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ناصر الكبيسي: األصوات الشابة 
تواجه صعوبة الوصول للجمهور

حمد الهاشمي: وسائل التواصل 
ساعدت الفنان على تحقيق االنتشار

تحدث المطرب الشاب ناصر 
الــكــبــيــســي عـــن الــــــدور الــكــبــيــر 

اإلذاعـــات  تلعبه  بــاتــت  الـــذي 
ـــة فـــــي تــســهــيــل  ـــّي ـــمـــحـــل ال

الــطــريــق أمـــــام الــفــنــان 
رأى  لكنه  الــقــطــري، 
أنها  الــوقــت  ذات  فــي 

لم تستطع أن تصل بعد 
الغنائي،  اإلنــتــاج  لمرحلة 

نــشــاطــهــا  أن  إلــــــى  مــــشــــيــــراً 
يــقــتــصــر فـــقـــط عـــلـــى تــســجــيــل 

ـــة، وبــعــض  ـــّي ـــائ ـــغـــن الـــجـــلـــســـات ال
الحفالت الغنائّية، ويجب أن يكون 
لها دور أكبر في دعم إنتاج األغاني 
في ظل تراجع شركات اإلنتاج الفني 
الساحة  أن  إلـــى  مــشــيــراً  قــطــر،  فــي 
الــفــنــّيــة تــقــتــصــر لــلــدعــم اإلعـــالمـــي، 
الشبابّية،  للمواهب  بالنسبة  خاصة 
فهناك العديد من األصوات الشبابّية 
الـــجـــّيـــدة الــتــي تــجــد صــعــوبــة بــالــغــة 
للجمهور،  بموهبتها  الــوصــول  فــي 
الفنان  على  يعيب  الــوقــت  نفس  فــي 
القطري قلة إنتاجه الغنائي، وحالة 
عدد  منها  يعاني  التي  الفني  الكسل 

كــبــيــر مــن الــمــطــربــيــن الــمــوجــوديــن 
أن بــدايــتــه  عــلــى الــســاحــة، مــوضــحــاً 
الفنّية كانت مع «كورال سوار»، من 
خالل أغنية «اهللا يا عمري قطر»، 
الفنّية  األعمال  بعض  يقّدم  وحالياً 
حيث  ميديا،  السوشيال  خــالل  مــن 
جميع  فــي  الــمــشــاركــة  على  يــحــرص 
الــفــعــالــيــات والــمــنــاســبــات مــن خــالل 
ورفعها  الغنائّية  المقاطع  بعض  أداء 

على االنستجرام.

ص٦

أن  الهاشمي  حمد  الفنان  أكــد 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 

في  أساسية  ركيزة  أصبحت 
من  يستطيع  الفنان  حياة 

مع  يــتــواصــل  أن  خاللها 
يسوق  وأن  جــمــهــوره 
بــــأول،  أوالً  أعـــمـــالـــه 

أهميتها  عــلــى  مــشــدداً 
للفنان للتواصل مع زمالء 

وخارجها،  قطر  في  العمل 
واسعة  آفاقاً  له  يفتح  ما  وهو 

الجديدة  الفنّية  المشاركات  من 
خالل  مــن  أو  الــتــواصــل،  هــذا  عبر 

والجمهور  األصـــدقـــاء  مــع  الــتــواصــل 
الجديدة  المختلفة  أعــمــالــه  وطـــرح 
الجديدة  وخاصة  عليهم،  والقديمة 
والتي يعرف من خاللها مدى نجاح 

العمل وإقبال الجمهور عليه.
وسيلة  أهــم  إن  الهاشمي:  وقــال 
من وسائل التواصل االجتماعي هي 
وسيلة  أهــم  تعد  الــتــي  االنــســتــجــرام 
سواء  اإلطالق  على  اجتماعي  تواصل 

في قطر أو حول العالم، مشيراً إلى 
طرح  في  االنستجرام  يستخدم  أنــه 
ومن  منها  ينتهي  التي  األعــمــال  كل 
إلى  اإلرســال  يتم  االنستجرام  خالل 
تــويــتــر وفــيــس بـــوك تــلــقــائــيــاً، وهــي 
من  الــكــثــيــر  تختصر  كــبــيــرة  مــيــزة 
الجهد والوقت وتساعدني على قدر 

أكبر في االنتشار.
ص٧

وليد السرحان يحضر لـ (شطورة )

أحمد عبداهللا:

علي عبد الستار: إحجام شركات 
اإلنتاج أوقع العبء على المطربين

كتب - محمود الحكيم:

كشف السرحان عن تحضيره ألغنية شبابية جديدة بعنوان 
«شطورة»، من كلمات الشاعر القطري محمود شاهين، ومن 
ألحان وتوزيع سامح إسكندر. كما أشار إلى أنه يحضر ألغنية 
وتوزيع  وألحان  الناصر،  اهللا  عبد  كلمات  من  جديدة  خليجية 

سامح إسكندر.
وأوضــــح الــســرحــان أنـــه قــد صـــدر لــه مــؤخــراً أغــنــيــة «جــرح 
يضم  واأللبوم  ساليطة،  شركة  أنتجته  ألبوم  ضمن  المسافة» 
كوكبة مــن ألــمــع نــجــوم الــفــن، وهــم محمد عــبــده، وعــبــد اهللا 
الرويشد، ونوال الكويتية، وأبوبكر سالم، ووليد الشامي، ودنيا 
بطمة. وقد جاء األلبوم يحمل عنوان أغنيته «جرح المسافة»، 
بنظام  األغنية  لتصوير  حالياً  يحضر  أنه  إلى  السرحان  وأشــار 
األردن  صحراء  في  سيصورها  أنه  كشف  حيث  كليب،  الفيديو 

بوادي رمل، منوهاً إلى أن األغنية من كلمات الشاعر القطري 
محمود شاهين، وألحان فالح الصالح.

كما أوضح أنه شارك مؤخراً في أوبريت وطني جديد بعنوان 
الفنانين  من  مجموعة  مع  قطر»  يا  واإلســالم  السالم  «أرض 
القطريين، وهو من ألحان الفنان عيسى أحمد، وتوزيع سامح 
أغنية وطنية بعنوان «حبي لقطر»  إسكندر. وكما أصدر أيضاً 
وشارك بها في احتفاالت اليوم الوطني، وهي من ألحانه ومن 

كلمات صالح العنسي.
ياطير»،  أغنية «خير  مؤخراً  أصــدر  أنه  السرحان  وأوضــح 
وتــوزيــع  أدهـــم،  وألــحــان  العتيبي،  مــشــرف  كلمات  مــن  وهــي 
فالح الصالح إنتاج بالتينيوم وإشراف الشركة الوطنية للدعاية 
يحضر  أنه  إلى  مشيراً  ساليطة،  شركة  أوديو  توزيع  واإلعــالم، 
ــاً، حــيــث يــبــحــثــون حــالــيــاً عــن أفــضــل مكان  لــتــصــويــرهــا قــريــب

لتصويرها.

الستار  عبد  علي  الفنان  كشف 
عـــــن بــــدايــــاتــــه الـــفـــنـــيـــة وأهـــــم 

مــحــطــاتــه حـــتـــى وصـــــل إلـــى 
الـــنـــجـــومـــيـــة ولــــمــــع اســمــه 

فـــي كـــل مــكــان بــالــوطــن 
الــــــعــــــربــــــي، مــــــؤكــــــداً 
التواصل  على  حرصه 

مع الجمهور من خالل 
ألـــبـــومـــاتـــه بـــالـــرغـــم من 

الصعوبات التي يقابلها سوق 
فــي ظــل وجــود  األلــبــوم حالياً 

الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة ووســـائـــل 
االتـــصـــال الــحــديــثــة الــتــي أصــابــت 

ســوق األلــبــوم بالكساد والــتــراجــع، ما 
عن  ـــاج  ـــت اإلن شـــركـــات  البــتــعــاد  أدى 
الــمــخــاطــرة بــإنــتــاج األلـــبـــومـــات كما 
كـــان الــعــهــد ســابــقــاً، فــأصــبــح الــعــبء 
كــلــه واقـــعـــاً عــلــى كــاهــل الــمــطــربــيــن 
ألنفسهم،  يــنــتــجــون  أصــبــحــوا  ألنــهــم 
باهظة  األلبوم  إنتاج  تكلفة  بأن  علماً 

على ضـــرورة احــتــرام  جـــداً، مــشــدداً 
التي  الــرئــة  بصفته  الجمهور  الفنان 
يتنفس بها أي مبدع، كما قّدم بعض 
النصائح للفنانين الشباب وأعلن عن 
استعداده للتعاون مع المواهب الفنية 

الشابة وخصوصاً القطرية
ص٤
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تدني الثقافة التشكيلية وراء تدني الثقافة التشكيلية وراء 
اختفــاء ثقافـــة االقتنـــاءاختفــاء ثقافـــة االقتنـــاء

مؤخرا  انتهائه  عن  عبداهللا  أحمد  اإلعالمي  كشف 
مــن إخــــراج الــفــيــلــم الــوثــائــقــي «الـــحـــرس األمـــيـــري»، 
مشيرا إلى أنه يقدم حاليا ٣ فقرات أسبوعية منوعة 
عبر حسابه الشخصي على «سناب شات»، وعبر عن 
سعادته بتخطي حساب برنامج «موفير قطر» الذي 
وقال  متابع،   ١٠٠٠ الـ  حاجز  االنستجرام  عبر  يقدمه 
تستحق  القطرية  السينما  إن  «الــبــيــرق»  لـــ  حــوار  فــي 
الشبابية  الحركات  ظل  في  وذلــك   ،١٠ من   ٥ تقييم 
الدوحة  جهود  وكذلك  القصيرة،  األفــالم  مجال  في 
لألفالم في دعم التجارب من خالل مهرجان أجيال 
الشبابية  التجارب  بعض  بتقييم  قام  كما  السينمائي، 
على  تركيزها  مؤكداً  اليوتيوب  خالل  من  تقدم  التي 

تلك  أن  منهم  اعتقادا  كوميدي،  آب  االستاند  برامج 
الشهرة،  تمنحهم  أن  تستطيع  البرامج  من  النوعية 
ولكنهم لم ينظروا لنصف الكوب الفارغ، وهو افتقار 
العديد منهم للفكرة القادرة على االستمرارية، فيبدأ 
يقل  ذلك  بعد  ثم  حلقات،  خمس  أول  بقوة  البرنامج 
الفكرة  غياب  فــإن  لذلك  للحلقات،  الفني  المحتوى 
والقضية القادرة على االستمرار ألكثر من ٢٠ حلقة، 
الــتــجــارب،  تــلــك  سلبيات  أبـــرز  مــن  أيــضــا  الشللية  و 
فلنجاح أي برنامج يجب أن يضم فريق عمل كامال، 
على  يقتصر  أن  ال  دائــمــة،  بصفة  دمـــاءه  يجدد  وأن 

فردين أو ثالثة.

ص٦

 أهم ما ينقص مواهب  اليوتيوب 
قدرة أفكارهم على االستمرارية

ص ص ٣٣



عبد العزيز جاسم مشغول بـ «حالة خاصة»

حححححححححححححححححح          ععععععععععنحو مسرح        عربي
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مسرحيات  إلــى  النظر  في  الدارسين  بعض  بالغ  قد 
الــقــبــانــي عــلــى أســــاس دورهـــــا االجــتــمــاعــي والــســيــاســي 
بــتــصــويــر الـــعـــدالـــة، حــيــث يــــرى الـــخـــوزاعـــي أن فــكــرة 
تدور  التي  القباني  مسرحيات  على  سيطرت  قد  العدالة 
في  الــرشــيــد  هـــارون  تصوير  طــريــق  عــن  وذلـــك  حولها 
في  مشكوك  العدالة  هذه  إن  والــعــادل،  العظيم  صــورة 
للقباني  والنفسي  الفكري  التكوين  ضــوء  على  قيمتها 
وعــلــى ضـــوء مــســرحــيــاتــه الــتــي وصــلــت إلــيــنــا وحــقــقــهــا 
القباني  يطرحها  التي  العدالة  إن  نجم،  يوسف  محمد 
فـــي مــســرحــيــاتــه هـــي عـــدالـــة ســمــاويــة شــاعــريــة تتسق 
وتبتعد  الــمــســرحــيــات  لــهــذه  الــمــيــلــودرامــي  الــطــابــع  مــع 
مناهضة  وســيــاســيــة  اجــتــمــاعــيــة  عــدالــة  تــكــون  أن  عــن 
لـــألوضـــاع الــمــوجــودة فــي عــصــره ســــواء فــي ســوريــا أو 
سياسية  أو  اجتماعية  قضية  هناك  ليست  مصر،  فــي 
فــي مــســرحــيــاتــه حــتــى يــمــكــن لـــلـــدارس أن يــرصــد من 
الشخصيات،  بين  سياسياً  أو  اجتماعياً  صراعاً  خاللها 
ويمكن  الكاتب  بعصر  مرتبطة  استعارية  صورة  يكون 

األساس. هذا  على  تفسيرها 
هي  الــقــبــانــي  مــســرحــيــات  فــي  األســاســيــة  القضية  إن 
الفرد  هــذا  أكــان  ســواء  الجنسية  العاطفة  الفرد،  حرية 
الشاب  أيوب  بن  غانم  مثل  المتوسطة  الطبقة  أبناء  من 
غانم  األمير  مع  الرشيد  «هارون  مسرحية  في  التاجر 
بن أيوب وقوت القلوب» أو قد يكون من أبناء الحكام 
مثل الشاب علي في مسرحية «هارون الرشيد مع أنيس 
الجنسية  بــالــرغــبــة  تــصــطــدم  الــحــريــة  هـــذه  الــجــلــيــس»، 
السلطة  يــديــه  وفــي  الــفــرد  هــذا  مــن  أكــبــر  شخص  لــدى 
القدر  بتدخل  ينتهي  المحبوبة  حول  صراع  في  الحاكمة 
نجد  هــذا  مــن  شــأنــاً.  األقــل  الضعيف  المحب  صالح  فــي 
الجنسية  الشهوة  عالم  في  تتحقق  الشاعرية  العدالة  أن 
(الــلــبــيــدو) الــمــســيــطــر عــلــى مــســرحــيــات الــقــبــانــي، وهــذا 
الــتــصــور لــلــعــدالــة والــحــب يــحــقــق لــمــســرحــيــات الــقــبــانــي 
التصور  مع  يتطابق  الــذي  الشعبي  الميلودرامي  الطابع 
ترسيخ  على  هذا  ويعمل  والحب،  للعدالة  الشائع  الشعبي 
تحقيق  أجل  من  الضيم  على  والصبر  االنتظار  مفاهيم 

القدر. بواسطة  الشاعرية  العدالة 
مثل  األعــلــى  الــحــاكــم  صـــورة  فــي  الــقــدر  هــذا  ويتمثل 
هــــــارون الـــرشـــيـــد فـــي مـــســـرحـــيـــتـــي»هـــارون الــرشــيــد 
واألمــيــر غــانــم بــن أيـــوب وقـــوت الــقــلــوب»، و»هـــارون 
الــرشــيــد مــع أنــيــس الــجــلــيــس»، والــحــكــيــم الــدهــقــان في 
علي  واألمير  العجم  شاه  نجل  محمود  األمير  مسرحية 
مسرحية  في  نعمان  والملك  «عفيفه»،  مسرحية  في 
«عــنــتــر بــن شـــــداد»، إن هـــذه الــشــخــصــيــات وأشــبــاهــهــا 
فــــي مـــســـرحـــيـــات الـــقـــبـــانـــي يـــقـــابـــلـــون عـــلـــى الــمــســتــوى 
اإلمبراطورية  رأس  على  عبدالحميد  السلطان  الواقعي 
حلمي  عباس  الخديوي  أو  توفيق  والخديوي  العثمانية 
التقابل  هذا  ويبدو  المصرية.  الدولة  رأس  على  الثاني 
القباني  بها  يختتم  التي  األغنيات  في  واضحاً  والتعادل 
مــســرحــيــاتــه، ثـــم لــلــســلــطــان عــبــدالــحــمــيــد، فــالــخــديــوي 

لمصر. الحاكم 
الــمــســاواة  قــدم  على  يقفون  نــظــره  فــي  جميعاً  إنــهــم 
العدالة  ويحققون  المطلقة  السلطة  يدهم  في  كحكام 
أو  المسرحية  فــي  ســواء  لرعاياهم  والــمــســاواة  والخير 
الذي  المطلق  الحاكم  لفكرة  تأكيد  هذا  إن  الواقع.  في 
كل  فــي  ومشيئته  إرادتــــه  وتــنــفــذ  شـــيء  كــل  عــلــى  يــقــدر 

ورغباته. أهوائه  وفق  المجتمع  وينظم  رعاياه 

تأسيس الميلودراما
في المسرح العربي

حركةحركة

تستعد لتصويرها بنظام الفيديو كليب

بـــدأت فــرقــة الــدوحــة الــمــســرحــيــة االســتــعــدادات 
سعيد  «انــكــســارات  مسرحية  عــلــى  تــدريــبــاتــهــا  لــبــدء 
الرحمن  عبد  الفنان  وإخراج  تأليف  من  المجبر»، 
البروفات  بــدء  فــي  التأخير  لعدم  وذلــك  المناعي، 
المسرح  بمهرجان  يعرض  أن  له  المقّرر  للعرض 
المحلي في شهر مارس المقبل، خاصة أن المناعي 
يحرص في كل عمل من إخراجه على إقامة فترة 
يتم  الــمــســرحــي،  الــعــمــل  عــلــى  لــلــتــدريــبــات  تمهيدية 
للعمل  تؤهله  الــتــي  التمرينات  بعض  عمل  خاللها 
ساعة  فيخصص  نفسها،  المسرحية  بروفات  على 
يأخذ  أن  يحرص  كما  ذلك،  على  للتدريب  يوم  كل 
التدريبات  من  الكافي  الوقت  عناصره  بكافة  العمل 

