
صفحات
٨

الثالثاء 2 ربيع اآلخر  1437 هـ - 12 يناير 2016 م

علي الشرشني: «السوشيال
 ميديا» نافذة على العالم

علي الراشد: الفن الغنائي في 
قطر يعيش حالة من االزدهار

أّكـــــد الــفــنــان والـــمـــخـــرج علي 
اســــتــــخــــدام  أن  ــــشــــرشــــنــــي  ال

االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
وبـــــــــــــالـــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــوص 

والسناب  اإلنــســتــجــرام، 
شـــات، والـــواتـــس آب، 
بـــات أمــــراً ضــروريــاً، 

وقــــــال:أعــــــتــــــقــــــد أنـــهـــا 
أفـــضـــل مـــواقـــع لــلــتــواصــل 

بــــيــــن الــــــنــــــاس، وأّكــــــــــد أنــــه 
اســتــفــاد مــن وســائــل الــتــواصــل 

االجتماعي، حيث يفيد ويستفيد 
نشر  في  ويستخدمها  اآلخرين  من 
وقال  وأخــبــاره،  الفنية  أعماله  آخر 
أيضاً: كما أنها نافذة هامة نطل من 
أفكارنا  ونطرح  العالم  على  خاللها 

وإبداعاتنا.
أشد  مــن  أنــه  الشرشني  وأوضـــح 
الــتــواصــل  وســائــل  مــن  المستفيدين 
االجتماعي سواء في حياتي المهنية 
والفنية واالجتماعية، وفي التواصل 
مـــع األهـــــل فـــي الـــداخـــل والـــخـــارج، 
إلـــى أن مـــن ال يــلــتــفــت إلــى  مــشــيــراً 
هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا فــهــو الــخــاســر، 

اإلنسان  توسيع  في  تسهم  إنها  حيث 
هذه  يستخدم  أنــه  مــؤكــداً  مــداركــه، 
الــوســائــل الــحــديــثــة ألغــــراض كثيرة 
عليها  يــعــرض  أنــه  منها  ومــتــعــددة، 
أعــمــالــه وأعـــمـــال زمــالئــه اآلخــريــن 
وآخــر  واالجتماعي  الفني  ونشاطه 
أخباره، كما أنها تساعده في تكوين 
عــالقــات واكــتــســاب خــبــرات وتسهم 
فــي انــفــتــاحــه عــلــى الــعــالــم وتخطي 

حدود الزمان والمكان.
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ـــراشـــد أن  أّكـــــد الــفــنــان عــلــي ال
في  مــزدهــرة  الغنائية  الساحة 

اإلذاعــــات  وجــــود  وأن  قــطــر 
كان  المتخّصصة  المحلية 

لـــــه الــــيــــد الــــطــــولــــى فــي 
ـــد  دعـــم األغــنــيــة، وأّك
عــلــيــه  ـــمـــطـــرب  ال أن 

االجــــتــــهــــاد فــــي عــمــلــه 
واللحن،  الكلمة  واختيار 

حــســاب  عــلــى  يــجــامــل  وأال 
الجمهور.

الـــغـــنـــائـــي  الـــــفـــــن  أن  وأكـــــــــد 
فـــي قــطــر بــــات يــتــشــّعــب ويــتــنــّوع 

وتــتــســع دائـــرتـــه، وأصــبــح يميل إلــى 
التخصص، وهو ما تجلى في ظهور 
الوطنية  واألغنية  الرياضية  األغنية 
عن  فضالً  هذا  المناسبات،  وأغاني 
الشعبية  واألغنية  العاطفية  األغنية 
بكافة أنواعها، وأن هذا الزخم يدل 
عــلــى أن حــالــة مــن االزدهــــــار غير 
الــمــســبــوق قــد هــّبــت عــلــى هـــذا الفن 
الراشد  وأضــاف  بالعنفوان.  فأمّدته 

تشهد  أضــحــت  الغنائية  الــســاحــة  أن 
ظهور مواهب فنّية كل يوم، ما بين 
ما  وعــازفــيــن،  وملحنين  مطربين 
يشي بأن االزدهار العام الذي تعيشه 
قطر انعكس على الفن الغنائي بقوة، 
بحيث بات أكثر أنواع الفنون تطوراً 

وازدهاراً. 
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عرض «الشجرة النائمة» بمتحف الفن اإلسالمي

محمد التميمي: الكوميديا 
تشهد ازدهاراً غير مسبوق

التي  خليجية»  «حكايات  عــروض  تواصل  إطــار  في 
تــقــّدمــهــا مــؤســســة الـــدوحـــة لـــألفـــالم إلبـــــراز األصــــوات 
يــوم  يــعــرض  حــيــث  الــخــلــيــج،  منطقة  مــن  السينمائية 
«الشجرة  البحريني  الفيلم  الجاري  يناير   ٢١ الخميس 
البحرينية  الــعــائــلــة  قــصــة  الــفــيــلــم  ويــجــّســد  الــنــائــمــة»، 
وعــالقــتــهــا مـــع مــحــيــطــهــا وبــيــئــتــهــا الــثــقــافــيــة وتــرمــز 
واالزدواجية،  بالتناقض  تتسم  التي  األسرية  للعالقات 
ــــــورة رحــلــتــهــمــا الــحــيــاتــيــة  فــبــيــنــمــا يـــواصـــل جـــاســـم ون
ويواجهان التحدي الذي تفرضه حالة ابنتهما الصحّية، 
يظل إحساسهما بالهدف غير واضح، وإدراكهما للواقع 
راشد  محمد  الفيلم  مخرج  أن  يذكر  الشكوك.  تشوبه 
بوعلي، بدأ حياته المهنية في مجال القانون والمحاماة، 
أنتج  أن  منذ  السينما  عــالــم  فــي  خطواته  تسارعت  ثــم 
إنتاج  فيلمه القصير األول في٢٠٠٧. أنهى بوعلي حالياً 

الذي  النائمة»،  «الشجرة  األول  الطويل  الروائي  فيلمه 
ألفضل   IWC Schaffhausen لجائزة  ترشيحه  تــّم 
الخليجيين  للمخرجين  طــويــل  روائـــي  فيلم  مــشــروع 

بمهرجان دبي السينمائي الدولي ٢٠١٢. 
كــمــا حــصــد بــوعــلــي عـــدة جــوائــز فــي مــجــال األفـــالم 
القصيرة، منها فيلمه «هنا لندن» حيث فاز بالجائزة 
الثالثة ألفضل فيلم قصير بمهرجان الخليج السينمائي 
بــاإلضــافــة إلـــى مــشــاركــتــه فــي مــشــروع «اســتــرجــاع»، 
الحائز على جائزة األسد الذهبي لمعرض فن العمارة 
منصب  بوعلي  يشغل   .٢٠١٠ البندقية  بينالي  الــدولــي، 
المدير  ومنصب  للسينما،  البحرين  نــادي  رئيس  نائب 
أيام  ورئيس  القصيرة،  لألفالم  نقش  لمهرجان  الفني 
البحرين السينمائية باإلضافة إلى كونه مؤسساً وشريكاً 

في شركة نوران بيكتشرز.

إنه  التميمي  محمد  الفنان  قال 
بــدأ يــقــّدم العديد مــن عــروض 

في  كــومــيــدي  أب  االســـتـــانـــد 
قــطــر مــنــذ فـــتـــرة وجــيــزة 

ســــــــــواء فــــــي كــــــتــــــارا أو 
فـــــي مــــؤســــســــة قــطــر 
فــي  أو  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 

يالحظ  وأنــه  غيرهما 
اإلقــــــبــــــال الـــكـــبـــيـــر عــلــى 

الــعــروض  بتلك  االســتــمــتــاع 
من الجمهور.

شــارك  أنــه  التميمي  وكــشــف 
راس»  بــرنــامــج «كلمة  إعـــداد  فــي 

ومّثل في الكثير من فقراته، منوهاً 
إلــــى أن الــبــرنــامــج شــهــد انــطــالقــتــه 
العمل  له  يسبق  لم  إنه  حيث  الفنية، 
فــي الــمــســرح أو الـــدرامـــا أو األفـــالم 
الشبابية، ولكن كانت لديه الموهبة، 
راس»  ــمــة  بـــرنـــامـــج «كــل واســـتـــطـــاع 

لن  أنــه  وأكــد  ويصقلها،  يبرزها  أن 
يــتــرّدد فــي قــبــول أي عمل جــاد في 
الدراما أو المسرح أو األفالم الشبابية 
ألنه يحب المجال الفني ويرغب في 

االستمرار فيه.
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السوشيـــال ميديـــا .. الوجهـــة السوشيـــال ميديـــا .. الوجهـــة 
اإلعالميــة الجديــدة للشبــاباإلعالميــة الجديــدة للشبــاب

الدوحة- البيرق

تستعد أوركسترا قطر الفلهارمونية خالل 
شهر فبراير المقبل لتقديم احدث معزوفاتها 
حيث ستقدم فــي الــرابــع مــن الشهر الــقــادم 
الموسيقية  المؤلفات  مــن  مجموعة  احـــدث 
الشعبية للفنان مياس المناعي وذلك بتوزيع 
هذا  ويــأتــي  االســالمــي.  الفن  بمتحف  جديد 
الحفل في اطار الحفالت الموسيقية الشهرية 

الوركسترا قطر الفلهارمونية.
وقبل ذلك ستقوم االوركسترا بجولة فنية 
خارجية حيث ستقدم في ٢٩ يناير الجاري 
حفلة  ستعقد  ثــم  مهمة،  حفلة  بــاريــس  فــي 
ثانية في ٣١ يناير الحالي في مدينة /ليون/ 

الفرنسية.
كما ستقدم الفرقة يوم الجمعة ٥ فبراير 
عرض /بيتر و وولف/ لسيرجي بروكوفيتش 

في حفلة موسيقية عائلية، وسيقدم العرض 
مرتين في نفس اليوم.

وستقدم االوركسترا عرض الباليه /كسارة 
البندق/ لبيتر إليتش تشايكوفسكي يوم السبت 
كتارا،  في  االوبـــرا  دار  في  فبراير   ٦ الموافق 
وسيتضمن البرنامج ايضا /كونشرتو القيثارة/ 

لرينهولد جليري.
موسيقي  اداء  مع  فبراير  شهر  وسينتهي 
في ٢٧ فبراير سيقوم بأدائه واحد من اعظم 
ومع  بــنــداراكــي.  كرزيستوف  وهــو  الملحنين 
فرقة  بــنــداراكــي  سيقود  الخاصة،  موسيقاه 
فلهارمونية في السيمفونية الثامنة النتونين 

دفوراك.
وفي ٥ مارس القادم ستقام حفلة موسيقية 
خاصة وهي /Video Games Live/. وتجمع 
هذه الحفلة موسيقي االركسترا من موسيقى 

العاب فيديو.

أوركسترا قطر الفلهارمونية تقدم حفل للموسيقى الشعبية

ص ص ٣٣
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دفــعــت عــالقــة الــقــبــانــي الــواهــيــة بـــالـــدرامـــا الــغــربــيــة 

بمعرفة  الــدرامــيــة  بــالــتــقــالــيــد  إلــمــامــه  وعـــدم  الــحــديــثــة 

شــامــلــة ويــقــيــنــيــة إلـــى االعــتــمــاد عــلــى تــقــالــيــد الــفــرجــة 

الشعبية. المسرحية 

الظل  خيال  بابات  تقاليد  مسرحياته  في  مزج  حيث 

تتفق  رامية  ميلود  درامية  بنية  في  الشعبي  والقصص 

الشعبي. وجدانه  ومع  التلحينية  قدراته  مع 

الدرامي  التركيب  الظل  خيال  بابات  من  استمد  فقد 

في  والــمــوضــوع  الــمــادة  الشعبي  القصص  ومــن  الغنائي 

البطل  مع  التعاطف  المتلقي  لدى  تثير  درامية  صياغة 

الخير الضعيف في صراعه مع الشر الطاغي ثم إحداث 

هذا  األمــر.  نهاية  في  البطل  هذا  بانتصار  لديه  النشوة 

نتج  القباني  لمسرحيات  المميز  الميلودرامي  الطابع 

والسير  وليلة  ليلة  ألــف  هما  أساسيين  مصدرين  عــن 

اطالع  من  أثرا  هذا  يعد  ربما  وأيضا  العربية،  الشعبية 

الــقــبــانــي عــلــى بــعــض الــمــســرحــيــات الــمــيــلــودرامــيــة التي 

التاسع  القرن  من  األول  النصف  في  فرنسا  في  انتشرت 

التركية. اللغة  إلى  ترجمتها  طريق  عن  وذلك  عشر 

سار  الـــذي  الــطــريــق  مسرحياته  فــي  القباني  يــواصــل 

الشعبي  التراث  استلهام  ناحية  من  نقاش  مــارون  فيه 

الدرامية. الصياغة  طبيعة  في  عنه  اختلف  وإن 

المبكرة  الــقــبــانــي  مــســرحــيــات  فــي  ذلــك  تحقق  وقــد 

عام  من  منتظمة  غير  بصورة  دمشق  في  قدمها  التي 

.١٨٧٩ ١٨٧١ وحتى عام 

قبل  من  بالترحيب  المسرحيات  هــذه  حظيت  وقــد 

الوالة واألعيان والجمهور بسبب تركيبتها الميلودرامية 

ناحية  ومن  ناحية  من  الشعبي  الوجدان  مع  تلتقي  التي 

الوعي  يصدم  ال  القباني  يطرحه  مــا  أن  بسبب  أخــرى 

للواقع. مناهضا  جديداً  طرحا  يقدم  وال  الشعبي 

اضطهاد  من  القباني  صادفه  ما  هذا  لنا  يفسر  وقد 

هارون  أو  المغفل»  الحسن  مسرحية «أبو  تقديمه  بعد 

بها  لــه  المسموح  الــحــدود  عــن  بها  خــرج  حيث  الــرشــيــد 

ســيــاســيــا وديـــنـــيـــا وقـــــدم طـــرحـــا انـــتـــقـــاديـــا يــخــتــرق بــه 

الديني. السياسي  «التابو» 

لهذا ثارت الرجعية ضد هذا االختراق وتوقف نشاط 

العقبة  بــأن  الــقــول  يمكن  هــذا  مــن  ســوريــا  فــي  القباني 

القباني  مسرح  استمرارية  أمــام  كانت  التي  األســاســيــة 

النساء  ظــهــور  إمكانية  «عــدم  فــي  تتمثل  ال  ســوريــا  فــي 

مسرحيته  فــي  اســتــعــان  فقد  الخشبة»  على  الممثالت 

لبنان  مــن  بفتاتين  الــعــجــم  شـــاه  نــجــل  مــحــمــود  األمــيــر 

في  تتمثل  األســاســيــة  العقبة  وإنــمــا  ومــريــم  بيبه  هــمــا 

متعصبون  بــهــا  يــقــوم  الــتــي  الــصــارمــة  الــديــنــيــة  الــرقــابــة 

