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عبد اهللا دسمال:
 ال أميل للرسم الواقعي

محمد العمادي: ركود المسرح 
دفعنا لصناعة األفالم القصيرة

دسمال:  اهللا  عبد  الفنان  قال 
إنه ال يميل إلى الرسم الواقعي 

ألنــــه فـــي نـــظـــره مـــا هـــو إال 
والصورة  للواقع  استنساخ 

الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة تــقــوم 
ولكنه  ببراعة،  بذلك 
يــضــع  أن  إلـــــى  يــمــيــل 

وتجربته  رؤيته  الفنان 
وزاويــــــتــــــه الـــفـــنـــيـــة عــلــى 

ــلــوحــة لــيــشــاهــد الــجــمــهــور  ال
ومن  الفنان  رؤيــة  عبر  الــواقــع 

الــخــاصــة،  الفنية  عــدســتــه  خـــالل 
إلى أنه ينتمي إلى المدرسة  مشيراً 
التجريدية ولكن له أعماالً ال تنتمي 
تنتمي  وأخـــرى  المدرسة  هــذه  إلــى 
إلى  مشيراً  التأثيرية.  المدرسة  إلى 
داخل  متقوقعاً  وال  منغلقاً  ليس  أنه 

حدود المدرسة التجريدية.
وقــــــــال دســــــمــــــال: لـــقـــد تـــأثـــرت 
الفنية  حــيــاتــي  بــدايــة  فــي  شــخــصــيــاً 

والتجريدية  التكعيبية  بــالــمــدرســة 
العريضة  الــخــطــوط  أتــبــع  أزال  وال 
لــهــذه الـــمـــدارس الــفــنــيــة، إن ريــشــة 
ومونيه  وماتيس  وســيــزان  بيكاسو 
قد ألهمتني وأوحت إلّي بالكثير من 

قصص اإلبداع.

ص ٥

أن  العمادي  محمد  الفنان  أكد 
الشبابية  اإلبــداعــيــة  الــتــجــارب 

خالل  من  تقديمها  يتم  التي 
الــجــهــود الــذاتــيــة مــن قبل 

دليل  أنفسهم  الفنانين 
رغبتهم  عــلــى  واضـــح 
الـــــــجـــــــادة والـــمـــلـــحـــة 

الحراك  استمرار  على 
بالعملية  والنهوض  الفني 

اإلبــــداعــــيــــة، ونـــــوه إلــــى أن 
اتــجــاه الــشــبــاب إلنــتــاج األفــالم 

الخاصة  نفقاتهم  على  القصيرة 
الــدوحــة  مؤسسة  رعــايــة  تحت  أو 

لألفالم سببه األساسي حالة الركود 
الساحة،  منه  تعاني  الذي  المسرحي 
خاصة بعد توقف مهرجان المسرح 
أن  إلــى  ولــفــت  الــعــام،  هــذا  الشبابي 
اآلن  موجهة  الــشــبــاب  جميع  أنــظــار 
المزمع  المحلي  المسرح  لمهرجان 
حيث  المقبل  مـــارس  شهر  إقــامــتــه 

بصفة  الــمــشــاركــة،  الــجــمــيــع  ينتظر 
الــمــهــرجــان الــمــنــاســبــة الــمــســرحــيــة 
تــتــيــح  أن  يـــمـــكـــن  الــــتــــي  الــــوحــــيــــدة 
الساحة  في  لالشتراك  لهم  الفرصة 

المسرحية.

صـ ٦

فهد الكبيسي يلهب حماس جمهور «هال فبراير»

عيسى الكبيسي: مواقع التواصل 
فرضت نفسها على الساحة الفنية

الكويتي  الجمهور  قضاها  بــامــتــيــاز،  طربية  ليلة 
فــي مستهل لــيــالــي «هـــال فــبــرايــر» الـــــ١٧. فــقــد أمتع 
سفير األغنية القطرية الفنان فهد الكبيسي الحضور 
شهدت  والتي  التزلج،  صالة  على  توافد  الــذي  الغفير 
واألعـــمـــار،  الــفــئــات  مختلف  مــن  جــمــاهــيــريــاً  حــشــدا 
«بّطلنا»  بأغنية  الغنائية  وصلته  الكبيسي  واستهل 
الفترة  في  بقوة  صيتها  ذاع  التي  األغاني  من  وهي   ،
الجمهور  ممازحاً  األغنية  انتهاء  بعد  ليعلق  األخيرة، 
وأتبعها   ، األجــــواء»  لتسخين  األغــنــيــة  بــقــولــه: «هـــذه 
جديدة  أغنية  قدم  ذلك  بعد   ، بأغنية «مارحموني» 
تعتذر»  «ال  بعنوان  فبراير»  «هال  لجمهور  خصيصاً 
بأغنية  شدا  ثم  الجماهير،  استحسان  األغنية  والقت 
«يا حارس» التي ألهبت المدرجات بروعة موسيقاها 
مغازلة  عــن  الكبيسي  يغفل  ولـــم  كلماتها.  وجــزالــة 
أرض الــكــويــت بـــواحـــدة مـــن أجــمــل أغـــانـــي الــصــوت 
أغنية  وهي  القادر،  عبد  الكريم  عبد  الفنان  الجريح 
ألرض  للمحبة  عربوناً  أهــداهــا  لعيونج»  رديــت  «أنــا 
على  أدائها  في  الكبيسي  تألق  وقــد  وشعبها،  الكويت 

خشبة المسرح وأجاد في تقديمها بكل اقتدار، ليثبت 
للشك أنه فنان متمكن وال يخشى  بما ال يدع مجاالً 
جمالها  انساب  التي  البيانو  أنغام  وعلى  للكبار.  الغناء 
في القلوب غّنى الكبيسي «ليه أنا أهتم» ، فاشتعلت 
معه  الغناء  الجمهور  مــن  طلب  ثــم  تصفيقاً،  األكـــف 
األخرى  هي  شهدت  التي  أســرار»  أغنية «الحب  في 
منقطع النظير، ولم يتوان الحضور عن الغناء  تفاعالً 
أغنية  لحن  الموسيقية  الفرقة  عزفت  وحينما  معه. 
«تصدد» دوت األهازيج في المكان، كما قدم الفنان 
القطري خالل األمسية أغنية «ما عوضوني غيابك» 
ذات اإليقاع السريع والجميل. وفي أغنية «ما ياخذني 
إال الـــمـــوت» تــحــول الــجــمــهــور إلـــى كــــــورال، وداعـــب 
الكبيسي جمهوره قائالً: «خلوني ألتقط معكم سيلفي 
وصلته  يختتم  أن  قبل   ، شــات»  سناب  فــي  وأضــعــه 
الستاد  األسطوري  االفتتاح  حفل  باستحضار  الغنائية 
بها  تغنى  التي  هنا»  ألغنية «المجد  أدائه  عبر  جابر، 
نجوم األغنية الخليجية عبد الكريم عبد القادر ونبيل 

شعيل وأحالم ومحمد المسباح.

الدوحة - البيرق:

 أّكـــــــــــد الـــــفـــــنـــــان عـــيـــســـى 
الكبيسي أن مواقع التواصل 

االجتماعي استطاعت أن 
كالعب  نفسها  تفرض 
رئــيــســي فـــي الــحــركــة 

العديد  وأصبح  الفنية، 
يعتمدون  الفنانين  مــن 

عــلــيــهــا بــشــكــل كــبــيــر، ســـواء 
ـــــواصـــــل مــع  ـــــت مــــــن خــــــــالل ال

من  أو  ومــتــابــعــيــهــم،  محبيهم 
قوية  كوسيلة  اســتــخــدامــهــا  خـــالل 

وفــــّعــــالــــة فــــي الـــتـــســـويـــق ألعــمــالــهــم 
الغنائية الجديدة.

وقال الكبيسي: إن مواقع التواصل 
االجتماعي ساهمت كثيراً في انتشار 
المطرب، وفي تواجده على الساحة، 
للجمهور،  أســــرع  بــشــكــل  والـــوصـــول 
كـــمـــا أصـــبـــح هـــنـــاك مـــعـــيـــار لــنــجــاح 
الجمهور  نبض  خــالل  مــن  األغــنــيــة، 
على اإلنترنت، كما أنها كسرت حدة 
لكن  للفنان،  اإلنتاج  شركات  احتكار 
ضريبة كل هذه المميزات أن الفنان 
في  أعماله  يوثق  أن  يستطيع  يعد  لم 
بشكل  يعتمد  وأصــبــح  واحـــد،  ألــبــوم 

كبير على األغاني المنفردة.
الـــتـــواصـــل  مـــــواقـــــع  أن  وأوضـــــــــح 
دائمة  بصفة  متواجداً  الفنان  جعلت 
ومتواصالً مع جمهوره بشكل دوري، 
بــعــكــس الـــحـــال قــديــمــاً عــنــدمــا كــان 
فترة  جــمــهــوره  عــن  الــفــنــان  ينقطع 
ألعماله  تجهيزه  مــدة  وهــي  طويلة 
الــفــنــيــة، كــمــا أنــهــا مــن جــهــة أخــرى 
تعد وسيلة هامة لتوثيق حياة الفنان 
أن  يستطيع  خاللها  فمن  اإلبداعية، 
واللقطات  الــلــحــظــات  جميع  يــســّجــل 

التي مّر بها خالل مشواره الفني.

صـ ٧
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الشباب يطالبون بزيادة الشباب يطالبون بزيادة 
األعمال المسرحيةاألعمال المسرحية

عّبر الفنان علي حسن الجابر عن سعادته 
قائالً:  أشــار  حيث  المجّسم،  تدشين  بقرب 
«أفتخر بأنه أول مجّسم لفنان قطري يأتي 
التفات  أسعدني  ما  أكثر  ولعل  الحجم،  بهذا 
المسؤولين إلى ضرورة تواجد الفن القطري 
أعمالهم  تــصــبــح  بــحــيــث  مــهــمــة  أمــاكــن  فــي 
وهو  للمشاهدين»،  وواضحة  بــارزة  معالم 
اهتمام  مـــدى  يعكس  أنـــه  رأى  ـــذي  ال األمـــر 
ويقول  الــدولــة.  في  والثقافة  بالفن  القيادة 

النون  حرف  من  انتقاله  على  تعليقاً  الجابر 
مجّسم  تنفيذ  بــعــد  اتــســاعــاً  أكــثــر  آفــــاق  إلـــى 
«قـــريـــة الـــشـــعـــراء» وكــيــف تــــّم ذلــــك: «لــقــد 
للتواصل  كـــان نــجــاح تــلــك الــتــجــربــة مــدخــالً 
واالستمرارية لتنفيذ مشاريع أخرى، توجت 
وكذلك  مــع «أنــيــمــا»،  أبــرمــتــه  الـــذي  بالعقد 
اختيار هيئة متاحف قطر لي لتنفيذ مجّسم 
خيول قطر لوضعه في مطار حمد الدولي، 
وتعد تجارب قرية الشعراء وخيول الصحراء 

لتجربة واحدة هي  والجمل العربي، امتداداً 
البحث عن جماليات حرف النون، واكتشاف 
وأشــكــال  بــصــور  والــتــعــبــيــر  للتشّكل  قابليته 
في  المفتاح  الكلمة  الخيال  ويمثل  متعّددة. 
واسعة  آفاقاً  لي  فتحت  التي  التجربة،  هذه 
وســائــط  خـــالل  مــن  الــنــون  حـــرف  لمعالجة 

السيراميك والحفر الطباعي والنحت».

صـ ٦

علي حسن الجابر: الدولة تولي 
اهتماماً خاصاً بالثقافة والفن

ص ص ٣٣
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أو  عقلي  مــوقــف  يدعمها  ال  نوعيها  فــي  الــعــاطــفــة  إن 

في  والــرغــبــة  الجنسية  الشهوة  تحكمها  وإنــمــا  اجتماعي 

وبتلك  العاطفة  بهذه  محمومة  فالشخصيات  الــوصــال، 

اهتمام  يفوق  كبيراً  اهتماماً  القباني  اهتم  وقــد  الرغبة 

في  الشخصيات  مشاعر  عن  اإلفصاح  في  وصّنوع  نقاش 

مــوضــوع الــحــب، وقــد عــرض هــذا فــي صــراحــة ووضــوح 

الشعبي،  القصص  فــي  الــمــوجــودة  الــصــراحــة  مــع  تتماثل 

خاصة ألف ليلة وليلة.

فــالــشــخــصــيــات ال تــنــظــر إلــــى الـــحـــب نـــظـــرة عــذريــة 

أفالطونية، وإنما هي نظرة حسية شهوانية. وبذلك فإن 

صورة الحب لدى القباني تختلف عن صورته لدى نقاش 

ولدى صّنوع، من حيث إنه حب عذري ال يسمح المجتمع 

االجتماعية  التقاليد  بتجاوز  مسرحياتهما  فــي  المصور 

التي تحكم المجتمع.

عاطفة  تتملكها  التي  الشخصية  أن  من  الرغم  وعلى 

هــذه  أن  إال  المحبوبة  مــع  الــوصــال  فــي  والــرغــبــة  الــحــب 

ألن  وذلــك  عليها  المفروض  بالتحريم  تصطدم  الرغبة 

قوت  مثل  األعلى  الحاكم  يملكها  جارية  تكون  المحبوبة 

أن  أو  الرشيد،  هــارون  جاريتي  الجليس  وأنيس  القلوب 

في  الصين  ملك  ابنة  مثل  الشأن  عظيم  ملك  ابنة  تكون 

مسرحية «األمير محمود نجل شاه العجم» أو أن تكون 

زوجة لملك كما في مسرحية «عفيفة».

تتحدد  التحريم  هــذا  مــن  الشخصية  لموقف  ووفــقــاً 

ســمــاتــهــا وطــبــيــعــتــهــا فــــإذا احــتــرمــت الــشــخــصــيــة الــتــابــوه 

التابوه  هذا  تجاوزت  إذا  أما  فاضلة،  صارت  له  وخضعت 

واخترقته صارت شريرة، ففي مسرحياته عندما تخضع 

تكون  فإنها  حالها  على  وتصبر  التحريم  لهذا  الشخصية 

هذا  بــه  يرتبط  الــذي  للسيد  ومخلصة  فاضلة  شخصية 

احترمت  ألنها  ذلــك؛  نظير  الشخصية  وتكافأ  التحريم، 

من  المسرحية  نهاية  فــي  بذلك  وتنتقل  األعــلــى  السلطة 

المرتبة االجتماعية األدنى إلى المرتبة االجتماعية األعلى؛ 

ألن السيد األعلى قد اكتشف وفاءها ومنحها رضاءه.

إن هذا عين ما يحدث على سبيل المثال في مسرحية 

القلوب،  وقوت  أيوب  بن  غانم  واألمير  الرشيد  «هــارون 

فإنها  التابوه  الشخصية  تحترم  لم  إذا  أخرى  ناحية  ومن 

الشخصية  هــذه  تــجــاوز  يكون  وال  شــريــرة.  بذلك  تصبح 

لــلــمــحــرم نــابــعــاً مــن قــضــايــا إنــســانــيــة كــبــيــرة مــثــل قضية 

على  مؤسساً  يكون  أو  العامة  الحرية  أو  الفردية  الحرية 

المختلفة  القيم  بين  صــراع  عن  تنبئ  اجتماعية  أهــداف 

من أجل حياة أفضل وإنما هذا التجاوز يعود إلى صفة ال 

تبتعد  شخصية  إنها  حيث  من  الشخصية  تتملك  أخالقية 

عن السمات المحمودة.

ــقــبــانــي فــــإن هــذه  ومــــن الــطــبــيــعــي وفـــقـــاً ألهــــــداف ال

لدى  منها  النفور  إلثـــارة  الكيفية  بهذه  تكون  الشخصية 

الوخيم  العقاب  األمـــر  نهاية  فــي  مآلها  ويــكــون  الُمتلقي 

وسياسياً، وقد  إما بإعدامها أو بهبوط مرتبتها اجتماعياً 

مسرحياته  فــي  للشخصية  الــصــورة  هــذه  القباني  حــّقــق 

مسرحية  في  ســاوي»  بن  الوزير «المعين  شخصية  مثل 

وشخصية «سليم»  الجليس»  أنيس  مع  الرشيد  «هــارون 

في مسرحية «عفيفة».