الجمهور. على  عرضه  قبل 
سيشارك  الذي  العمل  فريق  باختيار  يتعلق  وفيما 
إدارة  مجلس  رئــيــس  قــال  الــمــســرحــيــة،  تــقــديــم  فــي 
المناعي  الــرحــمــن  عــبــد  الــفــنــان  إن  الــدوحــة  فــرقــة 
في  سيشاركون  الذين  الممثلين  عن  يبحث  مــازال 
هذا العمل، ولفت إلى أنه من المقّرر اختيار بعض 
أقامتها  التي  التمثيل  تقنيات  ورشــة  من  العناصر 
فـــرقـــة الــــدوحــــة بــــإشــــراف الـــفـــنـــان عــبــد الــرحــمــن 
المناعي خالل شهر نوفمبر الماضي، منوهاً إلى أن 
مناسبة  فرص  إعطاء  على  دائماً  يحرص  المناعي 
دائماً  الــدوحــة  فرقة  تعمل  كما  الــجــديــدة،  للوجوه 

وتقديمهم  الفنية  العملية  في  الشباب  إشراك  على 
تقدمها. التي  األعمال  خالل  من 

تقديم  عن  تتوقف  لن  الدوحة  فرقة  أن  أّكد  كما 
الـــــدورات والــــورش الــتــدريــبــيــة، ومـــن الــمــنــتــظــر أن 
تقنيات  ورشـــة  مــؤخــراً  أنــهــت  أن  بــعــد  قــريــبــاً  تــعــود 
الــمــمــثــل، لــتــقــدم حــزمــة مــن الــــورش فــي مــجــاالت 
المسرحية  الــســاحــة  يــثــري  بــمــا  المختلفة  الــمــســرح 
ـــكـــوادر الــمــدربــة  ويــســاعــدهــا فـــي رفـــد عـــدد مـــن ال
الــدوحــة  فــرقــة  ورش  تتميز  وأضــــاف:  بــالــمــســرح، 
بــأنــهــا تـــقـــّدم بــشــكــل عــمــلــي، ويــكــلــل ذلــــك بــإتــاحــة 
الــفــرصــة لــلــخــامــات الــجــيــدة لــلــمــشــاركــة فــي أعــمــال 
من  جيد  بشكل  الجديدة  المواهب  وتقديم  الفرقة 

بتقديمها. نقوم  التي  المسرحيات  خالل 
المجبر»  سعيد  «انــكــســارات  مسرحية  وتنتمي 
ويحمل  المناعي  كعادة  التراثي  المسرح  طبيعة  إلى 
فــي طــيــاتــه إســقــاطــات ســيــاســيــة اجــتــمــاعــيــة، حيث 
يــحــرص الــمــنــاعــي عــلــى تــوظــيــف مـــفـــردات الــتــراث 
قضايا  تطرح  التي  الفنية،  أعماله  مــن  العديد  فــي 
النّص  إن  مضيفاً  تراثية،  مفردات  خالل  من  آنية 
شاركت  التي  السابقة  المناعي  لروائع  امتداداً  يأتي 
فنية  ومناسبات  محلية  مهرجانات  في  الفرقة  بها 

خارجية.

سعود جاسم يطلق أغنية «سق يا بطي»
كتب - محمود الحكيم:

أغنية  أطــلــق الــفــنــان ســعــود جــاســم مـــؤخـــراً 
ببرنامج  احتفاًء  بطي»  يا  «ســق  بعنوان  جديدة 
قناة  شاشة  على  حالياً  يبّث  الذي  مرمي»  «عنة 
الجميلة،  حــمــد  كــلــمــات  مــن  واألغــنــيــة  الــكــأس، 
بهذه  وتحتفي  الصقور  صيد  حــول  تــدور  وهــي 
اهتمام  يؤكد  ما  وهــو  األصيلة،  التراثية  الهواية 

الفن بالتراث واحتفاءه به.
إن  جاسم  سعود  قــال  له  سابق  تصريح  وفــي 
سواء  ذهبياً  عصراً  تعيش  اليوم  القطرية  األغنية 
من حيث المطربين المتمّيزين أو الملحنين أو 
الكلمات، فالمنظومة الغنائية اليوم قد ازدهرت 
ملحوظاً، وتوقع سعود جاسم أن تشهد  ازدهــاراً 
األغنية في القريب العاجل ازدهاراً أكبر مما هي 
يبذلها  التي  الــدءوبــة  الجهود  بفضل  حالياً  عليه 

المطربون والفنانون من حيث التطوير المستمّر 
للمستوى الفني الذي يقّدمونه وهو ما يشي بأن 

العصر البالتيني لألغنية القطرية على األبواب.
وانتقد سعود جاسم شكاوى بعض المطربين 
قائالً:  إنــتــاج،  شــركــات  وجــود  عــدم  مــن  الشباب 
الكبيسي  وعيسى  الكبيسي  فهد  اســم  بــرز  كيف 
وسعود جاسم وغانم شاهين وغيرهم، وهؤالء 
تمّرون  بما  ومــّروا  ظروفكم  نفس  تحت  وقعوا 
هؤالء  أن  وبينهم  بينكم  الفرق  ولكن  اليوم  به 
ولم  عليه  وأنــفــقــوا  فنهم  على  وتــعــبــوا  اجــتــهــدوا 
يبخلوا بشيء من أجل أن يصلوا إلى أكبر شريحة 
من الجمهور وبعدها كلل اهللا جهودهم بالنجاح 
والتوفيق، وأضاف سعود جاسم: أنا اآلن تأتيني 
دعوات إلحياء ليالي الزفاف بمعظم دول الخليج 
وتستضيفني تلفزيونات كثيرة بتلك البلدان وقد 
بلغ بي األمر أن اتصلت بي الفنانة ديانا كرازون 

كلمات  مــن  وطــنــّيــة  ألغنية  لحناً  مني  وطلبت 
بــألــحــانــي،  غنتها  وقـــد  اهللا  عــبــد  عــــادل  الــشــاعــر 
خالصة القول أن سبب نجاحنا هو أننا لم نتباَك 
التي  السيئة  الــحــالــة  نلعن  ولــم  الــدعــم  قلة  على 
وفهمنا  واجتهاد  بجد  عملنا  وإنما  الفن  بها  يمّر 
فناً  لهم  وقــدمــنــا  وذائــقــتــه  الجمهور  متطلبات 
جهودنا  اهللا  كلل  وقد  ذوقهم،  وراعينا  يروقهم 
بالنجاح ووصلنا إلى محبة الجماهير ولن نركن 
إلـــى مــا قــد حــقــقــنــاه بــل ســنــظــل نــبــذل قــصــارى 

جهدنا حتى نظل عند حسن ظن جمهورنا.
وقــــّدم ســعــود جــاســم بــعــض الــنــصــائــح لجيل 
تجتهدوا  أن  عليكم  فــقــال  الــشــبــاب  المطربين 
حتى  فنكم  عــلــى  تنفقوا  أن  وعليكم  وتــثــابــروا 
يشهد  أن  ويجب  النهاية  في  النجاح  ثمار  تجنوا 
وبعدها  المجتهدين  الفنانين  مــن  أنــك  الــعــالــم 

سوف تجد األبواب تفتح لك على مصراعيها.
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عيها.

ما الذي يمكن أن تصنعه السلطة باإلنسان، 
وكيف تؤثر على عالقاته اإلنسانية؟، هذا هو 
جاسم  عبدالعزيز  الفنان  يشغل  الــذي  السؤال 
حالياً، ويحاول البحث له عن إجابة من خالل 
أحــــداث المسلسل الــجــديــد «حــالــة خــاصــة»، 
والذي يقوم بتصويره هذه األيام في الكويت، 

وهو من تأليف الكاتب التركي أرهان تورها.
جاسم أّكد لـ «البيرق» أن المسلسل يختبر 
مــن خــالل أحــداثــه مــدى قــدرة اإلنــســان على 
الوصول إلى السلطة بما يتمتع به من مقدرة 
وتحٍد، متجاوزاً جميع الظروف لبلوغ أهدافه، 
مع التحليل الدقيق لمدى تأثير بلوغ القمة على 
عالقاته  وعلى  به  المحيطة  والبيئة  اإلنــســان 
اإلنــســانــيــة، وكــــل ذلــــك فـــي إطـــــار اجــتــمــاعــي 
أن  إلــى  مشيراً  بالمضامين،  ثـــرٍيّ  وعاطفي 
المقبل.  رمضان  في  عرضه  سيتم  المسلسل 
من  كبيراً  عـــدداً  يضّم  المسلسل  إن  وأضـــاف 
فناني الدراما الخليجية، منهم هيا عبدالسالم 
وفـــؤاد عــلــي، بــاإلضــافــة إلــى أحــمــد السلمان، 
حسين مــهــدي، أمــل محمد، إيــمــان محمد، 

رفيعة الهاجسي، وهدى حمدان.
على صعيد آخر، كشف جاسم عن مشاركته 
موضحاً  الماء»،  هو «عناق  آخر  مسلسل  في 
من الصراعات التي  أن المسلسل ينقل صــوراً 
تنشأ بين أفراد األسرة الواحدة بسبب المادة، 
وسيطرة اآلباء على األبناء بمنعهم من كثير 
مــن الــتــصــرفــات الــتــي يــنــظــرون إليها نظرة 
العمل  إن  وقــال  الجديد.  الجيل  عن  مختلفة 
يشارك فيه كل من الفنانين هيا عبدالسالم، 
اهللا،  عبد  ليلى  الرئيسي،  بثينة  أمين،  خالد 

حمد العماني، مع آخرين.
صار  حتى  الكويتية  بــالــدرامــا  تألقه  وعــن 

لغالبية األعــمــال الــدرامــيــة،  أســاســيــاً  شــريــكــاً 
الفني،  النشاط  بهذا  سعادته  عن  جاسم  عّبر 
حالياً  تعيش  الكويتية  الــدرامــا  أن  إلــى  مشيراً 
أفضل حاالته الفنية على المستوى الخليجي 

المحلية  الــدرامــا  تعود  أن  متمنياً  والــعــربــي، 
لسابق عهدها مرة أخــرى، وأن يكون هناك 
إنتاجات سنوية كبرى تستوعب جميع الفنانين 

الموجودين على الساحة الفنية.

أميرة تطلق «على المكشوف»

ة ا ال ال األ ة لغال اً ا أ كاً ةش ل ال ا ا ال أ اً ن ال

الدوحة - البيرق:

فردية  أغنية  مؤخراً  أطلقت  أنها  للبيرق  أميرة  الفنانة  كشفت 
جديدة بعنوان «على المكشوف» من ألحان الفنان القطري عيسى 
وقالت  إسكندر،  سامح  وتوزيع  الزيمور،  اهللا  عبد  وكلمات  أحمد 
أميرة: إن شركة األوتار الماسية القطرية سوف تنتج هذه األغنية 
وتصورها بنظام الفيديو كليب، مشيرة إلى أنها طرحت األغنية على 
اإلذاعــات المحلية والخليجية وهي حالياً تستعد لتصويرها بنظام 

الفيديو كليب وسوف تطرحها على المحطات المختلفة.
وفيها  الشبابي  اللحن  طابع  تأخذ  األغنية  أن  أميرة  وأوضحت 
اآلالت  تمزج  التي  الموسيقية  الخطوط  من  تقليدية  غير  لمسات 
الشرقية بالغربية في تمازج جميل، وتمّنت أميرة أن تنال األغنية 

رضا الجمهور.
وقالت أميرة: إن هذه أولى تجاربي مع شركة األوتــار الماسية 
القطرية، مشيدة بازدهار السوق الغنائية في قطر التي باتت تشهد 
حالة من االزدهار واالنفتاح الواضح، وأشارت أميرة إلى أن اللهجة 
الخليجية باتت في صــدارة اللهجات العربية التي لها حضور كبير 
لدى الجمهور العربي وأصبح الكثير من المطربين يحبون الغناء 
اللهجة  هــذه  يستحسن  للجمهور  العام  الــذوق  وبــات  اللهجة  بهذه 

الراقية.
إلى  تميل  أنها  أميرة  وأكــدت 

اللون الطربي، المواكب للعصر 
الذي يجمع بين أصالة اللحن 
ــنــاغــمــاً اآللــــة  الـــشـــرقـــي مــت

الغربية في تمازج جميل 
المستمع  ذائــقــة  يحترم 
الــــــعــــــربــــــي ويـــــرضـــــي 
مــيــول الــجــمــهــور على 

تـــــنـــــوع مـــشـــاربـــهـــم 
وأذواقهم.
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 وحول هذا السياق التقت[ مع عدٍد 
من التشكيليين القطريين الذين أّكدوا أنهم 
اإلبداعية  أعمالهم  لتسويق  آلية  إلى  بحاجة 
حــتــى يــشــعــروا أن هــنــاك مــن يــقــّدر قيمة 
الوقت  وفي  إنجازه،  يتم  الذي  الفني  العمل 
ـــذي اخــتــلــفــوا فــيــه عــلــى مـــدى حـــرص كل  ال
أنهم  إال  التشكيلية  أعماله  بيع  على  منهم 
أعمال  اقتناء  أن  على  التنافس  على  اتفقوا 
الفنان يحفزه على إبداع المزيد، ويؤكد له 
وأوضحوا  الصحيح،  االتــجــاه  في  يسير  أنــه 
القيمة  الفنية  لألعمال  االقتناء  إشكالية  أن 
التشكيلية  الثقافة  لتدني  األســاس  في  تعود 
لدى الناس، وهو ما يتجلى في كون أغلب 
كنوع  والهيئات  للمؤسسات  تسوق  األعمال 
مــن الــدعــم، فــي الــوقــت الــذي نجد فيه أن 
قليالً  مــازال  األفـــراد  مستوى  على  التسويق 

للغاية.
مــن جــانــبــه، رأى الــفــنــان يــوســف الــســادة 
بــيــن الــعــمــل الفني  كــبــيــراً  أن هــنــاك فــرقــاً 
التي  الفنية  اللوحة  أن  موضحاً  والتجاري، 
النظر  بــغــض  الــفــن  طــريــق  مبدعها  يسلك 
عليها  مرت  وكلما  قيمتها  بها  المادة،  عن 
رسالة  تحمل  حيث  سعرها،  ارتفع  السنون 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى جــمــالــيــات تــكــويــنــهــا، أمــا 
اللوحة التجارية يتم النظر إليها بطريقة 
مختلفة، ألنها مجرد نقل لمنظر جميل 
ال أكثر ودون إضافة من روح الفنان، 
لألعمال  االقتناء  إشكالية  أن  وأوضح 
الفنية القيمة تعود في األساس لتدني 
الــثــقــافــة الــتــشــكــيــلــيــة لـــدى الــكــثــيــر، 
لذلك نجد أن أغلب األعمال تسوق 

للمؤسسات والهيئات كنوع من الدعم، لكن 
للغاية،  قليل  األفــراد  مستوى  على  التسويق 
ارتقاء  يشهد  الحاضر  الوقت  أن  إلــى  الفتاً 
نوعياً في الذوق الفني وتقدير العمل الفني 
إلى  بحاجة  األمــر  لكن  قبل،  ذي  من  أكثر 
مزيد من الوقت حتى يصبح لدينا جمهور 
ذات  التشكيلية  األعــمــال  اقتناء  ثقافة  لديه 
الجمعية  إن  وقــال  العالية،  الفنية  القيمة 
القطرية للفنون التشكيلية باتت تقوم بدور 
التشكيلية  األعمال  تسويق  مجال  في  كبير 
كل  تبذل  الجمعية  أن  إلى  الفتاً  لمنسبيها، 
بشكل  الفنانين  خــدمــة  أجــل  مــن  لديها  مــا 
عـــام وتــأتــي خــدمــة تــســويــق أعــمــال فناني 
أولى  ضمن  الجمعية 
لذلك  لما  أولوياتها، 

من فائدة تعود على الجمعية والفنانين في 
عن  حديثه  ختام  في  وأعــرب  الوقت،  ذات 
سعادته كون العديد من المؤسسات المعنية 
معنية  باتت  قطر  فــي  التشكيلية  بالفنون 
اإلبــداعــيــة  األعــمــال  تــســويــق  آلــيــات  بتطوير 

لمنتسبيها.
إشكالية  أن  أكـــد  الــطــالــب  جـــالل  الــفــنــان 
تــفــرغ الــفــنــان تــأتــي مــقــدمــة عــلــى إشكالية 
تــســويــق أعــمــالــه، مــشــدداً عــلــى ضــــرورة أن 

يــــحــــتــــرف الــــمــــبــــدع 
الــــعــــمــــل اإلبـــــداعـــــي 
ويــــعــــطــــي لــــــه جــــّل 
يستطيع  حتى  وقته 
بــعــد  يــســتــثــمــره  أن 
ذلــــــك فـــــي تــحــقــيــق 

الفنانين  أغلب  إن  وقال  المادية،  المكاسب 
فـــي الــخــلــيــج يــمــتــهــنــون وظـــائـــف قـــد تــكــون 
الفني،  العمل  عن  تماماً  بعيدة  األغلب  في 
من  القليل  التشكيلي  الــفــن  يــعــطــون  بينما 
تحقيق  مــن  يمكنهم  ال  مــا  وهـــو  وقــتــهــم، 
النجاح الكافي أو صنع اسم المع في مجال 
الــتــشــكــيــل، بــيــنــمــا يــعــانــي الــكــثــيــرون ممن 
تقل  ال  إشكاليات  مــن  مهنة  الفن  اخــتــاروا 
التعامل  عــنــد  يــعــانــون  حــيــث  األخـــيـــرة  عــن 
الخاصة  الــمــؤســســات  أو  الــجــالــيــريــهــات  مــع 
الجانب  على  الربحي  الجانب  طغيان  مــن 
الفني، حيث تحتكر بعض الجهات الفنانين 
ويــحــيــطــونــهــم بـــانـــتـــهـــازيـــة تــمــكــنــهــم مــن 
مكاسب  من  األكبر  النصيب  على  االستيالء 
الفنان، وقد يحولهم البعض لحرفيين أكثر 