سيرته  فعاد  القاسي  الدرس  هذا  القباني  استوعب  وقد 

وال  الــحــيــاة  تساير  الــتــي  مسرحياته  تقديم  فــي  األولـــى 

والدينية. الساسية  المحرمات  تخترق 

في  استمر  الــذي  المتواصل  نجاحه  هــذا  لنا  ويفسر 

١٨٨٤ وحــتــى عــام  مــصــر طــــوال ســتــة عــشــر عــامــا مــن 

.١٩٠٠

مسرحيات القباني

حركةحركة

٨٠ ألف دوالر للفائزين بمسابقة سعود آل ثاني للتصوير

حلقة  الوطنية  قطر  مكتبة  غــداً  تنظم 
الطالب  بمركز  التلفاز  صالة  في  نقاشّية 
فـــي جــامــعــة حــمــد بـــن خــلــيــفــة بــالــمــديــنــة 
الــســاعــة  مــــن  يـــنـــايـــر   ١٣ فــــي  الــتــعــلــيــمــيــة 
الــســابــعــة حــتــى الــســاعــة الــثــامــنــة والــنــصــف 
مـــســـاًء،وذلـــك فــي إطـــار دورهــــا الــريــادي 
في  المجتمع  وتنمية  الــمــعــرفــة  نــشــر  فــي 
الوطنية  قــطــر  مكتبة  تــنــظــم  كــمــا  قــطــر، 
ورشــــــــة تـــــدريـــــب مـــتـــخـــصـــصـــة لـــلـــطـــالب 
الــجــامــعــيــيــن، تــتــألــف مـــن أربــــع وحــــدات 
تُـــغـــطـــي عــمــلــيــة الـــبـــحـــث الــعــلــمــي ابــــتــــداًء 
بكتابة  وانتهاًء  المعلومات  جمع  بمرحلة 
الوحدتين  تقديم  وسيتم  البحثية.  الورقة 
يناير   ٢٧ في  الورشة  من  والثانية  األولــى 
فـــي مـــركـــز الـــطـــالب بــجــامــعــة حــمــد بــن 
خــلــيــفــة بــالــمــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة، فـــي حين 
والرابعة  الثالثة  الوحدتين  تقديم  سيتم 
النقاشية  الحلقة  وتقام  فبراير.  شهر  في 
الــتــي ســيــتــم تــقــديــمــهــا هـــذا الــشــهــر ضمن 
تلك  أولها  المتمّيزة،  الفعالّيات  من  باقة 
«مائة  كــتــاب  لمناقشة  الشهرية  الجلسة 
مجرى  غــّيــروا  اإلســـالم  أمــة  عظماء  مــن 

الترباني. جهاد  للكاتب  التاريخ» 
شخصية  لمائة  قصصاً  الكتاب  ويروي 
مــــن عـــظـــمـــاء األمـــــة اإلســــالمــــيــــة، الـــذيـــن 
كـــان لــهــم أثـــر واضـــح عــلــى مـــّر الــعــصــور، 
وســاهــمــت إنـــجـــازاتـــهـــم بــشــكــل كــبــيــر في 

ويــأخــذ  الــحــديــث.  الــبــشــريــة  تــاريــخ  تغيير 

شيقة  تاريخّية  رحلة  في  القارئ  الكتاب 

ودول  الصحابة  وقصص  النبوة  عصر  إلى 

ــعــاقــبــة، ثـــم إلــــى األنـــدلـــس  ــت ــُم الـــخـــالفـــة ال

لُيقّدم  األمريكتين،  شــواطــئ  إلــى  وصــوالً 

نبذة عن عظماء أمة اإلسالم.

استخدام  مهارات  تعزيز  صعيد  وعلى 

الـــمـــصـــادر الــمــعــرفــّيــة الــمــتــخــصــصــة فــي 

ــتــكــنــولــوجــيــا، تــنــظــم الــمــكــتــبــة  الـــعـــلـــوم وال

جــلــســات تــدريــبــيــة عــمــلــيــة مــجــانــّيــة حــول 

االســـتـــخـــدام األمـــثـــل لــمــجــمــوعــة مــخــتــارة 

توفرها  الــتــي  اإللــكــتــرونــيــة  الــمــصــادر  مــن 

وهي:  والتكنولوجيا،  الهندسة  مجال  في 

والمواد»،  لالختبار  األمريكية  «الجمعية 

ــلــجــمــعــيــة  ــــمــــجــــمــــوعــــة الــــرقــــمــــيــــة ل و»ال

الميكانيكيين»،  للمهندسين  األمريكية 

إكـــســـبـــلـــور  إي  تــــريــــبــــل  آي  و»مــــكــــتــــبــــة 

على  الــمــصــادر  هــذه  وتحتوي  الــرقــمــيــة». 

دوريــــــات أكـــاديـــمـــيـــة وكـــتـــٍب إلــكــتــرونــيــة 

مختلفة  مواضيع  حول  تقييمية  ومقاالت 

والتكنولوجيا. العلوم  مجاالت  في 

مدير  السعيد،  سعدي  المهندس  وقــال 

مكتبة  فــي  والتخطيط  اإلداريـــة  الــشــؤون 

قــطــر الــوطــنــيــة، إنـــه وبــعــد الــنــجــاح الـــذي 

بدء  يسعدنا  الــمــاضــي،  الــعــام  فــي  حققناه 

الشهرّية  الفعاليات  من  بباقة   ٢٠١٦ عام 

المنتظمة والجديدة. وتهدف المكتبة إلى 

من  قطر  في  الجامعيين  الطالب  اجتذاب 

تــرمــي  متخصصة  تــدريــب  ورشـــة  خـــالل 

إلى تعزيز خبراتهم وصقل مهاراتهم في 

الجامعي»،  المستوى  على  البحوث  مجال 

وأضــــــاف الـــمـــهـــنـــدس الـــســـعـــيـــد: «نـــرّحـــب 

الفعاليات  في  القطري  المجتمع  بمشاركة 

مجتمع  إنـــشـــاء  فـــي  لــلــمــســاعــدة  الــُمــقــبــلــة 

قطر». في  المعرفة  على  قائم  متفاعل 

جلسة نقاشية وورش تدريب بمكتبة قطر الوطنية

آخر موعد للتسجيل بورشة النصوص القصيرة .. آخر موعد للتسجيل بورشة النصوص القصيرة .. ١٤١٤ يناير يناير
مؤسسة  أعلنت  الــبــيــرق:   - الــدوحــة 
مـــوعـــد  آخــــــر  أن  لـــــألفـــــالم  الـــــدوحـــــة 
لــلــتــســجــيــل بــــورشــــة كـــتـــابـــة الــنــصــوص 
الــقــصــيــرة ١٤ يــنــايــر الـــجـــاري، وتــرّكــز 
ـــــورشـــــة الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا الـــمـــؤســـســـة  ال
بــمــشــاركــة تــوريــنــو الــســيــنــمــائــي، على 
والمخرجين  السيناريو  كّتاب  مساعدة 
الــــواعــــديــــن والــمــبــتــدئــيــن فــــي تــألــيــف 
وتطوير نصوص سينمائية كاملة بدءاً 
وصوًال  المبتكرة،  الفكرة  مرحلة  من 
أبــرز  مــن  بدعم  وذلــك  الكامل  للنص 

السينمائية  الــنــصــوص  كــتــابــة  خـــبـــراء 
الدوليين. وتنقسم الورشة إلى جزأين: 
لـــألفـــالم  مـــقـــّدمـــة  األول:  األســـــبـــــوع 
من  فريد  سينمائي  كقالب  القصيرة 
القصيرة  األفــالم  أبــرز  وتحليل  نوعه، 
األفــالم  بيئة  على  والتعّرف  الناجحة، 
الــقــصــيــرة الـــداعـــمـــة (كــالــمــهــرجــانــات 
الـــدولـــيـــة الـــكـــبـــرى) وكــيــفــيــة االنــتــقــال 
بالنص السينمائي من مرحلة التطوير 

إلى مرحلة اإلنتاج.
ســـتـــضـــّم الـــــورشـــــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 

التي  التقديمية  والـــعـــروض  الـــنـــدوات 
سيتحدث فيها عدد من خبراء صناعة 

األفالم القصيرة الدوليين.
تطوير  والــثــالــث:  الثاني  األســبــوعــان 
اثنين  بمساعدة  المشاركين  نــصــوص 
السينمائية  الــنــصــوص  مستشاري  مــن 

الدوليين.
ســيــتــعــّلــم الـــمـــشـــاركـــون أســـاســـيـــات 
الــكــتــابــة الـــدرامـــيـــة لـــألفـــالم الــقــصــيــرة 
(من حيث الفكرة والموضوع والهيكل 
والقصة)  الشخصيات  وبــنــاء  الــدرامــي 

وسيطلقون العنان إلبداعاتهم ورؤاهم 
السينمائية باإلضافة إلى التعّرف على 
طبيعة مشهد صناعة األفالم القصيرة 

حول العالم.
وســيــخــتــار فــريــق مــؤســســة الــدوحــة 
لـــألفـــالم مــجــمــوعــة مـــن الــمــشــاركــيــن 
معالجات  أو  نــصــوصــاً  قـــّدمـــوا  الــذيــن 
درامـــيـــة مــتــمــيــزة، وســيــتــم دعــــوة كل 
لمقابلة  القصيرة  القائمة  في  مرشح 
مـــع فـــريـــق الــمــؤســســة والــــــذي ســيــبــدأ 
بالعمل معه لتطوير معالجته الدرامية 

بعض  تقديم  إلــى  بــاإلضــافــة  نصه،  أو 
قّدمه  الذي  العمل  على  الشفهية  اآلراء 

المشارك.
عبر  قصيرة  مقابلة  أيضاً  ستُجرى 
داراس،  وماثيو  المشارك  بين  سكايب 
السينمائية  الــنــصــوص  تــألــيــف  خــبــيــر 
الذي سيقدم الورشة، كما سيتم تقييم 
الــمــشــاركــيــن بــحــســب قـــدرتـــهـــم على 
وصياغتها  أفــكــارهــم  وتطوير  توسيع 
في معالجة متماسكة وُمحكمة يمكن 

تحويلها لفيلم قصير متميز.

ثاني  آل  ســعــود  لــجــائــزة  المنظمة  الــلــجــنــة  أعــلــنــت 
للتصوير الضوئي أن قيمة الجوائز في دورة هذا العام 
وكاميرا  أمريكي  دوالر  ألــف   ٨٠ من  أكثر  إلــى  تصل 
خــاصــة اليــكــا تــحــمــل تــوقــيــع الــمــرحــوم الــشــيــخ سعود 
ُصنعت خصيصاً للمسابقة، وأوضحت أن النتائج سيتم 
مساء،  الساعة ٧  تمام  في  يناير  يوم ٢٨  عنها  اإلعــالن 
وستكون هناك زيارات خاصة للمشاركين لمعالم قطر 
التاريخية. وكانت اللجنة قد تسّلمت األسبوع الماضي 
المرحوم  صـــورة  تحمل  والــتــي  الــجــديــدة  الــمــيــدالــيــات 
منحها  سيتّم  والتي  ثاني  آل  محمد  بن  سعود  الشيخ 
للفائزين، وذلك بعد أن انتهت لجنة التحكيم الخاصة 
النسخة  في  الفائزين  اختيار  وتم  مؤخراً  أعمالها  من 
الخامسة عشرة من الجائزة، وأّكد الفنان عبد الرحمن 
العبيدان عضو اللجنة المشرفة على المسابقة أن تلك 
الدورة شهدت تميزاً كبيراً في أعمال المشاركين هذا 
مستوى  تحقق  بــدأت  الجائزة  أن  على  مــشــدداً  الــعــام، 
أرفع مما كانت عليه من قبل، وذلك عبر أعوام طويلة 
باتت  الذي  المستوى  إن  مضيفاً  المتواصل،  العمل  من 
عليه الجائزة هو ما كان يصبو إليه تماماً الشيخ سعود 
آل ثاني، الفتاً إال أن المشاركات العربية قدمت أعماالً 
متميزة هذا العام وهو ما مكن العديد من المصورين 
العرب من حصد جوائز عالمية، ومن المنتظر أن يتم 
اإلعالن عن أكثر من فائز عربي في األفرع العالمية 

للمسابقة على عكس األعوام الفائتة التي لم يكن يحقق 
في  واحــدة  جائزة  من  أكثر  العرب  المشاركون  فيها 
هذا  خالل  من  العبيدان  تحدث  كما  العالمية،  األفــرع 
داخل  العمل  أجــواء  واصفاً  الجائزة  تاريخ  على  الحوار 
كواليس لجنة التحكيم والمعايير التي يعتمدون عليها 
في اختياراتهم، كما تحدث حول مستوى فن التصوير 
المحلية  الساحة  إليه  وصلت  ومــا  والخليج  قطر  في 
تفاصيل  إلــى  وتــطــرق  الــمــجــال،  هــذا  فــي  والخليجية 

أخرى.
العام  لهذا  للمسابقة  المنظمة  اللجنة  اختارت  وقد 
مــحــور»أمــاكــن زرتــهــا وأمـــاكـــن تــــوّد زيــارتــهــا»حــيــث 
لدى  المفضلة  الطبيعية  بالمناظر  المحور  هذا  يتمّيز 
الــمــشــارك، ويــكــون لــهــا تــأثــيــر خـــاص عــلــيــه، كــمــا من 
زارهــا  قد  ألماكن  طبيعية  مناظر  تكون  أن  الممكن 

المشارك سابقاً.
ومــــن شــــروط الــمــســابــقــة ضـــــرورة الــتــركــيــز على 
وحسن  لها،  الساحرة  واإلضــــاءات  الطبيعية  المناظر 
المواسم  جميع  وفــي  الــصــورة،  التقاط  لحظة  اختيار 

وفي جميع األحوال الجوية.
أمـــا الــمــحــور الــثــانــي للمسابقة وهـــو الــمــحــور الــعــام 
بجميع  المحور  هذا  في  يشارك  أن  للمشارك  فيمكن 

محاور التصوير المختلفة.
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كتب - هيثم األشقر:

 أكــــد عــــدد مـــن اإلعــالمــيــيــن أن وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
وأن  اإلعالمية،  الساحة  في  ومهماً  رئيسياً  دوراً  تلعب  أن  استطاعت 
كبيراً  عدداً  تستقطب  أن  استطاعت  إعالمية  كوسيلة  نفسها  تفرض 
من المتابعين، مشيرين إلى أن اإلعالم في عصرنا الحالي أخذ شكالً 
فرد  كل  فأصبح  عليه،  تعّودنا  الــذي  التقليدي  األسلوب  عن  مغايراً 
يشاء،  ما  عليها  يبث  اليوتيوب  على  به  خاصة  إعالمية  قناة  يمتلك 
سّهلت  أنها  كما  يريد،  ما  عليها  يكتب  خاصة «تويتر»  أنباء  ووكالة 
على العديد من الشباب إيصال رسالتهم اإلعالمية بسرعة وبسالسة.

وسائل  على  كبيرة  تحديات  فرضت  الــوســائــل  هــذه  إن  وقــالــوا: 
وتداولها  المعلومة،  نقل  سهولة  ظل  في  خاصة  التقليدية،  اإلعــالم 
بشكل سريع، قد ال تستطيع أن تتجاوب معه وسائل األعالم الرسمية، 
يحقق  النقال  هاتفه  خالل  من  أصبح  العادي  فالمواطن  والخاصة، 
وجوده في العملية اإلعالمية، مؤكدين على أن تلك الوسائل قادرة 
ذلك  أدعم  بل  التقليدية،  اإلعــالم  لوسائل  قوياً  بديالً  تكون  أن  على 

بكل قوة.