عاطفة الحب
 والرغبة في الوصال

حركةحركة

فاطمة يوسف تشارك في عملين 
مسرحيين جديدين

الدوحة - البيرق :

كــشــفــت الــمــطــربــة فــاطــمــة 
ــهــا تحضر  يــوســف لــلــبــيــرق أن
بعنوان  جديدة  فردية  ألغنية 
كلمات  من  صغير»  عقلك   »
وألـــحـــان  الـــزيـــمـــور  اهللا  عــبــد 
إلى  مشيرة  الخليفة،  ســامــي 
 . قــريــبــا  تطرحها  ســـوف  أنــهــا 
عاطفية  األغــنــيــة  إن  وقـــالـــت 
ولـــحـــنـــهـــا خــبــيــتــي خــلــيــجــي، 
األغـــنـــيـــة  تــــنــــال  أن  مــتــمــنــيــة 

إعجاب الجمهور .

يوسف  فاطمة  كشفت  كما 
عــــن مــشــاركــتــهــا فــــي بــطــولــة 
الــحــادث   » بــعــنــوان  مسرحية 
والــكــائــن فــي مــوت عايش بن 
ظــاعــن» ، وتــلــعــب فــيــهــا دور 
حـــصـــة زوجــــــة ظـــاعـــن الــــذي 
يعاني من الفقر الشديد حتى 
إنه ال يجد ماال يعالج به ولده 
، كــمــا أنـــهـــا تــغــنــي بـــاقـــة من 
األغـــانـــي الــعــامــيــة والــفــصــحــى 
على المسرح ، وأشارت فاطمة 
يوسف إلى أن المسرحية نتاج 
ورشــــة عـــن الــفــن الــمــســرحــي 

الشبابي  بالمركز  حاليا  تقام 
وســوف   ، المسرحية  للفنون 
والعشرين  التاسع  في  تعرض 
من شهر فبراير الجاري على 
كما   . الــوطــنــي  قــطــر  مـــســـرح 
أوضــحــت أنــهــا تــشــارك أيضا 
في مسرحية « أليس في بالد 
ستعرض  والــتــي   » الــعــجــائــب 
فــي مــؤســســة قــطــر فــي شهر 

مارس المقبل .
لقد  يوسف  فاطمة  وقالت 
عبد  األستاذ  يد  على  تتلمذت 
الـــعـــزيـــز نـــاصـــر حـــيـــث تــبــنــى 

مــوهــبــتــي الــغــنــائــيــة ودربـــنـــي 
وعملت   . الــغــنــاء  أصـــول  عــلــى 
في بعض األعمال التلفزيونية 
الخطايا  درب  مثل  واإلذاعــيــة 
لــلــفــنــان عــبــد الــعــزيــز جــاســم 
وشاركت   ، اهللا  العبد  وســعــاد 
بـــمـــســـرحـــيـــات أطـــــفـــــال مــثــل 
كما   ، الـــدوحـــة  فـــي  فـــروحـــة 
مــثــلــت فـــي مــســرحــيــة «عـــرج 
الـــســـواحـــل» مـــع الـــفـــنـــان علي 
الــخــلــف ونــلــت جــائــزة أفضل 

ممثلة .

 إقبال متميز على برنامج ورش الربيع الفنية

وتحضر ألغنية «عقلك صغير»

باستوديوهات  غــدا  يختتم 
كــــتــــارا لــلــفــن بـــرنـــامـــج ورش 
ـــيـــع الـــفـــنـــيـــة الــــــذي يــقــام  ـــرب ال
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــركـــز إبـــــداع 
الـــفـــتـــاة والــــــــذي انـــطـــلـــق يـــوم 
اإلثنين ٢٥ يناير ويستمر حتى 

٣ فبراير الجاري.
وتـــحـــظـــى الـــــــورش بــإقــبــال 
مـــتـــمـــيـــز وهـــــــي تـــــقـــــام عــلــى 
فــتــرتــيــن صــبــاحــيــة تـــبـــدأ من 
١٠صــبــاحــا وحــتــى ١٢ظـــهـــرا، 
ومسائية من ٥ وحتى ٧ مساء. 
وحتى   ١٠ من  العمرية  للفئة 

١٧سنة.
تتضمن ورش الربيع الفنية 
مــجــمــوعــة مـــن الــــــورش الــتــي 
تــهــتــم بــمــوضــوعــات مــتــنــوعــة 
واألعـــمـــار،  الــفــئــات  لمختلف 
ـــبـــدأ ورشـــــــة عــمــل  حـــيـــث ســـت
وورش  ورقــــيــــة،  مــجــســمــات 
الكالسيكية،  الــمــدرســة  عمل 
وورشـــــــة خـــيـــالـــي فــــي لــعــبــة، 
من  زهـــور  ورش  على  عـــالوة 
الـــبـــاســـتـــيـــل وتـــغـــلـــيـــف الــكــتــب 
على  والكشط  الطباعة  بتقنية 
األكــريــلــيــك، هـــذا عـــالوة على 
ــتــجــريــد  ورشــــــة حــقــيــبــتــي وال

اللوني، وفن البوب آرت الذي 
الفنون  لتقاليد  تحديا  يشكل 
الجميلة من قبل بما في ذلك 
الثقافة  من  الملتقطة  الصور 
الـــشـــعـــبـــيـــة مـــثـــل اإلعـــــالنـــــات، 

واألخبار.
 pop» كـــلـــمـــة  أن  يــــذكــــر 

لــكــلــمــة  اخـــتـــصـــار  هــــي   «art
«الفن  أي   .«popular art»
الـــشـــعـــبـــي». تـــعـــود أصـــــول فن 
مــن  كـــــل  إلـــــــى  آرت  ـــــبـــــوب  ال
وبريطانيا،  الشمالية  أمريكا 
أمـــا مــؤســس فــن الــبــوب آرت 
هو أندي وارهــول آندي، وهو 

أول من قام بابتداع فن البوب 
آرت وجاءته الفكرة حين كان 
اإلعــالنــات  تصميم  فــي  يعمل 
بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــهـــا فــلــفــتــت 
بعيدة  جــديــدة  فــكــرة  انتباهه 
عن اإلعالن وهي الخلط بين 

الفن والسلعة المستهلكة.

كتب - محمود الحكيم:

ضمن  علي  إبــراهــيــم  الفنان  يــشــارك 
فــعــالــيــات مــهــرجــان ربــيــع ســـوق واقــف 
مــع كــوكــبــة مــن نــجــوم فــن الــصــوت في 
بما  المهرجان  ليالي  إحياء  في  الخليج 
يــقــدمــونــه مــن أغـــان تــراثــيــة عــلــى نمط 
فن الصوت ويقدم خالل ذلك مجموعة 
«يشوقني  منها  المتميزة  األصــوات  من 
بـــرق» ، «يــامــن عليه الــتــوكــل» ، «قــال 
،»على  الُمعّنى»  ، «قــال  األشــرف»  ابــن 
دمــــع عــيــنــي» وغـــيـــرهـــا مـــن األصـــــوات 
ومنها األصوات العربية ومنها األصوات 

الشامية .
وأشــــار إبــراهــيــم عــلــي إلـــى أن قطر 
بالفنون  االهــتــمــام  نــحــو  تــوجــهــا  لــديــهــا 
الــشــعــبــيــة وإحـــيـــائـــهـــا وقــــد بـــاتـــت قبلة 
مشيرا  الخليج  فــي  الشعبيين  للفنانين 
للفن  االزدهــار  من  حالة  هناك  أن  إلى 
الــشــعــبــي ، ومــــا رأيـــنـــاه مـــن مــهــرجــان 
متخصص في فن الصوت يعكس مدى 
الفني  الــتــراث  على  بالحفاظ  االهــتــمــام 
على  يـــدل  إيــجــابــي  تــوجــه  وهـــو  الشعبي 
إذاعــة  على  القائمين  لــدى  الوعي  مــدى 
صوت الريان التي تمثل أكبر داعم للفن 

الشعبي في قطر .

الذ آ ال ف ن ةالل لكل ا الاخ ف ا ا قا ل أ

األول  أمــــس  مـــســـاء  اخــتــتــمــت 
الثقافي  للحي  العامة  بالمؤسسة 
(انفجار  معرض  فعاليات  كتارا 
عائشة  القطرية  للفنانة  األلــوان) 
الــكــعــبــي، والـــــذي اســتــمــر خــالل 
الــفــتــرة مــن ١٧ يــنــايــر حــتــى ٣١ 
 (١٠) المعرض  وتضمن  يناير، 
لـــوحـــات تــشــكــيــلــيــة اســتــخــدمــت 
المبدعة  القطرية  الفنانة  فيها 
جميع األلوان الصارخة والزاهية 
ــــوان  ــــأل كــــاألصــــفــــر واألحــــــمــــــر ب
تبعث  كــونــهــا   ،(ACRYLIC)
ـــــال عــلــى  عـــلـــى الـــبـــهـــجـــة واإلقـــــب
الـــحـــيـــاة، مــقــتــبــســة مـــن الــفــضــاء 
الجميلة  إيـــحـــاءاتـــهـــا  الـــخـــارجـــي 
بحس  الفنانة  عنها  عبرت  والتي 
لوحة  فــفــي  رفــيــع،  وذوق  عـــال 
(الـــــهـــــدف) جــــــاءت األلــــــــوان فــي 
تنسيق جمالي دائري مستخدمة 
المحيط،  بــلــون  الــحــالــم  األزرق 
األلوان  جميع  مع  متناغماً  ليأتي 
بتوالد  إيــحــاء  ويــعــطــي  المشبعة 
األفـــــكـــــار وازدحــــامــــهــــا وصـــــوالً 
ــلــفــكــرة والــــهــــدف، أمــــا لــوحــة  ل
الفنانة  اكــتــفــت  فــقــد  (أصـــــداف) 
الــراحــة  تمنح  ألــــوان  بــاســتــخــدام 
والــوردي  األزرق  مثل  والسكينة 
الــفــاتــح، وأضـــفـــت عــلــيــهــا لمسة 
بمثابة  لــتــكــون  حــانــيــة  جــاذبــيــة 
خــــاطــــرة وجــــدانــــيــــة تــعــبــر عــن 

مشاعرها وأحاسيسها المرهفة.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد 
مدير  الشيباني  أحــمــد  درويــــش 
إدارة التسويق والعالقات الدولية 
سعادته  عــن  الثقافية  والــشــؤون 
باحتضان (كتارا) للمعرض األول 

الكعبي،  عائشة  القطرية  للفنانة 
مضيفاً أن (كتارا) وضعت نصب 
المواهب  ودعــم  تشجيع  عينيها 
بين  تجمع  التي  الشابة  القطرية 
الفن والدراسة وترتقي بمستوى 
الــوعــي والــمــعــرفــة وتــقــدم رؤى 

إبداعية متجددة، مشيراً إلى أن 
اســتــضــافــة اســتــديــوهــات (كــتــارا) 
لـــهـــذا الـــمـــعـــرض يــشــكــل فــرصــة 
بالجوانب  الوعي  لتكريس  ثمينة 

واألنشطة الفنية المتنوعة.
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الــفــنــانــة 

الــقــطــريــة عــائــشــة الــكــعــبــي: «إن 
مــعــرض (انـــفـــجـــار األلـــــــوان) هو 
بـــدايـــاتـــهـــا  ويـــحـــمـــل  لـــهـــا  األول 
وتجربتها الفنية األولى، مشيرة 
إلــــى أنـــهـــا جــمــعــت فـــي لــوحــاتــهــا 
غير  بــــدت  وإن  ــــــوان  األل جــمــيــع 

مجملها  فـــي  لــكــنــهــا  مــتــقــاربــة 
أنيق  بــشــكــل  تنسيق  إلـــى  تــحــتــاج 
خاللها  من  لتعبر  تكلف،  ودون 
النفس  ومشاغل  األحاسيس  عن 
وتــطــلــعــاتــهــا والــخــيــال واألحــــالم 
التي ال تنفصل عن البيئة وواقع 

الحياة.
وأعــــربــــت الــفــنــانــة الــقــطــريــة 
الـــشـــابـــة عـــن ســــرورهــــا بــإقــامــة 
(كــــتــــارا)  فــــي  األول  مــعــرضــهــا 
انطالقة  يشكل  أنــه  إلــى  منوهة 
الفنية،  أعــمــالــهــا  لــبــاكــورة  قــويــة 
قبلة  أصبحت  وأن (كتارا)  سيما 
الــفــن والــثــقــافــة، وهـــي الــمــكــان 
مختلف  يستقطب  الـــذي  األبـــرز 
الـــــــــزوار الـــقـــطـــريـــيـــن والــــعــــرب 
بجميع  الــمــهــتــمــيــن  واألجــــانــــب 

ألوان الفن والثقافة واإلبداع.
القطرية  الفنانة  أن  إلى  يشار 
عــائــشــة الــكــعــبــي بـــــدأت الــرســم 
مــــنــــذ حــــــوالــــــي ســــــت ســـــنـــــوات، 
مــزاولــة  فــي  عمليا  وانــخــرطــت 
الفن التجريدي منذ أربع سنوات 
عــبــر تــشــكــيــالت لــونــيــة جــريــئــة 
وتتطلب  رفيع  ذوق  إلــى  تحتاج 
قواعد معينة من تنسيق األلوان، 
وهي طالبة جامعية تدرس علم 
النفس في جامعة قطر، وتلقت 
الرسم  في  الــدورات  من  العديد 

والفنون البصرية.

ختام معرض «انفجار األلوان» في كتارا

إبراهيــم علي

إبراهيــم علي يشـــارك بإيقاعـــات
 فن الصــوت بمهرجــان الربيــــع
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قلة األعمال المسرحية أدت إلى هجرة الفنانينقلة األعمال المسرحية أدت إلى هجرة الفنانين
بعد توجه غالبيتهم للسوشيال ميديا ..فنانون يحذرون:بعد توجه غالبيتهم للسوشيال ميديا ..فنانون يحذرون:

كتب - مصطفى عبد المنعم:

طالب عدٌد من الفنانين الشباب بضرورة 
زيادة حجم األعمال المسرحية حتى يستطيع 
الـــمـــســـرح أن يــســتــرد عــافــيــتــه مــــرة أخـــرى 

بعد  خاصة  الجمهور  قبل  الفنانين  ويجذب 
هــجــرة عـــدد مــن الــفــنــانــيــن خــشــبــة الــمــســرح 
خالل  مــن  أعمالهم  تقديم  نحو  واتجاههم 
الذكية  الهواتف  وتطبيقات  ميديا  السوشيال 
دور  بمثابة  أصبحت  التي  اإلنترنت  ومواقع 

الشباب  مــن  الفنانين  لــهــؤالء  خاصة  عــرض 
الوقت  فــي  يــريــدون  مــا  كــل  خاللها  يقدمون 

الذي يرونه مناسباً وبأقل التكاليف.
يقدمون  أصبحوا  الشباب  من  كثر  فنانون 
كــل حــيــن واآلخــــر أعـــمـــاالً فــنــيــة هــي عــبــارة 

عـــن أفـــــالم قــصــيــرة ومــــن ثـــم يــعــرضــونــهــا 
التواصل  مواقع  خــالل  من  أو  اليوتيوب  على 
االجــتــمــاعــي مــثــل الـــواتـــســـاب، حــتــى أن هــذه 
األفــــــالم بـــاتـــت جـــاذبـــة لــلــبــعــض لـــدرجـــة أن 
اتجهوا إليها ونحن بدورنا  المسرحيين أيضاً 

نــحــاول فــي هـــذا الــتــحــقــيــق أن نــلــقــي الــضــوء 
هؤالء  من  نتعرف  حتى  الظاهرة  هذه  على 
من  اللون  لهذا  اتجاههم  أسباب  عن  الشباب 
القصيرة  األفـــالم  إنــتــاج  يعتبر  وهــل  الفنون، 

بديالً عن المسرح.

