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هيفاء السادة: الرسم أمام الجمهور 
يعطيني حافًزا لتقديم األفضل

السادة  هيفاء  الفنانة  أكــدت 
بطريقة  أعمالها  تقديم  أن 

مــبــاشــرة أمـــام الــجــمــهــور، 
يُعطي لها حافًزا لتقديم 

األفضل، كما أوضحت 
من  الــشــكــل  هـــذا  أن 
اإلبــــــــــــداع لـــــه طــــرق 

وأســــــالــــــيــــــب تــخــتــلــف 
عــــن مـــمـــارســـتـــهـــا لــلــفــن 

الــتــشــكــيــلــي فــــي مــرســمــهــا 
ـــيـــعـــيـــة، حــيــث  بــــــصــــــورة طـــب

تــلــجــأ فــي فــعــالــيــاتــهــا الــمــبــاشــرة 
الســتــخــدام األلــــوان الــفــاقــعــة التي 
في  الليلية  اإلضــــاءة  مــع  تتناسب 
أمـــاكـــن مــفــتــوحــة ولـــجـــذب أعــيــن 
ــتــراثــيــة  الـــجـــمـــهـــور لـــمـــفـــرداتـــهـــا ال
الــتــي تــتــنــاولــهــا أعــمــالــهــا، ونــّوهــت 
الفعاليات  مــن  الــنــوع  هــذا  أن  إلــى 
الـــــذي يـــعـــّد جـــديـــًدا عــلــى الــســاحــة 
أن  اســتــطــاع  القطرية،  التشكيلية 
أن  منذ  عالية  جماهيرية  يحقق 
للفنون  واقــــف  ســـوق  مــركــز  قـــام 
بـــاالهـــتـــمـــام بــــه الــــعــــام الـــمـــاضـــي، 
مضيفة إنها كانت تعاني في البداية 

مــن رهــبــة مــواجــهــة الــجــمــهــور إال 
العمل  على  ذلــك  بعد  اعتادت  أنها 
فــي مــثــل هـــذا الــجــو الــفــنــي المثير 
تطّرقت  كما  للجمهور،  والجاذب 
البيرق في حوار خاص مع الفنانة 
هــيــفــاء الــــســــادة إلــــى الــكــثــيــر مما 
القطرية  التشكيلية  الساحة  يخّص 
وخـــاصـــة الـــمـــشـــاركـــات الــنــاجــحــة 
المجال  هــذا  في  القطرية  للمرأة 

والكثير من التفاصيل األخرى.

ص٤

أسرار محمد: مواقع التواصل
 مسرح حر الكتشاف المواهب

فهد المعاضيد: الرّسام الواقعي 
يحمل رؤية خاصة للطبيعة المنقولة

أكــــدت الــفــنــانــة أســــرار مــحــمــد أن 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي بــاتــت 
العديد  حياة  فــي  هــاًمــا  موقًعا  تحتل 
من أفراد المجتمع، ال سيما الفنانين 
ـــذيـــن أصـــبـــح بــإمــكــانــهــم الــتــواصــل  ال
معجبيهم،  مع  وفعال  مباشر  بشكل 
تلمس  خاللها  من  أيًضا  ويستطيعون 
مـــــدى رضــــاهــــم عــــن اإلبــــــــداع الــــذي 

إلى  مشيرة  يقّدمونه، 
أنــــــهــــــا 

خالل  من  سواء  الوجود  على  تحرص 
والسناب  الفيسبوك،  أو  االنستجرام 
تفضيالً  الــمــواقــع  أكــثــر  وعـــن  شــــات. 
الحديثة  التقنيات  قالت:  لها  بالنسبة 
الــتــي ربــطــت جــمــيــع مــواقــع الــتــواصــل 
فلم  جًدا،  مفيدة  ببعضها  االجتماعي 
يعد بالضرورة أن تتواجد على جميع 
المواقع، أو موقع بعينه، فأنا أستطيع 
بخاصية الُمزامنة نشر تدويناتي في 
ولكن  الــوقــت،  بنفس  الــمــواقــع  جميع 
بــصــفــة عـــامـــة أفـــضـــل اســـتـــخـــدام 
االنـــســـتـــجـــرام، بــيــنــمــا أخــصــص 

الفيسبوك للعائلة واألصدقاء، وقالت: 
أصبحت  االجتماعي  التواصل  مــواقــع 
مـــســـرًحـــا حـــــًرا الكـــتـــشـــاف الــمــواهــب 
باتت  أنها  كما  والمغمورة،  الجديدة 
شاشة  من  وجماهيرية  شعبية  أكثر 
المشاهدين  من  والكثير  التلفزيون، 
قـــد يــفــضــلــون مـــشـــاهـــدة بــرامــجــهــم 
وأفـــالمـــهـــم الــمــفــضــلــة مـــن خــاللــهــا، 
عرضها  مواعيد  تناسب  عــدم  بسبب 

على التلفزيون مع مواعيد عملهم.

ص٧

أّكــــــد الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي فــهــد 
الــواقــعــي  الـــفـــن  أن  الــمــعــاضــيــد 

هــو األكــثــر قــربًــا مــن عالمه، 
مشيًرا إلى أنه يمارس أكثر 

حيث  تشكيلي،  لون  من 
يـــرســـم الــكــاريــكــاتــيــر 
بـــــــــاإلضـــــــــافـــــــــة إلـــــــى 

هـــــوايـــــتـــــه فــــــي فـــنـــون 
التصوير الضوئي، وأشار 

ــــــذي شــــارك  الـــمـــعـــاضـــيـــد ال
سوق  فعاليات  ضمن  مؤخًرا 

واقـــــف لــلــفــنــون لــلــمــرة األولــــى 
إلـــــى أنـــــه اخــــتــــار الـــمـــشـــاركـــة مــن 

أعماله  أحــد  بمحاكاة  الــرســم  خــالل 
المصورة، حيث قامت الكاميرا بنقل 
التقاطها  لحظة  فنّية  بــرؤيــة  الــواقــع 
لــتــقــوم ريــشــتــه بــمــحــاكــاة الــواقــع بعد 
ابتعاده درجتين عن المشهد األساسي 
وبذلك تكون الفرشاة محاكية للواقع 
كيف  هنا  ويتبدى  له،  ناقلة  وليست 
خاصة  رؤيــة  الواقعي  الــرّســام  يملك 
شخصيته  تحمل  المنقولة  للطبيعة 
تلك  مــثــل  أن  إلــــى  مــشــيــًرا  الــفــنــيــة، 
مركز  يحرص  بــات  التي  الفعاليات 
واقف للفنون على إقامتها باستمرار 

مـــن شــأنــهــا الــتــأثــيــر عــلــى الــجــمــهــور 
إلـــــى حـــــٍد كـــبـــيـــٍر، وتـــنـــمـــيـــة حـــاّســـة 
المعاضيد  وأّكــد  لديه،  الفني  التذوق 
وهو  للتراث،  عشقه  على  لـ»البيرق» 
األمر الذي سّهل عليه طريقة تناوله 
الــمــوضــوعــات، حــيــث يــحــمــل رســالــة 
وطــنــيــة فــي كــل أعــمــالــه الــتــي يقوم 
الجمهور،  أمـــام  مــبــاشــرة  بتنفيذها 
الفتًا إلى أن ممارسة الرسم الواقعي 
تشكيلية  مــواهــب  عـــدة  مــع  تــشــتــرك 

أخرى.

ص٦
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الــمــبــاشــرة 

ص ص ٣٣

ندرة دور النشر تهدد ندرة دور النشر تهدد 
مستقبل القراءة في قطرمستقبل القراءة في قطر

يـــقـــول الـــفـــنـــان عــلــي حــســن الــجــابــر 
على  معلقاً  لــوحــة»  زاويـــة «قــصــة  فــي 
ـــبـــطـــاقـــة األخـــــيـــــرة» إن  مـــعـــرضـــه «ال
األعـــمـــال الــتــي قــدمــهــا فــيــه تــرمــز إلــى 
هــــؤالء األشـــخـــاص الــذيــن قــابــلــهــم في 
وذكريات  طّيب  أثــر  لهم  وكــان  حياته 
جميلة، ولكن فّرقتهم األيام وباعدتهم 
الظروف ولم يعد يتواصل معهم ألنهم 
أرقـــام  أي  يملك  وال  أخـــرى  بـــالد  فــي 
أو عــنــاويــن لــهــم، ولــكــن بــالــرغــم من 
بــالــذاكــرة،  محفورين  يــزالــون  ال  ذلــك 

كامالً  معرًضا  أقــام  هــؤالء  أجــل  ومــن 
لوحاته  وكل  األخيرة،  البطاقة  بعنوان 
مرقمة،  األخيرة  البطاقة  اســم  تحمل 
ويــضــيــف: فــي الــبــدايــة لــم أكـــن أعــرف 
عن  للتعبير  إليها  سألجأ  التي  الطريقة 
في  سأستخدمها  التي  الوسائل  أو  ذلك 
أردت،  ما  على  للتدليل  الفنية  األعمال 
إلى أن أصدرت راس غاز تقويًما سنويًا 
تـــضـــّمـــن بـــعـــض الــــصــــور، واســتــوحــيــت 
على  معتمًدا  الفكرة  التقويم  ذلك  من 
فــكــرة الــتــقــويــم وقــمــت بــإنــجــاز بعض 

اللوحات التي كانت عبارة عن «كوالج» 
على  للتدليل  مختلفة  وسائط  تضّمنت 
معرضي  عــلــى  وأطــلــقــت  الـــذكـــريـــات، 
بعمل  قمت  حيث  األخيرة»،  «البطاقة 
إلى  الــمــهــداة  البطاقات  مــن  مجموعة 
بــعــض مـــن كــــان لــهــم أبـــــرز األثـــــر في 
لوحة،   ٨٠ المعرض  وتضّمن  حياتي، 
عـــبـــارة عن  كــــان مـــن بــيــنــهــا ٣٠ عــمــالً 

مجموعة البطاقات.

ص٥

٨٠ لوحة عبرت بها عن أشخاص
 قابلتهم في حياتي

علي حسن الجابر: عبداهللا فخرو: األقالم القطرية حاضرة 
على الساحتين العربية والخليجية

بقوة  حاضرة  أصبحت  القطرية  األقــالم  أن  فخرو  عبداهللا  الروائي  أكد 
اإلصدارات  أو  الرواية،  خالل  من  سواء  والخليجية،  العربية  الساحتين  على 
الناشئين،  الروائيين  عــدد  في  أيضا  تصاعدا  هناك  أن  إلــى  الفتا  الشعرية، 
روائيين  أعمال  توقيع  العام  هذا  شهد  للكتاب  الدولي  الدوحة  معرض  وأن 
للرواية  واعــد  بمستقبل  مايبشر  وهــذا  عشرة،  الثالثة  دون  صغار  قطريين 
تعد  بوعدي»  «وفيت  فخرو:  يقول  بوعدي  وفيت  روايته  وعــن  القطرية. 
والصراعات  الحب  أجل  من  انتقام  قصة  عن  وتتحّدث  لي  بالنسبة  تحديًا 
هو  الــروايــة  وبطل  أقسام،  لثالثة  بتقسيمها  قمت  ولقد  النفسية،  الداخلية 
روائـــي فــي األســـاس، ويــحــرص على الــتــواصــل مــع الــنــاس مــن خــالل البريد 
في  يصيغها  أن  ويقّرر  محتواها  يعجبه  رسالة  له  تأتي  أن  إلى  اإللكتروني 
يوًما   ١٥ لمدة  أهله  مع  بحرية  رحلة  إلى  بعدها  يذهب  ثم  جديدة،  روايــة 
ومن تلك النقطة تنطلق األحداث بشكل تصاعدي، وتسير الرواية في خط 
يقوم  الــذي  المنتقم  شخصية  لمعرفة  الــقــارئ  تشويق  إلــى  يهدف  غامض 

بأفعاله االنتقامية منذ بداية األحداث.

ص٦

ى إ ر رو ز ب
لــو
ضـــل
ــنــم

الأنــــــهــــــا  بنفس  الــمــواقــع  جميع 
بــصــفــة عـــامـــة أفـــضـ
االنـــســـتـــجـــرام، بــيــن
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اختلفت نــشــأة الــقــبــانــي فــي ســوريــا اخــتــالًفــا 
كبيًرا عن نشأة كل من مارون نقاش ويعقوب 
أصل  من  القباني  خليل  أبو  أحمد  كان  صنوع. 
تركي وقد استوطنت أسرته مدينة دمشق التي 
ولد فيها عام ١٢٥٢هـ - ١٨٣٣م وتلقى تعليمه 
األول في أحد الكتاتيب ثم انتقل إلى المدرسة 
االبتدائية ليكمل تعليمه بها. ولم يكتِف القباني 
بذلك بل سعى إلى استكمال ثقافته عن طريق 
وهكذا  والبيوت  المساجد  في  الــدرس  حلقات 
تلك  لكن  إســالمــيــة،  دينية  نــشــأة  القباني  نشأ 
دون  تحل  ولم  متعصبًا  منه  تجعل  لم  النشأة 
الشعبي  وبالتراث  والغناء  بالموسيقى  افتتانه 

وإبداعه في المجاالت الفنية المختلفة.
الموسيقى  فن  في  الشهرة  من  اكتسب  وقد 
والغناء، ما جعل أساتذة هذه الفنون يلهجون 
بـــــذكـــــره، ويــــشــــيــــدون بـــمـــقـــدرتـــه وبـــراعـــتـــه 

ويرجعون إليه.
التاجر  مثل  الحال  ميسور  القباني  يكن  لم 
الثري مارون نقاش بحيث يتيح له ذلك السفر 
إلى الغرب ليشاهد آثار الحضارة الحديثة في 

أوروبا.
وأيـــًضـــا لـــم يـــتـــرَب فـــي قـــصـــور األمــــــراء أو 
األمــراء  أحد  فيكتشف  صنوع  مثل  بهم  يتصل 
في  ويرسله  والموسيقى  الشعر  فــي  موهبته 
بعثة دراسية لآلداب والفنون بأوروبا لقد كان 
رقيق الحال لم تتح له الفرصة مثل اآلخرين 
معها  ليقيم  األوروبـــيـــة  بــالــحــضــارة  لــالتــصــال 
بها  االتصال  تّم  وإنما  مباشرة  بصورة  الحوار 
كان  التي  الوحيدة  األجنبية  اللغة  طريق  عــن 
يعرفها أال وهي اللغة التركية. وقد عرف عن 
بعض  خاصة  األوروبية  المسرحيات  طريقها 
الفرنسيين  لــلــشــاعــريــن  الــمــســرحــيــة  األعـــمـــال 

«كورني» و»راسين».
ومن ناحية أخرى أّدى عمل القباني كوزان 
بالقبان - ومن هنا أتى لقبه - إلى االندماج في 
السوق واالندماج في الفئات الشعبية المختلفة 
التي تفهم مشاعرها ومزاجها ما أتاح له ذلك 
موسيقى  من  يناسبها  بما  مخاطبتها  إمكانية 

وغناء.
وعندما شرع في ممارسة نشاطة المسرحي 
اتجه إلى فنون الفرجة الشعبية وإلى الموروث 
لتقديم  أساليبها  مستثمًرا  الشعبي  القصصي 
فـــن مــســرحــي يــتــســق مـــن نــاحــيــة مـــع تكوينه 
يرتبط  أخـــرى  ناحية  ومــن  الشعبي  الثقافي 

بالسيكولوجية الشعبية.
اللبناني  نظيريه  عن  القباني  اختلف  وهكذا 
والمصري في أنه دخل إلى النشاط المسرحي 
بصورة أساسية من باب الفنون الشعبية وليس 
من باب محاكاة النموذج المسرحي األوروبي 
محمد  السوري  بالمؤرخ  الوضع  هذا  دفع  وقد 
كرد علي إلى االفتخار بما حققه القباني وذلك 
ألنه لم ينقل فن التمثيل عن لغة أجنبية ولم 
له  قيل  بل  اقتباسه  لغرض  الغرب  إلى  يذهب 
إنه  وقيل  فقلده  صــورتــه  هــذه  فنًا  للغرب  إن 

شهد رواية واحدة ُمثلت أمامه.
وهو  التمثيل  أدوات  أهــم  عنده  كانت  ولما 
الشعر والموسيقى والغناء ورأى أنه ال ينقصه 
في  وأجــاد  أوجدهما  والــقــوالــب،  المظاهر  إال 

إيجادها.

