الراكب.

فــلــمــا ســمــعــت بــكــر بــن وائــل 
فنتجوا  فاستطرقوهم  أتــوهــم 
فكان  الديناري،  الهجيس:  من 
ـــهـــجـــيـــس. فــلــمــا  أجــــــــود مـــــن ال
ســمــعــت بــذلــك بــنــو عــامــر أتـــوا 
فاستطرقوهم  وائـــل  بــن  بــكــر 
عــلــى ســبــل، وكــانــت أجــــود من 
وأبوها:  ســوادة،  وأمها:  أدرك. 
فياض. وأم سوادة قسامة. وقد 
ذكرت في األدب العربي أسماء 
والغبراء  كداحس  للخيل  كثيرة 
حــرب  بسببهما  قــامــت  والــتــي 
بــيــن عــبــس وذبـــيـــان، واألدهــــم 
وهــــو حـــصـــان عــنــتــرة الــعــبــســي 
بن  حمزة  فرس  الــورد  ومنها: 
عنه،  اهللا  رضي  المطلب،  عبد 
من  العقال  ذي  بنات  من  وهو 

ولد أعوج. 

شعر: عبد الرحمن العشماوي

من نبع هديك تستقي األنواُر 
وإلى ضيائك تنتمي األقماُر

ُحِفظت بك األخالق بعد ضياعها 
وتسابقت في روضها األشجاُر

رب العباد حباك أعظم نعمًة 
ديناً يعّز بعّزه األخيــــــاُر

وبُعثت بالثقلين بعثة سيٍد 
صدقت به وبدينِه األخباُر

أصغت إليك الجُن وانبهرت 
بما تتلو وعم قلوبها استبشاُر

ياخير من وطئ الثرى وتشرفت 
بمسيره الكثبان واألحجاُر

يامن تفوق إلى محاسن وجهِه 
شمٌس ويفرح أن يراُه نهاُر

بأبي وأمي أنت حين تشرفت 
بك هجرٌة وتشرفت أمصاُر

أنشئت مدرسة النبوة واستقى 
من علمها ويقينها االصراُر

هي في العلوم قديمها وحديثها
وبمنهج الدين الحنيف مناُر

هللا درك مرشداً ومعلماً 
شُرفت به وبعلمِه االثاُر

7الثالثاء ٢٥ جمادى األولى ١٤٣٣ هـ - ١٧ أبريل ٢٠١٢م آفاق أدبيةآفاق أدبية
adabeyatqtr@hotmail.com :للتواصل- البريد اإللكتروني
adabeyat_qtr@twitter.com :تويتر

من قصيدة من نبع هديك

من أعمال الفنان سنان المسلماني

شعر: د. نعيم عودة

مــــاء ومــوســـــــيقى



   كتب - هيثم األشقر: 

تـــــقـــــدم مــــؤســــســــة الـــــدوحـــــة 
لألفالم التدريب السينمائي على 
يقيمون  مــن  لــكــل  الــعــام،  مـــدار 
التدريب  هذا  ويشمل  قطر.  في 
كـــل مـــجـــاالت صــنــاعــة األفــــالم، 
بـــــــدءاً مــــن كـــتـــابـــة الـــســـيـــنـــاريـــو، 
والتمثيل،  واإلنــتــاج،  واإلخـــراج، 
والـــرســـوم الــمــتــحــركــة واألفـــالم 
ــائــقــيــة. لــكــل مـــن يــرغــبــون  ــوث ال
الــدخــول  أو  األفـــــالم،  بــصــنــاعــة 
فــي مــجــال صــنــاعــة الــتــلــفــزيــون 
ــنــمــا ســـريـــع الـــتـــطـــور فــي  والــســي
قطر، ومن األفالم التي أنتجها 
الـــطـــالب مـــن خــــالل الــمــؤســســة 
فــيــلــم «أمـــــــــواج» وهـــــو الــفــيــلــم 
القطري  للفنان  األول  القصير 
محمد الحمادي. وتدور أحداث 
الهرب  يقرر  رجل  حول  الفيلم 
مـــن دوامـــــة الـــحـــيـــاة الــعــصــريــة 

اإللــكــتــرومــغــنــاطــيــســيــة. وكــذلــك 
والذي  ليلي»  فيلم «رعب  أيضاً 
ــــــدور أحـــــداثـــــه حـــــول طــفــلــيــن  ت
قــطــريــيــن مــزعــجــيــن يــســهــران 
فيقرر  رعـــب،  فيلم  لــمــشــاهــدة 
درســـاً  يــلــقــنــاهــمــا  أن  والـــداهـــمـــا 
فيلم «ليلة  الرعب!.وكذلك  في 
حــالــكــة» والــــذي تــــدور أحــداثــه 
حـــــول ســـائـــق ســــيــــارة مـــتـــهـــور، 
اقترفه  ما  على  ضميره  يصحو 
مــــن أعــــمــــال خـــطـــأ فــــي حــيــاتــه 
فـــي لــيــل الــــــروح الـــحـــالـــك. مــن 
إخـــراج أســيــل بــردويــل. وكذلك 
للمخرج  الــلــؤلــؤ»  «أرض  فيلم 
يناقش  والذي  اإلبراهيم  محمد 
العادات  باألسرة،  تتعلق  قضايا 
والحضارة،  المجتمع  والتقاليد، 
تتمحور  الــفــيــلــم  فـــي  والــــدرامــــا 
بــالــقــصــة الــتــي يــرويــهــا صــاحــب 
غير  لحفيده  قديم  لؤلؤ  متجر 
المحلية،  بــالــتــقــالــيــد  الــمــكــتــرث 

مـــن أجــــل إصـــــالح عـــالقـــة ابــنــه 
بـــحـــفـــيـــده فــــي ظــــل الـــتـــغـــيـــرات 
التي  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية 

تــعــصــف بــالــمــديــنــة، أمــــا فــيــلــم 
(دنــــيــــا) ألمـــيـــر غـــنـــيـــم، فـــتـــدور 
أحـــــداثـــــه حــــــول قـــصـــص ثــالثــة 

مختلفة  خلفيات  من  أشخاص 
والتفاعالت  صدفة،  يجتمعون 
التي تترتب في أعقاب االجتماع 

مجازية  صــورة  تــولــد  المفاجئ 
ـــقـــســـامـــات فـــــي الــمــجــتــمــع  ـــالن ل
قبطي،  إسكندر  المعاصر.وقال 
مؤسسة  في  التعليم  قسم  مدير 
األفالم  تمويل  لألفالم:  الدوحة 
يــــعــــتــــبــــرجــــزءاً مـــــن الـــبـــرنـــامـــج 
ــلــمــؤســســة، والــــذي  الــتــعــلــيــمــي ل
سنح للطالب الواعدين الفرصة 
تدريبية  ورش  فــي  لــلــمــشــاركــة 
تتطرق  الـــجـــودة  عــالــيــة  مــهــنــيــة 
المتعلقة  الــمــجــاالت  جميع  إلــى 
بــصــنــاعــة األفــــــالم مـــثـــل كــتــابــة 
التصوير،  اإلخـــراج،  السيناريو، 
ـــيـــنـــتـــج الــــــطــــــالب فــــــي نـــهـــايـــة  ل
مدتها  قصيرة  أفالًما  البرنامج 
حـــوالـــي عــشــر دقــــائــــق، وقــبــول 
للتنافس  إقليمًيا  طالبنا  أفــالم 
هو  المختلفة  المهرجانات  في 
شـــهـــادة عــلــى اإلبـــــــداع والــعــمــل 
الـــــجـــــاد الـــــــــذي قـــــدمـــــه طــــالب 

لألفالم. الدوحة  مؤسسة 

آفاق ثقافيةآفاق ثقافيةالثالثاء  ٢٥ جمادى األولى  ١٤٣٣ هـ - ١٧ أبريل ٢٠١٢م

ورش النتاج األفالم القصيرة  بالدوحة لالفالم

من فيلم أرض اللؤلؤ

مزايدات سياسية على ميدان سباق الخيل في بيروت
بيروت - هال بطرس

اللبنانية  الثقافة  تعتبر«وزارة 
- الــمــديــريــة الــعــامــة لـــآلثـــار هي 
األكــــثــــر حــــرصــــاً عـــلـــى الــمــعــالــم 
العلمية  للوسائل  وإدراكــاً  األثرية، 
إلى  اآليــلــة  العالمية  والتوجيهات 
الـــحـــفـــاظ عــلــى تـــــراث لـــبـــنـــان»... 
هكذا رّدت وزارة الثقافة اللبنانية 
على «الغيارى» على التراث، بعد 
قرار  أثاره  الذي  الصاخب  الجدل 
الوزير غابي ليون بالسماح بالبناء 
في عقار يحمل بقايا ميدان سباق 
منطقة  فـــي  الـــرومـــانـــي،  الــخــيــل 
ميناء الحصن العقارية في وسط 
أن هــــذا الــعــقــار  ــمــاً  بــــيــــروت، عــل
مــــدرج فـــي الئــحــة الـــجـــرد الــعــام 
لألبنية التاريخية بأكثر من قرار 

وزاري سابق. 
قد  كان  متري  طــارق  فالوزير 
أصدر كتاباً في ١١ تموز٢٠٠٨ يبلغ 
الحفاظ  الثقافة  وزارة  قــرار  فيه 
المكتشفة  األثــريــة  الــمــعــالــم  عــلــى 

فـــي الــعــقــار الـــمـــذكـــور، «عــلــى أن 
يــتــم تــأهــيــل هـــذا الــمــوقــع وجعله 
أيلول   ١٠ وفــي  سياحياً».  معلماً 
ســالم  تــمــام  الـــوزيـــر  أدرج   ٢٠٠٩
الــمــوقــع فــي الئــحــة الــجــرد الــعــام، 
القيام  يجوز  أنــه «ال  على  مــؤكــداً 
الوضع  تغيير  شأنه  من  عمل  بأي 
موافقة  دون  للعقارمن  الــحــالــي 
المسبقة  لــآلثــار  العامة  المديرية 
عــلــى األعـــمـــال الــمــنــوي إجـــراؤهـــا 
والــــمــــواد الـــمـــنـــوي اســتــعــمــالــهــا». 
سليم  الــوزيــر  مــع  حصل  وكــذلــك 
نيسان   ١٤ في  وجــه  الــذي  وردة، 
كّرر  «سوليدير»  إلى  كتاباً   ٢٠١٠
على  الـــوزارة «الحفاظ  قــرار  فيه 
الــــجــــزء الــمــكــتــشــف مــــن مـــيـــدان 
سباق الخيل الروماني في موقعه 
األصـــلـــي وإبـــــــرازه ووضـــعـــه على 
مسار الزيارات السياحية الثقافية 

لمدينة بيروت» . 
لــــذا فــــإن قــــرار الـــوزيـــر لــيــون، 
الـــذي خــالــف فــيــه قـــــرارات ثالثة 
وزراء ممن سبقوه، أحدث ضجة 

