
الدوحة-البيرق:

 تقدم مؤسسة الدوحة لألفالم وبرعاية مركز قطر للرسوم 
الورشة  وتستهدف  المتحركة،  الــرســوم  عن  ورشــة  المتحركة، 
عشاق األلعاب اإللكترونية في قطر، وستقدم لهم لمحة عامة 
لتعريف  تقديمية  عروضاً  وستتضمن  األلعاب  صناعة  عالم  عن 
المشاركين بكيفية صناعة لعبتهم اإللكترونية األولى، سواء من 
لمشروع  التجارية  الجوانب  إدارة  أو  اإلنــتــاج  أو  التطوير  ناحية 

اللعبة، وتنطلق الورشة يوم ٣٠ نوفمبر الجاري ولمدة ٤ أيام.
المشاركين  تعريف  على  األول  يومها  فــي  الــورشــة  وستركز 
فسيركزان  والثالث،  الثاني  اليومان  أما  األلعاب،  تطوير  بآليات 
النسخ  لبرمجة  الالزمة  التكويد  وعملية  األلعاب  تصاميم  على 
الــتــجــريــبــيــة لــأللــعــاب مــع طـــرح دراســـــات حــالــة أللــعــاب ناجحة 
و  Angry Birds ومنها-  عالمياً  واسعة  أصداء  حققت  وشهيرة 

Clash of Cnas - وكيفية إضافة الحركات لشخصيات األلعاب 
كالقفز والقفز المزدوج وهزيمة األعداء وخوض المعارك.

أمــا الــيــوم األخــيــر، فسيلخص أهــم مــحــاور الــورشــة ويعرف 
المشاركين بأساليب العرض الفعالة لتقديم وطرح أفكار ألعابهم 
ستختتم  كما  وجــذابــة،  مقنعة  بصورة  والجمهور  للمستثمرين 
مهرجان  سيستضيفها  التي  اإلبداعية  األفكار  بمسابقة  الورشة 
وتكنولوجيا  االتــصــاالت  وزارة  مــع  بالتعاون  السينمائي  أجــيــال 
المعلومات، وسيتأهل الفائز إلى مرحلة «الفكرة» ضمن برنامج 

مركز الحضانة الرقمي بالوزارة.

صفحات
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محمد الحاصل: يجب أن نعرف 
الفرق بين المصور والمصمم

الدوحة - البيرق: 

أنه  الحاصل  محمد  الفنان  أّكــد 
التي  والعقبات  المالحظات  من 
تواجه فن التصوير الضوئي أن 
كاميرات  مــصــوري  مــن  كثيًرا 

كــيــف  يـــفـــقـــهـــون  ال  الــــديــــجــــتــــال 
تجدهم  لــذلــك  كــامــيــراتــهــم،  تعمل 

على  األســاســي  واعتمادهم  يــصــورون 
عــمــل الــجــرافــيــك لــلــصــورة، مــشــيــًرا إلــى 

من  نعرف  أن  يجب  لكن  البعض  بعضهما  يكمالن  والمصمم  المصور  أن 
هو المصور ومن هو المصمم ولو تم عمل اختبار لكل المصورين باعتماد 
اللقطة األولى الخام أو الصورة بكاميرا فلمية لن يحضر لهذا االختبار إال 
القليل جًدا لذلك أنصح هواة التصوير الضوئي أن يكون اعتمادهم األساسي 
المصور  أن  أيًضا  بينهما  والــفــرق  الــصــورة،  لموضوع  المسبق  الترتيب  أوالً 
يعتمد على كاميرته في المقام األول وال يلجأ إلى برامج التعديل على الصور 
إال في أضيق األحوال أما المصمم فينصّب اعتماده على تلك البرامج بالمقام 
على اإلصالحات التي يُمكنه القيام بها من خالل التكنولوجيا  األول، معوالً 
الحديثة، والمصور الجيد هو الذي تستطيع عيناه التقاط المنظر البديع دون 
أن ينتظر التحسين، في حين أنه مع تلك التكنولوجيا أصبح من يعتمدون 

على اللقطة األولى قليلين.
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«فصاحة» يساهم في ترسيخ «فصاحة» يساهم في ترسيخ 
هـويـة الـلـغــة الـعـربـيــةهـويـة الـلـغــة الـعـربـيــة

المال: مواقع التواصل جسر للتفاعل مع الجمهور

صالح المال

أمل العاثم: أبحث عن
 العالقة بين المرأة والقمر

الدوحة - البيرق:

 قالت أمل العاثم إنها من خالل 
أفـــــق تــشــكــيــلــي جـــمـــالـــي تــبــحــث 

للعالقة  بــصــري  مـــعـــادل  عـــن 
التاريخية بين المرأة والقمر، 

ـــا جـــــــاءت مـــعـــارضـــهـــا:  مـــــن هـــن
جــســر إلــــى الــقــمــر، حـــــوار الــقــمــر، 

تجربتها  أن  إلــى  الفتًة  القمر،  وجــه 
تتعانق مع الموسيقى والشعر والتشكيل 

لصياغة مشهدها النفسي والجمالي، ففي 
واألمل  األلم  أقواس  بين  الوجود  وأسئلة  والثقافي  االجتماعي  المشهد  قلب 
السيطرة  وتُفقد  عقاله  من  يفلت  الــذي  الفن  مــارد  لترويض  محاولة  في 
عليه. وأضافت: أعمالي تتمركز حول المرأة كوجود وعالقتها بالكون، ظلت 
األبعاد الجمالية للمرأة تلهمني خالل تجربتي الفنية لبناء هوية خاصة بي، 
آمنت ببناء ذاتها في بنائها االجتماعي، وصورتها الخاصة وصوتها الخاص 
باستخدام فكرة الحقيقة والظالل، ليست بالتبعية بل اإلصرار على التواجد 
في مجتمعها بل خارجه الستلهامها كل القوى حتى تخرج القوى العميقة 
التي تستمدها من داخلها ومجتمعها» ولفتت العاثم إلى أنها عالجت وجًها 
حر  بديل  فضاء  خلق  فــي  يتمثل  للمرأة  الفنية  المعالجة  وجــوه  مــن  آخــر 
للعالقة الجمالية بين المرأة والقمر مستخدمة في سبيل ذلك ألوانًا ومواد 
والخيط.  الشفافة  واألقــمــشــة  والشيفون  كالحرير  الفكرة  بهذه  مرتبطة 
اإلصــرار  على  وداللــة  معنى  له  أعمالها  في  الخيط  أن  إلى  العاثم  وأشــارت 

وعزيمة المرأة في التخطيط لظهورها وداللتها وعالقتها في الكون.
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عبداهللا المال: أعشق األفالم التي 
تحمل في ثناياها روح كاتبها

الدوحة - البيرق:

ــــد الــمــخــرج عـــبـــداهللا الــمــال أن   أّك
تحتاج  المحلية  السينما  صــنــاعــة 

للدعم المادي من أجل استمرار 
ــيــة اإلنـــتـــاجـــيـــة، مـــؤكـــًدا  ــعــمــل ال
ـــوقـــت ذاتـــــه أن الــمــخــرج  فـــي ال

بفنه  يصل  أن  يستطيع  السينمائي 
وأفــــكــــاره مــهــمــا كـــانـــت الــصــعــوبــات 

أنه  إلــى  مشيًرا  تــواجــهــه،  التي  الــمــاديــة 
يكون  أن  يــحــاول  فيلم  أي  تــصــويــر  عــنــد 

الخروج  إلــى  وإصـــرار  بجد  فيه  فــرد  كــل  يسعى  لفريق  جماعي  عمل  ثمرة 
بفيلم جميل، مشيًرا إلى أنه يعشق األفالم التي تحمل في ثناياها روح كاتبها، 
تلك األفالم التي تهتم بكل شخصياتها دون التقليل من شأن أي منها، كما 
تجذبه األفالم التي تحترم عقل المشاهد وال تلجأ إلى تبسيط األمور إلى حد 
التسطيح، أو تتجاهل الجمهور باألساس، وعند تصويره ألي فيلم يحاول أن 
يكون ثمرة عمل جماعي لفريق يسعى كل فرد فيه بجد وإصرار إلى الخروج 
بفيلم جميل، كما يحب ترك المجال أمام الممثلين للتعبير عن الشخصيات 

التي يؤدون أدوارها وفق رؤيتهم اإلبداعية.
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الدوحة - البيرق: 

التواصل  مواقع  أن  المال  صــالح  الفنان  أّكــد 
االجتماعي، أصبحت جسًرا فاعالً للفنانين في 
تواصلهم مع المعجبين، ومع بعضهم البعض 
أيـــًضـــا، بــل إن الـــحـــوارات والــتــعــلــيــقــات أحــيــانـًـا 
فغالبّية  والمشاعر،  األفكار  عن  انعكاًسا  تأتي 
شخصًيا  حــســابًــا  يمتلكون  أصــبــحــوا  الفنانين 
خالله  مــن  يطلون  تويتر  أو  الفيسبوك  على 
على ُمعجبيهم وأصدقائهم، ويتحدثون إليهم 
بعفوّية، ويردون على استفساراتهم، كما أنها 

ساهمت في إلقاء الضوء على الجانب اإلنساني 
للفنانين. وأوضح المال أنه قبل ظهور وسائل 
االتـــصـــال الــحــديــثــة كــانــت الــصــحــافــة وبــرامــج 
تعريف  فــي  الــوســيــط  دور  تلعب  التليفزيون 
لديهم،  المفضلين  الــفــنــانــيــن  بــأخــبــار  الــنــاس 
لــكــن مـــع ظـــهـــور تـــويـــتـــر، وفــيــســبــوك أصــبــح 
أو  وجمهورهم،  النجوم  بين  مباشًرا  التواصل 
مواقع  أن  إلــى  الفتًا  يهاجمونهم،  الذين  حتى 
التواصل االجتماعي أزالت المساحات الوهمّية 
العالم،  أنحاء  في  والمعجبين  المشاهير  بين 
وساهمت في جعل العالقة بين الطرفين أكثر 

وسيلة  يعتبر  تويتر  أن  إلــى  المال  وأشــار  قــوة. 
يجري  مــا  ومــعــرفــة  األخــبــار،  لمتابعة  جــّيــدة 
جًدا  هاّمة  وسيلة  أنه  كما  أحــداث،  من  حولنا 
وسطحّية  ســذاجــة  أو  وعـــي،  مـــدى  لمعرفة 
مشيًرا  المتطفلون،  وكذلك  المغّردين،  بعض 
إلى أن من يتحّدث من وراء شاشة الكمبيوتر، 
وراء  مختبئ  أنـــه  يعتقد  الـــجـــوال،  الــهــاتــف  أو 
في  ولكنه  لــآلخــريــن،  مكشوف  وغير  ســتــار، 
تكتشف  تويتر  خالل  فمن  مفضوح،  الحقيقة 
لسنوات،  عاشرتهم  وأشخاًصا  عجيبًا،  عالًما 
ولكنك تكتشف حقيقة شخصيتهم عبر تويتر.

الدوحة لألفالم تستقطب عشاق األلعاب اإللكترونية
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الدراما  لتقاليد  استثماره  صنوع  يواصل 
الشعبية في تقديم الفارس السياسي وقد 
تــمــثــل ذلـــك بــصــورة مــتــمــيــزة فــي لعباته 
التياترية وبخاصة لعبة «الواد المرق وأبو 
شدوف الحدق» التي كتبها صنوع في ١٥ 

أبريل ١٨٨٠.
الــمــســرحــيــة تــتــكــون مـــن فــصــل واحـــد 
في  أحداثها  تــدور  مشاهد  خمسة  يشمل 
الوجه القبلي، وشخصياتها السبع الرئيسية 
توفيق،  الــخــديــوي  أي  األهــبــل  ــــواد  هــي :ال
يأتي  واســمــه  الـــيـــاوران  كبير  بيك  تمليق 
مدير  بــيــك»  والــنــفــاق،»نــبــوت  الملق  مــن 
األقاليم و»كرباج أغا» مساعده واسماهما 
والعنف  الــقــهــر  ممارستهما  مــع  يتفقان 
شفقت  شخصية  وأيــًضــا  الفالحين،  على 
وهو اسم مشتق من الشفقة ويعمل وكيل 
فلتاؤوس،  القبطي  الكاتب  ومعه  المدير 
ويدينان  الفالحين  مــع  يتعاطفان  وهــمــا 
الظلم وذلك في الخفاء دون اإلفصاح عن 

ذلك سواء بالفعل أو بالقول.
وشــخــصــيــة «أبــــو شــــدوف» شــيــخ البلد 
واسمه أتى من آلة «الشدوف» المعروفة 
المياه  لرفع  تستخدم  والتي  األريـــاف  في 
يــكــون  وبـــذلـــك  األرض  لــــري  الـــتـــرع  مـــن 
خيرة  الــشــخــصــيــة  أن  عــلــى  داللــــة  االســــم 
«أبو  ابنه  وأخــيــًرا  لآلخرين  الخير  تسبب 
قــســعــة» ومـــصـــدر االســــم هـــو «الــقــســعــة» 
التي يستخدمها البناؤون في البناء. بذلك 
نجد أن صنوع يهتم اهتماًما بالًغا باختيار 
سواء  الشخصية  مع  تتناسب  التي  األسماء 
بتحريف االسم وتغيير ترتيب أحرفه أو 
أن يشتق األسماء من أدوات أو من أشياء 

تختص بها البيئة المحلية.
وقد بنى صنوع مسرحيته على أسلوب 
التناقض الواضح بين الشخصيات بصورة 
مسرحية  فـــي  فــعــلــه  أن  ســبــق  مـــا  تــمــاثــل 
هو  هنا  واضــح  تطور  مــع  الــحــارة»  «شيخ 
أبو  لدى  العفوي  الثوري  الوعي  عن  كشفه 

شدوف وابنه.
وقــــد وضــــع صـــنـــوع ثــــالث مــجــمــوعــات 
وعلى  الحكام  مجموعة  الشخصيات  من 
رأســهــم الــــواد الــمــرق (الــخــديــوي توفيق) 

وهم يمثلون الفساد والظلم.
من  حادة  سخرية  منهم  صنوع  يسخر 
طــريــقــة تــصــويــره لــهــم فــي كــاريــكــاتــوريــة 
تــضــخــم مــالمــح الــغــبــاء والــقــســوة ويــصــور 
ـــســـان الـــخـــاوي  الـــخـــديـــوي فـــي صـــــورة اإلن
الثانية  والمجموعة  لشيء.  يصلح  ال  الــذي 
أبو  يقودهم  المحكومين  مجموعة  هــي 
شــعــبــًيــا تتمثل  شــــدوف الــــذي يــبــدو بــطــالً 
وسرعة  الــذكــاء  مثل  عــديــدة  صــفــات  فيه 
الــلــســان  وحـــــدة  اإلرادة  وقـــــوة  الــبــديــهــة 
يقف  يجعله  ما  البدنية  والقوة  والشجاعة 
وبين  لمواجهته  ويؤهله  للخديوي  نقيًضا 
تقف  المتصارعتين  المجموعتين  هاتين 
الموظفين  مجموعة  هي  ثالثة  مجموعة 
الـــمـــصـــريـــيـــن يــمــثــلــهــم شـــفـــقـــت أفـــنـــدي 
موقف  تقف  مجموعة  وهــي  وفــلــتــاؤوس 
تخشى  حــيــث  الطبقتين  بــيــن  الــمــتــأرجــح 
الحاكم وتهابه وتهادنه، وفي نفس الوقت 
تتعاطف مع أبي شدوف والفالحين وذلك 

دون أن تجهر بموقفها.
وفي  مصر  صعيد  فــي  األحـــداث  تـــدور 
«فلتاؤوس»  مع  «شفقت»  األول  المشهد 
«نبوت  مكتب  فــي  المسرحية  يفتتحان 
يحاكمان  مــصــريــان  انــهــمــا  الــمــديــر  بـــك» 
وظلم  فساد  من  البالد  في  القائم  الوضع 
وبــــؤس لــلــفــالحــيــن فــالــفــالح مــظــلــوم من 
جــــراء مــمــارســات مــمــثــل الــنــظــام «نــبــوت 
بك» التركي وهو ظلم لم ينقطع منذ أيام 

الخديوي إسماعيل.

