
لجنة التحكيم الخاصة بجائزة  تقوم حالياً 
ســـعـــود آل ثـــانـــي تــغــلــق بــــاب الـــمـــشـــاركـــة فــي 
مسابقتها الـ ١٥ بفرز األعمال في إطار تواصل 
اســتــعــداداتــهــا حــالــيــاً لـــإلعـــالن عـــن الــفــائــزيــن 
الخاص  المحورين  في   ٢٠١٥ لعام  بمسابقتها 
والعام، وذلك بعد أن أغلقت اللجنة المنظمة 
 ١٦ يــوم   ١٥ الـــ  مسابقتها  فــي  المشاركة  بــاب 

نوفمبر.
الــدورة  هــذه  فــي  الــخــاص  المحور  ويتميز 
مــن الــمــســابــقــة الــــذي تــم عــنــونــتــه بـــ «أمــاكــن 
ــــوّد زيـــارتـــهـــا»، بــالــمــنــاظــر  زرتـــهـــا وأمـــاكـــن ت
الطبيعية المفضلة لدى المشارك، ويكون لها 
تكون  أن  الممكن  من  كما  عليه،  خاص  تأثير 
المشارك  زارهــا  قــد  ألمــاكــن  طبيعية  مناظر 
على  التركيز  ضـــرورة  الــى  بــاإلضــافــة  ســابــًقــا 
لها،  الساحرة  واإلضـــاءات  الطبيعية  المناظر 
وفي  الــصــورة،  التقاط  لحظة  اختيار  وحسن 
الجوية..  األحوال  جميع  وفي  المواسم،  جميع 
المحور  وهــو  للمسابقة،  الــثــانــي  الــمــحــور  أمــا 
هذا  في  يشارك  أن  للمشارك  فيمكن  العام، 

المختلفة. التصوير  محاور  بجميع  المحور 
كـــمـــا حــــــددت جــــوائــــز مـــالـــيـــة عـــلـــى الــنــحــو 
 + دوالر   ٣٠٠٠٠) الــكــبــرى  الــجــائــزة  الــتــالــي، 
الجمعية  من  ذهبية  ميدالية   + اليكا)  كاميرا 
األمــريــكــيــة لــلــتــصــويــر الـــضـــوئـــي.. أمــــا بــاقــي 

للمشاركين  نقدّية  جوائز  في  فتتمثل  الجوائز 
مـــــن الـــــعـــــالـــــم، وهــــــي عــــلــــى الــــنــــحــــو الـــتـــالـــي 
 + أمريكي  دوالر   ٤٠٠٠ األولـــى  للمحورين: 
 ٣٠٠٠ والثانية   ،FIAP مــن  ذهبية  ميدالية 
 FIAP من  ذهبية  ميدالية   + أمريكي  دوالر 
مــيــدالــيــة   + أمــريــكــي  دوالر   ٢٠٠٠ والــثــالــثــة 

.FIAP ذهبية من
وتتمثل جوائز المسابقة النقدية للمصّورين 
التالي:  النحو  على  للمحورين  قطر  دولة  من 

األولى ٣٥٠٠ دوالر أمريكي + ميدالية ذهبية 
أمريكي +  دوالر   ٢٥٠٠ والثانية   ،FIAP من
 ١٥٠٠ والثالثة   ،FIAP مــن  ذهبية  ميدالية 
 FIAP من  ذهبية  ميدالية   + أمريكي  دوالر 
على  للمحورين  األوســط  الــشــرق  دول  أمــا   ..
 + أمريكي  دوالر   ٢٥٠٠ األولى  التالي:  النحو 
 ١٥٠٠ والثانية   ،FIAP مــن  ذهبية  ميدالية 
 ،FIAP دوالر أمريكي + ميدالية ذهبية من
مــيــدالــيــة   + أمــريــكــي  دوالر   ١٠٠٠ والــثــالــثــة 

م  تقَدّ جوائز  إلى  إضافة   ..FIAP من  ذهبية 

قّيمة،  جوائز   ٧ وعددها  التحكيم،  لجنة  من 

١٠٠٠ دوالر أمريكي. كل جائزة 

تجدر اإلشارة إلى أن جائزة سعود آل ثاني 

على  كبير  بنجاح  تميزت  الضوئي  للتصوير 

المسابقات  بين  وصنفت  الــدولــي،  المستوى 

الــعــالــمــيــة، كــمــا تــتــمــتــع بــتــمــّيــزهــا مـــن نــاحــيــة 

القّيمة. والعينية  المالية  جوائزها 

صفحات
٨
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صالح درويش: الحركة المسرحية 
تعتمد على المجهودات الفردية

 أكــــــــد الـــــفـــــنـــــان صــــالح 
درويـــــش عــلــى أن الــحــركــة 
بشكل  تــعــتــمــد  الــمــســرحــيــة 

كــبــيــر عــلــى الــمــجــهــودات 
الـــــفـــــرديـــــة، فـــالـــســـاحـــة 

الــمــســرحــيــة بــحــاجــة 
ــــــد مـــن  إلــــــــــى مــــــزي
األمر  ولعل  الــدعــم، 

بحاجة إلى مزيد من 
توعية الجمهور لجذبهم 

مــــــن جـــــديـــــد لـــمـــشـــاهـــدة 
المسرح، فمهرجان الدوحة 
الـــمـــســـرحـــي لــلــمــحــتــرفــيــن 
يــقــّدم عـــدًدا مــن الــعــروض 
الجيدة، وبينما تكون الفرق 

بتقديم  فــقــط  مــعــنــيــة  الــمــســرحــيــة 
الفني  العمق  ذات  الــجــادة  الــعــروض 
بتقديم  معنّية  وليست  والـــدرامـــي، 
العروض التجارية، نجد أن الجمهور 
الــمــحــلــي ال يـــحـــّبـــذ فـــكـــرة حــضــور 
الــــعــــروض الــــجــــادة، بــيــنــمــا يــفــّضــل 
العروض الكوميدية التي ال تقّدم أي 
فكرة أو رسالة هادفة، ولعل غياب 
الجمهور  واتــجــاه  المسرحي  الــوعــي 
للمسرح الكوميدي التجاري هو أحد 
أسباب انهيار الحركة المسرحية في 

تركز  لذلك  العربية،  الــدول  معظم 
ذات  الــعــروض  تقديم  على  الــفــرقــة 
من  تستطيع  والــتــي  العالمي  الطابع 
المهرجانات  في  تشارك  أن  خاللها 
الــدولــيــة والــمــحــلــيــة.  وعــلــى الــرغــم 
درويــش  صــالح  الفنان  مشاركة  من 
اإلنتاج  مدير  بدور  وقيامه  بالتمثيل 
التلفزيونية  األعمال  من  العديد  في 
المهمة إال أنه يشعر دائًما أن المسرح 
فيه  يــجــد  الــــذي  الحقيقي  بيته  هــو 

المتعة الفنية الكاملة.

صـ ٤

عبد اهللا الهاجري: مطلوب االهتمام بقدرات الشباب الفنية

يوسف المعضادي: صناعة السينما
ال تعتمد على التكلفة المادية فقط

 أكد المخرج يوسف المعضادي 
تعتمد  ال  السينما  صــنــاعــة  أن 

فقط،  المادية  التكلفة  على 
طويل  روائــي  فيلم  فإنتاج 

ـــاء كــثــيــرة  يــتــطــلــب أشـــي
أخـــــــــــرى، فـــاخـــتـــيـــار 
الفكرة المناسبة التي 

تصلح لكي تكون فيلًما 
روائــــًيــــا طـــويـــًال، والــنــص 

الـــجـــيـــد يـــشـــكـــالن عــامــلــيــن 
أســاســيــيــن لــنــجــاح أي فــيــلــم، 

مؤكًدا أن نجاح فيلم ”عشرة في 
المائة“ وضع على عاتقه مسؤولية 

كــبــيــرة فــي اخــتــيــاراتــه الــقــادمــة كي 
يــحــافــظ عــلــى الـــصـــورة الـــتـــي ظهر 
بها أول مـــرة، مــشــيــًرا إلــى أنــه من 
الــصــعــب أن تــدخــل شــركــات اإلنــتــاج 
لهذه الصناعة بشكل منفرد، واألمر 
فقط،  الــمــاديــة  بالتكلفة  يتعلق  ال 
يتطلب  طــويــل  روائــــي  فيلم  فــإنــتــاج 
أشياء كثيرة أخرى بخالف الجهات 

اإلنتاجية، فاختيار الفكرة المناسبة 
روائًيا  فيلًما  تكون  لكي  تصلح  التي 
طويالً، والنص المكتوب بشكل جيد 
فيلم،  أي  لنجاح  أساسيان  عامالن 
فأنا أعتقد أن أي شركة تستطيع أن 
تدخل مجال اإلنتاج السينمائي، لكن 
يبقى األهم توافر العناصر األساسية 

األخرى لهذه الصناعة.

صـ ٦

ف المعضادي 
تعتمد  ال 

فقط،   
طويل 

رة 
 
 

ًما 
ــص 

مــلــيــن 
ي فــيــلــم، 

”عشرة في 

علي المال: وسائل التواصل 
ال غنى عنها في حياتنا

غياب  أن  الــهــاجــري  اهللا  عبد  الــفــنــان  أكــد   
الـــجـــهـــات الـــداعـــمـــة الـــتـــي تـــوفـــر لــلــشــبــاب كل 
الــمــقــومــات الــالزمــة إلنــتــاج األفـــالم مــن أبــرز 
الــمــعــوقــات الــتــي تــواجــه صــنــاعــة األفــــالم في 
قــطــر، مــوضــًحــا أن الــشــبــاب لــديــهــم طــاقــات 
حقيقية،  سينما  صناعة  على  قــادرة  ضخمة 
فرًصا  سيفتح  الدعم  هذا  وجود  أن  إلى  الفتًا 

وقدرتهم  مهاراتهم  لتطوير  للشباب  كبيرة 
السينمائية، مضيًفا أن غياب الجهات الراعية 
يتعلق  بل  فقط،  الــمــادي  الدعم  في  يتمثل  ال 
لتصوير  الـــالزمـــة  الــتــصــاريــح  بــتــوفــيــر  أيـــًضـــا 
األفــــــالم، وتــوفــيــر االســـتـــوديـــوهـــات الــالزمــة 
ومواقع التصوير.  مشيًرا إلى أن من الصعوبات 
التي تواجههم هي صعوبة استخراج التصاريح 

ما  كثيًرا  وقــال  الخارجية،  المشاهد  لتصوير 
نغّير في النص لعدم استطاعتنا التصوير في 
ألنها  أو  تصدر  لــم  التصاريح  ألن  مــا،  مكان 
تـــأّخـــرت، مــوضــًحــا أن الــدعــم الــــذي تــقــّدمــه 
مــؤســســة الـــدوحـــة لــألفــالم جــيــد ولــكــنــه غير 
كاف، مطالبًا بضرورة تعّدد الجهات الداعمة.

صـ ٦

غلق باب المشاركة بجائزة سعود آل ثاني

صــــالح 
لــحــركــة 
بشكل  د

هــودات 
حـــة 

ـة 

 
ن 

ذبهم 
ــاهـــدة 

لدوحة 
تــرفــيــن 
ض

 يـــرى الــفــنــان عــلــي الــمــال أن 
االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 

أصـــبـــحـــت أمـــــــــًرا ال غــنــى 
جيدة  وسيلة  فهي  عنها 

لــاللــتــقــاء مــع أصــدقــاء 
الــــــمــــــاضــــــي ومــــــن 
فــّرقــتــهــم ظـــروف 
ومشاغلهم،  الحياة 

الــوقــت  فــي  رأى  لكنه 
ذاتـــه الــعــديــد مــن األمـــور 

الــمــواقــع،  تلك  فــي  السلبية 
وسائل  تعّدت  لألسف  قــائــالً: 

بعض  فــي  االجتماعي  الــتــواصــل 
األوقات مدى الحاجة إليها وجعلت 

البعض يعتمد عليها في أمور ال يجب 
االتصال  عــن  االستغناء  فيها  يتم  أن 
الشباب  بعض  جعلت  كما  الــمــبــاشــر، 
العالم  ذلـــك  داخـــل  بــالــحــيــاة  يكتفون 
االفــــتــــراضــــي بـــمـــعـــزل عــــن حــيــاتــهــم 
الــحــقــيــقــيــة، كــمــا أن الــبــعــض يــقــوم 
بعرض كل تفاصيل حياته من خاللها. 

حريص  فإنني  نفسي  عــن  وأضــــاف: 
تلك  على  حسابات  لي  تكون  أن  على 
المواقع لكني ال أسمح لها بأن تأخذ من 
وقتي أكثر من الالزم، أو أن تتعّرض 
اهتمامات  فــلــدّي  حــيــاتــي،  لتفاصيل 
أخرى في الحياة لن أستغني عنها من 

أجل هذا الواقع االفتراضي.

صـ ٧

ك شا لل ّة نق ائ ف ثل ف ائ ةال ذ ة ال ك أ ال ٣٥٠٠ ل َّاأل ق ائ إل افة إ FIAP ة ذ
لــي الــمــال أن 

الجتماعي 
ال غــنــى 

جيدة 
ــاء 

ت 
مـــور 

مــواقــع، 
وسائل  ت 
ض ف

الموسيـــقى المحــلية لمالموسيـــقى المحــلية لم
 تتأثر بغزو الموسيقى الغربية تتأثر بغزو الموسيقى الغربية

ص ص ٣٣
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هــكــذا يــعــلــن أبـــو شــــدوف رفــضــه جمع 
بيك  نبوت  ويطالب  الفالحين  من  األموال 
تكاليف  الخاصة  أمــوالــه  مــن  يتحمل  بــأن 
إال  مـــفـــرا  الـــمـــديـــر  يـــجـــد  وال  االحـــتـــفـــال، 
بالموافقة  شــادوف  أبــي  لمشيئة  الــرضــوخ 
الزيارة  موعد  ألن  األموال  هذه  دفع  على 
ــــقــــاذ الـــمـــوقـــف،  قــــد حـــــان والبـــــــد مــــن إن
ويــضــمــر فــي نــفــســه الــوعــيــد ألبـــي شــدوف 
والــفــالحــيــن حــيــث ســيــجــمــع مــنــهــم هــذه 

مضاعفة. األموال 
شــدوف  أبــي  مــهــارة  لنا  يتبين  هــذا  مــن 
لفرض  له  المواتية  الفرص  استغالله  في 

. مشيئته
ليلقيه  ساخرا  خطابا  شدوف  أبو  يجهز 
السياسي  الخطاب  فيأتي  الخديوي،  أمام 
االنـــتـــقـــادي مــفــاجــئــا لــلــجــمــيــع مــمــا يــزيــد 
مــن حـــدة الـــصـــدام بــيــنــه وبــيــن الــخــديــوي 
فيها  ينتصر  الحرس  مع  معركة  وتحدث 
أبــــو شــــدوف وابـــنـــه ويــســتــطــيــعــان الـــفـــرار 
لــيــنــضــمــا إلـــى مــجــمــوعــة الـــثـــوار عــلــى أمــل 

النصر. وتحقيق  العودة 
يــســعــى صـــنـــوع هـــنـــا إلـــــى خـــلـــق صــــورة 
معهودة  تكن  لم  المصري  للفالح  جديدة 
فـــي مــســرحــيــات الــمــرحــلــة األولــــــى، لــقــد 
الـــخـــادم  دور  يــشــغــل  لـــديـــه  الــــفــــالح  كــــان 
مــثــل «فــــــرج» فـــي «بــــورصــــة مـــصـــر» أو 
اإلسكندرانية»  «األمــيــرة  في  «حسانين» 
وكــــان تــابــعــا مــخــلــصــا ألســـيـــاده لــكــن هنا 
الــقــدرة  هــي  جــديــدة  سمة  يكتسب  الــفــالح 
عــلــى الــتــمــرد والــتــعــبــيــر عــن شــكــواه ليس 
في  الفصيح  الــمــصــري  الــفــالح  مــثــل  فــقــط 
لباقته  على  يعتمد  الذي  الفرعوني  التراث 
وكــلــمــاتــه الــرقــيــقــة فــي بــث شــكــواه وإنــمــا 

بالفعل. القيام  على  القدرة  لديه  أيضا 
الــمــســرحــيــة  هــــذه  فـــي  صـــنـــوع  أن  كــمــا 
اســتــلــهــم شــخــصــيــة «أبـــــو شــــــدوف» الــتــي 
ظــهــرت فــي أحـــد الــمــؤلــفــات األدبـــيـــة في 
القرن السابع عشر بمصر تحت اسم «هز 
شــدوف»  أبــي  قصيدة  شــرح  في  القحوف 
في  طبعت  وقد  الشربيني»  تأليف»يوسف 

١٨٥٧م. بوالق عام 
ونميل إلى أن ذيوع قصيدة أبو شادوف 
حتى وقت غير بعيد ال يرجع فحسب إلى 
أنها سخرية هازئة من الفالح وحياته بل 
تعبيرا  كــانــت  السخرية  تلك  ألن  وكــذلــك 
التي  البائسة  الحال  تلك  على  السخط  عن 

قرن. بعد  قرنا  الفالح  كابدها 
فالح  هو  الشربيني  لدى  شدوف  أبا  إن 
بالسخرية  ويكتفي  الظلم  يتحمل  فقير 
مصيره  تغيير  إلـــى  يــســعــى  أن  دون  مــنــه 
وقـــد قـــام صــنــوع بــتــطــويــر هـــذا الــنــمــوذج 
تجعله  جـــديـــدة  ســمــات  بــإضــفــاء  الــشــعــبــي 

