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خالد الحمادي: التربية المسرحية 
كانت حاضنة للمواهب الفنية

كتب - محمود الحكيم:

أكـــد الــفــنــان خــالــد الــحــمــادي أن 
من األمور التي أثرت في تكوينه 

المسرحية  التربية  وجود  الفني 
صغره،  منذ  بها  اشترك  حيث 
عندما  الــــوزارة  أن  إلــى  مشيرا 

التربية  منتخب  تــكــويــن  قـــررت 
الــمــســرحــيــة الـــــذي يـــخـــتـــارون فيه 

أفــضــل الـــطـــالب الــمــوهــوبــيــن مـــن كل 
المدارس كنت ممن تم اختيارهم وكانت 

الوزارة مهتمة بهذا النشاط الفني وكان الوزير يحضر عرض هذا المنتخب 
بنفسه ويوزع الجوائز على الطالب وكان من ضمن هذا المنتخب الفنان 
العزيز  عبد  اهللا  عبد  والفنان  الرضا  عبد  ناصر  والفنان  األنصاري  جاسم 
إخراج  من  الذهبية»  «الجرة  مسرحية  وقدمنا  حامد.  اهللا  عبد  والفنان 
الفنان محمد البلم وكنا في المرحلة االبتدائية. وسافرنا بهذه المسرحية 
والثانوية  اإلعــداديــة  المرحلتين  وفــي  هناك.  عرضها  وتــم  اإلمـــارات  إلــى 
شقيق  منصور  جمال  إخــراج  من  الدين»  صالح  «الفاتح  مسرحية  قدمنا 
الفنان صالح منصور. وفي المرحلة الثانوية قدمنا مسرحية «شهداء بال 
طبول» وعرضناها بالكويت، وفي اليوم الثاني من عرضها كتبت الجرائد 
الكويتية «الخطر القادم من قطر» أتذكر أيامها أن الفنانة أسمهان توفيق 
جاءتني وحيتني بحرارة وقالت لي:»أنت إيش عملت فينا»، ولذا فأنا أؤكد 

أن التربية المسرحية كانت حاضنة للمواهب الفنية.

ص ٦
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ية 
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مـــن كل 
كا

الصراع بين الفصحى والنبطي الصراع بين الفصحى والنبطي 
فـي الـثـقـافـة الـخـلـيـجـيـةفـي الـثـقـافـة الـخـلـيـجـيـة

نايف البكري: األعمال الشبابية ليست سواء
بوستر المسابقة

نايف البكري

مسعود البلوشي:
 الحركة التشكيلية واقعها جميل

أكــــد مــســعــود الــبــلــوشــي أن الــحــركــة 
ومستقبلها  جميل  واقعها  التشكيلية 

باهر خصوًصا بعد االهتمام الذي 
باتت تحظى به منذ عدة جهات 

عـــلـــى رأســــهــــا مـــتـــاحـــف قــطــر 
للفنون  واقــــف  ســـوق  ومــركــز 

ووزارة  الـــشـــبـــابـــيـــة  والــــمــــراكــــز 
يلقى  التشكيلي  فــالــفــن  الــثــقــافــة، 

كــل الــدعــم واالهــتــمــام مــن الجهات 
في  الثقافية  والــمــؤســســات  الحكومية 

حالة  على  بـــدوره  انعكس  مــا  وهــو  قطر، 
خالل  من  واضًحا  يظهر  وهذا  المجال،  هذا  يشهدها  التي  الكبيرة  الحراك 
الفنون  جمعية  مثل  التشكيلي،  بالفن  تهتم  التي  الثقافية  المؤسسات  تعّدد 
التشكيلية، والبصرية، ومركز كتارا للفن، فالطريق أصبح سهالً للموهوبين 

لكي يبدؤوا مسيرتهم الفنّية تحت رعاية تلك المؤسسات.
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خالد ربيعة: «السوشيال ميديا»
 تسهم في انفتاح الفنان على العالم

كتب - مصطفى عبد المنعم:

أكــــــد الــــفــــنــــان خــــالــــد ربـــيـــعـــة أن 
زيــادة  في  تسهم  ميديا  السوشيال 

ــــنــــاس بــــه ألن  مـــعـــرفـــة عـــــدد ال
الــتــعــامــل اإللــكــتــرونــي ال يــزيــد 
األشخاص  يزيد  ولكنه  الشعبية 

الــمــتــابــعــيــن، مـــا يــحــقــق لـــه بعض 
ـــتـــشـــار ولـــكـــن شــخــصــيــة الــفــنــان  االن

ومــوهــبــتــه وقـــدراتـــه الــفــنــيــة هــي التي 
تتحكم في زيادة شعبيته أو ال.

ويؤكد ربيعة أن كل شخص يستخدم هذه الوسائط يمكن أن يحّولها إلى 
للتعامل  الرافضين  وصف  يمكننا  ال  إننا  أيًضا:  وقال  سلبية،  أو  إيجابية  أداة 
مع هذه الوسائط بأنهم متخلفون عن اآلخرين حيث إن هذا القرار شخصي 
ويخضع لحرّية كل شخص وكل واحد لديه الحق في أن يكون له حساب أو 
صفحة على مواقع التواصل االجتماعي أو ال فربما هناك أشخاص مشغولون 
وال يملكون الوقت للدخول إلى هذا العالم، إال أنني على المستوى الشخصي 

أحّبذ أن يستخدم كل شخص هذه الوسائط.
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ي التي 
البكري  نــايــف  الــفــنــان  أوضـــح 
ــــه دخــــل مـــجـــال الــتــمــثــيــل من  أن
وبــرامــج  القصيرة  األفـــالم  بــوابــة 
التوك شو كوميدي، حيث شارك 
مــــع د.حـــــمـــــود فــــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
كما  الكوميدية،  برامجه  حلقات 
تمثيلية  مشاهد  فــي  شـــارك  أنــه 
والحياة  الطب  لبرنامج  توعوية 
تلفزيون  على  يعرض  كان  الــذي 
قـــطـــر مــــن تـــقـــديـــم د.إبـــراهـــيـــم 
الــجــنــاحــي، وكـــذلـــك شــــارك في 

صيفك  الــقــصــيــر»أكــشــن  الــفــيــلــم 
« مــــن إخـــــــراج عــــبــــداهللا الـــمـــال، 
كــمــا شــــارك فـــي أفــــالم قــصــيــرة 
عــن أطــفــال ســوريــا، وشـــارك في 
تقديم مسرحية الطفل المشاغب 

مع المخرج يوسف المعضادي.
الـــبـــرامـــج  أن  الـــبـــكـــري  وأّكـــــــد 
الــكــومــيــديــة الـــهـــادفـــة واألفـــــالم 
تتصدر  باتت  التوعوية  القصيرة 
قــائــمــة اهــتــمــام الــمــتــابــعــيــن عبر 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، 

الفنية  األعـــمـــال  أن  إلـــى  مــشــيــًرا 
ــابــيــة فــــي مـــجـــال الـــبـــرامـــج  الــشــب
الــكــومــيــديــة واألفـــــالم الــقــصــيــرة 
الــمــســاواة  قـــدم  عــلــى  كلها  ليست 
الجمهور  فذائقة  الجمهور  عند 
الغث  بــيــن  التمييز  عــلــى  قــــادرة 
والــســمــيــن وبــيــن الــجــاد والــتــافــه، 
مثل  لـــذلـــك فـــأنـــت تــجــد أعـــمـــاالً 
كلمة راس، وبرامج د. حمود قد 
على  الــمــشــاهــدات  ماليين  بلغت 
الــيــوتــيــوب بــيــنــمــا أعـــمـــال أخـــرى 

لـــم تــتــعــد الـــعـــشـــرات، والــفــيــصــل 
فــي هـــذا هــو جـــودة األعــمــال في 
مـــحـــتـــواهـــا وفـــكـــرتـــهـــا وطــريــقــة 
أن  الشباب  فعلى  لذلك  عرضها 
يعوا خطورة تقديم أعمال خالية 
مــن الــمــضــمــون الــجــيــد واألفــكــار 
إليهم  تضيف  لــن  ألنــهــا  الــهــادفــة 
شــيــئًــا بــل عــلــى الــعــكــس ستقضي 
عــلــى مــصــداقــيــتــهــم الــفــنــيــة لــدى 

الجمهور.

ص ٦

الدوحة - البيرق:

 أعــلــنــت مــؤســســة «الـــدوحـــة لــألفــالم» عــن مسابقة 
ــتــي تــســتــهــدف الــشــبــاب الــقــطــري  «شـــــارك قــصــتــك» ال
الشباب  لـــوزارة  التابع  انتيوب  مركز  تنظيم  من  وهــي 
ـــألفـــالم الــمــواضــيــع  والــــريــــاضــــة، وحـــــــّددت الــــدوحــــة ل
المشاركة في المسابقة، وهي قصص عن قيم قطرية 
وكيف  واإليــثــار  والتواضع  والــكــرم  العدالة  مثل  أصيلة 
مقطع  في  وذلــك  هــذا،  يومنا  في  حياتنا  على  تنعكس 
فيديو ال تقّل مدته عن ٣٠ ثانية، وسوف توّزع الجوائز 
على ٤ فئات عمرية وهي: ٨ - ١٢ سنة، و١٣ - ١٦ سنة، 
جائزة  وستُمنح  فــوق،  فما  سنة  و٢٣  سنة،   ٢٢  - و١٧ 
إضــافــّيــة لــصــاحــب الــفــيــديــو الــحــاصــل عــلــى أعــلــى نسبة 

تصويت على اإلنترنت.
من جهة أخرى أعلنت مؤسسة الدوحة لألفالم عن 
غلق باب طلبات التطّوع في مهرجان أجيال السينمائي، 
ويــحــظــى الــمــتــطــوعــون بــفــرصــة الــتــعــاون مــع عـــدد من 
أبــــرز الــعــامــلــيــن فـــي صــنــاعــة األفـــــالم، كــمــا يكتسبون 
العمل  جانب  إلــى  وإدارتــهــا،  الفعاليات  تنظيم  خبرات 
تشويًقا  الثقافية  التظاهرات  أكثر  إحــدى  كواليس  في 
على مستوى المنطقة. وسيحصل المتطّوعون على زّي 
عروض  لحضور  مجانّية  تذاكر  قسيمة  وعلى  خــاّص، 
المهرجان وشهادة شكر وتقدير رسمّية من مؤسسة 

الدوحة لألفالم خالل حفل تكريم المتطّوعين.

الدوحة لألفالم تعلن عن مسابقة شارك قصتك
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إلى  تنقسم  بسيطة  أنماط  هي  الشخصيات  هذه 

وحاشيته  إســمــاعــيــل  أقــــارب  األولــــى  مجموعتين: 

عن  المسؤولون  وهم  مصيريًا،  به  يرتبطون  وهم 

الفساد والتدهور االقتصادي في مصر.

الفساد  لهذا  المناهضون  هم  الثانية  والمجموعة 

على  الـــصـــراع  يعتمد  وبــذلــك  الـــثـــورة،  طــريــق  عــن 

بين  التناقض  أي  المجموعتين  بين  الحاد  التناقض 

آخر  وبمعنى  الخير،  انتصار  وحتمية  والخير  الشر 

يقدم صنوع نموذجين، األول سلبي وهو المجموعة 

األولى، والثاني إيجابي يتمثل في المجموعة الثانية، 

ويسعى األخير نحو تغيير األوضاع.

الــصــراع  وطبيعة  للشخصيات  الــتــصــور  هـــذا  إن 

والعرض المباشر لألفكار يتفق مع هذه المسرحية 

في  يتمثل  ما  وهــو  صنوع  لــدى  الدعائية  السياسية 

المسرحية السياسية الدعائية بصفة عامة.

تحريض  إلــى  المسرحية  هــذه  فــي  صنوع  سعى 

الــشــعــب عــلــى الــثــورة ، األمـــر الـــذي لــم يتحقق في 

الـــواقـــع فــي هـــذه الــفــتــرة، فــالــعــزل تــم عــن طريق 

الــتــحــالــف األنــجــلــو فــرنــســي الــــذي مــــارس الضغط 

الخطوة  هذه  على  لإلقدام  العثماني  السلطان  على 

قائمة  صنوع  دعــوة  تظل  لكن  مصر.  إنقاذ  بحجة 

إلى أن تتحقق على يد أحمد عرابي زعيم الحركة 

العرابية. بذلك كان يسعى صنوع إلى تقديم نموذج 

قدم  وقــد  الــواقــع  في  يحدث  أن  يمكن  لما  متخيل 

ذلك من خالل اإلبعاد التاريخي عن طريق تأكيده 

الفراعنة،  عهد  فــي  حــدثــت  قــد  األحــــداث  هــذه  أن 

هذه البطاقة التاريخية التي يستخدمها صنوع هنا 

ويستخدمها في مسرحيات هذه المجموعة ال تعني 

أن مسرحيته قد استمدت أحداثها وشخصياتها من 

الكاريكاتورية  والصور  الشخصيات  فمالمح  التاريخ 

عن  بــعــدهــا  إلـــى  تشير  المسرحية  بــهــذه  الــمــرفــقــة 

التاريخ البعيد.

وقـــد يــرجــع اســتــخــدام الــبــطــاقــة الــتــاريــخــيــة التي 

تأكيده  إلــى  المجموعة  هــذه  بمسرحيات  يلصقها 

لها  الكيفية  بهذه  عهده  في  مصر  أوضــاع  أن  على 

مصر،  تاريخ  طوال  تكررت  حيث  التاريخي  بعدها 

لهذا يضمر في مسرحياته أنها قد حدثت في أيام 

المماليك أو الفراعنة - وربما يرجع هذا االستخدام 

أيًضا إلى سعي صنوع إلى التحايل على الرقباء من 

من  صحافته  منع  يحاولون  الذين  الخديوي  رجال 

الدخول إلى مصر.

الخديوي  حكم  بــدايــة  فــي  التياترية  اللعبات   -٢
توفيق:

صنوع  كتبها  الــتــي  التياترية  اللعبات  عــدد  يبلغ 

أربع مسرحيات هي: «الواد»، «زمزم المسكينة»، 

«ســتــي وحــيــدة أم نــضــارة بــيــضــا ألــطــف وأظـــرف 

وأفــخــر هــوانــم شيخ الــحــارة»، «الــــواد الــمــرق وأبــو 

شدوف الحدق».

وقــــد نــشــر األولــــــى فـــي صــحــيــفــة «أبـــــو نــظــارة 

 ،١٨٧٩ أكــتــوبــر   ٢٨ الــثــالثــاء  يـــوم   ٢٦ الــعــدد  زرقــــا» 

الجديدة  الصحيفة  في  األخرى  المسرحيات  ونشر 

«النظارات المصرية».

كشفه  المجموعة  هــذه  فــي  صــنــوع  يــواصــل 
ــثــورة، مـــع تــأكــيــده  ــل لــلــفــســاد ودعـــــوة الــشــعــب ل
يسعى  الــذي  األجنبي  المخطط  خــطــورة  على 
توفيق  الخديوي  صار  فقد  مصر،  احتالل  إلى 
اإلنجليز  أيـــدى  فــي  لعبة  صــنــوع  يــصــوره  كــمــا 
باشا  ريـــاض  وزيـــره  أيـــدي  وفــي  والفرنسيين 
وصــنــوع هــنــا فــي تــصــويــره لــلــخــديــوي توفيق 
في  تفقه  وال  اإلرادة  فاقدة  كشخصية  يقدمه 
قــرار  اتــخــاذ  يستطيع  وال  شيئًا  السياسة  أمــور 
بمفرده إال بالعودة إلى مستشاريه األجانب أو 

إلى وزيره وبذلك يصبح توفيق ضحية.