بطل شعبي

حركةحركة

سعيدا القحطاني يسجل«شعارنا يا هل قطر»

مشتركو «بطاقتك إلى الثقافة» 
على تذاكر أفالم مجانية

أغنية  تسجيل  مــن  انتهت  الــريــان  صــوت  إذاعـــة  أن  الــبــيــرق  علم 
هل  يــا  شــعــارنــا   » بــعــنــوان  القحطاني  سعيد  للفنان  جــديــدة  وطنية 
بعنوان  جماعي  أوبريت  في  القحطاني  أيضا  شــارك  كما   ،  » قطر 
منصور  وهم  الطرب  بيت  نجوم  من  كوكبة  مع  ياقطر «  قطر  يا   »
وأسامة  الجيالني  وعــادل  أحمد  ووعيسى  دلــوان  وخالد  المهندي 
تحمل  الـــريـــان  صـــوت  إذاعـــــة  أن  الــمــالحــظ  ومـــن  هـــذا   . مــحــبــوب 
كثيرة  بأغان  الوطني  اليوم  إحياء  في  بقوة  المشاركة  عاتقها  على 
مشرفة  مــواقــف  ذلــك  فــي  ولــهــا   ، المطربين  مــن  لكثير  ومتنوعة 
فنانيها  وطاقات  طاقاتاتها  تحشد  حيث  المسئولية  مستوى  وعلى 
الوطن  بحب  القلوب  تلهب  ومتميزة  متنوعة  فنية  أعــمــاال  لتقدم 
الجدير  ومن   . قطر  الحبيبة  بالدها  تجاه  الناس  مشاعر  عن  وتعبر 

بالتحضير  الوطني  باليوم  لالحتفال  استعداداتها  بدأت  أنها  بالذكر 
التابع  الــطــرب  بيت  ويعيش   ، الوطنية  األغــانــي  مــن  متنوعة  لباقة 
من  حزمة  إلنجاز  الدؤوب  والعمل  الملحوظ  النشاط  من  حالة  لها 

. الوطني  اليوم  في  اإلذاعة  ستطلقها  التي  الوطنية  األغاني 
دورهــا  يقتصر  ال  معلوم  هو  كما  الــريــان  صــوت  إذاعــة  دور  وإن 
على تقديم أغان في المناسبات الوطنية فقط بل إن منهجها يتسع 
التراث  كنوز  استخراج  منها  أخــرى  أمــورا  ليشمل  الدائرة  هذه  عن 
التطورات  يــواكــب  بما  جــديــد  مــن  تلحينها  وإعـــادة  القديم  الغنائي 
إلى  مشيرا   . الفنية  والمعاصرة  األصالة  بين  يجمع  وبما  الموسيقية 
أرشيف  في  لتدخل  الريان  صوت  إلذاعــة  أغان  يسجل  ما  كثيرا  أنه 

اإلذاعة ثم تبث على أثيرها تباعا حسب رؤيتها ومخططها .

أعلنت متاحف قطر عن أن مشتركي «بطاقتك 
إلى الثقافة» أصبح بإمكانهم الحصول على تذاكر 
مجانية وبأسعار مخفضة على مدار السنة لحضور 
ذلك  فــي  بما  لــألفــالم،  الــدوحــة  مؤسسة  فعاليات 
عن  فضًال  للشباب،  السينمائي  مهرجان «أجيال» 
حــضــور عـــروض أفـــالم بصفة دوريــــة عــلــى مــدار 
دخول  بعد  وذلك  فعالية «ُقمرة»،  وحضور  العام 
المتاحف فــي شــراكــة جــديــدة مــع ثــالث مؤسسات 
رائدة (مؤسسة الدوحة لألفالم - أمالك - نقاط)، 
كــجــزء مـــن بــرنــامــجــهــا الــفــنــي والــثــقــافــي الــنــاجــح 
الذي  الثقافة»،  إلــى  «بطاقتُك  بالعضوية  الخاص 
يُتيح الفرصة لتجربة برنامج متنوع من األنشطة 
مجاني  وهــو  الــدوحــة،  أنــحــاء  جميع  فــي  الثقافية 
رؤيــة  مــع  وثــيــق  بشكل  ويتماشى  للجميع.  وُمــتــاح 
متاحف قطر الهادفة إلى إثراء حياة كل من يعيش 
فــي قــطــر وكـــل مــن يـــزورهـــا، فــضــًال عــن تشجيع 
ودعم ثقافة محلية ترتكز على اإلبداع واالبتكار، 
ومن جانبها ستُتيح «أمالك» للمشتركين مجموعة 
بما  والمطاعم  الفنادق  بعض  في  الخصومات  من 
فــي ذلــك إقــامــة ليلة إضــافــيــة فــي فــنــدق الشقب. 
مشتركي  ستُمكن «نــقــاط»  ذلـــك،  إلــى  بــاإلضــافــة 

وتخفيضات  خصومات  من  الثقافة  إلــى  بطاقتك 

تنظمها  الــتــي  واألنــشــطــة  العمل  ورش  جميع  على 

هذه المؤسسة، بما فيها برامج التدريب والترفيه 

تُعنى  والتي  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  الثقافي 

بموضوعات الفنون البصرية والعالجية والتجارية 

الــمــبــادرة  روح  إلــى  بــاإلضــافــة  التعبيرية  والــفــنــون 

الخالقة.
وكانت متاحف قطر أعلنت مؤخرا عن دخولها 
في شراكة جديدة مع ثالث مؤسسات رائدة كجزء 
بالعضوية  الخاص  والثقافي  الفني  برنامجها  من 
ــــذي يــتــيــح الــفــرصــة  «بــطــاقــتــك إلــــى الــثــقــافــة»، ال
في  الثقافية  األنشطة  من  متنوع  برنامج  لتجربة 

جميع أنحاء الدوحة.
والـــشـــركـــاء الــثــالثــة الـــجـــدد لــمــتــاحــف قــطــر هم 
:»مؤسسة الدوحة لألفالم» وهي مؤسسة ثقافية 
المحلية  األفـــالم  نمو  تــدعــم  ربحية  غير  مستقلة 
من خالل تعزيز التعليم السينمائي وتقدير الفيلم 
سينمائية  صناعة  وبــنــاء  تطوير  فــي  والمساهمة 
إبــداعــيــة ومــســتــدامــة فــي قــطــر، و»أمــــالك» وهي 
شركة تابعة مملوكة بالكامل لمؤسسة قطر للتربية 
من  مجموعة  وتــديــر  المجتمع،  وتنمية  والــعــلــوم 
الضيافة  خدمات  مجال  في  لها  التابعة  الشركات 
والترفيه وإدارة مرافق الفعاليات والمباني السكنية 
غير  مؤسسة  وهــي  «نــقــاط»،  وأخيرا  والتجارية، 
مكرسة  وهي  الكويت،  مدينة  في  مقرها  ربحية 

لتنمية اإلبداع في العالم العربي.

من إنتاج إذاعة صوت الريان

دخلت بشراكة جديدة مع ثالث مؤسسات رائدة

المناعي يقدم خبراته للمنتسبين بورشة «تقنية الممثل»
عبد  الفنان  حالياً  يعكف   :]  - الدوحة 
إبداعية  تدريبات  تقديم  على  المناعي  الرحمن 
لــلــمــنــتــســبــيــن بـــورشـــة «تــقــنــيــة الــمــمــثــل» الــتــي 
طيلة  وتستمر  المسرحية  الدوحة  فرقة  تقيمها 
بمثابة  الـــورشـــة  تــلــك  لــتــكــون  الـــجـــاري،  الــشــهــر 
اســتــعــداد لــلــمــوســم الــمــســرحــي الــجــديــد والـــذي 
تــعــتــزم الـــفـــرقـــة اســتــهــاللــه بـــعـــرض مــســرحــي 
فرقة  إدارة  مجلس  يسعى  كما  الورشة،  يعقب 
ـــدوحـــة الــمــســرحــيــة إلــــى اكــتــشــاف الــمــواهــب  ال
وذلــك  المسرحية  الفنون  بمختلف  الـــجديدة 
الــورش  مــن  مجموعة  إلقــامــة  استعدادها  عبر 

اآلن. لها  التخطيط  الجاري  المتنوعة  الفنية 

محمد  إبــراهــيــم  الــفــنــان  صــرح  جــهــتــه  ومــن 
مسرحي  عــرض  لتقديم  الفرقة  اســتــعــداد  عــن 
ســيــتــم اإلعـــــــالن عـــنـــه قـــريـــبًـــا، ونـــــــّوه إلـــــى أن 
ـــفـــرقـــة اعــــتــــادت تـــقـــديـــم ورشــــــة مــســرحــيــة  ال
خاللها  مــن  لــيــتــم  عــروضــهــا  قــبــل  الــتــمــثــيــل  فــي 
وتقديم  العمل،  في  المشاركة  العناصر  اختيار 
على  للتدريب  التهيئة  على  القادرة  التدريبات 
بصدد  الــفــرقــة  إن  وقـــال  مــعــيــن،  درامـــي  عــمــل 
عنه  اإلعـــالن  سيتم  مــســرحــي  لعمل  اخــتــيــارهــا 
قبل  من  كبيًرا  اهتماًما  هناك  أن  مؤكًدا  قريبًا، 
وحرصها  المسرحي  الموسم  بانتظام  الفرقة 
على إحداث حراك على مدار العام، متمنًيا أن 

يــتــم تــقــديــم أكــثــر مــن عــمــل فــي الــعــام الــواحــد، 

مسرحية  لياٍل  لعدة  عرض  كل  يستمر  أن  على 

بــمــا يــنــعــش الــمــســرح الــقــطــري، وأكـــد إبــراهــيــم 

ــــادرة الـــورشـــة الــجــديــدة غــرضــهــا  مــحــمــد أن ب

أوساط  في  اإلبداعي  الحراك  من  حالة  إحداث 

الــشــبــاب والــمــواهــب الــجــديــدة، وهـــو مــا يــؤشــر 

إلـــى حـــرص فــرقــة الــدوحــة الــمــســرحــيــة لــدعــم 

فرصة  على  الحصول  تستطيع  ال  التي  المواهب 

إلى  لفت  الــصــدد  هــذا  وفــي  إبــداعــاتــهــا،  لــعــرض 

رفــد  ســبــيــل  فـــي  جـــهـــًدا  تـــدخـــر  ال  الـــفـــرقـــة  أن 

الجادة. بالمواهب  المسرحية  الحركة 

ح
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كتب - مصطفى عبدالمنعم:

المؤسسة  إطـــالق  خــبــر  الــقــطــريــة  الثقافية  األوســــاط  تلقت 
المسابقات  فئة  إلــى  ينتمي  جديد  لبرنامج  لإلعالم  القطرية 
الــبــرنــامــج  وأن  خــصــوصــا  شــديــدة  بلهفة  بــعــنــوان «فــصــاحــة» 
من  الجنسين  كال  من  المثقف  العربي  الشباب  فئة  يستهدف 
الفئة العمرية ١٨ - ٤٥ سنة، كما أنه سُيتيح للمتسابقين فرصة 
مالّية  بجوائز  والفوز  البرنامج  لقب  نيل  على  للتنافس  ذهبّية 
كبيرة وهو األمر الذي سيساعد على نشر الثقافة العربية لدى 
التي  الخطوة  بهذه  كثيرا  وأشــادوا  والقادمة،  الحالية  األجيال 
التوازن  من  حالة  إلحــداث  جدا  هامة  نظرهم  وجهة  من  تعد 
في مقابل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها شاشات تلفزيون 
ثقافًيا  نتاًجا  كونه  البرنامج  على  كثيرا  وأثنوا  العربي،  الوطن 
ضخًما وكونه سيبّث على تلفزيون قطر ويتكّون من ١٢ حلقة 
تسبقها تصفيات بثالث عواصم عربية وبمشاركة ٤٨ متسابًقا 
وسوف يحصل الفائز منهم بالمركز األول على نصف مليون 
ألف  مئتي  على  والثالث  ريال  ألف  ثالثمائة  على  والثاني  ريال 

ريال.

السادة: بحاجة إليه في ظل
ومن جانبه يقول الفنان أحمد ضعف  اللغة الواضح لدى البعض

عـــفـــيـــف: ربــــمــــا تــــكــــون شــهــادتــي 
من  واحــد  أنني  بحكم  مجروحة 
القطرية  المؤسسة  فــي  العاملين 
هذا  لميالد  المتابعين  من  وأيضا 
التفكير  مجرد  أن  إال  البرنامج، 
في برنامج له هذه األهداف وعلى 
مــســتــوى الــوطــن الــعــربــي هــو أمــر 
ونتمنى  واإلشـــادة،  الدعم  يستحق 
أن يكون برنامج فصاحة بمستوى 
جيد وأن يحقق الهدف الذي أطلق 
النظر  وجهة  يغير  وأن  أجله  من 
السطحية  المسابقات  برامج  عن 
والتي ال تقدم أو تؤخر، وأن يسهم 

فـــي الــكــشــف عـــن الــفــصــحــاء مـــن شــبــاب 
الوطن العربي. وأكد عفيف أن نوعية هذه البرامج تحتاج 
إلى دعم واهتمام ودفعة من جميع الجهات خصوصا في 

ظل انتشار الكثير من البرامج التي 
وكلما  إيحابية،  قيم  أي  تقدم  ال 
للجهود  وتضافر  دعم  هناك  كان 
من كافة األطراف سواء الجمهور 
الرسمية  الــجــهــات  أو  اإلعــــالم  أو 
المسؤولة عن الثقافة أو المنتجين 
لــهــذه الــبــرامــج حتى تــزدهــر مثل 

هذه البرامج.
وأشــــــــــاد عـــفـــيـــف بـــالـــبـــرنـــامـــج 
الـــــــذي يــــهــــدف لـــلـــنـــهـــوض بـــواقـــع 
الشباب  فئة  من  العرب  المثقفين 
قيم  استنهاض  على  وتشجيعهم 
الثقافة العربية وتمثلها واقًعا في 
لهم  يُتيح  مشّرف  تنافسي  ميدان 
التعبير عن ملكاتهم وقدراتهم اإلبداعية 
فــي الــفــصــاحــة والــبــيــان وذكــــاء التعبير والــنــبــاهــة وقــوة 

الحضور والثقة بالنفس.

عفيف: سيسهم في الكشف
 عن فصحاء الوطن العربي

النظر  وجهة  يغير  وأن  أجله  من 
السطحية  المسابقات  برامج  عن 
والتي ال تقدم أو تؤخر، وأن يسهم 

فـــي الــكــشــف عـــن الــفــصــحــاء مـــن شــبــاب 
الوطن العربي. وأكد عفيف أن نوعية هذه البرامج تحتاج 
إلى دعم واهتمام ودفعة من جميع الجهات خصوصا في 

قيم استنهاض  على  وتشجيعهم 
الثقافة العربية وتمثلها واقًعا في
لهم يُتيح  مشّرف  تنافسي  ميدان 
التعبير عن ملكاتهم وقدراتهم اإلبداعية
فــي الــفــصــاحــة والــبــيــان وذكــــاء التعبير والــنــبــاهــة وقــوة

الحضور والثقة بالنفس.

أن  الجاسم  جاسم  سلطان  والباحث  الــمــؤرخ  أكــد  وبـــدوره 
الريادة  تحقيق  نحو  جديدة  نوعية  خطوة  يعد  البرنامج  هذا 
اإلعــالمــيــة فــي كــافــة األصــعــدة، مــؤكــدا أهمية وجـــود برامج 
بالتشويق  تتسم  نفسه  الــوقــت  وفـــي  هــادفــة  وعلمية  ثقافية 
بنسب  تحظى  التي  البرامج  كثيرا  بهما  تتمتع  اللتين  واإلثــارة 

مشاهدة عالية رغم عدم تقديمها لمحتوى ذي قيمة.
المثقف  بواقع  للنهوض  يسعى  البرنامج  إن  الجاسم  وقــال 
الــعــربــي فـــي مـــيـــدان تــنــافــســي مــشــرف يــتــيــح لــمــجــمــوعــة من 
الشباب التعبير عن ملكاتهم وقدراتهم اإلبداعية في الفصاحة 
والبيان وذكاء التعبير والنباهة وقوة الحضور والثقة بالنفس، 
من  حقيقية  أمثلة  تقديم  عن  يبحث  البرنامج  أن  خصوصا 
الشباب العرب الموهوبين في مجال قوة الحضور على الشاشة 
بصورة وسمات المثقف العربي، مشيرا إلى رصد جوائز مالية 
للفائزين يعد حافزا هاما للمشاركين لتقديم أفضل ما لديهم.