الفعل. على  قادرا 
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى فـــــإن صــــنــــوع ال 
الــعــربــيــة  بــالــمــقــاومــات  يــتــأثــر  أن  يــنــفــك 
سجع  من  اللغوية  أساليبها  استخدام  في 
وجـــنـــاس وطـــبـــاق يــحــقــق لــلــكــلــمــة جــرســا 
موسيقيا يؤدي إلى سهولة حفظ الكلمات 
على  هذا  يعمل  وأيضا  المتلقي،  قبل  من 
الذي  والتناقص  السخرية  عنصر  تعميق 
ـــتـــقـــابـــالت الــلــغــويــة  يـــتـــضـــح مــــن خـــــالل ال

لمختلفة. ا
في  نــشــرت  الــتــي  الــمــســرحــيــة  هـــذه  إن 
بالحركة  تبشيرا  كــانــت   ١٨٨٠ أبــريــل   ١٥
شهر  في  ظهورها  بوادر  بدأ  التي  العرابية 
الضباط  من  عدد  قام  عندما   ١٨٨٠ مايو 
من  الجهادية  وزارة  إلــى  شكوى  بتقديم 

مرتباتهم. تأخر 

إنقاذ الموقف

حركةحركة

عيسى عبداهللا يدشن «شوك الكوادي» في معرض الكتاب

واقف للفنون يلتقي مع جمهوره إلكترونيًا
التنازلي  العد  بــدأ  البيرق:   - الــدوحــة 
مع  للفنون  واقــف  ســوق  مركز  لتفاعل 
الــجــمــهــور عــبــر شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت، من 
خـــالل مــوقــع إلــكــتــرونــي يُــجــرى حــالــًيــا 
االستعداد إلطالقه خالل الفترة القليلة 
ألعــضــاء  مــهــًمــا  مــنــفــًذا  لــيــكــون  المقبلة 
ومــنــتــســبــي الــمــركــز لــتــســويــق أعــمــالــهــم 
وعـــرضـــهـــم عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور بــطــريــقــة 
التي  التقليدية  المعارض  عــن  مختلفة 
حالياً  يقوم  كما  إقامتها،  المركز  اعتاد 
المركز بالتفاعل مع جمهور عبر مواقع 
الفيس  خــالل  مــن  االجتماعي  الــتــواصــل 
شات.  وسناب  وإنستجرام  وتويتر  بوك 
للفنون  واقــف  يستعد  آخر  جانب  وعلى 
إلقامة ملتقى تشكيلي خالل هذا الشهر 
السوق،  بساحات  المركز  فناني  يجمع 
موعد  على  واقــف  ســوق  جمهور  ليكون 
المركز  اعتاد  التي  الفعاليات  مع  جديد 
سيقيم  إذ  أروقــتــه،  خــارج  إقامتها  على 
التي  الفنية  فعالياته  الحّمام  ساحة  في 

قطريون  فــنــانــون  خاللها  مــن  ســيــقــّدم 

أمــام  التشكيلية  عــروضــهــم  ومقيمون 

جديدة  تجربة  في  مباشرة،  الجمهور 

بدأها المركز العام الماضي، عندما دعا 

فنانيه ومنتسبيه إلى الرسم في الساحة 

الجمهور،  أمـــام  واقـــف  بــســوق  الــغــربــيــة 

من  لــلــجــمــهــور  الــفــنــيــة  الــذائــقــة  لتنمية 

ناحية، ولكسر الرهبة الفنية للمبدعين 

بـــالـــرســـم أمـــــام الــجــمــهــور مـــن نــاحــيــة 

أخرى.

منّسقة  الــســعــد  ورود  الــفــنــانــة  وقــالــت 

الفعاليات بالمركز: إن الفنانين سيقّدمون 

عروضهم الفنّية المختلفة بأفكار جديدة 

أمام الجمهور، لتكون هذه انطالقة جديدة 

لهم، بعد األخرى التي أقامها المركز العام 

الماضي، لتكون هذه المرة في موقع أكثر 

رحابة وسعة، وبمساهمة الفنانين الجدد 

وتابعت:  مـــؤخـــًرا.  العضوية  نــالــوا  الــذيــن 

أهدافها  حققت  الــتــجــارب  هــذه  مثل  إن 

المشاركين  لدى  الفنية  الرهبة  كسر  في 

في مثل هــذه الفعاليات، ولفتت إلــى أن 

أمام  حّية  رسومات  سيقّدمون  الفنانين 

الجمهور مباشرة وذلك إلبراز مواهبهم 

وإطــــــالع الــجــمــهــور عــلــى مــــــدارس فنية 

من  الــمــركــز  يستهدف  والــتــي  مختلفة، 

ورائها التوّسع في الحركة الفنية في قطر، 

عالوة على أن ميالد اللوحة أمام الجمهور 

له بُعد آخر، وقالت: إن مركز سوق واقف 

للفنون سيقوم خالل الفترة المقبلة أيًضا 

بــإعــداد مجموعة مــن الـــورش الفنية في 

الرسم والنحت والخزف والخط العربي، 

الماضي  الموسم  تجربة  حظيت  بعدما 

بــتــفــاعــل كــبــيــر مـــن قــبــل زائــــــري الــســوق 

وجمهور مركز سوق واقف للفنون.

عناني يحضر لطرح «خبر عاجل» و«أميرة»
الحكيم: - محمود  كتب 

كـــشـــف الــــمــــطــــرب أحــــمــــد عــنــانــي 
ــــه يـــحـــّضـــر حـــالـــًيـــا لــطــرح  ــبــيــرق أن ــل ل
ألــــبــــومــــه الــــجــــديــــد بــــعــــنــــوان «خـــبـــر 
أغاني  أغلب  أن  إلى  مشيًرا  عاجل»، 
ــيــجــيــة كــمــا  األلــــبــــوم بــالــلــهــجــة الــخــل
ســيــضــم أغـــانـــي بــالــلــهــجــة الــمــصــريــة 

اللبنانية. باللهجة  وأخرى 
وقـــال أحــمــد عــنــانــي: أتـــعـــاون في 
الشعراء  مــن  كوكبة  مــع  األلــبــوم  هــذا 

والــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن وغــيــرهــم، 
وعلى سبيل المثال أغنية خبر عاجل 
عيسى  الــقــطــري  الــفــنــان  ألــحــان  مــن 
أحــــمــــد وتـــــوزيـــــع الـــمـــهـــنـــدس ســامــح 
الخليجية،  باللهجة  وهـــي  إســكــنــدر 
باللهجة  «الــعــاشــق»  أغــنــيــة  وكــذلــك 
وتــوزيــع  ألــحــان  مــن  وهــي  الخليجية 
أغنية  األلبوم  يضم  كما  قمر،  سامح 
«وبــكــرة  بــعــنــوان  المصرية  باللهجة 
ــــحــــان أحــــمــــد زيـــن  ــــشــــوف» مــــن أل ت
وأغــنــيــة «مــبــحــبــكــيــش» مـــن ألــحــان 

وتـــوزيـــع ســامــح إســكــنــدر، كــمــا أنــنــي 
الجديد  األلــبــوم  أغــانــي  بــعــض  لــّحــنــت 
من  وهــي  صــدقــت»  «أنــا  أغنية  مثل 
نيته  وحــــول  ســــالم.  مــحــمــد  كــلــمــات 
بنظام  ألبومه  أغاني  بعض  لتصوير 
األلبوم  طرح  بعد  قال:  كليب  الفيديو 
الجمهور  لتصويت  األغــانــي  ســأطــرح 
وســـيـــتـــم تـــصـــويـــر أكــــثــــر أغـــنـــيـــة تــم 

لها. التصويت 
كــــمــــا كــــشــــف أحـــــمـــــد عــــنــــانــــي عــن 
تحضيره لتسجيل أغنية فردية باللغة 

كذاب»  «أنا  بعنوان  الفصحى  العربية 
حسام  وألحان  شافي  آل  حمد  كلمات 
طه نجم ستار أكاديمي وستطرح في 

رأس السنة القادم.
مؤخًرا  شــارك  أنــه  عناني  وأوضــح 
مــع الــفــنــانــة أصــالــة بــمــهــرجــان سيف 
ــانــة أصــالــة  ــفــن قــطــر حــيــث طــلــبــت ال
وأعجبت  صــوتــه  سمعت  بعدما  منه 
المسرح  على  الــغــنــاء  يشاركها  أن  بــه 
بالفعل  عناني:  وقال  المهرجان،  في 
شــاركــت مــعــهــا بــالــغــنــاء وكـــان هــنــاك 

هذه  مع  الجمهور  من  كبير  تجاوب 
الفقرة.

الغنائية  الــســاحــة  أن  عــنــانــي  وأكـــد 
خصوًصا  والقطرية  عموًما  الخليجية 
الكلمة  وأصــبــحــت  كبير  ازدهـــار  فــي 
المطربين  قــلــوب  مــهــوى  الخليجية 
قيمة  من  لها  لما  والجمهور  العرب 
من  عـــدد  بــهــا  قــطــر  أن  كــمــا  ووزن، 
ذهبية  ــا  أصــواتً يمتلكون  المطربين 
يدل  مــا  وهــو  ملحوًظا  فنًيا  وحــراًكــا 

القطري. الفن  قوة  على 

متحف الفن يستضيف موسيقى الحجرة.. الخميس
الدوحة - البيرق: ينظم متحف الفن اإلسالمي 
ديسمبر   ٣ الموافق  الخميس  يوم  مساء  بالدوحة 
حــفــالً مــوســيــقــًيــا يــأتــي تــحــت عـــنـــوان «مــوســيــقــى 
الـــحـــجـــرة»، وتــحــيــي الــحــفــل مــجــمــوعــة مــمــيــزة 
الذين  الفلهارمونية  قطر  أوركسترا  عازفي  من 
سيقّدمون مقطوعات موسيقية رائعة في ردهة 
الحفل  هــذا  يوفر  حيث  اإلســالمــي،  الفن  متحف 
الدوحة  في  الموسيقى  لجمهور  فرصة  المجاني 
لالستمتاع بمعزوفات موسيقى الحجرة المميزة 
داخل  جميل  مسائي  ومنظر  ساحرة،  أجــواء  في 

أرقة المتحف اإلسالمي.
ويـــأتـــي هــــذا الــحــفــل ضــمــن ســلــســلــة الــحــفــالت 
اإلسالمي  الفن  متحف  ينظمها  التي  الموسيقية 
ضــمــن بــرنــامــجــه «مــوســيــقــى لــلــجــمــيــع»، والـــذي 
والحفالت  الفعاليات  من  عدد  تقديم  إلى  يهدف 

الموسيقية المتنوعة تستهدف كافة أفراد األسرة، 
حيث يسعى المتحف من خالل هذه الحفالت إلى 
تلبية أذواق جمهور الدوحة المتنوع ورفع الذائقة 

الفنية لديه، بجانب تشجيع المواهب الموسيقية.

حفالت  للجميع  موسيقى  بــرنــامــج  ويتضّمن 
«مــوســيــقــى الـــحـــجـــرة» الـــتـــي يــنــظــمــهــا الــمــتــحــف 
فــي ردهــتــه فــي الــخــمــيــس األول مــن كــل شهر، 
وتحييها مجموعة من العازفين بأوركسترا قطر 

الفلهارمونية.
البرنامج  هذا  ضمن  أيًضا  المتحف  ينظم  كما 
«سهرة الجمعة في عرض حي»، وهي مجموعة 
مع  بــالــشــراكــة  تــقــّدم  الموسيقية  الــحــفــالت  مــن 
مجموعة من الجامعات الخاصة في قطر، حيث 
يستعرضون  حــفــالت  الــمــوســيــقــى  طـــالب  يــقــّدم 
حديقة  في  الجمهور  أمام  مواهبهم  خاللها  من 
مــرة  ألول  ويــعــزفــون  اإلســـالمـــي،  الــفــن  متحف 

خارج جدران كليتهم.
العائالت  بــرامــج  قسم  نظم  أخــرى  جهة  مــن 
جديدة  ورشــة  أمــس  قطر  بمتاحف  والــمــدارس 
ـــة الـــقـــريـــبـــة والـــبـــعـــيـــدة»  تـــحـــت عــــنــــوان «الـــرحـــل
لألطفال، وضّمت الورشة، التي أقيمت في مبنى 
مطافئ الدوحة القديم قاعة رقم ١، سلسلة من 

الفعاليات التثقيفية والتعليمية.

روايــة «شــوك  لتوقيع  اســتــعــداده  عــن  اهللا  عبد  عيسى  الــروائــي  كشف 
الــروايــة  وهــي   ،٢٠١٥ للكتاب  الــدولــي  الــدوحــة  مــعــرض  فــي  الــكــوادي» 

مؤسسة قطر للنشر. الصادرة عن دار بلومزبيري - 
النشء  أدب  فــي  مختًصا  روائــًيــا  يعد  الــذي  اهللا  عبد  عيسى  وأوضـــح 
وتتجّسد  والخيال،  الواقع  بين  المزج  على  رواياته  في  دائًما  يعمل  أنه 
فــي أغــلــب أعــمــالــه الــمــواقــع الــتــاريــخــيــة الــقــطــريــة، وكــذلــك الــمــأثــورات 
القطرية  األدبــيــة  الساحة  أن  يــرى  التي  المواضيع  أهــم  وعــن  الشعبية. 
مجال  أو  الكتاب  تركيز  ينصب  ما  دائًما  أنه  أوضح  لمناقشتها.  تحتاج 
كتاباتهم على فئتين من ثالث فئات وهما أدب األطفال وأدب الكبار، 
فليس  الناشئة  أدب  وهو  الوسط  في  تقع  فئة  عن  التغافل  يتم  حين  في 
هنالك إال القليل من الروايات التي تستهدف هذه الفئة، ويضيف: لهذا 
أدب  عن  كثيًرا  يختلف  ال  الناشئة  أدب  أن  العلم  مع  لهم  بالكتابة  بدأت 
وحسن  التعبير  في  والــدقــة  الــجــودة  معايير  لنفس  تخضع  فهي  الكبار 
إال  ككل،  العمل  أجــزاء  بين  والتكامل  البناء  منطقية  ثم  ومــن  العرض 
الكلمات.  واستخدام  الشخصيات  لتركيب  بالنسبة  تعقيداً  أقل  تكون  أنها 
بها.  واالستمتاع  الــروايــة  قــراءة  والكبار  الناشئة  الفئتين  لكال  فيمكن 
أوجب  لذلك  المستقبل  عماد  الشباب  وهم  الفئة  هذه  أن  عيسى  واعتبر 
من  لهم،  مناسب  هو  ما  بتوفر  القراءة  على  وتشجيعهم  بهم  االهتمام 
التقدم  إلــى  وتدفعهم  خيالهم  وتثري  أوطانهم  تاريخ  تؤصل  روايــات 

وأحالمهم. وغاياتهم  أهدافهم  تحقيق  نحو 
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الموسيقىى 

الموسيقى المحلية لم تتأثر بغزو الموسيقى الغربيةالموسيقى المحلية لم تتأثر بغزو الموسيقى الغربية
كتب - محمود الحكيم:

الموسيقى  تــراجــع  حـــول  كــبــيــر  جـــدل  يــثــار   
العربية وتجلياتها في التخت الشرقي بأصالته 
ويــرى  الغربية  الموسيقى  غــزو  أمـــام  وجماله 
بسبب  ضــاعــت  الــشــرقــيــة  الــهــويــة  أن  الــبــعــض 
تقليد  خــلــف  والــمــطــربــيــن  الــمــلــحــنــيــن  جــــري 
وآالتها  إيقاعاتها  وانتحال  الغربية  الموسيقى 
أزمة  من  تعاني  العربية  الموسيقى  باتت  فهل 
هوية ؟، وهل أضاع انتحالنا للموسيقى الغربية 
تلك  حملت [  العربية.  موسيقانا  مالمح 
لتستمع  الفنانين  من  مجموعة  إلى  التساؤالت 

إلى رأيهم في هذه القضية.. 

