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 عيسى عبداهللا: أستعد إلصدار 
سلسلة أدبية من ٥ روايات

 حسن صالح: عروض الليلة 
الواحدة أحبطتنا

 أشــــار الـــروائـــي عــيــســى عبد 
إلصــدار  يستعّد  أنــه  إلــى  اهللا 

ســـلـــســـلـــة أدبـــــيـــــة جـــديـــدة 
نشر  دار  مـــع  بــالــتــعــاون 

ـــــن خــلــيــفــة،  حــــمــــد ب
السلسلة  أن  موضحاً 
ــــة  ســـــتـــــكـــــون مــــكــــّون

مــن حــوالــي ٥ روايــــات 
تــســتــهــدف الـــنـــاشـــئـــة مــن 

عـــــامـــــاً،   ١٥ إلـــــــى   ٩ عــــمــــر 
األول  الــجــزء  عــنــوان  وسيكون 

و  الــزبــارة  مدينة  منها «غــرائــب 
ساحرة برج برزان»، بينما لم يتّم 

السلسلة،  عــنــوان  على  بعُد  االســتــقــرار 
ولفت عبداهللا إلى أن العمل يمّر اآلن 
أن  بعد  وذلــك  التحريرية،  بالمرحلة 
تّم تسليم النسخة األولى منه في شهر 
عليه  العمل  يتّم  حيث  الماضي،  مايو 
من قبل فريق متكامل بتأٍن كبير وقد 
تّم االعتماد خالل كتابته على أساتذة 
الفريق  ضمن  يعمل  كما  التاريخ،  في 

رســومــات  الــروايــات  لتصاحب  رســـام 
تــخــتــصــر شــكــل الــمــشــهــد، خــاصــة أن 
الفئة  لهذه  الموجهة  األدبية  األعمال 
العمرية تحتاج لتقليل وصف المشاهد 
في الرواية لحساب رسومات المناظر 
والــشــخــصــيــات، خــاصــة أن األحــــداث 

متسارعة.

ص٦

 عـــّبـــر الـــفـــنـــان حــســن صــالــح 
عـــــن أمـــنـــيـــاتـــه بــــــأن يــــــزداد 

عـــدد األعـــمـــال الــمــســرحــيــة 
المقّدمة على مدار العام 

لــتــتــاح الــفــرصــة أمـــام 
المشاركة  في  الشباب 
على  عمل  مــن  بأكثر 
مدار العام، كما تمّنى 

األيــــام  عــــدد  يـــــزداد  أن 
ـــمـــخـــصـــصـــة لـــألعـــمـــال  ال

أن  إلــى  مشيراً  المسرحية، 
تــلــك األعــــمــــال يــتــم تــقــديــمــهــا 

لليلة واحدة فقط أو ليلتين على 
العمل  فــريــق  يــكــون  أن  بــعــد  األكــثــر 
قد أنهكه التعب على مدار أكثر من 
شهر في إجراء التدريبات المسرحية 
ورغـــم ذلــك ال يــتــاح ألكــبــر عــدد من 
الفني  المنتج  هذا  مشاهدة  الجمهور 
تمّنى  كما  مناسبة،  لفترة  بتقديمه 
على  الفنّية  األعــمــال  تقديم  يتم  أن 
بتقديم  االكتفاء  يتم  وال  العام  مــدار 
عملين أو ثالثة على األكثر على مدار 
ساحة  في  رأيــه  وعــن  بأكمله،  العام 
تزيد  أن  تــمــّنــى  الــتــلــفــزيــونــي  اإلنـــتـــاج 
نسبة اإلنتاج في تلفزيون قطر حتى 

الفنانين،  جميع  عــلــى  الــفــائــدة  تــعــّم 
القطرية  الـــدرامـــا  تــعــود  أن  وتــمــّنــى 
لمستواها القديم حينما كانت تصّدر 
كل  إلى  العام  مــدار  على  المسلسالت 
المسؤولين  وطــالــب  الــخــلــيــج،  دول 
الثقة  من  مزيداً  الشباب  يمنحوا  بأن 
قائالً: أعطونا الثقة وخذوا اإلنجازات 
واإلبــــــــداع عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي 
بما  والــعــالــمــي  والــعــربــي  والخليجي 

يرفع اسم قطر عالياً.

ص٦

 ٥٠٠٠٠ متابع لتلفزيون قطر على إنستجرام

 خليفة العبيدلي: معرض فني عن سوق 
ً واقف.. قريبا

ـــــان خـــلـــيـــفـــة  ـــــفـــــن  كـــــشـــــف ال
العبيدلي عن استعداد المركز 

لتنظيم  للهوايات  الشبابي 
معرض خاص عن سوق 

واقــــــف يــــشــــارك فــيــه 
شــبــاب  فــنــانــيــن   ١٠
يسجل  قـــطـــر،  مـــن 

كــــل مــنــهــم بــعــدســتــه 
ســــوق واقــــف كــمــا يـــراه 

ـــــه الـــخـــاصـــة،  ـــــت مـــــن زاوي
ذلـــك إلـــى جــانــب الــمــعــارض 

في  مــؤخــراً  افتتاحها  تــّم  الــتــي 
الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة 

كـــتـــارا وهـــــي: «حـــيـــاة شــــرق آســيــا» 
محمد  الــقــطــري  الـــمـــصـــّور  بــعــدســة 
عبداهللا الكعبي، «المعرض الرياضي 
المصّورين،  من  لمجموعة  للدولة» 
و»مــــعــــرض الـــطـــوابـــع الـــريـــاضـــيـــة»، 
للتعريف  خاللها  مــن  نــهــدف  والــتــي 
الشباب،  من  القطريين  بالُمبدعين 

ليصلوا  جـــديـــدة  آفـــاقـــاً  لــهــم  ونــفــتــح 
كما  كــتــارا،  في  خاصة  الجمهور  إلــى 
التي  واألنشطة  الـــدورات  معظم  أن 
يد  على  ستكون  الــمــركــز  سيقّدمها 
استقطابهم  تـــّم  قــطــريــيــن  فــنــانــيــن 
خالل الفترة األخيرة لالستفادة من 

خبراتهم في فن التصوير.

ص٤

خـــلـــيـــفـــة 
مركز 

ظيم 
ق 

ه 
ـــة، 

ارض 
في  خــراً 

ن صــالــح 
ــــــزداد 

حــيــة 
م 

م 
ــال 

أن  ى 
قــديــمــهــا 

األزيـاء التراثيـة في قـطر تتحدى الزمناألزيـاء التراثيـة في قـطر تتحدى الزمن

ص ص ٣٣

المؤسسة  فــي  غــداً  تنطلق  البيرق:   - الــدوحــة 
العامة للحي الثقافي - كتارا، بالتعاون مع سفارات 
دول الجروالك، فعاليات معرض بعنوان «رموز 
دولة   ١١ لـ  وذلــك  والكاريبي»  الالتينية  أمريكا 
وذلــك  فــئــات،  خمس  فــي  الالتينية  أمــريــكــا  مــن 
في مبنى ١٨، ويفتتح المعرض في تمام الساعة 
من  مجموعة  المعرض  وسيضم  مساًء،  السابعة 
أمريكا  من  دولة   ١١ تمثل  التي  الوثائقية  الصور 
الالتينية في ٥ فئات تجّسد عواصم البلدان، منها 

الحيوانات الوطنية والمصانع واألزهار باإلضافة 
إلى األطباق الوطنية والنصب التاريخية.

المعارض  هــذه  لمثل  «كــتــارا»  احتضان  ويعد 
فــرصــة لــزائــريــهــا لــلــتــعــّرف عــلــى هـــذه إبــداعــات 
التكامل  من  نوع  وإلحــداث  األخــرى،  والثقافات 
بين الفنون في معارض المؤسسة التي تحتضن 
كــافــة الــفــنــون الــبــصــريــة واإلبــداعــيــة، مــن خــالل 
أمريكا  دول  ثقافات  حول  متميزة  صور  تقديم 

الالتينية والكاريبي والحياة االجتماعية فيها. 

١١ دولة تشارك في معرض 
رموز أمريكا الالتينية

قليلة  أيـــام  منذ  قطر  تلفزيون  احتفل   
موقع  عــلــى  مــتــابــع   ٥٠٠٠٠ لــرقــم  بــوصــولــه 
التواصل االجتماعي إنستجرام، ويعّد حساب 
تــلــفــزيــون قــطــر عــلــى إنــســتــجــرام مــن أكثر 
من  العديد  يضم  حيث  نشاطاً،  التطبيقات 
بالبرامج  الــخــاصــة  والــفــيــديــوهــات  األخــبــار 
التي تبّث عبر التلفزيون، ويأتي هذا التواجد 
للتلفزيون في جميع المواقع المختلفة إيماناً 
العملية  في  الهام  ودورها  التطبيقات  بتلك 
الجديد  اإلعـــالم  هــي  فأصبحت  اإلعــالمــيــة، 
والموازي ألي محطة أو جهة إعالمّية سواء 
كانت مرئية أو مسموعة أو حتى مقروءة، 
كــمــا أنــهــا فــرضــت عــلــى أصـــحـــاب الــمــواقــع 
والـــوســـائـــل اإلعــالمــيــة الــمــخــتــلــفــة الــتــحــّرك 
في  االجتماعي  التواصل  تقنيات  دمــج  نحو 

منظوماتهم اإلعالمية.
ص٧
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أدخــــل الــقــبــانــي تــعــديــال عــلــى الــحــكــايــات الشعبية 
األصــلــيــة حــيــث جــعــل الــخــلــيــفــة وجــعــفــر والــحــاشــيــة 
يــذهــبــون إلـــى مــحــل الــتــاجــر «الــشــيــخ صــالــح» فغانم 
الحكاية  في  بينما  وأخته  وأمــه  القلوب  قوت  ومعه 
من  القباني  أحدثه  ومــا  الحاكم  إلــى  الرعية  تذهب 
مفهوم  مع  يتفق  ال   - القيمة  ضئيل  بــدا  وإن  تغيير- 
الــعــالقــة بــيــن الــحــاكــم والــمــحــكــومــيــن فـــي الــعــصــور 
في  القباني  به  يتمسك  الذي  المفهوم  ذلك  الوسطى 
بسبب  هذا  القباني  فعل  وربما  المختلفة  مسرحياته 
داخل  المسرحي  المنظر  تغيير  وهــي  فنية  مشكلة 

الفصل الخامس لتتم األحداث في قصر الخليفة.
الحكاية  على  القباني  أحدثها  التي  التغييرات  إن 
الشعبية األصلية تشير إلى عدم وعي القباني بأهمية 
ويشير  نقاش  مثال  حققه  الذي  الجيد  الدرامي  البناء 
المقحمة  العناصر  في  يبدو  الــذي  التلفيق  إلى  أيضا 

على المسرحية.
الشعبية  الحكاية  صياغة  إعادة  القباني  يستطع  لم 
لم  وبذلك  فيها  المطروحة  القيم  على  يخرج  ولــم 
الحكاية.  طرحته  لما  مــغــايــرا  جــديــدا  طــرحــا  يــقــدم 
إن الــتــطــابــق بــيــن الــمــســرحــيــة والــحــكــايــة يــبــدو في 

الشخصيات وأفكارها ورغباتها وطبيعة الصراع.
إن الشاب غانم بن أيوب التاجر الثري الذي يقع في 
الرشيد  هــارون  الخليفة  محظية  القلوب  قوت  حب 
الجنسية  الرغبة  في  تتمثل  العاشقين  لدى  والرغبة 
عقبة  هــي  أمامها  العقبة  بينما  الــوصــال  تحقيق  أي 
األخالقي  االجتماعي  القانون  في  تتمثل  موضوعية 
الذي يحكم العالقة بين الحاكم والمحكومين وينص 

على أن «ما يملكه السيد محرم على العبد».
وهو  والــواجــب  العاطفة  بين  صــراع  هنا  فالصراع 
على  القدرة  يملكان  ال  المحبين  ألن  سكوني  صــراع 
أمل  على  القضاء  على  الصبر  إال  يملكان  وال  خوضه 

أن تحقق األقدار رغبتهما.
ضحية  والــحــكــايــة  المسرحية  فــي  يــبــدوان  إنهما 
الرشيد  اكــتــشــاف  عند  لصالحهما  األقــــدار  وتــتــدخــل 
وفائهما  مـــدى  رعيته-  أقــــدار  بــيــده  -الذي  الــحــاكــم 
للرعية  المكافأة  فتأتي  القانون  يخترقا  لم  وأنهما 
الــمــخــلــصــة ويـــتـــأكـــد الــــــدرس األخــــالقــــي فـــي نــهــايــة 
المسرحية كما في الحكاية على لسان «غانم» الحمد 
هللا الذي مّن علينا باللقاء، وخلصنا من البالء فهذه 

ثمرة العفة والصيانة وعاقبة الصدق واألمانة.
المسرحية  الــتــقــالــيــد  مــع  الــقــبــانــي  تــمــاثــل  ويــظــهــر 
الشعبية في بابات خيال الظل في استخدامه عنصر 

األغنية في مسرحياته.
هذا  أهمية  إلــى  الدارسين  من  العديد  أشــار  وقــد 
وقد   - الــدرامــيــة  طبيعته  إلــى  اإلشـــارة  دون  العنصر 
أشـــار جـــالل الــعــشــري إلـــى دور الــقــبــانــي قــائــال: على 
على  أجمعوا  قــد  والـــدارســـون  الباحثون  كــان  إذا  أنــه 
أن مارون النقاش هو أول رائد للمسرح العربي في 
لبنان، فقد كان أبو خليل القباني هو رائده األول في 
ســوريــا، وإلــيــه يرجع الفضل األكــبــر فــي وضــع أسس 
على  من  األغنية  نقل  حيث  العربي،  الغنائي  المسرح 
التمثيلي،  المسرح  فوق  يضعها  لكي  الشرقي  التخت 
فأصبحت األغنية بذلك جزءا من العرض المسرحي.

صراع بين
العاطفة والواجب

حركةحركة

عايل يحضر لـ «خلي الغياب لغيرنا»
كلمات شاعرة قطرية وعلى إيقاع الرومبا

ـــدوحـــة الــبــيــرق تــنــطــلــق بــعــد غـــد الــنــســخــة  ال
الــثــانــيــة لــمــهــرجــان فــن الــصــوت بــســوق واقــف 
مشاركة  المهرجان  ويشهد  أيام،  ثالثة  ولمدة 
أحـــد عــشــر مــطــربــاً مــن نــجــوم «فـــن الــصــوت» 
بــــدول الــخــلــيــج، وســتــكــون بـــدايـــة الــمــهــرجــان 
هم:  فنانين  أربعة  مع  مــارس  من  الثالث  في 
وسليمان  بوجفال،  ويعقوب  العماري،  سلمان 
الــهــاشــمــي، والــفــنــان الــقــطــري إبــراهــيــم عــلــي. 
وســـيـــكـــون جــمــهــور ســــوق واقـــــف ومــحــبــو فــن 
٤ مـــارس  الـــصـــوت عــلــى مـــوعـــد يــــوم الــجــمــعــة 
مــع: زايـــد عــتــيــق ومــنــصــور الــمــهــنــدي، وصــالــح 
في  الموعد  ويبقى  الــوســمــي،  وسلطان  جــريــد 
٥ مــــارس مــع صــالح  الــلــيــلــة الــخــتــامــيــة الــســبــت 
علي  وإبراهيم  الدانوق  اهللا  وعبد  خليفة  حمد 

الجدة. ويوسف 
وقـــد ســجــل الــمــهــرجــان فـــي نــســخــتــه األولـــى 
المهرجانات  بــاكــورة  كــان  حــيــث  كــبــيــراً  نــجــاحــاً 
الفنانين  نداءات  تلّبي  التي  المتخصصة  الشعبية 
سّباقة  الريان  صوت  إذاعة  كانت  وقد  الشعبيين 
بــإقــامــة هـــذا الـــحـــدث الــفــنــي الــمــمــّيــز والــفــريــد 
لــتــســجــل لــفــن الـــصـــوت حـــضـــوراً مــمــيــزاً وســط 
تضطلع «صــوت  الـــذي  الــشــعــبــي  الــفــن  مــكــّونــات 

عليه  والحفاظ  إحيائه  في  كبير  بدور  الريان» 
وتــوثــيــقــه وأرشــفــتــه، وذلـــك بــعــد أن ظـــّل «فــن 
متأخرة  مكانة  في  الزمن  من  لعقود  الصوت» 
المختلفة.  ومكّوناته  الشعبي  الفن  مفردات  بين 
القطرية  األصوات  على  المهرجان  يقتصر  ولم 
ــهــيــدوس  حــيــث يـــعـــّد الـــفـــنـــان إبـــراهـــيـــم عــلــي ال