الجاسم: برنامج ثقافي هادف
 وال يخلو من اإلثارة والتشويق

في البداية يقول مبارك العوامي مدير البرامج في 
تلفزيون قطر إن هناك اتجاها قويا إلى إعادة ترسيخ 
اللغة العربية، ومن أجل هذا جاء برنامج «فصاحة» 
تسبقها  حلقة  من ١٢  يتكون  ثقافيا  ترفيهيا  ليكون 
تصفيات من المقرر لها أن تجوب عــدداً من الدول 
العربية وسيبدأ البرنامج بـ ٤٨ متسابقا، يتم تصفيتهم 
خالل الست حلقات األولى حيث سيصعد في كل حلقة 
متسابقان فقط، بحيث يصل العدد في الحلقة السابعة 
إلى ١٢ متسابقا، وسيصعد الفائزون بعد تفوقهم في 
التصويت من قبل لجنة التحكيم وعن طريق الرسائل 
القصيرة. عن طبيعة البرنامج أكد العوامي أنها تدور 
حول الفصاحة والخطابة وسيتحدث المتسابقون في 
مواضيع تحددها لجنة التحكيم، وستشمل مواضيع 
مختلفة تتناسب مع طبيعة العصر الحالي، وسيمنح 
شيقة  بطريقة  نفسه  عن  للتعبير  فرصة  المتسابق 
وجذابة يستطيع من خاللها أن يخطف األنظار إليه. 

البرنامج  مــن  الثانية  المرحلة  أن  العوامي  وأوضـــح 
والتي ستبدأ بداية من النصف الثاني من البرنامج، 
الحلقتين  في  متسابقين  ستة  مشاركة  وستتضمن 
السابعة والثامنة على أن يصعد منهم ثالثة من كل 
حلقة بإجمالي ٦ متسابقين في الحلقة التاسعة، ويتم 
تصفيتهم إلى خمسة في العاشرة، ثم أربعة في الحلقة 
قبل النهائية، وفي الحلقة الثانية عشرة واألخيرة من 
ثالثة  أفضل  بها  يــشــارك  أن  المقرر  فمن  البرنامج 
متسابقين على مدار كل الحلقات السابقة، وفي هذه 
الحلقة سيتم ترتيب المتسابقين على أن يفوز صاحب 
بينما  قــطــري،  ريــال  ألــف  بخمسمائة  األول  المركز 
يحصل صاحب المركز الثاني على ثالثمائة ألف ريال، 
والثالث على مائتي ألف ريال، كما سيتم منح جميع 
المتسابقين مبالغ مالية نظير مشاركتهم في البرنامج 
المسابقة  فـــي  الــمــشــوار  مــواصــلــة  عــلــى  لتحفيزهم 

ومحاولة الوصول إلى مركز متقدم.

العوامي: مليون ريال بانتظار الفائزين

مبارك العوامي
سلطان الجاسم

محمد السادة

 أحمد عفيف

هذا  أن  السادة  محمد  الشاعر  يؤكد  بينما 
ومحمودة  جــدا  طيبة  مــبــادرة  هــو  البرنامج 
يتوجب علينا بسببه أن نقدم الشكر للمؤسسة 
الــقــطــريــة لــإلعــالم ولــلــقــائــمــيــن عــلــيــهــا، ألنــه 
أول بــرنــامــج عــربــي يــهــتــم بــفــصــاحــة الــلــســان 
العربية  الــلــغــة  وســالمــة  الــحــروف  ومــخــارج 
خصوصا  إلــيــه  شــديــدة  بحاجة  كنا  أمــر  وهــو 
في ظل وجود ضعف واضح في اللغة العربية 
الــســلــيــمــة لـــدى قــطــاع عــريــض مــن الــشــبــاب، 
ال  مــن  أبنائنا  مــن  هناك  أن  الــســادة  وأوضــح 
سليم  بشكل  الكريم  القرآن  قــراءة  يجيدون 
الخطورة  فــي  غاية  أمــر  وهــو  فيه  ويلحنون 
ينجم  أن  الممكن  من  الخاطئة  الــقــراءة  ألن 

عــنــهــا فــهــم خـــاطـــئ ومــــع الـــوقـــت يــمــكــن أن 
كبرى. لطامة  األمر  يتحول 

وأضــــــاف الـــشـــاعـــر مــحــمــد الــــســــادة: مــثــل 
هـــذه الــمــبــادرات الــتــي تــحــمــس الــشــبــاب على 
العربية  اللغة  لجماليات  أخرى  مرة  االلتفات 
بها  نحتفي  أن  يجب  بها  يعتزون  وتجعلهم 
إلمام  فــي  كبير  بشكل  ستسهم  ألنــهــا  جميعا 
الرقي  إلــى  وتهدف  العربية  بلغتهم  الشباب 
نقدم  نحن  هذا  أجل  ومن  األدبية  بذائقتهم 
ونتمنى  البرنامج  على  للقائمين  الشكر  كــل 
ـــرامـــج مــشــابــهــة فـــي كــل  أن تـــكـــون هـــنـــاك ب
الــمــجــاالت تــســعــى إلـــى الــبــنــاء وغــــرس الــقــيــم 

السلبية. القيم  ونبذ  واإليجابية  الحميدة 



wمصطلحات درامية
عملي - ديكور 

األجزاء الديكورية التي تكون فوق المسرح، ويمكن 

استخدامها استخداًما عملًيا، كاألبواب والنوافذ.

- الرموز الدرامية

رمزية،  معاني  وحدها  المسرحية  لغة  تتضمن  ال 

فما  ذلـــك.  تتضمن  أن  أيــًضــا،  ألحــداثــهــا  يمكن  وإنــمــا 

دامت الدراما تقدم شخصيات تمثل الجنس اإلنساني، 

بشكل أعرض .

فإن أفعال تلك الشخصيات يمكن أن تكون محملة 

بدالالت.

- تبطيطة

ال شك أن الشيء يتميز بضده ووجود زي مسرحي 

فاتح  أو  أبيض-  آخــر  زي  جــوار  إلــى  داكن-  أو   - أســود 

اللون- يدعو إلى التساؤل الذي يتطلب تفسيراً مستهدفا.

ثانوي درامي  - خط 

هو نفسه الحبكة الثانوية، خط فرعي من األحداث 

يــســيــر فـــي الــمــســرحــيــة إلــــى جـــانـــب الـــخـــط الــرئــيــســي 

الــعــريــض، وســـواء أكـــان هــذا الــخــط الــفــرعــي متعاكساً 

في موضوعة مع الخط الرئيسي أو متجانسا معه في 

الطبيعة، فإن وظيفته هي تأكيد الخط الرئيسي.

موسيـــــــــــقى

كانت  موتسارت  طفولة  أن  على  المؤرخون  أجمع 
يالمس  بــدأ  عــمــره  مــن  الثالثة  ففي  الــدهــر  أعــجــوبــة 
بالقراءة  درايــة  ذا  أصبح  الرابعة  وفــي  البيانو  أصابع 
الموسيقية وحاول في هذا السن أن يصوغ لحنه األول 
بمرافقة  الصغير  مــوتــســارت  قــام  كونشيرتو،  بهيئة 
والــــده بــعــدة رحــــالت إلـــى مــيــونــيــخ وفــيــيــنــا وبــاريــس 
ولندن وإيطاليا حيث استقبله الجميع أحسن استقبال 
أوروبــا  عواصم  إلى  الفنية  الرحالت  هذه  واستمرت 

حتى بلغ الثانية والعشرين.
اشتهر  إذ  الــخــارقــة،  بالموهبة  مــوتــســارت  عـــرف 
بدون  ذهنه  من  مكتملة  فــوًرا  الموسيقى  يكتب  بأنه 
أي قــابــلــيــة لــلــتــعــديــل بــعــد ذلــــك، ويـــقـــول مــعــاصــروه 
آثار  ــًدا  أب فيها  يبد  ولــم  ينسخها  يكن  لم  نماذجه  إن 
ال  بحيث  الــروعــة  مــن  الموسيقى  وكــانــت  تصحيح. 

يمكن ألحد التعديل عليها.
في  كما  أوبراته  في  النزعة  ألماني  موتسارت  كان 
سيمفونياته لم يهتم بالميلودي كاإليطاليين وال اهتم 
بالناحية التمثيلية كالملحنين الفرنسيين بل استهدف 
اإلنتاج الموسيقي الرفيع وسعى ليكون الشعر أداة طيعة 
من  الكثير  الجادة  األوبــرا  وأعطى  الموسيقى  يد  في 
صفات األوبرا الهزلية ليخفف من عوامل التراجيديا 
فيها وكان مبتكر األوبرا األلمانية، كان إنتاجه خصباً 
في حياته القصيرة البالغة ٣٥عاماً وشمل هذا اإلنتاج 
جميع أنواع األوبرات والكنتاتات والسيمفونية الواحدة 
والكمان  للبيانو  والكونشرتات  والسوناتات  واألربعين 
تربو  فيما  الــقــداســات  وكــذلــك  للكالرينيت  وخــاصــة 
والصفاء  بالحنان  مليئة  قطعة  الستين  على  مؤلفاته 

والبهجة.
ضواحي  بإحدى  دفن  فقيرا،  موتسارت  وفاة  عند 
ماركس  سانت  مقبرة  في  فيينا،  النمساوية  العاصمة 
أحد  يحضر  لــم  موتسارت  وفــاة  بعد  ديسمبر   ٧ فــي 
جنازته لكن بعد عدة قرون أصبحت موسيقى وصور 
موتسارت تزين ليس فقط شوارع مدينتي سالزبورغ 
وفيينا التي لم يلق النجاح المادي الكافي إبان حياته، 
ولكن موسيقاه قد مرت على كل ذهن طفل صغير 

حتى لتجد نفسك تحفظ بعًضا منها.
وتعد الموسيقى الجنائزية التي ألفها موتسارت قبيل 
في  وسوداوية  جماال  األكثر  الفنية  القطع  من  وفاته 
التاريخ. تعد هذه المقطوعة إحدى الدرر التي تركها 
الهائلة  المعاناة  وتبرز  للبشرية،  فنيا  تراثا  موتسارت 
طالبه  أحد  بأن  ويقال  أيامه.  أواخــر  في  عاناها  التي 
في  الموسيقى  تنطق  الجنائزي.  القداس  بتكملة  قام 
والعذاب،  باأللم  والحزن،  الهائلة  بالحيرة  المعزوفة 
ألفها  الموسيقى  سويا.  واإلحــيــاء  الموت  في  بالرغبة 
موتسارت رغما عنه فيما يحكى، وكان منشغالً أيًضا 
بتأليف أوبرا الناي السحري البهيجة في تلك األيام ما 
على  عملين  يؤلف  أن  باستطاعته  أن  األذهــان  يحير 
هذه الدرجة من التناقض. وجاء موته وكأنه الحدث 
نهاية  هــو  الــمــوت  المقطوعة.  تلك  إلنــهــاء  المناسب 

حتمية لتلك الروعة السوداء.
ويـــقـــول بــعــض الــمــهــتــمــيــن بــتــاريــخ الــمــوســيــقــى إن 
ســـالـــيـــاري، وهـــو الــمــؤلــف الــرســمــي لــلــبــالط الملكي 
الــنــمــســاوي قـــد هـــدف إلـــى قــتــل مــوتــســارت وعـــزف 
ولكن  هو،  تأليفه  من  أنها  على  الجنائزية  الموسيقى 
لم يمهل القدر موتسارت لالنتهاء من تأليفها، ومات 
موتسارت  تالميذ  أحد  أكمله  مكتمل  غير  عمل  وهو 

فيما بعد.

موتسارت بين األوبرا 
والموسيقى السمفونية

ي
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كتب - أشرف مصطفى:

ـــــجـــــازات عــــديــــدة حــقــقــهــا فــن  إن
التصوير الفوتوغرافي القطري على 
تلك  تحفل  حيث  العالمي،  المستوى 
الــســاحــة بــالــعــديــد مـــن الــمــوهــوبــيــن 
الذين يحققون الجوائز والميداليات 
ـــرفـــعـــون اســـــم قـــطـــر عـــالـــيـــاً فــي  وي
الـــمـــحـــافـــل الــــدولــــيــــة، ومـــــن ضــمــن 
الفنان  الــمــجــال  هــذا  فــي  المبدعين 

محمد الحاصل اليافعي الذي يزخر 
تاريخه في هذا المجال بالعديد من 
من  أحــرز  التي  الدولية  المشاركات 
مشاركته  في  عديدة،  ألقاباً  خاللها 
بلدان  من   ، الدولية  المسابقات  في 
مختلفة ، وبينما يستعد اآلن لطرح 
التقت  الهامة  المشاريع  من  العديد 
بــــه [ لـــتـــتـــحـــدث مـــعـــه حـــول 
مــشــكــالت هــــذا الـــمـــجـــال مـــن أجــل 

الوصول إلى األفضل.

ــق بـــالـــتـــراث ــل ــع ــت ـــم وكـــــل مــــا ي ـــال ـــع ـــمـــســـاجـــد حـــــول ال ـــر وال ـــب ـــق تـــصـــويـــر ال ـــش أع

قطر تزخر بمكانة هامة علىقطر تزخر بمكانة هامة على
 ساحة التصوير الضوئي العالمية ساحة التصوير الضوئي العالمية

روايـــة «تكاد  والــتــوزيــع،  للنشر  كيان  دار  عــن  مــؤخــًرا  صــدر 
تضيء» للكاتبة الفلسطينية سامية عياش. ومن أجواء الرواية 

نقرأ:
«كّل ما فيها كان يستشعر جسده، تفكر كم مرة عانق التراب 
الزنزانات  كل  آوى  الــذي  جسده  حقيقة،  فيه  يــذوب  أن  دون 

على عكس ما تظنه الصدور بأن الزنزانة تَحوي وال تُحتوى.
الصبر  بلغة  إال  يتكلم  ولم  بالدم،  إال  يبكها  لم  الــذي  جسده 
يحلم  بقي  طفل  ماء  فقد  الــذي  العصّي  ذاك  جسده  والصمت، 
أن يكون له.. يداها اللتان تتحسسان طريق شفتيها قبل أن تمرا 
فوق األبيض البارد، يداها الراجفتان، الخائفتان من أن تخدش 
أمام  تتحدث  ظلت  ا.  حًيّ كــان  لو  حلمه  كانتا  يداها  شيئًا،  فيه 
جثته كما لو كان يقًظا، دون أن تبكي، كانت مدفوعة للحكي 

ال للبكاء، فللبكاء وقته الذي لم يحن «.
عبر فصولها الخمسة «ذاكرة، وعتمة، وأمنيات، وتأرجح، 
وضجيج» تسير رواية تكاد تضيء بطريق متواٍز عبر حياتين 
العائدة  حــنــان  تشقه  األول  الــزمــن  مختلفين،  زمنين  وبــيــن 
خالل  مــن  تــقــرأه  واآلخـــر  زواجــهــا،  فشل  تجرجر  األردن  مــن 

شرق  بين  الــواصــل  الجسر  على  وجدتها  التي  تيماء  مــذكــرات 
الضفة وغربها.

في رواية تكاد تضيء يتفّتح االرتباك األولّي للحب، ورغم 
الحكايات  داخــل  ويختبئ  المحمرة،  الخدود  عبر  يقفز  األلــم 
الــقــديــمــة الــتــي تتناقلها األجـــيـــال، ويــنــمــو فــي الــشــعــر والــكــالم 
الـــمـــوارب عــلــى كـــل االحـــتـــمـــاالت.. حــيــث أدونـــيـــس، وكــافــكــا، 
كويلهو،  وباولو  خــوري،  وإلياس  والبياتي،  درويــش،  ومحمود 

وأغنيات موضوعة على جروح مفتوحة.
واألغنية  والــروايــة  الشعر  بين  المتنوعة  النصوص  تلك  كل 
يــتــبــادلــهــا لـــؤي وتــيــمــاء فــي دفــتــر أســــود عــبــر رســائــل بــريــديــة 
النصوص  تلك  تصبح  صادقة،  إنسانية  مشاعر  تشّف  ويوميات 

والمشاعر دليًال تهتدي به حنان في طريقها.. فأين الطريق؟.
فترة  الفلسطينية  السياسية  الحالة  أيــًضــا  الــروايــة  تنسى  ال 
سرد الرواية، بكل ما في حياة الفلسطيني العادي من تضارب 
بوق  أو  منبر  إلــى  الــروايــة  تتحّول  أن  دون  وأحـــداث،  وأفــكــار 
 ،٢٠٠٦ وحتى   ٢٠٠٥ بين  ما  تيماء  مذكرات  تُكتب  إذ  سياسي، 

بينما تعيش حنان بين ٢٠٠٧ وحتى ٢٠٠٨.

