
عين المترجم
يرصدها عبدالودود العمراني

ڈص٤ڈ

رؤى
 ينقلها  محمود الباتع

ڈص٤ڈ

صناع األفالم 
الجدد 

تكتبها: عزة سلطان
ڈص٤ڈ

حكاية المسرح
  في قطر

يرويها عبداهللا أحمد
ڈص١١ڈ

ويكيليكس
 يسربها سالم ماجد

ڈص١٢ڈ

اقر أ لهم

٥

٦

٨

٨

١١

الثالثاء ١٣ ربيع اآلخر ١٤٣٣ هـ - ٦ مارس ٢٠١٢ م 

قلة دور العرض 
أهمة أزمة تؤثر في 

الساحة الفنية

ماتيس يبوح 
بأسراره في

 معرض فرنسي

بريسيفونيه
 وحبات الرمان

«ع أرض الغجر» 
جديد عائلة 
الرحبانية

افتتاح معرض فالح 
السعيدي بجاليري 

المرخية

الفنون الموسيقية الفنون الموسيقية 
يفتح باب التسجيل يفتح باب التسجيل 

للدورة الثانيةللدورة الثانية
ـــــــن مـــــــركـــــــز الـــــفـــــنـــــون  أعـــــــل
الـــمـــوســـيـــقـــيـــة عـــــن فــــتــــح بــــاب 
ـــتـــســـجـــيـــل لــــــلــــــدورة الـــثـــانـــيـــة  ال
الـــدراســـيـــة فـــي الـــمـــركـــز الـــذي 
يــقــدم بــرنــامــجــه الـــدراســـي في 
وتم  سنتين،  مدتها  دورات   ٦
تــخــريــج الــعــديــد مـــن الــدفــعــات 
على مدار السنوات الماضية في 
وبنسبة  الــتــخــصــصــات  مختلف 
عـــالـــيـــة جـــــدا مــــن الــمــنــتــســبــيــن 
الـــقـــطـــريـــيـــن، ومــــــن الـــجـــديـــر 
الـــفـــنـــون  مــــركــــز  أن  بــــالــــذكــــر 
شهر  في  إنشاؤه  تم  الموسيقية 
٢٠٠٦ على يد األستاذ  مايو عام 
عــبــد الــعــزيــز جــاســم الــهــيــدوس 
والتنفيذ  الفكرة  صــاحــب  وهــو 
وهو مركز للهواة يقدم دورات 
المختلفة  الموسيقية  لــآلالت 
الــشــرقــيــة مــنــهــا والــغــربــيــة 
 ٤ هــــي  دورة  كــــل  ومــــــدة 
أشــهــر وكــل عــام يــقــدم ٣ 
دورات وبالتالي فالطالب 
إلنهاء  عامين  فترة  يقضي 
يحصل  وبالتالي  الـست  الدورات 
على شهادة تخرج ويشارك في 
حــفــل الــتــكــريــم ويـــقـــدم إحـــدى 

الموسيقية. المقطوعات 

ص ١١

معجزة  أرتو  أنتونان  يصف   
الــــمــــســــرح الــــفــــرنــــســــي الـــنـــص 
المسرحي في أخريات أعماله، 
وربـــمـــا كـــانـــت هــــذه الــمــدرســه 
الــتــي بـــدأهـــا ارتــــو هـــي الــبــدايــة 
لــمــا عـــرف حــديــثــاً بــاالرتــجــال 
المسرح  في  والمتحول  والنص 
الــحــديــث والــتــي لــم تــعــد تقنية 
أصبحت  لكنها  فقط  للحداثه 
كــالســيــكــة  عــلــى  لــلــتــغــلــب  أداه 
أن  فمنذ  القديم  النص  وتكرار 
المخرج  باتاللي  ليوناردو  أعلن 
النص  أن  اإليــطــالــي  المسرحي 
الــــمــــســــرحــــي اهـــــتـــــرأ وأصــــبــــح 
قال  إنه  حتى  بطبعه  كالسيكًيا 
(حـــتـــى بــيــكــيــت أصـــبـــح قــريــب 
هذا  ومنذ  بيوربيديس)  الشبه 
الـــحـــيـــن أصــــبــــح هــــنــــاك بــحــث 
مــحــمــوم عــن جــديــد فــي إدارة 

النص المسرحي.
فــــي الــــبــــدايــــة كـــانـــت تــقــنــيــة 
االرتـــــــجـــــــال فــــــي الـــــنـــــص هــي 
عـــالمـــة مــــن عــــالمــــات الـــفـــرق 
الــمــســرحــيــة الـــحـــديـــثـــه والـــتـــي 
أفــضــت بــالــضــرورة لــالرتــجــال 

الحركي واألدائي ويقول ماريو 
(إن  األسباني  المسرحي  باناخو 
ـــجـــال فـــي الــنــص عــبــر بنا  االرت
التطوير  مــن  جــديــدة  لمعادلة 
خشبة  فــــوق  الــتــقــنــي  الــحــركــي 
إلى  احتجنا  وبذلك   .. المسرح 
نفسها ..  المسرح  خشبة  تطوير 

وهكذا) 

الــمــدرســة  أصـــحـــاب  أن  أي 
الـــحـــديـــثـــة فــــي تـــطـــويـــر الــنــص 
التطوير  أن  يـــرون  الــمــســرحــي 
فــي الــنــص هــو أســـاس التطوير 
فــــي الـــمـــســـرح كـــكـــل مــــن هــنــا 
كـــان الــعــمــل مــا يــعــرف بالنص 
ــمــتــحــول، والـــنـــص الــمــتــحــول  ال
بــبــســاطــة شـــديـــدة هـــو االتـــفـــاق 

عــلــى خــطــوط عــريــضــة للنص 
الحرية  إعــطــاء  ثــم  الــمــســرحــي 
إلدارة  لــلــمــمــثــلــيــن  الـــكـــامـــلـــة 
ـــفـــعـــال تــحــت جو  الــــحــــوار واالن
األداء وبالضرورة مع التجاوب 
الجماهيري، ما يخلق حالة في 
النص المسرحي تسمى بالنص 

المتحول.

االرتجال والنص المتحولاالرتجال والنص المتحول

ص ٨ ص ١١

ترشيح الشيخ فيصل بن قاسم لجائزة ترشيح الشيخ فيصل بن قاسم لجائزة 
التراث العربيالتراث العربي

عن  السياحي  لإلعالم  العربي  المركز  أعلن 
العربي»  «التراث  لجائزة  الترشيح  باب  إغــالق 
بتشجيع  معنية  جائزة  وهى  األولى  دورتها  في 
الحفاظ على التراث في الوطن العربي وتكريم 
تنشط  التي  المجموعات  أو  األفــراد  أو  الهيئات 

في هذا المجال.
الجائزة  لنيل  المرشحين  أبــرز  ضمن  ومــن 

هو سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس 
رابطة رجال األعمال القطرية ومؤسس متحف 
فيصل بن قاسم الذي يعد أكبر متحف شخصي 
في العالم. وقال خالد خليل نائب رئيس المركز 
متر  ألـــف   ٢٠ مــســاحــة  عــلــى  قــائــم  المتحف  إن 
مربع ويعرض آالف المقتنيات التراثية والنادرة 

والقطع األثرية اإلسالمية. 

تدعو «[» الكتاب واألدباء والفنانين للمساهمة 
في ملحق «البيرق» ويسرنا استقبال ابدعاتهم على 

bairq@raya.com هذا البريد
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سأعود لجمهور المسرح 
بعملين لألطفال

الفنانة هدى حسين للبيرق:

ڈ  ما حقيقة ما تردد حول غيابك هذا 
العام عن األعمال الدرامية التي سُتعرض 

في رمضان المقبل؟
- ال صــحــة لــهــذا الـــكـــالم وهـــو عـــار من 
عــلــى تصوير  الــصــحــة حــيــث أعــمــل حــالــيــاً 
بــإذن  سيعرض  عــمــري»  «حلفت  مسلسل 
اهللا في رمضان، وعندي مسلسل آخر من 
سيعرض  القوم»  «خادمة  بعنوان  إنتاجي 
القنوات  مــن  عــدد  على  رمــضــان  فــي  أيضا 

الفضائية واكتفيت بهذين العملين.
ڈ  قيامك بإنتاج مسلسل ينفي أيضا ما 
تــردد عــن وجــود خــالفــات فــي هــذا االمــر 

واختيار منتج منفذ أخر للعمل؟
- أقـــول لــك ال تــصــدق كــل مــا ينشر ألن 
هناك كثيراً من األخبار ال يكون لها أساس 
مــن الــصــحــة، ومــســلــســل «خـــادمـــة الــقــوم» 
من  وهــو  الــقــادم  أبــريــل  فــي  إنتاجه  سيتم 
تــألــيــف الــكــاتــبــة الــقــطــريــة الــمــتــمــيــزة وداد 

ــــكــــواري، ومـــعـــي نــخــبــة مـــن نــجــوم  ال
األستاذ  أمــثــال  أيضا  وقطر  الكويت 
والفنان  األنــصــاري  جاسم  المتألق 

الـــكـــبـــيـــر عـــلـــي مــــيــــرزا مــحــمــود، 
واإلخــــــــــراج ســـيـــكـــون لــلــمــخــرج 

الكويتي سلطان خسروه.
ڈ  هل تعاني من الشائعات 
واألخـــــبـــــار غـــيـــر الــصــحــيــحــة 
وسائل  بعض  تنشرها  الــتــي 

االعالم؟
عــنــدنــا  صــــــــارت  واهللا   -
مـــنـــاعـــة مــــن هـــــذه األشـــيـــاء 

..ولــكــن مــا مــن شك 
أنـــــه فــــي بــعــض 

األحــــــــــــيــــــــــــان 
هــــــــنــــــــاك 

بـــعـــض 

الــشــائــعــات تــؤثــر عــلــى االنـــســـان وتــضــايــقــه 
هذه  كــانــت  إن  خــاصــة  إزعــاجــاً  لــه  وتسبب 
الـــشـــائـــعـــات تـــضـــرب فـــي حــيــاتــه الــخــاصــة 
الفني  واسلوبه  أدائــه  في  وليس  وشخصه 
أخــبــاراً  نسمع  فعندما  العملية،  حياته  او 
عدم  أو  مستقبلي  عمل  عن  صحيحة  غير 
اشــتــراكــي فـــي عــمــل وهـــكـــذا أخـــبـــار فــهــذه 
ما  ولــكــن  تضر  ال  الــشــائــعــات  مــن  النوعية 
شخص  من  ينال  ما  هو  ذكــرت  كما  يضر 

وحــــــــــيــــــــــاتــــــــــه الــــــــفــــــــنــــــــان 
الخاصة 

عندي  ومع ذلك حتى هذه األمــور صارت 
مناعة منها.

لما يتردد من أخبار عنك  ڈ  استمراراً 
أنك  شخصيا..قرأنا  منك  لتوثيق  وتحتاج 

بصدد خوض تجربة مسرح للكبار؟
- هذا أيضا خبر غير صحيح.

تنوين  مسرحية  أعــمــال  هناك  هــل  ڈ  
تقديمها في قطر؟

شاء  إن  عــنــدي  وأنــا  صحيح  خبر  هــذا   -
رمـــضـــان  فــــي  ســـأقـــدمـــهـــا  مــســرحــيــة  اهللا 
الــقــادم ســتــكــون فــي قــطــر وهـــي لألطفال 
وخــزنــة»  لــولــوة  عنوانها «زمـــن  وســيــكــون 
وأيضا هناك عمل مسرحي آخر سأقدمه 
بــــإذن اهللا تــعــالــى فـــي قــطــر وســيــكــون 
فــي عــيــد األضــحــى ولــكــن لــم يحدد 
بــعــد ألنـــنـــي فـــي الــحــقــيــقــة أفــاضــل 
الــى  أعـــود  أن  وأود  عملين  بــيــن 
الجمهور القطري بأعمال قوية 
الــراقــي،  الجمهور  بــهــذا  تليق 
ثمانية  حــوالــي  قــدمــت  ـــا  وأن
قطر  فــي  مسرحية  أعــمــال 
خـــــالل فـــتـــرة تــــواجــــدي فــي 
تشكل  األعـــمـــال  وهــــذه  قــطــر 
عـــــودة لــجــمــهــوري فـــي قطر 
األعمال  هذه  تنال  أن  وأتمنى 

إعجابهم.
قطر  فـــي  قــضــيــت  ڈ  
ليست  زمنية  فترة 
بــالــقــلــيــلــة فــمــاذا 
هــذه  لــك  تمثل 

الفترة؟
فــــــــي   -
الــــحــــقــــيــــقــــة 
قضيت  ــــا  أن
فــــــي قــطــر 
تـــقـــريـــبـــا ٩ 

قدمت  عمري  سني  أحلى  وكــانــت  ســنــوات 
والمسرح  الدرامية  األعــمــال  اجمل  خاللها 
وكـــونـــت صــــداقــــات جــمــيــلــة مـــع كــثــيــريــن، 
غريبة  ليست  وهي  بلدي  قطر  أعتبر  وأنــا 
وشقيقاتي  قطر  في  منزلي  وعندي  عني 
فهي  لــذلــك  قطريين  وأبنائهن  قطريات 

بلدي بكل المقاييس.
النهضة  تــريــن  كــيــف  ڈ  
العمرانية والثقافية والفنية 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا دولـــــة قطر 

هذه األيام؟
الحكيمة  قــطــر  قــيــادة   -
واألفـــــــــكـــــــــار الـــمـــســـتـــنـــيـــرة 
والـــــمـــــتـــــجـــــددة الـــــتـــــي يــتــم 
الــواقــع  أرض  على  تطبيقها 
تتحقق  الـــتـــي  واالنـــــجـــــازات 
تجعلنا  جميعها  بــاســتــمــرار 
فـــخـــر بـــمـــا تـــقـــدمـــه قــطــر، 
وانــــــجــــــازات قـــطـــر لــلــوطــن 
سعدنا  فجميعنا  كله  العربي 
الرياضي  باالنجاز  وابتهجنا 
بفوزها  قطر  حققته  الــذي 
 ،٢٠٢٢ مــــوديــــال  بــتــنــظــيــم 
والـــكـــثـــيـــر مــــن االنـــــجـــــازات 
الــتــي تــشــهــد بــنــمــو حــضــاري 
وثــقــافــي تــضــاهــي بـــه قطر 
وأصبحت  األجــنــبــيــة  الــــدول 
في مصاف الدول المتقدمة 

وهو شيء يثلج الصدر. 
اختيارك  ســر  هــو  مــا  ڈ  
اإلنجليزي  األدب  لــدراســة 

وهل له عالقة بالفن؟
- بــالــطــبــع فــــــاألدب االنــجــلــيــزي يــحــوي 
والمسرح  العالمية  األدب  أعمال  من  كثيراً 
وبــرنــارد  وشكسبير  الــنــقــديــة  والــنــظــريــات 
شـــو وأهــــم الــروائــيــيــن وهــــو مـــا ســاعــدنــي 

عشقي  وهما  والــدرامــا،  المسرح  في  كثيرا 
وكــذلــك أحـــب الــلــغــة االنــجــلــيــزيــة وهـــو ما 
وهو  عليه،  وأقــدم  باألمر  أستمتع  جعلني 
األعمال  أحــدث  أتابع  أن  أيضا  ساعدني  ما 
االنجليزية  باللغة  والــدرامــيــة  السينمائية 
وأطــلــع على كــل مــا هــو جــديــد، وأنــا كذلك 
مــنــزل فني جدا  نــشــأت فــي 
وغالبية إخوتي من خريجي 
فــأردت  المسرحية  الــفــنــون 
وألتحق  الــقــاعــدة  أكــســر  أن 

بدراسة األدب االنجليزي.
ڈ  في رأيك ماذا ينقص 
القطري  الــثــقــافــي  المشهد 
لــيــحــقــق الـــنـــجـــاح الــمــنــشــود 
سواء في المسرح أو الدراما؟
بحاجة  أنــنــا  أعــتــقــد  أنـــا   -
الناحية  مــن  أكثر  دعــم  إلــى 
أرى  وأنــا  واهتمام  الثقافية 
فمثالً  يتحقق  بـــدأ  هـــذا  أن 
مــــن أجــــمــــل األشـــــيـــــاء الــتــي 
مهرجان  قــطــر  فــي  رأيــتــهــا 
السينمائي  ترايبيكا  الدوحة 
الذي تستضيفه قطر، وهذا 
الــكــم الــكــبــيــر مــن الــضــيــوف 
وهــــــــذا الــــكــــم الـــكـــبـــيـــر مــن 
والحوار  المختلفة  الثقافات 
بــيــن الــحــضــارات والــشــعــوب 
الــمــخــتــلــفــة وتــمــازجــهــا من 
خـــــالل الــــلــــقــــاءات والــــــورش 
اعمال  ومشاهدة  التدريبية 
أعتقد  أنا  سينمائيا،  بلد  كل 
المهرجانات  هــذه  مــثــل  ان 
خـــطـــوة هـــامـــة جــــدا عــلــى طـــريـــق الــنــهــضــة 
دائما  وأنــا  قطر،  في  تحدث  التي  الثقافية 
الحقيقية  الــواجــهــة  هــي  الثقافة  ان  أعتقد 
لكل بلد بفنانيها وكتابها وأدبائها ومثقفيها 

وشعرائها وكل المستويات واذا تم االلتفات 
ستظل  قطر  أن  فأعتقد  هـــؤالء  إلــى  أكــثــر 

دائما في تقدم وإزدهار.
القطريين  الــنــجــوم  أكــثــر  هـــم  مـــن  ڈ  

الذين تحبين العمل معهم؟
- الــجــمــيــع زمــــالئــــي وأنـــــا تــعــامــلــت مــع 
معظمهم سواء من جيل األوائل والرواد أو 
من الشباب وأجود وأحلى األعمال قدمتها 

مع هؤالء الفنانين.
ڈ  هل تنتوي تقديم أعمال درامية ذات 
صبغة سياسية خاصة في ظل ما تموج به 

المنطقة العربية؟
أبتعد  أن  دائما  أفضل  أنا  الحقيقة  في   -
عن األعمال السياسية وخاصة أن مجتمعنا 
الهامة  االجتماعية  القضايا  من  العديد  به 
عن  بــعــيــداً  درامـــيـــا  مناقشتها  يمكن  الــتــي 
دماغي  أريــح  فأنا  السياسة..  فــي  الــخــوض 

باالبتعاد عن السياسة.
ڈ  ومـــا رأيــــك فــيــمــا جـــرى فـــي بعض 
البلدان العربية وما يعرف بالربيع العربي؟
في  يــجــري  مــا  مــع  نــتــعــاطــف  جميعنا   -
هذه البلدان ونشد على ايدي الشعوب التي 
تسعى الى االستقرار ونتمنى لهم أن ينعموا 
بــاألمــن واالســتــقــرار الـــذي نــنــشــده جميعا 
أمن  فبدون  حياتنا  وفي  أعمالنا  في  حتى 
وبدون استقرار تستحيل الحياة، ولن تجد 
مــبــدعــاً أو مــفــكــراً يــقــدم ابــداعــاتــه فــي ظل 
عدم وجود االمرين، لذلك أنا أدعو للجميع 

بالتوفيق واالستقرار.
من  لــجــمــهــورك  توجهينها  رســالــة  ڈ  

خالل البيرق الثقافي؟
- أتــمــنــى لــقــطــر ولــكــل مـــن يــقــيــم على 
أرضها السعادة وأن يديم اهللا عليهم نعمه 
وأتمنى للجميع االستقرار واألمن، وأتمنى 
دوما  يتحققوا  أن  والصحافة  اإلعــالم  من 

ويتثبتوا من صحة األخبار قبل نشرها.

ــــوم» ــــق ـــــة ال ـــــادم ــــــصــــــاري نـــجـــمـــا مـــســـلـــســـل «خ ـــي مـــــيـــــرزا وجـــــاســـــم األن ـــل ع

الــــكــــواري وداد  لـــلـــكـــاتـــبـــة  قــــطــــري  مــســلــســل  إنــــتــــاج  ـــى  ـــل ع أعــــمــــل 

دراستي لألدب االنجليزي 
ساعدتني كثيراً في 
المسرح والدراما

إنجازات قطر 
تثلج صدور جميع 

العرب

حوار : مصطفى عبد المنعم

يتردد  ما  حسين  هدى  المتألقة  الفنانة  نفت 
عــبــر بــعــض وســـائـــل اإلعـــــالم حـــول غــيــابــهــا عن 
مسلسالً  حالياً  تصور  أنها  مؤكدة  رمضان  دراما 
بــعــنــوان «حــلــفــت عــمــري» ســيــتــم عــرضــه على 
أبريل  شهر  فــي  ستبدأ  كما  ســي،  بــي  االم  قــنــاة 
للكاتبة  القوم»  مسلسل «خادمة  تصوير  القادم 
بطولته  في  وسيشارك  الــكــواري  وداد  القطرية 

الــفــنــان عــلــي مـــيـــرزا مــحــمــود والـــفـــنـــان جــاســم 
الكويت،  نجوم  من  نخبة  بمصاحبة  األنصاري 
كــمــا أكـــدت الــفــنــانــة هـــدى حــســيــن أنــهــا ستقدم 
خاللهما  من  وستعود  الطفل  مسرح  في  عملين 
العمل  يــكــون  أن  عــلــى  الــقــطــري  الــجــمــهــور  إلـــى 
األول في شهر رمضان القادم والثاني في عيد 
الفنانة  عنها  أجابت  عديدة  تساؤالت  األضحى، 
البيرق  مــع  حــوارهــا  فــي  حسين  هــدى  المتألقة 

الثقافي..

هناك كثيراً من األخبار ال يكون لها أساس
مــن الــصــحــة، ومــســلــســل «خـــادمـــة الــقــوم»
من وهــو  الــقــادم  أبــريــل  فــي  إنتاجه  سيتم 
تــألــيــف الــكــاتــبــة الــقــطــريــة الــمــتــمــيــزة وداد

ــــكــــواري، ومـــعـــي نــخــبــة مـــن نــجــوم  ال
األستاذ أمــثــال  أيضا  وقطر الكويت 
والفنان  األنــصــاري  جاسم  المتألق 
الـــكـــبـــيـــر عـــلـــي مــــيــــرزا مــحــمــود،
واإلخــــــــــراج ســـيـــكـــون لــلــمــخــرج 

الكويتي سلطان خسروه.
ڈ هل تعاني من الشائعات 
واألخـــــبـــــار غـــيـــر الــصــحــيــحــة
وسائل  بعض  تنشرها  الــتــي 

االعالم؟
عــنــدنــا صــــــــارت  واهللا 

م
 -

مـــنـــاعـــة مــــن هـــــذه األشـــيـــاء
..ولــكــن مــا مــن شك 

أنـــــه فــــي بــعــض 
األحــــــــــــيــــــــــــان 

هــــــــنــــــــاك
بـــعـــض 

شخص من  ينال  ما  هو  ذكــرت  كما  يضر 
وحــــــــــيــــــــــاتــــــــــهالــــــــفــــــــنــــــــان 

الخاصة

شاء إن  عــنــدي  وأنــا  صحيح  خبر  هــذا 
رمـــضـــان فــــي  ســـأقـــدمـــهـــا  مــســرحــيــة  اهللا 
الــقــادم ســتــكــون فــي قــطــر وهـــي لألطفال
وخــزنــة» لــولــوة  عنوانها «زمـــن  وســيــكــون 
وأيضا هناك عمل مسرحي آخر سأقدمه
بــــإذن اهللا تــعــالــى فـــي قــطــر وســيــكــون
فــي عــيــد األضــحــى ولــكــن لــم يحدد
بــعــد ألنـــنـــي فـــي الــحــقــيــقــة أفــاضــل
الــى أعـــود  أن  وأود  عملين  بــيــن 
الجمهور القطري بأعمال قوية
الــراقــي، الجمهور  بــهــذا  تليق 
ثمانية حــوالــي  قــدمــت  ـــا  وأن
قطر فــي  مسرحية  أعــمــال 
خـــــالل فـــتـــرة تــــواجــــدي فــي
تشكل األعـــمـــال  وهــــذه  قــطــر 
عـــــودة لــجــمــهــوري فـــي قطر
األعمال هذه  تنال  أن  وأتمنى 

إعجابهم.
قطر فـــي  قــضــيــت  ڈ  
ليست زمنية  فترة 
بــالــقــلــيــلــة فــمــاذا
هــذه لــك  تمثل 

الفترة؟
فــــــــي -
الــــحــــقــــيــــقــــة
قضيت ــــا  أن
فــــــي قــطــر
٩ تـــقـــريـــبـــا
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الفنون الشعبية مهددة باالندثار
تعاني من اإلهمال وعدم االكتراث

كتب – أشرف مصطفى:

ـــــتـــــراث الـــقـــطـــري  يـــتـــمـــتـــع ال
حيث  الــشــعــبــيــة.  فــنــونــه  بــتــنــوع 
ــــاح قــــطــــر عــلــى  ــــفــــت ســـــاهـــــم ان
آســيــا  دول  بـــعـــض  حــــضــــارات 
وأفــريــقــيــا، فـــي إثـــــراء الــتــنــوع 
ــكــلــور  ـــثـــقـــافـــي وتـــشـــكـــيـــل فــل ال
الفنون  مــنــه  اســتــفــادت  خــاص 
حيث  عليه،  وأضافت  المحلية 
اســتــفــادت قــطــر عــبــر الــتــاريــخ 
مـــن مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي فــي 
ومن  العربية،  الجزيرة  شبه 
الجوار  حضارات  على  انفتاحها 
حـــضـــاري  إرث  صـــيـــاغـــة  فــــي 
وثــقــافــي يــجــمــع بــيــن األصــالــة 
واالنــفــتــاح. وعــلــى الــرغــم من 
يشهد  الــقــطــري  الــمــجــتــمــع  أن 
تــغــيــرات ســريــعــة يــمــكــن رؤيــة 
آثارها على الثقافة الشعبية إال 
أن الدولة بذلت مجهودا كبيرا 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى ذلــــك الـــتـــراث 
وإثـــــراء مــمــارســتــه، كــمــا أصــر 
إثراء  على  الفنانين  من  الكثير 
في  المحلي  الثقافي  الموروث 
الفنون  وبخاصة  نواحيه  جميع 
المستعملة  واألدوات  الشعبية 
مــــوســــيــــقــــيــــة  أدوات  مــــــــن 
ـــفـــنـــون،  تـــســـتـــخـــدمـــهـــا هــــــذه ال
الـــفـــنـــون  مـــــن  الــــعــــديــــد  وألن 
يــمــكــن أن تــنــدثــر بــســبــب عــدم 
ممارسيها  قبل  من  االهتمام 
مــن الــفــنــانــيــن أو عـــدم رعــايــة 
الـــجـــهـــات الـــمـــســـؤولـــة لــلــفــرق 
مناقشة  البيرق  رأت  الشعبية 
بتلك  االهــتــمــام  ضـــرورة  أمــر 
الفنانين  مــع  الــتــراثــيــة  الــفــنــون 
حيث  الفلكلوريين،  والخبراء 
آلــة  أن  الــفــنــانــيــن  بــعــض  رأى 
الــتــوثــيــق لــلــتــراث الــقــطــري ال 
أدى  مــــا  يــــجــــب،  كـــمـــا  تـــعـــمـــل 
إلـــى انــدثــار الــعــديــد مــن ألـــوان 
الــفــنــون الــشــعــبــيــة، وأكــــدوا أن 
بالفنون  اكــتــراث  عـــدم  هــنــاك 