من كونهم فنانين.
أما الفنان أحمد المسيفري، فقد أوجب 
ــبــدايــة الــتــفــرقــة بين  كــذلــك أن تــتــم فـــي ال
أن  مــؤكــداً  الــتــجــاري،  والعمل  الفني  العمل 
عن  يبتعد  مسار  في  يسعى  أن  يجب  الفن 
الربحية، فالربح سيأتي لكن بعد أن يعطي 
دون  اإلبــداعــي  للعمل  عــنــده  مــا  كــل  الفنان 
أن يضعه في مقدمة أولوياته، وعند ذلك 
سيكون إمضاء الفنان في حد ذاته له ثمن، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــنــجــاح والــعــطــاء مــن أجــل 

يجب  ــــه  ذات الــفــن 
نقطة  يمثل  أن 

االنــــــــــــطــــــــــــالق 
بــــالــــنــــســــبــــة 

لــلــفــنــان، وهــــو مـــا ســيــجــلــب لـــه الـــمـــال في 
الــمــرحــلــة الــتــالــيــة، وقــــال إن ســاحــة الــفــن 
الــتــشــكــيــلــي الــقــطــري زاخـــــرة بــالــعــديــد من 
ـــمـــؤســـســـات الــمــعــنــيــة بــالــفــن  الـــجـــهـــات وال
دعمها  جـــّل  تــقــدم  بــاتــت  والــتــي  التشكيلي 
للمبدعين وتساعدهم على تسويق أعمالهم، 
ألعمالهم  فقط  يخلصوا  أن  إال  يبقى  وال 
حتماً  الــمــادي  العائد  وسيجدون  اإلبــداعــيــة 
بــعــد ذلـــــك، كــمــا أكــــد أن أهــمــيــة الــتــســويــق 
لألعمال اإلبداعية بالنسبة للفنان تتركز في 
إشعاره بأن هناك من يعرف قيمة إبداعه، 
الفــتــاً إلـــى أن الــتــنــافــس عــلــى اقــتــنــاء أعــمــال 
له  ويؤكد  المزيد  إبــداع  على  يحفزه  الفنان 

أنه يسير في االتجاه الصحيح.
الفنان  أن  رأى  سعد  آل  محمد  الــفــنــان 
الــنــاجــح هــو مــن تُــطــلــب مــنــه أعــمــالــه ســواء 
أن  إلــى  ولفت  يهتم،  لم  أو  بتسويقها  اهتم 
في  يأتي  أن  يجب  الفني  بالعمل  االهتمام 
مؤكداً  المادة،  إلى  النظر  قبل  األول  المقام 
بعمل  الفنان  يهتم  أن  من  يمنع  ال  هــذا  أن 
دائــــرة مــن الــعــالقــات تمكنه مــن الــتــواصــل 
بشكل جــيــد مــع جــمــهــوره، فــالــفــن هــو في 
األســـــاس وســيــلــة لــلــتــواصــل مـــع الــجــمــهــور، 
لمنبر  الفنان  مــن  يحتاج  الــذي  األمــر  وهــو 
يتمثل  ما  وهــو  فنه،  متذوقي  إلــى  به  يصل 
فـــي الـــمـــعـــارض والــجــالــيــريــهــات الــخــاصــة 
والـــمـــؤســـســـات الــرســمــيــة، وأشــــــار إلــــى أن 
من  تجاوباً  يجد  أن  الفنان  يسعد  مــا  أكثر 
على  حرصهم  ولعل  أعماله،  مع  الجمهور 
الفنان  نجاح  عن  تعبير  أبــرز  أعماله  اقتناء 

وقدرته على التأثير في الجمهور.

ثقافـة االقتنــاء تحتــاج لترقيــة الــذوق الفنــــيثقافـة االقتنــاء تحتــاج لترقيــة الــذوق الفنــــي
أّكدوا على أن تقدير التشكيل مادياً ترجمة لتقديره أدبياً .. فنانون:

ـــــــاري ـــــــج ـــــــت ــــــي وال ــــــن ــــــف ــــــل ال ــــــم ــــــع ــــــن ال ــــــي ـــــر ب ـــــي ـــــب ـــــــــــــــارق ك ــــــــــــســــــــــــادة: ف يــــــــوســــــــف ال

ـــن ـــي ـــي ـــرف ـــح ـــــــحـــــــّول الــــفــــنــــانــــيــــن ل ــــة ي ــــي ــــن ــــف ـــــــــالل الــــــطــــــالــــــب: احــــــتــــــكــــــار الــــــجــــــهــــــات ال ج

كتب - أشرف مصطفى:

لذلك  المساومة  يقبل  ال  الفن  أن  البعض  يرى 
إلى  تتحول  أن  التشكيلي  الفن  بلوحات  يليق  ال 
اآلخــر  البعض  يــرى  بينما  وتــشــتــرى،  تباع  سلعة 
أن اقتناء األعمال الفنية بمبالغ كبيرة يعّد تقديراً 

وبين  واألدبية،  الفنية  قيمتها  ويبرز  ألهميتها، 
أال  ضرورة  على  الجميع  يتفق  وذاك،  الرأي  هذا 
لدى  تــجــاري  استثمار  إلــى  الفني  العمل  يتحول 
األسعار  رفع  إلى  تتسابق  التي  الصاالت  أصحاب 
لــتــصــبــح عــمــلــيــة االقــتــنــاء تـــرفـــاً ورفــاهــيــة بــعــيــداً 
القيمة  تكون  أن  يجب  بل  الفكرية،  قيمتها  عن 

ثم  فنية،  التشكيلي  العمل  مبدع  لــدى  األساسية 
قيمتها،  على  يــؤّكــد  مكمالً  لتكون  الــمــادة  تــأتــي 
مقاساتها  عبر  التشكيلية  اللوحة  تتحول  ال  حتى 
المختلفة في صالون فارٍه لمجرد قطعة ديكور 
من  مالكوها  بها  يتباهى  المنزل  ألثــاث  مكملة 
أصحاب  بعض  أن  خاصة  الموضة،  مواكبة  باب 

ممن  قليلة  نسبة  أن  يؤكدون  الــمــزادات  صــاالت 
والنسبة  الفن  ذّواقــي  من  هم  اللوحات  يشترون 
أعمال  ورجــال  وسيدات  األثرياء  من  هم  األكبر 
ولكن  فنياً  ذوقــاً  يملك  ال  من  وهناك  المجتمع، 
التجار  وهناك  والموضة،  التباهي  لمجرد  يقتني 

الذين يقتنون ألسباب مادية بحتة

قضية فنيةقضية فنية

محمد آل سعديوسف السادةأحمد المسيفري  جالل الطالب

 من مزادات سوزبيذ من مزادات سوزبيذ



ڈ كيف ومتى كانت البداية في طريق الطرب 
والغناء؟

أيام  ومــن  جــداً  مبكرة  بــدأت  المشوار  بداية   -
الطفولة حيث عشقت عزف العود وسماع األغاني 
لزيارتنا  جــاء  أخوالي  أحــد  أن  وأذكــر  الخليجية، 
أمامه  أجــلــس  فكنت  للعود  مــاهــراً  عــازفــاً  وكـــان 
وعندما  العزف،  أبجديات  تعّلمت  حتى  وأراقبه 
سافر ترك عندنا العود واستغليت الفرصة، وبدأت 
من  تمكنت  حتى  العود  أوتــار  أداعــب  كيف  أتعلم 
العزف وبدأت أغني، ومضت بي األيام وسافرت 
إلى القاهرة الستكمال دراستي الجامعية وهناك 
عبد  العظيم  والموسيقي  الكبير  باألستاذ  تعّرفت 
منه  أتعلم  وبدأت  بيدي  أخذ  الذي  ناصر  العزيز 
ودخول  والعزف  للغناء  األساسية  القواعد  ومعه 
االستديوهات للتسجيل والتعامل مع الموسيقيين 
ثابتة  بخطى  الــمــشــوار  وبـــدأت  الغنائية  والــفــرق 
والخليج  قطر  إلــى  صوتي  يصل  أن  كبير  وحلم 
ــــى الــحــفــالت الــتــي بــدأت  والــعــالــم الــعــربــي، وأول
فــيــهــا كـــانـــت حـــفـــالت نـــــادي الــطــلــبــة الــقــطــريــيــن 
أغنياتي  أولــى  وكانت  القاهرة  في  والخليجيين 
«قــومــي يما دوري الــرحــى».. وهــكــذا كــان وبــدأ 
الحلم يتحقق، وعدت إلى قطر ألقف ألول مرة 
وخلفي  عــريــض  جمهور  وأمــامــي  الــمــســرح  على 
فرقة موسيقية، وذلك على مسرح سينما الخليج 
حنجرتي  وتــنــطــلــق  الــســبــعــيــنــيــات،  منتصف  فــي 
بالهوى».  غرقان «أنا  علي  حسن  الراحل  برائعة 
وهذه كانت الشرارة األولى والحقيقية للسير نحو 

صحيحة  موسيقية  بمهنية  والتعامل  االحــتــراف 
ومن  قطر  في  الجمهور  محبة  رأيــت  وجديدة.. 
على  والمقيمين  الخليج  دول  من  الحفل  حضر 
أرض قطر الخير.. ومن هناك بدأ االهتمام بي 
وبث أغنياتي عبر اإلذاعات، وحيث إنني  إعالمياً 
قطر..  تلفزيون  فــي  للسينما  عــامــاً  مراقباً  كنت 
القطريين  المخرجين  من  مجموعة  مع  دخلت 
بــالــولــوج إلـــى عــالــم الــشــاشــة الــصــغــيــرة وتــصــويــر 
أجمل  حينها  وجاءني  كليبات..  والفيديو  األغاني 
هـــديـــة حــصــلــت عــلــيــهــا مـــن ســمــو األمـــيـــر الـــوالـــد 
واالنطالق  للفن  التفّرغ  وهي  ورعــاه  اهللا  حفظه 
للعالم  وإيصالها  بها  والنهوض  القطرية  باألغنية 
العربي وشعرت بأنها مسؤولية كبرى لذا أنشأت 
اســتــديــوهــات «الــوطــنــيــة لــلــخــدمــات اإلعــالمــيــة» 
وكان حينها اسمها استديوهات «المعنى» وذلك 
وأحبها  شــهــرة  األغــانــي  أكــثــر  مــن  بــواحــدة  تيمناً 
وهي  هذا  يومنا  حتى  الوقت  ذلك  منذ  لي  الناس 
«الــمــعــنــي يــقــول». افــتــتــح بــرعــايــة وزيـــر اإلعـــالم 
واإلعالميين  والفنانين  النجوم  من  كبير  وحشد 
الخليجيين والعرب.. وأصبحت منذ ذلك الوقت 
موهبة الطفولة واقعاً مسموعاً ومشاهداً، وبدأت 
الخليج  في  والشعراء  الكّتاب  كبار  مع  بالتعاون 
وقطر وبدأ السفر والترحال والبحث وتقديم كل 
ويحتاج  طويل  المشوار  ومختلف..  صعب  هو  ما 
هذا  ولكن  عنه..  أتحدث  حتى  كثيرة  لصفحات 
أنا أمامك اآلن وما زلت أعتبر أنني في خطواتي 
ذاتي  وأتحدى  أثابر  اهللا  بحمد  زلــت  ومــا  األولــى 

في كل جديد أقدمه للجمهور الحبيب.
ڈ ما أهم المحطات في مشوارك الفني والتي 

ساهمت في نجومية علي عبد الستار؟
- أول ألبوم نزل لي في األسواق رسمياً والذي 
ناس  أبــرزهــا «يــا  أغنيات  أربــع  على  يحتوي  كــان 
وعندما  سمعها  من  كل  وأبهجت  اشتعلت  أحبه» 
ـــــدأت كـــل الــمــحــطــات  صـــّورتـــهـــا فــيــديــو كــلــيــب ب
وعرضها  ببثها  والــعــربــيــة  والخليجية  المحلية 
إلى  للدخول  الحقيقية  تذكرتي  وكانت  للجمهور 
الدعوات  تأتيني  وبدأت  والنجومية  الشهرة  عالم 
والعربية..  الخليجية  المهرجانات  في  للمشاركة 
ووقــفــت عــلــى مــســرح جـــرش الــعــظــيــم ومــســارح 
جدة وأبها والكويت واألردن ومسقط والبحرين 

واإلمارات..
كما أن وقوفي وغنائي على مسرح دار األوبرا 
وتقديم  مصر  لدخول  محطة  كان  القاهرة  في 
األغنية  نجوم  كبار  مع  مسارحها  على  الحفالت 
وتقديم  أوروبــا  إلى  سفري  والمصرية..  العربية 
حــفــالت لــنــدن وجــنــيــف كـــان محطة بــــارزة في 
من  تكريمي  أوســـع..  عالم  إلــى  المحلية  تخطي 
قبل الــرؤســاء والــزعــمــاء الــعــرب وكــذلــك المئات 
مــن الــمــؤســســات واألفـــــراد كـــان محطة ووســـام 
تفداك  أغنية  تصوير  صــدري..  على  أحمله  فخر 
بطريقة السينما كليب مع العمالق طارق العريان 
مع  السينما  بلغة  يــصــور  خليجي  مــطــرب  كـــأول 
عالم  مــحــطــات  أهـــم  مــن  يعتبر  الـــصـــورة  إبــهــار 
يدخل  مــطــرب  أول  كــنــت  الــمــشــاهــدة..  األغــنــيــة 
فلسطين ويغني على مسارحها.. كنت بحمد اهللا 
يقف  مــن  فــيــروز  الفنانة  بعد  عــربــي  فــنــان  أول 
 ٢٠٠٠ عــام  فــي  فرنسا  فــي  بيرسيه  مــســرح  على 
وبــحــضــور مــا يــزيــد على عشرين ألــف مــتــفــّرج.. 
مهرجان  مــســرح  عــلــى  غــنــى  مــطــرب  أول  كــنــت 
في  الثقافة  وزارة  ومهرجانات  الغنائي..  الدوحة 
قطر ومسارح سوق واقف العظيمة ورعاية صوت 
مراحل  أللبوماتي  حالياً  الــريــان  وإذاعـــة  الخليج 
ومــحــطــات مــتــقــّدمــة فــي هـــذا الــمــشــوار الــطــويــل، 
أول  كنت  والتلفزيونية.  اإلذاعية  اللقاءات  مئات 
في  الكبرى  الغنائية  الحفالت  بإقامة  قــام  مــن 
ال  بصراحه  قطر.  فــي  واإلســكــواش  التنس  نــادي 
أســتــطــيــع أن أخــتــزل كــذلــك كــل الــمــحــطــات في 
وأدعــوه  صــالة  كــل  فــي  اهللا  أحمد  ولكني  سطور 
في  بها  أمر  محطة  كل  في  دائماً  معي  يكون  أن 

مشوار الحياة.
تنصحهم  وبــمــاذا  الشباب  لجيل  تقول  مــاذا  ڈ 

للوصول إلى النجومية؟
عن  البحث  ثم  ومــن  أوالً  اهللا  على  االعتماد   -
كــل مــا هــو جــديــد ومــخــتــلــف.. الصبر واالجــتــهــاد 
مثابراً، التواضع وحب  وأن يكون الفنان عصامياً 
أن  فينا  الــواحــد  ينسى  أال  الــتــكــّبــر،  وعـــدم  الــنــاس 
الجمهور  إن  بل  واألســاس،  القاعدة  هو  الجمهور 

وليس  الفنان،  خاللها  من  يتنفس  التي  الرئة  هو 
النوعية،  على  بالتركيز  بل  اإلنتاج  بكثرة  النجاح 
عدم الخوف من الولوج إلى عوالم اإلبداع في كل 
زلة  أو  خطأ  كــل  مــن  االســتــفــادة  األغنية،  أدوات 
وأن نجعل منها بداية لما هو أفضل، أقول للجيل 
الــجــديــد رغـــم تــعــّدد وســائــل اإلعــــالم والــتــواصــل 
وغيرها  اليوتيوب  ومواقع  واإلنترنت  االجتماعي 
بدأت  الغنائية  الساحة  ألن  صعبة  مهمتكم  لكن 
تعج بالصالح والطالح، لذا البد أن تقّدموا ونقّدم 
والمضمون  واللحن  بالكلمة  وثري  صالح  هو  ما 
من  هــو  األفــضــل  ولــكــن  جـــداً  صعبة  فالمنافسة 
والتاريخ  فالغد  الــيــوم  يكن  لــم  إذا  نفسه  يفرض 
أدعو  بالنهاية،  الحكم  هو  اهللا  بــإذن  والمستقبل 

اهللا لنا ولكم بالنجاح واإلبداع دائماً.
ڈ هــل عــلــي عــبــد الــســتــار مستعد لــلــتــعــاون مع 
الـــمـــواهـــب الــقــطــريــة الــشــابــة فـــي مـــجـــال الــشــعــر 

والتلحين؟
- بالطبع أنا مستعد للتعاون مع شعراء وملحني 
قــطــر وخــصــوصــاً مـــن الــشــبــاب واألولــــويــــة لــدي 
للمواهب القطرية المتميزة، فمن يرى أن لديه 
فال يترّدد في التواصل معي،  ومميزاً  جاداً  عمالً 
أولوياتي  من  الشباب  القطريين  الفنانين  فدعم 
دور  وهو  قطر،  في  الفنية  األجيال  تستمر  حتى 
الكبار  الفنانين  كل  على  أدبية  ومسؤولية  وطني 
في  يتمثل  األول  الصف  ونجوم  الــرواد  جيل  من 
ضرورة احتضان المواهب القطرية الشابة لتظل 

مسيرة الفن القطري متواصلة ومتألقة.
ڈ هل أنت حريص على التواصل باستمرار مع 

جمهورك؟
- بالطبع أنا حريص على التواصل مع الجمهور 
التي  الصعوبات  من  بالرغم  ألبوماتي  خالل  من 
في ظل وجود الشبكة  يقابلها سوق األلبوم حالياً 
الــعــنــكــبــوتــيــة ووســـائـــل االتـــصـــال الــحــديــثــة الــتــي 
أدى  ما  والتراجع،  بالكساد  األلبوم  سوق  أصابت 
البــتــعــاد شــركــات اإلنــتــاج عــن الــمــخــاطــرة بإنتاج 
العبء  فأصبح  سابقاً،  العهد  كان  كما  األلبومات 
أصبحوا  ألنهم  المطربين  كاهل  على  واقعاً  كله 
األلبوم  إنتاج  تكلفة  بأن  علماً  ألنفسهم،  ينتجون 
بــاهــظــة جــــداً، ولــكــنــي كــفــنــان يــحــتــرم جمهوره 
ويحترم فنه أوثر تواصلي مع جمهوري على أية 
اللذان  الرئتان  هما  فالجمهور  أخــرى  حسابات 
يتنفس بهما الفنان، أو هو الحياة له ولفنه بكل 

معنى الكلمة .
ڈ ما رأيك بجيل المطربين الحالي في قطر؟

- الـــجـــيـــل الـــحـــالـــي مــــن الـــمـــطـــربـــيـــن مــتــمــيــز 
حقيقية  ومــواهــب  متميزة  بــأصــوات  ويتمتعون 
واضــح  وذكـــاء  الفني  إنتاجهم  فــي  كبير  ونــشــاط 
على  الطيب  باألثر  انعكس  ما  أعمالهم  إدارة  في 
ســمــعــة الــغــنــاء الــقــطــري عــلــى الــمــســتــوى المحلي 

والخليجي والعربي.

wمصطلحات درامية
التمثيل) (في  - التعاكس 

االتجاه  في  مشياً  المسرح  خشبة  الممثل  يقطع  أن  هو 
المعاكس، الذي يتحّرك فيه زميله الممثل، وذلك بقصد 

إيجاد توازن.

