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الفن من أولى الصناعات التي تنهار في ظل األزمات التي تمر بها الدول
• محمد جمال

» :لم أجد بحث ًا واحداً

محمد جمال لـ «

لـ  85كويتي ًا يحملون الماجستير والدكتوراه

متابعة فهد احلمود:

قال امل�ؤرخ البحريني حممد جمال ان �شعب اخلليج يت�شارك يف اللغة والدين ا�ضافة
الى الفن واالدب وحتى االمثال وهذا االمر ال يتواجد يف ال�شعوب االخرى م�شريا �إلى
ان هناك تق�صريا من قبل امل�س�ؤولني يف احلكومات ب�سبب عدم وجود برامج م�شرتكة
بحيث ا�صبحت كل دولة تن�سب االمثال واحلكم لها.
وا�ضاف جمال خالل لقائه مع الإعالمي جعفر حممد يف برناجمه « و�سع �صدرك «على

تلفزيون «ال�شاهد» ح�سب الكتب والتاريخ كانت بداية الغناء لدينا يف جند احلداء ومن
ثم تطور الى الن�صب ومن ثم الهزج على الأغنية اخلفيفة ومن ثم ظهر فن الطقطوقة يف
م�رص وعلى ا�سا�سها ولدت الأغنية احلديثة يف م�رص وقمنا نحن بتقليدها.
وانتقد جمال حملة ال�شهادات العليا املاج�ستري والدكتوراه يف فن ال�صوت واملو�سيقى
م�شريا �إلى �أن ح�صولهم على ال�شهادات دون بحوث يقومون بها ي�ؤكد �أن غايتهم
الت�سلق الوظيفي ,قائال ال يوجد لهم اي بحوث �أو درا�سات يف املكتبات.
وفيما يلي تفا�صيل احلوار:

المبدعون من أهل الفن كانت قبلتهم البحرين ثم اتجهوا إلى الكويت
• ملاذا اجته اغلب ال�شعراء والفنانني الى
البحرين قبل ان تكون قبلتهم الكويت؟
 املبدعون يف كل مكان �سواء كانوايف البحرين او الكويت ولكن االذاعة
ب��د�أت يف البحرين عام  1939فقامت
بفتح جمال لهم حتى ان الفنان عبد
الله الف�ضالة ك��ان ب�شكل ا�سبوعي
يقوم بتقدمي و�صلة وك��ان اج��رة 25
روبية فجل�س يف البحرين وتزوج من
البحرين وكانت م�صدر رزق بالن�سبة
له ا�ضافة الى �أن حممد فار�س وحممد
زويد قاما بتقدمي و�صالت يف الإذاعة
ويف ال�ستينات ال ميكن ان نن�سى
جهود املرحوم ال�شيخ جابر العلي
حيث حتولت الكويت الى قبلة الفن
اخلليجي.
• هل ت��رى �أن الفن اخلليجي واح��د من
ناحية املو�سيقى واالي��ق��اع وه��ل يجمع
دول اخلليج ام اننا على اختالف؟
 قامو�س االثنولوجيا عرف ال�شعبعلى انه جمموعة من النا�س لهم دين
واحد ولغة واح��دة وحياة اجتماعية
واح��دة وم�صري م�شرتك ولكن تفرقهم
احل��دود ال�سيا�سية وه��ذه ال�صفات ال
ميتلكها اال �شعب واح��د من الكويت
الى عمان فدول اخلليج م�شرتكة يف كل
�شيء غو�ص و�سفر ودين ولغة ولهجه
وحياة اجتماعية متماثلة حتى االمثال
واحلكم كلها واحدة.
• ماذا تق�صد باحلدود ال�سيا�سية?
 احل��دود ما بني دول��ة واخ��رى عند�سفري ال بد من اظهار جواز �سفري.
• هل هذا االمر «يحز باخلاطر»؟
 بع�ض ال�شيء فقد ك��ان يل �صديقا�سمه يا�رس احل�ساوي يتغنى ويقول «
انا كويتي من البحرين حبي ا�سعدين
بالأثنني».
• بالن�سبة للإيقاعات يف املو�سيقى تختلف
يف االم���ارات ع��ن البحرين ع��ن الكويت
فماذا ن�سمي هذا؟
 ه��ذه االي��ق��اع��ات ث���راء ,فالغناءاحل��دادي يف الكويت مل يكن ي�ستعمل
االيحال وبعد �سماعه يف البحرين
قاموا با�ستعماله يف الكويت لأنه
يعطي نغم ًا وعمق ًا لاليقاع.
• ن�سمع ان الفن ولد يف اليمن وترعرع
يف العراق ومات يف م�رص فما حقيقة هذه
املقولة؟
 انا ال اميل لهذه املقولة فالفن ولدمع االن�سان اينما كان فهناك �شعوب
تغني يف افراحها واحزانها وح�سب
الكتب والتاريخ كانت بداية الغناء
لدينا يف جند «احلداء» ومن ثم تطور
الى الن�صب ومن ثم الهزج على الأغنية
اخلفيفة وم��ن ثم ظهر فن الطقطوقة
يف م�رص وعلى ا�سا�سها ولدت الأغنية
احلديثة يف م�رص وقمنا بتقليدها فنحن
يف االربعينات كان  % 90من ال�شعب
البحريني يرتدي البدل الر�سمية وكان