الــشــعــبــيــة الــقــطــريــة الــتــي 
تـــم اقــتــبــاســهــا مـــن دول 
أنها  حــجــة  تــحــت  أخـــرى 

فــنــون دخــيــلــة، 
ـــــــــــوا  ـــــــــــب وطـــــــــــال
بــــــــــــــضــــــــــــــرورة 
االهــــــــــتــــــــــمــــــــــام 
ــــكــــل الــــفــــنــــون  ب
بحكم  الشعبية 
أنــــهــــا أصــبــحــت 
قــطــريــة كــامــلــة 
حـــــــــــســـــــــــب مــــــا 

أوصـــــــت بـــــه الـــيـــونـــســـكـــو 
فن  أي  أن  أكـــدت  حــيــن 
لمدة  بلد  أي  في  يستمر 

أصيالً،  محلياً  يعتبر  عاماً   ٥٠
فــي حــيــن رأى بــعــض الــخــبــراء 
الخليجية  الشعبية  الفنون  أن 
بالرعاية  األولــى  هــي  األصلية 
وصفوها  التي  الفنون  تلك  من 

بالدخيلة. 
الــفــنــانــة الــشــعــبــيــة الــقــطــريــة 
فــاطــمــة شــــداد أكــــدت أنـــهـــا ال 

تــــزال مــهــتــمــة بــالــفــن الــشــعــبــي 
بـــكـــل أشــــكــــالــــه، عـــلـــى الـــرغـــم 
هذا  ألــوان  من  العديد  أن  من 
رأيها  حسب  تندثر  بدأت  الفن 
من  الغالب  موت  بسبب  وذلك 
تبقى  مــن  ســن  كــبــر  أو  رواده 
منهم  الكثير  أن  كــمــا  مــنــهــم، 
تــركــوا هــذا الــفــن؛ مــا أدى إلى 
التي  الفرق  من  الكثير  اختفاء 
كـــانـــت فــــي الـــمـــاضـــي تـــمـــارس 
هـــــذه األشـــــكـــــال مــــن الـــفـــنـــون 
الــشــعــبــيــة، وأشـــــــارت إلــــى أن 
ادعاء بعض الباحثين أن بعض 
الخليجي  الشعبي  الــفــن  ألـــوان 
كــالــلــيــوة والــطــنــبــورة وغــيــرهــا 
الــقــطــري  لـــلـــتـــراث  تــنــتــمــي  ال 
الخارج  من  وافدة  فنون  ألنها 
األساسي  السبب  هو  يكون  قد 
الفنون،  تلك  بعض  اندثار  في 
الــيــونــســكــو  أن  عـــلـــى  مــــشــــددة 
ألي فن وافد  ٥٠ عاماً  حددت 
ملكاً  يصبح  لكي  بلد  أي  على 
لــهــا ويــنــســب إلرثــهــا الــثــقــافــي، 
الــعــديــد  أن  نــنــكــر  ال  وقـــالـــت: 
مــن هــذه الــفــنــون وافـــدة لكن 
لم  أحضروها  عندما  األجــداد 
يبقوها كما هي حيث طوروها 
ثقافتهم،  عن  لتعبر  وطوعوها 
وأضــافــت: أكــاد أجــزم أنــه إذا 
أتــيــنــا بــأصــحــاب هـــذه الــفــنــون 
بعد  عليها  وأطلعناهم  الوافدة 
سيؤكدون  لثقافتنا  تطويعها 
تمت  وال  فــنــونــهــم  لــيــســت  أنــهــا 
قائلة:  وأردفــت  إليهم،  بصلة 
الفن ليس له جنسية وال وطن 
في  يــنــغــمــس  أن  يــمــكــن  لــكــنــه 
ملكاً  فيصبح  الشعوب  وجــدان 
الفنون  هــذه  واســتــمــرار  لــهــم، 
ــــي يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا وافــــــدة  ــــت ال
الشعوب  وتعلق  نجاحها  يعني 
الــخــلــيــجــيــة بـــهـــا. وأوضـــحـــت 
الـــفـــنـــون  تـــهـــديـــد  مــشــكــلــة  أن 
لعدم  يرجع  الخليجية  التراثية 
تــخــصــص الـــمـــســـؤولـــيـــن عــنــهــا 
حــصــلــوا  كـــانـــوا  وإن  حــتــى 
على أعلى مراتب التعليم 
يـــعـــايـــشـــوا  لـــــم  ــــهــــم  أن إال 
ــــون  ــــفــــن تـــــلـــــك ال
يحتكوا  أو  يــومــاً 
بــــمــــن مـــارســـهـــا 
لــــــذلــــــك تـــغـــيـــب 
عــنــهــم تــفــاصــيــل 
الـــفـــن الــشــعــبــي، 
يجب  وأضافت: 
الــرجــل  يــأتــي  أن 
الــــمــــنــــاســــب فــي 
فيكون  المناسب  المكان 
الــــمــــســــؤول عــــن الـــفـــنـــون 
رجــالً  الــرجــالــيــة  الشعبية 
وكذلك  يوماً  الفن  هذا  مارس 
الشعبية  الــفــنــون  عــلــى  تــشــرف 
وأن  لها  سبق  ســيــدة  النسائية 
مـــــارســـــت هــــــذا الــــفــــن يــــومــــاً، 
وأكــــدت شـــداد أن الــفــن شــيء 
وإال  اإلهــمــال  يحب  ال  حساس 
وألقت  واندثر،  ومــات  مرض 
على  الكبرى  المسؤولية  شداد 

أنــه  رأت  الــتــي  اإلعـــــالم  عــاتــق 
ســـاعـــد فــــي انـــحـــطـــاط الـــــذوق 
الـــعـــام لــــدى الــمــتــلــقــي وجــعــلــه 
ال يــكــون وثــيــق الــصــلــة بــتــراثــه 
وفـــــنـــــونـــــه، مــــشــــيــــرة إلــــــى أن 
الــتــلــيــفــزيــون الــقــطــري أهــمــل 
ولم  القطرية  الشعبية  الفنون 
يساعد على توثيقها مؤكدة أن 
تسجيال  يملك  كــان  التلفزيون 
ال حصر له فالعديد من المواد 
قد  الشعبية  للفنون  المصورة 
بــعــد أن أنــهــكــهــا  تــلــفــت تــمــامــاً 
عــلــى  الــــعــــمــــل  دون  الـــــزمـــــن 
ترميمها،  أو  عليها  المحافظة 
المسؤولين  من  شداد  وطالبت 
للتراث  االلــتــفــات  التعليم  عــن 
من  للطالب  وتعليمه  القطري 
أسبوعية  واحــدة  حصة  خــالل 
يــتــم خــاللــهــا إطـــــالع األجـــيـــال 
الشعبي،  تراثنا  على  الجديدة 
كــمــا طــالــبــت الــمــســؤولــيــن عن 
الـــثـــقـــافـــة بـــااللـــتـــفـــات لــلــفــنــون 
ـــيـــة وإطــــــــــالع الـــشـــعـــب  الـــمـــحـــل
ـــيـــهـــا وخــــاصــــة  الـــــقـــــطـــــري عـــل
العمل  قــبــل  الــجــديــدة  األجــيــال 
ـــــراد الــــثــــقــــافــــات  ـــــي عــــلــــى اســـــت

والــــفــــنــــون األخــــــــرى، مـــؤكـــدة 
ـــــــــدور الــــفــــعــــال الـــــذي  عــــلــــى ال
القطرية  الثقافة  وزارة  تلعبه 
إلطــــــالع الـــجـــمـــهـــور الـــقـــطـــري 
من  األخـــرى  الــحــضــارات  على 
خــــالل اإلتــــيــــان بــفــنــونــهــم فــي 
الـــمـــهـــرجـــانـــات والـــمـــنـــاســـبـــات 
على  شــددت  لكنها  المختلفة، 
الثقافة  بترويج  االهــتــمــام  أن 
في  يـــأتـــي  أن  يــجــب  الــمــحــلــيــة 

المقدمة.
ومــــن جــانــبــه أكــــد الــبــاحــث 
الجابر  عيسى  محمد  الشعبي 
مـــديـــر الـــقـــريـــة الـــتـــراثـــيـــة أن 
جهداً  تدخر  ال  الثقافة  وزارة 
ـــى الــــتــــراث  فـــــي الــــحــــفــــاظ عـــل
فن  أن  مــؤكــداً  الشعبي  والــفــن 
الـــَعـــرضـــة عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
ال الـــحـــصـــر يـــعـــد مـــن الــفــنــون 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة األصــــيــــلــــة لـــذلـــك 
خاصة،  ورعاية  اهتماماً  تلقى 
التي  األخـــرى  الــفــنــون  وكــذلــك 
الخليجي  المجتمع  إلى  دخلت 
كـــفـــنـــون الـــلـــيـــوة والـــطـــنـــبـــورة 
على  اهتماماً  تلقى  وغــيــرهــم 
فنونا  لــيــســت  أنــهــا  مــن  الــرغــم 

مضيفاً:  وقال  أصيلة،  قطرية 
نراعي أن تلك الفنون تعايشت 
الخليجيين  مع  طويلة  سنوات 
ثقافتهم،  من  جزءا  وأصبحت 
األصيلة  القطرية  الفنون  لكن 
يجب أن تأتي في المقام األول 
المستوردة،  الفنون  تلك  قبل 
القطريون  يحرص  التي  وهي 
ـــــــى مـــــــمـــــــارســـــــتـــــــهـــــــا فــــي  عـــــــل
الوطني  وعيدهم  مناسباتهم 
فــي  وقـــــــــال:  غــــيــــرهــــا،  دون 
الــثــقــافــة  وزارة  اهــتــمــام  إطـــار 
 ٨ اعتماد  تم  القطري  بالتراث 
رجالية  منهم   ٥ شعبية  فــرق 
 ،٢٠٠٠ الــمــهــا،  الــلــؤلــؤة،  وهــي 
الـــخـــور، الــمــشــاعــل، بــاإلضــافــة 
٣ فرق نسائية هي الخور،  إلى 
مرام، يوسف مال اهللا، مشيراً 
إلـــى أن تــلــك الـــفـــرق تــدعــمــهــا 
ويــتــم  الــثــقــافــة  وزارة  جــمــيــعــاً 
الفعاليات  فــي  بهم  االستعانة 
وزارة  تقيمها  الــتــي  الــمــحــلــيــة 
في  أيضاً  تشارك  كما  الثقافة 
الــمــشــاركــات الــخــارجــيــة الــتــي 
تلك  أن  على  وأكد  قطر  تمثل 
الـــفـــرق لـــم يــتــم اعــتــمــادهــا إال 

يجيدون  أنهم  االطمئنان  بعد 
ـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة  ـــــــواع ال كــــل أن
الــدخــيــلــة واألصــيــلــة، وأوضـــح 
أن تــلــك الــفــرق تــم اخــتــيــارهــا 
مـــنـــذ مـــا يـــقـــرب مـــن عــامــيــن 
 ٢٦ لـ  اختبار  لجنة  تشكيل  بعد 
فــرقــة أســفــرت عــن اخــتــيــار ٨ 
الفنون  بكل  ملمة  شعبية  فرق 

الخليجية. الشعبية 
اهللا  مـــــــال  نـــــايـــــف  الــــفــــنــــان 
المها  فــرقــة  رئــيــس  الــمــهــنــدي 
تعد  والــتــي   - الشعبية  للفنون 
ـــفـــرق الـــتـــي تــرعــاهــا  إحـــــدى ال
والــــفــــنــــون  الــــثــــقــــافــــة  وزارة 
أن  ـــــــدوره  ب أكـــــد   - ـــــتـــــراث  وال
الـــعـــديـــد مـــن أشـــكـــال الــفــنــون 
الــشــعــبــيــة الـــقـــطـــريـــة تــتــعــرض 
لالندثار نتيجة عدم توثيق تلك 
فرقته  أن  إلى  وأشــار  الفنون، 
على  استطاعتها  قــدر  تحافظ 
تـــوثـــيـــق حـــفـــالتـــهـــا والـــحـــفـــاظ 
عــلــى األغــــانــــي الــشــعــبــيــة الــتــي 
ــاً  الفــت تــســتــمــر  أن  اســتــطــاعــت 
مــن  الـــكـــثـــيـــر  هــــنــــاك  أن  ـــــى  إل
األغــــــانــــــي الــــقــــديــــمــــة ضـــاعـــت 
الحالي  الــجــيــل  إلــى  تــصــل  ولــم 

مـــن عــصــر األولــــيــــن، وأرجــــع 
كـــانـــوا  األجـــــــداد  أن  ــــى  إل ــــك  ذل
يـــمـــارســـون فــنــونــهــم بــطــريــقــة 
مــؤكــداً  تــدويــن،  دون  شفهية 
من  عــنــهــم  حــفــظــه  تـــم  مـــا  أن 
نسبة  يــمــثــل  الــشــعــبــيــة  األغـــانـــي 
أن  وأوضــح  إلنتاجهم  بسيطة 
تنتبه  بدأت  الفرق  من  العديد 
حفالتها  وتسجل  األمــر  لذلك 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى ذلــــك الـــتـــراث 
الشعبي  الــفــن  أن  إلـــى  مــشــيــراً 
لتخصيص  الــحــاجــة  أمــس  فــي 
لتوثيقه  الثقافة  بــوزارة  إدارة 
إدارة  وطالب  عليه،  والحفاظ 
تولي  أن  الثقافة  بوزارة  النشر 
قدراً  القطرية  الشعبية  الفنون 
بــالــغــا مــن االهــتــمــام حــيــث إن 
القطريين  الشعبيين  الفنانين 
يـــلـــجـــؤون لـــمـــراجـــع خــلــيــجــيــة 
لــلــحــصــول  أخــــــرى  دول  مــــن 
عــــلــــى الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات، وعــــن 
لبعض  الباحثين  بعض  اتــهــام 
بأنها  الشعبية  الــفــنــون  أشــكــال 
الثقافة  عــن  تعبر  وال  دخــيــلــة 
أن  اهللا  مــــال  أكــــد  الــقــطــريــة، 
بذلك  وصفها  يتم  التي  الفنون 
تــنــتــشــر فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
السهل  مــن  ذلــك  ومــع  بأكمله 
من  الــعــديــد  عــلــى  نــتــعــرف  أن 
ــــفــــروق بـــيـــن مــــا يـــوجـــد فــي  ال
الــبــحــريــن عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
أن  مؤكداً  قطر  في  يوجد  وما 
على  شكلها  فرضت  دولــة  كل 
إلينا  جــاءت  الــتــي  الــفــنــون  تلك 
تستمر  لم  أنها  إال  الخارج  من 
أضافوا  األجــداد  لكن  هــي  كما 
إلــيــهــا مــن روحــهــم وطــوعــوهــا 
لــتــصــبــح تـــراث قــطــري كــامــل، 
تـــفـــرق  ال  فـــرقـــتـــنـــا  وأضــــــــاف 
بــيــن ألــــــوان الـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة 
ــــا كــل  ــــن الـــمـــخـــتـــلـــفـــة ألنــــنــــا ورث
أشـــكـــال الــفــنــون الــشــعــبــيــة من 
أجــــدادنــــا ســـــواء كـــانـــت أصــيــلــة 
أن  اهللا  مــال  وأكــد  دخيلة،  أو 

الفن  أشــكــال  مــن  العديد 
يعاني  الــقــطــري  الــشــعــبــي 
فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة من 

عـــدم االهــتــمــام 
أشكال  لحساب 
أخـــــرى مــشــيــراً 
فـــن  أن  إلـــــــــــى 
ــــــــــعــــــــــارضــــــــــة  ال
لــــــــيــــــــســــــــت هـــــو 
الــــفــــن الــشــعــبــي 
الـــــــــــقـــــــــــطـــــــــــري 
فحسب  األصيل 

أشــكــاال  هــنــاك  إن  حــيــث 
أخـــــــــــــــرى كـــــالـــــســـــمـــــري 
والــخــمــاري والــعــاشــوري 

والـــعـــديـــد مـــن ألــــــوان الــفــنــون 
تعاني  كــلــهــا  أنــهــا  إال  الــبــحــريــة 
نفس التهميش، وأكد مال اهللا 
وزارة  أن  من  الرغم  على  أنه 
الـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون والــــتــــراث 
تــعــمــل بــكــل مــا لــديــهــا لــرعــايــة 
إال  الــقــطــريــة  الشعبية  الــفــنــون 
لمزيد  يحتاج  الشعبي  الفن  أن 

ـــــادة  مــــن الـــجـــهـــد مـــتـــمـــنـــيـــاً زي
أن  إلــى  مشيراً  للفرق،  الدعم 
أكثر  مــن  تتكون  الــتــي  فرقته 
ال يكفيها الدعم  ٦٠ عضواً  من 
طالب  كما  عليه،  تحصل  الذي 
رئـــيـــس فـــرقـــة الـــمـــهـــا بــتــغــيــيــر 
ينظرها  التي  المتدنية  النظرة 
الناس للفن مؤكداً أن ذلك هو 
والــفــنــون  الــثــقــافــة  وزارة  دور 
والتراث والذي يجب أن تعمل 
الجمهور  يــتــذوق  بحيث  عليه 
الــقــطــري كــافــة ألــــوان الــفــنــون 
األجيال.  توارثتها  التي  الشعبية 
مــــــن جــــانــــبــــه أكـــــــد بــخــيــت 
 ٢٠٠٠ فـــرقـــة  مـــديـــر  عـــبـــداهللا 
لـــلـــفـــنـــون الـــشـــعـــبـــيـــة عـــلـــى أن 
فــرقــتــه تــحــرص عــلــى تــقــديــم 
كــــل ألـــــــوان الـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة 
في  خاصة  والحديثة  القديمة 
الـــوقـــت الـــــذي انـــصـــرفـــت فــيــه 
تقديم  عن  الفرق  من  العديد 
الـــفـــنـــون الـــقـــديـــمـــة وحـــصـــرت 
وأرجــع  الحديث،  فــي  أعمالها 
بــخــيــت الــســبــب فـــي انـــصـــراف 
كــثــيــر مـــن الـــنـــاس وعــزوفــهــم 
الشعبية  الــفــنــون  مــتــابــعــة  عــن 
لــمــا يــشــهــده الــعــصــر الــحــديــث 
مـــن تـــطـــور تــكــنــولــوجــي جــعــل 
الــــشــــبــــاب يـــهـــتـــمـــون بــمــتــابــعــة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ويـــنـــصـــرفـــون 
أن  بخيت  وأكـــد  الــتــراث،  عــن 
التطور التكنولوجي يجب أن ال 
يجب  بل  الــتــراث  مع  يتعارض 
وتوظيفه  اســتــخــدامــه  يــتــم  أن 
لـــحـــمـــايـــة الـــفـــن الـــشـــعـــبـــي مــن 
وذلـــك  الــتــهــمــيــش  أو  ـــار  ـــدث االن
توثيق  عــلــى  الــعــمــل  خـــالل  مــن 
المسجلة  أو  الــمــصــورة  الــمــواد 
وتـــصـــنـــيـــفـــهـــا  الــــمــــكــــتــــوبــــة  أو 
وأرشــفــتــهــا بــاســتــخــدام وســائــل 
على  والعمل  الحديثة،  التقنية 
الــمــواد  ونــشــر  وتحليل  دراســـة 
بها  للتعريف  تمهيدا  التراثية 
وإحـــيـــائـــهـــا ومــمــارســتــهــا 
وتــســويــقــهــا واســتــثــمــارهــا 
كما  وخـــارجـــيـــا،  داخــلــيــا 
وســائــل  أن  أكـــد 
ـــهـــا  اإلعــــــــالم ذات
تــجــاهــلــت الــفــن 
لسنوات  الشعبي 
تجعله  أن  بـــدالً 
مــــــادة أســاســيــة 
فــــي أرشـــيـــفـــهـــا، 
وأشــــــــاد بــخــيــت 
بـــــالـــــدور الـــهـــام 
وزارة  تــــلــــعــــبــــه  الـــــــــــذي 
والتراث  والفنون  الثقافة 
ــــــــــدؤوب  فــــــي الـــــعـــــمـــــل ال
عـــــلـــــى حـــــفـــــظ الــــــــتــــــــراث مـــن 
الشعبية  للفرق  دعمها  خــالل 
تــواصــل  أن  عــلــى  وتــشــجــيــعــهــا 
الـــفـــرق الــجــيــدة طــريــقــهــا في 
وإحــيــاء  الشعبية  الثقافة  نشر 
عن  يعبر  الذي  القديم  التراث 
يظل  أن  يــجــب  الـــذي  مــاضــيــنــا 

حاضرنا. من  يتجزأ  ال  جزءا 

ــة ــل ــدخــي ال ـــن  م أكـــبـــر  اهــتــمــامــا  تـــأخـــذ  أن  يــجــب  األصـــيـــلـــة  الــقــطــريــة  الـــفـــنـــون  ـــر:  ـــجـــاب ال ــســى  ــي ع
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عــلــى  صـــبـــاح  ذات  الـــعـــالـــم  اســتــيــقــظ 
أصــاب  الــذى  تاسونامي  إعــصــار  فجيعة 
أحد  استطاع   ٢٠٠٤ عــام  بلداً  عشر  أحــد 
الــمــواطــنــيــن والــــذي كـــان يــعــمــل فــي بيع 
مــعــدات الــتــصــويــر أن يــصــور مــا يحدث 
الــمــادة  وأصــبــحــت  لــديــه  فيديو  بكاميرا 
الــتــي قـــام بــتــصــويــرهــا مــن أهـــم الــمــواد 
في  عليها  االعــتــمــاد  تــم  الــتــي  األرشيفية 

إعداد العديد من األفالم الوثائقية.
ربــمــا هــذه الــواقــعــة وعــشــرات الوقائع 
األخرى قد أشارت إلى فئة جديدة من 
في  انطلقوا  الذين  هؤالء  األفــالم،  صناع 
لما  نظراً  المادي،  الربح  بدوافع  البداية 
كانت تدفعه المحطات الفضائية مقابل 
إبان  مصورة  وثائقية  مــادة  على  العثور 
األحـــــداث الــهــامــة فـــي كـــل مـــكـــان، لكن 
الحال سرعان ما تغير، وانطلق الخبراء 
يطورون من تقنية وجودة آالت التصوير 
الجميع،  متناول  في  لتبدو  الشخصية، 
كاميرات  وفــي  المحمولة  هواتفهم  في 
رقــمــيــة تــلــتــقــط الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة 
ولــقــطــات الــفــيــديــو، فــتــتــضــاءل الــحــافــز 
الربحي، وانطلقت المهارات لتعمل نحو 
كل  مثير،  هو  ما  بكل  واالتــيــان  التجويد 
بكاميرا،  مــزود  محمول  هاتف  يحمل 

يبذل كل الجهد ليسجل كل لحظة.
مجال  كل  في  تحدث  التي  التطورات 
تـــدفـــع الــجــمــيــع نــحــو اإلبـــــــداع والــتــعــبــيــر 
بحرية، فشبكات التواصل االجتماعي قد 
لعبت دوراً بارزاً في تحرير األصوات في 
كل مكان، ومنحت كل فرد مساحة في 
الفضاء اإللكتروني ليقول ويكتب وينشر 
كــل مــا يــريــد مــن أفــكــار أيـــا كــانــت هــذه 
األفكار ومحتواها، وباتت فكرة الرقابة 
تطبيقها  يمكن  ال  نظرية  أفكار  محض 
المحطات  تبثه  ال  فما  متكامل،  بشكل 

للعرض  أوســـع  شــاشــات  يجد  الفضائية 
واليوتيوب  المنتديات،  عبر  والمشاهدة 

وشبكات التواصل االجتماعي.
من  المئات  بــل  العشرات  عــن  وبعيدا 
طالبها  تـــدرب  الــتــى  التعليمية  المعاهد 
عــلــى قـــواعـــد صــنــاعــة األفـــــــالم، يــخــرج 
ـــــوع جـــديـــد تــحــركــهــم  مـــبـــدعـــون مــــن ن
لصناعة  الخاصة  وأفكارهم  مهاراتهم 
أفالم متنوعة، قد ال تناسب هذه األفالم 
عبر  قــنــوات  تجد  لكنها  التلفاز  شــاشــات 

اليوتيوب للبث والعرض.
وتـــخـــتـــلـــف جــــــــودة األفـــــــــالم ومـــــدى 
حــرفــيــتــهــا حـــســـب مــــهــــارات صــانــعــيــهــا 
ـــغـــرض من  وأفـــكـــارهـــم الــشــخــصــيــة وال
هذه  على  ويغلب  األفــــالم،  هــذه  إعـــداد 
النوعية من األفالم أنها تتكون من مواد 

الشاشة  على  مكتوب  وتعليق  أرشيفية 
أو تــعــلــيــق صـــوتـــي، وقــــد تـــكـــون عــبــارة 
أنــغــام  عــلــى  متتالية  ثــابــتــة  لــقــطــات  عــن 
من  الــعــديــد  فــي  يــحــدث  كما  مــا،  أغنية 
كفيروز  المشهورين  المطربين  أغــانــي 
وغــيــرهــا، حــيــث يــقــوم أحـــدهـــم بجعل 
األغــنــيــة هــى فــكــرتــه األســاســيــة ويــقــوم 
نظره  وجهة  من  يراها  لقطات  بتوليف 
مــالئــمــة لــكــلــمــات األغـــنـــيـــة. ويـــبـــدو أن 
بنية  لتكوين  تتكاتف  جميعاً  األحــــداث 
إبـــداعـــيـــة مـــن طـــــراز خـــــاص، فــمــا كــان 
من  العديد  حمل  أن  إال   ٢٠١١ عــام  من 
التظاهرات واالحتجاجات في كثير من 
الهواتف  كــامــيــرات  واستطاعت  الـــدول، 
تــنــافــس  أن  الــشــخــصــيــة  والـــكـــامـــيـــرات 
نقل  فــي  وحامليها  المهنية  الكاميرات 

أصدق  صــوراً  وتبث  واألحـــداث،  الوقائع 
لما يحدث في كل بقعة من العالم، وعلى 
الجانب اآلخر كان هناك مجموعات من 
الــهــواة فــي كــل مــكــان يــقــومــون بتجميع 
بها  ليكونوا  األرشيفية  المواد  من  العديد 
فيلما  ومــوضــوع،  نظر  وجــهــة  ذا  فيلماً 
ربما لن يتم عرضه سوى عبر اليوتيوب 
فــقــط، واليــطــمــح صــانــعــه لــعــرضــه على 
فضائية  قــنــوات  عبر  أو  أوســـع،  شــاشــات 
أو حتى شــاشــات الــعــرض، هــذه األفــالم 
تــنــبــئ عــــن مـــبـــدعـــيـــن جـــــدد مــخــتــفــيــن 
الشخصية،  وكاميراتهم  هواتفهم  خلف 
مبدعون ال يعرفهم أحد، وربما تكشف 
الصدفة وحدها عن بزوغ نجم أحدهم.

