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آل سعد: تعّدد المؤسسات الثقافية 
يعطي زخًما للمشهد الفني

كتب - أشرف مصطفى:

كـــشـــف الـــفـــنـــان عـــلـــي مــحــمــد آل 
ســعــد عــن انــتــهــائــه مــن مجموعة 

تنتمي  جديدة  تشكيلية  أعمال 
لــلــمــدرســة الــواقــعــيــة اســتــعــداًدا 
إلقــــــامــــــة مـــــعـــــرض شــخــصــي 

مــســتــقــبــلــي، ولــفــت آل ســعــد إلــى 
أن األعـــمـــال الـــجـــديـــدة الــتــي يــقــوم 

الشخصي  لمعرضه  حــالــًيــا  بــإنــجــازهــا 
واقعي  إطــار  فــي  جميعها  تــدور  المقبل 

حـــول مــجــمــوعــة مــن مــشــاهــداتــه الــيــومــيــة حــيــث يــصــور فيها مــشــاهــداتــه 
وقراءاته للمشهد القطري بطريقة حداثية وعبر تقنيات جديدة يمزجها 
مع موضوعات واقعية وتراثية بحيث يظل عنصر األصالة أحد المكونات 
البارزة ألعماله، بما ينسلخ من روح التراث القطري أو تنفك من طبيعتها 
التي تتحلى بعبق التاريخ، وأوضح آل سعد أنه قّدم مؤخًرا محاضرة فنية 
بالطريقة  مسترشًدا  الفنية  تجربته  خاللها  قــّدم  الثقافي  الجسرة  بنادي 
الطريقة  وهي  قراءتها  وكذلك  اللوحة  إعــداد  مراحل  تفنيد  في  الفلسفية 
التي بات يبني عليها أفكار أعماله الجديدة، ونوه إلى أنه لن يدخر جهًدا 
جهة،  بــأي  منه  ذلــك  طلب  تم  ما  إذا  الجدد  للفنانين  خبراته  تقديم  في 
كما أكد الفنان محمد آل سعد أن تعّدد المؤسسات الثقافية المعنية بالفن 
التشكيلي يعطي زخًما للمشهد الفني في قطر، وكل من تلك المؤسسات 
يؤدي دوره في خدمة الحركة التشكيلية، وفي األخير الفنان هو المستفيد 
األكبر من تعدد المؤسسات الراعية للفن، ألن ذلك يعود عليه بالنفع من 

حيث تعدد الورش الفنية والمعارض والمشاركات المحلية والخارجية.
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نظرة المجتمع إلى الفننظرة المجتمع إلى الفن
 المحلي بين القبول والرفض المحلي بين القبول والرفض

 أحمد األسدي: المشهد التشكيلي يعيش أزهى عصوره

 أحمد األسدي

وداد الكواري: «السوشيال ميديا» تشّكل 
حلقة وصل بين المبدع وجمهوره

كتب - هيثم األشقر:

أن  الكواري  وداد  الكاتبة  أكــدت 
مواقع التواصل االجتماعي أصبح 

فــي  كــبــيــر  تــفــاعــلــي  دور  لـــهـــا 
حــيــاة الــفــنــانــيــن، واســتــطــاعــت 

مهمة  وصــــل  حــلــقــة  تُــشــّكــل  أن 
بــيــن الــمــبــدع وجـــمـــهـــوره، بـــل إنــهــا 

في  مهًما  عامالً  تكون  أن  استطاعت 
العادي  للشخص  االجتماعية  العالقات 

وليس شريحة الفنانين فقط، مشيرًة إلى 
أن الجميع أصبح يعتمد عليها في حياته اليومية بشكل أساسي، وأصبحت 
تستحوذ على النصيب األكبر من اهتمامات الناس، سواء في تناقل األخبار 

المختلفة، أو نشر النشاطات والتفاعالت اليومية.
وأشــارت إلى أن الفنان لم يعد يعتمد فقط على جمهوره الذي يشاهده 
عبر شاشة التلفزيون، بل إّن هناك نسبة كبيرة جًدا تتابع أعمال الفنان من 
يهتمون  أصبحوا  الفنانين  من  وكثيُر  اليوتيوب،  مثل  المواقع،  تلك  خــالل 
بالظهور  اهتمامهم  بــقــدر  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  مــواقــع  عبر  بنشاطاتهم 

اإلعالمي في الوسائل اإلعالمية األخرى. 
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محمد شريف: الساحة السينمائية 
تعاني من قلة الفنانين المحليين

الدوحة - [:

 أّكد الفنان محمد شريف أن هناك 
العديد من المواهب القطرية غير 

تعاني  الذي  الوقت  في  مستغلة، 
فيه الساحة الفنية القطرية من 
وأرجع  المحليين،  الفنانين  قلة 

شــريــف ذلـــك إلـــى عـــدم االهــتــمــام 
بتطوير الكوادر الفنية المحلية، وأكد 

ضرورة أن تتضافر جهود المسؤولين 
لتقديم  القطرية  الثقافية  الــســاحــة  على 

لهم  لتلتفت  أنفسهم  دعم  من  يمّلون  ال  الذين  الشباب  يستحقه  الذي  الدعم 
كل الجهات المعنية.

وكان محمد شريف قد اتجه منذ فترة مع العديد من زمالئه السينمائيين 
الشباب للعمل في صناعة اإلعالنات، قائًال: قّررنا االتجاه للمساعدة في عمل 
اإلعالنات سواء كانت خيرية أم دعائية بعد أن شعرنا أنها باتت تفتقد للحس 
تمتعهم  ورغــم  األوربــيــة  الجنسيات  من  عليها  القائمين  أغلب  ألن  القطري 
الحياة  وطبيعة  العادات  عن  الكثير  يعلمون  ال  أنهم  إال  كبيرة  عملية  بخبرة 
ومساعدتهم  منهم  الخبرات  الكتساب  معهم  للتعاون  اتجهنا  لهذا  القطرية، 

في ذات الوقت على إضفاء الحس القطري على تلك األعمال. 
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الدوحة - البيرق

قــــال الـــفـــنـــان أحـــمـــد األســــدي 
أعــمــالــي تـــولـــي اهــتــمــاًمــا خــاًصــا 
ــًدا  بـــتـــراث قــطــر األثـــــري وتــحــدي
«نـــقـــوش الــجــســاســيــة» وأحـــــاول 
األثرية  القيمة  ومحاكاة  اكتشاف 
إلى  الثابت  وجــودهــا  مــن  ونقلها 
عــالــم يــمــلــك زمــــام أمــــره عليها 
بالملمس  المكان  معالم  وتحوير 

ــــونــــي، وتـــقـــديـــم  ــــل وبـــالـــنـــســـيـــج ال
مـــهـــاراتـــي األســـاســـيـــة لــلــجــمــهــور 
على  أعــمــل  وأنـــا  للفن.  الــمــتــذوق 
يقرب  ما  منذ  الجساسية  نقوش 
مـــن ١٥ ســـنـــة، وفـــــزت بــجــوائــز 
دولــيــة مــن خـــالل األعــمــال التي 
الدافع  كــان  الفوز  وهــذا  قدمتها، 
األساسي والرئيسي في المواصلة 
في هذا البحث الفني. وأصبحت 
بــعــدهــا أشــــــارك فـــي الــمــعــارض 

أمثل  التي  والمعارض  الجماعية 
ــا مــنــذ عــام  فيها الـــدولـــة خــارجــًي
بلوحات تخص الجساسية، وهذا 
مــا جعل عــنــدي إصــــراًرا على أن 
أبـــرز هــويــتــي وتــــراث قــطــر على 
الـــمـــســـتـــوى الـــــدولـــــي. وحــكــايــتــي 
مــع الــجــســاســيــة بــــدأت مــنــذ عــام 
بــعــض  ـــــــــت  رأي عــــنــــدمــــا   ١٩٩٩
أعــمــال الفنانين فــي رســم رمــوز 
الجساسية وبدأت أتساءل: ما هي 

تلك الرموز وأين تقع في قطر؟ 
ولـــمـــاذا لــم يــتــم الــتــركــيــز عليها؟ 
ولـــمـــاذا اكــتــفــى بــعــض الــفــنــانــيــن 
عنها  لــوحــتــيــن  أو  لــوحــة  بــرســم 
وإبـــرازهـــا  عــلــيــهــا  الــتــركــيــز  دون 
بالشكل الصحيح ؟. لذلك قررت 
فــي  الـــمـــوضـــوع  هـــــذا  أطــــــرح  أن 
أعــمــالــي بــعــد الــــدراســــة الــكــافــيــة 

عنها. 
ص٤

كتب - محمود الحكيم:

علم البيرق أن إذاعة صوت الريان 
جماعية  أغنية  تسجيل  مــن  انتهت 
فـــي إطـــــار اســـتـــعـــداداتـــهـــا لــالحــتــفــال 
بــالــيــوم الــوطــنــي وهــــي بــعــنــوان «يــا 
منصور  فيها  يشارك  ياقطر»  قطر 
المهندي وخالد دلوان وعيسى أحمد 
القحطاني  وسعيد  الجيالني  وعــادل 
كلمات  من  وهي  محبوب.  وأسامة 
عــبــد اهللا الــجــعــيــدي ومــــن ألــحــان 

عيسى أحمد وتوزيع أحمد بركات.
األغـــنـــيـــة  هـــــي  هـــــــذه  أن  يــــذكــــر 
الــجــمــاعــيــة األولـــــى هـــذا الـــعـــام الــتــي 
تــســّجــلــهــا إذاعـــــة صــــوت الـــريـــان في 
مقابل عدد كبير من األغاني الوطنية 
لمجموعة  ســّجــلــتــهــا  الــتــي  الــفــرديــة 
مــطــربــي بــيــت الـــطـــرب، وســتــشــارك 

هـــذه األغـــانـــي الــجــمــاعــيــة والــفــرديــة 
القادم  الوطني  الــيــوم  احتفاالت  فــي 
وســـتـــبـــث عـــبـــر أثـــيـــر إذاعـــــــة صـــوت 

الريان.

تعلقها  أن  السادة  مريم  الفنانة  أّكدت 
بــالــمــســاجــد الـــقـــديـــمـــة وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
تحرص  جعلها  عــامــة  بــصــورة  الــمــعــمــار 
عــلــى تــصــويــر مــجــمــوعــة مـــن الـــحـــاالت 
اإلنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــشــعــر بــهــا مـــن خــالل 
متمثالً  ذلك  كان  سواء  المعمار،  تصوير 
فـــي الــمــســاجــد أو الـــقـــالع والـــحـــصـــون، 
مــشــيــرة إلـــى أن األبـــــواب الــقــديــمــة على 
أداة  لها  بالنسبة  تعتبر  الخصوص  وجــه 
هــامــة لــلــتــعــبــيــر عـــن إيــــحــــاءات إنــســانــّيــة 
واالنكسار،  والتضحية  كالحّب  وعاطفية 
مراحل  مــن  مرحلة  بمثابة  هــو  فالباب 
الــحــيــاة يــمــّر بــهــا اإلنـــســـان نــحــو تحقيق 
أهدافه وطموحاته، كما أوضحت مريم 
السادة أنها تنتمي إلى المدرسة الواقعّية 
باب  حكاية  في  قّدمت  وقــد  التعبيرّية. 
أسمته  أحــدهــمــا  جــديــديــن،  تصميمين 
«هال»، والثاني «اختيار»، قائلة إّن هذه 

اإلنــســانــّيــة،  رؤيــتــهــا  مــن  نــابــعــة  التسمية 
يختاره  أن  البــد  طريق  منا  واحــد  فلكل 

وباب ال بّد له أن يطرقه.

ص٥

صوت الريان تسّجل أغنية 
جماعية لليوم الوطني

السادة: «الباب» ممر اإلنسان 
نحو تحقيق طموحاته
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الحارة»  «شيخ  مسرحيته  في  صنوع  توقع 
عزل الخديوي إسماعيل وثورة الوطنيين ضده 
وال   ، بشهرين  العزل  هذا  حــدوث  قبل  وذلــك 
تقتصر أهمية هذه المسرحية على هذا التنبؤ 
أساسية  بصفة  أهميتها  ترجع  وإنما  فحسب 
عن «القرداتي»  وتميزها  كتابتها  أسلوب  إلى 
خمسة  من  تتكون  حيث  نسبيا  حجمها  بكبر 
مشاهد واهتمام الكاتب بالشخصية األساسية 
الخديوي  أي  الــحــارة»  «شيخ  وهــي  المركزية 
اللقب  هــذا  صنوع  عليه  أطلق  الــذي  اسماعيل 
، فقد اهتم الكاتب بتحليل مشاعر الشخصية 
الدائم  خوفها  فــي  المتمثلة  النفسية  وحالتها 
الثوار،  أيــدي  على  القتل  أو  العزل  مصير  في 
الشخصية  أفــكــار  بــإبــراز  الكاتب  يهتم  وأيــضــا 
وآرائـــهـــا حـــول طــبــيــعــة الــعــالقــة بــيــن الــحــاكــم 
الــعــصــور  إلـــى  تنتمي  آراء  وهـــي  والــمــحــكــوم، 
الوسطى اإلقطاعية يكشف الكاتب من خاللها 
مصر  في  الهشة  الديمقراطية  التجربة  زيــف 

في هذه اآلونة.
وقال سعد «بقى المعاون ده اللي قدامك يا 
سيدي ده ثقيلتو قويي ورزالتو مش زي سعد 
جاته  بيراضام  ده  ولطافتلوال  خفيفتو  افندي 
أضامه- قال لي راح أسرق وهات الفردة وإال 
يا فالح وحيات رأس األمير أحبسك فخرجت 
والقرد  الحمار  وأوالدي  أمــرى  محتارفي  أنا 
قلب  يحزن  شيء  وكــان  ورايــة  بيبكوا  والكلب 
فرفعت  الــحــارة  شيخ  اســأل  سنجق  يــا  الكافر 
عيني ألبي خيمة زرقا وقلت له - يارب العباد 
يا رحمن يا رحيم أشفق على عبدك وخلصه 
مـــن األلــــم فــضــربــت بــعــيــنــي وشــفــت حــمــاري 
الحصاوي  المعاون  حمار  في  بيبوس  الصغير 
وما كانش جنبه وال سايس وال خدام فركبته 
وبرطعت يا جندي على آخر سرعلتو وأوالدي 
وكلمة  منه  وكلمة  الــحــالل  ابــن  فقالبنا  ورايـــا 
مني بعت له الحمار بخمسة محابيب وناولته 

واحد منهم وضربت األربعة في شدقي».
إن صــنــوع فـــي هــــذه الــمــســرحــيــة وغــيــرهــا 
للواقع  ساخرة  صــورة  يقدم  المسرحيات  من 
االقتصادي  التدهور  حالة  بلغت  لقد  المصري 
عشر  التاسع  القرن  سبعينيات  في  مصر  في 
على  قـــادرة  غير  مصر  جعل  خطيرة  درجـــة 
عليها  المستحقة  فــوائــدهــا  أو  الــديــون  تسديد 
إفالس  حالة  إشهار  تم  وقد  األوروبية  للبنوك 
التحقيق  لــجــنــة  تــقــريــر  فـــي  جــــاء  كــمــا  مــصــر 
األوروبية في ٢٤ أبريل عام ١٨٧٨ وقد وجدت 
ــــة فـــوضـــى الــنــظــام  ــــي لــجــنــة الــتــحــقــيــق األوروب
الفوضى  هــذه  وتــرجــع   ، مصر  فــي  الضريبي 
وتعد  شخصية  إدارة  تــدار  كانت  البالد  أن  إلى 
وأقــاربــه  للخديوي  الــخــاصــة  الممتلكات  مــن 
ومــعــاونــيــه، فــكــانــت الــضــرائــب الــتــي تنوعت 
دون  وتجبى  تفرض   - ومصادرها  مسمياتها 

حاجة إلى القوانين.
أيـــضـــا فـــي هــــذه الــمــســرحــيــة قــــدم صــنــوع 
شيخ  إلــى  إضافة  الشخصيات  من  كبيرا  عــددا 
لمصطلحات  وفــقــا  اللعب  فأشخاص  الــحــارة 
واسمها  جاريته  هانم  مشخلعتلو   : هم  صنوع 
حريم،  أغــا  وشمعدان   ، «الشخلعة»  من  أتــى 
حسن،  أي  ونحس  توفيق  زي  أفندي  وتوقيف 
وريــاض  اســمــاعــيــل،  أبــنــاء  حسين  أي  نحسين 
وتوفيق  اسماعيل  عهد  في  المعروف  الــوزيــر 
اسماعيل  عــم  حليم  األمــيــر  أي  المعلم  وأبــو   ،
المصري  الشعب  من  وأفــراد   ، اللدود  وعــدوه 
بمختلف طوائفه مثل مشايخ األزهر والضباط 
العاطلين،  والحرفيين  والفالحين  والتالمذه 

وممثل للسلطان العثماني هو أبو الخير.

