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فاطمة الشروقي: سعيدة 
بمشاركتي في  وطني الحبيب

خالد دلوان: األغنية الشعبية
 هي منطلقي ووجهتي

الدوحة - البيرق: 

ـــــة  ـــــان ـــــفـــــن كــــــشــــــفــــــت ال
عن  الــشــروقــي  فاطمة 

انـــتـــهـــائـــهـــا مـــــؤخـــــراً 
مــــــن مـــشـــاركـــتـــهـــا 
فــــي بـــطـــولـــة فــيــلــم 

«مـــــــهـــــــمـــــــة حــــــــــزام 
أمــــــــان»، مـــشـــيـــرة إلـــى 

أحــداثــه  تـــدور  الفيلم  أن 
فــي إطـــار كــومــيــدي تــوعــوي 

وسبل  المرورية  السالمة  عن 
وكيفية  الـــحـــوادث،  مــن  الــوقــايــة 
تـــحـــســـيـــن طــــــرق الــــقــــيــــادة عــلــى 

الطرق.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، ثـــّمـــنـــت 
الفنانة فاطمة الشروقي تجربتها 
اإلذاعـــيـــة الــجــديــدة فـــي بــرنــامــج 
الخير»،  صباح  الحبيب  «وطني 

وجــــود  فـــكـــرة  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرة 
يقومون  البرنامج،  في  مراسلين 
بزيارة الهيئات والمؤسسات التي 
تصل شكاوى منها عبر البرنامج.

ص ٢

الدوحة - البيرق: 

ـــــان  ـــــفـــــن تــــــــحــــــــدث ال
دلــوان  خــالــد  الشعبي 

مــــع الـــبـــيـــرق حـــول 
الـــــلـــــون الـــغـــنـــائـــي 
الــــــــــذي يــــقــــّدمــــه 

لــلــجــمــهــور وألـــقـــى 
الــــضــــوء عـــلـــى هــمــوم 

الـــفـــن الــشــعــبــي ووضــــع 
والوصول  لتطويره  رؤيته 

بــه إلــى الــجــمــهــور، وتــحــّدث 
ـــيـــن األغـــنـــيـــة  عـــــن الـــــفـــــارق ب
ــــراقــــصــــة، كــمــا  الـــطـــربـــيـــة وال
الطريفة  قصته  عن  لنا  كشف 

مع الفنانة نانسي عجرم.
وأضـــــــــــاف الـــــــــدلـــــــــوان: أنــــا 
الخاص  لوني  لنفسي  حــّددت 
ورســــمــــت طـــريـــقـــي الـــواضـــح 
فـــي الــفــن الــغــنــائــي واتــخــذت 
قـــــــــراري مـــنـــذ الــــبــــدايــــة بـــأن 

تــكــون األغــنــيــة الــشــعــبــيــة هي 
أسير  وأنــا  ووجهتي  منطلقي 
هذا  في  الصحيح  االتجاه  في 
نجاحات  فيه  وأحقق  الميدان 
حـــقـــيـــقـــيـــة، وأســـــعـــــى لـــوضـــع 
األغــنــيــة الــشــعــبــيــة عــلــى رأس 

قائمة الذوق العام.

ص٦

الدوحة لألفالم تعرض فيلم حّي بالداخل

رمضان البلوشي: دخلت الفن 
من باب األفالم القصيرة

المتحدة  الــواليــات  ســفــارة  مــع  بالتعاون  لــألفــالم  الــدوحــة  مؤسسة  تقدم 
مايكل  للمخرج  بالداخل»  «حــّي  لفيلم  مميًزا  عرًضا  قطر  في  األمريكية 
ماديجان،وذلك  أليكس  المنتجة  تقّدمها  سينمائية  ونــدوة  بينيت  روزاتــو 
يوم الخميس الموافق ١٨ فبراير الجاري، وتدور أحداث الفيلم الوثائقي عن 
دان كوهين، مؤسس منظمة «موسيقى وذكريات» الخيرية والذي يحاول 
التغلب على تحديات النظام الصحي األمريكي وإثبات أن الموسيقى يمكنها 
معالجة فقدان الذاكرة ومساعدة المرضى على استعادة شعورهم بهويتهم 
أفرادها  بعض  مر  التي  العائالت  مع  لقاءات  على  المخرج  يعتمد  وذاتــهــم. 
الموسيقى،  بفضل  الــمــرض  محنة  اجــتــيــاز  مــن  وتمكنوا  الــذاكــرة  بــفــقــدان 
ساكس  أوليفر  الشهير  والكاتب  األعصاب  خبير  مع  لقاءات  إلــى  باإلضافة 
(مؤلف كتاب: حكايات الموسيقى والدماغ) والموسيقي المعروف بوبي ماك 
فيرين (الشهير بأغنية «ال تقلق وكن سعيًدا»). وسيتواجد مخرج الفيلم في 
الدوحة وسيشارك في جلسة نقاشية بعد العرض ليجيب خاللها على أسئلة 

الحضور.
جدير بالذكر أن عروض سينما مؤسسة الدوحة لألفالم تأتي بالتعاون 
أسباير.  وحديقة  قطر  متاحف  هيئة  اإلســالمــي،  الفن  متحف  كــتــارا،  مــع 
بمجموعة  احتفالية  وعروضا  معاصرة  مستقلة  أفالًما  العروض  وتتضمن 
من أبرز صناع األفــالم وعــروض األفــالم الكالسيكية باإلضافة إلى أعمال 

المخرجين القطريين والخليجيين.

الدوحة - البيرق: 

أكـــد الــفــنــان رمــضــان 
الفن  بدأ  أنه  البلوشي 

مـــن عــالــم األفــــالم 
القصيرة، مشيراً 
هـــنـــاك  أن  إلـــــــى 

نـــدرة فــي الــكــوادر 
الــعــامــلــة بــالــجــوانــب 

بمجال  والفنية  التقنية 
صــــّنــــاع  وأن  األفــــــــــــالم، 

األفـــــالم الــقــصــيــرة يــعــانــون 
فليس  الــمــشــكــلــة،  هــــذه  مـــن 
مونتيراً  تــجــد  أن  الــســهــل  مــن 
موزعاً  أو  إضـــاءة  مهندس  أو 
مـــوســـيـــقـــيـــاً. وتــــابــــع الــبــلــوشــي 
الرئيسي  الــســبــب  هــو  هـــذا  أن 
فــي دخــولــي مــجــال الــمــونــتــاج 

ــمــتــه  والـــمـــونـــتـــيـــر حـــيـــث تــعــّل
ـــحـــت أعــمــل  وأتـــقـــنـــتـــه وأصـــب
التي  األفــالم  كل  في  كمونتير 

أشارك فيها.
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وتحّدث ،

تسويق اإلبداع عبر «السوشيال ميديا» تسويق اإلبداع عبر «السوشيال ميديا» 
احتراف يخدم الحركة الفنيةاحتراف يخدم الحركة الفنية

كـــشـــف الــــفــــنــــان حـــمـــد الـــهـــاشـــمـــي 
فـــي حـــــوار لــلــبــيــرق عـــن بـــدايـــاتـــه مع 
الــتــصــويــر الــســيــنــمــائــي وقــــال : كــانــت 
مــع الــمــخــرج الــزمــيــل أحــمــد البلوشي 
الــــذي كـــان يــقــوم بــتــصــويــر فــيــلــم عن 
«كالسيكو»  بعنوان  الكروي  التعصب 
الممثلين  من  عدد  وقتها  معنا  وكــان 
الشباب والمخرجين وكنا نعمل بروح 
مصّور  لدينا  وقتها  وقــالــوا  الــجــروب 
وهــــو حــمــد الــهــاشــمــي وكــنــت وقــتــهــا 

«سينما»  وليس  فوتوغرافياً  مــصــوراً 
ولــكــنــهــم أصــــــّروا، وقــــال لـــي الــفــنــان 
عيسى مطر إنني علّي أن أتواصل مع 
مصّور محترف سعودي يقّدم دورات 
واســـتـــشـــارات ونـــصـــائـــح لــلــمــصــّوريــن 
وبالفعل  اإلنــتــرنــت  عــلــى  الــمــبــتــدئــيــن 
كثيراً  منه  واســتــفــدت  معه  تــواصــلــت 
وكــان  المطيري  محمد  اســمــه  وكـــان 
لــديــه حــســاب عــلــى الــيــوتــيــوب ويــقــّدم 
خالله أساسيات التصوير. وبعد فيلم 

الملحن  من  اتصال  جاءني  كالسيكو 
حــســن حــامــد وقـــال لــي إنـــه يــريــد أن 
التونسية  للفنانة  كليب  فيديو  أصـــّور 
لطيفة، وكانت مفاجأة سارة بالنسبة 
لي واستغرق التصوير مدة ثالثة أيام 
ونــــزل الــكــلــيــب وكــــان مـــن تــصــويــري 
وســعــدت جــــداً بــهــذا األمــــر، وبــعــدهــا 
أيضاً تعاونت مع الملحن حسن حامد 
جواد  بالمطرب  جمعه  لقاء  في  أيضاً 

العلي.

حمد الهاشمي: العمل مع لطيفة وجواد 
العلي محطة فارقة في حياتي المهنية

ص ص ٣٣
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تتجلى سمات القباني بوضوح في مسرحياته التي بلغت 
١٥ مسرحية إال أنه لم يصل إلينا إال ٨ مسرحيات جمعها 
وحققها د. محمد يوسف نجم، هذه المسرحيات يمكن 
األوروبــي  النموذج  مع  للحوار  وفقاً  قسمين  إلى  تقسيمها 

وأثر هذا على تطوير مسرحه وذلك على النحو التالي:
- المسرحيات التي تتمثل التقاليد المسرحية الشعبية.

المسرحية  التقاليد  فيها  تتطور  الــتــي  المسرحيات   -
الشعبية.

محاكاة  عن  تبتعد  التي  المسرحيات  القسم  هذا  يضم 
لدى  الدرامية  التقاليد  من  تستفد  ولم  األوروبي  النموذج 
هي «ناكمر  المسرحيات  وهذه  األوروبــي  المسرح  كتاب 
الجميل»، «هــــارون الــرشــيــد مــع األمــيــر غــانــم بــن أيــوب 
الجليس»،  أنيس  مع  الرشيد  «هـــارون  القلوب»،  وقــوت 
ويكتفي  شداد»-  بن  الصجم»، «عنتر  شاه  نجل  «األمير 
األمير  مــع  الرشيد  «هـــارون  مسرحية  بــدراســة  الباحث 
يمثل  أنموذجاً  تعد  التي  القلوب»  وقــوت  أيــوب  بن  غانم 

هذه المجموعة تمثيالً تاماً.
وليلة  ليلة  ألف  حكايات  إحدى  على  المسرحية  تعتمد 
تحمل عــنــوان «حــكــايــة الــتــاجــر أيـــوب وابــنــه غــانــم وبنته 

فتنة».
تبدأ الحكاية على لسان شهر زاد بتقديم الظروف التي 
من  بلغ  دمشق  في  ثــري  تاجر  والــده  فيها «غــانــم»،  نشأ 
البنه  كبيرة  ثروة  تاركاً  الدنيا  عن  ويرحل  أرذلــه،  العمر 
وابنته «فتنة» وأمهما. يسافر غانم ألسباب غير معروفة 
تجارته،  لتوسيع  ربما  العباسية  الدولة  عاصمة  بغداد  إلى 
في  ملحوظاً  نجاحاً  فيها  ويحقق  بها  المقام  له  فيطيب 
تجارته. وبعد العام األول من مقامه في بغداد توفى أحد 
أصدقائه التجار فيذهب ليشّيع جنازته في المقابر خارج 
دخول  يستطيع  فال  الليل  منتصف  حتى  ويتأخر  المدينة 
المدينة التي أغلقت أبوابها.. يبحث عن مكان آمن لينام 
مقبرة  ســوى  يجد  فــال  المجرمين  أعين  عــن  بعيداً  فيه 

كبيرة يختبئ فيها.
يحدث فجأة وصول ثالثة من العبيد يحملون صندوقاً 
ويدخلون المقبرة فيصعد غانم إلى أعلى نخلة بالمقبرة 

مراقباً إياهم وخشية منهم على حياته.
يدفنون الصندوق وينصرفون، ويثير هذا األمر فضول 
غانم الذي يُقدم على فتح الصندوق ليفاجأ بوجود الصبّية 

الجميلة «قوت القلوب» جارية هارون الرشيد.
يقع غانم وقوت القلوب في عالقة حب من أول نظرة 
في  ويتماثالن  واحــد  عمر  في  متكافئان  عاشقان  وهما 
بل  عذرياً  يكون  ال  الحب  وهنا  والفتوة.  والجمال  الشباب 
يترجم مباشرة إلى الرغبة في الوصال وهنا يظهر قانون 
هــارون  للخليفة  ملك  القلوب  قــوت  إن  حيث  التحريم 
الرشيد ومحظيته التي يحبها أكثر من األخريات وتحكي 
التي  هــارون  زوجــة  زبيدة  مع  حكايتها  القلوب  قــوت  له 
تملكتها الغيرة، فانتهزت فرصة سفر الخليفة وتخّلصت 
يظل  الــصــنــدوق  فــي  ووضــعــهــا  بتخديرها  محبوبته  مــن 
يتحقق  أن  دون  أشــهــر  أربــعــة  حــوالــي  هــكــذا  الــعــاشــقــان 
الوصال على الرغم من الرغبة المتأججة فيهما وعندما 
قائالً:  يرفض  فإنه  بالوصال  لغانم  القلوب  قــوت  تسمح 
«أعوذ باهللا إن هذا شيء ال يكون كيف يجلس الكلب في 
موضع السبع والذي لموالي يحرم علّي أن أقربه».. وكل 

شيء للسيد حرام على العبد.

التقاليد الدرامية لدى 
كتاب المسرح األوروبي

حركةحركة

سعيدة بمشاركتي في «وطني الحبيب»
الدوحة - البيرق: 

انتهائها  عن  الشروقي  فاطمة  الفنانة  كشفت 
«مهمة  فيلم  بطولة  فــي  مشاركتها  مــن  مــؤخــراً 
حزام أمان»، مشيرة إلى أن الفيلم تدور أحداثه 
المرورية  السالمة  عن  توعوي  كوميدي  إطار  في 
تحسين  وكيفية  الـــحـــوادث،  مــن  الــوقــايــة  وســبــل 
طـــرق الــقــيــادة عــلــى الـــطـــرق. مــن جــهــة أخـــرى، 
اإلذاعية  تجربتها  الشروقي  فاطمة  الفنانة  ثّمنت 
الــجــديــدة فـــي بــرنــامــج «وطـــنـــي الــحــبــيــب صــبــاح 
الخير»، مشيرة إلى أن فكرة وجود مراسلين في 
والمؤسسات  الهيئات  بزيارة  يقومون  البرنامج، 
أضفت  البرنامج،  عبر  منها  شــكــاوى  تصل  التي 
أنها  كما  المصداقية،  مــن  مــزيــداً  البرنامج  على 
اإلدالء  المشكلة  أطـــراف  مــن  طــرف  لكل  أتــاحــت 
عن  والبحث  المشكلة،  بخيوط  لإلمساك  برأيه، 
البرنامج  أن  إلى  وأشــارت  لحلها،  المثلى  الطرق 
بــعــد الــتــطــويــر يــعــد خــيــر خـــلـــف، لــخــيــر ســلــف، 
الذي  الكبير  بالتطور  يشيد  الجميع  أن  موضحة 
البرنامج  أن  على  مــؤكــدة  الــبــرنــامــج،  على  طــرأ 
وعن  قطر.  إذاعـــة  سماء  فــي  مضيئة  نجمة  يعد 
تعتبر  ال  إنــهــا  قــالــت  اإلذاعـــــي،  بالعمل  تجربتها 
نفسها غريبة عن هذا المجال، فهي تعتبر نفسها 
البرامج  من  العديد  تمتلك  أنها  كما  اإلذاعــة،  ابنة 
األولــى  الــمــرة  هــي  تلك  ولكن  السابقة،  اإلذاعــيــة 

جماهيرية  ذي  بــرنــامــج  فــي  فيها  تــشــارك  الــتــي 
المجتمع  شــرائــح  كــل  بمتابعة  ويــحــظــى  كــبــيــرة، 
العمل  فــي  نفسها  تجد  أنــهــا  موضحة  الــقــطــري، 
ويتيح  الجمهور  مــع  تــواصــالً  فيه  ألن  اإلعــالمــي، 
وتقديم  الــنــاس  مــع  المباشر  التفاعل  لــإلعــالمــي 
كما  للمجتمع،  ونافعة  ثرية  موضوعات  وطــرح 
يخدم  أن  عمله  خالل  من  يستطيع  اإلعالمي  أن 
السلبية  األمــور  فيعالج  كثيرة  أمــور  في  مجتمعه 
ويثري ويثمن اإليجابيات ويقدم للمستمعين من 
خالل برنامجه اإلرشادات والنصائح النافعة وغير 
بها  يقوم  التي  والــجــادة  المهمة  األمــور  من  ذلــك 
فإن  لذلك  بــالده،  خاللها  من  ويخدم  اإلعالمي، 
المجال اإلعالمي بالنسبة لي موقع مفيد للمجتمع 
ونافع لــه.  وعــن الــدرامــا اإلذاعــيــة أكــدت على أن 
إذاعة قطر رائدة في هذا المجال، مشيرة إلى أن 
وعناصر  عوامل  كل  على  تحتوي  اإلذاعية  الدراما 
وجه،  أكمل  على  بإخراجه  وتهتّم  الفني،  النجاح 
عبد  مثل  فيها  حاضرين  قطر  فناني  أهم  وتجد 
حسين،  وغازي  السليطي،  وغانم  جاسم،  العزيز 
وعبد  سلطان،  وعلي  فايز،  وفالح  المال،  وصالح 
اهللا غيفان، وسيار الكواري، وغيرهم من الكتاب 
والمخرجين والممثلين، الفتة إلى أن المسلسالت 
المحافل  فــي  دائــمــاً  حــاضــرة  المحلية  اإلذاعـــيـــة 
العربية والخليجية، وحصدت مسلسالتها الجوائز 

في المهرجانات المختلفة.

