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حسين صفر: المخرجون 
القدامى باتوا حبيسي المكاتب

الدوحة - البيرق:

 أكــــــــد الـــــفـــــنـــــان حــــســــيــــن صــفــر 
الـــمـــخـــرج بــتــلــفــزيــون قــطــر على 

بــاتــوا  الــقــدامــى  المخرجين  أن 
حــبــيــســي الــمــكــاتــب وانــقــطــعــت 
الصلة بين األجيال ولم يعد في 

المخرجين  مــن  آخــر  جيل  قطر 
وهو  جيلنا  بعد  التلفزيونية  للدراما 

الفنية  المهنة  هـــذه  بــضــيــاع  يــنــذر  مــا 
أن  المنتجين  وأناشد  قطر،  من  المهّمة 

يتداركوا هذا الخطأ الجسيم وأن يعيدوا الثقة في المخرجين القطريين وأن 
يعتمدوا على خبراتهم الواسعة في إنتاج الروائع الدرامية بما يعود بالخير 
يشترطوا  أن  الُمنتجة  الجهات  أناشد  كما  القطريين.  والفنانين  الفن  على 
بمخرجين  أو  القطريين  بالمخرجين  االســتــعــانــة  المنفذ  المنتج  عــلــى 
مساعدين ليتعلموا وليكونوا صًفا ثانًيا في مجال اإلخراج الدرامي. وأتمّنى 
أن يعود التلفزيون إلى اإلنتاج بنفسه دون االستعانة بالمنتجين المنفذين، 
في  للتحكم  القطري  غير  المخرج  إلى  يلجؤون  المنتجين  أن  إلى  مشيًرا 
سير العمل ألنهم سيوّجهونه بكل سهولة على وفق أهوائهم ومصالحهم، 
بين  المهام  في  الحدود  يضعون  فإنهم  الكبار  القطريون  المخرجون  أما 
المخرج والمنتج وال يسمحون لهم بالتدخل في أعمالهم وفنّيات اإلخراج 

واختيار الفنانين وغيرها في عملهم اإلخراجي.
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الـروايــة الـقـطـرية تـعـانـيالـروايــة الـقـطـرية تـعـانـي
 غـــيـــاب دور الـــنـــشــــر غـــيـــاب دور الـــنـــشــــر

بعنوان  قصيًرا  فيلًما  تقديمه  عــن  الهاشمي  حمد  الفنان  كشف 
«لك االختيار»، تدور أحداثه حول مدى استفادة الشباب من مواقع 
التواصل االجتماعي، وترك سلبياتها، الفتًا إلى أنه حرص خالل هذا 
العمل على تقديم موضوع أثر مواقع التواصل االجتماعي على حياة 
أبنائنا وعلى المجتمع، ومما ال شك فيه أن انتشار استخدام مواقع 
بعض  لنشوء  أدى  المجتمع  أفــراد  مختلف  بين  االجتماعي  التواصل 
الــواحــدة  األســـرة  فــي  االجتماعية  بالعالقات  أضــرت  التي  الظواهر 
والمحيط المجتمعي، وفي المقابل نشأت ظواهر مشرقة، كان لها 
األثر اإليجابي على حياة أفراد المجتمع وعالقتهم ببعضهم البعض. 
وقال إن الفيلم من بطولة سامح الهجاري، عبد اهللا البكري، عبد 
العزيز  عبد  العجي،  العزيز  عبد  راشــد،  العزيز  عبد  الــكــواري،  اهللا 
قام  أنه  الهاشمي  وأوضح  مّرة،  ألّول  ويمثل  ناشئ  وهو  القحطاني 
بإعداد هذا الفيلم للمشاركة في مسابقة إسالم ويب ٢، وذلك بعد 
أن دخلت المسابقة في المراحل النهائية الستقبال األعمال وبدأت 
مــؤخــًرا مــرحــلــة رفـــع األعــمــال الــمــشــاركــة عــلــى الــمــوقــع المخصص 

للمسابقة.
وتــشــهــد الــمــشــاركــة هــــذا الـــعـــام الــعــديــد مـــن األعـــمـــال الــقــطــريــة 
لمخرجين شباب من بينهم حسين الصايغ، أحمد البلوشي، وحمد 
الهاشمي وآخرون، وتدور أفالمهم حول موضوعات محددة، وهي 
هو  اآلخــر  والموضوع  الحياة،  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  أثــر 
الشائعات التي من الممكن أن تنتشر بين الناس وال أساس لها من 
الصحة وتأثيراتها السلبية على المجتمع، وموضوع ثالث يدور حول 

اهتمام الناس بالمظاهر.

«لك االختيار» يستعرض آثار مواقع التواصل على الشباب

علي الغرير: قطر تشهد طفرة ثقافية وفنية كبيرة

علي الغرير

عبد اهللا المال: أتمنى أن تزيد 
وتيرة الحراك المسرحي

الدوحة - البيرق: 

عــّبــر الــفــنــان الــشــاب عــبــد اهللا 
الــــمــــال عـــــن ســــعــــادتــــه بــحــالــة 
ـــمـــســـرحـــي الـــــذي  الـــــحـــــراك ال

ـــســـاحـــة الــمــســرحــيــة  تـــشـــهـــده ال
وتيرة  تزداد  أن  يتمنى  إنه  وقال: 

الـــحـــراك الــفــنــي والــمــســرحــي، وأن 
وقال:  الفنية،  المهرجانات  عدد  يكثر 

عــاٍل  معهد  هــنــاك  يــكــون  بـــأن  يحلم  إنـــه 
القطريين  الشباب  مــن  كـــوادر  إيــجــاد  فــي  يسهم  قطر  فــي  الفنون  لــدراســة 
هذا  وجــود  أن  وأّكــد  قطر،  في  الفنون  ورايــة  مشعل  يحملوا  ألن  المؤهلين 
والنهضة  البالد  تشهده  الــذي  التطور  ظل  في  ملحة  ضــرورة  أصبح  المعهد 
عالمي  اسم  قطر  لدولة  يكون  أن  وتمنى  قطر،  في  ونلمسها  نعيشها  التي 
النهضة  مع  جنب  إلــى  جنبًا  الثقافية  النهضة  تكون  وأن  الفنون  مجال  في 

العمرانية واالقتصادية التي تشهدها البالد.

صـ ٦
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وقال: 

فيصل العبد اهللا: وسائل التواصل 
نافذة للفنان على العالم

الدوحة - البيرق:

أن  اهللا  العبد  فيصل  الــفــنــان  أّكـــد   
نافذة  االجتماعي  التواصل  وسائل 

مهمة جًدا للفنان لنشر وترويج 
أعـــمـــالـــه الـــفـــنـــيـــة، فـــهـــي تــمــثــل 
ألنها  العالم،  على  للفنان  نافذة 

وأوسعها  وأسرعها  طريقة  أيسر 
عليها  يطرح  أن  للفنان  تتيح  انتشاًرا 

أعماله فيتداولها الجمهور بشكل سريع 
الشهرة  أعــمــالــه  تمنح  واســعــة  ومــســاحــة 

والذيوع .
القديمة  أعماله  يطرح  أن  للفنان  تتيح  ميديا  السوشيال  أن  إلــى  وأشـــار 
والحديثة على حد سواء ويسمح للوحاته التي لم تجد حظها من االنتشار أن 
تنتشر وتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور. وباتت صفحة كل فنان معرًضا 
ألعماله، ولكن في المقابل شهدت السوشيال ميديا ظاهرة سلبية جًدا، حيث 
استغلها أنصاف الفنانين وبعض الهواة في الترويج ألنفسهم فلمعوا من خالل 
السوشيال ميديا بشكل كبير وغريب، ولكن من ليس لديه الموهبة الحقيقية 

يسقط سريًعا، لذلك فقد اختفوا بنفس السرعة التي ظهروا بها.
وحول استخداماته لهذه الوسائل قال العبد اهللا: أنا أفّضل الفيس بوك كثيًرا 
ألنه يتيح لي أن أطرح عليه أعمالي وأشرح تفاصيل العمل ومالبسات التجربة 

الفنية وكأنه معرض حقيقي بالنسبة لي.
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أثــنــى الــفــنــان الــبــحــريــنــي علي 
الغرير كثيًرا على الطفرة الكبيرة 
المسرحية  الساحة  تشهدها  التي 
والــثــقــافــيــة الــقــطــريــة، وقــــال إن 
بالفنون  تهتم  بــاتــت  قطر  دولـــة 
يعود  الــذي  األمــر  وهــو  والثقافة، 
ــا عــلــى الــمــســرح الــقــطــري،  إيــجــابً
ومـــــن ثــــم الـــمـــســـرح الــخــلــيــجــي، 
فــنــحــن نـــحـــرص عـــلـــى مــتــابــعــة 

األعــــمــــال الــمــســرحــيــة فـــي كــافــة 
ــــدول الــمــجــاورة ونـــشـــارك في  ال
الخبرات  ونــتــبــادل  المهرجانات 
والتجارب، فنحن يجمعنا وحدة 
مشيرا  والـــديـــن،  والــلــغــة  األرض 
الفنانين  من  كثيًرا  تعلم  أنه  إلى 
الفنان  أمثال  النجوم  القطريين 
غــانــم الــســلــيــطــي، وعــبــد الــعــزيــز 
جـــاســـم حــيــث كــــان يــشــاهــدهــمــا 

أدائهما  من  وتعلم  صغير،  وهــو 
ولم أكن يعرف أنه سيأتي اليوم 
فنانين  ومــع  معهما  يعمل  الــذي 

قطريين غيرهما.
ـــــه فـــي تـــجـــاربـــه مع  وعــــن رأي
قــال:  مــؤخــًرا،  القطري  المسرح 
أعــتــبــر نــفــســي مـــن الــمــحــســوبــيــن 
وشهادتي  القطري  المسرح  على 
ـــطـــنـــي  ـــرب ــــه مـــــجـــــروحـــــة وت فــــي

عـــالقـــات جـــيـــدة ومـــمـــيـــزة بكل 
الــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن، فــنــحــن ال 
جميع  في  ونشارك  أبــًدا،  نفترق 
الــمــحــافــل الــفــنــيــة والــمــســرحــيــة 
من  إخــوانــنــا  ويشاركنا  القطرية 
الفنانين القطريين جميع أعمالنا 

ومهرجاناتنا في البحرين.

صـ٦



الدوحة - البيرق:

 تــقــدم مــؤســســة الـــدوحـــة لـــألفـــالم، في 
خاصة  عــــروض  سلسلة  أســبــايــر،  حــديــقــة 
ثالثية  إلطالق  الثالثين  بالذكرى  لالحتفال 
الفيلم األكثر شعبية «العودة إلى المستقبل».
وتُـــقـــدم الـــعـــروض الــمــجــانــيــة فــي الــهــواء 
الـــطـــلـــق ضـــمـــن بــــرنــــامــــج «ســـيـــنـــمـــا تــحــت 
للظاهرة  خــاصــاً  تكريماً  وتُــعــد  الــنــجــوم»، 
السينما  سحر  تظهر  التي  العالمية  الثقافية 
وخياالً  إبداعاً  األكثر  األفــالم  من  واحد  في 

وترفيهاً في تاريخ هوليوود.
ويُعد «العودة إلى المستقبل» من األفالم 
النظير  منقطع  تجارياً  نجاحاً  حققت  التي 
لــلــربــح فـــي عـــام ١٩٨٥،  واألكـــثـــر تــحــقــيــقــاً 
وأطلق حينها واحدة من االمتيازات األكثر 
ضمنها  من  يونيفرسال،  تاريخ  في  نجاحاً 
جـــــزءان آخــــــران، ســلــســلــة تــلــفــزيــونــيــة من 
الرسوم المتحركة، جولة خاصة في مدينة 
المتحركة  الرسوم  كتب  ألعاب،  المالهي، 

(الكوميك)، ألعاب الفيديو، وأزياء.
وتــــعــــرض مـــؤســـســـة الـــــدوحـــــة لـــألفـــالم 
الفيلم  من  الثالثة  األجــزاء  اليوم  من  ابتداًء 

فــي حــديــقــة أســبــايــر، حــيــث يــعــرض فيلم 
المستقبل»  إلــى  «الــعــودة  األصلي  المغامرة 
التشويق  ويتواصل  مساًء،   ٧:٣٠ الساعة  في 
عــرض  مـــع  نــوفــمــبــر  و٢٠  نــوفــمــبــر   ٦ فـــي 
الــجــزءيــن الــثــانــي والــثــالــث على الــتــوالــي في 
المغامرة  لعشاق  ويمكن  مــســاًء.   ٨ الساعة 
إنستجرام  مسابقة  فــي  المشاركة  الــرائــعــة 
«الــــعــــودة إلــــى الــمــســتــقــبــل» إلعـــــادة ابــتــكــار 
لــحــظــاتــهــم الــمــفــضــلــة مــن الــفــيــلــم الضخم 

والفوز بهدايا قيمة.
جي  مــايــكــل  بــطــولــة  مـــن  األول  الـــجـــزء 
المنفذ  وللمنتج  لويد،  وكريستوفر  فوكس 
ســتــيــفــن ســـبـــيـــلـــبـــرج والــــمــــخــــرج روبــــــرت 
زمـــيـــكـــس، غــــّيــــر شـــكـــل وأســـــلـــــوب أفــــالم 
الفيلم  يــتــمــيــز  كـــامـــل.  بــشــكــل  الــمــغــامــرات 
بمؤثرات خاصة وأغاٍن حفرت في الذاكرة 
ومــشــاهــد حــركــة مــتــواصــلــة، حــيــث يــروي 
ماكفالي  مارتي  الثانوي  الطالب  مغامرات 
(مــايــكــل فــوكــس) والــعــالــم الــغــريــب الدكتور 
إيـــمـــت بـــــــراون (كـــريـــســـتـــوفـــر لــــويــــد) حــيــن 
يستخدمان آلة ديلوريان للسفر عبر الزمن 
فالي  هيل  تاريخ  في  مختلفة  حقبات  إلــى 

في كاليفورينا.

