
خلود  الــفــنــانــة  تستعد  الــبــيــرق:  الدوحة- 
الدرامية  األعــمــال  مــن  عــدد  فــي  للمشاركة 
الدراما  صعيد  فعلى  والخليجية،  القطرية، 
الــمــحــلــيــة كــشــفــت خــلــود لــــ ”الـــبـــيـــرق“ أنــهــا 
الــثــانــي مــن المسلسل  الــجــزء  ســتــشــارك فــي 
الكرتوني ”فوق السطح“ بعد إضافة عنصر 
إلــى  مــشــيــرة  المسلسل،  لشخصيات  نــســائــي 
قطر  تلفزيون  على  سيعرض  المسلسل  أن 
رمـــضـــان الــمــقــبــل، أمــــا بــالــنــســبــة لــلــدرامــا 
الــخــلــيــجــيــة فـــقـــالـــت: انــتــهــيــت مـــؤخـــرا من 
تصوير الجزء األول من الست كوم ”الحرب 
الــعــائــلــيــة األولـــــى“، واســتــعــد لــلــمــشــاركــة في 
المسلسل،  مــن  والــثــالــث  الــثــانــي،  الــجــزءيــن 
سعاد  الجسمي،  أحــمــد  بطولة  مــن  والعمل 
محمد  أمل  علي،  جمعة  الغرير،  علي  علي، 
وماجد الجسمي ونخبة من نجوم اإلمارات. 

ويتألف العمل من ٩٠ حلقة، وتدور أحداثه 
فــي إطـــار كــومــيــدي حـــول عــائــلــة تعيش في 
من  الــعــديــد  بينهم  وتــحــدث  واحــــد،  مــنــزل 

المفارقات الكوميدية.

جـــديـــر بــالــذكــر أن ”فـــــوق الــســطــح“ هو 
باكورة أعمال تلك اللجنة، التي تم تشكيلها 
من قبل المؤسسة القطرية لإلعالم، عرض 
شاشة  على  الماضي  رمــضــان  األول  الــجــزء 

تلفزيون قطر، والمسلسل من إخراج أحمد 
فيصل  الكواري،  شعيل  وبطولة  المعاضيد، 
رشيد، والطفل خالد المهندي، ومن تأليف 

طالب الدوس.
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ناصر الخليفي: اإلعالم يجد 
رواًجا لدى القطريين

أن  الخليفي  نــاصــر  أكــد 
األسباب  من  العديد  هناك 
الــرئــيــســيــة أهــمــهــا االنــفــتــاح 
قطر  تشهده  الـــذي  الكبير 
ــــمــــام الـــــدولـــــة بـــهـــذا  واهــــت

محطات  وبــزوغ  المجال 
مهمة  وإذاعية  تلفزيونية 

عــّظــمــت مــن دور اإلعـــالم 
وأهميته، كما أنني أرى أن 
دور  لها  المختلفة  القنوات 
مــهــم فـــي تــبــنــي الــمــواهــب 
اإلعالمية الشابة وتشجعيها 
الجزيرة  مركز  وباألخص 

لــلــتــدريــب ومـــا يــقــّدمــه مــن دورات 
تدريبية فإن ذلك يعد عامالً رئيسًيا 
لخوض  الــشــابــة  الــمــواهــب  لتشجيع 
واإلذاعــي  التلفزيوني  التقديم  غمار 
بنجاح، وأنصح كل من يريد الدخول 
فــي مــجــال الــتــقــديــم اإلعــالمــي من 
الدورات  بتلك  يلتحق  أن  القطريين 
مجانًا  الجزيرة  شبكة  تقّدمها  التي 

للقطريين.
أسماء  لدينا  نجد  أننا  إلى  مشيًرا 
المــعــة فــي مــجــال اإلعــــالم، وقطر 
أصبحت تقّدم في المجال اإلعالمي 
أفضل  وتنتقي  متخّصصة  قــنــوات 

أسماء  رأيــنــا  وقــد  فيه،  اإلعالميين 
قــطــريــة لمعت فــي مــجــال األخــبــار 
وتقديم البرامج الرياضية والبرامج 
الــتــراثــيــة وغــيــرهــا وأصــبــحــنــا نــرى 
إعالميين يحلقون في فضاء الخليج 
والــعــالــم الــعــربــي، ونــحــن نــرى على 
اإلعالميين  مــن  مجموعة  الــســاحــة 
نحن  ولكن  الممتازين،  القطريين 
نطمح إلى أن يصل مستوى التقديم 
لـــدى الــمــذيــع الــقــطــري عــمــوًمــا إلــى 
ليس  أمــر  وهــو  الــعــالــمــي،  المستوى 

ببعيد على المجّدين والطموحين.

ص٤

يوسف السادة: مواقع التواصل حققت انتشارًا للفنان القطري

خلود أحمد

عبد اهللا الهيل: الدراسة األكاديمية 
مهمة في حياة الفنان

أكد الفنان عبد اهللا الهيل أنه يمر 
اآلن بمرحلة مهمة في حياته الفنية 

بعد التحاقه مؤخًرا بقسم المسرح 
في كلية المجتمع، مشيًرا إلى أنه 

أدرك ضــرورة ثقل الموهبة 
بالدراسة ما جعله ال يترّدد 
بعد  بالكلية  االلــتــحــاق  فــي 

إعالنهم عنها مباشرة، وقال: 
إنه ينتظر حالًيا خوض الدراسة 

دروس  مــن  انتهائه  بعد  العملية 
عليه  يتوجب  التي  اإلنجليزية  اللغة 

اجتيازها قبل البدء في النشاط العملي 
بقسم التمثيل، وفي هذا الصدد أبدى 
انزعاجه من هذا الشرط الذي يعطل 
رغبته في خــوض الممارسة العملية 
بالكلية في المجال الذي دخل الكلية 
من أجله، لكنه في الوقت ذاتــه عّبر 
عن سعادته بتحقيق حلمه في دراسة 
المسرح أكاديمًيا، معربًا عن أمله في 
أن يترك هــذا القسم بكلية المجتمع 
المسرحية  الساحة  على  إيجابًيا  أثـــًرا 

عموًما خصوًصا أن الدراسة هي التي 
ستكتب للفنان االستمرارية، كما أن 
الموهبة والدراسة األكاديمية يكمالن 
بعضهما اآلخر، ولفت إلى أن الدراسة 
األمــور  مــن  الكثير  تعّلمه  بــأن  كفيلة 
ــتــي لـــم تــكــن ســتــتــاح خـــارج  الــفــنــيــة ال
الوسط أو بعيًدا عن الممارسة الفعلية 

للمسرح . 
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صالح العبيدلي: ميالن تمثل 
معرًضا إبداعيًا ضخًما

التشكيلي  الفنان  أكــد  البيرق:   - الدوحة 
يوسف السادة أن مواقع التواصل االجتماعي 
لــلــفــنــان  ـــتـــشـــار  االن تــحــقــق  أن  اســـتـــطـــاعـــت 
والعربي،  الخليجي  المستوى  على  القطري 
جميع  عرض  على  يحرص  أنه  إلى  مشيًرا 
من  فيها  يشارك  التي  والمعارض  لوحاته، 
خالل حسابه على الفايسبوك، وانستجرام، 
األصدقاء،  من  العديد  هناك  أن  إلــى  الفتًا 
والــمــتــابــعــيــن لـــه فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــوطــن 

العربي والذين ال تتاح لهم الفرصة للقدوم 
إلى الدوحة لحضور معارضه، أصبحوا اآلن 
يستطيعون أن يتفاعلوا معه لحظة بلحظة 
من خالل تلك المواقع، الفتًا إلى أن مواقع 
عامًال  نفسها  فرضت  االجتماعي،  التواصل 
الراهن،  الثقافي  المشهد  في  ومؤثًرا  مهًما 
كما أنها ساهمت في توفير منبر للفنانين 
الــشــبــاب، وأشـــار إلــى أن تلك الــمــواقــع مثل 
غيرها لها جانبان إيجابي وسلبي، والجانب 

السلبي أن هناك بعض الفنانين يستخدمون 
المباشر  الهجوم  في  الشخصية  صفحاتهم 
الفنانين  من  غيرهم  على  المباشر  وغير 
الذين يعملون معهم في نفس المجال، كما 
عرضة  يصبحون  الفنانين  بعض  هناك  أن 
لــوجــود صــفــحــات وهــمــيــة ال تــعــّبــر عنهم، 
تنشر األخبار الكاذبة، وتطلق اإلشاعات من 

خاللها.
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خلود أحمد تستعد لـ «فوق السطح»
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رحــلــتــه  أن  ــعــبــيــدلــي  ال أوضــــــح 
ــتــي اســتــمــرت لما  الــتــشــكــيــلــيــة ال

يــزيــد عــلــى ثــالثــة شــهــور في 
في  مشاركته  خالل  ميالن 

تــمــخــض   ٢٠١٥ إكـــســـبـــو 
عــنــهــا إنـــتـــاج ١٥عـــمـــًال 
مشيًرا  جـــديـــًدا،  فــنــًيــا 

فــي  وجــــــــوده  أن  إلـــــى 
مناخ فني خالل كل تلك 

تجلي  على  ســاعــده  الفترة 
قــريــحــتــه اإلبـــداعـــيـــة واســتــفــز 

ريشته إلنتاج المزيد من األعمال 
خالل الفترة المقبلة، كما نوه إلى 

أن ثّمة استفادة كبرى خرج بها من 
الطويلة  الرحلة  تلك  خالل  مشاركته 
حيث كّون عدًدا كبيًرا من الصداقات 
بــتــواجــده فــي هـــذه االحــتــفــالــيــة التي 
وقــال:  دولـــة،   ١٤٤ حــضــور  تضّمنت 
إنــه كــان بحاجة إلــى ذلــك االحتكاك 
عن  العبيدلي  أعـــرب  كما  اإلبــداعــي، 
سعادته بلقاء عدد كبير من األطفال 
بتقديمه  الــكــبــرى  االحتفالية  خــالل 
عــدة ورش لــرســوم األطــفــال، مؤكًدا 

أن حنينه للتعامل مع األطفال جعله 
ســعــيــد بــالــتــعــامــل مــعــهــم مـــن خــالل 
الفنية  حياته  بدأ  حيث  الورشة،  تلك 
معهم بعمله كموجه للتربية الفنية، 
ولفت إلى أنه شــارك في العديد من 
بكتابة  قــام  حيث  الفنية  الفعاليات 
أسماء الــزوار بالخط العربي وهو ما 
ارتباًطا  وأنــشــأ  الحضور  إعــجــاب  أثــار 

بينهم وبين الثقافة العربية.

ص٦

رحــلــتــه  أن   
مــرت لما
ــور في

في  ه 
ض

ك
جلي 

اســتــفــز 
ن األعمال
إل ن ا ك

مطالبات بصناعةمطالبات بصناعة
 سينما احترافية سينما احترافية

ص ص ٣٣



حححححححححححححححححح          ععععععععععنحو مسرح        عربي

الثالثاء 26 صفر  1437 هـ - 8 ديسمبر 2015 م 2

ــعــبــات عــلــى  ــل يـــركـــز صـــنـــوع فـــي هــــذه ال
لمصر  المحتلين  اإلنجليز  على  الــهــجــوم 
والسخرية  االســتــعــمــاريــة  حيلهم  وكــشــف 
الـــــحـــــادة مـــنـــهـــم، كـــمـــا تـــحـــظـــى الــقــضــيــة 
لمناهضة  مــنــه  كــبــيــر  بــاهــتــمــام  الــوطــنــيــة 
ـــؤكـــد عـــلـــى دور  ـــهـــذا ي هـــــذا االحـــــتـــــالل، ل
وسعيها  الفترة  هذه  في  الوطنية  الحركة 
في  يــحــاول  إذ  االحـــتـــالل،  مــن  لــلــخــالص 
هذه  دور  يستقرئ  أن  المختلفة  مقاالته 
هزيمتها  أسباب  ويحلل  تاريخياً  الحركة 
تــزل  ال  ــثــورة  ال روح  أن  عــلــى  الــتــأكــيــد  مــع 
التياترية  اللعبة  في  ذلك  أظهر  وقد  تحيا 
اللعبات  مــن  تعد  التي  اإلنجليز»  «تشكر 

المجموعة. هذه  في  المتميزة  التياترية 
«تشكر  الــســيــاســيــة  الــكــومــيــديــا  تتضمن 
االنــجــلــيــز» ثــالثــة فــصــول تــــدور أحــداثــهــا 
سيالن  جزيرة  في  مدينة «كولومبو»  في 
التابعة للتاج اإلنجليزي حيث مقر الحاكم 
قصيرة  والمسرحية  للجزيرة  اإلنجليزي 
الــحــجــم تــشــغــل صــفــحــتــيــن مـــن الــجــريــدة 

الفرنسية. إلى  لها  ترجمة  أورد  وقد 
صـــنـــوع  إطـــــــالق  أن  هـــنـــا  ــــمــــالحــــظ  وال
أقسام  من  قسم  كل  على  الفصل  مصطلح 
الــمــســرحــيــة الـــثـــالثـــة ال يــتــفــق مـــع حــجــم 
واألحرى أن يطلق  القسم وتطوره درامياً 
وبذلك  «مشهد»  مصطلح  قسم  كل  على 
فـــإن الــمــســرحــيــة عــبــارة عــن فــصــل واحــد 
يتكون من ثالثة مشاهد ذات بناء عضوي 
الــثــالث،  الــوحــدات  فــيــه  تتحقق  متماسك 
وقـــــد راعــــــى صـــنـــوع ذلـــــك فــــي تــرجــمــتــه 
المصطلح  يستخدم  للمسرحية  الفرنسية 
مشهد Scene وربما يرجع ذلك إلى خطأ 
إلى  أو  المسرحية  طــوال  يتكرر  مطبعي 
مــحــاولــة صــنــوع تــضــخــيــم عــمــلــه بــإضــفــاء 
مــصــطــلــح «فـــصـــل» عــلــى الــمــشــهــد ومــن 
نــاحــيــة أخــــرى يــســتــعــيــر مـــن فـــن الــــراوي 
طريقة  المقامات  كاتب  وأسلوب  الشعبي 
رأسياً  مرتباً  الشخصيات  حوار  وضع  عدم 
فــــي جـــمـــل أو فــــقــــرات تـــوضـــع أمـــــام كــل 
أو  «يقول»  لفظه  يضيف  وإنما  شخصية 
«كــــالم» إلـــى اســـم الــشــخــصــيــة وهــنــا تأتي 
راويـــاً  هــنــاك  وكـــأن  اللعبة  كــتــابــة  طــريــقــة 
شــــاهــــداً عــلــى األحـــــــداث يـــرويـــهـــا بــلــســانــه 
لــلــمــســتــمــعــيــن هــــذه الــطــريــقــة فـــي كــتــابــة 
الــلــعــبــة الــتــيــاتــريــة قـــد اســتــخــدمــهــا صــنــوع 
في  األولـــى  الخمس  التياترية  لعباته  فــي 
«القرداتي»  في  كما  إسماعيل  عهد  آخــر 

قراقوش»،»الدخاخني». و»حكم 
يــتــعــرض صــنــوع فـــي هـــذه الــمــســرحــيــة 
إلـــى مــحــاكــمــة زعـــمـــاء الــحــركــة الــعــرابــيــة 
ارتكبوا  حيث  بسيالن  منفاهم  في  وذلك 
الجيش  ضد  حربهم  في  تكتيكية  أخطاء 
من  الرئيسي  الخطأ  ويتمثل  اإلنــجــلــيــزي 
يغلق  لم  عرابي  أن  في  األخطاء  هذه  بين 
ألنه  المناسبة  اللحظة  فــي  السويس  قناة 
كان يخشى أن يؤدي هذا إلى إثارة الدول 
أساطيلها  وإرســـال  مصر  ضــد  األوروبــيــة 
بــدال  وبــذلــك  مــصــر  لمهاجمة  وجــيــوشــهــا 
هــو  واحــــــداً  مـــن أن تـــواجـــه مــصــر جــيــشــاً 
تحالفاً  ستواجه  فإنها  اإلنجليزي  الجيش 
ومــا ذهــب إلــيــه صــنــوع عــلــى لسان  كــبــيــراً 
زعــمــاء الــحــركــة الــعــرابــيــة قــد ذهـــب إلــيــه 