,,

الفن واإلعالم
في مصر خدما النظام
السياسي وساهما في
التأثير علينا

,,
نتعرض لسلب هويتنا
الخليجية
 ...وال يجب االنتقاص
من اللهجات

• محمد جمال متحدثا ً إلى الزميل جعفر محمد

الكثري من ا�سمائنا عبد احلليم وفريد
وجتد والده ا�سمه متعب.
• هل هذا ب�سبب ت�أثري االعالم امل�رصي؟
 بالت�أكيد فالإعالم امل�رصي والفن يفحقبة ال�ستينات كانا يخدمان النظام
ال�سيا�سي لدرجة ت�أثرنا بهذا.
• هل لدينا مو�سيقار خليجي او �شاعر
خليجي نفتخر به؟
 لدينا رموز فنية جميلة جدا و�سنبد�أمن الكويت فهناك عبد الله الفرج ترك
ارثا جميال جدا وهذا ال يعني انه مل
يكن يوجد ا�سماء قبل عبد الله الفرج
وال��دل��ي��ل ح�صولنا على بيت �شعر
لأح���د ال�شعراء الكويتيني ويوجد
�شارع با�سمه يف الكويت عبد اجلليل
الطبطبائي فهو كان يف رحلة الحدى
اجلزر يف ام النع�سان يف  1926وكان
مندوب ال�شيخ عي�سى بن علي ولكن مل
يكن لدينا م�سجالت وتكنولوجيا حتى
ن��دون هذه الفنون وا�صحابها وبعد
الطفرة النفطية ا�صبح لدينا مكان
وجمال وا�صبح لنا مكانة يف املحافل
الدولية مثل امل�رصيني الذين لديهم «
الدو» واملغرب لديهم «النوبل» ونحن
لدينا «ال�صوت».
• من ابتكر وابتدع هذا االمر «ال�صوت»؟
 يقال بانه عبد الله الفرج ولكن كانقبله �صقر بن علي.
• هل كان فن ال�صوت على ايام الع�رص
االندل�سي؟
 هذا االمر يجرين الى معلومة يقالفيها ان فن ال�صوت يف الع�رص العبا�سي
وهذا لي�س له عالقة ,فال�صوت يعني
اغنية فهناك حديث �رشيف يقول الفرق
بني احلالل واحلرام ال�صوت والدف,
ومف�رسوااالحاديث قالوا انه يف حفالت
الزواج تغنى بال�صوت �رضب الدف.
• يف الآون���ة االخ�يرة يقال ب��ان ال�شعر
اخلليجي هو ال�شعر النبطي فقط مع بحورة
واوزان��ه فما حقيقة هذا االمر وما وجه
الت�شابه بينه وبني ال�شعر ال�شعبي؟