التحالف «األنجلو - 
فرنسي»

حركةحركة

شاطئ كتارا يستعد الستقبال المحامل التقليدية
كتب- مصطفى عبد المنعم:

تــحــت الــرعــايــة الــكــريــمــة لــحــضــرة صــاحــب 
أمير  ثــانــي،  آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ  الــســمــو، 
للحي  العامة  المؤسسة  تنّظم  المفدى،  البالد 
الــثــقــافــي «كــــتــــارا» مــهــرجــان كـــتـــارا الــخــامــس 
حنا  ما  «أيــام  شعار  تحت  التقليدية،  للمحامل 
 ١٧ من  الفترة  خالل  وذلك  نعتاش»،  باإلبحار 

إلى ٢١ من نوفمبر الجاري، بشاطئ «كتارا».
ويسّلط المهرجان الضوء على الحياة البحرية 
قبل  الخليج  لسكان 

النفط، إذ سيعرض خالله محامل على الصورة 
السفن  عليه  كانت  الــذي  الشكل،  كذلك  نفسها، 
يتعرف  حتى  والخمسينيات،  األربعينيات  في 
جيل اليوم على حياة اآلبــاء واألجــداد وظروف 
دولــة  فــي  والــغــاز  النفط  اكتشاف  قبل  العيش، 

قطر والخليج.
تراثية؛  مسابقات  الــمــهــرجــان  يتضمن  كما 
ومسابقات  محمل»،  «أجمل  اختيار  بينها  من 
أخرى مثل التجديف والغوص والغيص، فضًال 
وتسعى  الثقافية،  الفقرات  من  مجموعة  عن 
االحتفالية التراثية التي تقام سنويًا إلى الكشف 
السياحية  المقاصد  جــمــال  عــن  أيــًضــا 

البحرّية في دولة قطر، خصوًصا أّنها تستقطب 
أعــداًدا غفيرة من الــزّوار العرب واألجانب من 

داخل الدولة وخارجها.
للمحامل  الــخــامــس  وســيــشــهــد «الــمــهــرجــان 
التقليدية» مسابقة الغوص على اللؤلؤ، ومسابقة 
ومسابقة  الــحــّر،  الــغــوص  ومسابقة  التجديف، 
على  الــغــوص  مسابقة  وتستمّر  محمل،  أفضل 
 ١٨ فوق  هم  لمن  مخّصصة  ــام،  أّي ثالثة  اللؤلؤ 
على  التقليدي  الشراع  مسابقة  تقام  كما  عاًما، 
ثالث مراحل ولمّدة ثالثة أّيام أيًضا، وهي تتاح 
للفرق المشاركة بما بين ٣ و٥ أشخاص ضمن 
 ٢٢ طولها  يبلغ  الــتــي  الخشبية  للمراكب  ســبــاق 

قدًما.

وســيــتــّم أيـــًضـــا خـــالل الــمــهــرجــان الــتــعــريــف 
المجتمع  في  سائدة  كانت  قديمة،  مهنة  بـــ١٥ 
القطري في حقبة ما قبل اكتشاف النفط، التي 
والصل»،  أبرزها «الودج»  ومن  اليوم،  اندثرت 
بحرية  برحلة  الجمهور  مــشــاركــة  إلــى  إضــافــة 
في  موجود  أثــري  موقع  لترميم  مسبوقة  غير 
عرض البحر، من قبل فرق قطرية متخّصصة 

من أصحاب الخبرة في التراث البحري.
مهرجان (كتارا)  من  الرابعة  النسخة  وكانت 
لــلــمــحــامــل الــتــقــلــيــديــة، قـــد تــمــّيــزت بــمــشــاركــة 
الـــعـــشـــرات مـــن الــمــحــامــل تــقــلــيــديــة مـــن قطر 
والخليج، باإلضافة إلى الهند وزنجبار وساحل 

فارس.

خالل الفترة من ١٧ حتى ٢١ نوفمبر

معرض فني إلبداعات المتدربين بالشبابي للفنون
القليلة  األيــام  خــالل  للفنون  الشبابي  المركز  ينّظم 
المقبلة معرًضا فنًيا كبيًرا يضم أعمال المتدربين في 
ورشة «ميكس ميديا» التي ينظمها المركز في مقره 
مؤخًرا. وكانت الورشة التي قدمها الفنان علي دسمال 
كــبــيــًرا حيث شـــارك فيها  الـــكـــواري، قــد شــهــدت إقــبــاالً 
الفنون «الميكس  من  النوع  هذا  على  متدربًا   ٢٠ قرابة 
ميديا»، حيث تم تمديد الورشة إلى أسبوعين. وقالت 
الفنانة أمل الجابر، عضو مجلس إدارة المركز وأمين 
السر العام، إن المعرض سيقدم اإلبداعات التي أنتجها 
الفنانين،  من  نخبة  وسيحضره  بالورشة،  المشاركون 
كما سيقوم الفنان سلمان المالك، رئيس مجلس إدارة 
بالورشة،  المشاركين  على  الــشــهــادات  بتوزيع  المركز 
في  الجابر  الفنانة  وأضــافــت  الفني.  لــدورهــم  تقديراً 

يأتي  الـــورشـــة  لــهــذه  الــمــركــز  تنظيم  أن  لــهــا  تــصــريــح 
بما  يقيمها  الــتــي  الفنية  الفعاليات  مــن  العديد  ضمن 
ينسجم مع أهدافه الساعية إلى صقل وتنمية المواهب 
الــشــبــابــيــة، وخــاصــة الــقــطــريــة، وذلـــك بــالــتــركــيــز على 
الشباب القطري بصقل مهاراته في مختلف المجاالت 
الفنية. وأوضحت أن الورشة سعت إلى تعريف الفنانين 
الفني  األســـلـــوب  ذات  والـــيـــدويـــة،  الــرقــمــيــة  بــالــفــنــون 
التي  الفنية  والمهارات  المعلومات  إلكسابهم  الحديث، 

تسهم في تطوير أعمالهم الفنية.
ومن جانبه، استضاف الفنان علي دسمال الكواري، 
الــفــنــان مــســعــود راشـــد الــبــلــوشــي لــعــرض تــجــاربــه على 
بهذا  الفنية  أعماله  لهم  وقــدم  بــالــورشــة،  المشاركين 
بالورشة،  المشاركين  جانب  من  حضور  وسط  الشأن، 

وعــرض  الــبــلــوشــي.  بــمــداخــلــة  اهتمامهم  أبــــدوا  الــذيــن 
في  الفنانين  بــدء  قبل  الــالزمــة  لــإلجــراءات  المحاضر 
ورشـــة «الــمــيــكــس مــيــديــا»، الفــتــاً إلـــى أن مــجــال هــذه 
التحضيرات مفتوح إلنجاز أعمال هذا اللون من الفنون 
الحديثة، حيث إن خامات «الميكس ميديا» يمكن أن 
وإبداعاتها  فنونها  جعل  «ما  خامة،  بأي  متاحة  تكون 

من السهولة بمكان».
خــامــات «الميكس  فــإن  لــذلــك،  إنــه  البلوشي  وقـــال 
للغاية،  والبسيطة  السهلة  الــخــامــات  مــن  تعد  ميديا» 
البلوشي  عــرض  وأعــقــب  شكل.  بــأي  توفيرها  ويمكن 
لتجاربه مع هذا اللون من الفنون الحديثة، انتقاله إلى 
وصول  إلى  يؤدي  بما  ذاته،  العمل  تشكيل  عن  الحديث 

العمل الفني إلى المرحلة النهائية.

الدوحة - [: 

يــنــظــم مــتــحــف الـــفـــن اإلســـالمـــي 
سلسلة من الحفالت الموسيقية تحت 
والتي  الــحــجــرة»،  «موسيقى  عــنــوان 
سيحييها عازفون من أوركسترا قطر 
المتحف،  ردهــــة  فــي  الــفــلــهــارمــونــيــة 
وستُقام هذه الحفالت المجانية ابتداًء 
من نوفمبر الجاري، على أن تقام في 
الخميس األول من كل شهر وتستمر 

حتى ٥ يونيو من العام القادم.
ويــبــدأ الــحــفــل فــي الــســادســة مساء 
وحـــتـــى الـــســـابـــعـــة، حـــيـــث ســيــســتــمــتــع 
محبو الموسيقى في الدوحة باألجواء 
الجميل  المسائي  والمنظر  الساحرة، 
فـــي ردهـــــة الــمــتــحــف مـــع مــوســيــقــى 
على  الحضور  ستحمل  التي  الحجرة 

أجنحة الخيال.
اإلسالمي  الفن  متحف  يــقــّدم  كما 
مجموعة حفالت من الساعة السابعة 
وحــتــى الــعــاشــرة مــســاء تــحــت عــنــوان 
«موسيقى الجاز في الحديقة» وذلك 
 ١٦ فــبــرايــر،   ١٧ نــوفــمــبــر،   ١١ ــــام،  أي

مارس، ١٣ أبريل، ١١ مايو.
وضمن نطاق الشراكة بين متحف 
الفن اإلسالمي ومركز لنكولن للجاز 
سلسلة  تــقــديــم  يـــتـــّم  الــــدوحــــة،  فـــي 

العالمية  الــمــوســيــقــيــة  الــحــفــالت  مــن 
الــمــجــانــيــة فــي حــديــقــة مــتــحــف الفن 

اإلسالمي.
كــمــا ســتــقــام أمـــســـيـــات مــوســيــقــيــة 
حّية ومــبــاشــرة أيــام ٢٦ فــبــرايــر، ٢٢ 
أبريل، ٢٠ مايو، من الساعة السادسة 
والنصف وحتى الثامنة والنصف مساًء 
ضــمــن نــطــاق الــشــراكــة مــع الــمــدارس 
ـــيـــة فــــي الـــــدوحـــــة، حـــيـــث يــتــّم  ـــدول ال
لعرض  الموهوبين  الطالب  استقبال 
الجمهور  أمــام  الموسيقية  مهاراتهم 

في حديقة متحف الفن اإلسالمي.
وتأتي هذه الحفالت ضمن برنامج 
«مــوســيــقــى لــلــجــمــيــع» الـــــذي يــتــبــنــاه 
من  ويــهــدف  اإلســالمــي  الفن  متحف 
خالله إلى تنظيم عدٍد من الفعاليات 
التي  المتنوعة  الموسيقية  والحفالت 
تقام بشكل أسبوعي، وتستهدف كافة 
المتحف  يسعى  حيث  األســـرة،  أفــراد 
مــن خــالل هــذه الــحــفــالت إلــى تلبية 
ورفع  المتنوع  الدوحة  جمهور  أذواق 
تشجيع  بجانب  لــديــه،  الفنية  الذائقة 

المواهب الموسيقية.
تأتي مبادرة متحف الفن اإلسالمي 
في إطار حرصها الدائم على االرتقاء 
من  وتــقــوم  الفني،  بــالــذوق  المستمر 
بتقديم  الموسيقي  برنامجها  خــالل 
موسيقى كالسيكية ترضي كًما كبيًرا 
مختلف  مـــن  الــجــمــهــور  أذواق  مـــن 
موسيقي  شكل  خالل  من  الجنسيات 
قـــديـــم يــســمــى بــمــوســيــقــى الــحــجــرة 
نــوًعــا  يُــعــد  وهـــو   Chamber Music
مــن الــمــوســيــقــى الــكــالســيــكــيــة، تــؤدى 

العازفين،  من  محدود  عدد  بواسطة 
داخل  حجرات  في  تــؤَدّى  كانت  وقــد 
القصور، حيث لفظ chamber يعني 
« الـــحـــجـــرة»، وتـــــؤدى الــمــقــطــوعــات 
الــمــوســيــقــيــة فــيــهــا بــــدون مــايــســتــرو، 
فنّية  بحرّية  مــؤٍدّ  كل  يحظى  وبذلك 
أكثر، ولكن في إطار النّص الموسيقي 
الحجرة  موسيقى  وتلقب  المكتوب، 
ألنها  الصالون  موسيقى  بلقب  أيــًضــا 
كــانــت فــي األصـــل تكتب لــلــعــزف في 

صالونات األمراء.

متحف الفن يقّدم حفالت موسيقى الحجرة
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أكدوا أن الفصحى ال يزال محتفظاً بمكانته.. شعراء لـ «البيرق»:
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الشعر النبطي األكثر رواجاً في الخليج العربيالشعر النبطي األكثر رواجاً في الخليج العربي
عقدة فنيةعقدة فنية

كتب -هيثم األشقر:

نفى عدد من الشعراء على الساحة األدبية القطرية، أن يكون هناك أي تراجع 
تصريحات  في  وأكــدوا  «العامي»،  النبطي  الشعر  مواجهة  في  الفصحى  لشعر 
منطقة  في  النظير  منقطع  رواجــاً  يلقى  النبطي  الشعر  أن  لـ «البيرق»  خاصة 
الجزيرة والخليج العربي خاصة، ألسباب مختلفة، من بينها تجذره في هذه 
والسياسية  االجتماعية  وقضاياها  وجدانها  عــن  التعبير  على  وقــدرتــه  البيئة 
يحتفظ  الفصحى  شعر  يــزال  ال  هــذا  مع  ولكن  طويلة،  قــرون  منذ  واإلنسانية 
بمكانته وقيمته األدبية كونه مستمدا من اللغة العربية التي يستطيع أن يفهمها 
كل العرب من المحيط إلى الخليج، وأشــاروا إلى أن مهما بلغت مكانة الشعر 
مؤكدين  الفصحى،  قيمة  يتجاوز  فلن  ومجتمعيا  إعالميا  وانــتــشــاره  النبطي 
على أن الطبيعة القبلية لسكان المنطقة جعلت الشعر النبطي جزءا من التراث 
الشعبي لهم، يتوارث حبه وشغفه عبر األجيال، فتجد األطفال يحفظون القصائد 

النبطية ويرددونها في جميع احتفاالتهم.
وهذا يدفعنا للتساؤل حول طبيعة العالقة بين هذين اللونين الشعريين: هل 

هي تكاملية أم عالقة تنافس و صدام؟!!
فعلى الرغم من مكانة الشعر الفصيح بين طبقة المفكرين والمثقفين، إال أن 
الشعر النبطي أصبح له جمهوره العريض خاصة في البلدان التي تتمتع بطبيعة 

قبلية.

على  أيــضــا  أكــد  الشمري  نــاصــر  الشاعر 
مواجهة  فــي  الفصحى  شعر  تــراجــع  عــدم 
مكانة  بلغت  مهما  أن  إلى  مشيرا  النبطي، 
ومجتمعيا  إعالميا  النبطي  الشعر  وانتشار 
للفصحى،  الــبــار  االبـــن  ويبقى  يظل  فــإنــه 
وطبيعته  الــمــكــان  جغرافية  أن  إلــى  الفــتــا 
هي التي تفرض سيطرة لون شعري على 
وفلسطين  والشام  مصر  فمنطقة  اآلخــر، 
تــتــقــن وتـــجـــيـــد شـــعـــر الـــفـــصـــحـــى، بــيــنــمــا 
العربي  الخليج  لمنطقة  القبلية  الطبيعة 
ولكن  المتسيد،  هو  النبطي  الشعر  جعلت 
األساس في الشعر هو الفصحى، ألنه مبني 
يفهمها  التي  العربية  اللغة  مــفــردات  على 
ويستوعبها كل شعوب المنطقة العربية من 
المحيط إلى الخليج، بعكس الشعر النبطي 

دولــة  لكل  العامية  اللهجة  مــن  المستمد 
والتي قد يصعب على الغريبين عنها فهم 
شرطا  ليس  إن  الشمري  وقــال  مفرداتها. 
ولكنه  بالنوعين،  ملما  الشاعر  يكون  أن 
يــجــب عــلــيــه االطـــــالع عــلــى بــحــور الــشــعــر، 
وحفظ األبيات الشعرية، وأن يكون مطلعا 
القيمة  وعــن  الشعرية.  األلــوان  جميع  على 
الشمري  أكــد  الشعرية  للمسابقات  األدبية 
على أن مثل هذه المسابقات ليس لها أي 
للشعر،  اإلبداعية  القيمة  على  سلبي  تأثير 
شكل  تغيير  في  البرامج  هذه  ساهمت  بل 
مواهب  عن  وأظهرت  الشعرية،  الخريطة 
لوال  فرصتها  لتأخذ  ماكانت  واعــدة  شابة 
ظهور هذه البرامج، ولعبت دورا كبيرا في 

دعم الشعراء ماديا وأدبيا.