المؤرخين. من  العديد 

الحركة الوطنية

حركةحركة

كتب - محمود الحكيم

كـــشـــف الـــشـــاعـــر الـــغـــنـــائـــي هـــــالل الـــمـــهـــنـــدي 
لــلــبــيــرق أنـــه انــتــهــى مـــن كــتــابــة أغــنــيــة جــديــدة 
فتى  السعودي  للمطرب  الجن»  «وادي  بعنوان 
جديدة  األغنية  فكرة  أن  إلــى  مشيراً  رحيمة، 
أن تــثــيــر األغــنــيــة بــعــد صــدورهــا  كــلــيــاً، مــتــوقــعــاً 
ضـــجـــة كـــبـــيـــرة لـــمـــا تــتــضــمــنــه مـــن فـــكـــرة غــيــر 
يتطرق  ال  جانب  على  للضوء  وتسليط  تقليدية 
في  األغنية  إن  وقــال  الغنائيون،  الــشــعــراء  إليه 
أغنية  نجاح  بعد  وهذا  حاليا.  التسجيل  مرحلة 

يــجــيــب جــنــان مـــع الــفــنــان فــتــى رحــيــمــة والــتــي 
المهندي  وأوضـــح  الــمــغــربــيــة.  بــالــلــهــجــة  جـــاءت 
فن  إيــقــاع  عــلــى  ســتــكــون  الــجــن  وادي  أغــنــيــة  أن 

السامري.
وأشــــار الــمــهــنــدي إلـــى أنـــه يــحــرص عــلــى أن 
لكافة  إرضـــاء  الــغــنــائــي  الــشــعــر  مــن  نــتــاجــه  يــنــوع 
الــســائــدة  الــغــنــائــيــة  لـــأللـــوان  ومـــواكـــبـــة  األذواق 
الخليجية  بــالــلــهــجــة  أغــنــيــات  قـــدم  فــقــد  لــذلــك 
الــلــون  مــن  أغــنــيــات  قــدم  كــمــا  الخليجية  وغــيــر 

أيضاً. الشعبي  وغير  الشعبي 
غــنــائــي  شـــاعـــر  أول  أنــــه  الــمــهــنــدي  أكــــد  كــمــا 

كانت  التي  القصصية  األغنية  إحياء  يعيد  قطري 
مـــلء الــســمــع والــبــصــر فــي الــمــاضــي وكــانــت لها 
مطرباً  تجد  تكاد  ال  إنك  حتى  البارزة  مكانتها 
يعرف  قصصية  أغنية  لديه  ليس  القدماء  من 
بــهــا بــيــن الــجــمــهــور وضـــيـــف: إال أنـــهـــا لــألســف 
وهـــو مــا دفــعــنــي إلـــى أن أهــتــم  اخــتــفــت حــالــيــاً 
القصائد  من  العديد  وكتبت  اللون  هــذا  بإحياء 
أحمد  الــمــطــرب  غنى  وقــد  الغنائية  القصصية 
وهي  الــورد».  «ديــرة  أغنية  منها  الرحيم  عبد 
على  واقعية  قصة  تحكي  التي  األغاني  من  نوع 

جديدين. ولغة  بأسلوب  ولكن  القديم  النمط 

«وادي الجن» أحدث تعاون بين هالل المهندي وفتى رحيمة

أمــيــرة  الــفــنــانــة  كــشــفــت  الدوحة-البيرق: 
جديدة  فردية  ألغنية  تحضيرها  عن  للبيرق 
الفنان  ألــحــان  مــن  المكشوف»  «على  بعنوان 
الـــقـــطـــري عــيــســى أحـــمـــد وكـــلـــمـــات عـــبـــد اهللا 
الـــزيـــمـــور، وتـــوزيـــع ســامــح إســكــنــدر، وقــالــت 
القطرية  الــمــاســيــة  األوتــــار  شــركــة  إن  أمــيــرة 
بنظام  األغــنــيــة وتــصــورهــا  هـــذه  تــنــتــج  ســـوف 
لطرح  تخطط  أنها  إلى  مشيرة  كليب  الفيديو 
ثم  والخليجية  المحلية  اإلذاعات  على  األغنية 
المختلفة. المحطات  على  وطرحها  تصويرها 
طابع  تــأخــذ  األغــنــيــة  أن  أمــيــرة  وأوضــحــت 
تقليدية  غير  لمسات  وفيها  الشبابي  اللحن 
اآلالت  تــمــزج  الــتــي  الموسيقية  الــخــطــوط  مــن 
وتمنت  جميل،  تمازج  في  بالغربية  الشرقية 
أمــيــرة أن تــنــال األغــنــيــة رضــا الــجــمــهــور وأن 

حسن. بقبول  يتلقوها 

وقــالــت أمــيــرة إن هــذه أولـــى تــجــاربــي مع 
شــركــة األوتـــــار الــمــاســيــة الــقــطــريــة، مــشــيــدة 
باتت  التي  قطر  في  الغنائية  السوق  بــازدهــار 
الواضح،  واالنفتاح  االزدهـــار  من  حالة  تشهد 
وأشارت أميرة إلى أن اللهجة الخليجية باتت 
حضور  لها  التي  العربية  اللهجات  صدارة  في 
كبير لدى الجمهور العربي وأصبح الكثير من 
وبات  اللهجة  بهذه  الغناء  يحبون  المطربين 
اللهجة  هذه  يستحسن  للجمهور  العام  الــذوق 

الراقية.
وأكدت أميرة أنها تميل إلى اللون الطربي، 
الـــمـــواكـــب لــلــعــصــر الـــــذي يــجــمــع بــيــن أصــالــة 
في  الغربية  اآللة  مع  متناغما  الشرقي  اللحن 
العربي  المستمع  ذائقة  يحترم  جميل  تمازج 
مشاربهم  تنوع  على  الجمهور  ميول  ويرضي 

وأذواقهم.

بمركز  مــؤخــرا  اختتمت  الــبــيــرق:  الدوحة- 
الرسوم  عــن  ورشــة  المتحركة،  للرسوم  قطر 
األلعاب  عشاق  الــورشــة  وتستهدف  المتحركة، 
ـــورشـــة  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي قـــطـــر، وقــــدمــــت ال
لــلــمــنــتــســبــيــن  لــمــحــة عــامــة عـــن عــالــم صناعة 
األلعاب كما تضمنت  عروضاً تقديمية لتعريف 
اإللكترونية  لعبتهم  صناعة  بكيفية  المشاركين 
أو  اإلنــتــاج  أو  التطوير  ناحية  من  ســواء  األولـــى، 

إدارة الجوانب التجارية لمشروع اللعبة.
وركزت الورشة في يومها األول على تعريف 
المشاركين بآليات تطوير األلعاب، أما اليومان 
تصاميم  الــتــركــيــزعــلــى  فــتــم  والـــثـــالـــث،  الــثــانــي 
األلعاب وعملية التكويد الالزمة لبرمجة النسخ 
حالة  دراســـــات  طـــرح  مــع  لــأللــعــاب  التجريبية 

واسعة  أصــداء  حققت  وشهيرة  ناجحة  أللعاب 
 Clash ofو  Angry Birds ومنها-  عــالــمــيــاً 
لشخصيات  الحركات  إضافة  وكيفية   -  Cnas
ـــمـــزدوج وهــزيــمــة  األلـــعـــاب كــالــقــفــز والــقــفــز ال

األعداء وخوض المعارك.
فعاليات  ضــمــن  أيــضــا  الــمــركــز  شــــارك  كــمــا 
اختتمت  ــــذي  ال الــســيــنــمــائــي  أجـــيـــال  مــهــرجــان 
فعالياته مؤخرا بمعرض «عالم ألعاب الفيديو: 
ركن الهواة»، الذي احتفى باأللعاب وربط بين 
ألــعــاب الــفــيــديــو والــســيــنــمــا مــن خـــالل عــروض 
القصص  وسرد  األفالم  تأثير  تناقش  ونــدوات، 
الــبــصــريــة عــلــى اإلعــــــالم الــمــعــاصــر كــمــا ضم 
ومساحة  لــأللــعــاب  مخصصة  صــالــة  الــمــعــرض 

لعشاق ألعاب الفيديو.

أميرة تحضر لتصوير «على 
المكشوف» فيديو كليب

ختام ورشة ألعاب الفيديو

ن و هور ج ر ي ل ن ير
حسحسحسنن.ن.ن بقبقبقبوبوببوللل يتيتيتلقلقلقوهوهوهاا

ربهم وع ى هور ج يول ي وير
وووأذأذأذواواواقهقهقهممم.م.م

متحف يناقش إمكانية إنشاء «جامعة متحفية»
نــــاقــــشــــت الــــبــــاحــــثــــة والـــخـــبـــيـــرة 

الــمــتــحــفــيــة كــلــيــمــنــتــيــن ديــلــيــس فــي 

ـــــــــدوة ضــــمــــن نـــــــــــدوات «حــــديــــث  ن

مــــتــــحــــف» إمــــكــــانــــيــــة وضـــــــع مــنــح 

المتاحف  قبل  مــن  جــديــدة  دراســيــة 

كانت  سواًء  المجموعات  أساس  على 

إمكانية  مــع  مــعــاصــرة  أو  تــاريــخــيــة 

من  بــدالً  متحفية.  جامعة  تدشين 

باعتبارها  الــمــعــارض  على  التركيز 

وتحّدثت  للمتاحف،  رئيسية  أولوية 

بشكل  أمس  يوم  ندوتها  في  ديليس 

الكواليس  وراء  أنشطتها  عن  خــاص 

وعــلــى اإلمــكــانــيــة الــمــتــاحــة إلقــامــة 

مصّممة  عمل  ورش  أو  المختبرات 

والتعليم  التجريبية  البحوث  إلنتاج 

الـــعـــالـــي وتـــشـــيـــر فـــكـــرة «الــجــامــعــة 

عنه  أعــرب  مقترح  إلــى  المتحفية» 

عندما   ١٩٧٥ عام  في  بويز  جوزيف 

تغيير»،  في  «المتحف  عن  تحّدث 

يـــتـــنـــاول الـــحـــديـــث أعـــمـــال مــتــحــف: 

في  الحديث  للفن  العربي  المتحف 

الــدوحــة فــي ســيــاق مــحــلــي وكــذلــك 

والدولية  اإلقليمية  الممارسات  في 

للمتاحف.

أن  بـــــالـــــذكـــــر  الـــــجـــــديـــــر  ومـــــــــن 

كـــلـــيـــمـــنـــتـــيـــن ديــــلــــيــــس هـــــي قـــّيـــمـــة 

في  حالًيا  وزميلة  مستقلة  معارض 

(معهد  المتقدمة  الــدراســات  معهد 

-٢٠١٠ عام  بين  برلين.  في  العلوم) 

مــتــحــف  بـــتـــوجـــيـــه  وقــــامــــت   ٢٠١٥

فرانكفورت،  في  العالمية  الثقافات 

ــــفــــذت مـــنـــهـــجـــيـــة جــــديــــدة  حــــيــــث ن

أســاس  على  الفني  واإلنــتــاج  للبحث 

ــتــراثــيــة  مـــجـــمـــوعـــات الــمــقــتــنــيــات ال

المتحف. في  المعاصرة  والفنية 
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كتب - مصطفى عبد المنعم:

السينمائية  الساحة  أن  الفنانين  من  عدد  أكد 
صناعة  أركــــان  تكتمل  حــتــى  الــكــثــيــر  ينقصها 
ســيــنــمــائــيــة حــقــيــقــيــة قــــــادرة عــلــى الــمــواجــهــة 
للسينما.  المنتجة  الـــدول  لكبريات  والمنافسة 
وأعـــربـــوا فـــي الـــوقـــت ذاتــــه عـــن أمــلــهــم فـــي أن 
تشهدها  الــتــي  والــنــشــاط  الــحــراك  حــالــة  تسهم 
على  تساعد  فنية  طــفــرة  حـــدوث  فــي  الــدوحــة 
إيجاد صناعة سينما محلية ١٠٠٪، وانتقد عدد 
السينمائيين  مــن  الــعــالــم  نــجــوم  غــيــاب  مــنــهــم 
النجوم  عــلــى  فــقــط  واقــتــصــارهــا  محافلنا  عــن 

المحليين أو الخليجيين فقط.

وعلينا  سهالً  ليس  أمــر  السينما  صناعة  إن  يقول:  المال  صــالح  الفنان 

في  المساهمة  على  القادرين  السينمائيين  من  جيالً  البداية  في  نوجد  أن 

الخصبة  البيئة  له  وّفرنا  حال  في  سيتواجد  الجيل  وهــذا  الصناعة،  هذه 

المهرجانات  أن  إلى  المال  وأشــار  التواجد،  على  تساعده  التي  الحاضنة  أو 

السينمائية واألنــشــطــة هــي أحـــد أهـــم األســبــاب الــتــي تــســاعــد عــلــى إفـــراز 

المرحلة  غمار  خوض  على  القادرين  السينمائيين  الشباب  من  مجموعة 

القادمة والتنافس في مجال صناعة السينما وتسويقها في المجتمع، وأنا 

هذا  في  الشباب  ودعــم  جــًدا  ضــروري  األنشطة  في  االستمرار  أن  أعتقد 

بمهرجان «أجيال» هذا العام  االتجاه أيًضا ضروري، وضرب المال مثالً 

المشاركة  األفالم  عدد  بكثرة  السابقة  النسخ  عن  يتميز  بأنه  وصفه  الذي 

وأيًضا وجود عدد كبير من الشباب المحبين لصناعة السينما من الجنسين 

الطاقات  عن  تبحث  السينما  أن  مؤكًدا  للمهرجان،  حقيقي  مكسب  وهو 

اإلبداعية والشباب غير العاديين، الفتًا إلى أن المهرجان إذا ما نجح في 

أن يقّدم مبدًعا جديًدا كل عام فهذا مكسب حقيقي للمهرجان وللقائمين 

عــلــيــه، ونــحــن فــي حــاجــة مــاّســة لمثل هـــذه األمــــور للنهوض واالرتــقــاء 

بالحركة الفنية

 بــيــنــمــا تـــقـــول الــفــنــانــة أبـــــرار ســبــت: 
لــلــدعــم  وتـــحـــتـــاج  صــنــاعــة  الــســيــنــمــا  إن 
مــن قــبــل الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة حتى 
تــســتــطــيــع شـــركـــات اإلنــــتــــاج االســـتـــمـــرار 
فــيــهــا، مــشــيــرة إلــى أن صــنــاعــة الــدرامــا 
الخليج،  فــي  إنــتــاجــيــة  صــعــوبــات  تــواجــه 
فــمــا بــــال الـــوضـــع لـــو تــطــّرقــنــا لــصــنــاعــة 
عوائق  هناك  أن  على  مــؤكــدة  السينما، 
الخليجية  الفنانة  مشاركة  دون  تحول 
تنبع  العوائق  تلك  العربية،  السينما  في 
مــــن حـــرصـــهـــا عـــلـــى االلــــتــــزام بـــعـــادات 
إلى  مشيرة  الخليجية،  المرأة  وتقاليد 
عدم  مــن  تعاني  الخليجية  السينما  أن 
معقدة  صناعة  السينما  وأن  دعم  وجود 
جــــًدا، وتــحــتــاج فـــي الـــبـــدايـــات إلـــى ضخ 
مــردود  انتظار  دون  فــي  كثيرة  أمـــوال 
مادي، حتى ننجح في صنع بنية تحتية 
الفنانون،  خاللها  من  ينطلق  سينمائية، 
لن  وبــدونــهــا  الخليجيون،  والــمــنــتــجــون 
صناعة  لــوجــود  بـــادرة  أي  هــنــاك  تــكــون 
مــمــن  أغـــلـــب  أن  ـــا  مـــوضـــًح لــلــســيــنــمــا، 
غالبًا  المجال  هــذا  في  للعمل  يتصّدون 