الثقافي  الجدل  فتداخل  صاخبة، 
بــالــســيــاســي، وبـــــدأت الـــمـــزايـــدات 
العقار  هذا  أن  علماً  الملف،  حول 
يــمــثــل جـــــزًءا مــتــبــقــيــاً مـــن أجـــزاء 
ميدان سباق خيل تراثي، ونقطة 
األثرية  المكتشفات  من  بحر  في 
فــــي وســـــط بــــيــــروت الـــتـــي حــلــت 
حينها  تجد  ولــم  األبنية،  مكانها 

من يدافع عنها . 
مــوضــع   ،١٣٧٠ الــــعــــقــــار  أمــــــا 
الــــجــــدل الــــحــــالــــي، فـــتـــحـــول إلـــى 
محور تجاذبات سياسية، تخللتها 
مـــؤتـــمـــرات وزيـــــــــارات ولــــقــــاءات 
وتـــــصـــــريـــــحـــــات، لـــــم تــــخــــل مــن 
خضم  ففي  والـــردود.  االتهامات 
الجدل، عقد وزير الثقافة الحالي 
غـــابـــي لـــيـــون مـــؤتـــمـــًرا صــحــافــًيــا 
يــشــرح فــيــه مــوقــفــه، واعــتــبــر أن 
إبقاء  كــان  السابقين  الــــوزراء  هــّم 
الــســاحــة أمــــام بــيــت الـــوســـط، أي 
اللبنانية  الحكومة  رئــيــس  مــنــزل 
«خالية  الــحــريــري،  سعد  الــســابــق 
في  رّدوا  هـــؤالء  مــبــاٍن».  أي  مــن 

وطــارق  ســالم  تمام  جمع  مؤتمر 
متري وسليم وردة، معتبرين أن 
ويكيل  الــمــبــّررات  يخترع  «لــيــون 
االتــهــامــات لــكــي ال يــقــول مــا هي 
قــرارات  لكسر  الحقيقية  الــدوافــع 

ثالثة وزراء سابقين».
وفي مواجهة الجدل المحتدم، 
العقار  أن  الثقافة  وزارة  ذكـــرت 
بقايا  وجــــدت  حــيــث   ١٣٧٠ رقـــم 
مــيــدان ســبــاق الــخــيــل الــرومــانــي، 
عقارات  مجموعة  من  جزء  «هو 
مجاورة كانت تقوم عليها األجزاء 
بما  المذكور  الميدان  من  الكبرى 
فــي ذلـــك األجــــزاء األســاســيــة من 
الــمــيــدان»،  فــي  الوسطية  الشوكة 
يحتوي  «ال  الــمــعــنــي  الــعــقــار  وأن 
الشوكة  مــن  صغير  جــزء  على  إال 
بها».  المحيطة  المدرجات  ومن 
وزارة  أكدت  ذلك،  من  وبالرغم 
المبدئية  مــوافــقــتــهــا  أن  الــثــقــافــة 
بما  مشروطة  جـــاءت  البناء  على 
يـــلـــي: «إزاحــــــة الــبــنــاء عــمــا تبقى 
مــــن الــــمــــدرجــــات بــحــيــث تــبــقــى 

بها،  مساس  أي  دون  مكانها  في 
وإبقاء الجزء من الشوكة الوسطية 
في مكانه األصلي في العقار دون 
نــقــلــه إلــــى أمــكــنــة أخـــــــرى». أمــا 
عــمــلــيــة الـــدمـــج الــمــفــروضــة على 
صــاحــب الــمــشــروع، فــتــقــوم على 
البناء  من  كاملين  طابقين  «إلغاء 
الـــمـــراد تــشــيــيــده وذلـــك مــن أجــل 
الــمــحــافــظــة عــلــى الــمــوقــع األثـــري 
الطبيعة  عـــوامـــل  مـــن  وحــمــايــتــه 
واألعشاب النابتة وإبقائه مفتوًحا 
أو  عائق  أي  دون  الجمهور  أمــام 

مانع». 
فـــي الـــنـــهـــايـــة، وســــط تــقــاذف 
وتصفية  والــمــزايــدات  االتــهــامــات 
الـــحـــســـابـــات الــســيــاســيــة وربــطــهــا 
تبقى  مــا  يصبح  بــالــمــحــســوبــيــات، 
من ميدان سباق الخيل في مهب 
الــســيــاســة فــي لبنان  الــريــح..فــهــل 
تــمــحــو ذاكــــــرة ثــقــافــيــة لــعــاصــمــة 
غرقت سبع مرات ونجت، وأينما 
حــفــر فــي أرضــهــا الــمــواطــن يجد 

قصة شعب وحضارة ؟ .

إدارة البحوث تحصل على 
حقوق نشر «الوردة»

الدوحة – البيرق: تستعد إدارة البحوث والدراسات التابعة 
عنوان  تحت  روايــة  إلصــدار  والتراث  والفنون  الثقافة  لــوزارة 
«الــوردة» وهي رواية تعود إلى القرن الرابع عشر حسب ما 
صرح به عبد الودو العمراني خالل حفل تدشين رواية «المال 

العزيز» 
استطاعت  الــقــطــريــة  الــثــقــافــة  وزارة  أن  الــعــمــرانــي  وأكـــد 
أن روايـــة  بــالــفــعــل أن تــحــصــل عــلــى حــقــوق الــنــشــر مــوضــحــاً 
ترجمها  بالفرنسية  مكتوبة  شعرية  ملحمة  تعتبر  «الــوردة» 
اإلدراة  أن  إلــى  الباتع.الفتاً  محمود  وراجعها  شــاكــرون  نــزار 
تــســعــى بــكــافــة الــســبــل لــلــوصــول إلـــى أعــلــى نــســبــة مــن الــقــراء 
بحرصها على أعمال متفرقة تنتمي إلى ثقافات مختلفة إلى 
جانب إصرارها على مواصلة الترجمة لألعمال المتميزة التي 
تترك بصمة على الساحة الثقافية العالمية، مؤكداً أن الوزارة 
تعمل على ترجمة ما يعزف عنه الناشرون التجاريون. تجدر 
اإلشارة إلى انه قد صدر إلدارة البحوث والدراسات خالل هذا 
منهم ١٣ تنتمي لموضوعات فكرية  العام ما يناهز ٢٠ كتاباً 
تركز  الـــوزارة  أن  من  الرغم  وعلى  لــألدب،  تنتمي  كتب  و٧ 
وقت  من  تلتفت  أنها  إال  واألبحاث  الدراسات  على  ترجمتها 

آلخر إلى األدب لتمد القراء بمختلف أنواع الفكر والثقافة.

«صوت النهام» سيمفونية 
جديدة لـ حامد النعمة

أعمال  أحــد  لتقديم  الفلهارمونية  قطر  أوركسترا  تستعد 
الموسيقار القطري حامد النعمة ضمن برامجها الموسيقية 

الــتــي تــؤديــهــا األوركــســتــرا 
بالمؤسسة  األوبرا  دار  في 
الـــعـــامـــة لــلــحــي الــثــقــافــي 
النعمة  وصــرح   ، «كــتــارا» 
الجديد  عمله  أن  للبيرق 
ســيــكــون بــعــنــوان «صـــوت 
الــــــنــــــهــــــام» وهـــــــــو عـــمـــل 
موسيقانا  مــن  مستوحى 
لون  عن  ويحكي  األصيلة 
من ألوان الفنون البحرية 
توظيفه  وتــم  الخليجية، 
فــــــي شــــكــــل ســيــمــفــونــيــة 
صــغــيــرة مــدتــهــا ٧ دقــائــق 

برنامجها  فـــي  الــفــلــهــارمــونــيــة  قــطــر  أوركـــســـتـــرا  ســتــقــدمــهــا 
شرقية  موسيقية  كمقطوعة  عزفها  ليتم  قريبا  الموسيقي 

بين فقرات البرنامج.

فعاليات ثقافية باألسبوع القطري في اليابان

فعاليات وورش متنّوعة لـ «هيئة متاحف قطر»

قطر  متاحف  هيئة  تنّظم  الــبــيــرق:    - الــدوحــة 
القطري:  األسبوع  اليابان  في  القطرية  والسفارة 
 .٢٠١٢ يــولــيــو   ١٠  -  ٥ مـــن  الــفــتــرة  فـــي  فـــرجـــان 
العالقات  من  عاماً  أربعين  بمرور  احتفاالً  وذلــك 
الدبلوماسية بين دولة قطر وإمبراطورية اليابان، 
وسيقام الحدث في منتدى طوكيو الدولي بمشاركة 
ثماني عشرة جهة من القطاع الحكومي والخاص 
فرجان  القطري:  األســبــوع  قطر.يعتبر  دولــة  في 
جزءاً من برنامج قطر - اليابان ٢٠١٢ للتعبير عن 
العالقات الوثيقة بين البلدين ولزيادة الوعي بثقافة 
الفعاليات  من  العديد  البرنامج  ويتضمن  بلد.  كل 
البرامج  وتبادل  المعارض،  ذلك  في  بما  الثقافية 
التعليمية، وعروض األزياء، ومباريات كرة القدم 
الفنان  معرض  تــجــاريــة.وكــان  وفعاليات  الــوديــة، 
الشهير الياباني تاكاشي موراكامي في قطر خالل 

الفترة ٩ فبراير وحتى ٢٤ يونيو ٢٠١٢ والذي يقام 
في معرض الــرواق الدوحة هو الحدث األول من 
برنامج قطر - اليابان ٢٠١٢. كما يقام حالًيا سلسلة 
المحاضرات  قاعة  في  وتعرض  اليابانية  السينما 
هيئة  نظمت  أيــضــاً  اإلســـالمـــي.  الــفــن  متحف  فــي 
أرجل  ومنها  الفعاليات  من  العديد  قطر  متاحف 
عن  محاضرة  اليابانية،  الطبول  قــرع  وعــجــالت، 
الكيمونو والرقص الياباني، ومعرض الغذاء الياباني 
كجزء من البرنامج. وتجدر اإلشارة إلى أنه تربط 
وثيقة  واقتصادية  تجارية  عالقات  واليابان  قطر 
والتي توسعت في السنوات األخيرة لتشمل مجاالت 
جديدة منها التعليم والثقافة والتكنولوجيا وصوالً 
في أعقاب  الى المواقف اإلنسانية كما كان واضحاً 
قطر  ساهمت  حيث  الــعــام  لــهــذا  تسونامي  كــارثــة 

مادياً ودعمت جهود إعادة اإلعمار.