 نحن لدينا �شاعر جاهلي طرفه العربية الف�صحى ,ام��ا البقية فقدابن العبد وهو احد �شعراء املعلقات ا�صبحت يف لهجاتنا فقط حتى الر�سول
ويرجع الى املنطقة التاريخية املمتدة عليه ال�صالة وال�سالم خاطب وفد من
من دولة البحرين التاريخية و�صوال اه��ل اليمن بلهجتهم وال��ذي��ن كانوا
الى الكويت وعمان ولكن هناك فرتات ينطقون الألف والالم �ألف ميم ,حتى
ت�أتي على ال�شعوب و�أحداث �سيا�سية ان ال�صحابة ا�ستغربوا خمارج احلروف
فمتى ما كان هناك ا�ستقرار ظهر الفن لدى ر�سولنا الكرمي.
وابن خلدون يقول �صناعة الغناء من • و�صلنا ملرحلة االنتقا�ص من البع�ض
اولى ال�صناعات التي تنهار بانهيار ب�سبب لهجاتهم فهل من ال�رضوري االعتزاز
الدول كما يحدث يف �سورية والعراق بلهجاتنا دون تغيريها مع الوقت؟
وليبيا وحقيقة ال ادري من قام بت�سمية  -اللهجات ال يجب االنتقا�ص منها
ف�����الأدب وال��ف��ن
ال�شعر بالنبط,
ال���������ش����ع����ب����ي
فالعراقيون يف
االنباط ال يقولون
معرتف به ويتم
تدري�سه.
ال�شعر باللهجة
العامية املتقعرة هناك قصور من
• ك����ي����ف ت����رى
اهتمام حكومات
ويطلقون عليهم
دول اخلليج بالفن
االنباط ,وعندما المسؤولين بدول
ال�شعبي واالدب
جاء ال�شعر الذي
وال�شعر؟
يخالف ال�شعر الخليج في الحفاظ
 يحزنني �شيءال�شعبي اطلقوا
واح��د هو عندما
عليه �شعر
نبطي على تراثنا الموحد
اف���ت���ح ك��ت��اب�� ًا
ف��م��ن��ذ ال��ع����صر
خا�ص ًا بالأمثال
ال��ع��ب��ا���س��ي كان
الكويتية واكت�شف
ال�شعر ال�شعبي
ان م��ع��ظ��م��ه��ا
م��وج��ود ًا فكتاب
العاطل احل��ايل واملرخ�ص الغايل بحرينية ومن ثم اطلع على الق�ص�ص
ل�صفي الدين احللي قال فيه ان فنون القطرية وعندما اقر�أها �أجد �أن �أمهاتنا
ال�شعب  7منها  3ملحونة و�3شعر تذكرها ,وغالبا ما تقوم ب�رسدها على
ابناءها فمن الواجب ان يتم توحيد
وواحد برزخي ويق�صد به املوال.
• يقال انه كان هناك مرتجم يف �سوق هذا االم��ر و�أال ين�سب الى دول��ة دون
عكاظ يرتجم للقوم بع�ض اال�شعار فما اخرى ,ففي ال�سابق كان هناك م�ؤ�س�سة
الداعي لرتجمة ال�شعر للعرب؟
انتاج الربامج امل�شرتكة ولكن دولنا
 اللغة العربية لغات ولي�ست لغة بعد ان ا�صبحت �أع�ضاء ل��دى االممويقال انها لغة هذيب وعبد قي�س ومتيم املتحدة وا�صبح لدينا وزارات مبختلف
ولغات اخرى ومثال على ذلك يف قري�ش القطاعات مثل الثقافة واالعالم واالدب
يقولون «جمل» ويف قحطان يقولون مت ا�ستدعاء النخبة وطلبوا منهم ابتكار
«قمل» ومتيم يقولون «مي��ل» وجند االمثال فهذه االمثال مل تقت�رص على
هناك مرتجمني يف اللغة يو�ضحون دولة بل للب�رشية ولهذا فانا عندما
بع�ض املعاين ولكن بعد نزول القر�آن اجد �شيئ ًا م�شرتك ًا اقول بان هذا االمر
الكرمي بلغة قري�ش ا�صبحت هي اللغة يخ�ص اخلليج حتى عند دع��وة دار