العصور الوسطى 
اإلقطاعية

حركةحركة

قراءة في أعمال جمال فايز بقلم ناقد ُعماني
العمانية  الــوطــن  جــريــدة  احــتــفــت 
الزميل  الــقــطــري  والــقــاص  بــالــكــاتــب 
نشرها  خالل  من  وذلــك  فايز  جمال 
الدكتور  قدمها  مطولة  نقدية  لقراءة 
ســعــيــد بـــن مــحــمــد الــســيــابــي والــــذي 
مجموعته  في  فايز  ألسلوب  تعرض 
الــقــصــصــيــة «الــــرحــــيــــل والـــمـــيـــالد» 
ـــــــي وقــــــال الـــدكـــتـــور  بــالــتــحــلــيــل األدب

السيابي:
فايز  جــمــال  القطري  الكاتب  يعد 
الثمانينات  جــيــل  كــتــاب  مــن  السعيد 
الـــذيـــن تــمــرســوا عــلــى كــتــابــة الــقــصــة 
الـــقـــصـــيـــرة، فـــلـــديـــه بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
مــجــمــوعــة الـــرحـــيـــل والـــمـــيـــالد عــدد 
١٩٩١م  الـــعـــام  مــنــذ  الــمــجــامــيــع  مـــن 
بعنوان  قــصــيــرة  قــصــص  كمجموعة 
حافة  على  والرقص  والجراد،  سارة 
الــــجــــرح، وعـــنـــدمـــا يــبــتــســم الـــحـــزن، 
والــعــابــرون إلــى الــداخــل وروايـــة زبد 
الـــطـــيـــن. ويـــضـــيـــف: يــتــمــثــل الــكــاتــب 
جمال فايز في قصة (جذور الكرسي 
إنسان   ، وعالقته  اإلنسان  المتحرك) 
واحد،  جذر  من  إال  جــذوره  تقطعت 
ما  آخـــر  ألنـــه  بـــذكـــره،  دومـــا  يتشبث 
ـــــزوره فـــي الــمــنــاســبــات.  تــبــقــى لــــه، ي
يعطيه بعضا من ماله، ولكنه ينشده 
آخر االنتماء إلى البشر، جميعنا  أمراً 
نحققه  البشر،  إلــى  باالنتماء  مهموم 
بــالــنــســل، وجــــذورنــــا، لــكــنــه مـــا ملك 

فالكتابة  بالثاني»،  سعد  ومــا  األول، 
مـــا هـــي إال مــقــدمــة لــمــشــاريــع أكــبــر 
يتشكل  بــإنــجــاز  وتنتهي  بفكرة  تــبــدأ 
إلعماره،  اهللا  خلقنا  الذي  عالمنا  في 
الورقة  هــذه  في  الــقــراءة  ستكون  لــذا 
في  الــكــتــابــي  اإلبـــحـــار  وراء  مــا  حـــول 
للكاتب  والــمــيــالد  الــرحــيــل  مجموعة 
الدكتور  ويقول  فايز.  جمال  القطري 
القصصية  المجموعة  عناوين  سعيد: 
عند جمال فايز عبارة عن مقدمات 
أبعادها األولى ظاهرية ولكنها تحمل 
عناوين  فنجد  عميقة  فلسفية  أبعادا 
قــرابــيــن  و(  االكـــفـــان)  مـــن  بــشــٌر  ك( 
آخر   ) و  الــفــؤاد)  وبــاء  البحر)و(  مياه 
البشر من لحم ودم) جميعها عناوين 

مفردة  من  بأكثر  مركبة  ومقدمات 
فيما عدا قصة واحدة من المجموعة 
بــعــنــوان (زهـــــرة)، وهــــذه الــعــنــاويــن/ 
ـــرايـــات الــمــشــرعــة فـــي قــمــة الــهــرم  ال
تم  ســريــالــيــة  لــوحــات  هــي  القصصي 
الشغف  مــن  لتزيد  بعناية  اخــتــيــارهــا 
القرائي الذي يتعمق أكثر كلما دخلت 
تبقى  فقصة (ومـــا  الــنــص.  مــتــن  فــي 
مـــن شــظــايــا الــمــحــار) تــــدور حـــول « 
األصــفــر  وزاره  يــســتــر  إنـــســـان،  بــقــايــا 
ال  يكاد  بموال  وينهم  البالية،  وفانلته 
يتوقف»، فالبحار كشخصية محدده 
العليم  الــقــاص  مــع  لتتحاور  اختارها 
الذي يتبادل النظرات معه « ما زلت 
كلما ذهبت إلى شاطئ المدينة أراه» 
عرضت   ، المساعدة  عليه  ويــعــرض 

عليه ذات مساء، رغبتي في مساعدته 
الــحــادة،  بنظراته  وخــزنــي  يــشــاء  بما 
بــاإلضــافــة إلـــى مــراقــبــتــه وهـــو يتجه 
أن  إلـــى  خلفه  سفينته  تــاركــا  للبحر 
البحر  عـــرض  فــي  بــالــكــامــل  يختفي 
فيها  سطر  وآخـــر  القصة  نهاية  فــي 
«نـــظـــرت ثــانــيــة إلـــيـــه، عـــدت ال أرى 
الــبــحــر،  مـــوج  يلعقه  رأســــه،  إال  مــنــه 
من  التوصيف  هــذا   ، الــيــم»  ويبتلعه 
الـــخـــارج كــشــاهــد إثــبــات حـــول تحول 
قطعيا  يرفض  الذي  البحار  شخصية 
إن يــلــتــمــس يـــد الـــعـــون الــتــي هـــي في 
تدمير  في  الرئيس  المساهم  األساس 
البيئة البحرية ونقل السفينة الخشبية 
الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا الـــبـــحـــار مـــن الــمــرفــأ 

التقليدي لها واقتيادها الى جهة غير 
معلومة، فداللة الرفض لهذا الراوية 
كلي  لرفض  داللــة  هــي  ومقترحاته 
عــمــا قـــام بــه الــمــطــورون لــلــواجــهــات 
الــبــحــريــة بــإقــامــة الــمــوانــئ الــحــديــثــة 
ـــتـــي بــــدورهــــا اقــتــلــعــت كـــل قيمة  وال

حضارية قديمة ضاربه بجذورها.
المقاطع  شــحــن  مــن  رفـــع  الــكــاتــب 
ــتــوتــر في  الــنــهــائــيــة لــلــقــصــة بــذلــك ال
االتــــجــــاه لـــلـــغـــرب ومـــــا يــحــمــلــه هـــذا 
االتـــــجـــــاه مـــــن صـــفـــة مـــــالزمـــــة فــي 
ثــقــافــتــنــا الــجــمــعــيــة بــــأن الـــغـــرب هو 
والمغتصب  القرصان  لألوربي  داللة 
خيرات  يسرق  الذي  واألناني  لألرض 
وهذا  جفن،  له  يرف  أن  دون  البالد 
مـــا فــعــلــتــه الــشــاحــنــات والـــمـــطـــورون 
الـــعـــقـــاريـــون لـــشـــواطـــئ الــبــحــر قــامــوا 
بــأخــذ وحــجــز كــل الــشــواطــئ للطبقة 
والمنتفعين  الــســيــاح  مــن  المخملية 
تعويض  وتم  األمــوال  يمتلكون  الذين 
الصيادين بفتات من النقود أو أراض 
تعويضية بعيدة عن جو البحر والبيئة 
سحنتهم  تعانق  كانت  التي  البحرية 
التي  أجيالهم  وبين  بينهم  وقطعت 
البيئة  تلك  فــي  جــٍد  عــن  أبــاً  تواصلت 
الــبــحــريــة الــثــريــة بــعــاداتــهــا وفــنــونــهــا 
من  ممنهج  اقــتــالع  فــهــو  وتــقــالــيــدهــا 
الغربي  االتــجــاه  يمثله  الـــذي  الجديد 

الذي صنع اآلالت التي تقتلع.

تناولت مجموعة: الرحيل والميالد

أفالم هندّية في مسرح متحف الفن االسالمي
تــــقــــّدم مـــؤســـســـة الــــدوحــــة لـــألفـــالم 
عــنــوان  تــحــت  خــاصــة  عـــروض  سلسلة 
«نافذة على السينما الهندية المستقلة»، 
السينمائي  الــواقــع  على  الضوء  لتسليط 
مسرح  في  وذلــك  الهند،  في  المستقل 
متحف الفن اإلسالمي خالل يومي ١١ 
تسلط  وســـوف  المقبل.  نوفمبر   ١٢ و 
إحياء  على  الضوء  هــذه  األفــالم  سلسلة 
حــركــة الــســيــنــمــا الـــمـــوازيـــة فـــي الــهــنــد، 
معروفين  لمخرجين  أفــالًمــا  وتــضــّم 
بصناعة  كبيًرا  شغًفا  يملكون  وواعدين 
والــســرد  الــمــحــتــوى  وبــأهــمــيــة  السينما 
الــقــصــصــي. وتــتــضــمــن قــائــمــة األفـــالم 

الوحيدة»  «الزوجة  الكالسيكي  الفيلم 
وفــيــلــم  راي،  ســاتــيــاجــيــت  لــلــمــخــرج 
تامهاني  شيتانيا  للمخرج  «محكمة» 
الحاصل على جائزة «مخرج المستقبل 
وفيلم   ،«٢٠١٤ فينيسيا  مهرجان  في 
الـــعـــائـــلـــة الـــمـــلـــهـــم «بـــيـــضـــة الــــغــــراب» 
للمخرج م. مانيكاندان. ويُعرض فيلم 
الساعة  في  نوفمبر   ١١ في  «محكمة» 
اإلخراجية  التجربة  وهو  مساًء،   ٧:٣٠
األولى للمخرج شيتانيا تامهاني، حيث 
الممثلين  مــن  مجموعة  الفيلم  يــضــّم 
الــجــدد ويـــدور حــول الــنــظــام القضائي 
الهندي من خالل محاكمة مغٍن شاب 

فــي إحـــدى محاكم بــومــبــاي. وعــرض 
مهرجان  في  األولى  للمرة  الفيلم  هذا 
البندقية السينمائي الدولي ٢٠١٤ وفاز 
بجائزة «أفضل فيلم في فئة آفاق»،

 (٢٠١٤) الــغــراب»  «بيضة  فيلم  أمــا 
الساعة  في  نوفمبر   ١٢ في  فسيعرض 
٤ مـــســـاًء، وهـــو الــفــيــلــم الــطــويــل األول 
لصانع األفالم م. مانيكاندان الذي كتب 
بلغة  الكوميدية  الدراما  وصور  وأخرج 
التاميل. وشارك في إنتاج الفيلم النجم 
ويروي  فتريماران،  والمخرج  دانــوش 
قــصــة أخـــويـــن فــقــيــريــن فـــي تــشــيــنــاي 
البيتزا.  تـــذوق  فــي  رغبتهما  تنحصر 

وهــــو فــيــلــم كـــومـــيـــدي عــــرض لــلــمــرة 
السينمائي  تورنتو  مهرجان  في  األولى 
الدولي الـ ٣٩ وحصل على إشادة واسعة 
وفــي  مــمــثــلــيــه.  وأداء  قــصــتــه  بــفــضــل 
«الزوجة  فيلم  يعرض  السلسلة  ختام 
الــوحــيــدة» ١٩٦٤ فــي الــســاعــة ٧ مــســاًء 
للمخرج  والــفــيــلــم  نــوفــمــبــر،   ١٢ يــــوم 
من  واحــــًدا  يــعــد  الـــذي  راي  ستياجيت 
في  السينمائيين  الــمــخــرجــيــن  أعــظــم 
الفيلم  هو  الوحيدة»،  العالم. «الزوجة 
ويعتبر  راي  أفالم  وأفضل  عشر  الثاني 
بمثابة أغنية للحب والمثالية والحسرة 

وخيبة األمل.

د. السيابي  جمال فايز مجموعة الرحيل والميالد

من فيلم المحكمة

حمد الهاشمي

كتب - محمود الحكيم:

ـــفـــنـــان حـــمـــد الــهــاشــمــي  كـــشـــف ال
انـــتـــهـــاءه مـــن تــصــويــر فــيــلــم جــديــد 
للمشاركة  الــوهــم»  بــعــنــوان «دائــــرة 
فــــي مـــهـــرجـــان الـــبـــحـــريـــن لـــألفـــالم 
قد  بالفعل  أنه  إلى  مشيًرا  القصيرة، 
أكتوبر  شهر  منتصف  الفيلم  سلم 
الـــــجـــــاري، وأوضـــــــح الـــهـــاشـــمـــي أن 
الــكــواري،  اهللا  عبد  هــو  الفيلم  بطل 
ـــة هـــدى  ـــطـــول ـــب ــــشــــارك فـــــي ال وســــت
المالكي، ومريم عامر العامر، وعبد 

العزيز القحطاني.

الــفــيــلــم  إن  الـــهـــاشـــمـــي  وأضـــــــاف 
مصطفى  الـــســـودانـــي  الــكــاتــب  قــصــة 
حــول  فــكــرتــه  وتــــدور  خليفة  أحــمــد 
ووســائــل  ميديا  الــســوشــيــال  سلبيات 
الفيديو  وألعاب  االجتماعي  التواصل 
إضعاف  في  سببًا  كانت  حيث  جيم، 
فكل  الــواحــدة،  األســرة  بين  الروابط 
واحـــــد مـــن األســــــرة أصـــبـــح مــفــتــونًــا 
ويتواصل  به  يمسك  الجّوال  بالهاتف 
ميديا،  السوشيال  عبر  اآلخرين  مع 
وال  معه  أهله  بوجود  يشعر  ال  وقــد 

يتعامل معهم من األساس.
ـــم أوضـــــح  ـــل ـــفـــي وحـــــــــول قــــصــــة ال

الــهــاشــمــي أنـــهـــا تـــــدور حــــول صبي 
ــــعــــاب الــــفــــيــــديــــو جــيــم  ــــأل مـــتـــعـــلـــق ب
حتى  شديًدا  تعلًقا  ميديا  والسوشيال 
أنه ال يشعر بما يدور حوله من شدة 
تعلقه وانشغاله بها حتى وهو جالس 
على المائدة للغداء والعشاء ال يترك 
يده  من  اإللكتروني  لوحه  أو  هاتفه 
وال ينتبه لسواه، حتى أصبح بمعزل 
ذات  وفي  حوله،  يحدث  ما  كل  عن 
باستغراب  وينظر  الــولــد  يــنــزل  يــوم 
لــمــن حـــولـــه فـــي الــبــيــت ويــســألــهــم: 
المفارقة  تكمن  وهــنــا  ؟،  أنــتــم  مــن 
يوصلها  الــتــي  والــرســالــة  والــمــوقــف 

الممكن  مــن  مــدى  أي  وإلـــى  الفيلم 
على  سلبًا  ميديا  السوشيال  تؤثر  أن 

حياتنا.
وقــــــال الـــهـــاشـــمـــي: هـــــذه الـــمـــرة 
بها  أشــارك  التي  لي  بالنسبة  األولــى 
فـــي مـــهـــرجـــان الـــســـجـــادة الــحــمــراء 
لــألفــالم الــقــصــيــرة بــالــبــحــريــن التي 
تأتي ضمن فعاليات المنامة عاصمة 
الشباب العربي، وهو مهرجان يهتم 
باإلبداعات العربية والتي يشارك بها 
العربية  الـــدول  جميع  مــن  مبدعون 
نوفمبر  شهر  في  يُقام  والمهرجان 

الجاري.

