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ناصــر سـهيم يطــرح 
ً «ما أدري حب وال» غدا

نـافــذ الســيد: الفــــن
القـطــــري يـعـــانـــي

سهيم  نـــاصـــر  الــفــنــان  كــشــف 
لـــلـــبـــيـــرق أنــــــه ســـيـــطـــرح غــــداً 

أغنية «ما أدري حب وال»، 
الشاعر  كلمات  من  وهي 

ــــــقــــــطــــــري ســــلــــطــــان  ال
الــــــراشــــــدي وألــــحــــان 
الــمــلــحــنــة الــقــطــريــة 

مهند  توزيع  «الــشــوق»، 
ســــيــــف. وأوضــــــــح ســهــيــم 

بالنسبة  تــمــثــل  األغــنــيــة  أن 
حيث  من  عليه  جديداً  لوناً  له 

الــكــلــمــات الــرشــيــقــة والــمــعــانــي 
تقديمها  له  يسبق  لم  التي  الجديدة 
لــلــجــمــهــور، كــمــا أن الــلــحــن راقــص 
مــوهــبــة لحنية  ومــمــيــز ويــنــّم عــن 
مرهفاً.  فنياً  حساً  تمتلك  متميزة 
حالياً  يتجه  أنــه  ليؤكد  سهيم  وعــاد 
األلحان  ذات  الشبابية  األغنية  إلــى 
ألنها  السريع  و»اإليـــقـــاع»  الرشيقة 

عريض  جمهور  ولها  انتشاراً  األكثر 
يجب أن يضعه الفنان نصب عينيه، 
ولكنه في المقابل أّكد أنه يميل إلى 
األغنية الرومانسية والتي طالبه بها 

الكثيرون من جمهوره.

ص٢

أكد الفنان نافذ السيد أن الفن 
فــــي قـــطـــر يـــعـــانـــي عـــلـــى كــافــة 

الدراما  في  سواء  المستويات 
أو  التلفزيونية  أو  اإلذاعية 

الــمــســرحــيــة، الفـــتـــاً إلــى 
عــمــومــاً  الـــــدرامـــــا  أن 
في  كبيرة  أهمية  لها 

تعد  ألنـــهـــا  الــمــجــتــمــع، 
ومشاكل  لقضايا  انعكاساً 

وهــــمــــوم وأفــــــــراح وأتــــــراح 
المجتمع،  وتــقــالــيــد  وعــــادات 

ـــافـــذة ومــــــرآة تــضــع كل  فــهــي ن
شــخــص أمـــــام نــفــســه، ألنــــه يــرى 

وأفعاله  ذاتــه  الــدرامــا  شخوص  فــي 
فتساعده على تقييم وتقويم سلوكه 
وتفتح أمام الناس نوافذ من اإلفادة 

والمتعة.
الفني  عملي  بــدأت  السيد:  وقــال 
مع فرقة األضواء سنة ١٩٨٠ وكانت 
بـــــاكـــــورة أعـــمـــالـــي هــــي مــســرحــيــة 
«حــســن وفــــرارة الــخــيــل» ثــم كانت 
مع  كلها  المسرحية  أعــمــالــي  بقية 

الـــفـــنـــان عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــمــنــاعــي، 
باستثناء  مــســرحــيــة،   ٢٢ وعـــددهـــا 
مـــســـرحـــيـــة «فــــــي بـــيـــتـــنـــا مـــرشـــح» 
السيد  وأوضــح  فايز،  فالح  للمخرج 
التلفزيونية  الــدرامــا  في  شــارك  أنــه 
إلى  يصل  األعــمــال  مــن  كبير  بــعــدد 
١٥ مسلسالً من أهمها مسلسل «بعد 

الشتات».
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حسن صقر: 

المجنون أول أعمالي المسرحية

حسن بوجسوم: مواقع
التواصــل مســرح حـــر

قـــال الــفــنــان حــســن صــقــر لــقــد بـــدأت 
الجامعّية  الفترة  في  التمثيل  مع  رحلتي 
وكـــانـــت فــتــرة اكــتــشــاف لــمــواهــبــي ســـواء 
موهبة  إلى  ونبهني  الفنية،  أو  الرياضية 
مــعــروف  بحريني  ممثل  لـــدّي  التمثيل 

اسمه محمود زين العابدين نصحني بأن 
أتجه لمجال التمثيل لما كان يلمسه فّي 
شخصياً  معه  تعاملي  خالل  موهبة  من 
وكان أداء الممثل البحريني القدير خالد 
تجربة  لخوض  دفعتني  أيقونة  الــحــدي 

التمثيل  مـــع  رحــلــتــي  وبـــــدأت  الـــمـــســـرح. 
ســنــة ٢٠٠٩، حــيــث شــاركــت في  رســمــيــاً 
األســتــاذ  مــع  الــمــســرح  على  لــي  عمل  أول 
بعنوان  مسرحية  فــي  الجحوشي  ســالــم 
«المجنون» تأليف األستاذ أحمد المفتاح.

أكــــد الـــفـــنـــان حـــســـن بــوجــســوم 
االجتماعي  التواصل  مواقع  أن 

للفنانين  قصوى  إفادة  تقّدم 
الــــــشــــــبــــــاب فــــــــي مـــقـــتـــبـــل 

بعد  الـــفـــنـــي،  طــريــقــهــم 
تـــلـــك  أصــــبــــحــــت  أن 
حراً  مسرحاً  المواقع 

الكـــتـــشـــاف الـــمـــواهـــب 
الـــجـــديـــدة والــمــغــمــورة، 

تلك  مــشــاهــدة  أن  خــاصــة 
في  متاحة  أصبحت  المواقع 

كــل مــكــان مــن خـــالل الــهــواتــف 
الــحــديــثــة، أو األجـــهـــزة الــلــوحــيــة، 

شعبية  أكثر  تكون  أن  إلــى  أهلها  ما 
وجـــمـــاهـــيـــريـــة مــــن بـــعـــض وســـائـــل 
اإلعالم التقليدية التي أكد أنها ال غنى 
خاصة  للفنان  بالنسبة  كذلك  عنها 
ومتابعي  الــصــحــف  قــــّراء  نــوعــيــة  أن 
اإلعـــــــالم الــتــقــلــيــدي قــــد يــخــتــلــفــون 
ـــشـــيء مـــع فــئــة الــمــتــابــعــيــن  بــعــض ال
لــمــواقــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي وإن 
اهتم البعض بالتواصل مع السوشيال 
ــيــدي مـــعـــاً،  ــقــل ــت مـــيـــديـــا واإلعـــــــالم ال
ويؤكد أن مواقع التواصل االجتماعي 

نقدية  وسيلة  له  بالنسبة  كذلك  تعد 
والسلبيات  اإلشكاليات  عن  للتعبير 
مجتمع  في  منتشرة  أنها  يجد  التي 
لم  وإن  المحلي،  التشكيلية  الفنون 
لما  تفريغ  مــجــرد  كــونــه  األمـــر  يتعد 
أنني  اهللا  يعلم  مضيفاً:  صــدره،  في 
إال  السلبية  األوضـــاع  أنتقد  مــا  دائــمــاً 
بـــهـــدف إيـــجـــابـــي وهــــو طــمــس تــلــك 
الــســلــبــيــات وإصـــــالح مـــا يــحــدث من 

خلل. 
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الدراما التراثية كنوز فنيةالدراما التراثية كنوز فنية
 في زوايـــا النسيـــان في زوايـــا النسيـــان

كشف الفنان محمد جنيد عن تكثيفه 
ألنشطته التشكيلية خالل الفترة الحالية، 
ـــــه يــســتــعــد إلقــــامــــة مــعــرض  خـــاصـــة أن
شخصي له خالل عام على األكثر، مؤكداً 
المدرسة  إلــى  ميله  ستعكس  أعماله  أن 
االنطباعية ورسم الطبيعة، حيث إن ما 
اإلبداعية  ألعماله  إنــجــازه  أثناء  يحّركه 
أشكالها  بكل  والطبيعة  للبيئة  عشقه  هو 
من بــّر وصــحــراء وغــابــات، ما جعل كل 

وما  المنطقة،  تلك  صوب  تتجه  أعماله 
تــحــتــويــهــا مـــن عــنــاصــر، وأشـــــار إلـــى أن 
لونية  بانوراما  بمثابة  له  بالنسبة  اللوحة 
تعتمد على النسيج المتناغم بين مكونات 
الطبيعة، فالواقعية التي يعتمد عليها تعد 
ركــيــزة أســاســيــة فــي بحثه عــن اإلبــهــار 
إلظهار  سلكه  الـــذي  طريقه  فــي  اللوني 
كافة مواطن الجمال التي قد تغيب أو ال 

يراها اآلخرون.

محمد جنيد يبحث عن 
جماليات الحياة الفطرية

ص ص ٣٣

صورة   ٢٠١٦ يناير   ١٢ بتاريخ  الصادر  البيرق  عدد  في  نشر 
صحفي  تحقيق  ســيــاق  فــي  وذلـــك  الــيــوتــيــوب  بــرامــج  أحـــد  مــن 
يتحدث عن دور وسائل التواصل االجتماعي في دعم المواهب 

إلينا  أرسلت  الصورة  بأن  التوضيح  استدعى  الذي  الشابة،األمر 
من السيدة رنا الخطيب مشرفة البرنامج وتم توظيفها لهدف 

للتحقيق. وداعم  توضيحي 
تنــويـــه
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في  اإللــهــيــة  اإلرادة  يمثل  الــقــبــانــي  لــدى  الــحــاكــم  إن 

الصورة  وهذه  األعلى-  المثل  وهللا  ومشيئتها-  قدراتها 

هي صورة الحاكم المطلق في العصور الوسطى تتغلغل 

المستوى  نفس  على  وتتحقق  العربي  الشعبي  األدب  في 

القباني. مسرحيات  في 

ولتدخل  المطلق  للحاكم  القباني  مفهوم  من  انطالقاً 

المهيضة  الشخصيات  وإنــقــاذ  المشاكل  حــل  فــي  الــقــدر 

الــجــنــاح، صــــارت الــشــخــصــيــات الــخــيــرة خـــيـــراً خــالــصــاً 

ال  لمصيرها  مستسلمة  الوعي  ساذجة  هشة  شخصيات 

واالنتظار. والصبر  الشكوى  إال  تملك 

لتأكيد  فيها  مبالغ  بصورة  التواكل  سمة  فيها  فتتجسد 

معها  التعاطف  المتلقي  لــدى  يثير  ما  وآالمــهــا  ضعفها 

واإلشفاق لحالها والحزن لمصيرها. وعلى النقيض من 

يتمثل  والتي  معها  النقيضة  الشخصية  تصوير  يتّم  هذا 

فيها  مبالغ  بصورة  الالأخالقية  الخصال  وكل  الشر  فيها 

عليها.  بالقضاء  والتمني  االشمئزاز  الملتقي  لدى  تثير 

تتيح  التي  السلطة  قوة  يدها  في  تتمركز  شخصية  وهي 

المتناسب  غير  الوضع  هذا  إزاء  مشيئتها،  تحقق  أن  لها 

بين طرفي الصراع يتوقع المتلقي أن يتم حسم الصراع 

في  الكاتب  لكن  الشرير،  وهــو  األقــوى  الطرف  لصالح 

المفاجئ  القدري  التدخل  يستخدم  التأزم  ذروة  لحظة 

إلحــــداث الــتــغــيــر الــمــفــاجــئ فــي الـــصـــراع لــصــالــح الــقــوة 

التدخل  هذا  اليأس،  مرحلة  إلى  وصلت  التي  الضعيفة 

المسرحية  في  األعلى  الحاكم  طريق  عن  يكون  القدري 

وهو الذي في يديه السلطة القادرة على تحقيق العدالة 

مبرر  أو  فني  منطق  على  تعتمد  ال  بــصــورة  الشاعرية 

درامــــي، إنــهــا حيلة اآللـــة مــن اآللـــة وهــكــذا يــكــون هــذا 

ناحية،  مــن  القائمة  الــدرامــيــة  لإلشكالية  حــل  التدخل 

الضعيفة  للشخصية  مكافأة  يكون  أخــرى  ناحية  ومن 

الذي  المحزون  البائس  فهذا  وصبرها،  انتظارها  على 

يلجأ  أن  أمره،  أغلب  الكوارث.  به  وأوقع  الزمان  غلبه 

أو   ، يستعيديه  اإلله  إلى  أو  يستعطفه  ذاته  الزمان  إلى 

ينتصر  لكي  يساعدوه  أن  حوله  من  بالناس  يهيب  أن 

القباني  مسرحيات  في  الصراع  طبيعة  إن  الكارثة.  على 

الصبغة  ذي  الشعبي  األدب  في  الصراع  طبيعة  مع  يتفق 

هذا  فــي  الشعبي  األدب  يــقــدم  ال  حيث  الــمــيــلــودرامــيــة، 

طــرفــاه غــالــب ومــغــلــوب يثق الــثــانــي في  الــجــانــب نــزاعــاً 

نــفــســه بـــأن يــســتــرد حــقــه أو يــنــال مــا يــنــبــغــي. بــل يقدم 

لــنــا نـــزاعـــاً تــحــلــه الــواســطــة وتــتــداركــه الــقــوة الــخــارجــة 

مسرحيات  تحقق  وبذلك  الجناح،  المهيض  إرادة  عن 

الشعبي  المفهوم  الصراع  لتصوير  الكيفية  بهذه  القباني 

عليها  طال  تتحقق  أن  البد  فالعدالة  للعدالة،  المتفائل 

جهد  بغير  نفسها  تلقاء  من  وستحقق  قصر  أو  الزمان 

نضال. أو 

للشخصيات  المميزة  السمة  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة 

عاطفية  شخصيات  أنــهــا  هــي  القباني  مسرحيات  فــي 

المسرحيات  هذه  على  تضفي  بصورة  العاطفة  تتملكها 

رومانسياً. طابعاً 

هما:  الشخصيات  تتملك  العاطفة  من  نوعان  وهناك 

الخيرة،  الضعيفة  الشخصية  تتملك  التي  الحب  عاطفة 

وعاطفة الحقد التي تتملك الشخصية السلوية الشريرة.

األدب الشعبي ذو 
الصبغة الميلودرامية

حركةحركة

ً ناصر سهيم يطرح ”ما أدري حب وال“ غدا
الحكيم: - محمود  كتب 

كــشــف الـــفـــنـــان نـــاصـــر ســهــيــم لــلــبــيــرق أنــه 
سيطرح غداً أغنية «ما أدري حب وال»، وهي 
الراشدي  سلطان  القطري  الشاعر  كلمات  من 
توزيع  «الـــشـــوق»،  القطرية  الملحنة  وألــحــان 
تمثل  األغنية  أن  سهيم  وأوضــح  سيف.  مهند 
عليه من حيث الكلمات  جديداً  بالنسبة له لوناً 
الــرشــيــقــة والــمــعــانــي الــجــديــدة الــتــي لــم يسبق 
راقــص  اللحن  أن  كما  للجمهور،  تقديمها  لــه 
ومــمــيــز ويـــنـــّم عـــن مــوهــبــة لــحــنــيــة مــتــمــيــزة 
تمتلك حساً فنياً مرهفاً. وعاد سهيم ليؤكد أنه 
األلحان  ذات  الشبابية  األغنية  إلى  حالياً  يتجه 
الرشيقة و»اإليقاع» السريع ألنها األكثر ذيوعاً 
يضعه  أن  يجب  عريض  جمهور  ولها  وانتشاراً 
الفنان نصب عينيه، ولكنه في المقابل أّكد أنه 
طالبه بها  يميل إلى األغنية الرومانسية والتي 

الكثيرون من جمهوره.
كما كشف عن تحضيره حالياً ألغنية جديدة 
بــعــنــوان «انـــت يـــاش اســمــك انـــت» مــن كلمات 

أحمد  ألــحــان  ومــن  الــشــروقــي،  هشام  الشاعر 
ذات  شبابية  أغنية  أنها  إلــى  مشيراً  اهللا،  عبد 
إلى أنه يسعى إلى تقديم  إيقاع راقص، مشيراً 
األغاني المتنّوعة التي ترضي كافة األذواق سواء 
أكانت األغاني الشبابية ذات اإليقاعات الراقصة 

أم األغاني الطربية والكالسيكية وغيرها.

