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محمد خالد الزيارة: الفن يجب
 أن يكون هدفا ورسالة

يوسف أحمد «الزبارة» خطوة 
مهمة في مسيرتي التشكيلية

خالد  مــحــمــد  الــشــاب  الــفــنــان 
الـــــزيـــــارة نــــمــــوذج لــمــســتــقــبــل 

المسرحية  الفنية  الحركة 
فـــي قــطــر، لــديــه رصــيــد 

مــــن  بـــــــــــه  بــــــــــــــأس  ال 
األعــــــــمــــــــال الـــفـــنـــيـــة 
ــــاجــــحــــة تـــجـــعـــلـــه  ــــن ال

يــــكــــون  أن  يــــســــتــــحــــق 
فـــــي طـــلـــيـــعـــة الـــفـــنـــانـــيـــن 

ـــيـــن مـــــن شـــبـــاب  ـــمـــوهـــوب ال
الـــمـــســـرح، الـــتـــحـــق بــالــمــســرح 

خــــالل  مــــــن   ٢٠٠٩ عـــــــام  فــــــي 
قّدمتها  التي  العمل  ورش  إحــدى 
مركز  في  بلخير  لطيفة  الدكتورة 
عنها:  يقول  والتي  الــدوحــة  شباب 
كثيراً،  منها  استفدت  لقد  بالفعل 
أحد  فــي  للمشاركة  اخــتــيــاري  وتــم 
ستشارك  التي  المسرحية  األعمال 
عام  الشبابي  المسرح  مهرجان  في 
أنــت  «أنـــا  مسرحية  وكــانــت   ٢٠١٠
اإلنسان» ، وهي من إخراج الفنان 
فــهــد الــبــاكــر ومـــن تــألــيــف الــكــاتــبــة 
جائزة  على  وحصلنا  خليفة  دالل 

هـــذه  وعـــرضـــنـــا  األول،  الـــمـــركـــز 
المسرح  مهرجان  فــي  المسرحية 
أوال  وبمهرجان  بدمشق  العالمي 
بــالــبــحــريــن وكــــانــــت بــــدايــــة قــويــة 
الشاب  الفنان  وأعرب  لي،  بالنسبة 
أمنياته  عــن  الــزيــارة  خالد  محمد 
بــأن يــقــّدم أعــمــاالً تــرقــى إلعجاب 
لها  أعماله  جميع  وتكون  الجمهور 

ورسالة. وهدف  قيمة 

٦ صـ 

أن  أحمد  يوسف  الفنان  أكــد 
ــــارة مــن  ــــزب لـــوحـــة مـــديـــنـــة ال

قّدمها  التي  اللوحات  أهــم 
فــــي الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة، 

اللوحة  أن  إلــى  مشيراً 
في  أمـــتـــار   ٦ طــولــهــا 
مـــتـــريـــن، وهــــي مــن 

الـــلـــوحـــات الـــتـــي تــشــّكــل 
مـــــرحـــــلـــــة مـــــهـــــمـــــة فـــي 

مــســيــرتــه الــفــنــيــة، والــلــوحــة 
كـــانـــت ضــمــن مــجــمــوعــة مــن 

يتضّمنها  الــتــي  الــفــنــّيــة  األعــمــال 
حيث   ، ـــــداع»  إب مــعــرضــه «قــصــة 
من  لوحات  على  المعرض  احتوى 
على  برسمها  قــام  الخاص  إبــداعــه 
الــمــحــلــيــة  الــبــيــئــة  مـــن  نــخــيــل  ورق 
وتقنية  يـــدوي  بــشــكــل  أعـــده  الـــذي 

مـــعـــّيـــنـــة يــــتــــمــــازج فـــيـــهـــا الـــحـــرف 
وهي  الصحراء،  ألــوان  مع  العربي 
لـــوحـــات كــبــيــرة أيـــضـــاً تـــزيـــد عــلــى 

المترين.

٥ صـ 

بازار حـديقـة متحــف الفــن يســتأنف نشـاطـه 

علي سلطان: الحركة 
المسرحية تسير ببطء

الدوحة - البيرق:

اإلســالمــي  الــفــن  متحف  حديقة  بـــازار  يستأنف   
المقبل،  يناير   ٩ مــن  اعــتــبــاراً  أخـــرى  مــرة  نشاطه 

وعلى نحو أسبوعي، من ١٢ ظهراً إلى ٨ مساًء.
ويــضــم بـــــازار حــديــقــة مــتــحــف الــفــن اإلســالمــي 
بيع،  طاولة   ١٥٠ من  مؤلفاً  بالحياة  نابضاً  مزيجاً 
كما  القديم،  السوق  تقليد  من  محّدثة  نسخة  وهو 
يــوفــر الـــبـــازار فــرصــة لـــلـــزوار فــي الــتــجــّول وشـــراء 
ـــيـــدويـــة مثل  ــمــنــتــجــات الــمــنــزلــيــة وال الـــطـــعـــام وال
إضافة  والمالبس  والــحــرف  والتحف  المجوهرات 

إلى الكتب والتذكارات.
الفن  متحف  حديقة  بـــازار  فعاليات  وتــجــتــذب 
المواطنين  مــن  الـــزّوار  مــن  كبيراً  عـــدداً  اإلســالمــي 
م فيها البائعون العديد  والمقيمين في الدوحة ويقِدّ
والمالبس  اليدوية  األعمال  بينها  من  البضائع  من 
والــكــتــب والــعــطــور وغــيــرهــا كــمــا تـــقـــّدم األطــعــمــة 

والمشروبات.

أكــــد الـــفـــنـــان عــلــي ســلــطــان 
المسرحية  الحركة  أن  على 

وليس  شديد،  ببطء  تسير 
لــهــا الـــزخـــم الــــذي كــان 

السبعينيات  فــي  لــهــا 
والـــــثـــــمـــــانـــــيـــــنـــــيـــــات، 

فـــقـــد كـــنـــا فــــي فــرقــة 
أعمال   ٤ نقّدم  األضــواء 

مــــســــرحــــيــــة فــــــي الـــــعـــــام، 
تقّدم  األخرى  الفرق  وكانت 

كــذلــك مثل هــذا الــعــدد، األمــر 
ـــمـــســـرح وجــعــلــه  ــــــذي أنـــعـــش ال ال

إال  نــــرى  فـــال  اآلن  أمــــا  مــــزدهــــًرا، 
األعــــمــــال الـــمـــســـرحـــيـــة الــتــقــلــيــديــة 
الــتــي تــقــدم فــي مــهــرجــان الــدوحــة 
تقّدم  مسرحيات  وبعض  المحلي، 
في األعياد، أما الفرق فال نرى لها 
إلى  نحتاج  ونحن  كــان،  كما  إنتاًجا 
المكثف  اإلنتاج  إلى  الفرق  تعود  أن 

لذلك. الكافي  الدعم  تجد  وأن 

وأعـــــــرب عــــن أمـــلـــه بـــــأن تــولــي 
اهتمامها  القطرية  اإلنتاج  شركات 
أمامهم  وتفتح  القطرية  بالعناصر 
الــــمــــجــــال مــــن جــــديــــد وتــمــنــحــهــم 
ــلــمــشــاركــة فـــي األعـــمـــال  الـــفـــرص ل
تدعم  لكي  ينتجونها  التي  الدرامية 

الدرامية. الفنية  الحركة 
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ــيــة  ــاب ــشــب ــــــالم ال ــيــة األق ــاب ــشــب ــــــالم ال األق
ــــّراء ــــق ـــذب ال ـــجـــت ــــّراءت ــــق ـــذب ال ـــجـــت ت

أعــــرب الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي عــبــد اهللا 
األحــمــد عــن أمــنــيــاتــه أن يــكــون هناك 
اهــــتــــمــــام أكــــبــــر فــــي مــــجــــال اإلعــــــالم 
تعاني  بــاتــت  الــتــي  التشكيلية  بالساحة 
ــاً أو  ــي مـــن غــيــاب الــتــســويــق ســــواء داخــل
النقاد  غياب  من  تعاني  كما  خارجياً، 
التشكيلي،  الــنــقــد  فـــي  الــُمــتــخــصــصــيــن 
ملحة  حـــاجـــة  فـــي  الــســاحــة  إن  وقـــــال 
همزة  يــكــون  ودعــائــي  إعــالمــي  لمنبر 
وصـــل بــيــن الــفــنــانــيــن والــجــمــهــور مثل 

فنّية  مجلة  الــفــنــانــيــن  لـــدى  يــكــون  أن 
إلكتروني  موقع  أو  شهرية  متخصصة 
الفنان  تــصــل  جماهيرية  مــعــارض  أو 
بــالــجــمــهــور بــشــكــل مــبــاشــر، وقــــال إنــه 
ملحوظاً  تغيراً  يشاهد  أن  أيضاً  يتمّنى 
يــســاعــد  وأن  الــتــشــكــيــلــي  الـــوســـط  فـــي 
يكون  وأن  الــشــبــاب،  الــكــبــار  الــفــنــانــيــن 
ليبرزوا  الشباب  للفنانين  دعــم  هناك 
أنــفــســهــم ومــواهــبــهــم لــيــقــّدمــوا أعــمــاالً 
التشكيلية  الحركة  فــي  حــراكــاً  تحدث 

الخارجية  المعارض  في  يشاركوا  وأن 
لــيــكــونــوا ســفــراء للفن الــقــطــري خــارج 
يــوفــقــه  أن  اهللا  مـــن  وتـــمـــّنـــى  الــــبــــالد، 
له  خــارجــي  شخصي  مــعــرض  إلنــجــاز 
إلى  القطري  الفن  ينقل  بأن  يهتّم  ألنه 
الفنان  مــع  البيرق  لقاء  وفــي  الــخــارج، 
عبد اهللا األحمد فتح قلبه وتحّدث بكل 
التشكيلي  للمشهد  رؤيته  عن  صراحة 

القطري وما له وما عليه.

صـ٦

الفن التشكيلي بحاجة لمنبر إعالمي
عبداهللا األحمد:
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 ١٨٧١ عــام  حــوالــي  المسرحي  نشاطه  القباني  بــدأ 
بالبداية  الغموض  أحــاط  وقــد  باشا  صبحي  عهد  فــي 
الحقيقية لهذا النشاط، ونحن ال نعلم التاريخ الدقيق، 
لــبــدء اشــتــغــال الــقــبــانــي، بــهــذا الــفــن، وإن كــانــت بعض 
ومن  (١٨٦٥م)،  ١٢٨٢هـــ  سنة  بدأ  أنه  تقّدر  المراجع 
نشاطه  القباني  يبدأ  أن  كثيًرا  استبعد  أخــرى  ناحية 
فيه  ويستمر   ١٨٦٥ سنة  حوالي  دمشق  في  التمثيلي 
حــتــى ســنــة ١٨٨٤ وهـــي الــســنــة الــتــي هــاجــر فيها إلــى 
مصر، فالرجعية ال يمكن أن تتغاضى عن بدعته هذه 

طوال هذه المّدة دون أن تقّوض دعائم مسرحه.
قّدم مسرحيته األولى «ناكر الجميل» في بيت جده 
ذلك  في  وهــو  أصدقائه  من  فريق  خــالل  من  وذلــك 
صبحي  الــوالــي  شاهد  وعندما  النقاش  تجربة  يــكــّرر 
هذا  في  المضي  على  صاحبها  شجع  المسرحية  باشا 
إلى  الخاص  الجمهور  حّيز  من  بها  والخروج  السبيل 

نطاق الجمهور العام.
وخــــرج إلــــى الــجــمــهــور بــمــســرحــيــتــه وضــــاح وقــيــل 
على  أدوارهـــا  ووزع  ولحنها  أيــام  ثالثة  في  ألفها  إنــه 
عــلــى سبيل  أصــحــابــه ومــثــلــت فــي بــيــت أحــدهــم أوالً 
الطليان  كازينو  في  النظارة  أمام  مثلت  ثم  التجربة، 

في محلة باب الجابية عند سوق مدحت باشا.
وقــد اشــتــرك كــل مــن إســكــنــدر فــرح والــقــبــانــي في 
تكوين فرقة مسرحية في عام ١٨٧٨ وقدمت العديد 
«سليم  اقتبسها  التي  «عائدة»  مثل  المسرحيات  من 
عالم  قصتها  وضع  التي  أوبــرا «عايدة»  من  النقاش» 
المصريات الفرنسي «مارييت» وصاغها شعًرا «كمبل 
جوسيبي  اإليــطــالــي  الــمــوســيــقــي  ولــحــنــهــا  لــوكــل»  دي 
فـــردي وعــرضــت بـــدار األوبــــرا فــي ١٤ ديسمبر سنة 
١٨٧١ وقّدم القباني مسرحيته «األمير محمود نجل 
من  جلبهما  بآنستين  فيها  استعان  التي  العجم»  شاه 
لــبــنــان هــمــا (بــيــبــه ومــريــم) وتــحــقــق الــنــجــاح للفرقة 
ــــــي لــلــوالــي الــتــركــي  بــفــضــل الــتــشــجــيــع الـــمـــادي واألدب
طوال  النجاح  ذلك  واستمّر  باشا»  «مدحت  المستنير 
-١٨٧٨)  - (١٢٩٥-١٢٩٦هـ)  الــوالــي  هــذا  حكم  فــتــرة 
الحسن  أبــي  روايــة  تمثل  الفرقة  كــادت  ومــا  ١٨٧٩م) 
لظهور  وقــعــدوا  الرجعيين  المشايخ  بعض  قــام  حتى 
الحسن  أبــي  شكل  على  المسرح  على  الرشيد  هــارون 
المغفل ورفعوا احتجاًجا بذلك إلى الحكومة العثمانية 
التمثيل  بمنع  شــاهــانــيــة  إرادة  فـــأصـــدرت  بــاألســتــانــة 

العربي في سوريا.
بعد  مصر  إلــى  للقباني  المسرحي  الــنــشــاط  انتقل 
االضطهاد الذي صادفه في سوريا وأّدى إلى توقف هذا 
النشاط طوال خمس سنوات تقريبًا وفي مصر استمّر 
ثالثين  القباني  ليقّدم   ١٩٠٠ عــام  حتى  النشاط  هــذا 
الملك  أو  الغراب  وهي «لباب  منها  واحــدة  مسرحية 
«ميتريدات»  راسين  لمسرحية  اقتباس  متريدات» 
بــيــنــمــا الــمــســرحــيــات األخـــــرى مــعــالــجــات مــســرحــيــة 
المسرحيات  تلك  العربي  والــتــراث  الشعبي  للقصص 
التي قام القباني بتأليفها لم تحَظ باالهتمام من قبل 
النقاد والدارسين مثل إبراهيم حمادة الذي يرى أنه 
األدبية  القيمة  محدودة  الدرامية  نصوصه  كانت  وإذا 
التمثيلية  العملية  في  الجوهر  ألن  طبيعي  أمر  فذلك 
ورقــص  والموسيقى  الغنائي  الشعر  فــي  يتمثل  كــان 

السماح والتوشيح والنشاط الجماعي.