والـــفـــنـــان مــحــمــد رشـــيـــد أبـــــرز فــنــانــي الــصــوت 
مفتوحة  الــمــشــاركــة  جــــاءت  ولــكــن  قــطــر،  فـــي 
لــعــدد مــن مــطــربــي فــن الــصــوت بـــدول الخليج 
الــعــربــي، وفـــي مــقــدمــتــهــا الــكــويــت والــبــحــريــن، 
بفن الصوت على  وهما الدولتان األكثر اهتماماً 

الخليج. مستوى 

وقــــــد كــــــان حــــضــــور الــــجــــمــــهــــور الـــقـــطـــري 
األولى  المهرجان  نسخة  في  كبيراً  والخليجي 
المهرجان،  نجاح  عوامل  أكبر  من  كــان  وهــذا 
بــحــضــور  الــــمــــهــــرجــــان  يـــحـــظـــى  أن  ويــــتــــوقــــع 
بعد  خاصة  قبل  ذي  من  من  أكبر  جماهيري 

المهرجان. فكرة  وانتشار  ذيوع 

الخميس انطالق النسخة الثانية من مهرجان فن الصوت

بتمويل من مؤسسة الدوحة لألفالم

«ذيب».. فيلم الوسترن البدوي الذي رشح لألوسكار«ذيب».. فيلم الوسترن البدوي الذي رشح لألوسكار
صناع  من  قليل  البيرق:   - الدوحة 
على  الحصول  من  يتمكن  من  األفالم 
خالل  مــن  األوســكــار  لــجــوائــز  ترشيح 
ناجي  المخرج  أن  غير  األول،  الظهور 
حققا  لويد  روبـــرت  والمنتج  نــوار  أبــو 
الفترة  درامـــا  فيلم  خــالل  مــن  نجاحا 
أفالم  خمسة  من  واحــد  فهو  «ذيــب»، 
مــرشــحــة لــلــفــوز بـــجـــائـــزة األوســـكـــار 
ـــمـــا يــبــدو  ألفـــضـــل فــيــلــم أجـــنـــبـــي، رب
هــــذا نــجــاحــا ســريــعــا لــكــنــه جــــاء بعد 
نــحــو ثــالثــيــن عــامــا مــن الــصــداقــة بين 
ناجي  المخرج  فــاز  حينما  الرجلين، 
بجائزة  لويد  روبرت  والمنتج  نوار  أبو 
الـــبـــافـــتـــا فــــي لـــنـــدن هـــــذا الـــشـــهـــر عــن 
نــوار  قـــال  المتميز،  األول  ظــهــورهــمــا 
كانا  منذ  معا  عمال  إنهما  المسرح  على 

في الخامسة من العمر.
وحــــيــــنــــمــــا وصـــــــال إلـــــــى مــنــتــصــف 
الثنائي  يستعد  العمر  مــن  الثالثينات 
للتوجه إلى هوليوود بأول فيلم طويل 
األكاديمية  لجائزة  ترشيح  واقتناص 
يحمل  الــذي  نــوار  ويقول  (األوســكــار)، 
في  كانا  حين  إنهما  األردنية  الجنسية 
أوكسفورد  في  كوتس  جــراي  مدرسة 
خـــالل ثــمــانــيــنــات الــقــرن الــمــاضــي لم 
مضيفا  فــيــلــم،  إنــتــاج  أجـــل  مــن  يعمال 
ــنــا لــلــســيــنــمــا بـــــدا واضـــحـــا  « لـــكـــن حــب

بــســرعــة كــبــيــرة. عـــدت لــــألردن حين 
ذهبت  كلما  لكنني  العاشرة  في  كنت 
ألوكــــســــفــــورد كـــنـــا نــــتــــردد عـــلـــى دور 
السينما. ذيب هو ذروة عملية طويلة: 

عام  األول  القصير  فيلمنا  أنتجنا 
 ٢٠٠٩

بعنوان وفاة مالكم».
العربية  باللغة  ناطق  «ذيــب»  فيلم 
باإلنجليزية،  المشاهد  مــن  قليل  مــع 
يــرشــح  األردن  مــن  فــيــلــم  أول  ويــعــد 

لجائزة األوسكار ألفضل فيلم أجنبي، 
العالمية  الــحــرب  فــي  أحــداثــه  وتـــدور 
األولى، ويصبح بطل الفيلم البالغ من 
محاولة  فــي  متورطا  عاما   ١٢ العمر 
بريطانية لتفجير خط سكك حديدية 
في  العثمانية  االمبراطورية  مدته 
ــــدور أحـــداث  الــصــحــراء، وت
الـــــفـــــيـــــلـــــم فـــي 
مــنــطــقــة 

رم  وادي  فــي  الفيلم  وصـــور  الــحــجــاز 
باألردن.

وقــــــد جــــــــاءت الـــتـــعـــلـــيـــقـــات تــشــيــد 
الشاشة،  على  الفيلم  تأثير  بمستوى 
األمر الذي كان واضحا بالنظر إلى أن 
ميزانيته لم تصل إلى ٥٠٠ ألف جنيه 
مسؤولية  لويد  تولى  وقــد  استرليني. 

الميزانية. إعداد 
حصلنا  الـــبـــدايـــة  لـــويـــد «فــــي  يـــقـــول 
سند  صندوق  من  مبدئي  تمويل  على 
الظبياني الذي يدعم التنمية. لم يكن 
في  اإلقامة  من  مكننا  لكنه  ضخما 
نظمنا  حيث  عـــام،  لــمــدة  الــصــحــراء 
عن  الكثير  وتعلمنا  عمل  ورش 
الحياة البدوية والتي تمثل جزءا 
فيما  «لكن  القصة».  من  كبيرا 
يــتــعــلــق بــتــمــويــل اإلنـــتـــاج تــوجــهــنــا 
في  الخاص  القطاع  من  لممولين 
مؤسسة  وكــذلــك  بــاألخــص  األردن 
الـــدوحـــة لـــألفـــالم وجــــزء بــســيــط من 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة». ورغــــم صــالتــه 
ذيب  ترشيح  جــاء  ببريطانيا،  القوية 
ما  وهو  األردن،  خالل  من  لألوسكار 
عظيم.  شـــرف  بــأنــه  روبــــرت  وصــفــه 
ثمانين  بــيــن  مـــن  الــصــعــود  أن  «كــمــا 
تضم  التي  النهائية  القائمة  إلى  فيلما 

خمسة أفالم كان لحظة ال تصدق».

الحكيم: - محمود  كتب 

تحضيره  عن  للبيرق  عايل  الفنان  كشف 
لغيرنا»  الغياب  بعنوان «خلي  جديدة  أغنية 
وهـــي عــلــى إيــقــاع الــرومــبــا، واألغــنــيــة من 
كــلــمــات الــشــاعــرة الــقــطــريــة هــنــد الــكــواري، 
وأضاف عايل إنه يحاول أن يدعم المواهب 
يستعين  ما  دائماً  ولذلك  المتمّيزة  القطرية 
منوها  قطري،  مــوزع  أو  ملحن  أو  بشاعر 

بالمواهب. مليئة  قطر  أن  إلى 
وأوضح عايل أن األغنية في طور التنفيذ 
تسجيلها  مـــن  االنــتــهــاء  فـــور  تــــذاع  وســــوف 
وعــمــل الــمــونــتــاج عــلــى اإلذاعــــــات الــمــحــلــيــة 

والخليجية.
والتطوير  للتجديد  يسعى  أنه  عايل  وأكد 
والــتــنــويــع فــيــمــا يــقــّدمــه لــجــمــهــوره ولــذلــك 
ويغني  ومتنّوعة  مختلفة  ألــوانــاً  يغني  فهو 
بــلــهــجــات عــربــيــة مــتــبــايــنــة مــثــل الــمــغــربــي 
ــعــراقــي والــمــصــري والــلــبــنــانــي والــيــمــنــي  وال

ــّبــي  ويــل األذواق  كـــافـــة  لـــيـــرضـــي  وغـــيـــرهـــا 
الجمهور. متطلبات 

تقديم  على  حريص  أنه  إلى  عايل  وأشار 
األغــنــيــة الــتــي تــحــتــرم ذوق الــجــمــهــور ســواء 
أن  أعرف  ألني  األلحان  في  أو  الكلمات  في 
في  يتأنى  أن  الفنان  وعلى  مسؤولية  الفن 
تقديم  يستحق  الجمهور  ألن  أعماله  اختيار 
المطرب  أن  إلى  مشيراً  واألجمل،  األفضل 
بالذوق  االرتقاء  في  دور  له  يكون  أن  يجب 
الـــعـــام وهــــذا لـــن يــتــأتــى إال بــحــســن اخــتــيــار 

الممّيز. األداء  مع  واأللحان  الكلمات 
أعماله  في  ينّوع  أن  يحب  إنه  عايل  وقال 
الــتــنــّوع  ألن  جـــمـــهـــوره  إلــــى  يــقــّدمــهــا  الـــتـــي 
يــجــذب أكــبــر نــســبــة مـــن الــمــتــابــعــيــن حيث 
ويرضي  يستهويه  الذي  لونه  واحد  كل  يجد 
المغربي  اللون  قدمت  فقد  ولذلك  ذائقته، 
واليمني  الخليجي  والــلــون  العراقي  والــلــون 
وغــيــرهــا مــن األلــــوان الــغــنــائــيــة ألرضـــي كل 

الجميع. إلى  بفني  وأصل  المجتمع  شرائح 

تواصل فعاليات سوق «كت 
أرت» للحرف اليدوية

الدوحة-البيرق:

أرت»  ســوق «كــت  فعاليات  للفن  كتارا  باستديوهات  تتواصل   
للحرف اليدوية، ويضم السوق الذي تبدأ فعاليته يوميا من الثالثة 
عصرا وحتى العاشرة مساء بمبنى رقم ١٩ بالمؤسسة العامة للحي 
والمجوهرات،  التحف،  من  واسعة  مجموعة  «كــتــارا»،  الثقافي 
واإلكـــســـســـوارات، والــلــوحــات، والــرســومــات، فضال عــن المالبس 
الشعبية، وديكورات المنزل، والتصوير الفوتوغرافي، كما يقام على 
هامش فعالية «كت أرت» للحرف اليدوية والتي تنظم بالتعاون 
مع جمعية قطر للفنون والحرف اليدوية، عدد من الورش الفنية 

للصغار والكبار تحتضنها استوديوهات الفن بكتارا.
وتقدم هذه الــورش دورات تدريبية للمشاركين بهدف تعليم 
أساسيات الفن اليدوي، وتسليط الضوء على أهمية الحرف اليدوية 
وتاريخ نشأتها وأنواعها وكيفية إبداع هذا النوع من الفنون، جدير 
من  تهدف  «كــتــارا»  الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  أن  بالذكر 
خالل تنظيم سوق «كت أرت» للحرف اليدوية إلى تشجيع المنتج 
مشغوال  لكونه  مجيدة  صناعية  قيمة  له  والــذي  يدويا،  المشغول 

بدقة وذوق عال.
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متخّصصون يؤكدون عدم انقراض األزياء التراثية في قطر
بسبب مخاوف من انقراض «البشت»بسبب مخاوف من انقراض «البشت» قضية فنيةقضية فنية

كتب - مصطفى عبد المنعم:

من  وهــو  مالبسه  فــوق  الــرجــل  يرتديها  التي  الرجالية  الــعــبــاءة  وهــو  «الــبــشــت» 
من  ويعد  العربية  الــدول  وبعض  العربي  الخليج  في  المعروفة  التقليدية  األزيــاء 
في  أمــا  األوقـــات،  معظم  يلبسونه  الــرجــال  كــان  الماضي  وفــي  الــوجــاهــة،  مالبس 
صوف  مــن  المصنوع  البشت  الــرجــل  ويلبس  للمناسبات  يلبسونه  الحالي  الــوقــت 
المناسبات  في  وذلك  الذهب (الزري)  بخيوط  حوافه  ومطّرزة  فاتح  بني  أو  أسود 
من  وجود  عدم  أو  «البشت»  انقراض  من  المخاوف  بعض  أثيرت  وقد  الرسمية. 

يهتمون بصناعته ويحترفون تقديمه بالشكل الالئق أو كما كان قديماً، إال أن هذه 
المواطن  لدى  البشت  أهمية  عن  وسألنا  لألسواق  نزلنا  عندما  تبّددت  المخاوف 
بعض  أشار  وقد  المجال،  هذا  في  متخّصصين  من  المعلومات  من  الكثير  وعرفنا 
الكّتاب إلى أن كلمة بشت كلمة فارسية استخدمت في الخليج والعراق على نطاق 
ناصر  ويقول  وهي «العباءة»،  الفصحى  العربية  الكلمة  محل  وأصبحت  جداً  واسع 
اإليرانيون  يسميه  البشت  الرجالية»:  الشعبية  «األزيــاء  كتابه  في  العبودي  حسين 
ما  أي  الخلف  على  يلف  ما  ومعناه  خلف  بالفارسية  معناها  بوشت  وكلمة  بوشت 

الظهر. على  يلبس 

آخــــر يـــقـــول إن هــذه  ـــــاً  ولـــكـــن هـــنـــاك رأي
إلى  نسبة  أفغانستان  من  جاءت  إنما  الكلمة 
ولــهــذا  بلباسه  تــمــّيــزت  الــتــي  قــبــائــل «بــشــتــو» 

لها. نسبة  البشت  باسم  عرف 

الوجهاء لباس 

ــبــدايــة يــقــول «صـــفـــوان» وهـــو أحــد  فــي ال
الــمــتــخــّصــصــيــن فـــي حــيــاكــة الـــبـــشـــوت: مــن 
الــمــعــروف بـــأن الــبــشــت يُــصــنــع مــن أصـــواف 
ـــمـــاعـــز حـــيـــث يـــتـــم غـــــزل هـــذه  الـــجـــمـــال وال
بعد  م  زمنية،  مــدة  يستغرق  وذلــك  الــمــادة 
جاهزاً  يكون  الذي  القماش  منها  يُصنع  ذلك 
الســـتـــخـــدامـــه كــبــشــت، هــــذه هـــي الــمــرحــلــة 
األولــــى إلعــــداد مـــادة الــبــشــت، ولــكــن هناك 
أخـــرى مــن خـــام الــقــطــن أو الــحــريــر  أنـــواعـــاً 
ولكن  قــلــيــلــة،  أنــهــا  إال  لــلــبــشــوت  اســتــخــدمــت 
باعتبار  غــيــره  مــن  أكــثــر  الــصــوف  اســتــخــدم 
ألهل  بالنسبة  أمــا  عمره،  وطــول  ديمومته 
فقد  الخليج  منطقة  في  قديماً  الصحراء 
واسع  نطاق  على  الجمال  وبــر  استخدموا 
كما أنهم كانوا يصّدرون المادة الخام من 
إلعدادها  الحضر  لمناطق  والصوف  الجلد 

وغيرها. للبشوت  كأقمشة 
كــبــرى  أهـــمـــيـــة  لــلــبــشــت  إن  ويـــضـــيـــف: 
األزمنة  في  خصوصاً  الخليج،  أبناء  عند 

تلبس  رئيسية  قطعة  كان  إنه  حيث  السابقة 
األقــل  على  أغلبهم  أو  الــنــاس  كافة  قبل  مــن 
سبب  ألي  البشت  يترك  وال  وكــبــاراً،  صــغــاراً 
واليوم  حاراً،  الجو  كان  لو  حتى  األسباب  من 
للوجهاء  الرئيسية  المالبس  من  البشت  أصبح 
حيث إن هؤالء يعتبرون البشت بالنسبة لهم 
الناس  لبقية  أنــه  كما  رسمياً  رئيسياً  ملبساً 
األعياد  مثل  المناسبات  في  يرتدونه  فإنهم 

وغيرها. والزواج 

بصناعته اشتهرت  بلدان 

أحـــــد  دغــــــيــــــم  آل  خــــــالــــــد  يـــــــــرى  فــــيــــمــــا 
البشت  أن  الــتــراث  مجال  فــي  المتخّصصين 
أهــل  مــن  كثير  عــنــد  الــوجــاهــة  لــبــاس  سيظل 