الفنية  الــســاحــة  تــشــهــده  بــمــا  ســهــيــم  وأشــــاد 
سواء  شابة  قطرية  أسماء  بزوغ  من  القطرية 
حيث  الــتــلــحــيــن،  فــي  أو  الــغــنــائــي  الــشــعــر  فــي 
الساحة  على  تــواجــده  يفرض  شــاب  جيل  بــدأ 
ويــلــفــت األنـــظـــار إلــيــه، وبــاتــت هـــذه األســمــاء 
يثير  مــا  وهــو  الساحة  على  مكاناً  لها  تحجز 

إعجابي، ألنه من جهة يكسر الروتين ويدفع 
مجال  في  حيوية  أكثر  وبروح  جديدة  بدماء 
وجود  عن  يكشف  أخرى  جهة  ومن  األغنية، 
مـــواهـــب حــقــيــقــيــة فـــي قــطــر يــجــب أن يــتــّم 

ودعمها. رعايتها 
ودعـــا ســهــيــم الــمــواهــب الــفــنــيــة الــشــابــة في 
التجربة  من  تخاف  أال  الغنائي،  الشعر  مجال 
بسبب  إلــيــهــم  يلتفت  لــن  أحـــداً  أن  تــظــّن  وأال 
كـــونـــهـــم مـــغـــمـــوريـــن ودعــــاهــــم إلـــــى تــقــديــم 
أعــمــالــهــم إلــــى الــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن الــذيــن 
في  ســواء  الجيد  بالعمل  شــك  بــال  سيرحبون 
الــكــلــمــة أو فــي الــلــحــن، وأعــلــن ســهــيــم خــالل 
عمل  أي  لتبني  مستعّد  أنه  مع [  حواره 
فــنــي جــيــد مـــن أي شــــاب قـــطـــري ســــواء في 

التلحين. في  أو  الغنائي  الشعر 
وقــــال ســهــيــم نــحــن كــفــنــانــيــن مـــوجـــودون 
الحقيقية،  والمواهب  الحقيقي  الفن  لندعم 
موهبة  كــل  بجانب  الــوقــوف  فــي  نقصر  ولــن 
الجميل  الفن  أن  إلــى  مشيراً  الدعم،  تستحق 

صاحبه. كان  أياً  نفسه  يفرض 

أوسكار تتعهد بمضاعفة أعضاء 
النساء واألقليات بحلول ٢٠٢٠

ورشة لكتابة النصوص القصيرة الجمعة

قطريات يروين قصص نجاحهن في الكتابة
البنعلي  لولوة  القطرية  الكاتبة  أّكدت 
أن الساحة القطرية الثقافية قد شهدت 
ظـــهـــور عـــــدٍد مـــلـــحـــوٍظ مـــن الــمــؤلــفــات 
والقصة  الكتابة  مجال  فــي  القطريات 
اإلبـــداع  مــركــز  أن  موضحة  الــقــصــيــرة، 
الثقافي له دور فعال في كشف المواهب 
اإلبــداعــيــة فــي هـــذا الــمــجــال مــن خــالل 
حتى  للمؤلف  اإلمــكــانــات  كــافــة  تــوفــيــر 
ظهور إصــداره األول للنور، مشيرة إلى 
الفوائد الكثيرة التي يستطيع المؤلف أو 
المؤلفة اكتسابها من وراء مجال الكتابة 

والتأليف.
جــــاء ذلــــك خــــالل الــــنــــدوة الــنــســائــيــة 
الــخــاصــة الـــتـــي حــمــلــت عـــنـــوان « كيف 
الكاتبة  أدارتــهــا  الــتــي   » كاتبة  أصبحت 
البنعلي وشارك فيها ثالث من المؤلفات 
الـــشـــابـــات الـــجـــديـــدات الـــالتـــي ســاهــمــن 
بكتاباتهن  الثقافية  الــســاحــة  إثــــراء  فــي 
المختلفة، وتناولت الندوة التعرف على 
كيفية انخراط المؤلفات الجديدات في 
واجهت  الــتــي  التحديات  وأهـــّم  الكتابة 
وكيفية  الكتاب  تأليف  أثــنــاء  كاتبة  كــل 
اكــتــشــاف الــمــوهــبــة وأنــــواع الــكــتــابــة التي 

تضمنتها المؤلفات المختلفة.
ومـــن جــانــبــه، أّكــــد اإلعـــالمـــي حسن 
مــركــز  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  الــســاعــي 
الــمــركــز  تــبــنــي  أن  الـــثـــقـــافـــي  اإلبـــــــــداع 
الـــمـــواهـــب الــشــابــة فـــي مـــجـــال الــكــتــابــة 
والــتــألــيــف والــقــصــة الــقــصــيــرة يــعــد من 
مشيراً  المركز،  وإستراتيجيات  أهداف 

إلى أن الدورات التدريبية وورش العمل 
ساهمت  المركز  أقامها  التي  المختلفة 
في دفع الكثير من الشباب من الجنسين 
والتأليف،  الكتابة  مجال  في  لالنخراط 
باستمرار،  يتابعهم  كــان  الــمــركــز  وأن 
ووّفـــر لهم كــافــة االحــتــيــاجــات الــالزمــة 
الساعي  وأشــار  مؤلفاتهم،  إصــدار  حتى 
إلـــى أن هــنــاك مــجــمــوعــة مــن الــشــبــاب 
القطري المنتسب للمركز بصدد إصدار 

عدٍد من الكتابات القصصية المختلفة.

أمـــا عــلــيــاء الـــمـــري مــنــســقــة األنــشــطــة 
بـــالـــمـــركـــز والـــمـــشـــرفـــة عـــلـــى مـــشـــروع 
الشابة  للمواهب  القصصية  الــمــؤلــفــات 
فــقــد أشــــــادت بــمــســتــوى الــكــاتــبــات في 
القصصي  والــطــرح  واألســـلـــوب  التعبير 
مـــن خــــالل اإلصـــــــــدارات، الـــتـــي تــبــنــاهــا 

اإلبداع الثقافي.
بدورها، قالت سلمى المري صاحبة 
إن  الحياة»  نافذة  من  أراه  ما  إصــدار « 
تشجيع  إلــى  يرجع  األول  اإلصــدار  نجاح 

إدارة  وكـــذلـــك  لــهــا،  األســـــرة  وتــحــفــيــز 
الكثير  اكتسبت  أنــهــا  مــؤكــدة  الــمــركــز، 
واللغة،  الكتابة  فــّن  فــي  الــمــهــارات  مــن 
كــمــا اســـتـــقـــادت أيـــضـــاً مـــن أخــطــائــهــا، 
الحد  هــذا  عند  تتوقف  لــن  أنها  مــؤكــدة 
التأليف،  فــي  مــشــوارهــا  تكمل  وســـوف 
الشابة  القطرية  والمؤلفة  الكاتبة  أمــا 
شـــيـــخـــة الـــــســـــويـــــدي صــــاحــــبــــة إصـــــــدار 
«تـــغـــريـــدات ولـــكـــن» فـــأشـــارت إلـــى أن 
في  االنــــخــــراط  وراء  الــرئــيــســي  الـــدافـــع 

هو  القصصي  والتأليف  الكتابة  مــجــال 

التي  العمل  وورش  التدريبية  الـــدورات 

عنوان  تحت  فترة  منذ  المركز  أطلقها 

«كيف تؤلف كتابا»، حيث كانت بمثابة 

إصـــدار  عــمــل  وراء  الــرئــيــســي  الــمــحــرك 

الحياة  من  الخواطر  بعض  عن  يتحدث 

اليومية، أما المؤّلفة الشابة مها الخراز 

 ،٢٠٠٩ عــام  الكتابة  بـــدأت  إنــهــا  فقالت 

ثــــم انــقــطــعــت وعــــــــاودت مـــــرة أخــــرى 

االنــطــالقــة  نــقــطــة  وكــانــت   ،٢٠١٣ عـــام 

الحقيقية في التأليف والكتابة، موجهة 

على  الثقافي  اإلبـــداع  مركز  إلــى  الشكر 

حتى  التأليف  مجال  فــي  الكبير  الــدعــم 

«رسائل  بعنوان  لها  كتاب  أول  إصـــدار 

الــذي  مــعــي»  فتأملها  الــقــلــم  وحـــي  مــن 

الدولي  الدوحة  معرض  في  عرضه  تّم 

نورا  المشاركات  إحدى  وقالت  للكتاب، 

جــابــر الـــمـــري إنــهــا حــضــرت مـــن أجــل 

انخراط  كيفية  عــن  قــرب  عــن  التعرف 

المجال،  هــذا  فــي  الــجــديــدات  الكاتبات 

والتطوير  التدريب  أهمية  إلــى  مشيرة 

عــلــى الــكــتــابــة والــتــألــيــف بــجــانــب تــوفــر 

وقالت  الفتيات،  لــدى  الموهبة  عنصر 

ولكن  المستقبل،  في  التأليف  تنوي  إنها 

بــعــد اكــتــســاب الـــمـــهـــارات الــكــافــيــة الــتــي 

تأليف  أو  قصيرة  قصة  لكتابة  تؤهلها 

كتاب يتضمن الكثير من نواحي الحياة 

المختلفة.

الــدوحــة  بمؤسسة  الجمعة  يــوم  تنطلق 
لـــألفـــالم ورشـــــة كــتــابــة نـــصـــوص األفــــالم 
القصيرة، وهي ورشة مفتوحة للقطريين 
والمقيمين في دولة قطر، وتتواصل على 
إلى  الــورشــة  هــذه  وتوجه  أسابيع،   ٣ مــدار 
المبتدئين  والمخرجين  السيناريو  مؤلفي 
أو متوسطي الخبرة، حيث يجب أن يكون 
الــنــصــوص  بــكــتــابــة  مهتمين  الــمــشــاركــون 

الدرامية.
وتــركــز ورشـــة كــتــابــة نــصــوص األفـــالم 

الدوحة  مؤسسة  تقدمها  التي  القصيرة، 
على  السينمائي،  تورينو  بمشاركة  لألفالم 
والمخرجين  الــســيــنــاريــو  كــتــاب  مــســاعــدة 
وتطوير  تأليف  على  والمبتدئين  الواعدين 
نصوص سينمائية كاملة بدءا من مرحلة 
الكامل  للنص  ووصـــوًال  المبتكرة  الفكرة 
وذلــــــك بـــدعـــم مــــن أبــــــرز خــــبــــراء كــتــابــة 

النصوص السينمائية الدوليين.
وتــنــقــســم الـــورشـــة إلـــى جـــزأيـــن، حيث 
لــألفــالم  مــقــدمــة  األول  األســـبـــوع  يــشــمــل 

القصيرة كقالب سينمائي فريد من نوعه، 
الناجحة،  القصيرة  األفــالم  أبــرز  وتحليل 
والـــتـــعـــرف عــلــى بــيــئــة األفـــــالم الــقــصــيــرة 
الكبرى)  الدولية  (كالمهرجانات  الداعمة 
من  السينمائي  بالنص  االنــتــقــال  وكيفية 
مــرحــلــة الــتــطــويــر إلــــى مــرحــلــة اإلنـــتـــاج، 
الندوات  من  مجموعة  الورشة  تضم  فيما 
فيها  سيتحدث  التي  التقديمية  والعروض 
القصيرة  األفــالم  صناعة  خبراء  من  عدد 

الدوليين.

تــعــهــدت أكــاديــمــيــة الــصــورة فــنــون وعــلــوم الــصــور 
األوسكار،  جوائز  تنظيم  عن  المسؤولة  المتحركة، 
بمضاعفة عدد أعضائها من النساء واألقليات بحلول 
رئــيــســة  أيـــزاكـــس  بـــون  شــريــل  وأعــلــنــت   ،٢٠٢٠ عـــام 
األكاديمية التغيرات بعد انتقادات واحتجاجات بشأن 

التنوع في الترشيحات لألوسكار العام الحالي.
إدارة  مـــجـــلـــس  ـــــى  إل مـــقـــاعـــد  ثــــالثــــة  وســـتـــضـــاف 
عدد  وقــال  الــقــيــادات،  في  التنوع  لــزيــادة  األكاديمية 
لن  إنــهــم  السينما  مــجــال  فــي  الشخصيات  كــبــار  مــن 

يحضروا حفل توزيع جوائز األوسكار.
لي  سبايك  والــمــخــرج  سميث  ويــل  الممثل  وكـــان 
جوائز  تــوزيــع  حفل  مقاطعة  أعــلــنــوا  الــذيــن  بين  مــن 
إعالن  بعد  ذلك  وجاء  المقبل،  فبراير  في  األوسكار 
وجود  عدم  واتضاح  العام  لهذا  للجائزة  الترشيحات 
األقليات  أو  السمراء  البشرة  أصحاب  من  مرشح  أي 

فئات التمثيل. بين المرشحين في جميع 
وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، قـــالـــت الــمــمــثــلــة تـــشـــارلـــوت 
عن  ممثلة  أفــضــل  ألوســـكـــار  الــمــرشــحــة  رامــبــلــيــنــج، 
دورها في فيلم «٤٥ عاماً»، إن المقاطعة «عنصرية 

البيض». ضد 
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مطلوب إعادة عرض الدراما التراثيةمطلوب إعادة عرض الدراما التراثية
تعكس الفترة الذهبية.. فنانون:تعكس الفترة الذهبية.. فنانون:

كتب - محمود الحكيم

بــضــرورة  الفنانين  مــن  عـــدٌد  طــالــب 
إعادة عرض األعمال الدرامية التراثية 
الــقــطــريــة عــلــى الـــشـــاشـــات الــمــحــلــيــة، 
لباب «زوايا»  تصريحات  في  مؤكدين 
أن إعــادة عــرض تلك األعــمــال تساهم 
فـــي نــقــل تــراثــنــا وثــقــافــتــنــا إلـــى الجيل 
تّم  التي  األعــمــال  تلك  خاصة  الجديد، 
وحتى  السبعينيات  فــتــرة  فــي  إنتاجها 
الفنانون  ولفت  الثانية.  األلفية  مطلع 
العصر  تــجــّســد  األعـــمـــال  تــلــك  أن  إلـــى 
الــذهــبــي لــلــدرامــا الــقــطــريــة حــيــث إن 
نجاحاً  حققت  تلفزيونية  أعماالً  هناك 
ليس فقط على المستوى المحلي وإنما 
تــخــطــت ذلــــك بــكــثــيــر لــتــحــقــق شــهــرة 
العربي،  العالم  أرجـــاء  كــل  فــي  واســعــة 

وكانت تلك األعمال تحظى بمشاركات 
وبالتالي  عـــرب،  لنجوم  واســعــة  فنّية 
يسهم  األعمال  هذه  عرض  إعــادة  فإن 
بمستوى  الحالية  األجــيــال  تعريف  فــي 
األعمال الدرامية في تلك الفترة وحتى 
هذا  عــزز  وقــد  خبرة،  منها  يستفيدوا 
النادرة  األعمال  بعض  وجــود  المطلب 
المؤسسة  متحف  في  عرضها  تّم  التي 
للجمهور  أتيح  الــذي  لإلعالم  القطرية 
الوطني  باليوم  الدولة  احتفاالت  خالل 
اللجنة  ــــادرت  ب وقـــد  الــســاعــي،  بــــدرب 
المنظمة لبينالي معرض «مال لول٢» 
بعرض حلقات من مسلسل فايز التوش 
عــلــى ســيــنــمــا عــمــالقــة لــلــجــمــهــور في 
لقي  الــذي  األمــر  وهــو  المعرض  باحة 
في مطالبة  وساهم أيضاً  كبيراً  نجاحاً 

الكثيرين بإعادة عرض هذه األعمال.