حظر مؤقت على إخراج مقتنيات لورانس العربندوة نقدية لكتاب «نحن والتنمية»

انتهت من فيلم «مهمة حزام أمان».. فاطمة الشروقي:

ــــــــادي الــــجــــســــرة الـــثـــقـــافـــي  يـــنـــظـــم ن
االجــتــمــاعــي فـــي صــالــونــه يــــوم الــســبــت 
نــــدوة  الــــجــــاري  فـــبـــرايـــر   ١٣ ـــمـــوافـــق  ال
للكاتب  والتنمية»  «نحن  لكتاب  نقدية 

القطري أحمد الحمادي.
الشاعرة  تديرها  التي  الــنــدوة،  تقام 
حــنــان بــديــع مــنــســقــة صـــالـــون الــجــســرة 

الــثــقــافــي ويــقــدمــهــا الـــدكـــتـــور أشـــرف 
أبــو الــســعــود، فــي تــمــام الــســاعــة السابعة 

والنصف مساء في مقر النادي.
ويـــضـــم كـــتـــاب «نـــحـــن والــتــنــمــيــة» 
للكاتب الشاب أحمد الحمادي مجموعة 
مــن الــمــقــاالت حــول عــدد مــن القضايا 
الثقافة  بمجاالت  تتعلق  التي  المحلية 

واإلبــــــداع وتــنــمــيــة الــمــجــتــمــع، وتــتــنــاول 
عددا من االقتراحات تدعو إلى استثمار 
طاقة الشباب وإعدادهم إلنتاج ما يفيد 

الوطن.
ــــه صـــــدرت لــلــكــاتــب أحــمــد  يـــذكـــر أن
قصصية  مجموعة  قبل  مــن  الحمادي 

بعنوان أسيرة الوجدان.

واجــــهــــت مــقــتــنــيــات لــــورانــــس الـــعـــرب 
الشهيرة  وعــبــاءاتــه  خنجره  فــي  المتمثلة 
احــتــمــال خــروجــهــا مـــن بــريــطــانــيــا مـــا لم 
يتقدم مشتري بريطاني لشرائها والحفاظ 
الثقافة  وزير  وفرض  البالد،  داخل  عليها 
على  مــؤقــتــاً  الــبــريــطــانــي إد فــيــزي حــظــراً 
خــــروج تــلــك الــمــقــتــنــيــات مــن الــبــالد أمــالً 
بالسعر  للخنجر  مشتٍر  على  الحصول  في 
جــنــيــه  ألـــــف   ١٢٥ وهـــــو  فـــيـــه  الـــمـــطـــلـــوب 
المطلوب  والجالبيب  والعباءات  استرليني 

فيها ١٢٥٠٠ جنيه إسترليني.
الشهير  لــورانــس  إدوارد  تــومــاس  ويــعــد 
باسم لورانس العرب من أشهر شخصيات 
الذي  الدور  بسبب  األولى  العالمية  الحرب 

لعبه في الشرق األوسط.
وكــــــان لــــورانــــس أثــــريــــاً ودبـــلـــومـــاســـيـــاً 
ورجل مخابرات عمل في العالم  وضابطاً 
الــعــربــي وتــعــامــل مـــع الــكــثــيــر مـــن الــقــادة 
المالبس  بارتداء  لورانس  واشتهر  العرب، 
جالبيب  فــي  المتمثلة  التقليدية  العربية 
مكة  في  المصنوعة  األبيض  الحرير  من 

والمدينة.
وقــــدم لـــه الــشــريــف نــاصــر عـــام ١٩١٧ 
الخنجر المصنوع من الصلب والفضة بعد 
القوات  على  العربية  الثورة  قــوات  انتصار 
التركية في العقبة في األردن، في مشهد 
في الفيلم الذي يحمل اسمه  اشتهر كثيراً 

بيتر  الــبــريــطــانــي  الممثل  ببطولته  وقـــام 
أوتول.

في  والخنجر  بالعباءة  لورانس  وجلس 
مرسم النحاتة كاثلين سكوت أثناء رسم 

صـــورة لــه وتــركــهــمــا هــنــاك بــعــد الجلسة 
التي  العمل  إكمال  يمكنها  حتى  األخــيــرة 
المقتنيات  تلك  وبقيت  بــه،  تــقــوم  كــانــت 

لدى العائلة منذ ذلك الحين.

الجسرة يحتفي باليوم الرياضي للدولة
بمناسبة  الــيــوم  االجتماعي  الثقافي  الجسرة  نـــادي  ينظم 
إقامة  ستتم  حيث  رياضياً  مهرجاناً  للدولة  الرياضي  اليوم 
صباح  الثامنة  الساعة  من  بداية  الــنــادي  بمقر  فعاليات  عــدة 
قدم  وكــرة  سلة  كرة  مباريات  ستجرى  حيث  الثالثاء،  اليوم 
(ســداســي) وســتــقــام عـــروض أللــعــاب الجمباز بــاإلضــافــة الى 

العاب السنوكر البيبي فوت وتنس الطاولة وفعاليات أخرى.
على  المشرف  الصندوق»  سعيد «أمين  محمد  صرح  وقد 
فعاليات اليوم الرياضي أن نادي الجسرة يحرص على إقامة 
تحقيق  الى  سعياً  الرياضي  باليوم  واإلحتفال  الفعاليات  هذه 
الــهــدف مــن هـــذا الــيــوم والمتمثل فــي تــوجــيــه االهــتــمــام بــأن 
 ، اليومية  الحياة  وأنشطة  عــادات  من  اليتجزأ  جزء  الرياضة 
ومشاركة  الدولة  قطاعات  كل  في  الرياضية  المبادئ  وغرس 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن فــي مختلف الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة 
الــريــاضــيــة. وهــــذا يــؤكــد الـــتـــزام الـــدولـــة بــالــريــاضــة ودعــمــهــا 
لتعزيز  الرياضة  ثقافة  نشر  على  وحرصها  لها  الــالمــحــدود 
الــصــحــة الــعــامــة لــلــمــواطــن والــمــقــيــم وتــنــمــيــة الــوعــي بأهمية 
أن  دون  المجتمع  شرائح  كافة  بمشاركة  الرياضة  ممارسة 
يكون األمر قاصراً على األندية والمؤسسات الرياضية وتأكيد 

شعار الرياضة للجميع .
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التشكيليون يسّوقون إبداعاتهم عبر اإلنستجرامالتشكيليون يسّوقون إبداعاتهم عبر اإلنستجرام
فرض نفسه على المشهد الفنيفرض نفسه على المشهد الفني

كتب - هيثم األشقر:

التواصل  مواقع  أن  الفنانين  من  عــدٌد  أّكــد   
الذين  للفنانين  ســاحــة  أصبحت  االجــتــمــاعــي 
قاموا بتوثيق نشاطاتهم خالل أعمالهم الفنية 

رأسها  وعلى  الــمــواقــع  تلك  فــي  نشروها  التي 
«إنستجرام»، وقالوا إنها فرضت نفسها عامالً 
وساهمت  الثقافي،  المشهد  في  ومؤثراً  مهماً 
وساعدت  الشباب،  للفنانين  منبر  توفير  في 
عــلــى إيــصــال أشــكــال اإلبـــــداع الــمــتــنــّوعــة على 

اختالف أشكالها إلى المتلقي.
أتــاحــت الــفــرصــة للعديد  وقــالــوا إنــهــا أيــضــاً 
والــمــهــارات،  الــخــبــرات  لــتــبــادل  الفنانين  مــن 
والتعرف على مدارس فنية جديدة، ويستطيع 
كمبدع  لنفسه  يــســّوق  أن  خاللها  مــن  الــفــنــان 

مشاهدة  نسب  وتحقيق  وبــبــســاطــة،  بسهولة 
لمواقع  استخدامه  خالل  من  وقياسية  عالية 

تحظى بنسبة إقبال كبير.
ومــن زاويـــة أخـــرى، أشــــاروا إلــى أنــه على 
االجتماعي  الــتــواصــل  شــبــكــات  فعالية  الــرغــم 

المقابل  فــي  أنــهــا  إال  الــفــنــي،  اإلبــــداع  نشر  فــي 
بيئة خصبة للسرقة واالقتباس، حيث يصعب 
السيطرة على السرقات الفنية التي تحدث من 
خاللها، خــاصــة فــي ظــل غــيــاب الــرقــابــة على 

حقوق الملكية الفكرية واألدبية.

قضية فنيةقضية فنية

علي الكواري: حققت عمليات
 بيع ألعمالي عبر إنستجرام

أحمد األسدي: أحرص على تعريف 
الجمهور بنشاطي الفني من خاللها

الكواري  علي  الفنان  قــال  جانبه،  من 
إنه استفاد كثيراً على المستوى الفني من 
تسويق  يــخــّص  فيما  قــائــالً:  اإلنــســتــجــرام 
مختلفاً،  طــريــقــاً  أنــتــهــج  فــإنــنــي  أعــمــالــي 
حيث أقوم بعرضها وتسويقها من خالل 
صــفــحــة خــاصــة لـــي عــلــى اإلنــســتــجــرام، 
جذب  الصفحة  تلك  استطاعت  وبالفعل 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــمــتــابــعــيــن، كــمــا أنــنــي 
حــقــقــت مــن خــاللــهــا عـــدة عــمــلــيــات بيع 

ألعمالي التشكيلية.
وأشار الكواري إلى أن مواقع التواصل 
ساهمت في تغيير فكرة الفنانين، حيث 
جعلت آفــاق اإلبــداع بال حــدود، موضحاً 
كانت  األولـــى  التشكيلية  بدايتنا  فــي  أنــه 
أعــمــال فــانــج جـــوخ وأنــجــلــو وريــمــبــرانــت 
انتشار  مــع  تغيرت  النظرة  لكن  تبهرنا 

األشكال الحداثية المعاصرة التي وصلت 
ــيــاً مـــن خــــالل وســـائـــل الــتــواصــل  لــنــا جــل
الــحــديــثــة عــبــر شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت، حيث 
شمولية،  أكــثــر  الــيــوم  الــنــظــرة  أصــبــحــت 
إال  الكالسيكية،  الــفــنــون  عظمة  ورغـــم 
أن الفنان اليوم بدأ يّطلع على معاصريه 
للبحث  المختلفة  األساليب  عبر  ويتنقل 

عن الجمال في أي مكان.
وأضاف: لعل أكثر ما تتسم به أعمالي 
مــحــاولــتــي االبــتــعــاد عــن الــروتــيــنــيــة عند 
الــعــمــل عــلــى إنــجــازهــا، كــمــا أنــنــي أسعى 
للبحث عــن كــل جــديــد وااللــتــقــاء  دائــمــاً 
ومن  المواقع  تلك  خــالل  من  بالفنانين 
الذي  األمــر  المشتركة،  الفعاليات  خالل 
يجعلني ألجأ إلقامة ورش إبداعية أكثر 

من إقامة معارض.

فــــي الــــبــــدايــــة، يـــقـــول الـــفـــنـــان أحــمــد 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  إن  األســـدي 
إبــداعــات  نشر  فــي  كبير  بشكل  ساهمت 
العديد من الفنانين التشكيليين، موضحاً 
مـــن أبـــرز  أن اإلنــســتــجــرام يــعــد واحــــــداً 
في  الفنانون  يستخدمها  التي  التطبيقات 
جمهورهم  على  الفنية  أعمالهم  عرض 
من المتابعين، مشيراً إلى أنه ساهم في 
الفنانين  بين  الــتــواصــل  مــن  نــوع  تحقيق 
وبعضهم، وإطالع كل منهم على تجارب 

اآلخر.
وأضاف قائالً: أحرص على استخدام 
أجل  مــن  مستمرة  بصفة  الــمــواقــع  تلك 
تــعــريــف الــجــمــهــور بــنــشــاطــاتــي الــفــنــيــة، 
وكــذلــك إطــالعــهــم عــلــى مــراحــل تنفيذ 
أيــضــاً  وكــذلــك  بلحظة،  لحظة  أعــمــالــي 

بــالــمــعــارض الــتــشــكــيــلــيــة األخــــــرى الــتــي 
الحديثة  الوسائط  فتلك  قطر،  في  تقام 
الفنان،  شعبية  زيادة  في  كثيراً  ساهمت 
يسّوق  أن  خاللها  من  يستطيع  إنه  حيث 
لنفسه كمبدع بسهولة وببساطة، ويمكنه 
أن يحقق نسب مشاهدة عالية وقياسية 
مـــن خـــالل اســتــخــدامــه لــمــواقــع تحظى 
سهولة  عــن  فــضــالً  كــبــيــر،  إقــبــال  بنسبة 
الوصول  وسالسة  المواقع  هذه  استخدام 
مساحة  وفــرت  أنها  كما  وتعلمها،  إليها 
والمتابعين  الــفــنــان  بين  للتواصل  ثــريــة 
محباً  جمهوراً  تخلق  أن  واستطاعت  له، 
مهتمون  هناك  فأصبح  التشكيلي،  للفن 
التشكيلي  الــفــن  لمستجدات  ومــتــابــعــون 
يستخدمون هذه الوسائل لمعرفة أخبار 

الفن أو الفنانين.
أحمد األسديعلي الكواري

خليفة العبيدلي: من أبرز التطبيقات
 التي خدمت الساحة الفنية في قطر

فيصل العبداهللا: نقلت التشكيل
 من فن نخبوي لفن يتذوقه الجميع

ـــمـــصـــور  الــــفــــنــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي وال
إن  قـــال  الــعــبــيــدلــي  خليفة  الــضــوئــي 
التطبيقات  أبــــرز  مــن  اإلنــســتــجــرام 
الـــتـــي خـــدمـــت الـــســـاحـــة الــفــنــيــة في 
وفر  التطبيق  هــذا  إن  حيث  قــطــر، 
لمحبي الفن منصة لعرض أعمالهم 
الــفــنــيــة، بـــاإلضـــافـــة لــكــونــه أصــبــح 
التشكيلي  الــفــن  مـــعـــارض  يــضــاهــي 
يتيح  أيضاً  فهو  الضوئي،  والتصوير 
الفرص لتبادل الخبرات والمهارات، 
والتعرف على مدارس فنية جديدة، 
للعديد  مهماً  مــالذاً  شكلت  أنها  كما 
من الهواة في توثيق الصورة، ما دفع 

الشباب القتناص اللحظات الطبيعية 
عــبــر عــدســاتــهــم ونــشــرهــا، كــمــا أن 
ســنــاب شـــات «دوحــــة اليـــف» الــذي 
عكس إبداعات العديد  انطلق مؤخراً 
الــذيــن  والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  مــن 
تسابقوا في تصوير كل ما هو جميل 
المواقع  وكذلك  الــبــالد،  في  وجديد 
السياحية في الدولة التي تميزت بها 
بــالدنــا كــثــيــراً وأصــبــحــت مــن الــدول 
من  السياح  تجذب  والتي  المتقدمة 
أن  العبيدلي  وأوضــح  العالم.  أنحاء 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بصفة 
مهماً  عــامــالً  نفسها  فرضت  عــامــة، 

ومؤثراً في المشهد الثقافي، كما أنها 
للفنانين  منبر  توفير  فــي  ساهمت 
الـــشـــبـــاب، وســــاعــــدت عــلــى إيــصــال 
أشكال اإلبداع المتنوعة على اختالف 
إنه  مضيفاً  المتلقي،  إلــى  أشكالها 
التواصل  شبكات  فعالية  الرغم  على 
االجتماعي في نشر اإلبداع الفني، إال 
أنها في المقابل بيئة خصبة للسرقة 
السيطرة  يصعب  حيث  واالقتباس، 
تحدث  الــتــي  الفنية  الــســرقــات  على 
غياب  ظــل  فــي  خاصة  خاللها،  مــن 
الرقابة على حقوق الملكية الفكرية 

واألدبية.