حححححححححححححححححح          ععععععععععنحو مسرح        عربي
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معالجة  المسرحيات  هــذه  فــي  صــنــوع  بــدأ 
قــضــايــا جــديــدة لــم تــكــن مــطــروحــة مــن قبل 
فـــي مــســرحــيــاتــه الـــتـــي كــتــبــهــا فـــي الــمــرحــلــة 
إبراز  عن  يتخل  لم  وإن   ،١٨٧٠-١٨٧٢ األولــى 
يبتعد  هــنــا  إنـــه  االجــتــمــاعــيــة،  العملية  جــوانــب 
معالجة  فـــي  غــيــره  أو  بــمــولــيــيــر  الــتــشــبــه  عـــن 
وغيرها  المرأة  ووضــع  والــزواج  الحب  قضايا 
مـــن الــقــضــايــا ويــتــجــه مــبــاشــرة إلـــى الــقــضــايــا 
مسرحياته  في  فيبرز  االجتماعية،  السياسية 
معاناة الشعب من الظلم الواقع عليه من جراء 
التي  التعسفية  واألساليب  الباهظة  الضرائب 
يــمــارســهــا الــحــكــام ومــنــدوبــوهــم مــن جامعي 
الـــضـــرائـــب. لــقــد تــمــثــل هـــذه فـــي مــســرحــيــاتــه 
الخمس التي كتبها في مصر حتى يونيو ١٨٧٨ 
يستثمر  ساخر  هزلي  إطار  في  ذلك  ومعالًجا 
الظل  خيال  لمسرحيات  الدرامية  التقاليد  فيه 

وللهزليات الشعبية وللراوي الشعبي.
مسرحيته  فــي  واضـــًحـــا  يــبــدو  كــلــه  هـــذا  إّن 
«القرداتي» التي هي عبارة عن فصل واحد من 
الذي  الفقيد  «سعد»  بطلها-  حيث   - مشهدين 
على  للحصول  «قــرداتــيــا»  عمله  على  يعتمد 
قروش زهيدة يسد بها رمقه وذلك بالتجول 
في شوارع وحواري القاهرة مع قرده وحماره 
لمشاهدين  قرده  مع  ألعابه  يقدم  وهو  وكلبه 
هم أنفسهم فقراء ومساكين لهذا فهم - غالبا- 
ال يدفعون أمواال مقابل فرجتهم وعلى الرغم 
من هذه الظروف فإن جامع الضرائب بقالوة 
الضرائب  بدفع  القرداتي  يطالب  التركي  أغــا 
ويجد «سعد»  الفردة  هنا  صنوع  يسميها  التي 
أو  الضريبة  يدفع  أن  إما  خيارين:  أمام  نفسه 
بالسماح  ترخيص  على  بذلك  ويحصل  الفردة 
الــشــوارع،  فــي  قــرده  مــع  وبالعمل  بالتجول  لــه 
وإما أن يزج به في السجن هنا التركي بغبائه 
الذي يهتم صنوع بتصويره عن طريق المبالغة 
الكاريكاتيرية ال يأبه بمعاناة «سعد» وال يهمه 

شيء آخر عدا الحصول على الفردة.
قـــال ســـعـــد:» بــقــى يـــا حــضــرة الــمــعــاون ما 
نستنا  رايحين  واحنا  واحد  يوم  علينا  تستناش 
رب  قــدام  دعوتنا  ونقدم  القيامة  ليوم  عليك 
أين  من  فضة  ألفين  لك  أجيب  بس  العالمين 
- صدق من قال آدى آخر خدمة الغز لو كانت 
وجابت  ترك  ابن  جندي  على  توحمت  مراتي 
لي واد أبيض جميل زي ابن عمي أحمد كنت 
أنا الثاني بعته زي ما هو باع ابنه بصفة مملوك 
في  أيــه  أعمل  عمي،  ابــن  زي  الــفــردة  ودفعت 
بسالمتها  دي  ســود  لي  بتجيبهم  اللي  خضرة 
أسرق  أروح   - البرابرة  على  إال  بتتوحمش  ما 
نهبتو  اسرقتو  أغا-  بقالوة  قال  فلوس  وأجيب 
دي مـــوش شــغــل بــتــاع مــعــاون حــضــرتــلــري»، 
ويخرج  والكلب  والحمار  القرد  يسحب  سعد 
لدفع  الــســرقــة  أوالدي  يــا  اهللا  يــا  يــقــول  وهـــو 

الفردة حالل.
الحيلة  طريق  عــن  حياته  إنــقــاذ  سعد  يقرر 
السوق  فــي  ويبيعه  أغــا  بــقــالوة  حمار  فيسرق 
ويكتشف  عليه  المستحقة  الــضــريــبــة  ويــســدد 
األغـــــا الــحــيــلــة فــيــحــاكــم ســعــد أمـــــام الــســجــنــق 
المؤمنين  بأمير  هنا  والملقب  األعلى  الحاكم 
وفي حضور شيخ الحارة وبقالوة أغا يستطيع 
طريق  عــن  نفسه  تبرئة  المحاكمة  فــي  سعد 
للسجنق  فــيــكــشــف  بــديــهــتــه  وســـرعـــة  لــبــاقــتــه 
استبداد معاونيه وسعد في حواره مع التركي 
يستخدم محاكاة اللغة التركية بإضافة المقطع 

«لتو» للكلمة.

حركةحركة

مرير الشوق يحضر أللبوم جديد
كتب - محمود الحكيم:

كــشــف الــفــنــان مــريــر الــشــوق لـــ[ 
عن تحضيره أللبوم جديد يضم ٨ أغاٍن 
مــتــنــوعــة، مــشــيــًرا إلـــى أن تــوزيــع أغــانــي 
األلبوم يعتمد على التخت الشرقي، العود 
هو  وسيقوم  والكمنجا،  والناي  والقانون 

بتوزيع جميع أغاني األلبوم وتلحينها.
بالشاعرة  استعنت  لقد  مــريــر  وقـــال 
األلبوم  قصائد  لكتابة  العجارمة  حنين 
ومتون  الحكاية،  ذيــب  وهــي:  الثمانية، 
و»آه  بــالــخــطــأ،  واعــتــرفــلــك  الــســحــابــة، 
ـــــروح،  ـــــدري بـــغـــيـــابـــك»، وخـــبـــايـــا ال ـــو ت ل
وانتظرتك بالمليح، وبدياركم ما شفتها، 
تراثية  أغنية  واألخــيــرة  الــبــداوة،  وأيـــام 
والتقاليد  الـــعـــادات  قضية  عــن  تــتــحــدث 
البدوية وتصف طبيعة حياة الناس فيها، 

والــبــاقــي أغــــاٍن عــاطــفــيــة تــتــنــوع مــا بين 
اللحن الطربي واللحن الشبابي الراقص.

وأشار إلى أنه انتهى من تسجيل أغنية 
تباًعا  الــبــاقــي  وســيــأتــي  تــــدري»،  لــو  «آه 

خالل الفترة القصيرة القادمة.
وأوضـــــح أن هـــذا هـــو األلـــبـــوم الــرابــع 
ألبوماته  أول  أطــلــق  حيث  لــه،  بالنسبة 
عام ٢٠٠١، ثم ألبومه الثاني عام ٢٠٠٣، 
وبعدها   ،٢٠٠٤ عــام  الــثــالــث  ألــبــومــه  ثــم 
اكتفى بطرح األغاني الفردية، وهذا يعّد 
األلبوم  من  عاًما   ١١ بعد  الــرابــع  األلــبــوم 
األخير، مشيًرا إلى أن األلبوم من إنتاجه 
بعد  المختلفة  اإلذاعـــات  على  وسيوّزعه 
إصداره، ثم يرفعه على موقع اليوتيوب، 
مؤكًدا أن غايته هي التواجد مع جمهوره 

والتواصل معهم.

فهد القريشي يلعب ٣ شخصيات مختلفة في «بشويش ٢»
كتب - محمود الحكيم:

القريشي  فهد  الفنان  كشف 
مسرحية  فــي  مــشــاركــتــه  عــن 
ستعرض  والــتــي   «٢ «بشويش 
بداية من شهر نوفمبر ولمدة 
عشرة أيام متوالية على مسرح 
أنه  إلى  مشيًرا   ، الوطني  قطر 
المسرحية،  في  أدوار   ٣ يلعب 
فــي  كــبــيــر  رجـــــل  دور  أولــــهــــا 
السن، والثاني دور العب كرة، 

هــنــدي  عـــامـــل  دور  والـــثـــالـــث 
بالمنطقة الصناعية.

المسرحية  القريشي:  وقال 
هـــــــي الـــــــجـــــــزء الـــــثـــــانـــــي مـــن 
«بــشــويــش» الــتــي عــرضــت في 
عــيــد األضــحــى الــمــاضــي وهــي 
مــســرحــيــة كــومــيــديــة تــنــاقــش 
قــضــيــة اجــتــمــاعــيــة ريــاضــيــة 
ـــــــــة قــــطــــر وهــــي  تــــخــــص دول
مـــســـألـــة االعـــــتـــــراضـــــات عــلــى 
في   ٢٠٢٢ مـــونـــديـــال  إقـــامـــة 

ــتــي تــريــد  قــطــر، والـــرســـالـــة ال
المسرحية إيصالها إلى الجميع 
فــي  ســـيـــقـــام  الـــمـــونـــديـــال  أن 
قطر شــاء مــن شــاء وأبـــى من 
إخــراج  مــن  والمسرحية  أبـــى. 
ســعــد بــورشــيــد وبــطــولــة أبـــرار 
ســبــت وفــهــد الــقــريــشــي وعلي 
الغرير وخليل الرميسي، خالد 

العجيرب، وأحمد فرج.
وحــــــول الــشــخــصــيــات الــتــي 
أوضــح  المسرحية  فــي  يمثلها 

وهو  األول  الدور  أن  القريشي 
يعد  الــســن  كــبــيــر  الــرجــل  دور 
بــالــمــســرحــيــة،  الــبــطــولــة  دور 
ــــــدور الـــضـــوء على  ويـــســـّلـــط ال
االخـــتـــالف بــيــن األجـــيـــال في 
الثقافة والعادات واالهتمامات 
فجيل اآلباء يختلف في ثقافته 
األبناء،  جيل  عن  واهتماماته 
وبـــالـــتـــالـــي يــــحــــدث نــــــوع مــن 
بينهما  الــفــكــريــة  االخــتــالفــات 
وهـــو مـــا تــنــاقــشــه الــمــســرحــيــة 

فـــــي هــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة، أمـــا 
مــســألــة  فــيــثــيــر  الـــالعـــب  دور 
تــنــظــيــم قــطــر لـــكـــأس الــعــالــم 
وأحقيتها في ذلك، ويرد على 
يلفقها  التي  الباطلة  االتهامات 
العامل  دور  وأما  المغرضون. 
الهندي فهو يسّلط الضوء على 
يسكنون  الذين  العّمال  قضية 
فــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
وحياتهم وما يثار حولهم من 

أزمات.

الدوحة لألفالم تقدم «سينما تحت النجوم»

من ألحانه وتوزيعه

ورشة للخط السنبلي بواقف للفنون
   الدوحة-[:

 انــطــلــقــت مـــؤخـــًرا بــمــركــز ســوق 
الورش  من  مجموعة  للفنون  واقف 
الفنية، مثل ورشة «الخط السنبلي» 
المتدربين  تعليم  على  تركز  والتي 
قواعد الخط السنبلي،، وبينما تعتمد 
الخشبية»،  باأللوان  «الرسم  ورشة 
الخشبية  األلــــوان  مــزج  كيفية  على 
وكــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا إلنـــتـــاج عمل 
فــنــي، تــهــدف ورشـــة «الــنــحــت» إلى 
يتكون  نحتي  موضوع  إنشاء  كيفية 
ورشة  وأخيًرا  شكل،  من  أكثر  من 

الــخــزف والــتــي تــرّكــز عــلــى تــدريــب 
المشاركين على كيفية تكوين نماذج 

فنية مستوحاة من قلعة الزبارة.
المركز  يستمر  أن  المقّرر  ومــن 
خـــالل الــفــتــرة الــمــقــبــلــة فـــي إطـــالق 
فئاته،  بمختلف  للجمهور  ورشـــه 
إلى  تــهــدف  علًما بــأن هــذه الـــورش 
إثراء الثقافة البصرّية لدى األطفال 
كل  ألن  نفسه،  الــوقــت  فــي  والــكــبــار 
الـــُمـــشـــاركـــيـــن يـــأتـــون إلــــى الــمــركــز 
عن  فضالً  أمورهم،  أولياء  بصحبة 
معها  يتفاعل  التي  الفنّية  الفعاليات 

الكبار، خاصة الجداريات.

من سلسلة العودة للمستقبل

فهد القريشي

التقاليد الدرامية 
لمسرحيات خيال الظل



أكدوا افتقادهم لمن ينشر إبداعاتهم ويتولى شؤونهم.. روائيون:
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الساحة األدبية تحتاج لتجديد الخطاب الثقافيالساحة األدبية تحتاج لتجديد الخطاب الثقافي
عقدة فنيةعقدة فنية

كتب - أشرف مصطفى:

مرآته  فهي  المعاش،  وواقعه  للمجتمع  انعكاًسا  تُعتبر  الرواية 
الخطابات  على  يتعسر  قد  ما  تطرح  أن  وتستطيع  تفاصيله  بكل 
األدبية األخرى، من حيث رصد التحوالت االجتماعية والتغيرات 
حياة  في  وانعكاساتها  والمعيشية  البيئية  والتطورات  الثقافية 
األفراد، بل والتعبير عن القيم والتقاليد، وفيما يخص التجربة 
من  األدب  بمجال  الخدمة  إلى  دخلت  فقد  القطرية،  الروائية 
رواية  أي  شأن  ذلك  في  شأنها  واإلصالحي  االجتماعي  الجانب 
في العالم ولكن تطورها وانتقالها لألشكال الحداثية التي مر بها 
هذا الجنس األدبي في العالم جاء بطيئًا لقلة إنتاجها وعدم توفر 
دور نشر ترعاها، إال أنها في كافة مراحل نشوئها ظلت مرتبطة 
وصــراعــاتــه  وقــضــايــاه  همومه  مــن  الــعــديــد  وتــتــنــاول  بالمجتمع 
من  الــرغــم  وعــلــى  والــعــاطــفــيــة،  والــثــقــافــيــة  والنفسية  الــفــكــريــة 
يحملون  ظلوا  الذين  الموهوبين  من  بعدد  تمتعت  أنها  إال  قلتها 
الحلم بانتشارها وجعلها صاحبة دور ريادي هام في المجتمع، 
استطلعت [ آراء كوكبة من المثقفين والكّتاب حول الرواية 
القطرية، ودونت مالحظاتهم بخصوص ضعف المشهد الروائي 
اقتراحاتهم  من  عدًدا  يقدمون  تجعلهم  أن  وحاولت  قطر،  في 

لعلها تفيد في حل تلك األزمة.

ــشــر ــن ال دور  ـــاء  ـــف اخـــت مــــن  خــيــوطــهــا  ـــدأ  ـــب ت الـــحـــالـــيـــة  األزمـــــــة  ـــصـــول  ف ــــداهللا:  ــــب ع ــى  ــس ــي ع
التاريخ السردي

ــــد األديـــــب مــحــمــد حسن  مـــن جــانــبــه أّك
الكواري أن أبرز إشكاليات الرواية القطرية 
األدبية  الساحة  على  السردي  التاريخ  تأخر 
التي  المرجعيات  فــإن  وبالتالي  القطرية، 
يمكن أن تــؤهــل لــالرتــقــاء بــهــذا الــلــون من 
وقال:  األدبية،  ساحتنا  في  تتوفر  ال  األدب 
هناك  أن  نجد  العربي  الواقع  إلى  نظرنا  إذا 
أبدعوا  الذين  العرب  الروائيين  من  الكثير 
فــي هــذا الــمــجــال إال أن هــذا الــلــون األدبــي 
الكواري  ووصــف  فترة،  منذ  لهم  توفر  قد 
أنه  إال  األدب  أشكال  أسمى  بكونها  الرواية 
القطريين،  الــروائــيــيــن  عـــدد  لــقــلــة  تــأســف 
الروائيين  عــدد  لقلة  أســبــاب  عــدة  ورصـــد 
يُعد  الحافز  اختفاء  أن  مــؤكــداً  القطريين، 
يتم  الــدول  من  العديد  في  فالرواية  أولها، 
تــحــويــلــهــا إلـــى أفــــالم ســيــنــمــائــيــة، كــمــا يتم 
مؤسسات  وتتبناها  جــيــد،  بشكل  تسويقها 
نمتلكها  ال  مــحــفــزات  كلها  وهـــي  ثــقــافــيــة، 
اللون  هــذا  ينعش  بما  األدبــيــة  ساحتنا  فــي 
ــــداع، وتــطــرق كــذلــك الــكــواري إلى  مــن اإلب
إشكالية دور النشر التي تعاني منها الساحة 
للحياة  السريع  النمط  أن  مــؤكــداً  األدبــيــة، 
القصيرة  بالقصص  تهتم  النشر  دور  جعل 
ال  قد  أنها  يــرون  التي  الــروايــة  حساب  على 
فن  وأضــــاف:  الــعــصــر،  إيــقــاع  مــع  تتناسب 
الـــروايـــة يــحــتــاج مــخــزونًــا ثــقــافــًيــا كــبــيــًرا أو 
يظهر  حتى  ومتمددة  واسعة  ثقافية  بيئة 
كتبوا  الــذيــن  ومعظم  متميزون،  روائــيــون 
ثم  القصيرة  بالقصص  بـــدأوا  الــروايــة  فــن 
تحتاج  أنها  يؤكد  مــا  وهــو  للرواية  انطلقوا 

ألولــيــات يتم الــبــدء منها ثــم االنــطــالق بعد 
ذلك آلفاق أكثر رحابة وهي التي تتمثل بها 

الرواية.

