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صفحات
٨

«جيشنا».. حماسية 
جديدة لسعود جاسم

كتب - محمود الحكيم:

أغنية  جاسم  سعود  الفنان  أطلق 
«جيشنا  بعنوان  جديدة  حماسية 

الجميلة،  حــمــد  كــلــمــات  مــن   »
وجنوده  قطر  لجيش  أهــداهــا 
ــــواســــل الـــــذيـــــن يـــخـــوضـــون  ــــب ال

الـــحـــق  ورد  الــــكــــرامــــة  مـــعـــركـــة 
ألصحابه في اليمن.

وقد نشر جاسم أغنيته عبر مواقع 
وجيزة  فــتــرة  بعد  االجتماعي  الــتــواصــل 

التي  ووفــيــت»  «كفيت  الجديدة  العاطفية  أغنيته  من  لمقطع  نشره  من 
يحّضر لها حالًيا.

لجنودنا  المعنوي  الدعم  من  بنوع  األغنية  هذه  في  جاسم  ساهم  وقد 
البواسل الذين يشاركون في معركة عاصفة الحزم باليمن مع بقية األشقاء 
إلى  لتضاف  جاسم  من  المساهمة  هذه  وتأتي  والعرب.  الخليج  دول  من 
في  بواجبهم  يقومون  الذين  قطر  في  الفن  أهــل  مساهمات  من  غيرها 
دعم جنود قطر باألغاني الحماسية التي تنم عن وعي فناني قطر بالدور 
وأمور  أخطار  من  المنطقة  به  تمر  ما  تجاه  عاتقهم  على  الملقى  الكبير 
وخالد  أحمد  عيسى  الفنان  قّدمه  ما  المساهمات  هذه  آخر  وكان  جسام، 
دلوان «يا دار حنا قوم ال ثار الفتيل» واألغنية سّجلت بأداء ثنائي «دويتو» 

وهي من ألحان عيسى أحمد، ومن كلمات الشاعر محمد اليوسف.
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الفنانون القطريون نجحوا بجهود فرديةالفنانون القطريون نجحوا بجهود فردية ابتسام الحبيل: موهبة 
الكتابة سبقت اإلعالم

كتب - هيثم األشقر:

أكدت اإلعالمية ابتسام الحبيل أن 
قناة «بي ان سبورت» بيتها الثاني 

ولن تغادرها، واصفة عملها في 
القناة بأفضل مراحلها المهنية؛ 
نظًرا للمهنية العالية التي تتمّتع 

البيرق  مع  حــوار  في  مشيرة  بها، 
إلـــى أن الــمــجــال اإلعــالمــي اخــتــارهــا 

وأنــــه لـــم يــكــن يــخــطــر فـــي بــالــهــا ذات 
يوم أن تنتقل من العمل كمدرسة أطفال 

للعمل بالقناة اإلخبارية السعودية.
وعن اتجاهها لمجال التمثيل قالت الحبيل هناك العديد من الفنانين الذين 
تألقوا في مجال التمثيل ظهروا في البداية كوجوه إعالمية، والعكس صحيح، 
وقد استمتعت كثيًرا بعملي مع الفنان عبدالعزيز جاسم في «قطري ٦٠٪»، 
مشيرة أيًضا إلى أن الكتابة تمثل جانبًا هاًما جًدا في حياتها، ولن تتوقف عنها 

في يوم من األيام.

ص٤

جواهر المناعي: ريشتي تنقل
 واقع الحياة وانفعاالت الناس

كتب - أشرف مصطفى:

الفن  أن  المناعي  جواهر  الفنانة  أكدت 
المرأة  طبيعة  مع  تواؤًما  األكثر  التشكيلي 
اقتحمن  القطريات  فإن  ولذلك  القطرية 
هذا المجال وتألقن فيه أصبحن ينافسن 
المحلية  بــالــمــعــارض  ويــشــاركــن  الــرجــال 
واقع  تنقل  ريشتها  أن  مؤكدة  والعالمية، 
كاشفة  الــنــاس،  انفعاالت  وتعكس  الحياة 
حالًيا  تحّضر  أنــهــا  الــبــيــرق  مــع  حـــوار  فــي 

عن  إيطالي  تشكيلي  بمعرض  للمشاركة 
فنانين   ٤ مــع  بــالــتــعــاون  القمامة  تــدويــر 
قــطــريــيــن تــحــت رعـــايـــة مــركــز «ســواعــد 
قــطــر» و»أكــســبــو مــيــالنــو قـــطـــر»، حيث 
سافرت يوم الجمعة الماضي مع زمالئها 
إلعــداد عمل تركيبي مكون من ١٠ قطع 
من  قطعتين  بإعداد  منهم  فنان  كل  قام 
بينها ليتم تقديم كل تلك القطع في هيئة 
عمل واحد يستعرض فكرة إعادة التدوير 

والتوعية الغذائية.

في  لــلــمــشــاركــة  جــواهــر  تستعد  كــذلــك 
الــشــهــر ذاتـــــه بــمــعــرض ســيــقــيــمــه مــركــز 
الـــفـــنـــون الــبــصــريــة بـــإحـــدى الــمــؤســســات 
الــتــركــيــة الــمــعــنــيــة بــالــتــشــكــيــل لــلــفــنــانــيــن 
المعرض  هــذا  في  وســأشــارك  قطريين، 
مقاس  وسيكون  الكبير  بالحجم  بعملين 
كل منهما ٢ متر×٩٠ سم وينتميان للفن 

التجريدي الحديث.

 ص٦

الدوحة - البيرق:

 ينظم مركز الجزيرة اإلعالمي للتدريب والتطوير دورة 

جعل  إلى  الــدورة  تهدف  حيث  للنشء  الفيلم  صناعة  بعنوان 

استخدامهم  عند  وإبداًعا  ومهنية  ثقة  أكثر  والشباب  النشء 

كاميرات الفيديو، ولوضع اللبنات األولى لمصوري المستقبل، 

اإلنــتــاج  عــلــى  فــقــط  تقتصر  ال  التقنية  تــلــك  أصــبــحــت  حــيــث 

التلفزيوني المهني، لكنها تعّدت ذلك وأصبحت في متناول 

الهواة، سواء في البيوت، والمدارس، والرحالت وكل مناحي 

الهائلة  التقنية  الــتــطــورات  بسبب  وذلـــك  اإلنــســانــي،  النشاط 

استخدامه،  سهولة  إلى  إضافة  بالفيديو،  التصوير  عالم  في 

واقتنائه بأسعار زهيدة.

للدورة  الرئيسية  الــمــحــاور  مــن  العديد  الـــدورة  وتــتــنــاول 

تاريخية  نبذة  ويتضّمن  الفيلم  فــي  اإلخـــراج  مفهوم  منها 

بفريق  المخرج  وعــالقــة  الفيلم  صناعة  تطور  عــن  صغيرة 

والمعالجة  والبحث  الفكرة  ملخص  وكتابة  وتطوير  العمل 

والسيناريو، السيناريو التصويري وغيرها من المحاور.

مركز الجزيرة يدرب النشء على صناعة األفالم

مسيرة غانم السليطي الفنية 
على «سناب شات»

الدوحة - البيرق:

 اســتــعــرض اإلعـــالمـــي والــمــلــحــن 
أحمد عبداهللا على «سناب شات» 

السليطي،  غــانــم  الــفــنــان  مــشــوار 
ومـــســـيـــرتـــه الـــفـــنـــيـــة، وأبــــــرز 
قّدمها  التي  الدرامية  األعمال 

خــــالل حــيــاتــه الــفــنــيــة الـــذاخـــرة 
بالعديد من المسلسالت الدرامية، 

واألعــــمــــال الــمــســرحــيــة الـــتـــي اثـــرت 
الساحة الفنية المحلية.