إن  الستار:  عبد  علي  الفنان  قــال  البداية  في   
تقف  عريقة  موسيقية  مدرسة  الشرقي  التخت 
طويل  وتــاريــخ  عظيمة  إنــســانــيــة  حــضــارة  خلفها 

ومــشــرف مــن اإلبـــــداع، ولــيــس مــعــنــى هـــذا أن 
الــتــخــت الــشــرقــي ســيــنــهــار ويــتــالشــى وتــذهــب 
من  روًحــا  تنسم  ما  إذا  الرياح  أدراج  قيمته 
منها  بــشــيء  وامـــتـــزج  الــغــربــيــة  الــمــوســيــقــى 
ولـــقـــد فــعــل هـــذا الــمــوســيــقــار مــحــمــد عــبــد 
يمثل  ولــم  بينهما  الــمــزج  وأجـــاد  الــوهــاب 
للموسيقى  وال  الشرقي  للتخت  إهانة  ذلك 
لها  ومد  إليها  وأضــاف  أثراها  بل  العربية 
أعلى  آفاًقا  تقتحم  وجعلها  ذهبية  جسوًرا 

السحر  في  غاية  عوالم  في  وتحلق  وأرحــب 
الوهاب  عبد  مذهب  أن  ننكر  ولن  والجمال، 

والنقد  الــبــدايــة  فــي  بــاالســتــنــكــار  قــوبــل  قــد  هــذا 
ذهبت  انتقاداتهم  أن  إال  البعض  مــن  والــرفــض 
موسيقار  وألحان  إبداعات  وبقيت  الرياح  أدراج 
ولم  الجيل  خلف  الجيل  يرّددها  خالدة  األجيال 
روحها  فقدت  الوهاب  عبد  ألحان  أن  أحد  يقل 
التخت  باب  من  ليست  موسيقاه  أن  أو  العربية 
االعتراف  من  مفر  ال  التي  الحقيقة  بل  الشرقي، 
كبيرة  مدرسة  بات  الوهاب  عبد  أسلوب  أن  بها 
أن  أريــد  ما  هــذا  الشرقية،  الموسيقى  عالم  في 
البعض  يدعيه  الذي  الصراع  أن  ألؤكد  إليه  أصل 
حديث  هو  إنما  والغربية  العربية  الموسيقى  بين 
بها  يقف  أرجــل  لــه  ليس  كــاذب  وادعـــاء  خــرافــة، 
الـــــواقـــــع  أرض  عــــلــــى 
الــمــوســيــقــى  ألن 
لـــيـــســـت ســـاحـــة 
لغة  بل  عراك 
إنــــســــانــــيــــة 
مــشــتــركــة 

 ، هم للتفا
الجميع  تجد  لذا 

أن  شك  من  وما  معها  ويتفاعلون  بها  يطربون 
اإلبــداع  حــالــة  الســتــمــرار  ضــروري  أمــر  التطوير 
الــفــنــي كــمــا أن األخــــذ والـــعـــطـــاء هــمــا الــبــضــاعــة 
يستفيد  فالجميع  الموسيقى  مجال  في  الرائجة 
واالبتكار  اإلبــداع  عن  يبحث  والكل  الجميع  من 
الغربية  الموسيقى  مــن  أخــذنــا  وكــمــا  والــتــطــويــر 
فــقــد أخـــذوا أيــًضــا مــنــا وتـــأثـــروا بــمــوســيــقــانــا وال 

 . ذلك  في  عيب 
 وشـــــّدد عــبــد الـــســـتـــار عــلــى الــقــيــمــة الــرفــيــعــة 
ـــى ضــــــرورة  ـــشـــرقـــيـــة وأكـــــــد عـــل لـــلـــمـــوســـيـــقـــى ال
الــمــحــافــظــة عــلــيــهــا وتــعــلــيــمــهــا لــألجــيــال وهـــذا ال 
البد  بل  الموسيقى  من  غيرها  نحتقر  أن  يعني 
مهًما  رقًما  لنكون  العالمي  الفن  على  ننفتح  أن 
فــي اإلســهــام الــفــنــي الــحــضــاري بــمــا نــقــّدمــه من 
أطـــروحـــات فــنــيــة ومــوســيــقــى راقـــيـــة تــعــّبــر عن 
على  وقــدرتــه  وانــفــتــاحــه  الــشــرقــي  الــتــخــت  رقـــي 
المنهمر  مــجــراه  فــي  الــفــنــيــة  الــروافــد  اســتــيــعــاب 

الكدر.  يصيبه  أو  يتغير  أن  دون 
ــــــدوره أكــــد الـــفـــنـــان عــيــســى الــكــبــيــســي أن   وب
في  تجلياته  ولــه  حــًيــا،  يــزال  ال  الشرقي  التخت 
عليه  دخــلــت  قــد  كــان  وإن  العصرية  الموسيقى 
سّنة  هــذه  فــإن  والتطوير  التغّيرات  مــن  الكثير 
ــد مـــن تـــراكـــم الــخــبــرة  ــبــشــري الــمــتــوّل ــتــطــور ال ال
الحياة  وإيقاع  الظروف  وتغّير  التجارب  وكثرة 
أن  الــكــبــيــســي  وأضـــاف  األذواق،  تــغــّيــر  وبــالــتــالــي 
خــرجــنــا  وإال  مــنــه  البــــد  شــــيء  الــعــصــر  مـــواكـــبـــة 
سرب  خــارج  نــغــّرد  وأصبحنا  الــزمــن  إطــار  مــن 
وحده،  الشرقي  التخت  على  فاالنكفاء  الحياة 
والــتــقــوقــع داخـــل إطـــار مــحــدود وجــامــد لن 
يقّدم إبداًعا أو يصنع إنجاًزا فنًيا بل سيكون 
البد  الكبيسي  وتابع  نفعه،  من  أكبر  ضرره 
المعاصرة  الموسيقى  تجربة  نخوض  أن 
على  وابــتــكــارات  تــجــديــدات  نــدخــل  وأن 
الــجــمــلــة الــمــوســيــقــيــة ونــقــدم إســهــامــات 
مــغــايــرة فــي شــكــل األلـــحـــان الــمــقــدمــة، 
الــعــتــيــقــة  اآلالت  نــطــعــم  أن  مـــانـــع  وال 
الـــحـــديـــثـــة  اآلالت  مـــــن  جــــديــــد  بـــجـــيـــل 
غير  ومعزوفات  جديدة  أنغاًما  لتقدم 

كمطربين  علينا  يجب  أننا  كما  مألوفة، 
بمنتجات  نستفيد  أن  وموسيقيين 
ــــمــــذهــــل فـــــي مـــجـــال  ــــتــــطــــور ال ال
الــتــقــنــيــات الـــصـــوتـــيـــة والــفــنــيــة 
من  وتحّسن  الفن  تخدم  التي 
والمعزوفات  األغاني  جودة 

 . للجمهور  المقدمة 
الـــــكـــــبـــــيـــــســـــي:  وقــــــــــــــال   
لــــقــــد نــــجــــح الــــمــــطــــربــــون 
الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــيـــــون عـــــمـــــوًمـــــا 
في  خــصــوًصــا  والــقــطــريــون 
ـــة مــــن الـــتـــمـــازج  صـــنـــع حـــال
ــــــاغــــــم بــــــيــــــن اآللــــــــة  ــــــن ــــــت وال
واآللــة  الخليجية  الموسيقية 
الــغــربــيــة وخــاصــة فــي األغــانــي 
الساحة  على  تقّدم  التي  الشبابية 
والرق  الطبلة  مع  أدخلنا  فقد  حالًيا 
ابــتــكــارات فــي الــتــوزيــع وأدخــلــنــا اآلالت 
الــنــحــاســيــة مــثــل الــســكــســافــون كــمــا اقــتــبــســنــا 
مــن الــمــوســيــقــى الــتــركــيــة وغــيــرهــا ولــقــد القــت 
من  ورواًجــا  قبوًال  الخليجيين  الفنانين  تجارب 
واألفـــراح  الــحــفــالت  فــي  تطلب  وبــاتــت  الــجــمــهــور 

التلفزيونية.  والمحطات  اإلذاعات  وفي 
والبد  له  جنسية  ال  الفن  أن  الكبيسي  وأوضح   
التجارب  مــن  واالســتــفــادة  الثقافات  تــالقــي  مــن 
موقعها  كان  أيًا  والغناء  الفن  مجال  في  الناجحة 
جنسيتها  كــانــت  وأيــا  الجغرافية  الخريطة  على 
فــالــفــن لــغــة الــشــعــوب ولــغــة الــقــلــوب، أمـــا مــبــدأ 
فلن  الذات  حول  والتمركز  النفس  على  االنكفاء 
الحركة  سيؤخر  بل  الصدد  هذا  في  نفًعا  يجدي 

والصمم.  بالعمى  ويصيبها  الموسيقية 
من  مجموعة  هناك  أن  إلى  الكبيسي  وأشــار   
شــاذة  فــنــون  أنــهــا  على  إليها  ينظر  كــان  الفنون 

غــيــر مــقــبــولــة مــثــل الــجــاز ومــا أن اســتــدار 
مــدرســة  وأصــبــحــت  إال  ــيــالً  قــل الـــزمـــن 
فــنــيــة مــهــمــة لــهــا قــواعــدهــا وأصــولــهــا 

ـــعـــريـــض وتـــداخـــلـــت  وجـــمـــهـــورهـــا ال
السائدة  اإليقاعات  مع  موسيقاها 

على  يتهافت  إبــداعــات  وأنتجت 
الماليين.  سماعها 

رفـــــض  جـــــانـــــبـــــه  ومـــــــــن   
ــــــــمــــــــطــــــــرب مـــــنـــــصـــــور  ال

الــــــمــــــهــــــنــــــدي الــــــقــــــول 
ــــــــأن الــــمــــوســــيــــقــــى  ب

الــــغــــربــــيــــة غــــزت 
الشرقي  التخت 
وأضـــــــــــــاعـــــــــــــت 
هـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــة 
الـــمـــوســـيـــقـــى 
الـــــعـــــربـــــيـــــة 

مـــــــــؤكـــــــــًدا 
تــأثــر  أن 
الــــغــــرب 

بــمــوســيــقــانــا الــعــربــيــة كــبــيــر وأنــهــم قــد اســتــفــادوا 
ـــوهـــا إلــــى مــوســيــقــاهــم بـــل وبـــاتـــوا  مــنــهــا وأدخـــل
العرب  المطربين  مــن  الكثير  ألــحــان  ينتحلون 
الشرقية  فالموسيقى  الــواقــع  هو  هــذا  ويغنونها، 
ألنها  أبــًدا  هويتها  تــذوب  ولــن  كالجبال  شامخة 
في  مضيئة  عالمة  وهي  والتاريخ  الحضارة  بنت 
خوف  ال  أنــه  إلــى  مــشــيــًرا  اإلنــســانــي  الــفــن  مسيرة 
عــلــى الــتــخــت الــشــرقــي فــهــو بـــاق وفـــي كــل زمــن 
ويواكب  عصره  يالئم  بديع  بمظهر  نفسه  يقّدم 
أدائــــه  بـــروعـــة  ـــنـــاس  ال أذواق  ويـــرضـــي  زمـــانـــه 

 . وإيقاعاته  تجلياته  وجمال 
أن  الـــمـــهـــنـــدي  أوضــــــح  ذاتــــــه  الـــســـيـــاق  وفـــــي   
الــكــثــيــر مــن الــمــطــربــيــن يــعــيــدون إحــيــاء األغــانــي 
يالئم  بــمــا  تــوزيــعــهــا  ويــعــيــدون  الــتــراثــيــة  الــعــربــيــة 
الــواســع  الــقــبــول  وتــالقــي  ويــغــنــونــهــا  الــعــصــر  روح 
روحها  فقدت  أنها  توزيعها  إعــادة  معنى  وليس 
عصرية  شرقية  روًحا  إليها  أضيف  بل  الشرقية 
ما  اكتشاف  وتعيد  وعنفوانها  شبابها  إليها  تعيد 

واإليقاعات. األلحان  جمال  من  فيها 

ــار:  ــســت عــلــي عــبــد ال
ــــاح عــلــى  ــــت ــــف االن
رقًما  يجعلنا  العالم 
ــي اإلســهــام  مــهــًمــا ف
ــحــضــاري الــفــنــي وال

عــيــســى الــكــبــيــســي: 
نجحوا  الخليجيون 
فــي الــمــزج بين اآللــة 
الخليجية  الموسيقية 
ــة  ــي ــرب ــغ ـــــــة ال واآلل

ي وي ي ي مو و ى ب يب
هناك أن  إلى  الكبيسي  وأشــار  من   مجموعة  هناك  أن  إلى 

شــاذة  فــنــون  أنــهــا  على  إليها  ينظر  كــان  شــاذةالفنون  فــنــون
الــجــاز ومــا أن اســتــدار  غــيغــيــر مــقــبــولــة مــثــل

مــدرســة  وأصــبــحــت  إال  ــيــالً  قــل الـــزمـــنمـــن 
فــنــيــة مــهــمــة لـمــة لــهــا قــواعــدهــا وأصــولــهــا 

ـــعـــريـــض وتـــداخـــلـــت  ـــعـــرل وجـــمـــهـــورهـــا ال
السائدة  عات  ام اإليقاعات  مع  موسيقاها 

على  على وأنتج يتهافت  إبــداعــات  أنتجت 
الماليين. سماعها ها 

ج رفـــــض ومـــــــــن  جـــــانـــــبـــــه  ن 
ــــــــمــــــــطــــــــرب مالـــ ب مـــــنـــــصـــــور ال

قــــــول مــــــهــــــنــــــدي الــــــقــــــوالــــــمــــــ
ــــــــأن الــــ  الــــمــــوســــيــــقــــى ب

ـة غــــزت الــــغــــربــــيــــة 
الشرقي رقي لتخت  التخ
وأضــــضـــــــــــــاعـــــــــــــت 
هـــــــــــــــــــويـويـــــــــــــــــــة 
الـــمـــوســـيـــقـــىـقـــى 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة 

ــــــؤكـــــــــًدا مـــــــــؤ
تــأثـ أثــر أن 

الــــغــــرب 

إلي و ن ل ج ن يه

منصور المهندي



wمصطلحات درامية
معجم المصطلحات 
الدرامية والمسرحية

التعليمية - المسرحية 

ـــــذي يــكــتــب لـــي يـــشـــرح إحـــدى  الـــنـــص الــمــســرحــي ال
متخيال-  شكالً  يكون  أو  العملية،  أو  النظرية  المعارف 
يتصف بالتأثير والحض واالستهواء- عن فكرة أخالقيه 

أو دينية أو فلسفية، أو سياسية.. إلخ.

انفعالية - خطبة 

خطبة طويلة، مسهبة يلقيها ممثل على ممثل آخر- 
أو أكثر- دون مقاطعة. وعادة ما توجد الخطب االنفعالية 
موضوعها  ويستهدف  الفرنسية.  الكالسية  المآسي  في 

-عادة- التفريع والتحذير.

(بنطلون) منظرية  - بطانة 

من  قطعة  على  أو  شاسية،  على  يرسم  الــذي  المنظر 
القماش المشدود، ويراه المتفرج من خالل فتحة باب، 
فوق  المقام  المسرحي  المنظر  في  أشبه  ما  أو  شباك  أو 
في  داخــلــيــاً  مــنــظــراً  البطانة  تمثل  وقــد  التمثيل  خشبة 

منزل أو في مصنع مثال.

- عرض حفل  - منوعات 

خفيفة  مقطوعات  من  تتألف  مسلية  مشاهد  تقدم 
عادة  التسلية  من  اللون  هذا  ويقدم  ورقصات  وأغنيات 

في األندية الليلية وعلى شاشات األجهزة التلفازية.

موسيـــــــــــقى

بدأت الموسيقى اإللكترونية في سبعينيات القرن 
من  المستخدمة  اآلالت  إلــى  دخلت  حيث  الماضي، 
التي  الموسيقية  اآلالت  مــن  عــدد  الموسيقيين  قبل 
رنانة  نغمات  تحمل  بأنها  وتميزت  بالكهرباء،  تعمل 
ما  عــن  سريعا  بــدا  الـــذي  العصر  طبيعة  مــع  تتناسب 
اإللكترونية  الموسيقى  تلك  تتطور  ظلت  ثم  سابقه، 
شيئاً فشيئاً حتى دخل الكمبيوتر إليها، وبدأ المؤلفون 
وكبيرة،  صغيرة  كل  في  إليه  يلجأون  الموسيقيون 
كل  فــإن  فيه  العيش  بدأنا  الــذي  الرقمي  العصر  ومــع 
شـــيء آيـــل لــالخــتــالف عــمــا كـــان عــلــيــه فـــي الــمــاضــي 
القريب، إنه يتحول تماماً لتصير هيئة وشكل الحياة 
الرقمية ولعل الموسيقى هي واحدة من تلك المناحي 
فقد  والتطور،  التحول  أصابها  التي  للحياة  المختلفة 
دخل مؤخرا مصطلح الموسيقى الرقمية على أدبيات 

عالم الفن.
فـــي الــمــاضــي كـــان الــمــوســيــقــي يــســجــل أغــنــيــتــه أو 
معزوفته داخل أستوديو مجهز، ثم يتم نسخ األغنية 
أو القطعة الموسيقية على شريط كاسيت عادي، ثم 
عملية  وهــذه  المهتم  للجمهور  توزيعه  عملية  تبدأ 
ناهيك  الــوقــت،  مــن  الكثير  وتــأخــذ  ومتعبة  طــويــلــة 
عن العيوب التي ال تكاد تحصى فيها فأطول شريط 
كــاســيــت مــثــال تــبــلــغ مــدتــه مـــن الــســاعــة إلـــى الــســاعــة 
والنصف، وال يتسع سوى لعدة أغان قصيرة أو أغنية 
واحدة طويلة كما أن إمكانية تلف هذا الشريط عالية 
أي  على  طويال  لتعمر  األشــرطــة  هــذه  تكن  ولــم  جــدا 
جودتها،  وقلة  سعرها،  غــالء  إلــى  إضافة  هــذا  حــال، 
أحيانا تستمع ألغنية ما وفجأة يبدأ النشاز والتقطيع، 
بأنك  تشعر  ال  النهاية  وفــي  ينحف  أو  الصوت  يثخن 

تستمع ألغنية دفعت ثمنا باهظا فيها.
المشاكل،  هــذه  كــل  حلت  الرقمية  الموسيقى  مــع 
فال مشاكل في الصوت، وال في السعة وال في القدرة 
عندما  بــكــثــيــر  أرخــــص  الــســعــر  أن  كــمــا  الــتــخــزيــنــيــة، 
من  المفضلة  موسيقاك  أو  األغاني  تنزل  أو  تشتري 
على شبكة اإلنترنت، بل إن هناك العديد من المواقع 
مجانا  منها  المفضلة  أغانيك  تنزل  أن  تستطيع  التي 

وبال أي ثمن.
وآفـــاق  الــرقــمــيــة  الــمــوســيــقــى  مستقبل  أن  ويــبــدو 
مؤخراً  آبل  شركة  أطلقت  حيث  حــدود،  بال  تطورها 
نسخة جديدة من مشغل الملفات الموسيقية أطلقت 
برخص  الــجــديــد  الــجــهــاز  ويتميز   IPOD اســم  عليه 
ســعــره وصــغــر حــجــمــه وقـــدرتـــه الــتــخــزيــنــيــة الهائلة 
وبعد   ،MP٣ آل  مشغل  مــع  االتــصــال  على  وبــقــدرتــه 
أكثر  مــن  واحــــداً   IPOD مشغل  غـــدا  بقليل  إطــالقــه 
المشغالت شهرة في العالم وتبلغ سعة الجهاز الجديد 
كما  عليه  األغاني  آالف  حفظ  ويمكن  جيجابايت   ٢٠
يتميز الجهاز الجديد بصغر حجمه نسبيا وتم تعديل 
المدير  جوبز  ستيف  وقال  تصفحها.  لتسهيل  القوائم 
التنفيذي لشركة آبل إن هذا الجهاز يمثل الجيل الرابع 
من أجهزة تشغيل الموسيقى ويتم تشغيله بيد واحدة. 
ومن المعروف أن آبل تتميز في خدماتها الموسيقية 
فقد طرحت أيضا برنامج iTunes لتحميل الموسيقى 
من شبكة اإلنترنت ليصبح متاحاً اآلن أمام الماليين 

من مستخدمي الكمبيوتر في العالم.