قضية فنيةقضية فنية

أمي مع وقف التنفيدأمي مع وقف التنفيد

غانم السليطي وعبد العزيز جاسمغانم السليطي وعبد العزيز جاسمبوستر مسلسل فايز التوشبوستر مسلسل فايز التوش

أحالم البسطاءأحالم البسطاء

علي سلطان: كنوزنا
 الدرامية حبيسة األدراج

فالح فايز: مونتاج الفوازير القديمة 
لعرضها كحلقات منفصلة

عبد اهللا غيفان: مطلوب قناة 
خاصــة للدراما القــديمــة

في البداية يقول الفنان علي سلطان 
قديمة  درامية  كنوزاً  بعينه  شاهد  إنــه 
موجودة في متحف المؤسسة القطرية 
أجهزة  على  معروضة  وكانت  لإلعالم 
أنها  لــو  وتــمــّنــى  للجمهور،  الــحــواســيــب 
الوطني  التلفزيون  شاشة  على  تعرض 
هذه  بمشاهدة  الجمهور  يستمتع  حتى 
األعـــمـــال الــمــمــّيــزة، وطـــالـــب ســلــطــان 
الـــمـــســـؤولـــيـــن بــــضــــرورة عـــــرض هـــذه 
تراث  تستعرض  التي  الممّيزة  األعمال 

قطر الفني وتاريخ فنانيها.
وقـــال إن فــوازيــر «أشــغــال ومــهــن» 
كـــــان»  واش  «صــــــــار  مـــــنـــــك»،  و»آه 
وغــيــرهــا مــن األعـــمـــال الــمــمــّيــزة التي 
شارك  أنــه  إلــى  وأشــار  عرضها،  يمكن 

قطر  تلفزيون  فــي  فــوازيــر  أول  تمثيل  فــي 
وجميع  جاسم  العزيز  وعبد  بورشيد  سعد  مع  فيها  معه  وكــان  الثالثة»  «الفرسان 
الخلل،  لهذا  نأسف  جميلة،  ومسلسل  بحر،  يا  عيني  ومسلسل  القطريين،  الفنانين 
كأعمال  عرضها  يمكن  الــفــوازيــر  أن  وأكــد  المتمّيزة،  األعــمــال  مــن  وكثير  التايهة، 

درامّية.

فالح  الفنان  قال  جانبه  ومن 
وقطر  الريان  تلفزيون  إن  فايز 
قام بالفعل بإعادة عرض بعض 
الــمــســلــســالت الــقــديــمــة وهــنــاك 
قال  ولكنه  تــعــرض،  لــم  أعــمــال 
إن حــلــقــات الـــفـــوازيـــر الــقــديــمــة 
كأعمال  للعرض  تصلح  ال  ربما 
درامّية إال بإعادة مونتاجها مرة 
أخرى لتصلح للعرض كحلقات 
تتم  أن  يــنــبــغــي  كــمــا  مــنــفــصــلــة، 
حيث  الــعــرض،  توقيت  مــراعــاة 
إننا نعاني من مشكلة في توقيت 
عــــرض األعــــمــــال خـــصـــوصـــاً أن 
يبتعدون  أصــبــحــوا  المشاهدين 

عن الشاشة الصغيرة لذلك يجب أن 
يجذبهم  مناسب  توقيت  اختيار  يتم 

مرة أخرى، أو يتم عرض حلقات أسبوعّية محّددة وفي أيام ثابتة حتى يتعّود 
المشاهد على هذه المواعيد، ونحن مع عرض األعمال الدرامّية القديمة ولكن 

على أن تقّدم بشكل جّيد.

غيفان  اهللا  عبد  الفنان  قــال  بـــدوره 
يعكس  الـــتـــراثـــيـــة  ــــدرامــــا  ال عــــرض  إن 
اهتمامنا بتعليم أبنائنا التراث القطري 
سائدة  كــانــت  الــتــي  وتقاليدنا  وعــاداتــنــا 
وأوضح  الوقت،  ذلك  في  المجتمع  في 
كثيرين  تــجــذب  الــقــديــمــة  األعــمــال  أن 
عرض  ضـــرورة  مــع  وأنـــا  لمشاهدتها، 
يتم  وأن  الــقــديــمــة  الــدرامــّيــة  األعـــمـــال 
لمدة  يــومــيــاً  ثــابــتــة  أوقــــات  تخصيص 
يتم  أن  أو  يـــومـــيـــاً،  اثــنــتــيــن  أو  ســـاعـــة 
لألعمال  خــاصــة  جــديــدة  قــنــاة  تدشين 
الــدرامــيــة الــقــديــمــة تعيد عـــرض هــذه 
داللة  له  باسم  تسميتها  ويتم  األعمال 
مـــثـــل «مــــــال لــــــول» أو «قـــطـــر لــــول» 

القديمة،  الدرامية  األعمال  جميع  وتتضمن 
ــتــاج األعـــمـــال القديمة  كــمــا يــمــكــن إعــــادة إن

بوجوه جديدة خصوصاً في ظل ندرة األعمال الحديثة، ونتمّنى أن تعاد هذه البرامج 
التراثية  األماكن  في  تصويرها  ويمكن  كبيرة،  جماهيرية  حققت  التي  تلك  خاصة 

القطرية مثل سوق واقف وكتارا.

عبد اهللا غيفانفالح فايزعلي سلطان



> ما هي أهم المحطات والمراحل 
الفنية التي مررت بها؟

-- تدرجت في مسيرتي الفنية مثل 
أي فــنــان مــن الــمــدرســة األكــاديــمــيــة 
التي  باالنطباعية  مـــروراً  الواقعية  أو 
ويــرجــع  اآلن،  حــتــى  عــنــدهــا  وقـــفـــت 

التي  الــمــدرســة  هـــذه  إلـــى  لميلي  ذلـــك 
اعتبرها بالنسبة لي البوابة المعبرة عن 
من  تــعــّد  الــواقــعــيــة  فــالــمــدرســة  نفسي، 
أهم المدارس الفنية ويعود لها الفضل 
فــي تــحــرر الــفــن مــن جــمــود الــمــدارس 
القديمة وقوانينها الصارمة والجامدة، 
التربية  كــلــيــة  مــن  تــخــرجــي  وبــحــكــم 
الفنية فقد أتاح لي ذلك ممارسة كل 
وتجربة  التشكيلية  الفنون  مــجــاالت 
الـــعـــديـــد مــــن الـــخـــبـــرات والـــخـــامـــات 
التي  الفنون  أكثر  من  ولعل  والفنون، 
مارستها بجانب الرسم كانت الخزف 
حتى  الطباعة  إلى  باإلضافة  والنحت 

تــــم االســــتــــقــــرار عـــلـــى مـــجـــال الـــرســـم 
له  أميل  كنت  الــذي  الزيتي  والتصوير 

منذ البداية.
> مــا هــي أكــثــر الــمــوضــوعــات التي 
تشغلك وتريد التعبير عنها في أعمالك 

الحالية والمقبلة؟
تشغلني  الــحــالــيــة  الــفــتــرة  خـــالل   --
عنها  للتعبير  أســعــى  مــوضــوعــات  عــدة 
تدور  أغلبها  أن  إال  أعمالي  خــالل  من 
من  تحتويه  ومـــا  الــبــريــة  البيئة  حـــول 
عـــنـــاصـــر وجــــوانــــب فـــنـــيـــة، ســـأحـــاول 
نظرة  أن  شــك  وال  لــلــنــاس،  إظــهــارهــا 
ســـواه،  عــمــن  تختلف  لــألشــيــاء  الــفــنــان 
أن أظهر  لــذلــك فــإنــنــي أحــــاول دائــمــاً 
يراها  ال  أو  تغيب  قد  التي  الجماليات 

اآلخرون.
الساحة  على  مستجداتك  هــي  مــا   <

التشكيلية؟

-- بــحــكــم عــضــويــتــي بــمــركــز ســوق 
واقــــف لــلــفــنــون فــإنــنــي أواصـــــل إنــجــاز 
إبــداعــات جــديــدة وأواظـــب على العمل 
يخصصه  الـــــذي  الـــحـــر  الـــمـــرســـم  فـــي 
الــمــركــز ألعــضــائــه، خــاصــة أنــنــي أنــوي 
عام  خالل  لي  شخصي  معرض  إقامة 
عــلــى األكـــثـــر، كــمــا أشــــارك فــي جميع 

فعالياته،  بجميع  الــمــركــز،  فــعــالــيــات 
وذلــــك مــنــذ ورشــتــهــم األولــــى مــــروراً 
والمرسم  واقــف  ســوق  ربيع  بفعاليات 
الحر، كما أنوي المشاركة في فعاليات 
العام  هذا  ستتميز  التي  الحمام  ساحة 

بمشاركة فنانين عرب وخليجيين.
> مـــا رأيــــك فـــي الــفــنــون الــحــداثــيــة 

ومدى ارتباطك بها؟
-- الحداثة بها الكثير من الجماليات 
واإلبداع، ولكني لم أتطرق حتى اآلن 
لــهــا، فــالــخــوض فـــي مــجــال الــحــداثــة 
والمعاصرة ليس ببعيد، ولكن الفكرة 

تحتاج فقط إلى النضوج.
> من هم الفنانون العالميون الذين 

أثروا فيك فنياً؟
كانوا  االنطباعية  المدرسة  فنانو   --
اآلن،  حـــتـــى  يــبــهــرونــنــي  ـــــون  ـــــزال والي
بـــأعـــمـــالـــهـــم وأفــــكــــارهــــم وحـــتـــى فــي 
إصــــرارهــــم فـــي كــســر قـــيـــود وجــمــود 
أكثرهم  ومــن  الكالسيكية  الــمــدارس 
ومــانــيــه،  مــونــيــه،  لــه  بالنسبة  إبـــهـــاراً 
وكــــذلــــك فـــــان جــــــوخ، وأجــــــد نــفــســي 
رينوار  الفنان  أحاكي  أن  أحاول  دائماً 
وأجـــــــده عـــبـــقـــري زمــــانــــه ومــــازالــــت 
وأما  شاهدتها،  كلما  تبهرني  أعماله 
الفنان  فأجد  الواقعية  المدرسة  مــن 
الفنانين  أكثر  من  رامبرانت  الهولندي 
الناس  أبهر  إنما  فقط،  لي  ليس  إبهاراً 

طوال ٥٠٠ عام.
تسيطر  التي  األلــوان  أكثر  هي  ما   <

على أعمالك؟
-- بــمــا أنـــنـــي أمـــيـــل الــــى الــمــدرســة 
فاأللوان  الطبيعة،  ورســم  االنطباعية 
الطبيعة  ألــــوان  هــي  أســتــخــدمــهــا  الــتــي 
أرسم  الذي  والتوقيت  الجوية  والحالة 
والسماء  األرض  لون  يبقى  ولكن  فيه، 
يسيطران  اللذان  وهما  هاجسي،  هما 
للبيئة  عــشــقــي  ولـــعـــل  أعـــمـــالـــي،  عــلــى 
والطبيعة بكل أشكالها من بر وصحراء 
وغابات، جعل كل أعمالي تتجه صوب 
تلك المنطقة وما تحتويها من عناصر، 
ـــمـــوضـــوعـــات هــي  وأصـــبـــحـــت هـــــذه ال
وفي  الفنية،  أعمالي  صلب  تمثل  التي 
إحدى المراحل سيطر حيوان المها أو 

وكنت  أعمالي  معظم  على  الوضيحي 
دائماً أحاول أظهر جمال الطبيعة وما 
األرض  ألن  بــهــا،  واالهــتــمــام  تحتويها 

هي األم وهي الحياة والوطن.
> ما هي أهم األسباب التي دفعتك 

للتعلق بالمجال التشكيلي؟
بالنسبة  االنـــطـــالق  نــقــطــة  كــانــت   --
عام  في  الــدوحــة  شباب  مركز  مع  لي 
الرسم  بـــدورات  التحقت  حيث   ١٩٩١
والــتــصــويــر (الــرســم والــتــلــويــن)، ولعل 
للتعلق  دفــعــتــنــي  الــتــي  األســـبـــاب  أكــثــر 
الــوالــدان  هما  التشكيلي  الــفــن  بمجال 
بعد  خاصة  لــي  المستمر  وتشجيعهما 
منذ  ظــهــرت  الــتــي  لموهبتي  االلــتــفــات 
أهدافي  ضمن  من  كــان  وقــد  الصغر، 
وقت  شغل  العمرية  المرحلة  هذه  في 
األمــر  وهــو  إيــجــابــيــة،  بطريقة  الــفــراغ 

الذي جعلني أتعلق بالرسم.
> ما أهم العوامل التي ساعدتك في 

تطوير موهبتك؟
الموهبة  تطوير  في  ساعدني  ما   --
بــعــد أن اتــضــحــت مــيــولــي فـــي عــالــم 
الــدورات  من  بالعديد  التحاقي  الرسم 
الـــتـــي كـــــان يـــطـــرحـــهـــا مـــركـــز شــبــاب 
القطرية  الجمعية  وكــذلــك  الـــدوحـــة، 
للفنون التشكيلية، حيث تّم من خالل 
تلك الدورات تطوير موهبتي ثم أردت 
بطريقة  الموهبة  تلك  صقل  ذلك  بعد 
أكــاديــمــيــة فــالــتــحــقــت بــقــســم الــتــربــيــة 
كان  ما  وهو  قطر،  جامعة  في  الفنية 
لـــه أبــــرز األثــــر فـــي مــســيــرتــي الــفــنــيــة، 
حيث تم لي من خالل الدراسة االطالع 
والمهارات،  الخبرات  من  العديد  على 
والفلسفي  النظري  الجانب  عن  فضالً 
فـــي الــتــخــصــص، وهــــو األمـــــر الــمــهــم 
والضروري بالنسبة ألي فنان يريد أن 

يصقل موهبته.

wالمصطلحات الدرامية والمسرحية
الرياحية المؤثرات  - آلة 

أصــوات  توليد  على  تعمل   ، ضخمة  مــروحــة  ذات  آلــة 
المسرحية  المواقف  فــي  وذلــك  الــريــاح،  بــأصــوات  شبيهة 

التي تتطلب مثل تلك المؤثرات.
والقصد- من ذلك - هو محاولة خلق إيهام بالواقع.

اإللقاء - تدريبة 

تدريب الممثلين على طريقة أداء المسرحية من ناحية 
اإللقاء فقط، دون ربط ذلك بالحركة.

عارية عار- خشبة  - مرزح 

خشبة التمثيل في حالة خلوها التام من أية قطعة من 
الديكور أو اللواحق المرزحية أو األثاث ، أو نحو ذلك.