مهمة شاقة

المشكلة  أن  أّكــدت  ناصر  بشرى  األديبة 
ال  فكتبنا  الـــتـــوزيـــع،  فـــي  تــكــمــن  الــحــقــيــقــيــة 
ولذلك  الدوحة،  من  بأبعد  تــوّزع  أو  تنتشر 
فـــقـــد وضــــعــــت ضـــمـــن أهــــدافــــهــــا طــبــاعــة 
نفقتها  على  الصبيان)  (أم  الجديد  مبحثها 
من  تقليالً  ليس  قائلة:  وتابعت  الــخــاصــة، 
وإنما  الثقافة  وزارة  بحجم  مؤسسة  شــأن 
استمر  عــنــاء  فــبــعــد  ذكـــرتـــه،  الــــذي  للسبب 
سنوات طويلة في البحث ال أرضى لجهودي 
ال  الــنــاس،  لــيــقــرأنــا  نكتب  فنحن  الــضــيــاع، 
بها  يسمع  لم  مؤلًفا  خمسين  أنجزنا  ليقال 
أحد، وأضافت: ال يمكن إلقاء الالئمة على 
الجهات الرسمية، مؤكدة أن العالم العربي 
العمالقة،  الحقيقيين  بالمبدعين  يكتظ 
المؤسسات  تساند  أو  تــدعــم  لــم  ذلــك  ومــع 
اإلبـــداع  أن  خــاصــة  معظمهم،  الــحــكــومــيــة 
ذلك  مع  وأضافت:  ذاته،  يفرض  الحقيقي 
فوزارة الثقافة والفنون والتراث ممثلة في 
فيها،  أعمل  التي  والدراسات  البحوث  إدارة 
لم تألو جهداً في دعم المؤلفين والمبدعين 
وأكدت  القطريين،  غير  وحتى  القطريين 
بشرى أن الكتابة الروائية تعتبر مهمة شاقة 
كبيراً  استقطاباً  تمثل  ال  ربما  لذا  ومضنية، 
مشيرًة  الــقــصــيــرة،  القصة  مــع  الــحــال  كما 
إلى أن اإلنسان ابن بيئته، بكل ما تشترطه 
البيئة من اشتراطات عليه سواء كان مبدعاً 
اليوم  نشكو  يجعلنا  مــا  وهــو  ذلــك،  غير  أو 
حياتنا،  إدارة  فــي  االستسهال  ظــاهــرة  مــن 
وتــســاءلــت كــيــف يمكن لــلــمــبــدع االعــتــكــاف 
نجد  بينما  (روائــــي)  نــص  على  لــســنــوات 
القارئ قد استنزف قوته في متابعة 
على  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
يعطي  أن  دون  الـــعـــام  مـــــدار 
لقراءة  واحــدة  ساعة  نفسه 

تلك  كــون  مــن  الــرغــم  وعلى  ورقـــي،  كتاب 
الــروائــي  مــعــانــاة  أن  إال  عالمية  اإلشــكــالــيــة 
المواقع  تلك  ألن  بكثير  أكــثــر  تعد  الــعــربــي 
القراء  عقول  على  أكبر  بصورة  استحوذت 
أجد  عام  بشكل  وأضافت:  العربي،  بالعالم 
أن مسألة كتابة الرواية في قطر (متعافية) 
د.أحمد  هو  فها  مشكلة،  أو  أزمــة  تشكو  ال 
عبد الملك مجتهد ونشط في ذلك، كذلك 
الكاتبة سحر خليفة، وال ننسى أن المسألة 
نسبة وتناسب فتعداد سكان قطر ال يسمح 
مصر  في  نــرى  كما  روائيين  عــدد  بتفريخ 

مثالً أو غيرها.

إنتاج راٍق

غياب  أن  عــبــداهللا  عيسى  األديـــب  وأّكـــد 
الـــروايـــة عــن الــمــشــهــد األدبــــي بــقــطــر يأتي 
الصنف  هـــذا  فــي  اإلصــــــدارات  لقلة  نتيجة 
عن  عبداهللا  عيسى  الــروائــي  وعّبر  األدبـــي، 
أن  مؤكًدا  الروائيين،  عدد  قلة  بسبب  قلقه 
األزمة تشتمل كذلك على القصة القصيرة، 
ونّوه إلى أن أزمة المشهد الروائي القطري 
لــيــســت بــالــحــديــثــة بـــل إنـــهـــا قــديــمــة وعــلــى 
ـــتـــاج األدبـــــي الـــراقـــي الـــذي  الـــرغـــم مـــن اإلن
المجال  هذا  في  المبدعين  من  عدد  قدمه 

فصول  أن  إلـــى  الفــتــاً  قليلة،  تــظــل  أنــهــا  إال 
اختفاء  مــن  خيوطها  تــبــدأ  الحالية  األزمـــة 
القطري  الــروائــي  عــثــور  وعـــدم  النشر  دور 
ويساعده  األدبــيــة  إبداعاته  يتبنى  من  على 
ـــقـــراء، وهـــو مـــا يجعل  فـــي الـــوصـــول إلـــى ال
دار  على  األوقـــات  أغلب  في  يقتصر  النشر 
هنا  عــبــداهللا،  عيسى  ويضيف  بلومزبري، 
ليتضح  الحقيقية  األزمــة  أسباب  لنا  تتبدى 
توافر  عدم  في  فقط  تكمن  ال  المشكلة  أن 
واألسبق  ذلــك  من  األهــم  لكن  النشر،  دور 
له هو العزوف نفسه عن الكتابة، وعما إذا 
بعض  في  يغني  قد  اإللكتروني  النشر  كان 
عبداهللا  يؤكد  النشر  دور  قلة  عن  األوقــات 
ال  األدبية  األعمال  لنشر  الطريقة  هــذه  أن 
الكاتب  ألن  جيدة  أعــمــاالً  الغالب  في  تنتج 
الحقيقي يجب أن يتجه للنشر الورقي، ثم 
يترك األمر للناشرين إذا ما رغبوا في نشر 
تباع  كتب  لــدي  وقـــال:  إلكترونياً،  أعماله 
إلكترونياً، لكنني أوجه أعمالي في األساس 
إلى قراء الكتاب الورقي، ويمكن أن أستعين 
بــمــواقــع الــتــواصــل لــنــشــر مــقــاطــع أو بعض 
أو  لإلعالن  وسيلة  يتعدى  ال  مما  الفقرات 
إلى  وأشـــار  الــورقــي.  الكتاب  حــول  التواصل 
التواصل  ومواقع  المدونات  على  الكتابة  أن 
الكتاب  عن  االستغناء  بعد  بذلك  واالكتفاء 

الورقي ال يمكن أن تكون المحك الحقيقي 
الكتشاف كاتب، فاكتشاف كاتب موهوب ال 
يمكن أن يكون إال من خالل الكتاب. وعن 
القطرية  بالرواية  للنهوض  اقتراحاته  أهم 
أوضح أن الساحة الروائية في قطر بحاجة 
إلى ورش تدريبية تساعد على توفير حالة 
مركز  في  تجارب  لنا  وقــال:  الحراك،  من 
اإلبداع الثقافي الذي أتشرف بإدارته أعتقد 
أنها غاية في األهمية ألن العمل على تكوين 
قاعدة شبابية في هذا المجال يعني العمل 
على إيجاد مستقبل باهر للرواية. وأضاف: 
ـــــه عـــلـــى الـــمـــؤســـســـات الــمــعــنــيــة  ورأيــــــــي أن
هذه  مثل  عن  اإلعــالن  تواصل  أن  بالشباب 
باختيار  لها  المتقدمين  وتصفية  الـــورش 
واإلشــراف  العمل  ورشــة  ومــع  الموهوبين، 
الدقيق يمكن أن يخرج كتاب مبدعون لم 

يكونوا قد أخذوا فرصتهم.

الخطاب الثقافي

أن  الشرشني  حنان  أّكــدت  جانبها  ومــن 
لتجديد  تحتاج  عــام  بشكل  األدبــيــة  الساحة 
إلى  الرواية  تحتاج  حيث  الثقافي،  الخطاب 
متطلبات  تلبي  مختلفة  بطريقة  تكتب  أن 
وقتًا  تستغرق  ال  وبحيث  الحديث،  العصر 
الجنس  هـــذا  أن  مــؤكــدة  لــلــقــراءة،  طــويــًال 
القراءة  في  طويًال  وقتًا  يحتاج  الذي  األدبي 
العصر  مــع  يتناسب  ال  البعض  يجده  ربما 
يــحــتــاج لــلــكــتــيــب قليل  الــــذي بــــات ســريــعــاً 
مكان  أي  فــي  حمله  يمكن  الـــذي  الــحــجــم 
يتنقل إليه القارئ وقراءته في أسرع وقت 
ممكن، مع ضرورة أن يحمل قيمة وفائدة 

يتقلص  الــذي  الوقت  ذات  في  للقارئ 
فيه حجمه وتقسم فصوله، وعن 

أهــــم االقـــتـــراحـــات لــلــخــروج 
تتعرض  التي  األزمـــات  من 

لـــهـــا الـــــروايـــــة الــقــطــريــة 
العمل  ضـــــرورة  أكــــدت 

على اكتشاف المواهب 
الــجــديــدة فـــي كــافــة 

األجناس األدبية وتشجيع المواهب، مشيرة 
المعنية  الجهات  كافة  تكاتف  ضــرورة  إلى 
لدعم المبدع بــدًءا من اإلعــالم الــذي يلعب 
إلى  األدبـــي  المنتج  إيــصــال  فــي  هــاًمــا  دوًرا 
الــمــتــلــقــيــن، كــمــا تــحــدثــت األديــــبــــة حــنــان 
الشرشني عن أزمة دور النشر مؤكدة أنها 
اإلنتاج  ضعف  ظل  في  األكبر  األزمــة  تعتبر 
وتضيف  منه،  نعاني  والــذي  عموماً  األدبــي 
نتحمل  زلــنــا  مــا  قطريين  كمبدعين  نحن 
والنشر،  والــتــوزيــع  واإلنــتــاج  الطباعة  عــبء 
بنا،  خاصين  نــاشــريــن  نمتلك  ال  زلــنــا  ومــا 
ـــــذي ال يــجــد فــيــه الــمــبــدع  ـــوقـــت ال وفــــي ال
الـــذي يــريــد االســتــمــراريــة إال طـــرق أبـــواب 
وتــرعــاه  بــه  لتتكفل  الخارجية  النشر  دور 
نــجــدهــا فــي أغــلــب األوقـــــات تــهــدر الكثير 
مــن حــقــوقــه الــمــاديــة، األمـــر الـــذي يدفعه 
واالنــصــراف  أعــمــالــه  بطبع  هــو  يتكفل  ألن 
عن دور النشر التي ال تفكر إال في تحقيق 
الروائية  وتــؤكــد  فقط.  الــمــاديــة  مصالحها 
حــنــان الــشــرشــنــي أن الــمــدونــات والــمــواقــع 
بديالً  حــًال  تكون  أن  يمكن  ال  اإللكترونية 
أن  كما  للمتلقي،  بــأدبــه  للوصول  لــلــروائــي 
بــهــا الــعــديــد مــن الــســلــبــيــات أهــمــهــا إحــبــاط 
افتراضية  شخصيات  من  المبدعين  بعض 
وغير معلومة بتقديم آراء انطباعية بعيدة 
كــل الــبــعــد عــن االحــتــرافــيــة الــنــقــديــة، وعــن 
رأيها في الخطى التي يجب أن تسير عليها 
الــــروايــــة الــقــطــريــة أوضـــحـــت أنــهــا تــحــتــاج 
أن  مـــؤكـــدًة  الــمــجــتــمــع،  حـــس  عـــن  للتعبير 
الرواية هي الوحيدة القادرة على أن تعكس 
مراحل تطور المجتمع القطري ومتغيراته 

بجميع مفرداتها.

بشرى ناصر: 
المشكلة 

الحقيقية تكمن 
في التوزيع 

فكتبنا ال تنتشر 
أو توّزع بأبعد 
من الدوحة

 حنان الشرشني عيسي عبداهللا

وقـــال
جه أع
قي، و
نــشــر
و دى 
الــو ب 
دونات
االس د 

بجميع مفرداتها.ممكن، مع ضرورة أن يحمل قيمة وفائدة ا ما رغبوا في نشر  ي
تباع  كتب  لــدي  ل: 

ي

عمالي في األساس 
ي

ويمكن أن أستعين 
ر مــقــاطــع أو بعض 
أو  لإلعالن  وسيلة 
إلى  وأشـــار  ورقــي. 
التواصل  ومواقع  ت 
الكتاب  عن  ستغناء 

ع
يتقلص  الــذي الوقت  ذات  في  للقارئ 

فيه حجمه وتقسم فصوله، وعن 
أهــــم االقـــتـــراحـــات لــلــخــروج 

تتعرض  التي  األزمـــات  من 
لـــهـــا الـــــروايـــــة الــقــطــريــة 

العمل  ضـــــرورة  أكــــدت 
على اكتشاف المواهب 

الــجــديــدة فـــي كــافــة 

شــهــد
ــدارا
روائــي
عدد 
لك ع
المش
ة بـــل
اج األ
مبدع

تحتاج  أنها  يؤكد  مــا  وهــو  للرواية  اشتراطات عليه سواء كان مبدعاانطلقوا  الــمــشالبيئة من عــن الـــروايـــة
اليوم نشكو  يجعلنا  مــا  وهــو  ذلــك،  غير  أو 
حياتنا، إدارة  فــي  االستسهال  ظــاهــرة  مــن 
وتــســاءلــت كــيــف يمكن لــلــمــبــدع االعــتــكــاف
نجد بينما  (روائــــي)  نــص  على  لــســنــوات 
القارئ قد استنزف قوته في متابعة
على االجتماعي الــتــواصــل  مــواقــع 
يعطي أن  دون  الـــعـــام مـــــدار 
لقراءة واحــدة  ساعة  نفسه 

الـــروايـــة عــن الــمــش
اإلصــــــ لقلة  نتيجة 
الــر وعّبر  األدبـــي، 
ع قلة  بسبب  قلقه 

األزمة تشتمل كذلك
ونّوه إلى أن أزمة
لــيــســت بــالــحــديــثــة
ـــتـــا الـــرغـــم مـــن اإلن
الم من  عدد  قدمه 

بشرى ناصر
محمد حسن الكواري



wمصطلحات درامية
- ستارة ضوئية - إضاءة اعتصابية

االسم من «اعتصب» أي شد العصابة. والمقصود هنا: 
النور الساطع الذي ينبعث من كشافات مثبتة في مكان 

ما في البرواز المسرحي، أو حافة خشبة التمثيل.
- الدراميات الترويحية

الــعــروض الــتــي ال تــهــدف إلـــى تحقيق ربـــح تــجــاري، 
نشاطات  من  كنشاط  محدود  جمهور  إلى  تقدم  ولكنها 
إحدى الجمعيات، أو األندية أو التجمعات ومن ثم نقول: 
مسرح ترويحي، فرقة ترويحية، برامج ترويحية.. إلخ .

- جالتينة
أن  غير  جيالتين،  على  كلمة»هالم»  المجمع  أطلق 
الشيوع هنا أقوى من االقتراح وال مانع - إذن من تغريب 
الكلمة، خــاصــة أنــهــا مــعــروفــة لــدى ربـــات الــبــيــوت في 

المطابخ.
والجالتينة - في المسرح - تدل على المادة الهالمية، 
فوق  تثبت  التي  الملونة،  الــجــافــة،  ،الشفافة،  الرقيقة 

مصدر الضوء لتعطي نوراً من نفس لونها.
- البطل - البطلة

الــشــخــصــيــة االرتــــكــــازيــــة فـــي الــقــطــعــة الــمــســرحــيــة، 
اهتمام  محط  دائًما  فهي  األحــداث  بناء  في  وألهميتها 

المتفرج ومثار عواطفه.
وقــــد يـــكـــون الــبــطــل - أي الــشــخــصــيــة الـــتـــي تــحــرك 
األحداث- متمثًال في مجموعة من الناس أو في إنسان، 

أو مكان ، أو زمان، أو فكرة معنوية.