النظارة في كازينو الطليان

حركةحركة

تقيمها اللجنة العليا لإلرث وتنتهي غداً األربعاء

بمطافئ  الفنانين  إقامة  مبنى  حالياً  يشهد 
ورشة مفاهيم تدوير المواد وهي الورشة التي 
واإلرث،عــلــى  للمشاريع  العليا  اللجنة  تقيمها 
فرج  الفنان  ويقدمها  متتالية  أيام  أربعة  مدار 
أمس  الـــورش  فعاليات  انطلقت  حيث  دهـــام، 
غد  يــوم  حتى  تستمر  أن  الــمــقــرر  ومــن  األول 
التجهيز  مع  بالتزامن  الورشة  وتقام  األربعاء، 
لعمل فني يبدعه حالياً دهام في استاد الريان 
مباريات  الستضافة  المرشحة  المالعب  أحد 
اللجنة  مؤخراً  أطلقت  أن  بعد  المونديال،  في 
إعـــادة  فــن  بــرنــامــج  واإلرث  لــلــمــشــاريــع  الــعــلــيــا 

المستهلكة. المواد  استخدام 
وتعتمد الورشة على فكرة كيفية االستفادة 
وإعادتها  البيئة  مــن  خرجت  التي  الــمــواد  مــن 
ما  كل  تسخير  محاولة  في  أخرى،  مرة  إليها 
هــو مــوجــود والــتــفــكــيــر بــاســتــدامــة االســتــهــالك 
وقضية  بــاإلرث  تتعلق  أنها  كما  أخــرى،  مــرة 

وتعميمها. المواد  هذه  تدوير 
الورشة  انطالق  قبيل  صحفي  تصريح  وفي 
تقدير  مــدى  لــرؤيــة  سعادته  عــن  دهــام  عّبر 
لــلــفــنــون  واإلرث  ــلــمــشــاريــع  ل ــيــا  الــعــل الــلــجــنــة 
ــثــقــافــة وإدراكــــهــــا الــعــالقــة الــوثــيــقــة الــتــي  وال
إعــادة  فــن  إن  وقـــال:  بــالــريــاضــة،  تجمعهما 
بالمجال  لــيــس  المستهلكة  الــمــواد  اســتــخــدام 
بأفكار  تقدمت  فقد  لذا  لي،  بالنسبة  الجديد 
عــديــدة لــلــجــنــة الــعــلــيــا حـــول األعـــمـــال الــفــنــيــة 
المستهلكة،  الــمــواد  من  ابتكارها  يمكن  التي 
شجرة  عــلــى  الــنــهــايــة  فــي  وقــع  لــكــن االخــتــيــار 
الــســمــر الـــفـــريـــدة مـــن نــوعــهــا فـــي بــيــئــة قــطــر 
وعن  خــاص،  بشكل  الــريــان  وفــي  عــام  بشكل 
الـــورشـــة الــتــي تــتــزامــن مـــع مــشــروعــه الــفــنــي 

تركز  الــورشــة  إن  دهــام  قــال  الــريــان،  بــنــادي 

بالوعي  الــفــكــرة  اســتــدامــة  إعـــادة  كيفية  عــلــى 

الــعــام، وأكـــد أن الــتــحــوالت الــتــي وجـــدت في 

الــبــيــئــة والـــمـــالعـــب الــريــاضــيــة تـــدخـــل ضــمــن 

اإلرث  هــذا  إعـــادة  وكــيــفــيــة  اإلرث،  مــعــطــيــات 

بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع طـــبـــيـــعـــة الـــمـــالعـــب وبـــمـــا 

تــحــتــويــه مــن مــنــصــات لــلــجــمــاهــيــر وفــراغــات 

فراغ  في  وجودها  إن  وقال  عامة،  وخدمات 

النحت  إلــى  أقــرب  حــضــوًرا  سيشكل  الــمــديــنــة 

تنتقل  أن  يمكن  كما  المنشآت،  في  الميداني 

الــمــجــســمــات مـــن مــجــســمــات ثــالثــيــة األبـــعـــاد 

إلى  المقوى  الورق  من  ومترين  متر  بمقياس 

ذهني  وتــحــضــيــر  وثــقــافــيــة  تــعــريــفــيــة  مــرحــلــة 

ورفــــع مــعــنــوي لــلــدارســيــن بــأنــهــم جــــزء مــن 

العام. المشهد 

ورشة حول مفاهيم تدوير المواد بمطافئ

زوار  عــدد  أن  إلــى  إحصائيات  أشـــارت 
سنة  افتتاحه  منذ  اإلسالمي  الفن  متحف 
شخص  مــلــيــون   ١٫٨ مــن  أكــثــر  بــلــغ   ٢٠٠٨
من  جلبها  تم  التي  روائعه  على  لالطالع 
شهد  وقــد  متنوعة،  وثقافات  مجتمعات 
كبيرة  أعـــداد  تــوافــد  الــعــام  هــذا  الــمــتــحــف 
القّيمة  مقتنياته  الستكشاف  الــزوار  من 
ومـــعـــارضـــه الــمــتــنــوعــة وصـــــاالت عــرضــه 

األّخاذة. ومناظره  ومطاعمه 
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــه ســـّجـــلـــت مــتــاحــف 
قــطــر خــــالل الـــعـــام الــحــالــي الــعــديــد مــن 
اإلنـــــجـــــازات الــمــحــلــيــة والـــدولـــيـــة وذلـــك 
فــي ســيــاق أهــدافــهــا الــســاعــيــة إلــى تطوير 
وفق  الثقافي  القطاع  واستدامة  وتعزيز 
استراتيجية  من  انطالقاً  المعايير،  أعلى 
الــمــتــاحــف الــتــي تــقــوم عــلــى ثــالثــة مــحــاور 
واإلبـــداع..  والــتــراث  الــفــن  وهــي:  رئيسية 
قطر  متاحف  تعمل  األول،  المقام  ففي 
على جعل الفن جزءا ال يتجزأ من الحياة 
القادم  الجيل  وتدعم  تبني  كما  اليومية، 
شحذ  عن  فضالً  الثقافية  الجماهير  من 
الـــمـــعـــارض  خــــالل  مـــن  الـــمـــشـــاركـــة  روح 
والـــبـــرامـــج الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي تــلــقــي الــضــوء 
عــلــى قــيــمــة ومــعــنــى الــفــن والــثــقــافــة في 
الــمــجــتــمــع.. كــمــا تــحــرص الــمــتــاحــف أيــضــاً 
ـــتـــراث فـــي دولـــة  عــلــى حــمــايــة وصــــون ال
الماضي  تقاليد  تقدير  عبر  وذلــك  قطر 

وإيالئها األهمية التي تستحق وفي الوقت 
ألجله. والعمل  المستقبل  احتضان  نفسه 

المتحف  استضاف  الــعــام،  هــذا  وخــالل 
ســلــســلــة مـــن أبــــرز الــمــعــارض وأشــهــرهــا 

الخلق:  «عجائب  وأبرزها  اإلطالق،  على 
اإلسالمي»،  الفن  في  الحيوانات  أساطير 
ومــعــرض «الــقــاجــاريــات: صـــورة الــمــرأة 
في إيران القرن التاسع عشر»، ومعرض 

«الــصــيــد: هــوايــات الــمــلــوك فــي األراضـــي 
اإلســــالمــــيــــة»، بـــاإلضـــافـــة إلـــــى مــعــرض 
الــفــنــان الــعــالــمــي وائــــل شــوقــي ومــعــرض 

«ركز».

الخامسة  بالذكرى  احتفاله  مع  وتزامناً 
الفــتــتــاحــه، تــــوج مــتــحــف بــلــقــب «أفــضــل 
توزيع  حفل  خالل  ناشئة»  ثقافية  وجهة 
جـــوائـــز أفــضــل الــوجــهــات الــثــقــافــيــة لــعــام 

مــؤســًســا  الـــمـــتـــاحـــف»،  «أوســــكــــار   ٢٠١٥
بــذلــك مــنــّصــة عــالــمــيــة رائـــــدة لــلــفــنــانــيــن 
مقتنياته  تشمل  حيث  الحديثين،  العرب 

٩ آالف عمل فني. أكثر من 

متحف يحصد لقب  أفضل وجهة ثقافية ناشئة متحف يحصد لقب  أفضل وجهة ثقافية ناشئة 

من ألحانه وتوزيعه

مرير الشوق يحضر أللبوم جديدمرير الشوق يحضر أللبوم جديد
كتب - محمود الحكيم:

أللبوم  تحضيره  عــن  لـــ[  الــشــوق  مرير  الفنان  كشف 
جديد يضّم ٨ أغاٍن متنوعة، مشيراً إلى أن توزيع أغاني األلبوم 
يعتمد على التخت الشرقي، العود والقانون والناي والكمنجا، 

وسيقوم هو بتوزيع جميع أغاني األلبوم وتلحينها.
العجارمة  حنين  بالشاعرة  استعنت  لقد  الشوق  مرير  وقال 
ومتون  الحكاية،  ذيب   : وهي  الثماني،  األلبوم  قصائد  لكتابة 
السحابة، واعترفلك بالخطأ، و»آه لو تدري بغيابك»، وخبايا 
الروح، وانتظرتك بالمليح، وبدياركم ما شفتها، وأيام البداوة، 
والتقاليد  العادات  قضية  عن  تتحدث  تراثية  أغنية  واألخيرة 

البدوية وتصف طبيعة حياة الناس فيها، والبقية أغاٍن عاطفية 
تتنّوع ما بين اللحن الطربي واللحن الشبابي الراقص.

تـــدري»،  لــو  آه  أغنية «  تسجيل  مــن  انتهى  أنــه  إلــى  وأشـــار 
وسيأتي الباقي تباعاً خالل الفترة القصيرة القادمة.

وأوضح أن هذا هو األلبوم الرابع بالنسبة له، حيث أطلق أول 
ألبومه  ثم   ،٢٠٠٣ عام  الثاني  ألبومه  ثم   ،٢٠٠١ عام  ألبوماته 
الثالث عام ٢٠٠٤، وبعدها اكتفى بطرح األغاني الفردية، وهذا 
إلى  من األلبوم األخير، مشيراً  يعّد األلبوم الرابع بعد ١١ عاماً 
بعد  المختلفة  اإلذاعــات  على  وسيوزعه  إنتاجه  من  األلبوم  أن 
أن غايته هو  إصــداره، ثم يرفعه على موقع اليوتيوب، مؤكداً 

التواجد مع جمهوره والتواصل معهم.
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كتب - أشرف مصطفى:

صعوبات عديدة تواجه المبدع في بداياته، وعليه 
وعلى  النجاح،  يتحّقق  وبالمثابرة  لها،  يستسلم  ال  أن 
يشتكون من قلة الدعم  الرغم من أن الشباب دائماً 
الطريق  وُمواصلة  النجاح  تحقيق  أجل  من  والرعاية 
إال أن هناك حالة من النشاط األدبي المتأّلق يعيشها 
الذاتية،  بجهودهم  الشباب  الُمبدعين  من  كبيٌر  عدٌد 
وهو ما يمّثل بارقة أمل على الساحة األدبية بجميع 
أشــكــالــهــا، فقد اســتــطــاع عـــدٌد ال بــأس بــه مــن هــؤالء 
أبرزها  ولعّل  اإلنــجــازات،  من  عــدٍد  تحقيق  الفنانين 
الحضور القوي الذي حّققه عدٌد من األدباء القطريين 
من جيل الشباب خالل الدورة األخيرة من معرض 
الذي  النجاح  يرجع  وربما  للكتاب،  الــدولــي  الــدوحــة 
حّققوه في تكوين جمهور لهم إلى توليفة ابتكروها 
لكي  الكبار  األدبــاء  من  غيرهم  من  استقوها  أو  هم 
إشكاليات  ثمة  أن  إال  تحقيقه،  استطاعوا  ما  يحققوا 
وحول  تذليلها،  يحاولون  اآلن  حتى  تقابلهم  مازالت 
أبرز تلك العقبات التي تقف حجر عثرة في طريق 
استطاعوا  التي  العقبات  من  غيرها  أو  استمرارهم، 
لنا  ليروي  بعضهم  مع  البيرق  التقى  تخطيها  بالفعل 
التي  لألجيال  سريعة  وصفة  ويقّدم  األدبــي  مشواره 

تليهم حتى يسيروا على الدرب ذاته.

أكدوا أنهم بحاجة للدعم المعنوي قبل المادي.. أدباء:

حالة من النشاط األدبي المتألق يعيشها الشبابحالة من النشاط األدبي المتألق يعيشها الشباب

عيسى عبداهللا: األقالم 
الشابة جذبت عدداً ال بأس 

به من القّراء

ــــــد الـــكـــاتـــب عـــبـــداهللا  بــيــنــمــا أّك
فخرو أن الساحة األدبية ال حدود 
الكّتاب  مــن  الكثير  وهنالك  لها، 
والــعــديــد  القطريين  والــمــبــدعــيــن 
من األعمال الموجودة والمنشورة 
القطريين  الــكــتــاب  مــســتــوى  عــلــى 
المحلية  الساحة  ولكن  والــعــرب، 
الكتابات  مــن  مــزيــد  إلـــى  بــحــاجــة 
وإشكالياته،  المجتمع  تتناول  التي 
كــمــا أنــهــا أيـــضـــاً بــحــاجــة إلـــى من 
للطفل،  الموجهة  بالكتابة  يهتم 
وهـــو مــا يــنــوي الـــذهـــاب إلــيــه في 
الفترة المقبلة، وأّكد أن أزمة دور 
التي  األهــــم  المشكلة  هــي  الــنــشــر 
القطرية،  األدبــيــة  الساحة  تــواجــه 

وعلق على تلك اإلشكالية قائالً: من 
المهم أن يتم العمل على توفير بنية 
يجب  كــمــا  الــمــجــال  هـــذا  فــي  تحتية 
االهتمام في البداية بتشجيع القراءة، 
وعن مواجهته ألزمة قلة دور النشر 
في  صعوبة  واجهت  قــال:  القطرية، 
بداياتي  في  كنت  حيث  روايتين  أول 
صــغــيــراً، ثــم وجــــدت بــعــد ذلـــك من 
على  أنـــّوه  أن  أردت  وهنا  يدعمني، 

عن  األعمال  نشر  على  وجــوب  ال  أنه 
طريق دور نشر مقّرها قطر، فهناك 
العديد من الكتاب ينشرون أعمالهم 
ويحققون  الخارج  في  نشر  دور  في 
نــجــاحــاً مــن خــاللــهــا، وأضــــاف: على 
يعاني  التي  اإلشكاليات  بعض  الرغم 
نستطيع  ال  القطريين،  األدبـــاء  منها 
كــبــيــرة  طـــفـــرة  هـــنـــاك  أن  نــنــكــر  أن 
حــدثــت فــي الــمــجــال األدبــــي بــدخــول 
عـــدٍد مــن الــشــبــاب إلــى ســاحــة األدب 

وأردف  كــبــيــراً،  نجاحاً  وتحقيقهم 
ويــدل  يسعدني  مــا  أكثر  لعل  قــائــالً: 
على أن هناك انتفاضة أدبية شبابية 
مجال  فــي  لــي  المبكرة  الــبــدايــة  هــو 
لي  كــتــاب  أول  صـــدر  حــيــث  األدب، 
وأنا في السادسة عشرة من عمري، 
لكنه  دقيق  بأسلوب  حينها  وكتبته 
وفي  العمر،  وهــذا  يتناسب  مبسط 
الـــكـــتـــاب الـــثـــانـــي حـــاولـــت أن أغــيــر 
بالنسبة  هدفاً  يعّد  ما  وهــو  أسلوبي 
لي في كل رواية أشرع في كتابتها، 
حـــيـــث أتـــعـــمـــد أن يـــأتـــي كــــل عــمــل 
جديدة  وطريقة  مختلفة  بمنهجية 
فــــي الـــكـــتـــابـــة، ثــــم تــــوالــــت أعــمــالــي 
كتبت  وجــمــيــعــهــا  األولــــــى  األربــــعــــة 
البداية  فــي  هــدفــي  وكـــان  بالعامية، 
الــجــمــهــور الــقــريــب مــن عــمــري لكن 
مع الوقت وبعد إصدار «إمبراطورية 
فـــاء» فــي مــعــرض الــدوحــة للكتاب، 
يكبرني  جــمــهــوراً  هــنــاك  أن  وجـــدت 
ــابــع قـــــراءاتـــــي، ومــنــذ  ــت ــعــمــر ي فـــي ال
ذلـــك الــحــيــن تـــوّســـع نــطــاق روايـــاتـــي 
لــتــســتــهــدف شــــرائــــح مــخــتــلــفــة مــن 

األعمار والمستويات الفكرية.