العبداهللا  فيصل  الــفــنــان  قــال  جــانــبــه،  مــن 
تعريف  فــي  ساهمت  اإلنستجرام  مــواقــع  إن 
الـــجـــمـــهـــور الـــبـــســـيـــط بــــإبــــداعــــات الــفــنــانــيــن 
الــمــحــلــيــيــن، مـــشـــيـــراً إلــــى أنـــهـــا نــقــلــت الــفــن 
التشكيلي من فن نخبوي لفن يتذوقه جميع 
الــمــتــابــعــيــن، كــمــا أنــهــا وســيــلــة هــامــة لتناقل 
هو  مــا  كــل  على  والــتــعــرف  الفنية،  الــتــجــارب 

جديد على الساحة المحلية والعالمية.
فرضت  العصر  تقنيات  إن  العبداهللا  وقال 
مــعــطــيــات جـــديـــدة ومــخــتــلــفــة عــلــى الــســاحــة 
الفنية، فأصبحت تلك المواقع صورة أخرى 
تقنية تشبه المعارض والجاليرهات الخاصة، 

بشكل أكثر بساطة وسهولة، وأنجح انتشاراً.

خليفة العبيدلي فيصل العبداهللا



وحول مجال المسرح ودخوله إليه 
قال: كانت البدايات مع التصميم وهو 
أصمم  وكنت  بالتصميم  عالقة  ذو 
دعايات وبانرات لألعمال المسرحية 
وهــــو األمـــــر الـــــذي جــعــلــنــي أقــتــرب 
وبالفعل  المجال  بهذا  العاملين  من 
مع الصديق والمخرج  اقتحمته أيضاً 
شاركت  حيث  الشرشني  علي  الفنان 
قدمها  بالصيف  مسرحية  فــي  معه 
واالجتماعي  الثقافي  الجسرة  نــادي 
ـــــالًء حـــســـنـــاً، ثـــم شــاركــت  وأبـــلـــيـــت ب
جاسم  األســتــاذ  الكبير  الــمــخــرج  مــع 
ــــصــــاري فـــي عــمــل بــالــمــهــرجــان  األن
بالمقلوب»  «مــواطــن  وهــو  المحلي 
والـــــــــذي أعــــتــــبــــره مـــــن الـــمـــحـــطـــات 
كثيراً  فيها  اســتــفــدت  والــتــي  الــهــامــة 
مــن خــبــرات األســـاتـــذة الــمــشــاركــيــن 
فــي الــعــمــل، وبــعــد ذلــك شــاركــت في 
بيت  بمسرحية  الشبابي  المهرجان 
علي  والــفــنــان  الــمــخــرج  مــع  القصيد 
الشرشني وهي المشاركة األولى في 
األعمال  وتوالت  الشبابي،  المهرجان 
من  العديد  على  وحصلت  ذلــك  بعد 

الجوائز بفضل اهللا.

أما بداياتي مع التصوير السينمائي 
فــكــانــت مــع الــمــخــرج الــزمــيــل أحمد 
بتصوير  يــقــوم  كـــان  الــــذي  الــبــلــوشــي 
بعنوان  الــكــروي  التعصب  عــن  فيلم 
عدد  وقتها  معنا  وكــان  «كالسيكو» 

والمخرجين  الشباب  الممثلين  من 
وكــنــا نــعــمــل بــــروح الـــجـــروب وقــالــوا 
وقـــتـــهـــا لـــديـــنـــا مــــصــــّور وهـــــو حــمــد 
الـــهـــاشـــمـــي وكـــنـــت وقـــتـــهـــا مـــصـــوراً 
ولكنهم  وليس «سينما»  فوتوغرافياً 

أصّروا، وقال لي الفنان عيسى مطر 
إنــنــي عــلــّي أن أتـــواصـــل مـــع مــصــّور 
دورات  يـــقـــّدم  ســـعـــودي  مــحــتــرف 
واســـتـــشـــارات ونــصــائــح لــلــمــصــّوريــن 
وبالفعل  اإلنــتــرنــت  عــلــى  المبتدئين 

كثيراً  منه  واستفدت  معه  تواصلت 
وكان  المطيري  محمد  اسمه  وكــان 
ويقّدم  اليوتيوب  على  حساب  لديه 

خالله أساسيات التصوير.
وبعد فيلم كالسيكو جاءني اتصال 
من الملحن حسن حامد وقال لي إنه 
للفنانة  كليب  فيديو  أصــّور  أن  يريد 
الــتــونــســيــة لــطــيــفــة، وكــانــت مــفــاجــأة 
سارة بالنسبة لي واستغرق التصوير 
وكان  الكليب  ونــزل  أيــام  ثالثة  مــدة 
مـــن تــصــويــري وســـعـــدت جــــداً بــهــذا 
األمـــــر، وبــعــدهــا أيـــضـــاً تــعــاونــت مع 
لقاء  في  أيضاً  حامد  حسن  الملحن 
الــذي  العلي  جـــواد  بالمطرب  جمعه 
بعد  معي  التعاون  فــي  رغبته  أبــدى 
رؤيته لكليب لطيفة التونسية، وهذا 
أيـــضـــاً مـــن األعـــمـــال الــتــي أعـــتـــّز بها 
ويــب  إســـالم  مسابقة  فــي  وشــاركــت 
ــدة في  أيــضــاً وحــقــقــنــا إنـــجـــازات جــّي
وحصلت  السينمائي  التصوير  مجال 
على الــمــركــز الــخــامــس فــي األعــمــال 
ـــمـــشـــاركـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم  ال
والمركز األول بين األعمال المحلية 

القطرية.

wالمصطلحات الدرامية والمسرحية
 الدراما الجادة

المسرحية التي تعالج مشكلة إنسانية، في نغمة جدية، 
لــمــجــرد الترفيه  فــي الـــعـــادة -  وطــابــع فــكــري. ولــيــســت - 

العارض، وتزجية الفراغ ، وإنما لغرض تعليمي.
- كشاف متعقب

ممثل  فوق  قوي  كشاف  يسكبها  التي  المركزة  اإلضــاءة 
فيتعقبه بها أثناء تحركه . أو تنقله بين مناطق الخشبة.

األشباح - مسرحيات 

أمــام  تظهر  قــد   ، أشــبــاح  على  تحتوي  الــتــي  المسرحية 
المسرحية  في  معينة  لشخصيات  تظهر  أو   ، المتفرجين 
ويــســتــخــدم  مــمــاثــل  شـــيء  أي  أو  الــمــتــفــرجــون  يـــراهـــا  وال 

المخرجون حيال مختلفة إلظهار تلك األشباح.

- اإللقاء

الطريقة التي ينتهجها الممثل في نطقه لعبارات دوره 
والشك أن لكل لغة تمثيلية أصولها التي تعبر بها.

موسيـــــــــــقى

الذي  الكبير،  الموسيقي  لتترك  األصوات  صمتت 
الكالسيكية  الــمــوســيــقــى  أثــــروا  مــن  أهـــم  أحـــد  يــعــد 
لم  الصمم  ولكن  السكون،  من  عالم  في  بأعماله، 
هذه  في  كتب  إنه  حتى  اإلبــداع،  من  بيتهوفن  يمنع 

الفترة أفضل أعماله.
شهدت مدينة بون األلمانية ميالد الفنان العبقري 
تميزه  وظــهــر   ،١٧٧٠ عـــام  بيتهوفن  فـــان  لــودفــج 
وهو  أعماله  أولــى  فنشرت  صغره،  منذ  الموسيقي 
واتسعت   ،١٧٨٣ عــام  عمره  مــن  عشرة  الثانية  فــي 
شهرته كعازف بيانو في سن مبكرة، ثم زاد إنتاجه 
وذاع صيته كمؤلف موسيقى، عانى بيتهوفن كثيراً 
في حياته، عائلياً وصحياً، فبالرغم من أن أباه هو 
ولقنه  للموسيقى  اهتمامه  وجه  الذي  األول  معلمه 
األب  يكن  لم  أنــه  إال  والكمان،  البيانو  على  العزف 
والدته  أن  كما  للكحول.  مدمناً  كــان  فقد  المثالي، 
توفيت وهو في السابعة عشرة من عمره بعد صراع 
ما  العائلة.  مسؤولية  له  تاركة  الــمــرض،  مع  طويل 
عاصمة  فيينا،  إلى  والسفر  خطته  إتمام  من  منعه 
الــمــوســيــقــى فـــي ذلــــك الــعــصــر. فــهــل كــــان الــتــألــيــف 
على  والتغلب  الــعــالج  أنـــواع  مــن  نــوع  هــو  الموسيقي 

المشاكل بالنسبة لبيتهوفن؟
في ١٧٨٩ تحقق حلمه أخيراً، فقد أرسله حاكم 
بون إلى فيينا، وهناك تتلمذ على يد هايدن. ولكن 
الخالفات  بعض  واجــه  األلــحــان  صاحب  بيتهوفن، 
مع معلمه، وعندما سافر هايدن إلى لندن، تحول 
بيتهوفن إلى معلمين آخرين مثل ساليري وشينك 
الـــدروس  هــذه  كــل  أسهمت  وقــد  وألبريشتبيرجر. 
الفنية.  بيتهوفن  شخصية  تكوين  في  واالحتكاكات 
عاصمة  في  كعازف  طريقا  لنفسه  يشق  أن  وحــاول 
خاصة  كبرى  مكانة  القى  ما  وسرعان  الموسيقى، 
فــي األوســـــاط األرســتــقــراطــيــة. فــقــد حـــاز بإعجاب 
مؤلفاً.  منه  أكثر  كصديق  وعومل  الملكية  األســرة 
بــالــرغــم مــن ذلـــك فــقــد عـــاش ومـــات فــقــيــراً، غناه 
الفني  إنتاجه  جاء  فقد  المتميزة.  الفنية  أعماله  هو 

غزيراً حتى بعد إصابته بالصمم.
عام  بسيط  بصمم  بيتهوفن  إصــابــة  بـــدأت  وقــد 
الفنية  األوســـــاط  مــن  االنــســحــاب  فــي  فــبــدأ   ،١٨٠٢
بعالقات  يرتبط  زواج  بال  حياته  وأمضى  تدريجياً، 
عــدة مــع ســيــدات صــغــيــرات. إال أنــه لــم يتوقف عن 
جديدا.  اتجاها  اتخذت  أعماله  ولكن  الفني،  اإلنتاج 
عن  امتنع  أصابته،  التي  الصمم  حالة  ازديـــاد  ومــع 
الــعــزف فــي الــحــفــالت الــعــامــة، وابــتــعــد عــن الحياة 
ـــجـــه لـــلـــوحـــدة، وقـــلـــت مــؤلــفــاتــه،  االجــتــمــاعــيــة وات
انتقادات  على  رد  إنــه  حتى  تعقيداً.  أكثر  وأصبحت 
نـــقـــاده بـــأنـــه يـــعـــزف لــألجــيــال الـــقـــادمـــة. وبــالــفــعــل 
مـــازالـــت أعــمــالــه حــتــى الــيــوم مــن أهـــم مــا أنتجته 
الموسيقى الكالسيكية العالمية. واكتسبت اثنان من 
شعبية،  أكبر  صممه  فــي  كتبها  التي  السيمفونيات 
وهما السيمفونية الخامسة والتاسعة. كما أنه أحدث 
الغناء  وأدخل  الموسيقى،  في  التغييرات  من  الكثير 
رسالته  التاسعة.فجاءت  سيمفونيته  في  والكلمات 

إلى العالم «كل البشر سيصبحون إخوة».
وبــالــرغــم مــن الــيــأس الــــذي أصــابــه فــي أوقـــات 
عديدة، وكاد يصل به لالنتحار، إال أنه قاوم ووجه 
يوماً:»يا  قــال  إنــه  حتى  الفني.  لــإلبــداع  كلها  طاقته 
ال  ناي  صوت  بجانبي  أحد  يسمع  عندما  ألمي  لشدة 
الرعاة  أحد  غناء  آخر  يسمع  أو  سماعه،  أنا  أستطيع 
إلى  يدفعني  كــاد  هــذا  كــل  شيئاً،  أســمــع  ال  أنــا  بينما 
أن  إال  الــيــائــســة،  لحياتي  حـــداً  أضــع  وكـــدت  الــيــأس، 
الــفــن وحـــده هــو الـــذي منعني مــن ذلـــك» . وطالما 
ألمه.  على  ألــمــاً  لحالته  الــنــاس  تفهم  عــدم  أضـــاف 
عمر  عن  توفي  فقد  كثيراً،  تطل  لم  معاناته  ولكن 
يناهز السابعة والخمسين، بعد أن أثرى الموسيقى 
الكالسيكية العالمية، وصار أحد أعالمها الخالدين.

