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عادل عبد اهللا: إعالمنا يعكس القيم 
النبيلة التي يتمتع بها الشعب القطري

حسين صفر: الفن رسالة

أكــــــد اإلعـــــالمـــــي عـــــــادل عــبــد 
الـــقـــطـــري  اإلعــــــــــالم  أن  اهللا 

العصا  يمتلك  صـــدق  وبــكــل 
ويسير  للنجاح  السحرية 

مــحــّددة  منهجّية  وفــق 
الــمــعــالــم ضــمــن رؤيــة 
قــطــر الــوطــنــيــة، وهــو 

للمجتمع  تــمــثــيــل  خــيــر 
القطرية  والبيئة  القطري 

وقيمها  وتقاليدها  بعاداتها 
األصــــيــــلــــة، وبـــجـــمـــلـــة واحــــــدة 

اإلعـــالم الــقــطــري يــمــارس العمل 
إن  يكون،  أن  ينبغي  كما  اإلعــالمــي 

والمسموع  المرئي  القطري  اإلعــالم 
والـــــمـــــقـــــروء اســــتــــطــــاع كـــســـب ثــقــة 
احترام  عن  فضالً  القطري  المشاهد 
الــمــشــاهــد الـــعـــربـــي ألنــــه وبــبــســاطــة 
يتمتع  الـــتـــي  الــنــبــيــلــة  الــقــيــم  يــعــكــس 
هناك  فليس  الــقــطــري،  الــشــعــب  بــهــا 
وبناته  أبــنــاءه  يترك  أن  يتحّرج  مــن 
وزوجــــتــــه أمـــــام شـــاشـــات تــلــفــزيــون 
وهو  ساعة   ٢٤ الريان  قناة  أو  قطر 
مــطــمــئــن أنـــهـــم لــــن يــســمــعــوا لــفــظــاً 
خارجاً أو يروا مشهداً خادشاً للحياء. 

المسؤولين  أحد  مقولة  أذكر  ولعلي 
بقناة الريان للعاملين بها حيث شّدد 
قناة  أرى  أن  أريــد  أنــا  قــائــالً:  عليهم 
الذي  (السنافي)  الرجل  مثل  الــريــان 
يدخل إلى كل مجلس فيقف الجميع 
في  القناة  نجحت  وقــد  احــتــرامــاً.  له 
تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع 
بـــمـــا تـــقـــّدمـــه مــــن مـــحـــتـــوى هــــادف 

وممتع.

ص٦

خـــــيـــــط رفــــــيــــــع يــــفــــصــــل بـــيـــن 
فالفن  الفني،  واإلبـــداع  الــجــرأة 

ـــجـــب أن  رســـــالـــــة ســـامـــيـــة ي
يــحــافــظ عــلــيــهــا الــقــائــمــون 

عــلــى األعــــمــــال الــفــنــيــة، 
الــــدرامــــا  أن  خــــاصــــة 
فــــــن عــــائــــلــــي يـــدخـــل 

كـــــل بــــيــــت، وبـــالـــتـــالـــي 
الــعــادات  تــراعــي  أن  يجب 

والقيم  بــلــد  لــكــل  والــتــقــالــيــد 
تكون  ال  حتى  بها  يؤمن  التي 

الــمــخــالــفــة  األفــــكــــار  لــنــشــر  أداة 
والــتــي عــادة مــا تكون أحــد أشكال 

الغزو الثقافي، لذلك يجب أن يكون 
هناك فهم للحدود الخاصة باإلبداع 
من  تنبع  التي  الحدود  تلك  الدرامي، 
ســواء  لــلــفــنــان،  االجــتــمــاعــي  المحيط 
أم  الدينية،  بالقيود  مرتبطة  أكانت 
الـــعـــادات الــتــي تــفــرض عــلــيــه تقديم 
حياء  يخدش  ال  مستتر  بشكل  رؤيته 
تمرير  فـــي  يــســاهــم  وال  الــمــشــاهــد، 
دعــوى  تــحــت  للمجتمع  سلبّية  قــيــم 

خطوط  دائماً  فهناك  واإلبــداع،  الفن 
يضعها  مــا  منها  إبــــداع،  لكل  حــمــراء 
والمبادئ  كالقناعات  لنفسه،  الفنان 
الخاصة، التي تُشكل مسيرته الفنّية، 
ومنها ما تحّددها طبيعة البيئة التي 
يعيش فيها، وهي التي تحكم العالقة 

بينه وبين ذوق المشاهد.

ص٨

عبد الرحمن الريامي: التوزيع الموسيقي 
بات متشابهاً وال بد من التجديد فيه

أحمد العقالن: أنا من أشد المستفيدين 
من وسائل التواصل االجتماعي

ـــفـــنـــان الــــشــــاب أحــمــد  يـــقـــول ال
ـــــــعـــــــقـــــــالن: أنـــــــــــا مــــــــن أشــــــد  ال

الــمــســتــفــيــديــن مــــن وســـائـــل 
ســواء  االجتماعي  الــتــواصــل 

فـــــي حــــيــــاتــــي الــمــهــنــيــة 
واالجتماعية،  والفنية 
وفــــــي الــــتــــواصــــل مــع 

األهـــــــــل فــــــي الـــــداخـــــل 
والــــــخــــــارج، وأنـــــــا أنــشــر 

وأخــبــاري،  يومية  مواضيع 
لو  المتابعين  من  عــدد  ولــدّي 

فإنهم  اثــنــيــن  أو  يــومــاً  تــأخــرت 
يلتفت  ال  مــن  وإن  عــنــي،  يــســألــون 

إلى هذه التكنولوجيا فلن يلتفت إليه 
اإلنسان  توسيع  في  تسهم  فهي  أحد، 
الممثل  أن  العقالن  وأكــد  لــمــداركــه، 
تختصر  وســيــلــة  يــحــتــاج  ــفــنــان  ال أو 
وأن  الجمهور،  وبين  بينه  المسافة 
مقطعاً  يستخدم  أن  يستطيع  الفنان 
يريد  عما  لإلعالن  ثــوان  عشر  مدته 
السينما  أصبحت  ميديا  والسوشيال 

يستخدم  أن  الجميع  وعلى  الحديثة، 
الــوســائــل االجــتــمــاعــيــة اإللــكــتــرونــيــة 
الــحــديــثــة مــثــل فــيــس بــــوك وتــويــتــر 
وانــســتــجــرام والـــواتـــس آب وغــيــرهــا 

ألنها تعد عالماً متكامالً في جيبك.
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المهرجانات السينمائية حاضنة المهرجانات السينمائية حاضنة 
للمواهـــب وراعيــــة لإلبـــداعللمواهـــب وراعيــــة لإلبـــداع

ص ص ٣٣

ناشطة  هــي  عبيد  اهللا  عــبــد  ســمــيــرة 
ثقافية متعّددة المواهب فبجانب كونها 
شــاعــرة صــدر لها عــدة دواويـــن ناجحة 
فهي  عــدة  لغات  إلــى  بعضها  وترجمت 
وعازفة  ومــصــّورة  ونــاقــدة  كاتبة  أيــضــاً 
كلية  بــكــالــوريــوس  شــهــادة  على  حاصلة 
تعمل  الــعــربــيــة،  الــلــغــة  قــســم   - اآلداب 
مـــدّرســـة لــلــغــة الــعــربــيــة فـــي الــمــرحــلــة 
الثانوية وهي عضو مجلس إدارة مؤسسة 

والترجمة،  والــنــشــر  لــلــدراســات  أروقـــة 
األمل  لجمعية  اإلداري  المجلس  وعضو 
في  عضو  بالمغرب،  الثقافي  للتنشيط 
تجّمع السنونو الثقافي بدنمارك، عضوة 
والمثقفين  والــكــّتــاب  األدبـــاء  اتــحــاد  فــي 
مبدعات  في  عضوة  العربي،  العالم  في 
في  جهداً  تدخر  ال  العربي،  الوطن  من 
قطر  داخل  ثقافي  نشاط  بأي  المشاركة 
اإلسهامات  مــن  العديد  لها  وخــارجــهــا، 

متعّددة  وأمسيات  شعرية  بمهرجانات 
ــعــربــي،  ـــدان الـــوطـــن ال ـــل فـــي مــخــتــلــف ب
على  قطري  ثقافي  صالون  أول  أسست 
خالله  من  وحققت  آب  الــواتــس  تطبيق 
تضم  أن  فـــي  ونــجــحــت  كــبــيــراً  نــجــاحــاً 
لــه قــامــات أدبــيــة وشــعــريــة كــبــيــرة من 

مختلف أنحاء العالم العربي. 
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سميـرة عبيـد ناشطـة ثقافيـة 
متعـــّددة المـواهـــب

قطر داخل  ثقافي  نشاط  بأي  مشاركة 
اإلسهامات مــن  العديد  لها  اإلسهاماتخــارجــهــا،  مــن  العديد  لها  ص٤هــا، 

دخل  أنه  الريامي  حسين  الرحمن  عبد  الفنان  أوضح 
أول  نفسه  معتبراً  الموسيقي،  الــتــوزيــع  عــالــم  مــن  الــفــن 
موّزع قطري ولكن انطالقته لم تكن في قطر بل كانت 
التصويرية  الموسيقى  بمجال  عمل  حيث  اإلمــارات،  في 
للمسلسالت التلفزيونية واإلذاعية واألفالم والمسرحيات 
هـــنـــاك، وتـــعـــاون مـــع تــلــفــزيــون الـــشـــارقـــة وإذاعــــــة دبــي 
الفني.  الوسط  بين  شهرة  واكتسب  دبي،  سما  وتلفزيون 
بمجال  لــه  التاسعة  السنة  هــذه  أن  إلــى  الــريــامــي  وأشـــار 
التوزيع وقد حقق فيها نجاحات كبيرة وعمل مع أسماء 
المعة في الخليج ثم عاد إلى الدوحة منذ عام ليمارس 
مع  عمله كــمــوّزع. وكــشــف الــريــامــي أنــه تــعــاون مــؤخــراً 
المطرب سعود جاسم بأغنية «قلبها» التي صدرت منذ 

أيام.
قال  الموسيقي  التوزيع  لمجال  تفضيله  سبب  وحــول 
يحَظ  ولم  الفنانون  به  يهتّم  لم  المجال  هذا  إن  الريامي 

الموزعين  على  االعــتــمــاد  كــل  وأصــبــح  الكافية  بالعناية 
من الخارج، وهو األمر الذي كان ال بد معه من تغيير، 
المجال  هــذا  القطريين  الفنانين  أحــد  يقتحم  أن  بد  فال 
تشابهاً  الحظت  أنني  كما  لــه،  الــوافــديــن  احتكار  ليكسر 
في  يدور  التوزيع  وبات  المقّدمة  اللحنية  الجمل  كل  في 
فلك واحد ودائرة ضّيقة، األمر الذي جعل المستمع يمّل 
سريعاً من األغنية، إذ إن كل ما يسمعه متشابه ومتقارب 
توزيعّية  رؤيــة  أقــّدم  أن  فقّررت  الموسيقي  التوزيع  في 

جديدة بعيداً عن المألوف وخارج الصندوق.
مجال  في  تجديدية  رؤيــة  لديه  أن  الريامي  وأوضــح 
التوزيع فال تميل في الغالب إلى االستعانة باآلالت الحّية 
مع  الــحــاســوب  عــبــر  الــلــحــن  تــركــيــب  عــلــى  تعتمد  ولكنها 

االعتماد على الوتريات واالهتمام باللون الشبابي.

ص٦
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حيرة  في  صــارت  التي  زبيدة  إلى  الحكاية  تنتقل 
سفره  من  المؤمنين  أمير  عــودة  لقرب  أمرها  من 
فتتقدم  القلوب.  قــوت  محبوبته  عــن  يسأل  وســوف 
العجوز الماكرة ممثلة للشر في الحكاية بالحل وذلك 
إنسان  هيئة  على  خشبي  هيكل  به  يوضع  قبر  بعمل 
ويلف بالكفن، وأن يرتدي كل من في القصر السواد 
إلقناع الخليفة بوفاة قوت القلوب وأنها مدفونة في 

هذا القبر تقديراً لمكانتها لديه.
عن  مباشرة  ويسأل  القصر  إلــى  الخليفة  يحضر 
قوت القلوب وعندما يعلم بوفاتها يحزن حزناً شديداً 
إلى  شهر  طـــوال  قبرها  بــجــوار  قابعاً  يبكيها  ويــظــل 
زبيدة  بها  قامت  التي  المؤامرة  حقيقة  يكتشف  أن 
تتحدث  عندما  المصادفة  طريق  عن  وذلــك  الغيور 
الجاريتان عن المؤامرة أثناء نومه ويعلم منهما أن 
عنده  وأخذها  غانم  الشاب  أنقذها  قد  القلوب  قوت 
شــديــداً  غــضــبــاً  الخليفة  فيغضب  أشــهــر  أربــعــة  مــنــذ 

ويأمر جعفر باحضار العاشقين وتعذيبهما.
المحرم  ارتكبا  قد  العاشقين  أن  الخليفة  يعتقد 

واخترقا التابو فيأمر بالتنكيل بهما.
تساعد قوت القلوب غانم على الهروب عن طريق 
الذي  لجعفر  نفسها  تسلم  ثم  شحاذ  زي  في  التنكر 

يأمر رجاله بتخريب ونهب دار غانم.
مظلم  بمكان  القلوب  قوت  بوضع  الخليفة  ويأمر 
بالقبض  أمــراً  بدمشق  نائبه  إلــى  ويرسل  وتعذيبها، 
دمشق  حاكم  رجــال  يسلب  إليه.  وإرساله  غانم  على 
تنتقل  البالد.  في  وأخته  غانم  أم  وتتشرد  غانم  دار 
الحكاية إلى غانم وما حدث له من ضرر فقد خرج 
على وجهه يسير في الطرقات إلى أن أصابه  هائماً 
البلدة  أهــل  عليه  فيشفق  الجوع  من  ويسقط  التعب 
جسمه  ويــزداد  عليه  يــزداد  المرض  لكن  ويطعمونه 

ضعفاً ونحوالً.
التغريب  هــذا  بــإرســال  قــــراراً  الــبــلــدة  أهــل  ويتخذ 
بــأم  إذ  كــذلــك  هــم  وبــيــنــمــا  بــبــغــداد  المستشفى  إلـــى 
غانم وأخته فتنة تدخالن عليهم وتسأالن اإلحسان 
تتعرفان  ال  ذلك  ورغــم  غانم  من  بالقرب  وتنامان 
إلى  غانم  إرســـال  يتم  عليهما،  هــو  يتعرف  أو  عليه 
بهذه  األهالي  كلفه  الذي  الجّمال  لكن  لعالجه  بغداد 
إليه  يسوق  أن  إلى  المدينة  باب  على  يتركه  المهمة 
القدر شيخ السوق الرجل الطيب الذي تأخذه الشفقة 
بغانم فيحمله إلى بيته ليعالجه لكن العالج ال يفلح 
من  يشفون  الذين  وليلة  ليلة  ألــف  في  العشاق  شــأن 

أمراضهم بمجرد لقائهم مرة أخرى بالمحبوبة.
وفي نفس الوقت الذي يزداد فيه المرض والشقاء 
بغانم تواجه قوت القلوب التعذيب لمدة ثمانين يوماً 

في المكان المظلم الذي وضعت فيه.
صدفة  الرشيد  هـــارون  الخليفة  يمر  أن  يحدث 
فيسمع  القلوب  قــوت  بــه  الــذي  المظلم  المكان  على 
شعراً جميالً تشدو به قوت القلوب يدور حول حبيبها 
واإلخــالص  الــوفــاء  وذي  الكريمة  األخــالق  ذي  غانم 
احــتــرامــاً  يمسها  ولـــم  عليها  حــافــظ  ألنـــه  للخليفة، 
الحقيقة  الخليفة  يكتشف  وهكذا  للخليفة.  وإجــالالً 
قوت  ســراح  بإطالق  ويأمر  يمس  لم  شرفه  أن  من 
حبيبها  عــن  للبحث  تــذهــب  بــأن  لها  ويـــأذن  القلوب 

ويعدها بتزويجها لغانم.

قوت القلوب

حركةحركة

أهم رسامي العالم يشاركون في «دبي كانفس»
ــــــــذراع  كــــشــــف «بــــــرانــــــد دبــــــــــي»، ال
لحكومة  اإلعالمي  للمكتب  اإلبداعية 
أشهر  مــن  نخبة  مــشــاركــة  عــن  دبـــي، 
فناني الــرســم ثــالثــي األبــعــاد والــخــداع 
الــبــصــري حـــول الــعــالــم، وذلـــك ضمن 
ـــــدورة الــثــانــيــة لــمــهــرجــان  فــعــالــيــات ال
ينظمها «بــرانــد  الــتــي  كــاْنــَفــس»  «دبــي 
دبي» في دبي خالل الفترة من ١ إلى 
مع «جي  بالشراكة   ،٢٠١٦ مــارس   ١٤
بي آر»، الوجهة التابعة لدبي للعقارات 
والـــتـــي تــعــّد مـــن أبــــرز نــقــاط الــجــذب 
الــســيــاحــي فــي دبـــي ويــرتــادهــا ســنــويــاً 
آالف الزّوار من داخل وخارج الدولة.