ڈ ما أهم الجوائز التي حصلت عليها 
في مجال التصوير الضوئي؟

- من أهم الجوائز التي حققتها على 
سنوات  خمس  فـــوزي  الــدولــي  المستوى 
مــتــفــرقــة فــي جــائــزة الــنــمــســا الــدولــيــة، 
وعــدد ست سنوات متفرقة فــزت فيها 
في مسابقة آل ثاني الدولية، ولعل من 
أكثر الصور التي أثرت في، كانت فوزي 
النمسا  مسابقة  فــي  الفضية  بالميدالية 
الحرم  فــي  المصلين  تــنــاول  عمل  عــن 
المكي الشريف، وطوافهم حول الكعبة، 
عالية  بروحانية  الــصــورة  تميزت  وقــد 
وتركت أثًرا كبيًرا على كل من شاهدها، 
للتصوير  الدولية  النمسا  مسابقة  وتعد 
التصوير  مسابقات  أكــبــر  مــن  الــضــوئــي 
الضوئي في العالم، وتنظم بمدينة لينز 
االتحاد  رعاية  تحت  النمسا  بجمهورية 
الدولي للتصوير الضوئي (فياب)، إال أن 
أكثر ما يسعدني هو تحقيق قطر إنجازاً 
يوماً بعد اآلخر أللقاب تضيف إلى رصيد 
على  بذلك  لتحافظ  السابقة  إنجازاتها 

تصنيفها الدولي.
وهو ما يحسب لقطر التي باتت تملك 
مسابقة دولية هامة مثل مسابقة الشيخ 
سعود آل ثاني الدولية للتصوير الضوئي 
وهـــي الــتــي تــعــد مـــن أكــبــر المسابقات 
عشرات  إلى  جوائزها  وتصل  العالم  في 
فيها  ويـــشـــارك  الــــــدوالرات  مــن  اآلالف 

صفوة المصورين بالعالم.
ڈ مــا أهـــم الــمــنــاظــر الــتــي تستهويك 

وتستفز كاميرتك؟
ـــتـــي تــســتــهــويــنــي  - أهـــــم الـــمـــنـــاظـــر ال
وتــحــفــزنــي لــلــتــصــويــر مـــجـــال تــصــويــر 
الطبيعة، وهو الذي يأخذ حيزاً كبيراً من 
تلك  خــالل  جدياً  أفكر  لذلك  اهتمامي 
المرحلة في إقامة معرض خاص عن 
الطبيعة، حيث قمت مؤخراً بتجميع كل 
ما تم تصويره وتضمن مناظر طبيعية 
تــتــمــتــع بــالــجــمــال والــــقــــدرة عــلــى إبــهــار 
العين لعرضها في معرض خاص بهذا 
خالل  التصوير  فــإن  شــك  وال  الــمــجــال، 
الرحالت البرية في فصل الربيع يعتبر 

أحد اهتماماتي وشغفي بتصوير الزهور 
مهتم  ،أيضا  القطرية  البيئة  في  البرية 
ما  وكــل  العالم  حــول  المساجد  بتصوير 
يتعلق بالتراث بشكل عام، وبالفعل لدي 
عدد كبير للغاية من األعمال التي لم تر 
النور حتى اآلن وأتمنى أن تصل للجمهور 

في القريب.
الفوتوغرافي  المصور  يحتاج  هــل  ڈ 

للتفرغ .. في رأيك؟
- التفرغ ســالح ذو حــديــن قــد يــؤدي 
بصاحبه الــى اإلبــــداع الفني وقــد يــؤدي 
إلـــى الــخــمــول الــفــنــي لــكــن الــمــصــور في 
وهناك  موهبته  يملك  مــن  هــو  النهاية 
الفنان  المصور  النتشار  مفتوحة  أبــواب 
كان  وربما  تفرغ،  بــدون  حتى  وأعماله 
عملي كمصور طبي وإعالمي بمؤسسة 

حمد الطبية، عامال مساعدا بالنسبة لي 
على مواصلة مــشــواري اإلبــداعــي، حيث 
إن هناك تشجيعا مستمرا على مواصلة 
المؤسسة  من  باستمرار  أتلقاه  الطريق 
التي أعمل بها وهو ما ساعدني في المقام 
الكثيرة،  اإلنــجــازات  تلك  لتحقيق  األول 
وعــلــى كــل فـــإن كــل جــهــة لــهــا ظروفها 
وطبيعتها التي قد تتوافق أو تتعارض مع 

عمل المصور.
ڈ مــا أهــم العقبات الــتــي تــواجــه فن 

التصوير الضوئي؟
تواجه  التي  والعقبات  المالحظات   -
فـــن الــتــصــويــر الــضــوئــي أن كــثــيــرا من 
مصوري كاميرات الديجتال ال يفقهون 
تجدهم  لذلك  كاميراتهم  تعمل  كيف 
يـــصـــورون واعــتــمــادهــم األســـاســـي على 
عـــمـــل الــــجــــرافــــك لــــلــــصــــورة، الــمــصــور 
والــمــصــمــم كلهم يــكــمــلــون بــعــض لكن 
ومن  المصور  هو  من  نعرف  أن  يجب 
لكل  اختبار  عمل  تــم  ولــو  المصمم  هــو 
المصورين باعتماد اللقطة األولى الخام 
أو الصورة بكاميرا فلمية لن يحضر لهذا 
االختبار إلى القليل جدا لذلك أنصح هواة 
اعتمادهم  يكون  أن  الضوئي  التصوير 
األساسي أوال الترتيب المسبق لموضوع 
الصورة، والفرق بينهما أيضا أن المصور 
يعتمد على كاميرته في المقام األول وال 
يلجأ إلى برامج التعديل على الصور إال 
في أضيق األحوال أما المصمم فينصّب 
اعـــتـــمـــاده عــلــى تــلــك الـــبـــرامـــج بــالــمــقــام 
التي  اإلصـــالحـــات  على  ومـــعـــّوالً  األول، 
يُمكنه القيام بها من خالل التكنولوجيا 
الــحــديــثــة، والــمــصــور الــجــيــد هـــو الـــذي 
البديع  المنظر  الــتــقــاط  عيناه  تستطيع 
دون أن ينتظر التحسين، في حين أنه 
من  قليلون  أصبح  التكنولوجيا  تلك  مع 

يعتمدون على اللقطة األولى.
ڈ مـــا أهــــم مـــا تــحــرص عــلــيــه أثــنــاء 
هناك  وهــل   .. معينة  لــصــورة  التقاطك 
معايير محددة تحرص على توافرها؟

- أحرص على اختيار الوقت المناسب 
وزاويــة التصوير واختيار اتجاه اإلضــاءة 
الذي يعد هو المحك األساسي في جمال 
الصورة وقدرتها على التعبير، إلى جانب 
في  المختلفة  الــعــدســات  على  االعــتــمــاد 
تجريدي،  عنصر  بإضافة  الرغبة  حالة 
حيث أقوم بالعمل على ذلك أثناء التقاط 
على  بالتعديل  كثيراً  أهتم  وال  الصورة، 
برامج  خالل  من  التقاطها  بعد  الصورة 

الصور على أجهزة الكمبيوتر.

إصداراتإصدارات

الوطن يحتاج 
مشاريع منظورة 
وليست حبيسة 

أجهزة الكمبيوتر 
واألرفف

بعد أن بات أبناؤها يحصدون جوائز عالمية .. اليافعي:
مبدعونمبدعون

«تكاد تضيء» رواية فلسطينية 
عن األوطان والحكايات القديمة



الشاعرة نازك المالئكة
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كــان فــي المدينة تــاجــٌر كثير الــمــال ولــم يكن 
في المدينة كلها أغنى منه وكان له ولٌد وحيٌد لم 
يرزقه اهللا إال به وماتت أمه وهو طفٌل صغير فلم 
يتزوج من أجله وأغدق عليه المال والدالل حتى 

أفسده !!!
وكان األب كثير الصدقة وعظيم اإلحسان وكان 
هناك رجٌل فقيٌر يأتي لألب في السوق كل صباٍح 
فيجلس  فطوره  خبز  من  كسراٍت  األب  فُيعطيه 

بجوار محله ويأكلها ويحمد اهللا وينصرف ..
وحــدث أن مــرض األب مــرض الوفاة وخاف 
على ابنه أن يُضيع كل شيء وأن يُضيع حتى نفسه، 
حاول معه نصحه ووعظه أرسل له من ينصحه 

ودون جدوى.
كان لدى االبن مجموعة من األصحاب ملتفون 
على  وينفقون  ويلهون  ويشربون  يأكلون  حوله 
حسابه ويــزيــنــون لــه ســوء عمله ويــصــمــون أذنــه 

ويعمون عينيه.
أخلص  استدعى  األجـــل  بدنو  األُب  شعر  ولما 
وأن  القصر  مجلس  يفتحوا  أن  وأمــرهــم  خدمه 
يقوموا ببناء سقٍف جديٍد للمجلس تحت السقف 
مخزن  كــأنــه  السقفين  مــابــيــن  فــأصــبــح  الــقــديــم 
وأمـــرهـــم أن يصنعوا فــي الــســقــف الــثــانــي بــوابــة 
لألسفل  إذاُسحبت  حديدية  سلسلة  فيها  ويضعوا 

تنفتُح البوابة جهة األرض ..

وأمــرهــم بــأن يــأخــذوا كمية كبيرة من ذهبه 
ويضعوها خلف هذه البوابة مابين السقفين وأال 

يُخبروا بذلك أحداً ...وفعالً تم له ما أراد ..
واستدعى ابنه ذات ليلة وأعاد الكرة في النصح 

والوعظ واإلرشاد والتوجيه ولكن :
لقد أسمعت إذ ناديت حياً ..... ولكن الحياة لمن 

تنادي

لقد أذكيت إذ أوقدت ناراً .... ولكن ضاَع نفُخَك 
في الرماِد

ثم قال له :
بُنَيّ إذا أنا مُت وضاع منك كل شيء وأُغلقت 
األبـــواب كلها في وجهك فأسألك اهللا أن تعدني 
أال تبيع هذا القصر مهما حدث وتحت أي ظرٍف 
من الظروف أما إذا فكرت في االنتحار وقررت 

وعزمت ففي المجلس الكبير سلسلة معلقة أشنق 
نفسك بها فتموت في قصرك ميتة سهلة مستورة.

لــم يــأخــذ الــولــد كـــالم أبــيــه على محمل الجد 
واستمر في غيه ولهوه وعبثه حتى مات أبوه.

وظل رفاق السوء ينفقون وينفقون حتى باع كل 
شيء ولم يتبق له سوى كسراٍت من الخبز وبعضاً 
من الماء كان يُحضرها له ذاك المسكين الذي كان 

أبوه يُطعمه كل يوم.
جميع  وجهه  فــي  وأُغلقت  السبل  بــه  فضاقت 
وتلك  أبيه  كــالم  وتذكر  االنتحار،  فقرر  األبـــواب 
السلسلة في المجلس الكبير في القصر وفعالً قام 
ودخــل المجلس الكبير  خشبياً  وأحضر صندوقاً 

ووقف تحت السلسلة.
وفعالً أزاح الصندوق برجله وسقط إلى األرض 
متدلياً بالسلسلة حول عنقه ولكنه لم يمت ُفتحت 
البوابة السرية في السقف الثاني وانهال الذهب عليه 

حتى أغرقه.
فـــرح بــالــذهــب فــرحــاً شـــديـــداً ثــم وضــعــه في 
الصندوق وأخذ منه بعضه وذهب للسوق واشترى 
ثوباً جديداً وبعضاً من الطعام له وللمسكين الذي 

كان يُطعمه وعاد إلى منزله.
وبدأ في التجارة وبدأ في استرداد أمــوال أبيه 
وبساتينه وعبيده وجواريه واشترى تحفاً جديدة 

للقصر.. وأصبح أغنى من أبيه بمرات ومرات.

حـــــكـــــمــــــة أب
عاشقة الليل
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أمل العاثم : حوار مع القمر يعكس 
القواسم المشتركة بينه وبين المرأة

منوعاتمنوعات
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كتب - محمود الحكيم:

لوحة  أعمالها  مــن  العاثم  أمــل  الفنانة  اخــتــارت 
خــاصــة ضــمــن مــجــمــوعــة « حـــوار الــقــمــر « والــتــي 
تمثل لها تجربة ذاتية حيث يبدأ حوارها مع ذاتها 
مشيرة  كله  الكون  مع  حوارها  في  لينتهي  ويتمدد 
إلى أنها أسدلت الستار عن هذا العمل عام ٢٠١٠ ، 
جمالي  تشكيلي  أفق  خالل  من  إنني  العاثم  وقالت 
بين  التاريخية  للعالقة  بصري  معادل  عن  أبحث 
جسر   : معارضي  جــاءت  هنا  من  والقمر،  الــمــرأة 
إلى القمر، حوار القمر، وجه القمر، الفتة إلى أن 
والتشكيل  والشعر  الموسيقى  مع  تتعانق  تجربتها 
قلب  ففي  والجمالي،  النفسي  مشهدها  لصياغة 
بين  الوجود  وأسئلة  والثقافي  االجتماعي  المشهد 
مــارد  لترويض  محاولة  فــي  واألمـــل  األلــم  أقـــواس 

الفن الذي يفلت من عقاله ويفقد السيطرة عليه.
كوجود  المرأة  حول  تتمركز  :أعمالي  وأضافت 
للمرأة  الجمالية  األبــعــاد  ظلت  بالكون،  وعالقتها 

تلهمني خالل تجربتي الفنية لبناء هوية خاصة بي، 
وصورتها  االجتماعي،  بنائها  في  ذاتها  ببناء  آمنت 
الخاصة وصوتها الخاص باستخدام فكرة الحقيقة 
التواجد  على  اإلصــرار  بل  بالتبعية  ليست  والظالل، 
القوى  كــل  الستلهامها  خــارجــه  بــل  مجتمعها  فــي 
من  تستمدها  الــتــي  العميقة  الــقــوى  تــخــرج  حــتــى 
داخلها ومجتمعها» ولفتت العاثم إلى أنها عالجت 
وجهاً آخر من وجوه المعالجة الفنية للمرأة يتمثل 
بين  الجمالية  للعالقة  حــر  بــديــل  فــضــاء  خلق  فــي 
ألــوان  ذلــك  سبيل  فــي  مستخدمة  والقمر  الــمــرأة 
والشيفون  كالحرير  الفكرة  بهذه  مرتبطة  ومــواد 
واألقمشة الشفافة والخيط. وأشارت العاثم إلى أن 
اإلصرار  على  وداللة  معنى  له  أعمالها  في  الخيط 
وداللتها  لظهورها  التخطيط  في  المرأة  وعزيمة 

وعالقتها في الكون.
وقالت العاثم إنني استخدمت في اللوحة تقنيات 
تماثل  والتماهي  الشفافية  لمرحلة  تصل  مختلفة 
المواد  وكانت  القمر  لدى  والظهور  التواري  نظرية 

في  الشفافية  مــبــدأ  عــن  معبرة  استخدمتها  الــتــي 
الحرير  مــن  المستخدم  والقماش  والكتابة  الــلــون 
فللمرأة  ويظهر  يــتــوارى  القمر  أن  فكما  الشفاف 
وتخفيه،  بداخلها  عما  فيها  تفصح  التي  أحــوالــهــا 
وهــكــذا كــانــت الــعــالقــة منعكسة مــن خــالل الــمــواد 

والخامات واأللوان التي استخدمتها في اللوحة .
لــه عالقة  وأوضـــحـــت الــعــاثــم أن الــقــمــر دائـــمـــاً 
حالة  وجــود  على  يؤكد  بتاريخ  عالقة  وله  بالمرأة 
أنها  العاثم  وأكدت  بالقمر.  المرأة  الرتباط  خاصة 
واالطــالع  للقراءة  مساحة  لنفسها  تعطي  ما  دائماً 
حـــول الــفــكــرة الــتــي تـــراودهـــا ولــذلــك فــقــد قــرأت 
في  تبحث  علمية  كــتــبــاً  وقــــرأت  المثيولوجيا  فــي 
ارتباط المرأة بالقمر دموياً، وقرأت في األساطير 
واســتــمــعــت إلـــى األغــانــي الــتــي ربــطــت بــيــن الــمــرأة 
والقمر، وأضافت: توصلت بعد هذا كله إلى وجود 
عالقة وطيدة بين المرأة والقمر فترى ذلك حتى 
من  ذلــك  وغير  الالمع  بوجهها  التي  اإلشــراقــة  في 

القواسم المشتركة بينهما .