إذا  مـــا  وحـــــول  الــخــلــيــج، 
كــــانــــت بــالــفــعــل 

التراثية  األزياء  انقراض  من  مخاوف  هناك 
الــخــلــيــجــيــة وبـــاألخـــص الــبــشــت؟ وهـــل أصــبــح 
الزي  الرتداء  يكترثون  أو  يعبؤون  ال  الشباب 
منطقة  فـــي  وخـــصـــوصـــاً  ــبــالدهــم  ل الــوطــنــي 
للمجتمع  الــمــتــأمــل  الــدغــيــم:  قـــال  الــخــلــيــج؟ 
ـــفـــعـــل مـــــن خــــالل  ـــال ــــقــــطــــري ســـــيـــــدرك ب ال
الــمــشــاهــدة أنــه ربــمــا تــكــون هــنــاك مــخــاوف 
عن  التخلي  ظاهرة  من  البلدان  بعض  لــدى 
تتبّدد  المخاوف  هذه  أن  إال  الوطنية  األزياء 
أثبت  التي  قطر  بــدولــة  األمــر  يتعلق  عندما 
المنطقة  فــي  الــشــعــوب  أكــثــر  مــن  أنــه  شعبها 
تــمــســكــاً بــالــزي الــوطــنــي الــخــلــيــجــي، والــبــشــت 
الــزي  وهــو  ببهائه  يتمتع  يـــزال  ال  قــطــر  فــي 

المهمة. المناسبات  لجميع  الرسمي 
البشوت  بصناعة  اشتهرت  التي  البلدان  أما 
فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي 
فــإن عــلــى رأســهــا 
األحساء  منطقة 
فــــــــــــــي 

النسيج،  بصناعة  المعروفة  السعودية  شرق 
حـــيـــث كـــــان الـــبـــشـــت األحــــســــائــــي غـــنـــيـــاً عــن 
مناطق  وفــي  الــعــربــي  الخليج  فــي  الــتــعــريــف 
الصناعة  بهذه  البحرين  عرفت  كما  أخرى، 
يخيطون البشوت  من  هناك  كان  حيث  أيضاً 
في  الشارقة  وعرفت  فيها،  واسع  نطاق  على 
النسيج  بصناعة  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
وعرفت  فيها  كامل  مصنع  هناك  كان  حيث 
عــمــان كــذلــك بــهــذه الــصــنــاعــة وكـــان يعرف 
منطقة  إلى  نسبة  بشت «نزواني»  عمان  في 
تصنع  الـــتـــي  األخـــــرى  الــبــشــوت  أمــــا  نـــــزوى، 
النجفي  البشت  أشهرها  فمن  الخليج  خارج 
بخفة  لتمّيزه  الناس  من  الكثير  يلبسه  الذي 
مكانة  القماش  هذا  يحتل  يزال  وال  القماش 
من  اســتــورد  وقــد  الخليج  أبــنــاء  عــنــد  كــبــيــرة 
الــنــجــف األشــــرف فــي الــعــراق ولــذلــك أطلق 

النجفي. اسم  عليه 

ريال آالف  لـ٧  يصل 

ــــــــر» أحـــــد  كـــــمـــــا تـــــحـــــّدثـــــنـــــا مـــــــع «زهــــــــي
بمحل  البشوت  خياطة  في  المتخّصصين 
كثيراً  إن  قــال:  والــذي  السالم»  «بشت 
مــــن الــــزبــــائــــن يـــفـــّضـــلـــون الــبــشــت 
الــصــيــفــي وهــــو يــســتــلــزم دقــة 
حيث  الــصــنــاعــة  فـــي  كــبــيــرة 
أنــواع  أفــضــل  فيه  يستخدم 
الـــصـــوف والـــتـــي يـــجـــب أن 
وهذا  جداً،  خفيفة  تكون 
الــــــنــــــوع مــــــن الــــبــــشــــوت 
يستغرق وقتاً أطول في 
الــخــيــاطــة لــذلــك يــكــون 
األنــواع  من  أغلى  سعره 
األخـــــرى الــشــتــويــة مــثــالً 
فيها  يــســتــخــدم  الــتــي  أو 
ويضيف  الثقيل،  الصوف 
من  النجفي  البشت  أن  زهير 
اللندني  وكــذلــك  األنــــواع  أفــضــل 
التي  الــبــشــوت  جميع  أن  مــؤكــداً 
ويصل  يــدويــة  صناعة  يبيعونها 
«النجفي»  العراقي  البشت  سعر 
إلى ٦٥٠٠ ريال والياباني ٤ آالف 
ريال واللندني ٣ آالف ريال، وأغلى 
األنــــواع هــو بــشــت الــعــرس الـــذي يصل 
يــفــّضــل  حــيــث  ريـــــال  آالف   ٧ إلــــى 

أسود. لونه  يكون  أن  الجميع 

هــنــاك  أن  الـــمـــعـــروف  ومــــن 

البشت  وتــطــريــز  لخياطة  رئــيــســة  طـــرق   ٣

ى بالزري الذهبي: وهي الخيوط الذهبية 
األول

من  أيضاً  وتجلب  فرنسا  من  تجلب  كانت  التي 

اك نوعاً ثالثاً اليوم وهو األلماني.
الهند إال أن هن

والــثــانــيــة هــي الــــزري الــفــضــي: وهـــي الخيوط 

تكون  وقد  الخارج  من  أيضاً  تجلب  التي  الفضية 

مختلفة  أو  الذهبي  الزري 
مثل  تماماً  تصاميمها 

حسب الطلب.

هذه  وفــي  بالبريسم:  الخياطة  هــي  والــثــالــثــة 

في البشت أّي نوع من أنواع الزري 
الطريقة ليس 

متعّددة  بــطــرق  البريسم  خــيــوط  عليه  تــوضــع  إذ 

وهذه الخيوط هي خيوط حريرية.

: الــبــشــت النجفي، 
ــــواع الــبــشــوت هـــم أن

ومـــن أ

حـــســـاوي، الــبــشــت 
دشـــتـــي، الــبــشــت الـــ

الــبــشــت الـــ

ي، البشت الماريني.
ندني، البشت اليابان

الل

طرق تطريزه
صاحب  الموسى»  صر 

نا ويقول «محمد 

زياء الخليجية 
ة المتخصصة في األ

محال التجاري
أحد ال

قليًال  عليها  اإلقبال  صبح 
أ اليدوية  وت 

البش إن  الية: 
الرج

يفّضلون  المواطنين  ن 
مــ الكثير  وإن  ثمنها  الرتــفــاع  نــظــراً 

الوقت الالزم 
منها اختصار 

 لعدة أسباب 
الحصول على اآللية

ريــاالً   ٢٥٠ إلــى  تصل  الــتــي  النسبية 
تكلفتها  ولقلة  للتفصيل 

في  البشت  شــراء 
على  يزيد  اإلقــبــال 

إن  وقــال  الكبير  للبشت 

سبات المهمة واألعــراس، ولكنه لم 
األعياد أو في حالة المنا

واألكثر  األفضل  هو  يدوياً  المصنوع  شت 
الب أن  حقيقة 

يخف 

األنــواع  تدون 
ير أن  على  أيضاً  يحرصون  كثيرين  وأن  قيمة 

العربية  لدان 
الب أفضل  من 

و اللندني  أو  ي 
كالنجف المعروفة 

أن  اآلن  تــرى 
و سوريا  هي  البشوت  ناعة 

ص عنها  عــرف  التي 

الخليجية  ــاء 
األزيــ خــيــاطــة 

فــي  لمتخّصصين 
ا مــن  كثيرين 

األطفال  شوت 
ب أن  ويضيف  السوريين،  ن 

مــ هــم  والعربية 

زة أيضاً تلقى رواجاً في األعياد حيث تحرص 
بألوانها الممي

ي المناسبات.
الدهم للبشت ف

العائالت على ارتداء أو

ض يفّضل الصناعي
البع



كـــيـــفـــيـــة  عـــــــن  حـــــدثـــــنـــــا  ڈ 
دخـــــولـــــك مــــجــــال الـــتـــصـــويـــر 

الضوئي؟
- عــشــقــي لــعــدســة الــكــامــيــرا 
ـــــم جــــــــــدا، مــــنــــذ بــــدايــــة  قـــــدي
التصوير،  أحببت  الثمانينات، 
وركــــــزت خــــالل تــلــك الــفــتــرة 
عـــلـــى الــــرحــــالت الـــمـــدرســـيـــة، 
أنني  كــمــا  والــفــريــج،  والــبــيــت، 
منتخبنا  مـــع  كــثــيــرا  ســـافـــرت 
ــــوطــــنــــي، وكـــــانـــــت عــدســتــي  ال
تــوثــيــقــيــة بــشــكــل أكـــبـــر خــالل 
بعدها  انضممت  الفترة،  تلك 
للتصوير  الــقــطــريــة  للجمعية 
بشكل  ساهمت  الــتــي  الــضــوئــي 
النوعية  النقلة  وكــانــت  كبير، 
في مسيرتي عام ٢٠٠٤ عندما 
شــاركــت فــي مــعــرض «لــغــات 
الـــــصـــــحـــــراء»، فـــــي ألـــمـــانـــيـــا، 
خليجيا  الــمــعــرض  هــذا  وكـــان 
مـــشـــتـــركـــا أقـــيـــم فــــي مــتــحــف 
وانتقل  بألمانيا،  الحديث  الفن 
العربي  الــعــالــم  لمعهد  بعدها 
في باريس، ومن ثم أبوظبي، 
ساهم  المعرض  هــذا  ويعتبر 
على  إبـــرازي  فــي  كبير  بشكل 

الدولي. المستوى 
مسيرتك  بـــدأت  وكــيــف  ڈ 

المجال؟ هذا  في 
الــفــنــيــة  مــســيــرتــي  ـــــدأت  ب  -
بمجال  تــخــصــصــي  خـــالل  مــن 
قطر،  بــجــامــعــة  الــبــحــار  عــلــوم 
البحري  بالقسم  عملت  بعدها 
بــمــتــحــف قــطــر الــوطــنــي لــمــدة 
تشكيل  تم  وعندما  سنوات،   ٤
الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــلــثــقــافــة 
للعمل  استدعائي  تم  والفنون 
فـــــي مـــــشـــــروع مـــتـــحـــف الـــفـــن 
اإلســـالمـــي، تــحــديــدا فــي قسم 
الــــتــــصــــويــــر، وكــــــل مـــــا يــتــعــلــق 
بــالــمــقــتــنــيــات والـــــجـــــرد، كــمــا 
شــــاركــــت فــــي عــمــلــيــة تــوثــيــق 
المباني،  إقــامــة  قبل  مشيرب 
بتصوير  أنــجــزتــه  مــا  وهـــو 

الـــمـــنـــطـــقـــة بــــالــــكــــامــــل، كــمــا 
شاركت أيضا في عدة مشاريع 
حمد  مـــطـــار  مــنــهــا  مــخــتــلــفــة، 
مشاريع  من  والعديد  الــدولــي، 

الغاز.
مــجــمــوعــة  مـــصـــور  لــكــل  ڈ 
ــــتــــي يــعــتــز  مـــــن الـــلـــقـــطـــات ال
لقطات  أهــم  عن  حدثنا  بها.. 

الفني؟. مشوارك 
الــــصــــور  مـــــن  مـــجـــمـــوعـــة   -
خـــالل   ٢٠٠٩ عــــام  الــتــقــطــتــهــا 
مدينة  مشروع  في  مشاركتي 
مـــــشـــــيـــــرب، حــــيــــث الـــتـــقـــطـــت 
للعاملين  الصور  من  مجموعة 
بـــهـــذا الــــمــــشــــروع، كـــنـــوع مــن 
الدعم والتقدير لدورهم الهام 
ومحاولة  الدوحة،  تطوير  في 
ــتــقــرب مــنــهــم وفــهــم  ــل مـــنـــي ل

مـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــم وتـــحـــديـــاتـــهـــم، 
وكــــانــــت تـــلـــك الــــصــــور تــجــســد 
جباههم  وعــلــى  العمال  وجــوه 
الـــــبـــــاركـــــود الـــــخـــــاص بــالــســلــع 
مني  رسالة  في  االستهالكية، 
ألصحاب الشركات بأن العامل 
واحتياجات،  مطالب  له  إنسان 
وقد القى هذا المعرض ردود 
أفـــعـــال مــتــمــيــزة، خـــاصـــة أن 
قـــطـــر ومـــنـــذ فــــوزهــــا بــشــرف 
 ٢٠٢٢ الـــعـــالـــم  كـــــأس  تــنــظــيــم 
شرسة  إعــالمــيــة  حملة  تــواجــه 
ومــــــغــــــرضــــــة، حــــــــول حــــقــــوق 
ـــيـــن، ونــــحــــن بــــدورنــــا  ـــعـــامـــل ال
لدينا  يكون  أن  يجب  كفنانين 
نــقــدم  بـــــأن  مــجــتــمــعــي،  دور 
مــعــالــجــة لــقــضــايــانــا مــن خــالل 

الفن.

موهبة  اكتشفت  ومــتــى  ڈ 
لديك؟ التشكيلي  الفن 

- مــوهــبــة الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي 
مـــوجـــودة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، 
ــا  ـــكـــن عـــلـــى اســـتـــحـــيـــاء، فــأن ول
أكثر  فوتوغرافيا  نفسي  اعتبر 
شاركت  ولكني  تشكيلي،  مــن 
مؤخرا في عدد من المعارض، 
للجمعية  العام  هذا  وانضممت 
التشكيلية،  لــلــفــنــون  الــقــطــريــة 
في  بلوحتين  مؤخرا  وشاركت 
حصلت  ميالن  إكسبو  مسابقة 
مــــن خـــاللـــهـــمـــا عـــلـــى الــمــركــز 
حاليا  أعمل  أنني  كما  الثالث، 
عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــلــوحــات 
عــن الــنــقــوش والــزخــارف التي 
الحديدية. األبواب  على  ترسم 

ڈ ما الجديد الذي سيقدمه 

الـــمـــركـــز الــشــبــابــي لــلــهــوايــات 
المقبلة؟ الفترة  خالل 

حــالــيــا  الــــمــــركــــز  يـــعـــكـــف   -
عـــلـــى إقــــامــــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــــــــــــــورش والــــــمــــــحــــــاضــــــرات 
باإلضافة  والعملية،  النظرية 
لــالســتــعــداد لــتــنــظــيــم مــعــرض 
خـــــــــاص عـــــــن ســـــــــوق واقـــــــف 
فـــنـــانـــيـــن   ١٠ فــــيــــه  يــــــشــــــارك 
شـــــبـــــاب مـــــن قـــــطـــــر، يــســجــل 
كـــــل مـــنـــهـــم بـــعـــدســـتـــه ســــوق 
واقــــف كــمــا يــــراه مـــن زاويــتــه 
الــــخــــاصــــة، ذلـــــك إلـــــى جــانــب 
افتتاحها  تــم  الــتــي  الــمــعــارض 
العامة  المؤسسة  فــي  مــؤخــرا 
لــلــحــي الــثــقــافــي كـــتـــارا وهـــي: 
«حـــيـــاة شـــرق آســـيـــا» بــعــدســة 
الــــمــــصــــور الــــقــــطــــري مــحــمــد 
عــبــداهللا الــكــعــبــي، «الــمــعــرض 
لمجموعة  للدولة»  الرياضي 
مـــن الــمــصــوريــن، و»مــعــرض 
الـــطـــوابـــع الـــريـــاضـــيـــة»، والــتــي 
للتعريف  خــاللــهــا  مــن  نــهــدف 
بــالــمــبــدعــيــن الــقــطــريــيــن مــن 
الـــشـــبـــاب، ونــفــتــح لــهــم آفــاقــا 
الجمهور  إلــى  ليصلوا  جــديــدة 
خـــاصـــة فــــي كـــــتـــــارا، كـــمـــا أن 
ـــــــدورات واألنــشــطــة  مــعــظــم ال
ستكون  المركز  سيقدمها  التي 
تم  قطريين  فنانين  يــد  عــلــى 
اســـتـــقـــطـــابـــهـــم خـــــالل الـــفـــتـــرة 
األخــــــيــــــرة لــــالســــتــــفــــادة مــن 

التصوير. فن  في  خبراتهم 
اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  مـــاهـــي  ڈ 
التي يعمل من خاللها المركز 

ـــتـــصـــويـــر  لــــلــــنــــهــــوض بــــفــــن ال
الضوئي؟

الــمــاضــيــة  الـــفـــتـــرة  خــــالل   -
عـــقـــدنـــا عـــــدة اجـــتـــمـــاعـــات مــع 
للمركز،  المنتسبين  الــشــبــاب 
لــــــــــدراســــــــــة احـــــتـــــيـــــاجـــــاتـــــهـــــم 
ومــتــطــلــبــاتــهــم، والـــعـــمـــل عــلــى 
ـــواقـــع،  ال أرض  عــلــى  بــلــورتــهــا 
والــبــحــث فـــي كــيــفــيــة تــرجــمــة 
الــواقــع،  أرض  عــلــى  أفــكــارهــم 
المركز  مــن  الــهــدف  إن  حــيــث 
الــهــواة،  الشباب  استقطاب  هــو 
ــــى مـــــؤخـــــرا مــن  والـــــــــذي عــــان
التركيز  كــان  حيث  التجاهل، 
مـــنـــصـــبـــا بـــشـــكـــل أكـــــبـــــر عــلــى 

المحترفين.
مـــواقـــع  ســـاهـــمـــت  كـــيـــف  ڈ 
الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي فــي 
الضوئي؟ التصوير  فن  انتشار 

االجتماعي  التواصل  مواقع   -
لمحبي  هامة  منصات  وفرت 
ذلك الفن في عرض لقطاتهم 
الــضــوئــيــة، بـــاإلضـــافـــة لــتــبــادل 
الخبرات ومهارات التعامل مع 
لكاميرات  الضوئية  التقنيات 
التصوير. كما أنها شكلت مالًذا 
مــهــًمــا لــلــعــديــد مــن الـــهـــواة في 
توثيق الصورة، ما دفع الشباب 
الطبيعية  اللحظات  القتناص 
عــبــر عــدســاتــهــم ونــشــرهــا عبر 
«فـــيـــس بــــــوك» و»تــــوتــــيــــر» و 
و»إنــســتــجــرام»،  آب»  «واتــــس 
كــمــا أن ســنــاب شـــات «دوحـــة 
اليـــــف» الـــــذي انــطــلــق مـــؤخـــًرا 
ــــداعــــات الـــعـــديـــد مــن  عــكــس إب
الذين  والمقيمين  المواطنين 
تـــســـابـــقـــوا فــــي تـــصـــويـــر كــــل مــا 
البالد،  فــي  وجــديــد  جميل  هــو 
في  السياحية  المواقع  وكذلك 
بالدنا  بها  تميزت  التي  الدولة 
ــًرا وأصــبــحــت مـــن الـــدول  ــي كــث
السياح  تجذب  والتي  المتقدمة 

العالم. أنحاء  من 

wالمصطلحات الدرامية والمسرحية
- تغطية

جسدياً  وضعاً  المسرح  فــوق  ممثل  يتخذ  أن  هي 
معينا. بقصد تغطية أو إخفاء- بقدر اإلمكان- ممثل 

آخر، أو أي شيء عن أنظار الجمهور.