العالميين  الفنانين  أهم  بين  ومن 
المشاركين في هذه الدورة، ثالثة من 
أشهر رّواد فن «الرسم ثالثي األبعاد» 
ـــجـــداريـــات الــحــديــثــة والــمــعــروفــة  وال
الهولندي  وهم:  «الجرافيتي»،  باسم 
لـــيـــون كـــيـــر، والـــبـــرتـــغـــالـــي ســيــرجــيــو 
أوديث، واإلنجليزي فاناكابان، الذين 
لهذه  االنــتــمــاء  فــي  جميعهم  اشــتــركــوا 
المدرسة الفنية المعاصرة، التي تقوم 
على مبدأ العمل في األجواء المفتوحة 
ما  الــجــمــهــور،  مــع  المباشر  والــتــفــاعــل 
بعداً  الفن  مــن  الــنــوع  هــذا  إلــى  يضيف 
جديداً وهو التفاعل الحي مع الحضور 
من  الشكل  هــذا  ومحبي  متابعي  من 
األسلوب  وهــو  الفني،  التعبير  أشكال 
الــمــمــيــز لــفــنــانــي الـــشـــارع بــخــروجــهــم 
بــــرؤاهــــم وصــــورهــــم الــفــنــيــة خــــارج 

التقليدية. الفنية  المعارض  جدران 
وقالت عائشة بن كلي، عضو اللجنة 
كانفس»  «دبــي  لمهرجان  التنظيمية 
إن إدارة المهرجان حرصت أن يكون 
انعقاد  ثــانــي  فــي  التميز  بــالــغ  ظــهــوره 
التي  العناصر  كافة  بتوفير  وذلك  له، 
فريدة  وإبــداعــيــة  فنية  تجربة  تــقــّدم 
تــمــثــل إضـــافـــة حــقــيــقــيــة ألجـــنـــدة دبــي 

والفنية. والثقافية  اإلبداعية 
وقــالــت بــن كــلــي: «حــرصــنــا خــالل 
اختيار  في  التدقيق  على  اإلعداد  فترة 
مختلف  مــن  الفنية  الــمــواهــب  أفــضــل 
أنــحــاء الــعــالــم والــتــي تــتــســق إبــداعــاتــهــا 

الــطــبــيــعــة  ذي  الـــمـــهـــرجـــان  روح  مــــع 
دبــي،  فــي  الستضافتها  الجماهيرية، 
في  شاركونا  كبار  فنانون  بينهم  ومن 
الـــــدورة األولـــــى، إضــافــة إلـــى آخــريــن 
يــشــرفــنــا اســتــضــافــتــهــم لــلــمــرة األولـــى 
مـــن أمـــاكـــن بــعــيــدة مــثــل األرجــنــتــيــن 
والــــبــــرازيــــل والــمــكــســيــك والــــواليــــات 
المتحدة والصين وأستراليا، وغيرها، 
وذلك حرصاً على تقديم دورة فريدة 
تُمتع المهتمين بهذا الشكل من أشكال 

التعبير الفني الحديث».
كـــمـــا يــســتــضــيــف الـــمـــهـــرجـــان فــي 
ــبــرتــغــالــي  ثـــانـــي دوراتــــــــه، الـــفـــنـــان ال

ســيــرجــيــو أوديــــــث، الــــذي حــــّول فــن 
ـــتـــي» مــــن هــــوايــــة ضــمــن  ـــجـــرافـــي «ال
هوايته إلى مهنة دائمة له وذلك في 
ممارسته  بــدأ  إذ  التسعينيات،  أوائــل 
القطارات،  وأنفاق  المدن  شوارع  في 
ليبتكر  الفنية  مــهــاراتــه  تــطــورت  ثــم 
ــوبــه الــفــنــي الـــخـــاص فـــي الــرســم  أســل
مجمله  في  يتسم  والــذي  المنظوري 
بــالــغــمــوض وذلـــك بــتــوظــيــف درجـــات 

لوحاته. في  الظالل 
كاْنَفس  «دبــي  جمهور  سيكون  كما 
الــفــنــان  لـــلـــقـــاء  مـــوعـــد  عـــلـــى   «٢٠١٦
اإلنــجــلــيــزي فــانــاكــابــان الـــذي يـــرى أن 

الــرســم جــزء أصــيــل مــن حــيــاتــه، وأن 
الريشة والرسم يلعبان دوراً كبيراً في 
بدأ  الفنية.  ورؤيــتــه  الوجداني  تكوينه 
الرش  أصباغ  استخدام  في  فاناكابان 
استخدم  كما   ،٢٠٠٠ عــام  لوحاته  في 
أن  قبل  للطباعة،  االستنسيل  أسلوب 
في  الجرافيتي  فــن  لممارسة  يتحول 
أصبح  ما  سرعان  حيث   ،٢٠٠٩ العام 
مـــن الــمــولــعــيــن بــفــنــون الـــرســـم على 
فترة  خــالل  ليصبح  الــشــارع  أرضــيــات 
من أبرز محترفي هذا  وجيزة واحداً 

الفن.
وتـــــأتـــــي مــــشــــاركــــة هــــــذه األســــمــــاء 
ضمن  العالميين  الفنانين  من  الكبيرة 
اإلطـــاللـــة الـــجـــديـــدة لــلــمــهــرجــان هــذا 
التطوير  أشكال  من  تشمله  بما  العام 
حققه  الــذي  النجاح  ضــوء  في  المهمة 
فــتــرة  تــمــديــد  تــقــرر  إذ   ،٢٠١٥ الــعــام 
دورتـــــه الــحــالــيــة إلـــى أســبــوعــيــن بـــدالً 
مـــن أســـبـــوع واحــــد خـــالل أول ظــهــور 
ــعــام الــمــاضــي، عـــالوة عــلــى نشر  لــه ال
أعـــمـــالـــه عـــلـــى امـــــتـــــداد كــيــلــومــتــريــن 
كــامــلــيــن عــلــى شــاطــئ «جـــي بــي آر»، 
متميزاً  عمالً   ٦٠ من  أكثر  الستيعاب 
يشارك  ومحليين  عالميين  لفنانين 
في  بإبداعاتهم  األولــى  للمرة  بعضهم 
حافالً  جدوالً  سيضم  الذي  المهرجان 
التي  المتميزة  اإلبــداعــيــة  بالفعاليات 
الفئات  مختلف  من  الجمهور  تناسب 

واألعمار.

في الفترة من ١ إلى ١٤ مارس المقبل

الــــدوحــــة - قـــنـــا: يــنــظــم مـــركـــز اإلبـــــداع 
الثقافي يوم غد األربعاء ندوة ثقافية بعنوان 
«دور المكتبات في تنمية المجتمع» يشارك 
فيها الدكتور وليد محمد عودة اختصاصي 
بدار  المكتبية  المعلومات  ونظم  الفهرسة 
الــكــتــب الــقــطــريــة ويــديــرهــا األســتــاذ أحمد 

الحمادي مدير العالقات العامة بالمركز.
الثقافة  ــــراز  إب أهــمــيــة  الـــنـــدوة  وتــنــاقــش 
المكتبات  ودور  الــمــجــتــمــع  فـــي  والــــقــــراءة 
الفرد  ثقافة  وتنمية  بناء  في  تساهم  التي 
والمجتمع، إضافة إلى إبراز دور المكتبات 

في المجتمع بشكل عام.
اختتم  الــمــركــز  أن  إلـــى  اإلشـــــارة  تــجــدر 

«المنزل  بعنوان  نــدوة  الماضي  األحــد  يــوم 
وإســـهـــامـــاتـــه فـــي الـــحـــضـــارة اإلســـالمـــيـــة»، 
شــــارك فــيــهــا كـــل مـــن عــبــد الـــقـــادر بــخــوش 
قطر  بجامعة  الشريعة  كلية  في  المحاضر 
والدكتور محمد عبد اهللا سالمة المحاضر 
بجامعة  والتاريخ  اإلنسانية  العلوم  قسم  في 

قطر.
ودارت الندوة حول البنية وهيئة المنزل 
اإلسالمية  الحضارة  عصر  في  ومحتوياته 
وتــــطــــّور الـــمـــنـــزل عــبــر عـــصـــور الــحــضــارة 
اإلســالمــيــة ومــقــارنــة بــيــن الــمــنــزل قــديــمــاً 
وحديثاً، باإلضافة إلى أثر المنزل في تهيئة 

الفرد في المجتمع اإلسالمي.

اإلبداع الثقافي يناقش دور المكتبات في تنمية المجتمع

بعد تدمير آثار في سوريا والعراق

فريق عمل لحماية اآلثار في مواقع النزاعاتفريق عمل لحماية اآلثار في مواقع النزاعات ٧٠٧٠ عمالً تشكيلياً في ختام  عمالً تشكيلياً في ختام 
ملتقى الشباب القطريملتقى الشباب القطري

الشباب  ملتقى  فعاليات  الــيــوم  تختتم 
نــظــمــتــه  الـــــذي  األول  الـــســـنـــوي  الـــقـــطـــري 
شيراتون  بفندق  والرياضة  الثقافة  وزارة 
الـــــدوحـــــة، وطــــــرح خـــاللـــه أهـــــم قــضــايــا 
ومـــشـــاريـــع الــشــبــاب الـــتـــي تــمــس واقــعــهــم 
حرة  مساحات  تناول  كما  واحتياجاتهم، 
وطــرح  إبــداعــاتــهــم  عــن  للتعبير  لــلــشــبــاب 
المجتمع،  تنمية  شأنها  من  التي  أفكارهم 
سعادة  بين  مفتوحاً  لقاًء  الملتقى  وشهد 
الثقافة  وزير  العلي  غانم  بن  صالح  السيد 
والــريــاضــة وبــيــن الــشــبــاب الــقــطــري. كما 

ــــيــــوم فــــي خــــتــــام فــعــالــيــات  ســيــشــهــد ال
الوزير  ســعــادة  بين  جلسة  الملتقى 

الشبابية. والمراكز 
كــــمــــا شـــــهـــــدت الـــمـــنـــصـــة 

الملتقى  فــي  الــرئــيــســيــة 
عـــروضـــاً لــتــجــارب 

شـــخـــصـــيـــة مـــلـــهـــمـــة لــــعــــدد مــــن الـــشـــبـــاب 
والــفــتــيــات الــقــطــريــيــن تــعــكــس الــتــحــديــات 
قصص  إلى  حّولوها  وكيف  واجهتهم  التي 
نــــجــــاح. وأقــــيــــم عـــلـــى هــــامــــش الــمــلــتــقــى 
٧٠ عــمــالً  مــعــرض فــنــي يــضــم أكــثــر مـــن 
ذوي  من  القطريين  والفنانين  للفنانات 
أعمالهم  طرحت  حيث  الشابة،  المواهب 

لالقتناء.
جدير بالذكر أنه قد تم اإلعالن مؤخراً 
القطري  الشباب  من  مجموعة  قيام  عن 
بــإنــشــاء لــجــنــة اســتــشــاريــة شــبــابــيــة لــلــوزيــر 
وفتح  الشباب  لتمكين  كخطوة 
الــــمــــجــــال أمــــامــــهــــم لـــطـــرح 
أفـــكـــارهـــم ومـــبـــادراتـــهـــم 
وآرائــــــهــــــم بـــمـــا يـُــســـهـــم 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق رؤيـــــة 

الوزارة.

إيـــطـــالـــيـــا  وقــــعــــت  قــــنــــا:   - ـــــدوحـــــة  ال
ومـــنـــظـــمـــة األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 
في  اتفاقاً  (يونيسكو)  والعلوم  والثقافة 
حماية  يتولى  عمل  فريق  إلنشاء  رومــا 
األعــــمــــال الــفــنــيــة الـــقـــديـــمـــة والـــمـــواقـــع 

النزاع. مناطق  في  األثرية 
ويـــهـــدف االتـــفـــاق إلـــى تــجــنــب وقـــوع 

ـــــدي  هـــــــذه الـــــمـــــواقـــــع األثــــــريــــــة فـــــي أي
تنظيم  تدمير  بعد  السيما  المتشددين، 
«داعـــــش» لــعــدد مـــن الـــمـــواقـــع األثــريــة 

وسوريا. العراق  في  والتماثيل 
باولو  اإليطالي  الخارجية  وزير  وأّكد 
االتفاق  توقيع  عقب  جنتيلوني 
ــــة  ضـــــــــــــرورة مــــحــــارب
اإلرهــــــاب مـــن خــالل 
الــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
ــــــــــــراث  ــــــــــــت ال

الثقافي.
إيـــريـــنـــا  يـــونـــيـــســـكـــو  مـــــديـــــرة  ورأت 
هذه  يــدمــرون  المتشددين  أن  بــوكــوفــا 
اآلثــــار ألنــهــم يــخــشــون الــتــنــوع الــثــقــافــي 

تظهره. الذي  والحضاري 
جمال  في  الــتــراث  يكمن  «ال  وقالت 
هويتنا،  هو  بل  فحسب،  القديمة  اآلثــار 
ويــــدور حـــول الــتــنــوع وحــــوار الــثــقــافــات 
الــمــتــشــددون  يخشى  ولــهــذا  المختلفة، 

بتدميره». ويقومون  التاريخ 
تنظيم  اتهمت  قــد  المنظمة  وكــانــت 
«داعــــــش» بـــأنـــه يـــقـــوم بــعــمــلــيــات نهب 
واســـعـــة الــنــطــاق لـــآلثـــار فـــي الــمــنــاطــق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرتـــه، وأبــــرزهــــا 

سوريا. في  تدمر  مدينة 
وأظــــــــــهــــــــــرت صــــــــــــور األقــــــــمــــــــار 
تدميره  المتحدة  لألمم  االصطناعية 
لــمــعــبــد «بــــــــل»، جــــوهــــر مــديــنــة 
ذلك  يونسكو  ووصفت  تدمر، 
بحق  تغتفر  ال  «جريمة  بأنه 

الحضارة».
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مهرجانات السينما تدعم صناعة األفالم مهرجانات السينما تدعم صناعة األفالم 
أكدوا أهمية تعددها في العام.. فنانون:أكدوا أهمية تعددها في العام.. فنانون:

كتب - محمود الحكيم :

صــنــاعــة  تـــجـــد  أن  الـــكـــثـــيـــرون  يـــأمـــل 
حقيقياً  مؤسسياً  دعماً  قطر  في  األفالم 

لــتــصــل إلـــى مــرحــلــة الــنــضــج واالزدهـــــار 
وتـــكـــون ســبــيــالً لـــلـــوصـــول إلــــى صــنــاعــة 
السينما االحترافية، ويرى الكثيرون أن 
المهرجانات المحلية التي تقام بالدوحة 

ساهمت في إثراء المشهد الفني وأحدثت 
حــراكــاً فــي هـــذا الــجــانــب وبــــدأت تظهر 
الكثير من المواهب الشابة وباتت األفالم 
عالمية  مهرجانات  في  تشارك  المحلية 

العالميون  السينما  صّناع  وأصبح  كبرى 
يـــشـــاهـــدون أفـــالمـــاً ســيــنــمــائــيــة بــتــوقــيــع 
قـــطـــري، وحــــول جــــدوى الــمــهــرجــانــات 
الــمــحــلــيــة فـــي دعــــم الــســيــنــمــا فـــي قطر 

الشابة  المواهب  من  عــدداً  البيرق  التقى 
الــتــي فـــازت أفــالمــهــا بــجــوائــز مهرجان 
أفالمها  شــاركــت  أو  السينمائي  أجــيــال 

بالمهرجانات المحلية.

قضية فنيةقضية فنية

عبد الرحمن العتيبي: نحتاج ألكثر
 من مهرجان محلي سينمائي كل عام

سامح الهجاري: تنشر الثقافة السينمائية 
بالمجتمع وتؤسس لصناعة السينما

إن  العتيبي  الرحمن  عبد  الفنان  قــال  جهته  مــن 
الحركة السينمائية في قطر تحتاج إلى تنظيم أكثر 
من مهرجان محلي لألفالم القصيرة بالعام لتشجيع 
هــؤالء  ألن  الشبابية؛  األفـــالم  صناعة  حركة  ودعــم 
الشباب فيهم مواهب حقيقّية وقد قّدموا فنهم ولم 
الضجيج  عــن  بعيداً  بالعمل  واهــتــّمــوا  بشيء  يطالبوا 
والــبــكــاء عــلــى قــلــة اإلمــكــانــات وعـــدم تــوافــر الــدعــم، 

ولكن من الواضح أن هناك شيئاً ما ينبغي أن يحدث 
وتطويره،  فنهم  تقديم  في  الشباب  هــؤالء  ليستمّر 
المختّصة،  الجهات  من  يأتي  أن  يجب  الشيء  وهذا 
فال بد من وقفة مع حركة صناعة األفالم الشبابية 
وال بــد أن يــتــحــّرك الــمــســؤولــون نحو احــتــضــان تلك 
الطاقات الفنية الشبابية، وأول خطى هذا الدعم هو 

تنظيم المسابقات والمهرجانات المحلية.