أقّدم  لـ»البيرق»:  عبداهللا  أحمد  وقال 
برنامًجا على السناب شات مدته من (٤٠٠ إلى ٥٠٠ ثانية) وهو عبارة عن 
برنامج شبه يومي يستعرض مسيرة الفنانين وتجاربهم الشخصية وكذلك 

يستعرض أهم األحداث السينمائية الجارية.
والهدف  قطر»،  حساب «موفيز  اإلنستجرام  على  أيًضا  أمتلك  وأضاف: 
دور  في  عرضها  وقت  الجديدة،  السينمائية  األفــالم  جميع  تقييم  هو  منه 
السينما المحلية والعالمية، مشيًرا إلى أن هذه الصفحة استطاعت أن تجذب 

عدًدا كبيًرا من عشاق صناعة السينما خالل فترة قليلة. 
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بين  التشابه  مدى  للدارس  يتضح  سبق  مما 
صنوع وموليير، ولكن الكاتب المصري تتحقق 
من  الجديدة  النماذج  بإبداعه  الخصوصية  له 
المتلقي  صدمة  على  تعمل  والتي  الشخصيات 

وبخاصة في سبعينيات القرن التاسع عشر.
الدراما  في  تغلغلت  التي  النماذج  هذه  ومن 
هنا  إنــهــا  شخصية «مـــريـــم»،  نــذكــر  الــعــربــيــة 
نموذج للمرأة المتسّلطة التي تسيطر على كل 
وهذا  البيت  في  العليا  الكلمة  لها  حيث  شــيء 
العربي،  المجتمع  فــي  مــألــوف  غير  الــنــمــوذج 
مجتمعات  شــأن  المجتمع  هــذا  في  فالمعهود 
القرون الوسطى - هو سيطرة السلطة األبوية، 
فـــاألب أو مــن يــنــوب عــنــه مــثــل األخ أو الــعــم، 
في  بينما  يمينه،  تحت  يقع  من  على  يسيطر 
فيبدو  بسلطاته  األب  يتقهقر  المسرحية  نفس 
«مريم»  إرضـــاء  إلــى  يسعى  مستكينًا  ضعيًفا 
لكنه  سلوكياتها  على  اعتراضه  يبدي  كان  وإن 
فرصة  أيــة  وينتظر  األمـــر  تغيير  يستطيع  ال 
باالشتراك  يسرع  لذلك  ذلك،  لتحقيق  مواتية 
فـــي الــلــعــبــة الـــتـــي خــطــط لــهــا «يــــوســــف» أن 
المجتمع  قاع  من  اجتماعًيا  الصاعدة  «مريم» 
من  تنسلخ  أن  دائــًمــا  وتــحــاول  للبسطاء  تتنكر 
ماضيها وفي الوقت نفسه تسعى إلى االندماج 
طبقًيا  للمتطلع  أنموذج  فهي  مغاير  إطــار  في 
والمتعالي اجتماعًيا والذي يتمّسك بالشكليات 
في غباء. ومن ناحية أخرى يتمثل فيها جانب 
األمـــومـــة، فــهــي كـــأم تــحــب ابــنــتــهــا «عــديــلــة» 
بصورة  يــكــون  الــحــب  هــذا  عــن  التعبير  ولــكــن 
«مريم»  شخصية  من  النقيض  وعلى  خطأ، 
طريق  عن  انتقاداته  الكاتب  إليها  يوّجه  التي 
شخصية  صنوع  يصور   - المسرحية  شخصيته 
«إبـــراهـــيـــم» الــتــاجــر الــــذي صـــار ثــريًــا نتيجة 
للمتغيرات االقتصادية في المجتمع، لكن هذه 
المتغّيرات لم تجعله مثل زوجته متطلًعا إلى 
ما  كل  وتقليد  األرستقراطية  بأهداب  التمّسك 
هو أوروبي تقليًدا أعمى، بل يدين ذلك أنه في 
ألسرته  حبه  نتيجة  به  يتظاهر  الــذي  ضعفه 
يخشى من االصطدام بعنف زوجته ويجد أن 
قاسًيا  درًســا  بتلقينها  كفيل  الحيلة  استخدام 
يؤدي إلى تغيير موقفها، وقد تحقق هذا في 
كشخصية  درامــًيــا  يبدو  فهو  لهذا  المسرحية، 
ظهارية للزوجة من ناحية ومن ناحية أخرى 
األخريتين  للشخصيتين  مــســاعــدة  شخصية 
رغبتهما  تحقيق  فــي  و»يـــوســـف»  «عــديــلــة» 

الدرامية.
وقـــــّدم صــنــوع هــنــا شــخــصــيــة الــحــّبــيــب في 
صورة جديدة متمثلة في «يوسف» أنه العاشق 
ذو الــرؤيــة الــواقــعــيــة والــمــتــفــّهــم لــلــواقــع الــذي 
المناسبة  الوسيلة  يتخّير  يجعله  فيه  يعيش 
من  الــرغــم  وعــلــى  الــدرامــيــة.  رغبته  لتحقيق 
المسرحية  فــي  تظهر  ال  الشخصية  هــذه  أن 
أن  إال  «فــيــكــتــور»  شخصية  فــي  مــتــنــكــرة  إال 
موظف  فهو  بوضوح  للمتلقي  تبدو  مالمحها 
بسيط يبدأ حياته العملية دون أن يمتلك ثروة 
مالية لكنه يمتلك الطموح واإلخالص والشرف 
والذكاء والثقافة المستنيرة والمعرفة باللغات 
األجنبية وبخاصة الفرنسية، وهنا نالحظ أنها 
على  صّنوع  بها  يتمتع  كان  التي  السمات  نفس 
يقّدم  أن  صّنوع  واستطاع  الشخصي  المستوى 
لحظة  فــي  مــًعــا  وفــيــكــتــور  يــوســف  شخصيتي 
واحـــدة عــن طريق التنكر مــا يــؤدي إلــى عدم 
حيث  نقيضان  فهما  بينهما،  الفصل  إمــكــان 
فيكتور  مــع  يتناقض  والمثقف  الــجــاد  يــوســف 
الصورة  يضع  صنوع  فهنا  والسطحي  الــالهــي 
المقبولة في مقابل الصورة المرفوضة ليحقق 

أهدافه.

صنوع وموليير
«٢٥»

حركةحركة

أصور ”نقطة“ للمشاركة بمهرجان أجيال السينمائي

كتب - محمود الحكيم:

كــشــف الــمــخــرج والــمــصــور عــبــد اهللا 
ــا  نـــاصـــر الــتــمــيــمــي أنـــــه يـــخـــوض حــالــًي
خالل  مــن  الثانية  اإلخــراجــيــة  تجربته 
الساخر  الكوميدي  الــدرامــي  البرنامج 
ربشة  علي  بطولة  «إنــســتــجــرامــيــات»، 
القبيسي،  ومـــــوزة  الــهــجــاري  وســـامـــح 

لفيلم  كــان  أعماله  أول  أن  إلــى  مشيًرا 
والــذي  الجديد»  لولد   » بعنوان  قصير 
دورة  نــتــاج  كـــان  حــيــث  بألبانيا  صــــّوره 

تدريبية عن األفالم القصيرة هناك.
كما كشف التميمي أنه يشارك حالًيا 
مع فريق حزاوي بتصوير فيلم «نقطة» 
من إخــراج عبد العزيز السعدي وقصة 
محمد الــســيــاري وبــطــولــة الــفــنــان علي 

ربــشــة مــشــيــًرا إلــى أنــهــم لــم ينتهوا بعد 
من تصويره وأمامهم ٤ ساعات أخرى 
من التصوير، وســوف يشاركون به في 

مهرجان أجيال القادم.
وذكر التميمي أنه سيبدأ في تصوير 
وأنه  المقبل  األســبــوع  «إنستجراميات» 
ســـوف يــصــّور مــن ٥-١٠ حــلــقــات قبل 
طرحه على اليويتوب، وأوضح أنه يهتم 

ألنهم  اليوتيوب  على  العمل  هــذا  بطرح 
إلى  والوصول  العمل  انتشار  إلى  يسعون 
أكبر شريحة من المتابعين له ألن العمل 
فيه  يستخدمون  وســوف  جيدة  فكرته 

أفضل الوسائل التقنية في التصوير.
الفني  عمله  بــدأ  أنــه  التميمي  وذكـــر 
ثم  عـــام ٢٠١٠،  فــوتــوغــرافــي  كــمــصــور 
أصـــبـــح عـــضـــًوا فـــي جــمــعــيــة الــتــصــويــر 

الـــضـــوئـــي وشــــــــارك فــــي الـــعـــديـــد مــن 
التصوير  مجال  في  المهمة  المسابقات 
جوائز  عــدة  على  وحصل  الفوتوغرافي 
مسابقة  في  األول  المركز  جائزة  منها 
ــــري، كــمــا حــصــل على  ـــحـــرس األمــــي ال
الــمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة لــجــائــزة آل ثــانــي 
االتجاه  قــّرر  وبعدها  الضوئي  للتصوير 

إلى عالم اإلخراج لألفالم القصيرة.