الموسيقي الذي انتصر 
على عالم الصمت

ي
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ــــــواد الــعــلــي مــحــطــات فـــارقـــة فـــي حــيــاتــي ــة وج ــي ــس ــون ــت ــفــة ال ــطــي ــات ل ــب ــي ــل تــصــويــر ك

التاريخ  أثــر  مهلهل  عبد  نعيم  العراقي  يتقّصى 
في عدٍد من المدن التي يختارها كأبطال لروايته 
البطولة  أدوار  يــوزع  إذ  السلطان»،  حريم  «مــدن 
اضطرتهم  الذين  أبنائها  من  عشاقها  وبين  بينها 

الظروف لالبتعاد عنها والهجرة منها.
وفي روايته - الفائزة بجائزة الحمراني للرواية 
ونشرتها   ٢٠١٣ للثقافة  عاصمة  بــغــداد  بمناسبة 
- يكتب مهلهل بعاطفة  دار نينوى بدمشق مؤخراً 
بين  يــتــنــّقــل  الــغــربــة،  وفــجــرتــهــا  الــحــرب  صقلتها 

ذكريات الحرب وعالم الذكريات.
يصف التغير الذي يشمل كل شيء في الحرب، 
لتبقى  المنيعة  الستائر  خلف  المدن  اختفاء  وحالة 
ذكـــريـــات أبــنــائــهــا بـــأمـــان. وكــيــف أنـــه فــي الــمــدن 
بعطر  لتذّكر  الحدائق  ورد  تحت  الحرب  تختفي 

َمن صنعوا ألفة البقاء بدموعهم ورسائلهم.
الجنوب  فــي  الــواقــعــة  الــنــاصــريــة  مــديــنــة  تشكل 
لــلــراوي الــذي يــصــّرح بأنه يكّن  الــعــراقــي مــرتــكــزاً 
ــلــوالــي الــعــثــمــانــي مــدحــت بــاشــا  احـــتـــرامـــاً خـــاصـــاً ل
القرن  من  الثاني  النصف  في  بناها  قد  كان  الــذي 
وجودياً  ذاكرتها  وأسس  كيانها  خلق  عشر،  التاسع 
وحضارياً. ويستذكر تميزها بأنها أعطت لحروب 
ــعــدد األكــبــر مــن الــضــحــايــا، مــنــذ حــرب  بــالدهــا ال
البلقان وحتى تهدم أسوار بغداد أمام رعد األلوية 
وجزيرة  وكنتاكي  أريــزونــا  مــن  اآلتــيــة  المجوقلة 

سان ديجو.
ــــروائــــي كــيــف أن تــعــاقــب األنــظــمــة  ـــســـرد ال وي
والحكومات أّدى إلى اندثار سنابك خيل السلطان 

وتعّمد األزمنة التالية بذكرى والءات جديدة.
اإلنجليز  جــاء  منذ  بعينها  مراحل  عن  ويحكي 
االنــقــالبــات  ثــم  األول،  فيصل  الــحــجــازي  والــمــلــك 
خادمة  نطقتها  عبارة  آخر  العسكر  بشظية  لتذبح 
تتلقى  وهي  اإللــه،  عبد  الوصّي  بيت  في  شركسّية 
وال  يــدري  ال  متهّور  مهاجم  رصاصة  دم  ببرودة 

يفقه ما يفعل.
ويــظــّل الــكــاتــب ُمــســكــنــاً أبــطــالــه بــأيــام الــحــرب 
وذكــــريــــات الــجــبــهــة، تــــرى بــطــلــه يــعــيــش محنة 
شاعرية  بلغة  ويتخّيل  الحنين،  ووجــع  االغــتــراب 
مــديــنــة كـــركـــوك لــتــتــداخــل الـــذكـــريـــات مـــع صــور 
وسركون  رامبو  قصائد  معها  وتستفيق  الحبيبة، 
بولص ورينيه شار وصالح فائق وبول إيلوار وعبد 

اللطيف بندر أوغلو وميشيل ديجي وغيرهم.
الرواية،  على  مهيمنة  السلطان»  ظالل «حريم 
ابـــتـــداًء مــن الــعــنــوان ومــــــروراً بــتــفــاصــيــل األمــكــنــة 
الشهير،  بالمسلسل  يذكر  حيث  والنساء،  والمدن 
وحـــيـــاة الــســالطــيــن ولــقــطــات مـــن تــعــامــلــهــم مع 
بــيــن الشغف  الــرعــيــة، وكــيــف أن هــنــاك تــقــاطــعــاً 
شاعرية  بلغة  ذلــك  يقدم  عـــادة،  والنساء  بالمدن 

يحاول عبرها تجميل األلم المزمن.

إصداراتإصدارات

مبدعونمبدعون

مدن حريم السلطان..
 ذكريات األلم المزمن 

ائ ال ال ا ا ا الأ ا الش ثل طال ا ال ل قال ا ّ أ

الفنان حمد الهاشمي للبيرق:

لقطة لحصان يعدو كانت سبباً لقطة لحصان يعدو كانت سبباً 
في دخولي مجال التصويرفي دخولي مجال التصوير

كتب - مصطفى عبد المنعم:

الــفــنــان الــشــاب حــمــد الــهــاشــمــي هــو واحــــد من 
الفنانين القالئل متعّددي المواهب، لديه باٌع طويل 
المسرح  فــي  وكــذلــك  الضوئي  التصوير  عالم  فــي 
كانت  الــفــن  عــالــم  مــع  بــدايــتــه  إن  يــقــول  والسينما، 
بأقدامه  يضرب  حصان  لصورة  رؤيته  خالل  من 
ويخرج من حول مكان موطئ القدم غبار متناثر 
ودارت في رأسه أفكار حول كيفية تثبيت صورة 
بدأ  اللحظة  هــذه  ومنذ  المشهد  لهذا  التقاطها  أو 
أن  إلى  التفاصيل  عن  يسأل  وكان  بالتصوير  ولعه 
نصحه البعض بضرورة التوّجه للجمعية القطرية 

واالســتــفــادة مــن الـــــدورات الــتــدريــبــيــة فــي مجال 
التصوير الضوئي وبالفعل ذهب إلى هناك ليحصل 
ــــى ومــنــهــا الــتــحــق بــالــعــديــد من  ــــه األول عــلــى دورت
بمركز  الضوئي  التصوير  في  األساسية  الـــدورات 
الــفــنــون الــبــصــريــة أيــضــاً وشــــارك فــي الــعــديــد من 
المعارض داخل الدوحة وخارجها، ثم شارك في 
الثقافي  المجلس  نظمها  التي  أبي»  مسابقة «بيت 
البريطاني، كما حصلت على أول جائزة لي وكانت 
المسابقات  تــوالــت  وبــعــدهــا  جــريــدة [  مــن 
هذا  في  محترفاً  أصبحت  اهللا  وبفضل  والجوائز 

المجال.
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رحل سيف الدولة من حلب إلى ديار 
مــضــر الضـــطـــراب الـــبـــاديـــة بــهــا. فــنــزل 
وُقشير  ُعقيل  بــن  رهــائــن  فــأخــذ  حـــّران 
إلى  دلــوك  إلــى  الفرات  فعبر  والعجالن. 
فشن  الــقــلــة  درب  إلـــى  صــنــجــة  قــنــطــرة 
وعاد  وملطية،  عرقة  أرض  على  الغارة 
قد  العدو  فوجد  مــوزار  درب  من  ليعبر 
ضبطه عليه، فرجع وتبعه العدو، فعطف 
عليه فقتل كثيراً من األرمن، ورجع إلى 
ملطية وعــبــر ُقــبــاقــب، وهــو نــهــر، حتى 
حصن  تحت  الفرات  على  المخاض  ورد 
يعرف بالمنشار، فعبر إلى بطن هنزيط 
ورحــل  الــــران،  بحصن  ونـــزل  وسمنين 
إلى ُسميساط، فورد عليه بها من خّبره 
أن الـــعـــدّو فــي بــلــد الــمــســلــمــيــن، فــأســرع 
على  راجعاً  فأدركه  وعبرها،  دلوك  إلى 
بن  قسطنطين  وأســر  فهزمه  جيحان، 
الــدمــســتــق وجـــرح الــدمــســتــق فــي وجــهــه. 
يصف  القصيدة  هــذه  الطيب  أبــو  فــقــال 
اثنتين  سنة  اآلخــرة  جمادي  في  كان  ما 
أكتوبر  «في  هجرية  وثلثمائة  وأربعين 

عام ٩٥٣ ميالدي».
ــنــيــَن ُشـــكـــوُل ـــعـــَد الــظــاِع ـــَيّ بَ لـــيـــالِ

ــُل ِطــــــواٌل َولَـــيـــُل الــعــاِشــقــيــَن َطــوي

ـــــذي ال أُريـــــُدُه ـــدَر الَّ ـــَنّ لـِـــَي الـــبَ ـــبِ يُ
ـــِه َســبــيــُل ـــي ــخــفــيــَن بَـــــدًرا مـــا إِلَ َويُ

َسلَوًة األَِحبَِّة  بَعِد  ِمن  ِعشُت  َوما 
ــــنــــي لـِـــلــــنــــائِــــبــــاِت َحــــمــــوُل َولَــــِكــــنَّ

بَينَنا حــــاَل  واِحــــــًدا  َرحـــيـــًال  َوإَِنّ 
َوفي الَموِت ِمن بَعِد الَرحيِل َرحيُل

إِلَيُكُم أَدنـــى  الـــروِح  َشـــُمّ  كــاَن  إِذا 
َفــــال بَـــِرَحـــتـــنـــي َروَضـــــــٌة َوَقـــبـــوُل

ــــًرا تـَـــَذُكّ إِّال  بـِــالـــمـــاِء  َشـــَرقـــي  َومــــا 
ــَحــبــيــِب نـُــــزوُل ـــــُل ال ـــمـــاٍء بـِــــِه أَه لِ

ـــُه ـــوَق ــــــِة َف ـــمـــُع األَِســــــنَّ ــــُه لَ ُم ــــَحــــِرّ يُ
ـــلَـــيـــَس لِـــَظـــمـــآٍن إِلَــــيــــِه ُوصـــــوُل َف

أَما في النُجوِم السائِراِت َوَغيِرها
َدلــيــُل الــَصــبــاِح  َضـــوِء  َعــلــى  لَِعيني 

ُرؤيَتي َعينَيِك  اللَيُل  َهــذا  يَــَر  أَلَــم 
ــــــــــٌة َونُــــحــــوُل ـــِه ِرَقّ ـــَر فـــي ـــظـــَه ـــتَ َف

لَقَيًة الَفجُر  الــُقــلَّــِة  ـــَدرِب  بِ لَقيُت 
َشــَفــت َكــَمــدي َوالــلَــيــُل فــيــِه َقتيُل

َعــالَمــٌة فيِه  الَحسَن  َكـــأََنّ  ــوًمــا  َويَ
َرســوُل ِمنِك  َوالَشمُس  بِها  بََعثِت 

َوما َقبَل َسيِف الَدولَِة اِّثاَر عاِشٌق
َوال ُطــلِــبَــت ِعــنــَد الـــَظـــالِم ُذحـــوُل

ـــٍة ـــبَ ـــري ـــــِلّ َغ ـــــُك ــــأتــــي بِ ـــــُه يَ ـــــنَّ ـــــِك َولَ
ــهــا َوتـَــهـــوُل ــغــرابِ تَـــــروُق َعــلــى اِســتِ

المتنبي يرصد انتصارات سيف الدولة
في ليالَِيّ بَعَد الظاِعنيَن ُشكوُل

عندما يبتعد
من ديوان «لماذا تركت 
الحصان وحيداً» ١٩٩٥
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للعُدُوّ الذي يشرُب الشاَي

في كوخنا َفَرٌس في الدَخاِن

وبْنٌت لها حاجباِن كثيفاِن،

عيناِن بُنيتان، وَشَعُر طويٌل َكلَْيِل األغاني على الكتِْفيِن.

وصوَرتُها ال تفارُقُه ُكلَّما جاءنا يطلُُب الشاي

ُه ال يَُحَدثُنا عن مشاغلها في المساء، وَعْن َفَرٍس تََرَكْتُه األَغاني على  لكنَّ

ة التَِلّ ..../ قَمّ

... في كوخنا يستريُح الَعُدُوّ من البُندقّية،

مثلما يفَعُل الضيُف، يغفو قليالً على مقعد الَخْيُزراِن ، ويحنُو على َفْرِو 

قْطتنا، ويقوُل لنا دائماً:

!
َ
ال تلوموا الضحَيّة 

نسأَلُُه : مْن هَي ؟

ُفُه الليُل .../ فيقوُل: َدٌم ال يَُجِفّ

... تلمُع أَزراُر ُسْتَرتِِه عندما يبتعْد

ِعْم مساًء ! وَسلِّْم على بئرنا

وعلى ِجَهِة التين. وامِش الُهَوْينَى على

ابَة  ظلَّنا في حقول الشعير، وَسلِّْم على َسْرونا في األَعالي ، وال تَْنَس بََوّ

البيِت مفتوحًة في الليالي.

وال تَْنَس َخْوَف الحصان من الطائراِت

وَسلِّْم علينا، ُهنَاَك إِذا اتَّسَع الوقُت.../

نا هذا الكالُم الذي كان في ُوِدّ

أَن نَقوَل على الباب... يَْسَمُعُه جِيّداً َجِيّداً ،

عال السريع ويَُخبِّئُُه في الُسّ

ويُْلقي به جانباً

فلماذا يزور الضحَيّة ُكَلّ مساٍء ؟

ويحَفُظ أَمثالنا ِمْثلَنا،

ويُعيُد أَناشيَدنا ذاتها،

ِس ؟ عن مواعيدنا ذاتها في المكان الُمَقَدّ

لوال المسدُس

الختلَط الناُي في الناِي .../

... لن تنتهي الحرُب ما دامت األرُض فينا تدوُر على نفسها ! فلنَُكْن 

َطِيّبين إِذا كان يسألُنا أَن نكوَن هنا َطِيّبيَن .

ويقرأُ ِشعراً لطّيار « ييْتس»: أَنا ال

أُحُبّ الذيَن أُدافُع عنُهم ، كما أَنني ال أُعادي الَذيَن أُحاربُهْم ...

ثم يخرُج من كوخنا الخشبِيّ ،

ويمشي ثمانيَن متراً إلى

ْهِل .../ بيتنا الحجرِيّ هناك على َطَرِف الَسّ

َسلِّْم على بيتنا يا غريُب .

فناجيُن قهوتنا ال تزال على حالها، هل تَُشُمّ أَصابَعنَا فوقها ؟

هل تقوُل لبنتك ذات الجديلِة والحاجبيِن الكثيفيِن إَِنّ لها صاحباً غائباً،

يتمنَّى زياَرتَها، ال لِشْيٍء ...

ُه: ولكْن ليدخل ِمْرآتَها ويرى سَرّ

كيف كانت تُتَبَُع من بعده ُعْمَرُه

بدالً ِمنه ؟ َسلِّْم عليها

َع الوقُت .../ إِذا اتَسّ

هذا الكالُم الذي كان في ُوِدنِّا.

التقليد األعمى يؤدي إلى الهالك
عمل  برحلة  الــقــيــام  يــوم  ذات  فــالح  قــرر 
التي  تجارته  مــن  حمولة  خاللها  مــن  ينقل 
يــعــمــل بــهــا إلـــى جــانــب عــمــلــه فــي الـــزراعـــة، 
وكـــــان الـــفـــالح يــمــتــلــك حــمــاريــن فـــقـــرر أن 
صحونًا  واآلخـــر  ملًحا  أحدهما  على  يحمل 
وقدوًرا فارغة، وانطلق الفالح مع الحمارين 
صاحبهما  انشغل  مــا  وبمجرد  بحمولتهما، 
في  يتظلل  راح  حيث  الطريق  منتصف  فــي 
شجرة بعد أن أعياه التعب من حرارة الجو، 
الملح  حامل  الحمار  فكر  الوقت  ذلــك  وفــي 
أصــابــه  أن  بــعــد  حــمــلــه،  مــن  يتخلص  كــيــف 
التعب واإلرهاق خاصة أن كمية الملح كانت 
أثقل من الصحون الفارغة، بينما كان حامل 
الصحون سعيًدا ألن حمولته خفيفة، ولذلك 
قـــرر الــحــمــار حــامــل الــمــلــح بــعــد أن انغمس 
حمولته  من  يتخلص  أن  التفكير  في  طويالً 
بأن ينزل إلى بركة الماء التي كانوا قد توقفوا 
ويشعر  الــجــو  حـــرارة  مــن  ليتخلص  عندها 
قــواه  يستعيد  أن  أمــل  على  وهــو  بــالــبــرودة، 
التي خارت من وطأة ثقل الملح، ولما خرج 
جديد  من  حًيا  بعث  كأنه  شعر  البركة  من 
على  عــبــوات  فــي  المحمل  الــمــلــح  ذاب  فــقــد 
كأنه  نشيًطا  وخــرج  البركة  مــاء  مــن  ظهره 

لم يمسسه تعب وال إرهاق وكان سعيًدا ألنه 
بكثير من الحمار  أقل ثقالً  بدأ يحمل حمالً 
العبوات  ســوى  ظهره  على  يعد  فلم  اآلخـــر، 
الــتــي كــانــت تــحــوي الــمــلــح ولــكــنــهــا أصبحت 
اآلن فارغة، ولما رأى حامل القدور ما حل 
على صاحبه من نشاط قرر أن يقلده وعلى 
صاحبه  نال  ما  لينال  البركة  في  قفز  الفور 
ما  أن  يتوقع  يكن  ولــم  ونــشــاط،  راحـــة  مــن 
مما حدث  سيحدث معه على العكس تماماً 
فكل  حالهما،  الخــتــالف  وذلــك  صاحبه  مــع 
طبيعة  لها  حمولة  ظهره  على  يحمل  منهما 
نزوله  فــور  فإنه  لذلك  اآلخــر،  عن  مختلفة 
أراد  فلما  بالماء،  القدور  امتألت  البركة  إلى 
نصفين  ظهره  ينقسم  أن  كاد  منها  الخروج 