يا ظالَم الليــِل يا طــاوَي أحزاِن القلوِب
أُْنُظِر اآلَن فهذا َشبٌَح بادي الُشحـــــوِب

جاء يَْسَعى، تحَت أستارَك ، كالطيِف الغريِب
ه العــوَد يُغّنــــي للُغيوِب حامالً في كِفّ

ليس يَْعنيِه ُسكوُن الليــِل في الوادي الكئيِب
ڈ ڈ ڈ

هو، يا ليُل ، فتاٌة شهد الوادي ُســـَراها
أقبَل الليُل عليهــا فأفاقْت ُمْقلتاهـــــا

وَمضْت تستقبُل الوادْي بألحــاِن أساهــا
ليَت آفاَقَك تــدري ما تُغّنــي َشَفتاهــا
آِه يا ليُل ويا ليتَــَك تـدري ما ُمنَاهـــا

ڈ ڈ ڈ
َجنَّها الليُل فأغرتها الَديَاجــي والسكــوُن
وتََصبَّاها جماُل الَصْمــِت ، والَصْمُت ُفتُوُن
فنَضْت بُْرَد نهاٍر لّف َمْســراُه الحنيـــُن
وَسَرْت طيفاً حزيناً فإِذا الكــوُن حزيــُن
فمن العوِد نشيٌج ومن الليـــِل أنيـــُن

ڈ ڈ ڈ

إِيِه يا عاشقَة الليِل وواديـــِه األَغــِنّ

هو ذا الليُل َصَدى وحٍي ورؤيـــا ُمتَمٍنّ
تَْضحُك الُدْنيا وما أنِت سوى آهِة ُحــْزِن
فُخذي العوَد عن الُعْشِب وُضّميِه وغّنــي

وِصفي ما في المساِء الُحْلِو من ِسْحر وفِنّ
ڈ ڈ ڈ

ما الذي ، شاعرَة الَحْيرِة ، يُْغري بالسماِء ؟
أهي أحالُم الَصبايا أم خياُل الشعـــراء ؟
أم هو اإلغراُم بالمجهوِل أم ليُل الشقــاِء ؟
أم ترى اآلفاُق تَستهويِك أم ِسْحُر الضيـاِء ؟
عجباً شاعرَة الصْمِت وقيثاَر المســـاء

ڈ ڈ ڈ
طيُفِك الساري شحوٌب وجالٌل وغمـوُض
ه الليُل العـريُض لم يََزْل يَْسري خياالً لََفّ
فهو يا عاشقَة الُظْلمة أســـراٌر تَفيُض

آه يا شاعرتي لن يُْرَحَم القلُب الَمِهيـُض
فارِجعي ال تَْسألي البَْرق فما يدري الوميُض
َعَجباً ، شاعرَة الَحْيرِة ، ما سـُرّ الُذُهوِل ؟
ما الذي ساقِك طيفاً حالماً تحَت النخيـِل ؟
ُمْسنََد الرأِس إلى الكَفيِن في الظِلّ الظليِل
ُمْغَرقاً في الفكر واألحزاِن والصمِت الطويِل
ذاهالً عن فتنِة الُظْلمة في الحقِل الجميــِل

ڈ ڈ ڈ
أَْنصتي هذا ُصراُخ الرْعِد ، هذي العاصفاُت
فارِجعي لن تُْدركي سّراً طوْتُه الكائنــاُت
قد َجِهْلناُه وضنَــْت بخفايــاُه الحيــاُة

ليس يَْدري العاصـُف المجنوُن شيئاً يا فتاُة
فارحمي قلبَِك ، لــن تَْنِطُق هذي الُظلُماُت

األبيات المعكوسة من عجائب الشعر
قصيدة شعرية عجيبة، نظمها إسماعيل بن 
فيها  والعجيب  ـ  اهللا  رحمه  ـ  المقري  بكر  أبــي 
أنك عندما تقرأها من اليمين إلى اليسار تكون 
اليمين  إلى  اليسار  من  تقرأها  وعندما  مدًحا، 

تكون ذًما.
وهــــذا الــشــاعــر يُــكــنــى بـــ أبـــي مــحــمــد ويُــلــقــب 
(٧٥٤هـ  المقري،  بابن  المعروف  الدين  بشرف 
في  وتعلم  ولــد  مسلم،  عربي  عالم  ٨٣٧هــــ)،   -
أبيات حسين، بني شاور، باليمن، شمال غرب 
شبه الجزيرة العربية، ثم تفقه في مدينة زبيد، 
على يد قاضي األقضية في اليمن جمال الدين 
الريمي، فقيه محقق، مؤلف: اإلرشاد، وروض 
الطالب، وعنوان الشرف الوافي، له إبداعات في 
الفقه والتأليف والشعر واألدب واللغة والتاريخ.

وســـنـــورد لــكــم مــن هـــذه الــقــصــيــدة جــــزًءا لو 
قرأناه من اليمين إلى اليسار تكون القصيدة في 

المدح:
ـــوا الـــــــذي نـــــالـــــوا فـــمـــا ُحـــرمـــــــــــــــــــوا  ـــب طـــل

 ُرفـــــعـــــْت فـــمـــا ُحـــــطـــــْت لــهـــــــــــم ُرتــــــُب
ــُق  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــْت لــــــــهــم ُخــل ــــّم وَهـــــبـــــوا ومـــــــــا ت

عــــــَطــــــُب ــــم  ـــــ ـــــ ــــهـــــ ب أودى  فــــــمــــــا  ســــــلــــــمــــــوا   
ـــوا الـــــــذي نــــرضــــى فـــمـــا َكـــــَســـــدوا  ـــب جـــل

ـــــوا ـــــب ـــــَس ـــــهـــــم شــــــيــــــُم فــــــــــــــمـــــــــــــــــــا َك ُحـــــــــمـــــــــدْت ل
اليمين  إلى  اليسار  من  القصيدة  قرأنا  لو  أما 

ستكون في الذم
ُرتــــــــب لـــهـــم ُحـــــطـــــْت فــمــــــــــــــا ُرفــــعــــْت 

 ُحـــــرمـــــوا فـــمـــا نــــالــــوا الـــــــــــــــــذي طــلــبُــوا
ســلــمــوا  فــمــــــــــــــا  أودى  بـــهـــم  َعـــــَطـــــب 

ــا وهـــبُـــوا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ُخــــلــــٌق لـــهـــم تــــّمــــْت ومـــ
ــهــم ُحـــمـــــــــــدْت  ـــ ـــ ـــ َكــــَســــبــــوا فـــمـــا شـــيـــٌم لـــ

ـــوا َكــــــَســــــدوا فـــمـــا نــــرضــــى الـــــــذي َجـــلـــبُ
عرف ابن المقري بفقهه وذكائه وإبداعاته، 
وكـــانـــت لـــه مــكــانــة عــــرف بــهــا عــنــد مــدرســيــه 
وتــالمــيــذه ومــعــاصــريــه مــن الــعــلــمــاء والــمــلــوك، 
وقال  ذكــاًء»،  يتوقد  الخزرجي: «كان  فيه  قال 
عنه  وقال  اليمنية،  البالد  عالم  حجر:  ابن  عنه 

الشوكاني: «إن اليمن لم تنجب مثله».
الرسولية،  الدولة  ملوك  لدى  مكانة  له  كان 
فــأدنــاه الــمــلــك األشــــرف إســمــاعــيــل بــن العباس 
ـــــة  وقـــربـــه مـــنـــه، وأســـنـــد إلـــيـــه األعـــمـــال اإلداري
للسفارة  وعين  المحالب،  أمر  فولي  والسياسية 

لدى  الحظوة  مــن  ونـــال  المصرية،  الــديــار  إلــى 
الثاني،  األشــرف  والــده  وفــاة  بعد  أحمد  الناصر 
وما زال ابن المقري مكرًما إلى أن توفي بزبيد 

يوم األحد آخر صفر سنة ٨٣٧هـ -١٤٣٣م.
واله الملك األشرف إسماعيل بن عبد الملك 
األفضل العباس التدريس في المدرسة النظامية 
بــمــديــنــة زبــيــد، ثــم فــي الــمــدرســة الــمــجــاهــديــة 
على  واستمّر  المحالب،  أعمال  وولــي  تعز.  في 

مالزمة العلم والتصنيف واإلقراء.
وكان  الــذكــاء،  بحّدة  المقري  ابــن  عــرف  كما 
والمعرفة،  بالعلم  مشتغالً  أظفاره  نعومة  منذ 
ساعده  ما  بالعلم،  يهتّم  مجتمع  في  عاش  وقد 
فقد  الــفــكــري،  اإلبـــداع  مــن  العديد  تقديم  على 

عاش في فترة الدولة الرسولية التي تعّد أقوى 
الدول اليمنية في التاريخ الهجري، وكان لحكام 
بــنــي رســــول االهــتــمــام بــبــنــاء الـــقـــوة الــمــعــرفــيــة 
بالتعليم  واهــتــمــوا  والــعــســكــريــة،  واالقــتــصــاديــة 
كان  وقــد  المعرفي،  اإلبــداع  وتشجيع  والعلماء، 
قّدم  المقري)  ابــن  (شيخ  الريمي  الدين  جمال 
شرح  التفقيه  كتاب  إسماعيل:  األشــرف  للملك 
التنبيه، وقدم مجد الدين الفيروزآبادي كتاب: 
القاموس المحيط كنوع من اإلبداع ونال إعجاب 
الملك األشرف وقد عينه قاضي األقضية، بعد 
المقري  ابن  وقــام  الدين،  جمال  القاضي  وفــاة 
بطريقته  الــوافــي،  الــشــرف  كتابه  عــنــوان  بوضع 
الــفــريــدة فـــي الــتــألــيــف، واألهـــــم مـــن ذلـــك أنــه 
اختصر  حيث  الفقه  فــي  الُمحققين  أحــد  كــان 
في  الــشــافــعــي،  الــمــذهــب  فقه  محتوى  خــالصــة 
كتاب اإلرشاد، ثم شرح هذا المختصر في كتابه 
المتعّددة  إسهاماته  المقري  البن  كان  التمشية. 
عدد  يكون  ال  قــد  المتنّوع،  التأليف  مجال  فــي 
في  تكمن  األهمية  إذ  الكثير،  بالعدد  مؤلفاته 
من  كــان  المقري  ابــن  أن  كما  التأليف،  نوعّية 
تولى  حيث  الــتــربــوي،  المجال  فــي  المساهمين 
أنه  كما  الكثير،  منه  واستفاد  التدريس،  أعمال 
أيًضا كان يتولى بعض األعمال التي كانت تُسند 
إليه من قبل ملوك بني رسول الذين عاصرهم.
وكـــان البــن الــمــقــري إســهــامــات فــي التوعية 
أنه  ويكفي  النصح،  وتقديم  الديني،  واإلرشـــاد 
من كبار فقهاء عصره الذين شهد لهم التاريخ 

بمكانتهم العلمّية.

أمل العاثم



wالفن             السابع

فرق منظرو الدراسات السينمائية بين أربعة عناصر 
في المونتاج السينمائي، وحصورها في العنصر المكاني 
والعنصر الزماني والعنصر اإليقاعي والعنصر البصري، 
والعنصر  المكاني  العنصر  أن  على  أجــمــعــوا  أنــهــم  إال 
الزماني هما األكثر أهمية في العناصر األربعة، إال أن 
العنصر اإليقاعي في بعض مشاهد أاألفالم جاءت فيما 

يبدو أكثر أهمية من الزمان والمكان.
وفي تعريفهم لهذه العناصر أوضحوا أن العنصرين 
الــمــونــتــاج  فعنصر  اســمــيــهــمــا،  مــن  واضـــحـــان  األولـــيـــن 
على  األفــالم  فيها  تمنتج  التي  بالكيفية  يتعلق  المكاني 
أساس المساحة، بينما المونتاج الزماني يتعلق بالكيفية 
التي تمنتج فيها األفالم على أساس الزمن، أما العنصر 
مًعا  اللقطات  بها  تمنتج  التي  الطريقة  فهو  اإليقاعي 
لخلق إيقاع سلس أو خشن، وأخيًرا فإن عنصر المونتاج 
البصري هو كيف تتوافق الصور أو ال تتوافق من الناحية 

المرئية عندما نقطع من لقطة إلى أخرى.
وإذا استدعينا العنصر المكاني في أي فيلم سترد إلى 
سنجد  وهنا  المكاني،  للمونتاج  عظيمة  أمثلة  أذهاننا 
ثــالثــة أفـــالم هــي «بــولــيــت» و»الــمــغــنــيــة» و»الــرابــطــة 
الــفــرنــســيــة»، وهـــذه األفــــالم الــثــالثــة تــشــتــرك مــعــا في 
تحتوي  إفــالم  إنها  نقول  وعندما  الــمــطــاردة،  لقطات 
المونتاج  عن  إذن  نتحدث  فإننا  مطاردة،  لقطات  على 

المكاني الذي ُمنتجت به هذه األفالم.
في فيلم «الرابطة الفرنسية»- والكثيرون يعتبرونه 
أعــظــم أفــــالم الـــمـــطـــاردة فـــي الــســيــنــمــا بــســبــب تجميع 
الــوضــوح  بــســبــب  وكـــذلـــك  منطقية  بــطــريــقــة  الــمــشــهــد 
يُسمي  مــا  بعبقرية  يستخدم  أنــه  سنجد  تنفيذه-  فــي 
المونتاج  باسم  أيًضا  (والمعروف  المتوازي  بالمونتاج 
في  بالتطورات  واعًيا  الُمشاهد  يجعل  لكي  المتقاطع) 
المشهد، وسواء كانت اللقطة للشرطي بوب دويل الذي 
يقود باندفاع ويتطلع أعلى القطار ليرى القناص الذي 
يحاول القبض عليه، أو سواء كانت اللقطة من وجهة 
أثــنــاء انــدفــاعــه واصــطــدامــه بــه، فالفيلم  نظر الــقــطــار 
بالضبط  لنفهم  مشاهدة  حالة  أفضل  في  دائًما  يضعنا 

ما يدور في المشهد.
ويــعــتــبــر الــمــونــتــاج الــمــكــانــي هـــو األكـــثـــر خـــلـــًوا من 
الرئيسية  السينمائية  فالقواعد  السينمائية،  التعقيدات 
ولقطة  متوسطة  ولقطة  تأسيسية  لقطة  مــن  تتكون 
قـــريـــبـــة، وهـــــذه الـــقـــواعـــد هـــي مـــحـــور الــكــالســيــكــيــات 
الهوليوودية - حتى عندما يحاول المخرج أن يتالعب 
سبيل  على  «كــازابــالنــكــا»  فيلم  ففي   - الــقــواعــد  بــهــذه 
يتواجد  باريس  من  مكان  أي  في  نعرف  نحن  المثال، 
(ريك والسا) ألن المخرج يُؤسس المكان من خالل ظل 
نفس  وفــي  وعندئذ  األرضــيــة،  على  المنعكس  النافذة 
أن  العادة  وكانت  البار،  على  مستنًدا  ريك  نرى  اللقطة 
نبدأ بلقطة من خارج البار ثم تتبعها لقطة داخلية للبار 

وبعد ذلك اللقطة المقربة.
ولكن ماذا عن الزمن وعالقته بالمونتاج؟ غالبًا هذا 
المخرج  يرتب  حيث  السردي  التتابع  عنوان  تحت  يقع 
هذا  نسمي  وأحيانًا  لبس،  دون  لتقديمها  زمنيا  القصة 
األفالم  من  الكثير  لكن  منطقي)،  بتتابع  القصة  (سرد 

تمزج األزمنة من خالل التجميع المونتاجي.
من  يستطيع  الــتــي  األســالــيــب  مــن  الــعــديــد  وهــنــالــك 
خاللها المخرجون أن يأخذونا إلى أزمنة أخرى دون 
ينفذ  الهائج»  «الــثــور  وفيلم  الــســرد،  منهم  يتفكك  أن 
في  إننا  لنا  يقول  عنوان  فثمة  مباشرة،  بطريقة  ذلك 

عام ١٩٦٤، وعنوان آخر يقول إننا اآلن في عام ١٩٤١.
من  الــعــديــد  فثمة  تــطــرًفــا  األكــثــر  المخرجين  ومــع 
فيلم  فــفــي  الــزمــنــي،  التغيير  هـــذا  لتوضيح  األســالــيــب 
المثال،  سبيل  على  برتولوتشي  لــبــرنــاردو  «الممتثل» 
المشهد  يتغير  عندما  فقط  لنا  بالزمن  الوعي  يحدث 
كان  ســواء  بدقة  الــحــدث  دار  متى  نقول  أن  فنستطيع 

فالش باك أو تقدًما في الزمن.