عبداهللا فخرو: بحاجة إلى مزيد من الكتابات حول إشكاليات المجتمع

فاطمة البحراني: قلة دور النشر أبرز 
سلبيات المشهد األدبي القطريسلبيات المشهد األدبي القطري

فاطمة  الفنانة  األديــبــة  تــرى  البداية،  في 
الــبــحــرانــي أن أبــــرز الــســلــبــيــات الــتــي تــواجــه 
الــمــشــهــد األدبــــــي الـــقـــطـــري هـــي قــلــة دور 
األدبية  األعمال  يجعل  ما  هذا  ولعل  النشر، 
نحو  ــــب  األدي يــتــجــه  لــم  إذا  األدراج  حبيسة 
تتبنى  عربية  نشر  دور  عن  ليبحث  الخارج 
بال  وأضــافــت:  للجمهور،  وتقّدمها  أعماله 
بحاجة  الطريق  بداية  في  كأدباء  فإننا  شك 
إلـــى الــدعــم الــمــعــنــوي قــبــل الـــمـــادي، ولــذلــك 
أتــمــّنــى تــخــصــيــص جــهــة تــهــتــم بــنــا كــكــتــاب 
شــبــاب وتـــدعـــم مــســيــرتــنــا فـــي عــالــم األدب 
على  األدب  مــعــتــرك  خـــوض  نستطيع  حــتــى 
كافة  إلــى  أعمالنا  وتْعبر  العربي  المستوى 
التفاؤل  يــدخــل  مــا  ولــعــل  العربية،  األقــطــار 
عموماً  قطريين  كــأدبــاء  جميعاً  قلوبنا  إلــى 
القطرية  األدبية  الساحة  تعانيه  ما  رغم  أنه 
من بعض اإلشكاليات إلى أنها تفرز كل عام 
عدداً من األسماء التي تثبت يوماً بعد اآلخر 
موهبتها وتميزها، وعن نفسي أجد أن أكثر 
ما يسعدني هو أنني أعّد أصغر كاتبة قطرية 
فـــي مـــعـــرض الــكــتــاب األخـــيـــر، ولـــقـــد كــان 
فضل  لي  ودعمهما  وأختي  زوجــي  لتشجيع 
كبير فيما حققته في تلك الفترة الوجيزة، 
في  للراغبين  تقدمها  التي  النصيحة  وحول 
أرى  قالت:  األدبية،  الكتابة  معترك  خوض 
أن الــكــاتــب الــجــيــد يــجــب أن يــمــر بــمــراحــل 
وبال  األدبـــي،  تكوينه  في  تساهم  استهاللية 
شــك فــإن نقطة االنــطــالق األولـــى يجب أن 
ــا جــيــًدا، يــحــرص على  تــأتــي مــن كــونــه قــارئً

متابعة كل جديد في عالم األدب ويلم بأبرز 
تأتي  ثم  العصور،  مــّر  على  األدبــيــة  األعــمــال 
في  كــذلــك  تسهم  أخـــرى  مرحلة  ذلــك  بعد 
تشكيل وعيه وهي تدقيق النظر في كل ما 
ينسلخ  لن  الواقع  هــذا  ألن  الــواقــع،  في  حوله 
أبداً عن أعماله اإلبداعية التي غالباً ما يكون 
يأتي  وهــنــا  يعيشه،  الـــذي  واقــعــه  مــصــدرهــا 

ألن  مجتمعه،  قضايا  عن  التعبير  في  دوره 
وإظهارها  عنها  الكشف  هو  الحقيقي  دوره 
للناس ليتفكروا بها ويسعوا لحل إشكالياتها، 
ومـــن هــنــا يــتــبــدى لــنــا أن الــكــاتــب يــجــب أن 
يـــكـــون مــعــنــيــاً بــــاألســــاس بــمــحــيــطــه، ومــن 
استغراقه في المحلية يستطيع أن يصل بعد 

ذلك للعالمية.

على  تعليقاً  عــبــداهللا  عيسى  الفنان  قــال  بينما 
ــــذي حــّقــقــه األدب الــقــطــري  الــحــضــور الـــقـــوي ال
مؤخراً: أدهشني هذا العام عدد الكتاب القطريين 
األخيرة  نسخته  فــي  الكتاب  معرض  خــالل  مــن 
الــتــي انــقــضــت مــنــذ أيــــام، وبــالــفــعــل كــانــت هناك 
القطري  للكاتب  رائــع  وحضور  متميزة،  أعمال 
أن  وأعتقد  الشباب،  خاصة  الفئات،  مختلف  من 
من  به  بــأس  ال  عــدداً  جذبت  الشابة  األقــالم  تلك 
ولقد  الــشــبــاب،  فئة  ضمن  يقعون  الــذيــن  الــقــّراء 
كانت العديد من المؤسرات التي تدلل على زيادة 
الوعي واالهتمام بالقّراء تمثلت من خالل النسخة 
المعرض  شهد  بأن  الكتاب  معرض  من  األخيرة 
اهتماماً كبيراً بالرحالت المدرسية، والمؤسسات 
عن الحضور القوي  المعنية بمجال النشر، فضالً 
مــن جــانــب األســــرة الــقــطــريــة هـــذا الـــعـــام، وعــن 
أنه  أّكـــد  الــقــطــري،  األدبـــي  المشهد  تــطــّور  كيفية 
حتى  المنزل  من  ابتداًء  القراءة،  بتشجيع  يتطور 
المدرسة ومن ثم المجتمع ككل، كما أّكد على أن 
قلة دور النشر القطرية ال يمكن أن تكون عائقاً 
مضيفاً:  قطر،  في  الثقافي  المشهد  تطّور  أمــام 
نشر  لـــدور  قــطــري  كــاتــب  ينشر  أن  شــرطــاً  ليس 
قطرية، فدور النشر العربية عددها ال بأس به، 
وبالتالي ليس بالضرورة وجوب نشر األعمال عن 
طريق دور نشر مقرها قطر، فهناك العديد من 
الكّتاب من يقومون بنشر أعمالهم في دور نشر 
خارج نطاق دولتهم، فهنالك الكثير من المعايير 
أو  األعـــمـــال  قــبــول  فــي  الــنــشــر  دور  تتبعها  الــتــي 
رفضها، ليس ألمر شخصي، وإنما هنالك سياسة 
معينة قد تتبعها دار النشر في نشر األعمال، فقد 
في  أو  فقط  العلمية  الكتب  فــي  مختصة  تكون 
به،  تهتم  محدداً  مجاالً  لها  أن  أي  الصغار،  أدب 
صدر  برحابة  الرفض  تقبل  عليه  يجب  والكاتب 
المناسبة  النشر  دار  عن  البحث  في  يستمّر  وأن 
له، وقال إن الساحة األدبية ال حدود لها وهنالك 
الــكــثــيــر مـــن الـــكـــّتـــاب والــمــبــدعــيــن الــقــطــريــيــن، 
وهنالك العديد من األعمال الموجودة والمنشورة 
ولكن  والــعــرب،  القطريين  الكّتاب  مستوي  على 
كتاباتهم  مجال  أو  الكتاب  تركيز  يكون  ما  دائماً 
وهما  فئات،  ثــالث  من  فئتين  إلــى  موجًها  عــادة 
فئة  عن  والتغافل  الكبار،  وأدب  األطــفــال،  أدب 
تقع في الوسط، وهو أدب الناشئة فليس هنالك 
إال القليل من الروايات التي تستهدف هذه الفئة، 

ولهذا بدأت بالكتابة لهم.
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wمصطلحات درامية
(قوة) الدفع  - لحظة 

مباشرة  الــدرامــيــة  التقديمة  تلي  الــتــي  اللحظة  هــي 
الفعل  لتنشيط  الــتــدخــل  فــي  اإلثــــارة  عــامــل  فيها  ويــبــدأ 
البطئ وتصعيده وعادة ما يتمثل هذا العامل الفعال في 
ظهور شخصية جديدة تستولد حدثا جديدا وردود فعل 

جديدة.

تجريبي - مسرح 

المسرح الذي يحاول أن يقدم في مجال اإلخــراج، أو 
النص الدرامي، أو اإلضاءة أو الديكور.. إلخ أسلوبا جديداً 
تجاري  نجاح  تحقيق  يقصد  ال  التقليدي  الشكل  يتجاوز 
ولكن بغية الوصول إلى الحقيقة الفنية وعادة ما يتحقق 

هذا التجاوز عن طريق معارضة الواقع.

الشريرة - الشخصية 

المصطلح  ضد  ما  تمارس  التي  الدرامية  الشخصية 
الممارسة  تلك  تكون  مــا  وعـــادة  للمشاهدين..  الخلقي 
معه  تتعاطف  الــذي  البطل  ضد  المسرحية  في  موجهة 
المؤلف  يركز  المسرحيات  مــن  كثير  وفــي  الجماهير 
في  الــحــال  هــو  كما  الــشــريــرة  الشخصية  على  اهتمامه 

«مكبث» لشكسبير، و «دون جوان» لموليير.

- تصعيد

تعني الكلمة في اللغة اليونانية «االرتفاع» والمقصود 
إلى  تعليتها  أو  المسرحية  الــحــركــة  تصعيد  هــو  درامــيــا 

ذروتها.

موسيـــــــــــقى

موسيقى الحجرة، هي نوع من الموسيقى الكالسيكية، 

كانت  وقــد  العازفين،  مــن  مــحــدود  عــدد  بواسطة  تــؤدى 

المقطوعات  وتــؤدى  القصور،  داخــل  حجرات  في  تـــؤَدّى 

الموسيقية بدون مايسترو، وبذلك يحظى كل مؤٍد بحرية 

المكتوب،  الموسيقي  النص  إطــار  في  ولكن  أكثر،  فنية 

الصالون  موسيقى  بلقب  أيضاً  الحجرة  موسيقى  وتلقب 

ألنها كانت في األصل تكتب للعزف في صالونات األمراء.

مــن أنــــواع الموسيقى  ومــوســيــقــى الــحــجــرة تــعــد نــوعــاً 

ــة حــيــث تـــوضـــع لــمــجــمــوعــات صــغــيــرة من  الــكــالســيــكــَيّ

المجموعة،  أو  اقم  الَطّ باسم  عادة  وتسمى  الموسيقيين، 

ويختلف حجم هذه المجموعات بحيث تضم عدًدا يتراوح 

عدًدا  يضُمّ  أكثرها  كان  وإن  وتسعة،  اثنين  عازفين  بين 

آالت  على  يعزفون  عازفين  وخمسة  ثالثة  بين  يــتــراوح 

عامة  الــُحــْجــرة  موسيقى  وتصنف  نفخ،  آالت  أو  َوتَــريــة 

حسب عدد عازفيها. فُيطلق اسم الثنائي على تلك المؤلَّفة 

ــصــنــيــفــات األخــــرى لموسيقى  مــن عــازفــيــن، وتــشــمــل الــتَّ

في  المضي  ويمكن  والــخــمــاســي.  الــثــالثــي  على  الــُحــْجــرة 

تصنيفات أكثر لموسيقى الحجرة تَبًَعا لآلالت الموسيقية 

كمان،  عازفا  مثالً  الوترُيّ  باعي  الُرّ ويؤدي  المستخدمة، 

وعازف َكمان أوسط، وعازف كمان التشيللو، بينما يحتاج 

فرنسي  وبوق  (ترومبيت)،  بوقين  إلى  النُّحاسي  باعي  الُرّ

وقد  األبــواق)،  من  (نوع  توبا  وآلة  (ترومبون)،  ومترددة 

ُحْجرة  موسيقى  الموسقيّين  المؤلفين  كبار  معظم  كتب 

أهم  بعض  وتضم  اآلن،  وحتى  ١٧٥٠م  عــام  حوالي  منذ 

هذه األعمال رباعيات َوتَريَّة لجوزيف هايدن، فولفغانغ 

ويوهانس  بيتهوفن،  فــان  ولودفيغ  مـــوزارت،  أمــاديــوس 

برامز، وبيال بارتوك.

اْستُخدم تعبير موسيقى الُحجرة ألول مرة في القرن 

السادس عشر الميالدي، عندما كانت مجموعات صغيرة 

ة. وكان عازفو موسيقى الُحجرة  تعزف في بيوت الخاَصّ

لمجموعة  أو  الــذاتــيــة،  لُمتعتهم  مــوســيــقــاهــم  يــعــزفــون 

حتى  األمــر  هذا  واستمر  الموسيقى،  محبي  من  صغيرة 

القرن العشرين. ويختلف األمر في الوقت الحاضر حيث 

تقوم العديد من المجموعات الموسيقية بتقديم أعمالها 

من  كبير  حــشــد  وأمــــام  الــكــبــيــرة  الموسيقى  قــاعــات  فــي 

الجمهور.

الموسيقى  هذه  أن  على  يدل  للكلمة  اللفظي  والمعنى 

مصممة للعزف في غرفة أو قاعة صغيرة أمام مجموعة 

في  سميت  ولذلك  المستمعين  أو  األصدقاء  من  صغيرة 

وقت ما موسيقى األصدقاء، وبمرور الوقت وفي القرن 

التاسع عشر ازداد انتشارها حتى باتت تعزف في القاعات 

الموسيقية الضخمة أمام جمهور غفير من المستمعين.