من وطأة القدور وثقلها الشديد.
ومـــا يـُـســتــفــاد مــن تــلــك الــقــصــة أن مــا قد 
يضر أحًدا قد يفيد غيره، وما يفيد أحدهما 
تلك  من  العبرة  فإن  لذلك  غيره،  يضر  قد 
القصة، أنه على اإلنسان قبل أن يهم بتقليد 
اآلخرين يجب أوالً أن يعرف ويدرس سبب 
سيضره،  أم  سيفيده  األمر  كان  وإن  عمله، 

دون تقليد أعمى لآلخرين ودون تفكير.
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تــنــتــهــج الـــفـــنـــانـــة جــمــيــلــة آل 
شـــريـــم فـــي أعــمــالــهــا الــجــديــدة 
الغائر  بين  الحر  اللعب  أسلوب 
إلظهار  واللون  والشكل  والبارز 
واستخدام  الثالث  والبعد  الكتلة 
وســـائـــط مــتــنــوعــة، ولــعــل أبـــرز 
ـــة عـــلـــى تـــلـــك الــمــرحــلــة  ـــل األمـــث
الــتــي تــمــر بــهــا حــالــيــاً، األعــمــال 
الماضي  العام  بها  شاركت  التي 
ـــة  بـــالـــمـــعـــرض الـــعـــربـــي «أصـــال
خـــيـــل» والـــــذي أقـــيـــم بــإيــطــالــيــا 
األعمال  من  مجموعة  وتضمن 
أصيلة  عربية  ثيمة  حــول  تــدور 
فـــي حــضــارتــنــا وثــقــافــتــنــا وهــي 
الــخــيــل الــعــربــي، بــمــا يــعــد قصة 
أســــطــــوريــــة تـــاريـــخـــيـــة لــخــيــول 
الــدولــة،  مؤسس  وشعر  الشقب 
وذلــــك عــبــر أســـلـــوب تــجــريــدي 
تــعــبــيــري فـــي الـــرســـم الــنــحــتــي، 
في  عنه  الحديث  سيتم  ما  وهو 
ــــة قصة  هـــذه الــحــلــقــة مــن زاوي

جميلة  الــفــنــانــة  وتـــقـــول  لـــوحـــة. 
تعليقها  معرض  فــي  شريم  آل 
عــلــى الــمــجــمــوعــة الــتــي شــاركــت 
ــهــا  ـــمـــعـــرض إن بـــهـــا فــــي هـــــذا ال
أصيلة  عربية  ثيمة  حــول  تــدور 
فـــي حــضــارتــنــا وثــقــافــتــنــا وهــي 
«الـــخـــيـــل»، ويــجــمــع الــمــعــرض 
بين أعمال فنانتين، لكل منهما 
تستقي  الــتــي  الــفــنــيــة  حــضــارتــهــا 
مــنــهــا رمــــوز وعــنــاصــرأعــمــالــهــا 
الـــفـــنـــيـــة، فـــقـــد تــتــشــابــه أعـــمـــال 
من  الخيل  رمــز  فــي  الفنانتين 
حيث الشكل، لكن ستختلف في 
طريقة الطرح والتوظيف الفني. 
الفني  األســـلـــوب  الـــى  بــاإلضــافــة 
وتوضح   ، فنانة  كل  يميز  الــذي 
األعــمــال  تلك  فــي  انتهجت  أنــهــا 
الغائر  بين  الحر  اللعب  أسلوب 
إلظهار  واللون  والشكل  والبارز 
واستخدام  الثالث  والبعد  الكتلة 
العديد من الوسائط مثل الرش 

الى  للوصول  والــرمــل  واألخــبــار 
إلبراز  الجمالي  الجوهري  البعد 
العربي،  الخيل  وشــمــوخ  جــمــوح 
كما لفتت إلى أن اللوحة بالنسبة 
لها تمثل جانبا إنسانيا يعبر عن 

وشكلية  جمالية  إنسانية  تجربة 
فتترجم  وبالواقع،  بالذات  تبدأ 
هذه اإلحساسات واألحــداث الى 
صورة بصرية من خالل تجربة 
في  خبراتها  كل  تعكس  جديدة 

الـــرســـم والـــطـــبـــاعـــة، وأضـــافـــت 
في  هدفها  تجسد  لوحاتها  أن 
األعباء  وعن  نفسها  عن  التعبير 
لتحقق  كـــامـــرأة  تــحــمــلــهــا  الــتــي 
في  وذلك  تنشده،  الذي  التوازن 
طريق بحثها عن القوة والتحدي 
والشموخ والحكمة والنجاح وهو 
تحولها  أن  ألهمها  الـــذي  األمـــر 
الفنانة  تتناول  كما  خــيــول.  الــى 
تجريدي  بأسلوب  لوحاتها  فــي 
كنوع  تــأتــي  والــتــي  معاصر  فني 
الحياة  في  الخاصة  رؤياها  من 
لــثــيــمــة الــخــيــل الــعــربــيــة والــــذي 
ويتفوق  الــصــعــوبــات  كــل  يــجــتــاز 
وقــالــت:  ونـــجـــاح،  بــفــخــر  عليها 
هذه  تسكن  التي  الشخوص  تلك 
المعنى  بــهــذا  وتحيط  الــلــوحــات 
تــطــفــو تـــصـــوراتـــهـــا عـــلـــى ســطــح 
أساسي  كمحور  لتلعب  الــلــوحــة 
الرسالة  إليصال  طريقة  ينتهج 
ــــمــــراد الــتــعــبــيــر عـــنـــهـــا، فــمــن  ال

الحزن  عن  تعبر  خيولها  خــالل 
القوة  أو  األمومة  أو  السعادة  أو 
عالم  هــو  فالخيل   – والــتــحــدي 
الــفــنــانــة ألنـــه يــرمــز الـــى العديد 
من الصفات تبدأ من المروءة، 
مــــــــروراً عـــلـــى الـــصـــبـــر وتــحــمــل 
بنجاح،  السير  ومواصلة  المشاق 
كما أنه رمز الشرق، خاصة أن 
فكر  رســالــة  بمثابة  يــأتــي  فنها 
كفنانة  أفكارها  تترجم  سامية 
في  أنــهــا  كما  وقــطــريــة،  عربية 
تأتي  لوحة  أي  ضد  الوقت  ذات 
مــــن عـــبـــث والتــــقــــول شــيــئــا أو 
ال تـــأتـــي كــمــحــرك ثــقــافــي ألن 
األفـــكـــار البـــد أن تــتــرجــم ومــن 
ثـــم تــكــتــبــهــا بـــرســـم الــتــشــكــيــلــي، 
ذلـــك فــهــي تـــحـــاول خــلــق حـــوار 
بينها وبين العالم لتنشد السالم 
فتعمل على تقريب الشعوب بما 
التعبير  عــلــى  قــــدرة  مـــن  لــلــفــن 

والتغيير.

أصالة خيل .. مزج بين الغائر والبارز للوصول إلى البعد الثالث



wالفن             السابع

الفيديو)  (فــن  ولــد  البصرّية،  الفنون  مــن  كغيره 
من رحم (الكاميرا) التي أثارت حين اختراعها العام 
تقليدّية  تعبير  وسائل  طــاول  متشعباً  سجاالً   ١٨٣٩
حتى اآلن، رغم  عديدة، وهذا السجال ما زال قائماً 
التداعيات الهائلة لهذا االختراع على اللغات التعبيرّية 
التقليدّية، وعلى مجاالت حياتّية عديدة، حيث جاء 
هذا النوع الجديد من الفنون ليجمع بين فن السينما 
وعالم الفنون التشكيلية والبصرية فيعد فن الفيديو 
من أحدث الفنون البصرّية  أو (الفيديو آرت) واحداً 
وهو  الضوئّية،  الــصــورة  أســرة  صلب  من  المتحدرة 
المعاصر  اإلنــســان  هــواجــس  عــن  للتعبير  طــامــح  فــن 
وتطلعاته، بلغته الخاصة المتكئة على ما ينداح عنه 
الحديثة  التقانيات  من  و(الميديا)  االتــصــاالت  عالم 
الصورة  والدة  ومراحل  والحاسوب  والتلفاز  للسينما 
والمونتاج،  كالتقطيع،  والمتحركة،  الثابتة  الضوئّية 
إلى  إضافة  بالفيديو،  متصل  هو  ما  وكل  واإلخــراج، 
كالفنون  التقليدّية  التعبيرّية  الفنون  من  استفادته 
الــدراســات،  غالبية  وتـُـرجــح  والموسيقى.  التشكيلّية 
أن فــن الفيديو بــدأ خــطــواتــه األولـــى مــع (نـــام جون 
البابا  بتصوير  قــام  عندما   ،(Nam Jun Paik بــاك 
مدينة نيويورك  في  له  مسيرة  خالل  بول الخامس، 
خــريــف الــعــام ١٩٦٥. فــي نــفــس يـــوم الـــزيـــارة، وفــي 
أحـــد مــقــاهــي الــمــديــنــة، أدار (بــــاك) األشــرطــة التي 
المتعاظم  الــفــن  هــذا  والدة  بــدايــة  فكانت  صــّورهــا، 
االنتشار، كوسيلة تعبير فنّية حديثة، تطمح للوصول 
خالل  مــن  وعكسها  البشرّية  النفس  مكنونات  إلــى 
أجهزة  على  اعتماداً  والموسيقى،  والصوت  الصورة 
كالتلفاز  الحديثة  االتصال  ووسائل  الصورة،  تعميم 
والــحــاســوب. وفــي إشـــارة إلــى بــدايــات أبعد لمسيرة 
فن الفيديو، يؤكد (فورست) على أنه في العام ١٩٥٩ 
قام األلماني (فولف فوستيل Wolf Vostell) بدمج 
ألمانّية  (نــظــرة  الفني  عمله  فــي  تلفزيونّية  مقاطع 
من  جـــــزءاً  ــشــّكــل  يُ الــــذي   (Deutscher Ausbilk
وعلى  برلين،  متحف  صالة  شهدتها  أعمال  سلسلة 
روح  يحمل  الذي  الفني  العمل  هذا  يكون  أن  األرجــح 
جهاز  يستخدم  الــذي  نوعه  مــن  األول  الفيديو،  فــن 
(فوستل)  قام  آخر،  جانب  من  الغرض.  لهذا  التلفاز 
صــالــة  فـــي  فــنــي  مــحــيــط  بتجهيز   ١٩٦٣ الـــعـــام  فـــي 
غالبية  فــيــه  جــمــع  بــنــيــويــورك،   (Smolin (ســمــولــن 
على جهاز  خصائص ومقومات فن الفيديو، اعتماداً 
التلفاز أيضاً. ورغم اإلنجازات الخارقة التي أحدثتها 
(الــكــامــيــرا) فــي حــيــاتــنــا، غــيــر أن الــهــاجــس الــقــديــم 
الفاعل  وجــودهــا  إلثــبــات  الضوئّية  للصورة  الجديد، 
كالفنون  التقليدية،  اإلبــــداع  حــقــول  فــي  والــحــيــوي، 
هو  يــزال  ال  واألدب،  والموسيقى  والشعر  التشكيلّية 
ذلك،  تحقيق  على  إصرارها  زال  ما  الشاغل،  الشغل 
منذ  بـــه،  جــوبــهــت  الـــذي  المتشنج  الــعــدائــي  الــمــوقــف 
بداياتها، من قبل مزاولي ضروب اإلبداع التقليدّية.

بوظيفته  يــقــوم  الــضــوئــي  الــتــصــويــر  أن  شـــك  وال 
الــحــقــيــقــيــة أال وهــــي خــدمــة الــعــلــوم والـــفـــنـــون، أي 
أي  يتطلبان  ال  الــلــذيــن  والــنــســخ  الطباعة  يــخــدم  أن 
ويتساءل  األدبية.  النصوص  مرافقة  عليه  بل  إبــداع، 
(براكمان): هل التصوير الضوئي فن؟ ويجيب أنا ال 
الفنان  يد  من  يخرج  ال  فن  هناك  يكون  أن  أعتقد 
المنتج للرسم. ويذهب (بارتيه) للتأكيد بأن الصورة 
تختلف عن الرسم، ألنها عمل تسجيلي خاٍل من أي 
إشارة، بالمقابل، انبرى عدد من الرسامين والشعراء 
والموسيقيين واألدباء، للدفاع عن الصورة الضوئّية، 
أن  أّكــد  الــذي  (ديــالكــروا)  المعروف  الرسام  ومنهم 
التصوير الضوئي هو أكثر من نسخ، إنه مرآة الشيء. 
إن التفاصيل التي ال تجدها في الرسم العادي، والتي 
كانت مهملة، فهي تظهر بوضوح بفضل آلة التصوير 
الضوئي، وبفضل معاني هذه التفاصيل، يصل الفنان 
والنور  الظل  إن  الــشــيء.  لبناء  الكاملة  المعرفة  إلــى 
يحتفظان بكامل حقيقتهما في الصورة الضوئّية. أي 
ننسى  أال  علينا  كما  عذوبتهما،  أو  قساوتهما  بدرجة 
في  الغوص  عملية  في  يسعفنا  الضوئي،  التصوير  أن 
اآلخر،  البعض  ذهب  بل  وترجمتها.  الطبيعة  أســرار 
للتأكيد أن الصورة الضوئّية، برهنت منذ زمن بعيد، 
أنها قادرة على تلخيص وتحوير وتبسيط الطبيعة، 
الــمــائــّيــة،  أو  الــزيــتــّيــة  ــلــوحــة  وال الــرســم  مــثــل  مثلها 
صور  أن  بدليل  المطبوعة،  والمحفورة  والمنحوتة 
(مان ري) ومدرسة (الدادا) برهنت منذ العام ١٩٢٢ 
حرفياً  تــكــراراً  دائــمــاً  هي  ليس  الضوئّية  الــصــورة  أن 
عام  المنفذة  نــاجــي)  (مــوهــولــي  صــور  إن  للطبيعة. 

١٩٢٦ ذات أسلوب سوريالي، وتحوير خيالي للواقع.
للصورة  ومــؤيــد،  رافـــض  بين  الــتــجــاذبــات  وهـــذه 
السعي  إلى  حقولها،  في  المشتغلين  دفعت  الضوئّية، 
تقاناتها،  في  والتجديد،  للبحث  والمتواصل،  الجاد 
الفن  مفهوم  من  وإخراجها  تطويرها  على  والعمل 
بل  التطبيقي،  الــفــن  أو  الــحــرفــة،  أو  الـــبـــارد،  اآللـــي 
الفن  عرض  صاالت  إلى  للوصول  ثقة،  بكل  والتطلع 
على  األخرى،  التقليدّية  الفنون  ومنافسة  التشكيلي، 
على  قــدرتــهــا  إثــبــات  ثــم  ومـــن  ووظــائــفــهــا،  مهامها 

اإلبداع واالبتكار، مثلها مثل أي فن آخر.
الــصــورة  مــســيــرة  أن  حــالــيــاً،  الــمــؤكــدة  والحقيقة 
والدتها  منذ  تتوقف  لم  الصعيد،  هذا  على  الضوئّية 
أن  دون  يوم  يمر  أن  النادر  من  إنه  إذ  اليوم،  وحتى 
تطالعنا بإضافة جديدة، ما يُؤكد أن اإلبداع الحقيقي 
لــيــس وقــفــاً عــلــى الــوســائــل الــتــقــلــيــدّيــة، وإنــمــا يمكن 
اجتراحه بكل الوسائل الجديدة المتاحة، إذا ما قادتها 
موهبة حقيقية، بغض النظر فيما إذا كانت وسيلتها 

قلماً أو ريشة أو إزميالً ومطرقة أم آلة صماء!!.

