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أحمد البلوشي: وسائل التواصل أهم 
للفنان من المحطات التلفزيونية

عبداهللا الهاجري: نحتاج إلى أعمال 
فنية تتيح فرصة حقيقية للشباب

أن  البلوشي  أحمد  الفنان  أّكــد 
وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 

نـــافـــذة مــهــمــة جـــــداً لــلــفــنــان 
ــــج أعــمــالــه  ــــروي ــنــشــر وت ل

أصبحت  فــقــد  الــفــنــيــة، 
«الــســوشــيــال مــيــديــا» 
أهــــم مـــن الــمــحــطــات 

ــفــزيــونــيــة بــالــنــســبــة  ــل ــت ال
على  مــــشــــدداً  لــلــفــنــانــيــن، 

مع  للتواصل  ســـواء  أهميتها 
خـــالل  مــــن  أو  الـــعـــمـــل  زمــــــالء 

والجمهور  األصدقاء  مع  التواصل 
الجديدة  المختلفة  أعماله  وطـــرح 

والــــتــــي يـــعـــرف مــــن خـــاللـــهـــا مـــدى 
عليه،  الجمهور  وإقبال  العمل  نجاح 
وقـــال الــبــلــوشــي: لــقــد أصــبــح الكثير 
مــن الــشــبــاب مــن الــمــشــاهــيــر بسبب 
المحطات  وبــاتــت  ميديا  الــســوشــيــال 
الستضافتهم  تتهافت  التلفزيونية 
والحقيقة  الكبيرة.  شهرتهم  بسبب 
للسوشيال  الصحيح  االســتــخــدام  أن 
للشهرة  الصحيح  الطريق  هو  ميديا 
الــفــنــيــة، فــهــنــاك مـــن الـــشـــبـــاب من 

بـــرعـــوا فـــي اســتــخــدامــهــا فــحــصــدوا 
يزالون  ال  وآخــرون  كبيرة  نجاحات 
يبحثون لهم عن موطئ قدم، وحول 
اســتــخــدامــاتــه لــهــذه الـــوســـائـــل، قــال 
اإلنستجرام  يستخدم  إنــه  البلوشي: 
فــي طـــرح يــومــيــاتــه الــمــخــتــلــفــة، كما 
التي  األعمال  من  مقاطع  يطرح  أنــه 
من  أكثر  يحتمل  ال  ألنه  منها  ينتهي 

١٥ ثانية.
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الهاجري  اهللا  عبد  الفنان  أكــد 
عن  المحلية  الــدرامــا  غياب  أن 

السنوات  فــي  الفنية  الــســاحــة 
األخيرة يوجب علينا وقفة 

مـــــع الــــنــــفــــس، لــــدراســــة 
إلى  تراجعها،  أســبــاب 
لــمــرحــلــة  وصــلــنــا  أن 

الــغــيــاب الـــتـــام، مــؤكــداً 
المحلية  الــدرامــا  أن  على 

تهتم  فنية  لقيادات  بحاجة 
بـــالـــفـــنـــان الـــمـــحـــلـــي، وخـــاصـــة 

نمتلك  أننا  إلــى  مشيراً  الشباب، 
الـــكـــوادر فــي كــافــة عــنــاصــر العمل 

نص  كّتاب  نمتلك  أننا  كما  الدرامي، 
التي  الـــكـــواري  وداد  أمــثــال  بــارعــيــن 
أثــــرت الـــدرامـــا الــخــلــيــجــيــة بــالــعــديــد 
أن  إلى  الفتاً  المتميزة،  األعمال  من 
الفنان القطري يعمل بإخالص أكثر 
الوطن،  هذا  لتراب  انتمائه  من  نابع 
ولفت إلى أن الساحة اإلبداعية تحتاج 
ألعمال فنية تتيح الفرصة الحقيقية 
للشباب، ألن ذلك يعد إعداداً حقيقياً 

أن  على  مــؤكــداً  المستقبل،  لمبدعي 
قطر تمتلك كافة المقومات المادية، 
والبشرية لتحقيق طفرة فنية، وأكد 
إن الشباب أكثر المتضّررين من هذا 
العديد  هناك  أن  إلى  الفتاً  التراجع، 
خالل  من المواهب التي تتألق سنوياً 
تظل  لكنها  المسرحية،  المهرجانات 

مجهولة بالنسبة للجمهور. 
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بسام اإلبراهيم: إستراتيجية لعرض بسام اإلبراهيم: إستراتيجية لعرض 
األفالم التي تنتجها الشركة للجمهوراألفالم التي تنتجها الشركة للجمهور

عبداهللا الكواري: المشاركات بالبيناليات 
العالمية تنعش المشهد التشكيلي القطري

كــشــف بـــســـام اإلبـــراهـــيـــم الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
للبيرق  خاص  حوار  في  السينمائي،  لإلنتاج  «اينوفيشن» 
عــن اســتــعــداد الــشــركــة لــلــمــشــاركــة فــي مـــبـــادرة «قــمــرة» 
المقبل،  مـــارس  شهر  خــالل  ستقام  والــتــي  السينمائية، 
وتنظمها مؤسسة الدوحة لألفالم، وذلك في إطار سعي 
قطر،  في  السينمائية  الحركة  من  جــزءاً  لتكون  الشركة 
قطرية،  بأياد  محلية  أفالم  صناعة  تأسيس  على  والعمل 
أمام الكاميرا وخلفها، كما أكد على أن العمل جاري على 
تطوير فريق العمل السينمائي الخاص بالشركة من خالل 
إقامة الورش التدريبية في مختلف المجاالت السينمائية، 
كاإلخراج، الكتابة، اإلنتاج، والتمثيل، وعلى الرغم من أن 
تلك الورش مقتصرة فقط على العاملين بـ»إينوفيشن»، 
العاملين  الشباب  لجميع  الباب  لفتح  توجهاً  هناك  أن  إال 
في المجال السينمائي مستقبالً لالستفادة من تلك الورش 
اتفاقيات  لعقد  خطط  هــنــاك  أن  إلــى  ولــفــت  التدريبية، 

وشــراكــات مــع عــدة شــركــات خــاصــة، بعضها يعمل أيضاً 
في المجال السينمائي، وبعضها في القطاع الخاص، من 
تنتجها  التي  األفالم  لعرض  إستراتيجية  عن  البحث  أجل 
اإلنــتــرنــت،  طــريــق  عــن  ســـواء  المحلي،  للجمهور  الــشــركــة 
وشـــّدد  المحلية،  السينما  بـــدور  عــرضــهــا  طــريــق  عــن  أو 
اإلبــراهــيــم عــلــى ضــــرورة تــوعــيــة صــانــعــي األفــــالم الــجــدد 
أولئك  خاصة  الفكرية،  الملكية  حقوق  حماية  بأهمية 
االجتماعي،  التواصل  مــواقــع  عبر  أعمالهم  يبثون  الــذيــن 
ولفت اإلبراهيم إلى أن «إينوفيشن» هي الشركة الوطنية 
خططاً  هناك  وأن  قطر،  أرض  على  الوحيدة  السينمائية 
لعقد اتفاقيات وشراكات مع عدة شركات خاصة، بعضها 
يعمل في المجال السينمائي، وبعضها في القطاع الخاص، 
التي  األفـــالم  لــعــرض  إستراتيجية  عــن  البحث  أجــل  مــن 
ألكبر  الــوصــول  بهدف  المحلي  للجمهور  الشركة  تنتجها 

شريحة من الجمهور المحلي.

أكــــد الــفــنــان عـــبـــداهللا دســمــال 
القطرية  التشكيلية  الساحة  أن 

األجــهــزة  إيــجــاد  إلــى  بحاجة 
الــمــنــاســبــة الــتــي يــنــاط بها 

الــتــعــامــل مـــع الــفــنــانــيــن 
أمورهم  تيسير  حيث 
وتــقــيــيــم إنــجــازاتــهــم 

عـــلـــى الــصــعــيــد الــفــنــي 
وحـــــــفـــــــظ تـــــاريـــــخـــــهـــــم 

ـــــفـــــنـــــي والــــــعــــــمــــــل عـــلـــى  ال
تــوثــيــق حــيــاتــهــم وتــجــاربــهــم 

الـــفـــنـــيـــة فـــــي ســــيــــاق الـــحـــركـــة 
المجتمع  فـــي  والــثــقــافــيــة  الــفــنــيــة 

إلـــى أن مــشــروع  الــقــطــري، مــشــيــراً 
القطري  للفن  الدائم  المعرض  مثل 
إقليمياً  انتشارالفنان  متابعة  وكذلك 
الفرص  إتــاحــة  طريق  عــن  وعالمياً 
الكفاءة  حسب  والمتساوية  العادلة 
والــمــســتــوى الــفــنــي لــلــمــشــاركــات في 
الـــبـــيـــنـــالـــيـــات والـــمـــنـــتـــديـــات الــفــنــيــة 
الــعــالــمــيــة يــبــعــث الــــــروح فـــي جــســد 
جميع  ويـــدفـــع  الــتــشــكــيــلــيــة  الــحــركــة 

الــفــنــانــيــن لــلــعــمــل واالســـتـــمـــرار في 
فيهم  ويــنــعــش  الــفــنــيــة  اإلنــــجــــازات 
من  الفنان  ويكفي  اإلبـــداع.  كــوامــن 
فــي  شـــريـــكـــاً  يـــكـــون  أن  االهـــتـــمـــام 
الفنية  المشاريع  كل  في  الرأي  إبداء 
في  ذلــك  جــاء  الــدولــة،  ترعاها  التي 
خالله  قام  الراية  معه  أجرته  حوار 
المحلية.  التشكيلية  الحركة  بتقييم 
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كتب - محمود الحكيم:

كـــشـــف الـــفـــنـــان ولــــيــــد الـــســـرحـــان 
للبيرق عن انتهائه من تسجيل أغنية 
جديدة بعنوان «شطورة» من ألحان 
ســـامـــح إســـكـــنـــدر وكـــلـــمـــات مــحــمــود 
األغــنــيــة  أن  إلــــى  مـــشـــيـــراً  شـــاهـــيـــن، 

ســتــطــرح بــعــد غــد عــلــى إذاعــــة صــوت 
الخليج.

طرح  أنــه  إلــى  الــســرحــان  لفت  كما 
أغــنــيــة جـــديـــدة أخــــرى بــعــنــوان «مــا 
كـــنـــت أظــــنــــك» عـــلـــى إذاعــــــــة صـــوت 
من  وهــي  الماضي،  األســبــوع  الخليج 
ألــحــانــي وكــلــمــات عــبــد اهللا الــنــاصــر 

تنفيذها  وتــم  جمن،  عــارف  وتــوزيــع 
تركيا. استديوهات  في 

وأضـــاف الــســرحــان أنـــه وّقـــع عقد 
حــفــل فـــي شــهــر مـــــارس بــمــهــرجــان 
عـــمـــان بــالــمــركــز الــثــقــافــي الــمــلــكــي، 
باإلضافة إلى إحيائه حفالً غنائياً في 

نادي الجسرة أول مارس.

وليـــد السرحــــان يطــــرح 
«شطــــورة»  بعـــد غـــد

على أثير إذاعة صوت الخليج



حححححححححححححححححح          ععععععععععنحو مسرح        عربي

الثالثاء 7 جمادى األولى  1437 هـ - 16 فبراير 2016 م 2

تبدأ قوت القلوب رحلة بحثها عن غانم وتقودها 
فيه  يعمل  كان  الذي  المكان  ألنه  السوق  إلى  خطاها 
تتعرف  حيث  السوق،  شيخ  منزل  إلى  وتتجه  غانم.. 
المكان  هذا  إلى  أتيتا  اللتين  وأخته  وأّمــه  غانم  على 

بالمصادفة.
وعندما يسمع غانم اسم قوت يطرق أذنيه تنتعش 
للقاء  ويذهبون  الجميع  الفرح  ويعم  ويشفى  روحــه 
فيحصلون  والطاعة  الــوالء  فــروض  لتقديم  الخليفة 

على العفو الكامل.
يــنــشــد غــانــم شـــعـــراً يــعــلــن فــيــه إخـــالصـــه ووفــــاءه 
لــلــخــلــيــفــة فــيــحــصــل بـــذلـــك عــلــى إعـــجـــاب الــخــلــيــفــة 
الخليفة  يــقــّرر  لــهــذا  ونتيجه  ومـــروءتـــه.  لفصاحته 
وتزويجه من قوت القلوب، وال  وراتباً  منحه قصراً 
غانم  شقيقة  فتنة  لنفسه  يخطب  بــل  بــهــذا  يكتفي 

لحسنها ويتزوج الجميع في يوم واحد.
الست  بــالــمــراحــل  مسرحيته  فــي  الــقــبــانــي  يــلــتــزم 
ــــأن دمــج  ـــــك طـــــوال خــمــســة فـــصـــول ب الــســابــقــة وذل
الفصل  فــي  معاً  الثانية  والمرحلة  األولـــى  المرحلة 
األربــعــة  الــفــصــول  مــن  فصل  كــل  خصص  ثــم  األول، 

التالية للمراحل الباقية وفقاً لترتيبها السابق ذكره.
الكثيرة  بتفاصيلها  الحكاية  يمسرح  لم  والقباني 
أهدافه.  مع  يتفق  بما  واإلضافة  بالحذف  قام  وإنما 
الفرعية  الحكايات  األصلية  الحكاية  من  حذف  لقد 
ارتباطاً  ترتبط  ال  فهي  الثالثة،  العبيد  يحكيها  التي 
القباني  أن  كما  للحكاية،  الرئيسي  بالحدث  وثيقاً 
ويتم  المسرح  خشبة  على  زبــيــدة  السيدة  يظهر  لــم 
خالل  مــن  الــمــخــادع  أسلوبها  وعــلــى  عليها  الــتــعــرف 
المزيف  القبر  إقامة  فكرة  صاحبة  الماكرة  العجوز 

لخداع الخليفة.
وفــيــمــا عـــدا هـــذا فـــإن الــقــبــانــي يــمــســرح الــحــكــايــة 
بناء  خالل  من  وقيمها  وبروحها  بأحداثها  محتفظاً 
لترتيبها  وفــقــاً  األحـــداث  تــوالــي  على  يعتمد  حــوادثــي 
القباني  أن  الــمــالحــظ  ومـــن  وبمنطقها،  بالحكاية 
المعينة  الواقعة  أو  الحادثة  على  اهتمامه  كل  يصب 
التي يتم من خاللها عرض الشخصيات في حاالتها 
بالحركة  يهتم  ال  فالقباني  تجسيد،  دون  المختلفة 
بالحركة  يهتم  وإنما  وللشخصيات  للحدث  الداخلية 
الخارجية الظاهرية وهذا يتم عن طريق حوار يغلب 
الدرامية  الصفة  من  يخلو  لهذا  المحادثة  طابع  عليه 
للمتلقي  معلومات  إعطاء  بمثابة  فهو  التوتر،  ومــن 

دون تحليل مشاعر الشخصيات وأفكارها.
التي  العناصر  بعض  استخدام  القباني  حاول  وقد 
لم ترد في الحكاية األصلية مثل حيلة التنكر. هذه 
الحيلة التي تنتشر في العديد من حكايات ألف ليلة 
وليلة ال يستخدمها المؤلف الشعبي في هذه الحكاية، 
لكي  نقاش  بمارون  تأثراً  القباني  استخدمها  وربما 
اللعب  مفهوم  وتحقيق  الشعبية  المتعة  تأثير  يحقق 

في الدراما الشعبية.
الفنية  ضرورته  له  تكن  لم  االستخدام  هذا  لكن 
السؤال  يثار  لهذا  الدرامية،  المبررات  له  تتوفر  ولم 
لماذا تتنكر قوت القلوب في زي الرجال في الفصل 
الخامس من المسرحية لكي تبحث عن غانم؟ لذلك 
األهــــداف  تــحــقــق  وال  فعاليتها  الــتــنــكــر  حــيــلــة  تــفــقــد 
في  وصــنــوع  نــقــاش  مــن  كــل  حققها  أن  ســبــق  الــتــي 

مسرحياتهما.