وقد بدأت موسيقى الحجرة حوالي عام ١٧٥٠م تأخذ 

كمان  آلتي  من  المؤلف  الوتري  للرباعي  مخصصاً  شكالً 

أشكال  سابقاً  لها  كــان  أنــه  رغــم  تشيللو  وآلــة  فيوال  وآلــة 

أخرى كأن يضاف إلى مجموعة هذه اآلالت البيانو مثالً 

أو بعض اآلالت النفخية.

موسيقى  يعتبرون  الموسيقيين  مــن  الكثير  ومـــازال 

ــــواع الــمــوســيــقــى بــفــضــل الــتــوازن  الــحــجــرة كــأحــد أنــقــى أن

عادة  تعزف  أنها  وبما  الموسيقية،  آالتها  بين  النموذجي 

ألجل المتعة الشخصية بين مجموعة صغيرة من الناس، 

فإنها تقدم متعة أكبر إلى محبي الموسيقى من أي نوع 

آخر منها.

  

موسيقى الحجرة
ي
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ــــــة تـــــــعـــــــانـــــــي مــــــــــن الــــــــركــــــــود ــــــي ــــــرح ــــــس ــــــم ــــــــحــــــــركــــــــة ال ال

يـــصـــدر األديـــــب الـــســـودانـــي الــمــقــيــم 
عام  مطلع  الطيب  طـــارق  النمسا  فــي 
الجديد  كتابه  «العين»  دار  عن   ٢٠١٦

«نهارات فيينا»، متضّمنا ٥٥ مقاالً.
وقال الطيب في تصريح صحفي إن 
هذه المقاالت كتبت جميعها في فيينا 
بعد فترة إقامة أكثر من ثالثين عاًما 

في هذه المدينة التي يحبها كثيرا.
دائما  فيها  المقاالت  أن  إلى  وأشــار 
السودان  أو  بمصر  فيينا  يربط  خيط 
شكل  فـــي  كــكــل  الـــشـــرقـــي  عــالــمــنــا  أو 
مـــراجـــعـــات اجــتــمــاعــيــة يـــدخـــل فــيــهــا 

التاريخ والسياسة واالقتصاد بنصيب.
ــــه ســيــقــيــم حــفــالً  كــمــا لــفــت إلــــى أن
لتوقيع الكتاب في شهر فبراير المقبل 

في القاهرة.
وأشـــــار إلـــى نــشــره هـــذه الــمــقــاالت 
نهاية  من  الفترة  في  الصحف  بإحدى 
الفتاً   ،٢٠١٣ مــايــو  حتى   ٢٠١٢ أبــريــل 
إلى تناوله فيها هذا الحّس االجتماعي 
ـــمـــحـــة مــــــن «أخــــــــالق  ـــل الــــســــيــــاســــي ب
ــا في  االقـــتـــصـــاد» الــتــي تــعــّلــمــهــا نــظــريًّ
واكتسب  فيينـا  فــي  االقــتــصــاد  جامعة 

ا في الحياة. خبرتها عملًيّ
ـــمـــقـــاالت  ال ســـلـــســـلـــة  أن  وأوضـــــــــح 

متنّوعة ومتناغمة في آٍن، عن التديُّن 

والعلم  الفن  ضرورة  وعن  تديُّن  والال 

العنصرّية  وعــن  الُمهانة  الــمــرأة  وعــن 

وعــــن الــبــيــئــة الــمــســتــبــاحــة واإلســـــراف 

فـــي الــــمــــوارد الـــمـــادّيـــة واإلهـــــــدار في 

الموارد البشرّية وعن العادات الجميلة 

وعن  المتبّدلة  والتقاليد  والــمــريــضــة 

إهـــمـــال الــطــفــل والـــالمـــبـــاالة بــالــنــبــات 

األمل  وعن  األمر  أولي  وعن  والجماد 

وعن خيبة األمل.

روائــي  الطّيب  طـــارق  أن  إلــى  يــشــار 

ـــة، عــاش  ـــّي وقــــــاّص ذو جـــــذور ســـودان

التعليم  فيها  وتــلــّقــى  مصر  فــي  ونــشــأ 

وسنوات تكوينه. ولكنه ظّل طيلة هذه 

بجذوره  االرتــبــاط  شديد  أيضاً  الفترة 

ــة وتــــّواقــــاً لــلــتــواصــل مـــع هــذا  ــّي الــســودان

الـــســـودان. وبــعــد ذلـــك جـــاءت تجربته 

في السفر إلى فيينا حيث أصبح هناك 

الثقافّية  النمساوّية  الحياة  مــن  جــزء 

فــتــمــازجــت داخـــل أعــمــالــه فــي «مــدن 

وفي  النخيل»  «بيت  وفــي  نخيل»  بال 

قصصه الصغيرة ومنها ما قّدمه فيها 

لم  ولهذا  صالح  الطّيب  الكبير  األديــب 

تعد تشغله مسألة الهوّية كثيراً.

ڈ حدثنا عن بداياتك الفنية؟
- أول دخولي للمسرح عن طريق فرقة األضواء، 
األستاذ  مع  بالفرقة  نتالقى  شباب  مجموعة  كنا 
محمد  إبراهيم  الفنان  معي  وكان  حسين،  حسن 
ونــاصــر الـــكـــواري وضــّمــنــا األســـتـــاذ حــســن حسين 
للفرقة، وقّدمنا أول أعمالنا مسرحية «اللوحات 
الثالثة» وكل لوحة فيها تتكلم عن موضوع، وكان 
المسرح  على  المسرحية  وقّدمت  جماعًيا  التأليف 
 ١٩٧٤ عام  في  هذا  كان  كبيًرا،  استحسانًا  والقــت 

تقريبًا.
ڈ ما أهم المحطات في مسيرتك الفنية؟

- هناك الكثير من األعمال المهمة التي قّدمتها 
سواء على خشبة المسرح أو في الدراما التلفزيونية، 
ومـــــن األعــــمــــال الــمــســرحــيــة «الـــمـــنـــصـــور قــاهــر 
و»قيس  البطولة،  دور  فيها  ولعبت  العمالقين»، 
ولبنى»، و»يا ليل يا ليل» مع األستاذ عبد الرحمن 
الــمــنــاعــي، ومـــن األعـــمـــال الـــدرامـــيـــة «الــفــرســان 
الثالثة»، وهو أول عمل قّدمته للتلفزيون وقمت 
ومسلسل  «التائهة»  ومسلسل  البطولة،  بدور  فيه 
الطيبين»  «الناس  ومسلسل  الخلل»  لهذا  «نأسف 
األعمال  آخر  كان  وهو  الذيب»،  ومسلسل «عيال 

الضخمة التي أنتجها التلفزيون سنة ٢٠٠٠.
ڈ ما رأيك في الحركة المسرحية حالًيا؟

- الـــحـــركـــة الــمــســرحــيــة تــســيــر بـــبـــطء شــديــد، 
السبعينيات  فــي  لها  كــان  الــذي  الــزخــم  لها  وليس 
نقّدم  األضـــواء  فرقة  فــي  كنا  فقد  والثمانينيات، 
ـــعـــام، وكـــانـــت الــفــرق  ٤ أعـــمـــال مــســرحــيــة فـــي ال
األخــرى تقّدم كذلك مثل هذا العدد األمــر، الذي 
أنعش المسرح وجعله مزدهًرا، أما اآلن فال نرى 
في  تقدم  التي  التقليدية  المسرحية  األعــمــال  إال 
مسرحيات  وبــعــض  المحلي،  الــدوحــة  مــهــرجــان 
تقّدم في األعياد، أما الفرق فال نرى لها إنتاًجا كما 
كان، ونحن نحتاج إلى أن تعود الفرق إلى اإلنتاج 

المكثف وأن تجد الدعم الكافي لذلك.
ڈ وماذا عن الدراما التلفزيونية؟

منظومة  تعد  كانت  قديًما  القطرية  الــدرامــا   -
ــتــزام ســـواء أكـــان ذلك  متكاملة مــن الــجــودة واالل
هذه  وكانت  التمثيل،  أو  التأليف  أو  اإلخـــراج  في 
وقّدمنا  الــيــاء،  إلــى  األلــف  مــن  قطرية  المنظومة 
الجبل  وزهــرة  الطيبين  الناس  مثل  رائعة  أعماًال 

قبل  الــنــص  نستلم  وكــنــا  وغــيــرهــا  الــشــطــار  وقلعة 
تفّرغ  على  ونحصل  كامل  بشهر  التصوير  موعد 
مـــن أعــمــالــنــا ونــعــقــد مـــا يــســمــى بـــقـــراءة طــاولــة، 
نجتمع كلنا ونقرأ النص بالكامل على عدة جلسات 
ونفهم أبعاده، لذلك فقد كان األداء عفويًا ومفعًما 
كانت  التي  القطرية  الدراما  واستطاعت  بالحياة، 
تفرض  أن  وقتها  خالصة  محلية  بأنها  تــوصــف 
نفسها على األعمال الدرامية في الخليج كله وأن 
عقر  فــي  وتغزوها  الكويتية  الــدرامــا  على  تتفوق 
دارها، وكان تلفزيون قطر حريًصا على أن يقّدم 
دراما مميزة ورائعة وهادفة في اآلن نفسه، وكان 
االلتزام واإلبداع العنوان األبرز لهذا العصر الذهبي 
وكانت الروح الفنية المتفانية هي المسيطرة على 
في  نقرأ  كنا  أن  ذلك  بعد  غريبًا  وليس  الفنانين، 
الصحف الخليجية اإلشادة بأعمال قطر الدرامية 

وتفضيلها حتى على الدراما الكويتية.
إن ما نراه اليوم في الدراما نوع من التغريب، 
هو  المنتجين  لــدى  الــســائــد  المنهج  أصــبــح  حيث 
بـــدور  لــيــقــومــوا  الـــخـــارج  مـــن  الممثلين  ــيــراد  اســت
شخصية قطرية ضاربين عرض الحائط باللهجة 
القطريين  الــمــمــثــلــيــن  مـــن  كــثــيــًرا  وأن  واألداء، 

يجيدون التمثيل أفضل من هذا الوافد، األمر الذي 
أليس  المشاهد،  لــدى  مصداقيتها  األعــمــال  أفقد 
م»  وأن «ننِجّ لخبازه  العيش  نعطي  أن  بنا  األولــى 
فنانينا المحليين ونساهم في دعم الفن القطري 
بدًال من دعم الممثلين الوافدين الذين ال يحتاجون 
التي  النتيجة  إن  ســلــطــان:  وقـــال  لدعمنا،  أصـــًال 
القطرية  الــدرامــا  مستوى  انهيار  هي  إليها  وصلنا 
وأصبحت  الساحة  مــن  القطري  الفنان  واختفاء 
لدى  مغمورة  القطريين  الممثلين  وجـــوه  أغلب 

المشاهد المحلي والخليجي على حد سواء.
ڈ ما السبب في رأيك في تراجع المستوى العام 

للدراما من حيث الكم والكيف؟
- الدراما القطرية كما قلت حققت الكثير من 
احتلت  حيث  تاريخها  عبر  المشهودة  اإلنــجــازات 
مقّدمة الدراما الخليجية لفترة ليست بالقصيرة 
القطرية  األعــمــال  ينتظر  الخليج  جمهور  وكـــان 
بــــاألشــــواق، وكــــان اســـم الــمــمــثــل الــقــطــري كفيالً 
بإنجاح أي عمل درامي لما له من مصداقية لدى 
الثمانينيات  في  ذلــك  على  األمــر  وظــل  الجمهور، 
الثالثة  األلفية  طلعت  ولكن  التسعينيات،  وأغلب 
على الدراما القطرية بما ال تشتهي األنفس، حيث 

بــــدأت شمسها فــي األفــــول وســوقــهــا فــي الــكــســاد 
وأعمالها بالتوقف، ومع تغّير السياسات لإلدارات 
الــدرامــا  على  حكم  الـــذي  الــقــرار  اتــخــذ  المتعاقبة 
الــقــطــريــة بــــاإلعــــدام، وهـــو إغــــالق قــســم الـــدرامـــا 
منذ  نحن  وها  الحكم  ونفذ  القطري  بالتلفزيون 

صدوره وإلى اليوم نعاني من تبعاته الهّدامة.
ڈ إلــى أي مــدى أثــر هــذا الــقــرار على الــدرامــا 

التلفزيونية؟
- إن المخرجين والكتاب والممثلين القطريين 
سوق  فكسدت  القرار  لهذا  ضحايا  اليوم  أصبحوا 
قليالً  إال  قطرية  نصوًصا  نشاهد  نعد  ولم  الكّتاب 
وعلى فترات متباعدة تنتجها دراما دول خليجية 
المبدع  رأســهــم  وعــلــى  المخرجون  وأمـــا  أخـــرى، 
وتوقفت  المشهد  من  خرجوا  فقد  الحمادي  علي 
أعمالهم وحرم جمهورهم من أعمالهم المبدعة 
ورؤاهم اإلخراجية التي تنبض بالروح الخليجية 
إلى  تصل  وال  االجتماعية  القضايا  على  وتــركــز 
وإثارتها  الغرائز  على  اللعب  مــن  مــتــدٍن  مستوى 
بمشاهد ومالبس ال تليق بثقافتنا الخليجية، هذا 
فضًال عــن انقطاع األجــيــال اإلخــراجــيــة فــي قطر 
كــوادر  إعـــداد  بــأن  علًما  المسيرة،  توقفت  بعدما 
اإلخراج الجّيد ال يكون إال بالتلقي والممارسة وهو 
مأساتهم  عن  فحّدث  الممثلون  وأمــا  فقدناه.  ما 
وأصبح  منهم  الكثيرون  اعتزل  حيث  حــرج،  وال 
أدوارهــم  على  يقتصرون  الشباب  الممثلين  جيل 
في المسرح، وبرغم وجود طاقات شبابية متميزة 
أمــام  أبـــًدا  يقفوا  لــم  أنــهــم  إال  التمثيل  مــجــال  فــي 
مبّرر  غير  هــدر  وهــذا  درامـــي،  عمل  فــي  كاميرا 
لطاقات وثروات بشرية يجب أن ترعاها الجهات 
المعنية وتدعمها ال أن تهملها حتى تموت موهبتها 
وينضب معين إبداعها. فلماذا هذا اإلهدار للثروة 
الفنية القطرية وكوادرها المبدعة، ولصالح من؟

ڈ ما القرار الذي تتمنى أن يتخذه المسؤولون 
في التلفزيون؟

- أتمنى أن يعاد افتتاح قسم الدراما من جديد 
ــالــدرامــا  ـــــى فـــي االهـــتـــمـــام ب ويـــعـــود ســيــرتــه األول
القطرية لما لها من أهمية ثقافية كبرى وتأثير 
إيجابي على سلوكيات الناس وأفكارهم بما يعود 

بالخير على المجتمع القطري والخليجي.

إصداراتإصدارات

مبدعون

«نهارات فيينا» لطارق الطيب يرى النور قريباً..