قضية فنيةقضية فنية

أحمد البلوشي:  األفالم القصيرة  سماح السيد: أكتسب خبرات إضافية في السينما
تستهوي المسرحيين

أّكـــــدت الــفــنــانــة ســـمـــاح الــســيــد أن 
أفــــالم الــيــوتــيــوب وجــمــيــع الــتــجــارب 
الساحة  على  تقدم  التي  السينمائية 
الــفــنــيــة الــقــطــريــة لــيــســت بـــديـــًال عن 
للتواجد  محاوالت  هو  وإنما  المسرح 
وتــقــديــم أعـــمـــال هـــادفـــة مـــن خــالل 

األفالم القصيرة.
بالنسبة  المسرح  إن  السيد:  وقالت 
لها هو غذاء الروح وأنه ال يوجد بديل 
أن  مؤكدة  المسرح،  خشبة  عن  أبــداً 
تقدمها  الــتــي  السينمائية  الــتــجــارب 
بـــشـــراكـــة مــجــمــوعــة مــــن الــفــنــانــيــن 
مــن الــزمــالء واألصـــدقـــاء مــا هــي إال 
مــحــاوالت جـــادة مــن شــبــاب لديهم 
توصيلها  إلى  يسعون  ورسالة  قضايا 
لــلــمــجــتــمــع، كــمــا أنــهــا وســيــلــة جــيــدة 
بمهارات  وللتعريف  الــوجــود  إلثبات 
أحــّب  وأنـــا  الفنية،  وقــدراتــه  الــفــنــان 
الــمــشــاركــة فـــي هــــذه األفـــــالم حيث 
مجال  في  إضافية  خبرات  تكسبني 

الدرامي  العمل  مجال  وفــي  السينما 
بــشــكــل عـــــام، وأّكـــــــدت أنـــهـــا تــرحــب 
أو  قصير  فيلم  أي  فــي  بــالــمــشــاركــة 
رسالة  يحمل  كان  إذا  خاصة  طويل، 
قضايا  مــن  قضية  ويــنــاقــش  هــادفــة 

المجتمع.
في  مشاركتها  أن  السيد  وأكـــدت 
أن  أبــــداً  يمكن  ال  الــقــصــيــرة  األفــــالم 
تكون عوضاً عن مشاركتها في مجال 
الوقوف  أن  ترى  إنها  حيث  المسرح، 
عــلــى خــشــبــة الــمــســرح مــتــعــة وعــشــق 
خصوصاً  آخـــر،  فــن  أي  يضاهيه  ال 
مرحلة  فــي  اآلن  نفسي  أعتبر  أنــنــي 
الصعود ألعلى، وال أود أن أتراجع بل 
رحلة  أواصــل  أن  أفضل  العكس  على 

التقدم في عالم الفن والمسرح.
وحول مشاركتها األخيرة في فيلم 
«ضــيــعــت جــنــتــك» لــلــمــخــرج حسين 
الشباب،  الفنانين  من  وعــدد  الصايغ 
قــالــت الــفــنــانــة ســمــاح الــســيــد إنــهــا لم 

تتردد أبداً في المشاركة بهذا العمل، 
أنـــه فــيــلــم تــوعــوي يناقش  خــصــوصــاً 
ظاهرة غريبة على مجتمعاتنا ولكنها 
لـــألســـف أصـــبـــحـــت مــــوجــــودة وهـــي 
إهمال األبناء ألمهاتهم خصوصاً بعد 

شعرت  إنها  سماح  وأضافت  الــزواج، 
خاصة  وأهميته،  كثيراً  العمل  بهذا 
أنها يتيمة األم وتعرف وتدرك جيداً 
األم  على  المحافظة  أهمية  مــقــدار 

ورعايتها واالهتمام بها.
أقدم  الفيلم  في  دوري  إن  وتقول 
دور الزوجة التي تهتم بنفسها فقط 
لو  حتى  بــزوجــهــا  تستأثر  أن  وتــريــد 
على حساب والدته وتجعله دائماً في 

حيرة بين إرضائها أو طاعة أمه.
والمشاركة  العمل  أن  وأوضــحــت 
يكون  ال  ربما  األفـــالم  هــذه  مثل  فــي 
بــهــا عــائــد مــــادي ولــكــنــهــا هــامــة في 
الضرورية،  المجتمع  قضايا  مناقشة 
وأنـــــا أعـــمـــل حـــالـــيـــاً فـــي فــيــلــم آخــر 
لــلــمــخــرج حــســيــن الـــصـــايـــغ ومــحــمــد 
الــحــمــادي وهــو اســمــه «هــب السعد» 
أنجح  وأن  اهللا  يوفقني  أن  وأتمنى 
ما  كل  وأقــدم  المهنية  مسيرتي  في 

هو هادف.

يــقــول الــفــنــان أحــمــد الــبــلــوشــي إن أفـــالم 
من  لكثير  ملجأ  أصبحت  بالفعل  اليوتيوب 
نــدرة  ظــل  فــي  خــصــوصــاً  الــشــبــاب،  الفنانين 
إال  نملك  ال  إننا  حيث  المسرحية،  األعــمــال 
الشباب  إن  وقال  واحــداً،  مسرحياً  مهرجاناً 
لديهم طاقة، فأين يذهبون؟، ولألسف لدينا 
بدأوا  المسرح  عالم  في  مخضرمون  شباب 
نــدرة  بسبب  المسرحية  الــســاحــة  يــهــجــرون 
فنانين  هناك  إن  البلوشي  وأضاف  األعمال، 
ولكنهم  الــمــســرح  عــالــم  فــي  حياتهم  قــضــوا 
مــــؤخــــراً اتـــجـــهـــوا لــعــالــم الــتــصــويــر الــمــرئــي 
أو  اليوتيوب  على  قصيرة  أفالماً  كــان  ســواء 
الناس  أن  كما  شات،  السناب  أو  اإلنستجرام 
واألفكار  السريعة  للقطات  تتوجه  أصبحت 
المركزة والتي ال تتعدى ثواني وليس دقائق 
 ١٢ سوى  يستوعب  ال  الذي  اإلنستجرام  مثل 
ثانية فقط، وربما يكون هذا انعكاساً طبيعياً 

للحياة السريعة التي نعيشها.
ــــه يــعــمــل حـــالـــيـــاً على  وقـــــال الــبــلــوشــي إن
االســـتـــعـــداد لــلــمــشــاركــة فـــي مــســابــقــة قــمــرة 

اإللــكــتــرونــيــة والـــتـــي ســتــكــون عــلــى مستوى 
العالم العربي، وتهدف إلنتاج أفالم قصيرة 
ســيــتــم عــرضــهــا فـــي رمـــضـــان الــمــقــبــل مع 
بي  أم  قناة  على  الشقيري  أحمد  اإلعــالمــي 

سي.

سماح السيد

حسن صقر:
 جمهور المسرح يختلف تماماً عن جمهور السينما

الفنان حسن صقر يقول إن األفالم القصيرة 
توعوية أو  لو كانت أفالماً  هامة جداً، خصوصاً 
تربية وتهدف إلى مناقشة قضية اجتماعية أو 
عالج  إليجاد  ورائها  من  يهدف  سلبية  ظاهرة 
وأكد  حلها،  بهدف  عليها  الضوء  تسليط  أو  لها 
أن هذه األعمال ليست بديلة عن المسرح وإنما 
هي لون أو شكل من أشكال الفنون الضرورية 
جمهور  إن  وقال  مهمة،  أصبحت  التي  الحالية 
المسرح،  جمهور  عن  تماماً  يختلف  اليوتيوب 

ولذلك  مختلفة،  الجمهورين  كال  واهتمامات 
جمهور  لــدى  الــتــواجــد  على  دائــمــاً  أحــرص  فأنا 
وكذلك  اليوتيوب،  جمهور  لدى  وأيضاً  المسرح 
تستهوي  أيــضــاً  الــتــي  السينما  وعــشــاق  جــمــهــور 
المجال  هــذا  وفــي  الجمهور،  من  كبيراً  قطاعاً 
ــــه يـــتـــعـــاون حـــالـــيـــاً مـــع مــؤســســة  قــــال صــقــر إن
السينمائية  المنصة  تعد  التي  لــألفــالم  الــدوحــة 
صناعة  بــإيــجــاد  تهتم  والــتــي  قــطــر  فــي  األهـــم 
أن  صقر  حسن  الفنان  وأّكــد  قطر.  في  سينما 

أمر  للفن  المختلفة  والجهات  المؤسسات  دعم 
ضـــــروري ويــعــكــس مـــدى االهــتــمــام بــالــفــنــان، 
خصوصاً القطاع الخاص حيث إن هذا االهتمام 
ويسهم  الفنية  الساحة  على  باإليجاب  ينعكس 
في زيادة األعمال الفنية ذات المستوى المتميز، 
وأشاد بدخول شركات قطاع خاص كبرى في 
فنية  أعمال  إنتاج  ورعــايــة  الفني  العمل  مجال 
ســــواء أفـــالمـــاً أو كــلــيــبــات ومـــا شــابــه، وطــالــب 
المسرح  كذلك  يطال  وأن  األمر  هذا  باستمرار 

لتحدث االنتعاشة التي نتمناها لقطاع الفنون.
وحول آخر أعماله في مجال اليوتيوب، قال 
صقر إنه شارك في فيلم «ضيعت جنتك» مع 
السيد  سماح  والفنانة  الصايغ  حسين  المخرج 
المري،  مشعل  والفنان  القبيسي  موزة  والفنانة 
لألم  قلبه  يــرق  الــذي  الــجــار  دور  قدمت  حيث 
الحر  فــي  المنزل  بــاب  أمـــام  ابنها  تركها  الــتــي 
الشديد ولم يهتم حتى باالطمئنان إلى دخولها 

أو ال.

أحمد البلوشي

حسن صقر



في  مشاركتك  عن  حدثنا  بداية  ڈ 
ربيع سوق واقف؟

أهمية  الربيع  احتفاالت  تكتسب   -
ـــفـــاالت الــتــي  خـــاصـــة مـــن بــيــن االحـــت
الريان،  وصــوت  واقــف  ســوق  ينظمها 
تتخذها،  التي  الشعبية  للطبيعة  نظًرا 
كـــمـــا أنــــهــــا فـــــرص لــلــتــنــافــس الــفــنــي 
الــشــريــف بــيــن الــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن، 
هو  فيه  جميعا  ومشاركتنا  والــعــرب 
ظــــاهــــرة صــحــيــة وانـــعـــكـــاس لـــلـــروح 
وال  الفنانون،  بها  يتمتع  التي  الوطنية 
يجب أن ننسى أيضا دور إذاعة صوت 
من  الشعبية  الفنون  إبــراز  في  الريان 

خالل تلك الحفالت.
الــذي  الجديد  ألبومك  عــن  مــاذا  ڈ 

تحضر له حاليا؟
األلبوم  من  كبيرة  بنسبة  انتهيت   -
 ١٠ ويضم  قريبا،  يصدر  ســوف  الــذي 
أغــنــيــات، واأللــبــوم مــن إنــتــاج «صــوت 
الــــــريــــــان» ، وأتــــــعــــــاون مـــــن خـــاللـــه 
مـــع مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــشــعــراء، 
والملحنين، وسيضم األلبوم مجموعة 
مـــن األغـــانـــي الــمــتــنــوعــة، الــتــي ســوف 
يا  أغنية  منها  األذواق،  جميع  ترضي 
حريتي،  أعطيني  تــدريــن،  أمــا  عــون، 
يا عين، وعربي أنا، من اليوم ورايح، 
وسوف أقوم بتصوير أغنية «يا عون» 
بــطــريــقــة الــفــيــديــو كــلــيــب، وهـــي من 
للون  تنتمي  القطري  الشعبي  الــتــراث 
خليفة  وتلحين  تأليف  من  الخماري، 
يعد  والذي  سيروس  وتوزيع  جمعان، 
في  الموسيقيين  الموزعين  أهــم  من 

الخليج.
باألغاني  االهتمام  مــع  أنــت  هــل  ڈ 

المنفردة على حساب األلبومات؟
ظاهرة  سيطرة  من  الرغم  على   -
األغاني الفردية في الفترة األخيرة إال 

عن  يستغني  أن  يستطيع  ال  الفنان  أن 
تقديم األلبومات الغنائية، فبدونه لن 
رصــيــداً  يصنع  أن  الــمــطــرب  يستطيع 
تحرمه  أنها  كما  األغــانــي،  مــن  كافياً 
لكي  الفنية  أعماله  توثيق  فرصة  من 
لست  فأنا  جمهوره،  ذاكــرة  في  تعيش 
ولكني  الفردية،  األغنية  تقديم  ضد 
أرفض أن تكون بديلة لأللبوم الغنائي.

ڈ مـــا تــقــيــيــمــك لــلــفــرق الــشــعــبــيــة 
ودورها في إبراز الفن الشعبي؟

التي  تــلــك  خــاصــة  الشعبية  الــفــرق 
حافظت  الريان  صوت  إذاعة  أطلقتها 
الغنائي،  الشعبي  الفن  ألــوان  كل  على 
خــصــوًصــا األلـــــوان الــتــي كـــادت تندثر 
والهبان،  والطنبورة  الليوة  فــن  مثل 
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى فــــنــــون الــــعــــاشــــوري 
ولــفــجــري والــســامــري وفــــّن الــصــوت 
األفعال  ردود  أن  والجميل  وغيرها، 

تــأتــي عــلــى خــيــر مــا نــحــب وقـــد نالت 
الـــفـــرقـــة الــشــعــبــيــة الـــرجـــالـــيـــة شــهــرة 
كبيرة ووصلت إلى كل الخليج العربي 
هذه  تقدمه  ما  أن  على  يدل  ما  وهو 
الخليجي  الــتــراث  أصالة  يمثل  الفرق 
ويحافظ  الشعبي  الــمــوروث  ويحيي 
على الثقافة الفنية الخليجية، وهو ما 
يوضع في ميزان حسنات إذاعة صوت 
الريان، حيث صارت رائدة في إحياء 

التراث الشعبي محلًيا وخليجًيا.
ڈ هل ترى أن الفن الشعبي مهجور 

من قبل المطربين الشباب؟
- إلى حد ما فالعديد من المطربين 
الـــمـــوجـــوديـــن عــلــى الــســاحــة أصــبــحــوا 
يهتمون باألغاني ذات اإليقاع السريع، 
وهجروا األغنية الشعبية والتي تعتبر 
القطرية  التقاليد  عــن  صـــادق  تعبير 
الشعبي  فالغناء  الشعبي،  الفن  وأصالة 

يــعــتــبــر عـــمـــوداً مـــن أعـــمـــدة الــفــلــكــلــور 
وجوده  يستمد  إنه  حيث  عامة  بصفة 
وكــذلــك  الشعبي  الــشــعــر  مــن  وحــيــاتــه 
كما  الشعبية،  الموسيقى  على  يعتمد 
أن هناك شريحة كبيرة من الجمهور 
الغنائي  الــلــون  لــهــذا  االســتــمــاع  تفضل 
الــذي  بالشكل  لهم  نــوفــره  أن  وعلينا 
يحفظ تراثنا الفني والغنائي، ويساهم 
بتراث  الجديدة  األجــيــال  تعريف  فــي 

األجداد.
صــوت  إذاعــــــة  دور  عـــن  ومــــــاذا  ڈ 

الريان في هذا الشأن؟
- إذاعــــــة صــــوت الــــريــــان ســاهــمــت 
الشعبي،  الفن  إحــيــاء  فــي  كبير  بشكل 
وإعــــادة الــجــمــهــور إلــيــه مـــرة أخـــرى، 
ويــــظــــهــــر ذلـــــــك جــــلــــًيــــا فـــــي الـــحـــشـــد 
الــجــمــاهــيــري الــكــبــيــر عــلــى ســمــرات 
والجمعة  الخميس  يومي  واقف  سوق 

استطاعت  أنــهــا  كما  أســبــوع،  كــل  مــن 
الساحة  على  الموجود  الفراغ  تمأل  أن 
الغنائية، وقامت بدور كبير في دعم 
األغــنــيــة الــمــحــلــيــة، والـــحـــفـــالت الــتــي 
قّدمتها «صوت الريان» أحدثت حالة 
الفنانين  بــيــن  الــمــبــاشــر  الــتــفــاعــل  مــن 
والــجــمــهــور مــؤكــًدا أنــهــا أصــبــحــت لها 
ومتابعة  عريضة  جماهيرية  قــاعــدة 

من كل الشرائح.
القطرية  األغنية  واقع  ترى  كيف   -
في الفترة األخيرة، مقارنة بنظيرتها 

في الدول الخليجية؟
كثيرا  بــــرزت  الــقــطــريــة  األغــنــيــة   -
خـــــالل الـــســـنـــوات األخــــيــــرة خــلــيــجــيــا 
وعــربــيــا أيــضــا، وذلــــك بــفــضــل ظهور 
المحلية  واإلذاعــــــات  الــمــحــطــات  مــن 
قوة،  بكل  المحلي  الفنان  تدعم  التي 
بـــاإلضـــافـــة إلـــــى وجــــــود الـــعـــديـــد مــن 
مؤخرا  بــرزت  التي  الجيدة  األصـــوات 
في  مطلوبة  وأصبحت  الساحة،  على 
جميع الحفالت التي تقام داخل قطر 

وخارجها.
ڈ كــيــف ســاعــد الــيــوتــيــوب وتــويــتــر 
المحلي،  الفنان  انتشار  في  وغيرهم، 

وتوسيع دائرة جمهوره؟
- بالطابع اإلنترنت ومواقع التواصل 
االجتماعي خاصة «اليوتيوب» ساهم 
العاملين  كل  وانتشار  دعــم  في  كثيرا 
في المجال الفني، على مستوى العالم 
ولــيــس فــي قــطــر فــقــط، فــأصــبــح كل 
مـــطـــرب بــاســتــطــاعــتــه تــحــقــيــق نسب 
مشاهدة أعلى بكثير من عرضها على 
شاشات التلفزيون، وإيصال فنه ألكبر 
شريحة ممكنة من الجمهور، كما أنه 
على  للوقوف  للفنان  الفرصة  يعطي 
مدى نجاح أغانيه ورضى المشاهدين 

عنها.

wالمصطلحات الدرامية والمسرحية
الجماعي الدور  - دراما 

المسرحية التي يلعب فيها الممثلون شخصيات بطولية 
الرئيسية  األدوار  يتقلد  ولكن  التقليدي،  بالمعنى  فردية 

فيها مجموعات من الممثلين.

