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عبد اهللا األحمد: مواقع التواصل 
تتيح متابعة األنشطة الفنية

كتب - مصطفى عبد المنعم:

اهللا  عبد  التشكيلي  الفنان  أكد 
األحــمــد أن مــواقــع الــســوشــيــال 

مـــيـــديـــا أحــــدثــــت حـــالـــة مــن 
الــــــــثــــــــورة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
وأسهمت في تقريب البعيد 

بين  التواصل  مساحة  وزيـــادة 
هـــذه  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرا  الــــنــــاس، 

على  نفسها  فــرضــت  قــد  الــمــواقــع 
مستوى العالم وحققت انتشارا كبيرا 

لدى الجميع ولكل األعمار نظرا ألنها تتيح التواصل بين الناس في 
كل مكان، وأوضح أنه يستخدم االنستجرام ويكون بمثابة معرض 
شخصي له ينشر عليه أعماله أوال بأول، كما الواتس آب للتواصل 
مع الناس ولمعرفة أخبار زمالئه ونشاطاتهم الفنية وأيضا أخبار 
الوسط الفني وأخبار المعارض الفنية حول العالم، ويضيف الفنان 
عــبــد اهللا األحــمــد إن مــثــل هـــذه الــمــواقــع قــد فــرضــت نفسها على 
األعمار  ولكل  الجميع  لــدى  كبيًرا  انتشاًرا  وحققت  العالم  مستوى 
أنه  وأوضـــح  مــكــان،  كــل  فــي  الــنــاس  بين  التواصل  تتيح  ألنها  نــظــًرا 
يستخدم االنستجرام ويكون بمثابة معرض شخصي له ينشر عليه 
أعماله أوال بأول، كما أن الواتس آب للتواصل مع الناس ولمعرفة 
أخبار زمالئه ونشاطاتهم الفنية وأيًضا أخبار الوسط الفني وأخبار 

المعارض الفنية حول العالم.
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غائبة الــثــقــافــيــة  ــمــؤســســات  غائبةال الــثــقــافــيــة  ــمــؤســســات  ال
ــة الــســيــنــمــائــيــة ــاح ــس ــة الــســيــنــمــائــيــة عـــن ال ــاح ــس  عـــن ال

الدوحة - البيرق: 

يستعّد مركز سوق واقف للفنون 
خالل  اإللــكــتــرونــي  موقعه  إلطـــالق 
الـــفـــتـــرة الــمــقــبــلــة، حــيــث بــــدأ الــعــد 
الـــتـــنـــازلـــي لــلــتــفــاعــل مـــع الــجــمــهــور 
عــبــر شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت، وســيــمــثــل 
ألعضاء  مهًما  مــنــفــًذا  الــمــوقــع  ذلــك 
أعمالهم  لتسويق  المركز  ومنتسبي 
بطريقة  الــجــمــهــور  عــلــى  وعــرضــهــا 
التقليدية  الــمــعــارض  عــن  مختلفة 
الــتــي اعــتــاد الــمــركــز إقــامــتــهــا، كما 
يـــســـتـــعـــد واقـــــــف لـــلـــفـــنـــون إلقـــامـــة 
مــلــتــقــى تــشــكــيــلــي فـــي بـــدايـــة شهر 
نوفمبر المقبل يجمع فناني المركز 
جمهور  لــيــكــون  الـــســـوق،  بــســاحــات 
ســوق واقـــف على مــوعــد جــديــد مع 
على  المركز  اعــتــاد  التي  الفعاليات 
سيقيم  إذ  أروقــتــه،  خـــارج  إقامتها 
الفنية  فعالياته  الحمام  ساحة  في 
الــتــي ســيــقــّدم مــن خــاللــهــا فــنــانــون 
قـــطـــريـــون ومــقــيــمــون عــروضــهــم 
مباشرة،  الجمهور  أمــام  التشكيلية 
المركز  بــدأهــا  جــديــدة  تجربة  فــي 

فنانيه  دعــا  عندما  الــمــاضــي،  الــعــام 
الساحة  فــي  الــرســم  إلــى  ومنتسبيه 
الغربية بسوق واقف أمام الجمهور، 
للجمهور  الــفــنــيــة  الــذائــقــة  لــتــنــمــيــة 

الفنية  الرهبة  ولكسر  ناحية،  مــن 
الجمهور  أمــام  بالرسم  للمبدعين 

من ناحية أخرى.
الــســعــد  ورود  الـــفـــنـــانـــة  وقــــالــــت 

مــنــّســقــة الــفــعــالــيــات بــالــمــركــز: إن 
الــفــنــانــيــن ســـيـــقـــّدمـــون عــروضــهــم 
الــفــنــيــة الــمــخــتــلــفــة بــأفــكــار جــديــدة 
أمام الجمهور، لتكون هذه انطالقة 

جـــديـــدة لـــهـــم، بــعــد األخــــــرى الــتــي 
ـــعـــام الــمــاضــي،  أقـــامـــهـــا الـــمـــركـــز ال
أكثر  موقع  فــي  الــمــرة  هــذه  لتكون 
الفنانين  وبمساهمة  وسعة،  رحابة 
مؤخًرا،  العضوية  نالوا  الذين  الجدد 
وتــابــعــت: إن مــثــل هـــذه الــتــجــارب 
الرهبة  كــســر  فــي  أهــدافــهــا  حققت 
الــفــنــيــة لـــدى الــمــشــاركــيــن فــي مثل 
هــــذه الــفــعــالــيــات، ولــفــتــت إلــــى أن 
حّية  رسومات  سيقّدمون  الفنانين 
أمــــــام الـــجـــمـــهـــور مـــبـــاشـــرة وذلــــك 
الجمهور  واطـــالع  مواهبهم  إلبـــراز 
والتي  مختلفة،  فنية  مــدارس  على 
يستهدف المركز من ورائها التوّسع 
في الحركة الفنية في قطر، عالوة 
على أن ميالد اللوحة أمام الجمهور 
له بُعد آخر، وقالت: إن مركز سوق 
الفترة  خالل  سيقوم  للفنون  واقف 
من  مجموعة  بإعداد  أيًضا  المقبلة 
والنحت  الــرســم  فــي  الفنية  الـــورش 
والــخــزف والــخــط الــعــربــي، بعدما 
حــظــيــت تــجــربــة الــمــوســم الــمــاضــي 
بتفاعل كبير من قبل زائري السوق 
وجمهور مركز سوق واقف للفنون.

سوق واقف للفنون يطلق موقعه اإللكتروني

أحمد خليل: «بي أن سبورت» 
األهم في الشرق األوسط

كتب - محمود الحكيم:

إن  بقناة «بــي  اإلعــالمــي  أكــد 
ســـــبـــــورت» أحـــمـــد خــلــيــل أن 

حول  الشعوب  تجمع  القناة 
ـــــاضـــــة، حــــيــــث بـــاتـــت  ـــــري ال
بالشرق  رياضية  قناة  أهــم 

األوســــــط، وأكـــبـــر دلـــيـــل على 
ذلــــك الـــبـــطـــوالت الــكــبــرى الــتــي 

تــنــفــرد بــبــثــهــا فـــي كـــافـــة األلـــعـــاب 
الـــريـــاضـــيـــة وخــــاصــــة كـــــرة الـــقـــدم 

والخدمة البرامجية الفريدة والفذة التي تقّدمها القناة بما فيها من 
تحليل ومتابعات ومناقشات وتقارير وبرامج حوارية وغيرها.

وقال أحمد خليل في حوار للبيرق إنه دخل مجال اإلعــالم وهو 
ال يـــزال حـــارس كــرة قـــدم، مــشــيــًرا إلــى أن الــقــنــاة وفـــرت لــه كافة 
الكوادر  داعًيا  الجديدة،  مهمته  في  النجاح  على  لتساعده  اإلمكانات 
المليء  بالمجال  وصفه  الــذي  اإلعــالمــي  المجال  لــدخــول  القطرية 

بالفرص وله حاضر مزدهر ومستقبل مشرق في قطر.
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بدأ العد التنازلي عبر شبكة اإلنترنت

علي الخلف: الفنان 
القطري نسيه الجمهور

الدوحة - البيرق:

 أكـــد الــفــنــان واإلعـــالمـــي علي 
مـــجـــال  دخـــــولـــــه  أن  الـــخـــلـــف 

نهاية  الــتــلــفــزيــونــي  الــتــقــديــم 
كثيًرا  راوده  لطموح  سعيدة 
فـــي اقــتــحــام هــــذا الــمــجــال، 

مــا  أكـــــثـــــر  أن  إلـــــــى  مـــــشـــــيـــــًرا 
الحالة  هو  كمذيع  للعمل  شّجعه 

الــمــتــعــّســرة الــتــي تــمــر بــهــا الــدرامــا 
القطري  الفنان  بات  حيث  القطرية، 

بعيًدا عن األضواء بسبب قلة األعمال حتى نسيه الجمهور، داعًيا إلى أن 
يعود المسرح وينهض من جديد بعد فترة سبات طويلة، خصوًصا بعد 
الشبابي  (المركز  الشباب  مسرح  مجال  في  متخّصصة  قيادات  تولي 
للفنون)، كذلك أن يتم استغالل طاقات المواهب القطرية في المجال 
الدرامي، ولفت الخلف إلى أن برنامج «زيارة» حقق نسب مشاهدة 
الفنية  الشخصيات  أحد  حلقة  كل  في  الخلف  يستضيف  حيث  عالية، 
أو الرياضية المعروفة بقطر، ومن جهة أخرى يكون البرنامج أيًضا 
ضيًفا على الشخصية حيث يقوم فريق العمل بزيارة الفنان في منزله 

ويجرون معه الحوار هناك. 
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وزارة  بمقر  الثالثاء  اليوم  صباح  يعقد 
البحوث  -إدارة  والــتــراث  والفنون  الثقافة 
ــــدراســــات الــثــقــافــيــة بــــالــــوزارة مــؤتــمــر  وال
العلمية  (الــــنــــدوة  عـــن  لـــإلعـــالن  صــحــفــي 
الدولية حول ثقافة قطر وتراثها)- ضمن 
مــشــاريــع اســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة 

الساعة  تمام  في  وذلــك  (٢٠١١-٢٠١٦م)، 
قاعة  في  الـــوزارة  بمبنى  صباحا  العاشرة 
جاسم الزيني. ويأتي تنظيم إدارة البحوث 
من  إنــطــاقــاً  للندوة  الثقافية  والـــدراســـات 
مــهــامــهــا فـــي تــنــظــم نـــــدوات ومــؤتــمــرات 
بــهــدف تـــبـــادل الـــخـــبـــرات واإلطــــــالع على 

المستجدات في المجال الثقافي والفكري، 
وأصــحــاب  الــكــوادر  لتدريب  عمل  وورش 
إجراء  المجتمع  خدمة  إطار  في  المصالح 
المتعلقة  الــثــقــافــيــة  والـــدراســـات  الــبــحــوث 
األعمال  وترجمة  الـــوزارة،  باختصاصات 
اللغات  مــن  المتميزة  واألدبـــيـــة  الــفــكــريــة 

األخــــــرى إلــــى الــلــغــة الــعــربــيــة، وتــرجــمــة 
األعـــمـــال اإلبـــداعـــيـــة الــمــنــتــقــاة مـــن الــلــغــة 
على  عــالوًة  األخـــرى،  اللغات  إلــى  العربية 
إصدار الكتب للمؤلفين القطريين والعرب 
والثقافية  واألدبية  الفكرية  المجاالت  في 

المختلفة.

من الفيلم القطري القصير ثمن المعجزة
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يوسف  شخصيتي  يقّدم  أن  صّنوع  استطاع 

طريق  عــن  واحـــدة  لحظة  فــي  مــًعــا  وفيكتور 

التنكر ما يؤدي إلى عدم إمكان الفصل بينهما، 

والمثقف  الــجــاد  يــوســف  حيث  نقيضان  فهما 

فهنا  والسطحي  الالهي  فيكتور  مع  يتناقض 

ـــصـــورة الــمــقــبــولــة فـــي مــقــابــل  صـــّنـــوع يــضــع ال

الصورة المرفوضة ليحقق أهدافه.

في  تتشابه  التي  هــذه  الطبائع  كوميديا  في 

بعض أوجهها مع كوميديا موليير «البورجوازي 

«الــزوجــة  جــولــدونــي  كوميديا  مــع  أو  النبيل» 

في  واضــحــة  الــكــاتــب  أصــالــة  تــبــدو  الحكيمة» 

للشخصيات  تــصــويــره  وفـــي  الــفــكــري  الــطــرح 

وابــتــعــاده عــن الــمــشــاهــد الــهــزلــيــة الــتــي كانت 

إثارة  في  واعتماده  السابقة  مسرحياته  تتخلل 

وأخالقياتها  الشخصيات  طبائع  على  الضحك 

هذا  كــل  الخلقية  العيوب  على  االعتماد  دون 

ومترابط  مكثف  تقليدي  درامــي  بناء  في  يتم 

األجزاء.

الطابع  عن  يتخل  لم  عهده  كسابق  وصّنوع 

الــشــعــبــي فـــي مــســرحــيــتــه والـــــذي يــتــغــلــغــل في 

نسيجها سواء عن طريق حيلة التنكر وتحقيق 

الخادم  شخصية  طريق  عن  أو  اللعبة  مفهوم 

حــســانــيــن الــفــالح الــمــصــري الــــذي يــتــشــابــه في 

أيًضا  أو  ريــده  أبي  مع  وعفويته  لسانه  سالطة 

عن طريق األلفاظ والمأثورات الشعبية.

إضافة إلى ذلك، فإن هذه المسرحية تمثل 

خطوة مهمة في تطور صّنوع المسرحي بوجه 

ـــدرامـــا الــعــربــيــة بــوجــه  خــــاص، وفـــي تــطــور ال

عــام وذلـــك ســـواء فــي الــســمــاء الــســابــق اإلشـــارة 

الدراما  تحّول  إلــى  تشير  أنها  في  وأيًضا  إليها 

عـــن الــطــابــع الــغــنــائــي واتــجــاهــهــا إلــــى الــطــابــع 

األغنية  على  يعتمد  ال  الــذي  الخالص  الدرامي 

التالية  المسرحية  وكــذلــك  المسرحية  فــهــذه 

تخلوان  يقاسيه»  ومــا  مصر  «موليير  عليها 

مـــن اســتــخــدام األغــنــيــة بــيــنــمــا كــانــت الــبــدايــة 

حيث  نقاش  رون  ما  بداية  مع  تتشابه  لصّنوع 

البلد  وشيخ  الهزلي «راســتــور  األوبــريــت  قــّدم 

يتقّلص  األغــنــيــة  عنصر  أخـــذ  ثــم  والـــقـــواص» 

تدريجًيا إلى أن اختفى.

المسرح  إلــى  الــتــحــّول  فــي  الخطوة  هــذه  إن 

الـــدرامـــي تــمــثــل هـــدف بــعــض كــتــاب الــمــســرح 

تــيــمــور (١٨٩٢-  مــحــمــد  وبــخــاصــة  الــمــصــري 

الهزلي  الــمــســرح  ضــد  ــثــورة  ال صــاحــب   (١٩٢١

فترة  طـــوال  مصر  فــي  انتشر  الـــذي  والــغــنــائــي 

طويلة بعد إغالق مسرح صّنوع عام ١٨٧٢.