 الشمري: الفصحى هو األساس ألنه
 مبني على مفردات اللغة العربية

فـــي الـــبـــدايـــة يـــؤكـــد الـــشـــاعـــر علي 
بين  التكاملية  الــعــالقــة  على  مــيــرزا 
ـــبـــطـــي، فــكــل  ـــن شـــعـــر الـــفـــصـــحـــى وال
والقصيدة  اآلخــر،  من  يأخذ  منهما 
وموازين  أسس  بنفس  تبنى  النبطية 
أن  إلــى  مشيرا  الفصحى،  القصيدة 
مع  أكــبــر  بشكل  يــتــعــامــلــون  الــشــعــراء 
الــقــصــيــدة الــنــبــطــيــة بــســبــب ســهــولــة 
الــلــهــجــة الــعــامــيــة، وســـهـــولـــة األخـــذ 
ــبــاره يــمــارســهــا  مـــن مــنــابــعــهــا، بــاعــت
من  حصيلة  ويمتلك  يــومــي،  بشكل 
وكل  والــصــور،  والمعاني  التعبيرات 
مــاتــحــتــاجــه الــقــصــيــدة مـــن عــوامــل 

بعض  هناك  أن  كما  وجمالية.  فنية 
يصعب  جــمــيــعــهــم  ولـــيـــس  الـــشـــعـــراء 
اللغة  مــفــردات  مــع  الــتــعــامــل  عليهم 
لتغليب  أكــثــرهــم  فــيــذهــب  الــعــربــيــة 
اللغة  أن  مشيرا  النبطية،  القصيدة 
لــيــســت األهــــــم فــــي الـــقـــصـــيـــدة، بــل 
والتجديد  الكلمات  صــدق  هو  األهــم 
واإلبــهــار. مــن ناحية أخــرى أكــد أن 
بـــرامـــج الــمــســابــقــات الــشــعــريــة الــتــي 
إيجابية  ظــاهــرة   ، مــؤخــرا  انــتــشــرت 
الزخم  مــن  تزيد  المسابقات  وهــذه 
لدى المتلقي، وتثري الساحة األدبية 

بالعديد من الشعراء الموهوبين.

 علي ميرزا: الفصحى والنبطي 
متكامالن وكل منهما يأخذ من اآلخر

علي ميرزا
ناصر الشمري

فـــي الـــبـــدايـــة قــــال الـــشـــاعـــر محمد 
ينمي  أن  يـــريـــد  الــبــعــض  إن  الــــســــادة 
والشعر  العامي  الشعر  بين  الخصومة 
الفصيح والواقع أنهما فنان متكامالن 
والكثيرون من متذوقي الشعر وقرائه 
العامية  القصيدة  بــقــراءة  يستمتعون 
ــــقــــراءة الــقــصــيــدة  كـــمـــا يــســتــمــتــعــون ب
الــفــصــحــى فــالــكــلــمــة تـــفـــرض نــفــســهــا. 
الـــفـــرق بــيــن الــشــعــر الــفــصــيــح والــشــعــر 
فهمه  يستطيع  الفصيح  أن  هو  العامي 
العامي  والشعر  العربية  يتكلم  من  كل 
يــفــهــمــه مـــن يــعــيــش فـــي بــيــئــتــه وذلـــك 
لــيــس هــضــمــا فــي حــق الــشــعــر الــعــامــي 
ارتقى  من  العامية  شعراء  من  فهناك 
مستوى  على  واشتهر  العامية  بالكلمة 
ــعــالــم الــعــربــي أمـــثـــال عــبــدالــرحــمــن  ال
ــــودي وأحـــمـــد رامـــــي فـــي مصر  ــــن األب
محمد  نجد  الخليجي  المستوى  وعلى 

وهناك  الفيحاني  ومحمد  لعبون  بن 
الكثير من األمثلة. ومن وجهة نظري 
العامي  والــشــعــر  الفصيح  الــشــعــر  فـــإن 
الهادفة  الكلمة  تقودهما  متكامالن 

لمتذوقي الشعر .
ونفى السادة أن يكون هناك إهمال 
مــؤســســي لــشــعــراء الــفــصــحــى، مــؤكــدا 
عــلــى أن هــنــاك جــهــات تــولــي الــشــعــر 
رأسها  وعلى  واضحاً  اهتماماً  الفصيح 
وزارة الثقافة والفنون والتراث والحي 
الثقافي كتارا والمجلس األعلى للتعليم 
ومركز اإلبداع الثقافي وغيرها، فعلى 
مستوى وزارة الثقافة والفنون والتراث 
نجد أن الوزارة تشجع الشعراء بطباعة 
الشعرية  األمسيات  وتقيم  دواويــنــهــم 
ومؤخرا قام ٤ شعراء الفصحى منهم 
في  قصائدهم  بإلقاء  قطر  من  اثنان 
وتــشــارك  الثقافي  الــصــالــون  احتفالية 

قطر  خــارج  المهرجانات  فــي  ـــوزارة  ال
فاس  ومــهــرجــان  الــطــائــف  كمهرجان 
وغـــيـــرهـــا، كـــمـــا قـــــام مـــركـــز اإلبــــــداع 
الــمــاضــي  سبتمبر  شــهــر  فــي  الــثــقــافــي 

بإقامة دورته في الشعر الفصيح.
فيولي   ( كــتــارا   ) الثقافي  الــحــي  أمــا 
أهمية  العامي  والشعر  الفصيح  الشعر 
واضـــحـــه أهــمــهــا هـــذا الـــعـــام ( جــائــزة 
كتارا لشاعر الرسول ) والتي قال عنها 
األســتــاذ  كــتــارا  لمؤسسة  الــعــام  الــمــديــر 
خالد بن إبراهيم السليطي إنها تعميق 
وسلم  عليه  اهللا  صلى  الــرســول  لحب 
ومــــن شــروطــهــا أن تــكــون الــقــصــيــدة 

بالشعر العمودي الفصيح.
يجيد  أن  يــفــضــل  قـــائـــال:  وأضـــــاف 
الشاعر النوعين ولكن ذلك ليس شرطاً 
لقول الشعر العامي فهناك من شعراء 
وهموم  همومه  عن  عبر  من  العامية 
يكن  ولم  العامية  بالقصيدة  مجتمعه 
تثبت  فالقصيدة  الفصحى  شعر  يجيد 
وصــورهــا  المعبرة  بكلمتها  وجــودهــا 
الخيالية وحبكة موسيقاها العروضية.

محمد السادة : ال خصومة بين النوعين والكلمة تفرض نفسها
بدوره أقر الشاعر عايض بن غيده القحطاني 
مقابل  في  الفصيح  للشعر  فعلي  تراجع  بوجود 
العامية  اللهجة  سيطرة  بسبب  أرجعه   ، النبطي 
عــلــى الــــذوق الــعــام لــلــجــمــهــور، وكــذلــك انــتــشــار 
أوساط  بين  العامية  باللهجة  المكتوبة  األغاني 
أكد  ولكنه  وترديدها،  حفظها  لسهولة  الشباب 
واصفا  واألهـــم،  األقـــوى  هــو  الفصيح  الشعر  أن 
الذي ال يمتلك قصيدة بالفصحى بعدم االنتماء 

لفصيلة الشعراء.
قبل  مــن  خــاصــا  اهتماما  هــنــاك  أن  أكــد  كما 
األخــرى  الثقافية  والــمــؤســســات  الثقافة  وزارة 
الفصيح،  الــشــعــر  حــســاب  عــلــى  النبطي  بالشعر 
وضــــرب مــثــال مــهــرجــان «نــصــرة غــــزة» الــذي 

افتتح واختتم بقصيدة نبطية.
أكد  اللونين  هذين  بين  العالقة  طبيعة  وعن 
عايض أن الشاعر إذا كان مثقفا وملما بالنوعين 

شعريا  لونا  وأخرجت  تكاملية،  عالقة  أصبحت 
جميال وهو مايسمى باللغة الوسطى التي تخلط 

بين رزانة وقوة الفصحى وجمالية العامية.

عايض بن غيده: سيطرة العامية 
على الذوق العام سبب انتشار النبطي

عايض بن غيده

محمد السادة
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wمصطلحات درامية
الحائط الرابع

ويعني:  الطبيعي،  المسرح  مفاهيم  من  مفهوم 
طول  على  ممتّد  وهمي  حائط  افــتــراض  وجــوب 
الحائط  هــذا  خــالل  ومــن  األمــامــّيــة.  الستارة  خــط 
الممثلة  األحـــداث  المتفّرجون  يشاهد  (المتخيل) 
الحياة  من  أصيلة  نسخة  أنها  لو  كما  المرزح،  على 
عن  بــمــعــزل  يــجــري  أن  يــنــبــغــي  الــتــمــثــيــل  أن  أي   -
ثم،  ومن  وجودهم،  عدم  المفترض  المتفّرجين، 

يتولد اإلحساس اإليهامي بالواقع.
 (١٧٨٤  -١٧١٣) ديـــدرو  عند  الكلمة  عنت  ولــقــد 
الــحــائــط الــمــادي الــمــقــام خــلــف الــمــشــاهــديــن - أي 
ولكن  للمسرح،  امتداد  هي  المتفّرجين  قاعة  أن 
الـــمـــرزح ذاتــــه عــبــارة عــن حــجــرة حــائــطــهــا الــرابــع 

شفاف ينظر من خالله المتفّرجون.
جديدة  «تقنية  مقاله  في  فيعتقد  بريشت،  أما 
بالحائط  يسمى  مــا  إزالـــة  بــوجــوب  التمثيل»  فــي 
الواقعي  بــاإليــهــام  يــوحــي  مــا  كــل  وتحطيم  الــرابــع، 
حتى يكون المتفّرج في حالة يقظة كاملة ويشارك 

بعقله في القضية المطروحة.

شخصية جوقية

المصطلح  هذا  الُمحدثين  النقاد  بعض  ُيستخدم 
ليدلوا به على الشخصية التي يمكن أن تتواجد في 
بعض المسرحيات، وتبتعد عن األحداث كي تقوم 
بالتعليق، الذي يمّد المتفّرجين بمعلومات خاصة 
- غالبًا ما تكون ساخرة، أو ذات مغزى - والتي من 

خاللها يتعّرفون على األحداث والشخصيات.
مسرحية  في  (المغفل)  ذلك  على  األمثلة  ومن 
مسرحية  في  (وإيــنــوبــاريــوس)  لشكسبير  (الملك) 
بكوذ)  و(ست  المؤلف،  لنفس  وكليوباترا)  (أنطوني 

في مسرحية (الحداد يليق بإليكترا) ألونيل.

موسيـــــــــــقى

تقريبًا  الجاز  لموسيقى  األولى  اإلرهاصات  بدأت 
أورلينز  نيو  وفي  عشر،  التاسع  القرن  منتصف  في 
احتوت  حيث  الهادئ،  المسيسيبي  نهر  على  الواقعة 
تلك المدينة في ذلك الوقت خليًطا من المهاجرين 
طبقة  مًعا  يكونون  والفرنسيين  واإلنجليز  اإلسبان 
من  وفــيــًرا  عــــدًدا  منهم  كــل  يمتلك  حــيــث  األســيــاد 
العبيد الذين يسخرونهم في جميع األعمال، خاصة 

الزراعة.
وفــــي هــــذه الــــظــــروف الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة 
واالجــتــمــاعــيــة الــتــي تــزامــنــت مــع إلــغــاء نــظــام الــرق 
األهــلــيــة  الـــحـــرب  ونــهــايــة   ١٨٦٣ عــــام  والـــعـــبـــوديـــة 
األمريكية عام ١٨٦٥ من جهة أخرى، وجد العبيد 
التي  أورليانز  نيو  مدينة  في  أحراًرا  أنفسهم  الزنوج 
األوروبـــي  الــرقــص  وصـــاالت  الليل  علب  فيها  تكثر 
مــثــل الــفــالــس والــبــولــكــا الــتــي تنتشر فــي كــل أنــحــاء 

المدينة خصوًصا شارع رامبارت.
رويــًدا  رويــًدا  األوروبــيــة  الموسيقى  بــدأت  وهكذا 
تختلط باإليقاعات واأللحان التي احتفظ بها الزنوج 
وتوارثوها جيًال بعد جيل ألنهم كانوا يرددونها أثناء 
العمل في حقول القطن وأثناء سمرهم في ميدان 
الكونجو، كما أخذ الزنوج يستعيدون هذه اإليقاعات 
تام  تسمى  الــتــي  الضخمة  الطبول  صنع  خــالل  مــن 
تام أو بامبوالس. وامتزجت تلك األلحان اإلفريقية 
أيًضا باأللحان التي تعلموها في الكنيسة الكاثوليكية 
والــبــروتــســتــانــيــة مـــع صـــرخـــات عـــــذاب الــعــبــوديــة 
بالموسيقى  المتأثرة  المكتئبة  روحهم  وتعبيرات 
منتشرة  كانت  التي  األوروبــيــة  والموسيقى  الوثنية 

في ذلك الوقت.
وكــثــرت فـــرق الــجــاز بشكل كــبــيــر، وألنــهــا كانت 
يدخل  لم  فالبيانو  لمكان  مكان  من  التنقل  كثيرة 
في تكوين هذه الفرق إال حوالي ١٩٢٠. ومنذ بداية 
الــقــرن الــعــشــريــن أخـــذ الــجــاز يــتــقــدم بشكل متعثر 
لألمام. ففي البداية حاول بعض البيض تكوين فرق 
يدونونها  التي  الــجــاز  موسيقى  تعزف  بهم  خاصه 
بالنوتة ولكنهم لم يصيبوا النجاح، ألن الروح الزنجية 
موسيقى  على  األغلب  الطابع  كانت  التي  الصارخة 
الجاز وقتها كانت تعوزهم. لكن الموسيقيين البيض 
نوع  تطوير  على  ذلك  بعد  وعملوا  األمــل  يفقدوا  لم 
ديكسي  اسم  عليه  أطلق  الجاز  موسيقى  من  جديد 
ــا فـــي أنـــحـــاء الـــواليـــات  ــــد، أخـــذ يــنــتــشــر تــدريــجــًي الن
السينمائية  األفـــــالم  بــفــضــل  األمــريــكــيــة  الــمــتــحــدة 
العالمية  الحرب  قامت  حتى  االسطوانات  وشركات 
الثانية. في هذا الوقت وأثناء الحرب العالمية األولى 
إلى  أورلينز  نيو  من  الجاز  موسيقى  زعامة  انتقلت 
المالهي  من  أكثر  عــدد  على  احتوت  التي  شيكاجو 
الجاز  موسيقى  انتشرت  كما  الليل،  وعلب  والبارات 
وواشنطن  بالتيمور  مثل  والية  من  أكثر  في  وقتها 
فرق  كانت  مدينة  كــل  وفــي  وبوسطن،  ونــيــويــورك 
الجاز تحاول أن تضم إليها عازفين من مدينة نيو 
أورلينز التي كانت تعتبر المعهد الذي أخرج أشهر 

العازفين وأمهرهم في االرتجال.

موسيقى الجاز
ي
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كتب - مصطفى عبد المنعم:

واحــد  البلوشي  مسعود  الــفــنــان 
واثق  المتميزين،  التشكيليين  من 
مـــن إمــكــانــيــاتــه وأدواتـــــــه، يسعى 
دائًما لتقديم أعمال مختلفة تترك 
بــصــمــة واضـــحـــة لــــدى الــمــتــلــقــي، 
والمحاوالت  التجريب  بأن  يؤمن 
هي أساس عمل الفنان، ويؤكد أن 
مشوًها  فنًا  يخلق  والنسخ  التقليد 

ال يستطيع الحياة، ويرى البلوشي 
مبّشر  التشكيلي  الحركة  واقــع  أن 
يلقاه  الذي  الدعم  ظل  في  خاصة 
الحكومية  الجهات  من  الفن  هذا 

والمؤسسات الثقافية في قطر.
كــمــا رفـــض الــبــلــوشــي اســتــخــدم 
ـــه  ـــيـــة» مـــــؤكـــــًدا أن ـــل ـــشـــل ـــفـــظ «ال ل
يــــراه نــوًعــا مــن الــتــفــاهــم، وليس 
نص  فــإلــى  الــحــزبــيــة..  التجّمعات 

الحوار:

ــا ــذوقً ــت ــد جـــمـــهـــورًا م ــاه ــش ـــا ن ـــرن ــة الــتــشــكــيــلــيــة وص ــرك ــح ــال ــــي ب أصـــبـــح هـــنـــاك وع

«نزل الذرة الصفراء» حكايات فلسطينية بقالب عصري

الفن التشكيليالفن التشكيلي
يحظى باالهتماميحظى باالهتمام

«نـــزل الـــذرة الــصــفــراء»، هــو عــنــوان الــروايــة 
للنشر  ـــيـــة  «األهـــل دار  عـــن  ـــا  حـــديـــثً الــــصــــادرة 
والتوزيع» في العاصمة األردنية عّمان، للروائي 
الشاب أنس أبو رحمة، وتم االحتفال بإطالقها، 
بمدينة  درويـــش  محمود  متحف  فــي  مــؤخــًرا، 