في  رغبة  هناك  ألن  نظًرا  يستمرون  ال 

مناسبًا  مــردوًدا  يوفر  عمل  عن  البحث 

يحقق  ال  أنــه  غير  للشخص،  ومستمًرا 

السينما. في  العمل  بداية  في  ذلك 

 بــــدوره يــقــول الــدكــتــور حــســن رشــيــد: 
نــحــن فــي أمــس الــحــاجــة إلــى الــعــديــد من 
في  لنتقّدم  والــجــادة  الحثيثة  الــخــطــوات 
الخطوات  هذه  وأهم  السابع،  الفن  مجال 
هـــــي االهـــــتـــــمـــــام بـــجـــيـــل الــــشــــبــــاب مــن 
تــجــارب  لــخــوض  ودعــمــهــم  السينمائيين 
ســيــنــمــائــيــة والــــتــــعــــّرف عـــلـــى الــــمــــدارس 
الخبرات  من  المزيد  الكتساب  المختلفة 
لــلــنــجــوم  بــلــقــائــهــم  إال  لـــن يــتــأتــى  وهـــــذا 
الــعــالــمــيــيــن واألســــمــــاء الــفــنــيــة الــكــبــيــرة، 
أجيال  مهرجان  افتقار  رشيد  د.  وانتقد 
أعتقد   : قــائــالً األســمــاء  لــهــذه  الــســيــنــمــائــي 
وأتمنى أن أكون مخطئًا أن هذه الدورة 
أقل  هي  السينمائي  أجيال  مهرجان  من 
الدورات التي شهدت أسماء المعة لنجوم 
السينما، وكان يجب علينا أن ندعو نجوم 
ليكونوا  الــعــالــم  أقــطــار  كــافــة  مــن  الــلــعــبــة 
مع  جنب  إلى  جنبًا  العرس  هذا  في  معنا 
وكافة  قطر،  دولة  أبناء  من  الفن  نجوم 
هـــذه الــفــعــالــيــات تــقــوم مــن خـــالل دعــوة 
للحدث  يــعــطــون  مــن  فــهــم  الــلــعــبــة  نــجــوم 
بــريــًقــا المــًعــا وزخــًمــا كــبــيــًرا، وأتــمــنــى أن 

مثل  في  ونجومنا  بضاعتنا  بتلميع  نقوم 

على  القائمين  أن  وأعتقد  المحافل،  هذه 

أقــول،  وأنـــا  الجهد  بــذل  يــحــاولــون  األمـــر 

وجود شيء أفضل من ال شيء.

صالح المال: نحتاج إليجاد جيل من 
الشباب المحب للسينما

 أبرار سبت: غياب العنصر النسائي 
عن المشاركة في السينما العربية

د. حسن رشيد: نحتاج لبذل 
مزيد من الجهد لنصنع سينما

الصايغ

 أبرار سبت

د. حسن رشيد

صالح المال

الصايغ: نحتاج 
مهرجانًا بتواجد 
قطري حقيقي

محمد  الــشــاب  الفنان  تحدث  بينما   
منتقًدا  وصــريــح  واضـــح  بشكل  الــصــايــغ 
السينمائي  «أجــيــال»  مــهــرجــان  إقــامــة 
للفنان  الحقيقي  الــتــواجــد  مــن  وخــلــوه 
انطلق  أن  منذ  الصايغ:  وقال  القطري، 
وأنـــــا أشــــــارك فـــي دوراتـــــــه الــمــخــتــلــفــة 
ولــألســف لــم أجـــد أي جــديــد فــي هــذه 
النسخة التي تفتقر إلى األسماء الكبيرة 
من النجوم المحليين ومن أعمال لهم، 
األسماء  بهذه  االستعانة  تتم  ال  ولــمــاذا 
فـــي إنـــتـــاج ســيــنــمــا مــحــلــيــة ويــتــم وضــع 
الــفــنــانــيــن الــشــبــاب مـــع هــــؤالء الــنــجــوم 
سيظل  مــتــى  وإلـــى  مــنــهــم،  ليستفيدوا 
األمر لالستعراض فقط والمرور أمام 

الجمهور.



wمصطلحات درامية
معجم المصطلحات 
الدرامية والمسرحية

 مصمم الديكور
بالقطع  الخاصة  الرسومات  بعمل  يقوم  الذي  الفنان   

ينفذها  وقد  ما.  مسرحية  لعرض  المطلوبة  المنظرية 

بنفسه مع آخرين، أو يعهد بتنفيذها إلى فنان آخر.

الصراع الدرامي
بمقتضى  ينمو  متعارضتين،  قوتين  بين  مناضلة 

تصادمهما الحدث الدرامي.

أن  برونتيير  فرديناند  الفرنسي  الناقد  اعتقد  ولقد 

الصراع هو لب الدراما وجوهرها.

عرض نقدي سريع
مختصرة،  تفسيرية  نقدية  تعليقات  أو  مالحظات، 

يبديها كاتب على عرض مسرحي، وينشرها في مجلة 

أو صحيفة يومية.

أما النقد المسرحي فهو التعليق التحليلي األكثر جدّية 

ومنهجية.

دراما المجتمع الراقي
في  العالية  الطبقة  مشاغل  تعالج  التي  المسرحيات 

المجتمع.

موسيـــــــــــقى

منذ بداية القرن العشرين أخذ الجاز يتقّدم بشكل 

البيض  بعض  حـــاول  الــبــدايــة  ففي  لــألمــام.  متعثر 

تكوين فرق خاصة بهم تعزف موسيقى الجاز التي 

ألن  النجاح،  يصيبوا  لم  ولكنهم  بالنوتة  يدونونها 

األغلب  الطابع  كانت  التي  الصارخة  الزنجية  الروح 

لكن  تــعــوزهــم.  كــانــت  وقتها  الــجــاز  موسيقى  على 

بعد  وعملوا  األمــل  يفقدوا  لم  البيض  الموسيقيين 

الجاز  موسيقى  مــن  جــديــد  نــوع  تطوير  على  ذلــك 

تدريجًيا  ينتشر  أخذ  الند،  ديكسي  اسم  عليه  أطلق 

فـــي أنـــحـــاء الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة بفضل 

حتى  األســطــوانــات  وشـــركـــات  السينمائية  األفــــالم 

قامت الحرب العالمية الثانية. في هذا الوقت وأثناء 

موسيقى  زعــامــة  انتقلت  األولـــى  العالمية  الــحــرب 

الجاز من نيو أورلينز إلى شيكاغو التي احتوت على 

كما  الليل،  وعلب  والبارات  المالهي  من  أكثر  عدد 

والية  من  أكثر  في  وقتها  الجاز  موسيقى  انتشرت 

مثل بالتيمور وواشنطن ونيويورك وبوسطن، وفي 

إليها  تضم  أن  تحاول  الجاز  فرق  كانت  مدينة  كل 

تعتبر  كانت  التي  أورلينز  نيو  مدينة  من  عازفين 

في  وأمهرهم  العازفين  أشهر  أخرج  الذي  المعهد 

االرتجال.

وقــد بــدأت اإلرهــاصــات األولــى لموسيقى الجاز 

ــا فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، وفــي  تــقــريــبً

الهادئ،  المسيسيبي  نهر  على  الواقعة  أورلينز  نيو 

خليًطا  الوقت  ذلــك  في  المدينة  تلك  احتوت  حيث 

والفرنسيين  واإلنجليز  اإلســبــان  المهاجرين  مــن 

منهم  كل  يمتلك  حيث  األسياد  طبقة  مًعا  يكّونون 

عدًدا وفيًرا من العبيد الذين يسّخرونهم في جميع 

األعمال، خاصة الزراعة.

وفــــي هــــذه الــــظــــروف الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة 

واالجــتــمــاعــيــة الــتــي تــزامــنــت مــع إلــغــاء نــظــام الــرق 

األهــلــيــة  الـــحـــرب  ونــهــايــة   ١٨٦٣ عــــام  والـــعـــبـــوديـــة 

األمريكية عام ١٨٦٥ من جهة أخرى، وجد العبيد 

الزنوج أنفسهم أحراًرا في مدينة نيو أورليانز التي 

األوروبــي  الرقص  وصــاالت  الليل  علب  فيها  تكثر 

مــثــل الــفــالــس والــبــولــكــا الــتــي تنتشر فــي كــل أنــحــاء 

المدينة خصوًصا شارع رامبارت.

وهكذا بــدأت الموسيقى األوروبــيــة رويــًدا رويــًدا 

تختلط باإليقاعات واأللحان التي احتفظ بها الزنوج 

وتوارثوها جيالً بعد جيل ألنهم كانوا يرّددونها أثناء 

العمل في حقول القطن وأثناء سمرهم في ميدان 

الكونجو، كما أخذ الزنوج يستعيدون هذه اإليقاعات 

من خالل صنع الطبول الضخمة التي تسمى تام تام 

اإلفريقية  األلــحــان  تلك  وامتزجت  بــامــبــوالس.  أو 

أيًضا باأللحان التي تعلموها في الكنيسة الكاثوليكية 

ــيــة مـــع صـــرخـــات عـــــذاب الــعــبــوديــة  ــان ــبــروتــســت وال

بالموسيقى  المتأثرة  المكتئبة  روحهم  وتعبيرات 

منتشرة  كانت  التي  األوروبــيــة  والموسيقى  الوثنية 

في ذلك الوقت.

من الجاز إلى ديكسي الند
ي
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ــــا وخـــارجـــيـــا  ــــي ـــســـه داخــــل ـــف ـــخـــصـــص فــــــرض ن ـــمـــت ــــطــــري ال ــــق  اإلعـــــــــالم ال

المــذيــع المتخـصـص 
ظاهـرة أثبتت نجـاحــها 

أصدرت الكاتبة القطرية مجد خالد 
مـــؤخـــًرا روايــــة جــديــدة تــحــمــل عــنــوان 
مجموعة  عـــن  صـــــادرة  وهـــي  تــريــتــرا 
الكويت  بدولة  والتوزيع  للنشر  السالم 
عالمية  أســـطـــورة  عـــن  تــتــحــدث  وهـــي 
أن  إلــى  واألزمـــة  الــعــصــور  عبر  انتقلت 
الخليج  فـــي  الــغــنــي  لــمــوروثــنــا  وصــلــت 
ــعــربــي، والــشــخــصــيــة الــمــحــوريــة في  ال
الرواية هي» تريترا أو السعلوة» وهي 
في  الــبــارزة  الشخصيات  من  شخصية 
«ُكتبت  الخالدة  «جلجامش»  ملحمة 
من  الميالد»،  قبل  الثانية  األلف  مطلع 
جهة، وملحمة الشاعر الروماني أوفيد 
بـ  المعروفة  ب.م)   ١٨ حتى  ق.م   ٤٣)
الـ  أو  «التحوالت  أو  الكائنات»  «مسخ 

في  كتبت  التي   ،Metamorphoses:
الــمــيــالد»،  بــعــد  األول  الــقــرن  بـــدايـــات 
في  تــجــري  وقــائــع  مــن  الـــروايـــة  كتبت 
واقــعــنــا الــمــعــاصــر، بــحــرفــيــتــهــا حــيــنــاً، 
آخر. وعلى نحو مختلف ومتنوع حيناً 

قطرية  كاتبة  خالد  مجد  الدكتورة 
واعــــدة، وقـــد تــم اخــتــيــارهــا كمؤسس 
البيضاء  «األيــــادي  حملة  بــرنــامــج  فــي 
مـــن أجـــل الـــمـــرأة» الــــذي أطــلــقــه في 
العرب  المنتجين  اتــحــاد  ٢٠١٠م  عــام 
وزراء  خالل «مجلس  من  يعمل  الذي 
جامعة  مظلة  وتحت  الــعــرب  اإلعـــالم 
الــــــدول الـــعـــربـــيـــة» بـــهـــدف الســتــثــمــار 
والمقروء  والمسموع  المرئي  اإلعــالم 
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى قــضــايــا الــمــرأة 

بمهام  كلفت  كما  العربي..  الوطن  في 
«مــمــثــلــة لـــأليـــادي الــبــيــضــاء فــي دولــة 

قطر».
انطالقة  منذ  خالد  مجد  وشــاركــت 
الــحــمــلــة فــي مــجــمــوعــة مــن الــمــشــاريــع 
التي  التلفزيونية  والبرامج  اإلعالمية 
تــركــز على الــدعــم االجــتــمــاعــي ودعــم 
حقوقها،  على  والحفاظ  المرأة  قضايا 
وكان أول برامج هذه الحملة برنامج 
« المرأة النموذج» الذي تم بثه بشكل 
أسبوعي على أكثر من ٧٠ قناة عربية 
خــالل  مــن  قــطــر  تــلــفــزيــون  بينها  مــن 
التي  الــمــشــتــرك  للبث  الــعــامــة  األمــانــة 
نشر،  مؤسسة   ٤٠ عباءتها  تحت  تضم 

و١٠ وكاالت أنباء.

ڈ ألق لنا الضوء على بداياتك مع المجال 
اإلعالمي؟

أنا ولدت على مرمى حجر من البحر 
وعمي،  وأبــي  جدي  بحارة،  كلهم  أهلي 
نشأت في هذه البيئة وعشقتها وجذبني 
سحرها، الغوص كان يمثل لغيري جزءا 
من الحياة في قطر ولكنه كان يمثل لي 
كل الحياة ، ومن أجل هذه الخصوصية 
التي كان يمثلها لي البحر اكتسبت خبرة 
خبيرا  أكــون  أن  أهلتني  ضخمة  عملية 
فـــي هــــذا الــمــجــال الــــذي يــمــثــل مــســاحــة 
واســـعـــة مـــن الـــتـــراث والــهــويــة والــتــاريــخ 
أحد  انتباه  إلي  لفت  الذي  األمر  القطري 
اإلعــالمــيــيــن وهـــو يــمــتــلــك شــركــة إنــتــاج 
أقــدم  أن  مني  وطــلــب  فجاءني  إعــالمــي 
بالفعل  البحر  أهــل  عــن  خاصا  برنامجا 
من  األول  الجزء  وسجلنا  معه  تجاوبت 
القدرة  مني  وجد  وعندما   ، البحر  أهل 
الكبيرة على مواجهة الكاميرا والحضور 
والمعلومات الثرية عرض علي االلتحاق 
وانتقلت  وافــقــت  وبالفعل  الــريــان  بقناة 
وأنا  يومها  ومن  الريان  قناة  في  للعمل 
والمثير  الشيق  الــمــجــال  هــذا  فــي  معهم 

وهو مجال اإلعالم.
ڈ هل تؤمن بالتخصص للمذيع؟

يعني  التخصص  ألن  تأكيد  وبكل  نعم 
الخبرة والمعرفة والدراية

ڈ فهل ترى أن هذه األمور ليست كفيلة 
في  غيره  من  أكثر  صاحبها  ينجح  بــأن 
تقديم إعالمي أفضل وأكثر إفادة ودقة؟

بالتأكيد هو األجدر بأن يقدم الجانب 
الــذي يتخصص فيه ال أقــول أن هذا كل 
ما يحتاجه المذيع بل المذيع يحتاج أيضا 
الــحــضــور والــمــوهــبــة، وبــالــنــســبــة لــي قد 
في  ألعمل  الــعــروض  من  الكثير  جاءني 
هــذه الــمــجــاالت ســـواء فــي الطير أو في 
المقناص أو القاليل أو في غيرها ولكني 
رفــضــت ألن الــبــحــر هـــو الــمــجــال الـــذي 
فلماذا  وأتقنه  خباياه  وأعـــرف  أحترفه 
أترك ما أحسنه لصالح ما لست محترفا 
هو  من  المجاالت  هذه  في  وهناك  فيه 
المجال  لهم  فلنتح  وتمكنا  معرفة  أكثر 
وليعمل كل شخص في المكان المناسب 