قــــال ســامــح الـــهـــجـــاري إن الــســاحــة تــفــتــقــر إلــى 
مــهــرجــان مــحــلــي لــألفــالم الــقــطــريــة، فــقــد أصبح 
الـــشـــبـــاب وصـــانـــعـــو األفـــــــالم يــبــحــثــون عــــن فـــرص 
لعدم  الــخــارجــيــة  بالمهرجانات  أفــالمــهــم  لــعــرض 
وجـــــود مــتــنــفــس لــهــم فـــي قـــطـــر، مــشــيــراً إلــــى أن 
أولوية  يكون  أن  يجب  المحلي  بالفيلم  االهــتــمــام 
الشأن،  بهذا  المختصة  والجهات  المؤسسات  لــدى 
أولى  فاألقربون  الغير،  أفــالم  على  ننفتح  أن  قبل 

أو  مهرجان  إقــامــة  مــن  بــد  فــال  لذلك  بالمعروف. 
أكثر في العام خاص باألفالم القطرية حتى نشّجع 
هذا النوع من الفن الذي ينمو ويترعرع في ظروف 
يشتّد  لكي  الكافية  والرعاية  الدعم  يجد  فال  صعبة 

ساعده ويقف على قدميه.
أكثر  أو  مــهــرجــان  وجــــود  إن  الــهــجــاري  وقــــال   
الساحة  بتغيير  كفيل  القطرية  القصيرة  لــألفــالم 

الفنية السينمائية إلى األفضل.

حسيـن الصايـغ: السينمـا في قطـر تعانـي من التهميـش
الساحة  الصايغ  حسين  الفنان  وصف 
السينمائية  المهرجانات  إلــى  بالفقيرة 
ــتــي تُــطــلــق طـــاقـــات اإلبــــــداع الــشــبــابــيــة  ال
مهرجانات  بــإطــالق  مطالباً  للتنافس، 
المستوى  على  فقط  محلية  سينمائية 
لتتيح  للشباب  مخّصصة  وأخــرى  العام 
من  أكبر للتنافس ولتخلق روحاً  فرصاً 
الفن  مــن  الــنــوع  لــهــذا  الحقيقي  الــدعــم 
وهذه الفئة من الفنانين، مشيراً إلى أننا 
كما  السينمائية  بالحركة  اهتماماً  نريد 
المسرحية،  بالحركة  اهتمام  من  نرى 
كــمــا نــريــد أن يــقــام مــهــرجــان الــدوحــة 
األفـــالم  ومــهــرجــان  المحلية،  لــألفــالم 
المسرح  في  يحدث  بما  أســوة  الشبابية 

القطري.
نتجه إلى  وقـــال الــصــايــغ: إنــنــا حــالــيــاً 
المختلفة  الــمــســابــقــات  فـــي  الــمــشــاركــة 

لنضع أنفسنا في تحٍد فني مع غيرنا من 
الخبرة  يمنحنا  األمـــر  فــهــذا  المبدعين 
مـــن جـــانـــب ويــشــّجــعــنــا عــلــى الــتــجــويــد 
واإلبــــــداع والــتــغــلــب عــلــى أنــفــســنــا لنفوز 
بــالــمــراكــز األولـــى وهــو مــا انعكس على 
مستوى األداء والقيمة النهائية ألعمالنا. 
لألفالم  محلياً  فلماذا ال نطلق مهرجاناً 
الحراك  هــذا  لنشّجع  المحلية  الشبابية 

الشبابي الفني المميز؟
في  السينما  أن  الصايغ  حسين  وأكــد 
قطر تعاني من التهميش خاصة حركة 
صــنــاعــة األفــــالم الــتــي بــدأهــا الــفــنــانــون 
الشباب والتي ينبغي أن تجد لها حاضنة 
أو رعـــايـــة حــتــى تــنــمــو وتـــزدهـــر ال أن 
الــركــود.  ويصيبها  تتآكل  أن  إلــى  تترك 
وأشار الصايغ إلى أن الشباب بادروا من 
جهتهم ولم ينتظروا دعماً مادياً وقّدموا 

الــكــثــيــر مــن األعـــمـــال الــفــنــيــة عــلــى قــدر 
القليلة  ومواردهم  وقدراتهم  طاقاتهم 
الجماهير  قــبــول  نــالــت  أعــمــال  ومــنــهــا 
ليس  األمــر  واستمر  الجوائز  وحصدت 
لم  ولكن  لسنوات  بل  شهرين  أو  لشهر 
جدياً  تحركاً  الشباب  هــؤالء  أغلب  يجد 
إبداعاتهم  ويحتضن  مواهبهم  يحتوي 
وأفــكــارهــم ويــطــّورهــا ويُــشــرف عليها، 
بنفس  يعملون  الشباب  هــؤالء  يــزال  وال 
التصوير  في  البدائية  واآلالت  المعّدات 
العمل  تقنيات  مــن  وغيرها  والمونتاج 
ـــه كـــان من  الــفــنــي. وأوضـــــح الــصــايــغ أن
المنتظر أن تجد الحركة الفنية الشبابية 
يــتــم  وأن  والـــتـــقـــنـــي  الـــمـــعـــنـــوي  الــــدعــــم 
وتطوير  وتدريبهم  طاقاتهم  استثمار 
إلى  هواة  مجرد  من  ليتحّولوا  طاقاتهم 
أن  المشكلة  ولكن  محترفين،  فنانين 

تجربة مع  هــذا لــم يــحــدث، ولــي مــثــالً 
ذهبت  فلقد  لألفالم،  الدوحة  مؤسسة 
صناعة  في  متخّصصة  كمؤسسة  إليهم 
إلنتاج  بطلب  إليهم  وتــقــّدمــت  األفـــالم 
منهم  كان  فما  الفنّية  لمجموعتنا  فيلم 
إال أن أحالني أولهم على الثاني وأحالني 
أدور  ظللت  وهكذا  الثالث،  على  الثاني 
في حلقة مفرغة دون أن أحصل على 
مؤسسة  الــصــايــغ  وطــالــب  وعــــد.  أو  رد 
الدوحة لألفالم أن تعلن عن مسابقاتها 
بشهرين  مــوعــدهــا  قــبــل  ومــهــرجــانــاتــهــا 
أن  الــفــنــانــون  يستطيع  حتى  األقـــل  على 
يستعدوا بأفالم مميزة أما أن تعلن عن 
أو  بشهر  موعده  قبل  أجيال  مهرجان 
أقل فهذا يصعب معه المشاركة إال لمن 

عنده فيلم جاهز بالفعل.
ضــرورة  على  الصايغ  حسين  وشـــّدد 

من  الشباب  للفنانين  قــوي  دعــم  وجــود 
خصوصاً  المعنية  الفنية  الجهات  قبل 
في حركة األفالم الروائية القصيرة لما 
قــوي،  حــراك  مــن  الحركة  تلك  تشهده 
المسؤولين  عــلــى  بــالــعــبء  يــلــقــي  وهــــذا 
لهؤالء  ومادياً  فنياً  العون  يد  يمدوا  بأن 
الــشــبــاب حــتــى تــنــطــلــق انــطــالقــة أقـــوى 
وتتحّول من تجارب شبابية واجتهادات 
تقّدم  احترافية  حركة  إلى  فردية  فنية 
أفــضــل األعـــمـــال الــفــنــيــة فــنــرى أفــالمــاً 
روائـــيـــة طــويــلــة عــلــى مــســتــوى عـــال من 
الـــجـــودة الــتــقــنــيــة والــفــنــيــة ولــــن يــتــأتــى 
فنية  مهرجانات  إطــالق  تم  إذا  إال  هــذا 
على  ستساعد  ألنــهــا  الــقــصــيــرة  لــألفــالم 
التنافسية وستشّجع على اإلنتاج وستفتح 
األبـــــواب لــمــواهــب جـــديـــدة تــظــهــر على 

الساحة وترفدها بالدماء الجديدة.

رمضان البلوشي: مطلوب عرض األعمال 
ً الفائزة في المهرجانات جماهيريا

ــبــلــوشــي،  أكــــد رمـــضـــان ال
عــمــومــاً  الـــمـــهـــرجـــانـــات  أن 
خاللها  مـــن  تــعــرض  ســاحــة 
مــنــتــجــك الـــفـــنـــي لــتــشــاهــده 
الخبراء  ويقّيمه  الجماهير 
بذلك  وهـــي  والــمــخــتــصــون، 
تتمّيز عن دور العرض بأنها 
تتيح للفيلم القراءة والتقييم 
الــــنــــقــــدي، هــــــذا بـــاإلضـــافـــة 
في  جـــوائـــز  وجـــــود  أن  إلــــى 
األفالم  ألفضل  المهرجانات 
الــمــقــّدمــة يــخــلــق حــالــة من 
الــــتــــنــــافــــس الــــشــــريــــف بــيــن 
ما  أفــضــل  لتقديم  الفنانين 

والدعم  التشجيعي  الجانب  أن  عن  فضالً  لديهم، 
المعنوي الكبير الذي يحصل عليه أصحاب الفيلم 
أنفسهم  مــع  تــحــٍد  فــي  يــدخــلــون  يجعلهم  الــفــائــز 
هذه  إنــجــاز  مــن  إلــيــه  وصــلــوا  مــا  على  للمحافظة 
الفني  الـــزخـــم  حــالــة  عــلــى  تـــدل  مجتمعة  األمـــــور 
الكبير الذي تحدثه المهرجانات في الحركة الفنية 
السينمائية وبالتالي يجب أن ندرك جيداً أن وجود 
القصيرة  لــألفــالم  مخّصصة  محلية  مهرجانات 
لما  األهمية  فــي  غاية  أمــر  هــو  بالدوحة  المحلية 

في  محدود  غير  أثــر  من  له 
في  السينمائية  الحركة  دعم 
مستوى  رفــع  فــي  ســـواء  قطر 
يقّدمها  التي  الفنية  األعــمــال 
اكـــتـــشـــاف  فـــــي  أو  الــــشــــبــــاب 
الـــمـــواهـــب واإلبــــداعــــات الــتــي 
ال تــجــد لــهــا نـــافـــذة إعــالمــيــة 
تتبناها، أو في تنمية قدرات 
بسبب  فنياً  القطري  الشباب 
االحتكاك باآلخرين واالطالع 
ـــوعـــة  ـــن ـــــــجـــــــارب مـــت عـــــلـــــى ت
واألفكار  المشارب  الــمــدارس 
وهـــو مــا يُــعــد بــدايــة حقيقية 
في  سينما  لصناعة  للتأسيس 
الفائزة  األفــالم  بعرض  البلوشي  طالب  كما  قطر. 
مثال  بكتارا  محّددة  أماكن  في  المهرجانات  بتلك 
وفــي أوقـــات مــحــّددة والــتــرويــج لها إعــالنــيــاً حتى 
يتسنى لتلك األفالم االنتشار جماهيريا، كما يجب 
أن يكون العرض لها دورياً بشكل متتابع ومستمر 
حتى ال تنسى هذه األفــالم مع مــرور الوقت فهذا 
أكبر تشجيع للفنانين المحليين وأكبر محّفز لهم 
حيث يجدون ألعمالهم صدى جماهيرياً واهتماماً 

من المؤسسات الفنية الكبرى بالدولة.

من فلم ضيعت جنتكمن فلم ضيعت جنتك
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يــمــثــل هـــذا الـــديـــوان بــاكــورة 
تـــجـــربـــة الــــشــــاعــــرة الـــقـــطـــرّيـــة 
الــــشــــابــــة، وقــــصــــائــــده تــنــتــمــي 
إلـــى الــّشــعــر الــمــنــثــور، وتــتــعــّلــق 
وبآمال  باألمكنة  موضوعاتها 
الــــمــــرأة الــخــلــيــجــّيــة وعــالــمــهــا 

الّداخلي.

أساور البنفسج

وتأتي القصائد في شكل بوح 
الفّياضة  للمشاعر  وتــداعــيــات 
عن  الــشــاعــرة  فيها  تــعــّبــر  الــتــي 
ذكــريــاتــهــا الـــبـــاذخـــة ورغــبــتــهــا 
فـــي الـــتـــمـــّرد عــلــى كـــل مـــا هو 
ــــك فــــهــــي تـــهـــتـــّم  ــــذل جـــــامـــــد، ل
بــتــشــابــك الـــعـــالقـــات اإلنــســانــّيــة 
عالمها  وتشّكل  واالجتماعّية، 
بسيط  لــغــوي  بمعجم  الشعري 
بوقع  االســتــمــتــاع  لــلــقــارئ  يتيُح 

الكلمات.
وتــنــطــلــق الـــشـــاعـــرة ســمــيــرة 
الّشعري  عالمها  بناء  في  عبيد 
مــن األمــكــنــة الــتــي عــاشــت بها 
ومنها  بالغاً،  أثــراً  فيها  فتركت 
ضواحي ميسلون وبحر عجمان 
ومقهى  الــنــيــل  ونــهــر  وجــمــيــرا 
صورها  واستمّدت  الفيشاوي، 
األماكن  هذه  أثر  من  الشعرّية 
فــي ذاتــهــا، بــل حــاولــت القبض 
على روائح هذه األمكنة بنبرة 

االستذكار.
كل  رغبة  عن  تعّبر  أنها  كما 
إلــى  التطلع  فــي  عــربــّيــة  امــــرأة 
الشاعرة  تُخفي  وال  أفضل،  غد 
ــســارع  حــيــاتــهــا الــحــمــيــمــّيــة بــل تُ
إلى التطّرق لموضوعات الحّب 
حب  مــن  منطلقة  والـــوجـــدان، 

األوطــان إلى حب األم واألهل 
بالغة  شفافية  فــي  والــحــبــيــب 

وصدق كبير.

لحن بأصابع مبتورة

البنفسجية  أســاورهــا  وبعد 
عبيد  سميرة  الشاعرة  تعزف 
وهو  مبتورة»  بأصابع  «لحن 
ديوانها الثاني الذي أكدت أنها 
ظلت لمدة سنة تكتب وتمسح 
حتى  فــيــه  وتستبعد  وتــضــيــف 
وصــل إلــى هــذا الشكل النهائي 
مشبهة  لــلــجــمــهــور،  الـــمـــقـــدم 
الــحــالــة بــأنــهــا كــحــالــة الــــوالدة 

للمرة األولى.
ويضم هذا العمل مجموعة 
مــــن الـــقـــصـــائـــد الـــتـــي تــتــنــاول 

الهموم اإلنسانية وهموم المرأة 
عام،  بشكل  اإلنساني  والضمير 
هذا  فــي  الشاعرة  عمدت  وقــد 
تنتقي  أن  على  االبداعي  العمل 
ما  واقـــع  لتعكس  غــالفــه  ألــــوان 
المنطقة  فــي  حولنا  مــن  يــدور 
األول  الــكــتــاب  كــــان  أن  فــبــعــد 
هذا  يــصــدر  البنفسجي  بــالــلــون 
األســــود  بـــالـــلـــون  اآلن  الـــكـــتـــاب 
واألصـــــفـــــر وهـــــو األمــــــر الــــذي 
يــعــكــس عــــــــدداً مــــن الــــــدالالت 
يــدور  بما  تتعلق  الــتــي  العميقة 

حولنا حالياً في المنطقة.