رام اهللا.
أنها  على  رحــمــة  أبــو  صنفها  الــتــي  والـــروايـــة 
التالي  المقطع  كاتبها  اختار  لليافعين»،  «رواية 
لــتــكــون الـــغـــالف الــخــلــفــي لــهــا «طــقــطــق الـــورق 
من  عصافير  وغــردت  قدميها،  تحت  الناشف 
فــــوق األشـــجـــار فــنــظــرت مــيــنــا صــوبــهــا. فــجــأة 
لكنني  بــســرعــة،  فــالــتــفــتــت  خــطــواتــي  ســمــعــت 
مشيها.  فواصلت  المناسبة  اللحظة  في  اختبأت 
بلوط  شجرة  أمــام  توقفت  قليلة  خطوات  بعد 
لم  ولما  ببطء،  حولها  تلفتت  وكبيرة،  قديمة 
سي،  خفيض:  بصوت  همست  غريبًا  شيئًا  تــَر 
مي، سو، نا، وكررت: سي، مي، سو، نا، بعدها 
صمتت وعيناها مثبتتان إلى أعلى الشجرة، ثم 
بين  من  متعبتين،  بعينين  غريب،  رأس  أطــل 

األوراق».
وأشار أبو رحمة إلى النقص الكبير في حقل 

تجربة  تــمــيــز  رغـــم  والــفــتــيــان،  األطـــفـــال  أدب 
الكاتب محمود شقير، والكاتبة أحالم بشارات، 
الرواية  كتبت  أنني  أنكر  وقال: «ال  وغيرهما.. 
في  الــبــطــل  أن  أنــكــر  وال  أوالً،  فــيــهــا  ألســتــمــتــع 
وهي  شخصيات،  أي  قبل  المكان  هــو  الــروايــة 
هــنــا حــقــول الــــذرة الــصــفــراء، إضــافــة إلـــى مينا 
األخت الصغيرة لشقيق في السادسة عشرة من 
عمره، هو السارد لبطوالت شقيقته، على عكس 
باإلخوة  الصغيرات  الفتيات  احتفال  من  السائد 
األكــبــر، عــلــى مختلف الــمــســتــويــات، وهــنــا كــان 
السرد االحتفالي المغاير للسائد من قبل الفتى، 
إلى  عمره  حساب  عملية  إلــى  منا  تحتاج  الــذي 
تحليل نص الرواية، والذي هو بال اسم بشقيقته 
الصغرى، عبر محاوالته الدائمة للتلصص على 

دفتر وصفاتها المخبرية، إن جاز التعبير».
للفتاة  الكبيرة  الــمــغــامــرة  الــروايــة  وتــتــنــاول 
ورعــايــة  تربية  على  بالعمل  قيامها  فــي  مينا، 
مسن  وهــو  الجبال،  في  المتبقي  األخير  األســد 
على حافة الموت، عبر سعيها الختراع محلول 
الــحــيــاة،  قــيــد  عــلــى  ممكنة  فــتــرة  أطـــول  يبقيه 
عبر  لـــه،  تــجــلــب  أن  تــكــبــر  عــنــدمــا  لــهــا  ليتسنى 

أســوًدا  وينجبان  وإيــاه،  تتزاوج  لبؤة،  الباخرة، 
تــحــافــظ عــلــى ســاللــتــه ومـــن فنيت مــن أتــرابــه 

الصيادين،  يد  على  التعبير،  جاز  إن  وأقربائه، 
وفتك فوهات بنادقهم برصاصاتها.

ــــزل الـــــذرة الـــصـــفـــراء»،  ومــــا مــيــز روايـــــة «ن
وشخوصه  بــأجــوائــه  كــامــالً  عالًما  اختالقها  هــو 
إسقاطه  يمكن  بحيث  وأزمــنــتــه،  وجغرافيته 
الفلسطيني  الــمــكــان  بــالــعــالــم.  مــكــان  أي  فـــي 
جعله  ما  محدًدا  اسًما  يحمل  ال  ولكنه  واضــح، 
مــفــتــوًحــا عــلــى كــل االحـــتـــمـــاالت، كــمــا هــو حــال 
القوة  عناصر  مــن  وهـــذا  والــشــخــوص،  الــزمــان 
في الرواية. وعنصر القوة اآلخر في الرواية هو 
أن  تشعر  حيث  اللغة،  تجاه  بالمسؤولية  الشعور 
ثمة زهــًدا مــدروًســا في لغة الــروايــة التي تعبر 
الطريقة  وهــذه  لألمور،  حقيقية  مالمسة  عن 
للحكاية،  كرافعة  اللغة  مع  تتعامل  الكتابة  في 
وليس كما يفعل البعض، بأن يعتمد على بالغة 
لغة  الحكاية..  في  عيوبًا  أو  فقًرا  لتغطي  اللغة 
الرواية تنم عن خبرة لدى كاتبها في الطريقة 
التي تعاطى فيها مع اللغة، فلكل جملة موقعها 
إلى  المباشر  الــدخــول  على  عـــالوة  الـــمـــدروس، 
مـــوضـــوع وأجـــــواء الــــروايــــة، دون مــقــدمــات ال 

ضرورية أو فذلكات ال داعي لها.

ــبــلــوشــي تــحــّدث  الـــفـــنـــان مــســعــود ال
للبيرق قائالً:

ڈ هـــل تــحــدثــنــا عـــن بــدايــاتــك 
الفنية؟

مركز  مــع  كــانــت  الفنية  بــدايــاتــي   -
شباب الدوحة في منتصف التسعينيات 
الشريف  علي  القطري  الفنان  يد  على 
في  أعيش  وأنا  كثيًرا،  به  تأثرت  الذي 
نفسي  أنسى  الفرشاة،  وأعشق  اللوحة 
يصرفني  مـــن  أحـــب  وال  بصحبتهم 
عــن عملي أبــــًدا وقــّدمــت الــعــديــد من 
ـــتـــي كــانــت  الـــمـــعـــارض الــشــخــصــيــة وال
وأتــذكــر  بعينها،  مــوضــوعــات  تــنــاقــش 
األول (مــا  الــشــخــصــي  مــعــرضــي  مــنــهــا 
بحث  مسألة  يُعد  الــذي  الــظــالم)  وراء 
ـــلـــون، ودراســـــــات حــــول مــاهــيــة  فـــي ال
وكان  األلــوان،  استخدام  وكيفية  اللون 
دعـــــوة لــلــخــروج مـــن الـــظـــالم وتــأمــل 
الحياة الجميلة، وقّدمت ١٤ لوحة كل 
واحدة تعّبر عن موضوع مختلف فكل 
لوحة تعّبر عن شخصية أو ذات وكان 
الجمهور وقتها يختار كل منهم العمل 
الـــذي أحــبــه، وقــّدمــت أيــًضــا معرًضا 
حمل اسم (النقاب) يناقش قضايا مثل 
والمخفي  والمعلن  والباطن  الظاهر 

والمعلن.
ڈ حـــدثـــنـــا عــــن واقــــــع الــحــركــة 

التشكيلية القطرية؟
باهر  ومستقبلها  جميل  واقــعــهــا   -
خــصــوًصــا بــعــد االهــتــمــام الــــذي بــاتــت 
تــحــظــى بــــه مـــنـــذ عـــــدة جـــهـــات عــلــى 
رأســـهـــا مــتــاحــف قــطــر ومـــركـــز ســوق 
واقـــــف لــلــفــنــون والـــمـــراكـــز الــشــبــابــيــة 
ووزارة الثقافة، فالفن التشكيلي يلقى 
كـــل الـــدعـــم واالهـــتـــمـــام مـــن الــجــهــات 
في  الثقافية  والمؤسسات  الحكومية 
قــطــر، وهـــو مـــا انــعــكــس بـــــدوره على 
يشهدها  الــتــي  الكبيرة  الــحــراك  حــالــة 
هذا المجال، وهذا يظهر واضًحا من 
التي  الثقافية  المؤسسات  تعّدد  خــالل 
جمعية  مثل  التشكيلي،  بالفن  تهتم 
ومركز  والبصرية،  التشكيلية،  الفنون 

كــتــارا لــلــفــن، فــالــطــريــق أصــبــح سهالً 
مسيرتهم  يـــبـــدؤوا  لــكــي  لــلــمــوهــوبــيــن 

الفنّية تحت رعاية تلك المؤسسات.
ڈ هل ترى أن تعّدد المؤسسات 
تسّبب  التشكيلي  الفن  ترعى  التي 

التشتت للفنان؟
الـــمـــؤســـســـات  فـــتـــعـــّدد  بـــالـــعـــكـــس   -
الــفــنــيــة أمـــر إيــجــابــي جــــًدا، كــمــا أنني 
تلك  بين  كبيًرا  تعاونًا  هناك  أن  أرى 
المؤسسات للدفع بالحركة التشكيلية، 
للفنان  يــتــيــح  األمـــاكـــن  تــعــّدد  أن  كــمــا 
ـــــذي يــتــنــاســب مع  اخـــتـــيـــار الـــمـــكـــان ال

أسلوبه الفني.
ـــتـــي تــعــتــرض  ڈ الـــمـــعـــوقـــات ال

طريق الحركة الفنية؟
ــــا مــــا تـــكـــون مــن  - الـــعـــقـــبـــات دائــــًم
يخص  وفيما  والمسؤولين،  الفنانين 
للمدارس  التقليد  أن  أعتقد  الفنانين 
الــغــربــيــة وبــــدون أن أخـــص أحــــًدا هو 
آفة الحركة التشكيلية وجميعنا يراها 

بوضوح.
ڈ هل ترى أن هناك شللية في 

الوسط الفني؟

فأنا  شللية،  مصطلح  أحــب  ال  أنــا   -
أراهــا  وال  التفاهم  مــن  نــوع  أنــهــا  أرى 
أمًرا سلبًيا طالما كانت هذه التجّمعات 

إيجابية وليست سلبية.
ڈ هــل هــنــاك صـــراع بين جيل 

الرواد والشباب؟
الــــرواد  بــيــن  ـــا  صـــراًع أرى  ال  أنــــا   -
أساسي  داعم  فهم  بالعكس  والشباب، 
وبعضهم  فــعــالــيــاتــنــا  ويــحــضــرون  لــنــا 
يحضر إلــيــنــا بـــدون دعـــوة ويــقــّدمــون 
تقصير  أي  نــرى  وال  التشجيع  كــل  لنا 
من جهتهم ومن يتحّدثون عن وجود 

صراع فأنا ال أفهم ماذا يقصدون!.
ڈ مــا رأيـــك فــي الــتــجــريــب في 

الفن الحديث؟
- الــتــجــريــب مــهــم جــــًدا وبـــدونـــه ال 
ويــحــقــق  يـــتـــطـــور  أن  ــفــنــان  ــل ل يــمــكــن 
نــجــاحــات فــالــفــنــان الــــذي ال يــمــارس 
فالتجربة  فنًا،  يقّدم  ال  فهو  التجريب 
خــيــر بـــرهـــان عــلــى أن هـــنـــاك فــنــانًــا 
ميدان  في  والتجريب  والبحث  يعمل، 
ليصل  للفنان  ضــرورة  الفني  التشكيل 
إلى الهدف الذي رسمه ووضعه نصب 

يرضى  عينيه ليكون في النهاية عمالً 
أن  والواقع  األول،  المقام  في  عنه  هو 
أحــوج  مــن  هــو  الفني  التشكيل  مــيــدان 

الميادين إلى البحث والتجريب.
ڈ حــدثــنــا عـــن فــعــالــيــة «نــرســم 
ــــتــــي كــنــت  ـــعـــيـــد» الـــنـــاجـــحـــة وال ال

مسؤوالً عنها؟
- نــحــرص فــي مــركــز ســـوق واقــف 
لـــلـــفـــنـــون بـــالـــتـــزامـــن مــــع مـــهـــرجـــان 
متنوعة  مجموعة  تقديم  على  العيد 
بمشاركة  الــحــرة  الــفــنــيــة  الــــورش  مــن 
أخــرى  فنية  أعــمــال  بجانب  األطــفــال، 
يقّدمها نخبة من الفنانين التشكيليين 
كالجداريات والمجّسمات. وتعتبر هذه 
الذائقة  لرفع  جيدة  فرصة  الفعاليات 
الــســّيــاح  مــن  الــســوق  زوار  لـــدى  الفنية 
الفعاليات  تضّمنت  ولقد  والمقيمين، 
الـــرســـم وفــــن الــكــاريــكــاتــيــر والــرســم 
بــالــطــيــن والــــخــــط الـــعـــربـــي والـــرســـم 
بالحبوب  والتشكيل  والدمى  والتلوين 
والـــبـــازل لــألطــفــال والــرســم بــالــرمــل، 
فــضــالً عــن تــقــديــم ورشــــة اإليــربــرش 
سوق  ومركز  الصحون.  على  والرسم 

واقـــــف لــلــفــنــون يــعــد الــوجــهــة الــفــنــّيــة 
من  قطر  في  الفن  لمحبي  الرئيسية 
يعد  والــذي  التراثي،  واقــف  سوق  زوار 
للمواطنين  الرئيسية  الوجهة  أيًضا  هو 
والمقيمين والسّياح من الدول العربية 
قطر  فــي  يــتــواجــدون  الــذيــن  األجنبية 
والمناسبات  الرسمية  العطالت  خالل 
فعالية «نرسم  نجحت  وقد  واألعياد. 
قبل  من  كبيًرا  إقباًال  تلقى  أن  العيد» 
األطـــفـــال الــذيــن تــوجــهــوا إلـــى المركز 
العيد»،  فعالية «نرسم  في  للمشاركة 
لرسم لوحات فنية تعّبر عن فرحتهم 
الــمــبــارك،  الفطر  عيد  فــي  وبهجتهم 
ومــــن هــنــا نـــأتـــي إلــــى أهــمــيــة تــقــديــم 
مدار  على  الفنية  الفعاليات  هذه  مثل 
لها  لما  فقط،  األعياد  في  وليس  العام 
المواهب  اكتشاف  فــي  كبير  دور  مــن 
مساعدتها  على  والــعــمــل  وتشجيعهم 

للمزيد من اإلبداع والعطاء.
ڈ هل هناك عزوف جماهيري 

عن فعاليات الفن التشكيلي؟
في  وتحديًدا  األخــيــرة  اآلونــة  في   -
كانت   ٢٠١١ عام  قبل  األخيرة  األعــوام 
الجمهور  غياب  في  كبيرة  أزمة  لدينا 
منذ  ولــكــن  التشكيلية،  الــحــركــة  عــن 
عام ٢٠١١ أصبح هناك وعي بالحركة 
الــتــشــكــيــلــيــة وصـــرنـــا نــشــاهــد جــمــهــوًرا 
ــا لــألعــمــال الــفــنــيــة ولـــه آراؤه  مــتــذوًق
الحركة  تطور  بسبب  وهــذا  الخاصة، 
التشكيلية واالهتمام بها على المستوى 
الـــرســـمـــي واهـــتـــمـــام اإلعـــــــالم بــالــفــن 
تقوم  لــن  جمهور  وبـــدون  التشكيلي، 

ألي لون من ألوان الفنون قائمة.
ڈ وهل نعاني من غياب الحركة 

النقدية في الفن التشكيلي؟
- هذا السؤال صعب جًدا ولم نجد له 
إجابة حتى اآلن وليس من المعروف 
السبب الواضح لغياب الحركة النقدية، 
النقدية  الحركة  أن  نــدركــه  مــا  ولكن 
تحتاج لمن يقودها خصوًصا أن النقد 
هو أهم أدوات بناء الحركة التشكيلية.