له وهذا مبدئي الذي ال أحيد عنه.
اإلعـــــــالم  ظـــــاهـــــرة  أن  تـــــــرى  هـــــل  ڈ  

المتخصص نجحت في قطر؟
المتخصص  اإلعـــالم  أن  يــقــول  الــواقــع 
فــــي قـــطـــر فـــــرض نــفــســه داخــــــل قــطــر 
الجارفة  الشعبية  نرى  ونحن  وخارجها 
ــقــطــريــة بـــي إن  ــقــنــوات الـــريـــاضـــيـــة ال ــل ل
النجاح  نرى  كما   ، الكأس  وقناة  سبورت 
في  الخليج  صـــوت  إذاعــــة  حققته  الـــذي 
الــعــربــي  الــوطــن  مستمعي  إلـــى  الـــوصـــول 
وكــذلــك قــنــاة الــريــان الــتــي يسمعها أهل 

اإلعالم  أن  يقال  فالحق  بشغف،  الخليج 
المتخصص في قطر له حضور طاغ على 
والعربي  والخليجي  المحلي  المستوى 

وهو مالشيء الذي يدعو للفخر.
ڈ  هــنــاك حــالــة مــن االهــتــمــام بمجال 
اإلعــــــالم فـــي قـــطـــر. فــمــا األســــبــــاب في 

نظرك؟
الرئيسية  األســبــاب  من  العديد  هناك 
أهمها االنفتاح الكبير الذي تشهده قطر 
واهــتــمــام الـــدولـــة بــهــذا الــمــجــال وبـــزوغ 
مهمة  وإذاعــــيــــة  تــلــفــزيــونــيــة  مــحــطــات 
كما  وأهميته  اإلعـــالم  دور  مــن  عظمت 
دور  لها  المختلفة  القنوات  أن  أرى  أنني 
مهم في تبني المواهب اإلعالمية الشابة 
الجزيرة  مــركــز  وبــاألخــص  وتشجعيها 
للتدريب وما يقدمه من دورات تدريبية 
فــــإن ذلــــك عــامــل رئــيــســي عــلــى تشجيع 
التقديم  غمار  لخوض  الشابة  المواهب 

كل  وأنصح  بنجاح،  واإلذاعــي  التلفزيوني 
مــن يــريــد الــدخــول فــي مــجــال التقديم 
اإلعالمي من القطريين أن يلتحق بتلك 
الجزيرة  شبكة  تقدمها  الــتــي  ــــدورات  ال

مجانا للقطريين.
القطريين  اإلعــالمــيــيــن  أن  تــرى  هــل  ڈ 

فرضوا أنفسهم على الساحة ؟
مجال  فــي  المــعــة  أســمــاء  لدينا  نحن 
اإلعالم وقطر أصبحت تقدم في المجال 
وتنتقي  مــتــخــصــصــة  قـــنـــوات  اإلعـــالمـــي 
أفضل اإلعالميين فيه ولقد رأينا أسماء 
وفي  األخــبــار  مــجــال  فــي  لمعت  قطرية 
مـــجـــال الــتــقــديــم الــبــرامــجــي الــريــاضــي 
وأصبحنا  وغــيــرهــا  الــتــراثــيــة  ــبــرامــج  وال
نـــــرى إعـــالمـــيـــيـــن يــحــلــقــون فــــي فــضــاء 
على  نرى  ونحن  العربي  والعالم  الخليج 
القطريين  اإلعالميين  مــن  ثلة  الساحة 
يصل  أن  إلــى  نطمح  ولكننا  الممتازين، 

القطري  الــمــذيــع  لــدى  التقديم  مستوى 
أمر  وهــو   ، عالمي  مستوى  إلــى  عموما 

ليس ببعيد على المجّدين والطموحين .
ڈ لــــمــــاذا بـــــات اإلقــــبــــال عـــلـــى الــتــقــديــم 

التلفزيوني كبيرا من القطريين؟
اإلحجام عن ذلك في السابق كان سببه 
وعــدم  الخجل  هــو  نــظــري  فــي  الرئيسي 
وربما  الــكــامــيــرا  مــواجــهــة  على  الــتــمــرس 
أيضا عادات وتقاليد المجتمع التي قد ال 
موقف  الشخص  عن  صدر  ما  إذا  ترحم 
ما ال يرونه الئقا بتقاليد المجتمع. ولكن 
قطر  شهدته  الــذي  الكبير  االنــفــتــاح  بعد 
وتعلم  اإلعالمية  الرسالة  دور  وتعاظم 
الشباب  اكتسب  راقــيــا  تعليما  الكثيرين 
القطري الجرأة والثقة بالنفس وأصبحوا 
ـــمـــجـــال بـــكـــثـــرة فــي  يــلــتــحــقــون بـــهـــذا ال
الجامعة وأصبح لديهم مهارات التقديم 
جدا  مميزين  شبابا  رأينا  وقد  اإلعالمي 

مما  اقتحموه  عندما  الــمــيــدان  هــذا  فــي 
على  بــقــوة  هــبــت  التغيير  ريـــاح  أن  يــشــي 
روح الشباب فكانت النتيجة ظهور نماذج 

إعالمية ناجحة في هذا المجال.
توافرها  يجب  التي  الشروط  أهــم  ما  ڈ 

في المذيع الناجح؟
جــهــده  قــــصــــارى  الـــمـــذيـــع  ـــبـــذل  ي أن 
فـــي عــمــلــه وأن يـــقـــدم أفـــضـــل األفـــكـــار 
ويجتهد في البحث عن كل ما هو مفيد 
الرسالة  أن  ويعي  يدرك  وأن  للجمهور، 
اإلعالمية أمانة ويجب أن يحسن أداءها 
عفوية  الــرســالــة  كانت  وكلما  وتوصيلها 
وخارجة من القلب نجحت في الوصول 
موقفا  وأتــذكــر  المشاهدين،  قلوب  إلــى 
حيث  البحر»  «هــِل  حلقاتي  إحــدى  فــي 
وتــعــرضــت   ، مــتــرا   ٢٠ لــمــســافــة  غــصــت 
ــلــخــطــر وأصــــبــــت بــثــقــب فــي  خـــاللـــهـــا ل
عيون  أجـــل  مــن  أبــــال  لــم  ولــكــنــي  األذن 
مشاهدّي. ما أود أن أقوله هو أن هناك 
تركيبة يجب مراعاتها لينجح برنامجك 
الطرح  وأســلــوب  الثري  المضمون  وهــي 
وكاريزما المذيع ، فهذه الثالثية هي سر 

نجاح أي برنامج.
عــرض  مـــوعـــد  يـــؤثـــر  مــــدى  أي  إلــــى  ڈ 

البرنامج في نسبة المشاهدة؟
مــوعــد عــــرض الـــبـــرامـــج مــهــم جــدا 
ـــؤثـــر فـــي نــســبــة الـــمـــشـــاهـــدة بشكل  وي
لمنسقي  فينبغي  ولـــذلـــك   ، مــلــحــوظ 
عــــرض الـــبـــرامـــج أن يــتــحــاشــوا يــومــي 
الخميس والجمعة ألنهما يومان تنظم 
فيهما األسر برامج ترفيهية ورحالت 
ولكن  تــنــزه،  ألمــاكــن  ذهـــاب  أو  صيد 
ال يــخــلــو الــــوقــــت مــــن مـــشـــاهـــديـــن أو 
مختلفة  الــنــاس  فــأحــوال   ، مستمعين 
واهــتــمــامــاتــهــم مــتــبــايــنــة فــمــنــهــم من 
يــفــضــل االســــتــــمــــاع والـــمـــشـــاهـــدة فــي 
الصباح ومنهم من يواظب على برامج 
الظهيرة ومنهم من يحبون االستمتاع 
بــالــمــشــاهــدة واالســتــمــاع لــلــبــرامــج بعد 

المغرب في البيت.
ڈ كيف ننشط األوقات ذات المشاهدة 

الضعيفة برأيك؟
مثل  الجمهور  تجذب  برامج  هناك 
الــفــوازيــر، وعــلــى الــمــعــديــن أن يــراعــوا 
التثقيف  بــهــدف  الــبــرامــج  تلك  تقديم 
للجمهور  مــفــيــدة  مــعــلــومــات  وتــقــديــم 
كما  الــمــادي،  بالجانب  االهــتــمــام  قبل 
وتثقيفية  ترفيهية  بــرامــج  تقديم  أن 
يجتذب  األطفال  لشريحة  ومسابقات 
جمهورا ليس بالقليل ولذلك يجب أن 
تكون البرامج تواصلية معهم وحوارية 
وتـــرصـــد لــهــا الـــجـــوائـــز الــقــيــمــة حتى 
تحفزهم على االلتفاف حول الشاشة .

إصداراتإصدارات

المذيع ناصر الخليفي ..
مبدعونمبدعون

رواية تريترا تستعيد سرد ملحمة جلجامش بثوب جديد

قطر فـــي  اإلعـــــالم  بــمــجــال  ــام  ــم ــت االه مـــن  مــســبــوقــة  غــيــر  ــة  ــال ح  

كتب – محمود الحكيم:

اإلعالمي  المجال  دخوله  بداية  عن  الخليفي  ناصر  اإلعالمي  تحدث  الحوار  هــذا  في   
تجربة  عن  وتحدث  المذيع،  تخصص  في  رأيه  عن  وأعــرب  البحر،  برامج  في  وتخصصه 
العمل  على  اإلقــبــال  أسباب  عن  وتحدث  نجاحها،  ومــدى  قطر،  في  المتخصص  اإلعــالم 
في  اإلعــالم  بمجال  االهتمام  من  حالة  وجــود  إلــى  مشيرا  المواطنين  من  اإلعــالم  بمجال 
قطر، وذكر أهم شروط المذيع الناجح وغير ذلك من القضايا التي ناقشتها معه [ 

خالل هذا الحوار. 

من برامجه بقناة الريان

من برنامج «هل البحر»



محمود درويش
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كـــان الــشــعــراء الــثــالثــة «جــريــر، والـــفـــرزدق، 
واألخــــطــــل» مـــن أشـــهـــر الـــشـــعـــراء فـــي الــعــصــر 
األموي، وهم َحَملَة لواء الشعر في هذا العصر 
وأئــمــتــه، ولــقــد قــامــت مــعــركــة شــعــريــة كبيرة 
يُسّمى  عما  أسفرت  الثالثة  الشعراء  هــؤالء  بين 
جرير  «مناقضات  بـ  العربي  الشعر  تاريخ  في 
والــــفــــرزدق»، وكــانــت حــربًــا هــجــائــّيــة ممتعة 
الــفــرزدق  على  النهاية  فــي  جــريــر  فيها  انتصر 

واألخطل وإليكم طرًفا من هذه المعركة:
الملك  عبد  على  عــذرة  بني  مــن  رجــل  دخــل 
الشعراء  وعــنــده  بقصيدة  يمتدحه  مـــروان  بــن 
الـــثـــالثـــة، جـــريـــر والـــــفـــــرزدق واألخــــطــــل، فلم 

يعرفهم األعرابي.
فقال عبد الملك لألعرابي: هل تعرف أهجى 
بيت قالته العرب في اإلسالم ؟ قال: نعم ! قول 
جرير: فغض الطرف إنك من نمير : فال كعبًا 

بلغت وال كالبًا
الــشــاعــر «عبيد  أن  الــبــيــتــيــن  هــذيــن  وســبــب 
والــفــرزدق،  جــريــًرا  الشاعرين  عاصر  الــراعــي» 
هذين  عن  يسأل  كــان  الشاعر  الراعي  إن  فقيل 

الشاعرين فيقول:
- الفرزدق أكبر منهما وأشعرهما.

وطلب  جرير  الشاعر  رآه  الطريق  في  فمرة 
أال يــدخــل بينه وبــيــن الـــفـــرزدق، فــوعــده  مــنــه 
إلى  عاد  أن  يلبث  لم  هذا  الراعي  ولكن  بذلك، 
رآه  أن  فحدث  جــريــر،  على  الــفــرزدق  تفضيل 
هما  وبينما  إلــيــه،  يعتذر  فــأخــذ  فعاتبه  ثانية، 
أن  وأبــى  الــراعــي  ابــن  أقبل  الحديث،  هــذا  على 
يسمع اعتذار أبيه لجرير، حيث شتم ابن الراعي 

الشاعر جريًرا وأساء إليه..
جــريــًرا  ذلـــك  يــســوء  أن  الطبيعي  مــن  وكـــان 
إلى  فذهب  بالغة،  إهــانــة  أهين  فقد  ويؤلمه، 
الليلة،  تلك  فــي  الــنــوم  يستطع  لــم  ولكنه  بيته، 
أصبح  فلما  قصيدة،  ينظم  ســاهــًرا  قلًقا  وظــل 
الــصــبــاح، ألــقــاهــا الــشــاعــر جــريــر فــي «الــمــربــد» 
عــلــى مسمع مــن الــراعــي والـــفـــرزدق والــنــاس، 
فــكــانــت الــقــصــيــدة شــؤًمــا عــلــى بــنــي نمير حتى 
نسبهم  يذكرون  ال  نسبهم  عن  سئلوا  إذا  صاروا 
وقد  هــذا  عــامــر..  جدهم  إلــى  بــل  إلــى «نمير» 
ألنها  هـــذه «الــدامــغــة»  قصيدته  جــريــر  ســمــى 

أفحمت خصمه:
فال  ڈڈڈڈ  نمير  مــن  إنـــك  الــطــرف  فــغــض 

كعبًا بلغت، وال كالبًا
حسبت  ڈڈڈڈ  تميم  بنو  عليك  غضبت  إذا 

الناس كلهم غضابًا
قيل  بيت  أمــدح  تعرف  فهل  أحسنت،  فقال: 

في اإلسالم ؟ 
قال نعم ! قول جرير: 

ألــســتــم خــيــر مـــن ركــــب الــمــطــايــا : وأنــــدى 
العالمين بطون راح

وقاله جرير في بيان منزلة األمويين وكان 
من شعرائهم.

فقال: أصبت أحسنت، فهل تعرف أرق بيت 
قيل في اإلسالم ؟ 

قال: نعم ! قول جرير: 
ثم  قتلننا   : حور  طرفها  في  التي  العيون  إن 

لم يحيين قتالنا 
في  جرير  قالها  قصيدة  من  األبيات  وهــذه 

هجاء األخطل بدأها بالغزل

فقال: أحسنت، فهل تعرف جريًرا ؟ قال: ال 

واهللا، وإني إلى رؤيته لمشتاق. 

قـــــال: فـــهـــذا جـــريـــر وهـــــذا الــــفــــرزدق وهـــذا 

األخطل !!

فأنشأ األعرابي يقول.

فحيا إالله أبا حرزة : وأرغم أنفك يا أخطل 

خياشيمه  ورق   : بــه  أتــعــس  الـــفـــرزدق  وجـــد 

الجندل

فأنشأ الفرزدق يقول: 

يــا شــر مــن حملت ســاق على قــدم : مــا مثل 

قولك في األقوام يحتمل 

إن الحكومة ليست في أبيك وال : في معشر 

أنت منهم إنهم سفل

فــقــام جــريــر مــغــضــبـًـا وقــبــل رأس األعــرابــي 

وكانت  لــه،  جائزتي  المؤمنين  أمير  يــا  وقـــال: 

من  مثلها  وله  الملك:  عبد  فقال  آالف،  خمسة 

مالي، فقبض األعرابي ذلك كله وخرج.