- عامة انتشارية  - إضاءة 

التمثيل  خشبة  فوق  الدرجة  متوّحد  عــادي  ضوء  طرح 
والمقصود من ذلك في الغالب هو التنوير وليس اإليحاء 

بدالالت رمزية.

األطفال - مسرح 

المكان  هــو  األطــفــال  بــمــســرح  اصطالحاً-   - الــمــقــصــود 
لتقديم عروض تمثيلية كتبت وأخرجت  المهيأ مسرحياً 
الالعبون  يكون  وقــد  األطــفــال  مــن  لمشاهدين  خصيصاً 

جلهم من األطفال أو الراشدين.

موسيـــــــــــقى

األسلوب الباروكي مصطلح يطلق على أشكال كثيرة من الفن 
الذي ساد غربي أوروبا وأمريكا الالتينية، وعصر الباروك هو 

الفترة الممتدة من سنة ١٦٠٠ إلى ١٧٠٠ في تاريخ أوروبا.
وباروك وهو اصطالح تّم استخدامه في البداية لفن العمارة 
والتصوير ومعناه الَحرفي شكل غريب، غير متناسق، معوج. 
وقد ظهر هذا الفن أول مرة في رومــا في السنوات األخيرة 
من القرن السادس عشر الميالدي. ويتميز األسلوب الباروكي 
الثامن  الــقــرن  وفــي  المثيرة.  بالتفاصيل  ويمتلئ  بالضخامة 
عشر تطّور الفن الباروكي إلى أسلوب أكثر سالسة وخصوصية 
ويسمى بفن الروكوكو وكان فنانو الباروك يغرمون بالجانب 
الحسي لألشياء ويعتنون في وصفها بتفصيل وتنميق وكانت 
المركز  هي  عشر  السابع  القرن  في  رومــا  وعاصمتها  إيطاليا 
الرئيسي للنشاط الفني الكبير كما كانت أهّم مصدر للفنون في 

أوروبا.
الــبــاروكــي،  العصر  فــي  كبير  نصيب  للموسيقى  كــان  وقــد 
حيث طالها هي أيضاً هذا الشكل الفني وغّير فيها، حيث بدأ 
ظهور أولى العالمات الدالة على العصر الباروكي في الموسيقى 
اإليطالية بشكل خاص، من خالل التأثيرات اللونية التي ظهرت 
في صورتين: أوالهما تعدد مجاميع الكورس أي كتل األصوات 
البشرية التي تتبادل الغناء أو تتجاوب أو تتداخل مع بعضها. 
بها  تميز  الــتــي  الكروماتيكية  الهارمونية  استعمال  وكــذلــك 
المادريجال اإليطالي المتأخر، وقد أكسب هذا التلوين النغمي 

شكالً خاصاً للموسيقى في ذلك العصر.
ولعّل أعظم ما تحقق في عصر الباروك في ميدان التأليف 
المؤلفون  أوجــدهــا  التي  الحلول  تلك  هــي  لـــآلالت  الموسيقي 
الغناء  مــن  اآلالت  موسيقى  فصل  بعد  قــامــت  الــتــي  للمشكلة 
وتتلخص هذه المشكلة في كيفية كتابة مؤلفات طويلة، بحيث 
تستطيع أن تستحوذ على انتباه المستمع ومشاعره، وكان أهّم 
تلك الحلول هو إيجاد تعادل مقنع بين العنصرين الجوهريين 
في كل عمل فني يقوم على اإلنشاء والبناء وهما: الوحدة ، التنوع 
في التكرار والتجديد. وقد تمّيز عصر الباروك بكثرة الزخرفة 
في الموسيقى، وقد نشأت وتطورت بعض القوالب الموسيقية 
في عصر الباروك وتجلى ذلك من خالل السوناتا، الكونشرتو، 

الفوغا.
اإليطالي  الفعل  هــو  االســـم  بــهــذا  الــســونــاتــا  تسمية  ومــصــدر 
على  للداللة  المؤلفون  واستعملها  «يــعــزف»،  أي   «Sonare»
األعمال التي ال غناء فيها، ولقد ُعرف في عصر الباروك من 
السوناتا نوعان هما: سوناتا الكنيسة.. ويميزها الطابع الجدي 
الوقور، وسوناتا منزلية.. ويميزها الحركات الراقصة المتباينة 

في السرعة واألسلوب.
أما الكونشيرتو جروسو فكلمة كونشيرتو تعد مستمدة من 
أما  الــعــزف»،  في  المباراة  أو  «المشاركة  معناه  إيطالي  فعل 
كلمة جروسو فمعناها «الكبير»، والكونشيرتو جروسو ليست 
قطعة موسيقية آلله منفردة بمصاحبة أوركسترا؛ ألن قالب 
الكونشيرتو سلك طريقاً طويالً قبل أن يستقر على الشكل الذي 
نعرفه به الــيــوم، ذلــك ألن العزف االنــفــرادي في الكونشيرتو 
على  المهرة  العازفين  من  مجموعة  بين  شائعاً  كان  جروسو 
والتجاوب  بالتناوب  العمل  مقاطع  يعزفون  الوترية،  اآلالت 
والتقابل مع األوركسترا. ثم سار الكونشيرتو في عصر الباروك 
الهامة  المقاطع  عــزف  تدريجياً  وتــحــّول  منطقي،  طريق  في 
منه من مجموعة العازفين المهرة إلى عازف فردي، ويبلور 
الكونشيرتو جروسو أهّم الصفات الجمالية المميزة لروح عصر 
الباروك، مثل التجاوب والتقابل بين كتل صوتية متباينة، لكل 

منها رنين خاص.
 «Fugare» وتعّد تسمية الفوغا بهذا االسم من الفعل اإليطالي
ومعناه «الــهــروب»، واستعملت هــذه الكلمة لتسمية نــوع من 
الكتابة الموسيقية يتميز بتكرار اللحن الرئيسي في األصوات 
األربعة: «سوبرانو - آلتو - تينور - باريتون»، الواحد تلو اآلخر 
على درجات مختلفة من السلم، وذلك في مطلع « الفوغا «، ثم 
تالحق األصوات بعضها بالفكرة الموسيقية أو الموضوع بطريقة 
تشبه المطاردة أو الهروب، واحتلت « الفوغا» عرش البالغة 
الموسيقية في عصر الباروك، ومنذ القرن السابع عشر انتشرت 
لتُعزف  تُكتب  التي  وهي  الغنائية)،  (غير  المعزوفة  «الفوغا» 

بأربع آالت موسيقية.
يتضح من ذلك أن « الفوغا « ليست قالباً موسيقياً ولكنها 
طريقة خاصة في النسيج الموسيقي، لها أسلوب تقليدي في 
طريقة دخول األصوات بالتتابع باللحن الرئيسي، وبتقليد شكله 
اللحني، وهذا الدخول المتعاقب لألصوات هو الذي يطبع الفوغا 
نذكر  أن  بقي  الفوغا»..   » تسمى  ال  وبدونه  المميز،  بطابعها 
أن األصوات األربعة ليست إجبارية في نسيج «الفوغا»؛ فهناك 
من  ألكثر  أو  لصوتين  أو  أصـــوات  لثالثة  مكتوبة  «فــوغــات» 

األربعة أصوات الرئيسية.
وكسائر أساليب الكتابة الموسيقية، لم يصمم أجزاء «الفوغا» 
أحٌد، ولكن «يوهان سيباستبان باخ» هو الذي أعطاها شكلها 

النهائي، مستنداً إلى تجارب العديدين ممن سبقوه.

موسيقى عصر الباروك
ي
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الـــســـيـــنـــمـــا بـــلـــغـــة  أغـــــانـــــيـــــه  يــــــصــــــّور  ـــجـــي  ـــي ـــل خ مـــــطـــــرب  أول  ــــت  ــــن ك

لينا  روايــــة  اآلداب  دار  عــن  صـــدرت 
هـــويـــان الــحــســن «الــــذئــــاب ال تــنــســى»، 
وتـــــدور الـــروايـــة حـــول روح «يـــاســـر»، 
األرواح  من  كانت  والتي  الكاتبة،  شقيق 
الكثيرة التي جرفها المّد الحزين، وفي 
هذه الرواية تأخذنا لينا هويان الحسن، 
رغم الوجع، إلى دروب سحرية، حيث 
فـــضـــاءات الـــصـــقـــور، تــلــك الــذئــبــة الــتــي 
قت بعوائها ليل البادية، حيث قصص  أَرّ
تــشــاركــتــهــا مـــع شــقــيــقــهــا الــــراحــــل عن 
«ونسة» األزيدية الجميلة، عن «خاتون 
اآلبـــار  فــي  بجثتها  ــقــي  أُل الــتــي  عــمــشــة» 

الرومانية القديمة.
ـــقـــرأ مــــن الـــــروايـــــة : «الـــــذئـــــاب ال  ن
الخيانة  بعضها.  تخون  ال  أيضاً  تنسى، 
مــيــزتــنــا نــحــن الــبــشــر. الــخــيــانــات، لــنــا. 
«الخيانة»،  هو  لــألدب  المفّضل  السبب 

لخيانة:  يدفعنا  مرتحل  كناموس  تبدو 
أن  علينا  الــجــمــيــع».  الــكــل،  «األغــلــبــيــة، 
«خونتهم»،  لــآلخــريــن:  بالنسبة  نكون 

لنكتب.
ال أنــتــمــي لــعــالــم «اإلخـــــــالص»، ألن 
لها  كــمــدرســة  علينا  تــفــرضــه  األخــــالق 
عــســســهــا الــــذيــــن يـــراقـــبـــون ويــطــلــقــون 
األحكام، ولها سدنتها الذين يحرسونها. 
األشــيــاء  بتلك  الــتــغــّزل  يمكنه  ال  األدب 
وقتل،  انتهاك،  األدب  ألن  المحروسة، 
وفـــضـــح، وتـــحـــريـــر.. لـــهـــذا أكـــتـــب هــذا 

النّص.
أكــتــب «هـــنـــا»، لــعــلــي أفــقــد هــوّيــتــي، 
انــتــمــائــي، أنــســى عــشــيــرتــي، اســمــي في 
أفتك  أن  علّي  ربما  الثبوتّية..  األوراق 
بكل الوجوه المحتملة لي، ألكتب روايتي 

هذه، وأنا أحمل مالمح وجه جديد.

أكــتــب لــكــم مــن بـــالد بــعــيــدة، ليست 
من  إلــّي  بالنسبة  أقــل  المقفرة  سهولها 

نجوم ليلها المشّعة.
يّتفق  مشهداً  يــومــاً،  تــكــن،  لــم  أرض 
مع أذواق المتمّدنين، هنا الشمس ضوء 
كل  ويــهــضــم  شـــيء،  كــل  يلتهم  وحــشــي 
شــــيء. وكـــل مــن أنــجــبــتــه هـــذه األرض 
سيظل المستوحش الغريب بين الناس..

ما  نائية،  خريطة  في  مكانها  أرض 
الواحد  والــقــرن  السحيقة  العصور  بين 
والــعــشــريــن، بــيــن غــبــار ســنــابــك الــزيــر 
سالم وَقتَلَة اليوم. يشّدني إليها خيط ال 

مرئي، يرقد نائماً كحّية ال تموت.
أكتب لكم من أرض ليست صحراء 
ألنها  الصحراء،  رائحة  لها  لكن  تماماً، 
شــقــيــقــتــهــا الــتــي تــشــبــهــهــا كـــثـــيـــراً: إنــهــا 

البادية.

إصداراتإصدارات

مبدعون

لينا هويان الحسن تهدي روايتها الجديدة لروح شقيقها

نن

كنت أول مطرب عربيكنت أول مطرب عربي
 يغني في فلسطين يغني في فلسطين

كتب - محمود الحكيم:

في حواره مع البيرق كشف الفنان علي عبد الستار عن 
النجومية  إلى  وصل  حتى  محطاته  وأهــم  الفنية  بداياته 

بعض  وقــّدم  العربي،  بالوطن  مكان  كل  في  اسمه  ولمع 
النصائح للفنانين الشباب وأعلن عن استعداده للتعاون مع 
المواهب الفنية الشابة وخصوصاً القطرية وغير ذلك مما 

أثاره الفنان في حواره مع البيرق:

علي عبد الستار:



محمود درويش
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جبران  نظمها  الــمــواكــب  قصيدة 
خــلــيــل جـــبـــران وطــبــعــهــا فـــي كــتــاب 
مــســتــقــل كــبــيــر الــصــفــحــات مــــزدان 
بـــالـــرســـوم الـــرمـــزيـــة، ويــظــهــر أنــه 
جـــــرى فــــي وضـــعـــهـــا وطــبــعــهــا عــلــى 
ــــوب ربــــاعــــيــــات الــــخــــيــــام؛ ألنـــه  أســــل
وضــعــهــا فـــي الــمــعــانــي الــتــي طرقها 
األنيق  الشكل  على  وطبعها  الــخــيــام 
الــمــصــور الـــــذي اخـــتـــاره الــنــاشــرون 
لطبع  واألمــــريــــكــــان  اإلنــجــلــيــز  مـــن 
طويلة  رمزية  والقصيدة  رباعياته، 
إلى  تنقسم  أبــيــات   ٢٠٣ مــن  تتكون 
المواضيع،  مختلف  تتناول  وحــدات 
والـــمـــواكـــب هـــي مـــواكـــب الـــنـــاس في 
الزائفة  وأطباعهم  الشائكة  حياتهم 
وضــاللــهــم ومــعــتــقــداتــهــم الــخــاطــئــة. 
شتى  مــواضــيــع  بجملتها  فــالــمــواكــب 
الــحــيــاة،  مــســيــرة  بمجموعها  تشكل 
وقائمة  الشاعر  خاللها  من  لنا  عبر 
التي  الرومنتيكية  آرائــه  من  مطولة 
الطبيعة  ألحــضــان  الــعــودة  إلــى  تدعو 
الزائفة  القيم  تفوق  والتي  وبُساطها 

للمجتمع المتحضر.
ولــلــكــتــاب مــقــدمــة عــريــضــة بقلم 
نـــســـيـــب أفــــنــــدي نــــراهــــا مــــن ألــــزم 
المقدمات؛ ألنها فسرت من أغراض 
الــقــصــيــدة مـــا لـــم تــفــســره أبــيــاتــهــا، 
قبل  الــقــارئ  «ليتصور  قوله:  ومنها 

مرجاً  الكتاب  مطالعة  على  إقــدامــه 
في سفح جبل هنالك يتالقى  واسعاً 
رجــــالن عــلــى غــيــر مــيــعــاد أحــدهــمــا 
من  خــرج  األول  فتى،  واآلخـــر  شيخ 
المدينة والثاني من الغاب. أما الشيخ 
على  متوكئاً  ضعيفة  بخطى  فيسير 

عــصــاه بــيــد مــرتــجــفــة وفـــي غــضــون 
المسترسل  الــشــائــب  وشــعــره  وجــهــه 
ما ينم على أنه عرك الدهر وعرف 
أســــرار الــحــيــاة، فــــذاق مــنــهــا مـــرارة 
أوصلته إلى التشاؤم منها. يصل هذا 
هنالك  فيستلقي  الــمــرج  إلــى  الشيخ 

عــلــى الــعــشــب قــصــد الــــراحــــة، وإذا 
لوحت  قد  اإلهــاب  غض  جميل  فتى 
الشمس بشرته وأكسبته الحياة جذالً 
خـــرج مـــن الـــغـــاب يحمل  وانــبــســاطــاً 
مكان  إلـــى  يــصــل  حــتــى  فيسير  نــايــه 
فال  بجانبه.  فيضطجع  الشيخ  راحــة 

تمر دقيقة سكون إال تراهما قد بدآ 
بالحديث فيأخذ الشيخ بإبداء نظراته 
في الحياة كما يراها طرفه المتشائم 
الفتى  عليه  فيرد  المحنكة.  وخبرته 
عينه  تراها  كما  الحياة،  عن  شارحاً 

الجذلة المتفائلة.
وتقول كلمات القصيدة:

الـــخـــيـــر فــــي الــــنــــاس مـــصـــنـــوع إذا 
جــبــروا .. والــشــر فــي الــنــاس ال يفنى 

وإن قبروا
 .. تــحــركــهــا  آالت  الـــنـــاس  وأكـــثـــر 

أصابع الدهر يوماً ثم تنكسر
وال   .. علم  عــالــم  هــذا  تقولن  فــال 

تقولن ذاك السيد الوقر
فأفضل الناس قطعان يسير بها .. 
صوت الرعاة ومن لم يمش يندثر

ليس في الغابات راع .. ال وال فيها 
القطيع

يجاريه  ال   .. ولكن  يمشي  فالشتا 
الربيع

.. لــلــذي يأبى  خــلــق الــنــاس عــبــيــداً 
الخضوع

فـــإذا مــا هــب يــومــاً .. ســائــراً ســار 
الجميع

أعطني الناي وغّن .. فالغنا يرعى 
العقول

وأنــيــن الــنــاي أبــقــى .. مــن مجيد 
وذليل.