موسيـــــــــــقى

من المعروف أن اآللة الوترية (ذات الصندوق الصوتي) 
يكون صوتها أكثر حدة كلما كان حجمها صغيًرا، وبعكس 
اآللــة.  حجم  كبر  كلما  ــا)  (دافــئً غليًظا  صوتها  يصبح  ذلــك 
وقد كان «الحّس الصوتي» في أوروبا الغربية، في القرون 
الوسطى، عالي الطبقة، وثاقبًا (حاًدا)، كما يقول وليم بليث 
في كتابه عن التشيللو Cello وهو آلة موسيقية وترّية من 
فصيلة الكمان كبير الحجم، يعزف عليها بقوس الكمان. 
مــتــًرا  طــولــه  ويــبــلــغ  أكــبــر،  ولــكــنــه  الــكــمــان  التشيللو  يشبه 
أربعة  له  اتساعه،  أقصى  عند  المتر  نصف  وعرُضه  واحًدا 
الثَُمانّية  بالنغمة  تبدأ  غنية  كاملة  أنغام  عنها  تصدر  أوتار 
الصوتي  ومجاله  الكمان،  نغمات  أدنــى  إلــى  والُخماسّية 
حوالي أربعة أوكتافات ونغمات األربعة أوطار هي بالترتيب 
مسمار  بــرأس  التشيللو  ويرتكز  وال.  وري،  وصـــول،  دو، 
على األرض ويُثَبَّت على ركبتي العازف في وضع مستقيم، 
الموسيقى)  (أســرار  كتابه  في  الشوك  علي  الدكتور  ويذكر 
القرن  إلى  يرقى  الوترية  اآلالت  في  القوس  استعمال  أن 
العاشر الميالدي، حيث كان معروًفا في اإلمبراطوريتين 
اإلســالمــيــة والــبــيــزنــطــيــة. وقـــد ُذكـــر الــقــوس فــي مؤلفات 
مثل  المسلمين،  الموسيقيين  والباحثين  والكّتاب  العلماء 
تصنيف  فعند  َزْيلة.  وبن  خلدون  وبن  سينا  وبن  الفارابي 
اآلالت الوترية التي تصدر أصواتًا عن طريق حك أوتارها 
بأوتار أخرى، أو بمادة تشبه الوتر، ذكر هؤالء الكّتاب آلة 
وقد  الرغبة.  حسب  ومتصلبة  ممتدة  أنغامها  جعل  يمكن 
ـــا ألول مــرة فــي الــقــرن الحادي  أدخــل الــقــوس إلــى أوروب
عــشــر عــن طــريــق أســبــانــيــا اإلســالمــيــة وبــيــزنــطــة. وهــنــاك 
شمال  مــن  منمنمات  فــي  وردت  للقوس  غربية  إشـــارات 
من  األول  النصف  إلــى  تاريخها  يرجع  وكتالونيا،  أسبانيا 
القرن الحادي عشر. وفي حدود عام ١١٠٠م صار القوس 
األولى  األقــواس  وكانت  كلها.  الغربية  أوروبــا  في  يستعمل 
محّدبة دائًما. وتطورت اآلالت الوترية التي تعزف بالقوس 
أكثر من اآلالت المماثلة التي تعزف بغمز األوتار باألصبع 
هذه  انقسمت  القرون  مّر  وعلى  الريشة.  أو  المضراب  أو 
اآلالت التي تعزف بالقوس إلى صنفين، ليس في حجمها 
فقط (وبالتالي في طبقتها الصونية، العالية أو الواطئة) بل 
في تقنية العزف عليها وما يترتب على هذه التقنية من 
نتائج وفوارق استطيقية. وفي العودة للحديث عن التشيللو 
فإن من المحتمل أن يكون موطن التشيللو شمال إيطاليا 
في ثالثينيات القرن السادس عشر الميالدي، استُخدم في 
السابع  القرن  أواخــر  وخــالل  مساعدة.  آلة  بوصفه  البداية 
مقطوعات  تأليف  فــي  الموسيقيون  المؤلفون  بــدأ  عشر 
موسيقية مفردة سولو خاصة بالتشيللو. وصار التشيللو آلة 
بارزة في الفرق الموسيقية والسيمفونيات األوركسترالية 
ظهر  الميالديين.  عشر  والتاسع  عشر  الثامن  القرنين  في 
يد  على  إيطاليا  في  م   ١٥٦٠ عــام  في  مــرة  ألول  التشيللو 
صانع آالت كمان يدعى أندريا أماتي. وبقي التشيللو حتى 
ما قبل عصر الياروك يستخدم كآلة مساندة تعطي بعض 
تغير  الوضع  ولكن  الموسيقية،  الفرقة  في  الباص  نغمات 
للتشيللو  مقطوعات  بــاخ  ألــف  عندما  الــبــاروك  عصر  فــي 
بدون مصاحبة آالت أخرى، وكذلك قام فيفالدي بتأليف 
للتشيللو.  كونشرتو  بــرامــز  ألــف  كما  للتشيللو،  كونشرتو 
سحر آلة التشيللو يكمن في صوتها المخملي الوقور، الذي 
 (١٨٧٦-١٩٧٣) كازالس  بابلو  يتحدث  الفيول.  بآلة  يذكرنا 
عن «لغة» التشيللو بوجد يجعلك تشعر أن هذه اآللة، كما 
الكمان، لها لغة إنسانية عذبة ال مثيل لها فيقول: «عندما، 
أحد  حينها  عمري  وكان  مرة  ألول  التشيللو  إلى  استمعت 
اللحظة  ومن  تماًما.  جديد  شيء  أنها  شعرت  عاًما،  عشر 
عاجز  كأنني  شــعــرت  ذهــلــت.  صوتها  إلــى  استمعت  الــتــي 
نعم  وإنساني-  عــذب  حي  شــيء،  هناك  كــان  التنفس.  عن 
يسبق  لم  اآللــة.  هذه  صوت  في  كبيرة.  درجــة  إلى  إنساني 
لي أن سمعت صوتًا جميًال كهذا من قبل. شعرت كأن تياًرا 
كهربائًيا سرى في جسدي. وقد تحرر التشيللو من دوره 
كآلة جهيرة «bass» منذ العقود األخيرة من القرن السابع 

عشر. 

الحّس الصوتي آللة التشيللو
ي

مبدعونمبدعون
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كتب - محمود الحكيم:

بتلفزيون  الــمــخــرج  صــفــر  حــســيــن  الــفــنــان  كــشــف 
المهنّية  مسيرته  عــن  الــبــيــرق  مــع  حـــواره  فــي  قطر 
وأهـــم األعــمــال الــتــي قــدمــهــا، وذكـــر الــشــروط التي 

يــجــب تــوافــرهــا فــي الــمــخــرج الــنــاجــح وعــــّدد أســبــاب 

وتطّرق  اإلخـــراج،  مجال  فــي  القطرية  الــكــوادر  قلة 

وغيره  الــدرامــا  في  القطريين  الُمخرجين  لتهميش 

من الموضوعات التي ناقشها خالل هذا الحوار:

ــد جــدي مــــن  ـــل  ـــطـــف وال األســـــــرة  قـــســـم  ـــاح  ـــت ـــت اف الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــد  ــي ــع ي أن  أتـــمـــنـــى 

صدور «أسود دانتيل» لحرية سليمان

الجهات اإلعالمية والفنية بدأت الجهات اإلعالمية والفنية بدأت 
تهتم بمهنة اإلخراج في قطرتهتم بمهنة اإلخراج في قطر

صدرت رواية أسود دانتيل عن دار نون للنشر 
سليمان»،  «حرية  للكاتبة  بالقاهرة  والتوزيع 
حيث تطّل علينا الروائية العربية حرية سليمان 
(أسود  عنوان  عليه  أطلقت  الذي  الجديد  بعملها 
دانتيل)، ووضعته في خانة الرواية، ولها الحق، 
فهي رواية من الطراز الثقيل متكاملة العناصر 
في البناء الدرامي والسرد الفني والدهشة، تتخذ 
صغيرة  بنت  وهــي  الــســارد،  دور  سليمان  فيها 
اســمــهــا جــوريــة تعيش فــي حـــارة ويــدخــل فيها 
ومستقبلها  حياتها  فــي  فــّعــال  كعنصر  الماضي 
المستقبل  بين  الــصــراع  هنا  ويــكــون  كصحفية 
واألحداث الماضية، المحور. أسود دانتيل العنوان 
ـــذي لــم يــحــدد هــويــة الــكــاتــبــة فــي حــالــة منها  ال
لجعل المتلقي الذي ينتهي إليه الخطاب يحرك 
الذي  المضمون  عن  واالكتشاف  للبحث  ذهنيته 
يخلق  الــذي  الغريب  العنوان  هــذا  توظف  جعلها 
مفتاح  الــعــنــوان  أن  مــعــروف  هــو  فكما  تــســاؤًال؛ 
العمل أو العتبة األولى لدخول لعوالم النص. إن 
على  يدل  انفعاالتها  وتوضيح  الشخصية  تقمص 
سعة الخيال، والخيال كما نعرفه يظهر األبعاد 
إيلمان  عــرفــه  كما  والــخــيــال  والــفــنــيــة،  النفسية 

كراسنو في كتاب الحداثة «الجزء الثاني»، حيث 
هو  اإلبــداعــي  بالخيال  الــتــام  االنــشــغــال  إن  يقول 
ويرجع  المحدث،  لألدب  المميزة  السمات  أحد 
القرن  إلــى  اإلبــداعــي  بالخيال  الفالسفة  اهتمام 
المبدعين  من  الكثير  اهتّم  وقــد  عشر،  الثامن 
الخيال،  بصناعة  اإلبداعية  المجاالت  شتى  في 

ويــكــاد ال يخلو نــّص إبــداعــي منه، أيًــا كــان هذا 
الخيال، بل أصبح الخيال أحد مقاييس اإلبداع.

أبطال  بأحد  تجمعها  لحظة  الــروائــيــة  تسرد 
الــعــمــل فـــي مـــكـــان مـــا وتـــصـــف داخـــــل الــقــطــعــة 
اهتمامها  مــن  هــذا  نستدل  ارتــبــاكــهــا،  الــســرديــة 
الموضوع  فــي  الــالفــت  لكن  وارتــبــاكــهــا،  بنفسها 

بعشرين  حــددتــه  وقــد  الــطــول  فــرق  إلــى  تنبهها 
صــدره  على  الميدالية  ومالحظتها  سنتيمترا، 
وشــعــر صــــدره. إنــهــا تــحــاول وضــعــنــا فــي داخــل 
الــحــدث بالشرح الــوافــي ونــقــل مــا تحس بــه في 
إن  اإلحــســاس،  نشاركها  لجعلنا  منها  مــحــاولــة 
إيصال  على  يعتمد  دانتيل  في  الروائي  الخطاب 
تنقل  الكاتبة  نجد  حيث  موجزة،  كاملة  الفكرة 
أتحسس  سريًعا  (فانحنيت  تقول  حين  حركاتها 
األرض فــيــه) بــعــد أن شــرحــت ارتــبــاكــهــا، وهــي 
خيالية  اســتــعــارات  نجد  فــال  حية  الــصــورة  تضع 
أشبه  أي  الموضوع،  ترّقي  جمالية  جوانب  لكن 
غلبت  روائــيــة  تقنية  وهــي  السحرية  بالواقعية 
عــلــى كــثــيــر مـــن األعـــمـــال الـــروائـــيـــة فـــي األدب 
أمريكا  وأدب  الخمسينيات  مطلع  منذ  األلماني 
ذو  الــروائــي  الــنــّص  فــي  البناء  أن  كما  الالتينية؛ 
عـــالقـــات الــمــتــبــادلــة بــيــن الــعــنــاصــر األســاســيــة 
المكونة لبنى يمكن أن تكون موحدة في الطرح 
هذه  كل  دانتيل)  (أســود  في  تجد  أن  عجب  وال 
العناصر كالواقعية االنطباعية والسحرية والبناء 
والسرد الفني، والسبب حجم الرواية التي يصل 

عدد صفحتها إلى ٥٨١ صفحة.

حسين صفر: أنا من رواد اإلخراج الدرامي والبرامجي لألطفال في قطر

في  المهنية  بداياتك  عن  حدثنا  ڈ 
مجال اإلخراج.

م،   ١٩٨٢ عــام  التلفزيون  دخلت   -
وبدأت  اإللكتروني  المونتاج  قسم  في 
مــــن خـــــالل ذلـــــك الــتــعــلــم مــــن كــبــار 
عباس  مثل  بالتلفزيون  المخرجين 
وهيثم  مــــراد،  ومـــمـــدوح  أرنــــــاؤوط، 
وقد  وغيرهم  جبري  وغسان  حقي، 
اســـتـــفـــدت مــنــهــم كـــثـــيـــًرا فـــي مــجــال 
البرامجي،  اإلخـــراج  ومــجــال  الــدرامــا 
الكبير  الــمــخــرج  مـــن  اســتــفــدت  كــمــا 
ـــاذ عــلــي الــتــمــيــم الـــــذي كــــان له  األســـت
في  بالنفس  الثقة  إعطائي  في  الفضل 

مجال اإلخراج الدرامي.
ڈ مــا أهــم األعــمــال الــدرامــيــة التي 

أخرجتها ؟.
- أنا عملت كمخرج منفذ في بعض 
األعمال الدرامية للكبار ومن األعمال 
التي قدمتها «حكايات شعبية» ولكن 
كانت دراما الطفل هي المجال األهم 
بالنسبة لي، حيث أخرجت الكثير من 
األعــمــال فــي هــذا الجانب وكــنــت من 
هذا  في  القطريين  الُمخرجين  أوائــل 
الــمــجــال ومــن األعــمــال الــتــي قدمتها 
للطفل «هال رمضان هال»، و»بطاقة 

دعوة».

ڈ عـــمـــلـــت فـــــي مــــجــــال اإلخــــــــراج 
الــبــرامــجــي بــالــتــلــفــزيــون.. حــدثــنــا عن 

هذا الجانب.
- أنا لم أقتصر على العمل في مجال 
الـــدرامـــا بـــل كــنــت حـــاضـــًرا بــقــوة في 
فأخرجت  البرامجي  اإلخـــراج  مجال 
نفسي  أضــع  ولــم  البرامج  مــن  الكثير 
كنت  بل  البرامج  من  محّدد  نــوع  في 
مــنــفــتــًحــا عــلــى جــمــيــع الــبــرامــج ســـواء 
أكانت دينية أم رياضية أم ثقافية أم 
برنامج  لفترة  أخرجت  وقد  غيرها، 
الكثير  أخــرجــت  كما  الــضــحــى»  «فـــّي 
من أعمال البث المباشر، كما أنني أعّد 
األطــفــال  بــرامــج  مخرجي  رّواد  أحــد 
أقّدم  كنت  حيث  قطر،  تلفزيون  في 
برامج األطفال في التسعينيات بشكل 
المناهج  أقّرب  فكنت  وهادف  جديد 

العلمية لألطفال بشكل مبسط وممتع 
وبــعــيــد عــن اإلســـفـــاف فــبــعــد أن كــان 
األطفال قد اعتادوا على أسلوب الغناء 
ندخل  بــدأنــا  برامجهم  فــي  والــرقــص 
المسابقات  على  يعتمد  جــديــًدا  شكالً 
في الوصول إلى المعلومة. كما أدخلنا 
ـــدرامـــا فـــي بـــرامـــج األطـــفـــال بشكل  ال
مــشــوق وجــــذاب. وكـــان قسم األســرة 
في  بــدوره  يقوم  بالتلفزيون  والطفل 
هذا الجانب على أكمل وجه، وأتمّنى 
القسم  هذا  افتتاح  التلفزيون  يُعيد  أن 
مـــن جـــديـــد، كــمــا أنـــنـــي حــكــمــت في 
الخليجية  الــمــهــرجــانــات  مــن  الــكــثــيــر 
والــعــربــيــة مــثــل مــهــرجــان الــبــحــريــن 
لإلذاعة والتلفزيون وكذلك مهرجان 

القاهرة وتونس.