مواقع التواصل االجتماعي الوجهة اإلعالمية الجديدة للشبابمواقع التواصل االجتماعي الوجهة اإلعالمية الجديدة للشباب

أحمد عبد اهللا: خلقت نوعاً من المنافسة المفتوحة بين اإلعالميينأحمد عبد اهللا: خلقت نوعاً من المنافسة المفتوحة بين اإلعالميين
اإلعـــالمـــي أحــمــد عــبــد اهللا أكـــد على 
تخلق  أن  استطاعت  التواصل  مــواقــع  أن 
من المنافسة المفتوحة بين جميع  نوعاً 
قّربت  أنها  كما  والفنانين،  اإلعالميين، 
معجبيهم،  مـــن  الــفــنــانــيــن  مـــن  الــعــديــد 
الــتــواصــل  أن  عــلــى  مــشــدداً  ومتابعيهم، 
يقّربك  قد  الجمهور،  مع  مباشر  بشكل 
بــشــكــل كــبــيــر مــنــهــم، ويــكــســبــك شعبية 

كبيرة، ولكنه في الوقت نفسه قد يسحب 
البساط منك، إن لم تحسن التعامل مع 

جمهورك.
وعما إن كانت تلك المواقع قادرة على 
والتلفزيون  اإلذاعـــة  مــن  البساط  سحب 
المستقبل  فــي  يــحــدث  أن  أتــوقــع  قــــال: 
والتلفزيون  فــاإلذاعــة  اآلن،  ليس  ولكن 
مع  حــقــيــقــيــة  مــنــافــســة  اآلن  يـــواجـــهـــان 

«اليوتيوب» الذي استطاع أن يكون منّصة 
رقابة  مقص  عــن  بعيداً  للشباب،  حــرة 
الــوســائــل اإلعــالمــيــة الــحــكــومــيــة، ولكن 
حتى الفيديوهات التي تبث عبر اليوتيوب 
تحتاج إلى مواقع التواصل االجتماعي من 

أجل جذب أكبر عدد من المشاهدين.
وأشاد أحمد عبد اهللا بالشباب القطري 
الذي استطاع أن يستغل تلك المواقع في 

التعبير عن هويته، والكشف عن مواهبه، 
في ظل قلة الفرص في وسائل اإلعالم 

المختلفة.
على  برنامجاً  أقـــّدم  قــائــالً:  وأضـــاف 
إلــى ٥٠٠  مــن (٤٠٠  مدته  شــات  السناب 
ثانية) وهو عبارة عن برنامج شبه يومي 
وتجاربهم  الفنانين  مسيرة  يستعرض 
الــشــخــصــيــة، وكـــذلـــك يــســتــعــرض أهــم 

األحداث السينمائية الجارية، كما أمتلك 
«موفيز  حساب  اإلنستجرام  على  أيــضــاً 
قــطــر»، والــهــدف منه هــو تقييم جميع 
األفالم السينمائية الجديدة وقت عرضها 
والــعــالــمــيــة،  المحلية  السينما  دور  فــي 
إلــى أن هــذه الصفحة استطاعت  مشيراً 
أن تجذب عدداً كبيراً من عشاق صناعة 

السينما خالل فترة قليلة.

ناصر الجناحي: «سناب شات» من أكثر مواقع ناصر الجناحي: «سناب شات» من أكثر مواقع 
التواصل تداوال في قطرالتواصل تداوال في قطر

محمد التميمي: ال تخضع للشروط 
البيروقراطية لوسائل اإلعالم الرسمية

أكد  التميمي  محمد  الشاب  واإلعالمي  الفنان 

أصبحت  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــواقــع  أن  عــلــى 

مــنــبــراً إبـــداعـــيـــاً، ومــتــنــفــســاً فــنــيــاً هـــامـــاً، وذلــك 

فـــي ظـــل غــيــاب الـــقـــنـــوات الــفــنــيــة الــمــتــخــصــصــة 

مشيراً  وتحتضنها،  الشباب  أعمال  تتبنى  التي 

تلك  مــن  وغــيــرهــا  واإلنــســتــجــرام  تويتر  أن  إلــى 

يصلون  الشباب  تجعل  أن  استطاعت  التطبيقات 

تلك  خــالل  فمن  يــتــصــّورون،  كانوا  ما  أبعد  إلــى 

وإعالمية  فنية  أعمال  تقديم  أمكنهم  المواقع 

نــاجــحــة ال تــخــضــع لــلــشــروط والــمــعــوقــات الــتــي 

والتي  الرسمية،  اإلعــالمــيــة  الــقــنــوات  بها  تتسم 

من إبداعاتهم، كما أنه ال يوجد فيها  تحد كثيراً 

المشاهد  حيث  وجمهوره،  المبدع  بين  وسيط 

يقدم. ما  على  واألخير  األول  الحكم  هو 

شر»  مــا  «عسى  برنامج  إن  التميمي:  وقــال 

الـــذي ســيــقــّدمــه عــبــر الــســوشــيــال مــيــديــا سيكون 

إلى  مشيراً  منوع،  حواري  يوتيوبي  برنامج  أول 

المواهب  من  العديد  سيستضيف  البرنامج  أن 

مستوى  على  بل  قطر،  مستوى  على  ليس  الشابة 

المجاالت  جميع  فــي  الــعــربــي،  والــعــالــم  الخليج 

الـــرســـم والــمــوســيــقــى، والـــمـــســـرح، والـــريـــاضـــة 

أن الــهــدف مــن الــبــرنــامــج هو  أيـــضـــاً، مــوضــحــاً 

وتقديمها  والعربية  الخليجية  الــمــواهــب  دعــم 

للجمهور.

مــن جــانــبــه قـــال اإلعــالمــي نــاصــر عقيل 
أكثر  حالياً  يعد  شات  السناب  إن  الجناحي: 
خاصة  تـــداوالً،  االجتماعي  التواصل  مواقع 
من  الــمــتــابــعــيــن  آالف  فــهــنــاك  قـــطـــر،  فـــي 
شات،  سناب  يستخدمون  األعمار  مختلف 
ويــتــابــعــونــه بــصــفــة يــومــيــة، لــذلــك اخــتــرنــا 
السناب  قطر  بجامعة  اإلعالم  نادي  كفريق 
شات لنبث عليه برنامجنا «إعالمي اليف» 
ألكبر  بــالــبــرنــامــج  نــصــل  أن  نستطيع  حــتــى 
الــقــطــري،  الــمــجــتــمــع  مــن  ممكنة  شــريــحــة 
الوصول  وسرعة  استخدامه  سهولة  أن  كما 
كان  خالله  من  تبث  التي  اإلعالمية  للمادة 

أهم عوامل اختيارنا هذا التطبيق.

وأشــــــار إلــــى أن عـــامـــل الـــوقـــت الــخــاص 
المرفوع  للفيديو  الزمنية  الــمــدة  بتحديد 
مشكلة  أي  يــشــّكــل  لــم  التطبيق  ذلـــك  عــبــر 
بــالــنــســبــة لــفــريــق الــعــمــل، بــل يـــرى أن هــذا 
السوشيال  مميزات  أهــم  مــن  يعد  التقييد 
ميديا، سواء كان في المدة الزمنية لمقاطع 
الفيديو، أو عدد أحرف التغريدات الخاصة 
بــتــويــتــر، ألنــــه يــكــســب اإلعـــالمـــي مـــهـــارات 

رسالته  تكثيف  عــلــى  والـــقـــدرة  اإليـــجـــاز، 
اإلعالمية دون مط أو تطويل، فإيقاع 

العصر السريع، يفرض علينا تحدي 
المتلقي  نصيب  ال  حتى  الــوقــت، 

بالملل.

منافسا قويا للتلفزيونيتجه إلى أن يكون راندا الخطيب: «يوتيوب» 
التواصل مــن جــهــة أخــــرى أشــــارت الــمــنــّســقــة اإلعــالمــيــة  مــواقــع  أن  إلــى  الــدوحــة»  «نحن  وال لبرنامج  جــداً،  مهمة  إعالمية  أداة  أصبحت  نسب أن يكون منافساً قوياً للتلفزيون، خصوصاً إلمكانية البرنامج جاءت عن قناعٍة بأن «يوتيوب» يتجه إلى تقل أهمية عن التلفزيون أو اإلذاعة، كما أن فكرة االجتماعي  مــن  يحققه  أن  يستطيع  ومــا  النشر،  اإلعالمية مــشــاهــدة عالية جـــداً، وفــي فــتــرة قــصــيــرة، لذلك سرعة  الوسيلة  تلك  نستغل  أن  نــحــاول  الهدف فنحن  تحقيق  فــي  ومهمة  كبير  بشكل  نهتم المتاحة  ال  نحن  مضيفة:  الــبــرنــامــج،  مــن  بنوعية والــرســالــة  اهتمامنا  بقدر  لصفحاتنا  المتابعين  إعالمية وكيفية إيصال صوتنا للمجتمع.بعدد  منصة  لديها  الــدوحــة»  «نحن  من وقالت:  بنا  الخاص  اإلعالمي  منبرنا  فلدينا  كإنستجرام، خالل قناتنا على اليوتيوب، ومتواجدون أيضاً على مستقلة،  المختلفة  االجتماعي  التواصل  منصب على التواجد من خالل تلك الوسائل.اإللكتروني الخاص بنا، وتركزينا في الوقت الراهن فــايــســبــوك، وجــوجــل بــلــس، ولــديــنــا كــذلــك موقعنا مواقع 



wمصطلحات درامية
أجهزة المؤثرات المسرحية

األجهزة اليدوية، أو اآللية، أو الكهربية، أو اإللكترونية، 
مرئية:  تأثيرات  لخلق  تستخدم  التي  الكيماوية  الحيل  أو 
كالبرق، والمطر، والسحاب، أو تأثيرات مسموعة كصوت 

الرعد، والبراكين.

تومئة
بإيماءة،  أو   ، بــإشــارة  اللعب-  أثــنــاء  الممثل  يأتي-  قــد 
له  زميل  نحو  انتباهه  يجذب  كي  الجمهور  إلــى  يوجهها 

على وشك أن يفعل أو يقول شيئاً.

التطور
يعني الــتــطــور فــي الــبــنــاء الـــدرامـــي الـــحـــوادث الــتــي تلي 
واالطــراد.  للنمو  األحــداث  دفع  شأنها  من  والتي  التقديمة 
إنه سلسلة الحوادث التي ينبثق أحدهما من اآلخر، انبثاقاً 

قائماً على نظرية السبب والمسبب.

خشبة مسقولة (مسرح)
مسطبة ذات مساحة محددة، ترفع في مكان ما من 
أساقيل  بواسطة  المسطبة  هذه  وتنصب  المسرح.  خشبة 

كي يلعب فوقها الممثلون.

موسيـــــــــــقى

ذلك  الــقــدمــاء  اإلغــريــق  عند  تعني  الموسيقى  تكن  لــم 
السيمفونيات،  في  اليوم  المتمّثل  القسمات،  المحدد  الفن 
المصاحب  والـــعـــزف  الــحــجــرة،  مــوســيــقــى  ومــقــطــوعــات 
للغناء، والرقص، والتراتيل الدينية، والدراما، واألوبرا؛ بل 
كانت تعني كل إبداٍع فكرٍي وفنٍي يندرج تحت رعاية ربات 

الفنون التسع.
أسس  على  أخالقياتهم  بنوا  األغريق  إن  القول  ويمكننا 
التي  السامية  المكانة  هــذه  في  الفنون  ووضعوا  جمالية، 
أثارت إعجاب الناس بها وحركت فيهم الولع بممارستها، 
كما نستطيع أن نلمس أثر هذه العقيدة فيما تركوه لنا من 
األعمال األدبية والتحف الفنية، فإذا نحن نشارك القدماء 
أصبح  أن  بعد  و»سوفوكليس»  بـ»هوميروس»  إعجابهم 
في متناولنا قراءة أعمالهم من خالل الترجمات الحديثة، 
أنجزها  التي  النحت  بمبتكرات  اليوم  إعجابنا  يقل  ال  كما 
بها  اإلغــريــق  إعــجــاب  عــن  و»براكسيتيليس»  «فــيــديــاس» 
الناس  أكثر  حتى  يفكر  قّلما  أنــه  غير  السنين؛  آالف  منذ 
إعجاباً بعبقرية اإلغريق، في موسيقى اليونان، برغم أنها 
ألكثرنا  اإلغريق  يبدو  إذ  الصدارة،  مكان  يشغل  فناً  كانت 
والمؤرخين  والــفــالســفــة  بــالــشــعــراء  حــافــالً  مــوهــوبــاً  شعباً 
والمّثالين والمعماريين، دون أن يمتد فكرنا إلى أنه كان 
اليونانيين  أن  والعجيب  الموسيقيين.  مــن  العديد  يضم 
مما  أقــل  اهــتــمــامــاً  التشكيلية  فنونهم  ـــوا  أول قــد  أنفسهم 
اليوناني  األدب  يكاد  حتى  الموسيقية،  لمنجزاتهم  أولــوه 
حول  تــدور  التي  المعلومات  من  خالياً  يكون  الكالسيكي 
بالحديث  زخــر  حين  على  اإلغريقية،  والــعــمــارة  النحت 
عن الموسيقى اليونانية. ولم يكن لإلغريق ربات للفنون 
صنو  عــن  باحثين  اآللــهــة  بهو  قصدنا  مــا  فــإذا  التشكيلية، 
في  الفنون  ربــات  راعــي  أبولو  أي  موزاجيتيس»  لـ «أبــولــو 
ميدان الفنون التشكيلية، لما وجدنا سوى «هيفيستوس» 
األعــــرج، إلــه الــنــار والـــحـــدادة وأشــغــال الــمــعــادن والفنون 
في  يــكــن  لــم  والــــذي  ــنــار،  ال فيها  تستخدم  الــتــي  األخــــرى 
أن  دون  األولــيــمــبــوس  ألهــل  األسلحة  صــانــع  إال  الحقيقة 

ينجو مع ذلك من سخريتهم.
تقدير  مــن  تحمله  مــا  بكل  الــيــونــان  حــكــومــات  وكــانــت 
من  وتنظيمها  الموسيقى  قواعد  تعد  الموسيقى  لمكانة 
في  مــرمــوقــة  مكانة  الموسيقيين  وتــهــب  الــدولــة،  مــهــام 
المثقف  الشخص  يوصف  كــان  أنــه  حتى  الحياة،  مضمار 
الممتاز بأنه موسيقي، في حين قيل عن غير المثقف أنه 
عازف  «بــنــدار»  الشاعر  امتدح  لقد  بل  موسيقي».  «غير 
نفسه  باألسلوب  اإلجريجينتي»  «ميداس  البارع  المزمار 
تشغل  الموسيقى  وكــانــت  الــغــازي.  البطل  بــه  يمتدح  الــذي 
مكانة هامة في الشعر إلى الحد الذي جعل أفالطون يعّد 
جمال  مــن  وُجـــّرد  نــثــراً  تُلي  إذا  هــزيــالً  الشعري  القصص 
اإلطار الموسيقي، كما ذهب إلى أن الميلودي تتألف من 
وقد  واإليــقــاع.  والهارموني  األلفاظ  وهــي:  عناصر  ثالثة 
حتى القرن السادس  ظل اتحاد األلفاظ بالموسيقى قائماً 
وحدها  تعزف  التي  اآلالت  موسيقى  ظهرت  عندما  عشر 
دون كلمات تصاحبها، والتي كانت مع ذلك تعزف ألحاناً 
غنائية قديمة أخذت اآلالت فيها تترنم على النحو الذي 
مراجعنا  تـــزال  ومــا  الــبــشــريــة.  األصــــوات  بــه  تترنم  كــانــت 
والشعرية  األدبية  المراجع  هي  اإلغريقية  الموسيقى  عن 
اآلالت  أشكال  توضح  التي  والمقاالت  والصور  والدرامية 
الموسيقية  ــنــمــاذج  ال وبــعــض  عــلــيــهــا،  الـــعـــزف  وأســالــيــب 
وتم  ق.م،   ٣٠٠ عــام  حــوالــي  ُوضــع  الــذي  أبــولــو»  كـ»نشيد 
اكتشاف أجزائه متفرقة بمعبد دلفي ثم أعيد ربطها وفق 

السياق المنطقي خالل عام ١٨٩٣م. 
عند  رفــيــعــاً  ويــمــكــن الــقــول إن الــمــوســيــقــى كــانــت فــنــاً 
النسيج  مــن  جـــزءاً  يعدونها  كــانــوا  ألنهم  القدماء  اإلغــريــق 
العاطفي والفكري واالجتماعي، وذلك إليمانهم بارتباط 
الفن بسعادة الفرد والمجتمع، وبأن الموسيقى تعكس نوع 
لما ذهب إليه سقراط، بل وبأن  الموسيقى القائمة وفقاً 
األساسية  الشرائع  كافة  يغّير  الموسيقية  المقامات  تغّير 
للدولة. وكذلك استخدم اإلغريق المصطلحات الموسيقية 
فــي وصـــف صــحــة اإلنـــســـان وأحـــوالـــه وحــيــاتــه، فالسعيد 
األعصاب  والمتوتر  األنغام»  مّتسقة  «قيثارة  هو  عندهم 
هو «مشدود األوتــار» والمعتل هو «ممزق األوتــار». وإذا 
بها  ويعني  مجازياً  «كاثارسيس»  كلمة  يستخدم  أرسطو 
التطهير  أو  العافية  الســتــرداد  عنيفاً  فسيولوجياً  عــمــالً 
بتخليص المشاهد أو المستمع من االنفعاالت الضارة بما 

يؤدي إلى التوازن النفسي عن طريق الموسيقى والدراما.