(المحركة) الحافزة  - الشخصية 

مصطلح مــســتــحــدث فــي الــمــســرح الــحــاضــر. وتــوصــف 
الموقف  فــي   ، عزفا  أو  تغييراً  تحدث  التي  الشخصية  بــه 
المسرحية  فــي  الــفــعــل  ينشط  ثــم  ومـــن  الـــراكـــد،  الـــدرامـــي 

والشخصية هنا متعلقة بلحظة الدفع.

(المهمات) الملحقات  - طاقم 

وضع  على  اإلشـــراف  بهم  المنوط  المسرحيون  العمال 
الملحقات أو إزاحتها من أماكنها. وقد يؤدي هؤالء العمال 
عملهم من وراء الستار دون أن يراهم الجمهور ، أو تحت 

األضواء ، كما تقتضي بعض المسرحيات الحديثة.

اآللية الحيل  - مسرحيات 

في  عــرف  المسرحيات  مــن  نــوع  على  المصطلح  يطلق 
فرنسا في القرن السابع عشر، وكان يشجع مخرجوه على 
التطّرف في استغالل الحيل اآللية المسرحية: مثل تطيير 
ممثل فوق خشبة التمثيل أو إظهار جّنى أو شبح ، أو تغيير 
المنظر الديكوري في سرعة تدهش مشاهدي ذاك العصر.

موسيـــــــــــقى

في العادة يستغرق األمر المؤلِّف ما يقارب السنة لتأليف 
يؤلف  كــان  موتسارت  أن  نعلم  أن  يكفينا  لكن  سيمفونية، 
أوبرات كاملة في غضون شهر، وأنه في أواخر حياته ألف 
واحــدة  سنة  في   (٤١ إلــى   ٣٩) األخــيــرة  الثالث  السمفونيات 
هي ١٧٨٨ بجانب أعمال أخرى، وقد أجمع المؤرخون على 
أن طفولة موتسارت كانت أعجوبة الدهر، ففي الثالثة من 
عمره بدأ يالمس أصابع البيانو وفي الرابعة أصبح ذا دراية 
لحنه  يصوغ  أن  السن  هذا  في  وحــاول  الموسيقية  بالقراءة 

األول بهيئة كونشيرتو.
رحالت  عــدة  في  والــده  بمرافقة  الصغير  موتسارت  قــام 
استقبله  حيث  وإيطاليا،  ولندن  وباريس  وفيينا  ميونيخ  إلى 
الجميع أحسن استقبال واستمرت هذه الرحالت الفنية إلى 
عواصم أوروبا حتى بلغ الثانية والعشرين. عرف موتسارت 
فــوراً  الموسيقى  يكتب  بأنه  اشتهر  إذ  الــخــارقــة،  بالموهبة 
مكتملة من ذهنه بدون أي قابلية للتعديل بعد ذلك، ويقول 
معاصروه إن نماذجه لم يكن ينسخها ولم يبُد فيها أبداً آثار 
تصحيح. وكانت الموسيقى من الروعة بحيث ال يمكن ألحد 
أوبــراتــه  فــي  النزعة  ألماني  موتسارت  كــان  عليها.  التعديل 
كاإليطاليين  بــالــمــيــلــودي  يهتم  لــم  سيمفونياته،  فــي  كــمــا 
بل  الفرنسيين،  كالملحنين  التمثيلية  بالناحية  اهــتــم  وال 
الشعر  لــيــكــون  وســعــى  الــرفــيــع  الموسيقي  اإلنــتــاج  اســتــهــدف 
الكثير  الجادة  األوبــرا  وأعطى  الموسيقى  يد  في  طيعة  أداة 
التراجيديا  عوامل  من  ليخفف  الهزلية  األوبــرا  صفات  من 
في  خصباً  إنتاجه  كان  األلمانية،  األوبــرا  مبتكر  وكان  فيها، 
هذا  وشــمــل  عــامــاً  وثــالثــيــن  خمساً  البالغة  القصيرة  حياته 
اإلنتاج جميع أنواع األوبرات والكنتاتات والسيمفونية اإلحدى 
واألربعين والسوناتات والكونشرتات للبيانو والكمان، خاصة 
للكالرينيت وكذلك القداسات فيما تربو مؤلفاته على الستين 

قطعة ممتلئة بالحنان والصفاء والبهجة.
ضواحي  بــإحــدى  دفــن  فقيراً،  كــان  موتسارت  وفــاة  عند 
 ٧ في  ماركس  سانت  مقبرة  في  فيينا،  النمساوية  العاصمة 
ديسمبر، عند وفاة موتسارت لم يحضر أحد جنازته، لكن 
تزين  موتسارت  وصــور  موسيقى  أصبحت  قــرون  عدة  بعد 
يلق  لم  حيث  وفيينا  سالزبورج  مدينتي  شــوارع  فقط  ليس 
النجاح المادي الكافي إبان حياته، ولكن موسيقاه قد مرت 
بعضاً  تحفظ  نفسك  لتجد  حتى  صغير  طفل  ذهن  كل  على 
 ٣٣٠٠ الشهير  نوكيا  موبايل  أن  تعرف  أن  المثير  من  منها. 
األربعين  السمفونية  من  قطعة  هي  موسيقاه  إحــدى  كانت 

لموتسارت!
وفاته  قبيل  موتسارت  ألفها  التي  الجنائزية  الموسيقى 
التاريخ.  في  وســوداويــة  جماالً  األكثر  الفنية  القطع  من  تعد 
تعد هذه المقطوعة إحدى الدرر التي تركها موتسارت تراثاً 
أواخر  في  عاناها  التي  الهائلة  المعاناة  وتبرز  للبشرية،  فنياً 
الهائلة  بــالــحــيــرة  الــمــعــزوفــة  فــي  الموسيقى  تنطق  أيــامــه. 
والحزن، باأللم والعذاب، بالرغبة في الموت واإلحياء سوياً. 
وكــان  يحكى،  فيما  عنه  رغــمــاً  موتسارت  ألفها  الموسيقى 
تلك  في  البهيجة  السحري  الناي  أوبرا  بتأليف  أيضاً  منشغالً 
عملين  يؤلف  أن  باستطاعته  أن  األذهــان  يحير  مما  األيــام، 
الحدث  وكأنه  موته  وجــاء  التناقض.  من  الدرجة  هذه  على 
المناسب إلنهاء تلك المقطوعة. الموت هو نهاية حتمية لتلك 
الروعة السوداء. يقول بعض المهتمين بتاريخ الموسيقى إن 
سالياري - وهو المؤلف الرسمي للبالط الملكي النمساوي قد 
على  الجنائزية  الموسيقى  عزف  موتسارت-  قتل  إلى  هدف 
أنها من تأليفه هو، ولكن لم يمهل القدر موتسارت لالنتهاء 
مــن تــألــيــفــهــا، ومــــات وهـــو عــمــل غــيــر مكتمل أكــمــلــه أحــد 
توفي  بالتأليف  موتسارت  بــدأ  بعد.  فيما  موتسارت  تالميذ 
يوم ٥ ديسمبر ١٧٩١ بمرض الحمى ولم يكن قد انتهى من 
تلحين المقطوعة ويقال إن أحد طالبه قام بتكملة القداس 

الجنائزي.

موتسارت
ي
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لــأللــبــوم ـــة  ـــل ـــدي ب تـــكـــون  أن  أرفــــــض  ـــكـــنـــي  ول الـــمـــنـــفـــردة،  ـــة  ـــي ـــن األغ ضــــد  ـــســـت  ل

ــة ــي ــشــعــب ـــون ال ـــن ـــف ــــاء ال ــــي إحــــي ـــــوت الـــــريـــــان ســـاهـــمـــت بــشــكــل كــبــيــر ف ص

فـــــي ظـــــل عــــــدم وجـــــــود نـــاشـــريـــن 
مــغــامــريــن بــتــقــديــم تـــجـــارب أدبــيــة 
تحول  العربية  للمكتبة  معروفة  غير 
بــعــض األدبـــــاء الــغــربــيــيــن إلـــى أصــنــام 
الناشرون  وبقي  العربي،  القارئ  عند 
العرب رهينة لها، وهكذا لم يتوقفوا 
عــن تــرجــمــة أعــمــال غــابــريــل غارثيا 
وغــريــمــه الــبــيــروفــي مــاريــو فــارغــاس 
ـــرغـــم مـــن أن  ـــوســـا، وذلـــــك عــلــى ال ي
«الـــواقـــعـــيـــة الـــســـحـــريـــة بــــاتــــت» مــثــل 
الفلكلور في أمريكا الالتينية، وسخر 
مــنــهــا عــــدد غــيــر قــلــيــل مـــن الــكــتــاب 

كالشيلي روبارتو بوالنيو.
غــيــر أن هــــذا الــتــوصــيــف لــلــنــاشــر 
العربي ال يمكن أن يحجب عنا حركة 
بــعــض الــمــنــشــقــيــن الـــذيـــن يــغــامــرون 

بــتــقــديــم الــجــديــد الــمــجــهــول عــربــيــا، 
من  واحــــدة  مسكيلياني  دار  وتــمــثــل 
تقديم  بين  راوحــت  التي  الــدور  هــذه 
الجديد  وتقديم  الغربي  األدب  عيون 

الحي.
ـــــســـــنـــــة الـــــمـــــفـــــقـــــودة»  روايـــــــــــــة «ال
بترجمة  مــيــرال  بــيــدرو  لألرجنتيني 
أشــــرف الــقــرقــنــي الـــصـــادرة مــؤخــرا، 
واحــــدة مــن الــمــغــامــرات الــتــي تقدم 
تـــجـــربـــة روائـــــيـــــة تــقــطــع مــــع ثـــوابـــت 

الواقعية السحرية.
من  صخبها  الـــروايـــة  هـــذه  تــنــتــزع 
الصمت الذي يلف عالمها، فقد اختار 
هادرة  لوحة  حول  تــدور  أن  صاحبها 
لرسام غريب يدعى سالفتييرا، اختار 
الصمت  طــقــوس  أقــصــى  يــمــارس  أن 

عــنــدمــا وهــــب حــيــاتــه لـــرســـم لــوحــة 
الفن  لتاريخ  معارضة  تنهض  فريدة 
وانسحاب  المفهومة  غير  بشساعتها 
رسامها منها من خالل إحجامه عن 
وضع توقيعه، بل ورفضه الظهور أو 

التصريح بشيء لإلعالم.
الــذي  الــرســام  ابــن  الحكايَة  يـــروي 
كشف أن والده توقف عن الكالم منذ 
مرّوع  حــادث  إثر  عمره  من  التاسعة 
أثـــنـــاء ركـــــوب الـــخـــيـــل، حــيــث سقط 
سالفتييرا وظلت قدمه عالقة بركاب 
سرج الحصان الجامح الذي هرب إلى 
من  وتعالجه  أســرة  لتجده  المجهول 
فقدمت  صامتا،  ظــل  لكنه  جــراحــه، 
له ألوانا مائية ليبدأ منذ ذلك الحين 

عالقة أبدية مع الرسم.

إصداراتإصدارات

مبدعونمبدعون

«السنة المفقودة» سيرة 
هادرة لرسام أخرس

الفن الشعبي من أعمدةالفن الشعبي من أعمدة
 التراث  والثقافة القطرية التراث  والثقافة القطرية

أ ط ال ا ال الأ ق ا ل لكلأ ال أ ً ا

كتب هيثم األشقر:

الريان  صــوت  أن  المهندي  منصور  الفنان  أكــد 
من  الشعبي،  الفن  إحياء  في  كبير  بشكل  ساهمت 
خالل الفرق الشعبية التي أطلقتها والتي حافظت 
الغنائي،  الشعبي  الفن  ألــوان  كل  على  كبير  بشكل 
خصوًصا األلــوان التي كادت تندثر مثل فن الليوة 
والطنبورة والهبان، مشددا على ضرورة االهتمام 
بهذا اللون الفني ألنها من أعمدة التراث والثقافة 

المحلية.
وكــشــف الــمــهــنــدي فــي حــــوار لـــ «الــبــيــرق» عن 

أغنيات  على  األخــيــرة  اللمسات  لــوضــع  اســتــعــداده 
الفترة  خــالل  صـــدوره  والــمــقــرر  الــجــديــد،  ألبومه 
المقبلة، معبرا عن سعادته بالمشاركة في فعاليات 
ربيع سوق واقف، مشيرا إلى األهمية الخاصة التي 
طبيعة  مــن  بــه  تتمتع  لما  الحفالت  تلك  تكتسبها 
حضور  على  غفير  جمهور  يحرص  حيث  شعبية، 
الشريف  للتنافس  ساحة  تكون  أنها  كما  حفالتها، 

بين المطربين المشاركين.
األغنية  لفكرة  رافضا  ليس  أنه  المهندي  وقــال 
لأللبوم  بديلة  تكون  أن  يرفض  ولكنه  المنفردة، 

الغنائي.

يستعد إلطالق ألبومه الجديد.. منصور المهندي:



للشاعر إبراهيم ناجي
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ومــــن الــشــعــر مـــا قــتــل لـــعـــّل هــذه 
الــمــقــولــة تـــصـــدق عــلــى جــمــاعــة من 
شعرهم  بــهــم  أودى  الــذيــن  الــشــعــراء 
وعّرضهم للهالك، هناك العديد من 
القصص الواقعية التي حدثت في هذا 
الــمــقــام، ولــعــل أشــهــر تــلــك القصص 
قصة المتنبي الذي قتلته أبيات قالها 
ضّبة،  يدعى  أســد  بني  من  رجــل  في 

فقد هجاه بقصيدة يقول مطلعها:
مـــــــــــــا أنـــــــــــصـــــــــــف الـــــــــقـــــــــوم 
ــــة وأمــــــــــه الــــطــــرطــــّبــــة ضــــب
فـــــــــال بــــــمــــــن مـــــــــــات فـــخـــر 
رغــــبــــة عــــــــــاش  بـــــمـــــن  وال 

تــرصــد لـــه بــنــو أســــد فـــي الــطــريــق 
منهم  هــرب  رآهـــم  وحــيــن  ليقتلوه. 

فقال له ابنه: يا أبَه وأين قولك:
الخيل والليل والبيداء تعرفني

ــــــــــرمــــــــــح  والــــــــــســــــــــيــــــــــف وال
والـــــــــقـــــــــرطـــــــــاس والـــــقـــــلـــــم

فـــقـــال الــمــتــنــبــي: قــتــلــتــنــي يـــا ابــن 
فقتل  ليحارب  أدراجــه  فعاد  اللخناء، 

وطار رأسه!!
أمـــا دعــبــل الــخــزاعــي فــكــان كلما 
هجاه  الــعــبــاس  بــنــي  مــن  خليفة  أتـــى 
هجاه  المأمون  تولى  فحين  بقصيدة 
عفا  الــمــأمــون  ولــكــن   - بقتله  وتــوعــد 
عــــنــــه... ثــــم أتـــــى الــمــعــتــصــم (ثـــامـــن 

الخلفاء) فهجاه بقوله:

ـــــاس  ـــــعـــــب ــــــي ال ــــــن مــــــــلــــــــوك ب
فــــــــــــي الــــــــكــــــــتــــــــب ســــبــــعــــة

ولـــــــــــــــــــــــم تــــــــــــأتــــــــــــنــــــــــــا فــــــي 
ــــكــــتــــب ثـــــــامـــــــن مـــــنـــــهـــــم ال

كذلك أهل الكهف في الكهف
كلب عندنا  وثامنهم  سبعة 

وأنـــــــــــــي ألجـــــــــــــزي الــــكــــلــــب 

عـــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــــــــــــره بــــــكــــــم
ذنــــــــــــبــــــــــــاً  لــــــــــــكــــــــــــم  ألن 
ـــــكـــــلـــــب ذنـــــــب ـــــل ــــــــس ل ــــــــي ول
فــســمــع بــهــا الــمــعــتــصــم فــتــوعــده ففر 
للوزير  تعرض  وهناك  خراسان.  إلى 
مالك بن طوق فأرسل له من اغتاله 

استنصاراً للمعتصم!

