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علي حسن: ال توجد 
لدينا حركة مسرحية

كتب: أشرف مصطفى

قال الفنان علي حسن إنه ال وجود 
للحركة المسرحية وإن ما نشهده 

هــو مــجــرد نــشــاط مــســرحــي ال 
أن  يمكن  وال  ذلـــك  مــن  أكــثــر 
حركة  إلى  النشاط  هذا  يتحّول 

الــفــنــانــيــن  بــكــفــاح  إال  مــســرحــيــة 
واهـــتـــمـــام الــمــســؤولــيــن، مـــن أجــل 

اســتــمــرار الـــعـــروض الــمــســرحــيــة على 
مدار العام، لذلك يجب البحث عن حلول 

إعداد  هي  البداية  نقطة  تكون  أن  على  التنفيذ،  نطاق  فوًرا  تدخل  جذرية 
إستراتيجية محّددة يقوم الفنانون بإعدادها جنبًا إلى جنب مع المسؤولين 
مشتركة  المسؤولية  أن  معتبًرا  يحتضر،  بات  الذي  المسرح  إنعاش  بهدف 
بينهما وعند النظر إلى العصر الذي كنا نعمل فيه خالل فترة السبعينيات، 
الفن  عن  نبحث  السابق  في  كنا  أننا  نجد  كبيرة،  فنية  نهضة  شهد  والــذي 
بإخالص وكانت العالقات بين الفنانين تمألها الحميمية واالحترام، ففي 
الستينيات قمنا ببناء خشبة مسرح في النجمة ولفتنا األنظار وانتزعنا من 
المسؤولين االعتراف بالمسرح، وبعدها تكّون المسرح المدرسي والشبابي 
وظهرت الفرق المسرحية التي أدى دمجها لفجوة قتلت التنافس والتطور 

في الحركة المسرحية. 
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ــــرح  ــــس ــــــان م ــــــرج ــــــه ــــرح م ــــس ــــــان م ــــــرج ــــــه م
ــــل.. مـــكـــانـــك ســر ــــف ــــط ــــل.. مـــكـــانـــك ســرال ــــف ــــط ال

كتب - محمود الحكيم:

تحضيره  عــن  للبيرق  سهيم  نــاصــر  الــفــنــان  كشف 
انت»،  اسمك  ياش  بعنوان «إنت  جديدة  ألغنية  حالًيا 
مــن كــلــمــات الــشــاعــر هــشــام الــشــروقــي ومـــن ألــحــان 
ذات  شبابية  أغنية  أنها  إلــى  مشيًرا  اهللا،  عبد  أحمد 
إيقاع راقص، مشيًرا إلى أنه يسعى إلى تقديم األغاني 
المتنوعة التي ترضي كافة األذواق سواء أكانت األغاني 
الطربية  األغاني  أم  الراقصة  اإليقاعات  ذات  الشبابية 
والكالسيكية وغيرها. وأوضح سهيم أنه يستعد حالًيا 
لتسجيل أغنية «ما أدري حب وال»، وهي من كلمات 
الملحنة  وألــحــان  الــراشــدي  سلطان  القطري  الشاعر 
القطرية «الشوق»، توزيع مهند سيف. وأوضح سهيم 
أن األغنية تمثل بالنسبة له لونًا جديًدا عليه من حيث 
الكلمات الرشيقة والمعاني الجديدة التي لم يسبق له 
تقديمها للجمهور، كما أن اللحن راقص ومميز وينم 
مرهًفا.  فنًيا  حًسا  تمتلك  متميزة  لحنية  موهبة  عن 
وعاد سهيم ليؤكد أنه يتجه حالًيا إلى األغنية الشبابية 
األكثر  ألنها  السريع  و»اإليقاع»  الرشيقة  األلحان  ذات 
يضعه  أن  يجب  عريض  جمهور  ولها  وانتشاًرا  ذيوًعا 
الفنان نصب عينيه، ولكنه في المقابل أكد أنه يميل 
من  الكثير  بها  طالبه  والتي  الرومانسية  األغنية  إلى 

جمهوره.

ــدة ــة جدي ــر ألغني ناصــر ســهيم يحّض

القطريون مبدعون بفن الجرافيتي

مبارك المالك

دسمال: ريشة بيكاسو 
ألهمتني اإلبداع

قـــال الــفــنــان عــبــد اهللا دســمــال إنــه 
تأثر شخصًيا في بداية حياته الفنية 

والتجريدية  التكعيبية  بالمدرسة 
حــيــث ال يــــزال يــتــبــع الــخــطــوط 
الـــعـــريـــضـــة لــــهــــذه الــــمــــدارس 

الفنية، مؤكًدا أن ريشة بيكاسو 
ألهمته  ومونيه  وماتيس  وسيزان 

وأوحــــــت لـــه بــالــكــثــيــر مـــن قصص 
اإلبداع.

وأشـــــار دســـمـــال إلـــى أنـــه يــنــتــمــي إلــى 
المدرسة التجريدية ولكن له أعماالً ال تنتمي إلى هذه المدرسة، مشيًرا إلى 

أنه ليس منغلًقا وال متقوقًعا داخل حدود المدرسة التجريدية.
إال  هو  ما  نظره  في  ألنــه  الواقعي  الرسم  إلــى  يميل  ال  أنــه  دسمال  وذكــر 
استنساخ للواقع والصورة الفوتوغرافية تقوم بذلك ببراعة، ولكنه يميل إلى 
أن يضع الفنان رؤيته وتجربته وزاويته الفنية على اللوحة ليشاهد الجمهور 

الواقع عبر رؤية الفنان ومن خالل عدسته الفنية الخاصة. 
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مبارك المالك:

عيسى عبد اهللا يصدر 
«شوك الكوادي»

الدوحة - البيرق

كــشــف الــــروائــــي عــيــســى عــبــد اهللا 
عــــن صـــــــدور روايــــــــة جــــديــــدة لــه 

بــعــنــوان «شــــوك الــــكــــوادي» عن 
دار بلومزبيري - مؤسسة قطر 
للنشر، الفتًا إلى أنه من المقّرر 

الدوحة  بمعرض  الرواية  تدشين 
الدولي للكتاب ٢٠١٥.

يُعد  الـــذي  اهللا  عبد  عيسى  وأوضـــح 
يعمل  أنه  النشء  أدب  في  مختًصا  روائًيا 

دائًما في رواياته على المزج بين الواقع والخيال، وتتجّسد في أغلب أعماله 
المواقع التاريخية القطرية، وكذلك المأثورات الشعبية. وعن أهم المواضيع 
ما  دائًما  أنه  أوضح  لمناقشتها,  تحتاج  القطرية  األدبية  الساحة  أن  يرى  التي 
وهما  فئات  ثالث  من  فئتين  على  كتاباتهم  مجال  أو  الكتاب  تركيز  ينصب 
أدب األطفال وأدب الكبار، في حين يتم التغافل عن فئة تقع في الوسط وهو 
أدب الناشئة فليس هنالك إال القليل من الروايات التي تستهدف هذه الفئة

 ص٢
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كتب - هيثم األشقر:

أكــــد الـــفـــنـــان مـــبـــارك الــمــالــك 
أن الــفــنــان الــقــطــري مــبــدع في 
فــن الــجــرافــيــتــي بــصــورة ستبهر 
الفرصة  إتاحة  تم  لو  المسؤولين 
له، خاصة أن هناك الكثير ممن 
يمارسون هذا الفّن، ال سيما أننا 

مقبلون على تنظيم بطولة كأس 
من  العديد  وهناك   ٢٠٢٢ العالم 
الـــمـــشـــاريـــع واألمــــاكــــن الـــتـــي من 
محلي  بطابع  تظهر  أن  الممكن 
مــتــمــيــز لـــو أتــيــحــت لــنــا الــفــرصــة 
المنشآت  جــدران  مثل  بتزيينها، 

الرياضية، و»الريل».
وقال المالك: إن اختياره لفن 

في  متنشًرا  فنًا  كونه  الجرافيتي 
ـــا إلــــى أنــــه يــجــب أن  قــطــر، الفـــتً
شــوارع  يــزّيــن  حتى  للنور  يــخــرج 
ومـــيـــاديـــن الــــدوحــــة، مـــؤكـــًدا أن 
اإلشكالية األكبر التي يعاني منها 
تكمن  قطر  فــي  التشكيلي  الــفــن 
فـــي تــنــمــيــة الـــمـــواهـــب الــصــغــيــرة 
وتـــأســـيـــســـهـــا جــــيــــًدا عــــن طــريــق 

هــنــاك  تـــكـــون  وأن  ـــــمـــــدارس،  ال
الطالب  تعّرف  متطورة  مناهج 
تطوره  وتــاريــخ  التشكيلي  بالفن 
وبــــالــــرّواد الــــذي أثـــــروا الــحــركــة 

الفنية في قطر. 

ص٦
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صنوع  يتوقف  لم   ١٨٧٢ عام  المسرح  إغالق  بعد 

فقد  والفكري  والسياسي  االجتماعي  النشاط  عــن 

اتجه إلى تأسيس جمعيتين أدبيتين علميتين األولى 

وأغلقت   ١٨٧٢ عــام  الــتــقــدم»  «جمعية  اســم  تحت 

بكل  معرفية  سياحية  جولة  في  فسافر   ١٨٧٤ عام 

عواصم أوروبا تقريبًا، وبعد عودته إلى مصر أسس 

-١٨٧٦ الفترة  في  والوطن»  العلوم  جمعية «محبو 

.١٨٧٧

والصحفي،  السياسي  صنوع  نشاط  بــدأ  وبــذلــك 

ذلـــك الــنــشــاط الـــذي أّدى إلـــى نفيه فــي يــونــيــو عــام 

١٨٧٨ إلـــى بــاريــس وقـــد تــأثــر صــنــوع تـــأثـــًرا كــبــيــًرا 

بالمصلح الكبير الشيخ جمال الدين األفغاني ١٨٣٨-

١٨٩٨ الذي وصل إلى مصر في مارس عام ١٨٧١، 

واستمرت صداقتهما قرابة تسعة أعوام.

ونــتــيــجــة هــــذا الــتــأثــيــر أســــس صـــنـــوع صــحــافــتــه 

فأصدر جريدة «أبو نظارة زرقا» وصار بذلك رائًدا 

تميزت  التي  الساخرة  الهزلية  العربية  للصحافة 

الشعبي  وبطابعها  الــعــامــيــة  باللهجات  بــصــدورهــا 

الساخر فوفر لها ذلك انتشاًرا وتأثيًرا بالًغا وقد بدأ 

الذي  الوقت  في   ١٨٧٦ عام  في  لصحافته  إصــداره 

انتشرت فيه الصحافة في مصر وبلغ عددها ثالثًا 

وعشرين جريدة ومجلة.

-١٨٧٦ الفترة  فــي  صحافته  صنوع  أصــدر  وقــد 

١٩١٠ واستمّر ذلك حتى قبيل وفاته بعامين حيث 

مرضه  نتيجة  الــنــشــاط  وعـــن  الــكــتــابــة  عــن  تــوقــف 

تعددت  وإنما  واحــًدا  اسًما  الجرائد  تلك  تحمل  ولم 

زرقــا»،  نظارة  و»أبــو  نــظــارة»  مثل «أبــو  أسماؤها 

«رحالت أبو نظارة زرقا»، «النظارات المصرية»، 

زمـــاره»، «الــحــاوي»، «الوطن  و»أبــو  «أبوصفارة» 

الــمــصــري أبــــو نــــظــــارة»، و»مـــصـــر لــلــمــصــريــيــن»، 

«التقدم» و»المنصف» و»العالم اإلسالمي».

والتقارير  الــمــقــاالت  صحافته  فــي  صــنــوع  كتب 

شكل   - غــالــبًــا   - كتابتها  فــي  مستخدًما  الصحفية 

الحوار الذي اكتسب مهارة ملحوظة في كتابته من 

ذلك  إلى  باإلضافة  مسرحي.  ككاتب  نشاطه  خالل 

السياسية  الــكــاريــكــارتــوريــة  الــرســومــات  يــقــّدم  كــان 

وجمع بين ذلك كله في كتابة المسرحية السياسية 

التي حملت مصطلح «اللعبات التياترية».

وقـــد عــّبــر صــنــوع عـــن نــبــض الـــشـــارع الــســيــاســي 

المصري بجميع طوائفه واتجاهاته فأتت صحافته 

واالقتصادية  السياسية  الحياة  تسجل  هامة  وثيقة 

في مصر طوال أربع وثالثين سنة.

طــوال  السياسية  المسرحية  كتابة  صنوع  واصــل 

هذه الفترة، وقد وصلت إلينا ست وعشرون لعبة 

نوًعا  العربية  للدراما  صنوع  قّدم  وبذلك  تيارترية. 

مصطلًحا  قــدم  وأيــًضــا  سياسية،  نــزعــة  ذا  جــديــًدا 

الشعبي  المصطلح  بين  ذاتــه  حد  في  يجمع  جــديــًدا 

«اللعبة» والمصطلح الغربي «تياترو».

مصر  فــي  الشعبي  الــمــســرحــي  للفنان  كـــان  لــقــد 

مسرحية،  أي  «لعبة»  مثل  الخاصة  مصطلحاته 

«العــــب» أي مــمــثــل، «مــلــعــب» أي مــكــان الــعــرض 

والمصطلحات  االشتقاقات  من  وغيرها  المسرحي 

الــــتــــي وعـــــاهـــــا صــــنــــوع وتــــبــــّيــــن لـــــه مــــــدى دقــتــهــا 

كــمــصــطــلــحــات تــعــبــر تــعــبــيــًرا دقــيــًقــا عـــن مــفــهــوم 

إليها  وأضـــاف  جوهرها.  فــي  المسرحية  الظاهرة 

 Theatreتـــيـــاتـــر مصطلح  مــن  الــصــفــة «تــيــاتــريــة» 

الفرنسي أي «مسرح» وبذلك صار المصطلح «لعبة 

تياترية» يعني «العمل المسرحي» وأيًضا يجمع بين 

الوافد والمحلي في صياغة تركيبية تعّبر عن منهج 

صنوع.

بالواقع  وثيًقا  ارتباًطا  المسرحيات  هذه  ارتبطت 

مسرحية  بمثابة  فكانت  صنوع،  عصر  في  المعاش 

لهذا الواقع من أجل عرض الحقائق السياسية الهامة 

في هذه الفترة وذلك بهدف توعية المصري بتلك 

الحقائق.