النشأة الدينية الشعبية

حركةحركة

نظًرا لإلقبال الشديد، قررت متاحف 
قطر تمديد معرض «حريم السلطان»، 
الذي يُقام في كتارا حالًيا، وذلك حتى 

١٠ يناير من عام ٢٠١٦ المقبل.
ولفتت متاحف قطر أن هذا التمديد 
جاء بناء على طلب الجمهور، حيث يشهد 
قبل  مــن  كبيًرا  إقــبــاالً  يومًيا  المعرض 
الـــزوار الــذيــن يــتــوافــدون عليه للتعرف 
عـــن قــــرب عــلــى الـــديـــكـــورات واألزيـــــاء 
التركية والمالحق األصلية المستخدمة 
في المسلسل التركي المعروف بـ «حريم 

السلطان».
ويـــــروي مــعــرض حــريــم الــســلــطــان 
الــقــصــة الــتــاريــخــيــة عــن تــجــربــة الحياة 
ــفــريــدة فـــي الــقــصــر الــمــلــكــي الــتــركــي  ال
الـــذي عــرض فــي الــدرامــا التركية التي 
مشاهد  مليون   ٢٠٠ مــن  أكثر  سجلت 
يضم  حيث  الــعــالــم،  دول  مختلف  مــن 
هذا المعرض المتعدد الوسائط تماثيل 
واقــعــيــة لــلــســلــطــان ســلــيــمــان الــعــظــيــم، 
والسلطانة  الــبــرغــلــي،  بــاشــا  وإبــراهــيــم 
وبالي  دوران،  ناهد  والسلطانة  خــرم، 
األتــراك  السالطين  مــن  وغيرهم  بيك 

المعروفين.

ويــتــيــح الــمــعــرض الــفــرصــة لــلــزوار 
فن  على  كثب  وعــن  شخصًيا  لــإلطــالع 
واألزيـــــاء  لــلــمــالبــس  التصميم  وبـــراعـــة 
الـــرائـــعـــة الـــتـــي ظـــهـــرت خــــالل عــرض 
هــذا المسلسل والـــذي يحكي عن قصة 
الــســلــطــان ســلــيــمــان الــعــظــيــم ومــواقــفــه 

الشهيرة.

ويرتكز المسلسل التلفزيوني بتسميته 
التركية «القرن العظيم» أو كما يُعرف 
بـ «حريم  العربي  والــوطــن  الخليج  في 
السلطان»، الذي تعود أحداثه إلى القرن 
الــــســــادس عـــشـــر، عـــن حـــيـــاة الــســلــطــان 
العثماني سليمان العظيم، صاحب أطول 
فترة حكم في العهد العثماني، وزوجته 

أصبحت  جارية  وهــي  خــرم،  السلطانة 
ســـلـــطـــانـــة، ويــــوفــــر الـــمـــعـــرض نــظــرة 
المسلسل  شخصيات  أهــم  على  جديدة 

والديكورات الداخلية.
للزوار  الفرصة  المعرض  يوفر  كما 
الخـــتـــبـــار األزيـــــــــاء الـــتـــركـــيـــة الــمــمــيــزة 
وإكــــســــســــوارات الــمــســلــســل ضــمــن إطـــار 

سليمان،  بالسلطان  الــخــاصــة  الــغــرفــة 
استقبال  وغــــرف  الــســلــطــان،  وحـــريـــم 

«الحرس» االنكشاريين.
وعلى هامش المعرض، افتتح متجر 
واألزيــاء  المجوهرات،  يعرض  للهدايا، 
اليدوية  والحرف  الفنون  من  وغيرها 
لالهتمام  المثيرة  التركية  العثمانية 
والمستوحاة من المسلسل، حيث يمكن 
تذكرهم  قطعة  مــع  الــمــغــادرة  ــلــزوار  ل
بالمسلسل ما يضفي لمسة مميزة على 

أجواء المعرض وهذه التجربة الشاملة.
ويــمــكــن زيـــــارة هــــذا الــمــعــرض في 
جــالــيــري مــتــاحــف قــطــر فــي كــتــارا كل 
يوم عدا يوم األحد، من الساعة العاشرة 
صباًحا حتى الثامنة مساء، ويوم الجمعة 
من الساعة ٣ بعد الظهر وحتى ٩ مساء.

لمعرض  العالمي  االفتتاح  أن  يذكر 
بمدينة  كــان  األول  السلطان»  «حــريــم 
تم  وقــد   ،٢٠١٤ نوفمبر  فــي  اسطنبول 
جــلــب الــمــعــرض إلــــى الـــدوحـــة للمرة 
الثقافي  الــعــام  احتفالية  ضمن  األولـــى 
قطر- تركيا ٢٠١٥، بدعم من مجموعة 

دوغوس التركية.

تمديد معرض «حريم السلطان» بكتارا إلى الشهر المقبل

والــدراســات  البحوث  إدارة  أعــدت 
الــثــقــافــيــة بــــــوزارة الــثــقــافــة والــفــنــون 
إلصداراتها  توزيعية  خطة  والــتــراث 
والتي بدأتها منذ أربع سنوات، حيث 
قـــامـــت مــــؤخــــراً بـــتـــوزيـــع مــجــمــوعــة 
المتنوعة  الثقافية  اإلصـــــدارات  مــن 
الرياضية،  واألندية  للمراكزالشبابية 
وتـــأتـــي هـــذه الــخــطــوة بــهــدف إثـــراء 
الشبابية  بالمراكز  الخاصة  المكتبات 
واألنــــديــــة الــريــاضــيــة والـــعـــمـــل على 
إدارة  بــإصــدارات  والتعريف  التوعية 
البحوث والدراسات الثقافية، وتتنوع 
اإلصـــدارات ما بين دراســـات شعرية 
ومــجــمــوعــات قــصــصــيــة ودراســــــات 

ثــقــافــيــة والــنــثــر والـــفـــنـــون وقــصــص 
األطــفــال والــدوريــات، ومــن عناوين 
هــذه اإلصـــــدارات( األعــمــال الشعرية 
الــكــامــلــة لــلــشــيــخ مـــبـــارك بـــن سيف 
آل ثـــانـــي، الــنــثــر الـــعـــربـــي الــقــديــم، 
مسرح  في  المرأة  معمارية،  لمسات 
عبدالرحمن المناعي ، الدوريات في 

قطر وقصة مجاديف ).
اإلدارة  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر  ومــن 
قامت في مطلع العام الحالي بتوزيع 
١٢٠ حقيبة على السفارات في الدولة 
وذلـــك بــالــتــعــاون مــع مكتب ســعــادة 
الــوزيــر، وهــي عــبــارة عــن حقيبتين 
إحــداهــمــا تــحــتــوي عــلــى اإلصـــــدارات 

ـــعـــربـــيـــة لـــلـــمـــؤلـــفـــيـــن الــقــطــريــيــن  ال

الثانية  والحقيبة  العرب،  وللمؤلفين 

تحتوي على المؤلفات المترجمة من 

من  العربية  وإلـــى  مــن  اإلدارة  قبل 

اللغات اإلنجليزية والفرنسية.

كـــمـــا ســـيـــقـــوم قـــســـم اإلصــــــــدارات 

الــثــقــافــيــة بــتــوزيــع قــبــل نــهــايــة الــعــام 

الحالي الحقيبة اإلعالمية على وسائل 

حقيبتين  وهــــي  الــمــحــلــيــة  اإلعــــــالم 

كل  وأن  خاصة  والترجمات  العربية 

بالعربية  الصادرة  المحلية  الصحف 

تــصــدرصــحــفــا بــالــلــغــة بــاإلنــجــلــيــزيــة 

والتي يعمل بها العرب واألجانب.

البحوث والدراسات الثقافية تثري
 مكتبات الشباب

كتب - محمود الحكيم:

كــشــف الــمــطــرب الــشــعــبــي إبــراهــيــم عــلــي لــــ[ أنـــه سيحيي 
الذي  التراثية  األغنية  مهرجان  ضمن  بالجزائر  غنائيا  حفال  اليوم 
العديد  سيقدم  أنه  إلى  مشيرا  الجزائرية،  بالعاصمة  اليوم  ينطلق 
من األغاني التراثية الشعبية من الفلكلور القطري والخليجي سواء 
في فن الصوت أو فن الخبيتي أو المروبع أو البستة أو غيرها من 

األلوان الغنائية الشعبية.
وقال إبراهيم علي إنه يعد نفسه سفيرا لألغنية الشعبية والتراثية 
الجماليات  من  بالكثير  يحفل  تراثنا  إن  حيث  والخليجية  القطرية 
أو  قطر  داخــل  ســواء  الجميع  إلى  إيصاله  على  أعمل  ما  وهو  الفنية 
الريان  صوت  إذاعة  تلعبه  الذي  الكبير  بالدور  علي  وأشاد  خارجها 
بات  حيث  خصوصا  منه  والغنائي  عموما  الشعبي  الفن  إحياء  في 
إذاعة  من  الجانب  هذا  في  المبذول  والجهد  النشاط  حجم  واضحا 
صوت الريان يشاهده الجميع في المهرجانات والسمرات وغيرهما 

من النشاطات التي أحيت الفن الشعبي في قطر والخليج.
اهتماما  يجد  الشعبي  الغنائي  الفن  أن  علي  إبراهيم  أوضــح  كما 
ــــدول الخليجية األخــــرى مــثــل الــكــويــت  بــالــغــا فــي قــطــر وبــعــض ال
التي  المتنوعة  والحفالت  المهرجانات  في  ذلك  ويتجلى  والبحرين 

تقام هناك.

الدوحة - البيرق

كشفت المطربة فاطمة يوسف للبيرق أنها تحضر ألغنية فردية 
وألحان  الشيخ  العزيز  عبد  كلمات  مــن  «للحين»  بعنوان  جــديــدة 
رأس  في  تطرحها  سوف  أنها  إلى  مشيرة  إسكندر،  سامح  وتوزيع 
السنة الميالدية. وقالت إن األغنية عاطفية ولحنها خبيتي خليجي، 

متمنية أن تنال األغنية إعجاب الجمهور.
وأوضحت أنها طرحت مؤخرا أغنية «عمري وروحي يا قطر» 
والتي  معتز،  حسن  توزيع  أحمد  عيسى  ألحان  المري  حمد  كلمات 
األولى  المرة  أنها  إلى  مشيرة  أمس،  وقطر  الخليج  بصوت  أذيعت 
التي تقدم فيها أغنية وطنية فردية هذا إلى جانب مشاركتها في 
أوبريت أرض السالم واإلسالم يا قطر مع مجموعة من المطربين 

القطريين والعرب.
العزيز  عبد  األستاذ  يد  على  تتلمذت  لقد  يوسف:  فاطمة  وقالت 
الغناء.  أصـــول  على  ودربــنــي  الغنائية  موهبتي  تبنى  حيث  نــاصــر 
وعملت في بعض األعمال التلفزيونية واإلذاعية مثل درب الخطايا 
بمسرحيات  وشاركت  اهللا،  العبد  وسعاد  جاسم  العزيز  عبد  للفنان 
«عرج  مسرحية  في  مثلت  كما  الــدوحــة،  في  فروحة  مثل  أطفال 

السواحل» مع الفنان علي الخلف ونلت جائزة أفضل ممثلة.

فاطمة يوسف تطرح «للحين» برأس السنةإبراهيم علي يحيي حفالً غنائياً بالجزائر اليوم

ا ل ل ة ال نال ل لال ل ال أأك ة ا خ لطانة ال

«ثقافي الطفولة» يعلن 
عن جائزة الباحث الواعد

عن  للطفولة  الــثــقــافــي  الــمــركــز  أعــلــن 
نسختها  فــي  الـــواعـــد»  جــائــزة «الــبــاحــث 
السادسة تحت شعار «عيون شابة ترصد 
الـــواقـــع» والـــتـــي تــهــدف إلـــى نــشــر ثقافة 
البحث العلمي من خالل تشجيع الباحثين 
على  والناشئة  األطــفــال  مــن  والمهتمين 
بعض  وفــحــص  العلمية  الــبــحــوث  إعــــداد 
المجتمع  تواجه  التي  المعاصرة  الظواهر 
إيجاد  في  اإلبــداع  على  والحث  القطري، 
ــتــعــامــل مــــع هـــــذه الـــظـــواهـــر  ــل الـــحـــلـــول ل

والتكيف معها.
وتتضمن الجائزة الوصول الى األطفال 
والــنــشء فــي جميع الــمــدارس والــمــراكــز 
ومشاركة  وخارجها  بالدولة  التعليمية 
العربية  والـــــدول  الــعــربــي  الــخــلــيــج  دول 
لدى  والمناقشة  الحوار  مهارات  وتنمية 
األطــــفــــال والــــنــــشء مـــن خــــالل جــلــســات 

مناقشه بحثية للمرشحين للفوز.
إطار  في  الجائزة  هــذه  أهمية  وتأتي 
نــشــر ثــقــافــة الـــوعـــي بــالــمــســؤولــيــة تــجــاه 
الـــوطـــن عــنــد الــطــفــل والـــنـــشء واألفـــــراد 
في  والناشئة  األطــفــال  مشاركة  وتعزيز 
إعــــداد الــبــحــث الــعــلــمــي واالســـتـــفـــادة من 
بــرامــج  تصميم  فــي  الــمــشــاركــة  الــبــحــوث 
تنمية  فـــي  تــســاهــم  وعـــالجـــيـــة  وقـــائـــيـــة 
الــجــانــب االجــتــمــاعــي فـــي حــيــاة الــطــفــل 

والنشء.
كما تــهــدف جــائــزة «الــبــاحــث الــواعــد» 
الــــى الــمــســاهــمــة فـــي الــتــنــشــئــة الــبــحــثــيــة 
من  مهاراتهم  بتنمية  والناشئة  لألطفال 
الساحة  وتغذية  المقدمة  البحوث  خالل 
ورفع  والناشئة  األطفال  ببحوث  البحثية 
واإلســهــام  االجتماعية  بالقضايا  الــوعــي 
واقتراحات  حلول  وتقديم  رصدها  في 
مالئمة لها وتعميق التواصل بين الباحثين 
والظواهر  المجتمع  في  كــأفــراد  الصغار 
بهم،  المحيطة  والثقافية  االجتماعية 
نشر  على  الباحثين  تشجيع  الــى  إضــافــة 
الوعي بين فئات المجتمع إليجاد الحلول 

المناسبة إلحداث التغيير نحو األفضل.
وحــــــدد الـــمـــركـــز الـــثـــقـــافـــي لــلــطــفــولــة 
مــعــايــيــر لــقــبــول الــبــحــوث والـــتـــي يمكن 
االطالع عليها من خالل موقع المركز .. 
فهي:  المطروحة  الثقافية  المحاور  أما 
الهوية الوطنية واالنتماء والتراث القطري 
والسياسية  الــقــانــونــيــة  منها  والــثــقــافــات 
والفنية  والعلمية  والتكنولوجية  والبيئية 
االجتماعية  القيم  الــى  إضافة  واألدبــيــة، 
واالقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــرويـــحـــيـــة والــلــعــب 
والمشاركة  واإلســالمــي  العربي  والــتــراث 
األسرية والصحة النفسية واألطفال ذوي 

اإلعاقة.

بعد « عمري وروحي قطر»يقدم أغاني شعبية متنوعة...
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أكدوا أنهم يتكّبدون خسائر لنشر منجزاتهم األدبيةعقدة فنيةعقدة فنية

كّتاب ومؤلفون قطريون يطالبون بدعم نشر وتوزيع الكتبكّتاب ومؤلفون قطريون يطالبون بدعم نشر وتوزيع الكتب

        كتب - مصطفى عبد المنعم:

إذا كان ال يوجد قّراء للكتب وال ناشرون وال موزعون فكيف 
إًذا ستزدهر الثقافة؟ وكيف سينطلق قطار المعرفة الذي نود 
إلى  طريقنا  في  والتقّدم  العلم  محطة  إلــى  لنصل  نستقله  أن 
عن  الشباب  البتعاد  الحقيقية  األسباب  هي  وما  المتقدمة؟،  الــدول  مصاف 
القراءة؟، ولماذا ال توجد دور نشر وتوزيع تحمل على عاتقها مسؤولية نشر 
قطر  مؤسسة   - بلومزبري  دار  تقوم  وهل  للخارج؟،  القطريين  األدبــاء  نتاج 
من  عدد  على  الثقافي  البيرق  يطرحها  عدة  تساؤالت  الــدور؟.  بهذا  للنشر- 
الكّتاب القطريين لوضعها على طاولة المسؤولين، في محاولة للخروج من 
الدكتور  يقول  البداية  في  واألدبــي.  الثقافي  المشهد  على  بظاللها  تُلقي  أزمة 
«حسن رشيد» الكاتب والناقد المسرحي: «النشر والتوزيع» يعتمد على جهود 
شخصّية، فنرى معظم المؤلفين والمبدعين يطبعون أعمالهم على نفقتهم 
الخاصة، وقديًما كانت وزارة الثقافة تطبع أعمال المؤلفين القطريين على 
نفقتها ثم توقف هذا األمر، وبات المؤلف يتحّمل كافة نفقات وأعباء نتاجه 
والتي  التوزيع،  وهــي  أخــرى  عقبة  تواجهه  ثم  حسابه،  على  ويطبعه  األدبــي 
لألصدقاء،  كتابه  يُهدي  المؤلف  يجعل  مسدود  طريق  إلى  الغالب  في  تؤدي 

لعدم وجود آلية نشر وتوزيع جيدة.

