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الهجاري: برامج وأفالم اليوتيوب 
استقطبت نجوم الحركة المسرحية

ــــــــد الــــفــــنــــان ســـامـــح  أّك
بــــرامــــج  أن  الـــــهـــــجـــــاري 
ـــــوب واألفـــــــــــالم  ـــــي ـــــوت ـــــي ال
الــقــصــيــرة اســتــطــاعــت أن 
تــســتــقــطــب كـــوكـــبـــة مــن 
ألــــمــــع نــــجــــوم الـــمـــســـرح 
الــــــقــــــطــــــري مـــــــن جـــيـــل 

الـــوســـط وجـــيـــل الــشــبــاب 
مــثــل فــهــد الــبــاكــر وفــهــد 
الــقــريــشــي بـــل لــقــد بـــدأت 
تــســتــقــطــب نـــجـــوًمـــا مــن 
الفنانة  مثل  األول  الصف 

هدية سعيد والفنان علي المالكي، 
وعــلــل الــهــجــاري ذلــك بــأن برامج 
الـــيـــوتـــيـــوب واألفـــــــــالم الــقــصــيــرة 
بــاتــت األوســـــع انـــتـــشـــاًرا واألقــــرب 
إلــــى الــجــمــهــور واألكـــثـــر مــالءمــة 
لــطــبــيــعــة الــعــصــر الــســريــعــة فهي 
تــقــدم الــمــحــتــوى فــي شــكــل سريع 
ومــركــز وتــســتــطــيــع مــتــابــعــتــه من 
مجتمعة  العوامل  هذه  مكان.  أي 
جعلت للبرامج اليوتيوبية واألفالم 

المسرح  من  أكبر  ميزة  القصيرة 
المتابع،  الجمهور  عــدد  حيث  من 
برامج  حركة  نشطت  فقد  ولذلك 
التوك شو كوميدي وحركة األفالم 
أوســاط  بين  خصوًصا  القصيرة، 
الشباب وأضاف الهجاري أن هذه 
المجاميع  طــابــع  أخـــذت  الــحــركــة 
ــــفــــرق وأصـــبـــحـــت تـــدخـــل فــي  وال
عن  بعيًدا  وتنظيمي  مؤطر  شكل 

االرتجالية والجهد الفردي.

السبيعي: نحتاج آليات لتشجيع القطريين على العمل اإلعالمي

الروائي عيسى عبد اهللا
يستعد لقمرة الدوحة

كتب : مصطفى عبد المنعم

اهللا  عبد  عيسى  الروائي  أكد 
أن هــنــاك حـــضـــورا مــدهــشــا 

ــكــتــاب الــقــطــريــيــن فــي  ــل ل
ــثــقــافــي وهــو  الــمــشــهــد ال
سينعكس  ـــــذي  ال األمـــــر 

بـــاإليـــجـــاب عــلــى الــحــركــة 
القطرية،  واألدبــيــة  الثقافية 

نــجــاح  عـــقـــب  اهللا  عـــبـــد  وأكــــــد 
الكوادي“  ”شوك  األخيرة  روايته 
فــــي مــــعــــرض الـــــدوحـــــة الــــدولــــي 
ــــه يــســتــعــد لـــعـــدد من  لــلــكــتــاب، أن
األعـــمـــال األدبـــيـــة الــجــديــدة أولــهــا 
”ُقـــــــمـــــــرة الـــــــدوحـــــــة وعــــجــــائــــب 
ـــتـــي تــعــتــبــر الــعــمــل  الــمــمــلــكــة“ وال
الجزء  يعتبر  حيث  للكاتب  المقبل 
الثالث من السلسلة التي بدأها منذ 

برواية  أعــوام  ثالثة  من  يقرب  ما 
”كــنــز ســــازيــــران“ ومــــن الــمــقــرر 
أن يــصــدر لــه خــالل الفترة  أيــضــاً 
روايــــات  سلسلة  الــمــقــبــلــة  الــقــلــيــلــة 
أجزاء  خمسة  من  مكونة  للناشئة 

بالتعاون مع دار بلومزبري.
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راشد الشيب: مواقع التواصل 
االجتماعي زادت عالقتي باألصدقاء

كتب- محمود الحكيم

كــشــف اإلعــــالمــــي مــســفــر الــســبــيــعــي عن 
مؤهلة  قطرية  كـــوادر  استقطاب  ضـــرورة 
في مجال اإلعداد البرامجي، وأكد أنه البد 
المحطات  بين  مشترك  وتــعــاون  دعــم  من 
اإلعـــالمـــيـــة وبـــيـــن جــامــعــة قــطــر فـــي هــذا 
واحتكاك  تعاون  هناك  يكون  وأن  الصدد، 
المحطات  إلى  الطالب  فيأتي  الجهتين  بين 
تقوم  كما  اإلعــالمــي  العمل  مــن  ويقتربون 

تدريباً  العاملة  الــكــوادر  بــتــدريــب  الجامعة 
أن  إلــى  السبيعي  وأشـــار  وهــكــذا.  احــتــرافــيــاً 
اإلعالمي  بالمجال  القطري  العنصر  تواجد 
مخرجين  أو  كمذيعين  فــقــط  لــيــس  مــهــم 
بــل فــي كــل مــجــاالت العمل اإلعــالمــي ســواء 
في اإلنتاج أو اإلعداد أو التصوير أو غيرها 
ألن العنصر القطري هو واجهة إلعالم بلده 
عن  أصيل  ومعبر  القطرية  للثقافة  ومــرآة 
طبيعة قطر. والحقيقة أن المجال اإلعالمي 
قفزة  شهد  األخــيــرة  الخمس  الــســنــوات  فــي 

حيث  القطري  العنصر  تــواجــد  فــي  كبيرة 
كافة  فــي  الــكــوادر  مــن  الكثير  بــه  التحقت 
المجاالت وأثبتت نجاحاً وقدرة عالية على 
أداء كل المهام المنوطة به، وقال السبيعي 
أيضاً  مهم  بــاإلعــالم  القطريين  وجــود  إن 
في تسهيل اإلجراءات واستخراج التصاريح 
األمــــور  مــخــتــلــف  فـــي  الــــالزمــــة  واألوراق 
وضيوفها  وبــرامــجــهــا  بــالــقــنــوات  المتعلقة 

وما إلى ذلك.
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كشف الفنان راشد الشيب عن 
اســتــخــدامــه لــمــواقــع الــتــواصــل 

االجــتــمــاعــي وبــالــخــصــوص 
بوك  والفيس  اب  الــواتــس 

وتــويــتــر فـــي الــتــواصــل 
مـــــع أقــــــاربــــــه حــيــث 
أنـــــــــهـــــــــا أصـــــبـــــحـــــت 

تـــقـــارب بــيــنــهــم أكــثــر 
ودافـــــع  قـــبـــل،  ذي  مــــن 

فــــي الــــوقــــت نــفــســه عــمــن 
يـــرفـــضـــون اســـتـــخـــدام هــذه 

الــمــواقــع وال يـــزالـــون يــؤمــنــون 
قائال:  التقليدية  التواصل  بوسائل 

هــــؤالء أحـــــرار فـــي رأيـــهـــم وربــمــا 
لـــديـــهـــم وجــــهــــة نـــظـــر قــــد تــكــون 
صــحــيــحــة حـــيـــث إنـــهـــم يــؤمــنــون 
بالتواصل الحقيقي والواقعي وليس 
لهؤالء  الشيب  وقـــال  االفــتــراضــي، 
إن التواصل الواقعي مطلوب ولكنه 
األلكترونية  الــمــواقــع  هــذه  أن  أكــد 

أكبر،  بنسبة  التواصل  فــي  تساهم 
وأشـــــار إلــــى أنــــه مــنــذ اســتــخــدامــه 
أصبح  االجتماعي  التواصل  لمواقع 
يومي  بشكل  يتواصل  أن  يستطيع 
مع أقاربه وأصدقائه أكثر من ذي 

قبل.
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مطربون قطريون مطربون قطريون 
يتسابقون في حب الوطنيتسابقون في حب الوطن

الفنانين  مـــن  كــبــيــر  عـــدد  يــعــكــف 
إنـــجـــاز  عـــلـــى  الـــســـاعـــي  درب  داخــــــل 
القطري،  الــتــراث  تعكس  جــداريــات 
بفعاليات  المشاركة  إطــار  في  وذلــك 
اليوم الوطني للبالد في الثامن عشر 
وينجز  عـــام،  كــل  مــن  ديسمبر  مــن 
هـــؤالء الــفــنــانــون وهــم مــن منتسبي 
جدارياتهم  للفنون،  الشبابي  المركز 
محتواها  يحمل  التي  الكبيرة  الفنية 
مــواضــيــع تــعــكــس الــجــوانــب الــتــراثــيــة 
لدولة قطر، ومنها: الحياة البحرية 
في قطر من أسماك وأدوات الغوص 
البتيل  سفينة  عــلــى  عــــالوة  قــديــمــا، 
إضــافــيــة  ورش  بــجــانــب  ــقــطــريــة،  ال

يقدمها المركز للحضور.
وتــأتــي هـــذه الــمــشــاركــة فــي إطــار 
حـــرص الــمــركــز عــلــى أن يــكــون له 
حضوره في هذه المناسبة الوطنية، 
لتكون  الجميع،  قلوب  على  العزيزة 
المركز  منتسبي  قبل  مــن  مساهمة 
تــجــاه دولــــة قــطــر، إحـــيـــاء واحــتــفــاء 

باليوم الوطني للبالد.
وتتنوع الورش الفنية التي ينجزها 
ما  الــســاعــي  درب  داخـــــل  الــفــنــانــون 
بــيــن الــخــزف والـــرســـم، حــيــث يقبل 

على  الــســاعــي  درب  ورواد  األطــفــال 
إنجاز  كيفية  وتعلم  فيها،  المشاركة 
الخزفية،  الفنية  األعمال  من  العديد 
وســــط تــفــاعــل كــبــيــر مـــن جــانــبــهــم، 
الوطنية  المناسبة  هذه  فيها  تحفهم 

الكبيرة.

طــــــوال أيــــــام الـــفـــعـــالـــيـــات بــــدرب 
الـــســـاعـــي ســـــوف يــتــمــكــن الــفــنــانــون 
التي  أعمالهم  إنجاز  من  المشاركون 
يـــحـــاولـــون فــيــهــا إضـــفـــاء مــواهــبــهــم 
عليها، وترك بصماتهم، والتي ربما 
أنها  غير  تقليدية،  بدايتها  في  كانت 

أدواتهم  وتطوير  أفكارهم،  نمو  مع 
ستكون فيما بعد جدارية كبيرة، ما 

يجعلهم في طليعة الفنانين.
ويــــحــــرص الـــفـــنـــانـــون مــــن خـــالل 
مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي هـــــذه الــمــنــاســبــة 
الــمــجــيــدة، عــلــى مــحــاكــاة اإلبــداعــات 

جــادت  مــا  بــقــدر  والتعبير  الوطنية، 
اليوم  في  اإلســهــام  عن  مواهبهم  به 
الشبابي  المركز  قام  بعدما  الوطني، 
لــلــفــنــون بــتــوفــيــر كـــافـــة اإلمـــكـــانـــات 
المقامة  الفعاليات  بهذه  لمشاركتهم 

بدرب الساعي.

فنانو المركز الشبابي يرسمون جداريات حول التراث القطري
ضمن فعاليات درب الساعي

منتسبات للمركز يقمن بإنجاز جدارية اليوم الوطنيجانب من أعمال الفنانين إلنجاز الجدارية
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يــعــالــج صــنــوع هـــذا الــمــوضــوع فــي سخرية 
يتمثل  فانتازي  موقف  خالل  من  تنبع  مريرة 
فــي زيــــارة يــقــوم بــهــا ثـــالث شــخــصــيــات، هم 
حيث  وإبليس،  شــدوف  أبو  والفالح  نظارة  أبو 
بهما  ليهبط  كتفيه  على  االثنين  يحمل  األخير 
في غرفة مكتب الحاكم اإلنجليزي للجزيرة، 
لديهم  عارمة  لرغبة  تحقيًقا  جميًعا  أتــوا  لقد 
هي رؤية أحمد عرابي لرفاقه واالطالع على 

أحوالهم في المنفى.
هــــذا الــمــوقــف الـــفـــانـــتـــازي الـــــذي يــنــشــأ عن 
مظهر  هــو  إبليس  لشخصية  صنوع  استخدام 
من مظاهر التأثر بالقصص الشعبي وبخاصة 
ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة فـــي احــتــوائــهــا عــلــى الــجــان 
والشياطين. ومن ناحية أخرى فإن استخدام 
مع  يتشابه  الــمــجــردة  الشخصية  لــهــذه  صــنــوع 
الشعبي  المسرح  عروض  في  أمثالها  استخدام 
اليتيم»،  والضائع  «المتيم  مسرحية  في  كما 
وأيــًضــا  الــمــوت»  شخصية «مــلــك  تــوجــد  حيث 
الدينية  المسرحيات  في  مثيالتها  مع  يتشابه 

واألخالقية في العصور الوسطى األوروبية.
وفضًال عن هذا فإن صنوع يتميز هنا في أنه 
لتحقيق  المجردة  الشخصية  هذه  يستخدم  ال 
مــوعــظــة ديــنــيــة كــمــا فـــي مــســرحــيــة»الــمــتــيــم 
والــضــائــع الــيــتــيــم»، ومــســرحــيــات األســـــرار أو 
تــحــقــيــق هـــــدف أخــــالقــــي تــعــلــيــمــي كـــمـــا فــي 
لعدة  يستخدمها  وإنما  األخالقية  المسرحيات 

أهداف.
المتخيل  الــفــانــتــازي  الــمــوقــف  لــجــعــل  أوًال: 
مــقــبــوًال مــن قــبــل الــمــتــلــقــي، وثــانــًيــا: يــســاعــده 
ذلك على جعل الشخصيات الثالث: أبو نظارة 
تخضع  ال  خارقة  شخصيات  وإبليس  والــفــالح 
االنتقال  حــريــة  يتيح  مــا  الطبيعي،  للناموس 
والحواجز  األماكن  واختراق  آلخر  مكان  من 
حرية  في  الكلمات  وإلقاء  بسلوكيات  والقيام 
وفي سهولة ويسر، وقد أتاح ذلك لهم التدخل 
الــحــر والــمــبــرر فـــي ســيــاق الـــحـــدث الـــدرامـــي 
لــخــدمــة هـــدف صــنــوع مــن الــســخــريــة الــحــادة 
الخبيثة  أهــدافــه  وكشف  اإلنجليزي  بالحاكم 
وقـــد تــحــقــق هـــذا فـــي الــفــصــل الــثــالــث عندما 
الملكي  األمــر  ليلقي  اإلنجليزي  الحاكم  يأتي 
بمنح الزعماء السبعة أوسمة وألقابًا إنجليزية 
مــكــافــأة لــهــم عــلــى مـــا قـــدمـــوه مـــن خــدمــات 
يقوموا  لم  عندما  وذلــك  اإلنجليزي،  للجيش 

بإغالق قناة السويس وهدم خليج السويس.
ـــيـــن (يــــرد  قـــــال الــــوالــــي بــلــســانــه كـــودمـــوزن
عندي  لهم)  فيقول  صباحه  عليه  الــبــاشــاوات 
لــكــم بــشــارة مــســرة (صـــرخ الـــفـــالح) وهـــي أن 
الــســلــطــان رايـــــح يـــطـــرد اإلنــجــلــيــز مـــن مصر 
(فانزل الوالي وقال) من قال هذا الكالم منكم 
سمعنا  إنما  فاه  منا  أحد  فتح  ما  عرابي)  (قال 
اإلنجليز  يطرد  رايح  السلطان  إن  يقول  صوت 
عن  تــنــازل  السلطان  الــوالــي)  (قـــال  مصر  مــن 
كذبت (فازداد  نظارة)  أبو  فيها (قال  حقوقه، 
غيظ الوالي وقــال) كالم من هذا اآلخــر (قال 
إبليس) هذا كالم الصدق (قال الوالي) فيه هنا 
ثالثة أشخاص يهزؤون بي (قال عبدالعال) أنا 
يحتمل  أشخاًصا  أرى  وال  أصواتًا  أسمع  اآلخر 
أن في هذه القاعة شياطين (قال الوالي) ثالثة 
يتكلمون من بطنهم بدون فتح فمهم هذا فن 
وهو  بطنه  من  يتكلم  من  فيهم  حتى  معلوم 
بالقرب وتسمع صوته من بعد وهذا هو الواقع 

هنا الدنيا ما فيها شياطين.