المسرحية السياسية

حركةحركة

فنون بصرية ومسرح وموسيقى بمنتدى فكرة
كتب: أشرف مصطفى

للفنون  الشبابي  المركز  يستعد 
لــتــوســيــع مـــنـــتـــدى فـــكـــرة لــيــشــمــل 
هيكلة  وعمل  الفنون  أشكال  كافة 
جـــديـــدة بــحــيــث يــتــم الـــتـــوّســـع في 
هـــــذا الــــمــــشــــروع لـــيـــكـــون مــنــتــدى 
والمسرح  البصرية  للفنون  فكرة 
والـــمـــوســـيـــقـــى، فـــضـــًال عــــن إنـــتـــاج 
منتسبي  بــتــوقــيــع  وطــنــي  أوبـــريـــت 
المركز وبمشاركة مختلف الفنون 
البصرية والمسرحية والموسيقية، 
بمناسبة  تقديمه  أجــل  مــن  وذلــك 
أن  المنتظر  ومـــن  الــوطــنــي  الــيــوم 
يجمع  وطنًيا  أوبريتا  العمل  يكون 
بين الفنون الثالثة وسيعمل خالله 
بحيث  ــثــالثــة  ال الـــمـــراكـــز  مــنــتــســبــو 
البصرية  الــفــنــون  أعــضــاء  ســيــقــوم 
بــتــنــفــيــذ الــســيــنــوغــرافــيــا والــديــكــور 

منتسبو  سيضطلع  بينما  لــلــعــمــل، 
الــمــســرح بــمــهــمــة الــنــص الـــدرامـــي 
واإلخراج فيما سيقوم الموسيقيون 
بــتــنــفــيــذ مـــوســـيـــقـــى الـــعـــمـــل الــتــي 

ســتــكــون (حـــّيـــة) مــن خـــالل فرقة 
العمل  ويــتــم  الموسيقية،  الــمــركــز 
حالًيا على دراسة المشروع بهدف 
أن يتم االنتهاء منه ويعرض أثناء 

االحــتــفــاالت بــالــيــوم الــوطــنــي، كما 
تقديم  عــلــى  حــالــًيــا  الــمــركــز  يعمل 
الموسيقية  الـــــدورات  مــن  الــعــديــد 
ــــك الـــعـــمـــل عــلــى  الـــســـريـــعـــة وكــــذل

االهــــتــــمــــام بـــالـــمـــســـرح الـــوســـيـــط 
الطفل  لــمــســرح  متمًما  يــعــد  الـــذي 
الوقت  فــي  الــكــبــار  لمسرح  ورافــــًدا 
على  المركز  سيعمل  حيث  نفسه، 
البصرية  الطفل  بثقافة  االهتمام 
واالحــتــفــاء بــالــرّســامــيــن األطــفــال، 
وتــحــفــيــز الــمــبــدعــيــن فـــي مــجــال 

الطفل بنتاج فني خاص.
وكان مجلس اإلدارة الجديد قد 
بــدأ تــوزيــع الــمــهــام وإعــــادة هيكلة 
للفنون  (الشبابي  الــثــالثــة  الــمــراكــز 
الفني  لإلبداع  والشبابي  المسرحية 
التي  الموسيقية)  الفنون  ومــركــز 
تحت  البعض  بعضها  مع  اندمجت 
ســـقـــف واحــــــــد، ومـــــــــازال الـــكـــيـــان 
الــجــديــد بــصــدد الــبــحــث عـــن مقر 
المركز  ليستوعب  أكــبــر  بمساحة 

بشكله ووضعه الجديد.

«شوك الكوادي» جديد الروائي عيسى عبداهللا
كشف الروائي عيسى عبد اهللا عن صدور 
رواية جديدة له بعنوان «شوك الكوادي» عن 
دار بلومزبيري - مؤسسة قطر للنشر، الفتًا 
إلى أنه من المقّرر تدشين الرواية بمعرض 

الدوحة الدولي للكتاب ٢٠١٥.
وأوضــح عيسى عبد اهللا الــذي يعد روائًيا 
في  دائًما  يعمل  أنه  النشء  أدب  في  مختًصا 
ــواقــع والــخــيــال،  روايـــاتـــه عــلــى الــمــزج بــيــن ال
وتتجّسد في أغلب أعماله المواقع التاريخية 
وعن  الشعبية.  المأثورات  وكذلك  القطرية، 
األدبية  الساحة  أن  يرى  التي  المواضيع  أهم 

القطرية تحتاج لمناقشتها. أوضح أنه دائًما 
ما ينصب تركيز الكتاب أو مجال كتاباتهم 
عــلــى فــئــتــيــن مـــن ثــــالث فــئــات وهــمــا أدب 
األطفال وأدب الكبار، في حين يتم التغافل 
الناشئة  أدب  وهــو  الوسط  في  تقع  فئة  عن 
التي  الــروايــات  من  القليل  إال  هنالك  فليس 
بدأت  لهذا  ويضيف:  الفئة،  هــذه  تستهدف 
الــنــاشــئــة  أدب  أن  الــعــلــم  مـــع  لــهــم  بــالــكــتــابــة 
فهي  الـــكـــبـــار  أدب  عـــن  كـــثـــيـــًرا  يــخــتــلــف  ال 
في  والــدقــة  الــجــودة  معايير  لنفس  تخضع 
منطقية  ثــم  ومــن  الــعــرض  وحسن  التعبير 

الــبــنــاء والــتــكــامــل بــيــن أجـــــزاء الــعــمــل كــكــل، 
لتركيب  بالنسبة  تعقيداً  أقــل  تكون  أنها  إال 
فيمكن  الــكــلــمــات.  واســتــخــدام  الشخصيات 
الرواية  قــراءة  والكبار  الناشئة  الفئتين  لكال 
واالستمتاع بها. وأعتبر عيسى أن هذه الفئة 
أوجب  لذلك  المستقبل  عماد  الشباب  وهــم 
االهتمام بهم وتشجيعهم على القراءة بتوفر 
مـــا هـــو مــنــاســب لــهــم، مـــن روايـــــات تــؤصــل 
وتدفعهم  خيالهم  وتــثــري  أوطانهم  تــاريــخ 
وغاياتهم  أهدافهم  تحقيق  نحو  التقدم  إلى 

وأحالمهم.

ن طل ا ن ل قةلل ف الل خ ة) ّ ) اك ك طن ال ال اال ف اال

أمسية شعرّية حول القنص بمتحف
 الفن اإلسالمي يناير المقبل

أمسية  لتقديم  اإلسالمي  الفن  متحف  يستعّد 
بالفناء   ٢٠١٦ يناير  شهر  من  السابع  في  شعرية 
جميلة  آل  حمد  سعيد  حمد  للشاعر  المركزي، 
أنواع  من  خاص  نوع  وهو  القنص»،  حول «شعر 
األدب العربي التقليدي الذي ال يزال يلقى إقباالً 

من الناس إلى اليوم.
وعلى صعيد األنشطة والفعاليات العائلية يقدم 
المتحف ورشة فنية بعنوان «الصقور العثمانية « 
مأخوذة  منمنمة  لوحة  من  استلهاًما  تأتي  التي 
من إحدى المخطوطات العثمانية بعنوان منطق 
الــطــيــر مـــوجـــودة فــي مــعــرض الــصــيــد.. هــوايــات 

الــمــلــوك فـــي األراضـــــي اإلســـالمـــيـــة، حــيــث يــقــوم 
المشاركون بإنتاج تصميم متناظر يمثل صقرين. 
الــشــّف،  تقنية  الـــورشـــة  هـــذه  فــي  الــــــزّوار  يتعلم 
يضيفون  ثــم  متطابقين،  صــقــريــن  ويــرســمــون 
لوضع  الصور  خلفية  إلى  زهرية  تزيينية  عناصر 
لمساتهم الخاصة على هذه المخطوطة الشهيرة.
بعنوان  فنية  ورًشـــا  أيــًضــا  المتحف  يقدم  كما 
بتنفيذ  المشاركون  يقوم  حيث  األزرق،  الحصان 
إحدى  على  الموجود  التصميم  يشبه  صيد  مشهد 
في  حالًيا  المعروضة  إيــران،  قاشان،  سلطانيات 
مــعــرض الــصــيــد.. هــوايــات الــمــلــوك فــي األراضـــي 

اإلسالمية.
أيًضا يتيح المتحف للجمهور المشاركة بورشة 
«انطالًقا إلى الصيد»، اصنع تحفة فنية ُمستلهمة 
في  الموجودة  الجميلة  النسيج  قطع  إحــدى  من 
مــعــرض الــصــيــد.. هــوايــات الــمــلــوك فــي األراضـــي 
اإلســالمــيــة، مــن خـــالل تقنيات الــشــّف والــرســم 
والـــتـــلـــويـــن وتــنــفــيــذ تــصــامــيــم زهـــريـــة ســيــقــوم 
الفن  طـــراز  على  فنية  تحفة  بصنع  الــمــشــاركــون 

اإلسالمي.
واستلهاًما من معرض الصيد.. هوايات الملوك 
فــي األراضــــي اإلســالمــيــة، أيــًضــا يــقــدم المتحف 

ورشتين فنيتين بعنوان الصقر الصّياد - استخدام 
باستكشاف  المشاركون  سيقوم  حيث  الطّباعات، 
هـــذا العنصر الــمــهــم مــن عــنــاصــر حــيــاة األمـــراء 
والتي  اإلسالمي  العالم  في  والخلفاء  والسالطين 
والــجــاه.  للقوة  واســتــعــراًضــا  ريــاضــة  تعتبر  كــانــت 
على  الورشة  هــذه  خــالل  من  المشاركون  ويطلع 
التي  الجميلة  الــمــطــرزة  الحريرية  المنسوجات 
الحادي  القرن  إلى  تعود  والتي  المعرض  يضمها 
شكل  تحمل  طبعات  بابتكار  يقومون  ثــم  عشر. 
إلنتاج  والحبر  الستيروفوم  مادة  باستخدام  نسر 

قطعة فنية رائعة.



3 ١٧ October ١١:٣٥ ٢٠١٥ PM المنفذ : 

مدير التحرير: نائب مدير التحرير:سكرتير التحرير:قسم التنفيذ: رئيس األقسام الفنية: مسؤول الصفحة: قسم التصحيح:

وسط تكهنات بتأجيله

3الثالثاء 7 احملرم 1437 هـ - 20 أكتوبر 2015 م

مصير مجهول ينتظر مهرجان مسرح الطفلمصير مجهول ينتظر مهرجان مسرح الطفل
عقدة فنيةعقدة فنية

كتب - مصطفى عبد المنعم:

مسرح  مهرجان  مصير  حــول  تــتــرّدد  تـــزال  ال  عــدة  تكهنات 
الطفل الذي وعدت به وزارة الثقافة والفنون والتراث في أكثر 
من محفل، وأعطى شارة البدء بالعمل على تدشينه في أقرب 
االستعدادات  في  غارقة  مازالت  التنفيذية  اللجان  ولكن  وقت، 
األمر  وهو  الواقع،  أرض  على  ملموس  شيء  دون  واالجتماعات 
الذي فتح باب للتكهنات حيث تدور في أروقة الوسط المسرحي 
من  وهــنــاك  المهرجان،  تنفيذ  إرجـــاء  حــول  أحــاديــث  والثقافي 
يتحّدث عن إقامته كل عامين، وآخرون أكدوا أن العمل يجري 
مع  لينطلق  قريبًا  عنه  اإلعــالن  يتم  ربما  وأنــه  وســاق  قــدم  على 
بداية عام ٢٠١٦، وبين هذه اآلراء والتكهنات حاولنا أن نتلّمس 
الحقيقة لنقف على آخر التطورات بشأن مهرجان مسرح الطفل 
خصوًصا بعد تشكيل اللجنة المنظمة له، تمهيًدا إلعداد الئحته 

التنفيذية، ومن ثم إقامته.
ويُشار إلى أنه صدر قرار وزاري أواخر العام الماضي نص على 
تشكيل لجنة إلعداد الئحة مهرجان مسرح الطفل، ضّمت عدًدا 
من الخبراء واألكاديميين والنقاد المعنيين بالحركة المسرحية، 
باإلضافة إلى فنانين مسرحيين يمثلون رواد المسرح القطري، 

وممن لهم حضور بمسرح الطفل.

ـــذ ـــي ـــف ـــن ـــت ـــــــال لــــمــــرحــــلــــة ال ـــــــق ـــــــت ــــــا واالن ـــــوب الـــــــتـــــــحـــــــّرك ســــــريــــــًع ـــــطـــــل م

أكـــد الــفــنــان والــمــخــرج مــحــمــد البلم 
رئــيــس فــرقــة الــغــد للفنون والــدرامــا أن 
تــدشــيــن مــهــرجــان لــمــســرح الــطــفــل أمــر 
وتنفيذ  مــلــح،  ومــطــلــب  جــــًدا  ضــــروري 
على  يكون  أن  يجب  الوزير  سعادة  قرار 
اجتمعنا  نحن  موضًحا،  السرعة،  وجــه 
بحضور  األمـــر  حـــول  وتناقشنا  مــرتــيــن 
زاد  ربما  والتي  المعنية  األطــراف  جميع 
من  أشخاص  ثمانية  عن  ممثليها  عــدد 
مهرجان  حــول  والتباحث  التشاور  أجــل 
الطفل، وقد أمّدنا قسم المسرح مشكوًرا 
بــالئــحــة لــمــهــرجــان مــســرح الــطــفــل في 

في  منها  االستفادة  يتم  حتى  اإلمـــارات 
بنا  الــخــاص  الــمــهــرجــان  مــع  يتناسب  مــا 
إلى  ولفت  يناسبنا،  ال  ما  عن  واالبتعاد 
أن هؤالء األعضاء اجتمعوا مرتين ومن 
ثالث،  اجتماع  هناك  يكون  أن  المنتظر 
سريًعا  الــتــحــّرك  يــكــون  أن  يجب  ولــكــن 
التشاور  مرحلة  مــن  األداء  يتحّول  وأن 
والــتــحــضــيــر إلــــى الــتــنــفــيــذ، خـــاصـــة أن 
االجتماعات بدون خطوات تنفيذية ربما 
ال طائل منها ونحن بدورنا نتساءل عن 
إقامته  وعــدم  المهرجان  تأخير  أسباب 

في موعده.

مهرجان  إن  عفيف  أحمد  الفنان  قال 
الطفل لو تم في موعده لكان أمًرا إيجابًيا 
الحركة  عــلــى  بــاإليــجــاب  سينعكس  جـــًدا 
مشاهدة  من  سنستفيد  وكنا  المسرحية، 
ــتــجــارب فـــي مــهــرجــان مــســرح  أحــــدث ال
الطفل، والمهرجان تم تحديده من قبل 
يحدث  لم  لألسف  ولكن  الثقافة،  وزارة 
أن  نسمع  ونحن  عامين  ومنذ  شــيء،  أي 
أي  نشاهد  لــم  ولــكــن  سيقام  المهرجان 
هذا  فــي  الحمل  بـــوادر  تظهر  ولــم  شــيء 
الـــمـــهـــرجـــان بـــالـــرغـــم مـــن قــــرب مــوعــد 
الــوالدة الذي أعلنته الــوزارة في نوفمبر، 
لم  فلماذا  السبب  هي  الموازنة  كانت  وإذا 
يتم االستعداد منذ مدة كافية؟، خصوًصا 

معروف  المالية  السنة  تغيير  موعد  أن 
سلًفا منذ عام ٢٠١٣.