موسيـــــــــــقى

يقوم  الــذي  األسبانية،  الموسيقى  من  نــوع  هو  الفالمنكو 
عــلــى أســــاس مــصــاحــبــة الــمــوســيــقــى لــلــرقــص، وقـــد ظهرت 
الجذور العربية للفالمنكو من طريقة الغناء من الحنجرة، 
نشأ  وقــد  بــالــعــود،  كــثــيــراً  تــأثــر  الـــذي  الفالمنكو  جيتار  وفــي 
الــفــالمــنــكــو بــأســبــانــيــا فــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر، وموسيقى 
في المدن  الفالمنكو معروفة كذلك في المغرب، خصوصاً 
حيث  أخــرى،  ومــدن  وطنجة  شفشاون  كتطوان،  الشمالية 
في  كــثــيــراً  يتشابهان  األســبــانــي  والــجــنــوب  المغربي  الــشــمــال 

الثقافة والهندسة المعمارية للمدن.
المعروف  الفني  النوع  إلــى  إشــارة  في  الفالمنكو،  وكلمة 
بهذا االسم، يعود تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر، 
عــدة  أثــــارت  الــتــي  تسميتها،  أصـــل  عــن  يقين  هــنــاك  ولــيــس 
فرضيات: فهناك احتمال أن يكون اسمها هو معناه الفالح 
المنكوب، وهناك الكثير من الفرضيات واألبحاث التاريخية 
والقرائن  األدلــة  لغياب  وحسمها  منها  التحّقق  يصعب  التي 
القوية، فالتأثيرات الثقافية في فن الفالمنكو عديدة، ومن 
والشرق  أوروبـــا  وجــنــوب  إفريقيا  كشمال  مختلفة  مناطق 

األدنى واألقصى.
الشرقي  بــاإليــقــاع  كثيراً  تأثر  قــد  الفالمنكو  أن  شــك  وال 
الموروثة،  واألغنية  البدائية  األندلسية  واألغنية  البيزنطي 
قريبة  قــرى  عــّدة  في  الــمــوروثــات  في  خاصة  ذلــك  ويظهر 
تأثر  مدى  على  يدل  األغاني  من  النوع  وهــذا  غرناطة،  من 
الفالمنكو باألغنية العربية والهندية القديمة ومدى التشابه 
أغاني  أن  كما  والفالمنكو،  األندلسية  األغنية  بين  الكبير 
الفالمنكو كلها، خاصة التي تلقى في عيد المسيح هي زناتية 
شمال إفريقية في الصوت واإللقاء واالنفعال العاطفي، وال 
تضرعاً  النوع  هــذا  ابتدعوا  الذين  هم  المورسكيين  أن  شك 

واستعطافاً للكنيسة ومحاكم التفتيش.
أدمجت  الــتــي  الــعــائــالت  داخـــل  فــي  أنــه  لالنتباه  والــالفــت 
الظاهرة  هذه  تبرز  لم  األندلسية  والقرى  المدن  في  ببطء 
من  قرون  ثالثة  بعد  إال  «الفالمنكو»  المدهشة  الموسيقية 
طرد المورسكيين، إذ إن ارتباط المحتل بالموسيقى العربية 

لم يكن موضوع دراسة جادة.
ويــحــتــفــظ الــفــالمــنــكــو إلـــى اآلن بـــجـــذوره الــشــرقــيــة كما 
االعتماد على الحنجرة في الغناء والطابع الشرقي في تأليف 
الموسيقى الذي يعتمد على الهارموني العربي مثلما هو شائع 
في العزف العربي على العود، وترجع هذه األصول العربية 
قرون،  ثمانية  قرابة  األندلس  في  المسلمين  العرب  لوجود 
ومقامات وإيقاعات وآالت  حيث جلب العرب معهم ألحاناً 
وفــدوا  الذين  العرب  والموسيقين  الشرق  من  موسيقاهم 
على األندلس وعلى رأسهم زرياب. وتوصلت جميع األبحاث 
الغنائي  الفلكلوري  الــفــن  هــذا  أن  وهــي  واحـــدة  نتيجة  إلــى 
الموسيقي أصله عربي أندلسي يعتمد على النجوى والشكوى 

إضافة إلى الفرح واللهو السعيد.
وقـــد ولــــدت فــنــون الــفــالمــنــكــو وكـــانـــت غــنــائــيــات تتميز 
ومشاق  االجتماعي  الظلم  عن  كتعبير  واالكتئاب  بالحزن 
هذا  أســاس  هم  أنهم  للغجر  وينسب  العام  والــبــؤس  الحياة 
الفن ولكن الحقيقة أنهم ساهموا ولعبوا دوراً هاماً في تطّور 
العربية  الموسيقى  تأثير  عن  نغفل  أن  واليمكن  الفالمنكو، 
الشعبية والرقصات األندلسية على الفالمنكو وتأثر الفالمنكو 
كثيراً باإليقاع الشرقي البيزنطي واألغنية األندلسية البدائية، 
ويظهر هذا في فلكلور عدة قرى بالقرب من غرناطة التي 
على  يدل  الغناء  من  النوع  وهــذا  المورسكيون،  يسكنها  كان 
مدى تأثر الفالمنكو باألغنية العربية القديمة ومدى التشابه 

الكبير بين األغنية األندلسية والفالمنكو.
وقد أعلن الفالمنكو عن نفسه في القرن الـ ١٨ وتشير كثير 
وبثقافات  بالغجر  مرتبط  الفن  هذا  أن  إلى  الدراسات  من 
المورسكية  الثقافة  بينها  ومن  المنطقة  في  تعايشت  أخرى 
ذات األصول العربية اإلسالمية إضافة إلى الثقافة األسبانية 
رأس  الفالمنكو  فن  ويرفع  الغجر.  بفضل  وتطّور  المحلية 
في سماء الموسيقى واألداء الحركي إال أنه لم  أسبانيا عالياً 
يحَظ باالعتراف إال في أواخر القرن العشرين، وذلك ألنه 
في  ترتيباً  األسفل  بالغجر  الرتباطه  وضيع  كفن  بسيطاً  بدأ 
هذا  خطا   ١٨٦٠ عــام  من  من  وبــدايــة  االجتماعية،  الطبقة 
الفن أولى خطواته نحو االنتشار خارج المثلث األندلسي الذي 
أسبانيا  ومــدن  حواضر  جميع  في  لينتشر  الغجر  استوطنه 
الــكــبــرى مــثــل مــدريــد وبــرشــلــونــة، وابـــتـــداًء مــن عـــام ١٩١٠ 
المسارح  باجتياحه  حياته  من  زاهية  فترة  الفالمنكو  شهد 
باستعراضات فنية مذهلة يكتشف فيها الناس والعالم بأكمله 
منجماً غنياً من المتعة الفنية الراقية والنبيلة والمؤثرة مما 
وتجديد  تطوير  سبل  إيــجــاد  إلــى  الفالمنكو  محترفي  دعــا 
الحزينة  األغــانــي  ليتضمن  أدائــه  وطــرق  الفالمنكو  ألنماط 
وأخرى ذات الطابع السعيد، ويؤدى الفالمكنو بشكل فردي 

أو جماعي بالقيثارة أو بالبيانو أو آالت أخرى.

الفالمنكو
ي
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االنطباعية حّررت الفّن من جمود المدارس القديمة

ـــــاً ضـــــــــــرورة لــــلــــفــــنــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي ـــــمـــــي ــــة أكـــــادي ــــمــــوهــــب ــــل ال صــــق

ــن ــي ــمــي ــــرت بــفــنــانــيــن عــال ــــأث ت
ورامبرانت جوخ  وفان  مونيه  فأبهرني 

ــون  ــن ــف ــل ــــــف ل ـــــوق واق مـــركـــز س
ــي لـــإلبـــداع ــت ــل ــواص ـــي م ســـاهـــم ف

صــــــــــدرت روايــــــــــــة جــــــديــــــدة فـــي 
من  جملة  من  وفضائها،  موضوعها 
األدبــي  للنادي  الجديدة  اإلصـــدارات 
ـــريـــاض بـــالـــشـــراكـــة مــــع الــمــركــز  ـــال ب
رواية «صخب  وهي  العربي  الثقافي 
الرواية  المانع،  لعبدالرزاق  الحياة» 
تقع في ١٤٤ صفحة من القطع دون 

المتوسط،
وتــــطــــرح الـــــروايـــــة مـــوضـــوعـــاً هــو 
هــجــرة قــســم مـــن أهـــالـــي نــجــد إلــى 
سنة،  أربــعــمــائــة  قبل  الــعــراق  جــنــوب 
وكــيــف عــاشــوا، وإلـــى أي حــد تــأثــروا 
عــبــر  فـــيـــه.  أّثـــــــروا  أو  بــمــحــيــطــهــم، 

تــنــاولــهــا لــحــيــاة ثــالثــة أشــخــاص من 
أهل مدينة الزبير في أواسط نشأتها 
نماذج  بوصفهم  عــامــاً،  تسعين  قبل 
االجتماعية  الــشــرائــح  مجموع  تمثل 
مــن أهــلــهــا (الـــنـــجـــادة، أي أصــولــهــم 
مـــن نــجــد) بــمــســتــويــاتــهــم الــمــعــاشــيــة 
بسطية  وصاحب  (مــؤذن  المتباينة: 
لــبــيــع الـــخـــضـــروات، وســـائـــق ســيــارة 
جهيد،  جــهــد  بــعــد  امــتــلــكــهــا  حــمــولــة، 
الغذائية  المواد  لبيع  متجر  وصاحب 
والــــحــــبــــوب بـــالـــجـــمـــلـــة والــــمــــفــــرد)، 
وشــخــصــيــات الـــروايـــة الــرئــيــســة هم 
آنفاَ. المذكورة  المهن  أصحاب  أوالد 

هناك  الرواية،  هذه  إلى  وإضافة 

كــتــب أخــــرى جــديــدة يــعــمــل الــنــادي 

ـــيـــاً عـــلـــى طـــبـــاعـــتـــهـــا؛ اســــتــــعــــداداً  حـــال

للكتاب،  الــدولــي  الــريــاض  لمعرض 

ومــــنــــهــــا: صــــنــــعــــاء: تـــــأويـــــل الـــغـــيـــم 

وغوايات النرجس (أدب رحلة) لعلي 

األمير، ودراسة في شعر عبدالعزيز 

الــــــعــــــجــــــالن: تـــشـــكـــيـــلـــة الــــجــــمــــالــــي 

دوش  للدكتورة  الداللية  ومــحــاورة 

مــريــم (شعر  وأصــدقــاء  الـــدوســـري، 

ومحفزات  الربيح،  لحسن  لألطفال) 

صالح. لعبدالهادي  اإلبداع 

إصداراتإصدارات

مبدعون

«صخب الحياة» تسلط الضوء
 على حياة النجديين قديما

نن

أبحث عن جوانب جديدة أبحث عن جوانب جديدة 
من جماليات الحياة الفطريةمن جماليات الحياة الفطرية

كتب - أشرف مصطفى:

تكثيفه  عــن  جنيد  محمد  الــفــنــان  كــشــف 
الحالية،  الفترة  خــالل  التشكيلية  ألنشطته 
شخصي  معرض  إلقامة  يستعد  أنــه  خاصة 
أعماله  أن  مؤكداً  األكثر،  على  عام  خالل  له 
ســتــعــكــس مــيــلــه إلـــى الــمــدرســة االنــطــبــاعــيــة 
أثناء  يحركه  مــا  إن  حيث  الطبيعة،  ورســم 
للبيئة  عشقه  هو  اإلبداعية  ألعماله  إنــجــازه 
والــطــبــيــعــة بــكــل أشــكــالــهــا مــن بـــّر وصــحــراء 
صوب  تتجه  أعماله  كــل  جعل  مــا  وغــابــات، 
عناصر،  مــن  تحتويها  ومــا  المنطقة،  تلك 
بمثابة  لــه  بالنسبة  الــلــوحــة  أن  إلـــى  وأشــــار 
المتناغم  النسيج  على  تعتمد  لونية  بانوراما 

بين مكونات الطبيعة، فالواقعية التي يعتمد 
عن  بحثه  فــي  أساسية  ركــيــزة  تعتبر  عليها 
اإلبهار اللوني في طريقه الذي سلكه إلظهار 
كــافــة مــواطــن الــجــمــال الــتــي قــد تغيب أو ال 
مع  حــواره  في  تحدث  كما  اآلخــرون،  يراها 
[ عـــن مــراحــلــه الــفــنــيــة الــتــي مـــّر بها 
نهجه  على  األكاديمية  دراسته  أثرت  وكيف 
التشكيلية  خلفيته  تكوين  في  ليبدأ  الفني، 
استمّر  بينما  وأكاديمي،  علمي  أســاس  على 
الفني  حّسه  تطوير  عبر  إبــداعــه  ترقية  فــي 
بصرية  تكوين خلفية  في ذلك على  معتمداً 
ذات أســــاس قـــوي قــوامــه الــحــرص الــشــديــد 
الفنانين  أعــمــال  ومــتــابــعــة  الــمــشــاهــدة  عــلــى 

العالميين.

يعكف على إبداع عدد من األعمال الجديدة.. محمد جنيد:

في قالب روائي مشوق



بدر شاكر السياب
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عـــرف الــحــطــيــئــة بــأنــه شــاعــر 
كل  هجا  حيث  بامتياز،  الهجاء 
مــن حــوالــيــه حــتــى إن فـــرغ من 
هجاء الخالئق صوب لسانه على 

نفسه.
انتشل  هــذا  بيته  فــي  أنــه  غير 
قوماً من وحل السخرية والمسبة 
انتسبوا  اســم  جــراء  لحقتهم  التي 
من  يرحهم  لم  ولعله  كرهاً،  له 
وصــار  بــل  فقط  الــنــاس  سخرية 
به  يتشدقون  ولقباً  لهم  مفخرة 

وباالنتساب إليه

فمن هم أنف الناقة ؟

قــــال ابــــن رشـــيـــق « كــــان بنو 
أنـــف الــنــاقــة يــســتــاءون مــن هــذا 
منهم  الــرجــل  أن  حــتــى  االســــم، 
يــســأل: مــمــن هـــو؟ فــيــقــول: من 
بــنــي قـــريـــع، فــيــتــجــاوز جــعــفــراً ـ 
عوف  بن  قريع  ابن  ـ  الناقة  أنف 
بن مالك ويلغي ذكره فراراً من 
أحدهم  نقل  أن  إلى  اللقب،  هذا 
الزبرقان  ضيافة  من  الحطيئة 
إلى ضيافته وأحسن إليه، فقال:

قــــــوم هــــم األنـــــــف واألذنــــــــاب 
غيرهم

ومن يسِوّي بأنف الناقة الذنبا

فـــــصـــــاروا يــــتــــطــــاولــــون بـــهـــذا 
الــنــســب، ويـــمـــدون بــه أصــواتــهــم 
فــي جــهــارة، وإنــمــا سمي جعفر 
أنف الناقة ألن أباه قسم جزوراً 
ونــســيــه، فــبــعــثــتــه أمـــه ولـــم يبق 
إال رأس الــنــاقــة، فــقــال لــه أبــوه: 
في  أصابعه  فأدخل  بهذا،  شأنك 
فسمى  يجره،  وأقبل  الناقة  أنف 

بذلك ...».
بغيض  أن  القصة  من  المفيد 
الحطيئة  ضيافة  نقل  عامر  بــن 
الزبرقان  استدعاه  أن  بعد  إليه 
ـــــدر وكــــانــــت بـــيـــن بــغــيــض  بــــن ب
والــــزبــــرقــــان تـــنـــافـــس فـــأوجـــس 
الــــزبــــرقــــان إلـــــى أحـــــد الـــشـــعـــراء 
فــهــجــا بــغــيــض وطـــــاف بــهــجــائــه 
عـــلـــى الــحــطــيــئــة فـــمـــا كـــــان مــن 
الحطيئة وهو السليط إال أن هجا 
للفاروق  اشتكى  الــذي  الزبرقان 

عمر بن الخطاب.
ــــرد حــســن ضــيــافــة بغيض  ول
الناقة  أنــف  لقب  الحطيئة  أحــال 
إلـــى  ومــنــقــصــة  ذم  تــهــمــة  مــــن 

وسام فخر ومفازة.

الحطيئـــــة وأنــــــف الناقــــة
ســراب
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بقايا من القافلة

تنير لها نجمة آفلة

طريق الفناء

وتؤنسها بالغناء

شفاه ظماء

تهاويل مرسومة في السراب

تمّزق عنها النقاب

على نظرة ذاهلة

وشوق يذيب الحدود

ڈڈڈ

ظالل على صفحة باردة

تحركها قبضة ماردة

وتدفعها غنوة باكية

إلى الهاوية

ظالل على سلم من لهيب

رمى في الفراغ الرهيب

مراتبه البالية

وأرخى على الهاوية

قناع الوجود

سنمضي .. ويبقى السراب

وظل الشفاه الظماء

يهوم خلف النقاب

وتمشي الظالل البطاء

على وقع أقدامك العارية

إلى ظلمة الهاوية

وننسى على قمة السلم

هوانا .. فال تحلمي

بأنا نعود !

ومـــن الحـــب ما قتــــل
يوم  ذات  مــررُت  األصمعي  قــال 
فوجدت  الحجاز  في  صخرة  على 
مكتوباً عليها بيت من الشعر، وكان 
من عادة العرب أنهم يردون على 
المكتوب  وكــان  آخــر  بشعر  الشعر 

على الصخرة.