شجرة في جذع غيمة
ثم تذهب الشاعرة القطرية 
ليست  لــتــحــلــق  عــبــيــد  ســمــيــرة 
ببعيدة عن عوالمها البنفسجية، 
مبتورة  ليست  ألحاناً  ولتعزف 
عبر ديوانها الثالث والخير حتى 

اآلن «شجرة في جذع غيمة»، 
تعكس  بقصائد،  تستهله  والذي 
البنفسجية،  ألســاورهــا  غزلها 
على نحو ما نظمته من قصائد 

تضمنها الديوان.
و»شــجــرة فــي جــذع غيمة» 
إلى  الشاعرة  انتماء  جلياً  يتضح 
ــــذي  مــحــيــطــهــا الــخــلــيــجــي، وال
حين  تــعــيــش فـــيـــه، خـــصـــوصـــاً 
تـــتـــصـــّدر  أن  عــــلــــى  حــــرصــــت 
قصائد  ثـــالث  الــثــالــث  ديــوانــهــا 
الَمْشُي  َقَطَر،  بعناوين: «لُْؤلَُؤُة 
َكـــٍة، ِســْفــٌر  َعــلَــى ِرَمـــــاٍل ُمـــتـَــَحـــِرّ

». فيما استهلته بقولها: َمائٌِيّ
أَْكتُُب ِألَِعيَش

َض األَلََم بَِداِخلِي أَْكتُُب ِألَُرِوّ
أَْكتُُب ِألَُقوَل نَْقِصي

ْيُف أَْكتُُب لَِكْي الَ يَْخنَُقنِي الَزّ
أَْكـــــتـُــــُب لـِـــَكــــْي أََظــــــــَلّ ِطـــْفـــلـَــًة 
ِفي  ُخُطوَطَها  ُب  تُــَجــِرّ َصِغيَرًة 
ــتِــي تُــَعــاِقــُب  ــِة الَّ ــْرَف ــُغ ُجـــــْدَراِن ال

أَْحالََمنَا َجِميعاً

وفي القصيدة األولى تقول:

لُْؤلَُؤُة َقَطَر
أَْمِشي ِمْن ُهنَا إِلَـى ُهنَاَك

أَْسَمُع البَْحَر
َمْوَجًة َمْوَجَة
ُدوَن أَْن أَْدِري

ْمـــــــُل َشــــاِطــــَئ  يَــــــْدُخــــــُل الـــــــَرّ
ُطُفولَتِـي

يَْفتَُح َقْلبَِي «بُوْرتُو أََراْبَيا»
ْحَراٍء يَْقَرُع الـُحُبّ ُطبُوَل الَصّ

تَْسَمُعنِـي أَْشَجاُر النَِّخيُل
ٍع  ُمتََقِطّ ُجنُوٍن  ِسَوى  أََرى  الَ 

يَْرُقُص
ِفي َخَيالِـي
ِفي ِظلِّي

اُت َقْلبِي َفْت َدَقّ ُكلََّما تََوَقّ
ِحِر ِمْن َفْرِط الِسّ

أَْرِصَفُة البَْحِر َشْمُس ِقْنِديٍل
ُط لَِهيُب ِعْشِقِه يَتََمَطّ

َشة في ُروِحَي الـُمتََعِطّ
ـــــاَم  ــــْن أَُكــــــوُن أََم يَـــُهـــُمّ َم الَ 

«َجِزيَرَة اللُّْؤلَُؤِة»؟
ــْســَمــُعــوَن ِمــْثــلـِـي َضـــْوَء  َهـــْل تَ

َهَذا البَْحِر؟
أَْجلُِس ِفي الـَمْقَهى

َوَهَذا َوْجِهي

ً الَ يََرانِي أَبَدا
َوأَنَا أَْمِشي

ِفي لَْوَحِة َقَطَر
ْأس َعالَِيَة الَرّ

يِح أََماَم أَْحالٍَم تَِسيُر ِفي الِرّ
َدًة أََغانِي الـَمْجِد ُمَرِدّ

يَا َحبِيبَتِي
الَغِريَقَة  اَه  الـِمَيّ إَِنّ  تَُقولِيَن: 

ِفي َقْلبِي
تُنَاِدي اْسَمِك

ِحيَن لَِغْيَمِة ُعْشٍب َوأَْنِت تُلَِوّ
تُْمِطُر ُقبُالَِت الـَمَساِء

َعلَى آلَِة َكَماٍن
ــٌة  أَُقــــــــوُل: ِريــــَشــــٌة بَــنَــْفــَســِجــَيّ
َجَسَد  َن  ِألُلـَــِوّ تَْكِفينِي  الَ  َواِحــَدٌة 

الـِحَكايَِة
أَْنِت َكْوَكُب األَْرُض األَِخيَرَة

تَـــــــُدوُر أُنـُـــوثـَـــتـَـــِك ِفــــي َســـَمـــاِء 
أُْخَرى

َماَء َغْيَر َهِذي الَسّ

أما في القصيدة الثانية، 
فتقول:

ــــــْشــــــُي َعــــــلـَـــــى ِرَمـــــــــــاٍل  ــــــَم «ال
َكٍة» ُمتََحِرّ

أَْمِشي ُكَلّ َصبَاٍح
ِفي َساَعاِت الَفْجِر

ْمِس تَـْمَسُح َطِريُق الَشّ
الَصْحَراَء

ــِع  ْب ــُرّ ال ــاِء  َســَم َعـــِن  تُـْخبُِرنِـي 

الـَخالِي الـَمْفتوحِة

َعْن أَْبَواِب الُعبُوِر

أُنَا الَعابِرُة

َراِب ِفي َقِصيَدِة َقْصِر الَسّ

الـُحْلِم  ِفي  وِح  الــُرّ َسَماَء  أََرى 

تَْخَضُرّ

الَعْيِن  ِفي  ْمِل  الَرّ نُــَدف  أََرى 

تَْحَمُرّ

َكُة  َوابُِع الـُمتََحِرّ تَْعنِينِي الَزّ الَ 

ْمِل ِفـي الَرّ

َواِحــــــــُف  الــــــــَزّ تَــــْعــــنِــــيــــنِــــي  الَ 

ْمِل الـُمتََربَِّصُة ِفـي الَرّ

أَْنَسُرّ

ِفــي أََقَلّ ِمْن َدِقيَقٍة

اِت ِة الـَماَسّ إِلَى َجنَّ

ــــَهــــِذِه  ُث َصـــِديـــَقـــتـــي بِ ــــــــــِدّ أَُح

الَقصيَدِة

ِفـي َخَيالِـي

ــُروِد  ــِك ِفـي الــُشّ بـِــــي َحــَظّ َجــِرّ

َقلِيالً

ــُر  ــاِف ــَس ـــى تَـــَرْيـــَن َكـــْيـــَف تُ َحـــتَّ

اَقُة َوِحيَدًة النَّ

اِس الـُحُدوِد ُدوَن ُحَرّ

ُدوَن َجَواِز َسَفٍر

ْبِع الَعالِي ُهنَا ِفــي الُرّ

ِة َحبَُّة رْمٍل تَـْمِشي إِلَى َجنَّ

الـُحِبّ

أَْمِشي وَقْلُب الَقِصيَدِة

َقاِفلٌَة

لِْلَحَياِة ِمَن َقَطَر إِلَى إَِماراتِنَا 

الَعَربَِيّة الـُمتَِّحَدة

wالمصطلحات الدرامية والمسرحية
المشاهدين إدماج   -

قــد يــنــجــح الــتــمــثــيــل الـــذي يــؤديــه الــالعــبــون فــوق 
المرزح، إلى درجة كبيرة تجذب المشاهدين جذباً 
في  الــرغــبــة  إلــى  ليدفعهم  حتى  انــدمــاجــيــاً  عاطفياً 

أحداث. من  يعرض  فيما  التدخل 

صمت لحظة   - مؤقت  توقف   -

يــحــدث أثـــنـــاء الــتــمــثــيــل أن يــتــوقــف الـــالعـــب عن 
خلق  ذلك  من  مستهدفاً  تحّركه  أو  إلقائه،  متابعة 
الترقب،  من  حالة  أو  المتفّرج،  لدى  تشويق  لحظة 

الموقف. لتوكيد  محاولة  أو 

درامي - حدث 

أيه واقعة تحدثها الشخصيات في حيزي الزمان 
الــدرامــيــة،  الــحــركــة  تشكيل  فــي  وتــســهــم  والــمــكــان، 

المسرحي. والفعل 

زي - دراما 

مــســرحــيــة تــقــع أحــداثــهــا فـــي فــتــرة زمــنــيــة غير 
مــعــاصــرة، وتــتــطــلــب أزيـــاء كــثــيــرة ومــتــعــّددة حتى 

العرض. صلب  هي  لتصبح 

جوقية شخصية 

المصطلح  هذا  الُمحدثين  النقاد  بعض  يستخدم 
في  تتواجد  أن  يمكن  التي  الشخصية  على  به  ليدلوا 
تقوم  كي  األحــداث  عن  وتبتعد  المسرحيات،  بعض 
خاصة  بمعلومات  المتفّرجين  يمّد  الذي  بالتعليق، 
- غالباً ما تكون ساخرة، أو ذات مغزى - والتي من 

والشخصيات. األحداث  على  يتعّرفون  خاللها 
مسرحية  فــي  (المغفل)  ذلــك  على  األمثلة  ومــن 
مسرحية  فــي  (وإيــنــوبــاريــوس)  لشكسبير،  (الــمــلــك) 
بكوذ)  و(ست  المؤلف،  لنفس  وكليوباترا)  (أنطوني 

إلخ. ألونيل..  بإليكترا)  يليق  (الحداد  مسرحية  في 

الرابع الحائط 

ويعني:  الطبيعي،  المسرح  مفاهيم  من  مفهوم 
وجـــوب افـــتـــراض حــائــط وهــمــي مــمــتــّد عــلــى طــول 
خــط الــســتــارة األمــامــّيــة. ومــن خــالل هــذا الحائط 
الممثلة  األحـــداث  الــمــتــفــّرجــون  يــشــاهــد  (الــمــتــخــيــل) 
الحياة  من  أصيلة  نسخة  أنها  لو  كما  المرزح،  على 
عن  بــمــعــزل  يــجــري  أن  يــنــبــغــي  الــتــمــثــيــل  أن  أي   -
ثم،  ومن  وجودهم،  عدم  المفترض  المتفّرجين، 

بالواقع. اإليهامي  اإلحساس  يتولد 
 (١٧٨٤  -١٧١٣) ديـــدرو  عند  الكلمة  عنت  ولــقــد 
أي  المشاهدين-  خــلــف  الــمــقــام  الـــمـــادي  الــحــائــط 
ولكن  لــلــمــرزح،  امــتــداد  هــي  المتفّرجين  قــاعــة  أن 
الـــمـــرزح ذاتــــه عـــبـــارة عـــن حــجــرة حــائــطــهــا الــرابــع 

المتفّرجون. خالله  من  ينظر  شفاف 
جديدة  "تقنية  مقاله  في  فيعتقد  بريشت،  أمــا 
فــي الــتــمــثــيــل" بــوجــوب إزالــــة مــا يــســمــى بــالــحــائــط 
الـــرابـــع، وتــحــطــيــم كــل مــا يــوحــي بــاإليــهــام الــواقــعــي 
حتى يكون المتفّرج في حالة يقظة كاملة ويشارك 

المطروحة. القضية  في  بعقله 

موسيـــــــــــقى

ظهرت الموسيقى عند العرب في وقت مبكر من 
لبديهة  وتخضع  وعفوية  بسيطة  وكانت  تاريخهم 
الــمــوســيــقــي الــمــحــضــة؛ وارتــبــطــت الــمــوســيــقــى عند 
العرب بالشعر الذي انتشر واشتهر في عصور ما قبل 
اإلسالم، حيث كانت مجرد ترانيم يؤديها كل مغٍن 

حسب ما يُمليه عليه ذوقه وانفعاالته.
الموسيقي  الــنــشــاط  بـــرز  الــجــاهــلــي  الــعــصــر  وفـــي 
فــي مــركــزيــن هــامــيــن هــمــا الــحــجــاز ومــكــة. وكــان 
الموسيقيون  فيه  يتبارى  رحبًا  ميدانًا  عكاظ  ســوق 
والمغنون والشعراء. أما مكة فكانت مركًزا عقائديًا 
تقام فيها الشعائر الدينية التي كانت تصاحب بأنواع 

من األراجيز المغناة.
أما بالنسبة لآلالت الموسيقية التي كانت متواجدة 
فــي الــعــصــر الــجــاهــلــي فــهــي تـــتـــوّزع مــا بــيــن اآلالت 
اإليقاعية (الطبل والدف والصنوج والجالجل) وآالت 
الفارابي  ذكــره  عما  فضالً  بأنواعه)  (المزمار  النفخ 
من وجود آالت وترية في العصر الجاهلي ويتمثل 
ذلك في الطنبور والعود والمزهر (عود ذو وجه من 

الجلد) والموتر والبربط (العود الفارسي).
عدي  عرف  الجاهليين  الموسيقيين  أشهر  ومن 
بـــن ربــيــعــة (٤٩٥م) شــاعــر بــنــي تــغــلــب الــــذي لـُـقــب 
السادس  (القرن  عبدة  بن  علقمة  وكــان  بالمهلهل، 
الـــمـــيـــالدي) مـــن الـــشـــعـــراء الـــذيـــن غــنــوا الــمــعــلــقــات، 
(حوالي  قيس  بن  ميمون  األعشى  العرب  وصناجة 
٦٢٩م) الـــذي كــان يــطــوف الــجــزيــرة وبــيــده الصنج 

يغني األشعار والمعلقات.

الموسيقى في 
العصر الجاهلي

ي
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واإلنجليزية للفرنسية  البنفسج  ـــاور  أس ـــوان  دي ترجمة 

كتاب  الزباير  نجاة  المغربية  للشاعرة  صدر 
«حــكــايــات شــهــرزاد الــنــقــديــة» وهـــو عــبــارة عن 
نظرات نقدية في نصوص شعرية ألدباء مغاربة 
وعرب من مختلف األجيال، ونشر الكتاب مع 
في  الــصــادرة  فبراير ٢٠١٦  عــدد  الــرافــد  مجلة 

الشارقة.
ويتناول الكتاب نصوص األدباء: أحمد بلحاج 
آيــة وارهـــام، نــزار قباني، أنسي الحاج، هويدي 
صالح، هشام عــودة، محمود درويـــش، محمد 
السرغيني، عبد السالم المساوي، مراد القادري، 
مليكة العاصمي، زهرة زيراوي، محمد العناز، 
رزقــي  محمد  عـــدنـــان،  طــه  بـــودويـــك،  محمد 
جواهري،  الرفيع  عبد  النجار،  محمود  محمد، 
وداد بنموسى، موالي مبارك علي آيت أوبهي، 
نمر سعدي، منير مزيد، سعاد المدراع، حسنة 

أولهاشمي.
وفـــي تــقــديــم الــكــتــاب «مــــزق الــلــيــل عــبــاءتــه، 
المساء  انتعل  وكلما  جــراحــاتــه،  الــزمــن  واستباح 
البوح  نــاقــة  الكتابة  أرض  مــن  أطــلــْت  حــكــايــاتــه، 
تطوي المسافات، وتقتات من الحبر صباحاتها، 
ها أنا أرقص على النغمات الغجرية، وأتسلل نحو 

عوالم تجلد ظهر الصمت «وحيك»؛ قالت ذيول 
المقذوفة  رحــالتــي  ظهر  فــوق  المعلقة  الــســراب 
وفجأة  منفاي،  ــْطــُت  ــأَبَّ تَ األبــجــديــة،  جحيم  فــي 
تعثرت قدم قلمي أمام بوابة منقوشة في ذاكرة 
االنـــدهـــاش، مسحُت غــبــار الــذهــول عــن لوحتها 
الذهبية، ثم تهجيت وشمها، َولَْجُت مساحاتها، 
فإذا بَِشَغٍب آسر يُلقى فوق كتفي رعشتي، وجدت 

القصائد مبعثرة في باحتها، ومواضيع مشنوقة 
إيقاع  على  قــراءتــهــا  فــبــدأت  اختالفها،  كــف  فــي 

مصباح شاحب.
في  تعرج  مــســودات  عــن  عــبــارة  الكتابة  كانت 
خط الغرابة، وكان علّي أن أنقل ما فيها كل ليلة 
من علب الظالم، وكأني شهرزاد تحكي لياليها 

لشهريار اسمه الوطن».

ويـــذكـــر أن نــجــاة الـــزبـــايـــر شـــاعـــرة ونــاقــدة 
وصحفية من المغرب، عضو في مكتب اتحاد 
أفروديت  كتاب  تحرير  رئيسة  المغرب،  كتاب 
الـــــدوري، وتُــرجــمــت أشــعــارهــا إلــى الــعــديــد من 
الـــلـــغـــات الــحــيــة مــنــهــا الــفــرنــســيــة، اإلســبــانــيــة، 
اإلنجليزية، كما شاركت الزباير في أنطولوجيا 
الشعر النسائي المغربي، ألنطونيو رييس رويس 
واألنطولوجيا  الــزنــان)،  اللطيف  عبد  (ترجمة 
الخاصة بمجلة القنطرة األمريكية والتي تضّم 
نماذج من الشعر المغربي المعاصر. وأصدرت 
الشعرية  الــدواويــن  من  مجموعة  الزباير  نجاة 
الغريبة»،  «نـــاي  الــغــجــريــة»،  «خالخيل  منها: 
«أقبض قدم الريح»، «قصائد في ألياف الماء»، 
«لجسده رائحة الموتى» وديــوان «فاتن الليل»، 
إضــافــة إلـــى عـــدد مــن اإلصــــــدارات والـــدراســـات 
األدبية والنقدية منها «بوابة منفتحة األشــداق» 
وكــتــاب «فــاكــهــة الــوالئــم فــوق مــائــدة الــعــوالــم»، 
فضال عــن دراســـة فــي ديـــوان «والئـــم المعارج» 
للشاعر أحمد بلحاج آية وكتاب «فواكه الصرخة» 
محمد  التشكيلي  الفنان  أعمال  بالنقد  ويتناول 
البندوري، إضافة إلى كتاب «رسائل ضوء وماء».

