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علي النعمة : أعمالي تتناول 
مفردات التراث القطري

أحمد األسدي: مواقع التواصل االجتماعي 
أصبح لها دور كبير في حياة الفنانين

كتب - أشرف مصطفى:

أّكد الفنان علي النعمة أنه 
تعّمقه  مـــن  الـــرغـــم  عــلــى 

في المدرسة التشكيلية 
ــــواقــــعــــيــــة وعـــشـــقـــه  ال
ــتــراث الــــذي دفــعــه  ــل ل

لرسم مفردات بيئته إال 
أن ذلك لم يجعله يكتفي 

راح  بل  هو،  كما  الواقع  بنقل 
يضيف عليه من عنده بلمساته 

العمل  تــقــديــم  مـــحـــاوالً  الــفــنــيــة، 
الطبيعة  لـــهـــذه  الــخــاصــة  بــرؤيــتــه 

حالة  على  إطاللة  ليكون  المنقولة، 
للمتلقي،  ويقّدمها  يعيشها  خاصة 
منوهاً للبيرق بأن بدايته في مجال 
وسعى  الصغر،  مــن  كانت  التشكيل 
خالل  مــن  ذلــك  بعد  تطويرها  إلــى 
حــرصــه عــلــى االلـــتـــحـــاق بــالــمــراكــز 
فيها  رأى  الــتــي  اإلبــداعــيــة  الشبابية 
أي  تطوير  في  األول  المساهم  أنها 
بتشكيل  ساهمت  كما  شـــاب،  فــنــان 
في  والــمــشــاركــة  الفنية،  شخصيته 
الـــمـــعـــارض الــمــخــتــلــفــة، حــيــث كــان 

من  مــعــرض  فــي  مشاركته  آخــرهــا 
الجمعية  مؤخراً  أقامته  الذي  قطر 
مؤكداً  التشكيلية،  للفنون  القطرية 
الفّن  بأبجديات  مــّر  فنان  كــأي  أنــه 
األولى، حيث مّر بمرحلة الشفافية 
في  في صغره حتى أصبح متمرساً 
الفن الواقعي وذلك بعد أن رأى أن 
الواقعية هي أساس الفّن منذ عصر 
رســومــه  قـــّدم  الـــذي  األّول  اإلنــســان 
مفهوم  بــأســلــوب  نفسه  عــن  لــيــعــّبــر 

ومباشر.

ص٦

ــــد الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي أحــمــد  أّك
ــتــواصــل  ال مـــواقـــع  أن  األســــــدي 

االجــتــمــاعــي أصــبــح لــهــا دور 
الفنانين،  حــيــاة  فــي  كبير 

حــــيــــث إنـــــهـــــا ســـاهـــمـــت 
نشر  فــي  كبير  بشكل 
إبــــــــداعــــــــات الــــعــــديــــد 

مـــــنـــــهـــــم، كـــــمـــــا أنــــهــــا 
نوع  تحقيق  في  ساهمت 

الفنانين  بين  التواصل  مــن 
منهم  كل  وإطــالع  وبعضهم، 

إلى  مشيراً  اآلخــر،  تجارب  على 
أنـــه يــحــرص عــلــى اســتــخــدام تلك 

بنشاطاته  الجمهور  لتعريف  المواقع 
الــفــنــيــة، وكــذلــك أيــضــاً بــالــمــعــارض 
في  تــقــام  الــتــي  األخــــرى  التشكيلية 
الوسائط  هــذه  أن  إلــى  الفــتــاً  قطر، 
زيــادة  فــي  كثيراً  ساهمت  الحديثة 
يستطيع  إنـــه  حــيــث  الــفــنــان،  شعبية 
كمبدع  لنفسه  يسّوق  أن  خاللها  من 
يستخدم  وكــأنــه  وببساطة  بسهولة 

وسائل اإلعالنات أو شركات الدعاية 
الــتــقــلــيــديــة أو يــعــلــن عــن نــفــســه في 
أن  ويمكنه  اإلذاعــــة،  أو  التلفزيون 
يحقق نسب مشاهدة عالية وقياسية 
من خالل استخدامه لمواقع تحظى 

بنسبة إقبال كبيرة.

ص٧

الدوحة لألفالم تقدم ورشة لكتاب السيناريو

سعود جاسم: غنائي في بطولة 
العالم للمالكمة شرف كبير

باب  فتح  عن  لألفالم  الــدوحــة  مؤسسة  أعلنت  البيرق:  الدوحة- 
التسجيل في ورشة كتابة نصوص األفالم القصيرة التي ستركز على 
على  والمبتدئين  الــواعــديــن  والُمخرجين  السيناريو  كــّتــاب  مساعدة 
الفكرة  مرحلة  مــن  بـــدءاً  كاملة  سينمائية  نصوص  وتطوير  تأليف 
كتابة  خبراء  أبرز  من  بدعم  وذلك  الكامل  للنص  ووصــوالً  المبتكرة 

النصوص السينمائية الدوليين.
المتدربون  سيتناول  األول  األسبوع  جزءين:  إلى  الورشة  وتنقسم 
من خالله مقّدمة لألفالم القصيرة كقالب سينمائي فريد من نوعه، 
األفالم  بيئة  على  والتعّرف  الناجحة،  القصيرة  األفالم  أبرز  وتحليل 
االنتقال  وكيفية  الكبرى)  الدولية  (كالمهرجانات  الداعمة  القصيرة 
وستضّم  اإلنتاج،  مرحلة  إلى  التطوير  مرحلة  من  السينمائي  بالنص 
سيتحّدث  التي  التقديمية  والعروض  الندوات  من  مجموعة  الورشة 

فيها عدد من خبراء صناعة األفالم القصيرة الدوليين.
نصوص  بتطوير  الــورشــة  فستهتم  والــثــالــث:  الــثــانــي  واألســبــوعــان 
السينمائية  الــنــصــوص  مستشاري  مــن  اثنين  بمساعدة  المشاركين 
لألفالم  الدرامية  الكتابة  أساسيات  المشاركون  وسيتعّلم  الدوليين، 
الــقــصــيــرة (مـــن حــيــث الــفــكــرة والــمــوضــوع والــهــيــكــل الـــدرامـــي وبــنــاء 
الــشــخــصــيــات والــقــصــة) وســيــطــلــقــون الــعــنــان إلبــداعــاتــهــم ورؤاهــــم 
األفالم  صناعة  مشهد  طبيعة  على  التعّرف  إلى  باإلضافة  السينمائية 

القصيرة حول العالم.
تعكس  التي  الموضوعات  على  التركيز  المشاركين  من  وسُيطلب 
تجاربهم الشخصية التي مّروا بها وتعّبر عن طبيعة الحياة المعاصرة 

في منطقة الخليج.

كتب -هيثم األشقر:

أّكـــد الــفــنــان ســعــود جاسم 
القطرية  األغــنــيــة  أن  على 

تــألــقــهــا  ذروة  تـــعـــيـــش 
أن  إلــى  مشيراً  الفني، 
هــــنــــاك الــــعــــديــــد مــن 

المحليين  المطربين 
الــذيــن بــــرزوا فــي سماء 

األغــنــيــة الــعــربــيــة مــؤخــراً، 
ســوق  حـــفـــالت  أن  مـــوضـــحـــاً 

صوت  إذاعة  تقيمها  التي  واقف 
الريان، ساهمت في ظهور العديد 

مـــن الــفــنــانــيــن، ودعــمــتــهــم مـــاديـــاً، 
ومعنوياً، وأشاد سعود بالدور الكبير 
في  المحلية  اإلذاعـــات  تقّدمه  الــذي 
موضحاً  المحليين،  الفنانين  دعــم 
أن تلك اإلذاعات خلقت سوقاً عربية 
بشكل  وساهمت  القطرية،  لألغنية 
جمهورها،  دائـــرة  توسيع  فــي  كبير 
وأشار سعود جاسم في حوار خاص 
حفل  في  غناءه  أن  إلى  لـ «[« 

افتتاح بطولة العالم للمالكمة شرف 
كبير له، خاصة أن تلك البطولة التي 
في  ألول  ــقــام  تُ الــدوحــة  تستضيفها 
صعيد  وعلى  عربية.  دولــة  في  مــّرة 
آخــــر، يــعــيــش الــفــنــان ســعــود جــاســم 
حالة كبيرة من النشاط الفني، حيث 
شـــارك مــؤخــراً فــي احــتــفــاالت رأس 

السنة في البحرين.
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دور كبير لوسائل اإلعـالم دور كبير لوسائل اإلعـالم 
في دعـم الفـن الشـعـبيفي دعـم الفـن الشـعـبي

كــشــف الــفــنــان عــبــد الــرحــمــن الــمــطــاوعــة 
عن تلقيه دعوة من وزارة الثقافة البلغارية 
ضمن  الــجــرافــيــك  لــفــنــون  مــعــرض  لتقديم 
إطـــــار الــمــلــتــقــى الــخــلــيــجــي الـــــذي تـــقـــّرر له 
بــرومــانــيــا،  المقبل  إبــريــل  شــهــر  ينطلق  أن 
خليجياً  فناناً   ١٤ مع  هناك  سيشارك  حيث 
ما  إلــى  تصل  الــتــي  األعــمــال  مــن  بمجموعة 
تــنــتــمــي إلــــى الــفــئــة  يــقــرب مـــن ٢٤٠ عــمــالً 
إلى  وأشـــار  ســم،   ١٠×١٠ بمقاس  الصغيرة 

في  خليجياً  األولـــى  تعّد  المشاركة  تلك  أن 
رومــانــيــا بــمــجــال الــجــرافــيــك. وأوضــــح أن 
إطــار  فــي  عليهما  العمل  تــّم  المشاركتين 
الــذيــن  التشكيليين  مــن  الــفــرديــة  الــجــهــود 
إنعاش  بغرض  الجرافيك  لفنون  ينتمون 
هـــذا الــفــّن وإظـــهـــاره بــصــورة أوســــع على 
إحجام  ظل  في  خاصة  التشكيلية،  الساحة 
الــتــشــكــيــلــيــيــن عــــن خـــــوض هـــــذا الــمــجــال 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي، وأوضـــــــح أنـــــه قـــــام مـــؤخـــراً 

ــيــدويــة في  بــإنــشــاء مــجــمــوعــة لــلــطــبــاعــة ال
من  عـــدٌد  معها  تــفــاعــل  الــتــواصــل،  وســائــل 
الجرافيك  في  المتخّصصين  التشكيليين 
مشيراً  الخليج،  دول  كافة  ومن  قطر  من 
فــي مــد خــبــراتــه  إلـــى أنـــه ال يــدخــر جــهــداً 
على  حــصــولــه  مــنــذ  للشباب  الــمــجــال  بــهــذا 
شــــهــــادة مـــعـــتـــمـــدة مــــن مـــركـــز الــطــبــاعــة 

.٢٠٠٤ عام  باليابان  اليدوية 

ص٦

المطاوعة: إنعاش فنون  الجرافيك في ملتقى خليجي

ص ص ٣٣
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أساس  على  الدرامية  للنصوص  الدارسين  تقويم  إن 
قيمتها  حــســاب  على  الــغــالــب  فــي  يــأتــي  األدبــيــة  قيمتها 
ــتــالــي إلــــى عــــدم الــكــشــف عــن  ـــــؤّدي بــال ـــة مـــا ي ـــدرامـــّي ال
في  إسهامها  ومــدى  الــدرامــيــة  وخصوصيتها  طبيعتها 

الحديثة. العربية  الدراما  تطّور 
تــعــّرف الــقــبــانــي عــلــى الـــدرامـــا األوروبـــيـــة كــمــا سبق 
الــقــول مــن خــالل الــتــرجــمــات الــتــركــيــة خــاصــة ترجمة 
مــســرحــيــات راســيــن، فــمــن الــمــحــتــمــل أنـــه اطــلــع كذلك 
ألفها  أو  ترجمها  التي  التركية  المسرحيات  بعض  على 
نعلم  ونحن  الماضي  القرن  في  األتــراك  الكّتاب  بعض 
حــوالــي  بـــدأت  الــتــركــي  األدب  فــي  الــتــجــديــد  حــركــة  أن 
األتـــراك  ـــاء  األدب اتــصــل  وقــد  الــمــاضــي،  الــقــرن  منتصف 
الــمــجــّددون بــــاألدب األوروبــــي وتــرجــمــوا بــعــض آثـــاره 
وغيرهما  وراســيــن  موليير  مــســرحــيــات  بــعــض  وفــيــهــا 
التمثيل  سبيل  على  منهم  ونذكر  للمسرح  ألفوا  وكذلك 
بعض  ألــف  وقــد  المجّددين  شيخ  وهــو  أفــنــدق  شناسي 

الشاعر». «زواج  مسرحية  منها  المسرحيات 
لراسين»  و»أتــالــي  و»اســتــر»  «أنــدرومــاك»  وترجم 
الفرنسية  الــدرامــا  على  تــعــّرف  قــد  القباني  يــكــون  وقــد 
المسرحي  النشاط  في  رفيقه  فرح  اسكندر  خالل  من 
وصـــاحـــب الــفــضــل الــكــبــيــر فـــي تــشــجــيــعــه لــالتــجــاه نحو 

المختلفة. الفنية  قدراته  فيه  مستثمراً  المسرح 
ـــغـــرام أو الــمــلــك  يــشــيــر عـــنـــوان مــســرحــيــة «لـــبـــاب ال
وهذا  «ميتريدات»  راسين  مسرحية  إلى  ميتريدات» 
دراســة  لكن  الراسيني  بالنموذج  القباني  اتــصــال  يؤكد 
هـــذه الــمــســرحــيــة تــشــيــر إلـــى طــبــيــعــة الـــحـــوار مـــع هــذا 

النموذج.
القباني  كتبه  مــا  بــيــن  نــقــارن  ألن  حــاجــة  فــي  ولــســنــا 
فــي لــبــاب الــغــرام وبــيــن مــا جــاء فــي مسرحية راســيــن 
مـــن حـــيـــث دقــــة الـــتـــرجـــمـــة، وذلـــــك ألن مـــا جــــاء فــي 
ترجمة  مــا  بــحــال  اعــتــبــاره  يمكن  ال  القباني  مسرحية 
المشهد  حــوادث  يأخذ  كان  القباني  فإن  راسين،  لشعر 
بأسلوب  صياغتها  يُعيد  ثم  فكرته  من  وبعضاً  الراسيني 

واضح. بشكل  الترجمة  أساليب  عن  يختلف  خاص 
إن حــريــة تــصــريــف الــقــبــانــي فــي مــســرحــيــة راســيــن 
بالنص  واضــحــة  معرفة  معرفته  عــدم  إلــى  يــرجــع  قــد 
المسرحية  هذه  طبيعة  تبينه  عدم  إلى  أّدى  ما  األصلي 
المسرحية  تحّولت  وبالتالي  تراجيديا  كونها  حيث  من 
بعدد  فيها  القباني  يحتفظ  ميلودراما  إلــى  يديه  على 
ترتيبها  في  وباألحداث  الرئيسية  الشخصيات  وبأسماء 
تعتمد  فالمسرحية  درامي،  الميلو  الطابع  مع  يتفق  بما 
وتعتمد  والشر  الخير  نمطي  بين  القائم  الــصــراع  على 
أيــضــاً عــلــى اإلثــــارة والــمــفــاجــآت الــمــســرحــيــة والــعــدالــة 
مسرحية  القباني  أحدثه  الذي  التحّول  هذا  الشاعرية، 
راســـيـــن يــرجــع أيـــًضـــا إلـــى تــكــويــنــه الــنــفــســي والــفــكــري 
مسرحيات  عــلــى  البعيد  تــأثــيــره  لــه  كــان  الـــذي  الشعبي 

الميلودراما. نوع  عن  تخرج  ال  التي  القباني 
الغربية  بالدراما  الواهية  بعالقته  القباني  فإن  وهكذا 
معرفة  الــدرامــيــة  بالتقاليد  معرفته  وعـــدم  الــحــديــثــة 
شــامــلــة ويــقــيــنــيــة دفـــع بـــه إلـــى االعـــتـــمـــاد عــلــى تــقــالــيــد 
مسرحياته  في  مزج  لقد  الشعبية.  المسرحية  الفرجة 
بنية  فــي  الشعبي  والقصص  الظل  خيال  بــابــات  تقاليد 
ومع  التلحينية  قدراته  مع  تتفق  درامية  ميلو  درامية 

الشعبي. وجدانه 

األدب التركي

حركةحركة

الدوحـة - البيـرق:

كــشــف الــفــنــان حــســن صــقــر عــن انــتــهــائــه من 
«الطاعون»  بعنوان  قصير  روائــي  فيلم  تصوير 
إلى  مشيراً  الخليفي،  نجالء  وإخــراج  تأليف  من 
من  مكونة  أســرة  حــول  أحداثه  تــدور  الفيلم  أن 
ثــالثــة، أصــيــبــت األم بـــداء الــطــاعــون ولـــم تنجح 
ابنته  يبعد  األب  وكـــان  عــالجــهــا،  مــحــاوالت  كــل 
من  عليها  خوفاً  المريضة  بــاألم  االحتكاك  عن 
أيــة  تستعمل  أن  يــحــّذرهــا  مــا  ودائـــمـــاً  الـــعـــدوى، 
قصة  وانتهت  المريضة،  األم  تستخدمها  أدوات 
قد  بأنه  األب  فوجئ  وفاتها  وبعد  بالموت،  األم 
أصيب هو اآلخر بالمرض، عندها قّرر أن يبتعد 
من  لها  حماية  غيره  لها  يبق  لم  التي  ابنته  عن 
أبي  يا  تتركني  ال  له  قالت  الفتاة  ولكن  الموت، 
سوياً  فلنكن  واألب  األم  بدون  الحياة  فائدة  فما 
وليحدث ما قّدره اهللا. وتابع صقر، الفيلم يبعث 
رسالة إلى الجميع مفادها «مهما كانت الظروف 

فلتعش حياتك سعيداً ومقبالً على الحياة».