المواكب .. مقدمة تكشف ما لم تفسره األبيات
الحزن والغضب
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الصوت في شفتيك ال يطرب
والنار في رئتيك ال تغلب

وأبو أبيك على حذاء مهاجر يصلب وشفاهها تعطي سواك ونهدها 
يحلب

فعالم ال تغضب
-١-

أمس التقينا في طريق الليل من حان لحان
شفتاك حاملتان

كل أنين غاب السنديان
ورويت لي للمرة الخمسين
حب فالنة وهوى فالن
وزجاجة الكونياك

والخيام والسيف اليماني
عبثا تخدر جرحك المفتوح

عربدة القناني
عبثا تطوع يا كنار الليل جامحة األماني

الريح في شفتيك تهدم ما بنيت من األغاني
فعالم ال تغضب

-٢-
قالوا ابتسم لتعيش

فابتسمت عيونك للطريق
وتبرأت عيناك من قلب يرمده الحريق

وحلفت لي إني سعيد يا رفيق
وقرأت فلسفة ابتسامات الرقيق
الخمر والخضراء والجسد الرشيق

فإذا رأيت دمي بخمرك
كيف تشرب يا رفيق

-٣-
القرية األطالل

والناطور واألرض واليباب
وجذوع زيتوناتكم
أعشاش بوم أو غراب

من هيأ المحراث هذا العام
من ربى التراب

يا أنت أين أخوك أين أبوك
إنهما سراب

من أين جئت أمن جدار
أم هبطت من السحاب

أترى تصون كرامة الموتى
وتطرق في ختام الليل باب

وعالم ال تغضب
-٤-
أتحبها

أحببت قبلك
وارتجفت على جدائلها الظليلة

كانت جميلة
لكنها رقصت على قبري وأيامي القليلة

وتحاصرت واآلخرين بحلبة الرقص الطويلة
وأنا وأنت نعاتب التاريخ
والعلم الذي فقد الرجولة

من نحن
دع نزق الشوارع

يرتوي من ذل رايتنا القتيلة
فعالم ال تغضب

-٥-
إنا حملنا الحزن أعواماً وما طلع الصباح

والحزن نار تخمد األيام شهوتنا
وتوقظها الرياح

والريح عندك كيف تلجمها
وما لك من سالح

إال لقاء الريح والنيران
في وطن مباح

الحمـــــاس الضعيــــف وروح المـــبادرة
يحكى أن مزارعاً كان له حصان 
أصيب  لكنه  الثمن،  وغــالــي  جميل 
بـــالـــوهـــن والـــضـــعـــف لــــمــــرٍض مـــا، 
فــكــشــف عــلــيــه الــطــبــيــب الــبــيــطــري، 
وقــــال: إذا لــم يــشــَف خـــالل ٤ أيــام 

فقتله أفضل من بقائه.
سمع الخروف الذي كان يرتبط 
الحديث  بهذا  الحصان  مع  بصداقة 
والبيطري  الــمــزارع  بين  دار  الــذي 
.. فــذهــب إلـــى الــحــصــان مــســرعــاً، 
وقــال له: قم يا هذا .. قم وانهض 
ولكن  ويذبحوك،  يقتلوك  أن  قبل 
الحصان لم يكترث كثيراً وبدا عليه 
لديه  أو  باألمر  مهتماً  ليس  وكأنه 
بالدة في الفكر والتوجه .. حماسه 
المبادرة  روح  لديه  وليس  ضعيف 

واإلقدام.
ويـــأتـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي ويــجــهــش 
ـــخـــروف بــالــبــكــاء عــلــى صــديــقــه،  ال
ويقول له: قم يا صديقي ال تحرق 
الــوقــوف،  تستطيع  فــأنــت  أعــصــابــي 
والـــحـــصـــان كـــل يــــوم يــــــزداد بـــرود 
أعــصــابــه، حــتــى أتـــى الــيــوم الــرابــع، 
ــــح الــــــخــــــروف عــــلــــى صـــديـــقـــه  فــــأل
يقتل  وال  يقف  أن  بــاهللا  واستحلفه 

وبعد   .. البسيط  الوهن  هــذا  بسبب 
إلـــحـــاح كــبــيــر مـــن الـــخـــروف وقــف 

الحصان على قدميه وأتى المزارع 
البندقية  وبيده  األمــر  يشاهد  لكي 

دخل  عندما  لكنه  الــحــصــان،  لقتل 
الــحــظــيــرة وجــــد الـــحـــصـــان واقـــفـــاً 

الرائع  وشكله  بجماله  حوافره  على 
وصــحــتــه الـــجـــيـــدة، فـــفـــرح فــرحــاً 
ــبــيــت وأتـــى  شــــديــــداً وذهـــــب إلــــى ال
وذبــحــه  الــخــروف  ومــســك  بسكين 
المناسبة  بهذه  أصــدقــاءه  وعــزم   ..
الحصان  شفاء  مناسبة   .. السعيدة 

الغالي من المرض.
وبــذلــك ذهــب الــخــروف ضحية 
حـــرصـــه وإخـــــالصـــــه مــــع صــديــقــه 
ووقت ذبحه كان لسان حاله يقول 
ياليتني لم أتحدث وأخبر الحصان 

بما كان يحاك له.
وربما ما تريد أن تصل إليه تلك 
نحرق  أال  األفــضــل  مــن  أنــه  القصة 
يملكون  ال  آخرين  أجل  من  أنفسنا 
نتعب  ال  أن  وعلينا  الــمــبــادرة،  روح 
ألن  الضعيف،  الــحــمــاس  ألصــحــاب 
نحن  نصبح  سوف  الحالة  هذه  في 
من  أعصابنا  نحرق  فكم  الضحية، 
اهتماماً  بهم  ونهتم  اآلخرين  أجل 
الــحــصــان  مــثــل  مثلهم  وهـــم  زائـــــداً 
التعب،  هذا  يقدرون  وال  يبالون  ال 
على  للرقي  ُســّلــمــاً  أنــت  تكون  وقــد 
ظهرك، فعلى كل إنسان أن يعرف 

لمن سوف يعطي تعبه وجهده.

الثالثاء 9 ربيع اآلخر  1437 هـ - 19 يناير 2016 م

الطيبين»  «مــاضــي  مــعــرض  يــعــّد 
لــلــفــنــان الــقــطــري حــســن بــوجــســوم، 
وشهد  كتارا  في  مؤخراً  أقيم  الــذي 
إقــــبــــاالً كـــبـــيـــراً مـــن ِقـــبـــل الــفــنــانــيــن 
والمهتّمين بالمشهد الفني التشكيلي 
الــقــطــري، مــن أهــم الــمــعــارض التي 
اســتــحــضــرت الـــتـــراث خـــالل الــفــتــرة 
األخــــيــــرة. وفــــي هــــذه الــحــلــقــة من 
حسن  الفنان  يــروي  لــوحــة»  «قصة 
بــوجــســوم تــجــربــتــه مـــع إعـــــداد هــذا 
 ٢٦ تضمن  أنــه  فــيــوّضــح  الــمــعــرض، 
لــوحــة تــتــنــاول الــتــراث الــقــطــري من 
خـــالل تــجــارب اآلبــــاء واألجـــــداد في 
دروب الحياة المختلفة، حيث اهتّم 
باستحضار صورة الفرجان القديمة 
بكل تفاصيلها فظهر حنينه متدفقاً 
القديمة،  وحكاياتها  قصصها  لكل 
بــاإلضــافــة إلــى لــوحــات أخـــرى قــّدم 
فــيــهــا عــنــاء الــبــحــث عـــن الـــــرزق في 

األمــاكــن  وتفاصيل  وغــيــرهــا  البحر 
مــثــل الــبــيــوت والــطــبــيــعــة، وأضــــاف 
خالله  من  حــاول  إّنــه  معرضه:  عن 
إحــــيــــاء تـــــــراث األجـــــــــداد بــمــخــتــلــف 
الناشئ  الجيل  عليه  ليطلع  تفاصيله 
من  مستمّدة  صور  من  فيه  ما  بكل 
في  واســتــخــدمــت   ، المعيش.  الــواقــع 
تنسجم  الــتــي  الــهــادئــة  ــــوان  األل ذلـــك 
أتناوله  الـــذي  الــمــوضــوع  طبيعة  مــع 
فـــجـــاءت الـــلـــوحـــات تــتــحــّدث بــلــســان 
تبتعد  أن  تــريــد  وكــأنــهــا  الــذكــريــات 
عن صخب الحاضر بكل ما فيه من 
رفاهة وترف وتطلق العنان لمشاعر 
(الطيبين).  لألجداد  والوفاء  الحنين 
ـــهـــذا الــمــعــرض  ويــــالحــــظ الــــزائــــر ل
فظهرت  بالتفاصيل  الفنان  اهتمام 
أقــرب  بريشته  الــمــرســومــة  لــوحــاتــه 
مـــا تـــكـــون إلــــى صــــور فــوتــوغــرافــيــة 
أن  إّال  الــمــتــأمــل  يــســع  ال  أرشــيــفــيــة، 

يــقــف أمـــامـــهـــا مـــتـــأمـــًال بــكــثــيــر مــن 
الشوق والحنين لماٍض ثري بالصور 
ــتــذكــاريــة وبــالــقــيــم األصــيــلــة الــتــي  ال
رسمت شخصية القطري. ويتحّدث 
 : قــائــالً الفني  أســلــوبــه  عــن  بــوجــســوم 
في سبيلي للبحث عن صيغة أفضل 
ـــتـــي تــوثــق  لــطــبــيــعــة مـــوضـــوعـــاتـــي ال
والــتــراث  التاريخية  األحـــداث  بعض 

الزيت  من  أسلوبي  غيرت  القطري 
للتعتيق  لجأت  حيث  األكريلك،  إلى 
البنّية  األلــــوان  اســتــخــدام  خــالل  مــن 
ألضـــيـــف تـــأثـــيـــر الــــقــــدم عـــلـــى تــلــك 
الــــصــــور، وتــــطــــّور األســــلــــوب والقـــى 
قبوالً من الجمهور فتابعت على هذا 
التشكيلية  محطاتي  وخالل  المنوال، 
الواقعّية،  المدرسة  عند  ثابتاً  ظللت 
مدرسة  ألي  األســاس  أنها  أرى  التي 
أغلب  بــدأ  ومنها  أخـــرى،  تشكيلّية 
قاموا  ثم  الفنية  رحلتهم  التشكيليين 
بعد ذلك بالدخول إلى عوالم أخرى 
كــالــتــجــريــد والــفــنــون الــحــداثــيــة، أمــا 
وحتى  فيها،  البقاء  فضلت  فقد  أنــا 
لن  آخــر  فني  شكل  إلــى  توجهت  إن 
السيريالية  ولــعــّل  الــواقــعــيــة،  أتـــرك 
هــي أقــــرب األشـــكـــال لــي بــعــد الــفــن 
لم  لكنها  فيها  تجارب  ولي  الواقعي 

بعد. تُعرض 

«ماضي الطيبين»
 يستحضر زمن األجداد



wالفن             السابع

السينما المؤتمتة
«ماشينما» Machinima يبدو المصطلح غريباً 
 ،Machine «ماشين»  كلمتي  من  مزيجاً  ويمثل 
جديد  نــوع  إلــى  ويشير  والسينما.  اآللـــة،  ومعناها 
على  تعتمد   e-games اإللــكــتــرونــيــة  األلــعــاب  مــن 
المزج بين فني السينما وألعاب الكومبيوتر. يمكن 
ترجمة المصطلح نفسه أيضاً بـ»السينما المؤتمتة». 
وشرعت «ماشينما» في إنتاج أفالم من نوع جديد 
صاالتها  ابتكار  وفــي  قبالً  الترفيه  فنون  تألفه  لم 
رقمية  شبكات  على  راهــنــاً  تعتمد  الــتــي  الــخــاصــة، 
ويؤدي  الجمهور.  كومبيوترات  بين  السلكياً  تصل 
أفــالم،  ألعاب (أو ألعاب -  هــذا األمــر إلــى أفــالم - 
ال فـــــرق)، فــيــهــا تــفــاعــلــيــة مـــزدوجـــة ومــتــداخــلــة. 
إلكترونية  ألعاباً  تمثل  «ماشينما»  أن  والمقصود 
مــتــطــّورة تــعــطــي تــفــاعــالً قــويــاً بــيــن كــل الــالعــب - 
المشاهد واللعبة - الفيلم من جهة، والجمهور الذي 
صاالت  في  وأفــراداً)  (فرقاً  بعضاً  بعضه  مع  يلعب 

السلكية، من جهة ثانية.
وتُغّير هذه األمور مفهوم المشاهد، الذي يهجر 
دوره الراهن كمتلق، فيصبح متدخالً في مجريات 
مع  ومتنافساً  معه  ومــتــفــاعــالً  السينمائي،  الــنــص 
غيره من المشاهدين «الالعبين». وبكلمة أخرى، 
نّقاد  درج  كما  الخاص،  فيلمه  مشاهد  لكل  يصبح 
السينما على القول لزمن طويل، وبالمعنى الحرفي 

للكلمة.
الــقــرن  سينما  تــمــثــل «مــاشــيــنــمــا»  بــاالخــتــصــار، 
واالتــصــاالت  المعلوماتية  ثــورة  انفجار  فمنذ   ،٢١
التي  الكيفية  عن  متشّعب  حديث  ســاد  المتطورة، 
بمعنى  ليس  السينما،  فن  الكمبيوتر  فيها  سيغّير 
كفن  جــذريــاً  يغّيرها  أن  وإنــمــا  فحسب،  التقنيات 
ترفيه بصري. في هذا المعنى، ال يمثل االستخدام 
السينمائية  األفالم  في  الكمبيوتر  لتقنيات  المكثف 
راهناً، سوى مجرد مرحلة أولية. وكذلك فاألرجح 
الرسومية،  المحاكاة  أفالم  في  المذهل  التطّور  أن 
التي تسمى أيضاً إحيائية Animation، يمثل جزءاً 
من ذلك التغّير. وتمثل أفالم «شريك (الغول) ٢» 
و»انــكــريــدابــلــز» و»الــبــحــث عــن نيمو» و»مــزرعــة 
على طول الخط» و»قصة سمكة قرش» وغيرها، 
اإلحيائية  الكرتون  أفالم  إليها  وصلت  التي  النقطة 

راهناً، عبر استخدام تقنيات الكومبيوتر.
ومـــع الـــ»ســيــنــمــا مــؤتــمــتــة»، يــبــدو وكـــأن التغّير 
متوقعة،  تــكــن  لــم  جــهــة  مــن  فعلياً  أتـــى  األســاســي 
الراهنة،  المرحلة  وفــي  اإللكترونية.  األلــعــاب  أي 
تــتــبــادل األلـــعـــاب اإللــكــتــرونــيــة والــســيــنــمــا األخــيــلــة، 
كومبات»  «مورتال  مثل  أفالماً،  هوليوود  فتصنع 
اإللكترونية.  األلعاب  وحي  من  رايــدر»،  و»تومب 
وتقّلد األخيرة السينما، فتحّول أفالمها ألعاباً، مثل 
حــال «دلــتــا فـــورس» و»الــقــاهــرون» و»غــودزيــال» 
و»أتالنتس»  التنين»  و»داخل  الوطواط»  و»الرجل 

و»حرب النجوم» وغيرها.
أو  انتهت،  األدوار  تبادل  لعبة  أن  يبدو  وراهــنــاً، 
على  شــارفــت  للسينما  جــديــدة  صناعة  إن  كـــادت. 
االنتهاء من مرحلة المخاض الصعب. وباالختصار، 
سينما  مسار  رســم  اإللكترونية  األلعاب  توّلت  لقد 
القرن ٢١ بأن حّولت نفسها تحديداً إلى سينما من 
نوع جديد: «ماشينما». إذاً، فاألرجح أال يبقى هذا 

المصطلح غير مألوف لفترة طويلة.

