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وزارة الثقافة تحتفي بفنون أوروبا الشرقية
«فيينا بويز» العالمية تقدم إبداعاتها مع «سوار»

تقيم وزارة الثقافة والفنون والتراث خالل 
فبراير  من  السابع  وحتى  األول  من  الفترة 
للموسيقى  الشرقية  أوروبــا  مهرجان   ٢٠١٢
ـــــك فـــي إطـــــار الــمــهــرجــانــات  والـــفـــنـــون وذل
بشكل  الــوزارة  تقيمها  التي  والفنية  الثقافية 
متواصل إثراًء للحركة الثقافية وتواصالً بين 

الفنون في مختلف قارات العالم.
ويـــــأتـــــي مــــهــــرجــــان أوروبـــــــــــا الـــشـــرقـــيـــة 
ــفــنــون بـــنـــاًء عــلــى تــوجــيــهــات  لــلــمــوســيــقــى وال
سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري 

وزير الثقافة والفنون والتراث الذي يحرص 
المحلية  الثقافية  الفعاليات  استمرارية  على 
أهداف  ضمن  وذلــك  العام  طــوال  واألجنبية 
الشعوب  ثقافات  بين  الــتــواصــل  فــي  الــــوزارة 
بهذه  القطري  الجمهور  وتعريف  وفنونها 
الفنون.وسوف تشارك ٤ دول في المهرجان 
ومقدونيا  وبــولــنــدا  وألــبــانــيــا  كــرواتــيــا  تمثل 
وتقام كل الفعاليات على خشبة مسرح قطر 
والنصف  السابعة  الساعة  من  ابتداء  الوطني 

مساًء.

الــحــي  اســـتـــضـــاف   :  ]- الــــدوحــــة 
الــثــقــافــي «كــــتــــارا» حـــفـــًال فــــريــــداً شـــارك 
بــه عـــدد مــن الــمــواهــب الــقــطــريــة الــشــابــة 
وتمكنت  الشهيرة.  بويز»  «فيينا  وفرقة 
لمدة  عروضها  قدمت  التي  الحفلة  هــذه 
عشاق  من  اآلالف  اجتذاب  من  أيام  ثالثة 
الموسيقى، كما اختتمت فعالياتها بعرض 

من  مــحــلــيــون  أوالد  بـــه  شـــــارك  مـــذهـــل 
المعروفة  لألطفال  الجزيرة  قناة  فرقة 
بعزف  الفرقتان  وقامت  «ســـوار».  باسم 
مــقــطــوعــات مـــن الــمــوســيــقــى الــتــقــلــيــديــة 
إلى  الفرقتين،  موطني  إلــى  تنتمي  الــتــي 
جــانــب مــشــاركــة فــرقــة أوركـــســـتـــرا قطر 
الــعــرض  ينتهي  أن  قــبــل  الــفــلــهــارمــونــيــة، 

بحدث مذهل شاركت به الفرق مجتمعة.
وقـــــال الـــدكـــتـــور عـــمـــاد ســلــطــان مــديــر 
الــثــقــافــيــة «لــقــد شــعــرنــا بالفخر  الـــشـــؤون 
للجمع بين فرقة «فيينا بويز» الموسيقية 
األداء  مع فرقة «ســوار» في عروض من 
التقدير  يستحق  فريق  هيئة  على  المتميز 

واإلعجاب. 

تأجيل أمسية 
لولوة الخليفة

الدوحة - قنا: قررت 
الثقافي  الصالون  إدارة 
الصالون  أمسية  تأجيل 
ـــقـــافـــي الــــتــــي كـــانـــت  ـــث ال
ستعقد يوم  غد األربعاء 
ـــــفـــــاء بــــالــــشــــاعــــرة  احـــــت
الـــشـــيـــخـــة لـــــولـــــوة بــنــت 
خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان آل 
من  عــدد  وإلقاء  خليفة 
قــصــائــدهــا مـــن الــشــعــر 
الـــشـــعـــبـــي إلـــــى يـــــوم ٢٢ 

فبراير القادم . 
وقالت سعاد الكواري 
الصالون  على  المشرفة 
هـــنـــاك  إن  الــــثــــقــــافــــي 
جعلت  طـــارئـــة  ظـــروفـــا 
تضطر  الــصــالــون  ادارة 
ذكر  دون  التأجيل  إلــى 

أسباب أخرى. 

على مسرح الدراما بالحي الثقافي

االحتراف 
الفني والبحث 

عن آلياته 

المناعي 
واالنصاري ضيفا 
رأيان وقضية

بين
 الفصحى 
والعامية

رسالة حب 
من فناني قطر 

إلى تونس

متحف 
بيروت الوطني 

يغرق

«مجاريح» ظلمت في االردن«مجاريح» ظلمت في االردن
مبارك  آل خليفة لـ البيرق :

نرحب باالنتقادات 
ونسعى لحماية تراثنا 

لجنة الرقابة في المسرح 
بريئة من االتهامات
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مــجــازفــة الــدكــتــور حــســن رشــيــد أكــد أن 
وبالتالي  ومــحــدود  ضيق  الــقــطــري  الــســوق 
ال يــوجــد عــائــد مـــادي جــيــد يــســاعــد الــفــنــان 
إلى  مشيراً  لــه،  مهنة  الفن  يتخذ  أن  على 
تفرغا  يقدمون  العالم  دول  من  الكثير  أن 
تقديم  لــه  ليتسنى  اثــنــيــن  أو  لــعــام  للمبدع 
العمل  ضرورة  على  وشدد  متميزة  أعمال 
عــلــى إيــجــاد شــركــات إنــتــاج قــويــة وإيــجــاد 
خطط ومنهجية حتى ال يتم التحرك على 
بالرغم  أنه  إلى  مشيراً  ثابتة،  غير  أرضية 
في  اإلنتاج  شركات  من  العديد  تواجد  من 
السوق  تــغــذي  أن  تستطيع  ال  أنــهــا  إال  قطر 
أحد  جبان»  المال  «رأس   : قــائــالً القطري 
فالمنتجون  يــجــازف  أن  يستطيع  ال  منهم 
ال يجرؤون على اإلنتاج إال بشكل موسمي، 

قليال  اإلنــتــاج  يجعل  مــا  وهــو 
الفنان  فــرص  مــن  ويصعب 
مشيراً  لالحتراف،  القطري 

يـــمـــتـــد  الــــــخــــــوف  أن  إلــــــــى 
بأكملها.  الثقافية  للساحة 
وأضـــــــاف: الـــفـــن عـــــادة مــا 
إلى  ينتقل  ثم  بالهواية  يبدأ 
قد  الهواية  لكن  االحــتــراف 
عندما  كله  العمر  إلى  تمتد 
ال تجيء فرصة االحتراف، 
الفنان  احــتــراف  أن  مــؤكــداً 
هـــــو الـــكـــفـــيـــل بــــــأن يــجــعــل 

اإلبـــــداع هـــو الــشــغــل الــشــاغــل 
تقديم  على  ويساعده  للفنان 
كــل مــا يــمــلــكــه مــن مــوهــبــة، 

أن  يجب  أســس  لــه  االحــتــراف  أن  وأوضـــح 
أولها  محترفا  يصبح  أن  يريد  من  يطبقها 
من  اإلبــداعــيــة  للعملية  تــمــامــاً  الــتــفــرغ  هــو 
له  يدير  عمل  فريق  أو  أعمال  مدير  خالل 

كـــــل 
اإلدارية  الشؤون 

عنده. ما  أفضل  لتقديم  هو  ليتفرغ 

فني انتعاش 

ـــه يــجــب في  الــفــنــان عــلــي حــســن أكـــد أن
القطرية  الفنية  الساحة  تسترد  أن  البداية 
عـــافـــيـــتـــهـــا قـــبـــل الــــحــــديــــث فـــــي مـــوضـــوع 
إلحــداث  أوالً  نحتاج  وأضــاف:  االحــتــراف، 
انـــتـــعـــاش فــــي الـــحـــركـــة الــفــنــيــة ســـــواء فــي 
والعمل  المسرح،  أو  السينما  أو  التليفزيون 
للفنان  كيف  وتساءل:  اإلنتاج،  زيــادة  على 
والـــفـــن فـــي قــطــر يــحــتــضــر؟  أن يــحــتــرف 
الــعــمــل على  يــتــم  أن  ضـــرورة  وشـــدد عــلــى 
لتفريخ  مــعــهــد  وإيــجــاد  األعـــمـــال،  تــكــثــيــف 
أكــاديــمــيــاً،  مــواهــبــهــم  إثــقــال  بــعــد  الفنانين 
ثــــــم يـــــأتـــــي الـــــحـــــديـــــث عــن 
احــتــراف الــفــنــان، وقـــال: ال 
يحترف  أن  فنان  يستطيع 
اثنين  أو  عــمــل  فــي  ليعمل 
إن  طــــوال الـــعـــام، مــضــيــفــاً 
قــلــة األعــمــال هــي الــمــؤديــة 
بالضرورة إلى عدم اإليعاز 
ـــــل وتـــــــؤدي  لـــــالحـــــتـــــراف ب
في  الفنان  بعد  إلــى  كذلك 
ـــــان عــن  كـــثـــيـــر مـــــن األحـــــي
وهو  نهائياً  الفنية  الساحة 
خسارة  إلى  المؤدي  الشيء 
الــســاحــة الــثــقــافــيــة كـــل يــوم 
وإذا  الــفــنــانــيــن  مــن  لــلــعــديــد 
ـــنـــا عـــــن االحـــــتـــــراف  تـــحـــدث
الــواقــع  إلــى  عـــوداً  ومــبــاشــر  منطقي  بشكل 
وما يدور فيه من قلة فهم حقيقة الفنان 
والــقــنــاعــة بــجــهــوده ومــن ثــم الــوصــول إلــى 
االحـــتـــراف فــإنــنــا ســنــجــد أن عـــدم الــفــهــم 

المجتمع  فــي  لـــدوره 
هــــــــو الـــــمـــــعـــــطـــــل لـــه 
ـــالـــي الـــحـــصـــول  ـــت ـــال وب
على حقه في أن يبدع 
أعـــــمـــــاال فـــنـــيـــة جـــيـــدة 
تــفــيــد الــمــجــتــمــع ذاتــــه، 
ومـــــــن ثــــــم االحــــــتــــــراف 
ـــيـــة  ـــعـــمـــل ـــل ـــــــتـــــــفـــــــرغ ل وال

اإلبداعية.
االحتراف نحو  الطريق 

محمد  الــفــنــان  وأوضـــح 
موجود  االحتراف  أن  البلم 
الفنية  الساحة  على  بالفعل 
بعض  فــي  ويتمثل  القطرية 
الـــفـــنـــانـــيـــن الــــذيــــن يــعــمــلــون 
اإلخـــراج  مــثــل  فنية  بــوظــائــف 
لكن  اإلشـــراف  أو  التأليف  أو 
كــــل ذلـــــك يـــتـــم بــشــكــل مــغــلــف 
الطريق  أن  الــبــلــم  وأكـــد  اإلداري،  بالعمل 
بــخــلــق  يــــبــــدأ  أن  يـــجـــب  ـــــراف  االحـــــت نـــحـــو 
مــؤســســات تــعــنــى بـــشـــؤون الــفــنــان كــإنــشــاء 
األسس  لتعليم  وأكاديمية  للفنانين  جمعية 
على  الحرص  مع  احترافي،  بشكل  الفنية 
حتى  السوق  لمقاييس  وفقاً  العمل  يتم  أن 
بسهولة  أعمالهم  تسويق  للمبدعين  يتسنى 
وهـــــو مــــا يــجــعــل الـــفـــن الـــقـــطـــري يــحــظــى 
بــــــرواج عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــعـــربـــيـــة، مــشــيــراً 
ــفــنــي يــؤثــر  ال االحــــتــــراف  تــحــقــيــق  أن  إلــــى 
ومضمونه،  بل  اإلنتاج،  زيــادة  على  إيجاباً 
خــاصــة عــنــدمــا يــتــاح لــلــمــبــدع الــتــركــيــز في 
مؤثرات  أو  ضغوط  أي  دون  الفني  عمله 
يشغلها  أخــرى  وظيفة  مــن  تنتج  خارجية 
الــفــنــان غــيــر الـــفـــن، وأكــــد الــبــلــم أن الــفــن 
الفنان  لكسب  وسيلة  يكون  أن  السهل  من 
الــســاحــة  عــلــى  لــه  روج  مــا  إذا  جــيــد  بــشــكــل 
العربية  الــدول  من  بالعديد  أسوة  العربية 
الــتــي يــتــمــتــع فــيــهــا الــفــنــانــون بــدخــل مــادي 
الفن  احتراف  على  العمل  وأضــاف:  كبير، 
الفنية. األعمال  إنتاج  بزيادة  يبدأ  أن  يجب 

صعبة مسألة 
وحــــــول إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق االحــــتــــراف 
أن  المنصوري  سالم  رأى  القطري  للفنان 
قــضــيــة االحـــتـــراف تــعــد مــســألــة صــعــبــة في 
حاجة  لــســد  ضــمــان  حــيــث ال  اآلونــــة،  هــذه 
تعوضه  التي  المادية  المبالغ  وتوفير  الفنان 
ــتــقــاضــاه الــمــوظــفــون  عـــن الـــراتـــب الـــــذي ي
مــن الــفــنــانــيــن، وتــســاءل الــمــنــصــوري لــمــاذا 
الـــدخـــل  ذات  بــوظــيــفــتــه  الـــفـــنـــان  يـــجـــازف 
الــثــابــت ويــحــتــرف الــفــن بــعــائــد مـــادي غير 

المنصوري  سالم  الفنان  وأشــار  مضمون؟ 
ال  الحالي  الــوقــت  فــي  األعــمــال  قلة  أن  إلــى 
للفن  المحب  أن  مؤكداً  االحتراف  تستدعي 
عــدة  بــيــن  ويـــوازن  فــنــه  ينجز  أن  يستطيع 
فنية  أعــمــال  ظــل  فــي  وقــتــه  بتنظيم  مــهــام 
االحــتــراف،  تستدعي  ال  ومــشــاركــات  قليلة 
العائق  هــي  الفنية  االعــمــال  قلة  أن  مــؤكــداً 
الــرئــيــســي أمـــام احــتــراف الــفــنــان الــقــطــري 
على  الموجودين  الفنانين  عــدد  أن  خاصة 
عدد  بكثير  يفوق  قطر  في  الفنية  الساحة 
بأن  أمنياته  عن  وعبر  المقدمة،  األعمال 
للمحترفين  الــمــســرحــي  الــمــهــرجــان  يفتح 
لــلــفــنــانــيــن ويــعــطــي لــهــم الــفــرصــة في  ــاً  ــاب ب
إنــــعــــاش وتــنــشــيــط الـــحـــركـــة الــمــســرحــيــة، 
إنتاج  شــركــات  إيــجــاد  ضــرورة  على  وشــدد 
بـــــــرؤوس أمـــــــوال ضــخــمــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
أصــحــاب الــخــبــرة فــي الــتــســويــق حــتــى يزيد 
الفنانين،  عمل  فــرص  معه  فتزيد  اإلنــتــاج 
التليفزيون  نــلــوم  أن  يمكننا  ال  وأضــــاف: 
أن  يــجــب  لكننا  اإلنــتــاج  قــلــة  عــلــى  الــقــطــري 
األمـــوال  رؤوس  أصــحــاب  المنتجين  نــلــوم 
عــلــى تــخــاذلــهــم فـــي الـــمـــشـــاركـــة إلحــــداث 
أكــد  الــتــفــرغ  وعــن  وفــنــيــة،  إبــداعــيــة  نهضة 

مــؤثــرات  أي  عــن  بــعــيــداً  الــفــنــان  يجعل  أنــه 
مــاديــة واجــتــمــاعــيــة ويــجــعــلــه يــســتــطــيــع أن 
التفرغ  أن  إلــى  مــشــيــراً  الكثير  لفنه  يــقــدم 

إال  عليه  يحصل  أن  يجب  ال 
به  يــعــوض  أن  يــســتــطــيــع  مــن 
تركه  الذي  العمل  عن  وطنه 
التفرغ  الفن فيكون  من أجل 
ـــفـــنـــان الـــــمـــــوهـــــوب الـــــذي  ـــل ل
يــســتــحــق ذلـــك فــقــط، خــطــوة 
نــــحــــو االحـــــــتـــــــراف، وتـــمـــنـــى 
وتــزيــد  يـــزيـــد  ـــتـــاج  اإلن أن  لـــو 
حتى  الفنان  مشاركات  معه 
في  يــحــتــرف  أن  لـــه  يــتــســنــى 
الــمــســتــقــبــل ويـــســـجـــل بــاســم 
وطـــنـــه جــــوائــــز ومـــشـــاركـــات 
دولـــــيـــــة تــــعــــود لـــــه ولـــوطـــنـــه 

بالنفع.

الفن ضرورة 
الــفــنــان أحــمــد الــمــفــتــاح أوضــــح أنـــه في 
ـــدايـــة البـــــد مــــن الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أهــمــيــة  ـــب ال
فالفن  الشعوب،  حياة  في  الفن  وضــرورة 
مثل  أصبح  والــحــضــارات  الــدول  بعض  فــي 

في  يدخل  البعض  عند  ولكنه  والهواء  الماء 
مــجــاالت الـــتـــرف، ومـــن هــنــا يــظــهــر جــلــيــاً 
ــفــنــان مـــن عـــدمـــه، لــذلــك  أهــمــيــة تــفــرغ ال
الــقــطــري  بــالــفــن  االرتـــقـــاء  أن  أرى  فــإنــنــي 
عن  للحديث  نأتي  ثــم  األولــى  الخطوة  هــو 
األساسي  العمل  كــان  إذا  وعما  االحــتــراف، 
أكد  ال  أم  للفنان  بالنسبة  اإلبداع  على  يؤثر 
أنه يؤثر سلباً إذا لم يرتبط بالفن بشكل أو 
بآخر كأن يكون العمل األساسي في مجال 
إذا  إيجابياً  ويؤثر  الفن،  مع  تماماً  يختلف 
قريباً  يــكــون  أن  أو  مــعــه  ارتــبــط  أو  تــالقــى 
أو  مــنــه، مــثــل أن يــكــون الــفــنــان مــســرحــيــاً 
صحفياً  كاتباً  الــوقــت  ذات  وفــي  تلفزيونياً 
والعطاء  واالنطالق  لإلبداع  ذلك  يدفعه  قد 
وأشــار  ذاك،  أو  المجال  هــذا  في  المتوازن 
إلى أنه قبل الحديث عن ضرورة االحتراف 
يجب االنتباه إلى أن هناك أرضية البد أن 
الملحة  الحاجة  مدى  وهي  متوافرة  تكون 
الكمي  اإلنتاج  ناحية  من  الفنان  الحتراف 
يصبح  أن  فيجب  الفنية  لألعمال  والكيفي 
التي  الماسة  الحاجة  يستدعي  إنتاج  هناك 
ال مــنــاص مــنــهــا لــتــفــرغ الــفــنــان إلبـــداعـــه، 
وقــتــاً  أو  مــعــيــنــاً  جــهــداً  مــنــه  يــتــطــلــب  أن  أو 
الفنان  يحترف  بأن  الداعي  ما  وإال  كبيراً، 
فــي ظــل قــلــة األعـــمـــال، وفـــي هـــذه الــحــالــة 
أرى أنــه ال داعـــي لــالحــتــراف مــن األســاس 
قتل  على  تدريجياً  ستعمل  العمل  قلة  ألن 
اإلبـــــداع وضــيــاع الــفــنــان وتــالشــي الــعــطــاء، 
فــالــعــمــل الــمــســتــمــر وغــــــزارة اإلنــــتــــاج هــي 
على  وتــضــعــه  الــخــبــرة  الــفــنــان  تكسب  الــتــي 
أعـــتـــاب االحـــتـــراف ســـواء 
وشــدد  يـــرد،  لــم  أو  أراد 
يصبح  أال  ضــــرورة  عــلــى 
بحيث  مــوســمــيــا،  اإلبــــداع 
تـــقـــدم األعـــــمـــــال الــفــنــيــة 
طــوال الــعــام، وعــن مدى 
من  الفنان  انتقال  أهمية 
الـــهـــوايـــة إلــــى االحـــتـــراف 
جهد  أي  أن  أعتقد  قــال: 
بـــــشـــــري احـــــتـــــرافـــــي فــي 
هـــــذه األيـــــــام ســــــواء كـــان 
اجتماعياً  أو  فــنــيــاً  جــهــداً 
ديــنــيــاً  حــتــى  أو  عــلــمــيــاً  أو 
بشكل  يــرتــبــط  أن  بـــد  ال 
يكون  لكي  بالمادة  كبير 
عــمــالً نــاجــحــاً وعــنــدمــا يــأتــي الــفــن بــثــمــاره 
عما  الحديث  يمكن  المادي  المستوى  على 
سيضطر  ألنــه  الفنان  احترف  لو  سيحدث 
لــتــرك عــمــلــه ومــصــدر رزقـــه أيـــاً كـــان هــذا 

العمل.

سالم المنصوري: قلة 
األعمال في الوقت 
الحالي ال تستدعي 

االحتراف

محمد البلم: الترويج 
الجيد للفن يجعله 

وسيلة للكسب 
المادي للفنان

 حسن رشيد: العائد المادي ال يساعد الفنان على احتراف مهنة الفن 

أحمد المفتاح: االرتقاء بالفن القطري هو الخطوة األولى لتحقيق االحتراف
علي حسن: يجب عودة الساحة الفنية القطرية لعافيتها قبل الحديث عن االحتراف

أحمد المفتاح سالم المنصوري محمد البلم علي حسن حسن رشيد

والبحث عن آليات لتحقيقه

االحتـــرافاالحتـــراف
 الفنـــــي الفنـــــي
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تحقيق – أشرف مصطفى:

ول إلى أوج صوره، وهي 
القطري يقتضيها للنهوض به والوص

هناك ضرورة ملحة أصبح الفن 

مل الثقافي 
م بدوره الع

ي الذي يدع
بداعهم الفن

ن بممارسة إ
مح للمبدعي

ني الذي يس
االحتراف الف

لهواية» بسبب قلة اإلنتاج 
طريين أنهم ما زالوا، تحت مظلة «ا

 الفنانين الق
بشكل عام، ويرى أغلب

اإلبداعية،  ة 
للعملي لكون 

يم ما  كل  تقديم  من  يمكنهم  ال  ما  وهو  األساسية،  م 
بأعماله وانشغالهم 

حلة انتقالية 
كون التفرغ مر

واية لالحتراف، وقد ي
وهنا يأتي دور البحث عن آليات تنقلهم من اله

لعمل الفني 
على تسويق ا

 الهاوي إلى فنان محترف، وبال أدنى شك فإن العمل 
يتحول من خاللها

الثقافية  حة 
السا على  مكاناً  القطري  ن 

الفنا ليجد  ق 
الطر أحد  و 

ه العربية  حة 
السا على  القطري 

ل احترافي ومستمر، فيصبح له عائد من وراء عمله، فقبل 
ة العمل بشك

العربية وتتسنى له فرص

عمال الفنية 
ياج إليه، أال وهو تكثيف األ

ا يبرر االحت
ب أن يكون هناك م

الحديث عن االحتراف يج

أن يوفر له عمله 
 الفنان بعد 

عه إلى احتراف
األمر الذي سنحتاج م

وتميزها في نفس الوقت وهو 

ل أن االحتراف قد يأتي 
راء الفنانين حو

ت الوظيفة، ولقد اتفقت آ
كان يعيشها وق

الحياة التي 
شكل 

في  الدعم  حتاج 
ي ما  وهو  عليها  للعمل  صبة 

خ أرضية  هناك  يصبح  أن  بعد  متقدمة  مرحلة  في 

لموهوبين، من قبل 
د يد العون ل

ث المساعدة في تعدد جهات اإلنتاج وم
حلته األولية من حي

مر

فنانين  على  االختيار  ي 
ف االقتصار  وعدم 

الفنية  عمال 
األ في  المشاركة  ل 

أج من  اإلنتاج  شركات 

ى تكرارهم.
معينين واإلصرار عل
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شعر - محمد إبراهيم السادة

َسـَكَن الَمِشـيُب بِمفرِقي وبَـدا َعـلَـّيْ

مـاُن ُيلَْمـلُِم األوراَق َطـّيْ وَمضى الَزّ

ـقا بِـمـالَمـتِـي يـا صاِحـبََيّ تَـَرَفّ

فالَقـلُب ال يَهفـو لِلَيلـى أَو لِـَمــْي

ُسـُحـُب الَغراِم تَـَقـشـََّعْت بِسـماِئِه

َولَّـْت ُعـُهوٌد ِملُؤهــا لَِعـٌب وَغّيْ

َشـْمـُس الَحـِقيَقِة أَْشـَرَقْت في أُْفِقــِه

َقْد كاَن َمْيتـاً ذا الُفـؤاُد .. اآلَن َحـّيْ

ـراِب َمِعينُهــا ْت .. كالَسّ َخْمُسوَن َمـَرّ

ْفـُس في ِسـنٍَة وما تَدرْي بَِشـْي والنَّ

ـوِم َقْلـٌب نـابِـٌض وأَفـاَق بـعَد النَّ

لـِكّنـُه َوَجـَد الُهـدى يَْكوْيـِه َكّيْ

ٌة يـا صـاِحـبِي إَنّ الَحـِقيَقـَة ُمـَرّ

فـي َقـولِهـا نَصـٌَب تُـالقيِه وأَّيْ

أَْضـحى لِسـاُن الّضـاِد لَْحـناً لَْفُظُه

َمـْن أَْصلُُه ُقـٌح َغـدا َفِهـٌه وَعـّيْ

لَُغــُة الِكتاِب َغـِريبٌَة في أهـلِـها

بِـُيّ لِسـانَُه باللَّْحِن لَْي يَْلــوْي الَصّ

ال يَْعــِرُف الماِضـي وال إِعـرابَُه

أَو تَْذَهبِـي َمنصـوبٌَة ِمـْن بَعـِد َكْي

َزَرَع الَغـريُب بِِطْفـلِنا أَْلفاَظــُه 

وبِمـاِء ما يَْطـوْي لَنـا يَْروْيـِه َرْي

ِحفـُظ الِكتاِب َعالَمـٌة َمْذُكوَرٌة

ـعِي تُعطى ال التَّراِخي َويـَك َوْي بالَسّ

أُّماُه ُهـبِّي بالِكتـاِب وحــرِفِه

واستَْصـِرِخي َكْعبـاً، ُزَهْيراً أَو ُقَصْي

يـاَدِة َقد أَتـى أُْختـاُه َدوُرِك في الِرّ

لُِيعيـَد لَْفَظ َحـِديِثنا ِمْن َعهـِد َطْي

وْلُتْرِضِعـْي ِطْفـال َجديداً َحـْرَفنا

وَكذاَك أَنَت عليـَك ِعـبٌء يا أَُخْي 

ڈ نشرت القصيدة في تقويم
 وزارة الثقافة والفنون والتراث ٢٠١٠ م.

تَوتِر وَفْسبِْك فالمكاُن وسيُع

وَحدائٌق قد أَورَقت وشموُع!

انُشْر وحِدّث ما استطعَت مَن الهوى

فالشمُس قد عاثت بهم وزروُع

لَْن يستطيعوا قهَركم أو منَعكم

فالبحُر يزَخُر والربيُع يَضوُع

هذي موانُح ربِّنا كم أوجعت

صمٌت طَغى وترّنَح المرقوُع

ُوئَدت أيادي القمِع لما زانَكم

هذا الظهوُر وطاَب منه لموُع

وتَقهقَر اإلعالُم منهم واكتَوى

ما عاَد ينَفُع كاذٌب ورقيُع

رُوا عودوا إلى كهف الظالم وحِرّ

أخبارَكم فالُمضِحكاُت ُسطوُع

ياَكْم َكَذبتم ِحقبًة واستأسدت

أجناُدكم وتفرعَن المصنوُع

إنا نَشوُق لُضحكٍة ذهبيٍة

تجلو الضنَى ال يَعتريها هجوُع

الناُس في وَهِج الكرامِة وانتُُم

في ُمْهمالٍت ليس عنها رجوُع!