وأشـــار صقر إلــى أن هــذا أول تــعــاون لــه مع 
تجربتها  هــي  هــذه  تعد  والــتــي  نجالء  المخرجة 
األولــــــى فـــي مـــجـــال صــنــاعــة األفـــــــالم. وأوضــــح 
في  الفنية  األعــمــال  مــن  الــعــديــد  لــديــه  أن  صقر 
عكاظ»  «ســوق  مسرحية  منها  الحاضر  الــوقــت 
مــع الــمــخــرج فــهــد الــبــاكــر والــتــي ســتــعــرض في 
سيعلن  أخرى  فنية  ومشاركات  المجتمع،  كلية 
عنها قريباً. وأكد الفنان حسن صقر أن الحركة 
بدأت  القصيرة  الروائية  األفــالم  لصناعة  الفنية 
تتجه  باتت  حيث  قطر،  في  مهماً  منحى  تأخذ 
إلى مرحلة النضج وتعّددت جهات اإلنتاج لهذه 
األفالم بل إن المدارس بدأت تهتم بتنمية هذه 
في  طالبية  مسابقات  إجراء  خالل  من  الصناعة 

مجال صناعة األفالم الروائية القصيرة ودخلت 
الــمــؤســســات الــخــيــريــة والـــشـــركـــات عــلــى الــخــط 
ما  ترويجية  أو  توعوية  قصيرة  أفالماً  لينتجوا 
أحـــدث زخــمــاً فــي هــذا الــمــجــال وتــراكــمــت لدى 
وكثرت  بالقليلة  ليست  خبرات  الشباب  الفنانين 
الـــفـــرق الــشــبــابــيــة الـــتـــي تــهــتــم بــإنــتــاج أفــالمــهــم 
ناضجة  تجارب  نــرى  وبدأنا  المستقلة  الروائية 
ما  وهــو  الــفــرق  هــذه  بين  قــويــاً  وتنافساً  بالفعل 
الصناعة  هذه  إليه  تتجه  كبير  ازدهــار  عن  ينبئ 

الفنية في قطر.
صـــنـــاعـــة  أن  إلـــــــى  صــــقــــر  حــــســــن  وأشــــــــــار 
ــقــصــيــرة بـــاتـــت تــأشــيــرة  األفـــــالم الـــروائـــيـــة ال
دخـــول الــفــنــانــيــن إلــى مــجــال الــعــمــل الــدرامــي 

لــلــفــنــان  والــســيــنــمــائــي حــيــث أصــبــحــت عــنــوانــاً 
أمــــام الــمــخــرجــيــن وبــــات مــخــرجــو الـــدرامـــا 
مقاطع  بعض  الــشــبــاب  الفنانين  مــن  يطلبون 
مدى  ليروا  القصيرة  الروائية  أفالمهم  من 
ومستوى  الكاميرا  أمام  الوقوف  من  تمكنهم 
الــمــهــرجــانــات  إن  حــتــى  الــتــمــثــيــلــي،  أدائــــهــــم 
الــكــبــرى مــثــل مــهــرجــان دبــي الـــذي يــقــام في 
األفالم  هذه  يطلب  أكتوبر  وشهر  مايو  شهر 
فعاليات  فــي  للمشاركة  منها  الجيد  ويــدخــل 
ـــمـــهـــرجـــان عــــن طــــريــــق تــلــك  ـــافـــســـات ال ومـــن
أمام  واسعة  الفرص  أبواب  تفتح  المهرجانات 
الــفــنــانــيــن الــشــبــاب لــلــتــمــثــيــل فـــي الــمــســلــســالت 

المهمة. الخليجية 

حسن صقر ينتهي من تصوير «الطاعون»

للفنون  واقف  سوق  مركز  في  تتواصل 
أعـــمـــال الــمــعــرض الــفــنــي حــصــاد الـــورش 
في   ٢٠١٥ عام  خالل  المركز  أقامها  التي 

المختلفة. أقسامه 
ويــضــّم الــمــعــرض الـــذي يــســتــمــّر لــمــدة 
أســــبــــوع آخـــــر فــــي مـــقـــر الـــمـــركـــز بــســوق 
واقـــــف، مــجــمــوعــة مـــن األعـــمـــال الــفــنــّيــة 
من  وفنانة  فناناً   ١٥٠ لحوالي  المتنّوعة 
من   ٨٠ منهم  واألجانب،  العرب  الفنانين 
الفنية  الـــورش  أعــمــال  فــي  شــاركــوا  قــطــر، 
فـــي أقـــســـام الــــرســــم، والـــخـــط الـــعـــربـــي، 

والسيراميك. والخزف،  والنحت 
منسقة  الــســعــد،  ورود  الــفــنــانــة  وقــالــت 
إن  للفنون:  واقف  سوق  بمركز  الفعاليات 
المركز  اهتمام  إطــار  في  يأتي  المعرض 
بــتــكــريــم الــُمــبــدعــيــن، خــاصــة الــمــتــدربــيــن 
الـــجـــدد والـــمـــوهـــوبـــيـــن مــنــهــم كـــنـــوع مــن 
الــــدعــــم الــمــســتــمــّر لـــهـــم، حـــيـــث تــعــرض 
األعــمــال الــفــنــيــة الــمــتــمــّيــزة فــي مــعــارض 
اختيار  يــتــم  كــمــا  الــمــركــز،  قــاعــات  داخـــل 
أيضاً  وعرضها  واقتناؤها  منها  األفــضــل 
فــي الــمــعــارض الــمــخــتــلــفــة داخــــل الــدولــة 
المتدربين  هــؤالء  أن  خاصة  وخــارجــهــا، 
في نهاية العام قد مّروا بمراحل مختلفة 
مختلف  في  واألسلوبي  الفني  التطّور  من 

فيها. تخصصوا  التي  مجاالتهم 
يـــقـــّدم  ـــمـــعـــرض  ال أن  ـــــى  إل وأشــــــــارت 

المتمّيزة  الفنية  األعــمــال  مــن  مجموعة 

واأللوان  بالفحم  المرسومة  اللوحات  من 

الـــخـــشـــبـــيـــة واأللــــــــــوان الـــزيـــتـــيـــة تـــنـــّوعـــت 

مــوضــوعــاتــهــا بــيــن الــبــورتــريــه، والــطــيــور 

والحيوانات المنتشرة في البيئة القطرية، 

فــضــالً عــن األمــاكــن الــتــراثــيــة. وفــي قسم 

لمجموعة  مجسمات  تــوجــد  الــمــنــحــوتــات 

مـــن الـــبـــورتـــريـــهـــات والــــتــــراث الــقــطــري 

أن  كما  والحصون،  القالع  مثل  المعماري 

الــخــزف،  لقسم  متمّيزة  مشاركة  هــنــاك 

حـــيـــث قـــــّدم الـــمـــشـــاركـــون أعــــمــــاالً فــنــّيــة 

مــتــنــّوعــة عــلــى هــيــئــة الــبــيــوت الــقــديــمــة، 

على  والرسم  السيراميك  ركن  عن  فضالً 

فيه. اإلبداعات  تنّوعت  الذي  الزجاج 

واقف  سوق  مركز  إن  السعد  وأضافت 

لكل  مستمر  بشكل  دوراتــه  يقّدم  للفنون 

فــئــات الــمــجــتــمــع مـــجـــانـــاً، وســــوف يــقــّدم 

جديدة  ورؤى  أفكاراً  الجديد  العام  خالل 

الُمبدعين  لدى  الفنية  المهارات  لتطوير 

يطمح  المركز  أن  إلى  الفتة  والمبدعات، 

دورات  تقديم  إلى  المقبلة  الفترة  خالل 

إن  حيث  البيوت،  ربــات  تخّص  صباحية 

للموظفين  مخصصة  المسائية  الــدورات 

التي  الفئة  بهذه  اهتماماً  وذلك  والطالب 

استثمارها. يمكن  إبداعّية  طاقة  لديها 

ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــخـــطـــاط الــفــنــان 

ـــســـعـــدي مـــشـــرف قـــســـم الــخــط  حـــمـــيـــد ال

العربي في مركز سوق واقف للفنون إننا 

الخط،  ورش  نــتــاج  بتقديم  الــيــوم  ســعــداء 

الفنية  األعمال  من  مجموعة  نقّدم  حيث 

من  المختلفة  الخطوط  أنواع  في  الراقية 

إلى  باإلضافة  وثلث  وديواني  ورقعة  نسخ 

اإلسالمية. الزخرفة 

للفنون،  واقــف  ســوق  مــركــز  أن  يُــذكــر 

مقراً  التراثي  واقف  سوق  من  يتخذ  الذي 

الفنية  المنافذ  أهــم  مــن  واحـــداً  يــعــّد  لــه، 

الــتــي تــعــنــى بــقــطــاع الــفــن الــتــشــكــيــلــي، من 

الــورش  وإقــامــة  الــمــعــارض  تنظيم  حــيــث 

والــــــدورات الــتــدريــبــّيــة وإتـــاحـــة الــفــرصــة 

الشباب  والفنانين  والُمبدعين  للموهوبين 

في  والمشاركة  والدورات  الورش  لحضور 

المركز  ينظمها  الــتــي  الــمــعــارض  تنظيم 

من  عــدداً  المركز  ويــضــّم  دوريـــة.  بصفة 

واللوحات  األعمال  لعرض  الفنّية  القاعات 

الفنية.

تواصل أعمال المعرض الفني بواقف للفنون

خالد البوعينين يقّدم «سمار» على إذاعة قطر
كتب - محمود الحكيم:

كــشــف اإلعـــالمـــي والــشــاعــر الــغــنــائــي خــالــد الــبــوعــيــنــيــن عن 
عبارة  أنه  إلى  مشيراً  بعنوان «سمار»  جديد  لبرنامج  تقديمه 
عن برنامج أسبوعي مباشر نلتقيكم فيه مساء كل يوم خميس 

من الساعة (١٠- ١٢) عبر أثير إذاعة قطر.
اإلذاعــة  انطالق  بعد  يأتي  البرنامج  هــذا  البوعينين:  وقــال 
المشاهير  عــلــى  ينفتح  وهـــو  الــتــطــويــر  بــعــد  الــجــديــدة  بحلتها 
والمبدعين في جميع المجاالت الفنية أو األدبية أو الرياضية 
أو غيرها. مشيراً إلى أنه يستضيف في كل حلقة ضيفا أو أكثر 

بحسب الحلقة.

في  اإلبــداع  قضية  يناقش  البرنامج  أن  البوعينين  وأوضــح 
الناجحة  النماذج  يستحضر  أن  على  ويحرص  المجاالت  كافة 
لألجيال نحو النجاح والعمل  والمشّرفة لتكون قدوة ومحفزاً 

الخالق.
هادفة  رســالــة  يحمل  أن  البــد  اإلعــالمــي  العمل  إن  وقـــال: 
محتوى  يكون  وإال  إليها  يطمح  رؤيــة  له  تكون  وأن  للجمهور 
فارغاً من المضمون، لذلك فأنا أرى أن التطوير الذي اعتمدته 
اإلذاعة يسير وفق رؤية واضحة تخدم الرؤية الوطنية لقطر 
٢٠٣٠، وأوضح أنه متفائل بالتغّيرات الجديدة وبما تحمله من 

مضامين تصب في خدمة المستمعين.

ًً

في  اإلبــداع 
الناجحة  ذج 
جاح والعمل 

هادفة  ســالــة 
محتوى  ون 
اعتمدته  ذي
وطنية لقطررر
ا تحمله مننننننن



3 2 January 2016 8:19 PM المنفذ : 

مدير التحرير: نائب مدير التحرير:سكرتير التحرير:قسم التنفيذ: رئيس األقسام الفنية: مسؤول الصفحة: قسم التصحيح:

3الثالثاء 25 ربيع األول  1437 هـ - 5 يناير 2016 م
عقدة فنيةعقدة فنية

كتب - محمود الحكيم:

قوة  اإلعالم  وسائل  أن  الفنانين  من  عدد  أكد 
مهم  دور  عليها  فـــإن  ولــذلــك  بــهــا،  يــســتــهــان  ال 
الشعبية  الفنون  إحياء  تجاه  ومسؤولية  به  تقوم 
خالل  مــن  وذلــك  الشعبية،  باألغنية  واالحــتــفــاء 
أو  فــقــرات  وتخصيص  واألغــانــي  الــحــفــالت  بــث 
واالحتفاء  المميزة  الشعبية  األغاني  لبث  برامج 
بــمــخــتــلــف الـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة. وأشـــــاد الــفــنــانــون 
الريان  صــوت  إذاعــة  تلعبه  الــذي  الكبير  بالدور 
فـــي هـــذا الـــصـــدد مــؤكــديــن أنــهــا كــانــت الــســبــب 

زوايــا  مــن  الشعبية  الفنون  نقل  الــذي  الرئيسي 
واالزدهــار.  التألق  من  جديد  واقع  إلى  النسيان 
على  بالدخول  اإلعالم  وسائل  الضيوف  وطالب 
خط الدعم للفنون الشعبية خالل هذا التحقيق.