االوبرا امل�رصية يل �شخ�صيا لتقدمي اي
بحث اذكر ان البحث خليجي ,لذلك كما
ذكرت لك هناك ق�صور من امل�س�ؤولني
يف احلكومات.
• ال�شيخ حممد بن زايد قام بت�أ�سي�س هيئة
الرتاث يف االمارات وجمع الفنون و�سخر
لها كل االمكانيات ومن ثم ابتدع �شاعر
املليون فلما ال ن�أخذ هذه الر�ؤية لتكون
للخليج كله؟
 ه��ذا ج��زء م��ن الهوية ونحن الآننتعر�ض ل�سلب الهوية فجزء من هويتنا
التم�سك بالرتاث وم��ن حق كل دولة
اخل�صو�صية ولكن يجب ان يكون لدينا
تراث م�شرتك وهذا ال يعمل عليه �أحد.
• ك��ون��ك م��ن اجل��ي��ل ال��ق��دمي ك��ي��ف ترى
الباحثني اجلدد يف دول اخلليج من اجليل
احلايل؟
 اح�صيت  85ا�سم ًا من الكويتينييحملون �شهادة املاج�ستري والدكتوراه
يف املو�سيقى ولكن ابحث يف املكتبات
ع��ن بحث واح���د لهم مل اج��د وك���أن
ال�شهادة ا�صبحت للت�سلق الوظيفي
وهذا ال يتعلق باجليل اجلديد فقط بل
ا�صبح حتى لدى اجليل القدمي ,ولكن
اي�ضا هناك قلة من االدباء �سواء كانوا
يف اخلليج او الوطن العربي ال�شهادة
لهم كانت منطلق فقط مثل طه ح�سني
فقد ركن �شهادته بالدكتوراه وانطلق
وحممد جابر االن�صاري اخذ �شهادة
الدكتوراه يف ال�سبعينات.
• ما فائدة �شهادة الدكتوراه ان مل يقم
ال�شخ�ص ب�إجراء بع�ض البحوث؟
 بع�ضهم يتقاعد بعد ح�صوله علىالدكتوراة بخم�س �سنوات دون تقدمي
�شيء يخدم جمتمعه لذلك فقد وقفت
مع املرحومة رتيبة احلفني فقد كانت
عميدتنا يف املعهد ومن ثم زميلتنا
وقلت لها ان من اكرب االخطاء ان يقدم
بحريني ر�سالة دكتوراه يف فن ال�صوت
يف م�رص وال يكون احد من املناق�شني
ملما فقالت يل لذلك ا�رصت على هذه