وهـــنـــاك األعـــشـــى الــهــمــدانــي الـــذي 
هجا الحجاج بن يوسف بقصيدة قال 

فيها:
باذخ قيس  وبين  األشج  بين 

ــــخ لـــــوالـــــده والـــمـــولـــود ــــخ ب ب
ما قصرت بك أن تنال العال

أخالق مكرمة وارث جدود

واهللا  سمعها:  حين  الحجاج  فقال 
فــاســتــدعــاه  بــعــدهــا،  يبخبخ  أدعــــه  ال 

وقتله!!
يدعى  لشاعر  األخــيــرة  قصتنا  أمــا 
عــلــي بـــن جــبــلــة الـــعـــكـــوك فــقــد مــدح 
األمير أبي دلف بسبعين بيتاً أصبحت 
جاء  وقــد  العربي..  الشعر  عيون  من 

في القصيدة قوله:
األرض  فــــــــــي  مــــــــــن  كــــــــــل 

ً مــــــــن عـــــــــــرب مــــســــتــــعــــيــــرا
مـــــــــــــــنـــــــــــــــك مــــــــــكــــــــــرمــــــــــة 
يـــكـــتـــســـبـــهـــا يـــــــوم مــفــتــخــره
ـــقـــصـــيـــدة إلـــى  وحــــيــــن وصــــلــــت ال
له:  وقـــال  الــغــيــرة،  تملكته  الــمــأمــون 
مـــــاذا تـــركـــت لــنــا يـــا بـــن الــفــاعــلــة إن 
استعرنا منه المكارم. ولكن المأمون 
الشاعر  قــتــل  الــنــاس  يــقــول  أن  خــشــي 
بـــدافـــع الــغــيــرة فــاســتــشــار مـــن حــولــه 
فـــأخـــبـــروه أن لـــه مـــدائـــح تــقــدح في 

الشرع من ضمنها:

أنت الذي تنزل األيام منزلها
وتـــــــنـــــــقـــــــل الــــــــــدهــــــــــر مــــن 
حـــــــــــــــــــــــال إلـــــــــــــــــــــــى حــــــــــــال

وما مددت بأقالم لها شبهة
إال قــضــيــت بــــــأرزاق وآجـــال
وجدها  هللا  إال  يكون  ال  هــذا  وألن 

المأمون حجة لقتله.. فقطع رأسه.

أبــــيــــات قـــتـــلـــت أصــحــابــهــا
َدين األحياء
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وفـــــــــــــــــاِء    يـــــــــــــــــــــوُم  الـــــــــــــــيـــــــــــــــوُم  وهـــــــــــــــــــــذا   .  .  . َديـــــــــــــــــــــــــٌن 

ــــــــــــــــــاِء! ــــــــــــــــــٍة لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــْيـــــــــــِت فــــــــــــــــي األحــــــــــــــــــي كــــــــــــــــم مــــــــــــــــــنَّ

ـــــه   ـــــَع جـــــمـــــي الــــــــــــــــجــــــــــــــــزاَء  ــــــــــــــجــــــــــــــَزى  يُ ــــــــكــــــــن  ي ــــــــــــــــم  لَ إن 

ــــــــــــعــــــــــــَلّ فــــــــــــــــي الــــــــــــــتــــــــــــــذكــــــــــــــار بـــــــــــــعـــــــــــــَض جـــــــــــــــــــــزاِء فــــــــــــل

ـــــــــــــــا ســـــــــــــــاكـــــــــــــــَن الــــــــــــــصــــــــــــــحــــــــــــــراء مــــــــــــــنــــــــــــــفــــــــــــــرداً بـــــهـــــا   ي

مــــــــــــســــــــــــتــــــــــــوحــــــــــــشــــــــــــاً فـــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــٍة وتـــــــــــنـــــــــــائـــــــــــي

ــــــــهــــــــا  ـــــــــشـــــــــّف ســــــــكــــــــونَ ـــــــــســـــــــت هــــــــــــــــل كـــــــــــــنـــــــــــــَت قـــــــــــــبـــــــــــــًال ت

ــــــــي ــــــــائ ــــــــن وتــــــــــــــــــــــــرى مـــــــــــقـــــــــــاَمـــــــــــك فـــــــــــــــي الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــراء ال

كلها-     ســـــــــــــــــــــــــــــــراٌب  ــــــــــــــيــــــــــــــا  ــــــــــــــدن وال  - فــــــــــــأتــــــــــــيــــــــــــَت 

الــــــــــصــــــــــحــــــــــراِء فـــــــــــــي  الـــــــــــــــحـــــــــــــــِبّ  حـــــــــــــديـــــــــــــَث  تـــــــــــــــــــــروي   

ــــــــه   ــــــــالئ ووصـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــَت قـــــــــــيـــــــــــســـــــــــاً فــــــــــــــــي شــــــــــــــــديــــــــــــــــِد ب

ظــــــــــــــــمــــــــــــــــآن يـــــــــــطـــــــــــلـــــــــــب قـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــرًة مـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــاِء

ـــــــــى وحــــــــــــــُدهــــــــــــــا    ـــــــــيـــــــــل ــــــــــــــــمــــــــــــــــاء ل ظــــــــــــــمــــــــــــــآن حـــــــــــيـــــــــــن ال

ـــــــــيـــــــــه ولـَــــــــــــــــــــــــــم تـُـــــــــــــتــــــــــــــح لـــــــــــظـــــــــــمـــــــــــاِء! ت عـــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــــَزّ

ـــــــــــضـــــــــــرب فـــــــــــــي الــــــــــــهــــــــــــواجــــــــــــر حــــــــالــــــــمــــــــاً  هـــــــــيـــــــــمـــــــــان ي

ــــــــــــحــــــــــــاِء ــــــــــــفــــــــــــي ـــــــــــــــــظـــــــــــــــــالل تــــــــــــــلــــــــــــــك الــــــــــــــجــــــــــــــنــــــــــــــة ال ب

هــــــفــــــا    وإذا  فـــــــــلـــــــــطـــــــــيـــــــــفـــــــــهـــــــــا،  غــــــــــــفــــــــــــا  فـــــــــــــــــــــــــــــاذا 

ــــــــــــــــــــوّضــــــــــــــــــــاِء فــــــــــلــــــــــوجــــــــــهــــــــــهــــــــــا الــــــــــــمــــــــــــســــــــــــتــــــــــــعــــــــــــذِب ال

ـــــــــــوب لـــــــــــــقـــــــــــــصـــــــــــــٍة بـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــت عـــــــلـــــــى    ـــــــــــقـــــــــــل ـــــــــــل يـــــــــــــــــــا ل

ِقــــــــــــــــــــــــــــــدم الـــــــــــــــــــــدهـــــــــــــــــــــور جـــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــدَة األنــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاِء

هـــــــــــــي قـــــــــــصـــــــــــُة الـــــــــطـــــــــيـــــــــف الــــــــــــحــــــــــــزيــــــــــــن، وصـــــــــــــــــــــورُة  

ــــــــــــــدمــــــــــــــاِء الــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــب الــــــــــــطــــــــــــعــــــــــــيــــــــــــن، مــــــــــــجــــــــــــلــــــــــــالً ب

آدم   مــــــــــــــــن  وكـــــــــــــــــــــم  الــــــــــــــدنــــــــــــــيــــــــــــــا،  قــــــــــــــصــــــــــــــُة  هــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّواِء ــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــه دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌع عــــــــــــــــل مــــــــــــــــن

الـــــــــــــدجـــــــــــــى     جـــــــــــــــــــــــــــــــَنّ  إذا  قــــــــــــــــيــــــــــــــــٌس  بـــــــــــــــــــه  كـــــــــــــــــــل 

بـــــــــــــالـــــــــــــبـــــــــــــرحـــــــــــــاِء وبـــــــــــــــــــــــــــــــاح  اإلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَء  نـــــــــــــــــــــــــزع   

ــــــــــمــــــــــدا    ـــــــــــــهـــــــــــــاُر طــــــــــــــــــــوى ال ـــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــــإذا تـــــــــــــــــداركـــــــــــــــــه ال

ـــــــــــــــفـــــــــــــــؤاد وُظــــــــــــــــــــــــــــــَنّ فـــــــــــــي الـــــــــســـــــــعـــــــــداء مـــــــــــــــــَع فـــــــــــــي ال

قـــــــلـــــــبـــــــه      فـــــــــــــــــــي  بـــــــــــــمـــــــــــــا  الـــــــــــــــدنـــــــــــــــيـــــــــــــــا  تـــــــــــعـــــــــــلـــــــــــم  ال 

ــــــــــــــــــــــوعــــــــــــــــــــــٍة ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارٍة وشـــــــــــــــقـــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــن ل

ــــــــــــــــــــم يَـــــــلـــــــقـــــــهـــــــا   ـــــــــــــــه «لــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــى» ومــــــــــــــــــــن لَ كـــــــــــــــــــــــــٌلّ ل

فــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــاتــــــــــــه عـــــــــــــــــبـــــــــــــــــٌث ومــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــُض هـــــــــــــبـــــــــــــاِء

ــــــــــــــــــــــرى فـــــــــــــــــي حــــــبــــــهــــــا   ـــــــــــــى» ي ـــــــــــــل ـــــــــــــي كــــــــــــــــــــــــــــٌلّ لـــــــــــــــــه «ل

نــــــــــــــــــــــــى وحـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــة األشــــــــــــــــــيــــــــــــــــــاِء ســــــــــــــــــــــــّر الــــــــــــــــــــــــُدّ

ويـــــــــــــــــــــــــرى األمــــــــــــــــــانــــــــــــــــــي فـــــــــــــــي ســـــــــعـــــــــيـــــــــر غـــــــــرامـــــــــهـــــــــا  

ــــــــــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــســــــــــــــــعــــــــــــــــادَة فــــــــــــــــي أتـــــــــــــــــــــــــــــــِمّ شـــــــــــقـــــــــــاِء وي

الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــوُن فــــــــــــــي إحــــــــــســــــــــانــــــــــهــــــــــا والـــــــــــــعـــــــــــــمـــــــــــــُر عـــــنـــــد  

ـــــــــــــــــــــــــــــــوُم لـــــــــــــقـــــــــــــاِء حـــــــــــــنـــــــــــــانـــــــــــــهـــــــــــــا، والـــــــــــــــــخـــــــــــــــــلـــــــــــــــــُد ي

ــــــــــــوب لــــــــــــــقــــــــــــــصــــــــــــــٍة مــــــــــــــحــــــــــــــزونــــــــــــــٍة    ــــــــــــقــــــــــــل ــــــــــــل يـــــــــــــــــــــا ل

بــــــــــبــــــــــكــــــــــاِء َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت  رِوّ إالَّ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــرَو  تُ ـــــــــــــــــم  ل

روعـــــــــــــــــــًة   وزادت  ـــــــــــا  ـــــــــــي ـــــــــــدن ال عــــــــــلــــــــــى  خــــــــــــــلُــــــــــــــدت 

ــــــــــــــــشــــــــــــــــعــــــــــــــــراِء ـــــــــــــــــُد ال ـــــــــــــــــا كــــــــــــــســــــــــــــاهــــــــــــــا ســـــــــــــــــي مـــــــــــــــــّم

روعـــــــــــــــــــًة     وزادت  ـــــــــــا  ـــــــــــي ـــــــــــدن ال عــــــــــلــــــــــى  خــــــــــــــلــــــــــــــدْت 

مــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــــــــــــــودة الـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــثـــــــــــيـــــــــــل واإللـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــاِء

مــــــــــــــن فـــــــــــــــــــّن (زيـــــــــــنـــــــــــبـــــــــــهـــــــــــا) ومـــــــــــــــــــن (عـــــــــــّالمـــــــــــهـــــــــــا)     

زيـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــشـــــــــــــــبـــــــــــــــاب وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوِة الــــــــــنــــــــــبــــــــــغــــــــــاء

الشريف الرضي يضرب
 المعري بسبب بيت شعر

«الشريف  األمير  مجلس  في  المتنبي  ذكر 
الرضي» بمحضر المعري، وجماعته، فأخذ 
شعره،  ويضعف  المتنبي،  على  يطعن  األمير 
على  حامالً  المعري  وكــان  مقابحه،  ويذكر 
األمير لقلة إحسانه إليه، فحمله ذلك على أن 
خالفه، وأثنى على المتنبي، وقال : هو أشعر 
إّال  له  يكن  لم  ولو  شعراً،  وأحسنهم  الشعراء 

قصيدته التي أولها:
لَِك يا َمناِزُل في الُقلوِب َمناِزُل     

أقَفْرِت أْنِت وهّن منِك أواِهُل
فأمر األمير أن يضرب المعري بالسياط، 
ذلك  فعظم  المجلس،  مــن  وأخـــرج  فــضــرب 
على من حضر المجلس، وقالوا لألمير: رجل 
عن  يــقــول  لما  تضربه  العلم  أهــل  مــن  كبير 

المتنبي أشعر الشعراء، ما ذلك بصواب!
فقال األمير: ليس كما قلتم، وإنما ضربته 

على تعريضه بي!
قالوا: وكيف ذلك ؟

عالي  مــن  بقصيدة  يفضله  لــم  ألنــه  قـــال: 

أنها  مع  القصيدة،  بتلك  فّضله  وإنما  شعره، 
ليست من عالي شعره، ولكن ألنه يقول فيها 

بعد أبيات:
ما ناَل أْهُل الجاِهلِّيِة ُكلُُّهْم ِشْعِري

وال سمعْت بسحري بابُِل
وإذا أتَْتَك َمَذّمتي من نَاِقٍص     

َفهَي الّشهاَدُة لي بأّني كاِمُل
األمير،  فطانة  حضر  مــن  كــل  فاستحسن 
وحــــدة ذهــنــه، وعـــــذروه فــيــمــا فــعــل، وسئل 
الـــمـــعـــري بــعــد ذلـــــك، فـــقـــال: نــعــم واهللا ما 

قصدت غير ذلك.
جدير بالذكر أن المعري هو أحمد بن عبد 
المعري،  التنوخي  القضاعي  سليمان  بن  اهللا 
العصر  مــن  عربي  وأديـــب  وفيلسوف  شاعر 
في  النعمان  معرة  في  وتوفي  ولد  العباسي، 
برهين  لُقب  يُنسب.  وإليها  الــســوري  الشمال 
الــمــحــبــســيــن، أي مــحــبــس الــعــمــى ومــحــبــس 
البيت، وذلك ألنه قد اعتزل الناس بعد عودته 

من بغداد حتى وفاته.
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كتب - محمود الحكيم :

تنتمي  التي  اللوحة  تلك  تموجات»   »
تعبر  ال  والــتــي  التأثيرية  الــمــدرســة  إلــى 
الواقع  تنقل  بل  حرفيا  تعبيرا  الواقع  عن 
مـــمـــزوجـــا بـــإحـــســـاس الـــفـــنـــان ورؤيـــتـــه 
كما  الــواقــع  هــذا  عــن  وتعبيره  وتجربته 
يـــــراه ويــحــســه هـــكـــذا بــــدأ الـــفـــنـــان عبد 
اهللا دســـمـــال حــديــثــه عـــن لــوحــتــه الــتــي 
تفاصيل  لنا  ويـــروي  قصتها  لنا  يحكي 
تجربته الفنية التي عايشها معها ، وقال 
دســـمـــال إن قــصــة هـــذه الــلــوحــة بـــدأت 
عام  الدوحة  شاطئ  على  الغروب  قبيل 
وقد  البحر  أتأمل  جلست  حيث   ،  ٢٠١٠
تماوجت صفحته بتكسرات انعست منها 
بالحكايا  حبلى  لــونــيــة  رؤى  لــبــاصــرتــي 
البحر  لــون  نــاظــري  فــأمــام   ، المدهشة 
غامق  ولــون  المياه  تماوج  ولــون  الهادئ 
أجلس  كنت  الــذي  الميناء  جسم  يعكسه 