ها وإذا بنينا الفكَر كنتم ِضَدّ

هذي برامُجكم ُدمًى وخليُع

جاءت سفائُن للنجاِة تدوُسكم

ال لن يُراَعى خائٌن وشفيُع!

تَصلَوَن ِمْن حِرّ الحواسِب جمرًة

قد أُشعلت وتعاَظَم التقطيُع

ُكِشفت مخازُن َمينِكم وتلونت 

ُرَقُع الَخفا وَزها بها التسريُع

الكَشُف يبُحُر في المحيِط وحولَه

جٌند له وقراصٌن وشروُع

حمداً لك اللهم أْن يّسرتَها

هذي الَمباهُج ُفْسحٌة وذيوُع

شبعت ما 
سمكاً.. يوماً  المغفلين  أحد  اشترى 

وقال ألهله: اطبخوه! ثم نام.
بزيته. يده  ولطخوا  السمك  عياله  فأكل 

نومه.. من  صحا  فلما 
السمك. قال: قّدموا إلّي 

أكلت. قد  قالوا: 
قال: ال.

قالوا: ُشم يدك! ففعل..
شبعت. ما  ولكنني  صدقتم..  فقال: 

واالبن األب  سفاهة 
يعاقر  الذي  ابنه  يشكو  القضاة  أحد  إلى  رجل  جاء 

الخمر وال يصلي، فأنكر االبن ذلك!
بال  صالة  أتكون  القاضي  اهللا  أصلح  الرجل:  فقال 

قراءة؟
من القرآن؟ قال القاضي: يا غالم شيئاً 

القراءة.. قال: نعم وأجيد 

فاقرأ. قال: 
قال: بسم اهللا الرحمن الرحيم

القلب ربابا بعد ما شابت وشابا علق 
إن دين اهللا حق ال أرى فيه ارتيابا

هاتين  تعلم  مــا  الــقــاضــي  أيــهــا  واهللا  ـــوه:  أب فــصــاح 
بعض  مــن  مصحفاً  ســرق  ألنــه  الــبــارحــة،  إال  اآليتين 

جيراننا!

ومكره الجّصاص  ابن 
دخــل ابــن الــجــّصــاص على ابــن لــه قــد مــات ولــده، 

فكى!
وقال: كفالك اهللا يا بنّي محنة هاروت وماروت.

فقيل له: وما هاروت وماروت؟
يــأجــوج  أردت  إنـــمـــا  الـــنـــســـيـــان،  اهللا  لــعــن  فـــقـــال: 

ومأجوج!
ومأجوج؟ يأجوج  قيل: وما 

وجالوت! فطالوت  قال: 
؟ ونكيراً  منكراً  قيل له: لعلك تريد 

قال: واهللا ما أردت غيرهما...

هي  شعب  أي  لغة  أن  فــي  شــك  ال 
تـــراثـــه وحـــضـــارتـــه وتــحــمــل ثــقــافــتــه 
خالل  مــن  أمنياته  وتبني  وتــاريــخــه 
قـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــعــبــيــر ومــــن خــالل 
أدبـــيـــاتـــهـــا الـــتـــي يــســطــرهــا أدبــــاؤهــــا 
ومفكروها. ومن أجل هذه الحقيقة 
في  يلجأون  التاريخ  عبر  الغزاة  كان 
غزواتهم للشعوب األخرى إلى طمس 
عن  لفصله  تكريساً  الشعب  ذلك  لغة 
تـــاريـــخـــه وجــــــــذوره وبــــذلــــك تــضــيــع 

هويته وتسهل السيطرة عليه.
راقــيــة،  بلغة  علينا  اهللا  أنــعــم  لــقــد 
وتصويراتها  بمفرداتها  ثــرّيــة  غنّية 
ومـــوســـيـــقـــاهـــا، وكــــّرمــــهــــا ســبــحــانــه 
وتـــعـــالـــى بـــــأن جــعــلــهــا لـــغـــة رســالــتــه 
الـــخـــاتـــمـــة وكـــتـــابـــه الـــمـــنـــزل الـــقـــرآن 
الـــكـــريـــم، الــبــاقــي عــلــى مــــّر الـــدهـــور 
ـــعـــصـــور، مــعــجــزة الـــخـــالـــق لــديــن  وال

اإلسالم العظيم.
إنــــهــــا لـــغـــتـــنـــا الـــعـــربـــيـــة الــفــصــحــى 
الــجــمــيــلــة وهـــــي دلـــيـــلـــنـــا، وحـــامـــلـــة 
من  وكم  ومآثرنا،  وثقافتنا  تاريخنا 
بـــاحـــث فـــي الـــلـــغـــات أكــــد مـــن خــالل 
بــحــوثــه ودراســـاتـــه بــأنــهــا أّم الــلــغــات، 
لغتها،  كثيرة  شعوب  استمدت  ومنها 

معارفها. وأسست 
واللغة  اإلســالمــي  الــديــن  أعـــداء  إن 
هويتنا  لطمس  والطامعين  العربية، 
معالم  لتغيير  جهداً  يلهثون  وتراثنا 
لــغــتــنــا الــعــربــيــة، وهــــم يــســلــكــون كل 
والتزييف،  والتشويه  للتشكيك  سبيل 
ـــد األســــــف يــــجــــدون بــيــن  ومـــــع شـــدي
ظهرانينا من ينفخ «عن حسن أو عن 
بما  ويــنــادي  أبواقهم،  في  نّية»  ســوء 
بثقافتنا  حتى  يشككونا  كــي  يــنــادون 

ولغتنا.
ـــة جـــمـــيـــلـــة، وخــصــوصــيــة  الـــعـــامـــّي
طبيعة  ومــــن  والــلــكــنــات،  الــلــهــجــات 
البيئة والتواجد والظروف أن تجعلها 
ومكان  مكان  بين  باللفظ  مختلفة 
مدينة  بين  بــل  الــعــربــي،  عالمنا  مــن 
وأخـــــرى فـــي الــقــطــر الــــواحــــد، وهــي 

«هـــذه الــلــهــجــات» هــويــة داللـــة ليس 
الفصحى  العربية  اللغة  لكن  أكــثــر، 
هــي الــجــامــعــة تــحــت لــوائــهــا كــل من 
يــنــطــق الــــضــــاد. وهـــــي الـــهـــويـــة الــتــي 

تجمعنا كعرب تحت عباءتها.
ونــــــحــــــن نــــســــتــــمــــتــــع بــــالــــقــــصــــائــــد 
بالعامية،  الــمــكــتــوبــة  والــمــقــطــوعــات 
ومسلكاً  قاعدة،  تصبح  عندما  ولكن 
الخوف  يــبــدأ  الفصحى،  على  يطغى 

على اللغة األصيلة.
ألــوان  مــن  مــحــدود  لــون  العامية.. 
الفصحى  مـــن  تــنــبــع  لــكــنــهــا  ــفــنــون،  ال
ومــؤســســة عــلــى الــفــصــحــى ولــيــســت 

ــــأي حـــــال، وهــي  الــبــديــلــة عــنــهــا ب
لــــــون أدبـــــــي جـــمـــيـــل، ويــحــمــل 

لمكان  وتوثيقية  تراثية  قيمة 
أنها  الطامة  لكن  مــحــدود، 

إليه  يلجأ  مسلكاً  صـــارت 
استسهاالً  اإلبــداع  فقراء 

وطــــــريــــــقــــــاً قــــصــــيــــراً 
مـــخـــتـــصـــراً لــلــســعــي 

نـــحـــو الــنــجــومــيــة 
األدبـــــيـــــة. ومـــن 
أن  الـــــــغـــــــريـــــــب 

محفل  كل  في  نجد 
لقصيدٍة  بحرارة  يصفق  من 

بالعامية ال ترقى ألي مستوى أدبي، 
بـــل هـــي مــجــرد كــلــمــات خــالــيــة من 
على  تأكيداً  والوزن  والموضوع  الرتم 
أنها طريق لالستسهال ليس إال، وهنا 
مكمن الخطورة على اللغة الفصحى.
العامية.. هي  نعنيها  التي  العامية 

الفصحى  من  المستمدة  اللهجة  هي 
تلتزم بقواعدها وال تخرج عن أصول 
استجدت  وإن  فيها  والصرف  النحو 
معظم  فـــإن  الــمــفــردات  بــعــض  فيها 
كــلــمــاتــهــا لــهــا جـــــذور فـــي الــفــصــحــى 
(بــاق)  كلمة  العامية  فــي  نجد  فمثال 
تعني  والـــســـرقـــة  ســــرق  بــهــا  ــعــنــي  ون
فقط  الــمــال  ســرقــة  وليست  الخيانة 
فمن مد بصره لعورات اآلخرين فهو 
ســــارق ومـــن جــحــد فــضــل اآلخــريــن 

فــهــو 
ســــــــــــــــــــــــــــــارق 

فقد  كــثــيــرة  واألمـــثـــلـــة 
عليه  اهللا  صلى  اهللا  رســـول  قــال 

ال  واهللا  يــــؤمــــن  ال  (واهللا  وســــلــــم: 
يــؤمــن واهللا ال يــؤمــن فــقــالــوا مــن يا 
رسول اهللا ؟ قال الذي ال يأمن جاره 
بــوائــقــه) أي ســرقــاتــه، وكــلــمــة (بــاق) 
فـــي الــعــامــيــة فــعــل مــــاض وتــنــطــبــق 
عليه جميع قواعد اللغة الفصحى في 
العامية، إن العامية كالغصن الجميل 
فـــي شــجــرة الــفــصــحــى الـــوارفـــة، أمــا 
شجرة  كغصن  فهي  الركيكة  العامية 

برتقال متفرع عن نخلة.
يــقــول األديــــب عــدنــان كــنــفــانــي إن 

الــحــداثــة 
ــــــــــــخــــــــــــرج مـــــن  ت

تلغيها،  وال  األصـــالـــة  قــلــب 
والــعــامــّيــة تــخــرج مــن الــمــقــدرة على 
اإلمــــســــاك بــنــاصــيــة الـــلـــغـــة، وهــنــاك 
من  تجد  ولــن  بكتابتها،  يحّلق  مــن 
يكتبون  الذين  الحقيقيين  المبدعين 
ال يــتــقــن الــفــصــحــى  الـــعـــامـــيـــة أحــــــداً 
ويــكــتــبــهــا، ويــتــقــن أو يــحــمــل إلــمــامــاً 
الشعر.  وموسيقى  العروض  بمبادئ 
من  كــثــيــر  فـــي  اآلن  نــتــابــعــه  مـــا  أمــــا 

لمنتديات،  ا
هــــــو تــــلــــك الـــهـــجـــمـــة 

بالعامية  الطاغية  المّتزنة  غير 
ألفراد يسمون أنفسهم شعراء والشعر 
منهم براء، مستسهلين بالعامية غير 

المحّصنة ولوج عالم األدب. 

شعر : د حمزة فايع آل فتحي
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كتاب كليلة ودمنة
تر اثنا ا	دبي الز اخر

كــتــاب كــلــيــلــة ودمـــنـــة الــــذي تــرجــمــه عــبــد اهللا 
حضارة  من  الكثير  طياته  في  يحمل  المقفع  بن 
وإن  وهــو  والصينية  والــفــارســيــة  الهندية  الــشــرق 
كان يتحدث عن قصص الحيوان إال في كل قصة 
سحوان  بن  بهنود  قدمها  الكتاب  مقدمة  عبرة، 
ويُعرف بعلي بن الشاه الفارسي. ذكر فيها السبب 
الذي من أجله عمل بيدبا الفيلسوف الهندي رأس 
سماه  الــذي  كتابه  الهند  ملك  لدبشليم  البراهمة 
والطير  البهائم  ألسن  على  وجعله  ودمنة؛  كليلة 
ضمنه  بما  وضنا  العوام،  من  فيه  لغرضه  صيانًة 
عن الطغام؛ وتنزيهاً للحكمة وفنونها، ومحاسنها 
ولخاطره  مندوحة،  للفيلسوف  هي  إذ  وعيونها، 
تشريف.  ولطالبيها  تثقي،  ولمحبيها  مفتوحة؛ 
وذكر السبب الذي من أجله أنفذ كسرى أنوشروان 
رأس  بــروزيــه  الفرص  ملك  فيروز  بن  قباذ  بن 

وما  ودمــنــة؛  كليلة  كتاب  الهند  بــالد  إلــى  األطــبــاء 
الهند؛  دخــولــه إلــى  بــروزيــه عند  تلطف  كــان مــن 
ســراً  لــه  استنسخه  الــذي  الــرجــل  إليه  حضر  حتى 
من خزانة الملك ليالً، مع ما وجد من كتب علماء 
إلى  بروزيه  بعثه  من  كان  الذي  ذكر  وقد  الهند. 
مملكة الهند ألجل نقل هذا الكتاب؛ وذكر فيها ما 
يلزم مطالعه من إتقان قراءته والقيام بدراسته 
والنظر إلى باطن كالمه؛ وأنه إن لم يكن كذلك 
حضور  فيها  وذكــر  منه.  الغاية  على  يحصل  لــك 
بــروزيــه قـــراءة الــكــتــاب جــهــراً. وقــد ذكــر السبب 
الذي من اجله وضع بزرجمهر باباً مفرداً يسمى 
باب بروزيه التطبب، وذكر فيه شأن بروزيه من 
أول أمره وآن مولده إلى أن بلغ التأديب، وأحب 
باب  قبل  وجعله  أقسامها.  فــي  واعتبر  الحكمة 

األسد والثور الذي هو أول الكتاب.

للتواصلللتواصل- - البريد اإللكتروني:البريد اإللكتروني:
adabeyatqtr@hotmail.comadabeyatqtr@hotmail.com  

adabeyat_qtr@twitter.comadabeyat_qtr@twitter.com :تويتر: تويتر

آفاق أدبيةآفاق أدبية



اخلميس ١٣ صفر ١٤٣١هـ - ٢٨ يناير ٢٠١٠م العدد (١٠١٢٧)

تفنيد األباطيل حول الترجمة من أقاويل
ضرورّي  شرط  أكثر  أو  أجنبية  لغة  إتقانك 
لممارسة الترجمة. لكّن هذا الشرط ال يضمن 
من  فالعديد  جــيــدة.  ترجمة  تنتج  أن  لــوحــده 
أو  أجنبية  لغة  في  المتخصصين  األكاديميين 
بالعربية  تُحّرر  عندما  مترجمين.  ليسوا  أكثر 
ولبنات  لقلمك  العنان  تُطلق  أجنبية  بلغة  أو 
أفكارك، لكّن عملية الترجمة تتطّلب ما أطلق 
عــلــيــه الــمــخــضــرمــون «األمـــانـــة الـــمـــزدوجـــة»، 
ويــقــصــدون بها األمــانــة تــجــاه الــكــاتــب األصلي 
فــاألول  المترجم.  النص  قــارئ  تجاه  واألمــانــة 
نّصه  معاني  وأمــانــة  بدقة  تنقل  أنــك  يفترض 
ودالالتــــه وروحــــه، وحــتــى أســلــوبــه إن أمكن، 
األصلي  النص  لغة  حذقه  لعدم   - يثق  والثاني 
- فــي أّنـــك سّلمت إلــيــه األمــانــة دون زيـــادة أو 
الشائعة  األكــذوبــة  سبق  مــا  ويــدحــض  نقصان. 
يلوكها  الــتــي  خــائــن»  إّن «الــمــتــرجــم  الــقــائــلــة: 
الــكــثــيــرون دون وجــــه حــــق. وقــــد ظــهــر هــذا 
إيطاليا  في  الوسيط  العصر  أواخــر  في  االدعــاء 
الذين  الكاثوليكية  الكنيسة  رهبان  لسان  على 
كانوا يُقاومون انتشار الترجمة عموًما، وحكموا 
وفق أهوائهم على نصوص أنتجها ديبلوماسي 
ال ناقة له وال جمل في مهنة الترجمة، وقالوا 
إنه خان النص األصلي ثم نشروا وعمموا وجهة 
والحقيقة  تمحيص.  وال  احتراز  دون  نظرهم 
أّن تاريخنا العربي ال يخلو بدوره من مقاربات 
نقدية في مجال الترجمة فيها بعض التهافت. 
الفكاهي  وحــّســه  قـــدره  جــالل  على  فالجاحظ 
المحبوب جانب الصواب في مقاربته لفّن وعلم 
الترجمة، وال سيما عندما أّكد استحالة أن يتقن 
المرء أكثر من لغة. ومع أّنه استدرك وضرب 
بالعربية  يخطب  كـــان  الــــذي  الــخــطــيــب  مــثــال 
ويدلف التفسير بالفارسية، فإّن المترجم اليوم 
من  استفاق  لو  الجاحظ  فعل  ردة  عن  يتساءل 
المتحدة  األمــم  اجتماعات  أحــد  ليحضر  قبره 
أو اليونسكو ويسمع الترجمة الفورية االنسيابية 
لغات  الفوريون بشتى  المترجمون  التي ينتجها 

المعمورة. يقول الجاحظ في كتاب «الحيوان»: 
« قال بعض من ينصر الشعر ويَحوُطه ويحتجُّ 
له: إن الترجمان ال يؤدي أبدا ما قال الحكيم، 
عــلــى خــصــائــص مــعــانــيــه، وحــقــائــق مــذاهــبــه، 
ــات حـــــدوده، وال  ودقــائــق اخــتــصــاراتــه، وخــفــيَّ
يقدر أن يُوِفَيها حقوقها، ويؤدَي األمانَة فيها، 
الــَجــِرّي،  على  ويجب  الوكيَل  يلزُم  بما  ويــقــوَم 
معانيها،  وتــســلــيــِم  أدائـــهـــا  عــلــى  يــقــدر  وكــيــف 
ــهــا وِصـــْدِقـــهـــا، إال أن  واإلخـــبـــار عنها عــلــى حــقِّ
تصاريِف  واستعمال  بمعانيها،  العلم  في  يكون 
ألــفــاظــهــا، وتـــأويـــالت مــخــارجــهــا، مــثــل مــؤلــِف 
تعالى  اهللا  رحمه  كان  فمتى  وواضــِعــه.  الكتاب 
وابــن  ة،  ـــرَّ ُق وابــن  ناعمة،  وابــن  البطريق،  ابــن 
المقفع،  وابــن  وهيلى،  وابــن  وثيفيل،  ِفهريز، 
مــثــل أرســطــاطــالــيــس؟! ومــتــى كـــان خــالــد مثل 
أفالطون؟! «.  وما زالت الفكرة ذاتها تترّدد على 
يقول  إنصاًفا  أكثرهم  كــان  وإن  البعض،  أفــواه 
إّنها مهنة لئيمة، ألّن المترجم وإن أنتج إبداًعا 
هاتفية  محادثة  خــالل  الــواجــهــة.  فــي  يظهر  ال 
وإلــى  الترجمة  مهنة  إلــى  تطّرقنا  صــديــق  مــع 
المترجمين. أخبرني أّنه ينوي الكتابة حول هذه 
أضاف:  ثم  كانت،  ما  أّيا  أو  الموهبة  أو  المهنة 
من  المختلفة  وثقافاتها  الشعوب  آداب  نــدرس 
ونتذّكر  نــذكــر  كّلنا  مترجمة؛  نــصــوص  خــالل 
ال  لكن  مبدعيهم،  ومجمل  ومؤّلفيهم  كّتابهم 
أحد يذكر أو يتذّكر المترجم الذي تصبب عرًقا 
السّماعة  أغلقت  أن  بعد  الذخائر...  تلك  لتبلغنا 
جالت ببالي هذه الخاطرة وأردت تقاسمها مع 
كل مترجمي ومترجمات العالم. قيل له: «من 
أنت؟ نحن ال نراك وال نسمعك وال أحد يلقي لك 
بال.» قال: «أنا الشّفاف، يمّر النور عبر جسدي 
كي يضيء لك الطريق حتى ترى وتسمع. لكّنك 
لو رأيتني أو سمعتني، أتوّقف عن كوني أنا. من 
تسمع  تراني،  وال  نــوري  ترى  المترجم.  أنا  أنــا؟ 
اللحن الذي يمّر من خاللي وال تسمعني. وهذا 

يالئمني...»

مغلقة  كانت  أجـــزاء  افتتحت 
مــن بــيــت الــيــزابــيــثــي عــريــق في 
مدينة ُخلد فيها أعمال الروائي 
اإلنجليزي تشارلز ديكنز لزيارة 
فقط.  واحد  يوم  لمدة  الجمهور 
التي  األجــزاء  في  جولة  ونظمت 
كانت بعيدة عن أنظار الزائرين 
فــي مــبــنــى «ايــســتــغــيــت هـــاوس» 
واحد  يــوم  لمدة  روتشيستر  في 
هاوس»  السبت.وبني «ايستغيت 
الــســادس  الــقــرن  تسعينيات  فــي 
منزل  كــان  بأنه  ووصــف  عشر، 
ــــة فـــــي روايـــــــــة ديــكــنــز  ــــراهــــب ال
بــيــكــويــك». «أوراق  الــمــعــروفــة 
منحة  على  المنزل  حصل  وقــد 
ألـــف   ٨٠ مـــقـــدارهـــا  لـــتـــطـــويـــره 
جــنــيــه اســتــرلــيــنــي مــن صــنــدوق 
الحفاظ على التراث التابع لهيئة 
 ٢٠١١ فبرايرعام  في  اليانصيب 
لتعيين  المنحة  مبلغ  .واستخدم 
مـــعـــمـــاري وتـــوظـــيـــف عــــدد من 

المنزل. في  للعمل  المتطوعين 
ويتابع مجلس «ميدواي» البلدي 
إجـــــراءات الــمــرحــلــة الــثــانــيــة من 
اليانصيب،  منحة  على  التقديم 
أمـــًال فــي الــحــصــول عــلــى منحة 

جنيه  مليون  بنحو  تقدر  كاملة 
إلــى  المبنى  لتحويل  استرليني 
إلقامة  ومكان  للفنون  معرض 
النشاطات االجتماعية والثقافية 
العامة.وكان «ايستغيت هاوس» 

ثم  أجــيــال،  لــعــدة  عائلياً  مــنــزالً 
خالل  للبنات  مدرسة  استخدم 
والتاسع  عشر  الــثــامــن  القرنين 
عــشــر.وأصــبــحــت حــديــقــتــه اآلن 
«شـــــالـــــيـــــه» ســــويــــســــريــــاً، وهــــو 

على  ديكنز  اعتاد  الــذي  المكان 
الــكــتــابــة فــيــه فــيــمــا كـــان يسمى 
هايم  في  هــل»  بـ «غــادز  سابقاً 
يعيش.  ديكنز  كــان  حيث  بِكنت 
ويـــقـــدم مـــســـؤول الــصــيــانــة في 
ــــــدواي» الـــبـــلـــدي  مـــجـــلـــس «مــــــي
في  المفتوح  الــيــوم  أثــنــاء  حــديــثــاً 
التاريخية،  أهميته  عن  المبنى 
بينما يقوم المتطوعون بمرافقة 
الــــزوار لــإلطــالع عــلــى مــرافــقــه. 
وقـــــــال الـــمـــجـــلـــس إنـــــه ســيــقــدم 
الخطط  عــن  معلومات  لــلــزوار 
الــمــقــتــرحــة لــمــســتــقــبــل الــبــنــايــة، 
ــهــفــون  ــل ــــهــــم مــت فــــضــــالً عـــــن أن
لـــالســـتـــمـــاع الـــــى وجــــهــــات نــظــر 
المبنى.  عن  وذكرياتهم  الــزوار 
ـــة األولــــــى  ـــمـــرحـــل وســـتـــشـــمـــل ال
مــــن مــــشــــروع تـــطـــويـــر الــمــبــنــى 
لدعم  أصدقاء  مجموعة  تكوين 

المشروع.