الموسيقى اإللكترونية
ي
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ـــد ـــمـــزي ال ــــــدي  ل ـــــــــازال  م لـــكـــن  ـــة  ـــي ـــن ـــف ال الـــعـــمـــلـــيـــة  ــــجــــاه  ت دوري  أديــــــــت 

كنت أنوي االتجاه لمجالكنت أنوي االتجاه لمجال
 اإلخراج في بداياتي اإلخراج في بداياتي

انطالق  مع  بالتزامن  يصدر 
معرض بيروت للنشر، عن دار 
العين للنشر في القاهرة رواية 
ـــمـــوت عــمــل شـــاق»  بــعــنــوان «ال
خالد  الكبير  الــســوري  لــلــروائــي 

خليفة.
ســـيـــارة تــشــق طــريــقــهــا من 
داخلها  فــي  العنابية  إلــى  الــشــام 
يلفهم  وامـــــرأة  ورجــــالن  جــثــة 
الخارج  وفــي  مــتــوّجــس،  صمت 
حرب ضارية لم تشبع بعد من 

الضحايا.
على  سيكون  كثيرة  حــواجــز 
لتنفيذ  اجــتــيــازهــا  العائلة  هــذه 
وصــّيــة األب بــدفــنــه فــي تــراب 
قــريــتــه، وحـــواجـــز نــفــســّيــة بين 
ليس  اجتيازها  الثالثة،  األحباء 

أقل صعوبة.
هـــــذه لـــيـــســـت رحــــلــــة لــدفــن 
رحــلــة  هــــي  بــــل  أب،  جـــثـــمـــان 
الكتشاف الذات، وكم أن الموت 
عمل شــاق، إنها روايــة عن قوة 
ذريعة  هنا  الــمــوت  لكن  الحياة 

ليس أكثر.
روائي  خليفة،  خالد  والكاتب 
 ،١٩٦٤ مـــوالـــيـــد  مــــن  ســــــــوري، 
وصلت روايته «مديح الكراهية» 
إلــــى الــقــائــمــة الــطــويــلــة لــجــائــزة 
ثم  عــام ٢٠٠٨،  العربية  الــروايــة 
في  سكاكين  روايته «ال  وصلت 
الصادرة  المدينة»  هذه  مطابخ 
عن دار العين إلى القائمة الطويلة 
العربية  للرواية  البوكر  لجائزة 

عام ٢٠١٤.

حــلــب  جـــامـــعـــة  فـــــي  درس 
ـــى لـــيـــســـانـــس فــي  وحــــصــــل عـــل
يكتب   ,١٩٨٨ عــام  في  القانون 
المنتدى  في  عضو  وهو  الشعر 
ـــــــي فــــي الـــجـــامـــعـــة. كــتــب  األدب
مثل  تلفزيونية  درامـــا  خليفة 
و (سيرة  قزح)  مسلسل (قوس 
آل الــجــاللــي) وبــعــض األفـــالم 
القصيرة،  واألفــــالم  الوثائقية 
واألفــــــــالم الــــروائــــيــــة الــطــويــلــة 
(فــلــم بــاب الــمــقــام). أســس مع 
أصـــدقـــائـــه فـــي جــامــعــة حلب 
مــجــمــوعــة  أول  ألــــــف،  مــجــلــة 
ــــــه هــــــي حــــــارس  قـــصـــصـــيـــة ل
الـــخـــديـــعـــة ونــــشــــرت فــــي عـــام 
١٩٩٣. روايته الثانية هي دفاتر 
القرباط وعلى أثرها تم تجميد 

عضويته من قبل اتحاد الكتاب 
أن  بعد  سنوات   ٤ لمدة  العرب 

نشر الرواية في عام ٢٠٠٠.

قــضــى خــلــيــفــة ثـــالث عــشــرة 
ســنــة فـــي كــتــابــة روايـــــة مــديــح 
الــكــراهــيــة، وهــي روايـــة تتكلم 

عـــن كــيــفــيــة تــأثــر حــيــاة أفــــراد 
الدائرة  بالحرب  سورية  أســرة 
و»اإلخوان  السوري  النظام  بين 
الــمــســلــمــون»، ونـــشـــر فــيــهــا ما 
جـــــــرى لـــجـــمـــاعـــة «اإلخـــــــــــوان 
الــمــســلــمــون» فـــي حـــمـــاة. وقــد 
يتم  أن  قبل  دمشق  في  نشرت 
حـــظـــرهـــا، والحــــقــــاً تـــم إعــــادة 
نـــشـــرهـــا فـــــي بـــــيـــــروت. حــيــث 
«هــذا  قــائــالً  الحظر  على  يعلق 
ــلــروايــات،  الـــنـــوع مـــن الــحــظــر ل
ــبــيــروقــراطــيــة  يـــأتـــي نــتــيــجــة ال
رفيعة  مستويات  تمثل  ال  التي 
مــن الــحــكــومــة.» وبــأنــه يفضل 
الـــــتـــــفـــــاوض بــــيــــن الـــفـــنـــانـــيـــن 
والــســلــطــات الــســوريــة مــن أجــل 

ضمان حرية التعبير.

ڈ كيف كــانــت بــدايــاتــك فــي مجال 
المسرح؟

من  الــعــديــد  فــي  بالمشاركة  قمت   -
عرض  أول  أن  إال  االرتجالية،  األعمال 
«صقر  مسرحية  كـــان  قــّدمــتــه  منظم 
تــوالــت  ثـــم  عــــام ١٩٧٢،  فـــي  قـــريـــش» 
األعــمــال، وفــي عــام١٩٧٤كــنــت أول من 
ـــــة قــطــر كــعــضــو فـــي مــؤتــمــر  مــثــل دول
المسرح العربي الذي عقد في هذا العام 
بدمشق فضالً عن مشاركتي في العديد 
النجوم،  كبار  مــع  المهمة  األعــمــال  مــن 
فعملت مع الفنان يوسف شعبان والفنانة 
«الـــجـــالدة»  مسلسل  فــي  سعيد  ســلــوى 
الفنان  ومــع  قطر،  تلفزيون  إنــتــاج  مــن 
القدير عبد المنعم إبراهيم في مسلسل 
الــؤلــؤة، ومــع صــالح قابيل فــي مسلسل 
«األمـــيـــرة والـــفـــارس الــمــســحــور»، ومــع 
حسن بوشعيرة في «قمر البر والبحر»، 
وغــيــرهــا مـــن األعــــمــــال الــتــلــيــفــزيــونــيــة 
تلك  ولعل  المسرحية،  وكذلك  المهمة 
الــبــدايــة الــقــويــة هــي مــا ربــطــتــنــي أكثر 
حتى  فيه  لالستمرار  ودفعتني  باإلبداع 
اآلن متنقالً في صنوف اإلبداع المختلفة.

ڈ هل عملك في مجال اإلنتاج جاء 
لــك عــلــى المستوى  أم مــعــطــالً  مــكــمــالً 

اإلبداعي؟
- عملي في مجال اإلنتاج جاء مكمالً 
ولـــيـــس مــعــطــالً لــمــســيــرتــي اإلبـــداعـــيـــة 
فطبيعة عملي في هذا المجال جعلتني 
المجاالت  بكافة  والــتــصــاقــاً  قــربــاً  أكــثــر 
ممثال  كوني  إلــى  وباإلضافة  اإلبداعية، 
تعّرفت عن قرب بعناصر الفن األخرى 
من  اإلنــتــاج  في  عملي  مكنني  وبالتالي 
اإللـــمـــام بــكــل عــنــاصــر الــعــمــل اإلبــداعــي 
مبدعي  كــل  بين  الــوصــل  نقطة  بصفته 
الــعــمــل الــفــنــي، وعــلــى ذلــــك أعــتــبــر أن 
عملي اإلداري كمدير مالي لفرقة قطر 
لعمل  وجهان  ممثل  وكوني  المسرحية 
واحــدة مــرادهــا إنجاز العمل اإلبــداعــي، 
خاصة أن العمل اإلداري ال ينفصل عن 
اآلخـــر،  منهما  كــل  يكمل  طلما  الــفــنــي 
خاصة أن هذا الدور المناط بي جعلني 

قريبًا من كل الفنانين.
ڈ هل ترى أنك قمت بدورك تجاه 

الحركة الفنية القطرية؟
الفني  بــالــعــطــاء  الــحــافــل  تــاريــخــي   -
بأنني  أشعر  جعلني  التمثيل  مجال  في 

الفنية،  العملية  تجاه  دوري  أديـــت  قــد 
لكن مـــازال لــدي الــمــزيــد، كما شّرفت 
بالمشاركة في أول فيلم قطري روائي 
مع  الساعة»  فيلم «عقارب  وهو  طويل 
المخرج خليفة المريخي، والذي أضاف 
لي سبًقا فنًيا، حيث شعرت حين عرض 
علّي المريخي المشاركة في هذا الفيلم 
يكتب  أن  فنان  ألي  كبيرة  فرصة  أنها 
التاريخ اسمه بحروف من نور بمشاركته 
في أول فيلم قطري روائي طويل، كما 
تــشــّرفــت كــذلــك بــكــونــي كــنــت األســبــق 
فــي الــعــديــد مــن الــفــرص األخــــرى التي 
حظيت بها، وعموًما فقد شعرت أنني 
أديت دوري في الحركة الفنية بمجال 
التمثيل، وهــنــا كــان قـــراري بــأن أقــّدم 

مكاني  مــن  اإلبــداعــيــة  للساحة  الــمــزيــد 
كمدير لإلنتاج ومدير مالي لفرقة قطر 
الــمــســرحــيــة، ومـــع ذلـــك فــإنــنــي مستعد 
إذا  التمثيل  مــجــال  فــي  المزيد  لتقديم 
وجدت الدور الذي يضيف إلى تاريخي 

الفني.
ڈ مــا هــو األقــــرب لــك الــعــمــل على 
خشبة المسرح أم من خالل الكاميرا؟

- على الرغم من مشاركتي بالتمثيل 
أو بـــدور مــديــر اإلنــتــاج فــي العديد من 
األعمال التلفزيونية المهمة إال أنني كنت 
أشعر دائًما أن المسرح هو بيتي الحقيقي 
الكاملة،  الفنية  المتعة  فيه  أجــد  الـــذي 
حيث أجد ذاتي اإلبداعية بشكل أكبر في 
هذا المجال، كما أنني دائــم التفكير به 

ومشغول بإشكالياته.
ڈ هل ترى أن أي فنان يملك القدرة 
على التوفيق بين أكثر من عمل إبداعي؟
- على الرغم من أن المبدع يستطيع 
القيام بأكثر من عمل فني حسب اتجاه 
موهبته إال أنه ال يستطيع أن يجمع بين 
أكثر من عمل في الوقت نفسه وعليه أن 
يختار بين إحدى المهام حتى يستطيع 
عنده،  ما  أفضل  ويــقــّدم  فيها  يبدع  أن 
لمجال  االتجاه  أنوي  كنت  بداياتي  وفي 
عمل  بــأخــراج  بالفعل  وقمت  اإلخــــراج، 
مسرحي من تأليف يوسف د. القرضاوي 
بعد  لكنني  الــســمــاء»،  عــنــوانــه «عـــدالـــة 
ذلـــك وجــــدت أن هـــذا الــمــجــال يحتاج 
إلى دراســة أكاديمية متخّصصة وغاية 

فــي الــدقــة، وعلى الــرغــم مــن حصولي 
على الــعــديــد مــن الـــــدورات المهمة في 
مجال المسرح إال أنني فّضلت ترك هذا 
المجال والتركيز في التمثيل، فالمبدع 
الــذي يجمع بين موهبتين عليه اختيار 
الجمع  يتم  ال  أن  ضــرورة  مع  إحداهما 

بين مهمتين في العمل الفني الواحد.
المسرحية  الــحــركــة  تسير  كيف  ڈ 

القطرية حسب رأيك؟
بشكل  تعتمد  المسرحية  الــحــركــة   -
كبير على المجهودات الفردية، فالساحة 
المسرحية بحاجة إلى مزيد من الدعم، 
ولعل األمر بحاجة إلى مزيد من توعية 
الجمهور لجذبهم من جديد لمشاهدة 
المسرحي  الــدوحــة  فمهرجان  المسرح 
العروض  من  عــدًدا  يقّدم  للمحترفين 
الجيدة، وبينما تكون الفرق المسرحية 
الجادة  الــعــروض  بتقديم  فقط  معنية 
وليست  والـــدرامـــي،  الفني  العمق  ذات 
معنّية بتقديم العروض التجارية، نجد 
فكرة  يــحــّبــذ  ال  الــمــحــلــي  الــجــمــهــور  أن 
يفّضل  بينما  الــجــادة،  العروض  حضور 
أي  تــقــّدم  ال  التي  الكوميدية  الــعــروض 
فــكــرة أو رســالــة هــادفــة، ولــعــل غياب 
ـــوعـــي الــمــســرحــي واتــــجــــاه الــجــمــهــور  ال
أحد  هــو  الــتــجــاري  الــكــومــيــدي  للمسرح 
في  المسرحية  الحركة  انهيار  أســبــاب 
مــعــظــم الـــــدول الــعــربــيــة، لــذلــك تركز 
الفرقة على تقديم العروض ذات الطابع 
الــعــالــمــي والـــتـــي تــســتــطــيــع مـــن خاللها 
أن تــشــارك فــي الــمــهــرجــانــات الــدولــيــة 

والمحلية.
التي  اإلبــداعــيــة  أمنياتك  هــي  مــا  ڈ 
الــفــتــرة  خــــالل  تحقيقها  أهــمــيــة  تــــرى 

المقبلة؟
- أطالب بــأن يكون هناك دعــم من 
المسرحي،  الــفــرق  مــن  الثقافة  وزارة 
تحقق  التي  المسرحيات  عرض  إلعــادة 
نــجــاحــات عــلــى مــســتــوى الــمــهــرجــانــات 
المحلي،  للجمهور  واإلقليمية  الدولية 
فمن الظلم أن نشارك بمسرحيات في 
مهرجانات دولية ونحصد الجوائز، وال 
يراها الجمهور بعد ذلك، كما أتمنى أن 
تمتلك الساحة المسرحية فنانين قادرين 
على توصيل الفكرة للجمهور من خالل 
الموقف الــجــاد فــي إطـــار هــزلــي، حيث 

الجمع بين المسرح الجاد والهادف.