خالد دلوان:

ـــة فـــــي قــطــر ـــل ـــام ـــع ـــة ال ـــي ـــاب ـــشـــب ـــــة لـــــألفـــــالم الحــــتــــضــــان الـــــفـــــرق ال ـــــدوح ـــــــو ال  أدع

يحّضر للمشاركة في مسلسل جديد.. رمضان البلوشي:

الفيديو آرت .. 
فن اقتحم عالم السينما
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ڈ ما اللون الذي تميل إليه من بين 
األلوان الفنية ؟

الخاص  لــونــي  لنفسي  حـــددت  ــا  أن  -
ورســـمـــت طــريــقــي الـــواضـــح فـــي الــفــن 
البداية  منذ  قــراري  واتــخــذت  الغنائي 
بــــــأن تــــكــــون األغــــنــــيــــة الـــشـــعـــبـــيـــة هــي 
مــنــطــلــقــي ووجـــهـــتـــي وأنـــــا أســـيـــر في 
ـــجـــاه الــصــحــيــح فـــي هــــذا الــمــيــدان  االت
وأحقق فيه نجاحات حقيقية ، وأسعى 
لوضع األغنية الشعبية على رأس قائمة 

الذوق العام وأن تكون 
مــن  األول  االخــــتــــيــــار 
الجمهور  خيارات  بين 
الـــقـــطـــري والــخــلــيــجــي 
حــيــن يــحــرك الــمــؤشــر 
طـــالـــبـــا ســــمــــاع أغــنــيــة 
تــــــطــــــربــــــه وتــــــحــــــرك 
مــــــشــــــاعــــــره وتــــســــعــــد 
أوقاته، أنا أعتبر نفسي 
سفيرا لألغنية الشعبية 
القطرية على المستوى 
الـــمـــحـــلـــي والــخــلــيــجــي 
ــــا أعـــمـــل  ولـــــذلـــــك فــــأن

هــذا  فــي  المتخصصين  األســـاتـــذة  مــع 
والمتميز  الخاص  اللون  لنضع  المجال 
الذوق  ويواكب  الجمهور  يجذب  الــذي 

العام في إطار أصالة اللون الشعبي .
ڈ هــل تــرى أن الـــذوق الــعــام مقبل 

على األغنية الشعبية ؟
- أنا أقر بأن الذوق العام اليوم يميل 
ولكن   ، الراقصة  الخفيفة  األغنية  إلى 

ما يجب
بين  المزج  أن  أيضا  هنا  نقرره  أن 
اللحن الراقص واللون الشعبي طريقة 
إن  إذ  الــســائــدة  ليست  ولــكــنــهــا  متبعة 

اللون الشعبي يعتمد على الخط الطربي 
وهـــو يــشــمــل الــلــحــن الـــراقـــص وغــيــره 
موسيقية  مــســاحــة  عــلــى  فــهــويــتــحــرك 
يمكن  ال  المقابل  وفــي  وأوســــع،  أعــم 
إنكار أن األغنية الشعبية لها جمهورها 
بموسيقاها  والــشــغــوف  بــهــا  الــطــروب 
وتنغيمها  وأدائــهــا  الــخــاص  وأســلــوبــهــا 
وطبيعة كلماتها التي تنظم من باطن 
الــثــقــافــة الــشــعــبــيــة ال مـــجـــرد الــلــهــجــة 
المعبرة  اللهجة  أقــول  وإنــمــا  الــدارجــة 
ــــقــــافــــة شــعــبــيــة  عــــــن ث
أن  يستطيع  ال  عميقة 
غـــــواص  إال  يـــنـــظـــمـــهـــا 
فـــي ثــقــافــة أهــــل قطر 
ـــهـــا وحـــواضـــرهـــا  ـــوادي ب
ومجالسها  وفــرجــانــهــا 
وثقافة  الــبــر  ورحـــالت 
الــغــوص ومـــا إلـــى ذلــك 
من الدخول إلى أحشاء 
المحلية  الــثــقــافــة  تــلــك 

الخالصة .
ــــرى إقــبــاال  ڈ هـــل ت
األغنية  على  جماهيريا 

الشعبية إذن ؟
- الــفــن الــشــعــبــي يــعــانــي حــالــيــا من 
ضعف اإلقبال الجماهيري عليه بسبب 
عـــدم مــواكــبــتــه لــلــذائــقــة الــعــامــة الــتــي 
فرضها تطور العصر وتغير المفاهيم 
شريحة  ولعل   ، الجمهور  لــدى  الفنية 
الشباب وهي أهم الشرائح الجماهيرية 
باتت تجافي الفن الشعبي وتبتعد عنه 
ألن ذائقتها تتجه نحو األغنية الراقصة 
واأللحان اإليقاعية، أن هذا أثر بصورة 
واضـــحـــة عــلــى تـــواجـــد الـــفـــن الــشــعــبــي 
تقام  التي  المهرجانات  في  وحضوره 

المنظمون  لــمــس  حــيــث  الـــدوحـــة  فــي 
لــهــذه الــمــهــرجــانــات هــذا الــتــوجــه لدى 
الجمهور فاهتموا بإرضاء الذوق العام 
الذي يفضل األغنية اإليقاعية الراقصة 

على حساب األغنية الشعبية .
ڈ ما الحل الذي تراه للترويج للفن 

الشعبي جماهيريا ؟
- عــلــى الــمــطــربــيــن الــشــعــبــيــيــن أن 
في  يجتهدوا  وأن  فنهم  مــن  يــطــوروا 
مواكبة عصرهم ويوازنوا بين األصول 
الــمــتــبــعــة فـــي الــغــنــاء الــشــعــبــي والــــذوق 
من  معينة  أنماطا  يفضل  الــذي  الــعــام 

الموسيقى .
عــلــى  الــــشــــبــــاب  ذوق  تــــربــــى  لـــقـــد 
حــب األغــنــيــة الــراقــصــة ذات األلــحــان 
اإليـــقـــاعـــيـــة الـــحـــديـــثـــة لـــذلـــك فــالــحــل 
الــمــطــرب بين  يــمــزج  يــكــمــن فـــي أن 
مع  الشعبية  واأللــحــان  الشعبي  الــنــص 
الشعبي  الــنــص  فــيــكــون   ، اإليـــقـــاعـــات 
الشعبي  الــتــخــت  ضــيــافــة  فـــي  حـــاضـــرا 
الحديثة  اإليــقــاعــات  بــمــرافــقــة  ولــكــن 
نستطيع  وبذلك  الجمهور  يحبها  التي 
أن نقدم األغنية الشعبية بروح أصيلة 
ولـــكـــن بـــوجـــه جـــديـــد فــنــرضــي بــذلــك 
وكذلك  الــطــربــي  الــلــون  محبي  ذائــقــة 
وهو  الراقصة  اإليقاعات  محبي  ذائقة 
مــا يــســاعــد عــلــى إقــبــال الــجــمــهــور على 

األغنية الشعبية.
على  الحين  تلعبه  الــدورالــذي  ما  ڈ 
الساحة الفنية بالنسبة لألغنية الشعبية 

؟
رسالة  عام  بشكل  الشعبي  الفن  -إن 
إن اســتــطــعــنــا إيــصــالــهــا إلـــى الــجــمــهــور 
فقد  حولها  الشعبي  االلتفاف  وأعــدت 
إال  هذا  يكون  ولن  عظيم  بعمل  قمت 

أولها  األبــعــاد  ثالثية  معادلة  بمراعاة 
والمفهومة  الــرائــعــة  الــكــلــمــات  انــتــقــاء 
اللحن  انتقاء  وضــرورة   ، الجميع  لدى 
والجذاب  للكلمات  المناسب  الطربي 
الجميل  الغنائي  األداء  مع  العام  للذوق 
والمحافظة على اللون الشعبي األصيل 
الحقيقية  المحلية  الثقافة  عن  المعبر 

ألهل قطر .
وأنا كواحد من المطربين الشعبيين 
جالسا  الشعبي  الغناء  أرى  أن  علي  يعز 

في المقعد األخير في 
الجمهور  اهــتــمــامــات 
وطــــــمــــــوحــــــي حـــالـــيـــا 
يتمحور حول الترويج 
وأن  الـــشـــعـــبـــي  لـــلـــفـــن 
ـــيـــت أو  يــــدخــــل كـــــل ب
يــصــبــح االســتــمــاع إلــى 
عادة  الشعبية  األغنية 
يـــومـــيـــة ألهــــــل قــطــر 
من  فيها  يجدون  لما 
قـــيـــمـــة فـــنـــيـــة رفــيــعــة 
في الكلمات واأللحان 
جعلت  ولقد   . واألداء 

سبيلي للوصول إلى هذه الغاية تطوير 
الفن الذي أقدمه للناس واضعا الذوق 
بأن  مقتنع  فــأنــا  اعــتــبــاري  محل  الــعــام 
فال  مجتمعه  وربــيــب  بيئته  ابــن  الفن 
يمكن أن ينفصل عنه وإال أصبح يغرد 
وكيف  لنفسه،  ويغني  الــســرب  خـــارج 
يصنع  رغيف  قصاراه  في  والفن  ذلك 

للجمهور .
تدعم  معينة  جــهــات  هــنــاك  هــل  ڈ 

الفن الشعبي ؟
جاهدة  تعمل  الريان  صوت  إذاعة   -
عــلــى إحـــيـــاء األغــنــيــة الــشــعــبــيــة ودعـــم 

انــتــشــارهــا فــبــعــد أن ظــلــمــت األغــنــيــة 
في  كثيرا  وهمشت  القطرية  الشعبية 
صوت  إذاعــة  أن  إال  الماضية  الفترات 
الفن  إلــى  الحياة  لتعيد  جــاءت  الــريــان 
الــشــعــبــي عــمــومــا واألغـــنـــيـــة الــشــعــبــيــة 
عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص وبــــذلــــت فــي 
ذلــــك جـــهـــودا مــشــكــورة ، حــتــى بــاتــت 
الصعداء  تتنفس  اليوم  الشعبية  األغنية 
ــــتــــواق إلـــى  وتــســتــقــطــب جـــمـــهـــورهـــا ال
المتدفقة  وكلماتها  األصيلة  طربياتها 
وألحانها  العريق  بتراثنا 
الزمن  بروائح  المعّتقة 

الجميل .
ڈ كان لك مع الفنانة 
ــانــســي عـــجـــرم مــوقــف  ن

جميل . حدثنا عنه؟
- لقد سمعتني نانسي 
انتظارها  خــالل  عجرم 
لـــحـــفـــلـــة عــــمــــرو ديـــــاب 
الـــعـــام الــمــاضــي وكــانــت 
قبله  الــغــنــائــيــة  وصــلــتــي 
بعدها  قابلتني  وعندما 
صــدفــة بــإحــدى فــنــادق 
وأبــدت  بي  ورحبت  عرفتني  الــدوحــة 
أقدمه  الــذي  الغنائي  باللون  إعجابها 
والتقطت  معي  وغنت  الفني  وبــأدائــي 
صــــــورة مـــعـــي ورفـــعـــتـــهـــا عـــلـــى تــويــتــر 
الصحافة  سألتها  وحين  بي  وأشـــادت 
إنها  قالت  وقتها  الصحفي  بالمؤتمر 
معجبة  وهــي  فترة  منذ  عني  سمعت 
بصوتي وأسلوبي في الغناء ،وهذا دليل 
حضورها  لها  الشعبية  األغنية  أن  على 
وزهوها بالرغم من تعبيرها المحلي 
إال أن الفن الحقيقي البد وأن يفرض 

نفسه .

عن قربعن قرب

األغنيـــــة الشعبيـــــةاألغنيـــــة الشعبيـــــة
 هي منطلقــي ووجهتــي هي منطلقــي ووجهتــي

 صناعة األفالم تعاني من قلة الكوادر 
العاملة بالجوانب التقنية والفنية

علىعلى
الطريقالطريق

كتب - محمود الحكيم :

تــحــدث الــفــنــان الشعبي خــالــد دلــــوان مــع الــبــيــرق حــول 
على  الــضــوء  وألــقــى  للجمهور  يقدمه  الــذي  الغنائي  الــلــون 

به  والوصول  لتطويره  رؤيته  ووضــع  الشعبي  الفن  هموم 
الطربية  األغنية  بين  الفارق  عن  وتحدث  الجمهور،  إلى 
الفنانة  مع  الطريفة  قصته  عن  لنا  كشف  كما  والراقصة 

نانسي عجرم .

الدوحة - البيرق:

أنه  البلوشي  رمضان  الفنان  أكــد 
بدأ الفن من عالم األفالم القصيرة، 
إلـــــى أن هـــنـــاك نــــــدرة فــي  مـــشـــيـــراً 
التقنية  بــالــجــوانــب  العاملة  الــكــوادر 
صّناع  وأن  األفــالم،  بمجال  والفنية 
هذه  مــن  يعانون  القصيرة  األفـــالم 
تجد  أن  السهل  من  فليس  المشكلة، 
مونتيراً أو مهندس إضاءة أو موزعاً 
موسيقياً. وتابع البلوشي أن هذا هو 
مجال  دخولي  في  الرئيسي  السبب 
تعّلمته  حــيــث  والــمــونــتــيــر  الــمــونــتــاج 
كمونتير  أعــمــل  وأصــبــحــت  وأتقنته 

في كل األفالم التي أشارك فيها.
هذا  فــي  السبب  البلوشي  وأرجـــع 
معهد  أو  مؤسسة  وجـــود  عــدم  إلــى 
الفنية  الكوادر  إعــداد  في  متخّصص 
مجال  أن  إلــى  بــاإلضــافــة  والتقنية، 
األفالم القصيرة لم يجد بعد الدعم 
الــكــافــي الــــذي يــضــمــن عـــائـــداً مــاديــاً 
مــجــزيــاً يــشــّجــع عــلــى اقــتــحــام هــذا 
البلوشي  وأوضح  وازدهاره.  المجال 
أن مؤسسة الدوحة لألفالم كان من 
المفترض أن تقوم بهذا الدور ولكن 

هذا  في  يذكر  جديداً  منها  نجد  لم 
الــبــاب حــيــث إنــهــا لــم تــؤهــل أيـــاً من 
مجال  في  العاملة  الشبابية  الكوادر 
األفالم القصيرة بالدوحة على هذه 
التقنيات الفنية، وكل ما وجدناه هو 
الشباب  الفنانين  من  فردية  جهود 
فــي إنــتــاج أفــالمــهــم. ودعـــا البلوشي 
تنفتح  أن  لألفالم  الــدوحــة  مؤسسة 

عــلــى الــحــركــة الــشــبــابــيــة فـــي قطر 
توفير  تــحــاول  وأن  ذلــك  مــن  أكــثــر 
للفنانين  واإلمــكــانــات  الــكــوادر  كافة 
الشبابية  والفرق  بالدوحة  العاملين 
الــمــتــخــّصــصــة فــي صــنــاعــة األفــــالم. 
وقال البلوشي: المالحظ أن مؤسسة 
الــــدوحــــة لــــألفــــالم لـــهـــا تـــوجـــه نــحــو 
الدولة  خــارج  من  كــوادر  استقطاب 

بعض  على  منصب  اهتمامها  وكــل 
األســـمـــاء مـــن قــطــر، ولــيــتــهــا تــوّســع 
بقية  لتشمل  اهتمامها  زاويــــة  مــن 
األفــالم  بمجال  العاملين  الفنانين 
القصيرة وتنتج لهم أفالماً وتمّدهم 

بالدعم الفني والتقني.
الــدور  أهمية  على  البلوشي  وأكــد 
الــــــذي مــــن الــمــمــكــن أن تـــقـــوم بــه 

المحطات المحلية في دعم الفن في 
قناة  به  تقوم  ما  هــذا  ومثال  قطر، 
للشباب  أبوابها  فتح  من  اليوم  قطر 
أتاحت  فقد  جــديــدة،  أفــكــار  لــطــرح 
الفرصة للعديد من األسماء للظهور 
مــثــل عــلــي ربــشــة وســامــح الــهــجــاري 
وعــــلــــي الـــخـــلـــف وعــــلــــي الــشــرشــنــي 
وقــّدم  وغيرهم،  السياري  ومحمد 
هؤالء المسلسالت الهادفة والبرامج 
المميزة، وأضاف البلوشي، إنني آمل 
المحلية  المحطات  بقية  تحذو  أن 
المحليين  للفنانين  وتفتح  حــذوهــا 
أعمال  لتقديم  وتستدعيهم  أبوابها 

فنية متنوعة على شاشاتها.
وحــــول تــقــيــيــمــه لــحــركــة األفـــالم 
البلوشي:  قـــال  قــطــر  فــي  الــقــصــيــرة 
ال تــــــــزال تـــســـيـــر بــــجــــهــــود فــــرديــــة 
ومــــــحــــــاوالت خــــاصــــة مــــن الـــفـــرق 
األفالم  حركة  تزدهر  ولن  الشبابية 
من  ودعــمــاً  حاضنة  وجـــدت  إذا  إال 
مــؤســســة مــعــنــيــة، ولـــذلـــك فــالــعــبء 
األكبر في هذا الجانب يقع على عاتق 
أن  وعليها  لألفالم  الدوحة  مؤسسة 
هذا  فــي  بها  المنوط  بــدورهــا  تقوم 

الجانب.