«السلطان رايح يطرد اإلنجليز»

حركةحركة

الدوحة - البيرق:: قّررت متاحف قطر تمديد معرض 
في  يقام  الــذي  الشديد،  لإلقبال  نظًرا  السلطان»،  «حريم 

كتارا حالًيا، وذلك حتى ١٠ يناير من عام ٢٠١٦ المقبل.
ولفتت متاحف قطر في بيان لها أن هذا التمديد جاء 
بناء على طلب الجمهور، حيث يشهد المعرض يومًيا إقباًال 
عن  للتعّرف  عليه  يتوافدون  الذين  الــزوار  قبل  من  كبيًرا 
قرب على الديكورات واألزيــاء التركية والمالحق األصلية 
بـ»حريم  الــمــعــروف  الــتــركــي  المسلسل  فــي  المستخدمة 

السلطان».
ويــروي معرض حريم السلطان القصة التاريخية عن 
الــذي  التركي  الملكي  القصر  فــي  الفريدة  الحياة  تجربة 
عرض في الدراما التركية التي سّجلت أكثر من ٢٠٠ مليون 
مشاهد من مختلف دول العالم، حيث يضم هذا المعرض 
المتعّدد الوسائط تماثيل واقعية للسلطان سليمان العظيم، 

والسلطانة  خـــرم،  والسلطانة  الــبــرغــلــي،  بــاشــا  وإبــراهــيــم 
ناهد دوران، وبالي بيك وغيرهم من السالطين األتراك 

المعروفين.
ويتيح المعرض الفرصة للزوار لالطالع شخصًيا وعن 
كثب على فن وبراعة التصميم للمالبس واألزيــاء الرائعة 
التي ظهرت خالل عرض هذا المسلسل والذي يحكي عن 

قصة السلطان سليمان العظيم ومواقفه الشهيرة.
التركية «القرن  بتسميته  التلفزيوني  المسلسل  ويرتكز 
العظيم» أو كما يعرف في الخليج والوطن العربي بـ»حريم 
السلطان»، الذي تعود أحداثه إلى القرن السادس عشر، عن 
أطول  صاحب  العظيم،  سليمان  العثماني  السلطان  حياة 
خّرم،  السلطانة  وزوجته  العثماني،  العهد  في  حكم  فترة 
نظرة  المعرض  ويــوفــر  سلطانة.  أصبحت  جــاريــة  وهــي 
جديدة على أهم شخصيات المسلسل والديكورات الداخلية.

تمديد معرض «حريم السلطان» إلى الشهر المقبل

الدوحة - البيرق

للفنون  واقـــف  ســـوق  مــركــز  يقيم   
ساحة  فــي  التشكيلية  الــفــنــون  بساحة 
بمناسبة  الحمام - سوق واقف احتفاالً 
الـــيـــوم الـــوطـــنـــي لـــدولـــة قـــطـــر، حيث 
من  كبيرة  مجموعة  الفعالية  تتضمن 
قطر  دولـــة  مــن  التشكيليين  الفنانين 
الخليج  دول  مــن  فنانين  واســتــضــافــة 
السامية  المناسبة  هــذه  في  للمشاركة 
ويشمل  مختلفة،  دول  مــن  وفنانين 
المسرح  على  فنية  عــروًضــا  االحتفال 
الــمــخــصــص لــلــعــروض بــاإلضــافــة إلــى 

الفنانين،  قبل  من  المقدمة  الفعاليات 
وذلك ابتداًء من أمس وحتى يوم الغد 
من الساعة الخامسة مساًء حتى الساعة 
لمدة ثالث أيام متتالية،  العاشرة ليالً 
احتفالية  إلقــامــة  الــمــركــز  يستعد  كما 
سيكون  حيث  الساحة  بــذات  تشكيلية 
مع  جــديــد  مــوعــد  على  الــســوق  جمهور 
الفعاليات التي اعتاد مركز سوق واقف 
وذلك  أروقــتــه،  خــارج  إقامتها  للفنون 
ابــتــداًء من يــوم ٢٦ إلــى ٢٨ من الشهر 
الــجــاري حــول مــوضــوعــات تتماس مع 
االحتفالية  وستشتمل  واقــــف،  ســـواق 
وأربعة  منتسبًا  فنانًا   ٢٠ مشاركة  على 

فنانين قطريين و٦ فنانين خليجيين، 
وخالل هذه الفعاليات سيقدم الفنانون 
الحضور  أمـــام  التشكيلية  عــروضــهــم 
الذائقة  تنمية  بهدف  وذلــك  مباشرة، 
ولكسر  نــاحــيــة،  مــن  للجمهور  الفنية 
الرهبة الفنية للمبدعين بالرسم أمام 
الــجــمــهــور مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، وفــي 
نائب  العبدهللا  فيصل  أّكــد  الــشــأن  هــذا 
سيقدمون  الفنانين  أن  المركز  مدير 
بــأفــكــار  المختلفة  الــفــنــيــة  عــروضــهــم 
جديدة أمام الجمهور، وذلك بعد نجاح 
في  أقيمت  التي  المتعددة  الفعاليات 
الماضي،  الــمــوســم  خــالل  اإلطـــار  ذات 

حققت  التجارب  هــذه  مثل  إن  وتــابــع: 
لدى  الفنية  الرهبة  كسر  في  أهدافها 
الفعاليات،  هــذه  مثل  فــي  المشاركين 
كبير  بتفاعل  حظيت  أنها  على  عــالوة 
من جانب زائري السوق، على مختلف 
جنسياتهم، خاصة أنها تأتي في أوقات 
العطالت الرسمية، في نهاية األسبوع، 
ولفت العبداهللا أن الفنانين سيقدمون 
رسومات حية أمام الجمهور مباشرة 
وذلك إلبراز مواهبهم واطالع الجمهور 
مختلفة،»والتي  فنية  مــــدارس  عــلــى 
نــســتــهــدف مــــن ورائــــهــــا الـــتـــوســـع فــي 
على  عــالوة  قطر،  في  الفنية  الحركة 

أن ميالد اللوحة أمام الجمهور له بعد 

آخــــر»، وقـــال إن مــركــز ســـوق واقــف 

للفنون سيقوم خالل المهرجان بإعداد 

لألطفال  الفنية  الــورش  من  مجموعة 

وإعــداد  والرسم  اليدوية،  األعمال  في 

الجداريات فضالً عن أعمال الجرافيتي 

الذي سيكون العمل فيها على مساحات 

تــصــل إلـــى خــمــســة أمـــتـــار، إلـــى جانب 

إبراز فن النحت، وذلك بعدما حظيت 

من  كبير  بتفاعل  الماضية  الــتــجــارب 

قــبــل زائـــــري الـــســـوق وجــمــهــور مركز 

سوق واقف للفنون.

واقف للفنون يستعرض إبداعات أعضائه أمام الجمهور

معرضا فني للفنان  ينظم جاليري المرخية حالياً 
المعرض  ويستمر  الــحــواجــري،  محمد  الفلسطيني 
مركز  ويحتضنه  بروفايل،  عنوان  تحت  يأتي  الذي 

المقبل. يناير   ١٦ حتى   ،  ٥ مبنى  للفنون  كتارا 
ويــضــم الــمــعــرض مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن أعــمــال 
تعكس  والتي  الحواجري  محمد  الفلسطيني  الفنان 
الفنان  بها  عمل  التي  الثالث  تجاربه  من  تجربه  كل 

األخيرة. سنوات  الخمس  خالل 
أعتمد   : الــحــواجــري  يقول  الفنية،  رؤيــتــه  وحــول 
الكبيرة  وعالقتها  الحيوانات  على  الفنية  لوحاتي  في 
ـــســـان، ابـــتـــداء مـــن رســـم الــكــهــوف وقــصــص  مـــع اإلن
وحــكــايــا كــلــيــلــة ودمـــنـــة، وعـــالقـــة الــزعــيــم الــهــنــدي 
غــانــدي بــالــمــاعــز، وتــمــاثــيــل الــحــضــارة الــبــابــلــيــة في 
الـــعـــراق، وأســاطــيــر الــخــيــال والـــرعـــب فــي الــصــيــن، 
في  الفرعونية  والــرمــوز  الــهــنــد،  فــي  البقر  وعــبــادة 
بالسينما  وانتهاء  لألطفال،  الكارتون  ورسوم  مصر، 
معبرة  كمادة  الحيوانات  تناول  ذلك  كل  المعاصرة، 
باإلنسان  مباشرة  صلة  ذات  ومعتقدات  أحداث  عن 

المتغيرة. حياته  وظروف 
جماليات  الــحــيــوانــات  فــي  أرى  الــفــنــان:  ويــضــيــف 

في  الفرح  بث  على  قادرة  تكون  أن  شأنها  من  لونية 

عــيــن الــنــاظــر، مــن خــالل تــنــوع أشــكــالــهــا، واخــتــالف 

تميز  التي  الطبيعية  والزخرفة  وأحجامها،  ألوانها 

جعلتني  األشـــيـــاء  هـــذه  كــل  اآلخــــر.  عــن  حــيــوان  كــل 

اللوحات  مــن  جــديــدة  مجموعة  أقــدم  أن  فــي  أفكر 

عالقة  له  الذي  الطبيعي  النسيج  هذا  من  المستوحاة 

األزل. منذ  اإلنسان  بحياة  قوية 

كــمــا يــحــتــوي الــمــعــرض الـــفـــردي بــروفــايــل الــذي 

تجسد  بورتريهات  على  المرخية،  جاليري  ينظمه 

عــبــارة  بــأنــهــا  الــفــنــان  يصفها  الــتــي  األشــخــاص  وجـــوه 

عن مرآة كل شخص منا، فمن خالل الوجوه نعرف 

حــقــيــقــة الــمــشــاعــر الــكــامــنــة فـــي داخـــلـــنـــا، فــالــحــزن 

والتي  الــوجــه  إخــفــاءهــا  يستطيع  ال  لحظات  والــفــرح 

انفعال  مــن  تختلف  وتعابير  انــفــعــاالت  إلــى  تترجم 

آخر. إلى 

عنوان  تحت  فيأتي  للفنان،  الثالث  المشروع  أما 

مـــريـــم وهــــي مــجــمــوعــة لـــوحـــات تــعــبــر عـــن جــمــيــع 

األمـــهـــات، حــيــث تــجــســد جــمــال الـــمـــرأة بــصــور من 

المتغير. الواقع 

لوحات تناقش عالقة الحيوان باإلنسان في جاليري المرخيةلوحات تناقش عالقة الحيوان باإلنسان في جاليري المرخية



3الثالثاء 4 ربيع األول  1437 هـ - 15 ديسمبر 2015 م
عقدة فنيةعقدة فنية

كتب - هيثم األشقر: 

باألغنية  االهتمام  ضرورة  على  الفنانين  من  عدٌد  أّكد 
الــوطــنــيــة، والـــحـــرص عــلــى تــواجــدهــا بــقــوة عــلــى الــســاحــة 
الغنائية في المناسبات الوطنية المختلفة، لدورها الكبير 
في تنمية مشاعر العّز والوالء لدى المواطن، مشيرين إلى 
أن طبيعة األغنية الوطنية تفرض عليها الموسمية، فهي 
تبرز مع األحداث والمناسبات الوطنية، وغالبًا ما يتسابق 
جميع الفنانين الموجودين إلى تقديم أغاٍن في حّب قطر.

من  الــعــديــد  إن  لــــ «[«  تــصــريــحــات  فـــي  وقـــالـــوا 
الفنانين ينتظرون هذا اليوم لتقديم أحلى ما لديهم من 

األغاني الوطنية.
وطنية  أغنيات  إلنــتــاج  دعــم  هناك  يكون  بــأن  وطالبوا 
الساحة  على  بقّوة  تواجدها  على  والــحــرص  الــعــام،  طــوال 
الغنائية، ألن األغاني الوطنية هي التي تعيش في وجدان 
أغنية  يقّدم  أن  فنان  ألي  كبير  شرف  أنه  كما  الجمهور، 

لوطنه.

ونطالبوا بضرورة دعم إنتاجها طوال العام .. فنانون: م ل و جه إ م رور ب بو

طبيعة األغنية الوطنية تفرض عليها الموسميةطبيعة األغنية الوطنية تفرض عليها الموسمية

بــدوره، طالب الفنان سعود جاسم بأن يكون 
العام،  طـــوال  وطنية  أغنيات  إلنــتــاج  دعــم  هناك 
والحرص على تواجدها بقوة على الساحة الغنائية، 
ألن األغاني الوطنية هي التي تعيش في وجدان 
الجمهور، كما أنه شرف كبير ألي فنان أن يقّدم 

أغنية لوطنه.
وأشـــــار إلـــى أن الــيــوم الــوطــنــي فــرصــة جيدة 
أن  إلــى  مشيًرا  الغنائي،  الــنــوع  هــذا  مثل  لتقديم 
لتقديم  بينهم  فيما  يتسابقون  الفنانين  جميع 
ــا إلى  أكــثــر مــن أغنية فــي مثل هـــذا الــيــوم، الفــتً
ذروة  الــفــتــرة  هـــذه  تعيش  القطرية  األغــنــيــة  أن 
المطربين،  من  كبير  عدد  فهناك  الفني،  تألقها 
والملحنين والشعراء يعملون في الساحة الفنية، 
الذين  المطربين  من  مجموعة  عندنا  ظهر  كما 
تألقوا وبرزت أسماؤهم في سماء األغنية العربية 
والخليجية، فبجانب الفنان علي عبدالستار، أصبح 
لدينا العديد من األسماء األخرى مثل فهد الكبيسي 
الذي استطاع أن يكّون قاعدة جماهيرية كبيرة 
خارج حدود قطر، كما ظهر أيًضا مجموعة من 
مثل  جهد  بكل  يعملون  الــذيــن  الشباب  الفنانين 
الفنان غانم شاهين، وغيرهم كثيرون، كما أن 
انطالق اإلذاعـــات المتخصصة في األغنية بقطر 
مثل إذاعـــة صــوت الــريــان وإذاعــــة صــوت الخليج 
كان له أكبر األثر في هذه الحالة من االزدهــار، 
حيث صارت هاتان اإلذاعتان تتبنيان إستراتيجية 
واضحة لدعم هذه األغنية القطرية بكافة أنواعها.

إن  الكبيسي  فهد  الفنان  قال  البداية،  في 
األغنية الوطنية هي خير تعبير لمشاعر العز 
مثل  في  وجــودهــا  الحبيب،  بوطننا  والفخر 
هذا اليوم  يعّزز من مكانة الفنان تجاه وطنه 
تقصير  يوجد  ال  أنــه  على  وأّكـــد  وجــمــهــوره، 
من قبل الفنانين في تقديم األغاني، مشيًرا 
وشركات  اإلنتاجّية،  الجهات  جميع  أن  إلــى 
الــقــطــاع الـــخـــاص تـــحـــرص عــلــى الــمــشــاركــة 
فــي هــذا الــحــدث الــوطــنــي، ســواء بالفعاليات 
الــتــي تــقــّدم خــالل هــذا الــيــوم، أو مــن خالل 
األغاني  أن  إلى  الفتًا  الوطنية،  األغاني  إنتاج 
أو  اإلنــتــاج  شــركــات  بين  مــا  تــتــنــّوع  المقّدمة 
مؤكًدا  الفنانين،  لبعض  الفردية  االجتهادات 
ولكن  وبقوة،  متواجدة  الوطنية  األغنية  أن 
ــا  طــبــيــعــتــهــا تــجــعــل ظــهــورهــا مــرتــبــًطــا غــالــبً

باألحداث واإلنجازات الوطنّية.