الفصول بين  ما  - ألعاب 

قطع تمثيلية فكاهية قصيرة، تؤدى بين فصول 
المسرحية األساسية، وقد عرف المسرح العربي في 

بداياته- بمصر خاصة مثل هذه األلعاب الفاصلية.

متوهجة - بقعة 

الــجــزء الــمــحــدود فــي خشبة الــمــســرح، والــمــضــاء 
إضاءة ساطعة جدا.

كريبي - شعر 

الشعور  منه  تصنع  الصوف،  يشبه  صناعي  شعر 
إلخ. والشوارب..  واللحى،  (الباروكات)  المستعارة 

موسيـــــــــــقى

أســرار  لمعرفة  مهماً  مــدخــالً  الموسيقى  شكلت  طالما 
الــشــعــوب وثــقــافــاتــهــا، وأّكــــد ذلـــك وصـــف الحكيم الصيني 
كونفوشيوس في القرن الخامس قبل الميالد، عندما قال: 
(إذا أردت أن تتعرف في بلد ما على مبلغ حظه من المدينة، 
وعلى نوع رقيه، فانظر إلى موسيقاه). والمتفحص في تاريخ 
الموسيقى سيجد أنها عريقة الجذور، وأن منطقتنا العربية 
لها نصيب جيد ومهم في تكوين الموسيقى العالمية. ونجد 
بين  تصل  فريدة  وتناغم  ترابط  روحية  السياق،  هــذا  في 

موسيقانا ونظيرتها التركية.
وبــاب  الــشــعــوب  أســــرار  لمعرفة  مــدخــل  الموسيقى  إن 
المشرق،  دول  وتتسم  المجتمعات،  مالمح  معه  تستقرئ 
كإيران وتركيا وأوزباكستان والهند ودول المنطقة العربية 
بتمايزها وتمازجها مع بعضها البعض، وأيضاً مع مكونات 
وجعلتها  فيها  نشأت  التي  القديمة  الــحــضــارات  أرســتــه  مــا 
متقاربة من بعضها البعض، في قيمها االجتماعية والثقافية 

والروحية والفكرية.
إن التمازج الحضاري الــذي شهدته المنطقة، خلق نوعاً 
إيقاعاتها،  في  ابتعدت  مهما  التي  الخاصة  الموسيقى  من 
مجتمعات  لتأثر  نتيجة  البعض،  بعضها  من  قريبة  تبقى 
نصيب  التركية  للموسيقى  وكــان  ببعض،  بعضها  المنطقة 
مختلفة  عناصر  على  تحتوي  فهي  الــتــأثــر،  هــذا  فــي  كبير 
ومتنوعة من الموسيقى الشعبية آلسيا الوسطى، وموسيقى 
وموسيقى  الفارسية،  والموسيقى  العثمانية،  اإلمبراطورية 

البلقان والموسيقى البيزنطية.
والباحث في جذور الموسيقى التركية سيجد أنها غارقة 
في الــزمــن، وبــال شك أن قدمها هــذا ساعدها في التطور 
والتوسع واستيعاب عديد األنماط الموسيقية الحديثة، بما 
عن ذلــك، ساعد وجود  تتضمنه من آالت حديثة. وفضالً 
أنماط عرقية مختلفة في تركيا، مثل الكردية واألرمينية 
تــراث  قــاعــدة  توسيع  فــي  واألذريـــــة،  والبولندية  واليونانية 
الموسيقى التركية، ولذلك نجد أن العديد من المدن والبلدات 
التركية ما زالت عامرة بالمشاهد النابضة بالحياة الموسيقية 
المحلية، ويتجلى هذا المشهد في شــارع االستقالل وسط 
مدينة إسطنبول، الذي تنتشر على جنباته الكثير من (فرق 
الشوارع)، التي تقدم كافة أنواع الموسيقى المحلية والعالمية 
بالمجان، وبالتأكيد أن ذلك ساهم في تعميق عالقة الشعب 

التركي بالموسيقى.
بأنها  المنطقة  دول  في  غيرها  عن  تركيا  تميزت  وقــد 
اهتمت كثيراً بالتراث الموسيقي، واستطاعت عبر عقود من 
الزمن تخريج العديد من العارفين والمتبحرين في علوم 
الموسيقى التركية، ومن أبرزهم فكرت كاراكيا الذي درس 
الفنون الجميلة واآلداب بجامعة إسطنبول، وتعلم صناعة 
وكتب  العشرات،  منها  صنع  التي  التركية  (الكيمنس)،  آلــة 
العديد من المقاالت والبحوث في الموسيقى التركية، كما 
أصدر كتابين في هذا الصدد، أحدهما (الموسيقى التركية 
عبر التاريخ). ورغم اشتراك الموسيقى التركية مع كافة أنواع 
الموسيقى في العالم بالكثير من اآلالت الموسيقية، إال أنها 
تتميز بطبيعة اإليقاع والنوتة الموسيقية ويظهر ذلك جلياً 
في الموسيقى التقليدية، ويمكن ألي مستمع استشعار تفرد 
الموسيقى التركية من خالل عديد المقطوعات الموسيقية 
الرائعة، ومن أبرزها مقطوعة (حب في إسطنبول). وكذلك 
: (أحب تركيا)، ( Since Istanbul Has Been) التي أبدعها 
الفنان حسين سينلينديرك، وكذلك المقطوعات التي أبدعها 
التركية  الموسيقى  زالـــت  ومــا  ســنــان.  الموسيقي  الــمــؤلــف 
تحتفظ بأدوات موسيقية تقليدية مثل الناي والقانون والعود 
فكرت  بــرع  التي  (الكمنجة)  الكيمنس  وكذلك  والطنبور، 
كاراكيا في صناعتها، العتباره بأنها تركية األصل ومن هناك 
انتقلت إلى الغرب في رحلة طويلة غيرت بعض مالمحها، 
ولذلك فقد عمد إلعادة صناعتها بشكلها القديم، واجتهد في 

تَعلم العزف عليها وتدريسها لآلخرين بعد احترافه عزفها.
منها  أقسام،  لعدة  تركيا  في  الموسيقية  اآلالت  وتقسم 
اهتزاز  بمجرد  الصوت  تعطي  التي  وهــي  الوترية،  اآلالت 
كمانه،  كياك  مثل  القوسية،  اآلالت  ومنها  عليها،  أوتــارهــا 
والكمان، وهناك اآلالت الوترية ذات المضرب مثل العود، 
البغلما  عائلة  كوموز،  صانتور،  القانون،  وطــار،  وطامبور، 
وغيرها. وتستخدم الموسيقى التركية أيضاً اآلالت الجلدية 
المشدود،  الجلد  على  الــدق  طريق  عن  الصوت  تصدر  التي 
والـــدف،  الـــدائـــرة،  (الــطــبــلــة)،  الــدربــوكــة  أو  الدبليك  ومنها 
سيبسي،  مثل  النفخية  اآلالت  وكذلك  وغيرها،  والــقــدوم، 
شال  مثل  اإلديــوفــون  اآلالت  وأيضاً  وطــولــوم،  وتشاغرتما، 

شاك (الكشك)، الجرس، وتشالبارا (التشالبارا) وغيرها.

التمازج الموسيقي
ي
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ـــانـــي فــيــهــا ـــمـــب ــــة ال ــــام ـــمـــة قـــبـــل إق ـــقـــدي ــة مـــشـــيـــرب ال ــق ــط ــن قـــمـــت بـــتـــوثـــيـــق م

الفن التشكيلي 
موهبة قديمة 
أمارسها  ولكن 
استحياء على 

مبدعونمبدعون

األشقر: كتب-هيثم 

 خــلــيــفــة الــعــبــيــدلــي واحــــد مــن أبــرز 
الـــمـــصـــوريـــن عــلــى الـــســـاحـــة الــمــحــلــيــة، 
المجلس  عــضــو  منصب  حــالــيــا  ويــشــغــل 
للهوايات،  الشبابي  للمركز  التنفيذي 
يــــركــــز فـــــي أعــــمــــالــــه عــــلــــى مـــراقـــبـــة 
واستجواب البيئة من حوله، وهو عضو 

للتصوير  الــقــطــريــة  جمعية  فــي  نــشــط 
الــضــوئــي. كــمــا شـــارك فــي الــعــديــد من 
داخــل  والجماعية  الــفــرديــة  الــمــعــارض 
أن  العبيدلى  ويـــرى  وخــارجــهــا،  قــطــر 
مــعــرض «لــغــات الــصــحــراء» أحــد أهم 
الــمــعــارض الــدولــيــة الــتــي شـــارك فيها، 
الحديثة  الفنون  بمتحف  أقيم  والـــذي 
بــألــمــانــيــا، كــمــا أنــــه يــعــتــبــر انــضــمــامــه 

مـــؤخـــرا لــلــجــمــعــيــة الــقــطــريــة لــلــفــنــون 
مسيرته  فــي  مهمة  خــطــوة  التشكيلية 

الفنية.
ـــيـــرق» الــتــقــت مــعــه فـــي حـــوار  ـــب «ال
خــاص تــحــدث فــيــه عــن كيفية دخــول 
مــجــال الــتــصــويــر الــضــوئــي، وعـــن أهــم 
المقبلة..  الفترة  خالل  المركز  أنشطة 

فإلى نص الحوار:

عشقت التصوير منذ الصغر وعدستي توثيقيةعشقت التصوير منذ الصغر وعدستي توثيقية
عضو المجلس التنفيذي للمركز الشبابي للهوايات.. خليفة العبيدلي:

األشق كتب-هيثم 

 خــلــيــفــة الــعــبــيــدلــي
الـــمـــصـــوريـــن عــلــى الـــس
منصب حــالــيــا  ويــشــغــل 
الش للمركز  التنفيذي 
يــــركــــز فـــــي أعــــمــــالــــه
واستجواب البيئة من

بدايتي االحترافية كانت من خالل قسم التصوير بمتحف الفن اإلسالمي
ــف واق ســـوق  ــن  ع فــنــي  مــعــرض  ــة  ــام إلق يستعد  الــمــركــز 
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كاتب قصيدتنا هذه هو أبو إسحاق األليبري إبراهيم 
أبو  األلبيري،  الغرناطي  التجيبي  سعيد  بن  مسعود  بن 
إسحاق، أصوله عربية كما يدل عليه لقبه (التجيبي). 
ولم  حبوس،  بن  باديس  أميرها  أيــام  غرناطة  سكن 
يرجوها،  كــان  التي  المكانة  وال  الحظوة  عنده  يــدرك 
وكـــــان لــبــاديــس وزيـــــر يـــهـــودي اســـمـــه إســمــاعــيــل بن 
(النغدلة) أو (النغرلة)، ولما توفي خلفه في الوزارة ابن 
وكان  الدولة،  بأمور  استبداده  فزاد  يوسف،  يسمى  له 
من  لــإلمــارة  أبــوه  رشحه  (بلقين)  اسمه  ابــن  لباديس 
بعده، وقد ضاق (بلقين) باستبداد يوسف بن إسماعيل 
(صموئيل) فجعل يحض أباه على االستغناء عنه، وعلم 
يوسف باألمر فدبر اغتيال (بلقين)، ولما انكشف أمر 
مــن خدمه وجــواريــه  االغــتــيــال، زعــم يوسف أن نــفــراً 
فعلوا ذلك، فقام باديس بقتل نفر كبير منهم. وكان أبو 
صنهاجة،  وبني  باديس  يحض  ممن  األلبيري  إسحاق 
قوم باديس، وأهل غرناطة كلهم، على الفتك باليهود، 
إخراج  على  باديس  األمير  يحمل  أن  يوسف  واستطاع 
أبي إسحاق من غرناطة فأمر بنفيه وإخراجه منها، 
فذهب أبو إسحاق إلى (البيرة) وعاش فيها على إحدى 
قصيدة  نّظم  وهناك  المتصوف،  الزاهد  عيشة  التالل 
جميع  ســرد  وفيها  بــالــيــهــود،  الفتك  على  الــحــض  فــي 
كان  الــتــي  الــصــور  جميع  وذكـــر  إليهم  الموجهة  التهم 
هذه  أثــرت  وقد  فيها.  يجري  بالمسلمين  استبدادهم 
وقتلوا  اليهود  على  فثاروا  غرناطة  أهل  في  القصيدة 

منهم مقتلة عظيمة، وكان ذلك سنة ٤٥٩ هـ وبعدها 

بقليل توفي أبو إسحاق. كان أبو إسحاق فقيهاً ومحدثاً 

بارعاً في الحديث، كذلك كان شاعراً وجدانياً محسناً، 

أن  على  والحكم،  والتصوف  الزهد  في  شعره  وأكثر 

شهرته قائمة على قصيدته في التحريض على الفتك 

باليهود، وهي قصيدة سهلة التركيب واضحة المعاني، 

يقول: وفيها  واإلبــاء  للنخوة  المثيرة  بالصور  مملوءة 

أجــــــمــــــعــــــيــــــن  لـــــــصـــــــنـــــــهـــــــاجـــــــة  قـــــــــــــل  أال 

بـــــــــــــــــدور الــــــــــــزمــــــــــــان وأســـــــــــــــــد الــــــعــــــريــــــن

ودين زلفى  النصيحة  يعد  مشفق  مقة  ذي  مقالة 

الشامتين أعين  بها  تقر  ــة  زل سيدكم  زل  لقد 

المؤمنين من  كــان  شــاء  ولــو  كافرا  كاتبه  تخير 

األرذلين من  وكانوا  وتاهوا،  وانتخوا  به  اليهود  فعز 

اليقين نفس  بظنك  تصيب  حاذق  امرؤ  أنت  أباديس 

العالمين إلى  بغضوك  وقد  الزنا  فراخ  تحب  فكيف 

يهدمون وهم  تبني  كنت  إذا  المرتقى  لك  يتم  وكيف 

الالعنين لعنة  على  وذرهم  خادماً  منهم  تتخذ  فال 

قصيدة عزلت الوزير رسالة من مقبرة
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أصيح قبري  قاع  من 
القبور تئن  حتى 