النقطة وكان لديهم طالب ميني فطلبوا
عبد الرب ادري�س ان يكون يف اللجنة
ولكن �سفري اليمن عمل امل�ستحيل حتى
ال يكون عبد الرب ادري�س يف اللجنة
وال�سبب حتى يتجاوز اليمني االختبار
واملناق�شة دون اي مالحظات كون عبد
الرب متخ�ص�ص ًا وخبري ًا يف الفن.
• االجيال اجلديدة تدعي انكم مل تقدموا
انتم �شيئا لهم حتى يقوموا بتقدمي ما لديهم
يف امل�ستقبل؟
 عندما بحثت ع��ن ه��ذه االتهاماتوج���دت ب��ان جيل الثالثينات يتهم
جيل الع�رشينات واالربعينات يتم
الثالثينات وهكذا وكل جيل يتهم االخر
واقول لهم نحن لدينا ام كلثوم وعبد
احلليم وفريد االطر�ش وعو�ض الدوخي
وعبد الوهاب ولكن انتم ماذا لديكم؟
وهم يقولون لدينا علي بحر وال يوجد
لدينا ا�ستعداد ل�سماع �سيدة عجوز 3
�ساعات.
• ه��ل م��ا زل��ن��ا ن��ت��وارث ا�صاله اجلملة
اخلليجية واالحل���ان ام انها �ضاعت مع
االجيال اجلديدة؟
 ال��ف��ن اخلليجي ب���د�أ على اكتاف�أحمد باقر وعبد الرحمن البعيجان
وجمموعة من امللحنني الكبار قاموا
ب�صناعة االغنية الكويتية وم��ن ثم
اخلليجية وال نن�سى عبد الرب ادري�س
واحمد اجلمريي وخالد ال�شيخ م�ؤخر ًا
وقد تنب�أت مب�ستقبل خالد ال�شيخ منذ
ان ك��ان طالبا الن لديه االمكانيات
و�أنظر ال��ى االغ��اين والق�صائد التي
حلنها وقام بغنائها ال ميكن ل�شخ�ص
ان يفكر يف يوم من االيام انها �ستغنى
كونها مدفونة يف كتب.
• متى �سن�شهد وج��ود مو�سيقار خليجي
يناف�س الكبار؟
 لدينا بع�ض اال�سماء مثل الدكتورمبارك جنم قائد مو�سيقى ال�رشطة,
ف��ه��ذا ح��ول ال�ت�راث البحريني الى
عاملي وع�صام ج��ودر ووحيد اخلان
يف بلغاريا فالبداية �ستكون يف رموز
ومن ثم تتحول الى ظاهرة وللإن�صاف
جيلنا ال يكرر.
• ي��ق��ال ان املو�سيقى تعطي �شعور ًا
باحلب؟
 عندما تعلمت العزف على الكمان�سمعني اح��د اجل�ي�ران فقال يل هذه
الآلة «تنحل القلب» وقد �سمعت بهذه
اجلملة يف اجلامعات ال�صوفية وكانوا
يق�صدون الناي فهم يرون ان هذا يخرج
من النف�س واالح�شاء ومنهم من يعتقد
�أنه يتقرب من خالله الى الله.
• ما ر�أيك بالفن الزهريي؟
 �أن���ا حم��ب ل��ه و�أح��ف��ظ الكثري منالزهرييات وان��ا �أق�ترح عليك قراءة
زهرييات �أثنني �أحدهما ح�سني بورقبة
والآخ��ر كويتي �أحمد ر�شود وبينهما
اخوانيات ومل يرى �أي منهما الآخر.

«نزاهة» :الشراكة مع منظمات المجتمع المدني
مهمة لتعزيز الشفافية
�أك��د ع�ضو جمل�س �أم��ن��اء الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد «نزاهة»
ل�ؤي ال�صالح� ،أهمية ال�رشاكة مع منظمات املجتمع املدين لتطوير
اال�سرتاتيجية الوطنية ال�شاملة لتعزيز النزاهة وال�شفافية ومكافحة
الف�ساد يف الكويت.
جاء ذلك يف كلمة �ألقاها ال�صالح يف افتتاح جل�سة حوارية مع منظمات
املجتمع املدين ا�ستكماال لتنفيذ م�رشوع «اال�سرتاتيجية الوطنية ال�شاملة
لتعزيز النزاهة وال�شفافية ومكافحة الف�ساد».
و�أ�شار ال�صالح الى �أن هذه اجلل�سة تهدف الى �أخ��ذ الآراء والأفكار
والتو�صيات من م�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين حول الق�ضايا املتعلقة
مبكافحة الف�ساد.