ــــــة ــــــص ــــــراق ـــــة ال ـــــف ـــــي ـــــف ـــــخ ـــــــة ال ـــــــي ـــــــن ــــــــــــى األغ ـــــــــوم يـــــمـــــيـــــل إل ـــــــــي ـــــــــام ال ـــــــــع ــــــــــــــــــذوق ال ال

ـــــا والـــــــشـــــــغـــــــوف بــــمــــوســــيــــقــــاهــــا ـــــه ـــــا الـــــــــطـــــــــروب ب ـــــوره ـــــه ـــــم ـــــا ج ـــــه ــــة ل ــــي ــــب ــــع ــــش ــــــة ال ــــــي األغــــــن

تطوير األغنية 
الشعبية 

باإليقاعات 
ضرورة ملحة 
لمواكبة الذوق 

العام

أسعى إلى 
أن تدخل 

األغنية 
الشعبية 
كل بيت
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قضيةقضية
خبراء يتوقعون تحّول تقنية الواقع
 االفتراضي للسينما في ٢٠١٦

الــواقــع  تقنية  انــتــعــاش  فــي  الفيديو  ألــعــاب  ساهمت 
«سوني»  فشركتا  األخــيــرة،  الفترة  خــالل  االفتراضي 
ستيشن  جهازيهما «بالي  خالل  من  سي»  تي  و»إتش 
فـــي آر»، و»فــــايــــف» دخــــال فـــي شـــراكـــة مـــع شــركــة 
تدخل «أوكيلوس  أن  قبل  الكمبيوتر،  أللعاب  «فالف» 

ريفت» في شراكة مع «إكس بوكس».
أجهزة  ستصبح   ،٢٠١٦ مــن  األول  الــربــع  فــي  لكن 
ويتوقع  المستهلكين،  متناول  في  االفتراضي  الــواقــع 
في  الترفيه  مــن  ومبتكرة  جــديــدة  مرحلة  تــبــدأ  أن 

مجاالت عدة، لعّل أبرزها صناعة األفالم والسينما.
ال بأس به من األشخاص  ويعود ذلك إلى أن عدداً 
أكبر  يــمــارســون ألــعــاب الــفــيــديــو، لــكــن هــنــاك أعـــــداداً 
تذهب إلى السينما، واألغلبية العظمى تشاهد التلفاز، 
وهكذا إذا نجحت تقنية الواقع االفتراضي في التسويق 

لنفسها بشكل جيد وطرحت نفسها كحاجة ال بد منها 
واسع  نطاق  على  انتشارها  فإن  للمستهلكين،  بالنسبة 

واقعاً. ومن ثم نجاحها سيصبح أمراً 
لــكــن فــي الــمــقــابــل، فــإن هــولــيــوود لــم تــدخــل بقوة 
الرغم  على  وذلــك  بعد،  االفتراضي  الواقع  مجال  في 
الواقع  أجــهــزة  عــدد  أن  إلــى  تشير  التي  التوقعات  مــن 
إلى  سيصل   ٢٠١٦ عــام  بيعها  سيتم  التي  االفــتــراضــي 

١٢٫٢ مليون جهاز.
ويرى الخبراء أن هذا الواقع لن يستمر على ما هو 
األفــالم  استديوهات  فمدراء  طويل،  وقــت  حتى  عليه 
االفتراضي  الواقع  تقنية  على  باالطالع  بدؤوا  الكبيرة 
فيها،  يــشــاركــون  الــتــي  األفـــالم  مهرجانات  خــالل  مــن 
حيث يشاهدون بعض األفالم بتقنية الواقع االفتراضي 

التي قام مخرجون هواة بإنتاجها.

عن  ريفت»  «أوكيلوس  شركة  أعلنت  جهتها،  من 
افتتاح استديو خاص بها تحت اسم «ستوري ستوديو»، 

وذلك بهدف إنتاج أفالم مخّصصة لجهازها.
واســعــاً  نــجــاحــاً  السينما  تحقق  أن  الــخــبــراء  ويــتــوقــع 
استقطاب  في  نجحت  إذا  االفتراضي  الواقع  عالم  في 
مــنــتــجــي ومــخــرجــي ومــؤلــفــي األفــــالم الــمــعــروفــيــن، 
عـــوضـــاً عـــن االعــتــمــاد عــلــى أشـــخـــاص هــــواة فـــي هــذا 

المجال.
بيد أن تحقيق النجاح دونه الكثير من العقبات، لعل 
أجهزة  تسّببه  قد  الــذي  الحركة  دوار  مــرض  أبرزها 
بما  االتجاهات  كل  في  والتصوير  االفتراضي،  الواقع 
على  قادرة  احترافية  كاميرات  ابتكار  من  ذلك  يعنيه 
معالجة  عملية  إلى  إضافة  بنجاح،  المهمة  هذه  إتمام 

طويالً. الصور التي تتطلب وقتاً 

الفنان عبد اهللا العسم لديه عالقة وطيدة 
بــالــوســائــط الــحــديــثــة وعــالــم اإلنــتــرنــت منذ 
بالوسائط  عالقتي  أنــا  ويــقــول:  طويلة  فترة 
األلــكــتــرونــيــة قــويــة وفـــي اعــتــقــادي أن هــذه 
بين  جسور  بناء  في  كثيرا  ساهمت  الوسائط 
الفنان وجمهوره، الفتا إلى أن من ال يلتفت 
إلى هذه التكنولوجيا هو الخاسر فهي تسهم 
فــي تــوســيــع اإلنــســان لــمــداركــه، وأكـــد العسم 
أنـــه يــســتــخــدم جــمــيــع الــوســائــل االجــتــمــاعــيــة 
وانستجرام  تويتر  مثل  الحديثة  األلكترونية 

وسناب شات وجوجل بالس وغيرها.

عالقات وخبرات

يستخدم  أنه  العسم  اهللا  عبد  الفنان  وأكــد 
عليها  يعرض  أن  في  الحديثة  الوسائل  هذه 
أعــمــالــه وأعـــمـــال اآلخـــريـــن ونــشــاطــه الفني 
واالجتماعي وأنها تساعده في تكوين عالقات 
على  انفتاحه  فــي  وتسهم  خــبــرات  واكتساب 

العالم وتخطي حدود الزمان والمكان.

ال تسهم في زيادة الشعبية

وعــمــا اذا كــانــت هــذه الــوســائــط تسهم في 
زيادة شعبية الفنان من عدمه يقول العسم: 
ال أعتقد أنها تسهم في زيادة شعبيته ولكنها 
ربــمــا تسهم فــي زيــــادة مــعــرفــة عـــدد الــنــاس 
الشعبية  يزيد  ال  األلكتروني  التعامل  ألن  به 

ولكنه يزيد األشخاص المتابعين مما يحقق 
الــفــنــان  شخصية  ولــكــن  االنــتــشــار  بــعــض  لــه 
تتحكم  التي  هــي  الفنية  وقــدراتــه  وموهبته 

في زيادة شعبيته أو ال.

إفراط وتفريط

وكــشــف الــفــنــان عــبــد اهللا الــعــســم عــن أنــه 
بدون  االجتماعي  التواصل  وسائل  يستخدم 
توظيفها  فــي  نــجــح  وأنـــه  تــفــريــط  أو  إفــــراط 
لــخــدمــتــه أو لــصــالــحــه ويـــحـــرص جـــدا على 
في  يــفــرط  وال  التعامل  فــي  حـــذرا  يــكــون  أن 

التواصل أو يقطعه.

إنشاء للفعل الثقافي

واذا ما كانت تلك الوسائط تسهم في إثراء 
إنها  العسم:  قال  عدمه  من  الثقافي  المشهد 
عن  عبارة  فهي  إيجابي  وبشكل  تؤثر  بالفعل 
وتسهم  كبيرة  بسرعة  الثقافي  للفعل  إنشاء 
عمال  تتابع  أن  يمكنك  فحاليا  انــتــشــاره،  فــي 
فــنــيــا يــعــرض فـــي أي مــكــان بــالــعــالــم وأنـــت 
ولكن  اللحظة،  ذات  فــي  بيتك  فــي  مــوجــود 
هــنــاك مــســألــة غــايــة فــي األهــمــيــة علينا أن 
من  االســتــفــادة  أهمية  إدراك  وهــي  ندركها 
هذه المواقع في كل ما يخدم المجتمع والبعد 
على  بالفائدة  ينعكس  وال  الوقت  يضيع  عما 

المجتمع.

القصر  حـــول  الــجــديــد  الــوطــنــي  قــطــر  متحف  مبنى 
القديم للشيخ عبد اهللا بن جاسم آل ثاني

نحت أثري على شكل مها في مدينة  مراود تراثية جميلة تستخدم للطيب والكحل
الرويضة األثرية في شمال قطر

أعمال فنانين محليين تزّين جدران مطار حمد جداريات كتارا

 أستخدم «السوشيال ميديا»  أستخدم «السوشيال ميديا» 
دون إفراط أو تفريطدون إفراط أو تفريط

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، 
األلكترونية  الــمــواقــع  هــذه  وقــع  على  نــركــز  بــدورنــا  ونــحــن 
وأثرها في حياة فنانينا، وسنحاول من خالل هذه الزاوية 

أن نسبر أغوار عالمهم االفتراضي لنتعرف على اهتماماتهم 
مـــن خـــالل مــتــابــعــاتــنــا لــصــفــحــاتــهــم الــرســمــيــة وحــســابــاتــهــم 
الخاصة والموثقة على أشهر مواقع التواصل االجتماعي مثل 
على  الخاصة  صفحاتهم  أو  واالنستجرام  بوك  وفيس  تويتر 
أن  الزاوية  هذه  في  وسنحرص  ذلــك..  شابه  وما  اإلنترنت 
األلكترونية  الفنانين  نشاطات  على  حلقة  كــل  فــي  نتعرف 
ومدى استفاداتهم من التقنيات الحديثة في مجالهم الفني..

تريندتريند

تطبيقات دينية 
مفخخة ببرمجيات 

خبيثة لسرقة الحسابات

عالم  إلــى  مؤخرا  الدينية  العواطف  استغالل  انتقل 
التطبيقات، حيث كشفت شركة Proofpoint األمنية 
من  مئات  باستخدام  يقومون  الهاكرز  من  عــددا  أن 
أنـــــواع الــبــرمــجــيــات الــخــبــيــثــة ونــشــرهــا عــلــى هــواتــف 
داخل  الدينية،  التطبيقات  طريق  عن  المستخدمين 
متاجر التطبيقات المختلفة، ويستغل الهاكرز اهتمام 
وعاطفتهم  التطبيقات  من  النوع  بهذا  المستخدمين 
التى  البرمجيات  فيها  ويزرعون  الدينية  المواد  تجاه 
بسرقة  وتقوم  التحميل،  بمجرد  الهاتف  على  تنتشر 

البيانات الحساسة وتدمير الجهاز
األمريكي   forbes موقع  على  نشر  لتقرير  ووفقا 
دينية  أنها  على  تظهر  التي  التطبيقات  تلك  فأغلب 
على  ومــوجــودة  الخبيثة  بالبرمجيات  مليئة  وتكون 
متجر تطبيقات جوجل، وهذا تم اكتشافه من خالل 
دينية  أســمــاء  يحمل  تطبيق   ٥٦٠٠ مــن  أكــثــر  تحليل 
آب  متجر  على  و١٥٠٠  األنــدرويــد  على   ٤١٥٤ منها 
ســتــور، وقـــال «كيفن ابــشــتــايــن» نــائــب رئــيــس شركة 
Proofpoint إن هذه التطبيقات تتيح للهاكرز سرقة 
نقاط  واســتــغــالل  الــنــقــالــة،  األجــهــزة  مــن  المعلومات 
وأنهم  سهولة،  بكل  األنظمة  فى  توجد  التى  الضعف 
يستغلون شعبية التطبيقات الدينية ونشر الفيروسات 

من خاللها».

من مسرحية عطيل ، على مسرح شكسبير في لندن ٢٠١٣



الدوحة - الراية:

طلبات  تلقي  في  كتارا،  الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  في  للفن  كتارا  استديوهات  بدأت   
التسجيل لورش عمل األوريجامي للعائلة، للفنان أفشين، وذلك لألطفال من عمر ٥ أعوام فما 
فوق، وتتناول هذه الورش مجموعة من المواضيع هي األرض والحيوانات البحرية، والطيور 

والحشرات، والزهور، واأللعاب والمغامرات، والمالبس واألزياء، الدمى والرياضة.
ويعتبر األوريجامي فنا يابانيا يتمّثل في طي األوراق، وهو نشاط فيه متعة واسترخاء وال 
يتطّلب سوى بعض األوراق، حيث يلقى هذا النشاط إقبال كبير من األطفال كونه يساعدهم 

على االسترخاء والتركيز في الوقت ذاته، وكذلك التناسق بين اليد والعين وتقوية الذاكرة.
من  كبيرة  أعــداد  تسجل  حيث  الجمهور،  من  كبيرا  إقباال  الــورش  هــذه  تلقى  عــام  وبشكل 
المهتمين سواء من األطفال أو الكبار بحسب نوعية الورش المقدمة. وتسعى كتارا من خالل 
تنظيم هذه الورش إلى تغذية الجانب الفني والمهارات اليدوية سواء في الرسم أو الزخرفة أو 
النقش أو األعمال اليدوية المتنوعة، ما من شأنه أن يسهم في تنمية المهارات الخّالقة وتعزيز 

التجارب قصد بناء خبرات فنية منفتحة على التجارب األخرى.
الفنية  الورش  من  مجموعة  باستمرار  تقدم  للفن  كتارا  استديوهات  أّن  إلى  اإلشارة  تجدر 

والتعليمية التي تستقطب إليها أعدادا كبيرة من المهتمين من مختلف الجنسيات واألعمار.

دعـــــت هــيــئــة مــتــاحــف 
قـــطـــر جـــمـــهـــور لـــإلطـــالع 
ومتاحفها  معارضها  على 
ومـــشـــاريـــعـــهـــا والـــتـــواصـــل 
مـــــــعـــــــهـــــــا مـــــــــــــن خـــــــــالل 
ـــــــهـــــــا، وأكــــــــدت  إصـــــــدارات
الــــهــــيــــئــــة عــــبــــر مـــوقـــعـــهـــا 
اإللــكــتــرونــي عــلــى إنــتــشــار 
تــــلــــك اإلصـــــــــــــــــدارات فــي 
بما  الــعــالــم،  أنــحــاء  جميع 
يسمح للجميع باستكشاف 
مـــجـــمـــوعـــاتـــهـــم الـــفـــنـــيـــة 
ومشاركتهم  واإلبــداعــيــة، 
ــة  ــثــقــافــّي اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم ال
وشعبنا،  ببلدنا  الــخــاصــة 
الـــــكـــــتـــــب  أن  خــــــــاصــــــــة 
العربية  باللغتين  الصادرة 
واإلنـــــجـــــلـــــيـــــزيـــــة تـــســـمـــح 
حول  نقاش  في  بالدخول 
الهوية اإلسالمية الحديثة، 
قضاء  على  الــقــّراء  وتحث 
بـــعـــض الــــوقــــت فــــي فــهــم 
ـــا، ومـــن  ـــظـــرن وجــــهــــات ن
أبرز تلك اإلصدارات التي 
كبيراً «الذات  القت رواجاً 
مــوراكــامــي»، «رحــلــة في 
«جبل  العثمانيين»،  عالم 
الــفــيــروز: الــفــن األفــغــانــي 
تـــــــراث وإســــتــــمــــراريــــة»، 

«اللؤلؤ».