فتح منزل ديكنز لعشاقه

«المحرقة» بالتلفزيون التركي

مـــنـــذ جـــهـــالـــتـــه األولـــــــــى يـــوم 
ارتـــضـــى حــمــل األمــــانــــة الــثــقــيــلــة 
واالضطالع بإعمار هذه األرض، 
فــقــد كــــان هـــاجـــس اإلنـــســـان هو 
السبل  وتــحــري  األســـبـــاب  إيــجــاد 
لجعل مهمته الشاقة تلك مشواًرا 
أقـــل عــنــاًء وأكــثــر قــابــلــيــة للفهم 
يبتدع  فأخذ  االحتمال،  ثم  ومن 
المختلفة  الــفــلــســفــيــة  الــتــفــاســيــر 
لينجح  مــحــاوالً  الحياة  لظاهرة 
تقديم  في  كثيًرا  ويخفق  أحيانًا 
ما يقنع البشرية مما يشفي غليل 
الــبــشــر حــــول تــنــاقــضــات الــحــيــاة 
وجدواها وعبثيتها، فيضطر من 
حين إلى حين إلى التلفح بأوراق 
اعتمدها  التي  السوداء  التشاؤمية 
نـــفـــر مــــن الـــفـــالســـفـــة كــأبــجــديــة 
لقراءة مغالق الدنيا وفهم أسرار 
الكون، ولم يكن أول هؤالء ولن 
يكون آخرهم بالطبع، الفيلسوف 

األلماني «آرثر شوبنهاور».
 ١٧٨٨) «شـــوبـــنـــهـــاور»  عــــرف 
لــلــســوداويــة  بــتــنــظــيــره   (١٨٦٠  –
وأداة  حياتي  كمنهج  والتشاؤمية 
الظواهر  كــل  بها  فسر  تطبيقية 
للحياة،  والــمــاورائــيــة  الطبيعية 
نتيجة  هــــذه  فــلــســفــتــه  وجــــــاءت 
المفسرون  يرجعه  لما  منطقية 
ـــا  ـــــا ومـــكـــانً ـــــواجـــــده زمـــــانً إلــــــى ت
المأساوية  بالغة  ظــروف  ضمن 
والـــتـــعـــقـــيـــد عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن 
الـــذاتـــي والــمــوضــوعــي، فــقــد ولــد 
ونــشــأ مــعــاصــًرا لــحــروب طاحنة 
اجــتــاحــت أوروبــــا وأغــرقــتــهــا في 
مــســتــنــقــعــات مـــن الـــــدم والــفــقــر 
والشقاء وانتهت بانهيار المشروع 
الــبــونــابــرتــي الــجــامــح، مــا كــان له 

إضــفــاء  فــي  األثـــر  عميق 
القتامة  هالة كثيفة من 
عـــلـــى وعـــــي شــوبــنــهــاور 
ينقصه  يــكــن  لـــم  الـــــذي 

مــــن مـــســـبـــبـــات الــتــعــاســة 
لبطله  الــمــشــيــنــة  الــنــهــايــة  تــلــك 
حسبه  كــــان  فــفــد  األســــطــــوري، 
وموتها،  جدته  جنون  عايش  أن 
ومــن ثــم انــتــحــار أبــيــه بعد سوء 
عـــشـــرة مــــع زوجــــتــــه الــمــاجــنــة 
والـــــــدة «آرثــــــــر» الـــتـــي لــــم تــــأُل 
زوجها  على  التنكيد  فــي  جــهــًدا 
ــتــعــس واإلمــــعــــان فـــي تــدنــيــس  ال
كرامته وامتهان شرفه بنزواتها 
طيلة  المشين  وسلوكها  الطائشة 
حياته وحتى إلى ما بعد مماته، 
ويا لها من صفعة كبرى أطاحت 
وقتها  الــيــافــع  بــكــرامــة «آرثــــــر» 
اآلثمة  العالقة  تلك  يكتشف  وهو 
ومعلمه  أمـــه  بــيــن  ربــطــت  الــتــي 
فيه  توسم  طالما  الــذي  «غــوتــه» 
األعلى،  والمثل  الحسنة  الــقــدوة 
إثــر  شــوبــنــهــاور»  ليسقط «آرثــــر 
والــتــوحــش  لــلــكــآبــة  فــريــســة  ذاك 
ببعديه  محيطه  عــلــى  الــمــتــمــرد 
الزماني والمكاني، فعاش وحيًدا 
بال زوجة أو أسرة أو أبناء ودون 
واحد  صديق  حتى  له  يعرف  أن 
الخوف  كــان  فقد  حــيــاتــه،  طيلة 
آمن  حد  إلى  الوحيد،  رفيقه  هو 
مــعــه بـــأن الــجــمــيــع يــتــآمــر لقتله 
على  يــجــرؤ  فلم  حــيــاتــه،  وسلبه 
حالقة ذقنه عند أي حالق كان، 
خشية أن يقوم بذبحه في غفلة 
منه. فلزم بيته الذي كان ال ينام 
أن  بعد  سالحه  محتضنًا  إال  فيه 
األبـــواب  إغـــالق  حسن  مــن  يتأكد 

والنوافذ.
تلك،  والــحــالــة  إذن  عــجــب  ال 
«شوبنهاور»  عقلية  تتمحور  أن 
الــفــلــســفــيــة حــــــول بـــــــذرة الــشــك 
والـــتـــوجـــس والـــكـــراهـــيـــة لــلــعــالــم 
وللحياة، ما خلق لديه يقينًا بكون 
ومخلوقاتها  بطبيعتها  الــحــيــاة 
مجرد إرادة شريرة، أو ما أطلق 
(اإلرادة  وصــف  اصــطــالًحــا  عليه 
تحصر  الــتــي  لــلــطــبــيــعــة  الــكــلــيــة) 
اهــتــمــامــهــا بـــنـــزعـــة الـــبـــقـــاء عــن 
من  مكوناتها  على  اإلبقاء  طريق 
بشرية  أو  كانت  طبيعية  كائنات 
هــذه  مـــن  الــتــفــات  أدنـــــى  ودون 
تلك  معاناة  إلى  الشريرة  اإلرادة 
الــمــكــونــات فــي ســبــيــل بــقــاء تلك 

اإلرادة األنانية.
مـــــن هــــنــــا فـــــــإن الـــــمـــــوت هــو 
احتكرت  التي  الوحيدة  الظاهرة 
شرف التصدي لمثل هذه اإلرادة 
إيــاه  يسلبها  بما  وذلـــك  الــشــريــرة 

مــــــــــن مــــــقــــــومــــــات 
يعمل  حيث  بقائها، 
بــــــدأب وإخـــــــالص عــلــى 
تعاستهم  مــن  الــكــائــنــات  إراحـــة 
ربقة  من  بتحريرهم  وآالمهم 
تلك  أن  غــيــر  الــمــريــر،  الــعــيــش 
اإلرادة الشريرة دائًما ما تتمكن 
من االنتصار عليه في كل وقائع 
وذلــك  بينهما،  األبــــدي  الـــنـــزال 
عــنــدمــا تــحــقــق ديــمــومــتــهــا عن 
الحسية  الغرائز  توظيف  طريق 
في خدمتها، وأول تلك الغرائز 
وأهمها هي غريزة الجنس بكل 
من  إليه  تــؤدي  ومــا  مغرياتها، 
حتمية تناسل الكائنات وتكاثرها 
ضمانًا لبقاء األنواع بل ومضاعفة 
أعــــدادهــــا بــشــكــل يـــدفـــع الــمــوت 
أحــيــانـًـا، رغــم حزمه وإصـــراره، 
إلــــى أن يــقــف مــكــتــوف األيــــدي 
الشريرة  اإلرادة  تلك  دهاء  أمام 

للحياة ومكرها.
خبث  أن  «شــوبــنــهــاور»  رأى 
فــي  يـــكـــمـــن  الـــكـــلـــيـــة)  (اإلرادة 
أنـــهـــا قـــد لــغــمــت رغــبــتــهــا بطعم 
ــة،  ــل ــــدهــــاء والــحــي مـــاكـــر بـــالـــغ ال
عــنــدمــا زيــنــت مــآربــهــا الــشــريــرة 
ـــا في  لــبــقــائــهــا هـــي (ولـــيـــس حـــبً
ـــــواع) بــغــالف مــن الــلــذة  بــقــاء األن
هذا  أوجـــدت  أن  فكان  الــزائــفــة، 
ــــجــــذاب الـــغـــريـــزي الــمــحــبــب  االن
من  الحية  الكائنات  نــفــوس  إلــى 
الــجــنــســيــن كــمــحــفــز فـــعـــال على 
ولــهــذا  بينهما،  الــتــواصــل  طــريــق 
الجنسي  الــدافــع  مــن  جعلت  فقد 
أقــــــوى الـــغـــرائـــز فــــي الــكــائــنــات 

أقواها  يكن  لم  إن  جمعاء  الحية 
جـــمـــيـــًعـــا، لــيــصــبــح هــــو الــمــحــور 
الكائنات  حياة  حوله  تــدور  الــذي 
لكل  الرئيسي  الــمــحــرك  أنــه  كما 
الــكــائــن مــن تصرفات  مــا يــأتــيــه 
كل  مــن  الــرغــم  على  وسلوكيات 
عمليات التمويه والحجب وكافة 
األنــظــار  للفت  الــبــشــر  مــحــاوالت 
والظنون بعيًدا عنها، إال أن هذه 
الغريزة تكمن في كل حركاتهم 
وســــكــــنــــاتــــهــــم وصـــــراعـــــاتـــــهـــــم 
وإيـــحـــاءاتـــهـــم وتــلــمــيــحــاتــهــم بل 
وفـــي هــزلــهــم ومــزاحــهــم، فهي 
الخفي  والهدف  المنشودة  الغاية 
سبيل  عــلــى  يـــســـاق  مـــا  كـــل  وراء 
الــتــدلــيــس مــن قــيــم وأخــالقــيــات 
وجماليات يستخدمها الناس بين 
عــوامــل  لتوفير  الــبــعــض  بعضهم 
وصــوًال إلى  اآلخــر  الجنس  جذب 
لحظة الذروة حيث يتم االتصال 
الــلــذة  بــتــلــك  مــصــحــوبًــا  الطبيعي 
الـــعـــارمـــة لــــدى كـــل مـــن طــرفــيــه 
لتكتمل حلقات المصيدة قبل أن 
جديدة  ثمرة  أكله  الغراس  يأتي 
جديًدا،  وعــذابًــا  جديدة  وضحية 
وهكذا فإن دهاء الحياة دائًما ما 
الموت  ومخططات  بآمال  يطيح 
العذابات  من  الكون  تخليص  في 
الظاهري  فـــوزه  رغــم  والــشــرور 
المتكرر بمواقع متفرقة كل يوم. 
وغــنــي عـــن الـــذكـــر أن مــركــزيــة 
الــمــحــرك الــجــنــســي تــلــك هــي ما 
الطب  أبــو  الحــًقــا  بهديه  اهــتــدى 
الــنــفــســي ومــؤســســه «ســيــغــمــونــد 

فرويد».

قــــدم «شـــوبـــنـــهـــاور» لــطــرحــه 
هذا بأن الشر المطلق هو جوهر 
الحياة وأن التعاسة والشقاء هما 
أما  لــلــوجــود،  الــراســخــة  الحقيقة 
السعادة واللذة فليسا إال مساحات 
ـــمـــحـــدوديـــة  ســـلـــبـــيـــة شـــــديـــــدة ال
يظهرها االنحسار النسبي للشقاء 
الركيزتين  يظالن  اللذين  واأللم 
األســاســيــتــيــن لــمــســيــرة الــكــائــنــات 
ينهي  ال  الـــتـــي  الــمــضــنــيــة  الــحــيــة 
معه  فتنتهي  الموت،  إال  معاناتها 
وشرورها  وأحقادها  صراعاتها 
تحرير  من  لها  يقدمه  ما  بفعل 
دواخلها من قبضة اإلرادة الكلية 
الشريرة التي ألزمتها رغًما عنها 

بالمعاناة والعذاب.
«آرثــــــــــــر  مـــــــــن  غـــــــــرابـــــــــة  ال 
شــوبــنــهــاور» وتــلــك قــنــاعــاتــه، أن 
ـــا شـــعـــواء عــلــى الــعــقــل  يــشــن حـــربً
الخبيثة  األدوات  أحــد  بــاعــتــبــاره 
إلرادة الحياة، فالعقل طبيعًيا هو 
بحسب  والفكرة  األفــكــار،  معمل 
ـــهـــاور» هــــي مــــا تــقــدمــه  ـــن «شـــوب
الــمــاورائــي  الــعــالــم  عــن  المخيلة 
الذي تنكره الحواس المادية، وأن 
الوجود  جوهر  هي  األخيرة  تلك 
ما  فكل  مطلقة،  مــادة  هو  الــذي 
عــداهــا وهــم وتــصــورات فاسدة، 
فــالــمــادة تملك كــل األجــوبــة عن 
بالتالي  فهي  وأسرارها،  ألغازها 
خارجة  قــوى  إلــى  بحاجة  ليست 
يشطح  أنه  العقل  فجريرة  عنها. 
كثيًرا خارج نطاق المادة، كما أنه 
بعمله ضمن حدودها فإنه يعمل 
وابتكارات  فكر  مــن  يقدمه  بما 

إطالة  على  الصعد  مختلف  على 
ـــالـــي تــنــويــع  ـــت ـــال ـــاة وب ـــحـــي أمـــــد ال
المزيد  إيجاد  وبالتالي  مساربها، 
من مظاهر التعاسة الكونية التي 
بما  يتحلى  أن  كائن  لكل  ينبغي 
منها  ليتحرر  اإلرادة  من  يكفي 
وإفــشــاًال  للحياة  قــهــًرا  باالنتحار 

شقائه  مضاعفة  في  الشر  إلرادة 
عن طريق إطالة بقائه. وإنه لمن 
دواعـــــي الــســخــريــة هـــو الــتــســاؤل 
«آرثـــــر  كـــــان  إذا  عـــمـــا  الـــمـــريـــر 
طروحاته  في  جــاًدا  شوبنهاور» 
ما  يعني  فعًال  كــان  هل  بل  تلك، 

ذهب إليه؟ 

اللذة والموت والعقل .. من «أبيقور» إلى 
«شوبنهاور»

بــث الــتــلــفــزيــون الــعــام الــتــركــي الحلقة 
المحرقة  عن  فرنسي  وثائقي  من  األولى 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا الــيــهــود إبـــــان الــحــرب 
إعالم  أول  بذلك  ليكون  الثانية،  العالمية 

يبث  مسلمة  دولـــة  فــي  رســمــي 
عن  وثـــائـــقـــيـــاً  فــيــلــمــاً 

«الهولوكوست».
وبثت هيئة االذاعة والتلفزيون التركية 
أمس،  أول  للدولة  المملوكة  تي»  آر  «تي 
الفيلم المنتج عام ١٩٨٥والذي يحمل اسم 
للمحرقة،  العبري  االسم  وهو  «شــوا»، 
العالمي  الــيــوم  عشية  وذلـــك 
ــــا  ــــــذكــــــر ضــــحــــاي ــــــت ل

«تي  في  مسؤول  وقــال  «الهولوكوست». 
آر تي» أمس، إن القناة ستعرض الوثائقي 
أكثر  مدتها  حلقات  ســت  فــي  المتضمن 
أسبوعياً. حلقة  بمعدل  ساعات،  تسع  من 

ويستند الوثائقي في غالبيته إلى مقابالت 
مــع نــاجــيــن عــايــشــوا الــمــحــرقــة، ويفحص 
عمليات القتل التي تعرض لها يهود أوروبا 
في معسكرات الموت النازية إبان الحرب. 

ويأتي بثه في وقت حساس في العالقات 
بين تركيا وإسرائيل وأوروبا أيضا.

وأصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً 
الهولوكوست  ضحايا  تذكر  يــوم  لمناسبة 
بأهمية  يذكرنا  الــيــوم...  «هــذا  فيه:  جــاء 
استخالص الدروس المناسبة في ما يتعلق 
األجــانــب  ومـــعـــاداة  الــعــنــصــريــة  بمكافحة 

ومعاداة السامية».

الثالثاء ٨ ربيع األول ١٤٣٣ هـ - ٣١ يناير ٢٠١٢ م  

يرصدها: عبدالودود العمراني

ينقلها - محمود الباتع

آفاق ثقافيةآفاق ثقافية

 الحلقة  (١)



 المناعي: األنصاري:

التليفزيون غير 
قادر على توفير 
فرص لجميع 

الفنانين القطريين 
بأعماله القليلة

القائمون على 
الثقافة مؤمنين 

بمقولة
 زامر الحي 
اليطرب

المنتج في قطر 
يكتفي بتنفيذ 
اإلنتاج وينتظر 

من الدولة 
التمويل

اإلبداع  عروض 
إضاءة وليزر 
والمبدعون 
يخدمون المد 
األهوج 

 رأي الرقابة من الناحية الفنية يجب أن يقوم به النقاد بعد العرض ال قبله الفنان يملك من الحيل ما  يمكنة

  مكانة المبدعين القطريين قامت على اجتهاداتهم الشخصية  من إيصال أفكاره رغم الرقابة 
الــذي  المنتج  مــع  الــتــعــامــل  تفضل   •
يدفع أكثر أم الذي يختار أعماله بعناية؟

- أكد المناعي أنه ال تفرق معه األمور 
المادية بقدر المستوى الذي سيخرج به 

العمل الفني. 
عالم  فــي  أنــه  األنــصــاري  رأى  بينما 
االحــــتــــراف ال مــانــع من 
على  الفنان  يحرص  أن 
المادة  بين  ما  يجمع  أن 
وتــقــديــم أعــمــال راقــيــة، 
الــفــنــان  إلــــى أن  مــشــيــراً 
أمــوال  يستثمر  أن  عليه 
يجعله  راق  بعمل  المنتج 
يستفيد من ورائه مادياً، 
ويفيد المنتج فنياً، وأكد 
شراكة  عملية  أنــهــا  على 
يــرتــقــي خــاللــهــا الــفــنــان 
بـــــــذوق الـــمـــنـــتـــج ويــفــيــد 
الــمــنــتــج الـــفـــنـــان مـــاديـــاً، 
مضيفاً أن تلك االستفادة 
غنى  ال  للفنان  الــمــاديــة 
عنها لمواصلة مشواره اإلبداعي، خاصة 
عــنــدمــا يــجــد عــائــدا مــن وراء جــهــده، 
الغاية  ليست  الــمــادة  أن  مــن  وبالرغم 
فني  مــشــروع  لتحقيق  وسيلة  انــهــا  إال 

وإنساني.
تحوي  الــتــي  لــلــنــصــوص  تميل  •هـــل 
شخصيات  بها  التي  أم  هامة  مواضيع 

هامة؟
الــشــخــصــيــة  أن  الـــمـــنـــاعـــي  رأى   -
والموضوع ال ينفصالن، والنص الجيد 
النظر  بغض  نفسه  يــفــرض  الـــذي  هــو 
عن حجم شخصياته أو عددها، مؤكداً 
أن األهم من كل ذلك هو كيف عبرت 

الشخوص عن الموضوع وأثرته.
الشخصية  أن  األنــصــاري  رأى  فيما 
هــي الــتــي تــديــر الــمــوضــوع وهـــي التي 
تـــــحـــــدد أهــــمــــيــــتــــه، وال 
يستقيم عمل فني بدون 
شــخــصــيــات تـــم رســمــهــا 
درامــــــيــــــاً بـــشـــكـــل جـــيـــد، 
عمل  يستقيم  ال  انــه  كما 
دون  شخصياته  رسمت 
أن تقدم موضوعا هاما، 
والــمــوضــوع  فالشخصية 
ــبــعــضــهــمــا،  مــــكــــمــــالن ل
الموضوع  أن  إلــى  مشيراً 
الشخصية  مـــوضـــوع  هـــو 
ذاتها، إال أن هناك العديد 
مـــن الـــمـــوضـــوعـــات الــتــي 
الشخصية  خــاللــهــا  تــأتــي 
مــمــســوحــة ومــمــســوخــة 
بــحــيــث يـــتـــحـــدث الــنــص 
تقف  فــال  الجميع  يشغل  مــوضــوع  عــن 
ولكن  بعينها،  شخصيات  عند  الــدرامــا 
الموضوع عليها  التي تدير  الشخصيات 
في هذه الحالة إبراز جوانب الموضوع 
والعمل عليه، وعلى المخرج االهتمام 
بها قــدر إمكانه من أجــل الوصول إلى 
يُفضل  أن  إلــى  وأشــار  متماسك،  عمل 
الــعــمــل عــلــى الــنــصــوص ذات الــتــجــارب 
الذاتية، ألنه يشعر فيها بدفء وصدق 
شديدين، واألفكار تكون أعمق، حيث 

يــكــون الــمــتــحــدث فيها قــد شـــرب من 
كأس التجربة، لكن ما يعيب التجارب 
الجوانب  تنتقي  أغلبها  في  إنها  الذاتية 

الجميلة في نفس صاحب التجربة.
• فـــي اعــتــقــادك هـــل نــحــن بحاجة 

لجمعية للمهن التمثيلية؟
- أكد المناعي أن الحديث عن نقابة 
باب  من  يكون  أن  يجب  ال  جمعية  أو 
الــتــرف والــتــقــلــيــد فــعــنــدمــا تــكــون تلك 
المهنة رائجة وكبيرة بحجمها وتضم 
أعـــــدادا كــبــيــرة مــن مــحــتــرفــي المهنة 
أما  جمعية  أو  نقابة  وجــود  من  فالبد 
في حالتنا فان تلك النقابة أو الجمعية 
ســتــكــون عـــبـــارة عــلــى حــركــة صغيرة 

ومتباطئة وغير محترفة.
ـــبـــه أيــــــد الــــفــــنــــان جــاســم  مـــــن جـــان
مؤكداً  المناعي  نظر  وجهة  األنــصــاري 
أن الــفــن لــيــســت مــهــنــة لــكــي يــتــم لها 
الفنانين  أن  إلى  مشيراً  جمعية،  إنشاء 
تهتم  لجمعية  حــاجــة  فـــي  يــصــبــحــون 
بمهنتهم في حال وجدت تلك المهنة 
من األساس، وتساءل إذا ظل الفن ليس 
أكــثــر مــن هــوايــة، مــا الـــذي ستقوم به 
انه إذا  جمعية للمهن التمثيلية؟ مؤكداً 
كان سيقتصر دورها على شؤون الفن 
يقوم  أن  الممكن  فمن  الفنان  وليست 
بهذا الدور الفرق المسرحية أو الجهات 
المسؤولة، وأوضح أنه يجب في البداية 
أن نسعى لتحويل الهواة إلى محترفين 
ثم نقوم بعد ذلك بإنشاء جمعية تحمي 

حقوقهم وتدافع عن مهنتهم.
• فــي رأيـــك هــل تــؤيــد رفــع الرقابة 
عن المسرح كلياً، أم تفضل اإلبقاء على 

رقابة فنية؟
أن  من  بالرغم  أنــه  المناعي  رأى   -
صنوف  كل  عن  الرقابة  رفعت  الدولة 
على  القائمين  ولــكــن  النشر  وأشــكــال 
الحركة المسرحية يصرون على وجود 
الرقابة وهم قادرون على وضع لوائح 
المسرحيين  للكتاب  يــحــدد  قــانــون  أو 
الــمــســمــوح والــمــحــظــور، وأكـــد عــلــى أن 
لــإلبــداع  مــنــافــي  عــمــل  الفنية  الــرقــابــة 
وال يمكن أن يكون هناك إجماع على 
أن  يمكن  مــقــايــيــس  وال  الــعــمــل  قيمة 
تعتمد، وأضاف: يبقى رأي الرقابة من 
الناحية الفنية ليس أكثر وجهات نظر 
ألن التقييم الفني يبقى كرأي شخصي 
وهذا ما يقوم به النقاد والمهتمين بعد 

العرض ال قبله.
فيما أكد األنصاري أن مراقبة مهنة 
التمييز،  أشكال  أحــد  يعد  أخــرى  دون 
هو  يكون  أن  يجب  الفنان  إلــى  مشيراً 
ذاته الرقيب على فنه وال يقوم بالحياد 
عــن األخــالقــيــات الــعــامــة، وأوضــــح أن 
الرقابة هي حاجة مجتمعية من أجل 
ما  وهــو  والمبادئ  القيم  على  الحفاظ 
يعتبر الهدف األساسي للفن، وأضاف: 
من هنا يجب أن تمتد جسور الثقة بين 
الفنان والمجتمع بما أن الهدف واحد، 
وأشار إلى أن الرقابة ال تستطيع إيقاف 
الفنان أو إسكاته ألنه يملك من الحيل 
للناس  أفــكــاره  إيــصــال  على  يعينه  مــا 
مهما كانت درجة الرقابة عليه، وأكد 

دائماً  تسعى  التي  الفنية  التحالفات  أن 
إلزاحـــــة كـــل مـــن يــخــالــفــهــا واحــتــضــان 
فقط من ينتمي إليها هي أشد خطراً 
على الفنان من الرقابة مشيرا الي انها 
السطوة  صــاحــبــة  لــتــكــون  دائــمــاً  تسعى 
الفنية. وأضاف: التفكير التقليدي دائماً 
التجريب  من  خوفاً  بالرقابة  يحتمي 

العلمي الذي يجهله.
• أيهما أهم تخصيص موازنة لدعم 
ذات  تخصيص  أم  الحاليين،  الفنانين 
علمي  بشكل  الشباب  لتأهيل  الموازنة 

سليم؟
ليس  اإلبـــــــداع  أن  الــمــنــاعــي  رأى   -
 .. قديم  أو  حديث  علمي  أســلــوب  فيه 
تصنيفهم  يــجــب  ال  الــفــن  وممتهنين 
يكون  لمهن  يصلح  فهذا  العمر  حسب 
وليس  الــرئــيــســي  الـــــدور  فــيــهــا  للجسد 
اإلبــداع، مشيراً إلى أن العملية ال يجب 
األجــيــال..  بين  تمييزاً  فيها  يــكــون  أن 
والموازنات يجب أن تخصص لكل عمل 

جيد ومميز.
دعم  يجب  أنــه  األنــصــاري  رأى  كما 
الــفــنــانــيــن الــحــالــيــيــن وتــأهــيــل الــشــبــاب 
ويــجــب  الــــوقــــت،  ذات  فـــي  أكـــاديـــمـــيـــاً 
القديم  الجيل  بين  متوازنة  حالة  خلق 
الفنية  الــســاحــة  وأضـــــاف  والـــحـــديـــث، 
لكن  كبير  نشاط  حالة  تشهد  القطرية 
الفنان القطري سواء كان من األجيال 
على  بها  يشارك  ال  الناشئة  أو  القديمة 

الوجه األمثل.
• أيـــهـــمـــا تــحــبــذ أكـــثـــر مــــن يــرصــد 

إيجابياتك أم الذي يرصد سلبياتك؟
بسماع  يستمتع  أنـــه  المناعي  أكـــد   -
جهدا  فيه  بــذل  عمل  عــن  طيبة  كلمة 
في  لالستمرار  وقـــودا  ويمنحنه  كبير 
العمل، كما يسعده النقد المدروس الذي 
يضع أمامه هفواته وأخطاءه، مضيفاً : 
استفيد من النقد في تقويم القادم من 
أعمالي .. وأنا أعتز وأدين للذين واكبوا 
كثيرة  أحيانا  فــي  علي  وقــســوا  أعمالي 

ولكنهم جعلوا خطواتي أكثر صالبة.
الــفــنــان  أن  األنــــصــــاري  رأى  كــذلــك 
الرغم  وعلى  معاً،  األثنين  إلــى  يحتاج 
من أن اإلنسان ال يحبذ الذي ينتقده إال 

أنه قد يتعلم منه.
• بماذا تحلم فنياً وثقافياً؟

- الـــفـــنـــان عــبــد الـــرحـــمـــن الــمــنــاعــي 
قــــال: ال أحــلــم بـــل أتــمــنــى بـــأن نؤمن 
بــأن اإلنــســان هــو األســـاس فــي الحركة 
الثقافية اإلبداعية وأن اإلبداع النابع من 
يريد  ما  هو  وثقافتنا  وتاريخنا  بيئتنا 
أن يشاهده اآلخرون. ال أن نجلب لهم 
فنونهم فهم يعرفونها بل هم أقدر منا 
يحظى  أن  أتمنى  كما  تقديمها،  على 

أبنائي المسرحيين بمستقبل أفضل.
بينما أجاب األنصاري: أحلم أن اري 
الساحة  علي  القطري  للفنان  حضور 
في  أســاهــم  ان   واتــمــنــي  السينمائية 
أشاهد  وأن  القطرية  السينما  ازدهـــار 
حضور  على  يحرص  قطريا  جمهورا 
وقد  القطرية،  والمسرحيات  أالفــالم 
حـــان الــوقــت ان يــتــواجــدو فــي مــيــدان 

السينما الجماهيرية

رأيان وقضية

المناعي :يعيش 
الفنانون على الكفاف 

وينتجون أعمالهم وسط 
حالة من اإلحباط

 األنصاري : مراقبة 
مهنة دون أخرى 

يعد أحد
 أشكال التمييز، 

كتب - أشرف مصطفى

• ما تقييمك الموجز لحال الفن والثقافة في قطر؟
- الفنان عبد الرحمن المناعي أكد أنه في البداية البد من 
حالة  أن  إلى  مشيراً  المبدع،  وبين  المثقف  مابين  التمييز 
من  كبير  لبس  يشوبها  الحاضر  وقتنا  في  السائدة  التثقيف 
تأثيرها  بمدى  التعنى  إعالمية  موسمية  حالة  كونها  حيث 
الفعاليات  لتأثير  تلتفت  ال  أنها  كما  المجتمع،  في  فعلها  أو 
الثقافية أو دراسة حجم استفادة المتلقي فهي حالة احتفالية 
وعبر  بذلك.  تقوم  التي  للمؤسسة  اإلعالمية  الجهود  تكمل 
الثقافي  والحراك  التنشيط  يكون  بأال  أمنياته  عن  المناعي 
مجرد عمل ينجز بل أن يكون ملبيا لحاجة المجتمع منغمسا 
فيه ومتفاعالً معه وأال يكون مجرد فعل مستورد يتلى على 
إن  قائالً:  وأضــاف  المعة،  كاميرات  وأمــام  فارغة  كراسي 
حالة اإلبداع تحيا حالة من اليتم الحقيقي بعد أن تبنت األم 
العديد من األبناء من خارج الوطن وبإسراف في الصرف 
وليته كان لمبدعين، بينما هي تتجاهل أبناءها بل وتعدهم 
التي  الشركات  أصحاب  المبدعين  ألنصاف  مساوين  غير 
تتبناهم. في قطر ورغم كل هذا التجاهل يعيش الفنانون 
اإلحباط  من  حالة  وسط  أعمالهم  وينتجون  الكفاف  على 
تقييم  صعد  بينما  السبعينيات  منذ  يتغير  لــم  فتقييمهم 
القادم من الخارج مهما كان مستواه حتى تجاوز المليون. 
وأشار إلى أن اإلبداع اإلنساني الذي يشكل فيه الفنان حجر 
األساس تحول إلى عروض إضاءة وليزر وتحول عدد من 
األهوج  المد  هذا  يخدمون  موظفين  مجرد  إلى  المبدعين 
وأنــصــرف البعض اآلخــر إلــى خــارج الــحــدود حيث وجــدوا 
من يقدرهم فأصبحوا نجوما يشار لهم بالبنان. ولفت إلى 
أنه على الرغم من أن األموال تأتي بكل العروض وأجملها 
لمن  وليس  ألصحابها  منسوبة  تبقى  العروض  تلك  أن  إال 
جلبها، منوهاً على المؤسسات المعنية أن تهتم بشيء سوف 
والدفع  وإنجازاتهم  المبدعين  تبني  خــالل  من  لها  ينسب 
اإلبداعية  للحركة  حقيقية  رعاية  أجل  من  للمشاركة  بهم 
رغم  واألفـــراد  األعمال  بجلب  التباهي  مضيفاً:  القطرية، 
عامه  عالقات  مكتب  أكثر  به  يقوم  ال  عمل  هو  أهميتهما 