سعود جاسم: اليوم 
الوطني فرصة جيدة 

لتقديم هذا اللون الغنائي

فهد الكبيسي: تعزيز فهد الكبيسي: تعزيز 
لدور الفنان تجاه لدور الفنان تجاه 
وطنه وجمهورهوطنه وجمهوره

على  الكبيسي  عيسى  ـــد  أّك جــانــبــه،  مــن 
ضــــــرورة االهـــتـــمـــام بــاألغــنــيــة الــوطــنــيــة، 
الساحة  على  بقوة  تواجدها  على  والحرص 
المختلفة،  الوطنية  المناسبات  في  الغنائية 
لـــدورهـــا الــكــبــيــر فــي تنمية مــشــاعــر الــعــّز 
والـــوالء لــدى الــمــواطــن، مــؤكــًدا أن األغاني 
الـــوطـــنـــيـــة هــــي الـــتـــي تــعــيــش فــــي وجـــــدان 
وتذكرهم  أذهانهم  في  وتعلق  الجمهور، 
بــالــحــدث الـــذي ارتــبــطــت بــه هــذه األغنية. 
أن  فنان  ألي  كبير  شــرف  أنــه  إلــى  مشيًرا 
بعيدها  قطر  احــتــفــاالت  فــي  أغنية  يــقــّدم 

الــوطــنــي، داعــًيــا مــن اهللا أن يــديــم األفـــراح 
واإلنجازات على وطننا الغالي.

ــــــد الــكــبــيــســي حـــرصـــه الــــدائــــم على  وأّك
الــمــشــاركــة فــي احــتــفــاالت الــيــوم الــوطــنــي، 
ســــواء مـــن خــــالل األغــــانــــي، أو مـــن خــالل 
إلى  مشيًرا  للجمهور،  تقدم  التي  الحفالت 
على  واجـــب  الــيــوم  ذلــك  فــي  المشاركة  أن 
الفتًا  الحبيبة،  قطر  دولــة  تجاه  فنان  كل 
هذا  ينتظرون  الفنانين  من  العديد  أن  إلى 
األغاني  من  لديهم  ما  أحلى  لتقديم  اليوم 

الوطنية.

إنه  أنـــوار  المطربة  قــالــت  جانبها،  مــن 
شــرف ألي فــنــان قــطــري أن يــشــارك ولو 
بعيدها  بلده  احتفاالت  فــي  بسيط  بجزء 
أي  هــــنــــاك  يــــكــــون  أن  نـــافـــيـــة  الــــوطــــنــــي، 
تقديم  فــي  الــمــطــربــيــن  قــبــل  مــن  تقصير 
طبيعة  أن  إلــى  مشيرة  الوطنية،  األغــانــي 
الموسمية،  عليها  تفرض  الوطنية  األغنية 
فــهــي تـــبـــرز مـــع األحـــــــداث والــمــنــاســبــات 
الوطنية، وغالبًا ما يتسابق جميع الفنانين 

الــمــوجــوديــن إلـــى تــقــديــم أغـــــاٍن فـــي حــّب 
قطر.

وأوضحت أنها تعمل حالًيا على تسجيل 
أغــنــيــة وطــنــيــة بــعــنــوان «اعــتــلــى اســمــك» 
للشاعر رياض العوضي، وتتعاون أنوار من 
خالل هذه األغنية مع الفنان سعود جاسم 
توزيع  إلــى  باإلضافة  بتلحينها،  قــام  الــذي 

الموزع الموسيقي مهند سيف.
الغنائية  الساحة  أن  على  أنـــوار  وأّكـــدت 

على  ســواء  ملحوًظا  تطوًرا  تشهد  القطرية 
حالًيا،  الموجودة  الشبابية  األصوات  صعيد 
أو على صعيد األلحان الموسيقية، آملة أن 
النسائية،  للمواهب  مستقبًال  المجال  يفتح 
موهبتهن،  إلبــراز  الفرصة  لهن  تتاح  وأن 
الفــتــًة إلـــى أنــهــا وجـــدت دعــًمــا كــبــيــًرا من 
الساحة،  على  الموجودين  الفنانين  جميع 
سواء من احتضن موهبتها، أو من تعاون 

معها من الشعراء، والملحنين.

عيسى الكبيسي: لها دور كبير في 
تنمية مشاعر العّز والوالء

أنوار: ال يوجد أي تقصير
في تقديم األعمال الوطنية

علي عبدالستار: الساحة الفنية تشهد علي عبدالستار: الساحة الفنية تشهد 
نشاطا كبيرا في المناسبات الوطنيةنشاطا كبيرا في المناسبات الوطنية

اليوم  أهمية  على  أّكــد  عبدالستار  علي  الفنان 
هذا  يستحضره  لما  جميًعا،  حياتنا  فــي  الوطني 
بالفخر  مــمــزوًجــا  السابقين  أمــجــاد  مــن  الــيــوم 
الفرح  إن  وأضــاف  الحاضر،  بإنجازات  واالعتزاز 
باليوم الوطني له مــذاق خــاص، حيث يشعر كل 
واحــد منا بمدى حبه لوطنه ووالئـــه لــه، مؤكًدا 
أنهم كفنانين مهما قّدموا لهذا الوطن فلن يؤّدوا 
العام  هــذا  سيقّدم  أنــه  إلــى  مشيًرا  عليهم،  حّقه 
أغنية وطنية جديدة من ألحان الموسيقار مطر 
علي، كما سيشارك في إحياء الحفل الساهر الكبير 
الذي ينظمه تلفزيون وإذاعة قطر احتفاًال باليوم 

الوطني والذي سيذاع على الهواء مباشرة.
ولفت عبد الستار إلى أن الساحة الفنية تشهد 
نشاًطا كبيًرا في المناسبات الوطنية، وقد اعتدنا 
أن نعكس فرحتنا واعتزازنا بهذا اليوم األغّر عبر 
أعمال فنية وطربية يتسابق بها الفنانون في إثبات 
حبهم لهذا الوطن الغالي ومحبتهم لترابه، حيث 
تعكس كلمات األغاني ذلك وتجّسد روح الوالء 
مضيًفا:  األول،  الــمــؤســس  لمسيرة  والـــوفـــاء 
أحرص سنويًا في اليوم الوطني على حضور 
المسير وأشعر بالفخر واالعتزاز لما تشهده 

البالد من تطّور ورقّي.
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الدرامية والمسرحية

(سفلية) أرضية  - إضاءة 

ــعــواكــس الــمــثــبــتــة فـــي الــحــافــة  إضـــــاءة صـــــادرة مـــن ال
العواكس  تلك  تكون  ما  وعادة  التمثيل  لخشبة  األمامية 
مــوضــوعــة فـــي خـــط مـــــواز لــخــط الـــســـتـــارة األمــامــيــة، 

ومختفية عن أنظار المتفّرجين.

اإلذاعية - التمثيلية 

الكلمات،  على:  تأثيرها  في  اإلذاعية  التمثلية  تعتمد 
خصائصها  ومـــن  والــمــوســيــقــى.  الــصــوتــيــة،  والــمــؤثــرات 
تنقل  كما  فهي  محّددين  زمان  أو  بمكان  االلتزام  عدم 
مستمعيها من زمان إلى آخر، تنقله من مكان إلى آخر 

أيًضا.

ساخنة - ضحكة 

المتفّرج  يطلقها  القلب  صميم  من  عريضة  ضحكة 
كتعبير صادق عن انبساطه الزائد من موقف فكاهي أو 

تعبير ملهوي مثير.

ضوئي - عاكس 

مصدر  خلف  يثبت  المعدن،  أو  الزجاج،  من  مسطح 
ضوئي كي يساعد على توجيه، أو زيادة قوة اإلشعاعات 
والمصباح  عــواكــس  والجمع  المصدر  هــذا  مــن  المنبعثة 

العاكس، هو المصباح ذو الخلفية العاكسة.

موسيـــــــــــقى

تعتبر المسرحية األوبرالية دافني (١٥٩٧) لـ: جاكوبو 
العظيم  األول  الــمــؤلــف  ولــكــن  األولــــى،  األوبــــرا  بــيــري، 
الذي  مونتيفيردي (١٥٦٧-١٦٤٣)  كالوديو  كان  لألوبرا 
لبثت  مــا  الــيــوم،  حتى  وتـــؤدى  تــعــرض  أعماله  تـــزال  ال 
البندقية  فلورنسا،  مــن  انتشرت  أن  إال  بعدها  األوبـــرا 
وروما... من إيطاليا إلى بقية أرجاء أوروبا: شوتز في 
ألمانيا، لولي في فرنسا، وبرسل في إنجلترا، كل هؤالء 
حال،  أيــة  على  الوطنية.  تواريخهم  إنشاء  في  ســاعــدوا 
وفــي الــقــرن الــثــامــن عــشــر، اســتــمــرت سيطرة األوبـــرا 
اإليطالية على معظم أرجاء أوروبا، ما عدا فرنسا، مما 
ساعد على جذب مؤلفين أجانب مثل هاندل. في ذلك 
الوقت، كانت أوبرا سيريا أو األوبرا الجّدية أو الدرامية، 
حتى  المستوى،  في  رفعًة  اإليطالية  األوبــرا  أنــواع  أكثر 
بمسرحياته  األخيرة  اصطناعية  عاكس  الذي  ذلك  جاء 
عشر،  الثامن  القرن  أواخــر  وفــي  المعّدلة.  األوبــرالــيــة 
كان موتسارت من أكثر الشخصيات تأثيًرا على األوبرا 
اشتهر  ولكنه  سيريا،  بــأوبــرا  مــوتــســارت  ابــتــدأ  آنـــذاك، 
خصوًصا  اإليطالية،  الكوميدية  األوبرالية  بمسرحياته 
لي نوتزي دي فيغارو أو زواج فيغارو، دون جوفاني أو 
السيد جوفاني، وكوزي فان توتي. أوبرا داي زوبرفلوت 
موتسارت  أعمال  أشهر  من  تعد  السحري  المزمار  أو 
وتعد أيًضا من العالمات الواضحة للتاريخ األلماني في 

الموسيقى.
وقد شهد الثلث األول من القرن التاسع عشر ذروة 
أسلوب بل كانتو، مع ملحنين أمثال، جواكينو روسيني، 
ال  أعــمــاالً  ألــفــوا  هــؤالء  كــل  بيليني،  دونيزيتي،  غايتانو 
الصيت واألداء حتى اللحظة. تعتبر أواسط  تزال ذائعة 
القرن التاسع عشر إلى أواخره العصر الذهبي لألوبرا، 

حيث كان فاغنر في ألمانيا وفيردي في إيطاليا.
الفيريسمو  حقبة  خالل  الذهبي  العصر  هذا  واستمر 
في إيطاليا مروًرا باألوبرا الفرنسية وعبوًرا إلى بوتشيني 
وريتشارد شتراوس في مطلع القرن العشرين. في ذلك 
األوان، ولدت طرق أوبرالية جديدة في أواسط وشرق 
أوروبا، تحديًدا في روسيا وبوهيميا. شهد حينها القرن 
جديدة  أساليب  مــع  لــألوبــرا  عــديــدًة  تــجــارب  العشرين 
سترافينسكي،  وبـــيـــرغ،  شــويــنــبــيــرغ  أمــثــال  لملحنين 

وفيليب غالس.
وبشكل عام فإن األوبرا هي شكل من أشكال المسرح 
حيث تعرض الدراما بشكل رئيسي من خالل الموسيقى 
تعد  وهــي   .١٦٠٠ عــام  إيطاليا  في  نشأت  وقــد  والغناء، 
أي  وفـــي  الكالسيكية،  الــغــربــيــة  الموسيقى  مــن  جـــزءا 
المسرح  عناصر  من  عناصر  عدة  تُعرض  أوبرالي  أداء 
الــرقــص،  ـــــاء،  واألزي الــمــشــاهــد  التمثيل،  مــثــل  الــكــالمــي 
وعادة ما تكون عروض األوبرا في دار األوبرا مصحوبًة 

بأوركسترا أو فرقة موسيقية أصغر قليالً.
ويـــعـــّرف أحــمــد بــيــومــي فـــي الـــقـــامـــوس الــمــوســيــقــي 
مؤّلفا  وتعتبر  غنائي  مسرحي  عمل  بأنها  «األوبـــــرا» 
والغناء،  الموسيقى  على  يعتمد  متكامال  غنائيا  دراميا 
المختلفة،  ومجموعاته  بطبقاته  بالغناء  الحوار  يــؤدي 
التي  العصر  وعــادات  وذوق  تتفق  وألحانها  موضوعها 
كــتــبــت فــيــه وتــشــمــل األوبـــــرا عــلــى الــشــعــر والــمــوســيــقــى 
والتمثيل  الشعبية  والفنون  والــديــكــور  والباليه  والغناء 
الصامت والمزج بينها. كما تشمل أغانيها على الفرديات 
الرسيتاتيف  أو  المنغم  واإللقاء  والثالثيات  والثنائيات 
األوركــســتــرا  وبمصاحبة  (الـــكـــورال)  الجماعي  والــغــنــاء 

الكاملة.

الموسيقى األوبرالية
ي
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بـــلـــومـــزبـــري مـــــع  ــــاون  ــــع ــــت ــــال ب لــــألطــــفــــال  عــــمــــل  لـــتـــقـــديـــم  ــــعــــد  أســــت  

يــســتــعــد الــــنــــادي األدبــــــي بــالــريــاض 
العربي  الثقافي  المركز  مع  بالشراكة 
ــبــيــضــاء لــطــرح  فـــي بـــيـــروت والـــــــدار ال
رواية جديدة في موضوعها وفضائها، 
وهـــي روايـــــة «صــخــب الــحــيــاة» لعبد 
الرزاق بن سعود المانع، وتقع في مئة 
وأربـــــع وأربـــعـــيـــن صــفــحــة مـــن الــقــطــع 
متزامنة  وســتــصــدر  الــمــتــوســط،  دون 
الدولي  الــريــاض  معرض  انطالقة  مــع 
للكتاب في مارس ٢٠١٦، وتطرح هذه 
الــروايــة  تتناوله  لــم  مــوضــوًعــا  الــروايــة 
وهو  جًدا،  محدود  بشكل  إال  السعودية 
هجرة قسم من أهالي نجد إلى جنوب 
الـــعـــراق قــبــل أربــعــمــائــة ســنــة، وكــيــف 
عاشوا، وإلى أي حد تأثروا بمحيطهم، 
أو أّثروا فيه، وما األسباب التي دعتهم 
إلـــى تـــرك (الــزبــيــر) الــتــي عــاشــوا فيها 
ردًحـــــا مـــن الـــزمـــن والــــعــــودة إلــــى بلد 

المنشأ واألصل.

وفــي قــالــب روائـــي مــشــوق، تعرض 
هذه الرواية لحياة ثالثة أشخاص من 
نشأتها  أواســط  في  الزبير  مدينة  أهل 
قــبــل تــســعــيــن عـــاًمـــا، بــوصــفــهــم نــمــاذج 
تــمــثــل مــجــمــوع الــشــرائــح االجــتــمــاعــيــة 
من  أصولهم  أي  (النجادة،  أهلها  من 
المتباينة:  المعاشية  بمستوياتهم  نجد) 
(مـــــــــــؤذن وصــــــاحــــــب بـــســـطـــيـــة لــبــيــع 
حمولة،  ســيــارة  وســائــق  الــخــضــراوات، 
امــتــلــكــهــا بــعــد جــهــد جــهــيــد، وصــاحــب 
والحبوب  الغذائية  الــمــواد  لبيع  متجر 
ــــمــــفــــرد)، وشــخــصــيــات  بــالــجــمــلــة وال
الـــروايـــة الــرئــيــســة هــم أوالد أصــحــاب 

المهن المذكورة آنًفا.
وإضــافــة إلــى هــذه الــروايــة، هناك 
كــتــب أخـــــرى جـــديـــدة يــعــمــل الـــنـــادي 
حــــالــــًيــــا عـــلـــى طـــبـــاعـــتـــهـــا؛ اســــتــــعــــداًدا 
لــمــعــرض الـــريـــاض الـــدولـــي لــلــكــتــاب، 
وغوايات  الغيم  تأويل  صنعاء:  ومنها: 

األمــيــر،  لعلي  رحــلــة)  (أدب  الــنــرجــس 
ودراســــــــــــة فــــــي شــــعــــر عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
ومحاوره  الجمالي  تشكيله  العجالن: 
الــدوســري،  دوش  للدكتورة  الــداللــيــة 
وأصــــدقــــاء مـــريـــم (شـــعـــر لـــألطـــفـــال) 

الربيح. لحسن 
ومـــحـــفـــزات اإلبــــــــداع لــعــبــدالــهــادي 
ــيــات الـــنـــص الــمــشــاكــل:  صـــالـــح، وتــجــل
لجابر  القيس  امــرئ  شعر  فــي  دراســـة 
(مجموعة  الــنــص  وخــــارج  األحـــمـــري، 
والــجــوزاء  الــقــرشــي،  لــصــالح  قصصية) 
ــــــوان) لــلــدكــتــورة هــنــد الــمــطــيــري،  (دي
وغـــيـــابـــة الـــكـــهـــف (ديـــــــــوان) لــلــدكــتــور 
المدينة  وخفافيش  العتل،  عبدالرحمن 
(مــجــمــوعــة قــصــصــيــة) لــرائــد الــجــشــي، 
إضافة  األول)،  الكتاب  سلسلة  (ضمن 
الدكتور  كتاب  من  الثانية  الطبعة  إلــى 
القصيرة  القصة  عن  الهاجري  سحمي 

في المملكة العربية السعودية.