«دائرة الوهم» يشارك في مهرجان البحرين لألفالم القصيرة
من إخراج حمد الهاشمي:

«للقدس تنتفض الحروف».. أدب يواكب ثورة
يواكب أدباء وفنانون فلسطينيون 
حــــــــــراك الـــــشـــــبـــــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
منذ  الغربية  الضفة  في  المنتفض 
مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري بــإنــتــاجــات 
شعرية ونثرية وتصويرية، لتمجيد 
األحــيــاء،  بصمود  والتغني  الــشــهــداء 
ضـــمـــن حــمــلــة «لـــلـــقـــدس تــنــتــفــض 

الحروف».
التي  اإللكترونية  الحملة  وتــعــد 
أطــلــقــتــهــا رابـــطـــة الــكــتــاب واألدبـــــاء 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي غـــــزة وبــيــت 

في  العودة  وثقافة  للشعر  فلسطين 
الجاري،  أكتوبر   ٢٠ يوم  إسطنبول 
جــــزًءا مــن الــحــراك الــثــقــافــي الــذي 
وطنية  محطات  فــي  نشط  طالما 
وإنـــســـانـــيـــة واجــتــمــاعــيــة مــرتــبــطــة 

بالحدث الفلسطيني.
جمع  على  الحملة  فكرة  وتقوم 
قــصــائــد شــعــريــة ونـــصـــوص نــثــريــة 
وقصص  صوتًيا  ومسّجلة  مكتوبة 
ورسومات  فنية  ولــوحــات  قصيرة 
بالخط  ومــخــطــوطــات  كــاريــكــاتــيــر 

واألناشيد  التشكيلي  والفن  العربي 
في  نشرها  ثــم  الوطنية،  واألغــانــي 
الشبكة العنكبوتية للتفاعل مع هبة 

القدس الفلسطينية األخيرة.
وتُظهر الحملة بشكل جلي التقاء 
في  الفلسطينية  الثقافة  مؤسسات 
مــلــف الـــقـــدس عــنــوانًــا لــفــعــالــيــاتــهــا، 
الفلسطينيين  اســتــعــادة  تــبــرز  كــمــا 
ــثــائــرة  لــتــمــاســكــهــم بــيــن الــضــفــة ال
وغزة المحاصرة والشتات الذي ما 

زال يعيش على حلم العودة.
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كتب - محمود الحكيم:

أّكـــــدت كــوكــبــة مـــن الــفــنــانــيــن أن الــفــن 
ال يــعــانــي مـــن نـــظـــرة ســلــبــيــة بــالــمــجــتــمــع 
قبوله  لــه  فالفن  الصحيح  هــو  العكس  بــل 
واحــتــرامــه بــيــن الــجــمــهــور، خــاصــة الفن 
إال  يقدموا  لم  ألنهم  المحليين  والفنانين 
األعـــمـــال الــهــادفــة الــبــعــيــدة عــن اإلســفــاف 
الفنانين  أن  أكــــدوا  كــمــا  الــحــيــاء،  وخـــدش 
الــمــحــلــيــيــن لــديــهــم قــيــم وأخــــــالق طيبة 
الطيب،  المجتمع  هــذا  طبيعة  مــن  نابعة 
بالفن  االهتمام  ضــرورة  على  شــددوا  كما 
معهم  حاضر  أنه  الناس  ليشعر  وتنشيطه 
لهم  ويــقــدم  يناقشها  قــضــايــاهــم  كــل  فــي 
بشكل  المجتمع  بناء  في  ويساهم  الحلول 
فاعل ، وانــتــقــدوا االهــتــمــام الــزائــد ببعض 
الــجــوانــب مــثــل الــريــاضــة واإلهـــمـــال غير 
المبرر للفن عموًما وهو ما كان له تأثيره 

السلبي على االهتمام الشعبي به.

ــن ــي ــي ــل ــح ــم ــــري يــــقــــدر الــــفــــن والــــفــــنــــانــــيــــن ال ــــط ــــق ـــمـــع ال ـــمـــجـــت ـــــال: ال ـــــم صـــــــالح ال
ــــــة هــــادفــــة ــــــال ـــــان صـــــاحـــــب رس ـــــن ـــــف ــــــــرى ال ـــــطـــــان: الــــمــــجــــتــــمــــع ي ـــــل عــــلــــي س

 مسلسل جدار الصمت

صالح  الفنان  أّكد  البداية  في 
النظرة  حــول  يشاع  ما  أن  المال 
ــلــفــن فــــي الــمــجــتــمــع  الــســلــبــيــة ل
وليس  خــرافــة  حديث  القطري 
له أساس من الصحة فالمجتمع 
والفنانين  الفن  يقدر  القطري 
الــمــحــلــيــيــن ونــظــرتــه فــيــهــا كل 
هي  وهـــذه  والتقدير  االحــتــرام 
النظرة العامة، لكن إذا ما كان 
ينقصها  شخصيته  نفسه  الفنان 
حالة  فهذه  االحترام  من  شيء 
إنــســانــيــة عــامــة تــحــدث فــي كل 
أن  فالبد  االجتماعية  األوســاط 
يقابل بعدم االحترام من الناس 

أيًضا.
يعد  الفنان  أن  المال  وأوضــح 
تنظر  ــنــاس  وال عــامــة  شخصية 
يكون  أن  فــيــجــب  كــقــدوة  إلــيــه 
ــفــنــان عــلــى قــــدر الــمــســؤولــيــة  ال
األخـــالقـــيـــة واالجــتــمــاعــيــة ألنــه 
فــي الـــواقـــع شــخــص مــمــيــز ولــه 
مكانة  وبالتالي  وشهرته  بريقه 
أن  فعليه  هــنــا  ومـــن  مــرمــوقــة 
يتدنى  بـــأال  أوالً  نفسه  يــحــتــرم 
سوية  غير  سلوكيات  أي  لفعل 
يحتذى  طيبًا  مــثــاالً  يكون  وأن 

به في سلوكياته االجتماعية.
ــــا أتــكــلــم عن  وقـــــال الـــمـــال أن
في  الــنــاس  مــن  أراه  ومــا  نفسي 
تــعــامــالتــهــم الــيــومــيــة مــعــي أنــا 
أجـــد مــن الــمــجــتــمــع كــل تقدير 
وحــب واحــتــرام وال أشــعــر أبــًدا 
أو  السلبية  الــنــظــرة  يسمى  بــمــا 
الـــدونـــيـــة لــلــفــن والــفــنــانــيــن بل 
والتقدير  االحــتــفــاء  هــو  أراه  مــا 

والمحبة من الجميع.

هناك  أن  ليوضح  المال  وعاد 
من  الفردية  التصرفات  بعض 
قد  الفن  إلــى  المنتسبين  بعض 
ال تكون مالئمة وقد يتصرفون 
نطاق  خـــارج  مشينة  تــصــرفــات 
تعاملهم  عــنــد  خــاصــة  الــعــمــل، 
ينسب  ال  األمــــر  فــهــذا  ــيــومــي  ال
ذاته  الشخص  إلــى  بل  الفن  إلــى 
الفن  خــارج  أو  الفن  داخــل  فهو 
ــًضــا  ســتــجــده غــيــر مــنــضــبــط أي
وليس  لصاحبه  ينسب  فالعيب 

إلى اآلخرين.
وشـــــدد الـــمـــال عــلــى ضــــرورة 
خصوًصا  الفنانين  بعض  تفهم 
السوشيال  على  يظهرون  الذين 
مـــســـؤولـــيـــة  ــــفــــن  ال أن  مـــيـــديـــا 
وسيلة  يكون  أن  قبل  اجتماعية 
قد  أيًضا  الفن  أن  كما  للشهرة، 
يكون منزلًقا خطيًرا كالرخامة 
يجب  الصابون  بمادة  المغطاة 
بحذر  عليها  اإلنــســان  يسير  أن 
لم  ومــن  قدماه  تنزلق  ال  حتى 
يحافظ على خطوته زل ولذلك 
فـــتـــصـــرفـــات الـــفـــنـــانـــيـــن يــجــب 
أن تــكــون مــتــزنــة ألنــهــم قــدوة 
لغيرهم وعلى القدوة أن يكون 

على قدر المسؤولية.
الــفــنــان  أن  الـــمـــال  وأوضـــــــح 
محترًما  تـــراه  ــا  دائــًم الحقيقي 
ومـــتـــزنًـــا ألنـــــه بــــاألصــــل مــبــدع 
الحماية  يعطيه  وهــذا  ومثقف 
الحياتية  تصرفاته  في  الكاملة 
الــفــنــان  أن  أرى  فـــأنـــا  ولـــذلـــك 
الـــمـــحـــلـــي مـــحـــتـــرم اجــتــمــاعــًيــا 

والفن المحلي كذلك .
ومــــــن جـــانـــبـــه أكــــــد الـــفـــنـــان 

بالفن،  يعمل  أنــه  البلم  محمد 
منذ  المسرحي  بالعمل  خاصة 
١٩٧١ وقد مّر المجتمع المحلي 
شد  بمراحل  بالفن  عالقته  في 
وجــــذب لــكــن بــالــمــجــمــل الــعــام 
خاصة  اجتماعًيا،  مقبول  الفن 
مــــع تـــطـــور الــــزمــــن واالنـــفـــتـــاح 
عــلــى الـــعـــالـــم وظـــهـــور اإلعــــالم 
الجديد «سوشيال ميديا « صار 
الــمــجــتــمــع أكـــثـــر تــقــبــالً وتــعــلــًقــا 

بالفن.
وقـــــال الـــبـــلـــم: الــحــقــيــقــة أن 
الـــفـــنـــان الــمــحــلــيــيــن يــتــمــيــزون 
ــــــــاألدب الـــرفـــيـــع وأخـــالقـــهـــم  ب
بمجال  العاملين  وخاصة  طيبة 
ذلك  ترك  فقد  ولذلك  المسرح 
انــطــبــاًعــا جـــيـــًدا لـــدى الــجــمــهــور 
ومن المؤشرات التي تدلك على 
وتقديره  احترامه  لــه  الفن  أن 
اإلقبال  مستوى  المجتمع  لــدى 
الــكــبــيــر مــن قــبــل الــطــالب على 
المسرحية  للتربية  االنــضــمــام 
افتتح  الــتــي  مـــدارس  العشر  فــي 

ينبئ  مــا  وهــو  القسم  هــذا  فيها 
بقيمة هذا النوع من الفن لدى 

األهالي في قطر.
وأكد البلم أن الفن والفنانين 
وال  طيبة  سيرتهم  القطريين 
اجتماعي  تجميل  إلى  يحتاجون 
معروفة  وجوه  باألساس  ألنهم 
ــــنــــاس ولـــديـــهـــم قــبــول  لــــــدى ال
يقدمونه  مــا  بــســبــب  اجــتــمــاعــي 
ـــعـــيـــد عــن  مـــــن فـــــن هـــــــــادف ب
اإلســـفـــاف ومـــا يــخــدش الــحــيــاء 
النوع  مــن  يقدمه  مــا  أغــلــب  بــل 

التربوي التوعوي.
المجتمع  أن  على  البلم  ودلل 
يــحــب الـــفـــن ويــقــبــل عــلــيــه بما 
رأيناه العيد الماضي من اإلقبال 
العيد  مــســرحــيــات  عــلــى  الكبير 
وسعد  فــايــز  فــالــح  قدمها  الــتــي 
بـــورشـــيـــد، حــيــث كــــان الــمــســرح 
مــمــتــلــئًــا عـــن آخــــره بــالــجــمــهــور 
ـــام الــعــرض . فــلــو كــان  طـــوال أي
الــمــجــتــمــع ال يــحــتــرم الــفــن وال 
اإلقبال  هذا  إذن  لماذا  الفنانين 

على ما يقدمونه.
وأما الفنان علي حسن فقال 
للفن  االجــتــمــاعــيــة  الــنــظــرة  إن 
ومرحبًا  منفتحة  كانت  قديًما 
بــــهــــا وتـــــجـــــد هـــــنـــــاك احـــتـــفـــاء 
فنية  ونـــشـــاطـــات  الــــدولــــة  مـــن 
الشبابية  وبالمراكز  بالمدارس 
واألندية ولكن مع مرور الوقت 
بــــات يـــــراه الــمــتــعــصــبــون ديــنــًيــا 
عــلــى أنــــه حـــــرام ويــــــراه بعض 
العادات  نظر  وجهة  من  الناس 
المجتمع  ولكن  عيبًا  والتقاليد 
يــــــــرى مــــــا يــــقــــدمــــه الـــمـــســـرح 
القطري من أعمال هادفة وهو 
في  ودوره  الفن  أهمية  يتفهم 

المجتمع.
وشـــــــــدد عــــلــــي حــــســــن عــلــى 

فــي  اإلعــــــــالم  دور  أهـــمـــيـــة 
رفـــع الــــذوق الــعــام لــدى 

الـــمـــجـــتـــمـــع وتــغــيــيــر 
السلبي  الــمــفــهــوم 

ـــــــدى الـــبـــعـــض  ل
عــــــن الــــفــــن، 

يجب  المؤسسات  جميع  أن  كما 
أن تتكاتف لتقديم أعمال فنية 
هــــادفــــة تـــصـــب فــــي مــصــلــحــة 
الـــمـــجـــتـــمـــع وبــــنــــائــــه وتـــنـــاقـــش 
قـــضـــايـــاه ومــشــاكــلــه وهــمــومــه 
الفن  أن  الناس  سيجد  وبالتالي 
تغيير  فـــي  ــا  حــيــويً دوًرا  يــلــعــب 
حــيــاتــهــم ونــظــرتــهــم إلــيــهــا إلــى 
ــا به  ــًق األفـــضـــل فـــــيـــــزدادوا تــعــل

واهتماًما فيه.
التوجه  إن  حسن  علي  وقــال 
يصب  ال  الــــدولــــة  مـــن  الـــحـــالـــي 
فــي خــانــة االهــتــمــام بــالــفــن بل 

ــــتــــركــــيــــز األكــــبــــر  ال
ـــــــــح  أصـــــــــب

كل  تجد  ولــذلــك  الرياضة  على 
بالكرة  بشدة  متعلقين  الشباب 
ويتابعونها بشغف ويتنقلون بين 
الــقــنــوات لــمــشــاهــدة الــمــبــاريــات 
بجميع الدوريات األوروبية من 
اإليطالي  إلى  اإلسباني  الــدوري 
إلــــى اإلنــجــلــيــزي إلــــى األلــمــانــي 
عقولهم  أصبحت  حتى  وهكذا 
فليس  هنا  ومــن  أقــدامــهــم  فــي 
هــــؤالء يــفــكــرون ال بــالــفــن وال 
ونجومها  الــكــرة  ســـوى  بــغــيــره 
والعــبــيــهــا ومــبــاريــاتــهــا وهــكــذا 
جعلت  التي  العوامل  أحد  وهذه 
ــا في  ــا وكــيــًف الــفــن يــتــراجــع كــًم
الوقت الحالي. فالمشروع الذي 
تــقــدمــه الــدولــة ريــاضــًيــا وليس 
فنًيا مع أن الفن له دور خطير 
جــــًدا فـــي بــنــاء الــعــقــل وتــكــويــن 
الثقافة وبلورة الرؤية اإلنسانية 

إلى الحياة بشكل رائع ومبهر.
ومـــن جــهــتــه أوضــــح الــفــنــان 
الـــنـــظـــرة  أن  ســــلــــطــــان  عــــلــــي 
دائــًمــا  كــانــت  للفن  االجــتــمــاعــيــة 
نـــظـــرة تــقــديــر ومــحــبــة ومــنــذ 
ــنــاس  ــالــفــن لـــم أجــــد ال بـــــدأت ب

يــنــظــرون إلـــى الــفــنــان عــلــى أنــه 
أو  الثانية  الــدرجــة  مــن  مــواطــن 
يرونه  بل  متزن  غير  رجل  أنه 
ــا  صـــاحـــب رســــالــــة ويــــقــــدم فــنً

هادًفا يحمل الخير للمجتمع.
الـــفـــن  إن  ســــلــــطــــان  وقـــــــــال 
الركود  من  بمرحلة  يمر  حالًيا 
تجد  فال  ولذلك  األعــمــال  وقلة 
ولو  بــه  الجمهور  مــن  اهــتــمــاًمــا 
المجتمع  فــي  بــقــوة  الــفــن  وجـــد 
الكبير  الشعبي  االهتمام  لرأينا 
كـــمـــا كـــنـــا نــــــراه وقـــــت ازدهــــــار 
الـــــدرامـــــا الـــقـــطـــريـــة فـــقـــد كـــان 
يحرص  اجتماعًيا  نجًما  الممثل 
الــــجــــمــــيــــع عــــلــــى مـــصـــافـــحـــتـــه 
منه  والــتــقــرب  عليه  والــتــعــرف 
القوي  التواجد  بسبب  هــذا  كــان 
واألعمال  الشاشة  على  للفنانين 
المتميزة التي قدموها أما اآلن 
الشعبي  االهتمام  ضعف  فنرى 
بـــســـبـــب قـــلـــة األعـــــمـــــال وعــــدم 
 ، كــثــيــرة  محلية  وجـــوه  شــهــرة 
المعنية  الــجــهــات  أطــالــب  ولـــذا 
الفني  اإلنتاج  لتكثيف  بالتدخل 
فــــي كـــافـــة الـــمـــجـــاالت وطــــرح 
وتناقش  المجتمع  تهم  مواضيع 

قضاياه.