انتهى من إخراج الفيلم الوثائقي «الحرس األميري».. أحمد عبداهللا:

ناصر الكبيسي: 

السينما التعبيرية األلمانية
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كتب-هيثم األشقر:

كـــــشـــــف اإلعــــــــالمــــــــي أحــــمــــد 
من  مؤخرا  انتهائه  عن  عبداهللا 
الوثائقي «الحرس  الفيلم  إخراج 
ــــــري»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أنـــه  األمــــــي
أسبوعية  فقرات   ٣ حاليا  يقدم 
الشخصي  حــســابــه  عــبــر  مــنــوعــة 
عن  معبرا  شــات»،  على «سناب 
برنامج  حساب  بتخطي  سعادته 
«موفير قطر» الذي يقدمه عبر 
االنستغرام حاجز الـ ١٠٠٠ متابع.
وقـــال فــي حـــوار لـــ «الــبــيــرق» 
تستحق  الــقــطــريــة  الــســيــنــمــا  إن 
تقييم ٥ من ١٠، وذلك في ظل 
الــحــركــات الــشــبــابــيــة فــي مجال 
األفـــــــــالم الــــقــــصــــيــــرة، وكـــذلـــك 
دعم  في  لألفالم  الدوحة  جهود 
الــتــجــارب مــن خـــالل مــهــرجــان 
أن  موضحا  السينمائي،  أجــيــال 
القادرة  الفكرة  وغياب  الشللية 
عــلــى االســـتـــمـــراريـــة ألكـــثـــر من 
خمس حلقات وراء فشل تجارب 
الــتــي  كـــومـــيـــدي  آب  االســــتــــانــــد 
نص  فإلى  اليوتيوب..  عبر  تقدم 

الحوار:
ڈ بداية ما الجديد لديك على 

صعيد األفالم الوثائقية؟
فــيــلــم  مــــــؤخــــــرا  قـــــدمـــــت   -
«الــــــحــــــرس األمـــــــيـــــــري»، وهـــو 
دقيقة   ٢٥ مــدتــه  توثيقي  فيلم 
تــــم تـــصـــويـــره لـــصـــالـــح الـــحـــرس 
األمــــيــــري، ولــــم يــتــقــرر عــرض 
لي  وكـــــان  اآلن،  حــتــى  الــفــيــلــم 
تــجــربــة أخــــرى فـــي عـــام ٢٠١٣ 
وكانت من خالل فيلم «الرحلة 
١٣» والـــــذي تـــنـــاول قــصــة وفــد 
أنيط  الــذي  الرياضية  الــجــزيــرة 
بـــهـــم تــغــطــيــة فـــعـــالـــيـــات كـــأس 
العالم في جنوب أفريقيا ٢٠١٠، 
عجالت  إحـــدى  تعطلت  عــنــدمــا 
ـــــنـــــزول أثـــنـــاء  الــــطــــائــــرة عـــــن ال
الـــهـــبـــوط، وحــيــنــهــا قــــرر كــابــتــن 
الــطــائــرة الــهــبــوط االضـــطـــراري 
بــــدون عـــجـــالت، لـــيـــروي الــوفــد 
بين  الــمــثــيــرة  قصتهم  تفاصيل 

الحياة والموت.
تـــجـــربـــتـــك  عــــــن  ومــــــــــــاذا  ڈ 
اإلعالمية عبر الـ «سناب شات»؟

- أقــــدم ٣ فـــقـــرات أســبــوعــيــة 

تحمل  األولـــى  شــات  سناب  على 
اســـــــــم «مـــــــــن قـــــــطـــــــر»، وهـــــي 
تـــســـتـــعـــرض جــمــيــع الـــنـــشـــاطـــات 
المحلية  الــســاحــة  على  الشبابية 
ــــمــــجــــاالت ســـــواء  فـــــي جـــمـــيـــع ال
والفنية  التسويقية  أو  التجارية 
أيـــضـــا، وفـــقـــرة أخـــــرى بــعــنــوان 
«هــــــال فــــــن» نـــســـتـــعـــرض فــيــهــا 
مسيرة أبرز النجوم على الساحة 
بعنوان  أخيرة  وفقرة  المحلية، 
«عشاق السينما» نستعرض فيها 
المعروضة  األفــالم  أهم  بإيجاز 
بــــصــــاالت الــســيــنــمــا فــــي قــطــر، 
وكذلك أبرز األفالم التي تستعد 

دور العرض الستقبالها.
قطر»  عن «موفيز  حدثنا  ڈ 
والفكرة األساسية من البرنامج؟

حساب  هو  قطر»  «موفيز   -
خـــاص عــلــى تــويــتــر، وانــســتــغــرام 
األفالم  مشاهدات  بتقييم  يهتم 
الــمــوجــودة  الحديثة  السينمائية 
بــــصــــاالت الــســيــنــمــا فــــي قــطــر، 
تقديم  البداية  في  الهدف  وكــان 
وفق  األفــالم  لبعض  فني  تقييم 
فمن  الــخــاصــة،  النقدية  رؤيــتــي 
الــجــوانــب  لبعض  إدراكــــي  خـــالل 
الــفــنــيــة نــتــيــجــة عــمــلــي كــمــخــرج 
لكوني  باإلضافة  وثائقية  أفــالم 
العالمية  للسينما  جــيــدا  متابعا 
والـــعـــربـــيـــة بــــــدأت أقــــــدم رؤيــــة 
سينمائية لألفالم على صفحتي 
بعد  االتجاه  جــاء  ثم  الشخصية، 
ذلك إلنشاء حساب خاص يحمل 
اســـــم «مـــوفـــيـــز قـــطـــر» وذلــــك 

مدير  السبيعي  محمد  بمساعدة 
قـــطـــاع الــتــســويــق فـــي مــجــمــوعــة 
وانــطــلــقــنــا  إن»،  «بـــــي  قــــنــــوات 

رسميا في أبريل الماضي.
تلك  خــالل  استطعت  كيف  ڈ 
الفترة القصيرة أن تصل لـ ١٠٠٠ 

متابع؟
- الــمــصــداقــيــة والــمــهــنــيــة في 
قادتني  السينمائي  النقد  تقديم 
عــلــى اكــتــســاب ثــقــة الــمــتــابــعــيــن، 
فــكــثــيــر مـــن مــتــابــعــي «مــوفــيــز 
أساسية  بصفة  يعتمدون  قطر» 
تحديد  فــي  األفـــالم  تقييم  على 
وجـــهـــتـــهـــم الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، وقـــد 
ســـاعـــدنـــي أيـــضـــا تـــصـــاعـــد حــب 
الــمــجــتــمــع الـــقـــطـــري لــلــســيــنــمــا، 
وشــغــفــهــم بــمــتــابــعــة كـــل مـــا هو 

جديد في وصولي لهذا العدد.
السوشيال  دور  تــرى  كيف  ڈ 
مــــيــــديــــا فــــــي دعــــــــم الــــحــــركــــة 

اإلعالمية؟
استطاعت  الــتــواصــل  مــواقــع   -
مـــن الــمــنــافــســة  أن تــخــلــق نـــوعـــاً 
المفتوحة بين جميع اإلعالميين، 
والفنانين، كما أنها قّربت العديد 
معجبيهم،  مـــن  الــفــنــانــيــن  مـــن 
ومـــتـــابـــعـــيـــهـــم، وقــــــد اســـتـــطـــاع 
قويا  منافسا  يكون  أن  اليوتيوب 
ــــإلذاعــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون والـــــذي  ل
حرة  منّصة  يــكــون  أن  اســتــطــاع 
عن مقص رقابة  للشباب، بعيداً 
الحكومية،  اإلعــالمــيــة  الــوســائــل 
ولــكــن حــتــى الــفــيــديــوهــات التي 
إلى  تحتاج  الــيــوتــيــوب  عبر  تبث 

مــــواقــــع الــــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي 
مــن أجـــل جـــذب أكــبــر عـــدد من 

المشاهدين.
لــلــســيــنــمــا  تـــقـــيـــيـــمـــك  مــــــا  ڈ 
الـــقـــطـــريـــة فــــي ظــــل الـــتـــجـــارب 

الشبابية التي تقدم حاليا؟
تستحق  الــقــطــريــة  الــســيــنــمــا   -
في  الــتــقــيــيــم  وهــــذا   ،١٠ مـــن   ٥
ـــيـــات  ــــحــــداث اإلمـــكـــان ظـــــل اســــت
الــســيــنــمــائــيــة الــحــديــثــة، وكــذلــك 
الــحــركــة الــشــبــابــيــة الــتــي نشطت 
مـــؤخـــرا، وكــذلــك الــجــهــود التي 
لألفالم  الدوحة  مؤسسة  تبذلها 
في دعم تلك التجارب، وأعتقد 
أن تخلي المؤسسة عن مهرجان 
الــــدوحــــة تــريــبــيــكــا الــســيــنــمــائــي 
واتـــجـــاهـــهـــا لـــمـــهـــرجـــان أجـــيـــال 
خـــطـــوة إيـــجـــابـــيـــة فــــي تــنــشــيــط 
المحلية،  السينمائية  الــحــركــة 
فإن لم يكن لدينا جيل يستطيع 
ســيــنــمــا،  صـــنـــاعـــة  يــــؤســــس  أن 
هــذا  صــنــاعــة  اآلن  مـــن  فــعــلــيــنــا 
الحركة  ليقود  وتأهيله  الجيل 

السينمائية مستقبال.
لـــبـــعـــض  تــــقــــيــــيــــمــــك  مـــــــا  ڈ 
الــتــجــارب الــشــبــابــيــة الــتــي تقدم 

خالل اليوتيوب؟
- الـــمـــالحـــظ مــــن الـــتـــجـــارب 
الشبابية المنتشرة على اليوتيوب 
االستاند  برامج  على  تركيزهم 
أن  منهم  اعتقادا  كوميدي،  آب 
تلك النوعية من البرامج تستطيع 
أن تمنحهم الشهرة، ولكنهم لم 
يــنــظــروا لنصف الــكــوب الــفــارغ، 
وهو افتقار العديد منهم للفكرة 
ـــمـــراريـــة،  الـــــقـــــادرة عـــلـــى االســـت
فيبدأ البرنامج بقوة أول خمس 
حــــلــــقــــات، ثـــــم بـــعـــد ذلــــــك يــقــل 
لذلك  للحلقات،  الفني  المحتوى 
فــــإن غـــيـــاب الــفــكــرة والــقــضــيــة 
الـــقـــادرة عــلــى االســتــمــرار ألكثر 
الشللية  أن  كما  حلقة،   ٢٠ مــن 
تـــعـــد واحــــــــدة أيــــضــــا مــــن أبــــرز 
فلنجاح  التجارب،  تلك  سلبيات 
أي برنامج يجب أن يضم فريق 
دمــاءه  يــجــدد  وأن  كــامــال،  عمل 
بصفة دائمة، ال أن يقتصر على 

فردين أو ثالثة.

عن قربعن قرب

أقدم أقدم ٣٣ فقرات متنوعة  فقرات متنوعة 
عبر الـ «سناب شات»عبر الـ «سناب شات»

- البيرق: الدوحة 

اإلذاعات  أن  الكبيسي  ناصر  الشاب  المطرب  أكد   
لم  لكنها  القطري،  للفنان  الطريق  سهلت  المحلّية 
مشيراً  الغنائي،  اإلنتاج  لمرحلة  بعد  تصل  أن  تستطع 
الجلسات  تسجيل  على  فقط  يقتصر  نشاطها  أن  إلى 
ــة، ويــجــب أن  ــة، وبــعــض الــحــفــالت الــغــنــائــّي الــغــنــائــّي
ظل  في  األغــانــي  إنتاج  دعــم  في  أكبر  دور  لها  يكون 
إلى  مشيراً  قطر،  في  الفني  اإلنــتــاج  شركات  تراجع 
خاصة  اإلعــالمــي،  للدعم  تقتصر  الفنّية  الساحة  أن 
ــة، فــهــنــاك الــعــديــد من  بــالــنــســبــة لــلــمــواهــب الــشــبــابــّي
بالغة  صعوبة  تجد  الــتــي  الــجــّيــدة  الشبابّية  األصـــوات 
الوقت  نفس  فــي  للجمهور،  بموهبتها  الــوصــول  فــي 
يــعــيــب عــلــى الــفــنــان الــقــطــري قــلــة إنــتــاجــه الــغــنــائــي، 

وحــالــة الــكــســل الــفــنــي الــتــي يــعــانــي مــنــهــا عـــدد كبير 
موضحاً  الــســاحــة،  على  الــمــوجــوديــن  المطربين  مــن 
أن بــدايــتــه الــفــنــّيــة كــانــت مـــع «كـــــورال ســـــوار»، من 
يقّدم  وحــالــيــاً  قــطــر»،  عــمــري  يــا  «اهللا  أغنية  خــالل 
ميديا،  الــســوشــيــال  خــالل  مــن  الفنّية  األعــمــال  بعض 
الفعاليات  جميع  فــي  المشاركة  على  يــحــرص  حيث 
الغنائّية  المقاطع  بعض  أداء  خالل  من  والمناسبات 

االنستجرام. على  ورفعها 
الخــتــيــاره  أســبــاب  عـــّدة  هــنــاك  إن  الكبيسي  وقـــال 
مواقع التواصل االجتماعي لالنطالق فنياً من خاللها، 
األمر  بالدراسة،  الحالي  الوقت  في  انشغاله  هو  أولها 
احترافي،  بشكل  الغنائي  المجال  دخوله  يعوق  الذي 
للذهاب  الكافي  الوقت  لديه  يوجد  ال  أنه  إلى  مشيراً 
بعض  بــرفــع  فيكتفي  أغــــاٍن  وتــســجــيــل  اســتــوديــو  إلـــى 

الــمــقــاطــع الــغــنــائــّيــة عــلــى االنــســتــجــرام، األمـــر الــثــانــي 
في  كبيراً  مــشــواراً  عليه  اختصرت  الطريقة  تلك  أن 
مجموعة  يمتلك  فأصبح  بموهبته،  الجمهور  تعريف 
على  ويشجعونه  يدعمونه  الُمستمعين،  مــن  كبيرة 

المجال. في  االستمرار 
وفي سياق آخر أكد أن األغنية القطرية استطاعت 
فقد  الجديدة،  األلفية  خالل  مختلفاً  منحى  تأخذ  أن 
والكلمات،  اللحن  مستوى  على  كبير  بشكل  تطّورت 
الشبابّية  األصــوات  مــن  العديد  لدينا  أصبح  أننا  كما 
الجّيدة التي استطاعت أن تفرض نفسها على الساحة 
الفنان  فقط  لدينا  كان  أن  فبعد  العربّية،  الخليجّية 
قطاع  لدينا  أصبح  عبدالستار  وعلي  عبدالكريم،  فرج 
يضعوا  أن  استطاعوا  الــذيــن  الُمطربين  مــن  عريض 

العربي. الفن  خريطة  على  القطرية  األغنية 

ممج

ـــؤســـس صـــنـــاعـــة ســيــنــمــا ــع أن ي ــطــي ــســت لـــديـــنـــا جـــيـــل ي

هللا:

ــــون ــــزي ــــف ــــل ــــت وال ـــــــة  ـــــــإلذاع ل ــــــاً  ــــــوي ق مــــنــــافــــســــاً  ـــــون  ـــــك ي أن  ـــــطـــــاع  ـــــت اس ـــــوب  ـــــي ـــــوت ـــــي ال

اإلذاعات المحلية سهلت الطريق للفنان القطرياإلذاعات المحلية سهلت الطريق للفنان القطري علىعلى
الطريقالطريق
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تأثير وسائل التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعيةقضيةقضية
في  والـــهـــائـــل  الـــمـــتـــســـارع  الـــتـــطـــور  أدى 
تكنولوجيا االتصال إلى إنتاج وسائل حديثة 
اإلنترنت  ويــأتــي  االجتماعي،  الــتــواصــل  فــي 
منافس  دون  اإلنــجــازات  هــذه  مقّدمة  فــي 
إذ عمل على إحداث تغييرات جذرية مّست 
الحياة من جميع جوانبها، حيث باتت مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي الــفــتــرة األخــيــرة 
تــهــيــمــن عــلــى عـــقـــول الـــشـــبـــاب، فــأصــبــحــوا 
شــاشــات  وراء  أوقـــاتـــهـــم  مــعــظــم  يــقــضــون 
الــحــاســوب، األمــــر الــــذي ســاهــم فــي تغّير 
ملموس في واقع التعامل األسري والعائلي 
والــعــزوف عــن واجـــب صلة الــرحــم وعــدد 

الزيارات بين األقارب واألصدقاء.
يقوم  الشباب  مــن  اآلخـــر  البعض  ولــكــن 
بــاســتــخــدام هــــذه الـــمـــواقـــع ألغـــــراض ذات 
فائدة كبناء صداقات مفيدة واالطالع على 

من  واالستفادة  القديمة  الحضارات  تاريخ 
أوســع،  علم  من  تمكنه  وواردة  شــاردة  كل 
ونالحظ أيضاً أن مواقع التواصل االجتماعي 
كانت المغذي األكبر والرئيسي للشباب في 
ظــل الــثــورات والــمــظــاهــرات الــتــي تشهدها 
الــمــنــطــقــة، وهــــذا يــعــنــي أن تــلــك الــمــواقــع 
الحديد،  على  كالمغناطيس  الشباب  جذبت 
ولكن هل هذه المواقع آثرت في انخراطهم 
الحياه  فــي  ومشاركتهم  المدنية  بالحياة 

االجتماعية؟
المواقع  مستخدمي  من  النشطاء  فبعض 
أن  يــرون  بكثرة  بــوك»  االجتماعية «فيس 
االجتماعية  الــعــالقــات  تــعــّزز  الــمــواقــع  هــذه 
دوراً  تلعب  وأنها  واألقــارب،  األصدقاء  بين 
مهماً في تثقيف مستخدمها بشكل صحيح.
مــؤكــديــن بــــأن تــلــك الـــمـــواقـــع قـــد تــكــون 

الذين  أو  العمل،  عن  للعاطلين  تسلية  أداة 
يقضون أوقات فراغهم بعد أدائهم عملهم 
األصدقاء  بين  التواصل  لتعّزز  دراستهم  أو 

واألقارب.
كما يرون أن مواقع التواصل االجتماعي 
أصبحت حاضنة للشباب ولها أثار إيجابية 
وسائل  أن  مضيفين  قيمهم،  على  وسلبية 
بشكل  تعتمد  أصــبــحــت  الــعــمــالقــة  اإلعــــالم 
كبير عــلــى هـــذه الــمــواقــع فــي الــتــأثــيــر على 

الشباب.
كما أن القضايا التي يتم تداولها والتفاعل 
مــعــهــا عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
المواقع  من  وغيرها  والتويتر  كالفيسبوك 
مستخدميها،  اهتمامات  تعكس  الحديثة 
بشكل  للشباب  النفسية  الحالة  فــي  وتــؤثــر 
تشّكل  بــاتــت  ــتــواصــل  ال مـــواقـــع  وأن  كــبــيــر، 

مع  لتفاعلهم  وبوابة  الشباب  لحشد  موقعاً 
قضايا المجتمع وإحداث التغييرات فيه.

بــيــنــمــا يـــرى آخـــــرون أن هـــذه الــمــواقــع 
ـــهـــاك  ـــت ــــــى اإلدمــــــــــان عـــلـــيـــهـــا وان تــــــــؤدي إل
الشخصية  المعلومات  بنقل  الخصوصية 
لماليين المستخدمين، ويليها غرس أفكار 
سلبية في عقول الشباب واالنقياد وراء آراء 

معينة.
ولكن عاد طرف ثالث ليؤكد أن المواقع 
إنعاش  فــي  كبيراً  دوراً  لعبت  اإللكترونية 
المغذي  كانت  المواقع  هــذه  وأن  الــثــورات، 
آخــرون  يــرى  بينما  لها.  األســاســي  والــدافــع 
بأن هذه المواقع كانت نقطة جذب للثورات 
قائمة  كانت  ألنها  لها،  رئيسياً  سبباً  وليست 
االجتماعي  التواصل  مــواقــع  ولكن  بــاألصــل 

عّززت من تأجيج الفتن إلشعالها.