قطر  متاحف  هيئة  تُــواصــل   :]  - الــدوحــة 
تقديم فعالياتها المتنّوعة خالل هذا األسبوع حيث 
عنوان  تحت  اإلســالمــي  الفن  بمتحف  ورشــة  تُقام 
«ليتني طير صغير»، وهي ورشة تُسهم في تطوير 
الجانبين اإلبداعي والمعرفي لدى األطفال الصغار 
تجاه  فعلهم  ردود  بإظهار  لهم  السماح  خالل  من 
ما يرونه ويسمعونه ويشمونه ويلمسونه ويشعرون 
ـــــه. حـــيـــث تــحــيــط صـــــور ومـــنـــحـــوتـــات الــطــيــور  ب
خاصة  طيور  رســم  على  يُشّجعهم  مــا  بــاألطــفــال، 
بهم، وأن يستكشفوا بعض المواد الطبيعية كالطين 
مثالً ويقوموا بتشكيلها، علماً بأن الطيور كانت من 
اإلسالمية.  الفنون  في  المفضلة  الفنية  المواضيع 
 ١١:٠٠ الساعة  من  ثالثاء  كل  الورشة  هذه  وتُقدم 
العربي  الخط  ورشة  غداً  أيضاً  تُقّدم  كما  صباحاً، 
للمدارس للفئة العمرية من ١٣ إلى ١٨ سنة، وتُقام 
مجموعة  لكل  وخميس  وثــالثــاء  أحــد  كــل  الــورشــة 

مدرسية وتبدأ من الساعة ١١:٠٠ صباحاً. كما يُقيم 
اإلسالمي  الفن  بمتحف  اليوم  العربي  الخط  قسم 
هذه  وتُــبــّيــن  الــرقــعــة»  خــط  بعنوان «تعلم  ورشـــة 
الرقعة  خط  قواعد  للمشاركين  المفتوحة  الورشة 
أنواعها  بمختلف  الخطوط  لتعلم  أساساً  يُعّد  الــذي 

تطوير  لمتابعة  المشاركين  أمــام  المجال  وتفسح 
مدار  على  تُقّدم  عمل  ورش  خــالل  من  مهاراتهم 
على  خميس  وكل  اثنين  كل  الورشة  وتُقّدم  العام. 
لكل  جلسة   ١٦ وتــتــضــّمــن  أســابــيــع،  ثــمــانــيــة  مـــدى 

مجموعة تبدأ من الساعة ٦:٣٠.

هدايا  عرض  الهيئة  تُواصل  أخــرى  ناحية  ومن 
حتى  سيستمر  الذي  المعرض  خالل  من  السلطان 
تُقّدم  كانت  التي  الهدايا  لتوضيح  المقبل  يونيو   ٢
وفــنــون اإلهـــداء فــي الــبــالط اإلســالمــي على إحــدى 
الممارسات التي تشترك بها كل الثقافات أال وهي 
تبادل الهدايا وما يحمله من فرح وسرور سواء عند 
تلقي الهدية أو عند تقديمها. يضم المعرض أكثر 
من ٢٠٠ تحفة فنية ترتبط بشكل أو بآخر بالبالط 
اإلسالمي الذي امتّد من إسبانيا إلى الهند .. حيث 
دراســة  تقديمه  ناحية  من  نوعه  من  األول  يُعتبر 
الناحية  مــن  الــهــدايــا  تــركــتــه  الـــذي  لــألثــر  منهجية 
الفن  تطّور  والدينية على  والشخصية  الدبلوماسية 
المصنوعة  الفنية  القطع  هــذه  وتحتوي  اإلسالمي 
من أندر وأفخم المواد، والتي أبدعتها أنامل فناني 
الناس  قصص  طّياتها  في  الزمان،  ذاك  وحرفيي 
وتُظهر دقة الصناعة وتبادل األفكار وحب األسفار.



األحمد  سوق  شمالي  الواقع  الكبير  السوق  حريق  بعد 
سوق  سمي  البحر  أطــراف  على  صغير  سوق  مكانه  نشأ 
البصل، حيث كان البصل يأتي إلى هذا السوق من الدول 
شكل  على  هناك  يوضع  ثم  البحر  طريق  عن  المجاورة 
تالل متفرقة من البصل يصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار 
والمن  الــمــن،  نصف  أو  بالمن  يــبــاع  وكـــان  تــزيــد  وربــمــا 
يساوي اآلن ثمانية وعشرين كيلو غراماً، وبعد أن عرف 
أصحاب  رجــع  عليه  يــتــرددون  وأصبحوا  الــســوق  الــنــاس 
المحالت الذين احترقت محالتهم وقاموا بفتحها قرب 
شــامــالً  لكل شــيء ابتداء  هــذا الــســوق حتى أصبح ســوقــاً 
الخضار  بيع   ، وأقفاصها  الــدواجــن  بيع  إلــى  البصل  من 
الزجاجية  واألوانــــي  الرخيصة  المالبس  ثــم  والــفــواكــه، 
والمعدنية ، المفارش ، السجاد، التحف، الخزف، الفخار 
وتوج  الصغيرة  والمناجر  المطاعم   ، المقاهي  وبعض 
وأصبح  المستعملة  السيارات  لبيع  وســوق  الحراج  بسوق 
لكل شــيء ومــع ذلــك ظــل الــنــاس يُطلقون  شــامــالً  ســوقــاً 

عليه سوق البصل.

الماضي  فــي  المناطق  كانت 
تــســمــى بـــأســـمـــائـــهـــا، بــاســتــثــنــاء 
مـــنـــطـــقـــة األســـــــــــــواق، فـــكـــانـــت 
تــســمــى الــــدوحــــة، وهـــكـــذا كــان 
الرميلة،  البدع،  ساكن  يسميها 
الجتال،  العسيري،  الــمــرقــاب، 
البدر، السلطة، النصر، الجاسم، 
اسم  فكان  والخليفات.  الهتمي 
األسواق،  منطقة  يعني  الدوحة 
الــبــراحــة والــجــســرة. ولـــم تكن 
الزيارة لمنطقة األسواق يومية 
إذ كــانــت مــرتــيــن فــي األســبــوع 
عــلــى األقـــــل أمــــا أهــــل الـــوكـــرة 
ـــقـــرى  والـــوكـــيـــر والـــشـــمـــال وال
فــيــأتــون إلــى الــدوحــة مــرة في 
للتبضع  الــشــهــريــن،  أو  الــشــهــر 
ما  وبــيــع  ينقصهم  مـــا  وشـــــراء 

لديهم أو المقايضة به.
ـــكـــن مـــهـــنـــة الـــخـــبـــاز  ولــــــم ت
مــعــروفــة فـــي الــمــاضــي حيث 
كان الخبز في المنازل، وبأنواع 
مـــحـــدودة، مــثــل خــبــز الــرقــاق 
الخمير  وخــبــز  رمــضــان  لشهر 
المعجنات  وبــعــض  والــمــحــلــي 
الخمفروش،  اللقيمات،  مثل 

الصفاع  الجباب،  خبز  العقيلي، 
ـــنـــور، أمــــا الــخــبــز الـــعـــادي  ـــت وال
فــيــســمــى اإليـــــرانـــــي، وجـــــاء مع 
كانوا  الذين  قطر  إلى  الوافدين 
يــتــمــركــزون فـــي الــــدوحــــة أي 
عرف  وهكذا  األســواق.  منطقة 
الناس الخباز الذي – هو إيراني، 
يــصــنــع الــخــبــز عــلــى الــطــريــقــة 

اإليرانية.
وكـــان أهـــل الـــدوحـــة، وأهــل 
براحة الحبيني التي سميت بعد 
ذلــك بــراحــة الــجــفــيــري، وأهــل 
الجسرة وما حولها من مناطق 
وفـــرجـــان «جــمــع فــريــج» أول 
معه  وتعامل  الخباز  عرف  من 

يومياً.

متواضع  الخباز  دكــان  وكــان 
الناس  يتجمع  والحجم،  الشكل 
فــيــه ثــــالث مـــــرات فـــي الـــيـــوم، 
بــعــد صـــالة الــفــجــر لــشــراء خبز 
اإلفــطــار أو «الـــريـــوق»، وأكــلــه 
مع الحليب الطازج، وبعد صالة 
الظهر لشراء خبز الغداء، وبعد 
صـــــالة الـــمـــغـــرب لــــشــــراء خــبــز 

العشاء.
وكان الخباز وال يزال يطبخ 
يسمى  ما  أو  ويبيع «الباجالء»، 
بالفول في فصل الصيف، وفي 
فــصــل الــشــتــاء «الــنــخــي» أو ما 
يسمى الحمص، وكذلك اللوبياء 
تشبه  الـــتـــي  الــفــاصــولــيــاء  وهــــو 

الكلية أو الكالوي.
وكـــــــــان الـــــنـــــاس يــضــعــونــهــا 
فــي وعـــاء أو «مــلــة» أو بــاديــة 
مع  وأكــلــهــا  معهم  يحضرونها 
بسيط  خــفــيــف  كــعــشــاء  الــخــبــز 
أو  دهــون  فيه  ليس  ومتواضع، 
المناطق  أهــل  أمــا  كولسترول. 
البعيدة مثل أهل شرق الدوحة 
يناسبهم  ال  فالوقت  القرى،  أو 
للقدوم إلى الدوحة في الصباح 
ــــشــــراء الـــخـــبـــز. ولـــم  الـــبـــاكـــر ل
فترة،  بعد  إال  الــخــبــاز  يصلهم 
خباز  حي  أو  فريج  لكل  فصار 
واحــــد، أو خــبــاز مــشــتــرك لكل 

حيين.
وقـــد قــيــل فــي األمـــثـــال: «بــو 
خبز يعرف بو مــرق» و»أعــط 
الخبز لخبازه ولو ياكل نصفه».
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إعداد: خليفة السيد محمد المالكي

إذا صفا لك القمر إذا صفا لك القمر 
ما عليك من النجومما عليك من النجوم

الحلم السار والحلم الضارالحلم السار والحلم الضار

الحجام

أن  إال  الــســمــاء،  مكانهما  والــنــجــوم  الــقــمــر 
ــنــجــم، وإن كــــان واحــــدا  الــقــمــر أكــبــر مـــن ال
الكبير  بحجمه  أنـــه  إال  مجموعة  والــنــجــوم 
غطى  للناس  ومنفعته  السماء  فــي  ومكانته 
عــلــى كــثــرة الــنــجــوم فــي الــفــائــدة والــوصــف، 

للوصف  رمــزا  وأصــبــح  عليه،  ذلــك  فانعكس 
المثل  هذا  ويقال  والشعراء،  للعشاق  وملهماً 
فــإذا  الكبير  يحبك  أو  عــنــك  يــرضــى  عــنــدمــا 
أحبك الكبير سوف يحبك الصغير وإذا صفا 

لك القمر ما عليك من النجوم.

ينام  عندما  أنــه  اإلنــســان  غريزة  من 
الحلم  هذا  يكون  فقد  نومه  أثناء  يحلم 
عــن صــديــق أو عــن أحـــد أفــــراد عائلته 
نفسه،  عــن  أو  العمل  فــي  زمــالء  عــن  أو 
بشرى  فيه  شيئا  حلمه  فــي  يــرى  وقــد 
وخير له أو لزمالئه أو ألفراد عائلته أو 
أفــراد  أو  لزمالئه  أو  له  شــراً  فيه  يــرى 

بما  حوله  من  يخبر  أصبح  وإذا  عائلته، 
رأيــت  إذا  لــه  فيقولون  الــحــلــم،  فــي  رآه 
حلماً ساراً أتفل على جهة كتفك اليمين 
أتفل  ضاراً  ثالث مرات وإذا رأيت حلماً 
على جهة كتفك الشمال أو اليسار ثالث 
مـــــرات واســتــعــيــذ بــــاهللا مـــن الــشــيــطــان 

ألنهم يتفاءلون بهذا الشيء..