علي سلطانمحمد البلمعلي حسنصالح المال

محمد البلم: 
اإلقبال على التربية 

المسرحية بالمدارس 
دليل تقدير للفن

علي حسن: 
االهتمام بالرياضة 
وإهمال الفن أثرا 

على االهتمام 
الشعبي به
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wمصطلحات درامية
- حوار متسارع- عجيل

المصطلح فرنسي األصل.
ويشير إلى الحوار الفكه الذي يدور بين شخصيتين 
أو أكثر في إيقاع سريع كأنه خبطات سيوف متبارزة، 
-الملهاة  عـــادة  بــه  وتتسم  بــديــهــة.  حــضــور  على  ويـــدل 

الراقية.
- باروكة- جمة

السهل  مــن  ولــيــس  األصـــل  فرنسية  العربية  الكلمة 
أما  عصرنا.  سيدات  بين  وخاصة  شائعة  ألنها  إلغاؤها 
إال  فصيحة  عربية  أنها  ومع  مجمعية  فهي  جمة  كلمة 
بالمعنى  المقصودة  ال تدل على الشعور المستعارة  أنها 
ما  إلى  أو  المجتمع،  الناصية  شعر  إلى  نشير  وإنما  هنا، 

ترامى من شعر الرأس فوق المنكبين.
- أرضية الخشبة

الــســطــح الــخــشــبــي لــلــمــســرح، حــيــث يــــؤدي الــعــرض 
بسيطة  تخطيطات  أو  عالمات  توضع  وقد  المسرحي 
فوق السطح، كي يسترشدها الممثلون في تحركاتهم 
القطع  أو  اللواحق  أو  األثاثات،  وضع  أثناء  في  العمال  أو 

المنظرية.
-الدراما الرومانسية

من  أســـاس  على  حــب  قصة  تعالج  الــتــي  المسرحية 
المثالية المشاكلة للواقع أو غير المحتملة الوقوع. وعادة 
إلى  الرومانسية  الدراما  ومضمون  أسلوب  يستسلم  ما 
الــخــيــال الـــواهـــم والــعــاطــفــيــة الــمــســرقــة، والــغــمــوض ، 

والمغامرة ، ومظاهر الطبيعة، والمخاطرة.

موسيـــــــــــقى

األوبــــرا هــي شكل مــن أشــكــال الــمــســرح حيث تعرض 
وقد  والغناء،  بالموسيقى  رئيسي  بشكل  أو  كلًيا  الــدرامــا 
من  جــزًءا  األوبـــرا  وتُعتبر   ،١٦٠٠ عــام  إيطاليا  في  نشأت 
أوبــرالــي،  أداء  أي  وفــي  الكالسيكية،  الغربية  الموسيقى 
مثل  الكالمي  المسرح  عناصر  من  عناصر  عــدة  تُعرض 
التمثيل، المشاهد واألزيــاء، والرقص بعًضا من األحيان، 
وعــادة ما تكون عــروض األوبــرا في دار أوبــرا مصحوبًة 

بأوركسترا أو فرقة موسيقية أصغر قليالً.
ويعّرف أحمد بيومي في القاموس الموسيقي «األوبرا» 
Operait. غنائي  مسرحي  عمل  التالي: «األوبــرا  بالشكل 
يعتمد  متكامل  غنائي  درامـــي  مــؤّلــف   ،Eng.OpéraFr
بطبقاته  بالغناء  الــحــوار  يــؤدى  والــغــنــاء،  الموسيقى  على 
وذوق  تتفق  وألحانها  موضوعها  المختلفة،  ومجموعاته 
وعادات العصر التي كتبت فيه وتشتمل األوبرا على الشعر 
التشكيلية  والفنون  والديكور  والباليه  والغناء  والموسيقى 
على  أغانيها  تشمل  كما  بينها.  والمزج  الصامت  والتمثيل 
الــفــرديــات والــثــنــائــيــات والــثــالثــيــات واإللـــقـــاء الــمــنــغــم أو 
(الكورال)  الجماعي  والغناء   ..(Recitativo) الرسيتاتيف 

وبمصاحبة األوركسترا الكاملة»
انطالقاً  تاريخّياً  تــطــورت  فقد  األوبـــرا  تــاريــخ  عــن  أمــا 
منظمة  دائمة  جماعات  ظهرت  حيث  المدائحّيات،  من 
مهمتها  الغربّية  الكنيسة  في  الدين  رجــال  من  بمبادرة 
المداحين  تقاليد  وفق  يقام  عيد  لكل  دينية  جوقة  إقامة 
وسميت هذه المجموعة من المؤلفات التي تنشدها هذه 
يحتوي  بعضها  وكـــان  (الــمــدائــحــّيــات)  بــاســم  المجموعة 
كان  الــبــدء  فــي  المفضل  الــعــرض  ومــكــان  معقداً  إخــراجــاً 
داخل الكنيسة، ويتم الحفل بأسلوب متعدد النغم، وبعض 
المؤثرات  ولضرورة  متناوبتان،  جوقتان  ثم  الجوقات، 
ثم  الكنائس  بــاحــات  إلــى  المسرحية  تحولت  المسرحية 
المنصة  ظهرت  عشر  الخامس  القرن  وفي  الساحات  إلى 
األوبرالية  المسرحية  وتُعتبر  الدينية.  التمثيليات  بظهور 
ـــى، ولكن  ـــرا األول دافــنــي (١٥٩٧) لـــ:جــاكــوبــو بــيــري، األوب
مونتيفيردي  كالوديو  كان  لألوبرا  العظيم  األول  المؤلف 
حتى  وتؤدى  تعرض  أعماله  تزال  ال  الذي   (١٥٦٧-١٦٤٣)
اليوم. ما لبثت األوبرا بعدها إال أن انتشرت من فلورنسا، 
أوروبــا:  أرجــاء  بقية  إلــى  إيطاليا  من  ورومـــا...  البندقية 
إنجلترا،  في  وبرسل  فرنسا،  في  لولي  ألمانيا،  في  شوتز 
أي  على  الوطنية.  تواريخهم  إنشاء  في  ساعدوا  هؤالء  كل 
حال، وفي القرن الثامن عشر، استمرت سيطرة األوبرا 
ما  فرنسا،  عــدا  ما  أوروبـــا،  أرجــاء  معظم  على  اإليطالية 
ذلك  في  هاندل.  مثل  أجانب  مؤلفين  جذب  على  ساعد 
الوقت، كانت أوبرا سيريا أو األوبرا الجّدية أو الدرامية، 
حتى  المستوى،  فــي  رفــعــًة  اإليطالية  األوبــــرا  أنـــواع  أكــثــر 
بمسرحياته  األخــيــرة  اصطناعية  عاكس  الــذي  غلك  جــاء 
كان  عشر،  الثامن  القرن  أواخر  وفي  المعّدلة.  األوبرالية 
موتسارت من أكثر الشخصيات تأثيًرا على األوبرا آنذاك، 
بمسرحياته  اشتهر  ولكنه  سيريا،  بأوبرا  موتسارت  ابتدأ 
دي  نوتزي  لي  خصوًصا  اإليطالية،  الكوميدية  األوبرالية 
فيغارو أو زواج فيغارو، دون جوفاني أو السيد جوفاني، 
وكــــوزي فـــان تــوتــي. أوبــــرا داي زوبــرفــلــوت أو الــمــزمــار 
السحري تعد من أشهر أعمال موتسارت وتعد أيًضا من 

العالمات الواضحة للتاريخ األلماني في الموسيقى.
وشهد الثلث األول من القرن التاسع عشر ذروة أسلوب 
غايتانو  روسيني،  جواكينو  أمثال،  ملحنين  مع  كانتو،  بل 
ذائعة  تزال  ال  أعماالً  ألفوا  هؤالء  كل  بيليني،  دونيزيتي، 
الصيت واألداء حتى اللحظة، وتعتبر أواسط القرن التاسع 
عشر إلى أواخره العصر الذهبي لألوبرا، حيث كان فاغنر 
العصر  هذا  استمر  وقد  إيطاليا،  في  وفيردي  ألمانيا  في 
الذهبي خالل حقبة الفيريسمو في إيطاليا مروًرا باألوبرا 
في  شــتــراوس  وريتشارد  بوتشيني  إلــى  وعــبــوًرا  الفرنسية 
طرق  ولــدت  األوان،  ذلــك  وفــي  العشرين،  الــقــرن  مطلع 
في  تحديًدا  أوروبــا،  وشــرق  أواســط  في  جديدة  أوبرالية 

روسيا وبوهيميا.

األوبرا
ي مبدعونمبدعون
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كتب-هيثم األشقر: 

«رسومات الجساسية» .. لن يفهم ما أرسمه إال بعد موتي 
يهتم  جيل  يأتي  لعل  األوائــل  أصحابها  ماتركه  خلفي  تاركاً 
بها.. بهذه الكلمات وصف الفنان التشكيلي نفسه على حسابه 
بدأت  الجساسية  نقوش  مع  فحكايته  تويتر،  على  الشخصي 
منذ عام ١٩٩٩ عندما رأى بعض أعمال الفنانين في رسم 
رموز الجساسية و بدأ يتساءل: ما هي تلك الرموز و أين تقع 
في قطر؟ و لماذا لم يتم التركيز عليها؟ و لماذا اكتفى بعض 
الفنانين برسم لوحة أو لوحتين عنها دون التركيز عليها و 

إبرازها بالشكل الصحيح؟ لذلك قرر أن يطرح هذا الموضوع 
في أعماله بعد الدراسة الكافية عنها.

الفنان أحمد األسدي بدأ حياته الفنية عام ١٩٩٣ وانضم 
للجمعية القطرية للفنون التشكيلية في عام ١٩٩٤، شارك 
مثل  التي  المعارض  و  الجماعية  المعارض  من  العديد  في 
فيها قطر خارجياً بلوحات تخص الجساسية، وهذا ماجعل 
الــدولــي..  المستوى  على  وتــراثــه  هويته  إبـــراز  إصـــرار  عنده 
البيرق إلتقاه ليتحدث عن مسيرته الفنية وعن العديد من 
نص  المحلية..فإلى  التشكيلية  الحركة  تخص  التي  األمــور 

الحوار:

ــابــت ــث ـــن وجــــودهــــا ال ــا م ــه ــك ــحــري ــا وت ــن ــراث ــت ــة األثــــريــــة ل ــم ــي ــق أحــــــاول اكـــتـــشـــاف ال
ــة ــن س  ١٥ مـــــن  يـــــقـــــرب  مـــــا  مــــنــــذ  الـــجـــســـاســـيـــة  نـــــقـــــوش  عــــلــــى  أعـــــمـــــل 

أصدره المركز العربي للدراسات ودراسة السياسات بالدوحة

أزمنة متصدعة: الثقافة والمجتمع في القرن العشرين

أمزج الحاضر بالتراث بريشتي أمزج الحاضر بالتراث بريشتي 
وأختار خًطا للربط بينهماوأختار خًطا للربط بينهما

الثقافة  مــتــصــدعــة:  كــتــاب «أزمـــنـــة  يــتــنــاول 
صفحة   ٥٦٠) العشرين»  القرن  في  والمجتمع 
من القطع الكبير)، للمفكر والمؤرخ البارز إريك 
«ترجمان»  سلسلة  ضمن  الصادر  هوبزباوم، 
عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات 
حدث  ما  السالم،  عبد  سهام  بترجمة  بالدوحة 
لــفــن الــمــجــتــمــع الـــبـــرجـــوازي وثــقــافــتــه بــعــد أن 
عام  بعد  رجعة  غير  إلــى  المجتمع  هــذا  تالشى 
عبر  تـــحـــّدث  قـــد  هـــوبـــزبـــاوم  أن  وبــمــا   .١٩١٤
مــســيــرتــه الــطــويــلــة عــن الــتــشــابــك الــغــريــب بين 
الحقيقة التاريخية والفن، فقد طلب منه معدو 
القرن  أواخــر  في  السنوي  سالزبورغ  مهرجان 
الــمــاضــي أن يــتــحــّدث عــن هـــذا األمــــر، فكانت 
سلسلة محاضرات تشّكل بداية هذا الكتاب الذي 

تم تأليفه بين عامي ١٩٦٤ و٢٠١٢.
 Fractured:يقع هذا الكتاب (وعنوانه األصلي
 Times: Culture and Society in the
Twentieth Century) الذي يركز على التاريخ 

الثقافي ألوروبا، وليس على التاريخ االقتصادي 
أقسام  أربــعــة  فــي  السياسي،  أو  االجتماعي  أو 
من  عـــدٍد  على  منها  قسم  كــل  يحتوي  رئيسة، 
مأزق  األول  القسم  في  الكاتب  يبّين  الفصول. 
هذه  أسباب  أول  أّن  الــيــوم»  الرفعية  «الثقافة 
التكنولوجية،  الثورة  على  الفنون  اعتماد  األزمة 
ويرجع السبب الثاني لألزمة إلى سيادة الحضارة 
االستهالكية عالم اليوم، التي ُرّقي الترفيه تحت 
ظلها إلى مرتبة الثقافة، وهدم الجدار الفاصل 
العادية.  اليومية  والحياة  الرفيعة  الثقافة  بين 
يستعرض  األزمـــــة،  أســـبـــاب  اســتــعــراض  وبــعــد 
هوبزباوم مظاهرها، ويبدأ بفن الموسيقى؛ إذ 
يقول إّن الموسيقى الكالسيكية الغربية صارت 
تعتمد على مخزون ميت منذ الحرب العالمية 
الموسيقية.  قوالبها  الركود  انتاب  فقد  األولــى، 
ويختم هوبزباوم هذا القسم بنظرة على عالقة 
الوقت  في  والــســوق  بالسياسة  والفنون  الثقافة 
الحاضر، ويراها عالقة يحكمها ثالثة العبين: 

السياسة، والسوق، واإللزام األخالقي.
ــقــســم الـــثـــانـــي مـــن الـــكـــتـــاب «ثــقــافــة  وفــــي ال

الــعــالــم الـــبـــرجـــوازي» يــحــاول الــمــؤلــف اإلجــابــة 
عــلــى ســــؤال: مــا هــو الــســيــاق الـــذي تــحــدث فيه 
األزمــــــة؟، ويــتــوقــف الــكــاتــب طــويــًال عــنــد وضــع 
أثرهم  مستعرًضا  العشرين،  القرن  في  اليهود 
في بقية البشرية منذ بدء تحّررهم الذاتي في 
حياة  منحهم  الذي  عشر  الثامن  القرن  نهايات 
عليهم  فرضتها  طالت،  عزلة  بعد  بالبشر  تليق 
الــســلــطــات، كــمــا فــرضــوهــا هــم عــلــى أنفسهم. 
ويــنــتــقــل بــعــد ذلـــك إللــقــاء الــضــوء عــلــى عنصر 
الثقافة  عــالقــة  هــو  األزمـــة،  لسياق  مميز  آخــر 
بالنساء. مقدًما مسًحا لمشكلة العالقات العامة 
والخاصة بين الجنسين في الثقافة البرجوازية 
داّلة  أمثلة  ويضرب  و١٩١٤،   ١٨٧٠ عامي  بين 
في  ذكرهن  ورد  الالتي  النساء  كم  مثل  عليها، 
بين الناس؟  من هو  أو  من هي  كتب ونوعهّن: 
ــكــاتــب الــمــســرح والــصــحــافــة  كــمــا يــســتــعــرض ال
في  بــاألزمــة  اللصيقة  العناصر  من  كعنصرين 

الحياة البرجوازية الغربية.

الفنان أحمد األسدي لـ البيرق:

ڈ حدثنا عن بداياتك الفنية ؟.
- بداياتي الفنية كانت في عام ١٩٩٣ 
للفنون  القطرية  للجمعية  وانضممت 
التشكيلية في عام ١٩٩٤، حيث ورثت 
حب الرسم والخط من والدي رحمه 
الرسم،  فــي  يساعدني  كــان  الــذي  اهللا 
القالئل  الفنانين  من  واحًدا  وأصبحت 
قضية  وهــي  بعينها  بقضية  المعنيين 
ــتــعــريــف بـــواحـــد مـــن أهــــم الــمــواقــع  ال
موقع  وهو  القطرية  والتراثية  األثرية 
ــا من  ــًي الــجــســاســيــة الــــذي أطـــالـــب حــال
الــتــراث  لقائمة  بضمه  أعمالي  خــالل 

اإلنساني لليونيسكو.
وكيف  تنتمي  مــدرســة  أي  إلـــى  ڈ 

شكلت رؤيتك التشكيلية ؟.
- أنــــا مــنــفــتــح عــلــى كـــل الـــمـــدارس 
الفنية المتاحة وعلى تجارب الفنانين 
الــعــامــلــيــن والـــــــــرواد، ولــكــنــي مــتــأثــر 
ألنها  الواقعية  بالمدرسة  كبير  بشكل 
فهًما  واألكــثــر  الجمهور،  إلــى  األقـــرب 
إلــــيــــه، وأفــــضــــل فــــي أعـــمـــالـــي الـــمـــزج 
أن  وأحـــاول  والــحــداثــة،  الماضي  بين 
خالل  مــن  الحديث  إلــى  القديم  أنــقــل 
بينهما،  للربط  خًطا  وأختار  لوحاتي 
وهــذا الــربــط كــان مــن خــالل األلـــوان، 
األرض،  تمثل  رئيسية  ألوانًا  واخترت 

البحر والسماء.
الرسالة  هــي  ومــا  الجساسية  لــمــاذا 

التي تحملها أعمالك ؟.
ـــا خـــاًصـــا  ـــمـــاًم أعـــمـــالـــي تــــولــــي اهـــت
وتحديًدا «نقوش  األثــري  قطر  بتراث 
الجساسية» وأحاول اكتشاف ومحاكاة 
وجــودهــا  مــن  ونقلها  األثــريــة  القيمة 
الــثــابــت إلـــى عــالــم يــمــلــك زمــــام أمــره 
عليها وتحوير معالم المكان بالملمس 
مــهــاراتــي  وتــقــديــم  الــلــونــي،  وبالنسيج 

األساسية للجمهور المتذوق للفن.
الجساسية  نــقــوش  على  أعــمــل  وأنـــا 
منذ مــا يــقــرب مــن ١٥ ســنــة، وفــزت 
بـــجـــوائـــز دولـــيـــة مـــن خــــالل األعـــمـــال 

الدافع  كــان  الفوز  وهــذا  قدمتها،  التي 
في  المواصلة  في  والرئيسي  األساسي 
بعدها  وأصبحت  الفني.  البحث  هــذا 
أشـــــــارك فــــي الـــمـــعـــارض الــجــمــاعــيــة 
والــمــعــارض الــتــي أمــثــل فــيــهــا الــدولــة 
خـــارجـــًيـــا مــنــذ عــــام بـــلـــوحـــات تخص 
الــجــســاســيــة، وهـــــذا مـــا جــعــل عــنــدي 
وتــراث  هويتي  أبــرز  أن  على  إصــــراًرا 

قطر على المستوى الدولي.
منذ  بدأت  الجساسية  مع  وحكايتي 
أعمال  بعض  رأيــت  عندما   ١٩٩٩ عام 
الجساسية  رمـــوز  رســم  فــي  الفنانين 
وبـــدأت أتــســاءل: مــا هــي تلك الــرمــوز 
وأيـــن تــقــع فــي قــطــر؟ ولــمــاذا لــم يتم 
بعض  اكتفى  ولــمــاذا  عليها؟  التركيز 
الفنانين برسم لوحة أو لوحتين عنها 
بالشكل  وإبرازها  عليها  التركيز  دون 
الــصــحــيــح ؟. لــذلــك قــــررت أن أطــرح 

هذا الموضوع في أعمالي بعد الدراسة 
الكافية عنها.