إصداراتإصدارات

خالل حوار خاص مع الفنان صالح درويش:
مبدعونمبدعون

«الموت عمل شاق» رواية عن قوة الحياة

الحركة المسرحية تعتمد على المجهودات الفردية وتحتاج إلى زيادة الدعم

بدأت الموسيقى اإل
دخل حيث  الماضي، 
عــ الموسيقيين  قبل 
وتم بالكهرباء،  تعمل 

طبيعة  مــع  تتناسب 
تتط ظلت  ثم  سابقه، 
شيئاً فشيئاً حتى دخل
يلجأون الموسيقيون 
الرقمي العصر  ومــع 

شـــيء آيـــل لــالخــتــالف
القريب، إنه يتحول ت
الرقمية ولعل الموسي
التي للحياة  المختلفة 
دخل مؤخرا مصطلح

عالم الفن.
فـــي الــمــاضــي كـــان

أ اخل ف

الموسيقى

كتب - أشرف مصطفى:

تتعّدد  الذين  الفنانين  من  درويــش  صالح  الفنان  ُيعد 
في  بالمشاركة  الفني  تاريخه  يحفل  فبينما  مواهبهم، 
التمثيل  مجال  في  المهمة  اإلبداعية  األعــمــال  من  عــدد 
ســـواء عــلــى خشبة الــمــســرح أو عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون أو 
من  عــدد  في  اإلنتاج  مدير  بــدور  قــام  نجده  السينما  في 
األعمال المهمة في مجالي المسرح والتليفزيون، كما بدأ 
السماء»،  عنوانها «عدالة  مسرحية  بإخراج  الفنية  حياته 
عن  الحوار  هذا  خالل  درويــش  صالح  الفنان  لنا  فيحكي 

زوايا مضيئة في حياته اإلبداعية ويلقي الضوء على بعض 
الجوانب التي قد تكون معتمة لجمهوره على الرغم من 
كيف  فنتعّرف  الفني،  مــســاره  فــي  مــؤثــرة  كــانــت  كونها 
وممثل،  لــإلنــتــاج  كمدير  عمليه  بين  يجمع  أن  اســتــطــاع 
ويروي لنا كيف أخذ قرار ترك مجال اإلخراج والتركيز 
بعض  البيرق  مــع  حــوار  فــي  يبدي  أنــه  كما  التمثيل،  فــي 
المالحظات المهمة على الحراك الفني القطري وخاصة 
عمله  قصة  ويروي  الحقيقي،  بيته  يعتبره  الذي  المسرح 
الدؤوب خالل سنوات طويلة بالمسرح والسينما والدراما 

التلفزيونية.
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يروي التاريخ قصة رسول كسرى الذي جاء 
بن  عمر  المسلمين  خليفة  لمقابلة  المدينة  إلى 
الخطاب، فسأل عن قصره المنيف، أو حصنه 
المنيع، فدلوه على بيته، فرأى ما هو أدنى من 
بيوت الفقراء، ووجده نائما في مالبس بسيطة 
يكن  لــم  أنــه  وشــاهــد  قريبة،  شجرة  ظــل  تحت 
تحميه،  مــرافــقــة  وال  يــحــرســونــه،  جــنــٌد  عــنــده 
وال  تتعقبه،  جــمــوعــاً  وال  تتقدمه،  مــواكــب  وال 
حوله  من  وتــدب  المعتدين،  عنه  تــذود  زبانية 
الــمــارقــيــن، وتــخــيــف الــنــاس، وتــرعــب األقــــوام، 
بعصاه  وتــؤدب  ضعيف،  كل  بسلطانه  وترهب 
كـــل ثـــائـــر، وتـــربـــك بـــذكـــره كـــل ســـامـــع، وتـــذل 
المعترضين  على  وتسجل  عــزيــز،  كــل  بسجنه 
بل  سكناتهم،  الغاضبين  على  ــُعــُد  وتَ أقــوالــهــم، 
كان بسيطاً إذ عبر، وسمحاً إذا مر، وبشوشاً إذا 

وقف، وودوداً إذا أجاب.
وفيئ  عظيمة،  وأمــتــه  كبيرة،  دولــتــه  كانت 
بـــــالده وفـــيـــر، وشـــمـــس إســـالمـــه كـــانـــت تسطع 
الــنــور،  خــيــوط  وتنسج  الــضــيــاء،  تنشر  وتــرتــفــع، 

بالمغفرة،  واألمـــة  بالرحمة،  العالمين  ــُد  ــِع وتَ
واأللفة  والمحبة،  بالسلم  التعايش  إلــى  وتدعو 
والتسامح، وكان جيشه ينتشر، وقوته تتعاظم، 
وعملياته  يـــــزداد،  وعـــديـــده  يــقــوى،  وســلــطــانــه 
على  ويطوفون  الــبــالد،  يجوبون  ورسله  تتسع، 
آمٌن  وهو  والــوعــود،  الرسائل  يحملون  الملوك، 
مــطــمــئــٌن فــي مــديــنــة رســــول اهللا، يــحــكــم بين 
الناس بالعدل، وينصب لواء الحق، ويفتح بوابات 
الــقــضــاة، فــال يــخــاف مــن عــدلــه إال ظــالــم، وال 

يخشى من حقه إال كل فاسٍد ومعتد.
عنه  سمع  الذي  وهو  كسرى  رسول  رآه  ولما 
 » الشهيرة:  مقولته  ..قـــال  وأكــثــر  سبق  مــا  كــل 

حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر «.
وبسبب هذه المقولة قال الشاعر :

 --  » ُعــمــراً   » رأى  أْن  ِكسرى  صاحَب  راَع  و 
ِة َعطالً و هَو راعيها بين الرعَيّ

ِمن  ســوراً   -- لها  أَنّ  الُفرِس  بُِملوِك  َعهُدُه  و 
الُجند واألحراس يحميها

في نَوِمِه فرأى -- فيه المهابَة  رآُه ُمستَغِرقاً 

في أسمى معانيها
وِح ُمشتمالً -- بِبُرَدٍة  فوَق الثرى تَحت ِظِلّ الَدّ

كاَد ُطوُل العهِد يُبليها
فهان في عينيِه ما كان يُكبُِرُه -- ِمَن األكاسِر 

نيا بأيديها و الُدّ

وقـــال قــولــَة َحــــٍقّ أصــبــحــت َمــثــالً -- وأصــبــَح 

الجيُل بعَد الجيِل يَرويها

نَوَم  َفنِمَت   -- بَينَُهُم  الَعدَل  أقمَت  لّما  أَِمنَت 

َقريِر العيِن هانيها

َحَكمَت فََعَدلَت فأِمنَت فَنِمَت يا عمر
شهداء
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كتب - مصطفى عبد المنعم:

لوحة «سراب» واحدة من األعمال المميزة 
الــتــي رســمــهــا الــفــنــان مــســعــود الــبــلــوشــي خــالل 
واحــدة  وهــي  المختلفة،  الفني  عطائه  مراحل 
بين  تحمل  التي  العميقة  الفلسفية  األعمال  من 
هذا  وفــي  األهمية.  في  غاية  موضوًعا  طياتها 
لوحة  اللوحة:  هــذه  عن  البلوشي  يقول  الصدد 
«سراب» هي أحد أعمال مرحلة فنّية مختلفة 
إنني  حيث  ونقاب»  تسمى «ســراب  حياتي  في 
أعــيــش مـــراحـــل فــنــيــة مــخــتــلــفــة وكــــل مــرحــلــة 
الفنان  وأردف  يميزها.  خــاص  فنّي  طابع  لها 
مسعود البلوشي قائالً: وهذه اللوحة تتميز بأنها 
تعكس حالة اإلعالم في بعض البلدان وتكشف 
جــّراء  يــحــدث  أن  الممكن  مــن  الـــذي  التضليل 
القنوات،  بعض  من  خاطئة  إعالمية  توجهات 
الفتًا إلى اإلعالم من الممكن أن يعرض الكثير 
خفي  ما  ولكن  العين  رؤي  ونراها  األمــور  من 

نراه،  ال  خفي  جانب  دائًما  وهناك  أعظم  كان 
أعماله  فــي  يــقــّدم  أن  يــجــب  الــفــنــان  أن  وأكـــد 
من  الــمــعــاش  واقــعــنــا  عــن  خاللها  يعّبر  رســالــة 

خالل موضوعات فنية.
وأضـــــاف الــفــنــان مــســعــود الــبــلــوشــي: وهـــذه 
الــلــوحــة رســمــتــهــا خـــالل ورشــــة عــمــل شــاركــت 
من  العديد  تضم  وكــانــت  قطر  بمؤسسة  فيها 

الفنانين.
وأشار إلى أن الخامات المستخدمة في هذا 
وأحــبــار،  أكريلك  ألـــوان  عــن  عــبــارة  هــي  العمل 
والــلــوحــة تــضــم جــمــالــيــة رمــزيــة وهـــي الــمــرأة 
عن  تعّبر  أو  والجمال  العطف  إلى  ترمز  والتي 

الجانب اإليجابي في العمل.
وقال البلوشي:إنه اعتاد في أعماله أن يدور 
أحــيــانـًـا  تتصاعد  مــحــاورة  لــوحــاتــه  وبــيــن  بينه 
وتنعكس  أخـــرى،  أحــيــان  فــي  وتهبط  وتيرتها 
في  أفــكــاره،  عــن  وتــعــّبــر  الــلــوحــات  على  حالته 

حوار حركي أبطاله الفرشاة واأللوان.

شـــــــــــــــــهـــــــــــــــــداُء  أنـــــــــــــــــكـــــــــــــــــم  اهللا  ــــــهــــــد  ــــــشـــــــ ـــــــ ي

واألولـــــــــــــــــــــــيـــــــــــاُء ــــــــيــــــــاُء  ــــــــبـــــــــ األنـــــــــ ـــــهـــــد  ـــــشــــــ ــــــ ي  

ـــــــعـــــــز كـــــــــــــلــــــمــــــة ربـــــــــــــي   مـــــــــــــــــتــــــــُم كـــــــــــــــــي تــــــــ

ـــــــــــــراُء ـــــــــزهـــــــــا اإلســــــــــــــ ـــــــــــــوٍع أعــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــي رب فـــــــــ

ــــا   ــــتــــحــــرن ان الــــــــذيــــــــن  ـــــحـــــن  ن ؟!  ـــــتـــــحـــــرتـــــم  انــــــ

ـــــــاُء ـــــــيــــــــ أحــــــــ أمـــــــــــــــــواتـــــــــــــــــهــــــــا   ٍ بـــــــــــــحـــــــــــــيــــــاة   

ــــــحــــــن مـــــــــــتـــــنـــــا فــــهــــيــــا   ــــــــقــــــــوم نـــــــ ـــــــهـــــــا الـــــــــ أيــــــــ

ــــــاُء ــــــرث ـــــــ ال ــــا  ــــن ــــي فـــــ يـــــــقـــــــول  مـــــــــــــا  ــــســــتــــمــــع  نـــــ   

ـــــعـــــجـــــز  قـــــــــــــــــد عــــــــجــــــــزنــــــــا حــــــــتــــــــى شــــــــكــــــــى ال

ــــــــــا الـــــبـــــكـــــاُء ــــتــــى ازدرانـــــــــــ ــــكــــيــــنــــا حـــــ مــــــّنــــــا وبـــــ

ـــــــــمـــــــــأز ركـــــــــــــــوٌع  ــــــــعــــــــنــــــــا حـــــــــــــــتـــــــى اشــــــــــ وركـــــــــ

ـــــــــرجـــــــــاُء ـــــــغـــــــاث ال ــــــــا حـــــــــــتـــــى اســـــــت ــــــــون ورجـــــــــ

ــــــــواغــــــــيــــــــِت بـــــيـــــٍت  ـــــــى طـــــــــ وارتــــــــمــــــــيــــــــنــــــــا عـــــــل

الـــــــظـــــــلـــــــمـــــــاُء... ــــه  ــــب ــــل قـــــ ــــــــلُء  مـــــــــ  ٍ أبـــــــــــــيــــــض   

ولـــــــعـــــــقـــــــنـــــــا حـــــــــــــــــــــــــذاء شـــــــــــــــــــــــــــارون حـــــــــتــــى 

الــــــــحــــــــذاُء ـــــي  ـــــمـــــون ..مـــــهـــــال..قـــــطـــــعـــــت صــــــــــاح   

ـــــتـــــنـــــا ولـــــكـــــن ــــــحــــــُن مــــــ ـــــــ ــــــــقــــــــوُم ن ــــــهــــــا الـــــــــ أيـــــــ

الـــــــــــــــــغــــــــبــــــــراُء تـــــــــــــضــــــمــــــنــــــا  أن  ـــــــت  ـــــــفــــــــ أنــــــــ  

قـــــــــــــــل (آليـــــــــــــــــــــــــات) يـــــــــــاعـــــــــــروس الـــــــعـــــــوالـــــــي 

الـــــــــــــــــفــــــــداُء لـــــــــمــــقــــلــــتــــيــــك  حـــــــــــــــســـــــٍن  كــــــــــــــــــــل   

حين يُخصى الفحول صفوة قومي تـتصدى ...لـلمجرِم الـحسناُء

تـــــــــــلـــــثـــــم الـــــــــمـــــــــوت وهـــــــــــي تـــــضـــــحـــــك بــــــشــــــراً 

الـــــــزعـــــــمـــــــاُء  
ُ
يــــــــهــــــــرب  ـــــــمـــــــوت  الــــــــ ومـــــــــــــــن   

ــــــابــــــهــــــا الـــــــــــــــــجــــــــنــــــــاُن وهـــــشـــــت  ـــــحـــــت بـــــــ ـــــت فــــــ

الـــــــــــــــــــزهـــــــــراُء  
ُ

فـــــــــــــاطـــــــــــــم  وتـــــــــــــلـــــــــــــقــــــتــــــك   

ـــــمـــــن دبــــــــجــــــــوا الــــــــفــــــــتــــــــاوى رويـــــــــــدا   ــــــل لــــــ قـــــــ

الــــــســــــمــــــاُء مـــــنـــــهـــــا  ــــــضــــــُج  تـــــــ ــــــتــــــوى  فـــــــ رَب   

يـــــصـــــمـــــُت   
ُ
ـــــــجـــــــهـــــــاد  ــــــــ ال ـــــــدعـــــــو  يــــــــ ــــــيــــــن  حـــــــ

ــــــــــٌر ويــــــــــــــــراع والــــــــكــــــــتــــــــُب والــــــفــــــقــــــهــــــاُء ِحــــــــــْب

ـــــاُء  ـــــفـــــت اســـــت ال  الــــــــجــــــــهــــــــاُد  ــــــدعــــــو  يـــــــ ـــــيـــــن  حــــــ

ـــــــــدمـــــــــاُء ال ــــــجــــــهــــــاد  ـــــــ ال يـــــــــــــــــوم  ــــــــاوى  ــــــــفــــــــت ال  

أبو الحسن ولعاب األسد!!
للخليفة  ومــصــر  الــشــام  على  أمــيــراً  طــولــون  بــن  أحــمــد  كــان 
رجل  في  كرجلين  إمارته  فترة  في  وكان  المأمون،  العباسي 
كالشياطين  وتــــارة  األطـــهـــار،  كــالــمــالئــكــة  تـــارة  فــكــان  واحــــد، 
والمساكين  الفقراء  على  وينفق  الخير  يحب  كان  فقد  األشرار، 
العلم  وطالب  العلماء  ويعطي  والمستشفيات  المساجد  ويبني 
ويكثر من الصدقات وينظر في مظالم الناس، ومع ذلك فقد 
كان حاد الطبع والمزاج ظالماً، إذا غضب طاش سهمه في كل 

اتجاه.
أحمد  الحسن  أبي  إلى  الناس  شكاه  وبطشه  ظلمه  اشتد  ولما 
إليه  فسارع  الئم،  لومة  اهللا  في  يخشى  ال  كان  الذي  بنان،  بن 
وصرخ  حوله  من  وجلساؤه  يديه  بين  ووقــف  قصره،  ودخــل 
مسؤول  فإنك  طولون،  بن  يا  الرعية  في  اهللا  (اتــق  وجهه  في 
أتى  من  إال  بنون  وال  مال  ينفع  ال  العزة «يوم  رب  أمام  عنهم 
يجد  لــن  فــإنــه  رعــيــتــه  غــش  مــن  أن  وأعــلــم  ســلــيــم»  بقلب  اهللا 

الجنة). رائحة 
ســـاد جــو الــقــصــر صــمــت رهــيــب، ولـــم يــصــدق ابـــن طــولــون 
الرجل  هذا  مثل  يجرؤ  فكيف  ورأوه،  سمعوه  ما  والحاضرون 

القول؟ هذا  بمثل  يتحدث  أن 
ومــاذا  يصنع؟  مــاذا  لتنظر  األمــيــر  نحو  أنــظــارهــم  واتــجــهــت 

جميعاً. المفاجأة  أذهلتهم  وقد  فعل،  أو  قول  من  عنه  يصدر 
من  الشرر  وتطاير  أوداجــه،  وانتفخت  طولون  ابن  ارتجف 
المجنون،  هذا  على  اقبضوا  حوله:  من  بالحرس  وصاح  عينيه 

السجن. وأودعوه 
وذهبوا  الحسن،  أبا  وأخذوا  الحراس  اجتمع  البرق  وبسرعة 

السجن. إلى  به 
حوله. من  فانفضوا  األمير،  لغضب  المجلس  وتعكر 

وذهــــب األمـــيـــر إلـــى فـــراشـــه، ولــكــنــه لـــم يــنــم، فــطــلــب ابــن 
على  تجرؤ  كيف  الحسن:  أبا  (يا  له  فقال  أخرى،  مرة  طولون 
الناس؟  أمــام  فعلت  مــا  تفعل  وكيف  بــه  تكلمت  بما  تتكلم  أن 
بدر  عما  الناس  أمام  اعتذرت  إن  عنك  سأعفو  بأس،  ال  ولكن 

أمامهم. غداً  منك 
أيها  ذنباً  أقترف  لم  (أنــا  جأش-  -برباطة  الحسن  أبو  فقال 

نصيحة). إليك  قدمت  وإنما  األمير! 
صــاح األمــيــر بــالــحــرس: خـــذوه إلــى الــســجــن، وجــوعــوا أســداً 

ثالثة أيام، كي ال تراه عيني مرة أخرى.
قال أبو الحسن (األعمار بيد اهللا، وأنت عبٌد من عباد اهللا ال 