أخرج أول أفالمه بألبانيا .. عبد اهللا التميمي

ــــــــــراج إنــــســــتــــجــــرامــــيــــات الــــتــــجــــربــــة الــــثــــانــــيــــة لــــــي فــــــي مـــــجـــــال اإلخ

كتارا تعّرف األطفال بهواية
صيد الطيور بالفخ

تنظم مسابقة «الَحّبال»٢١ أكتوبر

الدوحة - البيرق:

الثقافي  لــلــحــّي  الــعــامــة  الــمــؤســســة  تستعد   
«كتارا» لتنظيم مسابقة «الَحّبال» إحياءً لتراث 
األجـــــداد الــعــريــق فــي مــمــارســة هــوايــة الصيد 
لــتــتــوارثــهــا األجـــيـــال الــنــاشــئــة، وســــوف تنطلق 
من تاريخ ٢١ إلى ٢٤ أكتوبر،  المسابقة ابتداءً 
والفقاقة  الــمــدّقــي  طــيــور  ستستهدف  والــتــي 

والــســمــانــة لــفــتــرة زمــنــيــة تـــتـــراوح بــيــن ساعة 
المنظمة  اللجنة  وأعلنت  ونصف،  ساعة  إلــى 
نظري  تــدريــب  هناك  سيكون  أنــه  للمسابقة 
لمسابقة الَحّبال للمشاركين سيبدأ من تاريخ 
٢١، ٢٢ أكتوبر، وكانت المؤسسة العامة للحي 
في  التسجيل  عمليات  اختتمت  قــد  الثقافي 
مسابقة الَحبَّال في الثامن من سبتمبر الماضي 
وهي المسابقة التي تقام ألول مرة في دولة 

قطر ومنطقة الخليج العربي بمشاركة (٤٨) 
عاًما  بين (١٠-١٥)  أعمارهم  تتراوح  متسابًقا 

وذلك ضمن (١٢) فريًقا.
وتهدف المسابقة التراثية غير المسبوقة إلى 
تعريف األطفال والناشئة بهواية صيد الطيور 
األربعينيات  في  انتشرت  التي  بواسطة (الفخ) 
من القرن الماضي وتستهدف أنواًعا مختلفة 

من الطيور.

مغامرات بيتر بان تجذب األطفال بمركز قطر الوطني

سامح الهجاري محمد السياري  عبد اهللا التميمي

كتب - مصطفى عبد المنعم:

تـــتـــواصـــل عــلــى خــشــبــة مـــســـرح مـــركـــز قــطــر 
ـــوطـــنـــي لـــلـــمـــؤتـــمـــرات عــــــروض الــمــســرحــيــة  ال
الغنائية بيتر بان PeterPan والتي من المقّرر 
الــجــاري،  أكتوبر  مــن  التاسع  حتى  تتواصل  أن 
عشرات  يقّدم  حيث  كبير،  جماهيري  بحضور 

التحليق  تتضّمن  استعراضية  لوحات  الممثلين 
جرى  كما  مبهرة.  بصورة  المسرح  خشبة  فوق 
ــتــقــنــيــات وأحــــــدث مـــعـــّدات  تــســخــيــر أحـــــدث ال
بأحدث  الــمــســرح  خشبة  تجهيز  وتــم  التعليق، 
التسليط  جانب  إلى  واإلضــاءة،  الصوت  معدات 

األبعاد. ثالثي  الضوئي 
روايــة  عــن  مقتبس  الــمــســرحــي  الــعــمــل  وهـــذا 
باري  ماثيو  جيمس  األسكتلندي  الكاتب 
(J. M. Barrie)، فكرة وإدارة الممثل 

لجييرت اإلرت وإعداد وإخراج لوك بوتي.
وتــحــكــي قــصــة بــيــتــر بـــان مــغــامــرات الصبي 
وال  يطير  أن  يمكن  الــذي  الصبي  فهو  الشيقة 
تدعى  بشرية  بفتاة  بان  بيتر  ويلتقي  أبًدا  ينمو 
ضد  مغامراته  بيتر  مع  تعيش  حيث  «ويندي» 

هوك. القرصان 
وقـــد قـــّدم الــعــمــل بــطــريــقــة شــيــقــة ومــبــهــرة 
حـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــث 
استخدمت 

حيث  السينوغرافيا،  في  الحديثة  التكنولوجيا 
انــتــبــاه  شـــد  فـــي  دوًرا  الــمــبــهــرة  الـــصـــورة  لــعــبــت 
تعج  كانت  والتي  كبيًرا  أو  كان  صغيًرا  المتفّرج 
خصيًصا  جــهــز  الـــذي  الــمــســرح  مـــدرجـــات  بــهــم 
كما  التعليق،  معدات  وأحدث  التقنيات  بأحدث 
الصوت  معدات  بأحدث  المسرح  خشبة  جّهزت 
واإلضاءة واستخدم مخرج العمل البعد الضوئي 

المختلفة. الديكورات  لتأسيس  األبعاد  ثالثي 
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غياب الدعم ال يبرر توقف اإلبداعغياب الدعم ال يبرر توقف اإلبداع
عقدة فنيةعقدة فنية

كتب - محمود الحكيم:

غياب  أن  القطريين  الفنانين  من  عــدد  أكــد 
الـــدعـــم لــيــس مـــبـــرًرا لــتــوقــف اإلنـــتـــاج الــفــنــي، 
النجاح  أن  للبيرق  تــصــريــحــات  فــي  معتبرين 
التباكي  ألن  المستمر  واإلبـــداع  االجتهاد  رفيق 
عــلــى غــيــاب الـــدعـــم لـــن يــنــتــج عــمــالً فــنــًيــا وأن 
طبق  على  النجاح  ينتظرون  فاشلون  المتباكين 

من ذهب.
وأشار هؤالء إلى أنه بالرغم من وجود بعض 
أن  إال  األلبومات  إنتاج  تواجه  التي  الصعوبات 
محاولة  مــن  الفنانين  يعفي  ال  الــدعــم  غــيــاب 
تواكب  حديثة  أساليب  اعتماد  وضرورة  اإلبداع 
العصر وتستقطب الُمستمعين وشركات اإلنتاج 
وليس  للنجاح  محصلة  الدعم  سيكون  وبالتالي 
شرًطا له، على اعتبار أن شركات اإلنتاج تبحث 
عن األسماء الفنية الناجحة وتقوم باإلنتاج لهم.

ــــر ــــص ــــع ـــــــــب ال ـــــــــواك ــــــة ت ــــــث ــــــدي ـــــــب ح ـــــــي ـــــــال ـــــــاد أس ـــــــم ـــــــت ضــــــــــــــــــرورة اع

غياب  على  المتباكون 
الدعم ال يعيشون الواقع

أكد الفنان غانم شاهين أن من يعملون 
بجد ويسيرون في طريقهم الفني بصدق 
بصمتها  تترك  مميزة  أعــمــاال  ويــقــدمــون 
لدى الجمهور هؤالء سيأتيهم الدعم دون 
أن يطلبوه فلكل مجتهد نصيب والموهبة 
النشطة المتوهجة تفرض نفسها ، مشيرا 
قطر  فــي  نجحوا  الــذيــن  الفنانين  أن  إلــى 
أيضا  لهم  تنتج  إنــتــاج  شــركــات  يــجــدوا  لــم 
وعملوا  يــيــأســوا  لــم  ولكنهم  بداياتهم  فــي 
وتعبوا وقدموا أجمل ما لديهم حتى لمعت 
أسماؤهم . فالشهرة والنجاح قد ال يحتاج 
إلى أكثر من أغنية واحدة متكاملة كلمة 
ولحنا وتوزيعا وأداء تترك أثرها في قلوب 
عشية  بين  نجما  صاحبها  فيصبح  الــنــاس 
وضحاها ، المهم أن يكون الفنان حريصا 
على تقديم أجمل ما لديه . وطالب شاهين 
وينفقوا  أنفسهم  على  يتعبوا  أن  الفنانين 
على فنهم وسوف تركض خلفهم شركات 
اإلنـــتـــاج . كــمــا أوضــــح شــاهــيــن أن الــدعــم 
فمثال  مباشر  غير  بشكل  بالفعل  مــوجــود 
بالدوحة  تقام  التي  الغنائية  المهرجانات 
القطريين  الفنانين  من  كثير  إليها  يدعى 

مثل مهرجان الربيع الذي دعي إليه أكثر 
مـــن مـــرة الــكــثــيــر مـــن الــفــنــانــيــن الــشــبــاب 
وكـــانـــت فــرصــة كــبــيــرة لــهــم أن يــشــاركــوا 
ألمع  بجانب  الكبير  الفني  الحدث  هذا  في 
نــجــوم الــعــرب ، ويــــذاع عــلــى عـــدة قــنــوات 
 . وغيرهما  والــريــان  روتــانــا  مثل  فضائية 
والفنان الناجح يستثمر مثل هذه الفرص 
وال يتكاسل بعدها بل يقدم أعماال جديدة 
مــمــيــزة يثبت بــهــا وجــــوده . ومـــن األمـــور 