العجوز الماكرة

حركةحركة

مكتبة قطر تعقد جلسات تدريبية للطالب

تـــنـــّظـــم مـــكـــتـــبـــة قـــطـــر الـــوطـــنـــيـــة، 
والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة  عضو 
تدريبية  جــلــســات  المجتمع،  وتنمية 
بمركز  اليوم  االجتماعية  العلوم  في 
خليفة،  بـــن  حــمــد  بــجــامــعــة  الـــطـــالب 
الجلسة  وتــقــدم  الــتــعــلــيــمــيــة.  الــمــديــنــة 
والباحثين  لألكاديميين  عملياً  تدريباً 
تقوم  كما  المجتمع،  أفــراد  ومختلف 
الــمــكــتــبــة بــاســتــضــافــة مــجــمــوعــة من 
على  الــتــفــاعــلــيــة  واألنــشــطــة  الــبــرامــج 
سيتم  حــيــث  الـــجـــاري،  الــشــهــر  مــــدار 
القيام  كيفية  حــول  عمل  ورشــة  عقد 
بــهــدف  فـــبـــرايـــر   ٢٤ فــــي  بـــالـــبـــحـــوث 
على  الــجــامــعــيــيــن  الـــطـــالب  مــســاعــدة 

البحثية. مهاراتهم  صقل 
المحاضرات  سلسلة  إلى  وباإلضافة 
«تعلم  فعالية  عقد  سيتم  والــبــرامــج، 
فــبــرايــر   ٢٥ لـــألطـــفـــال فـــي  وابـــتـــكـــر» 
فـــي الــمــركــز الــتــرفــيــهــي فـــي الــمــديــنــة 
ممن  لــألطــفــال  تــوفــر  الــتــي  التعليمية 
عــامــاً   ١١-  ٤ بــيــن  أعــمــارهــم  تـــتـــراوح 
فرصة لصناعة العديد من التصميمات 
في  يــســهــم  بــمــا  واألدوات  واألشــــكــــال 
إطـــــــالق الـــعـــنـــان لــخــيــالــهــم وتـــعـــزيـــز 

قدراتهم اإلبداعية واالبتكارية.
مــؤخــراً  أعلنت  قــد  المكتبة  وكــانــت 
عامة  محاضرات  سلسة  إطالقها  عن 
في  والتكنولوجيا  العلوم  تــاريــخ  حــول 

الشرق األوسط والعالم اإلسالمي.
وفي هذا اإلطار، استضافت جامعة 
التعليمية  الــمــديــنــة  فـــي  تــــاون  جــــورج 
مـــحـــاضـــرة عــــامــــة بـــعـــنـــوان «تــــاريــــخ 
ـــعـــلـــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــي الـــشـــرق  ال
ـــتـــي  األوســـــــط والـــعـــالـــم اإلســـالمـــي»ال
ألـــقـــاهـــا الـــبـــروفـــيـــســـور أحـــمـــد رجـــب، 
في  والتكنولوجيا  العلوم  تاريخ  أستاذ 
المتحدة  الــواليــات  هــارفــارد،  جامعة 
المحاضرة  سلطت  وقــد  األمــريــكــيــة، 
للعلوم  الــذهــبــي  الــعــصــر  عــلــى  الـــضـــوء 
اإلسالمية كما تناولت أسباب ركودها 
أسباب  على  خاص  بشكل  التركيز  مع 
الشرق  في  والتكنولوجيا  العلوم  تراجع 

األوسط والعالم اإلسالمي.
نقاشية  حلقة  المكتبة  عقدت  كما 
حــــول كـــتـــاب «االقــــتــــصــــاد الــعــجــيــب.. 
اقــتــصــادي مــــارق يــبــحــث فــي الــجــانــب 
ستيفن  تأليف  شــيء»،  كل  من  الخفي 
بمركز  دوبنر،  ج.  وستيفن  ليفيت  د. 

الطالب بجامعة حمد بن خليفة، 
حيث  التعليمية،  المدينة  في 

ــــعــــراض الـــكـــتـــاب  تـــــم اســــت
مـــن خـــالل مــجــمــوعــة من 
الـــمـــقـــاالت االقـــتـــصـــاديـــة، 
الــــجــــانــــب الـــخـــفـــي لــعــالــم 
االقــتــصــاد ومــــدى اعــتــمــاد 
االقـــتـــصـــاد بــشــكــل أســاســي 

على الحوافز والمحفزات.
وتـــــؤّكـــــد الــــمــــحــــاضــــرات وغـــيـــرهـــا 
المكتبة  تقيمها  الــتــي  الفعاليات  مــن 
ـــتـــزامـــهـــا الـــــراســـــخ بــتــحــقــيــق رؤيــــة  ال
مـــؤســـســـة قـــطـــر مــــن خــــــالل إطــــالق 
قدرات اإلنسان والحفاظ 
األمة  تاريخ  على 
لــــــألجــــــيــــــال 

القادمة.

المتاحف تكشف تحوالت الفن العربي المعاصر

ضمن فعالياتها لشهر فبراير بمشاركة خبراء عالميين

األكبر  المعرض  شهده  متميز  إقبال 
ــــــذي افـــتـــتـــح مــــؤخــــرا فــــي الــعــاصــمــة  ال
اإلسبانية مدريد وتنظمه متاحف قطر 
فـــي الـــخـــارج لــمــجــمــوعــة مـــن األعــمــال 
تزخر  التي  والمعاصرة  الحديثة  الفنية 

بها متاحفها.
استكشاف  لزائريه  المعرض  ويتيح 
العربي  العالم  يشهدها  التي  التحوالت 

من خالل أعمال ٣٤ فنانا.
ورغم التحوالت السريعة التي شهدها 
العالم العربي فإن هذا اإليقاع السريع لم 
تقمصوا  الذين  الفنانين  بعض  يفاجئ 
دور شهود إثبات، تاركين 
بصماتهم في 

أعمال نهلت مضامينها من تخصصات 
االجتماع  وعلم  كالتاريخ  أخرى  وعلوم 

والسياسة.
وعــــن هــــذا الـــمـــعـــرض يـــقـــول مــديــر 
مــؤســســة بــنــك «ســـانـــتـــانـــديـــر» بــورخــا 
الكتشاف  تعوض  ال  فرصة  إنها  بسيلغا 
الرائعين  الفنانين  مــن  مجموعة  فــن 
وثــقــافــتــهــم، نــظــرا إلــــى قــدرتــهــم على 
ـــرة رائــعــة  ـــة بــطــريــقــة مـــؤث نــقــل رســـال

وحماسية».
وتمّيزت بعض األعمال بنقلها معاناة 
في  المأسور  أو  المقيد  العربي  اإلنسان 
باالنفجار،  يوحي  فيها  ما  كل  حجرات 

وهــــــــي لــــغــــة مــــســــرحــــيــــة وعـــنـــيـــفـــة 
المصرية  الفنانة  استخدمتها 

أمـــــــــــــــــــل كــــــــــنــــــــــاوي 

للحديث عن غليان جمهور ليس الجزء 
المصري إال نزرا يسيرا منه.

وعن هذا األمر يقول مدير المتحف 
عبد  الدوحة  في  الحديث  للفن  العربي 
اهللا كروم إن الفنان يعيش في مجتمعه 
نفسه  الوقت  وفي  عصره،  على  ويشهد 
ينتج أعماال لها دور في التفكير بالواقع.
فـــي هــــذا الــــواقــــع أيـــضـــا دعــــــوات إلــى 
مشاهدة العالم العربي بأعين محايدة، 
عّل  للحوار،  جسور  لمد  الفن  وتسخير 
لعالقة  رحبا  فهما  بذلك  يحقق  الزائر 

التاريخ باألوضاع الراهنة.

الدوحة - البيرق:

كشف علي الراشد عن تحضيره ألغنية جديدة بعنوان «العواذل» وهي 
من ألحانه وكلمات جاسم بن همام، وهي على النمط الشبابي ولحنها 

إلــى أنــه سيطرحها خــالل هــذا الشهر على اإلذاعــات  راقــص، مشيراً 
المحلية والخليجية.

وقال الراشد: إنه يجّهز لعمل كبير ومميز وسيكشف عنه 
الساحة  على  السائد  النمط  عن  مختلفاً  وسيكون  قريباً 

حالياً.
أمامه  المطرب  يضع  أن  يجب  أنه  الراشد  وأوضح 
ذلك  يُــدرك  أنــه  مــؤكــداً  تحقيقها،  على  يعمل  أهــدافــاً 
جدياً، وقد بدأت في اتخاذ تلك الخطوة المهمة، وهي 
الخروج بالكلمة واللحن إلى فضاء أرحب وأوسع حتى 

تحلق أعمالي من الخليج إلى المحيط.
وأضــاف الــراشــد: أنــا أسير بقوة في هــذا االتــجــاه وأجتهد 

الجمهور،  رضا  تنال  التي  األعمال  أفضل  تقديم  في  االجتهاد  كل 
ولن أهدأ حتى أحقق طموحي الفني وتصل أغنياتي من الخليج إلى 

وقت  انتهى  فقد  الــفــن،  فــي  للمجامالت  وقــت  لــدّي  يعد  ولــم  المحيط. 
المجامالت في عمله الفني إلى غير عودة وقد كلفتني المجامالت كثيراً، 
أفضل  سأختار  بل  والــســالم،  لحن  أي  أنشد  ولــن  كلمات  بأية  أقبل  ولــن 

الكلمات وأجمل األلحان التي يستحقها الجمهور الكريم.

بمركز  دوبنر،  ج.  وستيفن  ليفيت   .
لطال
ا في 
ـــــم 
مـــن
لـــمـــق
لــــجـــ
القــت
القـــت

قدرات اإلنسان والحفاظ  ز ر ب ر وب ج ن ي و ي ي
الب بجامعة حمد بن خليفة، 

حيث  التعليمية،  المدينة 
ــــعــــراض الـــكـــتـــاب  اســــت
 خـــالل مــجــمــوعــة من 
قـــاالت االقـــتـــصـــاديـــة، 
لــعــالــم ــــانــــب الـــخـــفـــي

تــصــاد ومــــدى اعــتــمــاد 
تـــصـــاد بــشــكــل أســاســي 

و ن إل
األمة  تاريخ  على 
لــــــألجــــــيــــــال 

القادمة.

كتب - محمود الحكيم:

كشف الفنان الشعبي إبراهيم علي للبيرق 
عـــن إحــيــائــه ســـمـــرات شــعــبــيــة خــاصــة على 
الخميس  يــومــي  كــتــارا  فــي  الشعبي  الــمــســرح 
والجمعة القادمين ابتداًء من السادسة مساء 
وحــتــى الــعــاشــرة لــيــالً. وأوضـــح أنــه سيقّدم 
مثل  الشعبية  الفنون  من  باقة  الحفل  خالل 
والخماري  والبستة  والــمــروبــع  الــصــوت  فــن 
الحفل  سيبتدئ  أنه  إلى  مشيراً  والسامري، 

بصوتين ثم يتبعها بفن السامري ثم البستة 
ثم بقية الفنون. ولفت إبراهيم علي إلى أنه 
شارك مؤخراً ضمن فعاليات مهرجان ربيع 
سوق واقف مع كوكبة من نجوم فن الصوت 
بما  المهرجان  ليالي  إحياء  في  الخليج  في 
قـــّدمـــوه مـــن أغــــان تــراثــيــة عــلــى نــمــط فن 
الــصــوت وقــــّدم خـــالل ذلـــك مــجــمــوعــة من 
األصــــوات ومــنــهــا األصــــوات الــعــربــيــة ومنها 

األصوات الشامية.
لديها  قطر  أن  إلــى  علي  إبراهيم  وأشــار 

الشعبية  بــالــفــنــون  االهــتــمــام  نــحــو  تــوجــه 
للفنانين  قــبــلــة  بــاتــت  وقــــد  وإحــيــائــهــا 
الــشــعــبــيــيــن فـــي الــخــلــيــج، مــشــيــراً إلــى 
أن هــنــاك حــالــة مــن االزدهــــار للفن 
مهرجان  مــن  رأيــنــاه  ومــا  الشعبي، 
يعكس  الصوت  فن  في  متخّصص 

مـــدى االهــتــمــام بــالــحــفــاظ على 
ـــتـــراث الــفــنــي الــشــعــبــي، وهــو  ال
مدى  على  يــدل  إيجابي  توجه 
ــــدى الــقــائــمــيــن على  ـــوعـــي ل ال

إبراهيم علي يُحيي حفلين للفن الشعبي بكتارا
يقامان على المسرح الشعبي يومي الخميس والجمعة

عاطفية ذات لحن راقص

وان «العواذل» وهي 
مط الشبابي ولحنها 

ر على اإلذاعــات 
ي

ف عنه 
حة 

ه 
ك 
ي 
ى 

وأجتهد 
الجمهور،  ضا 

 من الخليج إلى 
وقت  انتهى  فقد  ن، 
ي المجامالت كثيراً، 
أفضل  سأختار  بل   

يم.

الراشــــد يطـــــرح «العـــــواذل» الراشــــد يطـــــرح «العـــــواذل» 
خـــالل الشهـــر الجــاريخـــالل الشهـــر الجــاري
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الساحة تعاني من غياب الناقد الموضوعيالساحة تعاني من غياب الناقد الموضوعي
النقد بين التنظير الفكري واالنطباعات الشخصية.. فنانون:النقد بين التنظير الفكري واالنطباعات الشخصية.. فنانون:

كتب - أشرف مصطفى:

اإلبــداع  إيــصــال  فــي  دائــمــاً  النقد  يطمح 
التحليل  بــواســطــة  حـــاالتـــه،  أحــســن  إلــــى 
والــتــقــيــيــم الـــبـــّنـــاء. فــالــنــقــد بـــاألســـاس هو 
بالظاهرة  االرتــقــاء  هدفه  فكري  نشاط 
أدنــى  وبــال  الــفــنــي،  المنجز  يحملها  الــتــي 
شــــك فـــــإن مـــمـــارســـة الـــنـــقـــد فــــي حــالــتــه 

وإلــمــامــاً  عــالــيــة  ثــقــافــة  تتطلب  الــمــثــالــيــة 
التخصص  بــمــواّد  فقط  ليس  مــوســوعــيــاً، 
وإنما بمعارف كثيرة أخرى، ويأتي ذلك 
كون مهمة الناقد األساسية هي استدراج 
الجمهور إلى المسرح، كما وصفها برتولد 
حق  يمتلك  الناقد  أن  رأى  ألنه  بريخت، 
الــنــصــح واإلرشـــــاد بــمــشــاهــدة الــعــرض أو 
من  ذلــك  يتم  أن  على  مــشــاهــدتــه،  عــدم 

خالل معايير فنية واجتماعية وبعيداً عن 
الفنانين  أغلب  أن  إال  الشخصية.  األهــواء 
والــبــاحــثــيــن فــي الــمــســرح الــعــربــي عموماً 
والــمــحــلــي بشكل خـــاص قــد تــوصــلــوا إلــى 
غياب  من  عموماً  تعاني  النقد  ساحة  أن 
الــنــاقــد الــمــوضــوعــي الــبــعــيــد، ولــقــد اتــفــق 
قطر،  فــي  المسرحيين  أغــلــب  ذلـــك  مــع 
النقدية  الحركة  أن  بعضهم  رأى  حيث 

الحالية يقّل فيها المتخصصون ويتزاحم 
المصالح  وأصــحــاب  الــهــواة  ساحتها  على 
والــكــتــابــات االنــطــبــاعــيــة، ولــألســف فهم 
على  والــحــكــم  اإلبـــــداع  تقييم  يــمــارســون 
رفع  بإمكانهم  يصبح  حيث  المبدعين، 
أن  وأوضحوا  القيم،  وإجهاض  السطحي 
التمجيد  أو  بــالــمــدح  الشخصي  االنــطــبــاع 
أصبح سائداً أكثر من الحديث عن الشكل 

الــفــنــي وخــصــائــص الــعــرض الــمــســرحــي، 
ألحقه  الــــذي  الـــضـــرر  حــجــم  أن  وأكـــــدوا 
الــتــيــار الــنــقــدي االنــطــبــاعــي الــمــجــامــل، ال 
يمكن إغفاله في حق الحركة المسرحية 
من  اتخذ  النقد  هذا  أن  خاصة  القطرية، 
الندوات التي تعقب األعمال الفنية منبراً 
لتوصيل  وسيلة  الصحافة  إلى  ومنها  لها 

أطروحاته إلى أكبر قاعدة من القّراء.