وصببت  لوحتي  وضعت   . منه  بالقرب 
عليها كتلة من األلوان ، وعانقت األولى 
من  وعكست   ، ألستنسخها  ثانية  بلوحة 
وانتشارها  األلــوان  وتحاور  ألواني  خالل 
تـــجـــربـــة تـــأثـــيـــريـــة مــتــكــامــلــة األركــــــان 
. عــكــســت تـــلـــك الـــكـــتـــل مــــن اإلضـــــــاءات 
والمتناغمة  المتباينة  األلـــوان  ومناطق 
خالل  وأبــرزت   ، واألخضر  األحمر  من 
الموجية  االنكسارات  الفنية  الحالة  هذه 
ما  غير  على  إبــــرازا  الــمــاء  صفحة  على 
كشفت  بل  المشاهد  الواقع  إيــاه  يمنحك 

عنها بواقع اإلحساس بها .
وأوضــــــح دســـمـــال أن هــــذه الــلــوحــة 
مجموعة  إلى  ضمها  منها  انتهى  بعدما 
لــوحــات أخــرى فــي معرض أقــامــه عام 

٢٠١٠ في سوق واقف .
إلــى  ينتمي  أنـــه  إلـــى  دســمــال  وأشــــار 
أعمال  لــه  ولــكــن  التجريدية  الــمــدرســة 
هذه  مثل  المدرسة  هــذه  إلــى  تنتمي  ال 

تنتمي  فهي   ، عنها  نتكلم  التي  اللوحة 
إلـــى الــمــدرســة الــتــأثــيــريــة كــمــا أشــرنــا ، 
مشيرا إلى أنه ليس منغلقا وال متقوقعا 
داخــــل حــــدود الـــمـــدرســـة الــتــجــريــديــة . 
في  شخصيا  تــأثــرت  لقد  دســمــال  وقــال 
بداية حياتي الفنية بالمدرسة التكعيبية 
الــخــطــوط  أتــبــع  أزال  وال  والــتــجــريــديــة 
الــعــريــضــة لــهــذه الـــمـــدارس الــفــنــيــة ، إن 
ريشة بيكاسو وسيزان وماتيس ومونيه 
من  بالكثير  إلــي  وأوحـــت  ألهمتني  قــد 

قصص اإلبداع .
وذكر دسمال أنه ال يميل إلى الرسم 
الواقعي ألنه في نظره ما هو إال استنساخ 
لــلــواقــع والـــصـــورة الــفــوتــوغــرافــيــة تقوم 
يضع  أن  إلى  يميل  ولكنه  ببراعة  بذلك 
الفنية  وزاويــتــه  وتجربته  رؤيته  الفنان 
على اللوحة ليشاهد الجمهور الواقع عبر 
الفنية  عدسته  خالل  ومن  الفنان  رؤية 

الخاصة .

عبد اهللا دسمال : « تموجات» 
تستحضر الفن في حضرة الطبيعة



wالفن             السابع

المعالجة  بــأنــه  الوثائقي  الفيلم  يــعــّرف 
ـــدرامـــا فـــي الــفــيــلــم  الـــخـــالقـــة لـــلـــواقـــع. فـــال
بينما  وتبني،  اكتشاف  عملية  هي  الوثائقي 
معدة  الـــروائـــي  الفيلم  فــي  الـــدرامـــا  تــكــون 
مــســبــقــاً مـــن قــبــل الـــكـــاتـــب، ثـــم تــصــل إلــى 
إلــى الــحــل بحسب تعريف  ـــذروة وصـــوالً  ال
أن  غالباً  نالحظ  لذلك  جريرسون،  جــون 
التي  لــألحــداث  رصــد  هــو  الوثائقي  الفيلم 
قبل  من  تهيئة  أو  تخطيط  دونما  تجري 

المخرج السينمائي.
سينمائية  تكن  لم  التوثيق  فكرة  أن  إال 
أصــــالً، فــمــنــذ الــعــصــور األولـــــى، كـــان لــدى 
اإلنــســان الميل والــرغــبــة الــداخــلــيــة فــي أن 
يعبر عما يحيطه من مظاهر، لذا أراد أن 
يوثق كل ما يراه من أشكال الطبيعة ربما 
رسومه  عبر  انــجــذابــاً،  أو  تــقــربــاً  أو  خــوفــاً 
كان  التي  الكهوف  جــدران  على  وخطوطه 

يعيش في داخلها.
التوثيق  نــحــو  األســاســيــة  الــخــطــوة  أن  إال 
الــــــصــــــوري كـــــــان مــــــع بــــــدايــــــة الـــتـــصـــويـــر 
الــفــوتــوغــرافــي الــــذي يــعــتــمــد عــلــى إظــهــار 
اإلنساني  الشكل  على  والــحــفــاظ  الحقيقة 
المتحرك  السينمائي  الفيلم  أمــا  المميز. 
الصامت فلم يكن إال مرحلة متطّورة من 
التوثيق الفوتوغرافي، وهو عبارة عن توثيق 
الواقع  لتسجيل  المتتالية  الصور  خالل  من 
بــالــصــورة،  مسجلة  كــوثــيــقــة  يعتمد  الــــذي 
والتي أصبحت عامالً مهماً لتسجيل ما نراه 

يومياً من أحداث وشخوص في الحياة.
العالم،  في  السينما  صناعة  تطّور  ومــع 
وبعد كانت الكاميرا توثق المناظر الطبيعية 
به  يقومون  ومــا  الحقيقيين  واألشــخــاص 
يستخدم  التوثيق  أصبح  يومية،  أفعال  من 
الفيلم ليحكي قصة حقيقية لما تّم أو ما 

سوف يتم مستقبالً.
وقـــد سجلت األفــــالم الــوثــائــقــيــة األولـــى 
فــــي أمـــريـــكـــا مــــثــــالً، حـــيـــاة رعــــــاة الــبــقــر 
والــبــتــرول،  الــذهــب  عــن  المنقبين  ورحــلــة 
حربهم  خــالل  الحمر  الهنود  ومــغــامــرات 
مــع الــدخــالء الــجــدد. وســرعــان مــا تــوّضــح 
اتجاه في السينما قائم على توثيق األفعال 
اليومية  الــحــيــاة  واقـــع  خــالل  مــن  البشرية 
هي  السينما  أن  خــصــوصــاً  فــنــي،  بــأســلــوب 
وســيــلــة مــهــمــة لــلــوصــول إلــــى الــجــمــاهــيــر 
إلبــراز  الفنون  بجميع  تستعين  باعتبارها 
مفهوم الحدث الجماهيري مع ما يحيطه 
في الطبيعة. فمثالً كان المخرج األمريكي 
روبــــــرت فـــالهـــرتـــي يـــذهـــب إلــــى الــمــكــان 
الحقيقي لألحداث، ويعيش مع فريق عمله 
األصليين  الناس  مع  طويلة  وأيــامــاً  أشــهــراً 
حتى يجسد أحداث القصة بواقعها وإيقاعها 

اليومي العفوي.
ومن الجدير بالذكر أن الفيلم الوثائقي 
والربط  الموضوعية،  يعتمد  متماسك  بناء 
الماضي  وأبعاد  وتجلياته  الحاضر  بين  ما 
اللحظة  مــنــح  مــع  المستقبل،  واســتــشــراق 
اآلتية سينمائياً البعد الدرامي باعتماد البناء 
ضــمــن مــنــحــى شــعــري حــتــى يــكــون فيلماً 
متميزاً، كما أن أساس الفيلم الوثائقي هو 
ما  معرفة  أجل  من  المرئي  الواقع  تحليل 
الفنية  الصورة  إهمال  دون  من  سيحدث 

والغرق في التقريرية اإلخبارية.
الوثائقي.  الفيلم  تقسيمات  تعددت  وقد 
فقد قسمه جون جريرسون إلى مستويين: 
الــمــســتــوى األعــلــى الــــذي يــكــون فــيــه صانع 
الفيلم قادراً على التحليل والخلق، المستوى 
والتقارير.  الصحف  كــل  فيه  الــذي  األدنـــى 
في حين يقسم سوتيزوود الفيلم الوثائقي 
والــرســوم  والمعايشة  الطليعة  أفـــالم  إلــى 
والتحريرية  النقاشية  واألفــالم  المتحركة 
والتعليمية. أما إيفالينا نورجليسكا فيقسم 
والــجــرائــد  التقرير  إلــى  الوثائقية  األفـــالم 
والـــمـــجـــالت الــســيــنــمــائــيــة وفــيــلــم الــمــقــالــة 

والتحريض.
مــن  الــــكــــثــــيــــر  أن  الـــــمـــــالحـــــظ  ومــــــــن 
عن  يعزفون  الشباب  الــعــرب  المخرجين 
خوض تجربة الفيلم الوثائقي كون البعض 
يراه ناقصاً. وبالتالي ساهمت هذه النظرة 
اإلنتاج.  ضعف  في  الوثائقي  للفيلم  السلبية 
وهناك من يعتقد أن الفيلم الوثائقي سهل 
فيركز  سيناريو،  لــه  يكتب  أن  يحتاج  وال 
المعلومات  وجــمــع  اإلعــــداد  على  الــمــخــرج 
بالتعليق  واالســتــعــانــة  الــمــقــابــالت،  وإجـــراء 
الصوتي على الصورة وشرح تفاصيل حول 
أن  النتيجة  فتكون  الــمــكــان،  أو  الــمــوضــوع 

يصبح الفيلم أشبه بالتقرير التلفزيوني!.

يرفع عنه الستار خالل الربع األّول من العام الحالي .. علي حسن الجابر:
السينما الوثائقية
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ويــقــول الــفــنــان عــلــي حــســن الــجــابــر 
المجسم:  تدشين  اقتراب  على  تعليقاً 
لــفــنــان  مــجــســم  أول  بـــأنـــه  «أفـــتـــخـــر 
أكثر  ولعل  الحجم،  بهذا  يأتي  قطري 
مــا أســعــدنــي الــتــفــات الــمــســؤولــيــن إلــى 
ـــواجـــد الـــفـــن الـــقـــطـــري في  ضــــــرورة ت
أعمالهم  تصبح  بحيث  هــامــة  أمــاكــن 
للمشاهدين»،  وواضحة  بــارزة  معالم 
وهو األمــر الــذي رأى أنه يعكس مدى 
اهــتــمــام الــقــيــادة بــالــفــن والــثــقــافــة في 
ـــة، ويـــقـــول الــجــابــر تــعــلــيــقــاً على  ـــدول ال
انــتــقــالــه مـــن حــــرف الـــنـــون إلــــى آفـــاق 
«قرية  مجسم  تنفيذ  بعد  اتساعاً  أكثر 
الــشــعــراء» وكــيــف تــّم ذلـــك: «لــقــد كان 
للتواصل  نــجــاح تــلــك الــتــجــربــة مــدخــالً 
أخرى،  مشاريع  لتنفيذ  واالستمرارية 
تــــوجــــت بـــالـــعـــقـــد الـــــــذي أبــــرمــــتــــه مــع 
متاحف  هيئة  اختيار  وكذلك  «أنيما»، 
قطر  خــيــول  مجسم  لتنفيذ  لــي  قطر 
وتعد  الدولي،  حمد  مطار  في  لوضعه 
تجارب قرية الشعراء وخيول الصحراء 
والجمل العربي، امتداداً لتجربة واحدة 
هي البحث عن جماليات حرف النون، 
والتعبير  للتشكل  قابليته  واكــتــشــاف 
بصور وأشكال متعددة. ويمثل الخيال 
الكلمة المفتاح في هذه التجربة، التي 
فتحت لي آفاقاً واسعة لمعالجة حرف 
السيراميك  وســائــط  خــالل  مــن  الــنــون 

والحفر الطباعي والنحت».
وعن جاهزية المجسم للعرض أّكد 
األعمال  كافة  من  االنتهاء  على  الجابر 
تنفيذه  تــّم  حيث  المجسم،  في  الفنية 
 ٨ المجسم  حجم  وبلغ  راٍق  فني  بشكل 
٦ أمــتــار وسيكون عــبــارة عن  أمــتــار × 
حصان بشكل فني غير تقليدي وسيتم 

تنصيبه بالمطار خالل الربع األول من 
العام الجديد ٢٠١٦، موضحاً أن العمل 
المجسمات  من  مجموعة  ضمن  كــان 
التي أسماها «خيول الصحراء « وكانت 
بن  حمد  بنت  المياسة  الشيخة  سعادة 
في  المجسم  رأت  قــد  ثاني  آل  خليفة 
أحـــد الــمــعــارض الــفــنــيــة وأعــجــبــت به 
أكبر  بشكل  تنفيذه  يــتــم  أن  وقــــررت 
نصباً  يكون  وأن  كله  العالم  يــراه  وأن 
تذكارياً بمطار حمد الدولي، ويضيف: 
ــبــدايــة  ألنــــي كــنــت قـــد صــمــمــتــه فـــي ال
بحجم ١٠٠ × ٨٠ سم فقمت بالتعاون 
رغبة  بتنفيذ  قطر  متاحف  هيئة  مــع 
مع  واتــفــقــت  المياسة  الشيخة  ســعــادة 
المجسم  لتنفيذ  عالمية  ألمانية  شركة 

تحت إشرافي بالكامل، وها قد انتهينا 
وجاهزاً  مكتمالً  وصار  فيه  العمل  من 
لــرفــع الــســتــار عــنــه ونــصــبــه فــي مطار 

حمد الدولي كنصب تذكاري.
وعــــن الـــعـــوالـــم الـــجـــديـــدة الــتــي أراد 
الـــجـــابـــر اخـــتـــراقـــهـــا بــعــد انــتــقــالــه إلــى 
مــــجــــاالت أكــــثــــر رحــــابــــة يــــقــــول: فــي 
كثيراً  كانت  الشعراء»  «قرية  معرضي 
مختلفة  بأمكنة  أحـــالم  تـــراودنـــي  مــا 
سكنتني  أمــكــنــة  بمخيلتي،  ارتــبــطــت 
تتملكني  باتت  حيث  بعيد،  زمــن  منذ 
وحياة  بنائها  ببساطة  القرى  ذكريات 
الــقــاطــنــيــن فــيــهــا أمــاســيــهــا الــمــمــتــلــئــة 
بـــقـــصـــص الــــحــــب الـــخـــيـــالـــيـــة والـــشـــعـــر 
الــمــتــوارث والــحــكــم واألمـــثـــال، أتــذكــر 

وارتباطهم  والشيوخ  واألطــفــال  النساء 
بــاألمــكــنــة والـــحـــكـــايـــات»، وفــــي هــذه 
هذه  بعض  استذكار  حــاولــت  التجربة 
المشاهد التي وظفتها بشكل عفوي من 
خالل ومضات متدفقة من تدريجات 
المشاهد  هذه  ومن  واألبيض،  األســود 
والــــذكــــريــــات كـــانـــت صــيــاغــة أعــمــالــي 
بأشكال تتسق مع مخيلتي في توصيف 
ــعــمــل الــفــنــي،  ـــمـــفـــردات فـــي ال هــــذه ال
مــتــنــقــالً مـــن تــجــربــة ألخـــــرى حــامــالً 
يعيش  عما  معبراً  أو  األمكنة  ذكريات 
على  تساعده  ومضات  من  داخلي  في 

الحياة.
ويقدم العمل الفني الخاص بالفنان 
لجواد  تقليدي  غير  شرحاً  حسن،  علي 

صـــــحـــــراوي مـــصـــنـــوع مــــن تـــداخـــالت 
مختلفة لحرف «النون»، فقد استخدم 
حــســن مــجــمــوعــة مـــن فــنــيــات النحت 
المعقدة لصنع هذه المنحوتة التي يبلغ 
حجمها ٨ أمتار في ٨ أمتار، حيث يأتي 
المنحوتات  إلـــى  إضــافــة  الــجــابــر  عــمــل 
في  حالياً  المعروضة  الفنية  واللوحات 
المطار والمستمرة في الزيادة لفنانين 

قطريين ودوليين.
وخيول  الشعراء  قرية  تجارب  وتُعد 
الــصــحــراء والــجــمــل الــعــربــي، امـــتـــداداً 
ـــبـــحـــث عــن  لـــتـــجـــربـــة واحـــــــــدة هـــــي ال
ــيــات حــــرف الــــنــــون، واكــتــشــاف  جــمــال
قــابــلــيــتــه لــلــتــشــكــل والـــتـــعـــبـــيـــر بــصــور 
وأشكال متعددة. ويمثل الخيال الكلمة 
المفتاح في هذه التجربة، التي فتحت 
واسعة  آفاقاً  الجابر  حسن  علي  للفنان 
ــمــعــالــجــة حـــــرف الــــنــــون مــــن خـــالل  ل
الطباعي  والحفر  السيراميك  وسائط 

والنحت.
تـــجـــربـــة  أن  مـــــن  ـــــرغـــــم  ال وعــــلــــى 
الـــمـــجـــســـمـــات والــــمــــنــــحــــوتــــات، كــانــت 
ــــذي اعــتــاد  مــفــاجــئــة لــجــمــهــور الــفــن ال
إال  الرسم،  فن  في  الجابر  أعمال  على 
في  المستمر  لبحثه  تتويجاً  كانت  أنها 
وفــي حــرف النون  الــحــروفــيــة عــمــومــاً 
تجربة  وكــانــت  الخصوص،  وجــه  على 
مجسم  بعدها  ومــن  الــصــحــراء  خــيــول 
فنية  لمغامرة  انطالقة  الشعراء،  قرية 
التلوين  جماليات  من  الحرف  حملت 
إلــــى مــضــمــار الــمــجــســمــات والــنــحــت، 
في  القبول  مــن  بكثير  حظي  مــا  وهــو 
مجسم قرية الشعراء عندما ُعرض في 
جاليري أنيما في انطالقته عام ٢٠١١.