األخـــــرى الــتــي يــتــجــلــى فــيــهــا الـــدعـــم مثل 
الــظــهــور فــي تــلــفــزيــون قــطــر أو الـــريـــان ، 
أغان  تسجل  الخليج  صــوت  إذاعــة  أن  كما 
مسموعة  إذاعـــة  وهــي  للفنانين  حصرية 
ولــهــا جــمــهــورهــا الــعــريــض فــكــل الــجــهــات 
تــدعــم ولــكــن كــيــف يستغل الــفــنــان الــدعــم 
قرين  الــنــجــاح  أن  شــاهــيــن  غــانــم  ــّيــن  وب  .
والنجاح  الشهرة  يريد  من  فكل  االجتهاد 
عليه بالعمل واالجتهاد أما المتباكون على 
الرعاية  وجــود  بعدم  والصارخين  الــدعــم 
فهؤالء يعيشون في عالم افتراضي وليس 
شكوى  شاهين  ورفض  الواقع.  أرض  على 
مؤسسية  رعــايــة  وجـــود  عــدم  مــن  البعض 
لــلــغــنــاء والــمــطــرب الــقــطــري قـــائـــًال يجب 
موهبته  استثمار  يحسن  أن  فنان  كل  على 
ينتظر  وأال  لفنه  والترويج  أمــوره  وإدارة 
رعاية من أحد ويجب على الفنان أن ينفق 
على فنه وأعماله وسوف يجني ثمار ذلك، 
وأما من يبخل على اإلنتاج لنفسه ويخشى 
من اإلنفاق المناسب على نجاحه ويطالب 
له  تنتظر  ال  فهذا  عليه  باإلنفاق  اآلخرين 

نجاًحا أو فالًحا.

ومن جانبها أوضحت الفنانة سعاد لحدان أن الفنان صاحب اإلصرار والنفس الطويل 
وأال  ييأس  أال  النجاح  يريد  الــذي  للفنان  والبــد  فنه  على  ودؤوب  مثابر  ألنه  يصل  سوف 
لنجاح  أساسًيا  شرًطا  ليس  ولكنه  ضــروري  الدعم  أن  إلــى  مشيًرا   ، النفس  قصير  يكون 
الفنان ، نعم هناك من خدمتهم الظروف ولكن هناك أيضا من كافحوا الظروف حتى 
طاوعتهم ونجحوا ووصلوا إلى جمهورهم وقالت: أهم الفنانين في العالم القوا معارضة 
النجاح.  حققوا  حتى  محاوالتهم  تكررت  ذلك  ومع  الفني  مشوارهم  بداية  في  ألعمالهم 
وحسب لحدان فإن غياب الدعم ال يعفي الفنانين من محاولة اإلبداع وعليهم البحث عن 
سبل النجاح وتلّمس طريق من سبقوهم خاصة أننا نعيش في وسط فني شديد المنافسة 
مشكلة  حالًيا  يواجه  المطرب  أن  صحيح  وقالت  نفًعا،  يجدي  لن  االتكالية  على  والركون 
على  وإعــالن  دعاية  إلى  يحتاج  كما  كبيرة  مبالغ  يكلف  والــذي  األلبوم  إنتاج  تكلفة  ارتفاع 
مستوى الخليج كله، ولكن هذا ال يمنع من تقديم أغاٍن منفردة تثبت وجود الفنان ومن 

بعد ذلك ستتوافد عليه شركات اإلنتاج.

غانم شاهين : النجاح ال يحتاج ألكثر من أغنية ناجحة

 لحدان:الدعم ضروري ولكنه ليس شرًطا أساسيًا للنجاح

نجاح  أن  الكبيسي  عيسى  الفنان  أكد 
واجتهاده  نشاطه  فــي  يكمن  المطرب 
وخــــارج  ومــمــيــز  راق  فـــن  تــقــديــم  فـــي 
الميدان  هذا  أن  إلى  مشيرا  الصندوق، 
يــحــتــاج إلـــى الــصــبــر والــطــمــوح والــعــمــل 
الـــمـــنـــظـــم والــــوقــــت الــــطــــويــــل، نــاصــحــا 
الـــمـــطـــربـــيـــن بـــــأن يـــتـــحـــركـــوا ويـــبـــذلـــوا 
مفتحة  األبـــواب  وســيــجــدون  جهودهم 
أمـــامـــهـــم لـــكـــثـــرة الــــقــــنــــوات ووســــائــــل 
كبير  الفنان  دخل  أن  كما  اليوم  اإلعالم 
لــكــثــرة الــحــفــالت واألفــــــراح والــقــنــوات 
واإلذاعات فمن يبدأ باالجتهاد سيجني 

عمله . ثمار 
وقال الكبيسي إن غياب الدعم ال يبرر 
الفنانين  وعـــزوف  الفني  اإلنــتــاج  تــوقــف 
عن الساحة الفنية، فنجاح الفنان لم يعد 
متوقفا فقط على الدعم وعذوبة الصوت 
وجمال األداء بل بات يحتاج إلى قدر من 
التسويقية  والــرؤيــة  المنظم  التخطيط 
والدعائية المدروسة وعلى كل فنان أن 
عن  فيها  يتساءل  وقفة  نفسه  مــع  يقف 
إلى  بها  يصل  التي  الصحيحة  الطريقة 
أن  وعليه  المطلوب  بالمستوى  الجمهور 
لينجح  يفعل  ومــاذا  يبدأ  أين  من  يــدرك 

في الوصول إلى قلوب الجماهير.
وتـــابـــع إن الــفــن لـــم يــعــد يــعــتــمــد على 
الصوت  جمال  من  التقليدية  المقومات 
واأللحان واألداء المتميز والوجه الوسيم 
والــكــاريــزمــا وعــلــى كــل فــنــان يــريــد أن 
مع  المتأنية  الوقفة  هذه  يقف  أن  ينجح 
النفس ثم يبدأ فورا في التنفيذ وعليه أن 
يتطلبها  التي  والتكاليف  المشاق  يتحمل 

النهاية  وفي  وإصــرار  بهمة  التنفيذ  هذا 
سوف يجني ثمار ذلك وستصبح أغنياته 
الداخل  في  الجمهور  ألسنة  على  تتردد 
والـــخـــارج هـــذا مــا أنــصــح بــه المطربين 
وأن  نفسك  على  تتعب  أن  البــد  الشباب 

تنفق على أعمالك لتصل إلى ما تريد .
الـــمـــطـــرب  إن  الـــكـــبـــيـــســـي  وأضـــــــــاف 
جمهوره  ولــه  مسموعا  أصبح  القطري 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي 
الفنانين  من  جيل  خروج  بفضل  وذلك 
أنفسهم  على  تفوقوا  الذين  المجتهدين 
للجمهور،  راق  فــن  تقديم  واســتــطــاعــوا 
حديثة  ووسائل  أساليب  على  واعتمدوا 
تواكب العصر وتصل بشكل أكبر وأسرع 
العروض  جعل  ما  وهــذا  الجمهور،  إلــى 
من  الكثير  على  تنهال  قطر  خــارج  في 
تواجد  لهم  وصــار  الجيل  هــذا  مطربي 
وحـــضـــور وانـــتـــشـــار كــبــيــر عــلــى الــســاحــة 

وعربياً. خليجياً  الغنائية 

الشباب  الفنانين  أن  الكبيسي  وأكـــد 
يتعبوا  وأن  طموحين  يــكــونــوا  أن  يــجــب 
تحقيق  أجــل  مــن  وفنهم  أنفسهم  على 
الشهرة والنجاح وأال يبخلوا باإلنفاق على 
فنهم حتى يحققوا ما يريدون، وعليهم 
ــتــواجــد عــلــى الــســاحــة بــأعــمــال قــويــة  بــال
أمامهم  يفتح  ســوف  هــذا  ألن  ومنتقاة 

فرصا أوفر.
وأشار عيسى الكبيسي أن األغنية اآلن 
بحرينية  أو  كويتية  أو  قطرية  تسمى  ال 
يعني  الجميع  ألن  خليجية  تسمى  إنما 
نفس  ولها  المشتركة  الخليجية  باللهجة 
الخليج  مــطــربــي  جــمــيــع  عــنــد  الــمــالمــح 
وللمطرب القطري تواجده على الساحة 
الــخــلــيــجــيــة. أمـــا مــا يــتــردد عــلــى ألسنة 
البعض من أن هناك أغنية قطرية فأنا 
فليس  دقيقا  ليس  التعبير  هــذا  أن  أرى 
هـــنـــاك مـــا يــســمــى بــاألغــنــيــة الــقــطــريــة 
فــهــذا الــتــعــبــيــر يــوحــي بــــأن هــنــاك لــونــا 
خــاصــا مــتــفــردا عــن غــيــره مــن األغــانــي 
الــخــلــيــجــيــة، والـــواقـــع يــؤكــد أن األلــــوان 
األشكال  كــل  مــن  مزيجاً  باتت  الغنائية 
بسبب  وتأثر  تأثير  هناك  وصــار  الفنية 
االنــفــتــاح الــكــبــيــر الـــذي أحــدثــتــه وســائــل 
أن  نستطيع  ولــكــنــنــا  الــحــديــثــة  االتـــصـــال 
الغناء  في  خليجياً  لوناً  هناك  أن  نقول 
يوجد  فــال  الخالص  القطري  الــلــون  أمــا 
والشعبية  الــفــلــكــلــوريــة  األغـــانـــي  فــي  إال 
الــمــغــرقــة فــي الــمــحــلــيــة. ولــذلــك فعلى 
العصر  لغة  يواكبوا  أن  الشباب  الفنانين 
تــجــذب  قــويــة  بــأعــمــال  يـــتـــواجـــدوا  وأن 

إليهم األنظار.