قضية فنيةقضية فنية

الرحمن  عبد  موسى  الفنان  يرى 
حركة  فــي  كبيراً  تراجعاً  هناك  أن 
تــتــرافــق  أن  يـــجـــب  ـــتـــي  ال الـــتـــأطـــيـــر 
مــــع الــعــمــلــيــة اإلبــــداعــــيــــة، وهـــــو مــا 
أحـــدث حــســب رأيـــه حــالــة خــلــل في 
الــمــشــهــد الــفــنــي عـــمـــومـــاً، كــمــا رأى 
يقل  الــحــالــيــة  الــنــقــديــة  الــحــركــة  أن 
على  ويــتــزاحــم  المتخصصون  فيها 
ساحتها أصحاب المصالح والكتابات 
فهم  لألسف  وأضــاف:  االنطباعية، 
يــمــارســون تــقــيــيــم اإلبـــــداع والــحــكــم 
عـــلـــى الـــمـــبـــدعـــيـــن، حـــيـــث يــصــبــح 
وإجهاض  السطحي  رفــع  بإمكانهم 
االنــــطــــبــــاع  أن  وأوضــــــــــح  ــــم،  ــــقــــي ال
الــتــمــجــيــد  أو  بــــالــــمــــدح  الـــشـــخـــصـــي 
عن  الحديث  من  أكثر  سائداً  أصبح 
الــشــكــل الــفــنــي وخــصــائــص الــعــرض 
حجم  أن  على  أكــد  كما  المسرحي، 
النقدي  الــتــيــار  ألحقه  الـــذي  الــضــرر 
يــمــكــن  ال  الـــمـــجـــامـــل،  االنـــطـــبـــاعـــي 
المسرحية  الحركة  حــّق  في  إغفاله 
القطرية، خاصة أن هذا النقد اتخذ 
مــن الـــنـــدوات الــتــي تــعــقــب األعــمــال 
الفنية منبراً لها ومنها إلى الصحافة 
وسيلة لتوصيل أطروحاته إلى أكبر 
الذي  الوقت  في  الــقــّراء،  من  قاعدة 
أهل  من  ليسوا  ممارسيه  أغلب  كان 
مفاهيم  كّرسوا  حيث  االختصاص، 
غــيــاب  مستغلين  مــضــلــلــة،  خــاطــئــة 
القادر  المختص  واإلعــالمــي  الناقد 
عــلــى الــتــعــامــل بــشــكــل أكــاديــمــي مع 
حديثه  وخــتــم  اإلبـــداعـــيـــة،  الــعــمــلــيــة 
النقد  ركــيــزتــه  الــمــســرح  أن  مـــؤكـــداً 
على  القائم  واألكاديمي  الموضوعي 
مــعــيــار نــقــدي دقـــيـــق، الــــذي تـــوارى 
القاتل  االنطباعي  النقد  ستار  خلف 
لإلبداع المسرحي، كما أرجع الفنان 
مــوســى عــبــد الــرحــمــن تـــراجـــع دور 
القيمة  إدراك  عدم  إلى  الفني  النقد 
في  دوره  وإبـــراز  للناقد  الحقيقية 

الــعــمــلــيــة الــثــقــافــيــة، خــاصــة أنــه 
غــيــر مــحــبــوب عــنــد مــدعــي 

ــــداع الــذيــن ال يــدركــون  اإلب
هو  الحقيقي  الــمــبــدع  أن 
الذي يأتي بما لم يأِت به 

من قبله.
الــفــنــان عــلــي حسن 

أن  بــــــــــدوره  ــــــــد  أّك

الــنــقــد يــعــتــبــر رافـــــداً أســاســيــاً لــدعــم 
المبدعين  وإبـــراز  الثقافية  الحركة 
عن  أنه  موضحاً  عيوبهم،  وإهدائهم 
طريق النقد يأتي تطور اإلبداع بشكل 
عام، ووصف الناقد بأنه مرآة الفنان 
النقد  يعد  لــم  وأضــــاف:  الحقيقية، 
يلمسه  أو  الفني  العمل  جوهر  يشكل 
بـــل إنــــه أصـــبـــح خـــارجـــيـــاً وســطــحــيــاً 
أن  خــاصــة  الــحــق،  إلحــقــاق  يميل  ال 
العملية  نــتــاج  هــي  الــنــقــديــة  الــحــركــة 
روابــط  وبينهما  الــجــادة،  اإلبــداعــيــة 
الــجــاد  فالنقد  كــبــيــرة،  وتــأثــر  تــأثــيــر 
التربة  بتقليب  ويقوم  اإلبــداع  ينشط 
ضماناً  ويعتبر  للمبدعين  والرعاية 
لذوق المتلقي، مؤكداً أن البحث عن 
بإعادة  وإخراجهما  والمعنى  القيمة 
الناقد  دور  هــو  للمتلقي  قــراءتــهــمــا 
الذي يضع يده على الخلل وينبه إليه 
اإلبداع،  فيكتمل  تالفيه  ليتم  المبدع 
فالناقد يضع يد المبدع على مواضع 
أو قـــد يــكــون  قـــد ال يــدركــهــا تــمــامــاً 
ال يــقــصــدهــا بـــذات الــمــعــنــى، مــؤكــداً 
ـــداع،  اإلب يغيب  النقد  غــيــاب  مــع  أنــه 
والــعــكــس صــحــيــح، وأكــــد حــســن أن 
الصحافة القطرية تفتقر 
إلـــــــــى حـــــــد كـــبـــيـــر 

لــلــمــتــخــصــصــيــن فــــي مـــجـــال الــنــقــد 
الــصــحــف  أن  ســيــمــا  ال  األكـــاديـــمـــي، 
التقليدي  الشكل  على  فقط  تعتمد 
على  تنشر  التي  الصحفية  للتغطية 
حد سواء الفن الغث والثمين وتفتقر 
إلى تقييم المنتج اإلبدعي من خالل 
الناقد المتخصص، وعن الدور الذي 
تلعبه الندوات التطبيقية التي تعقب 
ــــد الــفــنــان  الـــعـــروض الــمــســرحــيــة أّك
كبير  حد  إلى  تفتقر  أنها  حسن  علي 
وال  النقد،  مجال  في  للمتخصصين 
العضالت  لفرد  ساحة  كونها  تتعدى 
أن  وأقترح  المعلومات،  واستعراض 
العرض  بعد  الــنــدوات  تلك  تكون  ال 
يتفاعل  أن  يمكن  ال  حيث  مباشرة، 
بشكل  الفني  العمل  مــع  شخص  أي 
ساعة  بنصف  له  رؤيته  بعد  صحيح 
العمل  يــــدرس  أن  عــلــيــه  بـــل  فــقــط، 
دراســــــة وافـــيـــة ويــســتــحــضــر الــعــمــل 
ويــبــحــث فــي نــقــاط الــضــعــف والــقــوة 
التي  أو  الطافية  أو  الالمعة  واألوجه 
مناقشتها،  يتم  ثــم  الــصــواب  جانبها 
مــــضــــيــــفــــاً إنــــــــه فــــــي الـــــعـــــديـــــد مــن 

الـــمـــهـــرجـــانـــات 
الــمــســرحــيــة 
الــمــتــمــيــزة 

تـــــــــكـــــــــون 
الـــــنـــــدوة 

التطبيقية في اليوم التالي للعرض.
ومــــن جــانــبــه، أّكــــد الــفــنــان علي 
ميرزا أن الحياة ألي جنس أدبي في 
غياب النقد، مشيراً إلى أن الناقد هو 
المقوم األساسي ألي عملية إبداعية 
إلى  ونّوه  الثقافي،  المشهد  على  تتم 
أن المسرح، الشعر، السينما وغيرها 
من أوجه اإلبداع المختلفة هي التي 
توجه  لم  وإذا  المجتمع  ثقافة  تمثل 
بــشــكــل صــحــيــح مـــن خــــالل الــنــاقــد 
مهنته  فـــي  الــمــتــمــرس  األكـــاديـــمـــي 
الصحيح،  مــســارهــا  عــن  ستنحرف 
مــا حــدث  أن ذلـــك تــمــامــاً  مــوضــحــاً 
بــعــد غـــيـــاب الــعــنــصــر الـــفـــاعـــل ليس 
عــلــى الــســاحــة الــمــحــلــيــة فــحــســب بل 
مؤكداً  عموماً،  العربية  الساحة  على 
الحركة  بين  وتــأثــراً  تــأثــيــراً  ثمة  أن 
انحدار  إن  وقــال:  واإلبـــداع،  النقدية 

ـــيـــة اإلبـــــداعـــــيـــــة  ـــعـــمـــل ال
ــــيــــة أثــر  واألدب

ســـلـــبـــاً عــلــى 
مــــــجــــــال 

لنقد،  ا

وأضــــاف إن هـــذا الــغــيــاب هــو الــذي 
ســاعــد فـــي تـــواجـــد غــيــر الــمــؤهــلــيــن 
الذين يبحثون عن المجد والشهرة، 
صورته  تــكــون  أن  يصر  الــكــل  حيث 
وهم  نقد،  أنــه  يتوهم  مــا  مــن  أكبر 
فـــــي األســـــــــاس يـــضـــلـــلـــون الــمــتــلــقــي 
فـــيـــقـــومـــون بــــاســــتــــعــــراض آرائــــهــــم 
لمن  يصدروا  أن  أجل  من  الخاطئة 
حــولــهــم أنـــهـــم عــلــى درايـــــة وتــكــون 
وتدني  بــل  المتلقي  تضليل  النتيجة 
الــعــمــلــيــة الــفــنــيــة بــأكــمــلــهــا، وتــمــنــى 
من  المقبلة  الــدورة  تشهد  أن  ميرزا 
مشاركة  المحلي  المسرح  مهرجان 
يملكون  الــذيــن  الحقيقيين  الــنــقــاد 
من العلم والثقافة ما يؤهل الحركة 
الفتاً  لالرتقاء،  القطرية  المسرحية 
إلــى أن أحــد أهــم وجــبــات النقد هو 
اإلبــداعــي  العمل  إلــى  األنــظــار  توجيه 
بل  للمتلقي  وتــوضــيــحــه  وتــفــســيــره 
من  واألكــثــر مــن ذلــك نقله أحــيــانــاً 
عنه،  الكتابة  بعد  آخر  لوطن  وطن 
وهو في ذلك يخرج بالمبدع من 
العالمية،  إلى  المحلية  نطاق 
كــــمــــا أوضــــــــح أنـــــــه عــن 
طــــريــــق الــنــقــد 
يــــأتــــي 

تــطــور اإلبــــــداع بــشــكــل عــــام، وأشـــار 
في  األكاديمي  الناقد  غياب  أن  إلــى 
فــراغــاً  أوجــد  الفنون  مناحي  جميع 
إال  القطرية  الثقافية  الــســاحــة  على 
االنطباعي  النقد  أشــكــال  بعض  مــن 
التي ال تسد حاجة العملية اإلبداعية، 
وأضاف: لم يعد النقد يشكل جوهر 
أصبح  إنه  بل  يلمسه  أو  الفني  العمل 
للمجاملة  يميل  وسطحياً  خــارجــيــاً 
وذلك  الحق،  إلحقاق  يميل  ما  أكثر 
بــعــد أن اخــتــفــى جــيــل الـــــرّواد الــذيــن 
أثروا الساحة الثقافية في ثمانينيات 
الـــقـــرن الــمــنــصــرم واســـتـــطـــاعـــوا أن 
يشكلوا فكر األديب والفنان في ذلك 
غير  سيطر  فــقــد  اآلن  أمـــا  الـــوقـــت، 
األكــاديــمــيــيــن عــلــى الــســاحــة األدبــيــة 
بعد غياب المتخصصين عن الساحة 
اإلعـــالمـــيـــة والــنــقــديــة، مــشــيــراً إلــى 
التي  االلــتــقــاء  نقطة  هــو  اإلعـــالم  أن 
حديثه  بالمبدع، وختم  تجمع الناقد 
قائالً: لألسف الشديد ما يتواجد اآلن 
كونه  يتعدى  ال  النقدية  الساحة  على 
حتى  يرتقي  وال  ونــفــاقــاً  مجامالت 

أن يسمى نقداً انطباعياً.
أمـــا الــفــنــان مــحــمــد الــبــلــم، فــأّكــد 

أن  عـــلـــى 

غائبة،  شبه  تعتبر  النقدية  الحركة 
الــنــقــد  مـــنـــهـــا  بــــــــدالً  جــــــاء  أن  بـــعـــد 
تأذى  والتي  والمجامالت  االنطباعي 
نفس  في  والمتلقون  المبدعون  منها 
نتيجة  تضليلهم  تـــّم  حــيــث  الــوقــت، 
للنقد.  األساسي  الهدف  عن  االبتعاد 
النقدية  الــحــركــة  أن  الــبــلــم  وأوضـــح 
الحالية قّل فيها المتخصصون حين 
تزاحم على ساحتها الهواة وأصحاب 
الـــكـــتـــابـــات االنـــطـــبـــاعـــيـــة، وأضـــــاف: 
لـــألســـف فــــإن مـــن مــــارســــوا تــقــيــيــم 
اإلبداع والحكم على المبدعين بغير 
يفيد  وال  سطحي  هــو  بما  جــاء  علم 
الـــحـــركـــة الــمــســرحــيــة، مـــشـــيـــراً إلــى 
أصحاب  فــي  كبيراً  نقصاً  هناك  أن 
والعاملين  الكافية  العلمية  الخبرة 
فــي هـــذا الــمــجــال، مــا يــؤثــر بالفعل 
النقدية  الــحــركــة  على  سلبياً  تــأثــيــراً 
ومــــســــتــــوى األعــــــمــــــال الـــمـــســـرحـــيـــة 
الــــمــــعــــروضــــة بـــشـــكـــل عــــــــام، وعـــن 
الصحف  فــي  تنشر  الــتــي  المتابعات 
عقب العروض الفنية، أوضح أنها ال 
وال  صحفية  تغطيات  كونها  تتعدى 
إن  تحمل أي معايير نقدية، مضيفاً 
األكاديمي والموضوعي  النقد  اختفاء 
يشكل أزمة في العملية الفنية ككل، 
عــرجــاء  تصبح  الفنية  الــحــركــة  ألن 
الفني  العمل  بتصويب  تكتمل  لم  إذا 
تزويداً  يعتبر  الــذي  النقد  خالل  من 
النقد  واصفاً  اإلبداعي،  للعمل  وإثراًء 
بــالــمــكــمــل لــلــدائــرة الــفــنــيــة والــتــي ال 
اإلبــداعــيــة،  العملية  بــدونــه  تستقيم 
ثقافة  يتطلب  النقد  أن  إلــى  مشيراً 
عـــالـــيـــة وإلـــمـــامـــاً مـــوســـوعـــيـــاً، لــيــس 
ـــخـــصـــص وإنــــمــــا  ـــت ـــــمـــــواد ال فــــقــــط ب
بـــمـــعـــارف كــثــيــرة أخــــــرى، كــمــا أن 
توافرها  مطلوب  الموضوعية  صفة 
بالقدر المالئم في الناقد إلى جانب 
النقد  ألن  وأضــاف:  والخبرة.  العلم 
النظر  إعـــادة  إلــى  يحتاج  المسرحي 
وجب  لذلك  جوانبه،  من  العديد  في 
لخلق  المالئمة  الحلول  عــن  البحث 
البلم  وخــتــم  ســلــيــمــة.  نــقــديــة  حــالــة 
النقد  عــلــى  يستحيل  قــائــالً:  حــديــثــه 
يحركه،  إبــــداع  دون  مــن  يــوجــد  أن 
وكـــذلـــك يــســتــحــيــل عــلــى اإلبــــــداع أن 
معه  يــتــفــاعــل  نــقــد  دون  مـــن  يــســمــو 

ويساعده على أن ينمو ويتطّور.

ــــاً فـــــي حــــركــــة الـــتـــأطـــيـــر ــــراجــــع ـــة تـــشـــهـــد ت ـــري ـــط ـــق ــــن: الــــســــاحــــة اإلبـــــداعـــــيـــــة ال ــــرحــــم ـــد ال ـــب مــــوســــى ع

علي ميرزاموسى عبد الرحمن محمد البلم علي حسن

علي ميرزا: 
الحياة 

ألي جنس 
أدبي في 

غياب 
النقد



ڈ ألِق لنا الضوء على معالم منهجك 
الفني الذي رسمته ليسير عليه موكبك 
ترى  الــتــي  الفنية  ورؤيــتــك  اإلبـــداعـــي، 

العالم من خاللها ؟
حديثه  فـــي  بـــدت  واثـــقـــة  بــنــبــرة   --
جـــزم عــبــد اهللا دســمــال الـــكـــواري بــأن 
عــامــة فــي حياته أثـــرت على  خــطــوطــاً 
مسيرته الفنية وهو الينسى أن بدايات 
وشغفه  الــتــشــكــيــلــي  الــعــمــل  مــمــارســتــه 
ولوجه  ثــم  والــتــلــويــن  بــالــرســم  المبكر 
عـــالـــم الــمــســرح مـــن خــــالل مــشــاركــتــه 
لــنــشــاط فــرقــة الــســد الــمــســرحــيــة عــام 
الــمــبــكــرة  الــمــحــطــات  هــــذه  ١٩٧٥م، 
والــفــارقــة تــركــت عــلــى جـــدار وجــدانــه 
إلــى  دفــعــه  مــا  وهـــو  العميقة  بصمتها 
أو  للمسرح  التصميم  لــدراســة  التوجه 
شيء  الــكــواري  عين  في  وبــدا  للدراما، 
من الحنين إلى تلك األيام، وهو يؤكد 
أن هـــذه الــخــطــوات الــمــبــكــرة ال تــزال 
معه  استمر  الــذي  الفني  المنهج  تشكل 
الكواري  واستطرد  اللحظة.  هذه  حتى 
قـــائـــًال هــــذا مــنــهــج يــبــدو أنــــه مــــزدوج 
بتجربة  مـــررت  لكني  األولـــى  للوهلة 
وجدت فيها أن هناك عدة روافد سواء 
المسرحي،  التصميم  أو  التشكيل  كــان 
هذه الروافد ساهمت في خلق خلفية 
حيث  لـــدي،  وثــريــة  مــزدوجــة  ثقافية 
تـــالقـــت الـــثـــقـــافـــة الــتــشــكــيــلــيــة بــجــمــيــع 
أو  أبــعــادهــا ســـواء مــمــارســة أو تــذوقــاً 
رصداً تاريخياً للعصور التي مّر به هذا 
للمسرح  دراستي  إلى  باإلضافة  الفن، 
والعملية  المهنية  مكوناته  جميع  من 
التصميم  ومـــدارس  الفنية  ومــدارســه 
وارتباطاته  تاريخه  وكذلك  واإلخــراج، 

دراســـــة  فــــي  وتـــوغـــلـــه  األدب  بـــفـــنـــون 
وكذلك  المختلفة،  اإلنسانية  الــحــاالت 
ارتباطه بجميع عناصر الفنون األخرى 
في  المبكر  اإلبــحــار  هــذا  لــه.  المكونة 
ساهمت  التي  هي  الثرية  العوالم  تلك 
وهذا  لــدّي.  الفنية  الــرؤيــة  تحديد  في 
غير  ـ  بــصــراحــة  وأقــولــهــا  ـ  جعلني  مــا 
بموضوع التصوير الواقعي  مهتم كثيراً 
الذي ينقل الواقع، وهو أيضاً ما جعلني 
واقع  عن  التعبير  في  إال  نفسي  أجد  ال 
تشكيلي أو بصري جديد ومختلف وال 
يخلو من الحداثة مع وجود أثر لعنصر 
الـــدرامـــا فــيــه، وأعــلــنــهــا بــال تـــردد لقد 
تمتد  المسرحية  الــدرامــا  أنــامــل  ظلت 