- في البداية حدثنا عن روايتك شوك الكوادي؟
مــوضــوع الـــروايـــة يــعــد مــن الــمــوضــوعــات التي 
تــتــمــيــز بـــاالســـتـــمـــراريـــة، لــكــونــهــا تــنــتــمــي لشكل 
الــــروايــــات الــتــي ال تـــمـــوت، فــكــثــيــر مـــن الــكــتــاب 
إال  الكالسيكيات  تلك  مــن  أعمالهم  يستلهمون 
أنهم يقومون بصياغتها حسب رؤيتهم الشخصية 
ووفًقا لطبيعة مجتمعاتهم والزمن الذي يكتبون 
أقّدم  الكوادي  شوك  الجديدة  روايتي  وفي  فيه، 
ألول مرة ذلك الشكل من إعادة الصياغة بصبغة 
األحــداث  تــدور  حيث  محلية،  وأحـــداث  عربية، 
ضمن قالب يتعّمق في صلب المجتمع القطري، 
في  أعــمــل  بأنني  علماً  الــحــالــي،  العصر  ويــواكــب 
والخيال،  الــواقــع  بين  المزج  على  دائــًمــاً  روايــاتــي 
التاريخية  الــمــواقــع  أعــمــالــي  أغــلــب  فــي  وتتجّسد 

القطرية، وكذلك المأثورات الشعبية.
وما الذي تقدمه من جديد لألطفال في مجال 

األدب؟
أســـتـــعـــد لـــتـــقـــديـــم عـــمـــل بـــالـــتـــعـــاون مــــع دار 
في  تقديمه  سيتم  أدبــي  عمل  وهــو  بلومزبري، 
إلى  سنوات  تسع  من  العمرية  للفئة  وطنية  حلة 
١٥ عام، وما يمز ذلك العمل أنه سيتميز بأسلوب 
كتابة مختلف بحيث يناسب تلك الفئة العمرية، 
االعمال  عــدد  حيث  مــن  مظلومة  أعتبرها  التي 
الــتــي تــقــدم لــهــا، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن أحـــداث 
الرواية تدور في دولة قطر إلى أنها تتسم بالتنقل 
في عوالم مختلفة، وألول مرة يتم إستخدام هذا 
النوع من الخيال في رواية قطرية ومن المزمع 
حيث  مطولة،  سلسلة  هيئة  فــي  الــروايــة  تقديم 

ستتعدى أجزائها خمسة أعداد.
-    هل ترى أن األدب القطري أصبح يسير في 
الطريق الصحيح بعد ما شهدناه من عدد الكتاب 
الــدورة  خالل  أسمائهم  بزغت  الذين  القطريين 
الحالية من معرض الكتاب .. وما رأيك في نسبة 

القراء؟
أدهــشــنــي هـــذا الــعــام عـــدد الــكــتــاب القطريين 
وحضور  متميزة،  أعــمــال  هناك  كانت  وبالفعل 
رائع للكاتب القطري من مختلف الفئات وخاصة 
جذبت  الشابة  األقـــالم  تلك  أن  وأعتقد  الشباب، 
أن  كما  الشباب،  من  الــقــراء  من  به  بــأس  ال  عــدد 
إهتمام الرحالت المدرسية، والمؤسسات المعنية 
بمجال النشر، والحضور القوي من جانب األسرة 
الــقــطــريــة هـــذا الـــعـــام أعــطــى لــهــذه الـــــدورة من 

معرض الدوحة الدولي للكتاب طابعاً مميزاً.

حسب  القطري  األدبــي  المشهد  يتطور  كيف   -
رأيك؟

ابتداء  القراءة،  بتشجيع  األدبــي  المشهد  يتطور 
المجتمع  ثــم  ومــن  الــمــدرســة  حتى  الــمــنــزل  مــن 
القراءة،  على  ابناءنا  نشجع  أن  يجب  حيث  ككل، 
حتى  يــقــرؤون  فيما  نناقشهم  يــقــرأون  مــا  نــقــرأ 
ــكــتــاب ومـــن ثم  ـــقـــراءة وال نــخــلــق لــديــهــم حـــب ال
الــقــراءة  على  وتشجيعهم  أعــدادهــم  فــي  نساهم 
واطــالع  ثقافة  أصحاب  فيغدوا  الكتابة  ثم  ومــن 
والروائيين  إبداعاتهم،  بقراءة  مستقبالً  ونستمتع 
الــقــطــريــيــن لــيــســوا قــلــه لــكــن عملية بــنــاء قــاعــدة 
روائـــيـــة لــيــس بــاألمــر الــســهــل وتــحــتــاج إلـــى عمل 

دؤوب ووقت كثير إلنجاز عمل واحد.
فــي ظــل عـــدم تــوافــر دور نــشــر قــطــريــة كيف 

يمكن لكاتب ان ينشر اعماله؟
نشر  لدور  قطري  كاتب  ينشر  أن  شرطاً  ليس 
به  بــأس  ال  عددها  العربية  النشر  فــدور  قطرية 
األعــمــال  نشر  وجـــوب  بــالــضــرورة  ليس  وبالتالي 
عن طريق دور نشر مقرها قطر فهناك العديد 
من الكتاب من يقوم بنشر أعماله في دور نشر 
المعايير  من  الكثير  فهنالك  دولته  نطاق  خــارج 
أو  األعـــمـــال  قــبــول  فــي  الــنــشــر  دور  تتبعها  الــتــي 
سياسة  هنالك  وإنما  شخصي  ألمر  ليس  رفضها 

معينة قد تتبعها دار النشر في نشر أعمالها فقد 
في  أو  فقط  العلمية  الكتب  فــي  مختصة  تكون 
به،  تهتم  محدد  مجال  لها  أن  أى  الصغار  أدب 
صدر  برحابة  الرفض  تقبل  عليه  يجب  والكاتب 
وأن يستمر في البحث عن دار النشر المناسبة له.
- هــل حــقــقــت مــا كــنــت تــحــلــم بــه مــنــذ بضعة 

أعواك في مسارك األدبي؟
ســعــيــد بــمــا وصــلــت لـــه حــيــث حــقــقــت نــجــاحــاً 
للقاراء  قدمتهم  روايــــات  ثــالث  خــالل  يرضيني 
لي  جديد  عمل  وجــود  مــن  وبالرغم  اآلن،  حتى 
كما  إقــبــاالً،  تلقى  مازالت  الفائتة  اعمالي  أن  إلــى 
أسعدني أن أتلقى إستفسارات عن أعمالي المقبلة 
ودائــمــاً  الكتاب،  معرض  فــي  الجمهور  قبل  مــن 
الجديد،  على  وأتــعــرف  أتعلم  مازلت  انني  أقــول 
فالطموح مستمر للوصول ألعلى ما توصلت إليه، 
وأحرص ان أقدم ما هو متميز وجديد ولم يتم 
توزيع  حققت  فإنني  وبالفعل  قبل،  مــن  طرحه 
جيد لكتبي خالل المعرض وهو ما لمسته بنفسي 
وكنت  المعرض،  فــي  دائــمــاً  متواجد  كنت  ألنني 
أرى بعيني اإلقبال، فيأتيني القراء بعد أن يسألوا 
على مكاني ألوقع لهم، حتى أن يوم التوقيع كانت 
أغــلــب الــنــســخ قــد نــفــذت وهـــو االمـــر الـــذي جعل 
على  الهائل  اإلقبال  هذا  من  يتعجبون  الكثيرين 

أعمالي الروائية.
- ما اهم المواضيع التي ترى ان الساحة االدبية 

القطرية تحتاج لمناقشتها؟
الكثير  وهنالك  لها  حــدود  ال  األدبــيــة  الساحة 
من الكتاب والمبدعين القطريين وهنالك العديد 
مستوي  على  والمنشورة  الموجودة  األعمال  من 
يكون  ما  دائماً  ولكن  والعرب  القطريين  الكتاب 
تركيز الكتاب أو مجال كتاباتهم عادة من تكون 
مــوجــه إلـــى فئتين مــن ثـــالث فــئــات وهــمــا أدب 
في  تقع  فئة  عن  والتغافل  الكبار،  وأدب  األطفال 
الوسط وهو أدب الناشئة فليس هنالك إال القليل 
ولهذا  الفئة،  هــذه  تستهدف  التي  الــروايــات  مــن 
ال  الناشئة  أدب  أن  العلم  مع  لهم  بالكتابة  بــدأت 
عن أدب الكبار فهي تخضع لنفس  يختلف كثيراً 
معايير الجودة والدقة في التعبير وحسن العرض 
ومن ثم منطقية البناء والتكامل بين أجزاء العمل 
لتركيب  بالنسبة  تعقيداً  أقل  تكون  أنها  إال  ككل، 
لكال  فيمكن  الــكــلــمــات.  واســتــخــدام  الشخصيات 
الفئتين الناشئة والكبار قراءة الرواية واالستمتاع 

بها.
- ما هي القيمة التي تبني عليها رواياتك وكيف 

تأتيك فكرتها «؟
وأحاديث  لقصص  االعتبار  إعادة  فيها  أحاول 
نادراً  بها  االهتمام  أصبح  أن  بعد  واآلبــاء  األجــداد 
من قبل الشباب، ففي روايتي قبل األخيرة «كنز 
ســـازيـــران – بــوابــة كــتــارا وألـــغـــاز دلـــمـــون»، تبدأ 
األحــــداث فــي مــنــزل أبــي درهـــم الــقــديــم والــواقــع 
على سواحل مدينة الوكرة األثرية، حيث اكتشفت 
عائلة درهم فيه مسبًقا كنز سازيران األول قبل 
عشرة أعوام مضت، فبعد مضي تلك السنوات على 
االستمرار  عن  الحياة  اشغلتهم  للكنز  اكتشافهم 
والــبــحــث عــن بقية الــكــنــوز خــاصــة بــعــد كــل تلك 
بحثهم،  رافــقــت  التي  الــمــوت  ومخاطر  الصعاب 
تاريخ  وبين  والخيال،  الواقع  بين  تجمع  والرواية 
دولة قطر وحضارة دلمون في ممكلة البحرين 
بما فيها من القالع والحصون واألبراج، وتتكون 
الصداقات ويجتمع األعداء، يكتشفون حجر خفية 
لم  مخابئ  ودهاليز،  ممرات  غريبة  وسراديب 
يعلم أحد بها من قبل، وتظل تلك العائلة تبحث 
عن الكنز وتسعى لتكتشف لغز بوابة كتارا، وأقوم 
عنوان  سيحمل  الــذي  الثالث  الجزء  بكتابة  حالياً 
«ُقمرة الدوحة وعجائب المملكة» ومن المقرر 

أن يراه القراء في المكتبات خالل العام المقبل.

إصداراتإصدارات

الروائي عيسى عبد اهللا لـ البيرق: مبدعون

«صخب الحياة» تكشف حياة النجديين في الزبير

كتب - مصطفى عبد المنعم

الروائي عيسى عبد اهللا روايته «شوك الكوادي» في معرض الدوحة الدولي للكتاب، وبعد أن  وقع مؤخراً 
ناقشته  كما  االدبية،  مشروعاته  آخر  حول  معه  للتحدث  معه  الثقافي  البيرق  في  التقينا  كبيراً  نجاحاً  القت 
في بعض األمور التي تتعلق بتفاصيل عمله، وفي أهم المشاكل والمعوقات التي تتعرض لها الساحة األدبية 
من  الثاث  الجزء  يعتبر  حيث  للكاتب  المقبل  العمل  هي  المملكة»  وعجائب  الدوحة  «ُقمرة  وتعد  القطرية، 
السلسلة التي بدأها منذ ما يقرب من ثالثة أعوام برواية «كنز سازيران» ومن المقرر أيضاً ان يصدر له خالل 

الفترة القليلة المقبلة سلسلة روايات للناشئة مكونة من خمسة أجزاء بالتعاون مع دار بلومزبري.

في قالب روائي مشوق

حضور مدهش للكتاب حضور مدهش للكتاب 
القطريين بالمشهد الثقافيالقطريين بالمشهد الثقافي



فدوى طوقان
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عن  بعيًدا  المازني،  شعر  إلــى  النظر  يمكن  ال 
تــأّثــره وتــأّثــر جماعة الــديــوان بــــاآلداب األجنبية 
اإلنجليزي،  والشعر  اإلنجليزي  األدب  وبخاصة 
تكون  أن  دون  بضيائه،  مهتدية  منه،  مستفيدة 
وبخاصة  الشعراء  هــؤالء  التفت  وقــد  لــه.  مقلِّدة 
المازني إلى المدرسة الغالبة على الفكر اإلنجليزي 
األمريكي بين أواخــر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشر وقد كانت معروفة بمدرسة 
النبوءة والمجاز، ثم خلفتها مدرسة قريبة منها 

تجمع بين الواقعية والمجازية.
ويصور المازني عملية اإلبداع المعقدة التي تمّر 
والخيال،  والوجدان  الفكر  تشمل  كثيرة  بمراحل 
وما يعانيه فيها من مخاض وبخاصة حين يكون 

الموقف موقف إبداع شعري بقوله:
«وكــثــيــًرا مــا أشــعــر أنــي مــدفــوع إلــى الكتابة، 
وأنــي  إرجــاءهــا،  أو  عنها  التحول  أملك  ال  وأنــي 
سأشقى وأسقم إذا لم أذعن لهذا الدافع الغامض. 
فأجلس إلى المكتب، وليس في رأسي شيء سوى 
اإلحساس العام الثقيل بالحركة، وبأنها توشك أن 
معينة،  خالجة  أو  معين  خاطر  عــن  تتمّخض 
به  فأخط  اللحظة،  تلك  يــدي  في  القلم  ويكون 
على الورق وأنا حائر ذاهل ال أُحّس ما حولي، بل 
ال قدرة لي على اإلحساس بشيء مما يحيط بي، 
إال إذا ُحمْلت على ذلك حمالً، وخرجت بها من 
ضباب الحيرة والذهول والّسْهو بجهد واضح. ثم 
تمضي  أين  إلى  أدري  ال  وأنــا  عبارة،  لي  تخطر 
بــي، ويغلب أن يــطــول تـــرددي فــي الــبــدايــة، ثم 
ويستغرقني  توقف،  بال  ذلــك  بعد  القلم  يمضي 

الموضوع وتستولي روحه علّي فال يبقى لي بال 
إلى شيء. حتى إذا انتهى األمر ونضب المعين، 
ألقيت القلم والورقات، ورحت أتثاءب وأتمطى، 
بما  عهدي  آخــر  هــذا  ويــكــون  نائًما،  كنت  كأنما 
كتبت في يومي. وقد استعملت لفظ «التمّخض» 
أعلم  فيما  فـــرق  أدنــــى  ثــــَمّ  فليس  أعــنــيــه،  وأنــــا 
التوليد  وحركة  بالجنين  التمّخض  بين  وأُحــّس 

في النفس».
يصوره  المخاض  معاناة  أو  «التمخض»  هــذا 

المازني شعًرا حين يقول:

سيعرقني يأسي، ويغلبني ضنى

يُغّذ بنفسي للبوار، ويُوجف

فال تنفسوا شعًرا علَيّ مفوًفا

له لو علمتم جانٌب ُمتخّوُف

كما نظمت هذي الرياح غمائًما

لها من غروب الشمس وشٌي مطّرُف

يُهّددها مما يضُمّ ُممّزٌق

ومما يُوّشيها ُمذيٌب وُمتلُف

لنا اهللا من قوم نذيُب نفوَسنا

ويجني سوانا ما نَشوُر ونقطُف

ويصدر عّنا الناُس رّيا قلوبهم

ونحن عطاٌش بينهم نتلّهُف

نذوق شقاء العيش دون نعيمه

على أننا بالعيش أَدْرَى وأَعرُف

ولكنه ما أخطأْتنا لذاذٌة

ْؤَل القريُض الُمثّقُف إذا بلغ الُسّ

إذا هو ّسرى عن لهيٍف ُمفّجٍع

وآنَس قلبًا مُوحًشا يتشّوُف

فما تحفُل الدنيا إذا جَلّ ُظلمها

ونحن من األيام والعيش نُنصُف

قصيدة تكشف دوافع المازني الغامضة للكتابة
أنا والسر الضائع
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كتب - أشرف مصطفى:

بفكرة  انشغاله  على  دهــام  فرج  الفنان  من  تعودنا 
البصرية،  الفنون  في  وباحث  فنان  فهو  اإلحداثيات، 
خاصتين،  وفلسفة  بثقافة  زاخـــرة  لوحاته  تــأتــي  لــذا 

يطورها، ويذهب بها مرة أخرى إلى عالم أكثر إثارة، 
 ١٦ من  مكونة  مجموعة  ضمن  يقع  اليوم  عمل  وفي 
قطعة عرض من بينها من قبل ٥ قطع في معرض 
الحديث،  للفن  العربي  بالمتحف  أقيم  الــذي  «ركــز» 
بينما شارك في معرض فني أقيم بسيؤل الكورية مع 
مجموعة من الفنانين الرائدين في الفنون البصرية بـ 

٨ قطع، وتحمل المجموعة عنوانًا أطلق عليه «خبز».
وحول هذه السلسلة يعلق الفنان فرج دهام، مؤكًدا 
الشكل  عــن  بــعــيــًدا  تــم  المجموعة  تلك  فــي  العمل  أن 
عبارة  كانت  استخدمها  التي  األدوات  ألن  التقليدي 
مواد المحروقات وتمثلت في الجازولين، التربانتين، 
إلى  إضافة  السيارات،  محروقات  عن  الناتج  والزيت 
أن  وأضـــاف  األدوات،  تلك  مثل  مــن  وغيرها  الفحم 
«خبز» هي مجموعة من التجارب على الورق تقدم 
فرجة جديدة بما يتناسب مع فكرة العالقة بين الخبز 
والعدالة االجتماعية والحرية، وهي الثالثية التي تتبع 
«الربيع  شعر  وتحمل  العربية  بــالــثــورات  ــعــرف  يُ مــا 
العربي» أو حسب ما أسماها «زهور الربيع العربي»، 
وقال» المفهوم مرتبط بالحدث والمكان، لكن ضمن 
بتحريك  قــامــت  والــتــي  عليها  الــمــتــعــارف  الــقــيــاســات 

الخبز  بقضية  المطالبة  فــي  وتمثلت  العربي  الــشــارع 
ومن هنا تصبح الثالثية قائمة ما بين العدالة والحرية.
عن  بالتعبير  انشغل  قــد  دهـــام  فــرج  الفنان  وكـــان 
اإلنسان بعدة أشكال ففي الوقت الذي اتجه فيه للتعبير 
شعارات  مــن  أعماله  مستلهًما  اإلنسانية  معاناة  عــن 
بتوفير  ندائهم  أثناء  العربي  وطنه  أبناء  من  الثائرين 
أيًضا  راح  فقد  والحرية  االجتماعية  والــعــدالــة  الخبز 
يعبر عن اإلنسان من خالل طرق أخرى وعلى ذلك 
ما  منذ  أقامه  الــذي  الشارع  معرضه «لغة  في  نجده 
يقرب من ثالثة أعوام، يسعى نحو اإلجابة عن سؤال 
حول ما يمكن أن تشكله الصور المرئية كمفهوم يعيد 
النظر في القيمة الفنية واإلنسانية وفق حاجة العين 
واكــتــشــاف مــا تثيره هــذه الــصــور على الــحــواس ومن 
نجد  اإلطــار  ذات  وفــي  جمالية،  كمفاهيم  تدركه  ثم 
فرج  الفنان  عــن  يتحدث  الحجري  إبراهيم  الباحث 
الفن  في  بـ «المفهومية  عنونه  الــذي  كتابه  في  دهــام 
محاولة  فــي  أسلوبه  مستعرًضا  الــعــربــي»،  التشكيلي 
فيقول:  اإلنــســانــيــة،  مــن  المستلهمة  أفــكــاره  صياغة 
«وجــد من بين األسماء التي بــدرت إلى الخروج عن 
تجربة  المتقادمة..  ومعاييره  األكاديمي  الفن  قواعد 

الــفــنــان الــقــطــري فـــرج دهــــام، الــــذي قـــام مــن خــالل 
باالشتغال  الجرافيكي،  ومنجزه  اليدوية  أحــفــوراتــه 
على الجسد اإلنساني ناحتًا بذلك سر المعاناة اإلنسانية 
وهمومها الجاثمة على األنفس، محمًال الجسد تعابير 

وأحاسيس ومشاعر نفسية دفينة وعميقة.
للجمعية  المؤسسين  أحد  دهــام  فرج  الفنان  ويعد 
عرض  على  اعتاد  حيث  التشكيلية،  للفنون  القطرية 
قّدم  أنــه  كما   ،١٩٨١ العام  منذ  هناك  سنويًا  أعماله 
والواليات  المنطقة  في  الفردّية  المعارض  من  عــدًدا 
بنجالديش  بينالي  في  وشــارك  األمريكية،  المتحدة 
وبينالي  الــشــارقــة  وبينالي  المعاصر  اآلســيــوي  للفن 
القاهرة وترينالي مصر الدولي لفن الجرافيك، وقد 
العربية  المدن  جائزة  في  ذلــك  قبل  دهــام  فــرج  فــاز 
الفنان  وهــو  الــمــدن.  تجميل  كخبير  األولـــى  بالمركز 
القطري المتميز باللمسات الفنّية الفريدة التي جعلت 
منه قامة في فنه يعترف له بذلك الفنانون ليس فقط 
المستوى  على  وإنما  العربي  أو  المحلي  المستوى  على 
العالمي أيًضا وتأتي هذه الدعوة للمشاركة ضمن رواد 
التشكيل القطري تتويًجا لهذا الجهد الفني والمسيرة 

اإلبداعية المتألقة.

طويل بعيد  والدرب  زلت  ما 
الزمان عبر  المجهول  في  أبحث 

سّر عن   ، أبحث  ضائع  عن 
المستحيل من  أنأى  ظننته 
عمري خلفه  يجري  انفك  ما 
مكان ال  في  الغيب  وراء  وهو 
المفعم صوته  دعاني  كان 
برعم والّصبا  فجٌر  والعمر 
صداه قلبي  يعمر  يزل  ولم 
كالحياة  ً فائرا قوياً،   ،  ً عذبا
طلسم كأنه  مستغلقاً، 

سدى عنه  أبحث  أزل  ولم 
الحياة وجوه  من  وجه  ألف  في 

األنجم في  اإلعصار،  في  الليل،  في 
مداه وينأى  يناديني  وهو 
رمى حتى  أبحث  أزل  ولم 
المعتم ظالمه  في  اليأس  بي 
إلى أمشي  واأليام  وسرت 
رجاء ال  مأمل،  ال  غاية،  ال 
ال الروح  مّيت   ً شيئا وسرت 

شيء، عن  أبحث 
نفسي وفي 

اليأس ووطأة  وليل،  ثلج 
النداء بقايا  نفسي  في  تخنق 
رطيب صبح  كان  يوم،  وكان 
ضوئه على  عيني  فتحت 

قريب: حلٌم  أجفاني  وخلف 
غريب ومكان  أليف  وجه 
فيئه في  روحي  تفّتحت 
دفئه في  ذاب  قلبي  وثلج 
النهار وكان  عينّي  فتحت 

الشمس ضاحك  المجالي  صافي 
الدبيب خفي  حّس  بي  وكان 
وانتظار مستبهم،  توّقٌع 
أين؟ من  مأتاهما 

أدر.. لم 
صدري في  أن  إال  أدر  لم 
كّفها مضت  الغيب  من   ً يدا
اليأس عتمة  عنه  تمسح 

وفي صفاء  نفسي  في  ورحت، 
خفي وانجذاب  حنين  قلبي 
عابرة لفتة  في  وبغتة، 
سناه دربي  يمأل  لقيته 
ساقه من  أدر  لم  لقيته، 

خطاه نحوي  وّجه  من  إلّي، 
إنما حلماً،  ال  لقيته 
باهرة ساطعة  حقيقة 

عانقتها حين  فيها  عانقت 
الحياة وسّر  والحّب  اهللا 

الوصول ونعمى  الروح  جذل  يا 
المبهما الضائع  سّري  لقيت 
بعدما بغتًة  سّري  لقيت 
المستحيل من  أنأى  ظننته 
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ال تبك على اللبن 
المسكوب!

رجــال  أن  يــحــكــى   :]  - الـــدوحـــة 
الشراعية،  للمراكب  قماشا  يصنع  كــان 
القماش  فــي  يعمل  الــســنــة  طـــول  يجلس 
ـــمـــراكـــب، وفــي  ثـــم يــبــيــعــه ألصـــحـــاب ال
ســنــة مـــن الــســنــوات ذهـــب لــبــيــع إنــتــاجــه 
مــن الــقــمــاش ألصــحــاب الــمــراكــب، لكن 
المراكب  أصحاب  التجارالى  أحد  سبقه 
الصدمة  طبعا  لهم،  كلها  أقمشته  وبــاع 
كــانــت كــبــيــرة عــلــى الـــرجـــل، خــاصــة أنــه 
الوقت  ذات  في  وفقد  المال  رأس  أضاع 
أمامه  القماش  ووضــع  فجلس  تجارته، 
وظـــــل يـــفـــّكـــر، وبـــجـــلـــوســـه كـــــان مــحــط 
ســخــريــة كــل أصــحــاب الــمــراكــب، فقال 
حاله (اصنع  من  يسخر  وهو  أحدهم  له 
ففكر  كلهم)،  وارتديهم  سراويل  منهم 
سراويل  بصنع  قام  وفعالً  جيداً،  الرجل 
القماش،  ذلــك  مــن  الــمــراكــب  ألصــحــاب 
وصــاح   .. بسيط  ربــح  لقاء  ببيعها  وقــام 
مــنــاديــا: (مــن يــريــد ســـرواالً مــن قماش 
القاسية؟)  عملكم  طبيعة  يتحمل  قــوي 

وبـــالـــفـــعـــل فـــقـــد أٌعــــجــــب الــــنــــاس بــتــلــك 
بشرائها..  منهم  الكثير  وقــام  السراويل 
فــوعــدهــم الـــرجـــل بــصــنــع الــمــزيــد منها 
الفكرة  وتخمرت   .. القادمة  السنة  في 
بــــرأســــه فـــــــأراد أن يـــطـــور مــــن عــمــلــه، 
فــقــام بــعــمــل تــعــديــالت وإضـــافـــات على 
السراويل، وصنع لها مزيدا من الجيوب 
وتناسب  العمال  بحاجة  تستوفي  حتى 
الصعبة،  عملهم  وظــــروف  أوضــاعــهــم 
المراكب  ألصحاب  بها  الرجل  ذهب  ثم 
الطريقة  وبــهــذه  منه،  كلها  فاشتروها 
ـــمـــّكـــن الـــــرجـــــل مـــــن تـــحـــويـــل األزمــــــة  ت
أصعب  أن  حينها  وشعر  ساحق،  لنجاح 
أكثر  تــولــد  أن  يــمــكــن  اإلنــســان  لــحــظــات 
 .. االختراع  أم  فالحاجة  إبداعاً،  األفكار 
تجعل  ال  أن  يجب  األزمة  فإن  وتلخيصا 
استجابتنا  لكن  مكانه  في  يقف  اإلنسان 
نتقدم  تجعلنا  ما  هي  أفعالنا  وردود  لها 
مكاننا  في  نظل  أو  الخلف  الى  أونتراجع 

نبكي على اللبن المسكوب.

الثالثاء 4 ربيع األول  1437 هـ - 15 ديسمبر 2015 م



wالفن             السابع

فــي الــعــادة تستعمل عــدســة القــطــة تــركــز الــضــوء بشكل 
تـــرّددي دوري على سطح متحسس للضوء داخــل الكاميرا 
لتشّكل صوًرا متعّددة فيما يسمى شريط الفيلم، وفي حالة 
المتحسسات الرقمية، تقوم العدسة بنقل شحنات كهربائية 
فيديو  ملف  فــي  إلكترونًيا  بحفظها  لتقوم  بكسل  كــل  إلــى 
لالستعمال المستقبلي. وينتج سلسلة من الصور الكامنة التي 
«تظهر» إلــى صــور ظــاهــرة، وبعدها يمكن عــرض الصور 
بواسطة جهاز فائق السرعة على شاشة لتبدو وكأنها صور 

متحّركة.
إلى  اليونانية  فــي  ينقسم  سينماتوغرافيك  ومصطلح 
أو  بــالــخــطــوط»  و»التعبير  «الــحــركــات»  ويعني  جــزءيــن، 
«الرسم». فيصبح المعنى الكلي «رســم الحركة»، وهو ما 
من  يأتي  حيث  السينمائي»،  بـ»التصوير  اصطالًحا  يُعرف 
العمل على شريط الصور المتحّركة السينمائي -الفيلم- لكن 
حالًيا توّسع معنى تصوير الفيديو والتصوير الرقمي بحكم 
رواج التصوير السينمائي الرقمي، وأصبح حالًيا هناك معالجة 
للصور الرقمية حيث بات باإلمكان تعديل الصور مما كانت 
عند التقاطها، وقــد سمحت هــذه المجاالت الجديدة  عليه 
لتطغى على بعض الخيارات التي كانت يوًما ما تختص بنطاق 

المصّورين السينمائيين.
ويمكننا تعريف التصوير السينمائي، أو السينماتوغرافي، 
على أنه فن وعلم تصوير الصور المتحّركة عن طريق تسجيل 
األضواء، أو أنواع أخرى من اإلشعاعات الكهرومغناطيسية، 
بواسطة أجهزة استشعار رقمية أو كيميائية بواسطة مواد 

متحّسسة للضوء.
ويعد التصوير السينمائي عبارة شكل من أشكال الفن في 
مجال صناعة األفــالم، وعلى الرغم من أن تعريض الصور 
من خالل العناصر الحّساسة للضوء ليس شيئًا جديًدا وتعود 
بداياته للقرن التاسع عشر، إال أن الصور المتحّركة تطلبت 

شكالً جديًدا من التصوير الفوتوغرافي ومالمح أجمل.
تستعمل  كــانــت  الــعــشــريــن،  الــقــرن  مــن  الثالثينيات  فــي 
األسطوانات واألقراص إلنتاج الصور المتحّركة التي اخترعت 
بشكل متزامن ومستقل من قبيل النمساوي فون ستامفر 
(ستروبوسكوب) والبلجيكي جوزف بالتو (فيناكيستوسكوب) 
والبريطاني ويليم هورنر (زوتروب). وحصل ويليم لنكولن 
سّماه  المتحّركة  الــصــور  يظهر  لجهاز  اخــتــراع  بـــراءة  على 
«دوالب الحياة» أو «زوبراسكيسكوب» والذي يستعمل شًقا 

يرى من خالله الرسوم أو الصور الفوتوغرافية.
فرس  بتصوير  مايبريدج  إدوارد  قــام   ١٨٧٣ عــام  وفــي 
باستخدام  سريع  فيلم  في  بنجاح  غــاردنــر»  اسمها «سالي 
الكاميرات  ترتيب  تــم  مجّسمة.  كاميرا   ٢٤ مــن  مجموعة 
على طول حاجز الميدان الذي ستركض فيه الفرس، وتم 
التحكم بعدسات الكاميرات باستخدام سلك مثبت في حوافر 
الفرس، وكانت كل كاميرا تبعد عن األخرى ٢١ بوصة وذلك 
لتغطية مسافة ٢٠ قدًما التي قطعتها الفرس، ما مّكنه من 
التقاط صور لكل ألف جزء من الثانية. وبعد تسع سنوات، 
تحديًدا في عام ١٨٨٢، اخترع العالم الفرنسي «إيتيان جول 
ماري» جهاًزا ذا خاصّية التصوير المتكّرر، والذي كان قادًرا 
على تصوير ١٢ لقطة متتالية في الثانية، وقــادًرا أيًضا على 

تخزين جميع اللقطات لنفس الصورة.
وشــهــدت نــهــايــات الــقــرن الــتــاســع عــشــر بــــوادر استعمال 
التصوير السينمائي في العلوم إلى أن جاء عقد الخمسينيات 
من القرن الفائت وتم اختراع العديد من تقنيات التصوير ما 
ساعد على إنتاج العديد من األفالم السينمائية، وأُنتج فيلم 
يعتمد على تقنية العدسة المقعرة التي ما زالت تستخدم حتى 
يومنا هذا وبحرفية أكبر، وتم استخدام تلك العدسة إلنتاج 
أول فيلم سينمائي، وبعدها بدأ استخدام تقنية حديثة من 
قبل بانافيجين تم تحسين األداء للعدسات الخاصة بالتصوير 
السينمائي التي ظلت مسيطرة حتى اآلن في مجال التصوير 

السينمائي.
أنتج  الوضوح  عالي  الفيديو  ظهور  ومع  التسعينيات  وفي 
بين  رياضية  كتسوية   (١٦:٩)  ١٫٧٨ نسبة  التلفاز  مهندسو 
المعيار المسرحي ١٫٨٥ والتلفزيوني ١٫٣٣ ألنه لم يكن عملًيا 
إنتاج أنبوب تلفاز تقليدي (أنبوب أشعة الكاثود) بعرض ١٫٨٥. 
وحتى ذلك الوقت لم ينتج أي شيء في ١٫٧٨. واليوم يعتبر 

هذا معياًرا للفيديو عالي الوضوح وللتلفاز عريض الشاشة.