توافرها  يجب  التي  الشروط  ما  ڈ 
في المخرج الناجح ؟.

- الــمــخــرج يــحــّول الـــورق إلــى واقــع 
وبــالــتــالــي يــجــب أن يــكــون لـــدى هــذا 
المخرج موهبة وحس فني عاٍل حتى 
يستطيع أن يقّدم العمل الذي يخرجه 

بل  تقليدي  غير  بشكل  الجمهور  إلــى 
فنّية  برؤية  إبداعية  روًحــا  فيه  يبعث 
تمتع المشاهدين. ثانًيا يجب أن يكون 
أكاديمية  دراســة  دارًســا  المخرج  هــذا 
حــتــى يــتــعــرف عــلــى أبــجــديــات العمل 
باإلضافة  هذا  باحترافية،  اإلخراجي 
المخرجين  من  والتعلم  الخبرة  إلــى 
الكبار على أرض الواقع حتى يستطيع 
أن يــــدرك دقـــائـــق الــعــمــل اإلخـــراجـــي 

ويحيط بتفاصيله الفعلية.

القطرية  الــكــوادر  قلة  سبب  مــا  ڈ 
في مجال اإلخراج ؟.

- الــرغــبــة والـــمـــيـــول لــــدى األفـــــراد 
آخر،  دون  مجال  اختيار  وراء  السبب 
مــن  حـــالـــة  هـــنـــاك  أن  أرى  ولـــكـــنـــي 
المعنية  الجهات  جانب  من  االهتمام 
ســــواء اإلعــالمــيــة أو الــفــنــيــة بــتــدريــب 
الشباب على اقتحام هذا المجال وهذا 
يــشــي بـــوعـــي لــــدى هــــذه الــمــؤســســات 
بـــأهـــمـــيـــة هــــــذه الـــمـــهـــنـــة وضـــــــرورة 

تدعيمها.

غـــيـــاب  عــــــن  ـــــمـــــســـــؤول  ال مــــــن  ڈ 
األعــمــال  عــن  القطريين  المخرجين 

الدرامية ؟.
بــيــن  راجــــــــت  خـــطـــأ  فــــكــــرة  إن   -
المنتجين هي السبب وراء هذه الكارثة 
حيث  القطري،  بالمخرج  حلت  التي 
القطريين  المخرجين  أن  يــزعــمــون 
بأكثر  التصوير  مع  التعامل  يتقنون  ال 
مـــن كـــامـــيـــرا وهــــي كـــذبـــة ال أســـاس 
لـــهـــا مـــــن الــــصــــحــــة، فـــالـــمـــخـــرجـــون 
ـــون تـــاريـــخـــهـــم الـــفـــنـــي فــي  ـــقـــطـــري ال
إخــــراج الـــروائـــع مــعــروف ويــشــهــد له 
قطر  في  الكبار  والمخرجون  الجميع 
قــــــــادرون عـــلـــى إخـــــــراج أي مــســلــســل 
كانت  وكـــم  الــحــديــثــة،  التقنيات  بــكــل 
ُحْبلَى  الواحدة  الكاميرا  ذات  أعمالهم 
المفعمة  والحركة  الصورة  بجماليات 
بالحياة والخطوط الوهمية المدهشة 
واإلضاءة الموظفة بإتقان وغير ذلك 
ولكن  اإلخــراجــي،  العمل  فنيات  مــن 
المخرجين  بــراعــة  إلــى  نظرنا  مــا  إذا 
تصّدق  ال  تكاد  بهم  يستعينون  الذين 
حيث  أصــــــالً،  مــخــرجــون  هـــــؤالء  أن 

والخطوط  باألخطاء  مزدحم  العمل 
الوهمية ضائعة واإلضاءة هوالمية ال 
تعرف لها قواعد والحركة مضطربة 
والــــراكــــور كــذلــك فــضــالً عـــن تــالشــي 
تتبعت  مـــا  وإذا  ـــصـــورة،  ال جــمــالــيــات 
على  عالة  وجدته  المخرج  هــذا  عمل 
الــمــخــرج الــمــنــفــذ والــمــونــتــيــر ومــديــر 
ال  رؤيتهم  وفــق  ُمَسّير  فهو  التصوير 
ُمَسِيّر للعمل وفق رؤيته هو، وأضاف 
صــفــر إن الــمــنــتــجــيــن يـــلـــجـــؤون إلــى 
يتحكموا  حتى  القطري  غير  المخرج 
فـــي ســيــر الــعــمــل ألنـــهـــم ســيــوجــهــونــه 
وفق  على  سهولة  بكل  ويــســرة  يمنة 
أهوائهم ومصالحهم، أما المخرجون 
الـــقـــطـــريـــون الـــكـــبـــار فــإنــهــم يــضــعــون 
الــــحــــدود فـــي الـــمـــهـــام بــيــن الــمــخــرج 
بالتدخل  لهم  يسمحون  وال  والمنتج 
فـــــي أعـــمـــالـــهـــم وفــــنــــيــــات اإلخــــــــراج 
عملهم  في  وغيرها  الفنانين  واختيار 

اإلخراجي.

الـــتـــهـــمـــيـــش  هــــــــذا  نـــتـــيـــجـــة  مــــــا  ڈ 
لــلــمــخــرجــيــن الــقــطــريــيــن فـــي مــجــال 

الدراما ؟.
- المخرجون القدامى باتوا حبيسي 
المكاتب وانقطعت الصلة بين األجيال 
ولــــم يــعــد فـــي قــطــر جــيــل آخــــر من 
من  التلفزيونية  للدراما  المخرجين 
هذه  بضياع  ينذر  ما  وهــو  جيلنا  بعد 
الــمــهــنــة الــفــنــيــة الــمــهــّمــة مـــن قــطــر، 
هــذا  يــتــداركــوا  أن  المنتجين  وأنــاشــد 
الخطأ الجسيم وأن يعاودوا الثقة في 
يعتمدوا  وأن  القطريين  المخرجين 
عــلــى خــبــراتــهــم الـــواســـعـــة فـــي إنــتــاج 
الروائع الدرامية بما يعود بالخير على 
أناشد  كما  القطريين.  والفنانين  الفن 
على  يشترطوا  أن  الُمنتجة  الــجــهــات 
بالمخرجين  االستعانة  المنفذ  المنتج 
مساعدين  مخرجين  أو  القطريين 
ليتعلموا وليكونوا صًفا ثانًيا في مجال 
اإلخــــراج الـــدرامـــي. وأتــمــّنــى أن يعود 
دون  بنفسه  اإلنـــتـــاج  إلـــى  الــتــلــفــزيــون 

االستعانة بالمنتجين المنفذين.

إصداراتإصدارات

حرية سليمان



غازي القصيبي

Iô«¡°ûdG äÉ«HC’G ¢ü°üb

حسبما  النزعة  بوهيمي  كان  أنه  شوقي  أحمد  الشعراء  أمير  اعتبار  يمكن 
اعترف ابنه حسين في كتابه الذي وضعه عن والده وهو كتاب «أبي شوقي»، 
الشاعر  شوقي  حياة  في  والغريبة  الطريفة  المواقف  من  الكثير  عن  فتحدث 
واإلنسان واألب، ولم يكن ليخجل االبن أن يطلع عشاق شوقي على الكثير من 
تصّرفات األب شوقي التي تتسم بالغرابة وربما امتزجت الغرابة بالطرافة، 
أداء  رفض  أنه  ولدرجة  كبيرة  لدرجة  الجمال  ركوب  يخشى  كان  أنه  ومنها 
بطريقة  منها  وتهّرب  الجمال  على  أيامها  تــؤدى  كانت  ألنها  الحج  فريضة 

مضحكة وذكية، حيث كتب ابنه حسين عن هذا الموقف قائالً:
«أقنع أبي سمو الخديوي عباس حلمي في العام ١٩٠٩ بأنه ذاهب معه إلى 
الحج ،  ولكن ما أن بلغ ركب الخديوي بنها حتى اختفى منه أبي ، فجعل سموه 
يبحث عنه بدون جدوى .  ويقول أبي إنه اختبأ إذ ذاك في منزل أحد أصدقائه 
ولما عاد سموه من الحجاز وأخذ يلوم أبي على فعلته . اعتذر قائالً :  كل شيء 

إال ركوب ظهر الجمال يا أفندينا !.. 
وتهنئة،  ترحيب  قصيدة  له  نظم  التقصير ،  هذا  عن  سموه  يعوض  ولكي 

وقد كان شوقي هو شاعر بالطه وكان منها اآلبيات التالية:
إلى عرفات اهللا يا خير زائر ....... عليك سالم اهللا في عرفات

ويوم تولي وجهة البيت ناضرا ....... وسيم مجال البشر والقسمات
على كل أفق في الحجاز مالئك ....... تزف تحايا اهللا والبركات
لدى الباب جبريل األمين براحل ....... رسائل رحمانية النفحات
وفي الكعبة الغراء ركن مرحب ....... بكعبة قصاد وركن عرفات

وزمزم تجري بين عينيك أعينا ....... من الكوثر المعسول منفجرات
السنباطي  ريــاض  الملحن  لحنها  قــد  الــخــالــدة  األغنية  هــذه  أن  إلــى  يشار 
بشدة  يضحك  كــان  شوقي  سمعها  وكلما  كلثوم،  أم  الــشــرق  كوكب  وغنتها 

ويتذكر هذا الموقف.
  

أمير الشعراء والخوف من الجمال قـــــــفـــــــي
قصيدة
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أفسانة الشيباني: «سمو».. دعوة للتسامح وتقّبل اآلخر

منوعاتمنوعات

5الثالثاء 13 احملرم 1437 هـ - 27 أكتوبر 2015 م

áªμMh áaôW

لوحتها  أن  على  الشيباني  أفسانة  الفنانة  أّكــدت 
اآلخــر،  الــرأي  وتقبل  للتسامح،  دعــو  هي  «سمو» 
مــشــيــرة إلـــى أنــهــا اخــتــارت طــائــر الــعــصــفــور، ألنــه 
مأخوذة  واألزهــار  النفسي،  والصفاء  البراءة  يمثل 

من زهرة اللوتس المصرية الشهيرة.
في  الموجودة  الطيور  أن  الشيباني  وأوضــحــت 
العالقات  طبيعة  عن  موجز  بشكل  عبرت  اللوحة 
بين البشر في الحياة، فأحيانًا يكون هناك توافق 
تختلف  مــا  ــا  وأحــيــانً األشـــخـــاص،  بــيــن  اآلراء  فــي 
هذه  تؤثر  أال  األهــم  ولكن  واالتــجــاهــات،  الميول 
يكون  وأن  بيننا،  العالقة  طبيعة  على  االختالفات 
وتقبل  النفسي،  التصالح  من  مساحة  دائًما  هناك 

االختالف في الرأي.
وقــالــت الــشــيــبــانــي إن الــلــوحــة اســتــغــرقــت منها 
موضحة  المنتظم،  غير  العمل  من  الشهر  حوالي 
أن الــلــوحــة صــمــمــت مــن ورق الــفــلــيــن الــمــقــوى، 
كثيًرا  تعتز  إنها  مضيفة  الخشب،  من  قاعدة  مع 
كزينة  بها  تحتفظ  أن  تفضل  وكانت  العمل،  بهذا 
المشاركة  قــّررت  األخير  في  ولكنها  المنزل،  في 
واقف  ســوق  بمركز  وإبـــداع»  ورشــة «تشكيل  في 

للفنون.

جدير بالذكر أن الفنانة أفسانة الشيباني، بدايتها 
مع الفن التشكيلي كانت منذ الطفولة وكان الرسم 
هو الهواية المفضلة لديها في المرحلة االبتدائية، 
األطفال  صــورة  ترسم  أن  تحب  ما  دائــًمــا  فكانت 
وعــنــدمــا  الــمــدرســة،  فــي  معلماتها  أو  ــنــات،  ــب وال
كبرت اكتشفت شغفها برسم كل ما يخص المرأة 
الــمــرأة  نظرها  يلفت  مــا  دائــًمــا  وكـــان  الــقــطــريــة، 
حبها  ظهر  هنا  ومن  السدو،  تشد  وهي  البدوية، 
القطرية،  للمرأة  واألنثوي  التراثي  الجانب  إلبراز 

وهو ما انعكس على معظم أعمالها الفنية.
بدايتي  الشيباني،  قالت  الفنية  مسيرتها  وعــن 
كـــانـــت مـــع الـــفـــن الـــواقـــعـــي، حــيــث عــشــقــت رســم 
شخصيات ديزني وفناني هوليوود، وفي مرحلة 
الثانوية قررت أن أقدم شيئًا غير مألوف، وذلك 
مـــن خـــالل إدخـــــال فـــن الـــرســـوم الــمــتــحــركــة إلــى 
كانت  إنها  الشيباني  وأضافت  التشكيلية،  أعمالي 
منذ  التشكيلية  للفنون  القطرية  بالجمعية  عضوة 
الدراسة،  بسبب  ذلــك  بعد  وانقطعت   ،١٩٩٨ عــام 
واقف  سوق  لمركز  وانضمت  ذلك  بعد  عادت  ثم 
للفنون، وشاركت من خالله في معرض «ارناق» 

.٢٠١٣ أفسانة الشيباني

قفي! ال تتركيني في الرياح
أحارب بالنوازف من جراحي
ومأساة الوجود تحز قلبي
وتلتهم البقية من كفاحي
وفي شفتي أبيات حزاني

تغنت - وهي تجهش- للصباح

ڈڈڈ

قفي! ال تحرميني- والليالي
نصال - في ضلوعي - من سالحي
تنكر لي الصديق فما اندهاشي
وقد قفز العدو إلى اجتياحي
أطالع في الوجوه فال تريني

سوى رقص السراب على البطاح

ڈڈڈ

قفي ! ال تتركيني للفيافي
تصب الجمر في وجهي المباح
وحيًدا تتبع الذؤبان خطوي
وتزدحم النسور على جماحي
تثور زوابع الصحراء حولي
وأحلم بالورود وباألقاحي

ڈڈڈ

قفي! فالليل بعدك من عذابي -
يضج.. وكان يطرب من مراحي
وأنكر حين ما تمضين حلمي
وأهزأ بالمدجج من طماحي
وأعجب كيف يغريني طريقي
وموتي فيه أقرب من نجاحي

ڈڈڈ

قفي! فالكون لوال الحب قبر
وإن لم يسمعوا صوت النواح
قفي! فالحسن لوال الحب قبح
وإن نظموا القصائد في المالح
قفي! فالمجد لوال الحب وهم
وإن ساروا إليه على الرماح.