عمل  خطة  تكون  أن  نتمنى  كنا  وتابع 
الوزارة معّدة قبل عام على األقل، كما نود 
لحسم  واضــحــة  معايير  هناك  تكون  أن 
أي جدل في هذه األمور. وطالب عفيف 
لسماع  الفنانين  مــع  االجــتــمــاع  بــضــرورة 
أفكارنا خاصة أن العمل المسرحي أصبح 
يشهد المزيد من التطورات والتكنولوجيا 
نريد  تقنية  مطالب  لنا  وبــاتــت  الحديثة 
هناك  يكون  حتى  للمسؤولين  ننقلها  أن 
دوري  باجتماع  نطالب  ونــحــن  تــواصــل، 
كل شهر بين الفنانين والمسؤولين حتى 

يكون هناك تعاون إيجابي.

عفيف: ضرورة لقاء الفنانين وسماع مطالبهمالبلم: االجتماعات بدون خطوات تنفيذية ال طائل منها

 محمد البلم

سعد بورشيد

حسن صقر

أحمد عفيف

دور بارز لمسرح 
الطفل بصقل 
مواهب الناشئة

الفنانون 
يطالبون 

باجتماع شهري 
مع المسؤولين

في  كبيرة  أهمية  له  الطفل  مسرح  إن  صقر:  حسن  قال 
صقل مواهب األطفال المبدعين ويحّببهم في فن المسرح، 
وأنا عملت في مسرح الطفل مع المخرج فالح فايز ولمست 
أنهم  أعلنوا  الممثلين  من  كثيًرا  أن  لدرجة  بنفسي  أهميته 
سيتخّصصون في العمل بمسرح الطفل لما لمسوه من تفاعل 
ونرى  نقّدم  بما  فرحتهم  نشاهد  وكنا  الجمهور،  قبل  من 
الحكايات  مدينة  األخــيــر  عملي  وفــي  وجــوهــم  على  البسمة 

تأكدت من مدى حاجتنا في قطر لمسرح الطفل.
ــا  ضــروريً أمـــًرا  أصــبــح  الطفل  لمسرح  مــهــرجــان  ووجـــود 
وتأخيره ليس مستحبًا والتجربة أثبتت أننا بحاجة له، 

الفرق  تستقبل  قــديــًمــا  قطر  وكــانــت 
الــمــســرحــيــة الـــــزائـــــرة الــتــي 

تقديم  قطر  فــي  بــدأنــا  واآلن  الطفل  مسرح  أعــمــال  تعرض 
نوفمبر  في  مسرح  مهرجان  هناك  كان  ولو  محلّية،  أعمال 
كما وعدونا كنا سنستثمر حالة الحراك المسرحي في مسرح 
الطفل التي أحدثناها. وقال صقر: إن هذا المهرجان يصب 
في مصلحة الطفل في المقام األول وإقامته دليل على بعد 
ستجني  القطرية  المسرحية  الساحة  ألن  الثقافة  وزير  نظر 
المستقبل  فـــي  الــمــهــرجــان  هـــذا  ثــمــار 
ــيــن  حـــيـــث ســـيـــزيـــد عــــــدد الــمــحــّب
مثل  قطر  وستكون  للمسرح 
الـــدول الــتــي هــي فــي رواج 

مسرحي كبير.

حسن صقر: المهرجان سيزيد عدد رواد المسرح
نفى الفنان سعد بورشيد رئيس قسم المسرح أن 
تكون هناك نية إللغاء مهرجان مسرح الطفل، وأكد 
أن تأخير موعد انطالقه ألسباب تتعلق بأمور الخطة 
المالية  السنة  مــواعــيــد  تغيير  تــم  حيث  والــمــوازنــة، 
اهتمام  إلــى  وأشـــار  الــعــام،  أول  فــي  بدايتها  لتكون 
جيًدا  يعي  المسرح  قسم  وأن  باألمر،  الوزير  سعادة 
أهمية دور مسرح الطفل في صقل مواهب األجيال 
منذ  سليم  بشكل  الفنية  ذائقتهم  وتكوين  الناشئة 
الصغر، وأشاد بحالة الحراك المسرحي التي تشهدها 
الساحة الفنية القطرية، مشيًرا إلى أن دخول القطاع 
الخاص والهيئات المختلفة في مجال إنتاج وتقديم 
أعــــــــمــــــــال مــــســــرحــــيــــة 
جــمــاهــيــريــة ســــواء 
فــــــــــــي مــــــســــــرح 
أو  الــــطــــفــــل 
الـــكـــبـــار هــو 
فــي حــد ذاتــه 
مــكــســب كــبــيــر، 
وأشـــــــار إلـــــى أن 
كــــل هـــــذا يــصــب 
فـــــــــــي مــــصــــلــــحــــة 

الحركة المسرحية.

بورشيد: ال نية إللغاء مهرجان مسرح الطفل
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wمصطلحات درامية
معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية

- الحتمية الدرامية

شعور تخلقه األحداث الدرامية في وجدان المتفرج، 

وبه يتنبأ بأن األحداث التالية يجب أن تتبع في طبيعتها 

األحداث التي سبقتها على أساس من التسلسل المنطقي.

- جبهة الخشبة (المسرح)

يمتد  والــــذي  التمثيل،  خشبة  مــن  ــبــارز  ال الــجــزء  هــو 

أمام خط الستارة األمامية نحو المتفرجين، وكان يبلغ 

وأوائــل  عشر،  التاسع  القرنين  في  الخشبة  جبهة  عرض 

أما  ثــالثــة.  أو  قدمين  نحو  مثال  انجلترا-  فــي  العشرين 

في أواخر القرن السابع عشر، فقد كان يبلغ عمق جبهة 

الخشبة -هناك- نحو عشرة أو خمسة عشر قدما.

- تالوة درامية

من  جمهور  أمـــام  يتلو   - ممثل  مــن  أكــثــر  أو  ممثل- 

الحضور مختارات من نصوص مسرحية.

مناظر  اســتــخــدام  دون  العادة-  فــي   - الـــتـــالوة  وتــتــم 

ولكن  موسيقية.  مؤثرات  أو  خاصة،  أزياء  أو  مسرحية، 

-غالبا- ما تستخدم ستارة في الخلفية، نصف دائرية.

- ضحكة طائشة

معينة،  لحظة  في  المتفرجون  يطلقها  التي  الضحكة 

كتعليق على موقف درامي ال يتطلب ذلك.

موسيـــــــــــقى

المقام هو تركيب شكلي يميز فن موسيقى البلدان في 
شمال أفريقيا، الشرق األوسط و آسيا الوسطى. في هذه 
رئيسية  موسيقية  ثقافات  أربــع  نميز  أن  يمكن  المنطقة 
األندلسي  الــعــربــي،  الــفــارســي،   : الــمــقــام  عائلة  إلــى  تــعــود 

والتركي.
تــحــتــوي الــمــوســيــقــى الــشــرقــيــة بــفــروعــهــا مـــن تركية 
وكـــرديـــة وعــربــيــة وفـــارســـيـــة وســريــانــيــة آشـــوريـــة على 
المقامات  وتــدعــى  موسيقيا  مقاما   ٣٦٠ مــن  يــقــرب  مــا 
تقريباً  مئتان،  أنها  البعض  ويــرى  الشرقية،  الموسيقية 
الــدرجــات  مــن  والــمــؤلــف  الموسيقي  السلم  هــو  والــمــقــام 
الموسيقية دو، رى، مي، فا، صول، ال، سي، دو. وللسلم 
الموسيقي نوعان شرقي معدل ويسمى راست وغربي أو 
شرقي  موسيقي  مقام  ولكل  ماجور.  دو  ويسمى  عالمي 
أصوله من موسيقات شعوب الشرق، ومنها ما هو خاص 
بالموسيقي الشرقية، والمقام يتكون من جنسين، يسمى 
األول جنس األصل، والثاني: جنس الفرع واألجناس هم ٩ 
أجناس أساسية، تكون طابع كل مقام وفقا لجنس األصل، 
وجــنــس الــفــرع، وكــذلــك درجـــة األصـــل (الـــركـــوز)، مكونا 
تتابعا من ٨ نغمات، تحصر بينها سبع مسافات موسيقية، 
جــاعــال لــكــل مــقــام طــابــعــه الــمــمــيــز. و تــمــتــاز الــمــســافــات 
الموسيقية الشرقية بأنها قد تكون مسافة كاملة، أو ربع 
مسافة، أو نصف مسافة، أو ثالث أرباع مسافة، وهو ما 
يميز الموسيقى الشرقية عن الغربية حيث أن الموسيقى 

الشرقية تتسم بالثراء اللحني.
وفق  موسيقية  لعالمات  عن «تتاٍل  عبارة  هو  والمقام 
أبعاد معينة وقواعد موضوعة لتصنيف اللحن الموسيقي، 
مع  وبالتالي  اآللــة  مــع  الــعــازف  تعامل  يسهل  الــذي  األمــر 
لكن  المقامات  من  العديد  هنالك  الموسيقي،  المقياس 
اشتقاق  يتم  أساسية  مقامات  تسعة  إلى  تصنيفها  يمكن 

عدد كبير من المقامات الفرعية منها.
من  متتابعة  مجموعة  من  الموسيقية  الجملة  تتألف 
زمنية  فواصل  بينها  تفصل  والتي  الموسيقية  العالمات 
الموسيقية  الجمل  تصنيف  ويمكن  بالسكتات.  تــعــرف 
المسافات  هو  التصنيف  معيار  يكون  حيث  مقامات،  إلى 
ـــعـــد) بــيــن مــكــونــات الــجــمــلــة الــمــوســيــقــيــة.  الــصــوتــيــة (الـــبُ
DO-RE-MI-) هــي:  الموسيقية  العالمات  أن  ومعلوم 
(البعد)  الصوتية  المسافة  وتكون   :  (FA-SOL-LA-SI
واحد  قيمة  إلــى  مساوية  متجاورتين  عالمتين  كل  بين 
ضمن   MI-FA)….(SI-DO)…) عالمتي  باستثناء   (١)
األوكتاف(OCTAV) الواحد، واالوكتاف هو تتالي ثمانية 
والذي  الموسيقي,  الّسلم  على  متتابعة  موسيقية  عالمات 
هو قيمة التردد  يحدد قيمة العالمة الموسيقية فيزيائياً 

.(FREQUENCY)
أسطر  خمسة  عــن  عــبــارة  هــو  الموسيقي  الــمــدرج  أمــا 
التي  الــرمــوز  تــتــوزع  بحيث  فــراغــات  أربـــع  بينها  تحصر 
ثابت  بترتيب  والفراغات  األسطر  على  (النغمات)  تدعى 

ومتعارف عليه عالمياً.
الموسيقي  الــمــدرج  اكتمال  فــي  تساعد  رمــوز  وهنالك 
تـــســـمـــى عـــــالمـــــات تــــحــــويــــل , مـــنـــهـــا عــــالمــــة الـــخـــفـــض 
وهي(بيمول»b» :تخفض العالمة نصف بعد، ودييز»#»: 

ترفع العالمة نصف بعد).
ويتكون  األلحان  عليه  تبنى  الذي  األســاس  هو  والمقام 
من تتابع سبعة أصوات موسيقّية وبشكل متسلسل يضاف 
إليها صوت ثامن (وهو تكرار الصوت األول) و يكون جواباً 

له وتسمى هذه الدرجات الثماني بـ (الديوان) .
المقامات  عــن  يــمــّيــزه  بــه  خــاص  ترتيب  مــقــام  ولــكــل 
األخـــرى وذلـــك مــن حيث الــبــنــاء فــي الــمــســافــات الواقعة 
وشخصّيته  استقراره  درجــة  وكذلك  ديوانه  أصــوات  بين 

واألجناس التي تكون منها.
األجــنــاس  تــوضــيــح  فتعني  الــمــقــام  تحليل  عملية  أمـــا 
من  يتكون  فالجنس  المقام،  هيكل  تكون  التي  والعقود 
أربــــع درجــــات صــوتــيــة (وفــــي بــعــض األحـــيـــان مــن ثــالت 
درجات) ، أّما العقد فيتكون من خمس درجات صوتية، 

المقامات الموسيقية
ي

مبدعون
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كتب - أشرف مصطفى:

لسنوات  الــقــطــريــة  الفنية  الــحــركــة  تــجــاه  بــــدوره  قـــام 
العديد  في  وتكريمه  به  جمهوره  إعجاب  فكان  طويلة 
األعمال  في  تواجده  قل  جهوده،  ثمرة  هو  المحافل  من 
الفنّية الحالية إلنه فّضل الكيف على حساب الكم إليمانه 
الفنان  إنــه  اجتماعية.  وظيفة  هو  جيد  عمل  تقديم  بــأن 

علي حسن الذي انتزع االعتراف بالمسرح في الستينيات 
إصالح  في  دوره  للفنان  أن  يقتنع  ومــازال  والسبعينيات 
وقد  المسؤولين،  مع  جنب  إلى  جنبًا  المسرحية  الحركة 
كـــان لــهــا خـــالل حـــــواره مـــع [ بــعــض الــمــالحــظــات 
المسرح  وخــاصــة  القطري  الفني  الــحــراك  على  المهمة 
الذي يعتبره بيته الحقيقي وعمله الدؤوب خالل سنوات 

طويلة بالسينما والدراما التلفزيونية.

ـــعـــد ب ــــل  ــــغ ــــت ــــس ت ــــــــم  ل ـــــفـــــنـــــيـــــة  ال إمـــــكـــــانـــــيـــــاتـــــي  مــــــــن   ٪  ٧٥

صدور الترجمة الفرنسية لـ «أجنحة الفراشة»

تطوير الحركة المسرحية تطوير الحركة المسرحية 
مسؤولية جماعيةمسؤولية جماعية

صـــدرت هـــذا األســبــوع فــي بــاريــس الترجمة 
الفرنسية لرواية الكاتب الكبير محمد سلماوي 
 Orients دار  عــن  وذلـــك  الــفــراشــة“  ”أجــنــحــة 
الــكــتــب  فـــي  والــمــتــخــصــصــة  لــلــنــشــر   Editions

الخاصة بالعالم العربي وبالشرق األوسط.
سلماوي  محمد  يــســافــر  أن  المنتظر  ومـــن 
الندوات  لحضور  القادم  الشهر  بداية  فرنسا  إلى 
وحفالت التوقيع التي ستقام بهذه المناسبة في 
العربي  العالم  معهد  بينها  من  مكان،  من  أكثر 

بباريس ونادي الصحافة الفرنسي.
وكــانــت ”أجنحة الــفــراشــة“ قــد صــدرت عام 
القاهرة  في  اللبنانية  المصرية  الــدار  عن   ٢٠١٠
التحرير  ميدان  في  ستقوم  ثورة  عن  وتحدثت 
يقودها الشباب وتنضم إليها كافة فئات الشعب 
بالتدخل  الــجــيــش  لمطالبة  الــحــكــومــة  يــدفــع  مــا 
الثورة  مجال  اتسع  أن  بعد  المتظاهرين  لقمع 
يرفض  الجيش  لكن  البالد،  أنحاء  جميع  ليشمل 

التدخل إلى أن يسقط النظام.
ست  اللبنانية  المصرية  الـــدار  أصـــدرت  وقــد 
طــبــعــات مـــن الــــروايــــة وتــســتــعــد اآلن إلصــــدار 

الطبعة السابعة، كما صدرت الترجمة اإليطالية 
لــلــروايــة عــن دار جــونــتــى اإليــطــالــيــة فــي الــعــام 
 Colazione بعنوان مصر  في  لصدورها  التالي 
al Cairo، ثم صدرت الترجمة اإلنجليزية في 

األمريكية  الجامعة  نشر  دار  عن  الماضي  العام 
.Butterfly Wings بعنوان

النشر  دار  وصــفــت  لــلــروايــة  تــقــديــمــهــا  وفـــي 
الفرنسية ”أجنحة الفراشة“ بأنها رواية فاصلة 

الشعب  حياة  في  تاريخية  مرحلة  نهاية  تسجل 
بدقة  شخوصه  الــروايــة  تــصــور  الـــذي  الــمــصــري 
وبـــدايـــة لــمــرحــلــة جــديــدة مـــازالـــت فــي مرحلة 

التشكيل.
أقطاب  جميع  الحكومة  تعتقل  الرواية  ووفق 
معهم،  المتعاملين  كل  تعتقل  كما  المعارضة، 
العصيان  وقود  الشباب  مجموعه  ضمنهم  ومن 
تخّيل  إلــى  الــروايــة  سيناريو  ويمضي  الــمــدنــي، 
امتناع معظم الموظفين للذهاب إلى أعمالهم، 
وتضطر  محالهم،  أبــواب  التجار  يغلق  وكذلك 
تعد  وطنية  هيئة  فتبرز  لالستقالة،  الحكومة 

النتخابات حرة على مستوى البالد.
والطبعة  اإلنجليزية،  الطبعة  صـــدرت  وقــد 
وقـــالـــت «أودري  ذاتـــهـــا،  لـــلـــروايـــة  اإليــطــالــيــة، 
نيويورك،  جامعة  مكتبة  مسؤولة  ماكنسون» 
إقباًال  القت  الرواية  إن  اإلنجليزية  الطبعة  عن 
العربي  بــاألدب  المتزايد  لالهتمام  نظًرا  كبيًرا 
الحديث، ولموضوعها الذي ما زال يشغل اهتمام 
وسبق  ــا  ــًي دول مــعــروف  كاتبها  أن  كــمــا  الــعــالــم، 

إصدار ترجمات عديدة ألعماله.