عن قربعن قرب

خيول الصحراء أول مجسم 
بهذا الحجم لفنان قطري

ركود المسرح دفع الشباب ركود المسرح دفع الشباب 
إلنتاج األفالم القصيرةإلنتاج األفالم القصيرة

علىعلى
الطريقالطريق

كتب - أشرف مصطفى:

المجسمات  تجربة  أن  من  الرغم  على 
والمنحوتات، كانت مفاجئة لجمهور الفن 
الذي اعتاد على أعمال الرسم للفنان علي 
لبحثه  تتويجاً  كانت  أنها  إال  الجابر  حسن 
المستمّر في الحروفية عموماً وفي حرف 
النون على وجه الخصوص، وكانت تجربة 
خيول الصحراء ومن بعدها مجسم قرية 

حملت  فنية  لمغامرة  انطالقة  الــشــعــراء، 
الحرف من جماليات التلوين إلى مضمار 
المجسمات والنحت، خاصة بعد أن القت 
أعماله استجابة مميزة تجلت في مجسم 
جاليري  في  ُعــرض  عندما  الشعراء  قرية 
التقت   ،٢٠١١ عـــام  انــطــالقــتــه  فـــي  أنــيــمــا 
البيرق مع الفنان في أعقاب إعالن متاحف 
قطر بالتعاون مع مطار حمد الدولي عن 
تدشينها مجّسم «خيول الصحراء» للفنان 

القطرّي علي حسن خالل الربع األول من 
األعمال  ثالث  بذلك  ليكون   ،٢٠١٦ الــعــام 
الــفــنــيــة الــمــعــروضــة لــحــســن فــي الــمــطــار، 
العمل  يحمل  فنيين  عملين  إلى  باإلضافة 
إلـــدرادو  زهــور  (مشاتل  اســم  األول  الفنّي 
الـــُقـــطـــبـــيـــة) لــلــفــنــان الـــبـــريـــطـــانـــّي مــــارك 
اسم  تحت  الثاني  العمل  يأتي  بينما  كوين، 
رودولـــف  اإليــطــالــّي  للفنان  عــنــوان»  «بــال 

ستينجل.

الدوحة - البيرق:

الــتــجــارب  أن  الــعــمــادي  محمد  الــفــنــان  أكـــد 
اإلبداعية الشبابية التي يتم تقديمها من خالل 
الجهود الذاتية من قبل الفنانين أنفسهم دليل 
واضــــح عــلــى رغــبــتــهــم الـــجـــادة والــمــلــحــة على 
بالعملية  والــنــهــوض  الفني  الــحــراك  اســتــمــرار 
إلنتاج  الشباب  اتجاه  أن  على  ونــوه  اإلبــداعــيــة، 
أو  الــخــاصــة  نفقاتهم  عــلــى  الــقــصــيــرة  األفــــالم 
سببه  لــألفــالم  الــدوحــة  مؤسسة  رعــايــة  تحت 
تعاني  الــذي  المسرحي  الركود  حالة  األساسي 
مــنــه الــســاحــة، خــاصــة بــعــد تــوقــف مــهــرجــان 
الــمــســرح الــشــبــابــي هـــذا الـــعـــام، ولــفــت إلـــى أن 
لمهرجان  اآلن  موجهة  الشباب  جميع  أنــظــار 
مارس  شهر  إقامته  المزمع  المحلي  المسرح 
بصفة  المشاركة  الجميع  ينتظر  حيث  المقبل 
التي  الوحيدة  المسرحية  المناسبة  المهرجان 
في  لــالشــتــراك  لــهــم  الــفــرصــة  تتيح  أن  يمكن 

الساحة المسرحية.
كما دعا العمادي الشباب لمواصلة مشوارهم 
عــلــى ضـــــرورة أن ال يــجــعــلــوا الــمــادة  مـــشـــدداً 
أن  وأكـــد  الــفــنــي،  العمل  مــن  األول  طموحهم 
الــســبــل مــفــتــوحــة أمــامــهــم بــجــهــودهــم الــذاتــيــة 
أي  في  تقديمه  يمكن  المسرح  أن  يــرى  حيث 
التواجد،  على  اإلصـــرار  إلــى  يتطلب  وال  مكان 
بالدخول  فقط  يهتم  لــم  أنــه  العمادي  ويــؤكــد 
نشاطه  امتد  بل  كممثل  الفني  العمل  حقل  إلى 
إلى أن  في العملية الفنية لإلنتاج الفني مشيراً 
بــدايــة وقــوفــه على خشبة الــمــســرح كــانــت من 

فالح  الــمــخــرج  مــع  الــمــســعــور  مسرحية  خـــالل 
فايز وهي المسرحية التي حصدت عدداً كبيراً 
المسرحي  الدوحة  مهرجان  في  الجوائز  من 
مــنــذ مــا يــقــرب مــن ثــالثــة أعـــــوام، ومـــن تلك 
النقطة انــطــلــق الــعــمــادي فــي مــشــواره قــاصــداً 
تــطــويــر مــوهــبــتــه، فــالــتــحــق بــعــدد مــن الـــورش 
في  صــادق  حنان  المخرجة  مع  وعمل  الفنية 
فهد  مــع  ثــم  الــمــنــفــى،  فــي  تجليات  مسرحية 
يعشق  وألنــه  المجهول»،  «الجندي  في  الباكر 
العمل في المجال الفني عمل في أمور إبداعية 
للعمل  اتــجــه  ثــم  اإلنــتــاج،  فــي  فعمل  مختلفة، 
التلفزيوني كمعد برامج، ومدير إنتاج في قناة 
قطر اليوم، وشارك كذلك كممثل في مسلسل 
من  العديد  في  كذلك  وشــارك  ولكن»،  «حب 
االسكتشات الكوميدية مع تلفزيون قطر اليوم 

من ضمنها «شيل عني»، و»بس واهللا».
مدرسة  أن  العمادي  محمد  الفنان  ويؤكد 
الفنية  الــمــدارس  أولــى  هــي  فايز  فالح  الفنان 
ــأثــر بــهــا خــاصــة أنـــه كـــان أول مــخــرج  ــتــي ت ال
مسرحية  في  الكثير  منه  وتعلم  معه،  يتعامل 
«المسعور»، وأكد أنه هو الذي فتح له المجال 
أبرز  وعن  الفني،  بالوسط  بعد  فيما  لاللتحاق 
أمــنــيــاتــه عــبــر الــعــمــادي عــن أمــلــه بـــأن تتبنى 
للدولة  التابعة  والفنية  اإلعالمية  المؤسسات 

إلـــى أن الــفــضــائــيــات  الــمــواهــب الــشــابــة، الفــتــاً 
بالساحة  مؤخراً  الخدمة  دخلت  التي  الجديدة 
من  العديد  للشباب  وفرت  المحلية  اإلعالمية 
يحققوا  أن  مــن  ومكنتهم  اإلبــداعــيــة  الــفــرص 
ذاتـــهـــم، مــشــيــداً بــالــمــبــادرة الــطــيــبــة مـــن قبل 
القنوات الخاصة الجديدة التي أتاحت الفرصة 
أمــام  للوقوف  الشابة  الــوجــوه  مــن  كبير  لــعــدد 
الفرصة  كــانــت  لــو  وتمنى  التلفزيون،  كاميرا 

أتيحت بشكل أكبر أمام الممثلين المحليين.

ًًهللا



أّكد أنها فرضت نفسها على الساحة الفنية.. عيسى الكبيسي:
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كتارا تطلق تطبيقهاقضيةقضية
 على الهواتف الذكية

الدوحة-البيرق: 

للحي  الــعــامــة  الــمــؤســســة  أطــلــقــت 
الذكية  الهواتف  تطبيق  كتارا  الثقافي 
 (MOBIL APPLICAATION)
وانــدرويــد)،  نظام (ابــل  يدعم  والــذي 
ومن مميزات هذا البرنامج أنه يوفر 
لضيوف وزوار كتارا خدمات جديدة 
لمساعدتهم في االستفادة من مرافق 
الحي الثقافي، خاصة تلك التي تتعلق 
ألي  يمكن  بحيث  السيارات،  بمواقف 
معرفة  مشكلة  من  يتخلص  أن  زائر 
مــكــان ســيــارتــه فــي أوقــــات الــزحــام، 
وصـــولـــه  فـــــور  مــكــانــهــا  يــســجــل  وأن 

الخاص  الموقف  في  سيارته  وإيقاف 
بـــهـــا، وهــــو مـــا يــســهــل عــلــيــه الـــعـــودة 
إلــيــهــا بــســرعــة كــبــيــرة عــنــد خــروجــه 
بــاالضــافــة  لـــــ(كــــتــــارا)،  مـــغـــادرتـــه  أو 
 MOBIL) كــــتــــارا  تــطــبــيــق  أن  إلـــــى 
للزائر  يوفر   (APPLICAATION
ــتــيــح لــه  خــــارطــــة ثـــالثـــيـــة األبـــــعـــــاد، ت
التي  المطلوبة  الوجهة  على  التعرف 
يريد الذهاب إليها وبأيسر السبل، من 
خالل عرض طريق مختصر يصل به 

إلى المكان المحدد.
 Augmented) لتقنية  بالنسبة  أما 
reality) التي يحتويها التطبيق، فهي 
ـــــزوار الــحــي الــثــقــافــي جميع  تــقــدم ل

المعلومات عن الفعاليات المقامة في 
(كتارا)،  ومرافق  أبنية  من  مبنى  كل 
وذلـــــك مـــن خــــالل تــوجــيــه الــكــامــيــرا 
ستظهر  التي  المحدد،  المرفق  على 
عن  نبذة  أو  موجزا  مختصرا  بعدها 
المباني.  هــذه  تحتضنها  فعالية  كــل 
باإلضافة إلى أن الزائر يمكنه تصفح 
الموجودة  الثقافية  الجمعيات  قائمة 
األخرى  والمرافق  الثقافي  الحي  في 
مـــن مــطــاعــم ومــــقــــاه، ويــتــصــل بها 
تنبيه  على  البرنامج  يعمل  كما  فــورا، 
الزوار المستخدمين له، عن مختلف 

الفعاليات الثقافية الجارية.

 وسنحرص فــي هــذه الــزاويــة 
أن نــتــعــرف فـــي كـــل حــلــقــة على 
نــشــاطــات الــفــنــانــيــن اإللــكــتــرونــيــة 
التقنيات  من  استفادتهم  ومــدى 

الحديثة في مجالهم الفني.
عيسى  الفنان  سنلتقي  والــيــوم 
الـــكـــبـــيـــســـي لـــنـــتـــعـــرف مـــنـــه عــن 
التكنولوجيا  من  استفادته  مــدى 
الحديثة وما إذا كان يعتمد عليها 

في حياته اليومية أم ال.
ـــــــد الــكــبــيــســي  فــــي الــــبــــدايــــة أّك
أن مــوقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
نــفــســهــا  تـــفـــرض  أن  اســـتـــطـــاعـــت 
كــــالعــــب رئـــيـــســـي فــــي الـــحـــركـــة 
الـــفـــنـــيـــة، وأصــــبــــح الـــعـــديـــد مــن 
بشكل  عليها  يعتمدون  الفنانين 
التواصل  خــالل  مــن  ســـواء  كبير، 
من  أو  ومتابعيهم،  محبيهم  مع 
قوية  كوسيلة  استخدامها  خــالل 
ألعمالهم  الــتــســويــق  فــي  وفــعــالــة 

الغنائية الجديدة.
مـــواقـــع  إن  الـــكـــبـــيـــســـي  وقـــــــال 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي ســاهــمــت 
وفي  المطرب،  انتشار  في  كثيراً 
تــواجــده على الــســاحــة، والــوصــول 
بشكل أسرع للجمهور، كما أصبح 
ــنــجــاح األغــنــيــة،  هـــنـــاك مــعــيــار ل

مــن خـــالل نــبــض الــجــمــهــور على 
حدة  كسرت  أنها  كما  اإلنترنت، 
للفنان،  اإلنــتــاج  شــركــات  احتكار 

المميزات  هــذه  كل  ضريبة  لكن 
أن  يستطيع  يــعــد  لــم  الــفــنــان  أن 
يــوثــق أعــمــالــه فـــي ألـــبـــوم واحـــد، 

على  كبير  بشكل  يعتمد  وأصــبــح 
األغاني المنفردة.

الــتــواصــل  مـــواقـــع  أن  وأوضــــــح 

بصفة  جــعــلــت الــفــنــان مـــتـــواجـــداً 
دائـــمـــة ومـــتـــواصـــًال مـــع جــمــهــوره 
الـــحـــال  بــعــكــس  دوري،  بــشــكــل 
الفنان  ينقطع  كان  عندما  قديماً 
وهي  طويلة  فترة  جمهوره  عن 
مـــدة تــجــهــيــزه ألعــمــالــه الــفــنــيــة، 
تعتبر  أخــرى  جهة  مــن  أنها  كما 
وسيلة هامة لتوثيق حياة الفنان 
اإلبداعية فمن خاللها يستطيع أن 
يسجل جميع اللحظات واللقطات 
التي مّر بها خالل مشواره الفني.

وعــنــد مـــدى تــفــاعــلــه مـــع تلك 
الكبيسي:  قال  الحديثة  الوسائط 
على الــتــواصــل مع  أحـــرص دائــمــاً 
المستمع  أجــعــل  وأنـــا  جــمــهــوري، 
بشكل  يحبها  التي  لألغاني  يصل 
أسهل وأســرع، وذلــك من خالل 
جميع  يــضــم  الـــذي  التطبيق  هـــذا 
والجلسات،  والــحــفــالت،  األغــانــي 
وكــنــت مـــن قــبــل أســســت مــوقــعــاً 
إلــكــتــرونــيــاً فـــي بـــدايـــة األلــفــيــة، 
قمت فيه بحفظ أرشيفي الفني، 
الذكية  األجهزة  ظهور  مع  ولكن 
لذلك  الكمبيوتر،  الناس  هجرت 
كان البد من مواكبة التطور من 

خالل هذا التطبيق.