الموسيقى عند اإلغريق
ي
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ـــت» ـــي ــــ«دوب ــر ال ــشــع ـــعـــروضـــي ل ـــوزن ال ـــل ــة ل ــج ــال ــع ــة وم ــاب ــكــت ــل ـــدة ل ـــاع ــاط ق ــب ــن ــت اس

صـــــــدرت مـــــؤخـــــراً فــــي مــــدريــــد بــالــلــغــة 
الـــمـــعـــروفـــة  الـــنـــشـــر  دار  وعـــــن  ـــيـــة  ـــان اإلســـب
كلمات)  (سمر  رواية   (Verbum  - (بيربوم 
الرفاعي،  طالب  الكويتي  والقاص  للروائي 
بــتــرجــمــة مــتــمــيــزة قــامــت بــهــا الــمــســتــعــربــة 

فيرو». «ناعومي  اإلسبانية 
وقــد دّشــنــت الـــدار أولــى إصــداراتــهــا لهذا 
الرفاعي  رواية  بظهور   ٢٠١٦ الجديد  العام 
العربي  األدب  من  المختارة  سلسلتها  ضمن 
٢١٢ صفحة  المعاصر. وقد جاءت الرواية بـ 
الفنان  لوحة  وزّينت  المتوسط،  القطع  من 

الرواية. غالف  يكن  سعد  السوري 
بقلم  وافــيــة  بــمــقــّدمــة  الــتــرجــمــة  جـــاءت 
الرواية  لعوالم  خاللها  عرضت  المترجمة 
بــمــوضــوعــيــة وفـــنـــيـــة عــالــيــتــيــن. وتـــنـــاولـــت 
بـــتـــركـــيـــز أهـــمـــيـــة الـــــروايـــــة وكـــاتـــبـــهـــا فــي 
والكويتية  عامة  العربية  الــروايــة  بــانــورامــا 

ــــضــــوء عــلــى  خــــاصــــة وتـــســـلـــيـــط الـــــروايـــــة ال
المجتمعات  فــي  الــرجــل  فــي  الــمــرأة  عــالقــة 
الــخــلــيــجــيــة. وأشـــــارت الــمــتــرجــمــة إلـــى أنــه 
مــن الــواجــب اإلشــــادة بـــدور ســلــســلــة األدب 
بإقدامها  «بــيــربــوم»  نــشــر  دار  فــي  الــعــربــي 
عــلــى نــشــر الــكــثــيــر مـــن األعــــمــــال الــعــربــيــة 
الــمــتــمــيــزة، الــتــي ال يــجــد الــقــارئ اإلســبــانــي 
هـــذه  عـــبـــر  إال  عـــلـــيـــهـــا  لـــــالطـــــالع  الـــســـبـــيـــل 
أول  هي  (سمر)  كون  إلى  ونّوهت  السلسلة. 
الترجمة  تــاريــخ  فــي  تترجم  كويتية  راويــة 
ستشّكل  وأنها  اإلسبانية،  إلــى  العربية  من 
للرواية  لاللتفات  مهمة  بــادرة  تأكيد  بكل 
العالم  مــن  المهم  الــجــزء  هــذا  فــي  العربية 
الــعــربــي، ومـــدى فــاعــلــيــة وأهــمــيــة الــروايــة 

العالمي. بالنموذج  مقارنة  العربية 
«بيربوم- اإلســـــبـــــانـــــيـــــة  الــــنــــشــــر  دار 
 ٢٠١٥ عـــام  فــي  احــتــفــلــت  الــتــي   «Verbum

تأسيسها  عــلــى  عــامــاً   ٢٥ مــن  أكــثــر  بــمــرور 
أكثر  إصـــدار  عــلــى  الــجــديــد  الــعــام  مــع  تسعى 
سلسلتها  ضمن  جديدة  عربية  كتب   ١٠ من 
شعرية؛  كــتــب  بينها  ومــن  عــربــيــة)،  (آداب 
ـــلـــزومـــيـــات لـــلـــمـــعـــري، والـــنـــبـــي لــجــبــران  ال
نوري  للسوري  كتب  وكذلك  جبران،  خليل 
والدار  الدين.  كمال  أديب  والعراقي  الجراج 
السابقين  العامين  خالل  أصدرت  وأن  سبق 
مــجــمــوعــة مـــن الـــروايـــة والــكــتــب الــشــعــريــة 
المغربية  مثل  ألسماء  المختلفة  والدراسات 
الغانم  نــجــوم  واإلمــاراتــيــة  الــبــصــري  عــائــشــة 
محسن  والــعــراقــي  األصــفــر  محمد  والليبي 
ــــدار قـــد وّســعــت  الــرمــلــي. مــمــا يــذكــر أن ال
مع  الــتــعــاقــد  بــعــد  الــعــربــيــة  اآلداب  مــشــروع 
ليقوم  سعدون  الهادي  عبد  والقاص  الكاتب 
من  تصدره  فيما  األدبية  االستشارة  بمهام 

والمعاصر. القديم  العربي  األدب  عيون 

إصداراتإصدارات

مبدعون

«سمر كلمات».. أول رواية كويتية باللغة اإلسبانية

اخترت قطر لتدشين ديواني اخترت قطر لتدشين ديواني 
األول «دوحة الفرجوني» األول «دوحة الفرجوني» 

حوار: منال عباس

أصدقاء  مركز  قاعة  احتضنتها  شعرية  أمسية  شهدت   
البادية  لشاعر  الفرجوني»،  ديــوان «دوحــة  تدشين  البيئة، 

البنا  اهللا  عبد  أحمد  المعروف  السوداني 
الــفــرجــونــي، الـــذي نــشــأ فــي أســـرة فنّية 
عــريــقــة، وجــــاءت هـــذه الــمــنــاســبــة التي 
الشعري  بــديــوانــه  الــشــاعــر  فيها  يحتفل 
الــمــثــقــفــيــن  مــــن  لــفــيــف  وســـــط  األول، 
القطريين والسودانيين واألشقاء العرب، 
كبيراً،  أهتماماً  أبــدوا  الذين  والمهتمين 
بــمــضــامــيــن الــــديــــوان الـــــذي جـــّســـد فيه 
حيث  الطبيعة  وســمــات  البدوية  الحياة 

الهواء والبحر والنجم والسماء، فجاءت أشعاره متوائمة بين 
المفردات العربية.

 ويــؤكــد الــشــاعــر فــي حـــوار لـــ [ أن هــنــاك تطابقاً 
منقطع النظير بين البادية القطرية والسودانية والخليجية 
بشكل عــام يصل إلــي حــد تــوّحــد الــمــفــردات، وأرجـــع ذلك 
والــعــادات  والــقــيــم  الــحــيــاة  أســلــوب  فــي  الكبير  التشابه  إلــى 
والــتــقــالــيــد، وقــــال: إن مــنــاخ اإلبـــداع 
ويتمّيز  لـــه،  جـــاذبـــاً  كـــان  قــطــر  فــي 
بالمستوى الثقافي الراقي، الفتاً إلى 
كان  القطري  بالمجتمع  إعجابه  أن 
ميالد  لتشهد  الدوحة  الختيار  دافعاً 
الحلم  هـــذا  لـــه،  شــعــري  ــــوان  دي أول 
الذي كان يراوده منذ ١٥عاماً، على 
الرغم من الكم الهائل لألشعار التي 
نــظــمــهــا مــنــذ الــخــمــســيــنــيــات تــحــّدث 
فيها مع الخيال والطيف والجبال، وشجون المطر والحبال 

وحياة البادية واإلبل. وإلى التفاصيل..

تطابق بين البادية القطرية والسودانية.. الشاعر أحمد الفرجوني لـ [:

يتضّمن أشعاراً بدوية 
اللفظ والتشبيهات 
وإدارة حوار عميق 
مع الطبيعة

ڈ لماذا تأخر إصدار الديوان على الرغم من 
رصيدك الهائل من األشعار؟ 

- منذ ١٥ سنة كنت أنــوي إعـــداد هــذا الــديــوان 
اعترضته،  التي  األمــور  من  الكثير  هناك  أن  إال 
من بينها قضية شاملة تتمثل في كيفية التعامل 
وتتبع  العربي  اإلمــالء  بين  والتوفيق  اإلمــالء،  مع 
ــــك حــتــى ال  األصــــــوات الــــدارجــــة الـــســـودانـــيـــة، وذل
في  يحدث  الــذي  الفهم  لسوء  الكلمات  تتعّرض 
حالة الكتابة العشوائية، ولم أُقدم على إخراج هذا 

الديوان إال بعد استنباط قاعدة للكتابة.
ڈ ما هي أهم مالمح الديوان؟

- حــرصــت خـــالل هـــذا الـــديـــوان عــلــى تشكيل 
آخر  ملمح  وهناك  جــداً،  شديدة  بدقة  الكلمات 
يــتــحــّدث عـــن طــيــف الــحــبــيــب، والـــخـــيـــال، على 
عكس البادية التي اعتاد فيها الشاعر على الحوار 
مـــع الــمــحــســوســات، وفـــيـــه مــحــاولــة اســتــحــضــار 
اللفظي  القالب  فــي  ووضعها  المحسوسات  غير 
البدوي، وهنا كالم مع الخيال والطيف، والجبال، 
هذه  أن  هنا  وأوضــح  المطر،  شجون  عن  وآخــر 

األشعار لم تعتد عليها البادية. 

ڈ مــا هــي الكلمة الــمــرادفــة لـــ»دوبــيــت» في 
الشعر العربي؟

مرضي  غير  كلمة  وهــي  مـــرادف،  لها  ليس   -
إنها  ويــقــال  واقـــعـــاً،  أمــــراً  أصــبــحــت  لكنها  عــنــهــا 
الرقم  ويعني  دور،  عــن  يــتــحــّدث  فــارســي  وزن 
هنا  والمؤسف  الشعر،  بيت  به  ويقصد  وبيت   ،٢
ألسباب  لــقــول «دوبــيــت»  سبب  هــنــاك  ليس  أنــه 
تتعلق بالوزن العروضي، وفي السودان توجد كل 
أوزان الشعر العربي، كما هي موجودة في الشعر 
النبطي، لكن ال توجد لها إشارات واضحة، وليس 

هناك احترام للموروث الشفاهي.
ڈ لــمــاذا اخــتــرت قــطــر لــتــدشــيــن أول ديـــوان 

شعري؟
- حقيقة أن مناخ اإلبداع في قطر كان جاذباً، 
كان  كما  جداً،  الراقي  الثقافي  بالمستوى  ويتمّيز 
لذلك  كــبــيــر،  دور  الــســودانــيــة  الــجــالــيــة  لتشجيع 
في  هنا  الحدث  بهذا  االحتفال  يكون  أن  فّضلت 
جهة  ألي  الــذهــاب  فــي  التفكير  دون  الـــدوحـــة، 
جداً  الكبير  والتشجيع  الدعم  إلى  وأشير  أخــرى، 
الديوان،  هذا  إلخراج  السودانية  السفارة  قبل  من 

وخص بالشكر سعادة السفير والمستشار الشاذلي 
المادح والدكتور هاشم الجاز.

تضّمنها  الـــتـــي  األشـــعـــار  عــــدد  عـــن  ومـــــاذا  ڈ 
الديوان؟

فهو  أحصها،  لم  األشــعــار  من  جــداً  كبير  كم   -
النمطية  من  الــخــروج  فيه  حاولت  كبير،  ديــوان 
فــي إخــــراج األغــلــفــة، وتــنــاول األشــيــاء بأريحية، 
والبساطة التي ال تعني التسطح، وقد بّين الغالف 

ذلك األمر بشكل واضح.
ڈ من خالل وجودك هنا في قطر هل هناك 
تشابه بين البادية الخليجية والسودانية، وما هي 

العوامل المشتركة بين الباديتين؟
- لــيــس هــنــاك تــشــابــه فــقــط بــل هــنــاك تطابق 
ذلك  فــي  بما  والــســودانــيــة،  القطرية  البادية  بين 
الــتــوّحــد فــي الـــمـــفـــردات، وقـــد لــمــســت ذلـــك من 
ووجــدت  قطرية،  مجالس  في  مشاركتي  خــالل 
الممعن  البدوي  الـ»دوبيت»  شعر  يتذوقون  أنهم 
في بداوته، ويفهمونه بسهولة شديدة جداً، وفي 
المقابل فإنني قادر على فهم أشعارهم البدوية، 
ويــرجــع ذلــك إلــى أن أســلــوب الــحــيــاة واحـــد بين 

أن  كما  والتقاليد،  والعادات  القيم  وأيضاً  البلدين 
كل الشعوب العربية متشابهة.

ڈ وماذا عن مشاركاتك الخارجية؟ 
الشعراء  من  واحــداً  وكنت  كثيرة  مشاركاتي   -
ـــذيـــن تـــم اخـــتـــيـــارهـــم لــلــمــشــاركــة فـــي معجم  ال
البابطين للشعراء العرب المعاصرين، وهو كتاب 
 ١٢ إلــى  تصل  العالم  دول  مختلف  مــن  نــصــوص 
الشعر،  علماء  بــإشــراف  شــعــري،  نــص  ألــف   ١٣-
وتــم صــف وجــمــع هــذه األشــعــار فــي ١٦٠٠نـــص، 
وتـــم اســتــبــعــاد الــنــصــوص األخـــــرى، والــحــمــد هللا 
تضمين  تم  الذين  الشعراء  أحد  كنت  فخر  وبكل 

أشعارهم بالمعجم. 
ڈ وماذا بعد تدشين دوحة الفرجوني بدوحة 

العرب؟
من  أخـــرى،  مــجــاالت  فــي  للكتابة  ســأتــوجــه   -
(الحقيبة)  أغاني  عن  تحليلي  كتاب  إعــداد  بينها 
سيما أنه عندما يتم التحّدث عن أغاني الحقيبة، 
دون  الــزمــانــي،  ــتــاريــخ  ال عــن  الــحــديــث  ينحصر 
بالمجتمع  وارتباطها  األغنية  دواخــل  في  الغوص 

وتعبيرها عنه.