«اللوحات الثالثة»«اللوحات الثالثة»
 أول أعمالي المسرحية أول أعمالي المسرحية

كتب - محمود الحكيم:

تحّدث الفنان علي سلطان للبيرق عن بداياته الفنية وأهم محطاته في 
مسيرته اإلبداعية، وكشف لنا عن أهم آرائه في الحركة المسرحية وفي 
مجال الدراما التلفزيونية وبين أسباب تراجع الحركة المسرحية والدراما 
التلفزيونية على حد ســواء، كما أثار سلطان الكثير من التساؤالت حول 
مستقبل الحركة الفنية في قطر في ضوء الركود الدرامي والمسرحي 

خالل هذه الزاوية.

علي سلطان لـ[:

فرقة األضواء 
كانت تقّدم ٤ 

أعمال مسرحية 
في العام

علي سلطان يتسلم جائزة أفضل ممثل مهرجان المسرح ٢٠١٢
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ومناسبات  جميلة  قصص  للشعر 
ُقــيــلــت فــيــه تــبــقــى فــي ذاكــــرة األدب 
الشعراء  برع  وقد  تُنسى،  وال  العربي 
العرب في توثيق جميع المواقف التي 
مروا بها من خالل القصائد الشعرية، 
ومن األبيات الشعرية التي ذكرت في 

ناكر المعروف ما يلي:

األعرابي والذئب

إلـــى  َخــــــَرُجــــــوا  قــــومــــاً  أن  يــحــكــي 
إذ  لَذلك  فإنهم  حــار  يــوم  في  الصيد 
الضبع،  وهي  عامٍر  أَُمّ  لهم  َعَرَضْت 
أعرابي  بيت  إلى  فدخلت  فَطاَرُدوها 
األعرابي  إليهم  فخرج  فيه،  لتختبئ 
وَقـــــال: مــا شــأنــكــم؟، َقـــالـــوا: َصــْيــُدنــا 
نفسي  والــذي  كال  َفــَقــال:  وَطريدتنا، 
قائُم  ــَت  ــبَ ثَ مــا  إليها  تصلون  ال  بــيــده 
أن  األعــرابــي  ورفـــض  بــيــدي،  سيفي 
يــقــتــلــوهــا، فـــرَجـــُعـــوا وتـــركـــوه، وقـــام 
منها  فقرب  ومــاء  فحلَبََها  ناقة  إلــى 
في  ومــرة  هذا  في  مــرًة  تَلُِغ  فأقبلت 
فبينما  واستراحت،  عاشت  حتى  هذا 
األعرابي نائم في َجْوف بيته إذ ّوثَبَْت 
َدَمـــه  وشــربــت  بطنه  ــَرْت  ــَق فــبَ عليه 
وتركته، فجاء ابن عم له يطلبه فإذا 
هو بَِقيٌر في بيته فالتفت إلى موضع 

الضبع فلم يرها.

َفَقال: صاحبتي واهللا فأخذ قوسه 
وكنانته واتبعها فلم يزل حتى أدركها 

فقتلها وأنشد يقول:

َوَمْن يَْصنَِع الَمْعُروَف مْع َغيِر أَْهلِِه ..

يُـالََق الَّذي الََقى ُمِجيُر أِمّ َعاِمِر
أداَم لها ِحيَن استََجــاَرْت بُقْربِِه.. لهـا 

َرائِِر مْحَض ألبَاِن اللَقــاِح الَدّ
َوأَْسَمنََها َحتَّى إَذا َمـا تََكـاَملَْت ..

َفــَرْتُه بأْنَيــاٍب لََهـــا َوأَظاِفِر

شاة العجوز

وحكى بعضهم قال: دخلت البادية 
مقتولة  شــاة  يديها  بين  بعجوز  فــإذا 
وإلــــى جــانــبــهــا جــــرو ذئــــب، فــقــالــت: 

أتــدري ما هذا، فقلت ال، قالت: هذا 
وأدخلناه  صغيراً  أخــذنــاه  ذئــب  جــرو 
بيتنا وربيناه فلما كبر فعل بشاتي ما 

ترى وأنشدت:
بقرت شويهتي وفجعت قومي ..

 وأنت لشاتنــــا ابن ربيب
غذيت بدرها ونشأت معهـــا ..

 فمن أنبــاك أن أباك ذيب
كان الطباع طبـــاع سوء ..

 فال أدب يفـــيد وال أديب
جــــمــــع كــــســــرى مـــــرازبـــــتـــــه وعــــيــــون 
شيء  أي  على  لهم:  فقال  أصــحــابــه، 
أنــتــم أشــد نــدامــة؟، قــالــوا: على وضع 
الـــمـــعـــروف فـــي غــيــر أهـــلـــه، وطــلــب 

الشكر ممن ال يشكره.
قال الشاعر:

دني في كِلّ خيٍر منعته .. وزَهّ
كر بت من قلَّة الُشّ  إلى النَّاس ما جَرّ

وفي نفس المعنى قال المتنبي

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته .. 
دا وإن أنت أكرمت الَّلئيم تمَرّ

وقال زهير بن أبي سلمى:

ومن يصنع المعروف في غير أهله..
 يكن حمـــــده ذمـــاً عليه ويندم

ــــــروف ــــــع ــــــم ـــــــــار ال ـــــــــك إن
و غدا..!
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الدجى شوق و عطر و وتر

و دنا منا القمر

وامتطينا الحلم مهرا

و انطلقنا في متاهات القدر

ال تقولي اآلن شيئا

طالما ضقت بحمل الكلمات

كاذبات.. خائنات.. خادعات

و لنعش أعنف أسرار الحياة

لحظة ما شابهتها اللحظات

--

و غدا...

نرجع من عبقر ال شيء لدينا

غير ومض باهت في مقلتينا

و بقايا رعشة في شفتينا

و غدا نرسف ما بين الجموع

بقيود الندم الفظ.. و نقتات الدموع

فكأنا ما التقينا

--

و غدا...

نرجع للعرس الحزين

في ضفاف الميتين

األلى لم يدفنوا.. يسعون في األرض

الحيارى الضائعين

و غدا نذكر جوع الفقراء

و عذاب البؤساء

و غدا تلمسنا الحمى فننهار

كباقي األشقياء

ـــــــا ـــــــح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادر ج ن
مسمار جحا

أن  وأراد  داراً  يــمــلــك  جــحــا  كــــان 

تماماً،  فيها  يــفــرط  أن  دون  يبيعها 

يترك  أن  الــمــشــتــري  عــلــى  فــاشــتــرط 

المسمار الموجود مسبقا في الحائط 

داخل الدار وال ينزعه.

يلحظ  أن  دون  المشتري  فــوافــق 

هذا  وراء  مــن  لجحا  الخفي  الــغــرض 

الشرط وبعد أيــام ذهب جحا لجاره 

جــاره  ســألــه  فلما  الــبــاب.  عليه  ودق 

جئت  جحا:  أجاب  الزيارة  سبب  عن 

ألطمئن على مسماري!.

فـــرحـــب بــــه الـــــرجـــــل، وأجـــلـــســـه، 

وأطعمه، لكن الزيارة طالت والرجل 

يعاني حــرًجــا مــن طــول وجـــود جحا 

لكنه فوجئ بما هو أشد، إذ خلع جحا 

وتهيأ  األرض  عــلــى  وفــرشــهــا  جــبــتــه 

ــنــوم، فــلــم يــطــق الــمــشــتــري صــبــرا  ــل ل

وسأله: ماذا تنوي أن تفعل يا جحا؟!، 

ظل  في  سأنام  بهدوء:  جحا  فأجاب 

مــســمــاري، وظــل جحا يــذهــب يوميا 

للرجل بحجة مسماره العزيز، وكان 

ليشارك  الطعام  أوقـــات  يختار  جحا 

الرجل في طعامه فلم يستطع الرجل 
االســتــمــرار على هــذا الــوضــع، وتــرك 
لجحا الــدار بما فيها وهــرب!! ومن 

هنا انتشر مثل «مسمار جحا».

الدالل والحمار

هزيالً  حــمــاراً  أخــذت  جحا:  يقول 
ألبــيــعــه فــي الــســوق فأعطيته  بــطــيــئــاً 
لـــلـــدالل فـــأخـــذ يـــقـــول: مـــن يــشــتــري 
 ، الخطو  سريع   ، البنيان  قوي  حماراً 

ال عيب فيه ؟
واهللا   : وقــــلــــت  قـــلـــيـــًال  فـــفـــكـــرت 
مــع  ــــــــد  أزاي فــــأخــــذت   .. ألشـــتـــريـــنـــه 
الــمــشــتــريــن حــتــى وقــــع عــلــّي الــمــزاد 
ــــــــدالل الـــثـــمـــن وعــــدت  فـــأعـــطـــيـــت ال
قصصت  فلما  سعيد  وأنـــا  بــحــمــاري 
اهللا  بــارك  قالت:  حــدث  ما  لزوجتي 
فــيــك يــا زوجـــي ســأســعــدك أنـــا أيــضــاً 
اليوم  العسل  بائع  غافلت  لقد  بذكائي 
ليثقل  الــذهــبــي  خــلــخــالــي  ووضـــعـــت 

الميزان ثم أخذت العسل ودخلت.
يا  فــيــك  اهللا  بـــــارك  لــهــا :  فــقــلــت 
زوجتي العزيزة أنا من الخارج وأنت 

من الداخل والبيت يعمر.
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الدوحة - البيرق:

مدينة  لــوحــة  أن  أحــمــد  يــوســف  الــفــنــان  أكـــد   
الفترة  في  قّدمها  التي  اللوحات  أهم  من  الزبارة 
إلى أن اللوحة طولها ٦ أمتار في  األخيرة، مشيراً 
مرحلة  تشّكل  الــتــي  الــلــوحــات  مــن  وهــي  مترين، 
ضمن  كانت  واللوحة  الفنية،  مسيرته  في  مهمة 
يتضّمنها  الــتــي  الــفــنــّيــة  األعـــمـــال  مـــن  مــجــمــوعــة 
المعرض  احــتــوى  حيث  إبــــداع»،  «قصة  معرضه 
عــلــى لــوحــات مــن إبـــداعـــه الــخــاص قـــام برسمها 
أعــده  الـــذي  المحلية  البيئة  مــن  نخيل  ورق  على 
الحرف  فيها  يتمازج  معّينة  وتقنية  يــدوي  بشكل 
كبيرة  لوحات  وهــي  الصحراء،  ألــوان  مع  العربي 
يتضّمن  المعرض  المترين.  «إن  على  تزيد  أيضاً 
حديثاً  أنتجت  التي  اللوحات  من  مجموعة  كذلك 
وتــعــّبــر عــن الــمــعــاصــرة، بــاإلضــافــة إلـــى تــجــاربــه 
وهي  أبعاد،  الثالثة  ذات  الفنّية  واألعمال  األخيرة 
ارتباط  ولها  اإلسالمية  بالزخرفة  ترتبط  أعمال 
بالفن المعاصر». ويعد الفنان يوسف أحمد واحداً 
بتسجيل  اهتم  وقد  القطريين،  الفنانين  أهم  من 

مّثل  أنه  على  عالوة  القطري،  الفن  تطّور  وتوثيق 
البالد في كثير من المعارض والفعاليات الدولية، 
سنوات  خــالل  مبكراً  اهتماماته  تنمية  فــي  وبــدأ 
دراســـتـــه فــي الــقــاهــرة، كــمــا عــمــل عــلــى اكــتــشــاف 

تشكيالت الخط العربي.
إلى   ١٩٨٢ عام  في  القطري  الفنان  سافر  وقد 
الواليات المتحدة للحصول على درجة الماجستير 
الطباعة  تقنيات  على  تعّرف  حيث  التصوير،  في 

بــمــا فـــي ذلــــك الـــرســـم عــلــى الــحــريــر والــصــفــائــح 
ومقاربته  مفهومه  في  نقلة  فحدثت  المعدنية، 
الفنية عن طريق االتجاه نحو القيام بأعمال كبيرة 

الحجم واستخدامه الفريد لتقنيات األلوان.
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wالفن             السابع

كثيراً ما ندخل إلى قاعات السينما لمشاهدة األفالم التي 
نريد، وكل منا له ذوقه الخاص، فالبعض يميل إلى أفالم 
وثالث  للكوميديا  محب  واآلخر  العلمي،  والخيال  األكشن 
يستغرق  اليومية.  والــحــيــاة  الــدرامــا  ألفــالم  أكثر  ينجذب 
وأنت  القاعة  من  تخرج  ثم  أقل  أو  الساعتين  مدة  الفيلم 
تّمت  كيف  تعرف  ال  خرافية  مشاهد  رأيــت،  مما  منبهر 
وكبيرة  واسعة  عوالم  كهذا،  شــيء  صنع  طريقة  هي  ومــا 
تتحطم  مبان  أنت،  تعيشه  الذي  العالم  عن  تماماً  تختلف 

هنا وهناك وكائنات غريبة تظهر وأحياناً تشاهد
بنفسك من على شاشة السينما انهياراً للكوكب بأكمله.

كيفية  عن  التساؤل  الكثيرين  نفس  في  يبعث  ذلك  كل 
صنع كل هذه المؤثرات والتي تقترب كثيراً من الواقع حتى 
ال،  أم  حقيقية  هي  هل  المشاهد  بعض  على  تختلف  تكاد 
وفي سبيل محاولة توضيح األمر بشكل مبّسط سنحاول 

استعراض بعض
جوائز   ٤ على  الحائز   Life Of Pie فيلم عن  المشاهد 
المتميز،  إخراجه  بمستوى  الكثيرين  أبهر  والذي  أوسكار 
وفي الوقت نفسه سنعرف دور شركة Nvidia في صناعة 

هذا الفيلم وتأثيرها على صناعة السينما بشكل عام.
ويعدر فيلم Life Of Pi فيلماً أمريكياً درامياً مستوحى 
من رواية من تأليفYann Martel والتي نشرت في عام 
 Man جــائــزة منها  عــديــدة  جــوائــز  عــلــى  وحــصــلــت   ٢٠٠١
شعبيتها  ازديــاد  في  الرواية  واستمرت  للرواية،   Booker

بشكل كبير إلى
سينمائي  كفيلم  اإلنــتــاج  حــقــوق  مــرة  وألول  نــالــت  أن 
فـــي عـــــــام٢٠٠٣، ولــكــن لـــم يـَــِســـر األمــــر كــمــا هـــو مــتــوقــع، 
المخرجين  مــن  العديد  بين  يَتَنقل  الــمــشــروع  هــذا  وظــل 
السينمائيين إلى أن استقر أخيراً بين يدي Ang Lee أحد 
المتعلقة  تلك  خصوصاً  السينما  عالم  في  المخرجين  ألمع 
بالخدع والمؤثرات البصرية، وهو من استطاع بالفعل في 
نهاية األمر تحويل Life Of Pi من مجرد رواية قصصية 

إلى أحد أشهر األفالم السينمائية في وقتنا الحالي.
سهلة  تكن  لم   Life Of Pi فيلم  إخــراج  عملية  أن  إال 
الفيلم  إنتاج  تأخر  في  األساسي  السبب  إن  بل  بسيطة،  أو 
إلى  احتياجه  هو   ٢٠٠٣ عــام  في  العمل  مشروع  بــدء  منذ 
تكنولوجيا حاسب متطّورة ومعّقدة، وهو ربما ما لم يكن 

متوافراً بالشكل المناسب
يجد  أن   Ang Lee النهاية  فــي  استطاع  ولكن  وقتها، 
ضالته في إخراج الفيلم بالصورة التي كان يتخيلها وربما 
 Rhythm & Hues اإلنتاج استديوهات  خالل  من  أفضل 
مجال  في   Nvidia من التقنية  الحلول  أحدث  وبمساعدة 

الرسوميات
والحوسبة البصرية.