الــحــجــام هـــو صــاحــب الــصــنــعــة، 
(الحيام)  يسمى  الشعبية  وباللهجة 
وهـــي عـــالج قــديــم كـــان وال يــزال 
حــــتــــى يــــومــــنــــا هـــــــذا يـــقـــبـــل عــلــيــه 
(السنة)  مــن  إنــه  ويــقــال  الكثيرون 
وسلم)  عليه  اهللا  (صلى  النبي  ألن 
أوصى ونصح الناس بمزاولتها ولو 
دواء  ألنها  واحـــدة  مــرة  السنة  فــي 
عبارة  وهــي  األمـــراض  مــن  لكثير 
عن إخراج الدم الفاسد من الجسم 

في موقع األلم.

بــســيــطــة  أدوات  لــــه  والـــحـــجـــام 
عــبــارة عــن عــدد مــن قــرون بعض 
الــحــيــوانــات مــجــوفــة مـــن الــداخــل 
سحب  أو  لشفط  خصيصاً  ومعدة 
الـــهـــواء وشــمــع لــســد فــتــحــة الــقــرن 
بعد عملية الشفط أو سحب الهواء 
بعد  الجلد  لشق  شــفــرة  أو  ومــوس 
وبعض  الــفــاســد  ــالــدم  ب يمتلئ  أن 
وقــمــاش  الـــجـــروح  لتطهير  الــمــلــح 
ــتــنــظــيــف. وفـــــي الـــمـــاضـــي كـــان  ــل ل
لديه  من  منهم  أنواعاً:  الحجامون 

يجلس  عـــريـــش  أو  صــغــيــر  دكـــــان 
ومنهم  مهنته  فيه  ويـــزاول  تحته 
مــن لــيــس لــه مــكــان ويــتــجــول في 
طلب  وإذا  الحجامة،  بعدة  السوق 
منه العمل يتخذ له مكاناً أو زاوية 
أمامه  ويجلس  الــســوق  وســط  فــي 
الزبون ويجري له عملية الحجامة 
أمام الناس دون حرج في المكان 
الــمــطــلــوب مــن جــســمــه إمـــا بوضع 
من  عدد  بوضع  أو  واحدة  حجامة 
الــحــجــامــات كــل واحــــدة مــنــهــا في 

مــوقــعــهــا الــمــطــلــوب، فــمــنــهــم من 
يـــريـــدهـــا فـــي رأســـــه ومــنــهــم من 
يــريــدهــا فـــي ظــهــره ومــنــهــم من 
كرشة  في  أو  ركبتيه  في  يريدها 

رجله وهكذا.
هذا هو الحجام أو كما يطلقون 
عــلــيــه الــــحــــيــــام، طــبــيــب مــتــجــول 
البسيطة  العمليات  للناس  يــجــري 
والتي  منهم  الفاسد  الــدم  بــإخــراج 
أمراضهم  من  يشفون  خاللها  من 

ويرتاحون من آالمهم.

سوق البصل

الخباز



الثالثاء  ٢٥ جمادى األولى  ١٤٣٣ هـ - ١٧ أبريل ٢٠١٢م
إبداعاتهمإبداعاتهم

 ! َهيئتينا  في  نتنكر  حين   ، ولي  لِك   -
العصبية للنهارات 

زوايانا في  انفلتْت  التي 
التي للمسافات 

الخطو ارتباَك  قضمْت 
القمر مرأى  على 

صفة للعا
ً سهوا النابت  لّليل 

األرصفة أطراف  على 
، الليل 

كنا  / لنا  نؤويه  الذي  أقصُد 
السهر تفاح  ونُطِعُمه 

..
العشب لفاتحة 
الجبل وسيرة 
النوارس لخطأ 
السارية وحكمة 
النهر الستعارات 
التّلة وبالغة 
النار الختصار 

األسئلة حطب  في  الكامن  والقلق 
..

باتجاهنا الحياَة  يدفُع  كان  ما  لكل 
الذي وللصباح 

البروق عينيه  في  سكبنا 
، البروق 

السماء في  التي  أوردتنا  وأقصُد 
، السماء 

الَحكايا ِسرَّ  فيها  خبأنا  التي 
بالبحر نكايًة 

..
بقوة حضرْت  التي  لألرض 
حليفنا ارتأيناه  الذي  وللوقت 

رغباته على  وأنفقنا 
..

ارتجاالً عبرتنا  التي  للوجوه 
مالمح دونما 

عبثاً افترضناها  التي  وتلك 
ظاللُنا منا  تسقُط  كانت  حين 

لفرط
لتشابه ا

..
الغابة هيئة  اختلسْت  ألشجاٍر 
وجهينا تقّمَص  وماٍء 

الغواية ساورتنا  ولغٍة 
الكالم باب  إلى  فأفضينا 

تُذَكر. قيافٍة  دون 

أحـــمـــل الــــذكــــرى مـــن الـــمـــاضـــي كما 
يـــحـــمـــل الـــقـــلـــب أمــــانــــيــــه الـــجـــســـامـــا

فــي  ـــــور  ـــــن ال ذكــــــريــــــات  رّدد  هـــــــات 
ـــهـــا الـــــّدوامـــــا ـــن ـــّق فــــّنــــك األســـــمـــــى ول

ــــعــــث الـــــمـــــجـــــد كـــمـــا  ــــب ذكــــــــريــــــــات ت
يــبــعــث الــحــســن إلــــى الــقــلــب الــغــرامــا

وذب  الــــشــــعــــر  ـــــــر  وت يــــــا  فــــارتــــعــــش 
فـــــي كــــــــؤوس الــــعــــبــــقــــرّيــــات مـــدامـــا

وتــــنــــّقــــل حـــــــول مــــهــــد الـــمـــصـــطـــفـــى 
ـــّرخـــامـــا ـــيـــك ال وانــــشــــد الـــمـــجـــد أغـــان

زّفــــــــــــت الــــــبــــــشــــــرى مــــعــــانــــيــــه كـــمـــا 
زّفــــــــت األنــــــســــــام أنـــــفـــــاس الـــخـــزامـــا

ــــــــــوم مـــــــيـــــــالد الـــــهـــــدى  ــــــى ي ــــــجــــــّل وت
ــــــــــــات عــــظــــامــــا ـــــمـــــأل الـــــــتـــــــاريـــــــخ آي ي

واســـتـــفـــاضـــت يــقــظــة الـــصـــحـــرا على 
هــــجــــعــــة األكــــــــــــــوان بــــعــــثــــا وقــــيــــامــــا

وجــــــــــال لــــــــــــألرض أســــــــــــــرار الــــســــمــــا
وتـــــــــراءى فــــي فــــم الــــكــــون ابــتــســامــا

بـــــه  اهللا  بـــــــــعـــــــــث  يـــــــــــــــــوم  جـــــــــــــــــّل 
الــظــالمــا األرض  عـــن  يــمــحــو  أحـــمـــدا 

فــاصــطــفــى  خـــصـــامـــا  ـــيـــا  ـــدن ال ورأى 
أحـــمـــدا يــفــنــي مـــن الــدنــيــا الــخــصــامــا

خـــالـــقـــه  صـــــاغـــــه  قـــــد   » مـــــرســـــل   »
مـــن مــعــانــي الـــرســـل بـــــدءا و خــتــامــا

ودم  ـــــــار  ن ــــــطــــــرق  وال  - ســــعــــى  قـــــد 
ـــســـهـــل ويــــجــــتــــاز األكــــامــــا - يـــعـــبـــر ال

ــــعــــدا  وتـــــــحـــــــّدى بـــــالـــــهـــــدى جــــهــــد ال
وانـــتـــضـــى لـــلـــصـــارم الـــبـــاغـــي حــســامــا

ــــة  جــــّن فـــــأضـــــحـــــت  األرض  نــــــــــزل 
ـــتـــمـــامـــا وســــــمــــــاء تــــحــــمــــل الــــــبــــــدر ال

وأتـــــــــــــى الـــــــدنـــــــيـــــــا فــــــقــــــيــــــرا فــــأتــــت 
نــــحــــوه الــــدنــــيــــا وأعــــطــــتــــه الــــّزمــــامــــا

ــــــمــــــا ــــــّس ــــــتــــــه ال ويـــــــتـــــــيـــــــمـــــــا فــــــتــــــبــــــّن
وتــــــبــــــّنــــــى عــــطــــفــــه كـــــــــّل الــــيــــتــــامــــى

ورعـــــــــــى األغــــــــنــــــــام بــــــالــــــعــــــدل إلـــــى 
أن رعـــــى فــــي مـــرتـــع الـــحـــق األنـــامـــا

بــــــــــــــــدوّي مـــــــــــــّدن الــــــصــــــحــــــرا كـــمـــا
ـــم الــــنــــاس إلـــــى الـــحـــشـــر الــنــظــامــا عـــّل

وقــــــــضــــــــى عــــــــــــدال وأعـــــــــلـــــــــى مـــــّلـــــة 
تعامى وتــعــمــي مـــن  تــرشــد األعـــمـــى 

ــــورى نـــشـــرت عــــدل الـــتـــســـاوي فـــي ال
تـــســـامـــى و  فـــيـــهـــا  اإلنــــــســــــان  فــــعــــال   

يـــــا رســــــــول الـــــحـــــّق خـــــّلـــــدت الـــهـــدى
وتــــركــــت الـــظـــلـــم و الـــبـــغـــي حــطــامــا

ـــمـــا مـــحـــدثـــا  قــــــم تــــجــــد الــــــكــــــون ظـــل
قـــتـــل الــــعــــدل و بـــاســـم الــــعــــدل قــامــا

وقــــــــــــوى تــــخــــتــــطــــف الـــــــعـــــــزل كـــمـــا
الحماما الــجــّو  مــن  الــصــقــر  يــخــطــف 

ـــشـــرق الــّشــقــا  ـــغـــرب عــلــى ال أمـــطـــر ال
وبــــدعــــوى الـــســـلـــم أســــقــــاه الــحــمــامــا

ــــفــــاظــــه  فــــمــــعــــانــــي الـــــســـــلـــــم فـــــــي أل
حـــــيـــــل تــــبــــتــــكــــر الـــــــمـــــــوت الـــــــزؤامـــــــا

ـــــوحـــــدة الــــكــــبــــرى و يــا  يــــا رســـــــول ال
ثـــــــــورة وّســـــــــــدت الــــظــــلــــم الــــرغــــامــــا

خـــــذ مـــــن األعـــــمـــــاق ذكــــــــرى شـــاعـــر 
وتـــــــقـــــــّبـــــــلـــــــهـــــــا صــــــــــــــالة وســـــــالمـــــــا

ً إهداءٌ أكثر إلحاحا

شعر: محمد زيدان

أحمل
 الذكرى

يا ابنتي إن حدثتك بما كان عليه أبوك في 
بعض أطوار صباه  تضحكي منه قاسية الهية 
، ومـــا أحـــب أن يضحك طــفــل مــن أبــيــه ومــا 

أحب أن يلهو أو يقسو عليه .
ڈڈڈڈ

َعِرَفت لنفسه إرادٌة قوية ، ومن ذلك الوقت 
حرم على نفسه ألواناً من الطعام لم تبح له إال 
أن جاوز الخامسة والعشرين ، حرم على نفسه 
الحساء واألرز وكل األلوان التي تؤكل بالمالعق 
ألنه كان يعرف أنه ال يحسن اصطناع الملعقة 
، وكان يكره أن يضحك عليه إخوته ، أو تبكي 