فـــي الـــبـــدايـــة أكــــد الــفــنــان إبـــراهـــيـــم عــلــي أن 
الــفــنــون  دعــــم  فـــي  مــهــمــاً  دوراً  يــلــعــب  اإلعـــــالم 
المشكور  الجهد  أحــد  على  يخفى  وال  الشعبية، 
الذي تلعبه إذاعة صوت الريان في هذا الصدد، 
حــيــث كـــان وجــــود هـــذه اإلذاعـــــة بــمــثــابــة عــودة 
سنوات  بعد  قطر  فــي  الشعبي  الفن  إلــى  الــروح 
وأوضح  يندثر،  كاد  حتى  والركود  التهميش  من 

بها  قامت  التي  الجهود  أن  علي  إبراهيم  الفنان 
ساعدت  الجانب  هــذا  فــي  الــريــان  صــوت  إذاعــة 
عـــلـــى تـــقـــريـــب الـــفـــن الـــشـــعـــبـــي مــــن الــجــمــهــور 
القطري  الشعب  من  كثيرة  شرائح  واستقطبت 
نــحــو الــفــنــون الــتــراثــيــة لــم تــكــن تــعــرف عــنــه أي 
يحسب لها. شيء، وهذا في حد ذاته يعد إنجازاً 
الشعبية  الفنون  أن  إلــى  علي  إبراهيم  وأشــار 
المرئي  اإلعـــالم  لــدخــول  أيــضــاً  تــحــتــاج  الغنائية 
مطالباً  الـــريـــان،  صـــوت  إذاعــــة  مــع  الــخــط  عــلــى 
أكــبــر للفن  تــلــفــزيــون قــطــر بــأن يــولــي اهــتــمــامــاً 
الــشــعــبــي وأن يــعــطــيــه مــســاحــة بــث عــلــى شــاشــة 

الشعبية  الغنائية  الحفالت  يذيع  وأن  التلفزيون 
الشعبي  للفن  الــتــرويــج  اتــجــاه  فــي  يتحّرك  وأن 

لقطر. الغنائي  الموروث  على  والمحافظة 
وشــــــــّدد إبــــراهــــيــــم عـــلـــي عـــلـــى أهـــمـــيـــة نــقــل 
الشاشة  عبر  الشعبية  والــمــهــرجــانــات  الــحــفــالت 
الــصــغــيــرة الــتــي تــعــد عـــامـــًال مــهــمــاً لــدعــم الــفــن 
تخصيص  فـــإن  ولــذلــك  لـــه،  والــتــرويــج  الــشــعــبــي 
برنامج  أو  التلفزيونية  البرامج  أحــد  في  فقرة 
الحفالت  بــعــض  وعـــرض  الــشــعــبــي  للفن  خــاص 
طريق  فــي  إيجابية  خــطــوة  سيكون  خــاللــه  مــن 

الشعبي. الفن  دعم 

دور وسائل اإلعالم في دعم الفنون الشعبية

دخول  أن  أحمد  عيسى  الفنان  أكد  جانبه  ومن 
الشعبي  بالفن  االهتمام  خط  على  قطر  تلفزيون 
سيُحدث نقلة كبيرة في مدى االهتمام الجماهيري 
به، مشيراً إلى أن اإلعالم المرئي له تأثير كبير على 
بتلفزيون  يناط  الــذي  فالدور  هنا  ومن  الجمهور، 
قطر وبقية اإلعالم المرئي المحلي يتمحور حول 
الشعبي  بالفن  االهتمام  مــن  أكبر  مساحة  إعــطــاء 
القطري والترويج له عبر الفواصل بين البرامج بأن 
تــذاع أغنية شعبية مميزة، وتخّصص فقرات في 
بعض البرامج ذات نسب المشاهدة العالية لتبث من 
خاللها بعض األغاني الشعبية أو يخّصص برنامج 
من  ومقاطع  الحفالت  بعض  فيه  يـــذاع  أسبوعي 
فهذه  قطر،  فــي  تقام  التي  الشعبية  المهرجانات 
بعض المقترحات التي تقّدم بين يدي المسؤولين 
الشعبي  الفن  دعــم  في  شركاء  ليكونوا  بالتلفزيون 

والموروث الغنائي القطري.
وأشاد عيسى أحمد بالدور الكبير والمهم الذي 
تقوم به إذاعة صوت الريان في دعم كافة الفنون 
الشعبية حيث كانت السبب الرئيسي فيما نراه من 
حالة الزخم الكبيرة والحضور البارز للفنون الشعبية 
خاصة في ســوق واقــف، وهــذا بداية الخيط الذي 
لتتكامل  اإلعــــالم  وســائــل  بقية  تلتقطه  أن  يجب 

الجهود في سبيل هذه الغاية الطيبة.
وأكد عيسى أحمد أن إذاعة صوت الريان تحمل 
على عاتقها إحياء الفن األصيل كما أنها تقف من 
مستوى  وعلى  مشرفاً  موقفاً  الوطنية  المناسبات 
فنانيها  وطاقات  طاقاتها  تحشد  حيث  المسؤولية 
لتقّدم أعماالً فنية متنوعة ومتميزة تلهب القلوب 
بحب الوطن وتعّبر عن مشاعر الناس تجاه بالدها 

الحبيبة قطر.
وقــال عيسى أحمد إن إذاعــة صــوت الريان كما 
هو معلوم ال يقتصر دورها على تقديم األغاني في 
المناسبات الوطنية فقط بل إن منهجها يتسع عن 
هذه الدائرة ليشمل أموراً أخرى منها استخراج كنوز 
التراث الغنائي القديم وإعادة تلحينها من جديد بما 
يواكب التطّورات الموسيقية وبما يجمع بين األصالة 
ما يسّجل  إلى أنه كثيراً  والمعاصرة الفنية. مشيراً 

أغــانــي إلذاعـــة صــوت الــريــان لتدخل فــي أرشيف 
رؤيتها  حسب  تباعاً  أثيرها  على  تبث  ثــم  اإلذاعـــة 

ومخططها.
وقال أحمد: إن التراث الغنائي القديم غني جداً 
فنّية  كنوزاً  يستخرج  فيه  يبحث  ومن  باإلبداعات 
مدهشة وإذاعة صوت الريان مشكورة على الجهد 
الذي تبذله في هذا الجانب فهي تحرص على إحياء 
التراث القديم وإعادة تقديمه للجمهور بما يتناسب 
مع تطور العصر والذائقة. مشيراً إلى أن إذاعة صوت 
الريان تحتفي بالتراث على وجه العموم سواء أكان 
تراثاً محلياً أو خليجياً أو عربياً، لذلك فتسمع عبر 
أثيرها صباحاً صوت فيروز يصدح بأجمل األغاني، 
وفي الظهيرة يقّدمون لك أغاني الفنان عبد الحليم 
فيها  تسمع  أنــك  كما  العمالقة  من  وغيره  حافظ 
أغاني محمد رشدي ونجاة الصغيرة فهي تحتفي 

باألصالة الفنية العربية على وجه العموم.
وذكر أحمد أن تلفزيون قطر سابقاً كان يسّجل 
الكثير من الحفالت التي كانت تقام في ليالي العيد، 
ولكنه حالياً ليس حاضراً مع األحداث الفنّية الشعبية 
وليس متفاعالً معها بالشكل والحضور المطلوبين 

منه.

ومــــــن جـــهـــتـــه أوضــــــــح الــــفــــنــــان مــنــصــور 
أن  الشعبية  الرجالية  الفرقة  رئيس  المهندي 
الــــدور الـــذي تلعبه إذاعــــة صـــوت الــريــان في 
إنــكــاره،  يمكن  ال  الشعبي  الفن  ودعــم  إحــيــاء 
بــقــوة من  وقــد أصــبــح الــفــن الشعبي حــاضــراً 
المتخّصصة  والمهرجانات  السمرات  خــالل 
الـــتـــي تــنــظــمــهــا اإلذاعـــــــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنــهــا 
دخــلــت مــرحــلــة جــديــدة بــعــد مــهــرجــان فن 
الشعبية  المهرجانات  مرحلة  وهــي  الصوت 
على  الــفــنــون  بــأحــد  تهتم  حيث  المتخصصة 
حـــدة وهـــي الــفــنــون الــتــي تــكــاد تــنــدثــر لتعيد 
إحياءها والترويج لها جماهيرياً وهذا إن دل 
على شيء فإنما يدل على مدى أهمية وجود 
في  الفنية  الساحة  على  الرائدة  اإلذاعــة  هذه 
به  تقوم  الذي  الدور  ألن  كله،  والخليج  قطر 

ال يمكن لغيرها أن يحل محله.
الــشــعــبــي  الــــفــــن  أن  الـــمـــهـــنـــدي  وأوضــــــــح 
عــمــومــاً شــهــد حــالــة مــن االزدهــــــار، فــي ظل 
صوت  إذاعـــة  بها  تــقــوم  الــتــي  الطّيبة  الجهود 
والمهرجانات  المستمرة  فالسمرات  الــريــان 
المتخصصة في الفن الشعبي تعّبر عن حالة 

فـــريـــدة مـــن االهــتــمــام الــحــقــيــقــي بــمــوروثــنــا 

األصيل وتراثنا العريق، يعكس مدى االهتمام 

غير المحدود بالفن الشعبي.

عيسى أحمد: نأمل في دخول تلفزيون 
قطر على خط االهتمام بالفن الشعبي

منصور المهندي: صوت الريان 
وراء ازدهار الفن الشعبي

إبراهيم علي: اإلعالم يلعب دوراً مهماً في دعم الفنون الشعبيةإبراهيم علي: اإلعالم يلعب دوراً مهماً في دعم الفنون الشعبية

أأ

ر 

ث

ر
  

أحمد عبد الرحيم: 
تعّدد المحطات المحلية 

قوة يجب استثمارها في 
دعم الفن الشعبي

وأما الفنان أحمد عبد الرحيم، فقد أكد 
عامل  بقطر  التلفزيونية  القنوات  كثرة  أن 
مــن عــوامــل الــقــوة اإلعــالمــيــة وهـــذه القوة 
إلى  مشيراً  الشعبي،  الفن  تدعم  أن  يجب 
الريان  وتلفزيون  قطر  تلفزيون  لدينا  أن 
وقناة البدع وقطر اليوم، كل هذه القنوات 
قادرة على أن تكون العباً رئيسياً في إحياء 
الفن الشعبي والترويج له، ولو أنها وضعت 
اللون  هــذا  دعــم  اهتماماتها  خريطة  على 
الفني فإنها ستحدث نقلة نوعية في مدى 

االهتمام بالفن الشعبي جماهيرياً.
وقــــال عــبــد الــرحــيــم: إن إذاعـــــة صــوت 
الفنون  بقوة  تدعم  التي  اآلن  هــي  الــريــان 
الشعبية وقامت بالكثير من التحّركات في 
الحال  يتغّير  أن  إلــى  أدى  مــا  الجانب  هــذا 
العام من الركود واالندثار للفنون الشعبية 
إلى النشاط واالزدهار من جديد وال يخفى 
أثر  من  اإلذاعــة  هذه  أحدثته  ما  أحد  على 
الشعبية  األغنية  حال  إليه  وصل  فيما  بالغ 
ــفــنــون الــشــعــبــيــة عــمــومــاً من  خــصــوصــاً وال

حضور وتألق.
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wمصطلحات درامية
المسرح - أعلى 

قاعة  يعلو  جــزء  أعلى  فــي  تقع  التي  النظارة  منطقة 
الذي  العلوي  المقعد  تذكرة  وثمن  بالمسرح.  المشاهدة 
يقع في تلك المنطقة يعتبر أرخص من ثمن أي مقعد 
بـ  العربية  البلدان  بعض  في  ويعرف  المسرح  في  آخــر 

«الترسو».

المسرحية - الرهبة 

به  يــصــاب  أن  يمكن  الـــذي  االضـــطـــراب  أو  االرتـــبـــاك 
المسرح  خشبة  فــوق  وقــوفــه  عند  المحاضر  أو  الممثل 
بهذه  الجديد  الممثل  ُيصاب  وقد  الجمهور  مواجهة  في 
الكبار  الممثلين  مــن  كثير  بها  يــصــاب  قــد  كما  الرهبة 

والقدامى.

- الفكرة الدعوة  - مسرحية 

اجتماعية،  أو  سياسية  فكرة  تعالج  التي  المسرحية 
أن  يفترض  حتى  ويناصرها  كاتبها  إليها  يدعو  معينة 
المتفّرج  ذهــن  مأل  قد  يكون  النهاية  في  الستار  إســدال 

ونفسيته بميل اعتناقي للفكرة المدعو إليها.

- بون

القرن  في  اإلنجليزية  المسارح  عن  المسؤولون  صاغ 
قطع  تشبه   - المعدن  مــن  صغيرة  قطعاً  عشر  الثامن 
حتى  الممثلين  ألصــدقــاء  مــجــانــاً  تمنح  كــانــت   - العملة 

يمكنهم مشاهدة العروض المسرحية بال أجر دخول.

موسيـــــــــــقى

تــعــدد الــثــقــافــات والــتــقــالــيــد، بــيــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، 
بخصائص  أخــرى  عــن  ومنطقة  آخــر  عــن  بلد  وامتياز 
منها  كل  تميزت  موسيقية  ثقافات  أنتج  وثقافية،  بيئية 
سواها،  عن  منها  واحــدة  كل  أفــرد  بطابع  األخــرى  عن 

البلدان. تلك  ثقافات  بين  الكثيرة  المتشابهات  برغم 
المناطق  أبـــرز  مــن  كــانــت  الــعــربــي  الخليج  ومنطقة 
الموسيقية،  بخصوصيتها  األخــرى  البلدان  على  تأثيراً 
أجبر   ، «الخليجي»  بـ  عــرف  بلون  انــفــردت  التي  وهــي 

الساحر. اللون  هذا  غناء  على  العرب  المطربين  كبار 
يصعب  حد  إلى  تتشابه  الست،  العربي  الخليج  بلدان 
بفعل  اآلخــر؛  عن  البلد  هذا  موسيقى  بين  التفريق  فيه 
بلد  بين  تنفصل  ال  تكاد  التي  المشتركة  والثقافة  التاريخ 
وآخـــر، وهــو مــا أنــجــح إنــشــاء االتــحــاد بين تلك الــدول، 

. الخليجي»  التعاون  بـ «مجلس  المعروف 
الــمــوســيــقــى الــخــلــيــجــيــة، لــم تــولــد مــن فـــراغ، بــل هي 
كــمــثــيــالتــهــا فـــي بـــاقـــي الـــشـــعـــوب الــقــديــمــة، ولـــــدت مــع 
الــســنــيــن،  آالف  مــنــذ  األرض  تــلــك  عــلــى  اإلنــســان  وجـــود 
وقــوالــب  أشــكــاالً  لتتخذ  حــيــاتــهــم،  تــطــور  مــع  وتــطــورت 
معيشتهم  وطبيعة  الناس  حياة  على  باالعتماد  مختلفة، 
وموسيقى  البحر  موسيقى  فكانت  وبيئتهم،  وأعمالهم 

وغيرها. الجبال  وموسيقى  البادية 
الــحــداثــة حــيــن أطــلــت عــلــى الــمــوســيــقــى بــعــد الــتــطــور 
ثقافات  على  لــالطــالع  واســعــاً  الــمــجــال  فتحت  العلمي، 
صار  إذ  الماضي،  القرن  مطلع  منذ  الشعوب  وموسيقى 
مــن الــســهــل الــتــعــرف عــلــى مــوســيــقــى بــلــدان بــعــيــدة من 
في  صب  ما  وهو  التسجيل،  وأسطوانات  المذياع  خالل 
هذا  بفعل  تطورت  التي  الخليجية،  الموسيقى  مصلحة 

االنفتاح.
جـــددوا  لموسيقيين  يــنــســى  لــن  فــضــل  هــنــاك  كــذلــك 
عرفت  أن  بعد  لها،  وأضافوا  الخليجية  الموسيقى  في 
وأســس  أصــول  ولــه  ـــَدرس  يُ وعــلــم  فــن  بأنها  الموسيقى 
خاص  بلون  الخليجية  الموسيقى  جــاءت  حتى  علمية، 
ووظف  والعالمية،  العربية  الغنائية  األلــوان  من  انتفع 
بحق  فكان  الخليجي،  القالب  عبر  فنية  علمية  بصورة 

أغنية. أو  لحناً  لها  سمع  من  كل  أبهرت  مدرسة 
فـــي الــخــلــيــج لــمــعــت أســـمـــاء فــنــيــة قـــال كــثــيــرون إن 
طالل  كالمرحوم  المستحيل،  من  ضرب  بمثلها  المجيء 
المطربين  بــأصــوات  تغنى  أغــانــيــه  راحـــت  الـــذي  مـــداح، 
بشكل  نجح  الـــذي  الــدوخــي  عــوض  والــمــرحــوم  الــعــرب، 
كلثوم  أم  الشرق  كوكب  أغاني  أصعب  غناء  في  غريب 
بأداء ال يضاهى، وبأسلوب عرف به الدوخي، ما جعله 
كبرى  مجازفة  يعتبر  ما  وهــو  األغنيات،  لتلك  يضيف 
اتفق  ما  وهو  كلثوم،  ألم  أغنية  على  مطرب  يجدد  أن 

موسيقيون. عليه 
خليجيون  مطربون  راح  التي  الخليجية  األغنية  ولعل 
فجعلوا  بــذلــك،  كثيراً  نجحوا  بــجــدارة  ألويتها  يحملون 
لعل  معهم،  للتعاون  يسعون  والشعراء  الملحنين  كبار 
الكريم  وعبد  شعيل  ونبيل  عبده  محمد  بينهم،  األبــرز 
وكثيرون  الماجد،  وراشد  رويشد  اهللا  وعبد  القادر  عبد 

القائمة. تطول  حيث  غيرهم، 
العرب  الفنانين  ذكــر  أردنــا  لو  تطول  القائمة  كذلك 
الخليجي،  باللون  للغناء  يسعون  وآخـــرون  غنوا  الــذيــن 
لــعــل مـــن أبـــرزهـــم الــفــنــان الــكــبــيــر الــعــنــدلــيــب الــراحــل 
عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ، الــــذي زار الــكــويــت وغــنــى عـــدداً 
الخليجي  الــزي  يــرتــدي  وهــو  الخليجية،  األغنيات  مــن 
الــمــعــروف، وكــانــت مــن أشهر هــذه األغــنــيــات «يــا هلي 

يا هلي» .