إصداراتإصدارات

ي

ال يوجد صراع 
أجيال..والكبار 
الداعم األول لنا

يؤمن بأن التجريب هو أساس عمل الفنان.. مسعود البلوشي:
مبدعونمبدعون
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الكواكب  أو  البُرأة  قصيدة  أو  البردة  قصيدة 
الدريَّة في مدح خير البرية، أحد أشهر القصائد 
في مدح النبي محمد (صلى اهللا عليه وسلم)، 
القرن  فــي  البوصيري  سعيد  بــن  محمد  كتبها 
عشر  الــحــادي  الــقــرن  الــمــوافــق  الهجري  السابع 
على  الــبــاحــثــيــن  معظم  أجــمــع  وقـــد  الــمــيــالدي. 
قصائد  وأعــجــب  أفضل  مــن  القصيدة  هــذه  أن 
قيل:  حتى  أفضلها،  تكن  لم  إن  النبوي  المديح 
إنــهــا أشــهــر قــصــيــدة مـــدح فـــي الــشــعــر الــعــربــي 
بــيــن الــعــامــة والـــخـــاصـــة. وقــــد انــتــشــرت هــذه 
اإلسالمية،  الــبــالد  فــي  واســًعــا  انــتــشــاًرا  القصيدة 
يـــقـــرأهـــا بــعــض الــمــســلــمــيــن فـــي مــعــظــم بــالد 
مجالس  لها  وأقــامــوا  جمعة.  ليلة  كــل  اإلســـالم 
مجالس  أو  الشريفة،  البردة  مجالس  بـ  عرفت 
مبارك:  زكي  الدكتور  يقول  النبي.  على  الصالة 
األعظم  األســتــاذ  هــو  الــبــردة  بهذه  «البوصيري 
لــجــمــاهــيــر الــمــســلــمــيــن، ولــقــصــيــدتــه أثــــر في 
تعليمهم األدب والتاريخ واألخالق، فعن البردة 
تّلقى الناس طوائف من األلفاظ والتعابير غنيت 
بها لغة التخاطب، وعن البردة عرفوا أبوابًا من 
السيرة النبوية، وعن البردة تّلقوا أبلغ درس في 
أن  القليل  مــن  ولــيــس  والــخــالل.  الشمائل  كــرم 
تنفذ هذه القصيدة بسحرها األخاذ إلى مختلف 
األقــطــار اإلســالمــيــة، وأن يــكــون الــحــرص على 
اهللا  إلــى  التقرب  وسائل  من  وحفظها  تالوتها 

والرسول».
وعـــــن ســـبـــب نـــظـــم هـــــذه الـــقـــصـــيـــدة يــقــول 
مدح  فــي  قصائد  نظمت  قــد  كنت  البوصيري: 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، منها ما 
بن  يعقوب  الدين  زيــن  الصاحب  علّي  اقترحه 
الفالج  داهمني  أن  ذلــك  بعد  اتفق  ثــم  الــزبــيــر، 
في  ففكرت  نصفي،  فأبطل  النصفي)  (الشلل 
بها  واستشفعت  فعملتها  هــذه  قصيدتي  عمل 

إنــشــادهــا،  وكــــررت  يعافيني،  أن  فــي  اهللا  إلـــى 
فمسح  النبي  فرأيت  ونمت  وتوسلت،  ودعــوت، 
بردة،  علّي  وألقى  المباركة،  بيده  وجهي  على 
وخرجت  فقمت  نهضة،  فّي  ووجدُت  فانتبهت 
من بيتي، ولم أكن أعلمت بذلك أحداً، فلقيني 
تعطيني  أن  أريــــد  لــــي:  فــقــال  الـــفـــقـــراء  بــعــض 
القصيدة التي مدحت بها رسول اهللا صلى اهللا 

فقال:  قصائدي؟  أي  فقلت:  وسلم،  وآلــه  عليه 
وقــال:  أولها  وذكــر  مرضك،  في  أنشأتها  التي 
واهللا إني سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، وأعجبته 

وألقى على من أنشدها بردة. فأعطيته إياها.
ويقول مطلع القصيدة

محمد سيد الكونين والثقليــن والفريقين 

مـــــــــــــــن عـــــــــــــــــــرب ومـــــــــــــــــــن عــــــــجــــــــِم
ـــا اآلمــــــــــــُر الـــــنـــــاهـــــي فــــــال أحــــــٌد     ـــن ـــي ـــب ن

نــعــم وال  ــــه  مــــن ال  قــــــــــوِل  فــــــي  أبــــــــر 
هـــو الــحــبــيــب الـــــذي تـــرجـــى شــفــاعــتــه  

لـــكـــل هــــــــوٍل مـــــن األهـــــــــــوال مــقــتــحــم
بــه     فـــالـــمـــســـتـــمـــســـكـــون  اهللا  إلــــــى  دعــــــا 

مــســتــمــســكــون بـــحـــبـــٍل غـــيـــر مــنــفــصــم

البردة.. أشهر قصيدة مدح في الشعر العربي
خريف ومساء

من قصيدة
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المها العربي .. جوانب جديدة  من جماليات الحياة الفطرية
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كتب – أشرف مصطفى

النسيج  على  اعتمد  تشكيلي  لفنان  هي  اليوم  عدد  في  لوحة  قصة 
إبداعية بها العديد من  المتناغم بين مكونات الطبيعة، لينتج أعماالً 
الفنان  إنــه  اآلخـــرون،  اليــراهــا  قــد  التي  والتفاصيل  الجمال  مــواطــن 
محمد جنيد الذي كون خلفيته التشكيلية على أساس علمي وأكاديمي 
في  معتمداً  الفني  حسه  تطوير  عبر  إبداعه  ترقية  في  استمر  بينما 
الحرص  قــوامــه  قــوي  أســاس  ذات  بصرية  خلفية  تكوين  على  ذلــك 

الشديد على المشاهدة ومتابعة أعمال الفنانين العالميين.
الذي  العربي»  عمله «المها  عن  جنيد  لنا  يــروي  العدد  هــذا  وفــي 
المتبع  الفني  األسلوب  البداية  في  موضحاً   ٢٠٠٦ اإلنتاج  سنة  أنتجه 
العمل  فكر  وعــن  التأثيري،  باالنطباعي  وصفه  والـــذي  اللوحة  فــي 
قطر،  في  الفطرية  الحياة  جماليات  من  جوانب  إبــراز  أردت  يقول: 
البيئية،  الناحية  من  هذا  بالذات،  المها  حيوان  على  الضوء  وتسليط 
أما من الناحية الفنية، فقد عملت على تأثير الضوء على حيوان المها 
والتركيز  األبيض  اللون  على  خصوصاً  اللونية  واالنعكاسات  األبيض 
عليها، فضالً عن االهتمام بباقي مكونات العمل من أجل تركيز نظر 
المشاهد على المها وما بها من ألوان، والعمل هو من مقتنيات وزارة 

الثقافة والفنون والتراث.
أميل  أنني  بما  قــال:  أعماله،  على  تسيطر  التي  األلــوان  أكثر  وعن 
إلى المدرسة االنطباعية ورسم الطبيعة فاأللوان التي أستخدمها هي 

ألوان الطبيعة والحالة الجوية والتوقيت الذي أرسم فيه ولكن يبقى 
لون األرض والسماء هما هاجسي وهما اللذان يسيطران على أعمالي، 
وصحراء  بــر  مــن  أشكالها  بكل  والطبيعة  للبيئة  حبه  أن  إلــى  الفــتــاً 
وغابات، جعل كل أعماله تتجه صوب تلك المنطقة وما تحتويها من 
أعماله  صلب  تمثل  التي  هي  الموضوعات  هــذه  وأصبحت  عناصر، 
الوضيحي  أو  المها  حيوان  سيطر  المراحل  إحدى  في  قائالً:  الفنية، 
وما  الطبيعة  جمال  إظهار  أحــاول  دائما  وكنت  أعمالي  معظم  على 
تحتويها واالهتمام بها ألن األرض هي األم وهي الحياة.. هي الوطن.
الفني،  أسلوبه  في  وأثرت  بها  مر  التي  الفنية  المراحل  أهم  وعن 
قــــال: تــدرجــت فــي مــســيــرتــي الــفــنــيــة مــثــل أي فــنــان مــن الــمــدرســة 
حتى  عندها  وقفت  التي  باالنطباعية  مــروراً  الواقعية  أو  األكاديمية 
اآلن، ويرجع ذلك إلى ميلي إلى هذه المدرسة التي أعتبرها بالنسبة 
لي البوابة المعبرة عن نفسي، الفتاً إلى أن المدرسة الواقعية تعد من 
جمود  من  الفن  تحرر  في  الفضل  لها  ويعود  الفنية  الــمــدارس  أهــم 

المدارس القديمة وقوانينها الصارمة والجامدة.
الفنية  التربية  كلية  فــي  تخرجه  بحكم  أنــه  إلــى  جنيد  وأشـــار 
فقد أتاح له ذلك ممارسة كل مجاالت الفنون التشكيلية وتجربة 
الفنون  أكثر  من  ولعل  والفنون،  والخامات  الخبرات  من  العديد 
إلى  باإلضافة  والنحت  الخزف  كانت  الرسم  بجانب  مارسها  التي 
الزيتي  والتصوير  الرسم  مجال  على  االستقرار  تم  حتى  الطباعة 

الذي كان يميل له منذ البداية.

ها هي الروضة قد عاثت بها أيدي الخريف

عصفت بالَسجف الخضر وألوت بالرفيف

تعس اإلعصار، كم جار على إشراقها

جَردتها كَفه الرعناء من أوراقها

عريت، ال زهر، ال أفياء، ال همس حفيف

ڈڈڈ

ها هي الريح مضت تحسر عن وجه الشتاِء

وعروق النور آلت لضموٍر وانطفاء !

الفضاء الخالد اربَد وغَشاه السحاُب

وبنفسي، مثله، يجثم غيم وضباب

وظالٌل عكستها فَي أشباح المساء !

ڈڈڈ

وأنا في شرفتي، أصغي إلى اللحن األخير

وَقعته في وداع النور أجواق الطيور

فيثير اللحن في نفسي غما واكتئابا

ويشيع اللحن في روحي ارتباكا واضطرابا

أي أصداء له تصدم أغوار شعوري !

ڈڈڈ

الخريف الجهم، والريح، وأشجان الغروب

ووداع الطير للنور وللروض الكئيب

كلها تمثل في نفسي رمزاً النتهائي !

رمز عمٍر يتهاوى غاربا نحو الفناء

فترًة، ثم تلّف العمر، أستار المغيب

ڈڈڈ

سيعود الروض للنضرة والخصب الّسرّي

سيعود النور رّفافاً مع الفجر الّطرّي

غير أني حينما أذوي وتذوي زهراتي

غير أني حينما يخبو غداً نور حياتي

كيف بعثي من ذبولي وانطفائي األبدّي ؟!

ڈڈڈ

آه يا موت ! ترى ما أنت ؟ قاس أم حنون

أبشوش أنت أم جهٌم ؟ وفٌيّ أم خؤون ؟!

يا ترى من أي آفاق ستنقّض علّيه؟

يا ترى ما كنه كأٍس سوف تزجيها !!

قل، أبن، ما لونها ؟ ما طعمها ؟ كيف تكون ؟

ڈڈڈ

ذاك جسمي تأكل األيام منه واللّيالي

وغداً تلقى إلى القبر بقاياه الغوالي

وي ! كأني ألمح الدود وقد غّشى رفاتي

ساعياً فوق حطام كان يوما بعض ذاتي

عائثاً في الهيكل الناخر، يا تعس مآلي !

ڈڈڈ

كّله يأكل، ال يشبع، من جسمي المذاب

من جفوني، من شغافي، من عروقي، من غهابي

وأنا في ضجعتي الكبرى، وحضن األرض مهدي

ال شعوٌر، ال انفعاالت، وال نبضات وجد

جّثة تنحل في صمٍت، لتنفى في التراب

أينما توجد المحبة يوجد الثراء والنجاح
خــرجــت امـــرأة مــن منزلها فـــرأت ثــالثــة شــيــوخ لهم 
لم  منزلها..  فناء  في  جالسين  وكانوا  طويلة  بيضاء  لحى 
أنكم  بــد  ال  ولكن  أعرفكم  أظنني  ال  وقــالــت  تعرفهم.. 

جوعى! أرجوكم تفضلوا بالدخول لتأكلوا..
ســألــوهــا: هــل رب الــبــيــت مــوجــود؟ فــأجــابــت: ال، إنــه 

بالخارج..فردوا: إذن ال يمكننا الدخول.
وفي المساء وعندما عاد زوجها أخبرته بما حصل قال 
فخرجت  يدخلوا،  أن  منهم  واطلبي  إليهم  اذهبي  لها: 
ندخل  ال  نحن  فــردوا:  يدخلوا،  أن  إليهم  وطلبت  المرأة 

المنزل مجتمعين، سألتهم: ولماذا؟
وهو  (الــثــروة)  اسمه  هــذا  قائالً:  أحدهم  لها  فأوضح 
يــومــئ نحو أحــد أصــدقــائــه، وهـــذا (الــنــجــاح) وهــو يومئ 
ادخلي  واآلن  قــائــالً:  وأكــمــل  (المحبة)،  وأنــا  اآلخــر  نحو 
وتناقشي مع زوجك من منا تريدان أن يدخل منزلكم!

دخــلــت الـــمـــرأة وأخـــبـــرت زوجــهــا مــا قــيــل. فغمرت 
الــســعــادة زوجــهــا وقـــال: يــا لــه مــن شــيء حسن، وطالما 
كان األمر على هذا النحو فلندُع !(الثروة) !. دعيه يدخل 

ويمأل منزلنا بالثراء، فخالفته زوجته قائلة: عزيزي، لم 
ال ندعو (النجاح)؟

في  وهي  ابنهم  زوجــة  من  مسمع  على  كان  ذلك  كل 
أليس  قائلة:  باقتراحها  فأسرعت  المنزل..  زوايــا  إحدى 
من األجدر أن ندعو !(المحبة)؟ فمنزلنا حينها سيمتلئ 

بالحب، فقال الزوج: دعونا نأخذ بنصيحة زوجة ابننا!
اخرجي وادعي (المحبة) ليحل ضيًفا علينا!

خرجت المرأة وسألت الشيوخ الثالثة: أيكم (المحبة)؟ 
أرجو أن يتفضل بالدخول ليكون ضيفنا، نهض (المحبة) 
اآلخـــران  االثــنــان  فنهض  الــمــنــزل..  نــحــو  بالمشي  وبـــدأ 
وتبعاه !. وهي مندهشة، سألت المرأة كالً من (الثروة) 
و(الــنــجــاح) قــائــلــة: لقد دعـــوت (الــمــحــبــة) فــقــط، فلماذا 

تدخالن معه؟
(النجاح)  أو  (الــثــروة)  دعــوِت  كنت  لو  الشيخان:  فــرد 
لــظــل االثـــنـــان الــبــاقــيــان خـــارًجـــا، ولــكــن كـــونـــِك دعـــوِت 
(المحبة) فأينما يذهب نذهب معه.. أينما توجد المحبة، 

يوجد الثراء والنجاح.!
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المصطلح  يبدو   Machinima «ماشينما» 
«ماشين»  كلمتي  مــن  مزيًجا  ويمثل  غريبًا 
و...الــســيــنــمــا.  اآللـــــة،  ومــعــنــاهــا   ،  Machine
ويشير إلى نوع جديد من األلعاب اإللكترونية 
e-games تعتمد على المزج بين فني السينما 
المصطلح  ترجمة  يمكن  الكمبيوتر.  وألعاب 
وشرعت  المؤتمتة».  «السينما  بـ  أيًضا  نفسه 
«ماشينما» في إنتاج أفالم من نوع جديد لم 
تألفه فنون الترفيه قبًال وفي ابتكار صاالتها 
الخاصة، التي تعتمد راهنًا على شبكات رقمية 
تــصــل الســلــكــًيــا بــيــن كــمــبــيــوتــرات الــجــمــهــور. 
ويؤدي هذا األمر إلى أفالم - ألعاب (أو العاب 
مــزدوجــة  تفاعلية  فيها  فــــرق)،  ال  أفــــالم،   -
تمثل  «ماشينما»  أن  والمقصود  ومتداخلة، 
قويًا  تفاعًال  تعطي  متطورة  إلكترونية  ألعابًا 
بين كل الالعب - المشاهد واللعبة - الفيلم من 
بعًضا  بعضه  مع  يلعب  الذي  والجمهور  جهة، 
(فرًقا وأفراًدا) في صاالت السلكية، من جهة 

ثانية.
الــذي  المشاهد،  مفهوم  األمـــور  هــذه  تُغّير 
متدخًال  فيصبح  كمتلق،  الراهن  دوره  يهجر 
الـ  (بــاألحــرى  السينمائي  النص  مجريات  في 
مع  ومتنافًسا  معه  ومتفاعًال  «ماشينمائي»)، 
وبكلمة  الــالعــبــيــن.   - المشاهدين  مــن  غــيــره 
الــخــاص،  فيلمه  مشاهد  لكل  يصبح  أخـــرى، 
كما درج نقاد السينما على القول لزمن طويل، 

وبالمعنى الحرفي للكلمة.
سينما  «مــاشــيــنــمــا»  تــمــثــل  بـــاالخـــتـــصـــار، 
المعلوماتية  ثـــورة  انــفــجــار  فمنذ   .٢١ الــقــرن 
متشعب  حديث  ســاد  المتطورة،  واالتــصــاالت 
فن  الكومبيوتر  فيها  سيغير  التي  الكيفية  عن 
وإنما  فحسب،  التقنيات  بمعنى  ليس  السينما، 
أن يغيرها جذريًا كفن ترفيه بصري. في هذا 
لتقينات  المكثف  االستخدام  يمثل  ال  المعنى، 
الكومبيوتر في األفالم السينمائية راهنًا، سوى 
مــجــرد مرحلة أولــيــة. وكــذلــك فــاألرجــح أن 
التطور المذهل في أفالم المحاكاة الرسومية، 
التي تسمى أيًضا إحيائية Animation ، يمثل 
أفالم «شريك  وتمثل  التغّير.  ذلك  من  جــزًءا 
(الـــغـــول) ٢» و«انــكــريــدابــلــز» و«الــبــحــث عن 
و«قصة  الخط»  طول  على  و«مزرعة  نيمو» 
إليها  وصلت  النقطة  وغيرها،  قرش»  سمكة 
أفالم الكرتون اإلحيائية راهنًا، عبر استخدام 

تقنيات الكمبيوتر.
ـــبـــدو وكــــأن  مــــع الــــ«ســـيـــنـــمـــا مـــؤتـــمـــتـــة»، ي
تكن  لم  جهة  من  فعلًيا  أتــى  األساسي  التغير 
مــتــوقــعــة، أي األلــــعــــاب اإللـــكـــتـــرونـــيـــة. وفــي 
المرحلة الراهنة، تتبادل األلعاب اإللكترونية 
أفــالًمــا،  هوليوود  فتصنع  األخيلة،  والسينما 
مثل «مــورتــال كــومــبــات» و«تــومــب رايـــدر»، 
من وحي األلعاب اإللكترونية. وتقّلد األخيرة 
حــال  مــثــل  ــا،  ألــعــابً أفــالمــهــا  فــتــحــول  السينما، 
«دلــتــا فـــورس» و«الــقــاهــرون» و«غــودزيــال» 
و«الـــــرجـــــل الــــــوطــــــواط» و«داخـــــــــل الــتــنــيــن» 

و«أتالنتس» و«حرب النجوم» وغيرها.
وراهنًا، يبدو أن لعبة تبادل األدوار انتهت، 
شارفت  للسينما  جديدة  صناعة  إن  كادت.  أو 
الصعب.  المخاض  مرحلة  مــن  االنتهاء  على 
اإللكترونية  األلعاب  تولت  لقد  وباالختصار، 
رسم مسار سينما القرن ٢١ بأن حّولت نفسها 
تحديًدا إلى سينما من نوع جديد: «ماشينما». 
غير  المصطلح  هــذا  يبقى  أال  فــاألرجــح  إًذا، 

مألوف لفترة طويلة.