وكان أول تلك التحديات التي واجهت فريق العمل هي 
البيئة التي تدور أحداث القصة حولها، فنحن نتحّدث عن 
طفل لم يتجاوز ١٦ من العمر موجود بمفرده في وسط 
المحيط وعلى قارب نجاة، فكيف يمكن نقل هذا المشهد 

إلى الواقع وإلى عين
الــمــشــاهــد بـــأدق الــتــفــاصــيــل؟، اإلجــابــة عــلــى ذلـــك كانت 
ذلك  بعد  ثــم  مــائــي  لمسّطح  مصّغر  بــنــمــوذج  باالستعانة 
أكثر  وللتوضيح  عليها.  البصرية  المؤثرات  إضافة  ستتم 
توليد  على  يعمل  ضخم  مائي  بخّزان  االستعانة  تم  فلقد 
وهــذا  والمحيطات،  البحار  فــي  نشاهدها  كما  الــمــوجــات 
تعادل  قياس  وحــدة  (الــغــالــون  مليون  لــــ١٫٧  يتسع  الــخــزان 
٣٫٧٨٥ لــتــر مــكــعــب) وفـــي وســـط هـــذا الـــخـــزان تــم وضــع 
العملية  بــدأت  ذلك  بعد  ثم  التصوير  عملية  وبــدء  القارب 
في األمر والتي كانت بالفعل التحدي األكبر  األكثر تعقيداً 

لفريق العمل بالفيلم.

الفنان التشكيلي عبد اهللا األحمد للبيرق:

الفنان الشاب محمد الزيارة للبيرق:

ـــــال الـــفـــنـــانـــيـــن ـــــم ــــي ألع ــــرون ــــكــــت ـــــع إل ـــــوق ـــة مـــتـــخـــصـــصـــة وم ـــي ـــن ـــة ف ـــجـــل أتــــمــــنــــى تــــدشــــيــــن م

الحلول التكنولوجية
 في صناعة األفالم

            

علىعلى
الطريقالطريق
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كتب - مصطفى عبد المنعم:

اهللا  عــبــد  التشكيلي  الــفــنــان  أعـــرب 
هناك  يكون  أن  أمنياته  عــن  األحــمــد 
اهـــتـــمـــام أكـــبـــر فــــي مـــجـــال اإلعـــــالم 
تعاني  باتت  التي  التشكيلية  بالساحة 
مــن غــيــاب الــتــســويــق ســـواء داخــلــيــاً أو 
النقاد  غياب  من  تعاني  كما  خارجياً، 
التشكيلي،  الــنــقــد  فــي  الُمتخصصين 
ملحة  حــاجــة  فـــي  الــســاحــة  إن  وقــــال 
بمثابة  يكون  ودعــائــي  إعالمي  لمنبر 
والجمهور  الفنانين  بين  وصل  همزة 
الــفــنــانــيــن مجلة  مــثــل أن يــكــون لـــدى 
فــنــّيــة مــتــخــصــصــة شــهــريــة أو مــوقــع 
جــمــاهــيــريــة  مـــعـــارض  أو  إلــكــتــرونــي 
مباشر،  بشكل  بالجمهور  الفنان  تصل 
أن يــشــاهــد  وقـــــال إنــــه يــتــمــّنــى أيـــضـــاً 
التشكيلي  الــوســط  فــي  ملحوظاً  تغيراً 
الشباب،  الكبار  الفنانين  يساعد  وأن 
لــلــفــنــانــيــن  دعـــــم  هـــنـــاك  يـــكـــون  وأن 
ومواهبهم  أنفسهم  لــيــبــرزوا  الشباب 
لــيــقــّدمــوا أعـــمـــاالً تــحــدث حـــراكـــاً في 
في  يــشــاركــوا  وأن  التشكيلية  الحركة 
سفراء  ليكونوا  الــخــارجــيــة  الــمــعــارض 
وتمّنى  الــبــالد،  خـــارج  الــقــطــري  للفن 
مــعــرض  إلنــجــاز  يــوفــقــه  أن  اهللا  مــن 
شخصي خــارجــي لــه ألنـــه يــهــتــّم بــأن 
ينقل الفن القطري إلى الخارج، وفي 
لقاء البيرق مع الفنان عبد اهللا األحمد 
عن  صــراحــة  بكل  وتــحــّدث  قلبه  فتح 
رؤيته للمشهد التشكيلي القطري وما 

له وما عليه.
ڈ هل تحّدثنا عن بداياتك في عالم 

الفنون التشكيلية؟
- بــدايــاتــي كــانــت فــي مــركــز شباب 
الــدوحــة ولــكــن لــم أبـــَق كــثــيــراً معهم، 
وحققت  الجسرة  بــنــادي  التحقت  ثــم 
أرســم  وكــنــت  كبيرة  إنــجــازات  معهم 
بــــغــــزارة ويـــصـــل عــــدد لـــوحـــاتـــي الــتــي 
أرســمــهــا كــل عـــام لــمــا يــزيــد عــلــى ٣٠ 
لوحة، وكنا نحصل على المركز األّول 
فـــي كـــل ســنــة فـــي جــمــيــع الــمــســابــقــات 
يد  على  وتعلمت  فيها،  نــشــارك  الــتــي 
وهو  البسطاويسي  فؤاد  األستاذ  الفنان 
يدهم  على  تتلمذ  الذين  األساتذة  من 
الفنان  بينهم  من  الفنانين  من  الكثير 
ذهبت  ثــم  الــمــطــاوعــة،  الــرحــمــن  عبد 
الفني  لإلبداع  الشبابي  للمركز  بعدها 

مع الفنان سلمان المالك.
تتبعها  التي  الفنية  المدرسة  وما  ڈ 

في الرسم؟
- أنـــا أتــبــع الــمــدرســة الــســيــريــالــيــة لـ 
«ســلــفــادور دالــــي» حــيــث إنــنــي أفضل 
رســـم الــخــيــال، وهـــي الــمــدرســة التي 
الواقع»  مدرسة «فــوق  وهــي  أهــواهــا، 
وهي مذهب فرنسي حديث في الفن 
العقل  عن  التعبير  إلى  يهدف  واألدب 
نفسّية  تلقائّية  أو  آلــّيــة  وهــي  الباطن 
خالصة، من خاللها يمكن التعبير عن 
واقع اشتغال الفكر إما شفوياً أو كتابياً 
أو بأي طريقة أخرى، وسلفادور دالي 

أبرز أقطابها.
انتقادات  توجيه  يتم  دائماً  لماذا  ڈ 
ويصفها  السريالية  الفنية  للمدرسة 

كثيرون بالغموض وعدم الوضوح؟
عن  نــاتــجــة  االنـــتـــقـــادات  هـــذه  إن   -

ســـوء فــهــم لــطــبــيــعــة هـــذه الــمــدرســة، 
فنيون  نــقــاد  لــديــنــا  يــكــون  أن  ويــجــب 
على دراية بالمشهد التشكيلي ولديهم 
دراية بأصول النقد حتى يؤثروا بشكل 

إيجابي في واقع الحركة التشكيلية.
التشكيلي  المشهد  تـــرى  وكــيــف  ڈ 

القطري؟
الـــمـــشـــهـــد  إن  ذكـــــــــــــرت،  كـــــمـــــا   -
النقاد  إلــى  يفتقر  القطري  التشكيلي 
أشعر  أحياناً  ولألسف  الُمتخصصين، 
الواقعية  على  يعتمد  بــات  المشهد  أن 
الــفــنــيــة  بـــالـــمـــدارس  االهـــتـــمـــام  دون 
األخـــــرى مــثــل الــســريــالــيــة وأســالــيــب 
أقلل  ال  وأنــا  المختلفة،  الحديثة  الفن 
ينبغي  ولــكــن  الواقعية  الــمــدرســة  مــن 
أن نــعــتــمــد طــريــقــة الــفــنــون الــواقــعــيــة 
مــــع الــــطــــرق الـــحـــديـــثـــة، ويـــجـــب أن 
يــتــم االطــــالع عــلــى تــجــارب اآلخــريــن 

الفنية  المدارس  جميع  على  واالنفتاح 
ــــثــــري الــحــركــة  الـــحـــديـــثـــة وهـــــو مــــا يُ
فقط  تقتصر  وال  قطر  في  التشكيلية 
عــلــى اتـــجـــاه بــعــيــنــه، ولـــكـــن أيـــضـــاً ال 
التشكيلي  المشهد  أن  ننكر  أن  يمكن 
يرسمون  فنانون  لدينا  وبــات  يتطّور 
لـــمـــدارس فــنــيــة جــديــدة مــثــل الــفــنــون 
أن  أرى  وأنــا  ذلــك،  إلــى  ومــا  اليابانية 
ذلـــك ظــاهــرة صــحــّيــة ولــيــســت سيئة 
المختلفة  الفنية  الــمــدارس  وأصبحت 
أيــضــاً  هــنــاك  ولــكــن  للجميع،  مــتــاحــة 
أن  يــجــب  الــتــي  السلبية  األمــــور  بــعــض 
الحقيقي  بالتطّور  نشعر  حتى  تنتهي 
وهــي  والــفــنــانــيــن  الفنية  الــحــركــة  فــي 
الفنانين  بجميع  االهــتــمــام  ضــــرورة 
حساب  على  بالبعض  االهتمام  وعدم 
البعض اآلخر، اهتمام ببعض الفنانين 
أشــخــاص  ومــشــاركــات  غــيــرهــم  دون 

الــخــارجــيــة،  الــمــشــاركــات  فــي  بعينهم 
وتــمــّنــى أن يــكــون هــنــاك انــفــتــاح على 

أعمال الفنانين جميعهم.
ڈ ومــــا أمــنــيــاتــك الــتــي تــتــمــّنــى أن 
تــتــحــقــق لــتــســهــم فـــي تــطــويــر الــحــركــة 

الفنية؟
مجلة  هـــنـــاك  تـــكـــون  أن  أتــمــنــى   -
أوالً  أعمالهم  تعرض  للفنانين  خاّصة 
دون  فنانين  على  تنحصر  وال  بــأول، 
أعــمــال  جــمــيــع  تـــعـــرض  وأن  آخـــريـــن 
الــفــنــانــيــن وتــوثــقــهــا وتـــكـــون بــمــثــابــة 
مــــعــــرض شــــهــــري يــــعــــرض تـــجـــارب 
الفنانين كبيرهم وصغيرهم، وأتمنى 
أن تــتــم دعــوتــنــا كــفــنــانــيــن في  أيـــضـــاً 
جميع المحافل الوطنية لنشارك فيها، 
فمناسبة مثل احتفاالت الدولة باليوم 
أعمالي  أقــّدم  أن  أتمنى  كنت  الوطني 
وغيري  ــا  أن مقابل  وبـــدون  للجمهور 
الــكــثــيــرون، وأن يُــقــام لنا مــعــرض أو 
ســاحــة كــبــيــرة نــعــرض فــيــهــا أعــمــالــنــا 
لــلــجــمــهــور وهـــــي فـــرصـــة لــلــتــعــريــف 
أن  أتمّنى  كما  نقّدمه،  وبما  بأعمالنا 
يــكــون لــديــنــا مــوقــع إلــكــتــرونــي لنشر 
نعاني  أننا  خصوصاً  وأخبارنا  أعمالنا 
مقارنة  اإلعالم  قبل  من  اهتمام  عدم 
بـــالـــدول الـــمـــجـــاورة، وأهــــم شـــيء أن 
وتــدريــس  لتعليم  أمــاكــن  لدينا  يــكــون 

المدارس الفنية المختلفة.
ڈ هـــــل اســــتــــفــــدت مـــــن دراســــتــــك 
الـــتـــصـــمـــيـــم الـــــداخـــــلـــــي فـــــي جـــامـــعـــة 
فيرجينيا كومنولث في مجال الفنون 

التشكيلية؟
- أنا استفدت من الفن في دراستي 
الــتــصــمــيــم واســـتـــفـــدت مـــن دراســـتـــي 
أفادتني  فالفنون  الفن،  في  للتصميم 
فــي دراســتــي والـــدراســـة أفــادتــنــي في 
التوقف  عــدم  على  وأحـــرص  هــوايــتــي 
وأنا  الدراسية،  أو  الفنية  مسيرتي  في 
ــيــاً مــديــر مـــشـــروعـــات في  أعــمــل حــال

شركة استاد.
على  المستقبلّية  مشاريعك  ومــا  ڈ 

الصعيد الفني؟
- أســـتـــعـــّد لــمــعــرض شــخــصــي في 
اهللا  من  وأتمّنى  اهللا  شاء  إن  الشارقة 
لهذا  مــوعــد  تحديد  يتم  ولــم  التوفيق 
أن  أتــمــّنــى  وأنـــا  اآلن،  حتى  الــمــعــرض 
في  األول  الشخصي  مــعــرضــي  أقــــّدم 

قطر في المدرسة السريالية.