الخصائص البيئية 
للموسيقى الخليجية

ي
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ـــة ـــم ـــه ـــم ــــــــــــــــداث ال ـــــــي األح اجـــــــتـــــــهـــــــادي أوصــــــلــــــنــــــي لــــلــــغــــنــــاء ف

بيروت،  في  للنشر،  الساقي  دار  عن  صــدر 
الكويتية  للكاتبة  فيل»  «رحــلــة  بعنوان  روايــة 
عن  لها  صدر  أن  وسبق  القدومي،  الشوا  هدى 
قــاف»،  جبل  إلــى  الطيور  «رحــلــة  نفسها  الــدار 
«دعـــــــوى الـــحـــيـــوان ضــــد اإلنــــســــان عـــنـــد مــلــك 

األسرار». الجان»، «كاشف 
وراء  مــن  سحرية  أجـــواء  فــي  تــدور  الــروايــة 
تصل  حيث  قارات  ثالث  عبر  رحلة  في  البحار 
الغرب،  بالد  إلى  الشرق  بالد  من  ثمينة  هدية 
الــفــيــل أبــــو الـــعـــبـــاس، الـــــذي أرســــلَــــُه الــخــلــيــفــة 
الدولة  عاصمة  مــن  الرشيد  هــارون  العباسّي 
الــعــبــاســّيــة فـــي بـــغـــداد إلـــى بـــالط اإلمــبــراطــور 

الغرب. بالد  في  شارلمان 
بعهدة  الــعــبــاس،  أبــي  الــفــيــل  رحــلــة  تصحبنا 
مثيرة  مــغــامــرة  فــي  إســحــاق،  الــفــتــى  مــرافــقــه 

عــبــر مـــدن ومـــوانـــئ وســـواحـــل، مــن بــغــداد في 
العراق إلى القيروان في تونس، ثم اإلبحار إلى 

األلب  جبال  اختراق  ثم  ومــن  إيطاليا،  سواحل 
دولة  مركز  آخن،  الملكّيِة  المدينة  إلى  وصوالً 

الفرنجة.

يتعّين  الشّيقة  التاريخية  المغامرة  هذه  في 
لديه  النجاة  مهارات  كل  توظيف  إسحاق  على 
أن  يكتشف  وقــد  الخطرة،  الرحلة  دروب  فــي 

الضخم  الكائن  هــذا  بمصير  مرتبط  مصيره 

بمرافقته. ُكّلف  الذي 

المملكة  فــي  الــقــدومــي  الــشــوا  هـــدى  ولـــدت 

بريطانية.  وأم  فلسطيني  أب  مــن  الــمــتــحــدة 

وهــــي تــعــيــش الـــيـــوم فـــي الــكــويــت مـــع زوجــهــا 

ثانية  كلغة  اإلنجليزية  اللغة  وتدّرس  وولديها، 

فــي جــامــعــة الــكــويــت. تــحــمــل هـــدى الــقــدومــي 

شـــهـــادة بــكــالــوريــوس فـــي االقــتــصــاد وشــهــادة 

كلغة  اإلنــجــلــيــزيــة  الــلــغــة  تعليم  فــي  ماجستير 

عــلــومــهــا لــنــيــل شــهــادة في  ثــانــيــة. تــتــابــع حــالــيــاً 

كتاب  السابقة  مؤلفاتها  تشمل  المقارن.  األدب 

عنترة  شخصية  على  المبني  «عنبر»  األطفال 

بــن شــــداد، الــمــحــارب األســـطـــوري الــشــهــيــر في 

وغيرها. اإلسالم،  قبل  ما  الملحمي  الشعر 

إصداراتإصدارات

مبدعون

«رحلة فيل»..رواية تستحضر التاريخ في رحلة عبر ثالث قارات

غنائي في بطولة العالم للمالكمة شرف كبير
كتب -هيثم األشقر:

سماء  في  بــرزوا  الذين  الفنانين  من  واحــد  جاسم  سعود 
مشاركته  خــالل  اسمه  لمع  األخــيــرة،  اآلونـــة  خــالل  األغنية 

فـــي بــرنــامــج «الـــصـــوت الــذهــبــي» على 
إذاعـــــة صـــوت الــخــلــيــج، وفــــاز بــالــصــوت 
الــبــرونــزي، أصـــدر عــدة أغـــان منفردة، 
فـــضـــال عــــن مـــشـــاركـــتـــه فــــي عـــــدد مــن 
الحفالت والمهرجانات سواء في الداخل 

أو الخارج.
أكــــد الـــفـــنـــان ســـعـــود جـــاســـم عــلــى أن 
تألقها  ذروة  تــعــيــش  الــقــطــريــة  األغــنــيــة 
من  العديد  هناك  أن  إلى  مشيرا  الفني، 

المطربين المحليين الذين برزوا في سماء األغنية العربية 
مؤخرا، موضحا إلى حفالت سوق واقف التي تقيمها إذاعة 

الفنانين،  من  العديد  ظهور  في  ساهمت  الــريــان،  صــوت 
ودعمتهم ماديا، ومعنويا، وأشاد سعود بالدور الكبير الذي 
المحليين،  الفنانين  دعــم  فــي  المحلية  اإلذاعــــات  تقدمه 
لألغنية  عربية  ســوقــا  خلقت  اإلذاعــــات  تلك  أن  موضحا 
كبير  بــشــكــل  وســاهــمــت  الــقــطــريــة، 
جمهورها،وأشار  دائـــرة  توسيع  فــي 
ســـعـــود جـــاســـم فـــي حـــــوار خــــاص لـ 
«[« أن غناءه في حفل افتتاح 
كبير  شرف  للمالكمة  العالم  بطولة 
لـــه، خــاصــة أن تــلــك الــبــطــولــة الــتــي 
في  ألول  تــقــام  الــدوحــة  تستضيفها 
صعيد  وعلى  عربية،  دولة  في  مرة 
آخــــر يــعــيــش الـــفـــنـــان ســـعـــود جــاســم 
في  مؤخرا  شــارك  حيث  الفني،  النشاط  من  كبيرة  حالة 

احتفاالت رأس السنة في البحرين.. فإلى نص اللقاء:

أكد على دور اإلذاعات المحلية في دعم المطربين..سعود جاسم :

مواقع التواصل 
االجتماعي 

أصبحت تلعب دوراً 
كبيراً في التسويق

ڈ بـــدايـــة حــدثــنــا عـــن جـــديـــدك عــلــى الــســاحــة 
الفنية؟

- شــاركــت مــؤخــرا فــي احــتــفــاالت لــيــلــة رأس 
السنة في مملكة البحرين، برفقة الفنانين زايد 

الصالح، يسرا سعوف وجيهان.
> وماذا عن مشاركتك في حفل افتتاح بطولة 

للمالكمة؟ العالم 
- غـــنـــائـــي فــــي حـــفـــل افـــتـــتـــاح بـــطـــولـــة الــعــالــم 
شرف  الدوحة،  في  حاليا  تقام  والتي  للمالكمة 
ألول  تقام  البطولة  تلك  أن  وخصوصا  لي،  كبير 
مــرة فــي دولـــة عــربــيــة، ولــم أتـــردد لحظة في 
تمثيل  في  للبطولة  المنظمة  اللجنة  طلب  قبول 
بلدي والغناء في هذا الحفل، وقد سعدت كثيرا 
الفنان  مع  الغناء  في  وبمشاركتي  الحدث،  بهذا 

انتوني توم.
نجاح  بعد  جديد  ديو  عمل  في  ستفكر  هل  ڈ 

التجربة مع انتوني توم ؟
الــغــنــاء  أو  الــــديــــو،  بــفــكــرة  ــيــرا  كــث أهـــتـــم  ال   -
بــمــفــردي، بــقــدر اهــتــمــامــي بــالــهــدف والــرســالــة 
في  مانع  أي  لــدي  وليس  األغنية،  تقدمها  التي 
يتوقف  األمر  ولكن  الغناء،  مطرب  أي  مشاركة 
ورضــا  الــفــنــي،  العمل  جـــودة  على  وأخــيــرا،  أوال 

عنه. الجمهور 
إنتاج  المطربين  مــن  الــعــديــد  أهــمــل  لــمــاذا  ڈ 

ألبومات غنائية واكتفوا باألغاني الفردية ؟

- ليس إهماال بقدر ماهو حرص على التواجد 
الغنائي  فاأللبوم  الفنية،  الساحة  في  دائم  بشكل 
فإنه  الكبيرة،  المادية  تكلفته  عن  النظر  بغض 
إلنتاجه،يستغرق  طــويــال  وقــتــا  ويــحــتــاج  مــرهــق 
خاللها  يكون  عامين،  األحيان  بعض  وفي  عاما 
بعكس  جمهوره،  عــن  البعد  كــل  بعيدا  المطرب 
الــحــال فــي األغـــانـــي الــفــرديــة الــتــي تــجــعــلــك في 
تـــواصـــل دائـــــم مـــع جـــمـــهـــورك، كــمــا أن مــواقــع 
كبيرا  دورا  تلعب  أصبحت  االجتماعي  التواصل 
فــي الــتــســويــق الــســهــل والــســريــع لــلــفــنــان، بعكس 
كبيرا،  جهدا  يتطلب  الذي  الغنائي  لأللبوم  الحال 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى شــركــة إنــتــاج وتــســويــق 

جيدة تدعم عملك الفني.
ڈ كـــيـــف تـــــرى األغـــنـــيـــة الـــقـــطـــريـــة مــقــارنــة 

والخليجية؟ العربية  بنظيراتها 
ذروة  الفترة  هــذه  تعيش  القطرية  األغنية   -
المطربين،  من  كبير  عدد  فهناك  الفني،  تألقها 
والملحنين والشعراء يعملون في الساحة الفنية، 
الذين  المطربين  من  مجموعة  عندنا  ظهر  كما 
ــقــوا وبـــــرزت أســـمـــاؤهـــم فـــي ســمــاء األغــنــيــة  ــأل ت
ــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة، فــبــجــانــب الـــفـــنـــان علي  ال
عــبــدالــســتــار، أصــبــح لــديــنــا الــعــديــد مــن األســمــاء 
أن  اســتــطــاع  الـــذي  الكبيسي  فــهــد  مــثــل  األخــــرى 
حــدود  خـــارج  كــبــيــرة  جماهيرية  قــاعــدة  يــكــون 
الفنانين  مــن  مجموعة  أيــضــا  ظــهــر  كــمــا  قــطــر، 

الفنان  مــثــل  جــهــد  بــكــل  يعملون  الــذيــن  الــشــبــاب 
انطالق  أن  كما   ، غيره  وكثيرين  شاهين،  غانم 
مثل  بقطر  األغــنــيــة  فــي  المتخصصة  اإلذاعــــات 
إذاعة صوت الريان وإذاعة صوت الخليج كان له 
حيث  االزدهـــار  من  الحالة  هــذه  في  األثــر  أكبر 
استراتيجية  تتبنيان  اإلذاعـــتـــان  هــاتــان  صـــارت 
واضـــحـــة لــدعــم هـــذه األغــنــيــة الــقــطــريــة بكافة 

أنواعها.
مــؤســســيــا  تــقــصــيــرا  هـــنـــاك  أن  تـــــرى  هــــل  ڈ 

وحكوميا من دعم الفنان القطري؟
ـــا دعــــم الـــدولـــة  - بــالــعــكــس فــجــمــيــعــنــا وجـــدن
ســواء  بقطر  تــقــام  الــتــي  المهرجانات  خــالل  مــن 
الدوحة  مهرجان  أو  واقف  سوق  ربيع  مهرجان 
أو مــهــرجــانــات الــعــيــد وقـــد عــرفــنــا الـــنـــاس من 
منظمي  أن  وخــاصــة  الــمــهــرجــانــات  تــلــك  خـــالل 
بجوار  الشباب  يضعون  كانوا  المهرجانات  هــذه 
في  وهـــذا  وعــربــيــا  خليجيا  األول  الــصــف  نــجــوم 
تجتهد  أن  ويــكــفــي  لــهــم،  دعـــم  أكــبــر  الــحــقــيــقــة 
والمهرجانات  الحفالت  منظمي  وستجد  وتعمل 
عليك  تنهال  وســوف  ومجهودك  فنك  يقدرون 
الــعــروض مــن كــل حـــدب وصـــوب ولــكــن عليك 
معي  مــاحــدث  وهــذا  تتكاسل،  وال  تبدأ  أن  أوال 
أوصلني  فــاجــتــهــادي  الشخصي،  المستوى  على 
العالم  بطولة  افتتاح  مثل  هــام  حــدث  في  للغناء 

للمالكمة.