نشأ في بيئة تحب الفن.. خالد الحمادي:

البكري: نايف  القيم..  ويعلي  الواقع  يستلهم  الهادف  الفن  أن  أكد 

واضــحــة إستراتيجية  وفـــق  الشبابية  الــحــركــة  دعـــم  ــالم  ــألف ل ــة  ــدوح ال مــؤســســة  مــن  مــطــلــوب 

ـــر ـــط ق فــــــــي  ـــــة  ـــــي ـــــرح ـــــس ـــــم ال لـــــلـــــتـــــربـــــيـــــة  مــــنــــتــــخــــب  أول  فــــــــي  اشـــــــتـــــــركـــــــت 

ماشينما
          

علىعلى
الطريقالطريق
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كتب - محمود الحكيم:

كــشــف الــفــنــان خــالــد الــحــمــادي في 
هذا الحوار عن بداياته الفنية ودخوله 
مـــجـــال الـــفـــن مـــن الــصــغــر والــتــحــاقــه 
وتحدث  المسرحية  التربية  بمنتخب 
إليها  انضم  مسرحية  فرقة  أول  عــن 
رأيه  بّين  كما  الدرامية،  أعماله  وأول 
القطري  الــفــن  بها  يمر  الــتــي  بــالــحــال 
وهاجم تصرفات المنتجين المنفذين 
واتــهــمــهــم بــعــرقــلــة مــســيــرة الـــدرامـــا 
القطرية، هذا باإلضافة ألمور أخرى 

كشفها الفنان في هذا الحوار:-
ڈحدثنا عن بداياتك الفنية ؟.

- نــــشــــأت فـــــي بـــيـــئـــة تـــحـــب الـــفـــن 
عبد  اهللا  عبد  األكبر  فأخي  وتمارسه 
الـــكـــريـــم الـــحـــمـــادي الـــشـــاعـــر صــاحــب 
قصيدة «اهللا يا عمري قطر « والذي 
القطري  الــمــســرح  بفرقة  عــضــًوا  كــان 
أرافقه  وكنت  فترة  بالتمثيل  واشتغل 
كنت  وهــنــاك  صغير  ــا  وأن الفرقة  إلــى 
بما  مــنــبــهــًرا  وكـــنـــت  الــمــمــثــلــيــن  أرى 
الحكاية  بـــدأت  هــنــا  ومـــن  يــقــدمــونــه، 
التمثيل،  وأحببت  بالفن  تعلقت  حيث 
وعـــلـــى ســبــيــل الــمــحــاكــاة كــنــت أؤلـــف 
الــوالــد  أمـــام  وأمثلها  مسرحية  قصة 
يستمتعون  وكــانــوا  البيت  فــي  واألهـــل 
وقتها  كنت  ويشجعونني،  ويضحكون 
فـــي الـــصـــف الــــرابــــع االبـــتـــدائـــي، وفــي 
ـــســـادس االبـــتـــدائـــي الــتــحــقــت  الـــصـــف ال
بفرقة المسرح المدرسي عام ١٩٧٩م 
صقر  عــادل  المصري  الفنان  وكــان   ،
أنه  وأتذكر  ويعلمنا،  يدربنا  الــذي  هو 
طلب منا أن نقول جملة « قف يا رجل 
ال تقتله قبل أن نسمع منه قصة األوس 
والــخــزرج « وكــل واحـــد مــن الطالب 
طريقة  أعجبته  قلتها  وعندما  قالها، 
إلى  الجملة  قطعت  حيث  لها  إلقائي 
ثــالثــة مــقــاطــع «قـــف يــا رجـــل «، « ال 
قصة  منه  نسمع  أن  قبل   »  ، تقتله» 
األوس والخزرج» . هكذا ألقيتها حيث 
القتل  عــن  بنهيه  ثــم  بــإيــقــافــه،  بـــدأت 
فأثنى  النهي،  لهذا  السبب  قدمت  ثــم 
البطولة  دور  إلــي  وأســنــد  إلقائي  على 
في مسرحية « البطل الصغير «. لقد 
مسرح  على  المسرحية  هــذه  عرضت 
بفضل  أدائـــي  فــي  وفقت  وقــد  نجمة، 
وجاءني  الجمهور  إعــجــاب  ونلت  اهللا 

ــنــي ويــشــجــعــونــنــي  ــئــون كـــثـــيـــرون يــهــن
فشعرت بالسعادة الغامرة وقررت أن 

أستمر في هذا االتجاه.
التربية  منتخب  تكوين  تم  وعندما 
أفضل  فيه  يختارون  الذي  المسرحية 
المدارس  كل  من  الموهوبين  الطالب 
كنت ممن تم اختيارهم وكانت الوزارة 
مهتمة بهذا النشاط الفني وكان الوزير 
بنفسه  المنتخب  هــذا  عــرض  يحضر 
ويوزع الجوائز على الطالب وكان من 
جاسم  الــفــنــان  المنتخب  هـــذا  ضــمــن 
الرضا  عبد  ناصر  والفنان  األنــصــاري 
والفنان  العزيز  عبد  اهللا  عبد  والفنان 
مسرحية  وقــدمــنــا   . حــامــد  اهللا  عــبــد 
الفنان  إخــراج  من   » الذهبية  «الجرة 
مـــحـــمـــد الـــبـــلـــم وكــــنــــا فــــي الــمــرحــلــة 
المسرحية  بهذه  وسافرنا  االبتدائية. 
إلـــى اإلمــــــارات وتـــم عــرضــهــا هــنــاك . 
والثانوية  اإلعــداديــة  المرحلتين  وفــي 
قدمنا مسرحية « الفاتح صالح الدين 
« مــن إخــــراج جــمــال مــنــصــور شقيق 
المرحلة  وفي   . منصور  صالح  الفنان 
بال  شهداء   » مسرحية  قدمنا  الثانوية 
وفي   ، بالكويت  وعرضناها   » طبول 
اليوم الثاني من عرضها كتبت الجرائد 
قطر»  مــن  الــقــادم  «الخطر  الكويتية 
أتذكر أيامها أن الفنانة أسمهان توفيق 
جاءتني وحيتني بحرارة وقالت لي:» 
أنت إيش عملت فينا»، ولذا فأنا أؤكد 
حاضنة  كانت  المسرحية  التربية  أن 

للمواهب الفنية.
وفي عام ١٩٨٤ تم تأسيس المسرح 
النموذجية  الفرقة  اسم  تحت  الشبابي 

بــقــيــادة عــثــمــان الــحــمــامــصــي وكــنــت 
نشكل  آنــًفــا  إليهم  المشار  زمــالئــي  مــع 

باكورة المسرح الشبابي في قطر.
ڈما أول فرقة مسرحية انضممت 

إليها ؟.
- فـــرقـــة األضـــــــواء الــمــســرحــيــة مع 
أمثل  رآني  حيث  حسين  حسن  الفنان 
فــي أحــد األعــمــال فضمني إلــى فرقة 
األضواء المسرحية، وكان المخرج عبد 
الرحمن المناعي في هذه األثناء يقدم 
فلفت  بــهــا  فالتحقت  ممثلين  دورة 
معه  للتمثيل  فاختارني  نظره  أدائـــي 
وقد   » ليل  يــا  ليل  يــا   » مسرحية  فــي 
شاركت هذه المسرحية في مهرجان 
دمشق التاسع للمسرح وأحدثت صدى 

واسًعا .
ڈمـــــتـــــى دخـــــلـــــت عـــــالـــــم الـــــدرامـــــا 

التلفزيونية ؟.
كــان ذلــك فــي عــام ١٩٨٦، حيث   -
الجبل»  مــســلــســل»زهــرة  فــي  شــاركــت 
مـــن إخـــــراج عــبــد الــمــجــيــد الــرشــيــدي 
ومــمــن مــثــلــوا فـــي الــمــســلــســل الــفــنــانــة 
عزيزة حلمي وعبد العظيم عبد الحق 
فيها  شــاركــت  الــتــي  المسلسالت  ومــن 
فيه  ومثلت   » الشطار  قلعة  مسلسل» 
«عفًوا  ومسلسل  حمادة،  ليلى  الفنانة 
ســيــدي الـــوالـــد» ومــّثــل فــيــه كــمــال أبــو 
ريــة ومــاجــدة زكـــي، وإنــعــام سالوسة 
، ومــســلــســل « عــيــنــي يــا بــحــر « الــذي 
أحــــدث صـــدى واســـًعـــا ونــجــح نــجــاًحــا 
لي  مطلقة  بطولة  أول  وكانت  كبيًرا، 
في هذا المسلسل وكان من إخراج عبد 
المجيد الرشيدي. وكان ذلك في عام 

١٩٩٥، ثم انشغلت بالدراسة الجامعية 
بــلــنــدن وعــــدت ألشــــارك فــي مسلسل 
وكـــان   ،  ٢٠٠٢ عـــام   » الــبــشــر  «حــكــم 
الدراما  في  نوعية  نقلة  المسلسل  هــذا 

التلفزيونية وأخرجه أحمد المقلة.
ڈحـــدثـــنـــا عــــن أهـــــم أعـــمـــالـــك فــي 

الدراما اإلذاعية؟.
الــــدرامــــا  فــــي  كـــثـــيـــرة  أدوار  لــــي   -
اإلذاعــــيــــة مــنــهــا الــفــاتــح صــــالح الــديــن 
الــعــربــي،  األدب  ومــــن  والـــــوريـــــث،   ،

والخالدون مئة.
ڈمـــــا رأيــــــك فــــي الـــحـــركـــة الــفــنــيــة 

القطرية حالًيا ؟.
كنا  الطليعة  فــي  كنا  مضى  فيما   -
واآلن  الخليجي  الفني  المشهد  نتصدر 
ندخل  وصرنا  القائمة  نتذيل  أصبحنا 
جائزة  لنحصد  لألسف  المهرجانات 
كل  فــي  والسبب  سينوغرافيا،  أفضل 
ــتــدهــور الـــذي حــدث  هـــذا الــتــراجــع وال
فهو  المنفذ  المنتج  هو  القطري  للفن 
الــمــســؤول األول واألخــيــر عــن الــحــال 
الحركة  إليها  وصلت  التي  المتدهورة 

الفنية في قطر.
ڈلماذا تهاجم فكرة المنتج المنفذ 

؟.
كــؤود  عقبة  صــار  المنفذ  المنتج   -
القطري،  بالفن  النهوض  طريق  فــي 
فــالــمــنــتــج الــمــنــفــذ ســـــواء فـــي الـــدرامـــا 
السبب  هو  المسرحية  أو  التلفزيونية 
الــرئــيــســي فـــي عــرقــلــة مــســيــرة الــفــن 
وتهميش  مكتسباته  وضياع  القطري 
الــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن وظــلــمــهــم. إن 
أولـــهـــا  رؤوس،  عـــــدة  لـــهـــا  الــمــشــكــلــة 

هؤالء  على  تسيطر  التي  الجشع  حالة 
الــمــنــتــجــيــن فــهــم يــــريــــدون الــمــكــســب 
حسابات  أي  عن  بعيًدا  وحــده  المادي 
أخرى فيعلنون أن ميزانية العمل ٣٠٠ 
بخس  لــهــم  ليتسنى  وذلـــك  مــثــالً  ألـــف 
الفتات  وإعطاءهم  أجورهم  الفنانين 
أضعاف  الميزانية  أن  يتضح  وبعدها 
هـــــذا الـــمـــبـــلـــغ، ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــرى 
لــيــوفــروا  الفنانين  بــصــغــار  يستعينون 
قدر المستطاع في الميزانية ولو حتى 
عــلــى حــســاب جــــودة الــعــمــل ومــســتــواه 
بالفنانين  اســتــعــانــوا  مـــا  وإذا  الــفــنــي، 
النجوم فمن الخارج لينتصر مبدؤهم 
الــتــجــاري انــتــصــاًرا كــامــالً أقــصــد مبدأ 
أعطيتك  أنـــا  فــالــيــوم  وهـــات «  خــذ   »
سيرد  وغــًدا  قطري  مسلسل  في  دوًرا 
لـــه الــجــمــيــل بــالــمــشــاركــة فـــي مسلسل 
بالكويت أو اإلمارات أو غيرهما. وقد 
منطق  وبمباركتهم  أيديهم  على  ساد 
حسب  الفنانين  اختيار  وبــات  الشللية 
المزاج فال تحكمه إال األهواء وال عزاء 
للكفاءة الفنية وأصبحت لغة المصالح 
والمكاسب المادية هي اللغة الرسمية 
تعلو  والــتــي  هـــؤالء  بها  يتخاطب  الــتــي 
فـــي مــنــطــقــهــم طــبــًعــا عــلــى االهــتــمــام 
بــجــودة األعـــمـــال أو تــبــنــي مــبــدأ فني 
وطــنــي كــصــنــاعــة الــنــجــم الــقــطــري أو 
خالل  من  الوطنية  للسياحة  الترويج 
قضايا  معالجة  أو  الدرامية  أعمالهم 
بشكل  الــمــحــلــي  المجتمع  ومــشــكــالت 
هــــادف ومــتــزن فــهــذه األمــــور ليست 
ضمن حساباتهم أو اهتماماتهم األمر 
الذي أدى إلى تجريف التربة الدرامية 
بقطر وخسارتها كثيًرا من المكتسبات 

التي حققتها عبر تاريخها.
ڈما الذي تطالب به إلحياء الدراما 

التلفزيونية ؟.
لــإلنــتــاج  الـــتـــلـــفـــزيـــون  عــــــودة  إن   -
الدرامي بنفسه بات أمًرا ملًحا بعد ما 
ذقنا مرارة هذه التجربة غير السعيدة 

المسماة بالمنتج المنفذ.
وأطالب الجهات المعنية أن يضعوا 
الفن القطري على قائمة اهتماماتهم 
رونقها  القطرية  للدراما  يعيدوا  وأن 
وعصرها الذهبي، وأن ينتجوا الدراما 
إنتاًجا مستقالً بعيًدا عن المنتج المنفذ 
التي  السوءات  هذه  من  نتخلص  حتى 

خلفتها لنا هذه التجربة المريرة.