إلى ريشتي وتلهمها.
لسؤالك  شغفاً  فينا  يثير  مــا  هــذا  ڈ 
تنتمي  الــتــي  الفنية  الــمــدارس  أي  عــن 
بها  تأثرت  التي  الفنية  والقامات  إليها 

أو قل الريشة الفنية التي ألهمتك ؟
وبـــدا  دســـمـــال  اهللا  عــبــد  تــحــمــس   --
عــلــيــه وكـــأنـــه يــســتــدعــي ذاكـــرتـــه حــول 
ذكــــــريــــــات حـــبـــيـــبـــة تـــجـــمـــعـــه بــرفــقــة 
سريعة  تــاريــخــيــة  لمحة  وفـــي  غــالــيــة، 
الحركة  تاريخ  الكواري  لخص  وبارعة 
موضحاً  البصرية  الفنون  أو  التشكيلية 
أنــهــا مـــرت بــمــراحــل مــتــعــاقــبــة حسب 
فكانت  اإلنــســانــيــة،  المجتمعات  تــطــور 
تشبه  وهــي  الطبيعة،  محاكاة  البداية 
ـــويـــن رســـم  ـــل ـــت فــــي حــــالــــة الــــرســــم وال
عنصر  أو  إنـــســـان  أو  طــبــيــعــي  مــنــظــر 
مــن الــمــخــلــوقــات الــحــيــوانــيــة، وتــطــّور 
احتياجات  في  الفن  توظيف  إلى  األمر 
رسم  مثل  للتوثيق  كوسيلة  المجتمع 
الــمــدن والــنــاس والــشــخــصــيــات ورســم 

اكتشاف  وبعد  إلــخ.  الدينية..  القصص 
التصوير  في  والنجاح  الحساس  الفيلم 
وطباعة الصورة أصبح موضوع وظيفة 
الرسام أقل أهمية. نتج عن ذلك توجه 
التصويرية  غير  الفنون  مــن  نــوع  نحو 
مــثــل الـــمـــدرســـة الــتــكــعــيــبــيــة وبــعــدهــا 
التي  والــمــدارس  التجريدية  المدرسة 
والــســيــريــالــيــة..  الــتــأثــيــريــة  مــثــل  تبعتها 
لقد  قــائــالً  الــكــواري  أعلنها  وهــنــا  إلـــخ، 
تأثرت شخصياً في بداية حياتي الفنية 
وال  والتجريدية  التكعيبية  بالمدرسة 
لــهــذه  الــعــريــضــة  الــخــطــوط  أتــبــع  أزال 
بيكاسو  ريــشــة  إن  الــفــنــيــة،  الـــمـــدارس 
وسيزان وماتيس ومونيه قد ألهمتني 
وأوحـــــــت إلـــــي بــالــكــثــيــر مــــن قــصــص 

اإلبداع.
شكاوى  الـــرّواد  مــن  كثيراً  أسمع  ڈ 
حـــــــول عـــــــدم اهــــتــــمــــام الـــمـــســـؤولـــيـــن 
أن  ترى  فهل  والتشكيليين،  بالتشكيل 
من المسؤولين نحوكم  هناك تقصيراً 

؟
مرجعه  االهــتــمــام  بعدم  الشعور   --
تصور  لديهم  ليس  المسؤولين  أن  إلى 
واضح لكيفية رعاية الحركة التشكيلية 
فــمــن مـــن أيـــن إذن يــتــأتــى االهــتــمــام 
المالئمة  والــخــطــط  المشاريع  بــإيــجــاد 
مادياً  الفنانين  ودعــم  وتقدير  لرعاية 
ومعنوياً. وأرى أن الحل يتمثل بإيجاد 
األجــــهــــزة الــمــنــاســبــة الـــتـــي يـــنـــاط بها 
أمورهم  وتيسير  الفنانين  مع  التعامل 
الفني  الصعيد  على  إنجازاتهم  وتقييم 
على  والعمل  الفني  تاريخهم  وحفظ 
في  الفنية  وتجاربهم  حياتهم  توثيق 
في  والــثــقــافــيــة  الفنية  الــحــركــة  ســيــاق 

مثل  مشروع  ولعل  القطري  المجتمع 
المعرض الدائم للفن القطري وكذلك 
وعالمياً  إقليمياً  انتشارالفنان  متابعة 
ــعــادلــة  ـــفـــرص ال عـــن طـــريـــق إتـــاحـــة ال
والمستوى  الكفاءة  حسب  والمتساوية 
الــفــنــي لــلــمــشــاركــات فـــي الــبــيــنــالــيــات 
والمنتديات الفنية العالمية يبعث الروح 
ويــدفــع  التشكيلية  الــحــركــة  جــســد  فــي 
في  واالستمرار  للعمل  الفنانين  جميع 
اإلنجازات الفنية وينعش فيهم كوامن 
اإلبداع. ويكفي الفنان من االهتمام أن 
كل  فــي  الـــرأي  إبـــداء  فــي  شريكاً  يكون 
الــدولــة  ترعاها  الــتــي  الفنية  المشاريع 
مــع ضــمــان أن تــكــون األولــويــة للفنان 

القطري لتنفيذها.
الجمعية  ألداء  إذن  تقييمكم  فما  ڈ 
؟  الــيــوم  التشكيلية  لــلــفــنــون  الــقــطــريــة 
التشكيلي  بالمشهد  تسير  تــراهــا  وهــل 

إلى األمام ؟
المتحمسة  بـــــاإلدارة  معجب  أنـــا   --
تعمل  فهي  اليوم،  الجمعية  تقود  التي 
الجهد  إلــى  يــعــود  وهـــذا  كبير،  بنشاط 
المخلص والــدؤوب الذي يبديه رئيس 
السادة  يوسف  الفنان  إدارتــهــا  مجلس 
في  أنا  الكواري  وقال  اإلدارة،  وأعضاء 
الحقيقة متفائل كثيراً بنشاط الجمعية 
وإدارتـــــهـــــا، ومــــا يــدفــعــنــي لـــذلـــك هو 
إحساسي بأن هناك رغبة في التعاون 
جذبهم  ومحاولة  الفنانين  جميع  مع 
أنشطتها،  فــي  والمشاركة  للمساهمة 
وتطوير  الــتــقــدم  مرحلة  أن  يعني  مــا 
مسار الحركة التشكيلية حتمية بسبب 
هذا الحماس وحسن اإلدارة والحرص 
على مشاركة الجميع كل حسب طاقته 

وقدراته.
ڈ تتنوع وجوه اإلبداع عندك ما بين 
والنقد،  المسرحي  والتصميم  التشكيل 
فلماذا فضلت عالم التشكيل على عالم 

المسرح ؟
الـــمـــســـرح  عــــالــــم  دخــــلــــت  لــــقــــد   --
حبي  بــاب  مــن  المسرحي  والتصميم 
األســـاس،  إلـــّي  بالنسبة  فهو  للتشكيل، 
ودراسة  بالعمل  انشغالي  من  وبالرغم 
الــمــســرح إال أنـــنـــي أجــــد خــلــفــيــتــي في 
التشكيل هي المغذي األساسي لتصميم 
سلوكي  كــان  ولــقــد  الــمــســرحــي،  العمل 
مـــع الــتــشــكــيــل هـــو الـــمـــراوحـــة مـــا بين 
التوقف عن المشاركات والعودة للعمل 
المناسب  الوقت  أجد  عندما  التشكيلي 

لذلك.
مــلــحــاً، لماذا  ڈ هــذا يــطــرح تــســاؤالً 
رغـــم  الـــمـــســـرح  فــــي  إذن  تــخــصــصــت 

ميولك المبكرة للفن التشكيلي؟
في  أنه  يؤّكد  وهو  الكواري  تبسم   --
ومتحمساً  مــنــجــذبــاً  كـــان  الــفــتــرة  تــلــك 
لديناميكية  نــظــراً  المسرح  فــي  للعمل 
العمل فيه وقربه للجمهور أكثر، وقال 
توجهت لدراسة التصميم للمسرح على 
اعتبار أنه يستمد عناصره من التشكيل 
الفنية  الــمــدارس  يتبع  أنــه  كما  أيــضــاً، 
نجد  الفن  تاريخ  وفــي  التشكيلي  للفن 
أن فنانين تشكيليين كباراً قاموا بالعمل 
لقد  والعكس  المسرحيات  تصميم  في 
ظهر جو األعمال المسرحية في أعمال 
أن  إلى  أشير  أن  وأحــب  منهم.  العديد 
متشابهة  عناصرها  الفنية  الــمــدارس 
في األدب والشعر والموسيقى، وكذلك 

التشكيل واإلخراج المسرحي.

wالمصطلحات الدرامية والمسرحية
الطقس - الجّو

نوع الظل، أو المناخ، أو الجو الذي يسيطر على حدث 
واقعة  لمواجهة  القارئ  أو   - المشاهد  ويهيئ  المسرحية، 

مبهجة، أو - في أغلب األحيان - مفجعة ومرعبة.
- أمشاط اإلضاءة

من  طويل،  أو  قصير،  أفقي  صف  من  المشط  يتكون 
قد  وكما  اإلضــاءة،  في  تستخدم  التي  الكهربية  المصابيح 

تكون تلك المصابيح ذات حواف معدنية.

حوامل الخدمة

وعلى  الــمــرزح،  جوانب  في  بــارزة  (بلكونات)  شرفات 
على  محمولة  أو  معلقة  مساطب  أو  مختلفة  ارتفاعات 

قوائم خشبية يمكن التنقل بها.

كشك اإلضاءة

الشعب.  طبقات  كل  بين  وشائعة  عامية  كلمة  كشك، 
ومــصــدرهــا األصـــلـــي (كـــوشـــك) الــفــارســيــة. ويــقــع كشك 
فيه  ويجلس  الــمــشــاهــدة،  قــاعــة  خلف   - عـــادة   - اإلضــــاءة 
للخطة  طبقاً  والــصــوت،  اإلضــاءة  أجهزة  لتشغيل  العامل 

المتفق عليها أثناء العرض.

موسيـــــــــــقى

تعد الموسيقى األندلسية أحد االمتدادات والروافد 
التي تفّرعت عن الموسيقى العربية بمفهومها العام، 
أبدعتها  التي  الموسيقية  والنماذج  األلـــوان  وكسائر 
اإلسالمية،  لألمة  الواسع  االنتشار  ظل  في  العبقرية 
تــشــّكــل هـــذه الــمــوســيــقــى خــالصــة امـــتـــزاج وتــالقــح 
الــمــعــطــيــات الــفــنــيــة الــنــابــعــة مـــن طــبــيــعــة موسيقى 
العناصر البشرية المتساكنة باألندلس وهي العرب، 

والبربر، والقوط والصقالبة.
توسيع  إلـــى  األنــدلــســيــة  الموسيقى  نــشــأة  ويــرجــع 
(بــالد  إسبانيا  إلــى  امــتــدت  الــتــي  العربية  الــحــضــارة 
األنـــدلـــس) فــي بــدايــة الــقــرن الــتــاســع، حــيــث عرفت 
حقيقياً  تــطــوراً  الفترة  هــذه  خــالل  واآلداب  الفنون 
ســمــح بــابــتــكــار قــطــع موسيقية مــن نــوع  وازدهــــــاراً 

جديد سمي «النوبة األندلسية».
ويــعــتــبــر ابـــن نــافــع الــمــكــنــى زريـــــاب ذو األصـــول 
بصفة  وعـــّرف  وضــع  مــن  هــو  واألنــدلــســي  العراقية 
دقــيــقــة الــقــواعــد والــمــواصــفــات األصــيــلــة لــهــذا الــنــوع 
استقبل  لــّمــا  ٨٢٢م  الــعــام  مــن  بــدايــة  وذلـــك  الجديد 
في  الثاني  الرحمن  عبد  األموي  الحاكم  مجلس  في 

قرطبة (إسبانيا).
«المقّدمات»  هما:  قسمين،  إلى  النوبة  وتنقسم 
وهـــي مــعــزوفــات تستهل بــهــا الــنــوبــة وتــتــكــون من 
هذا  والتوشية)،  والبغية،  (المشالية،  أصناف  ثالثة 
باإلضافة إلى «الميازين» وعددها خمسة في النوبة 
والقائم  كالتالي (البسيط،  ترتيبها  ويأتي  األندلسية، 

ونصف، والبطايحي، والدرج، والقدام).
وقــد أكــد الــبــاحــثــون أن أهــل األنــدلــس انحصروا 
فـــي أربـــعـــة مــيــازيــن مـــن الــخــمــســة الـــمـــذكـــورة عــدا 
السعدي،  العصر  في  المغاربة  أضافه  الــذي  الــدرج، 
كبيرة  مجموعة  عن  عبارة  األندلسية  النوبة  وتعد 
مــن الــمــغــنــى وبـــاألحـــرى بــرنــامــج مــوســيــقــي يمزج 
وتظهر  الموسيقية  بـــاآلالت  البشري  الــصــوت  فيها 
رموز  ذات  منسجمة  موسيقية  حركات  شكل  على 
قــالــب مــنــظــمــة، وتــتــضــّمــن بــعــض الــنــوبــات كــذلــك 
توشيات (الكمال) وأنها (تستخدم كخالصة باآلالت 
الموسيقية وهي قطعة تؤدى بمجموع اآلالت تنتهي 
بها النوبة)، وال يحتوي النظام الموسيقي الغربي إال 
على نظامين موسيقيين (الكبير والصغير)، والنوبة 
األندلسية تعني القلب الموسيقى المتعارف عليه في 
هذا النوع من الموسيقى، وينطبق على ١١ مجموعة 
األصبهان،  نوبة  الماية،  رمــل  نوبة  هــي:  موسيقية 
نوبة الماية، نوبة رصد الذيل، نوبة االستهالل، نوبة 
الحجاز  نوبة  الكبير،  الحجاز  نوبة  الحسين،  غريبة 
بينما  العشاق،  ونوبة  العجم  عــراق  نوبة  المشرقي، 
يتعلق  موسيقياً  تؤدى النوبة األندلسية في ٢٤ طبعاً 
كــل واحــــد مــنــهــا لــســاعــة مــن الـــيـــوم، وتــعــتــبــر سبعة 
الــزيــدان،  الــمــوال،  وهــي:  أساسية  الطبوع  هــذه  من 
وكذلك  الماية،  الرمل  السيكة،  الــعــراق،  المزموم، 

الجركة.
الزجل  من  نصوصها  تستمد  األندلسية  النوبة  إن 
والــمــوشــحــات الــتــي تــمــّيــزهــا عــن األشـــعـــار القديمة 
فباإلضافة إلى تحّررها من التقليد الكالسيكي تبّنت 
ومن  الشعبية،  المشاعر  إلــى  أقــرب  ومواضيع  لغة 
أشهر الشعراء األوائل أو الرائدين الدافعين لهذا النوع 

ابن سهل وابن باجة وابن قرزمان.
النوبة  مــن  ينحدر  شعبي  غناء  فهو  الــحــوزي  أمــا 
التلمسانية  للتقاليد  خالص  منتوج  وهــو  األندلسية 
العاصمي  الــعــروبــي  مثله  الــجــزائــر)  غـــرب  (شــمــال 
(الوسط الجزائري) أو المحجوز القسنطيني (شرق 

الجزائر).
هذا النوع من األشعار ينظم بكلمات بسيطة ذات 
االستعمال (الواسع) اليومي يصف هذا المغنى أفراح 

ومعاناة وعجائب الطبيعة والروحيات الدينية.

الموسيقى األندلسية
 في سطور

ي
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التشكيلية ــة  ــرك ــح ال رعـــايـــة  لــكــيــفــيــة  ــــح  واض تـــصـــّور  ــهــم  ــدي ل ــيــس  ل ــون  ــؤول ــس ــم ال

للتشكيل حــبــي  ــــاب  ب مـــن  الـــمـــســـرح  لــعــالــم  ـــت  دخـــل

والنشر  للطباعة  الــرافــديــن  دار  عــن  صـــدر 
للنشر  أوبيوس  ودار  لبنان،  ببيروت  والتوزيع 
العراق  «بــدو  كتاب  كندا،  بمونتريال  والتوزيع 
للدكتور  الرحالة»،  بعيون  العربية  والجزيرة 
صفحة،   ٣٤١ فــي  غــــازي،  عــلــي  عفيفي  عــلــي 
التاريخي  الــبــحــث  منهج  خـــالل  مــن  يــتــنــاول، 
التحليلي المقارن، رؤية الرّحالة لقيم وعادات 
من  العربية  والــجــزيــرة  الــعــراق  بــدو  وتقاليد 

السادس عشر حتى منتصف القرن العشرين.
يـــقـــول الـــدكـــتـــور مـــحـــجـــوب الـــــزويـــــري فــي 
تقديمه: «إن الكتاب يركز على تقديم جوانب 
التاريخ  كتب  في  المحكية  غير  القصص  من 
والــجــزيــرة  الــعــراق  فــي  وحياتهم  الــبــدو  حــول 
ثالثين  مــن  أكثر  الكتاب  ويــتــنــاول  العربية»، 
لبدو  األوروبيين  الرّحالة  برؤية  يتعلق  عنواناً 
الـــعـــراق والـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة. هـــذه الــعــنــاويــن 
تعكس في جانب منها الفضول المعرفي الذي 

يُــســيــطــر عــلــى أولــئــك الـــرّحـــالـــة، فــحــاولــوا من 
الفضول.  هــذا  على  يُجيبوا  أن  رحالتهم  خــالل 
ما يُالحظ في هذا السياق التركيز الكبير على 
المفردات االجتماعية لحياة البدو. وما يُقدمه 
الرحالة  أولئك  تصور  الحقيقة  في  هو  الكتاب 
منها  كبيراً  جــزءاً  شــاهــدوا  وقائع  إلــى  المستند 
أو ربــمــا ســمــعــوا عــنــه. ويُــظــهــر الــكــتــاب ُجــهــداً 

هذه  تقديم  في  عفيفي  للدكتور  موفقاً  بحثياً 
ومترابط،  سهل  لغوي  إطــار  فــي  الموضوعات 
في  والمهتمين  الباحثين  يُعين  شــك  بــال  وهــو 
يستمروا  أن  فــي  وآثـــارهـــم  الــرّحــالــة  مــوضــوع 
ربما  التي  ـ  الرّحالة  كتب  من  الكثير  رصد  في 
اللغة  إلــى  ترجمتها  أو  ـ  عليها  االطــالع  يتّم  لم 
العربية. يُضاف إلى ما قيل أن الكتاب مساهمة 
الرّحالة  كتب  محتوى  على  التركيز  في  جــادة 

ومضامين ما يُقدم فيها».