ربما كل هذا الكم من المواد الفيلمية 
ليس  والتي  الهواة  من  إعــدادهــا  تم  التي 
وال  الصنع  فــي  مهنية  قــواعــد  أي  لديها 
يحركها سوى المغامرة، هذا الكم يشير 
إلى تغير هام يحدث في صناعة اإلعالم 
فالكثيرون  الوثائقية،  األفــالم  وصناعة 
األفــالم  هــذه  يصنعون  ممن  الــهــواة  مــن 
ال يلتفتون إلى قوانين الملكية الفكرية، 
األرشيفية  بــالــمــواد  الــخــاصــة  تــلــك  ســـواء 

التي يستخدمونها أو الموسيقى.
سيلحقون  الـــهـــواة  هــــؤالء  أن  الشـــك 
الفيلم  بــصــنــاعــة  الــتــغــيــرات  مـــن  كــثــيــراً 
انهم  كما  للمحترفين،  بالنسبة  الوثائقي 
يساهمون بشكل كبير في تغيير صناعة 
المغامرة  بوعي  ينطلقون  فهم  اإلعــالم، 
ذلـــك الــوعــي الــــذي ال يــقــف عــنــد حــدود 
الــحــســابــات واعــتــبــارات الــمــال والــنــفــوذ، 
لــكــنــه بــالــتــأكــيــد ســيــدفــع هـــذه الــصــنــاعــة 
بغية  والتجويد،  التحرر  من  مزيد  إلــى 
الذين  المشاهدين  هــؤالء  يجتذوبوا  أن 
بدأوا ينصرفون عن شاشات التلفاز إلى 

شاشات الحاسوب.
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تــعــتــبــر فـــرقـــة مــويــســيــيــف الــحــكــومــيــة 
احتفلت  التي  الشعبي  للرقص  األكاديمية 
فرق  أكثر  من   ٧٥ الـ  بيوبيلها   ٢٠١٢ عام 
روســيــا. فــي  شــهــرة  الموسيقية  الــرقــص 
الفنية  المديرة  شيرباكوفا  يلينا  وقالت 
الراقصين  من  السابع  الجيل  إن  للفرقة 
اآلن.  الفرقة  في  يرقصون  والراقصات 
مؤلفها  رقــصــات  بــــأداء  يــقــومــون  وإنــهــم 
كل  وتــالقــي  مويسييف،  ايــغــور  الــعــقــبــري 

الفرقة  وتألفت   . هــائــالً إقــبــاالً  عروضها 
وفــرقــة  وراقـــصـــة  راقـــصـــاً   ٣٠ مـــن  أوالً 
الشعبية.  الــمــوســيــقــيــة  لـــآلالت  مــتــواضــعــة 
نماذج  الــفــرقــة  ربــرتــوار  فيضم  اآلن  أمــا 
ـــعـــالـــم  مـــــن فــــولــــكــــلــــور شــــتــــى شــــعــــوب ال
الشعبية  الــرقــصــات  مــن  كــثــيــرة  وأنـــواعـــا 
ـــرافـــقـــهـــا الـــمـــوســـيـــقـــى الــشــعــبــيــة  الــــتــــي ت
والـــكـــالســـيـــكـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب الــفــنــانــيــن 

المسرحيين. والممثلين 

ُصناع األفالم الجدد

فرقة روسية للرقص الشعبي

«ليليت» والفردوس المفقود
هي  «ليليت»  فــإن  وإذن   ...
المؤبدة،  األزلية  البشرية  عقدة 
من  ثقافة  أيــة  أدبيات  تخل  لم 
منبع  ـــثـــى  األن بــاعــتــبــار  آثــــارهــــا 
ومصدراً  الخيانة  وعنوان  اآلثام 
الخطيئة،  الحــتــمــاالت  حصرياً 
لها  تــاريــخــي  ظــهــور  أول  فــكــان 
فــــي الـــســـيـــر الـــســـومـــريـــة ثــالثــة 
تحت  الــمــيــالد  قــبــل  عـــام  آالف 
وصــــــف (الـــجـــنـــيـــة الــمــجــنــحــة) 
ليتوالى ظهورها فيما بعد تحت 
فهي  مختلفة،  وأشــكــال  أسماء 
(أمازونة ما بين النهرين) وهي 
(أفرودايت) و(إيليثا) اإلغريقية 
ـــيـــة)  ـــنـــوس الـــرومـــان وهـــــي (فـــي
وهـــي (إيـــزيـــس) و(ســـيـــت) عند 
الـــمـــصـــريـــيـــن وهـــــي (الـــغـــلـــمـــة) 
ذلك  وغير  العرب  عند  الغاوية 
.. لــتــنــعــكــس صــــورة لــيــلــيــت في 

ذاكـــــــرة األمــــــم الـــغـــابـــرة عــلــى 
رمـــوزهـــا الـــتـــي انــقــلــبــت 
على عقب، لنجد  راساً 
في  جمعت  أنــهــا  كــيــف 
غـــرائـــبـــيـــة شــخــصــيــتــهــا 
ــــمــــقــــدس  تـــــنـــــاقـــــض ال

الـــمـــدنـــس، فــهــي الــقــديــســة 
وهـــــي الــــعــــاهــــرة مــثــلــمــا هــي 

المربية وقاتلة األطفال.
بالرغم من تقادم ظهورها 
الــمــيــثــولــوجــي عــلــى الــديــانــات 
التلمود  أن  إال  االبــراهــيــمــيــة، 
أسهب  من  أكثر  كان  اليهودي 
فــــــي الــــــخــــــوض فــــــي مــــســــارد 
«لــــيــــلــــيــــت»، حـــيـــث وبــحــســب 
«ســـفـــر الـــتـــكـــويـــن» فـــــإن اهللا 
ـــراب  ت مـــن  آدم  خــلــق  عــنــدمــا 
التراب  نفس  ومــن  قــام  األرض 
الطبيعة  في  تماثله  أنثى  بخلق 

والــتــكــويــن لــتــكــون شــريــكــة له 
هي  «ليليت»  فكانت  وزوجـــة، 
والند  والزوجة  الكامل  الشريك 

أبـــو  آلدم  ـــوحـــيـــد  ال األوحــــــــد 
ــتــوراة  الــبــشــر. وبــحــســب ال
اإلشكالية  بــدأت  فقد 
بـــــيـــــن الـــــزوجـــــيـــــن 
المتكافئين جسدية 
جــــنــــســــيــــة الــــطــــابــــع 
اخــتــالف  بحكم  واألبـــعـــاد، 
لجنس  تبعاً  الجسدي  التكوين 
كــــل مـــنـــهـــمـــا، حـــيـــث رفــضــت 
أثناء  يعلوها  أن  آلدم  «ليليت» 
ــفــعــل الــجــنــســي عــلــى اعــتــبــار  ال
هــدراً  تشكل  الوضعية  تلك  أن 
وخضوعاً  اإلنسانية،  لكرامتها 
ال  مثلها  ترابي  لمخلوق  مهيناً 
يعطيه  وال  شـــيء  فــي  يــفــوقــهــا 
وكونها  ذكــراً  كونه  أفضلية  أية 
ــــثــــى، وعـــلـــيـــه فـــقـــد أقـــدمـــت  أن
رغبات  عصيان  على  «ليليت» 
آدم وإمالءاته بل لم تتورع عن 

إلــى  برمتها  الــجــنــة  مــن  الــفــرار 
تراب األرض. 

عن  «لــيــلــيــت»  رحـــيـــل  أدى 
«آدم»  إحــــســــاس  إلـــــى  الـــجـــنـــة 
إلى  فتضرع  والكآبة،  بالوحدة 
على  تــــزال  ال  والــــروايــــة   - اهللا 
أن يهب  ذمـــة ســفــر الــتــكــويــن - 
لــه زوجـــة أخـــرى ال تخونه وال 
أن  اهللا  فــــــأراد  عــلــيــه،  تــتــمــرد 
تكون له حواء المشتقة من ضلع 
بقلبه  الــلــصــيــق  األعـــــوج  «آدم» 
ضــمــانــاً لــطــاعــتــهــا لـــه وحــنــوهــا 

عليه، وقد كان.
ـــهـــا عـــــن الـــجـــنـــة  بــــعــــد رحـــيـــل
«آدم»  سيطرة  من  والــخــالص 
عليها فقد حظي «آدم» بزوجه 
«حــــــــواء» فـــقـــد تــلــقــفــت بـــراثـــن 
ربــة  ليليت  الجميلة  «إبــلــيــس» 
كانت  بينما  الــمــتــمــردة  األنــوثــة 

وخذالنها،  مــرارتــهــا  ذروة  فــي 
المتمرس  المنشق  وهو  ال  كيف 
أن  منذ  والعصيان  التمرد  فــي 
الخضوع  اآلخـــر  واســتــكــبــر  أبـــى 
أن  وكـــان  الـــتـــراب،  سليل  آلدم 
تضافرت مشاعر النبذ والمرارة 
عند  االنتقام  وشهوة  مآرب  مع 
أسفر  ما  الطريدين،  الناشزين 
عـــن إحـــكـــام الــشــيــطــان الــمــريــد 
لــمــشــيــئــتــه عـــلـــى كـــيـــان األنـــثـــى 
بؤسها  ترجمت  الــتــي  الكسيرة 
وضغائن  شرور  إلى  وانكسارها 
عــــنــــوان  تــــحــــت  لــــهــــا  حــــصــــر  ال 
الـــخـــالص مـــن ربـــقـــة الـــذكـــورة 
أن  إلـــى  ربــمــا  تــفــطــن  أن  دون 
الشيطان الذي أخضعها ليس إال 

ذكر هو اآلخر.
التلمود  أورده  مــا  ذلــك  كــان 
الــــــيــــــهــــــودي حـــــــــول أســــــطــــــورة 

«لــيــلــيــت» الــتــي شــكــلــت إلــهــامــاً 
لــكــل أنثى  ــاً  ــي وجــدان ــاً  ومــخــزون
الــتــزمــت الــتــمــرد عــلــى الــذكــورة 
ـــجـــائـــرة كـــمـــا عـــلـــى الــتــدلــيــس  ال
الــتــاريــخــي الــــذي اعــتــبــر األنــثــى 
للضعف  بغير وجه حق نموذجاً 
حليفة  مــن  متخذة  والــشــرور، 
لـــلـــثـــورة على  الــشــيــطــان مـــثـــاالً 
الــقــهــر واالســــتــــبــــداد الـــذكـــوري 
والتمرد على الخضوع لسطوته.

مرذول هو الخنوع ألي كان، 
بين  التمييز  هــو  حكماً  ومـــدان 
الــبــشــر عــلــى أســــاس الــجــنــس أو 
مكون  أي  أو  الــلــون  أو  الــعــرق 
آخــــــر لـــيـــس لـــلـــفـــرد حـــــظ فــي 
كان  وإن  نصيب،  وال  اخــتــيــاره 
عـــن الـــذكـــر أن الــتــكــويــن  غــنــيــاً 
الخير  نقيضي  يحمل  النفسي 
متجانس  مــزيــج  ضــمــن  والــشــر 

والشيطنة  المالئكية  بين  فريد 
النفسي  التركيب  مــعــاً  يشكالن 
لــكــل إنــســان عــلــى حــــدة، وليس 
لـــدى  الــشــيــطــانــي  الــعــنــصــر  إال 
نفر مــن الــذكــور هــو الــذي أنتج 
الــفــكــرة الـــذكـــوريـــة لــتــغــيــيــر ما 
في  األنــثــى  فجعل  الــخــالــق  خلق 
بنفس  وبهتاناً  زوراً  دنيا  مرتبة 
ذلك  فيها  أطلق  التي  الطريقة 
الــزعــم األزلـــي حــول إغـــواء حــواء 
المحرمة،  الــثــمــرة  بــأكــل  آلدم 
واســـتـــحـــقـــاق الــعــقــوبــة بــالــتــالــي 
لكليهما،  الــفــردوس  مــن  طـــرداً 
أفسده  ما  الشيطان  يصلح  فهل 

آدم ذات ضالل ؟
تفر «ليليت» من قهر آدم،

ليحظى هو بكيد حواء.
وهــــي بــمــخــلــب الــشــيــطــان ! 

........ (الكاتب).

بـــعـــد اكـــتـــشـــاف الــمــطــبــعــة فــــي عــصــر 
والنشر  الطباعة  عمل  انتظم  غوتنبرغ، 
وفـــــق الـــمـــتـــطـــلـــبـــات الـــمـــهـــنـــيـــة لــمــخــتــلــف 
مــراحــل الــتــنــفــيــذ الــمــطــبــعــي. كـــان الــنــص 
يـــصـــل مـــخـــطـــوًطـــا بـــالـــيـــد مــــن الـــكـــاتـــب، 
تــصــفــيــف  فــــي  األول  ـــفـــنـــي  ال فـــيـــنـــطـــلـــق 
الــحــروف الــمــعــدنــيــة لــكــل مــجــمــوعــة من 
الـــصـــفـــحـــات نـــاســـًخـــا مــــا أّلــــفــــه الـــكـــاتـــب، 
ـــي آخـــــر يـــتـــأكـــد مــــن صــحــة  ويـــتـــبـــعـــه فـــّن
منذ  عليه  أطــلــق  مــا  الجــتــنــاب  التصفيف 
ذلـــــك الـــحـــيـــن «األخـــــطـــــاء الــمــطــبــعــيــة»، 
المدقق  أو  المحّرر  مهنة  ظهرت  وهكذا 
تــاريــخ  فــي  نفسها  اآللــيــة  ونــجــد  الــلــغــوي. 
الــتــرجــمــة، فــالــتــرجــمــات األولـــــى كــانــت 
تــخــرج مـــن بــيــن أيــــدي الــمــتــرجــم لــتــمــّر 
من  هناك  كان  وما  مباشرة  الناسخ  إلى 
وأمانة  العمل  سالمة  مــن  يتأكد  مــراجــع 
أسلفنا  كــمــا  الــطــبــاعــة  ظــهــور  ومــع  الــنــقــل. 
تــأقــلــمــت عــمــلــيــة الــتــرجــمــة مـــع الــعــمــلــيــة 
عمله  المترجم  ينهي  أن  وبعد  الطباعية، 
اللغتين  في  ضليع  مراجع  إلــى  يمّر  كــان 
ــيــهــا ويــنــتــهــي الــنــص  الــمــتــرجــم مــنــهــا وإل
المتخصص  الــلــغــوي  الــمــدقــق  أيـــدي  بــيــن 

إليها. المترجم  اللغة  في  حصريًّا 
ــتــواصــل فــي الــنــصــف الــثــانــي  تــســارع ال
مــــــن الــــــقــــــرن الــــعــــشــــريــــن وتـــضـــاعـــفـــت 
الشعوب،  بين  أنواعها  بشتى  الــمــبــادالت 
الترجمية  الــفــورة  لذلك  نتاًجا  وظهرت 
الــتــي تــرســخــت أكــثــر فــأكــثــر فــي الــعــصــر 
الــرقــمــي. ولـــّمـــا ظــهــرت الــحــاجــة إلنــتــاج 
المترجمة،  النصوص  من  هائلة  كميات 
مهنة  العشرين  القرن  أواخر  في  ظهرت 

الترجمة. مشاريع  مدير  جديدة: 
نـــجـــد مـــــرة أخـــــــرى ذلـــــك االعــــوجــــاج 
الــــــذي أصـــبـــح ســـمـــة تـــمـــّيـــز اقـــتـــصـــاداتـــنـــا 
العربي:  العالم  فــي  والمعرفية  الــمــاديــة 
فــمــديــر مــشــاريــع الــتــرجــمــة فـــي الــغــرب 
ودواليبها  المهنة  خبر  متمرس  مترجم 
المترجمين  تقييم  عــلــى  الــقــدرة  ولــديــه 
ـــمـــدقـــقـــيـــن وتــحــلــيــل  والــــمــــراجــــعــــيــــن وال
نجده  لكّننا  ترجمتها،  المزمع  النصوص 
متخصًصا  يــكــون  قــد  إداريًـــا  ربــوعــنــا  فــي 
في اإلدارة أو في التسويق أو في المجال 
النشاط  على  القائمين  وكـــأّن  الــتــجــاري. 
مجرد  أنــه  على  إليه  ينظرون  الترجمي 
وبيع  العمالء  اكتساب  فــي  تتمثل  تــجــارة 
الــمــنــتــجــات، لــكــن مــا نــغــفــل عــنــه هــو أّنــه 

مــنــتــج مــعــرفــي. فــمــا هـــي مـــهـــاّم مــديــر 
؟. الترجمة  مشاريع 

مــديــر  يـــنـــّفـــذهـــا  عــمــلــيــة  أّول  تــتــمــّثــل 
أو  الــنــص  تحليل  فــي  الــتــرجــمــة  مــشــاريــع 
تــرجــمــتــه.  الــمــزمــع  الــمــؤلــف  أو  الــوثــيــقــة 
الــمــجــال  هـــو  تــحــديــده  يـــجـــري  مـــا  وأّول 
المعرفي: هل هي ترجمة طبية أم أدبية 
فنية  أم  تقنية  أم  قانونية  أم  حاسوبية  أم 
االختصاص  مجال  تحديد  ويسمح  ؟،  إلخ 
المجال،  ذلك  في  المتخصصين  بتعيين 
ــا فـــي مـــقـــالـــة ســـابـــقـــة حـــول  ــن وقــــد أســهــب
الـــتـــخـــصـــص وأهـــمـــيـــتـــه لـــتـــســـريـــع الــعــمــل 
الثانية  العملية  وتــكــون  الــجــودة.  وإنــتــاج 
الترجمة  أصبحت  الكلمات.  عدد  حساب 
قياس  وحدة  وأصبحت  متقدمة  صناعة 
البرميل  فللنفط  الكلمة،  هي  الترجمة 
ولــلــمــســاحــات الــمــتــر ولــلــتــرجــمــة الــكــلــمــة 
المترجمين  مع  التعاقد  يجري  المفردة. 
مستحقاتهم  ودفــع  أجــورهــم  واحــتــســاب 
بــاعــتــمــاد الــكــلــمــة وحـــدة قــيــاســيــة... وقــد 
انـــتـــهـــى عـــصـــر الــصــفــحــة الـــتـــي تــتــمــطــط 
مـــن مــئــتــي إلــــى ثــالثــمــئــة كــلــمــة حــســب 
ينكّب  التي  الثالثة  العملية  األمزجة...أّما 
عــلــيــهــا مـــديـــر مـــشـــاريـــع الــتــرجــمــة فــهــي 
يعلم  تــرجــمــتــه...  الــمــزمــع  الــنــص  وعـــورة 
بعض  فــي  الــنــصــوص  بــعــض  أّن  الــمــديــر 
أو  كالطب  المعقدة  المعرفية  المجاالت 
النقدية  األدبية  البحوث  حتى  أو  الفيزياء 
ــا  ـــا إضــافــيًّ تــتــطــلــب جـــهـــًدا إضـــافـــًيـــا ووقـــتً
انسيابية  أكــثــر  أخــرى  بنصوص  مــقــارنــة 
أو  الصحفية  النصوص  غــرار  على  ويسر 
النص  وعـــورة  ــعــّد  وتُ وغــيــرهــا.  السياسية 
الجهد  تقييم  في  ا  مهمًّ عنصًرا  وتعقيده 
الـــمـــطـــلـــوب واالســـتـــحـــقـــاق الـــــذي يــتــعــّيــن 
فهي  التحليل  في  عملية  آخر  أّما  دفعه. 
الــعــمــل...  لتنفيذ  الــــالزم  الــوقــت  تــحــديــد 
التي  الكلمات  عدد  الترجمة  مدير  يعلم 
في  (المترجم)  البشري  الكائن  ينتجها 
ـــيـــوم وهــــي تــــتــــراوح حــســب الــنــصــوص  ال
ــــى ألـــفـــي وخــمــســمــئــة  ــــف كــلــمــة إل مـــن أل
وهكذا  الحاالت.  أقصى  في  يوميًّا  كلمة 
على  الــتــرجــمــة  مــشــاريــع  مــديــر  يــحــصــل 
تنفيذ  في  لالنطالق  الضرورية  العناصر 
الـــمـــشـــروع: مـــجـــال االخـــتـــصـــاص، عـــدد 
الزمنية  والمدة  النص،  وعورة  الكلمات، 
النص  تسليم  اآلن  لــه  يمكن  لــلــتــنــفــيــذ... 

للترجمة!.

يرصدها: عبدالودود العمراني

إدارة مشاريع الترجمة (١)

ينقلها - محمود الباتع

(٢)   

آفاق ثقافيةآفاق ثقافية

تكتبها: عزة سلطان 
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قلة دور العرض أهم أزمة تؤثر في الساحة الفنية
يـــجـــدد الـــبـــيـــرق الــثــقــافــي فـــي زاويــــــة «رأيـــــان 
الــمــثــقــفــيــن  وأفـــكـــار  رؤى  اســـتـــعـــراض  وقــضــيــة» 
القطري  والفني  الثقافي  المشهد  حول  والفنانين 
في  نظرهم  وجهات  طرح  خالل  من  عام  بشكل 
نستضيف  الحلقة  هذه  وفي  القضايا،  من  العديد 
المنصوري  سالم  الفنان  مع  عفيف  أحمد  الفنان 
لــيــقــدمــا آراءهـــمـــا فــي تــطــور أو تــدهــور الــحــركــة 
أن  الممثل  على  كــان  إذا  ومــا  والثقافية،  الفنية 
المألوف  عن  يخرج  أم  المخرج  بتعليمات  يلتزم 
ويــبــتــكــر فـــي تــقــديــم الــشــخــصــيــة، ومــــدى حــاجــة 
كما  التمثيلية،  للمهن  جمعية  إلى  الفني  الوسط 
ـــة لــدعــم  تــحــدثــا عـــن ضـــــرورة تــخــصــيــص مـــوازن

الصاعدين  الشباب  وتأهيل  الحاليين  الفنانين 
والطموحات  واألحــالم  القضايا  من  وغيرها 

المميزة. الحلقة  هذه  في  عنها  عبرا  التي 

كتب - مصطفى عبد المنعم :

سالم المنصوريأحمد عفيف

المبدع القطري 
ال يزال بحاجة 

للدعم

اختالفنا البد أن يكون 
للصالح العام وليس 
للمصالح الشخصية

الــفــن  لــحــال  الــمــوجــز  تقييمك  مــا  ڈ 
قطر؟ في  والثقافة 

المبدع  أن  عفيف  أحــمــد  الــفــنــان  أكــد 
القطري مازال يحتاج إلى اهتمام ودعم 
القطري،  بالفن  االرتقاء  يتم  حتى  أكثر 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه فـــي الــســنــوات األخــيــرة 
شــــهــــدت الــــحــــركــــة الـــفـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
التألق  دائــرة  في  نفسها  ووضعت  طفرة 
الــفــنــانــيــن  طــمــوحــات  أن  إال  واالنـــتـــشـــار، 
على  وأضـــــاف  تــتــوقــف،  ال  والــمــثــقــفــيــن 
من  أفــضــل  حاليا  الــوضــع  أن  مــن  الــرغــم 
الــســابــق خــاصــة بــعــد اإلعـــالن عــن إقــامــة 
للمحترفين،  المحلي  المسرح  مهرجان 
تحقيق  ينتظرون  الفنانون  مازال  أن  إال 
الـــوعـــود الــتــي طــالــمــاً طــالــبــوا بــهــا مــؤكــدا 
يهمهم  والــفــنــانــيــن  المثقفين  جميع  أن 
لكنهم  والــفــعــالــيــات  األنــشــطــة  اســتــمــرار 
حتى  الــمــســؤولــيــن  مــســانــدة  يــنــتــظــرون 
يــعــمــل الــمــســرح عــلــى مـــدار الــعــام وليس 
ولفت  يتوقف،  ثم  محددة  مواسم  خالل 
بتطور  يؤمنون  أشخاصا  هناك  أن  إلــى 
من  جاهدين  ويعملون  والفنون  الثقافة 
أجـــل تــحــقــيــق هـــذا حــيــث بــــدأت الــســاحــة 
مستوى  على  كــان  ســواء  تنشط  الثقافية 
عن  عفيف  وعبر  المؤسسات،  أو  األفراد 
حراكاً  المقبلة  الفترة  تشهد  بأن  أمنياته 
الفنان  كــان  الــتــي  الــفــتــرة  يــعــوض  ثقافياً 
واحــداً  فنياً  عمالً  خاللها  يعمل  القطري 

العام. مدار  على 
المنصوري  سالم  الفنان  يعتقد  فيما 
الصحيح  االتــجــاه  فــي  تسير  األمـــور  بــأن 
مــشــيــدا بـــالـــخـــطـــوات الـــتـــي تـــم انــجــازهــا 
تدل  والــتــي  المسئولين  قبل  مــن  مــؤخــرا 
على اهتمامهم بالثقافة والفن من خالل 
والمسرحية،  الفنية  المهرجانات  إقامة 
للمسرح  مــهــرجــان  إقــامــة  بــقــرار  مشيدا 
تستمر  أن  المنصوري  وتمنى  المحلي، 
للعرض  دور  بناء  لتشمل  الصحوة  هــذه 
الفنية  الــحــيــاة  فـــي  كــبــيــرة  أزمــــة  لــتــحــل 

والثقافية.
ڈ أين تضع المثقف والفنان القطري 
الــــدول  بــفــنــانــي  مــقــارنــتــه  تــمــت  مـــا  إذا 