أمه ، أو يعلمه أبوه في هدوء حزين .
ڈڈڈڈ

كـــان يــجــلــس بــيــن الــطــاعــمــيــن خــجــالً وجــالً 
 ، الــيــد  حــركــة  مضطرب  النفس  مضطرب   ،
أن  يحسن  وال   ، لقمته  يقتطع  أن  يحسن  ال 
بها  يبلغ  أن  يحسن  وال   ، الطبق  فــي  يغمسها 
كلها  القوم  عيون  أن  نفسه  إلى  ويخيل   ، فمه 
تلحظه ، وأن عين الشيخ خاصة ترمقه خفية 
، فيزيده هذا اضطراباً ، وإذا يده ترتعش ، وإذا 
ذلك  يعرف  وهــو  ثوبه  على  يتقاطر  بالمرق 

ويألم له وال يحسن أن يتقيه .
ڈڈڈڈ

قد  كــان  حتى  عمره  من  التاسعة  يبلغ  ولــم 
وشعر  والقصص  والتعديد  األغاني  من  وعــي 
واألدعـــيـــة  واألوراد  ــيــيــن  ــات والــزن الــهــاللــيــيــن 
وأناشيد الصوفية جملة صالحة ، وحفظ إلى 

ذلك القرآن كله .
ڈڈڈڈ

 ، الغرفة  دخــل  إذا  شماله  عن  مجلسه  كــان 

قد  حصيراً  فيجد  خطوتين  أو  خطوة  يمشي 
بسط على األرض ألقي عليه بساط قديم لكنه 
ينام  وهناك  النهار  أثناء  يجلس  هناك   ، قيم 
رأسه  عليها  يضع  وســادة  له  تلقى  الليل  أثناء 

ولحاف يلتف به .
ڈڈڈڈ

عــاد إلــى سكونه وجــمــوده فــي ركــنــه الــذي 
اضطر إليه ، وقد أخذ النهار ينصرم والشمس 
نفسه  إلــى  يتسرب  وأخــذ  مغربها  إلــى  تنحدر 
مؤذن  يدعو  ثم   ، حزين  هادئ  شاحب  شعور 
الليل  أن  الصبي  فيعرف  الصالة  إلى  المغرب 
قد  الظلمة  أن  نفسه  فــي  ويــقــدر   ، أقــبــل  قــد 
كان  لو  أن  نفسه  في  ويقدر   ، تكتنفه  أخــذت 
مــعــه فــي الــغــرفــة بــعــض الــمــبــصــريــن ألضــيء 
الــمــصــبــاح لــيــطــرد هـــذه الــظــلــمــة الــمــتــكــاثــفــة ، 
فيما  المصباح  إلــى  لــه  حاجة  ال  وحيد  ولكنه 
يظن المبصرون ، وإن كان ليراهم مخطئين 
في هذا الظن ، فقد كان في ذلك الوقت يفرق 
تفرقة غامضة بين الظلمة والنور .وكان يجد 
 . ومــؤنــســاً  لــه  جليساً  أضـــيء  إذا  المصباح  فــي 
وكان يجد في الظلمة وحشة لعلها كانت تأتيه 
 .. المضطرب  حسه  ومــن  الــنــاشــئ  عقله  مــن 
والغريب أنه كان يجد للظلمة صوتاً يبلغ أذنيه 
أنه  لــوال  البعوض  صــوت  يشبه  متصالً  صوتاً   ،
أذنيه  يبلغ  الــصــوت  هــذا  وكـــان  ممتلئ  غليظ 
، وإذا هو  فيؤذيهما ، ويبلغ قلبه فيملؤه روعاً 
مضطر إلى أن يغير جلسته فيجلس القرفصاء 
رأسه  ويخفي  ركبتيه  على  بمرفقيه  ويعتمد 
يأخذه  الــذي  الصوت  لهذا  نفسه  ويسلم  بيديه 

من كل مكان .
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من كتاب األيام

١

أسمـر . زادته السنوات سمرة ، بفعل حرارة الشمس 
 ، جلدية  وعنـاقيد   ، بــثــور  وجــهــه  تكسو   ، البحر  ومـــــاء   ،
جلس أمام مطعم افتتح حديثا للوجبات السريعة ، افـترش 
قطعة قماش ، وضع فوقها كومة من الجلود ، وصندوقاً 
من خشب الصندل ، تـزينه مسامير نحاسية خاصة ، ورثه 

من جـده ، الذي ورثه من أجداده .
 ، األيــام  مضت  وكلما   ، نهمة  بعين  الــمــارة  يراقب  ظل 
على  الــمــتــردديــن  عــدد  ازديــــاد  لــرؤيــتــه   ، فرحته  عظمت 
المطعم ، لكن نـادًرا ما يأتيه أحـدهم ، وفي هذه الحاالت 

النادرة ، كانت الغالبية تطلب منه تلميع أحذيتها .

٢

ذات مساء ، وبينما بدأ يهم بتنـاول عشائه ، الذي يقدم 
له دون مقابل ، من المطعم عند وقت إغـالقه ، اقترب 
مــنــه كــلــب ، يــنــظــر إلــيــه ، وإلـــى طــعــامــه ، وإلـــى األرض 
بانكسار ، يغلفه حزن ال يعرف ما كنهه ، رمى إليه ببضع 
وهو  يلوكها  جلس   ، وراءهــا  ركض   ، عنه  بعيدا  عظيمات 
بين الحين واآلخر ، ينظر إليه ، وللعظيمات ، واألرض .

٣

ال  ويــكــاد   ، عــديــدة  شــهــوراً  صحائفه  مــن  األيـــام  طـوت 
يأتيه أحدهم ، ولم ييأس ، ولم يمل من طول 
ونسائهم  الــرجــال  خطوات  يتابع   . االنتظار 
وصغارهم ، وإذا تغلغل السأم إلى أعمـاقه 

، ردد .. « الحمد هللا على كل شيء « .

٤

بعد مضي بضـع سنوات أخرى ، كاد ينسى عمله لندرة 
المترددين عليه ، لكنه لم يأبـه باألمر كثيـراً ، كان يشعر 
 ، المطعـم  مــن  بــانــتــظــام  يــأتــيــه  فطعامـه   ، بــاالطــمــئــنــان 
يفارقه  قلما  الــذي   ، معه  الكلب  لوجـود  باألمان  ويشـعر 
الغالية الثمن  والسيـارات  النـاس ،  ، ولم يمل مـن مراقبة 
، التي تقف أمام المطعم ، يخرج منها في الغالب صبية 
صغار ، ترافقهم خادمات ، وإن لم تقف سيارة ، ينظر 
 ، لعبهم  يبهجه   ، المطعم  نافذة  وراء  من   ، الصبية  إلى 
ويحيره انهماك الخـادمات في تناول طعامهم ، ويتمتـم 

.. « الحمد هللا على كل شيء « .

٥

تغير  شيء  ال   ، حالته  على  وهو  أخــرى  سنـوات  مضت 
ســـوى اســــوداد قطعة الــقــمــاش ، وُكــشــك رأســــّي الــشــكــل ، 
 ، البلدية  أمانة  له  قدمته   ، الصناعي  الخشب  من  مصّنع 
رغم  يفعل ،  لكنه لم  داخله ،  أن يجلس في  منه  وطلبت 
يجـيب  كـان   ، البلدية  أمانة  موظفي  من  مــراراً  تحذيره 
سياط  حاصرته  وإن   ، األســر  حياة  على  قـادر  غير  بأنـه 

التهـديد ، يـرد في الشجن:
مدفوع  وأنــا  ولـــــدت  أن  منذ   ، األســر  لحياة  أُخــلــق  -لم 
إلى مواجهة أسمـاك القرش ، وانتـزاع الدانات من أحشاء 
البحر ، وفراق األهـل ، واألحبـاب .. شهوراً عـديـدة «هيــه» 

.. لو تعلم ما في الصدر .. ما الذي يتعب الَرُجل ..

أقول لك ، أنا أقول لك ، أن يرى ما ال يحب أن يرى ، 
وإن  أحب أن يغير ، ال يستطيع أن يغير ، ال يقدر .. كما 

يفعل الرجال .
ورد اآلخر في حزم:

- يا َخبَـل هذا ليـس باألسر ، إنما هو الحفاظ على جمال 
الغبار  من  ولحمايتك   ، والزائرين  السياح  أمام   ، المدينـة 

والمطر .
وقاطعه يواري دمعة ، التمعت على خده:

- اتركني اهللا يخليك
وينظـر إلى الناس ، والسيارات ، والعمارات ، ومصابيح 
الشـوارع ، وإلى الكلب .. يحـدق فيه .. يتأمله .. يمسح على 

ظهره .
ينظر ثانية إلى المارقين أمامه ، تـتـنازعه أسئلة تحّيره 
.. لماذا بات الناس في عجلة من أمرهم ؟ .. يتتبع بنظره 
الواقـفة  وإلــى   ، أمامه  من  الُمـسيرة   ، الفارهة  السيارات 
 ، منها  وحدهم  الخارجـين  الصغار  وإلى   ، المطعـم  أمام 
إليهم  ينظر  ؟ ..  الخادمات  ترافقهم  ال  لمـاذا  يفهـم ..  وال 
من خـلف زجاج المطعم .. يسمع ضحكاتهم .. أحاديثهم ، 
التي ال يفهمها ، مثل أغاني المكان ، وَسْيل دموعه ، التي 
ال يفهـم لم تنهمر اآلن .. وإلى الناس ، ولم الناس ال تلقي 
مروا  إن   .. الغرباء  أغلب   .. الغرباء  ولم   .. ؟  السالم  عليه 
من جانبه ، ونظروا إلى الصندوق الخشبي ، الذي أمامه 
، ابتسموا في وجه الصندوق ؟ .. ولـم إن ثارت ثائـرته ، ال 

يمـلك إال أن يشتم الكلب ؟ .. ولم الكلب ، ال يمل منه ؟ .. 
ولم ال يريد أن يبتعد ، ويدعه وحده ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

٦

َوَهنَْت صحته ، وزادها سوءاً دخول الشتاء ، عاد ال يملك 
اتـقاء البرد ، إال أن يتكور على نفسه ، يتدثر بقطعة كرتون 
مهترئة ، وكلما زاد البرد ، تكور أكثر ، حتى عاد ال يرى 
هي  باتت   .. األرض  على  ممددة   ، المرتعشة  يــده  إال  منه 

نظره ، وجميع حواسه .
بعد أسبـوع على حالته ، عـادت يده ال ترتعش ، وما غاب 
عن نظره كلبه .. ظل يالزمه ، حتى وإن أراد التبول .. يلعق 
جسده ، يحميه من الفئران السائبة ، وال يملك إال أن ينبح 

في وجوه الراكضين مشياً .
بعد مضي أسبوعين على أسبوعه األول ، انتبه إليه عـامل 
النظافة ، من خالل هستيرية نباح الكلـب ، ذهب تجاهه ، 
ثم ما لبث أن نادى زميله اآلخر ، لفـاه بقطعة القماش ، 
أخـذاه إلى السيارة ، وحـينها ، أثنـاء مشيهما إلى السيارة ، 
كان يتساقط من القماش سواده . ُقذف به في فم حاوية 
قمامة السيارة ، ليمتزج جسده مع أحشاء الحاوية ، بفعل 

ثالثة تروس حديدية ، تدور عكس عقـارب السـاعة . 
القمامة  أوعــيــة  بقيـة  مــع   ، ذاتـــه  الــشــيء  فــعــل  وواصــــال 
المكان  عن  يبتعدا  أن  قبل   ، المطعم  بجـانب  الموجودة   ،
والكلب ، الذي لم يكف عن النباح ، والجـري خلف السيارة 
التخفيف من  وراءه ، إلى  التي  السيارات  سائقو  فاضطر   ،
سرعة سياراتهم ، وازدادت أعداد السيارات الُمسّيرة خلف 
إلى   ، مهـيب  موكب  إلى  المنظر  وتحول   ، القمامة  سيارة 
وعظامه  لحمه  ليمتزج   . الحـاوية  فم  في  الكلب  قـفز  أن 

مع صاحـبه والقمامة .