الكبيسي: التخطيط المنظم أساس النجاح

عيسى الكبيسي

سعاد لحدان

غانم شاهين
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عملية اختيار الممثلين والممثالت، وإسناد أدوار 

المسرحية إلى كل منهم.

ويــتــم ذلـــك بــعــد دراســـــة الــخــصــائــص الــحــســيــة، 

لخصائص  مالءمتها  ومـــدى  ممثل  لكل  والفنية 

شخصية الدور الذي سيعهد إليه بأدائه.

- التوازن المسرحي

حيث  من  المرزحية  اللوحة  في  تعادل  احــداث 

ـــوزيـــع الـــحـــركـــات الــمــســرحــيــة، والــشــخــصــيــات ،  ت

واأللوان، والظالل، والجحوم، واإلضاءة.. إلخ.

- عبور متعاكس

عبور ممثلين اثنين لمكان ما في خشبة التمثيل 

، في اتجاهين متعاكسين في وقت واحد.

- الفت- قوى

الــحــركــة  أو   ، الـــحـــدث  أو  الــــحــــوار،  بـــه  يـــوصـــف 

المسرحية ذات األهمية النسبية والتي تلفت اهتمام 

المتفرجين.

- ملهاة التصنع

تــطــلــق أحــيــانــا عــلــى الــمــلــهــاة الــتــي تــعــكــس صـــوراً 

أن  يمكن   ، هـــذا  وعــلــى  الــســلــوك  متكلف  لمجتمع 

المعروف»  المصطلح  مع  المصطلح  هذا  يترادف 

الملهاة السلوكية».

موسيـــــــــــقى

آالت  أربع  النحاسية  النفخ  آالت  مجموعة  تضم 
والتوبا،  والمورنو،  والترومبون،  الترومبيت،  هي: 
ويرجع تاريخ الة الترومبيت إلى الممالك القديمة، 
باألقصر  المصرية  الحفريات  في  عليها  عثر  وقد 
عام ١٩٢٣، في مقبرة توت عنخ آمون الذي حكم 

مصر في منتصف القرن الرابع عشر قبل الميالد.
من  النحاسية  النفخ  آالت  أََحــّد  هو  والترومبيت 
حيث الطبقة الصوتية، وهو ذو صوت حاد ونفاذ. 
عدد  على  للحصول  صمامات  ثالثة  وللترومبيت 
واحــد  صمام  على  والضغط  النغمات.  مــن  متغير 
يعطي ١١ نغمة، ويضم األوركسترا عادة ثالث آالت 
عن  الترومبيت  آالت  يمّيز  مــا  وأهـــم  ترومبيت، 
أنابيب  ذات  أنها  النحاسية،  النفخ  االت  من  سواها 
أسطوانية  األنــابــيــب  وغالبية  مــتــوازيــة،  مستقيمة 
الــشــكــل، وأنــبــوبــتــهــا األخـــيـــرة مــخــروطــيــة الــشــكــل 
وتنساب في االتساع تدريجًيا حتى تنتهي بما يشبه 

الجرس.
ويــوجــد عـــدة أنــــواع مــن آالت الــتــرومــبــيــت هي 
هو  األول  النوع  ولكن  و(ال)،  و(دو)  بيمول)  (ســى 
المستعمل حالًيا في األوركسترا، وآلتي الترومبيت 
(سي بيمول) و(ال) تعتبرا آلتى تحويل، أي أن النغمة 

المسموعة تختلف عن تلك المدونة.
أما الكورنو فيرجع تاريخه إلى المدنيات الشرقية 
القديمة حيث كانت تصنع من قرن الحيوان أو من 
العظام بعد ثقبها، أو من األخشاب ثم من المعادن، 
وانتقلت هذه اآللة إلى البالد العربية ومنها عرفنا 
العربي  باسمها  احتفظت  حيث  األوروبــيــة  الــبــالد 
عشر  الثامن  القرن  منتصف  وفــي  (الــقــرن).  وهــو 
عام  هامبل  انــطــوان  األلــمــانــي  الموسيقي  اســتــطــاع 
المركبة  ــتــواءات  االل قطع  تغيير  طريق  عــن   ١٧٥٣
وفي  أكــثــر،  أصـــوات  على  للحصول  األنــابــيــب  منها 
اآلالت  تلك  على  أدخــل  عشر  التاسع  الــقــرن  أوائـــل 
بصفة عامة نظام الصّمامات وسرعان ما تطورت 
حتى وصلت إلى شكلها الحالي، وآالت الكورنو ذات 
أنابيب طويلة ضيقة تكثر التواءاتها، وتنتهي بإنبوبة 
اسطوانية تتدّرج في االتساع حتى تنتهي ببوق على 

شكل جرس، وهي ذات ثالثة صّمامات.
بينما يمكن تمييز آالت الترومبون بسهولة من 
من  تتكون  فهي  بها  تعزف  التي  والطريقة  شكلها 
بالجزء  األولى  األنبوبة  طرف  ينتهي  أنابيب،  ثالث 
الذي ينفخ فيه العازف، بينما تنتهي األنبوبة الثالثة 
ويعتمد  الــجــرس،  يشبه  بــمــا  الــشــكــل  الــمــخــروطــيــة 
تغيير النغمات على مدى مهارة العازف، وتحكمه 
في قوة النفخ ومدى انزالق األنابيب بعضها داخل 
بعض، ويضم األوركسترا عادة آلتى ترومبون من 
وآلة  الباص،  طبقة  من  وترومبون  التينور،  طبقة 
في  المكتوبة  المسموعة  نغماتها  تطابق  الترومبون 

المدونة الموسيقية.
صوتا،  النحاسية  النفخ  آالت  أغــلــظ  تــوبــا  وتــعــد 
وفــيــهــا أربـــعـــة أو خــمــســة صــمــامــات، وتـــقـــوم في 
الفرق العسكرية مقام آلة الكونتراباص في اآلالت 
الوترية. وآلة التوبا تطابق نغماتها المسموعة ما هو 

مدون لها.

آالت النفخ النحاسية
ي

مبدعون
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كتب - هيثم األشقر:

تختارنا»  التي  هي  ولكنها  نختارها،  ال  أشياء  «هناك 
بهذه الكلمات وصفت اإلعالمية ابتسام الحبيل دخولها 
في  يخطر  تكن  لم  أنها  على  مؤكدة  اإلعالمي،  المجال 
أطفال  كــمــدّرســة  العمل  مــن  تنتقل  أن  يــوم  ذات  بالها 
للعمل بالقناة اإلخبارية السعودية، مشيرة إلى أنها تعيش 
إن  «بــي  قناة  في  بالعمل  المهنية  مراحلها  أفضل  اآلن 
سبورت» نظًرا للمهنية العالية التي تتمّتع بها، باإلضافة 

إلى تحّولها الكبير إلى المجال الرياضي، وقالت «بي أن 
سبورت» بيتي الثاني ولن أغادرها.