مسفر السبيعي:

سامح الهجاري:

ــــة الــــريــــاضــــيــــة بـــالـــمـــجـــتـــمـــع ــــاف ــــق ــــث ــــود طـــيـــبـــة لـــنـــشـــر ال ــــجــــه ـــــقـــــوم ب ـــــاة الــــــكــــــاس ت قـــــن
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كتب - محمود الحكيم :

السبيعي  مسفر  اإلعــالمــي  تحدث 
بقناة  والتنسيق  المتابعة  قسم  رئيس 
الــذي  الــبــرنــامــج  عــن  للبيرق  الــكــاس 
يــعــمــل فــيــه حــالــيــا كــمــا أوضــــح رأيـــه 
كيفية  منها  القضايا  من  العديد  في 
دخول  على  القطرية  الكوارد  تشجيع 
هــنــاك  أن  وبـــيـــن   ، اإلعــــــالم  مـــجـــال 
ببعض  الــقــطــري  العنصر  فــي  نقصا 
المجاالت اإلعالمية واقترح العديدم 
المعنية  الــجــهــات  عــلــى  األفـــكـــار  مــن 
إلعداد كوادر قطرية إعالمية مؤهلة 
قناة  دور  عن  وتحدث   ، ومحترفة 
في  الرياضة  ثقافة  نشر  فــي  الــكــاس 
الــمــجــتــمــع وكـــشـــف عـــن تــحــضــيــراتــه 
 ، القادمة  الفترة  في  البرامج  لبعض 
معه  أجرته  الــذي  الحوار  هــذا  ضمن 

. ]
تعمل  التي  الجديدة  البرامج  ما  ڈ 

فيها حاليا ؟
- أنـــــا أعـــمـــل ضـــمـــن طـــاقـــم عــمــل 
الموسم  وهـــو  الــمــجــلــس»   » بــرنــامــج 
على  أشــرف  حيث  لي  بالنسبة  األول 
التنسيق والمتابعة واستقدام الضيوف 
وتــنــظــيــم إقــامــتــهــم وتــوفــيــر كـــل ما 
يــحــتــاجــون إلــيــه مــن بــدايــة دخولهم 
الدوحة وإلى أن يغادروا . وأنا سعيد 
الــذي  المجلس  ببرنامج  بمشاركتي 
يــعــد أهـــم بــرنــامــج فــي قــنــاة الــكــأس 
وهي تجربة ثرية بالنسبة لي ، وها 
نسخته  فــي  البرنامج  انطلق  قــد  هــو 
الــجــديــدة ويــســيــر بــشــكــل مــمــتــاز مع 
طاقم العمل وهم خالد جاسم مقدم 
الــبــرنــامــج ، والــمــعــد مــحــمــد الــنــجــار 
والمخرج عبد اهللا الرياشي والمنسق 

محمد علم .
ڈ مــــا الــمــنــصــب الـــجـــديـــد الــــذي 

تقلدته في قناة الكأس ؟
إلى  القناة  قبل  مــن  ترقيتي  تــم   -
رئـــيـــس لــقــســم الــمــتــابــعــة والــتــنــســيــق 
ـــــإدارة اإلنـــتـــاج ، وهـــو مـــا يــمــثــل لي  ب
كبيرة  دفعة  قطري  إعالمي  ككادر 
وتحديا ويضع على كاهلي عبئا ليس 
يمثل  الــمــقــابــل  فــي  ولــكــن   ، بالقليل 
معنى مهما وهو أن الكوادر القطرية 
في  اجتهادها  ثمار  تجني  المجتهدة 
قناة الكاس فإدارة القناة لديها توجه 

الــكــوادر  بتصعيد  تهتم  حيث  واضـــح 
 ، المميزة  العناصر  ودعــم  القطرية 
مدير  الهتمي  عيسى  السيد  أن  كما 
ــقــنــاة يــضــع الــــكــــوادر الــقــطــري في  ال
الــمــقــدمــة فـــي كـــل األعـــمـــال لــيــخــرج 
كوادر قطرية إدارية ورياضية وفنية 
تتحمل مسؤولية القناة وتدير دفتها 
، هو ما يشي بمدى الوعي لدى إدارة 

القناة في هذا الصدد .
في  نقصا  هــنــاك  أن  تــرى  هــل  ڈ 
الكوادر القطرية في بعض مجاالت 

اإلعالم؟
نستقطب  أن  نحتاج  فنحن  نعم   -
كـــــوادر قــطــريــة مــؤهــلــة فـــي مــجــال 
دعم  من  والبــد   ، البرامجي  اإلعــداد 
وتــــعــــاون مــشــتــرك بــيــن الــمــحــطــات 
اإلعــالمــيــة وبــيــن جــامــعــة قــطــر في 
هــنــاك  يـــكـــون  وأن   ، الــــصــــدد  هـــــذا 
تعاون واحتكاك بين الجهتين فيأتي 
الــطــالب إلـــى الــمــحــطــات ويــقــتــربــون 
مــــن الـــعـــمـــل اإلعـــــالمـــــي كـــمـــا تــقــوم 
العاملة  الـــكـــوادر  بــتــدريــب  الــجــامــعــة 

تدريبا احترافيا وهكذا .
ڈ ما أهمية تواجد القطريين في 

المجال اإلعالمي في رأيك ؟
- تواجد العنصر القطري بالمجال 
كمذيعين  فقط  ليس  مهم  اإلعالمي 
أو مــخــرجــيــن بـــل فـــي كـــل مــجــاالت 

العمل اإلعــالمــي ســواء فــي اإلنــتــاج أو 
ألن  غــيــرهــا  أو  الــتــصــويــر  أو  اإلعــــداد 
إلعالم  واجهة  هو  القطري  العنصر 
بلده ومرآة للثقافة القطرية ومعبر 
والحقيقة   . قطر  طبيعة  عن  أصيل 
أن الــمــجــال اإلعـــالمـــي فــي الــســنــوات 
كبيرة  قفزة  شهد  األخــيــرة  الخمس 
فــي تــواجــد الــعــنــصــر الــقــطــري حيث 
في  الــكــوادر  مــن  الكثير  بــه  التحقت 
كـــافـــة الــــمــــجــــاالت وأثـــبـــتـــت نــجــاحــا 
المهام  كــل  أداء  عــلــى  عــالــيــة  وقــــدرة 
وجود  إن  السبيعي  وقال  به  المنوطة 
الـــقـــطـــريـــيـــن بـــــاإلعـــــالم مـــهـــم أيــضــا 
فـــي تــســهــيــل اإلجـــــــراءات واســتــخــراج 
في  الــــالزمــــة  واألوراق  الـــتـــصـــاريـــح 
بالقنوات  المتعلقة  األمـــور  مختلف 

وبرامجها وضيوفها وما إلى ذلك .
المؤسسات  به  تطالب  ما الذي  ڈ 
اإلعــالمــي  المشهد  لتطوير  المعنية 

المحلي ؟
الــمــعــنــيــة  الـــمـــؤســـســـات  أطــــالــــب   -
لتشجيع  اآللـــيـــات  مـــن  مــزيــد  بــوضــع 
الـــــكـــــوادر الـــقـــطـــريـــة عـــلـــى الـــدخـــول 
فــي الــمــجــال اإلعــالمــي ألنـــه ال يــزال 
الـــتـــواجـــد الـــقـــطـــري فــيــه قــلــيــال وإن 
كما   ، ســبــق  مــمــا  بكثير  أفــضــل  كـــان 
والتعليم  الــتــدريــب  بتوفير  أطالبهم 
لهم بشكل منظم ومكثف وإعدادهم 

العمل  إلــى  وتوجيههم  ممتاز  بشكل 
حتى  اإلعــالمــيــة  اإلدارات  بمختلف 
تــتــكــون لــديــنــا قـــاعـــدة عــريــضــة من 
مختلف  فــي  القطريين  اإلعالميين 

المجاالت .
ڈ في نظرك ما الدور الذي تقوم 

به قناة الكأس في المجتمع ؟
بــجــهــود  تــقــوم  الـــكـــاس  قــنــاة  إن   -
الرياضية  الثقافة  نشر  لدعم  طيبة 
صدارة  في  أصبحت  وقد  بالمجتمع 
بسبب  خليجيا  الــريــاضــيــة  الــقــنــوات 
ســعــيــهــا الـــــــدؤوب لــلــتــفــوق والــتــمــيــز 
وتـــقـــديـــم أفـــضـــل مـــســـتـــوى إعـــالمـــي 
تــلــفــزيــونــي لــلــمــشــاهــديــن ولــيــس أدل 
عــلــى ذلـــك مــن حــصــول الــقــنــاة على 
لكأس  إعالمية  تغطية  أفضل  جائزة 

الخليج الماضي .
فــي  ـــــكـــــأس  ال نـــجـــحـــت  ـــــمـــــاذا  ل ڈ 
رسالتها اإلعالمية وتصدرت القنوات 

الخليجية الرياضية ؟
بمجرد  تكتفي  ال  الــكــاس  قــنــاة   -
نقل األحداث الرياضية بل ما يجعلها 
مميزة أنها أصبحت تنظم البطوالت 
الـــريـــاضـــيـــة الـــمـــهـــمـــة مـــثـــل بــطــولــة 
الماضي  الــعــام  نظمتها  الــتــي  الــكــأس 
في  العالم  أندية  أكبر  فيها  وشــارك 
مدريد  ريــال  نــادي  مثل  الشباب  فئة 
ويــوفــنــتــوس وانــتــرمــيــالن ، وبــاريــس 

والجميل  وغــيــرهــا   ، جــيــرمــان  ســان 
أن القناة تمنح الجوائز للجمهور في 
الحضور  على  لهم  تشجيعية  صــورة 
ترسل  أنــهــا  كما   ، للفرق  والتشجيع 
للمدارس  الــدعــوات  مــن  كبيرا  عـــددا 
لــحــضــور الــمــبــاريــات وتــــوزع وجــبــات 
مــجــانــيــة كـــل ذلـــك كــمــســاهــمــة منها 
في  الرياضية  الثقافة  ونشر  لتشجيع 

قطر .
تعمل  الــتــي  اإلدارة  أهــمــيــة  مــا  ڈ 

فيها بالنسبة للبرامج ؟
أهـــم  مــــن  تـــعـــد  اإلنـــــتـــــاج  إدارة   -
برنامج  ألي  الممول  ألنــهــا  اإلدارات 
والمنظم لكل تفاصيله ويتم التنسيق 
خــاللــه مــع الضيوف  والــمــتــابــعــة مــن 
مـــن بـــدايـــة الـــتـــواصـــل مــعــهــم وحــتــى 

عودتهم إلى بالدهم .
ڈ ما أهم البرامج التي عملت بها 

والبطوالت التي شاركت فيها ؟
الــتــنــســيــق  فـــــي  شـــــاركـــــت  لــــقــــد   -
والـــمـــتـــابـــعـــة بـــبـــطـــولـــة الــــكــــأس الــتــي 
نظمتها قناة الكأس لعدد من الفرق 
أشرفت  كما   ، الشباب  فئة  العالمية 
عــلــى مــتــابــعــة وتــنــســيــق بــرنــامــج عنة 
وبطولة  الماضية  نسخته  في  مرمي 

أبطال آسيا ، وغيرها .
ـــدة الــتــي  ـــجـــدي ـــرامـــج ال ـــب ڈ مــــا ال

تحضر لها حاليا
- نـــحـــن نـــحـــضـــر كـــقـــنـــاة الـــكـــاس 
سينطلق  الــذي  مرمي  عنة  لبرنامج 
ــنــايــر الــمــقــبــل وهــــو من  فـــي شــهــر ي
الـــبـــرامـــج الــمــهــمــة جــــدا فـــي الــقــنــاة 
ويــعــتــنــي بــالــبــيــئــة الـــبـــريـــة الــقــطــريــة 
والــخــلــيــجــيــة وخــصــوصــا فـــي مــجــال 

الطيور والمقناص والصقور.

عن قربعن قرب

العنصر اإلعالميالعنصر اإلعالمي
القطري واجهة لبلدهالقطري واجهة لبلده

اكتشفني ناصر عبدالرضا الذي كان معلًما للمسرح بمدرسة صالح الدين
الدوحة - البيرق

كشف الفنان سامح الهجاري أنه دخل 
شــارك  حيث   ،١٩٩٠ عــام  الفني  المجال 
االبــتــدائــيــة  الــمــرحــلــة  فــي  وهـــو  بالتمثيل 
أخرجها  الــتــي  دخـــان  دخـــان  بمسرحية 
أول  أن  إلــى  مشيًرا  الــبــاكــر،  فهد  الفنان 
الرضا  عبد  ناصر  الفنان  هو  اكتشفه  من 
مسرحًيا  مدرًسا  حينها  يعمل  كان  الــذي 
فــي مــدرســة صــالح الــديــن األيــوبــي ولقد 
ومسرحية  جميلة  بمسلسل  معه  عملت 
شعبية،  حكايات  وفوازير  وليلى،  الذيب 
وتــابــع الــهــجــاري ثــم شــاركــت فــي العديد 
مـــن األعــــمــــال الـــدرامـــيـــة والــمــســرحــيــة، 
وآخـــرهـــا مــســرحــيــة نـــهـــارات عــلــول التي 
حــصــدت جـــائـــزة أفــضــل عــمــل متكامل 
يُعرض  كما  المحلي  المسرح  بمهرجان 
لي في رمضان الحالي برنامج شيل عني 
ومسلسل وبس واهللا، وقد تخرجت العام 
أدرس  وأنــــا  اإلعــــالم  كلية  مــن  الــمــاضــي 

حالًيا في مجال اإلخراج السينمائي.