يتحكم في الكثير من األموال.
أما الفنان جاسم األنصاري فرأى أنه على الرغم من أن 
هناك إسهامات عديدة من القطاع الحكومي في كل المجاالت 
الفنية إال أن الفنان القطري ال يتم إشراكه على الوجه األمثل 
يشهد  بــان  امنياتة  عن  وعبر  القطرية،  الفنية  الساحة  على 
الــمــســرح الــقــطــري حــراكــا ملحوظا بــزيــادة عـــدد الــعــروض 
المسرحية خاصة في ظل إيجاد مهرجان للمسرح المحلي، 
لكنه كان له بعد المآخذ على ميزانيات المهرجان، قائالً: في 
الوقت الذي أحلم فيه بأن يتم إنتاج عروض ضخمة ومبهرة 
على خشبة المسرح القطري يتم تقديم دعم ال يكفي حتى 
إلنتاج العروض الصغيرة، مشيراً إلى أن الميزانية غير واقعية 
لتحقيق أحالم المسرح القطري، وال تستطيع إنتاج عمل فني 
بحاجة  الخليجية  المسرحية  الساحة  ان  إلى  مشيراً  ضخم، 
إلى مزيد من التعاون بين دول مجلس التعاون وبعضها في 
هذا المجال، وأكد انه يحلم بمسرح استثماري بمقاييس فنية 

راقية.
بــالــدول  قـــورن  إذا  القطري  والــفــنــان  المقف  تضع  أيــن   •

المجاورة والمحيطة؟
الفنان  مكانة  عن  تحدث  المناعي  الرحمن  عبد  الفنان   -
القطري قائالً: من المؤسف أن أقول أن القائمين على الشأن 
الثقافي مؤمنين كل اإليمان بمقولة (زامر الحي اليطرب) 
وعليه فإن مكانة المبدعين القطريين قامت على اجتهاداتهم 
الشخصية والساحة الفنية غير مؤثرة بالمقارنة بدول الجوار. 
إلى أنه في األعمال الجماعية وبالذات المسرح الذي  مشيراً 
يأتي العمل خالله نتاج إلبداعات مختلفة من مؤلف وممثل 
ومصمم ومخرج بخالف الشعر والموسيقى والتشكيل يحتاج 

لعيون راصدة وآراء ناقدة حتى يصل لمستوى جيد. 
المسرحيين  ان  فـــــرأى  األنــــصــــاري  جــاســم  الــفــنــان  أمــــا 
القطريين يتمتعون بقدرات جيدة ال تقل عن الفنانين في 

الدول المجاورة لكنهم ال يتمتعون بالفرص التي يحظى بها 
غيرهم، مشيراً إلى ان الفنان في بعض الدول يجد من يسوق 
فنه ويعتبر إبداعه مشروعا استثماريا ويعمل على أن يساعده 
على الظهور من أجل جني األرباح من خالله، أما المنتج في 
قطر فيكتفي بتنفيذ اإلنتاج وينتظر من الدولة ان تعطي له ما 
يعمل منه، وشدد على ضرورة أن يعمل القطاع الخاص إلى 

جانب الدولة وال ينتظر الفنان كل شيء من وزارة 
الثقافة، وعن الجانب الدرامي في التليفزيون أكد أنه 
غير كاف بسبب أن شركات اإلنتاج قليلة، وعبر عن 
أمنياته بأن تزيد مشاركات القطاع الخاص في هذا 
المجال، مؤكداً أن التليفزيون غير قادر على توفير 
فرص لجميع الفنانين القطريين من خالل أعماله 

القليلة التي ينتجها على فترات متباعدة.
• هل تؤمن باختالف األراء؟ ولماذا؟ 

اختالف  أن  رأى  المناعي  الرحمن  عبد  الفنان   -
يأتي  ربما  بل  انسداد  إلى  بالضرورة  يــؤدي  ال  األراء 
بحلول أخرى مجدية، وأضاف: أحرص على تقديم 
عرض تجريبي للمشتغلين في المسرح حتى أسمع 
منهم ما يٌُقوم عملي. وأرى أن إثارة اآلراء وسماعها 

بشكل جيد مفيد للعمل حتى ولو لم تنفذ.
بينما أجــاب جاسم األنصاري قائالً: ال يجب أن 

تحتمل  أنها  يقتنع  أن  وعليه  أرائــه،  خلف  اإلنسان  يتمترس 
الخطأ وتحتمل الصواب، وأكد أن هناك كثيرين من الذين 
يكافحون ليس لقول أرائهم، بقدر محاولتهم الختزال كل ما 
هو صحيح في آرائهم، مشيراً إلى أنها مشكلة اإلنسان الذي 
وهي  فلكه،  في  يــدور  والجميع  المركز  أنه  يعتقد  ما  دائماً 
طبيعة الجهالء ومحدودي العلم والثقافة، الفتاً إلى أن آخر 
منجزات العصر الحالي هي الرأي والرأي اآلخر تلك العبارة 

التي باتت تتردد بشكل مستمر في حياتنا.
• الممثل الذي يؤدي دوره كما هم مطلوب أفضل أم الذي 

يتمرد على المألوف ويبتكر أساليب مختلفة؟
- أكد المناعي أنه يفضل الممثل المجتهد المجادل وليست 
يخلق  دوره  فــي  المجتهد  الفنان  أن  إلــى  مشيراً  المتمرد، 
حالة الجدل الذي يفضي لفهم أعمق لدوره، منوهاً إلى أن 
كانت  فــإذا  التدريبات  خــالل  تتم  أن  يجب  الممثل  ابتكارات 
تصب في منهج المسرحية ورؤيتها فال بأس من اعتمادها، 

وأوضح أنه ضد االرتجال على خشبة المسرح.
أما الفنان جاسم األنصاري فأكد أن الممثل الذي 
ومضمون  وتــطــورهــا  الشخصية  أبــعــاد  فــي  يبحث 
النص أفضل من الممثل الــذي يجب على المخرج 
أن يلقنه كل تفاصيل شخصيته، خاصة أن المسرح 
في  الطاقات  مــن  مجموعة  يختزل  جماعي  عمل 

عمل فني.
• إيهما أفضل المخرج صاحب الرؤية المحددة 

سلفاً أم الذي تكون رؤيته خالل التمرينات؟
- رأى الفنان عبد الرحمن المناعي أنه يجب أن 
تكون هناك رؤية واضحة لتناول النص المسرحي 
وهـــذه الــرؤيــة البــد أال تــكــون جــامــدة بــل متفاعلة 
خالل  مــن  تتطور  وأن  العمل  فريق  اجــتــهــادات  مــع 
إطار  وجود  أن  إلى  مشيراً  والمناقشات،  التدريبات 
عام لإلخراج أو ما تم تسميته بالرؤية أمر ضروري 
خالل  من  له  واإلضــافــة  تطويره  من  يمنع  ال  لكن 

التدريبات.
بينما أكد األنصاري على أنه من األفضل أن تتكون رؤية 
يحدد  أن  الــمــخــرج  على  لكن  الــتــمــريــنــات،  خـــالل  الــمــخــرج 
منهجه الذي سيتخذه خالل عمله قبل البدء فيه، ثم تأتي 
الرؤية الخاصة بعد ذلك خالل العمل، ويجب على المخرج 
أن يوزع وقت عمله، فيكون هناك بعض التحضيرات قبل 
األولية  البروفات  وفي  الممثلين،  مع  مناقشتها  ليتم  العمل 
عليه شرح كامل للمثلين لماذا اختار هذا النص وما رؤيته 
التي تكون قد حددها سلفاً، ثم تأتي التفاصيل بعد ذلك خالل 
العمل مع باقي الفريق والذي قد يلهمه كل فرد منه الكثير، 

حتى يصل للتصور النهائي.

نصرف بسخاء للخارج  ونحلم بإنتاج ضخم في الداخل !!
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التفاصيل الكاملة للنهوض بالحـــــــــركة المسرحية في قطر
مبارك بن ناصر  آل خليفة في حوار خاص لـ البيرق :

ڈ  عام حافل بالفعاليات الثقافية شهدته الدوحة 
هذا  يستمر  أن  ننتظر  كنا   .. العربية  للثقافة  عاصمة 
الــوهــج الــثــقــافــي ولــكــنــه تــراجــع بــحــدة .. مــا ســر هــذا 

الخفوت؟
- الحراك الثقافي في قطر لم يتوقف يوماً، فالفعاليات 
شهدتها  التي  القوة  بنفس  ليس  ولكن  مستمرة  الثقافية 
الدوحة طوال عام من االنشطة المكثفة كما أن ذلك كان  
المتالحقة  والمتغيرات  العربي  السياسي  للمناخ  نتيجة 
الربيع  طوفان  انطالق  منذ  العربية  السياسية  الساحة  على 
العربي الــذي هــز الــعــالــم.  فــال يمكن وســط هــذا الزخم 
في  الحرية  عن  مدافعة  أزهقت  التي  واألرواح  السياسي 
صاخبة،  ثقافية  احتفاالت  نقيم  أن  العربية  الساحات 

ولذلك طغت األحداث نفسها على الفعاليات الثقافية التي 
تقيمها وزارة الثقافة.

الربيع  ثــورات  الثقافة مع  وزارة  تعاملت  كيف  ڈ  
العربي؟

ولذلك  الشعوب،  تعيشه  ما  لواقع  مــرآة  الثقافة دائما   -
الــشــارع  واقـــع  مــع  القطرية  الثقافة  تتعاطى  أن  ــد  الب كــان 
العربي، فكانت قضايا الربيع العربي هي القاسم المشترك 
للعديد من الفعاليات التي تم تنظيمها بالدوحة منذ الثورة 
التونسية مـــرورا بــالــثــورات الــالحــقــة، مــن خــالل الــنــدوات 
وما  العربية  الــثــورات  عن  تحدثت  التي  والشعرية  األدبية 

أفرزته من تأثيرات واضحة على الساحة الثقافية.
ڈ  هل كانت تلك الثورات ملهمة للمثقف العربي؟
- بال شك كانت ملهمة ومفجرة للطاقات االبداعية 

لــلــمــثــقــفــيــن، خـــاصـــة لــلــمــبــدعــيــن الــذيــن 
عاشوا سنوات طويلة في المهجر 
مــمــنــوعــيــن مــــن الــتــعــبــيــر 
األصلية،  دولــهــم  فــي 
وأشــــــــعــــــــارهــــــــم 
وأعــــمــــالــــهــــم 
األدبــــــيــــــة 

تحدثوا  وقد  التداول،  من  وممنوعة  ومصادرة  محظورة 
ــدوات الــتــي استضافتها الــدوحــة،  عــن كــل ذلــك خــالل الــن
من  العديد  فلدينا  لطرحه،  ما نسعى  ليس كل  هذا  ولكن 
الثقافية  الساحة  على  انعكاساتها  لها  التي  العربية  القضايا 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس المحتلة التي 
واإلسالمية  العربية  هويتها  لمحو  مؤامرة  ألكبر  تتعرض 

والثقافية.
ڈ  ماذا عن الفترة القادمة؟

على  محلي  مسرحي  مهرجان  أول  لتنظيم  نستعد   -

سيصادف  الذي  للمسرح  العالمي  باليوم  االحتفال  هامش 
من  مــجــمــوعــة  إلصــــدار  كــمــا نستعد  الــمــقــبــل،  مــــارس   ٢٧
اإلصــــــدارات والــكــتــب والــتــرجــمــات ونــســتــعــد لــالحــتــفــاالت 
بالتعاون مع اليابان بمناسبة مرور ٤٠ عاما على العالقات 

مشتركة  لجنة  هناك  اليابانية،   ñ القطرية 
قطر  مــتــاحــف  وهــيــئــة  الــثــقــافــة  وزارة  مــن 
الثقافة  عن  تعبر  ثقافية  لفعاليات  للتنسيق 
القطرية ñ اليابانية وتستمر لمدة عام كامل.

ڈ  هناك انتقادات سبق وأن طرحتها 
[ فـــي مــلــف خـــاص حـــول تــراجــع 
تفعيل  وضـــرورة  الشبابية  المراكز  دور 
وزارة  تحرك  اعقبها   .. الثقافي  دورهــا 
الــثــقــافــة لــوضــع خــطــة لــلــنــهــوض بتلك 
المراكز .. إلى أين وصلت تلك الخطة؟

الشبابية  الــمــراكــز  دور  لتفعيل  نسعى   -

ــوصــفــهــا الـــحـــاضـــن األســــاســــي لــلــشــبــاب،  ب
وقبل  وإبــداعــاتــهــم،  لمواهبهم  والــداعــم 
ــثــمــار وقــــت فـــراغـــهـــم، ورفـــع  ذلــــك اســت
إلنشاء  توجه  وهناك  البدنية،  لياقتهم 
وتوسيع  الشبابية،  المراكز  من  المزيد 

فعاليات  إقامة  لتشمل  تنظمها  التي  الفعاليات  نطاق 
شبابية على مدار العام، ومنها مخيمات صيفية في 

سيلين.
وكيف  ؟  النقد  مــع  الـــوزارة  تتعامل  كيف  ڈ  

تتفاعل مع مطالب الجمهور؟
من  الصحافة  تكتبه  مــا  رصــد  على  نــحــرص   -

بالساحة  صلة  ذات  قضايا  من  وما تطرحه  نقد، 
الثقافية، ونتعامل مع أي نقد باهتمام ألنه يسلط 
الضوء على جانب سلبي يجب معالجته، وحينما 
طـــرحـــت [ مــلــف حــمــايــة الـــتـــراث ودعـــم 
سلسلة  عقدنا  الــتــراث  مجال  في  المتخصصين 
الثقافة  وزيــر  سعادة  برئاسة  االجتماعات  من 
مـــع عــــدد كــبــيــر مـــن الــكــتــاب والــمــتــخــصــصــيــن 
ـــــراث، تــــم خـــاللـــهـــا طـــــرح كــل  فــــي مـــجـــال الـــــت
دور  وتعزيز  التراث  بحماية  الخاصة  القضايا 
وتم  التراث،  وحماية  توثيق  في  المتخصصين 
إعداد  في  وبدأنا  فورية،  عملية  قــرارات  اتخاذ 
وتحويلها  الرؤية  تلك  لتحقيق  متكاملة  خطط 
إلى واقع ملموس، فليس لدينا أية حساسية من 
النقد ألننا في مركب واحد، وهدفنا هو الصالح 

العام.
أمــــا الــجــمــهــور فــهــو هــدفــنــا األســـاســـي الـــذي 
معه  للتواصل  نسعى  ولذلك  أجله،  من  نعمل 
التي  االستبيانات  عبر  آرائــه  على  والتعرف 
ترصد اآلراء واالقتراحات والسلبيات التي 
يــطــرحــهــا الــجــمــهــور فــي كــل مــا يتعلق 
المسرح  قطاعات  في  ســواء  بالثقافة 
أو  السينما  أو  التشكيلية  الفنون  أو 
الـــصـــالـــونـــات األدبــــيــــة، والـــنـــدوات 
تــنــظــمــهــا  ـــي  الـــت الـــعـــمـــل  وورش 

الوزارة.
األدبـــيـــة  الـــصـــالـــونـــات  ڈ  
ــداً تــحــظــى بــاهــتــمــام  ــحــدي ت
 .. بالثقافة  المهتمين  كــل 
لــمــا تــطــرحــه مـــن قــضــايــا 
هامة .. متى يكون هناك 
الستيعاب  مــؤهــل  مــكــان 

تلك الصالونات؟
ــمــامــاً  - نـــحـــن نـــــدرك ت

أهــمــيــة تــلــك الــصــالــونــات 
الــثــقــافــيــة الـــتـــي تــحــظــى 

والذي كلفني  الثقافة،  وزير  سعادة  من  مباشرة  بمتابعة 
الجماهيرية  القضايا  على  والــتــركــيــز  عليها،  بــاإلشــراف 
بالتنسيق مع إدارة الثقافة والفنون.. نعم لدينا مشكلة في 
منطقة  في  الكائن  للمقر  المتحمسين  من  وكنت  المقر، 
الرميلة قبل االنتقال لمبنى الوزارة الذي نسعى ألن يكون 
الحكمة´  ªبيت  عليه  يطلق  فيما  للثقافة  متكامال  مركزاً 
حيث يضم قاعتين للسينما والندوات، واستقر الرأي على 
هذا المكان للصالون الثقافي ونسعى إلعادة تأهيله اآلن، 
في  مؤقتا  فعالياتنا  نقيم  الجديد  للمقر  االنتقال  ولحين 

بهو مسرح قطر الوطني.
ــات الـــتـــي تـــواجـــه الــحــركــة  ڈ  مـــا هـــي أهــــم الــعــقــب

المسرحية في قطر؟
المالي  الــدعــم  بـــدون  تنتعش  ال  المسرحية  الــحــركــة   -
من  فترة  فــي  فالمسرح  واإلمــكــانــيــات، 
الــفــتــرات عــانــى مــن الــجــمــود، فلم يكن 
مسرح  وهو  واحد  مسرح  إال  للمبدعين 
قــطــر الـــوطـــنـــي ولـــيـــس لــديــهــم أمــاكــن 
لــلــتــدريــب ســـوى اســتــئــجــار أمــاكــن غير 
المعوقات  من  العديد  وهناك  مجهزة، 
قطر  فــي  المسرح  تــواجــه  التي  األخـــرى 
سعادة  مــع  ومناقشتها  بدراستها  قمنا 
ــصــورا كامال  وزيـــر الــثــقــافــة، وقــدمــنــا ت
ــهــوض بــالــمــســرح ووضـــعـــنـــا آلــيــات  لــلــن
مـــحـــددة لــلــتــنــفــيــذ مــنــهــا إنـــشـــاء الــعــديــد 
مسرحية  فــرق  وتشكيل  الــمــســارح  مــن 
ودعمها، وهناك تنسيق مع المسؤولين 
فـــي الـــحـــي الــثــقــافــي، وهـــنـــاك مــســارح 
وتأهيلها  منها  االستفادة  ممكن  كثيرة 

لهذا الغرض.
المسرحي  الــمــهــرجــان  لتنظيم  خــطــة  هــنــاك  أن  كــمــا 
ورصــــد جــوائــز لــلــفــرق واألعـــمـــال الــمــســرحــيــة الــمــمــيــزة، 
الفنانين  عاتق  على  التوجه  هذا  لنجاح  األكبر  الدور  ويظل 
والمبدعين، ألن دور الوزارة هو الدعم والمساندة وتوفير 

اإلمكانيات.
للمسرح  المستقبلية  الـــرؤيـــة  تــلــك  صـــاغ  مـــن  ڈ  

القطري؟
وتضم  أرســهــا  الــمــســرح  لــشــؤون  لجنة دائــمــة  هــنــاك   -

عددا كبيرا من فناني المسرح، تجتمع بشكل دوري لطرح 
بــإعــادة تشكيل اللجنة  األفــكــار واآللــيــات، وهــنــاك اقــتــراح 
رؤية  لديها  التي  األخــرى  الشخصيات  من  العديد  لتضم 
النتائج،  أفضل  لتحقيق  منها  االســتــفــادة  يمكن  مختلفة 
وهو اتجاه وجد قبوال من أعضاء اللجنة، كما تسعى اللجنة 
بالتواصل  خارجها  من  رؤيــة  أو  طــرح  أي  من  لالستفادة 
هدفنا  ألن  المسرحية  بالحركة  المهتمين  كل  مع  الدائم 
بالحركة  النهوض  في  المتمثل  العام  الصالح  هو  األساسي 
في  رائــدة  تكون  أن  نسعى  جديدة  رؤيــة  عبر  المسرحية 

المنطقة.
ڈ  ما هي أهم أهداف النهوض بالحركة المسرحية 

في قطر؟
- يحركنا دائما رؤية شاملة وهي مواكبة حركة النهضة 
السمو  صاحب  حضرة  بقيادة  قطر  تعيشها  التي  والتنمية 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد المفدى، ونسعى 
التي   ٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤيــة  مواكبة  إلــى  خاللها  مــن 
تستهدف تصدر قطر دول العالم في مختلف المجاالت، 
وبال شك فإن المسرح هو عنوان حضارة الشعوب، ودورنا 
كــــوزارة هــو اســتــثــمــار وتــوجــيــه اإلمــكــانــيــات الــتــي توفرها 

الدولة لتحقيق الخطوط العريضة للرؤية الوطنية.
والخطط  للسياسات  تنفيذية  جهة  النهاية  فــي  نحن 
الــذيــن  للمعنيين  بــالــرجــوع  إال  تــتــم  ال  والــتــي  والــبــرامــج، 
يملكون بالطبع خبرات فنية وعملية أكبر، وهم الفنانون 
ــاريــخ طــويــل مــن الــعــمــل في  والــمــســرحــيــون الــذيــن لــهــم ت
والمشاكل  المعوقات  أهــم  منا  أكثر  ويــعــرفــون  الــمــســرح، 
التشكيلي،  للفن  األمر بالنسبة  وكذلك  التي تعوق تقدمه، 
وخبراء التراث، والكتب الذين نرجع إليهم في المجاالت 
التي تشملهم سواء في إقامة المعارض أو الفعاليات الفنية، 
أو إصدار الكتب والموسوعات المتخصصة، فنحن شركاء 
ووجــدان  تــاريــخ  تشكل  سامية  ورســالــة  تحقيق غاية  فــي 

الشعوب وتعكس الوجه الحضاري والثقافي للوطن.
ڈ  هل تراهنون في تحقيق نقلة نوعية في مجال 

المسرح؟

- نراهن في المقام األول على الطاقات االبداعية التي 

واإلرادة  الــمــتــاحــة،  واإلمــكــانــيــات  الــمــســرحــيــون،  يمتلكها 
الواعية، وقبل ذلك في عزيمة الشباب واألجيال الجديدة 
التي تمتلك رؤية مختلفة ومتجددة تسعى لالستفادة من 
ومكاتبنا  وعقولنا   .. والتميز  الطرح  جرأة  وتمتلك  الرواد 
ــمــا لــدعــم واكــتــشــاف الــمــواهــب الـــواعـــدة في  مــفــتــوحــة دائ

مختلف مجاالت الثقافة واإلبداع.
ــا إلـــى الــتــســاؤل حـــول دور الــفــنــان  ــأخــذن ڈ  هـــذا ي
القطري في المرحلة القادمة بعد تخطي كل العقبات 
التي كانت تحول دون تألقه.. وهل واكب ما يتوفر له 

من إمكانيات؟
في  األســاســي  الشريك  فقط  ليس  القطري  المثقف   -
لكل  األول  المحرك  ولكنه  الثقافية،  بالحركة  النهوض 
ما يمكن تحقيقه على الساحة الثقافية، وأعتقد أن كثيرا 
من المثقفين القطريين يواكبون المتغيرات التي شهدتها 
ويسعون  الماضية،  السنوات  مــدار  على  الثقافية  الساحة 
للتجديد في األفكار والمضمون والرسالة التي يقدمونها، 
ـــداع  ألن الــمــجــتــمــع بــقــضــايــاه واهــتــمــامــاتــه هـــو مــصــدر إب
المثقفين، الذين يرصدون كل تلك المتغيرات في قوالب 
إبداعية سواء بالكلمة أو من خالل عمل فني أو مسرحي، 
أو من خالل الفن التشكيلي، وإذا ما توقفت عجلة الحركة 

لدى المثقف يظل في مكانه معزوال عن واقع مجتمعه.
واالرتقاء  الستثمارها  التي نسعى  ثروتنا  هم  المثقفون 
بها والمحافظة عليها، وعلينا أن نقدر دورهم وندعمهم، 
أفكار  من  يطرحونه  ما  وتحويل  خبراتهم،  من  ونستفيد 
في صياغة الحراك الثقافي الذي نسعى إليه، لذلك نتمنى 
والصالونات  الندوات  كل  في  فاعل  حضور  لهم  يكون  أن 

الثقافية والمعارض الفنية التي تنظمها الوزارة.
بنوع  يشعرون  القطريين  المثقفين  من  كثير  ڈ  
انتقادات  شكل  في  ذلــك  عن  ويعبرون  اإلقــصــاء  من 

حادة عبر الصحف.. ما رأيك؟
فهذا  الـــوزارة  أداء  ينتقد  مثقف  أي  على  عاتبا  لست   -
لتصحيح  ونــســعــى  ذلـــك  نــتــفــهــم  أن  واجــبــنــا  ومـــن  حــقــه، 
األخطاء، ولكن ما يهمني هو أن يشارك هؤالء المثقفون 
في الحراك الثقافي دون االكتفاء بالنقد والتحليل.. وقبل 
على  نحن  نحرص  المثقفون كما  يحرص  أن  أتمنى  ذلك 
اقتراح  أو  رؤيــة  منهم  أي  لدى  كان  وإذا  معهم،  التواصل 
فليطرحها على المسؤولين على مائدة الحوار ألننا شركاء 

في الرسالة والهدف.
ڈ  الــشــعــور بــالــتــهــمــيــش قـــد يــكــون مـــصـــدره عــدم 
وتكريم  ودعــم  الــالمــعــة،  األســمــاء  تلك  بعض  تكريم 
آخرين .. أليس ذلك مؤشر على أن الخطأ مشترك؟

- ال أدافع هنا عن دور الوزارة، وال أعتب على المثقفين، 

فقط أدعو المثقفين لمد جسور التواصل مع الوزارة ألنها 
للجمهور،  وإبداعتهم  أعمالهم  وتوصيل  لخدمتهم  تسعى 
لهم  قــدمــنــا  الــذيــن  المثقفين  بــعــض  عــن  أتــحــدث  لــكــنــي 
للثقافة  عاصمة  الدوحة  فعاليات  في  للمشاركة  الدعوات 
يشاركوا  لم  لكنهم  عام،  من  ألكثر  امتدت  والتي  العربية 
إعــادة  إلــى  اضطرنا  مما  على دعــواتــنــا،  يـــردوا  ولــم  فيها، 
تــقــديــم أعــمــال مــســرحــيــة قــديــمــة لــهــم، وفـــي اخــتــيــاراتــنــا 

يحكمنا معيار األفضل لرفع اسم قطر.
والمستندات،  بــالــوثــائــق  مدعما  الــكــالم  هــذا  لــك  أقـــول 
فــهــنــاك بــعــض هـــؤالء قــدمــنــا لــهــم كــل الــدعــم وخصصنا 
دعوناهم  وبعضهم  ينفذوها،  ولــم  ألعمالهم  ميزانيات 
للمشاركة في العديد من اللجان المشرفة على الفعاليات 
ولم يحضروا .. وأوكد لك بكل صدق أن تعليمات سعادة 
الوزير فيما يتعلق في التعامل مع المثقفين والمبدعين هو 
نجامل  فال  العام،  الصالح  حساب  على  أحد  مجاملة  عدم 
من  واحدة  مسافة  على  ونقف  اآلخر،  حساب  على  مثقفا 
الجميع، وفي النهاية فإن تكريم الفنان أو المبدع هو نتاج 
الساحة  على  دائما  يظل  أن  على  وحرصه  وتفانيه  عمله 
وشعراؤنا  الثقافية  الساحة  في  اسم كبير  فقطر  الثقافية، 
في  قطر  اســم  الــتــي رفــعــت  العالمية  الــجــوائــز  يــحــصــدون 

عنان السماء.
ڈ  بعض هذه االنتقادات طالت أيضا لجنة الرقابة 

في المسرح .. كيف تتعاملون معها؟
- من حق الكاتب أن يتظلم وهناك نصوص تم رفضها، 

ــلــك الــنــصــوص عــلــى لـــجـــان أخــــرى وقــــررت  وعـــرضـــت ت
رفــضــهــا، ألنـــه لــيــســت هــنــاك خــصــومــة مــا مــع أي كــاتــب، 
الختيار  ونسعى دائما  للجميع،  معروفة  معايير  ويحكمنا 

ــــاز  ــــي ــــح ــــاالن ــــــات الــــمــــثــــقــــفــــيــــن ب ــــــام ــــــه ـــــرح بـــــريـــــئـــــة مـــــــن ات ـــــس ـــــم ــــــة فـــــــي ال ــــــاب ــــــرق ــــة ال ــــن ــــج ـــنل ـــي ـــف ـــق ـــث ـــم ـــــا ونـــــــرفـــــــض ســــلــــبــــيــــة ال ـــــن ـــــراث ــــة ت ــــاي ــــم ــــح ــــــادات ونـــــســـــعـــــى ل ــــــق ــــــت ــــــاالن نــــــرحــــــب ب

حوار - صادق محمد العماري و سعود علي الشمري:

كشف السيد مبارك بن ناصر آل خليفة األمين العام لوزارة الثقافة 
المسرحية  بالحركة  للنهوض  الــوزارة  خطة  عن  والتراث  والفنون 
تــشــمــل إقــامــة مــســارح جــديــدة وإنـــشـــاء فـــرق مــســرحــيــة ودعــم 
ورصد  المسرحي  مهرجان  وتنظيم  المسرح  وكتاب  الفنانين 

جوائز للفرق واألعمال المميزة.