ـــام ـــئ ـــل جـــحـــا وجــــيــــرانــــه ال
فــي أحـــد أيــــام الــشــتــاء الـــبـــاردة اجــتــمــع بعض 
جــيــران جــحــا الــلــئــام، واتــفــقــوا عــلــى أن يجعلوه 

يدعوهم إلى عشاء فاخر في بيته بأي
إليه  ذهبوا  خطتهم  رسموا  أن  وبعد   وسيلة، 
وليمة  إلى  ندعوك  أن  جحا  يا  تحب  أال  وقالوا: 

عامرة باألرز واللحم والحلوى؟ .
 فانتبه لهم وأجاب:
 ومن ال يحب ذلك؟

 فقالوا له: ولكن بشرط، سنتفق على أمر إذا 
قمت به على خير وجه دعوناك، وإذا لم تستطع 

دعوتنا أنت على هذا العشاء الفاخر.
عيني  فـــرك  ثــم  وأذنـــيـــه،  عينيه  جــحــا   فرك 
حماره وأذنيه، وقال: موافق، هاتوا ما عندكم

 واتفق جحا مع جيرانه أن يقضي ليلته ساهًرا 
في  وذلــك  يقعد،  أن  دون  واقًفا  ينام،  أن  دون 
الــهــواء  حــيــث  لــلــمــديــنــة،  الكبير  الــمــيــدان  وســـط 

البارد يدغدغ العظام، بل واشترطوا عليه
 حتى يتّم االتفاق أال يشعل أي نار أو يقترب 
نوافذ  وراء  مــن  بعضهم  يراقبه  وســوف  منها، 
بيوتهم بالتناوب طوال الليل، فإذا ما الح لهم أي 
نور ولو كان ضعيًفا فسيكون جحا هو الخاسر، 

وبالتالي يدعوهم إلى الطعام .
 ورد جــحــا عــلــى كــل شــروطــهــم قــائــًال بعزم 
ثابت وقلب جسور: ال تطيلوا الكالم، وليراقبني 
طابور من العسكر فأنا ال أهتم، وسأقوم باألمر 

حسب االتفاق.
قلب  فــي  واقــًفــا  ليلته  جــحــا  قــضــى   وبالفعل 

حتى  الريح،  بــرودة  من  يرتعش  وهو  الميدان، 
طــلــع الــنــهــار، فاجتمع بــجــيــرانــه، فــادعــى واحــد 
ممن تولوا مهمة مراقبته أنه رأى شعاًعا بعيًدا 
من الضوء، فصاح جحا الذي احمرت عيناه من 
جــًدا،  بــعــيــًدا  ضـــوًءا  كــان  ولكنه  والــتــعــب:  السهر 

ينبعث من مسافة ميل
أن  أحدهم  نسي  مصباًحا  يكون  قد   تقريبًا، 

يطفئه.
يــلــتــزم  لـــم  أنــــه  عــلــى  جــمــيــًعــا  اتــفــقــوا   لكنهم 

ــابــهــذا الـــضـــوء الــبــعــيــد،  بـــالـــشـــرط، وتـــدفـــأ تــمــاًم
 وحكموا عليه بأن يستضيفهم هو في بيته، ويعد 

لهم مأدبة عامرة بما لّذّ وطاب.
وقــعــدوا  مــســاء،  ذات  بالفعل  لــديــه   واجتمعوا 
وآخــر  حين  وبــيــن  الــطــعــام،  حــضــور  ينتظرون 
كان جحا ينهض من بينهم، حتى يرى إذا كان 
الجيران  انتظار  وطــال  ال،  أم  نضج  قد  الطعام 
للطعام، واستبد بهم الجوع، فطلبوا منه أن يأتي 
لهم بما تيسر، حتى ولو لم يكن هناك أي لحم، 

فــقــام جــحــا وعـــاد بــعــد  نصف ســاعــة، وقـــال إن 
قليل،  بعد  األمر  وتكرر  بعد،  ينضج  لم  الطعام 
شــيء،  أي  لهم  يحضر  بــأن  لــه  طلبهم  فــأعــادوا 
تغيب  الــفــنــاء  ولكنه  إلــى  مــن  جديد  فــغــادرهــم 

كثيًرا هذه المرة  فقاموا ليروا ماذا هنالك.
بفناء  شجرة  فرع  على  إناء  علق  قد   فوجدوه 
مصباًحا  تحته  مــن  األرض  على  ووضــع  الـــدار، 
ذا ضوء ضعيف جــًدا، ويبتعد عن اإلنــاء بمسافة 

كبيرة.
يا  الحد  هــذا  الــمــزاح  بــك  يبلغ  هــل  لــه:   فقالوا 
الفجر  أوشــك  حتى  جوًعا  نتضّور  تجعلنا  جحا، 

أن يطلع ماذا تصنع؟.
 فقال جحا: إني أطبخ لكم الطعام  بيدي، أال 

يعجبكم هذا؟.
فقالوا مغتاظين منه أشد الغيظ:

ووضعت  ســمــاء،  ســابــع  فــي  اإلنـــاء  علقت   لقد 
ينضج  فكيف  أرض،  سابع  فــي  مصباًحا  تحته 

الطعام بهذا المصباح الضعيف؟
 وهنا قال لهم جحا فوًرا: ما أسرع نسيانكم، 
فقد زعمتم منذ وقت قريب أنني تدفأت بضوء 
مصباح على مسافة ميل، فإن أمكن هذا، فمن 
بعد  على  مصباح  تحته  إنـــاء  يغلي  أن  الممكن 

مسافة أقل من ذلك.
 فخجل الجيران من فعلتهم، بعد أن كشفهم 
جحا بذكائه  وحيلته، واضطروا هم لدعوته إلى 

مأدبة فاخرة



الفنان علي الغرير للبيرق:

ــــــز جــــاســــم ــــــعــــــزي ــــــد ال ــــــب ــــي وع ــــط ــــي ــــل ــــس ــــــم ال ــــــان ـــــى يـــــــد غ ـــــل ــــمــــت ع ــــل ــــع ت

ــــــــر بــــــــــــــه فــــــــــــــي الـــــــبـــــــحـــــــريـــــــن ــــــــع ــــــــش ـــــــــــرح فــــــــــــــي قــــــــــطــــــــــر ن ـــــــــــس ـــــــــــم ــــــــــــور ال ــــــــــــط ت

علىعلى
الطريقالطريق
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ڈ في البداية هل تقّدم لنا جولة سريعة بين 
محطاتك الفنية منذ البداية حتى اآلن؟

- قـــّدمـــت الــعــديــد مـــن األعـــمـــال فـــي مــجــال 
ومن  والسينما،  والمسرح  التلفزيونية  الــدرامــا 
المسلسالت:  فــي  قــّدمــتــهــا  الــتــي  األعـــمـــال  بــيــن 
ـــعـــود، حـــــزاوي الــــدار،  فـــرجـــان لــــول، الــبــيــت ال
لمة  عــو..  العو..  الرويعي،  جمعان  مع  سعدون 
مع محمد المنصور - بكر الشدي - حياة الفهد، 
 - النبهان  جاسم   - المنصور  محمد  مع  نيران 
جمعان الرويعي، قيود الزمن وقام بإخراجها، 
عمر  دمعة  البوعينين،  سعد  مع  طيب  مواطن 
وسوالف  العسكري،  زينب   - اليوسف  تركي  مع 
خليل   - البوعينين  سعد  مع  «جـــزءان»  طفاش 
غانم  مع  وتصانيف  البلوشي،  ســارة   - الرميثي 
ملونة  خيوط  جــاســم،  العزيز  عبد   - السليطي 
مع عبد العزيز جاسم - أسمهان توفيق - هبة 
الدري - زهرة عرفات، متلف الروح مع غانم 

السليطي - عبد المحسن النمر - هيفاء حسين، 
نعم وال مع عبد العزيز جاسم - أسمهان توفيق 
- محمد الحجي - زهرة عرفات - سلمى سالم، 
أشرف   - حسين  غــازي  مع  األول  الجزء  تيمور 

العوضي.
ومـــن الــمــســرحــيــات قــــّدم: مــؤلــف ضـــاع في 
نار  ياحبيبي  نــار  مجلي،  أحــمــد  بطولة  نفسه 
إبراهيم   - المبشر  فضيلة   - رشــدان  سامي  مع 
الغانم، صرخة الرعب مع عبد العزيز المسلم، 
وناسة  جاسم،  العزيز  عبد  مع  البيت  في  خلك 
سبتمبر  و١١  عنبر  الــرحــيــم،  عبد  فاطمة  مــع 
عرض الكويت - مع سعد الفرج - غانم السليطي.

وفي مجال السينما قدم فيلم حنين.

ڈ حدثنا عن تجربتك مع المسرح القطري ..
- أنــــا أعــتــبــر نــفــســي مـــن الــمــحــســوبــيــن على 
الــمــســرح الــقــطــري وشــهــادتــي فــيــه مــجــروحــة 

وتربطني عالقات جيدة ومميزة بكل الفنانين 
في  ونــشــارك  أبـــًدا  نفترق  ال  فنحن  القطريين 
القطرية  والمسرحية  الفنية  المحافل  جميع 
ويشاركنا إخواننا من الفنانين القطريين جميع 
أنني  كما  البحرين،  في  ومهرجاناتنا  أعمالنا 
شــاركــت فــي مــســرحــيــات قــطــريــة ومـــن حسن 
قطر  في  قّدمتها  التي  أعمالي  آخر  أن  الطالع 
في  «خليك  بعنوان  مسرحية  هــي   ٢٠٠٦ عــام 
حالك» كانت من تأليف تيسير عبد اهللا وإخراج 
ســعــد بــو رشــيــد وهـــا هــي األيــــام تـــدور وألتقي 
وكــان  المبدعين  بــهــؤالء  الــدوحــة  فــي  مــجــدًدا 
العمل يحمل قضية أكثر عمًقا تجمعنا كلنا من 
أعتقد  التي  «بشويش»  مسرحية  وهــي  حولها 
أنها حققت نجاًحا كبيًرا وسيكون لها جزء ثان 
في  العمل  هــذا  عــرض  يتم  أن  وأتــمــنــى  قــريــبـًـا 
له  تتعّرض  مــا  حقيقة  الــنــاس  ليعرف  الــخــارج 
دولة قطر، ثم تشاء الظروف أن أواصل العمل 

وأشـــارك  الماضية  الــفــتــرة  خــالل  الــدوحــة  فــي 
فايز  فالح  الرائع  والفنان  المتميز  المخرج  مع 
عمل  وهــو  الــحــكــايــات»  «مدينة  مسرحية  فــي 

لألطفال وحقق أيًضا بفضل اهللا نجاًحا كبيًرا.

ڈ هل تتابع الفنانين القطريين؟
- كــيــف ال، أتــابــع الــفــنــانــيــن الــقــطــريــيــن وأنــا 
أمثال  القطري  الفن  نجوم  من  كثيًرا  تعّلمت 
جــاســم،  الــعــزيــز  وعــبــد  السليطي  غــانــم  الــفــنــان 
وكنت أشاهدهم وأنا صغير وأتعّلم من أدائهم 
ولم أكن أعرف أنني سأصبح ممثًال وسأستفيد 
يأتي  ثــم  ألعــمــالــهــم  ومتابعتي  لــهــم  حــبــي  مــن 
قطريين  فنانين  ومع  معهم  أعمل  الذي  اليوم 
غيرهم وهذا فخر لي، ونحن في دول مجلس 
ونؤثر  ســويـًـا  ونعمل  حــدود  تفّرقنا  ال  التعاون 

ونتأثر بما نقّدمه أو يقّدمونه.

خــالل  متتابعين  عملين  فــي  مــشــاركــتــك  ڈ 
األشــهــر الــمــاضــيــة، كــيــف تـــرى تــطــور الحركة 

المسرحية في قطر؟
كنت  وأنا  دائم  تطور  في  القطري  المسرح   -
خالل  عملين  في  بمشاركتي  المحظوظين  من 
عيدي الفطر واألضحى الماضيين وقد تشّرفت 
بهذه المشاركات القوية والتي أعتز بوضعها في 
سيرتي الذاتية خصوًصا بعد النجاح الكبير الذي 
قطر  دولــة  أن  المالحظ  ومــن  العمالن،  لقيه 
الذي  األمــر  وهــو  والثقافة  بالفنون  تهتم  باتت 
ثم  ومن  القطري  المسرح  على  باإليجاب  يعود 
نحرص  فنحن  قلنا  وكما  الخليجي،  المسرح 
على متابعة األعمال المسرحية في كافة الدول 
ونتبادل  المهرجانات  في  ونــشــارك  المجاورة 
الــخــبــرات والـــتـــجـــارب فــنــحــن يــجــمــعــنــا وحـــدة 
األرض واللغة والدين وتطور المسرح في قطر 

نشعر به نحن في البحرين.

عن قربعن قرب

أنا محسوب على المسرح القطريأنا محسوب على المسرح القطري

من مسلسل سوالف طفاش

عبد اهللا المال: وجود معهد لدراسة الفنون ضرورة ملّحة
الدوحة - البيرق :

الــفــنــان الـــشـــاب عــبــد اهللا الــمــال هـــو واحــــد من 
الفني  العمل  يعشقون  الــذيــن  الــواعــديــن  الفنانين 
نجوم  مــن  واحـــًدا  يكون  بــأن  يحلم  والمسرحي، 
إليجاد  ويسعى  الــعــربــي  والــعــالــم  قطر  فــي  الــفــن 
موطئ قدم لنفسه في ساحة عالم الفن القطرية، 
«محاكمة  مسرحية  خالل  من  الفنية  حياته  بدأ 
السيد ميم» والتي شاركت في مهرجان المسرح 
المفتاح،  أحمد  المخرج  مع   ،٢٠١٣ عــام  الشبابي 
من  عــدد  له  والنقاد،  الجمهور  استحسان  ونالت 
األفــالم  صناعة  مــجــال  فــي  الشخصية  الــتــجــارب 
المهتمين،  من  وأقــاربــه  أصدقائه  مع  القصيرة 
الــقــراءة  خــالل  مــن  مــواهــبــه  لصقل  حــالــًيــا  يسعى 
واالطالع من أجل الوقوف على أحدث ما وصلت 
إلـــيـــه الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فـــي مـــجـــاالت الــفــنــون 

والتصوير السينمائي.
وعّبر المال عن سعادته بحالة الحراك المسرحي 
الذي تشهده الساحة المسرحية وقال: إنه يتمنى 
وأن  والمسرحي،  الفني  الحراك  وتيرة  تزداد  أن 

يكثر عدد المهرجانات الفنية، وقال إنه يحلم بأن 
يكون هناك معهد عاٍل لدراسة الفنون في قطر 
القطريين  الــشــبــاب  مــن  كـــوادر  إيــجــاد  فــي  يسهم 
في  الفنون  ورايـــة  مشعل  يحملوا  ألن  المؤهلين 
قطر، وأّكد أن وجود هذا المعهد أصبح ضرورة 
ملحة في ظل التطور الذي تشهده البالد والنهضة 
يكون  أن  وتمنى  قطر،  في  ونلمسها  نعيشها  التي 
وأن  الفنون  مجال  في  عالمي  اســم  قطر  لدولة 
تكون النهضة الثقافية جنبًا إلى جنب مع النهضة 

العمرانية واالقتصادية التي تشهدها البالد.
أن  أتمنى  المال:  قال  الشخصي،  الصعيد  وعلى 
وأن  الــفــنــون  فــي  قطر  لــدولــة  سفير  خير  أكـــون 
أصــبــح فــنــانًــا مــعــروًفــا فــي مــجــالــي، وقـــال المال 
يساعده  الــذي  والـــده  الحياة  فــي  األعــلــى  مثله  إن 
الصعيد  على  أمــا  الفنية،  مسيرته  فــي  ويــدعــمــه 
تعلمت  المفتاح  أحمد  المخرج  إن  فقال:  الفني، 
كل  يــقــّدم  الـــذي  للفنان  نــمــوذج  وهــو  الكثير  منه 
في  بالصبر  أيًضا  ويتميز  معه  للعاملين  لديه  ما 
تعامله مع الفنانين الجدد وهو ما يمنحهم الثقة 

ليقدموا كل ما لديهم.