هذا  «يجمع  مقدمته:  فــي  المؤلف  يُضيف 
على  بعضها  وتــنــاثــر  تــفــّرقــت  مــقــاالت  الــكــتــاب 
صفحات الدوريات والمجالت، إال أنه يجمعها 
تقدمت  منذ  الشاغل  ُشغلي  بات  واحد  موضوع 
 ،٢٠١٠ عــام  فــي  لــلــدكــتــوراه  أطــروحــتــي  بخطة 
الرّحالة  كتابات  أعايش  وأنا  التاريخ  ذلك  ومنذ 
به  يتصل  مــا  كــل  أقـــرأ  العربية،  المنطقة  عــن 
كبيرة.  حصيلة  لدّي  تكّونت  حتى  منها  سمعي 
نتائجها  أول  أيــديــنــا  بــيــن  الــــذي  الــكــتــاب  يُـــعـــّد 

المقاالت  مــن  مجموعة  يــضــّم  إذ  الــمــنــشــورة، 
تتناول جوانب من حياة بدو العراق والجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة مــــن خـــــالل رؤيـــــــة الــــرّحــــالــــة لــهــا، 
ورصدهم إياها، وتدوينهم تأيداً أو معارضة، 

نقداً أو انفعاالً».
يــبــدأ الــكــتــاب بــاســتــعــراض دوافــــع وأهـــداف 
القديمة  العصور  منذ  العصور،  عبر  الــرّحــالــة 
بالرّحالة  وانتهاًء  المسلمين،  بالرّحالة  مــروراً 
جابوا  والــذيــن  الحديث،  العصر  في  الغربيين 
الــــشــــرق، فــيــبــدأ بــتــعــريــف كــلــمــة «الـــرحـــلـــة» 
واشــتــقــاقــاتــهــا الــلــغــويــة، ثــم يُـــعـــّرف بــاصــطــالح 
واألسس  الرحالت،  بأدب  والمقصود  الرّحالة، 
التي قام عليها، وأهم ما يُمّيزه عن غيره من 
اآلداب، ويحاول التأريخ لظهور هذا المصطلح، 
ومناهج تدوين أدب الرحلة، وفوائد االرتحال، 
ويحاول اإلجابة على سؤال: هل كانت الرحلة 
النساء؟،  دون  الرجال  على  وقفاً  التاريخ  عبر 
الــرّحــالــة  فيتناول  ذلــك  بعد  المنهج  ويتشابه 
المسلمون،  الرّحالة  ثم  القديمة،  العصور  في 
والرّحالة في العصور الوسطى، وأخيراً الرحالة 
فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث، فـــُيـــعـــّرف بــأشــهــرهــم، 
ودوافعهم وأهدافهم. ثم يختم بقائمة بأشهر 
الرواد من الرّحالة الغربيين الذين زاروا الشرق 

العربي، وتاريخ زيارة كل منهم.

إصداراتإصدارات

مبدعونمبدعون

بدو العراق والجزيرة العربية بعيون الرّحالة

عبد اهللا دسمال الكواري:

محمود الحكيم:

سوقه  على  استوى  حتى  الفني  اإلبــداع  روافــد  غّذته 
علماً من أعالم الفن التشكيلي، ومدرسة في التصميم 
في  يــبــدعــون  الــذيــن  الحكماء  مــن  وواحــــداً  المسرحي 
صمت ويحدثون األثر العميق على األرض بال ضجيج، 
رحلة حياته ترافقت مع التاريخ الفني لهذا البلد الطيب 
كتفاً بكتف، تالقت موهبته المدهشة مع وعيه العميق 

بأهمية تلك الموهبة فحصنها بالعلم وانتهل من أكبر 
عنه  نتحدث  حين  العالمية،  معاهده  وأرقى  جامعاته 
تتزاحم بين أيدينا مواكب اإلنجازات واإلبداعات معاً، 
الحكماء  كما  الفصل  بالكلمة  يأتي  هو  يتحدث  وحين 

يلقون بالقول فيصيبون المحّز، إنه الفنان الكبير 
والرائد التشكيلي والمسرحي عبد اهللا دسمال 

الكواري. وكان للبيرق معه هذا الحوار.
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للتشكيل ــي 

تهل من أكبر 
عنه  نتحدث 
إلبداعات معاً، 
الحكماء  كما 

ان الكبير 
سمال 
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أبــو  الــعــبــاســي  الخليفة  أن  يحكى 
جعفر المنصور كان حريصاً جداً على 
أموال الدولة وكان من عادة الخلفاء 
ويغدقوا  للشعراء  الــهــدايــا  يعطوا  أن 
عــلــيــهــم بــــاألمــــوال، فــلــجــأ أبـــو جعفر 
إلـــى حــيــلــة حــتــى ال يــعــطــي لــلــشــعــراء 
يأتي  من  بــأن  بياناً  فأصدر  األمـــوال، 
بقصيدة من بنات أفكاره أخذ وزن 
ما كتب عليها ذهباً، فتسارع الشعراء 
شعرهم  ليسردوا  الخليفة  قصر  إلى 

ولكن المفاجأة الكبرى..
وأنــــه عــنــدمــا كـــان يــدخــل الــشــاعــر 
يقول  منها،  وينتهي  قصيدته  ليقول 
له الخليفة هذه القصيدة ليست من 
قبل  من  سمعتها  لقد  أفكارك  بنات 
ويــعــيــدهــا عــلــيــه فــيــنــدهــش الــشــاعــر 
غلمانه  أحد  على  الخليفة  ينادي  ثم 
فــيــقــول لــه هــل تــعــرف قــصــيــدة كــذا 
عليهم  فيعيدها  نــعــم  فــيــقــول  وكـــذا 
الــغــالم ثــم يــنــادي الــخــلــيــفــة لــجــاريــة 
وكذا  كذا  قصيدة  تعرفين  هل  عنده 
فيقف  عليهم  وتسردها  نعم  فتقول 
الشاعر ويكاد أن يطير عقله من هذا 
فلقد ســهــر طـــوال الــلــيــل يــؤلــف هــذه 
ثالثة  يجد  الصباح  يأتي  ثم  القصيدة 

يحفظونها.
يفعلها  كــان  التي  الحيلة  هــي  فما 
المنصور  جعفر  أبــو  كــان  الخليفة؟. 

يحفظ الكالم من مرة واحدة وكان 
عنده غالم يحفظ الكالم من مرتين 
وجارية تحفظ الكالم من ثالث فإذا 
قال الشاعر قصيدته حفظها الخليفة 
خلف  الــغــالم  ويــكــون  عليه  فيعيدها 
ستار يسمع القصيدة مرتين مرة من 
الشاعر ومرة من الخليفة فيحفظها 

وهـــكـــذا كــانــت الــجــاريــة تــقــف خلف 
ثم  الشاعر  من  القصيدة  تسمع  ستار 

الخليفة ثم الغالم فتحفظها.
فــاجــتــمــع الـــشـــعـــراء فـــي مــنــتــداهــم 
مــغــمــومــيــن لــمــا يــحــدث وال يـــدرون 
كــيــف أن الــقــصــائــد الـــتـــي يــســهــرون 
يحفظها  الصباح  في  تأتي  ليؤلفوها 

الــخــلــيــفــة والـــغـــالم والـــجـــاريـــة، فمر 
عليهم الشاعر وعالم اللغة األصمعي 
فـــرأى حــالــهــم فــقــال لــهــم: مــا بكم؟ 
فقصوا عليه قصتهم فقال: إن هناك 
فـــي األمـــــر لــحــيــلــة، فـــعـــزم عــلــى أن 
جاء  ثم  بيته  إلــى  فذهب  شيئاً  يفعل 
وهو  الخليفة  قصر  إلــى  الصباح  فــي 

يـــرتـــدي مــالبــس األعــــــراب «الـــبـــدو» 
فــــاســــتــــأذن لـــيـــدخـــل عـــلـــى الــخــلــيــفــة 
سمعت  لقد  للخليفة:  قــال  فــدخــل، 
أنك تعطي على الشعر وزن ما كتبت 
عــلــيــه ذهـــبـــاً قـــال لـــه الــخــلــيــفــة هــات 
مـــا عـــنـــدك، فــســرد عــلــيــه األصــمــعــي 
منها  نذكر  البُـلبُـــِل»  قصيدة «صفيِر 

تلك األبيات:
ــُل  ــْب ــَطّ ــا لــي وال ـــ ـــ ــــــَدْن َدنَ ـــوُد َدْن ـــُع وال

َطْبَطْب َطَب لي
ــَطــْب َطــْب  ــَطــْب َطـــْب َطــبِ َطـــْب َطــبِ

َطبَِطْب َطْبَطَب لي
ْقُص  َسْق َسَق لي والَرّ

ْ
ْقُف َسق  والَسّ

َقْد طاَب لي
َشـــوى َشـــوى وشـــاِهـــُش عــلــى َوَرْق 

ِسَفرَجلي
وَغَرَد الِقْمِر يَصيُح َملٍَل في َملَِل

فلم  يعيدها  أن  الخليفة  فــحــاول 
يــســتــطــع فــــنــــادى عـــلـــى الــــغــــالم هــل 
تـــعـــرف هــــذه الـــقـــصـــيـــدة؟ فـــقـــال: ال 
يـــا أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن ، فـــنـــادى على 
القصيدة  هذه  تعرفين  هل  الجارية 
المؤمنين،  أمــيــر  يــا  واهللا  ال  فقالت 
عليه  كتبتها  ما  هات  الخليفة:  فقال 
األصمعي  فقال  ذهباً،  وزنه  نعطيك 
نقشتها  أبــي  من  رخــام  عمود  ورثــت 
إال  يحمله  ال  الــخــارج  في  وهــو  عليها 

عشرة من الرجال.

ــــــــن ذهــــــب قــــــصــــــيــــــدة م
هكذا قالت
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خارج الطقس ،

أو داخل الغابة الواسعة

وطني.

هل تحّس العصافير أّني

لها

وطن ... أو سفر ؟

إّنني أنتظر ...

في خريف الغصون القصير

أو ربيع الجذور الطويل

زمني.

هل تحّس الغزالة أّني لها

جسد ... أو ثمر ؟

إّنني أنتظر ...

في المساء الذي يتنّزه بين العيون

أزرقا ، أخضرا ، أو ذهب

بدني

هل يحّس المحّبون أّني

لهم

شرفة ... أو قمر ؟

إّنني أنتظر ...

في الجفاف الذي يكسر الريح

هل يعرف الفقراء

أّنني

منبع الريح ؟ هل يشعرون بأّني

لهم

خنجر ... أو مطر ؟

أّنني أنتظر ...

خارج الطقس ،

أو داخل الغابة الواسعة

كان يهملني من أحب

و لكّنني

لن أوّدع أغصاني الضائعة

في رخام الشجر

إّنني أنتظر ...

قبل أن تتهم اآلخرينقبل أن تتهم اآلخرين
خــشــي رجـــل عــلــى حــاســة السمع 
لـــدى زوجــتــه مــعــتــقــداً أنــهــا لــم تعد 
سمعها  أن  واعتقد  كالسابق  تسمع 
قــد يــكــون بــحــاجــة لــلــعــالج. وبينما 
في  يفاتحها  كيف  متأكداً  يكن  لــم 
العائلة  بطبيب  اتــصــل  الــمــوضــوع، 
لـــيـــنـــاقـــش مـــعـــه الـــمـــشـــكـــلـــة. فــقــال 
لـــه الــطــبــيــب يـــوجـــد فــحــص عـــادي 
وبــســيــط يــمــكــن لـــلـــزوج أن يــؤديــه 
عن  أفــضــل  فــكــرة  الطبيب  إلعــطــاء 

فقدانها لحاسة السمع.
فــقــال لـــه الــطــبــيــب: «مــــا عليك 
أمــتــار   ١٠ بــعــد  عــلــى  تــقــف  أن  إال 
وتــســألــهــا بــنــبــرة صــــوت عـــاديـــة ما 
تستجب،  لــم  إذا  الليلة.  العشاء  هــو 
واســألــهــا  مــتــريــن  منها  ...فــاقــتــرب 
ما  على  الوضع  استمر  وإذا  مجدداً. 
وكرر  أكثر  منها  اقترب  عليه،  هو 
السؤال واستمر بذلك حتى تسمعك 

وتعطيك إجابة.»
وفي ذلك المساء، كانت الزوجة 
وكــان  الطعام  تحضر  المطبخ  فــي 
الـــــــزوج فــــي إحــــــدى الــــغــــرف. قـــال 

الــــزوج لــنــفــســه: «أنــــا عــلــى بــعــد ١٠ 
أمتار، لنرى ما سيحدث.» ثم سأل 
الــعــاديــة: «ما  صــوتــه  بنبرة  الـــزوج 
لكن  حبيبتي؟»  يا  الليلة  عشاؤنا  هو 

الزوجة كما هو متوقع لم تجب.
اقـــتـــرب الـــــزوج مــنــهــا حــســب ما 
ســؤالــه «ما  وكـــرر  الطبيب  أوصـــى 
هو عشاؤنا الليلة يا حبيبتي؟» لكنه 

ما زال ال يتلقى أية إجابة.
تحرك نحوها مقترباً أكثر حيث 
وقــــف فـــي غـــرفـــة الـــطـــعـــام وكـــرر 
الــــســــؤال عــلــى زوجــــتــــه. ولــــم يتلق 
الــــزوج أيـــة إجــابــة أيــضــاً. ثــم ذهــب 
الـــزوج ووقـــف قــرب بــاب المطبخ 
من  مترين  بعد  على  السؤال  وكرر 

زوجته، لكن ال توجد إجابة أيضاً.
لـــم يــجــد الــــــزوج أمـــامـــه إال أن 
ثم  خلفها،  ويقف  باتجاهها  يمشي 
عشاؤنا  هو  «مــا  جديد:  من  سألها 

الليلة يا حبيبتي؟»
أجابته الزوجة قائلة: «عزيزي، 
أقولها لك للمرة الخامسة، عشاؤنا 

هو الدجاج.
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أصبح هذا البورتريه الذي رسمته 
إتمامه  منذ  كــرافــت  بــاربــرا  الفنانة 
لوحة  أشهر  عــام  مائتي  حوالي  قبل 
موزارت،  اماديوس  وولفغانغ  تصّور 
الموسيقيين  المؤلفين  أشــهــر  أحــد 
الــكــالســيــكــيــيــن وأكـــثـــرهـــم إنـــتـــاجـــاً 
ُرســم  البورتريه  أن  ورغــم  وتــمــّيــزاً. 
بعد وفاة الموسيقي المشهور بحوالي 
عرفوا  من  بشهادة   - فإنه  ١٨عــامــاً، 
مالمحه  ينقل   - قرب  عن  مــوزارت 
سنين  مــّر  وعلى  جـــّداً.  دقيق  بشكل 
طــويــلــة، ظــهــرت هــذه الــصــورة على 
تتحّدث  التي  الكتب  عــشــرات  أغلفة 
عــــن حــــيــــاة مــــــــــوزارت ومـــوســـيـــقـــاه 
هتشينغز:  ــــر  آرث كــتــاب  وأشـــهـــرهـــا 
كما  والموسيقّي».  الرجل  «مــوزارت 
جــّداً  كبير  عــدد  أغلفة  على  ظهرت 
المدمجة  واألقراص  الكاسيتات  من 
الــــتــــي تـــتـــضـــّمـــن أعـــــمـــــال مـــــــوزارت 
هــذا  رواج  أن  الــغــريــب  الموسيقية. 
البورتريه وشهرته الواسعة جاءا على 

حساب الفنانة التي رسمته، إذ ال أحد 
عن باربرا كرافت  يعرف اليوم شيئاً 
األخــرى.  أعمالها  أو  حياتها  عن  وال 
بأنها  يــوحــي  رّبـــمـــا  اســمــهــا  أن  غــيــر 
البورتريه  فــي  نمساوية.  أو  ألمانية 
وقــوام  شاحب  بوجه  مـــوزارت  نــرى 
زرقــاويــن  واسعتين  وعينين  هزيل 
بمزاج  يبدو  هنا  وهو  ومتوّهجتين. 
وقــــد ارتــســمــت على  مـــرتـــاح نــســبــيــاً 
يخالطها  خــفــيــفــة  ابــتــســامــة  وجــهــه 
مــســحــة حــــــزن.. فـــي الـــلـــوحـــة أيــضــاً 
بظفيرتين  باروكة  مــوزارت  يرتدي 
ـــبـــي الــــــرأس  ضــخــمــتــيــن عـــلـــى جـــان
يستخدمه  كـــان  الــــذي  الـــطـــراز  مـــن 
الموسيقيون في الحفالت الرسمية، 
أحمر  بــلــون  جاكيت  إلــى  بــاإلضــافــة 
إن  ويقال:  بالذهب.  حواّفه  طــّرزت 
بوالدته،  الشبه  شديد  كــان  مـــوزارت 
خاّصة فمه وعينيه وأنفه التي تبدو 
من  وثّمة  منتصفها.  في  قليالً  ناتئة 
التي  هــي  الــفــنــان  شقيقة  إن  يــقــول: 