المجاورة؟
قــــال الـــفـــنـــان أحـــمـــد عــفــيــف: الــفــنــان 
القطري ال يجد ذات الرعاية التي يحظى 
حيث  المجاورة  الــدول  في  الفنانون  بها 
والفعاليات  الــمــشــاركــات  قلة  مــن  يعاني 
الــتــي تــســهــم فــي تــطــوره مــشــيــراً إلـــى أن 
جيدة  بسمعة  يــحــظــى  الــقــطــري  الــفــنــان 
األعمال  قلة  ورغم  المجاالت  جميع  في 
القطرية  المواهب  أن  إال  القطرية  الفنية 
قادرة على لفت األنظار إليها، ولفت إلى 
أن ذلك يتجلى خالل مشاركات الفنانين 
على  عفيف  وشــدد  الــدولــيــة،  القطريين 
ضـــرورة االهــتــمــام بــالــشــبــاب ألنــهــم هم 
النهضة  فــي  األمـــل  وهـــم  الــقــادم  الــجــيــل 
ــثــقــافــيــة. مـــشـــيـــراً إلــــى حـــاجـــة الــمــبــدع  ال
المادي  الــدعــم  إلــى  عــام  بشكل  القطري 
المسرحية  الــحــركــة  لتطوير  والــمــعــنــوي 
القطري  الفنان  يتمكن  وحــتــى  والفنية 
مــــن تـــســـويـــق فـــنـــه وتـــعـــريـــف اآلخـــريـــن 

بإبداعه.
المنصوري  ســالــم  الــفــنــان  يــرى  بينما 
الــــصــــدارة  يــحــتــل  الـــقـــطـــري  الـــفـــنـــان  أن 
بــالــنــســبــة لــلــحــالــة الــثــقــافــيــة ألنــــه يــهــتــم 
بـــــاالطـــــالع والــــتــــعــــرف عـــلـــى الـــثـــقـــافـــات 

األخــــرى والــمــشــاهــدة أمـــا مـــن الــنــاحــيــة 
الوسط  حــالــة  فــي  فهو  اإلنــتــاجــيــة  الفنية 
تواجده  على  تؤثر  التي  اإلنتاج  لقلة  نظرا 
على  أيضا  ويؤثر  الساحة  على  المستمر 
يــزيــد  أن  الـــمـــفـــتـــرض  ومـــــن  ـــه،  شـــهـــرت
نصل  أن  أجــل  مــن  الفنية  األعــمــال  إنــتــاج 
على  المنشود  للمستوى  القطري  بالفنان 

الخارجي. المستوى 
ڈ هل تؤمن باختالف اآلراء؟ ولماذا؟
من  يعد  اآلراء  اختالف  أن  عفيف  أكد 
وتجعل  اإلنــســان  تعلم  التي  األشــيــاء  أهــم 
وتزيده  باألفكار  وحافلة  متنوعة  حياته 
مع  الــتــعــامــل  عــلــى  تعينه  حــيــاتــيــه  خــبــرة 
أن  علينا  أنه  وأوضــح  المواقف،  مختلف 
ألن  اآلخرين  آراء  ونتقبل  لبعض  نستمع 
وأضــاف:  لألفكار،  إثــراء  هو  اآلراء  تعدد 
بطريقة  يــفــيــدنــا  لـــم  إذا  اآلخـــريـــن  رأي 
مباشرة في الوصول للصواب قد يلهمنا، 
لـــذلـــك فـــإنـــنـــي أقـــبـــل االخــــتــــالف مــعــي، 
إلــى  دائــمــاً  بــنــا  يــصــل  اآلراء  اخــتــالف  ألن 
أن  إلى  وأشار  األمر.  نهاية  في  الحقيقة 

ويعلمه. اإلنسان  يفيد  لآلخر  االستماع 

وقــال الــمــنــصــوري إنــه يؤمن 
مــؤكــدا  اآلراء  بــاخــتــالف  بــالــطــبــع 

أنه لوال اختالف اآلراء لما تطورنا 
إلى  نصل  حتى  نختلف  أن  والبـــد 

الــحــوار  مــن  والبـــد  صحيحة  نــتــائــج 
النظر  وجــهــات  عــلــى  نــتــعــرف  حــتــى 

على  نتفق  أن  البــد  ولــكــن  المتباينة، 
أن يــكــون اخــتــالفــنــا يــصــب فـــي هــدف 

وليس  العام  الصالح  تحقيق  وهــو  واحــد 
ــلــمــصــالــح الــشــخــصــيــة، فــعــلــى الــســبــيــل  ل
المثال أنا تقدمت بنص من تأليف ناصر 
المسرح  مهرجان  في  للمشاركة  المؤمن 
بسبب  أحــزن  ولــم  رفــضــه  وتــم  المحلي 
أن اللجنة أجازت ٦ نصوص أخرى وهو 
بأننا  للفخر  ويدعوني  صدري  يثلج  أمر 
هذا  فــي  قطرية  أعــمــال  إنــتــاج  سنشاهد 
الــخــارج  فــي  نتباهى  تجعلنا  الــمــهــرجــان 
تكون  أن  يكون  أن  المفترض  هو  وهــذا 
ــا هـــي األهـــــم ولــيــســت  ــي ــعــل الــمــصــلــحــة ال

بعينها. جهة  أو  أفراد  مصلحة 
 

هو  كما  دوره  يــؤدي  الــذي  الممثل  ڈ 
على  يــتــمــرد  الــــذي  أم  أفــضــل  مــطــلــوب 

مختلفة؟ أساليب  ويبتكر  المألوف 
السؤال  هــذا  على  عفيف  أحمد  أجــاب 
قــــائــــالً، أفـــضـــل االبـــتـــكـــار أمــــا الـــخـــروج 
في  كـــان  إذا  إال  أحــبــذه،  فــال  الــنــص  عــن 
صـــلـــب الــــمــــوضــــوع ويـــتـــم بـــعـــد االتـــفـــاق 
يتفاجأ  ال  حتى  والفريق  المخرج  وعلم 
الــمــمــثــلــون أثــنــاء الــعــرض، بــشــرط أن ال 
ارتجال  في  الشخصية  عن  الممثل  يبتعد 
يسيء  و  النص  طبيعة  من  يغير  للحوار 
هو  اإلبـــداع  وأضـــاف:  أيــضــاً،  ولــه  للعمل 
ـــفـــاق والـــتـــعـــاون والــتــكــاتــف في  فـــي االت

الجماعي. العمل 
يفضل  أنـــه  الــمــنــصــوري  أوضـــح  بينما 
أنه  إلى  الفتا  بــدوره  يلتزم  الــذي  الفنان 
ضمن  البند  هذا  يضع  األحيان  بعض  في 
الممثل،  مــع  يوقعه  الــذي  العقد  شــروط 
النص  عن  الفنان  خروج  ضد  أنه  مؤكدا 
حركة  أو  جملة  يضيف  كــأن  بحدود  إال 
بــســيــطــة ال تــخــل بــــالــــدور الـــــذي رســمــه 
المخرج وإال ما كان هناك داع للمخرج، 
عقل  يــحــتــرم  أن  الــمــمــثــل  عــلــى  وأيـــضـــا 

النص. عن  كثيرا  يخرج  وأال  المشاهد 
ڈ أيـــهـــمـــا أفـــضـــل الـــمـــخـــرج صــاحــب 
يكون  الـــذي  أم  ســلــفــاً  الــمــحــددة  الــرؤيــة 

التمرينات؟ خالل  رؤيته 
المخرج  أن  عفيف  أحمد  الفنان  رأى 
الكثير  يختصر  سلفاً  رؤيته  يحدد  الذي 
مــن الــوقــت والــجــهــد وعــلــى الــمــخــرج أن 
ــــى أي اتـــجـــاه،  يـــحـــدد كــيــف ســيــســيــر وإل
ثــم يــتــرك اإلضــافــات الــتــي تــأتــي بغرض 
تــعــمــيــق األبـــعـــاد وتــرســيــخ الــفــكــرة أثــنــاء 
أو  يضيف  وأن  البــد  حــيــث  الــتــدريــبــات، 
ــتــدريــبــات حــيــث إن  يــعــدل مـــن خـــالل ال
الـــعـــمـــل وســــط فـــريـــق الـــعـــمـــل قـــد يــلــهــم 
الـــمـــخـــرج أفــــكــــارا جـــديـــدة تــعــيــنــه عــلــى 

رؤيته. توصيل 
ويــــرى ســالــم الــمــنــصــوري أن هــنــاك 
مــــــدارس مــخــتــلــفــة فـــي عـــالـــم اإلخـــــراج 
ولــديــنــا الــعــديــد مــنــهــا ولــكــل مــنــهــا طابع 
خـــاص..ولـــكـــن عــلــى الــمــخــرج أن يــكــون 
مختلفة  ورؤى  مــتــطــور  فــكــر  صــاحــب 
والخبرات  الــمــشــاهــدات  فــائــدة  فما  وإال 
واالطــــــالع عــلــى عــــروض اآلخـــريـــن في 

بـــلـــدان أخـــــرى، وأنــــا أحــتــرم 
كــنــت  وإن  الــــــمــــــدارس  جـــمـــيـــع 
أفــــضــــل الــــمــــخــــرج الــــــــذي يــســعــى 
لــتــقــديــم األفـــضـــل وتــطــويــر أعــمــالــه 
بتقديم  يستمتع  فالجمهور  وتجديدها، 
االنفتاح  ظل  في  خاصة  جديد  هو  ما  كل 
ــثــقــافــي الـــــذي نــعــيــشــه ولــــو لـــم نــتــطــور  ال

سر». سنظل «محلك 
ڈ تــفــضــل الــتــعــامــل مــع الــمــنــتــج الــذي 
أعــمــالــه  يـــخـــتـــار  الــــــذي  أم  أكـــثـــر  يـــدفـــع 

بعناية؟
الــســؤال  على  رد  عفيف  أحــمــد  الفنان 
قـــائـــًال: أحــــرص عــلــى الــعــمــل بــاألعــمــال 
الــجــيــدة فــقــط وأنـــظـــر لــمــســتــوى الــعــمــل 
والــمــشــاركــيــن فــيــه قــبــل أن أنـــظـــر إلــى 
الـــمـــادة الــتــي ســتــأتــي مـــن ورائـــــه، وأكـــد 
ــنــجــاح فـــي الــفــن يــأتــي مـــن الــعــمــل  أن ال
الناس  بين  ذكراها  تدوم  التي  باألعمال 
منها  يستفيد  التي  األعــمــال  فــي  وليست 
فحسب، في الوقت الذي ال  الفنان مادياً 
 : قائالً وأضــاف  شيئاً،  الجمهور  يستفيد 
المنتج  مـــع  الــعــمــل  عــلــى  أحــــرص  لــذلــك 
الذي يختار أعماله بعناية ألن هذا النوع 
مـــن الــمــنــتــجــيــن هـــو مـــن يـــقـــدم أعـــمـــاالً 

االستمرارية. لها  يكتب 
فيقول  الــمــنــصــوري  ســالــم  الــفــنــان  أمــا 
ــتــعــامــل مـــع الــمــنــتــج الـــذي  إنــــه يــفــضــل ال
ـــه من  يــخــتــار أعــمــالــه بــعــنــايــة مـــؤكـــدا أن
مقابل  في  أجره  عن  يتنازل  أن  الممكن 
أن  يرى  فإنه  لذلك  مميز،  دور  تجسيد 
قبل  األول  المقام  في  يأتي  الدور  اختيار 

المادة. إلى  النظر 
تحوي  الــتــي  للنصوص  تميل  هــل  ڈ 
شخصيات  بها  الــتــي  أم  هــامــة  مواضيع 

هامة؟
النص  أن  عــفــيــف  أحــمــد  الــفــنــان  رأى 
على ان  والشخصية ُكٌل ال ينفصل مشدداً 
فــإذا  البعض  لبعضهما  مكمالن  االثنين 
يأتي  كــانــت الــشــخــصــيــات مــهــمــة فــدائــمــاً 

صحيح. والعكس  مهما  الموضوع 
النصوص  أن  الــمــنــصــوري  يــرى  بينما 
األهم  هي  هامة  موضوعات  تحوي  التي 
واألفضل ألن المضمون هو الفيصل وهو 
ووصــولــه  الــعــمــل  نــجــاح  فــي  يسهم  الـــذي 

للمتلقي.
ڈ فـــي اعــتــقــادك هـــل نــحــن بــحــاجــة 

التمثيلية؟ للمهن  لجمعية 
أكـــد عــفــيــف عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل على 
للدفاع  التمثيلية  للمهن  جمعية  إنــشــاء 
عـــن حـــقـــوق الــفــنــانــيــن وجــمــعــهــم تــحــت 
مــظــلــة تـــوفـــر لــهــم األمــــــان جــمــيــعــاً فــي 
شـــتـــى الـــمـــعـــطـــيـــات وتـــحـــفـــظ حــقــوقــهــم 
األدبية والمادية، كما تساهم في تطوير 

قطر. في  الفنية  الحركة 
ـــقـــول ســـالـــم الـــمـــنـــصـــوري أن  فــيــمــا ي
فال  وجــدت  إن  التمثيلية  للمهن  جمعية 
مــانــع ولــكــن يــجــب أن تــكــون الــجــمــعــيــة 
على  تــعــمــل  ونــظــم  قــوانــيــن  ولــهــا  مفعلة 
حقوقهم،  عــن  وتــدافــع  الفنانين  حماية 
أمـــا لـــو كــانــت ســيــف ســـوف يــســلــط على 
أو  قيود  وضع  خالل  من  الفنانين  رقاب 

ضدها. فأنا  عقبات 
الرقابة  رفــع  تــؤيــد  هــل  رأيـــك  فــي  ڈ 
على  اإلبقاء  تفضل  أم  كلياً  المسرح  على 

فنية؟ رقابة 
مانع  ال  أنــه  عفيف  أحــمــد  الفنان  أكــد 

لديه من وجود رقابة ذات دراية بالعمل 
عين  وتكون  الفنان،  بها  يسترشد  الفني 
إلــى أن الــرقــابــة  الــجــمــهــور األولـــى الفــتــاً 
الــنــصــوص  انــتــقــاء  مهمتها  تــكــون  عــنــدمــا 
الــجــيــدة والــبــاحــث عــن األعــمــال الــراقــيــة 
المجتمع  وأعراف  وتقاليد  تتناسب  التي 
فهي تفيد العملية الفنية بال شك، وشدد 
في  دور  للرقابة  يكون  أن  ضرورة  على 
الحفاظ على العديد من القيم من خالل 
إلى انه في ذات  انتقائها لألعمال، مشيراً 
على  رقيباً  الفنان  يكون  أن  يجب  الوقت 
يهدف  بطبيعته  الفن  أن  ومدركاً  نفسه 

هدمها. وليس  القيم  إعالء  إلى 
الــــرقــــابــــة  أن  الــــمــــنــــصــــوري  ويـــــقـــــول 
يؤيد  شخصيا  وهــو  ومطلوبة  مــوجــودة 
الــرقــابــة ولــكــن يــجــب أن تــكــون رقــابــة 
الرقابة  وأن  خاصة   ، وشفافة  محايدة 
ظل  في  المسيء  والفن  الغث  من  تحمينا 
رقيب  لديهم  ليس  الفنانين  بعض  وجود 
داخـــلـــي، لـــذلـــك أنــــا أعــتــقــد ان الــرقــابــة 
ـــمـــوضـــوعـــيـــة أمـــــر مــهــم  ـــمـــحـــايـــدة وال ال

وضروري.

مــــوازنــــة  تــخــصــيــص  أهـــــم  أيـــهـــمـــا  ڈ 
تخصيص  أم  الحاليين،  الفنانين  لدعم 
بشكل  الــشــبــاب  لتأهيل  ذاتــهــا  الــمــوازنــة 

سليم؟ علمي 
من  نبدأ  أن  يجب  عفيف:  أحمد  قال 
حــيــث وصـــل َمـــن قــبــلــنــا ونــخــلــق تــواصــال 
من  الجديد  الجيل  فيستفيد  األجيال  بين 
دعم  ضرورة  إلى  مشيراً  القديم،  الجيل 
كــل الــفــنــانــيــن ســــواء كــانــوا مــن الــقــدامــى 
الصاعد  والجيل  الشباب  من  أو  والــرواد 
يــســتــطــيــعــوا  لـــن  الـــشـــبـــاب  ــانــيــن  ــفــن ال ألن 
بخبرات  يــســتــفــيــدوا  ان  دون  يعملوا  أن 
الـــــــرواد، والـــقـــدامـــى لـــن يــســتــطــيــعــوا أن 
مــاديــاً  دعــمــهــم  دون  إبــداعــهــم  يــواصــلــوا 

المسؤولين.  قبل  من  ومعنوياً 
التساؤل  هذا  على  المنصوري  ويجيب 
إلى  يصلوا  لــم  الحاليون  الفنانون  قــائــال: 
ما وصلوا إليه من فراغ ولكنهم اجتهدوا 
والـــفـــنـــانـــون الـــشـــبـــاب لـــهـــم حــــق فــــي أن 
أيضا  وعليهم  ويتعلموا  أنفسهم  يطوروا 
أرى  فأنا  لذلك  كسابقيهم،  يجتهدوا  أن 
خصوصا  الــدعــم  تستحقان  الفئتين  أن 
غــنــيــة  دولـــــة  الــحــمــد  وهللا  دولـــتـــنـــا  وأن 
المجاالت  جميع  في  هائال  تطورا  وتشهد 

الحكيمة. قيادتنا  بفضل 
ڈ أيـــهـــمـــا تـــحـــبـــذ أكــــثــــر مــــن يــرصــد 

سلبياتك؟ يرصد  الذي  أم  إيجابياتك 
ـــصـــديـــق مــن  أجــــــاب عـــفـــيـــف قــــائــــالً ال
صـــدقـــك والـــــذي يــعــطــيــك ســلــبــيــاتــك هو 
األقرب إليك، على أن يكون نقدا إيجابيا 
يتقبل  أنـــه  عــفــيــف  وأكــــد  جـــــارح،  وغــيــر 
ويفضل  والــنــقــد،  اآلخـــر  والـــــرأي  الــــرأي 
سلبياته  يــرصــدون  مــن  آلراء  يستمع  أن 
بــهــدف أن يــســتــفــيــد مــن آرائـــهـــم حــولــه، 
وأضاف: أحترم كل وجهات النظر سواء 

اقتنعت بها أم لم أقتنع.
المنصوري:  سالم  الفنان  يقول  بينما 
حــتــى أكـــــون صـــادقـــا فـــأنـــا ال أحــــب مــن 
يــتــرصــد بـــي وبـــأخـــطـــائـــي فــقــط وعــلــيــه 
أن يــنــظــر إلــــى مـــا أقـــدمـــه بــإيــجــابــيــاتــه 
ال  الــذي  البناء  النقد  مــع  ــا  وأن وسلبياته، 
يعرض  وإنما  السلبيات  على  فقط  يركز 

اإليجابيات. أيضا 
وثقافياً؟ ڈ بماذا تحلم فنياً 

عـــبـــر عــفــيــف عـــن أمـــنـــيـــاتـــه بــــأن يــتــم 
وخارجياً  محلياً  القطري  الفنان  تسويق 
بشكل جيد مشيراً إلى العديد من األسماء 
الــقــطــريــة أثــبــتــت نــفــســهــا عــلــى الــســاحــة 
الــخــلــيــجــيــة والـــعـــربـــيـــة كــــغــــازي حــســيــن 
وصالح المال وعبد اهللا عبد العزيز وعبد 
العزيز جاسم وغانم السليطي، وأضاف: 
بــاالهــتــمــام  الــقــطــري  الــفــنــان  حــظــي  إذا 
تسويق  تم  وإذا  تعد  ال  نجاحات  سيحقق 
ليس  االنــتــشــار  سيحقق  جيد  بشكل  فنه 
فــقــط عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي بـــل على 

والعالمي. العربي  المستوى 
ومـــــن جـــانـــبـــه قـــــال الـــمـــنـــصـــوري: إن 
أحـــالمـــه كــثــيــرة ولــكــن أهــمــهــا أن يــرى 
في  الــقــطــري  والــمــبــدع  والمثقف  الــفــنــان 
أفــضــل حـــال وأن يــشــار لـــه بــالــبــنــان في 
تستمر  أن  أتمنى  كما  العالم،  دول  جميع 
بـــزيـــادة  االهـــتـــمـــام  فـــي  ــثــقــافــة  ال وزارة 
على  تعمل  وأن  والفني  الثقافي  المنتج 
الفرق  زيــادة  موضوع  في  قدما  المضي 
الــمــهــرجــانــات  تـــدعـــم  وأن  الــمــســرحــيــة 

والفنية. الثقافية  الحياة  لتزدهر 

أنظر لمستوى 
العمل والمشاركين 

فيه قبل أن أنظر 
إلى المادة 

الممثل  واجب 
ً كثيرا يخرج  أال 
النص عن   

الفنانون 
القطريون 

بانتظار تحقيق 
وعود الوزارة

أتمنى تسويق 
الفنان القطري 

محلياًًً وخارجياً 
بشكل جيد

على الممثل
 أن يحترم
 عقل المشاهد

جمعية المهن 
التمثيلية إذا لم 
تدعم الفنانين
 فأنا ضدها
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(أيـــهـــا الـــقـــادمـــون إلـــيـــنـــا... يـــا مـــن تــنــشــدون 
تبحثون  ...هــل  إليكم  يأتي  أن  قبل  المستقبل 
عـــن الــحــقــيــقــة إنــهــا هــنــا فـــي فـــم وحـــي أبــولــلــو 

المقدس .
دلفي  ينابيع  ويــا  المقدسة  دلفي  أشــجــار  يــا 
األســرار  نبع  أنــت  بالذهب  دافــقــة  يــا  المقدسة 

والحزن في آن واحد ). 
من  بالقرب  نقش  فوق  كانت  جميلة  كلمات 
الشعوب  كانت  دلفي  جــزيــرة  فــي  أبوللو  معبد 
تستجلي  لــكــي  الــعــرافــة  ضــرب  تــحــب  الــقــديــمــة 
ضاربة  جذورها  كانت  عــادة  وهــذه  المستقبل 
ــًضــا يــقــومــون  فــي الــقــدم حــيــث كـــان الــعــرب أي
جــاءت  هنا  ومــن  الــرومــان  مثل  الطير  بــزجــر 
كــلــمــة (الــتــطــيــر) أي االعــتــقــاد فــي الــفــأل لكن 
أتى  ثم  كبير  بشكل  العادة  بطلت  اإلســالم  قبل 
اإلســـالم وحـــرم االســتــزالم وغــيــره مــن طــرق 
العرب  اعتقاد  من  أبلغ  وليس  العرافة  ضــرب 
فــي الــواقــع عــن ضــرب الــوحــي مــن أبــيــات أبــي 

تمام في يوم فتح عمورية : 
السيف أصدق أنباء من الــكــتــب              في 

حده الحد بين الجد واللعب 
بــيــض الــصــفــائــح ال ســـود الــصــحــائــف     في 

متونهن جالء الشك والريب.

األرواح  تتلبسها  عذراء  العرافة  تكون  وهكذا 
المقدسة وتنطق بالرمز الذي يكون عليك أنت 
لوحة  فــي  لنا  يظهر  كما  بــه  والتطير  تفسيره 
هاوس  وتر  وليم  سير  العبقري  إنجلترا  فنان 

استشارة العرافه التي رسمها عام ١٨٨٤.

بقلم : باسم توفيق 

الفن  مهام  الفلسفة  حــّددت  حينما 
وماهيته جعلت منه محاكاة للطبيعة 
ثم محاكاة لكل ما يتبع هذا الموضوع 
للشخصيات  الفن  محاكاة  حيث  مــن 
والــمــواقــف واألشـــكـــال على اعــتــبــار أن 
هـــذه األشـــيـــاء جــمــيــًعــا تــشــكــل األجــــزاء 
بعد  ثــم  طبيعة.  لمصطلح  الرئيسية 
ـــطـــورت وتـــنـــوعـــت قــضــايــا الــفــن  أن ت
حاجات  تــطــور  ومـــع  مضطرد  بشكل 
وأشباع هذه الحاجات بالنسبة للكائن 
والفنية  الفكرية  الناحية  من  البشري 
للفن  بالنسبة  المحاكاة  حــدود  تعّدت 
التعبير  موضوع  تضم  أيًضا  وأصبحت 
عن الــذات أو كما يقول العالم النفسي 
تـــومـــاس يـــونـــج (الـــحـــاجـــة إلــــى تمثيل 
مكنوناتها  واســـتـــخـــراج  فــعــلــيــاً  الـــــذات 

على  منها  المستترة  أو  الواضحة  سواء 
هذا  هو  تأثيًرا  األكثر  الجزء  أن  اعتبار 
عليه  نطلق  قد  والــذي  المستتر  الجزء 
لالوعي  وبالنسبة  الالوعي)  اصطالًحا 
أهم  هــو  يعتبر  يــونــج،  تعبير  حــد  على 
الفنان  للتحفيز  الــدافــعــه  الــمــحــركــات 
عـــلـــى الـــمـــضـــي قــــدًمــــا فــــي مــشــروعــه 
الــفــنــي وتــمــثــل هــــذه الــنــظــريــة رؤيـــا 
في  كثيراً  غــاص  فنان  لحياة  فلسفية 
تــصــويــر الــنــســاء بــأمــاكــن الــلــهــو وعلب 
ــيــل، فــظــهــرت فـــي جــمــيــع لــوحــاتــه  ــل ال
والغانيات  الــراقــصــات  الفتيات  نــمــاذج 
هذا  الــرجــال  أحــضــان  فــي  المرتميات 
الفنان هو فنان فرنسا العظيم لوتريك 
الذي اعتبر الواقعية هي التعبير األقصى 
لألخالقية، الحياة متمثلة في صخب 
في  ولــد    . الباريسية  الحياة  ومــجــون 
نوفمبر   ٢٤ لوتريك  تولوز  دي  هنري 

عــائــلــة  إلــــى  لـــوتـــريـــك  يــنــتــمــي   ،١٨٦٤
الوحيد  االبــن  كــان  وقــد  ارستقراطية، 
والـــوريـــث الــشــرعــي لــلــكــونــت الــفــونــس 
شـــــارل دي تـــولـــوز، والـــــده كــــان ثــريــاً 
جداً، وقد نذرت والدته عمرها لإلبن 
ويعاني  جــداً  الوحيد الــذي كان ضعيفاً 
بدأ    . األحيان  أغلب  في  المرض  من 
وهو  مبكرة  عمر  في  الرسم  لوتريك 
لم يتجاوز العاشرة، في الثانية عشرة 
من عمره تعّرض لحادث كسرت على 
إثــــره رجــلــه الــيــســرى بــعــدهــا بسنتين 
عظام  وتوقفت  اليمنى  الرجل  كسرت 
إعاقة  وفيه  فكبر  النمو،  عــن  رجليه 
الذي  طوله  زيـــادة  من  حــّدت  جسدية 
لم يتجاوز الـــ١٥٠ سم . عاش لوتريك 
لفنه فقط مقيماً في مونتمارتر، أهم 
األحياء التي احتوت كابريهات ومسارح 
ومــهــرجــيــن وراقــــصــــات، وقــــد عشق 

لوتريك هذه الحياة واستحوذ صخبها 
على أغلب أعماله. أدمن الكحول حتى 
بعد .    األربعين  يتجاوز  لم  وهو  وفاته 
وعلى الرغم من نشأته االرستقراطية 
وإصابته بالشلل النصفي عاش لوتريك 
حتى  نـــادرة،  وفوضوية  بوهيمية  فــي 

على  الليل  بنات  مع  مغامراته  صــارت 
كل الشفاه وكان يحمل ألوانه ولوحاته 
ويدخل وبشكل يومي إلى دور المالهي 
ملهماته  ليرسم  ــبــارات  وال والــحــانــات 
حي  فــي  الليل  فتيات  مــن  الــشــهــيــرات 

مونمارتر األسطوري . 