القصيدة الدامغة
من قصيدة أثر الفراشة
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يعد الفنان حسن المال أحد المبدعين الرواد 
الحركة  تأسيس  فــي  مهماً  دوراً  لعبوا  الــذيــن 
مختلف  لوحاته  وتكشف  القطرية،  التشكيلية 
المراحل التي مّر بها في حياته وتأثره بمختلف 
المدارس الفنية من الواقعية إلى السريالية إلى 
مدى  المال  لوحات  وتؤكد  وغيرها.  التجريدية 
اهتمامه بجمال الثقافة المحلية في قطر، ذلك 
األولى  الطفولة  سنوات  من  بــدأت  مسيرته  أّن 
التي عاشها بين البيوت القديمة ومراكب الصيد 
والبيئة الطبيعية بكل تفاصيلها، والناس الذين 
التي  المشاهد  أبطال  فكانوا  ذاكــرتــه  استوطنوا 
في  عميًقا  أماكنهم  فحفروا  وجدانه  اختزنها 
حسن  الفنان  يتبع  ال  وبذلك  لوحاته.  وفي  ذاته 
ال  الــتــي  فــاألفــكــار  معّينة،  فنّية  مــدرســة  الــمــال 
تعرف حدوًدا حّررته من تقاليد الرسم واألطر 
وأدوات  والتقنية  األســلــوب  وألهمته  المألوفة 
ثرياً  الخاص  عالمه  ليكون  تمّيزه  التي  العمل 
لكنه  ومتجدداً  غزيراً  الفني  وإنتاجه  بالخيال 

أو  مباشرة  بــصــورة  مرتبط  نفسه  الــوقــت  فــي 
غير مباشرة بالمكان الذي يشّكل عنصراً مؤثراً 

وملهماً للكثير من أعماله القديمة والحديثة. 
 وأكد المال أن أعماله بالطابع التجريدي إذ 
معظمها  على  واألســـود  األبيض  اللونان  يطغى 
اآلخر  البعض  في  الصارخة  األلــوان  تبدو  بينما 
العربي  الــحــرف  دمــج  إلــى  الــمــال  ويعمد  منها. 
كما  لوحاته،  في  العربية  الهندسية  واألشــكــال 
واألجــســام  الــمــواد  مــن  الــعــديــد  بتوظيف  يــقــوم 
الفنان  أّن  إلى  اإلشــارة  تجدر  المختلفة.  الفنية 
١٩٥١م،  عــام  الــدوحــة  مواليد  مــن  المال  حسن 
وأكــــمــــل دراســــتــــه الــفــنــيــة فــــي كــلــيــة الــفــنــون 
الــجــمــيــلــة بــبــغــداد وهـــو عــضــو نــاشــط وقــيــادي 
وله  التشكيلية،  للفنون  القطرية  الجمعية  في 
المعارض  من  عدد  في  المشاركات  من  العديد 
والمهرجانات الفنية والثقافية على المستويين 
المحلي والدولي، وقد أقام معرضه الشخصي 

األول بالدوحة سنة ١٩٨٨.

أَثر الفراشة
أَثر الفراشة ال يَُرى
أَثر الفراشة ال يزوُل
هو جاذبّيُة غامٍض

يستدرج المعنى، ويرحُل
حين يتَّضُح السبيُل

ُة األبديِّ في اليومّي هو خفَّ
أشواٌق إلى أَعلى
وإشراٌق جميُل

هو شاَمٌة في الضوء تومئ
حين يرشدنا إلى الكلماِت

باطننا الدليُل
هو مثل أُغنية تحاوُل

أن تقول، وتكتفي
باالقتباس من الظالِل

وال تقوُل...
أَثُر الفراشة ال يَُرى

أُثُر الفراشة ال يزوُل!
أَنت، منذ اآلن، أَنت

الكرمُل في مكانه السيِّد... ينظر من عٍل إلى
د، موجًة موجًة، كامرأٍة البحر. والبحر يتنهَّ

عاشقٍة تغسل َقَدمْي حبيبها المتكبِّر!
ڈڈڈ

كأني لم أذهب بعيًدا، كأني ُعدُت من
زيارة قصيرة لوداع صديٍق مسافر، ألجد

نفسي جالسة في انتظاري على مقعد حجري
اح. تحت شجرة تُفَّ

ڈڈڈ
كل ما كان منفى يعتذر، نيابًة عني،

لُكّل ما لم يكن منفى !
ڈڈڈ

اآلن، اآلن... وراء كواليس المسرح،
يأتي المخاض إلى عذراء في الثالثين،

وتلدني على مرأى من مهندسي الديكور،
والمصوِّرين!

ڈڈڈ
جرت مياه كثيرة في الوديان واألنهار،
ا ونبتت أعشاب كثيرة على الجدران. أَمَّ

النسيان فقد هاجر مع الطيور المهاجرة...
شماالً شماالً.

ڈڈڈ
الزمن والتاريخ يتحالفان حينًا، ويتخاصمان
حينًا على الحدود بينهما، الصفصافُة العاليُة

ال تأبه وال تكترث، فهي واقفة على
قارعة الطريق.

ڈڈڈ
أَمشي خفيًفا لئالَّ أكسر هشاشتي، وأَمشي
ثقيالً لئالَّ أَطير، وفي الحالين تحميني

األرض من التالشي فيما ليس من صفاتها !
ڈڈڈ

في أَعماقي موسيقى خفيَّة، أَخشى عليها
من العزف المنفرد.

المشكلة قد ال تكون كما نظن
يحكى أن رجالً كان خائًفا على زوجته بأنها ال تسمع جيًدا وقد 
لما  طبيب  على  يعرضها  أن  فقرر  نهائًيا،  ما  يوًما  سمعها  تفقد 
فكر  ذلك  وقبل  معها..  االتصال  على  القدرة  صعوبة  من  يعانيه 
أن يستشير ويأخذ رأي طبيب األسرة قبل عرضها على إخصائي، 
قابل طبيب األسرة وشرح له المشكلة فأخبره الطبيب بأن هناك 
طريقة تقليدية لفحص درجة السمع عند الزوجة وهي أن يقف 
الزوج على بعد ٤٠ قدًما من الزوجة ويتحدث معها بنبرة صوت 
طبيعية إذا استجابت له وإال اقترب ٣٠ قدًما إذا استجابت له وإال 
وهكذا  أقــدام   ١٠ اقترب  وإال  له  استجابت  إذا  قدًما   ٢٠ اقترب 
منهمكة  الزوجة  ووجــد  البيت  دخل  المساء  وفي  تسمعه.  حتى 
سأعمل  فرصة  اآلن  فقال  المطبخ  في  العشاء  طعام  إعــداد  في 
على تطبيق وصية الطبيب. فذهب إلى صالة الطعام وهي تبتعد 
تقريبًا ٤٠ قدًما، ثم أخذ يتحدث بنبرة عادية وسألها ياحبيبتي.. 
قدًما   ٣٠ اقترب  ثم  تجبه..!!  ولم  الطعام.  من  لنا  أعــددِت  ماذا 
من المطبخ وكّرر نفس السؤال: ياحبيبتي.. ماذا أعددِت لنا من 
الطعام. ولم تجبه..!! ثم اقترب ٢٠ قدًما من المطبخ وكّرر نفس 
السؤال: يا حبيبتي.. ماذا أعددِت لنا من الطعام. ولم تجبه..!! ثم 
اقترب ١٠ أقدام من المطبخ وكّرر نفس السؤال: ياحبيبتي.. ماذا 

أعددِت لنا من الطعام. ولم تجبه..!!
ثم دخل المطبخ ووقف خلفها وكّرر نفس السؤال: يا حبيبتي.. 

ماذا أعددِت لنا من الطعام.
قالت له… يا حبيبي للمرة الخامسة أجيبك… دجاج بالفرن.
قد  ولكن  نظن..  كما  أحيانًا  اآلخرين  مع  ليست  المشكلة  (إن 

تكون المشكلة معنا نحن).

المال: أميل إلى دمج الحرف العربي المال: أميل إلى دمج الحرف العربي 
واألشكال الهندسية العربية في لوحاتيواألشكال الهندسية العربية في لوحاتي



wالفن             السابع

إّن المهمة التي يمارسها مهندسو الكمبيوتر إلعداد بعض 
لتحليل  يسعون  تجعلهم  الــفــن  لــغــات  عــلــوم  فــي  الــتــحــويــرات 
الرموز  تلك  اســتــخــدام  طريقة  واستنتاج  والكلمات  الــرمــوز 
في لغة السينما. ويطرح روسلليني:»النظر إلى اإلنسان دون 
فقط  بلوغه  يمكن  فاالستثنائي  استثنائي،  هــو  بما  االدعـــاء 
من خالل االستقصاء». فجميعنا نعلم أن المشهد السينمائي 
متى غادر وتحول بمساعدة التكنولوجيا الرقمية إلى الرسوم 
إلنجاح  أساسي  عامل  وهــذا  المتفرج،  ذهــن  أثــار  المتحركة 
تقليدي  بأسلوب  تنتج  الهوليودية  األفــالم  أكثر  ألن  الفيلم، 
وهذه الحالة يعتمد عليها أكثر المخرجين الجدد، وغالبًا ما 
تكون أفالم األبعاد الثالثة نهاياتها غير مفبركة، لذلك يكون 
دماغ المتلقي السينمائي أحيانًا ال يمتلك هذه االستجابة، ألن 
األلوان واإلضاءة ينبغي أن تنحصرا في صورة واحدة متالئمة 
إلغاء  هو  فعله  نريد  كاميرون: «ما  ويقول  المتلقي،  لنفسية 
ما  خاللها  من  نشاهد  نافذة  الشاشة  لتصبح  الجدار  إحساس 
يشبه العالم الحقيقي». حيث المشهد يمكن أن يكون نسخة 
الثالثة  األبعاد  فعمليات  الحقيقي،  الواقع  عن  تماًما  جديدة 
الخيال  موضوع  ويمر  العلمي  الخيال  تكنيك  باستعمال  تتم 
بل  مطرد  بشكل  ينجح  لم  ولكن  العين،  أمام  سريًعا  العلمي 
والفتور  الخمسينيات  شهدته  الــذي  التواصل  بين  ما  تذبذب 
يمض  ولم  السبعينيات.  بداية  وحتى  الستينيات  شهدته  الذي 
 ١٩٧٠ سنة  في  والمؤلفات  الكتابات  توالت  حتى  طويل  وقت 
إلى  واألقــرب  األجــود  االنتقاء  خيارات  في  السينما  وأغرقت 

عملية ارتباط الخيال العلمي.
ذاته  مع  يندمج  فيلًما  يــرى  أن  يريد  المعاصر  فالمتفرج 
أن  نجد  األحيان  من  كثير  وفــي  السيكولوجية،  الناحية  من 
تــصــورات  ويــخــلــق  افــتــراضــيــة،  قــصــة  يخلق  المجسم  الفيلم 
سوريالية في عمق إستراتيجي، وهناك أمور كثيرة في خلق 
خمسينيات  عن  هنا  تحدثنا  فلو  فنتازية،  بصورة  المشاهد 
نرى  أن  يمكن  حيث  (كامبو)،  أفــالم  عصر  الماضي  القرن 
األبعاد  أما  واحــد،  آن  في  واقعية  بصورة  الشخصيات  جميع 
تُشكل  العلمي  الخيال  فــأفــالم  تــمــاًمــا،  خيالية  فإنها  الثالثة 
تتعامل  الداخل  ففي  والخارج،  الداخل  بين  الفوضوي  المزيج 
إنها  الثالثة،  األبعاد  بصنع  الرقمية  التكنولوجيا  مع  الشركات 
الغرائبية  الشخصيات  مع  الواقعية  الشخصيات  ترابط  عملية 
الــذي  الــخــواتــم»  فيلم «ســيــد  فــي  كما  الخيالية  بــاألحــرى  أو 
من  األنـــواع  هــذه  بلوغ  يمكن  فال  جاكسون»،  «بيتر  أخرجه 
األفالم بأجهزة عادية، وإنما يمكن بلوغها فقط عبر أجهزة 
إلكترونية متطورة للشركات العالمية، لكن في الخارج يمكن 
أخـــاذة  جمالية  خــلــق  المتقدمة  االســتــوديــوهــات  خـــالل  مــن 
الــزمــن  مــن  مـــدة  الفيلم  يستغرق  األحــيــان  فــأغــلــب  للفيلم، 
إلعداد وتنفيذ الحاجة األولية فقط للمشهد الواحد، أما من 
المخرج  على  نفسه  يفرض  المشاهد  فبعض  أخــرى  ناحية 
وطاقم العمل بتصنيع يدوي مجسم للكائنات والشخصيات، 
ففي هذه الحالة يكون المزيج بين كالهما يدويًا وإلكترونًيا 

وهذا فقط في حالة إن فرض السيناريو فعل ذلك.
المجسمة  لألحداث  االستجابة  وفرص  المؤثرات  خلق  إن 
اللون  األلـــوان..  الرتباط  العقل  نستخدم  يجعلنا  الشكل  وبناء 
األخضر  إلــى  يتحول  ثــم  وجــيــزة  لفترة  ننظر  حيث  األحــمــر 
تــأخــذان  العينين  وكلتا  جــديــد،  مــن  األحــمــر  إلــى  ذلــك  وبــعــد 
العينين  بتنافس  الــظــاهــرة  هــذه  دعــيــت  وبالتالي  دورهــمــا، 
واألرض،  كالسماء  ثابتاً  يكون  فــالــواقــع  المشهد.  إلــى  للنظر 
ننظر إلى األسفل أرض، وننظر إلى األعلى سماء وهو النمط 
الذي يعتمده الدماغ في التفسير. فأفالم األبعاد الثالثة يمكن 
من  األنــــواع  هــذه  صناعة  ألن  علمي،  بشكل  عليها  التركيز 
التحام  حيث  معه،  للتعامل  العقل  استخدام  تستوجب  األفالم 
آخر..  لون  إلى  لون  من  تحويل  لنقل  أو  آخر،  بمشهد  مشهد 
حيث إشكالية التلقي هنا تطرح سؤاالً: هل يمكن فهم هذه 
فإن  لــذا  ؟  مستمرة  الــرؤيــة  عملية  أن  أو  ببساطة!  التجربة 

جميع الصور مخطط لها.
وعموًما فإن أبعاد الفيلم يخلقها العقل وهل العقل يختار 
مزيج  هو  ربما  أو  بالتأكيد،  نعم  ؟  وغيرها  واأللبسة  األلــوان 
حيث  «وينستون»  تــجــارب  إحــدى  فــي  كما  الصورتين،  مــن 
من الصورتين أعاله على كل عين، ويظن الناظر  عرض كالً 
وبين  بينه  المسافة  منتصف  في  يحلق  الرمادي  القرص  أن 
الدائرة، لكن الصورة في األفالم الحقيقية ال يمكن عرضها 
وراءهــا  يبدأ  األول  فالمشهد  مشهدين،  فــي  متطابق  بشكل 
بصنع المشهد الثاني وهذا األمر محسوم وصحيح لدرجة ما، 
ولكن عرض الصورتين في أفالم األبعاد الثالثة وبشكل غير 

متصل بعضها ببعض يؤدي إلى حاالت مربكة للتقييم.