آخر البشر من لحم ودم

       جمال فايز
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ياليت كل مؤمن بعزها 
يحبها حبي لها!    ١-٢

يرويها : عبداهللا أحمد

ت المسرح في قطر
حكايا

تم   ١٩٦٦ عــام  فــبــرايــر  شهر  مــن  األول  فــي 

ة بــمــبــادرة 
 الــمــوســيــقــيــ

تــأســيــس فــرقــة األضــــواء

يقودهم  الشباب  من  مجموعة  من  شخصية 

تعمل  ــقــيــة 
مــوســي بــفــرقــة  ــم 

يــحــل طــري 
قــ شـــاب 

 الــقــطــري وإحــيــاء 
ن الــغــنــائــي

إظـــهـــار الــفــ
عــلــى 

وهــــــذا الـــشـــاب 
تــــطــــويــــره، 

ث الـــشـــعـــبـــي و
ــــتــــرا ال

ناصر)  بدالعزيز 
(ع الفنان  هو 

الحالم  ري 
القط

(إبراهيم  هــم  الشباب  مــن  مجموعة  ورافــقــه 

و(محمد  المعروف  القطري  المطرب  علي) 

الــــرحــــمــــن عــــبــــداهللا) 
حـــســـن مــــفــــتــــاح) و(عــــبــــد

أن  مــن  الــرغــم  لى 
وع عنبر)،  أحمد  حمد 

و(م

ســســت بــهــدف 
وســيــقــيــة تــأ

فـــرقـــة األضــــــواء الــمــ

من  بينهم  من  ظهر  أنه  إال  غناء 
وال الموسيقى 

االهتمام  ة 
رقع اتسعت  لك 

وبذ التمثيل  ى 
يهو

التمثيل  يح 
صح والتمثيل.  والموسيقى 

بالغناء 

التمثيليات  ى 
عل واقــتــصــر  ارتــجــالــيــا  ء 

جــا فيها 

زلــيــة لــكــن ذلــك 
واالســكــتــشــات الــهــ

الــقــصــيــرة 

فن  تــهــوى  هــب 
مــوا هــنــاك  بــأن  ؤشــرا 

مــ يعطي 

 بــفــرقــة األضـــواء 
مــن الــتــحــق

الــتــمــثــيــل وجــمــيــع 

وأذكر  بالتمثيل  موهبته  جرب  قد  الموسيقية 

لـــمـــنـــاعـــي) و(مــحــمــد 
الـــرحـــمـــن ا

مــنــهــم (عـــبـــد

بدالرحمن 
و(ع عبدالملك) 

و(أحمد  بوجسوم) 

دالــرحــمــن 
اســمــاعــيــل خـــالـــد) و(عــبــ

الــغــانــم) و(

كيف  هو  والسؤال  مفتاح)،  و(محمد  عبداهللا) 

الــمــالــيــة؟، كــان 
ر أمـــورهـــا 

فــرقــة تــديــ
كــانــت الــ

الشهرية  ت 
االشــتــراكــا  

مــن أوال  يــأتــي  اإليـــراد 

كذلك إيرادات الفرقة من حفالت 
لألعضاء و

األخــــرى، وكــلــمــة على   
والــمــنــاســبــات

الــــزواج 

ضــاء يــقــول (لــقــد كــنــا نصرف 
ن أحــد األعــ

لــســا

حالتنا  كانت  وهذه  الفرقة)  ى 
عل جيوبنا  من 

وضـــع  الـــــذي  ول 
األ لـــرعـــيـــل 

ا وحـــــال  جــمــيــعــا 

األولى. اللبنات 

مــوســيــقــيــة ســاهــمــت 
وفــــرقــــة األضــــــــواء الــ

ـــهـــار الــفــن 
مــســاهــمــة كــبــيــرة ومــهــمــة فـــي إظ

تكوين أول فرقة موسيقية 
الغنائي من خالل 

حيث  التمثيلي  ها 
قسم جانب  إلى  العدد   

كاملة

 الــتــمــثــيــلــيــات إلذاعــــة 
مــجــمــوعــة مـــن

قـــدمـــت 

(عائلة  مسلسل  إلى  يستمع 
لم  منا  ومن  قطر 

الواسعة  رة 
الشه مــدى 

و اإلذاعــي  ن) 
بوطحنو

مسلسل  وكــذلــك  الــمــســلــســل   
هـــذا لــقــيــهــا  تــي 

الــ

بومشعاب). (يوميات 

ســـنـــة١٩٧١ 
 تــلــفــزيــون قــطــر 

ــنــد افــتــتــاح
وع

مـــوســـيـــقـــيـــة فــي 
شــــاركــــت فـــرقـــة األضــــــــواء الـــ

المنوعات  مج 
وبرا الغنائية  ن 

التلفزيو مج 
برا

هما  سينمائيين 
عملين  في  ساهمت  وكذلك 

شعلة  الفرقة  ذه 
ه الغلطان)  ا 

و(أنــ (بوشالخ) 

وهذه  والتمثيلي  الغنائي  ط 
النشا من  مضيئة 

ضــائــهــا األرضــيــة 
الــفــرقــة ســطــرت بــنــشــاط أعــ

سيأتي. لمن 

الموسيقية 
األضــواء  فرقة  لمسيرة  تكملة   

القادمة. ة 
الحلق في 

سرح نجمة ١٩٧٦ 
وج العازب م

مسرحية الز
رح العربي-

فرقة المس

عبدالوهاب
شات اخراج مصطفي 

تاليف تيسير طبي

obadbukamal@yahoo.com

 يرسمها: تامر يوسف 

تعلمت الكثير عن مصر من الفرنسيين 
.. فهم أول من لفتوا نظري لجمال وسحر 
وطــبــيــعــة الــصــحــراء الــمــصــريــة. وجــدتــنــي 
مــنــبــهــراً وهــــم يــحــدثــونــي عـــن الــصــحــراء 
جبال  سلسلة  وعـــن  ســيــنــاء  وعـــن  الــغــربــيــة 
وجبل  العوينات  جبل  وعن  األحمر  البحر 
علبه وغيرها من معالم هذه البالد الغنية 
كونهم  بــالــغــيــرة  فــأحــســســت   .. بطبيعتها 
يدركون ما ال أعلمه أنا عن بلدي .فأخذت 
خــصــائــص  فــــي  وأتــــعــــّمــــق  وأدرس  أقــــــرأ 
واحــات  مــن  بها  ومــا  المصرية  الصحاري 
وخصصت   .. وآبــار  وكهوف  وجبال  وآثــار 
شــهــور الــشــتــاء مـــن كـــل عـــام لـــزيـــارة تلك 
األمـــاكـــن شــديــدة الــخــصــوصــيــة .. لــدرجــة 
أنــه مــن شــدة ولــعــي بــمــا رأيـــت وشــاهــدت 
باأللفية  واحتفلت  السنة  رأس  أمضيت   ..
البيضاء  الصحراء  فــي  الــبــدو  مــع  الجديدة 
البحرية  الواحات  بين  ما  تقع  والتي  غرب 

وواحة الفرافرة. 
تجّولت مشياً على األقدام ما بين الغرود 
والنخيل  اآلبــار  وبين   .. الرملية  والكثبان 
الرسوبية  والتكوينات   .. األكاسيا  وأشجار 
تشكلت  والــتــي   .. والمنظر  الشكل  الرائعة 
الطيور  وراقــبــت   .. التعرية  عــوامــل  بحكم 
وشاهدت   .. هناك  تعيش  التي  والزواحف 
والعلجان  الــعــاقــول  مــثــل  الــبــريــة  الــنــبــاتــات 
المستكشفين  مــن  صــرت  حتى  وغــيــرهــا.. 
ال   . الــصــحــاري  هـــذه  فـــي  الــخــبــرة  وذوي 
أدري كيف أصف لكم كم استمتعت بالجو 
به  تتميز  الــذي  وبالهدوء   .. النقي  الجاف 
أحــســن األمــاكــن  هــذه األمــاكــن. فهي حــقــاً 
من  وتصفيتها  الــنــفــس  وتنقية   .. للتأمل 
ضوضاء وتلوث المدينة المزدحمة. هناك 
المولعين  مــن  الــعــديــد  على  تعرفت  أيــضــاً 
بــحــب مـــصـــر. واكــتــســبــت صـــداقـــات عمر 
مــع أهــل تلك الــواحــات والــبــوادي. وصــرت 
بنفس  مــعــهــم  أتــــحــــّدث   .. مــنــهــم  واحـــــــداً 
نفس  وأستخدم   .. الطريقة  وبنفس  اللكنة 
مالبسهم  نــفــس  وألــبــس   .. مصطلحاتهم 
أجيد  بــل   .. الــتــقــلــيــديــة 

وصفات الطهي الخاصة بهم أيضاً.
قــبــل ثــالثــة عــشــر عــامــاً .. أثــنــاء زيــارتــي 
تعّرفت   .. ســيــوه  بــواحــة  فطناس  لجزيرة 
ــــربــــول .. وهــي  ـــريـــن أوت عــلــى الـــســـيـــدة أي
في  تخّصصت  بألمانيا  مشهورة  مخرجة 
المصرية  الــواحــات  عن  التسجيلية  األفــالم 
وقد  الواحات.  هذه  أهل  أيدولوجية  وعن 
كانت  فلقد   .. أيــضــاً  الكثير  منها  تعلمت 
 .. األعــصــاب  بــهــدوء  تمتاز   .. الــبــال  طويلة 
كل  تحفظ  وكانت  وأهلها.  لمصر  عاشقة 
قلب.  ظهر  عن  الدارجة  المصرية  النكات 
ما  كــل  لــي  تــســرد  حتى  بها  ألتقي  أن  ومــا 
تحفظه منها .. مستهلة حوارها 

األلمانية  اللكنة  تشوبها  التي  العربية  باللغة 
.. بالعبارة الشهيرة: «سمعت آخر نكته؟». 
دعتني  أللمانيا،  زيــارتــي  إحــدى  وأثــنــاء 
حيث   .. ببرلين  بمنزلها  العشاء  إلى  أيرين 
كانت تسكن في شقة داخل عقار ذي طراز 
قديم .. له سقف مرتفع .. وساللم خشبية 
تحيا  وجدتها   ..  ١٩٠١ عام  بني   .. عريضة 
داخل هذه الشقة كما لو أنها في الصحراء 
يــذكــرك بمصر ..  الــمــكــان  فــي  مــا  فــكــل   ..
 .. الشرقية  المفروشات   .. البسيط  األثــاث 
حتى   .. المقتنيات   .. الــلــوحــات   .. الستائر 
 .. السر  عن  سألتها  وعندما   .. الشاي  بــّراد 
تحاول  بأنها   .. المعهود  بهدوئها  أجابتني 

أن تحتفظ بجزء بسيط من دفئ مصر!.