لم يكن الفنان السريالي األشهر سلفادور دالي قد اكمل 
عامه الثامن والعشرين حتى تعرف على شريكة حياته 

وزوجته الشهيرة جاال. 
زواج  حكايات  أغــرب  من  كانت  تعارفهما  قصة  لكن 
الفنانين في القرن العشرين. كان سيلفادور دالي يتردد 
على أحد المقاهي في بورتو بانوس بالقرب من مالجا في 
أسبانيا وكان هناك فتاة تتردد على المقهى بشكل دائم 
حتى إن دالي تعلق بها واراد ان يتحدث معها .... لكن هذه 
الفتاه لم تبد أي اهتمام بدالي على الرغم من انه كان قد 
أحرز مستوى ال بأس به من الشهرة في اسبانيا لكن الفتاه 
لم تكن تعطيه أدنى انتباه حاول دالي ان يجذب انتباهها 
بطرق كثيرة حتى انه اقدم على عمل احمق حيث اشتبك 
في معركة مع أحد الباعة الجائلين الذي حاول مغازلة 
من  كان  الــذي  البائع  لكن  جاال  تدعى  كانت  والتي  الفتاة 
غجر الجنوب أوسع دالي ضربا حتى نزفت أنفه مما جعل 

الجالسين يحاولون ان يفضوا االشتباك 
على  دالـــي  لتساعد  الجالسين  بين  مــن  جــاال  وقــامــت 
وقف النزيف وتجفيف انفه وكان شديد السعادة وطلب 
أن يقابلها اليوم التالي وكانت المفاجأة ان تعترف له جاال 
بحبها بل واعترفت انها استأجرت ذلك الرجل الذي كان 
يغازلها والذي اوسع دالي ضربا ... فما كان من دالي ان 
جذبا  األكثر  والموديل  حياته  شريكة  واصبحت  تزوجها 
في اعماله حتى ان دالي بعد ان ماتت جاال في اخريات 
حــيــاتــه أصــيــب بــاكــتــئــاب وتـــدهـــورت حــالــتــه الصحية ... 
حقيقة كان دالــي يحب جاال لدرجة انه لم يعرف طعم 

السعادة بعد ان ماتت جاال.

األعمال  رجــال  بين  الفني  البيزنيس  موجة  ظهور  مع 
اقتناء  على  وتهافتهم  أوروبـــا  فــي  الهامة  والشخصيات 
لهذا  أيضا  دخل  والنادرة  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  بعد  تذكر  ولم  كبيرة  فنية  مــزادات  دور  عدة 
على أن يقام مزاد كبير في أوائل فبراير القادم في مونت 
تنوي  كريستين  األميرة  أن  موناكو  لمحت  وحيث  كارلو 
كما  بينها  من  الفنية  األعمال  من  كبيرة  مجموعة  شراء 
ذكر المصدر لوحة (سلخ الخنزير) للفنان األلماني الكبير 
المانيا  فناني  أهم  من  يعتبر  والــذي  بارينت  فابريتيوس 
حيث  أعماله  بــنــدرة  يتميز  كما  عشر  السابع  الــقــرن  فــي 
متاحف  بين  موزعة  فقط  لوحة   ٢٣ يتعدى  ال  ما  خلف 
ومجموعات خاصة وتقدر هذه اللوحة بـ٧٠ مليون يورو 
وهو مبلغ ضخم بالنسبة لفنان ألماني في القرن الـ١٧ إذا 
استثنينا بعضهم .على أية حال هناك شائعات أن أسماء 

ملكية أخرى تدخل مجال البيزنس الفني قريبا. 

ارتفاع سعر فابريتيوس

دالي وعلقة ساخنة بسبب الحب
( لــو لــم يــكــن الــفــن هــو الــمــرآه الــتــي تعكس لــنــا الــصــورة 
لم  لــو   ... قيمة  بــال  فنا  ألصــبــح  المجتمع  ألعــمــاق  القصوى 
عن  يرحل  ان  فعليه   . والبسطاء  المهمشين  عن  الفن  يعبر 

مدينتنا). 
المكسيكي  الــفــنــان  ريــفــيــرا  يــصــف  كـــان  الــكــلــمــات  بــتــلــك 
هذه  ولعل  المجتمع  فــي  ودوره  التشكيلي  الفن  العبقري 
الفنانين  من  األول  الرعيل  جيل  عن  غائبة  تكن  لم  القيم 
اعــمــاق  داخـــل  الــغــوص  أنفسهم  عــلــى  آلــو  الــذيــن  القطريين 
العميقة  الصورة  هذه  فنهم  يعكس  وان  القطري  المجتمع 

والمهمشين.  للبسطاء 
هــكــذا يــخــرج الــحــمــال الــذي امــامــنــا فــي الــلــوحــة مــن بين 
خــلــطــات األلــــوان الــســاخــنــة والــهــادئــة أيــضــا بــكــل بــســاطــة ... 
الحمال هو تلك الحدوتة البصرية التي تصفها لوحة الفنان 

القطري عيسى الغانم بحيث يقدم لنا تحليال تشكيليا ورؤيا 
المدرسة  فهذه  الباريسي  بالثيوس  رؤى  من  تقترب  خاصة 
مــدرســة  هــي  تحتها  الــغــانــم  عيسى  تصنيف  نستطيع  الــتــي 
والزخم  بالشخصية  تهتم  والتي  وبساطتها  اليومية  الحياة 
نصفها  وقــد  عامة  الجانبي  بالمشهد  تهتم  ما  اكثر  اللوني 
والحكائية  السيكولوجية  الشخصية  من  اقترابا  اكثر  بأنها 
عيسى  حــمــال  ان  قلنا  اذا  الــصــواب  يجانبنا  لــن  وهــنــا  أيــضــا 

الغانم يخرج علينا من حدوتة او من مشهد شعبي.
عــيــســى الــغــانــم فــنــان قــطــري ولـــد بــالــدوحــة عـــام ١٩٥٤ 
درس ترميم اآلثار في بغداد وتونس والجرافيك في مصر 
وأسس مع زمالئه أحمد السبعي وإبراهيم الجيدة الجمعية 
القطرية للفن التشكيلي وعمل مديرا لها وكان خير ممثل 

التشكيلي. للفن  واالقليمية  العالمية  المحافل  في  لقطر 

الحّمال – عيسى الغانم

الفنان المتمّرد الذي ثار على أطر عصره

«هنري لوتريك» فنان البوهيمية الباريسية

استشارة العرافة

افاق تشكيلية

ماتيس يبوح بأسراره في معرض فرنسيمادو يفتتح مزاد التروديوم الربيعي
الفنية  القطع  لبيع  الــتــروديــوم  دار  قــررت 
افــتــتــاح مــزادهــا الربيعي الـــذي يــقــام فــي ١٢ 
مارس من كل عام وأعلنت أنها سوف تقدم 
الفنان  لوحات  إحــدى  وهي  االفتتاح  مفاجأة 
الــبــلــجــيــكــي الــشــهــيــر جـــان بــابــتــيــســت مــــادو ( 
١٧٩٦ - ١٨٧٧ ) والذي لم يتبق من أعماله إال 
مجموعة ال تتعدى أصابع اليد لكن التروديوم 
قد حصلت على أحد أعماله النادرة من أحد 
ســمــاســرة الــفــن فــي بــروكــســيــل حــيــث كانت 
لوحة مادو في حوزته منذ عشرة أعوام وقد 
حصل عليها في مزاد باريسي صغير جًدا ولم 
أن  الخبراء  ويتوقع  لمادو.   أنها  يعرف  يكن 
يصل سعر لوحة مــادو ألكثر من ١٢ مليون 

يورو كبداية للمزاد.

فــجــر مــســؤولــون فــي مــركــز جـــورج بــومــبــيــدو بالعاصمة 
الراحل  الفرنسي  الفنان  لعشاق  مفاجأة  بــاريــس  الفرنسية 
ماتيس، وذلك من خالل المعرض الذي يقام له في الفترة 
من ٧ مارس حتى ١٨ يونيو القادم. ويضم المعرض مجموعة 
من ٣٠ لوحة رسمها الفنان في شبابه والتي تشير إلى انجاز 
الجمال  عالم  على  الــضــوء  أعماله  تلقي  حيث  مــتــوازن،  فــن 
في  الفنان  أبدعها  التي  واأللــوان  الرسومات  بين  واالنسجام 
تم  أخــرى  لوحة   ٦٠ المعرض  يضم  كما  الشهيرة.  لوحاته 
ماتيس  بأعمال  تحتفظ  الــتــي  المتاحف  جميع  مــن  جمعها 
رسام  ماتيس  وهنري  واحــد.  مكان  في  مجمعة  لتعرضها 
الفن  ١٩٥٤،أســتــاذ  عــام  وتوفي   ١٨٦٩ عــام  في  ولــد  فرنسي 
الحوشي وهو يعد من أشهر الفنانين التشكيليين في القرن 
العشرين وأعماله تتنوع ما بين الرسم والنحت والنقش على 

الحجر والكوالج التي استخدم فيها ألوان الجواش.



الثالثاء ٢٢ ربيع األول ١٤٣٣ هـ - ١٤ فبراير ٢٠١٢م 

البحتري  (٨٢٠ م - ٨٩٧ م): هو أبو عبادة 
الطائي،  التنوخي  يحيى  بن  عبيد  بن  الوليد 
ـــشـــعـــراء الــــعــــرب فــــي الــعــصــر  أحـــــد أشـــهـــر ال

العباسي.
أحد  وهــو  الــذهــب،  ســالســل  لشعره  يــقــال 
الــثــالثــة الــذيــن كــانــوا أشــعــر أبــنــاء عصرهم، 
المتنبي وأبو تمام والبحتري، قيل ألبي العالء 
المتنبي  فــقــال:  أشــعــر؟  الثالثة  أي  الــمــعــري: 

وأبو تمام حكيمان وإنما الشاعر البحتري.
ولـــد فــي منبج إلـــى الــشــمــال الــشــرقــي من 
الشعرية  موهبته  ظهرت  ســوريــا.  فــي  حلب 
منذ صغره. انتقل إلى حمص ليعرض شعره 
ما  إلى  وأرشــده  وجهه  تمام، الــذي  على أبي 
في  شــاعــراً  كــان  شــعــره.  فــي  يتبعه  أن  يجب 
بالط الخلفاء: المتوكل والمنتصر والمستعين 
صالت  لــه  كــانــت  كما  المتوكل،  بــن  والمعتز 
وثيقة مع وزراء في الدولة العباسية وغيرهم 
من الوالة واألمراء وقادة الجيوش. بقي على 
صلة وثيقة بمنبج وظل يزورها حتى وفاته. 
ضخماً، أكثر ما فيه في المديح  خلف ديواناً 
قصائد  أيضاً  وله  والهجاء.  الرثاء  في  وأقله 
فـــي الــفــخــر والـــعـــتـــاب واالعــــتــــذار والــحــكــمــة 
ومن  بــارعــاً،  مصوراً  كــان  والــغــزل.  والوصف 
إيــوان  فيها  يصف  الــتــي  تلك  قــصــائــده  أشــهــر 

كسرى والربيع.
العربية:  اللغة  في  البحتري  كلمة  ومعنى 

قصير القامة.
في  حلب  أعمال  من  بمنبج  البحتري  ولد 
سوريا سنة (٨٢١م/٢٠٥ هـ)، ونشأ في قومه 
تتلمذ  فصاحتهم،  عليه  فتغلبت  الطائيين 
المديح  فــي  طريقته  عنه  وأخـــذ  تــمــام  ألبــي 
ثم اقام في حلب وتعلم هناك ملكة البالغة 
والشعر واحب هناك (علوة) المغنية الحلبية 

التي ذكرها كثيرا في قصائده. ثم تنقل بين 
للقلق  ميدان  وهــو  وغيرها،  السورية  البالد 
الستيالء  ضعيفة  والــخــالفــة  واالضـــطـــراب، 
الشاعر  فــتــردد  األمــــور.  زمـــام  على  األتــــراك 
في بغداد على دور عليتها. واتصل بالمتوكل 
فــحــظــي لــديــه وأصــبــح عــنــده شــاعــر القصر 

ينشد األشعار فتغدق عليه األموال الوافرة.
ــــــره الــفــتــح بن  ولـــمـــا قــتــل الــمــتــوكــل ووزي
خاقان لبث الشاعر يتقلب مع كل ذي سلطان 
مستجدياً، حتى عاد سريعا إلى منبج يقضي 
سنة  الـــوفـــاة  فــأدركــتــه  األخـــيـــرة  أيــامــه  فيها 

(٨٩٧م/٢٨٤ه) ودفن في مدينة الباب.
في  للبحتري ديوان شعر كبير طبع مراراً 
القسطنطينية ودمشق ومصر وبيروت. وقد 
الديوان  هــذا  قديماً  المعري  العالء  أبــو  شــرح 

وسماه عبث الوليد.
ولم  شــعــره،  فــي  النزعة  بـــدوي  البحتري 
الحضارة  مــن  الخارجية  بالصبغة  إال  يتأثر 
الـــجـــديـــدة. وقــــد أكـــثـــر مـــن تــقــلــيــد الــمــعــانــي 
الــقــديــمــة لــفــظــيــا مـــع الــتــجــديــد فـــي الــمــعــانــي 
ـــــــدالالت، وعــــرف عــنــه الـــتـــزامـــه الــشــديــد  وال
بعمود الشعر وبنهج القصيدة العربية األصيلة 
يقول  الحجية  فــالــح  الــعــراقــي  الشاعر  أن  إال 
يتميز شعره بجمالية اللفظ وحسن اختياره 
والتصرف الحسن في اختيار بحوره ة قوافيه 

وشدة سبكه ولطافته وخياله المبدع.
وصــــف الــطــبــيــعــة: ضــمــن الــبــحــتــري هــذا 
الـــوصـــف لـــوحـــات عـــديـــدة جــمــع فــيــهــا ألـــوانـــاً 
كانت  وقـــد  الــطــبــيــعــة.  مــبــاهــج  مــن  مختلفة 
قليلة  اإلجــمــال  عــلــى  الطبيعة  فــي  أوصــافــه 
الحظ من االبتكار، تقليدية في أغلبها، غير 
التقليد  هــذا  ترقية  مــن  تمكن  البحتري  أن 
إلـــى درجـــة رفــيــعــة مــن الــتــفــوق والشخصية 

تقوم  خــاصــة  طريقة  ابــتــدع  وقــد  واألصــالــة. 
بــاخــتــيــار الــتــفــاصــيــل الــطــريــفــة الــمــحــســوســة 
بائتالفها  تــــروع  مــتــنــاســقــة  لــوحــات  لــتــألــيــف 
وتؤثر بما يبثه فيها من حياه وحركة، وبما 

يجعل فيها من موسيقى رائعة.
 وصف العمران : أولع البحتري بمظاهر 
العمران ووصف القصور وما إلى ذلك. وقد 
التفاصيل  تخير  في  براعة  وصفه  في  أبــدى 
الناتئة، ودقة في رسم تلك التفاصيل رسماً 

حسياً وانفعاالً نفسياً شديداً.
 ٍ وذوق  صــــاٍف  خــيــال  ذا  الــبــحــتــري  كــــان 
ويرى  العرب.  شعراء  اطبع  من  وهو  سليم. 
امرئ  مذهب  فيه  ومذهبه  لمح،  الشعر  ان 

القيس.
أمـــا فــن الــبــحــتــري فــيــقــوم عــلــى زخــرف 
وعلى  وذوق،  اقتصاد  في  به  يأخذ  بديعي 
موسيقى ساحرة تغمر جميع شعره، وتأتي 
التي  والتراكيب  األلــفــاظ  اختيار  حسن  عن 

خــشــونــة  وال  غـــرابـــة  وال  تــعــقــيــد  يــشــوبــهــا  ال 
بـــل تـــجـــري مــؤتــلــفــة فـــي عــنــاصــرهــا وفــي 
موقع  في  تشتد  للمعنى،  موافقة  تسلسلها، 
وموسيقى  الــلــيــن.  مــوقــع  فــي  وتلين  الــشــدة 
شـــعـــر الـــبـــحـــتـــري راقــــيــــة رفـــيـــعـــة تـــنـــم عــن 
وتصب  وأوزانه  الشعر  موسيقى  من  تمكن 
عن  تنبئ  لذيذة  عذبة  كلمات  في  المعاني 

عالية. وثقافة  االطالع  سعة 
ُصْنُت نَْفِسي َعّما ُيَدّنس نفسي،

َوتََرّفعُت عن َجدا كّل ِجْبِس
َوتَماَسْكُت َحيُن َزعَزعني الّدْهــُر 

التماساً منُه لتَعِسي، َونُكسي
بُلٌَغ مْن ُصبابَِة الَعيِش عنِدي،

َطّفَفْتها األّياُم تَطفيَف بَْخِس
َوبَعيٌد َما بَيَن َواِرِد ِرْفٍه،

َعلٍَل ُشْربُُه، َوَواِرِد ِخْمِس
َوَكأّن الّزَماَن أْصبََح َمْحُمو

الً َهَواُه مَع األَخّس األَخّس

َواشتَرائي العَراَق ِخّطَة َغْبٍن،
بَعَد بَيعي الّشآَم بَيعَة َوْكِس

ال تَُرْزني ُمَزاِوالً الْختبَاِري،
بعد هذي البَلَوى، فُتنكَر َمّسي

َوَقديماً َعهْدتَني ذا َهنَاٍت،
آبياٍت، على الّدنياِت، ُشْمِس

َولََقْد َرابَني نُبُوُّ ابِن َعّمي،
بَعد ليٍن من جانبَيِه، وأُْنِس

ً وإذا ما ُجفيُت كنُت جديَّرا
أْن أَُرى غيَر ُمْصبٍح َحيُث أُمِسي

َحَضَرْت َرحلَي الُهُموُم َفَوّجْهــُت
إلى أبَيِض الَمدائِن ُعْنِسي

أتََسّلى َعِن الُحُظوِظ، َوآَسى
لََمَحلٍّ من آِل ساساَن، َدْرِس

أَذّكْرتَنيهُم الُخُطوُب الّتَوالي،
َولََقْد تُذِكُر الُخطوُب َوتُنِسي

َوُهُم خافُضوَن في ظّل َعاٍل،
ُمشِرٍف ُيحسُر الُعيوَن َوُيخِسي

ُمْغلٌَق بَابُُه َعلى َجبَِل الَقْبــِق
إلى َداَرتَْي ِخالٍط َوَمْكِس

ِحلٌَل لم تُكْن كأْطالِل ُسعَدى
في ِقَفاٍر مَن البَسابِس، ُمْلِس

َوَمَساٍع، لَْوال الُمَحابَاُة مّني،
لم تُطقها َمسعاُة َعنٍس َوعبِس

نََقَل الّدهُر َعْهَدُهّن َعِن الِجّدِة،
حّتى رجعَن أنَضاَء لُْبِس

فَكأّن الِجْرَماَز مْن َعَدِم األُْنــِس 
وإْخاللِه، بَنّيُة َرْمِس

لَْو تََراُه َعلْمَت أن الّلَيالي
َجَعلَْت فيِه مأتَماً، بعد ُعْرِس

َوْهَو ُيْنبيَك َعْن َعجاِئِب َقْوٍم،
ال ُيَشاُب البَياُن فيهم بلَْبِس

وإذا ما َرأْيَت ُصوَرَة أْنَطاكَيَة
اْرتَْعَت بَيَن ُروٍم َوُفْرِس

والَمنَايَا َمَواثٌِل، وأنُوَشْر
َرْفِس واَن ُيْزجي الّصفوَف تحَت الدِّ

في اخِضَراٍر مَن الّلباِس على أْصــَفَر 
يَختاُل في َصبيَغِة َوْرِس

َوِعَراُك الّرَجاِل بَيَن يََدْيِه،
في ُخفوٍت منهْم وإغماِض َجْرِس

مْن ُمشيٍح ُيهوي بعامِل ُرْمٍح،
َوُمليٍح، من الّسناِن، بُتْرِس

تَِصُف الَعيُن أّنُهْم ِجدُّ أحَياَء
لَُهْم بَينَُهْم إشاَرُة ُخْرِس

يَغتَلي فيهُم اْرتِيابَي، َحّتى
تَتَقّراُهُم يَداَي بلَْمِس

ْد أبو الَغْوِث َقد َسَقاني، َولْم ُيَصرِّ
على الَعسَكَريِن ُشْربََة َخلِس

مْن ُمَداٍم تظنَها هَي نَْجٌم
أضَوأَ الّلْيَل، أْو ُمَجاجُة َشمِس

َوتََراها، إذا أَجّدْت ُسُروراً،
َواْرتياحاً للّشاِرِب الُمتََحّسي

أُْفِرَغْت في الّزجاِج من كّل قلٍب،
َفْهَي َمحبُوبٌَة إلى كّل نَْفِس

َوتََوّهْمَت أْن كسَرى أبَْرِويــَز 
، والبَلَْهبَُذ أُْنِسي ُمَعاطيَّ

ُحلٌُم ُمطبٌِق على الّشّك َعيني،
أْم أَماٍن َغّيْرَن َظّني َوَحْدسي؟

َوَكأّن اإليَواَن مْن َعَجِب الّصْنــَعِة 
َجْوٌب في جنِب أْرَعَن ِجلِس

ُيتََظّنى مَن الَكآبَِة أْن يَْبــُدو 
لَعْيني ُمَصبٌِّح، أْو ُمَمّسي

النقد وتفسير
 النصوص األدبية

النقد األدبي دراسة ونقاش وتقييم 
األدبــي  النقد  يعتمد  األدب.  وتفسير 
األدبــيــة  النظرية  على  غالبا  الــحــديــث 
النقد  لــطــرق  الفلسفي  الــنــقــاش  وهــي 
األدبـــــــي وأهـــــدافـــــه، ورغــــــم الــعــالقــة 
ــنــقــاد األدبـــيـــيـــن لــيــســوا  بــيــنــهــمــا فــــإن ال
دوما منظرين. والنقد األدبي هو فن 
محاولة  وهو  األدبية،  األعمال  تفسير 
الناقد  ذوق  فيها  يــشــتــرك  منضبطة 
الجمال  مواطن  عن  للكشف   ، وفكره 
واألدب  األدبية.  األعمال  في  القبح  أو 
وجود  ولــوال  الظهور،  في  للنقد  سابق 
ألن  أدبـــي  نقد  هــنــاك  كــان  لما  األدب 

قـــــواعـــــده مـــســـتـــقـــاة ومــســتــنــتــجــة 
الناقد  إن   ، األدب  دراســــة  مــن 
يــنــظــر فـــي الــنــصــوص األدبـــيـــة 
ثم  نــثــريــة  أو  كـــانـــت  شــعــريــة 
يـــأخـــذ الــكــشــف عـــن مــواطــن 
معلالً  فيها  والقبح  الجمال 
يثير  أن  ومحاوالً  مايقولة 
فـــي نــفــوســنــا شـــعـــورا بــأن 
وأقصى  صحيح  يقوله  ما 

لن  ألنــه  األدبـــي،  النقد  إليه  يطمح  مــا 
يستطيع أبداً أن يقدم لنا برهاناً علميا 
صائب  أدبــي  نقد  يوجد  ال  ولــذا  يقيناً. 
وآخـــر خــاطــئ وإنــمــا يــوجــد نقد أدبــي 

أكــثــر 
قــــــــــــــــــــــــــدرة 

الفني  الــعــمــل  تـــأويـــل  عــلــى 
مناهج  واختالف  غيره  من  وتفسيره 

الــنــقــد مــعــنــاه اخـــتـــالف في 
هو  والــذوق  النظر.  وجهات 
الــحــكــم  فـــي  األول  الــمــرجــع 
ألنـــه  والــــفــــنــــون  األدب  عـــلـــى 
أقرب الموازين والمقاييس إلى 
الجدير  الــذوق  ولكن  طبيعتها، 
المصقول  الــــذوق  هــو  بــاالعــتــبــار 
ــــذي يــســتــطــيــع أن  ــنــاقــد ال ــــذوق ال ل
قد  الذي  الخاص  هواه  جماح  يكبح 
يجافي الصواب ،الخبير باألدب الذي 
مارسه، وتخصص في فهمه ودرس 
ـــــاء ومــنــح الـــقـــدرة على  أســالــيــب األدب
دخائلهم  إلى  والنفوذ  أسرارهم  فهم 

عواطفهم  وسبر  مشاعرهم  وإدراك 
بفهمه العميق وحسه المرهف وكثرة 
يتمتع  أن  البــد  لذلك  األدبــيــة  تجاربه 
الناقد بعدة صفات منها، القدر الوافر 
من المعرفة والثقافة. والبصر الثاقب 
الذي يكون خير معين له على إصدار 
ذوق  ونقده  فــاألدب  الصائب.   الحكم 
وعلما  معرفة  يــكــون  أن  قبل   ، وفــن 
صــاحــب  تــعــيــن  الــمــعــرفــة  كـــانـــت  وإن 
الحس المرهف والذوق السليم والطبع 
الــمــوهــوب عــلــى اســتــشــفــاف الــجــوانــب 
الــجــمــالــيــة فـــي الـــمـــادة الــتــي يتعرض 

لنقدها.