أن  يمكن  المحلية  اإلذاعـــات  أن  تــرى  هــل  ڈ 
تعوض غياب شركات اإلنتاج الموسيقي؟

البديل،  بــدور  تقوم  أن  تستطيع  لن  بالطبع   -
فــوجــود شــركــات اإلنـــتـــاج الــمــوســيــقــي مــهــم جــدا 
ــتــاج الفني،  إلحــــداث حــالــة مــن الـــغـــزارة فــي اإلن
بينما  األغاني،  إنتاج  بها  المنوط  الجهة  هي  ألنها 
اإلذاعات ينحصر دورها في الترويج للفنان من 

خالل بث تلك األغاني.
ڈ وماذا عن دور إذاعة صوت الريان في دعم 

المحلية؟ األغنية 
- إذاعـــــة صـــوت الـــريـــان لــهــا طــبــيــعــة خــاصــة، 
وهي  تأسيسها،  منذ  عليها  تعمل  واستراتيجية 
دعــــم الـــفـــنـــان الــمــحــلــي مـــاديـــا ومـــعـــنـــويـــا، فهي 
ســاهــمــت بــشــكــل مــبــاشــر فـــي تــنــشــيــط الــحــركــة 
ــغــنــائــيــة فـــي قـــطـــر، ســـــواء مـــن خــــالل إقــامــة  ال
الـــســـمـــرات األســـبـــوعـــيـــة الـــتـــي تــحــتــفــي بــالــفــنــون 
المهرجانات  خــالل  مــن  أو  والــتــراثــيــة،  الشعبية 
الغنائية مثل مهرجان «ربيع سوق واقف»، كما 
أنها خلقت حالة من الحراك بين جميع الفنانين 
الموجودين على الساحة، ونجحت في خلق سوق 
كبير  بشكل  وساهمت  القطرية،  لألغنية  عربية 
دور  تلعب  أنها  كما  جمهورها،  دائرة  توسيع  في 
يحصل  الـــذي  الــمــادي  فالعائد  للفنان،  الــمــمــول 
عليه المطرب من خالل المشاركة في حفالتها، 

يستطيع من خالله إنتاج أعماله الفنية.
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يــحــكــى أن األصـــمـــعـــي ســمــع بــأن 
المنصور  جعفر  أبو  العباسي  الخليفة 
ـــشـــعـــراء فــهــو  ضـــّيـــق الـــخـــنـــاق عـــلـــى ال
ويدعي  يقولونها  قصيدة  كل  يحفظ 
بأنه سمعها من قبل، فبعد أن ينتهي 
الـــشـــاعـــر مـــن قــــول الــقــصــيــدة يــقــوم 
ويقول  إلــيــه،  القصيدة  بسرد  األمــيــر 
له ال بل حتى الجاري عندي يحفظها 
فــيــأتــي الــجــاري (الــغــالم كـــان يحفظ 
مرتين)  القصيدة  تكراره  بعد  الشعر 
فيسرد القصيدة مرة أخرى، ويقول 
األمير: ليس األمر كذلك فحسب بل 
أيضاً،  تحفظها  هي  جارية  عندي  إن 
المرة  بعد  الشعر  تحفظ  (والــجــاريــة 
الشعراء.  كل  مع  هــذا  ويعمل  الثالثة) 
واإلحباط،  بالخيبة  الشعراء  فأصيب 
حــيــث إنـــه كـــان يــتــوّجــب عــلــى األمــيــر 
لم  قصيدة  لكل  المال  من  مبلغ  دفع 
يسمعها، ويكون مقابل ما ُكتبَت عليه 
فقال:  بذلك  األصمعي  فسمع  ذهــبــاً. 
إن باألمر مكر. فأعد قصيدة منوعة 
الــكــلــمــات وغــريــبــة الــمــعــانــي. فلبس 
كان  إنــه  حيث  وتنّكر،  األعــراب  لبس 
مــعــروفــاً لـــدى األمـــيـــر، فــدخــل على 
األمير وقال: إن لدّي قصيدة أود أن 
سمعتها  أنك  أعتقد  وال  عليك  ألقيها 
مــن قــبــل. فــقــال لــه األمــيــر هـــات ما 
هي  وهــذه  القصيدة..  فقال  عندك، 

القصيدة:

هيج   --- الـبلبـلي  صــفير  صـــــوت 
قـــلبي الثمــلي

وســــــيدي   --- لي  ســـــــــيَد  يا  وأنــت 
ومولي لي

ُغـــَزيٌل   --- تيمني  فكــــم  فكــــــــم 
عقــــــــــيَقلي

ولي  ولـــــي   --- وولولت  فــــــــولولت 
يا ويل لي

فقلت ال تولولـــــــــي --- وبيني اللؤلؤ 
لــــــــــي

والطبل   --- لي  دنــا  دنــدن  والعـــود 
طبطب طب لـي

طب طبطب طب طبطب --- طب 
طبطب طبطب طب لي

والـــســـقـــف ســــق ســــق ســــق لــــي --- 
والرقص قد طاب لي

على   --- وشــــــــــــــاهــش  شـــــوى  شـــــوى 

ورق ســـفرجلي
خلفي   --- كــِعــَكــع  كعكع  والكـــــــــل 

ومـــن حويللي
من   --- هـــاربـــا  مــشــيــت  لكـــــــــــن 

خشـــية العقنقلي
مــــــــــعظم   --- مــــــــــــــــلك  لقاء  إلــى 

مبجلي
حمـــراء   --- بخـــــــــــــلعة  لــي  يــأمــر 

كالدم دملي

مبغــــــــــددا   --- ماشيا  فيها  اجــــــــــــر 
للذيلي

حي   --- مــن  األلمــعي  األديــــب  أنـــا 
أرض الموصلي

يعجز   --- زخرفت  قطــــعا  نظمت 
عنها األدبو لي

صــوت   --- مطلعــــــــــها  فــي  أقـــول 
صفير البلبلي

حينها أسقط في يد األمير فقال يا 
غالم يا جارية. قالوا: لم نسمع بها من 
أحضر  األمير:  فقال  مــوالي.  يا  قبل 
ما كتبتها عليه فنزنه ونعطيك وزنه 
ذهــبــاً. قــال: ورثــت عمود رخــام من 
إال  يحمله  ال  عليه،  كتبتها  وقــد  أبــي 
فوزن  فأحضروه  الجند.  من  عشرة 
أمير  يا  الوزير:  فقال  كله.  الصندوق 
الــمــؤمــنــيــن مـــا أظــنــه إال األصــمــعــي، 
فقال األمير: أمط لثامك يا أعرابي. 
فــــــــأزال األعــــــرابــــــي لـــثـــامـــه فـــــــإذا بــه 
ذلك  أتفعل  األمير:  فقال  األصمعي. 
قــال:  أصــمــعــي؟،  يــا  المؤمنين  بأمير 
رزق  قطعت  قــد  المؤمنين  أمــيــر  يــا 
الشعراء بفعلك هذا. قال األمير: أعد 
المال يا أصمعي، قال: ال أعيده. قال 
األمير: أعده، قال األصمعي: بشرط. 
قال األمير فما هو؟، قال: أن تعطي 
قال  ومقولهم.  نقلهم  على  الشعراء 

األمير: لك ما تريد.

ــر الــبــلــبــل ــي ــف األصـــمـــعـــي مـــع ص
أيها المارون بين
 الكلمات العابرة

عابرون في كالم عابر
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احملوا أسماءكم وانصرفوا
واسحبوا ساعاتكم من وقتنا، وانصرفوا

وخذوا ما شئتم من زرقة البحر ورمل الذاكرة
وخذوا ما شئتم من صور، كي تعرفوا

أنكم لن تعرفوا
كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء

أيها المارون بين الكلمات العابرة
منكم السيف - ومنا دمنا

منكم الفوالذ والنار- ومنا لحمنا
منكم دبابة أخرى - ومنا حجر
منكم قنبلة الغاز - ومنا المطر
وعلينا ما عليكم من سماء وهواء
فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا
وادخلوا حفل عشاء راقص.. وانصرفوا
وعلينا، نحن أن نحرس ورد الشهداء
وعلينا، نحن أن نحيا كما نحن نشاء
أيها المارون بين الكلمات العابرة
كالغبار المر مروا أينما شئتم ولكن
ال تمروا بيننا كالحشرات الطائرة

فلنا في أرضنا ما نعمل
ولنا قمح نربيه ونسقيه ندى أجسادنا

ولنا ما ليس يرضيكم هنا
حجر.. أو خجل

فخذوا الماضي، إذا شئتم إلى سوق التحف
وأعيدوا الهيكل العظمي للهدهد، إن شئتم

على صحن خزف
لنا ما ليس يرضيكم، لنا المستقبل ولنا في أرضنا ما نعمل

أيها المارون بين الكلمات العابرة
كدسوا أوهامكم في حفرة مهجورة، وانصرفوا
وأعيدوا عقرب الوقت إلى شرعية العجل المقدس

أو إلى توقيت موسيقى مسدس
فلنا ما ليس يرضيكم هنا، فانصرفوا

ولنا ما ليس فيكم: وطن ينزف وشعب ينزف
وطن يصلح للنسيان أو للذاكرة
أيها المارون بين الكلمات العابرة

آن أن تنصرفوا
وتقيموا أينما شئتم ولكن ال تقيموا بيننا

آن أن تنصرفوا
ولتموتوا أينما شئتم ولكن ال تموتوا بيننا

فلنا في أرضنا ما نعمل
ولنا الماضي هنا

ولنا صوت الحياة األول
ولنا الماضي، والحاضر، والمستقبل

ولنا الدنيا هنا.. واآلخرة
فاخرجوا من أرضنا
من برنا.. من بحرنا

من قمحنا.. من ملحنا.. من جرحنا
من كل شيء، واخرجوا
من مفردات الذاكرة

أيها المارون بين الكلمات العابرة !

اللؤلؤ ل ل ال ل لف ق

ـــــــــــاء شــــــاعــــــر وفـــــطـــــنـــــة مـــلـــك ذك
في يوم من األيــام ذهب رجل 
إلى الملك وأنشده شعراً، فأعجب 

الملك بما أنشد.
فقال له الملك: اطلب ما تشاء.

قال: هل تعطيني؟.
قال: أجل.

دنانير  تعطيني  أن  أريــد  قــال: 
ـــــذي أذكــــــره في  ـــرقـــم ال بــمــثــل ال

اآليات القرآنية!.
قال: حباً وكرامة.

تعالى:  اهللا  قــال  الــشــاعــر:  قــال 
«إلهكم إله واحد» فأعطاه ديناراً.

في  هما  إذ  اثنين  قــال: «ثــانــي 
الغار»، فأعطاه دينارين.

انتهوا»،  ثالثة  تقولوا  «ال  قــال: 
فأعطاه ثالثة.

هــو  إال  ثـــــالثـــــة  «وال  قــــــــــال: 
رابعهم»، فأعطاه أربعة.

هــو  إال  خـــمـــســـة  «وال  قــــــــال: 
ســــادســــهــــم»، فـــأعـــطـــاه خــمــســة 

دنانير وستة.

سبع  خــلــق  ـــــذي  ال «اهللا  قـــــال: 
سموات»، فأعطاه سبعة.

قـــــال: «ويـــحـــمـــل عــــرش ربــك 
فأعطاه  ثمانية»،  يومئذ  فوقهم 

ثمانية.
قال: «وكان في المدينة تسعة 
األرض»،  فـــي  يـــفـــســـدون  رهــــط 

فأعطاه تسعة.
قــــال: «تــلــك عــشــرة كــامــلــة»، 

فأعطاه عشرة دنانير.
قـــــال: «إنـــــي رأيـــــت أحــــد عشر 

كوكباً»، فأعطاه أحد عشر.
قال: «إن عدة الشهور عند اهللا 
اهللا»،  كتاب  في  شهراً  عشر  اثنا 

فأعطاه اثنا عشر.
ثــم قــال الملك: أعــطــوه ضعف 

ما ذكر واطردوه.
قال الشاعر: لماذا يا موالي؟!.

ـــــقـــــول:  ت أن  خـــــفـــــت  قــــــــــــال: 
«وأرســــلــــنــــاه إلــــى مـــائـــة ألــــف أو 

يزيدون»!!.
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لــوحــة الــطــفــل الـــبـــاكـــي، وتــســمــى أيــضــاً 
بلوحة فتيان الغجر، لوحة من إبداع الفنان 
الــذي  امـــاديـــو  بــرونــو  اإليــطــالــي  التشكيلي 
اشتهرت  براغولين»،  بـ»جيوفاني  يعرف 
من  تتضمنه  لما  كبير  بشكل  اللوحة  هذه 
والشفقة  الرحمة  عــن  وأحاسيس  تعابير 
لمالمح الطفل الحزينة وعيانه الدامعتان، 
النسخ  مــن  الكثير  الــلــوحــة  مــن  صنع  وقــد 
الــمــشــابــهــة لــفــتــيــان وفــتــيــات صــغــار وهــم 

يبكون.
برونو  الــرســام  أن  اللوحة  هــذه  وقصة 
امـــاديـــو كــــان يــجــوب شـــــوارع مـــدريـــد في 
صــوت  ســمــع  ســـيـــره  وأثـــنـــاء   ،١٩٦٩ عــــام 
الصوت  مصدر  إلى  فذهب  متقطع،  بكاء 
قديمة  مالبس  يــرتــدي  ولـــداً  يــرى  بــه  وإذ 

وهو  القريبة  الخانات  إحدى  خارج  جالساً 
يــبــكــي، فــنــادى امــاديــو عــلــى الــولــد وســألــه 
الولد  إليه  فنظر  مشكلة،  هناك  كانت  إذا 
وهــــو صـــامـــت ودمـــوعـــه ذارفــــــة. فــأشــفــق 
عليه أمــاديــو واصــطــحــبــه مــعــه وأطــعــمــه، 
ورسم له لوحة بورتريه، وبعد ذلك أصبح 
من  العديد  له  فرسم  كثيراً  يــزوره  الولد 
اللوحات، والغريب في األمر أنه في جميع 
أيضاً  كــان  أمــاديــو  للرّسام  الطفل  زيـــارات 
النسخ  يــفــّســر  مــا  وهـــذا  يتكلم،  وال  يبكي 
األخرى التي رسمها جيوفاني للطفل وهو 

يبكي.
وبعد فترة قصيرة زار جيوفاني كاهناً 
رأى  إنــه  حيث  االرتــبــاك،  عليه  يبدو  كــان 
صورة الطفل، وأخبره بأن اسمه «بونيللو» 

تعّرض  منزله  أن  هو  الطفل  بكاء  وسبب 
يتفّحم  وهــو  بعينه  والـــده  ورأى  للحريق 
الطفل  فأصبح  الموت،  حتى  الحريق  من 
الوقت.  طــوال  يبكي  وهــو  الــشــوارع  يجوب 
فنصح الكاهن جيوفاني بأال يساعد الطفل 
أكثر من ذلك ألنه أينما ذهب تشب النار 
نصيحة  جيوفاني  سماع  وبعد  إثـــره،  فــي 
الــكــاهــن شــعــر بــالــرعــب كــيــف لــرجــل ديــن 
طفل  مساعدة  عن  يكف  بــأن  ينصحه  أن 
بنصيحة  يأخذ  لم  ولذلك  وضعيف،  يتيم 
الفترة  تلك  وفي  الطفل،  وتبنى  الكاهن، 
البورتريهات،  من  الكثير  له  يرسم  أصبح 
وعرض رسوماته في أوروبــا حتى أصبح 

من أشهر األثرياء جّراء هذه اللوحات.
وقد عاش الرّسام والطفل حياة كريمة 

وهنيئة إلى أن عاد جيوفاني ذات مرة إلى 
جيوفاني  فخسر  محترقاً،  ووجده  منزله 
جميع لوحاته ماعدا لوحات الطفل الباكي، 
فــاتــهــم جــيــوفــانــي الــطــفــل بــإحــراق منزله 
المنزل  من  هــرب  الطفل  أن  إال  متعمداً، 
ولم يعد يراه جيوفاني أو يعرف عنه شيئاً.
وذكرت صحيفة الصن داي البريطانية، 
بأن هناك بعض رجال األطفال ذكروا بأن 
احترقت  التي  المنازل  من  العديد  هناك 
فيما  تفّحمت  اللوحة  هــذه  تحوي  وكانت 
من  الكثير  اعتقد  وقــد  ذاتــهــا،  اللوحة  عــدا 
حول  تحوم  كانت  الطفل  روح  بــأن  الناس 
الــلــوحــة وصـــّدقـــوا هـــذه الـــروايـــة، فــقــامــوا 
انـــدالع  مــن  خــوفــاً  الــلــوحــة  مــن  بالتخّلص 

حريق في منازلهم.