المسرحية  الحركة  أن  الهجاري  وأّكــد 
في تطور دائم، أما الحركة الدرامية فإنها 
تعاني من الركود بسبب ضعف النصوص 
الحركة  تنشط  أن  وتمنى  اإلنــتــاج  وقــلــة 
الــدرامــيــة فــي قطر وتُــنــتــج أعــمــال قوية 
فيها  يشارك  القادمة  الفترة  في  وكثيرة 

جميع الفنانين بقطر.
ــــاشــــد الــــهــــجــــاري تـــلـــفـــزيـــون قــطــر  ون
رواد  يــعــيــدوا  أن  المنفذين  والمنتجين 
ـــدرامـــيـــة بــقــطــر لــلــعــمــل من  الـــحـــركـــة ال
جديد، متسائالً أين المبدع علي الحمادي 
مــخــرج الـــروائـــع الـــذي كـــان عــامــالً مهًما 
الزدهار الدراما القطرية في الثمانينيات 
جديد  من  بعودته  مطالبًا  والتسعينيات، 
لالستفادة من خبراته وإبداعاته وليكون 
معلًما لجيل جديد من المخرجين بقطر.

اليوتيوب  بــرامــج  أن  الــهــجــاري  وأّكــــد 
واألفـــــــــــالم الـــقـــصـــيـــرة اســـتـــطـــاعـــت أن 
تستقطب كوكبة من ألمع نجوم المسرح 
القطري من جيل الوسط وجيل الشباب 
مــثــل فــهــد الـــبـــاكـــر وفـــهـــد الــقــريــشــي بل 

الصف  مــن  نجوًما  تستقطب  بـــدأت  لقد 
والفنان  سعيد  هدية  الفنانة  مثل  األول 
بأن  ذلــك  الهجاري  وعلل  المالكي،  علي 
برامج اليوتيوب واألفــالم القصيرة باتت 
األوســــع انــتــشــاًرا واألقــــرب إلـــى الجمهور 
السريعة  العصر  لطبيعة  مالئمة  واألكثر 
فــهــي تــقــدم الــمــحــتــوى فـــي شــكــل سريع 

ومركز وتستطيع متابعته من أي مكان 
للبرامج  جعلت  مجتمعة  الــعــوامــل  هــذه 
أكبر  ميزة  القصيرة  واألفــالم  اليوتيوبية 
مــن الــمــســرح مــن حــيــث عـــدد الجمهور 
ـــذلـــك فــقــد نــشــطــت حــركــة  الـــمـــتـــابـــع، ول
برامج التوك شو كوميدي وحركة األفالم 
الشباب  أوســاط  بين  خصوًصا  القصيرة، 
وأضاف الهجاري أن هذه الحركة أخذت 
طابع المجاميع والفرق وأصبحت تدخل 
عن  بــعــيــًدا  وتنظيمي  مــؤطــر  شــكــل  فــي 

االرتجالية والجهد الفردي.

مطلوب وضع 
آليات لتشجيع 
القطريين على 
العمل اإلعالمي

الحركة المسرحية 
تشهد تطورًا بينما 
الدراما في ركود
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وقع  أينما   ... كالمطر  كــن 
نفع .أال ترى أنه ال يميز حين 
يــســقــط بــيــن قــصــور األغــنــيــاء 

وبيوت الفقر .

والــكــاتــب  الــفــنــان  يغيب  لــمــاذا 
ــــب والــشــاعــرالــقــطــري عن  واألدي
الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة فــي الــعــالــم 
الــعــربــي ومـــعـــرض الــكــتــاب في 
الـــشـــارقـــة خــيــر دلــيــل هـــل خلت 

قطرمنهم؟

 .. تسمو  حين  الشعور  أبادلك 
وأستبشر خيراً حين تدنو ..

خلف  تـــوارت  روٍح  مــن  فكم 
ولــغــيــرك  مسكنه  أنـــت   .. قــلــٍب 

ليس يغدو .

ومازادني الواشون إال «صبابة»
وال كثرة الناهـين إال «تـمـاديا» 

#درب_الساعيقضيةقضية
هاشتاج يهيمن على تويتر

الدوحة - البيرق

يحظى  أن  فــي  الساعي  درب  هاشتاج  نجح 
باهتمام غالبية المغّردين ســواء داخــل قطر أو 
خارجها منذ أن تم تدشينه لنقل فعاليات المقر 
الرئيسي الحتفاالت الدولة باليوم الوطني، وحقق 
هاشتاج #درب_الساعي حضوًرا بارًزا بين أوسمة 
لحظة  كل  العشرات  إليه  ويدخل  مؤخًرا  تويتر 

لرفع صورهم ونشر أخبار مقر االحتفاالت.
العام  هـــذا  الــســاعــي  درب  فعاليات  وتتميز   
بأنها عديدة وكثيرة، وتظهر وجه قطر التراثي 
واالقتصادي والتنموي والرياضي بأجمل صورة، 
وذلك بمشاركة الوزارات والمؤسسات والشركات 

والهيئات المختلفة، باإلضافة للحمالت الشبابية 
والنوادي المختلفة التابعة لعدد من الجهات منها 
جامعة قطر، ومؤسسة قطر، والهدف من هذا 
التواجد الكبير ليس المشاركة فقط بل ترسيخ 
مفهوم األصالة وحب الوطن واالفتخار به في 

نفوس كل من يحضر ألرض درب الساعي.
 ومن المقّرر أن تستمر الفعاليات لمدة ١٢ 
يوًما بدأت من تاريخ ٨ ديسمبر وتستمر حتى ٢٠ 
من الشهر نفسه، ومن أبرز الفعاليات واألنشطة 
مشاركة  الساعي  لــدرب  أضيفت  التي  الجديدة 
متميزة،  بفعالية  القطرية  المسلحة  الــقــوات 
أرض  في  وكأنهم  فيها  المشاركون  شعر  حيث 
مــيــدان الــتــدريــب حيث وجـــود مــعــّدات وآلــيــات 

للتسّلق  أدوات  وكذلك  وغيرها،  الدبابات  مثل 
عليها وغيرها من األمور الكثيرة، باإلضافة إلى 
فعاليات أخرى لوزارة الداخلية وباقي الوزارات 
في الدولة التي تحرص على المشاركة بفعاليات 

درب الساعي كل عام.
العديد  الساعي،  درب  مقر  فــي  يتوافر  كما   
من الخيام التي تحتوي على فعاليات مختلفة 
للجهات، باإلضافة إلى خيمة رئيسية تتوافر بها 
مجموعة من مؤسسات وهيئات الدولة، عالوة 
على وجود استديوهات تلفزيونية للبث المباشر 
وشاشات عرض كبيرة، وكذلك خيمة رئيسية 
الشهيرة  المطاعم  مــن  مجموعة  على  تحتوي 

لخدمة الجمهور.

المنعم: عبد  كتب- مصطفى 

فــــي ظــــل الـــــثـــــورة الـــرقـــمـــيـــة الـــتـــي 
يعيشها العالم أصبحت مواقع التواصل 
باسم  يــعــرف  بـــات  مــا  أو  االجــتــمــاعــي 
الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا مــــن أهـــــم طـــرق 
بعضهم  بين  الناس  حياة  في  التواصل 
ـــا نـــركـــز على  الــبــعــض، ونـــحـــن بـــدورن
وأثرها  األلكترونية  المواقع  هذه  وقع 
فـــي حـــيـــاة فــنــانــيــنــا، وســـنـــحـــاول مــن 
خـــالل هـــذه الـــزاويـــة أن نــســبــر أغـــوار 
على  لــنــتــعــرف  االفـــتـــراضـــي  عــالــمــهــم 
اهــتــمــامــاتــهــم مـــن خــــالل مــتــابــعــاتــنــا 
لــصــفــحــاتــهــم الــرســمــيــة وحــســابــاتــهــم 
مواقع  أشــهــر  على  والموثقة  الخاصة 
وفيس  تويتر  مثل  االجتماعي  التواصل 
صــفــحــاتــهــم  أو  واالنـــســـتـــجـــرام  بـــــوك 
الـــخـــاصـــة عــلــى اإلنـــتـــرنـــت ومــــا شــابــه 
ذلــــك.. وســنــحــرص فــي هـــذه الــزاويــة 
عــلــى  ـــقـــة  حـــل كـــــل  فـــــي  نــــتــــعــــرف  أن 
ومدى  األلكترونية  الفنانين  نشاطات 
في  الحديثة  التقنيات  من  استفاداتهم 

الفني.. مجالهم 
الـــفـــنـــان راشــــــد الـــشـــيـــب يــــقــــول: أنـــا 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  أســتــخــدم 
بوك  والفيس  اب  الواتس  وبالخصوص 
وتــويــتــر وأعــتــقــد أنـــهـــا أفـــضـــل مــواقــع 
استفاد  أنه  وأكد  الناس،  بين  للتواصل 
حيث  االجتماعي  التواصل  وسائل  من 
ونطرح  اآلخــريــن  مــن  ويستفيد  يفيد 

وإبداعاتنا. أفكارنا 
وأعتقد أن هناك من ال يلتفت إلى 
هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا أو ال يــــزال يــؤمــن 
بــوســائــل الــتــواصــل الــتــقــلــيــديــة وهـــؤالء 

وجهة  لديهم  وربما  رأيهم  في  أحرار 
نــظــر قـــد تـــكـــون صــحــيــحــة حــيــث إن 
الحقيقي  بــالــتــواصــل  يــؤمــنــون  هــــؤالء 
والــواقــعــي ولــيــس االفـــتـــراضـــي، وقــال 
ــتــواصــل الــواقــعــي  الــشــيــب لـــهـــؤالء إن ال
الـــتـــواصـــل  أن  أكـــــد  ولـــكـــنـــه  مـــطـــلـــوب 
أكثر  التواصل  في  يساهم  األلكتروني 
وبــنــســبــة أكـــبـــر، وأشـــــار إلـــى أنـــه منذ 
االجتماعي  التواصل  لمواقع  استخدامه 
بــشــكــل  يـــتـــواصـــل  أن  يــســتــطــيــع  أصـــبـــح 
يــومــي مــع أقـــاربـــه وأصــدقــائــه وأكــثــر 

من ذي قبل.

محرجة مواقف 
مواقع  مستخدمي  من  أحد  يخلو  ال 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي مـــن الــتــعــرض 
وسلبية،  إيجابية  تكون  ربما  لمواقف 
وأغــلــب هــذه الــمــواقــف تــحــدث نتيجة 
ســـــوء تـــفـــاهـــم بـــيـــن الــمــســتــخــدمــيــن، 
االلكترونية  الــعــالقــات  أن  وخــصــوصــا 
تــخــلــو مــن الــمــشــاعــر وال نــســتــطــيــع أن 
الحقيقة  على  المتواصلين  وجوه  نرى 
فـــنـــعـــرف حـــقـــيـــقـــة مـــشـــاعـــرهـــم مــن 
خــالل الــنــظــر إلــى وجــوهــهــم فيحدث 
ـــا ال أذكــر  الــخــالف أو االخـــتـــالف، وأن
الــمــواقــف  مــن  للكثير  تــعــرضــت  أنــنــي 
الثورات  اندالع  وإبان  مرة  ذات  ولكن 
مجموعة  مــع  أنــاقــش  وكــنــت  الــعــربــيــة 
المجموعات  إحدى  في  األصدقاء  من 
وأتكلم  السياسية  الــقــضــايــا  مــن  عـــددا 
وأسأل بحكم أن ما يحدث في العالم 
فوجئت  ولكنني  جميعا  يهمنا  العربي 
خاطئ  بشكل  كــالمــي  يفهم  بالبعض 
وبــــدأ الــحــديــث يــأخــذ مــنــحــى خــالفــيــا 

دفعني  الــــذي  األمــــر  اخــتــالفــيــا  ولــيــس 
توضيح  مـــع  الــنــقــاش  مـــن  لــالنــســحــاب 

النظر. وجهة 

وخبرات عالقات 
ـــفـــنـــان راشــــــد الـــشـــيـــب أنـــه  وأكــــــد ال
يستخدم هذه الوسائل الحديثة في أن 
اإلبداعي  ونتاجه  أعماله  عليها  يعرض 
خاللها  من  ويعرض  خواطره  ويكتب 
أيضا أعمال اآلخرين ونشاطهم الفني 
واالجــتــمــاعــي وأكـــد أنــهــا تــســاعــده في 
تــكــويــن عـــالقـــات واكـــتـــســـاب خــبــرات 
وتـــســـهـــم فــــي انـــفـــتـــاحـــه عـــلـــى الــعــالــم 

وتخطي حدود الزمان والمكان.
شــخــص  كـــل  أن  الـــشـــيـــب:  وأوضــــــح 
يــســتــخــدم هــــذه الـــوســـائـــط يــمــكــن أن 
سلبية،  أو  إيــجــابــيــة  أداة  إلــى  يحولها 
وطـــالـــب الــجــمــيــع بـــمـــراعـــاة الـــحـــدود 
وااللـــــــتـــــــزام بـــــــاألعـــــــراف والــــــعــــــادات 
ــــنــــاء اســــتــــخــــدام مـــواقـــع  واألخـــــــــالق أث

االجتماعي. التواصل 

الثقافي للوعي  نشر 
تسهم  الــوســائــط  تلك  كانت  مــا  واذا 
عدمه  من  الثقافي  المشهد  إثــراء  في 
بالفعل  إنها  الشيب:  راشــد  الفنان  قال 
تـــؤثـــر وبــشــكــل إيـــجـــابـــي فــهــي عــبــارة 
الناس،  بين  الثقافي  للوعي  نشر  عــن 
للجميع  نصيحتي  قــال:  النهاية  وفــي 
ـــوا اســــتــــخــــدام هـــــذه الـــوســـائـــط  أحـــســـن
الحديثة ومواقع السوشيال ميديا حتى 
عن  وابتعدوا  إيجابياتها  من  تستفيدوا 
سلبياتها وتبينوا من كل كلمة تقولونها 
تؤثر  شائعات  بيننا  فيما  ننشر  ال  حتى 

مجتمعاتنا. في 

من أعمال الفنان المغربي فريد بلكاهية بمتحفمكتبة متحف  توجه دعوة للقراء لزيارتهامتحف الفن االسالميمحمد الحمادي مع روايته الجديدةقبيل أمسية حمد البريدي

العالقات األلكترونيةالعالقات األلكترونية
خالية من المشاعرخالية من المشاعر

أون الينأون الين



«نصف إرادة»هو عنوان 
للروائي  الــجــديــدة  الــروايــة 
ــيــمــنــي، الـــدكـــتـــور هــشــام  ال
الـــمـــعـــلـــم الــــتــــي أصـــدرتـــهـــا 
مــــــؤســــــســــــة «أروقــــــــــــــــــة» 
لـــــلـــــدراســـــات والـــتـــرجـــمـــة 
والــــنــــشــــر ضـــمـــن ســلــســلــة 

«الرواية العربية».
ظاهرة  الــروايــة  تتناول 
األســــــر الــيــمــنــيــة الــفــقــيــرة 
الــــتــــي يـــضـــطـــرهـــا شــظــف 
إلى  الحياة  وقــســوة  العيش 
أبنائها،  بصغار  المتاجرة 
في  الــحــالــة  هـــذه  وتتجسد 
أبــي  الــيــمــنــي  األب  مـــأســـاة 
الرئيسة  الشخصية  سعيد 
في الرواية، الذي يبيع ابنه 
الصغير ألحــد األثــريــاء من 

األسر السعودية.
ويــشــتــغــل الـــروائـــي على 
الــتــراث/األســطــورة،  ثنائية 
الواقع /الحكاية حيث يتبدي 
ذلــك فــي استهالل الــروايــة 
التي تسرد أساطير حكايات 
الـــــجـــــّدات عـــن»عـــصـــابـــات 
يخطفون  الذين  السيجر» 
األطـــــفـــــال لـــلـــتـــجـــارة بــهــم 
واســتــخــالص الـــذهـــب من 
ـــهـــم، فـــهـــم يــحــشــون  دمـــائ
المخطوف  الــطــفــل  جـــوف 
بالتمر مدة من الزمن ثم 
كما  قدميه،  مــن  يعلقونه 
لينخسوا  بالذبيحة  يفعل 
وسط رأســه بمسمار كبير 
ُمحدثيَن فيه فتحه يتقطر 
يتصفى  حتى  الــــدم،  منها 
في إناء وبعدها من خالل 
معينة  ســحــريــة  عــمــلــيــات 
يحصلون على الذهب من 

الدم الطفولي البكر.