أيا معشر العشاق باهللا خبروا

إذا حل عشق بالفتى كيف يصنع؟

فجاوب األصمعي

يداري هواه ثم يكتم سره

ويخشع في كل األمور ويخضع

يحاول  أن  نصيحة  للشاب  قدم 
نــســيــان الــفــتــاة الــتــي أحــبــهــا، وفــي 
ووجــد  األصمعي  مــر  الثاني  الــيــوم 

العاشق قد رد بالبيت التالي

وكيف يداري والهوى قاتل الفتى

وفي كل يوم قلبه يتجرع

فرد األصمعي قال له

إذا لم يجدا صبراً لكتمان أمِره

فليس له سوى الموت ينفع

قالها األصمعي ولم يعلم ما هي 
العواقب ومَرّ في اليوم الذي بعده 
فوجد شاباً ميتاً عند هذه الصخرة

مـــا عـــلـِــم األصـــمـــعـــي أن الــشــاب 
الشاب  نفسه  قتل  يفعلها،  العاشق 

وقد كتب على الصخرة

سمعنا وأطعنا ثم متنا فبلغوا

ســـالمـــي إلــــى مـــن كــــان لــلــوصــل 
يمنع

هنيئاً ألرباب النعيم نعيمهم

وللعاشق المسكين مــا يتجرع
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الـــدوحـــة - الــبــيــرق: تـــرّكـــز الــفــنــانــة 
جـــواهـــر الــمــنــاعــي فـــي لــوحــاتــهــا على 
االنــفــعــاالت والــعــواطــف الــتــي تنتج من 
خــالل الــعــالقــات االجــتــمــاعــيــة، وقالت 
«البيرق»:  لـ  تصريحات  في  المناعي 
هــــذه االنـــفـــعـــاالت عـــبـــارة عـــن ألــــوان 
تــلــون حياتنا، فــأنــا أعــّبــر عــن كــل هذه 
وكل  باأللوان،  واألحاسيس  االنفعاالت 
لـــون يــكــون لــه ارتــبــاط بــمــوقــف معين 
بــالــفــرد،  مــرتــبــط  مــعــيــن،  بشخص  أو 
بـــاأللـــوان  ممتلئة  لــوحــاتــي  فــكــل  لــهــذا 
التفاصيل».  بـــدون  لــكــن  واألشـــخـــاص 
أطلقت  األخـــيـــرة  أعــمــالــي  وأضـــافـــت: 
إنــي  حــيــث  اســـم «ديــنــامــيــكــيــا»،  عليها 
في  وهــو  الحياة  ديناميكية  عــن  أعــّبــر 
العالقات  عن  عبارة  السيكولوجي  علم 
االجــتــمــاعــيــة بــيــن الـــنـــاس فـــي الــحــيــاة 

الــيــومــيــة والـــتـــي تــنــتــج مــجــمــوعــة من 
االنـــفـــعـــاالت والــســلــوكــيــات اإليــجــابــيــة 
والــســلــبــيــة والـــعـــواطـــف، مــثــل الــحــزن 
والتحدي،  والــشــوق  والــســعــادة  والــحــب 

وغيرها من االنفعاالت المختلفة.
هـــذه  لــمــثــل  اخـــتـــيـــارهـــا  أن  وتــــــرى 
الــمــواضــيــع هـــو نــتــيــجــة مـــا نــعــيــشــه في 
عصرنا الحالي من تسارع في األحداث 
من  الكثير  يُولد  ما  السريعة،  والحياة 
من  الكثير  مقابلتنا  نتيجة  االنفعاالت 
واخــتــالف  الــيــومــيــة  حياتنا  فــي  الــنــاس 
نتعامل  الــتــي  والــجــنــســّيــات  الــثــقــافــات 
ما  معها يــومــيــاً، مــوضــحــة أنــهــا دائــمــاً 
تستخدم األكريلك والكانفس من أجل 
تأسيس اللوحات، مع استخدام خامات 
مــخــتــلــفــة كـــــورق الـــجـــرائـــد واألقــمــشــة 
الــمــخــتــلــفــة، وذلـــــك إلضـــافـــة مــالمــس 

على  المناعي  وتــؤكــد  للعمل.  مختلفة 
مجال  اقــتــحــمــت  الــقــطــريــة  الــفــتــاة  أن 
وأخــذت  فيه  وتألقت  التشكيلي  الــفــن 
الفن  هــذا  كــان  أن  بعد  الشباب  تنافس 
هناك  أن  كما  الــرجــال،  على  مقتصراً 
القطريات  الفتيات  مــن  كبيرة  نسبة 
يشاركن  وأصبحن  المجال  هذا  دخلن 
فــي مــعــارض خارجية ســـواء فــي دول 
وتابعت:  األوروبــيــة.  الــدول  أو  الخليج 
الفنية  المجاالت  أكثر  التشكيلي  الفن 
تواؤماً مع طبيعة المرأة القطرية، ومع 
التشكيلي  والــفــن  والــتــقــالــيــد،  الـــعـــادات 
يـــعـــطـــي مــــجــــاالً أكــــبــــر فــــي بـــيـــئـــة لــهــا 
والمراكز  للمرأة،  شــديــدة  خصوصية 
للفتيات  الفرصة  هــذه  تهيئ  الشبابية 
الــمــوهــوبــات مــن خــالل إقــامــة الــورش 

والمعارض المختلفة.

جواهر المناعي: لوحاتي ترّكز 
على االنفعاالت والعواطف



wالفن             السابع

تصويره  يــتــّم  فيلم  هــو  التكلفة  منخفض  الفيلم 

أفالم  شركة  قبل  من  تمويل  دون  أو  ضئيل  بتمويل 

كــبــيــرة أو مــســتــثــمــر خـــــاص، فــالــعــديــد مـــن األفــــالم 

أن  كما  منخفضة،  بتكلفة  تصّور  أصبحت  المستقلة 

األفالم المصدرة للجمهور السائد والتي يتكون طاقمها 

من منتجي أفالم عديمي الخبرة أو المجهولين يمكن 

إعـــدادهـــا بــمــيــزانــيــات منخفضة أيــضــاً، حــيــث يــصــّور 

أفالماً  الجدد  أو  الصغار  األفــالم  منتجي  من  العديد 

رخيصة إلثبات مواهبهم قبل إنتاج أعمال أكبر.

والعديد من األفالم منخفضة التكلفة التي ال تلفت 

أي انتباه أو مديح ال تصدر في أغلب األحيان لمحالت 

الــفــيــديــو مــبــاشــرة بــســبــب ضــعــف قــوتــهــا الــتــســويــقــيــة 

الشباب  األفــالم  منتجو  ويعتمد  وقصتها،  ومظهرها 

للفيلم.  الــتــرويــج  فــي  السينمائية  الــمــهــرجــانــات  على 

أفالمهم،  نحو  والمديح  االنتباه  للفت  ويستعملونها 

األمر الذي يؤّدي في الغالب إلى إصدار الفيلم بشكل 

منخفضة  األفــالم  وبعض  العرض،  دور  في  محدود 

عرضها  بعد  المعجبين  مــن  طائفة  تكتسب  التكلفة 

فيتّم إصدارها على نحو أكبر.

وال يـــوجـــد رقـــــم مـــالـــي مـــحـــدد يـــعـــرف األفـــــالم 

الرخيصة. فتعبير «ميزانية منخفضة» هو أمر نسبي 

في بلدان العالم ويتفاوت بالنسبة لصنف معين. على 

 ٢٠ بقيمة  ينتج  الذي  الكوميدي  الفيلم  المثال،  سبيل 

مليون دوالر يعتبر ذا ميزانية متوسطة، بينما أفالم 

من  القدر  بنفس  المنتجة  العلمي  الخيال  أو  األكشن 

الــمــال  كمية  بسبب  التكلفة  منخفضة  تعتبر  الــمــال 

الكبيرة المطلوبة إلنتاج األفالم السائدة من هذا النوع. 

على  الرخيصة  األفـــالم  ونــجــاح  الترفيه  قيمة  تعتمد 

إلى  باإلضافة  الفيلم،  وتمويل  والقصة  والفكرة  النوع 

الرخيصة  العلمي  الخيال  أفــالم  وأدائــهــم.  الممثلين 

التذاكر  شباك  في  تنجح  قد  اإلثــارة  على  تعتمد  التي 

القصة  وتــكــون  أقـــل،  بصرية  تــأثــيــرات  تتطلب  ألنــهــا 

أهـــم الــعــنــاصــر، وتــصــويــرهــا أرخــــص عــمــومــاً. على 

منخفض  علمي  خيال  أكشن  فيلم  فإن  النمط،  نفس 

على  تعتمد  األفــــالم  هـــذه  ألن  ينجح  ال  قــد  التكلفة 

يمكن  ال  شــيء  وهــو  الكثير،  صنعها  ويتكلف  األكشن 

في  عالية.  بجودة  يقدمه  أن  التكلفة  منخفض  لفيلم 

األفــالم  منتجو  يعتمد  ما  غالباً  الــحــاالت،  من  العديد 

في  نفسية  أفالماً  ينتجون  أو  القصة  على  الرخيصة 

منخفضة  األفـــالم  تــكــون  أن  يمكن  األصــنــاف.  كــافــة 

التكلفة أما من إنتاج هاٍو أو محترف. وقد تصور إما 

باستعمال أجهزة حرفية أو استهالكية.

فيلم  التكلفة  منخفضة  األفـــالم  أنــجــح  أحــد  ويــعــد 

مشروع ساحرة بلير عام ١٩٩٩. وأنتج بميزانية تقدر 

مليوناً   ٢٤٩ تقريباً  ربح  لكنه  دوالر   ٦٠,٠٠٠ بحوالي 

من  وثالثية  كتب،  عنه  وأنتجت  العالم.  مستوى  على 

ألعاب الفيديو، وتكملة أقل شعبية. ويعتقد أن هناك 

فيلماً أنجح منه هو فيلم حلق عميق عام ١٩٧٢ والذي 

فقد  ذلــك  رغــم  إلنتاجه،  دوالر   ٢٢,٥٠٠ فقط  تكلف 

ذلك  مع  يقال،  كما  دوالر  مليون   ٦٠٠ من  أكثر  ربح 

فــهــذا الــرقــم مــحــل الــشــكــوك، ومــثــال آخـــر عــن فيلم 

رخــيــص نــاجــح جــــداً كـــان فــيــلــم بــولــيــوود عـــام ١٩٧٥ 

كلف  الــذي  الشعلة،  بعنوان  ويسترن  نــوع «كــاري  من 

كرور   ٣٠٠ وربــح  دوالر   ٤٠٠,٠٠٠ أو  كــرور   ٢ إنتاجه 

األربــاح  صاحب  الفيلم  جعله  ما  دوالر،  مليون   ٦٧ أو 

األعلى في تاريخ السينما الهندية، من األمثلة األخرى 

الفيلم  نجد  الناجحة  الرخيصة  اآلسيوية  األفــالم  بين 

الصيني دخول التنين (١٩٧٣) من بطولة بروس لي، 

دوالر  مليون   ٩٠ وربــح  دوالر   ٨٥٠,٠٠٠ تكلف  الــذي 

الخفي  والتنين  الــرابــض،  النمر  وفيلم  العالم،  حــول 

(٢٠٠٠)، الذي كانت ميزانيته ١٥ مليون دوالر وربح 

٢١٤ مليون دوالر حول العالم، ما يجعله األعلى ربحاً 

بين األفالم الصينية في التاريخ.

مليون  قوامها  بميزانية  روكــي  فيلم  أنتج  وقــد 

دوالر  مــلــيــون   ١١٧٫٢ الــنــهــايــة  فــي  وربــــح  دوالر، 

ـــواليـــات الــمــتــحــدة، مـــع مــجــمــوع إجــمــالــي  داخــــل ال

هالوين  فيم  أنتج  مليون.   ٢٢٥ بنحو  العالم  حــول 

في  مليون   ٤٧ وحــقــق  دوالر   ٣٢٠,٠٠٠ بميزانية 

الواليات المتحدة، مع مجموع إجمالي حول العالم 

من  أقل  داينامايت  نابليون  فيلم  كلف  مليوناً.   ٦٠

مليوناً   ٥٠ كـــان  إيـــراداتـــه  إجــمــالــي  لــكــن   ٤٠٠,٠٠٠

 ٦٫٥ بميزانية  أنتج  الــذي  جونو،  مثل  أفــالم  تقريباً. 

والمليونير  العالم،  حول  مليوناً   ٢٣٠ وربــح  مليون 

أكثر  وربــح  دوالر  مليون   ١٥ بميزانية  المتشرد، 

هائالً.  نجاحاً  وحقق  العالم،  حول  مليوناً   ٣٦٠ من 

األفـــالم الــثــالثــة األخــيــرة كــانــت مــدعــومــة مــن قبل 

شركة فوكس سيرشاليت، وهي شركة توزع العديد 

من األفالم منخفضة التكلفة، العديد منها حققت 

نــجــاحــاً جــيــداً فــي شــبــاك الــتــذاكــر الــعــالــمــي. ومــن 

المعاصرة  التكلفة  منخفضة  األفــالم  في  المألوف 

أن تنتج بدون موّزع. في مثل هذه الحاالت، فإن 

استحسان  عبر  التوزيع  يتّم  أن  يأملون  المنتجين 

الجمهور في المهرجانات السينمائية. فيلم الرعب 

السويدي ماريان هو مثال معاصر.

نافذ السيد:

حسن صقر:

األفالم منخفضة التكلفة
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الحكيم - محمود  كتب 

ڈ حدثنا عن بدايتك الفنية
ــــدأت عــمــلــي الــفــنــي مـــع فــرقــة  -- ب
ــاكــورة  ب وكـــانـــت   ١٩٨٠ ســنــة  األضـــــواء 
حــســن   » مـــســـرحـــيـــة  هـــــي  ــــي  أعــــمــــال
وفـــــــــرارة الـــخـــيـــل «ثــــــم كــــانــــت بــقــيــة 
أعــمــالــي الــمــســرحــيــة كــلــهــا مــع الــفــنــان 
 ٢٢ وعــددهــا  الــمــنــاعــي،  الــرحــمــن  عبد 
في   » مسرحية  باستثناء  مــســرحــيــة، 
بــيــتــنــا مــرشــح» لــلــمــخــرج فــالــح فــايــز، 
الدراما  في  شــارك  أنــه  السيد  وأوضــح 
األعــمــال  مــن  كبير  بــعــدد  التلفزيونية 
أهــمــهــا  مــــن  مــســلــســالً   ١٥ إلــــى  يـــصـــل 

الشتات. بعد  مسلسل 
بها  يمر  التي  للحالة  تقييمك  ما  ڈ 

الفن في قطر
كافة  على  يعاني  قطر  في  الفن   --
اإلذاعية  الدراما  في  ســواء  المستويات 
إن  الــمــســرحــيــة،  أو  الــتــلــفــزيــونــيــة  أو 
في  كبيرة  أهمية  لها  عموماً  الــدرامــا 
لقضايا  انــعــكــاســاً  تعد  ألنــهــا  المجتمع، 
ومـــشـــاكـــل وهــــمــــوم وأفـــــــراح وأتــــــراح 
وعـــــــادات وتـــقـــالـــيـــد الــمــجــتــمــع، فــهــي 
نــافــذة ومـــرآة تــضــع كــل شــخــص أمــام 
الدراما  شخوص  في  يرى  ألنه  نفسه، 
تقييم  عــلــى  فــتــســاعــده  وأفــعــالــه  ذاتـــه 
وتــقــويــم ســلــوكــه وتــفــتــح أمــــام الــنــاس 

والمتعة. اإلفادة  من  نوافذ 
أمــــــــــا عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الــــــــدرامــــــــا 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، فـــهـــي فــــي حـــالـــة مــن 
الركود ونحتاج إلى إعادتها إلى الحياة 

يهتم  الخليجي  فالجمهور  جديد،  من 
له  لما  القطري  التلفزيون  ينتجه  بما 
مــن رصــيــد حــافــل وقــّيــم مــن أعــمــال 
درامــــيــــة خــــالــــدة بــــدايــــة مــــن «حــكــم 

قاتل». وحتى «شعور  البشر» 
حصدت  طالما  القطرية  فــالــدرامــا 
الـــجـــوائـــز الـــكـــبـــرى فـــي الــمــهــرجــانــات 
المعايير  وتــوافــر  لجودتها  المختلفة 
عيون  بها  تعلقت  ولطالما  فيها.  الفنية 
ـــذلـــك يــجــب  ــيــجــي. ول الــمــشــاهــد الــخــل
التلفزيونية  بــالــدرامــا  نهتم  أن  علينا 

رونقها. لها  ونعيد 
ڈ مـــا الــســبــب فـــي تـــراجـــع الـــدرامـــا 

القطرية في رأيك ؟
قــد  الــمــنــفــذيــن  الــمــنــتــجــيــن  إن   --
وبالفنانين  القطرية  بالدراما  أضــروا 
ساد  حيث  ســواء،  حد  على  القطريين 