سلطان الجاسم: 
الجهات 

المسؤولة تدعم 
كتابًا من خارج 

الوطن

حنان الشرشني: 
لو وجدنا الدعم 
في الداخل لما 
كنا لجأنا للخارج

عنه  يبحث  ما  جل  أن  رشيد  د.  ويؤكد 
إطاللة  لــه  تكون  أن  هــو  القطري  المبدع 
مــن  أعـــمـــالـــه  تــنــطــلــق  وأن  اآلخــــــر،  عــلــى 
يكون  أن  ونــريــد  العالمّية،  إلــى  المحلّية 
ــا  تــســويــق نــتــاج الــُمــبــدع الــقــطــري خــارجــًي
وليس محلًيا فقط حتى نتمكن من تغيير 
يبحث  بدوره  أصبح  الذي  المجتمع  ثقافة 
عـــن أعـــمـــال الــمــؤلــفــيــن غــيــر الــقــطــريــيــن 
ألنــــهــــم عــــرفــــوا كـــيـــف يــمــكــنــهــم تــســويــق 
نــتــاجــهــم لــديــنــا، ونــحــن لــديــنــا مــبــدعــون 
لم  ولكنهم  جيدة  أعمال  لهم  ومبدعات 
فإنه  ولهذا  الجغرافية،  حدودهم  يتخطوا 
الــقــطــري  الــكــاتــب  نــمــنــح  أن  علينا  ينبغي 
هؤالء  لكتب  الدولة  دعم  خالل  من  الثقة 
وشعراء  كّتابًا  نستضيف  وأال  المبدعين، 
مـــن الـــخـــارج ومــبــدعــنــا الــمــحــلــي مــوجــود 

ومتوّفر.
وأضاف قائًال: إننا ال توجد لدينا حركة 
حراك  خلق  في  تسهم  نشطة  وتوزيع  نشر 
عند  الــقــراءة  ثقافة  أن  إلــى  الفتًا  ثقافي، 
القراءة  على  يحرصون  الذين  األشخاص 
لمؤلفين  كتب  عن  يبحثون  وباتوا  تغّيرت 
القطري  المؤلف  وأصبح  قطريين،  غير 
بهدف  مــا  لمكتبة  نسخ   ١٠ أرســـل  مــا  إذا 
المرتجع  يكون  أن  الممكن  فمن  التوزيع 
إلــى  تــقــودنــا  مشكلة  وهـــذه  نــســخــة!!،   ١١
المبدع  قيمة  لترسيخ  آلية  إيجاد  ضرورة 

القطري.
تنازل  مغبة  من  رشيد  حسن  د.  وحّذر 
حقوقهم  مــن  جــانــب  عــن  الــكــّتــاب  بــعــض 
أجـــل  مــــن  فـــقـــط  الـــنـــشـــر،  دور  لـــصـــالـــح 
ووصف  أعمالهم،  طباعة  على  الموافقة 
هـــــذا األمـــــر بـــأنـــه خــطــيــر جــــــًدا، وقـــــال: 
هــذه  صــحــة  مــدى  أعــلــم  وال  سمعت  لــقــد 
المعلومات، وإن كنت ال أستبعد حدوثها، 
مــن  عــــــــــدًدا  أن 

نشر  لدور  يلجؤون  القطريين  المؤلفين 
خــارجــيــة لــتــتــبــنــى أعــمــالــهــم، ويــقــّدمــون 
لــهــم مــنــتــجــهــم اإلبــــداعــــي بــالــكــامــل فــي 
نسخة   ١٠٠ عــلــى  فــقــط  الــحــصــول  نــظــيــر 
للمؤلف  وليس  طباعته،  بعد  الكتاب  من 
عالقة بعمله بعد ذلك، وهو أمر مجحف 
وعلينا  التيه،  دائـــرة  فــي  بنا  ويلقي  جــًدا 
من  مبدعينا  حماية  أجل  من  نتدخل  أن 

الدرجة. هذه  إلى  التنازل  عدم 
عبد  «خالد  الكاتب  يقول  جانبه  ومــن 
والتوزيع  النشر  قضية  إن  الــزيــارة»:  اهللا 
خطوة  على  يُقدم  من  كل  تؤرق  أصبحت 
خصوًصا  أدبــي  عمل  أي  إنتاج  مجال  في 
الكاتب  على  كبيًرا  عبئًا  أصبح  األمــر  أن 
من  مــســانــدة  أو  دعـــم  أي  يــجــد  ال  الــــذي 
المفترض  من  وكان  المسؤولة،  الجهات 
ــاب  أن تــتــم طــبــاعــة جــمــيــع أعـــمـــال الــكــّت
وزارة  نــفــقــة  عــلــى  الـــجـــّيـــدة  الــقــطــريــيــن 
والـــدعـــايـــة  تــســويــقــهــا  يــتــم  وأن  الــثــقــافــة 
الداخلية  الـــوزارة  محافل  جميع  فــي  لها 
القطري  الكاتب  يشعر  حتى  والخارجية 
لألسف  ولكن  باالهتمام، 

بالتجاهل،  إال  نشعر  ال  أصبحنا  الــشــديــد 
المؤلفين  غــالــبــيــة  دعـــا  الـــذي  األمـــر  وهـــو 
منجزهم  لطباعة  اللجوء  إلى  القطريين 
اللجوء  أو  الخاصة،  نفقتهم  على  األدبــي 
ــا خـــارج قطر  لـــدور نــشــر خــاصــة وأحــيــانً
لــنــشــر أعـــمـــالـــهـــم، وفــــي بــعــض األحـــيـــان 
الــدور  تلك  من  قاسية  لشروط  الخضوع 

عليهم. تُفرض  والتي 
نظر  وجهة  من  األزمة  هذه  حل  وعن 
عن  نعلن  أن  علينا  يــقــول:  فــإنــه  الــزيــارة 
وتقييم  اإلبــداعــيــة  األقــــالم  لــتــبــنــي  لــجــنــة 
يصلحون  كــانــوا  إذا  مــا  وتحديد  أعمالهم 
اللجنة  هـــذه  وتــخــتــار  ال،  أم  لــالســتــمــرار 
مـــن يــصــلــح مــنــهــم وتـــدعـــمـــه وتــنــشــر لــه 
يستفيد  حتى  حقوقه  له  وتحفظ  أعماله 
فنحن  الــمــوهــوبــيــن،  هــــؤالء  مـــن  الـــوطـــن 
لـــديـــنـــا مــــواهــــب كـــثـــيـــرة ال تـــعـــرف حــتــى 
تتبنى  الــتــي  الجهة  مــا  أو  تتجه  أيــن  اآلن 
الكتاب  دعــم  يــتــم  أن  وتــمــنــى  مــواهــبــهــم، 
من قبل الدولة حتى يُباع بأسعار معقولة 
على  بالنفع  يــعــود  مــا  الـــقـــراءة،  وتــزدهــر 
الــمــجــتــمــع وعــلــى الــكــاتــب، وأكــــد أنـــه لما 
أصــــدر كــتــابــه األخـــيـــر «تــجــربــتــي مع 
ــنــاتــو» الــذي  ال
تـــــم تــدشــيــنــه 
فـــــي مـــعـــرض 
ـــــــــــــدوحـــــــــــــة  ال

عانى  األخــيــرة  لــلــكــتــاب الــنــســخــة  الــدولــي 
كــثــيــًرا وال يـــزال يــعــانــي مــن غــيــاب دعــم 
وطباعتها  بتبنيها  سواء  المحلية  األعمال 
وتسويقها والترويج لها، أو بدعم المؤلف 
واقــتــنــاء أعــمــالــه فــيــمــا بــعــد، وأكـــد خــالــد 
مرة  وعودتهم  الجيل  جــذب  أن  الــزيــارة 
أخــــرى إلـــى قــــراءة الــكــتــاب الـــورقـــي بعد 
هاًما  أمــًرا  اإللكتروني  الكتاب  أصبح  أن 
نتكاتف  أن  جــمــيــًعــا  وعــلــيــنــا  وضـــروريًـــا، 
مسيرتنا  نــواصــل  أن  وعــلــيــنــا  أجــلــه،  مــن 
الدعم  على  نتحّصل  لم  لو  حتى  اإلبداعية 

اآلن. به  نقوم  ما  وهو  المنشود 
سلطان  والــمــؤّرخ  الــكــاتــب  يــقــول  بينما 
الــنــشــر  مــــوضــــوع  إن  الــــجــــاســــم:  جــــاســــم 
ازدهار  أمام  كبيًرا  عائًقا  يشّكل  والتوزيع 
ـــحـــركـــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــمـــنـــشـــودة وأمـــــام  ال
الدعم  إلى  يحتاج  الذي  والمؤلف  الكاتب 
المسؤولة  الــجــهــات  قــبــل  مــن  والــمــســانــدة 
لنشر  وتــدعــمــهــم  الــمــبــدعــيــن  تــرعــى  الــتــي 
إبداعاتهم وأعمالهم، ولكن ما يحدث أن 
على  أعمالهم  نشر  إلى  يضطرون  الجميع 
كبيًرا  فقًرا  نرى  وبتنا  الخاصة،  نفقتهم 
جًدا في النشر والتوزيع وأصبحت خزانات 

بأعمال  مكّدسة  لـــــــم المؤلفين 
ــــور بـــســـبـــب غـــيـــاب  ــــن ــــر ال ت
ــــــــدعــــــــم وهـــــــــــو األمــــــــر  ال
الــــــذي يــصــيــب الــمــؤلــف 

باإلحباط.

أسباب  أعــرف  ال  أنــا  الــجــاســم:  ويــقــول 
يوجد  ربما  ولكن  بالتحديد  هــذا  حــدوث 
أشـــخـــاص مـــن الــمــســؤولــيــن ال يـــدركـــون 
أنها  المفترض  مــن  الــتــي  الــقــراءة  أهمية 
إنــه  الــمــســؤول  يــقــول  مــا  وعـــادة  للجميع، 
ال يــمــلــك الــســلــطــة بــخــصــوص هـــذا األمـــر 
وتـــذهـــب الــجــهــود هـــبـــاًء، لــهــذا يــجــب أن 
تــكــون هــنــاك جــهــة مــســؤولــة فــي الــدولــة 
تواصالً  وتحدث  والمؤلفون  الكّتاب  ترى 
أجــل  مــن  ونــقــاشــات  وبــيــنــهــم  بينها  فيما 
إيــــجــــاد حــــلــــول، وعـــلـــى هـــــذه الـــجـــهـــة أن 
وتوزيع  نشر  طريق  عن  المؤلفين  تدعم 
وتكريمهم  ــا  وخــارجــًي ــا  ــًي داخــل أعــمــالــهــم 
من  الــمــزيــد  بــذل  عــلــى  لتحفيزهم  أيــًضــا 
لجنة  تشكيل  يــتــم  وأن  والــجــهــد،  الــعــطــاء 
الخـــتـــيـــار األعــــمــــال وتــقــيــيــمــهــا ومــــن ثــم 

النور. لترى  دعمها 
الجاسم»  المؤرخ «سلطان  أيًضا  وأشار 
وبالتالي  للتوزيع،  آليات  وجــود  عدم  إلى 
يــضــيــع مــجــهــود الــكــاتــب الــقــطــري الــتــائــه 
يذهب  أين  يعرف  ال  الوطن  جــدران  بين 
أو لــمــن يــتــوجــه، وانــتــقــد قــيــام الــجــهــات 
الــمــســؤولــة بــدعــم كـــّتـــاب ومــؤلــفــيــن من 
خارج قطر وطبع أعمالهم، مع أن األولى 
بهذا الدعم هو الكاتب والمؤلف القطري 
لهذا  قلبه  مــن  يكتب  الـــذي  هــو  ألنـــه 

دعمه. يجب  الذي  فهو 
ومن ناحية أخرى تؤكد الكاتبة 
الــقــطــريــة «حـــنـــان الــشــرشــنــي»، 
مــؤلــفــة كـــتـــاب «أســــــرار الــفــتــاة 

بحاجة  والكتاب  المؤلفين  أن  القطرية» 
ـــدعـــم الــــمــــادي والــمــعــنــوي  مـــاّســـة إلــــى ال
لــتــقــديــم إنــتــاج أدبـــي مــمــيــز، مــشــيــرة إلــى 
دعم  لديهم  كــان  لــو  المؤلفين  هــؤالء  أن 
واضـــح وقـــوي لــمــا كــانــوا ســيــلــجــؤون إلــى 
نشر أعمالهم في بلدان أخرى كما حدث 
كتابي «أسرار  إصدار  قّررت  عندما  معي 
الــفــتــاة الــقــطــريــة» حــيــث قــّدمــت لــي دار 
وجدته  كنت  لو  مغريًا  عرًضا  كويتية  نشر 
فــي قــطــر لــمــا كــنــت ســألــجــأ إلــى الــخــارج، 
اإلقــبــال  بحجم  الـــدار  هــذه  تفاجأت  وقــد 
بعد  طباعته  قـــّررت  الــذي  الــكــتــاب،  على 
ذلــــك فـــي قــطــر وعـــلـــى نــفــقــتــي الــخــاصــة 

منه. الرابعة  الطبعة  اآلن  وأطبع 
ولفتت الشرشني أيًضا إلى أزمة التوزيع 
التي  المكتبات  مــن  العديد  وجــود  وعــدم 
مؤكدة  وأحدثها،  الكتب  مستجدات  تقّدم 
أخرى  بالد  إلى  الذهاب  إلى  تضطر  أنها 
وشــراء  األدبــي  التسويق  بهدف  دبــي  مثل 
ما  وإذا  قطر،  في  تجدها  ال  التي  الكتب 
إلينا  جاءت  قد  تكون  الكتب  هذه  وصلت 
الــمــعــارض  ننتظر  أو  طــويــلــة،  فــتــرة  بــعــد 
الدوحة  معرض  مثل  السنوية  والمحافل 
الـــدولـــي لــلــكــتــاب لــيــكــون بــمــثــابــة فــرصــة 

األدبي. للتسوق  سنويًا  نادرة 
عن  الشرشني  حنان  الكاتبة  وتحّدثت 
المؤلفين  بين  اتصال  قنوات  وجود  عدم 
والمسؤولين عن النشر والتوزيع وضربت 
مــثــالً بــــدار بــلــومــزبــري وأنـــهـــا لـــم تــقــّدم 
النشر،  مجال  في  جديدة  قطرية  وجوًها 
وأنـــهـــا عـــــادة مـــا تــنــشــر أعـــمـــال مــؤلــفــيــن 
ترجمت  أو  نــشــرت  مــا  وإذا  الــخــارج  مــن 
أعـــمـــاًال لــقــطــريــيــن فــإنــهــم يــكــونــون من 
ما  وهــو  المعروفين  الــقــدامــى  المؤلفين 
على  الحصول  من  الشباب  المؤلفين  يمنع 
أعمالهم،  تــرجــمــة  أو  نــشــر  فــي  فــرصــهــم 
الثقافة  وزارة  على  ينسحب  األمــر  وهــذا 
األمــر  هــذا  فــي  مقلًصا  دورهـــا  بــات  الــتــي 
حتى  مثًال  فأنا  بالدعم  معنا  تتواصل  وال 
على  يــنــبــغــي  الــتــي  الــجــهــة  أعـــرف  ال  اآلن 

ـــــذهـــــاب  الـــــمـــــؤلـــــف ال
إليها.

سلطان جاسم الجاسم حنان الشرشني خالد الزيارة حنان الشرشني
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wمصطلحات درامية
معجم المصطلحات 
الدرامية والمسرحية

(العودة) اإلحياء  عصر  - دراما 

يبدأ عصر اإلحياء بإنجلترا بإعادة الملكية إليها وتولي 
العصر  هذا  ويمتد   ١٦٦٠ سنة  في  عرشها  الثاني  تشارلز 
حتى أواخر القرن السابع عشر، وأوائل القرن الثامن عشر 
أغلقها  أن  بعد  النشطة  حياتها  إلى  المسارح  عــادت  وفيه 

المتطهرون عام ١٦٤٢.

ثانوي درامي  - خط 

األحداث  من  فرعي  خط  الثانوية.  الحبكة  نفسه  هو 
يسير في المسرحية إلى جانب الخط الرئيسي العريض 
موضوعه  في  متعاكسا  الفرعي  الخط  هذا  أكــان  وســواء 

مع الخط الرئيسي أو متجانسا معه في الطبيعة.