جاك دريدا في : 
«ورق آلٍة» يأثم ويكذب

تبدعها: د. أمينة غصن

 ، صفحة  أربعمئة  فــي  يقع  الــذي  آلــة «   كتاب «ورق  فــي 
 » تصير  التي  الكاتبة»  اآللــة  بشريط   » دريـــدا  جــاك  ينشغل 

حامالً بالغياً آلثاره ، وحافظاً دائماً لوجوده العابر والزائل .
فجاك دريدا  يتميز بمساءلة تفاصيل ال تستوقف ، ويجعل 
منها  «موضوعاً « لقول فلسفته التفكيكية ، ولحفرياته التي 
تسقط في هّواتها وال تصل . فعنده أن الكتابة التي « تتسخ» 
بها عذرية البياض ، هي  «اختالف» يتهيبه القارىء، الذي ال 
بخالف  فالقارىء   . وتشظيه  وتعدده  المعنى  تفتت  يطمئنه 
جاك دريدا ، يبحث عن مألوف ال يقلقه، وال يهدده ، ولو أن 
دريدا يؤكد له أن الكتابة هي « أصل ال أصل له» وال مثال، 
 ، اإللهيين  اللوحين  على  منقوشاً  كــان  ما  موسى  حطم  مذ 
وبعثر الحروف ، ثم قام يستعيد ما غاب من كتابة  لم تكن 
له. مذ ذاك أمست الكتابة  «استرجاعاً» لسّر مفقود وغائب .
ولما حلت األوراق عوض األلواح وسيطاً ، سأل جاك دريدا 
حــاول  كلما   ، اإلدانـــة  بصمات  مــن  الكثير  يحمل  بياض  عــن 
تفرغ  فحين   !  ! وآخــر  بياض  بين  أنفاسه  يحشر  أن  مبتدع 
« اآللة» من زادها ، تلحق بالفراغ هدنة تحكي لصاحبها أن 
« الورق صنع العالم ، وراكمه وخزنه، وتركه يتثاءب ويغفو، 

فوق الرفوف القديمة ، والمغبرة « .
فــالــبــيــاض وحـــــده يـــغـــوي « واحــــــــداً» يــنــتــهــكــه ويــفــضــه، 
و»آخر» يشهد له أو عليه. فمنذ انسحبت الحجارة بنقوشها 
الهيروغليفية ، وألواح « الطين»  بحروفها المسمارية، جاء 
وإذ  تقاتل.  وبها  سيفاً  الكلمة»   » تمتشق  بــأوراق  المبتدعون 
وعى المبتدعون أّن في كل أمر سبقة وسابقاً ، تذكروا قولة 
الشاعر خليل حاوي « تولد الفكرة في السوق بغياً ثم تقضي 
العمر في رتق البكارة» . هذه البكارة وقع عليها جاك دريدا 
في البياض ، وروالن بارت « في الدرجة الصفر» وستيفان 
مالرميه في « تخوم البدايات والعدم الذي لم يكن به أحد» .
حروفه  تآلفت  الــذي  البياض  إلــى  دريــدا  جــاك  يضيف  ثم 
لتصير كتاباً  أنه من المتعذر تحديد « كتاب» ، يقاوم تقطيع 
ينكتب»   » إذ  فالكتاب   . اختزالها  أو  بــتــرهــا،  أو   ، أوصــالــه 
ينقطع عن آلياته ، لُيبقي على نسغه الحّي ، بغير أن ينافس 

أوراق البردي وألواح الطين ، التي لم تكن كتبا.
يعد  ولــم  تــعــددت  التي  الكتابة  أن  دريـــدا  جــاك  اعتقد  وإذ 
لها مركز، أكد أنه بقي لها إتقان أسئلتها، وإتقان أدواتها !! 
حقيقة  هناك  ليس  ألنــه  الحقيقة  تحمل  ال  فالكتابة-عنده- 
 ، متناقض  واآلخـــر   ، متطرف  بعضها  حقائق   بــل   ، نهائية 
بتناقضها  كما  بتطرفها  اإللتزام  يرفض  القارىء  يجعل  مما 
! ! هذا الرفض باإللتزام هو ما جعل جاك دريدا يؤكد على 
إنماء اإلختالف في الهوية التي ال تتطابق مع ذات واحدة 
قـــــــــــضـــــــــــت 

الــواحــد  على  يــشــّق  حيث  األنــطــولــوجــيــات  حـــروب  فــي  نحبها 
تحّمل  المختلف الذي ال يشبهه ، ألن  «كتابة األصل» تفضي 
وهذا  لالمتالك « .  ميراث غير قابل  الهمجية ، وإلى «  إلى 
ما يجعل جاك دريدا يحط من شأن الكتابة –القابلة للكذب 
والــتــحــريــف والمحو- فــي مــقــابــل الــصــوت الـــــذي   «كــّلــم به 
الحضور  يعني  –عنده-  فالصوت  موسى».  نجّيه  اإللــه  الــرب 
والمراوغة  المنحطة  الكتابة  بعكس  للتفكيك،  القابل  غير 
والالمتناهية التي تفتح للقراءة فضاء ال ينتهي من التأويالت 

.
هنا يتقاطع جاك دريدا وفيلسوف عصر األنوار جان جاك 
الكالم  تجعل  «خــطــيــرة»  وسيلة  الكتابة  اعــتــبــار  فــي  روســـو 
للكالم  وملحق  إضافة  غائباً.فالكتابة  يكون  عندما  حاضراً 

الذي تخشى انمحاءه.
الورقة التي تتكلم  ثم إن جاك دريــدا إذ يضيق « بحقيقة 
تغرق في  صاحبها حتى  تنفصل هذه عن  أنه ما أن  « يقرر 
أن  رأى  لــذا   !! ذاكــرتــهــا  وشــتــات  تأويلها،  وكـــذب   ، تراكمها 
الكتابة هي المستحيل الذي ال يملك حاضره ، هو الغارق في 

دنس التناص وثقله.
  فجاك دريدا الذي التقى أفالطون القائل : إن الكتابة سم 
وترياق، قرر أن الكتابة « تجّير» النصوص لحسابها الخاص 
الفاعل  موت «  منها  أعلنت  أن  بعد  اتفق،  كيفما  وتبعثرها   ،
يستحضره  غــائــبــاً  وأثــــراً   ، منتهكاً  نهباً  نصوصه  وجعلت   »

االستدعاء والتذكر.
دريدا  جاك  فيها  آثر  التي   ، الكتابة  إشكاليات  من  ويبقى 
الصوت على الكلمة ، مناقشة « الترياق» الذي قاله أفالطون 
، وهو حامل السرديات «العظمى» ومخطوطاتها األولى التي 
تشبه « العود األبدي» الذي قال به نيتشه. فالسرديات الكبرى 
هي  أخرى  حساب  على  منها  لواحدة  دريــدا  جاك  انحاز  التي 
ُخدعًة  التي جعلته يقول : إن «وحدانية األصل ستكون دائماً 
في تاريخ الثقافة ، حينما يكون هذا األصل متشكِّالً من حشد 
من الخطوط و الُسطوح؟ وحينما يتعلق األمر ال بمجرد أصل، 
بل بوراثة ميراث بحجم العالم؟ وكما يُذكِّر بذلك جان-لوك 
األكثر  األصــول  لنفسها  تُعيِّن  أن  بوسعها  أوروبــا  فإّن  نانسي، 
بتأسيس ذاتيِّ مطلق. والتأسيس  تنوُّعاً، غير أنها تجَهُر دائماً 
جذور  دون  والنمو  واألم،  األب  انعدام  يعني  المطلق  الذاتي 

ودون أرض، واالرتقاء إلى السماء دون ُسلٍَّم». 
وبالمقارنة بين ما قاله جان جاك روسو وأسقطه  أخيراً 
المتعلقة  األفالطونية  للحركة  روســو  توكيد  هو  دريــدا  جــاك 
فيتبين   ، ذاته  إلى  يفيء  عندما  المرء  يسمعه  الذي  بالصوت 
فيها « هاتف ليله» ويمزجه بما تقادم من غرباته وصبواته 

الدهرية .



 

 

مهرجان الموسيقى العربية على مسرح قطر

الثالثاء ٢٥ جمادى األولى ١٤٣٣ هـ - ١٧ أبريل ٢٠١٢م

 الكتاب 
 يخشى طغيان

العالم

م نكتف من 
 ونحن ل

كتروني..
اإلل

قي بعد!
تاب الور

الك

نبضات شعرية

أحاديث األبواب (٨)

(٦٤)
- هَو الذي انهَزم.

ني.. حاوَل، جاِهداً، أن يُفضَّ
لكّنني تمنَّْعُت.

ليست لطَخَة عاٍر،
بل ِوساُم شَرف على صدري

بصَمُة حذائه !
(٦٥)

- إسمع يا عزيزي ..
إلى أن يسُكَن أحٌد هذا البيت المهجور

إشغْل أوقات فراِغَك
بحراسة بيتي.

هكذا تُواسيِه العنكبوت !
(٦٦)

ما أن تلتقي بحرارة األجساد
حّتى تنفتَح تلقائّياً.

كم هي خليعٌة
بّواباُت المطارات !

(٦٧)
- أنا فخوٌر أّيتُها النافذة.
صاحُب الّدار عّلَق اسَمُه

على صدري.
- يا لَك من مسكين !

أيُّ فخٍر لألسير
في أن يحِمل اسَم آِسرِه ؟!

(٦٨)
فّكوا قيَدُه للّتو..

لذلَك يبدو
در ! ُمنشِرَح الصَّ

(٦٩)
تتذّمُر األبواب الخشبّية:
َسواٌء أعِملنا في حانٍة

أم في مسجد،

فإنَّ مصيَرنا جميعاً
إلى الّنار !

(٧٠)
في الّسلسلِة مفتاٌح صغيٌر يلمع.

مغروٌر الختصاصِه بُحجرِة الّزينة.
- قليالً من التواُضِع يا َولَد..

لوالَي لما ُذقَت حّتى طعَم الّردهة.
ينهُرُه مفتاُح الباِب الكبير !

(٧١)
يُشبه الضميَر العالمي.

دائماً يتفّرج، ساكتاً، على ما يجري
باُب المسلَخ!

(٧٢)
في ُدّكان النّجار

تُفّكُر بمصائرها:
- روضُة أطفال ؟ رّبما.

- مطبخ ؟ ُممكن.
- مكتبة ؟ حّبذا.