عــلــى أيــديــهــم مــنــطــق الــشــلــلــيــة وبـــات 
ــيــار الــفــنــانــيــن حــســب الـــمـــزاج فال  اخــت
للكفاءة  عــزاء  وال  األهـــواء  إال  تحكمه 
الـــفـــنـــيـــة وأصــــبــــحــــت لـــغـــة الـــمـــصـــالـــح 
والــــمــــكــــاســــب الـــــمـــــاديـــــة، هـــــي الـــلـــغـــة 
ــتــي يــتــخــاطــب بــهــا هـــؤالء  الــرســمــيــة ال
على  طــبــعــاً  منطقهم  فــي  تعلو  والــتــي 
تبني  أو  األعـــمـــال  بـــجـــودة  االهـــتـــمـــام 
مـــبـــدأ فـــنـــي وطـــنـــي كــصــنــاعــة الــنــجــم 
الوطنية  للسياحة  الترويج  أو  القطري 
مــــن خـــــالل أعـــمـــالـــهـــم الــــدرامــــيــــة أو 
المجتمع  ومــشــكــالت  قــضــايــا  معالجة 
فهذه  ومتزن،  هــادف  بشكل  المحلي 
األمـــــور لــيــســت ضــمــن حــســابــاتــهــم أو 
إلــى  أّدى  الــــذي  األمــــر  اهــتــمــامــاتــهــم، 
ــــدرامــــيــــة بــقــطــر  تـــجـــريـــف الـــتـــربـــة ال
التي  المكتسبات  من  كثيراً  وخسارتها 

تاريخها. عبر  حققتها 
ـــــك فـــي الــمــســتــوى الــعــام  ڈ مـــا رأي

للدراما الخليجية ؟
الخليجية  للدراما  العام  المستوى   --
يــرام،  مــا  على  ليس  حالياً  تقدم  التي 
ــــــك الهـــتـــمـــامـــهـــا بـــــإبـــــراز عـــــادات  وذل
األصــيــلــة،  الــعــربــيــة  قيمنا  مــع  تــتــنــافــى 
وإثارتها  ثانوية  قضايا  على  وتركيزها 
وهي  خالعة  من  تتضمنه  بما  للغرائز 
الخليجية  الــدرامــا  عــلــى  دخــيــلــة  أمـــور 

. ً عموما
القطرية  الــدرامــا  تعود  أن  وأتمنى 
حقيقية  إضــافــة  ســتــكــون  ألنــهــا  بــقــوة 
تلتزم  ما  دائماً  فهي  العربية،  للدراما 
بــمــعــايــيــر الــــجــــودة الــفــنــيــة ســـــواء فــي 
اإلخــراج  أو  التمثيلي  األداء  أو  القصة 
أنــهــا  كـــمـــا  الــمــعــايــيــر  مـــن  غـــيـــرهـــا  أو 
للمجتمع  األصيلة  القيم  على  تحافظ 
وال تخدش عادته وتقاليده . خصوصاً 
والكاتبات  الكتاب  من  عدداً  هناك  أن 
يحملون  الذين  المميزين  القطريين 
المجتمع  لتوعية  هادفة  كرسالة  القلم 
رفيع  أدبــي  بأسلوب  سلبياته  وإصــالح 

الـــكـــواري  وداد  الـــفـــذة  الــكــاتــبــة  مــثــل 

أعمالها  أعــظــم  لــلــدرامــا  كتبت  الــتــي 

تغني  و»عندما  البشر»  حكم   » مثل 

قلوب  و»  الشتات»  و»بعد  الزهور»، 

وغيرها. آخر»  و»يوم  لإليجار»، 

منه  الممثلون  يعاني  الـــذي  مــا  ڈ 
على الساحة الفنية ؟

مــن  عـــانـــوا  طـــالـــمـــا  الــمــمــثــلــون   --

توقف الدراما ولم تقتصر تلك األزمة 

طالت  إنــهــا  بــل  الــشــبــاب  الفنانين  على 

داخــل  فالكل  الــكــبــار،  الممثلين  أيــضــاً 

دائــــــرة الـــمـــعـــانـــاة، وكـــلـــهـــم فـــي الــهــم 

شرُق، عدا ٣ أو ٤ أسماء استطاعت أن 

الخليجية. الدراما  في  مكاناً  لها  تجد 

وحـــتـــى الـــــدرامـــــا اإلذاعـــــيـــــة بــعــدمــا 

كــــانــــت نـــشـــطـــة وتــــقــــدم الـــكـــثـــيـــر مــن 

األعـــمـــال الــجــيــدة والــمــتــنــوعــة، فــجــأة 

يخبو  ونــورهــا  تتوقف  حركتها  بــدأت 

ينطفئ ووهجها 

في  الشبابي  بــالــحــراك  رأيـــك  مــا  ڈ 
مجال صناعة األفالم القصيرة ؟

تشهد  الــشــبــابــيــة  الــفــنــيــة  الــحــركــة   --

وهناك  كبيراً،  وتطوراً  ملحوظاً  حراكاً 

الـــعـــديـــد مــــن األعــــمــــال الـــتـــي يــنــتــجــهــا 

تواجد  كذلك  ولهم  بأنفسهم  الشباب 

فـــي الــمــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة، وفــي 

مثابر  جــيــل  صــعــود  عــن  يــنــم  الــمــســرح 

الشباب. فنانينا  من  ونشيط 

عن قربعن قرب

بدأت العمل الفني عام بدأت العمل الفني عام 
١٩٨٠١٩٨٠ مع فرقة األضواء مع فرقة األضواء

الدوحة - البيرق

رحلتي  بدأت  لقد  صقر  حسن  الفنان  قال 
مــع الــتــمــثــيــل الــفــتــرة الــجــامــعــيــة كــانــت فترة 
الفنية،  أو  الرياضية  ســواء  لمواهبي  اكتشاف 
ونــبــهــنــي إلــــى مــوهــبــة الــتــمــثــيــل لــــدي ممثل 
بحريني معروف اسمه محمود زين العابدين 
كان  لما  التمثيل  لمجال  أتجه  بــأن  نصحني 
معه  تعاملي  خــالل  موهبة  مــن  فــي  يلمسه 
القدير  البحريني  الممثل  أداء  وكان  شخصيا 
تجربة  لخوض  دفعتني  أيقونة  الحدي  خالد 
رسميا  التمثيل  مع  رحلتي  وبــدأت  المسرح. 
لي  عمل  أول  في  شاركت  حيث   ،٢٠٠٩ سنة 
على المسرح مع األستاذ سالم الجحوشي في 
األستاذ  تأليف  «المجنون»  بعنوان  مسرحية 

أحمد المفتاح.
فأخبرني  إلــي  المخرج  نظر  أدائـــي  ولفت 
بأني أمتلك موهبة حقيقية في مجال التمثيل 
واختارني في عمل آخر هو «مقتطفات من 
تلك  في  كنت  الــقــرضــاوي»،  يوسف  د.  حياة 
المسرح،  في  المختلفة  األنــواع  أتلمس  الفترة 
الممثل  إعداد  في  ورشة  في  وقتها  وشاركت 
بلخير.  لطيفة  د.  مع  الدوحة  شباب  بمركز 
أما  األثناء.  هذه  في  الجامعة  من  وتخرجت 
والتكرار  التجربة  فإنها  موهبتي  صقل  من 
وحرصي على التجويد في األداء مع اإلضافات 

المتنوعة للمخرجين الذين أعمل معهم.
وأوضـــــــح صـــقـــر أنـــــه شــــــارك فــــي الــعــديــد 
مــن األعـــمـــال الــفــنــيــة فــي الــمــســرح والـــدرامـــا 
واألفـــــالم الــقــصــيــرة كــمــا شــــارك فــي الــعــديــد 
والمهرجانات  المسرحية  المهرجانات  مــن 
بالعديد  وفاز   ، والدولية  السينمائية  المحلية 
مــــن الـــجـــوائـــز . ومـــــن هـــــذه األعــــمــــال الــتــي 
شاركت فيها مسرحية «شباب ولكن» والتي 
الخليج  مهرجان  في  للمشاركة  بها  سافرنا 
الــمــســرحــي لــلــجــامــعــات وفــزنــا بــأفــضــل عمل 
ذهبنا  ثـــم  جــمــاعــي.  أداء  وأفـــضـــل  مــتــكــامــل 

وعندما  بالمغرب،  الــعــرايــش  مــهــرجــان  إلــى 
الشبابي  الــمــســرح  بــمــهــرجــان  شــاركــت  عـــدت 
بقطر بمسرحية «نهاية ريال شجاع» تأليف 
أفضل  على  المفتاح.وحصلنا  أحمد  وإخـــراج 
جماعي.  أداء  ألفضل  وجائزة  متكامل  عمل 
الجابر»  علي  بمسرحية «الشهيد  شاركت  ثم 
مــع األســـتـــاذ ســالــم الــجــحــوشــي، ثــم شــاركــت 
مع  بقطر  الثالث  الشبابي  المسرح  بمهرجان 
«همس  مسرحية  في  المفتاح  أحمد  األستاذ 
أفضل  عــلــى  المسرحية  حصلت  الــكــراســي» 
عــمــل متكامل وأفــضــل إخــــراج. ثــم شــاركــت 

بمسرحية  الــمــســرحــي  الـــدوحـــة  بــمــهــرجــان 
المسعور وكانت أول بطولة لي وحصلت فيها 

على أفضل ممثل دور ثان.
وقـــال صقر لقد شــاركــت فــي الــعــديــد من 
ــــورش الــفــنــيــة مــنــهــا ورشــــة «كــيــفــيــة إعـــداد  ال
بــعــنــوان  فيلما  وقــدمــت  الــقــصــيــرة»  األفــــالم 
«االلتباس» هذا الدور رشحني الختياري من 
تسمى»ترنتي»  بقطر  بريطانية  شركة  قبل 
ألقــــوم بــبــطــولــة فــيــلــم قــصــيــر يــصــور بلندن 
عدة  وهــنــاك  الخليجية»،  «الــوحــدة  بــعــنــوان 
أفالم قصيرة شاركت فيها مثل فيلم الحلم، 
الدوحة  مؤسسة  مع  القديم  المطار  وشــارع 

لألفالم

وحــــول الــعــقــبــات الــتــي يــواجــهــهــا الــفــنــانــون 
قدموا  الشباب  الممثلون  صقر  قــال  الشباب 

كــل مــا لديهم مــن طــاقــات وشــقــوا طريقهم 
المسرح  في  فنية  مقدرة  وأظهروا  بأيديهم 
بــادر  فقد  السينما  فــي  وحــتــى  الــدرامــا  وفــي 
قصيرة  روائــيــة  أفـــالم  إلنــتــاج  منهم  الكثير 
على نفقتهم الخاصة وذاع الكثير منها على 
اليوتيوب وتداولته مواقع التواصل االجتماعي 
ـــكـــن هــــــؤالء الـــشـــبـــاب يـــنـــتـــظـــرون مــن  ، ول
ويدعموهم  معهم  يتواصلوا  أن  المنتجين 
شروطا  المهرجانات  تضع  كثيرة  وأحيانا   ،
للمشاركة تعد بمثابة حجر عثرة في طريق 

الممثلين الشباب مثل شرط السن .
ونـــصـــح صــقــر الــفــنــانــيــن الــمــبــتــدئــيــن بــأن 
يــلــتــحــقــوا بـــالـــورش الــتــدريــبــة الـــتـــي تــعــقــدهــا 
الــثــقــافــة  وزارة  مـــثـــل  الــمــخــتــلــفــة  الـــجـــهـــات 
ومؤسسة الدوحة لألفالم ودائما ما أقول لهم 
مع  باالحتكاك  الممثل  تفيد  الــورش  هذه  إن 
ورشة  كل  نهاية  وفي  والممثلين  المخرجين 
حسب  فنيا  عمال  المشتركة  المجموعة  تقدم 
نوع الورشة قد يكون فيلما سينمائيا إذا كانت 
شاركت  وقــد   ، األفـــالم  صناعة  عــن  الــورشــة 
في العديد من الورش وجاءني بسببها الكثير 
على  يحرصون  المخرجين  ألن  األعمال  من 
ويختارون  الــورش  تلك  عــروض  في  التواجد 

الممثلين ألعمال فنية .
وتوقع صقر أن تتحول التجارب السينمائية 
احترافية  سينما  إلــى  اليوتيوب  على  للشباب 
مــشــيــرا إلـــى أنـــه يـــرى إصـــــرارا يــحــدو هــؤالء 
يتوقف  ال  وطــمــوح  المجال  هــذا  فــي  الشباب 

عند حدود

الفنية  الحركة 
نشطة الشبابية 

ــر ــط ــــــي ق ــــات ف ــــوي ــــت ــــس ــــم ـــــة ال ـــــاف ــــى ك ــــل ــــي ع ــــان ــــع ـــــن ي ـــــف ال

من  بالعديد  شاركت 
المسرحية  األعــمــال 
والسينمائية  والدرامية 
كثيرة بجوائز  وفــزت 

سينما  تجارب  ستنتهي 
صناعة  ــى  إل اليوتيوب 
سينما احترافية في قطر

ــرحــمــن الــمــنــاعــي بــاســتــثــنــاء واحـــدة ــان عــبــد ال ــن ــف ــع ال ــل مــســرحــيــاتــي م ك

«المجنون»أول عمل لي على المسرح«المجنون»أول عمل لي على المسرح
علىعلى
الطريقالطريق
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موهوبون يصعدون سلم الشهرة من بوابة مواقع التواصلقضيةقضية
قـــام عـــدد مــن الــبــاحــثــيــن بتأطير 
المرتكزة  الحديثة  اإلعـــالم  وســائــل 
حــــول مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
أصحاب  إليه  يحتاج  مما  عدد  بسرد 
الــــمــــواهــــب لـــصـــعـــود ســـلـــم الـــشـــهـــرة 
ما  الجميع  أذهـــان  وشغل  والــنــجــاح، 
بــيــن لــيــلــة وضــحــاهــا، مــؤكــديــن أنــه 
مـــن الــمــمــكــن امـــتـــالك الـــقـــدرة على 
استقطاب اهتمام وإعجاب الجمهور 
أن  اســـتـــطـــاعـــوا  مـــا  إذا  بــأعــمــالــهــم، 
يجعلوا من تلك المواقع واحة تشكل 
يــومــيــاتــهــا حــفــنــة مـــن الــمــشــاركــات 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة الــــُمــــدعــــمــــة بـــــآالف 
وهو   ،share مؤشر على  الضغطات 
دون  شهرة  تحقيق  من  يمكنهم  ما 
الــبــحــث عـــن مــكــتــشــف لــمــوهــبــتــهــم، 

راغبي  ينقص  مــا  كــل  أن  رأوا  حيث 
مــمــارســة الــعــمــل اإلبــــداعــــي ونــشــره 
إلـــى الــجــمــهــور فــقــط لــوحــة مفاتيح 
وكاميرا منزلّية، بينما يرتكز الباقي 
على حجم إبداعهم، وهو ما سيوّفر 
تبادر  جماهيرية  قاعدة  تكوين  لهم 
ــــــآالف مــــن ضـــغـــطـــات اإلعــــجــــاب،  ب
فترسم خطوات الفنان الشاب األولى 
نجم  لقب  على  الحصول  سبيل  فــي 
العالم  إلى  ومنه  االفتراضي،  العالم 

الحقيقي.
وعلى هذا األساس بدأت منتديات 
تشهد  االجتماعي  الــتــواصــل  ومــواقــع 
القديمة  األساليب  على  عارمة  ثورة 
خـــــالل الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة لـــوصـــول 
من  وبــدالً  الجمهور،  إلــى  الُمبدعين 

تقليدية  إعـــالم  وســائــل  عــن  الــبــحــث 
للتعريف بإبداعاتهم، قد رأى البعض 
أن من أهم أولويات الُمبدع الباحث 
التواصل  مواقع  عبر  له  جمهور  عن 
الُمستهدفة،  العمرية  الفئة  تحديد 
في  وعــاداتــهــم  اهتماماتهم  وكــذلــك 
االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام 
نمط  وتحديد  بالتدوين  الــبــدء  قبل 
أو  الفيديو  مقاطع  عبر  ســواء  العمل، 
الــنــصــوص الــمــكــتــوبــة، مــؤكــديــن أنــه 
في  الهوايات  إحدى  تمثلت  حال  في 
القدرة على تقديم عمل فني ُممّيز، 
ما بين إعداد وتنفيذ مقاطع الفيديو 
عـــزف  أو  الــــســــاخــــرة،  الـــكـــومـــيـــديـــة 
تُصبح  فــربــمــا  الــمــوســيــقــيــة،  اآلالت 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي نــافــذة 

والتمّيز  النجاح  مــن  مزيد  لتحقيق 
فتساهم  الــفــنــيــة،  الــمــمــارســات  فـــي 
صــفــحــات الــشــخــص الـــمـــوهـــوب في 
بـــنـــاء قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة ألعــمــالــه 
أو  مــــاديــــة  لـــجـــهـــود  الـــحـــاجـــة  دون 
على  خاصة  فبقناة  ضخمة.  إنتاجّية 
هذه  ترويج  يمكن   youtube موقع 
أو  تعقدها  بلغ  مهما  تلك  أو  الهواية 
بساطتها، بل وتدريب اآلخرين على 
في  أنــه  الباحثون  ورأى  ممارستها، 
عليه  الموهوب  الشخص  نجاح  حــال 
لنشاطه  الــتــرويــج  زيـــادة  على  العمل 
ساحة  مــن  واقــتــرابــه  الُممّيز  الفني 
النجوم  كبار  طريقة  باتباع  الشهرة 
حيث يُصبح لديهم فريق متناٍم من 

المؤّيدين والُمعجبين.