كما  أوصــافــه.  كرافت  باربرا  أعطت 
اعتمدت الرّسامة على صورة قديمة 
لـــمـــوزارت يــظــهــر فــيــهــا جــالــســاً إلــى 

البيانو برفقة والده وأخته.
الـــنـــّقـــاد اعـــتـــبـــروا هــــذا الــبــورتــريــه 
ومتميزاً  خاصاً  تشكيلياً  عمالً  دائماً 
رسمية  بهيئة  الموسيقي  فيه  يبدو 
ونــــظــــرات مــتــأّمــلــة تــنــم عـــن ذكـــاء 
يعتبر  مـــوزارت  وعبقريته.  صاحبه 
الموسيقى  رمــــوز  أكــثــر  أحـــد  الــيــوم 
ومن  وانــتــشــاراً.  شعبية  الكالسيكية 
كتب  أنـــه  الــمــبــّكــرة  عبقريته  دالئـــل 
أولـــــى ســيــمــفــونــيــاتــه وهــــو فـــي ســّن 
الــثــامــنــة. ورغــــم أنـــه تــوفــي وعــمــره 
فقد  والثالثين  الخامسة  يتجاوز  ال 
ترك أكثر من ٦٠٠ قطعة موسيقية 
ما بين كونشيرتو وسيمفونية وأوبرا 
وســـونـــاتـــا. إلـــى آخـــــره. وبــعــد وفــاتــه 
ومتناقضة  كثيرة  نــظــريــات  راجـــت 
تــــفــــّســــر حــــــــادث مــــوتــــه الـــمـــفـــاجـــئ 
تــوّصــل فريق  والــغــامــض. ومـــؤّخـــراً 

من األطباء والمؤّرخين إلى استنتاج 
مؤّداه أن موزارت مات جّراء إصابته 
بالحّمى الروماتيزمية «وهو مرض 
المضاّدات  من  بالقليل  اليوم  يعالج 
الحيوية». كما استنتجوا أن ال صّحة 
لــنــظــريــات الــمــؤامــرة الــتــي تــحــّدثــت 
يد  على  بالسم  مــــوزارت  مقتل  عــن 
انتونيو  اإليطالي  الموسيقار  منافسه 
ســالــيــيــري. وفــــي وقــــت ســـابـــق من 
العثور  عن  أنباء  تواترت  السنة  هــذه 
على لــوحــة نـــادرة أخـــرى لــمــوزارت 
قيل إنها ّرسمت له في سّن السابعة 
والعشرين، أي عندما كان في ذروة 
اللوحة  ظلت  وقد  وشهرته.  صعوده 
عائلة  من  أجيال  عهدة  في  األخيرة 
أحـــد أصـــدقـــاء والــــد مـــــوزارت الـــذي 
كـــان أحـــد كــبــار مـــالك األراضــــي في 
شهر  في  ابتاعها  أن  إلــى  سالزبورغ 
أمــريــكــي  مليونير  الــمــاضــي  مــــارس 
لم يُكشف النقاب عن اسمه وال عن 

الثمن الذي دفعه مقابل اللوحة.

بورتريه موزارت للفنانة باربرا كرافت

كا ة ا ة الكال خلففظ قف ة ا ال ان ك ذا فك ة ا ال ال غ ال فة الخل



wالفن             السابع

يـــكـــاد يـــكـــون مــــا فــعــلــه الــمــخــرجــون 
الــحــرب  بــعــد  ـــيـــون  األوروب السينمائيون 
بعد  فعلوه  لما  مطابقاً  الثانية  العالمية 
الــحــرب الــعــالــمــيــة األولـــــى، فــقــد نفضوا 
أنقاض الحرب، وباشروا بما لديهم من 
بسيطة  سينمائية  وأدوات  قليلة  مــوارد 
ونفاذ  بالصدق  تميزت  أفالم  إخراج  في 
للمخرجين  الــفــنــي  والــتــحــكــم  الــبــصــيــرة 

بعيداً عن سيطرة المنتجين.
شهدتها  الــتــي  الــتــطــورات  أهـــم  ولــعــل 
فترة  فــي  الــمــجــددة  األوروبـــيـــة  السينما 
السينما  الثانية  العالمية  الحرب  بعد  ما 
وأفــالم  إيطاليا،  فــي  الــجــديــدة  الواقعية 
الحقيقة  أفــــالم  ثـــم  الـــجـــديـــدة  الــمــوجــة 
ــــــع الــســيــنــمــائــيــة  ــــــروائ فــــي فــــرنــــســــا، وال
واألفالم  السويد،  في  بيرجمان  النجمار 

االجتماعية الواقعية في بريطانيا.
تبحث  األمريكية  األفالم  كانت  وفيما 
ـــدة بــعــد انـــهـــيـــار نــظــام  عـــن هـــويـــة جـــدي
هوليوود  عصر  وانــتــهــاء  االســتــوديــوهــات 
الـــذهـــبـــي الــــــذي اســـتـــمـــر خـــــالل فــتــرتــي 
الــثــالثــيــنــيــات واألربــعــيــنــيــات مــن الــقــرن 
العالمية  الــحــرب  بــعــد  وانــتــهــى  الــمــاضــي 
الــثــانــيــة، قـــدم الــمــخــرجــون األوروبـــيـــون 
التي  المتميزة  األفـــالم  روائـــع  مــن  عـــدداً 
السينما،  عــالــم  فــي  خــاصــاً  موقعاً  تحتل 
لهذه  والفكري  الفني  النجاح  سر  ولعل 
األفـــــالم هـــو أنــهــا أثـــــارت نــفــس األســئــلــة 
ـــتـــي تـــثـــار عــــــادة فــــي أفـــضـــل روايــــــات  ال
وقصائده  ومسرحياته  العشرين  القرن 
قيم  عن  بحثها  في  الفلسفية،  ومقاالته 

إنسانية عميقة.
وسرعان ما وجدت األفالم األوروبية 
جـــمـــهـــوراً راقــــيــــاً خــــاصــــاً فــــي الــــواليــــات 
فضل  الذي  الجمهور  نفس  هو  المتحدة، 
انتشرت  الــتــي  الــفــتــرة  فــي  الكتب  قـــراءة 

فيها شعبية التلفزيون.
وكــــــان مـــخـــرجـــو هـــــذه األفـــــــالم عــلــى 
التقليدية  النهاية  عن  للخروج  استعداد 
الــســعــيــدة الــتــي اقــتــرنــت بــــآالف األفـــالم 
إحدى  على  عادة  تشتمل  التي  األمريكية 
من  الــبــطــل  زواج  كلتيهما:  أو  نهايتين 

بطلة الفيلم، وانتصار الخير على الشر.
الناحية  من  السعيدة  النهايات  أن  إّال 
ــنــاســب جــمــيــع األعـــمـــال  الــمــنــطــقــيــة ال ت
من  ـ  الــســعــيــدة  فــالــنــهــايــات  السينمائية، 
الناحية التاريخية ـ مناسبة للموضوعات 
الــكــومــيــديــة، كــمــا هــو الــحــال فــي أعــمــال 
شكسبير وموليير، وللميلودراما، ولكنها 
ليست مناسبة للتراجيديا التي غلبت على 
موضوعات معظم األفالم األوروبية بعد 

الحرب العالمية الثانية.
وقـــــد ارتـــبـــطـــت الـــنـــهـــايـــات الــســعــيــدة 
الــمــنــتــجــيــن  ألن  األمـــريـــكـــيـــة  ــــاألفــــالم  ب
األمريكيين  والمشاهدين  السينمائيين 
ذات  األفــالم  وصــول  مقاومة  على  دأبــوا 
السينما  دور  إلى  السعيدة  غير  النهايات 
األمــريــكــيــة. وعــنــد اســـتـــعـــراض األفــــالم 
األمــريــكــيــة نــجــد أن عـــدد األفـــــالم ذات 
أنتجت  التي  منها  السعيدة  غير  النهايات 
فإن  ذلــك  ومــع  نـــادرة،   ١٩٦٠ العام  قبل 

معظمها من األفالم المتميزة.
الذين  الثالثة  المخرجين  أن  ويالحظ 
تجرأوا على تقديم مثل هذه األفالم في 
طويالً  الواليات المتحدة لم يلقوا ترحيباً 
فــي هــولــيــوود وتـــم إبــعــادهــم عــنــهــا في 
نهاية المطاف وهم النمساوي إريك فون 
ستروهايم والبريطاني تشارلي تشابلين 
واألمــريــكــي أورســـــون ويــلــز. ولــعــل من 
المخرجين  هــؤالء  أفــالم  أن  المفارقات 
الثالثة لقيت شعبية واسعة جداً لدى فئة 
فضلوا  الــذيــن  األمريكيين  المشاهدين 

مشاهدة األفالم األوروبية.
وقد خلقت إحدى النهايتين السعيدتين 
فـــي األفـــــالم األمــريــكــيــة، وهـــي انــتــصــار 
الخير على الشر، مشكلة كبيرة في عالم 
النهاية.  تلك  مثل  دائماً  واقعه  يعكس  ال 
السينمائية  األفـــالم  فــي  التمييز  أن  كما 
أسود  أو  أبيض  كشيء  والشر  الخير  بين 
ليس بينهما رمادي أمر صعب في كثير 

من األحيان.
وحــيــن كـــان بــطــل الــفــيــلــم األمــريــكــي 
يتزوج من البطلة كان يبدو عليهما أنهما 
بالسعادة  مليئة  مثالية  حــيــاة  يعيشان 
يكن  لم  الواقع  أن  إّال  األبــد،  إلى  والرفاه 
كـــذلـــك دائــــمــــاً. فــالــمــشــاكــل فـــي الــحــيــاة 
ـــــزواج وبـــدايـــة بــنــاء  الــواقــعــيــة تــبــدأ مـــع ال
األسرة. وقد بدأت أفالم أوروبية كثيرة 
من  بــــدالً  البطلين  بــــزواج  الــحــرب  بــعــد 
التي  المشاكل  وعالجت  بالزواج،  االنتهاء 
اليومية  حياتهما  فــي  الــزوجــان  واجهها 

المشتركة.

«اينوفيشن» تستعد لمبادرة قمرة.. بسام اإلبراهيم:

عبداهللا الهاجري:

السينما األوروبية وتغيير 
شكل النهايات
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مــن جــهــة أخـــرى شـــّدد اإلبــراهــيــم 
األفــالم  صانعي  توعية  ضـــرورة  على 
الملكية  حقوق  حماية  بأهمية  الجدد 
الـــفـــكـــريـــة، خــــاصــــة أولــــئــــك الـــذيـــن 
التواصل  مــواقــع  عبر  أعمالهم  يبثون 
أن  إلى  اإلبراهيم  ولفت  االجتماعي، 
الوطنية  الــشــركــة  هــي  «إيــنــوفــيــشــن» 
السينمائية الوحيدة على أرض قطر، 
لــعــقــد اتــفــاقــيــات  وأن هــنــاك خــطــطــاً 
وشــراكــات مــع عــدة شــركــات خاصة، 
السينمائي،  المجال  في  يعمل  بعضها 
وبــعــضــهــا فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، من 
لعرض  إستراتيجية  عن  البحث  أجل 
األفالم التي تنتجها الشركة للجمهور 
المحلي بهدف الوصول ألكبر شريحة 
من الجمهور المحلي، وتغيير النمط 
ـــــدى الـــبـــعـــض عــــن الــعــمــل  الـــــراســـــخ ل
السينمائي، وإبراز أهمية دور السينما 

في كافة نواحي الحياة.
تأسيس  مـــن  الـــهـــدف  مـــا  بـــدايـــة  ڈ 

شركة «إينوفيشن»؟
- الــــهــــدف الـــرئـــيـــس مــــن تــأســيــس 
سينمائية  صناعة  إطــالق  هو  الشركة 
ومن  الكاميرا،  أمــام  محلية  بــوجــوه 
خــلــفــهــا، فــشــركــة «إيــنــوفــيــشــن» هي 
الــشــركــة الــســيــنــمــائــيــة الـــوحـــيـــدة على 
الكوادر  على  تعتمد  التي  قطر،  أرض 
مدار  وعلى  أساسية،  بصفة  الوطنية 
فريق  تولى  الماضية  سنوات  الخمس 
«إيــنــوفــيــشــن» لــألفــالم كــتــابــة وإنــتــاج 
حملت  ســيــنــمــائــيــة  أعـــمـــال  وإخـــــــراج 
القطرية،  المواهب  من  نخبة  توقيع 
كل  الشركة  تحتضن  كله  ذلــك  وفــوق 
ـــهـــام والــتــشــجــيــع  مـــن يــبــحــث عـــن اإلل
أن  كما  السينما،  عالم  في  والتدريب 
الــشــركــة تعمل مــع مــؤســســة الــدوحــة 
لـــألفـــالم فـــي الــكــثــيــر مـــن الــمــجــاالت 
التعاون  أشكال  من  الكثير  وللشركة 
مــــع عـــــدد مــــن الـــجـــهـــات مــــن بــيــنــهــا 
تلفزيون قطر، وقناة الريان، ونختار 
الــمــشــاريــع الــمــنــاســبــة لــنــا فلنا  دائـــمـــاً 
للشركات  وتوجهنا  الخاصة،  هويتنا 

لدعم إنتاجنا.
عن  يمّيز «إينوفيشن»  الذي  ما  ڈ 

شركات اإلنتاج األخرى؟
السينمائي  اإلنتاج  شركات  جميع   -
بينما «إينوفيشن»  أجنبية،  قطر  في 
مــمــلــوكــة بــالــكــامــل لــقــطــريــيــن، كما 
مــوظــفــي  مــــن   ٪٥٠ مــــن  أكــــثــــر  أن 
الــشــركــة مــن الــقــطــريــيــن، فــضــالً عن 
صّناع  من  جــداً  كبيراً  عــدداً  هناك  أن 
معنا  يــعــمــلــون  الــقــطــريــيــن  األفــــــالم 
مــثــل أحـــمـــد الـــبـــاكـــر، أمــــل الــمــفــتــاح، 
األنــصــاري،  عــلــي  اإلبــراهــيــم،  محمد 
العديد  أنتجنا  وقد  الشريف،  ومحمد 
فيلمي  مــثــل  الــمــحــلــيــة  األفــــــالم  مـــن 

«الحبس»، و»القرار».
ڈ في ظل التطور التكنولوجي كيف 
السطو  من  أعمالكم  على  تحافظون 

الفني؟
المتبعة  القانونية  الــطــرق  نسلك   -
ـــة لــلــحــفــاظ عــلــى حــقــوقــنــا  ـــدول فـــي ال
وهذا  السرقة،  من  والفكرية  الملكية 
األمــــر صــعــب ومــعــّقــد بــعــض الــشــيء 

لكنه ضروري جداً لحماية منتجنا.
ڈ هل ترى أن هناك وعياً من قبل 
صّناع األفالم الجدد بحماية حقوقهم 

الفكرية؟
- أعتقد أن الساحة الفنية في قطر 
حقوق  بأهمية  الوعي  لزيادة  بحاجة 
الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة خـــاصـــة فـــي ظل 
خاصة  العالم،  يشهده  الــذي  االنفتاح 
يعرضون  الذين  المخرجين  ألولئك 
أعـــمـــالـــهـــم عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 

االجتماعي وعلى اليوتيوب.
ڈ كـــيـــف تـــعـــمـــلـــون عـــلـــى تــطــويــر 

مهارات فريقكم السينمائي؟
العمل  فــريــق  تطوير  على  نعمل   -
الــســيــنــمــائــي الـــخـــاص بــنــا مـــن خــالل 
مختلف  في  التدريبية  الــورش  إقامة 
الــمــجــاالت الــســيــنــمــائــيــة، كـــاإلخـــراج، 
ـــاج، والــتــمــثــيــل، وعــلــى  ـــت الــكــتــابــة، اإلن
مقتصرة  الــورش  تلك  أن  من  الرغم 
بـ»إينوفيشن»،  العاملين  على  فقط 
الـــبـــاب  لــفــتــح  تـــوجـــهـــاً  هـــنـــاك  أن  إال 
المجال  في  العاملين  الشباب  لجميع 

من  لــالســتــفــادة  مستقبالً  السينمائي 
تلك الورش التدريبية.