درامية - قراءة 

تالوة  مسرحيا  نصا  أفراد-  مجموعة  أو  فرد-  يتلو  أن 
مالئم  آخــر  مكان  أي  في  أو  مسرح  خشبة  فــوق  جهرية 
وتتم هذه التالوة بال تشكيل حركي أو مناظر أو مالبس 
خاصة. والهدف من ذلك هو االستمتاع بالنص عن طريق 

تذوقه وتفهمه وتصور عالمه.

جماهيري - ال 

المؤلف،  أو  المسرحية،  أو   ، الممثل  بــذلــك  يــوصــف 
الذي يفشل في اجتذاب الجماهير.

موسيـــــــــــقى

تحتوي السيمفونية على ٤ حركات، تبدأ بحركة سريعة 

على نمط سوناتا ثم تليها حركة ثانية بطيئة، ثم يتبعها 

نمط  على  أو  المنويت  نمط  على  تكون  إمــا  ثالثة  حركة 

ثم  شــيــرزو  نمط  بعد  فيما  لتصبح  تــطــورت  وقــد  ثــالثــي 

أو  رونــدو  نمط  على  سريعة  بحركة  السيمفونية  تختتم 

سوناتا أو االثنين معا، والسيمفونية هي مؤلف موسيقى 

من  عــادة  ويكتب  األقــل،  على  واحــدة  حركة  من  يتكون 

أجل األوركسترا.

لعصر  السيمفوني  للعمل  الحقيقية  الــبــدايــات  تــرجــع 

القرن  وبدايات  عشر  السابع  القرن  نهايات  مع  الباروك، 

كافتتاحية  السيمفونية  استخدمت  حيث  عشر،  الثامن 

 (Italian overture (باإلنجليزية:  لألوركسترا  إيطالية 

والــتــي عــــادة كــمــا كــانــت تــتــكــون مــن ثـــالث حــركــات في 

أنــمــاط راقــصــة. وقــد ظهرت عــادة فــي أعــمــال ألساندرو 

 (Alessandro Scarlatti (بــاإليــطــالــيــة:  ســـكـــارالتـــي 

تعتبر  السيمفونيات  تكن  لم  الوقت  ذلــك  وفــي  وآخــريــن. 

من األعمال المشهورة، بل كانت تقتصر على ثالثة أنواع 

من الحفالت؛ أولها حفالت األوبرا - وذلك في هيئة أوبرا 

الدينية  الموشحات  في  وثانيها   -  (opera:باإلنجليزية)

 (oratorio :باإلنجليزية) بالكنيسة - على هيئة أوراتوريو

تمثيل  بــدون  تقام  التي  الحفالت  في  ثالثا  ظهرت  كما   -

تكن  ولــم   .(cantata (باإلنجليزية:  كانتاتا  هيئة  على   -

مدة السيمفونية في أي من هذه الصور الثالث طويلة، بل 

كانت تتراوح عادة بين ١٠-٢٠ دقيقة كحد أقصي.

الموسيقى  التأليف  من  النوع  هذا  نشأ  فقد  وبالتحديد 

في القرن الثامن عشر، ثم تطور على أيدي بعض أعالم 

والتاسع  عشر  الثامن  القرنين  في  الكالسيكية  الموسيقى 

عشر، وأواسط القرن العشرين حتى استقرت على الشكل 

العام  البناء  تبلور  فقد  عشر  الثامن  القرن  ومنذ  الحالي، 

للسيمفونية.

بــــــــالــــــــتــــــــوازي، يــــعــــتــــبــــر «ريــــبــــيــــيــــنــــو كــــونــــشــــيــــرتــــو» 

أســــالف  أحــــــد   (ripieno concerto:بـــــاإليـــــطـــــالـــــيـــــة)

الوترية  لــآلالت  كونشرتو  عن  عبارة  وهــو  السيمفونيات، 

بدون صولو. وأقدم مؤلفات هذا النمط قام بها جوزيبي 

 .١٦٩٨ عــام   (Giuseppe Torelli (باإليطالية:  توريلي 

 Antonio :فــيــفــالــدي (بــاإليــطــالــيــة أنــطــونــيــو  قـــام  أيــضــا 

أشهر  أن  غير  النمط،  هذا  على  أعمال  بكتابة   (Vivaldi

أعمال  مــن  الثالثة  السيمفونية  كانت  النمط  هــذا  أعــمــال 

 Johann Sebastian :يوهان سباستيان باخ (باإلنجليزية

.(Bach

الثالث  بحركاتها   - اإليطالية  االفتاحية  ظلت  وهكذا، 

حيت  الفترة،  تلك  في  السيمفونية  األعمال  أســاس  هي   -

كانت تتكون من حركة سريعة تسمى أليغرو (باإليطالية: 

سريعة.  بحركة  وتختتم  بطيئة،  حركة  تليها   ،(allegro

اإلطــار.  هــذا  تحت  تندرج  األولــى  مــوزارت  أعمال  وكانت 

وظل الوضع على هذا الحال حتى نهاية عصر الباروك في 

منتصف القرن الثامن عشر، حيث حدث تحول كبير في 

وهايدن  مــوزارت  من  كل  أعمال  خــالل  من  السيمفونية 

حيث قــامــا بــإدخــال حــركــة رابــعــة راقــصــة مــع تعديالت 

بالحركة األولى األصلية.

حركات السيمفونية وتاريخها
ي
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ــه ــي ــــة أبــــــدعــــــت ف ــــري ــــط ــــق ـــي األكــــــثــــــر انــــــتــــــشــــــارًا وال ـــل ـــي ـــشـــك ـــت الـــــفـــــن ال

صـــدر مـــؤخـــرا مـــع مــجــلــة الــدوحــة 
القطرية كتاب بعنوان «زينة المعنى» 
«الكتابة  عــن  يتحدث  ذنـــون  ليوسف 

والخط والزخرفة.
صــفــحــة   ١٤٨ فــــى  الـــكـــتـــاب  ويـــقـــع 
الكاتب  ويقول  المتوسط.  القطع  من 
الــعــراقــي يــوســف زنــــون فـــي مقدمة 
الـــكـــتـــاب إن هــــذه «إضـــمـــامـــة تــعــالــج 
المنظورة  الــلــغــة  فــي  الــجــوانــب  بــعــض 
فيها  الــعــربــي  الــخــط  فــن  يمثلها  الــتــي 
على  تعريج  وفيها  القديم  من  طرف 
الــحــديــث، تــســتــعــرض بــتــركــيــز شديد 
مــســيــرة الــكــتــابــة مــنــذ تــرعــرعــهــا في 
ثــنــايــا األزمــــان الــغــاربــة إلـــى حــدودهــا 
بلمسات  عندها  والــوقــوف  المعاصرة 
حانية لبعض جوانبها ببعض التفاصيل 
تتمتع  مغربية  لحقبة  التعرض  يليها 
إلــقــاء  إلـــى  تــحــتــاج  الــتــي  بالخصوصية 

المميزة  الــجــوانــب  عــلــى  الــضــوء  بــعــض 
فــيــهــا ورصــــــد بــعــضــهــا لـــعـــل األجـــيـــال 
الــقــادمــة فــي فــن الــخــط الــعــربــي وفي 
غـــيـــره تــســتــفــيــد مــنــهــا وتـــحـــض عــلــى 

التواصل والعمل في هذا الميدان».
ويذكر أن يوسف ذنون عبد اهللا ولد 
مدرسة  دخل  الجديد،  باب  محلة  في 

ومنها   ١٩٣٩ عام  لألحداث  األثير  ابن 

عام  للبنين  البيض  بــاب  مــدرســة  إلــى 

عام  الغربية  بالمتوسطة  ١٩٤٢والتحق 

١٩٤٥ ثم المدرسة اإلعدادية المركزية 

مــلــتــحــقــاً   ١٩٥٠ عـــــام  فــيــهــا  وتــــخــــرج 

الواحدة  السنة  ذات  التربوية  بــالــدورة 

 ،١٩٥١ عـــام  فيها  وتــخــرج  بــالــمــوصــل 

المحلبية  مـــدرســـة  فـــي  مــعــلــمــاً  عــيــن 

حمام  مدرسة  إلــى  وانتقل   ١٩٥١ عــام 

ابـــن  فـــمـــدرســـة   ١٩٥٦ عـــــام  الـــعـــلـــيـــل 

مركز  إلــى  انتقل  ثم   ١٩٥٨ عــام  حيان 

وسائل اإليضاح بعد افتتاحه ومنه إلى 

على  درس   ١٩٦٠ عام  الوثبة  متوسطة 

آثار علماء الخط العربي ونال اإلجازة 

مــن الــخــطــاط الــتــركــي حــامــد اآلمـــدي 

منه  تــقــديــر  عــلــى  وحــصــل   ١٩٦٦ عـــام 

لبروزه في مختلف فنون الخط.

بين  الــمــعــلــمــيــن  مــعــهــد  فـــي  درس 

الــعــربــي  الـــخـــط   ١٩٦٢-١٩٦٩ عـــامـــي 

ثانوية  إلــى  انتقل  ثــم  الفنية  والتربية 

الرسالة وأصبح مسؤول الخط العربي 

مشرفاً  وأصبح  المدرسي  النشاط  في 

وقد   ١٩٧٦ عام  الفنية  للتربية  تربوياً 

مع  السياسي  وعمله  مثابرته  ساعدته 

السريع  التقدم  على  العرب  القوميين 

وكان يعد واحداً من الخمسة البارزين 

الطالب،  الباري  عبد  الحركة  هذه  في 

وحــســيــن الــفــخــري وســالــم الــحــمــدانــي 

وغـــــانـــــم يــــونــــس وهــــــــو. وأحـــــيـــــل إلـــى 

نــدوات  عقد  وقــد   ١٩٨١ عــام  التقاعد 

الخط  وتطور  تاريخ  في  ومحاضرات 

الفن  هــذا  لتعليم  عامة  دورات  وأقــام 

في  فنية  آثار  وله  بالموصل  اإلسالمي 

الخط واللوحات على كثير من الكتب 

والـــمـــجـــالت، كــتــب لـــوحـــات وأشــرطــة 

حــتــى نهاية  أربـــعـــة وأربــعــيــن جــامــعــاً 

الخط  في  معارض  وأقــام   .١٩٧٦ عام 

منذ  الخط  على  طلبته  ودرب  العربي 

عـــام ١٩٦٢، ويــســهــم هــو وطــالبــه في 

كرم   .١٩٧٢ عــام  منذ  بــغــداد  مــعــارض 

مـــن قــبــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة أحــمــد 

حسن البكر عام ١٩٧٢ بمناسبة إقامة 

معرض الخط العربي األول ببغداد.

التراث  جمعية  تأسيس  فــي  شــارك 

الــعــربــي فــي الــمــوصــل وهـــو عــضــو في 

وعضو  العراقيين  الخطاطين  جمعية 

الخريجين  رابطة  جمعية  في  فخري 

لتحسين الخطوط العربية في مصر.

اللواتي  القطريات  الفنانات  أوائـــل  مــن  أنــت  ڈ 
خضن تجربة الرسم أمام الجمهور.. حدثينا عن 

ذلك؟
- قــمــت بــإنــجــاز أربـــــع لـــوحـــات فــنــيــة، «وهـــي 
كبير،  جماهيري  بتفاعل  حظيت  التي  اللوحات 
من زائري سوق واقف، وهذه التجربة وما قبلها 
من تجارب، كانت مفيدة لي، وأراهــا قد حققت 
على  وعــــالوة  الــفــنــيــة،  مسيرتي  فــي  نــوعــيــة  نقلة 
واسعة،  ألصـــداء  وتحقيقها  بها،  الجمهور  انبهار 
فقد عّمقت لدّي جرأة التجربة الفنية، وعملت في 
الوقت نفسه على إثرائها»، فعموًما لم تكن هذه 
المرة األولى التي أرسم فيها أمام الجمهور، فقد 
سبقتها تجارب مماثلة قمت فيها بالرسم مباشرة 
أمام الجمهور، في فعاليات سوق واقف المختلفة.

ڈ وماذا تضّمنت تلك اللوحات؟
المدرسة  تمثل  بإنجازها  قمت  التي  اللوحات   -
الواقعية، «والتي أحبها كثيًرا، ولذلك جاء رسمي 
رمز  لــي  تعني  والــتــي  القطرية،  البيئة  لمفردات 
األصالة والشموخ، ولقد كان وجه طفلة بالمالبس 
الــتــقــلــيــديــة الــقــطــريــة أحـــد أبــــرز عــنــاصــر الــتــراث 
الــقــطــري الــــذي تــنــاولــتــه فــي رســومــاتــي األخــيــرة 
بسوق واقــف وكــان إقــدامــي على الــتــراث تحديًدا 
واألجـــداد،  اآلبـــاء  تاريخ  إبـــراز  على  لحرصي  يأتي 

واستعادة هذا التراث، المعّبر عن أصالتنا.
هذه  مثل  فــي  بالمشاركة  يفيدك  الـــذي  مــا  ڈ 

الفعاليات المفتوحة أمام الجمهور؟
النوع  هذا  في  بالعمل  أتعّلق  يجعلني  ما  أكثر   -
تجاه  األفــعــال  ردود  أرى  أنني  هو  الفعاليات  من 
كما  مباشرة،  الجمهور  أعين  في  الفنية  أعمالي 
فال  أعمالي،  مشاهدة  عند  آلرائــهــم  جيًدا  أستمع 
الجمهور  إلــيــه  ويــأتــي  مــعــرض  يــقــام  حتى  أنتظر 

ألتبّين ردود أفعاله حول األعمال.
في  بـــارًزا  حــضــوًرا  القطرية  الــمــرأة  سّجلت  ڈ 

مجال الفن التشكيلي.. لماذا؟
للمرأة  قربًا  الفنون  أكثر  هو  التشكيلي  الفن   -
القطرية ولعاداتها وتقاليدها، لذلك من الطبيعي 
من  فالريشة  المجال  هــذا  في  القطرية  تبدع  أن 

عن  بها  القطرية  الــمــرأة  لتفصح  الطريق  أسهل 
كذلك  بها،  المحطية  للبيئة  ورؤيتها  مشاعرها 
فإن النهضة الثقافية التي تشهدها قطر ساعدت 
المجاالت  لمختلف  القطرية  الــمــرأة  دخـــول  فــي 
ولــيــس فــي مــجــال الــفــن التشكيلي فــقــط، ناهيك 
بكثرة  تنظم  التي  والمعارض  الفنية  المراكز  عن 
في مختلف المناسبات وهو األمر الذي جعل أيًضا 

الفن التشكيلي من أكثر الفنون انتشاًرا في قطر.
ڈ وهل يلقى هذا الفن الدعم الكافي؟

في  المختصة  الجهات  فــإن  الــواقــع،  فــي  نعم   -
الدولة وكذلك وزارة الثقافة تولي هذا الفن وباقي 
حجم  فــي  يتجلى  وهـــذا  كــبــيــًرا،  اهتماًما  الــفــنــون 
كذلك  الــدولــة،  تشهدها  التي  التشكيلية  األنشطة 
العدد الكبير نسبًيا للفنانين القطريين بهذا المجال 
مقارنة مع مجاالت فنية أخرى، فالطريق أصبح 

الفنية  مسيرتهم  يــبــدؤوا  لكي  للموهوبين  سهالً 
تحت رعاية تلك المؤسسات.