بين الفنانين والمسؤولين.. علي حسن:

ڈ بــــمــــاذا تـــصـــف حـــركـــة الــمــســرح 
القطري اليوم؟

بــالــحــركــة  يــســمــى  مــــا  يـــوجـــد  ال   -
الـــمـــســـرحـــيـــة بــــل هــــو مــــجــــرد نــشــاط 
يمكن  وال  ذلــك  من  أكثر  ال  مسرحي 
أن يــتــحــّول هـــذا الــنــشــاط إلـــى حــركــة 
واهتمام  الفنانين  بكفاح  إال  مسرحية 
الـــمـــســـؤولـــيـــن، مـــــن أجــــــل اســـتـــمـــرار 
العام،  مدار  على  المسرحية  العروض 
جذرية  حلول  عن  البحث  يجب  لذلك 
تدخل فوًرا نطاق التنفيذ على أن تكون 
إستراتيجية  إعــداد  هي  البداية  نقطة 
جنبًا  بإعدادها  الفنانون  يقوم  محّددة 
إلى جنب مع المسئولين بهدف إنعاش 

المسرح الذي بات يحتضر.
تطوير  عــن  المسؤولية  تقع  هــل  ڈ 
األول  المقام  فــي  المسرحية  الحركة 
ـــفـــنـــان نــفــســه أم عــلــى  عـــلـــى عـــاتـــق ال

المسؤولين؟
وعند  بينهما  مشتركة  المسؤولية   -
فيه  نعمل  كنا  الــذي  العصر  إلى  النظر 
شهد  والـــذي  السبعينيات  فترة  خــالل 
في  كنا  أنــنــا  نجد  كبيرة  فنّية  نهضة 
الـــســـابـــق نــبــحــث عـــن الـــفـــن بــإخــالص 
ـــيـــن الــفــنــانــيــن  ــــعــــالقــــات ب وكـــــانـــــت ال
ففي  واالحــــتــــرام،  الحميمية  يــمــألهــا 
مسرح  خشبة  بــبــنــاء  قمنا  الستينيات 
وانتزعنا  األنــظــار  ولفتنا  النجمة  فــي 

بالمسرح،  االعــتــراف  المسؤولين  مــن 
وبـــعـــدهـــا تـــكـــّون الـــمـــســـرح الــمــدرســي 
المسرحية  الــفــرق  وظــهــرت  والشبابي 
التي أدى دمجها لفجوة قتلت التنافس 
ـــتـــطـــّور فـــي الـــحـــركـــة الــمــســرحــيــة،  وال
لــكــن لــألســف الــجــيــل الــجــديــد ال يوجد 
هــذا  لتحقيق  الــكــافــي  الــطــمــوح  عــنــده 
االعتراف، في حين أنهم من الممكن 
أن يــســتــمــروا فـــي تــقــديــم عــروضــهــم 
أي  في  المهرجانات  لهم  تنتجها  التي 
من  الــعــديــد  يمتلك  فالمسرح  مــكــان، 
الضروري  من  وليس  العرض  أشكال 
وعليهم  العلبة،  مسرح  داخــل  تقديمه 
الـــمـــدن  كــــل  بـــعـــروضـــهـــم  يـــجـــوبـــوا  أن 
على  الــجــمــهــور  يطلعوا  وأن  الــقــطــريــة 
فنونهم وإبداعاتهم، وهو األمر الكفيل 
بــمــســاعــدة الــحــركــة الــمــســرحــيــة على 
االعتراف  وانتزاع  جديد  من  االنتعاش 

به من المسؤولين كما فعلنا من قبل.
الدراما  يخص  فيما  أمنياتك  ما  ڈ 

التلفزيونية؟
أتــــمــــنــــى عــــــــودة قــــســــم مـــراقـــبـــة   -
هذا  يتيح  كان  السابق  في  التمثيليات، 
الــقــســم لــجــمــيــع الــمــمــثــلــيــن أن يــجــدوا 
فـــرصـــتـــهـــم كـــمـــا لــــم يـــعـــانـــي الــمــمــثــل 

ـــقـــطـــري فــــي ظــل  ال

مراقبة التمثيليات من الشللية التي قد 
فكان  المنفذ،  المنتج  نظام  مــع  تنتج 
هــــذا الــقــســم يــحــفــظ لــلــفــنــان حــقــوقــه 
اليوم  يحزنني  ما  أكثر  ولعل  المادية، 
هو قلة إنتاج الدراما، وذلك فإن إعادة 
قسم المراقبة بات ملًحا علًما بأن هذا 
القسم لم يكن هدفه األول هو اإلنتاج 
الكوادر  لتفريغ  مصغًرا  معهًدا  كان  بل 
كان  كما  الــمــجــاالت  كــل  فــي  القطرية 
كان  حيث  الخليجيين  للفنانين  قبلة 
المسلسالت  مــن  عــــدًدا  عـــام  كــل  ينتج 
زحًفا  قطر  حققت  وبذلك  المتميزة، 
القطرية  المسلسالت  خــالل  مــن  فنًيا 
فقد  الــيــوم  أمــا  الخليج،  دول  كــل  إلــى 
في  يعملون  القطريون  الفنانون  راح 
ألنهم  األخـــرى  الخليجية  المسلسالت 

لم يجدوا إنتاًجا قطريًا مثل السابق.
ڈ لماذا لم تتجه مثل بعض الفنانين 
للعمل في الدراما الخليجية بعد تقليل 

إنتاج الدراما القطرية؟
- لـــألســـف أنـــنـــي أتـــعـــامـــل مـــع الــفــن 
المنتجين،  بعض  يرضي  ال  قد  بشكل 
من  السيناريو  قــراءة  على  اعتدت  فقد 
األلــــف لــلــيــاء وذلــــك لــلــتــعــّرف إذا كــان 

اقــتــراح،  أي  لتقديم  أو  ضعف  هــنــاك 
لــكــن نــظــام إبـــــداع األعـــمـــال الــدرامــيــة 
حيث  كبير،  بشكل  حــالــًيــا  اختلف  قــد 
الفنية  األعمال  يكتبون  المؤلفون  بات 
على  ومــثــال  لــألســف،  تصويرها  أثــنــاء 
ذلـــك أنــنــي تــلــقــيــت ذات مـــرة اتــصــاالً 
مــــن مــنــتــج فــــي الـــكـــويـــت طـــلـــب مــنــي 
ــــأن يـــرســـل لي  الـــمـــشـــاركـــة فــأبــلــغــتــه ب
 ١٤ لي  فأرسل  أقــرأه،  حتى  السيناريو 
حلقة من المسلسل، وسألته أين باقي 
الحلقات فأجاب المؤلف يقوم بالكتابة 
وعلينا  إنجازه  فور  بالجديد  وسيمدنا 
دون  فرفضت  العمل،  تصوير  نبدأ  أن 
ألنني  العمل  هذا  في  المشاركة  تفكير 
ألبعد  الــجــد  محمل  عــلــى  األمــــور  آخـــذ 
درجـــة، فــي حين وافـــق أحــد زمالئي 
أنه  رغــم  القطرية  الفنية  الساحة  من 
وهــو  المخضرمين  جــيــل  إلـــى  ينتمي 
األمر الذي أحزنني كثيًرا ألن الفنان ال 
يجب أن يقّدم أي تنازالت، ويمكنني 
القول أنه قد عرض علّي المشاركة في 
العديد من األعمال خارج قطر لكنني 
كــنــت أرفــــض الــمــشــاركــة فــيــهــا ألنــنــي 
وجدت أنها لن ترضيني فنًيا، خاصة 
أنني ال أبحث عن المادة بل أبحث عن 
المشاهد،  عــقــل  يــحــتــرم  الـــذي  الــعــمــل 
الجيدة  بالصورة  أحتفظ  أن  وفّضلت 
عند جمهوري بدًال أن أقوم بالمشاركة 
تاريخي  تهدم  بــأن  كفيلة  أعــمــال  فــي 

الفني.
ڈ هل تشعر أنك قمت بأداء دورك 
على الوجه األكمل تجاه الحركة الفنية 

في قطر؟
ـــًدا،  أب يكتفي  أن  يــجــب  ال  الــفــنــان   -
وأســتــطــيــع الــقــول أن الــــدور الــــذي لم 
لم  الذي  الدور  هو  أتمناه  وكنت  أمثله 
يكتب بعد، كما أرى أن أكثر من ٧٥٪ 
بعد،  تستغل  لم  الفنية  إمكانياتي  من 
والفنان الحقيقي يظل يراوده شعور أنه 
المزيد  يقّدم  أن  إلى  حاجة  في  مازال 
عمل  تقديم  أن  وإليــمــانــي  لجمهوره، 
أصبحت  اجتماعية  وظــيــفــة  هــو  جــيــد 
أجتهد في اختيار أدواري بدقة، لذلك 
لن أتنازل ألفقد ما حققته من تاريخ 
فني، أعتقد أن سجلي زاخر باألعمال 
ذات القيمة فقد قّدمت ٢٢ مسلسالً مع 
وقّدمت  المصريين  الممثلين  فطاحل 
أول عمل سينمائي قطري عام ١٩٧٤ 
بـــعـــنـــوان الــــشــــراع الـــحـــزيـــن، ولــــي من 
األعمال المسرحية التي احترمت عقل 
وال  طويلة  سنوات  مدار  على  الجمهور 
يمكن أن أقوم بأي عمل يقل عن تلك 
وجد  لو  بأنه  فنان  أي  وأنصح  القيمة. 
ليقّدمه  جــدوى  لــه  شيئًا  يملك  ال  أنــه 
يجد  حــتــى  االنــتــظــار  فعليه  للجمهور 
األفضل، ألن جمهوره يستحق منه أن 

يجتهد في اختياراته.

إصداراتإصدارات

محمد سلماوي



5 ١٧ October ١١:٤٤ ٢٠١٥ PM المنفذ : 

مدير التحرير: نائب مدير التحرير:سكرتير التحرير:قسم التنفيذ: رئيس األقسام الفنية: مسؤول الصفحة: قسم التصحيح:

شعر : بدر شاكر السياب

Iô«¡°ûdG äÉ«HC’G ¢ü°üb

روى أبو الفرج األصبهاني واقعة 
شائقة حدثت أمــام الــفــرزدق من 
األمــوي  الملك  عبد  بن  هشام  قبل 
مــع اإلمـــام زيــن العابدين علي بن 
الحسين بن علي رضي اهللا تعالى 
عــنــهــم، قـــال: حــج هــشــام بــن عبد 
الملك في خالفة الوليد أخيه ومعه 
أهل الشام فجهد أن يستلم الحجر 
فــلــم يـــقـــدر مـــن ازدحـــــــام الـــنـــاس، 
فنُصب له منبر فجلس عليه ينظر 
إلى الناس، فأقبل زين العابدين علي 
بن الحسين رضي اهللا عنهما، وهو 
أحسن الناس وجًها، وأنظفهم ثوبًا؛ 
بالبيت  فــطــاف  رائــحــة،  وأطيبهم 
فلما بلغ الحجر تنحى الناس كلهم 
له وأخلوا الجحر ليستلمه، هيبة له 
وإجـــالالً، فغاظ ذلــك هشاًما وبلغ 
منه، فقال رجــل لهشام: من هذا 
أصلح اهللا األمير؟ قال: ال أعرفه، 
ــا، ولكنه خــاف أن  وكـــان بــه عــارًف
يرغب فيه أهل الشام ويسمعوا منه. 
فــقــال الـــفـــرزدق، وكـــان لــذلــك كله 
حاضًرا: أنا أعرفه فسلني يا شامي 

من هو، قال: ومن هو؟ قال:
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 

... والبيت يعرفه والحل والحرم
هذا ابن خير عباد اهللا كلهم ... 

هذا التقي النقي الطاهر العلم
هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله 

... بجّده أنبياء اهللا قد ختموا
ينشّق نــور الهدى عن نــور غّرته 
إشراقها  عــن  تنجاب  كالشمس   ...

الّظلم

يغضي حياء ويغضى من مهابته 
... وما يكلم إال حين يبتسم

إذا رأته قريش قال قائلها: ... إلى 
مكارم هذا ينسب الكرم

يــكــاد يمسكه عــرفــان راحــتــه ... 
ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم

من معشر حّبهم ديٌن وبغضهم 
... كفٌر وقربهم منّجى ومعتصُم

إن ُعّد أهل التقى كانوا أئمتهم ... 
أو قيل من خير أهل األرض قيل 

هم
فليس قولك من هذا بضائره ... 
العرب تعرف من أنكرت والعجم
فحبسه هشام فقال الفرزدق:

 ... والتي  المدينة  بين  أيحبسني 
إليها قلوب الناس يهوي منيبها

يقلب رأًسا لم يكن رأس سيد ... 
وعينًا له حوالء تبدو عيوبها

فــبــعــث هـــشـــام إلـــيـــه فــأخــرجــه 
بن  علي  إليه  ووجــه  لسانه.  خشية 
الحسين عشرة آالف درهــم وقال 
أعذرنا يا أبا فــراس فلو كان عندنا 
في هذا الوقت أكثر منها لوصلناك 
به فردها، وقال: ما قلت ما كان إال 
شيئًا،  عليه  ألرزأك  كنت  وما  هللا، 
فقال له علي بن الحسين: قد رأى 
أهل  ولكنا  فشكرك،  مكانك  اهللا 
بيت إذا أنفذنا شيئًا ما نرجع فيه، 

وأقسم عليه فقبلها.