إصداراتإصدارات

مبدعونمبدعون

نظرات في نصوص من مختلف األجيال

أدباء عرب في «حكايات شهرزاد النقدية»

أعمالها توّضح انتماءاتها الخليجية

مــتــعــّددة  ثقافية  نــاشــطــة  هــي  عبيد  اهللا  عــبــد  ســمــيــرة 
دواويــن  عــدة  لها  صــدر  شاعرة  كونها  فبجانب  المواهب 
كاتبة  أيضاً  فهي  عدة  لغات  إلى  بعضها  وترجمت  ناجحة 
وناقدة ومصّورة وعازفة حاصلة على شهادة بكالوريوس 
للغة  مــدّرســة  تعمل  العربية،  اللغة  قسم   - اآلداب  كلية 
إدارة  مجلس  عضو  وهــي  الثانوية  المرحلة  فــي  العربية 
مــؤســســة أروقــــة لــلــدراســات والــنــشــر والــتــرجــمــة، وعضو 
الــثــقــافــي  لــلــتــنــشــيــط  األمـــــل  لــجــمــعــيــة  اإلداري  الــمــجــلــس 
بدنمارك،  الثقافي  السنونو  تجّمع  فــي  عضو  بالمغرب، 

العالم  في  والمثقفين  والكّتاب  األدبــاء  اتحاد  في  عضوة 
العربي، عضوة في مبدعات من الوطن العربي، ال تدخر 
جهداً في المشاركة بأي نشاط ثقافي داخل قطر وخارجها، 
شعرية وأمسيات  بمهرجانات  لها العديد من اإلسهامات 
أول  العربي،أسست  الــوطــن  بــلــدان  مختلف  فــي  مــتــعــّددة 
وحققت  آب  الــواتــس  تطبيق  على  قطري  ثقافي  صــالــون 
قامات  له  تضم  أن  في  ونجحت  كبيراً  نجاحاً  خالله  من 
العربي،  العالم  أنحاء  مختلف  من  كبيرة  وشعرية  أدبية 
يطبعوا  أن  ثقافياً  ناشطين  أعضاء  بمساعدة  حالياً  تسعى 

أول كتاب يضم إبداعات أعضاء الصالون األدبي والثقافي 
سميرة  وللشاعرة  البنفسج»،  «صالون  اسم  يحمل  الــذي 
الشعر  مــجــال  فــي  ملموسة  إبــداعــيــة  تــجــارب  ثــالث  عبيد 
و»لحن  البنفسج»  وهي «أســاور  دواويــن  أصــدرت  حيث 
منها  وكــل  غيمة»  جــذع  في  و»شــجــرة  مبتورة»  بأصابع 
خاصة  اإلبــداع  عالم  في  نصيبها  تأخذ  أن  تستحق  تجربة 
بعد أن أصدرت إدارة البحوث والدراسات الثقافّية بوزارة 
باللغة  البنفسج»  «أســاور  لديوان  ترجمة  مؤخراً  الثقافة 

الفرنسّية واإلنجليزية،

سميرة عبيد ناشطة ثقافية 
متعّددة المواهبمتعّددة المواهب

ة
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ذات يوم طلب سيف الدولة أن يكتب المتنبي فيه قصيدة 
يمدحه فيها، فكتب قصيدته أبو الطيب وأنشد يقول:
ـــــــُم      ـــــــبِ ــــــــــــــــــــــّر َقـــــــــْلـــــــــبـــــــــاُه مـــــــــّمـــــــــْن َقـــــــــْلـــــــــبُـــــــــُه َش َواَح

ــــــُم ــــــــــــــــْن بـــــِجـــــْســـــمـــــي َوحــــــــالــــــــي ِعــــــــــنــــــــــَدُه َســــــَق َوَم
ـــــــــــــَرى َجــــــَســــــدي      ـــــــــــْد بَ ـــــــــــُم ُحــــــــّبــــــــاً َق ـــــــــــتِّ مـــــــا لـــــــي أَُك

ــــــــــــِة األَُمــــــــــــــُم ــــــــــــّدْول ـــــــــــّدعـــــــــــي ُحــــــــــــّب َســـــــيـــــــِف ال َوتَ
قال  بيتاً  المتنبي  قال  كلما  وكان  موجوداً  فراس  أبو  وكان 
عليه  يرد  ما  والمتنبي  قبلك،  شاعر  قاله  قد  قديم  بيت  هذا 
وصل  أن  إلى  فشيئاً  شيئاً  يزداد  غضبه  ولكن  قصيده  ويكمل 

إلى البيت الذي يقول:
ـــــتـــــي      ـــــلَ ـــــعـــــاَم ُم فــــــــي  إّال  الـــــــــــّنـــــــــــاِس  أعــــــــــــــــــَدَل  ــــــــا  ي

ـــــُم ـــــحـــــَك ـــــخـــــْصـــــُم َوال فـــــيـــــَك الــــــِخــــــصــــــاُم َوأنـــــــــــــَت ال
ـــــــــــــراٍت ِمــــــــــْنــــــــــَك صــــــــــاِدَقــــــــــًة      ـــــــــــــَظ ــــــــــيــــــــــُذهــــــــــا نَ أُِع

َوَرُم شــــحــــمــــُه  فــــيــــمــــن  الـــــّشـــــحـــــَم  تـــــحـــــَســـــَب  أن 
فقال أبو فراس هذا بيت قاله شعر قبله ويتكلم أبو فراس 
بصوت عال حتى يُسِمع سيف الدولة، فغضب أبو الطيب غضباً 
قصيدته  وأكمل  ارتجاالً،  وأنشد  الورقة  ورمى  ووقف  شديداً 
من عقله بدون ورقة واقفاً وهي أول مرة يقول فيها شعره 

وهو واقف وبدأ يقول:
ــــــمــــــُع مـــــــّمـــــــْن َضـــــــــــّم َمــــجــــلِــــُســــنــــا      ــــــَج َســــــيــــــْعــــــلـَـــــُم ال

بـــــــأّنـــــــنـــــــي َخــــــــيــــــــُر َمــــــــــــــْن تـَـــــــْســــــــَعــــــــى بـــــــــــِه َقــــــــــــــَدُم
ـــــــــــي      ـــــــــــى أَدب ـــــــــــى إل ـــــــــــَم ــــــــــَظــــــــــَر األْع ــــــــــــــا الــــــــــــــذي نَ أنَ

ــــــمــــــاتــــــي َمـــــــــــــْن بــــــــــِه َصـــــــَمـــــــُم ــــــلِ َوأْســــــــــَمــــــــــَعــــــــــْت َك
فذهل أبو فراس الحمداني وفغر فاه ولم يعرف ماذا يقول 

ولكن كان سيف الدولة في تلك اللحظة مكوياً بالنار حيث إن 
الدولة  وزراء  أمام  مدحه  في  تكون  أن  يجب  كانت  القصيدة 
سيف  فغضب  الملك،  أمــام  لنفسه  الطيب  أبــو  لمدح  وليست 
الدولة وأمسك بالمحبرة ورماها في رأس أبو الطيب فأصابه 
بها في جبينه فأصبح وجهه يدمي ولكنه لم يسكت بل أكمل 

قصيدته ارتجاالً والجميع فاغر فاه وهو يقول:

ـــــــْم      ـــــــُه ـــــــاِرَق ـــــــَف نُ أْن  ــــــا  ــــــنَ ــــــْي ــــــلَ َع يَــــــــِعــــــــّز  َمــــــــــــْن  يـَـــــــــا 
ــــــــعــــــــَدكــــــــْم َعــــــــــــــَدُم ــــــــــــــــَلّ شــــــــــــــيٍء بَ ـــــــــا ُك ـــــــــن ِوجـــــــــدانُ

ــــــٍة      ــــــكــــــِرَم ــــــتَ ـــــــا ِمـــــــنـــــــُكـــــــْم ب َمـــــــــــا كـــــــــــــاَن أخـــــــلَـــــــَقـــــــنَ
أَمــــــــــــُم أمــــــــــــِرنـَـــــــــــا  ِمــــــــــــن  أْمــــــــــــــَرُكــــــــــــــُم  أّن  لَــــــــــــــْو 

حـــــــاِســـــــُدنَـــــــا      قــــــــــــــاَل  مــــــــا  ــــــــــــُم  ــــــــــــّرُك َس كــــــــــــــاَن  إْن 
ألـَـــــــــــــُم أْرضـــــــــــــــــاُكـــــــــــــــــُم  إذا  لــــــــــــــُجــــــــــــــْرٍح  ــــــــــا  ــــــــــَم َف

َمـــــــعـــــــِرَفـــــــٌة      ذاَك  ـــــــــْم  ـــــــــتُ ـــــــــْي َرَع ــــــــــــْو  لَ َوبـَـــــــْيــــــــنـَـــــــنـَـــــــا 
ِذَمــــــــــــــــُم ــــــــــَهــــــــــى  الــــــــــنُّ أْهـــــــــــــــــــِل  فــــــــــي  الــــــــــــَمــــــــــــعــــــــــــاِرَف  إّن 
ووّجــه نظرته إلــى أبــو فــراس الــذي أصبح يلمم أثوابه وال 

يعرف أين ينظر وقال فيه:

ـــــعـــــِجـــــُزكـــــْم      ـــــــا َعـــــــْيـــــــبـــــــاً فـــــُي ـــــــنَ ـــــــوَن لَ ـــــــبُ ـــــــلُ ـــــــْط كـــــــم تَ
َوالـــــــــــــَكـــــــــــــَرُم ـــــــــــــوَن  ـــــــــــــأتُ تَ مـــــــــا  اهللا  ــــــــــــــــْكــــــــــــــــَرُه  َويَ

ـــــَب والـــــّنـــــقـــــصـــــاَن مــــــــْن شــــَرفــــي      ـــــي ـــــَع مــــــا أبــــــعــــــَد ال
ـــــــــــَرُم ـــــــــــَه َوال الـــــــّشـــــــيـــــــُب  َوذاِن  الــــــــّثــــــــَرّيــــــــا  أنَــــــــــــا 

ـــــــُه      ـــــــُق ــــــــَت الــــــــَغــــــــَمــــــــاَم الــــــــــــذي عــــــنــــــدي َصـــــــواِع ــــــــْي لَ
ـــــــــــُم يَ ـــــــــــِدّ ـــــــــــى َمــــــــــــــْن ِعـــــــــــــْنـــــــــــــَدُه ال ــــــــزيــــــــلـُـــــــُهــــــــّن إل يُ

ذكاء المتنبي
فلسفة الجراح
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áaôWh áªμM

متأّلم . مّما أنا متأّلم ؟

حار السؤال . وأطرق المستفهم

ماذا أحّس . و آه حزني بعضه     

يشكو فأعرفه وبعض مبهم

بي ما علمت من األسى الدامي وبي     

من حرقة األعماق ما ال أعلم

بي من جراح الروح ما أدري وبي     

أضعاف ما أدري وما أتوّهم

و كأّن روحي شعلة مجنونة     

تطغى فتضرمني بما تتضّرم

وكأّن قلبي في الضلوع جنازة     

أمشي بها وحدي و كّلي مأتم

أبكي فتبتسم الجراح من البكا     

فكأّنها في كّل جارحة فم

ڈڈ

يا البتسام الجرح كم أبكي وكم     

ينساب فوق شفاهه الحمرا دم

أبدا أسير على الجراح وأنتهي     

حيث ابتدأت فأين مّني المختم

وأعارك الدنيا وأهوى صفوها

لكن كما يهوى الكالم األبكم

وأبارك األّم الحياة ألّنها     

أّمي وحّظي من جناها العلقم

حرماني الحرمان إّال أّنني     

أهذي بعاطفة الحياة وأحلم

والمرء إن أشقاه واقع شؤمه     

بالغبن أسعده الخيال المنعم

ڈڈ

وحدي أعيش على الهموم ووحدتي     

باليأس مفعمة وجّوي مفعم

لكّنني أهوى الهموم ألّنها     

فكر أفّسر صمتها وأترجم

أهوى الحياة بخيرها وبّشرها     

وأحّب أبناء الحياة وأرحم

وأصوغ « فلسفة الجراح « نشائدا     

يشدو بها الّالهي ويشجي المؤلم

صعد  الــمــلــوك  بــعــض  أن  يــحــكــى 
يــــوًمــــا إلـــــى أعـــلـــى قـــصـــره يــتــفــرج، 
فــالحــت مــنــه الــتــفــاتــة فـــرأى امـــرأة 
قصره  جــانــب  إلـــى  دار  ســطــح  عــلــى 
لــم يـــَر أحــســن مــنــهــا، فــالــتــفــت إلــى 
إحــــــدى جــــواريــــه فـــقـــال لـــهـــا: لــمــن 

هذه؟، فقالت: يا موالي هذه زوجة 
وقد  الملك  فــنــزل  فــيــروز،  غــالمــك 
فاستدعى  بها  وشغف  حبها  خامره 
فــيــروز وقـــال لـــه: يــا فــيــروز، قــال: 
ــبــيــك يــــا مـــــــوالي، قــــــال: خــــذ هـــذا  ل
الفالنية  البلد  إلى  به  وامــِض  الكتاب 
ـــجـــواب. فـــأخـــذ فــيــروز  ـــال وجــئــنــي ب
الــكــتــاب وتــوجــه إلـــى مــنــزلــه فوضع 
الــكــتــاب تــحــت رأســــه وجــهــز أمـــره 
أهله  ودع  أصبح  فلما  ليلته،  وبــات 
يعلم  ولم  الملك  لحاجة  طالبًا  وسار 
بما قد دّبره الملك. وأما الملك فإنه 
لما توجه فيروز قام مسرًعا وتوجه 
الباب  فقرع  فيروز  دار  إلى  متخفًيا 
فيروز:  امــرأة  فقالت  خفيًفا،  قرًعا 
سيد  الملك  أنــا  قـــال:  بــالــبــاب؟،  مــن 
وجلس،  فدخل  له  ففتحت  زوجــك، 
عندنا!  اليوم  موالنا  أرى  له:  فقالت 
من  باهللا  أعوذ  فقالت:  زائــر.  فقال: 
خيًرا!،  فيها  أظن  وما  الزيارة  هذه 
فـــقـــال لـــهـــا: ويــــحــــك!، إنـــنـــي الــمــلــك 
عرفتيني،  أظنك  ومــا  زوجــك  سيد 
ولقد  مــوالي  يا  عرفتك  بل  فقالت: 
عــلــمــت أنــــك الــمــلــك ولــكــن سبقتك 

األوائل في قولهم :
سأترك ماءكم من غير ورد

فيه الـــــــوراد  لــكــثــرة  وذاك 
إذا سقط الذباب على طعام

رفعت يدي ونفسي تشتهيه
ثــم قــالــت أيــهــا الــمــلــك: تــأتــي إلــى 
مــوضــع شــــرب كــلــبــك تــشــرب مــنــه، 
وخرج  كالمها  من  الملك  فاستحيا 
هذا  الــــدار.  فــي  نعله  فنسي  وتــركــهــا 
مـــا كـــان مـــن الــمــلــك، وأمــــا مـــا كــان 
مـــن فـــيـــروز فــإنــه لــمــا خــــرج وســـار 
تــفــقــد الــكــتــاب فــلــم يــجــده مــعــه في 
فراشه  تحت  نسيه  أنه  فتذكر  رأسه 
فرجع إلى داره فوافق وصوله عقب 

نعل  فــوجــد  داره  مــن  الملك  خـــروج 
وعلم  عقله  فطاش  الــدار  في  الملك 
أن الملك لم يرسله في هذه السفرة 
إال ألمر يفعله فسكت ولم يبد كالًما 
وأخذ الكتاب وسار إلى حاجة الملك 
عليه  فــأنــعــم  إلــيــه  عـــاد  ثــم  فقضاها 
بــمــائــة ديـــنـــار. فــمــضــى فـــيـــروز إلــى 
السوق واشترى ما يليق بالنساء وهيأ 
هدية حسنة وأتى إلى زوجته فسلم 
عليها وقـــال لــهــا: قــومــي إلــى زيــارة 

بيت أبيك. قالت: وما ذاك؟ قال: إن 
تظهري  أن  وأريد  علينا  أنعم  الملك 
ألهــلــك ذلـــك، قــالــت: حــبــاً وكــرامــة، 
إلى  وتوجهت  ساعتها  من  قامت  ثم 
بيت أبيها ففرحوا بها وبما جاءت به 
فلم  شهًرا  أهلها  عند  فأقامت  معها 
يــذكــرهــا زوجــهــا وال ألـــّم بــهــا. فأتى 
إما  فيروز  يا  لــه:  وقــال  أخوها  إليه 
أن  وإمـــا  غضبك  بسبب  تخبرنا  أن 
تحاكمنا إلى الملك، فقال: إن شئتم 

علي  لها  تركت  فما  فافعلوا  الحكم 
حًقا.