ويعتبر إبداع محمد تيمور المسرحي امتداًدا 

في  صّنوع  إليها  وصل  التي  األخيرة  للمرحلة 

ويتضح  اإلســكــنــدرانــيــة»  «األمـــيـــرة  مسرحية 

هذا بجالء من خالل التشابه الكبير بين هذه 

افندي»  الستار  «عبد  ومسرحية  المسرحية 

هـــذا الــتــشــابــه يتمثل عــلــى مــســتــوى الــمــوضــوع 

وأيًضا في بعض مالمح الشخصيات وبخاصة 

في  أفندي»  الستار  و»عبد  خصيتي «نفوسة» 

تشابههما مع شخصيتي «مريم» و»إبراهيم» 

يدل  فإنما  شــيء  على  دل  إن   - التشابه  هــذا   -
عــلــى أصــالــة صــّنــوع كــكــاتــب مــســرحــي ويشير 

إلى أنه من المحتمل أن يكون تيمور قد تأثر 

كتاباته  في  بذلك  هو  يعترف  لم  وإن  بصّنوع 

لكن يظل هذا االحتمال قائًما.

المشاهد الهزلية

حركةحركة

متحف الفن اإلسالمي يحتفي بالفنون التركّية

كتب- أشرف مصطفى:

ـــقـــة مـــتـــحـــف الـــفـــن  تـــســـتـــعـــّد حـــدي
اإلســــــالمــــــي الحــــتــــضــــان فـــعـــالـــيـــات 
الــمــهــرجــان الــتــركــي مــن ٢٨ إلـــى ٣١ 
أكتوبر الجاري، وهي االحتفالية التي 
العام  فعالية  من  رئيسًيا  جزًءا  تشكل 
وتــتــّم   ،٢٠١٥ تــركــيــا  قــطــر  الــثــقــافــي 
ووزارة  قطر  متاحف  بين  بالتعاون 

الثقافة في تركيا، ويسّلط المهرجان 
الــضــوء عــلــى الــثــقــافــة الــتــركــيــة الغنية 
ــنــوعــة فـــي قـــطـــر، وذلـــــك من  ــمــت وال
الفعاليات  من  غنية  مجموعة  خالل 
األسبوع  نهاية  عطلة  خالل  تقام  التي 
اإلسالمي،  الفن  متحف  حديقة  في 
ومن المزمع أن يشهد هذا المهرجان 
من  عــدٍد  جانب  من  موسيقًيا  عزًفا 
وسيقام  األتـــراك،  الموسيقيين  أهــّم 

عمل  وورش  كــراكــوز  مــســرح  خــاللــه 
صور  ومــعــرض  الــخــط  فــي  ودروس 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة ومـــعـــرض مــلــصــقــات 
ألفـــالم تركية، ويــقــدم كــل ذلــك في 
ستضم  الطلق  الهواء  في  جميلة  بيئة 
وأكشاًكا  التركي،  للشاي  وبيتًا  بـــازاًرا 
للطعام ومنطقة مخصصة لألطفال. 
وعلى جانب آخر، تستضيف متاحف 
قـــطـــر األحــــــد الــمــقــبــل الـــمـــوافـــق ١٩ 

أكــتــوبــر مــعــرًضــا مــنــفــرًدا لــواحــد من 
أشهر الفنانين العالميين وهو الفنان 
وذلــك  تــيــومــانــز»،  «لـــوك  البلجيكي 
ــيــج،  الــخــل مــنــطــقــة  فــــي  مـــــرة  ألول 
ـــعـــصـــب»  ـــت ـــتـــضـــمـــن مــــعــــرض «ال وي
الشهير  الــفــنــان  أعـــمـــال  مـــن  الــعــديــد 
اللوحات  أهمها  من  تيومانز»  «لــوك 
الجدارية، إلى جانب عمل فني جديد 
بعنوان «الساحة» أنتجه خصيًصا لهذا 

التعريف  على  وسيشرف  المعرض. 
كــوك»  «لــيــون  الفنان  المعرض  بهذا 
الخاصة  لــلــمــشــروعــات  األول  الــقــّيــم 
الوطني  المعرض  في  الحديث  بالفن 
لــلــفــنــون فــــي واشــــنــــطــــن، وســــيــــوّزع 
مصّور  دلــيــل  الــمــعــرض  هــامــش  على 
قـــام بــتــحــريــره كــل مــن لــيــون كــوك» 

و»تومي سيمونز».

ضمن فعالّية العام الثقافي قطر تركيا ٢٠١٥

ضمن فعالية العام الثقافي قطر تركيا ٢٠١٥ على هامش معرض اإليطالي ماوروبيروشيتي .. الشولي:

ــــــــا مــــوســــيــــقــــيـًـــا ــــــــزفً ــــــــوز وع ــــــــراك ــــــرح ك ــــــس ـــــــّدم م ـــــــق الــــفــــعــــالــــيــــة ت

ــــة ــــّي ــــرك ـــــــــــالم ت مــــــعــــــرض صـــــــــور فــــــوتــــــوغــــــرافــــــّيــــــة ومـــــلـــــصـــــقـــــات ألف

«منتجع الساحرات» تتحّدث عن معاناة الالجئين
جديد الكاتب أمير تاج السّر

الدوحة- البيرق:

أعلن الكاتب السوداني الكبير أمير تاج السر، عن 
صدور رواية جديدة له بعنوان «منتجع الساحرات»، 
في  للنشر،  الــســاقــي  دار  عــن  المقبلة  األيــــام  خـــالل 
انطلقت  الجديدة،  روايته  إن  السر  تاج  وقال  لبنان، 
مــن حـــدث حقيقي خـــاص بــلــجــوء مــواطــنــي الــجــوار 
للسودان في إحدى الفترات كانت ظروفهم مشابهة 
قضية  أن  إلـــى  مــشــيــًرا  اآلن،  الــالجــئــيــن  لـــظـــروف 

الالجئين ال تشغله وحده، وإنما تشغل جميع الناس.
الالجئين  معاناة  عن  تتحدث  الساحرات»  «منتج 

فــي األوطــــان الــبــديــلــة، عبر الــالجــئــة اإلريــتــريــة أببا 
السفر  باصات  موقف  في  يوًما  ظهرت  التي  تسفاي 
في المدينة الساحلية، وتعّلق بها لص متبطل «عاطل 

عن العمل» هو عبد القيوم دليل.
القيوم  عــبــد  بــمــســاعــدة  الــالجــئــة  تعمل  وأضــــاف: 
حولها  ويتزاحم  السفر،  موقف  في  الشاي  بيع  في 
الــروايــة  وتــســتــمــّر  أيــًضــا،  أعــــداء  وتكتسب  الــعــشــاق، 
راصدة تغيرات كثيرة في البالد عبر عالقة الالجئة 

أببا بعبد القيوم.
ونالت  ســودانــي،  وروائـــي  طبيب  السر  تــاج  وأمير 
أعماله اهتماًما كبيًرا في األوساط األدبية والنقدية، 

كما حّققت شهرة عالمية، بعد ترجمة معظمها إلى 
الكثير من اللغات الحية منها اإلنجليزية والفرنسية 
واإليطالية. وصلت روايته «صائد اليرقات» للقائمة 
وترجمت  ٢٠١١م،  العربية  بوكر  لجائزة  القصيرة 
كما  مــوخــًرا،  الفرنسية  إلــى  الفرنسي  العطر  روايـــة 
فازت روايته «٣٦٦» بجائزة كتارا للرواية العربية، 
فـــرع الـــروايـــة الــمــنــشــورة، ومـــن أعــمــالــه الــروائــيــة: 
العطر  القبطي،  توترات  النمل،  زحف  الصياح،  مهر 
الفرنسي، صائد اليرقات، إيبوال ٧٦، أرض السودان.. 

الحلو والمّر.

«أنيما جاليري» يستقطب العائالت لبرامجه الفنّية

كتب - مصطفى عبد المنعم:

أّكـــدت غـــادة الــشــولــي مــديــرة «أنــيــمــا جاليري» 
منذ  الرابعة  سنته  يعبر  وهو  يتطلع  الجاليري  أن 
الــتــأســيــس إلـــى اســتــكــمــال تــجــربــتــه فــي استقطاب 
الفن  وجمهور  العالمية،  الفنية  الــتــجــارب  أفضل 
المتواصلة  بمعارضه  استطاع  حيث  الــدوحــة،  في 
والتعليمية  الفنية  لبرامجه  العائالت  يستقطب  أن 
بــمــشــاركــة مــبــدعــيــن مــحــلــيــيــن وعــالــمــيــيــن، وأن 
المدني  المجتمع  مؤسسات  على  انفتاحه  يــواصــل 

والجامعات.

معرًضا  يستضيف  الجاليري  إن  الشولي  وقالت 
لــلــفــنــان اإليـــطـــالـــي مــاوروبــيــروشــيــتــي، حــتــى ٣٠ 
بــاكــتــمــال  ســعــادتــهــا  عـــن  مــعــبــرة   ،٢٠١٥ ديــســمــبــر 
في  وأعماله  ماوروبيروشيتي  الفنان  باستضافة 
الفني  المشهد  فــي  أهميته  إلــى  مشيرة  الــدوحــة، 
اإلبداعية  تجربته  وفــرادة  وخصوصية  المعاصر، 
التي كرسها لنقد النزعة االستهالكية المهيمنة في 
لمادة  المبدعة  معالجاته  خالل  من  اليوم،  العالم 
الراتينج التي يعالج من خاللها مفاهيم االستنساخ 

والموضة والحرب.
بتدفق  تــتــمــيــز  بــيــروشــيــتــي  أعـــمـــال  إن  وقـــالـــت 

المشاعر والقيم اإلنسانية، وإيقاع األلوان المدهش 
المظاهر  نقد  يتجاوز  فهو  لها،  المبدع  والتوظيف 
جوهرها  إلـــى  والــســيــاســة،  المجتمع  فــي  السلبية 

وتفاعالتها اإلنسانية.
من جانبه قال الفنان اإليطالي ماوروبيروشيتي: 
«عمدت في معرضي إلى استخدام األعمال الفنية 
البصرية الحماسية والحسية، بجانب خلق األشياء 
النزعة  نــقــد  فــي  المتحركة  والـــرســـوم  الــكــرتــونــيــة 
االستهالكية من خالل الموقف الجمالي وتوظيف 
نوعها  مــن  فــريــدة  مجموعة  بــاســتــخــدام  الــخــيــال، 
للنحت»،  كوسيلة  الصمغية  الــراتــيــنــج  مـــادة  مــن 

ــا عــن شــكــره وســعــادتــه الحــتــضــان الــدوحــة  مــعــربً
في  مــرة  ألول  الفنان  ينظمه  الــذي  المعرض  هــذا 
منطقة الخليج العربي. وأضاف ماورو إنه يعتمد 
والملونة  الزاهية  اللمسة  على  الفنية  إبداعاته  في 
برقة وبساطة، ليتناول في لوحاته مواضيع العنف 
والـــدمـــار والــظــلــم االجــتــمــاعــي، ويــتــجــاوز اإلطـــار 
الوصفي المعاصر الذي يستخدم المظهر السطحي 
إلخــفــاء وتــجــمــيــل اإلهـــمـــال والــتــقــصــيــر األخــالقــي 

والروحي.
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دعم المؤسسات الثقافية شرط لتطور الحركة السينمائيةدعم المؤسسات الثقافية شرط لتطور الحركة السينمائية
عقدة فنيةعقدة فنية

كتب-هيثم األشقر:

تقوم  أن  ضــرورة  الى  القطريين  السينمائيين  من  عدد  دعا 
الــدور  ولعب  السينمائية  الحركة  بدعم  الثقافية  المؤسسات 
المناط بها من أجل رعاية المواهب الشابة التي تزخر بها قطر 

وتوفير االحتضان والرعاية لهم
دخول  أن  إلى  الفتين  الثقافية،  المؤسسات  جميع  قبل  من 
السينمائي  الــمــجــال  فــي  والــحــكــومــيــة  الــثــقــافــيــة،  الــمــؤســســات 
اإلنتاج  بعجلة  الدفع  في  كبير  بشكل  ويساهم  جــدا،  ضــروري 

السينمائي، وذلك من أجل بناء صناعة سينما حقيقية.
لن  لألفالم  الدوحة  مؤسسة  أن  إلى  الفنانون  هؤالء  واشــاروا 
أن  يجب  ولكن  السينمائية،  الحركة  تفعيل  بمفردها  تستطيع 
كـــوزارة  الــدولــة،  فــي  الثقافية  المؤسسات  كــل  جــهــود  تتفاعل 
األفـــراد  ذلــك  مــن  واألهـــم  والتلفزيون،  والــمــتــاحــف،  الثقافة، 
الــعــامــلــون فــي الــوســط الفني مــن أجــل ايــجــاد انــتــاج سينمائي 
حقيقي يرقى بصناعة السينما القطرية الى العالمية ,مشددين 
األفــالم  مستوى  على  الــشــابــة  الــمــواهــب  تجربة  نــجــاح  أن  على 
للمسؤولين  دافــًعــا  يكون  أن  يجب  دعــم  أي  بــدون  و  القصيرة 
مليء  الــوطــن  أن  خــاصــة  السينما  بفن  واالهــتــمــام  لرعايتهم 
والموهبة  المستوى  في  يقلون  ال  الذين  والمبدعين  بالفنانين 

عن أي فنان عالمي.

ـــي ـــائ ـــم ـــن ـــي ـــس ـــــاج ال ـــــت ـــــإلن ـــــات طــــويــــلــــة ل ـــــجـــــي ـــــي ـــــرات مــــطــــلــــوب خــــطــــط واســـــت

ـــمـــال: مــؤســســة  قــــال الـــفـــنـــان صــــالح ال
تفتح  أن  اســتــطــاعــت  لـــألفـــالم  ـــدوحـــة  ال
الباب من أجل صناعة السينما، وال يزال 
صناعة  إليجاد  جًدا  طويًال  أمامنا  الوقت 
ألننا  نــبــدأ،  أن  جـــًدا  مهم  ولــكــن  سينما، 
إن لــم نــتــحــّرك لــن نــصــل، مــضــيــًفــا، إنــه 
من الصعب التحدث عن صناعة السينما 
الكثير  ويــحــتــاج  كبير  فــالــمــوضــوع  اآلن، 
مؤسسة  نفسه  الــوقــت  وفــي  الــوقــت،  مــن 
بمفردها  تستطيع  لــن  لــألفــالم  الــدوحــة 
يجب  ولكن  السينمائية،  الحركة  تفعيل 
أن تتفاعل جهود كل المؤسسات الثقافية 
والمتاحف،  الثقافة،  كوزارة  الدولة،  في 

والــتــلــفــزيــون، واألهـــم مــن ذلــك األفـــراد 
العاملون في الوسط الفني.

الخليج  في  السينما  صناعة  وأضــاف: 
صــعــبــة، وحـــتـــى نــصــل لــمــرحــلــة اإلنـــتـــاج 
السينمائي نحتاج إلى بذل مجهود كبير، 
وإستراتيجيات  خطط  إلى  أيًضا  ونحتاج 
دور  خاللها  مــن  تــتــحــّدد  األجـــل،  طويلة 
في  المساهمة  فــي  ثقافية  مؤسسة  كــل 
تــأســيــس تــلــك الــصــنــاعــة، مــشــيــًرا إلــي أنــه 
مؤسسة  تبذله  الــذي  الكبير  الجهد  رغم 
الـــدوحـــة لـــألفـــالم، لــكــنــهــا بــمــفــردهــا لن 

تستطيع أن تؤسس لصناعة حقيقية.