ـــــرزدق ـــــف ــــصــــار ال ــــت ان رسالة من مقبرة
من قصيدة
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«تكسرات مائية» تعكس إحساس الفنان بالطبيعة
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كتب - محمود الحكيم:

«تــكــســرات مــائــيــة» تــلــك الــلــوحــة الــتــي 
ال  والــتــي  التأثيرية  الــمــدرســة  إلــى  تنتمي 
تنقل  بــل  حرفًيا  تعبيًرا  الــواقــع  عــن  تعبر 
ورؤيته  الفنان  بإحساس  ممزوًجا  الواقع 
وتــجــربــتــه وتــعــبــيــره عــن هـــذا الــواقــع كما 
اهللا  عبد  الفنان  بــدأ  هكذا  ويحّسه،  يــراه 
دسمال حديثه عن لوحته التي يحكي لنا 
قصتها ويروي لنا تفاصيل تجربته الفنية 
التي عايشها معها، وقال دسمال إن قصة 
هـــذه الــلــوحــة بــــدأت قــبــيــل الـــغـــروب على 
جلست  حيث   ،٢٠١٠ عام  الدوحة  شاطئ 
صفحته  تـــمـــاوجـــت  وقــــد  ــبــحــر  ال ـــأمـــل  أت
رؤى  لباصرتي  منها  انعكست  بتكسرات 
فأمام  المدهشة،  بالحكايات  حبلى  لونية 
تماوج  ولـــون  الــهــادئ  البحر  لــون  نــاظــري 
الميناء  جسم  يعكسه  غامق  ولــون  المياه 

وضعت  منه.  بالقرب  أجلس  كنت  الــذي 
األلــوان،  من  كتلة  عليها  وصببت  لوحتي 
ألستنسخها،  ثانية  بلوحة  األولى  وعانقت 
وعكست من خالل ألواني وتحاور األلوان 
ــأثــيــريــة مــتــكــامــلــة  وانـــتـــشـــارهـــا تــجــربــة ت
األركان. عكست تلك الكتل من اإلضاءات 
ومناطق األلوان المتباينة والمتناغمة من 
األحــمــر واألخــضــر، وأبـــرزت خــالل هذه 
على  الموجية  االنــكــســارات  الفنية  الحالة 
يمنحك  ما  غير  على  إبــراًزا  الماء  صفحة 
إياه الواقع المشاهد بل كشفت عنها بواقع 

اإلحساس بها.
بعدما  اللوحة  هذه  أن  دسمال  وأوضح 
لوحات  مجموعة  إلــى  ضمها  منها  انتهى 
في   ٢٠١٠ عام  أقامه  معرض  في  أخرى 

سوق واقف.
وأشــــــار دســـمـــال إلــــى أنــــه يــنــتــمــي إلــى 
ال  أعــمــال  لــه  ولكن  التجريدية  المدرسة 

تنتمي إلى هذه المدرسة مثل هذه اللوحة 
التي نتكلم عنها، فهي تنتمي إلى المدرسة 
التأثيرية، كما أشرنا، مشيًرا إلى أنه ليس 

منغلًقا وال متقوقًعا داخل حدود المدرسة 
التجريدية.

 وقال دسمال لقد تأثرت شخصًيا في 
التكعيبية  بالمدرسة  الفنية  حياتي  بداية 
الــخــطــوط  أتـــبـــع  أزال  وال  والـــتـــجـــريـــديـــة 
العريضة لهذه المدارس الفنية، إن ريشة 
بــيــكــاســو وســـيـــزان ومــاتــيــس ومــونــيــه قد 
ألهمتني وأوحت إلي بالكثير من قصص 

اإلبداع.
وذكــر دســمــال أنــه ال يميل إلــى الرسم 
الواقعي ألنه في نظره ما هو إال استنساخ 
للواقع والصورة الفوتوغرافية تقوم بذلك 
الفنان  يضع  أن  إلــى  يميل  ولكنه  ببراعة 
رؤيـــتـــه وتــجــربــتــه وزاويـــتـــه الــفــنــيــة على 
اللوحة ليشاهد الجمهور الواقع عبر رؤية 
الفنان ومن خالل عدسته الفنية الخاصة.

عبد اهللا دسمال

منوعات
من قاع قبري أصيح
حتى تئن القبور

من رجع صوتي و هو رمل و ريح
من عالم في حفرتي يستريح
مركومة في جانبيه القصور

و فيه ما في سواه
إال دبيب الحياة

حتى األغاني فيه حتى الّزهور
والشمس إال أنها ال تدور

والّدود نخار بها في ضريح
من عالم في قاع قبري أصيح

ال تيأسوا من مولد أو نشور
النور من طين هنا أو زجاج

قفل على باب سور
النور في قبري دجى دون نور
النور في شباك داري زجاج

كم حّدقت بي خلفه من عيون
سوداء العار

يجرحن باألهداب أسراري
فاليوم داري لم تعد داري
والنور في شّباك داري ظنون

تمتص أغواري
وعند بابي يصرخ الجائعون

في خبزك اليومي دفء الّدماء
فامأل لنا في كل يوم وعاء

من لحمك الحي الذي نشتهيه
فنكهة الشمس فيه
وفيه طعم الهواء

وعند بابي يصرخ األشقياء
أعصر لنا من مقلتيك الضياء

فإننا مظلمون
وعند بابي يصرخ المخبرون
وعر هو المرقى إلى الجلجلة
والصخر يا سيزيف ما أثقله
سيزيف إن الصخرة اآلخرون
لكّن أصواتًا كقرع الطبول

تنهّل في رمسي
من عالم الشمس

هذي خطى األحياء بين الحقول
في جانب القبر الذي نحن فيه

أصداؤها الخضراء
تنهّل في داري
أوراق أزهار

من عالم الشمس الذي نشتهيه
أصداؤها البيضاء

يصدعن من حولي جليد الهواء
أصداؤها الحمراء

ــــراســــة الـــــمـــــرأة الـــعـــربـــّيـــة ف

تنتمي إلى المدرسة التأثيرّية..عبد اهللا دسمال:

الــنــمــيــري  اهللا  عــبــد  أبــــي  عـــن  حــكــي 
وكان  المأمون  مع  يوًما  كنت  قال:  أنه، 
سرية  ومــعــه  للصيد  فــركــب  بــالــكــوفــة، 
من العسكر، فبينما هو سائر، إذ الحت 
وكان  جــواده  عنان  فأطلق  طريدة،  له 
عــلــى ســابــق مــن الــخــيــل، فــأشــرف على 
بجارية  هو  فــإذا  الفرات،  من  ماء  نهر 
عــربــيــة خــمــاســيــة الـــقـــد، كــأنــهــا الــقــمــر 
مألتها  قــد  قربة  وبيدها  تمامه،  ليلة 
وحــمــلــتــهــا عــلــى كــتــفــهــا، وصـــعـــدت من 
فصاحت  وكــاؤهــا  فانحل  النهر،  حافة 
قد  فاها  أدرك  أبــت  يــا  صوتها:  برفيع 
قــال:  بفيها.  لــي  طــاقــة  ال  فــوهــا  غلبني 
ورمت  فصاحتها  من  المأمون  فعجب 
الــجــاريــة الــقــربــة مــن يــدهــا، فــقــال لها 
المأمون: يا جارية من أي العرب أنت؟ 
قــالــت: أنـــا مــن بــنــي كـــالب، قـــال: ومــا 
الـــذي حــمــلــك أن تــكــونــي مــن الــكــالب؟ 
وإنما  الــكــالب  مــن  لست  واهللا  فــقــالــت: 
أنـــا مــن قـــوم كــــرام غــيــر لــئــام يــقــرون 
قالت:  ثم  بالسيف،  ويضربون  الضيف، 
يــا فــتــى مــن أي الــنــاس أنـــت؟ فــقــال: أو 
قال  نعم.  قالت:  باألنساب؟  علم  عندك 
لــهــا: أنـــا مـــن مــضــر الـــحـــمـــراء، قــالــت: 
نسبًا،  أكرمها  من  قال:  مضر؟  أي  من 

ـــا،  ـــا وأبً ــا، وخــيــرهــا أًم وأعــظــمــهــا حــســبً
أظنك  قالت:  كلها  مضر  تهابه  وممن 
قالت:  كنانة،  من  أنا  قــال:  كنانة،  من 
أكــرمــهــا  مـــن  قـــــال:  كـــنـــانـــة؟  أي  فـــمـــن 
ــًدا وأشــرفــهــا مــحــتــًدا وأطــولــهــا في  مــول
الـــمـــكـــرمـــات يــــــًدا، مــمــن تــهــابــه كــنــانــة 
قريش،  من  أنت  إذن  فقالت:  وتخافه، 
ــــت: مــن  ــــش، قــــال قـــــــال: أنـــــا مــــن قــــري
أي قـــريـــش؟ قــــال: مـــن أجــمــلــهــا ذكــــًرا 
قريش  تــهــابــه  مــمــن  فــخــًرا،  وأعــظــمــهــا 
من  واهللا  أنـــت  قــالــت:  وتــخــشــاه،  كــلــهــا 
هاشم،  بني  مــن  أنــا  قــال:  هــاشــم،  بني 

هاشم؟ أي  من  قالت: 
وأشرفها  منزلة،  أعــالهــا  مــن  قــال: 
قــبــيــلــة، مــمــن تــهــابــه هــاشــم وتــخــافــه، 
وقـــالـــت  األرض،  قـــبـــلـــت  ـــــك  ذل فـــعـــنـــد 
الــــســــالم عــلــيــك يــــا أمـــيـــر الــمــؤمــنــيــن، 
فعجب  قـــال:  الــعــالــمــيــن.  رب  وخــلــيــفــة 
وقال:  عظيًما،  طربًا  وطرب  المأمون 
من  ألنها  الجارية  بهذه  ألتزوجن  واهللا 
تالحقته  حــتــى  ووقـــف  الــغــنــائــم،  أكــبــر 
الــعــســاكــر، فــنــزل هــنــاك، وأنــفــذ خلف 
أبـــيـــهـــا وخـــطـــبـــهـــا مــــنــــه، فــــزوجــــه بــهــا 
وأخــذهــا وعـــاد مـــســـروًرا، وهــي والــدة 

أعلم. واهللا  العباس  ولده 
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 (Sound Effects (باإلنجليزية:  الصوتية  المؤثرات 
الفني  المحتوى  لتعزيز  تضاف  مصطنعة  أصـــوات  هــي 
لعبة  أو  كــارتــون  فيلم  أو  لفيلم  األخـــرى  المحتويات  أو 
إلكترونية -فيديو جيم- أو موسيقى أو أي وسائل إعالم 

أخرى.
لعل السبب الرئيسي لالعتماد على المؤثرات الصوتية 
األصــوات  استخدام  إمكانية  عدم  هو  الفنية  األعمال  في 
السينمائي  المشهد  خلفية  فــي  تــحــدث  الــتــي  الطبيعية 
وأثناء  التصوير  بعد  االستعاضة  فيتم  الــجــودة،  لضعف 
عالية  جــودة  ذات  مشابهة  بأصوات  الفيلم  إعــداد  عملية 
الشدة  من  واحد  مستوى  على  وللحفاظ  المشهد  لتعزيز 

والنقاء الصوتي خالل العمل الفني.
ولــعــل مـــن أشــهــر مـــا قـــام بــالــمــؤثــرات الــصــوتــيــة هم 
عمر  لهم  الــذيــن  األمــريــكــيــة  ديــزنــي  والـــت  شــركــة  فنانو 
يتخيلون  الفنانون  كــان  فقد  المضمار،  هــذا  فــي  طــويــل 
 tosser المشهد ويرسمونه ثم يقومون بتنفيذ المؤثرات
الصوتية تبعاً للمشهد باستخدام األدوات المنزلية العادية 
والمعادن واألدوات الموسيقية وكل ما يمكن أن يصدر 

صوتاً لتعزيز المشهد.
فـــي صــنــاعــة الــســيــنــمــا الــتــقــلــيــديــة يــســتــخــدم بــنــك من 
األصــــوات  كــل  عليها  الــمــســجــل  واألســـطـــوانـــات  الــشــرائــط 
الــطــبــيــعــيــة مـــن الــحــيــاة الــيــومــيــة مــثــل أصـــــوات طــلــقــات 
الرصاص وفرملة السيارات وأصوات طريق عام مزدحم 
أو أصوات طيور وحيوانات في خلفية ريفية.. إلخ ويتم 
للمشاهد  الصوتية  الخلفية  في  الشرائط  تلك  استخدام 

حسب ما يقتضيه المشهد.
وتزداد الحاجة للمؤثرات الصوتية في األفالم الحربية 
الخيول  صهيل  أصــوات  من  فالبد  المعارك  تصور  التي 
وهزيم  القنابل  وانفجار  السيوف  وصليل  القتلى  وصراخ 
إلى  وما  الطائرات،  من  القنابل  سقوط  وصفير  المدافع 
ذلك ولذلك فاألفالم الحربية من أكثر األفالم احتياجاً 

للمؤثرات الصوتية.
وتـــــزداد اســتــخــدام الــمــؤثــرات الــصــوتــيــة فــي األعــمــال 
اإلذاعية ألنها تخص السمع.. فيكون المخرج مضطرا أن 
الجو  أو  المعلومة  لتوصيل  احترافية..  بكل  معها  يتعامل 

العام للعمل أو الجملة الملقاة.
غير  ومنها  البشري  منها  الصوتية  المؤثرات  وتختلف 
منها  أقــســام  إلــى  ينقسم  أيــضــا  البشري  وغــيــر  الــبــشــري! 
كــالــوتــريــات  المصتنع  ومــنــهــا  الطبيعة  مــن  الــمــســتــوحــى 

وغيرها.!
السينما  أفالم  إلى  المضافة  األصــوات  تكون  ما  وغالباً 
مصادر أخرى غير معتادة، حسب قول الصحفي الفني 
وليام بارك. بعض هذه األصوات تعود ألشياء نجدها في 
حيوانات  ألصــوات  تعود  وبعضها  بالفعل،  اليومية  حياتنا 

تم التالعب بها ببراعة.
الصوتية  المؤثرات  فيها  تضاف  التي  العملية  وتعرف 
تسجيلها  بعد  والــراديــو  التلفزيون  وبــرامــج  األفـــالم  إلــى 
باسم «فولي» ، وذلك نسبة إلى جاك فولي، رائد تطوير 
بداية  في  الصامتة  األفــالم  عهد  في  الصوتية  المؤثرات 

القرن العشرين.
ويجري إنتاج تلك المؤثرات الصوتية من خالل مصادر 
الشاشة،  على  يظهر  عما  جذرياً  مختلفة  تكون  ما  غالباً 
المستقبل  وتقنيات  الــكــاســرة  الــوحــوش  أصـــوات  فــإنــتــاج 
خالل  من  يجري  المثال،  سبيل  على  السينما،  أفالم  في 
استعمال كل شيء ممكن، مثل صوت مظروف الرسائل، 
المزدوجة  المحركات  وصــوت  النسيم،  هبات  وصــوت 
معا  مختلفة  أصــــوات  مجموعة  إدخــــال  أو  لــلــطــائــرات، 

للحصول على صوت معين.
من  سيكون  المثال،  سبيل  على  الخيل،  سباقات  وفي 
المستحيل وضع أجهزة رصد الصوت الصغيرة على طول 
السباق  ألصــوات  مسبق  تسجيل  يــذاع  لذا  السباق،  أرضية 

عند إجرائه.
ولـــكـــن بــــــدالً مــــن تــســجــيــل مــســبــق ألصـــــــوات الــخــيــل 
إبــطــاؤه  جـــرى  تسجيالً  يستعملون  فــإنــهــم  وحــوافــرهــا، 
الصوتية  المؤثرات  تُستعمل  قد  الجواميس.  تدافع  لصوت 
أحياناً ألنها تعطينا انطباعاً بكون الحدث «حقيقياً» أكثر 

من الواقع نفسه.