ڈ ما هي خططكم المستقبلية؟
- هـــنـــاك خــطــط لــعــقــد اتــفــاقــيــات 
وشــراكــات مــع عــدة شــركــات خاصة، 
بــعــضــهــا يــعــمــل أيــــضــــاً فــــي الــمــجــال 
الــســيــنــمــائــي، وبــعــضــهــا فـــي الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص، مـــــن أجـــــــل الــــبــــحــــث عــن 
إســتــراتــيــجــيــة لـــعـــرض األفــــــالم الــتــي 
المحلي،  للجمهور  الــشــركــة  تنتجها 
ســــواء عـــن طــريــق اإلنـــتـــرنـــت، أو عن 
طريق عرضها بدور السينما المحلية، 
الفيلم  عـــرض  قــبــل  دقــائــق   ١٠ لــمــدة 
الرئيسي، وقد نجحت الشركة مؤخراً 
في عقد شراكة مع «الخطوط الجوية 
ـــا عــلــى  الـــقـــطـــريـــة» لـــعـــرض أفـــالمـــن
بهدف  وذلــك  الجوية،  رحالتها  متن 
الجمهور  من  شريحة  ألكبر  الوصول 
لدى  الراسخ  النمط  وتغيير  المحلي، 
وإبراز  السينمائي،  العمل  عن  البعض 
نواحي  كافة  في  السينما  دور  أهمية 

الحياة.

ڈ كيف ستنعكس مبادرة «صندوق 
الفيلم القطري» على صناعة السينما 

المحلية؟
يعد  الــقــطــري  الــفــيــلــم  صـــنـــدوق   -
مؤسسة  الــتــزام  تــؤكــد  مهمة  خــطــوة 
الــــدوحــــة لــــألفــــالم بــتــعــزيــز صــنــاعــة 
والطويلة  القصيرة  المحلية  األفـــالم 
في  العاملة  القطرية  المواهب  ودعم 
وسيلة  يشّكل  أنــه  كما  الــقــطــاع،  هــذا 
إضــافــيــة مـــن وســـائـــل دعــــم صــنــاعــة 
األفـــــالم الــتــي تــعــمــل الــمــؤســســة على 
المحلية،  المواهب  لتطوير  تعزيزها 
خاصة أن مهرجان أجيال السينمائي 
يــعــرض فــي قــســم «صــنــع فــي قطر» 
أفالماً من إخراج قطريين ومقيمين 
ـــل بــــذلــــك قــلــب  ـــيـــشـــّك فـــــي قــــطــــر، ل
وهو  الرئيسية،  وركيزته  المهرجان 
مستوى  خــالل  مــن  جلياً  سيظهر  مــا 
مـــشـــاركـــة الـــمـــواهـــب الـــقـــطـــريـــة فــي 
برنامج «صنع في قطر» في األعوام 

المقبلة.
ـــتـــه  أحـــدث الـــــــــذي  الــــتــــغــــّيــــر  مـــــا  ڈ 
بدعم  لــألفــالم  الــدوحــة  إستراتيجّية 

الشباب؟
ونستطيع  كــبــيــر،  تــغــيــيــر  حــــدث   -
نكن  لــم  فقديماً  نلمسه،  أن  جميعنا 
مساعدة  أو  دعــمــاً،  هناك  بــأن  نشعر 
هناك  يكن  ولــم  المؤسسة،  قبل  مــن 
وبين  المؤسسة  بين  تعاون  سمة  أي 
المجال  فــي  العاملة  اإلنــتــاج  شــركــات 
كثيراً  تغّير  الوضع  ولكن  السينمائي، 
وهــنــاك  الـــجـــديـــدة،  اإلدارة  ظـــّل  فـــي 
العديد من الشباب اآلن يحصلون على 
المبادرات  خــالل  من  المؤسسة  دعــم 
العديدة التي تقّدم سواء في مهرجان 
وأصبحنا  قمرة،  مــبــادرة  أو  أجــيــال، 
كــشــركــة إنـــتـــاج ســيــنــمــائــي نــدخــل مع 
أن  ونــحــاول  كمستشارين،  المؤسسة 
اختيار  في  المستطاع  قدر  نساعدهم 
الدعم  تستحق  التي  واألفكار  الشباب، 
السينما  بصناعة  الــنــهــوض  أجـــل  مــن 

المحلية.

عن قربعن قرب

مطلوب زيادة التوعية بأهمية مطلوب زيادة التوعية بأهمية 
حقوق الملكية الفكريةحقوق الملكية الفكرية

الشباب أكثر المتضّررين من غياب الدراما
علىعلى
الطريقالطريق

كتب - هيثم األشقر:

السينمائي،  لإلنتاج  لشركة «اينوفيشن»  التنفيذي  المدير  كشف 
السينمائية،  «قمرة»  مبادرة  في  للمشاركة  الشركة  استعداد  عن 

والتي ستقام خالل شهر مارس المقبل، وتنظمها مؤسسة الدوحة 
الحركة  من  جــزءاً  لتكون  الشركة  سعي  إطــار  في  وذلــك  لألفالم، 
محلية  أفــالم  صناعة  تأسيس  على  والعمل  قطر،  في  السينمائية 

بأياد قطرية، أمام الكاميرا وخلفها.

أكد الفنان عبد اهللا الهاجري أن غياب الدراما المحلية عن الساحة 
لدراسة  النفس،  مع  وقفة  علينا  يوجب  األخيرة  السنوات  في  الفنية 
على أن  أسباب تراجعها، إلى أن وصلنا لمرحلة الغياب التام، مؤكداً 
الدراما المحلية بحاجة لقيادات فنية تهتم بالفنان المحلي، وخاصة 
الشباب، مشيراً إلى أننا نمتلك الكوادر في كافة عناصر العمل الدرامي، 
أثرت  التي  الــكــواري  وداد  أمثال  بارعين  نص  كّتاب  نمتلك  أننا  كما 
إلى أن الفنان  الدراما الخليجية بالعديد من األعمال المتميزة، الفتاً 
الوطن،  هــذا  لتراب  انتمائه  من  نابع  أكثر  بإخالص  يعمل  القطري 
الفرصة  تتيح  فنية  ألعمال  تحتاج  اإلبداعية  الساحة  أن  إلــى  ولفت 
المستقبل،  لمبدعي  حقيقياً  إعــداداً  يعد  ذلك  ألن  للشباب،  الحقيقية 
مؤكداً على أن قطر تمتلك كافة المقومات المادية، والبشرية ولكن 

أين الخلل؟! فال أحد يعرف.
وقال: إن الشباب أكثر المتضّررين من هذا التراجع، فهناك العديد 
لكنها  المسرحية،  المهرجانات  خالل  سنوياً  تتألق  التي  المواهب  من 
تظل مجهولة بالنسبة للجمهور، مشيراً إلى أنه مهما قّدم الفنان في 
الدراما  له  تحققه  سوف  الذي  واالنتشار  الشهرة  يحقق  فلن  المسرح 
للجمهور،  للوصول  األســـرع  الطريق  أنها  على  مــؤكــداً  التلفزيونية، 
أن المواهب الشابة تحتاج ألعمال درامية تظهر من خاللها  موضحاً 
حتى يتمكن المشاهد من التعرف عليهم، مشدداً على ضرورة وجود 
دعم قوي من قبل وزارة الثقافة، والجهات المعنية، تتمثل في إنتاج 

عمل درامي يعطي جميع المواهب الشبابية فرصتها.

ــــــري خـــــــطـــــــوة مـــــهـــــمـــــة عـــــلـــــى طـــــــريـــــــق صـــــنـــــاعـــــة الـــســـيـــنـــمـــا ــــــط ــــــق ـــــفـــــيـــــلـــــم ال ــــــــدوق ال صــــــــن

ــــا ــــه ــــام ــــم ــــت ــــــــي بــــــــــــــؤرة اه ــــــــالم تــــــضــــــع الـــــــشـــــــبـــــــاب ف ــــــــألف ـــــة الــــــــــدوحــــــــــة ل ـــــي ـــــج ـــــي ـــــرات ـــــت إس
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مواقع التواصل االجتماعي والحوار المسؤولقضيةقضية
التواصل  مــواقــع  فــي  المتمّثل  االفــتــراضــي  العالم 
الناس  معظم  إليه  ينتمي  بــات  والـــذي  االجتماعي 
الحديثة  التكنولوجيا  وســائــل  امتالكهم  خــالل  مــن 
المنتشرة في كل مكان لتشّكل بيئة مناسبة لضرورة 
أو  جغرافية  أو  إنسانية  حــواجــز  دون  االســتــخــدام 
مــع امــتــالك معظم  زمــنــيــة أو مــكــانــيــة، خــصــوصــاً 
استخدام  محور  باتت  والتي  النقالة  للهواتف  الناس 
إيجابية  اســتــخــدامــات  لــغــايــات  الثقافة  هــذه  لنشر 
االفــتــراضــي  الــعــالــم  هــذا  الــوقــت،  ذات  فــي  وسلبية 
أصبح كهايد بارك وفضاء حر ومفتوح يوازي العالم 
التكنولوجية  األمّية  أن  لدرجة  نعيش  الذي  الواقعي 
ومقدار  لنوعية  أســاس  ومــؤشــر  مقياساً  أصبحت 
الديوانيات  امــتــالك  مسألة  وبــاتــت  الــشــعــوب،  وعــي 

اإللكترونية موضة العصر.
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي تحوي  فــأصــبــحــت مــواقــع ال
مـــتـــنـــاقـــضـــات األبـــــيـــــض واألســــــــــود بـــاإليـــجـــابـــيـــات 

الـــرأي  وتــصــوغ  تــشــّكــل  أنــهــا  فأبيضها  والــســلــبــيــات، 
العام االجتماعي وتستخدم لتبادل المعلومة وطرح 
حرية  مساحة  فيها  ألن  واالتــجــاه،  والفكر  الـــرأي 
حيث  من  مثالية  حــوار  أداة  وتشّكل  ضوابط،  دون 
الشخوص  وتنوع  والبيئة  الفكرية  المساحة  حرية 
الديمقراطية  ثقافة  لممارسة  والــتــدريــب  واآلراء 
والحوار واحترام االختالف والرأي اآلخر وغيرها، 
الفوضى  ودعــوات  السموم  نفث  بالمقابل  وأسودها 
الجزاف  واالتهامات  والمهاترات  والوعيد  والتهديد 
األمــن  وتــهــديــد  والسلبية  الــهــدامــة  األفــكــار  وطـــرح 
واالستقرار، وفيها انتشار اإلشاعة واألخبار الكاذبة 

والمغالطات الدينية والفكرية.
وكـــأن مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــاتــت عالماً 
حر  لفضاء  افتراضي  عالم  على  مبنياً  بذاته  قائماً 
مؤثر يحمل لواء التغيير والحوار على كافة األصعدة 
االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة والــديــنــيــة 

والتربوية وغيرها في المجتمعات كافة.
اآلخر  مع  وأساليبه  الحوار  آليات  لتطوير  نحتاج 
عبر الفضاء اإللكتروني لما لها من فوائد جمة في 
اآلخر  واحــتــرام  المسافات  وتقريب  القلوب  تأليف 
وغيرها، فحوارات األديان والشعوب ومحاربة الغلو 
والتطّرف وغيرها تقتضي االلتزام بآداب وضوابط 
المناسبة  والبيئة  اإلخالص  أساسياتها  والتي  الحوار 
الحق  وإظــهــار  اآلخـــر  للطرف  واإلنــصــاف  والــعــدل 
االستماع  وُحسن  والصبر  والحكمة  الباطل  وكشف 
واحــتــرام الــطــرف اآلخــر ألن االخــتــالف فــي الــرأي 
دينية  قيمة  فالحوار  وغيرها،  قضّية  للود  يُفسد  ال 
منطلق  من  وحتى  وإنسانية،  وثقافية  واجتماعية 
الواجب  بين  الحوار  مشروعية  حكمة  تتباين  ديني 
الحالل والباطل المذموم والمكروه الُمضيع للوقت 
واالتــهــام  والسخرية  الــذب  على  المبني  والــمــحــّرم 

وهكذا.

وقــــــال الـــبـــلـــوشـــي: لـــقـــد أصــبــح 
المشاهير  من  الشباب  من  الكثير 
بــســبــب الــســوشــيــال مــيــديــا وبــاتــت 
تتهافت  الــتــلــفــزيــونــيــة  الــمــحــطــات 
الســتــضــافــتــهــم بــســبــب شــهــرتــهــم 
االستخدام  أن  والحقيقة  الكبيرة. 
الــصــحــيــح لــلــســوشــيــال مــيــديــا هو 
الفنية،  للشهرة  الصحيح  الطريق 
فهناك من الشباب من برعوا في 
اســتــخــدامــهــا فــحــصــدوا نــجــاحــات 
كبيرة وآخرون ال يزالون يبحثون 

لهم عن موطئ قدم.
وحــــــــول اســــتــــخــــدامــــاتــــه لـــهـــذه 
الــــوســــائــــل، قــــــال الـــبـــلـــوشـــي: إنـــه 
يــســتــخــدم اإلنــســتــجــرام فـــي طــرح 
يطرح  أنه  كما  المختلفة،  يومياته 
ينتهي  الــتــي  األعــمــال  مــن  مقاطع 
 ١٥ من  أكثر  يحتمل  ال  ألنــه  منها 
ثانية، ومن خالل اإلنستجرام يتم 
بوك  والفيس  التويتر  إلى  اإلرســال 
وهي ميزة كبيرة تختصر  تلقائياً 
عــلــّي الــكــثــيــر مــن الــجــهــد والــوقــت 
وتــســاعــدنــي عــلــى قــــدر أكــبــر من 
االنتشار، منوهاً إلى أن له أصدقاء 
من الفنانين والرياضيين أتابعهم 
ويـــتـــابـــعـــونـــنـــي عـــبـــر اإلنـــســـتـــجـــرام 
كـــمـــا أتــــابــــع أحــــــدث مــــا نـــــزل فــي 

عــالــم الــكــامــيــرات هـــذا بخصوص 
اإلنستجرام.

وأمــــا اســتــخــدامــه لــلــفــيــس بــوك 
الفيس  أتصفح  أنا  البلوشي:  فقال 

أنــــزل  أن  عـــلـــى  وأحــــــــرص  بـــــوك 
صوري وفيديوهات أعمالي الفنية 

عــلــيــه بـــاســـتـــمـــرار، وأتــــواصــــل مع 
واألصــدقــاء  الفنانين  مــن  الكثير 

عن طريقه.
فقال  لتويتر  استخدامه  وحــول 
على  الــبــلــوشــي أنـــا ال أدخـــل كــثــيــراً 
الــتــويــتــر نــعــم لـــــدّي صــفــحــة على 
ألنني  مفعلة  ليست  ولكنها  تويتر 

ال أجد له أهمية بالنسبة لي.
وأما السناب شات فذكر البلوشي 
المقّربين  دائــرة  على  مقتصر  أنه 
مــنــه مــن األهـــل واألصـــدقـــاء وهــو 

ينزل عليه يومياته.
إنـــه  قــــــال  آب،  الـــــواتـــــس  وعــــــن 
االتصاالت  من  أهــم  إليه  بالنسبة 
عليه  الكثير  يختصر  ألنه  الهاتفية 
سواء في التواصل مع المجموعات 
المختلفة من الفنانين واألصدقاء 
واألهل، وأرسل عبره الفيديوهات 
أحرص  التي  األمــور  من  وغيرها 

على التفاعل بها على الواتس آب.
وحـــــول اســتــخــدامــه لــلــيــوتــيــوب 
وسيلة  أهـــم  الــيــوتــيــوب  إن  قــــال: 
بــالــنــســبــة لـــي ألنـــنـــي أحـــــرص كل 
الــحــرص عــلــى طـــرح كــل أعــمــالــي 
الفنية عليه، ولدينا قناة خاصة بنا 
نطرح  أفالمنا»  «جـــروب  بعنوان 

عليها كل أفالمنا التي ننتجها.

الفنان علي الخلف أثناء تصوير برنامج بر وبحر الفنان علي سلطان مع الفنان سالم المنصوري
بمحمية الدوسري

الــمــخــرج عــلــى الــتــمــيــمــي مــع الــمــخــرج حــســيــن صفر الفنان رمضان البلوشي أثناء اليوم الرياضي
والفنان جاسم األنصاري

الفنان عيسى الكبيسي في إحدى حفالته الغنائية

وسائـل التواصـل نافــذةوسائـل التواصـل نافــذة
 لطــرح أعمالـي الفنيـة لطــرح أعمالـي الفنيـة

أون الينأون الين

كتب - محمود الحكيم:

ـــــد الـــفـــنـــان أحـــمـــد الــبــلــوشــي أن وســـائـــل الــتــواصــل  أّك
االجــتــمــاعــي نــافــذة مــهــمــة جــــداً لــلــفــنــان لــنــشــر وتــرويــج 
أهم  ميديا»  «السوشيال  أصبحت  فقد  الفنية،  أعماله 

من المحطات التلفزيونية بالنسبة للفنانين، مشدداً على 
خالل  مــن  أو  العمل  زمـــالء  مــع  للتواصل  ســـواء  أهميتها 
التواصل مع األصدقاء والجمهور وطرح أعماله المختلفة 
الــجــديــدة والــتــي يــعــرف مــن خــاللــهــا مـــدى نــجــاح العمل 

وإقبال الجمهور عليه.