واحدة. لحظة  تؤخره  أو  عمري  تقدم  أن  تستطيع 
أخرى. مرة  السجن  إلى  بنان  ابن  الحراس  فحمل 

في  الحراس  فجاء  األسود،  بتربية  مغرماً  طولون  ابن  وكان 
اليوم الذي حدده ابن طولون له، وجيء باألسد بعد أن جوعوه 

أيام. ثالثة 
في  وهــو  بــاألســد  جــيء  ثــم  عامة  ساحة  فــي  بنان  ابــن  وضــع 
باب  ففتحوا  لــألســد،  ينتبه  ولــم  يصلي  الشيخ  وكـــان  قفصه، 
فيلتهمه،  بنان  ابن  إال  أمامه  يرى  فال  األسد،  ليخرج  القفص، 
مزمجراً  وانطلق  تتقعقع  عظامه  وبــدأت  األســد  ذلك  فتمطى 

قام  ثم  هنيهة،  أقعى  بنان  ابــن  رأى  فلما  القاصف،  كالرعد 
بأذى. يمسه  أن  دون  به  واحتك  وشمه  الشيخ  نحو  ومشى 

الحاضرون  ذهل  لقد  شيء،  كل  مقادير  بيده  من  فسبحان 
ابن  وكــان  بنان،  ابــن  خــوف  عــدم  ومــن  األســد،  هــذا  صنيع  من 
طولون أشد ذهوالً منهم، عند ذلك صاح ابن طولون بالحراس 

هنا. إلى  الحسن  أبا  وهاتوا  قفصه،  إلى  األسد  أرجعوا 
ـــــذي كـــان  فـــقـــال األمــــيــــر: يـــا أبــــا الـــحـــســـن قـــل بـــربـــك مـــا ال

تفكر؟ كنت  بقلبك؟وبماذا 
قــال أبــو الــحــســن (لــم يــكــن عــلــي بــأس فــقــد كــنــت أقـــرأ قوله 
بلعاب  أفكر  وكنت  بأعيننا)،  فإنك  ربك  لحكم  (واصبر  تعالى 

األسد: هل هو طاهر أم نجس؟
وطلب  رأســه  وقــبــل  الحسن  أبــي  إلــى  األمــيــر  قــام  ذلــك  عند 

سراحه. وأطلق  العفو  منه 
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wالفن             السابع

مترا  قياسها  يبلغ  عريضة  شاشة  السينيراما  تستخدم 
وتقوم  بــالــطــول.  سنتيمترا   ٥٥ و  ومــتــريــن   ، بــاالرتــفــاع 
يستعمل  بــصــري  األول  مــبــدأيــن:  عــلــى  الــطــريــقــة  هـــذه 
واآلخر  كاميرات،  أو  تصوير،  آالت  ثالث  واحد  آن  في 
النتيجة  أما  للتسجيل.  حقول  سبعة  على  يشتمل  صوتي 
نفسه  يجد  المشاهد  أن  إذ  مذهلة،  بل  حقا،  فمدهشة 

والصوت. بالصورة  محاطا 
وفــــي هــــذه األثــــنــــاء، وبـــعـــد بــضــعــة أشـــهـــر وصــــل إلــى 
ناهز  القامة  قصير  رجل  األمريكية  المتحدة  الواليات 
من  تلقاها  لــدعــوة  تلبية  العمر،  مــن  والسبعين  الثالثة 
للقرن  «فوكس  الكبرى  األمريكية  السينمائية  الشركة 
كريتيان،  هنري  الفرنسي  البروفسور  إنــه  العشرين»: 
مــخــتــرع عــدســة الــتــصــويــر الــمــســمــاة «أيــبــرغــونــار» التي 
لعرض  عــدســة  تقابلها  والــتــي  الـــصـــورة،  عـــرض  تــصــغــر 
الـــصـــورة تــعــيــد إلــــى هــــذه الـــصـــورة عــرضــهــا األســـاســـي. 
وكـــانـــت هـــذه الــطــريــقــة فـــي الـــعـــرض قـــد ظــهــرت سنة 
كانت  ولــمــا  الــنــســيــانــز  لــفــهــا  مــا  ســرعــان  ولــكــنــهــا   ،١٩٢٧
محاربة  إلــى  تسعى  الــعــشــريــن»  للقرن  «فــوكــس  شــركــة 
فقد  الــســيــنــمــا،  عــلــى  يقضي  أن  ُخــشــي  الـــذي  الــتــلــفــزيــون 
عليها  وأطلقت  الجديدة،  الفنية  الطريقة  هذه  ابتاعت 
بها  صـــورت   ،١٩٥٣ ســنــة  وفـــي  اســـم «ســيــنــمــاســكــوب». 
فيلمها الضخم األول «الرداء» الذي عرض على الشاشة 
متر  وارتــفــاع  سنتيمتراً،   ٥٥ و  مترين  بــطــول  الكبيرة 

واحد.
كــان   ١٩٥٢ ســنــة  أيــلــول  سبتمبر   ٢٢ فــي  وبــالــتــحــديــد 
باسم  عرف  الذي  الجديد  السينمائي  العرض  فن  مولد 
بـــرودواي  فــي  عــرض  فــقــد  وســيــنــيــرامــا.  ســكــوب  سينما 
فـــي ذلـــك الـــيـــوم شــريــط ســيــنــمــائــي بــعــنــوان (هــــذه هي 
الــســيــنــيــرامــا) كـــان لـــه دوي الــقــنــبــلــة فـــي أوســــاط الــفــن 

فنية. ثورة  حقا  إنها  السابع. 
األمريكية  السينما  صــنــاعــة  اســتــعــانــت  فــقــد  وعــمــومــاً 
فترة  أوائــل  في  التلفزيون  مع  المصيرية  معركتها  في 
االبتكارات  من  بسلسلة  الماضي  القرن  من  الخمسينيات 
ظهور  بعد  فقدته  الــذي  الجمهور  إلعـــادة  محاولة  فــي 
السينمائية.  الــعــرض  صـــاالت  إلــى  وشــيــوعــه  الــتــلــفــزيــون 
المجسم  والفيلم  السينراما  االبــتــكــارات  تلك  بين  ومــن 
وتحولت  وغــيــرهــا.  ســكــوب  والسينما  األبــعــاد)  (الــثــالثــي 
صيحات  إلى  قليلة  سنوات  بعد  االبتكارات  هذه  معظم 
ولــم  للتطبيق،  وصــالــحــة  عملية  تــكــن  لــم  ألنــهــا  عــابــرة 
التي  ســكــوب  السينما  ســوى  األيـــام  هــذه  حتى  منها  يبق 
السينمائية  والشاشة  الواسعة  التصوير  زاوية  على  تعتمد 
فرض  الملون  الفيلم  هو  قديما  ابتكارا  لكن  العريضة. 
نفس  في  األمريكية  السينمائية  األفالم  على  أيضا  نفسه 
الملون  الفيلم  حــل  قليلة  ســنــوات  غضون  وفــي  الفترة، 
كاد  الــذي  واألســـود  األبــيــض  الفيلم  محل  هــولــيــوود  فــي 
الفيلم  أن  غير  قليلة.  حاالت  في  إال  الوجود  من  يختفي 
جديدا  ابتكارا  يكن  لم  سينمائية،  كتكنولوجيا  الملون، 
والفيلم  السينراما  حال  كان  كما  الخمسينيات  فترة  في 
تكنولوجيا  بوادر  ظهرت  فقد  سكوب.  والسينما  المجسم 
على  وتطورت  العشرين  القرن  بداية  في  الملون  الفيلم 
مر السنين، شأنها في ذلك شأن الكثير من االختراعات 
تكنولوجيا  تــطــور  ولــعــل  السينمائية.  وغــيــر  السينمائية 
ومنذ  ذلــك.  على  مثل  خير  يــقــدم  السينما  فــي  الــصــوت 
ــــــى لــصــنــاعــة الــســيــنــمــا بــــذل الــمــخــتــرعــون  ــــــام األول األي
األلــوان  بين  للجمع  متواصلة  مــحــاوالت  والسينمائيون 
الفرنسي  المخرج  أولهم  من  وكان  المتحركة.  واألفالم 
في  أفــالمــه  بعض  تلوين  إلــى  لجأ  الـــذي  ميلييه  جـــورج 
تلك  صور  من  صــورة  كل  برسم  العشرين  القرن  أوائــل 
األفـــالم بــالــريــشــة. وتــبــعــه الــمــخــرجــون األمــريــكــي د. و. 
سيرجي  الــروســي  ثم  جانس  أبيل  والفرنسي  جريفيث 
على  الصامتة  أفالمهم  بعض  اشتملت  الذين  ايزنستاين 
كاستخدام  معين  مــزاج  أو  جو  إلبــراز  بــاأللــوان  مشاهد 
للمشاهد  الــبــرتــقــالــي  أو  واألحـــمـــر  لــلــيــل  األزرق  الــلــون 
شاملة  كانت  األفــالم  تلك  في  األلــوان  أن  إال  العاطفية. 
لــكــل صــــورة ولـــم تــكــن جــــزءا أســاســيــا مــن فــن تــصــويــر 

إضافي. كعامل  جاءت  بل  الفيلم، 

يستعد إلخراج فيلم «كاكاشي».. يوسف المعضادي:

ــــة ــــدوح ـــــي شـــــــــوارع ال ــــي ف ــــان ــــاب ــــة مـــســـافـــر ي ــــل ــــد رح ــــرص ــــاشــــي ي ــــاك ك

ظهور سينما السينيراما
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كتب - هيثم األشقر: 

يستعد المخرج يوسف المعضادي 
إلخراج أول أفالمه الروائية الطويلة 
«كــاكــاشــي»، وقـــال الــمــعــضــادي في 
حصل  الفيلم  إن  لـــ «الــبــيــرق»  حـــوار 
القطري  الفيلم  صــنــدوق  دعــم  على 
ضمن أربعة أفــالم طويلة أعلن عن 
الــدوحــة  مــؤســســة  قــبــل  مــن  تمويلها 
ــــى أن صــنــاعــة  لــــألفــــالم، مـــشـــيـــًرا إل
السينما في قطر أخذت نهًجا جديًدا 
خــــالل الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة، 
بأهمية  وعي  المجتمع  لدى  وأصبح 
السينما وثقة كبيرة بتجارب الشباب.
صناعة  أن  الــمــعــضــادي  وأوضـــــح 
السينما ال تعتمد على التكلفة المادية 
ــتــاج فــيــلــم روائـــــي طــويــل  فــقــط، فــإن
يتطلب أشياء كثيرة أخرى، فاختيار 
لكي  تصلح  الــتــي  الــمــنــاســبــة  الــفــكــرة 
والنص  طــويــالً،  ــا  ــًي روائ فيلًما  تــكــون 
أساسيين  عــامــلــيــن  يــشــكــالن  الــجــيــد 
نجاح  أن  مـــؤكـــًدا  فــيــلــم،  أي  لــنــجــاح 
فيلم «عشرة في المائة» وضع على 
عاتقه مسؤولية كبيرة في اختياراته 
القادمة كي يحافظ على الصورة التي 
ظهر بها أول مرة.. فإلى نص اللقاء:

ڈ عـــن مـــــاذا تـــــدور قــصــة الــفــيــلــم 
«كاكاشي» ؟.

- تــــــدور األحــــــــداث حـــــول الـــشـــاب 
في  يعيش  والــذي  الياباني»كاكاشي» 
حــالــة دائــمــة مــن الـــخـــوف، وعندما 
في  للعيش  ســايــوري  خطيبته  تنتقل 
لندن، تطلب منه أن يواجه مخاوفه 
أنه  برغم  لندن  فــي  بها  يلتقي  وأن 
يـــخـــاف مـــن الـــطـــيـــران، ويـــقـــرر أن 
يتغلب على مخاوفه ويقبل التحدي، 
فـــيـــســـافـــر لــخــطــيــبــتــه عـــبـــر رحـــلـــة 
ترانزيت في «الدوحة»، ويضيع في 
حول  القصة  وتــدور  المدينة،  وســط 
لمدة  المدينة  ومع  نفسه،  مع  صراع 
يوم واحد، وكيف هذا اليوم غير في 
شخصيته، وردة فعله للمشاكل التي 
عمل  أول  يعتبر  والــفــيــلــم  تــواجــهــه، 

روائي طويل بالنسبة لي.
ڈ لـــمـــاذا فــضــلــت عــــدم الــمــشــاركــة 
ــيــة مـــن «أجـــيـــال  فـــي الــنــســخــة الــحــال

السينمائي» ؟.

- أجـــلـــت الـــمـــشـــاركـــات لــســنــوات 
السابقة  النسخة  في  فالفوز  قادمة، 
مـــن الــمــهــرجــان وضـــع عــلــى عاتقي 
مــســؤولــيــة كـــبـــيـــرة، لـــذلـــك ال أريـــد 
الــمــشــاركــة لــمــجــرد الــمــشــاركــة، بل 
عن  يــقــل  ال  مــســتــوى  لتقديم  أطــمــح 
فيلم «عشرة  في  السابقة  مشاركتي 
في المائة»، كي أحافظ على الصورة 
مــرة،  أول  بها  ظهرت  التي  الجيدة 
لـــ «صــنــدوق  بفيلم  تــقــدمــت  ولــهــذا 
«كاكاشي»،  بفيلم  القطري»  الفيلم 
ونــجــحــنــا فـــي الـــحـــصـــول عــلــى دعــم 

مؤسسة الدوحة لألفالم.
ــــرى مــســتــقــبــل الــســيــنــمــا  ڈ كــيــف ت

الــقــطــريــة فـــي ظـــل ظــهــور جــيــل من 
الشباب شغوف بتلك الصناعة ؟.

الماضية  القليلة  السنوات  خــالل   -
لم يكن هناك اهتمام كبير بصناعة 
األفالم، وقبل سنوات ليست بالبعيدة 
المجتمع  مــن  تقبل  هــنــاك  يــكــن  لــم 
األفـــالم،  وصــنــاعــة  السينما،  لــفــكــرة 
هناك  صــار  الوقت  مــرور  مع  ولكن 
ودورهــا  السينما  بأهمية  أكبر  وعــي 
المجتمع،  وســلــوك  نمط  تغيير  فــي 
أن  كما  السلبية،  قضاياه  ومعالجة 
مــؤســســة الــدوحــة لــألفــالم أصبحت 
الشباب،  بتجارب  كبيرة  ثقة  لديها 
الحتضان  واإلمكانية  الرغبة  ولديها 

ــــدهــــم بـــالـــدعـــم  ــــزوي مــوهــبــتــهــم وت
الساحة  على  إلبــرازهــم  واإلمــكــانــات 
العالمية، بهدف تكوين قاعدة محلية 
سينما  لصناعة  نــواة  تكون  أن  يمكن 
قطرية حقيقية، والعمل على إيصال 
السينما الخليجية للعالم، الذي يتطلع 
نحكيها  منطقتنا  من  أعمال  لرؤية 

ونصنعها بأنفسنا.
ڈ هل كنت تتوقع أن يفوز فيلمك 
األخــيــر»عــشــرة فــي الــمــائــة» بجائزة 

صنع في قطر ؟.
ــــم نـــكـــن نــتــوقــع  - فــــي الــــبــــدايــــة ل
ــتــويــج، وكـــان  ــت الـــوصـــول لــمــرحــلــة ال
منتج  حـــزاوي  وفــريــق  نحن  هدفنا 

الــفــيــلــم أن نـــعـــرض لــلــنــاس تــجــربــة 
نعكسها  أن  على  وحرصنا  اجتهدنا 
للناس بالشكل الجيد، وكان طموحنا 
يمثل  سينمائيا  فيلما  نقدم  أن  أيًضا 
نجحنا  ما  وهــذا  القطري،  المجتمع 
فيه قبل إعالن النتائج، حينما شهدنا 
ردة فعل جميلة من الناس، وإعجاب 
المشاهدين أثناء عرض الفيلم، وبعد 
انتهاء العرض، والتتويج أعطانا دفعة 
مــعــنــويــة كــبــيــرة ورســــم لــنــا طريقا 
الصناعة  في  االستمرار  نحو  ممهدا 
واقعنا،  تعكس  أخــرى  أفــالم  وإنــتــاج 
وعاداته  القطري  المجتمع  وأخــالق 

وتقاليده.
ڈ ومـــا هــي الــرســالــة الــتــي أردت 

طرحها من خالل الفيلم ؟.
الثورة  مع  تزامنت  الفيلم  قصة   -
الــتــكــنــولــوجــيــة وســيــطــرة الــســوشــيــال 
ميديا بشكل كبير على حياة الناس، 
فالرسالة األساسية تتمثل في أن بين 
أيدينا الكثير من األجهزة واإلمكانات 
التي تتوافر بها الكثير من المميزات 
إذا  بالنفع  علينا  تعود  أن  يمكن  التي 
تــم اســتــخــدامــهــا بــطــريــقــة إيــجــابــيــة، 
لــكــن نــفــس األجـــهـــزة قــد تــكــون هي 
عين الضرر الذي قد يسبب لنا األذى 
لها،  الخاطئة  االســتــخــدامــات  بسبب 
كما يطرح الفيلم معالجة من خالل 
البطل الذي يستفيق ويقرر أن يترك 
من  ويستفيد  السلبية  االستخدامات 
اإليجابيات الكثيرة بجهازه الموبايل.

شركات  تدخل  أن  تستطيع  متى  ڈ 
اإلنتاج الخاصة مجال صناعة األفالم ؟.