بغرض إنعاش هذا الفن وإظهاره.. عبد الرحمن المطاوعة:

ـــال  ـــم ـــأع ـــــك» ب ـــــي ـــــجـــــراف ـــف «ال ـــي ـــوظ ـــت ـــى ل ـــع ـــس ي
ـــاصـــرة ـــع ـــة م ـــق ـــري ـــط ـــة ب ـــي ـــمـــحـــل ـــــي ال تــــغــــوص ف

ــة الـــقـــطـــريـــة تـــعـــانـــي مــــن نـــقـــص الـــتـــركـــيـــز فــــي بـــعـــض الـــمـــجـــاالت ــي ــل ــي ــك ــش ــت ـــاحـــة ال ـــس ال

الترجمة السمعية
 للمواد المرئية
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كتب - أشرف مصطفى:

ــــان عــــبــــد الـــرحـــمـــن  ــــفــــن كــــشــــف ال
لمشاركة  استعداداته  عن  المطاوعة 
دولـــيـــة جـــديـــدة خــــالل شــهــر يــنــايــر 
المقبل بمعرض تشكيلي في رومانيا، 
وأشــــار إلـــى أن هـــذه الــمــشــاركــة تعد 
بمجال  رومــانــيــا  فــي  خليجًيا  األولـــى 
الجرافيك، حيث يستعد حالًيا لتقديم 
الفئة  إلى  تنتمي  عمالً   ٢٤٠ من  أكثر 
الفتًا  سم،   ١٠×١٠ بمقاس  الصغيرة 
إلى أن تلك المشاركة تعمل في إطار 
التشكيليين  مـــن  الـــفـــرديـــة  الــجــهــود 
الـــذيـــن يــنــتــمــون لــفــنــون الــجــرافــيــك 
بــغــرض إنــعــاش هـــذا الــفــن وإظــهــاره 
التشكيلية  الساحة  على  أوسع  بصورة 
التشكيليين  إحــجــام  ظــل  فــي  خــاصــة 
المجال  هــذا  خــوض  عــن  القطريين 
مــؤخــًرا  قــام  أنــه  وأوضـــح  التشكيلي، 
بإنشاء مجموعة للطباعة اليدوية في 
عدد  معها  تفاعل  الــتــواصــل،  وســائــل 
في  المتخّصصين  التشكيليين  مــن 
الجرافيك من قطر ومن كافة دول 
الخليج، مشيًرا إلى أنه ال يدخر جهًدا 
للشباب  المجال  بهذا  خبراته  مد  في 
منذ حصوله على شهادة معتمدة من 
عام  باليابان  اليدوية  الطباعة  مركز 
٢٠٠٤، ونوه إلى أن الساحة التشكيلية 
الـــقـــطـــريـــة تــشــهــد تــــطــــوًرا مــلــحــوًظــا 
الماضية  الــفــتــرة  خـــالل  عـــام  بــشــكــل 
بعض  على  التركيز  إلــى  ينقصها  وال 
المجاالت التشكيلية التي تعاني نقًصا 
عن  المطاوعة  وعــّبــر  مبدعيها،  فــي 
سعادته بتلك المشاركة مؤكًدا أن رفع 
اسم قطر عالًيا في المحافل الدولية 
مــن أجــمــل الــلــحــظــات فــي حــيــاة أي 
مبدع قطري، وقال: هذا هو واجبنا 
تتحّدث  رســالــة  ـــــداع  واإلب كــفــنــانــيــن، 
بكافة اللغات وتستطيع أن تتواصل مع 
كما  والــحــضــارات.  الثقافات  مختلف 
المطاوعة  الرحمن  عبد  الفنان  رأى 
عن  يــقــل  ال  الــقــطــري  الــتــشــكــيــلــي  أن 
مؤكًدا  المجاورة  الــدول  في  نظرائه 
أنه بات يحظى بفرص االطالع على 
األشكال الفنّية الحداثية والمعاصرة، 
مـــن خــــالل الــــــورش الـــتـــي تـــقـــام في 
وتنظمها  مــنــتــظــم،  بــشــكــل  الـــدوحـــة 

الثقافي  الحي  أو  قطر  متاحف  هيئة 
أو غيرها من الجهات الرسمية، وهو 
ما أضاف إلى الفنان القطري وأكسبه 
خبرات أّهلته إلى أن يكون قادًرا على 
الساحة  على  نفسه  وفرض  المنافسة 

التشكيلية العالمية.
وعــــن آخــــر مــشــاركــاتــه الــدولــيــة، 
أوضح الفنان عبد الرحمن المطاوعة 
أنـــه شــــارك بــعــمــل فــنــي مـــؤخـــًرا في 
التشكيليين  الفنانين  بصمات  ملتقى 
الــعــرب الــعــاشــر مــع فــنــانــي ١٣ دولــة 
عـــربـــيـــة، حــيــث تـــم خــــالل الــمــلــتــقــى 
فنانًا  لــــ٢٥٠  فنّية  أعــمــال  اســتــعــراض 
وفــنــانــة بــعــدد يــقــّدر بــأكــثــر مــن ٣٠٠ 

عمل فني في شتى المجاالت الفنية، 

مــوضــًحــا أن الــعــمــل الـــذي شـــارك به 

قام بإبداعه عبر تقنية «الكوالج» مع 

الخفيف  الصيني  الورق  على  الطباعة 

في  الــتــنــوع  يعكس  بما  «شينكوليه» 

المجاالت التشكيلية بقطر.

وأعـــــــرب الـــفـــنـــان عـــبـــد الــرحــمــن 

قطر  بتمثيل  سعادته  عن  المطاوعة 

فــي هــذا المحفل الــدولــي الــذي شهد 

مشاركة أعمال فنانين من ١٣ دولة، 

منوًها إلى أن قطر أصبحت متواجدة 

الدولية  المحافل  تلك  مثل  في  بقوة 

التشكيلية  الحركة  أن  وأكــد  المهمة 

فــــي قـــطـــر تــشــهــد ثـــــــراًء كـــبـــيـــًرا مــن 

الفنّية،  المعارض  من  العديد  خــالل 
المؤسسات  تقيمها  التي  والملتقيات 
التشكيلي،  للفن  الــداعــمــة  الــثــقــافــيــة 
شباب  مــن  قــويـًـا  جيًال  هناك  أن  كما 
لهذا  كبير  بمستقبل  يبّشر  الفنانين، 
الــفــن فـــي قــطــر مـــن خـــالل تكريس 
قــيــمــة الـــفـــن، كــمــا أن هــنــاك تــوجــًهــا 
من الدولة لدعم الفن التشكيلي من 
خالل إقامة الفعاليات المستمرة على 
القطري  للفنان  يتيح  بما  العام  مدار 
االطـــــــــالع عـــلـــى خـــــبـــــرات وتــــجــــارب 
الكثير  الــفــنــان  وإكـــســـاب  اآلخـــريـــن، 
مــن الــخــبــرة، واالحــتــكــاك بــمــدارس 
فنّية مــتــعــّددة، فــي وقــت بــاتــت فيه 
غنى  ال  ضــــــرورة  الــمــلــتــقــيــات  هــــذه 
عــنــهــا مــن أجـــل إحــــداث حــــراك فني 
كما  القطرية،  التشكيلية  الحركة  في 
بات  والثقافي  الفني  المشهد  أن  أكد 
مسبوق  وغير  كبير  باهتمام  يحظى 
عـــلـــى مـــســـتـــوى جـــمـــيـــع الـــمـــجـــاالت، 
بحكم  التشكيلي  الفن  بالذكر  وخّص 
ارتـــبـــاطـــه بـــهـــذا الـــمـــجـــال ومــعــرفــتــه 
بمدى تطّوره وارتقائه خالل األعوام 
يلمس  الجميع  أن  وأوضــح  الماضية، 
زيــــادة مــلــحــوظــة فــي أعــــداد صــاالت 
الــعــرض الــتــي أّدت بــدورهــا لــزيــادة 
عدد المعارض سواء كانت من داخل 
الــدولــة أو مــن خــارجــهــا، وهــو األمــر 
التشكيلي  الــفــن  ســاحــة  جــعــل  ــــذي  ال
الــعــام،  طـــوال  نــحــل  كخلية  الــقــطــريــة 
وأشــــاد الــمــطــاوعــة بــالــمــعــارض التي 
تقيمها هيئة متاحف قطر باستمرار 
تفيد  أنــهــا  مــؤكــًدا  عالميين  لفنانين 
الــتــشــكــيــلــي الــقــطــري بــإطــالعــه على 
أحــدث األشــكــال التي وصــل لها الفن 
إلى  باإلضافة  العالم،  فــي  التشكيلي 
عالميون  فنانون  يقيمها  التي  الــورش 
يأتون بكل جديد إلى الدوحة إلطالع 
مــــن لــــم يـــذهـــب لــــرؤيــــة فــنــهــم فــي 

بالدهم.
المطاوعة  الرحمن  عبد  والــفــنــان 
ــا  مـــن الــفــنــانــيــن الـــذيـــن يــســعــون دائــًم
فن  عــالــم  فــي  واالســتــكــشــاف  للبحث 
أن  استطاع  وقد  الحفر «الجرافيك» 
يوظف هذا الفن في أعماله الخاصة 
بطريقة  المحلية  التقاليد  بــالــعــادات 

حديثة معاصرة.

عن قربعن قرب

٢٤٠٢٤٠ عمالً تشكيليًا في  عمالً تشكيليًا في 
معرض للجرافيك برومانيامعرض للجرافيك برومانيا

مبارك المالك

مطلوب مناهج متطورة تعرف بالفن التشكيلي
بهدف تأسيس المواهب الصغيرة.. مبارك المالك:

ــــلــــشــــارع ل يـــــخـــــرج  أن  ويـــــجـــــب  الــــجــــرافــــيــــتــــي  بــــفــــن  ـــــون  ـــــدع ـــــب م ـــــون  ـــــطـــــري ـــــق ال

مجال الجرافيك 
يعاني إحجام 

التشكيليين 
القطريين

كتب - هيثم األشقر: 

عــشــق الـــرســـم مــنــذ الـــصـــغـــر، وقــد 
في  نشأته  قــدراتــه  تنمية  فــي  ســاهــم 
التشكيلي  الــفــنــان  فعمه  فنية،  عائلة 
سلمان المالك واحد من رواد الحركة 
الــتــشــكــيــلــيــة فــــي قـــطـــر، إنـــــه الــفــنــان 
أّكــد  الـــذي  الــمــالــك  مــبــارك  التشكيلي 
أن وجود عمه ساهم كثيًرا في صقل 
التحق  أنه  إلى  مشيًرا  الفنية،  مهارته 
لإلبداع  الشبابي  بالمركز  الصغر  منذ 
التي  الــــورش  بجميع  وشــــارك  الــفــنــي، 
الخزف،  الــرســم،  في  المركز  قدمها 
العديد  فــي  وشـــارك  العربي،  والــخــط 
مــــن الـــمـــعـــارض الــفــنــيــة الـــداخـــلـــيـــة، 

والخارجية.
البيرق  لــ  حديث  في  المالك  وأشــار 
إلى أن اختياره فن الجرافيتي كونه فنًا 
متنشًرا في قطر، الفتًا إلى أنه يجب 
أن يــخــرج لــلــنــور حــتــى يــزيــن شـــوارع 
ومــيــاديــن الـــدوحـــة، كــمــا أن الــفــنــان 
القطري على استعداد لإلبداع في هذا 
لو  المسؤولين  ستبهر  بصورة  المجال 
تم إتاحة الفرصة له، خاصة أن هناك 
ال  الــفــّن،  هــذا  يمارسون  ممن  الكثير 
بطولة  تنظيم  على  مقبلون  أننا  سيما 
كأس العالم ٢٠٢٢ وهناك العديد من 
الممكن  من  التي  واألماكن  المشاريع 
أن تــظــهــر بــطــابــع مــحــلــي مــتــمــيــز لو 
مثل  بتزيينها،  الــفــرصــة  لــنــا  أتــيــحــت 

جدران المنشآت الرياضية، و»الريل».
للفن  الداعمة  الجهات  تعدد  وعــن 
الجهات  تعدد  المالك:  قال  التشكيلي 
في  ومـــوجـــود  طبيعي  شـــيء  الــراعــيــة 
يختار  أن  الفنان  وعلى  الــدول،  جميع 
المكان الذي يتناسب مع أسلوبه، ومع 
ولكن  إلــيــه،  لينتمي  الفنية  مدرسته 
الفن  يعانيها  الــتــي  األكــبــر  اإلشــكــالــيــة 
تنمية  فــي  تكمن  قطر  فــي  التشكيلي 
جــيــًدا  وتأسيسها  الــصــغــيــرة  الــمــواهــب 
عن طريق المدارس، وأن يكون هناك 
مناهج متطورة تعرف الطالب بالفن 
وبــالــرواد  تــطــوره،  وتــاريــخ  التشكيلي، 

الذين أثروا الحركة الفنية في قطر.
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الـــمـــلـــيـــارات الـــتـــي تُــــصــــرف عــلــى 
تمثل  أنـــهـــا  بــحــجــة  الــمــســلــســالت 
الواقع  على  صرفت  لو  "الــواقــع"، 

لغّيرته.

ــــــعــــــادات الـــشـــعـــبـــيـــة وبــضــمــنــهــا  ال
التي  المرآة  هي  الشعبية  المعتقدات 
جماعة  أيــة  ذهنية  فهم  من  تمكننا 

أو مجتمع.

العمر صفحة وأيامي قلم 
أرسمك سدرة تظللنا بغصون 

األلم يادار ما حسه ألم
 دامك البلسم والقلب الحنون

تـــلـــفـــزيـــون قـــطـــر مــحــطــة يــجــب 
المبادئ  كل  تعلمت   .. بها  المرور 
الـــتـــي احــتــاجــهــا ألســـلـــك طــريــقــي 

الصحيح في هذا المجال.