إصدار نسخة جديدة ومعدلة من رواية كنز سازيران .. عيسى عبداهللا:

ــــــــــداث ــــــرة األح ــــــث ـــــق وك ـــــشـــــوي ـــــت ـــــوض وال ـــــم ـــــغ ــــــوب ال ــــــل ــــــــي أس ــــــــات ــــــي رواي أعــــتــــمــــد ف

عناصر التسلسل في 
المونتاج السينمائي
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الــدوحــة - [: أصـــدر الــروائــي 
ومعّدلة  جديدة  نسخة  عبداهللا  عيسى 
من رواية كنز سازيران لدى دار سما 
النجاح  بــعــد  وذلـــك  والــتــوزيــع،  للنشر 
األولـــى  طبعتها  حققته  الـــذي  الكبير 
للكتاب،  الدولي  الدوحة  معرض  في 
القراء،  قبل  من  عليها  الطلب  وتزايد 
بــاإلضــافــة إلــى الــعــروض الــتــي تلقاها 
من دور نشر عربية وخليجية إلعادة 

طباعتها.
وحول النسخة الجديدة قال عيسى 
سما  دار  مـــع  الــتــعــاقــد  تـــم  اهللا:  عــبــد 
للنشر والتوزيع الكويتية إلعادة طباعة 
الطبعة  تــحــتــوي  مــا  وغــالــبــاً  ـــة،  ـــرواي ال
على  كــتــاب  أو  روايــــة  أي  مــن  األولــــى 
بــعــض األخــطــاء الــطــبــاعــيــة، ولــهــذا تم 
قمت  أن  بعد  الثانية  الطبعة  اعــتــمــاد 
بــــإعــــادة مـــراجـــعـــة الـــنـــص وتــصــويــب 
بــعــض األخــــطــــاء. وتــــم إضـــافـــة بعض 
يؤثر  ال  بشكل  الــروايــة  داخــل  الجوانب 
كما  وأحداثها  نسقها  أو  فكرتها  على 
كانت في الطبعة األولــى.. أما بالنسبة 
لـــإلضـــافـــات الــفــنــيــة فــقــد قـــامـــت دار 
تصميم  بــإعــادة  والــتــوزيــع  للنشر  سما 
يختلف  بشكل  الرواية  وإخراج  الغالف 
األولــى،  الطبعة  في  سابقتها  عن  كلياً 
معي  الــروايــة  إصـــدار  قصدية  مــؤكــداً 
بدءا  الخليجية  المعارض  موسم  بداية 
مــن مــعــرض الــكــويــت، ثــم الــشــارقــة، 
ومـــعـــرض الـــدوحـــة الـــدولـــي لــلــكــتــاب 
من  ديسمبر  شهر  في  سيكون  والــذي 
هذا العام، وأضاف: كعادتي سأحرص 
عــلــى الـــتـــواجـــد يـــومـــيـــاً فـــي الــمــعــرض 
للتواصل مع الجمهور الذي كان الداعم 
والمشجع األكبر، كما سيتم تخصيص 
روايــة  مــن  اإلصـــدار  لــهــذا  توقيع  حفل 
«كنز ســازيــران» والــروايــات األخــرى 
بقية  ثــم  ومـــن  بتأليفها،  قــمــت  الــتــي 
في  تــوفــيــرهــا  سيتم  كــمــا  الــمــعــارض، 

المكتبات المحلية والعربية..
وعــــن أعـــمـــالـــه الـــجـــديـــدة الــمــقــبــلــة 
الزال  العمل  أن  إلــى  اهللا  عبد  أوضـــح 
مستمراً على الجزء الثالث من الرواية 
سازيران  «كنز  عنوان  ستحمل  والتي 
– أســــــرار ُقـــمـــرة الــــدوحــــة وعــجــائــب 
الــمــمــلــكــة»، مــضــيــفــاً: لــن أتــعــجــل في 
كــتــابــة الــــروايــــة خـــاصـــة أنـــنـــي أعــتــمــد 
أســـلـــوب زيــــــادة الــغــمــوض والــتــشــويــق 

القارئ  يالحظها  التي  األحداث  وكثرة 
مــبــاشــرة عــنــد قـــراءتـــه لــلــجــزء األول، 
المرجح  ومن  منها،  الثاني  الجزء  ثم 
العلم  مع   ،٢٠١٦ عام  خالل  تصدر  أن 
تختلف  تماماً  جديدة  رواية  هناك  أن 
ستصدر  ســازيــران»  سلسلة «كنز  عن 
تــزامــنــاً مــع مــعــرض الــدوحــة الــدولــي 
عنوانها  على  نبقي  العام،  هذا  للكتاب 

سراً حتى االنتهاء من طباعتها.
ـــتـــي يــبــنــي عــلــيــهــا  وعـــــن الــقــيــمــة ال
روايــاتــه «كــنــز ســـازيـــران» والــصــادرة 
عـــن دار ســمــا لــلــنــشــر يــقــول  مــــؤخــــراً 
االعتبار  إعـــادة  فيها  أحـــاول  عــبــداهللا: 
لقصص وأحاديث األجداد واآلباء بعد 
قبل  من  نــادًرا  بها  االهتمام  أصبح  أن 
ال  األدبــيــة  الساحة  ويضيف:  الشباب، 
الكتاب  من  الكثير  وهنالك  لها  حدود 
والُمبدعين القطريين وهنالك العديد 
من األعمال الموجودة والمنشورة على 
والــعــرب  القطريين  الــكــتــاب  مــســتــوى 
ولكن دائًما ما يكون تركيز الكتاب أو 
مجال كتاباتهم عادة ما تكون موجهة 

إلى فئتين من ثالث فئات وهما أدب 
عن  والتغافل  الكبار،  وأدب  األطــفــال 
فئة تقع في الوسط وهو أدب الناشئة 
الروايات  من  القليل  إال  هنالك  فليس 
التي تستهدف هذه الفئة، ولهذا بدأت 
بالكتابة لهم مع العلم أن أدب الناشئة 
فهي  الكبار  أدب  عن  كثيًرا  يختلف  ال 
والدقة  الجودة  معايير  لنفس  تخضع 
ـــعـــرض ومــن  فـــي الــتــعــبــيــر وحـــســـن ال
ثـــم مــنــطــقــيــة الـــبـــنـــاء والـــتـــكـــامـــل بين 
أقل  تكون  أنها  إال  ككل،  العمل  أجــزاء 
الشخصيات  لتركيب  بالنسبة  تعقيًدا 
لكلتا  فــيــمــكــن  الــكــلــمــات.  واســـتـــخـــدام 
الرواية  قراءة  والكبار  الناشئة  الفئتين 

واالستمتاع بها.
األدبــي  المشهد  أن  عــبــداهللا  ويــؤكــد 
ابتداًء  الــقــراءة،  بتشجيع  فعلًيا  يتطور 
مـــن الـــمـــنـــزل حــتــى الـــمـــدرســـة ومــن 
نشجع  أن  وعلينا  كــكــل،  المجتمع  ثــم 
يقرؤون  ما  نقرأ  القراءة،  على  أبناءنا 
نخلق  حتى  يــقــرؤون  فيما  نناقشهم 
لــديــهــم حــب الـــقـــراءة والــكــتــاب ومــن 

وتشجيعهم  إعــدادهــم  في  نساهم  ثم 
على القراءة ومن ثم الكتابة فيغدون 
أصــــحــــاب ثـــقـــافـــة واطـــــــالع ونــســتــمــتــع 
ويــرى  إبــداعــاتــهــم،  بـــقـــراءة  مستقبالً 
أن الــروائــيــيــن الــقــطــريــيــن لــيــســوا قلة 
في  التباطؤ  هذا  نعيش  نحن  وحقيقة 
مقارنته  مــع  خــاصــة  األدبــــي  الــمــجــال 
بــــالــــتــــطــــّور الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى 
عملية  لقطر،  والعمراني  االقتصادي 
السهل  باألمر  ليس  روائية  قاعدة  بناء 
كثير  ووقت  دؤوب  عمل  إلى  وتحتاج 
الحياة  نمط  ومع  واحــد،  عمل  إلنجاز 
وتسارعها وكثرة األشغال ربما ال يجد 
الوقت  القطريين  الكتاب  مــن  الكثير 
الــكــافــي لــلــكــتــابــة، ولــكــن هــنــالــك أمــال 

ويجب أال ينقطع هذا األمل.
وتــدور أحــداث الرواية حول إحدى 
الـــعـــائـــالت الــقــطــريــة الــبــســيــطــة الــتــي 
تحتوي على أب يعمل في مهنة الندافة 
وابـــنـــه «درهــــــم» الـــــذي يــســاعــده في 
والد  ويعشق  ترعاهم،  وزوجة  عمله، 
واألساطير  الحكايات  ســرد  «درهــم» 

غالبًا  الــنــدافــة  يمتهن  مــن  أن  خــاصــة 
بين  التجوال  على  يقوم  عمله  كان  ما 
الــمــنــازل فــيــجــلــس فـــي فــنــائــهــم يــقــوم 
البالي  وتصليح  المخدات  قطن  بندف 
من  المنزل  أهل  حوله  فيتجّمع  منها 
نـــســـاء وأطـــفـــال فــيــقــّص عــلــيــهــم تلك 
مــّل  فــقــد  عكسهم  وعــلــى  الــحــكــايــات، 
أخبره  حتى  الحكايات  تلك  «درهــم» 
يقطنه  كان  الذي  منزلهم  بقصة  أبوه 
أحد الرحالة في العهد العثماني والذي 
يعرف بحبه لجمع الكنوز من مختلف 
بــقــاع الــعــالــم، ضــحــك «درهـــــم» على 
ــا مــنــه أنها  ــيــوم ظــنً والــــده فــي ذلـــك ال
طالما  الــتــي  األســاطــيــر  ككل  أســطــورة 
سمعها من أبيه، إلى أن صادف ووجد 
تلك الخريطة فشرعوا مًعا للبحث عن 
ومناطقها  قطر  مــدن  ليجولوا  الكنز 
ومــن  أخـــرى  إلـــى  قلعة  مــن  وينتقلوا 
برج إلى آخر، في محاولة لحل ألغاز، 
ويواجهون  خفّية  أشياء  يكتشفون  كما 

مصاعب كثيرة، طامعين وقتلة.
المعالم  لقيمة  الــكــتــاب  ويــتــعــّرض 
األثـــريـــة فــي قــطــر وتــاريــخــهــا العريق 
خيالية  أحــداث  مع  مزجها  خالل  من 
وإضافات تفتح مخيلة القارئ وتثريه 
وأيـــــًضـــــا تـــعـــريـــف الـــــقـــــارئ بــجــمــالــيــة 
وأهـــمـــيـــة الـــرســـم الــعــثــمــانــي وإعـــــادة 
إحـــيـــائـــه مــــرة أخـــــرى بــعــدمــا أصــبــح 
مجرد تاريخ قديم. هذا ما أراد عيسى 
المرور  خالل  من  الرواية  في  طرحه 
على القالع والمواقع األثرية في قالب 
عبد  عيسى  ويــؤكــد  مــشــوق.  مــتــحــّرك 
اهللا أنـــه اســتــلــهــم فــكــرة الـــروايـــة من 
أمور عديدة كان أحدها شغفه باآلثار 
تزخر  قطر  وألن  التاريخّية  والمواقع 
يشاطر  أن  أحب  فقد  اآلثار  تلك  بمثل 
التاريخ وآثار األجداد مع الشباب الواعد 
وكـــذلـــك نــقــل هــــذا الـــتـــاريـــخ لــيــتــعــّرف 
عليه القراء في الوطن العربي وكذلك 
مستقبالً،  الــكــتــاب  بــتــرجــمــة  الــغــربــي 
الــيــوم  نعيش  أنــنــا  بــمــا  قــائــالً:  وأردف 
فيها  أجــدادنــا  حياة  عن  تختلف  حياة 
التطّور المتالحق والسرعة قمت بمزج 
ــا وذلــــك بــإضــافــة «كــنــز  األمـــريـــن مــًع
ســــازيــــران» ومــجــمــوعــة مـــن األلـــغـــاز 
الكتشاف  والشر  الخير  قوى  وتصارع 

مكان الكنز.

عن قربعن قرب

العمل مستمر على رواية «ُقمرة العمل مستمر على رواية «ُقمرة 
الدوحة وعجائب المملكة»الدوحة وعجائب المملكة»

عبداهللا المال: أعشق األفالم التي تحمل في ثناياها روح كاتبها
كتب-هيثم األشقر:

التي  األفــالم  يعشق  سينمائي  مخرج  المال  عبداهللا 
تهتم  التي  األفالم  تلك  كاتبها،  روح  ثناياها  في  تحمل 
كما  منها،  أي  شأن  من  التقليل  دون  شخصياتها  بكل 
تجذبه األفالم التي تحترم عقل المشاهد وال تلجأ إلى 
تبسيط األمور إلى حد التسطيح، أو تتجاهل الجمهور 
يكون  أن  يحاول  فيلم  ألي  تصويره  وعند  بــاألســاس، 
بجد  فيه  فــرد  كــل  يسعى  لفريق  جماعي  عمل  ثمرة 
ترك  يحب  كما  جميل،  بفيلم  الــخــروج  إلــى  وإصـــرار 
التي  الشخصيات  للتعبيرعن  الممثلين  أمــام  المجال 

يؤدون أدوارها وفق رؤيتهم اإلبداعية.
وعن بدايته الفنية قال المال : بعد فترة من سفري 
للعمل  انضممت  الجامعية،  الدراسة  أجل  من  للخارج 
في صناعة األفالم من خالل مؤسسة الدوحة لألفالم، 
وعملت  قصيرة،  أفالم  سبعة  في  معها  تعاونت  حيث 
كتابة  في  شاركت  كما  أحدها،  على  سينمائياً  مصوراً 
وإخـــــراج الــفــيــلــم الــقــصــيــر «شــــارع الــمــطــار الــقــديــم»، 
الفكري  الــجــانــب  يــتــنــاول  نــص  على  حــالــيــاً  أعــمــل  كما 
«العيون  بعنوان  آخــر  مــشــروع  جــانــب  إلــى  للعالقات، 

من  وتجلياته  الداخلي  الــصــراع  يستكشف  الــخــضــراء» 
خالل مقاربة تعتمد على الفنتازيا.

وفي سياق آخر أكد المخرج عبداهللا المال على أن 
صناعة السينما المحلية تحتاج للدعم المادي من أجل 
أن  ذاته  الوقت  في  مؤكداً  اإلنتاجية،  العملية  استمرار 
وأفــكــاره  بفنه  يصل  أن  يستطيع  السينمائي  المخرج 
مهما كانت الصعوبات المادية التي تواجهه، مشيراً إلى 
عمل  ثمرة  يكون  أن  يحاول  فيلم  أي  تصوير  عند  أنه 
إلى  وإصــرار  بجد  فيه  فرد  كل  يسعى  لفريق  جماعي 

الخروج بفيلم جميل.
وعــــن الــصــعــوبــات الــتــي تـــواجـــه الــمــخــرجــيــن قـــال: 
فيلمي «شارع  تصوير  أثناء  كثيرة  صعوبات  واجهتني 
المطار القديم» خاصة أن التصويركان داخل المحالت 
التجارية الموجودة داخل شارع المطار التجاري، وكان 
جزء  الستخدام  المحالت  أصحاب  مع  االتــفــاق  علينا 
التصوير،  أجــل  مــن  ســاعــات   ٤ أو   ٣ لمدة  المحل  مــن 
أجل  من  جــداً  كبيراً  مادياً  مبلغاً  طلب  األماكن  فأحد 
استخدام المحل، ولجأنا في بعض األحيان الستخدام 
غــرفــة عــاديــة وجــهــزنــاهــا لتظهر بــصــورة الــمــحــالت 

التجارية لنقوم بالتصوير داخلها. من فيلم شارع المطار القديم
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بــــدل  الـــــــواقـــــــع  نــــفــــهــــم  الزم 
يعني  نتطور،  عشان  ماننكره 
اللي يشوف المدرسة في فيلم 

بدر يشوف واقع ثاني!