كتب - مصطفى عبد المنعم:

ألمع  مــن  واحـــد  الــغــريــر  علي  الــفــنــان  النجم 
األســـمـــاء الــخــلــيــجــيــة فـــي عــالــم الـــفـــن، يعرفه 
أذهانهم  في  ارتبط  حيث  الكبار  قبل  الصغار 
من  تعد  والتي  الشهيرة «طفاش»  بالشخصية 
أنــجــح الــشــخــصــيــات الــمــحــّبــبــة لـــدى األطــفــال، 

من  العديد  الغرير  قــّدم  األخــيــرة  اآلونــة  وفــي 
عيدي  خــالل  الدوحة  في  المسرحية  األنشطة 
في  قــّدم  حيث  الماضيين،  واألضــحــى  الفطر 
المخرج  مع  «بشويش»  مسرحية  الفطر  عيد 
ملف  قضية  تناقش  كانت  والتي  بورشيد  سعد 
الشرسة  اإلعالمية  والهجمة   ٢٠٢٢ مونديال 
من  قطر  لها  تتعّرض  تزال  وال  تعّرضت  التي 

في  مؤخًرا  وقــّدم  اإلعــالم،  وسائل  بعض  قبل 
عيد األضحى مسرحية «مدينة الحكايات» مع 
لألطفال  مسرحية  وهــي  فايز  فالح  المخرج 
وقّدم خاللها العديد من األدوار، وكان للبيرق 
مع الفنان علي الغرير موعد ليحل ضيًفا معنا 
في زاويتنا عن قرب لنتعّرف فيها على جوانب 

من شخصيته بشكل أكثر قربًا..

عبد اهللا المال



فيصل العبد اهللا:

بشرى ناصربشرى ناصر
bushranaser@bushranaser@

محمد السادة.. قطرمحمد السادة.. قطر
@alasmai@alasmai٥٥٥٥

حنان العماديحنان العمادي
HananAlemadi@HananAlemadi@

فهد الكبيسيفهد الكبيسي
@FahadAlkubaisi@FahadAlkubaisi

إبداعات موجزة

7الثالثاء 13 احملرم 1437 هـ - 27 أكتوبر 2015 م

إلــى  مــتــقــاعــد  كــلــمــة  شــطــرت  إذا 
مقطعين فإنها تصبح مت قاعد

أبي مذ رحلَت الرؤى بي تَُدور
تَزف عهودا لنا عامَرة

ومن مقلتي حيَن أخلو تَثور
ألنس مضى دمعة حائَرة

تحليلك  ونمط  تفكيرك..  طبيعة 
األهمـية  شديد  واألمــور  للمواقف 
وهو ما قد يجـذب اآلخرين إليــك 

أو يصرفهم عنك.

عندما التكون صاحب فكر، فمن 
غيرك  افــكــار  تتبنى  أن  الطبيعي 
.. فـــابـــدأ بــصــنــاعــة ذاتــــك واجــعــل 

اآلخرين يتبنون أفكارك.

أكاديميون يثيرون قضية االهتمام باللغة قضيةقضية
العربية على مواقع التواصل االجتماعي

غير  ثقافًيا  حراًكا  االجتماعي  التواصل  مواقع  شهدت 
تقليدي حول اللغة العربية، حيث ناقش العديد من مواقع 
العربية  باللغة  متعلقة  قضية  مؤخًرا  االجتماعي  التواصل 
لمناقشة  وغيره  واتــســاب  على  نــدوات  تنظيم  خــالل  من 
واقــــع الــلــغــة الــعــربــيــة فــي ظــل الــتــحــدّيــات الــتــي تفرضها 
مواقع  بتنامي  يتعلق  فيما  خاصة  والتكنولوجيا  العولمة 
على  تأثيرات  من  ذلك  يفرضه  وما  االجتماعي  التواصل 
مستقبل اللغة العربية وهويتها. وقد تطرقت المناقشات 
ظل  في  وذلك  المقبلة،  باألجيال  الُمحدقة  المخاطر  إلى 
الــتــوّســع فــي اســتــخــدام مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي وسط 
هذه  غياهب  فــي  العربية  الــهــويــة  ضــيــاع  مــن  تــحــذيــرات 
المواقع، األمر الذي يتطلب العمل من قبل الجهات المعنّية 
على  العربية  المضامين  إلثـــراء  المستويات  كافة  وعلى 
مواقع التواصل االجتماعي بما يساهم في تحقيق نمو كبير 

للغة على المستوى العالمي. ولم يُخِف المتابعون للقضية 
على  العربي  لإلنسان  الالفت  التواجد  من  الحذر  تفاؤلهم 
مواقع التواصل االجتماعي وهو ما يتطلب دراسة توجهات 
من  العربي  الواقع  لتقييم  وممارساتهم  العربي  الشباب 
بكل  المعطيات  كافة  مع  والتعامل  اللغة  مضامين  حيث 
وعي وتنظيم. وقد أكد المتابعون أن واحدة من المشاكل 
التي تواجه العالم العربي هي مستقبل اللغة، مشيرين إلى 
أن التكنولوجيا هي سالح ذو حدين، بسلبياتها وإيجابياتها. 
وربطوا تأثير مواقع التواصل االجتماعي على اللغة العربية 
العالم  هذا  في  العربي  اإلنسان  يؤّديها  التي  بالممارسات 
االفـــتـــراضـــي، مـــشـــّدديـــن عــلــى أن مــعــظــم االخـــتـــراعـــات 
تلك  مخترعات  مع  نتعامل  أن  علينا  فرضت  والتقنيات 
الــــدول بــصــورة كــرســت الــشــعــور بــالــدونــّيــة لـــدى اإلنــســان 
على  حياته  في  االستهالكي  الجانب  يطغى  الــذي  العربي 

اآلخر  لغة  استخدام  إلــى  أّدى  ما  وهــو  اإلنتاجي،  الجانب 
له  كان  ما  وأنواعها  أشكالها  بكل  التكنولوجيا  مع  تماهًيا 
استخدام  من  البعض  يمانع  ولم  كبير.  حد  إلى  سلبي  أثر 
خالل  من  لغتنا  على  الدخيلة  والمصطلحات  المفاهيم 
األكاديميين إذا كانت في سياقات الجو العلمي األكاديمي، 
واعتبروا أنه يتم استخدام حروف إنجليزية لكلمات غير 
يصفونه  ما  وهو  االجتماعي  التواصل  مواقع  في  فصيحة 
من  وهــذا  بظاهرة «العربيزي»  يتمثل  وهــذا  بـ»الجهل» 
العربية.  لغتنا  مستقبل  في  الخطر  ناقوس  يدّق  أن  شأنه 
ولكنهم عّددوا في اآلن نفسه إيجابيات التكنولوجيا على 
لغتنا والتي تتمثل في استخدام برامج األطفال والبرامج 
المهارات  بتعزيز  يساهم  وهو  الفصحى  للغة  التلفزيونية 
والتحّدث  االستماع  بمهارات  يتعلق  فيما  سيما  ال  اللغوية 

وهذا جانب إيجابي إلى حد كبير.

كتب - محمود الحكيم:

االجتماعي  التواصل  وسائل  أن  اهللا  العبد  فيصل  الفنان  أّكــد 
نافذة مهمة جًدا للفنان لنشر وترويج أعماله الفنية، فهي تمثل 
وأوسعها  وأسرعها  طريقة  أيسر  العالم،ألنها  على  للفنان  نافذة 
الجمهور  فيتداولها  أعماله  عليها  يطرح  أن  للفنان  تتيح  انتشاًرا 

بشكل سريع ومساحة واسعة تمنح أعماله الشهرة والذيوع .
وأشار إلى أن السوشيال ميديا تتيح للفنان أن يطرح أعماله 

تجد  لم  التي  للوحاته  ويسمح  سواء  حد  على  والحديثة  القديمة 
من  شــريــحــة  أكــبــر  إلـــى  وتــصــل  تنتشر  أن  االنــتــشــار  مــن  حظها 
في  ولكن  ألعماله،  معرًضا  فنان  كل  صفحة  وباتت  الجمهور. 
الــمــقــابــل شــهــدت الــســوشــيــال مــيــديــا ظــاهــرة سلبية جــــًدا، حيث 
ألنفسهم  الترويج  في  الــهــواة  وبعض  الفنانين  أنصاف  استغلها 
ولكن  وغريب،  كبير  بشكل  ميديا  السوشيال  خالل  من  فلمعوا 
فقد  لــذلــك  ســريــًعــا،  يسقط  الحقيقية  الموهبة  لــديــه  ليس  مــن 

اختفوا بنفس السرعة التي ظهروا بها.

قال  الــوســائــل  لــهــذه  استخداماته  وحـــول 
ألنه  كثيًرا  بوك  الفيس  أفضل  أنا  اهللا  العبد 
وأشـــرح  أعــمــالــي  عليه  أطـــرح  أن  لــي  يتيح 
الفنية  التجربة  ومالبسات  العمل  تفاصيل 

وكأنه معرض حقيقي بالنسبة لي.
عليه  أرفــع  حيث  اليوتيوب،  بموقع  أبــدأ 
ذلك  بعد  ثم  منها  أنتهي  جديدة  أغنية  كل 
األكثر  الرسمية  المواقع  على  الرابط  أرسل 
 ، ونــجــومــي   ، إم  إف  جــديــد  مــثــل  انـــتـــشـــاًرا 
المتابعين  ماليين  لها  مواقع  وهي  وأيتيون 
فـــي الـــوطـــن الــعــربــي وهـــو مـــا يــســاعــد على 
أو  الجمهور  بين  ســواء  للعمل.  واســع  انتشار 

على مئات المواقع األخرى على اإلنترنت .
وأمــــا اإلنــســتــجــرام فــقــال الــعــبــد اهللا أنــا 
أطــــرح عــلــيــه أعــمــالــي الــقــديــمــة ونــــــادًرا ما 
العمل  أن  أؤمــن  ألنني  فيه  الجديد  أطــرح 
في  أوالً  مــبــاشــرة  يــــرى  أن  يــجــب  الــفــنــي 
للمشاهدة  يطرح  ثم  شابه  ما  أو  المعرض 
عبر الشاشات لذلك فاللوحات التي شاركت 
بها في المعارض ال أمانع في طرحها على 

اإلنستجرام .
وحــــول اســتــخــدامــه لــلــيــوتــيــوب قــــال إن 
ألنني  لــي  بالنسبة  مهمة  وسيلة  اليوتيوب 
أحــــرص كـــل الـــحـــرص عــلــى طـــرح مقاطع 
فيديو مصورة وأنا أرسم أعمالي مصحوبة 
المقاطع  وهـــذه  جــمــيــل،  موسيقي  بــعــزف 

خالله  من  وأرسلها  اليوتيوب  على  أنزلها 
إلى الفيس بوك وأجد الكثير من التعليقات 
المشجعة والتي تدل على إعجاب المتابعين 

بالفكرة.
وأمـــا الــواتــس آب فــأوضــح الــعــبــداهللا أنه 
المجموعات  مــع  الــتــواصــل  فــي  يستخدمه 
الــمــخــتــلــفــة مـــن فــنــانــيــن وأصــــدقــــاء وأهـــل 
ويستخدمه في المحادثات، وال يرسل من 

خالله أي صور ألعماله .
وحــــول الــســنــاب شــــات قــــال الـــعـــبـــداهللا : 
أعمالي  من  مقاطع  تصوير  في  أستخدمه 
وأتــــحــــدث عــنــهــا بــاخــتــصــار فـــي ١٠ ثــــواٍن 

وأرسله لألصدقاء والمتابعين.
وحول استخدامه لتويتر فقال العبد اهللا: 

أنا ال أدخل كثيًرا على التويتر.
كــل  حـــــريـــــص  أنـــــــه  اهللا  الــــعــــبــــد  وأكـــــــــد 
التواصل  وسائل  عبر  التفاعل  على  الحرص 
االجــتــمــاعــي مــع جــمــهــوره ويــــرى أن هــذه 
كما  الفنانين  عــلــى  كــثــيــًرا  سهلت  الــوســائــل 
في  ومـــاالً  وتعبًا  جــهــًدا  عليهم  وفــرت  أنها 
الــتــرويــج والــوصــول إلــى أكــبــر شريحة من 
المستوى  على  لــي  فتح  أنــه  كما  الجمهور. 
الــشــخــصــي فــرًصــا كــثــيــرة ومــنــافــذ واســعــة 
فدعيت للعديد من المهرجانات التشكيلية 
تُطرح  التي  أعمالي  خالل  من  قطر  خــارج 

على وسائل التواصل االجتماعي.

المطرب فهد الكبيسي اثناء تصوير 
فيديو كليب ألحد اعماله الفنية

الفنانة فاطمة الشروقي مع محمد حسن 
في أحد األعمال المسرحية

لــقــطــة لــلــذكــرى تــجــمــع عــبــداهللا غــيــفــان مــن الــفــنــان من اعمال الفنانة التشكيلية أميرة العجي
عبدالعزيز النمش وهدى سلطان

أثناء عملية المونتاج للفيلم القصير كفى

وسائل التواصل االجتماعي وسائل التواصل االجتماعي 
نافذة للفنان على العالمنافذة للفنان على العالم

أون الينأون الين

فيصل العبد اهللا



بقلم: سيار الكواري

يراودني  ما  دائًما  ملح  ســؤال  هناك 
وهـــو: أيــن الــمــســرح الــقــطــري اآلن؟!!، 
أن  فبعد  عــودة،  وبــال  بعيًدا  ذهــب  لقد 
شهدت الحركة الفنية عقوًدا من التألق 
في  القطري  للمسرح  واضــًحــا  وبـــروًزا 
الحركة  أصاب  الماضي،  القرن  أواخر 
العديد  وقــادتــنــا  الــجــمــود،  المسرحية 
تقليص  إلــــى  الــســلــبــيــة  الـــشـــواهـــد  مـــن 

الــنــشــاط الــمــســرحــي واقـــتـــصـــاره فقط 
وزارة  تنظمها  التي  المهرجانات  على 
اختلفت  اآلن  فــالــمــعــطــيــات  الــثــقــافــة، 
كـــثـــيـــًرا عـــن الـــســـابـــق، كـــل شــــيء تــغــّيــر 
لـــألســـوأ، قــديــًمــا كــانــت هــنــاك بساطة 
العديد  فنجد  اآلن  أمــا  شـــيء،  كــل  فــي 
مـــن الــســلــبــيــات تــســيــطــر عــلــى الــوســط 
ــا كــــان جــمــيــع الــفــنــانــيــن  ــًم الــفــنــي، قــدي
كالجسد الواحد، كلنا نشترك في نفس 
الهموم،  وكذلك  واآلمال،  الطموحات، 

القوالب  أو  كــالــســدود،  صــرنــا  اآلن  أمــا 
مجموعته،  عنده  فنان  فكل  الصّماء، 
وكل مجموعة تتناحر مع المجموعات 
األخرى، بل يتناحر أيًضا أعضاؤها مع 

بعضهم البعض.
وأوجــاع  هموم  من  وبالرغم  ولكن 
الــمــســرح الــمــتــعــّددة يــنــبــغــي عــلــيــنــا أن 
إنــجــازات  القطري  للمسرح  أن  نــدرك 
ــا فـــي مــهــرجــانــات وكــنــا  وأنـــنـــا شــاركــن
العالمي  باليوم  يحتفل  من  أوائــل  من 

قطر  في  المسرح  أن  ونــرى  للمسرح، 
تكّونت  أن  إلى  شخصية  بجهود  نهض 
أفــرزت  كما  المسرحية،  األربــع  الفرق 
لنا تلك المرحلة مجموعة من الكّتاب 
السليطي  غــانــم  أمـــثـــال  الــمــســرحــيــيــن 
قّدما  اللذين  المناعي  الرحمن  وعبد 
القطري  فالمسرح  متمّيزة،  نصوًصا 
الشباب  هــؤالء  إيمان  من  قوته  استمّد 
الــــمــــوجــــوديــــن بـــمـــا يــــقــــّدمــــون وكــــان 
للحركة  قويًا  رافــًدا  المدرسي  المسرح 

المسرحية.
لم  أنه  يدرك  أن  الجميع  على  لذلك 
يكون هناك مستقبل للمسرح القطري 
من  تنطلق  واسعة  رؤيــة  وجــود  بــدون 
وسلبياته  بــإيــجــابــيــاتــه  الــمــســرح  واقــــع 
الفنانين  تــقــارب  وكــذلــك  ومــعــوقــاتــه، 
فالتقارب  التعالي،  وعدم  بعضهم،  مع 
وسيعلي  ــا،  مــســرحــًي ـــا  حـــراًك ســيــخــلــق 
قيمة الفن، وعدم االعتماد فقط على 
المهرجانات، وتقديم مسرح للجمهور.