عن قربعن قرب

المنتج المنفذ وراء المنتج المنفذ وراء 
تراجع الحركة الفنيةتراجع الحركة الفنية

البرامج الكوميدية الهادفة تتصدر اهتمامات الجمهور
كتب - الدوحة - البيرق:

أوضـــــح الــفــنــان نـــايـــف الــبــكــري أنــــه دخــل 
القصيرة  األفـــالم  بــوابــة  مــن  التمثيل  مــجــال 
وبــرامــج الــتــوك شــو كــومــيــدي، حــيــث شــارك 
برامجه  حلقات  من  الكثير  في  د.حمود  مع 
الــكــومــيــديــة، كــمــا أنــــه شـــــارك فـــي مــشــاهــد 
تمثيلية توعوية لبرنامج الطب والحياة الذي 
تقديم  من  قطر  تلفزيون  على  يعرض  كــان 
د.إبـــراهـــيـــم الــجــنــاحــي، وكـــذلـــك شــــارك في 
إخــراج  من   » صيفك  القصير»أكشن  الفيلم 
قصيرة  أفــالم  في  شــارك  كما  المال،  عبداهللا 
عـــن أطـــفـــال ســــوريــــا، وشــــــارك فـــي تــقــديــم 
مسرحية الطفل المشاغب مع المخرج يوسف 

المعضادي.

وأّكــــــد الـــبـــكـــري أن الـــبـــرامـــج الــكــومــيــديــة 
الــهــادفــة واألفــــالم الــقــصــيــرة الــتــوعــويــة باتت 
وسائل  عبر  المتابعين  اهتمام  قائمة  تتصدر 
األعمال  أن  إلى  مشيًرا  االجتماعي،  التواصل 
الفنية الشبابية في مجال البرامج الكوميدية 
واألفــــــالم الــقــصــيــرة لــيــســت كــلــهــا عــلــى قــدم 
الـــمـــســـاواة عــنــد الــجــمــهــور فــذائــقــة الــجــمــهــور 
قـــــادرة عــلــى الــتــمــيــيــز بــيــن الــغــث والــســمــيــن 
وبين الجاد والتافه، لذلك فأنت تجد أعماالً 
بلغت  قد  حمود  د.  وبرامج  راس،  كلمة  مثل 
مــاليــيــن الــمــشــاهــدات عــلــى الــيــوتــيــوب بينما 
أعمال أخرى لم تتعد العشرات، والفيصل في 
هذا هو جودة األعمال في محتواها وفكرتها 
وطريقة عرضها لذلك فعلى الشباب أن يعوا 
المضمون  من  خالية  أعمال  تقديم  خطورة 

الــجــيــد واألفـــكـــار الــهــادفــة ألنــهــا لـــن تضيف 
إلــيــهــم شــيــئًــا بــل عــلــى الــعــكــس ستقضي على 

مصداقيتهم الفنية لدى الجمهور.
يجب  قضايا  هناك  أن  إلى  البكري  وأشــار 
مثل  الشبابية  الفنية  األعــمــال  بــهــا  تهتم  أن 
قــضــايــا الــهــويــة بــالــنــســبــة لــلــشــبــاب والــتــصــدي 
لــهــجــمــة الــتــغــريــب الــتــي تــجــتــاح الــكــثــيــر من 
الــشــبــاب وتــحــذيــرهــم مـــن الــتــقــلــيــد األعــمــى 
ثقافتنا  مع  تتفق  ال  التي  عاداتهم  في  للغرب 
وديــنــنــا وهــويــتــنــا الــعــربــيــة اإلســالمــيــة ومــن 
الــقــضــايــا الــتــي يــجــب االهـــتـــمـــام بــهــا تــحــذيــر 
الشباب من مغبة االنكفاء على اإللكترونيات 
المجتمع  عــن  وانعزالهم  وغيرها  والــهــواتــف 
والــــنــــاس واألهــــــل فــإنــهــا جــــرت الــكــثــيــر من 
تكن  لم  التي  واالجتماعية  األسرية  المشاكل 

وأضــاف  منها،  تعاني  السابق  في  مجتمعاتنا 

الناس  حياة  يمس  أن  البــد  الفن  أن  البكري 

ويقتبس قصصه ورواياته من واقعهم ويعلي 

الخاطئة  السلوكيات  وينتقد  الرفيعة  القيم 

والضعفاء  المهمشين  على  الــضــوء  يسلط  أو 

ويحض على التراحم والتواصل والمحبة بين 

الناس حتى يكون فنًا هادًفا.

لألفالم  الــدوحــة  مؤسسة  البكري  وطالب 

الفنانين  مع  للتواصل  أرحــب  مجاالً  تفتح  أن 

القصيرة  األفـــالم  حركة  تدعم  وأن  الشباب 

هذا  ينضج  حتى  واضــحــة  إستراتيجية  وفــق 

الشكل  في  قوية  أعماالً  ويثمر  الفني  االتجاه 

للفن  حقيقية  إضافة  يكون  بما  والمضمون 

بقطر.
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ــيــة كــلــمــا ارتــقــيــت بها  اإلنــســان
ارتقت بك.

الثانية  الطبعة  صـــدور  أخــيــرا 
من رواية كنز سازيران

ســــتــــتــــوفــــر فــــــي #مـــــعـــــرض_
الشارقة_الدولى_للكتاب

وكــــافــــة الــــمــــعــــارض ومـــحـــال 
التوزيع

يــطــيــب  و  الــــتــــواصــــل  يـــطـــول 
عندما نغض الطرف عن عيوب 
اآلخرين و نتصالح مع أطباعهم 
هم  كما  هــم  كما  نحترمهم  و 

كما هم #من_صميم_حصه

وتطّرفاً  جنوناً  الحّب  يكن  لم  إن 
لآلخر،  عشقياً  وافــتــراســاً  وشــراســة 
وعواطف صاعقة، أكثر مما يحتمل 
تّيار الحّب من كهرباء، فهو إحساس 

ال يعّول عليه !

الصفحات الفنية على مواقع  التواصل خارج نطاق الخدمةقضيةقضية
الثقافية  والمجموعات  الفنية  الحسابات  تعاني 
األخبار  ندرة  من  االجتماعي  التواصل  شبكات  على 
الفنية والقضايا التي تهم الفن والفنانين، وال يكلف 
نشر  بــإعــادة  حتى  الحسابات  هــذه  عن  المسؤولون 
األخبار الفنية والثقافية على هذه الصفحات ، األمر 
الثقافي،  الــشــأن  على  غيور  كــل  حفيظة  يثير  الــذي 
الظاهرة  هذه  فهل  التساؤالت  من  العديد  ويطرح 
تعبر عن شح في النشاط الثقافي؟ أم تحويل مسار 
هـــذه الــصــفــحــات والــمــجــمــوعــات مـــن مــجــمــوعــات 
لمناقشة أخبار الشأن الثقافي والفني إلى مجموعات 
إلرســال  تستخدم  أو  سطحية  قضايا  تناقش  عامة 
مقاطع فيديو متنوعة، فهناك العديد من الحسابات 
والمواقع تكتفي فقط بنشر أدعية ورسائل صباحية 
أو تنقل مقوالت لمشاهير أو رجال دين، وفي شهر 
رمضان تنشط مقاطع الفيديو واألدعية وصور تعبر 
عن الروحانيات والطقوس الدينية وفي العيد نفس 

إلى  وما  العيد  بأجواء  الصفحات  تلك  تكتسي  األمر 
ذلك ليغيب الشأن الثقافي إال فيما ندر.

وبـــالـــبـــحـــث داخــــــل مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــصــفــحــات 
المسرحية  الفنون  حساب  أن  اكتشفنا  والحسابات 
من  ألشــخــاص  مــقــوالت  ســوى  ينقل  ال  تويتر  على 
بينما  الفنانين،  أخــبــار  مــن  وقليل  األدب  مشاهير 
صفحة المسرح القطري على تويتر تخلو من تفاعل 
الفنانين بشكل ملحوظ وربما نشطت مؤخًرا فقط 
تقديمها  يتم  مسرحية  أعــمــال  عــن  فقط  للدعاية 
تهم  التي  القضايا  أو  األعمال  لمناقشة  ليس  ولكن 

المسرح.
عن صفحات تهتم بالمسرح القطري على شبكة 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــيــس بـــوك وجــدنــا الصفحة 
يزيد  مــا  تضم  الــقــطــري  الــمــســرح  اســم  تحمل  الــتــي 
بالمسرح  والمهتمين  الفنانين  من  عضو   ١٠٠ على 
ويبث  ينعشها  من  تجد  ال  لألسف  ولكنها  القطري 

للنقاش،  مــوضــوعــات  وطــــرح  بـــإثـــارة  الــــروح  فــيــهــا 
فــيــمــا نــشــاهــد مـــداخـــالت مـــن آخـــريـــن تــــدور حــول 
تهاٍن  أو  ألعــراس  دعــوات  وأخــرى  الرياضي  الشأن 
وتبريكات. فيما يستغلها البعض لنشر إعالنات عن 
بل  الثقافي  بالشأن  عالقة  أي  لها  ليس  موضوعات 
للترويج ألمور خاصة. وهو ما يعني عدم قيام مثل 
أجله،  مــن  أنشئت  الـــذي  بــدورهــا  الصفحات  هــذه 
صفحات  استخدام  بــضــرورة  البعض  يطالب  وقــد 
مواقع التواصل االجتماعي كوسائط حديثة إعالمية 
الثقافية  الساحة  إثــراء  في  تسهم  وكمنابر  وثقافية 
والفنية القطرية، ومن الممكن على مسؤولي هذه 
لتحقق  بتفعيلها  الشيء  بعض  يهتموا  أن  الصفحات 
من  وذلك  والفني  الثقافي  الوعي  نشر  في  أهدافها 
خالل طرح قضايا فنية ذات عالقة ويتم مناقشتها 
خـــالل هـــذه الــصــفــحــات واالســتــفــادة بــكــم األعــضــاء 

المتواجدين.

كتب - مصطفى عبد المنعم:

في ظل الثورة الرقمية التي يعيشها العالم أصبحت 
باسم  يــعــرف  بــات  مــا  أو  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
الــســوشــيــال ميديا مــن أهــم طــرق الــتــواصــل فــي حياة 
نركز  بـــدورنـــا  ونــحــن  الــبــعــض،  بعضهم  بــيــن  الــنــاس 
حياة  في  وأثرها  اإللكترونية  المواقع  هذه  وقع  على 
نسبر  أن  الــزاويــة  هــذه  خــالل  من  وسنحاول  فنانينا، 

اهتماماتهم  على  لنتعّرف  االفتراضي  عالمهم  أغــوار 
وحساباتهم  الرسمية  لصفحاتهم  متابعاتنا  خالل  من 
الـــخـــاصـــة والـــمـــوثـــقـــة عـــلـــى أشـــهـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
أو  واألنــســتــجــرام  بــوك  وفيس  تويتر  مثل  االجتماعي 
ذلــك..  شابه  ومــا  اإلنــتــرنــت  على  الخاصة  صفحاتهم 
وسنحرص في هذه الزاوية أن نتعّرف في كل حلقة 
على نشاطات الفنانين اإللكترونية ومدى استفاداتهم 

من التقنيات الحديثة في مجالهم الفني.

الــفــنــان الـــشـــاب خــالــد ربــيــعــة يــقــول: 
وســائــل  مــن  المستفيدين  أشـــد  مــن  أنـــا 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ســـواء فــي حياتي 
وفــي  واالجــتــمــاعــيــة،  والــفــنــيــة  المهنية 
التواصل مع األهل في الداخل والخارج، 
وأن من ال يلتفت إلى هذه التكنولوجيا 
في  تسهم  فهي  أحــد،  إليه  يلتفت  فلن 
ربيعة  وأكـــد  لــمــداركــه،  اإلنــســان  توسيع 
أنه يستخدم جميع الوسائل االجتماعية 
اإللــكــتــرونــيــة الــحــديــثــة مــثــل فــيــس بــوك 
وتـــويـــتـــر وأنــــســــتــــجــــرام والــــــواتــــــس آب 

وغيرها.

عالقات وخبرات

وأكد الفنان خالد ربيعة أنه يستخدم 
يعرض  أن  فــي  الحديثة  الــوســائــل  هــذه 
عليها أعماله وأعمال اآلخرين ونشاطه 
في  تــســاعــده  وأنــهــا  واالجــتــمــاعــي  الفني 
تـــكـــويـــن عــــالقــــات واكــــتــــســــاب خـــبـــرات 
وتسهم في انفتاحه على العالم وتخطي 

حدود الزمان والمكان.

ال تسهم في زيادة الشعبية

تسهم  الوسائط  هــذه  كانت  إذا  وعما 

فـــي زيـــــادة شــعــبــيــة الــفــنــان مـــن عــدمــه 
يقول خالد ربيعة: ربما تسهم في زيادة 
مــعــرفــة عــــدد الـــنـــاس بـــه ألن الــتــعــامــل 
اإللــكــتــرونــي ال يــزيــد الــشــعــبــيــة ولــكــنــه 
يحقق  مــا  المتابعين،  األشــخــاص  يــزيــد 
له بعض االنتشار ولكن شخصية الفنان 
ومــوهــبــتــه وقــــدراتــــه الــفــنــيــة هـــي الــتــي 

تتحكم في زيادة شعبيته أو ال.

على الجميع أن يستخدمها

ويؤكد ربيعة أن كل شخص يستخدم 
هذه الوسائط يمكن أن يحّولها إلى أداة 
ال  إننا  أيــًضــا:  وقــال  سلبية،  أو  إيجابية 
مع  للتعامل  الرافضين  وصــف  يمكننا 

هـــذه الــوســائــط بــأنــهــم مــتــخــلــفــون عن 
شخصي  القرار  هذا  إن  حيث  اآلخرين 
واحد  وكل  شخص  كل  لحرّية  ويخضع 
أو  حساب  لــه  يكون  أن  فــي  الحق  لديه 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  صفحة 
مشغولون  أشخاص  هناك  فربما  ال  أو 
وال يــمــلــكــون الــوقــت لــلــدخــول إلـــى هــذا 
العالم، إال أنني على المستوى الشخصي 

أحـــّبـــذ أن يــســتــخــدم كـــل شــخــص هــذه 
الوسائط.

إنشاء للفعل الثقافي

تسهم  الــوســائــط  تلك  كانت  مــا  وإذا 
عدمه  مــن  الثقافي  المشهد  إثـــراء  فــي 
وبشكل  تؤثر  بالفعل  إنها  ربيعة:  قــال 
للفعل  إنــشــاء  عــن  عــبــارة  فهي  إيجابي 
الــثــقــافــي بــســرعــة كــبــيــرة وتــســهــم في 
انــتــشــاره، فــأنــا اكــتــشــفــت أهــمــيــة هــذه 
الـــمـــواقـــع فـــي حــيــاتــي الــعــمــلــيــة وكــيــف 
يزداد عدد المتابعين لي بعد كل عدد 

ويتفاعلون معي شخصًيا.
وأنــــــا أشـــــــارك مــتــابــعــيــنــي أعــمــالــي 
هذه  خــالل  من  لمالحظتهم  وأستمع 
المواقع وأتابع أيًضا الكثير من الفنانين 
ورجـــال الــديــن مــن خــالل صفحاتهم 

اإللكترونية وحساباتهم أيًضا.
أحسنوا  للجميع  أقــول  النهاية  وفــي 
اســـتـــخـــدام هــــذه الـــوســـائـــط الــحــديــثــة 
نستفيد  حتى  ميديا  السوشيال  ومواقع 
سلبياتها  عــن  ونبتعد  إيجابياتها  مــن 
حتى  تقولونها  كلمة  كــل  مــن  وتــبــّيــنــوا 
في  تؤثر  شائعات  بيننا  فيما  ننشر  ال 

مجتمعاتنا.