قصة أسطورة لعنة
 لوحة الطفل الباكي
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wالفن             السابع

يُساهم في إضفاء  إبداعياً  يُعد فن اإلضاءة في السينما فناً 
جمالية  إبراز  عوامل  من  مهم  عامل  وهو  للحدث  العام  الجو 
(اإلضــاءة  فـ  والتكوين  بالتصوير  ارتباطه  خــالل  من  الــصــورة 
خالل  فمن  بــهــا)،  اإلحــســاس  لخلق  األشــيــاء  تجّسم  الــتــي  هــي 
اإلضاءة يمكننا الحصول على تكوين جّيد واإلحساس بالعمق 
تعقيداً  السينمائية  الصناعة  عناصر  أكثر  وهي  الثالث  والبُعد 
أو تعديل العناصر  حيث (تستوجب كل حركة للكاميرا تغييراً 
الضوئية، باإلضافة إلى أن كل لون له خواصه، وأي نسيج أو 
حائط قد يعكس أو يمتّص كميات مختلفة من النور الساقط 

عليه).
 يجب إدراك أن وظيفة اإلضاءة تقوم على تحديد األشكال 
في الفضاء واإليهام المبني على أساس تغّيرات األشكال التي 
توظيفها  لغرض  الشخصيات  على  الموجهة  اإلضــاءة  توفرها 
في العمل الدرامي إليصال دالالت فكرية وجمالية، ومهّمة 
مدير اإلضاءة أن يقّدم صورة عالية الجودة وجّذابة للمشاهد 
وهــذا  المطلوبة  والــفــكــرة  الــحــالــة  الــصــورة  هـــذه  تحقق  وأن 
الدقة،  عالي  وتحضيراً  التصوير  لحظة  عالية  متابعة  يتطّلب 
أن  عليه  الـــذي  اإلضــــاءة  مصّمم  مهمة  صعوبة  تكمن  وهــنــا 
بالمصادر  التحّكم  فــي  والــدرايــة  والمعرفة  (الــقــدرة  يمتلك 

الضوئية).
 وهــنــا يــجــب االلــتــفــات إلـــى أن أهــمــيــة الــضــوء فــي العمل 
دالالت  له  بل  فحسب،  المنظر  تنوير  نابع  من  تأتي  ال  الفني 
والظالل  باأللوان  ارتبطت  ما  إذا  خاصة  خّالقة،  ومعالجات 
في تكوينات ذات قيمة جمالية وفنية، وموضوع المعالجات 
الضوئية للشخصيات هو من أهم المواضيع التي ينبغي كصّناع 
يمكن  باإلضاءة  ألننا  واستيعابها،  عليها  الوقوف  الفني  للعمل 
أن نتحّكم بالحالة النفسية للشخصيات، من المرح إلى الحزن 
في  اإلضــاءة  مصّمم  براعة  تكمن  وهنا  الداخلي،  الصراع  إلى 
أحياناً  لقطة  فكل  الخطة،  تنفيذ  في  المخرج  رؤية  استيعاب 
تحتاج إلى خطة ضوئية تختلف عن سابقتها ويمكن أن نضع 
الحل الضوئي بين المشاهد، وهذا يحتاج إلى تغّير خطة توزيع 

اإلضاءة حسب طبيعة المشهد. 
 وتعتبر اإلضاءة الرئيسية (Key Light) المصدر األساسي 
والتكوينات.  األشكال  إبــراز  وظيفتها   ، المشهد  في  لإلضاءة 
وبتسليط هذه اإلضاءة يمكن أن تظهر ظالل على الشخصيات 
فإما (تكون مستوية على وجه الممثل أو بعيدة عن الكاميرا)، 
استخدام  فعلينا  الشخصيات  على  الظالل  هذه  نخفف  وحتى 
المصدر الثاني وهو إضاءة الملء (Fill Light) التي تستخدم 
اإلضــاءة  عــن  الناتجة  الــظــالل  وتخفيف  المساحات  مــلء  فــي 
الرئيسة في حال عدم الحاجة للظالل ولكن يمكن استخدامها 
تكون  عــادة  وهي  المشهد  في  الظالل  إلى  للحاجة  تقليلها  أو 
درجة   ٤٥ الزاوية  في  توضع  وهي  ومنتشرة  وهادئة  ناعمة 
المقابلة لإلضاءة الرئيسة من امتداد خط العدسة، وتشترك 
 Back) هـــذه اإلضــــاءة مــع الــرئــيــســة بــالــمــصــدر الــثــالــث وهـــي
Light) اإلضاءة الخلفية التي تكون خلف الشخصية ومقابلة 
فتجّسم  وكتفيه  الشخصية  رأس  على  توّجه  وهــي  للكاميرا 
الخلفية  عــن  التصوير  مــوضــوع  فصل  خــالل  مــن  الشخصية 

وتعطينا البُعد الثالث للشخصية. 
أخرى  مصادر  هناك  لــإلضــاءة،  مصادر  ثالثة  أهــم  هــذه   
المتوازنة  واإلضــاءة  الحافة  وإضــاءة  التأسيسية  اإلضــاءة  مثل 
وغيرها  الشعر  وإضــاءة  الديكور  وإضــاءة  التأكيدية  واإلضــاءة 
في  منها  االســتــفــادة  يمكن  الــتــي  والــوظــائــف  التسميات  مــن 

المعالجة الضوئّية للمشهد.
للضوء  اإلبصار  عملية  حــدوث  كيفية  فإن  عامة  وبصورة   
تعد بشكل مبّسط عبارة عن دخول الموجات الضوئية (الضوء) 
إلى  واألجسام  األشكال  تحّول  بدورها  التي  العين  عدسة  إلى 
صور مصّغرة ومعكوسة تنتقل من العين إلى الدماغ لتترجم 
تحدث  وبــذلــك  البشرية  العين  تــراهــا  كما  طبيعية  صــور  إلــى 
ال  بالتأكيد  فإننا  مظلمة  غرفة  في  كنا  فلو  اإلبــصــار،  عملية 
نستطيع مشاهدة شيء ولكن ونحن في هذه الغرفة المظلمة 
ويأتينا بصيص ضوء من أي مكان فإن العين البشرية مباشرًة 

تتحّسس الضوء وتذهب إلى مصدره.

يشارك في معرضين لفنون الجرافيك ببلغاريا ورومانيا .. المطاوعة:

أكد على أن الواقعية محطة الفنان األولى.. علي النعمة:
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والتكوين الجمالي
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مصطفى: - أشرف  كتب 

كــــشــــف الــــفــــنــــان عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الـــمـــطـــاوعـــة عـــن تــلــقــيــه دعـــــوة مــن 
لــتــقــديــم  الــبــلــغــاريــة  الــثــقــافــة  وزارة 
ضمن  الــجــرافــيــك  لــفــنــون  مــعــرض 
تقرر  الذي  الخليجي  الملتقى  إطار 
المقبل  أبــريــل  شــهــر  ينطلق  أن  لــه 
بــرومــانــيــا حــيــث ســـيـــشـــارك هــنــاك 
من  بمجموعة  خليجيا  فنانا   ١٤ مع 
األعمال التي تصل إلى ما يقرب من 
٢٤٠ عمال تنتمي إلى الفئة الصغيرة 
أن  إلى  وأشار  سم،   ١٠×١٠ بمقاس 
خليجيا  األولــى  تعد  المشاركة  تلك 

الجرافيك. بمجال  رومانيا  في 
تــم  الـــمـــشـــاركـــتـــيـــن  أن  وأوضــــــــح 
الــعــمــل عــلــيــهــمــا فـــي إطــــار الــجــهــود 
الـــفـــرديـــة مـــن الــتــشــكــيــلــيــيــن الــذيــن 
بغرض  الــجــرافــيــك  لــفــنــون  ينتمون 
إنــعــاش هــذا الــفــن وإظــهــاره بصورة 
أوســـــــع عـــلـــى الــــســــاحــــة الــتــشــكــيــلــيــة 
التشكيليين  إحجام  ظل  في  خاصة 
التشكيلي،  المجال  هــذا  خــوض  عن 
وأوضــــــح أنــــه قــــام مـــؤخـــرا بــإنــشــاء 
مــجــمــوعــة لــلــطــبــاعــة الـــيـــدويـــة فــي 
عدد  معها  تفاعل  التواصل،  وسائل 
في  المتخّصصين  التشكيليين  مــن 
الــجــرافــيــك مـــن قــطــر ومــــن كــافــة 
ال  أنــــه  إلــــى  مــشــيــرا  ــيــج،  الــخــل دول 
يــدخــر جــهــدا فــي مــد خــبــراتــه بهذا 
على  حصوله  منذ  للشباب  المجال 
الطباعة  مركز  من  معتمدة  شهادة 
ونــوه   ،٢٠٠٤ عــام  باليابان  اليدوية 
القطرية  التشكيلية  الساحة  أن  إلى 
تــشــهــد تــطــورا مــلــحــوظــا بــشــكــل عــام 
ينقصها  وال  الماضية  الفترة  خــالل 
المجاالت  بعض  على  التركيز  إلــى 
الــتــشــكــيــلــيــة الــتــي تــعــانــي نــقــًصــا في 
مــبــدعــيــهــا، وأكــــد الــمــطــاوعــة عــلــى 
واالستكشاف  للبحث  الــدائــم  سعيه 
الحفر «الــجــرافــيــك»  فــن  عــالــم  فــي 
هـــذا  يــــوظــــف  أن  مـــكـــنـــه  مـــــا  وهــــــو 
بالعادات  الخاصة  أعماله  في  الفن 
حديثة  بطريقة  المحلية  والتقاليد 

معاصرة.
المقبلتين  مشاركتيه  على  وتعليقاً 

المطاوعة  عّبر  بلغاريا  ثم  برومانيا 
عـــن ســعــادتــه مـــؤكـــًدا أن رفـــع اســم 
قطر عالًيا في المحافل الدولية من 
مبدع  أي  حياة  في  اللحظات  أجمل 
قـــطـــري، وقــــــال: هــــذا هـــو واجــبــنــا 
تتحّدث  رســالــة  واإلبـــداع  كفنانين، 
تتواصل  أن  وتستطيع  اللغات  بكافة 
والحضارات.  الثقافات  مختلف  مع 
الـــرحـــمـــن  عـــبـــد  ـــفـــنـــان  ال رأى  كـــمـــا 
الــقــطــري  الــتــشــكــيــلــي  أن  الــمــطــاوعــة 
ـــــدول  ال يـــقـــل عــــن نـــظـــرائـــه فــــي ال
يحظى  بـــات  أنـــه  مــؤكــًدا  الــمــجــاورة 
بفرص االطالع على األشكال الفنّية 
الــحــداثــيــة والــمــعــاصــرة، مــن خــالل 

بشكل  الدوحة  في  تقام  التي  الورش 
متاحف  هــيــئــة  وتــنــظــمــهــا  مــنــتــظــم، 
غيرها  أو  الــثــقــافــي  الــحــي  أو  قــطــر 
مـــن الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة، وهــــو مــا 
وأكسبه  القطري  الفنان  إلى  أضاف 
قــادًرا  يكون  أن  إلــى  أّهلته  خــبــرات 
على  نفسه  وفــرض  المنافسة  على 

العالمية. التشكيلية  الساحة 
وعـــن آخـــر مــشــاركــاتــه الــدولــيــة، 
أوضـــــــــح الـــــفـــــنـــــان عــــبــــد الــــرحــــمــــن 
الــمــطــاوعــة أنـــه شــــارك بــعــمــل فني 
الفنانين  بصمات  ملتقى  في  مؤخًرا 
الــتــشــكــيــلــيــيــن الــــعــــرب الـــعـــاشـــر مــع 
١٣ دولـــة عــربــيــة، حــيــث تم  فــنــانــي 

خـــالل الــمــلــتــقــى اســتــعــراض أعــمــال 
فــنــّيــة لـــــــ٢٥٠ فـــنـــانًـــا وفـــنـــانـــة بــعــدد 
في  فني  عمل   ٣٠٠ من  بأكثر  يقّدر 
أن  موضًحا  الفنية،  المجاالت  شتى 
بإبداعه  قــام  به  شــارك  الــذي  العمل 
الطباعة  مــع  «الــكــوالج»  تقنية  عبر 
ـــــــــورق الـــصـــيـــنـــي الـــخـــفـــيـــف  عــــلــــى ال
في  التنوع  يعكس  بما  «شينكوليه» 

بقطر. التشكيلية  المجاالت 
وأعــــــرب الـــفـــنـــان عــبــد الــرحــمــن 
قطر  بتمثيل  سعادته  عن  المطاوعة 
شهد  الذي  الدولي  المحفل  هذا  في 
مـــشـــاركـــة أعـــمـــال فــنــانــيــن مـــن ١٣ 
أصبحت  قطر  أن  إلى  منوًها  دولة، 

ــــقــــوة فـــــي مــــثــــل تــلــك  مـــــتـــــواجـــــدة ب
أن  وأكــد  المهمة  الدولية  المحافل 
تشهد  قطر  فــي  التشكيلية  الحركة 
ثــــراًء كــبــيــًرا مــن خـــالل الــعــديــد من 
التي  والملتقيات  الفنّية،  المعارض 
الداعمة  الثقافية  المؤسسات  تقيمها 
جيًال  هناك  أن  كما  التشكيلي،  للفن 
قـــويًـــا مـــن شــبــاب الــفــنــانــيــن، يــبــّشــر 
قطر  في  الفن  لهذا  كبير  بمستقبل 
كما  الفن،  قيمة  تكريس  خالل  من 
لدعم  الــدولــة  مــن  توجًها  هناك  أن 
الــفــن الــتــشــكــيــلــي مـــن خـــالل إقــامــة 
الــفــعــالــيــات الــمــســتــمــرة عــلــى مـــدار 
الـــعـــام بــمــا يــتــيــح لــلــفــنــان الــقــطــري 
االطـــــــالع عـــلـــى خــــبــــرات وتـــجـــارب 
الكثير  الــفــنــان  وإكــســاب  اآلخــريــن، 
مــن الــخــبــرة، واالحــتــكــاك بــمــدارس 
فيه  باتت  وقــت  في  متعّددة،  فنّية 
غنى  ال  ضـــــرورة  الــمــلــتــقــيــات  هـــذه 
فني  حــراك  إحـــداث  أجــل  مــن  عنها 
الــقــطــريــة،  التشكيلية  الــحــركــة  فــي 
وأشـــــــــاد الــــمــــطــــاوعــــة بـــالـــمـــعـــارض 
الــتــي تــقــيــمــهــا هــيــئــة مــتــاحــف قطر 
مؤكًدا  عالميين  لفنانين  باستمرار 
أنــــهــــا تـــفـــيـــد الـــتـــشـــكـــيـــلـــي الـــقـــطـــري 
التي  األشــكــال  أحــدث  على  بإطالعه 
وصل لها الفن التشكيلي في العالم، 
يقيمها  الــتــي  الـــورش  إلــى  بــاإلضــافــة 
جديد  بكل  يأتون  عالميون  فنانون 
يذهب  لم  من  إلطــالع  الــدوحــة  إلــى 

بالدهم. في  فنهم  لرؤية 
الـــفـــنـــي  الـــمـــشـــهـــد  أن  أكــــــد  كــــمــــا 
والـــثـــقـــافـــي بــــات يــحــظــى بــاهــتــمــام 
كــبــيــر وغــيــر مــســبــوق عــلــى مــســتــوى 
جــمــيــع الــمــجــاالت، وخــــّص بــالــذكــر 
بهذا  ارتباطه  بحكم  التشكيلي  الفن 
الــمــجــال ومــعــرفــتــه بــمــدى تــطــّوره 
الماضية،  األعــــوام  خــالل  وارتــقــائــه 
وأوضــــح أن الــجــمــيــع يــلــمــس زيـــادة 
العرض  صاالت  أعداد  في  ملحوظة 
عــدد  لــــزيــــادة  بــــدورهــــا  أّدت  الـــتـــي 
الـــمـــعـــارض ســــواء كــانــت مـــن داخـــل 
األمر  وهو  خارجها،  من  أو  الدولة 
التشكيلي  الــفــن  ســاحــة  جــعــل  الـــذي 

العام. طوال  نحل  كخلية  القطرية 

عن قربعن قرب

قطر متواجدة بقوة فيقطر متواجدة بقوة في
 المحافل الفنية الدولية المحافل الفنية الدولية

دور بارز للمراكز اإلبداعية في صقل المواهب الشابة
الدوحة - البيرق:

من  الــرغــم  على  أنــه  النعمة  علي  الفنان  أّكــد   
وعشقه  الواقعية  التشكيلية  المدرسة  في  تعّمقه 
لــلــتــراث الــــذي دفــعــه لــرســم مـــفـــردات بيئته إال 
هو،  كما  الــواقــع  بنقل  يكتفي  يجعله  لم  ذلــك  أن 
الفنية،  بلمساته  عنده  من  عليه  يضيف  راح  بل 
مـــحـــاوالً تــقــديــم الــعــمــل بــرؤيــتــه الــخــاصــة لــهــذه 
الــطــبــيــعــة الــمــنــقــولــة، لــيــكــون إطــاللــة عــلــى حالة 
للبيرق  منوهاً  للمتلقي،  ويقّدمها  يعيشها  خاصة 
بأن بدايته في مجال التشكيل كانت من الصغر، 
وسعى إلى تطويرها بعد ذلك من خالل حرصه 
التي  اإلبداعية  الشبابية  بالمراكز  االلتحاق  على 
أي  تــطــويــر  فــي  األول  الــمــســاهــم  أنــهــا  فيها  رأى 
شخصيته  بتشكيل  ســاهــمــت  كــمــا  شــــاب،  فــنــان 
الفنية، والمشاركة في المعارض المختلفة حيث 
كـــان آخـــرهـــا مــشــاركــتــه فـــي مــعــرض مـــن قطر 
للفنون  القطرية  الجمعية  مــؤخــراً  أقامته  الــذي 
بأبجديات  مــّر  فنان  كــأي  أنــه  مؤكداً  التشكيلية، 
الــفــن األولــــى حــيــث مـــّر بــمــرحــلــة الــشــفــافــيــة في 
الواقعي  الــفــن  فــي  متمرساً  أصــبــح  حتى  صــغــره 
الفن  أســاس  هي  الواقعية  أن  رأى  أن  بعد  وذلــك 

منذ عصر اإلنسان األول الذي قّدم رسومه ليعّبر 
إننا  مضيفاً:  ومباشر  مفهوم  بأسلوب  نفسه  عن 
الواقعية  اللوحة  نقّدم  أصبحنا  التطور  ومع  اليوم 
بــالــعــمــل عــلــى الـــلـــون الــحــديــث مــبــرزيــن الــبــيــئــة 

والطبيعة بتقنيات متنوعة.
الفني:  مشواره  عن  الحديث  مستكمالً  وقــال   
بدأت الرسم بالرصاص في المدرسة ثم تدّرجت 
مــن هـــذه الــمــرحــلــة وقــمــت بــرســم الــبــورتــريــه، 

وسرعان ما جذبتني التفاصيل فرسمت الطبيعة 
وقمت بخلط األلــوان، وركــزت في أعمالي على 
مـــفـــردات الـــتـــراث الــقــطــري مــن ســفــن، خــيــول، 
وكــان  الــقــطــريــة،  بيئتنا  تحتويه  مــا  وكــل  صــقــور 
ـــــى الــتــي  ــالــرســم هـــو قــاعــدتــي األول االســتــمــتــاع ب
بدأت   ٢٠٠٩ عــام  في  وبالتحديد  منها،  انطلقت 
الرسم بالزيت وقّررت انتهاج المذهب الواقعي، 
لي  بالنسبة  المقبلة  الفنية  المرحلة  تكون  وربما 

لكنني  الواقعية  عن  مختلفة  تشكيلية  بمدرسة 
المحطة  تــكــون  أن  يــجــب  الــواقــعــيــة  أن  وجــــدت 
األولى التي يعبر من عليها أي فنان للوصول إلى 
أسعى  الحالي  الــوقــت  ففي  آخـــر،  فني  شكل  أي 
في  بترجمته  أقــوم  الواقع  تفاصيل  أدق  اللتقاط 

أعمال إبداعية على طريقتي الخاصة.
ــلــوحــة بــالــنــســبــة لـــه هي   ولــفــت الــنــعــمــة أن ال
بين  المتناغم  النسيج  على  تعتمد  لونية  بانوراما 
مــكــونــات الــطــبــيــعــة، ومـــا أدخــلــه عليها اإلنــســان 
واستدام معه فأصبح جزءاً من التراث، فالواقعية 
بحثه  في  أساسية  ركيزة  هي  عليها  يعتمد  التي 
عــن الــجــمــال ســالــكــاً خـــالل ذلـــك طــريــق اإلبــهــار 
إلــى أنــه مـــارس الــفــن منذ عمر  الــلــونــي، مــشــيــراً 
ثم  الرصاص  بالقلم  الفنية  حياته  فبدأ  الطفولة 
ســرعــان مــا تـــدّرج الســتــخــدام ألـــوان الــزيــت على 
غمار  خوض  قــّرر  أن  بعد  أكاديميين  أساتذة  يد 
الفنون التشكيلية فدفعه ذلك لاللتحاق بالمراكز 
والـــدورات  الــورش  ومتابعة  واإلبــداعــيــة  الشبابية 
أكاديمية  بطريقة  موهبته  لتطوير  التدريبية 
تتماشى مع التطور المستمر في المجال التشكيلي 
النظريات  وكذلك  واألدوات  الخامات  حيث  من 

والمذاهب.

ــاصــرة ــع ــة م ــق ــري ــط ــة ب ــي ــحــل ــم ـــغـــوص فـــي ال أعـــمـــالـــي ت

اآلخرين تجارب  على  االطــالع  للفنان  تتيح  الدولية  المشاركات 

للشباب الجرافيك  بمجال  خــبــراتــي  مــد  فــي  جــهــداً  أدخـــر  ال 
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بي إن سبورت تعّززقضيةقضية
 تواصلها مع متابعيها

سبورت»  إن  «بي  من  مكثفاً  تركيزاً  األخيرة  اآلونــة  شهدت 
مجال  وفــي  االجتماعي  الــتــواصــل  شبكات  على  نشاطاتها  على 
إنجازات  تحقيق  في  نجحت  وقــد  عــام.  بشكل  الرقمي  اإلعــالم 
مشهودة في هذا اإلطار اتسمت باالبتكار واإلبداع، وعّززت من 

التواصل المباشر بين القناة وُمتابعيها في كل مكان.
تطبيق «فــادي  خــالل  من  ســبــورت»  إن  استطاعت «بــي  فقد 
برنامج  وهو  تويتر،  عبر  ُمتابعيها  فعالّية  من  تزيد  أن  جلوب» 
من  يتم  حيث  الــقــنــاة،  ُمبرمجي  وتصميم  اخــتــراع  مــن  خــاص 
خالله إطالق هاشتاج معّين، ومن التغريدات التي يتم إطالقها 
مع  وتــبــّث  تغريدة  أي  المذيع  يختار  الهاشتاج،  هــذا  خــالل  مــن 
صورة صاحبها عبر التلفزيون، وهو نوع من التواصل بين الجوال، 

والتلفزيون، وهناك أيضاً برنامج «أنت المحلل» الذي تّم إطالقه 
مؤخراً، وهو برنامج خاص فقط بالمحتوى اإللكتروني، حيث 
يستطيع الُمشارك أن يختار المباراة التي يفّضلها ويُحللها بصوته 
ويرسلها عبر الصفحة، ومن ضمن البرامج التي حققت نجاحاً 

كبيراً أيضاً خالل الفترة الماضية «آلو بين».
من  العديد  وفايسبوك  تويتر  على  القناة  صفحة  أطلقت  كما 
المسابقات مثل «فانتسي فوتبول» الذي يربح الفائز من خاللها 
وكذلك  أوروبــا،  أبطال  لدوري  النهائّية  المباراة  لحضور  تذكرة 
تطبيق رحلة العمر، على فيس بوك، الذي يربح الُمستخدم من 
على  اإلجــابــة  بعد  له  شخص  أقــرب  برفقة  العمر  رحلة  خالله 

بعض األسئلة.

األســدي»  «أحمد  التشكيلي  الفنان  اليوم  ضيفنا 
لها  أصبح  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  أكد  الذي 
ساهمت  إنها  حيث  الفنانين،  حياة  في  كبير  دور 
بشكل كبير في نشر إبداعات العديد منهم، كما أنها 
ساهمت في تحقيق نوع من التواصل بين الفنانين 
اآلخــر،  تجارب  على  منهم  كل  وإطــالع  وبعضهم، 
المواقع  تلك  استخدام  على  يحرص  أنه  إلى  مشيراً 
أيضاً  وكذلك  الفنية،  بنشاطاته  الجمهور  لتعريف 
بالمعارض التشكيلية األخرى التي تقام في قطر، 
إلى أن هذه الوسائط الحديثة ساهمت كثيراً  الفتاً 
من  يستطيع  إنــه  حيث  الــفــنــان،  شعبية  زيـــادة  فــي 
وببساطة  بسهولة  كمبدع  لنفسه  يسّوق  أن  خاللها 
وكـــأنـــه يــســتــخــدم وســـائـــل اإلعــــالنــــات أو شــركــات 
الدعاية التقليدية أو يعلن عن نفسه في التلفزيون 
أو اإلذاعة، ويمكنه أن يحقق نسب مشاهدة عالية 
وقــيــاســيــة مــن خـــالل اســتــخــدامــه لــمــواقــع تحظى 
استخدام  سهولة  عــن  فضالً  كبيرة،  إقــبــال  بنسبة 
وتعلمها،  إلــيــهــا  الـــوصـــول  وســالســة  الــمــواقــع  هـــذه 
مؤكداً أنها وّفرت مساحة ثرية للتواصل بين الفنان 
والمتابعين له، كما أنها استطاعت أن تخلق جمهوراً 
لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي، فــأصــبــح هــنــاك مهتمون  مــحــبــاً 
يستخدمون  التشكيلي  الفن  لمستجدات  ومتابعون 

هذه الوسائل لمعرفة أخبار الفن أو الفنانين.
الشخصي  المستوى  على  أنه  إلى  األســدي  وأشــار 
كونهما  واالنستجرام،  الفيسبوك،  استخدام  يفّضل 
تحظى  التي  االجتماعي  التواصل  مواقع  أفضل  من 

بتفاعل كبير من قبل الكثير من المتابعين، مشيراً 
إلى أن تلك المواقع بسلبياتها وإيجابياتها، فرضت 
الثقافي  المشهد  فــي  ومــؤثــراً  مهماً  عــامــالً  نفسها 
الراهن، كما أنها ساهمت في توفير منبر للفنانين 
الــشــبــاب، وســـاعـــدت عــلــى إيـــصـــال أشـــكـــال اإلبــــداع 
المتنّوعة على اختالف أشكالها إلى المتلقي، وعلى 
في  االجتماعي  التواصل  شبكات  فعالية  من  الرغم 
نشر اإلبداع الفني، إال أنها في المقابل بيئة خصبة 
لــنــمــو الــشــائــعــات، كــمــا أنــهــا ســاحــة حــــّرة للسرقة 
السرقات  على  السيطرة  يصعب  حيث  واالقتباس، 
الــفــنــيــة الــتــي تــحــدث مـــن خـــاللـــه، وكـــذلـــك غــيــاب 

الرقابة على حقوق الملكية الفكرية واألدبية.
شخصيات  انتحال  ظاهرة  أن  األســدي  وأوضــح 
المشاهير في مواقع وخدمات التواصل االجتماعي 
بــاتــت ظــاهــرة يــعــانــي مــنــهــا جــمــيــع الــفــنــانــيــن على 
ال  القطري  الفنان  أن  يرى  أنه  إال  العالم،  مستوى 
إلى أن هناك  عن تلك المشكلة، مشيراً  يزال بعيداً 
إعجاب  منها  الشخصيات  النتحال  عــديــدة  أسباباً 
يرون  مهووسون  فهناك  بالفنان،  األشخاص  أحد 
أن الوصول للمشاهير يتم من خالل هذه الوسائط.
وعـــلـــى الــمــســتــوى االجــتــمــاعــي الــشــخــصــي يــرى 
األسدي أنه ليس من األشخاص النشطين اجتماعياً 
على تلك المواقع، فهو يفّضل استخدامها فقط في 
على  زمــالئــه  أعــمــال  وكــذلــك  الفنية،  أعماله  نشر 
الساحة  ومستجدات  أخبار  أهــم  وكذلك  الساحة، 

التشكيلية.

من معرض اختالف للفنانة أميرة العجيسيلفي صالح المال والفنان عبادي جوهرصورة للفنان عبداهللا غيفان في أحد أعماله الدراميةلقطة تجمع فالح فايز وطالل المحطب ومحمد البلممن ورش مركز قطر للرسوم المتحركة

حقوق الملكية الفكرية واألدبيةحقوق الملكية الفكرية واألدبية
 غائبة عن مواقع التواصل غائبة عن مواقع التواصل

أون الينأون الين

كتب - هيثم األشقر:

في ظل الثورة الرقمية التي يعيشها العالم أصبحت مواقع 

ميديا»  بـ»السوشيال  يُعرف  بــات  ما  أو  االجتماعي  التواصل 

من أهم طرق التواصل في حياة الناس بين بعضهم البعض، 

ونحن بدورنا نركز على وقع هذه المواقع اإللكترونية وأثرها 

نسبر  أن  الزاوية  هذه  خالل  من  ونحاول  فنانينا،  حياة  في 

أغوار عالمهم االفتراضي لنتعّرف على اهتماماتهم من خالل 

متابعاتنا لصفحاتهم الرسمية وحساباتهم الخاصة والموثقة 

على أشهر مواقع التواصل االجتماعي مثل تويتر وفيس بوك 

شابه  وما  اإلنترنت  على  الخاصة  صفحاتهم  أو  واالنستجرام 

كل  في  نتعّرف  أن  على  الزاوية  هذه  في  وسنحرص  ذلــك.. 

استفاداتهم  ومدى  اإللكترونية  الفنانين  نشاطات  على  حلقة 

من التقنيات الحديثة في مجالهم الفني.

تريندتريند

تراث لول» اول حساب 
تراثي على انستغرام

اجتماعي  حــســاب  اول  لـــول»  حــســاب «تـــراث  يعد 

ويستعرض  وتوثيقه،  بالتراث  يهتم  قطري،  تراثي 

الــحــســاب مـــن خـــالل مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــصــور 

الخليج  ودول  قطر  في  الحياة  مالمح  ابرز  القديمة 

العربي خالل العقود الماضية.

وتحظى الصفحة بإقبال كبير يتخطى ال ٥٠ الف 

متابع.

لقطات  الحساب  على  الموجودة  الصور  ابرز  ومن 

السياحية  المعالم  البــرز  وصــور  قديما،  واقــف  لسوق 

واالثرية في قطر، باالضافة للقطات من حياة اهل 

الشعبية  والمأكوالت  الشعبية،  وااللعاب  قديما  قطر 

وغيرها.
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الجسرة  صــالــون  نــظــم 
الثقافي في أول نشاط له 
 ٢٠١٦ الجديد  العام  خالل 
أمسية أدبية اشتملت على 
قــــــراءة نـــقـــدّيـــة فـــي شعر 
الــشــاعــر الــمــصــري محمد 
فؤاد، قدمها د.ياسر الباشا 
األول،  أمــس  مساء  وذلــك 
بقراءة  الشاعر  قــام  حيث 
نماذج من إنتاجه الشعري 
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع الـــــقـــــراءة 
محمد  واألســتــاذ  النقدّية. 
وكاتب  وناقد  شاعر  فــؤاد 
دبلوم  على  حــاصــل  أدبـــي 
الــمــخــطــوطــات وتــحــقــيــق 
المنيا  جامعة  من  التراث 
وبـــــكـــــالـــــوريـــــوس الـــعـــلـــوم 
والتربية ودبلوم المعلمين 
مــن نــفــس الــجــامــعــة، ولــه 
خبرة ميدانّية في تدريس 
وتوجيه مادة الرياضيات، 
وهـــو عــضــو رابــطــة األدب 
اإلســــــالمــــــي وعــــضــــو فــي 
اتــحــاد كــتــاب مــصــر، وقد 
بـــعـــض  تـــــحـــــريـــــر  رأس 
اإلصــدارات األدبية، وكان 
له نشاط أدبي مكثف في 
مــصــر حــيــث شـــــارك في 
الــعــديــد مـــن الــمــؤتــمــرات 
األدبـــــيـــــة وأقــــــــام الـــعـــديـــد 
األدبية  المحاضرات  مــن 
والــثــقــافــيــة بــالــعــديــد من 

مراكز الشباب في مصر.
ومــــــــــــن إصـــــــــــداراتـــــــــــه 
«دمــاء  ديـــوان  المطبوعة: 
عــــلــــى خـــــيـــــوط الـــفـــجـــر» 
وديـــــــــوان «الـــــركـــــض إلـــى 
حـــــدائـــــق األحــــــبــــــة»، ولـــه 
الطبع  تــحــت  أدبــــي  إنـــتـــاج 
الجرح  ترتيلة  ديــوان  منه 
وكتاب منهج بنت الشاطئ 
في تحقيق التراث وأوراق 
ثقافية ومسرحية شعرية 
بــعــنــوان يــوســف الــصــديــق. 
أمــــا د.يـــاســـر الــبــاشــا فهو 
حـــــاصـــــل عــــلــــى اإلجـــــــــازة 
والــدكــتــوراه  والماجستير 
مـــن جــامــعــة الــمــنــيــا ولــه 
خـــبـــرة مـــيـــدانـــّيـــة طــويــلــة 
فــي مــجــال تــدريــس اللغة 
إصــداراتــه  ومــن  العربية، 
الــرؤيــة  ديـــوان  المطبوعة 

بالمقلوب.