البحتري
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شعر - محمد إبراهيم السادة

طـيـــف

لُوِع نََدى َهَواَها َجَرى بَْيَن الضُّ
َوأَْبَهَج َخاِفِقي َفَشـَدى َوتَاَها

َوَصاَر يَِرفُّ ِمْن َفَرٍح َعـَراُه
بِأَْن يَْشـِفي لََظـاُه ِمْن لَماها

تََخيََّل ُقْربََهـا َوَمتى َسـتَأتِي 
َفُقْلُت لَُه بِأَْن هـِذي ُرؤاهـا

َمهاٌة آنِـٌس تَْخـتاُل ُحسـْناً
َوتَْنُثـُر لُـؤلُؤاً إِْن َقاَل َفـاَها

َظالُم الّليِل ِفي َشْعٍر َجـِدْيٍل
ْبِح يَْحِكيِه ِصبَـاها َونُوُر الصُّ

ها َرْطٌب تََثّنى َوُغْصـٌن َقـدُّ
اٌق لََظـاها َوناُر الَخـدِّ َحـرَّ

بَراَءُة َعْينِـها تَْرِمي ِسـهاماً
إِذا نََظَرْت ُفـؤاِدي ُمْنتََهـاها

َوما تِْلَك الَخِرْيَدُة إْن تَبَّدْت
ِسـوى َطيٍف بِأَْحالِمي أََراَها

أُزْيُح بِها َهُموماً ِفي ُفؤاِدي
ْت بَِساَحاتِي  ُعَراها إِذا َشـدَّ

أنت أنسي

ال تلم كفي

أيُوِحُشني الّزماُن، َوأْنَت أُْنِسي، 
َويُْظلُِم لي الّنهاُر َوأنَت َشْمسي؟ 

َوأغِرُس في َمَحّبتَِك األماني، 
فأْجني الموَت مْن ثمَراِت غرِسي 

لََقْد َجاَزْيَت َغْدراً عن َوَفائي؛ 
َوبِْعَت َمَوّدتي، ُظْلماً، ببَْخِس 

ولْو أّن الّزماَن أطاَع حْكِمي 
فدْيتَُك، ِمْن مكارِهِه، بنَفسي

ال تَلُم َكّفي إِذا الَســـــيُف نَبا  
َصّح ِمّني الَعزُم َوالَدهُر أَبى

ُربَّ ساٍع ُمبِصٍر في َسعِيِه 
 أَخَطأَ التَوفيَق فيما َطلَبا

َمرَحباً بِالَخطِب يَبلوني إِذا 
 كانَِت الَعلياُء فيِه الَسبَبا

َعقَّني الَدهُر َولَوال أَنَّني 
 أوثُِر الُحســنى َعَققُت األَدبا

إيِه يا ُدنيا اِعبِسي أَو َفاِبِسمي 
 ال أَرى بَرَقِك إِال ُخلَّبا

تي  أَنا لَوال أَنَّ لي ِمن أُمَّ
خاِذالً ما بِتُّ أَشكو النَُوبا

ًة َقد َفتَّ في ساِعِدها  أُمَّ
 بُغُضها األَهَل َوُحبُّ الُغَربا

تَعَشُق األَلقاَب في َغيِر الُعال 
َوتَُفّدي بِالنُفوِس الُرتَبا

َوهَي َواألَحداُث تَستَهِدُفها 
 تَعَشُق اللَهَو َوتَهوى الَطَربا

ال تُبالي لَِعَب الَقوُم بِها 
 أَم بِها َصرُف اللَيالي لَِعبا

ًة لَيتَها تَسَمُع ِمّني ِقصَّ
ذاَت َشجٍو َوَحديثاً َعَجبا

ابن زيدون

حافظ إبراهيم

إلــى  األدب  يــضــيــف  أن  البـــد 
أو  مفيداًَ  يكون  قــد  شيئاً  أهله 
ـــــُة اإلســالم يجب أن  ضــاراً، وأُمَّ

ـ  نوعه  كان  ــا  أيًّ ـ  أدبها  يضيف 
ما يفيد سوادها ـ ومن ذلك 

يجب  الــذي  األطفال  أدب 
األطفال  حــب  يستغل  أن 
لــالســتــطــالع والــمــعــرفــة. 
يـــقـــول عـــبـــدالـــفـــتـــاح أبـــو 
ِمــــــعــــــال: «ولــــــمــــــا كــــان 
إلى  بالحاجة  اإلحــســاس 
الــمــعــرفــة عــنــد األطــفــال 
جـــــــــــزءاً مــــــن تـــكـــويـــنـــهـــم 

حب  غريزة  ألن  الفطري 
الطفل  مع  تنشأ  االستطالع 

وتنمو معه، ومحاولة الطفل 
من  تعتبر  بيئته  على  الــتــعــرف 

عولجت  إذا  الــتــي  المهمة  الــعــوامــل 
تنمية  إلـــى  يـــؤدي  ذلـــك  فـــإن  بحكمة، 

مـــا يــمــكــن أن يـــكـــون لـــديـــه مـــن إمــكــانــات 
وقدرات».

ـــدّرب  ي األدب  هـــذا  يــكــون  أن  ذلـــك  ومـــن 
الــطــفــل عــلــى قـــــراءة الــــقــــرآن، وإجــــــادة تلك 
لكي  يقرأ  ما  لمعاني  مبّسط  فهم  مع  القراءة 
القرآن  وفي  يقرأ.  ما  ويفهم  القرآن  يتذوق 
رصيد ضخم للمعارف بأنواعها ما يفتح عقل 
سور  بعض  ففي  بكتابه،  تعلقه  ويزيد  الطفل 
الــقــرآن كــســورة الــفــيــل، والــمــســد، والــشــمــس، 
األطــفــال.  تناسب  وقصيرة  مبّسطة  قصص 
لذلك  مراعياً  األدب  كان  الطفل  تقّدم  وكلما 
التقّدم، كما يتعلم عن طريق األدب ما يُقّوم 
بها  تعلقاً  فــيــزداد  الــعــربــيــة،  لغته  مــن  لسانه 
ومــحــبــة لــهــا، مــع مــراعــاة الــقــامــوس اللفظي 
الكتابة  أديــب  كل  يستطيع  ال  ولذلك  للطفل، 

لألطفال .
اكتشاف  على  للطفل  محفزاً  األدب  وليكن 
كل جديد، ومعرفة خفاياه من علوم دنيوية 
وآليته،  اإلنــســان  جسم  كمكونات  بــه  تحيط 
وخلق الحيوانات واألرض واألفالك وغيرها، 
ذلك  ربط  مع  وعظمته  الخالق  إبداع  ليعرف 
بالقرآن الكريم الذي يحوي الكثير منها. كما 

يعلمه 
األدب عــلــوم اإلنــســان كــالــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا 
والفيزياء والحاسب اآللي واألقمار الصناعية، 
ما  ولتنمية  المعرفة  حــب  نفسه  فــي  ليشبع 
بها.  يتميز  مهارات  لتصبح  هوايات  من  لديه 
قال محمد بريغش: « وأدب الطفل يعين على 
المهارات  على  والحصول  الــهــوايــات  اكتشاف 
االهــتــمــامــات  تنمية  عــلــى  ويــعــمــل  الــجــديــدة، 

الشخصية عند الطفل».
ويـــمـــكـــن تــشــجــيــعــه عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال تــلــك 
إلقائه  وفــي  غــيــره،  مــع  حديثه  فــي  المعارف 
ومخاطبته للجمهور، ولنعلم مدى فائدة تلك 
المتحّركة  األفــالم  إلــى  لننظر  للطفل  اآلداب 
الــمــدبــلــجــة أو الــمــنــتــجــة، فــلــغــتــهــا الــفــصــحــى 
المحببة،  الــلــغــة  هـــذه  األطـــفـــال  أكــثــر  عــّلــمــت 
المتابعين  أطفالنا  من  األعظم  السواد  وأصبح 
لم  وإن  الفصحى  لغتهم  ويفهمون  يعون  لها 
أثر  وظهر  جيد،  بشكل  بها  الكالم  يستطيعوا 
ذلك في كتاباتهم، فزادت مفردات الفصحى 

وأساليبها، وأثَّرت في حديثه وكتابته.

يــتــلــقــاهــا  الـــتـــي  ــتــربــيــة  ال إن 
األدب  ــــق  طــــري عـــــن  الــــطــــفــــل 
في  يتلقاها  مــمــا  بــأقــل  ليست 
والــديــه  يــد  على  أو  مــدرســتــه 
مجتمعه،  طـــريـــق  عـــن  أو 
تكون  عندما  الطفل  ألن 
هـــــذه الـــتـــربـــيـــة بـــــاألدب 
أيــــاً كـــان نــوعــه يــقــرؤهــا 
يــراهــا،  أو  يــســمــعــهــا  أو 
ذهنه،  في  ترسخ  فإنها 
فابن عباس ـ رضي اهللا 
عــنــهــمــا ـ عــنــدمــا أوصـــاه 
الرسول - صلى اهللا عليه 
الجامعة  بالوصية   - وسلم 
كـــــان غــــالمــــاً، ورغــــــم ذلـــك 
طبق تلك النصيحة ونقلها إلى 
حياته  وطبعت  الناس،  من  غيره 

بطابعها اإليماني.
غيره  تقليد  إلى  مّيال  بطبعه  فالطفل 
ال  فالتربية  وبالقبيح،  بالحسن  الــكــفــار  مــن 
يرى  عندما  فإنه  الجانب،  ذلك  تراعي  أن  بد 
فيلماً أو يقرأ أو يسمع قصة يتمثل أو يحاول 
أن يتمثل دور البطل أو الشخصية التي تناسبه 
لذلك  تقليدها،  اإلمكان  قدر  فيحاول  فيها، 
في  خاصة  ذلــك  من  نستفيد  أن  علينا  وجــب 
األدب الــمــرئــي لــلــطــفــل، ألنـــه أســهــل طــريــق 

للتربية ال يحتاج إلى كبير جهد وعناء.
مــربــيــاً  األدب  هــــذا  يــكــون  أن  يــجــب  إذن 
متصفاً  الفاضلة  الحسنة  األخالق  على  للطفل 
المتحركة  األفالم  تلك  أحسن  فما  بالتوحيد، 
ينشأ على الفطرة  أو غيرها التي تصور طفالً 
اإللهية موحداً متصفاً بأخالق حسنة وصفات 
نبيلة يتمثلها الطفل ويعجب بها أيما إعجاب، 
بطل  لكل  أطفالنا  بتقليد  بلينا  مــا  أكثر  ومــا 
أجنبي بسبب قصور أدب الطفل المرئي لدينا، 
منفصالً  جيالً  لنا  فجلب  انعدامه،  نقل  لم  إن 
عن أمته، بل وعن محيطه الصغير ممن هم 
أكبر منه سناً، وما أعظم تأثير قصص أبناء 
سيتمثل  ألنــه  الصالحين،  والصغار  الصحابة 

تلك المواقف لتصبح جزءاً من تكوينه.

من أدبيات السلف
قــال لنفسه:  قــال مالك بــن ديــنــار: رحــم اهللا عــبــداً 
ثم  ذمها،  ثم  ؟  كذا  صاحبة  ألسِت  ؟  كذا  صاحبة  ألسِت 

خطمها ثم ألزمها كتاب اهللا تعالى فكان لها قائداً.
فإن  همه،  عند  وقــف  عبداً  اهللا  رحــم  الحسن:  قــال 

كان هللا مضى وإن كان لغيره تأخر.
أهل  إلى  نظرت  لما  المزني:  اهللا  عبد  بن  بكر  قال 
عرفات ظننت أنهم قد ُغفر لهم، لوال أنني كنت فيهم.
قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، 
وألسنتها مغارفها، فانظر إلى الرجل حين يتكلم، فإن 
لسانه يغترف لك مما في قلبه، حلو .. حامض .. عذب 
اغتراف  قلبه  طعم  لك  ويبين  ذلــك،  وغير   .. أجــاج   ..

لسانه.
بدعة  أول  عــنــهــا:  تــعــالــى  اهللا  رضـــي  عــائــشــة  قــالــت 
حدثت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، الشبع إن 
إلى  نفوسهم  بهم  جمحت  بطونهم،  شبعت  لما  القوم 

الدنيا.



بريسيفونيه 
وحّبات الرمان

رينيسانس

(من يأكل مع األموات لن يعود للحياة) هذا المثل السالفي 
الزمان  خــارج  فالقصة  اليوم  لوحتنا  لحدوتة  بوابة  القديم 
والغرائز  بالغرائب  المليء  األســاطــيــر  عالم  هــو   ، والــمــكــان 
واألحزان .تحكي األساطير اإلغريقية أن هاديس إله العالم 
السفلي قّرر أن يتزوج لكنه بالرغم من أنه إله الثروة أيًضا 
رفضته  هنا  من  األمـــوات،  عالم  السفلي  العلم  يسكن  لكنه 
كل الربات والحوريات ألنهن فضلن أن يعشن فوق األرض 
عروساً  لنفسه  يختطف  أن  هاديس  فقّرر  األرض  تحت  ال 
بالقوه وكانت هي بريسيفونيه ابنة ديميتر ربة الخير وبعد 
أن اختطفها ضجت ديميتر بالبحث عن ابنتها في كل مكان 
ولما علمت أن هاديس إله الموت اختطفها ذهبت متظلمة 
لزيوس كبير اآللهه اإلغريقية الذي تعلل لها بأن من ينزل 
الخير  ربــة  ديمتر  فقّررت  أبــًدا  إليه  يعود  ال  األمــوات  لعالم 
واألزهار أن تمتنع عن إخصاب الحقول والمحاصيل فماتت 
األرض وعّمت المجاعة ما دفع زيوس ألن يسترضيها فأشار 
عليها بأنها سوف يعيد إليها بريسفونيه إذا لم تكن قد أكلت 
شيئا من ثمار العالم اآلخر لكنها في الحقيقه كانت قد أكلت 
ست حبات رمان فقّرر زيوس أن تبقى ستة أشهر في العالم 
اآلخر تمتنع ديمتير فيها عن األزهار فتكون خريفا وشتاء 
وتصبح  المحاصيل  فتزهر  الدنيا  في  السنه  باقي  وتقضي 

ربيعاً وصيفاً .

 - الـــشـــروق  دار  عـــن  صـــدر 
الـــمـــرأة بــيــن الـــقـــرآن وواقــــع 
الـــمـــســـلـــمـــيـــن عـــلـــى اخـــتـــالف 
ـــون والــجــنــس  ـــل ـــنـــاس فـــي ال ال
فليس  والــمــواطــن  والـــمـــدارك 
لــــذلــــك مــــن أثـــــر فــــي عــمــوم 
الخطاب القرآني. ولكن وراء 
ــت الــمــرأة  ذلـــك الــعــمــوم ُخــَصّ
فـــي الــــقــــرآن بـــالـــحـــديـــث عــن 
الديني  الــتــصــور  فــي  مكانتها 
المجتمع  وفــي  األســـرة  وفــي 
االجتماعية.  عالقاتها  وسائر 
كــــمــــا تـــــحـــــّدث الــــــقــــــرآن عــن 
ثاني  وَحَملت  نسائية،  نماذج 
اسم  القرآن  في  سورة  أطول 
«ســـورة الــنــســاء»، وتــجــاوزت 
بالحديث  ت  ُخَصّ التي  اآليات 

٢٥٠ آية.  عن النساء 
وفـــي هـــذا الــكــتــاب يــحــاول 
الـــــشـــــيـــــخ راشـــــــــــد الــــغــــنــــوشــــي 
اســـــــــتـــــــــعـــــــــراض عـــــــــــــدد مــــن 
الـــمـــوضـــوعـــات الــنــســائــيــة فــي 
أضــواء  عليها  ويلقي  الــقــرآن، 
ــــمــــة الـــفـــكـــر  مـــــن مــــشــــكــــاة أئ
ـــاريـــخ هــذا  اإلســــالمــــي عــبــر ت
ـــًال بـــخـــاصـــة فــي  الـــفـــكـــر مـــمـــثَّ
تمثل  وهــــي  الــتــفــســيــر،  كــتــب 
استجالء  فــي  البشري  الجهد 
م الوحي وتبُيّن مراده . وتفُهّ

االرتجال والنص المتحول
جديد المسرح

الثالثاء ١٣ربيع اآلخر ١٤٣٣ هـ - ٦ مارس ٢٠١٢م

«ع أرض الغجر» ... جديد عائلة الرحبانية

آفاق فكريةآفاق فكرية

المرأة بين القرآن وواقع المسلمين

شاع هذا االصطالح في كل الدراسات النقدية التي تعنى 
وقيمة  التاريخية  الناحية  مــن  الفنون  وتبويب  بتصنيف 
تطورها ... أي أنه باألحرى اصطالح داخل ضمن دراسات 

تاريخ الفن .
االشتقاق اللغوي للمصطلح يعني حرفيا ( إعادة الميالد ) 
في  لكن  والبعث)  اإلحياء   ) انه  على  البعض  يترجمه  وقد 
الحقيقة تعتبر الترجمة الحرفية هي األصدق على فحوى 

. اللفظي  والمنحى  اللغوي  التركيب  حيث  من  المصطلح 
في األعم األغلب يستخدم المصطلح ليشير لعصر بعينه 
وهو عصر الصحوة األوروبية التي تلت خروج أوروبا من 
عصر  انه  أيضا  نقول  أن  ونستطيع  الوسطى  العصور  ظالم 
تاريخيا  تحديده  المتعذر  من  ويعتبر  أوروبــا  في  التنوير 
ـــوادره فــي نــهــايــات الــقــرن الــرابــع  بــدقــة لكننا قــد نــرصــد ب
عشر وبدايات القرن الخامس عشر وهذه المرحلة األولى 
وكانت  العصر  ذلك  إنجازات  تلتها  تنويرية  إرهاصة  تعتبر 
في  االزديــاد  في  أخذت  التي  النهضة  تلك  الفعلية  البداية 
لالحتكاك  نتيجة  ودويــالتــهــا  الــصــغــيــرة  ــــا  أوروب إمــــارات 
ذلك  بعد  أخــذت  ثم  مجدها  أوج  في  العربية  بالحضارة 
إمــبــراطــوريــة  أفـــول  بــدايــة  فــرصــة  منتهزة  السبق  بقصب 

اإلسالم وخروجها رويدا رويدا من دائرة الضوء.
الناحية  مــن  خصوبة  األكــثــر  الرينيسانس  عصر  يعتبر 
األدبــــيــــة حـــيـــث خـــرجـــت أعــــاظــــم األعــــمــــال األدبــــيــــة مــن 
العامية  الــلــغــات  رحــابــة  حيث  الكالسيكية  الالتينية  أســر 
ـــدة مــثــل  (الـــرومـــانـــســـيـــة) وقـــفـــزت لــلــســاحــة أعـــمـــال خـــال
كان  وحــيــث  الــجــديــدة  والــحــيــاة  لدانتي  اإللهية  الكوميديا 
مــهــد هـــذا الــعــصــر فــي فــلــورنــســا اإليــطــالــيــة لــكــن شــرارتــه 

انتشرت كالنار في الهشيم في كل أوروبا .
النهضة  لعصر  األولـــى  الحقبة  هــو  الرينيسانس  يعتبر 
األوربية  الثقافة  لجذور  بالعودة  يتميز  وكــان  األوروبــيــة 
من  للخروج  واالتــجــاه  ورومــانــي  إغريقي  وفــن  أدب  من 
عصور  فــي  أوروبـــا  أدخـــل  الـــذي  الكنسي  الكهنوت  سلطة 

ظالم دامت أكثر من تسعة قرون.

  Renaissance
باسم توفيق

    
العرض  في  نخوض  أن  قبل  مخلوق  بأنه  اإليمان  علينا  مقدساً  كائناً  النص  (ليس 
المسرحي ذاته ... النص هو الكائن الناقص األحرى باالكتمال مع االحتكاك األدائي 
المسرح  معجزة  أرتـــو  أنــتــونــان  يصف  كــان  الكلمه  بــهــذه  الــجــمــاهــيــري)  واالنــفــعــال 
التي  المدرسة  هــذه  كانت  وربما  أعماله،  أخــريــات  في  المسرحي  النص  الفرنسي 
المسرح  في  والمتحول  والنص  باالرتجال  حديثاً  عرف  لما  البداية  هي  ارتو  بدأها 
على  للتغلب  أداة  أصــبــحــت  لكنها  فــقــط  لــلــحــداثــه  تقنية  تــعــد  لــم  والــتــي  الــحــديــث 
المسرحي  المخرج  باتاللي  ليوناردو  أعلن  أن  فمنذ  القديم  النص  وتكرار  كالسيكية 
(حتى  قال  إنه  حتى  بطبعه  كالسيكًيا  وأصبح  اهترأ  المسرحي  النص  أن  اإليطالي 
بيكيت أصبح قريب الشبه بيوربيديس) ومنذ هذا الحين أصبح هناك بحث محموم 
عن جديد في إدارة النص المسرحي.في البداية كانت تقنية االرتجال في النص هي 
لالرتجال  بالضرورة  أفضت  والتي  الحديثه  المسرحية  الفرق  عالمات  من  عالمة 
النص  في  االرتجال  (إن  األسباني  المسرحي  باناخو  ماريو  ويقول  واألدائي  الحركي 
وبذلك   .. المسرح  خشبة  فوق  التقني  الحركي  التطوير  من  جديدة  لمعادلة  بنا  عبر 
الــمــدرســة  أصــحــاب  أن  أي  وهــكــذا)   .. نفسها  الــمــســرح  خشبة  تــطــويــر  إلــى  احتجنا 
الحديثة في تطوير النص المسرحي يرون أن التطوير في النص هو أساس التطوير 
المتحول  والنص  المتحول،  بالنص  يعرف  ما  العمل  كان  هنا  من  ككل  المسرح  في 
ببساطة شديدة هو االتفاق على خطوط عريضة للنص المسرحي ثم إعطاء الحرية 
التجاوب  مع  وبالضرورة  األداء  جو  تحت  واالنفعال  الحوار  إلدارة  للممثلين  الكاملة 
ويعتبر  المتحول  بالنص  تسمى  المسرحي  النص  في  حالة  يخلق  ما  الجماهيري، 
البعض أن النص المتحول كان أحد األسس التي أقام عليها ستانسالفيسكي مدرسته 

.  From out to in في األداء والمعروفة بـ

بيروت – هال بطرس

تسمعها  جملة  خــيــر»...  بــألــف  اللبناني  «الــمــســرح 
على لسان الحضور في مسرحية «ع أرض الغجر»، 
حين تسألهم عن رأيهم بهذا العمل الرحباني الجديد. 
فبعد «األخوين رحباني» اللذين أوصال إبداعهما إلى 
كافة أقطار العالم، انتقلت الشعلة إلى األبناء، وبدأت 
التفوق  األحـــفـــاد.  لـــدى  تلمع  األولــــى  اإلبــــداع  شــــرارة 
غــدي  جــديــد  فــي  يتجسد  الــرحــابــنــة  آلل  الــمــســرحــي 
غنائية  مسرحية  وهي  الغجر»،  أرض  الرحباني «ع 
إخــراج  الرحباني،  غــدي  وإنــتــاج  وتلحين  تأليف  مــن 
مروان الرحباني، وقد شارك في التأليف الموسيقي 
أسامة الرحباني، إلى جانب عمر، نجل غدي. هكذا 
اجتمع أبناء منصور الرحباني الثالثة في عمل واحد، 
إلى جانب الحفيد، ما ينبئ بأن نهر اإلبداع لن يخف 
واألزيــاء  بــاأللــوان  يزخر  لبنان  كازينو  مسرح  تــيــاره.  
متعة  الــغــجــر»  أرض  والـــديـــكـــورات... «ع  واأللـــحـــان 
في  شكلها  يــوازي  مضمونها  والـــروح.  واألذن  للعين 
ثقله. فالمسرحية الغنائية تجمع األسلوب الكوميدي 

المباشر.  غير  بالنقد  الترفيه  فيها  ويلتقي  بالساخر، 
من  رمزيتها  في  وقريبة  آنية  المطروحة  المواضيع 

الواقع بقدر ما تعتمد على الخيال. 
وإن  العمل،  هذا  في  صداها  تلقى  المواطن  هموم 
كان الديكور ينقله إلى عالم آخر، أو باألحرى عوالم 
أخرى. فبلحظات، ينتقل المشاهد من أرض الغجر 
والمالبس  الزاهية  واأللـــوان  واألشــجــار  الخيم  حيث 
من  فيه  بما  شعبي  شارع  إلى  الحبال،  على  المتدلية 
متاجر ومحالت، ثم إلى ساحة أمامية لفندق فخم، 
بابه  وحتى  وحجاره  بزجاجه  المسرح  على  يتصاعد 
والنباتات  الصخور  وسط  الغجر،  أرض  من  الــدوار. 
ورائحة البخور، تنطلق األحداث الرئيسية، مع وصول 
المغترب  صليبا)،  (غــســان  حسين  قزحيا  سلفادور 
اللبناني العائد من البرازيل. سلفادور يدخل المسرح 
على متن سيارته الحديثة، ليزور أرضا ورثها وجاء 
ال  غــجــر،  مجموعة  بين  نفسه  فيجد  ليستكشفها، 
فيها.  واستقروا  أرضــه  احتلوا  هوية،  وال  لهم  أرض 
ووسط محاوالته الستعادة أرضه، يقع سلفادور في 

حب الغجرية زينة (ألين لحود). 



شخصيات من بلدياألمراض الشعبية

من األلعاب الشعبية
معتقدات شعبية

رجــل فــاضــل مــن ســكــان فــريــج أو منطقة 
الـــبـــدع كـــان مـــؤذنـــا فـــي أحـــد الــمــســاجــد تعلم 
فأراد  قراءته  وحــالوة  فوائده  وعــرف  القرآن 
الصبيان  من  ومنطقته  حيه  ألبناء  يورثها  أن 
فقط فتطوع وفتح في بيته المتواضع مدرسة 
الصباح  فــي  األوالد  إليه  يأتي  األوالد  لتعليم 
فــيــؤنــســون وحــشــتــه ويــعــلــمــهــم مـــا يــفــيــدهــم 
فـــي دنــيــاهــم وآخـــرتـــهـــم بــأســلــوبــه الــمــعــهــود 
مع  وخصوصا  والصرامة  بالجد  والمعروف 
من  بــه  يــوصــي  لــمــا  ينتبه  وال  يحفظ  ال  مــن 
حــفــظ فــهــو إنــســان معلم ومـــــرٍب، والــمــربــي 
يتبعه  الـــذي  األســلــوب  كيفية  فــي  الــحــريــة  لــه 
المطوع  أو  للمعلم  يقولون  آباؤنا  كان  وقديما 
إذا أحضرونا إليه في أول يوم اتفضل يا مطوع 
هذا الولد ولدك «لك اللحم ولنا العظام» هذه 
المقولة أو الحكمة لم تأِت من فراغ وإنما أتت 

من تجربة مر بها آباؤنا ألنهم يعرفون إن أي 
المطوع  أو  المعلم  به  يقوم  فيما  منهم  تدخل 
من أسلوب مع أبنائهم قد ال يعود عليهم وال 
أتى  اهللا  سمح  ال  ولــو  بالفائدة  أبنائهم  على 
المطوع  له  يقولون  ألبيه  أو  ألمه  وشكا  االبن 
في  أو  حفظك  في  تقصيرك  فلوال  حق  معه 
المطوع  ضربك  لما  سلوكك  في  أو  مذاكرتك 
وفوق ذلك يقولون له زين سوى فيك وتعني 
خير فعل معك، هذا هو معلمنا الفاضل بشير 
التربية  فــي  أساليبه  اخــتــالف  فمع  الــســويــدي 
إال أنه استطاع أن يؤلف بين قلوب من تلقى 
العلم على يديه ومن درس القرآن عنده من 

أبناء المنطقة.
بشير  وشيخنا  ومعلمنا  والــدنــا  اهللا  رحــم 
السويدي وجزاه كل خير وأسكنه فسيح جناته 

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).