شيء جدا يزعجني لما أشوف 
جـــهـــات مــعــنــيــة و مـــؤســـســـات ال 
تــنــظــر الـــى الــحــقــوق الــفــكــريــة و 

اإلبداعية بنظرة جدية.

ــــا تــظــهــر مــع  ــــان مـــشـــاكـــل روت
شركة  من  المتوقع  هذا  النجوم 
دمــــــرت الـــفـــن بـــاحـــتـــكـــار هــمــه 

التسلط

رسامين نــص كــم وصــنــاع أفــالم 
نــص كــم وكــتــاب نــص كــم وبعدين 
المحلي  المنتج  تقارنين  ال  يقولون 
باألجنبي. الزم تقولين المحلي حلو 

ألنه محلي... بس

مواقع التواصل منصة جديدة لألدباء الشبابقضيةقضية
التواصل  مــواقــع  تكون  أن  كثيرون  نقاد  يرجح 
وفرت  األدبية،  اإللكترونية  والمواقع  االجتماعي 
في  تسد  الــذيــن  لــألدبــاء  النوعية  الــفــرص  وهــيــأت 
إلى  الوصول  على  والقدرة  النشر  منافذ  وجوههم 
القراء، لكن هؤالء يشددون في الوقت نفسه، على 
ويوجده  يــقــوده  متباين،  خلل  أوجــه  أفـــرزت  أنها 
أن  األســاس،  جوهره  جلي،  بشكل  الشباب  األدبــاء 
جميع مــن غــدا يــدخــل إلــى هــذا المجال اإلبــداعــي 
األدبـــي (الــمــرقــمــن)، مــن قـــراء وأدبــــاء مبتدئين، 
أصبح يجد نفسه مبدعاً مجرباً صاحب باع طويلة 
ولذلك  والتحليل،  والنقد  والفكر  األدب  ســاح  في 
بضرورة  تنادي  األصـــوات  من  العديد  هناك  بــات 
منع التجاوزات التي تحدث في اإلبداعات المرقمنة 
األمور،  هذه  ألن  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
بــرأي أصحاب تلك الــدعــوات، لها إفــرازات سلبية 
تدني  هاوية  إلى  النهاية،  في  وتقود  األدب،  تشوه 

مــن مــســتــوى اإلبـــداعـــي، حــيــث شــن بــعــض األدبـــاء 
تكون  أن  على  اعــتــادوا  من  لبعض  تشويه  حمالت 
على  عابوا  كما  اإلبداعية،  منصاتهم  المواقع  تلك 
تلك المواقع في كونها تتيح الفرصة أمام الجمهور 
اإلطــار  هــذا  وفــي  خبرة،  بــدون  نقدية  أراء  إلبــداء 
أكد عدد من األدباء أن مواقع التواصل االجتماعي، 
تأثيرياً  دوراً  تلعب  باتت  الرقمي،  اإلعالم  ومنافذ 
كبيراً، على صعيد مختلف صنوف اإلبداع. فلم يعد 
تخطاه  بل  والمقال،  الــروايــة  على  مقصوراً  األمــر 
التي  القصيدة  عوالم  ورحــاب  الشعر  مجاالت  إلى 
هذا  ففي  (رقمياً)،  تغتال  غدت  أنها  البعض  يرى 
التقييم  في  الحق  لنفسه  يشرع  القارئ  غدا  الحقل 
والرد والكتابة والنقاش بموضوعات الشعر وإبداء 
خصوصاً  األمــور  هــذه  في  علم  بــدون  نقدية،  آراء 
بــالــنــســبــة لــتــلــك الــتــي مـــن خــامــة األدب الــســاخــر: 
فيها  يفترق  أنــه  ونتبين  ساخرة.  وأشعار  قصائد 

السخرية  من  اتخذ  مذهب  مذهبين:  إلــى  النقاد 
أسلوباً في أشعاره.

وفي السياق ذاته أصبح يرى الكثيرون أن تلك 
الــمــواقــع أثــرت فــي االنــطــبــاعــات الــتــي كــان يبنيها 
والــمــثــقــفــيــن،  األدبـــــاء  عــن  مخيلتهم  فــي  الـــقـــراء 
المنطقة  في  الساخنة  األحداث  انتشار  مع  خاصة 
الــعــربــيــة والـــتـــي جــعــلــتــهــم يــعــجــزون عـــن الــتــوقــع 
التي  فاإلعجابات  اإلبــداعــي،  إنتاجهم  خــالل  من 
غير  أو  معجب  خانة  في  والمتابع  القارئ  يضعها 
معجب، المرفقة أسفل كل موضوع ضمن مواقع 
تربك  االجتماعي،  والتواصل  اإللكتروني  النشر 
األدبــي  اإلبــداعــي  للنهج  المتبنين  األدبـــاء  وتحير 
ربكتهم  فــتــعــمــق  تشتتهم  مــن  وتــزيــد  الــســاخــر، 
ال  عــاجــزيــن  يــظــهــرون  وتجعلهم  األحــــداث،  إزاء 
الرقمية  الــنــوافــذ  هــذه  إمــكــانــات  أمــام  لهم  حيلة 

واألدبية. اإلعالمية 

كتب - هيثم األشقر:

في  للفنانين  فــاعــالً  جــســًرا  أصــبــحــت  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  مــواقــع  أن  الــمــال  صــالح  الــفــنــان  أكــد 
تأتي  أحــيــانـًـا  والتعليقات  الــحــوارات  إن  بــل  أيــًضــا،  البعض  بعضهم  ومــع  المعجبين،  مــع  تواصلهم 
الفيسبوك  على  شخصًيا  حسابًا  يمتلكون  أصبحوا  الفنانين  فغالبّية  والمشاعر،  األفكار  عن  انعكاًسا 
على  ويردون  بعفوّية،  إليهم  ويتحدثون  وأصدقائهم،  ُمعجبيهم  على  خالله  من  يطلون  تويتر  أو 

للفنانين. اإلنساني  الجانب  على  الضوء  إلقاء  في  ساهمت  أنها  كما  استفساراتهم، 

وأوضــــــــح الــــمــــال أنــــــه قـــبـــل ظـــهـــور 
وســــائــــل االتـــــصـــــال الـــحـــديـــثـــة كـــانـــت 
تلعب  التليفزيون  وبــرامــج  الصحافة 
الـــنـــاس  تـــعـــريـــف  فــــى  الـــوســـيـــط  دور 
لديهم،  المفضلين  الفنانين  بــأخــبــار 
لــكــن مـــع ظـــهـــور تـــويـــتـــر، وفــيــســبــوك 
النجوم  بين  مــبــاشــًرا  الــتــواصــل  أصــبــح 
ــــن  ــــذي ال ــــى  حــــت أو  وجـــــمـــــهـــــورهـــــم، 
ـــا إلــــى أن مــواقــع  يــهــاجــمــونــهــم، الفـــتً
المساحات  أزالت  االجتماعي  التواصل 
والمعجبين  المشاهير  بين  الوهمّية 
جعل  في  وساهمت  العالم،  أنحاء  في 

العالقة بين الطرفين أكثر قوة.
وأضـــاف قــائــالً: بــال شــك إن مواقع 
أنواعها  بمختلف  االجتماعي  التواصل 
أصــبــحــت مـــن أهــــم وســـائـــل تــقــارب 
وتـــــواصـــــل الـــفـــنـــانـــيـــن مــــع ُمــحــبــيــهــم 
ومعجبيهم في مختلف أنحاء العالم، 
ولــكــن لــكــل فــنــان طــريــقــتــه الــخــاّصــة 
أشــار  حيث  محبيه،  مــع  التواصل  فــي 
المال إلى أنه ليس من الفنانين الذين 
التواصل  مواقع  على  كثيًرا  يتفاعلون 
االجــتــمــاعــي، مــؤكــًدا أنـــه عــلــى الــرغــم 
من أن تلك التطبيقات الحديثة أثرت 
بين  االجتماعية  العالقات  على  سلبًا 
األصـــدقـــاء، وأبـــنـــاء األســــرة الـــواحـــدة، 

خاللها  من  تستطيع  أصبحت  أنك  إال 
اكــتــشــاف الـــوجـــه اآلخـــــر لــلــعــديــد من 

الشخصيات.
يعتبر  تــويــتــر  أن  إلـــى  الــمــال  وأشــــار 
ــــدة لـــمـــتـــابـــعـــة األخــــبــــار،  وســـيـــلـــة جــــّي
ومعرفة ما يجري حولنا من أحداث، 
كــمــا أنـــه وســيــلــة هــاّمــة جـــًدا لمعرفة 
مــــدى وعــــي، أو ســـذاجـــة وســطــحــّيــة 
بعض المغّردين، وكذلك المتطفلين، 
وراء  من  يتحّدث  من  أن  إلــى  مشيًرا 

الجوال،  الهاتف  أو  الكمبيوتر،  شاشة 
وغير  ستار،  وراء  مختبئ  أنــه  يعتقد 
مـــكـــشـــوف لــــآلخــــريــــن، ولـــكـــنـــه فــي 
تويتر  خــالل  فمن  مفضوح،  الحقيقة 
ــا، وأشــخــاًصــا  تــكــتــشــف عــالــًمــا عــجــيــبً
تكتشف  ولكنك  لــســنــوات،  عاشرتهم 
حقيقة شخصيتهم عبر تويتر، ويتابع 
تويتر  على  صفحته  عبر  المال  الفنان 
خالل  من  لنا  ويتضح  شخًصا،   ١٢١٦
أهــم  متابعة  عــلــى  حــرصــه  تــغــريــداتــه 

التي  والــتــطــّورات  السياسّية،  األحــداث 
تحدث في المنطقة العربية.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــرى أوضـــــــح الـــمـــال 
أنـــه مــقــّل فـــي اســتــخــدام الــفــيــســبــوك، 
استخدام  يفضل  أنــه  إلــى  أشـــار  حيث 
لمعظم  بالنسبة  الحال  هو  كما  تويتر، 
مــواطــنــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، وبــنــظــرة 
على  الشخصية  صفحته  على  سريعة 
الــفــيــســبــوك يــحــمــل الــفــنــان الــقــطــري 
يصل  للكويت  جارًفا  حبًا  المال  صالح 

إلـــى درجــــة الــعــشــق، فــمــن هـــذا الــبــلــد 
وبــرز  ــة،  الــتــراثــّي أدواره  أجــمــل  قـــدم 
من  واضًحا  الحب  هذا  ويبدو  فيها،، 
الفيسبوك  عــلــى  الــشــخــصــّيــة  صفحته 
كلماته  خـــالل  مـــن  ذلـــك  أكــــان  ســــواء 
والــوّد  الحب  مشاعر  منها  تفوح  التي 
لــلــكــويــت وشــعــبــهــا ونـــجـــومـــهـــا، ومــن 
يتمّعن في «الحساب» الخاص بصالح 
المال يجد فيه صوًرا مرحة وتعليقات 
المال  ردود  أن  كــمــا  كــثــيــرة،  ظــريــفــة 
شخصيته  مـــن  ــا  جــانــبً تــعــكــس  نــفــســهــا 
الـــعـــفـــوّيـــة والــبــســيــطــة والــمــتــواضــعــة، 
حول  التعليقات  معظم  تــركــزت  كما 
اختياره  وعن  للمال  الشخصّية  الصور 
صوره  في  وكوميدية  مختلفة  لزوايا 
الفوتوغرافّية، فيداعب الُمعجبين في 
البساطة  غاية  فــي  وقفشات  حـــوارات 

والكوميديا.
يعتبر  آب  الواتس  أن  المال  أكد  كما 
االجتماعي  االتصال  وسائل  أهــم  من 
يستخدم  حيث  مــؤخــًرا،  ظهرت  التي 
والتواصل  األصــدقــاء،  أخــبــار  لمعرفة 
معهم، حتى وإن كان مضطًرا للعمل 
يبقى  أن  يستطيع  فإنه  الدوحة  خارج 
خالل  مــن  معهم،  دائـــم  تــواصــل  على 

التطبيق. هذا 

 الفنان فهد الكبيسي في لقطة جماعية مع فريق الفنان غانم شاهين في لقاء مع تلفزيون قطر
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منظومة  تُعد  كانت  قديًما  القطرية  الدراما 
ذلك  أكان  سواء  وااللتزام  الجودة  من  متكاملة 
هذه  وكانت  التمثيل  أو  التأليف  أو  اإلخراج  في 
الــمــنــظــومــة قــطــريــة خــالــصــة، وقــدمــنــا أعــمــاالً 
رائعة مثل الناس الطيبين وزهرة الجبل وقلعة 
موعد  قبل  النص  نستلم  وكنا  وغيرها  الشطار 
التصوير بشهر كامل ونتفرغ من أعمالنا ونعقد 
ما يسمى بقراءة طاولة نجتمع كلنا ونقرأ النص 
بالكامل على عدة جلسات ونفهم أبعاده، لذلك 
إن  بــالــحــيــاة،  ومــفــعــًمــا  ــا  عــفــويً األداء  كـــان  فــقــد 
الدراما القطرية التي كانت توصف بأنها محلية 
خالصة استطاعت وقتها أن تفرض نفسها على 
تتفوق  وأن  كله  الخليج  فــي  الــدرامــيــة  األعــمــال 
على الدراما الكويتية وتغزوها في عقر دارها، 

يقدم  أن  على  حريًصا  قطر  تلفزيون  كان  وقد 
نفسه  اآلن  فــي  وهــادفــة  ورائــعــة  مميزة  درامــا 
لهذا  السائد  العنوان  هما  واإلبداع  االلتزام  وكان 
المتفانية  الفنية  الــروح  وكانت  الذهبي  العصر 
هــي الــمــســيــطــرة عــلــى الــفــنــانــيــن ولــيــس غــريــبًــا 
الخليجية  الصحف  فــي  نقرأ  كنا  أن  ذلــك  بعد 
حتى  وتفضيلها  الدرامية  قطر  بأعمال  اإلشادة 
الدراما  استطاعت  وقــد  الكويتية.  الــدرامــا  على 
الخليجية  الــدرامــا  مقدمة  تحتل  أن  القطرية 
الخليج  جمهور  وكــان  بالقصيرة  ليست  لفترة 
اسم  وكــان  بــاألشــواق  القطرية  األعــمــال  ينتظر 
درامي  عمل  أي  بإنجاح  كفيالً  القطري  الممثل 
لما له من مصداقية لدى الجمهور وظل األمر 
التسعينيات  وأغلب  الثمانينيات  في  ذلــك  على 

ـــدرامـــا  ولـــكـــن طــلــعــت األلـــفـــيـــة الــثــالــثــة عــلــى ال
الــقــطــريــة بــمــا ال تــشــتــهــي األنــفــس حــيــث بــدأت 
شمسها في األفول وسوقها في الكساد وأعمالها 

بالتوقف.
إّن ما نراه اليوم في الدراما نوع من التغريب 
هو  المنتجين  لــدى  السائد  المنهج  أصبح  حيث 
بــدور  ليقوموا  الــخــارج  مــن  الممثلين  اســتــيــراد 
شــخــصــيــة قــطــريــة ضـــاربـــيـــن عــــرض الــحــائــط 
الــمــمــثــلــيــن  مـــن  كـــثـــيـــًرا  وإن  واألداء  بــالــلــهــجــة 
هــذا  مــن  أفــضــل  التمثيل  يــجــيــدون  الــقــطــريــيــن 
مصداقيتها  األعــمــال  أفــقــد  الـــذي  األمـــر  الــوافــد 
لدى المشاهد، أليس األولى بنا أن نعطي العيش 
ونساهم  المحليين  فنانينا  ننجم  وأن  لخبازه 
من دعم الممثلين  في دعم الفن القطري بدالً 

الوافدين الذين ال يحتاجون أصالً لدعمنا، وقال 
هي  إليها  إليها  وصلنا  التي  النتيجة  إن  سلطان 
الفنان  واختفاء  القطرية  الدراما  مستوى  انهيار 
الــقــطــري مــن الــســاحــة وأصــبــحــت أغــلــب وجــوه 
المشاهد  لـــدى  مــغــمــورة  الــقــطــريــيــن  الممثلين 

المحلي والخليجي على حد سواء.
وإنــنــي أطــالــب شــركــات اإلنــتــاج الــقــطــريــة أن 
تــولــي اهــتــمــامــهــا بــالــعــنــاصــر الــقــطــريــة وتــفــتــح 
الفرص  وتمنحهم  جديد  من  المجال  أمامهم 
ينتجونها  التي  الدرامية  األعمال  في  للمشاركة 
تراعي  وأن  الدرامية  الفنية  الحركة  تدعم  لكي 
أن الممثلين القطريين، خصوًصا الشباب منهم 
شركات  مــع  العمل  ســوى  سبيل  مــن  لهم  ليس 

اإلنتاج الوطنية وإال فأين يذهبون ؟.