ڈ كيف ترى واقع الحركة التشكيلية 
في قطر اآلن؟.

اآلن  قطر  فــي  التشكيلي  المشهد   -
الدعم  ظل  في  عصوره،  أزهــى  يعيش 
الحكومي  القطاع  يقدمه  الذي  الكبير 
للفنانين التشكيليين عبر إقامة الورش 
الــفــنــيــة والـــمـــعـــارض الــخــاصــة، األمـــر 
المشهد  هـــذا  تغيير  فــي  ســاهــم  الـــذي 
خالل السنتين األخيرتين، ولكن تبقى 
الخطوة التي ينتظرها جميع الفنانين، 
وهــــي دعــــم الـــمـــشـــاركـــات الــخــارجــيــة 
للفنان القطري، إلبراز الفن والثقافة 

القطرية على المستوى الدولي.
ڈ وماذا عن دور المعارض الخاصة 

في دعم الحركة التشكيلية ؟.
هام  دور  لها  الخاصة  المعارض   -

أي  فــي  التشكيلية  الــحــركــة  دعـــم  فــي 
وإثـــراء  إضــافــة  هــي  وبالتأكيد  مــكــان، 
التي  فالمعارض  التشكيلي،  للمشهد 
تقام في القطاع الخاص مثل «الحوش 
المرخية»..  و»جــالــيــري   ، الــقــطــري» 
وتخلق  فــنــًيــا،  زخــًمــا  تعطي  وغــيــرهــا 
حراًكا تشكيلًيا، كما أنها تعتبر مكملة 
الثقافة،  وزارة  بــه  تقوم  الــذي  لــلــدور 
والجمعية القطرية للفنون التشكيلية، 
ألنها  وتشجيعها  دعــمــهــا  يــجــب  لــهــذا 
إضـــافـــة قـــويـــة ال يــمــكــن فــصــلــهــا عن 

المنظومة الثقافية الشاملة للدولة.
ڈ كيف استفاد الفنان التشكيلي من 

مواقع التواصل االجتماعي الحديثة ؟.
ساهمت  االجتماعي  التواصل  مواقع 
العديد  إبــداعــات  نشر  في  كبير  بشكل 
مـــن الــفــنــانــيــن الــتــشــكــيــلــيــن، كــمــا أنــهــا 
التواصل  من  نوع  تحقيق  في  ساهمت 

كل  وإطـــالع  وبعضهم،  الفنانين  بين 
منهم على تجارب اآلخر، فأنا أحرص 
بتعريف  الــمــواقــع  تلك  اســتــخــدام  على 
وكذلك  الفنية،  بنشاطاتي  الجمهور 
األخــرى  التشكيلية  بالمعارض  أيــًضــا 
الوسائط  فتلك  قطر،  فــي  تُــقــام  التي 
ـــادة  الــحــديــثــة ســاهــمــت كــثــيــًرا فـــي زي
من  يستطيع  إنه  حيث  الفنان،  شعبية 
خاللها أن يسّوق لنفسه كمبدع بسهولة 
نسب  يــحــقــق  أن  ويــمــكــنــه  وبــبــســاطــة، 
خالل  مــن  وقياسية  عالية  مــشــاهــدة 
استخدامه لمواقع تحظى بنسبة إقبال 
كــبــيــرة، فــضــًال عــن ســهــولــة اســتــخــدام 
هــذه الــمــواقــع وســالســة الــوصــول إليها 
وتــعــلــمــهــا، كــمــا أنــهــا وفــــرت مــســاحــة 
والمتابعين  الفنان  بين  للتواصل  ثرية 
لـــه، واســتــطــاعــت أن تــخــلــق جــمــهــوًرا 
هناك  فأصبح  التشكيلي،  للفن  محبًا 
الفن  لمستجدات  ومتابعون  مهتمون 
الوسائل  هــذه  يستخدمون  التشكيلي 

لمعرفة أخبار الفن أو الفنانين.
لحقت  التي  السلبيات  عن  ومــاذا  ڈ 
بـــالـــفـــن بــســبــب وجــــــود تـــلـــك الـــمـــواقـــع 

كالسرقة الفنية وغيرها ؟.
- تلك المواقع بسلبياتها وإيجابياتها، 
ومــؤثــًرا  مهًما  عــامــًال  نفسها  فــرضــت 
أنها  كما  الراهن،  الثقافي  المشهد  في 
للفنانين  مــنــبــر  تــوفــيــر  فــي  ســاهــمــت 
الشباب، وساعدت على إيصال أشكال 
اإلبداع المتنوعة على اختالف أشكالها 
إلى المتلقي، وعلى الرغم من فاعلية 
نشر  في  االجتماعي  التواصل  شبكات 
ـــــداع الــفــنــي، إال أنــهــا فـــي الــمــقــابــل  اإلب
أنها  كما  الشائعات،  لنمو  خصبة  بيئة 
ساحة حرة للسرقة واالقتباس، حيث 
يصعب السيطرة على السرقات الفنية 
التي تحدث من خاللها، وكذلك غياب 
الفكرية  الملكية  حقوق  على  الرقابة 

واألدبية.

إصداراتإصدارات
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حكمهم  نهاية  فــي  الــعــرب،  سيطرة  أخــذت 
بسقوط  فشيئاً،  شيئاً  تتضاءل  األنــدلــس،  لبالد 
بــعــض الـــمـــدن اإلســـالمـــيـــة الـــهـــامـــة، فـــي أيـــدي 
الــفــرنــجــة، وأصــبــحــت الـــبـــالد تـــــرّوع كـــّل يـــوم، 
بــغــارات األعــــداء دون أن تــجــد قـــوة إســالمــيــة، 
أدرك  وقـــد  الــمــتــوغــل،  الصليبي  الــزحــف  تــصــد 
الــمــفــكــرون هــــول الــخــطــر الــــراصــــد، فــانــطــلــق 
المتوقعة،  النهاية  يــصــّورون  واألدبـــاء،  الشعراء 
المأساة  هــذه  في  قيل  ومما  بالغة،  حسرة  في 
ما نقّدمه اآلن من أبيات صاغها شاعر متفجع 
يبكي الوطن الضائع، ويحّذر المسلمين في شتى 
البقاع. الشاعر «أبي البقاء الرندي» قدم واحدة 
بالنونية،  المعروفة  وهــي  القصائد  أشهر  من 
والــتــي قــيــل أنــهــا كــرســت لــلــدعــوة إلـــى الــجــهــاد 
واالتــــحــــاد، كــأكــبــر شــاغــل لــألنــدلــســيــيــن، وأنــهــا 
وشاطبة،  ومرسية،  بلنسية،  سقوط  بعد  قيلت 
وجيان، وقرطبة وغير ذلك من المدن، وكأن 

القصيدة مرثية لبالد األندلس،
المغربية  الــمــؤلــفــات  فــي  الــقــصــيــدة  عــاشــت 
الــتــاريــخــيــة واألدبـــيـــة ذخـــيـــرة لــلــبــيــان، ونــالــت 
شهرتها بفضل المقري الذي أشار إلى شيوعها 
قبله، وقد جنت شهرتها عليها، فأضيفت إليها 
البقاء  أبــو  يــقــول  أبــيــات،  منها  وحــذفــت  أبــيــات 

الرندي:
يغر  فــال   ...... نــقــصــان  تــم  مــا  إذا  شـــيء  لــكــل 

بطيب العــيــش إنساُن
هي األمور كما شاهدتها دول ...... من سرُه 

َزمٌن ساءته أزماُن
وهذه الدار ال تُبقي على أحد ...... وال يدوم 

على حال لها شاُن
نبت  إذا   ...... سابغة  كــّل  حتماً  الــدهــُر  يُمزق 

مشرفيات وخرصاُن
ابن  كــان   ...... ولــو  للفناء  سيف  كل  وينتضي 

ذي يزٍن والغمد غمداُن
أين الملوك ذوو التيجان من يمن ...... وأين 

منهم أكاليٌل وتيجاُن؟
وأيــن ما شــادُه شــّداد في إرم ...... وأيــن ما 

ساسه في الفرس ساساُن؟

وأيــن ما حــازه قــارون من ذهــٍب ...... وأين 
عاٌد وشداٌد وقحطاُن؟

أتى على الكل أمر ال مرد له ...... حتى قضوا 
فكأن القوم ما كانوا

حكى  كما   .... خبرا  وأصبحوا  عبرا،  تخلفوا 

عن خيال الطيف وسناُن
وأّم   ...... وقــاتــلــه  (دارا)  عــلــى  الـــزمـــان  دار 

كسرى فما آواه إيـــواُن
كأنما الصعب لم يسهل له سبٌب ...... يوماً وال 

ملك الدنيا سليماُن

نونية «الرندي» تروي حكاية سقوط األندلس خمس أغنيات
 إلى حبيبتي..!

من قصيدة

áMƒd á°üb

مريم السادة: «الباب» ممر اإلنسان
 نحو تحقيق طموحاته
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كتب - هيثم األشقر:

ورشـــة «تشكيل  فــي  الــســادة  مــريــم  الفنانة  شــاركــت   
للفنون  واقف  سوق  مركز  حالًيا  يقيمها  والتي  وإبــداع» 
بلوحة عن الباب العتيق، استلهمت السادة أفكارها التي 
عّدة  من  العميقة  والدالالت  المعاني  من  العديد  حملت 
أشكال للمعمار القطري، فجعلت األبواب القديمة تحكي 
يختار  منا  كالً  بأن  إليمانها  به،  تشعر  ما  مكنونات  عن 
الباب الذي يطرقه ليصل به إلى الطريق الذي يخطط 
له مسبًقا لذاته، فالباب هو بمثابة مرحلة من مراحل 
الحياة يمر بها اإلنسان نحو تحقيق أهدافه وطموحاته.

بالمساجد  تعلقها  أن  الــســادة  مريم  الفنانة  وأّكـــدت 
جعلها  عامة  بــصــورة  المعمار  على  وتأثيرها  القديمة 
اإلنسانية  الــحــاالت  من  مجموعة  تصوير  على  تحرص 
التي تشعر بها من خالل تصوير المعمار، سواء كان ذلك 
إلى  مشيرة  والحصون،  القالع  أو  المساجد  في  متمثالً 
أن األبواب القديمة على وجه الخصوص تعتبر بالنسبة 
وعاطفية  إنسانّية  إيــحــاءات  عن  للتعبير  هامة  أداة  لها 

كالحّب والتضحية واالنكسار، فالباب هو بمثابة مرحلة 
من مراحل الحياة يمّر بها اإلنسان نحو تحقيق أهدافه 
وطموحاته، كما أوضحت مريم السادة أنها تنتمي إلى 
المدرسة الواقعّية التعبيرّية. وقد قّدمت في حكاية باب 
والثاني  «هــال»،  أسمته  أحدهما  جديدين،  تصميمين 
رؤيتها  مــن  نابعة  التسمية  هــذه  إّن  قائلة  «اخــتــيــار»، 
اإلنسانّية، فلكل واحد منا طريق البد أن يختاره وباب 

ال بّد له أن يطرقه.
يُذكر أن السادة نظمت مؤخًرا معرض «حكاية باب» 
والذي تضمن ٤٠ عمالً فنًيا متنوًعا تشتمل على لوحات 
التراكيب-  وفـــّن  ضــوئــي  وتــصــويــر  ســيــرامــيــك  وأعــمــال 
الفنانة  اختارت  حيث  اإلنسانّية،  الحاالت  من  مجموعة 

مريم السادة المعمار للتعبير عنها.
المدرسة  إلــى  تنتمي  الــســادة  مريم  الفنانة  أن  يُذكر 
الــواقــعــيــة الــتــعــبــيــريــة، ويُــعــد «حــكــايــة بــــاب» الــمــعــرض 
عــمــالً   ٤٠ خــاللــه  قــدمــت  حــيــث  لــهــا،  األول  الــشــخــصــي 
وفن  ضوئي  وتصوير  سيراميك  وأعــمــال  لــوحــات  مــن 

التراكيب، استلهمت فكرتها من المعمار القطري.

على جناح طائر
مسافر..
مسافر..

تأتيك خمس أغنيات حب
تأتيك كالمشاعر الضريرة

من غربة المصب
إليك: يا حبيبتي األميرة

األغنية األولى
مازلت أنت.....أنت

تأتلقين يا وسام الليل في ابتهال صمت
لكن أنا،
أنا هنا:

بال ( أنا )
سألت أمس طفلة عن اسم شارع

فأجفلت....ولم ترد
بال هدى أسير في شوارع تمتد
وينتهي الطريق إًذا بآخر يطل

تقاطُع،
تقاطع

مدينتي طريقها بال مصير
فأين أنت يا حبيبتي

لكي نسير
مًعا....،
فال نعود،
النصل.

األغنية الثانية
تشاجرت امرأتان عند باب بيتنا
قولهما على الجدران صفرة انفعال
لكّن لفًظا واحًدا حيرني مدلوله

قالته إحداهن لألخرى
قالته فارتعشت كابتسامة األسرى

تري حبيبتي تخونني
أنا الذي أرش الدموع ..نجم شوقنا

ولتغفري حبيبتي
فأنت تعرفين أن زمرة النساء حولنا
قد انهدلت في مزلق اللهيب المزمنة

وأنت يا حبيبتي بشر
في قرننا العشرين تعشقين أمسياته الملونة

قد دار حبيبتي بخاطري هذا الكدر
لكني بال بصر:

أبصرت في حقيبتي تذكارك العريق
يضمنا هناك في بحيرة القمر

وجبهة ماسية تفنى في بشرتها سماحة المحب
أحسست أني فوق فوق أن أشك

وأنت فوق كل شك
وإني أثمت حينما قرأت اسم ذلك الطريق

لذا كتبت لك
لتغفري

ً كن كالطير القوي وال تكن جريحا
العلم  منه  لينهلوا  مكان  كل  من  الطالب  إليه  يأتي  جليل  شيخ  هناك  كــان 

وكان التالميذ الذين حوله يعرفونه بالحكمة ورجاحة العقل..
وكان أحد طالبه شابا فقيرا ال يملك المال فجاء إلى شيخه ليستأذنه في أن 

يسافر ليطلب المال فأذن له الشيخ بأن يذهب..
طيرا  فيها  وجد  صحراوية  منطقة  على  ومر  وسافر  رحاله  الشاب  فأخذ 
جريحا ملقى على األرض ولكن ما زالت فيه الحياة رغم ما أصابه من جراح!

فاستغرب كيف أمكنه العيش هنا مع هذه الجروح؟
اهتم الشاب ألمر الطير فأخذ يراقبه فترة من الزمن، فإذا بطير آخر يأتيه 
ويجلب له الطعام فأخذت هذا الشاب الدهشة وقال سبحان اهللا الذي يرزق 
الطير في الصحراء سيرزقني وأنا عند الشيخ، فأخذ رحاله ورجع إلى شيخه

طيرا  رأيت  له  قال  السرعة؟،  بهذه  أعــادك  الذي  ما  سأله  الشيخ  رآه  وحين 
هذا  رزق  الذي  نفسي،  في  فقلت  باألكل  آخر  طير  يأتيه  الصحراء  في  كسيحا 
ثم  قليال  الشيخ  سكت  الشيخ،  أيها  عندك  وأنــا  سيرزقني  الصحراء  في  الطير 
قال: «يا بني لماذا اخترت بأن تكون الطير الجريح ولم تختر بأن تكون الطير 

القوي
يا بني كن أنت صاحب اليد العليا وال تكن صاحب اليد السفلى».