شعر لـ «نازك المالئكة»
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قال لهما الشريف : انسجا على منوال المتنبي :
أرق على أرق ومثلي يأرق

فابتدأ أبو بكر وكان إلى الغايات سباقاً، وقال:
فإذا ابتدهت بديهة يا سيدي : فآراك عند بديهتي تتقلق

مالي أراك ولست مثلي في الورى : متموهاً بالترهات تُمخرق
ونظم أبياتاً ثم اعتذر فقال : هذا كما يجيء ال كما يجب، فقال البديع : قبلنا عذرك، 
لكن رققت بين قافات خشنة، كل قاف كجبل قاف، فخذ اآلن جزاء عن قرضك، وأداء 

لفرضك:
مهالً أبا بكر فزندك أضيق : وأخرس فإن أخاك حي يرزق

يا أحمقاً وكفاك تلك مصيبة : جربت نار معرتي هل تحرق ؟
فقال له أبو بكر : « يا أحمقاً « ال يجوز فإنه ال ينصرف.

فقال البديع : ال نزال نصفعك حتى ينصرف وتنصرف معه، وللشاعر أن يرد ما ال 
ينصرف، وإن شئت قلت: يا كودناً، ثم قولك في البيت يا سيدي، ثم قلت تتقلق مدحت 

أم قدحت؟
فإن اللفظين ال يركضان في حلبة.

إلى أن ...قام أبو بكر الخوارزمي وأشار إلى البديع وقال : ألتركنك بين الميمات .
فقال : ما معنى الميمات !؟

فقال: بين مهدوم، ومهزوم، ومغموم، ومحموم، ومرجوم، ومحروم.
فقال البديع: ألتركنك بين الهيام والسقام والسام والبرسام والجذام والسرسام .

وبين السينات:
بين منحوس، ومنخوس، ومنكوس، ومعكوس .

وبين الخاَءات :
من مطبوخ، ومسلوخ، ومشدوخ، ومفسوخ وممسوخ.

وبين الباءات :
بين مغلوب، ومسلوب، ومصلوب، ومنكوب

فخرج البديع وأصحاب الشافعي يُعِظمونه بالتقبيل واالستقبال، واإلكرام واإلجالل، 
وما خرج الخوارزمي حتى غابت الشمس، وعاد إلى بيته وانخذل انخذاالً شديداً.

ــي يـــحـــاور الــخــوارزمــي ــذان ــم ــه ال ألــغــــاز
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دعني في صمتي في إحساسي المكبوت

ال تسأل عن ألغاز غموضي وسكوتي

دعني في لغزي ال تبحث عن أغواري

اقنع من فهم أحاسيسي باألسرار

ال تسأل إني أحياناً لغز مبهم

أبقى في الغيب مع األسرار وال أفهم

روحي ال تعشق أن تحيا مثل الناس

أنا أحياناً أنسى بشرّية إحساسي

حتى حّبك..حتى آفاقك تؤذيني

فأنا روح أسبح كالطيف المفتون

قلبي المجهول يحّس شعوراً علوّياً

ال حّساً يشبهه ال وعياً بشرّياً

إذ ذاك أحّسك شيئاً بشرّياً قلقاً

قّمة أحالمي ترفضه مهما ائتلقا

إذ ذاك يحّسك روحي بعض األموات

ما سّمي «أنت» هوى، لم تبق سوى ذاتي

في وجهك أنظر لكّني ال أبصره

في روحي أبحث عن شيء أتذّكره

أتذّكر، ال أدري ماذا، ماذا كانا ؟

شيء ال شكل يحّدده..ال ألواناً

المبهم في روحي يبقى في إبهامه

دعه ال تسألني عنه، عن أنغامه

دعني في ألغازي العليا، في أسراري

في صمتي، في روحي، في مهمة أفكاري

في نفسي جزء أبدّي ال تفهمه

في قلبي حلم علوّي ال تعلمه

دعه، ماذا يعنيك لتسأل في إصرار ؟

الحّب يموت إذا لم تحجبه أسرار

إني كالليل: سكون، عمق، آفاق

إني كالنجم: غموض، بعد، إبراق

فافهمني إن فهم الليل، افهم حّسي

والمسني إن لمس النجم، المس نفسي

ــــــظــــــر إلــــــــــــى الــــــــــــذات ــــــن ال
يحكى أن رجالً كان خائفاً على زوجته بأنها ال تسمع جيداً، وقد تفقد سمعها 
القدرة  صعوبة  من  يعانيه  لما  طبيب،  على  يعرضها  أن  فقّرر  نهائياً،  ما  يوماً 
على االتصال معها.. وقبل ذلك فّكر أن يستشير ويأخذ رأي طبيب األسرة قبل 
عرضها على أخصائي. قابل دكتور األسرة وشرح له المشكلة فأخبره الدكتور بأن 
الزوج  يقف  أن  وهي  الزوجة،  عند  السمع  درجة  لفحص  تقليدية  طريقة  هناك 
على بعد ٤٠ قدماً من الزوجة ويتحّدث معها بنبرة صوت طبيعية إذا استجابت 
استجابت  إذا  قدماً،   ٢٠ اقترب  وإال  لك  استجابت  إذا  قدماً،   ٣٠ اقترب  وإال  لك 
لك وإال اقترب ١٠ أقدام، وهكذا حتى تسمعك. وفي المساء دخل البيت ووجد 
سأعمل  فرصة  اآلن  فقال  المطبخ  في  العشاء  طعام  إعــداد  في  منهمكة  الزوجة 
على تطبيق وصّية الدكتور. فذهب إلى صالة الطعام وهي تبتعد تقريباً ٤٠ قدماً، 
الطعام؟.  من  لنا  أعــددِت  ماذا  حبيبتي..  يا  وسألها  عادية  بنبرة  يتحّدث  أخذ  ثم 
حبيبتي..  يا  السؤال:  نفس  وكّرر  المطبخ  من  قدماً   ٣٠ اقترب  ثم  تجبه..!!،  ولم 
المطبخ  من  قدماً   ٢٠ اقترب  ثم  تجبه..!!،  ولــم  الطعام؟.  من  لنا  أعــددِت  مــاذا 
وكّرر نفس السؤال: يا حبيبتي.. ماذا أعددِت لنا من الطعام؟. ولم تجبه..!!، ثم 
اقترب ١٠ أقدام من المطبخ وكّرر نفس السؤال: يا حبيبتي.. ماذا أعددِت لنا من 

الطعام؟، ولم تجبه..!!.
أعددِت  ماذا  حبيبتي..  يا  السؤال:  نفس  وكّرر  خلفها  ووقف  المطبخ  دخل  ثم 

لنا من الطعام؟.
شعر  حينها  بــالــفــرن،  دجـــاج  أجــيــبــك..  الخامسة  للمرة  حبيبي  يــا  لـــه..  قــالــت 
عيوب  المرء  أبصر  لو  له:  قال  حدث  بما  أصدقائه  أعز  أخبر  وعندما  باإلحباط 
نفسه ال نشغل بها عن عيوب الناس؛ ألن المرء مطالب بإصالح نفسه أوالً وسيسأل 
عنها قبل غيرها، إن النفس البشرية تعشق نقد اآلخرين، وتبحث عن السلبيات 

حتى تثيرها سواء كانت هذه السلبيات موجودة فعالً أو من نسق الخيال.
المشكلة  تكون  قد  ولكن  نظن..  كما  أحياناً  اآلخرين  مع  ليست  المشكلة  (إن 

معنا نحن).

الثالثاء 2 ربيع اآلخر  1437 هـ - 12 يناير 2016 م

اســتــطــاعــت الــفــنــانــة مــريــم الــمــوســى من 
جمعية  أقامته  لها  شخصي  معرض  خــالل 
العام  من  سبتمبر  شهر  خــالل  التشكيليين 
تقنيات  عــبــر  الـــمـــوروث  اســتــلــهــام  الــمــاضــي 
بعض  خــالل  مــن  فتمكنت  المعاصر ،  الفن 
األعـــمـــال مـــن الـــخـــروج عـــن قـــيـــود الــتــكــلــف 
والتقليد على غرار العديد من فناني جيلها، 
فأجابت  جديداً  مسلكاً  لنفسها  خطت  حيث 
خالل  مــن  العالقة  األسئلة  مــن  الكثير  عــن 
والرمز  المضمون  مستويات  على  لوحاتها 
وهي  اإلبــداعــيــة  ميزاته  لــه  فــن  نــواة  لتقدم 
في  اآلن  امتدادها  تــرى  التي  الميزات  تلك 

سعي الحركة التشكيلة في قطر.
فيها  اعتمدت  التي  لوحاتها  على  وتعليقاً 
مريم  الفنانة  تقول  الشعبي  الــمــوروث  على 
الــمــوســى: أقــــدم مـــن خـــالل هـــذه األعــمــال 
المعاصر  الــفــن  فــي  حــديــثــة  وتــقــنــيــة  خــبــرة 
مـــمـــزوجـــة بــبــصــمــات اإلنــــســــان وانـــعـــكـــاس 

ذلـــك عــلــى الـــجـــدران ومـــا تــخــتــزلــه الــذاكــرة 
مــن كــتــابــات ورســـوم ورمـــوز ونــقــوش على 
األبـــنـــيـــة والـــحـــجـــارة واألوانــــــــي والـــقـــمـــاش، 
توظيف  إلى  تلجأ  ما  دائماً  أنها  على  مؤكدة 
فيها  تــرى  ألنها  أعمالها؛  فــي  الــرمــوز  هــذه 
السماوات  بحجم  شاسعة  تعبيرية  مساحات 
اللوحة  فــضــاءات  فــي  كــالــطــائــر  بــهــا  فتحلق 
وتـــدخـــل عــبــرهــا إلـــى عــالــم يــوحــي بــأســرار 
تحتفظ  ذاكــرتــي  وأضـــافـــت:  الـــرمـــوز،  تــلــك 
بالكثير مما يزخر به موروثنا من زخارف 
لها  جميلة  وأشــيــاء  وعــمــارة  ومــخــطــوطــات 
القطريين،  نفوس  فــي  ومكانتها  رمزيتها 
على  الــمــوروث  هــذا  توثيق  حــاولــت  ولــذلــك 
طـــريـــقـــتـــي الـــخـــاصـــة واســـتـــخـــدمـــت تــقــنــيــة 
الطباعة وألوان اإلكريل، وأوضحت أن تلك 
األعـــمـــال تــضــمــنــهــا مــعــرض ضــم ٤١ لــوحــة 
الــمــوروث  فيها  تــنــاولــت  مختلفة،  بــأحــجــام 
عــبــر طــــرق تــجــريــديــة مــبــتــكــرة اعــتــمــدت 

البيئة  عن  لتعبر  الترابية  األلــوان  على  فيها 
الـــقـــطـــريـــة، حــيــث تــســتــلــهــم الــفــنــانــة خــالل 
مــوروثــات  مــن  الطبيعي،  المنظر  لوحاتها 
أيضاً  تميزت  كما  متكاملة،  وبيئة  وحروف 
الزخرفية  الــوحــدات  باستخدامها  األعــمــال 
الــــمــــوجــــودة عـــلـــى الــــســــدو الـــقـــطـــري، وقـــد 
اعــتــادت الــمــوســى عــلــى اســتــخــدام الــحــروف 

العربية ووسم اإلبل.
يـــشـــار إلــــى أن مـــريـــم الـــمـــوســـى حــاصــلــة 
ـــوريـــوس تـــربـــيـــة فــنــيــة جــامــعــة  ـــكـــال عـــلـــى ب
الجمعية  إدارة  مجلس  عــضــو  وهــي  قــطــر، 
لدورات  ومعدة  التشكيلية  للفنون  القطرية 
والمراكز  الفنية  التربية  لمدرسات  وورش 
الــتــعــلــيــمــيــة. وقـــد شـــاركـــت فـــي الــعــديــد من 
الـــمـــعـــارض الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة والــتــي 
مشاركات  إلــى  باإلضافة  الجمعية  تنظمها 
الــجــمــعــيــة فـــي األحـــــداث الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة 

والدولية. واإلقليمية  المحلية 

مريم الموسى تستلهم الموروث 
عبر تقنيات الفن المعاصر



wالفن             السابع

من  األول  القرن  خــالل  ظهرت  التي  الحركات  كل  بين  من 
ذات  كحركات  منها  قليل  عــدد  تمييز  يمكننا  العالمية  السينما 
نظرة محددة، كما كان عليه األمر مع األفالم التعبيرية الصامتة 
ألمانيا  محاوالت  ألولــى  المتعثرة  السنوات  في  إنتاجها  تم  التي 
لتأسيس حكومة ديمقراطية أي جمهورية فايمار، ووفق العديد 
من المراقبين كانت الصور الصارمة ألفالم أيقونية مثل حجرة 
الدكتور كاليجاري ١٩٢٠ أو متروبوليس ١٩٢٧ ال تعبر عن فترة 
زمنية في بلد فحسب بل كذلك عن األساس الجوهري للصناعة 

األولى لألفالم.
هذه األفــالم وأخــرى غيرها أنتجت في الفترة الممتدة بين 
نهاية الحرب العالمية األولــى وبداية دخــول الصوت إلى الفيلم 
األلماني في العام ١٩٣٠ تمثل كما جاء في مقدمة كتاب «السينما 
هذه  لتقديم  حافزاً  والظالل»  الضوء  عالم  األلمانية..  التعبيرية 
الوسيلة الناشئة لتكون على قدم المساواة مع الفنون األخرى وقد 
تــّم تنفيذها من قبل رجــال ونساء آمنوا بشغف بالقوة الكامنة 
للفيلم وكافحوا دوماً لتطوير اإلمكانات التقنية والسردية لهذه 

الوسيلة الجديدة.
الكتاب حمل توقيع إيان روبرتس تأليفاً، ويزن الحاج مترجماً، 
وصدر ضمن منشورات سلسلة الفن السابع عن المؤسسة العامة 
للسينما ويؤكد أن إحــدى وسائل هــؤالء الرجال والنساء- الذين 
آمنوا بالقوة الكامنة لتحقيق هدف التطوير لهذه الوسيلة- هي 
عبر االنــتــقــال إلـــى التعبيرية وهـــي حــركــة فنية ازدهــــرت في 
بدأت  ولكنها  العشرين  القرن  من  األولـــى  السنوات  في  ألمانيا 
تفقد حيويتها وتأثيرها مع بداية الحرب العالمية األولى إلعطاء 
المشهد  حققه  مــا  يـــوازي  احــتــرام  الكتساب  الفرصة  أفالمهم 
المسرحي المتألق في ذلك العصر إضافة لتمييز عملهم مقارنة 
مع السينمات القومية األخــرى في أوروبــا وهوليوود باذلين ما 

بوسعهم لدخول السوق التنافسية الناشئة.
ويشير الكتاب إلى أنه ولعدة سنوات أخرى لم تكتِف خصوصية 
األفالم التعبيرية في حقبة فايمار بمنحهم فرصة بيع فريدة كما 
نعبر هذه األيام بل أطالت كذلك عمر الحركة وأبدعت بعضاً من 

أهم نتاجاتها الخالدة.
يبين الكتاب العديد من الشخصيات األساسية واألفالم األكثر 
السينما  أو  فايمار  أفــالم  باسم  عرفت  التي  الفترة  لتلك  تأثيراً 

التعبيرية.
ويوضح الكتاب التأثيرات الفنية األساسية على هذه األفالم 
والتي ال تقتصر على التعبيرية بحد ذاتها ويقدم معلومات عن 
على  الحال  بطبيعة  أثــرت  التي  واالجتماعية  السياسية  العوامل 

طبيعة ومحتوى األفالم. 
لسلسلة من األفــالم المرتبة بحسب  ويعرض الكتاب تحليالً 
التسلسل الزمني كل منها نتاج مخرج مختلف، حيث يقّدم سيرة 
موجزة للمخرج ويشرح إثر تلك األفــالم على كل من الصناعة 

السينمائية المحلية والعالمية في ذلك الزمن.
ويضع الكتاب الفيلَم في كل فصل ضمن سياقه العام التاريخي 
أو الموضوعي، موضحاً بذلك التطورات الصناعية واالجتماعية 
التي يعرضها كل فيلم. ويحاول الكتاب المضي في حاالت كثيرة 
لتأسيس نقطة االرتــكــاز التي تم تقييم األفــالم المتعاقبة على 
أساسها، ووضح الكتاب كيف قامت األفالم المنتقاة هنا بتصوير 
المصائر المتقلبة للجمهورية المتعثرة في السنوات التي سبقت 

انهيار الديمقراطية وظهور حزب هتلر النازي.
على الرغم من المصائر المرتبكة من حيث توافرها وإمكانية 
وجودها فقد استعادت األفالم الشهيرة في حقبة فايمار- حسب 
ما جاء في مقدمة الكتاب- شعبيتها في السنوات األخيرة ويعود 
ذلك جزئياً؛ ألن كثيراً منها اعتبر أيقونة في عصرنا بعد الحداثي.
ويركز الكتاب بشكل أكبر على أفالم فايمار في فترة معقدة 
ومذهلة وينّوه الكتاب إلى العرفان بفضل عبقرية الرؤية لدى 
صناعة  في  انغمسوا  الذين  والفنيين  الفنانين  من  كامل  فريق 
المخرجين  من  عــدد  على  أيضاً  الكتاب  ويركز  فايمار.  سينما 
التعبيرية  السينما  باسم  بعد  فيما  عرفت  التي  أفالمهم  وأهــم 

األلمانية.
الكتاب يبحث في جــذور التعبيرية وصناعة الفيلم األلماني 
«هزيمة  نجد  حيث  بالتعبيرية،  المبشرة  الرومانسية  لجهة 
فاينه  روبـــرت  فيلم  حيث  المصح»،  فــي  المجانين  أو  السلطة 
كاليجاري»  الدكتور  و«حجرة  األلماني  التعبيري  الفيلم  مبتكر 
حيث عرض األمور بكليتها. ونقرأ أيضاً في الكتاب «الشياطين 
خارجاً وداخــالً» وصــوراً للماضي ورؤى للمستقبل، وعــذراوات 

ومغويات، وحياة الشارع ونهاية التعبيرية.