متاحف قطر 
تتواصل مع 
جمهورها 

بإصدارات متنوعة
الثالثاء 30 ربيع اآلخر  1437 هـ - 9 فبراير 2016 م

أبيات قطرية

ُمـــحـــِجـــــــــــُم؟ الـــــكـــــُلّ  لـــــــــَم  أدِر  ولـــــــــم  ســكــتــنــا 

ــــاَت فـــــي كــــــــِلّ الـــــجـــــرائـــــِد أرقــــــُم ـــــ وقـــــــــــد بـــــ

نــصــيــحــًة أقـــــــــوَل  أْن  أخــــشــــى  كــــنــــُت  ـــا  ــــ ومــــ

ــعــثــُم ـــ يــتــلـــ ال  الـــعـــــــــــرِش  رَبّ  خـــــــاَف  فـــمـــن 

ــٍر نـــاهـــضـــُت وحـــــدي ولــــم أكــن ـــ ــنــكـــ فــكــم ُم

فــــــــــــــــــــــــأُقــــِســــُم ــــيــــٍن  يــــقـــــ عــــــن  إالَّ  أدافـــــــــــــــــُع 

عـــلـــــــــــى ســـــاحـــــِة اإلعـــــــــــالِم قـــــــامـــت ِدعـــــايـــــٌة

ـــو وتُــــســــِهــــُم ــــ ّخـــــــان تـــدعــــ إلــــــى ســــاحـــــــــِة الـــــــُدّ

ـــوا لـــَيـــخـــدعــــ ــــاالً  ـــــ مـــــ ــــــِم  اإلثـــــــ رُبّ  ويــــــدفــــــُع 

ــــمـــــــــوا ـــــبـــــِغ أُغــــــــــــُروا ولـُـــِقّ ـــاً بـــــُســـــِمّ الـــــتَّ ــــ شـــبـــابــــ

ـــٌع ــــــراِك طــــفــــٌل ويـــافــــ فـــيـــســـُقـــُط فـــــــــــي األشـــــــ

ـــن لــــيــــَس يُـــجـــــــِرُم ّخـــــــــــاِن مــــ ــــُل بـــــالـــــُدّ ــــقــــتَ ويُ

ـــبـــِغ ســـاحـــًة وصــــــــارْت ِصــــحــــاُف الــــــــــــــداِر لـــلـــتَّ

ـــــــــــا وتَـــــْظـــــلِـــــُم ــــــــرّوُج لـــــإلدمـــــــــــــــــــــــاِن ُســـــًمّ تـــــــــ

لــصــحـــــٍة الـــــّصـــــبـــــاِح  ـــي  ــــ فــــ ِجـــــســـــٌر  تَــــــــــَمّ  إذا 

ــــقــــوُم ِصــــحــــاُف الــــــــداِر فــــي الـــلـــيـــــــِل تَــــهــــِدُم تَ

ـــٌل ــــ قـــاتــــ لــــلـــــــــمــــرِء  ــــــــَمّ  الــــــــُسّ أّن  ــــــِرُف  ــــــعـــــــ وتَ

ـــــــــــــرى تــــتــــكــــّتــــُم؟ ــــا تُ فــــمــــن أجـــــــــــــِل مـــــــــاذا يـــــ

فـــــــــــوَق ِصـــــــحـــاِفـــكـــْم  ِ ّخـــــان  ــــوَن لـــــلـــــُدّ أتــــدعـــــ

ـــوا ــــهــــاً وتـــرحـــمــــ ـــــْخـــــَشـــــوا إلـــــ َجــــــهــــــاراً أَلـــــــــــم تَ

ــــوَن َعـــــنـــــوًة ـــــ ـــــ ـــــ ــــســــاقـــــ ــــاً وأطــــــــفــــــــاالً يُ شــــبــــابـــــ

ــــوِم ويَــــْبــــَشــــمــــوا؟ ــــاُع الــــســــمـــــ ـــــ ـــــ ــــيــــربــــَح صــــّن ل

ـــُه ــــ ريـــُع كـــــــــان  ...ال  اإلعـــــــــالِن  عــــــِن  فــــُكــــّفــــوا 

ـــنـــُصـــروا الــجــانــي عــلــى الــطــفــِل تــأثــمــوا وال تَ

ـــــٍقّ صــــريـــــــــح وبـــــّيـــــٍن ــــــ وعــــــــــــــودوا إلــــــــى حــــــ

ــــُم ــــَق ــــل وَع ــــٌرّ  ـــــ مـــــ الـــــحـــــــــــِقّ  طــــعــــَم  أَنّ  ولـــــــو 

ـــا كـــنـــُت ظـــالِـــمـــاً فـــيـــا ُصـــــُحـــــَف األوطــــــــــاِن مــــ

ـــــم أتــــــأّلــــــــــــــــــــُم ـــــكــــــ ـــــالِ ــــــ ألّنـــــــــــــي عــــــلــــــى أطـــــفــــــ

ـــْم ـــِل صـــغـــاِركــــ ـــقـــت ــــا قـــــــوُم ال تـــــرَضـــــوا ب ويـــــ

ـــتـــرْق بــــالــــنـــــــــاِر حـــتـــمـــاً ســـيـــنـــَدُم فــــمــــْن يـــحــــ

وقد بات في كل
 الجرائد أرقُم

الشعوب  ثقافات  عــن  للكتابة  اختياري  يعود 
من أجل التطّرق إلى مبادئ اإلصالح االجتماعي 
وأوجه التشابه واالختالفات بين الدول، وتبيان 
أنه مهما كانت أي دولة تعاني من أزمات فالبد 
فقد  لديها،  متعّددة  إيجابية  جوانب  وجــود  من 
اعتاد معظم الناس على التسّرع في الحكم على 
مواردهم  لقّلة  نظراً  واألجانب  الفقيرة  الشعوب 
أن  أحببت  ولــذلــك  المعيشة.  وبــســاطــة  الــمــادّيــة 
أوّضح في كتابي «في أعماق إندونيسيا» الكثير 
اإلندونيسية  والحكم  السياحية  المعلومات  من 
وقد  الــقــارئ.  تفيد  الــتــي  المختلفة  والــمــواضــيــع 
اخترت هذه المواضيع بناء على احتياجات القّراء 
لي  قرأ  من  معظم  أن  وبما  العربي،  العالم  من 
هــم الــشــبــاب، أردت مــن خـــالل الــكــتــاب تقديم 
بال  على  تخطر  ال  التي  األمــور  لبعض  المشورة 
سياحياً  الكثير السؤال عنها، وبأن يكون مرجعاً 

شرق  إلى  بالذهاب  يرغب  من  لكل  واجتماعياً 
آسيا. فعندما يذهب الشخص إلى مكتب سياحي 
للحجز لــن يــخــبــره الــمــوظــف عــن طــبــاع الــنــاس 
المنطقة  أمـــان  عــن  أو  إلــيــهــم،  سيذهب  الــذيــن 
فإن  ولــذلــك  الفندق،  بها  يتواجد  التي  السكنية 
لمعلومات  تضمّنه  بسبب  مــمــيــزاً  يُــعــد  الــكــتــاب 
إلى  بحاجة  ونحن  الطرح.  في  وبساطة  دقيقة 
كــتــب عــربــيــة تـــوّضـــح األمـــــور االجــتــمــاعــيــة الــتــي 
النوع  هــذا  ومعظم  تجاهلها،  على  الناس  اعتاد 
مــن الــكــتــب يــتــواجــد بــالــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة، فــمــاذا 
لغته؟،  إال  يُتقن  ال  الــذي  العربي  الشخص  يفعل 
وخصوصاً بعد غياب القدوة والحوار األسرّي في 
يحتاج  يكن  لم  القديم  الجيل  إن  الحالي.  الوقت 
يأخذ  كــان  ألنــه  مختلفة  بلغات  الكتب  لــقــراءة 
ذاك  آن  فالشباب  الحياتية،  تجاربه  من  الحكم 
كان يرى في الوالدين الملجأ النفسي والوجداني 

الذي يصد عنه زوابع األيام، وكان يجد في قوة 
والده ونخوته ما يشعره أنه في أمان وطمأنينة، 
يعينه  مــا  والــدتــه  حكمة  مــن  يرتشف  كــان  كما 
لم  الوقت  ذلك  في  أنهن  مع  الحياة،  خضم  في 
تكن لديهن المؤهالت العلمية التي يتفاخرن بها 
كن  ذلك  من  الرغم  وعلى  الحالي،  الجيل  بنات 
يُدرن دفة األمور بحكمة وصبر. إن الكتابة عن 
أدب الرحالت ليست لكشف الستار عن الشعوب 
الُمتمدن  الــجــيــل  لتذكير  بــل  فــحــســب،  الــبــعــيــدة 
فجر  منذ  اإلنسانية  استحسنتها  التي  بــاألخــالق 
والــتــطــّور.  الــحــضــارة  عنا  غّيبتها  ولــكــن  الــتــاريــخ 
مناهضة  مــشــكــالت  فــرضــت  الــحــضــارة  فــهــذه 
للفطرة. وأبسط مثال على ذلك الالمباالة التي 
ال  وأنــا  خصوصاً.  الخليج  دول  أبناء  منها  يعاني 
ألـــوم أبــنــاء الــجــيــل الــحــالــي عــلــى عـــدم االكــتــراث 
التفكك  من  الحديثة  األسرة  تعانيه  فما  بالغير، 

سبيالً  األســـرة  أوصـــال  إلــى  يجد  يكن  لــم  الـــذي 
في  فالطفل  الــّهــيــن.  بــاألمــر  ليس  الــمــاضــي  فــي 
في  والدتــه  منذ  الخادمة  تستقبله  الخليج  دول 
عاماً،  الخمسين  على  شارفت  التي  جدّته  منزل 
تاركين  للعمل  النهار  طــوال  والـــداه  يغيب  بينما 
تربية فلذات أكبادهم على أي شخص يعمل في 
المنزل بغض النظر عن دينه أو أخالقه. وماذا 
ينجم عن مثل تلك األوضاع في نفسية الطفل؟ 
وقد امتد به العمر إلى الشباب، إنه ال يستطيع أن 
يحّس بالوالء ألحد، فأبوه كأي رجل آخر، وأمه 
كــأي امــرأة أخــرى. إنــه ال يفّرق في هــذه الدنيا 
سواء،  نظره  في  الجميع  بل  وآخر،  شخص  بين 
الحب  لهم  يُكن  فال  بقلبه  وجدانياً  يرتبطون  ال 
وال الكراهية، ولذا فإن موقفه من جميع الناس 
اجتماعي  موقف  هناك  وهل  بالالمباالة،  يتسم 

أردأ من هذا الموقف؟.

بأقالم بأقالم 
فاطمة المهنديالمبدعينالمبدعين

الفلهارمونية  قطر  تستعد 
لتقديم حفل موسيقي في ٢٧ 
فبراير الجاري سيقوم بأدائه 
الملحنين  أعــظــم  مــن  واحــــد 
وهــو كــرزيــســتــوف بــنــداراكــي، 
ومــــــع مـــوســـيـــقـــاه الـــخـــاصـــة، 
ســـيـــقـــود بــــنــــداراكــــي الــفــرقــة 
السيمفونية  في  الفلهارمونية 
الــثــامــنــة النــتــونــيــن دفـــــوراك، 
ستُقام  المقبل  مارس   ٥ وفي 
ـــة مـــوســـيـــقـــيـــة خـــاصـــة  حـــفـــل
وتجمع هذه الحفلة موسيقي 
األوركــــســــتــــرا مــــن مــوســيــقــى 
ألـــعـــاب الــفــيــديــو، وفــــي ذات 
السياق تواصل أوركسترا قطر 
حفالتها  تقديم  الفلهارمونية 
متحف  ردهة  في  الموسيقية 
استعرضت  اإلســالمــي،  الــفــن 
مجموعة  أحــدث  خاللها  من 
مـــن الـــمـــؤلـــفـــات الــمــوســيــقــيــة 

الشعبية للفنان مياس المناعي 
بتوزيع جديد، كما قدمت من 
خاللها عدة معزوفات تتالءم 
وموسيقى الحجرة التي اعتاد 

مجاناً  تقديمها  على  المتحف 
كل  مــن  األول  الــخــمــيــس  فــي 
 ٣ أيـــام  تستمّر  أن  على  شهر 
في  مايو   ٥ أبريل،   ٧ مــارس، 

وذلك  مــســاًء،   ٦ الساعة  تمام 
كل  مــن  األول  الــخــمــيــس  فــي 

شهر.
وتــــــأتــــــي تــــلــــك الــــحــــفــــالت 

الــمــوســيــقــيــة الـــتـــي وضــعــتــهــا 
ــهــا  األوركــــســــتــــرا عـــلـــى جــدول
الـــفـــنـــي فــــي أعــــقــــاب قــيــامــهــا 
حيث  خارجية،  فنية  بجولة 
الماضي  يناير   ٢٩ في  قدمت 
حفلة هــامــة فــي بــاريــس، ثم 
أخــرى  حفلة  بــعــدهــا  قــدمــت 
الفرنسية  «ليون»  مدينة  في 
قطر  أوركــســتــرا  تشهد  حيث 
الـــفـــلـــهـــارمـــونـــيـــة فــــي الـــوقـــت 
الــحــالــي حــالــة نــشــاط مكثف 
بــدأت منذ بــدايــات هــذا العام 
فقدمت عرض «بيتر وولف» 
لــســيــرجــي بــروكــوفــيــتــش في 
كما  عائلية،  موسيقية  حفلة 
الباليه  عـــرض  أيــضــاَ  قــدمــت 
إليتش  لبيتر  البندق»  «كسارة 
و»كونشرتو   ، تشايكوفسكي 
جليري  لرينهولد  الــقــيــثــارة» 

في دار األوبرا في كتارا.

ثقافات الشعوب واحتياجات القارئ العربيثقافات الشعوب واحتياجات القارئ العربي

قطر الفلهارمونية تتعاون مع كرزيستوف بنداراكي

ً

قصيدة للشاعر الدكتور حجر البنعلي

بدء التسجيل في ورش األوريجامي

مسابقة للتصوير 
الضوئي بنادي 

الوكرة
الثقافية  اللجنة  تنظم 
بــنــادي الـــوكـــرة الــريــاضــي 
مـــســـابـــقـــة فــــي الــتــصــويــر 
الضوئي بمناسبة فعاليات 
الـــيـــوم الـــريـــاضـــي لــلــدولــة 
والذين  القطري  للشباب 
 ١٥ بين  أعمارهم  تتراوح 

و٢٩ عاماً.
وتــــــهــــــدف الـــمـــســـابـــقـــة 
بالفعاليات  االحــتــفــاء  إلــى 
يقيمها  الـــتـــي  الــمــخــتــلــفــة 
ـــلـــف الــــمــــؤســــســــات  مـــخـــت
المجتمع  أفـــــراد  وجــمــيــع 
وتــســجــيــل وتـــوثـــيـــق هــذه 
ــــتــــي تــعــّبــر  الـــلـــحـــظـــات ال
عـــن اهــتــمــام دولــــة قطر 
على  وتــعــمــل  بــالــريــاضــة 
ـــــــد مـــــــــن تـــشـــجـــيـــع  مـــــــزي
الـــمـــمـــارســـة لـــلـــريـــاضـــات 
إلى  المختلفة  والــهــوايــات 
جـــانـــب االرتــــقــــاء بــالــحــس 

الفني لدى الشباب.
في  اللجنة  واشترطت 
األعــــمــــال الـــمـــشـــاركـــة أن 
مع  العالية  بالجودة  تتسم 
المنظمة  الــجــهــة  تــحــديــد 
لألنشطة، وأن يتم التقاط 
الصور من فعاليات اليوم 
وأن  العام،  هذا  الرياضي 
تــكــون الــمــشــاركــة بــصــورة 
واحدة لكل متسابق، وأن 
تــــراعــــي الــــصــــور قــوانــيــن 
وأعـــــــــــــراف الـــــــدولـــــــة مــع 
مراعاة خصوصية األفراد 

والعائالت.
ـــلـــجـــنـــة  وتــــســــتــــقــــبــــل ال
مـــشـــاركـــات الــمــتــســابــقــيــن 
خالل ثالثة أيام من اليوم 
اللجنة  وحّددت  الرياضي 
جـــوائـــز مــالــيــة لــلــفــائــزيــن 
بــالــمــراكــز الــثــالثــة األولـــى 
حـــيـــث يـــحـــصـــل الـــمـــركـــز 
ريـــال   ٢٠٠٠ عــلــى  األول 
ريــال   ١٥٠٠ على  والثاني 

عام ١٩٩٢والثالث ألف ريال.


	BAYRAQ=1
	BAYRAQ=2
	BAYRAQ=3
	BAYRAQ=4
	BAYRAQ=5
	BAYRAQ=6
	BAYRAQ=7+NEW
	BAYRAQ=8