مريم السادة
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ويجعله  يــمــّيــزه  مــا  لــه  السينمائي  الفيلم  فــي  الــحــوار 
الطويلة،  الــروايــة  في  األخــرى  الــحــوار  أنــواع  عن  مختلًفا 
اإلذاعــيــة،  والتمثيلية  والمسرحية،  القصيرة،  والقصة 
لتوضيح  فقط  يستعمل  إنه  مكّمل.  أو  مساعد  عامل  فهو 
اللقطة أو المشهد، حيث إن الفيلم عبارة عن مجموعة 

من اللقطات والصور والمشاهد.
للتعبير  والمخرج  السيناريست،  وسيلة  هي  الــصــورة 
ولذلك  رؤيتهما،  أو  نظرهما  ووجهتي  أفكارهما  عــن 
أدوات  مــن  ممكن  قــدر  أكــبــر  الــصــورة  تحمل  أن  يجب 
مساعد  وعامل  األدوات،  هذه  من  أداة  والحوار  التعبير. 
في  الــحــوار  ألن  إيضاحه،  يصعب  ما  تفسير  أو  لتوضيح 
الفيلم يتعاون مع باقي الوسائل األخرى إليضاح المعنى 
المطلوب، ولتعميق األثر الذي ينشده السيناريست. وفي 
عن  تماًما  يختلف  عالم  فــي  نفسه  المؤلف  يجد  الفيلم 
أهم  فيه  الفنيون  يُعتبر  الفيلم  عالم  ألن  المسرح،  عالم 

من الفنانين، أو يتساويان مًعا.
وعلى هذا نجد أن الحوار في الفيلم جزء من الكل، ال 
معنى له بمفرده، وقد ال ندرك مغزى الحوار، في بعض 
يتوفر  أن  يجب  ما  وأهــم  منفرًدا.  قرأناه  إذا  المشاهد، 
للحوار في الفيلم، أن يكون مختصًرا أو مختزًال، ويحمل 
أكبر قدر ممكن من المعاني، بأقل األلفاظ الممكنة، كما 
يجب أن يكون خالًيا من الصفات األدبية، ألنه يجب أن 

يكون مكتوبًا كما يتكّلم الناس في الواقع.
والحوار يعبِرّ عن الشخصية صاحبة الكالم، ويبلورها، 
ويعّبر عن الموقف، فيجب أن يكون بسيًطا وسلًسا حتى 
يفهمه، ويتتبعه جميع الناس، فالفيلم يشاهده الرجال، 
واألمي،  المثقف،  ونصف  والمثقف  واألطفال،  والنساء، 
فال بد لكل من هؤالء أن يستوعب ما يجري أمامه من 
كالم، وليس معنى هذا أن يكون الحوار سوقًيا أو خالًيا 
من أي قيمة، ولكن المقصود بذلك هو أن يكون خالًيا 

من أي تعقيدات في أسلوب األداء، أو الصياغة األدبية.
واالتجاهات الحديثة في السينما تحاول التخّلص من 
قيود الحوار، واختصاره إلى أكبر قدر ممكن، واالعتماد 
ســواء  المختلفة  األبــعــاد  عــن  للتعبير  فقط  الــصــورة  على 
شيء،  أي  قبل  صورة  فالفيلم  للشخصيات.  أو  لألحداث 
ال  وكــثــيــرة  كاملة  مشاهد  نجد  قــد  األفـــالم  بعض  وفــي 
على  السيناريست  يعتمد  وهنا  حوارية،  كلمة  أي  تتخللها 
الصورة فقط، فيحاول أن يجعلها تقوم بتوصيل المفهوم 

المطلوب إلى المشاهدين.
فيتكون  السينمائي،  التصوير  وفــن  الــصــورة  عــن  أمــا 
شــريــط أي فــيــلــم مـــن ســلــســلــة مـــن الـــصـــور الــثــابــتــة، أو 
الكادرات التي تقوم بتصويرها الكاميرا السينمائية، وهذا 
هو شريط الفيلم منذ اختراع أول كاميرا سينمائية في 
معامل إديسون، وحتى أكثر الكاميرات تعقيًدا، فالكاميرا 
منفصلة  فوتوغرافية  صــور  بتصوير  تــقــوم  السينمائية 
هذه  عــرض  وعند  منفصل،  كــادر  على  منها  كل  ينطبع 
ُصورت  التي  السرعة  بنفس  األخــرى  تلو  واحــدة  الصور، 
بها، يتولَّد الشعور بحركة متصلة هي جوهر فن السينما.
يمر  الــحــالــيــة،  السينمائية  الــكــامــيــرات  معظم  فــفــي 
الشريط بداخلها بسرعة ٢٤ كادًرا كل ثانية، وهو ما يعني 
على  لتحصل  العدسة  أمــام  تقف  صــورة  أو  كــادر  كل  أن 
زمن  فــي  الــصــورة  مالمح  لتسجيل  الـــالزم  الــضــوء  كمية 
العدسة  تغلق  الثانية  مــن   ٤٨/١ وفــي  الثانية،  مــن   ٤٨/١
إلى  التالي  الكادر  يصل  حتى  الكاميرا  في  الشريط  ليمر 
موقعه أمام العدسة، وإذا كان الشعور بالحركة المتصلة 
كل  كـــادًرا   ١٢ بعرض  تحقيقه  يمكن  البشري  المخ  فــي 
قد  الصامتة  السينما  في  الكاميرا  فإن  العين،  أمام  ثانية 
ُصممت لتصوير ١٦ كادًرا كل ثانية، زادت إلى ٢٤ كادًرا 
من  شريًطا  فحصنا  وإذا  الناطقة،  السينما  كاميرات  في 
الصور  أو  الــكــوادر  هــذه  نــرى  األفــــالم،  ألحــد  السليوليد 
الفوتوغرافية المنفصلة والمتتالية الواحدة بعد األخرى، 

يفصل بين كل منها مساحة ضيقة مظلمة.

يستعد إلقامة معرض شخصي .. محمد آل سعد:

ــة ــع ــي ــب ــط ـــن مــــكــــونــــات ال ـــي ـــاغـــم ب ـــن ـــت ـــج م ـــي ـــس ـــة ون ـــي ـــون ــــوحــــة هـــــي بـــــانـــــورامـــــا ل ــــل ال

الحوار والصورة 
في الفيلم السينمائي

          

علىعلى
الطريقالطريق
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كتب - أشرف مصطفى:

يــعــكــف الــفــنــان عــلــي مــحــمــد آل 
ســعــد عــلــى االنــتــهــاء مــن مجموعة 
تنتمي  جـــديـــدة  تــشــكــيــلــيــة  أعـــمـــال 
إلقامة  استعداداً  الواقعية  للمدرسة 
ولفت  مستقبلي،  شخصي  معرض 
الجديدة  األعــمــال  أن  الــى  سعد  آل 
التي يقوم بإنجازها حاليا لمعرضه 
جميعها  تــــدور  الــمــقــبــل  الــشــخــصــي 
مجموعة  حـــول  واقــعــي  إطــــار  فــي 
مــــن مـــشـــاهـــداتـــه الـــيـــومـــيـــة حــيــث 
وقـــراءاتـــه  مــشــاهــداتــه  فيها  يــصــور 
حداثية  بطريقة  القطري  للمشهد 
مع  يمزجها  جديدة  تقنيات  وعبر 
بحيث  وتراثية  واقعية  موضوعات 
يظل عنصر األصالة أحد المكونات 
من  ينسلخ  بــمــا  ألعــمــالــه،  الـــبـــارزة 
من  تنفك  أو  القطري  التراث  روح 
التاريخ،  بعبق  تتحلى  التي  طبيعتها 
كما قدم آل سعد مؤخراً محاضرة 
قدم  الثقافي  الجسرة  بنادي  فنية 
مسترشداً  الفنية  تجربته  خاللها 
تفنيد  فـــي  الــفــلــســفــيــة  بــالــطــريــقــة 
مــــراحــــل إعـــــــداد الـــلـــوحـــة وكـــذلـــك 
بات  الــتــي  الطريقة  وهــي  قــراءتــهــا 
يبني عليها أفكار أعماله الجديدة، 
ونـــوه إلــى أنــه لــن يــدخــر جــهــداً في 
إذا  الجدد  للفنانين  خبراته  تقديم 
جهة،  بــأي  منه  ذلــك  طلب  تــم  مــا 
أن  سعد  آل  محمد  الفنان  أكد  كما 
المعنية  الثقافية  المؤسسات  تعدد 
بـــالـــفـــن الــتــشــكــيــلــي يــعــطــي زخـــًمـــا 
من  وكل  قطر،  في  الفني  للمشهد 
في  دوره  يـــؤدي  الــمــؤســســات  تــلــك 
وفــي  التشكيلية،  الــحــركــة  خــدمــة 
األكبر  المستفيد  هو  الفنان  األخير 
مــــن تـــعـــدد الـــمـــؤســـســـات الـــراعـــيـــة 
بالنفع  عليه  يعود  ذلــك  ألن  للفن، 
مــــن حـــيـــث تـــعـــدد الـــــــورش الــفــنــيــة 
المحلية  والمشاركات  والمعارض 

والخارجية.
التشكيلية  محطته  على  وتعليقاً 
الجديدة والتي يمر بها إبداعه حالياً 
قال الفنان محمد آل سعد إنه على 
الرغم من أن الفنان الواقعي يعمل 
عليه  أنــه  إال  الحقيقة  تصوير  على 

أن يضع بصمته الخاصة بحّساسية 
إلــيــه،  وتــضــيــف  الــواقــع  مــن  تلتقط 
الفني:  أسلوبه  على  معلقاً  ويضيف 
جذبني  والــطــيــور  بالخيول  شغفي 
القطرية  البيئة  مــفــردات  لتصوير 
وتــقــديــم الــعــديــد مــن الــرمــوز عبر 
بالمشاهد  لــتــؤدي  الــمــفــردات  تلك 
إلـــى الــجــمــع بــيــن اإلســتــمــاع بجمال 
لفك  مــحــاولــة  فــي  والــتــأمــل  بيئتنا 
أبــعــاداً  تحمل  الــتــي  العمل  شــفــرات 
من  الرغم  على  ويضيف:  عميقة، 
عن  تتحدث  الواقعية  اللوحات  أن 
بــالــضــرورة  هـــنـــاك  أن  إال  نــفــســهــا 
الــــصــــورة،  وراء  جــــــاءت  مـــقـــاصـــد 
أهمها الترميز من خالل مفردات 
الــواقــعــيــة  قـــائـــًال:  وأردف  الــعــمــل، 

أساسية  ركيزة  هي  اعتمدها  التي 
أسلك  الذي  الجمال  عن  بحثي  في 
خــاللــه طــريــق اإلبـــهـــار الــلــونــي من 
حيث  الــنــهــايــة،  فــي  تحقيقه  أجـــل 
ــلــوحــة بــالــنــســبــة لـــي إلــى  تــحــولــت ال
النسيج  على  تعتمد  لونية  بانوراما 

المتناغم بين مكونات الطبيعة.
من  الـــعـــديـــد  هـــنـــاك  أن  ويـــؤكـــد 
ساهمت  العالمية  الفنية  األعــمــال 
بــشــكــل كــبــيــر فـــي إيـــجـــاد مــخــزون 
بـــصـــري بــالــنــســبــة لــــه وتــــأثــــر بــهــا 
تقديم  يــحــاول  ظــل  ذلــك  مــع  لكنه 
ليكون  الــخــاصــة  بــرؤيــتــه  عــمــل  أي 
يعيشها  خــاصــة  حــالــة  على  إطــاللــة 
ويــقــدمــهــا لــلــمــتــلــقــي ومــــن خــالل 
مــشــيــراً  لــلــواقــع.  الشخصية  رؤيــتــه 

تسجيلياً  ليس  الواقعي  الفن  أن  إلى 
شخصية  يــطــرح  فــهــو  كــالــكــامــيــرا 
الرغم  على  الــخــاص  ولــونــه  الفنان 
مــن تــقــديــمــه لــلــواقــع ولــكــن بحالة 
تــعــبــيــريــة تــخــص الــفــنــان ورؤيـــتـــه 

الخاصة.
وفي األخير أوضح الفنان محمد 
آل سعد أن حالة الزخم التي يتميز 
بــهــا الــمــشــهــد الــتــشــكــيــلــي الــقــطــري 
من حيث إقامة الــورش والــدورات 
التشكيليين  لــلــفــنــانــيــن  الــتــدريــبــيــة 
الجدد جعل الفن التشكيلي من ألمع 
الساحة  على  تــألــقــاً  اإلبــــداع  أشــكــال 
أن  إلــى  مشيراً  القطرية،  الثقافية 
تكرار مثل هذه الفعاليات يثبت أن 
شاملة  ثقافية  نهضة  تعيش  قطر 

في  خاصة  المستويات،  كافة  على 
انتشار  عبر  التشكيلي،  الفن  مجال 
الــجــمــعــيــات والــــمــــراكــــز الــشــبــابــيــة 
الــتــي تــقــدم الــعــديــد مـــن األنــشــطــة 
كالورش والمعارض الفنية الداعمة 
للحراك  باإلضافة  المحلي،  للفنان 
الـــفـــنـــي الــكــبــيــر الــــــذي يــتــضــح مــن 
المعارض  مــن  الكبير  الــكــم  خــالل 
ســواء  أسبوعًيا،  تفتتح  التي  الفنية 
فـــي كـــتـــارا أو ســـوق واقــــف وحــتــى 
التي  والسياحية  العقارية  المشاريع 
تــســاهــم فـــي تــخــصــيــص مــعــارض 
لـــعـــرض األعـــمـــال الــفــنــيــة وكــذلــك 
تهتم  الــتــي  الــخــاصــة  الجاليريهات 

بالشباب وأعمالهم الفنية.
محمد  الفنان  يميز  ما  أهم  يعد 
آل ســعــد هـــو تــعــّمــقــه فـــي الــرســم 
حداثية  بتقنيات  الممزوج  الواقعي 
لــيــضــيــف إلــــى الــمــشــهــد الــتــشــكــيــلــي 
متميزة  جديدة  إبــداعــات  القطري 
بـــــألـــــوان الـــــزيـــــت، بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
تــقــلــيــدّيــة بــعــض الـــشـــيء، وبــــأدوات 
ومــــــواد مــخــتــلــفــة، مـــحـــبـــذاً الـــواقـــع 
ال  حيث  وحـــده  بــه  التمسك  بـــدون 
بحذر  االقــتــراب  مــن  أحــيــانــاً  يمانع 
فيه  يــرى  الــذي  التجريد  عالم  إلــى 
محاوالً  يسعى  الذي  للفنان  مخرج 
لــلــوصــول إلـــى أشــكــال أخـــرى أكثر 
اتساعاً من التقيد بشكل فني وحيد 
يحبذه، وحتى ال يشعر بالملل من 

طرق وأشكال إبداعاته.

عن قربعن قرب

أمر بمرحلة تشكيلية أمر بمرحلة تشكيلية 
جديدة قوامها فلسفي بحتجديدة قوامها فلسفي بحت

محمد شريف : الساحة السينمائية بحاجة إلى معهد للسينما

شغفي 
بمفردات 

البيئة القطرية 
سبب ارتباطي 
بالفن الواقعي

أثبت عدد من الشباب المبدعين أن الفن 
جيل  ظهور  مع  الصعاب  يتحدى  قطر  في 
يتجلى  مــا  وهــو  السينمائيين  الــشــبــاب  مــن 
حققت  التي  اإلبداعات  بعض  خالل  من  لنا 
اإلطار  هذا  وفي  فردية  بمجهودات  النجاح 
شريف  محمد  الــشــاب  بالسينمائي  التقينا 
مثاًال  ضربوا  الذين  الشباب  من  واحــد  وهو 
صناعة  ساحة  في  الـــدؤوب  العمل  في  حًيا 
الــفــيــلــم الــقــطــري بــإثــبــات وجـــودهـــم على 
الجميع  مــن  لينتزعوا  السينمائية  الــســاحــة 
االعتراف بهم كفنانين سينمائيين واعدين 

قادرين على إنعاش السينما القطرية.
شريف  محمد  الــفــنــان  أّكـــد  جانبه  ومــن 
القطرية  الــمــواهــب  مــن  الــعــديــد  هــنــاك  أن 
فيه  تعاني  الــذي  الــوقــت  فــي  مستغلة،  غير 
الفنانين  قلة  مــن  القطرية  الفنية  الساحة 
عدم  إلــى  ذلــك  شــريــف  وأرجـــع  المحليين، 
المحلية،  الفنية  الــكــوادر  بتطوير  االهتمام 
وأكد ضرورة أن تتضافر جهود المسؤولين 
لتقديم  الــقــطــريــة  الــثــقــافــيــة  الــســاحــة  عــلــى 
الدعم الذي يستحقه الشباب الذين ال يملون 

الجهات  كل  لهم  لتلتفت  أنفسهم  دعم  من 
المعنية.