فــي كــل بلد مــن بــلــدان الــعــالــم هناك 
طـــــرق وأســـالـــيـــب شــعــبــيــة عـــــدة لــعــالج 
األمــــــــراض، وعـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال فــي 
باألعشاب  مــرضــاهــم  يعالجون  الصين 
نجحت  وقــد  الصينية  بــاإلبــر  أو  الطبية 
معظم  في  اآلن  وعممت  التجربة  هذه 

العالم. مستشفيات 
وفــــي قــطــر هـــنـــاك أســـالـــيـــب وطـــرق 
لعالج أمراض كثيرة كانت منتشرة بين 
الطبية  األعشاب  باستعمال  منها  الناس، 
مثل  الطبيعية  الــمــواد  باستعمال  ومنها 
(الــطــيــن، الـــرصـــاص، الــحــديــد، الــزئــبــق 
يستخرج  مــا  ومــنــهــا  الــبــحــر)  وطــحــالــب 
دواء،  داء  ولكل  والــحــيــوان  االنــســان  مــن 
وقفل  طريقة،  شيخ  لكل  قــالــوا  ومثلما 
الـــرأس عــالج لــلــصــداع الــمــزمــن أو وجع 
الفترة  تلك  في  شائعاً  كان  الذي  الــرأس 
صغيره  من  الناس  كل  تقريباً  ويصيب 
إلـــــى كـــبـــيـــره، وكــــانــــت الــــنــــاس تــتــطــبــب 
التوصل  سبيل  فــي  شــيء  كــل  باستعمال 
إلــى عــالج، وبــعــد تــجــارب كثيرة واتــبــاع 

ـــــى طــريــقــة  ـــوا إل ـــوصـــل ـــيـــب اكــــثــــر ت أســـال
لهذا  عــالج  إيجاد  خاللها  من  استطاعوا 
المرض المزعج الذي إذا أصاب شخصا 
مــا جــعــلــه طــريــح الــفــراش لــمــدة طويلة 
حتى  وال  األكــل  وال  الــوقــوف  يستطيع  ال 

النوم.
أخذ  فــي  يتمثل  الــمــرض  هــذا  وعـــالج 
اإلنـــســـان  أو  الـــــمـــــداوي  إلـــــى  الـــمـــريـــض 
الــمــخــتــص، وهــنــاك يــبــدأ الــعــالج بوضع 

قــمــاش قـــوي مــصــنــوع عــلــى شــكــل عقال 
فوق الرأس ثم تحضر قطعة على شكل 
الخشب  من  أو  الحديد  من  كبير  مفتاح 
ويبدأ  العقال  وســط  فــي  وتــوضــع  الــقــوي 
الــمــعــالــج بــبــرم هـــذه الــقــطــعــة بــواســطــة 
الــمــفــتــاح الـــحـــديـــدي أو قــطــعــة الــخــشــب 
الرأس،  دائــرة  على  العقال  ينطبق  حتى 
وبــعــدهــا بــخــبــرة الــمــعــالــج وقــوتــه يقفل 
الرأس بعد ان يحدث صوت في جمجمة 

يبرم  ثم  الحاضرين  كل  يسمعه  الــرأس 
الــمــفــتــاح بــالــعــكــس ويــرفــع الــقــمــاش من 
بالشفاء  الــعــمــلــيــة  وتــنــتــهــي  الــــرأس  فـــوق 

بإذن اهللا تعالى.
هـــذا هــو قــفــل الـــــرأس، عـــالج خفيف 
وبـــدائـــي اخــتــرعــه األولــــــون لــعــالج مثل 
(الصداع  اآلن  تسمى  التي  الحاالت  هذه 
أيضا  وفيه  بسيط،  ألــم  فيه  الــمــزمــن)، 

شفاء وراحة من اآلالم والمعاناة.

ـــــواع  أن مــــن  نــــوعــــاً  يــعــتــبــر  الـــمـــقـــص  ألن 
السكين،  أو  الــســيــف  مــثــل  مــثــلــه  األســلــحــة، 
عليهم.  شؤم  فال  يعتبرونه  مفتوحاً  فتركه 
جــراء  مــن  مشاكل  أو  مصيبة  تــحــدث  وقــد 

إلى  بإرجاعه  فُيسارعون  البيت،  ألهل  ذلك 
وال  األعــيــن  عــن  وإخــفــائــه  الطبيعي  وضــعــه 
االستعمال  وعــنــد  الــحــاجــة  وقــت  إال  يــخــرج 

فقط ..
وهذه  لعبة «الصبة» لعبة قديمة جــداً 
الــلــعــبــة تــعــتــبــر مـــن أقـــــدم األلــــعــــاب الــتــي 
اخترعها االنسان وهي من أوائــل األلعاب 
في  التفكير  فيها  يــدخــل  الــتــي  الــذهــنــيــة 
تحريك أداة اللعب، ولعبة الصبة  أخذت 
اسمها مــن أســاس لعبتها ألن الــالعــب إذا 
وفــق وفــاز يقول «صبة» أي انصبت أداة 
اللعب كلها في مجرى واحد، ولعبة الصبة 
منها الخفيف السهل ومنها القوي الصعب 
وهذا يعتمد على شكل الخطوط التي فيها، 
فاللعبة كانت في الماضي عبارة عن قطعة 
من الجلد مربعة الشكل ثم مع مرور األيام 
تطورت إلى قماش مخطط بخطوط، فإذا 
زائـــد «+»  عــالمــة  تشكل  الخطوط  كــانــت 
فهي مــن الــنــوع السهل الــذي يتماشى مع 
على  الخطوط  كانت  إذا  أمــا  األعــمــار،  كل 
شكل عالمة زائــد مع عالمة ضــارب «+-

النوع  من  وهي  وقعود  بكرة  وتُسمى   «×
كما  الخبرة  وذوو  الكبار  ويلعبها  الصعب 
تخطيطها،  بعد  األرض  على  تلعب  أنــهــا 

والصبة تلعب عندما يأخذ كل العب عدد 
ثالث قطع تختلف عن الالعب الثاني من 
الطعام «نوى التمر» أو الخرز أو الحصى 
غيرها  أو  الــحــمــص «الــنــخــي»  حــبــوب  أو 

مستوى  مــع  ويــتــمــاشــى  للعب  يصلح  مــمــا 
الالعب، فيبدأ الالعب األول بوضع واحدة 
مــن الــحــصــى الــــذي مــعــه ثــم يــقــوم الثاني 
بوضع حصاة مما عنده بعدها يقوم األول 
بوضع  الثاني  فيقوم  أخــرى  حصاة  بوضع 

حصاته األخرى محاوالً قطع الطريق عليه 
ومنعه من تشكيل خط في وســط اللعبة 
يستطيع  حتى  قائمة  اللعبة  تبقى  وهــكــذا 
أحد الالعبين تشكيل خطه مما عنده من 
الحصى بعدها يقول لزميله «صبة»، وفي 

الــمــاضــي كــانــت الــنــاس تتسلى فــي أوقـــات 
في  أو  الليل  في  ســواء  اللعبة  بهذه  فراغها 
النهار وكانت لها مجالس يجتمع فيها القوم 
وأهــل المنطقة والــكــل يتحدى اآلخــر في 

عدد المرات التي يفوز بها.

الصائغ

الصياغة من المهن القديمة التي تطورت بتطور 
الــمــعــادن  تــحــويــل  مــجــال  فـــي  واألذواق،  األزمـــــان 
ومثلما  المرأة.  بزينة  وارتبطت  حلى،  إلى  النفيسة 
تــخــصــصــت عـــوائـــل فـــي مــهــن الــــحــــدادة والــقــالفــة 
والـــنـــحـــاس»الـــصـــفـــار» والـــســـقـــايـــة، كــــان لــلــصــاغــة 
واشتهر  والحاضر.  الماضي  في  المعروفة  عوائلهم 
تساير  التي  الــنــمــاذج»الــمــوديــالت»  بابتكار  الصاغة 
العصر، فيبدعون في شكل المصوغات وفي اختيار 
اسم لها من الرأس الى القدمين. وكان الحلى التي 
طاسة  السعد،  لــوح  تسمى  الــمــرأة  رأس  على  توضع 
من  البنت  رأس  على  يوضع  وهو  والهاللي   ، الرأس 
عمر أربع سنوات حتى فوق العشر سنوات، ثم يأتي 
األشقاب،  أو  التراجي  وتسمى  األذن  في  يوضع  ما 
والــكــواشــي.  الغلوميات  الــصــلــوم،  منها  أســمــاء  ولــهــا 
ومنها ما يُوضع على األنف»الخشم» ويسمى أذميم 
ولـــه أشــكــال عـــدة ومـــا يــوضــع عــلــى الــصــدر ومنها 

والبقمة  المرية  تهش،  المر  المكلس،  المرتعشة، 
ومنها ما يعلق على ضفائر الشعر ويسمى المشموم 

والجتوف»الكتوف».
والـــــذي يـــوضـــع لــلــبــطــولــة يــســمــى ســيــر الــبــطــولــة 
الــعــبــاءة  أطــــراف  وعــلــى  الــمــشــبــك  ويــســمــى  وللملفع 
المضاعد،  تسمى  األذرع  وحــلــيــة  الــعــمــايــل  ويــســمــى 
فوق  يــوضــع  ومــا  والــخــوص.  الهيل،  حــب  الملتفت، 
الــكــتــف يسمى الــكــف، الــخــاتــم، الــمــرامــي والــشــاهــد 
وهو  للساق،  والحيل  للخصر،  والمحزم  لألصابع 
عنها  يصدر  منظومة،  صغيرة  أجــراس  عن  عبارة 
الصغيرة  البنت  أو  المرأة  وتستخدمه  رنان،  صوت 
وهـــنـــاك مـــا يـــوضـــع عــلــى أصـــابـــع الـــرجـــل ويــصــنــع 
الخنجر  وبيت  ومقبضه  السيف  غمد  زينة  الصائغ 
الستعمالها  والمداور  الذهبية  والسالسل  ومقبضه، 
الشاهين  مثل  الصيادة  للطيور  والسبوق  للمراسيل، 
التتن  أو  الــتــبــغ  ومـــــداوخ  الـــخـــيـــزران،  عــصــا  وزيــنــة 

المسابيح،  ومــفــاصــل  شــواهــد  الــمــفــاتــيــح،  وســلــســلــة 
توضع  التي  اليدوية  الساعات  «ســالســل»  وصناقل 
في الجيب وبعض االختام وقد عرف سوق الصاغة 
تــجــار  يــخــالــطــهــم  ال  إذا  بــخــصــوصــيــتــهــم  قــطــر  فـــي 
الصاغة  عن  العرب  طرائف  ومن  األخــرى  البضائع 
يصيغ  ان  منه  وطلبت  أحــدهــم  إلــى  أتــت  امـــرأة  ان 
فقال  شيطان  أو  جن  صورة  عليه  ويضع  خاتم  لها 
لها الصائغ، أستطيع صياغة الخاتم لكني ال استطيع 
رسم صورة الجن أو الشيطان، ألني لم أر أي منهما 
إلى  وذهبت  تريد  بما  سآتيك  له  فقالت  حياتي  في 
سوق  إلى  معي  تأتي  أن  أريدك  له  وقالت  الجاحظ 
أمر  االحترام  من  نوع  وهو  أمامها  ومشى  الصاغة 
به االسالم حتى ال ينظر إلى مفاتنها وعندما وصال 
الى سوق الصاغة قالت للصائغ: مثل هذا ثم ذهبت 
فسأل الجاحظ الصائغ عن األمر، فأخبره عن طلب 

المرأة فضحك الجاحظ وانصرف.
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إعداد: خليفة السيد محمد المالكي

بشير السويدي قفل الرأس

التشاؤم من ترك المقّص مفتوحاً
الصبة
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إبداعاتهمإبداعاتهم

اليتـيــم

ها هي الروضة قد عاثت بها أيدي الخريف
عصفت بالَسجف الخضر وألوت بالرفيف

تعس اإلعصار، كم جار على إشراقها
جَردتها كَفه الرعناء من أوراقها

عريت، ال زهر، ال أفياء، ال همس حفيف
ڈڈڈ

ها هي الريح مضت تحسر عن وجه الشتاِء
وعروق النور آلت لضموٍر وانطفاء!
الفضاء الخالد أربَد وغَشاه السحاُب
وبنفسي، مثله، يجثم غيم وضباب

وظالٌل عكستها فَي أشباح المساء!
ڈڈڈ

وأنا في شرفتي، أصغي إلى اللحن األخير
وَقعته في وداع النور أجواق الطيور
فيثير اللحن في نفسي غَما واكتئابا

ويشيع اللحن في روحي ارتباكا واضطرابا
أي أصداء له تصدم أغوار شعوري!
ڈڈڈ

الخريف الجهم، والريح، وأشجان الغروب
ووداع الطير للنور وللروض الكئيب

كلها تمثل في نفسي رمزاً النتهائي!
رمز عمٍر يتهاوى غاربا نحو الفناء
فترًة، ثم تلّف العمر، أستار المغيب

ڈڈڈ
سيعود الروض للنضرة والخصب الّسرّي

سيعود النور رّفافاً مع الفجر الّطرّي
غير أني حينما أذوي وتذوي زهراتي
غير أني حينما يخبو غداً نور حياتي

كيف بعثي من ذبولي وانطفائي األبدّي؟!
ڈڈڈ

آه يا موت! ترى ما أنت؟ قاس أم حنون
أبشوش أنت أم جهٌم؟ وفيٌّ أم خؤون؟!

يا ترى من أي آفاق ستنقّض علّيه؟
يا ترى ما كنه كأٍس سوف تزجيها!!

قل، أبن، ما لونها؟ ما طعمها؟ كيف تكون؟
ڈڈڈ

ذاك جسمي تأكل األيم منه واللّيالي
وغداً تلقى إلى القبر بقاياه الغوالي

وي! كأني ألمح الدود وقد غّشى رفاتي
ساعياً فوق حطام كان يوما بعض ذاتي
عائثاً في الهيكل الناخر، يا تعس مآلي!

ڈڈڈ
كّله يأكل، ال يشبع، من جسمي المذاب

من جفوني، من شغافي، من عروقي، من غهابي
وأنا في ضجعتي الكبرى، وحضن األرض مهدي

ال شعوٌر، ال انفعاالت، وال نبضات وجد
جّثة تنحل في صمٍت، لتنفى في التراب

ڈڈڈ
ليت شعري، ما مصير الروح، والجسم هباء؟!

أتراها سوف تبلى ويالشيها الفناء؟
أم تراها سوف تنجو من دياجير العدم..

حيث تمضي حّرًة خالدًة عبر الُسدم..
ساط النور مرغاها، ومأواها السماء؟!

ڈڈڈ
عجباً، ما قصة البعث وما لغز الخلود؟

هل تعود الروح للجسم الملّقى في اللحود؟
ذلك الجسم الذي كان لها يوما حجابا!

ذلك الجسم الذي في األرض قد حال ترابا!
أو تهوى الروح بعد العتق عودا للقيود؟!
ڈڈڈ

حيرٌة حائرٌة كم خالطت ظّني وهجسي
عكست ألوانها السود على فكري وحّسي

كم تطلعت؛ وكم ساءلت: من أين ابتدائي؟
ولكم ناديت بالغيب: إلى أين انتهائي؟

قلٌق شَوش في نفسي طمأنينة نفسي!

تشّبثُت باألطالل لما بدا ليا 

تراُث الكرام الغّر يشمخ عاليا

وقفُت على الرسم الذي فيه عّزتي 

وقد كان ديُن اهللا حّياً وباقياً

سألُت بقايا من بقايا فلم يجْب 

سوى طلٍل يحكي إليَّ تراثيا

تراَث رجاٍل جاهدوا بنفوسهْم 

وما صنعوا زحفاً وما كان باديا

يُقّر بفعل المؤمنين بربِّهْم 

ويدحض قوَل الكاذبين ُمنافيا

وقد كان للهندّي وْقٌع وقّصٌة 

وما فعلْت فيه الرماُح العواليا

بأيدي رجال صادقين بعزمهْم 

يردون داَر الُخلد يوَم التالقيا

أأندلس ألقى، أِم الحقُّ ضائٌع 

أِم الناُس في واٍد، أِم العقُل ساهيا؟

وإني غريٌب في ذراِك وإن يكْن 

عليِك بغاٌة يجحدون عطائيا

عطاًء آلباٍء ورثُت علوَمهْم 

وما سّطروا بحثاً من العلم حاويا

وقد ينصر اُهللا الحقوَق بأّمٍة 

تعود إلى أصل من الخير شافيا

ولن يعدَم الرهُط الكرام خليفًة 

يسود ربوَع المسلمين مناديا

راً  بما جاء في التبيان وحياً ُمطهَّ

يُعيد جموَع العائدين ُمحاميا

يشّد بهم أزراً ويرفع ظلمهْم 

ويدحر جمَع الكافرين معاديا

وما جاء في القرآن حكماً ُمنّزالً 

يرّص صفوف الساجدين ُمواليا

كذلك كّنا في ُرباِك أعزًة 

وكنِت لنا داراً وكّنا مثاويا

نذود حماها بالبواتر عنوًة 

وتصدع جوَر العابثين تماديا

ذهبِت فلن أنساِك يا ُدّرَة الَحشا 

وقد بقيْت أحزانُنا مثَل ما هيا

ومّرْت سنوٌن سالفاٌت عوابٌس 

تجّر بأذياٍل من البَْين كاويا

يفيض لها دمٌع من العين سائٌل 

يهّز بأعماق النفوس ُمجافيا

وقد كان فيها كلُّ قرم وفطحٍل 

يرّج قلوَب الكافرين لياليا.

خريف ومساء

شعر: فدوى طوقان

قصص قصيرة جدا من األدب العالمي

لقاء األندلس
انطباع أول

Wendy Cicciarelli ويندي تشيكيلريللي

«أتنتظر أحداً؟ «

هز رأسه باإليجاب .

«فـــتـــاتـــك؟ « ســـألـــتـــه وهـــــي تـــومـــئ لــعــامــل 

الكافتيريا.

«موعد بال سابق معرفة ، بالتليفون» 

«أوه، تبدو قلقاً، خوف أن تكون قبيحة ؟»

«الــمــظــهــر ضـــــروري، الخــــالف فـــي ذلـــك، 

لكنه ليس المهم «أضاف، وقد الحظ رشاقة 

شكلها وتكشيرتها الرائعة المفاجئة.

«ال شيء يؤخذ» قالت له «أنا سلفيا، جئت 

على موعدك»

عيد سعيد ١٩١٤
Michael Portas مايكل بورتاس

سمعت خطوات وجلة تتقدم نحو خندقي .

 merry» ـــومـــي  ت ســـعـــيـــد،  مـــيـــالد  عـــيـــد   »

christmas ،tommy

سوية،  القدم  كــرة  ولعبنا  بندقيتي  أبعدت 

عودته،  قبيل  الغسق،  وعند  وضحكنا،  شربنا، 

تعانقنا. 

فـــي الــفــجــر اشــتــبــكــت الـــخـــنـــادق بــالــنــيــران 

الكريسماس  فــي  صاحبي  عينت  جــديــد.  مــن 

بناظوري المقرب.

كانت  بينما  محيياً،  يــده  رافــعــاً  لــي،  ابتسم 

الرصاصة تستقر بين عينيه.

الشاعر علي بن سعود آل ثاني

مــنــذ زمــــن بــعــيــد وفــــي ظـــــروف تــعــيــســة 
كانت  صبياً.  «ُســّوْرْس»  اآلنسة  تبّنت  للغاية 
عــامــاً.  وثالثين  ستة  آنـــذاك  العمر  مــن  تبلغ 
ودفــعــهــا تــشــوهــهــا (كـــانـــت صــغــيــرة عــنــدمــا 
تــزحــلــقــت مـــن عــلــى ركــبــتــي مــربــيــتــهــا في 
الـــمـــدفـــأة فــاحــتــرق وجــهــهــا بــأكــمــلــه ومــنــذ 
ودفعها  للناظر)  مريعة  غــدت  الحين  ذلــك 
تكن  لم  ألنها  أبداً.  الزواج  عدم  إلى  تشوهها 

بأموالها. طمعاً  تتزوج  أن  تريد 
كــانــت لــديــهــا جـــارة تــرمــلــت وهـــي حامل 
ومــاتــت بــعــدهــا وهـــي تــضــع مــولــودهــا دون 
اآلنسة  احتضنت  واحــداً.  قرشاً  له  تترك  أن 
ــنــت لـــه مــرضــعــة  «ســـــــّوْرْس» الـــمـــولـــود وعــّي
وربته وأرسلته إلى مدرسة داخلية ومن ثم 
عشر  أربعة  العمر  من  بلغ  عندما  استعادته 
ولتجد  الفارغ،  بيتها  عليها  يمأل  حتى  عاماً 
فــيــه مـــن يــحــبــهــا ويـــرعـــاهـــا ويــهــون 

شيخوختها. عليها 
خاص  منزل  في  تسكن  كانت 
فـــــي الـــــريـــــف عـــلـــى بـــعـــد أربـــعـــة 

فراسخ من مدينة (رين) وتعيش اآلن بدون 
من  أكثر  إلى  النفقات  تزايدت  لقد  خادمة. 
الــضــعــف مــنــذ قــــدوم هـــذا الــيــتــيــم ولـــم يعد 
يكفي  فرنك  آالف  ثالثة  يبلغ  شهري  دخــل 
إلعــالــة ثــالثــة أشــخــاص كــانــت تــقــوم بأعمال 

والطبخ التنظيف 
كان  الــذي  الفتى  تــرســل  وكــانــت  بنفسها. 
للعموالت.  الحديقة  بحراثة  يهتم  يــزال  ال 
ومــداعــبــاً،  هــادئــاً  خــجــوالً،  لطيفاً،  كــان  لقد 
جديدة  سعادة  غامرة،  بسعادة  تحس  كانت 
أو  مـــذعـــوراً  يــكــون  أن  دون  يــقــّبــلــهــا  عــنــدمــا 
خالتي  يدعوها  كان  قباحتها  من  مصدوماً 
وهـــي بـــدورهـــا كــانــت تــعــامــلــه مــعــامــلــة األم 

البنها.
فـــي الـــمـــســـاء، كــانــا يــجــلــســان كــلــيــهــمــا في 
زاوية من النار وكانت تحضر له الحلويات، 
ــنــبــيــذ وتــحــمــص شـــرحـــات الــخــبــز  تـــدفـــئ ال
قبل  وســـاحـــراً  وهــكــذا تــجــهــز عــشــاء خــفــيــفــاً 
مـــا تــحــمــلــه على  الــخــلــود إلـــى الـــنـــوم. غــالــبــاً 

بقبالتها. وتمطره  ركبتيها 

غي. د. موباسان
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شعر - عدنان الصائغ

يوليسيس

على جسِر مالمو
رأيُت الفراَت يمدُّ يديِه

ويأخذني
قلُت أيَن

ولْم أكمِل الحلَم
حتى رأيُت جيوَش أمية
من كِل صوٍب تطوقني

وداعاً لنافذٍة في بالِد الخراب
من  تــجــرُدُه الــطــائــراُت  لسعٍف  وداعــــاً 

الخضرِة الداكنْة
وداعاً لتنوِر أمي

وداعاً لتاريخنا المتآكِل فوق الروازين
وداعاً لما سوَف نتركُه في اليدين

وداعاً
، نغادرُه الوطَن المرَّ

لكْن إلى أين؟

كلُّ المنافي أمّر 
النخيُل الذي ظّللتني طوالُعُه

لْم يعْد منه غير بقايا تصاوير شاحبٍة
ومصاطب فارغٍة

وجذوع مشانق ترنو ألعناقنا الحالمْة
والفراُت الذي عمدتني مواجُعُه

لْم يزْل سادراً بأنيِن القرى الهائمْة
آه.. عوليس

ليتَك لْم تصِل اآلَن
ليَت الطريق إلى Malmo كاَن أبعد

أبعد
أبعد
أبعد

أيــهــذا الــغــريــُب الـــذي لـــْم يــجــْد لحظًة 
مبهجة

كيف تغدو المنافي سجوناً بال أسيجة.
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الفنون الموسيقية يفتح باب 

التسجيل للدورة الثانية

«كتارا» يحتفي بأول معرض للنّحاتين

أكد السيد عبد اهللا ميرزا رئيس مجلس إدارة 

مركز الفنون الموسيقية بدء فتح باب التسجيل 

للدورة الثانية الدراسية في المركز الذي يقدم 

برنامجه الدراسي في ٦ دورات مدتها سنتين، 

وتـــم تــخــريــج الــعــديــد مــن الــدفــعــات عــلــى مــدار 

التخصصات  مــخــتــلــف  فـــي  الــمــاضــيــة  الــســنــوات 

القطريين،  المنتسبين  من  جــدا  عالية  وبنسبة 

ومــــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مــــركــــز الـــفـــنـــون 
 ٢٠٠٦ عام  مايو  شهر  في  إنشاؤه  تم  الموسيقية 
على يد األستاذ عبد العزيز جاسم الهيدوس وهو 
صاحب الفكرة والتنفيذ وهو مركز للهواة يقدم 
الشرقية  المختلفة  الموسيقية  لــآلالت  دورات 
منها والغربية ومدة كل دورة هي ٤ أشهر وكل 
يقضي  فالطالب  وبالتالي  دورات   ٣ يقدم  عــام 
وبالتالي  الـست  ــــدورات  ال إلنــهــاء  عامين  فــتــرة 
حفل  فــي  ويــشــارك  تخرج  شــهــادة  على  يحصل 
التكريم ويقدم إحدى المقطوعات الموسيقية. 