وعن اتجاهها لمجال التمثيل قالت الحبيل في حوار 
الذين  الفنانين  مــن  العديد  هناك  «الــبــيــرق»:  لـــ  خــاص 
تــألــقــوا فــي مــجــال التمثيل ظــهــروا فــي الــبــدايــة كــوجــوه 
بعملي  كثيًرا  استمتعت  وقد  صحيح،  والعكس  إعالمية، 
مع الفنان عبد العزيز جاسم في «قطري ٦٠٪»، مشيرة 
حياتها،  في  جًدا  مهًما  جانبًا  تمثل  الكتابة  أن  إلى  أيًضا 

ولن تتوقف عنها في يوم من األيام.. فإلى نص اللقاء:

ـــــى عـــنـــهـــا ـــــخـــــل ـــــــــن أت ــــت اإلعــــــــــــــالم ول ــــق ــــب ـــــابـــــة س ـــــكـــــت ـــــة ال مـــــوهـــــب
أخـــــــرى مــــــــــرة  ــــل  ــــي ــــث ــــم ــــت ال ـــــة  ـــــجـــــرب ت خــــــــــوض  فـــــــي  أمـــــــانـــــــع  ال 

«النخبة الفكرية» يستعرض العالقة
 بين المثقف العربي والدولة العصرية

«بي إن سبورت» بيتي«بي إن سبورت» بيتي
 الثاني ولن أغادرها الثاني ولن أغادرها

الدوحة - البيرق: 

ـــا كـــتـــاب «الـــنـــخـــبـــة الــفــكــريــة  صـــــدر حـــديـــثً
مع  الــمــوســوي  محسن  لــلــدكــتــور  واالنــشــقــاق» 
عدد سبتمبر لمجلة الدوحة، وهو كتاب أراده 
مــؤلــفــه الــنــاقــد واألكــاديــمــي الــعــراقــي محسن 
الذات،  مع  صريحة  مواجهة  بمثابة  الموسوي 
تخرج الفكر العربي من مدرسيته وتنطلق به 
الصفوة  لتحّوالت  شاخصة  قــراءة  رحــاب  في 
لقد  الــحــديــث.  الــعــربــي  المجتمع  فــي  الــعــارفــة 
عّينات  يتملى  إذ  والمؤلف  الــجــردة،  أوان  آن 
مـــن نــصــوص تــنــّوعــت وتــبــايــنــت عــلــى امــتــداد 
مشهديته  الستعادة  جاهًدا  يسعى  فهو  عقود، 
والدولة  العربي  المثقف  بين  العالقة  لتاريخ 
زاويــة  من  العالقة  هــذه  الــى  ينظر  العصرية. 
انشطارات النخب الفكرية وانشقاقاتها، وعلى 
عتبة ما آلت أليه من شتات وتناثرات. يلحظ 
كثرة  في  نفسها  عن  تفصح  عصابية  ثمة  أن 
ما يصدر من كتابات تتناول مكانة المثقفين 
وأدوارهــــــم وعــالقــتــهــم بــالــســلــطــة، وأن هــذه 

تشير  إنما  انشداد  من  يرافقها  ومــا  العصابية 
الخطاب  احتقان  بلغه  الذي  المدى  الى  ضمنًا 
في  الــمــتــوّرم  الخطاب  هــذا  الــعــربــي،  الثقافي 
غير مــوضــع وصيغة مــن كــثــرة مــا ســـاده من 
يقّرر  لذا  والتباعد.  والهروب  االنكفاء  أشكال 
ــهــا،  الــمــوســوي أن يــســتــعــيــد الــحــكــايــة مـــن أول
فيسترجع توالدات النخبة من زمن اصطفائها 
لنفسها إلــى زمــن االنــشــقــاق الــمــتــعــّدد األوجــه 
في  التشّكل  بدايات  إلى  أدراجه  يعود  واألبعاد. 
وإلى  عشر،  التاسع  القرن  من  الثاني  النصف 
معالمها  تتضح  التي  التشّكل  إشكالية  محور 
مــن خـــالل الــتــبــايــن فــي مــوضــوع الــعــالقــة مع 
«اآلخر» أو الغرب، بين الرّدة عليه أو الرغبة 
الدولة  إلــى  النظرة  تنشطر  وقــت  وفــي  فيه، 
الهوية  حــاضــن  فيها  رأى  مــن  بين  العثمانية 
وبين من لم يََر فيها سوى تسّلط مقيت يدّمر 
إحياء  فــي  منشغل  وهــو  األفغاني  نجد  الـــذات. 
وفي  المعالم،  متضحة  غير  إسالمية  جامعة 
الحكم  نظام  مصدرها  كآفة  االستبداد  إظهار 
الشائعة  المفاضلة  األفغاني  يرفض  الدين.  ال 

من  ويجعل  مستبعد،  وشــرق  حــّر  غــرب  بين 

األســاســيــة اإلســالمــيــة شـــرط كــل نــهــوض. في 

االنهيار  فــرصــة  المــتــالك  السعي  هــذا  مقابل 

للمراد  مغايرة  باتجاهات  وتفعيلها  العثماني 

الغربي، نجد في المقابل من يتعّلق بحبال هذا 

المراد فال يميز بين دعاة الجامعة اإلسالمية 

شأن  إعـــالء  عــن  يــتــوّرع  وال  العثمانيين  وبــيــن 

الـــغـــرب، وإلــــى حـــّد «الـــتـــواطـــؤ» كــمــا هــو حــال 

نجيب العازوري. أما االتجاه الثالث، فهو الذي 

عّبر عنه فرح انطون وشبلي الشمّيل وسالمة 

موسى، وتمّيز بمشايعة أفكار الثورة الفرنسية 

وخالصات داروين في التطور وما إليه. يعتبر 

يكن  لم  بعلمانيته،  االتجاه،  هذا  أن  الموسوي 

من  إال  ومــوروثــاتــهــا  الذهنية  البنية  ليخترق 

خالل التأكيد على «مشروعية بيولوجية» في 

اآلخر  عن  أخذهم  أن  إلــى  ويخلص  الــصــراع، 

الغربي إللغاء فرضياته يعني ضمنًا االعتراف 

بصحة التهمة.

تعتبرها نقطة تحّول في حياتها.. ابتسام الحبيل للبيرق:

األدوار - توزيع 

ڈ حّديثنا عن بدايتك اإلعالمية وكيف دخلت 
هذا المجال ؟

- بداياتي األولى في اإلعالم، كانت عن طريق 
قناة «اإلخبارية» السعودية، وفي الحقيقة لم يكن 
في حلمي أن أكون مذيعة في يوم من األيام، فقد 
أطفال،  كمدّرسة  عملي  في  جــًدا  مستقرة  كنت 
لــذلــك دائــًمــا مــا أقـــول هــنــاك أشــيــاء ال نختارها، 
ولكنها هي التي تختارنا، لذلك فلن أقول اإلجابة 
منذ  باإلعالم  مهووسة  كنت  أنني  وهي  المعتادة 
الــصــغــر وأشــيــاء مــن هـــذا الــقــبــيــل، ولــكــن عندما 
تحديًدا  السعودي،  التلفزيون  من  عرض  جاءني 
بالتزامن مع إطالق قناة «اإلخبارية السعودية»، 
فضالً  ومــشــّجــعــة،  جــديــدة،  تجربة  أنــهــا  شــعــرت 
عن دعم أهلي وتشجعيهم الكامل لخوض غمار 
عندي  يكن  لم  أنني  إلى  باإلضافة  التجربة،  تلك 
معتادة  كنت  فقد  الجمهور،  أمــام  الظهور  رهبة 
على ذلك منذ أيام اإلذاعــة المدرسية، ثم توالت 
بعدها القنوات فعملت في قناة «االقتصادية» في 
دبي، ثم قناة «الشارقة»، حتى وصلت إلى قناة 
«بي إن سبورت» التي أعّدها من أفضل المراحل 
التي أعيشها، نظًرا للمهنية العالية التي تتمّتع بها، 
باإلضافة إلى تحّولي الكبير إلى المجال الرياضي.
العمل  قبل  الرياضية  خبرتك  تصفين  كيف  ڈ 

في «بي إن سبورت» ؟
- في الحقيقة قبل اتجاهي للعمل في المجال 
كان  لذلك  متابعة،  مجّرد  فقط  كنت  الرياضي 
الرياضية  الثقافة  عــالــم  فــي  االنــدمــاج  مــن  البــد 
كبيًرا،  تحديًا  ذلــك  فكان  وأسمائها،  ببطوالتها 
ولكن في الوقت نفسه كما قلت مسبًقا اإلعالمي 
في  نجاحه  يثبت  أن  يستطيع  أدواتـــه  مــن  الــواثــق 
وأحب  المغامرة،  أحب  بطبيعتي  وأنا  مكان،  أي 
جديدة،  وتجارب  أشياء  لنفسي  أضيف  أن  دائًما 
لذلك كنت متأكدة أن انتقالي من موقع آلخر لن 
يؤثر في مسيرتي اإلعالمية، فضالً عن كوني أني 
لن أعمل في قناة عادية، بل كنت ذاهبة لمؤسسة 
سبورت»،  إن  «بي  مثل  كبرى  إعالمية  رياضية 