وكان محمد شريف قد اتجه منذ فترة 
مع العديد من زمالئه السينمائيين الشباب 
قررنا  قائًال:  اإلعالنات،  صناعة  في  للعمل 
سواء  اإلعالنات  عمل  في  للمساعدة  االتجاه 

شعرنا  أن  بــعــد  دعــائــيــة  أم  خــيــريــة  كــانــت 
أغلب  ألن  القطري  للحس  تفتقد  باتت  أنها 
األوربــيــة  الــجــنــســيــات  مــن  عليها  الــقــائــمــيــن 
إال  كــبــيــرة  عملية  بــخــبــرة  تمتعهم  ورغــــم 

أنهم ال يعلمون الكثير عن العادات وطبيعة 
الحياة القطرية، لهذا اتجهنا للتعاون معهم 
في  ومساعدتهم  منهم  الخبرات  الكتساب 
ذات الوقت على إضفاء الحس القطري على 

تلك األعمال.
ــــه وزمـــــــالءه من  وأكـــــد شـــريـــف عــلــى أن
الفنانين الشباب يعملون بكل ما لديهم من 
أجل الوصول للجمهور بعدما حققوا العديد 

مــن الــنــجــاحــات فــي الــمــهــرجــانــات الــدولــيــة 
عليها،  القائمين  لدى  معروفين  وأصبحوا 
ومن أجل ذلك يقومون بتصوير العديد من 
األفالم ورفعها على موقع اليوتيوب لما لهذا 
كما  أفالمه،  انتشار  على  قــدرة  من  الموقع 
أكد شريف أن الساحة السينمائية في حاجة 
إلى إقامة معهد للسينما أو قسم لتدريسها 
من  تقدير  أقــل  على  الجامعات  إحــدى  في 
أن  إلــى  يلجأ  الــذي  الشباب  حاجة  سد  أجــل 
يعلم نفسه بنفسه، الفتًا إلى أن الشباب بدأ 
يلجأ إلقامة شركات إنتاج خاصة ومحدودة 
لينتجوا بأنفسهم أعمالهم الفنية، مؤكًدا أن 
قــطــر تــذخــر بــمــواهــب كــثــيــرة فــي المجال 
السينمائي ودلل على ذلك بمشاركة العديد 
مـــن الــشــبــاب فـــي عــــدد مـــن الــمــهــرجــانــات 
الدولية الهامة وتقديم أفالم مميزة القت 
إشادة واسعة، وأكد شريف أن نجاح هؤالء 
الشباب بدون أي دعم يجب أن يكون دافًعا 
للمسؤولين لرعايتهم وإقامة أكاديمية لهم 
صقل  أجــل  مــن  السينمائية  الفنون  لتعليم 

مواهبهم.

لقطة من فيلم «قرار» 
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استخدام  في  ترغب  كنت  إن 
حول  رأيــك  عن  للتعبير  الفن 
حـــــدث عـــالـــمـــي.. انــــضــــّم إلـــى 
التحدي. للحصول على فرصة 
فــي مــعــرض "نــظــرتــك" في 

يناير القادم

ــــخــــرج، تـــقـــطـــيـــع األفــــــالم  كــــُم
بــاإلهــانــة  يحسسني  السينما  فــي 
كُمشاهد، أعتبره نوًعا من الغش 
الــتــجــاري دفــعــت ســعــر الــتــذكــرة 
كامًال عشان أشوف الفيلم كامل.

أعبر  أن  أستطيع  كنت  إذا 
ـــمـــات، فـــلـــن يـــكـــون  ـــكـــل ـــال ب

هناك داٍع للرسم!

بـــرنـــامـــج #مـــع_حـــمـــد_شـــو 
أكثر من رائع هذه البرامج 
زمان  من  ننطرها  كنا  اللي 

بهذا األسلوب.

«سناب شات» يتصدر قضيةقضية
الساحة الفنية واإلعالمية

الدوحة-البيرق:

 مــع ظــهــور الــســنــاب شـــات أصــبــح يتصدر 
استثناء،  بال  الفنية  القطاعات  جميع  اهتمام 
اإلعالمية  الجهات  من  العديد  بــادرت  حيث 
والــفــنــانــيــن بــإنــشــاء حــســابــات فنية عــبــر هــذا 
لهذا  قطر  تلفزيون  واتجه  التفاعلي،  الموقع 
العالم االفتراضي كأول جهة إعالمية قطرية 
تلفزيون  ووّجــه  عليه،  رسمًيا  حسابًا  تمتلك 
قطر الدعوة لجميع ُمتابعيه بإضافة الحساب 
الحصرية،  األخبار  من  العديد  يضّم  الــذي   ،

والكواليس الفنّية لبعض البرامج.
بطرح  اإلعالميين  من  العديد  حرص  كما 
أعــمــالــهــم إذ يــعــد فــي نــظــرهــم أهـــم وسيلة 

تـــواصـــل اجــتــمــاعــي، تــمــتــلــك أكــبــر عـــدد من 
المتابعين، وقد ظهر ذلك بشكل قوي خالل 
ســـنـــاب شــــات «دوحــــــة اليـــــف» الـــــذي شهد 
مــشــاركــة شــريــحــة واســعــة مــن الــمــواطــنــيــن، 

والمقيمين على حد سواء.
كـــمـــا اســـتـــطـــاع عـــــدد كــبــيــر مــــن الــشــبــاب 
اإلعــالمــيــيــن اســتــغــالل «ســـنـــاب شــــات» في 
ومختلفة،  جــديــد  إعــالمــيــة  رســالــة  تــقــديــم 
حــيــث قـــام مــجــمــوعــة مــن الــشــبــاب بتقديم 
خــالل  مـــن   «no limits qatar» بــرنــامــج 
حـــســـاب عـــلـــى الـــســـنـــاب شـــــات يــحــمــل نــفــس 
االسم، ويهدف هذا الحساب إلبراز المواهب 
األحــداث  عــن  والتحدث  قطر،  فــي  المنسية 

والــحــيــاة الــقــطــريــة بشكل واضـــح وصــريــح، 
العديد  يستقطب  أن  الحساب  استطاع  وقــد 
باستضافة  البرنامج  وقــام  المتابعين،  مــن 
المجاالت  جميع  فــي  الــمــواهــب  مــن  الــعــديــد 
الــفــنــيــة كــالــمــنــشــد الـــقـــطـــري يـــوســـف الــمــال، 
ناقش  كما  خلود،  الواعدة  القطرية  والفنانة 
من خالل عدة حلقات مجموعة من القضايا 
وبــر  الــرمــضــانــيــة،  المسلسالت  مــثــل  الــهــامــة 
لمناقشة  البرنامج  يــهــدف  حيث  الــوالــديــن، 
جميع القضايا التي تمس المجتمع بدون أي 
حدود أو قيود، ويشارك في تقديم الحلقات 
عـــبـــداهللا فـــخـــرو، عــبــدالــرحــمــن الــمــالــكــي، 

والشابة شريفة الخياط.

كتب - هيثم األشقر:

 فــــي ظــــل الــــثــــورة الـــرقـــمـــيـــة الــتــي 
ــعــيــشــهــا الــــعــــالــــم أصـــبـــحـــت مـــواقـــع  ي
بـــات  مــــا  أو  االجـــتـــمـــاعـــي  الــــتــــواصــــل 
يُعرف بـ «السوشيال ميديا» من أهم 
طــرق الــتــواصــل فــي حياة الــنــاس بين 
بعضهم البعض، ونحن بدورنا نركز 

اإللكترونية  الــمــواقــع  هــذه  وقــع  على 
ونــحــاول  فنانينا،  حــيــاة  فــي  وأثــرهــا 
نسبر  أن  الــــزاويــــة  هــــذه  خــــالل  مـــن 
لنتعرف  االفــتــراضــي  عالمهم  أغـــوار 
على اهتماماتهم من خالل متابعاتنا 
لــصــفــحــاتــهــم الــرســمــيــة وحــســابــاتــهــم 
مواقع  أشهر  على  والموثقة  الخاصة 
التواصل االجتماعي مثل تويتر وفيس 

صــفــحــاتــهــم  أو  واإلنـــســـتـــجـــرام  بــــوك 
الــخــاصــة عــلــى اإلنـــتـــرنـــت ومــــا شــابــه 
ذلـــك.. وسنحرص فــي هــذه الــزاويــة 

على أن نتعرف في كل حلقة على 
اإللكترونية  الفنانين  نشاطات 

ومـــــدى اســتــفــاداتــهــم من 
في  الحديثة  التقنيات 

مجالهم الفني.

الكواري  وداد  الكاتبة  اليوم  ضيفتنا 
الــــتــــواصــــل  مـــــواقـــــع  أن  أكــــــــدت  الــــتــــي 
االجتماعي أصبح لها دور تفاعلي كبير 
فـــي حــيــاة الــفــنــانــيــن، واســتــطــاعــت أن 
المبدع  بين  هامة  وصــل  حلقة  تُشكل 
وجمهوره، بل إنها استطاعت أن تكون 
االجتماعية  العالقات  في  مهًما  عامالً 
ـــــعـــــادي ولــــيــــس شــريــحــة  لـــلـــشـــخـــص ال
الجميع  أن  إلى  مشيرًة  فقط،  الفنانين 
اليومية  حياته  في  عليها  يعتمد  أصبح 
بشكل أساسي، وأصبحت تستحوذ على 
الناس،  اهتمامات  من  األكبر  النصيب 
أو  المختلفة،  األخــبــار  تناقل  في  ســواء 

نشر النشاطات والتفاعالت اليومية.
وأشارت إلى أن الفنان لم يعد يعتمد 
فقط على جمهوره الذي يشاهده عبر 
نسبة  هناك  إّن  بــل  التلفزيون،  شاشة 
من  الفنان  أعمال  يتابعون  جــًدا  كبيرة 
خـــالل تــلــك الــمــواقــع، مــثــل الــيــوتــيــوب، 
كــثــيــُر مــن الــفــنــانــيــن أصــبــحــوا يهتمون 
بـــنـــشـــاطـــاتـــهـــم عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
بالظهور  اهتمامهم  بقدر  االجتماعي، 
اإلعـــــالمـــــي فــــي الــــوســــائــــل اإلعـــالمـــيـــة 

األخرى.
أن  الكواري  وداد  الكاتبة  واستبعدت 
والتكنولوجيا  ميديا،  السوشيال  تكون 

الــحــديــثــة بـــديـــًال عـــن وســـائـــل اإلعــــالم 
الــتــقــلــيــديــة كــالــتــلــفــزيــون، واإلذاعـــــــة، 
أصبحت  أنــهــا  إلــى  مشيرة  والــصــحــف، 
عنصًرا مهًما ورئيسًيا، ولكنها لن تكون 
بديلة، وأشارت إلى أن كثيًرا من الناس 
توقعوا سيطرة الكتاب اإللكتروني على 
الــكــتــاب الـــورقـــي الــمــطــبــوع، ولــكــن مع 
مـــرور الــوقــت خــابــت تــلــك الــتــوقــعــات، 
وأثــبــت الــكــتــاب الــمــطــبــوع أنـــه ال يــزال 
ومـــازال  اآلن،  حــتــى  بــرونــقــه  يحتفظ 
يــمــتــلــك جـــمـــهـــوره الـــــذي يــهــتــم كــثــيــًرا 
العديد  حــرص  أن  إلــى  الفتة  باقتنائه، 
والمحطات  التلفزيونية،  القنوات  من 
المواقع  تلك  على  التواجد  على  اإلذاعية 
والـــتـــواصـــل مـــع مــتــابــعــيــهــا، يــؤكــد أنــهــا 
للرسالة  ورئيسي  ومكمل  مهم  عنصر 
اإلعـــالمـــيـــة، ولــكــنــه صــعــب أن يــكــون 

بديالً.
إنها  قالت  الشخصي  الصعيد  وعلى 
تلك  مع  بالتفاعل  المهتمين  من  ليست 
المواقع، مشيرًة إلى أنها تمتلك حسابًا 
عــلــى «تــويــتــر» تــنــشــر مــن خــاللــه بين 
التي  التغريدات  بعض  واآلخـــر  الحين 
تعبر فيها عن رأيها الشخصي في بعض 
األمور التي تتعلق بالدراما المحلية، أو 

باألمور الحياتية العامة.

 اسماء الحمادي في جولة بمعرض التوعية ووسائل عبداهللا غيفان في احد اعماله الفنيةمن كواليس التصوير للفنانة هدية سعيد
المساعدة

 سعود جاسم داخل االستوديو لتسجيل احد اعماله من مسرحية مدينة الحكايات لفالح فايز

”السوشيال ميديا“ لن تكون 
بديالً إعالميًا للتلفزيون

أون الينأون الين

وا وك 
خــاصــة
ـــك.. و
لى أن
شاطات
مـــــدى
قنيات
جالهم

صــفــحــاتــهــم أو  إلنـــســـتـــجـــرام 
ة عــلــى اإلنـــتـــرنـــت ومــــا شــابــه
وسنحرص فــي هــذه الــزاويــة

 نتعرف في كل حلقة على 
اإللكترونية  الفنانين  ت 

اســتــفــاداتــهــم من
في  الحديثة  ت 

م الفني.
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عــــنــــدمــــا تــــهــــتــــّم دولــــــنــــــا الـــعـــربـــيـــة 
بالفعاليات الثقافية، خصوًصا تلك التي 
تعنى بالطفل وأدبه، فهذا بال شّك أمر 
الغد  بجيل  فاالهتمام  جميًعا،  يسّرنا 
العربية  المجتمعات  سيشّكلون  ومــن 
ـــعـــول عــلــيــهــم  فــــي الــمــســتــقــبــل ومـــــن ن
نجتمع  أن  يستحقون  باألمة  للنهوض 
من أجلهم خصوًصا لو كنا نتطلع نحو 
تطوير الحاضر لتحقيق العيش والسالم 
واألمن واالستقرار، وحتى نحيا بحّب 
مجتمعاتنا  كّل  ليعّم  دواخلنا  من  ينبع 
ويُعرف بنا وينشر رسائل الخير للعالم 

من حولنا.
اهتماًما  هناك  أن  نستشعر  وعندما 
من دولنا العربية بثقافة الطفل فسوف 
نــــدرك أنــنــا نــســيــر عــلــى الــنــهــج السليم 
أّن  شك  وال  المبتغاة،  أهدافنا  لتحقيق 
هذا الحراك اإليجابي في مجال ثقافة 
الطفل وأدبه له أثره في صناعة جيل 
عليها  تــقــوم  حــوافــز  فــهــذه  المستقبل، 
دول ومؤّسسات وأفراد من أجل شحذ 
العمل  أجل  من  للطفل،  للكتابة  الهمم 
على تحقيق النمّو المتكامل لشخصيته.

في  الطفل  ألدب  الــدولــة  جــائــزة  إن 

قطر وغيرها من الجوائز المتخصصة 
فـــي مـــجـــال أدب الــطــفــل فـــي الــوطــن 
نفس  فــي  تــصــّب  جميعها  هــي  الــعــربــي 
االتـــجـــاه وتــحــقــق ذات الـــهـــدف، ومــن 
أجل المشاركة أيًضا في تحقيق غايتنا 
بــتــعــزيــز ثــقــافــة الــطــفــل نــحــو ُهــويــتــه 
العربية علينا أن نشارك في المؤتمرات 
ـــقـــاءات الــعــلــمــيــة الــتــي تــنــعــقــد في  ـــل وال
أجل  من  العربي  الوطن  ربوع  مختلف 
واهتماماته  قــضــايــاه  لنناقش  الــطــفــل 

وحاجاته.
والُهوية  الطفل  ثقافة  مؤتمر  ويعّد 

ـــا لـــمـــا نــــقــــول، وهـــو  ـــمـــوذًج الـــعـــربـــيـــة ن
عــالمــة نــاصــعــة عــلــى طــريــق االرتـــقـــاء 
بــثــقــافــة الــطــفــل ويــأتــي مــوضــوعــه في 
قــضــيــة مـــحـــوريـــة ويـــضـــّم نــخــبــة من 
من  الــمــجــال  هـــذا  فـــي  المتخصصين 
ليناقش  العربي  الوطن  ربــوع  مختلف 
ثقافة  وهي  األهمية،  في  غاية  قضية 
يجب  ولــهــذا  العربية،  والــُهــويــة  الطفل 
أن نتوّجه بخالص الشكر لكل القائمين 
عــلــى هـــذا الــمــؤتــمــر، خــصــوًصــا وزارة 
أمناء  ولجنة  والتراث  والفنون  الثقافة 

جائزة الدولة ألدب الطفل.