تريندتريند

دور كبير لموقع اليوتيوب 
في تسويق األعمال الفنية

الكاسيت،  ســوق  انهيار  في  اإلنترنت  انتشار  تسبب 
وسائل  أهــم  مــن  اليوتيوب  أصبح  أخــرى  ناحية  مــن 
حساب  يتم  فمثلما  أيــضــاً،  الــنــجــاح  وتقييم  الــتــرويــج 
نسبة مبيعات األلبوم لتقييم نجاحه من عدمه، بات 
األغنية  مشاهدة  مرات  عدد  أيضاً  االعتبار  في  يؤخذ 
الواحدة على اليوتيوب. وأصبح المطربون القطريون 

يستخدمونه في الترويج ألعمالهم بحرفية.
وقد سّجلت المشاهدات لعدد من أغاني المطربين 
كــبــيــرة مــا يـــدل عــلــى أن الكثير  الــقــطــريــيــن أرقـــامـــاً 
موقع  مع  االحترافي  التعامل  في  نجحوا  فنانينا  من 
اليوتيوب للترويج لفنهم. ولم يعد الفنانون القطريون 
بل  الــيــوتــيــوب  مــوقــع  عــلــى  التحميل  عــلــى  يــقــتــصــرون 
وسائل  كافة  استخدام  بطرق  كبيراً  وعياً  لديهم  إن 
يطرحونه  لما  والترويج  للتسويق  االجتماعي  التواصل 
أثمر  وقد  وغيرهما.  بوك  والفيس  اإلنستجرام  مثل 
القطرية  األغــنــيــات  مــن  لكثير  واســعــاً  انــتــشــاراً  ذلـــك 
التواصل  ووســائــل  الــيــوتــيــوب  بــأن  بعضهم  عــّبــر  وقــد 
التسويق  فــي  اإلنــتــاج  شــركــات  محل  حّلت  االجتماعي 

وبال مقابل.



نظم  قـــنـــا:  الدوحة- 
مــركــز اإلبــــــداع الــثــقــافــي 
ـــــــوزارة الــثــقــافــة  الـــتـــابـــع ل
دورة  أمــــس  والـــريـــاضـــة 
بــــــعــــــنــــــوان «الــــمــــوهــــبــــة 
والـــــــــــقـــــــــــراءة طــــريــــقــــك 
الكاتبة  تقدمها  للكتابة» 
الــقــطــريــة شــمــة الــكــواري 
بمقر  لــيــومــيــن  وتــســتــمــر 

المركز.
التي  ــــدورة  ال وتــهــدف 
فقط  بالفتيات  تختص 
المشاركات  تــدريــب  إلــى 
عـــــلـــــى الــــــتــــــعــــــرف عـــلـــى 
أهــــمــــيــــة الــــــــقــــــــراءة فــي 
خــلــق اإلبــــداع وتــطــويــره، 
ومعايير اختيار الكتابات 

المختلفة.
الدورة  محاور  وتدور 
في  األدب  أهــمــيــة  حـــول 
حياة الشعوب ، والعالقة 
ـــقـــراءة والــكــتــابــة،  بــيــن ال
والــتــدريــب الــعــمــلــي على 
الــكــتــابــة ، أبــــرز الــفــنــون 
األدبـــيـــة ، كــيــف نــكــتــب ، 
لكتاب  نماذج  عرض  مع 

عالميين. 
أن  بــــالــــذكــــر  جـــــديـــــر 
ـــكـــواري  ــبــة شــمــة ال ــكــات ال
صـــــــــدر لـــــهـــــا مـــــــن قـــبـــل 
روايــــة هــتــون نـــور العين 
قــصــصــيــة  مـــجـــمـــوعـــة   ،
وخمس  واحــــدة  «وردة 
(فــــازت   ٢٠١٥ ـــتـــالت»  ب
ـــمـــركـــز الــــثــــالــــث فــي  ـــال ب
مسابقة فودافون األدبية 

الثانية).

دورة «الموهبة 
والقراءة طريقك 
للكتابة» بمركز 
اإلبداع الثقافي

الثالثاء 7 جمادى االولى 1437 هـ - 16 فبراير 2016 م

أبيات قطرية

(٣)

سلة المهمالت
ً ملئت ورقا
كال.. كال

بل أحياناً تمأل آماالً مخنوقة
ملئت ورقاً..
كال.. كال

بل أحياناً تمأل آهات مشنوقة
ملئت ورقاً..
كال.. كال

بل أحياناً تمأل حبا
تمأل حقداً..
تمأل خوفاً..
تمأل إنساناً..

من دمه نزف القلم
ويلطخ جدران السلة

ماء، دمع ورماد سجائر.. ال شئ
كال.. فتمعن سوف ترى
كل األزمان بها عدم

أمل قد صاروا إلى أشالء
تلك السلة كم أمقتها

ذئب يربض قرب المكتب
يأكل قرص الشمس األبيض

ينهش حقا..
يمزجه بالقلب المطحون
الحق.. الباطل ال فرق
فالذئب المسعور

يتربص
بجميع األشياء

والكل بجوف الذئب سواء

في جوف السلة أحياناً
وأذرو على الرمل كل البذور
وأسقي البذور دعاء األمل
وتلتحف األرض أجفانها

تعانق- في األرض- حلو المقل
فتعذربي مائجات الرمال
وتبعدني هائجات الذئاب
فتحجب عني فصول الثمر
ونجم على أفق ساحر
يقول: تعال.. إليك الممر

أسير على الدرب
حيث تضئ شموس القدر
ووقع على الصخر يجرفني
وومض كومض البروق انتثر

أناس أراهم حولي
كثيرون قبلي..
كثيرون بعدي..

ورعد كهمس حفيف الشجر
يقول: بقاء.. بقاء

يقول: تعال إلى المستقر
كثيرون هم ها هنا في طريق
فأنظر في األعين اآلمنة
وترعبني زائغات البصر

ولست أضل الطريق.. الطريق
إلى األفق.. يصعد ضوء األثر

مذكرات شاعر 
من العالم الثالث

أيــام  قبل  المحلية  الصحف  طالعتنا 
حضرة  توجيه  وهو  صدورنا  أثلج  بخبر 
آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 
ثاني أمير البالد المفدى بأن تكون جميع 
الريل  مشروع  في  المستخدمة  اللوحات 
الــقــطــريــيــن،  التشكيليين  تــصــمــيــم  مـــن 
وهــــي مــــبــــادرة فــتــحــت الـــطـــريـــق أمـــام 
من  نسبة  ألكبر  للوصول  المحلي  الفنان 
الجماهير وأعطته دافعاً لمواصلة العطاء 
انتشار  أن  عــن  فــضــالً  التشكيلي،  للفن 
األعمال الفنية في منشآت الدولة الهامة 
لدى  اإلبداعي  الحس  ارتفاع  من  سيزيد 
اهتمام  يعكس  حيث  المحلي،  الجمهور 
الــقــيــادة بــالــفــنــون والــثــقــافــة بــمــا سيؤثر 

من  اإلبداعي  العمل  معطيات  في  إيجاباً 
حيث انتشاره وإقبال الناس عليه.

تــلــك الــمــبــادرة ســتــركــز الــضــوء أمــام 
القطري  والــتــراث  الُهوية  على  الجمهور 
مــن خـــالل األعــمــال اإلبــداعــيــة الــراقــيــة، 
وســتــســهــم بــشــكــل كــبــيــر فــــي الـــتـــرويـــج 
هذا  خــالل  من  القطري  الفنان  ألعمال 
المشروع حيث ستجعل منه فناناً عالمياً، 
بحكم أن الدولة تسير في الوقت الحالي 
 ٢٠٢٢ وبحلول  السياحية،  التنمية  نحو 
السياح  من  كبير  عــدد  قطر  إلــى  سيأتي 
من كافة أرجاء العالم، وهو ما سُيعطي 
الفرصة أمام الفنان لعرض أعماله أمام 

الجمهور العالمي أيضاً.

هــــي بـــــــادرة طــيــبــة بـــكـــل الــمــقــايــيــس 
جـــــــاءت لـــتـــؤكـــد عـــلـــى تــشــجــيــع الــــدولــــة 
وتؤكد  المحلي  للفنان  وتنتصر  للفنان 
اإلبـــداع،  بحركة  الكبير  االهــتــمــام  على 
بالثقافة  الدولة  اهتمام  كذلك  وتعكس 
يعّد  المشروع  فهذا  قطاعاتها،  كافة  في 
وفي  اإلبداعّية،  للساحة  كبيراً  فنياً  إثراًء 
الــفــنــانــون  فــيــه  سيستفيد  الــــذي  الـــوقـــت 
أعمالهم  عـــرض  مــن  والــشــبــاب  الــكــبــار 
كما سيستفيد منه كذلك عدد كبير من 
أنظار  محط  يكونوا  لــم  الــذيــن  الفنانين 
من قبل أو لم تأِت لهم الفرصة إلثبات 
مــوهــبــتــهــم، لــذلــك يــجــب عــلــى جــمــاعــة 
يحسنوا  أن  قــطــر  فـــي  الــتــشــكــيــلــي  الــفــن 

استغالل تلك الفرصة بتقديم كل ما هو 
ستبرز  حيث  الــوطــن  ويستحقه  أفــضــل 
أعمالهم في األماكن العامة، وهو األمر 
األعــمــال  تقديم  أهميته  تــتــعــّدى  الـــذي 
ثم  قصيرة  لفترة  تقام  مــعــارض  فــي 
من  مــحــدود  عــدد  ويشاهدها  تنتهي 
الــجــمــهــور، ولــعــّل مــن أبـــرز مــا تقوم 
بــه تــلــك الــمــبــادرة هــو أنــهــا ستعطي 

للتعلق  لــلــجــمــهــور  كــبــرى  فــرصــة 
يتزامن  أن  بــعــد  الــفــنــي  بــالــعــمــل 

في  الحيوية  الخدمات  تقديم 
األماكن السياحية والمنشآت 

وجبات  تقديم  مــع  العامة 
فنية سريعة بالتوازي.

بأقالم بأقالم 
بقلم: عبد اهللا األحمدالمبدعينالمبدعين

تــســتــعــد فـــرقـــة قــطــر الــفــلــهــارمــونــيــة 
فبراير،   ٢٧ في  موسيقي  حفل  لتقديم 
الملحنين  أهم  من  واحد  بأدائه  سيقوم 
وهــــــو كـــرزيـــســـتـــوف بـــــنـــــداراكـــــي، ومـــع 
مــوســيــقــاه الــخــاصــة، ســيــقــود بــنــداراكــي 
فرقة فلهارمونية في السيمفونية الثامنة 
حفلة  ستُقام  بينما  دفــــوراك،  النتونين 
المقبل  مـــارس   ٥ فــي  خــاصــة  موسيقية 
وتجمع   ،«Video Games Live» وهي
من  األوركــســتــرا  موسيقى  الحفلة  هــذه 
موسيقى ألعاب فيديو، وفي ذات السياق 
الفلهارمونية  قطر  أوركسترا  ستواصل 

ردهــة  فــي  الموسيقية  حفالتها  تقديم 
الحفالت  وهــي  اإلســالمــي  الفن  متحف 
مجاناً  تقديمها  على  المتحف  اعتاد  التي 
على  شــهــر  كــل  مــن  األول  الخميس  فــي 
 ٥ أبــريــل،   ٧ مـــارس،   ٣ أيـــام  تستمّر  أن 
مــايــو فــي تــمــام الــســاعــة ٦ مــســاًء، وذلــك 
كما  شــهــر،  كــل  مــن  األول  الخميس  فــي 
اإلسالمي  الفن  متحف  حديقة  ستشهد 
من  جــديــدة  مجموعة  تــقــديــم  مــواصــلــة 
الحفالت  وهي  الجاز،  موسيقى  حفالت 
الــتــي تـُــقـــام ضــمــن نــطــاق الــشــراكــة بين 
لنكولن  ومركز  اإلسالمي  الفن  متحف 

أيام  تقديمها  وسيتم  الدوحة  في  للجاز 
١٧ فــبــرايــر، ١٦ مـــارس، ١٣ أبــريــل، ١١ 
الثامنة  حتى  السابعة  الساعة  من  مايو، 

مساًء.
اإلســالمــي  الــفــن  مــتــحــف  يستعد  كــمــا 
لـــتـــقـــديـــم أمــــســــيــــات مـــوســـيـــقـــيـــة حـــّيـــة 
ومـــبـــاشـــرة ضــمــن نـــطـــاق الـــشـــراكـــة مع 
المدارس الدولية في الدوحة، كما سيتم 
تقديم حفالت أيام ٢٢ أبريل، ٢٠ مايو، 
مــن الــســاعــة الــســادســة والــنــصــف وحتى 
الثامنة والنصف مساًء، وذلك من خالل 
اســتــقــبــال الـــطـــالب الــمــوهــوبــيــن لــعــرض 

في  الجمهور  أمام  الموسيقية  مهاراتهم 
وتأتي  اإلســالمــي،  الفن  متحف  حديقة 
هذه الحفالت ضمن برنامج «الموسيقى 
ـــــذي يــتــبــنــاه مــتــحــف الــفــن  لــلــجــمــيــع» ال
اإلسالمي ويهدف من خالله إلى تنظيم 
عدد من الفعالّيات والحفالت الموسيقية 
الــمــتــنــّوعــة الــتــي تُــقــام بــشــكــل أســبــوعــي، 
وتــســتــهــدف كــافــة أفــــراد األســــرة، حيث 
يسعى المتحف من خالل هذه الحفالت 
إلى تلبية أذواق جمهور الدوحة المتنّوع 
ورفع الذائقة الفنّية لديه، بجانب تشجيع 

المواهب الموسيقية.

مبادرة انتصرت للفن وأهلهمبادرة انتصرت للفن وأهله

قطر الفلهارمونية تقدم حفالً بقيادة بنداراكي ٢٧ فبراير

الشيخ مبارك بن سيف آل ثاني

الجسرة يستضيف 
جلسة نقدية 

ألعمال الحمادي
اســـــتـــــضـــــاف صــــالــــون 
من  الجسرة الثقافي كالً 
أحمد  الــقــطــري  الــكــاتــب 
الـــحـــمـــادي، والــمــحــاضــر 
الــــــــدولــــــــي ومــــســــتــــشــــار 
والعلوم  البشرية  التنمية 
السلوكية الدكتور أشرف 
ـــــذي قـــّدم  أبـــوالـــســـعـــود ال
قـــــــــــراءة نــــقــــديــــة آلخــــر 
إصــدارات الحمادي وهو 
والتنمية»،  «نحن  كتاب 
أبو  قــام  الجلسة  وخـــالل 
أهم  باستعراض  السعود 
من  الكاتب  بــه  يتسم  مــا 
خالل المنهج واألسلوب، 
ـــــــــأن الــــكــــاتــــب  عـــــلـــــمـــــاً ب
أحــمــد الــحــمــادي قــد بدأ 
ممارسة الكتابة السردية 
وأصـــــــــــــدر مـــجـــمـــوعـــتـــه 
الـــــقـــــصـــــصـــــيـــــة األولـــــــــــى 
«أســيــرة الــوجــدان» التي 
دبا  حسن  الــدكــتــور  قـــّدم 
دراســــــــًة نـــقـــديـــة حــولــهــا 
بصالون الجسرة الثقافي 
أيـــــــضـــــــاً فـــــــي الــــمــــوســــم 
يعتبر  حــيــث  الـــمـــاضـــي، 
هـــــذا الـــلـــقـــاء الـــثـــانـــي مــع 
ـــــحـــــمـــــادي فــــــي إطــــــار  ال
ـــــادي الــجــســرة  حــــرص ن
على  االجتماعي  الثقافي 
االحــــتــــفــــاء بــالــمــبــدعــيــن 
الــقــطــريــيــن وإشــراكــهــم 
فـــي فــعــالــيــات الــمــواســم 

الثقافية للنادي. 

البوكر تنعش حركة النشر في العالم العربي
العربية  للرواية  العالمية  الجائزة  أحــدثــت 
ملحوظاً  تغييراً  العربية»  بـ «البوكر  المعروفة 
العربي،  العالم  في  النشر  حركة  على  وتأثيراً 
الــروايــات  استقبال  مــوعــد  عــن  اإلعـــالن  فقبل 
الــمــرشــحــة يــنــتــعــش مــوســم الــطــبــاعــة بــإصــدار 
عــنــاويــن جـــديـــدة، فــي حــيــن أن اإلعــــالن عن 
القوائم الطويلة أو القصيرة، ومن ثم اإلعالن 
ثمار  وجني  البيع  موسم  يكون  الفائزين  عن 
النشر  دور  نصيب  على  نظرة  وبإلقاء  النشر. 
أن  نجد  اآلن،  حّتى  البوكر  بجائزة  الفوز  من 
 ٢٠١١ بدورتي  فاز  العربي»  الثقافي  «المركز 
عــن روايــتــي «طـــوق الــحــمــام» لــرجــاء الــعــالــم، 
ورواية «القوس والفراشة» لمحمد األشعري، 

جابر  لربيع  بلغراد»  رواية «دروز  عن  و٢٠١٢ 
التي كانت أصدرتها بالتعاون مع دار «اآلداب» 
(ثـــالث روايــــات مــن إصــــدارات الــمــركــز فــازت 
المصرية  «الــشــروق»  دار  وفـــازت  بالجائزة). 
«واحـــة  روايـــتـــي  عـــن  و٢٠٠٩   ٢٠٠٨ بـــدورتـــي 
ليوسف  و»عــزازيــل»  طــاهــر،  لبهاء  الــغــروب» 
 ٢٠١٠ بــدورتــي  دار «الجمل»  وكــذلــك  زيـــدان. 
للسعودي  بشرر»  «ترمي  روايتي  عن  و٢٠١٤ 
عبده خال، و»فرانكشتاين في بغداد» للعراقي 
أحمد سعداوي. كما فازت «الدار العربية للعلوم 
ناشرون» بدورة ٢٠١٣ ورواية «ساق البامبو» 
لسعود السنعوسي، وفازت دار «التنوير» ٢٠١٥ 

ورواية «الطلياني» لشكري المبخوت
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