قـــالـــت فـــاطـــمـــة الـــرمـــيـــحـــي الــرئــيــس 
لألفالم»  الــدوحــة  لـ»مؤسسة  التنفيذي 
الـــثـــقـــافـــيـــة  الـــــمـــــؤســـــســـــات  دخــــــــــول  إن 
والــحــكــومــيــة فـــي الـــمـــجـــال الــســيــنــمــائــي 
في  كبير  بشكل  ويساهم  جــًدا،  ضــروري 
وذلــك  السينمائي،  اإلنــتــاج  بعجلة  الــدفــع 
حقيقية،  سينما  صناعة  بــنــاء  أجــل  مــن 
جاهدة  تعمل  المؤسسة  أن  إلــى  مشيرة 
قطر،  فــي  للسينما  صــنــاعــة  إيــجــاد  عــلــى 
استطعنا  فقط  سنوات   ٥ وخــالل  فنحن 
المحلية،  األفـــالم  مــن  الــعــديــد  نــقــّدم  أن 
قصير،  طويل،  روائــي  بين  ما  المتنوعة 
ووثـــائـــقـــي، ونــتــعــاون مـــع أكــثــر مـــن ٦٠ 
مخرًجا محلًيا، باإلضافة لتقديم العديد 

من  الرغم  وعلى  التدريبية،  الورش  من 
ويتطلب  طويالً،  المشوار  مــازال  هذا  كل 
وكذلك  الثقافية،  الجهات  جميع  تكاتف 
السينمائي،  لإلنتاج  الخاص  القطاع  أيًضا 
في  الــســيــنــمــا  صــنــاعــة  أن  عــلــى  مـــؤكـــدة 
اإلنتاج  على  قائمة  أصبحت  اآلن  العالم 
الـــمـــشـــتـــرك، خـــاصـــة فـــي ظـــل األوضـــــاع 
االقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــمــيــة، لـــذلـــك فــاألمــر 
المؤسسات  جميع  جهود  تكاتف  يتطلب 
أن  إلــى  مشيرة  الفني،  بالقطاع  العاملة 
الــمــؤســســة أطــلــقــت مـــبـــادرة «صـــنـــدوق 
صناعة  دعم  أجل  من  القطري»  الفيلم 
الدعم  أن  من  وللتأكد  المحلية  السينما 
القطرية،  األفــالم  صناعة  لتعزيز  يقّدم 

بـــّســـام اإلبـــراهـــيـــم الــمــديــر الــتــنــفــيــذي 
بين  الــتــعــاون  أن  أكــد  انيوفيشن  لشركة 
شـــركـــات اإلنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي والــجــهــات 
الثقافية  وغــيــر  الثقافية،  والــمــؤســســات 
ـــحـــركـــة  ــــــــــراء ال أيـــــًضـــــا يــــســــاهــــم فـــــي إث
شــركــة  أن  عـــلـــى  مــــؤكــــًدا  الــســيــنــمــائــيــة، 
التعاون  أشكال  من  الكثير  لها  انيوفيشن 
والفنية  الثقافية  الجهات  مــن  عــدد  مــع 
الريان،  وقناة  قطر،  تلفزيون  بينها  من 
ونختار دائًما المشاريع المناسبة لهويتنا 
الــخــاصــة، وتــوجــهــنــا لــلــشــركــات 

الشركة  أن  إلـــى  مــشــيــًرا  إنــتــاجــنــا،  لــدعــم 
لألفالم  الدوحة  مؤسسة  مع  أيًضا  تعمل 

في الكثير من المجاالت.
ــــــــضــــــــاف، هــــــنــــــاك خـــــطـــــط لـــعـــقـــد  وـ
اتــفــاقــيــات وشـــراكـــات مــع عـــدة شــركــات 
المجال  في  أيًضا  يعمل  بعضها  خاصة، 
السينمائي، وبعضها في القطاع الخاص، 
من أجل البحث عن إستراتيجية لعرض 
للجمهور  الــشــركــة  تنتجها  الــتــي  األفـــالم 

المحلي.

العباسي  الــرحــمــن  عــبــد  الــفــنــان  شـــّدد 
عــلــى ضــــرورة تــفــعــيــل دور الــمــؤســســات 
العملية  في  والثقافة  الفن  عن  المسؤولة 
تــتــضــافــر  أن  وضــــــــرورة  الــســيــنــمــائــيــة، 
الثقافية  الساحة  على  المسؤولين  جهود 
يستحقه  الــذي  الــدعــم  لتقديم  القطرية 
من  يمّلون  ال  والذين  الموهوب  الشباب 
الجهات  لهم  تلتفت  حتى  أنفسهم  دعــم 
هؤالء  نجاح  أن  العباسي  وأكــد  المعنية، 
يكون  أن  يجب  دعــم  أي  بــدون  الشباب 
واالهتمام  لرعايتهم  للمسؤولين  دافًعا 
بــفــن الــســيــنــمــا خــاصــة أن الــوطــن مــلــيء 
يقلون  ال  الــذيــن  والــمــبــدعــيــن  بالفنانين 
في المستوى والموهبة عن أي فنان 

عالمي.
المجهودات  العباسي  وثــّمــن 

لألفالم  الــدوحــة  مؤسسة  تقّدمها  الــتــي 
ــاع األفــــالم الــشــبــاب، فهي  مــن أجـــل صــّن
الشاّبة  الفنية  للمواهب  حاضنة  بمثابة 
التي ال تجد لها وجهة تتبناها وترعاها، 
يحتاجون  الشباب  الفنانين  أن  موضًحا 
التدريب  مستوى  على  حقيقي  دعم  إلى 
التقييم  مستوى  وعلى  المهني  والتطوير 
وكــذلــك  الــفــنــّيــة  وأعــمــالــهــم  لمشاريعهم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى اإلنـــــتـــــاج لـــهـــا والــــعــــرض 
متحققة  باتت  األمــور  وهــذه  للجمهور، 
مؤسسة  تــنــظــمــهــا  الــتــي  الــمــهــرجــان  فـــي 
الــدوحــة لــألفــالم، وهــو األمــر الــذي يدل 
لــلــمــؤســســة  الـــجـــديـــدة  اإلدارة  أن  عــلــى 
المحلي  الفني  للواقع  جّيدة  قــراءة  لديها 
الفنية  الــســاحــة  تــطــويــر  فــي  ويُــســاهــمــون 

السينمائية والوصول بها إلى العالمية.
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wمصطلحات درامية
- خشبات التمثيل المقفولة

خشبة التمثيل المقفولة هي التي ال تقدم عالقة حقيقية 
وواضحة بين الممثلين والمشاهدين، وهي بهذا ، تناقض 

خشبة التمثيل المفتوحة.

- الصوتيات

إنها القيم التي تحكم عملية نقل الصوت في المسرح من 
الممثلين إلى المشاهدين وتؤدي إلى وضوح سماعه.

- طاقم

فوق  وظيفتها  تــؤدي  التي   ، العاملين  من  المجموعة 
المرزح غالبا ومن هنا نقول : طاقم اإلضاءة، أي الفنيون 
بناء  طاقم  اإلضـــاءة،  عمليات  عن  المسؤولون  والعمال 
المناظر، طاقم تغييرها ، طاقم األزياء، طاقم المكيجة، 
طــاقــم الــمــؤثــرات الــصــوتــيــة، طــاقــم الــنــقــاشــيــن، طاقم 

الملحقات ..إلي إلخ

- مسرحية التذكر

في  وقــعــت  أحــداثــاً  البطل  فيها  يستعيد  الــتــي  المسرحية 
الماضي، على أن تشكل األحــداث أهم األجــزاء الدرامية التي 

يشاهدها المتفرج.

- دراما زي

معاصرة،  غير  زمنية  فــتــرة  فــي  أحــداثــهــا  تقع  مسرحية 
وتتطلب أزياء كثيرة ومتعددة حتى لتصبح هي صلب العرض.

موسيـــــــــــقى

هــوجــو «الموسيقى  فيكتور  الــفــرنــســي  األديــــب  «يــقــول 
تعبر عن ما ال يمكن شرحه بالكلمات، ومــا ال يمكن أن 
يبقى صمتًا»، من هنا يتجلى لنا أن الموسيقى التصويرية 
المسرحي  أو  السينمائي  للمشهد  المسموع  الــمــعــادل  هــي 
األساسية  العناصر  من  وهــي  اإلذاعـــي،  أو  التليفزيوني  أو 
سبقت  وقــد  المسرحية،  أو  السينمائي  الفيلم  صناعة  في 
الموسيقى التصويرية على الحوار في األفالم الصامتة في 
فجر صناعة السينما العالمية والتي أبرزها هي أفالم شارلي 
شابلن فنظراً لعدم توافر تكنولوجيا الصوت في ذلك الوقت، 
الفيلم  عــرض  خــالل  مــن  المشاهد  عــن  التعبير  يتم  كــان 
البيانو  عــازف  أو  الموسيقي  ويقوم  الشاشة  على  الصامت 

بعزف المقطوعات التي تناسب المشاهد المختلفة.
وتضيف الموسيقى التصويرية بعداً آخر للمشهد بإشراك 
األذن وبالتالي حاسة السمع في االندماج في المشهد وليس 
الخلفية  تشكل  فهي  فقط،  البصر  حاسة  وبالتالي  العين 
للمشهد وهي تصف المشاعر، فإذا كان المشهد سعيداً تجد 
المعادل  لتكون  بالبهجة  تتسم  التصويرية  الموسيقى  أن 
المسموع للمشهد وإليصاله للمشاهد بشكل أفضل، والعكس 
صحيح بالنسبة للمشاهد الحزينة، وينطبق نفس المبدأ على 
المشاهد الحماسية ولعل أبرز موسيقى تصويرية جسدت 
الحماس هي موسيقى تصويرية فيلم روكي بأجزائه من 
الغرب  أفــالم  موسيقى  أن  كما  ستالون،  سيلفستر  بطولة 
األمــريــكــي كــانــت مــن أهــم أســبــاب نــجــاح هــذه األفـــالم بل 
وكانت سبباً في شهرة بعض المنتجات التي أقتبست تلك 
الموسيقى لإلعالن مثل مارلبورو والتي اقتبست موسيقى 
فيلم العظماء السبعة في إعالناتها مما أدى إلضفاء صبغة 
الحدث.  في  شريك  وكأنها  مارلبورو  سجائر  على  الفيلم 
نجاح  أســبــاب  مــن  كانت  تايتانيك  فيلم  موسيقى  أن  كما 
 a) الفيلم كذلك، كما جسدت موسيقى فيلم رجل وامــرأة
رمــزاً  أصبحت  والحب  العواطف   (man and a woman
للرومانسية لفترة طويلة في جميع أنحاء العالم، ومن أبرز 
األمثلة على الموسيقى التصويرية في السينما العربية فيلم 

دعاء الكروان التي أعدها اندريه رايدر.
كما يتم اقتباس الموسيقى التصويرية الناجحة في صناعة 
اإلعالن فيعمل نجاح الفيلم وموسيقاه التصويرية على ربط 

المنتج بالفيلم، فيثبت في أذهان الجمهور المستهدف.
ورغـــم االنــبــهــار الـــذي ســاد أثــنــاء وبــعــد عــرض األخــويــن 
لوميير ألول فيلم في تاريخ السينما، «وصول القطار إلى 
محطة السوت» سنة ١٨٩٥، في المقهى الباريسي «غراند 
كافيه»، سرعان ما بدأ إعجاب الناس بالسينما يخفت بعد 
الفيلم  ظــّل  إذ  دهشتهم،  وزوال  العروض  على  اعتيادهم 
يفتقد الكثير من التأثير في ظل بقاء الصورة صامتة، لذلك 
أصبح الصوت أكبر هموم السينمائيين الذين أرادوا امتالك 
إللحاق  كثيرة  تجارب  وبعد  فقط.  عينه  ال  المشاهد  أُذن 
الصوت بالصورة، ُخّصصت أماكن للفرق الموسيقية داخل 
تناسب القّصة وتحجب  قــاعــات الــعــرض، تــعــزف ألــحــانــاً 

األصوات الصادرة عن ماكنة العرض.
كانت هذه الفرق الموسيقية - التي كان عدد العازفين 
فيها يزداد بحسب أهمية الشريط - تحاول ما أمكنها خلق 
جّو موسيقي يالئم قصة الفيلم، لكن كان هناك الكثير من 
عدم الدقة أو عدم االنسجام لدى ترجمة أحداث القصة إلى 
موسيقى مؤثرة، إذ كان العازف يجد صعوبة بالغة في انتقاء 
موسيقى مناسبة للَمشاهد من دون تفكير ُمسبق. ثم أصبح 
تدّخل المخرج ضرورياً لتحديد الموسيقى المناسبة لعمله، 
فبحث بــدوره عن ملّحن مختّص يشاركه الرؤية نفسها. 
وكانت هذه أولى الخطوات الجدّية في مسيرة الموسيقى 

التصويرية.

الموسيقى والمعادل 
المسموع للفنون المرئية

ي
مبدعون
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كتب- مصطفى عبد المنعم:

أكد الفنان واإلعالمي علي الخلف أن دخوله 
مجال التقديم التلفزيوني نهاية سعيدة لطموح 
مشيًرا  المجال،  هــذا  اقتحام  في  كثيًرا  راوده 
إلى أن أكثر ما شجعه للعمل كمذيع هو الحالة 

المتعسرة التي تمر بها الدراما القطرية، حيث 
بسبب  األضــواء  عن  بعيًدا  القطري  الفنان  بات 
تلك  فكانت  الجمهور،  نسيه  حتى  األعمال  قلة 
الــحــالــة هــي الــســبــب فــي دخــولــي هـــذا المجال 
ألظـــل مــتــواصــالً مـــع جــمــهــوري ويــبــقــى جسر 

التفاعل بين الفنان ومحبيه موصوالً وممتًدا.

ــــــن األضــــــــــــــواء ونــــســــيــــه الـــجـــمـــهـــور ـــــطـــــري بــــعــــيــــد ع ـــــق ـــــان ال ـــــن ـــــف ال
ــــــة وعــــــــــــودة الــــمــــســــرح ــــــي ــــــدرام ـــــغـــــالل الـــــمـــــواهـــــب ال ضــــــــــــرورة اســـــت

«أرواح كليمنجارو».. شهادة على اإلرادة الفلسطينّية

تعثر الدراما دفعني تعثر الدراما دفعني 
للعمل اإلعالميللعمل اإلعالمي

الدوحة- البيرق:

إلبراهيم  كليمنجارو»  «أرواح  روايـــة  تمثل 
الوحيدة  الشهادة  ألنها  ــا؛  أدبــيً تحديًا  اهللا  نصر 
عــلــى مـــقـــاومـــة فــلــســطــيــنــيــة فــــريــــدة، أبــطــالــهــا 
الجيش  برصاص  أطرافهم  بعض  فقدوا  أطفال 
في  جبل  أعلى  إلى  برفقته  صعدوا  اإلسرائيلي، 

إفريقيا.
وتنتمي الرواية - التي نشرتها دار بلومزبري 
المرة  ليست  وهذه  الرحلة،  أو  الطريق  ألدب   -
كان  فقد  اإلبداعي،  اهللا  نصر  مشوار  في  األولى 
«بـــراري  األولـــى  روايــتــه  كتابة  فــي  سببًا  السفر 
الــحــمــى»، لــكــن الـــالفـــت هـــو مــعــايــشــتــه أبــطــالــه 

وتسجيل أحالمهم وهواجسهم وسلوكهم.
اللذين  ونـــورة  يوسف  قصة  الــروايــة  وتحكي 
يصعدان جبل «كليمنجارو» في تنزانيا بصحبة 
هزيمة  على  قدرتهم  للعالم  ليثبتوا  متطوعين 

المحتل باإلرادة والتصميم والرغبة في الحياة.
ذات  كتب  إنــه  اهللا  نصر  يقول  الــروايــة  وعــن 
في  رحيل  كــل  أن  الــطــائــرة»  فــي «السيرة  مــرة 
البعيد ال تكتشف به داخًال.. ليس رحيًال.. ورحلة 

قمم  أعلى  من  كواحد  كليمنجارو  جبل  صعود 
الــعــالــم لــيــســت أمــــًرا عـــابـــًرا فــي حــيــاة اإلنــســان، 
خاصة أن من يحالفهم الحظ في الوصول إلى 

القمة هم نصف الذين يقصدون الجبل.
ألن  مختلفة  الــروايــة  إن  اهللا  نصر  وأضـــاف 

فهي  ومشقاتها،  جوهرها  في  مختلفة  الرحلة 
األولــــى لــكــاتــب عــربــي واألولـــــى ألطــفــال عــرب 
إنساني  خليط  وجود  أن  أطرافهم، «كما  فقدوا 
مـــن ثـــالث قـــــارات بــمــعــتــقــدات ديــنــيــة متنوعة 
وأفــكــار متنوعة عــن الــعــالــم ســاهــم فــي منحي 

وإذا  مــرة،  ألول  تفاصيله  أعيش  جــديــًدا  عالًما 
مــا تــذكــرنــا أن الــعــيــش لــفــتــرة ضــمــن مجموعة 
يساعدك  وتحديات  وأحالًما  ونهاًرا  ليًال  معينة 
في تكثيف فهمك للحياة البشرية، فإن الرواية 
ـــا». قــبــل أن يــســتــدرك قــائــًال  كــانــت مــجــاًال رحـــبً
الرحلة  أو  الطريق  ألدب  تنتمي  أنها  «صحيح 
الفني  المستويين  على  تماًما  حررتها  ولكنني 

واإلنساني».
ويضيف: إن «أرواح كليمنجارو» هي بمثابة 
انتابه  عميًقا  ا  حًسّ ولكّن  الهواجس،  عن  تعبير 
بأن الدنيا سلسلة هائلة من القمم، وكل خطوة 
يخطوها اإلنسان هي قمة إن كانت في االتجاه 

الذي ال يخون فيه اآلخرين ويخون نفسه.
«فالراوي - والحديث لنصر اهللا- هو الراوي 
الــعــلــيــم، والــشــخــصــيــات كــلــهــا رئــيــســة والــبــطــولــة 
هذا  وفي  موجودة،  غير  وشخصيتي  جماعية، 
حققته  ـــذي  ال والــصــعــود  الــرحــلــة  لمعنى  أمــانــة 
روايــتــه  أن  اهللا  نــصــر  ويــكــشــف  شــخــصــيــاتــهــا». 
السابقة،  تــجــاربــه  عــن  كــثــيــًرا  تختلف  الــجــديــدة 
مــعــتــبــًرا إيـــاهـــا واحـــــدة مـــن روايــــــات «الــمــلــهــاة 

الفلسطينية».