نجوم الفن األكثر متابعة على قضيةقضية
حسابات التواصل االجتماعي

عــلــى الــرغــم مــن الــتــأثــيــر الكبير الـــذي نــراه 
حياة  نــواحــي  مختلف  على  السياسيين  للقادة 
عالم  في  أنه  إال  الجغرافيا،  على  وحتى  البشر 
التواصل االجتماعي لم يحز أي من السياسيين 
عــلــى الــمــراتــب األولــــى مــن الــحــســابــات األكــثــر 
متابعة وإعجاباً، بل كان ذلك من نصيب الفن.
لإلحصاء  كــاونــتــر»  «تــويــتــر  مــوقــع  فبحسب 
تبّين أنــه حتى هــذا الــوقــت مــن الــعــام الــجــاري 
المغنية  تويتر  عــالــم  فــي  األول  الــمــركــز  تحتل 
الشهيرة،  األمريكية  األغاني  وكاتبة  والممثلة 
كــاثــريــن هـــدســـن، الــمــعــروفــة بــاســمــهــا الفني 
من  أكثر  تويتر  على  فيتابعها  بــيــري».  «كاتي 
٧٤ مليونًا و٨٠٠ ألف، أي أكثر من عدد سكان 
أن  غريباً  وليس  مجتمعين.  والمغرب  الجزائر 

فهي  البشر،  من  الهائل  العدد  هذا  بيري  يتابع 
كانت أول امرأة يحظى الفيديو الخاص بإحدى 
أغانيها على ١ مليار مشاهدة في موقع يوتيوب 
أي ما يقارب الـ ١٥٪ من سّكان الكرة األرضية، 
فهي تعد أبرز مغنية في العقد الثاني من هذا 
في  الكبيرة  الشهرة  لهذه  وصلت  وقد  القرن، 
تربت  أنــهــا  مــن  الــرغــم  عــلــى  الــبــوب  موسيقى 
لفترة  ألزمتها  متدينة  مسيحية  عائلة  وســط 
طويلة بغناء األغاني الدينية فقط. أما في موقع 
تــصــّدرت  الــتــي  األنــثــويــة  فالشخصية  فيسبوك 
المغنية  هــي  إعــجــابــاً  األكــثــر  الصفحات  قائمة 
معجبين  بعدد  شاكيرا  المشهورة  الكولومبية 
تعدى الـ ١٠٢ مليون مستخدم، إذ يتابعها يومياً 
تعدت  وقد  جديد.  معجب  ألف   ١٠٠ من  أكثر 

وبرزت  الخمس  القارات  حدود  شاكيرا  شهرة 
أغنية  مثل  المميزة،  األعــمــال  مــن  العديد  فــي 
كأس العالم لكرة القدم الذي أجري في جنوب 

إفريقيا عام ٢٠١٠.
كما تعرف بنشاطها اإلنساني المتنوع، خاصة 
باألطفال  الــخــاص  الــخــيــري  العمل  مــجــال  فــي 
حملة  تقود  مــؤخــراً  وهــي  والتعليم.  والتربية 
لجميع  تعليمية  أطـــر  إليــجــاد  تــهــدف  ضخمة 
بسبب  المدرسة  إلى  يذهبون  ال  الذين  األطفال 
أوضــاعــهــم االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة. فعبر 
عريضة  لتوقيع  تــدعــو  فيسبوك  فــي  صفحتها 
ألكثر  مدارس  لتوفير   «UPTOSCHOOL#»
من ٥٩ مليون طفل محرومين من التعليم في 

العالم.

كتب - هيثم األشقر:

فنًا  أصــبــح  الــفــوتــوغــرافــي  التصوير  أن  العبيدلي  خليفة  الفنان  أّكـــد 
السنوات  خــالل  الجنسين  من  القطريين  الشباب  من  العديد  يستقطب 
االجتماعي  التواصل  مواقع  من  الكثير  أصبح  أن  بعد  الماضية،  القليلة 
الخبرات  لتبادل  باإلضافة  الضوئية،  لقطاتهم  لعرض  منصات  يوفر 

ومهارات التعامل مع التقنيات الضوئية لكاميرات التصوير.

وأضــــــــاف فــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــبــيـــــرق: 
للعديد  مــهــًمــا  مــــالًذا  الــمــواقــع  تــلــك  شكلت 
مـــن الـــهـــواة فـــي تــوثــيــق الـــصـــورة، مـــا دفــع 
الطبيعية  الــلــحــظــات  القــتــنــاص  الــشــبــاب 
بوك»  عبر«فيس  ونشرها  عدساتهم  عبر 
 ، و«إنستجرام»  آب»  و«واتــس  و«توتير» 
مشيًرا إلى أن سناب شات «دوحة اليف» 
العديد  إبداعات  عكس  مؤخًرا  انطلق  الذي 
تسابقوا  الذين  والمقيمين  المواطنين  من 
فــي تصوير كــل مــا هــو جميل وجــديــد في 
البالد، وكذلك المواقع السياحية في الدولة 
التي تميزت بها بالدنا كثيًرا وأصبحت من 
من  السياح  تجذب  والتي  المتقدمة  الــدول 

أنحاء العالم.
الـــفـــضـــاء  أن  إلــــــى  الـــعـــبـــيـــدلـــي  وأشـــــــــار 
اإللـــكـــتـــرونـــي يــتــضــمــن أشـــكـــاًال مــتــعــددة، 
ـــزايـــد فــيــه  ـــت خــــاصــــة ونــــحــــن فــــي زمـــــن ت
تكنولوجيا  عجلة  فيه  وتتسارع  التحديات 
مواكبة  كفنانين  علينا  يحتم  مــا  االتــصــال 
كل جديد وأخذ ما يُناسبها منه والحرص 
نمو  تــخــدم  صـــورة  بــأحــســن  تطبيقه  عــلــى 
وبال  اإلنترنت  أن  إلى  الفتًا  الفني،  إبداعنا 
أدنى شك ساهم كثيًرا في تقديم الدعاية 
المجانية إلبداعات العديد من الموهوبين، 

ومــكــنــهــم مــن الـــوقـــوف عــلــى مـــدى نجاح 
تجاربهم ورضا المتابعين عنها، وذلك من 

خالل التعليقات أو عدد الاليكات.
وقال العبيدلي إّن الفن التشكيلي يعتبر 
واحًدا أيًضا من الفنون التي استفادت بقوة 
مــن ظــهــور مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
جـــمـــهـــوًرا  تـــخـــلـــق  أن  اســـتـــطـــاعـــت  حـــيـــث 
ــا لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي، فــأصــبــح هــنــاك  مــحــبً
الفن  هذا  لمستجدات  ومتابعون  مهتمون 
أخبار  لمعرفة  الوسائل  هــذه  يستخدمون 

فنانيهم المفضلين.
العبيدلي  أّكد  الشخصي  المستوى  وعلى 
أنه يحرص على أن يتواصل مع أصدقائه 
،خاصة  المواقع،  تلك  خالل  من  ومتابعيه 
خاللها  مــن  يتمكن  وكــذلــك  اإلنــســتــجــرام، 
مـــن مــتــابــعــة كـــل مـــا يـــــدور عــلــى الــســاحــة 
الــفــنــيــة مــن أحـــــداث، وكــذلــك مــعــرفــة ما 
يــــدور حـــول الــعــالــم مــن أخــبــار فــي كافة 
نفسه  الوقت  في  مشدًدا  أيًضا،  المجاالت 
عــلــى أهــمــيــة اســتــخــدام تــلــك الــمــواقــع في 
النواحي اإليجابية، واالبتعاد عن السلبيات، 
ذو  سالح  الحديثة  التكنولوجيا  أن  مضيًفا 
منها،  نــأخــذه  مــا  نختار  أن  وعلينا  حدين 

وما نلفظه.

عبد اهللا غيفان مع الفنان غانم السليطي في لندنالفنانة خلود في كواليس مسلسل «عام الجمر»الفنان عبد العزيز جاسم مع المخرج احمد المعاضيدمن اعمال الفنانة موضي الهاجريجاسم العلي مع شخصية «داني شو» الشهيرة

مواقع التواصل منصة مواقع التواصل منصة 
لتوثيق الصورةلتوثيق الصورة

أون الينأون الين

خليفة العبيدلي

ـــــــــا الـــــفـــــنـــــي ـــــــــداعـــــــــن ــــــــــادة مــــــــــن تــــــكــــــنــــــولــــــوجــــــيــــــا االتـــــــــــصـــــــــــال بــــــــدعــــــــم إب ــــــــــف االســــــــــت

اإلنترنت قدم دعاية 
مجانية إلبداعات 
الموهوبين
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نــجــاح الــفــنــان لــم يــعــد مــتــوقــًفــا فقط 
بل  األداء  وجــمــال  الــصــوت  عــذوبــة  على 
التخطيط  مـــن  قــــدر  إلــــى  يــحــتــاج  بــــات 
والدعائية  التسويقية  والــرؤيــة  المنظم 
مع  يقف  أن  فنان  كل  وعلى  المدروسة 
الطريقة  عن  فيها  يتساءل  وقفة  نفسه 
الجمهور  إلــى  بها  يصل  التي  الصحيحة 
يــدرك  أن  وعليه  المطلوب  بالمستوى 
في  لينجح  يفعل  ومــــاذا  يــبــدأ  أيـــن  مــن 
الفن  إن  الجماهير.  قلوب  إلى  الوصول 

لم يعد يعتمد على المقومات التقليدية 
واألداء  واأللـــحـــان  الـــصـــوت  جــمــال  مـــن 
والــكــاريــزمــا  الــوســيــم  والــوجــه  المتميز 
وعلى كل فنان يريد أن ينجح أن يقف 
فــوًرا  يــبــدأ  ثــم  النفس  مــع  متأنية  وقــفــة 
المشاق  يتحمل  أن  وعليه  التنفيذ  فــي 
التنفيذ  هـــذا  يتطلبها  الــتــي  والــتــكــالــيــف 
بهمة وإصرار وفي النهاية سوف يجني 
ثمار ذلك وستصبح أغنياته تتردد على 
ألسنة الجمهور في الداخل وفي الخارج 
هذا ما أنصح به المطربين الشباب البد 
على  تنفق  وأن  نفسك  عــلــى  تتعب  أن 

أعمالك لتصل إلى ما تريد.
إن المطرب القطري أصبح مسموًعا 
الخليجي  المستوى  على  جمهوره  ولــه 
والـــعـــربـــي وذلـــــك بــفــضــل خـــــروج جيل 
تفوقوا  الذين  المجتهدين  الفنانين  من 
عــلــى أنــفــســهــم واســتــطــاعــوا تــقــديــم فن 
أساليب  على  واعتمدوا  للجمهور،  راق 
وتصل  العصر  تــواكــب  حديثة  ووســائــل 
بشكل أكبر وأسرع إلى الجمهور، وهذا 
ما جعل العروض في خارج قطر تنهال 
عــلــى الــكــثــيــر مــن مــطــربــي هـــذا الجيل 
وصار لهم تواجد وحضور وانتشار كبير 

على الساحة الغنائية خليجًيا وعربًيا.
يجب  الشباب  الفنانين  أن  أؤكــد  نعم 
على  يتعبوا  وأن  طموحين  يــكــونــوا  أن 
أنفسهم وفنهم من أجل تحقيق الشهرة 
والنجاح وأال يبخلوا باإلنفاق على فنهم 
حــتــى يــحــقــقــوا مـــا يــــريــــدون، وعــلــيــهــم 
الـــتـــواجـــد عــلــى الـــســـاحـــة بـــأعـــمـــال قــويــة 
أمامهم  يفتح  ســوف  هــذا  ألن  ومنتقاة 

فرًصا أوفر.
من  البعض  ألسنة  على  يتردد  ما  أما 
أن  أرى  فــأنــا  قطرية  أغنية  هــنــاك  أن 
هذا التعبير ليس دقيًقا فليس هناك ما 

التعبير  فهذا  القطرية  باألغنية  يسمى 
يوحي بأن هناك لونًا خاًصا متفرًدا عن 
والــواقــع  الخليجية،  األغــانــي  مــن  غــيــره 
مزيًجا  باتت  الغنائية  األلـــوان  أن  يؤكد 
هناك  وصـــار  الفنية  األشــكــال  كــل  مــن 
الذي  الكبير  االنفتاح  بسبب  وتأثر  تأثير 
أحدثته وسائل االتصال الحديثة ولكننا 
نستطيع أن نقول إن هناك لونًا خليجًيا 
الخالص  القطري  الــلــون  أمــا  الغناء  فــي 
الفلكلورية  األغـــانـــي  فــي  إال  يــوجــد  فــال 

والشعبية المغرقة في المحلية.

أعــلــنــت  ــــا:  قــــن لندن- 
الستة  المرشحين  أســمــاء 
فــــي الـــقـــائـــمـــة الــقــصــيــرة 
لجائزة صموئيل جونسون 
جائزة  وهــي   ،٢٠١٥ لعام 
تــعــتــبــر مـــن أهـــم الــجــوائــز 
ـــيـــة  لـــلـــكـــتـــابـــات غـــيـــر األدب
وتتضمن  بــريــطــانــيــا.  فــي 
األنــــــواع الــتــي تــخــتــص بها 
جونسون  صموئيل  جائزة 
ـــيـــة  لـــلـــكـــتـــابـــات غـــيـــر األدب
ـــســـفـــة والـــصـــحـــافـــة  ـــفـــل (ال
أخــرى)،  وأشــيــاء  والسيرة 
وتـــبـــلـــغ الـــقـــيـــمـــة الــمــالــيــة 
جنيه  ألــــف   ٢٠ لــلــجــائــزة 
اســــتــــرلــــيــــنــــي. وتــتــضــمــن 
للجائزة  القصيرة  القائمة 
التالية:  األعمال  العام  هذا 
الــحــيــاة غــيــر الــمــرخــصــة، 
لجوناثان بيت وتيد هيوز، 
عــالمــات فــارقــة لــروبــرت 
مــاكــفــارلــيــن، اإلنـــســـان ذو 
األبـــعـــاد األربـــعـــة لــلــورانــس 
الـــتـــوحـــد  إرث  ســـــكـــــوت، 
لـــســـتـــبـــف ســــيــــلــــبــــرمــــان، 
ــــمــــا ســــكــــاي،  الــــكــــشــــف إلي
والــــــجــــــزيــــــرة الـــمـــقـــســـمـــة 

لسمانت سوبرمانيان.