أستديوهات  تنظم 
ــفــن ورشــــة  ــل كــــتــــارا ل
ـــــــــات فــــن  أســـــــــاســـــــــي
الــــــــخــــــــزف نــــظــــريًــــا 
أحمد  للفنان  وعملًيا 
عــالوي خــالل الشهر 
الجاري في مبنى ١٩. 
الورشة  أن  العلم  مع 
ســــــتــــــقــــــدم بــــالــــلــــغــــة 
الــــعــــربــــيــــة، ورســــــوم 
تبلغ  فــيــهــا  الــتــســجــيــل 
١٧٠٠ريـــــال قــطــري، 
األدنــى  الــحــد  أن  كما 
المتقدمين  ألعـــمـــار 
إليها يجب أن ال يقل 
وكانت  سنة،   ١٩ عن 
األســــتــــديــــوهــــات قــد 
و٢٨   ٢٦ أيــام  نظمت 
و٣١ أكتوبر الماضي، 
مجموعة من الورش 
ذات  فــــــي  لــــــعــــــالوي 
الــــــمــــــوضــــــوع. يـــذكـــر 
أحـــمـــد  ــــفــــنــــان  ال أن 
عراقي  فنان  عــالوي 
العديد  لــه  مــعــروف، 
مــن الــمــشــاركــات في 
مــــعــــارض الــفــنــانــيــن 
ــيــيــن ســــواء  ــتــشــكــيــل ال
فــي  أو  الــــعــــراق  فــــي 
ــــــــة قــــطــــر. وقــــد  دول
قـــام بــتــنــفــيــذ الــعــديــد 
مـــــــن الــــمــــجــــســــمــــات 
ــــــــــــات  ــــــــــــجــــــــــــداري وال

المعروفة.
إلى  اإلشــارة  تجدر 
أن أستديوهات كتارا 
لــلــفــن فـــي الــمــؤســســة 
الثقافي  للحي  العامة 
تـــــقـــــدم بــــاســــتــــمــــرار 
مجموعة من الورش 
الــفــنــيــة والــتــعــلــيــمــيــة 
ـــــــي تـــســـتـــقـــطـــب  ـــــــت ال
كبيرة  أعــــــداًدا  إلــيــهــا 
مـــن الــمــهــتــمــيــن من 
مــخــتــلــف الــجــنــســيــات 

واألعمار.

الجاز  عـــازف  وّقـــع 
الـــفـــرنـــســـي إبـــراهـــيـــم 
مــعــلــوف الـــذي يــزور 
الــــدوحــــة لــلــمــشــاركــة 
فـــي مــهــرجــان كــتــارا 
ــــجــــاز األوروبـــــــــــي  لــــل
ألــــــبــــــومــــــه الــــجــــديــــد 
«الــــــــضــــــــوء األحـــــمـــــر 
واألســـــــــــــــــــــــــــود» فــــي 
حــفــل كــبــيــر حــضــره 
الـــعـــشـــرات مـــن أهــل 
في  والمهتمين  الفن 
«فناك» الجونا مول.

وكان عازف الجاز 
الـــفـــرنـــســـي إبـــراهـــيـــم 
مــــعــــلــــوف قــــــد قــــدم 
يــوم  موسيقًيا  حــفــًال 
الخميس (٢٩ أكتوبر) 
متجر  مـــن  بـــرعـــايـــة 
«فـــنـــاك» والــســفــارة 
بالدوحة،  الفرنسية 
ثـــم الــتــقــى فـــي نفس 
في  بجمهوره  الــيــوم 
الجــــــونــــــا مــــــــول مــن 
أجــــل تــوقــيــع ألــبــومــه 

الجديد.

ورشة لفن الخزف 
بأستديوهات كتارا

معلوف يوّقع 
ألبومه الجديد 
في الدوحة
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أبيات قطرية

ــطــِن ــِف وال الـــِعـــلـــِم  دروِب  فـــي  َصـــاِحـــبِـــي  يـــا 

ـــِب والـــــبَـــــَدِن ـــل ـــَق ــيــَب ال ـــ يــــا صـــاحـــبـــي يــــا طــب

ـــــــُده ـــــــابِ ِــــنــــي مـــــّمـــــا أُك ـــــ ــــُس ــــؤنِ ــــئــــَت ت قــــــد جـــــ

ــدنــي ــْي وعــــن بَ ــــبَء عـــن عــقــل ـــُف الــــِع ـــخـــِفّ تُ

ـــــُه ـــيـــَل لَ ِة فـــضـــــــٌل ال مـــثــــ ـــــــــــــــَوّ صــــــــدُق األُخ

ثـــمـــــــِن وال  ــــــــــٍنّ  َم بـــــال  الـــــقـــــلـــــوَب  ــــفــــي  ــــْش يَ

ــــطــــِبّ هـــــذا فـــخـــُر مــدرَســـــتــي يــــا مـــهـــنـــَة ال

فـــخـــُر الــــصــــداقــــِة فـــخـــُر الـــعـــلـــِم والـــِمـــــــهـــِن

ـــذا أخـــــــوَك َكـــــــــرى الـــتـــخـــديـــِر يـَـــْصــــَرُعــــُه هــــ

ُر لـــلـــعـــــــيـــــــنـــيـــِن كــــالــــوَســــِن ــــيــــَس الــــــُمــــــخــــــِدّ ل

ُمنتَِظماً والــتــخــطــيــِط  الــنــبــِض  إلـــى  فــانــظــْر 

ــــزمــــِن ـــــجـــــّراِح والـــــ ال تَـــــــتـــــــُرِك األمــــــــــَر لـــــل

ـــكـــُم ُمـــِحـــــــبَّ يَـــشـــفـــي  أن  اّهللاِ  مــــن  ــــْب  واطــــل

ـــِن ــــ ـــلَ ـــــْر ُدعـــــــــــــاَءَك فـــــي ِســـــــــٍرّ وفــــــي َع أكـــــثِ

صـــاِحـــبِـــــــكـــْم قـــلـــَب  وواِس  أخــــــــاَك  اِلـــــــــزْم 

يـــا صــاحــبــي فـــي زمــــــاِن الـــخـــيـــِر والـــِمـــَحـــِن

يــــا صـــاحـــبـــي قـــبـــَل أن يـــأتـــــــي لـــكـــم َمـــَعـــــــٌن

َمــــَعــــِن أبــــــا  يـــــا  ُذْخـــــــــــــــراً  ــــَداقــــِة  ـــــ لــــلــــَصّ ُدْم 

ـــفـــاِل والـــوطـــِن ــــ بُـــعـــدي عـــن األهــــــِل واألطــــ

ــــاِر والـــــّشـــــَجـــــِن ـــــ ــــاألفــــكـــــ أهـــــــــــاَج نــــفــــســــَي ب

جــــاشــــْت خـــــواِطـــــُر نـــفـــســـْي كـــيـــف أُلـــِجـــُمـــهـــا

مــــِن ــي َظــــــالِم الـــِفـــكـــِر والــــِدّ تـــطـــوُف بـــي فـــ

ــــهــــا ـــــ بُ يــــهــــِذّ ال  ـــا  ـــهــــ مـــن ـــــُع  يـــــنـــــبُ والــــــشــــــعــــــُر 

ـــوهـــا إلـــــى الـــســـَكـــِن ـــدعــــ ُر يَ حـــتـــى الـــــمـــــخـــــِدّ

ــِم أذكـــُرهـــا ــُحــل خــمــســوَن عـــامـــاً مــضــت كــال

ُغـــــُصـــــِن عــــلــــى  أوراٍق  ُخــــــْضــــــُر  ــــا  ــــهـــــ كــــأنَّ

ــــهــــا الـــــــــداُء أو حـــالـــــــْت بـــرونـــِقـــهـــا مــــا َمــــَسّ

ــــُهــــِن ــــــم تَ ــــْل ول ـــــ ــــذبُ ــــــم ت ــــــى ُشـــــحـــــوٍب ول إل

ـــُث أنـــا ـــــوَم تـــطـــَرُحـــنـــي األقــــــــــداُر حـــيــــ ـــــي وال

ــــنــــَق كـــالـــّشـــــــَطـــــــِن ــــُع ــــــلُــــــُفّ ال ـــــٍق يَ ـــــْن بـــــــــداِء ُع

ــــي ــــِذُرن ــــْن ـــُب يُ وّلـــــــى شـــبـــابـــي وجـــــــاء الـــشـــيــــ

والــــــَوَهــــــِن واآلالِم  ـــــعـــــِف  والـــــَضّ اِء  ـــــــَدّ ـــــــال ب

ـــلـــت فــــزهــــرُة الـــُعـــمـــِر قـــد جـــــــّفـــْت وقــــد َذبُ

َرِن ـــــــيـــِن والــــــــَدّ فـــالـــريـــُح تَـــذِرُفـــهـــا فـــي الـــِطّ

ــــُرُه يُــــنــــبِّ جـــســـمـــي  فــــي  الــــشــــيــــُب  ذا  وداَر 

الـــســـكـــِن أوَل  ـــاري  ــــ ــــ ِفـــقــــ بــــعــــَض  واخـــــتـــــار 

ـــــُم أعــــصــــابــــي ويَـــْخـــنُـــــــُقـــهـــا ــــــ ـــــْؤلِ فــــصــــار ي

ـــي ـــنِ كـــفــــ إلـــــــــى  آوي  أن  شـــــــــــــــاَء  ــــــه  ـــــــ كــــــأنَّ

ُرُه فــــكــــم َصـــــبَـــــــــــرُت عــــلــــى دائـــــــــي أخــــــــــــــِدّ

ــي ــنِ ـــلِـــمـــُت، وصـــبـــري لــيــس مـــن ُجــبُ بــمــا َع

ـــــــجـــاعـــُة فــــي اإلقــــــــــداِم مــفــخــرٌة فـــمـــا الـــَشّ

ســُيــْمـــــِهــلُــنــي دائـــــــي  إن  الـــــِجـــــراحـــــِة  عـــلـــى 

ـــهـــا ـــتَ ـــَيّ ـــن ـــلـــى نـَـــفــــســــي َم ـــــُت عــــ ومـــــــا َخـــــِشـــــْي

ــــِن ــــنَ ــــُسّ ـــن ال ــــاُه مــــ ــــمــــوُت حـــــــٌقّ عــــرفــــن فــــال

لــكــن َخـــِشـــيـــُت عــلــى األفــــــــراِخ مـــن َقـــــدِري

أُُذنِـــــــــي فـــــي  اآلَن  يَــــــــــــِرُنّ  ــــصــــغــــاِر  ال نَـــــــــوُح 

فــلــســت أَعـــــــِرُف مـــا فـــي الـــغـــيـــِب مـــن َقــــدٍر

تَــــِحــــِن لــــم  اآلجـــــــــاُل  إذا  ــــْشــــَفــــى  يُ فــــــالــــــداُء 

أكـــــــــــاُد أبـــــكـــــي عــــلــــى نـــفـــســـي فـــــــوا أســـفـــي

ــِن ــُك قـــد ضـــــاَع ُعـــمـــري كــــــأَنّ األمــــــَس لـــم ي

الداء يشفى 
إذا اآلجاُل 
لم تحـِن

ثقافة الطفل والهوّية العربّية
بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

بقلم : الدكتورة صباح عبد الكريم محمدبقلم : الدكتورة صباح عبد الكريم محمد

قصيدة للشاعر الدكتور حجر البنعلي

الدوحة-البيرق:

تختتم غدا مؤسسة الدوحة لألفالم فعاليات ورشة عمل 
«الـــرســـوم الــمــتــحــركــة»، وتــوفــر هـــذه الــورشــة الــتــي أقيمت 
تقنيات  مختلف  على  للتعرف  مدخالً  أسبوعين  مــدار  على 
التحريك وما تنطوي عليه من تطبيقات في صناعة األفالم. 
مع التركيز على تصميم شخصيات الصور المتحركة، تتألف 
الورشة من كل من المحاضرات والتمارين العملية. ستتوفر 
خالل األسبوع األول فرصة استكشاف تقنية إيقاف الحركة 
صنع  على  الطلبة  تدريب  تم  حيث  موشن»)،  الـ»ستوب  (أو 
إنجاز  بهدف  وتحريكها  الصلصال  عجينة  مــن  مجسمات 
فــيــديــو تــجــريــبــي قــصــيــر. أمـــا فــي أســبــوعــهــا الــثــانــي، ركــزت 
األبعاد  الثنائية  الحاسوبية  الرسومات  تحريك  على  الورشة 
بواسطة برنامج Adobe Flash عبر إلقاء نظرة عامة عليه، 
باإلضافة إلى توفير فرصة أمام الطلبة الستخدامه في إنشاء 
رسوماتهم المتحركة. كما تعرض شق المحاضرات إلى شتى 
الموضوعات من ضمنها صنع المجسمات، واإلخراج الفني، 
واخــتــبــارهــا،  بــــورد»)  ـــ»ســتــوري  ال القصة (أو  لــوحــة  وإعــــداد 
المخرج،  ودور  التحريك،  فن  في  والمونتاج  الصوت  ودور 

واستخدامات الرسوم المتحركة في اإلعالنات.

ختام ورشة تصميم شخصيات الرسوم المتحركة

كتب - محمود الحكيم:

علم البيرق أن الفنان عادل الجيالني انتهى من تسجيل 
بعنوان  الريان  صــوت  إذاعــة  لصالح  جديدة  وطنية  أغنية 
«قطر كف الكرم» وهي من ألحان عيسى أحمد. وسوف 
تبّث في احتفاالت اليوم الوطني هذا العام. وعادل الجيالني 
والــذي  الريان  صــوت  إلذاعــة  التابع  الطرب  ببيت  مطرب 
الــدؤوب  والعمل  الملحوظ  النشاط  من  حالة  حالًيا  يعيش 
اإلذاعة  ستطلقها  التي  الوطنية  األغاني  من  حزمة  إلنجاز 
في اليوم الوطني. ويذكر أن الفنان عادل الجيالني أطلق 
منذ انطالقته عبر بيت الطرب التابع إلذاعة صوت الريان 
وطنية  أغنيات  منها  به،  خاصة  األغنيات  من  كبير  عدد 
قلبي»  مــل  «يــا  وأغنية  «يــاقــطــر»  أغنية  مثل  وشعبيات 
وأغنية «نجمة األصبع»، كما إنه سجل الكثير من األغاني 
بصوته حصرياً إلذاعة صوت الريان، ومنها أغنيات شعبية 
وأغنيات  العود،  على  أغنيات  وبعضها  موسيقى  وأخــرى 
تراثية، وبعض هذه األغاني التي سجلها لإلذاعة هي من 
أمثال  من  خالدة  جميلة  بكلمة  يتمتعون  شعراء  كلمات 
كلمات  وبعضها  الكروز،  وزايد  الدعية  وحمد  الزايد  زايد 
قديمة  أغنيات  إحياء  بــإعــادة  شــارك  كما  قديمة،  تراثية 

موسيقي  وتوزيع  جديدة  ألحان  خالل  من  نــادر  وبعضها 
جديد. ومما يشار إليه أنه قدم كل األلوان الغنائية غير أنه 
يشارككثيراً  أنه  كما   ، والسامري  الخبيتي  اللون  إلى  يميل 

في إحياء سمرات سوق واقف .

عادل الجيالني يسّجل أغنية « قطر كّف الكرم» مسابقة العصا البيضاء 
على اإلنستجرام

نّظم مركز قطر االجتماعي والثقافي 
العصا  «مــســيــرة  مــســابــقــة  للمكفوفين 
التقاط  على  اعتمدت  والــتــي  البيضاء» 
صـــورة تعبر عــن (الــعــصــا الــبــيــضــاء) في 
طريقي»  تنير  «عصاي  مهرجان  يــوم 
الـــذي أُقــيــم ضــمــن فــعــالــيــات االحــتــفــال 
باليوم العالمي للعصا البيضاء في الحي 
خاص  حساب  عمل  وتّم  كتارا،  الثقافي 
على اإلنستجرام الستقبال أفضل الصور 

التي تعّبر عن الحدث.
وكــــان الــمــهــرجــان قـــد شــهــد تنظيم 
إلى  إضافة  كتارا  كورنيش  على  مسيرة 
ويسعى  وتــوعــويــة،  ترفيهية  فــعــالــيــات 
فعاليات  تنظيمه  خـــالل  مــن  الــمــركــز 
«عـــصـــاي تــنــيــر طــريــقــي» إلـــى تحقيق 
وإظهار  الفرص  وتكافؤ  المساواة  مبدأ 
عــزم وقــوة إرادة األشــخــاص مــن ذوي 
اإلعـــاقـــة بــشــكــل عــــام وكــفــيــفــي الــبــصــر 
مواجهة  على  وحرصهم  خاص،  بشكل 
الــصــعــاب الــتــي يــتــصــّور البعض أنــهــا قد 

تكون ُمستحيلة.
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