الفنان علي الراشد للبيرق:

محمد التميمي: بدايتي كانت مع كلمة راس

ـــر ـــط ـــــــــي ق ـــــــة ف ـــــــي ـــــــن ــــــــــــــــــــار األغ ـــــــــوان ازده ـــــــــن ـــــــة الـــــمـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة ع ـــــــي ـــــــن األغ

السينما التعبيرية األلمانية
            

علىعلى
الطريقالطريق
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كتب - محمود الحكيم:

الساحة  أن  الراشد  علي  الفنان  أكد 
الغنائية مزدهرة في قطر وأن وجود 
اإلذاعات المحلية المتخّصصة كان له 
وأكــد  األغنية،  دعــم  فــي  الطولى  اليد 
عمله  في  االجتهاد  عليه  المطرب  أن 
يجامل  وأال  واللحن،  الكلمة  واختيار 
على حــســاب الــجــمــهــور. وذلـــك خالل 

هذا اللقاء مع البيرق:
ڈ كيف ترى حال الفن الغنائي في 

قطر ؟
ـــفـــن الـــغـــنـــائـــي فــــي قـــطـــر بـــات  - ال
يـــتـــشـــّعـــب ويــــتــــنــــّوع وتـــتـــســـع دائــــرتــــه، 
وأصــبــح يــمــيــل إلـــى الــتــخــصــص، وهــو 
الرياضية  األغنية  ظهور  في  تجلى  ما 
المناسبات،  وأغاني  الوطنية  واألغنية 
هــــذا فـــضـــًال عـــن األغـــنـــيـــة الــعــاطــفــيــة 
وأن  أنواعها،  بكافة  الشعبية  واألغنية 
هـــذا الــزخــم يـــدل عــلــى أن حــالــة من 
االزدهار غير المسبوق قد هّبت على 
وأضاف  بالعنفوان.  فأمّدته  الفن  هذا 
أضحت  الغنائية  الــســاحــة  أن  الــراشــد 
تشهد ظهور مواهب فنّية كل يوم، ما 
بين مطربين وملحنين وعازفين، ما 
تعيشه  الذي  العام  االزدهــار  بأن  يشي 
بقوة،  الغنائي  الفن  على  انعكس  قطر 
تطوراً  الفنون  أنــواع  أكثر  بــات  بحيث 

وازدهاراً.
ڈ مــا الــعــوامــل الــتــي ســاعــدت على 

ازدهار الساحة الغنائية ؟
- هــنــاك عــدة عــوامــل ســاعــدت في 
تشهده  الذي  واالنتعاش  االزدهار  هذا 
العوامل  هــذه  أهــم  الغنائية،  الــســاحــة 
هي: ازدهار اإلعالم المحلي المسموع 
والــمــرئــي، حــيــث أصــبــح داعـــمـــاً قــويــاً 
بــإذاعــة  ســـواًء  قطر  فــي  الغنائي  للفن 
أو  إنــتــاجــهــا  أو  لــلــمــطــربــيــن  األغـــانـــي 
احــتــضــان الــمــواهــب واكــتــشــافــهــا، كما 
في  المتخّصصة  اإلذاعــات  انطالق  أن 
األغنية بقطر مثل إذاعة صوت الريان 
وإذاعـــــة صـــوت الــخــلــيــج كـــان لــه أكبر 
األثـــر فــي هــذه الــحــالــة مــن االزدهـــار 
حـــيـــث صــــــــارت هـــــاتـــــان اإلذاعــــــتــــــان 
لدعم  واضــحــة  إستراتيجية  تتبنيان 
فاتجهت  أنـــواعـــه،  بــكــافــة  الــفــن  هـــذا 
األغنية  تبني  إلى  الخليج  صوت  إذاعة 
الــعــام  بمعناها  واألغــنــيــة  الــعــاطــفــيــة، 
اإلذاعـــة  وأصبحت  وحديثها  قديمها 

فــي هــذا الــصــدد، في  األولـــى خليجياً 
إلى  الريان  صوت  إذاعــة  اتجهت  حين 
أنواعها  بكافة  الشعبية  األغنية  تبني 
في  وأصبحت اإلذاعــة األولــى خليجياً 
هذا الجانب بحيث ال منافس لها فيه.

الخليج  صوت  إذاعتي  أن  أرى  فأنا 
الرئيسي  السبب  هما  الــريــان  وصــوت 
بقطر،  الغنائية  الحركة  ازدهـــار  فــي 
ــــى أن الــمــمــيــز فـــي إذاعــــة  إل مـــنـــوهـــاً 
صــــوت الــخــلــيــج أنـــهـــا ال تــــرد مــطــربــاً 
في  بابها  تغلق  وال  قــصــدهــا،  قــطــريــاً 
لها  تفتح  بل  محلية،  موهبة  أي  وجه 
وتدعمه  أغانيه  وتبث  وتشّجعه  الباب 
بــقــوة وهــو مــا كــان أحــد أهــم أسباب 
انتعاش األغنية القطرية ووصولها إلى 

اإلقليمية بسرعة.
إذاعات  وجود  أهمية  عن  حدثنا  ڈ 
مــتــخــّصــصــة فـــي الـــغـــنـــاء مــثــل صــوت 

الخليج.
- إذاعة صوت الخليج باتت اإلذاعة 
األقوى خليجياً بال منازع في اإلذاعات 
إليه  تلتفت  ومــن  المتنوعة،  الغنائية 
المطربين  مــن  الخليج  صــوت  إذاعـــة 
تشهره وترفع أسهمه جماهيرياً، وإن 
جلسة طــربــيــة واحــــدة بــإذاعــة صــوت 

يطرحها  ألبومات  عدة  تعدل  الخليج 
الــــمــــطــــرب فـــــي األســــــــــــواق، وأصـــبـــح 
يتهافتون  الــخــلــيــج  كــل  فــي  الــفــنــانــون 
ويــحــرصــون  الــطــربــيــة  جلساتها  عــلــى 
لها  لــمــا  أغنياتهم  لــهــم  تــبــث  أن  عــلــى 
من انتشار في المحيط اإلقليمي كله، 
حققته  الـــذي  الكبير  الــنــجــاح  هــذا  إن 
إذاعة صوت الخليج لم يأت من فراغ، 
فوراءه فكر واع وتخطيط إستراتيجي 
مـــــــدروس جــعــلــهــا تـــتـــصـــّدر الــمــشــهــد 
والمتابع  والعربي،  الخليجي  اإلذاعــي 
الستراتيجيتها يتضح له أنها تسير وفق 
االهتمام  بين  فما  مــتــعــّددة،  مــحــاور 
والعربية  الخليجية  باألغنية  الــواســع 
المتميزة  الــطــربــيــة  الــجــلــســات  وعــقــد 
الخليجي  الــغــنــاء  نــجــوم  واســتــضــافــة 
الواعدة  المواهب  واحتضان  والعربي، 
وبـــث األغــنــيــات الــمــتــمــيــزة، كــمــا أنها 
تهتم باألغاني التراثية اهتماماً خاصاً، 
للمطربة  الــفــريــدة  استضافتها  ولعل 
على  دليل  خير  بطمة  دنيا  المغربية 
ذلك، فمن يخطر بباله أن يستضيف 
مغربية لتغني أصعب األغاني التراثية 
منذ  أصــحــابــهــا  مـــات  الــتــي  الخليجية 
زمـــن طــويــل، والــــذي يــدهــشــك قــدرة 

متقن  خليجي  أداء  على  الفنانة  تلك 
ومميز يحّير األلباب، كيف استطاعت 
الخليجية  الثقافة  بنت  ليست  أنها  مع 
أداءهــا  تتقن  أن  الخليجية  اللهجة  أو 
بــهــذا الــمــســتــوى الــمــذهــل؟، هـــذا يــدل 
عــلــى كــيــفــيــة تــفــكــيــر الــقــائــمــيــن على 
اإلذاعة ويدل على أنهم يعرفون ماذا 
يفعلون تماماً. هذا إلى جانب الفقرات 
الــمــتــنــوعــة بـــصـــوت الــخــلــيــج مـــا بين 
التوعوية  والــبــرامــج  الخفيفة  األغــانــي 

والحوارية وغيرها.
ڈ هل ترى أن إلذاعة صوت الريان 

دوراً في دعم األغنية؟
- نــعــم إنــهــا تــعــد أهـــم إذاعــــة ترعى 
اللون الشعبي في الخليج على اإلطالق 
الشعبي  الــمــوروث  من  مكتبة  ولديها 
في  توجد  ال  الفلكلورية  األغاني  ومن 
أي إذاعة أخرى، وبإحيائها للموروث 
شاغراً  مكاناً  سّدت  الشعبية  واألغنية 
ـــم يـــســـده غـــيـــرهـــا، ولـــعـــل الــمــتــابــعــة  ل
الكبيرة من الجمهور الخليجي إلذاعة 
صــوت الــريــان خير دلــيــل على ذلــك، 
اهتمامها  الريان  لصوت  يحمد  ومما 
الجماهير  مع  الفني  بالتواجد  الكبير 
أسبوعياً  تقيمها  الــتــي  الــحــفــالت  عبر 

تتوقف  ال  الــتــي  فــســمــراتــهــا  وســنــويــاً، 
أنــعــشــت الـــســـاحـــة الــغــنــائــيــة الــشــعــبــيــة 
بــقــطــر، والــمــهــرجــانــات الــكــبــرى التي 
نجوم  كبار  لها  وتدعو  سنوياً  تنظمها 
شــاهــدة  والــعــربــي  الخليجي  الــطــرب 
متجهة  األضــــواء  وجعلت  ذلـــك،  على 
تلك  لتتابع  الــدوحــة  إلــى  دائمة  بصفة 
ليس  التي  الكبرى  الغنائية  الحفالت 
لــهــا مــثــيــل حــالــيــاً فــي الــوطــن الــعــربــي 
كله، وهي تنتهز هذه الفرصة وتقّدم 
نـــجـــوم الــغــنــاء الــقــطــري وســــط هــذه 
كان  مــا  الــعــرب  الــنــجــوم  مــن  الكوكبة 
لـــه أكــبــر األثــــر فـــي انــتــشــار الــمــطــرب 
صناعة  قل  أو  له  والترويج  القطري 

النجم القطري خليجياً وعربياً.
على  الجمهور  من  إقبال  هناك  ڈ 
متابعة األغاني، فما األسباب برأيك؟

- إن الرخاء االقتصادي الذي تعيشه 
قــطــر والــنــهــضــة الــشــامــلــة فـــي كــافــة 
المجاالت انعكست على الشعور العام، 
فاستماله إلى االستمتاع بالفن الغنائي 
الــــراقــــي، وهــــا نــحــن نــلــمــس تــعــاظــم 
االهـــتـــمـــام لـــــدى الـــجـــمـــهـــور الــمــحــلــي 
باألغنية حيث أصبح متابعاً لها بشغف 

أكثر من ذي قبل.
ڈ مـــا خــطــطــك الــمــســتــقــبــلــيــة، ومــا 

الذي تنصح به المطربين الشباب؟.
- يــجــب أن يــضــع الــمــطــرب أمــامــه 
ما  وهــو  تحقيقها  على  يعمل  أهــدافــاً 
أدركه، وأنا أنوي أن أتخذ تلك الخطوة 
المهمة وهي الخروج بالكلمة واللحن 
تحّلق  حتى  وأوســع  أرحــب  فضاء  إلــى 

أعمالي من الخليج إلى المحيط.
وأنــــا أســيــر بــقــوة فــي هـــذا االتــجــاه 
وأجـــتـــهـــد كـــل االجـــتـــهـــاد فـــي تــقــديــم 
أفــــضــــل األعـــــمـــــال الــــتــــي تــــنــــال رضـــا 
ــــن أهـــــدأ حــتــى أحــقــق  الـــجـــمـــهـــور، ول
طــمــوحــي الــفــنــي وتــصــل أغــنــيــاتــي من 
لدي  يعد  ولــم  المحيط.  إلــى  الخليج 
وقت للمجامالت في الفن فقد انتهى 
وقت المجامالت في العمل الفني إلى 
المجامالت  كلفتني  وقــد  عـــودة  غير 
كــثــيــراً ولـــن أقــبــل بــأيــة كــلــمــات ولــن 
سأختار  بــل  والــســالم،  لحن  أي  أنــشــد 
التي  األلحان  وأجمل  الكلمات  أفضل 

يستحقها الجمهور الكريم.