أكد أنه ابن الساحة الفنية ولن يغادرها.. علي الخلف:

أبطالها أطفال فقدوا أطرافهم برصاص االحتالل

ولــفــت الــخــلــف إلـــى أن بــرنــامــج 
«زيـــــــــارة» حـــقـــق نـــســـب مــشــاهــدة 
في  الخلف  يستضيف  حيث  عالية، 
الفنية  الشخصيات  أحــد  حلقة  كل 
بقطر،  الــمــعــروفــة  الــريــاضــيــة  أو 
البرنامج  يكون  أخــرى  جهة  ومــن 
حيث  الشخصية  على  ضيًفا  أيــًضــا 
الفنان  بــزيــارة  العمل  فريق  يقوم 
الــحــوار  معه  ويــجــرون  منزله  فــي 
هناك، وقال للبيرق: يكون الحوار 
في برنامج «زيارة» إنسانًيا يقترب 
مـــن الــشــخــصــيــة مـــن كـــل جــوانــبــهــا 
الذي  المجال  على  الحديث  ويركز 
تــتــمــيــز فــيــه، وتــتــطــرق إلـــى أمـــور 
شــخــصــيــة مـــن حــيــاتــهــا ونــتــعــرف 
ونتحدث  تحبها  التي  األشــيــاء  على 
حياتها  من  مختلفة  تفاصيل  عن 
الخلف  وأشــار  المهني،  ومشوارها 
إلى أن البرنامج سيتم عرضه في 
بشكل  يــعــرض  أن  آمــــالً  رمـــضـــان 
يــومــي عــلــى الــشــاشــة طـــوال الشهر 

الفضيل.
وأضــــــاف الــخــلــف أنــــه لـــم ولــن 
يبتعد عن الساحة الفنية مؤكدا أنه 
يعمل حاليا في بروفات مسرحية 
المسرحية  قطر  فرقة  مع  الخيمة 
ضمن  عملهم  ســيــعــرضــون  حــيــث 
مــــهــــرجــــان قـــــرطـــــاج الـــمـــســـرحـــي 
بعمله  مستمر  أنــه  مــؤكــًدا  بتونس، 
الفني بالمسرح ولن يتركه أبًدا ألنه 

يعتبر نفسه ابنًا للمسرح.
لهما  والـــفـــن  اإلعـــــالم  أن  وتـــابـــع 
مــتــاعــب كــثــيــرة ولــكــنــهــا مــتــاعــب 
من  رحـــب  بــصــدر  نتقبلها  لــذيــذة 
الحياة،  في  رسالتنا  نؤدي  أن  أجل 
وقال إنه يخشى من البحر وركوب 

الـــمـــركـــب والـــمـــرتـــفـــعـــات ولــكــنــه 
مــؤخــرا قــام بكل هــذا فــي تصوير 
أحـــد الــمــشــاهــد وهـــو مـــا يــؤكــد أن 
األعمال  من  بالكثير  يقوم  الفنان 
رغباته  مــع  تتناسب  ال  ربــمــا  الــتــي 

أو ما يحب ولكنه يفعلها من أجل 
أداء الواجب.

وحـــول مــا إذا كــان لــديــه خطط 
استضافة  تــتــم  أن  بــعــد  لــلــبــرنــامــج 
قال  والرياضيين  الفنانين  جميع 

ـــــــــارة» لــن  الـــخـــلـــف: بـــرنـــامـــج «زي
والرياضيين  الفنانين  على  يقتصر 
وإنما من الممكن شخصيات عامة 
وأطـــبـــاء وأكــاديــمــيــون وغــيــرهــم، 
وأوضــــــــح أنـــــه يـــعـــمـــل مــــع مــعــدي 

الـــبـــرنـــامـــج وجــمــيــع فـــريـــق الــعــمــل 
في  معا  ويتعاونون  األســـرة  بــروح 

كل شيء.
الــــمــــجــــال  أن  الــــخــــلــــف  وأكــــــــــد 
مزدهر  حالًيا  قطر  في  اإلعالمي 
جًدا وهناك اهتمام بالغ من الدولة 
بــهــذا الــمــجــال وقـــد أثــبــت الــشــبــاب 
القطري من الجنسين قدرة فائقة 
وأصبحنا  التلفزيوني  التقديم  على 
نــــــرى نـــــمـــــاذج قـــطـــريـــة مــشــرفــة 
فـــي هـــذا الــمــجــال، فــقــنــاة الــكــأس 
المذيعين  ألــمــع  مــن  كــوكــبــة  تــضــم 
الــقــطــريــيــن الــمــدهــشــيــن وكــذلــك 

تلفزيون قطر وتلفزيون الريان.
وحــــول أمــنــيــاتــه الــخــاصــة قـــال: 
أتــمــنــى عــلــى مــســتــوى الــمــســرح أن 
جديد  مــن  وينهض  المسرح  يعود 
خصوصا  طويلة،  سبات  فترة  بعد 
في  متخصصة  قــيــادات  تولي  بعد 
مـــجـــال مـــســـرح الــشــبــاب (الــمــركــز 

الشبابي للفنون).
نتمنى  ـــدرامـــا  ال مــســتــوى  وعــلــى 
المواهب  طاقات  استغالل  يتم  أن 
القطرية، وأقول للمسؤولين حرام 
هــذه الــطــاقــات الــتــي تــمــوت بسبب 
فلدينا  الــفــرص،  وقلة  العمل  عــدم 
خبرات ال تقل عن الموجودين في 
الـــدول الــمــجــاورة، فــمــاذا سيضير 
في  مسلسلين  إنـــتـــاج  الــمــســؤولــيــن 
الـــعـــام، ولـــمـــاذا ال يــتــم فــتــح الــبــاب 
أمام المنتجين الخارجيين ليقوموا 

بإنتاج أعمال جديدة
وعلى مستوى اإلعالم أتمنى أن 
أقدم أعماال يرضى عنها المشاهد 
وأطــــــرح دائـــمـــا كـــل مـــا هـــو جــديــد 

ومفيد للجمهور.

اصداراتاصدارات
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إبراهيم نصر اهللا



سار سيف الدولة نحو ثغر الحرث محمود درويش
لــبــنــائــهــا، وقــــد كــــان أهــلــهــا أسلموها 
ــــاألمــــان إلـــــى الـــدمـــســـتـــق ســـنـــة سبع  ب
يوم  الــدولــة  سيف  فنزلها  وثــالثــيــن، 
األربعاء الثنتي عشرة ليلة بقيت من 
جماد األول سنة ثالث وأربعين، وبدأ 
في يومه فخط األســاس وحفر أوله 
بيده ابتغاء ما عند اهللا جل ذكره. فلما 
كــان يــوم الجمعة نــازلــه ابــن الفقاس 
خمسين  نحو  فــي  النصرانية  دمستق 
ألــف فــارس ورجــل من جموع الــروم 
واألرمـــن والـــروس والبلغر والصقلب 
والـــخـــزريـــة، ووقـــعـــت الــمــاصــفــة يــوم 
أول  من  اآلخــر  جماد  انسالخ  االثنين 
النهار إلى وقت العصر، وقصد سيف 
اهللا  وأظفره  وهزمه،  موكبه  الدولة 
من  آالف  ثالثة  نحو  وقتل  بــه  تعالى 
توذس  وأســر  منهم،  وأســر  مقاتلته، 
األعـــور، كما أســر ابــن ابنة الدمستق، 
وأقام على الحرث إلى أن بناها ووضع 
بيده آخر شرفة منها في يوم الثالثاء 
لــثــالث عــشــرة ليلة خلت مــن رجــب، 

فقال أبو الطيب هذه القصيدة.
َعلى َقدِر أَهِل الَعزِم تَأتي الَعزائُِم
َوتَأتي َعلى َقدِر الِكراِم الَمكاِرُم
َوتَعُظُم في َعيِن الَصغيِر ِصغاُرها
َوتَصُغُر في َعيِن الَعظيِم الَعظائُِم
ُه يَُكلُِّف َسيُف الَدولَِة الَجيَش َهَمّ

َوَقد َعَجَزت َعنُه الُجيوُش الَخضاِرُم
َويَطلُِب ِعنَد الناِس ما ِعنَد نَفِسِه
عيِه الَضراِغُم َوَذلَِك ما ال تََدّ
يَُفّدي أَتَُمّ الَطيِر ُعمًرا ِسالَحُه
نُسوُر الَمال أَحداثُها َوالَقشاِعُم
ها َخلٌق بَِغيِر َمخالٍِب َوما َضَرّ

َوَقد ُخلَِقت أَسياُفُه َوالَقوائُِم
َهِل الَحَدُث الَحمراُء تَعِرُف لَونَها
َوتَعلَُم أَُيّ الساِقَييِن الَغمائُِم
َسَقتها الَغماُم الُغُرّ َقبَل نُزولِِه
َفلَّما َدنا ِمنها َسَقتها الَجماِجُم

من  واحــــدة  القصيدة  تلك  وتمثل 
قصائد النضج الفني في مرحلته الثانية 
للمتنبي إذ بدا فيها واضحاً تمكنه من 
أدواته الشعرية، في الوقت الذي تعبر 

السياسية  وتطلعاته  الشاعر  روح  عن 
ومجده الــذي رأى صورته المتحققة 
في الممدوح بعد أن لم يحالفه الحظ 

في تحقيق ما يصبو إليه.
وبــإمــكــان الــبــاحــث فـــي مــثــل هــذه 
للبحث  مــتــســعــا  يــجــد  أن  الــقــصــيــدة 
شعرية  بقيم  زاخـــرة  ألنها  والتحليل 
عــالــيــة الــمــســتــوى تــشــكــلــت بــهــا صيغ 
وأســالــيــب تــفــيــض بــاإلمــكــانــات التي 

وفرتها اللغة العربية للشعراء ألن ينهلوا 
منها كل ظواهر اإلبداع والتفرد.

يعيد  ألن  بقارئها  تــدفــع  القصيدة 
النظر بها أكــثــر مــن مــرة فيجد في 
قبل  مــن  يكتشفه  لــم  شيئاً  مـــرة  كــل 
وعلى هذا يمكن أن يكون فيها أكثر 
والنقد  والتحليل  للبحث  مجال  مــن 
وال أدعي أنني أتيت على كل ما يقال 
فيها ولكنها محاولة، مجرد محاولة 

إيجاد  فــي  بقدر  ولــو  تساهم  أن  علها 
تحليل  في  الممكنة  السبل  من  سبيل 

النصوص اإلبداعية.
أهل  قـــدر  «عــلــى  المتنبي  قصيدة 
العزم» قصيدة مدح وحماسة لرمز 
مــن رمـــوز الــقــوة الــتــي كــان يحلم بها 
فكانت زاخــرة بــاإلشــارات والعالمات 
التي تجسد هذه القوة بدءا بالحروف 
والتراكيب  واألبيات  بالكلمات  مــرورا 
والجمل وبنية النص بكامله، والناقد 
المحلل لهذه القصيدة يجد فيها قدرة 
والتفرد  والتمكن  اإلبـــداع  على  عالية 
والتمرس الــذي تميزت فيه قصائده 
في  أشرنا-  كما  الثانية-  المرحلة  في 
أحضان ملهمها سيف الدولة واجتياز 
المتنبي المسافة الكافية في ترصين 
ـــقـــدرة تــلــك وتــثــبــيــتــهــا واحــــتــــواء كل  ال

مقومات الشعرية المبدعة.
ـــقـــدرة تلك  ــلــقــارئ أن ال ويــخــيــل ل
تضعنا في تصور المشاركة الفعلية في 
المعركة بصدقها الفني في أقل تقدير 
الواقع  تفوق  مشاهد  القصيدة  فكانت 
بكثير لكنها تجلوه ألن يتضح كما أراد 
له الشاعر بدقة أكبر بكثير من دقة 

فرشة الرسام.
القصيدة لوحة فنية أتاحت لها اللغة 
ترجمة  إلــى  لتتحول  كافة  بإمكاناتها 
صادقة ومعبرة ليتغنى بها المنتصر 
أنــشــودة زهــو وانــتــصــار مــزقــت العدو 
وأعطته درسا من أبلغ دروس التاريخ 
من  مرارتها  تجرع  مــضــاءً،  وأكثرها 
وتكون  أراد بالعرب والمسلمين سوءاً 
في  بــه  االقـــتـــداء  يمكن  بطوليا  فــعــال 

التاريخ أيا كان زمانه.