وأشار إلى استعداد الوزارة لتنظيم أول مهرجان مسرحي محلي على 
هامش االحتفال باليوم العالمي للمسرح الذي سيصادف ٢٧ مارس المقبل، 
من  مجموعة  وإصـــدار  الخليجي  السينما  مهرجان  استضافة  عن  فضال 
بمناسبة  اليابان  مع  بالتعاون  واالحتفال  والترجمات  والكتب  اإلصــدارات 
مرور ٤٠ عاما على العالقات القطرية - اليابانية فضال عن تنظيم فعاليات 
الثقافي´  مع ªالبيرق  خاص  حــوار  في  وأكــد  عــام.  لمدة  تستمر  مشتركة 
أهدافها  في تحقيق  العربية نجحت  للثقافة  عاصمة  الدوحة  فعاليات  أن 
المتمثلة في استنفار المبدعين القطريين لتقديم أفضل إنتاجهم الثقافي 

األفــضــل، ونــتــوقــع األفــضــل مــن األســمــاء الكبيرة فــي هذا 
المجال، لذلك ال نقبل منهم التراجع عن مستواهم، وإن 
الطريق،  بداية  في  ألنهم  ونشجعهم  المبتدئين  ندعم  كنا 
دون أن نقطع جسور التواصل مع المحترفين من الكتاب 

الذين يجب أن يتفهموا ذلك.
ڈ  هل يقلقك عدم مشاركة المثقفين في فعاليات 

أقيمت ألجلهم؟
للجمهور  موجهه  باألساس  هي  نقيمها  فعاليات  أي   -
وليس  مبدع،  أو  فنان  ألي  الحقيقي  الرصيد  يمثل  الــذي 
القطريين  المثقفين  لكل  دعــوات  نطبع  أن  المنطقي  من 
عامة،  الدعوة  إن  بالقول  ونكتفي  الفعاليات  تلك  لحضور 
ومحبيه  جمهوره  للقاء  المثقف  يحضر  ان  الطبيعي  ومن 
وتقديم ابداعاته والتعرف على الجديد في الحركة الفنية 
والمعارض  الثقافية  الندوات  عبر  الشعرية،  أو  األدبية  أو 

الــفــنــيــة الــمــخــتــلــفــة، والـــتـــي تــشــهــد طــرح 
المختلفة  الــنــظــر  وجــهــات  مــن  الــعــديــد 
منها  ويستفيد  المعاصرة،  القضايا  حول 

الجمهور والمعنيون بالحدث.
الــمــثــقــف بــطــبــيــعــتــه يــجــب أن يــكــون 
وبالفعاليات  وبجمهوره  بالواقع  ملتحما 
الجهة  عن  فضال  بموهبته،  الصلة  ذات 
التنفيذية التي تعد جسرا لتوصيل أفكاره 
وإبداعاته للمجتمع عبر إصدار كتاب أو 
تبني نص مسرحي أو عمل أدبي أو فني 
مؤلفا   ٢٢٦ مثال  فلدينا  للناس،  لتقديمه 
وتـــوزيـــع كتبهم  ــقــوم بــطــبــاعــة  ن قــطــريــا 
حق  نشتري  وأحيانا  الــوزارة،  نفقة  على 
خارج  كتابه  بطباعة  قام  ما  إذا  المؤلف 
الوزارة بتقديم الدعم المادي الالزم ألن 

ما ينتجه هو إنتاج أدبي يستحق أن تدعمه الوزارة ليصل 
إلى الجمهور، ولدي إدارة الدراسات أكثر من ألف عنوان 
التوثيق،  من  كنوع  قطريون  مؤلفون  بتأليفها  قام  لكتب 
الذي  التعاون  مجلس  في  األدبــاء  مجلس  عن دليل  فضال 
قطر،  فــي  لــه  مشابه  دليل  وعمل  منه  لالستفادة  نسعى 
كما طبعنا كتبا للفنانين التشكيليين القطريين، وموسوعة 

تضم إبداعات عدد من الفنانين التشكيليين.
ڈ  هــل تـــرى الــجــمــهــور مــتــفــاعــال بــشــكــل جــيــد مع 

الفعاليات التي تنظمها الوزارة؟
خاصة  التوقعات،  فاق كل  قطر  في  الجمهور  تفاعل   -

حيث  العربية،  للثقافة  عاصمة  الــدوحــة  فعاليات  خــالل 
مختلفة  جنسيات  ويــضــم  ومتنوعا  هــائــال  الــحــضــور  كــان 
حرصت على المشاركة بالحضور في الندوات والمعارض 
والعروض الفنية والتراثية، وهو مؤشر جيد على النجاح 
فـــي الـــوصـــول لــكــافــة قــطــاعــات الــمــجــتــمــع عــلــى اخــتــالف 
الجماهيري  الــحــضــور  هـــذا  ومــثــل  وأذواقـــــه،  اهــتــمــامــاتــه 
وجريئة،  هامة  وقضايا  أطروحات  تقديم  على  يساعدنا 
واالستمرار في تقديم األعمال الجادة التي تهم الجمهور 
وتعكس ثقافتنا أيضا، فقد قدمنا فيلما روائيا جديدا ألول 
القطريين،  من  صناعه  الساعة´ كل  باسم ªعقارب  مرة 
وحظي بإعجاب الجمهور والنقاد، ونستعد بأعمال مميزة 
لــعــرضــهــا خـــالل مــهــرجــان الــمــســرح فــي مـــارس المقبل، 
التعاون  مجلس  لــدول  السينما  مهرجان  سنستضيف  كما 
لألفالم  المفاجآت  من  العديد  وسيشهد  الشهر  نفس  في 

القطرية أيضا.
فترة ما  في  الثقافية  الفعاليات  أحيانا تتزاحم  ڈ  
فيجد الجمهور نفسه حائرا بينها .. هل يحتاج األمر 

لمزيد من التنسيق؟
الجهات  من  العديد  تحملها  رسالة  الثقافي  الحراك   -
وهيئة  كـــتـــارا´   ª مــثــل  الــثــقــافــة  وزارة  بــجــانــب  األخـــــرى 
وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر  ومؤسسة  قطر،  متاحف 
تجذب  مميزة  فعاليات  لديها  جــهــات  وكلها  المجتمع، 
وجذب  الثقافة  تعزيز  إلى  خاللها  من  وتسعى  الجمهور، 
حق  النهاية  في  فللجمهور  لذلك  قطر،  إلى  العالم  أنظار 
الفعاليات  في  والتنوع  الزخم  بهذا  واالستمتاع  االختيار 
أمام  الخيارات  الخطأ تقليل تلك  ومن  اهتماماته،  حسب 
بإقامة  الجمهور  إلــى  الــوصــول  فــي  بــل نطمح  الــجــمــهــور، 
فعالياتنا في كل مكان، ونتمنى إنشاء مسرح ومكتبة في 

كل فريج لنصل للجمهور في كل مكان.
ڈ  كيف ترى واقع الثقافة في قطر خالل السنوات 

الماضية؟ 
الماضية  الــســنــوات  خـــالل  الــثــقــافــيــة شــهــدت  الــســاحــة   -

انتعاشة حقيقية ساهمت في نجاحها العديد من الجهات، 
الثقافية،  الــحــركــة  تنشيط  بمهمة  تــنــفــرد  لــم  فـــالـــوزارة 
الرؤية  لتلك  والداعم  والمخطط  الراعي  لعبت دور  لكنها 
الساحة  على  االهتمام  بــؤرة  في  الدوحة  بوضع  الطموحة 
مختلف  مــع  والــتــعــاون  الــتــواصــل  جسور  ومــدت  الثقافية، 
الجهات ذات الصلة بالحركة الثقافية، وتجربة احتفاالت 
تلك  على  مثال  خير  العربية  للثقافة  كعاصمة  الــدوحــة 
الحيوية  الــوزارات  من  العديد  لنجاحها  التي تضافر  اآللية 
بذلوا  الذين  سفرائنا  عبر  الخارجية  وزارة  مقدمتها  في 
الدول  مع  والتنسيق  لالحتفال  الترويج  في  كبيرة  جهودا 
األخـــــرى، وكــذلــك هــيــئــة مــتــاحــف قــطــر الــتــي بـــذل فيها 
الــمــســؤولــون جــهــودا جــبــارة فــي هـــذا الــمــجــال، ومؤسسة 
قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ووزارة األوقاف، 
قدموا كل  الذين  المسؤولين  وكبار  الــوزارات  من  والعديد 
لتلك  للترويج  هامة  بــأدوار  وقاموا  الدعم 
االحتفاالت  ولمسوا تأثير تلك  االحتفاالت، 
بات  حيث  العالمية،  الثقافية  الساحة  على 
تبذل  التي  القطرية  الجهود  يلمس  العالم 
وإقليميا  محليا  الثقافة  تعزيز  مجال  في 
على  الحفاظ  على  قطر  وحــرص   ، ودولــيــاً

هويتها والفخر بتاريخها وتراثها.
ڈ  ما هي أهم آليات هذا النجاح؟

- نجاح فعاليات الدوحة عاصمة للثقافة 
توثيقها  تــم  وقــد  الــعــالــم،  بتقدير  حظيت 
فترة  في  ونجحنا  لغات،  لعدة  وترجمتها 
بشكل  الثقافي  التعاون  تعزيز  في  قصيرة 
ما  ألن  العالم،  دول  من  العديد  مع  مثمر 
ــاج عــمــل تـــعـــاون مــثــمــر بين  ــت تــحــقــق هـــو ن
الــعــديــد مــن الــجــهــات، وهـــو ســر الــقــفــزات 
الــســريــعــة الــتــي تــحــقــقــت فــي مــجــاالت الــثــقــافــة والــفــنــون 
والتراث، فالثقافة هي رسالة موجهة لكل فئات المجتمع، 
وثمرة تعاون الوزارة مع كل الجهات الداخلية والخارجية، 
وال يمكن أن نتقدم إال من خالل تبادل الخبرات الثقافية، 
مبدعينا  بين  أو  تنفيذيين،  كمسؤولين  جانبنا  من  ســواء 
مشاركة  على  نــحــرص  لــذلــك  األخــــرى،  الـــدول  ومــبــدعــي 
فأرسلنا  الدولية،  الفعاليات  كافة  في  ومبدعينا  فنانينا 
العديد منهم للمشاركة في المعارض والندوات الخارجية 
والخليجية،  الــعــربــيــة  الـــدول  مــن  عـــددا  مــؤخــرا  وشــمــلــت 
فضال عن دول في أمريكا الالتينية وروسيا قدمنا خاللها 
أشياء كثيرة لخدمة الثقافة في قطر، ولدينا العديد من 
وكذلك  نستضيفها،  أو  ننظمها  التي  المماثلة  الفعاليات 

إنعاش  مسؤوليتها  ضمن  تحمل  أخـــرى  جــهــات  تــحــرص 
الحركة الثقافية تنظيم فعاليات عالمية في كتارا ومتحف 

الفن اإلسالمي.
إنجازه  حــول ما تم  االخــتــالف  أحــد يستطيع  ال  ڈ  
عاصمة  الــدوحــة  احــتــفــاالت  أن  يــرى  البعض  لكن   ..
ثقافية  منها  أكــثــر  إعــالمــيــة  أهــدافــا  حققت  للثقافة 

للمجتمع القطري .. فما ردك؟
يكن  لم  العربية  للثقافة  عاصمة  بالدوحة  االحتفال   -
أبدا لتعريف العالم بالثقافة والفن القطري فقط، ولكنه 
واختبارا  القطري،  المبدع  لطاقات  حقيقيا  استنفارا  كان 
بطاقة  ليكون  يمكنه  مــا  أفضل  إنــتــاج  على  لقدرته  جــادا 
العالم  لمسه  مــا  وهـــذا  الــقــطــري،  واإلبــــداع  للفن  تعريف 
القطريين  للفنانين  التشكيلية  المعارض  فــي  قــرب  عــن 
والكتب  والفنية،  التراثية  الــعــروض  خــالل  مــن  أو  مثال، 
المثقف  لرصيد  مكاسب تضاف  وكلها  إصدارها،  التي تم 
وال  المواهب،  هذه  كل  يحتضن  الــذي  وللوطن  القطري، 
وإال  إعالمية  مجرد دعاية  المكاسب  هذه  مثل  أن  أعتقد 
كنا قد أنتجنا أفالما وثائقية فقط لتعريف العالم بثقافتنا 
وتراثنا وإبداعنا وفننا .. هذا الهدف نحققه عبر مشاركتنا 
فإن  النهاية  وفــي   .. المختلفة  الدولية  المهرجانات  فــي 
ميزانية  تــتــجــاوز  لــم  لــالحــتــفــاالت  المخصصة  الميزانية 
وثائقي  بأرشيف  النهاية  في  واستفدنا  المعتادة،  الثقافة 
ضــخــم لــكــافــة الــفــعــالــيــات الــتــي أقــيــمــت، وكــتــب مطبوعة 
بالعربية ومترجمة تثري المكتبة العربية وبحوث تراثية 
تمثل ثروة ثقافية هامة .. وكل ما تحقق هو أساس نبني 

عليه للمستقبل وليس هدفا وصلنا إليه أبداً . 
ڈ  وما هي تطلعاتكم للمستقبل؟

- لــديــنــا خــطــط طــمــوحــة، وعــاجــلــة لــلــنــهــوض بمجال 
والموسيقي،  والسينما  التشكيلي  الفن  ومستقبل  المسرح 
الــوزارة  ميزانية  من  كبيرا  جــزءا  تمثل  مشروعات  وهــى 
٢٠١٦ بجانب مشروعات  ٢٠١١ وحتى  في الفترة ما بين 
أخرى طموحة تسعى لتفعيل ودعم دور المثقف القطري 

واالرتقاء بالبنية التحتية للمنشآت المختلفة.
السينمائي  اإلنــتــاج  مستقبل  إلـــى  يــأخــذنــا  هـــذا  ڈ  
ªعقارب  الطويل  الروائي  الفيلم  فتجربة   .. القطري 
الساعة´ حظيت بدعم مادي كبير، وإمكانيات تقنية 
كبيرة  ودعــايــة  مميز،  بشكل  إخــراجــه  فــي  ساهمت 
جماهيري  بــنــجــاح  يــحــظ  لــم  أنــه  إال  عــرضــه،  سبقت 

كبير.. ما سبب ذلك؟
طويل،  روائــي  قطري  فيلم  أول  هو  الساعة  عقارب   -

والمشكلة  القصيرة،  القطرية  األفالم  من  العديد  وسبقه 

كانت في شركة التوزيع التي لم تقم بتسويق الفيلم بشكل 
النقاد،  مستوى  على  إشــادة  من  به  حظي  ما  رغــم  جيد، 
وقد تداركنا األمر وحينما تم عرضه في مهرجان دمشق 
السينمائي حظي بإشادة كبيرة من النقاد، ويشارك الفيلم 
أولها  والعربية  الخليجية  المهرجانات  مــن  الــعــديــد  فــي 
جماعة  لتشكيل  جيدة  بداية  يجعله  ما  وهو  الكويت،  في 
يضم  السينما  ونــادي  التوجه،  هــذا  ندعم  ونحن  للسينما 
قصيرة  أفالما  أنتجوا  الذين  الشابة  المواهب  من  العديد 
مــثــل األخــــوان حــافــظ عــلــي وحــمــد، وقــدمــنــا لــهــم الــدعــم 

لمشاركتهم في المهرجانات الدولية.
الخاص  القطاع  لتفعيل دور  نحتاج  حد  أي  إلى  ڈ  

في إنعاش الحركة الثقافية.
- القطاع الخاص عليه دور اجتماعي ال يمكن تجاهله، 

وقـــــد ســـانـــدتـــنـــا بـــعـــض الـــبـــنـــوك فــــي دعـــم 
األعمال  رجــال  وبعض  الثقافية،  فعالياتنا 
التشكيليين،  الفنانين  دعم  على  يحرصون 
ـــه، لــكــنــنــا نــطــمــح في  وهــــذا اتـــجـــاه نــشــيــد ب
إلثــراء  الــخــاص  للقطاع  الـــدور  هــذا  تفعيل 
الحركة الثقافية مثلما يحدث في مختلف 
فالقطاع  واألجنبية،  العربية  المجتمعات 
الــخــاص شــريــك فــي نــشــر الــثــقــافــة ودعــم 

رسالة المثقفين والمبدعين.
هناك   .. الشباب  لقطاع  بالنسبة  ڈ  
بين  االختصاصات  لتضارب  انتقادات 
والــمــراكــز  الشبابية  الــفــعــالــيــات  إدارتــــي 
ــيــة انــعــكــس عــلــى مــســتــوى أداء  ــاب الــشــب
هذا  فض  الشبابية .. كيف يتم  المراكز 

االشتباك؟
الــوزاري  التشكيل  وبعد  سنوات   ٣ منذ   -

تم إنشاء إدارتين.. إدارة للفعاليات الشبابية وإدارة للمراكز 
الشبابية وبذلت اإلدارتان جهودا كبيرة لتحقيق أهدافهما، 
وقـــد حــرصــنــا عــلــى عـــدم تـــضـــارب تــلــك االخــتــصــاصــات، 
السياسات  تنفيذ  فــي  اإلدارتـــيـــن  بين  التنسيق  وضــــرورة 

والفعاليات وتطوير أدائهما في خدمة النشاط الشبابي.
ڈ  هل أنت راض عن أداء المراكز الشبابية؟

- نــعــم .. ولــكــنــي دومــــا أطــالــبــهــم بــالــتــطــويــر لــمــواكــبــة 

طــمــوحــات الــشــبــاب الــذيــن يــحــتــاجــون الســتــثــمــار طاقتهم 
 ٪٦٠ المراكز  تلك  تحملت  وقــد  فراغهم،  أوقــات  وشغل 

من فعاليات احتفاالت الدوحة عاصمة الثقافة العربية.
ڈ  االتـــفـــاق الــــذي تـــم تــوقــيــعــه بــيــن الــــــوزارة ودار 
ªبلومزبري´ مؤسسة قطر للنشر ماذا يقدم للحركة 

الثقافية خاصة أن لدى الوزارة عندنا إدارة للدراسات 
والبحوث؟

والنشر  بالثقافة  العالقة  ذات  الجهات  مع  تعاون  أي   -
له  عالقة  ال  االتفاق  وهذا  الثقافية،  الحركة  على  ينعكس 
باختياراتنا في التأليف والترجمة، ولكنه تكاملي، فلديهم 
عليها  نــركــز  كــنــا  فرنسيين  ألدبــــاء  الــكــتــب  مــن  مجموعة 
سمعة  مــن  تملكه  ومــا  الـــدار  مــن  استفدنا  وقــد  ذاك،  فــي 
بــلــومــزبــرى´   ª قــد شــاركــت هــائــلــة،  وإمــكــانــيــات  عالمية 
ووقعت  للكتاب  الدولي  الدوحة  معرض  في  قوي  بشكل 
ونحن  المشترك،  التعاون  محل  الكتب  المعرض  خــالل 
حريصون على التواصل مع المؤسسات داخل قطر ونسعى 

الستثمارها لخدمة رسالتنا.
ڈ  إلى أين وصل مشروع مبنى دار الكتب القطرية؟
دار الكتب تم اآلن نقلها لمبنى آخر مستأجر تمهيدا   -

إلنـــشـــاء الــمــبــنــى الــجــديــد الــــذي ســيــكــون 
التقنيات  وبــأحــدث  كبيرة  مساحة  على 

الحديثة.
ڈ  الــكــتــب الــتــي تــصــدرهــا الــــوزارة 
كبيرة  بمبالغ  تباع  القطريين  للكتاب 
تــصــل إلـــى ٤٥ ريــــاال فـــي حــيــن كتب 
ريــاال   ٢٠ تــتــجــاوز  ال  محفوظ  نجيب 
الكاتب  مؤلفات  تصل  كيف   .. فقط 
الــقــطــري لـــلـــشـــارع، ولـــمـــاذا ال تــدعــم 
الوزارة الكتب التي تقوم بطباعتها؟

احدى  مع  الكتب  توزيع  في  نتعاقد   -

الــمــعــارض  فـــي  لــلــمــشــاركــة  الــنــشــر  دور 
الـــدولـــيـــة وهــــى الـــتـــي تـــحـــدد األســـعـــار، 
مجموعة  الــــوزارات  مــن  العديد  ونــهــدي 
من إصدارتنا بالمجان، وفي نهاية العقد 
وإنما  للربح،  نسعى  ال  ألننا  التوزيع،  أداء دار  تقييم  يمكن 

يهمنا أن يصل الكتاب إلى كل مكان في العالم.
ــاب األخـــيـــر حــصــلــت بعض  ڈ  فـــي مــعــرض الــكــت
التجاوزات وسحبت بعض الكتب فما هي آلية الرقابة 

على الكتب؟
لــيــس لــديــنــا رقــابــة ســيــاســيــة أو فــكــريــة عــلــى الكتب   -
والــنــشــر  الــمــطــبــوعــات  وإدارة  الــمــعــرض،  فــي  الــمــشــاركــة 
لمنع  األوقــــاف  وزارة  مــع  بــالــتــعــاون  الكتب  هــذه  تــراقــب 
تداول الكتب التي تروج ألفكار دينية تتناقض مع العقيدة 
والمعتقدات،  والعادات  اإللهية  للذات  تسيء  أو  اإلسالمية 
أو تــحــرض عــلــى الــكــراهــيــة لــبــعــض األديــــــان، وعــددهــا 

محدود جدا.
الدائمة  اللجنة  تعتمدها  التي  المعايير  هي  ما  ڈ  
لفنون المسرح في اختيار المشاركات الخارجية ألنه 
والقطاع   .. الفرقتين  أي مشاركة يتم مخاطبة  عادة 
الـــخـــاص لـــديـــه أعـــمـــال مــمــيــزة تــتــفــوق عــلــى الــفــرق 
الـــوزارة،  من  ومنتجة  ممولة  األعــمــال  وهــذه  أحيانا 
للفرق  عمالن  أعمال   ٤ قدمت  الماضية  السنة  فمثال 
وعمالن للقطاع الخاص وعمل آخر في أعمال مميزة 
أنها ممولة من  الخارجية مع  المشاركات  تحرم من 

الوزارة؟
في   .. المسرح  لــشــؤون  الــدائــمــة  للجنة  بالنسبة  أوال   -
الــمــشــاركــات مــثــل الــمــهــرجــانــات الــتــي تمثل قــطــر، دائــمــا 
األفضل،  على  للتعرف  األهلية  الفرق  من  األعمال  نطلب 
األهلية  قطر  فــرقــة  نشكل  أن  الــحــالــة  هــذه  فــي  ويمكن 
ونختار شخصا ونمنحه نص كاتب قطري وتقوم اللجنة 
مشاركات  هــنــاك  فــي  ويقدمه  مشترك  بعمل  ذلــك  بعد 
مثل حمد الرميحي ليس من الفرق األهلية تقدم بأعمال 
بعض األحيان وتقدم بأعمال أكثر من مرة وسافر مرة 
مع الشباب عملوا عملهم وحاز على جائزة، وشاركوا في 
فرقا  نحن  نعتبرها  عــاديــة  كــفــرق  ســوريــا  فــي  مهرجان 
ونرحب  مميزا  انتاجا  لدينا  أن  يمنع  ال  هذا  لكن   .. أهلية 

به.
 ª ڈ  في النهاية ماذا تريد أن تقول للمثقفين عبر

البيرق الثقافي´؟
ــا فـــي إثــــــراء الـــســـاحـــة الــثــقــافــيــة  - أدعــــوهــــم لــيــشــاركــون
مفتوحة  فأبوابنا   .. وجهودهم  واقتراحاتهم  بإبداعاتهم 
أفكارهم  تحمل  التي  رسائلهم  ونستقبل   .. أمامهم  دائما 
ونعاهدهم بأن نكون  والترحيب،  الحب  وانتقاداتهم بكل 
جــســورا لــتــوصــيــل إبــداعــاتــهــم لــجــمــهــورهــم، وقـــد وضعت 
العطاء  مسؤولية  وعليهم  لخدمتهم  إمكانياتها  الــدولــة 

واإلبداع والمشاركة الفاعلة.
األمين العام في حوار مع البيرق الثقافي

العالم  بشهادة  ونجحت  دعائية  ليست  للثقافة  عاصمة  الــدوحــة  احتفاالت 

الحركة المسرحية

 ال تنتعش بدون الدعم 

المالي وإبداع الفنان 

الدوحة تشهد

 أول مهرجان  مسرحي 

محلي  ٢٧ مارس

دعونا المثقفين للمشاركة 

في كل الفعاليات.. 

والبعض تفرغ للنقد

حــــــــــــــــــــوارات

والفني واألدبي، وعرض بانوراما ثقافية للثقافة والتراث القطري حظيت 
السنوات  خــالل  الثقافية شــهــدت  الــســاحــة  أن  إلــى  وأشـــار  الــعــالــم.  بــإعــجــاب 
الفتا  الجهات،  من  العديد  نجاحها  في  ساهمت  حقيقية  انتعاشة  الماضية 
إلى أن المثقف القطري شريك في تحقيق هذا الهدف والمحرك األساسي 

لتلك النهضة.
ونفى آل خليفة وجود مجامالت أو محاباة في التعامل مع بعض المثقفين 
مع  التواصل  جسور  لمد  تسعى  الـــوزارة  أن  مؤكدا  آخــريــن،  تهميش  مقابل 
المثقفين والجمهور، وتشجيع المواهب الشابة على شق طريقها نحو القمة. 