عن قربعن قرب

الساحة التشكيلية بحاجة لمنصة الساحة التشكيلية بحاجة لمنصة 
إعالمية تصل الفنانين بالجمهورإعالمية تصل الفنانين بالجمهور

أتمنى تقديم أعمال ذات رسالة واالبتعاد عن ما ال قيمة له
نموذج  الــزيــارة  خالد  محمد  الشاب  الفنان 
لمستقبل الحركة الفنية المسرحية في قطر، 
لــديــه رصــيــد ال بـــأس بــه مــن األعــمــال الفنية 
طليعة  في  يكون  أن  يستحق  تجعله  الناجحة 
الــفــنــانــيــن الــمــوهــوبــيــن مـــن شــبــاب الــمــســرح، 
الــتــحــق بــالــمــســرح فــي عـــام ٢٠٠٩ مــن خــالل 
إحـــدى ورش الــعــمــل الــتــي قــّدمــتــهــا الــدكــتــورة 
لطيفة بلخير في مركز شباب الدوحة والتي 
كثيراً،  منها  استفدت  لقد  بالفعل  عنها:  يقول 
وتـــم اخــتــيــاري لــلــمــشــاركــة فــي أحـــد األعــمــال 
الــمــســرحــيــة الـــتـــي ســـتـــشـــارك فـــي مــهــرجــان 
مسرحية  وكانت   ٢٠١٠ عام  الشبابي  المسرح 
ــا أنــت اإلنــســان»، وهــي مــن إخـــراج الفنان  «أن
خليفة  دالل  الكاتبة  تأليف  ومــن  الباكر  فهد 
وعرضنا  األول،  المركز  جائزة  على  وحصلنا 
هذه المسرحية في مهرجان المسرح العالمي 
وكانت  بالبحرين  أوال  وبمهرجان  بدمشق 

بداية قوية بالنسبة لي.
«أنا  مسرحية  إن  الــزيــارة  محمد  ويضيف 
حيث  االنطالقة  بمثابة  كانت  اإلنــســان»  أنــت 
شـــاركـــت فـــي أعـــمـــال عـــدة بــعــدهــا مـــن بينها 
مــســرحــيــة «هـــمـــس الـــكـــراســـي» ومــســرحــيــة 

مهرجان  في  وشاركنا  شجاع»  ريــال  «نهاية 
المركز  على  أيضاً  وحصلنا  الشبابي  المسرح 
ويقول  الجوائز،  من  العديد  وحصدنا  األول، 
الــفــنــان مــحــمــد خــالــد: ولـــي إســهــامــات فنية 
مــتــعــّددة حــيــث شــاركــت فــي أوبــريــت غنائي 
الثقافة  عاصمة  الدوحة  فعاليات  ضمن  كبير 
العربية ٢٠١٠ وهو أوبريت «أخت رجال» مع 
العمل  هــذا  وحضر  الرميحي،  حمد  المخرج 

من  العديد  فيه  الــدولــة وشـــارك  كــبــار رجـــال 
الفنانين القطريين والخليجيين.

كما شاركت في مسرحية عالمية بالعاصمة 
في  هاماً  دوراً  لعبت  حيث  لندن  البريطانية 
قصة  في  أدواراً  وقّدمت  لشكسبير  مسرحية 
عطيل وياجو وديدمونة وشاركت مع المخرج 
فيصل رشيد وعبد اهللا العسم، كما شاركت في 
مسرحية الدانة وهي من إخراج إبراهيم عبد 

المسرح  مهرجان  في  شاركت  كما  الرحيم، 
الشبابي مع المخرج حمد المري أيضاً.

ويقول الزيارة: شاركت أيضاً في تجربتين 
«الحبس»  بعنوان  فيلم  منهما  سينمائيتين 
وكـــانـــت تــجــربــة ثــريــة وجـــيـــدة جـــــداً، وفيلم 
«زومـــبـــي قــطــري» وتـــم اخــتــيــاري مــن قبل 
في  وشـــاركـــت  لــلــعــمــل،  رشــحــونــي  مكتشفين 
مــهــرجــان أجـــيـــال الــســيــنــمــائــي ولــــدي خطط 
للتعاون مع مؤسسة الدوحة وسيعرضون لي 
فيلماً العام القادم وهو فيلم «الجوهرة»، كما 
وعندي  الــدرامــا  أعمال  من  عــدد  في  شاركت 
تجربة في مسلسل إذاعي خليجي مع المخرج 
فالح فايز ولدي عدد من التجارب الشخصية 
شاركت  كما  اليوتيوب،  على  قصيرة  ألفــالم 
فـــي الــلــجــنــة اإلعـــالمـــيـــة لــمــهــرجــان الـــدوحـــة 
عن  مسؤوالً  وكنت  الماضي  العام  المسرحي 
قسم السوشيال ميديا وحققنا نجاحاً كبيراً مع 
مجموعة من اإلعالميين المميزين في إنجاح 
الــمــهــرجــان إعــالمــيــاً. وأعــــرب الــفــنــان الــشــاب 
يقّدم  بــأن  أمنياته  عــن  الــزيــارة  خالد  محمد 
ترقى إلعجاب الجمهور وتكون جميع  أعماالً 

أعماله لها قيمة وهدف ورسالة.
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ناصر سهيم:ناصر سهيم:
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تفعيل القضايا الوطنية عبر مواقع التواصل االجتماعيقضيةقضية
الوطنية  القضايا  تفعيل  بضرورة  مختصون  أوصى 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، خاصة قضية فلسطين، 
على  مشددين  لها،  المناصرين  من  عدد  أكبر  لحشد 
أهمية االرتكاز إلى التخطيط والتخصص وعدم إغفال 

اللغة اإلنجليزية في مخاطبة العالم.
البعض يعتقد أن المواقع القيادية والرائدة تنحصر 
في المناصب ذات البعد السياسي، بينما هي متواجدة 

في كل مجال فاإلعالم الجديد غّير المعادلة.
وأشار بعض المدونين إلى أن القضايا الوطنية على 
مواقع التواصل االجتماعي ستكون أكثر زخًما وقوة لما 
لهذه الوسائل من قدرة على الذيوع واالنتشار، مؤكدين 
أن كل فرد في المجتمع قادر على استغالل الظروف 
االحتالل  أن  مبينين  إيجابي،  بشكل  بها  يتواجد  التي 
اإلسرائيلي مثالً لم يفوت أي فرصة وأي وسيلة كانت 

إال ويستغلها لصالحه حتى إنه استغل أيًضا نقاط ضعفه 
وحولها إلى قوة إال أن االحتالل خسر الكثير في حرب 
الــدولــي  المستوى  على  تجريمه  وتــم  بــغــزة  الــفــرقــان 
يوثقها  من  وجــدت  الحرب  هذه  ألن  صورته  وتشويه 

من خالل دور األفراد والمؤسسات خالل الحرب.
ونــــــّوه بــعــض الــنــاشــطــيــن إلــــى عــــدة نـــقـــاط يمكن 
االستفادة منها في استغالل مواقع التواصل بشكل أمثل 
خالل  من  والفني  التقني  الجانب  على  التركيز  أهمها 
حشد أكبر عدد من المشاركين لدعم القضايا الوطنية 
عــدة  مــنــه  يتشكل  متخصص  عــمــل  فــريــق  خـــالل  مــن 

مجموعات، كل مجموعة تحمل قضية معينة.
التخطيط  عــلــى  االرتــــكــــاز  أهــمــيــة  عــلــى  وشـــــــددوا 
والتخصص وعدم إغفال اللغة اإلنجليزية في مخاطبة 
بشكل  وتفعيلها  إلــكــتــرونــيــة  صــفــحــات  وعــمــل  الــعــالــم 

والمنشورات  التغطيات  في  والتركيز  ومستمر  لحظي 
على الجانب اإلنساني.

ـــــد بــعــض الـــمـــدونـــيـــن أن مـــواقـــع الــتــواصــل  كــمــا أّك
من  الـــقـــرارات  دعـــم  فــي  تفيد  أن  يمكن  االجــتــمــاعــي 
المشاركة  في  متطوعين  لتجنيد  قناعات  تغيير  أجل 
بالقضايا المختلفة، منوًها إلى الدور البارز في األدوار 
في  للمنكوبين  إغاثية  حمالت  خالل  من  االجتماعية 

حال حدوث كوارث بيئية.
وأشـــــــــاروا إلـــــى أن مــســتــخــدمــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجتماعي في تزايد مستمر، خاصة في غزة حيث، 
الثالثة  المرتبة  في  تأتي  فلسطين  بأن  دراســة  أفــادت 
تحتل  بينما  والكويت،  السعودية  بعد  تويتر  باستخدام 
المرتبة السابعة عربًيا والـ٨١ عالمًيا في استخدام موقع 

فيسبوك.

الوسائل  لــهــذه  اســتــخــدامــاتــه  وحـــول 
اليوتيوب  بــمــوقــع  أبـــدأ  أنـــا  سهيم  قـــال 
حــيــث أرفــــع عــلــيــه كـــل أغــنــيــة جــديــدة 
أنتهي منها ثم بعد ذلك أرسل الرابط 
انتشاراً  األكــثــر  الرسمية  الــمــواقــع  على 
مثل جديد إف إم، ونجومي، وأيتيون 
في  المتابعين  ماليين  لها  مواقع  وهي 
الــوطــن الــعــربــي وهـــو مــا يــســاعــد على 
انتشار واسع للعمل، سواء بين الجمهور 
أو عــلــى مــئــات الــمــواقــع األخــــرى على 

اإلنترنت.
بطرح  وأضاف سهيم إنه يهتّم جداً 
أهم  يعّد  إذ  االنستجرام  على  أعماله 
مستوى  على  اجتماعي  تواصل  وسيلة 
الــعــالــم فــهــو أقـــــوى وســيــلــة ســوشــيــال 
مــيــديــا عــلــى اإلطـــــالق، وعــنــدمــا أرفـــع 
األغنية على االنستجرام يبدأ الجمهور 
كبير  بشكل  وتنتشر  لها  االستماع  في 

جداً.
قال  آب  للواتس  استخدامه  وحـــول 
سهيم يوم إصدار األغنية أرسل اللينك 
الخاص بها إلى كل األرقام التي دونتها 
فـــي جـــهـــات االتــــصــــال وهــــم يــمــثــلــون 
دائرة معارفي من األصدقاء والزمالء 

واإلعالميين وغيرهم وهو ما يساهم 
فــي انــتــشــار األغــنــيــة حــيــث تبدأ  أيــضــاً 
ــيــة فــــي نـــشـــر خــبــر  الـــصـــحـــافـــة الــمــحــل
والــزمــالء  األصــدقــاء  ويتراسل  األغنية 
األغنية فيما بينهم وهكذا تتسع دائرة 

االنتشار لألغنية.
أما الفيس بوك فقد أكد ناصر سهيم 
أنه حريص على التواصل مع جمهوره 
إلى أنه يرفع  عبر الفيس بوك، مشيراً 
عليها صور رحالته وسفرياته ويصّور 
ويرسلها  زارهــا  التي  الجميلة  األماكن 
وجمهوره  أصــدقــائــه  إلــى  الفيس  على 
عبره  الجديدة  أغنياته  يرسل  أنه  كما 

أيضاً.
أمـــا تــويــتــر فــقــد أوضــــح ســهــيــم أنــه 
وال  أخـــبـــاره  مــن  الــجــديــد  عليه  يكتب 
يتفاعل عليه بشكل يومي، وأكد سهيم 
التفاعل  على  الحرص  كل  حريص  أنه 
عــبــر وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مع 
الـــوســـائـــل  هـــــذه  أن  ويــــــرى  جـــمـــهـــوره 
أنها  كــمــا  الفنانين  عــلــى  كــثــيــراً  سهلت 
في  ومـــاالً  وتعباً  جــهــداً  عليهم  وفــرت 
الــتــرويــج والــوصــول إلــى أكــبــر شريحة 

من الجمهور.

عيسى الكبيسي مع اإلعالمي فواز مزهر 
واإلعالمي الكويتي مطلق الزعبي

علي الخلف مع اإلعالمية نورة الكعبياإلعالميان حمد العيدة وخالد الكبيسيرمضان البلوشي بإحدى الدورات التنمويةحسين صقر في فيلم «ضيعت جنتك» 

وسائل التواصل االجتماعي ال غنى عنها للفنان

أون الينأون الين

كتب - محمود الحكيم:

أكد الفنان ناصر سهيم أن وسائل التواصل االجتماعي 
الفنّية  أعماله  وتــرويــج  لنشر  للفنان  جــداً  مهّمة  نــافــذة 
وأصــبــح ال غــنــى ألي مــطــرب عــن اســتــخــدام الــســوشــيــال 
طريقة  أيسر  ألنها  االجتماعي  التواصل  ووســائــل  ميديا 

عليها  يطرح  أن  للفنان  تتيح  انتشاراً  وأوسعها  وأسرعها 
أعماله وبال مقابل.

يطرح  أن  للفنان  تتيح  ميديا  السوشيال  أن  إلى  وأشار 
ألغانيه  ويسمح  سواء  حد  على  والحديثة  القديمة  أعماله 
إلى  وتصل  تنتشر  أن  االنتشار  مــن  حظها  تجد  لــم  التي 

أكبر شريحة من الجمهور.

تريندتريند

أعمال علي حسن الجابر 
تتألق على اإلنستغرام

الجميلة  لوحاته  إحدى  بجوار  الجابر  حسن  علي  الفنان 
ويبدو أن اللوحة حازت على استحسان كبير من جمهوره 
فحصدت  به  الخاصة  االنستجرام  صفحة  على  ومتابعيه 
بعض  وعــلــق  إعــجــابــا،  وسبعين  وثــالثــة  ثالثمئة  الــصــورة 
المتابعين بعبارات الثناء والدعاء له بالتوفيق ودوام التألق.

مع  التواصل  على  الجابر  حسن  علي  الفنان  ويحرص   
جمهوره على صفحة اإلنستجرام الخاصة به ويرفع عليها 
لها  زيـــارة  أول  عند  تشعر  إنــك  حتى  أعــمــالــه  مــن  الكثير 
أنك دخلت بهو معرض تشكيلي كبير يبهرك بكل جميل 
ومبدع وأكثر ما يلفت النظر هو االهتمام البالغ باستخدام 
اإلبداعية  رؤاه  عليها  يبني  فنية  كــمــادة  العربي  الــحــرف 
الخالقة وتوقن أن الرسم العربي مليء بالتجليات الفنية 
يلهم  ما  والعفوية  المرونة  من  ويمتلك  المحدودة  غير 
ورؤى  فائقة  بجماليات  الخصب  والخيال  الفنية  الريشة 

إبداعية خالبة.
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تـــــــم تـــــحـــــويـــــل روايـــــــــة 
ـــكـــاتـــب  ـــل «الــــــــــرســــــــــول» ل
ــنــانــي الــــراحــــل خــلــيــل  ــب ــل ال
جــبــران إلـــى فــيــلــم رســوم 
الممثلة  بصوت  متحركة 
سلمى حايك ومن إخراج 

روجيه آليرز.
الفيلم  أحــــداث  وتــــدور 
حـــول الــســجــيــن الــســيــاســي 
مــصــطــفــى الـــــذي تــربــطــه 
الشيطانة  بالفتاة  صداقة 
الــصــغــيــرة الــمــيــتــرا والــتــي 
من  الــهــروب  في  تساعده 
سجنه، وتمشي معه وهو 
التي  أشــعــاره  بعض  يــردد 
يــعــرفــهــا أهـــالـــي قــريــتــه، 
والــــتــــي يــشــيــر فــيــهــا إلـــى 
األوضـــاع  تغيير  فــي  أمــلــه 

االجتماعية في بالده.
وقـــــالـــــت حــــايــــك الـــتـــي 
فيلم  إنـــتـــاج  فـــي  شـــاركـــت 
الــــــــرســــــــوم الـــمـــتـــحـــركـــة 
وقـــامـــت بـــــاألداء الــصــوتــي 
لــشــخــصــيــة كــامــيــال والـــدة 
إن  لـــــرويـــــتـــــرز  الــــمــــيــــتــــرا 
أفــــضــــل أســــلــــوب لــعــرض 
هـــذه الــقــصــة هــو الــرســوم 

المتحركة.
التعبير  وقالت»يمكن 
طريق  عــن  أفــضــل  بشكل 
الفن والموسيقى والشعر.. 
الحرية  عن  يحكي  الفيلم 
والـــــــرســـــــوم الـــمـــتـــحـــركـــة 
تــعــطــيــنــا الـــحـــريـــة لــنــكــون 
أكــــثــــر إخـــــالصـــــاً لــجــوهــر 

الفيلم».
وكتبه  الــفــيــلــم  وأخــــرج 
رودجر اليرز الذي أخرج 
مــــن قـــبـــل فــيــلــم «األســـــد 
كينج»  أو «اليــون  الملك» 
ــــشــــهــــيــــر، وفــــــــي فــيــلــم  ال
مصطفى  سجن  «النبي» 
اعتبر  الــذي  تمرده  بسبب 
خــــطــــراً عـــلـــى الــمــجــتــمــع. 
أنه  كيف  اللميترا  ويشرح 

يهرب من سجنه بعقله.
إن  حــــــايــــــك  وقـــــــالـــــــت 
الذي  نيسون  ليام  الممثل 
يــــقــــوم بــــــــــاألداء الـــصـــوتـــي 
مثله  مصطفى  لشخصية 
بالفيلم  العاملين  كل  مثل 
جــــذبــــتــــه الــــقــــصــــة فــقــبــل 
اإلنتاج  هــذا  في  المشاركة 

المحدود.