- فــي قطر أتــوقــع أنــه صعب اآلن 
ــــتــــاج لــهــذه  أن تـــدخـــل شــــركــــات اإلن
الــصــنــاعــة بــشــكــل مـــنـــفـــرد، واألمــــر 
فقط،  الــمــاديــة  بالتكلفة  يتعلق  ال 
يتطلب  طــويــل  ــــي  روائ فيلم  فــإنــتــاج 
أشياء كثيرة أخرى بخالف الجهات 
المناسبة  الفكرة  فاختيار  اإلنتاجية، 
روائًيا  فيلًما  تكون  لكي  تصلح  التي 
جيد  بشكل  المكتوب  والنص  طويالً، 
فيلم،  أي  لنجاح  أســاســيــان  عــامــالن 
فأنا أعتقد أن أي شركة تستطيع أن 
تدخل مجال اإلنتاج السينمائي، لكن 
يبقى األهم توافر العناصر األساسية 

األخرى لهذه الصناعة.

عن قربعن قرب

علينا تقديم سينما من منطقتنا علينا تقديم سينما من منطقتنا 
نحكيها ونصنعها بأنفسنانحكيها ونصنعها بأنفسنا

عبداهللا الهاجري: الدراما بحاجة لقيادات تهتم بالفنان المحلي
ـــبـــيـــرق: أكــــد الـــفـــنـــان عـــبـــداهللا  الــــدوحــــة - ال
توفر  التي  الداعمة  الجهات  غياب  أن  الهاجري 
األفــالم  إلنــتــاج  الــالزمــة  المقومات  كــل  للشباب 
األفالم  صناعة  تواجه  التي  المعوقات  أبرز  من 
طاقات  لديهم  الشباب  أن  موضًحا  قطر،  فــي 
حقيقية،  سينما  صــنــاعــة  عــلــى  قـــادرة  ضخمة 
فرًصا  سيفتح  الــدعــم  هــذا  وجــود  أن  إلــى  الفــتـًـا 
وقــدرتــهــم  مــهــاراتــهــم  لتطوير  للشباب  كــبــيــرة 
الراعية  الجهات  غياب  أن  مضيًفا  السينمائية، 
يتعلق  بــل  فــقــط،  الــمــادي  الــدعــم  فــي  يتمثل  ال 
أيـــًضـــا بــتــوفــيــر الـــتـــصـــاريـــح الــــالزمــــة لــتــصــويــر 
األفالم، وتوفير االستوديوهات الالزمة ومواقع 

التصوير.
تواجههم  التي  الصعوبات  من  أن  إلى  مشيًرا 
هـــي صـــعـــوبـــة اســـتـــخـــراج الـــتـــصـــاريـــح لــتــصــويــر 
في  نغّير  ما  كثيًرا  وقــال  الخارجية،  المشاهد 
الــنــص لــعــدم اســتــطــاعــتــنــا الــتــصــويــر فـــي مــكــان 
تأخرت،  ألنها  أو  تصدر  لم  التصاريح  ألن  مــا، 
موضًحا أن الدعم الذي تقّدمه مؤسسة الدوحة 

لألفالم جيد ولكنه غير كاف، مطالبًا بضرورة 
الداعمة. الجهات  تعّدد 

وفــــي ســـيـــاق آخــــر أشـــــار الـــهـــاجـــري إلــــى أن 
في  الفنية  الساحة  عن  المحلية  الــدرامــا  غياب 
أســبــاب  دراســـة  مــنــا  يتطلب  األخــيــرة  الــســنــوات 
التام،  الغياب  لمرحلة  وصلنا  أن  إلى  تراجعها، 
مؤكًدا على أن الدراما المحلية بحاجة لقيادات 
الشباب،  وخاصة  المحلي،  بالفنان  تهتم  فنية 
عناصر  كافة  في  الكوادر  نمتلك  أننا  إلى  مشيًرا 
الــعــمــل الـــدرامـــي، كــمــا أنــنــا نــمــتــلــك كــّتــاب نص 
الدراما  أثرت  التي  الكواري  وداد  أمثال  بارعين 
الفتًا  المتميزة،  األعمال  من  بالعديد  الخليجية 
أكثر  بــإخــالص  يعمل  الــقــطــري  الــفــنــان  أن  إلــى 
ونــابــع مــن انــتــمــائــه لــتــراب هــذا الــوطــن، ولفت 
فنية  ألعــمــال  تحتاج  اإلبــداعــيــة  الساحة  أن  إلــى 
تــتــيــح الــفــرصــة الــحــقــيــقــيــة لــلــشــبــاب، ألن ذلــك 
مؤكًدا  المستقبل،  لمبدعي  حقيقًيا  إعداًدا  يعتبر 
المادية،  المقومات  كافة  تمتلك  قطر  أن  على 

والبشرية ولكن أين الخلل؟!، ال أحد يعرف.

فيلم أي  لنجاح  أساسيان  عامالن  الجيد  والنص  الفكرة 

ب يإلر

البوستر الدعائي لفيلم «كاكاشي»

فيلم «عشرة في المائة»

عبد اهللا الهاجري في فيلم عروس 
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نسخا  هــنــاك  أن  لــو  أتــمــنــى 
العربية  والروايات  الكتب  من 
 iBook ال  من  نشتريها  نقدر 
على  أمــــــازون  مـــن  أو  ســـتـــور 

الكيندل مالهم.

حــســيــن الــجــســمــي فــنــان كبير 
لــيــس فـــي حـــاجـــة لــشــهــرة حتى 
ويخسر  الــربــيــع  دول  على  يغني 

نصف مجتمعات هذه الدول.

معرض  عــن  يفصلنا  أســبــوع 
وفيت  وكتابي   للكتاب  الدوحة 
بـــــوعـــــدي مـــــوجـــــود حـــالـــيـــا فــي 
معرض الكويت الدولي للكتاب 

ســـيـــتـــم تـــدشـــيـــن روايــــــــــة  شـــوك 
الكوادي في معرض الدوحة الدولي 
للكتاب ٢٠١٥ .. وسيتم اإلعالن عن 

حفل التوقيع قريبا

نجوم في مواجهة حسابات مزيفة على مواقع التواصلقضيةقضية
فنان  اســم  تحمل  صفحة  مــجــرد 
الخاصة  الصور  بعض  مع  وصورته، 
بــاألعــمــال الــدرامــيــة، وحــدهــا كافية 
لتصبح حسابًا معتمًدا ألي نجم على 
لكنها  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  مــواقــع 
تتسبب في العديد من األحيان بنشر 
اإلشـــاعـــات واألخـــبـــار الــمــغــلــوطــة، ال 
معجب  قبل  مــن  تنشأ  عندما  سيما 
تلك  ضــرر  أن  ربما  واألســوأ  طائش، 
على  يقتصر  ال  الــمــزورة  الصفحات 
متابعيها فقط، بل يمتّد إلى النجوم 
الذين تحمل أسماءهم، وذلك بسبب 
ما تنشره من أخبار مغلوطة، إضافة 
إلــــى قـــيـــام الــكــثــيــر مـــن الــمــعــجــبــيــن 
اعتبار  على  الصفحات  تلك  بمتابعة 
للنجوم،  الــرســمــيــة  الــصــفــحــات  أنــهــا 

وهـــو مــا يــســبــب عــــدًدا مــن األزمـــات 
أبرزها النصب في بعض األحيان، ما 
دفع عدًدا من النجوم إلى المسارعة 
في اتخاذ خطوات حاسمة تجاه تلك 
الصفحات والحسابات التي ال تمثلهم 
تجنب  أجــــل  مـــن  مــخــتــلــفــة  بـــطـــرق 
يعلن  أن  قـــرر  فالبعض  أضـــرارهـــا، 
يمتلكه  رسمي  حساب  عــن  للجميع 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
وذلك تجنبًا للشبهات حتى يرد عنه 
بالء الشائعات التي تأتيه من حيث ال 
يحتسب، واألخبار المتناقلة عنه عبر 
كما  اسمه،  تحمل  مغلوطة  صفحات 
امتالكهم  عـــدم  الــنــجــوم  كــبــار  أعــلــن 
على  صفحات  حتى  أو  حسابات  ألي 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وذلــك 

عــلــى الــرغــم مــن وجـــود الــعــديــد من 
الصفحات التي تحمل اسمهم، إال أن 
كبيرة  شريحة  نفيهم امتالكها جعل 
متابعة  عـــن  يــحــجــم  الــجــمــهــور  مـــن 
تحمل  الـــتـــي  الــرســمــيــة  الــصــفــحــات 
رفع  البعض  فضل  بينما  أسماءهم، 
شعار «حساب معلن خير من شائعة 

منتظرة».
التي  المواجهات  أبــرز  كــان  ولعّل 
تلك  لمحاربة  فنانين  قبل  من  تمت 
اآلفــــة األغــنــيــة الــتــي قــدمــهــا الــفــنــان 
حيث  مكي  أحمد  الفنان  السينمائي 
كان له رأي خاص تجاه ما يحدث، 
وابــتــكــار فــريــد مــن نــوعــه مــن أجــل 
التواصل  مــوقــع  تــجــاه  موقفه  حسم 
فضل  حيث  االجتماعي «فيسبوك»، 

أن يـــصـــور فــيــديــو كــلــيــب خــصــيــًصــا 
بعد  وذلــك  المسألة،  هــذه  أجــل  مــن 
للتأكيد  «فيسبوكي»  أغنية  قدم  أن 
حــســابــات  أي  يــمــتــلــك  ال  أنـــــه  عـــلـــى 
رســمــيــة عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك» أو 
وهي  اســمــه،  تحمل  صفحات  حتى 
الكثيرين  إعجاب  القت  التي  األغنية 
كما رحمت مكي من سيل الشائعات 
الــتــي كــانــت تــخــرج عــبــر الــصــفــحــات 
األخبار  وكــذلــك  اســمــه،  تحمل  التي 
المغلوطة التي تخرج عبرها، وأعلن 
مـــكـــي أنـــــه ال يــمــتــلــك ســـــوى مــوقــع 
اإلنترنت،  شبكة  على  فقط  رسمي 
وذلـــــــك مــــن خــــــالل األغــــنــــيــــة الـــتـــي 
اعــتــبــرت الــفــكــرة األولـــى مــن نوعها 

لمواجهة هذه الظاهرة.

كتب - أشرف مصطفى:

ـــورة الــرقــمــيــة الــتــي  ـــث  فـــي ظـــل ال
ـــعـــالـــم أصـــبـــحـــت مـــواقـــع  يــعــيــشــهــا ال
بـــات  مـــا  أو  االجـــتـــمـــاعـــي  ـــتـــواصـــل  ال
ــا» من  »الــســوشــيــال مــيــدي يــعــرف بـــ
ــــواصــــل فـــــي حـــيـــاة  ــــت أهــــــم طــــــرق ال
الــــــنــــــاس بــــيــــن بـــعـــضـــهـــم الـــبـــعـــض، 
ونــــحــــن بـــــدورنـــــا نــــركــــز عـــلـــى وقـــع 
هــذه الــمــواقــع اإللــكــتــرونــيــة وأثــرهــا 
ــنــا، ونــــحــــاول مــن  ــي ــان فـــي حـــيـــاة فــن
أغــوار  نسبر  أن  الــزاويــة  هــذه  خــالل 
على  لــنــتــعــّرف  االفــتــراضــي  عالمهم 
اهــتــمــامــاتــهــم مــن خـــالل مــتــابــعــاتــنــا 
وحساباتهم  الــرســمــيــة  لصفحاتهم 
الــــخــــاصــــة والـــمـــوثـــقـــة عـــلـــى أشـــهـــر 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي مــثــل 
أو  واالنستجرام  بــوك  وفيس  تويتر 
اإلنترنت  على  الــخــاصــة  صفحاتهم 
ومـــا شــابــه ذلـــــك.  وســنــحــرص في 
هـــذه الـــزاويـــة عــلــى أن نــتــعــّرف في 
كــل حــلــقــة عــلــى نــشــاطــات الــفــنــانــيــن 
اإللــكــتــرونــيــة ومــــدى اســتــفــاداتــهــم 
مجالهم  في  الحديثة  التقنيات  من 

الفني.
في  سنغوص  الــيــوم  زاويتنا  وفــي   
التشكيلي  للفنان  اإللكتروني  العالم 
مدى  عــن  منه  لنتعّرف  الــمــال،  علي 
قــنــاعــاتــه بـــالـــوســـائـــط الــحــديــثــة فــي 
الــفــنــي،  الــمــشــهــد  لــخــدمــة  تسخيرها 
التواصل  موقع  المال  يستخدم  حيث 
«فــيــس بــــوك» االجــتــمــاعــي الــشــهــيــر 
يحّوله  أن  فــي  ونجح  رئيسي  بشكل 
إلـــى وســيــلــة تــواصــل فــنــي دائـــم بينه 

أنحاء  في  بالتشكيل  المهتمين  وبين 
العالم. من  عديدة 

 ويرى الفنان علي المال أن وسائل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أصــبــحــت أمـــًرا 
ال غـــنـــى عــنــهــا فـــهـــي وســـيـــلـــة جــيــدة 
ومن  الــمــاضــي  أصــدقــاء  مــع  لاللتقاء 
ومشاغلهم،  الحياة  ظروف  فّرقتهم 
لــكــنــه رأى فـــي الـــوقـــت ذاتــــه الــعــديــد 
المواقع،  تلك  في  السلبية  األمــور  من 

التواصل  وسائل  تعّدت  لألسف  قائالً: 
مدى  األوقــات  بعض  في  االجتماعي 
يعتمد  البعض  وجعلت  إليها  الحاجة 
فيها  يتم  أن  يجب  ال  أمور  في  عليها 
االســتــغــنــاء عـــن االتـــصـــال الــمــبــاشــر، 
يكتفون  الــشــبــاب  بــعــض  جــعــلــت  كــمــا 
بالحياة داخل ذلك العالم االفتراضي 
كما  الحقيقية،  حياتهم  عن  بمعزل 
تفاصيل  كل  بعرض  يقوم  البعض  أن 

حــيــاتــه مـــن خــاللــهــا. وأضــــــاف: عن 
يكون  أن  على  حريص  فإنني  نفسي 
لي حسابات على تلك المواقع لكني ال 
أكثر  وقتي  من  تأخذ  بأن  لها  أسمح 
لتفاصيل  تتعّرض  أن  أو  الــالزم،  من 
في  أخــرى  اهتمامات  فلدي  حياتي، 
الحياة لن أستغنى عنها من أجل هذا 

الواقع االفتراضي.
 وعــــن أهــمــيــة تــلــك الـــوســـائـــل في 

المساهمة بزيادة الترابط بين الفنان 
في  تسهم  بالطبع  قـــال:  والــجــمــهــور 
العديد  توّضح  قد  ألنها  الصلة  زيــادة 
الــفــنــان،  شخصية  فــي  الــجــوانــب  مــن 
كــمــا تــســهــم فـــي تـــبـــادل الــمــعــلــومــات 
من  وأحــرص  المختلفة،  والثقافات 
خــــالل تــلــك الـــمـــواقـــع عــلــى اســتــقــراء 
األصــدقــاء  ورأي  التشكيلي  الــمــشــهــد 
حـــــول أعـــمـــالـــي، كـــمـــا أقــــــوم أحـــيـــانـًــا 
بتحميل مشهد أو فيديو أستفيد منه 
فـــي الــتــعــّرف عــلــى كـــل جــديــد يمس 
الــمــشــهــد الــفــنــي فـــي الـــعـــالـــم، ويـــرى 
تلك  تسهم  أن  الممكن  من  أنه  المال 
رأي  واســتــطــالع  معرفة  فــي  الــمــواقــع 
لن  لكنها  معينة  موهبة  فــي  الــنــاس 
إذا  ذلــك  من  أكثر  تحقيق  في  تعينه 
عبر  بموهبته  للتعريف  يتحّرك  لــم 
علي  الفنان  وأكــد  وسيلة،  مــن  أكثر 
في  المتمثل  البديل  اإلعــالم  أن  المال 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي قــد نــال 
الكثير  وســرق  التقليدي  اإلعــالم  من 
مــن الــوقــت الـــذي كـــان مــن الممكن 
أن  كما  أنفع،  هو  فيما  به  االستفادة 
الكثير  جعلت  الحديثة  الوسائط  تلك 
أنفسهم،  داخل  يتقوقعون  الناس  من 
ــبــّدد الــكــثــيــر مـــن تــلــك الــلــحــظــات  فــت
ــتــي كـــان تــجــتــمــع خــاللــهــا  الــجــمــيــلــة ال
أو  تليفزيوني  مسلسل  أمــام  األســـرة 
برنامج يقدم الفائدة، وقال: يمكنني 
بات  الــذي  الزائد  االهتمام  إن  القول 
للتكنولوجيا  العصر  هذا  إنسان  يوليه 
الحقيقي  عالمه  من  سرقه  الحديث 
بــمــفــرداتــه الــواقــعــيــة وحــيــاتــه وســط 

مجتمعه الذي يحيط به.