ڈ وماذا عن القطاع الخاص؟
في  مهًما  دوًرا  يلعب  الــخــاص  القطاع  أيــًضــا   -
الترويج ودعم الحركة التشكيلية، فالجاليريهات 
الـــخـــاصـــة نــشــطــة فـــي هــــذا الـــمـــجـــال وتــســتــقــطــب 
جــًدا  مهم  وهــذا  والعالميين  القطريين  الفنانين 
في  وهو  الخبرات،  وتبادل  الفنية  التجربة  إلثــراء 
التشكيلية  التجربة  على  إيجابًا  ينعكس  المحصلة 
الــقــطــريــة ويــرفــدهــا بــكــل جــديــد عــلــى المستوى 
العالمي، وهنا يجب التأكيد على أن القطاع الخاص 

شريك أساسي في نهضة الفن التشكيلي.
المشاركات  عن  الحديث  إلى  يستدعينا  هذا  ڈ 

التشكيلية بالخارج؟
- في الواقع أن مشاركة الفنانين القطريين في 

ملتقيات أو معارض فنّية بالخارج يعد أمًرا مهًما 
واإلبداعية  الفنية  تجربتنا  تثري  وهي  ومطلوبًا، 
بالتشكيل  للتعريف  فرصة  يشّكل  ذاته  بحد  وهذا 
الخبرات  تــبــادل  إمكانية  يوفر  وكــذلــك  القطري 
وأكثر  أوســـع  نــطــاق  إلـــى  المحلية  مــن  والـــخـــروج 
التشكيلي  الــفــن  تقديم  خــاللــه  مــن  يمكن  رحــابــة 
القطري للعالم وأن ال يقتصر على المحلية، فالفن 
لغة عالمية ويمكن وصوله لكافة الشعوب، وهنا 
ومعارض  متلقيات  في  المشاركة  أهمية  تكمن 
دولية، بحيث نذهب بفننا إلى مختلف بقاع العالم 
بتجربتنا  اآلخــريــن  ونــعــّرف  الئــق  بشكل  نــقــّدمــه 
الفنّية وأين وصلت، كذلك نستفيد من تجاربهم 

الفنّية ومن خبراتهم المتراكمة.
ڈ هل أنت من رواد مواقع التواصل االجتماعي، 

وماذا يضيف لك كفنانة؟
- حقيقة هناك تطور كبير ساهمت فيه مواقع 
ثقافة  ونشر  الــوعــي  بــزيــادة  االجتماعي  الــتــواصــل 
الفن التشكيلي، والتي أوجدت بيئة قوية للتنافس، 
التشكيلي  الفن  متابعي  من  الكثير  هناك  أن  كما 
الصفحات،  تلك  بمثل  يهتمون  باتوا  ومتذوقيه، 
خاصة أن التعليقات التي تتذيل أعمالهم تتيح لهم 
التواصل بشكل سريع وفوري مع الجمهور ومعرفة 
رأيهم في إبداعاتهم والتحاور معهم أيًضا في أدق 
التفاصيل الفنّية، وهو ما يعود بالفائدة على الفنان 
بــرأي  اقتنع  مــا  إذا  المستقبلية  أخــطــائــه  لــتــدارك 
التشكيلية  الثقافة  مــن  كــذلــك  ويــزيــد  جــمــهــوره، 
أنها  كما  المرقمنة،  المعارض  تلك  جمهور  لــدى 
والــذيــن  بــاألصــدقــاء،  لاللتقاء  جــيــدة  وسيلة  تعد 
لــهــم ذات االهــتــمــامــات مــن شــتــى أنــحــاء الــعــالــم، 
إبــداع  بين  وصــل  حلقة  شّكلت  اإلنــتــرنــت  فشبكة 
وبين  بينه  وكذلك  بإبداعاته،  والمعجبين  الفنان 
زمالئه من المبدعين للتعاون وتبادل المعلومات 
من  متبادلة  استفادة  هناك  أن  كما  والــمــعــارف، 
خالل الفيديوهات التي يتم طرحها ويقوم خاللها 
بــعــض الــفــنــانــيــن بــشــرح وســـائـــل وتــقــنــيــات بعض 

األعمال اإلبداعية والخامات المستخدمة فيها.

إصداراتإصدارات

مبدعون

«زينة المعنى» كتاب يرصد مسيرة الخط العربي وزخرفته

لوحاتي مستمدة من البيئة 
والتراث القطريوالتراث القطري

كتب - أشرف مصطفى:

نجحت إبداعات الفنانة هيفاء السادة في جذب أعين جمهور فنها 
خالل مشاركتها األخيرة في احتفالية مركز سوق واقــف للفنون 
بمناسبة اليوم الوطني، حيث قّدمت عدًدا من األعمال الجديدة التي 
قامت برسمها بطريقة مباشرة أمام الجمهور، وفي هذا السياق التقى 
البيرق مع السادة التي أكدت بدورها على أن هذا الشكل من اإلبداع 
له طرق وأساليب تختلف عن ممارستها للفن التشكيلي في مرسمها 
بصورة طبيعية، حيث تلجأ في فعالياتها المباشرة الستخدام األلوان 
الفاقعة التي تتناسب مع اإلضاءة الليلية في أماكن مفتوحة ولجذب 

أعين الجمهور لمفرداتها التراثية التي تتناولها أعمالها، مؤكدة أن 
هذا النوع من الفعاليات والــذي يعد جديًدا على الساحة التشكيلية 
القطرية، استطاع أن يحقق جماهيرية عالية منذ أن قام مركز سوق 
واقف للفنون باالهتمام به العام الماضي، مضيفة أنها كانت تعاني 
في البداية من رهبة مواجهة مواجهة الجمهور إال أنها اعتادت بعد 
ذلك العمل في مثل هذا الجو الفني الذي يعطي لها حافًزا لتقديم 
األفضل للجمهور المتابع إلبداعاتها بطريقة مباشرة لحظة تنفيذها، 
كما تطّرقنا مع الفنانة هيفاء السادة إلى الكثير مما يخص الساحة 
التشكيلية القطرية وخاصة المشاركات الناجحة للمرأة القطرية في 

هذا المجال والكثير من التفاصيل األخرى.

الرسم أمام الجمهور عّمق جرأتي الفنية.. هيفاء السادة:
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مأخوذ  مثٌل  المشهورة  العربية  األمثال  من 
من شطر بيت شعر

وهو (إن غًدا لناظره قريب)
فمن الشاعر؟ وما أصل هذا المثل؟

ويقول  الكلبي  أجـــدع  بــن  لــقــراد  الشعر  بيت 
فيه: 

فــإن يــك صــدر هــذا الــيــوم ولى  ... فــإن غــًدا 
لناظره قريب 

إَنّ غًدا لناظرِه قريٌب
وقصة المثل:

إن الــمــلــك الــنــعــمــان بــن الــمــنــذر خـــرج يــوًمــا 
يتصيد على فرسه اليحموم فطارد حمار وحش 
فطلب  السماء  عليه  وأمطرت  رفاقه  عن  وشّذ 
طيء  من  رجــالً  فيه  وجــد  بناء  إلــى  فجاء  ملجأ 
الطائي  فذبح  له  امــرأة  ومعه  حنظلة  له  يقال 
له شاة وأعد له خبًزا فأطعم النعمان ولم يكن 
وركــب  ثيابه  لبس  النعمان  أصبح  فلما  يعرفه 

فرسه ثم قال:
يــا أخـــا طـــيء اطــلــب ثــوابــك أنـــا الــنــعــمــان قــال 
النعمان  مضى  ثــم  اهللا  شــاء  إن  أفــعــل  الــطــائــي: 
بعد  الطائي  ومكث  الحيرة،  إلى  بالخيل  ولحق 
فقالت  وجــهــد،  نكبة  أصابته  حتى  زمــانًــا  ذلــك 
له امرأته: لو أتيت الملك ألحسن إليك فذهب 
الــطــائــي إلــى الــحــيــرة فــوافــق مجيئه يــوم بؤس 
النعمان فلما رآه النعمان قال له: أفال جئت غير 
هذا اليوم واهللا لو سنح لي في هذا اليوم ابني لم 
بالدينا،  من  حاجتك  فاطلب  قتله  من  بًدا  أجد 

وسل ما بدا لك فإنك مقتول قال:
البد  كــان  وإن  نفسي  بعد  بالدينا  أصنع  ومــا 

فأجلني حتى أعود ألهلي
فأوصي إليهم وأهيئ حالهم، ثم أعود إليك 

قال النعمان:
أقم لي كفيالً على ذلك فوثب إليه رجل من 

كلب يقال له قراد
فقال للنعمان: هو علي فضمنه إياه ثم أمر 

النعمان للطائي بخمسمئة ناقة
فمضى بــهــا الــطــائــي إلـــى أهــلــه وكـــان األجــل 
فلما  اليوم  ذاك  مثل  إلــى  ذلــك  يومه  من  عاًما 
يوم  األجــل  من  وبقي  الحول  الطائي  على  حــال 
قال النعمان لقراد: ما أراك إال هالًكا غًدا فقال 
قراد:  فإن يك صدر هذا اليوم ولى  .. فإن غًدا 

للقتل  يــعــد  قـــراد  كـــان  وبينما  قريب ،  لــنــاظــره 

الذي  ما  النعمان:  له  قــال  الطائي  لهم  ظهر  إذ 

حملك على الرجوع بعد إفالتك من القتل؟

قال الطائي: الوفاء

ثم عفا عنه النعمان.

قـــريـــب ــــره  ــــاظ ــــن ل ــــــــًدا  غ إن 
هكذا قالت الشجرة المهملة
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الطقس، خارج 

الواسعة الغابة  داخل  أو 

وطني.

أّني العصافير  تحّس  هل 

لها

؟ سفر  أو   ... وطن 

... أنتظر  إّنني 

القصير الغصون  خريف  في 

الطويل الجذور  ربيع  أو 

زمني.

أّني الغزالة  تحّس  هل 

لها

؟ ثمر  أو   ... جسد 

... أنتظر  إّنني 

العيون بين  يتنّزه  الذي  المساء  في 

ذهب أو  أخضرا،  أزرقا، 

ني بد

أّني المحّبون  يحّس  هل 

لهم

؟ قمر  أو   ... شرفة 

... أنتظر  إّنني 

الريح يكسر  الذي  الجفاف  في 

الفقراء يعرف  هل 

ّنني أ

بأّني يشعرون  هل  ؟  الريح  منبع 

لهم

؟ مطر  أو   ... خنجر 

... أنتظر  إّنني 

الطقس، خارج 

الواسعة الغابة  داخل  أو 

أحب من  يهملني  كان 

لكّنني و

الضائعة أغصاني  أوّدع  لن 

الشجر رخام  في 

أنتظر... إّنني 

فـــــــرصـــــــة واحــــــــــــــــدة لــــلــــنــــجــــاة
أحـــد الــســجــنــاء فــي عــصــر لــويــس الـــرابـــع عشر 
مــحــكــوم عــلــيــه بـــاإلعـــدام ومــســجــون فـــي جــنــاح 
إعدامه  موعد  على  يبَق  لم  السجين  هذا  القلعة، 

سوى ليلة واحدة !
وفي تلك الليلة فوجئ السجين بباب الزنزانة 
يُــفــتــح ولـــويـــس يــدخــل عــلــيــه مـــع حــرســه ليقول 
استغاللها  فــي  نجحت  إن  فــرصــة  أعــطــيــك  لـــه: 

فبإمكانك أن تنجو .!
هــنــاك مــخــرج مـــوجـــود فـــي زنــزانــتــك بـــدون 
يمكنك  عليه  الــعــثــور  مــن  تمّكنت  إن  حــراســة، 
سيأتون  الــحــّراس  فــإن  تتمّكن  لــم  وإن  الــخــروج 
غــًدا مــع شــروق الشمس ألخــذك لحكم اإلعــدام 
..غــادر الحّراس الزنزانة مع اإلمبراطور بعد أن 
فّكوا سالسله وبدأت المحاوالت وبدأ يفّتش في 
الــجــنــاح الـــذي ُســجــن فيه والح لــه األمـــل عندما 
على  بالية  بسجادة  مغّطاة  فتحة  غطاء  اكتشف 
إلى  تـــؤّدي  وجدها  حّتى  فتحها  إن  ومــا  األرض 
آخر  درج  ويليه  سفلي  ســـرداب  إلــى  ينزل  سّلم 
يصعد مرة أخرى وظل يصعد إلى أن بدأ يحس 
نفسه  في  بّث  مما  الخارجي  الهواء  نسيم  بتسلل 
برج  فــي  النهاية  فــي  نفسه  وجــد  أن  إلــى  األمـــل 
ضرب  يــراهــا،  يكاد  ال  واألرض  الشاهق  القلعة 
بقدمه الحائط وإذا به يحّس بالحجر الذي يضع 
عليه قدمه يتزحزح، فقفز وبدأ يختبر الحجر 

به  وإذا  أزاحــه  إن  وما  تحريكه  باإلمكان  فوجد 
فبدأ  للزحف،  يّتسع  يكاد  ال  ضّيًقا  ســردابًــا  يجد 
يزحف إلى أن بدأ يسمع صوت خرير مياه وأحس 
باألمل لعلمه أن القلعة تطل على نهر لكّنه في 
النهاية وجد نافذة مغلقة بالحديد أمكنه أن يرى 
النهر من خاللها.. وهكذا ظّل طوال الّليل يلهث 
في محاوالت وبــوادر أمل تلوح له مرة من هنا 
ومرة من هناك وكّلها توحي له باألمل في أول 
وأخيًرا  بالفشل..  تبوء  النهاية  في  لكنها  األمــر، 
انقضت ليلة السجين كلها والحت له الشمس من 
خالل النافذة، ووجد وجه اإلمبراطور يطل عليه 

من الباب ويقول له : أراك ما زلت هنا !!
معي  صـــادق  أنــك  أتــوقــع  كنت  السجين:  قــال 
أيــهــا اإلمـــبـــراطـــور!، قـــال لـــه اإلمـــبـــراطـــور: لقد 
كنت صادًقا! سأله السجين: لم أترك بقعة في 
الزنزانه لم أحاول فيها، فأين المخرج الذي قلت 
لي ؟ قال له اإلمبراطور: لقد كان باب الزنزانة 

مفتوًحا وغير مغلق!.
اإلنسان دائًما يضع لنفسه صعوبات وال يلتفت 

إلى ما هو بسيط في حياته.
حياتنا قد تكون بسيطة بالتفكير البسيط لها، 
وتكون صعبة عندما يستصعب اإلنسان شيئًا في 

حياته.
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كتب - محمود الحكيم:

ــفــنــان عـــلـــي حــســن  ــل لـــوحـــة الــــيــــوم ل
انعكاًسا  أعــمــالــه  تــشــّكــل  الـــذي  الــجــابــر 
الساحة  عــلــى  الفنية  الــحــركــة  لــنــشــاط 
اسم  تحمل  التي  واللوحة  القطرية، 
«البطاقة األخيرة» ترمز إلى هؤالء 
ـــذيـــن قــابــلــهــم علي  األشــــخــــاص ال
أثر  لهم  وكــان  حياته  في  حسن 
طيب وذكريات جميلة، ولكن 
وباعدتهم  األيــــام  فــّرقــتــهــم 
الظروف ولم يعد يتواصل 
مــعــهــم ألنــهــم فـــي بــالد 
يـــمـــلـــك  وال  أخـــــــــــرى 
أيـــة أرقــــام أوعــنــاويــن 
لــهــم، ولــكــن بــالــرغــم 
مـــن ذلــــك ال يـــزالـــون 
بالذاكرة،  محفورين 
ومـــــــن أجـــــــل هـــــؤالء 
أقمت معرًضا كامالً 

لوحاته  وكل  األخيرة،  البطاقة  بعنوان 
مرقمة.  األخيرة  البطاقة  اسم  تحمل 
البداية  فــي  الــجــابــر:  حسن  علي  يقول 
سألجأ  التي  الطريقة  أعــرف  أكــن  لــم 
الــوســائــل  أو  ذلـــك  عـــن  للتعبير  إلــيــهــا 
الفنية  األعمال  في  سأستخدمها  التي 
للتدليل على ما أردت، إلى أن أصدرت 
بعض  تضّمن  سنويًا  تقويًما  غــاز  راس 
التقويم  ذلــك  من  واستوحيت  الصور، 
التقويم  فــكــرة  عــلــى  مــعــتــمــًدا  الــفــكــرة 
وقمت بإنجاز بعض اللوحات التي كانت 
وسائط  تضّمنت  «كـــوالج»  عن  عبارة 
مــخــتــلــفــة لــلــتــدلــيــل عــلــى الـــذكـــريـــات، 
تحتوي  التي  األوراق  بعض  بينها  مــن 
الــغــالــب  فــي  جــــاءت  الــمــذكــرات  عليها 
تلك  بتطعيم  وقــمــت  مــكــتــمــلــة.  غــيــر 
األعــمــال بــروح الــتــراث، وأطلقت على 
حيث  األخــيــرة»،  «البطاقة  معرضي 
البطاقات  مــن  مجموعة  بعمل  قمت 
أبرز  لهم  كــان  من  بعض  إلــى  المهداة 

األثـــر فــي حــيــاتــي، وتــضــّمــن المعرض 
٨٠ لـــوحـــة، كـــان مـــن بــيــنــهــا ٣٠ عــمــالً 
عبارة عن مجموعة البطاقات، وبذلك 
محور  اإلهــداء  يصبح  أن  الغرض  كان 
الــمــعــرض ولــيــس ثــانــويًــا فــيــه. وهـــذه 
من  عناصرها  أغلب  تتشّكل  األعــمــال 
أرقـــام وتــواريــخ وأيـــام، بــاإلضــافــة إلى 
الرسائل  وأظــرف  البريدية  البطاقات 
ـــبـــات مــــع الـــريـــشـــة والـــخـــط  ـــمـــكـــات وال

وبــعــض الـــزخـــارف وبــعــض الــعــنــاصــر 
الــمــرتــبــطــة بــالــزمــن، وقـــّدمـــت كلمة 
قــصــيــرة أهــديــتــهــا لـــهـــؤالء األشــخــاص 
تـــقـــول: «أحــــــداث مـــــّرت وبــقــيــت في 
المطر،  الضباب،  فيها  رأيــت  الــذاكــرة 
الجنائن،  ـــورود،  ال األشــجــار،  الشمس، 
األنهار، وأشخاًصا تعّرفت عليهم ألول 
من  كبيًرا  كًما  نفسي  فــي  تــركــوا  مــرة 
تعّلمت  ومنهم  واألحاسيس  المشاعر 

أقــّدم  إليهم  واالنــبــعــاث،  التأمل  قيمة 

األيـــام».  تلك  لــذكــرى  البطاقات  هــذه 

طويالً،  وقتًا  المعرض  إعــداد  استغرق 

عليه  بالعمل  جًدا  مستمتًعا  كنت  لكني 

ألنني أثناء إعدادي لتلك البطاقات كان 

الذكريات  من  الكثير  ذهني  إلى  يعاد 

أستطيع  بــهــا،  مــــررت  الــتــي  الــســعــيــدة 

القول: إن هذا المعرض حقق الغرض 

وكثيًرا  متداوالً  مــازال  فالكتالوج  منه 

مـــا يــتــم الــحــديــث عـــن هـــذا الــمــعــرض 

والمتخّصصين  الباحثين  جــانــب  مــن 

في  مــحــاضــرة  أو  دورات  إقــامــة  عند 

الفن، وربما أكثر ما يسعدني في هذا 

المعرض هو تحقيقي لفكرة راودتني 

تنفيذه  تــم  حلم  بمثابة  فكانت  كثيًرا 

ـــواقـــع، كــمــا أنــنــي أعــشــق  عــلــى أرض ال

وأتمنى  خــالل «الــكــوالج»،  مــن  العمل 

تـــكـــرار الــعــمــل بـــه فـــي أحـــد مــعــارضــي 

المقبلة.