من رجع صوتي و هو رمل و ريح
يستريح حفرتي  في  عالم  من 
القصور جانبيه  في  مركومة 

و فيه ما في سواه
الحياة دبيب  إال 

الّزهور حتى  فيه  األغاني  حتى 
والشمس إال أنها ال تدور

ضريح في  بها  نخار  والّدود 
أصيح قبري  قاع  في  عالم  من 

ال تيأسوا من مولد أو نشور
النور من طين هنا أو زجاج

سور باب  على  قفل 
النور في قبري دجى دون نور
النور في شباك داري زجاج

عيون من  خلفه  بي  حّدقت  كم 
العار سوداء 

أسراري باألهداب  يجرحن 
فاليوم داري لم تعد داري

والنور في شّباك داري ظنون
أغواري تمتص 

الجائعون يصرخ  بابي  وعند 
الّدماء دفء  اليومي  خبزك  في 
فامأل لنا في كل يوم وعاء

نشتهيه الذي  الحي  لحمك  من 
فيه الشمس  فنكهة 
الهواء طعم  وفيه 

األشقياء يصرخ  بابي  وعند 
الضياء مقلتيك  من  لنا  أعصر 

مظلمون فإننا 
المخبرون يصرخ  بابي  وعند 
الجلجلة إلى  المرقى  هو  وعر 
أثقله ما  سيزيف  يا  والصخر 
اآلخرون الصخرة  إن  سيزيف 
الطبول كقرع  أصواتًا  لكّن 

رمسي في  تنهّل 
الشمس عالم  من 

الحقول بين  األحياء  خطى  هذي 
فيه نحن  الذي  القبر  جانب  في 

الخضراء أصداؤها 
داري في  تنهّل 
أوراق أزهار

نشتهيه الذي  الشمس  عالم  من 
البيضاء أصداؤها 

الهواء جليد  حولي  من  يصدعن 
الحمراء أصداؤها 
داري في  تنهل 
أنوار شالل 

فالنور في شّباك داري دماء
بالصخور التقى  حيث  من  ينضحن 
سور المغطاة  القبر  فوهة  في 
هذا مخاض األرض ال تيأسي
النشور حان  أجداث  يا  بشراك 
بشراك في وهران أصداء صور
الّدهور العبء  عنه  ألقى  سيزيف 
األطلس على  الشمس  واستقبل 

آه لوهران التي ال تثور

قـــــدم الـــحـــجـــاج بــــن يـــوســـف عــلــى 
يدفن  فألفاه  الملك  عبد  بــن  الوليد 
له فمال إلى قبر عبد الملك ثم  بنتاً 
انصرف وقد ركب الوليد فمشى بين 
يديه وعليه درع وقوس فقال اركب 
المؤمنين  أمير  يا  قال  محمد،  أبا  يا 
ابن  فــإن  الجهاد  من  أستكثر  دعني 
الــزبــيــر وعــبــد الــرحــمــن بــن األشــعــث 
شــغــالنــي عــن الــجــهــاد زمــنــاً طــويــالً، 
دخل  فلما  فركب  الوليد  عليه  فعزم 
في  وبقي  ثيابه  الوليد  ألقى  القصر 
هو  فبينما  للحجاج  أذن  ثــم  غــاللــة 
المؤمنين  أمير  يا  له  ويقول  يحّدثه 
الوليد  إلــى  فسارت  جارية  أقبلت  إذ 
الوليد  فقال  عادت،  ثم  انصرفت  ثم 
ــا محمد أتـــدري مــا قــالــت هذه  يــا أب
المؤمنين،  أمير  يا  ال  قال  الجارية، 
عبد  بنت  البنين  أم  إلّي  أرسلت  قال 
العزيز بن مروان ما مجالستك هذا 
في  وأنت  سالحه  في  وهو  األعرابي 
غــاللــة، ألن يــخــلــو بــك مــلــك الــمــوت 
الحجاج  بك  يخلو  أن  من  إلــّي  أحــب 
وقـــد قــتــل الـــنـــاس، قـــال الــحــجــاج يا 
أمــيــر الــمــؤمــنــيــن أمــســك عــن تنزف 
الــنــســاء فــإن الــمــرأة ريــحــانــة وليست 
أمــرك  عــلــى  تطلعهن  ال  بــقــهــرمــانــة 
وال تطمعهن في سرك وال تدخلهن 
بأكثر  تستعملهن  وال  مشورتك  فــي 
ال  المؤمنين  أمــيــر  يــا  زينتهن،  مــن 

لمجالستهن  وال  بــرؤوم  للنساء  تكن 
بلزوم فإن مجالستهن صغار ولؤم، 
على  الوليد  فدخل  الحجاج  نهض  ثم 
الحجاج  بمقالة  فأخبرها  البنين  أم 
يسلم  أن  تأمره  أن  أحب  إني  فقالت 
الحجاج  غــدا  أصــبــح  فلما  غـــداً،  عــلــّي 
على الوليد فقال أعدل إلى أم البنين 

فقال أعفني يا أمير المؤمنين، قال 
طويالً  فحجبته  ففعل  قال  لتفعلن، 
ثم قالت  ثم أذنت له، فأقرته قائماً 
يـــا حــجــاج أنــــت الــمــمــتــن عــلــى أمــيــر 
الــمــؤمــنــيــن بــقــتــل ابـــن الــزبــيــر وابـــن 
العبد  أي  المولى  كنت  لقد  األشعث، 
أنك  لــوال  واهللا  أمــا  المستعلي،  غير 

أهــــون خــلــقــه عــلــيــه (الــضــمــيــر راجــع 
الكعبة  بــرمــي  ابــتــالك  مــا  اهللا)  إلـــى 
فأما  النطاقين،  ذات  ابــن  بقتل  وال 
ــــن األشـــعـــث  مـــا ذكـــــرت مـــن قـــتـــل اب
فـــلـــعـــمـــري لــــقــــد اســـتـــفـــحـــل عــلــيــك 
ووالــــى الــهــزائــم حــتــى غــوثــت، فلوال 
أهــل  فــي  نـــادى  المؤمنين  أمــيــر  أن 

الــشــام وأنـــت فــي أضــيــق مــن الــقــرن 
كفاحهم  ونجاك  رماحهم  فأظلتك 
لــكــنــت ضــيــق الــخــنــاق، ومـــع هـــذا إن 
نفضن  قـــد  الــمــؤمــنــيــن  أمـــيـــر  نـــســـاء 
الــعــطــر مــن غــدائــرهــن والــحــلــي من 
أيديهن وأرجلهن فبعثنه في أعطية 
أمير  عــنــه  نهيت  مــا  وأمـــا  أولــيــائــه، 
الــمــؤمــنــيــن مـــن قــطــع لـــذاتـــه وبــلــوغ 
أوطاره من نسائه فإن كّن ينفرجن 
غير  فهو  المؤمنين  أمير  مثل  على 
مجيبك إلى ذلك، وإن كن ينفرجن 
فما  أمك  عنه  انفرجت  ما  مثل  على 
أحــقــه أن يــقــتــدي بــقــولــك قــاتــل اهللا 
الــــذي يــقــول إذ نــظــر إلــيــك وســنــان 

كتفيك: بين  الحرورية  غزالة 
أسد علي وفي الحروب نعامة ... 

ربذاء تفزع من صفير الطائر
هال برزت إلى غزالة في الوغا ... 

بل كان قلبك في جناحي طائر
 ... بــفــوارس  قلبه  غــزالــة  صــدعــت 

تركت مناظره ككأس الدائر
فأخرجته  لــهــا  جــاريــة  أمـــرت  ثــم 
فدخل على الوليد فقال ما كنت فيه 
ما  المؤمنين  أمير  يا  قال  حجاج،  يا 
ذهبت  قد  نفسي  ظننت  حتى  سكتت 
إلــّي  أحــب  األرض  بطن  كــان  وحــتــى 
امــرأة  أن  ظننت  ومــا  ظــهــرهــا،  مــن 
تبلغ بالغتها وتحسن فصاحتها، قال 

إنها بنت عبد العزيز.

الثالثاء 21 جمادى األولى  1437 هـ - 1 مارس 2016 م

كتب - محمود الحكيم:

لهذه اللوحة القرآنية ولهذا الصندوق الخشبي قصة 
ترجع إلى عام ٢٠٠١ حيث صّممتهما ونفذتهما بشكل 
يدوي مئة بالمئة وذلك إلهدائهما إلى أمي في مناسبة 
أنها  خاصه  قلبها.  على  غالية  هدية  وكــانــت  األم  يــوم 
صديق  وبمساعدة  بيدي  عليهما  اشتغلت  أنــي  تعرف 
سواء  متواصلة  شهور   ٦ من  أكثر  ولمدة  فقط  واحــد 
في التصميم أوالرسم أوالقص أوالتلميع . والصندوق 
بمادة  ومطلي  الُمعالج  بالخشب  مــزخــرف  الخشبي 
المعة وألوان خاصة للخشب، وكذلك اللوحة القرآنية 
من  نوع  وهما  يدوياً.  بالكامل  ونفذتها  صّممتها  التي 
أنواع النحت وتطعيم الخشب ويعتبر أحد مجاالت الفن 

اإلسالمي.
وأوضـــــح جعفر الــمــوســوي أنـــه مــتــخــّرج مــن كلية 
الفنون الجميلة من النمسا ويعمل في مجاالت مختلفة 
الثقافة  وزارة  فــي  يعمل  وحالياً  التشكيلي،  الفن  فــي 
والرياضة منظماً للمعارض والمهرجانات، مشيراً إلى 

كثيرة في فن الخزف والنحت والرسم  أن له أعماالً 
والطباعة وجميع مجاالت الفن التشكيلي.

الرمزية  المدرسة  إلــى  أنتمي  أنــا  الــمــوســوي:  وقــال 
ومــتــأثــر فــي أعــمــالــي بــالــتــراثــيــات وأدخــلــهــا فــي بعض 
لوحاتي، وأحياناً أخرج من الرمزية إلى الواقعية والخط 
التشكيلي وقد عملت لوحات خط تشكيلي، وأنا متأثر 
جداً بالفنان الُمبدع سيلفادور دالي ألن أسلوبه يبهرني 
وخطوطه مميزة بشكل عجيب، ولعلك تجدني أتأمل 

لوحة من لوحاته فأظل الساعة والساعتين بال ملل.
وأكد الموسوي أن الحركة التشكيلية ليست بعيدة عن 
التطّور الذي تشهده البالد اليوم، وهناك تطّور ملحوظ 
عن ذي قبل؛ فالذين مارسوا الفن التشكيلي من أبناء 
جيلي من أواخر الستينيات وحتى الثمانينيات واجهوا 
صعوبة في شح اإلمكانات، كان من الصعب الحصول 
والكتب  الفني،  المجال  فــي  المعلومات  مــصــادر  على 
الخارجي  العالم  مع  والتواصل  نـــادرة،  العالمية  الفنية 
لــالطــالع عــلــى مــا يــجــري فــي الــعــالــم مــن حــولــنــا من 
تطّور  مع  ولكن  مستحيالً،  يكون  يكاد  فنية  تــطــّورات 

اليوم  وأصبحنا  التشكيلية  الحركة  تــطــّورت  المجتمع 

يجري  مــا  على  واالطـــالع  كله،  العالم  على  منفتحين 

في العالم الفني متاح بكبسة زر، ومن السهل االنتقال 

والمؤتمرات  والجاليريهات  المعارض  في  والمشاركة 

وغــيــرهــا حـــول الــعــالــم، وأصــبــحــت الــمــحــال التجارية 

وتطّورت  التشكيلي،  للفنان  الالزمة  الخامات  تحضر 

ثقافة المجتمع وولدت فيه ثقافة اقتناء اللوحة الفنية 

من الجاليريهات والمعارض، وأقولها واضحة الفنان 

اليوم ليس لديه أية مشكلة أخرى غير أن يتخّيل وينمي 

موهبته، فالفنان التشكيلي القطري يعيش عصراً ذهبياً. 

نعم الحركة التشكيلية متطّورة في قطر اليوم ولكنها 

ليست مكتملة ألنها متطّورة وليست منتهية، وطالما 

تطّور المجتمع أكثر فأكثر تطّورت معه األشكال الفنية 

الــمــطــروحــة وتــطــّور خــيــال وثــقــافــة الــفــنــان واختلفت 

أساليبه وممارساته للفن.

وصلت المدارس الحداثية إلى الفن التشكيلي القطري 

مثل النحت، برع فيه جماعة من الفنانين، والخزف، 

التشكيل  عالم  القطري  الفنان  اقتحم  لقد  وغيرها، 

والحداثية،  الكالسيكية  من  اتجاهاته  كل  وأتقن  بقوة 

وأصبحنا نرى بعض الفنانين ينتمون للمدارس الحداثية 

ويسيرون على هداها ويفّضلونها على ما عداها.

جعفر الموسوي:اللوحة القرآنية استغرقت ستة أشهر

فصاحة أم البنينفصاحة أم البنين



wالفن             السابع

األبعاد»  «ثالثية  تقنية  حققته  الذي  النجاح  بعد 

قوائم  معها  تعد  لــم  لــدرجــة  السينما،  صــاالت  فــي 

األفـــــالم تــخــلــو أســبــوعــيــاً مـــن فــيــلــم مــجــّهــز بــهــذه 

جديدة،  ثورة  حالياً  السينما  صاالت  تعيش  التقنية، 

بعد إدخال تقنية «البعد الرابع» (٤DX) التي تمكن 

عشاق السينما من خوض تجربة سينمائية جديدة 

تلّمس  عبر  المفّضلة،  ألفــالمــهــم  متابعتهم  أثــنــاء 

بشكل  وحركة  مــؤثــرات  من  فيها  ما  بكل  أجوائها 

واقعي وملموس.

كــمــا حـــدث مــع مــشــاهــدي الــجــزء الـــســـادس من 

وان،  جيمس  للمخرج  وغــاضــب»  «ســريــع  سلسلة 

الــذي تــم عــرضــه مــؤخــراً، والبعد الــرابــع يـُـعــد آخر 

االستحواذ  يعتمد  حيث  السينما،  عالم  في  صيحة 

متابعتهم  أثــنــاء  كــأســلــوب  الــجــمــهــور  حــــواس  عــلــى 

ألحــــداث الــفــيــلــم، ويــشــّكــل أســــاس تــجــربــة «الــبــعــد 

بمقاعد  الــســيــنــمــا  صــــاالت  تـــزويـــد  فــيــتــم  الــــرابــــع»، 

مــتــحــّركــة فــائــقــة الــتــقــنــيــة، تــتــنــاغــم فـــي حــركــاتــهــا 

مــع أحـــداث الــفــيــلــم، كــمــا تــرتــكــز أيــضــاً عــلــى عديد 

ــمــة لتلك  الــمــؤثــرات الــخــاصــة، كــالــمــقــاعــد الــمــصــَمّ

والضباب  الــريــاح  تجربة  الُمشاِهد  ليعيش  الغاية، 

تجربة  في  وكأنه  ليبدو  والبرق،  عد  والَرّ والمطر 

المختلفة،  حـــواســـه  عــلــى  يــســتــحــوذ  بــمــا  حــقــيــقــيــة، 

ويجعله أكثر تفاعالً مع أحداث الفيلم وشخصياته، 

الروائح  المشاهد  أنــف  يُــفــِوّت  لن  ذلــك،  عن  فضالً 

التي تصدر في الفيلم، ما يجعل من التجربة أكثر 

ستنبعث،  متعّددة  مبرَمَجة  روائح  فهناك  واقعية، 

بما يتناسب مع َمشاِهد الفيلم المختلفة.

على  وتــعــتــمــد أفـــــالم الــعــمــق الــبــصــري عــمــومــاً 

 ،٣D الــرقــمــيــة  الــنــمــذجــة  مشهد  لخلق  الكمبيوتر 

ومـــن ثــم اســتــخــدام الــمــؤثــرات الــبــصــريــة وتــقــديــم 

صــور  إلـــى   ٣D مشهد عـــرض  ويــتــم  الــتــكــنــولــوجــيــا، 

خــالل  مــن  شاشتين  ثــم  والــيــســرى،  اليمنى  الــعــيــن 

المنبعثة  األشعة  أمــام  وضعت  شاشة  على  العرض 

طريق  عن  والبصري  الضوئي  االستقطاب  معالجة 

نظارات مستقطبة خاصة، وكانت إحدى الشركات 

الكراسي  بها  سينمائية  قاعات  طّورت  قد  الكورية 

الــــمــــزودة بـــمـــؤثـــرات خــاصــة كـــالـــريـــاح، الــضــبــاب، 

مع  كلها  تتزامن  التي  والــروائــح  الخاصة،  األضـــواء 

مثالً  البحر  مشهد  يُعرض  فحين  الفيلم،  أحــداث 

ستهب عليك الرياح الُمحّملة برائحة البحر وكأنك 

داخل المشهد!.