بعد عودته من المشاركة في إكسبو ميالن.. صالح العبيدلي:

ــــي ضـــخـــم قــــوامــــه دولــــــة بــأكــمــلــهــا ــــداع ـــعـــرض إب ـــر بـــأنـــنـــي فــــي م  كـــنـــت أشـــع

نافذة العالم الحقيقي
          

علىعلى
الطريقالطريق
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كتب - أشرف مصطفى:

ميالن  إكسبو  في  شــارك  أن  بعد 
مــن خـــالل الــعــديــد مــن الــفــعــالــيــات 
التي عكست الفن التشكيلي القطري 
وأوضحت إلى أين وصلت خطواته 
الفنان  تحّدث  العملي،  المسار  على 
إلـــــى «[«  الـــعـــبـــيـــدلـــي  صـــالـــح 
عاد  التي  الفنية  رحلته  مستعرًضا 
تحّدث  كما  أيــام،  بضعة  منذ  منها 
أيـــًضـــا عـــن آخــــر إبـــداعـــاتـــه الــفــنــيــة 
واســتــعــداداتــه الــتــي مــن الــمــقــّرر أن 
للنور  ستظهر  إبداعية  أعماالً  تنتج 

على المدى القريب.
أن  العبيدلي  أوضـــح  الــبــدايــة  فــي 
رحــلــتــه الــتــشــكــيــلــيــة الــتــي اســتــمــرت 
لــمــا يـــزيـــد عــلــى ثـــالثـــة شـــهـــور فــي 
مــــــيــــــالن خـــــــــالل مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــي 
إنــتــاج  عــنــهــا  تــمــخــض   ٢٠١٥ إكــســبــو 
١٥عــمــالً فــنــًيــا جـــديـــًدا، مــشــيــًرا إلــى 
أن وجـــــوده فـــي مــنــاخ فــنــي خــالل 
تجلي  على  ساعده  الفترة  تلك  كل 
ريشته  واستفز  اإلبــداعــيــة  قريحته 
إلنــتــاج الــمــزيــد مــن األعــمــال خــالل 
الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، كــمــا نـــوه إلـــى أن 
ثـــمـــة اســــتــــفــــادة كـــبـــرى خـــــرج بــهــا 
مــن مــشــاركــتــه خـــالل تــلــك الــرحــلــة 
الــطــويــلــة حــيــث كــــّون عـــــدًدا كــبــيــًرا 
مــن الــصــداقــات بــتــواجــده فــي هــذه 
االحــتــفــالــيــة الــتــي تــضــّمــنــت حــضــور 
بحاجة  كان  إنه  وقــال:  دولــة،   ١٤٤
كما  اإلبــداعــي،  االحتكاك  ذلــك  إلــى 
بلقاء  سعادته  عن  العبيدلي  أعــرب 
عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن األطـــــفـــــال خـــالل 
عدة  بتقديمه  الــكــبــرى  االحتفالية 
ورش لــرســوم األطــفــال، مــؤكــًدا أن 
جعله  األطــفــال  مــع  للتعامل  حنينه 
خــالل  مــن  معهم  بــالــتــعــامــل  سعيد 
تـــلـــك الـــــورشـــــة، حـــيـــث بـــــدأ حــيــاتــه 
الفنية معهم بعمله كموجه للتربية 
الــفــنــيــة، ولــفــت إلــى أنــه شـــارك في 
حيث  الفنية  الفعاليات  من  العديد 
بالخط  الــــزوار  أســمــاء  بكتابة  قــام 
ـــــــار إعـــجـــاب  الــــعــــربــــي وهــــــو مـــــا أث
وبين  بينهم  ارتباًطا  وأنشأ  الحضور 

العربية. الثقافة 
العبيدلي  صالح  الفنان  وأوضـــح 

إكسبو  فــي  الــعــام  هــذا  مشاركته  أن 
سبق  أن  بــعــد  الــثــالــثــة  تــعــد  مــيــالن 
لـــه الــمــشــاركــة فـــي هــــذا الــمــعــرض 
فــي  ثـــم  ـــابـــان،  ـــي ال فـــي   ٢٠٠٥ عــــام 
كــوريــا  وفـــي   ،٢٠١٠ عـــام  شــنــغــهــاي 
مــيــالن  فـــي  وأخــــيــــًرا   ،٢٠١٢ عــــام 
في  الفنية  جولته  وأن  الــعــام،  هــذا 
الخبرات  من  عــدًدا  أكسبته  إيطاليا 
بــفــضــل االحــتــكــاك الــفــنــي مـــع عــدد 
مــن الــثــقــافــات الــتــي تــواجــدت معه 
فـــي الـــمـــعـــرض، كــمــا تــمــكــن خــالل 
من  العديد  زيــارة  من  الجولة  تلك 
األمـــاكـــن الــفــنــّيــة، كــمــا تــنــقــل بين 
فشاهد  وروما،  وفينسيا،  فلورنسا، 
ـــجـــداريـــات واألعـــمـــال  عـــــدًدا مـــن ال
بأنني  أشعر  كنت  مضيًفا:  النحتية، 
فــــي مـــعـــرض كــبــيــر قــــوامــــه دولــــة 

بأكملها.
الخريطة  على  مستجداته  وعــن 
يمارس  مــازال  إنه  قــال:  اإلبداعية، 
عــمــلــه الــتــشــكــيــلــي إلخـــــــراج مــــا بــه 
مــن طــاقــة فــنــّيــة إلـــى جــانــب عمله 
في  يتمثل  والــذي  الحالي  األساسي 
تتناول  إبــداعــيــة  لموسوعة  إعـــداده 
ســيــرة كــافــة الــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن 
الـــمـــنـــتـــمـــيـــن إلــــــــى كــــــل األشـــــكـــــال 
اإلبـــداعـــيـــة، حــيــث انـــتـــدب مـــؤخـــًرا 
فـــي كـــتـــارا لــمــدة عـــام إلعــــداد تلك 
مّكنته  والــتــي  الــمــهــمــة  الــمــوســوعــة 
الفنانين  مــن  كبير  عـــدد  لــقــاء  مــن 
حياتهم  تــفــاصــيــل  عــلــى  والـــتـــعـــّرف 

الفنية.
أن  أراد  الــذي  الفني  الشكل  وعــن 
يتجه نحوه ويتميز به قال: اخترت 

خــلــط الــتــشــكــيــل بــالــخــط الــعــربــي، 
ـــنـــي مـــازلـــت  وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن
أمارس الكتابة الكالسيك في مجال 
الـــخـــط، إلـــى أنــنــي أركــــز إبــداعــاتــي 
اللجوء  دون  الجماليات  ناحية  في 
وال  الخطاط،  تميز  التي  للتفاصيل 
مقروءة  الكلمات  تكون  بــأن  أهتم 
قدر  أكبر  للعمل  يتيح  الذي  بالقدر 
أكــثــر  أن  وأضــــــاف  الـــجـــمـــال،  مــــن 
الترابية  األلــــوان  أعــمــالــه،  يــمــّيــز  مــا 
والرملية وكذلك األلوان التي تتدّرج 
بــيــن الــســمــاء والــبــحــر، حــيــث ينحو 
بـــصـــورة أقــــرب لــلــبــيــئــة الــقــطــريــة، 
وعــلــى الــرغــم مــن كــونــه مـــارس كل 
الجامعة  أثناء  التشكيلي  الفن  ألوان 
الشبابي  بــالــمــركــز  الــتــحــاقــه  وأثــنــاء 
إال  الــحــر  والــمــرســم  الفني،  لــإلبــداع 
أن الــحــروفــيــة هـــي األقــــــرب إلــيــه 
الفتًا  آخــر،  تشكيلي  مجال  أي  من 
ينصب  أكبر  بشكل  تركيزه  أن  إلــى 
عــلــى الــخــط الـــديـــوانـــي والــــذي رأى 
فيه أنه يتميز بالمرونة ما يساعده 
التشكيلية  أعــمــال  فــي  إدخــالــه  على 

الحروفية.
العبيدلي  صالح  الفنان  تحّدث  ثم 
قائالً:  التشكيلي  إبداعه  طبيعة  عن 
 ،٢٠٠٠ عــــام  مــنــذ  كــتــربــوي  عــمــلــي 
اإلبداعية  حياته  فــي  كثيًرا  أفــادنــي 
فيما بــعــد، حيث كــان لــه أبــلــغ األثــر 
فــي حــرصــي على الــدقــة واالنــتــظــام 
والقيم السامية، مضيًفا أن الوظيفة 
التعليم  سلك  في  مبكًرا  شغلها  التي 
كموجه للتربية الفنية أكسبته العديد 
مـــن الــصــفــات خــــالل عــمــلــه كــفــنــان 
تشكيلي ومّكنته من أن يستمتع وهو 
يـــرى أجـــيـــاالً تــخــرج مـــن مــدرســتــه 

الفنية،  التربية  نشاط  ضمن  الفنية 
األعلى  المجلس  إنشاء  مع  ويضيف: 
التخصصي  التوجيه  وإلــغــاء  للتعليم 
فّضلت  الــعــام،  بالتوجيه  واستبداله 
والتعليم  التربية  حقل  من  االنتقال 
والتحقت  تخصصي،  عــلــى  حــفــاًظــا 
وزارة  في  بالعمل  التاريخ  ذلك  منذ 
لجنة  في  والــتــراث  والفنون  الثقافة 
إلى  ذلــك  بعد  تحّولت  والتي  التراث 
إدارة التراث، وتم تكليفي باإلشراف 
الشعبية  الـــمـــأثـــورات  لمجلة  الــفــنــي 
وهي المجلة التي كانت تصدر فيما 
قبل ذلك عن مجلس التراث الشعبي 
التابع لمجلس التعاون، وبعد توقفها 
الثقافة،  وزير  سعادة  أحياءها  أعاد 
وكــــان الــمــســؤول عــنــهــا الــســيــد حمد 
لمدة  العمل  هذا  واستمر  المهندي، 
ثالث سنوات، وكانت محطة جديدة 
بــالــنــســبــة لـــي حــيــث اســـتـــفـــدت على 
مجال  في  العمل  من  األمثل  الوجه 
خبرات  شّكل  ما  وهــو  المطبوعات، 
تغّيرت  أن  إلى  لي،  بالنسبة  جديدة 
فانتقلت  عــــام،  مــنــذ  الــمــجــلــة  إدارة 
بــقــســم  الـــثـــقـــافـــة  إدارة  مــــع  لــلــعــمــل 
التنسيق  مجال  في  الثقافي  النشاط 
لـــألمـــور الــفــنــيــة مـــن مـــحـــاضـــرات، 
وأسابيع ثقافية إلى جانب اإلشراف 
وأرشيفها  اإلدارة  مطبوعات  على 

الفني.
ويــؤكــد الــعــبــيــدلــي عــلــى أن هــذه 
المحطات التي مر بها أفادته كثيًرا 
في مرحلته الفنية الحالية، مضيًفا 
أنــــه اســتــمــتــع بــالــعــمــل مـــع الــطــالب 
المدرسين  ومــع  معلًما،  كــان  حين 
العمل  مّكنه  كما  موجًها،  كان  حين 
اإللـــمـــام  عــلــى  الــثــقــافــة  وزارة  فـــي 
العمل  مجال  في  مختلفة  بخبرات 
الــفــنــي وخـــاصـــة مـــجـــال الــتــصــمــيــم 
وهــــو تــخــّصــصــه الـــــذي حــصــل فيه 
التربية  كلية  من  البكالوريوس  على 
الــفــنــيــة بــجــامــعــة قــطــر، وأبــــرز أنــه 
خالل تلك الفترة التي عمل خاللها 
وزارة  ثـــم  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  فـــي 
ممارسة  على  حريًصا  كان  الثقافة 
إبداعه التشكيلي بشكل منفصل عن 
طريق تنظيم وقته، وحتى ال تؤثر 

اإلبداعي. عمله  على  الوظيفة 

عن قربعن قرب

ثالثة شهور في ميالن ثالثة شهور في ميالن 
استفزت ريشتي وألوانياستفزت ريشتي وألواني

عبد اهللا الهيل: الموهبة والدراسة األكاديمية يكمالن بعضهماعبد اهللا الهيل: الموهبة والدراسة األكاديمية يكمالن بعضهما
في  مهمة  بمرحلة  اآلن  يمر  أنــه  الهيل  اهللا  عبد  الفنان  أكــد   
حياته الفنية بعد التحاقه مؤخًرا بقسم المسرح في كلية المجتمع، 
مشيًرا إلى أنه أدرك ضرورة ثقل الموهبة بالدراسة ما جعله ال 
وقــال:  مباشرة،  عنها  إعالنهم  بعد  بالكلية  االلتحاق  في  يترّدد 
دروس  من  انتهائه  بعد  العملية  الدراسة  خوض  حالًيا  ينتظر  إنه 
اللغة اإلنجليزية التي يتوجب عليه اجتيازها قبل البدء في النشاط 
هذا  من  انزعاجه  أبدى  الصدد  هذا  وفي  التمثيل،  بقسم  العملي 
بالكلية  العملية  الممارسة  خوض  في  رغبته  يعطل  الذي  الشرط 
في المجال الذي دخل الكلية من أجله، لكنه في الوقت ذاته عّبر 
معربًا  أكاديمًيا،  المسرح  دراســة  في  حلمه  بتحقيق  سعادته  عن 
عن أمله في أن يترك هذا القسم بكلية المجتمع أثًرا إيجابًيا على 
الساحة المسرحية عموًما خصوًصا أن الدراسة هي التي ستكتب 
للفنان االستمرارية، كما أن الموهبة والدراسة األكاديمية يكمالن 
الكثير  تعّلمه  بأن  كفيلة  الدراسة  أن  إلى  ولفت  اآلخــر،  بعضهما 
من األمور الفنية التي لم تكن ستتاح خارج الوسط أو بعيًدا عن 
توفر  أهمية  بقدر  أنــه  الهيل  ويــرى  للمسرح،  الفعلية  الممارسة 
الموهبة إال أن هناك أشياء أخرى من الضروري أن تتواجد في 
الفنان من أجل تحقيقه للنجاح، فعليه أن ينهل من نهر المعرفة، 
ويعمل على صقل موهبته وتطويرها من خالل الدورات والورش 
تلقي  على  الــدائــم  حرصه  إلــى  باإلضافة  والممارسة،  واالطـــالع 
النصيحة من الفنانين الكبار، وقال: ربما يكون هناك العديد من 
يستطيعون  ال  لكنهم  عالية  إبداعية  ملكات  يمتلكون  الموهوبين 

تحقيق الــنــجــاح، لــعــدم الــقــدرة عــلــى الــتــســويــق فــالــفــنــان بــال شك 
يسعى  والتي  باستمرار  أمامه  تقع  التي  الفرص  استغالل  يحتاج 
في  والتواجد  العالقات  تكوين  خــالل  من  بنفسه  لصنعها  أحيانًا 
المحافل الفنية في إطار محاوالته األولية في التعريف بالذات، 
يقوم  أن  ممثل  ألي  ويمكن  سهل  أمــر  النص  حفظ  أن  وأضــاف 
يحتاج  أمــر  الجسد  ولــغــة  الحركية  التعبيرات  إجـــادة  ولــكــن  بــه 
لمرشد ومعّلم، وكذلك يجب أن يكون هناك من يرشد الممثل 
الدور  يخدم  بشكل  مشاعره  فيها  يظهر  التي  األوقات  أنسب  عن 
تفيد  الــورش  هذه  أن  مؤكًدا  جيًدا،  الدراما  فهم  يستطيع  أن  بعد 
كل  نهاية  وفــي  والممثلين،  المخرجين  مــع  باالحتكاك  الممثل 
الورشة  نوع  حسب  فنًيا  عمًال  المشتركة  المجموعة  تقّدم  ورشــة 
وهو ما اعتبره تدريبًا عملًيا قوامه الوقوف على المسرح واكتساب 
وفي  الجمهور،  لقاء  من  الخوف  حاجز  وكسر  الخشبة  حساسية 
يمنحوا  أن  المنتجين  الهيل  اهللا  عبد  الفنان  طالب  ذاتــه  الــوقــت 
وأن  مواهبهم  وإبــراز  الظهور  فرصة  الموهوب  القطري  الشباب 
والموهبة  الكفاءة  أساس  على  االختيار  ويكون  لهم  دعًما  يكونوا 
الهيل  اهللا  عبد  الفنان  وعّبر  بقطر،  الفنّية  الحركة  تزدهر  حتى 
عن سعادته كونه استطاع أن يقّدم عدًدا من المشاركات المتميزة 
في أكثر من عمل فني حيث امتدت مشاركاته من المسرح إلى 
التمثيل  أهــوى  أنا  مؤكًدا:  حديثه  وختم  الكاميرات،  أمــام  العمل 
وأعشقه وأسعى إلى كسب المزيد من المهارات وأتمنى أن أحظى 

بحب الجمهور وأن أقّدم أعماالً متميزة.