«البطاقة األخيرة» تحكي ذكريات علي الجابر مع أشخاص قابلهم
محمو م- كتب 

لـــوحـــة الــــيــــوم ل
تــش الـــذي  الــجــابــر 
الــحــركــة لــنــشــاط 
واللوح القطرية، 
«البطاقة األخير
األشــــخــــاص ال
ح في  حسن 
طيب وذك
فــّرقــتــه
الظرو
مــعـ
أخ
أيـ
لــه
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wالفن             السابع

مـــن أهــــم الـــخـــطـــوات الـــتـــي تـــوضـــح طــريــقــة كــتــابــة 
تحديد  التبسيطية  التوضيحية  صــورتــه  فــي  السيناريو 
عـــنـــوان الــســيــنــاريــو بــشــكــل واضــــح وهـــــادف وبــطــريــقــة 
الكبرى  فــكــرتــه  تــبــيــان  وكــذلــك  جــذابــة،  ممتعة  فنية 
في   Synopsis السيناريو  ملخص  وكتابة  والمحورية، 
صفحة إلى ثالث صفحات، ومن خالل فكرة السيناريو 
يــمــكــن الــحــديــث إمـــا عـــن ســيــنــاريــو أصـــيـــل، وإمــــا عن 
سيناريو مقتبس، باإلضافة إلى ضرورة تصميم الحبكة 
السردية باستخدام الخطوات الثالث: عرض المشكلة، 
وتعقيد المشكلة، وإيجاد حل للمشكلة، وتقطيع القصة 
ومشاهد  لقطات  شكل  في  فيلمية  متحركة  صور  إلى 
في  والتوقيت  والتوازن  االقتصاد  مراعاة  مع  ومقاطع، 
المناظر  وتحديد  وتركيبها،  المشاهد  تقطيع  عملية 
واألمكنة التي سيجري فيها التصوير حسب كل مشهد 
(أمــكــنــة داخــلــيــة أو أمــكــنــة خــارجــيــة) إمـــا عــامــة وإمــا 
خــاصــة، وضــبــط زاويـــة الــرؤيــة (رؤيـــة عــاديــة أفقية، 
سلم  تبيان  وكــذلــك  سفلية)  رؤيــة  أو  علوية،  رؤيــة  أو 
الــلــقــطــة (صـــــورة كــلــيــة، وصـــــورة مــتــوســطــة، وصـــورة 
قــريــبــة، وصــــورة قــريــبــة مــتــوســطــة، وصــــورة مكبرة 
«كاميرا  الكاميرا)  حركية  على  التأشير  إلى  باإلضافة 
ثابتة، وكاميرا يدوية، وكاميرا دائرية، وكاميرا علوية، 
الضروري  ومــن  العربة»  وكاميرا  مرتفعة،  وكاميرا 
التي  الشخصيات  تعيين  السيناريو  كاتب  يعي  أن  أيًضا 
ومحددة  معينة  مواصفات  خالل  من  األحــداث  تنجز 
والموسيقية  الصوتية  المؤثرات  توقيت  وتعيين  بدقة، 
وتصوير  والمؤثرات)  والصمت،  والضجيج،  (الصوت، 
أشــكــال الــديــكــورات واإلكــســســوارات، وكتابة الــحــوارات 
السيناريو  جدولة  وكذلك  المقتضبة،  العادية  البسيطة 
جميع  مراعاة  مع  مخطط  هندسي  بشكل  الــورق  على 
المكونات التي ذكرناها سالًفا لحاجة المخرج والمصور 
والممثل إلى نسخة من السيناريو من أجل فهم الحبكة 
السردية في جميع جوانبها وتمثُّل العمل جيًدا على ضوء 

عناصره البارزة.
ويعتمد كاتب السيناريو على مجموعة من الخطوات 
ــتــي تــوصــلــه إلـــى إمــكــانــيــة صــنــاعــة فيلم  اإلجـــرائـــيـــة ال
ســيــنــمــائــي، وتــتــمــثــل هـــذه الــخــطــوات فــي رســـم خطة 
هــنــدســيــة أو خــطــة ســرديــة وصــفــيــة مــرقــمــة للجمل 
الفيلم  صناعة  أجــل  من  الفيلمية  واللقطات  السردية 
عليها  تنبني  الــتــي  والــقــواعــد  الــمــبــادئ  جميع  تستلزم 

الحبكة السردية ومقومات الصورة السينمائية.
وقد حظي السيناريو باالهتمام مع استقالل السينما 
على  والتقنية  والجمالية  الفنية  خصوصياته  له  كفن 
بالفن  حينها  وسميت  األخــرى،  الجميلة  الفنون  غــرار 
السابع، وبالطبع كان السيناريو شامالً لألفالم الصامتة، 
حديث  صامت  ِفيلم  أي  أو  القديم  الصامت  فالِفيلم 
يحتاج إلى سيناريو، ال ينقص من عناصره سوى حوار 
من  جزء  هو  الحوار  أن  على  يدّلنا  ما  وهذا  الممثلين، 
من  كبير  قــدر  على  السيناريو  بــات  ولــكــن  السيناريو. 
وصار  ١٩٢٧م.  العام  منذ  الناطقة  السينما  مع  األهمية 
صاحب  بات  أي  بالسيناريست،  يسمى  السيناريو  كاتب 
ذلك  قبل  السيناريو  كاتب  كــان  بعدما  مــحــّددة،  صفة 

شاعًرا أو أديبًا أو فنانًا يحب الكتابة وغير ذلك.
وكاتب السيناريو هو من يتمكن من تحويل األفكار إلى 
صور في تسلسل منطقي وإعداد المعالجة السينمائية الفنية 
في صورة مرئية. وليس من الضروري أن يكون السيناريست 
من  أو  قصة  من  اقتباسها  يمكن  التي  الفكرة  صاحب  هو 
مسرحية أو من حادثة واقعية جرت، أو من قصة يكتبها 
له أحدهم ليحِوّلها إلى سيناريو. فكاتب السيناريو يمكن أن 
يكون مؤلًفا مبدًعا، ولكن ذلك ليس شرًطا، فهو تقني تحويل 
أي حادثة أو قصة إلى صورة مرئية كتابة، يحّولها المخرج 

إلى صورة مرئية عبر الكاميرا.

يشارك في ورشة مركز سوق واقف للفنون.. المعاضيد:

عبداهللا فخرو:

ــور ــه ــم ــج ــــــام ال ـــرة أم ـــاش ـــب ــا م ــذه ــي ــف ــن ــت ــــــوم ب ـــي الـــتـــي أق ـــال ـــم ــــل أع ــــي ك ـــيـــة ف ــــة وطـــن أحـــمـــل رســــال

خطوات كتابة السيناريو
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كتب - هيثم األشقر:

أكـــــــد الــــفــــنــــان الـــتـــشـــكـــيـــلـــي فــهــد 
المعاضيد أن الفن الواقعي هو األكثر 
كذلك  يرسم  حيث  عالمه  من  قربًا 
هوايته  إلـــى  بــاإلضــافــة  الــكــاريــكــاتــيــر 
لــفــنــون الــتــصــويــر الـــضـــوئـــي، وأشــــار 
ضمن  حالًيا  يشارك  الذي  المعاضيد 
للمرة  للفنون  واقــف  ســوق  فعاليات 
من  المشاركة  اختار  أنــه  إلــى  األولــى 
أعماله  أحــد  بمحاكاة  الــرســم  خــالل 
المصورة، حيث قامت الكاميرا بنقل 
التقاطها  لحظة  فنّية  بــرؤيــة  الــواقــع 
لــتــقــوم ريــشــتــه بــمــحــاكــاة الـــواقـــع بعد 
ابتعاده درجتين عن المشهد األساسي 
وبذلك تكون الفرشاة محاكية للواقع 
كيف  هنا  ويتبدى  لــه،  ناقلة  وليست 
خاصة  روًحــا  الواقعي  الــرّســام  يملك 
شخصيته  تحمل  المنقولة  بالطبيعة 
تلك  مــثــل  أن  إلــــى  مـــشـــيـــًرا  الــفــنــيــة، 
مركز  يحرص  بــات  التي  الفعاليات 
واقف للفنون على إقامتها باستمرار 
إلى  الجمهور  على  التأثير  شأنها  من 
حـــد كــبــيــر، وتــنــمــيــة حــاســة الــتــذوق 

الفني لديه.
على  لـــ»الــبــيــرق»  المعاضيد  وأكـــد 
سّهل  الذي  األمر  وهو  للتراث  عشقه 
عــلــيــه طــريــقــة تــنــاولــه لــلــمــوضــوعــات 
كل  فــي  وطنية  رســالــة  يحمل  حيث 
مباشرة  بتنفيذها  يقوم  التي  أعماله 
أمام الجمهور، الفتًا إلى أن ممارسة 
الـــرســـم الـــواقـــعـــي تــشــتــرك مـــع عــدة 

مواهب تشكيلية أخرى.
ڈ بـــدايـــة حــدثــنــا عـــن مــشــاركــتــك 
ضمن الورشة المفتوحة لمركز سوق 

واقف للفنون؟
- مشاركتي في هذه الورشة مهمة 
التشكيلية  التجربة  أنها  خاصة  جــًدا، 
األولـــى بالنسبة لــي فــي الــرســم أمــام 
البداية  فــي  شّكلت  والــتــي  الجمهور، 
على  للتغلب  وكــبــيــًرا،  خــاًصــا  تــحــديـًـا 
العمل  في  واالندماج  الموقف،  رهبة 
الــورشــة  تــلــك  أكسبتني  وقـــد  الــفــنــي، 
خــبــرة كــبــيــرة جــــًدا، خــاصــة فــي ظل 
الخبرات  من  كبير  عدد  مع  التعامل 
والـــــمـــــدارس الــفــنــيــة األخـــــــرى، كــمــا 
أن مــثــل تــلــك الــفــعــالــيــات، الــتــي بــات 
على  للفنون  واقـــف  مــركــز  يــحــرص 

التأثير  شأنها  من  باستمرار،  إقامتها 
وتنمية  كبير،  حد  إلى  الجمهور  على 

حاسة التذوق الفني لديه.
بالمحاكاة  الرسم  اخترت  لماذا  ڈ 
تحديًدا للمشاركة من خالله في تلك 

الورشة؟
- اخـــتـــرت الــمــشــاركــة مـــن خــالل 
الـــــرســـــم بـــمـــحـــاكـــاة أحــــــد أعـــمـــالـــي 
المصّورة، حيث قامت الكاميرا بنقل 
التقاطها  لحظة  فنّية  بــرؤيــة  الــواقــع 

لــتــقــوم ريــشــتــه بــمــحــاكــاة الـــواقـــع بعد 
ابتعاده درجتين عن المشهد األساسي 
وبذلك تكون الفرشاة محاكية للواقع 

وليست ناقلة له.
ــا  ڈ هـــــل تـــعـــتـــبـــر نـــفـــســـك مــنــتــمــًي

للمدرسة الواقعية؟
- الفن الواقعي هو األكثر قربًا من 
رّسام  األصــل  في  فأنا  الفني،  عالمي 
كــاريــكــاتــيــر، بــاإلضــافــة إلـــى هــوايــتــه 
الوقت  في  الضوئي،  التصوير  لفنون 

الــمــدارس  كــل  على  منفتح  ــا  أن نفسه 
الفنّية المتاحة وعلى تجارب الفنانين 
الــعــامــلــيــن والــــــــرّواد، ولــكــنــي مــتــأثــر 
ألنها  الواقعية  بالمدرسة  كبير  بشكل 
فهًما  واألكثر  الجمهور،  إلى  األقــرب 
بين  المزج  أعمالي  في  وأفّضل  إليه، 
الــذي  األمــر  وهــو  والواقعية،  الــتــراث 
للموضوعات،  تناولي  طريقة  سّهل 
حــيــث أحــمــل رســالــة وطــنــيــة فــي كل 
مباشرة  بتنفيذها  أقوم  التي  أعمالي 

أمــــام الــجــمــهــور، كــمــا أن مــمــارســة 
الـــرســـم الـــواقـــعـــي تــشــتــرك مـــع عــدة 

مواهب تشكيلية أخرى.
الفنية  الحركة  واقــع  ترى  كيف  ڈ 

في قطر اآلن؟
اآلن  قطر  في  التشكيلي  المشهد   -
يعيش أزهى عصوره، في ظل الدعم 
الكبير الذي يقّدمه القطاع الحكومي 
لــلــفــنــانــيــن الــتــشــكــيــلــيــيــن عــبــر إقــامــة 
الخاصة،  والمعارض  الفنّية  الــورش 
األمــــر الــــذي ســاهــم فـــي تــغــيــيــر هــذا 
األخيرتين،  السنتين  خــالل  المشهد 
كبير  جيل  ظهور  في  ساعد  ما  وهذا 
على  القادرين  الشباب  الفنانين  من 
القطري،  التشكيلي  الفن  رايــة  حمل 

في المحافل الدولية.
ڈ فــــي رأيــــــك مــــا مـــــدى أهــمــيــة 
الـــمـــلـــتـــقـــيـــات الــتــشــكــيــلــيــة فــــي دعـــم 

خبرات الفنانين؟.
الـــفـــنـــّيـــة  الـــمـــلـــتـــقـــيـــات  تـــنـــظـــيـــم   -
المشتركة يعطي دفعة ودعًما قويين 
بــاإلبــداع،  ويــمــده  الــقــطــري،  للفنان 
فضالً  المختلفة  والخبرات  واإلثـــراء 
عــن االطـــالع على خــبــرات وتــجــارب 
الملتقى،  فــي  المشاركين  اآلخــريــن 
يكون  الملتقيات  هــذه  بعض  أن  كما 
مــصــحــوبـًـا بــورشــة مــمــتــدة عــلــى عــّدة 
فتكون  الملتقى،  تنظيم  تسبق  أيــام 
الكثير  الفنان  إلكساب  كبيرة  فرصة 
مــن الــخــبــرة، واالحــتــكــاك بــمــدارس 
فنّية متعّددة، كما أن هذه الملتقيات 
ضــروريــة إلحــــداث حـــراك فــنــي في 

الحركة التشكيلية القطرية.
التشكيلي  الفنان  استفاد  كيف  ڈ 
مــــن مــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 

الحديثة؟
مواقع التواصل االجتماعي ساهمت 
العديد  إبداعات  نشر  في  كبير  بشكل 
أنها  كــمــا  التشكيلين،  الــفــنــانــيــن  مــن 
ساهمت في تحقيق نوع من التواصل 
بــيــن الــفــنــانــيــن وبــعــضــهــم، وإطــــالع 
فأنا  اآلخـــر،  تــجــارب  على  منهم  كــل 
المواقع  تلك  استخدام  على  أحــرص 
الفنية،  بنشاطاتي  الجمهور  بتعريف 
التشكيلية  بالمعارض  أيًضا  وكذلك 
فتلك  قطر،  فــي  تقام  التي  األخـــرى 
في  كثيًرا  ساهمت  الحديثة  الوسائط 

زيادة شعبية الفنان.