عبداهللا الغيفان ولقطات أرشيفيةصالح المال يستمتع في مخيمه الشتوي بالدوحة
 من مهرجان الكويت المسرحي

لقطات من مهرجان ربيع سوق واقفنشرة أخبار عيوز نيوزاإلعالمي فواز مزهر ولقطات من تركيا

مواقع التواصل كسرت حدة مواقع التواصل كسرت حدة 
احتكار شركات اإلنتاجاحتكار شركات اإلنتاج

أون الينأون الين

كتب - هيثم األشقر:

أصبحت  العالم  يعيشها  التي  الرقمية  الثورة  ظل  في   
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي أو مــا بـــات يــعــرف باسم  مــواقــع ال
السوشيال ميديا من أهم طرق التواصل في حياة الناس 
بين بعضهم البعض، ونحن بدورنا نركز على وقع هذه 

المواقع اإللكترونية وأثرها في حياة فنانينا، وسنحاول 
من خالل هذه الزاوية أن نسبر أغوار عالمهم االفتراضي 
لنتعرف على اهتماماتهم من خالل متابعاتنا صفحاتهم 
الرسمية وحساباتهم الخاصة والموثقة على أشهر مواقع 
التواصل االجتماعي مثل تويتر وفيس بوك واإلنستجرام 

أو صفحاتهم الخاصة على اإلنترنت وما شابه ذلك..

تريندتريند

نادي اإلعالم يتألق على 
سناب شات وانستغرام

جديدة  صــورة  قطر  بجامعة  اإلعــالم  نــادي  يقدم 
لإلعالم المرئي من خالل مواقع التواصل االجتماعي، 
حيث يــقــدم بــرنــامــج «إعــالمــي اليـــف» الـــذي يهدف 
لتعريف طالب كلية اإلعالم بجامعة قطر على طبيعة 
وكواليس العمل اإلعالمي، والبرنامج التي تبث حلقاته 
عبر «سناب شات» يحظى بإقبال كبير، ومتابعة من 
شريحة واسعة سواء من داخل الجامعة أو خارجها، 
كــمــا يـــحـــرص مـــن خــــالل حــلــقــاتــه عــلــى اســتــضــافــة 
المحلية،  اإلعالمية  الساحة  على  البارزة  الشخصيات 
ومـــن خــاللــهــا يستطيع الــطــالــب الــتــعــرف عــن قــرب 
على خصائص وسمات كل وظيفة، كي نساعده على 
الحياة  لدخول  تؤهله  التي  الالزمة  الخبرات  اكتساب 
البرنامج  واسم  وحرفية،  مهنية  أكثر  بشكل  العملية 
البرنامج  استضاف  وقد  شات،  السناب  من  مستوحى 
خليل  مثل  البارزة  اإلعالمية  الشخصيات  من  العديد 
وأحمد  الحمادي،  أسماء  الجناحي،  عقيل  البلوشي، 

عبداهللا.



ــــــة  ــــــان ــــــفــــــن تــــــــــقــــــــــدم ال
بامية  ميرنا  الفلسطينية 
مــجــمــوعــة مــــن األعـــمـــال 
بالذاكرة  المتعلقة  الفنية 
(الما  بعنوان  معرض  في 
بـــعـــد)، اشــتــمــل الــمــعــرض 
ـــــــــــــذي افــــــتــــــتــــــح مــــســــاء  ال
الفن  حــوش  فــي  الخميس 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــديــنــة 
الـــــــقـــــــدس عـــــلـــــى خـــمـــســـة 
أعمال فنية وفيلم قصير 
األول  الفصل  عن  مأخوذ 
مـــن روايـــــة «الــمــتــشــائــل» 
إميل  الفلسطيني  للروائي 

حبيبي.
وقــــالــــت مـــيـــرنـــا خـــالل 
افـــتـــتـــاح مـــعـــرضـــهـــا: «أنــــا 
شـــغـــوفـــة بـــكـــل مــــا يــخــص 
بالنسبة  خصوصاً  الذاكرة 
لـــنـــا كــفــلــســطــيــنــيــيــن فــكــل 
شــــيء مــرتــبــط بــالــذاكــرة 
ما  لرضة..  تعّرضت  التي 
أحاول عمله هو تبسيطها 
الجمهور  إلــى  وإحضارها 

بطريقة سلسة».
األعــمــال  أن  وأضـــافـــت 
الــفــنــيــة الـــمـــعـــروضـــة هي 
نـــتـــاج ثـــــالث ســــنــــوات مــن 
الـــــعـــــمـــــل وتـــــــركـــــــز عـــلـــى 

موضوع الذاكرة.
ويــــــــــدخــــــــــل الـــــــــزائـــــــــر 
يشبه  مـــا  ــــى  إل الـــمـــعـــرض 
واجهاته  طليت  صــنــدوق 
وضعت  األخــضــر  بــالــلــون 
على إحداها قطع مختلفة 
مــنــهــا مــنــحــوتــات ألشــكــال 
صور  إلى  إضافة  متعّددة 
وأشــــــيــــــاء تـــســـتـــخـــدم فــي 
كل  تعيد  الــيــومــيــة  الــحــيــاة 
منها اإلنــســان إلــى ذكــرى 
الواجهة  على  ويقابلها  ما 
األخــــــرى عــــرض مــقــاطــع 
ألحــداث  قصيرة  مصّورة 
ما لشرح كيفية تذكر هذه 
األشــــيــــاء. ويــنــتــقــل الــزائــر 
إلـــى قــاعــة أخــــرى تظهر 
فــيــهــا مـــجـــمـــوعـــة كــبــيــرة 
من  الصغيرة  األعالم  من 
ورق القصدير معلقة على 
مروحة  وأمامها  الحائط 
نصف  حركة  في  تتحّرك 
دائرية تدور األعالم معها 
كــيــفــمــا تـــــــدور فــــي عــمــل 
أطلق عليه (ال راية تخفق 
نشرة  توضح  الــريــح).  فــي 
حول هذا العمل الفني أنه 
مأخوذ من قصيدة شاعر 
محمود  الراحل  فلسطين 
درويش تحمل ذات االسم 
مــمــا جــــاء فــيــهــا «كــأنــهــم 
يــأتــون مــن قــدر إلــى قدر 
وراء  مــدونــة  مــصــائــرهــم 
الــــنــــص». وقــــالــــت بــامــيــة 
العمل  لــهــذا  شــرحــهــا  فـــي 
الدول  إلى  فيه  ترمز  إنها 
فــي األمـــم الــمــتــحــدة التي 
العظمى  الــقــوى  تــحــّركــهــا 

كيفما تشاء.
واخــــــــــتــــــــــارت بــــامــــيــــة 
ـــــــة  االقـــــتـــــبـــــاس مــــــن رواي
فصلها  وتحديداً  المتشائل 
األول (الوقائع الغريبة في 
النحس  أبي  سعيد  اختفاء 
الـــمـــتـــشـــائـــل) لــعــمــل فــيــلــم 
الكاتبة  نصه  كتبت  قصير 

الفلسطينية داليا طه.

معرض متعدد 
الوسائط عن 
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أبيات قطرية

الناعسات؟ والرماِل  للسواحِل  هل 

العاليات؟ الباهرات  للشموس  أم 

ــبــاســطــاِت أكــفــهــا؟ أم لــلــريــاض ال

الساحرات؟ الباسمات  للزهوِر  أم 

أم لــلــبــطــاِح وكـــم ســَقــى أزهــاَرهــا

الوارفات؟ تحَت  ونــام  الغديِر  مــاُء 

وجـــاللـــهـــا جـــمـــالـــهـــا  لـــلـــبـــحـــاِر  أم 

والفلِك شاخصًة إلى كل الجهاْت؟

وخــبــائــهــا خــيــلــهــا  لــــلــــبــــوادي  أم 

وربــوعــهــا أم لــلــتــالل الـــنـــاهـــداْت؟

مـــاُؤهـــا؟ تــــألأل  إن  لــلــمــرافــئ  أم 

الــغــاديــاْت؟ الــرائــحــاِت  للطيوِر  أم 

َهــفــْت إن  والــحــمــائــم  لــلــبــالبــل  أم 

نحَو الدروِب الساهراِت الغافيات؟

يــلــفــهــا؟ والــــضــــيــــاُء  لــــلــــمــــآذن  أم 

أم للصواري والنخيِل الشامخاْت؟

ُخــفــيــة تـــســـّلـــل  إذا  لـــلـــضـــبـــاب  أم 

والطل حيث الطل منهمر الفرات؟

كثبانها فـــي  الــوضــحــاء  لــلــمــهــا  أم 

أم لــلــرئــام الــنــاحــالت الـــشـــاردات؟

وزهرها الربيع  صحراء  عطِر  أم 

عذراء قد وصفت فما أوفت صفات؟

وبـــريـــقـــهـــا؟ ســـحـــِرهـــا  لـــآللـــئ  أم 

الَمَواْت؟ إلى  العابرين  للرجال  أم 

ضواحك-؟ والعيون  للحراذر-  أم 

الــدامــعــات؟ والــعــيــون  للثكالى  أم 

ــا؟ هـــل لــلــشــراع إذا تــعــانــق والــصــبَ

والـــرفـــات؟ تــعــانــق  إذا  لــلــشــراع  أم 

أصــــــداؤه؟ تــمــايــلــت  لـــلـــرزيـــف  أم 

الالمعات؟ الــبــارقــات  للسيوف  أم 

وجـــمـــالـــه؟ بـــســـحـــره  لــلــخــيــال  أم 

كم قد طربنا ، يا خياَل األمسيات

أم لــلــســمــاحــة فـــي قــلــوب أنــاســهــا

شهدت لها تلك الوجوه المشرقات؟

وطني، أراك بقلب طفل لم يزل

يحبو فــمــا أغــلــى حــنــان األّمــهــات

صوابه ملكت  لقد  الخليج،  شــّط 

ـــنـــات ـــّي ـــب وعــــيــــونــــه وفــــــــــــؤاده بـــال

ترنيمة الشواطئ
 الغـــافيــــة

عميق  سبات  في  تغط  حاليا  القطرية  الدراما 
وتحتاج إلى إفاقة حتى تعود إلى الحياة من جديد 
فبينما نجد الكويت تنتج ٤٠ عمال دراميا في العام 
ال نجد في قطر إال مسلسل واحــد كل عامين أو 
في  التلفزيونية  الــدرامــا  أن  يعني  مــا  وهــو  ثالثة 
قطر تعاني من الركود غير المسبوق وبتعبير آخر 
الدراما القطرية باتت خارج الخدمة ، ويجب أن 
يتدخل التلفزيون وشركات اإلنتاج الوطنية لوضع 

حد لهذه المأساة التي تمر بها الدراما القطرية.
لماذا نرتضي أن يأتي اإلنتاج الدرامي القطري 
في ذيل القائمة خليجيا مع أن كل عناصر الدراما 
ففيها  قطر  فــي  مــتــوفــرة  الناجحة  التلفزيونية 

على  قوي  حضور  لهم  الذين  األول  الصف  نجوم 
الساحة الخليجية مثل غانم السليطي وعبد العزيز 
جاسم وغازي حسين وصالح المال وعبد اهللا عبد 
العزيز وغيرهم كما يوجد لدينا مخرجون كبار 
والكتاب  الشباب  الفنانين  من  واعــدة  ومجموعة 
الــكــواري  وســيــار  الــكــواري  وداد  مثل  المتميزين 
وغانم السليطي وطالب الدوس وغيرهم كما أن 
المال متوفر وهللا الحمد فما الذي ينقصنا لنقدم 
هو  هــذا  ؟  كله  الخليج  مستوى  على  درامــا  أفضل 

التساؤل الذي ال أجد له إجابة حتى اآلن.
ــلــدرامــا  خـــالصـــة الـــقـــول أن الـــحـــالـــة الـــعـــامـــة ل
أن  ونتمنى  وكــســل،  خــمــول  فــي  تعيش  القطرية 

مكثف  وإنتاج  فني  زخم  إلى  الحالة  تلك  تتحول 
وباسم  قطر  باسم  تليق  رائــعــة  درامــيــة  وأعــمــال 

الفن القطري.
وبـــالـــرغـــم مــــن ذلـــــك فـــــإن الـــحـــركـــة الــفــنــيــة 
الفنانين  مــن  مــجــمــوعــة  ظــهــور  تشهد  الــقــطــريــة 
ولكن  بالخير  يبشرون  الذين  المتميزين  الشباب 
يــحــتــاجــون إلـــى حــاضــنــة لــمــواهــبــهــم ودعــــم فني 
الفن  ترعى  التي  الدولة  مؤسسات  من  واهتمام 
الثرية  الــطــاقــات  هــذه  نخسر  ال  حتى  والفنانين 
وجدته  ألنها  الفن  عن  فتبتعد  القطرية  والكوادر 
نفتح  وأن  المواهب  نرعى  أن  نريد  نحن  كاسدا، 
أمامهم الفرص المميزة وأن نصنع منهم النجوم 

على  يدخل  أن  التلفزيون  وعلى  وعربيا  خليجيا 
في  األهــم  المؤسسة  ألنــه  الجانب  هــذا  في  الخط 
أن  قطر  تلفزيون  من  أتمنى  وإنــي  الــصــدد.  هــذا 
الدراما  ألن  الدرامي  لإلنتاج  كبيرة  ميزانية  يضع 
مهمة بالنسبة للمجتمع فهي دائما مرآة للمجتمع 
التأثير  قوة  من  ولها  والسلبيات  اإليجابيات  على 
في معالجة القضايا االجتماعية الشائكة ما ليس 
تقدم  أن  الــتــلــفــزيــون  إدارة  مــن  فــأرجــو  لغيرها 
والتاريخي  التراثي  بين  ما  متميزا  دراميا  إنتاجا 
واالجتماعي والكوميدي وغيره وأن يحدث حالة 
نجوم  يستدعي  وأن  الجانب  هذا  في  الزخم  من 

قطر فالوطن أولى بهم وهم أولى به.

بأقالم بأقالم 
غازي حسينالمبدعينالمبدعين

الدوحة-البيرق:

العامة  بالمؤسسة  اليوم  تتواصل   

لــلــحــي الـــثـــقـــافـــي - كــــتــــارا عــــروض 

الوطنية،  نــايــروبــي  الــرقــص  لفرقة 

ويندرج هذا العرض ضمن فعاليات 

المتواصل  الثقافي  التنوع  مهرجان 

إلى حدود شهر مايو وذلك بالتعاون 

مـــع مــنــظــمــة الــيــونــســكــو وبــمــشــاركــة 

الرقص  وفرقة  دولــة.   ٢٠ من  أكثر 

الــوطــنــي نــيــروبــي، هـــي عـــبـــارة عن 

مــجــمــوعــة مــمــيــزة مـــن الــراقــصــيــن 

الفلكلوريين والموسيقيين، ومقرها 

فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــيـــنـــيـــة نـــيـــروبـــي 

الشمس.  في  مدينة  باسم  المعروف 

وتـــتـــكـــون الـــفـــرقـــة مـــن ٢٥ مــوهــبــة 

مــــن الـــــذكـــــور واإلنــــــــــاث: راقــصــيــن 

وموسيقيين، وعازفي اإليقاع.

ركـــود الدرامـــا القطريـــةركـــود الدرامـــا القطريـــة

تقرر تأجيل طرح فيلم «أفاتار ٢» وقد «يكون ذلك بسبب 
نجاح فيلم حرب النجوم»، حسبما قال موقع «ذا راب» لألخبار 
الفنية، وكان من المفترض أن يكون الجزء الثاني من أفاتار، 
الذي حقق نجاحا كبيرا عن طرحه عام ٢٠٠٩، جاهزا للعرض 
بحلول عيد الميالد عام ٢٠١٧، ويأتي ذلك بعيد إعالن ديزني 
تأجيل طـــرح الــجــزء الــثــانــي مــن فيلم «حـــرب الــنــجــوم: القوة 
عرض  بــدء  مــع  سيتزامن  طرحه  أن  ذلــك  ويعني  تستيقظ»، 
«أفاتار ٢». ويحتدم التنافس بالفعل بين الفيلمين. ففي وقت 
سابق من الشهر الجاري تغلب «حرب النجوم» على «أفاتار» 
ليصبح الفيلم الذي حقق أعلى أرباح على اإلطالق في أمريكا، 

ولكن «أفاتار» ال يزال الفيلم األكثر أرباحا في العالم.
وطرح فيلم «أفاتار» بتقنية األبعاد الثالثية، وكان من أبرز 
األفالم التي قدمت هذه التقنية للعالم، وفي الشهر الماضي، قال 
جيمس كاميرون، مخرج «أفاتار» إن العمل في الجزء الثاني من 
الثالثية يشارف على االنتهاء. وقال كاميرون لمجلة إنترتينمنت 
ويكلي «كنا نصمم الفيلم على مدى عام ونصف. كل الشخصيات 

والمخلوقات وأماكن التصوير تكاد تكون جاهزة».

فرقة الرقص النيروبي على مسرح كتارا

تأجيل طرح فيلم «أفاتار ٢»

الشيخ مبارك بن سيف آل ثاني
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