معهم  فأتى  الحكم  إلــى  فطلبوه 
الملك  عند  ذاك  إذ  الــقــاضــي  وكـــان 
جالًسا إلى جانبه، فقال أخو الصبية: 
إني  القضاة،  قاضي  موالنا  اهللا  أيــد 
أجـــــرت هــــذا الـــغـــالم بــســتــانًــا ســالــم 
الــحــيــطــان بــبــئــر مـــاء مــعــيــن عــامــرة 
وهدم  ثمره  فأكل  مثمرة  وأشــجــار 
ـــئـــره. فــالــتــفــت  حــيــطــانــه وأخــــــرب ب
الــقــاضــي إلـــى فــيــروز وقــــال لـــه: ما 
أيها  فــيــروز:  فقال  غـــالم؟،  يــا  تقول 
الــقــاضــي قـــد تــســلــمــت هـــذا الــبــســتــان 
فقال  كــان.  مــا  أحسن  إليه  وسلمته 
القاضي: هل سلم إليك البستان كما 
كـــان؟، قـــال: نــعــم، ولــكــن أريـــد منه 
السبب لرده. قال القاضي: ما قولك؟ 
رددت  مــــا  مــــــوالي  يــــا  واهللا  قــــــال: 
الــبــســتــان كـــراهـــة فــيــه وإنـــمـــا جئت 
يــوًمــا مــن األيــــام فــوجــدت فــيــه أثــر 
فحرمت  يغتالني  أن  فخفت  األســد 
قال:  لألسد.  إكــراًمــا  البستان  دخــول 
جالًسا  فاستوى  متكئًا  الملك  وكــان 
وقـــال: يــا فــيــروز ارجــع إلــى بستانك 
دخل  األســد  إن  فــواهللا  مطمئنًا  آمنًا 
البستان ولم يؤثر فيه أثًرا وال التمس 
مــنــه ورًقــــا وال ثــمــًرا وال شــيــئًــا ولــم 
يلبث فيه غير لحظة يسيرة وخرج 
من غير بأس، وواهللا ما رأيت مثل 
بستانك وال أشد احتراًزا من حيطانه 
على شجره. فرجع فيروز إلى داره 
وال  القاضي  يعلم  ولــم  زوجــتــه  ورد 

غيره بشيء.
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بأنها  الــشــيــبــانــي  فــاطــمــة  الــفــنــانــة  وصــفــت 
متدفقة  مــســارات  فــي  تــدور  أفــكــاراً  تحمل 
به  مــررت  ما  لكل  فوتوغرافية  كاسطوانة 

اآلن. وحتى  السبعينيات  فترة  منذ 
معرضها  ضمها  التي  أعمالها  إن  وقالت 
عبر  الــســفــر  يعني  الــســادس  األخــيــر «الــبــعــد 
وأضافت  العمودية،  مسافتي  وهــو  الــزمــن 
الـــمـــســـارات  هــــذه  خــــالل  مـــن  أرادت  أنـــهـــا 
تقدم  أن  الــمــاضــي  إلـــى  وعــودتــهــا  الــزمــنــيــة 
رؤيـــة فــنــيــة جــديــدة ومــتــطــورة مــن خــالل 

والبخنق». البطولة  العملين 
قبل  الــفــتــاة  تــرتــديــه  «البخنق  وأضــافــت: 
الزواج وبعد الزواج ترتدي المرأة البطولة، 
فــهــمــا مــكــمــالن لــبــعــضــهــمــا الــبــعــض. وهــمــا 
وزينتها  الخليجية  المرأة  مالبس  من  جزء 

الفتًة  والتجمل».  والزينة  للحشمة  ورمــز 
حديثة  بطريقٍة  العمل  هذا  قدمت  أنها  إلى 
صعبة  خــامــة  بــاســتــخــدام  متطور  وأســلــوب 
الــمــراس لــتــكــشــف عــن وجـــه جــمــيــٍل ونــضــر 
وراءه  يـــحـــمـــل  قــــنــــاع  خـــلـــف  مــــن  مـــغـــطـــى 

والعطاء. بالحب  مملوءة  حكايات 
عن  العمل  خــالل  من  الشيباني  وأعــربــت 
الماضي  مــع  االتــصــال  نفقد  أن  مــن  قلقها 
والــمــرور  الــعــبــور  بــوابــات  جميع  نغلق  وأن 
وهو أمر أتخّوف منه جداً فأنا ال أزال أحّن 
تقليص  في  وأمل  رغبة  ولدّي  الماضي  إلى 
الــفــجــوة بــيــن الــحــاضــر والــمــاضــي، وأكــدت 
ألنهما  نظًرا  والبطولة  البخنق  اختارت  أنها 
عالقة  وبينهما  البعض  ببعضهما  مرتبطان 
الــبــعــد  الــمــتــلــقــي  يــــدرك  أن  وأردت  وثــيــقــة 

كانت  وكيف  األمــر  في  التراثي  االجتماعي 
الــزواج  وبعد  البخنق  تــرتــدي  قديًما  الفتاة 
بين  مــمــتــّدة  عــالقــة  وثــمــة  البطولة  تــرتــدي 

االثنين.
فــنــانــة  الــشــيــبــانــي  فــاطــمــة  أّن  إلـــى  يــشــار 
تــشــكــيــلــيــة قـــطـــريـــة لـــهـــا تــجــربــتــهــا الــفــنــيــة 
الــمــمــيــزة. وقــــد شـــاركـــت فـــي الــعــديــد من 
الــمــعــارض الــمــشــتــركــة مــنــهــا مــعــرض ارت 
لــــنــــدن ومـــــعـــــرض هـــمـــس الــــصــــحــــراء فــي 
أبـــو ظــبــي، بــاإلضــافــة إلـــى عـــدد كــبــيــر من 
الـــمـــعـــارض الــشــخــصــيــة ومـــنـــهـــا الــمــعــرض 
الـــشـــخـــصـــي فــــي بــــاريــــس ومــــعــــرض لــغــات 

ألمانيا. في  الصحراء 

فاطمة الشيباني: «البخنق» 
رؤية متطورة للسفر عبر الزمن

ــــاء الــــنــــســــاء ــــح ــــص ــــاء الــــنــــســــاءف ــــح ــــص ف
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لــحــقــت الــســيــنــمــا الــعــربــيــة بـــركـــاب الــفــن الــســابــع 
العالمية  السينما  انــطــالقــة  عــن  كــثــيــراً  تــتــأخــر  ولـــم 
فــكــانــت مــصــر مــن أوائــــل بـــالد الــعــالــم الــتــي عرفت 
وفي  بــاإلســكــنــدريــة،   ،١٨٩٦ عــام  السينمائي  الــفــن 
حديقة  في  سينمائي  عرض  أول  قدم  نفسه،  العام 

األزبكية بالقاهرة.
مبعوثاً   ١٨٩٧ عام  الفرنسية  لوميير  دار  أرسلت 
لها إلى مصر ليقوم بتصوير أول شرائط سينمائية 
عــن بــعــض الــمــنــاظــر فــي اإلســكــنــدريــة، والــقــاهــرة، 
هذه  عــدد  وبلغ  مصر،  نيل  على  األثــريــة  والمناطق 
الشرائط ٣٥ شريطاً عرضت في جميع دول العالم.

في  مــصــر  فـــي  ســيــنــمــائــي  عــــرض  أول  وأقـــيـــم 
أحد  بواسطة  اإلسكندرية  بمدينة   ،١٨٩٧ ديسمبر 
العرض  توقف  أن  لبث  ما  أنه  على  لوميير،  أجهزة 
للعرض  صالة  أول  أقيمت  عندما   ،١٩٠٠ عام  حتى 

يملكها م.س كونجولينوس بالمدينة نفسها.
أمـــــا فــــي الــــقــــاهــــرة فـــلـــم يـــبـــدأ عـــــرض األفـــــالم 
السينمائية إال في أبريل ١٩٠٠ في صالة قهوة سانتي 
بواسطة  األزبــكــيــة،  لحديقة  الشرقي  الــبــاب  بــجــوار 
تصوير  أول  بدأ  وقد  وزوجته.  بونفيلي  فرانشسكو 
ودوريس  عزر  محالت  به  قامت  مصري  سينمائي 
 ١٩١٧ عـــام  تــكــونــت  ثــم   ،١٩٠٧ عـــام  بــاإلســكــنــدريــة 
اإليطالية،  السينمائية  سيتشيا  شركة  باإلسكندرية 
بهدف إنتاج أفالم روائية، وكان أول إنتاجها الفيلم 
 ١٩١٧ عــام  وفــي  الــهــاويــة».  القصير «نحو  الــروائــي 
باإلسكندرية،  المصرية  السينمائية  الشركة  تكونت 
األعـــمـــال  رجــــــال  بـــعـــض  فـــكـــر   ،١٩٢٠ عـــــام  وفـــــي 
المصريين، وفي مقدمتهم طلعت حرب في وضع 
حجر األساس لبناء مصر الصناعية، إلى أن تّم إنتاج 
فيلم «في  وهو   ،١٩٢٣ عام  طويل  روائي  فيلم  أول 
في  وتصويره  تنفيذه  وكان  آمــون»،  عنخ  توت  بالد 
اكتشاف  قصة  ويحكي  بــالــخــارج،  وعـــرض  مــصــر، 
مقبرة توت عنخ آمون، وبلغت تكاليف الفيلم ١٩٠٠ 
جــنــيــه، وتــوالــى بــعــد ذلـــك عـــرض األفــــالم الــروائــيــة 

الطويلة المنتجة في مصر.
بينما جاءت بداية السينما اللبنانية قائمة بجهود 
فــرديــة وذلـــك عــام ١٩٣٠ إال أن هــذه الــمــحــاوالت 
المنتجين  معظم  كـــان  بــالــفــشــل،  غالبيتها  اتــســمــت 
اإلنتاج  خمد  أجنبية.  جنسيات  مــن  هــم  لبنان  فــي 
العالمية  الــحــرب  بسبب  وذلــك  اللبناني  السينمائي 
عــادت   ١٩٥٢ عـــام  فــي   ،١٩٥٢ فــتــرة  حــتــى  الــثــانــيــة 
ــــك بــإنــشــاء  الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة تــســتــنــشــق الـــهـــواء وذل
الضمير  عذاب  فيلم  منه  أنتج  للسينما  أستديوهين 
متواضعاً، في  وقلبان وجسد، القى الفيلمان نجاحاً 
عــام ١٩٥٧ أنتج فيلم إلــى أيــن وعــرض هــذا الفيلم 
النقاد  فيه  وأُعــجــب  السينمائي  كــان  مهرجان  فــي 
الخير،  معه  وحــل   ١٩٦٤ عــام  حــّل  الوقت.  ذلــك  في 
الوطني  الــمــركــز  اللبنانية  الــحــكــومــة  أســســت  حــيــث 
بعد  يوماً  تزدهر  اللبنانيين  جهود  وبــدأت  للسينما 
السينما  ثم  الصامتة  السينما  بيروت  وعرفت  يــوم، 
تميزت  فخمة  صـــاالت  فيها  وأنــشــئــت  المتحركة. 
الــصــاالت  ضــّمــت  وتــجــهــيــزاتــهــا،  وأثــاثــهــا  بهندستها 
فترة  في  المرطبات  وتناول  للتدخين  خاصاً  قسماً 
االســتــراحــة. وقــّســمــت إلـــى درجـــــات: أولـــى وثانية 
بعض  يضم  وبلكون  أرضــيــة  صالة  إلــى  أو  وثــالــثــة، 

المقصورات.

 عادل عبد اهللا:

عبد الرحمن الريامي:

أول لقطة 
سينمائية عربية
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ڈ حدثنا عن بداية دخولك المجال اإلعالمي
- أنا في األساس خريج كلية اإلعالم وعملت بالصحافة 
المحلية في جميع الصحف القطرية، ثم التحقت بالعمل 
بتلفزيون قطر عام ٢٠٠١، وفي عام ٢٠٠٢ انتقلت للعمل 
حتى  فيها  أعمل  أزال  وال  الخليج  صــوت  بــإذاعــة  كمذيع 

اآلن.
بإذاعة  عملك  خــالل  قدمتها  التي  البرامج  أهــم  ما  ڈ 

صوت الخليج؟
-- من أهم البرامج التي قدمتها برنامج سهرة خاصة 
وبرنامج  والــعــرب،  الخليج  نــجــوم  أهــم  استضاف  الـــذي 
«ســوالــف قــيــظ»، وهــو بــرنــامــج فكاهي ســاخــر ال يــزال 
المشاعر  فيض  وبرنامج  الحين،  إلــى  يتذكره  الجمهور 
الذي استمر معي لمدة ١٠ سنوات، قبل أن تنتقل حقوقه 

إلى تلفزيون قطر.
فما  القطرية،  للكوادر  جاذباً  بات  اإلعالمي  المجال  ڈ 

األسباب من وجهة نظرك؟
هي  لقطر  الشاملة  الوطنية  الــرؤيــة  ركــائــز  أول  إن   -
القطري  اإلنــســان  أدرك  خاللها  ومــن  البشرية،  التنمية 
أهمية  لمس  وحينما  وطنه  بناء  فــي  المساهمة  أهمية 
الدور اإلعالمي في تحقيق هذا الهدف، حيث بات يساهم 
في العمل على بناء الوطن، األمر الذي أدى إلى بناء جسور 
الــكــوادر  مــن  الكثير  اتجه  واإلعــــالم،  المتلقي  بين  الثقة 
أمــالً  بــل  الشهرة  فــي  رغبة  ال  اإلعــالمــي  للعمل  القطرية 
ينّم  ما  وهو  اإلعالمي  عملهم  خالل  من  الوطن  بناء  في 
الذي  القطري  الشباب  بها  يتحلى  الــذي  اإليثار  خلق  عن 

يتماهى في حب وطنه.
جاذباً  والمسموع  المرئي  اإلعــالمــي  المجال  أصبح  ڈ 

للعناصر النسائية القطرية، ما رأيك في ذلك؟
قدم  القطري  اإلعـــالم  أن  هــو  السبب  ولعل  بالفعل،   -
المذيعة بالصورة المناسبة التي تليق وتعكس روح المرأة 
وبــصــورة  المحتشم  التقليدي  بــزيــهــا  فتظهر  الــقــطــريــة 

تعكس احترام عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا النبيلة.
ڈ ما الذي يميز اإلعالم القطري من وجهة نظرك؟

- اإلعالم القطري وبكل صدق يمتلك العصا السحرية 
للنجاح ويسير وفق منهجية محددة المعالم ضمن رؤية 
قطر الوطنية، وهو خير تمثيل للمجتمع القطري والبيئة 
وبجملة  األصيلة،  وقيمها  وتقاليدها  بعاداتها  القطرية 
واحــــدة اإلعــــالم الــقــطــري يــمــارس الــعــمــل اإلعــالمــي كما 
والمسموع  المرئي  القطري  اإلعــالم  إن  يكون،  أن  ينبغي 
فضالً  القطري،  المشاهد  ثقة  كسب  استطاع  والمقروء 
عن احترام المشاهد العربي، ألنه وببساطة يعكس القيم 
من  هناك  فليس  القطري،  الشعب  بها  يتمتع  التي  النبيلة 

شاشات  أمــام  وزوجــتــه  وبناته  أبــنــاءه  يترك  أن  يتحرج 
مطمئن  وهــو  ساعة   ٢٤ الــريــان  قناة  أو  قطر  تلفزيون 

خادشاً  مشهداً  يــروا  أو  خارجاً  لفظاً  يسمعوا  لن  أنهم 
بقناة  المسؤولين  أحــد  مقولة  أذكــر  ولعلي  للحياء. 
الريان للعاملين بها حيث شدد عليهم قائالً أنا أريد 
الذي  (السنافي)  الرجل  مثل  الــريــان  قناة  أرى  أن 
احتراماً.  له  الجميع  فيقف  مجلس  كل  إلى  يدخل 
على  الــهــدف  هــذا  تحقيق  فــي  القناة  نجحت  وقــد 
أرض الواقع بما تقدمه من محتوى هادف وممتع. 