القرى  إحــدى  فــي  يعيش  أعــرج  رجــل  هــنــاك  كــان 
يعاني  الذي  الشلل  ذلك  بسبب  صعبة  حياته  وكانت 
قرية  مــن  التنقل  إلــى  يضطر  عندما  خصوصاً  منه 
المدينة  إلى  الذهاب  إلى  يضطر  حين  أو  أخرى  إلى 
أو السوق. وبينما كان يسير متجهاً إلى إحدى القرى 
يجلس قرب  ضريراً  عبر طريق وعرة، رأى شخصاً 
ثم  الكفيف،  فأجابه  تتجه،  أيــن  إلــى  فسأله  شجرة 
ابــتــســم األعــــرج وقــــال أنـــا ذاهــــب إلـــى هــنــاك أيــضــاً. 
إلى  يقوده  رفيقاً  وجد  ألنه  باالرتياح  الكفيف  شعر 
ــا أعــرج،  وجــهــتــه. فــقــال لــه األعـــرج، أنــت ضــريــر وأن
سيري،  خــالل  أعــانــي  وأنــا  وحــدك  السير  يمكنك  ال 
لو  رأيـــك  فــمــا  مــمــتــازتــان،  ســاقــان  لــديــك  أنــت  بينما 
الــطــريــق.  إلـــى  أرشــــدك  وأنـــا  أكــتــفــاك  عــلــى  تحملني 
على  األعرج  وحمل  بالقصة  الكفيف  صديقنا  أعجب 
وظــال  صــديــقــيــن  الــحــيــن  ذلـــك  مــنــذ  فــأصــبــحــا  كتفيه 
إحدى  أثناء  مرة  وذات  مكان.  كل  إلى  معاً  يذهبان 
رحــالتــهــمــا إلـــى الــســوق، قـــال األعـــرج «تــوقــف، أرى 

هناك». كيساً 
فــنــزل عــن كــتــفــي صــاحــبــه وفــتــح الــكــيــس فــوجــده 
عما  األعــمــى  فسأله  والــمــجــوهــرات،  بــالــذهــب  مليئًا 

بداخل الكيس، فأجابه األعرج، عندها قال الكفيف: 
ـــا أحـــق بــهــذا الــكــنــز فــلــم تــكــن لــتــجــده لــو مشيت  «أن
قبلك.»  آخر  شخص  عليه  عثر  لربما  ببطء  وحدك 
ولم  الكيس  رأى  من  «أنا   : قائالً جادل  األعرج  لكن 
لنتفقده». توقف  لك  أقل  لم  لو  لوجوده  لتنتبه  تكن 

رجل  أقبل  حين  إال  يتوقفا  ولم  الرجالن  تشاجر 
مـــن بــعــيــد وحـــــاول حـــل الـــخـــالف فــاســتــمــع إلـــى كال 
تستحقان  كالكما  بدوره،  الرجل  قال  ثم  الطرفين، 
معاً  وجدتماه  ألنكما  الكنز  هذا  من  متساوياً  مقداراً 
فتعاونكما  وحــده.  عليه  ليعثر  منكما  أي  كــان  ومــا 

الذهب». هذا  على  الحصول  عن  أثمر  وحده 
وقــال  الــرجــل  فتركهما  االخــتــالف  واصــال  لكنهما 
«فــكــرا بــاألمــر حــتــى تــحــال مــشــكــلــتــكــمــا». بــعــد قليل 
مكان  عن  فسألهما  القصة  له  وقاال  آخر،  رجل  جاء 
وقال لهما  الكيس فأرشداه له، فحمله وجرى بعيداً 

له». فهو  بي  اإلمساك  منكما  يستطع  «من 
أن  عندها  الرجالن  وأيقن  بالذهب  الرجل  هرب 
لكن  كأفراد،  عليها  الحصول  نستطيع  ال  أموًرا  هناك 
بين  نختار  أن  وعلينا  معاً،  عليها  نحصل  أن  نستطيع 

شيء!. الال  أو  الجزء 

«على قدر أهل العزم» .. أنشودة زهو ودروس للتاريخ من قصيدة
حالة حصار
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كتب - أشرف مصطفى:

لــوحــة الــيــوم هــي لــفــنــان اســتــطــاع أن 
يــطــرح الــعــديــد مــن الــتــســاؤالت فــي عقل 
بتصوير  خاللها  قام  التي  لوحته  مشاهد 
أحـــد مـــفـــردات الــبــيــئــة الــقــطــريــة، حيث 
جــعــلــهــا تــحــمــل فـــي الـــوقـــت ذاتــــه الــعــديــد 
في  تنزوي  التي  والمقاصد  الرموز  من 
الفنان  إنه  العمل،  تفاصيل  من  ركن  كل 
محمد آل سعد الذي ركز في لوحة اليوم 
عــلــى الــتــراث ومـــفـــردات فــرعــيــة أخــرى 

تصب في السياق ذاته.
هذه  خــالل  مــن  سعد  آل  لنا  ويحكي 
التي  التشكيلية  أعماله  أحــد  عن  الحلقة 
قام فيها برسم أحد الصقور التي تنتمى 
لــفــصــيــلــة الــحــر األشـــقـــر، فــيــقــول: على 
تتحّدث  الواقعية  اللوحات  أن  من  الرغم 
بـــالـــضـــرورة  هـــنـــاك  أن  إال  نــفــســهــا  عـــن 
أهمها  الـــصـــورة،  وراء  جــــاءت  مــقــاصــد 
الــتــرمــيــز مـــن خــــالل الـــطـــيـــور لــلــشــمــوخ 
والــقــوة والــســيــطــرة وهـــي الــمــعــانــي التي 

تــحــمــلــهــا الـــطـــيـــور فــــي ثـــقـــافـــة مــنــطــقــة 
الــخــلــيــج، مــــؤكــــًدا أن شــغــفــه بــالــخــيــول 
البيئة  مفردات  لتصوير  جذبه  والطيور 
اللوحة  في  أبــرزت  ويضيف:  القطرية، 
قبل  كانت  التي  وهي  العين  نظرة  لمعة 
على  لالنقضاض  الصقر  انطالق  لحظة 
معاني  الــنــظــرة  تلك  وضــّمــت  الــفــريــســة، 
اتخاذ  على  والــقــدرة  والعزيمة،  التأمل، 
قـــرار ســريــع، واإلصـــــرار عــلــى االنــطــالق 
بدأ  أنــه  سعد  آل  وأوضــح  يريد.  ما  لنيل 
إنجاز هذا العمل مع بداية موسم القنص 

وتحديًدا مع انطالق مسابقة القاليل.
الــتــي  الـــواقـــعـــيـــة  أن  ســعــد  آل  ويـــؤكـــد 
بحثه  في  أساسية  ركيزة  هي  اعتمدها 
عــن الــجــمــال الــــذي ســلــك خــاللــه طريق 
ــونــي مـــن أجــــل تــحــقــيــقــه في  ــل اإلبـــهـــار ال
مكتفًيا  طويلة  لفترة  ظل  حيث  النهاية، 
عشق  أن  إلــــى  فــقــط  بــالــفــحــم  بــالــرســم 
وتحّولت  الزيت،  بألوان  العمل  ذلك  بعد 
لونية  بــانــورامــا  إلـــى  لــه  بالنسبة  الــلــوحــة 
تعتمد على النسيج المتناغم بين مكونات 

الطبيعة.
األعمال  من  العديد  هناك  أن  ويروي 
في  كبير  بشكل  ساهمت  العالمية  الفنية 
إيجاد مخزون بصري بالنسبة له وتأثر 
بها لكنه مع ذلك ظل يحاول تقديم أي 

عمل برؤيته الخاصة ليكون إطاللة على 
للمتلقي  ويقّدمها  يعيشها  خاصة  حالة 
ومـــن خـــالل رؤيـــتـــه الــشــخــصــيــة لــلــواقــع. 
مشيًرا إلى أن الفن الواقعي ليس تسجيلًيا 
الفنان  شخصية  يــطــرح  فهو  كالكاميرا 
تقديمه  من  الرغم  على  الخاص  ولونه 
لـــلـــواقـــع ولـــكـــن بــحــالــة تــعــبــيــريــة تخص 
الفنان ورؤيــتــه الــخــاصــة. ويــعــد أهــم ما 
تعّمقه  هو  سعد  آل  محمد  الفنان  يميز 
مؤخًرا  انتقاله  ثــم  بالفحم،  الــرســم  فــي 
القطري  التشكيلي  المشهد  إلــى  ليضيف 
الزيت،  بألوان  متميزة  جديدة  إبداعات 
بــطــريــقــة غــيــر تــقــلــيــدّيــة بــعــض الــشــيء، 
وبـــــــأدوات ومـــــواد مــخــتــلــفــة مــســتــخــدًمــا 
الفحم تارة واأللوان الزيتية تارة أخرى، 
وحــده  بــه  التمّسك  بــدون  الــواقــع  محبًذا 
حيث ال يمانع أحيانًا من االقتراب بحذر 
إلى عالم التجريد الذي يرى فيه مخرًجا 
للفنان الذي يسعى ومحاوالً للوصول إلى 
أشــكــال أخـــرى أكــثــر اتــســاًعــا مــن التقّيد 

بشكل فني وحيد يحّبذه.

 محمد آل سعد

الحر األشقر

َهة الوقت، هنا، عند ُمْنَحَدرات التالل، أمام الغروب وُفَوّ
ُقْرَب بساتيَن مقطوعِة الظِل،
نفعُل ما يفعُل السجناُء،

وما يفعل العاطلون عن العمل:
نَُربِّي األمْل.

بالٌد علي أُْهبَِة الفجر. صرنا أَقَلّ ذكاًء،
ألَنَّا نَُحْملُِق في ساعة النصر:

ال لَْيَل في ليلنا المتأللئ بالمدفعَيّة.
أَعداؤنا يسهرون وأَعداؤنا يُْشِعلون لنا النوَر

في حلكة األَقبية.
هنا، بعد أَشعار أَّيوَب لم ننتظر أَحداً...
سيمتُدّ هذا الحصاُر إلي أن نعلِّم أَعداءنا

نماذَج من ِشْعرنا الجاهلّي.
السماُء رصاصّيٌة في الُضحي

ا القلوُب ٌة في الليالي. وأََمّ بُْرتقالَيّ
فظلَّْت حياديًَّة مثَل ورد السياْج.

هنا، ال أَنا
ُر آَدُم َصْلَصالَُه... هنا، يتذَكّ

ة الموت: يقوُل علي حاَفّ
لم يَْبَق بي َمْوِطٌئ للخسارِة:

ُحٌرّ أَنا قرب حريتي. وغدي في يدي.
ا قليٍل حياتي، سوف أَدُخُل عَمّ

وأولَُد ُحّراً بال أَبََوْين،
وأختاُر السمي حروفاً من الالزورْد...
في الحصار، تكوُن الحياُة ِهَي الوقُت

لها. ِر أََوّ بين تذُكّ
ونسياِن آخِرها.

هنا، عند ُمْرتََفعات الُدخان، على َدَرج البيت،
ال َوْقَت للوقت.

نفعُل ما يفعُل الصاعدون إلي اهللا:
ننسي األَلْم.

األلْم
ُهَو: أن ال تعلِّق سِيّدُة البيت َحْبَل الغسيل
صباحاً، وأْن تكتفي بنظافة هذا الَعلَْم.

ال صدى هوميرٌيّ لشيٍء هنا.
فاألساطيُر تطرق أبوابنا حين نحتاجها.
ال صدى هوميرّي لشيء. هنا جنراٌل

ُب عن َدْولٍَة نائمْة يُنَِقّ
تحت أَنقاض ُطْرَواَدَة القادمْة

يقيُس الجنوُد المسافَة بين الوجود وبين الَعَدْم
بمنظار دّبابٍة...

نقيُس المساَفَة ما بين أَجسادنا والقذائِف بالحاّسة السادسْة.
أَيُّها الواقفون على الَعتَبات ادُخلُوا،
َة واشربوا معنا القهوَة العربَيّ

قد تشعرون بأنكُم بََشٌر مثلنا.
أَيها الواقفون على عتبات البيوت!

اُخرجوا من صباحاتنا،
نطمئَنّ إلى أَننا

بََشٌر مثلُكْم!
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wالفن             السابع

ـــرســـوم الــمــتــحــركــة عــلــى الــشــاشــة  هــيــمــنــة أفــــالم ال
نظًرا  جــًدا  الطبيعية  األمـــور  مــن  األيـــام  هــذه  الكبيرة 
أكثر  أنها  إلى  باإلضافة  األفالم،  هذه  ومثالية  لكثرة 
مهما  األذواق  وجميع  العمرية  الفئات  جميع  يالئم  ما 
كانت. تطور التكنولوجيا ساعد في تطوير هذه األفالم 
صور  ذات  وأكثر،  أكثر  مكلفة  وأصبحت  كبير  بشكل 
باألفالم  أشبه  خّالبة  تفاصيل  مع  عالية  بدقة  تمّيزت 

منها. أجمل  وأحيانًا  الحقيقية 
السهلة  بــاألفــالم  ليست  الــمــتــحــّركــة  الــرســوم  أفـــالم 
تأخذ  ما  غالبًا  األفالم  وهذه  البعض،  يظن  كما  الصنع 
وقتًا طويًال لصنعها ومع ذلك الجهد والتعب. لم يأخذ 
أي فــيــلــم رســـوم مــتــحــّركــة جــائــزة األوســـكـــار ألفــضــل 
شركات  وشهرة  ضخامة  من  بالرغم  آلن،  لحد  فيلم 
تكتف  لم  األفــالم  هــذه  األفــالم.  لهذه  الصانعة  اإلنتاج 
طائلة  عالمية  أربــاًحــا  حققت  بــل  فقط  قلوبنا  بــأســر 
العالم.  فــي  األفــالم  أنــجــح  مــن  بعضها  جعلت  وهائلة 
٣ أفـــالم رســـوم مــتــحــّركــة  فــلــنــســتــعــرض الئــحــة أنــجــح 
معدل  حساب  دون  (من  خيالًيا  عالمًيا  نجاًحا  حققت 

التضخم):
قدرها  بــأربــاح  الثالثة  بالمرتبة  «نيمو»  فيلم  جــاء 
الثانية  المرتبة  في  جعله  ما  دوالر)   ٩٢١,٧٤٣,٢٦١)
 The Lord فيلم  بعد  األربــاح  بمقدار   ٢٠٠٣ عــام  في 
 ،Of The Ring: The Return Of The king
الــفــيــلــم حــقــق الــرقــم الــقــيــاســي الــعــالــمــي بــمــبــيــعــات الـــ 
منه  نسخة  مليون   ٤٠ من  أكثر  بيع  تم  حيث   (DVD)
رسوم  فيلم  أفضل  لفئة  األوســكــار  جائزة  على  وحــاز 
بروكس،  البيرت  أصــوات  بطولة  من  وهــو  متحركة، 
وإخراج  كتابة  غولد،  اليكساندر  و  ديجينيريس  ايلين 
ليس  الفيلم   ،Pixar شركة  إنتاج  ومن  ستانتون  اندرو 
األفالم  عن  مميًزا  يجعله  ما  سينمائية  سلسلة  ضمن 
وسيتم  اآلن  صــنــعــه  يــتــم  ثــانــًيــا  جــــزًءا  ولــكــن  الــســابــقــة 

.Finding Dory ٢٠١٥ تحت عنوان إصداره في 
ويعد فيلم «األسد الملك» أقدم وأجمل األفالم في 
يعود  وهــو  الثاني  المركز  فــي  جــاء  وقــد  الالئحة  هــذه 
مسرحيات  مــن  القليل  استوحت  التي  ديــزنــي  لشركة 
شــكــســبــيــر «هــامــلــيــت ومــاكــبــيــث» لــوضــعــهــا فــي قصة 
أنجح  يعتبر  الذي  والرائع،  الموسيقي  الملحمي  الفيلم 
األفالم  وأنجح  باليد  رسمها  تم  التي  الكرتونية  األفالم 
الــكــرتــونــيــة ثــنــائــيــة األبــعــاد وثــانــي أنــجــح هـــذه األفـــالم 
 ٩٥١,٥٨٣,٧٧٧) لـــ  وصــل  أربـــاح  بــإجــمــالــي  عــام  بشكل 
ثالثة  أوســكــار،  جــوائــز  ألربــعــة  ترشح  الفيلم  دوالر)، 
مــنــهــا كــانــت لــنــفــس الــفــئــة لــتــظــفــر بــهــا أغــنــيــة الــمــبــدع 
 (Can You FeelThe Love Tonight) جون  ألتون 
متحركة،  رسوم  فيلم  أفضل  جائزة  على  أيًضا  وحاز 
وتيمون  الماليين  قلوب  أسرت  الدرامية  سيمبا  قصة 
الفيلم  للفيلم،  المميزة  اإلضــافــات  مــن  كــانــا  وبــومــبــا 
ايرونز  جيريمي  بروديك،  ماثيو  أصــوات  بطولة  من 
وروب  اليرس  روجير  إخــراج  جونس،  ايــرل  وجيمس 