عن قربعن قرب

الفن الغنائي في قطر يعيش الفن الغنائي في قطر يعيش 
حالة من التنوع واالزدهارحالة من التنوع واالزدهار

فن الكوميديا يشهد ازدهاراً غير مسبوق
الدوحة البيرق

قال الفنان محمد التميمي إنه بدأ يقّدم العديد من 
فترة  منذ  قطر  فــي  كوميدي  آب  االستاند  عــروض 
وجيزة سواء في كتارا أو في مؤسسة قطر التعليمية أو 
في غيرهما وأنه يالحظ اإلقبال الكبير على االستمتاع 

بتلك العروض من الجمهور
وكشف التميمي أنه شارك في إعداد برنامج «كلمة 
أن  إلــى  منوهاً  فقراته،  من  الكثير  في  ومّثل  راس» 
البرنامج شهد انطالقته الفنية، حيث إنه لم يسبق له 
العمل في المسرح أو الدراما أو األفالم الشبابية، ولكن 
كانت لديه الموهبة، واستطاع برنامج «كلمة راس» 
أن يبرزها ويصقلها، وأكد أنه لن يترّدد في قبول أي 
عمل جاد في الدراما أو المسرح أو األفالم الشبابية ألنه 

يحب المجال الفني ويرغب في االستمرار فيه.
وأكد الفنان محمد التميمي أن فن الكوميديا يشهد 
ازدهاراً غير مسبوق في قطر وهو األمر الذي نلمسه 
في النجاحات التي حققتها برامج التوك شو كوميدي 
وغيرهما،  شــو،  حمود  د.  وبرنامج  راس  كلمة  مثل 

وهـــو األمـــر الـــذي يشّجع على فتح مــجــاالت أرحــب 
أمام الفنانين لتقديم فن كوميدي هادف للجمهور، 
مشيراً إلى أنه بدأ في تقديم فن استاند آب كوميدي 
احترافي،  بشكل  المجال  هــذا  يقتحم  قطري  كــأول 
وأكد التميمي أن مستقبالً باهراً ينتظر فن استاند آب 
كوميدي في قطر في الفترة المقبلة ربما سيفوق ما 
حققته برامج التوك شو. وذكــر أن برامج التوك شو 
كوميدي كانت إرهاصاً بظهور فن استاند آب كوميدي 

ونافذة النطالقة.
إلى  تحتاج  الشبابية  الــحــركــة  إن  التميمي:  وقـــال 
حاضنة حقيقية تحت مسمى «المركز الشبابي للفنون 
السينمائية والسوشيال ميديا» مثالً، وتكون هي الجهة 
به.  المعنيين  بالفنانين  الفن  من  النوع  بهذا  المعنية 
ولكن  قطر،  فــي  قوية  حركة  بــه  ميديا،  السوشيال 

ه ومرشد وحاضنة لهم، وأن تنظم  يحتاج إلى موِجّ
لهم الورش والدورات التدريبية في هذا المجال.

الشبابية  الفنية  الحركة  ترك  من  التميمي  وحــذر 
على وجه الخصوص بمفردها دون توجيه أو احتضان 
قليلو  ألنــهــم  إمـــا  مــبــكــراً  وهجها  سيطفئ  ذلـــك  ألن 
تقديم  على  قدرتهم  وعــدم  المجال  هذا  في  الخبرة 
أعمال احترافية لقلة اإلمكانات، أو أن تكرار األفكار 
والنقدي  التوعوي  الجانب  في  األطروحات  وانحصار 
الفنية  الحركة  سيحرق  القصيرة  لــألفــالم  بالنسبة 
عنها  ينصرف  الجمهور  وسيجعل  مبكراً،  الشبابية 
إلى أن األفــالم القصيرة  ويمل من متابعتها، مشيراً 
التي يطرحها الشباب باتت ال تخرج عن إطــار واحد 
وفكرة نمطية، ومنذ انطالقة هذه الحركة ال تزال 
الــدائــرة مغلقة، اللهم فيما نــدر مــن األعــمــال الفنية 

ينقصها  الشبابية  الحركة  التميمي:  وقــال  الشبابية. 
في  الجادة  والمشاركات  الخارجي  بالعالم  االحتكاك 
مهرجانات محلية وإقليمية ودولية، ألن االطالع على 
تجارب اآلخرين سيضيف إلينا ويوّسع مداركنا الفنية 

ويفتح أمامنا آفاقاً أرحب.
وقـــال التميمي: إن عــدم وجـــود عــائــد أو مــردود 
مــادّي من األفــالم القصيرة التي ينتجها الشباب هو 
كانت  التي  الــزخــم  حالة  هـــدوء  فــي  الرئيسي  السبب 
سائدة في الفترة السابقة ألن األفالم تكّلفهم نفقات 
كثيرة وبعدها ال يجد الشباب أمامهم إال طرحها على 
موقع اليوتيوب ليشاهدها الجمهور مجاناً. وبات الكل 
والمسابقات  المهرجانات  في  المشاركة  عن  يبحث 

ربما تجد أعمالهم مردوداً مادياً وأدبياً.

قطر في  األغنية  ازدهار  عوامل  أهم  المتخصصة  المحلية  اإلذاعــات 

ــــــــالم الـــمـــحـــلـــي داعـــــــم قــــــوي لـــلـــفـــن الــغــنــائــي اإلع

بقطر الكوميديا  فــن  أحــيــت  كــومــيــدي  آب  ــانــد  واالســت كــومــيــدي  شــو  ــتــوك  ال ــرامــج  ب  

ــدي بقطر ــي ــوم ــد آب ك ــان ــت ــدي بـــدايـــة انـــطـــالق فـــن اس ــي ــوم بـــرامـــج الـــتـــوك شـــو ك
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«ذا فويس كيدز» يتصدر قضيةقضية
الترند على تويتر

برنامج «ذا فويس كيدز» الخاص باكتشاف مواهب األطفال عبر 
المطربين  من  تحكيمه  لجنة  تتألف  والــذي  ســي»،  بي  «ام  شاشة 
الدقائق  منذ  استطاع  حسني،  وتامر  عجرم،  نانسي  الساهر،  كاظم 
األولى لعرضه أن يشغل رّواد مواقع التواصل االجتماعي وأن يتصدر 

«الترند».
وانهالت التعليقات التي أشادت بمواهب األطفال الذين ظهروا في 
الحلقة األولى حتى أن عدداً كبيراً من التغريدات أجمعت على أنهم 

تفوقوا على المواهب في النسخة الخاصة بالكبار.
صعبة،  طربية  أغنيات  تقديهم  المواهب  هــؤالء  في  الفتاً  وكــان 
لهذه  اختيارهم  سبب  عن  يتساءل  الساهر  كاظم  جعل  الــذي  األمــر 

األغاني الصعبة.
الصوت  صاحبة  بهجت  سهيلة  المصرية  الطفلة  األنظار  ولفتت 
الطربي العميق التي غنت «عن العشاق» واشترطت على اللجنة قبل 

ال  أغنية  أي  عليها  يفرض  أال  إليه  ستنضم  الــذي  الفريق  تختار  أن 
تناسبها، وأن تغني ما يليق بها واختارت كاظم الساهر لتنضم إلى 

فريقه.
سهيلة بهجت والتي تعرف في مصر بـ»معجزة مصر الغنائية» 
وتقدم أغاني طربية في دار األوبرا المصرية تحت قيادة المايسترو 
سليم سحاب، ربط عدد كبير من رواد مواقع التواصل االجتماعي 
بينها وبين «ياسمينا العلواني» التي شاركت في برنامج «أرابز غوت 

تالينت».
والجمهور  اللجنة  أبكت  فقد  بوحمدان  غنى  السورية  الطفلة  أما 
على  بالبكاء  وأجهشت  الطفولة»،  «أعــطــونــا  أغنية  قدمت  عندما 
أطلقت  الــتــي  عــجــرم  نانسي  لفريق  تنضم  أن  واخــتــارت  الــمــســرح، 
غنى  قلبي  «دوبتلي  فيها:  قالت  تويتر  على  حسابها  عبر  تغريدة 

وبكتني من جديد!!! # أعطونا_الطفولة #أعطونا_السالم.

نافذة هامة

الــفــنــان والــمــخــرج عــلــي الــشــرشــنــي يــقــول: أنــا 
أستخدم مواقع التواصل االجتماعي وبالخصوص 
اإلنستجرام، والسناب شات، والواتس آب، وأعتقد 
أنه  وأّكد  الناس،  بين  للتواصل  مواقع  أفضل  أنها 
حيث  االجتماعي،  التواصل  وســائــل  مــن  استفاد 
يفيد ويستفيد من اآلخرين ويستخدمها في نشر 
آخر أعماله الفنية وأخباره، وقال أيضاً: كما أنها 
نافذة هامة نطل من خاللها على العالم ونطرح 

أفكارنا وإبداعاتنا.

ً استفدت منها كثيرا

المستفيدين  أشــد  من  أنــا  الشرشني:  وأوضــح 
حياتي  في  سواء  االجتماعي  التواصل  وسائل  من 
مع  التواصل  وفي  واالجتماعية،  والفنية  المهنية 
األهل في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن من ال 
حيث  الخاسر،  فهو  التكنولوجيا  هذه  إلى  يلتفت 
إنها تسهم في توسيع اإلنسان مداركه، مؤكداً أنه 
كثيرة  ألغــراض  الحديثة  الوسائل  هذه  يستخدم 
ومتعددة، منها أنه يعرض عليها أعماله وأعمال 
زمــالئــه اآلخــريــن ونــشــاطــه الــفــنــي واالجــتــمــاعــي 
وآخــــر أخــــبــــاره، كــمــا أنــهــا تــســاعــده فـــي تــكــويــن 
انفتاحه  فــي  وتسهم  خــبــرات  واكتساب  عــالقــات 

على العالم وتخطي حدود الزمان والمكان.

جروبات متخصصة

ــــة  ــــى زاوي وأشــــــار الـــفـــنـــان عــلــي الــشــرشــنــي إل
الــمــواقــع  هـــذه  يستخدم  لــمــن  يمكن  جـــداً  هــامــة 
وضرب  كبرى،  استفادة  خاللها  من  يحقق  أن 
في  مشترك  إنه  حيث  آب،  الواتس  بتطبيق  مثالً 
منها  كثيراً،  تفيده  متخصصة  مجموعات  عــدة 

الخبرات  فيها  يتبادلون  للسينوغرافيا  مجموعة 
واألفـــــالم،  للسينما  ومــجــمــوعــة  والــمــعــلــومــات، 
واإلعــالم،  للثقافة  وأخــرى  للمسرح،  ومجموعة 
مختلف  مــن  وإعــالمــيــون  فــنــانــون  بها  ويــشــارك 

أنحاء العالم العربي.

استخدام الجانب المضيء

شخص  كــل  أن  الشرشني  علي  الفنان  ويــؤّكــد 
يستخدم هذه الوسائط يمكن أن يحولها إلى إداة 
جانباً  هناك  إن  أيــضــاً  وقــال  سلبية،  أو  إيجابية 
الوسط  فــي  خصوصاً  ميديا،  للسوشيال  مظلماً 
الفني، حيث تكثر من خالله الشائعات واألخبار 
يتحروا  أن  الجميع  على  لــهــذا  الصحيحة،  غير 
الصدق والدقة للتأكد من صحة كل ما يتداولونه 

على هذه المواقع.
وضرب الشرشني أمثلة على مثل هذه األمور 
فنان  وفــاة  شائعة  عــن  فترة  قبل  سمعنا  قــائــالً: 
والظهور  الــخــروج  إلــى  دعـــاه  الـــذي  األمـــر  شهير 
االســتــغــالل  مــن  وحــــّذر  الــخــبــر،  لتكذيب  بنفسه 
أو  مضللة  أخــبــار  نشر  فــي  الــمــواقــع  لــهــذه  السيئ 
إلــى  الــجــمــيــع  داعـــيـــاً  حقيقية،  ليست  مــعــلــومــات 
لمواقع  والمضيئة  اإليجابية  الــجــوانــب  استغالل 
الفنية  األخبار  نشر  ومنها  االجتماعي،  التواصل 
وأخبار البروفات وآخر األعمال واالطمئنان على 

بعضنا البعض وما إلى ذلك.

تسهم في انتشار الفنان

إثــراء  فــي  تسهم  الــوســائــط  تلك  كــانــت  مــا  وإذا 
إنها  الشرشني:  قال  عدمه  من  الثقافي  المشهد 
بالفعل تؤّثر وبشكل إيجابي فهي عبارة عن إنشاء 
للفعل الثقافي بسرعة كبيرة وتسهم في انتشاره، 
حياتي  فــي  الــمــواقــع  هـــذه  أهــمــيــة  اكتشفت  فــأنــا 
كل  بعد  لي  المتابعين  عدد  يزداد  وكيف  العملية 

عدد ويتفاعلون معي شخصياً.
أعمالي  وأصدقائي  لي  المتابعين  أشارك  وأنا 
هذه  خــالل  من  لمالحظتهم  وأستمع  وأخــبــاري 
اآلخــريــن  تعريف  فــي  تسهم  أنــهــا  كما  الــمــواقــع، 
بــي، وأتــذكــر أنــنــي كنت بــصــدد مــشــروع تعاون 
فني  عمل  فــي  الخليجيات  الــفــنــانــات  إحـــدى  مــع 
وعرضت عليها المشروع ولكنها لم تبِد رفضاً أو 
موافقة، وقالت اتركني قليالً ثم بعد ذلك وافقت 
عــلــى الــتــعــاون مــعــي، وبــعــد أن بــدأنــا فــي العمل 
اإلنترنت  في  عني  تبحث  كانت  أنها  منها  علمت 
وبــمــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ولــمــا شــاهــدت 
من  وهــذا  الفور،  على  وافقت  وأعمالي  أخباري 

الجوانب اإليجابية للسوشيال ميديا.
استخدام  أحسنوا  للجميع  أقــول  النهاية،  وفي 
ميديا  السوشيال  ومواقع  الحديثة  الوسائط  هذه 
حــتــى تــســتــفــيــدوا مــن إيــجــابــيــاتــهــا وابــتــعــدوا عن 
ال  حتى  تقولونها  كلمة  كل  من  وتبينوا  سلبياتها 

ننشر فيما بيننا شائعات تؤّثر في مجتمعاتنا.

الرحالة سليمان بن صالح من سلطنة ُعمان البرقع الرياسي والمرتعشه من تراث قطر أم صالل محمد
في جوله خليجيه بالدراجة

معرض التعصب وهو المعرض الفردي األول فنون الجص من التراث القطري
 للفنان البلجيكي لوك تويمانز في منطقة الخليج

السوشيال ميديا نافذة هامةالسوشيال ميديا نافذة هامة
 نطل من خاللها على العالم نطل من خاللها على العالم

أون الينأون الين

كتب - مصطفى عبد المنعم:

مواقع  أصبحت  العالم  يعيشها  التي  الرقمية  الــثــورة  ظــّل  في 
التواصل االجتماعي أو ما بات يعرف باسم السوشيال ميديا من 
ونحن  بعضاً،  بعضهم  بين  الناس  حياة  في  التواصل  طرق  أهم 
في  وأثــرهــا  اإللكترونية  الــمــواقــع  هــذه  وقــع  على  نــركــز  بــدورنــا 
أغوار  نسبر  أن  الزاوية  هذه  خالل  من  وسنحاول  فنانينا،  حياة 

عالمهم االفتراضي لنتعرف على اهتماماتهم من خالل متابعتنا 
أشهر  على  والموّثقة  الخاصة  وحساباتهم  الرسمية  لصفحاتهم 
واإلنستجرام  بوك  وفيس  تويتر  مثل  االجتماعي  التواصل  مواقع 
أو صفحاتهم الخاصة على اإلنترنت وما شابه ذلك.. وسنحرص 
في هذه الزاوية أن نتعرف في كل حلقة على نشاطات الفنانين 
اإللكترونية ومدى استفادتهم من التقنيات الحديثة في مجالهم 

الفني..

تريندتريند

الجروبات المتخصصة أسهل 
طرق التواصل بين الفنانين

نــجــحــت بــعــض تــطــبــيــقــات الــســوشــيــال مــيــديــا الــحــديــثــة 
في  كــبــيــراً  وخــصــوصــاً «الــواتــســاب» فــي أن يحقق نــجــاحــاً 
األوساط الفنية وذلك من خالل المجموعات المتخّصصة 
آخر  لبحث  خاللها  ويلتقون  يدشنونها  الفنانون  بات  التي 
أخــبــارهــم الــفــنــيــة والــتــشــاور فــيــمــا بــيــنــهــم، ومـــن أحــدث 
المسرح  عالم  في  المتخّصصة  اإللكترونية  المجموعات 
هــو جــــروب الــســيــنــوغــرافــيــا الــــذي يــضــم خــبــراء وفنانين 
بينهم  فيما  يــتــشــاورون  المسرح  مجال  فــي  متخّصصين 
ويــعــرضــون آخــر وأحـــدث مــا تــم الــتــوّصــل إلــيــه فــي عالم 
السينوغرافيا بالمسرح، ويطلعون فيما بينهم على أحدث 
إعــادة  على  ويعملون  الــعــالــم  حــول  المسرحية  الــعــروض 
تقييمها مرة أخرى والتحاور والنقاش الهادف البّناء فيما 

بينهم.
فضالً عن المجموعات الثقافية المتخّصصة التي تحّولت 
إلى ما يشبه صالونات أدبية فمنها من تخّصص في الشعر 
من  وغــيــرهــا  والـــروايـــة  القصة  فــي  تخّصص  مــن  ومنها 
ألوان وصنوف الثقافة، ليثبت هؤالء أن ثمة جانباً مضيئاً 
التواصل  ولمواقع  الحديثة  لألجهزة  بشدة  استثماره  يجب 

االجتماعي وتطبيقاتها الذكية.