وهذا كان شيئًا مطمئنًا كثيًرا بالنسبة لي.
الرياضة  هــي  مــا  الشخصي  المستوى  على  ڈ 

المفضلة إليك؟
- بحكم أن كــرة الــقــدم هــي الــريــاضــة األولــى 
في العالم، وبحكم عملي في قناة رياضية، أجد 
أما  الــقــدم،  كــرة  لمباريات  جيدة  متابعة  نفسي 
األلعاب  أفّضل  فأنا  األخــرى  للرياضات  بالنسبة 
التي تتناسب مع طبيعة األنثى، وبالنسبة لي فأنا 

أحب كثيًرا ركوب الخيل، ولعب التنس.
تجربة  خــوض  فــي  مستقبالً  تفكرين  هــل  ڈ 

التمثيل؟
في  تجربتين  قــبــل  مــن  خــضــت  بــالــفــعــل  أنـــا   -
مسرحية  إحــداهــمــا  الــمــســرحــي،  التمثيل  مــجــال 
لألطفال، واألخرى مع الفنان عبد العزيز جاسم 
فيها  كنت  ولكني   ،«٪٦٠ مسرحية «قطري  في 
أقـــوم بـــدور مــذيــعــة، لــذلــك فــهــي تــجــربــة ليست 
عامة  بصفة  ولكني  األســاســي،  عملي  عن  بعيدة 
الممكن  فمن  ومــراحــل،  تجارب  الحياة  أن  أرى 
تكن  لم  نفسك  في  موهبة  تكتشف  ما  وقت  في 
الفنانين  من  العديد  وهناك  تمتلكها،  أنــك  تعلم 
الذين تألقوا في مجال التمثيل ظهروا في البداية 
ال  فأنا  لذلك  صحيح،  والعكس  إعالمية،  كوجوه 

أمانع في خوض تجربة التمثيل مرة أخرى.

ڈ حديثنا عن موهبتك األدبية وأهمية الكتابة 
في حياتك؟

أي  وسبقت  اإلعــالم،  سبقت  الكتابة  موهبة   -
وظيفة أخرى عملت بها، فموهبة الكتابة ظهرت 
عندي منذ سن الـ١٢، وساعدني على ذلك وجود 
مكتبة كبيرة بالبيت، والتشجيع الدائم من األهل 
باإلذاعة  لعملي  باإلضافة  واالطالع،  القراءة  على 
كبير  قــدر  على  أكــون  أن  يتطلب  كــان  المدرسية 
أربعة  لي  وصــدرت  العامة  بالثقافة  اإللمام  من 
كتب هي «شهقات الصمت»، «أوجاع صغيرة»، 
أحرق  ثقاب  و»عــود  الــشــوق»،  عــزاء  في  «مراثي 
قريبًا،  الخامس  الكتاب  إصدار  وبصدد  البحار»، 
وال أعتقد أنني سوف أتوقف عن الكتابة في يوم 
والموافق  بــاألحــداث  مليئة  فالحياة  األيـــام،  مــن 
تعطيني  الكتابة  أن  كما  للكتابة،  قلمي  تثير  التي 
المجاالت،  كافة  في  رأي  عن  للتعبير  المساحة 
المجال  عــن  بعيدة  كتاباتي  معظم  تجد  لــذلــك 

الرياضي.
ڈ هل تعتقدين أن مواقع التواصل االجتماعي 

أصبح له دور إعالمي مهم؟
- مواقع التواصل االجتماعي بدأت تنافس بقوة 
اإلعالمية  الــوســائــل  جميع  مــن  البساط  وتسحب 
يعتمد  أصــبــح  الجميع  أن  إلــى  مشيرة  األخــــرى، 

عليها في حياته اليومية بشكل أساسي، وأصبحت 
تــســتــحــوذ عــلــى الــنــصــيــب األكـــبـــر مـــن اهــتــمــامــات 
أو  المختلفة،  األخــبــار  تــنــاقــل  فــي  ســـواء  الــنــاس، 
وبالنسبة  اليومية،  والتفاعالت  النشاطات  نشر 
مواقع  عن  نستغني  أن  نستطيع  ال  كإعالميين  لنا 
أنستجرام،  يمتلك  ال  إعالمي  يوجد  وال  التواصل، 
عليها  يقول  من  ضد  وأنــا  شــات،  سناب  حتى  أو 
مضيعة وقت، فكل شخص يستطيع أن يحّدد إذا 

كانت مفيدة أم ال من طريقة استخدامه لها.
من  فقط  يعد  لم  إعالمي  أي  جمهور  أن  كما 
يشاهدونه على شاشة التلفزيون، أو قّراء مقاالته 
تلك  متابعو  أصبح  بــل  الــجــريــدة،  صفحات  على 
نشاطات  مع  وتفاعالً  تأثيًرا  وأكثر  أقوى  المواقع 
لها  شــيء  أي  مثل  ولكنها  اإلعــالمــي،  أو  الــفــنــان 
جانب إيجابي وآخر سلبي، فسلبيات تلك المواقع 
تعتمد  خاطئة  أخبار  لبث  استخدامها  في  تتركز 
وسائل  مــن  العديد  بـــادرت  لذلك  اإلشــاعــة،  على 
اإلعالم الرسمية بإنشاء صفحات رسمية لها على 
مشاهديها،  مــع  الــتــواصــل  أجــل  مــن  الــمــواقــع  تلك 
وهــــذا يـــدل عــلــى أن تــويــتــر وانــســتــجــرام لــم تعد 
أســاســي  مكمل  هــي  بــل  ترفيهية  أشــيــاء  مــجــرد 

ورئيسي للرسالة اإلعالمية.
المستوى  على  لها  اســتــخــدامــك  عــن  ومـــاذا  ڈ 

الشخصي؟
بكثرة  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدم   -
خــاصــة تــويــتــر وانــســتــجــرام وســنــاب شـــات، على 
البداية  فــي  متحّمسة  أكــن  لــم  أنــنــي  مــن  الــرغــم 
الوقت  مرور  مع  ولكني  المواقع،  تلك  الستخدام 
تــأكــدت أن فــئــة الــشــبــاب وهـــم الــمــعــنــيــون غــالــبـًـا 
برسالتنا اإلعالمية، متواجدون على تلك المواقع، 
وهم غالبًا قد ال يحّبذون مشاهدة التلفزيون، أو 
نستطع  لم  إن  لهم  نصل  فكيف  الجريدة،  قــراءة 
استخدام تلك المواقع؟. كما أنني أهتم كثيًرا بآراء 
وتعليقات متابعي صفحاتي، وأرى أن هؤالء لهم 
حق علّي حتى لو لم أكن أعرفهم شخصًيا، ومن 

الواجب علّي أن أعطيهم جزًءا من وقتي.

اصداراتاصدارات

ل ة ال ا ً كث ًًًًا ئ ط ئًًًا ش كا ةذا ا الك ة أأ ة األأل ك ا ث
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كــانــت هــنــاك فــتــاة مــن الــبــاديــة 
من  خشمان  بنت  سعدى  اسمها» 
الشرارات»، كانت تسمع ببطوالت 
من  فعشقته  دعــيــجــا)  بــن  (خــلــف 
مـــجـــرد ســـمـــاع ســيــرتــه وذكـــــره، 
ومــازالــت تسأل عــن أخــبــاره حتى 
رأتــه يــوًمــا مــن األيـــام، ولكن من 

مسافة بعيدة،
ولم يرها هو ورأت ما أعجبها 
عشقها  فــزاد  الفارس  صفات  من 
لـــــه، وعــــــرف بـــأمـــر هـــــذا الــعــشــق 
فــحــرصــوا  قبيلتها،  أفــــراد  بــعــض 
على إخفاء األمر ألن بينهم وبين 

قبيلة خلف حروبًا مستمرة.
ـــام وجـــرت معركة  ومـــرت األي
بين القبيلتين وكانت الغلبة لقبيلة 
والــذي  وربــعــه،  خلف  على  الفتاة 

وقع أسيراً في أيدي الشرارات
ولـــكـــنـــهـــم لـــــم يـــتـــحـــقـــقـــوا مــن 
خلف،  أنــه  فــي  وشــّكــوا  شخصيته 