تم تجربة هذه التقنية الغريبة على فيلمي كونج 

- فو باندا ٢ والجزء األخير من قراصنة الكاريبي، 

يقوم  خــاص  بمحّرك  أيــضــاً  الــكــراســي  تــزويــد  وتــم 

«بـــضـــربـــك» بــخــفــة حــيــن يـــتـــعـــّرض بــطــل الــفــيــلــم 

للضرب أو الوقوع لينتقل شعوره إليك!.

في   ٤DPlex  CJ شركة  جّربتها  مثيرة  فكرة 

سيول وافتتحت مؤخراً فرعاً لها في لوس أنجلوس 

بعدها  نقلها  ليتم  أمريكا،  إلــى  التقنية  هــذه  لنقل 

إلى أوروبا ومن ثم باقي أنحاء العالم!.

أثرها  لكن  ممتعة  تبدو  قــد  أنها  مــن  وبالرغم 

الـــمـــالحـــظ عـــلـــى جـــــزء كــبــيــر مــــن الـــحـــضـــور كـــان 

كانوا  وكأنهم  بالغثيان  والشعور  بــالــدوار  إصابتهم 

من الفيلم بالفعل!! جزءاً 

هــــذه الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة تــــم تــصــمــيــم قـــاعـــات 

من  تحتوي  لما  لها  خصيصاً  مصّممة  سينمائية 

مؤثرات خارجية تشعرك كأنك داخل الفيلم تعيش 

معهم صور بعض القاعات السينمائية.

يأتي ضمن سلسلة روائية تقّدم للناشئة

حسن صالح:

سينما البعد الرابع
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«ساحرة برج برزان» جديد الروائي عيسى عبداهللا«ساحرة برج برزان» جديد الروائي عيسى عبداهللا

تقديم العروض المسرحية لليلة واحدة يصيب الفنانين بإحباط الطريق

ـــدوحـــة - الـــبـــيـــرق: شـــبـــاب الـــفـــن في  ال
بأعماله  صيته  ذاع  من  منهم  كثير  قطر 
وتـــــرك بــصــمــات واضـــحـــة عــلــى الــســاحــة 
إال  يكن  لم  الفني  ميالده  أن  رغم  الفنية 
بجد  يعمل  من  فمنهم  قليلة،  فترة  من 
وجـــهـــد ولــــه حـــضـــور عــلــى الــســاحــة وفــي 
طريقه للنجومية. ونحن في زاوية «على 
على  الــضــوء  تسليط  إلــى  نسعى  الــطــريــق» 
الــمــواهــب الــتــي تــســيــر فــي هـــذا الــطــريــق. 
وفي هذه الحلقة نستضيف الفنان الشاب 
المواهب  من  واحــد  وهــو  صالح»  «حسن 

الواعدة في عالم المسرح.
من جانبه أوضح صالح أنه بدأ مسيرته 
األعمال  من  العديد  في  بالمشاركة  الفنية 
المسرحية الشبابية فشارك في مسرحية 
«هــمــس الـــكـــراســـي» مـــع الــمــخــرج أحــمــد 

المفتاح ثم سرعان ما انتقل عبر محطاته 
من  مختلفة  أشــكــال  فــي  مــشــاركــاً  الفنية 
ومسرح  الــطــفــل،  بمسرح  فعمل  الــمــســرح 
الجامعة، كما شارك في عدد من األعمال 
التجريبية التي تنتمي إلى مسرح الحداثة 
كــمــمــثــل فـــي الــعــديــد مـــن نــســخ مــهــرجــان 
مسرح  إلــى  منه  منتقالً  الشبابي  المسرح 
المحترفين  ومـــســـرح  الـــخـــاص،  الــقــطــاع 
في  األنــصــاري  جاسم  المخرج  مــع  فعمل 
مسرحية «بين األبراج»، وأشترك كذلك 
مسرحية  فــي  بورشيد  سعد  المخرج  مــع 
«عــرس الــزيــن»، كما كــان له العديد من 
المشاركات التلفزيونية والتي كان آخرها 

«بس واهللا».
وعن أماله الفنية قال صالح: أتمنى أن 
المقّدمة  المسرحية  األعمال  عــدد  يــزداد 

عــلــى مـــــدار الـــعـــام لــتــتــاح الــفــرصــة أمـــام 
على  عمل  مــن  بأكثر  للمشاركة  الــشــبــاب 
مدار العام، كما تمنى أن يزداد عدد األيام 
مشيراً  المسرحية،  لألعمال  المخّصصة 
لليلة  تقديمها  يتم  األعــمــال  تلك  أن  إلــى 
واحدة فقط أو ليلتين على األكثر بعد أن 
على  التعب  أنهكه  قد  العمل  فريق  يكون 
مدار أكثر من شهر في إجراء التدريبات 
المسرحية، ورغم ذلك ال يتاح ألكبر عدد 
الفني  المنتج  هذا  مشاهدة  الجمهور  من 
بتقديمه لفترة مناسبة، كما تمنى أن يتم 
تقديم األعمال الفنية على مدار العام وال 
يتم االكتفاء بتقديم عملين أو ثالثة على 
األكثر على مدار العام بأكمله، وعن رأيه 
أن  تمنى  التلفزيوني  اإلنــتــاج  ســاحــة  فــي 
تزيد نسبة اإلنتاج في تلفزيون قطر حتى 

وتمنى  الفنانين،  جميع  على  الفائدة  تعم 
أن تعود الدراما القطرية لمستواها القديم 
حــيــنــمــا كـــانـــت تـــصـــّدر الــمــســلــســالت على 
وطالب  الخليج،  دول  كل  إلى  العام  مــدار 
مــزيــداً  الــشــبــاب  يمنحوا  بـــأن  الــمــســؤولــيــن 
مــن الــثــقــة قـــائـــًال: أعــطــونــا الــثــقــة وخـــذوا 
المحلي  المستوى  على  واإلبداع  اإلنجازات 
يرفع  بما  والعالمي  والعربي  والخليجي 

اسم قطر عالياً.
وعــــن أعــمــالــه الــمــقــبــلــة كــشــف الــفــنــان 
حــســن صــالــح أنـــه بــصــدد الــمــشــاركــة في 
للمخرج  شجاع»  رّيــال  «نهاية  مسرحية 
أحمد المفتاح التي يستعد لتقديمها قريباً 
سلطنة  فــي  الــجــامــعــات  مــهــرجــان  ضمن 

عمان.
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كتب - أشرف مصطفى:

كشف الروائي عيسى عبد اهللا عن سلسلة أدبية جديدة يستعد إلصدارها بالتعاون مع دور 
تستهدف  روايـــات   ٥ حوالي  من  مكونة  ستكون  السلسلة  أن  موضحاً  خليفة،  بن  حمد  نشر 
الناشئة من عمر ٩ إلى ١٥ عاماً، وسيكون عنوان الجزء األول منها «غرائب مدينة الزبارة 
وساحرة برج برزان»، بينما لم يتّم االستقرار بعُد على عنوان السلسلة، ولفت عبداهللا إلى أن 

العمل يمّر اآلن بالمرحلة التحريرية، وذلك بعد أن تّم تسليم النسخة األولى منه في شهر 
مايو الماضي، حيث يتّم العمل عليه من قبل فريق متكامل بتأٍن كبير وقد تّم االعتماد خالل 
كتابته على أساتذة في التاريخ، كما يعمل ضمن الفريق رسام لتصاحب الروايات رسومات 
تختصر شكل المشهد، خاصة أن األعمال األدبية الموجهة لهذه الفئة العمرية تحتاج لتقليل 
األحــداث  أن  خاصة  والشخصيات،  المناظر  رسومات  لحساب  الــروايــة  في  المشاهد  وصــف 

متسارعة.

العمل يسعى للتركيز على 
البيئة والُهوية المحلية

عبداهللا  عيسى  الــروائــي  ويــؤّكــد 
مـــؤلـــف الــســلــســلــة مـــا يـــمـــّيـــز ذلـــك 
كتابة  بــأســلــوب  يــّتــســم  أنـــه  الــعــمــل 
الفئة  تلك  يناسب  بحيث  مختلف 
اهللا  عبد  يعتبرها  الــتــي  العمرية، 
األعمال  عــدد  حيث  مــن  مظلومة 
من  الرغم  وعلى  لها،  تقّدم  التي 
أن أحداث الرواية تدور في دولة 
قــطــر إال أنــهــا تــتــســم بــالــتــنــقــل في 
يتّم  مــرة  وألول  مختلفة،  عــوالــم 
الخيال  مــن  الــنــوع  هـــذا  اســتــخــدام 
يعّد  ويضيف:  قطرية،  روايــة  في 
هــذا الــنــوع مــن الــكــتــابــة هــو األول 
مــــن نـــوعـــه فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي 
ــيــة، حــيــث يــجــمــع  بــصــفــتــه الــخــيــال
يناسب  بــمــا  والــخــيــال  الــواقــع  بــيــن 
الــفــئــة الــعــمــريــة الــمــســتــهــدفــة، كما 
يتم  الــتــي  األولـــى  تــعــّد  السلسلة  أن 
البحتة  الروائية  بالصيغة  كتابتها 
لــلــنــاشــئــة، وأوضــــــح عــــبــــداهللا أن 
البيئة  على  للتركيز  يسعى  العمل 
ــيــة، حــيــث تـــدور  ـــويـــة الــمــحــل ـــُه وال
قطرية،  بيئة  في  السلسلة  أحــداث 
حمد  القطريان  الشقيقان  أبطالها 
الحدث  بهما  ينتقل  اللذان  والعنود 
ويستمران  الخيال  إلــى  الــواقــع  من 
كــل  أن  إال  األجـــــــــزاء،  جــمــيــع  فــــي 
ونهاية  بــدايــة  لــه  بــذاتــه  قائم  جــزء 
عنواناً  جزء  لكل  أن  كما  مختلفة، 

مختلفاً. فرعياً 
المقبلة  الــجــديــدة  أعــمــالــه  وعــن 
مــازال  الــعــمــل  أن  اهللا  عــبــد  أوضـــح 
عــلــى الــجــزء الــثــالــث من  مــســتــمــراً 
الرواية والتي ستحمل عنوان «كنز 
ســازيــران - أســـرار ُقــمــرة الــدوحــة 
لن  مضيفاً:  المملكة»،  وعجائب 
أتــعــجــل فــي كــتــابــة الــروايــة خاصة 
أنني أعتمد أسلوب زيادة الغموض 
والــتــشــويــق وكـــثـــرة األحـــــداث الــتــي 
يــالحــظــهــا الــــقــــارئ مـــبـــاشـــرة عــنــد 
الــجــزء  ثــم  األول،  لــلــجــزء  قـــراءتـــه 
الــثــانــي مــنــهــا، ومــــن الــمــرجــح أن 
وعــن   ،٢٠١٦ عــــام  خــــالل  تـــصـــدر 
روايــاتــه  عليها  يــبــنــي  الــتــي  الــقــيــمــة 
«كنز سازيران» والصادرة مؤخراً 
عن دار سما للنشر، يقول عبداهللا: 
أحاول فيها إعادة االعتبار لقصص 

وأحــاديــث األجـــداد واآلبـــاء بعد أن 
قبل  من  نادراً  بها  االهتمام  أصبح 
األدبية  الساحة  ويضيف:  الشباب، 
من  الكثير  وهنالك  لها  حــدود  ال 
الـــكـــتـــاب والــُمــبــدعــيــن الــقــطــريــيــن 
وهــــنــــالــــك الــــعــــديــــد مــــن األعــــمــــال 
مستوى  على  والمنشورة  الموجودة 
ولكن  والــعــرب  القطريين  الكتاب 
أو  الــكــتــاب  تركيز  يــكــون  مــا  دائــمــاً 

موجهاً  عــادة  كتاباتهم  مجال 
فئات  ثــالث  مــن  فئتين  إلــى 
وأدب  األطــفــال  أدب  وهــمــا 
الــكــبــار، والــتــغــافــل عــن فئة 
أدب  وهــو  الــوســط  فــي  تقع 
إال  هنالك  فليس  الناشئة، 
التي  الــروايــات  مــن  القليل 

تــســتــهــدف هـــذه الــفــئــة، 
ولـــهـــذا بــــدأت بــالــكــتــابــة 

أدب  أن  الــعــلــم  مــع  لــهــم، 
كثيراً  يختلف  ال  الــنــاشــئــة 

فــهــو  الـــكـــبـــار،  أدب  عـــن 
معايير  لنفس  يخضع 

الــجــودة والــدقــة في 
الــتــعــبــيــر وحــســن 

الـــعـــرض ومـــن 
ثـــم مــنــطــقــيــة 

الــــــــــبــــــــــنــــــــــاء 
والــتــكــامــل 

بــيــن أجـــــزاء الــعــمــل كـــكـــل، إال أنــه 
لتركيب  بالنسبة  تعقيداً  أقل  يكون 
الكلمات.  واســتــخــدام  الشخصيات 
فــيــمــكــن لــكــلــتــا الــفــئــتــيــن الــنــاشــئــة 
واالستمتاع  الرواية  قراءة  والكبار 

. بها

وتـــــدور أحـــــداث الــــروايــــة حــول 
البسيطة  القطرية  العائالت  إحدى 
في  يــعــمــل  أب  عــلــى  تــحــتــوي  الــتــي 
ـــنـــدافـــة وابـــنـــه «درهـــــم»  مــهــنــة ال
وزوجــة  عمله،  فــي  يــســاعــده  الــذي 
«درهــم»  والــد  ويعشق  ترعاهما، 
ســــــرد الــــحــــكــــايــــات واألســــاطــــيــــر، 
الــنــدافــة  يــمــتــهــن  مـــن  أن  خـــاصـــة 
غـــالـــبـــاً مـــا كــــان عــمــلــه يـــقـــوم عــلــى 
الـــتـــجـــوال بــيــن الـــمـــنـــازل فــيــجــلــس 
فـــي فــنــائــهــم يـــقـــوم بـــنـــدف قــطــن 
منها  الــبــالــي  وتــصــلــيــح  الــمــخــدات 
من  المنزل  أهل  حوله  فيتجّمع 
فيقّص  وأطــفــال  نــســاء 
عليهم تلك الحكايات، 
مّل  فقد  العكس  وعلى 
الحكايات  تلك  «درهم» 
بقصة  أبـــوه  أخــبــره  حــتــى 
ــــهــــم الــــــــــذي كـــــان  مــــنــــزل
في  الرحالة  أحد  يقطنه 
الــعــهــد الــعــثــمــانــي والــذي 
يــــعــــرف بـــحـــبـــه لــجــمــع 

العالم،  بقاع  مختلف  مــن  الكنوز 
ضــحــك «درهــــم» عــلــى والـــده في 
أسطورة  أنها  منه  ظناً  اليوم  ذلك 
سمعها  طالما  التي  األساطير  ككل 
مــن أبــيــه، إلــى أن صـــادف ووجــد 
للبحث  معاً  فشرعا  الخريطة  تلك 
عــــن الـــكـــنـــز لـــيـــجـــوال مـــــدن قــطــر 
ومـــنـــاطـــقـــهـــا ويـــنـــتـــقـــال مــــن قــلــعــة 
إلـــى أخـــرى ومـــن بـــرج إلـــى آخــر، 
ــــغــــاز، كــمــا  فــــي مـــحـــاولـــة لـــحـــل أل
ويواجهان  خفّية  أشياء  يكتشفان 
ــــرة، ويــــتــــعــــّرض  ــــي مــــصــــاعــــب كــــث
الــكــتــاب لــقــيــمــة الــمــعــالــم األثــريــة 
فــي قــطــر وتــاريــخــهــا الــعــريــق من 
خيالية  أحــداث  مع  مزجها  خــالل 
وإضـــافـــات تــفــتــح مــخــيــلــة الــقــارئ 
وتــثــريــه وأيـــضـــاً تــعــريــف الـــقـــارئ 
العثماني  الرسم  وأهمية  بجمالية 
بعدما  أخرى  مرة  إحيائه  وإعادة 
أصبح مجرد تاريخ قديم. هذا ما 
أراد عيسى طرحه في الرواية من 
والمواقع  القالع  على  المرور  خالل 
مشوق.  متحّرك  قالب  في  األثرية 
استلهم  أنه  اهللا  عبد  عيسى  ويؤكد 
فــكــرة الـــروايـــة مـــن أمــــور عــديــدة 
والمواقع  باآلثار  شغفه  أحدها  كان 
بمثل  تزخر  قطر  وألن  التاريخّية 
يشاطر  أن  أحـــب  فــقــد  اآلثـــار  تــلــك 
الشباب  مــع  األجـــداد  وآثــار  التاريخ 
الـــواعـــد وكــذلــك نــقــل هـــذا الــتــاريــخ 
لــيــتــعــّرف عــلــيــه الـــقـــّراء فــي الــوطــن 
بترجمة  الــغــربــي  وكــذلــك  الــعــربــي 
 : قــائــالً وأردف  مستقبالً،  الــكــتــاب 
تختلف  حياة  اليوم  نعيش  أننا  بما 
ـــا فــيــهــا الــتــطــّور  عـــن حــيــاة أجـــدادن
الــمــتــالحــق والــســرعــة قــمــت بــمــزج 
األمـــــريـــــن مــــعــــاً وذلـــــــك بـــإضـــافـــة 
«كــنــز ســـازيـــران» ومــجــمــوعــة من 
والشر  الخير  قوى  وتصارع  األلغاز 