وقـــــال الــهــاشــمــي: إن أهــــم وســيــلــة مـــن وســـائـــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي هــي اإلنــســتــجــرام الــتــي تــعــد أهـــم وســيــلــة تــواصــل 
مشيراً  العالم،  حول  أو  قطر  في  ســواء  اإلطــالق  على  اجتماعي 

إلى أنه يستخدم اإلنستجرام 
فــي طـــرح كــل األعــمــال التي 
ــنــتــهــي مـــنـــهـــا ومـــــن خـــالل  ي
اإلنستجرام يتم اإلرسال إلى 
تلقائياً،  بـــوك  وفــيــس  تــويــتــر 
تختصر  كبيرة  مــيــزة  وهــي 
الــكــثــيــر مــن الــجــهــد والــوقــت 
وتــســاعــدنــي عــلــى قـــدر أكبر 
أن  إلــى  منوهاً  االنتشار،  في 
وجاءه  عليه،  الكلي  اعتماده 
عــبــره الــكــثــيــر مـــن األعــمــال 
مــنــهــا أعـــمـــال فـــي الــدعــايــة 
وأخــــــرى فــنــيــة، وذكـــــر أنــه 
جمال  لملكة  لــه  صـــوراً  رفــع 
الــــبــــرجــــواي الــتــقــطــهــا وهـــي 
ترتدي عباءات ألحد األزياء، 
من  الكثير  بعدها  وجــاءنــي 

األعمال المشابهة.
للفيس  اســتــخــدامــه  وأمــــا 
بوك  الفيس  إن  فــقــال:  بــوك 
مــهــم ولـــذلـــك فــأنــا أحـــرص 
صـــــــوري  أنـــــــــــزل  أن  عـــــلـــــى 
الفنية  أعمالي  وفيديوهات 
عــلــيــه بـــاســـتـــمـــرار، وبــســبــبــه 

أتواصل مع الكثير من الفنانين الذين ال أستطيع التواصل معهم 
إال عن طريقه وآخرهم أحد الفنانين السودانيين الذين وصلت 
لعمل فني سأشارك به  إليه عبر الفيس بوك وطلبت منه نصاً 

في البحرين.
وسيلة  أهم  اليوتيوب  إن  قــال:  لليوتيوب  استخدامه  وحــول 
أعمالي  كل  طرح  على  الحرص  كل  أحــرص  ألنني  لي  بالنسبة 
عليه  طرحت  ولقد  عليه  الفنّية 
الفنية  ومشاركاتي  مسرحياتي 
األخـــــرى ســــواء فـــي الــتــمــثــيــل أو 
اإلخـــــراج. وأحـــب أن أتــابــع عــدد 
الــمــشــاهــديــن كـــل شــهــر ألعـــرف 
مدى إقبال الجمهور على العمل.
فــــأوضــــح  آب  الــــــواتــــــس  أمـــــــا 
يستخدمه  أنـــه  الــهــاشــمــي  حــمــد 
فـــي الــتــواصــل مـــع الــمــجــمــوعــات 
الــــمــــخــــتــــلــــفــــة مـــــــن الـــفـــنـــانـــيـــن 
واألصـــــدقـــــاء واألهــــــــل، وأرســـــل 
عـــبـــره الـــفـــيـــديـــوهـــات والــحــكــم 
وغيرها من األمور التي أحرص 
على التفاعل بها على الواتس آب.

وعــــــن الــــســــنــــاب شــــــات ذكـــر 
الـــهـــاشـــمـــي أنــــــه مــقــتــصــر عــلــى 
األهل  من  منه  المقّربين  دائــرة 
عليه  يـــنـــزل  وهــــو  واألصـــــدقـــــاء 

األعمال والفيديوهات الخاصة.
وحول استخدامه لتويتر فقال 
الهاشمي: أنا ال أدخل كثيراً على 
الــتــويــتــر ولــكــنــي قـــد أعـــّلـــق على 
بعض األفكار التي تطرح عليه أو 

األخبار التي تردني من خالله.

سالم المنصوري في لقاء بالقناة الثقافية 
بالمملكة العربية السعودية

تكريم مشعل المري في الليوم العالمي جانب من مسرحية تحية وقبلةعيسى الكبيسي مع الفنان مطر علي وسالم بن أحمدحسن صقر في فيلم ضيعت جنتك
للغة العربية بكلية المجتمع

وسائل التواصل االجتماعي أصبحت وسائل التواصل االجتماعي أصبحت 
ركيزة أساسية في حياة الفنانركيزة أساسية في حياة الفنان

أون الينأون الين

كتب - محمود الحكيم:

أكـــد الــفــنــان حــمــد الــهــاشــمــي أن وســـائـــل الــتــواصــل 

الفنان  حياة  في  أساسية  ركيزة  أصبحت  االجتماعي 

وأن  جــمــهــوره  مــع  يــتــواصــل  أن  خــاللــهــا  مــن  يستطيع 

للفنان  أهميتها  على  مشدداً  بأول،  أوالً  أعماله  يسوق 

للتواصل مع زمالء العمل في قطر وخارجها، وهو ما 
الجديدة  الفنّية  المشاركات  من  واسعة  أفاقاً  له  يفتح 
عبر هذا التواصل، أو من خالل التواصل مع األصدقاء 
والجمهور وطرح أعماله المختلفة الجديدة والقديمة 
عليهم، وخــاصــة الــجــديــدة والــتــي يــعــرف مــن خاللها 

مدى نجاح العمل وإقبال الجمهور عليه.

تريندتريند

يوتيوب ووسائل
 التواصل أسرع وسيلة 

لتسويق األغاني

ــتــرنــت فــي انــهــيــار ســوق  تــســبــب انــتــشــار اإلن
اليوتيوب  أصبح  أخــرى  ناحية  من  الكاسيت، 
من أهم وسائل الترويج وتقييم النجاح أيضاً، 
األلــبــوم  مــبــيــعــات  نــســبــة  حــســاب  يــتــم  فمثلما 
في  يــؤخــذ  بـــات  عــدمــه،  مــن  نــجــاحــه  لتقييم 
األغنية  مشاهدة  مـــرات  عــدد  أيــضــاً  االعــتــبــار 
المطربون  وأصــبــح  الــيــوتــيــوب.  على  الــواحــدة 
القطريون يستخدمونه في الترويج ألعمالهم 

بحرفية.
أغاني  مــن  لعدد  المشاهدات  سّجلت  وقــد 
يدل  ما  كبيرة  أرقــامــاً  القطريين  المطربين 
على أن الكثير من فنانينا نجحوا في التعامل 
االحترافي مع موقع اليوتيوب للترويج لفنهم. 
على  يقتصرون  القطريون  الفنانون  يعد  ولم 
لديهم  إن  بــل  اليوتيوب  موقع  على  التحميل 
ــاً كــبــيــراً بــطــرق اســتــخــدام كــافــة وســائــل  وعــي
لما  والــتــرويــج  للتسويق  االجتماعي  الــتــواصــل 
يــطــرحــونــه مــثــل اإلنــســتــجــرام والــفــيــس بــوك 
وغيرهما. وقد أثمر ذلك انتشاراً واسعاً لكثير 
من األغنيات القطرية وقد عّبر بعضهم بأن 
حّلت  االجتماعي  التواصل  ووسائل  اليوتيوب 
محل شركات اإلنتاج في التسويق وبال مقابل.



القائمة  مــؤخــراً  أُعلنت 

الـــــطـــــويـــــلـــــة لــــــلــــــروايــــــات 

الــجــائــزة  لنيل  الــمــرشــحــة 

العربية  للرواية  العالمية 

القائمة  واشتملت   ،٢٠١٦

عــلــى ١٦ روايـــــة، صــدرت 

خــالل الـــ ١٢ شهراً  أخــيــراً 

اختيارها  وتــم  الماضية، 

روايـــــــة   ١٥٩ بــــيــــن  مــــــن 

ينتمي ُكتابها إلى ١٨ دولة 

عربية.

وجـــــاءت روايـــــة طــالــب 

الرفاعي (في الُهنا) ضمن 

الــقــائــمــة، بــيــنــمــا تــتــصــّدر 

مــصــر وفــلــســطــيــن بــأكــبــر 

نـــصـــيـــب مـــــن الــــــروايــــــات 

الـــمـــدرجـــة عــلــى الــقــائــمــة 

الطويلة.

وقـــــــال الــــرفــــاعــــي عــن 

اخــــتــــيــــار روايـــــتـــــه ضــمــن 

لجائزة  الطويلة  القائمة 

ــيــل  ـــــوكـــــر: «قـــــبـــــل قــل ـــــب ال

عـــرفـــت الـــخـــبـــر، فــرحــت 

ألنني أراهن على اللحظة 

الــــقــــادمــــة، مــــا أفــرحــنــي 

الُهنا)  روايــة (في  أن  أكثر 

بــــوجــــودهــــا فــــي الــقــائــمــة 

الطويلة، إنما تمثل حضور 

ـــــكـــــويـــــت عـــــلـــــى ســــاحــــة  ال

الرواية العربية، في دورة 

لفت  كما  الحالية،  البوكر 

الرواية  كانت  أنها  نظري 

الــخــلــيــجــيــة الـــوحـــيـــدة في 

القائمة».

وتــــــــابــــــــع الــــــرفــــــاعــــــي: 

الُهنا)  رواية (في  «وصول 

لجائزة  الطويلة  للقائمة 

البوكر، ربما يمثل بالنسبة 

لي حالة خاصة، فأنا كنُت 

أول خليجي يتسّلم رئاسة 

في  الجائزة  تحكيم  لجنة 

دورتها الثالثة عام ٢٠٠٩، 

ـــاتـــي  والــــيــــوم إحـــــدى رواي

ضمن القائمة الطويلة».

وتــــتــــضــــّمــــن الـــقـــائـــمـــة 

الُكتاب  من  عــدداً  الطويلة 

الـــــشـــــبـــــاب، إضـــــافـــــة إلــــى 

الُكتاب المخضرمين.

« في الُهنا» تمثل 
الكويت في 
الثالثاء 9 ربيع اآلخر  1437 هـ - 19 يناير 2016 مالبوكر العربية

أبيات قطرية

ــــــــــــــا آيـــــــتـــــــان نَ مــــــــصــــــــُر والـــــــــنـــــــــيـــــــــُل فــــــــــي الــــــــــــــُدّ

إنـــــــــــــــه الــــــــســــــــحــــــــر تــــــــــــــاُجــــــــــــــُه الــــــــــفــــــــــرقــــــــــداِن

إنــــــــــهــــــــــا مــــــــــــــصــــــــــــــُر.. والــــــــــــعــــــــــــهــــــــــــوُد ضــــــــيــــــــاٌء

والــــــجــــــنــــــاِن والـــــــــــــــــــــرؤى..  الـــــــــــدهـــــــــــِر..  ُة  دَرّ

ـــــــــهـــــــــا مـــــــــــــصـــــــــــــُر.. نـــــــــــورهـــــــــــا ســـــــــــــــاد حــــتــــى إن

ـــــــــــراِن ـــــــــــي ـــــــــــنِّ ال بـــــــضـــــــُعـــــــهـــــــا  األرَض  بــــــــلــــــــغ 

ــــه هــــــــــــا هــــــــــــو الـــــــــنـــــــــيـــــــــُل والـــــــــســـــــــفـــــــــائـــــــــن فــــي

بــــــــــنــــــــــخــــــــــيــــــــــٍل تــــــــــــــوّشــــــــــــــحــــــــــــــت ضــــــــفــــــــتــــــــان

الـــــلـــــيــــــ هــــــــمــــــــس  إن  يــــــــهــــــــب  عــــــــــطــــــــــٍر  أي 

ـــــــــــــــــُل لــــــــــــزهــــــــــــِر الــــــــفــــــــجــــــــر واألقــــــــــــــحــــــــــــــوان

ى ــــــــــَدّ ــــــــــب ت ــــــــســــــــمــــــــاء  ــــــــال ب الــــــــــنــــــــــجــــــــــُم  وإذا 

أطـــــــــــــــــــرَب الــــــــنــــــــجــــــــَم صـــــــــــــــــــادُح الـــــــــــكـــــــــــرواِن

ــــــيــــــهــــــا ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــُرّ عــــــل هـــــــــــــــــــــــذه طــــــــــــيــــــــــــبــــــــــــٌة ن

ـــــــــــــــــــــــرؤى والــــــــــــــزمــــــــــــــاِن حـــــــدثـــــــتـــــــنـــــــا عــــــــــــن ال

ـــــــــــــــســـــــــــــــواِر تــــــــــرقــــــــــب أفــــــــقــــــــاً مــــــــــئــــــــــٌة فــــــــــــي ال

ووعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود تـــــــــــــهـــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــدوراِن

ً نـــــــــــــــظـــــــــــــــرْت أعــــــــــــيــــــــــــن آلمـــــــــــــــــــــــــــــوَن نــــــــــــــــــــارا

ـــــــــــــــــــــون يـــــــنـــــــظـــــــر الـــــــــمـــــــــشـــــــــرقـــــــــاِن نـــــــــحـــــــــو آت

ــــم هــــــــــــا هــــــــــــو األقــــــــــــصــــــــــــر الــــــــعــــــــتــــــــيــــــــُق مــــقــــي

هــــــــــــــــــزَم الـــــــــصـــــــــخـــــــــُر صـــــــــولـــــــــة الـــــــــحـــــــــدثـــــــــاِن

أخــــــــــنــــــــــتــــــــــوُن الـــــــمـــــــلـــــــيـــــــُك فـــــــــــي خــــــافــــــقــــــيــــــِه

لـــــــــمـــــــــَع الـــــــــحـــــــــق فـــــــقـــــــطـــــــرة فــــــــــي الـــــــجـــــــنـــــــاِن

ـــــــم بــــــعــــــقــــــٍل ـــــــعـــــــظـــــــي ــــــــــــــــــــــــد الــــــــــخــــــــــالــــــــــق ال وَحّ

الــــــــــــــهــــــــــــــواِن بـــــــــــــقـــــــــــــارعـــــــــــــات  يــــــــــبــــــــــالــــــــــي  ال 

هــــــــــا هــــــــــو الـــــــــــدهـــــــــــُر والـــــــــــــــزمـــــــــــــــاُن ســــحــــيــــق

ــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــاَن بــــــــــــضــــــــــــُع ثــــــــــــــــــواِن فــــــــــــــكــــــــــــــأّن ال

ـــــه فـــــي إيـــــــــــــــــزيـــــــــــــــــُس  أراَك  ــــــــــي  فــــــــــكــــــــــأن

ـــــــــود والـــــــــمـــــــــعـــــــــبـــــــــداِن ـــــــــخـــــــــل ـــــــــــــــــــاُج ال أيــــــــــــــــن ت

شــــــمــــــوخ فـــــــــــي  ــــــا  هــــــهــــــن الـــــــــــــشـــــــــــــرَق  وأرى 

ـــــــــــــراً لــــــــلــــــــزمــــــــاِن بـــــــــــاســـــــــــَم الـــــــــثـــــــــغـــــــــِر ســـــــــــــائ

ً ـــــــمـــــــن يـــــــــــســـــــــــأُل الــــــــــحــــــــــيــــــــــاَة خـــــــــلـــــــــودا قـــــــــــل ل

هـــــــــــاِن هــــــــــــــاَك مـــــــــن مـــــــصـــــــَر بـــــــيـــــــنـــــــاِت الـــــــــــِرّ

مــــــوســــــى ثـــــــــــم  ـــــــــوســـــــــف  ي أرُض  ســــــلــــــمــــــت 

ـــــــــــا رمــــــــــــــى بـــــــالـــــــعـــــــنـــــــاِن ثـــــــــــم عـــــــــــمـــــــــــرٍو لـــــــــــَمّ

فـــــــســـــــمـــــــت مـــــــــــصـــــــــــُر بــــــــــالــــــــــصــــــــــفــــــــــاِء عـــــــــــــالًء

ــــــــــــــــــــــــــــاألذان ب مــــــــــــــــــــــــــــآذن  تــــــــــــعــــــــــــالــــــــــــت  إذ 

وبــــــــــنــــــــــْت مــــــــصــــــــُر مـــــــجـــــــدهـــــــا فـــــــــــــوق مـــــجـــــٍد

ـــــــــت مـــــــــصـــــــــُر روُحـــــــــــــهـــــــــــــا والـــــــــــــيـــــــــــــداِن وعـــــــــل

مـــــصـــــٍر أرِض  فــــــــــي  الـــــــــمـــــــــعـــــــــُزّ  الـــــــــمـــــــــعـــــــــُزّ 

الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــُزّ الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــُزّ لـــــــلـــــــمـــــــجـــــــد بـــــــــــــاِن

تــــــــبــــــــّدى قــــــــــــد  قــــــــــاهــــــــــر  الـــــــــنـــــــــجـــــــــُم  وإذا 

فــــــــبــــــــنــــــــوا خــــــــيــــــــر حـــــــــــــاضـــــــــــــرات الـــــــــــزمـــــــــــاِن

ى ــــــــــــــدوه فــــــــــــــــــــرَوّ ــــــــم شــــــــــــــّي ــــــــعــــــــل أزهــــــــــــــــــــــــُر ال

وداِن قـــــــــــــــاص  كـــــــــــــــــــَلّ  الــــــــعــــــــلــــــــم  مــــــــنــــــــبــــــــُع 

تــــــــتــــــــرى ـــــــــــر  ـــــــــــشـــــــــــائ ـــــــــــب وال أيـــــــــــــــــــــــــوب  آُل 

وعــــــــــــــــزيــــــــــــــــُز الــــــــــــــــلــــــــــــــــواء والــــــــــــــنــــــــــــــاصــــــــــــــراِن

ـــــــــيـــــــــُك.. والــــــــــقــــــــــبــــــــــاُب تـــــعـــــالـــــت ـــــــــمـــــــــمـــــــــال وال