وبالرغم من أن كثيراً من القنوات التلفزيونية غير 
إال  المحلية  قنواتنا  من  أوســع  شهرة  نالت  القطرية 

في  النجاح  لها  يضمن  المحلية  قنواتنا  تقدمه  ما  أن 
بعد يوم، وهو ما يحقق لها  كسب جمهور أكبر يوماً 

في  واألبقى  األرســخ  وسيجعلها  النجاح  استمرارية 
في  تختلف  قد  األنظار  ألن  المرئي،  اإلعــالم  عالم 

لن  أنــهــا  إال  المقدمة  اإلعــالمــيــة  الــمــادة  مستوى 
يصب  الـــذي  والــمــضــمــون  القيمة  حــول  تختلف 

المحلية،  قنواتنا  تقدمه  مــا  صــالــح  فــي  دائــمــاً 
وهو الشأن في اإلذاعات المحلية، ففي إذاعة 
تسمع  لــن  المثال  سبيل  على  الخليج  صــوت 
كلمة تسيء إلى أي إنسان ولن تجد فيها إال 
الفن الهادف والموسيقى الراقية واألغنية 

التي تحترم ذائقة المستمع.
ڈ هل معنى هذا أن محطاتنا المحلية 
ال تزال محصورة داخل حدود الوطن؟
المحلية  فـــاإلذاعـــات  بــالــطــبــع،  ال   -
باتت تحلق خليجياً وعربياً، واكتسبت 
شـــهـــرة واســــعــــة بـــمـــا تـــقـــدمـــه مــن 
محتوى متخصص رصين ومميز 
ومتفرد في كثير من األحيان، إن 
إذاعة صوت الخليج أصبحت من 
وعربياً  خليجياً  اإلذاعــات  أفضل 
بشهادة الناس في كل مكان من 
ولعل  وغيرهم،  المتخصصين 
فهي  لــلــعــيــان  واضــــح  منهجها 
تــحــافــظ بـــوعـــي عــلــى الــذائــقــة 
االرتقاء  على  وتعمل  الخليجية 
خالل  من  الخليجية  باألغنية 

فتحت  الــتــي  الــطــربــيــة  جلساتها 
المجال لمئات األصوات المميزة من 

الخليج.

عن قرب

ً ًالمجـــــال اإلعالمـــي أصبـــــح جاذبــــا المجـــــال اإلعالمـــي أصبـــــح جاذبــــا
 للكــوادر القطـــرية مـن الجنسيــــن للكــوادر القطـــرية مـن الجنسيــــن

أنا أول موزع موسيقى قطري
علىعلى
الطريق

كتب - محمود الحكيم:

كشف اإلعالمي عادل عبد 

اهللا في حواره مع البيرق عن 
بـــدايـــات رحــلــتــه اإلعــالمــيــة، 
وذكـــــر أهــــم الـــبـــرامـــج الــتــي 

معنا  واســـتـــعـــرض  قــدمــهــا، 
آراءه في الكثير من القضايا 

في المجال اإلعالمي..

الدوحة - البيرق:

حسين  الرحمن  عبد  الفنان  أوضح 
الـــريـــامـــي أنــــه دخــــل الــفــن مـــن عــالــم 
أول  نفسه  معتبراً  الموسيقي،  التوزيع 

مــــــوزع قـــطـــري ولــكــن 
انــطــالقــتــه لــم تــكــن في 
قــــطــــر بـــــل كــــانــــت فــي 
اإلمــــــارات، حــيــث عمل 
بــــمــــجــــال الـــمـــوســـيـــقـــى 
للمسلسالت  التصويرية 
واإلذاعــيــة  التلفزيونية 
والمسرحيات  واألفــالم 
ــــاك، وتـــــعـــــاون مــع  هــــن
تــــلــــفــــزيــــون الــــشــــارقــــة 
وتلفزيون  دبي  وإذاعــة 
ســـمـــا دبـــــــي، واكـــتـــســـب 

شـــهـــرة بــيــن الـــوســـط الــفــنــي. وأشــــار 
التاسعة  السنة  هــذه  أن  إلــى  الريامي 
لــه بــمــجــال الــتــوزيــع وقـــد حــقــق فيها 
نــجــاحــات كــبــيــرة وعــمــل مـــع أســمــاء 

المعة في الخليج ثم عاد إلى الدوحة 
مــنــذ عــــام لـــيـــمـــارس عــمــلــه كـــمـــوّزع. 
وكــشــف الــريــامــي أنـــه تــعــاون مــؤخــراً 
بأغنية  جــاســم  ســعــود  الــمــطــرب  مـــع 

«قلبها» التي صدرت منذ أيام.
وحـــــــــــــــــــــــــــول ســــــبــــــب 
التوزيع  لمجال  تفضيله 
الريامي  قال  الموسيقي 
لــم  الــــمــــجــــال  هـــــــذا  إن 
يــهــتــّم بــه الــفــنــانــون ولــم 
الكافية  بالعناية  يــحــَظ 
وأصــــبــــح كــــل االعـــتـــمـــاد 
ـــى الــــمــــوزعــــيــــن مــن  عـــل
الــــــخــــــارج، وهــــــو األمــــر 
الــــــذي كـــــان ال بــــد مــعــه 
مـــن تــغــيــيــر، فـــال بـــد أن 
يــقــتــحــم أحــــد الــفــنــانــيــن 
القطريين هذا المجال ليكسر احتكار 
الوافدين له، كما أنني الحظت تشابهاً 
في كل الجمل اللحنية المقّدمة وبات 
ودائــرة  واحــد  فلك  في  يــدور  التوزيع 

المستمع  جــعــل  الــــذي  األمــــر  ضــّيــقــة، 
من األغنية، إذ إن كل ما  يمّل سريعاً 
التوزيع  في  ومتقارب  متشابه  يسمعه 
رؤيــة  أقــــّدم  أن  فــقــّررت  الموسيقي 
المألوف  عــن  بعيداً  جــديــدة  توزيعّية 

وخارج الصندوق.
أن  الريامي  وأوضــح 
لــديــه رؤيــــة تــجــديــديــة 
فـــــي مــــجــــال الــــتــــوزيــــع 
فـــال تــمــيــل فـــي الــغــالــب 
بــاآلالت  االستعانة  إلــى 
تعتمد  ولــكــنــهــا  ــة  الــحــّي
عـــلـــى تـــركـــيـــب الــلــحــن 
عــــبــــر الـــــحـــــاســـــوب مــع 
الوتريات  على  االعتماد 
ـــون  ـــل ـــال واالهــــــتــــــمــــــام ب

الشبابي.
أصل  أن  طموحي  الــريــامــي:  وقــال 
وهناك  كله  العربي  الوطن  إلى  بفني 
بــدايــات تــعــاون مــع أســمــاء المعة من 
أحرص  أنا  وأضاف:  العرب.  مطرب 

عــلــى أن يـــكـــون لـــي كـــمـــوّزع قــطــري 
لها طابعها الممّيز  بصمة خاصة جداً 

وأفكارها المبتكرة غير المألوفة.
وحول عزوف القطريين عن مهنة 
يجدوا  لم  إنهم  الريامي  قال  التوزيع 
مــــن يـــوجـــهـــهـــم إلـــيـــهـــا، 
ولــذلــك فــأنــا أســعــى ألن 
ـــداً من  أعــــّد جــيــالً جـــدي
الــقــطــريــيــن فـــي مــجــال 
ــــق عــبــر  الــــتــــوزيــــع وأطــــل
جـــريـــدتـــكـــم الـــمـــوقـــرة 
وتدريب  لتعليم  مبادرة 
كل من لديه الرغبة في 
تعليم التوزيع الموسيقي 
مــــــــــــن الــــــقــــــطــــــريــــــيــــــن 

الموهوبين.
وحول عمله بالتلحين 
الكثير  وقدمت  أيضاً  ملحن  أنــا  قــال 
المطربين  مــن  لكثير  األعـــمـــال  مــن 
الــخــلــيــجــيــيــن كـــمـــا أنـــنـــي غــنــيــت مــن 

ألحاني.

ــــــــرامــــــــجــــــــي ـــــــــظ مــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــــّم ب ـــــــــي ــــــــــــــــف ق ســــــــــــهــــــــــــرة خــــــــــــاصــــــــــــة وســــــــــــــــوال

تخرجت من كلية اإلعالم وبدأت 
رحلتي اإلعالمية من تلفزيون قطر
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شاشات أمــام  وزوجــتــه 
مطمئن  وهــو  ساعة  ٢٤

خادشاً  مشهداً  يــروا  و 
بقناة  المسؤولين  حــد 
عليهم قائالً أنا أريد
الذي (السنافي)  ل 
احتراماً. له  جميع 
ي يي

على الــهــدف  هــذا 
وى هادف وممتع.

التلفزيونية غير  ت
إال  المحلية  قنواتنا  ن 
في النجاح  لها  ضمن 
م، وهو ما يحقق لها 
ي

في واألبقى  ألرســخ 
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ــــــــرامــــــــجــــــــي ـــــــــظ مــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــــم ب ـــــــــي ــف ق

يم س ي وبب ربي رم ن
من  هناك  فليس  القطري،  الشعب  بها  يتمتع  التي  النبيلة 
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إلى مجال 
التوزيع 
الموسيقي

التوزيع 
الموسيقي 

بات متشابهاً 
وال بد من 
التجديد فيه
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إغالق حساب «تراث لول» يثير غضب المتابعينقضيةقضية
الدوحة - البيرق:

جدل كبير شهدته صفحة «تراث لول» التي تعد من أشهر الصفحات القطرية 
المعنية بالتراث على موقع اإلنستجرام بعد إعالن صاحب الصفحة إغالقها ألسباب 
خاصة به ولظروف عائلية، حيث طالب عدٌد كبيٌر من متابعي الصفحة وجمهور 
تهتم  التي  الصفحات  أفضل  مــن  تعد  ألنها  استمرارها   turayh_lawal صفحة 

بإحياء التراث القطري وتعتبر همزة وصل هامة بين الشباب واألجيال الماضية.
الحساب  إغــالق  تــّم  عليها:  مكتوباً  صــورة  نشرت  قد  لــول  تــراث  صفحة  وكانت 
لــظــروف خــارجــة عــن إرادتـــي ونلتقي بـــإذن اهللا فــي مــكــان آخــر ووضـــع صاحب 
التعليقات  عـــدد  وصـــل  وقـــد  شـــات،  والــســنــاب  آب  الــواتــس  عــلــى  بــيــانــاتــه  الصفحة 
المستنكرة لقرار اإلغالق إلى مئات األصوات المطالبة بعدم إغالق الحساب واقترح 
البعض إسناد مهمة إدارتها إلى شخص آخر أو إدارتها بشكل جماعي خاصة بعد 

النجاح الكبير الذي حققته.
قديمة ألشياء وأدوات ومفردات وعادات  وكانت صفحة تراث لول تنشر صوراً 
نجحت  وقد  صورة  لكل  وتوضيح  شرح  مع  السنين  عشرات  عليها  مّر  ومناسبات 

الصفحة في أن تحظى بمتابعة اآلالف من أبناء قطر والخليج والوطن العربي.

أنا  يــقــول:  العقالن  أحمد  الــشــاب  الفنان 
التواصل  وسائل  من  المستفيدين  أشد  من 
االجتماعي سواء في حياتي المهنية والفنية 
في  األهــل  مع  التواصل  وفي  واالجتماعية، 
يومية  مواضيع  أنشر  وأنا  والخارج،  الداخل 
لو  المتابعين  مــن  عـــدد  ولــــدّي  وأخـــبـــاري، 
أو اثنين فإنهم يسألون عني،  تأخرت يوماً 
وإن من ال يلتفت إلى هذه التكنولوجيا فلن 
توسيع  فــي  تسهم  فــهــي  أحـــد،  إلــيــه  يلتفت 
الممثل  أن  العقالن  وأكد  لمداركه،  اإلنسان 
المسافة  تختصر  وسيلة  يحتاج  الفنان  أو 
بينه وبين الجمهور، وأن الفنان يستطيع أن 
لإلعالن  ثوان  عشر  مدته  مقطعاً  يستخدم 
عــمــا يـــريـــد والـــســـوشـــيـــال مــيــديــا أصــبــحــت 
السينما الحديثة، وعلى الجميع أن يستخدم 
الحديثة  اإللكترونية  االجتماعية  الوسائل 
مثل فيس بوك وتويتر وانستجرام والواتس 
في  متكامالً  عالماً  تعد  ألنها  وغيرها  آب 

جيبك.

عالقات وخبرات

يستخدم  أنه  العقالن  أحمد  الفنان  وأكد 
هذه الوسائل الحديثة في أن يعرض عليها 
أعــمــالــه وأعــمــال اآلخــريــن ونــشــاطــه الفني 
عالقات  تكوين  في  وتساعده  واالجتماعي 
على  انفتاحه  في  وتسهم  خبرات  واكتساب 
الــعــالــم وتخطي حـــدود الــزمــان والــمــكــان، 

ولفت إلى أنه ضد تقديم األمور التافهة على 
السوشيال ميديا وأنا مع المقولة التي تقول: 
مشهورين»  التافهين  األشخاص  تجعل  «ال 
ولــيــس كــل مــا يــقــّدم فــي الــســوشــيــال ميديا 
لو  تافهة  مقاطع  فهناك  نتابعه  أن  ينبغي 
من  جيل  لدينا  سيصير  بكثرة  نشرها  تــم 

التافهين.

ال تسهم في زيادة الشعبية

وعما إذا كانت هذه الوسائط تسهم في 
زيادة شعبية الفنان من عدمه يقول 

العقالن: بالطبع تسهم في زيادة معرفة 
الناس بالفنان، ونحن في قطر ال توجد 

لدينا أعمال فنية بكثرة ألن التعامل 
اإللكتروني ال يزيد الشعبية ولكنه يزيد 
األشخاص المتابعين ما يحقق له بعض 

االنتشار، ولكن شخصية الفنان وموهبته 
وقدراته الفنية هي التي تتحكم في زيادة 

شعبيته أو ال.

على الجميع أن يستخدمها

يستخدم  شخص  كل  أن  العقالن  ويؤكد 
أداة  إلــى  يحّولها  أن  يمكن  الــوســائــط  هــذه 
إيجابية أو سلبية، وقال أيضاً: لقد تحّدثنا 

وأنا  التافهين  شهرة  في  التسّبب  عدم  عن 
مــع أن يــكــون كــل شــخــص لــديــه الــحــق في 
مواقع  على  صفحة  أو  حساب  له  يكون  أن 
يقّدم  أن  يجب  ولكن  االجتماعي  التواصل 
في  نسهم  أن  أحّبذ  ال  وأنــا  إيجابية،  أشياء 
تحوي  ال  والتي  المضحكة  المقاطع  تــداول 

قيمة.

إنشاء للفعل الثقافي

في  تسهم  الــوســائــط  تلك  كــانــت  مــا  وإذا 
إثــــــراء الــمــشــهــد الــثــقــافــي مـــن عـــدمـــه قــال 
إيجابي  وبشكل  تؤثر  بالفعل  إنها  العقالن: 
فــهــي عـــبـــارة عـــن إنـــشـــاء لــلــفــعــل الــثــقــافــي 
بــســرعــة كــبــيــرة وتــســهــم فــي انــتــشــاره، فأنا 
حياتي  فــي  الــمــواقــع  هـــذه  أهــمــيــة  اكتشفت 
لي  المتابعين  عــدد  يـــزداد  وكــيــف  العملية 
بعد كل عدد ويتفاعلون معي شخصياً. وأنا 
وأستمع  أعمالي  في  لي  المتابعين  أشــارك 
لمالحظتهم من خالل هذه المواقع وأتابع 
أيضاً الكثير من الفنانين ورجال الدين من 
وحساباتهم  اإللكترونية  صفحاتهم  خــالل 
أحسنوا  للجميع  أقـــول  النهاية  وفــي  أيــضــاً. 
ومواقع  الحديثة  الــوســائــط  هــذه  اســتــخــدام 
من  االســتــفــادة  تتم  حتى  ميديا  السوشيال 
وتبينوا  سلبياتها،  عن  واالبتعاد  إيجابياتها 
فيما  ننشر  ال  حتى  تقولونها  كلمة  كل  من 

بيننا شائعات تؤثر في مجتمعاتنا.

من معرض نظرة حول العالممن صفحة الفنانة ابتسام الصفارمن صفحة الفنان علي حسن معرض نظرة على العالم لمتاحف قطرشهادة تقدير للقاص جمال فايز

السوشيال ميديا عالم السوشيال ميديا عالم 
متكامل في جيب الفنانمتكامل في جيب الفنان

أون الينأون الين

كتب - مصطفى عبد المنعم:

في ظل الثورة الرقمية التي يعيشها العالم أصبحت مواقع 
التواصل االجتماعي أو ما بات يعرف باسم «السوشيال ميديا» 
من أهم طرق التواصل في حياة الناس بين بعضهم البعض، 
ونحن بدورنا نركز على وقع هذه المواقع اإللكترونية وأثرها 
في حياة فنانينا، وسنحاول من خالل هذه الزاوية أن نسبر 

أغوار عالمهم االفتراضي لنتعّرف على اهتماماتهم من خالل 
متابعاتنا لصفحاتهم الرسمية وحساباتهم الخاصة والموثقة 
على أشهر مواقع التواصل االجتماعي مثل تويتر وفيس بوك 
شابه  وما  اإلنترنت  على  الخاصة  صفحاتهم  أو  واالنستجرام 
ذلك.. وسنحرص في هذه الزاوية أن نتعّرف في كل حلقة 
من  استفاداتهم  ومــدى  اإللكترونية  الفنانين  نشاطات  على 

التقنيات الحديثة في مجالهم الفني..