تواجدي مع 
فنانين من 

١٤٤ دولة صنع 
احتكاًكا إبداعيًا 

مهًما

عبد اهللا الهيل أثناء تصوير «جزيرة األحالم»

الهيل أثناء تصوير أحد المشاهد بالمسلسل
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الغي  دروب  سلكت  يــامــن 
تحسبها أنسا وللختل في أيامه 

ناسي
أضــعــت عــمــرك فــي اآلمــال 
عرى  وأمسك  أعرض  ترقبها 

التقوى بأمراِس

ترى  العين  الجديدة،  روايتي   
ما تحب، تحكي قصة العشق بين 
الــفــرد وتـــراثـــه وتــدعــو لــالعــتــزاز 
بـــالـــهـــويـــة، أبـــطـــالـــهـــا عــــــدد مــن 

الشخصيات اإلسالمية.

 الـــحـــب عـــامـــل جـــــذب قـــوي 
جًدا، حين تقوم بأي عمل بحب 
الكثير  معه  العمل  هــذا  يجذب 
مــن الــحــب والــرضــى والــســعــادة 

والنجاح!.

تكون  أن  يجب  الوطنية  األغنية   
فــي كــل وقـــت يــا إعــــالم قــطــر ألنها 
ال  نسمعها  ال  مناَسبة  أغنية  ليست 
في اليوم الوطني وبعد ذلك تحفظ.

                             المؤسسات اإلعالميةقضيةقضية
تقـتـحم عـالـم «سـناب تشـات»

الــدوحــة - الــبــيــرق: فــي إطــار 
يشهده  ما  لمواكبة  إستراتيجية 
الشاشة  من  االنتقال  من  العالم 
الصغيرة،  الشاشة  إلــى  الكبيرة 
حــيــث تــكــثــر الــمــشــاهــدات عبر 
الـــهـــواتـــف الـــذكـــّيـــة عــلــى حــســاب 
تسعى  الــتــلــفــزيــونــيــة،  الـــقـــنـــوات 
للمشاهدين  الــكــبــرى  الــقــنــوات 
المشاهدون  يسعى  أن  من  بدالً 

الــذي  الكبير  النجاح  وبعد  لها، 
حققه «سناب شات» في جذب 
العديد من المتابعين في العالم 
الــعــربــي، وفـــي قــطــر تــحــديــًدا، 
ـــعـــديـــد مــــن وســـائـــل  اتـــجـــهـــت ال
والــمــؤســســات  المحلية  اإلعــــالم 
متابعيها  عبر  للتواصل  الثقافية 
من خالل «سناب شات»، وقد 
انــضــم تــلــفــزيــون قــطــر مــؤخــًرا 

كـــــأول جــهــة إعــالمــيــة قــطــريــة 
تــمــتــلــك حــســابًــا رســمــًيــا عــلــيــه، 
ووّجــــه تــلــفــزيــون قــطــر الــدعــوة 
هــذا  بــإضــافــة  ُمــتــابــعــيــه  لجميع 
الحساب، الذي يضّم العديد من 
والكواليس  الحصرية،  األخــبــار 
والعديد  البرامج،  لبعض  الفنّية 

من المفاجآت األخرى.
 وانــضــمــت أيـــًضـــا الــجــزيــرة 

ــــهــــذا الـــتـــطـــبـــيـــق مــا  مــــــؤخــــــًرا ل
يــجــعــلــه إضــــافــــة فــــي االتـــجـــاه 
نـــحـــو الـــمـــحـــتـــوى الـــمـــرئـــي فــي 
العالمّية  التواصل  مواقع  بيئات 
للقناة، ومن ضمن المؤسسات 
الــثــقــافــيــة الـــتـــي اهــتــمــت أيــًضــا 
هيئة  متابعيها  مــع  بــالــتــواصــل 
مــتــاحــف قــطــر، ومــركــز ســوق 

للفنون. واقف 

كتب - هيثم األشقر:

التي  الرقمية  الثورة  ظل  في   
مــواقــع  أصــبــحــت  الــعــالــم  يعيشها 
بات  مــا  أو  االجتماعي  الــتــواصــل 
من  ميديا»  بـ»السوشيال  يُعرف 
أهـــم طـــرق الــتــواصــل فـــي حــيــاة 
ـــنـــاس بــيــن بــعــضــهــم الــبــعــض،  ال
ونــحــن بــدورنــا نــركــز عــلــى وقــع 
هذه المواقع اإللكترونية وأثرها 
من  ونــحــاول  فنانينا،  حياة  فــي 
خالل هذه الزاوية أن نسبر أغوار 
عــالــمــهــم االفـــتـــراضـــي لــنــتــعــّرف 
عـــلـــى اهــتــمــامــاتــهــم مــــن خـــالل 
الرسمية  لصفحاتهم  متابعاتنا 
والموثقة  الخاصة  وحساباتهم 
عـــلـــى أشــــهــــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي مــثــل تــويــتــر وفيس 
بوك واالنستجرام أو صفحاتهم 
الخاصة على اإلنترنت وما شابه 
ذلـــــــك.. وســـنـــحـــرص فــــي هـــذه 
كل  في  نتعّرف  أن  على  الــزاويــة 
حــلــقــة عــلــى نــشــاطــات الــفــنــانــيــن 
استفاداتهم  ومــدى  اإللكترونية 
مــــن الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة فــي 

مجالهم الفني.
 وضــيــفــنــا الـــيـــوم هـــو الــفــنــان 
رئيس  الــســادة  يوسف  التشكيلي 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــقـــطـــريـــة لــلــفــنــون 
أهمية  على  أكد  الذي  التشكيلية 
في  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
دعـــم الــفــن والــفــنــانــيــن، مــشــيــًرا 
إلـــى أنــهــا وفــــرت مــســاحــة ثرية 
ومتابعيه،  الفنان  بين  للتواصل 
تخلق  أن  اســتــطــاعــت  أنــهــا  كــمــا 

التشكيلي،  للفن  محبًا  جمهوًرا 
ــــــاك مـــهـــتـــمـــون  فـــــأصـــــبـــــح هــــــن
ومـــتـــابـــعـــون لــمــســتــجــدات الــفــن 
الــتــشــكــيــلــي يـــســـتـــخـــدمـــون هـــذه 
فنانيهم  أخبار  لمعرفة  الوسائل 

المفضلين.
التواصل  مواقع  إن  وأضـــاف:   
تحقق  أن  استطاعت  االجتماعي 

االنــتــشــار لــلــفــنــان الــقــطــري على 
الــمــســتــوى الــخــلــيــجــي والــعــربــي، 
مـــــشـــــيـــــًرا إلـــــــــى أنـــــــــه يــــحــــرص 
عـــلـــى عـــــرض جـــمـــيـــع لـــوحـــاتـــه، 
والــمــعــارض الــتــي يــشــارك فيها 
مــن خـــالل حــســابــه عــلــى الفيس 
أن  إلــى  الفتًا  وانستجرام،  بــوك، 
هــنــاك الــعــديــد مـــن األصـــدقـــاء، 

أنحاء  جميع  في  له  والمتابعين 
الــوطــن الــعــربــي والــذيــن ال تتاح 
لهم الفرصة للقدوم إلى الدوحة 
لحضور معارضه،  أصبحوا اآلن 
معه  يــتــفــاعــلــوا  أن  يــســتــطــيــعــون 
تلك  خـــالل  مــن  بلحظة  لحظة 
ـــا إلــــى أن مــواقــع  الـــمـــواقـــع، الفـــتً
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي، فــرضــت  ال

في  ومــؤثــًرا  مهًما  عــامــًال  نفسها 
الــمــشــهــد الــثــقــافــي الـــراهـــن، كما 
أنــهــا ســاهــمــت فــي تــوفــيــر منبر 
لــلــفــنــانــيــن الــشــبــاب، وأشـــــار إلــى 
أن تــلــك الـــمـــواقـــع مــثــل غــيــرهــا 
لــهــا جــانــبــان، إيــجــابــي وســلــبــي، 
والجانب السلبي أن هناك بعض 
صفحاتهم  يستخدمون  الفنانين 

المباشر  الهجوم  في  الشخصية 
وغير المباشر على غيرهم من 
معهم  يعملون  الــذيــن  الفنانين 
في نفس المجال، كما أن هناك 
بعض الفنانين يصبحون عرضة 
تعّبر  ال  وهمية  صفحات  لوجود 
الــكــاذبــة،  األخــبــار  تنشر  عــنــهــم، 

وتطلق اإلشاعات من خاللها.
ــــــه عــلــى  ــــــســــــادة: إن  وقــــــــال ال
الــمــســتــوى الــشــخــصــي ال يــحــّبــذ 
اســـــتـــــخـــــدام مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
االجــتــمــاعــي كــثــيــًرا خــــارج إطـــار 
الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي، أو نـــشـــر بــعــض 
التي  البسيطة  الشعرية  األبــيــات 
متابعيه  مـــع  مــشــاركــتــهــا  يــحــب 
وأصـــــدقـــــائـــــه، وحـــــــذر مــــن أن 
يــتــحــّول اســـتـــخـــدام تــلــك مــواقــع 
إدمــان  إلــى  للتواصل  وسيلة  من 
قــضــاء الــكــثــيــر مـــن الـــوقـــت على 
هـــذه الــمــواقــع وتــصــيــر الــعــالقــة 
الوسائط  وهــذه  المستخدم  بين 
صاحبها  تبعد  إدمان  عالقة  هي 
عـــن الــعــالــم الــحــقــيــقــي وتــقــصــر 
تعامالته على العالم االفتراضي.

فــالــح فــايــز وابــراهــيــم محمد فــي مــهــرجــان الكويت راشد الكواري خالل ورشة العاب الفيديوالشاعر ناصر الوبير يتسلم احدى الجوائز الشعريةسعود جاسم خالل التجهيز ألحدى حفالته الفنية
المسرحي

فواز مزهر وخالد عبدالرحمن في لقاء تلفزيوني

مواقع التواصل خلقت مواقع التواصل خلقت 
جمهورًا محبًا للتشكيلجمهورًا محبًا للتشكيل

أون الينأون الين

استخدامي 
لمواقع التواصل 

ينحصر في 
العمل



ضمن  قــنــا:   - الـــدوحـــة 
احتفاالتها باليوم الوطني، 
ــــظــــم اســـــتـــــديـــــوهـــــات  ــــن ت
كــــتــــارا لـــلـــفـــن عــــــــدًدا مــن 
التي  والــمــعــارض  الــــورش 
تتمحور حول حب الوطن 
والـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــه بـــطـــرق 
ــلــفــة. ومــنــهــا  فــنــيــة مــخــت
مـــعـــرض الـــيـــوم الــوطــنــي 
ــمــبــدعــيــن الــقــطــريــيــن  ــل ل
الــــذي ســيــتــواصــل مــن ١٠ 
الــجــاري  ديسمبر   ١٢ إلــى 
والــــــــذي ســـيـــضـــم قـــرابـــة 
وعــــارضــــة  عــــــارًضــــــا   ٣٠
لــــــصــــــنــــــاعــــــات حــــرفــــيــــة 
الــمــوروث  تنقل  مــتــنــّوعــة 
الــــقــــطــــري، إضــــافــــة إلـــى 
ورشــــة تـــدويـــر الــخــامــات 
الــمــســتــهــلــكــة فـــي أعـــمـــال 
فاطمة  لــلــفــنــانــتــيــن  فــنــيــة 
بوجسوم،  ومنى  النعيمي 
و٧   ٦ يـــومـــي  فـــي  ـــــك  وذل
وهـــي   ،٢٠١٥ ديـــســـمـــبـــر 
ورشــــة مــجــانــيــة مــوجــهــة 
إلى   ٩ عمر  من  لألطفال 
١٠ سنوات، وورشة قطر 
للمصّور  األطــفــال  بعيون 
أحـــمـــد الـــبـــرديـــنـــي والــتــي 
 ١٦ إلى   ١٣ من  ستتواصل 

الجاري. ديسمبر 
كـــــــــــمـــــــــــا ســــــتــــــنــــــظــــــم 
للفن  كــتــارا  اســتــديــوهــات 
عــلــى الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة 
للحي الثقافي كتارا ورشة 
ــــحــــب والــــــــوالء  بـــصـــمـــة ال
األنصاري  جميلة  للفنانة 
 ١٠ مــن  ستتواصل  والــتــي 
١٢ الــشــهــر الــجــاري.  إلـــى 
على  األطـــفـــال  وســيــكــون 
مـــوعـــد مــــع ورشــــــة عــمــل 
الــــيــــوم الــــوطــــنــــي، وذلــــك 
ديسمبر   ١٢ إلــى   ١٠ مــن 
ديسمبر   ١٩ إلى   ١٨ ومن 
 ١٥ مبنى  أمـــام  الــجــاري، 
فــي الــحــي الــثــقــافــي كــتــارا 
وهـــــــي ورشــــــــة مــجــانــيــة 
العربية  باللغتين  وتــقــّدم 

واإلنجليزية.
العربي  الخط  وألحباء 
حسان  الخطاط  مــع  لقاء 
بعنوان  ورشـــة  فــي  أحــمــد 
«عـــــــــــبـــــــــــارات فــــــــي حـــب 
العربي  بــالــخــط  الــوطــن» 
و٢٣  و٢٢  و٩   ٨ أيــــــــام 
وتقّدر  الــجــاري.  ديسمبر 
رســـــــــوم الـــتـــســـجـــيـــل فــي 
هــذه الــورشــة بـــ٥٠٠ ريــال 
قــــطــــري وهــــــي مــوجــهــة 
لـــمـــن هــــم مــــن عـــمـــر ١٧ 

سنة فما فوق.
وضــــمــــن الـــعـــمـــل عــلــى 
تنويع اختصاصات الورش 
المستهدف  وجــمــهــورهــا 
متنّوعة،  شرائح  لتجذب 
سيتم تنظيم ورشة ألوان 
العمادي  لــهــدى  الكوبيك 
و٣١   ٣٠ يومي  في  وذلــك 
ديـــســـمـــبـــر الــــحــــالــــي. كــمــا 
سيكون أحباء الفنون على 
مــوعــد مــع ورشـــة الــرســم 
إلى   ٢٤ مــن  الــزجــاج  على 
مع  الــجــاري.  ديسمبر   ٢٦
التسجيل  رســوم  أن  العلم 
قــطــري  ريـــــال   ٥٠٠ تــبــلــغ 
وهـــي ورشـــة عــمــل تــقــّدم 

العربية. باللغة 

ورش فنية متنوعة 
في كتارا احتفاالً 
الثالثاء 26 صفر  1437 هـ - 8 ديسمبر 2015 مبالعيد الوطني

أبيات قطرية

أُنـــــــــــــــــــــــادي .......

بـــــــــــــــــــــالدي .......

بـــــــــــــــــــالدي ........

بــــــــــــــــــالدي ........

لَـــــَقــــْد َجــــــَفّ َحـــــــــْلـــــــقي .....

َوذاَب ُفــــــــــــــــؤادي ؟!!

ــــــَك حـــــيــــَن تُــــــنــــــــــــادي أَلَـــــْم تَـــــــَر أَنَّ

تُــــــنــادي ســــــــــرابـــــــــاً ........

علــــى بــــاِب وادي ؟

ــــدى تــائِــــهاً فــي الــبَــــوادي َويَــــــْمــــشـي الــَصّ

ـــــِه وأََنّ الـــذي َفــــــوَق ُكـــــْرِســـــــــــِيّ

يَــــقــــوُل لــــنــــا ... أُْســــــــــُجــــــدوا يــا ِعـــــبـــادي

نَـــــــَعـــــــْم ...