في  سنغوص  الــيــوم  زاويتنا  وفــي 
الــعــالــم اإللــكــتــرونــي لــلــفــنــان حسن 
مدى  عــن  منه  لنتعّرف  بــوجــســوم، 
قــنــاعــاتــه بــالــوســائــط الــحــديــثــة في 
الفني،  المشهد  لخدمة  تسخيرها 
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق أكـــــد بــوجــســوم 
االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  على 
حياة  فــي  هــامــاً  موقعاً  تحتل  بــاتــت 
العديد من أفراد المجتمع، ال سيما 
بإمكانهم  أصــبــح  الـــذيـــن  الــفــنــانــيــن 
ـــال  الـــتـــواصـــل بــشــكــل مـــبـــاشـــر وفـــّع
من  زمــالئــهــم  أو  مــعــجــبــيــهــم،  مـــع 
الــفــنــانــيــن مــــا يـــعـــد فـــرصـــة جــيــدة 
حــول  واآلراء  الــمــعــلــومــات  ــبــادل  ــت ل
من  يزيد  مــا  ولعل  الفنية،  الساحة 
أهمية ذلــك أن األمــر امــتــداده من 
النطاق المحلي إلى النطاق اإلقليمي 
بــل والــعــالــمــي كــذلــك، مــنــا يستطيع 
الفنان أيضاً من خاللها تلّمس مدى 
رضــــا الــجــمــهــور عـــن اإلبــــــداع الـــذي 
يقّدمه، مشيراً إلى أنه يحرص على 
الوجود بشكل يومي سواء من خالل 
حيث  بـــوك،  الفيس  أو  االنــســتــجــرام 
النظر  وجهات  تبادل  ذلك  له  يتيح 
الفن  ســاحــة  فــي  صــداقــات  وتكوين 
خاصة من  وعالمياً  التشكيلي عربياً 
عــدداً  تجمع  الــتــي  الصفحات  خــالل 

من  التشكيليين  الفنانين  من  كبيراً 
العالم العربي.

كــمــا أكـــد الــفــنــان حــســن بوجسوم 
أن مواقع التواصل االجتماعي تقّدم 

إفــــــادة قـــصـــوى لــلــفــنــانــيــن الــشــبــاب 
فـــي مــقــتــبــل طــريــقــهــم الــفــنــي، بعد 

مسرحاً  الــمــواقــع  تــلــك  أصــبــحــت  أن 
حـــراً الكــتــشــاف الــمــواهــب الــجــديــدة 
والــمــغــمــورة، خــاصــة أن مــشــاهــدة 
تلك المواقع أصبحت متاحة في كل 
الحديثة،  الهواتف  خالل  من  مكان 
إلى  أهلها  مــا  اللوحية،  األجــهــزة  أو 
وجماهيرية  شعبية  أكثر  تكون  أن 
التقليدية  اإلعالم  وسائل  بعض  من 
كذلك  عنها  غــنــى  ال  أنــهــا  أكـــد  الــتــي 
نوعية  أن  خــاصــة  لــلــفــنــان  بالنسبة 
قــــــّراء الــصــحــف ومــتــابــعــي اإلعــــالم 
الشيء  بعض  يختلفون  قد  التقليدي 
التواصل  لمواقع  المتابعين  فئة  مع 
الــبــعــض  اهــــتــــم  وإن  االجـــتـــمـــاعـــي 
بـــالـــتـــواصـــل مــــع الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا 
واإلعــــــالم الــتــقــلــيــدي مـــعـــاً، ويــؤكــد 
تعد  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  أن 
كــذلــك بــالــنــســبــة لـــه وســيــلــة نــقــديــة 
والسلبيات  اإلشكاليات  عن  للتعبير 
مجتمع  في  منتشرة  أنها  يجد  التي 
لم  وإن  المحلي،  التشكيلية  الفنون 
لما  تفريغ  مجرد  كونه  األمــر  يتعد 
أنني  اهللا  يعلم  مضيفاً:  صدره،  في 
إال  السلبية  األوضـــاع  أنتقد  ما  دائــمــاً 
بـــهـــدف إيـــجـــابـــي وهــــو طــمــس تلك 
الــســلــبــيــات وإصــــالح مــا يــحــدث من 

خلل.

بروفات األمسية الموسيقية األولى للمركز
 الشبابي للفنون

من بروفات مسرحية باسوورد خلوودمن أعمال الفنان علي حسن الجابرمن أعمال الفنان علي الكواريمونتاج كليب للشاعر عبد الرحيم الصديقي

مواقـــع التواصـــل مســـرحمواقـــع التواصـــل مســـرح
 حــر  الكتشــاف المواهــب حــر  الكتشــاف المواهــب

أون الينأون الين

كتب: أشرف مصطفى

في ظل الثورة الرقمية التي يعيشها العالم أصبحت مواقع 
ميديا»  بـ»السوشيال  يعرف  بات  ما  أو  االجتماعي  التواصل 
من أهم طرق التواصل في حياة الناس بين بعضهم البعض، 
اإللكترونية  الــمــواقــع  هــذه  وقــع  على  نــركــز  بــدورنــا  ونــحــن 
الزاوية  هــذه  خــالل  من  ونحاول  فنانينا،  حياة  في  وأثرها 

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

تريندتريند

منصة جديدة
 لألدباء الشباب

يــرّجــح نــقــاد كــثــيــرون أن تــكــون مــواقــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي والــمــواقــع اإللــكــتــرونــيــة األدبـــيـــة، وّفـــرت 
وهـــيـــأت الـــفـــرص الــنــوعــيــة لـــألدبـــاء الـــذيـــن تــســد في 
إلى  الــوصــول  على  والــقــدرة  النشر  منافذ  وجــوهــهــم 
على  نفسه،  الوقت  في  يــشــّددون  هــؤالء  لكن  الــقــّراء، 
أنــهــا أفــــرزت أوجــــه خــلــل مــتــبــايــن، يــقــوده ويــوجــده 
األدبـــــاء الــشــبــاب بــشــكــل جــلــي، جــوهــره األســـــاس، أن 
جميع من غدا يدخل إلى هذا المجال اإلبداعي األدبي 
يجد  أصبح  مبتدئين،  وأدبــاء  قــّراء  من  (المرقمن)، 
ساحة  فــي  طويلة  بــاع  صــاحــب  مجرباً  مبدعاً  نفسه 
هناك  بــات  ولذلك  والتحليل،  والنقد  والفكر  األدب 
التجاوزات  منع  بضرورة  ينادي  األصوات  من  العديد 
الــتــي تــحــدث فــي اإلبـــداعـــات الــمــرقــمــنــة عــلــى مــواقــع 

التواصل االجتماعي.



قــــام الــمــركــز الــشــبــابــي 
موقعه  بتحديث  للفنون 
اإللـــكـــتـــرونـــي، وذلــــك بما 
الرامي  دوره  مع  يتناسب 
إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق أهـــــدافـــــه 
والتربوية،  اإلستراتيجية 
موقع  مــؤخــراً  ظهر  حيث 
جديدة،  ُحلة  في  المركز 
يتناسب  بما  تحديثه،  بعد 
مــــع األنـــشـــطـــة والـــبـــرامـــج 
ينجزها  الــتــي  المختلفة، 
بذلك  منسجماً  الــمــركــز، 
الرامية  المركز  جهود  مع 
لــلــتــواجــد عــبــر الــمــنــصــات 
بعد  المختلفة،  الــرقــمــيــة 
موقع  عبر  صفحته  تمّيز 
الـــــتـــــواصـــــل االجـــتـــمـــاعـــي 
يحقق  الــذي  «فيسبوك»، 
تــفــاعــالً الفـــتـــاً، ســــواء من 

داخل أو من خارج قطر.
ويـــــســـــمـــــح الــــتــــحــــديــــث 
لــزائــري  للمركز  الــجــديــد 
الشبكة العنكبوتية االطالع 
على كل ما يقّدمه المركز 
مــــن بــــرامــــج وفـــعـــالـــيـــات 
والتفاعل  «بـــل  مختلفة، 
مـــعـــهـــا، بـــجـــانـــب عـــرض 
أخـــبـــار وأنــشــطــة الــمــركــز 
على  عــــــالوًة  الــمــخــتــلــفــة، 
رصــــــــد أخــــــبــــــار الــــفــــنــــون 
الــعــالــم،  بـــدول  المختلفة 
وعـــــلـــــى رأســـــهـــــا الــــوطــــن 
الـــعـــربـــي، بــكــل مـــا يــدعــم 
جهود المركز في التواصل 
مــــع الـــمـــؤســـســـات الــفــنــيــة 

المعنّية بالعالم العربي».
ـــــــــــي الــــــمــــــوقــــــع  ـــــــــــأت وي
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــلـــمـــركـــز 
بـــعـــد تـــحـــديـــثـــه، حــريــصــاً 
عــلــى مــتــابــعــة كـــل مـــا هو 
جــديــد فـــي عــالــم الــفــنــون 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، ســـــــواء كـــان 
أو  مــوســيــقــى  أو  تــشــكــيــالً 
مــســرحــاً، بــمــا يــصــّب في 
دعــــــم أهـــــــــداف الـــمـــركـــز 
الساعية إلى تحقيق جملة 
أهـــــدافـــــه لـــرفـــد الــســاحــة 
الفنية في قطر بالطاقات 
ــــدة،  ــــجــــدي اإلبــــــداعــــــّيــــــة ال
الفنية  الــحــركــة  وتنشيط 
فـــــي الـــــبـــــالد، واإلســـــهـــــام 
فـــــي الـــتـــنـــمـــيـــة الـــفـــكـــريـــة 
ــــيــــة لــــإلنــــســــان  ــــجــــمــــال وال

القطري.
سلمان  الــفــنــان  وحــــّدد 
الـــمـــالـــك رئــــيــــس مــجــلــس 
هـــــذه  ـــــمـــــركـــــز  ال إدارة 
األهــــــــــــــداف فــــــي إشــــبــــاع 
للمعرفة  الشباب  حاجات 
التي  مــجــاالتــهــا  بمختلف 
والثقافة،  بالفنون  تتعلق 
الــــتــــذّوق  روح  وتــــعــــزيــــز 
الشباب  ومساعدة  الفني، 
عــلــى الــتــخــّيــل واالبـــتـــكـــار 
ــتــعــبــيــر عـــن ذواتـــهـــم،  وال
واتــــبــــاع أســـالـــيـــب الــبــحــث 
والــــــــدراســــــــة والـــتـــقـــيـــيـــم 
والــمــتــابــعــة لــلــتــعــّرف على 
االحــتــيــاجــات الــمــتــجــّددة 
في مجاالت اإلبداع الفني 

للشباب.

الشبابي للفنون 
يتواصل مع رواده 
الثالثاء 16 ربيع اآلخر  1437 هـ - 26 يناير 2016 معبر موقع إلكتروني

أبيات قطرية

بـَـــــــــلـَـــــــــْعــــــــــُت لـِـــــــســــــــانــــــــي زمـــــــــــانـــــــــــاً َطـــــــويـــــــال
ـــــــــــُكـــــــــــوُت ثَــــقــــيــــال وكــــــــــــــــــاَن عـــــــــلـــــــــَيّ الـــــــــــُسّ

تـَــــــــــــُمـــــــــــــُرّ عــــــلـَـــــيــــــنــــــا الــــــــــــــّرزايــــــــــــــا تـِــــــبـــــــاعـــــــاً
ــــــــــعــــــــــالً َكــــــلِــــــيــــــال ــــــــــــُت ِف ـــــــنـــــــي ُكــــــــــــْن ولـــــــكـــــــّن

يـَــــــْجـــــــري كـــــــــــــاَن  مــــــــا  وأُشـــــــــــــاِهـــــــــــــُد  أَرى 
ـــــال ـــــي ـــــَوِس َعــــــلـَـــــيــــــنــــــا.. ولـــــــكـــــــْن َعــــــــــِدْمــــــــــُت ال

ــــــــدي َعـــــــــلَـــــــــَيّ الــــــُخــــــيــــــوُط ــــــــْن ــــــــَك ِع ــــــــَشــــــــابَ تَ
ــــيــــال ـــــــــالِم َســــبِ َفـــــــَمـــــــا كـــــــــــاَن لـــــــي فـــــــي الـــــــــَك

ڈڈڈ
َظــــــنَــــــْنــــــُت وُكــــــــْنــــــــُت عــــلــــى َقــــــــــــــْدِر فــهــمــي

ـــــال ـــــي ـــــِم ـــــــاً َج ـــــــنـــــــي مـــــــكـــــــان ـــــــْب ــــــــــــا َســـــــنَ ــــــــــــأَّن بِ
ــــي ــــن ــــْج ــــــــــــــوَف نَ ـــــــــْأُكـــــــــُل مـــــــا َس ــــــــــــــا َســـــــــنَ وأّن

ــــــــــــــــــْزَرُع ِظــــــــــــــــالً َظـــــلـــــيـــــال ــــــــــــــــــــــــــا َســــــــــــــــــنَ َوأَّن
ـــــــِه ـــــــري ـــــــتَ ـــــــْش ـــــــــُع مـــــــــا نَ ـــــــــْصـــــــــنَ وأّنــــــــــــــــــا َســـــــــنَ

ـــــاً َجـــلـــيـــال ـــــب ـــــْع ـــــــُح فــــــي الــــــــّنــــــــاِس َش ـــــــْصـــــــبِ َونُ
مـــــــــاُن ـــــــكـــــــْن يَـــــــــُخـــــــــوُن األَمـــــــــانـــــــــي الـــــــــَزّ ول

ــــــــيــــــــال بِ ـــــــــا فــــــــــاِرِغــــــــــيــــــــــَن الــــــــَزّ ـــــــــن ـــــــــُرُك ـــــــــْت َويَ

ُخــــيــــوالً ِصـــــْرنـــــا  األَرِض  فـــــي  نَـــــْحـــــُن  فـــمـــا 
َصـــهـــيـــال ِطـــــــْرنـــــــا  الــــــــَجــــــــِوّ  فــــــي  نـَــــــْحـــــــُن  وال 

ـــــــقـــــــاَســـــــَمـــــــنـــــــا الــــــــــــــــــقــــــــــــــــــاِدُروَن َعـــــلـَــــيـــــنـــــا تَ
ــــــــْم تـــــابِـــــعـــــيـــــَن الــــَفــــِصــــيــــال ــــــــُه ـــــــــا لَ وِصـــــــــْرن

أَراُدوا ُهــــــــــــْم  ِمـــــثـــــلَـــــمـــــا  ــــــــا  ــــــــنَ ــــــــُرونَ ــــــــديِ يُ
ــــــــنــــــــا طــــــــائِــــــــفــــــــاً وَقــــــبِــــــيــــــال َوشـــــــــــــــــــــــــــاُءوا لَ