جــــــمــــــاِن مـــــــــن  وزخـــــــــــــــــــــرٌف   .. وحـــــــــــصـــــــــــوٌن 

والـــــــــســـــــــالطـــــــــيـــــــــُن فــــــــــي الــــــــقــــــــصــــــــور مـــــــلـــــــوٌك

والـــــــــســـــــــالطـــــــــيـــــــــن رايـــــــــــــــــــة فــــــــــــي الــــــــطــــــــعــــــــاِن

هـــــــــــــــُم والــــــــــجــــــــــنــــــــــُد واألصـــــــــــــــــائـــــــــــــــــُل شــــــهــــــٌب

والـــــــــــــــثـــــــــــــــرى والـــــــــــــســـــــــــــمـــــــــــــاُء يــــــــرتــــــــجــــــــفــــــــاِن

فــــــســــــل الـــــــنـــــــصـــــــَل والـــــــقـــــــنـــــــا بــــــــعــــــــَد عــــــمــــــرٍو

ــــــــــــداِن ــــــــــــي ــــــــا وال ــــــــقــــــــن ــــــــــــب الـــــــــكـــــــــف وال ــــــــــــِضّ ُخ

ــــــــَث نـــــــــفـــــــــرة كـــــــيـــــــف كــــــانــــــت ــــــــي ــــــــل تـــــــــــســـــــــــأُل ال

أِمـــــــــــــــــــَن األُْســــــــــــــــــــــد تُــــــــــســــــــــتــــــــــزاُد الــــــمــــــعــــــانــــــي؟

جــــــــــــــذوري ـــــــك  فـــــــي إن  مـــــــــصـــــــــُر  يـــــــــــا  ـــــــــــــــــِه  إي

َق األبـــــــــــــــــــــــــــواِن ـــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــــَرّ ـــــــــي ـــــــــن ومــــــــــــــــــن ال

زائـــــــــــــــــــــري مـــــــــصـــــــــَر هـــــــــــل رأيـــــــــــــتُـــــــــــــم فــــيــــهــــا

ــــــــــــــــــروح والـــــــــــنـــــــــــدى والـــــــلـــــــســـــــان؟ تــــــــــــــــــــــــْوَءَم ال

ـــــــــــــــــــــــــــــاح مـــــــجـــــــٍد عـــــــــــــــربـــــــــــــــَيّ الـــــــــــــــفـــــــــــــــؤاد وَضّ

رآنـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــد  فــــــــــــإنــــــــــــمــــــــــــا  رآه  مـــــــــــــــــن 

فـــــــــــــأنـــــــــــــا عـــــــــــــــاشـــــــــــــــٌق لـــــــــمـــــــــصـــــــــر جـــــــنـــــــيـــــــنـــــــاً

األواِن؟ قـــــــــبـــــــــل  ـــــــــهـــــــــيـــــــــُم  ت أقــــــــــــــــلــــــــــــــــوٌب 

أنـــــــــــــأى لـــــــــــســـــــــــُت  بـــــــيـــــــنـــــــنـــــــا  اُهللا  ـــــــــــــــــــــــــد  وَحّ

ــــــمــــــشــــــرقــــــان ال نــــــــــــــأى  وإن  ــــــــــراهــــــــــا  ث عــــــــــن 

 ڈ     ڈ     ڈ

لحظات غروب سعيدة
عـــــــــــــــــــــــــــــــــت عــــــــيــــــــنــــــــي والـــــــــــــــــنـــــــــــــــــور أفــــــــــــــْل وَدّ

ــــــمــــــقــــــْل ـــــــهـــــــا ال ـــــــحـــــــو خـــــــدي واســــــــــــــــتــــــــــــــــدارت ن

هــــــامــــــســــــاً عــــــــــرســــــــــاً  عـــــــيـــــــنـــــــاي  رأْت  قــــــــــد 

وأنـــــــــــــــــــــا الــــــــــعــــــــــيــــــــــُن فـــــــــــــــــإن شـــــــــئـــــــــت فـــــــســـــــْل

وعـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــوٌن فــــــــــــــــي مــــــــــآقــــــــــيــــــــــهــــــــــا تـــــــــــرى

ـــــــــــــداً لـــــــــــم يـــــــــــزْل ـــــــــــــي ـــــــــــــحـــــــــــــِبّ ول خـــــــــــالـــــــــــَد ال

قــــــّبــــــلــــــت مــــــــــــــا  إذا  الـــــــــــشـــــــــــمـــــــــــُس  إنــــــــــــهــــــــــــا 

شـــــــــفـــــــــة األفـــــــــــــــــــــق تـــــــــــــــــــــــــوارت فـــــــــــــي خـــــــجـــــــْل

نــــــــــضــــــــــحــــــــــْت فــــــــــــــي جـــــــنـــــــتـــــــيـــــــهـــــــا حــــــــــمــــــــــرَة

وجـــــــــــــــْل؟ ذاك  أم  ذاك..  ـــــــــــــــاٌء  ـــــــــــــــي أَح

ــــه ل تــــــــــبــــــــــدي  كــــــــــــي  ذاك  خــــــــــــضــــــــــــاٌب  أم 

رونـــــــــــــقـــــــــــــاً أزهــــــــــــــــــى لـــــــجـــــــفـــــــٍن مــــــكــــــتــــــحــــــْل؟

هــــــــــــــَمــــــــــــــَس األفـــــــــــــــــــــــــــُق لـــــــــهـــــــــا فــــــالــــــتــــــفــــــتــــــت

ــــــو فـــــــي عـــــجـــــْل. ــــــرن ـــــــــــــْت.. والـــــــعـــــــيـــــــُن ت َوَهـــــــــــــَف

أنشودة وادي النيل
شعر: مبارك بن سيف آل ثاني

نفسه  يفرض  أن  الضوئي  التصوير  استطاع 
أهــم  كــأحــد  الــمــاضــيــة  القليلة  الــســنــوات  خـــالل 
عــنــاصــر الــســاحــة الــفــنــيــة فـــي قــطــر، وأصــبــح 
الشباب،  المصورين  مــن  كبيرة  قــاعــدة  لدينا 
والــفــتــيــات، الـــذيـــن يــمــتــلــكــون نــظــرة إبــداعــيــة 
المتميزة  بإبداعاتهم  تمكنوا  والذين  متميزة، 
التصوير،  في  القطرية  المدرسة  يؤسسوا  أن 
والــتــي أصــبــحــت تــنــافــس وتــضــاهــي الــمــدارس 
الــتــصــويــريــة األخــــــرى عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
أن  فــي  نجحوا  كما  واألوروبـــيـــة،  كالصينية، 
المسابقات  كبرى  في  التتويج  منصات  يعتلوا 
الدولية، وساهم في ذلك غنى البيئة القطرية 
والتراثية،  الجمالية  والمميزات  بالخصائص 

وتجعلهم  الــمــصــوريــن،  خــيــال  تــســتــفــز  الــتــي 
يعملون على إبراز ذلك من خالل عدساتهم، 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  تــتــطــور  أن  كــمــا 
الحديثة وظهور « االنستجرام» تحديدا ساهم 
من  العديد  أمام  المجال  فتح  في  كبير  بشكل 
الــشــبــاب فــي دخـــول هـــذا الــمــجــال، فأصبحت 
تلك الوسائل بمثابة معرض فني كبير لعرض 
إبـــداعـــات الــمــوهــوبــيــن، وبـــال شــك فـــإن البيئة 
مــادة  يعتبر  الـــذي  بــالــتــراث  الغنية  الــقــطــريــة 
يلتقط  وأن  يبدع،  أن  في  مصور  ألي  خصبة 
بعدساته صورا مميزة لن تتوفر في أي مكان 
بالمناظر  ومليئة  جميلة  بالدنا  أن  كما  آخــر، 
ونوثقها  نبرزها  أن  منا  تحتاج  التي  الخالبة 

بشكل مرئي، والذي يعتبر من أشكال التسويق 
السياحي لقطر.

للتصوير  الــقــطــريــة  الــجــمــعــيــة  وســاهــمــت 
مدى  على   ١٩٩٥ عــام  تأسست  والتي  الضوئي 
تاريخها الفني، بشكل كبير من خالل الدورات 
والورش، أو من خالل المعارض والمسابقات، 
فـــي زيــــــادة عــــدد الــمــنــتــمــيــن لــفــن الــتــصــويــر، 
الضوئي  التصوير  فن  تطور  في  أيضا  وساهم 
مثل  مهمة  دولــيــة  مسابقة  وجـــود  قــطــر  فــي 
مسابقة «سعود آل ثاني للتصوير» والتي ومنذ 
تأسيسها منذ ١٤ عاما حافظت على مستواها 
تــواصــل  أنــهــا  كــمــا  الــفــنــيــة،  وقيمتها  الــعــالــمــي، 

تميزها بنجاح كبير على المستوى الدولي.

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

العامة  الــمــؤســســة  تستضيف 
ـــــارا غـــــداً  لـــلـــحـــي الــــثــــقــــافــــي كـــــت
األربعاء، وألّول مرة في الشرق 
األوســــــط، حــفــل الــبــالــيــه ثــالثــي 
وهي  جيزيل»،  «حكاية  األبعاد 
قــصــة حـــب رومـــانـــســـيـــة تجمع 
وتتعرض  والخيال،  الــواقــع  بين 
ـــصـــراع الــطــبــقــي بين  لــقــضــيــة ال
الــنــبــالء والــبــســطــاء فــي المجتمع 
األوروبي، وقد ُكتبت الموسيقى 
خــصــيــصــاً لــبــالــيــه جــيــزيــل بعد 
وضــــــع الــــبــــالتــــوه الــــخــــاص بـــه، 
وضعها  درامية  موسيقى  وهــي 
الــمــوســيــقــار الــفــرنــســي (أدولــــف 
ــتــاجــه  بــإن اشـــتـــهـــر  الـــــــذي  آدم) 
يبقى  ولكن  الغزير،  المسرحي 
أعماله،  أهــم  أحــد  جيزيل  باليه 
ويُعتبر باليه جيزيل أحد أشهر 

الدرامية،  الكالسيكية  العروض 
وهو باليه من فصلين.

وتــقــوم فــكــرة بــالــيــه جيزيل 
البالد  في  ألمانية  أسطورة  على 
هــنــاك  أن  تـــحـــكـــي  الـــســـالفـــيـــة 
رقـــصـــة لــيــلــيــة مــعــروفــة بــاســم 

أرواح  ترقص  حيث  (الويليس)، 
مخطوبات  كــن  عــــذارى  صــبــايــا 
ولكن لسوء الحظ وافتهن المنية 
لــيــلــة زفـــافـــهـــن، وبـــالـــرغـــم من 
مغادرتهن الحياة فإن أرواحهن 
الــــشــــابــــة مــــــازالــــــت مــتــعــطــشــة 

لــلــرقــص الـــــذي حــرمــهــن منه 
قبورهن  من  فيخرجن  الــقــدر، 
وادي  إلــى  الُمقمرة  الليالي  فــي 

الصمت.
ـــــــــدور الـــــصـــــراع فـــــي هـــذا  وي
الــبــالــيــه عــلــى عــــدة مــســتــويــات، 

فهناك صـــراع نــابــع مــن الــفــارق 
الشاسع بين طبقة ألبرت النبيل 
االجــتــمــاعــيــة، وطــبــقــة جــيــزيــل 
البسيطة، كما يدور الصراع بين 
جيزيل  حــــول  وهـــانـــز  ألـــبـــرت، 
وكــيــفــيــة الـــفـــوز بــقــلــبــهــا وحــبــهــا 
ويصل الصراع إلى ذروته وتتعقد 
جيزيل  تكتشف  حين  المشكلة 
عليها  وكذبه  لها  ألبرت  خديعة 
أن  أي  أخـــرى،  امـــرأة  وخطبته 
ووسط  بداية  ذات  هنا  المشكلة 
مع  يتطور  بــصــراع  تــبــدأ  ونهاية 

األحداث حتى يصل إلى الذروة.
باليه جيزيل رحلة بين الحياة 
والـــمـــوت، ومــلــحــمــة تــراجــيــديــة 
تتنقل بنا بين الواقع والخيال في 
سيمفونية موسيقية رائعة وأداء 

حركي بالغ الدقة والجمال.

التصوير الضوئي في قطرالتصوير الضوئي في قطر

وفــــاة  عـــلـــى  عـــــام   ٤٠٠ مـــــرور  ذكـــــرى  فــــي 
الــكــاتــب اإلنــجــلــيــزي األشــهــر ولــيــم شــكــســبــيــر، 
عن  البريطانية  اإليكونوميست  مجلة  تساءلت 
من  أكثر  أدبه  باستظهار  االهتمام  وراء  السر 
ـــاء الــعــالــم، ال ســيــمــا مــن جــانــب  غــيــره مــن أدب

والقانون. بالمحاماة  المشتغلين 
مــوقــعــهــا  عــلــى  نــشــرتــه  مـــقـــال  فـــي   - ورأت 
بــمــهــنــة  الــمــشــتــغــلــيــن  حـــب  أن   - اإللـــكـــتـــرونـــي 
ذلك  فـــراغ؛  مــن  يــأِت  لــم  لشكسبير  الــمــحــامــاة 
أنـــــه كــــــّرس الـــكـــثـــيـــر مــــن ســــطــــوره لــمــنــاقــشــة 
إن  حتى  أخــرى،  مهنة  أي  مــن  أكــثــر  الــقــانــون 
أظهر  ما  فرط  من  شكسبير  أن  يعتقد  البعض 
كان  لو  كما  يبدو  القانون  بخبايا  معرفة  من 

المحاماة. امتهن  قد 
وكــشــفــت دراســــة مــتــخــصــصــة نُــشــرت الــعــام 
الــمــشــتــغــلــون  يــقــتــبــس  مــــا  أكـــثـــر  أن  الـــمـــاضـــي 
بــالــمــحــامــاة فـــي ســـاحـــات الــعــدالــة مـــن أقـــوال 
كارول،  ولويس  لشكسبير  هي  وِحَكم  مأثورة 
وتشارلز  أورويل  جورج  من  كل  إلى  باإلضافة 

وأيسوب. هاكسلي  وأدولس  ديكنز 
ورجــحــت اإليــكــونــومــيــســت أن تــظــل كــلــمــات 
وعـــــبـــــارات شــكــســبــيــر تــــتــــردد أصـــــداؤهـــــا فــي 
أن  سيما  ال  مقبلة؛  لــعــقــود  الــمــحــاكــم  ســاحــات 
بــإنــجــلــتــرا  الــعــديــد مــن الــجــامــعــات - وتــحــديــداً 
القانون  مناهج  في  نصوصه  تُدرج   - وأمريكا 

بها. الخاصة 
هارفارد  جامعة  في  الحقوق  كلية  وتنظم 
ـــكـــامـــل فــي  ـــال حـــلـــقـــة دراســـــيـــــة مـــتـــخـــصـــصـــة ب
شكسبير»،  مسرحيات  في  واألخالق  «العدالة 
ـــقـــانـــون»  ـــــــدّرس مــنــهــج «شــكــســبــيــر وال كـــمـــا يُ
ــنــدن» فــي كــلــيــات  بــجــامــعــة «كــيــنــجــز كــولــيــج ل

السواء. على  والحقوق  اآلداب 
وراء  وجيهاً  سبباً  هناك  أن  المجلة  وأكدت 
يُمثل  ألنــه  الحقوق؛  كليات  في  األدب  تدريس 
شكسبير  منظور  من  القانون  لدراسة  فرصة 
وديــكــنــز وكــافــكــا وغــيــرهــم بــهــدف مــســاعــدة 
أكــفــاء  مــحــامــيــن  يــصــبــحــوا  أن  فـــي  الـــدارســـيـــن 

خلق. ذوي 

وتــقــول دراســــة فــي هـــذا الــصــدد إن قـــراءة 
الــتــعــاطــف  إظـــهـــار  إلــــى  ـــســـان  اإلن تـــدفـــع  األدب 
وإظهار  والترّوي  المسبقة  األحكام  ومقاومة 
أمور  وكلها   - القرار  اتخاذ  عملية  في  المرونة 

الثقافة  أن  كما   - القانون  مهنة  فــي  مرغوبة 
بوضوح  التعبير  فــي  المحامي  تساعد  األدبــّيــة 

مذكراته. وفي  آرائه  عن  وبالغة 
ـــكـــن لــــمــــاذا شـــكـــســـبـــيـــر تــــحــــديــــداً؟ إحــــدى  ل
يــمــثــل  تـــحـــديـــداً  شــكــســبــيــر  أن  هـــي  اإلجــــابــــات 
االستشهاد  أن  كما  الرفيعة،  للثقافة  تجسيداً 
تاريخياً  ومــلــمــحــاً  مــصــداقــيــة  يضفي  بكلماته 

القانونّية. العبارات  على 
كاتب  شكسبير  أن  وهي  أخرى،  إجابة  ثمة 
عــالــمــي يــقــرأه مــعــظــم الــنــاس حـــول الــعــالــم أو 
أمثال  مــن  لــه  مسرحيات  وأن  ذلــك،  يــّدعــون 
«هـــامـــلـــت» تــتــنــاقــل عـــبـــاراتـــهـــا األلـــســـن حـــول 

لعالم. ا
بغض  إنــه  قــائــلــة  اإليــكــونــومــيــســت  واخــتــتــمــت 
وفاة  على  عام   ٤٠٠ فإن  إجابة،  أي  عن  النظر 
فيها  نــثــر  ومــا  مسرحياته  أن  تــؤكــد  شكسبير 
معّين،  بعصر  «خــاصــة  ليست  هــي  ِحــَكــم  مــن 
وإنـــمـــا هـــي لــكــل الـــعـــصـــور»، عــلــى حـــّد تــعــبــيــر 

جونسون. بن  لشكسبير،  المعاصر  الكاتب 

باليه جيزيل وملحمة تراجيدية تمزج الواقع بالخيال

٤٠٠ عام على رحيل شكسبير وكلماته صالحة لكل العصور

تحتضنه المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا غداً
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