أعمال الفنان التشكيلي علي حسن الجابر في مطار 
حمد الدولي

االحتفال بيوم المرشدة العربية ومشاركة 
مرشدات قطر

شـــعـــار الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــســيــاحــة الــجــديــد - الــشــعــار الفنانة أمل العاثم في أحد معارض موسكو
الترويجي لقطر

للفنان  تعصب  معرض  لــزيــارة  تدعو  قطر  متاحف 
العالمي لوك تيومانز

علينا االستفادة من إيجابياتعلينا االستفادة من إيجابيات
 مواقع التواصل االجتماعي مواقع التواصل االجتماعي

أون الينأون الين
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في الوقت الذي يشهد فيه الفن التشكيلي القطري 
طــفــرة كــبــيــرة، ال تــجــعــل الــفــنــان الــمــحــلــي يــلــقــى أي 
صــعــوبــات فــي الــبــحــث عــن فــرصــة إلظــهــار مــواهــبــه 
سببها  تشتت  حالة  هناك  أن  إال  التشكيلية  وإبداعاته 
عدم تقوقع كل مجموعة من الفنانين داخل أنفسهم، 
لــذلــك فـــإن األمـــر بــحــاجــة إلـــى الــعــمــل مــعــاً بـــدالً من 
كل  داخــل  يعمل  مغلقة  ومجموعات  تكتالت  تكوين 
عن  منعزل  بشكل  الفنانين  مــن  عــدد  منها  واحـــدة 
باقية زمالئهم، وعلى الرغم من ذلك ال يمكن إنكار 
الساحة  فــي  حيوية  األكــثــر  هــو  التشكيلي  المشهد  أن 
الثقافية القطرية، ولذلك أتمنى تكاتف فنانيه جميعاً 
واحدة  مظلة  تحت  والعمل  التشكيلي  الفن  لمصلحة 
التشكيل  أجــل  من  الجميع  قبل  من  العمل  وليستمر 
القطري ورفعة الوطن، وبال شك فإن هناك من يقف 

خلف هذه الحيوية، فناك جهود إدارية تُبذل من قبل 
المؤسسات القطرية، سواء كانت حكومية أو متمثلة 
على  هاماً  دوراً  تلعب  التي  الخاصة  الجاليريات  في 
هذا  في  أساسيا  شريكا  باعتبارها  التشكيلية  الساحة 
المعارض  بإقامة  التشجيع  ذلــك  ويتضمن  المشهد، 
الخارجية،  مشاركاتهم  وتأمين  الفنانين،  ورعــايــة 
للجهد  الجيد  واالســتــغــالل  االجــتــهــاد  الفنانين  وعلى 
الكبير الذي تبذله الدولة في مجال اإلبــداع. كما أنه 
تقديم  التشكيل  على  بالعمل  المعنية  المؤسسات  على 
التشكيلي  الفن  بأهمية  للمجتمع  التوعية  من  المزيد 
واالرتــــقــــاء بـــالـــذوق الـــعـــام وأولـــــى تــلــك الــمــؤســســات 
بتثقيف  األولــــى  أنـــه  أرى  الـــذي  بالتعليم  المعنيين 
األطـــفـــال فــنــيــاً، مــع مـــراعـــاة ضــــرورة تفعيل الــمــواد 
الفنية بالمناهج الدراسية، حتى ال يؤدي إهمالها إلى 

ضمور الحس اإلبداعي، ألن عدم االهتمام باألنشطة 
على الوعي  اإلبدعية يعتبر أحد أهم المؤثرات سلبياً 
الفني والثقافي وعدم االرتقاء بالذوق العام، فتعليم 
الفنون هو الكفيل بتكوين جمهور في المستقبل فضالً 
عــن كــونــه إحـــدى وســائــل الــتــفــريــغ لــطــاقــة األطــفــال، 
ومن  المبدعة،  الــمــواهــب  الكتشاف  فاعلة  ووسيلة 
للجمهور  موجهة  فنية  تظاهرات  إقامة  أيضاً  المهم 
فنياً  تثقيفه  بهدف  مباشر  بشكل  إشراكه  خالل  من 
بــاإلضــافــة  اإلبــداعــيــة،  األعــمــال  مــع  للتفاعل  ودفــعــه 
بين  مــبــاشــراً  حــــــواراً  تــقــيــم  وورش  نـــــدوات  إلقـــامـــة 
أن  فيجب  اآلخــر  الجانب  على  أمــا  والــفــن،  الجمهور 
ما  أهم  ولعل  إبداعه،  تطوير  على  ذاته  الفنان  يعمل 
للنجاح،  تحقيقه  أجــل  مــن  الفنان  فــي  تــوافــره  يجب 
صقل موهبته من خالل الــدورات والورش واالطالع 

والــمــمــارســة، ومــن الــمــالحــظ أن هــنــاك الــعــديــد من 
عالية  إبداعية  ملكات  يمتلكون  والــذيــن  الموهوبين 
لكنهم ال يستطيعون تحقيق النجاح، ويعود ذلك لعدم 
اإلبــداع  تسويق  فتعلم  موهبتهم،  تسويق  على  القدرة 
فالفنان  تكفي،  ال  وحدها  والموهبة  فنية،  ضــرورة 
أمامه  تقع  التي  الفرص  استغالل  إلى  يحتاج  شك  بال 
باستمرار والتي يسعى أحياناً لخلقها لنفسه من خالل 
تكوين العالقات والتواجد في المحافل الفنية في إطار 
محاوالته األولية في التعريف بالذات، كما يجب أن 
شخصيته  تثري  التي  األمــور  من  الكثير  لتعلم  يسعى 
كحضور الورش في المجال التشكيلي، والقراءة التي 
تصقله كتشكيلي فالفنان يحتاج إلى وعي خاص وأن 
مبدعاً  يصبح  أن  يستطيع  حتى  ومثقفاً  مطلعاً  يكون 

صاحب رسالة.

يستعد الفنان فهد الباكر 
ـــــــدورة  لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي ال
الــــســــادســــة مـــــن «مــلــتــقــى 
المزمع  الخليجي»  اإلبــداع 
إقــامــتــه خـــالل الــفــتــرة من 
المقبل  ديــســمــبــر   ٩ إلـــى   ٧
بــمــديــنــة الـــشـــارقـــة، وذلـــك 
ــتــقــى  الــمــل وجــــــه  ان  بـــعـــد 
لتقديم  رسمياً  الــدوة  إليه 
ورقـــتـــي عــمــل فـــي مــجــال 

المسرح.
الملتقى  فـــي  ويـــشـــارك 
كتاب  اتــحــاد  يقيمه  الـــذي 
وأدبــــاء اإلمـــــارات مــا يزيد 
ــــاء  مـــن أدب عـــن ٣٠ أديــــبــــاً 
الــــتــــعــــاون  مـــجـــلـــس  دول 
اليمن  ودولـــتـــي  الخليجي 
والــعــراق إضافة إلــى مصر 
الـــتـــي تـــحـــل ضـــيـــف شـــرف 
عــلــى الــمــلــتــقــى، وســيــكــون 
مـــحـــور الـــــــدورة الــســادســة 
بعنوان «اإلبداع الخليجي - 
الهوية والحداثة» ويتضمن 
التالية:  الفرعية  العناوين 
ــنــثــر وعــالقــتــهــا  قــصــيــدة ال
التواصل  ومدى  التراث  مع 
يتضمن  بينما  والقطيعة، 
ــــوان الــــثــــانــــي الـــســـرد  ــــعــــن ال
ـــــفـــــنـــــون األخـــــــــــرى مــع  وال
التفاعل،  ألشكال  التعرض 
الـــــضـــــرورة، الــجــمــالــيــات، 
الثالث  العنوان  أمــا  اآلفــاق، 
فيناقش السرد مرئياً حيث 
أخذ  هو  هل  تساءالً  يطرح 
وويــســتــضــمــن  تـــفـــاعـــل؟  أم 
الـــعـــنـــوان الــــرابــــع إشــكــالــيــة 

المسرح وأسئلة النص.

تــــشــــّق األفــــــــالم الــفــنــّيــة 
الـــوثـــائـــقـــّيـــة طــريــقــهــا إلـــى 
بــــيــــروت عـــبـــر مـــهـــرجـــان 
ـــقـــام لـــلـــمـــّرة األولــــــى في  يُ
العاصمة اللبنانّية بمشاركة 
ــا تــتــنــّوع  ٢٥ فــيــلــًمــا وثــائــقــًي
بــــيــــن الــــــرقــــــص والــــغــــنــــاء 
والـــمـــوســـيـــقـــى والــتــصــويــر 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــي والـــــفـــــّن 

التشكيلي والسينمائي.
وكــــــان الـــمـــهـــرجـــان قــد 
انــــطــــلــــق بـــفـــيـــلـــم فـــرنـــســـي 
يتحّدث عن حياة المطربة 
فـــــيـــــروز الـــــــــذي أخــــرجــــه 
ووزير  الفرنسي  اإلعالمي 
فريدريك  السابق  الثقافة 
 ،١٩٩٨ عــــــــام  مـــــيـــــتـــــران 
دقــيــقــة   ٥٢ فـــي  ويـــتـــنـــاول 
من  خرجت  مطربة  حياة 
شوارع بيروت إلى العالمّية 
ـــوٍب يُـــظـــهـــرهـــا عــلــى  ـــأســـل ب
بــعــيــًدا  الــبــســيــطــة  حقيقتها 
عــــن صــــــورة الــــمــــرأة الــتــي 

تعيش في برجها العالي.
ـــــــة  وغــــــــــــــّصــــــــــــــت صـــــــال
«مــــتــــروبــــولــــيــــس» وســـط 
الـــعـــاصـــمـــة بــــيــــروت بــعــدد 
الــذيــن  الــحــضــور  مــن  كبير 
عــــّبــــروا عـــن رغــبــتــهــم في 
التعّرف على األفالم الفّنية 
ذلك  وخــصــوًصــا  الوثائقية 
حياة  يروي  الذي  الشريط 
امــــرأة أضــحــت رمــــًزا من 
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فهد الباكر يشارك 
في ملتقى اإلبداع 

الخليجي

فيلم عن حياة 
فيروز بمهرجان 
األفالم الوثائقية 
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أبيات قطرية

إنما أنت بقية
قد رماها الزمن الطاحن

لألرض وصية
للصغار القادمين

ترقب األمس حبيبا عائدا
قد توارى خلف أستار السنين
فلقد دارت رحى األيام دورة
وغدا الغوص حكايات تغنى
قصة نامت بأعماق الوجود

ڈ
فاحفظي الذكرى
ففي الذكرى عزاء

واستعيدي صوت نهام
على سطحك يشدو بالغناء

وعليه «السيب» والغواص أسرى
يمضيان اليوم في هم وكد وعناء

ڈ
واذكري ذاك الهزج واألغاني الحانية

تمأل اآلفاق أصداء وحزنا
في البحار النائية
واذكري ذاك الشراع

باسطا للريح ممدود الذراع
كجناح النورس الباهي البياض
هو واإلعصار يمضي في صراع

وانظري تلك الحبال
يا ترى كم من يد قد مزقتها

كالسيوف المرعبة
واذكري الماء األجاج

ملحه القاسي
على تلك الجروح النادبة
واذكري الشمس عليك
والسموم الالهبة
تحرق اإلنسان فيك
والوجوه الشاحبة

ڈ
أو تدرين إذا عم المساء ؟
وأتى النجم المتوج

بالضياء
ورمى الغواص الجسم المكبل

بالعناء
ورمى يوما شقيا قاسيا

قد أتى الليل فما أحلى الغناء
وأتى الصوت الشجي

ناشرا آهاته الثكلى دعاء ورجاء
يبعث اآلالم رسال وحنينا ونداء

يطلق «اليامال» في تلك المتاهات البعيدة
إنه القلب الممزق
والمعّنى بالوفاء

ڈ
واذكري النور إذا ما الفجر الح
وصفا البحر مع الجذلى العذاب

هادئا يلهو تناجيه الرياح
ثم تأتي الشمس من مخبئها

وبأيديها سياط
تنتقي تلك الجراح

ڈ
إن تذكرت فهل تنسين

أيام «القفال» بعد ليل طال في البحر
وطال

وأتى الفجر وليدا في ثناياه الوصال
واذكري الشط إذا ما الشط قد مد ذراعه
وهفا الرمل إليك في حنين ووداعة

اذكري األمس وقولي:
إنها شرع الحياة

كم حياة عاشها الدهر
وضاعت في ثراه
إنها شرع الحياة

هكذا تمضي الحياة

بقايا 
سفينة 
غوص

الفن التشكيلي واالرتقاء بالذوق العام
بأقالم بأقالم 
بقلم: أحمد المسيفريالمبدعينالمبدعين

للشاعر مبارك بن سيف آل ثاني

تنظم متاحف قطر مسابقة فنية تحت 
عــنــوان «تــحــدي لـــوك تــويــمــانــز»، والــتــي 
تفتح أبوابها للمشاركين لتقديم لوحاتهم 
لحظة  أو  صـــورة  مــن  المستلهمة  الفنية 
من التاريخ، أو تغطية إعالمية أثرت على 

العالم وعلى نظرتنا له اليوم.
حــول «هل  المسابقة  مــوضــوع  ويـــدور 
يــجــب إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى وســـائـــل اإلعـــالم 
نظرتنا  عــلــى  والــتــأثــيــر  الــحــقــائــق  بتشويه 
لــلــعــالــم»؟ حــيــث تـــدعـــو هــــذه الــمــســابــقــة 
الــمــوهــوبــيــن ومــحــبــي الــفــن مــن جمهور 
عن  للتعبير  الفن  استخدام  إلــى  الــدوحــة 
آرائهم حول األحداث العالمية المعاصرة.

بـــاب  أن  قــــطــــر،  مـــتـــاحـــف  وأعــــلــــنــــت 
في  الفنية  بــاألعــمــال  والــتــقــدم  المشاركة 
مفتوح  تويمانز»  لــوك  «تــحــدي  مسابقة 
ستنظم  حيث  المقبل،  ديسمبر   ٥ حتى 
المقبل  يناير  شهر  في  معرضا  المتاحف 
سيضم  والـــذي  عــنــوان «نــظــرتــك»  تحت 

األعمال المشاركة في هذه المسابقة.
ويــشــتــرط فــي مــســابــقــة «تــحــدي لــوك 
للمسابقة  الــمــتــقــدم  يــكــون  أن  تــويــمــانــز» 
فوق عمر ١٨ عاما، وأن يكون مقيما في 
الفني  العمل  يلبي  أن  ويجب  قطر،  دولة 
المقدم المتطلبات التالية: قماش الرسم 
يجب أن يكون مثبتاً بإطار خشبي، يمكن 
اســتــخــدام أي مـــادة لــلــرســم: أكــريــلــيــك، 
ألوان مائية، ألوان زيتية، وغيرها طالما 
األبــعــاد،  ثنائي  سطح  على  يتم  ذلــك  أن 
 ٢٠٠  ×  ١٢٠ العمل  أبعاد  تتجاوز  أال  على 

× ٢٠ سم.
يحمل  أن  على  الــحــرص  يشترط  كما 
الــعــمــل الــفــنــي الــمــقــدم عــنــوانــا وأن يكون 
من  وموقعا  الخلفية  الجهة  من  مؤرخا 
الــجــهــة األمـــامـــيـــة، كــمــا يــجــب أن يــكــون 
الخاص  الفني  العمل  هــو  المقدم  العمل 
للمشارك، ولم يتم عرضه للعامة أو عبر 

اإلنترنت مسبقا.

قبول المشاركات في ”تحدي لوك
 تويمانز“ حتى ٥ ديسمبر

قطر الفلهارمونية تقدم موسيقى «الباروك» 
الفلهارمونية  قطر  أوركــســتــرا  أعلنت 
عـــــن تـــقـــديـــمـــهـــا بــــرنــــامــــًجــــا مـــوســـيـــقـــًيـــا 
المعزوفات  مــن  مجموعة  على  يشتمل 
مهرجانها  ضمن  والعالمية  الكالسيكية 
 ١٣ يوم  فعالياته  انطالق  عن  أعلنت  التي 
نــوفــمــبــر الـــجـــاري بــمــركــز قــطــر الــدولــي 
للمؤتمرات في تمام الساعة الواحدة بعد 

الظهر وحتى التاسعة مساء.
مشروع  عرض  المهرجان  وسيتضمن 
«تـــانـــغـــو نـــيـــو» ومـــوســـيـــقـــى «الـــــبـــــاروك» 
وسيشمل  الــعــالــمــيــة  األفــــالم  ومــوســيــقــى 
المهرجان عروض الموسيقى الكالسيكية 
ألهم العازفين والملحنين في العالم مثل 
وغيرهم،  ومـــوزارت  وشــوبــان  بيتهوفن 

وسيكون االنطالق مع موسيقى «صغيرة 
«فــولــفــغــانــغ  الــعــالــمــي  للموسيقي  الــلــيــل» 
اماديوس موزارت» وستقدمها غناء «ميا 
معزوفة  أيــًضــا  وســتــقــدم  بوتشيغناني»، 
مع  بروكفييف  لسيرجي  والذئب»  «بيتر 

خماسية اآلالت النحاسية.
قطر  أوركـــســـتـــرا  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 

االنتشار  من  الكثير  حققت  الفلهارمونية 
أن  بعد  والخارجي  الداخلي  الصعيد  على 
قدمت عدة مشاركات ناجحة في الخارج 
وتتألف  األوروبية  الجوالت  من  عدد  في 
 ١٠١ مــن  الفلهارمونية  قطر  أوركــســتــرا 
عـــازف مــحــتــرف تـــّم اخــتــيــارهــم مــن ٣٠ 

دولة من خالل تجارب أداء دولية.
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