تَــــــدُبّ علــــى األَرِض ِرْجـــــــــٌل َغــــــــريـــــــبَــــْه ....

َع الــــــبــــاَب والـــــــّنـــــ وبَــــْيـــــُت الــُعــــروبَــــِة َقــــْد َشــــــــــَرّ

ـاِفـــــــــَذْة !!

أّلــــــيـــَســــــْت َعـــــــجـــــيــــــبَـــــْه !!

ألــــيـــَس الـذي فـي الـــِجـــــراِب

يُــــــثِــــيــُر ُشــــــكــوكاً َوِريـــــبَـــْه !!

أَلَــــيَس الــِعـــراُق يَــــنِــــُزّ ِدمــــاًء علـى َصــــْفـــَحـــِة المـاِء 

.....

َفــــوَق الــُفــــراْت

ولُـــبـــنـاُن تَـــــْنـــَهـــــُشـــُه ِذْئـــــبَــــُة الـّطـــاِمــــعـــاْت

َوتَـــْصــــَفــــُع َوْجـــــَه ِدَمــــــــْشــــــَق الـــَجــــــمـــــيـــــِل

َعــــَواِصــُف جــاِمــَحـــٌة زاِفـــــــراْت

َوَحـــــــوَل تُــــــخــــــــوِم الــــــَخـــــــــلــــيـــــــِج

تَــــُحـــــوُم َعـــــصــاِفــــيــــُرُهـــــْم طــائِــراْت

أَلَــــْم يَــــْزَرعـــــوا ِرْجـــــلَــــُهـــــْم ِعــــــْنــــَدنـــا

َوِمــــْنــــُهــــْم إِلــــيــــنـا تَــــِجـــيُء الـــَحــــيـاْة

ــــــأََت ..... تَـــــَوَضّ

أَْو أَنــــَت لَـــــْم تَــــتَــــوضـــأ

َفــــــِسـيـــاَن ِعـــــْنـــَد الــَكـــــنـــيـــســِة

َوْقــــــُت قــــــيـــاِم الـَصـــــالْة

ونَـْحـــــُن لَـــــَدْيــــــنــا

ــــريــــِق إِلـــــٌه َولِـــُكـــــِلّ  علــى ُكـــِلّ قـــــاِرَعــٍة فـــي الـَطّ

إِلــــــٍه نَـــــبِــــّيــــوَن مــابَـــيــنَــــنـا ....

يَـُســـــــوقونَــــــنـــا لــــلــــُهـــــدى بِـالــَعــــــصـــــا

َوَوْيـــــــُل الــــذي كـــــاَن ِمــــــّنـــا َعــــصــى

بـالـــــــَعـــــــــــصــــــــا

بـالــــَعـــــــــــصــــــــــــا

بـالــــــــَعــــــــصـــــــــا

بـالـــــَعــــــــــصــــــــــــا

ألَـــــْم تَــــــَر أَّنـــــَك ُعــــــْدَت لِــــَخــــيــــْــَمـــِة َجـــــــّدَك

عـــــنـــَد اْنـــــتــــــشــاِر الــَجــــراْد

تَــــعـــْوُذ بِــــمـاِضــــيـــَك ِمــْن َشــــــــــِرّ آتِـــــــيـــــَك

ـــــــواْد ـها الــُمــــتَـســْربِــــُل دائِــــَمـــًة بالــــَسّ يـا أَيُّ

َكــــلَــــــــوِن الــــــِمـــــــــــــداْد

ِدمــــاُءَك تَـــــْشــــــــَربُــــهـا صــاِفــــــنـاُت الــِجــــــيـــاْد

تَــــــــــَوَخّ الـــَحــــــَذْر ...

إَِنّ بَـــْيــــَت الـــُعــــروبـــِة تَـــْحـــُرُسـُه ثُــــــّلـــٌة ِمــــْن 

َخــــــَفــــــْر

ِة الـــبـــيـــــِت إِذا أَْنـــَت أَْخــــــَرْجــــَت رأَســـــــــَك مـــن ُكــــــــَوّ

عــــاَد إلـــى البَـــــيــــِت ِجــــــســــُمـــــَك حــــــاالً

ورأُســــــــــــــَك ....

يَــْلــَعــُب فــــيــِه الــَعــــســاِكـــــــُر .... ِمــــــْن َغـــــــيـــــــِر 

َشـــــــــــــــــــــــْر .

ـــمـــِت أَْمـــتَــطي َصـْهـــوَة الَصّ

ُمــــْمــــتَـــِشـــــقـاً َدفـــتــراً وَقــــــلَـــْم

ــــمــُس يـومـاً أَْن تُـــْشــــِرَق الَشّ

(إذا الّشـــعـُب يــومـاً أَراَد الَحــــيـاة)

(وال بُــــَدّ لــلَّـــــــيـــِل أَْن يَـــــْنـــــَجــــلــــــــي)

ـــبِح أَْن يَــــْبـــــتَــــــِســـــــْم وال بُــَدّ للـــُصّ

وبَــــيــــُت الـــُعــــروبَـــِة البُـــــَدّ يــومـاً

لَـــُه نَــْهــــَضــٌة مــثــُل بـاقـي األَُمـــــْم

وال بُـــــَدّ لــلـــــمــارِد الـــَعـــــــربـــِيّ

ِقـــــيامــاً يَـــــُدُكّ الـــِعـــدا بـالـــَقــــَدْم

بـــــــــــــــــــــالدي

بـــــــــــــــــــــالدي

بــــــــــــــــــــالدي

بـــــــــــــــــــالدي

ولَـــو َجـــــَفّ َحــــْلــــقـي

وذاَب ُفــــــــــــؤادي

بــالدي ...

للشاعر علي ميرزا

كانت  المنتجين  بــيــن  خــاطــئــة  فــكــرة  راجـــت 
القطري  بالمخرج  االستعانة  عدم  وراء  السبب 
الــقــطــريــيــن  الــمــخــرجــيــن  أن  يـــزعـــمـــون  حــيــث 
ال يــتــقــنــون الــتــعــامــل مـــع الــتــصــويــر بــأكــثــر من 
الصحة،  مــن  لها  أســاس  ال  كذبة  وهــي  كاميرا 
في  الفني  تاريخهم  الــقــطــريــون  فالمخرجون 
إخــــراج الـــروائـــع مــعــروف ويــشــهــد لــه الــجــمــيــع، 
والــمــخــرجــون الــكــبــار فــي قــطــر قــــادرون على 
إخــــراج أي مــســلــســل بــكــل الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، 
وكـــم كــانــت أعــمــالــهــم ذات الــكــامــيــرا الـــواحـــدة 
المفعمة  والــحــركــة  الــصــورة  بجماليات  ُحــْبــلـَـى 
ـــوهـــمـــيـــة الـــمـــدهـــشـــة  ــــخــــطــــوط ال ـــاة وال ـــحـــي ـــال ب
ــإتــقــان وغــيــر ذلـــك من  واإلضــــــاءة الــمــوظــفــة ب
نظرنا  مــا  إذا  ولــكــن  اإلخــراجــي،  العمل  فنيات 
بهم  يستعينون  الــذيــن  المخرجين  بــراعــة  إلــى 
حيث  أصـــال  مــخــرجــون  أنــهــم  تــصــدق  ال  تــكــاد 

الوهمية  والــخــطــوط  بــاألخــطــاء  مــزدحــم  العمل 
قواعد،  لها  تعرف  ال  هالمية  واإلضــاءة  ضائعة 
عن  فضال  كذلك  والراكور  مضطربة  والحركة 
عمل  تتبعت  مــا  وإذا  الــصــورة  جماليات  تالشي 
المنفذ  المخرج  على  عالة  وجدته  المخرج  هذا 
والــمــونــتــيــر ومــديــر الــتــصــويــر فــهــو ُمــَســيــر وفــق 
إن  هــو،  رؤيــتــه  وفــق  للعمل  ــراً  ُمــَســَيّ ال  رؤيــتــهــم 
القطري  غير  المخرج  إلى  يلجؤون  المنتجين 
سيوجهونه  ألنهم  العمل  سير  في  يتحكموا  حتى 
يـــمـــنـــة ويــــســــرة بـــكـــل ســـهـــولـــة وفـــــق أهـــوائـــهـــم 
ومـــصـــالـــحـــهـــم، أمـــــا الـــمـــخـــرجـــون الــقــطــريــون 
بين  المهام  في  الحدود  يضعون  فإنهم  الكبار 
بالتدخل  لهم  يسمحون  وال  والمنتج  الــمــخــرج 
الفنانين  واختيار  اإلخراج  وفنيات  أعمالهم  في 

اإلخراجي. عملهم  وغيرها 
للمخرجين  الــتــهــمــيــش  هـــذا  نــتــيــجــة  وكـــانـــت 

أصــبــح  أن  الــــدرامــــا  مـــجـــال  فــــي  الــقــطــريــيــن 

الـــمـــخـــرجـــون الــــقــــدامــــى حـــبـــيـــســـي الـــمـــكـــاتـــب 

وانــقــطــعــت الــصــلــة بــيــن األجــيــال ولــم يــعــد في 

قــطــر جــيــل آخــــر مـــن الــمــخــرجــيــن لــلــدرامــا 

الــتــلــفــزيــونــيــة مـــن بــعــد جــيــلــنــا وهــــو مـــا يــنــذر 

قطر  من  المهمة  الفنية  المهنة  هــذه  بضياع 

الخطأ  هـــذا  ــتــداركــوا  ي أن  الــمــنــتــجــيــن  وأنـــاشـــد 

المخرجين  فــي  الثقة  يــعــاودوا  وأن  الجسيم 

القطريين وأن يعتمدوا على خبراتهم الواسعة 

بالخير  يعود  بما  الــدرامــيــة  الــروائــع  إنــتــاج  فــي 

عــلــى الـــفـــن والــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن. وأنـــاشـــد 

المنتج  عــلــى  يــشــتــرطــوا  أن  الــمــنــتــجــة  الــجــهــات 

أو  القطريين  بالمخرجين  االستعانة  المنفذ 

صفاً  وليكونوا  ليتعلموا  مساعدين  مخرجين 

الدرامي. اإلخراج  مجال  في  ثانياً 

المخرج القطري يمتلك أدواته الفنية باقتدار

المتحف العربي ينظم معرضاً فنياً لذوي اإلعاقة البصرية

بأقالم بأقالم 
بقلم حسين صفرالمبدعينالمبدعين

كتب - محمود الحكيم:

كشف الشاعر خالد البوعينين للبيرق 
شعري  ألبوم  إلصـــدار  حالًيا  يحضر  أنــه 
صــوتــي، منوًها إلــى أنــه انتهى مــن أكثر 
القصائد التي يتضمنها األلبوم، وسيكون 
مصاحبة  موسيقى  الــصــوتــي  األداء  مــع 
جوها  مع  وتتماشى  قصيدة  كل  تناسب 
هــذا  جـــاء  لــقــد  البوعينين  وقــــال  الـــعـــام. 
األلبوم بناء على طلب الكثيرين وسوف 

يصدر قريبًا.
مؤخًرا  انتهى  أنه  البوعينين  ذكر  كما 
من فعالية مهمة بسلطنة عمان، حيث 
قّدم أصبوحة شعرية ثرية القت إعجابًا 

وتفاعًال كبيرين من الجمهور.
وحول كتابته األغاني، قال البوعينين 
أنا أميل لكتابة األغنية الطربية النخبوية، 

أحــــــب األغــــنــــيــــة الـــمـــســـمـــوعـــة ولــيــســت 
هو  األصيل  الطربي  فالعمل  المشاهدة، 
لــي،  بالنسبة  الــفــن  حقيقة  يمثل  الــــذي 
مشيًرا إلى أنه يرفض كتابة ما ال يحب 
منهًجا  لــديــه  أن  كاشًفا  إلــيــه،  االســتــمــاع 
أخالقًيا في الكتابة لن يحيد عنه، كما أن 
له رؤية فنية فيما يجب أن يقّدم للناس 
كلماته  في  راٍق  مستوى  على  يكون  بــأن 

وألحانه.
اللغة  يــحــّب  أنـــه  البوعينين  وأوضــــح 
األصل  ألنها  الغنائي؛  الشعر  في  الشعبية 
وألنها  الفنانين،  كــبــار  عليه  درج  الـــذي 
تــدخــل الــقــلــوب بــال اســتــئــذان، كــمــا أنني 
في  الكثيرة  التقنيات  استخدام  أحــب  ال 
والصوت  البساطة  إلــى  أميل  بل  األغنية 
الطربي المنغم بالفطرة. وقال البوعينين 
أنا أكتب األفكار التي تعيش الواقع وتعّبر 

عنه وتالمس قضايا الناس وأحترم في 
ذلك ديني وعاداتي وتقاليد مجتمعي.

وأّكد البوعينين أن الطفرة اإلعالمية 
الــذي  الكبير  االزدهــــــار  وراء  قــطــر  فــي 
تــشــهــده األغــنــيــة الــقــطــريــة بــدلــيــل الــعــدد 
في  بــرزوا  الذين  المطربين  من  الكبير 
الفترة األخيرة وتصدروا المشهد خليجًيا 
وعــربــًيــا مــثــل فــهــد الــكــبــيــســي، وعيسى 
الكبيسي، وغانم شاهين، وسعود جاسم 
وغيرهم، كما أن هناك عدًدا كبيًرا من 
الساحة  على  ظهروا  المميزين  الشعراء 
وأصبحت كلماتهم تغنى في كل مكان، 
ـــا مــجــمــوعــة كــبــيــرة من  ـــن كــمــا أنـــنـــا رأي
الملحنين الكبار مثل عبد اهللا المناعي، 
ومطر علي، ومحمد المرزوقي، وحسن 
حامد، وهــؤالء يغني من ألحانهم أكبر 

األسماء في الوطن العربي.

تتواصل بالمتحف العربي للفن الحديث «متحف» 
ـــتـــرِجـــم» والـــــذي يــقــام  فــعــالــيــات مـــعـــرض «الـــفـــن يُ
جامعة  فــي  الترجمة  دراســـات  معهد  مــع  بالتعاون 

حمد بن خليفة و «متحف». 
اإلعــاقــة  ذوي  مــن  لــــزّواره  الــمــعــرض  هــذا  ويتيح 
البصرية االستمتاع بمجموعة من رسومات عدد من 
اّللمس،  حاسة  َعبر  وذلك  البارزين،  العرب  الفنانين 
على  لوحة  لكل  تتوفر  التي  السمعي  الوصف  وميزة 

حدة. 
 وقـــــام بــعــض طــــالب بـــرنـــامـــج الــمــاجــســتــيــر في 
الترجمة السمعية البصرية في المعهد بتطوير دليل 
ا  تفصيلًيّ شرًحا  يتضمن  لوحة  لكل  خاص  توصيفي 
لعناصرها الفنّية ما يُتيح لهؤالء الزّوار تذوقها َعبر 

المزاوجة بين الوصف واّللمس. 
يــذكــر أن الــمــعــرض يــقــام فــي رحـــاب «متحف» 
باليوم  االحتفال  بمناسبة  وذلك  التعليمية،  بالمدينة 
للجمهور  أبوابه  يفتتح  حيث  اإلعاقة،  لذوي  الدولي 

من الساعة ٢ ظهرا وحتى ٦ مساء. 
 ويشتمل المعرض على لوحات لفنانين عرب هم: 
باية محيي الدين، وجاسم الزيني، وفرهاد مشيري، 
عــويــس،  وحــامــد  لعيبي،  وفــيــصــل  مــرســي،  وأحــمــد 

ورافع الناصري، وعلي حسن، ونجا المهداوي.

خالد البوعينين يحضر إلصدار ألبوم شعري جديدخالد البوعينين يحضر إلصدار ألبوم شعري جديد

خالد البوعينين
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