عيسى من أعمال الفنان علي حسن الجابر الــفــنــان  غــنــاء  جــديــد  وطــنــي  لعمل  تحضيرات 
الكبيسي

في صورة جماعية من أمسية مهرجان أجيال السينمائي البحراني  وأحــمــد  الــراشــد  وعمر  المالك  سلمان 
األمسية األخيرة من فكرة

جانب من ورشة تحميض األفالم األبيض واألسود

الشباب تقوقع داخل العالم الشباب تقوقع داخل العالم 
االفتراضي لمواقع التواصلاالفتراضي لمواقع التواصل

أون الينأون الين



 : ق لبير ا - حة و لد ا
كــــشــــف الــــفــــنــــان ســـامـــح 
الـــهـــجـــاري لـــلـــبـــيـــرق عــن 
أنــــه يــــشــــارك حـــالـــًيـــا فــي 
ببرنامج  تمثيلية  فقرات 
بـــــصـــــراحـــــة بـــتـــلـــفـــزيـــون 
قـــطـــر والـــــــذي يــــــذاع كــل 
العاشرة  تمام  في  أربعاء 
مـــســـاء، والـــبـــرنـــامـــج مــن 
تـــقـــديـــم حـــســـن الـــســـاعـــي 
وإخراج غازي، وأضاف: 
قـــــد مـــثـــلـــت مـــــع الـــفـــنـــان 
ــــــــشــــــــة بــــعــــض  عـــــــلـــــــي رب
ـــمـــشـــاهـــد والـــــتـــــي تــبــث  ال
بــــدورهــــا أثــــنــــاء الــحــلــقــة 
لــيــعــلــق عــلــيــهــا الــضــيــوف، 
والـــمـــشـــاهـــد عــــبــــارة عــن 
بالتأمين  توعوية  قضايا 
بعض  واستغالل  الصحي 
الصحي  للتأمين  الــنــاس 
عليها  يعتمد  مــادة  وهــي 
الــضــيــوف لــيــنــاقــشــوا هــذه 
أنه  إلــى  مشيًرا  القضية، 
قــــد تـــمـــت إذاعـــــــة بــعــض 
الــمــشــاهــد لــــه. وقــــال إن 
فــكــرة الــبــرنــامــج مــؤثــرة 
ـــــمـــــشـــــاهـــــديـــــن فـــهـــم  ـــــل ل
يـــــرون مـــشـــهـــًدا حــقــيــقــًيــا 
ثـــم يــعــلــقــون عــلــيــه فــهــذا 
أســــلــــوب جــــــذاب وأكـــثـــر 

واقعية.
إن  ســـــــامـــــــح  وقـــــــــــــال 
بنا  الــتــلــفــزيــون  اســتــعــانــة 
لشباب  دعمهم  على  تدل 
الــــيــــوتــــيــــوب وقـــــــد وقــــع 
ـــيـــار عــلــيــنــا بــعــدمــا  االخـــت
على  الــقــائــمــون  شــاهــدنــا 
اليوتيوب،  فــي  البرنامج 
هــــذه  أن  إلـــــــى  مــــشــــيــــًرا 
بالنسبة  جــديــدة  تــجــربــة 
لـــه وهــــي الـــمـــرة األولــــى 
الـــتـــي يـــتـــعـــاون فــيــهــا مــع 
تـــلـــفـــزيـــون قـــطـــر، وأكــــد 
جــيــدة  فـــرصـــة  هــــذه  أن 
واتجاه  اليوتيوب  لشباب 
ــفــزيــون  ــل إيـــجـــابـــي مــــن ت
أن  وأوضــــــــــــــــــح  قـــــــطـــــــر 
الـــمـــخـــرج أكــــد لـــنـــا أنــهــم 
يـــســـعـــون إلــــــى اســـتـــثـــمـــار 
طـــاقـــات الـــشـــبـــاب الــذيــن 
على  أعمالهم  يطرحون 
المشاركة  فــي  الــيــوتــيــوب 
مـــــعـــــهـــــم فـــــــــي أعــــــمــــــال 

هادفة. تلفزيونية 
ســتــفــتــح  أنــــهــــا  ورأى 
ــلــشــبــاب،  ــــا جـــيـــدة ل آفــــاًق
أصبحت  بعدما  خصوًصا 
ـــابـــعـــة لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون  ـــمـــت ال
كــــبــــيــــرة بــــعــــد الـــتـــطـــويـــر 
في  الشباب  سيفيد  وهذا 

والشهرة.االنتشار 

الهجاري يتعاون 
مع تلفزيون قطر 
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أبيات قطرية

تفاجئينني ..
تدركين كم أحب اللهو والمفاجآت ..

تتركينني معك ومع لهوك الصاخب ..
أتناثر أشالء وفتات ..

تفاجئينني ..
بعبق األنباء الساكنة في مقلتيك الساحرتين ..

ترقصين فوق وهج البوح ..
تبعثرينني فوق رقعة الشطرنج ..

وال تدركين هزيمتي ..
وال انتصاري ..

وال تغفرين إثمي ..
وال الهفوات ..

بين الفواصل والجمل الشرطية..
تنعزلين ..

لغتك الناطقة بسيرتك تتوارى مني ..
تختار بزاوية الصفحة نقطة ..

لتتفرع منها كل اللغات ..

تنصتين لحفيف الورق ..
الملقى هنا وهناك ..

وكأنك تنصتين ..
للغة القهر بداخلي ..

يتقاطر ندًما فوق الطرقات ..
تعرفينني ..

وال تقبلين مني ..
أي تلميح لسلطاني ..

لكينونتي ..
لذلك العنفوان الذي يحتويني ..

بكل ثبات ..
تنتظرينني عند بوابة الحلم ..

تحملين في جعبتك ..
باقة من ضحكات ..
تنثرين فوق يأسي ..
أوراق الورد الملونة ..

تنثرين كل صبر الكون ..
وألقه وتماسكه ..

تزدادين بهجة وتورًدا ..
يزداد عمرك تفتًحا ..

أراك فوق وجه القمر أهزوجة فرح ..
أراك فوق شفتي ابتسامة حب ..

ألمحك بين دقات قلبي ..
تنهيدة شاردة ..

تتلقفين ندفات الوجع الممتزجة بي ..
تحضنين كل خفقاتي ..

وأسراري الموبوءة ..
تخبئينها في صدرك قصاصات شعر ..

تسردينها ..
في الجموع المنتظرة عبر الشرفات ..

لست تملين من إطاللتي ..
وملء عيني وقلبي كل هذي الحسرات ..

لست تملين من إشراقتي ..
وأنت تغزلين ثوب عرسك ..

من نظراتي ..
تطرزينه ..

بلفائف الوعود التي طالما انتظرتها ..
مخبأة بين أهداب جفنيك الحالمين ..

تمتطين حلمك الفضي ..
وتسيرين خلفي ..

لست تعرفين أي درب تعبرين ..
فأمامك مفترق حنين ..

لست تعرفين..
ألي قلب تلقين بأحمالك الواهية ..

وألي سفينة ..
تخطين شراعك األبيض ..

وألي مرفأ تنتمين ..
ملونة هي ليالي الحلم تماًما ..

كما عينيك الزاهيتين ..
مفروشة ببساط الراحة واألمل ..

وأنت لست تعبئين ..
محملة ببروق الخصب والسنا ..

تلك الليالي ..
حيث أراك تسهرين ..

تملئين رأسي بقصص الجان والعفاريت ..
وتقصين علي خرافات الليالي والسنين ..

وال تتعبين ..
فوق بيارق العمر ..

ترسمين وجه الغد ..
تصنعين شفاه األوتار الظامئة للقائك ..

تعبثين بأجنحة الفراشات ..
الهاربة من أرقك ..
تحولين هدوءها ..

زوابع ورعوًدا صاخبة ..
تمتصين كل رحيقها ..

ومالمح صحوتها ..
وال تبكين ..

أراك ..
وفي جفنيك تعلق شباك العنكبوت ..

تخبئينها ..
حتى اليوم الموعود ..

البوح فوق 
أوتار الحب

للشاعرة حصة العوضي

المركز الثقافي ينظم فعالية هيئة أطفال العالم
الوطني  قطر  بمركز  أمس  انطلقت 
للمؤتمرات فعالية هيئة أطفال العالم 
التي ينظمها المركز الثقافي للطفولة.

بها  يُحتفل  التي  الفعالية  وتضّمنت 
ــعــالــم بــوصــفــه يــوًمــا  فـــي كـــل أقـــطـــار ال
العالم  أطــفــال  بين  والــتــفــاهــم  للتآخي 
مختلف  من  لألطفال  وبرامج  أنشطة 
فــعــالــيــة «هيئة  وُصــّمــمــت  الــثــقــافــات. 
األمم  لهيئة  جلسة  بمحاكاة  األطفال» 
العالم  بــلــدان  يمثلون  بحيث  المتحدة 
ويــنــاقــشــون قــضــايــا األطـــفـــال والــفــقــر 
وتضّمنت  الــطــفــل.  وحــقــوق  والــتــعــلــيــم 
عرض تجارب ناجحة متعلقة باألطفال 
كــالــتــعــلــيــم واالبـــتـــكـــار، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الترفيه والصحة والمبادرات وغيرها، 
وشـــــارك فــيــهــا أطـــفـــال مـــن جــنــســيــات 
متعّددة طرحوا قضايا وهموًما تساهم 
فــي إيــصــال صوتهم إلــى صــّنــاع الــقــرار 
فـــي الـــعـــالـــم. وهـــدفـــت الــفــعــالــيــة إلــى 
تمكين الطفل القطري من التفاعل مع 
قضايا الطفل العالمية وتعريفه ببعض 
المحافل الدبلوماسية العالمية، وتعزيز 
وجهات  وتعزيز  تبنيها  فــي  قــدراتــهــم 

بين  والتفاهم  التعايش  وروابــط  النظر 
أطــفــال الــعــالــم، بــاإلضــافــة إلــى تعريف 
الشعوب  بثقافات  المشاركين  األطفال 

العربية والعالمية األخرى.

ـــــم أيــــًضــــا مــــن خـــــالل الــفــعــالــيــة  وت
القضايا  من  عدد  في  الناشئة  مناقشة 
الــمــتــعــلــقــة بــبــعــض الـــــدول مــثــل قطر 
ومــصــر  وتــونــس  واألردن  وفــلــســطــيــن 

ـــــا والـــــــســـــــودان وبـــنـــجـــالديـــش  وســـــوري
وباكستان  والهند  وبريطانيا  والفلبين 
المتحدة  والـــواليـــات  وفــرنــســا  وإيــــران 

وفنلندا.

ِألَِعيَش أَْكتُُب 
بَِداِخلِي األَلََم  َض  ِألَُرِوّ أَْكتُُب 

نَْقِصي ِألَُقوَل  أَْكتُُب 
ْيُف الَزّ يَْخنَُقنِي  الَ  لَِكْي  أَْكتُُب 

ُب  ــيــَرًة تُــَجــِرّ ــَكــْي أََظــــَلّ ِطــْفــلَــًة َصــِغ أَْكـــتـُــُب لِ
ــتِــي تـُـَعــاِقــُب  ُخــُطــوَطــَهــا ِفــي ُجــــْدَراِن الــُغــْرَفــِة الَّ

َجِميعاً. أَْحالََمنَا 
األدب،  ســمــاء  فــي  ويــبــدع  يكتب  وجميعنا 
جهودنا  تتشتت  أو  إبداعاتنا  تتبعثر  ال  وحتى 
اإلبــداعــيــة فــكــرت فــي تــدشــيــن صــالــون أدبــي 
التكنولوجية  والــقــفــزات  المستجدات  يــواكــب 
ــعــيــشــهــا، وأطـــلـــقـــت صـــالـــون  الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي ن
الــبــنــفــســج األدبــــي والــــذي أصــبــح بــفــضــل اهللا 
ما  جنباته  بين  يضم  أعضائه  وجهود  ودعم 
الــبــلــدان  مختلف  مــن  مــبــدع   ٣٠٠ عــلــى  يــزيــد 
تخصصات  جــمــيــع  وفـــي  الــعــربــي  الــعــالــم  فــي 

والفنون. األداب 
الصالون  انطالق  فكرة  أن  الحقيقة  وفــي 

من  كــنــوع  جـــاءت  اب،  واتـــس  مجموعة  مــن 
نستخدمها  الــتــي  الــحــديــثــة  التقنيات  تــطــويــع 
وتــســخــيــرهــا كــي تــكــون إيــجــابــيــة في  يــومــيــاً 
ناحية  مــن  وهـــي  الــثــقــافــي.  الــمــشــهــد  خــدمــة 
الكثير  لتقاعس  االســتــنــكــار  مــن  نــوع  أخـــرى 
عن  الثقافي  بالشأن  المعنية  المؤسسات  من 

أداء دورها».
وفـــي الــحــقــيــقــة لــم أكـــن قــلــقــة حــيــال نجاح 
بل  بــأغــراب،  ليسوا  األعضاء  جميع  ألن  الفكرة 
وثيقة.  وصداقة  قديمة  معرفة  بهم  تربطني 
وأنا أثق بإبداعات أعضاء المجموعة وقدرتهم 
على التفاعل والتميز وهــو األمــر الــذي جعلني 
أصمم على فكرة االرتقاء بالمشهد الثقافي من 

أبسط وسائل االتصال سعياً لبلوغ أوسع نطاق.
وبـــطـــبـــيـــعـــة الــــحــــال كـــــان مــــن أولـــويـــاتـــي 
المستقاة  الشاملة  قطر  رؤيــة  من  االنطالق 
الشيخ  الوالد  األمير  السمّو  صاحب  نهج  من 

حمد بن خليفة آل ثاني ، والتي طبعاً يتواصل 
تفعيلها بفضل توجيهات صاحب السمّو الشيخ 

ولعّل  اهللا،  حفظه  البالد  أمير  حمد  بن  تميم 
االرتقاء  له  يحقق  بما  الثقافي  العمل  تطوير 
أولوّيات  من  كان  العالمّية،  إلى  المحّلّية  من 

الدكتور  جــهــود  أّن  شــّك  وال  الــرؤيــة،  هــذه 
الثقافة  وزير  الكواري  عبدالعزيز  بن  حمد 
بالطاقات  االهتمام  في  والتراث،  والفنون 
ـــة وتــشــجــيــعــهــا ودعـــمـــهـــا، يــعــكــس  اإلبـــداعـــّي
في  بالمبدعين  الــرشــيــدة  الــقــيــادة  اهتمام 

المجاالت». كاّفة 
الشعر  هو  كان  الفقرّي  العمود  أّن  وبما 
من  فبإمكاننا  أصيل،  كإرٍث  به  نعتّز  الذي 
مسرحّيين  من  اإلضافّية  الطاقات  خــالل 
وتـــشـــكـــيـــلـــّيـــيـــن وإذاعـــــّيـــــيـــــن ومــتــرجــمــيــن 
مشاريع  عاتقنا  على  نأخذ  أن  وموسيقّيين 
بـــاإلمـــكـــان  حـــيـــث  واســــعــــة،  أهـــمـــيـــة  ذات 
أخرى  لغات  إلى  وترجمته  الشعر  مسرحة 
وإلـــى لــوحــات ومــوســيــقــى وإلـــى كــثــيــر من 
األفــكــار الــتــي تــحــّقــق طــيــفــاً إبــداعــّيــاً بــألــوان 
مــتــنــاســقــة وجـــمـــالـــّيـــة عـــالـــيـــة، بــمــا يــخــدم 
الــثــقــافــة الــعــربــّيــة جــمــعــاء ولــيــس فــي قطر 
جــنــســّيــات  مـــن  الـــصـــالـــون  أعـــضـــاء  ألّن  فــقــط 

متعّددة. عربّية 

مسرحة الشعر وترجمته وتلحينه
بأقالم بأقالم 
بقلم الشاعرة سميرة عبيدالمبدعينالمبدعين

كتب - محمود الحكيم:

كشف الفنان وليد السرحان أنه يحضر حاليا 
ألغنية وطنية بعنوان « حبي لقطر « للمشاركة 
بها في احتفاالت اليوم الوطني وهي من ألحانه 
ومن كلمات صالح العنسي ، كما كشف السرحان 
شطورة   » بعنوان  جديدة  شبابية  تحضيره  عن 
شاهين  محمود  القطري  الشاعر  كلمات  من   »
، ومن ألحان وتوزيع سامح إسكندر مشيرا إلى 

أنها ستنزل خالل شهر .
وأوضــــح الــســرحــان أنـــه قــد صـــدر لــه مــؤخــرا 
أنتجته  ألــبــوم  ضمن   » المسافة  جــرح   » أغنية 

شــركــة ســاليــطــة ، واأللـــبـــوم يــضــم كــوكــبــة من 
ألــمــع نــجــوم الــفــن ، وهـــم مــحــمــد عــبــده وعــبــد 
 ، ســالــم  وأبــوبــكــر  الكويتية  ونـــوال  الــرويــشــد  اهللا 
األلبوم  جــاء  وقــد   . بطمة  ودنــيــا  الشامي  وولــيــد 
يحمل عنوان أغنيته « جرح المسافة « ، وأشار 
األغنية  لتصوير  حاليا  يحضر  أنه  إلى  السرحان 
بنظام الفيديو كليب حيث كشف أنه سيصورها 
في صحراء األردن بوادي رمل ، منوها إلى أن 
األغــنــيــة مــن كــلــمــات الــشــاعــر الــقــطــري محمود 
شاهين ، وألحان فالح الصالح . وقال السرحان 
إنه سوف يحيي اليوم الوطني في نادي الجسرة 

بباقة من األغاني الوطنية الجميلة .

وليد السرحان يحضر « « حبي لقطرحبي لقطر » »
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