بــعــد ثـــالث ســـنـــوات من 
متحف  الــتــجــديــد،  أعــمــال 
يعيد  بـــاريـــس  فـــي  رودان 
فـــتـــح أبـــــوابـــــه لـــلـــزائـــريـــن 
ويـــحـــتـــضـــن بـــالـــمـــنـــاســـبـــة 
مـــعـــرًضـــا، يــســلــط الـــضـــوء 
الفنية  األعــمــال  أهــم  على 
ـــّحـــات الــفــرنــســي  ـــن لـــهـــذا ال

الشهير.
كــلــفــة أعـــمـــال الــتــجــديــد 
بــلــغــت حـــوالـــي ســتــة عشر 
كان  نصفها  يــورو،  مليون 
المتحف،  من  ذاتًيا  تمويًال 
ـــــــك بـــفـــضـــل أنــشــطــتــه  وذل
ستوضحه  مثلما  الخاصة، 
لنا مديرته السيدة كاترين 

شوفيو.
المتحف  مــديــرة  تــقــول 
كــــاتــــريــــن شــــوفــــيــــو: نــحــن 
حالة خاصة بين المتاحف 
ــــــة، فـــنـــحـــن  ــــــســــــي ــــــفــــــرن ال
نـــمـــلـــك حــــقــــوق الــــفــــنــــان، 
مــــــا يــــــخــــــّول لــــنــــا إصـــــــدار 
ـــمـــنـــحـــوتـــات  نــــســــخ مــــــن ال
التي  األصــلــيــة،  الــبــرونــزيــة 
عشرة  اثــنــتــي  تقتصرعلى 
يمليه  مـــا  حــســب  نــســخــة، 
عــلــيــنــا الـــقـــانـــون، وهــــذا ما 
على  الحصول  من  يمكننا 
ألعــمــال  نخصصها  أمــــوال 

التجديد.
الــــــمــــــتــــــحــــــف خــــصــــص 
فضاءين، يبرزان التقنيات 
في  رودان  اعتمدها  الــتــي 
منه  جعلت  والــتــي  أعماله 
في  النحت  فــّن  رّواد  أحــد 

القرن التاسع عشر.

المنظمة  اللجنة  أعلنت 
الدولي  الكويت  لمهرجان 
لـــمـــونـــودرامـــا عـــن انــطــالق 
ــــدورة الــثــالــثــة مــن خــالل  ال
الــفــتــرة مـــن الـــســـادس إلــى 
الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن من 
 ،٢٠١٦ عـــــام  مــــن  أبــــريــــل 
مجموعة  بمشاركة  وذلــك 
مــــن الــــفــــرق الــمــســرحــيــة 
ــــخــــاصــــة، مــن  األهــــلــــيــــة ال
واألجنبية  العربية  الـــدول 

المختلفة.
آخر  أن  اللجنة  وأكـــدت 
ــــالم طــلــبــات  مــــوعــــد الســــت
المهرجان  فــي  الــمــشــاركــة 
يناير٢٠١٦،  من  الرابع  هو 
وتـــخـــضـــع الـــمـــشـــاركـــة فــي 
فعاليات الدورة الثالثة من 
المهرجان إلى عدة شروط 
مــنــهــا: إجــــــازة الـــنـــص من 
قبل لجنة إجازة النصوص 
فــــــي الــــمــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 
واآلداب  والــفــنــون  للثقافة 
مدة  تكون  وأن  بالكويت، 
 ٥٥ إلــــى   ٢٠ مـــن  الـــعـــرض 
دقيقة، كما يجب أن يكون 
جديداً،  المسرحي  العرض 
ويـــتـــم إرســــــال نــســخــة من 
النص عبر شريط ممغنط 
الفرقة  عــن  نــبــذة  مــع   CD
المشاركة والعمل، متضمناً 
صــــور جــمــيــع الــمــشــاركــيــن 
فـــيـــه وشـــعـــار 
الفرقة.

متحف رودان 
الباريسي يعيد 
فتح أبوابه

انطالق مهرجان 
الكويت الدولي 

للمونودراما 
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أبيات قطرية

أَْكـتُبُـــُه َســــوَف  فيما  ـعـــــِر  الِشّ فـــــي  أَحـــــــاُر 

أَْطلُبُـــــــُه ـعـــــِر  الِشّ بُـُحـــــــوِر  ِمـــــــْن  الـــــــّذي  ومــــــا 

راِكـبُــُه َضـــــَلّ  قــــد  والهــــــوى  الهــــــوى  عــــــن 

َمــــــــراِكبُــــــــُه َضـــــــلَّْت  الهــــــــوى  بُحــــــوِر  فـــــي  و 

َحــــــَوٌر َطـْرِفـهـــا  فـــي  التـــــي  العيـــــــوِن  عـــِن 

يَــْســـــــلُبُــــُه يــــــِن  الــــــــِدّ ذا  الـــــــــذي  الِخـمـــــــــاِر  أِم 

َـــــــَزلَــْت نـ بِــــــها  آيــــــــاٌت  الجميـــــــــالِت  وفـــــي 

ــــــــعِر فيـــــمـــــا ِقيــــــــــــــَل أَْكـــــــَذبُــــــــُه وأَْعـــــــَذُب الِشّ

يَْسـبِــــــُقـــني القلـــِب  وَدْمـــُع  بِـــالدي  َعــــْن  أَْم 

تــْســـُكبُــــــــــــُه العيـــــــــُن  بِـــــــــــــالدي  َــــــــــــــْرُت  َذكـ إذا 

َمـجلُِســــــــــــــــُه األِهـــــــــِل  وبيـــــــَن  قــــريـٍب  َفَكـــْم 

تَــْغــلِـبُـــُه األهــــِل  بَْيـــــــَن  ــــْفِس  النَّ وُغــــْربَــــُة 

وطائَِفـتـــــــــي وأََحبــــــابـــــي  ونــــــــاسـي  أَهلــــــي 

ـــوِمـــي.. بِـــــالدي.. َوبـِــــــْئـــَس الـــــــــِوْرُد نـَــــشـــــَربُــــــــُه َق

َمْشـــَربُـــــــُهْم بـالكــــأِس  لَُهـــــــْم  َقـــــــــــوٍم  ُــــــــُلّ  َفكـ

َمْشــــَربُـــُه النـــــــاس  في  لَــــــُه  َفــــــــرٍد  وُكــــــُلّ 

َمـــــْذَهــــــبُُهـْم اِهللا  فـــي  لَــــــــُهْم  نـــــــــاٍس  َوُكـــــــُلّ 

َمـــْذَهبُــُه الّنـــــاِس  فـــي  لَـــــُه  َفـــــــــرٍد  َوُكـــــــُلّ 

ُمبَــــْعثَـــــــــــــَرٌة وآيـــــــاتــــــي  َشــــتــــــــاٌت  ِدينــــــــــــي 

َمـْكــتَـــبُــُه َضــــــــــــــاَع  َعـّنـــا  ـــــِي  الــَوحـــ وكـاتِـــــُب 

ُكــتُـــــــــــــــٌب لَـــــــــــــُه  مّنــــــــــــا  واِحــــــــــــــــٍد  فُكــــــــــــــــُلّ 

ُـــــــُه يَتُـــــــلو لَنـــــــــا ِمْنـــــــــُه مــــا فـــــي اللَّــحـِن يُْطِربـ

َوَطنــي َوَمـــــا  مــاِدينِــــي  الـــــَوحِي  يــــاكـــــاتَِب 

َوَمـــــْن إِمـــــامـي اّلـــــــــذي فـــي اِهللا أَْصـــَحبُــــــــــــــُه

أَْتبَُعـُه الّديـِن  فــي  َمــْن  أَْعـــِرُف  ُعــــْدُت  مـــا 

َوُكـــــــــُلّ َشيـــــــــــٍخ لَـــــــــــُه فــــــــــــي اِهللا َمـــــــــــــــْأَربُـــــــــُه

أََحٌد لـنــــــا  ِفيـــــُكْم  َهـــــــْل  الّنـــــــاُس  ـهــــــا  أيُّ يــــــا 

ِمْنُكــــــــــْم لَــــــــــُهـْم فــــــــي َسـبيــــــــِل اِهللا َمـــــــــْرَكبُـــــــــُه

أََحـٌد لَُهـــْم  ِفيـــــنـا  َهـــْل  الّنـــــــاُس  ـــــــها  أَيُّ يـــــــــا 

أََعـــــــــَدّ  ِمّنـــــــــــــــــــا ِربــــــــــــــــاَط الَخـــــــــــيِل يُــــــــــْرِهبُــــــُه

طائُِرنــــــــــا طــاَر  تَــــــْأتي  يـــــُح  الـــِرّ َكْيـَفـــــما  أَْم 

نَْضـــــــِربُـــُه الّنـــــــاِس  َطــــــْيُر  طـــــــاَر  َكْيـَفمـــــــا  أَو 

طـــائِـــــــُرُهْم حــــاَم  َعلَــينــــــــا  َضـــــــَرْبنـــــــــا  وإْن 

وفــــــي المـــــــواِجـِع َكـــــْم َقـــــــْد غــــاَص ِمْخــــلَبُـــــُه

َهـــــَدمـــــــــوا لنــــا  بَــْيــتــــــــاَ  لَـُهـــــــْم  َهــــَدْمـــنـــــا  إذا 

يَـــنـــــَْهـبُــــــــُه الـُكـــــــــــــُلّ  وجـــــــــاَء   ... َوَطـــــــــنــــــــــــــــــــاً 

َقــتَــلــــوا لَـنـــــــــا  َكْلـبـــــــــاً  لَـــــــــــُهــْم  َقـتَــــــــْلـنـــــــا  وإْن 

يَــــــــــــــْرَهــبُــــــــــــــُه الـــــــــــُكُلّ  وكـــــــــــاَن   ... َشـــــعبـــــــــــاً 

ُمضَطــرٌب البَــــــــحِر  ومــــــــوُج  علـــينــــا  زاُدوا 

وُكــــــــــــــــُلّ شــــــــــــيــــــٍخ لَـــــــــــُه رأٌي يُــــــــــَقـــــّلــــــــــبُـــــــــــــــُه

َجِشـٍع زاِهـٍد  أَو  فــــــاِحــــــٍش  عــــــــــابِــــٍد  ِمـــــــــــْن 

أو حـــاكـــــــــــٍم فـــــــي ُرؤوِس الّنــــــــــــاِس َمـْلَعـبُــــــــُه

آيـــات 
مبعثرة

 علي سلطان: نجاح الدراما مرهون بعودة روحها القطرية
بأقالم بأقالم 
بقلم علي سلطانالمبدعينالمبدعين

علي ميرزا

إدارة  ــــنــــت  أعــــل الدوحة-[: 
بيع  بــدء  عــن  السينمائي  أجــيــال  مهرجان 
التذاكر للدورة الثالثة والذي يقام من ٢٩ 
الثقافي  الحي  في  ديسمبر   ٥ إلى  نوفمبر 
تذاكر  على  المتزايد  للطلب  وتلبية  كتارا، 
الــمــهــرجــان وتــوفــيــر الــمــزيــد مــن المنافذ 
التي تسهل للجمهور شراء التذاكر، يمكن 
الحصول  السينما  وعــشــاق  األفـــالم  لـــرواد 
اإللكتروني  الــمــوقــع  عبر  تــذاكــرهــم  على 
التذاكر  شباك  من  عامين  موقعين  وفــي 

ــا مـــول وفــي  فــي متجر فــنــاك فــي الجــون
أجيال  لمهرجان  الرئيسي  التذاكر  شباك 
في  كــتــارا  الــثــقــافــي  الــحــي  فــي  السينمائي 

المبنى ١٢.
يفتح شباك التذاكر الرئيسي لمهرجان 
أجــيــال فــي كــتــارا مــن ١٦ إلــى ٢٧ نوفمبر 
ومن  مــســاًء،   ٨ لغاية  ظهراً   ٢ الساعة  من 
الساعة  مــن  ديسمبر   ٥ إلـــى  نوفمبر   ٢٨
يفتح  بينما  مــســاًء،   ١٠ لغاية  صــبــاحــاً   ١٠
شــبــاك الــتــذاكــر فــي متجر فــنــاك مــن ١٦ 

نوفمبر إلى ٥ ديسمبر من الساعة ٢ ظهراً 
عبر  التذاكر  شــراء  ويمكن  مساًء.   ٩ لغاية 
www. الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لــلــمــهــرجــان

باقة  أيــضــاً  يقدم  الــذي   ajyalfilm.com
كبيرة من المعلومات عن األفالم ومواعيد 
وأمــاكــن  الفعاليات  عــن  وكــذلــك  عرضها 
عن  متنوعة  أخبار  إلى  باإلضافة  إقامتها 

المهرجان.
تُــبــاع الــتــذاكــر بــســعــر ٢٥ ريــــاال قطريا 
قــطــريــا  ريــــــاال  و٤٠  ـــعـــاديـــة  ال لـــلـــعـــروض 

عرضي  ضمنها  مــن  المميزة  لــلــعــروض 
ويسر  والــخــتــامــيــة.  االفــتــتــاحــيــة  الليلتين 
ـــدوحـــة لـــألفـــالم مــنــح أعــضــاء  مــؤســســة ال
التصريح الثقافي لمتاحف قطر تخفيضاً 
بــقــيــمــة ٥ ريـــــــاالت عـــلـــى كـــافـــة عــــروض 
التصريح  إبــراز  عند  المهرجان  وفعاليات 
الثقافي لمتاحف قطر في أي من منافذ 
التصريح  لحاملي  ويــمــكــن  الــتــذاكــر.  بــيــع 
فقط  المخفض  بالسعر  تذكرتين  شـــراء 

لكل عرض.

طرح تذاكر مهرجان أجيال السينمائي باألسواق

عايل ينتهي من تسجيل «سالم يا تميم»
يا  «ســالم  بعنوان  جديدة  وطنية  أغنية  تسجيل  من  انتهائه  عن  عايل  كشف 
تميم» من ألحانه وكلمات علي الحجاجي وتوزيع مهند سيف، مشيًرا إلى أنه 
سيطرحها في اليوم الوطني. كما كشف عن انتهائه من تسجيل أغنية جماعية 
مع كوكبة من نجوم الغناء وهم: عيسى الكبيسي وغانم شاهين وسعود جاسم 
ومحمد سعد وهي من تلحين الموسيقار مطر علي. وقال عايل قدمت العديد 
من األغاني الوطنية منها أغنية «يا مرحبا يا تميم «ثم أغنية «عيد المحبة « 
وبعدها أغنية « هذي أنت يا قطر» . وحول بداياته الفنية قال عايل أنا بدأت 
األغاني  مــن  باقة  وقــدمــت   ،٢٠١٣ عــام  منذ  االحــتــرافــي  بالمعنى  الغناء  طريق 
أولــى  وكــانــت  الوطنية.  األغــانــي  مــن  مجموعة  قدمت  كما  العاطفية،  الفردية 
أعمالي الفنية العاطفية مع أغنية «تطرى على بالي» من كلمات الشاعر سعود 
األغنية  نجحت  وقــد  كــامــل،  حسام  وتــوزيــع  السعيد  فايز  ألــحــان  ومــن  الكعبي 
ما  «قلبي  بعنوان  الثانية  أغنيتي  طرحت  ثم  الجمهور  لــدى  استحسانًا  والقــت 
يتوب» من كلمات رياض العوض وألحان حسن حامد ثم قدمت أغنيتي الثالثة 
بعنوان «دكتور يعالجني» من ألحان الموسيقار مطر علي وبعدها قدمت أغنية 
«باريس ولندن» من كلمات هشام الشروقي وألحان أحمد عبداهللا. ثم قدمت 

أغنية « بياع حجي» من كلمات رياض العوض وألحان سعود جاسم.

استعداًدا لطرحها باليوم الوطني
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