الكنز. مكان  الكتشاف 
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تلفزيون قطر يصل لـ ٥٠٠٠٠ متابع على انستغرامقضيةقضية
قليلة  أيــام  منذ  قطر  تلفزيون  احتفل 
موقع  على  متابع   ٥٠٠٠٠ لرقم  بوصوله 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي انــســتــغــرام، ويــعــد 
حــســاب تــلــفــزيــون قــطــر عــلــى انــســتــغــرام 
يضم  حيث  نشاطا،  التطبيقات  أكثر  من 
العديد من األخبار والفيديوهات الخاصة 
بــالــبــرامــج الـــتـــي تــبــث عــبــر الــتــلــفــزيــون، 
جميع  في  للتلفزيون  التواجد  هذا  ويأتي 
التطبيقات  بتلك  إيمانا  المختلفة  المواقع 
اإلعــالمــيــة،   العملية  فــي  الــهــام  ودورهـــــا 
والموازي  الجديد  اإلعــالم  هي  فأصبحت 
كانت  ســواء  إعالمية  جهة  أو  محطة  ألي 
مــقــروءة،  حــتــى  أو  مسموعة  أو  مــرئــيــة 
المواقع  أصــحــاب  على  فــرضــت  أنــهــا  كما 
التحرك  المختلفة  اإلعــالمــيــة  والــوســائــل 

نحو دمج تقنيات التواصل االجتماعي في 
قطر  وتلفزيون  اإلعالمية،  منظوماتهم 
لديه وعي شديد بأهمية التواجد والتفاعل 
المباشر مع المشاهدين عبر تلك المواقع، 
خــاصــة أن هــنــاك شــريــحــة كــبــيــرة جــدا 
تغريدات  من  نشره  يتم  ما  مع  متفاعلة 

عبر تويتر وفيسبوك.
العالقة  قطر  تلفزيون  إدارة  ورصــدت 
وتفاعل  الــتــلــفــزيــون،  أداء  بــيــن  الــطــرديــة 
أداء  كـــان  فكلما  تــويــتــر،  عــبــر  المتابعين 
من  التفاعل  كــان  كلما  جــيــدا،  التلفزيون 
كلما  صحيح،  والعكس  أكبر،  المغردين 
نـــشـــط تـــفـــاعـــل الـــجـــمـــهـــور مــــع الــصــفــحــة 
كبيرا  حــافــزا  ذلــك  شكل  مما  الــرســمــيــة، 
من أجل الوصول ألعلى مستوى من األداء 

إلرضاء المشاهدين.
ـــواصـــل الــفــرصــة  ـــت ووفـــــــرت مــــواقــــع ال
للتعامل  والتلفزيونية  اإلذاعية  للمحطات 
أن  كما  الجمهور،  مــع  عمقا  أكثر  بشكل 
الــمــتــوفــرة  األدوات  مـــن  الــكــثــيــر  هـــنـــاك 
اإلقبال  مستوى  لقياس  المواقع  تلك  في 
والـــمـــشـــاركـــة كــــاألرقــــام الـــخـــاصـــة بــعــدد 
«الاليكات»  وعدد  والمتابعين  المعجبين 
وإعادة توجيه رسائل تويتر، وغير ذلك، 
والتي تعتبر مؤشرا هاما في مدى نجاح 
الصفحة في تحقيق أهدافها، واستطاعت 
عــبــر ســـنـــوات مــــحــــدودة تــغــيــيــر بــوصــلــة 
اإلعــــالم ١٨٠ درجــــة، حــيــث جــعــلــت من 
الــمــواطــن الــعــادي عــضــوا مشاركا ومــؤثــرا  
على  فرضت  كما  اإلعالمية  العملية  في 

منظوماتها  تــطــويــر  اإلعــالمــيــة  الــجــهــات 
ــنــاســب الــمــجــتــمــعــات والـــتـــطـــورات  بــمــا ي
اإلعــالم  وســائــل  عــن  بعيدا  التكنولوجية  
باتجاه  المعلومات  تصب  التي  التقليدية 
والمتلقي،  المنتج  ثنائية  لتتشكل  واحـــد 
مــؤكــديــن عــلــى أن تــلــك الــمــواقــع وفــرت 
الفرصة للمحطات اإلذاعية والتلفزيونية 
كما  جمهورها،  مــع  عمقا  أكــثــر  للتعامل 
المتوفرة  األدوات  مــن  الكثير  هناك  أن 
اإلقبال  مستوى  لقياس  المواقع  تلك  في 
والـــمـــشـــاركـــة كــــاألرقــــام الـــخـــاصـــة بــعــدد 
«الاليكات»  وعدد  والمتابعين  المعجبين 
وإعادة توجيه رسائل تويتر، وغير ذلك، 
والتي تعتبر مؤشرا هاما في مدى نجاح 

الصفحة في تحقيق أهدافها.

كتب - هيثم األشقر: 

يعيشها  التي  الرقمّية  الــثــورة  ظــل  فــي 
العالم أصبحت مواقع التواصل االجتماعي 
ميديا  السوشيال  باسم  يُعرف  بات  ما  أو 
الناس  حياة  في  التواصل  طرق  أهم  من 
بين بعضهم البعض، ونحن بدورنا نركز 
على وقع هذه المواقع اإللكترونية وأثرها 
في حياة المشاهير، وسنحاول من خالل 
عالمهم  أغـــــوار  نــســبــر  أن  ـــزاويـــة  ال هـــذه 
اهتماماتهم  عــلــى  لــنــتــعــّرف  االفــتــراضــي 
الرسمية  لصفحاتهم  متابعتنا  خالل  من 
وحساباتهم الخاصة والموثقة على أشهر 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مــثــل تويتر 
صفحاتهم  أو  واإلنستجرام  بــوك  وفيس 
ذلــك.  شابه  ومــا  اإلنترنت  على  الخاصة 
وســنــحــرص فـــي هـــذه الـــزاويـــة عــلــى أن 
نشاطاتهم  عــلــى  حــلــقــة  كــل  فــي  نــتــعــّرف 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ومـــــدى اســتــفــادتــهــم من 

التقنيات الحديثة في مجالهم الفني.
شفيع  عــال  اإلعــالمــيــة  سنلتقي  والــيــوم 
عن  منها  لنتعّرف  الكويت  تلفزيون  من 
مدى استفادتها من التكنولوجيا الحديثة 
حياتها  فــي  عليها  تعتمد  كــانــت  إذا  ومـــا 

اليومّية أم ال.

السوشيال  أن  شفيع  أكــدت  البداية  في 
لإلعالميين،  بالنسبة  عنها  غنى  ال  ميديا 
على  فقط  يشاهدك  يعد  لــم  فالجمهور 
المقاالت  يقرأ  أو  التلفزيون،  شاشة  على 
على صفحات الجريدة، بل أصبح متابعو 
وتفاعالً  تأثيراً  وأكثر  أقوى،  المواقع  تلك 
مع نشاطات اإلعالميين، وأشارت إلى أن 
مــواقــع الــتــواصــل مثل أي شــيء لــه جانب 
ــبــي، فــســلــبــيــات تلك  إيـــجـــابـــي وآخـــــر ســل
المواقع تتركز في استخدامها لبث أخبار 
خاطئة تعتمد على اإلشاعة، لذلك بادرت 
الــعــديــد مـــن وســـائـــل اإلعـــــالم الــرســمــيــة 
بــإنــشــاء صــفــحــات رســمــيــة لــهــا عــلــى تلك 
المواقع من أجل التواصل مع مشاهديها، 
لم  وإنستجرام  تويتر  أن  على  يدل  وهذا 

تعد مجرد أشياء ترفيهية بل هي مكمل 
أساسي ورئيسي للرسالة اإلعالمية.

وعــــن اســتــخــدامــهــا الــشــخــصــي قــالــت: 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  أســتــخــدم  ال 
أكبر،  بشكل  اإلنستجرام  وأفضل  بكثرة 
متشجعة  أكن  لم  أنني  من  الرغم  وعلى 
فـــي الـــبـــدايـــة الســـتـــخـــدام تــلــك الــمــواقــع، 
ولكني مع مرور الوقت تأكدت أن هناك 
فئة، خاصة الشباب، هم المعنيون غالباً 
على  ومــتــواجــدون  اإلعــالمــيــة،  برسالتنا 
تــلــك الــمــواقــع، فــكــيــف نــصــل لــهــم إن لم 

نستطع استخدام تلك المواقع؟.
وعــــن تــأثــيــرهــا عــلــى وســـائـــل اإلعــــالم 
الُمشاهد  يعد  لم  اليوم  قالت:  التقليدية 
لمعرفة  األخــبــار  نــشــرة  النتظار  بحاجة 
األخير  فــي  ولكن  األحــــداث،  مستجّدات 
يبقى للنشرة خصوصيتها، وما زال هناك 
الكثيرون يستمتعون بمتابعة الحدث من 
خالل أستوديو األخبار، ومن جهة أخرى 
ال تستطيع مواقع التواصل االجتماعي أن 
تفاصيله،  بكافة  الــحــدث  وتحلل  تغطي 
أرض  في  المشاهد  تضع  أن  تستطيع  وال 
معرفة  فــي  التوّسع  يريد  فمن  الــحــدث، 
الــتــفــاصــيــل ســيــتــوّجــه بــالــتــأكــيــد لــلــقــنــوات 

اإلخبارية.

فواز مزهر مع سميرة سعيد خالل حفل ربيع سوق الفنان يوسف احمد مع الفنان علي حسن جابر
واقف

فالح فايز في صورة نادرة تجمع بعبدالعزيز جاسم 
وسعدبورشيد

صـــالح الــمــال وفــاطــمــة الــصــفــي خـــالل تــصــويــر «بائعة رحلة بحرية لمطر على الكواري وعيسى الكبيسي
النخي»

أون الينأون الين تريندتريند

غلق جروب شباب قطر 
للتصوير المرئي على فيسبوك

مواقع التواصل ال 
تستطيع أن تغطي 

وتحلل الحدث 
بكافة تفاصيله كشف عبدالرحمن العباسي المسؤول عن غلق الصفحة 

على  الــمــرئــي  للتصوير  قــطــر  شــبــاب  لــجــروب  الــرســمــيــة 
فــيــســبــوك خـــالل الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، وكــــان مــجــمــوعــة من 
الشباب قد أعلنوا قبل سنوات عن تأسيس»جروب شباب 
قطر للتصوير المرئي» وأنتجوا من خالله مجموعة من 
والنقاد،  الجمهور  لدى  وقبوالً  صدى  القت  التي  األفــالم 
أبناء  مــن  المبدعين  مــن  عــدد  مــع  الفــتــاً  نجاحاً  وحققت 
تقدم  والتي  قناة «أفالمنا»  إنشاء   تم  خاللها  ومن  قطر 
نتاجهم السينمائي على موقع اليوتيوب الشهير وقد القت 

تلك األعمال صدى كبيرا،  وقبوال لدى المتلقي.
وقد استطاع هؤالء الشباب التغلب على معوقات اإلنتاج 
الدرامي في الوسط الفني بإنتاج أفالم قصيرة بإمكاناتهم 
وموقع  االجتماعي  االتصال  مواقع  على  ووضعها  الذاتية 
إظهار  إلــى  هــذا «الــجــروب»  خــالل  من  ونسعى  اليوتيوب 
المواهب الفنية لدى الشباب والفتيات سواء في التمثيل أو 
الكتابة أو التصوير أو اإلخراج، ليكون بذلك أول جروب 
يجمع الشباب والفتيات في مجموعة عمل واحدة هدفها 
الكشف عن المبدعين في كافة مجاالت الفن السينمائي.

مقدمة األخبار بتلفزيون الكويت عال شفيع:

السوشيال ميدياالسوشيال ميديا
ال غنى عنهاال غنى عنها

بالنسبة لإلعالميينبالنسبة لإلعالميين
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أبيات قطرية

نُــعــيــتــْم وهــــذا الــنــعــُي يُــشــقــي فــيــا ويــلــي

ـــــأٌي  بـــال َوصــــِل وبـــنـــتُـــْم وهــــذا الـــبَـــيـــُن ن

َرحـــلـــتـــْم عــــن الـــدنـــيـــا َرحــــيــــالً ُمـــلـــوِّعـــاً

رحــيــالً إلــى األجـــداِث فــي مــوِكــٍب َجــزِل

صامتاً النعِش  فــي  األمــــواِت  إلــى  تَسيُر 

نَـــعـــل وال  إلــــيــــهــــم  ــــشــــٍت  ب بـــــال  ــــســــيــــُر  تَ

ً ــــدا َرحـــلـــتـــم عــــن الـــدنـــيـــا رحــــيــــًال مــــؤبَّ

رحـــيـــًال إلـــى األجــــــداِث َروحـــــاً بـــال َقــفــِل

بـــقـــِربـــكـــْم ــــِعــــْمــــُت  نَ أيـــــامـــــاً  اُهللا  ســـقـــى 

ــــَح َمــــن مثلي ـــامـــي ويــــا وي ــــَح أّي فــيــا وي

ٍب ـــِجـــعـــنـــا وأحـــســـســـنـــا بــــــــــُرزٍء ُمـــــعـــــذِّ ُف

جِل كالسَّ بــالــدمــِع  العيِن  جفُن  وأَصــبــَح 

ــــدي فــيــا ربِّ صـــبِّـــرنـــي لــقــد غـــــاَب وال

ـــي وأذهـــــــَب ِمــــن عقلي وأثــقــلــنــي غـــمِّ

ــــدي فــيــا ربِّ صـــبِّـــرنـــي لــقــد مـــــاَت وال

ـــِم أشـــــُعـــــُر كــالــطــفــِل ـــت ـــُي ـــال ـــفـــنـــي ب وخـــّل

راحــــــٌة لـــلـــشـــيـــِخ  ـــــمـــــوَت  ال أنَّ  وأعــــــلـَـــــُم 

تُبلي جسمِه  في  األمـــراُض   كانِت  فقد 

ـــِب طـــائـــعـــاً ـــقـــل ـــل ولــــكــــّنــــنــــي أذعــــــنــــــُت ل

الثُّكِل عاصفُة  القلِب  في  عصفت  وقــد 

فـــأطـــلـــقـــُت دمــــعــــي بــــاكــــيــــاً بــــــَحــــــرارٍة

أنــــــوُح كــمــا نـــاحـــت عــلــى والــــــدي أهــلــي

وأحــــــــفــــــــاُدُه مـــثـــلـــي تـــــجـــــُود بـــدمـــِعـــهـــا

األصــِل على  تَبكي  الــدمــَع  تــجــوُد  ـــروٌع  ُف

ثــا وقـــد أْحـــَصـــَر الــدمــُع الــلــســاَن عــن الــرِّ

تَسلي وال  الـــدمـــوَع  ِســّحــي  ُمــقــلــتــي  فــيــا 

ــاً أبـــعـــَد افـــتـــقـــادي الـــشـــيـــَخ آلـــــُف صــاحــبِ

ــــــــُه َحــــْمــــلــــي؟ أبـــــــــثُّ لـــــه ســـــــــرِّي وآَمــــــــنُ

ُقــــنــــي األســـــى ــــمــــزَّ ـــــــي يُ فـــيـــا والـــــــــدي إّن

يُصلي خاطري  وفي  أحشائي  ويُحرق 

خصالِكم حــصــَر  يَسطيُع  الـــذي  ولــســُت 

خذلي على  قلبي  عيناَي  حالفْت  وقــد 

ُمصلحاً كــنــَت  قــد  اهللا  بــشــرِع  حــكــمــَت 

وساويَت بَين الناِس  في القوِل والِفعِل

فإن كان في األمــواِت مثلَُك  في التُّقى

العدِل فــي  مثلَُك  األحــيــاء  فــي  يبَق  فلم 

ـــــــم مــــــتــــــواضــــــِعٌ فـــــقـــــيـــــٌه أديــــــــــــــٌب عـــــــالِ