تحويل رواية جبران 
«الرسول» إلى فيلم 
الثالثاء 18 ربيع األول  1437 هـ - 29 ديسمبر 2015 مرسوم متحركة

أبيات قطرية

تأتي الكلمات

تتناثر في ورق الدفتر

ساكنة كسكون األموات

واحدة منها ترقبني

وأراها في النسق األول

شيئاً ال تنكره العينان

تجرفني حينا.. تبعدني

تستأنس بي

فأعانقها وتعانقني

وتريني جوهرها المخفي عن األبصار

وأحدثها وتحدثني

ويفتح لي همس الوجدان حقائبها

فيغير كل مالمحها

ترمي عنها ثوب المعنى

وتريني نزلتها األخرى

فأرى الملكوت بداخلها

وأرى في جوف جواهرها

قد ضاءت آالف اآليات

وتريني كل خفاياها

يتساقط عنها معناها

فأرى اإلنسان بجوهرها

معنى أسمى

وأرى األشياء بداخلها..

وبها تحيا

وعوالم شتى تتوالد

تتقارب حينا

تتباعد فيها األعماق

يتداركها العقل المسحور بعالمها

مسحور إني قلت لها

فأرتني أبعاد األبعاد

تتناسخ لي

عالم الكلمات
الشيخ مبارك بن سيف آل ثاني

األوســط  شرقنا  فــي  اإلعـــالم  لخريطة  الُمشاهد 
واألرضية  الفضائية  القنوات  من  كثيراً  أن  يالحظ 
أصــبــحــت مــنــقــســمــة إلــــى قــســمــيــن، األول يــعــرض 
بالتسلية  الــمــلــيــئــة  الــبــرامــج  عــلــيــه  تــطــغــى  مــحــتــوى 
ــومــاتــيــة الــمــتــمــثــلــة فــــي بــــرامــــج الــــتــــوك شــو  الــمــعــل
والمسابقات وما إلى ذلك، والقسم اآلخر يتجه إلى 
ومواد  إخبارية  مضامين  تقديم  على  أكثر  التركيز 
كال  في  أن  شك  وال  المختلفة،  والموسيقى  الدراما 
تفضيالته  في  منقسم  الجمهور  أن  نجد  الحالتين 
بين هذه وتلك، وبالفعل نجد أن تلفزيوناتنا المحلية 
تخلو نوعاً ما من صبغة القنوات التي تسيطر عليها 
البرامج الجماهيرية التي تقّدم المسابقة والجائزة 
أكبر من الجمهور،  في الوقت نفسه لتكسب تفاعالً 

وباعتقادي أن السبب يقف وراء العديد من العوامل، 
أذكر منها: أن الشيوع السلبي لبرامج المسابقات التي 
تقّدم معلومات تافهة بهدف استقطاب المزيد من 
بأسلوب  األسئلة  وطــرح  معهم  والتفاعل  الجماهير 
جعلت  بــأعــمــارهــم  وال  الــجــمــاهــيــر  بــنــوع  يــلــيــق  ال 
والنخبوي  النوعي  بالجمهور  هنا  (وأقــصــد  الكثير 
ويستنكر  بالسلب  يعلق  بالمضامين)  يهتم  والـــذي 
الفضائيات  من  الكثير  اجتاحت  التي  الموجة  هــذه 
المرموقة، باإلضافة إلى عدد من القنوات الخاصة 
والتي تبث هذه المسابقات صبح مساء، باإلضافة إلى 
أن عامل التمويل يقف وراء عدم ظهور الكثير من 
وبالطبع  المحلية،  البرامج  دورة  في  النّيرة  األفكار 
المؤسسة  ميزانية  من  إمــا  يكون  وأن  البــد  التمويل 

اإلعالمية، والتي يجب أن تضع نصب عينها اقتطاع 
البرامج  من  النوع  هذا  دعم  أجل  من  معّينة  مبالغ 
إلى  الديكور  من  ابتداء  باذخ  صرف  إلى  تحتاج  التي 
المقّدمة  الــهــدايــا  وكمية  وحــجــم  نــوع  إلــى  اإلعـــالن 
الذي  والتقني  التخصصي  الكادر  توفير  عن  ناهيك 
سيقّدم ويقوم بإنتاج هذه النوعية من المضامين، 
الراعي  أو  الُمعلِن  فهو  التمويل  من  اآلخــر  الشق  أما 
حتى  أو  المعلنين  جمهور  أن  والحقيقة   ، الرسمي 
رجال األعمال ومؤسسات القطاع الخاص من الرعاة 
بعد  يوماً  يتراجعون  البرامج  هذه  لمثل  المتوقعين 
يوم بعدما أصبحت إعالنات اإلنترنت أكثر تأثيراً في 
تشكيل الصورة البصرية عن شركاتهم ومنتجاتهم 
وأكــثــر انــتــشــاريــة فــي تحقيق أهــدافــهــم الــدعــائــيــة 

العامة  العالقات  مقاصد  مــن  وغيرها  واإلعــالنــيــة 
السوسيولوجية  الطبيعة  أن  ننسى  وال  والــتــســويــق، 
لمجتمعنا تختلف في تقّبلها لمثل هذه المضامين 
الخفيفة عنن غيرها من المجتمعات، وعلى سبيل 
المثال نجد أن مجتمعنا يرفض رفضاً باتاً أن تَُقّدم 
هذه المضامين من قبل مذيعة أو مذيع يستخدم 
غير  «غــنَــج»  بطريقة  صــوتــه  يستخدم  أو  جــســده 
مبّرر كما أنه يرفض أن يداهمه المذيع في الموالت 
واألسواق المفتوحة ليطرح عليه السؤال بينما نالحظ 
أن هذه النوعية من المذيعين في الشكل والمضمون 
وطــريــقــة فـــرض المسابقة عــلــى الــجــمــهــور فــي أي 
مكان خارج االستوديو أمر عادي بل وغير مستهجن 

في غيرنا من المجتمعات الخليجية والعربية!.

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

خولة مرتضوي

ــثــقــافــي  ـــواصـــل بـــالـــحـــي ال ـــت ت
ـــبـــعـــد  فــــعــــالــــيــــات مـــــعـــــرض «ال
التشكيلية  لــلــفــنــانــة  الـــســـادس» 
فـــاطـــمـــة الـــشـــيـــبـــانـــي، وتــــقــــّدم 
الــشــيــبــانــي فـــي مــعــرضــهــا أحــد 
النسائي  القطري  التراث  رمــوز 
ترتديها  التي  «البطولة»  وهــي 
الـــنـــســـوة لــتــغــطــيــة وجـــوهـــهـــن، 
وســــــوف تـــســـتـــخـــدم الــشــيــبــانــي 
أعــمــال  عــبــر  مختلفة  تــقــنــيــات 
فنية اتسقت أبعادها التصميمية 
جسراً  لتخلق  الفنانة  رؤيــة  مــع 
ثقافياً فنياً يصل الزّوار بالتاريخ 
مستخدمة  الــقــطــري  والـــتـــراث 
فــــــي ذلــــــــك االســـتـــانـــلـــيـــســـتـــيـــل 
والموزايك جالس وغيرها من 

الخامات.
الفنانة  قــالــت  جــانــبــهــا  ومـــن 
لـــ»الــبــيــرق»:  الشيباني  فاطمة 
السفر  هـــو  الـــســـادس  الــبــعــد  إن 
عبر الزمن وهو عودة للماضي 

واســتــحــضــار جـــزء مــن الــتــراث 

البخنق  فــي  المتمثل  الــقــطــري 

والــبــطــولــة ولــكــن بــرؤيــة فنية 

جـــديـــدة ومـــتـــطـــّورة، وأشــــارت 

إلـــى أنــهــا مــن خـــالل مــثــل هــذه 

بــوابــات  تفتح  الــتــراثــيــة  األشــيــاء 

ذهنية وفكرية للمتلقي ليسافر 

من خالل األعمال إلى الماضي 

ولكن عبر بوابات عصرية.

ـــانـــي عــن  ـــب ـــشـــي وأعــــــربــــــت ال

قــلــقــهــا مـــن أن نــفــقــد االتــصــال 

جميع  نــغــلــق  وأن  الــمــاضــي  مــع 

بـــوابـــات الــعــبــور والـــمـــرور وهــو 

أمـــر أتــخــّوف مــنــه جـــداً فــأنــا ال 

ولــدّي  الماضي  إلــى  أحـــّن  أزال 

رغبة وأمل في تقليص الفجوة 

بين الحاضر والماضي، وأكدت 

والبطولة  البخنق  اخــتــارت  أنها 

نظراً ألنهما مرتبطان ببعضهما 

وثيقة  عــالقــة  وبينهما  البعض 

وأردت أن يُدرك المتلقي البعد 

االجــتــمــاعــي الــتــراثــي فــي األمــر 
وكيف كانت الفتاة قديماً ترتدي 
الــبــخــنــق وبــعــد الــــــزواج تــرتــدي 
ممتّدة  عــالقــة  وثــّمــة  الــبــطــولــة 
ـــنـــيـــن. ومـــــن الــجــديــر  بـــيـــن االث
فــاطــمــة  الـــفـــنـــانـــة  أن  بـــالـــذكـــر 
الــشــيــبــانــي بــكــالــوريــوس تــربــيــة 
وعضو  قطر،  جامعة  من  فنية 
للفنون  القطرية  الجمعية  فــي 
مركز  فــي  وعــضــو  التشكيلية، 
ومركز  للفتيات،  الفني  اإلبــداع 
الفنون البصرية، خاضت العديد 
وورش  التدريبية  الــدورات  من 
العديد  عــلــى  وحــصــلــت  الــعــمــل، 
مــن الــجــوائــز والــشــهــادات: درع 
المجلس  مــن  تــقــديــر  وشـــهـــادة 
ـــفـــنـــون  الــــوطــــنــــي لـــلـــثـــقـــافـــة وال
بــمــهــرجــان الــــدوحــــة الــثــقــافــي 
على  لــلــحــصــول  وذلــــك   ،٢٠٠٥
الفنون  بمسابقة  األول  المركز 

البصرية.

تواصل فعاليات معرض «البعد السادس» بكتارا

عيسى أحمد وليد السرحان

برامج المسابقات الترفيهيةبرامج المسابقات الترفيهية

أُدرجــــت مــذكــرات رجـــل مــشــّرد عــن ٢٧ عــامــاً 
في شوارع  أمضاها «جان ماري روغول» متسوالً 
األيام  في  مبيعاً  األكثر  الكتب  قائمة  على  باريس 
األخيرة من عام ٢٠١٥. وبلغت مبيعات كتاب جان 
ماري روغول «حياتي متسوالً: حياة في الشوارع» 
٥٠ ألف نسخة، وحققت للمؤلف نجومية لم يكن 
به  يجود  ما  يجمع  وهو  روغــول،  وقال  بها.  يحلم 
قصة  يكتب  بدأ  إنه  البالستيكي:  كوبه  في  المارة 
حياته قبل عامين في دفاتر مدرسية أثناء جلوسه 
عــامــاً)  روغـــول (٤٧  وتلقى  الــعــامــة.  الــحــدائــق  فــي 
مساعدة في كتابة المذكرات وتحريرها من وزير 
الــداخــلــيــة الفرنسي الــســابــق جــان لــوي ديــبــر الــذي 
تعّرف عليه بعد أن تطوع روغول لحراسة دّراجته 
الهوائية إلى أن ينتهي من التسّوق في الشانزليزيه. 
ويروي روغول في الكتاب كيف تعّززت صداقتهما 
عندما قال رجل وزوجته شاهدا االثنين يدردشان 
«انظروا إنه ديبر مع رجل مشّرد». ولكن روغول 
مبيعات  رغم  الشوارع  في  التسّول  عن  يتوقف  لم 
االنتظار  عليه  ألن  التلفزيون  على  وظهوره  كتابه 

إلى أن يصله ريع الكتاب.

ً مذكرات مشّرد تتصّدر قائمة األكثر مبيعا
كتب- محمود الحكيم :

أوضح الفنان عيسى أحمد 
أنـــه يــحــضــر ألغــنــيــة جــديــدة 
السرحان  وليد  المطرب  مع 
لــفــريــق الـــريـــان بــعــنــوان «أنــا 
الرياني» من ألحانه وإنتاجه 
الــزيــمــور  اهللا  عــبــد  كــلــمــات  و 

وتوزيع حمادة إبراهيم .
وقال عيسى أحمد إن الفن 
مــشــاعــر  عـــن  يــعــبــر  أن  البــــد 
الـــنـــاس فـــي كـــافـــة الــمــجــاالت 
ـــيـــة هـــديـــة مــنــا  وهــــــذه األغـــن
وهو  ومحبيه  الــريــان  لفريق 
نـــوع مــن مــســاهــمــة الــفــن في 
والمشاركة  الــريــاضــة  تشجيع 
في  روحــهــا  وبــث  دعمها  فــي 

المجتمع .

وليد  أكـــد  جــانــبــه  ومـــن 
الـــســـرحـــان أنــــه يـــشـــارك فــي 
هــــــذه األغــــنــــيــــة مـــــع عــيــســى 
أحـــــمـــــد لــــمــــا تــــســــاهــــم فــيــه 
مــــن مــــعــــان جـــمـــيـــلـــة تـــدعـــم 
ـــــب الــــــريــــــاضــــــي فـــي  ـــــجـــــان ال
هذه  أن  إلى  مشيرا  المجتمع 

الــمــشــاركــة لــيــســت األولـــى 
بــيــنــه وبـــيـــن الـــفـــنـــان عــيــســى 
في  معه  تــعــاون  فلقد  أحمد 
الفنية  األعــمــال  مــن  الــعــديــد 
آخرها أوبريت أرض السالم 
واإلسالم والذي القى نجاحا 

. كبيرا 

عيسى أحمد ووليد السرحان يغنيان أنا الرياني
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