استجابة  لقي  الــوزارة  ألداء  الصحافة  الموجه من  النقد  أن كثيرا من  وأكد 
سريعة دفعت قيادات الوزارة إلى وضع آليات وخطط لعالج السلبيات التي 

أشارت إليها الصحافة.
وتناول األمين العام لوزارة الثقافة والفنون والتراث خالل الحوار العديد 
من القضايا الثقافية وفي مقدمتها مستوى أداء المراكز الثقافية، وسياسة 
والمسرحية،  األدبية  األعمال  اختيار  ومعايير  بالوزارة،  والترجمة  الطباعة 
ونتائج  قطر  فــي  السينما  صناعة  ومستقبل  األدبــيــة،  الصالونات  وأهمية 

التعاون مع الوزارات والهيئات ودور النشر .. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

تصوير : نوشاد تكيل
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ـــيـــتـــان»  «الـــمـــتـــروبـــول مـــتـــحـــف  الزال 
المتاحف  أكثر  هــو  بنيويورك  األمريكي 
بحيث  الــنــادرة  الفنية  القطع  فــي  تـــداوال 
تــبــلــغ حــجــم تـــداوالتـــه الــفــنــيــة فــي مــجــال 
الـــتـــجـــارة الــفــنــيــة حـــوالـــي مــلــيــار ونــصــف 
يـــعـــادل  مــــا  أي  ســـنـــويـــا،  دوالر  الـــمـــلـــيـــار 
١٠ مــتــاحــف فـــي أوروبــــــا، من  مــيــزانــيــة 
الفن  محبي  من  واضحا  اإلقبال  كان  هنا 
أخبار  على  الــســواء  على  الــفــنــون  وتــجــارة 
يستطيع  إنه  حيث  من  «المتروبوليتان» 

ملكيتك  تثبت  شرعية  وثائق  يمنحك  أن 
لــلــقــطــعــة األثـــريـــة، وبــالــتــالــي يــصــبــح من 
على  ببيعها  تقوم  أن  بعد  فيما  السهولة، 
التثمين  في  حجة  أنه  وبحكم  سعر  أعلى 
«المتروبوليتان»  أن  الملفت  لكن  أيضا 
مجموعة  يعرض  فبراير  شهر  أوئــل  في 
المشاهير  للفنانين  الشهيرة  اللوحات  من 
لــكــن كـــان أكــثــرهــم لــفــتــا لــألنــظــار ليست 
كتاب  من  نــادرة  طبعة  كانت  لكن  لوحة 
«مـــســـخ الـــكـــائـــنـــات» لــلــشــاعــر الـــرومـــانـــي 

والكتاب  (ميتامورفيسوس)،  أوفيديوس 
األشهر  للفنان  توضيحية  برسوم  محلى 
الشهرة  صاحب  بيكاسو»  األسباني «بابلو 
خطها  التي  هي  النسخة  وهــذه  والصيت 
طباعتها  تمت  ثم  ومن  ورسمها  بيكاسو 
مــراجــع  مــن  يعتبر  والــكــتــاب  ـــك،  ذل بــعــد 
الروماني  العصر  فــي  كتبت  التي  الكتب 
األساطير  أهــم  ويجمع  الميالد،  قبل   ٢٠
هذه  سعر  وبلغ  والــرومــانــيــة،  األغريقية 
أمــريــكــي.  دوالرا  مــلــيــون   ١٣ الــنــســخــه 

هـــذه  أن  «الـــمـــتـــروبـــولـــيـــتـــان»  ويــــؤكــــد 
تعادل  بيكاسو  رسمها  التي  المخطوطة 
تعتبر  ذلــــك  ومــــع  لـــه  لـــوحـــة   ٥٠ حـــوالـــي 

منخفضة. قيمتها 
مؤسسي  من  بيكاسو»  أن «بابلو  يذكر 
الـــمـــذهـــب الــتــكــعــيــبــي وقــــد بــلــغــت أغــلــى 
لوحاته ٦٥ مليون يورو منذ خمسة شهور 
وهــــو صـــاحـــب أشـــهـــر لـــوحـــة فـــي الــقــرن 
والتي  «الجورنيكا»  بـ  المسماه  العشرين 

تصور أهوال الحرب.

بيكاسو ومسخ الكائنات

ميتامورفيسوس من رسوم بيكاسو 

جاكسون بولوك صاحب مدرسة الربيع
مبتدع المنهج الجديد في التجريد األمريكي

بقلم: باسم توفيق

الفن  يكون  كثيرة  أحيان  في 
نـــوازع  عــن  للتعبير  أداة  مــجــرد 
النوازع  هذه  سواء  للفنان  داخلية 
ال  أو  يــفــرغــهــا  الـــفـــن  أن  يـــــدرك 
عملية  تكون  بحيث  ذلــك  يــدرك 
الـــتـــفـــريـــغ عــمــلــيــة ســيــكــولــوجــيــة 
الــالوعــي  عــالــم  مــن  تنتقل  بحتة 
فيكون  الفني  الــوعــي  سطح  إلــى 
التطهير  لعملية  مــنــفــذاً  بــذلــك 
النفسية التي تستبع التخلص من 
داخل  المكبوتة  العواطف  شحنة 
الفنان قد تستخدم نفس الشحنة 
لتحريك العواطف المكبوتة لدى 
الــهــدف  فيتحقق  أيــضــا  المتلقي 
الــمــرجــو مــن الــفــن وقــديــمــاً كان 
خاصة  والتصوير  التشكيلي  الفن 
الــجــمــال  عـــن  لــلــتــعــبــيــر  أداة  هـــو 
ولذلك ذهب افلوطين الفيلسوف 
هــو  ـــفـــن  ال أن  إلـــــى  الـــســـكـــنـــدري 
الصراع على إظهار الجمال وظل 
الطرح  في  يتحكم  المذهب  هذا 
ــفــنــي والــتــشــكــيــلــي فـــي عــصــور  ال
نهاية  أقــربــهــا كـــان إلـــى  كــثــيــرة 
تساءل  حيث  عشر  التاسع  القرن 
الـــعـــديـــد مـــن الــفــنــانــيــن ومــنــهــم 
بفعل  ذلــــك  وكــــان  كــانــديــنــســكــي 
والفن  والثقافة  المجتمع  تطور 
الصناعية  لــلــثــورة  نتيجة  عــامــة 
األوربية التي وصلت أوج مجدها 
عشر  التاسع  القرن  منتصف  في 
مـــن هــنــا تـــســـاءل الــفــنــانــون عن 
فقط  الطبيعة  مــحــاكــاة  جـــدوى 
فـــي الــفــن الــتــشــكــيــلــي حــيــث قــال 
كاندينسكي (من الظالم االعتقاد 
مــحــاكــاة  مـــجـــرد  هــــو  الـــفـــن  أن 
كما  لها  واستنساخ  للطبيعة  بلهاء 
هــــي؟) مــن هــنــا بـــدأ فــي البحث 

عن بديل توصيفي للتصوير غير 
على  والــصــراع  الطبيعة  محاكاة 
التي  الفكرة  تلك  الجمال  إظهار 
الفنية  الــعــقــلــيــة  عــلــى  ســيــطــرت 

لعدة قرون. 
كل  اعــتــبــر  المنطلق  هـــذا  مــن 
من انتسب إلى المدارس الحديثة 
من تأثيريه وتكعيبية وتجريدية 
وغيرها اعتبر خارجاً عن مسألة 
الـــمـــحـــاكـــاة الــفــعــلــيــة بــمــفــهــومــهــا 
التصويري  حتى  أو  الكالسيكي 
والــــذي يــكــون أقـــرب مــن فكرة 
فكرة  تقفز  هــنــا  لــكــن  التشكيل 
التحليلي  بمضمونها  الــمــحــاكــاة 

والــــــــذي قــــد نـــعـــتـــبـــره الـــجـــوهـــر 
ــــمــــدارس الــتــصــويــر  الــحــقــيــقــي ل

التشكيلي الحديث.
هذا بالتحديد ما أراد أن يعنيه 
الفنان األمريكي الكبير جاكسون 
نسميه  أن  نستطيع  الــذي  بولوك 
المتعرج  والــخــط  النقطة  فــنــان 
في لوحاته  بحيث يفترض دائماً 
نقطة تسبح فوق السطح تربطها 
دائـــمـــا مــجــمــوعــة مـــن الــخــطــوط 
الــمــتــعــرجــة والــمــتــشــرزمــة الــتــي 
التي  النقطة  هــذه  حــركــة  تــحــدد 
تــتــحــول الـــى مــئــات الــنــقــاط غير 
الــمــركــزيــة وقــبــل أن تــدخــل الــى 

مـــا يــعــرف بـــأســـطـــورة الــتــجــريــد 
األمــــريــــكــــي جــــاكــــســــون بـــولـــوك 
يــجــب أن نــعــبــر عــلــى بــعــض من 
أســلــوب  فــي  المتخصصين  آراء 

جاكسون بولوك.
يـــقـــول بــــرايــــتــــون مـــيـــركـــوري 
(لن  األمــريــكــي  التشكيلي  الناقد 
ابــــداعــــات  ــبــر  ــعــت ن أن  نــســتــطــيــع 
األمــريــكــيــن  التشكيلين  مــعــظــم 
الفن  جــزور  في  وضاربة  أصيله 
خط  على  فمعظمهم  التشكيلي 
التشكيلية  الــمــدارس  مع  التماس 
األوربــيــة بــل وفــي أحــيــان كثيرة 
يــعــتــبــر تــقــلــيــدا أصــــم لــكــن هــذا 

مجموعة  عــلــى  ايــضــا  ينطبق  ال 
لــيــســت بــالــقــلــيــلــة مـــن الــفــنــانــيــن 
األمـــريـــكـــيـــيـــن وعــــلــــى رأســـهـــم 
تجريدي  وهــو  بــولــوك  جاكسون 

وسوريالي أمريكي أصيل).
لناقد  أولية  شهادة  هذه  إذن 
ـــولـــوك فــنــانــا ذو  كــبــيــر يــعــتــبــر ب
اعترافه  من  الرغم  على  أصالة 
على  األمريكيين  الفنانين  بــأن 
الحركات  مع  دائم  تماس  عالقة 
الــتــشــكــيــلــيــة األوروبــــيــــة ولــيــســت 
فلقد  فقط  األصالة  في  القضية 
ابتكر بولوك كما عرف فيما بعد 
بــأســلــوب (الــربــيــع) والــــذي ميز 
لحركة  بالنسبة  كاملة  مرحلة 

التجريد في العالم كله.
ويلمنج  مـــاري  أيــضــا  وتــقــول 
(كان التجريد قبل بولوك ينقسم 

وهو  تحليلي  تجريد  إلــى 
الـــــــــــذي يــــقــــوم 

بــتــحــلــيــل األشـــــكـــــال الــهــنــدســيــة 
مكونا  األولية  لمكوناتها  ويردها 
وكــان  التشكيلية  الــفــكــرة  بــذلــك 
التدريجي  التجريد  أيضا  هناك 
والــــذي يــســيــر فــي اتــجــاه مركز 
البصرية  القيم  بتجريد  اللوحة 
أنه  أثبت  بولوك  أتى  حينما  لكن 
من المحتمل الجمع بين كل من 
في  والتدريجي  التحليلي  النسق 
لــوحــة واحــــدة مــن هــنــا نستطيع 
بولوك  جاكسون  أن  نفترض  أن 
ابـــــتـــــدع مـــــدرســـــة جـــــديـــــدة فــي 
التجريد تقوم على تنويع الفكرة 

التجريدية)
الكبير  التجريدي  الفنان  ولد 
في   ١٩١٢ عــام  بولوك  جاكسون 

كودي وتربي في والية 
أريـــزونـــا 

كان االبن الثاني ألب حـــــــــيـــــــــث 
وأم مــن أصـــول أيــرلــنــديــه وفــي 
موهبة  بــدأت  الثانوية  المدرسة 
بــــولــــوك حـــيـــث أنــــضــــم إلحــــدى 
المدرسة  فــي  الفنية  الجماعات 
عام ١٩٢٨ ثم رحل إلى نيويورك 
بإحدى  والــتــحــق   ١٩٣٠ عــام  فــي 
أطلقت  الــتــي  الــفــنــيــة  الـــمـــدارس 
الــجــديــدة  (الــكــتــيــبــة  نفسها  عــلــى 
طــابــع  ذات  وكـــانـــت  الـــفـــن)  فـــي 
وبالتالي  أيضا  ومتطرف  حداثي 
بها  يحاضر  أن  غريباً  يكون  لن 
أشهر   ١٠ لمدة  دالــي  سيلفادور 

أثناء تواجده في نيويورك.
مــــر بــــولــــوك بـــتـــجـــارب فــنــيــة 
لمرحلة  يــصــل  أن  قــبــل  عــديــدة 
نـــضـــوج فـــنـــي تــحــســب لــــه وكــــان 
مــــتــــأرجــــحــــاً بــــيــــن الـــســـريـــالـــيـــة 
والـــتـــجـــريـــد بــــل وأحــــيــــان عــانــى 
هواجس انطباعية على حد تعبير 
دالــي نفسه والــذي كان من أشد 

منتقدي بولوك في بداياته.
ثــــم بـــعـــد ذلــــــك قــــــام بـــولـــوك 
بــــجــــوالت عــــديــــدة فــــي واليـــــات 
أمـــريـــكـــيـــة كـــثـــيـــرة مــنــهــا لـــوس 
وغيرهما  وواشــنــطــن  أنــجــلــوس 
وكان همه في ذلك هو محاولته 
الفنية  الــمــدارس  لتلمس  الدائمة 
ــتــي كــانــت تــتــفــتــح في  الــولــيــدة ال
كانت  امريكا  أن  بحكم  أمريكا 
طـــابـــع  ذات  دائــــــمــــــا 
مـــجـــدب فـــي تــفــريــخ 
الـــمـــواهـــب واألفـــكـــار 

التشكيلية الجديدة.
على أية حال كانت 
له في هذه الفترة 
غير  أعـــمـــال 

فــي  قـــــــوة  ذات 
مـــعـــظـــمـــهـــا فــيــمــا 
عـــــــدا بــــعــــض األعـــــمـــــال 
الــتــي كــانــت تــعــبــر عـــن ذوق 
تــجــريــدي الحـــق مــثــل (مــتــاهــة) 
ـــتـــي تــذكــرنــا  و(بـــقـــعـــة ضـــــوء) وال

بأعمال فزساريللي الشهيرة.
تــــزوج   ١٩٤٥ أكـــتـــوبـــر  وفـــــي 
جـــاكـــســـون بـــولـــوك مـــن الــفــنــانــة 
نبالغ  ولن  كرشنر  لي  التشكيلية 
نضج  مــرحــلــة  ان  قلنا  اذا  كــثــيــرا 
بولوك كانت تنتظر هذه الزيجة 
بولوك  بــدأ  حيث  الكبيرة  الفنية 
بمساعدة زوجته باطالق مرحلة 
ــــاريــــخ الــتــجــريــد  جــــديــــدة فــــي ت
عــــرفــــت بـــــ (مـــــدرســـــة الـــربـــيـــع) 
ولــقــد اســتــمــدت هـــذا األســـم من 
تكن  لـــم  الــتــي  الــلــونــيــة  فلسفتها 
المبتكرة  الــوحــيــدة  التقنية  هــي 
فــــي مــــدرســــة الــــربــــيــــع وســــوف 
الحقا.  كلها  التقنيات  عن  نتكلم 
قــام الــزوجــان بــولــوك وكريشنر 
في  مــشــتــرك  اســتــوديــو  بتأسيس 
لــونــج أيــالنــد بــنــيــويــورك وانــتــجــوا 
والتي  األعــمــال  مــن  الــعــديــد  فيه 
ـــاكـــورة عــمــل فني  كـــانـــت بــحــق ب
نعتبره  أن  الممكن  مــن  منظم 
ــــفــــن الــتــشــكــيــلــي  طــــفــــرة فـــــي ال
األمــريــكــي ألنـــه كــمــا ســبــق وقلنا 

يعتبر عمال فنيا أمريكيا أصيال.
وما  بــولــوك  تقنية  الــى  ونــعــود 
عرف بمدرسة الربيع في البدايى 
يجب ان نتفق أن التقنية النادرة 
بمساعدة  بــولــوك  ابــتــدعــهــا  الــتــي 
زوجته لي كريشنر هي تجريدية 
من  جديدة  مرحلة  لكنها  بحتة 
التوحد  مــن  قفزة  هــي  التجريد 
لغة  وإيــجــاد  للتعدد  الــتــجــريــدي 
جــمــاعــيــة لــهــذه الـــمـــدرســـة الــتــي 
يزال يسيء فهما البعض وخاصة 
في وطننا الغربي حيث يعتبرها 
للتعبير  سهلة  وسيلة  الــفــنــانــون 
انــه قد  مــن  بــالــرغــم  التميز  عــن 
فقط  كتقنية  مستخدما  يــكــون 
ولــيــس كــوجــهــة نــظــر فــنــيــة ذات 

داللة.

استشارة العرافة
تــنــشــدون  مـــن  يـــا  إلــيــنــا ....  الـــقـــادمـــون  (أيـــهـــا 
عن  تبحثون  هل  إليكم..  يأتي  أن  قبل  المستقبل 

المقدس  أبوللو  وحي  فم  في  هنا  إنها  الحقيقة 
دلفي  ينابيع  ويــا  الــمــقــدســة  دلــفــي  أشــجــار  يــا 
الــمــقــدســة يــا دافــقــة بــالــذهــب أنــت نــبــع األســـرار 

والحزن في آن واحد) 
من  بالقرب  نقش  فــوق  كانت  جميلة  كلمات 
الشعوب  كــانــت  دلــفــي  جــزيــرة  فــي  أبــولــلــو  معبد 
تستجلي  لــكــي  الــعــرافــة  ضـــرب  تــحــب  الــقــديــمــة 
ضاربة  جــذورهــا  كــانــت  عــادة  وهــذه  المستقبل 
فـــي الـــقـــدم حــيــث كـــان الـــعـــرب أيــضــا يــقــومــون 
بــزجــر الــطــيــر مــثــل الـــرومـــان ومـــن هــنــا جــاءت 
لكن  الـــفـــأل  فـــي  االعــتــقــاد  أي  كــلــمــة (الــتــطــيــر) 
أتى  ثم  كبير  بشكل  الــعــادة  بطلت  اإلســالم  قبل 

اإلســـالم وحـــرم االســتــزالم وغــيــره من 
طــــرق ضــــرب الـــعـــرافـــة ولــيــس أبــلــغ من 

الوحي  ضرب  عن  الواقع  في  العرب  اعتقاد 
من أبيات أبي تمام في يوم فتح عمورية: 

الكتب من  أنباء  أصدق  السيف 
في حده الحد بين الجد واللعب 

الصحائف سود  ال  الصفائح  بـِيض 
والريب الشك  جالء  متونهن  في 
األرواح  تتلبسها  عــذراء  العرافة  تكون  وهكذا 
الــمــقــدســة  وتــنــطــق بــالــرمــز الـــذي يــكــون عليك 
أنـــت تــفــســيــره والــتــطــيــر بــه كــمــا يــظــهــر لــنــا في 
وتر  «وليم  السير  العبقري  انجلترا  فنان  لوحة 
هــــاوس»  اســتــشــارة الــعــرافــة الــتــي رســمــهــا عــام 

. ١٨٨٤
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ـــــمـــــاضـــــي، قــــبــــل بـــنـــاء  فــــــي ال
الــمــســتــشــفــيــات، وظـــهـــور الــطــب 
الــحــديــث، كــان الــنــاس يعتمدون 
على األطباء الشعبيين في التداوي 
ـــــعـــــالج، فــمــنــهــم مــــن يــعــالــج  وال
المساد  أو  الكي  أو  القرآن  بآيات 
«الـــمـــســـاج»، ومــنــهــم مـــن يعالج 

باألعشاب.
يعالجون  منهم  الــرجــال  كــان 
النساء،  يعالجن  والنساء  الرجال، 
فتولدهن وتعالج البنات واألطفال 
مــن اإلســقــاط، الــمــلــع، بوصفار، 
الـــنـــداس والــحــصــبــة، بــاســتــخــدام 
بالنار  الــكــي  او  الطبية  األعــشــاب 
الذين  والحواي،  العطار  بواسطة 
وأشهر  الماضي.  أطباء  هم  كانوا 
قطر،  في  العطارة  امتهنا  اثنين 
كان الوالد السيد محمد رحمه اهللا 
والوالد إبراهيم بن عباس الكبير 
عباس  فــابــن  اهللا،  رحــمــه  الــجــد 
مثل  الطبية  األعــشــاب  يبيع  كــان 
العشرج، الهليلي األسود، الزعتر، 
الورد اليابس، اليعد، المر، الخلية، 
اللبان، الياوي، المستكي، الصبر، 
شبة  السودة،  حبة  الحمرة،  حبة 
الغزل، شبة الفؤاد، العرق الحلو، 
الــعــرق الــمــحــتــاس، الــحــلــبــة، البر 
يـــهـــوه، الـــعـــنـــزروت، الــمــومــيــان، 

جوزة الحبش، الزئبق، الخليبان، 
المحلب،  شمبر،  خيار  القلبوة، 
الـــنـــيـــل، الــــخــــروع زيـــــت الــســمــك 
ويستعمل كدواء أيضاً إضافة إلى 

أعشاب أخرى.
أما الوالد السيد محمد، فكان 
إضافة  ذكـــره،  سبق  مــا  كــل  يبيع 
إلـــى الــعــطــور مــثــل: دهـــن الــعــود 
والعنبر، وهو نوعان: نوع يخرج 
مــن بطن الــحــوت، وهـــذا يؤكل. 
ونوع آخر مطيب، وهذا للدخون. 
والعود بأنواعه الغالي والرخيص، 
وســحــال الــعــود، وهــو عــود ناعم 
ويستخدم  الخشونة،  بعض  فيه 
في صناعة البخور حيث يطحن 

ـــنـــار، ثم  ويــخــلــط بــســكــر فــــوق ال
يــــضــــاف إلــــيــــه الـــمـــســـك وبــعــض 
العطور ويحرك حتى يستوي مثل 
الــعــجــيــنــة، ثــم يــصــب فــي قــوالــب 
الكرة  بشكل  أو  األرض  على  أو 
ويترك  البلية  التيلة  أو  الصغيرة 
حــتــى يــجــف ثـــم يـــكـــون صــالــحــاً 

لالستعمال.
األبــيــض،  المسك  أيــضــا  ويبيع 
الــمــســك األســـــــود، دهــــن الـــعـــود، 
دهـــن الــريــحــان، دهـــن المسك، 
الــرازجــي، الــزبــاد،  العنبر،  دهــن 
الـــزعـــفـــران، دهــــن الـــزعـــفـــران، 
عطورات أخرى وروائح متعددة. 
إلى جانب ما يكتشف من عطور 

جديدة.
أما زينة المرأة، فهناك النيل، 
الكحل، الحناء، الديرم، الرشوش، 
الـــمـــحـــلـــب، وزيـــــــوت مـــثـــل زيـــت 
الياسمين وزيت الناريل، وكذلك 
زيوت المساج مثل زيت السمسم، 
زيت الجوز وزيت البيذان او اللوز. 
وزيــوت اخــرى منها ما يستخدم 

للشرب او للزينة او للعالج.
طبيب  هو  العطار  أو  والحواي 
ذلك الزمن، يخبره الناس رجاالً 
يفعلون  مثلما  بــعــلــلــهــم،  ونـــســـاء 
فيصف  الــمــعــاصــر.  الطبيب  مــع 
من  عنده  يوجد  مما  الـــدواء  لهم 
زيـــــوت أو أعـــشـــاب طــبــيــة. وقــد 

يكون دواؤهم من الطبيعة، مثل 
أعشاب البحر أو األسماك، أو ما 
أو  البرد  مثل  السماء  من  يسقط 
الطل (معناها الندى). أو قطرات 
من حليب امرأة مرضع، أو من 
دم الــحــيــوان أو مــن اإلنــســان، أو 

األحجار أو األرض.
يــــشــــرب،  دواء  كـــــل  ولـــــيـــــس 
يدهن  مــا  ومنها  يشم،  فبعضها 
به كل الجسم أو موقع منه، أو ما 
يغتسل به، أو ما يدخن به. ولكل 
علة دواء. هــؤالء هم أطباء ذلك 
أيديهم  على  الناس  ينال  الزمن، 
الذي  فسبحان  اهللا،  بإذن  الشفاء 

خلق الداء وخلق معه الدواء.

اإلمام والمأمومالعطار

أبو بشيرمن الطب الشعبي

يــقــال: إن هــنــاك قــريــة صــغــيــرة تــقــع على 
شاطئ البحر يسكنها أناس فقراء يعيشون على 
ال  ومعظمهم  خيرات  من  البحر  به  يجود  ما 
مسجد  ولديهم  الكتابة  وال  الــقــراءة  يعرفون 
قــراءة  يعرف  منهم  رجــل  فيه  يأمهم  صغير 
القرآن وبعض أحكام السنة ويسمونه «المال» 
يقرأ  لمطوع  أو  المال  هذا  وكان  أو «لمطوع» 
لهم أثــنــاء الــصــالة آيـــات مــن ســور فــي وسط 
عن  ويقف  كثيًرا  ينسى  يقرأ  وعندما  القرآن 
القراءة ويردد اآلية التي وقف عندها يريد أن 
يصلون  الذين  وألن  خلفه  من  أحد  عليه  يرد 
يحفظون  ال  وبعضهم  أميون  أكثرهم  خلفه 
إال سوًرا قصيرة من جزء «عم» ال يرد عليه 

أحد ويضطر أن يركع.
وفــي يــوم مــن األيـــام قــالــوا لــه : أنــت تقرأ 
الكريم  القرآن  وسط  من  ســوًرا  الصالة  أثناء 
وتريد  فيها  وتخطئ  لها  حافًظا  لست  وأنــت 
منا أن نصحح لك ونحن أيًضا ال نحفظ عن 
فلماذا  جزء (عم)  من  قصيرة  ســوًرا  إال  غيب 

ال تقرأ من هذه السور حتى إذا -ال سمح اهللا 
عليك،  ونــرد  لك  نصححه  خطأ  في  وقعت   -
فقال لهم إن شاء اهللا وحاضر وعلى أمركم 
ولكن اإلمام لم يلتزم بكالمه فبعد أيام رجع 
إلى عادته القديمة وأخذ يقرأ آيات من سور 
ألنه  المصلون  منه  فغضب  القرآن  وسط  في 
لم يأخذ بتوجيهاتهم ووعدهم وأخلف وعده 
وفي يوم من األيام وبينما هم يصلون صالة 
العشاء وفي الركعة الثانية قرأ لهم من السور 
الطويلة التي في وسط القرآن ثم توقف ناسًيا 
نسي  مــنــه  غــاضــبــون  الــنــاس  وألن  اآليـــة  بقية 
قال  الثانية  الركعة  وفــي  يصلي  أنــه  أحــدهــم 
بصوت عاٍل (الحد أيرد عليه يا جماعة هذيه 
ريال ما يسمع الكالم واال احنا قلنا له اقرأ من 
عليك  أنـــرد  غلطت  لين  علشان  «عـــم»  جــزء 
عليه)  أيـــرد  أحـــد  ال  خــلــوه  الــحــيــن  عــانــد  لكنه 
فضحك المصلون وأدرك اإلمام خطأه وسلم 
ثم أقام الصالة من جديد وأخذ يقرأ لهم من 

السور القصيرة.

صغيرة  لحشرة  اسم  شير،  بو  أو  بشير  أبو 
منها  حجًما  أقل  لكنها  الجرادة،  تشبه  طائرة 
طائرة  اخترعوا  شكلها  من  ضارة،  غير  وهي 
العمودية  الطائرة  أو  الطوافة  أو  الهليكوبتر 
ألنــهــا تستطيع الــوقــوف وهــي طــائــرة. وهــذه 
العتقاد  االســم  بهذا  سميت  الطائرة  الحشرة 
فإنها  المنازل  أحد  إلى  دخلت  إذا  أنها  الناس، 

عزيز  انــســان  قـــدوم  او  ضــيــف  بــقــدوم  تبشر 
فإذا  فعلت.  مهما  يقتلونها  ال  ولذلك  غائب، 
فيه  وتجول  تصول  يتركونها  البيت  إلــى  أتــت 
ألنهم  قتلها،  أو  طــردهــا  أو  أذيتها  دون  مــن 
عليهم  شؤم  نذير  سيكون  قتلها  أن  يعتقدون 
ــتــفــاءلــون بــهــا وبـــوجـــودهـــا فـــي الــبــيــت  فــهــم ي

ويقولون يا بو بشير بشرك اهللا بالخير.