الثقافي  الــحــي  يحتفل   :  ]  - الـــدوحـــة 
بأول معرض للنّحاتين القطريين، وهو مفتوح 
لــلــجــمــهــور حــتــى ١٤ مـــــارس فـــي مـــركـــز كــتــارا 
نتيجة  هــو  الــمــعــرض  هـــذا   .٥ المبنى  لــلــفــنــون، 
الــســعــودي  الــفــنــان  أقــامــهــا  نحتية  عــمــل  لــــورش 
فنانين   ١٠ ساعد  حيث  التخيس،  علي  الشهير 
قطريين في بناء منحوتات حجرية، وقد شارك 
إلنجاز  المشاركين  مع  الفنية  بقدراته  التخيس 
من  الجيري  الحجر  باستخدام  فنّياً  عمالً   ١١
المناسبة  هذه  وفي  السعودية.  العربية  المملكة 
قائالً:  الخليفي  عبدالرحمن  كتارا  رئيس  عّلق 
لكثير  منبًرا  افتتاحها  منذ  كــتــارا  وّفـــرت  «لقد 

وهذه  الطامحين،  والموسيقيين  الفنانين،  من 
شهادة أخرى على التزامنا باالهتمام بالمواهب 
المحلية، وبيان أهمية التثقيف والترفيه، وبناء 
باستضافة  فخورون  ونحن  الثقافية،  الروابط 
مــثــل هـــذه الــفــعــالــيــة، وعـــرض أعــمــاٍل لمواهب 
قــطــريــة، كــمــا ســنــســتــمــر فـــي تــأيــيــد مــثــل هــذه 

المبادرات».
وقد أضيفت جميع األعمال الفنية لمجموعة 
األعــمــال الفنية فــي كــتــارا وهــي اآلن جــزء من 
القائمة الفنية لمؤسسة الحي الثقافي كتارا، التي 
اكتسبت مجموعة متزايدة من األعمال المنتجة 

مباشرة من قبل الفّنانين القطريين .

أعـــــلـــــن الـــــمـــــركـــــز الــــعــــربــــي 
لـــإلعـــالم الــســيــاحــي عـــن إغـــالق 
«التراث  لجائزة  الترشيح  باب 
ـــهـــا األولــــى  الـــعـــربـــي» فـــي دورت
بتشجيع  مــعــنــيــة  جـــائـــزة  وهـــى 
الوطن  في  التراث  على  الحفاظ 
الــعــربــي وتــكــريــم الــهــيــئــات أو 
الــتــي  الــمــجــمــوعــات  أو  األفــــــراد 

تنشط في هذا المجال.
ومن ضمن أبرز المرشحين 
الشيخ  سعادة  هو  الجائزة  لنيل 
فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس 
القطرية  األعمال  رجال  رابطة 
ومـــؤســـس مــتــحــف فــيــصــل بــن 
قــاســم الـــذي يــعــد أكــبــر متحف 
شخصي في العالم. وقال خالد 
إن  الــمــركــز  رئــيــس  نــائــب  خليل 
 ٢٠ مساحة  على  قائم  المتحف 
آالف  ويعرض  مربع  متر  ألــف 
الــمــقــتــنــيــات الــتــراثــيــة والـــنـــادرة 
والـــقـــطـــع األثــــريــــة اإلســـالمـــيـــة. 
للسيارات  قسما  المتحف  يضم 

 ٤٠٠ نــحــو  يــعــرض  الكالسيكية 

ســـيـــارة تـــعـــود ســـنـــوات صــنــعــهــا 

إلـــــى أوائـــــــل الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، 

وقسما خاصا لألسلحة القديمة 

يعود  األسلحة  من  عــدد  ومنها 

لــعــهــد الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، كما 

يــــضــــم طـــــائـــــرة خــــاصــــة تـــعـــود 

يعرض   .١٩٥٠ لــعــام  صناعتها 

المتحف أيضا سفنا قديمة كان 

القدامى  القطريون  يستخدمها 

فـــي الــصــيــد ورحــــــالت الــســفــر، 

المنسوج  لــلــســجــاد  ركــنــا  ويــضــم 

من  الــذهــب  وخــيــوط  بالحرير 

ويــرجــع  الــعــالــم  دول  مــخــتــلــف 

مئات  إلــى  بعضها  صــنــع  تــاريــخ 

السنين.
تم  أنــه  بالذكر  الجدير  ومــن 
إنـــشـــاء مــركــز اإلعـــــالم الــعــربــي 
مصر  فــي   ٢٠٠٨ عــام  السياحي 
تـــحـــت رعــــايــــة جـــامـــعـــة الـــــدول 
الــعــربــيــة ويــهــدف إلـــى اإلســهــام 
متكاملة  سياحية  صــنــاعــة  فــي 
تؤدي دورها في تنمية السياحة 
الــعــربــيــة وتــعــزيــز مــخــرجــاتــهــا. 
عدد  فــي  فــروع  عــدة  وللمركز 
كالسعودية  العربية  الــدول  من 
ولــبــنــان والــكــويــت واإلمــــــارات. 
الـــجـــائـــزة  إن  الـــمـــركـــز  وقـــــــال 
تـــلـــقـــت تـــرشـــيـــحـــات مــــن عـــدد 
كــبــيــر مـــن الــهــيــئــات واألفــــــراد 
الــمــعــنــيــيــن بـــالـــتـــراث مـــن قطر 
والــمــغــرب واإلمـــــــارات ومــصــر 
وأضــــاف: «زارت  والــســعــوديــة. 
الخمس  الــدول  المسابقة  لجنة 
لــتــقــيــيــم الــتــرشــيــحــات تــمــهــيــدا 
لــإلعــالن عــن الــفــائــز بــالــجــائــزة 

خالل الشهر الجاري».

الدوحة - [: افتتح أمس  
بــجــالــيــري الــمــرخــيــة  مــعــرض 
الــــفــــنــــان الــــعــــراقــــي الــتــشــكــيــلــي 
ــشــارك  فـــالح الــســعــيــدي، حــيــث يُ
بــمــجــمــوعــة رائـــعـــة مـــن أعــمــالــه 
الــتــي تــبــعــث فــي الــمــتــلــقــي نشوة 
لونية وإحساساً بروح المغامرة . 
لقد كان لتمّيز التشكيل العراقي 
مـــاض مــن الــجــهــود والــتــجــارب 
ـــفـــنـــان الـــعـــراقـــي  الــــتــــي أفــــنــــى ال
لبناء  حياته في تشييدها وراعياً 
صرحها خاصة الجيل الذي جاء 
الذين  اولــئــك  الـــرّواد  رعيل  بعد 
تاريخ  بــدراســة  الموهبة  مزجوا 
مــدارس  ودراســـة  العراقي  الفن 
الفن األوروبي الحديث ليخلصوا 
العراقي  للفن  جعلت  نتيجة  الى 
تــمــّيــزه الــنــادر وحــضــوره القوي 
على ساحة التشكيل العالمي 

رؤيتنا  وأغنى  أبصارنا  أمتع  ما 
ـــّون وغـــنـــي بــتــواصــلــه  ــعــالــم مـــل ل
الحضاري، حيث إن أعماله ذات 
قيم ومضمون جمالي تجعل كل 
حواس المتلقي تحتفي بها وحتى 
األعــــمــــال الـــتـــي فــيــهــا مــضــمــون 
ما  المتلقي  فــإنَّ  محزنة  لقصة 
أن يُغادر مكانها حتى يُدرك أن 
فعل أثرها الجمالي باق كهمسة 
أماكن  في  بالبقاء  الروح  تُناجي 
دائماً  فأعماله  الجمالي،  العشق 
مــا تــتــمــّيــز بــســرديــة ذات أبــعــاد 
الظاهري  النص  تجعل  روحــيــة 
واسطة  مجّرد  لُيصبح  يتالشى 
ساهم  خفي  آخــر  لنصٍّ  للعبور 
فـــي تــشــكــيــلــه مـــفـــردات ورمـــوز 
وصــــور خــزنــتــهــا ذاكـــــرة الــفــنــان 
هذا  والصبا.  الطفولة  أيــام  منذ 
تجربة  في  يُشّكل  الخفي  النّص 
مهمة  ارتــكــاز  نقطة  السعيدي 

ينطلق منها ليمأل لوحاته بإيقاع 

مبعث  االنسجام  غاية  في  لوني 

اللوني،  والتناغم  االنسجام  ذلك 

التي  الــروحــي  الصفاء  حــالــة  هــو 

تنتعش  حــيــن  الـــفـــنـــان  يــعــيــشــهــا 

ذاكرته بصور وذكريات الطفولة 

قال  المعرض  هذا  وعن  والصبا 
وراء  مـــا  إن  الــســعــيــدي:  الــفــنــان 
الشكل في هذه التجربة فوضى 
واالجتماعي  السياسي  الــحــدث 
الـــذي يــســود الــعــالــم بــشــكــل عــام 
خــاص،  بشكل  يعتريني  والــذي 
ذلــــك  أجـــــــد  أن  أُحــــــــــــاول  لـــــــذا 
الـــســـالم مـــن خــــالل الــمــوضــوع، 
والــــخــــط، والــــلــــون عــلــى ســطــح 
الــعــمــل، فــلــيــس بـــالـــضـــرورة أن 
المهرج  تلميحات  قــراءة  تكون 
رقصة  أن  أو  األخيرة  بصورتها 
بــالــيــه لــكــونــهــا مـــجـــّرد رقــصــة 
األســى  بين  مبادلة  عملية  أنها 
والمتلقي،  العمل  بين  والــفــرح 
فكل جزء من أعمالي هو حالة 
لكن  عكسية  حالة  إلى  مصيره 
نهاية العمل هو أملي للمشاهد. 
الــمــعــرض  أن  بـــالـــذكـــر  جـــديـــر 
مــارس   ٣١ حتى  يستمر  ســوف 

الجاري.

ترشيح متحف الشيخ فيصل بن قاسم 
لجائزة التراث العربي

افتتاح معرض فالح السعيدي

جانب من مقتنيات المتحف

حفل تخريج الدفعة الثانية من مركز الفنون الموسيقية

عبداهللا أحمد
يرويها : 

ت المسرح في قطر
حكايا

كتب- مصطفى عبد المنعم:

أخبارهمأخبارهم

المسرح  ور 
ظــهــ قبل  والــريــاضــيــة  الجتماعية 

ا األنــديــة  ر 
قط عــرفــت 

انشطة  نت 
تكو ألنــديــة 

ا هــذه  خــالل  ومــن  الحالية  تــه 
بــصــور ــري 

الــقــط

على  ينصب  اهتمامها  ل 
جــ أنها  مــعــروف  الرياضية  ألنــديــة 

ا عــديــدة، 

تنشده  ما  الرياضي  جالها 
م في  حققت  وقد  أنواعها  فة 

بكا الرياضة 

ور تكوينها 
جال الثقافة هو مح

الجتماعية فم
أما األندية ا

وتهدف إليه 

األلعاب  من  بعضا  اعية 
االجتم ندية 

األ أنشطة  ن 
ضم من  أن  صحيح 

 ،

إنما  األلــعــاب  مــن  وغيرها  والشطرنج 
الــطــاولــة  ة 

كــر مثل  الرياضية 

قافية تضم كتباً 
م بالثقافة فنجد في كل األندية مكتبة ث

هناك من يهت

ولها  الحائط  جالت 
بم يهتم  من 

وستجد  المجاالت   
كافة في  متنوعة 

وستجد  فني  ومخرج  تحرير  س 
رئي ولها  النادي  في 

الخاص  قسمها 

خارجية إلى 
ية المحلية منها وال

خبار الثقاف
ه المجالت كافة األ

في هذ

تأتي  التي  ورهم 
وص والفنانين  الفن  خبار 

وأ والطرائف  النكت  انب 
ج

ألندية تقيم محاضرات دينية 
ن المجالت والصحف ، وكانت هذه ا

م

عربية  سينمائية  أفالما  ض 
تعر وكذلك  وشعرية  وسياسية  وثقافية 

صد الكثير من شباب الحي والباب 
هذه األندية مق

وأجنبة وأصبحت 

توجيه  في 
الكبير  ضل 

الف لها  كان 
الجتماعية 

ا األندية  يع, 
للجم مفتوح 

الجتماعية في يومنا 
فت االندية ا

ل المواهب وال أدري كيف اخت
وصق

انشطته  ت 
صار االجتماعي 

و الثقافي  رة 
الجس نادي 

وحتى   ، الحاضر 

باالستمرار 
صارع الوقت 

الذي بقي ي
دي الوحيد 

تراوح مكانها وهو النا

لدينا  كــان  الثقافية  ه 
أنشطت في 

مضى اندية عدة مثل نادي 
فيما 

الــذي  زيــرة 
الــجــ ـــادي  ون

الطليعة 

الــبــتــرولــيــة 
تــرعــاه شــركــة»شــل» 

 لــمــوظــفــي 
وهـــــو نـــــاد مــخــصــص

لدينا نادي 
الشركة، وكذلك كان 

حدة اللذان كانا 
النجاح ونادي الو

ن أنشطته, رياضية وفنية 
يجمعا

ضــمــن الــنــشــاط 
ثــقــافــيــة. ومــــن 

النــــديــــة نــشــاط 
فـــي لـــهـــذه ا

الـــثـــقـــا

ذ يــقــدمــون مــن خالله 
الــمــســرح إ

ومــعــظــمــهــا 
ت بــســيــطــة 

تــمــثــيــلــيــا

مـــا يــهــمــنــي في 
ارتـــجـــالـــي وهــــذا 

ذور األولــى 
هــذا البحث عــن الــجــ

اتحسر  وأنـــا 
قــطــر  فــي  لــلــمــســرح 

االجتماعي في 
على غياب النادي 

ى أن يعود.
حياتنا اليوم وأتمن

ســأواصــل  المقبلة  قة 
الحل فــي 

عن المسرح في مؤسسات 
البحث 

أخرى.



تماثيل  مــن  مجموعة  بيعت 
جـــوائـــز األوســــكــــار مــقــابــل أكــثــر 
فــي  دوالر  مــــاليــــيــــن   ٣ مــــــن 
مـــــزاد بــمــديــنــة لــــوس أنــجــلــيــس 
األمــريــكــيــة، وذلـــك بــعــد يومين 
فــقــط مـــن حــفــل تـــوزيـــع جــوائــز 
األوســــكــــار األخـــيـــر.وتـــم عــرض 
للبيع  الرمزية  الذهبية  التماثيل 
على الرغم من اعتراض أعضاء 
في األكاديمية األمريكية للعلوم 
والفنون السينمائية.ويحظر على 
بيع  األوســكــار  بجوائز  الفائزين 
جوائزهم، لكن التماثيل المباعة 
الحظر  بهذا  العمل  قبل  صنعت 

الذي بدأ تطبيقه عام ١٩٥٠.وقد 
عن  أوسكار  جوائز  المزاد  شمل 
و  ويــذريــنــغ»  أفـــالم «مرتفعات 

التراثية.وكان  كين»  «المواطن 
أعلى سعر في المزاد من نصيب 
تــمــثــال األوســــكــــار الـــــذي حصل 

عام  مانكيفيتس  هيرمان  عليه 
١٩٤١ ألفضل سيناريو عن فيلم 

«المواطن كين».

تماثيل األوسكار في مزاد علني

 

أجـــج فــيــلــم تــركــي ضــخــم اإلنـــتـــاج يــمــجــد فتح 
حول  النقاش  العثمانيين،  يد  على  القسطنطينية 
«الــعــثــمــانــيــة الـــجـــديـــدة» الــتــي يــتــهــم بــهــا الــنــظــام 
رجب  الـــوزراء  رئيس  بقيادة  المعتدل  اإلســالمــي 
السينما  محبو  يتهافت  أردوغـــان.والـــيـــوم  طيب 
 «١٤٥٣ «فــتــح  لــمــشــاهــدة  السينما  صـــاالت  عــلــى 
العام  في  القسطنطينية  مدينة  فتح  يصور  الــذي 
اإلمبراطورية  عاصمة  العثمانيين  ودخول   ١٤٥٣
البيزنطية التي تحولت فيما بعد إلى «إسطنبول». 
وتــعــتــبــر تــلــك الــحــقــبــة الــتــاريــخــيــة مــصــدر فخر 
واعــتــزار لــعــدد كبير مــن األتــــراك، بـــدًءا بمخرج 
فــاروق  ومخرجه  الفيلم  منتج  الفيلم.وأوضح 
أنا  منتًجا،  «بصفتي  اإلعالميين  أمــام  أكــصــوي 
حال  كما  تماما  وبماضينا،  بتاريخنا  جدا  فخور 
اسطنبول  «فتح  البلد».وأضاف  هذا  في  الجميع 
وإنما  بلدنا  إلــى  بالنسبة  فقط  ليس  هــام،  حــدث 
ينهي  حـــدث  هــو  الــبــشــريــة..  تــاريــخ  إلـــى  بالنسبة 
حــقــبــة لــيــفــتــح أخــــرى».ومــــنــــذ إطـــالقـــه فـــي ١٦ 
شباط/فبراير شاهد نحو ٢٫٥ مليون تركي الفيلم 
بحسب البيانات الرسمية لشباك التذاكر التركي. 
وقد يحطم الرقم القياسي لعدد مشاهدي إنتاج 

محلي.

«فتح القسطنطينية» يثير الجدل بتركيا

الثالثاء ١٣ ربيع اآلخر ١٤٣٣ هـ - ٦ مارس ٢٠١٢ م 

طـراطـير ١-٢
شــــارك الــفــنــان غــانــم السليطي فــي مــســرحــيــة (طــمــاشــة) 
الكويتية والتي قدمت في الثمانينيات في دولة الكويت وقدم 
نص المسرحية للرقابة وتمت الموافقة عليه كنص عادي ولم 
يكن في الحسبان أن يقدم في دولة قطر فإذا بنا نفاجأ بأن 
وعلى  الدوحة  في  المسرحية  عرض  تطلب  الكويتية  الفرقة 
حساب الدولة وكان هذا العمل به الكثير من اإلسفاف بداية 
من السر.... وصوال إلى الركبة وعودة إلى ما فوقها. ناهيك 
عن اإليحاءات الجنسية وما يتبعها في المسرح التجاري من 

تهريج.
الالزم  إلجراء  الوكيل  سعادة  من  استئناس  خطاب  فجاءنا 
الستضافة الفرقة الكويتية، وكنت حينها رئيسا لقسم المسرح 
فرددنا على خطاب سعادة الوكيل بعدم صالحية النص من 
الناحية الفنية وكنت في حوار ساخن مع الفنان غانم مثل ما 

يحدث في برنامج االتجاه المعاكس....
لعرضه  يصلح  ال  العمل  هذا  غانم  الفنان  لصديقي  فقلت 
هنا في قطر. فرد بتحد:ال هذا العمل يصلح للعرض وسوف 
يعرض غصب عنك. قلت له: زين بنشوف؟ وعلمت أن هناك 
وفدا قدم من الكويت واجتمع بسعادة الوكيل وأقنعه بعرض 
المسرحية في قطر،وكان على رأس الوفد طبعا غانم وهذا 
أرض  على  يقف  ألنه  وثقه  بتحد  يتكلم  غانم  السيد  جعل  ما 
وفي  الوكيل.  لسعادة  المسبقة  الشفهية  الموافقة  وهي  صلبة 
األيام التالية تقابلنا مرة أخرى في المسرح القطري مع غانم، 
فقابلني وهو يتلذذ وبتشف، وبكلمات التحدي الساخرة: ها 
شفت المسرحية بتحضر. قلت له: أحضرها إذا عندك القدرة 
ويتحدى  التحدي  هذا  يكبر  تجري  األيــام  وبينما  ذلــك.  على 
قائال حتى وصل األمر بالفنان غانم أن يهمش الجميع: ويقول 
وانتو تعتقدون أن بيدكم القرار؟ يقصد إدارة الثقافة والفنون 

أنتم مجرد طراطير» التودون وال تجيبون»!
للثقافة  مديرا  المناعي  عبدالرحمن  الفنان  حينها  وكــان 
جاءنا  لــلــوزارة  نحن  نذهب  أن  مــن  وبــدال  بالوكالة  والفنون 
متواضعا  بنفسه  والــفــنــون  الثقافة  إدارة  إلــى  الوكيل  ســعــادة 
االدارة  الطرفين  من  المسؤولين  وبعض  المناعي  وبحضور 

والوزارة.
(١)

فــجــال فــي خــاطــري مــا جــال ووصــلــنــي المعنى وقــبــل أن 
يبدأ االجتماع بدأت بالسؤال: هل تمت الموافقة على عرض 
مسرحية طماشة في الدوحة يا سعادة الوكيل؟ طبعا سعادة 
الوكيل تفاجأ بالسؤال المسبق وهو يستعد للتمهيد في الدخول 

في موضوع المسرحية.
فرمى بالنص على الطاولة وقال غاضبا: من قال لك انه 
تتكلم؟  انت  أســاس  أي  وعلى  المسرحية؟  على  الموافقة  تمت 
أرعـــد الــجــو وأصــبــح مــشــحــونــا..ثــم هـــدأ قليال وبـــدأ الصمت 
المسرحية  تحضر  ال  ولــمــاذا  الوكيل:  سعادة  وســأل  والــهــدوء 
فرددت  النصوص؟  لجنة  قبل  من  عليها  موافق  والمسرحية 
على سعادة الوكيل بكل أدب: سعادة الوكيل إن النص موافق 
عليه كنص مسرحي عادى، ولكن هذا النص ال يصلح للعرض 
من الناحية الفنية لما يحمله من اسفاف. فرد سعادة الوكيل: 
يعني ما يصلح كلش؟ إيش المشكلة يعني؟. فقلت له :المشكلة 
ان سعادتك ال ترضى بأن نكون» طراطير» وإذا كنت سعادتك 
تسمح بأن يصبح موظفو اإلدارة طراطير ما فيه مشكله نقدم 

المسرحية. 
قلت:  الفاضي؟  الكالم  هذا  قال  من  الوكيل:  سعادة  فسأل 
هذا ما قاله الفنان غانم بالحرف الواحد. وأقفل هذا االجتماع 
إلى  المسرحية  ستحضر  هل  اإلجــراء  هو  ما  نعرف  أن  دون 

قطر أم ال؟.

صدور موسوعة تحتفي بالحركة التشكيلية اللبنانية

ليز تيٍه: من 
كالنبوءة ده

اإلبداع 

ه، ومن 
سبيل إلي

ال يجد ال
خرج منه 

لخروج منه
لسبيل ل

ال يجد ا
دخله، 

يسربها: سالم ماجد المرزوقي

نبضات شعرية

أحاديث األبواب (٢)

(٩)
ترُقُص ،
وتُصّفق.
ِعنَدها

حفلُة هواء !
(١٠)

ُمشكلُة باب الحديد
إّنُه ال يملُِك

شجرَة عائلة !
(١١)

َحلقوا وجَهه.
خوا صدَره بالدُّهن. ضمَّ

زّرروا أكماَمُه بالمسامير الفّضية.
لم يتخيَّْل،

بعَد ُكلِّ هذِه الّزينة،
أّنُه سيكون

ِسرواالً لعورِة منـزل !
( ١٢)

طيلََة يوم الُجمعة
يشتاق إلى ضوضاء األطفال

باُب المدرسة.
طيلَة يوم الُجمعة

يشتاُق إلى هدوء الّسبت
باُب البيت !

(١٣)
كأنَّ الظالم ال يكفي..

وَن وجَهُه بِستارة. هاُهم يُغطُّ
( لسُت ناِفذًة يا ناس ..

ثُّم إنني أُحبُّ أن أتفّرج.)
ال أحد يسمُع احتجاَجه.

الُكلُّ مشغول
بِمتابعة المسرحّية !

(١٤)
أَهَو في الّداخل
أم في الخارج ؟

ال يعرف.
كثرُة الّضرب

وار ! أصابتُه بالدُّ
(١٥)

باُب الكوخ
يتفّرُج بُكلِّ راحة.

مسكيٌن باُب القصر
تحُجُب المناظر عن عينيِه، دائماً،

زحمُة الُحّراس !
(١٦)

(يعمُل عملَنا
ويحِمُل اسَمنا

لِكّنُه يبدو ُمخّنثاً مثَل ناِفذة.)
هكذا تتحّدُث األبواُب الخَشبّية

جاجي ! عن الباِب الزُّ
(١٧)

لم تُْنِسِه المدينُة أصلَُه.
، مثلما كان في الغابة، ظلَّ

يناُم واقفاً !
(١٨)

المفتاُح
النائُم على قارعِة الّطريق ..

عرَف اآلن،
اآلن فقط،

نعمَة أن يكوَن لُه وطن،
حّتى لو كان

ثُقباً في باب!.

أحمد مطر

salemmajed١٠@yahoo.com

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

بوستر الفيلم

بيروت - هال بطرس:

ذاتــه،  بحد  عــالــم  لبنان  فــي  التشكيلي  الــفــن 
ثناء  كــل  يستحقون  الــفــن  هـــذا  مــبــدعــي  وألن 
موسوعة  الراسي  جورج  لهم  خصص  وتقدير، 
إبداعاتهم  حفظ  في  تساهم  صفحة   ٦٢٣ من 
ضمن ذاكرة بيروت الثقافية.  ٢٥٠ فناناً يمثلون 
مدارس فنية من كل األنماط والتوجهات، لقوا 
الــريــح»  مهب  فــي  كــتــاب «ريــشــة  فــي  التكريم 
ويعتبر  الجديد،  الحوار  دار  عن  حديثاً  الصادر 
أشبه بموسوعة، هي مرجع ووثيقة بحث ذات 
بدأت  منذ  البصرية،  الفنون  مجال  في  قيمة 
الحركة التشكيلية تتبلور في لبنان في بدايات 

١٩٠٠، حتى اليوم. ويحلل الكاتب الحركة الفنية 
في لبنان من خالل عرض لمجموعة من السير 
تطرقه  عبر  كما  للمبدعين،  الموثقة  الــذاتــيــة 
من  مختلفة  مراحل  في  الفنية  القضايا  ألبــرز 
بعض  مصححاً  اللبناني،  التشكيلي  الفن  تطور 
«األخطاء» التي وقعت فيها مصادر فنية. ولعل 
يجسد  حيث  الــغــالف،  مــن  ــقــرأ  تُ الــكــتــاب  روح 
للحب  األســطــوري  الــرمــز  شــرف  رفيق  الفنان 
يشهر  وعنتر  وعنتر.  عبلة  ثنائي  في  المتمثل 
أصيال.  عربيا  حصانا  يقتاد  وهــو  عالياً  سيفه 
كتاب  تقديم  في  كبيرة  رمزية  الغالف  ولهذا 
من  يصّنف  بــصــري  فني  حـــراك  عــن  يتحدث 

األكثر أهمية على مستوى العالم العربي.
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