عن قربعن قرب

أعشق التراث والواقعية أعشق التراث والواقعية 
األكثر قربًا لعالمياألكثر قربًا لعالمي

مستقبل واعد للرواية القطرية
الدوحة - البيرق:

 أّكـــــد الــــروائــــي عـــبـــداهللا فـــخـــرو أن 
األقالم القطرية أصبحت حاضرة بقوة 
والخليجية،  الــعــربــيــة  الــســاحــتــيــن  عــلــى 
سواء من خالل الرواية، أو اإلصــدارات 
تصاعًدا  هناك  أن  إلــى  الفــتـًـا  الشعرية، 
أيــًضــا فــي عـــدد الــروائــيــيــن الــنــاشــئــيــن، 
وقــــد شــهــد مـــعـــرض الـــدوحـــة الـــدولـــي 
للكتاب هذا العام توقيع أعمال روائيين 
قــطــريــيــن صــغــار دون الــثــالــثــة عــشــرة، 
للرواية  واعــد  بمستقبل  يبّشر  ما  وهــذا 

القطرية.
يقول  بوعدي»  «وفيت  روايته  وعن 
فــخــرو: «وفــيــت بــوعــدي» تــعــد تحديًا 
انتقام  قصة  عن  وتتحّدث  لي  بالنسبة 
مــن أجــل الــحــّب والــصــراعــات الداخلية 
لثالثة  بتقسيمها  قمت  ولقد  النفسية، 
أقــســام، وبــطــل الــروايــة هــو روائـــي في 
األســــاس، ويــحــرص عــلــى الــتــواصــل مع 
الــنــاس مــن خـــالل الــبــريــد اإللــكــتــرونــي 

محتواها  يعجبه  رسالة  له  تأتي  أن  إلى 
جديدة،  روايــة  في  يصيغها  أن  ويــقــّرر 
مع  بحرية  رحلة  إلى  بعدها  يذهب  ثم 
النقطة  تلك  ومــن  يوًما   ١٥ لمدة  أهله 
تــنــطــلــق األحــــــــداث بــشــكــل تـــصـــاعـــدي، 
وتسير الرواية في خط غامض يهدف 
شخصية  لمعرفة  الــقــارئ  تشويق  إلــى 
االنتقامية  بأفعاله  يقوم  الــذي  المنتقم 

منذ بداية األحداث،
ويضيف فخرو: صدر أول كتاب لي 
وأنـــا فــي الــســادســة عــشــرة مــن عمري، 
وكــتــبــتــه حــيــنــهــا بــأســلــوب دقـــيـــق لكنه 
مــبــّســط يــتــنــاســب وهـــــذا الــعــمــر، وفــي 
أسلوبي  أغّير  أن  حاولت  الثاني  الكتاب 
كل  في  لي  بالنسبة  هدًفا  يُعد  ما  وهــو 
أتعّمد  حيث  كتابتها،  في  أشــرع  روايــة 
مختلفة  بمنهجية  عــمــل  كــل  يــأتــي  أن 
توالت  ثم  الكتابة،  في  جديدة  وطريقة 
كتبت  وجميعها  األولــى  األربعة  أعمالي 
بــالــعــامــيــة وكـــــان هـــدفـــي فـــي الــبــدايــة 
مع  لكن  عمري  من  القريب  الجمهور 

فاء»  إصدار «إمبراطورية  وبعد  الوقت 
في معرض الدوحة للكتاب، وجدت أن 
يتابع  العمر  في  يكبرني  جمهوًرا  هناك 
قراءاتي، ومنذ ذلك الحين توّسع نطاق 
من  مختلفة  شرائح  لتستهدف  رواياتي 

األعمار والمستويات الفكرية.
فخرو  صــرح  الــقــادمــة  أعماله  وعــن 
المقبلة  للرواية  فكرة  من  انتهى  بأنه 
فقد  بــعــد،  كتابتها  فــي  يــشــرع  لــم  لكنه 
ومن  الــدرامــي،  بنائها  من  فقط  انتهى 
بعد  أيًضا  بالفصحى  يكتبها  أن  المقّرر 
بالعامية،  الكتابة  عن  التوقف  قــّرر  أن 
مـــشـــيـــًرا إلـــــى أنـــــه ارتــــبــــط بــالــفــصــحــى 
صياغة  في  بالتناول  األجــدر  ووجــدهــا 
الرغم  وعلى  الــدرامــي،  لبنائه  الــروائــي 
أنه  إال  بالعامية،  كانت  كتابته  أن  مــن 
منها  يريد  كــان  بــدايــة  مجرد  اعتبرها 
عمر  فــي  المحلي  بالجمهور  االرتــبــاط 
أوّســع  أن  قـــّررت  مضيًفا:  الــمــراهــقــة، 
اللجوء  تطّلب  ما  وهو  جمهوري  قاعدة 

إلى الفصحى.
عبداهللا فخرو
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عــنــدمــا يــنــقــســم الــمــجــتــمــع 
إلـــــى قــســمــيــن: قـــســـم يُــفــضــل 
المناظرات بطريقة منطقية، 
الجدال  يحب  عشوائي  وقسم 
يثير  فكري  تــصــادم  ..يــحــدث 

غضب الجميع.

 فــــيــــلــــم  #زنـــــــــزانـــــــــة  يـــســـتـــحـــق 
الـــمـــشـــاهـــدة، وُظــــلــــم فــــي فــتــرة 
عرضه القصيرة في دور السينما 

في قطر..

 االغاني الوطنية القديمة وايد 
أحلى من االغاني اليديدة

قطر   شــيــبــان  عــــرف  فـــي   الشله 
اللينه.  الرمليه  االرض  البحر  شلة 

والشيله شيلة العرضه

السرقات األدبية تثير الرأي العام على مواقع التواصلقضيةقضية
من السلبيات المرفوضة وغير األخالقية التي لوحظت 
خالل الفترة األخيرة، كثرة السرقات األدبية عبر مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وقــد تــكــون السرقة أحــيــانـًـا كاملة 
وأحيانًا بتغيير بعض المفردات، وأخرى بسرقة األفكار، 
وهـــو مــا أثـــار الــجــدل والــنــقــاشــات خـــالل الــفــتــرة الحالية 
حول تلك القضية، إال أن كثيرين تحّفظوا على كون نشر 
للسرقة،  يعّرضها  الــمــواقــع  تلك  على  األدبــيــة  الــنــصــوص 
وبالتالي شّجعوا على استغالل التواصل االجتماعي إليصال 
تشهد  حيث  الجمهور،  من  عــدد  أكبر  إلــى  األعــمــال  هــذه 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي نشر الــعــديــد مــن النصوص 
األدبية من شعر، وقصة ومسرح، بل وحتى التصميمات 

اإلبداعية.
وبعض  اإليجابيات  بعض  هناك  أن  نستخلص  وربما   
السلبيات في ظاهرة النشر األدبي بهذا العالم االفتراضي، 
االجتماعي  ولــعــل أبـــرز اإليــجــابــيــات أن مــواقــع الــتــواصــل 

والقاصين  للشعراء  اإلبداعية  األعمال  نشر  في  ساهمت 
ال  الــذيــن  الــمــواهــب  لبعض  متنفًسا  وكــانــت  والــفــنــانــيــن، 
يــجــدون فــرصــة لنشر إنــجــازاتــهــم األدبـــيـــة، أو الــذيــن ال 
التقاء  على  وعملت  ويشّجعهم،  لهم  يقرأ  مــن  يــجــدون 
النصوص  نــشــر  بــهــدف  مشتركة  مجاميع  فــي  بعضهم 
األدبــيــة ورعــايــة اإلبـــداع، بل ووّفـــرت لهم فرصة كبيرة 
لالطالع على تجارب اآلخرين، وكذلك التعبير عن الذات، 
وعملت أيًضا على تطوير الكثير من المواهب الفتية عبر 
المشاركة في المسابقات واالطالع عن قرب على شروط 
هذه المسابقات بل طّور بعض األفراد قابلياتهم وأصبح 
له دراية ومعرفة باألجناس األدبية والفوارق بينهما خالل 
اإللكترونية،  المواقع  هــذه  فــي  النشر  مــن  وجــيــزة  فترة 
للذات  شحنات  أضــاف  قد  االفتراضي  العالم  هــذا  وكــأن 

لتعّبر عن وجودها ولتفيض إبداًعا.
التي  والتعليقات  اإلعجابات  أغلب  فــإن  السلبيات  أمــا   

التي  األنامل  وتمدح  ذاك  أو  األدبــي  المنشور  لهذا  تسّجل 
تأتي  أو  لصاحبها،  مجاملة  هي  السطور،  هــذه  سّطرت 
الفنية  وأدواتــهــا  األدبــيــة  بالفنون  لهم  علم  ال  أنــاس  مــن 
وقواعد  أســس  على  المبني  الفني  بالنقد  لهم  درايـــة  وال 
تــحــتــاج إلـــى الـــدراســـة، إذ يــنــال أصــحــاب هـــذه النصوص 
إعجابات وتعليقات وبأعداد مذهلة لتنافس أي نص أدبي 
منشور ألديب مبدع، ولو حدث وصّدق صاحب المنشور 
فتلك  المبدعين  مــن  حــًقــا  أصــبــح  وأنـــه  التعليقات  هــذه 
لإليجابيات  الخاطفة  النظرة  هــذه  وبعد  الــكــارثــة.   هــي 
والسلبيات نقول: إن أغلب هذه النصوص تحتاج إلى نقد 
وتعليق  المجامالت  عــن  بعيًدا  موضوعي  وتقييم  فعلي 
غير المتخّصصين من ذوي الخبرة والكفاءة. إذ أن أغلب 
أصحابها من الهواة والمبتدئين الذين هم بحاجة للنصح 
متابعة  على  والمثابرة  القراءة  على  والمواظبة  واإلرشــاد 

الصفحات التخصصية.

فــــي ظــــل الـــــثـــــورة الـــرقـــمـــيـــة الــتــي 
يـــعـــيـــشـــهـــا الــــعــــالــــم أصـــبـــحـــت مـــواقـــع 
يُعرف  بات  ما  أو  االجتماعي  التواصل 
طرق  أهــم  مــن  ميديا»  بـ»السوشيال 
بعضهم  بين  الناس  حياة  في  التواصل 
ــبــعــض، ونــحــن بـــدورنـــا نــركــز على  ال
وأثرها  اإللكترونية  المواقع  هذه  وقع 
خالل  من  ونحاول  فنانينا،  حياة  في 
عالمهم  أغــوار  نسبر  أن  الــزاويــة  هــذه 
اهتماماتهم  على  لنتعّرف  االفتراضي 
مــــن خـــــالل مــتــابــعــاتــنــا لــصــفــحــاتــهــم 
الـــرســـمـــيـــة وحـــســـابـــاتـــهـــم الـــخـــاصـــة 
التواصل  مــواقــع  أشهر  على  والموثقة 
االجــتــمــاعــي مــثــل تــويــتــر والــفــيــســبــوك 
الخاصة  صفحاتهم  أو  واإلنــســتــجــرام 
ــــرنــــت ومــــــا شــــابــــه ذلـــــك.  ــــت ـــى اإلن عـــل
وســنــحــرص فـــي هــــذه الــــزاويــــة على 
عــلــى  حـــلـــقـــة  كـــــل  فـــــي  نــــتــــعــــّرف  أن 
ومدى  اإللكترونية  الفنانين  نشاطات 
في  الحديثة  التقنيات  من  استفاداتهم 

مجالهم الفني.
ــا الـــيـــوم ســنــغــوص في  ــن ــت وفـــي زاوي
الــعــالــم اإللـــكـــتـــرونـــي لــلــفــنــانــة أســــرار 
التواصل  مواقع  أن  أكــدت  التي  محمد 
هاًما  مــوقــًعــا  تحتل  بــاتــت  االجتماعي 
المجتمع،  أفــراد  من  العديد  حياة  في 
ال ســـيـــمـــا الـــفـــنـــانـــيـــن الـــــذيـــــن أصـــبـــح 
بــإمــكــانــهــم الـــتـــواصـــل بــشــكــل مــبــاشــر 
ويستطيعون  معجبيهم،  مــع  وفــعــال 
أيًضا من خاللها تلمس مدى رضاهم 
عــن اإلبــــداع الـــذي يــقــّدمــونــه، مشيرة 
إلـــى أنــهــا تــحــرص عــلــى الــوجــود ســواء 
الفيسبوك،  أو  اإلنستجرام  خــالل  من 

والسناب شات.

وعـــــــن أكـــــثـــــر الـــــمـــــواقـــــع تـــفـــضـــيـــًال 
الحديثة  التقنيات  قالت:  لها  بالنسبة 
ــتــي ربــطــت جــمــيــع مـــواقـــع الــتــواصــل  ال
فلم  جــًدا،  مفيدة  ببعضها  االجتماعي 
جميع  على  تواجد  أن  بالضرورة  يعد 
أستطيع  فأنا  بعينه،  موقع  أو  المواقع، 
بــخــاصــيــة الــُمــزامــنــة نــشــر تــدويــنــاتــي 
فـــي جــمــيــع الـــمـــواقـــع بــنــفــس الـــوقـــت، 
استخدام  أفــضــل  عــامــة  بصفة  ولــكــن 
اإلنستجرام، بينما أخصص الفيسبوك 

للعائلة واألصدقاء.
وأشــارت إلى أن تلك المواقع سالح 
ذو حدين، وكما لها إيجابيات كثيرة، 
لـــهـــا أيــــًضــــا بـــعـــض الـــســـلـــبـــيـــات، فــتــلــك 
الــمــواقــع مــصــدر النــتــشــار الــشــائــعــات، 
واألخبار غير الموثوق من مصادرها، 
مــؤكــدة أن غــيــاب الــرقــابــة عــلــى تلك 
العديد  إثــارة  في  سببًا  جعلها  المواقع 
الفتة  ُمستخدميها،  بين  المشاكل  من 
من  تستفيد  أن  دائًما  تحاول  أنها  إلى 
الــمــنــحــى اإليـــجـــابـــي، مــتــغــاضــيــة عن 
سلبياتها، موضحة أن الفنان هو أكثر 

خاصة  األمـــر،  ذلــك  مــن  المتضررين 
مــع انــتــشــار ظــاهــرة إنــشــاء الــحــســابــات 
الوهمية لبعض المشاهير، لذلك فهي 
لمواجهة هذه  ترى أن السبيل الوحيد 
الــظــاهــرة، أن يــحــرص الــفــنــان دائــًمــا 
على أن يتواصل مع جمهوره بالفيديو 

إلعطائه معلومات موثوقة عنه.
الشباب  بعض  استفادة  مــدى  وعــن 
الــمــوهــوب مـــن تــلــك الــمــواقــع قــالــت: 
أصبحت  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
مـــســـرًحـــا حــــــًرا الكـــتـــشـــاف الـــمـــواهـــب 
باتت  أنها  كما  والمغمورة،  الجديدة 
شاشة  من  وجماهيرية  شعبية  أكثر 
المشاهدين  من  والكثير  التلفزيون، 
قـــد يــفــضــلــون مـــشـــاهـــدة بــرامــجــهــم 
وأفــالمــهــم الــمــفــضــلــة مـــن خــاللــهــا، 
عرضها  مواعيد  تناسب  عدم  بسبب 
على التلفزيون مع مواعيد عملهم، 
المواقع  تلك  مشاهدة  أن  خاصة 
أصــبــحــت مــتــاحــة فــي كــل مكان 
أو  الحديثة،  الهواتف  خالل  من 

األجهزة اللوحية.