قـــــــال مــــديــــر مـــعـــرض 
فـــــرانـــــكـــــفـــــورت الـــــدولـــــي 
إن  بــوس  يــورجــن  للكتاب 
ويــبــدي  منفتح  الــمــعــرض 
اهتماماً تجاه دراسة طلب 
أي دولة عربية الستقبالها 
بالمعرض  شـــرف  ضيفة 
 .٢٠١٨ الــــعــــام  مــــن  بـــــــدءاً 
وكـــرر بـــوس عــلــى هامش 
خـــتـــام فــعــالــيــات مــعــرض 
الكتاب األكبر عالميا دعوة 
وجهها قبل عامين لدولة 
ـــتـــرشـــيـــح نــفــســهــا  قــــطــــر ل
الشرف  ضيافة  لبرنامج 
ــعــام  الــمــعــمــول بـــه مــنــذ ال
والــذي  بالمعرض،   ١٩٧٦
يــتــيــح لــلــدولــة أو اإلقــلــيــم 
الــثــقــافــي الــضــيــف عــرض 
فعاليات  وإقــامــة  ثقافته 
النشر  بصناعة  للتعريف 
والفكري  الثقافي  والواقع 

والسياسي والمجتمعي.
دولـــة  أي  بــــوس  ودعـــــا 
عــربــيــة تــرغــب بــالــتــرشــح 
لـــــــضـــــــيـــــــافـــــــة الــــــــشــــــــرف 
سنة  أي  فـــي  بــالــمــعــرض 
بعد العام ٢٠١٨ للمسارعة 
بــتــقــديــم طــلــب الــتــرشــيــح، 
دول  مــــنــــافــــســــة  بــــســــبــــب 
أخـــــرى مـــن أســكــنــدنــافــيــا 

وأمريكا الالتينية وآسيا.
وأكــــد مــديــر الــمــعــرض 
لــــلــــفــــضــــائــــيــــة الــــعــــربــــيــــة 
مــالمــح  أن  «الــــجــــزيــــرة» 
المعرض  بها  اتسم  كثيرة 
ـــعـــام ومــــن أهــمــهــا  هــــذا ال
السياسي  الــجــانــب  طغيان 
فعالية   ٤٠٠٠ مــن  بــأكــثــر 
ـــمـــعـــرض هـــذا  جــــــرت بـــال
ـــــر  الــــــــعــــــــام وتــــــعــــــد األكـــــث
بــتــاريــخــه. كــذلــك فرضت 
كبيرة  أعــداد  توافد  قضية 
ألمانيا  على  الالجئين  من 
والـــــتـــــغـــــيـــــرات الـــعـــالـــمـــيـــة 
الــــراهــــنــــة نــفــســهــمــا بــقــوة 
عــلــى فــعــالــيــات ونــقــاشــات 
كـــثـــيـــرة، وتـــحـــولـــتـــا ألهـــم 
ـــمـــعـــرض،  قـــضـــيـــتـــيـــن بـــال
على  وردا  مديره.  بحسب 
تساؤل حول تهديد الكتاب 
اإللكتروني للمطبوع، نفى 
مـــديـــر الـــمـــعـــرض األكـــبـــر 
ــــك، مـــؤكـــدا أن  عــالــمــيــا ذل

دوره مكمل ليس إال.
وبــخــصــوص الــالجــئــيــن 
الـــســـوريـــيـــن، أكــــد يــورجــن 
مبادرة  أسسوا  أنهم  بــوس 
ـــوفـــيـــر كــــتــــب ولـــــــــوازم  ـــت ل
تعليمية وقصص لالجئين 
بــــمــــراكــــز اســـتـــقـــبـــالـــهـــم، 
ويــعــتــزمــون إنــشــاء أمــاكــن 
على  الــالجــئــيــن  لــتــشــجــيــع 
الـــــــقـــــــراءة وتــــعــــلــــم الـــلـــغـــة 
األلــمــانــيــة بــقــرب مــراكــز 
استقبالهم في كل ألمانيا، 
مكان  أول  يفتتح  وســوف 
لهذا الغرض بفرانكفورت 
خــــــالل أســـبـــوعـــيـــن. وقـــد 
دار   ٧١٠٠ نــحــو  شـــاركـــت 
وكـــالـــة   ٦٠٠ ونـــحـــو  نـــشـــر 
أدبــيــة مــن أكــثــر مــن ١٠٠ 
ــــــة بـــالـــمـــعـــرض الــــذي  دول
اخـــتـــتـــمـــت فـــعـــالـــيـــاتـــه ١٨ 
واستمر  الــجــاري،  أكتوبر 
أربــــعــــة أيـــــــام، وقـــــد شـــدد 
رئـــيـــس بــــورصــــة الــكــتــاب 
األلــــــمــــــانــــــي هــــايــــنــــريــــش 
دور  أهمية  على  رايتمولر 
واآلداب  والــقــراءة  الكتاب 
فــي تــعــزيــز الــتــفــاهــم بين 

البشر والدول واألديان.

معرض 
فرانكفورت الدولي 
يفتح أبوابه للعرب

الثالثاء 13 احملرم 1437 هـ - 27 أكتوبر 2015 م

أبيات قطرية

أرى الجفن يجفو النوم مايالف الكرى

اذا هم في بعض الهمـم والمطالـب

قم يانديبـي وارتحـل عيـد هيـة

عمانية من ساس هجـن نجايـب

عليها قطاع الفـرج مـا يهـا بهـا

دليل في الظلماء اذا النجـم غايـب

فانالي عـل كـل البتـوادي قدايـم

اذا نابهم سنـة الغـال والحرايـب

ابذل لهم نفسي ومالـي وعصبتـي

وحصن لهم في موجبـات النوايـب

فاركب ومر بها المخاضيب ساعـة

والتكثر المهروج في غير صايـب

سبعه عشر عام وانـا قايـم بهـم

وانا لهـم درع حصيـن القطايـب

وحاربت فيهـم االقربيـن وحفهـم

مـع ذا وعجـز القلـم بالكتايـب

فان رحبو بك فاطرح الرحل عندهـم

وطرش الي الباقين منك النبايـب

فان كان هابو فاخلط السير بالسرى

الي البشر وجعلهم مناخ الركايـب

ثم قل لهم ربعي تراخـى احزامهـم

االشغامـيـم الـقـروم العطـايـب

رقوا مرتقى العليا مع من رقى بهـا

حـرار الـدم بأنيابهـا والمخالـب

أرى الجفن

ـــــرح؟!  ـــــس ـــــم أيـــــــــن ال
بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

المؤسس قاسم بن محمد آل ثاني

ـــيـــات  تـــنـــطـــلـــق غــــــــــًدا فـــعـــال
المهرجان التركي الذي يعتبر 
جزًءا رئيسًيا من فعالية العام 
 ،٢٠١٥ تــركــيــا  قــطــر  الــثــقــافــي 
وذلـــــك مـــن خــــالل مــجــمــوعــة 
غنية من الفعاليات التي تقام 
خـــالل عــطــلــة نــهــايــة األســبــوع 
فـــــي حـــديـــقـــة مـــتـــحـــف الـــفـــن 
اإلســـــالمـــــي، وســـيـــشـــهـــد هـــذا 
الــمــهــرجــان عـــزًفـــا مــوســيــقــًيــا 
مــــن جــــانــــب عــــــدد مــــن أهـــم 
الموسيقيين األتراك، وسيقام 
وورش  كراكوز  مسرح  خالله 
الـــخـــط  فـــــي  ودروس  عـــمـــل 
فوتوغرافية  صــور  ومــعــرض 
ومـــعـــرض مــلــصــقــات ألفـــالم 
تــركــيــة، ويــقــّدم كــل ذلــك في 
الطلق  الــهــواء  في  جميلة  بيئة 
للشاي  ــا  وبــيــتً بــــــازاًرا  ســتــضــم 
ـــتـــركـــي، وأكــــشــــاك لــلــطــعــام  ال

لألطفال.  مخّصصة  ومنطقة 
حـــضـــور  فـــــرصـــــة  تـــــفـــــوت  ال 
هــــــذا الــــمــــهــــرجــــان، ويـــســـّلـــط 

الــــمــــهــــرجــــان الـــــــذي تـــقـــّدمـــه 
الثقافة  ووزارة  قطر  متاحف 
الثقافة  على  الضوء  تركيا  في 

في  والمتنوعة  الغنية  التركية 
قطر.

تتواصل  ذاتـــه  الــســيــاق  وفــي 

الـــمـــحـــاضـــرات الــتــركــيــة الــتــي 
الجامعية  لــنــدن  بكلية  تــقــام 
متحف  التعليمية/  المدينة   -
الفن اإلسالمي في حفظ علوم 
اآلثـــار والــتــراث، وهــي سلسلة 
بالتعاون  ــم  ــنــَظّ تُ مــحــاضــرات 
في  الجامعية  لندن  كلية  مــع 
قــطــر، حـــول كــتــابــات وأفــكــار 
الــخــبــراء األتـــــراك فـــي مــجــال 
عـــلـــم الــــحــــفــــاظ عـــلـــى اآلثــــــار 
والتراث. وتشمل الموضوعات 
الـــتـــي ســـتـــتـــطـــّرق إلـــيـــهـــا هـــذه 
العصر  ثقافات  الــمــحــاضــرات 
الـــــحـــــجـــــري الـــــحـــــديـــــث مـــن 
شـــرق األنــــاضــــول، وتــحــديــات 
الــحــفــاظ عــلــى مــواقــع الــتــراث 
«بــورصــا»  لمدينتي  الــعــالــمــي 
و»كـــومـــالـــزيـــك» الــتــركــيــتــيــن، 
بالمياه  المغمورة  اآلثار  وعلم 

في تركيا.

انطالق فعاليات المهرجان التركي غًدا

مسرحّية «عالء الدين» تعرض في لندن
ـــة «عـــــالء  تــــعــــرض مـــســـرحـــّي
الـــــديـــــن» الــمــوســيــقــيــة لــشــركــة 
ديــزنــي فــي حــي ويــســت إنــد في 
الشائعات  من  أسابيع  بعد  لندن 
العرض  ويفتتح  عرضها،  حــول 
على  الحاصلة  للمسرحية  األول 
جــــائــــزة «تــــونــــي» عـــلـــى مــســرح 
من  الــتــاســع  فــي  إدوارد  األمــيــر 
من  أكــثــر  وكـــان  المقبل،  يونيو 
مـــلـــيـــون مـــتـــفـــرج قــــد شـــاهـــدوا 
الـــمـــســـرحـــيـــة خــــــالل الـــعـــامـــيـــن 
بــرودواي  مجمع  في  الماضيين 

للمسارح بالواليات المتحدة.
وســيــظــهــر الــمــمــثــل تــريــفــور 
فــريــق  عــضــو  نيكوالس-  ديــــون 
لندن  في  مرة  ألول  برودواي- 
وســيــجــري  الـــــمـــــارد،  دور  فــــي 
في  الفريق  أعــضــاء  بقية  إعــالن 

وقت الحق.
واســتــوحــيــت الــمــســرحــيــة من 
«عالء  المتحركة  الرسوم  فيلم 
الــديــن» الـــذي أنــتــج عــام ١٩٩٢، 
وتـــعـــرض الــمــســرحــيــة األغـــانـــي 
الــتــي جـــاءت فــي «عـــالء الــديــن» 
موسيقية  مجموعة  إلى  إضافة 

جديدة للموسيقار آالن مينكن، 
وعرضت المسرحية الموسيقية 
في  بـــــــرودواي  فـــي  مــــرة  ألول 
لنيل  ورشــحــت   ،٢٠١٤ مــــارس 
خمس جوائز من جوائز «توني» 
األول  الــــعــــام  فــــي  الــمــســرحــيــة 

لعرضها.
مونرو  جيمس  الممثل  وفــاز 
المتميز  ألدائــه  بجائزة «توني» 
عرض  وافتتح  المارد،  دور  في 

الـــمـــســـرحـــيـــة الـــمـــوســـيـــقـــيـــة فــي 
وستُفتتح  الـــعـــام،  هـــذا  الــيــابــان 
عـــروض أخـــرى فــي برلين في 
المسرحية  وستعرض  ديسمبر، 
 ،٢٠١٦ عــام  سيدني  فــي  كــذلــك 
وفاز الفيلم، الذي قام ببطولته 
ـــمـــمـــثـــل األمـــــريـــــكـــــي روبــــيــــن  ال
ـــيـــامـــز، بـــجـــائـــَزتـــْي أوســـكـــار  ول
موسيقى  وأفضل  أغنية  ألفضل 

أصلية.

«الناجي» تتصّدر قائمة الروايات األكثر مبيًعا
صـــــدرت روايــــــة «الـــنـــاجـــي» 
لـــكـــل مــــن الـــكـــاتـــب األمـــريـــكـــي 
فـــانـــس فــيــلــن وكـــيـــلـــي مــيــلــس 
ــــورك تـــايـــمـــز»  ــــوي ــــي قـــائـــمـــة «ن
ســواء  مبيًعا،  األكــثــر  لــلــروايــات 
اإللكترونية  أو  الورقية  للنسخ 
وتراجعت  األخير.  األسبوع  في 
لـــــلـــــمـــــركـــــز الــــــثــــــانــــــي روايــــــــــة 
األمريكي  للكاتب  «المريخي» 
ـــر، وتــحــّولــت الــروايــة  آنـــدي وي
إلــــى فــيــلــم ســيــنــمــائــي يــعــرض 
حالًيا في دور العرض العالمية 
يــحــمــل الــــعــــنــــوان نـــفـــســـه، مــن 
وبطولة  سكوت،  ريدلي  إخراج 

مات ديمون.
ـــا فــــجــــاءت روايـــــة  أمـــــا ثـــالـــثً
«فـــــــــارس الـــمـــمـــالـــك الـــســـبـــع» 
أما  مــارتــن،  أر  جـــورج  للكاتب 
الــمــركــز الـــرابـــع فــكــان لـــ»بــيــت 
الــجــريــمــة» لــكــل مـــن الــكــاتــب 
جـــيـــمـــس بــــاتــــرســــون وديـــفـــيـــد 
الخامس  المركز  وفــي  إيليس، 
واألخــيــر جـــاءت روايـــة «ظــالل 

الــــنــــفــــس» لـــلـــكـــاتـــب بـــــرنـــــارد 
لجريدة  ــا  وفــًق ســانــديــرســون، 

«نيويورك تايمز» األمريكية.
غير  األعمال  مستوى  وعلى 
مبيًعا  األكـــثـــر  لــلــكــتــب  األدبـــيـــة 
واإللــكــتــرونــيــة  الــورقــيــة  للنسخ 
فكانت قائمة «نيويورك تايمز» 

جاء  األول  المركز  في  كاآلتي: 
للكاتب  ريـــغـــان»  كــتــاب «قــتــل 
حَلّ  فيما  مارتين،  أوريلي  بيل 
كـــتـــاب «الـــمـــزيـــد مـــن االتـــحـــاد 
كــارســون  بــن  للكاتب  الــكــامــل» 
والــكــاتــبــة كــانــدي كــارســون في 
كتاب  وتــراجــع  الثاني،  المركز 

«نـــــضـــــال مــــشــــتــــرك» لــبــتــرك 
للمركز  جــي  وستيفن  كيندي 
الثالث، وجاء رابًعا «القطار م» 
كتاب  أما  سميث.  باتي  للكاتبة 
كاتي  للكاتبة  الــجــبــل»  «إكــلــيــل 
كليفورد لورنس فجاء بالمركز 

الخامس واألخير بالقائمة.
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