لكل  كـــان  المستشفيات  قــبــل 
شعبي  طــبــيــب  حـــي  أو  مــنــطــقــة 
كــــل فــيــمــا يــخــصــه ابـــــتـــــداء مــن 
بالنار  الكاوي  إلى  القرآن  قــارئ 
طبيب  لها  يكن  لم  األسنان  إلــى 
يقولون  كانوا  وقديما  معالج  وال 
شلعته  من  رقل  ليمن  (الضرس 
البد) ويعنون من هذا المثل أن 
البــد  يتخلخل  عــنــدمــا  الــضــرس 
مــن إزالـــتـــه وهـــذا الــمــثــل يحمل 
وكما  كــثــيــرة.  مــعــان  طياته  فــي 
هــو مــعــروف فـــآالم الــضــرس ال 
ـــطـــاق حــتــى أنــهــم يــقــولــون إذا  تُ
تــخــاصــمــت مـــع إنـــســـان فــادعــى 
عليه بوجع الضرس لشدة آالمه 
مثل  مثله  والضرس  وضراوتها 
اإلنـــســـان  جـــســـم  فــــي  عـــضـــو  أي 
يــصــيــبــه الـــــداء ويــشــفــيــه الـــــدواء، 
(المسمار)  الضرس  أدويــة  ومن 
كذلك  يسمى (القرنفل)  ما  وهو 
يسمى  آخــر  شعبي  ودواء  الملح 
المسواك الحلو أو (العرق الحلو) 
وهـــــو مــــا يــطــلــق عــلــيــه (الـــعـــرق 
ــتــنــظــيــفــه ولــمــعــانــه  ســــــوس) ول
يــخــلــط الـــمـــلـــح والـــمـــســـمـــار مــع 
الفحم بعد أن يطحن ثم تفرك 
ال  الناس  أكثر  ولكن  األسنان  به 
بخلعه  فيقوم  ألمه  على  يصبر 

في  الـــحـــالق  ألن  الـــحـــالق  عــنــد 
لمحسن  نسميه  كما  أو  الماضي 
إلى  بــاإلضــافــة  يقوم  المزين  أو 
الحجامة  بــعــمــل  كــحــالق  عــمــلــه 
وهـــي ســحــب الــــدم الــفــاســد من 
الــهــواء  كــاســات  بــواســطــة  الجسم 
أو بعض قرون الحيوانات حيث 
يضعها على مكان األلم ثم يقوم 
من  فمه  بواسطة  الهواء  بسحب 

الــجــهــة األخــــرى ويــتــركــهــا لمدة 
قـــصـــيـــرة حـــتـــى يــجــتــمــع تــحــتــهــا 
بتشطيب  يقوم  ثم  الفاسد  الــدم 
ليخرج  الــمــوس  بــــرأس  الــمــكــان 
فاسد،  دم  من  تجمع  ما  بعدها 
كــمــا يــســتــعــان بـــه فـــي (تــطــهــيــر) 
األوالد ونسميه باللهجة الشعبية 
(لــمــخــتــن) ومــنــهــم مـــن يحسن 
الــكــي بــالــنــار ويــــده خــفــيــفــة في 

الـــمـــكـــوى عــلــى الــجــســم ورفــعــه 
فــي لــمــح الــبــصــر قــبــل أن يشعر 
ـــــحـــــرارة الـــــنـــــار أو  الــــمــــريــــض ب
المكوى كذلك منهم من يمتهن 
الـــمـــســـاد وهـــــو مــــا يــســمــى اآلن 
زيوتاً  يملك  من  ومنهم  المساج 
الوقت  ذلك  في  وعجيبة  غريبة 
مثل زيت البيذان وهو ما يسمى 
الــــلــــوز وزيــــــت الــســمــســم وزيــــت 

الــخــروع وزيـــت الــزيــتــون وزيــت 
الـــجـــوز وزيــــت الــنــاريــل والــحــبــة 
الـــســـودة أو حــبــة الــبــركــة وأنـــواع 
كــثــيــرة مـــن الـــزيـــوت الــتــي كــان 
شيئاً  الماضي  في  للناس  ذكرها 
كله  هذا  إلى  فباإلضافة  عجيباً، 
األسنان  أو  الضرس  بخلع  يقوم 
آله  عــن  عــبــارة  بدائية  وبـــأدوات 
تــســمــى الــكــلــبــة وهــــي تــشــبــه ما 
نسميه اآلن البكر أو الزرادية إال 
يضعها  ومربع  قصير  رأسها  أن 
والعملية  لخلعها  األســنــان  على 
هذه تتم بال بنج أو تخدير وهي 
في  العضلية  الــقــوة  على  تعتمد 
وشماال  يمينا  الضرس  زحزحة 
ثم خعله بخفه يد ومهارة وقد 
تــتــم هـــذه الــعــمــلــيــة فـــي الــشــارع 
الناس  مــن  ومسمع  مـــرأي  على 
والمارة وبعد ذلك توضع قطعة 
مـــن الــقــمــاش فــيــهــا قــطــعــة من 
الملح على المكان أوالً لتطهيره 
يتم  وبعدها  الدم  إليقاف  وثانياً 
سهر  وينتهي  اهللا  بــإذن  الشفاء 
رجــوعــاً  بخلعه  الــضــرس  ووجـــع 
إلـــى الــمــثــل الــســابــق ذكــــره وهــو 
شلعته  من  رقل  ليمن  (الضرس 

البد).
وإلى لقاء..

سوق الصفافير
يطلقون  الشعبية  الخليجية  باللهجة 
وأدوات  الماو).  أو  النحاس (الصفر  على 
المطبخ في الماضي كانت كلها مصنوعة 
إلى  شيء  أصغر  من  ابتداًء  النحاس  من 
أكبر شيء وعلى سبيل المثال دله القهوة 
وكذلك  العيش  قــدر  أو  الهريس  قــدر  أو 
منها  الكبير  والصحون  العيش  مشخالة 
والــصــغــيــر وبـــعـــض الـــطـــوس (الـــطـــاســـة) 
والبوادي (البادية) وهي مسميات ألواني 
والــقــطــري،  الخليجي  البيت  فــي  الطبخ 
مصنوعة  كــلــهــا  األوانــــــي  هــــذه  أن  وبــمــا 
لحمل  عــرضــة  دائــًمــا  فهي  النحاس  مــن 
السريع  التأكسد  إلــى  بــاإلضــافــة  األوســـاخ 
يستدعي  ما  والداخلي  الخارجي  لغالفها 
تنظيفها بواسطة «الصفار». و»الصفار» 
مفرد وجمعها «صفافير» وفي الماضي 
كــــان لــهــم ســــوق خــــاص يــســمــى «ســـوق 
الــصــفــافــيــر» وهــــم أنــــــواع فــمــنــهــم من 

والــشــراء  للبيع  دكــانــه  فــي  عمله  يــــزاول 
العيوب  من  األوانـــي  وإصــالح  والتنظيف 
واالعــوجــاج ومنهم الــجــّوال الــذي يحمل 
مناديًا  واألزقـــة  الــحــواري  ويجوب  عدته 
والبعض  ادالل)  صــفــار  اجــــدور  (صــفــار 
منهم يــتــعــدى حـــدود الــمــديــنــة ويــذهــب 
الــدوحــة  لمدينة  الــمــجــاورة  الــقــرى  إلـــى 
لكل  أن  وبــمــا  لــلــنــاس.  خــدمــاتــه  لتقديم 
عمل وقت ذروة أو موسم، أيًضا للصفار 
الــزواج  مناسبات  مواسمه  ومن  موسمه 
واألفـــراح واألعــيــاد وعند قــدوم الحجاج 
العادة  جــرت  فقد  الــحــرام  اهللا  بيت  من 
عند أهل قطر االحتفال بالحجيج وتقام 
وتشريًفا  تكريًما  والعزائم  الــوالئــم  لهم 
رمضان  شهر  حلول  قــرب  وكذلك  لهم 
حيث يبدأ االستعداد لهذا الشهر الفضيل 
الخاصة  النحاسبة  األوانــــي  كــل  وتــرســل 
لتنظيفها  الــصــفــار  إلـــى  واألكــــل  بــالــطــبــخ 

توضع  التي  لألواني  بالنسبة  الداخل  من 
القهوة  ودالل  الــقــدر  مثل  الــنــارس  على 
لألواني  والخارج  الداخل  ومن  الشاي  أو 
الكبيرة  الصحون  مثل  بــاألكــل  الخاصة 
والصغيرة والمشخال والمالس والمالعق 
بـــالـــرســـالن  الـــمـــســـمـــاة  ـــقـــهـــوة  ال ودالل 
وأوانــي  أدوات  وكلها  والــبــوادي  والطوس 
تستعمل للمطبخ أو لتقديم األكل. وسوق 
عن  عــبــارة  الماضي  فــي  كــان  الصفافير 
سوق شعبي بسيط تسمعه قبل أن تراه أو 
على  تدق  وهي  المطرقة  فصوت  تصله 
النحاس تسمعك سمفونية موسيقية من 
نوع خاص يطرب لها اإلنسان، والصفار 
الحاجة  مسك  فـــإذا  وقــدمــه  بــيــده  يعمل 
المراد تنظيفها يبدأ أوالً بإصالح العيوب 
بغسلها  يقوم  وبعدها  المطرقة  بواسطة 
حبال  من  خاصة  ليفة  مستعمالً  بالماء 
شعر  أو  لــيــف  مــن  يصنع  الـــذي  الــكــمــبــار 

الخشن  الهند مــع قليل مــن الــرمــل  جــوز 
أو نخالة األوانــي الفخارية المكسورة ثم 
يبدأ بتنظيفها بيده وقدمه حتى تنظف 
جيًدا من الداخل والخارج ثم يضعها فوق 
النار حتى تسخن وبعدها يدعكها بالليفة 
إليها  يعيد  حــتــى  الــشــنــادر  تسمى  بــمــادة 
الداخل  من  عليها  يضع  وبعدها  لمعانها 
األبيض  الــلــون  ليعطيها  الــرصــاص  مــادة 
انتهى  قد  الصفار  يكون  وبذلك  الناصع 
من الحاجة التي بين يديه. هذا هو سوق 
الصفافير كانت له صوالت وجوالت قّدم 
حاجاتهم  كانت  عندما  خــدمــات  للناس 
تطبخ  ال  خدماته  فــبــدون  عــنــده  تقضى 
الوالئم وال تنظف األواني وال تزول عنها 
األوساخ والتأكسد أما موقعه في الماضي 
السوق  أو  القيصرية  ســوق  غربي  فكان 
الدوحة  شرطة  مركز  بجانب  الداخلي 

عندما كانوا قريبين من السوق الداخلي.
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هل تذكرين!

إذا رن صوتك في مسمعي
وطوف في العالم األوسع
رأيتك في كل شيء معي

وأطرقت أصغي إلى همسة
ترفرف في خافقي المولع

ڈڈڈڈڈڈ
بأعماق عينيك أبصرت حبسي
وأبصرت واحة امني وخصبي

تفجر دنياك في خاطري
ترانيم شوق توسدن قلبي

فيا طائري الحلو، عيناك أفقي
وخطوك لحني، ودربك دربي
ڈڈڈڈڈڈ
غداً.... سوف يعبر يومي غد

وتمتد خلف رؤانا يد
تطوق أيامنا بالحنان
ليجمعنا في غد موعد
ويرتاح قلبي إلى شاطئ

يطوف فيه الهوى األسعد
غدأ..... إن ُعُُُش هوانا غد

ڈڈڈڈڈڈ
سأذكر بارقة من حنين

أضاءت بقلبي فراغ السنين
وأذكر موجة حب دفين
تداعب أحالمنا كل حين

وتطفو على صفحات العيون
سأذكر ماعشت هل تذكرين

بدون عنوان 
(١)

الثالثة،  طلب  الثالثة،  جلس 
الثالثة أكل 

ــوا كـــأســـاً..  وبـــالـــيـــســـرى حــمــل
منها.. شربوا  وباليسرى 

مخدعها،  في  يدور  الزمان 
والـــخـــضـــر الــمــضــطــهــد يــتــلــوى 
كانت  رقــطــاء،  كــأفــعــة  مــحــلــه، 
الــراقــصــة تــلــف جــّســدهــا حــول 

. نفسها
والـــــســـــادة الـــثـــالثـــة رابــعــهــم 
سحر  فـــي  غــارقــيــن  كــأســهــم، 
الـــخـــصـــر وهـــــو يــــــــروي.. وهـــو 
يـــســـقـــي.. وكـــانـــت الـــعـــيـــون فــي 
أراد  ثــابــتــة،  يــقــيــنــاً  مــحــجــريــهــا 
أن يمسك بإحدى  أكبرهم سناً 
ســاقــيــهــا لــكــنــه أيـــقـــن بــعــد أن 
أنه أمسك بالهواء. هوى أرضاً 

ـــكـــؤوس تــطــلــب الــمــزيــد،  وال
مرعوشة  سوائل  نــاطــق..  فــراغ 
ــــمــــأل الـــــــفـــــــراغ مــــــن جــــديــــد،  ت
يـــخـــرج  كـــــــأس،  وراء  وكـــــــأس 
أمــام  ويترنح  الجالسين،  أحــد 
حولها  يــحــوم  وهـــو  الــراقــصــة، 
نــقــدّيــة مــن فئة  نـــاثـــًرا أوراقـــــاً 
ثان  منافس  ويخرج  العشرات، 
وثالث..  المئات،  فئة  من  ينثر 

ورابع..
(٢)

ــوا كـــأســـاً..  وبـــالـــيـــســـرى حــمــل
منها.. شربوا  وباليسرى 

الــســهــر،  مــن  متعبة  الــعــيــون 
تستقر  ال  المجهدة  والـــرؤوس 
حينها  المتأرجح،  محيطها  في 

أضـــواء،  وتــأتــي  أضـــواء  تختفي 
أضــــــواء جـــديـــدة هــــذه الـــمـــرة، 
تــتــقــارع الـــكـــؤوس مـــن جــديــد، 
تــتــألــق فـــي مــكــانــهــا، وتــنــحــنــي 
أجــــــســــــاد، تـــــأتـــــي مـــــن بـــعـــيـــد، 
الهواء،  في  تطير  بدلع،  تومئ 
لــتــرتــفــع عــن األرضـــيـــة الــمــرنــة 
في  الــغــلــيــظــة،  األيــــادي  تلقتها 
الناعمة،  األيـــادي  تنكرس  ذل 
تــــتــــالقــــى األعــــــيــــــن، والــــثــــالثــــة 
في  طاولتهم  وراء  الــجــالــســون 
الــبــطــن  ذات  مـــع  لــقــاء  ــتــظــار  ان
الــتــي  الــســيــقــان  ذات  الــضــامــر، 

خفيف. لحم  كساها 
(٣)

بـــالـــيـــســـرى حـــمـــلـــوا كــــأســــاً.. 
منها.. شربوا  وباليسرى 

ـــــكـــــأس الــــعــــاصــــي غـــــارق  وال
فـــي الــخــمــر، يــعــربــد، يــنــفــش، 
يــحــمــل عــلــى جـــدرانـــه الــمــلــســاء 
صـــــوراً كـــثـــيـــرة، صــــور الــثــالثــة 
الــلــذيــن انـــدســـوا مــع الــداخــلــيــن 

ـــيـــلـــي، كـــانـــوا  الـــــى الـــمـــلـــهـــى الـــل
حــديــقــة  فـــي  اوالً  مــســتــقــريــن 
وكــانــت  الــفــنــدق،  ببهو  الــشــاي، 
بينهم  تـــدور  الــتــركــيــة  الــقــهــوة 
فــــــي حـــــديـــــث يــــلــــيــــق بــســنــهــم 
لكنهم  وفــكــرهــم،  وعــقــولــهــم 
انـــســـاقـــوا مـــع الـــمـــوجـــات اآلتــيــة 
الطابق  فــي  الليلي  الــنــادي  مــن 
الـــســـفـــلـــى مــــن الــــفــــنــــدق، أثــــار 
األول  تلكأ  فضوالً،  فيهم  ذلك 
والـــثـــانـــي، لــكــن الـــثـــالـــث حــســم 
الداخلين،  مــع  فدخلوا  األمـــر، 
وانـــــحـــــشـــــروا مـــــع الـــــنـــــاس فــي 
هــذا الــمــكــان الـــذي كــلــه دخــان 
وثــورة  وبــرق،  ورعــد  وصخب 
في  أخرى  وثورة  األقــداح،  في 

األجساد.
هـــذه  قـــوتـــلـــت  األول:  قـــــال 
الليالي، كم جنت، كم حطمت. 
قـــال لــه صــاحــبــه الــثــمــل: وّســع 
صدرك... وال تعبأ كثيراً.. ونل 
إنها  الثمالة..  حتى  الكأس  من 
لــيــلــة فــي الــعــمــر فــعــشــهــا طــوالً 

جنباً.. الورع  واترك  وعرضاً.. 
في  تضحك  وهــي  لــه  قــالــت 

سفور:
- نـــــم.. نـــم يـــا حــبــيــبــي نـــم.. 
ضــــــع رأســـــــــك الـــــــواهـــــــي عــلــى 
كــــبــــدي. ويــــأتــــي فـــجـــأة صـــوت 
أحد  معه  يسقط  كأس،  تحطم 
غــارق  وهــو  الــثــالثــة  الجالسين 
تنطفئ  عندها  الــثــمــالــة،  حتى 
زعيق  صــوت  وينطلق  ـــوار،  األن

. متصل  حاد 

ِ سئمت الحياة َ وما في الحياة 

، وما في الحياة ِ     
َ
َسِئْمُت الحياة 

َسِئمُت اللَّيالي، َوأَوَجاَعها     
َفَحّطمُت َكأسي، َوأَلَقيُتها        

فأنَّت، وقد غمرتها الدموُع      
َوأَلقى َعلَيها األََسى ثَْوبَُه         
َفأَيَن األََمانِي َوأَْلَحانُها؟         
الَِم          لََقْد َسَحَقْتها أكُفّ الَظّ

َفَما الَعْيُش ِفي َحْومة ٍ بَْأُسَها       
كئيٌب، وحيٌد بآالِمه             

بيِع أََزاِهيُرَها          َذَوْت في الَرّ
لَويَن النَّحوَر على ِذلَّة ٍ        

َفَحاَل الَجَماُل، َوَغاَض العبيُر         

باْب وما أن تجاوزُت فجَر الَشّ
وما َشْعَشعْت َمْن َرحيِق بصاْب
 بَِوادي األَسى َوَجِحيِم الَعَذاْب

َوَقّرْت، َوَقْد َفاَض ِمْنَها الَحبَاْب
ْمُت واالْكتَِئاْب َوأقبَرها الَصّ
راْب وأَيَن الكؤوُس؟ َوأَيَن الَشّ
راْب َوَقْد َرَشَفْتها ِشَفاُه الَسّ
اُحها ال ُيجاْب شديٌد، وصَدّ
وأَْحالِمِه، َشْدُوُه االْنتَحاْب
ُهَنّ الّتراْب فنِْمَن، وَقد مَصّ
وُمتَن، وأَحالَمهَنّ الِعذاْب

دى ِسحَرُهَنّ الُعجاْب وأذوى الَرّ

قصة نظرة

أيها الرجل الحقيقي

هللا درك..
يا سليل المجد والجد العريق من العريق

سلمت يداك...
فقد أنارت من يديك الشمس..

قارعة الطريق
أنت الذي نرجوه من زمن بعيد...

أن يجيء..
فجئت في ألق البريق

عطشانة كانت إليك األرض
حتى جئتها...

كالغيث هطاالً...
وكالمطر الرقيق

ڈڈڈ
حورية....

كانت على شط الخليج تنام ساهمة
فقلت لها:- أفيقي

د... هذا أوان الَشّ
فاستبقي السراط إلى الشروق

د... هذا أوان الَشّ
يا صحراءها صيري...

فصارت جنة في األرض راسخة العروق
بَك أينعت قطر التي...

كالنخل باسقة... ودانية العذوق
قطر التي بك قبلة صارت

وصاحبة السبوق
ڈڈڈ

يا فارساً حّر الخيول
تُسابق األحرار في زمن الرقيق

لمعت بوارق من يديك...
فأسفرت طرق الرفيق إلى الرفيق
يا أيها النبراس في زمن الظالم

أنرت في الوقت الدقيق
حين العروبة أشرقت بشبابها

بين الشقيقة والشقيق
وتألألت فيها الدماء...
تضج من تحت العروق

والعين شاخصة إلى األحرار...
في وطن...

به العينان ضائعة الحقوق
والشعب في الميدان...

يبحث عن دروب الحق ما بين الشقوق
فنزلَت في ميدانها...

حر القوادم..
ال تهاب من الصواعق والبروق

وجعلت من يدك الكريمة بلسماً
تشفي جروح الثائرين من الحروق

وتمد جسًرا بالمحبة عابقاً
بين القلوب من الفريقة والفريق

وجعلت من قطر الفتية واحة فواحة
ما بين رائحة لها ورحيق
يا أيها الحلم الذي كنا نراه

أتيت في الوقت المناسب والحقيِق
ڈڈڈ

سلمت يداك...
فما ادعيُت وإنما..

وجب الثناء عليك يا من جاء بالخلق األنيق
لوال المالمة...

ما اكتفيت من القراءة في كتابك..
أيها الرجل الحقيقي

هللا درك يا أصيل الجد والمجد العريق
من العتيق

ر العميق هللا درك يا حمد.. يا صاحب الُدّ
يا ذا اليد البيضاء والقلب المصافح والرفيق
أنت الذي نرجوه من زمن بعيد أن يجيء

فجئت في ألق العقيق
هللا درك سيدي

لوال المالمة..
قلت إنك صاحبي ورفيقي

وإذا ادعيُت..
لقلُت إنك يا حمد

فعالً صديقي
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شعر علي ميرزا محمود

فاروق شوشة

أبوالقاسم الشابي

يوسف إدريس

bairq@raya.com للتواصل عبر صفحة إبداعات يمكنكم إرسال مشاركاتكم على البريد اإللكتروني

قصة قصيرة

كان غريبًا أن تسأل طفلة صغيرة مثلها،إنسانًا كبيًرا مثلي 
تحمله  ما  وضــع  من  يعدل  أن  وبــراءة  بساطة  في  تعرفه  ال 
«صينية  تستقر  رأسها  ففوق  حًقا.  معقًدا  تحمله  ما  وكــان 
يستوي  الــصــغــيــرة  الصينية  هـــذه  بــالــفــرن»وفــوق  بــطــاطــس 
المخبوزة،وكان  بالفطائر  مفروش  الصاج  من  واسع  حوض 
الحوض قد انزلق رغم قبضتها الدقيقة التي استماتت عليه 

حتى أصبح كل ما تحمله مهدًدا بالسقوط.
الحيرى  الصغيرة  بالطفلة  أحدق  وأنا  دهشتي  تطل  ولم 
أســوي  وأنـــا  كثيرة  ســبــالً  الحمل.وتلمست  إلنــقــاذ  وأســرعــت 
فتميل  الحوض  وضع  من  وأعــدل  الحوض،  فيميل  الصينية 
الصينية ثم أضبطهما مًعا فيميل رأسها هي،ولكنني نجحت 
أخيًرا في تثبيت الحمل وزيادة في االطمئنان نصحتها بأن 

تعود إلى المخبز.
رأًســا  لها  أرى  كنت  فما  رأسها،  في  دار  ما  أدري  ولست 
تغمغم  وهي  مضت  أنها  حدث  ما  كل  الحمل  حجبه  وقد 

بكالم كثير لم تلتقط أذني منه إال كلمة «ستي».
ولم أحول عيني عنها وهي تخترق الشارع العريض 
الواسع  القديم  ثوبها  عــن  وال  بالسيارات  الــمــزدحــم 
المهلهل الذي يشبه قطعة القماش التي ينظف بها 
الفرن أو حتى عن رجليها اللتين كانتا تطالن 

من ذيله الممزق كمسمارين رفيعين.

وراقــبــتــهــا فـــي عــجــب وهــــي تــنــشــب قــدمــيــهــا الــعــاريــتــيــن 
كمخالب الكتكوت في األرض وتهتز وهي تتحرك ثم تنظر 
وجهها  في  السوداء  الداكنة  الصغيرة  بالفتحات  وهناك  هنا 
وتخطو خطوات ثابتة قليلة وقد تتمايل بعض الشيء ولكنها 

سرعان ما تستأنف المضي.
حركاتها  من  دقيقة  كل  امتصتني  حتى  طويالً  وراقبتها 
ويسقط  الــكــارثــة  تــحــدث  أن  ثانية  كــل  فــي  أتــوقــع  كنت  فقد 
الحمل وأخيًرا استطاعت الخادمة الطفلة أن تخترق الشارع 

العريض المزدحم في بطء كحكمة الكبار.
تختفي  أن  وقبل  اآلخــر  الجانب  على  سيرها  واستأنفت 
هناك  أن  إلــي  وخيل  فظننت  تتحرك  وال  تتوقف  شاهدتها 
أسرع  وأنــا  تدهمني  عربة  وكــادت  لتدهسها.  قادمة  عربة 
إلنقاذها وحين وصلت كان كل شيء على ما يرام، والحوض 
تتفرج  واقــفــة  فــكــانــت  هــي  أمـــا  اعـــتـــدال.  أتـــم  فــي  والصينية 
يتقاذفها  المطاط  من  كــرة  يتابع  األسمر  المنكمش  ووجها 
أطفال في مثل حجمها وهم يهللون ويصرخون ويضحكون 

وهي تتابعهم بنظرات حسرة وألم.
ــيــًرا فــمــن جــديــد راحـــت  ولــــم تــلــحــظــنــي ولــــم تــتــوقــف كــث
مخالبها الدقيقة تمضي بها وقبل أن تنحرف استدارت على 
مهل واستدار الحمل معها وألقت على الكرة واألطفال نظرة 

طويلة ثم ابتلعتها الحارة.

إبداعــــــات



فالح فايز: ننتظر موافقة لجنة 
المهرجان على «العرض األخير»

جاسم الزيني يدعو شباب الفنانين 
إلى زيارة متحفه الشخصي

فرقة الدوحة تشارك بـ «كرك»
 في المهرجان المحلي

صـــرح الــفــنــان والــمــخــرج فــالــح فــايــز أنــه 
ينتظر رد المسؤولين بوزارة الثقافة والفنون 
أجل  من  به  تقدم  الذي  النص  على  والتراث 
المشاركة في مهرجان المسرح المحلي األول 
مــارس  منتصف  الــدوحــة  فــي  سيقام  والـــذي 
مسرحي  بنص  تقدم  انه  الى  وأشــار  المقبل، 
بعنوان  الــحــارثــي»  «فــهــد  الــســعــودي  للكاتب 
يتلق  لم  اآلن  حتى  ولكنه  األخير»  «العرض 
المنظمة  اللجنة  قــرار  كــان  اذا  وفيما  الـــرد، 
المسابقة  ضمن  الــعــرض  بقبول  للمهرجان 
العمل  سيخرج  انــه  فايز  أكــد  فقد  الرسمية 
بنفسه أما اذا لم يتم اختياره ضمن المسابقة 
الرسمية فمن الممكن أن يسند اخراجه الى 

واحد من الشباب.

يــســعــى الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي الــكــبــيــر جــاســم 
الزيني لعمل معرض دائم في منزله سيعيد 
طوال  رسمها  التي  لوحاته  خالله عرض  من 
الفنية، وأكد الزيني انه قام بالفعل  مسيرته 
بتجهيز قاعات خاصة لذلك، ورّحب بدعمه 
إلى  ودعاهم  الجنسين  من  الجدد  للفنانين 
زيارة االستديو الخاص به في منزله لتقديم 
الــنــصــح واإلرشـــــــاد فـــي أي شــــيء لـــه عــالقــة 
بالفن، وكذلك وّجه لهم الدعوة لزيارة قاعة 
بمثابة  والــتــي  بــه  الخاصة  الفنية  المقتنيات 
فنية  وأعــمــاالً  قطعاً  وتضم  الخاص  متحفه 
من  للعديد  المتكررة  زيــاراتــه  أثــنــاء  اقتناها 

مختلف بلدان العالم.