المهّم أنها لن تذهَب إلى الّسجن.
الخَشُب أكثُر رّقة

من أن يقوم بمثِل هذه المهّمة !
(٧٣)

األبواُب تعِرُف الحكايَة ُكلَّها
من ( َطْق َطْق )

الُم عليكم) إلى ( السَّ

أحمد مطر

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

ً تكريم فيصل بن قاسم بلقب رجل التراث..غدا

«التصوير الضوئي» تشارك في  مهرجان الجزيرة

رجل  لجائزة  المنظمة  اللجنة  حــّددت 
العربي  المركز  ومقّرها  العربي  الــتــراث 
لـــإلعـــالم الــســيــاحــي بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
مــوعــًدا  الــجــاري  أبــريــل   ١٨ يــوم  السعودية 
إلقـــامـــة حــفــل تـــوزيـــع الـــجـــوائـــز وتــكــريــم 
في  التكريم  وقــائــع  وستُجرى  الفائزين، 
العاصمة المصرية «القاهرة» وفي مدينة 
األحمر٥٠٠  البحر  بمحافظة  «الغردقة» 
كـــم جـــنـــوب شــــرق الــعــاصــمــة الــمــصــريــة، 
إعالميًّا   ٦٠ التكريم  حفل  في  وسُيشارك 

من مختلف بلدان الوطن العربي ووسائل 
اإلعــــالم. ومـــن الــمــعــروف أن لــقــب رجــل 
فاز  قد  الــتــراث  على  المحافظة  في  العام 
به سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني 
صــاحــب أكــبــر متحف خـــاص فــي الــشــرق 
األوســـط وربــمــا فــي العالم، وكــانــت لجنة 
قاسم  بــن  فيصل  متحف  زارت  التقييم 
وأجنحته  الــمــمــّيــزة  محتوياته  وتــفــقــدت 
على  حصوله  وقــّررت  المتنّوعة  وأقسامه 

اللقب بغالبية األصوات.

للتصوير  القطرية  الجمعية  تشارك 
ـــعـــاون مــــع مـــهـــرجـــان  ـــت ـــال الـــضـــوئـــي ب
الـــجـــزيـــرة الــــدولــــي الـــثـــامـــن لـــألفـــالم 
بعنوان  تصويرية  بمسابقة  التسجيلية 
الصور  قبول  سيتم  حيث  «المستقبل» 
الــتــي تــجــســد هـــذا الــشــعــار بــشــكــل فني 
ولمسة إبداعية . وتقبل الصور بجميع 
األقصى  الحد  يكون  أن  على  أشكالها 
أال  ويــجــب  فقط   ٥ المشتركة  للصور 
 A يقل مــقــاس الــصــور الــمــشــاركــة عــن
٤ ويجب أن تقدم على قرص مدمج 
سي دي يحتوي على جميع المشاركات 
 dpi  ٣٠٠ عـــن  جـــودتـــه  تــقــل  أال  عــلــى 
محفوظة بصيغة Tiff  وتوضع المادة 
مسابقة  عليه  يكتب  بظرف  المشاركة 

مــهــرجــان الــجــزيــرة الـــدولـــي الــثــامــن 
المتسابق  واســــم  التسجيلية  لــألفــالم 
وتــتــضــمــن الـــبـــيـــانـــات االســـــم الــكــامــل 
ــبــريــد  والــجــنــســيــة ورقـــــم الـــهـــاتـــف وال
األعــمــال  جميع  وتــســلــم   . األلــكــتــرونــي 
للتصوير  الــقــطــريــة  الــجــمــعــيــة  لــمــقــر 
الــضــوئــي فــي الــحــي الــثــقــافــي  المبنى 
رقم ١٨  أو لمقر الجمعية في منطقة 
الهالل بجوار النادي العربي بعد الساعة 
الصور  لتسليم  موعد  وآخر  الخامسة، 
نفسه  الشهر  مــن   ٢٠ بــتــاريــخ  سيكون 
اســتــخــدام  فــي  الــحــق  للمنظمين  كــمــا 
وال  صاحبها  إلى  الرجوع  دون  الصور 
أن  وكما  المشتركين  إلــى  الصور  تعاد 

قرار التحكيم نهائي وملزم.

تنطلق على مسرح قطر الوطني أعمال 
ويــهــدف  الــعــربــيــة،  الموسيقى  مــهــرجــان 
الــمــهــرجــان الـــــذي يــســتــمــر لـــمـــدة أربــعــة 
أيـــام إلـــى إحــيــاء الــتــراث الــغــنــائــي العربي 
في  الكبرى  والقامات  بالقمم  والتعريف 
هـــذا الــفــن مــثــل أم كــلــثــوم وعــبــدالــوهــاب 
وإعادة  وغيرهم،  واسمهان  مراد  وليلى 
استحضار  خــالل  من  الجميل  الفن  زمــن 
كوكبة اإلشعاع الغنائي في العالم العربي. 
رئيس  رشيد  حسن  الدكتور  بذلك  صــّرح 

الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة لــلــمــهــرجــان، مــشــيــًرا 
تُحيي  غنائية  لــيــاٍل  أربـــع  هــنــاك  أن  إلـــى 
سوف  التي  ماهر  آمــال  المطربة  األولـــى 
تــشــدو بـــروائـــع األغـــانـــي الــقــديــمــة لسيدة 
الليلة  وتــكــون  كــلــثــوم،  أم  الــعــربــي  الــغــنــاء 
محمد  الموسيقار  تــراث  لتقديم  الثانية 
الخليجي  المطرب  ويُحييها  عبدالوهاب 
المصرية  والــمــطــربــة  الــرويــشــد  عــبــداهللا 
الثالثة  الليلة  إن  وأضــــاف:  رجـــب.  غـــادة 
الشامية  األغــنــيــة  تـــراث  لتقديم  ســتــكــون 

وعد  السورية  المطربة  من  كل  ويُحييها 
الــبــحــري والــفــنــان األردنــــى أيــمــن تيسير 
حين  فى  الصافي،  وديــع  الكبير  والفنان 
تأتي الليلة الختامية مع المطرب القطري 
فــهــد الــكــبــيــســي الـــــذي يــنــبــش فـــي ذاكــــرة 
األغنية الخليجية من خالل تقديمه لعدد 
وكذا  الخليجين  الفنانين  كبار  أغاني  من 
ذاتها  الليلة  فــي  بصحبته  وتــكــون  الــعــرب 
التي  حمداني  درصـــاف  التونسية  الفنانة 
تشدو باألغاني التراثية التونسية والعربية.

بيروت تحتضن موسيقى 
الروك

حفل موسيقي في ورشة 
تايتانيك

ربع مليون يورو لترميم آثار 
اللوفر

ـــــــة األخــــيــــرة فــــي لـــبـــنـــان الـــفـــرق  ـــتـــشـــرت فــــي اآلون ان
ــــروك. هـــذا الــلــون  الــمــوســيــقــيــة الــتــي تــعــزف مــوســيــقــى ال
الــمــوســيــقــي وإن لــم يــكــن شــائــًعــا فــي لــبــنــان إال أنـــه بــدأ 

اللبنانيين.  من  واسعة  شريحة  يجذب 
 «Amy smack Daddy» فــرقــة  الــفــرق  هــذه  ومــن 
الفني. وسطها  داخل  المجال  هذا  في  رائــدة  تعتبر  التي 

 ٢٠٠٩ عام  أشخاص،   ٥ من  تتألف  التي  الفرقة  تأسست 
موسيقى  تعزف  التي  اللبنانية  الفرق  أهــم  من  وتعتبر 
في  أسبوعيا  حفلتين  إقامة  على  الفرقة  الروك.تواظب 
النوع من  هذا  تستقبل  التي  القليلة  حانات بيروت  إحدى 
وتــراث  ثقافة  مع  الــروك  موسيقى  تتآلف  الموسيقى.ال 
الــبــلــد، لــكــن أعــضــاء الــفــرقــة يــؤكــدون تــجــاوب شريحة 

الموسيقي. النمط  هذا  مع  اللبنانيين  من  كبيرة 

اجــتــمــع نــحــو ١٦ ألـــف شــخــص فــي مــديــنــة بلفاست في 
سفينة  منها  أبحرت  التي  المنصة  على  الشمالية  إيرلندا 
تايتانيك للمشاركة في حفل مجاني نظم في الهواء الطلق 
لالحتفاء بالذكرى المئوية لحادثة غرق السفينة الفاخرة.

ومن بين المغنين الذين أحيوا هذا الحفل الجامايكي شون 
بول والبريطانية كايتي بي.

بعدما  أبريل   ١٥ إلى   ١٤ ليل  تايتانيك  سفينة  وغرقت 
فيها  انطلقت  لها  رحلة  أول  خالل  جليد  بجبل  اصطدمت 
نيويورك.  باتجاه  إنكلترا)  شــرق  (جنوب  ساوثمبتون  من 
نظم  شخص.وقد   ١٥٠٠ بحياة  الحادثة  هذه  أودت  وقد 
هذا الحفل في إطار فعاليات أكبر متنزه ترفيهي سياحي 
مخصص لسفينة تايتانيك افتتح الشهر الماضي. ويتمحور 
في  السابقة  السفن  بناء  ورش  في  شيد  الذي  المتنزه  هذا 
بتصميمها،  ابــتــداء  برمتها،  السفينة  قصة  على  بلفاست 

مروًرا بإبحارها، وصوالً إلى حادثة الغرق وتبعاتها.

بلغت  تبرعات  الشهير  الفرنسي  اللوفر  متحف  تلقى 
مملوكي  بــاب  تــرمــيــم  فــي  للمساهمة  يـــورو  ألــف   ٢٣٠
مــصــري ومــشــربــيــة تــنــتــمــي لــنــفــس الــعــصــر الــمــمــلــوكــي، 
حــتــى يــجــدا طــريــقــهــمــا ضــمــن اآلثـــار الــتــي مــن الــمــقــرر 
إعــادة  تتم  عندما  اإلســالمــي  الــفــن  قسم  يحتضنها  أن 
«لوبوان»  مجلة  القادم.وذكرت  سبتمبر  في  افتتاحه 
جمع  مــن  تــمــكــن  الــلــوفــر  أن  الــســبــت،  أمـــس  الــفــرنــســيــة 
إقبال  بسبب  وذلــك  فــقــط،  شهرين  خــالل  المبلغ  هــذا 
رغبتهم  إطــار  فى  التبرع  على  الفرنسيين  من  العديد 
إن  الــلــوفــر،  فــي  مصدر  وقــال  الــلــوفــر.  كنوز  زيــادة  فــي 
هاتين  لترميم  المطلوب  المبلغ  نصف  يعد  المبلغ  هذا 
الــتــحــفــتــيــن اإلســالمــيــتــيــن، الفـــتـًــا إلـــى أن أحـــد مــحــبــي 
٧٠ ألـــف يــورو  مــتــحــف الــلــوفــر ســاهــم بــمــفــرده بــنــحــو 
التحف  يثريا  أن  المقرر  من  اللتين  القطعتين  لترميم 
اإلســالمــيــة فـــي مــتــحــف الــلــوفــر، الــــذي يــعــد مـــن أهــم 
فيها  بما  نـــادرة  تحف  مــن  يملكه  بما  الــعــالــم  متاحف 

الفرعونية. واآلثار  التحف 

الشيخ فيصل بن قاسم
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