ـــــــــــــْم َوَرانــــــــــــــــا ــــــمــــــا ُه ــــــنَ ــــــْي ــــــــونـَـــــــنَــــــــا بَ يُــــــــِحــــــــبُّ
ـــــــيـــــــال ــــــــــِكــــــــــيــــــــــُدوَن َكـــــــــــْيـــــــــــداً َعــــــلـَـــــيــــــنــــــا َوبِ يَ

ً ـــــــَح ِفــــــيــــــهــــــا َصــــــديــــــقــــــي َعــــــــــــــــدّوا لِـــــــُيـــــــصـــــــبِ
ـــــــــال ــــــهــــــا َعــــــــــــــــــــــــُدّوي أََخـــــــــــــــــــــاً َوَزمـــــــــي وفــــــي

ـــــقـــــيـــــَق ــــــُق الـــــَشّ ــــــقــــــي ــــــَشّ ـــــيـــــنـــــا ال يُـــــــقـــــــاتِـــــــُل ِف
ــــيــــال ــــتِ ــــَف ـــــــديـــــــُق ال ــــــــُل ِفـــــيـــــنـــــا الـــــــَصّ ــــــــْشــــــــِع َويُ

ڈڈڈ
ــــــــَرأســــــــي ــــــي بِ ــــــيــــــان ـــــــَط ِمــــــــّنــــــــي َك ـــــــْخـــــــبَ ـــــــلَ تَ

ــــال ــــي ــــبِ ـــــيـــــهـــــا بِــــــَعــــــْقــــــلــــــي َه َوِصـــــــــــــــــــــْرُت َعـــــلَ

ِجــــــــــــبــــــــــــاالً َعـــــــلَـــــــيـــــــهـــــــا َوُكــــــــــــــّنــــــــــــــا ثِـــــــــقـــــــــاالً
ــــــــــمــــــــــاذا َهـــــــــَويـــــــــنـــــــــا تُـــــــــــــرابـــــــــــــاً َمــــــِهــــــيــــــال ل

ــــــهــــــا الـــــــعـــــــاِصـــــــفـــــــاُت ــــــيــــــنَ ــــــــُرنــــــــا بَ ــــــــْعــــــــثِ ــــــــبَ تُ
ـــــــــــــــــْذرو بِــــــنــــــا الـــــــــّريـــــــــُح ِجـــــــيـــــــًال َفــــِجــــيــــال وتَ

ــــــــــا بِـــــــنـــــــا ِمـــــــــــــْن أَِخــــــــيــــــــِه ــــــــــون ـــــــــخـــــــــاُف أَُخ يَ
ـــــــــــــَذُر ِمـــــــّنـــــــا الــــــَخــــــلــــــيــــــُل الــــَخــــلــــيــــال ـــــــــــــْح َويَ

ــــي ــــّم ــــــــــا فــــــي اْبــــــــــــِن َع ــــــاً أَُشــــــــــــــــُكّ أَن َوِحــــــيــــــن
َعــــمــــيــــال أَكـــــــــــــــــوَن  أَْن  ــــــــــــي  أَخ ـــــخـــــشـــــى  وي

ڈڈڈ
ــــــــا وصــــــــــــــاروا ــــــــون ـــــــنـــــــا بَــــــْعــــــَضــــــنــــــا َضــــــــَرب بِ

ــــــــــــــاً َوَعـــــــــــــّنـــــــــــــا َوكـــــــيـــــــال َعـــــــلـَــــــيـــــــنـــــــا َوِصــــــــــــــّي
ُهــــــــْم وال  مــــــّنــــــا  ــــــــوَن  ــــــــهــــــــابُ يَ ــــــــــــْم  ُه َفــــــــــال 

ــــــــنــــــــا فــــــــي الــــــــــَمــــــــــوازيــــــــــِن ِكــــــْيــــــال ــــــــّدونَ ــــــــُع يَ
ـــــــــــنـــــــــــا َوَعــــــــلـَـــــــْيــــــــنــــــــا ــــــــــــــــّروَن َعـــــــــــوراتِ ــــــــــــــــَع يُ

أَفـــــــــــاُضـــــــــــوا ِمــــــــــــَن الــــــــــِعــــــــــِزّ ثَــــــــوبــــــــاً َذلـــــيـــــال
ـــــــمـــــــا َقــــــــــــــــــــــــّدروُه ــــــــنــــــــا ب ــــــــْل ونـــــــــــحـــــــــــُن َقــــــــبِ

ــــيــــال ـــــــكـــــــوِت َدل ضــــــــا فــــــي الـــــــُسّ وكــــــــــــاَن الــــــــِرّ
كـــــــــوُع الـــــــــُرّ ـــــــجـــــــوُد  الـــــــُسّ هـــــــــذا  َم  فـــــحـــــّتـــــى 

خــــــيــــــال ـــــى نـَـــــْســــــتَــــــجــــــيــــــُر الــــــَدّ وحــــــــّتــــــــى مـــــت
ڈڈڈ

ــــــــَرْتــــــــنــــــــي بِــــــنــــــا الــــــّنــــــاِئــــــبــــــاُت لَـــــــــَقـــــــــْد َحــــــــَيّ
ــــــنــــــا صـــــــــــاَر لـــــــي ُمــــســــتـَـــحــــيــــال َوَفـــــــْهـــــــمـــــــي لَ

ــــــــــــــــوَء مــــــــا أَْطــــــَعــــــمــــــونــــــا ــــــا ُس ــــــن ــــــســــــومــــــونَ يَ
َويـَــــــــْســـــــــُقـــــــــونـَــــــــنـــــــــا َدَمـــــــــــنـــــــــــا َســــــْلــــــَســــــبِــــــيــــــال

ــــــْأتــــــي َوِمــــــــْنــــــــُهــــــــْم إلـــــيـــــنـــــا الــــــــَعــــــــواِصــــــــُف تَ
ـــــــســـــــيـــــــمـــــــاً َعــــــلـِـــــيــــــال ولــــــــــكــــــــــْن نـَـــــــــــراهــــــــــــا نَ

ــــــــراِب اْســــَمــــعــــونــــي ــــــــتُّ َفــــيــــا إِْخــــــــَوتــــــــي فـــــي ال
ـــــــــمـــــــــوا وأَفــــــــيــــــــقــــــــوا َقــــلــــيــــال ـــــــــَه َوُعـــــــــــــــــوا َواْف

أَرانــــــــــــــــا مــــــــــا  عـــــــلـــــــى  ـــــــِقـــــــيـــــــنـــــــا  بَ مــــــــــا  إذا 
ــــــــــــالُم ُضــــــــحــــــــًى وأَصـــــــيـــــــال ــــــــــــَسّ َعـــــلـــــيـــــنـــــا ال

علينا السـالم...

علي ميرزا محمود

تقام  الــتــي  الغنائية  المهرجانات 
مهرجان  مقدمتها  وفــي  قطر  فــي 
ربـــيـــع ســـــوق واقــــــف تـــقـــدم خــدمــة 
الــقــطــري،  ولــلــفــنــان  لألغنية  جليلة 
الــحــراك  مــن  حــالــة  خلقت  أنــهــا  كما 
بــيــن جــمــيــع الــفــنــانــيــن الــمــوجــوديــن 
حالة  هــنــاك  فأصبح  الــســاحــة،  على 
مـــن الــتــنــافــس الــشــريــف بــيــن جميع 
المطربين للتواجد على خريطة تلك 

المهرجانات، كما تساهم من زاوية 
أخرى في الترويج للثقافة والتراث 
هاما  دورا  أيــضــا  وتلعب  الــقــطــري، 
تشهد  حــيــث  الــســيــاحــة،  تنشيط  فــي 
غفيرا  حـــضـــورا  الــمــهــرجــانــات  تــلــك 
مــن أهـــل قــطــر، ومـــن جــمــيــع دول 
األغنية  واستطاعت  العربي،  الخليج 
القطرية بفضل مثل هذه التجمعات 
الساحة  على  مكانها  تجد  أن  الفنية 

وعربًيا  خليجًيا  والعربية  الخليجية 
أيًضا، وأن تدعم الفنان المحلي بكل 
قوة، حتى أصبح في جميع الحفالت 
التي تقام خارج قطر، وتكتسب تلك 
واقف  سوق  في  تقام  التي  الحفالت 
أهــمــيــة خــاصــة، حــيــث إنــهــا تعطيها 
عن  أهمية  يقل  ال  هاما  تراثيا  بعدا 
الــبــعــد الــفــنــي، كــونــهــا تــقــام فــي هــذا 
أرجائه  كل  تعج  الــذي  الهام  المعلم 

بــعــبــق الـــتـــراث والــثــقــافــة الــقــطــريــة 
األصيلة.

وتعد المهرجانات الغنائية أرضية 
خــصــبــة لــنــمــو الــمــواهــب واألصـــــوات 
ألصوات  الفرصة  فإعطاء  الشبابية، 
جــديــدة فــي الــظــهــور أمــــام جمهور 
غــفــيــر، وبــصــحــبــة عــمــالــقــة الــغــنــاء 
يكسبهم دفعة معنوية هامة، ويعتبر 
فكم  لموهبتهم،  مباشر  غير  دعما 

تشدو  الــتــي  القطرية  األصــــوات  مــن 
بدايتها  كانت  المحلية  الساحة  على 
مــن خـــالل تــلــك الــمــهــرجــانــات، وال 
يجب أن ننسى أيضا الدور الهام التي 
دعم  في  الغنائية  الليالي  تلك  تلعبه 
األغنية الشعبية، وإعادة إحيائها مرة 
متميزة  فنية  ســمــرات  عبر  أخـــرى 
تــقــام كــل أســبــوع، وتــضــم مطربين 
من قطر ومن دول الخليج العربي.

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

بقلم: علي شاهين

كتب - محمود الحكيم:

يحضر  أنـــه  للبيرق  أحــمــد  عيسى  كــشــف 
تضمني  بعنوان «مرة  جديدة  ألغنية  حالياً 
عبد  وكلمات  ألحانه،  من  تصدني»،  ومرة 
األغنية  ألحان  أن  إلى  مشيراً  الزيمور،  اهللا 
على  يطرحها  وســوف  الخبيتي،  إيقاع  على 
الربيع  مــهــرجــان  بــعــد  المختلفة  اإلذاعـــــات 

بسوق واقف مباشرة.
ومن جهة أخــرى، قال أحمد إن التراث 
ومن  باإلبداعات  جــداً  غني  القديم  الغنائي 
مدهشة  فنية  كــنــوزاً  يستخرج  فيه  يبحث 
الجهد  على  مشكورة  الريان  صــوت  وإذاعــة 
تحرص  فهي  الجانب،  هذا  في  تبذله  الذي 
تقديمه  وإعـــادة  القديم  الــتــراث  إحــيــاء  على 
لــلــجــمــهــور بــمــا يــتــنــاســب مـــع تـــطـــّور العصر 
إلى أن إذاعة صوت الريان  والذائقة. مشيراً 
تحتفي بالتراث على وجه العموم سواء أكان 

لذلك  عــربــيــاً،  أو  خليجياً  أو  محلياً  تــراثــاً 
تــســمــع عــبــر أثــيــرهــا صــبــاحــاً صـــوت فــيــروز 
يصدح بأجمل األغاني، وفي الظهيرة تقدم 
لك أغاني الفنان عبد الحليم حافظ وغيره 
أغاني  فيها  تسمع  أنــك  كما  العمالقة،  مــن 
محمد رشدي ونجاة الصغيرة، فهي تحتفي 

باألصالة الفنية العربية على وجه العموم.
وحول األلوان الغنائية التي يقدمها عيسى 
الغنائية  األلـــوان  كل  أقــدم  إنني  قــال  أحمد، 
ولــيــســت فــقــط األغـــانـــي الــشــعــبــيــة، فــأقــدم 
الــعــاطــفــي والــفــلــكــور والـــوطـــنـــي والــهــجــن، 
ولـــدي أســتــديــو خـــاص أســجــل فــيــه األغــانــي 
أكانت  ســواء  وغــيــرهــا،  والوطنية  العاطفية 
كانت  أم  وغنائي،  ألحاني  من  األغاني  تلك 
يجب  الحقيقي  فالفنان  فقط،  ألحاني  من 
على تقديم أشكال  وقادراً  أن يكون متنوعاً 
فنية متنوعة، كما أنه يجب أن يكون مواكباً 

لتطّورات العصر باستمرار.

المهرجانات الغنائية  ودعم الفنانالمهرجانات الغنائية  ودعم الفنان

أعــلــنــت مــتــاحــف قــطــر عـــن اســتــمــرار 
عــــرض أعـــمـــال الــفــائــزيــن فـــي مسابقة 
«تحدي لوك تويمانز» الفنّية في معرض 
«نظرتك» حتى ٣١ يناير الجاري بجاليري 
متاحف قطر الرواق، حيث يُتيح المعرض 
بمدرسة  معّلمة  بــويــد،  كاترينا  مــن  لكل 
أستاذ  بــيــرون،  ومايكل  الــدولــيــة،  الــخــور 
قطر،  فــي  كومنولث  فيرجينيا  بجامعة 
ومحمد مسلم، موظف إداري في مجال 
الرعاية الصحية، إلى جانب الطالب ديفي 
ســــاري والــطــالــبــة مــريــم نـــاصـــر، عــرض 
التي  بالمسابقة  فـــوزهـــم  بــعــد  أعــمــالــهــم 
دعت الُمبدعين من مختلف أنحاء الدولة 
الستخدام الفن كوسيلة للتعبير عن آرائهم 

حول أحداث عالمّية.
وقد أبدى لوك تويمانز استحساناً شديداً 
تجاه لوحاتهم الفنية التي استلهموها من 
مفصلّية  مشاهد إعالمّية رصدت أحداثاً 
أّثرت في العالم وفي طريقة تصّورنا لها 

اليوم.
وقد أُقيمت تلك المسابقة تحت رعاية 
ســعــادة الشيخة الــمــيــاســة بــنــت حــمــد آل 
ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، 
وجاءت فكرتها استلهاماً من أعمال الفنان 
تويمانز  لــوك  دوليت  المرموق  البلجيكي 
«التعّصب»  الضخم  معرضه  يُقام  الــذي 

حالياً بجاليري متاحف قطر الرواق حتى 
٣٠ يناير الجاري.

وتعكس استضافة متاحف قطر لفنانين 
دولة  في  لهم  معارض  وتنظيم  دوليين 
لوك  للفنان  «التعّصب»  كمعرض  قطر 
تُحدثه  الــذي  المتواصل  التأثير  تويمانز، 
من  الواعدين  الفنانين  في  قطر  متاحف 

المجتمعات  بــوعــي  واالرتـــقـــاء  المنطقة 
المحلية بالفن العالمي. وانسجاماً مع رؤية 
متاحف قطر الرامية إلى بناء هويٍة أصيلة 
لإلبداع واالبتكار في دولة قطر، استهدف 
«تحدي لوك تويمانز» المواهب الفنّية في 

دولة قطر تعزيزاً لإلبداع المحلّي.
الفن  تويمانز  يستخدم  عـــام،  وبــوجــه 
ــتــاريــخ ووســائــل  لــعــرض نــظــرتــه حـــول ال
اإلعالم ونظرتنا للصور. ورغم إدراكه منذ 
بداية حياته المهنّية بأن الرسم أصبح من 
أشكال الفنون التي تعاني أزمًة في أماكن 
كثيرة مــن الــعــالــم، اتــخــذ الــفــنــان موقفاً 
حتى  بــالــرســم  تمّسكه  فــي  تمّثل  مــغــايــراً 
خاللها  من  يمكن  وأداًة  محركاً  له  صــار 
القضايا  أكثر  حــول  دقيقة  نقاشات  فتح 
الملّحة والملتهبة التي يشهدها العالم سواء 
أكانت متعلقة بالتاريخ أو الهوية أو القومية 
أو  اجتماعّية  أحــداث  حتى  أو  المعتقد  أو 

سياسّية تتصّدر عناوين الصحف.

عيسى أحمد يطرح أغنية جديدة بعد مهرجان الربيع

عرض أعمال الفائزين بـ «تحدي لوك تويمانز» حتى ٣١ يناير

على إيقاع الخبيتي وتذاع على المحطات المحلية
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