«نصف إرادة» رواية 
عن األساطير اليمنية
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أبيات قطرية

ــُمّ ـــ ــهـــ ــنــي ال ـــ ــِر إن هــّم ـــ أَهــــيــــم بــــقــــوِل الــشــعـــ

الّنظـُم خاطري  على  يُملي  لـما  فأُصغي 

ـــــٍر فــمــا الـــشـــعـــُر إال بـــعـــُض إحـــســـــــــــاِس شــاعـــ

الِحلُم يهّذبـه  مـا   .  . إّال  النظــُم  ومــا      

فــــإن قـــلـــُت ِشــــعــــراً كــــان بـــعـــَض مــشــاعــــــــري

    وإن لـم أقــْل فالِحلُم كان لـه الُحكـُم

ـــا ــــ ــــ ــــ ــــ بـــحـــوُرهــــ إال  األشــــــــعــــــــاَر  مــــــّيــــــَز  ومــــــــا 

َطعــُم لــه  لــيــَس  الــشــعـــــُر  ــذاَك  فـــ وإال      

ــا ـــــــِزُف مــوُجــهـــ ــــ ـــعــــ فـــهـــذي بــــحــــوُر الـــشـــعـــِر يَ

ــُمّ     فَيرُقُص في األسياِف من وقِعها الُصّ

ــدٌق وحكمـٌة ـــ فـــإن لــم يــكــْن فــي الــشــعــِر ِصـــ

نـَــْغـــــــُم ــا  ـــ ـــ ـــ آللــئــهـــ ـــــي  ـــ فـــ بــــحــــوٍر  ودُرّ      

ــــُخ أشـــعـــــــــــــــاَر أّمـــتـــي ـــَد الــــتــــاريـــــ ــــ ــــ ـــّل فـــمـــا خــــ

ـــــَخ ديــوانُــهــا الــجــــــــُمّ     وال خــّلــــــــد الــتــاريـــ

ــٌب ـــ فــــإن غـــــــــــــــَزالً قـــد ُصـــغـــُت فــالــكــتــُم واجـــ

الكتـــُم له  هان  الحسناَء  يَعَشِق  ومن      

لــخــالــــــــــــــٍق إّال  الـــــمـــــــــــدَح  ــــُد  ـــــ أُجــــيـــــ ولـــــســـــُت 

    ألن مديـَح الشعِر قد شابَــه َرْطــُم(١)

ً ــــالــــيــــا ـــــ ــــداً وغـــــ ـــــ ــــقــــيـــــ ـــــــــــي فـــــ ــــنــــي أرث ــــكــــن ول

الــَغــُمّ واستـــفحل  اِهللا  أمـــُر  ُحــــَمّ  إذا      

ولـــــم أنـــتـــهـــج فــــخـــــــــراً، فـــــــإْن كـــــان قــــد بـــدا

ـــــلــُم ــلــٌم وأّكـــــــده ِعـــ ـــ ـــ     فــقــد صـــاَغـــه ِحـــ

ـــــــــــتـــــي وأَمّ بــــقــــومـــــــــي  إال  أفــــتــــــــــــــخــــْر  ولــــــــم 

    ومــا فــخــُرنــا يــا قــــــــوُم مــيــٌن وال زعــُم

ً ــو ومــــا كـــنـــُت هــاجــيــا ـــــي أهــجـــ وكــــم قـــيـــَل لـــ

    وإن سبَّنـي خصــٌم وجادلني قــْزُم(٢)

ـــــُه ــــاُل فـــيـــمـــا أقـــــولُ ــــَهّ ـــــ ـــــ فـــــــإن المــــنــــي الــــُجـــــ

، فهــجوي الجاهليَن هو الظلُم     سكُتّ

قـــــــــــادراً؟ ــــفــــُح  ـــــ أصـــــ ـــــــف  كـــيــــ دّري  فــــلــــّلــــِه 

الِحلُم ألجــمها  األبــيــاُت  هــّمــِت  فــإن      

ـــام ظــالــمـــــــــــي ولـــــو ِشــــئــــُت أن أهـــجـــو لـــمـــا نــــ

    وال ساَر في سوٍق وفي وجهِه خشــُم

ــي ـــ ـــ ـــــاَء ظــالــمـــ ــــك ال أهــــجــــو ولــــــــــــــو ســــــ ــــذل ل

    وحسُب غريمي أن أقوَل: أنا الشهـــُم

عام ١٩٩٢

قصيدة 
«الشعر»

للشاعر الدكتور حجر البنعلي

فــــي الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات 

لنا  كــان  التسعينيات،  بــدايــات  وحــتــى 

جمهور كبير ولكنه انصرف اآلن عن 

ذلك  في  السبب  يكون  وربما  المسرح 

عدم قدرة المخرجين الحاليين على 

السابق  فــي  كــان  كما  الجمهور  جــذب 

أو ربما طبيعة األعمال التي أصبحت 

تــــقــــدم مــــا ال يـــســـتـــهـــوي الـــجـــمـــهـــور، 

لكنه  السرب  خــارج  يغرد  ال  فالفنان 

مــنــاقــشــة  عـــلـــى  يــــحــــرص  أن  يـــجـــب 

الجمهور  أن  خاصة  المجتمع،  قضايا 

العملية  فـــي  األســـاســـي  الـــطـــرف  هـــو 

الفنية وال غنى عنه وإال فقد المسرح 

بتضافر  دائًما  أطالب  ولذلك  جدواه، 

المعادلة  المسرح  يحقق  لكي  الجهود 

الــصــعــبــة الــتــي تــجــمــع مــا بــيــن المتعة 

واإلفادة، كما أرى أن ابتعاد الجمهور 

عدم  األســاس  فــي  سببه  المسرح  عــن 

ما  وهــو  المسرحي،  الموسم  انتظام 

جــعــل الــكــثــيــر مــن الــفــنــانــيــن يــؤثــرون 

عـــــرض أعـــمـــالـــهـــم داخــــــل مــهــرجــان 

ـــركـــز الــمــوســم  الـــمـــســـرح الــمــحــلــي وت

يُقام  الــذي  األســبــوع  داخــل  المسرحي 

خالله هذا المهرجان، والذي تتفاوت 

مستويات عروضه، أما عن قلة األيام 

مــســرحــي  عـــــرض  ألي  الــمــخــصــصــة 

فهي أمر يجب إصالحه، ألن عرض 

األكثر  على  الليلتين  أو  الواحدة  الليلة 

يــصــيــب الــفــنــانــيــن بــاإلحــبــاط خــاصــة 

ما  أرهقهم  قــد  العمل  يكون  أن  بعد 

يــقــرب مــن شــهــريــن وفـــي األخــيــر ال 

قليلة  حفنة  ســـوى  إبــداعــهــم  يــشــاهــد 

مـــن الــجــمــهــور ال تــرضــي طــمــوح أي 

لــمــاذا  أتـــســـاءل:  وهــنــا  مجتهد،  فــنــان 

ال يـــتـــم عـــــرض أعــــمــــال الــمــهــرجــان 

استمرارية  يوفر  ما  وهو  العام  طوال 

إنتاج  بعد  خاصة  المسرحي  الموسم 

هــــذا الــكــم مـــن األعـــمـــال وتــكــلــفــتــهــا، 

فـــعـــروض الـــمـــهـــرجـــان الــمــحــلــي إذا 

تغطي  أن  يمكن  العام  طوال  عرضت 

باستمرار  أطالب  كما  بأكمله،  العام 

إلتاحة  العام  طوال  المسرحية  الورش 

الفرصة أمام الشباب للعمل بعيًدا عن 

احتكاًكا  لُيحدث  المهرجانات،  أجــواء 

دائًما بين الممثلين وخشبة المسرح.

وفي األخير فإن الساحة المسرحية 

عموًما والمسرح الشبابي بوجه خاص 

تناقش  هــادفــة  أعــمــال  تقديم  يحتاج 

لصنع  تحتاج  كما  الشباب،  مشكالت 

وتنعش  الــوطــن  تفيد  جــديــدة  كـــوادر 

الــســاحــة الــفــنــيــة، وهــنــا يــجــب إدراك 

متنوعة  ورش  إيــجــاد  إقــامــة  أهــمــيــة 

وتقديم  الــمــســرح،  مــجــاالت  كــل  فــي 

العروض المسرحية على مدار العام، 

مسرحي  حــــراك  إحــــداث  يــكــفــل  بــمــا 

في  هاًما  دوًرا  يلعب  الفن  أن  خاصة 

مشكالتهم،  وإظـــهـــار  الــنــاس  تــوعــيــة 

ويـــعـــتـــبـــر حــلــقــة وصـــــل بـــيـــن الـــنـــاس 

والـــمـــســـؤولـــيـــن بـــطـــرحـــه قــضــايــاهــم 

وإشكالياتهم.

انصراف الجمهور عن المسرحانصراف الجمهور عن المسرح
بأقالم بأقالم 
بقلم: عبداهللا غيفانالمبدعينالمبدعين

كتب -هيثم األشقر: 

علي  مطر  الموسيقي  الملحن  يستعّد 
ــبــوم غــنــائــي جــديــد بمناسبة  إلصــــدار أل
كشف  حيث  الــوطــنــي،  باليوم  اإلحــتــفــال 
في تصريحات خاصة لـ «[« عن 
 ٦ يضم  والــذي  الجديد  ألبومه  تفاصيل 
مع  خالله  مــن  ويــتــعــاون  وطنية،  أغـــاٍن 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن الــشــعــراء، منهم 
صفر،  جــاســم  الــصــديــقــي،  عبدالرحيم 
خــالــد الــعــوضــي، عــبــداهللا عــبــدالــكــريــم، 
ومـــــــــــــــرزوق بــــشــــيــــر، وعـــــلـــــى صــعــيــد 
سيشهد  األلبوم  أن  إلى  أشــار  المطربين 
المطربين  غالبية  مــن  كبيرة  مشاركة 
كالفنان  الفنية  الساحة  على  الموجودين 

غانم  الكبيسي،  عيسى  عبدالستار،  علي 
شــاهــيــن، ســعــود جـــاســـم، وعـــايـــل، كما 
ـــعـــداده إلطـــالق  ـــًضـــا عــلــى اســـت كــشــف أي
أوبريت غنائي منفرد بعنوان «قطرية»، 
ســيــشــارك فــيــه مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
الــفــنــانــيــن الــمــحــلــيــيــن، وســيــشــارك فيه 

كوكبة من المطربين القطريين.
وأشار مطر علي إلى أن أغاني األلبوم 
اعتيد  الــذي  التقليدي  بالشكل  تكون  لن 
على تقديمه في األغاني الوطنية مؤخًرا، 
حب  معاني  تحمل  التي  األغاني  فهناك 
إلى  والحنين  بالغربة،  كالشعور  الوطن 
أرض الوطن مثل أغنية «وين مااروح»، 
وكــــذلــــك أغـــنـــيـــة «أعـــشـــقـــك يـــاقـــطـــر»، 

و»سالم اهللا على بالدي».

مــن جــهــة أخــــرى، انــتــقــد مــطــر علي 
والجهات  اإلعــالمــيــة،  الــوســائــل  تقصير 
األغنية  بتقديم  االهــتــمــام  فــي  الثقافية 
الوطنية على مدار العام، مشيًرا إلى أن 
األغنية الوطنية، أصبحت أغنية موسمية 
الوطني،  كــالــيــوم  المناسبات  فــي  تــقــدم 
في  اإلنــجــازات  تحقيق  مــع  بالتزامن  أو 
المسابقات الرياضية، مطالبًا بأن يكون 
هناك دعم إلنتاج أغنيات وطنية طوال 
العام، والحرص على تواجدها بقوة على 
كبير  دور  من  لها  لما  الغنائية،  الساحة 
للوطن،  والـــوالء  العز  مشاعر  تنمية  في 
ألن األغاني الوطنية هي التي تعيش في 
وجـــدان الجمهور، كما أنــه شــرف كبير 

ألي فنان أن يقدم أغنية لوطنه.

مطر علي يلحن مطر علي يلحن ٦٦ أغاٍن لليوم الوطني أغاٍن لليوم الوطني

مطر علي

بقلم: عبداهللا غيفان

المراكز الثقافية البريطانية 
تتحد من أجل شكسبير

أجل  مــن  ستتحد  لــنــدن  فــي  الثقافية  المنظمات  مــن  كثير 
يتمناه  شكل  أفضل  في  لشكسبير  الثقافية  االحتفاالت  خــروج 
رحيل  على  سنة  بــــ٤٠٠   ٢٠١٦ فــي  سيحتفل  فالعالم  الجميع. 
وليم  الكبير  المسرحي  الكاتب 
ستشمل  واالحتفاالت  شكسبير، 
عـــروضـــا جـــديـــدة لــمــســرحــيــاتــه 
ومسرحيات  وروايــات  وقصائد 
جــــديــــدة إلـــــى جـــانـــب الــــنــــدوات 
ذكــر  كــمــا  الــعــامــة،  والملتقيات 

موقع إيالف.
االحتفاالت  ستشمل  وكذلك 
ــفــة، ألن  ــل فــــروعــــا فــنــيــة مــخــت
خــالل  أوحـــت  شكسبير  أعــمــال 
الــــــقــــــرون األربــــــعــــــة الـــمـــاضـــيـــة 
بــحــفــالت مــوســيــقــيــة وأعـــمـــال 
وفعاليات  أكاديمية  ومحاضرات  وسينمائية  وأوبرالية  راقصة 

عامة فضال عن الكتابات األدبية.
مظلة  تحت  جهودها  الثقافية  المنظمات  عشرات  وضمت 
صاحبة  لندن  في  كنج  كلية  فى  شكسبير  مركز  بقيادة  واحــدة 
على  سنة   ٣٠٠ مــرور  بذكرى  االحتفاالت  تنظيم  في  المبادرة 
وفــاتــه عـــام ١٩١٦ عــلــى خلفية هــديــر الــمــدافــع خـــالل الــحــرب 

العالمية األولى.

خطوة  فــي  الدوحة-البيرق: 
صناعة  بتعزيز  الــتــزامــهــا  تــؤكــد 
األفالم المحلية، أعلنت مؤسسة 
ــــدوحــــة لــــألفــــالم عــــن إطــــالق  ال
لدعم  القطري  الفيلم  صندوق 
وتعزيز  القطريين  المخرجين 
صــــنــــاعــــة األفـــــــــــالم الـــقـــصـــيـــرة 
والــــطــــويــــلــــة، أعـــلـــنـــت مــؤســســة 
الــدوحــة لــألفــالم عــن فتح باب 
اســـتـــقـــبـــال األفـــــــالم الــقــصــيــرة، 
وذلك خالل الفترة من (١-١٤) 

فبراير ٢٠١٦.
وســـيـــركـــز صــــنــــدوق الــفــيــلــم 
الـــقـــطـــري عـــلـــى دعـــــم وتــعــزيــز 
المخرجين  وإنــجــازات  مهارات 
الــقــطــريــيــن، وســـيـــقـــدم الــدعــم 
ـــعـــة أفـــــالم طــويــلــة  لــتــطــويــر أرب
قصيرة.  ثمانية  وإنتاج  وتطوير 
األفــالم  تكون  أن  المقرر  ومــن 
من  تطويرها  تــم  التي  الطويلة 
خــــالل هــــذا الـــصـــنـــدوق مــؤهــلــة 

لــلــحــصــول عــلــى الـــدعـــم الــمــالــي 
لـــخـــوض مــرحــلــة اإلنــــتــــاج، كما 
ســيــتــم اخــتــيــار فــيــلــم واحــــد من 

ليحظى  الطويلة  األربعة  األفالم 
بــالــدعــم الــمــالــي مــن الــصــنــدوق 
الــعــام  فــي  ــتــاج  اإلن عملية  خـــالل 

المشاريع  اختيار  سيتم  الــتــالــي. 
مـــن خــــالل دورتــــيــــن لــلــتــقــديــم 

لبرنامج المنح سنويا.

فتح باب التقدم لصندوق الفيلم القطري
في فئة األفالم القصيرة
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