• �أثناء رفع ال�سيارات املخالفة

بلدية الجهراء :رفع  53سيارة مهملة
وتحرير  6مخالفات لباعة جائلين
ك�شفت ادارة ال��ع�لاق��ات العامة
ببلدية الكويت ع��ن قيام ادارة
النظافة العامة وا�شغاالت الطرق
ب��ف��رع ب��ل��دي��ة حم��اف��ظ��ة اجل��ه��راء
بعدة حمالت يف منطقة ال�ساملي
والنعامي وارح��ي��ة حيث ا�سفرت
عن رف��ع 3013م 3م��ن الأع�ل�اف
و� 53سيارة مهملة.
ويف هذا ال�سياق �أك��د مدير ادارة

النظافة العامة وا�شغاالت الطرق
فهد القريفة �أن االدارة قامت
بحمالت عديدة على منطقة ال�ساملي
والنعامي وارحية ،حيث ا�سفرت
ع��ن رف��ع 3013م 3م��ن الأع�ل�اف
و� 53سيارة مهملة ،بالإ�ضافة الى رفع
� 6سيارات لباعة جائلني الى جانب
حترير  6خمالفات لباعة جائلني.
و�أ�شار القريفة الى �أن احلمالت

م�ستمرة حتى يتم الق�ضاء على
الظواهر ال�سلبية باملحافظة،
خ�صو�ص ًا ظاهرة الباعة اجلائلني.
ودع��ت �إدارة العالقات العامة
املواطنني واملقيمني �إلى االت�صال
على اخلط ال�ساخن �أو التوا�صل عرب
ح�ساب البلدية يف مواقع التوا�صل
االجتماعي يف حال وجود �أى �شكوى
تتعلق بعمل البلدية.

وقال ان م�شاركة م�ؤ�س�سات املجتمع املدين يف اال�سرتاتيجية الوطنية
ال�شاملة ذات �أهمية وتنطلق من ر�ؤية «نزاهة» التي تهدف الى الق�ضاء
على منابع الف�ساد يف املجتمع وخلق بيئة اجتماعية �سليمة يكون الف�ساد
مبختلف م�ستوياته يف هذه البيئة �أمرا �شاذا وغريبا جتب حماربته.
و�أ�ضاف ان الو�صول الى مثل هذه البيئة غري ممكن عرب م�ؤ�س�سة �أو منظمة
واحدة دون م�شاركة �شاملة من كافة �أركان املجتمع.
و�أو�ضح ال�صالح �أن «نزاهة» تنظر الى م�ؤ�س�سات املجتمع املدين على �أنها
ذراع لها يف م�رشوع اال�سرتاتيجية الوطنية اجلاري �إعدادها بال�رشاكة مع
الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط ومكتب الأمم املتحدة الإمنائي
ومكتب الأمم املتحدة املعني باجلرائم واملخدرات.

العوضي :إجراءات تنظيمية جديدة

تصب في مصلحة األبناء ذوي اإلعاقة
كتب �أحمد احلربي:

�أك��دت مدير ع��ام الهيئة العامة
ل�ش�ؤون ذوي الإع��اق��ة د�.شفيقة
العو�ضي ان الهيئة تقوم ب�إجراءات
تنظيمية ت�صب يف م�صلحة االبناء
من فئة الإعاقة ،مو�ضحة ان من
تلك االج���راءات توجيه الطالب
الى جهات تن�ص يف رخ�صتها على

نف�س الإع��اق��ة التي يعاين منها
يف ظل عدم التزام بع�ض اجلهات
ب��الإع��اق��ات ال��ت��ي تن�ص عليها
تراخي�صها مثل قيام جهة ين�ص
ترخي�صها على ا�ستقبال طلبة دمج
با�ستقبال اعاقات ذهنية �شديدة
من غري تغيري الرتخي�ص.
وق���ال���ت ال��ع��و���ض��ي ان تغيري
الرتخي�ص الذي ت�شرتطه الهيئة

هو من اجل م�صلحة هذا ال�شخ�ص
من ذوي الإعاقة لأن من �ش�أن ذلك
ان تت�أكد الهيئة م��ن �أن اجلهة
قادرة على ا�ستقبال هذه النوعية
من االعاقات وفق ًا لفريق الزيارات
التابع للهيئة ،علم ًا ب�أن كل هذه
ال��ق��وان�ين تنطبق على احل��االت
اجلديدة ولي�س احلاالت امل�سجلة
قبل هذه ال�سنة.

• �شفيقة العو�ضي