عــمــل الــفــنــانــة حــصــة كــال الــمــشــارك بملتقى الــدوحــة من أعمال الفنان علي حسن الجابرمن فعاليات المركز الشبابي للفنون في درب الساعي
للحروفية ٢

الــفــنــان مــطــر عــلــي مـــع اإلعـــالمـــي حــســن بـــن أحــمــد 
المهندي في تلفزيون قطر

في  الفنانين  مــن  نخبة  مــع  عــبــداهللا   عيسى  األديـــب 
تلفزيون قطر

مواقع التواصل تتلمس ردود مواقع التواصل تتلمس ردود 
أفعال الجمهور حول إبداع الفنانأفعال الجمهور حول إبداع الفنان

أون الينأون الين

ًالًًً ف اق ال ث ةأأك خا األأل ذلك ال
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اخـــتـــارت شــبــكــة الــمــدن 
لمنظمة  التابعة  اإلبــداعــيــة 
للتربية  الــمــتــحــدة  األمـــــم 
والعلوم والثقافة (اليونسكو) 
بــــغــــداد عـــاصـــمـــة لـــإلبـــداع 

األدبي لعام ٢٠١٥.
وتـــم اخــتــيــار بــغــداد من 
رشــحــت  مــديــنــة  بــيــن ٤٧ 
التسمية،  عــلــى  لــلــحــصــول 
وقال عضو اللجنة الوطنية 
والعلوم  والثقافة  للتربية 
فــــــالح حـــســـن شـــــاكـــــر: إن 
«اخـــتـــيـــار بـــغـــداد عــاصــمــة 
لــإلبــداع األدبــــي جــرى من 
تــمــثــل  مــــديــــنــــة،   ٤٧ بـــيـــن 
الــحــقــول  مــنــهــا  دولــــــة   ٣٣
اإلبداعية: الحرف والفنون 
الـــشـــعـــبـــيـــة، والـــتـــصـــمـــيـــم، 
ـــــــفـــــــن  واألفــــــــــــــــــــــــــــالم، وال
اإلعـــالم  وفـــنـــون  واألدب، 

والموسيقى».
فــي  وأضـــــــــاف فــــــالح - 
بيان له - أن وزارة الثقافة 
بالتنسيق  عملت  العراقية 
مع منظمات مجتمع مدني 
وجمعية المترجمين وعدد 
مـــن األدبــــــاء إلعـــــداد ملف 
العاصمة  بترشيح  خـــاص 
عربية  مدينة  كــأول  بغداد 
لالنضمام إلى شبكة المدن 

اإلبداعية التابعة لليونسكو.
وفــــــي ســــيــــاق مــتــصــل، 
قال عضو رابطة المثقفين 
ونــــــقــــــابــــــة الـــصـــحـــفـــيـــيـــن 
العراقيين، صالح التميمي: 
عاصمة  بغداد  «اختيار  إن 
اإلبــداع األدبــي لم يــأت من 
فـــــراغ، وإنـــمـــا مـــن متابعة 
متواصلة لما هو جديد في 
مـــجـــاالت الـــتـــقـــّدم الــفــنــي، 
رغم الظروف والمؤامرات 

التي تستهدف البالد».
وأضــــاف: «ظــلــت بغداد 
منارة  الــتــاريــخ  مـــدى  على 
للعلم والفن، وتخرج منها 
آالف العلماء والمبدعين»، 
مبينًا أن اختيارها عاصمة 
امتداًدا  يأتي  الفني  لإلبداع 

اليونسكو تختار 
بغداد عاصمة 
الثالثاء 11 ربيع األول  1437 هـ - 22 ديسمبر 2015 ملإلبداع األدبي

أبيات قطرية

وأَســــــَمــــــُع      ــــيــــِن  الُــــمــــقــــلـَـــتَ ِذْي  إلـــــــى  ـــــــــــُنّ  أَح

يُـــــشـــــيـــــُر بــــــــأطــــــــراِف الــــــبَــــــنَــــــاِن فـــــأَخـــــَضـــــُع

يُـــــــحـــــــاوُل أمـــــــــــراً بـــــيـــــَن أمـــــــَريـــــــن حـــــائـــــراً     

َـــدمـــع ـــــــزُجـــــــُر فـــــي الــــَعــــنَــــيــــن دمـــــًعـــــا َفـــتــــ ويَ

ــــــــُفــــــــوُح َعـــــبـــــيـــــُر الـــــمـــــســـــِك فــــــي جـــنـــبـــاتـــه      يَ

ــــــَضــــــّوع ــــــتَ ــــــا يَ ــــــب ــــــَصّ ـــــــــــُح ال يَــــــــــــــــــُزُفّ بـــــــه ري

واحــــــــٍة      كــــــــــَلّ  فــــــي  ــــــمــــــاء  ال ُزالَل  ــــــــُمــــــــُجّ  يَ

ــــــَرعــــــرع ــــــتَ ـــــــــزهـــــــــُر بــــــاألغــــــصــــــان مـــــــا يَ ويُ

هــــنــــيــــئـًـــا ألصـــــــحـــــــاِب الـــــربـــــيـــــع غــــديــــرُهــــم     

ــــع ولــــــلــــــحــــــالــــــم الــــــمــــــشــــــتــــــاق مــــــــا يــــتــــطــــَمّ

ــــا      ــــبَ ــــًصّ ــــــــــرُقّ بـــــه شـــــــــوُق الـــــُقـــــلُـــــوب مـــــع ال ي

ــــــســــــيــــــم فــــــَيــــــرتَــــــع يـــــــُهـــــــب بـــــــــــــــــــأرواح الــــــنَّ

بـــومـــيـــضـــِه الــــحــــمــــى  فــــــي  بـــــــــرٌق  الَح  إذا 

َـــعـــلـــع ــــ ـــل ــــــــحــــــــّي.. مــــــا يـــتَ يُــــــعــــــاتــــــُب أهــــــــــَل ال

ــــــــُه      ـــــــــــُثّ َســـــــــنـــــــــاُه مــــــــن بــــــعــــــيــــــٍد كــــــــأنَّ ـــــــــــبُ يَ

ـــــع ـــــَمّ ـــــلَ ــــــــــــــزوُر بـــــَســـــلـــــمـــــى، َفـــــــوَقـــــــهـــــــا يـــــتَ ي

ـــــــــرب الـــخـــلـــيـــل ضـــــيـــــاُؤُه      تــــســــامــــى عــــلــــى تُ

ــــــهــــــَجــــــع ـــــــــــُمـــــــــــُدّ بــــــــــإشــــــــــراق يــــــــــُهــــــــــُبّ ويَ يَ

حـــالـــٌك      ـــــيـــــُل  والـــــلَّ الــــُحــــســــن  أَُمّ  دار  عـــلـــى 

يـــــــنـــــــادم أربــــــــــــــاب الـــــــَغـــــــرام..ويَـــــــطـــــــَمـــــــع

اق كــــــــُلّ ُشـــعـــاعـــِه      ــــــــَرّ وكــــــم شــــــــاَق فـــــي الــــــــبَ

يَــــــــحــــــــوُم بــــــــــحــــــــــوراِء الـــــــمـــــــدامـــــــع يــــخــــَشــــع

ـــــــــٌس      ـــــيـــــل غـــــيـــــٌد أوان ـــــلَّ نـــــــدامـــــــاَك ُجــــــنــــــَح ال

ع ـــــــاألســـــــحـــــــاِر مـــــــا يَـــــــــتَـــــــــوَزّ مــــــــَن ب ــــــــقــــــــَدّ يُ

ـــِة نـــشـــُرهـــا      ـــــــُطـــــــوًرا ألصــــــحــــــاِب الـــخـــمـــيـــل ُع

ــــــفــــــاس الــــــــمــــــــالك ويــــجــــمــــع يـــــــــُحـــــــــُفّ بــــــأن

ـــَفـــائـــُس      ـــــدر مــنــهــا نَ ـــَمـــعـــت فــــي الـــــَصّ وقـــــد لَ

َرّ واأللــــــــمــــــــاس مــــــا يـــتَـــشـــعـــشـــع ـــــــــــــــــُدّ مــــــن ال

ــــــَك وجــــــــــُه كـــــــالـــــــبـــــــُدوِر بـــُحـــســـنـــِه      ــــــوُق ــــــُش ي

يَـــــتـــــفـــــرع إذ  ــــــــعــــــــُر  الــــــــَشّ عـــــلـــــيـــــِه  تـــــــجـــــــّال 

نــعــيــمــهــم      كــــــــَلّ  الــــــُحــــــَبّ  أهــــــــُل  ذاَق  وقــــــد 

ع ـــــــَوّ ـــــــلَ ـــــــمـــــــحـــــــروم مــــــــا يـــــــتَ ولـــــلـــــهـــــائـــــم ال

ــــعــــاشــــقــــيــــن بــــغــــمــــرٍة      يــــــطــــــوف بـــــــــــأرض ال

ع ـــــجـــــَرّ ـــــت ولـــــــلـــــــغـــــــارق الــــــمــــــلــــــُهــــــوف مــــــــا ي

ســـاتـــٌر ـــــمـــــُت  والـــــَصّ بـــالـــعـــيـــنـــيـــن  الَم  وكــــــم 

ع لــــــــــــواعــــــــــــَج ُحــــــــــــــــــــًبّ عـــــــــنـــــــــده تـــــــتـــــــجـــــــَوّ

ــــــمــــــُرّ عــــلــــى الـــجـــفـــنـــيـــن تــــشــــُكــــو ُهـــيـــامـــهـــا      تَ

ع ــــــســــــَرّ ــــــتَ ـــــــُث بـــــــــــاألهـــــــــــداب مــــــــا ي ـــــــعـــــــبَ وي

من قصيدة حنين

علي بن سعود آل ثاني

وتتسع  ويتنّوع  يتشّعب  بات  بقطر  الغنائي  الفن 
دائرته وأصبح يميل إلى التخصص وهو ما تجلى 
فــي ظــهــور األغــنــيــة الــريــاضــيــة واألغــنــيــة الوطنية 
وأغاني المناسبات هذا فضالً عن األغنية العاطفية 
إنما  الزخم  وهذا  أنواعها،  بكافة  الشعبية  واألغنية 
يــــدّل عــلــى أن حــالــة مــن االزدهــــــار الــحــقــيــقــي قد 
هّبت على هذا الفن فأمّدته بالعنفوان. إن الساحة 
الغنائية أضحت تشهد ظهور مواهب فنّية كل يوم 
ما بين مطربين وملحنين وعازفين ما يشي بأن 
االزدهار العام الذي تعيشه قطر انعكس على الفن 
تطوًرا  الفنون  أنــواع  أكثر  بات  بحيث  بقوة  الغنائي 

وازدهاًرا.

إن عــــّدة عــوامــل ســاعــدت عــلــى هـــذا االزدهــــار 
واالنــتــعــاش الـــذي تــشــهــده الــســاحــة الــغــنــائــيــة، أهــم 
المسموع  المحلي  اإلعالم  ازدهار  هو  العوامل  هذه 
الغنائي  للفن  ــا  قــويً ــا  داعــًم أصــبــح  حيث  والــمــرئــي 
إنتاجها  أو  للمطربين  أغاٍن  بإذاعة  سواء  قطر  في 
انطالق  أن  كما  واكتشافها،  المواهب  احتضان  أو 
اإلذاعات المتخصصة في األغنية بقطر مثل إذاعة 
صــوت الــريــان وإذاعـــة صــوت الخليج كــان له أكبر 
صارت  حيث  االزدهـــار  من  الحالة  هــذه  في  األثــر 
واضــحــة  إســتــراتــيــجــيــة  تتبنيان  اإلذاعـــتـــان  هــاتــان 
لــدعــم هـــذا الــفــن بــكــافــة أنـــواعـــه، فــاتــجــهــت إذاعـــة 
صوت الخليج إلى تبني األغنية العاطفية، واألغنية 

اإلذاعة  وأصبحت  وحديثها  قديمها  العام  بمعناها 

اتجهت  حين  في  الصدد،  هــذا  في  خليجًيا  األولــى 

إذاعة صوت الريان إلى تبني األغنية الشعبية بكافة 

هذا  في  خليجًيا  األولــى  اإلذاعــة  وأصبحت  أنواعها 

الجانب بحيث ال منافس لها فيه.

قطر  تــعــيــشــه  الـــــذي  االقـــتـــصـــادي  الــــرخــــاء  إن 

على  انعكس  المجاالت  كافة  في  الشاملة  والنهضة 

الشعور العام فاستماله إلى االستمتاع بالفن الغنائي 

الـــراقـــي وهـــا نــحــن نــلــمــس تــعــاظــم االهــتــمــام لــدى 

لها  متابًعا  أصبح  حيث  باألغنية  المحلي  الجمهور 

بشغف أكثر من ذي قبل.

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

بقلم: ناصر سهيم

الدوحة - البيرق: 

 ينظم مركز اإلبــداع الثقافي 
والرياضة  الشباب  لــوزارة  التابع 
«اإلبـــداع  بعنوان  ثقافياً  صالوناً 
الساعة  فــي  النفسية»  والصحة 
الـــســـادســـة مـــســـاء الـــيـــوم، بمقر 

المركز الجديد.
ويشارك في الصالون الثقافي 
العبيدلي  محمد  السيد  من  كل 
األوقـــــــاف،  وزارة  فــــي  داعــــيــــة 
واإلعالمي أحمد المالكي باحث 
الكاتب  الصالون  ويدير  تربوي، 
العالقات  مدير  الحمادي  أحمد 

العامة بمركز اإلبداع الثقافي.

ــــون الـــــذي  ــــصــــال وســــيــــقــــام ال

سيركز على اإلبــداع بشكل عام 

النفسية،  بــالــصــحــة  وارتـــبـــاطـــه 

حيث عانى كثير من المبدعين 

من اضطرابات نفسية.

تجدر اإلشــارة إلى أن مركز 

اإلبـــــــــداع الـــثـــقـــافـــي يــســعــى إلـــى 
اكــتــشــاف الــمــوهــوبــيــن مـــن كال 
المعنيين  وخـــاصـــة  الــجــنــســيــن 
بالثقافة سواء في مجال الشعر أو 
كتابة القصة أو الرواية، وغيرها 
دورات  المركز  يوفر  حين  في 
لتحفيز  عمل  وورش  تدريبية 
الــشــبــاب عــلــى اإلبـــــــداع والــعــمــل 
كافة  في  قدراتهم  تطوير  على 
المجاالت، فضالً عن أن المركز 
يعمل على استقطاب أكبر عدد 
من المتطوعين لخدمة الثقافة 
والخبرات  المهارات  إلكسابهم 
حياتهم  فــي  تفيدهم  قــد  الــتــي 

المهنية.

ندوة حول «اإلبداع والصحة النفسية» بمركز اإلبداع الثقافيندوة حول «اإلبداع والصحة النفسية» بمركز اإلبداع الثقافي

الجفيري يصدر ٥ كتب 
علمية جديدة عن القيادة

كتب - محمود الحكيم:

كـــــشـــــف اإلعـــــــــالمـــــــــي مـــحـــمـــد 
الجفيري أنه أصدر ٥ كتب علمية 
في مجال القيادة مؤخًرا والهدف 
مــنــهــا تــنــمــيــة مــــهــــارات الـــقـــيـــادة 
لن  األمــة  أن  مــؤكــًدا  الشباب  لــدى 
ألن  القيادية  بــالــكــوادر  إال  تنهض 
هؤالء هم من ينجزون ويبدعون 

ويقّدمون ويتقّدم بهم المجتمع.
وقال الجفيري: الكتاب األول جاء بعنوان «القيادة» ويتكلم عن 
الكتاب  وطرحت  حولها،  العلماء  وأقوال  وأهميتها  القيادة  مبادئ 
التكنولوجية  الثورة  ويواكب  العصر  طبيعة  يناسب  جديد  بأسلوب 
الهائلة. وأضاف الجفيري، والكتاب الثاني هو «إعداد المدربين» 
وهــي مــهــارة مــن مــهــارات الــقــيــادة ويعلم الــقــارئ كيف يتحّدث 
إنه  الجفيري،  فقال  الثالث  الكتاب  وأمــا  اآلخــريــن.  يقود  وكيف 
كيه  بي  معايير»  وفــق  القيادية  شخصيتك  (اكتشف  بعنوان  جــاء 
فعندما  الشخصيات،  الكتشاف  علمي  اختبار  نموذج  وهــو  آي») 
يؤدي الشخص االختبار وإدارة التحليل يصل إلى اكتشاف الجوانب 
القيادية في شخصيته. وتابع الجفيري، وأما الكتاب الرابع فعنوانه 
«القيادة باإلرشاد» وهذا ال يعني أن اإلرشاد هو التوجيه فبينهما 
اختالف، ال كما يظن البعض، فاإلرشاد مهارة من مهارات القائد 

الجديدة يرشد اآلخرين باألسئلة وال يوجههم بالتوجيه المباشر.

العامة  بالمؤسسة  غدا  تختتم 

ورشــة  الــثــقــافــي ”كـــتـــارا“  للحي 

عمل «عــبــارات فــي حــب الوطن 

بالخط العربي» للخطاط السيد 

استمرت  ووالتي  أحمد،  حسان 

ــفــتــرة مـــن ٨ حــتــى ٢٣  خــــالل ال

ديسمبر وكانت تقام في الساعة 

الثامنة  إلــى  وتستمر  الخامسة 

مـــســـاًء فـــي اســتــوديــوهــات كــتــارا 

وتــســتــهــدف   .١٩ مــبــنــى  ـ  لــلــفــن 

وما  سنة   ١٧ من  العمرية  الفئة 

مشارًكا   ١٥ فيها  وشـــارك  فــوق 

الخطاط  أّن  إلــى  يشار  و  فقط، 

حسان أحمد، عضو مؤسس في 

االتحاد العالمي للخط العربي و 

قّدم  وقــد  اإلسالمية.  الزخرفة 

العديد من األعمال القّيمة و نال 

أشرف  كما  الجوائز  من  العديد 

على عدة ورش وشارك في عدة 

معارض فنية.

غدا ختام ورشة ”عبارات في حب الوطن

عبارات في حب الوطن

الفـــن الغــنـائــي يـزدهــــــرالفـــن الغــنـائــي يـزدهــــــر
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