ـــَك  ِمــن مثِل ُمــِحــّب لفعِل الــخــيــِر مــا لَ

أََغـــــــصُّ فـــال أســـطـــيـــُع أْن أجـــــــِزَل الــثــنــا

قولي عــن  يُغنيِه  والــِفــعــُل   والـــدي  على 

ــــدا بَ إذا  الــــغــــزيــــِر  بــــالــــدمــــِع  وأَشــــــــــــَرُق 

َخــــيــــاُل لـــه فـــي الـــبـــيـــِت يـــجـــلـِــُس لــألهــِل

ســــأُبــــِصــــُرُه ُقـــربـــي وإن كــــان قـــد نــأى

ـــصـــُره بــالــعــيــِن والـــقـــلـــِب والــعــقــِل ســـأُب

طــيــُفــه الح  إذا  الـــــذكـــــرى  ـــــي  ـــــن ُق ـــــَؤرِّ تُ

ــمــلــي فـــــأذكـــــُر مــــا يـــتـــلـــو عــلــيــنــا ومــــــا يُ

ــــــهــــــّيــــــُج ِذكـــــــــــــــراه َعــــــــصــــــــاُه وكـــــتـــــبـُــــُه تُ

ومــســبــاُحــه والــبــشــُت فــي الــيــوِم والــلــيــِل

ــــن َدمـــي ـــَر ِم ـــفـــجَّ فــأبــكــي بـــدمـــع قـــد تَ

يَغلي َحسَرتي  وِمــن  َعيني  به  وفاضْت 

طـــيـــُفـــه الَح  ــــمــــا  كــــّل عــــلــــيــــه  ســــأبــــكــــي 

بـــلـــحـــيـــتـِــِه الـــبـــيـــضـــاِء والــــشــــعــــِر الـــَجـــثـــِل

ـــــٌر ِمـــــْنـــــبَ الح  كــــلــــمــــا  عــــلــــيــــه  ســــأبــــكــــي 

وُرتِّـــــــــــل قـــــــــرآٌن وُحـــــــــــدِّث عـــــن ُرســــــِل

والــرضــا اِهللا  َرحـــمـــَة  وأرجـــــو  ســأبــكــي 

الــشــمــِل مجتمعي  والــحــَشــَر  وُغـــفـــرانـَــه 

ــرنــي عــلــى الـــغـــمِّ واألســـى فــيــا ربِّ صــبِّ

ويــــا ربـــــَيَ ارحـــمـــُه فــقــد كـــــاَن ذا عـــدِل

غاب والدي

القطرية  الــدرامــا  يــضــرب  لــم  الفني  الــركــود 
الفنية  الحركة  عناصر  كــل  ضــرب  بــل  وحــدهــا 
على  شــيء  يبق  فلم  واإلذاعـــة،  بأنواعه  المسرح 
يُدركون  ال  لألسف  فالمسؤولون  أصــالً  الساحة 
خطورة هذه الدراما كقّوة ناعمة لقطر ويظّنون 
أن الدراما مجّرد ترفيه. والحقيقة أنها مصدر 
تشجيع  منها  للبلد  عــّدة  مكاسب  لتحقيق  مهم 
رافد  أنها  ومنها  تركيا  في  حدث  كما  السياحة 
وتشكيل  المجتمعّية  والــثــقــافــة  للتوعية  مــهــم 
في  التراجع  هذا  كل  المجتمع.  في  عام  وجدان 
المسؤولة  الجهات  من  إهمال  عن  ناشئ  الفن 
إال  جــديــد  مــن  الــفــن  يــعــود  ولــن  قطر  فــي  للفن 
تزدهر  الرياضة  نرى  كما  بقوة  الدعم  عاد  إذا 

لها. المحدود  غير  الدعم  بسبب 
تضج  الثمانينيات  في  القطرية  الدراما  كانت 
وخارج  تقليدية  غير  متألقة  متوّهجة  بالحياة 

مقاالً  الكويتّية  الصحافة  كتبت  حتى  المنافسة 
صّدرت  بينما  القطرية»  الدراما  «غزو  بعنوان 
الــصــحــف اإلمـــاراتـــّيـــة إحــــدى أعــــدادهــــا قــائــلــة 
«الــــدرامــــا الــقــطــريــة تــتــفــّوق عــلــى الــكــويــتــيــة». 
وأذكــــــر أنـــنـــا اشــتــركــنــا بــمــســلــســل دانـــــة بــأكــبــر 
مــهــرجــان عــالــمــي أقــيــم بــبــرلــيــن وحــصــل على 
فزنا  لــمــاذا  والــتــســاؤل  عــالــمــيــاً  األول  الــجــائــزة 
بــالــجــائــزة األولــــى عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، ألنــنــا 
وثقافة  المأكل  وفي  الملبس  في  ثقافتنا  قّدمنا 
ثقافة  لهم  قّدمنا  والتقاليد  والــعــادات  البحر 
جـــديـــدة عــلــيــهــم بــطــريــقــة مــبــدعــة بــهــرتــهــم، 
اآلن  إلى  المسؤولون  يستطع  لم  لألسف  ولكن 
إثراء  في  الكثيرة  القطرية  الطاقات  يوظفوا  أن 

به. والنهوض  الفن 
يجب أن يتدخل التلفزيون باإلشراف الكامل 
عــلــى األجـــــور واإلشـــــــراف الــفــنــي عــلــى أعــمــالــه 

للمنتجين  نهباً  األمـــور  يــتــرك  وال  التلفزيونية 
الــمــنــفــذيــن ويـــجـــب أن يــشــتــرط إشـــــراك أكــبــر 
التي  األعمال  في  القطريين  الممثلين  من  عدد 
لم  التي  األجور  هيكلة  إعادة  من  والبد  ينتجها 
بعد  التلفزيون  نعم  التسعينيات.  من  إليها  ينظر 
الفقري  العمود  ولكن  جيدة  أمور  فيه  التطوير 
غائبة  التلفزيونية-  الــدرامــا  -وهي  للتلفزيون 

وتحتاج إلى أن تعود بقوة.
تطرح  فــإنــهــا  الشبابية  الفنية  الــحــركــة  وأمـــا 
الــبــديــل والــحــلــول األخـــرى وهــم يــســيــرون على 
يأتون  المسؤولين  بعض  ولعل  الصحيح  الطريق 
بالسينما  ويهتموا  الفني،  البيت  ترتيب  ليعيدوا 
ــتــجــهــوا إلــــى االهـــتـــمـــام بــالــســيــنــمــا الـــروائـــيـــة  وي
التي  لــألفــالم  الــدوحــة  مؤسسة  ولدينا  الطويلة 

الجانب. هذا  في  الكثير  تقّدم  أن  تستطيع 

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

بقلم: علي حسن:

شعر: د. حجر أحمد حجر البنعلي

مسابقة في كتابة 
النص المسرحي 

للطفل
أعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــربــيــة 
للمسرح عن تنظيم مسابقة 
في تأليف النص المسرحي 
الـــمـــوجـــه لـــألطـــفـــال لــلــعــام 
إطــــار  فــــي  وذلــــــك   ،٢٠١٦
والفني  الــثــقــافــي  الــبــرنــامــج 
المسابقة  وتـــأتـــي  لــلــهــيــئــة. 
الــمــوجــهــة لــلــفــئــة الــعــمــريــة 
مـــن ســـن ٦ إلــــى ١٢ ســنــة، 
تحفيزاً للكّتاب المسرحيين 
واهتماماً  العرب؛ وتشجيعاً 
بــــالــــكــــّتــــاب مـــــن مــخــتــلــف 
األعمار والمناهج؛ واهتماماً 
بــمــســرح الــطــفــل. وحــــّددت 
المسابقة  شـــــروط  الــهــيــئــة 
فـــي مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي، 
المترشح  الــنــص  يــكــون  أن 
ولم يسبق  للمسابقة جديداً 
فــي  مـــشـــاركـــتـــه  أو  نــــشــــره 
عــرض  فــــي  أو  الــمــســابــقــة 
مسرحي، وأن يكون مكتوباً 
الفصحى،  الــعــربــيــة  باللغة 
 (Word) وأن يطبع بصيغة
ويــرســل   ١٤  Arial بــنــط 
اإللكتروني  البريد  بواسطة 
مع  مــوقــعــهــا،  عــلــى  المعلن 
إرفاق سيرة ذاتية مختصرة 
وإقرار كتابي بملكية الكاتب 
للنص. وسوف تشّكل الهيئة 
لــجــنــة تــحــكــيــم وســتــكــون 
وستعمل  نهائية،  قــراراتــهــا 
لجنة التحكيم في المسابقة 
ــتــيــن: األولـــــى  عـــلـــى مــرحــل
تــصــفــيــة ألفـــضـــل عــشــريــن 
نصاً، والثانية تصفية نهائية 
ألفضل ثالثة نصوص، على 
المسابقة  نــتــائــج  تــعــلــن  أن 
أكتوبر/  األول  النصف  فــي 
النص  ويــمــنــح   .٢٠١٦ أول 
الفائز بالمركز األول جائزة 
دوالر  آالف  أربــعــة  قــدرهــا 
والثاني ثالثة آالف والثالث 

ألفي دوالر.
وتــم تحديد آخــر مطلع 
موعد  كــآخــر   ٢٠١٦ يــولــيــو 

لقبول النصوص.

قطر الفلهارمونية تقّدم عروض «ألعاب الفيديو الحية»
الفلهارمونية،  قطر  أوركسترا  تنظم 
والــعــلــوم  للتربية  قــطــر  مــؤســســة  عــضــو 
وتنمية المجتمع، حفالً مثيراً من حفالت 
الوسائط المتعّددة تحت عنوان موسيقى 
الجمعة،  يــوم  الحية»  الفيديو  «ألــعــاب 
وستنطلق  الـــقـــادم،  مــــارس  الــمــوافــق ٤ 
عــروض هذا الحفل الرائع، الــذي يمزج 
بين إثــارة الموسيقى السيمفونية الحية 
وموسيقى ألعاب الفيديو المتميزة، في 
مسرح  على  مساء  الثامنة  الساعة  تمام 

مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
وتهدف الفعالية، التي تعكس تطلعات 
مــؤســســة قــطــر لــلــمــســاهــمــة فـــي تــقــّدم 
المجتمع، إلى تعزيز الحياة الثقافية في 
قطر عبر دعم الفعاليات الفنية الفريدة.
الفيديو  «ألـــعـــاب  فعالية  وســتــســاعــد 
الـــحـــيـــة»، الـــتـــي تــضــم عـــــروض إضــــاءة 
متزامنة وإيقاعات إلكترونية وعروض 
ــعــاب الفيديو  فــيــديــو حــصــريــة ألكــثــر أل
ـــمـــاضـــي وحـــتـــى وقــتــنــا  شــعــبــيــة فــــي ال
الحاضر، في تعريف الجمهور الجديد، 

بما في ذلك أفراد العائالت وهواة ألعاب 
يمارسون  ال  الذين  واألشخاص  الفيديو 

هذه األلعاب، بالتجربة السيمفونية.
وســــتــــقــــود هــــــذا الــــعــــرض الــمــؤلــفــة 
إيميار  الشهيرة  األيرلندية  الموسيقية 
نـــــــون، الـــتـــي يـــرتـــبـــط اســـمـــهـــا بــألــعــاب 
ووركــرافــت»،  أوف  مثل «وور  الفيديو 

و»ديـــابـــلـــو»، و»مــيــتــال غــيــر ســولــيــد»، 
وسيقّدم  و»زيــلــدا».   «٢ و»ستاركرافت 
الحفل الموسيقار تومي تاالريكو، مؤلف 
موسيقى ألعاب الفيديو ومؤسس حفالت 
موسيقى «ألعاب الفيديو الحية»، حيث 
سيعزف مقطوعات موسيقية على آلة 

الجيتار.

الموسيقي  الــعــرض  هــذا  وســيــكــون 
مــن  األول  الـــــعـــــرض  هـــــو  ــــد  ــــفــــري ال
نـــوعـــه فـــي دولـــــة قـــطـــر، كــمــا ســتــتــاح 
المشاركة  إمــكــانــيــة  الــتــذاكــر  لحاملي 
ــــقــــام قــبــل  ــــي ت ــــت فـــــي الــــفــــعــــالــــيــــات ال
الـــحـــفـــل وبـــــعـــــده. وتــــــتــــــراوح أســـعـــار 
٥٠٠ ريــال  إلــى   ١٥٠ بــيــن  مــا  الــتــذاكــر 

قــــطــــري، ويـــمـــكـــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــا 
ـــمـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي الـــتـــالـــي:  مــــن ال
qatarphilharmonicorchestra.

. org
وقـــــــد ســـاهـــمـــت الـــــــعـــــــروض، الـــتـــي 
على  تزيد  والتي  الفعالية  هــذه  تقّدمها 
المتعة  أجــــواء  توفير  فــي  عـــرض،   ٣٠٠
والترفيه ألكثر من مليون شخص في 
هــذا.  وقــتــنــا  حــتــى  مختلفة،  دولــــة   ٣٠
وبعد حصول هذه العروض الموسيقية 
على تقييمات رائعة من صحف عالمية 
مــرمــوقــة مــثــل لـــوس أنــجــلــوس تايمز، 
وموقع  تايم  ولــنــدن  تايمز،  ونــيــويــورك 
IGN.com، وصف النقاد تلك الفعاليات 
بأنها «مبتكرة»، و»رائعة»، و»جذابة»، 
هذه  تعد  كما  و»مــثــيــرة».  و»شــيــقــة»، 
واحـــدة  الــرائــعــة  الموسيقية  الـــعـــروض 
من أبرز العروض الخاصة التي حازت 
أعلى درجات التقدير واإلشادة على مر 
العصور بعد عرضها على محطة الشبكة 

التلفزيونية األمريكية.

نهوض الفن بقطر مرهون بعودة الدعمنهوض الفن بقطر مرهون بعودة الدعم

عناني يطرح «أنا صدقت»
كتب - محمود الحكيم:

كــشــف الــفــنــان أحـــمـــد عــنــانــي 
لـــلـــبـــيـــرق عــــن طــــرحــــه ألغــنــيــة 
جـــديـــدة بــعــنــوان «أنــــا صــدقــت» 
من كلمات محمد سالم وألحان 
عناني  وأحــمــد  إســكــنــدر  ســامــح 
وتــــوزيــــع مــوســيــقــي ومـــكـــســـاج، 
مشيراً  إسكندر،  سامح  وماستر 
إلى أنه قد تم التسجيل والمكساج 
الفنان  باستوديوهات  بالدوحة 

عيسى أحمد.
كــمــا تـــم تــســجــيــل صــولــوهــات 
وأوضح  بمصر.  روتانا  باستديو 
أحمد عناني أنه قد طرح األغنية 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على 

وعـــــلـــــى الـــــيـــــوتـــــيـــــوب كــــمــــا أنــــه 
كليب  الفيديو  بنظام  سيصورها 
الــقــنــوات  عــلــى  لطرحها  تــمــهــيــداً 

الفضائية.
األغنية  أن  إلــى  عناني  وأشــار 
العربية  األمــة  حــال  عن  تتحدث 
تستعيد  أن  نــأمــل  الــتــي  وبـــالدنـــا 
ـــهـــا مــــن جــديــد  عــافــيــتــهــا وقـــوت
الزاهر  مستقبلها  لتبني  وتنهض 
فــهــي مــحــاولــة فــنــيــة مـــن قلب 
وتنبذ  تتكاتف  أن  لبالده  محب 
الفرقة والخالف وتتحد لتمضي 

في طريقها الصحيح.
العمل  هذا  أن  عناني  وأوضــح 
الذي  الثالث  الفردي  العمل  يُعد 

وأغنية  كــذاب»  بعد «أنــا  يقدمه 
إلى  باإلضافة  هــذا  قطر،  هــذي 
واإلســالم  السالم  أرض  أوبريت 

يا قطر.
الـــســـاحـــة  أن  ـــانـــي  عـــن وأّكـــــــــد 
الـــغـــنـــائـــيـــة الــخــلــيــجــيــة عـــمـــومـــاً 
ازدهــار  في  خصوصاً  والقطرية 
كبير وأصبحت الكلمة الخليجية 
العرب  المطربين  قلوب  مهوى 
والــجــمــهــور لــمــا لــهــا مـــن قيمة 
ووزن كما أن قطر بها مطربين 
ذهبية، وحراكاً  يمتلكون أصواتاً 
فنياً ملحوظاً وهو ما يشير لقوة 

الفن القطري.

١٨ يوليو ٢٠٠٢

البشت: العباة الرجالية (الخليجية)

جل: الدلو الكبير السَّ

الجثل: الشعر الكثيف
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