في  تعرض  قنا:   - لندن 
«مـــتـــحـــف رقــــمــــي» عــظــام 
ـــشـــفـــت بـــأحـــد  قــــديــــمــــة اكـــت
كــــهــــوف مـــنـــطـــقـــة «نــــــورث 
يــوركــشــايــر» فـــي إنــجــلــتــرا، 
من بينها بقايا أفراد وحيد 
القرن والدببة والضباع بعد 
مــرور أكثر مــن قــرن على 

اكتشافها.
هذه  بعض  تاريخ  ويعود 
في  اكتشفت  الــتــي  الــعــظــام، 
في  الــواقــع  فيكتوريا  كــهــف 
األوديــــــــة، ألكـــثـــر مـــن ١٠٠ 
ألـــــــف عــــــــام، حــــيــــث كـــانـــت 
هــــذه الـــحـــيـــوانـــات مــنــتــشــرة 
فــــي شـــمـــالـــي إنـــجـــلـــتـــرا فــي 
ذلــــك الــــوقــــت. وبـــــدأ فــريــق 
ــــمــــاء اآلثــــــــــــار مــن  مــــــن عــــل
ـــــغ فــنــتــشــرز»  مــؤســســة «دي
لهذه  رقــمــي  توثيق  بــإجــراء 
الــمــجــمــوعــة الـــفـــريـــدة من 
آثـــار الــمــوقــع. واكــتــشــف هذا 
الكهف في عام ١٨٧٣ حينما 
كــلــبــه  أن  شـــخـــص  الحــــــظ 
التل  في  فتحة  عبر  يختفي 
فتحة  عبر  ثانية  يظهر  ثــم 
المكتشفون  ووجــد  أخـــرى. 
أثــنــاء الــحــفــر أشــيــاء كشفت 
عن التاريخ القديم للمنطقة 
ألفـــراد  جــمــاجــم  بينها  مــن 
نــافــقــة مـــن وحـــيـــد الــقــرن 
وأفــيــال وقــطــع أثــريــة تعود 
العصر  فــي  بريطانيا  أليـــام 
خبراء  وأجـــرى  الــرومــانــي، 
األبعاد  ثالثي  فحصا  اآلثـــار 
الكهف  وكذلك  قطعة  لكل 
ذاتـــــه. وســيــســتــخــدم خــبــراء 
اآلثــــار الــفــحــص فــي عــرض 
رقمي لكل قطعة من هذه 
اآلثار في نفس المكان الذي 
الفريق  وقال  فيه،  اكتشفت 
إن هـــذا ســيــقــدم لــلــزائــريــن 
مـــتـــحـــفـــا عــــلــــى هـــواتـــفـــهـــم 

الذكية.

إعالن القائمة 
القصيرة لجائزة 

صموئيل جونسون 

توثيق رقمي 
آلثار عمرها 

١٠٠ ألف عام

الثالثاء 7 احملرم 1437 هـ - 20 أكتوبر 2015 م

أبيات قطرية

ـــــدا  صـــــــَمـــــــَت الــــــجــــــمــــــوُع يــــــراقـــــــــــــبــــــوَن ُمـــــحـــــَمّ

ـــــســـــمـــــا والــــــــَفــــــــرَقــــــــدا يــــعــــلــــو وقــــــــــد قــــــصــــــَد ال

ـــــــِه ورأيـــــــــــــتُـــــــــــــه أخــــــــــــــــــــــــــَذ الــــــــــِعــــــــــنــــــــــاَن بـــــــكـــــــِفّ

 وأغــــــــــــــــاَر فـــــــي ُجــــــــْنــــــــِح الــــــــظــــــــالِم وأنــــــجــــــدا

ـــــو رأَســـــــــــــــُه ـــــعـــــل ــــــاُء ت ــــــبــــــيــــــضـــــــ والـــــــشـــــــعـــــــلـــــــُة ال

 تــــجــــلــــو عـــــــن الـــــــــكـــــــــوِن الـــــــــظـــــــــالَم األســــــــــــودا

ــــســــي  ــــُفّ ــــنَ ــــــــُت وقـــــــد حــــبــــســـــــــُت تَ ــــــــِزْع ولـــــقـــــد َج

ــــــــدا ــــــــا رأيــــــــــــــــُت طـــــــــــــريــــــَقــــــُه َصـــــــْعـــــــبـــــــاً بَ ــــــــَمّ ل

ــــــِد بـــــــــــــارزاً  ــــــهــــــضــــــَت كـــــالـــــســـــيـــــِف الــــــمــــــهــــــّن ون

ـــــدا؟ ـــــَم ـــــْغ هــــــل كـــــنـــــَت قـــــبـــــَل الـــــــيـــــــوِم ســــيــــفــــاً ُم

ـــــــك واثـــــــــــقـــــــــــاً فـــــــــي عــــــــــــدوِه  وبـــــــــــــــدا حـــــــصـــــــانُ

دا فـــــــتـــــــــــــــعـــــــَوّ الــــــــــُعــــــــــال  درَب  ـــــــــــُه  ــــــــــــ عـــــــــــّودتَ

لــــلــــُعــــال ـــــــًال  ــــــــ َمـــــــْي وزاَد  الـــــــطـــــــريـــــــُق  طـــــــــــــاَل 

ــــدى ــــَم ــــكــــْن تــــقــــاصــــَر فـــــي الــــصــــعــــوِد لــــــَك ال  ل

وأطـــــــــــــــــــــــــــــــاَر فــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــدري الــــــــــــــفــــــــــــــؤاَد 

دا ـــــــــــرَدّ ـــــرَهـــــًة وت ــــــ ـــَت بُ ــــ ــــ ـــَفّ ــــ ـــل حـــــصـــــانـُــــُه لــــّمــــا ت

داً فـــــأعـــــنـــــتـــــُه  ــــــــــــــدى الــــــــحــــــــصــــــــاُن تـــــــــــــــــــــــــرُدّ أب

ـــــــصـــــــٍر حــــــتــــــى اهــــــتــــــدى ــــــــ ــــــٍم وتـــــــّب بــــــتــــــحــــــّكـــــــ

ـــــشـــــهـــــَم الــــــطــــــمــــــوَح مـــــصـــــاِعـــــٌب لـــــــن تـــــثـــــنـــــَي ال

أْبـــــعـــــدا أو  الــــــمــــــدى  قــــــــــرَب  إن  لــــلــــشــــمــــِس   

ـــــــاً  فـــــــي األمــــــــــــــِس أذكــــــــــــــــــُرُه رضــــــيــــــعــــــاً هـــــــاِدئ

ــــــــّمــــــــِردا والــــــــــيــــــــــوَم أبـــــصـــــــــــــــــُر مــــــــــــــــــارداً ُمــــــــتَ

ـــــــــك فـــــــارســـــــاً  ـــــــــتُ ـــــــــــــي فــــــــرحــــــــُت وقـــــــــــــــد رأي إّن

ـــــــــدى ــــــــرًة بــــيــــضــــا ارت لــــــبــــــَس الــــــعــــــقــــــاَل وغــــــــت

ـــــــــرجـــــــــاً شـــــــاِمـــــــخـــــــاً فــــــــي لـَــــحـــــظـــــٍة وأنـــــــــــــــــاَر بُ

ـــــــدا مـــــــوَق ـــــــــــــــــــداِر نـــــــــــــــــوراً   فـــــــغـــــــدا مـــــــــســـــــــاُء ال

ـــيـــة ــــــزيــــــِز تـــحــــ ــــــعـــــــ ـــــــــوطـــــــــِن ال يــــــــا فــــــــــــــــارَس ال

ــــــــدا ــــــــؤّي وُم ـــــــــــراً  مـــــظـــــــــــَفّ ســـــلـــــمـــــَت  ـــــــــْم  ـــــــــلَ اِس  ً

ـــــكـــــْم ــــــ ـــــــم تــــــكــــــْن إبــــــــــــَن األمـــــــــــــيــــــر لـــــزدتُ ـــــــو ل ل

ــــــُر ُســــــّجــــــدا ــــــابِ ــــــجــــــب ـــــــه ال ــــــُرّ ل تــــــخـــــــ  مـــــــدحـــــــاً 

ــــــًة ــــــاِق مــــــســــــبَّ ـــــــكـــــــْن ســـــــــــأوَصـــــــــــُم بــــــالــــــنــــــفـــــــ ل

 أخــــشــــى الــــــِعــــــدى فـــــي مـــــدِحـــــكـــــْم والـــــُحـــــّســـــدا

مــــــــا تـــــــلـــــــَك ســــــــاعــــــــُة ُشـــــــعـــــــلَـــــــٍة أوقــــــدتَـــــــــــــهــــــا

ـــــدا ــــــ ـــــــــأَت ُمـــــخـــــّل قــــــــد أضــــــــــ  لــــــــكــــــــَنّ دهـــــــــــــــراً 

٥ ديسمبر ٢٠٠٦

فارس 
الشعلة

نجاح الفنان يتوقف على التخطيط 
المنظم والرؤية التسويقية لفنه

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

قصيدة للشاعر الدكتور حجر البنعلي

كتب - مصطفى عبد المنعم:

للحي  العامة  المؤسسة  شــهــدت 
الــدرامــا  مسرح  على  كــتــارا  الثقافي 
األســـــبـــــوع الـــمـــاضـــي عـــــرض فــيــلــم 
إطار  في  وذلك  البولندي  «كاتين» 
الـــتـــعـــاون بــيــن ســـفـــارة جــمــهــوريــة 
والفيلم  وكتارا،  الدوحة  في  بولندا 
فاجدا،  أنــدريــه  البولندي  للمخرج 
في  جــائــزة  أكبر  على  حصل  الــذي 
روســـيـــا بــســبــب هـــذا الــفــيــلــم والــتــي 
يــورو  ألـــف   ١٦٥ إلـــى  قيمتها  تــصــل 
واعـــتـــبـــر مـــراقـــبـــون هــــذا الــتــكــريــم 
ــا لـــلـــعـــالقـــات بـــيـــن روســـيـــا  تــحــســيــنً
الفيلم  هــذا  اعتبر  وطالما  وبولندا 
حيث  روســيــا؛  في  المحّرمات  من 
اخــتــلــف الــمــســؤولــون لــعــقــود حــول 
للتقارير  الــتــاريــخــيــة  الــدقــة  مـــدى 
كاتين»  «مذبحة  بــوقــع  تفيد  الــتــي 
يتناول  والفيلم   .١٩٤٠ أبــريــل  فــي 
حــكــايــات عــن مــجــزرة كــاتــيــن، أو 
كما تعرف باسم مجزرة في غابة 

جماعي  إعــدام  عملية  وهــي  كاتين 
آلالف البولنديين نفذتها المفوضية 
ـــيـــة لـــــلـــــشـــــؤون الــــداخــــلــــيــــة  ـــشـــعـــب ال
(NKVD) تلك المؤسسة السوفيتية 
التي ضّمت الشرطة السرّية، وذلك 
عــلــى مــــدار شــهــري أبـــريـــل ومــايــو 
عام١٩٤٠. وتم تنفيذ المجزرة في 
روســيــا  فــي  مختلفة  أمــاكــن  ثــالثــة 
تفير  وسجني  كاتين،  غــابــة  مــثــل: 
وخــاركــيــف، ومـــن دونــهــم أمــاكــن 
أخرى. ويقّدر عدد الضحايا بحوالي 
بين  مـــن  وكـــــان  ضــحــيــة،   ٢٢٠٠٠
الذين تم إعدامهم ٨٠٠٠ ضابًطا تم 
الغزو  أثناء  حرب  كأسرى  أخذهم 
السوفيتي لبولندا عام ١٩٣٩، إضاًفة 
عن  أما  شرطًيا،  ضابًطا   ٦٠٠٠ إلى 
النخبة  طبقة  يمثلون  فهم  البقية 
أنهم:  زعــم  وقــد  ببولندا،  المثقفة 
«عــــمــــالء لـــلـــمـــخـــابـــرات، وحـــــرس، 
ومالك أراٍض، ومخّربون، ومالك 
مـــصـــانـــع، وقــــضــــاة، ومـــســـؤولـــون، 

وأخيًرا كهنة.

كتارا تعرض فيلم «كاتين» البولندي

متحف  إلــى  اللبنانيون  يتوافد  قــنــا:   - بــيــروت 
سرسق التاريخي في بيروت، الذي أعيد افتتاحه 
بعض  عمت  التي  المطلبية  التظاهرات  ظــل  فــي 

شوارع العاصمة.
القرن  إلــى  المتحف  هــذا  إنــشــاء  تــاريــخ  ويــعــود 
الـ١٩، حيث صمد لعقود أمام كل التحديات ليعاد 
العام  هذا  جديدة  حلة  في  ترميمه  بعد  افتتاحه 

حيث يستقبل مجموعة من تحف الفن الحديث.
قصر  فــي  -المقام  «ســـرســـق»  متحف  وكـــان 
قد  عثماني-  ألرستقراطّي  خصيًصا  بني  إيطالي 

افتتح ألول مرة قبل ٦٠ عاًما.
وفي ستينيات القرن الماضي، حينما ازدهرت 
األوســـط،  الــشــرق  فــي  للثقافة  كعاصمة  بــيــروت 
صاالت  في  والمنحوتات  الفنّية  اللَّوحات  انتعشت 
لبنانيين  فــنــانــيــن  بــمــشــاركــة  مــتــحــف «ســـرســـق» 

وعالميين.
وخــــالل الـــحـــرب األهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، أُغــلــقــت 
ُفتِح  ثم  و١٩٩٠   ١٩٧٥ عامي  بين  المتحف  أبواب 
وأُغلق مجدًدا في عام ٢٠٠٨ لترميمه قبل إعادة 

افتتاحه للمرة الثالثة.

لبنان يعيد افتتاح 
متحف سرسق التاريخي

خالد دلوان يحضر ألغنية شعبية جديدة
كتب – محمود الحكيم

من  انتهائه  عــن  دلـــوان  خــالــد  الفنان  كشف 
تسجيل أغنية جديدة بعنوان « هالك الوقت « 
وألحان  الرحمن  عبد  خالد  كلمات  من  وهــي 
إلى  مشيرا   ، معتز  حسن  توزيع  ومــن  عــزازي 
أنها على إيقاع الخبيتي وستبث على اإلذاعات 

خالل شهر .
يطرح  أن  على  يحرص  أنــه  دلــوان  وأوضــح 
أعماال غنائية كل فترة حتى يظل متواجدا بين 
جمهوره باألغاني الشعبية المتنوعة ألنه يسعى 
إلـــى أن يــصــبــح الــفــن الــشــعــبــي حــاضــرا وبــقــوة 

ومتجددا .
وأشار دلوان إلى أن طموحه حالًيا يتمحور 
حول الترويج للفن الشعبي وأن يدخل كل بيت 
عادة  الشعبية  األغنية  إلــى  االستماع  يصبح  أو 
قيمة  من  فيها  يجدون  لما  قطر  ألهل  يومية 

فنّية رفيعة في الكلمات واأللحان واألداء.
للوصول  سبيلي  جعلت  ولقد  دلـــوان:  وقــال 
إلى هذه الغاية تطوير الفن الذي أقّدمه للناس 
مقتنع  فأنا  اعتباري  محل  العام  الــذوق  واضًعا 

بأن الفن ابن بيئته وربيب مجتمعه فال يمكن 
أن ينفصل عنه وإال أصبح يغّرد خارج السرب 
عن  عبارة  والفن  ذلــك  وكيف  لنفسه،  ويغني 
رغــيــف يُــصــنــع لــلــجــمــهــور. وأوضــــح دلــــوان أنــه 
في  الشعبيين  الفنانين  كبار  مع  حالًيا  يتواصل 
الــخــلــيــج مــن أجـــل هـــذا الــغــرض حــيــث أسعى 
للجمهور  الــشــعــبــيــة  األغـــانـــي  أفـــضـــل  لــتــقــديــم 

وأتمنى أن تكلل جهودي بالنجاح.
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