مينكوف.
مكتوبًا  كــان  شخًصا   ٢٧ كتابته  على  تــعــاون  الفيلم 
يكونا  لم  والثالث  الثاني  جزأين،  صنع  وتم  النجاح  له 
بــالــنــجــاح أو الــجــمــال الـــذي ســطــع بــهــمــا الــجــزء األول، 
أجــزاء  أول  كــونــه  السينما  عــالــم  فــي  ظــاهــرة  جعله  مــا 
األول  جزئها  خالل  من  أتت  الكبيرة  أرباحها  سلسلة 
وليس من أجزائها الالحقة. يذكر أن الفيلم تم إعادة 

.٢٠١١ في   (٣D) الـ بتقنية  تصنيعه 
وقــــد حـــصـــل فــيــلــم «قـــصـــة لـــعـــبـــة» عـــلـــى الــمــرتــبــة 
 Toy األولـــــى فـــي جـــزئـــه الـــثـــالـــث مـــن ســلــســلــة أفــــالم
ليصبح  دوالر  لبليون  وصلت  بأرباح  الشهيرة   Story
حاجز  يكسر  الــذي  الــوحــيــد  المتحركة  الــرســوم  فيلم 
شركة  إنتاج  من  العالمي،  التذاكر  شباك  في  البليون 
على  ركـــزت  الــقــصــة  أونــكــريــش،  لــيــي  وإخـــراج   Pixar
غير  مستقبل  مع  وتعاملهم  وأصدقائه  وودي  األلعاب 
للذهاب  بالتجهيز  سيبدأ  الذي  صاحبهم  مثل  مضمون 
 ٢٠١٠ أفالم  أنجح  جعله  الكبير  نجاحه  الجامعة.  إلى 
في  األفــالم  أنجح  الئحة  فــي   ١١ الـــ  المركز  وصــاحــب 
أهمها  أوسكار  جوائز  لخمس  ترشح  الفيلم  التاريخ، 
كانت  الــتــي  الــســنــة  فــي  فيلم  أفــضــل  لــجــائــزة  ترشيحه 
عليه  فكان   The King’s Speech فيلم  نصيب  من 
متحركة  رســوم  فيلم  أفــضــل  هما  بجائزتين  القبول 
الــذي  الــطــاقــم  بــطــولــة  مــن  الفيلم  مــوســيــقــى،  وأفــضــل 
 ١٩٩٥ عــام  فــي  السلسلة  مــن  األول  الــجــزء  فــي  شــارك 

ريكيلس. ودون  الين  تيم  هانكس،  توم  منهم  يذكر 

كأهم قناة رياضية بالشرق األوسط.. أحمد خليل:

ـــالع واالط الـــقـــراءة  ــمــذيــع  ال وعــلــى  مهمة  ــعــامــة  ال الــثــقــافــة 
ـــطـــويـــر الــمــهــنــي ـــت ـــب وال ـــدري ـــت ـــاة وفــــــرت لــــي ال ـــن ـــق ال

ــا ــه ــالل ــغ ــت ــــمــــواهــــب اس ــــة مــلــيــئــة بـــالـــفـــرص وعــــلــــى ال الـــســـاحـــة اإلعــــالمــــي

أنجح ٣ أفالم رسوم متحركة 
في تاريخ السينما العالمية
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الدوحة - البيرق:

والدتــي  على  شــاهــًدا   ١٩٩٦ عــام  كــان 
الباكر  فهد  الفنان  اكتشفني  حيث  الفنية 
هكذا  األندية..  مسرح  إلى  معه  وضمني 
تحدث الفنان سامح الهجاري عن بداياته 
ناصر  لــي  فتح  بعدها  ويضيف  الفنية، 
عبد الرضا بالمسرح المدرسي بابًا أوسع 
حــيــث احــتــضــن مــوهــبــتــي وأدخــلــنــي إلــى 
عالم الفرق األهلية والدراما التلفزيونية.

الهجاري قال للبيرق إنه قدم مع ناصر 
وليلى»  «الــذيــب  مسرحية  الــرضــا  عــبــد 
المخرج  إلــى  الرضا  عبد  قدمه  وبعدها 
مسلسل  فـــي  لـــيـــشـــارك  الـــحـــمـــادي  عــلــي 
«جميلة» ومن هنا توالت األعمال الفنية 
للهجاري، منوًها إلى أن انضمامه كعضو 

أمامه  فتح  المسرحية  قطر  فرقة  فــي 
أبــــواب الــمــســرح عــلــى مــصــاريــعــهــا فعمل 
نجوم  كبار  مع  المسرحيات  من  الكثير 
شاركت  الــذي  السليطي  غانم  مثل  قطر 
ومع  سبتمبر»  و١١  «عنبر  بمسرحيته 
الـــفـــنـــان عــبــد الـــعـــزيـــز جـــاســـم فـــي أكــثــر 
مـــن عــمــل مــنــهــا «شـــمـــالن فـــي لــبــنــان» 
و»وهوامير األسهم «، ومع الفنان حمد 
الرميحي في أكثر من عمل منها «أخت 
رجال» و»الكلب» ومع الفنان فالح فايز 
ومع  و»اللظى»  نجوم»  خمس  «خــرابــة 
الفنان سعد بورشيد «نورا» و»أم الزين» 
علول»  «نهارات  الباكر  فهد  الفنان  ومع 
العديد  قــدم  كما  األعــمــال.  مــن  وغيرها 
مثل  التلفزيونية  الــدرامــيــة  األعــمــال  مــن 
«نعم وال» و»المقاريد» و»حب ولكن».

وأوضـــــــح أنـــــه دخـــــل مـــجـــال صــنــاعــة 
بداياتها  من  والطويلة  القصيرة  األفــالم 
حيث شارك في أول فيلم قطري روائي 
طويل وهو «عقارب الساعة»، كما شارك 
مع العديد من الفرق الشبابية في تقديم 
بالمية»  «عــشــرة  ومنها  قصيرة  أفـــالم 
مع  و»كالسيكو»  المعضادي،  يوسف  مع 
حسين  مع  واهللا»  و»وبس  مطر،  عيسى 

الصايغ، وغيرها من األعمال.
اليوتيوب  بــرامــج  أن  الــهــجــاري  وأكـــد 
واألفـــــــــــالم الـــقـــصـــيـــرة اســـتـــطـــاعـــت أن 
تستقطب كوكبة من ألمع نجوم المسرح 
القطري من جيل الوسط وجيل الشباب 
لقد  بل  القريشي  وفهد  الباكر  فهد  مثل 
األول  الصف  من  نجوًما  تستقطب  بدأت 
مثل الفنانة هدية سعيد، وعلل الهجاري 

ذلــــك بــــأن بـــرامـــج الــيــوتــيــوب واألفـــــالم 
واألقــرب  انتشاًرا  األوســع  باتت  القصيرة 
لطبيعة  مــالءمــة  واألكــثــر  الجمهور  إلــى 
العصر السريعة فهي تقّدم المحتوى في 
متابعته  وتستطيع  ومــركــز  سريع  شكل 
مجتمعة  الــعــوامــل  هـــذه  مــكــان  أي  مــن 
ــبــرامــج الــيــوتــيــوبــيــة واألفـــــالم  ــل جــعــلــت ل
من  الــمــســرح  مــن  أكــبــر  مــيــزة  القصيرة 
حيث عدد الجمهور المتابع، ولذلك فقد 
نشطت حركة برامج التوك شو كوميدي 
بين  خصوًصا  القصيرة  األفــالم  وحركة 
أوساط الشباب، وأضاف إن هذه الحركة 
أخذت طابع المجاميع والفرق وأصبحت 
بعيًدا  وتنظيمي  مؤطر  شكل  في  تدخل 

عن االرتجالية والجهد الفردي.

كتب - محمود الحكيم:

أكــــــد اإلعـــــالمـــــي بـــقـــنـــاة «بــــــي إن 
سبورت» أحمد خليل أن القناة تجمع 
باتت  حيث  الــريــاضــة،  حــول  الشعوب 
األوســط،  بالشرق  رياضية  قناة  أهم 
وأكـــبـــر دلـــيـــل عــلــى ذلــــك الــبــطــوالت 
كافة  فــي  ببثها  تنفرد  الــتــي  الــكــبــرى 
األلعاب الرياضية وخاصة كرة القدم 
والفذة  الفريدة  البرامجية  والخدمة 
الــتــي تــقــّدمــهــا الــقــنــاة بــمــا فــيــهــا من 
تحليل ومتابعات ومناقشات وتقارير 

وبرامج حوارية وغيرها.
وقال أحمد خليل في حوار للبيرق 
إنه دخل مجال اإلعــالم وهو ال يزال 
ــًرا إلــــى أن  حــــارس كــــرة قــــدم، مــشــي
ــقــنــاة وفــــرت لـــه كــافــة اإلمــكــانــات  ال
مهمته  فـــي  الــنــجــاح  عــلــى  لــتــســاعــده 
ـــكـــوادر الــقــطــريــة  الـــجـــديـــدة، داعـــًيـــا ال
لدخول المجال اإلعالمي الذي وصفه 
بالمجال المليء بالفرص وله حاضر 

مزدهر ومستقبل مشرق في قطر.
عــمــلــك  بــــــدايــــــة  عــــــن  حــــدثــــنــــا  ڈ 

اإلعالمي.
قبل   ٢٠١١ عــــام  الـــبـــدايـــة  كــانــت   -
الدوحة  في  آسيا  أمم  بطولة  انطالق 
وقتها  وكنت  يوًما  وعشرين  بخمسة 
قطر  نــــادي  لــفــريــق  حـــارًســـا  أزال  ال 
الخليفي  نــاصــر  معي  تــحــّدث  عندما 
مــديــر عــــام قـــنـــوات بـــي إن ســبــورت 
وَعَرض  وقتها»  الرياضية  «الجزيرة 
بُحكم  تكتيكي  برنامج  تقديم  علّي 
التكتيكية،  األمور  وأدرك  العب  أنني 
الخوف  بسبب  الــبــدايــة  فــي  وتـــرددت 
المطلوب،  النجاح  تحقيق  عــدم  مــن 
وكـــــان ســبــب تــخــوفــي أن الــبــرنــامــج 
يُعرض على قناة لها حضور طاٍغ بين 
وتحظى  العربية  المنطقة  جماهير 
الدول  مستوى  على  واسعة  بمشاهدة 
من  تشجيًعا  لقيت  لكنني  الــعــربــيــة، 
أحــد أقــرب األصــدقــاء لــي وهــو عضو 
اهللا  عــبــد  قــطــر  نــــادي  إدارة  مــجــلــس 
القحطاني الذي شجعني على الدخول 
في التجربة وأوضح لي أنها تصل إلى 
مناطق كثيرة في العالم، وهذا يعني 
اإلعالمية  األوساط  في  سأنتشر  أنني 
وبّين لي أنها محاولة وعلّي أن أقوم 

تعالى  اهللا  على  توكلت  وبالفعل  بها، 
وخضت التجربة.

في  القناة  دعم  أهمية  مدى  ما  ڈ 
نجاحك كمذيع ؟

- قد وفروا لي كل ما يعينني على 
تشجيع  مــن  الــجــديــدة،  المهمة  هــذه 
وتـــدريـــب عــلــى يــد أهـــم الــخــبــراء في 
تــكــتــيــك كــــرة الـــقـــدم وفــــي الــتــثــقــيــف 
الدكتور  وخــاصــة  المهني،  والتطوير 
عبد القادر زينل الذي دربني وعلمني 
أصول التكتيك الرياضي كما ساعدني 
بأنه  علًما  الــحــوار،  إدارة  كيفية  فــي 
مــحــلــل ومـــحـــاضـــر فــــي االتـــحـــاديـــن 
اآلســـيـــوي والــــدولــــي، وقـــد اســتــمــرت 
اجــتــمــاعــاتــنــا ٢٠ يـــوًمـــا قــبــل انــطــالق 
الــبــطــولــة، جلست هـــذه الــفــتــرة أمــام 
خمس  األســتــوديــو  فــي  التصوير  آالت 
أمــور  عــن  معه  فيها  تــحــّدثــت  مـــرات 
تصوير  آالت  ثــالث  ولـــدّي  الــتــدريــب، 
اآلالت  تـــلـــك  خـــلـــف  أن  أعـــلـــم  كـــنـــت 
مختلف  فـــي  الــمــشــاهــديــن  مــاليــيــن 
ــــدول الــعــربــيــة، وهــنــا ال بــد لــي أن  ال
البرنامج  كمنتج  ساعدني  من  أتذكر 
والمخرج وطاقم البرنامج. وقد كان 
من  وتمكني  والــجــرأة  الــخــوف  عــدم 
النجاح  على  لــي  معينًا  العربية  اللغة 

كمذيع بهذه القناة الكبيرة.
ڈ ما رأيك في المحتوى اإلعالمي 

الذي تقّدمه قنوات بي إن سبورت؟
أصــبــحــت قــنــاة بـــي إن ســبــورت   -
األوســط  بالشرق  رياضية  قناة  أهــم 
وأكـــبـــر دلـــيـــل عــلــى ذلــــك الــبــطــوالت 
كافة  فــي  ببثها  تنفرد  الــتــي  الــكــبــرى 
األلعاب الرياضية وخاصة كرة القدم 
والفذة  الفريدة  البرامجية  والخدمة 
ــقــنــاة بــمــا فــيــهــا من  الــتــي تــقــدمــهــا ال
تحليل ومتابعات ومناقشات وتقارير 
وبــرامــج حــواريــة وغــيــرهــا مــا يسلط 
الــضــوء عــلــى الــمــبــاريــات والــبــطــوالت 
المختلفة بما يخلق رؤية أرحب لدى 
المشاهدين ومتعة رياضية حقيقية، 
فـــهـــي تــــقــــّدم لـــجـــمـــهـــورهـــا الــــقــــراءة 
والرؤية  الرياضي  للحدث  المتعمقة 
وراء  ما  على  الضوء  وتسلط  الدقيقة 
ـــــرز الــخــبــراء  الــمــشــهــد مـــن خــــالل أب
والــعــرب،  العالميين  والمتخصصين 
هذا كله وضع قناة بي إن سبورت في 
المقدمة بال منافس لدى المشاهدين 
عبر العالم، وأصبحت بي إن سبورت 
وهذا  الرياضة،  حول  الشعوب  تجمع 
الــتــفــرد والــتــمــّيــز لــم يــــأِت مــن فــراغ 
دؤوب  وعــمــل  جــبــار  جــهــد  وراءه  بــل 
ومــخــلــص ورؤيـــــة مــحــلــقــة ومــبــدعــة 
وأفــــكــــار جـــديـــدة كــلــًيــا وبــاســتــمــرار 
للضيوف  وفريدة  موفقة  واختيارات 
والــمــعــلــقــيــن والــمــذيــعــيــن والــــكــــوادر 

العاملة في القناة.
وأقــــول بــكــل صــراحــة إن «بـــي إن 
سبورت» استطاعت أن تسحب البساط 
من تحت أقدام كل القنوات الرياضية 
الــشــهــيــرة الــتــي كــانــت تــســتــحــوذ على 
والدولية  العربية  البطوالت  أهم  بث 
بي  ظهرت  أن  بعد  ولكن  والعالمية 
إن سبورت بقوة أصبحت اليوم الناقل 
الحصري لكل األحداث الرياضية في 
العالم سواء بطوالت عربية أو قارية 
بمجرد  القناة  تكتفي  وال  عالمية،  أو 
للمشاهدين  تــقــّدم  بــل  األحـــداث  نقل 
أروع،  وال  لـــهـــا  تــحــلــيــلــيــة  قـــــــــراءة 
وتــســتــضــيــف نــجــوم الــعــمــل الــريــاضــي 
تحترم  ألنها  العالم  أنحاء  جميع  من 
يستحقون  أنهم  وتــعــرف  مشاهديها 
والبرامج  والتحليل  البث  في  األفضل 
حول  الرياضية  الحركة  تخدم  التي 
عندما  ثقته  المشاهد  فمنحها  العالم 
وبما  المسؤولية  قــدر  على  أنها  علم 
الحدث  نقل  في  مصداقية  من  لمسه 