تـــســـتـــضـــيـــف الــــكــــويــــت 
لمهرجان  الثامنة  الــدورة 
الــمــســرح الــعــربــي والــــذي 
متنوعة  فعاليات  يتضمن 
المسرحي  بالشأن  تختص 

العربي.
وقـــــــال األمــــيــــن الـــعـــام 
بالمجلس  الفنون  لقطاع 
والفنون  للثقافة  الوطني 
الــــدويــــش  بــــــدر  واآلداب 
الــمــقــامــة  الــفــعــالــيــات  إن 
يــنــايــر   ١٦ و   ١٠ بــيــن  مـــا 
الــــــجــــــاري تــــحــــت عــــنــــوان 
جديد  عربي  مسرح  (نحو 
بمشاركة  تأتي  ومتجدد)، 
الكويتيين  الفنانين  نقابة 
للفنون  الــعــالــي  والــمــعــهــد 
الدولة  ووزارة  المسرحية 
والهيئة  الــشــبــاب  لــشــؤون 

العامة للرياضة.
الفعاليات  إن  وأضـــاف 
تـــــــتـــــــضـــــــمـــــــن عـــــــــــــروض 
مــســرحــيــة مــــوزعــــة عــلــى 
إلى  ،اضافة  مسارح  ثالثة 
مؤتمر فكري سيستضيف 
مــدار  على  نـــدوات  خمس 
خـــمـــســـة أيـــــــام بــمــشــاركــة 
وتتنوع  وفنانا  مفكرا   ٣٠
مواضيع  حــول  مــحــاورهــا 
المسرحي  بــالــشــأن  تــهــتــم 

العربي.
الــمــؤتــمــر  أن  وأوضــــــح 
ســيــتــضــمــن مــنــاظــرتــيــن 
األولـــــــــــــــى تـــــــــــــدور حـــــول 
ـــــتـــــجـــــاري  (الـــــــمـــــــســـــــرح ال
والثانية  الــجــاد)  والمسرح 
مــع  مـــواجـــهـــة  بـــعـــنـــوان ( 
نجوم هجروا المسرح إلى 
الــتــلــفــزيــون)، اضــافــة إلــى 
تطبيقية  نــــدوات  تنظيم 
واختيار  تأهيلية  وورش 
أفـــضـــل عــــرض مــســرحــي 
مــن   ٢٠١٥ لـــعـــام  عـــربـــي 
الثمانية  الــعــروض  ضمن 
الــمــتــنــافــســة عــلــى جــائــزة 
الشيخ الدكتور سلطان بن 

محمد القاسمي.
أن  إلــــــــــــــى  وأشـــــــــــــــــــــار 
الـــــمـــــهـــــرجـــــان ســـيـــشـــهـــد 
من  شخصية   ٢٠ تــكــريــم 
الــكــويــتــي  الـــمـــســـرح  رواد 
والــــفــــائــــزيــــن بــمــســابــقــة 

التأليف المسرحي.

٤١٥ مشارك 
مهرجان 
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أبيات قطرية

سئمُت الزماَن سئمـُت المقْر 
سئمُت حياتي فأيَن الَمفْر؟

بكيت حياتي بكـيُت صباْي 
وسالت ُدموعي كسيِل الَمطْر

غريٌب فويلَي أيـَن الخليْج
 ليغسَل دمع األسى والضجْر؟

تذكرُت نفسَي بيـن الصغاْر 
غْر فيا ليتنا لم نزْل في الِصّ

فديُت الصحاَب فديُت الخليْج 
خليَج الفؤاِد خليَج البصْر

سبَحنا وُغصنا ذراعاً وبـاْع نغازُل فيه... 
عروَس البَحْر

لِعبنا .. ِوصدنا صباَح مساْء «شناييب ييٍم» ..
 أتتـنا ُزمْر

ونُنصُت للطيِر عـنَد الغروْب 
ُد للكوِن فوَق الشـَجْر يغِرّ

ونسُجُد فوَق الحصيِر العتيْق 
َوْر ونتلو مع القوِم بعض الُسّ

ونلَعُب طوَل المساِء الجميْل 
وندِفُن رؤوَسنا فـي الُحفْر

فما هّمنا ما يقـوُل الكباْر 
وال راعنا ما رأوه خطـْر

تعاركُت حتى َعـالني التُّراْب 
ني ِضحُك َمْن قد َظفْر وما هَمّ

ُث أصحـابنا في المساْء  نحِدّ
ونسهُر حتى يغيـَب القمْر

وأذُكُر تهويَد أمـي الحنوْن 
وتجلُس حتى يناَم َحـَجْر

فيا ليت ذاك الزمـاَن يعـوْد ألنُعَم بالعيِش .. 
بين البشْر

كنساس ١٩٧٤

سأم وحنين

قصيدة للشاعر الدكتور حجر البنعلي

أرى أن األمر بحاجة للتروي قبل الحكم 
التابعة  الشبابية  الــفــرقــة  قـــدرة  مــدى  على 
اإلعــالن  تم  والتي  للفنون  الشبابي  للمركز 
عنها مؤخراً على إحداث حراك في المسرح 
عملت  الشباب  وزارة  أن  خــاصــة  الشبابي، 
بعد ضم المسرح الشبابي لها منذ ما يقرب 
من عام دون وجود متخصصين من الحقل 
الفنان  مؤخراً  إليهم  انضم  أن  إلى  الثقافي 
سلمان المري كعضو مجلس إدارة مختص 
بالنشاط المسرحي إلى جانب عبد الرحمن 
يملكان  اللذين  الجابري  وناصر  الهاجري 
خــبــرة واســعــة فــي مــجــال الــعــمــل الشبابي، 

وقتما  باقتدار  يــدار  كــان  األمــر  أن  شك  وال 
كان المسرح الشبابي يعمل تحت لواء وزارة 
في  الثقافة  وزارة  لحرفية  نتيجة  الثقافة 
ظل  االنتقال  وبعد  المسرحي،  العمل  إدارة 
متخبطة،  بطريقة  يسير  عــام  لمدة  األمــر 
أمورها  تلملم  الشباب  وزارة  حينها  كانت 
من  لــيــس  مــجــال  عــلــى  الــســيــطــرة  لتستطيع 
لمختصين  المهمة  أوكلت  حتى  تخصصها 
المهرجان  جعل  مــا  وهــو  الــشــأن،  هــذا  فــي 
الذي أقيم العام الماضي يخرج بصور غير 
الــذي  السبب  ذلــك  ولعل  للشباب،  مرضية 
المهرجان  أمــر  لتعليق  الشباب  وزارة  دفــع 

حتى يتم االستعداد الجيد إلقامة مثل هذا 
من  الشباب  ينتظره  والــذي  المهم  الحدث 
المسرحيين  شــبــاب  ومــــازال  لــلــعــام،  الــعــام 
بعد  لهم  المهرجان  عــودة  في  أمــل  لديهم 
أن يــتــم تــخــطــيــط األمــــر جـــيـــداً، والــجــمــيــع 
نهائياً  تــوقــف  إذا  الــمــهــرجــان  هــذا  أن  يعلم 
في  عــمــومــاً  الــمــســرحــيــة  الــحــركــة  سيصيب 
التي  للكوادر  األول  المفرغ  بصفته  مقتل، 
يستعين بها المحترفون في مسرحهم، مع 
وإقــامــة  الــشــبــاب  دعــم  يستمر  أن  ضـــرورة 
أياً  العام  مــدار  على  لهم  مسرحية  عــروض 
ال  فإننا  عــام  وبشكل  الداعمة،  الجهة  كانت 

هذا  بتقديم  المعنية  الجهة  هــي  مــا  يهمنا 
ينبغي  كما  األمــور  تسير  كانت  فــإذا  الــدعــم، 
الشباب  أم  الثقافة  وزارة  كانت  إذا  يهم  ال 
وأخــيــراً  الشبابي،  المسرح  ترعى  التي  هــي 
فإننا نطمح أن يتم النظر لنا كالرياضيين، 
بالكم  تحظى  ال  عموماً  الفنون  أن  خاصة 
الهائل من الدعم الذي تحظى به الرياضة، 
وبالفعل فإنني متفائل بحدوث ذلك نتيجة 
الشباب  وزارة  تبذله  الــذي  المستمر  العمل 
الرياضي  الجانبين  بين  العدالة  تحقيق  في 
والثقافي بعد إسناد المهمة إلى متخصصين 

في مجال الفنون.

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

بقلم عبداهللا المبارك

السينما  دور  بــدأت   :]- الدوحة 
 The» الــمــحــلــيــة عــــرض فــيــلــم الـــعـــائـــد
دي  لــــيــــونــــاردو  لــلــنــجــم   «Revenant
كـــابـــريـــو، والــفــيــلــم تــــدور أحـــداثـــه حــول 
يتعرض  الـــذي  الــدبــبــة،  صــائــد  شخصية 
الغابة  في  ويُترك  والسرقة،  للمهاجمة 
حــتــى الـــمـــوت، إال أنــــه يــتــعــافــى ويــســعــى 
لــالنــتــقــام مــمــن خـــانـــوه، الــفــيــلــم مــأخــوذ 
 The Revenant: A Novel روايــة  عن 
ومــن  ــــــ١٩  ال الـــقـــرن  فـــي   of Revenge
أليخاندرو  المكسيكي  الــمــخــرج  إخـــراج 
بطولة  فــي  ويــشــارك  إنــاريــتــو،  جونزاليز 
ولوكاس  بولتر  وويل  هاردي  توم  الفيلم 
كارتير،  وبــراد  فليتشر  وبريندان  هــاس 
وكـــريـــســـتـــوفـــر جـــونـــيـــور، وتـــــم تــصــويــر 
األمريكية  المتحدة  الــواليــات  في  العمل 
لترشيح  تــوقــعــات  وهــنــاك  وكــولــومــبــيــا. 
األوســكــار،  لجائزة   «The Revenant»
كما أنه مرشح لعدد من الجوائز العالمية 

أهمها الجولدن جلوب.

دور السينما المحلية تعرض فيلم «العائد»

مصير المسرح الشبابيمصير المسرح الشبابي

من  كبيرة  مجموعة  تواصل 
بالكويت  الــفــنــي  الــوســط  نــجــوم 
تـــــصـــــويـــــر أحــــــــــدث انـــــتـــــاجـــــات 
والخليجية  الــكــويــتــيــة  الـــدرامـــا 
بـــــعـــــنـــــوان «مـــــســـــا فـــــــــات» مــن 
وإخــراج  النبهان  دخــيــل  تأليف 
«صباح  وإنتاج  القفاص  محمد 
من  حشد  وبــطــولــة  بــكــتــشــرز»، 
الفضالة  إلــهــام  منهم  النجوم، 
ــمــنــصــور ومــحــمــود  وحــســيــن ال
بـــوشـــهـــري ومــحــمــد الــعــجــيــمــي 
المسلم  ومحمد  الغندور  ونــور 
وعبدالعزيز  السيف  وعــبــداهللا 
بهمن  وعبداهللا  وغرور  النصار 
وخـــالـــد مــظــفــر وريــــم ارحــمــة 
من  آخــر  وعــدد  البلوشي  ومــي 

الفنانين.
وتـــــدور أحـــــداث هـــذا الــعــمــل 
ــــمــــاضــــر»  الـــــجـــــديـــــد حــــــــول «ت

نهاية  فــي  أعــمــال  ســيــدة  وهـــي 
وهي  عمرها.  مــن  األربعينات 
ثــروة  تمتلك  أنها  مــن  بالرغم 

بالرزانة  تتميز  أنــهــا  إال  طائلة 
ــهــا مــــع مــــن حــولــهــا  فــــي تــعــامــل

الخمسة. أبنائها  وحتى 

فيما تعيش منذ البداية حالة 
قــلــق وتـــوتـــر ألســـبـــاب كــثــيــرة، 
غامض وبعضها  ظاهر  بعضها 

«مسا فات» جديد الدراما الخليجية

ســيــحــظــى الــقــصــر الــذهــبــي 
لــإلمــبــراطــور نـــيـــرون وأســــوار 
مــــديــــنــــة ســـيـــيـــنـــا الـــــتـــــي تـــعـــود 
ـــقـــرون الـــوســـطـــى ودعـــائـــم  ـــل ل
ـــنـــة الـــبـــنـــدقـــيـــة جــمــيــعــهــا  مـــدي
ــــــالزم لــتــرمــيــمــهــا  بــالــتــمــويــل ال
خطة  إيــطــالــيــا  أقــــرت  أن  بــعــد 
 ٣٢٥) يورو  مليون   ٣٠٠ إلنفاق 
تراثها  لحماية  دوالر)  مليون 
الــثــقــافــي. واالعـــتـــنـــاء بــالــتــراث 
يرجع  الــذي  والمعماري  الفني 
مزمنة  مشكلة  السنين  آلالف 
من  كثير  تركت  إذ  إيطاليا  في 
بسبب  هشة  حالة  فــي  المواقع 
ـــعـــام وســـوء  خــفــض اإلنــــفــــاق ال

الثقافة  وزارة  وقالت  اإلدارة. 
مدينة  تحمي  التي  األســـوار  إن 
سيينا من بين اآلثار التي سيتم 
مليون   ٢٫٢ بتكلفة  ترميمها 
يورو على مدى السنوات الثالث 

القادمة.

ــنــقــاب عـــن خطة  وكــشــف ال
قصير  وقــــت  بــعــد  االســتــثــمــار 
مـــــن إقـــــــــرار حـــكـــومـــة رئـــيـــس 
ميزانية  رينتسي  ماتيو  الــوزراء 
اإلنــفــاق  فــيــهــا  زاد  الــتــي   ٢٠١٦
الخطة  ووفــق  الثقافة.  بمجال 

الموضوعة فإن ١٣ مليون يورو 
ســتــوجــه إلــــى تــرمــيــم الــقــصــر 
الــذهــبــي لــإلمــبــراطــور نــيــرون 
رومــا  فــي  لنفسه  شــيــده  الـــذي 
لــكــن اإلمــبــراطــور تــراجــان هو 

الذي دفن فيه الحقا.
وســتــخــصــص ســتــة مــاليــيــن 
يــــــورو لـــمـــشـــروعـــات مــتــنــوعــة 
تهدف لمساعدة تطوير مدينة 

البندقية.
وقــالــت الـــــوزارة إن الــمــواقــع 
بأجهزة  أيضا  ستزود  الثقافية 
ـــــــذار ومـــراقـــبـــة تــلــفــزيــونــيــة  إن
البند  بهذا  اإلنــفــاق  أن  مضيفة 

سيصل إلى ٥٠ مليون يورو.

إيطاليا ترمم تراثها الفني 
والثقافي بـ ٣٠٠ مليون يورو

افة الث زا قال ا طةاإل ا ال ش ك

ة ا ف ال ةأ ا ال ا أ إال الةطائلة ة ا ال ذ ش ا ف
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