تريندتريند

٢,٣٩٣ مليون متابع 
لصفحة متحف الفن 

اإلسالمي

الدوحة - البيرق

عبر  اإلسالمي  الفن  متحف  حساب  يلقاه  كبير  تفاعل 
حــســابــه الــرســمــي الــســنــاب شــــات، حــيــث حــرصــت إدارة 
المتحف  حسابات  عبر  الـــزّوار  مع  التفاعل  على  المتحف 
في السوشيال ميديا وعبر موقعها اإللكتروني حيث توجد 
كما  المتحف،  فــي  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  لفريق  قصص 
المتحف  فريق  جانب  إلــى  المحتوى  منتجة  عهود  تقوم 
وغيرها  الخاصة  ومعارضه  ومقتنياته  المتحف  بتقديم 
تطبيق  شات»  و»سناب  مرحة،  تلقائية  بصرية  بطريقة 
مورفي،  وروبرت  شبيجل  إيفان  وضعها  مصّورة  رسائل 
يمكن  التطبيق،  طريق  عن  ستانفورد.  جامعة  طلبة  ثم 
وإضافة  الفيديو،  وتسجيل  الصور،  التقاط  للُمستخدمين 
نـــص ورســــومــــات، وإرســـالـــهـــا إلــــى قــائــمــة الــتــحــكــم من 
الُمتلقين. ومن المعروف أن هذه الصور ومقاطع الفيديو 
مهلة  المستخدمون  يعين  «لقطات».  أنها  على  المرسلة 
ثــواٍن،   ١٠ إلــى  واحــدة  ثانية  من  لقطاتهم  لعرض  زمنية 
وبــعــد ذلـــك ســـوف تــكــون مــخــفــّيــة مــن الــجــهــاز المستلم 

وتحذف من الخوادم الخاصة بسناب شات أيضاً.
كما تجاوز عدد متابعي صفحة متحف الفن اإلسالمي 
بالصفحة  إعجابهم  عن  عــّبــروا  من  وهــم   ٣٩٣ مليون   ٢

وبالخدمات المقدمة واألخبار من كل أنحاء العالم.
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أبيات قطرية

إنما أنت بقية

قد رماها الزمن الطاحن

لألرض وصية

للصغار القادمين

ترقب األمس حبيبا عائدا

قد توارى خلف أستار السنين

فلقد دارت رحى األيام دورة

وغدا الغوص حكايات تغنى

قصة نامت بأعماق الوجود

فاحفظي الذكرى

ففي الذكرى عزاء

واستعيدي صوت نهام

على سطحك يشدو بالغناء

وعليه «السيب» والغواص أسرى

يمضيان اليوم في هم وكد وعناء

واذكري ذاك الهزج واألغاني الحانية

تمأل اآلفاق أصداء وحزنا

في البحار النائية

واذكري ذاك الشراع

باسطا للريح ممدود الذراع

كجناح النورس الباهي البياض

هو واإلعصار يمضي في صراع

وانظري تلك الحبال

يا ترى كم من يد قد مزقتها

كالسيوف المرعبة

واذكري الماء األجاج

ملحه القاسي

على تلك الجروح النادبة

واذكري الشمس عليك

والسموم الالهبة

تحرق اإلنسان فيك

والوجوه الشاحبة

أو تدرين إذا عم المساء ؟

وأتى النجم المتوج

بالضياء

ورمى الغواص الجسم المكبل

بالعناء

ورمى يوما شقيا قاسيا

قد أتى الليل فما أحلى الغناء

وأتى الصوت الشجي

ناشرا آهاته الثكلى دعاء ورجاء

يبعث اآلالم رسال وحنينا ونداء

يطلق «اليامال» في تلك المتاهات البعيدة

إنه القلب الممزق

والمعّنى بالوفاء

واذكري النور إذا ما الفجر الح

وصفا البحر مع الجذلى العذاب

هادئا يلهو تناجيه الرياح

ثم تأتي الشمس من مخبئها

وبأيديها سياط

تنتقي تلك الجراح

إن تذكرت فهل تنسين

أيام «القفال» بعد ليل طال في البحر

وطال

وأتى الفجر وليدا في ثناياه الوصال

واذكري الشط إذا ما الشط قد مد ذراعه

وهفا الرمل إليك في حنين ووداعة

اذكري األمس وقولي:

إنها شرع الحياة

كم حياة عاشها الدهر

وضاعت في ثراه

إنها شرع الحياة

هكذا تمضي الحياة

بقايا سفينة غوص

خــيــط رفــيــع يــفــصــل بــيــن الـــجـــرأة واإلبــــداع 
يحافظ  أن  يجب  سامية  رسالة  فالفن  الفني، 
خاصة  الفنية،  األعــمــال  على  القائمون  عليها 
أن الدراما فن عائلي يدخل كل بيت، وبالتالي 
يــجــب أن تــراعــي الـــعـــادات والــتــقــالــيــد لــكــل بلد 
والقيم التي يؤمن بها حتى ال تكون أداة لنشر 
أحد  تــكــون  مــا  عـــادة  والــتــي  المخالفة  األفــكــار 
يكون  أن  يجب  لذلك  الثقافي،  الــغــزو  أشــكــال 
هناك فهم للحدود الخاصة باإلبداع الدرامي، 
تلك الحدود التي تنبع من المحيط االجتماعي 
للفنان، سواء أكانت مرتبطة بالقيود الدينية، أم 
العادات التي تفرض عليه تقديم رؤيته بشكل 
يساهم  وال  المشاهد،  حياء  يخدش  ال  مستتر 
دعوى  تحت  للمجتمع  سلبية  قيم  تمرير  في 
الفن واإلبداع، فهناك دائماً خطوط حمراء لكل 
إبداع، منها ما يضعها الفنان لنفسه، كالقناعات 
والمبادئ الخاصة، التي تُشكل مسيرته الفنية، 

يعيش  الــتــي  الــبــيــئــة  طبيعة  تــحــدده  مــا  ومــنــهــا 
فيها، وهي التي تحكم العالقة بينه وبين ذوق 

المشاهد.
يمكنه  ال  جــرأة  بــدون  الفنان  أن  شــك  وبــال 
يعيش  الــذي  للمجتمع  صادقة  مــرآة  يكون  أن 
سياق  في  تكون  أن  يجب  الــجــرأة  ولكن  فيه، 
مقبول، فالفنان لديه العديد من األدوات التي 
يستطيع من خاللها تمرير الفكرة، أو القضية 
الــتــي يــريــد طــرحــهــا، مـــن خـــالل لــغــة الــحــوار 
أن  كما  اإليــحــاء»،  طريق  عن  أو  المستخدمة، 
معه  يكون  أن  يجب  الدراما  في  القضية  طرح 
الحل، والتي إما أن تكون وجهة نظر المخرج 
مجتمعي،  بمنظور  معالجتها  أو  الشخصية، 
المخرج  يــراعــي  أن  يجب  الحالتين  كلتا  وفــي 
في  فنحن  للمتلقي،  الثقافي  والسلوك  الوعي 
يكون  أن  والبـــد  اآلخـــر  منا  كــل  يكمل  مجتمع 

للعمل المقدم بعد جمالي راٍق.

الثقافي  الــغــزو  أن  نــــدرك  أن  وعــلــيــنــا 
واإلعالمي هو األسلوب الجديد للتأثير على 

وذلــك  اإلســالمــيــة،  أمتنا  ومعتقدات  أفــكــار 
من خالل نشر األفكار المخالفة لتعاليم ديننا 

عبر األفالم السينمائية، والدراما، لذلك 
يكون  أن  الــعــربــي  الــمــبــدع  على  يجب 
بالفكر،  الفكر  محاربة  في  دور  له 
واإلبداع باإلبداع، كما يجب أن يكون 
األعمال  على  صارمة  رقابة  هناك 
الرسالة  حــدود  تتجاوز  التي  الفنية 
السامية للفن، فالرقابة ليست قيداً 
ال  الــذي  المبدع  لحرية  أو  لــإلبــداع، 
الرسالة  إيصال  كيفية  يــدرك  شك 
حـــيـــائـــه،  خــــــدش  دون  لــلــمــتــلــقــي 
والفن يجب أن يكون لخدمة قيم 
الرذيلة  لنشر  ال  المجتمع  وأخــالق 

والفساد.

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

بقلم: حسين صفر

عن  الــعــربــيــة  للسينما  ســنــة  عــشــريــن  دام  غــيــاب  بــعــد 
الــمــشــاركــة فـــي الــمــســابــقــة الــرســمــيــة لــمــهــرجــان برلين 
الدولية،  السينمائية  المهرجانات  أكبر  أحد  السينمائي، 
بعد مهرجاني كان والبندقية، تم اختيار الفيلم التونسي 
المسابقة  ضمن  عطية،  محمد  للمخرج  هادي»  «نحبك 
إلى  والستين  السادسة  دورتــه  في  للمهرجان،  الرسمية 
فيلم  ويصور  العالم.  أنحاء  مختلف  من  فيلماً   ١٧ جانب 
«نحبك هادي»، حالة شاب تونسي بعد الثورة التونسية، 
يخضع لسيطرة والدته التي تحدد له اختياراته، وال تسمح 
له بأي هامش يتحرك فيه بحرية، كما يخضع لسيطرة 
الخاصة  الطريق  واختيار  الــثــورة  قــرر  لذلك  عمله،  رب 
مهرجان  ومــديــر  السينمائي  للمخرج  وفــقــاً  الفيلم  بــه. 
االفتتاح  حضر  الذي  اللطيف  إبراهيم  السينمائي  قرطاج 
السينمائية  األوســاط  لدى  طيباً  صدى  القى  برلين،  في 
بتتويج  الفيلم  يحظى  أن  اللطيف  يستبعد  وال  الــدولــيــة، 
فيلم «صيف  أن  يذكر  المهرجان.  من  الــدورة  هذه  في 
حلق الوادي»، كان آخر فيلم تونسي يشارك في المسابقة 
وكان   ،١٩٩٦ سنة  السينمائي  برلين  لمهرجان  الرسمية 

من إخراج التونسي فريد بوغدير.

« نحبك هادي».. أول فيلم عربي ينافس ببرلين منذ عقدين

للشاعر مبارك بن سيف آل ثاني

استخدام 
التكنولوجيا 

الرقمية إلعادة 
ألوان فان كوخ 

إلى أصلها
ال يــبــدو مـــن الــوهــلــة 
فارقاً  هناك  أن  األولـــى 
بــيــن لـــوحـــات فــــان كــوخ 
الـــــثـــــالث «غـــــرفـــــة نــــوم 
تحت  ولكنها  آلـــر».  فــي 
الـــســـطـــح تـــكـــشـــف كــيــف 
تـــغـــيـــر أســــلــــوب الـــفـــنـــان 
ـــهـــيـــاره الــعــصــبــي  بـــعـــد ان
أذنــه.  بقطع  تكلل  الـــذي 
ـــخـــدم عـــلـــمـــاء فــي  واســـت
شيكاغو  في  الفن  معهد 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا إشــعــاعــيــة 
أصباغ  لتحليل  متطورة 
لوحتين وفوجئوا بوجود 
ـــقـــة ال  اخــــتــــالفــــات دقـــي
العين  تــراهــا  أن  يمكن 
الــــــمــــــجــــــردة. وتـــكـــشـــف 
تردي  االختالفات  هــذه 
العقلية  كــوخ  فــان  صحة 
خـــــــــالل أشـــــــــد ســـــنـــــوات 
وقالت  اضطراباً.  حياته 
الباحثين  فــريــق  رئيسة 
فــرانــســيــســكــا كـــاســـاديـــو 
عــلــمــيــة  أدوات  «إن 
استُخدمت لتقريبنا من 
العاطفية.  الفنان  حــالــة 
عنيفاً  يــكــن  لـــم  فــحــيــن 
كــــان يــســتــخــدم لــوحــاتــه 
لــــيــــقــــول إنـــــــه مــتــمــالــك 
أعصابه. وقد يكون من 
المبالغة القول إن الرسم 
كان  ولكنه  عــالجــاً  كــان 
عنده عالجاً بمعنى ما».
وكان العلماء يعرفون 
أن ألوان اللوحات الثالث 
بمرور  حائلة  أصبحت 
الزمن ولم تعد مطابقة 
ـــتـــي وصــفــهــا  ــــوان ال ــــألل ل
ــــان فـــــي رســـائـــلـــه  ــــفــــن ال
يـــعـــرفـــوا  أن  وأرادوا 
انتهى  حين  كانت  كيف 
مـــــن رســــمــــهــــا. ويــــأتــــي 
اســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا 
أشــــعــــة إكــــــس لــمــعــرفــة 
ألــوان فــان كــوخ األصلية 
كبير  معرض  إطــار  فــي 
في  الــفــن  معهد  يقيمه 
شــيــكــاغــو. والــمــؤمــل أن 
المعرض  زوار  يكتسب 
فــهــمــاً أعــمــق لــلــعــواطــف 
الـــتـــي حــــــاول فـــــان كـــوخ 
خـــالل  مــــن  يــنــقــلــهــا  أن 
كاساديو  وقالت  أعماله. 
بــالــغــة  أداة  الـــعـــلـــم  إن 
األهـــمـــيـــة فــــي مــعــرفــة 
أصبحت  الــتــي  األصـــبـــاغ 
ـــة، ولـــكـــن هــنــاك  ـــل حـــائ
عليها  يــعــتــمــد  تـــأويـــالت 
الباحثون من خبراء في 
وفنيين  اللوحات  حفظ 
يــــعــــرفــــون يــــد الـــفـــنـــان. 
ويــحــتــفــظ مــعــهــد الــفــن 
فــــي شـــيـــكـــاغـــو بـــإحـــدى 
دائمة  بــصــورة  الــلــوحــات 
ضــــــمــــــن مــــجــــمــــوعــــتــــه 
والـــلـــوحـــتـــان األخــــريــــان 
بحوزة متحف فان كوخ 
ومتحف  أمستردام  في 

دورساي في باريس.

رمــــوز الهويــــة البلغاريــــة بكتـــارا
الدوحة -[: 

ـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة  تـــــقـــــّدم ال
بالتعاون  كــتــارا  الثقافي  للحّي 
بلغاريا  جــمــهــوريــة  ســفــارة  مــع 
بـــــالـــــدوحـــــة مــــــشــــــروع رمــــــوز 
تصميم  مــن  البلغارية،  الهوية 
مجموعة أطفال (من ٤ - ١٥)، 
والــــهــــدف األســــاســــي مــــن هـــذا 
الــــمــــشــــروع هــــو عـــــرض طـــرق 
اســـتـــخـــدام مــخــتــلــف الــتــقــنــيــات 
لـــصـــنـــع أعـــــمـــــال فـــنـــيـــة تــحــمــل 
البلغارية،  الهوية  ورمــوز  ألــوان 
النماذج  بعض  اختيار  تّم  حيث 
لتضمينها في أحد أشهر رموز 
سجادات تشيبروفتسي العالمية 
الـــتـــي وجــــــدت فــــي مـــطـــرزات 
األزيــــــــاء الــشــعــبــيــة الــبــلــغــاريــة، 
الفترة  خــالل  المعرض  ويُــقــام 

في  الــجــاري  فــبــرايــر   (٢٢-٢٧)
مبنى  للفن  كتارا  أستوديوهات 

.١٩
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، تـــقـــدم 
أســــتــــديــــوهــــات كـــــتـــــارا لــلــفــن، 
بــالــمــؤســســة   ،١٩ رقـــــم  مــبــنــى 
يوم  كتارا  الثقافي  للحي  العامة 
عمل  ورشة  فبراير،   ٢٧ السبت 
جديدة تحت عنوان «البورتريه 
ـــالـــرصـــاص»، وســتــقــوم هــذه  ب
مدار  على  تستمر  التي  الــورشــة 
٣ أيـــــام بـــتـــدريـــب الــمــشــاركــيــن 
ـــلـــوحـــات  عـــلـــى فــــنــــون رســــــم ال
وذلك  بالرصاص،  واألشخاص 
مفصل  شرح  تقديم  خالل  من 
عــــن تـــفـــاصـــيـــل رســــــم الـــلـــوحـــة 
الفنية  القواعد  وبيان  الجّيدة، 

لرسم الوجه بالرصاص.

قافي
ر على
وذل  ،
اليم
ذلك

ن 

الفترة  خــالل  المعرض  لرسم الوجه بالرصاص.ويُــقــام 

ي
ى 

لــك 
ديننا 
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