وتحليله.
ڈ مــــا مـــــدى أهـــمـــيـــة الــتــخــصــص 

بالنسبة للمذيع ؟
ــمــذيــع الـــريـــاضـــي  ــل ــتــخــصــص ل - ال
بـــــالـــــذات مـــهـــم جـــــــًدا ألنـــــه يـــســـاعـــده 
لديه  لما  برنامجه  نــجــاح  فــي  كــثــيــًرا 
مــن خــبــرة فــي هــذا الــمــجــال ودرايـــة 

ـــــا كــالعــب  ـــاه، وأن ـــاي بــتــفــاصــيــلــه وخـــب
التعامل  وكيفية  اللعب  خطط  أعرف 
معسكرات  خضت  فقد  الجميع،  مــع 
مختلفة،  إعـــــداد  وفـــتـــرات  تــدريــبــيــة 
وأعرف الفرق بين الفرق المختلفة، 
وأثناء الحوار مع الضيوف أكون عفويًا 
ثقة  أكثر  تجعلني  الكروية  فالخبرة 
بما أقوله وتترك بصمتها على األسئلة 
التي أوجهها للضيوف، وعندما أشعر 
أوجه  ُمقنعة  غير  المحلل  إجابة  أن 
وأســتــخــرج  اآلخــــر،  للمحلل  الـــســـؤال 
ألنهم  الضيوف؛  حديث  مــن  األسئلة 
أصحاب خبرة ودراية في مجال كرة 
القدم، وقبل بدء البرنامج أهتم كثيًرا 
بتحضير األسئلة؛ ألن الجمهور يبحث 
أحرص  لذلك  ليسمعه،  الجديد  عن 
الستخراج  الضيوف  مع  االنفتاح  على 

الجديد المفيد.
اإلعــالمــي  ثــقــافــة  تنعكس  كــيــف  ڈ 

على أدائه ؟
للمذيع  جــًدا  مهمة  العامة  الثقافة 
المستمر  واالطــــالع  الـــقـــراءة  وكــذلــك 
والمتابعة لكل األحداث والمستجدات 
فــــي كــــافــــة الــــمــــجــــاالت خــــاصــــة فــي 
وحده  المعد  على  يعتمد  وال  مجاله، 
ألنه هو الذي سيواجه الكاميرا ويدير 
ــا على  الــحــوار وال بــد أن يــكــون واقــًف
حتى  مجاله  في  المستجدات  أحــدث 
الثقافة  أن  كما  مــمــيــًزا،  أداؤه  يكون 
ــتــوّســع في  الــريــاضــيــة، وأعـــنـــي بــهــا ال
لزيادة  المختلفة  المباريات  مشاهدة 
ـــقـــاء بــالــريــاضــيــيــن  ـــت مــــداركــــي، واالل
ـــمـــجـــاالت، كـــل ذلــك  فـــي مــخــتــلــف ال
محاورة  على  الــمــقــدرة  درجــة  يرفع 

المدربين والالعبين في األستوديو.
ڈ ماذا تقول للكوادر القطرية التي 

تريد االلتحاق بالعمل اإلعالمي ؟
- المجال اإلعالمي مليء بالفرص 
ولــــــه حــــاضــــر مـــــزدهـــــر ومــســتــقــبــل 
مــشــرق فـــي قــطــر وهـــنـــاك مــجــاالت 
كــثــيــرة يــمــكــن لــلــقــطــريــيــن االلــتــحــاق 
بها والفرص كبيرة أمامهم يمكنهم 
اآلفــاق  أبعد  إلــى  الوصول  خاللها  من 
ولكن ينبغي عليهم االجتهاد وتطوير 
اإلمــكــانــات وعــــدم الــتــكــاســل وســوف 

يجدون فرًصا.

عن قربعن قرب

«بي إن سبورت» تجمع «بي إن سبورت» تجمع 
الشعوب حول الرياضةالشعوب حول الرياضة

برامج اليوتيوب استقطبت نجوم المسرح القطري
كونها األوسع انتشارًا واألقرب إلى الجمهور.. الهجاري:

ــــم ــــدع ـــــاج ل ـــــت ـــــح ـــــش والـــــــــــدرامـــــــــــا الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــونـــــيـــــة ت ـــــع ـــــت ـــــــجـــــــاري ان ـــــــت ــــــرح ال ــــــس ــــــم ال



يعرض فيها لوحاته الفنية.. عبد اهللا األحمد:

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

widadwidad
@widadalkawari@widadalkawari

أحمد عبد اهللاأحمد عبد اهللا
@ahmedabdullaa@ahmedabdullaa

فهد الكبيسيفهد الكبيسي
@FahadAlkubaisi@FahadAlkubaisi
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فؤادي َقد َشكى َجفني المآسي
َروى حزنا يؤرقه وَقّصْة
وباتا ساقٌي دمعا وحاسي
فذا يبكي وذاَك يُعيد نَّصْة

أيـــن الـــدرامـــا الــقــطــريــة ؟ ســـؤال ال 
يمل من ال يملكون حلوال من طرحه 
أفــضــل إجـــابـــة هـــي لـــألديـــب الــراحــل 
"توفيق الحكيم " انتهى عصر القلم 

وبدأ عصر القدم.

من اشترى اإلعجاب
لن يحصد الهيبه

تــابــعــت لــقــاء الــفــنــانــة #أحــــالم مع 
أحــالم  ودائــمــاً   ، #وفاء_الكيالني 
تــثــبــت أنــهــا حــالــة اســتــثــنــائــيــة لن 

تتكرر في الساحة الخليجية

قضيةقضية

إسالم جاكي شان يشعل 
مواقع التواصل

كتب- مصطفى عبد المنعم:

قبل أيام قليلة غزت مواقع التواصل 
النجم  فيها  يظهر  صــور  االجــتــمــاعــي 
الصيني جــاكــي شــان وهــو يــرتــدي ما 
يشبه المالبس الرسمية لرجال الدين 

اإلسالمي في بالد جنوب شرق آسيا.
مجرد  تكون  قد  الصور  أن  صحيح 
العالمي  النجم  يــؤديــه  فيلم  فــي  دور 
الوحيد  المصدر  أنها  وبما  المحبوب، 
ال  الخبر  فــإن  األقــاويــل،  تلك  النتشار 

من  الرغم  على  الغموض  يغلفه  يــزال 
التي  والــصــور  للخبر  الــواســع  االنــتــشــار 
ديني  مجلس  وفي  جًدا  حقيقية  تبدو 

حقيقي.
العالمي  الممثل  صـــورة  وانــتــشــرت 
العالمية،  األوســـاط  كل  في  المحبوب 
بــحــركــاتــه وبــطــريــقــتــه الــفــكــاهــيــة في 
نطاق  على  صعبة،  جــد  أدوار  تمثيل 

واسع في مواقع التواصل االجتماعي.
وقــــــد دّشـــــــن عـــــــدٌد مــــن الــنــشــطــاء 
صــفــحــات لــدعــم الــفــنــان جــاكــي شــان 

والــتــرحــيــب بــهــذه الــخــطــوة وهـــم من 
يؤّكدون صدق الخبر ويؤمنون به،

بــيــنــمــا نــفــى آخـــــرون الــخــبــر جملة 
وتفصيالً، ُمؤكدين أن الفيديو والصور 
المتداولة التقطت للفنان الصيني أثناء 
حصوله على لقب «داتوك» من ملك 
مــالــيــزيــا فــي فــبــرايــر الــمــاضــي، وهــو 
الحقيقة  بين  ومــا  للحقيقة،  األقــرب 
واإلشــــــاعــــــة تــــظــــّل مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
نقل  فــي  هينًا  ليس  رقــًمــا  االجتماعي 

الخبر.

كتب - مصطفى عبد المنعم:

مواقع  أصبحت  العالم  يعيشها  التي  الرقمية  الــثــورة  ظل  في 
التواصل االجتماعي أو ما بات يعرف باسم السوشيال ميديا من 
أهم طرق التواصل في حياة الناس بين بعضهم البعض، ونحن 
بدورنا نركز على وقع هذه المواقع اإللكترونية وأثرها في حياة 
فنانينا، وسنحاول من خالل هذه الزاوية أن نسبر أغوار عالمهم 

متابعاتنا  خـــالل  مــن  اهــتــمــامــاتــهــم  عــلــى  لــنــتــعــرف  االفــتــراضــي 
أشهر  على  والموثقة  الخاصة  وحساباتهم  الرسمية  لصفحاتهم 
واالنستجرام  بوك  وفيس  تويتر  مثل  االجتماعي  التواصل  مواقع 
أو صفحاتهم الخاصة على اإلنترنت وما شابه ذلك.. وسنحرص 
نشاطات  على  حلقة  كــل  فــي  نتعرف  أن  على  الــزاويــة  هــذه  فــي 
الحديثة  التقنيات  من  استفاداتهم  ومدى  اإللكترونية  الفنانين 

في مجالهم الفني.

يصف  األحمد  اهللا  عبد  التشكيلي  الفنان 
حالة  أحدثت  بأنها  ميديا  السوشيال  مواقع 
مـــن الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة وأســهــمــت في 
تــقــريــب الــبــعــيــد وزيـــــادة مــســاحــة الــتــواصــل 
بين الناس، وقال األحمد إنه يحرص على 
ــهــا أصبحت  اســتــخــدام هـــذه الــوســائــط ألن
بين  للتعامل  واأليسر  األقــرب  الوسيلة  هي 
يفضل  أنــه  موضًحا  واألصــدقــاء،  المعارف 
معرض  أنــه  خاصة  االنستجرام  استخدام 
آب  والــواتــس  تويتر  يستخدم  كما  لــلــصــور، 
كونه برنامًجا سهل االستخدام وأنه موجود 
على أجهزة المحمول ومتواجد معنا دائًما 

في كل مكان وزمان.

أخبار الوسط

ويضيف الفنان عبد اهللا األحمد إن مثل 
هذه المواقع قد فرضت نفسها على مستوى 
الجميع  لدى  كبيًرا  انتشاًرا  وحققت  العالم 
ولكل األعمار نظًرا ألنها تتيح التواصل بين 
الناس في كل مكان، وأوضح أنه يستخدم 
االنستجرام ويكون بمثابة معرض شخصي 
أن  كما  بـــأول،  أوال  أعماله  عليه  ينشر  لــه 
ولمعرفة  الــنــاس  مــع  للتواصل  آب  الــواتــس 

وأيــًضــا  الفنية  ونشاطاتهم  زمــالئــه  أخــبــار 
أخـــبـــار الـــوســـط الــفــنــي وأخـــبـــار الــمــعــارض 

الفنية حول العالم.

احترام اآلخرين

وحـــول مــا إذا كــانــت هـــذه الــوســائــط لها 
قال  اإليجابيات  مثل  تماًما  أيًضا  سلبيات 
الفنان عبد اهللا األحمد: إن مواقع التواصل 
تماًما  سلبية  تكون  أن  يمكنها  االجتماعي 
على  يتوقف  األمــر  وهــذا  إيجابية  هي  كما 
اســـتـــخـــدام األشـــخـــاص لــهــا ومــــدى تــعــامــل 
يراعي  أن  شخص  كل  وعلى  معها،  الناس 
يسيء  أال  الــوســائــط  لــهــذه  استخدامه  أثــنــاء 

لآلخرين.

معرفة التطورات

وأوضح الفنان عبد اهللا األحمد أن هذه 
الفنان  تواصل  في  تسهم  الحديثة  الوسائط 
مع اآلخرين وتساعده على نشر أعماله بين 
شريحة أكبر من المتلقين سواء الفنانين أو 
بآخر  الناس  تعريف  في  وتسهم  الجمهور، 
أعــمــال الــفــنــان وبــأخــبــاره وآخـــر مشاريعه 
حياته  فــي  الــتــطــورات  كــافــة  وأيــًضــا  الفنية 

المهنية.

التواصل االفتراضي

عدم  على  الناس  من  عــدد  إصــرار  وعــن 

استخدام هذه الوسائط الحديثة ورفضهم 

لها وإذا ما كان الفنان عبد اهللا األحمد يرى 

التقدم  بركب  اللحاق  عن  متأخرون  أنهم 

والتكنولوجيا أم أنهم أراحوا بالهم وأغلقوا 

بابًا يمكن أن يجدوا من خالله الكثير من 

المشاكل، قال: السوشيال ميديا تقتحم كل 

البيوت بال استئذان فمن سيرفضها سيجد 

فـــــرًدا أو أكــثــر عــلــى األقــــل فـــي كـــل مــنــزل 

ال  جــزًءا  أصبحت  أنها  خاصة  يستخدمونها 

يكون  ال  وربما  اليومية،  الحياة  من  يتجزأ 

واقًعا  أمـــًرا  باتت  ولكن  جــيــًدا  فيها  مــا  كــل 

معها،  أبنائنا  تعامل  أثناء  نحذر  أن  وعلينا 

مثل  أن  خصوًصا  أيًضا  نحن  تعاملنا  وأثناء 

عن  وتلهينا  الوقت  تلتهم  التطبيقات  هــذه 

الشخص  وتجعل  وذويــنــا  بأسرتنا  االلتقاء 

يــكــتــفــي بـــالـــتـــواصـــل االفــــتــــراضــــي ويــنــســى 

التواصل الحقيقي مع اآلخرين.

مأذنة لمسجد قطري قديماصدار شعري جديد لمحمد البريديمشاركة قطر بالدوحة - اليفمن اعمال الفنان محمد ابو النجاالعمارة القطرية القديمة

صفحتي على االنستجرام صفحتي على االنستجرام 
مـعــرض شـخـصــيمـعــرض شـخـصــي

أون الينأون الين

عبد اهللا األحمد

ــــة ــــومــــي ــــي ـــــــن حــــيــــاتــــنــــا ال ــــــــــــع وجــــــــــــزء م ـــــــع الـــــــتـــــــواصـــــــل أمــــــــــر واق ـــــــواق م



يعتمد شعر المحاورة في األساس 
عموًما  والــشــعــر  النبطي  الشعر  على 
بعوامل  زمنية  مرحلة  كل  في  يتأثر 
للتطوير  أفكاًرا  هناك  ولكّن  عديدة، 
بالفعل بالنسبة لهذا الفن وتم تحديثه 
مــــن خـــــالل وجــــــود ألــــحــــان جـــديـــدة 
ومصطلحات وأساليب جديدة، ولعّل 
هذا  يطرحها  التي  الموضوعات  أهم 
االجتماعية  الموضوعات  هي  الشعر 
الهادفة وإن كان هناك من يميل إلى 
اإلنسانية  أو  السياسية  الــمــوضــوعــات 

بشكل عام.
ويــــعــــتــــبــــر فــــــن «الـــــقـــــلـــــطـــــة» أو 

«المحاورة» من الفنون الشعبية التي 
تحظى بمكانة جماهيرية كبيرة في 
دول  مــن  والعديد  العربية  الجزيرة 
الخليج العربي، وهو فن يعتمد بشكل 
للشعراء  الشعرية  الــقــدرة  على  كبير 
المشاركين في أدائه، ويقام هذا الفن 
المناسبات،  مــن  العديد  فــي  األصــيــل 
خــاصــة األفـــــراح إلـــى جــانــب حضوره 
الشعبية  الــمــهــرجــانــات  فـــي  ـــقـــوي  ال
والتراثية وتستمد «القلطة» أصالتها 
من تــراث الجزيرة العربية، وتتميز 
األخـــرى  الغنائية  الــفــنــون  ســائــر  عــن 

بطابع االرتجال وسرعة البديهة.