لعمل  المسرحية  الــدوحــة  فــرقــة  تستعد 
تأليف  من  مسرحية «كرك»  نص  بروفات 
عقب  المناعي  الرحمن  عبد  الفنان  وإخراج 
مهرجان  في  مشاركتها  من  الفرقة  عــودة 
أكد  و  تــونــس،  فــي  المسرحية  قــرطــاج  أيــام 
أن  الــدوحــة  رئــيــس فــرقــة  ابــراهــيــم محمد 
ــمــهــرجــان يــعــد خـــطـــوة إيــجــابــيــة مــمــيــزة  ال
فــي الــحــركــة الــمــســرحــيــة وأن الــمــشــاركــات 
الرسميتين  الفرقتين  جانب  الى  المتعددة 
ســيــخــلــق حـــالـــة مــــن الــــزخــــم والــمــنــافــســة 
الحركة  تطوير  في  ستسهم  التي  اإليجابية 

المسرحية.

فالح فايز

جاسم الزيني

عبد الرحمن المناعي

ح في قطر   (١١)) ح في قطر   (حكاية المسر يرويها: عبداهللا أحمديرويها: عبداهللا أحمدحكاية المسر

محمد  الــشــاب  الفنان  أعــرب 
لعدم  الشديد  حزنه  عن  الصايغ 
حــصــول مــســرحــيــة «مــجــاريــح» 
ــــزة الــــكــــبــــرى فــي  ــــجــــائ عـــلـــى ال
مــــهــــرجــــان الــــمــــســــرح الـــعـــربـــي 
وأكـــــد أنــــه يــنــبــغــي عـــلـــى لــجــان 
التحكيم أال تخلط بين األوضاع 

الفنية،  األعمال  وبين  السياسية 
حـــيـــث فـــــاز الــــعــــرض الــتــونــســي 
«زهايمر» رغم أنه ال يمكن أن 
فهو  متكامالً  عرضاً  عليه  نطلق 
عـــبـــارة عـــن بــقــعــة ضــــوء وعـــدد 
مـــحـــدود مـــن الــمــمــثــلــيــن بـــدون 
متكاملة،  وسينوغرافيا  ديكور 

أبهر  «مــجــاريــح»  عــرض  بينما 
جميع  وبــــأداء  بتكامله  الجميع 
أن  إال  الــعــرض  فــي  المشاركين 
الـــجـــائـــزة لـــم تـــذهـــب الـــنـــا وهــو 
األمـــر الـــذي شــعــرنــا مــعــه بظلم 
أكــد  نفسه  الــوقــت  وفــي  شــديــد، 
الــصــايــغ أن جــمــيــع الــمــشــاركــيــن 

راضــــــون عـــن أدائــــهــــم وســـعـــداء 
ـــتـــي  ــــمــــشــــرفــــة ال بـــــالـــــصـــــورة ال
هذا  في  قطر  دولة  بها  ظهرت 

المهرجان.
وعـــن جــديــد مــحــمــد الــصــايــغ 
أعــكــف على قــراءة  قـــال: حــالــيــاً 
بعض النصوص التي رشحت لها 

مهرجان  في  المشاركة  بهدف 
الــمــســرح الــمــحــلــي وحـــتـــى اآلن 
سأشارك  األعمال  أي  أحــدد  لم 
انني  حيث  فترة  وسأنتظر  فيها 
عدت للتو من مهرجان األردن 
وغـــالـــبـــا ســتــتــضــح الــــصــــورة مــع 

بداية فبراير إن شاء اهللا.

الصايغ: «مجاريح» تعرضت للظلم في األردن

لقطة من مسرحية مجاريح

علي ميرزا: أتمنى إنجاز عمل 
مسرحي عربي مشترك

جناب  يا  مسرحية «كلني  مخرج  ميرزا  علي  الفنان  أعرب 
السلطان» عقب عودته من مهرجان أيام قرطاج التونسي عن 
يتحدث  مشترك  مسرحي  عربي  عمل  إنجاز  يتم  بأن  أمنيته 

المستقبل. في  له  نتمناه  وعما  العربي  الوطن  واقع  عن 
تواجده  خالل  الفنانين  بعض  مع  تحدث  انه  ميرزا  ويؤكد 
االن  انــه  الــى  وأشـــار  الجميع  لــدى  تــرحــيــبــاً  ووجـــد  تــونــس  فــي 
بـــصـــدد الــبــحــث عـــن عــمــل يــســتــوعــب دمــــج الــمــشــرق الــعــربــي 
األقل  على  واحــد  فنان  من  نستفيد  بحيث  العربي  بالمغرب 

من كل دولة.
وأتــمــنــى أن يــنــجــز هـــذا الــعــمــل قــريــبــا وتــتــبــنــاه دولـــة قطر 

والفنية. الثقافية  بمؤسساتها 

سالم المنصوري مشغول 
بـ «يامعة وفورمان»

لعرض  بالتجهيز  حــالــيــا  مــشــغــول  الــمــنــصــوري  ســالــم  الــفــنــان 
تأليف  مــن  وفــورمــان»  «يامعة  عــنــوان  يحمل  جديد  مسرحي 
خالله  من  سيشارك  المنصوري  سالم  وإخـــراج  المؤمن  ناصر 
في مهرجان المسرح المحلي األول الذي سينطلق في منتصف 

مارس القادم.
الطريق  على  خطوة  بمثابة  المهرجان  أن  المنصوري   وأكــد 

الصحيح لتطوير المسرح.

رسالة حب من فناني 
قطر إلى تونس

جناب  يــا  مسرحية «كــلــنــي  عــمــل  فــريــق  وجـــه 
السلطان» رسالة شكر لشعب تونس الحبيب عقب 
ختام مهرجان أيام قرطاج وثمنوا جهود األشقاء 
االستقبال  وحفاوة  المهرجان  تنظيم  في  هناك 
جيدة  صـــورة  تقديم  على  حــرصــوا  أنــهــم  وأكـــدوا 
لــلــحــركــة الــمــســرحــيــة الــقــطــريــة وأســعــدهــم جــدا 

إشادة كل من شاهد العرض وأعربوا عن أملهم 
كما   .. أخــرى  ومهرجانات  مناسبات  في  باللقاء 
وجهوا تحية من القلب خالصة ألشقائنا العمانيين 
رشيق  ابن  مسرح  على  قدموه  بما  أبدعوا  والذين 
ووجهوا أيضا الدعوات الصادقة لنجاح المهرجان 

الخليجي القادم في صاللة.

فريق عمل «كلني يا جناب السلطان» في مهرجان قرطاج

أهل  نحن  قطر  أهــل  نحن  نحن؟  من 
األرض  هذه  على  نحن  العربي..  الخليج 
أرضــنــا  هـــذه  األرض..  تــكــّونــت  أن  مــنــذ 
وهذه  حياتنا  بحرنا  وهذا  سماؤنا  وهذه 
صحراؤنا منها نبتنا ومنها كبرنا وعمرنا 
أرضنا ومن بحرنا أكلنا واسترزقنا ومن 
بتربنا  والتصقنا  عزائمنا  قــويــت  نخيلنا 
وكنا  وشوارعنا  بيوتنا  بنينا  ترابنا  ومــن 
بعضاً  بعضها  في  متالصقة  بيوتنا  نبني 
حــتــى يــتــهــيــأ لــك أنـــه بــيــت كــبــيــر لــه عــدة 
بنينا  ولماذا  بعضها..  على  مفتوحة  أبواب 
ربما  لخوفنا..  ربما  الشكل..  بهذا  بيوتنا 
نتماسك  ربما  قوتنا  جيرتنا  من  نستمد 
من  الشاسعة  الصحراء  هذه  مواجهة  في 
مكانا  الــفــريــج  أو  الــحــي  وأصــبــح  حــولــنــا.. 
وفيه  نلعب  وفيه  نعمل  فيه  نشاطنا  لكل 
الفريج  وبيوت  وأمنياتنا،  أحالمنا  تكبر 
كــلــهــا بــيــوتــنــا وأمـــهـــات الــفــريــج أمــهــاتــنــا 
ــفــريــج آبــــاؤنــــا.. حــيــاتــنــا حــلــوة  ورجـــــال ال
وبــســيــطــة وســـاذجـــة مــثــل نــفــوســنــا ومــثــل 
في  استعداده  له  الشتاء  أشهر  أحالمنا.. 
البرد  على  تعيننا  أمور  من  يلزم  ما  كافة 
األصل  وحتى  الثقيلة  المالبس  توفير  من 
الــشــتــاء  فـــي  اال  تُـــؤهـــل  ال  اصـــنـــاف  تــدخــل 
وأغصان  والحطب  الفحم  كذلك  وهناك 
األشــــجــــار لــلــتــدفــئــة حـــــول الــمــنــقــلــة مــع 
نشرب  حولها  من  ونحن  األحمر  جمرها 
الجدات  حكايات  ونسمع  الزنجبيل  شاي 
القصص  ســرد  فــي  يتبارى  وهــل  واآلبـــاء 
الخرافية التي توارثوها على مدى أجيال 
لم  من  وفينا  ونتخيل  نستمع  نحن  وكنا 

القصص. هذه  بعد  من  النوم  يستطع 
حـــمـــار  وام  بــــــودريــــــاه  مـــثـــل  قـــصـــص 
والــلــيــف  الــخــفــر  وأم  الــقــايــلــه  وحــــمــــارة 

وغيرها.

الشتاء  بــرد  أيـــام  أن  اهللا  رحــمــة  ومــن 
قـــصـــيـــرة ومــــا أجـــمـــل الـــشـــعـــور بـــالـــدفء 
نتلحق  وان  بــعــضــاً  ببعضنا  نــلــتــقــي  حــيــن 
بــالــبــرانــيــص الــصــوف. ومــع بــدايــة دخــول 

وتبدأ  حياتنا  تنقلب  حتى  الصيف  أشهر 
الغوص. لموسم  الرجال  استعدادات 

والغوص وما أدراك بالغوص أنه عمل 
متعب ومهلك ومميت والغوص هو عمل 

البحر  في  طويلة  أشهراً  يغيبون  الرجال.. 
البحر  لسهم  يجود  ان  سبيل  فــي  البعيد 
من  وأمــا  خــيــرات..  مــن  أعماقه  فــي  بما 
في  األســاســي  الـــدور  لها  قطر  فــي  يعمل 
البيت  شـــؤون  ومـــراعـــاة  األطــفــال  تــربــيــة 
المالبس  تخيط  وتــجــدهــا  تعمل  وكــانــت 
وكتفها  السوق  في  السمك  وبيع  بأنواعها 
ــــه.. كــنــا  ــــعــــاون ــعــيــنــه وت بـــكـــتـــف الــــرجــــل ت
كتب  اجتماعياً  منفتحاً  مجتمعاً  نعيش 
من  المرأة  وانسحبت  ذلك  بعد  االنغالق 
أن  بعد  االجتماعية  الحياة  مجاالت  كل 
إلينا  قدموا  عّنا  غرباء  أناس  علينا  تدفق 
استكانت  المرأة  لكن  بالدنا..  في  للعمل 
نفسها  عــلــى  وأغــلــقــت  الــزمــن  مــن  فــتــرة 
أجــزاء  تغطي  التي  المالبس  مــن  بنوعية 
مـــن جــســمــهــا ومــــع ذلــــك عــــادت الـــمـــرأة 
ماجد  متحّدياً  العمل  ميدان  الــى  وبقوة 
غريبة.  وجــوه  مــن  الــقــطــري  الــشــارع  فــي 
وكان  نلعب  كنا  باألطفال  يتعلق  فيما  أما 
لهم  األوالد  الــخــاصــة  الــعــابــه  مــوســم  لكل 
الــعــابــهــم والــبــنــات لــهــن الــعــابــهــن وكــانــت 
نوزع  التمثيل  يشبه  ما  فيها  العابنا  معظم 
عندما  واليوم  بــدوره  يقوم  وهل  األدوار 

الماضي. ذكريات  تجتاحني 
طفولة  إنــهــا  عنها  أقـــول  طفولتنا  مــن 
ــا نــضــع الــعــابــنــا بــأيــديــنــا  ســعــيــدة حــيــث كــّن
وابنتي  ولــدي  ألرى  ذكرياتي  من  وافيق 
حديثة  الكترونية  أجــهــزة  حولهم  ومــن 
لم يتبعوا في صناعتها ولكنهم اكثر ذكاء 
يعلمونني  اآلن  هــم  طفولتي  ومــن  مني 

األجهزة. هذه  مع  أتعامل  كيف 

البعض  سيعتقد  قلته  ان  سبق  ما  هل 
انــنــي اتــحــدث عــن مــجــتــمــع مــثــالــي وهــل 
األرض..  وجه  على  مثالي  مجتمع  هناك 
سلبياته  لــه  الماضي  مجتمعنا  أعتقد  ال 
مجتمعنا  فـــي  الـــحـــال  هـــو  كــمــا  وعــيــوبــه 
هذا  مــن  ونبتنا  ظهرنا  ولكننا  الــحــاضــر 
ـــا بــــه وشـــكـــل حــيــاتــنــا  ـــرن ـــأث الــمــجــتــمــع وت
الشعبية  فنوننا  خــالل  مــن  ذلــك  وستجد 
وفـــنـــونـــنـــا الـــتـــراثـــيـــة.. ســتــجــد ذلـــــك مــن 
غنية  جميلة  فــنــون  انــهــا  مــعــمــارنــا  شــكــل 
عليها  نــتــحــســر  الــتــي  الــغــنــيــة  بــالــتــفــاصــيــل 
وتــهــدم  انــدثــر  مــنــهــا  الــكــثــيــري  ألن  اآلن 

الزمن. بفعل 
وغريبة  جديدة  اصوات  ظهرت  ولكن 
ــــادي بــأنــنــا  ــــن ــــادي بــــأشــــيــــاء غـــريـــبـــة ت ــــن ت
هذه  ظهرت  األرض  هذه  في  موجودون 
األصـــــوات مـــن خـــالل تــجــمــعــات صــغــيــرة 
يقدمون  انهم  عنها  يقولون  هي  حل  في 
ــيــات مــضــحــكــة يـــســـخـــرون فــيــهــا  ــل ــي تــمــث
مــن عــيــوب الــمــجــتــمــع مــن هـــؤالء ومـــاذا 
انها  التمثيليات..  هذه  هي  وما  يريدون 
بـــدايـــة كــمــا يــقــولــون لــلــمــســرح.. ومـــا هو 
على  سأجيب  قادمة  حلقة  في  المسرح.. 

األسئلة. هذه 

مسرحية «المغني واألميرة» ١٩٧٨-عبداهللا أحمد يميناً وفالح فايز جالساً ومحمد البلم
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الثالثاء ٨ ربيع األول ١٤٣٣ هـ - ٣١ يناير ٢٠١٢ م 

نجم؟

االحتفال بذكرى جواد سليم

١٠ آالف يورو لـ «هتلر الفنان»

«أسبوع مع مارلين» في موسكو

الثقافة الُعمانية تتألّق
 في مهرجان مسقط

سبعينيات  في 
الـــقـــرن الــمــاضــي 
تــــــــــــصــــــــــــديــــــــــــت 
إلعـــــداد وإخـــــراج 
نجوم  مسرحية 
عـــلـــى الـــرصـــيـــف 
تـــألـــيـــف عـــبـــداهللا 
الطوخي (لفرقة 
مـــــســـــرح الــــســــد) 
اشــــــتــــــرك فــيــهــا 
الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 

الفنانين  مثل  القطري  المسرح  في  األوائـــل  النجوم 
محمد البلم، سعد بورشيد، عبدالعزيز جاسم، وفالح 
مسرحية  فرقة  حــول  يــدور  الــمــوضــوع:  وكــان  فايز 
المعاهد  خريجي  أحد  بقيادة  إنشاءها  الشباب  يريد 
يقولها  الــتــي  مــبــادئــه  بــيــن  الــتــنــاقــض  ويــظــهــر  الفنية 

وأفعاله التي ال تتماشى مع مبادئه.
(الــواقــع  نجمة  مسرح  على  الــبــروفــات  نــؤدي  وكنا 
اآلن بالقرب من سوق الحراج، خلف سفريات الشرق 
تسبق  التي  الفتحة  من  تحديدا  المطار  طريق  وعلى 
مــدخــل شـــارع الــمــنــصــورة) ذلــك المسرح أصــبــح اآلن 

مخزنا إلحدى شركات مواد البناء.
في  كـــان الــفــنــان الــمــخــرج فــالــح فــايــز يـــؤدي دوراً 
البروفات  الــى  دائــمــا  معه  يحضر  وكـــان  المسرحية 
صــديــقــه الـــفـــنـــان عــبــدالــعــزيــز جـــاســـم وكـــــان دائــمــا 
بسرعة  البروفات  من  لالنتهاء  فالح  الفنان  يستعجل 
حتى يخرجان ويتمشيان, األمر الذي يسبب لنا قلقاً 
يــحــاول ان يــخــرج فــالــح من  ودائــمــاً  واصــبــح مزعجاً 
البروفات بسرعة وكما يقول المثل (كثر الطق يفك 
اللحام) وخوفا من أن يتسرب الفنان فالح من العمل 
يفك  أن  وقبل  جاسم  عبدالعزيز  الفنان  عليه  ويؤثر 
اللحام اللي عند فالح من كثر طق عبدالعزيز وجدت 

حال لهذه المشكلة.
قلت للفنان عبدالعزيز الضيف علينا في المسرح: 
ايــش رأيــك تمثل معنا  ؟ ســأل ويــش أمثل؟ قلت له : 
تمثل دور راعي العنز وأشركناه معنا في المسرحية 
يصبح  أن  باالمكان  أنــه  واقتنع  الــدور  أعجبه  ان  بعد 
دخل  كما  المسرح  خشبة  على  بالعنز  ودخــل  ممثال 

ايضا الى قلوب الجماهير وكان خفيف الدم مقبوال.
كانت المسرحية تظهر مواهب أهل الفريج الفنية 
اآلن  المواهب  بهذه  يعترف  من  هناك  ليس  ولكن 
ألنه مثل ما أنتوا عارفين دايما عنز الفريج.. أعزكم 

اهللا.

أقــيــم فــي بــغــداد حــفــل بــمــنــاســبــة مــــرور نــصــف قــرن 
سليم،حيث  جواد  العراقيين  النحاتين  أشهر  رحيل  على 
تجمعت نخبة من المثقفين والسياسيين والفنانين تحت 
في  سليم  جــواد  أبدعه  الــذي  بغداد  وســط  الحرية  نصب 
«المدى  مؤسسة  االحتفال  و١٩٦١.ونظمت   ١٩٥٩ فترة 
بغداد. أمــانــة  مــع  بالتعاون  والــفــنــون»  والثقافة  لــإلعــالم 

وتــضــمــن الــحــفــل عـــزًفـــا لــلــفــرقــة الــســيــمــفــونــيــة الــوطــنــيــة 
العراقية. ولد جواد محمد سليم علي عبدالقادر الخالدي 
عراقيين  ألبــويــن  أنــقــرة  فــي   (١٩٦١  -  ١٩٢١) الموصلي 
سليم  الــحــاج  والـــده  كــان  فقد  بالرسم  عائلته  واشتهرت 
وإخوته سعاد ونزار ونزيهة كلهم فنانون تشكيليون.نال 
أول  في  النحت  في  الفضية  الجائزة  عاًما   ١١ بعمر  وهو 

معرض للفنون في بغداد سنة ١٩٣١.

الشاب  هتلر  أدولف   ١٩١٣ العام  في  رسمها  لوحة  طرحت 
دار  بحسب  سلوفاكيا  فــي  علني  مـــزاد  فــي   ،(١٩٤٥  -  ١٨٨٩)
«دارتــيــه» لــلــمــزادات. وقــال مالك الــدار يــاروســالف كرايناك 
أربعة  ويشارك  يــورو.  آالف   ١٠ كان  بداية  المقدر  إن «السعر 
اإلنترنت.  شبكة  على  يقام  الــذي  الــمــزاد»  هــذا  فــي  أشــخــاص 
مكتمل.  بدر  ظل  في  الليل،  في  بحريا  مشهدا  تصور  واللوحة 
يورو.   ١٠٢٠٠ مع  اآلن  حتى  سعر  أفضل  الخميس  سجل  وقد 
اللوحة  عرضت  سلوفاكي  رســام  أن «عائلة  كرايناك  وأوضــح 
كان  عندما  بهتلر  شخصيا  التقى  يكون  قد  وهــو  الــمــزاد،  في 
يحاول أن يثبت نفسه كفنان في فيينا». ويشير إلى أن العائلة 
فضلت عدم الكشف عن هويتها. وشرح صاحب دار المزادات 
هذه  رســم  تاريخ  وهــو   ،١٩١٣ العام  في  هتلر  إلــي،  «بالنسبة 
اللوحة، ليس مجرد فنان. لم يكن يعلم حينها كيف سيتحول 
«دارتــيــه»  دار  كانت  الماضي،  والــعــام  السنين».  عشرات  بعد 
يورو،   ١٠٢٠٠ بقيمة  لهتلر  أخــرى  لوحة  باعت  قد  للمزادات 
ومصدرها العائلة نفسها. والمزاد العلني الذي تطرح فيه أيضا 

لوحة لبابلو بيكاسو.

يــــبــــدأ فـــــي روســـيـــا 
فيلم «أســبــوع  عــرض 
مــــع مـــارلـــيـــن» الــــذي 
يتطرق لحياة الممثلة 
االسطورة  االمريكية 
مارلين مونرو. أخرج 
الفيلم سايمن كورتيز 
البطولة،  دور  ومــثــل 
األمـــريـــكـــيـــة مــيــشــيــل 
ولـــــــيـــــــامـــــــس.وتـــــــدور 
أحــــــــداث الـــفـــيـــلـــم فــي 
رحلة  أثــنــاء  بريطانيا 
ـــتـــي قــامــت  مــــونــــرو ال
بها مع زوجها الكاتب 

السيناريو  ويستند  الماضي.  القرن  خمسينيات  في  ميلير  آرثر 
أمضاه  الــذي  الوقت  توثق  التي  كــالرك،  كولين  مــذكــرات  على 
مع مارلين، حيث عمل مساعدا للمخرج أثناء تصوير فيلم « 

األمير وفتاة االستعراض»عام ١٩٥٧.

انطلقت مؤخًرا فعاليات مهرجان مسقط ٢٠١٢ في نسخته 
الجديدة لهذا العام بمشاركة أكثر من ٣٠ دولة من مختلف دول 
العالم من خالل فعاليات عالمية متنوعة يستمر زخمها على 
مدى شهر كامل، تتزين خالله مسقط عبر مواقعها المختلفة 
العام  هذا  نسخة  في  المهرجان  والبهجة.ويضم  الفرح  بألوان 
جملة من الفعاليات والنماذج المختارة والمتنوعة من مفردات 
الكثير  احتضان  إلى  إضافة  والعالمي  الُعماني  والتراث  الثقافة 
العربية،  والمسرحيات  التسويقية،  والمعارض  الفعاليات  من 
والحفالت الغنائية.ويأتي المهرجان كعادته كل عام من خالل 
جهود حثيثة تقوم بها بلدية مسقط التي تسخر كافة أجهزتها 
في تنظيم هذا الحدث السنوي تحت مظلة واحدة وهدف واحد 
وهو إضفاء روح الفرح والمرح في نفوس زوار المهرجان الذين 
يتوافدون من مختلف واليات ومحافظات السلطنة وأيًضا من 

الدول الخليجية والعربية والعالمية.

قـــدم مــســرح مــوســكــو الفني 
موسمه  فــي  جــديــدة  مسرحية 
عنوان  تحمل  مسرحية  الحالي 
نص  عــن  المقتبسة  «الــحــدث» 
بنفس  نـــابـــوكـــوف  لــفــالديــمــيــر 
األســــــم. قــصــة لــكــاتــب روســـي 
واحد  يــوم  عن  تحكي  مغترب 
فــي الــمــهــجــر .. قــصــة عــمــا لم 

يحدْث وعما لن يحدث.
تــبــدو مــســرحــيــة «الــحــدث» 
لـــبـــوغـــومـــولـــوف قـــصـــة يــومــيــة 
اعتيادية للوهلة األولى، تجري 
أحــداثــهــا فــي مــنــزل لــيــوبــوف، 
لــكــن فــجــأة تــتــســارع األحــــداث 
وتــتــأزم بــخــروج عشيق زوجــة 
ـــيـــوبـــوف مــــن الـــســـجـــن لــيــعــم  ل

الــخــوف والــقــلــق الــبــيــت ويتحول 
الـــهـــدوء والــعــشــق إلــــى اضـــــراب، 
فــعــشــيــق لـــيـــوبـــوف بــارابــاشــكــيــن 
توعد بقتلها.أعمال نابوكوف قلما 
لذا  الــمــســرح،  خشبة  على  تــقــدم 

تقليد  أي  عــن  الــحــديــث  يصعب 
واضــــح لــتــنــاولــهــا، بــوغــومــولــوف 
على  المسرحية  في  ممثليه  قــاد 
على  معتمدا  تشيخوف،  خطى 
أســلــوبــه الـــوجـــدانـــي فـــي الــطــرح، 
ذلــك على الــرغــم مــن عــدم خلو 

والحدة  الــدرامــا  مــن  المسرحية 
األحــيــان  بعض  فــي  تتحول  الــتــي 
إلى مهزلة مأساوية. أمور باتت 
المعتاد  الروسي  للممثل  مألوفة 

على التحسس الذاتي للنص.
الــــرســــام تــروشــيــيــكــيــن بطل 

لـــيـــوبـــوف،  وزوج  الـــمـــســـرحـــيـــة 
وبــحــســب شــهــادة الــكــثــيــريــن هو 
انـــعـــكـــاس لــشــخــصــيــة نـــابـــوكـــوف 
عائلة  حــول  القصة  تــدور  نفسه. 
روسية مهاجرة إلى ألمانيا، وهي 

تحديدا قصة حياة نابوكوف.

بيروت – هال بطرس

«يـــــــا حــــــــــــــرام... عـــــم يـــغـــرق 
ـــــداء االســتــغــاثــة  الـــمـــتـــحـــف»... ن
ـــــكـــــارثـــــة... عــشــرة  جــــــاء بـــعـــد ال

األمــطــار  مــيــاه  مــن  سنتيمترات 
الــمــتــســخــة والـــمـــوحـــلـــة تــســربــت 
إلــــى مــتــحــف بـــيـــروت الــوطــنــي، 
فــــغــــمــــرت الـــــطـــــابـــــق الـــســـفـــلـــي 
والــمــســتــودع والــمــخــتــبــر. الــمــيــاه 

وعلى  النواويس،  قواعد  المست 
سطحها طفت قطع أثرية قّيمة 
صـــغـــيـــرة ومـــتـــوســـطـــة الــحــجــم. 
أمـــا فـــي األرشـــيـــف والــمــخــتــبــر، 
ملفات  بــإتــالف  المياه  فتسببت 

إدارية وأرشيفية مهمة.
بيروت  في  األمطار  عاصفة 
نــوفــمــبــر  الثاني-  تـــشـــريـــن  فـــي 
الــــفــــائــــت أفـــــاضـــــت الـــطـــرقـــات 
ــتــكــشــف عــــن حــاجــة  بـــالـــمـــيـــاه ل
للصيانة  لبنان»  تاريخ  «حافظ 
واالهــــــتــــــمــــــام. أشـــــغـــــال لــلــبــنــى 
المتحف  مــحــيــط  فـــي  الــتــحــتــيــة 
التصريف،  أقنية  ســد  إلــى  أدت 
فــتــراكــمــت مـــيـــاه األمــــطــــار في 
إلى  بضغط  وتسربت  الــطــريــق، 
الــمــتــحــف. وفـــور وقـــوع الــكــارثــة 
هرعت فرق الدفاع المدني إلى 
المكان، فعملت سريعاً بالتعاون 
والمسؤولة  المعنية  الجهات  مع 
عــلــى ســحــب الـــمـــيـــاه وتــقــلــيــص 
األضــــرار وإنــقــاذ مــا أمــكــن من 

تحف وأثريات. 

 «الحدث» تحاكي حياة الكاتب نابوكوف

متحف بيروت الوطني ... يغرق
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