قـراءة نـقـديـة فـي 
شـعـر مـحمد فـؤاد
 بـالـجـســــــــرة 

الـثـقـافـي
الثالثاء 25 ربيع األول  1437 هـ - 5 يناير 2016 م

أبيات قطرية

ماذا أقوُل إذا ما ِجئُت َمّداحا
في َحِقّ أَْحَسِن َخْلِق اهللا إِْصباحا
ماذا أقوُل وقاَل اُهللا فيِه بِما
ال أَْستَِطيُع لَُه بِالِمثِل إْفصاحا
إَنّ البَياَن إذا ما ُقْلُت أَْمَدُحُه
أراُه أَْقَصَر تِْبياناً وإيضاحا

َفَفْضُل أَْحَمَد فينا ليَس يُْدِرُكُه
آُي البَياِن تَصاريحاً وإلماحا
َفما البياُن لَُه ِسحٌر بَِحْضَرتِِه

ْعِر طاَشْت ِعْنَدما الحا وِحْكَمُة الِشّ

َة في َصْحراَء قاحلٍة ِمن بَْطِن َمَكّ
ْلماِء ِمْصباحا أراَدُه اُهللا للَظّ
َهديَُّة اِهللا لِألَْحياِء قاِطبًَة

ُهدًى ونوراً وللّداَرْيِن إْصالحا
وآيَُة اِهللا إعجاٌز بِأَْجَمِعِه

َوَمْن َكأَحَمَد للّداَرْيِن ِمْفتاحا
َهدى إلى النُوِر واألَنواُر ُمْطَفأٌَة
َفأَْسَفَر الَكوُن باألَنواِر َصّداحا
في َخْيِر آٍل َسالُم اِهللا يَْشَملُُهْم
وَخْيِر َصْحٍب إذا ماجاَء أَْو راحا

كانُوا لَُه َكُدروِع اِهللا ناِصبًَة
يَْفدونَُه في الوغى ماالً وأَْرواحا

ِهللا َدْعواُه ال للّتاِج يَْطلُبُُه
يِن أَْرباحا وليَس يَرجو لَُه في الِدّ
دعا لِوحَدتِنا في اِهللا واِحِدنا
ُفْرساً وُروماً وأَْحباشاً وأَْشباحا

ً ال َفرَق في ِدينِنا مابَْينَنا أَبَدا
إّن كاَن ِمْن َملٍِك أو كاَن َفّالحا
الَفْضُل ِهللا ال ُعْرٌب وال َعَجٌم
إّال الذي جاَء باإلِيماِن َفّواحا

َفما لَنا بِْاسِم ِدْيِن اِهللا ِمْن َدِمنا
َخْت بَْعُض أَْيِدينا بِما ساحا تَلََطّ
وما لَنا ِدينُنا ما بَينَنا ِشَيٌع

وما لَنا بَْيتُنا بالَموِت َقْد فاحا
الحُبّ في اِهللا واألَْدياُن واِحدٌة
َوبَيتُنا صاَر َمْذبُوحاً وَذّباحا

إلى متى بينَنا تَجري البُحوُر َدَماً
وبينَنا َكْلبُُهْم مازاَل نَّباحا

َفَكْم ِكالٍب لَُهْم في بَْيتِنا نَبََحْت
وَكْم َقِطيٍع لَُهْم في ساِحنا ساحا

ُكّفوا َكفاُكْم ... َكفانا اُهللا ناِزلًَة
ِمّنا َعلَْينا تَزيُِد الُجْرَح أَْمالحا
ُعوُدوا إلى اِهللا ُسنَّتَها َوِشيَعتَها
وال تَِزيدوا َسِعيَر الّناِر أَْلواحا
أََما َكفانا ِدماًء بَْينَنا َشِربَْت

ِمْنها األَراِضيُن أَْقداحاً وأَْقداحا
َونَْحُن فينا َرُسوُل اِهللا أُْسَوتُنا
ِهللا يَْهدي َسبيالً كاَن َوّضاحا

ُد الُمْصَطفى الهادي وَسيُدنا ُمَحَمّ
ما كاَن في األَْرِض بَْيَن الّناِس َسّفاحا

الُمْصَطفى كاَن هاِدينا وُمْرِشَدنا
إلى الَحياِة ولّلَداَرْيِن أَْفراحا
بُِيّ َهدانا اُهللا ُسنَّتَُه ُهَو النَّ

ْمِس تَْجَعُل أَْعشى الَعْيِن لَّماحا َكالَشّ
فيُع الذي أَْرجو َشفاَعتَُه ُهَو الَشّ
يَْوماً يَُقوُم لَُه األَْمواُت أَْصحاحا
هذا َوَصّلى َعلَيِه اُهللا في َمألٍ
حمِن َسّباحا ِمَن الَمالئِِك للَرّ
َصلُّوا َعلَيِه ِعباَد اِهللا ما َسَطَعْت

َشْمٌس على األَْرِض أَْمساًء وأَْصباحا

في حق خير 
الخلق صلى اهللا 
عليه وسلم
عــلي مـيــرزا

شجون  ذو  حديث  النسوي  األدب  عن  الحديث 
ـــمـــرأة هـــو حــديــث شيق  كــمــا أن الــحــديــث عـــن ال
ومــثــيــر، خــاصــة مــوضــوع الــســرد الــقــصــصــي، في 
في  تحدّيات  من  النسوية  الــروايــة  تشهده  ما  ظل 
واقــع  عــن  أتــحــّدث  فعندما  لذلك  العربي،  العالم 
الــمــشــهــد األدبــــي الــنــســوي وبــالــتــحــديــد فــي مجال 
الرواية فإنني سأتحّدث عن واقع المجال الروائي 
كاتبة  أنني  بحكم  البحرينيات  لألديبات  بالنسبة 
بحرينية، ولكن يجب أن نشيد بالخطوات الهامة 

مجال  في  قطر  مثل  خليجية  دول  قطعتها  التي 
الرواية، فجائزة كتارا للرواية العربية والتي كنت 
إحـــدى الــفــائــزات فيها عــالمــة بـــارزة فــي المشهد 

الثقافي واألدبي العربي.
وإذا ما اعتبرنا أن فترة الستينيات والسبعينيات 
في  عام  بشكل  الرواية  بها  بدأت  التي  الفترة  هي 
بدأت  البحرينية  النسوية  الرواية  أن  إال  البحرين، 

في الثمانينيات وبداية التسعينيات».
والبحرين شهدت في الثمانينيات بداية الرواية 

الــنــســويــة مــع الــروائــيــة فــوزيــة رشــيــد الــتــي حملت 
روايتها األولى عنوان «انحصار» عام ١٩٨٣ والتي 
معربة  عربية،  روايــة   ١٠٠ أهــم  من  واحــدة  تعّد 
التاريخ  ذلك  بعد  البحرين  شهدته  لما  أسفها  عن 
مقارنة  النسوية  الــروايــة  صعيد  على  انقطاع  من 

بدواوين الشعر والقصص القصيرة.
شهدت  البحرين  في  الثمانينيات  فترة  أن  كما 
انــتــشــار الـــروايـــات الــذكــوريــة الــتــي تقلل مــن شــأن 
ـــمـــرأة وتــجــّســد لــمــفــاهــيــم الــمــجــتــمــع الـــذكـــوري  ال

الشرقي السلطوي، ولكن في الوقت نفسه نجحت 
األديــــبــــات الــبــحــريــنــيــات الـــيـــوم فـــي أن يــخــطــون 

خطوات جّيدة في مجال الرواية النسوّية.
ولذلك فإنه ينبغي على كافة األديبات الُمبدعات 
األدبي  بالمشهد  االهتمام  والخليجيات  البحرينيات 
مشروع  في  جــاّد  بشكل  والتفكير  للمرأة  والثقافي 
إنساني  ضمير  وجــود  تتطلب  التي  النسوية  الكتابة 
والــمــرأة  العربيات  النساء  وهــمــوم  تخّوفات  يحمل 

بشكل عام.

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

بقلم: منيرة سوار

كتب - محمود الحكيم:

كــشــف الــمــطــرب نـــاصـــر ســهــيــم لــلــبــيــرق عن 
انتهائه من تسجيل أغنية طربية جديدة بعنوان 
كلمات  ومــن  وتــوزيــعــي  ألحاني  مــن  «ســافــرت» 
رومانسية  أغنية  وهــي  الماس  حــروف  الشاعرة 
ذات طابع كالسيكي، مشيراً إلى أن هذا العمل تم 
تسجيله بالدوحة وأما تركيب الوتريات فكان في 
القاهرة، وكشف سهيم أنه سيطرح األغنية خالل 
هذا األسبوع. وأوضح سهيم أن األغنية الطربية 
من  حالة  تعيش  باتت  حيث  حقيقية  بأزمة  تمر 
الغربة، وضعف اإلقبال الجماهيري ما أدى إلى 
ذات  أعمال  تقديم  عن  المطربين  أغلب  عزوف 
صبغة طربية فالذوق العام يتجه ناحية األغنية 
لما  والراقصة  الرشيقة  اإليقاعات  ذات  الشبابية 
وتعجب  وجدانه  تدغدغ  لمسات  من  فيها  يجده 
ـــعـــام تهمة  ذوقـــــه ولـــســـت أنـــســـب إلــــى الــــــذوق ال
اإلعــــراض عــن الــفــن الجميل وإنــمــا أصــف حالة 

عامة لها بالطبع أسبابها.
طبيعة  فــي  المشكلة  تــكــون  أن  سهيم  ونــفــى 
األغــنــيــة الــطــربــيــة وإنـــمـــا الــمــشــكــلــة فـــي طبيعة 

الــجــمــل الــلــحــنــيــة الــتــي تـــقـــّدم لــلــجــمــهــور، وهــنــا 
األعــمــال  أغــلــب  تستطع  فلم  المشكلة  لــب  يكمن 
شغاف  تــمــس  أن  الــطــربــي  الــنــمــط  عــلــى  اللحنية 
الملحنين  أغــلــب  ينجح  ولــم  المستمعين  قــلــوب 
وجمل  موسيقية  بقيم  يظفروا  أن  والموزعين 
انحسر  وبالتالي  فعلياً،  ومطربة  مدهشة  لحنية 
االهتمام واإلقبال على هذا النوع من الغناء، بينما 
يجعلوا  أن  استطاعوا  مبدعين  المقابل  في  نجد 
األغنية الطربية وجبة يومية يقبل عليها الجمهور 
العربي من المحيط إلى الخليج بشغف بل عشق، 
شعيل  نبيل  للفنان  أروعـــك»  أغنية «مــا  وليست 
وينك»  القلب  طيب  «يــا  أغنية  وال  عنا،  ببعيدة 
للفنان عبد المجيد عبد اهللا كذلك، وأغنية «لما 
األغاني  هــذه  كل  منير،  محمد  للفنان  النسيم» 
الطربية هّزت كيان الجمهور وأطربت الوجدان 
العربي وسارت مسير الشمس وال تزال تغنى إلى 
اليوم وتطرب، والسبب الحقيقي في نجاح هذه 
األغاني ووصلوها إلى قلوب الجماهير هو نجاح 
الملحن في أن يصل إلى الكنز المفقود في تعبير 
الساحرة  اللحنية  الجملة  إلى  يصل  أن  أو  الــرواة 
التي تمتع وتطرب وتعجب في تعبير الموسيقى. 

ناصر سهيم يطرح «سافرت» بلون طربي

«روايـــــــــة البحــــــــــــرين «روايـــــــــة البحــــــــــــرين 
بيـــــــــــن بحريـــــــــن»بيـــــــــــن بحريـــــــــن»

جريشام  لجون  نصاب»  رواية «محامي  احتلت 
لــلــروايــات  تايمز  نــيــويــورك  لقائمة  األول  الــمــركــز 
اإللكترونية،  أو  الورقية  للنسخ  سواء  مبيعا،  األكثر 
وذلـــك فــي األســبــوع األخــيــر مــن عــام ٢٠١٥، فيما 
المركز  في  وايــر  ألنــدي  روايــة «المريخي»  حلت 
الـــثـــانـــي. وثــالــثــا جـــــاءت روايــــــة «عـــدالـــة كــــروس» 
للمؤلف جيمس باتيرسون لبطله «ألكس كروس» 
، وفــي المركز الــرابــع من نصيب روايــة «كــل هذا 
الضوء الــذي ال نــراه» ألنتوني دويــر، وفــي المركز 
األكثر  للروايات  تايمز  نيويورك  بقائمة  الخامس 
كانت  العام  هــذا  من  األخير  األســبــوع  خــالل  مبيعا 
رواية «فتاة القطار» لباوال هوكينز. فيما تصدرت 
للنسخ  مبيعا  األكــثــر  للكتب  األدبــيــة  غير  األعــمــال 
تايمز  نيويورك  قائمة  في  واإللكترونية  الورقية 
أوريــلــي  لبيل  ريــجــان»  كــتــاب «قــتــل  جــاء  كالتالي: 
كتاب  وحل  األول،  المركز  في  دوجــارد  ومارتين 
لبريان  طرابلس»  وقراصنة  جيفرسون  «توماس 
كــيــلــمــيــد ودون يــجــر فـــي الــمــركــز الـــثـــانـــي، وفــي 
حكايات»  نــيــويــورك..  «بشر  كتاب  الثالث  المركز 
لبراندون ستانتون، وفي المركز الرابع كتاب «بين 

المركز  وفي  رابعا،  كوتس  لتانيسي  وبيني»  العالم 
لألسبوع  تايمز  نيويورك  بقائمة  واألخير  الخامس 
«األوالد  كتاب  نصيب  من   ٢٠١٥ عــام  من  األخير 

في الزورق» لدانيل جيمس براون.

نيويورك تايمز ترصد أبرز روايات ٢٠١٥

الغرير  علي  الفنان  أوضح 
أنه انتهى مؤخرا من تصوير 
مــســلــســل ســـيـــت كـــــوم جــديــد 
بـــعـــنـــوان «الــــحــــرب الــعــائــلــيــة 
األولــــى» مــن تــألــيــف الــفــنــان 
اإلمــــاراتــــي أحـــمـــد الــجــســمــي 
وإخـــــــــراج أحــــمــــد الـــعـــرشـــي، 
وبـــمـــشـــاركـــة مــجــمــوعــة مــن 
ــانــيــن أبــــرزهــــم مـــالك،  ــفــن ال
أمـــل مــحــمــد وخــلــود أحــمــد، 
علي.  ســعــاد  الــبــحــريــن  ومـــن 
العمل  أن  إلى  الغرير  وأشــار 
كـــــومـــــيـــــدي يــــســــلــــط الــــضــــوء 
قضايا  عــلــى  نــقــدي  بــأســلــوب 
والسيما  الخليجي،  المجتمع 
شخصيات  خالل  من  األسرة 

األب واألم واألبناء واألحفاد.
وقــــــــال الـــــغـــــريـــــر: أجـــســـد 
شــخــصــيــة كــومــيــديــة جــديــدة 
علَيّ وأتمنى أن تنال إعجاب 
وأوضح  الخليجي،  الجمهور 

ثالثة  مــن  يــتــكــون  الــعــمــل  أن 
أجـــــــزاء، الفــــتــــاً إلـــــى أنـــــه تــم 
وحالياً  األول،  الجزء  تصوير 
لتصوير  االستعدادات  تجري 

الثاني. الجزء 

علي الغرير يبدأ تصوير
 «الحرب العائلية الثانية»
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