عن  عــبــارة  فــن «القلطة»  أن  كما 
سجال شعري يــؤدى بشكل ارتجالي 
بين شاعرين ويطلق على هذا النمط 
«الثنائية»، كما يمكن أداء «القلطة» 
على  ويطلق  شعراء،  أربعة  بمشاركة 
وقوف  ويكون  النمط «رباعية»  هذا 
الشعراء في وسط ميدان المحاورة، 
حــيــث يــبــدأ أحـــد الــشــعــراء بــالــمــبــادرة 
بها  ويلتزم  والقافية  اللحن  باختيار 
الطرف الثاني وغالبًا ما يبدأ الشاعران 
بــــالــــســــالم والــــتــــرحــــيــــب بــالــضــيــوف 
والــمــشــاركــيــن بــالــحــضــور، ثــم تتوالى 
األبيات األخــرى والتي تناقش العديد 

والتاريخية  االجتماعية  الجوانب  من 
وغيرها من القضايا العامة، وال تخلو 
«القلطة» في الغالب من اإلسقاطات 
في شتى المجاالت الحياتية المتنّوعة.

ويجب اإلشارة إلى أن فن «القلطة» 
فن قديم في قطر، وله أربابه الذين 
نشروه، ولعّل تعالي االهتمام به جاء 
بالفنون  تــهــتــّم  الـــدولـــة  أن  نــابــع  مــن 
رافــــًدا  تــكــون  الــتــي  الشعبية  واآلداب 
ــا فـــي كثير مـــن االحــتــفــاالت  أســاســًي
والمهرجانات، ولذلك تّم إنشاء ملتقى 
بــرزان  شباب  بمركز  «القلطة»  فــن 
من أجل االهتمام والعمل على إحياء 

فن المحاورة ألنه يهم شريحة كبيرة 

من الجمهور القطري والخليجي.

والــمــلــتــقــى الــــــذي يــســتــمــر أربــعــة 

أشــهــر مـــن خــــالل أمــســيــة أسبوعية 

مــســاء كـــل اثــنــيــن يــعــمــل عــلــى إظــهــار 

الـــصـــورة الــمــشــرقــة لــفــن الــمــحــاورة 

الشعرية حيث إنه يعتمد على الذائقة 

الشعرية الفطرية للشاعر، كما أن له 

األفكار  فيه  تطرح  حيث  فكريًا  بعًدا 

واإلنسانية  االجتماعية  والموضوعات 

كل  ليدلي  النظر  وجــهــات  بمختلف 

شاعر بما تجود به قريحته.

قــنــا:   - كــوبــنــهــاجــن 
افــتــتــح مــتــحــف جــديــد 
فـــــي بــــلــــدة تـــيـــبـــورون 
الـــــدنـــــمـــــاركـــــيـــــة عـــلـــى 
ــــــســــــاحــــــل الـــــغـــــربـــــي  ال
لــــــــيــــــــوتــــــــالنــــــــد وهــــــــو 
مــــــخــــــّصــــــص ألكـــــبـــــر 
على  بــحــريــة  مــعــركــة 
اإلطـــــــالق فــــي الــعــالــم 
وتـــشـــمـــل الــــمــــفــــردات 
من  جـــزًءا  المعروضة 
غـــــواصـــــة بـــريـــطـــانـــيـــة 

تحطمت عام ١٩١٦.
وأقــــــيــــــم الـــمـــتـــحـــف 
ـــــي الــــبــــحــــري  ـــــحـــــرب ال
مؤسسة  مـــن  بــتــمــويــل 
«ريـــــــالـــــــدانـــــــيـــــــا» إلـــــى 
جــانــب رجـــل األعــمــال 
والـــــــــغـــــــــواص جــــيــــرت 

نورمان.
ـــــــن  ـــــــي ومــــــــــــــــــــــــــــن ب
الـــــمـــــعـــــروضـــــات بــــرج 
ـــــخـــــاص  الـــــــقـــــــيـــــــادة ال
ــــــغــــــواصــــــة الــــــــذي  بــــــال
يـــقـــول الــمــتــحــف إنــهــا 
اصـــــــطـــــــدمـــــــت بـــلـــغـــم 
وغـــرقـــت قــبــل شــهــور 
ـــمـــعـــركـــة الـــتـــي  مـــــن ال

حدثت في ١٩١٦.
مــعــركــة  أن  يـــذكـــر 
يــــوتــــالنــــد قـــــد وقـــعـــت 
خالل الحرب العالمية 
األولــــى بــيــن أســطــولــي 
الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة 
واأللـــــــمـــــــانـــــــيـــــــة وقــــــد 
مايو   ٣١ من  استمرت 
يــونــيــو  مـــن  األول  إلــــى 
١٩١٦ في بحر الشمال 
الــمــعــرض  يـــقـــّدم  وال 
الـــــمـــــعـــــركـــــة فـــحـــســـب 
ـــًضـــا يــحــتــوي  ولـــكـــن أي
عــلــى مــعــروضــات من 
العالمية  الحرب  بقية 
استغرقت  التي  األولــى 

أربع سنوات.

 تــــنــــظــــم مـــجـــمـــوعـــة 
الــســالم وتــحــت إشــراف 
المجلس األعلى للتعليم، 
ــــحــــضــــور مــمــثــلــيــه،  وب
ـــمـــر  ـــمـــؤت ــــيــــات ال فــــعــــال
الــــصــــحــــفــــي الـــــخـــــاص 
أفضل  مسابقة  بإطالق 
صـــــــورة فـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
قـــــديـــــمـــــة خــــاصــــةعــــن 
التعليم في قطر للهواة 
وســوف  والمحترفين، 
تمام  في  المؤتمر  يقام 
صباحا  عشرة  الحادية 
بقاعة مؤتمرات السالم 
ــلــخــدمــات الــبــتــرولــيــة  ل
مـــول .  جـــيـــوت  ذي  فـــي 
المؤتمر  خــالل  وسيتم 
اإلعـــــالن والــكــشــف عن 
تـــفـــاصـــيـــل الـــمـــســـابـــقـــة 
وشـــــــروط الـــمـــشـــاركـــة، 
كــمــا ســتــتــيــح الــمــســابــقــة 
لـــلـــهـــواة والــمــحــتــرفــيــن 
مــــن عــــشــــاق الــتــصــويــر 

الضوئي.

متحف ألكبر 
معركة بحرية 

في العالم

 إطالق مسابقة 
أفضل صورة 

عن التعليم 

الثالثاء 29 ذو احلجة 1436 هـ - 13 اكتوبر 2015 م

أبيات قطرية

ــــــاه الــــخــــلــــيــــْج ـــــي إلـــــــــــــــَيّ مــــــي ـــــعـــــال ت

تـــــعـــــالَـــــْي كــــلــــحــــٍن حــــبــــيــــٍب حـــبـــيـــْب

ـــــراْت ـــــّي ـــــن خــــذيــــنــــي إلــــــــى وطـــــــــِن ال

وشــــــــٍطّ عـــلـــى الــــمــــائــــجــــاِت رحـــيـــْب

ـــــن كــــالــــعــــطــــِر فــــــي بـــهـــجـــٍة ـــــْق تـــــدّف

ــــــــــيــــــــــَن شــــــّطــــــاً يــــــكــــــاُد يــغــيــب وأَدنَ

فــــبــــعــــد انـــــــتـــــــظـــــــارَي يـــــــا دوحـــــتـــــي

ــــــــــاٍس كـــــــــــــأوراِق زهـــــــــٍر رطــــيــــْب ون

وشــــــمــــــٍس لــــنــــا لــــــم تـــــغـــــْب لـــحـــظـــًة

تــــغــــيــــْب أالَّ  اُهللا  لــــــهــــــا  أراد 

الــحــنــيــْن طــــوانــــي  أْن  عـــجـــبـــاً  فـــهـــل 

ـــــُت لــــقــــائــــي بـــــأرضـــــي قــــريــــْب وقـــــل

ـــــــــــــــــــوداَع أيــــــــــا غــــربــــتــــي وقــــــــلــــــــُت ال

كـــــأّنـــــي عـــــبـــــرُت كــــطــــيــــٍف غــــريــــْب

وقـــــلـــــُت إلـــــيـــــِك شـــــــــددُت الـــــرحـــــاْل

ــــــــــاَح الــــجــــنــــوْب فــــهــــّيــــا خــــذيــــنــــي ري

وألـــــــقـــــــي بـــــُســـــْفـــــنـــــي عـــــلـــــى ضـــــّفـــــٍة

ألشــــهــــَد فــــجــــراً وهــــمــــَس الـــهـــبـــوْب

ألشـــــهـــــَد قـــــومـــــاً كــــــــــراَم الــــصــــفــــاْت

ـــــقـــــاَة الـــقـــلـــوْب ـــا نُ ـــجـــاي ـــّس ِحـــــســـــاَن ال

ـــــدّي الـــــّن الــــربــــيــــِع  روَض  ألشـــــهـــــَد 

ونــخــَل الــضــفــاِف وشــمــَس الــغــروْب

ــــــشــــــواطــــــِئ فــــــي بـــهـــجـــٍة ومــــــــــــوَج ال

ـــــروْب يـــعـــانـــُق تـــلـــَك الـــضـــفـــاَف الـــــَطّ

بـــــدا مـــــــا  إذا  ــــــاِح  ــــــصــــــب ال ونـــــــجـــــــَم 

ـــــُل تــــلــــك الـــــــــــّدروْب وفــــــجــــــراً يـــــقـــــبِّ

فهّيا خذيني مياَه الخليْج

مسافر على 
أمواج الخليج

الشعر وعوامل التأثير والتأثر
بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

للشاعر مبارك بن سيف آل ثاني

بقلم: مشعل بن عنان المريبقلم: مشعل بن عنان المري

ــيــز»  «كــريــســت دار  عـــرضـــت 
من  عــدًدا  مــؤخــًرا  نيويورك  في 
أبرز األعمال التي ستشارك في 
«مزاد كريستيز للفنون الحديثة 
والـــمـــعـــاصـــرة»، وذلـــــك لــلــمــرة 
األولــــى بــعــد نــحــو عــشــر ســنــوات 
مــــن انــــطــــالقــــة مــــزاداتــــهــــا فــي 
الــشــرق األوســـــط. وقـــد حظيت 
من  لسبعة  فنّية  أعــمــال  عشرة 
األوســط  الــشــرق  فــي  الفن  رواد 
بإشادة واسعة من جمهور الفن 
فــي نــيــويــورك، وســيــتــم عــرض 
هذه اللوحات أمام الجمهور في 
مجموعة  كامل  جانب  إلى  دبي 
بمزاد  الخاصة  الفنية  األعــمــال 
ـــاًرا مـــن ١٨ أكــتــوبــر  ـــب دبــــي اعـــت
حــتــى يـــوم الــمــزاد الـــذي سيقام 
مساء ٢٠ أكتوبر في فندق أبراج 

اإلمارات.
كــمــا تــعــرض كــريــســتــيــز ست 
من  لــعــدد  أخـــرى  فنّية  لــوحــات 
الصدر،  بهجت  أمثال  الفنانين 

ومــــحــــمــــد نـــــاجـــــي، ومـــحـــمـــود 
عرضها  يسبق  لــم  ممن  سعيد، 
ــــفــــنــــون الــــثــــانــــوي  فـــــي ســـــــوق ال
مـــن قـــبـــل. وســتــســهــم األقـــســـام 
الــقــويــة مـــن الــفــنــون الــمــصــريــة 

ــــــيــــــة والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  واإليــــــران
تعزيز  في  والعراقية  واللبنانية 
األعــمــال  ونـــدرة  جـــودة  مستوى 
الــمــعــروضــة فــي مـــزاد دبــي في 
شــهــر أكــتــوبــر. وكــمــا هــو الــحــال 

دائـــًمـــا، ســيــقــّدم الـــمـــزاد لمحة 

الفن  صناعة  عن  وشاملة  عامة 

فــي الــشــرق األوســـط على مــدار 

األعوام الـ ٩٠ الماضية.

دار كريستيز تحتفي بالمشهد الفني العربي

كــشــفــت هــيــئــة الـــشـــارقـــة لــلــكــتــاب عن 

مشاركة ١٥٠٢ دار نشر من ٦٤ دولة، في 

الدورة الـ٣٤ من معرض الشارقة الدولي 

لــلــكــتــاب بــيــنــهــا تــســع دول جـــديـــدة هــي: 

واألرجنتين  وألبانيا  وغانا  وبيرو  بولندا 

وصربيا.  ومنغوليا  ومقدونيا  وبلغاريا 

دولة   ٥٥ من  نشر  دار   ١٢٥٦ مع  مقارنة 

بين  ومــــن  الـــمـــاضـــي.  ـــعـــام  ال دورة  فـــي 

نشر  دار   ٨٩٠ الـــعـــام،  هـــذا  الــمــشــاركــيــن 

أجنبية.  نشر  دار  و٤٣٣  وعربية،  محلية 

عــارًضــا   ١٣ المعرض  فــي  سيشارك  كما 

ضــمــن الــمــؤتــمــر الــمــشــتــرك مـــع جمعية 

ستعرض  حــيــث  األمــريــكــيــة،  الــمــكــتــبــات 

عنوان،  مليون   ١٫٥ من  أكثر  النشر  دور 

وهـــو الــعــدد األكــبــر مــن عــنــاويــن الكتب 

الــمــعــروضــة أمــــام الــجــمــهــور عــلــى مــدى 

تاريخ المعرض.

١٫٥ مليون عنوان 
بالشارقة للكتاب

الفائزة بنوبل لآلداب تندد بروسيا
سفيتالنا  ـــبـــة  األدي اتــهــمــت 
بجائزة  الــفــائــزة  ألكسيفيتش 
بتنفيذ  روســيــا  لــــآلداب  نــوبــل 
بمساندتها  ألوكرانيا  «غــزو» 
مناطقها  فـــي  االنــفــصــالــيــيــن 

الشرقية.
-وهي  ألكسيفيتش  وفازت 
من روسيا البيضاء- بالجائزة 
تصور  الــتــي  لكتاباتها  تقديرا 
السوفياتي  االتحاد  في  الحياة 

سابقا.
بكت  إنها  الــروائــيــة  وقــالــت 
قتلوا  الذين  صور  رأت  حينما 
احتجاجات  أثــنــاء  بــالــرصــاص 
في الشوارع مناهضة للرئيس 
الموالي لموسكو في كييف في 

فبراير ٢٠١٤.
ووجــــــهــــــت ألــكــســيــفــيــتــش 
أصـــابـــع االتـــهـــام إلـــى روســيــا، 
قائلة إن االنتفاضة االنفصالية 
الــمــوالــيــة لــروســيــا الــتــي تبعت 

الشرقية  الــمــنــاطــق  فــي  ذلـــك 
آالف  ثمانية  زهاء  فيها  وقتل 
لتدخل  نتيجة  كــانــت  شخص 

أجنبي.
مــؤتــمــر  -في  وأضــــــافــــــت 
صـــحـــفـــي بـــعـــد اإلعــــــــالن عــن 
فوزها- «إنه احتالل.. إنه غزو 

أجنبي».

وأعــــــلــــــنــــــت األكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
السويدية المانحة لجوائز نوبل 
ألكسيفيتش  ســفــيــتــالنــا  فــــوز 
بـــجـــائـــزة نـــوبـــل لــــــآلداب عما 
المتعددة  «كتاباتها  اعتبرته 
معلما  تــمــثــل  الــتــي  األصــــــوات 
لـــلـــمـــعـــانـــاة والــــشــــجــــاعــــة فــي 

زماننا».
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