وسكت هو طمعاً في النجاة.
ولـــم  حـــيـــرتـــهـــم  زادت  ولــــمــــا 
أن  بعضهم  أشــــار  عــلــيــه  يــتــعــرفــوا 
ـــعـــدى والــــتــــي تــعــرفــه  ـــوا ســــ ـــســـأل ي
وتــــذكــــره دائــــًمــــا، فـــدعـــوهـــا ولــمــا 
وقــفــت عليه عــرفــتــه ولــكــنــه كــان 
ـــشـــرة لـــكـــثـــرة الــــغــــزو،  ـــب اســــمــــر ال
فــأنــكــرت أنـــه خــلــف «الــمــقــصــود» 
وقــالــت  الــقــتــل،  مــن  تنجيه  حــتــى 

وهي تضحك، «هذا ما هو خلف، 
هذا عبد من مواليه وعبيده»

ولــمــا ســمــع أهــلــهــا قــولــهــا هموا 
بإطالق سراحه ولكنه أبى وقال:

والذيـق  سكـر  ذوق  بدالي  ســٍن 
وعيٍن قزت من عقب ماهي

قبالي

وأبدت علي بريطٍم به زواريـق 
وبمفرق القذله سـواة الهاللـي

استغفري يا بنت يم العشاشيـق 
عن قولك إني من عبيدالموالـي

المخاليـق  سيـد  الرب  عبيد  حنا 
ومما جرى يا بنت هـذي فعالـي

المشافيـق  العيـال  زين  خلف  أنا 
لياحل في تال الركايب جفالـي

يــــا بـــنـــت حـــمـــاي الـــنـــضـــا ســاعــة 
الـــضـــيـــق شـــيـــٍخ تـــخـــّضـــع لــــه ســبــاع 

الرجالـي
حّمايهن في ساعٍة تيبس الريـق 

ومن دورن يلقـان عند التوالـى
أنتم خزايزكم طوال السماحيـق 
وخزايزي شمط اللحى والعيالـي

فــلــمــا ســمــعــوا قــصــيــدتــه عــرفــوا 
شجاعته  فأعجبتهم  «خلف»  أنــه 
وأطــلــقــوا ســــــــراحــه وخــــــــرج منهم 

معزًزا مكرًما.

حيث يقال: (بين حانة ومانة ضاعت لحانا)، وتقول القصة: « تــزوج رجل 
بامرأتين.. إحداهما اسمها «حانة» والثانية اسمها «مانة»..

وحانة كانت صغيرة السن عمرها ال يتجاوز العشرين..
بخالف «مانه» التي كان عمرها يزيد على الخمسين والشيب لعب برأسها..

فكان كلما دخل إلى حجرة «حانة» تنظر إلى لحيته
وتنزع منها كل شعرة بيضاء

وتقول: يصعب علّي عندما أرى الشعر الشائب يلعب بهذه اللحية الجميلة وأنت 
ما زلت شابًا..

ويذهب عند «مانة»
فتمسك هي األخرى لحيته وتنزع منها الشعر األسود

وتقول: يكدرني أن أرى شعًرا أسود بلحيتك وأنت رجل كبير السن جليل القدر..
ودام حال الرجل على هذا المنوال حتى نظر بالمرآة يوًما

فرأى بها - لحيته - نقًصا عظيًما.. فمسكها بعنف وقال:
«بين حانة ومانة ضاعت لحانا»

ــــــعــــــزة والـــــكـــــرامـــــة ال

قصة ظريفة
 ذهبت مثالً

 بين العرب قديًما

سفر أيوب
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البيئة القطرية غنية بمصادر
 اإللهام للمبدعين

منوعاتمنوعات
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والتراث  تفاصيلها،  بكل  إليها  تجذبني  الخليجية  «البيئة 
القطري يستهويني» بهذه الكلمات بدأ الفنان التشكيلي الشاب 
واختار  لوحة»  «قصة  زاويــة  في  للبيرق  حديثه  النعمة  علي 
النعمة أحـــد أحـــدث أعــمــالــه والــتــي انــتــهــى مــنــه مــؤخــرا وهــو 
اختار  إنه  ويقول  اليوم  زاويتنا  محور  ليكون  «الدلة»  بعنوان 
الخليجي  الواقع  يعكس  القطري  التراث  من  عمال  يرسم  أن 
أمضيت  قائال:  وأوضــح  خــاص،  بشكل  والقطري  عــام  بشكل 
أسبوعين في رسمها، وكنت أبحث عن عمل من التراث لكي 
دلة  برسم  جديدا  تحديا  أخــوض  أن  كثيرا  وأعجبني  أقدمه 
تستهويني  أنني  كما  جميلة،  ألوانا  تحوي  أنها  خاصة  القهوة 
تراثية  بأشياء  غنية  أنها  خاصة  والخليجية  القطرية  البيئة 
تمكننا من االختيار بين تفاصيل كثيرة ويصبح لدينا العديد 
من العناصر المتواجدة في بيئتنا ويمكن أن تكون لنا مصدرا 

لإلبداع واإللهام.
التي  الفنية  والــمــدرســة  يستخدمها  الــتــي  التقنية  وحـــول 
الواقعية،  الفنية  الــمــدرســة  أتــبــع  ــا  أن النعمة:  قــال  لها  ينتمي 
األحيان  بعض  وفــي  الزيتية  األلـــوان  مــع  الكانفس  وأستخدم 

إذا ما اضطرتني الظروف أن أستخدم سكين األلوان بحسب 
اللوحات التي أرسمها.

علي  الفنان  يقول  قطر  في  التشكيلية  الحركة  واقع  وحول 
النعمة: أنا أرى أن هناك تطورا ملموسا في المشهد التشكيلي 
اهتمام  يوازي  بالحركة  رسمي  اهتمام  لدينا  وأصبح  المحلي 
الـــدولـــة بــالــقــطــاعــات األخـــــرى، وهـــو األمـــر الـــذي جــعــل الفن 
التي  المجاالت  كافة  شــأن  شأنه  ينهض  قطر  فــي  التشكيلي 
الفتا  واضــح،  وازدهـــار  نمو  فيها  وحــدث  قطر  فيها  تطورت 
المزيد  لبذل  شباب  كفنانين  يحفزهم  االهتمام  هذا  أن  إلى 
التشكيلية  بالحركة  وأكثر  أكثر  النهوض  أجل  من  الجهد  من 
المجتمع  على  باإليجاب  سينعكس  الذي  األمر  وهو  القطرية، 
إنه  النعمة  علي  الفنان  قــال  الشخصي  الصعيد  وعــلــى  كــكــل. 
متخصصا  ويكون  األول  الشخصي  معرضه  يقدم  أن  يتمنى 
في مجال التراث ولكنه ينتظر أن يصل عدد اللوحات التراثية 
حتى  مميزا  معرضا  يــقــدم  ألن  يكفي  مــا  إلــى  يرسمها  الــتــي 
يعلن عنه، وتمنى أن يعكس هذا المعرض جهوده التي يبذلها 

لخدمة الحركة التشكيلية القطرية.

الفنان التشكيلي علي النعمة للبيرق:

لك الحمد مهما استطال البالء

ومهما استبّد األلم

لك الحمد، إن الرزايا عطاء

وإن المصيبات بعض الكرم

ألم تُعطني أنت هذا الظالم

وأعطيتني أنت هذا الّسحر؟

فهل تشكر األرض قطر المطر

وتغضب إن لم يجدها الغمام؟

ڈڈڈ

شهور طوال وهذي الجراح

تمّزق جنبي مثل المدى

وال يهدأ الداء عند الصباح

وال يمسح الّليل أوجاعه بالردى

ولكّن أّيوب إن صاح صاح:

لك الحمد، إن الرزايا ندى

وإّن الجراح هدايا الحبيب

أضّم إلى الّصدر باقاتها

هداياك في خافقي ال تغيب

هداياك مقبولة.. هاتها

ڈڈڈ

أشد جراحي وأهتف

بالعائدين:

أال فانظروا واحسدوني

فهذى هدايا حبيبي

جميل هو الّسهُد أرعى سما

بعينّي حتى تغيب النجوم

ويلمس شّباك داري سناك

جميل هو الليل أصداء يوم

وأبواق سيارة من بعيد

وآهاُت مرضى، وأم تُعيد

أساطير آبائها للوليد

هاد الغيوم وغابات ليل الُسّ

تحّجُب وجه السماء

وتجلوه تحت القمر

وإن صاح أيوب كان النداء:

لك الحمد يا رامياً بالقدر

ويا كاتباً، بعد ذاك، الّشفاء

علي النعمة
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ق ريشتي تنقل واقع الحياة وتعكس انفعاالت الناسش
ريشتي تنقل واقع الحياة وتعكس انفعاالت الناس
ريشتي تنقل واقع الحياة وتعكس انفعاالت الناس
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wالفن             السابع

أصــبــحــت أفــــالم الــديــجــيــتــال لــــدى كــثــيــر مــن 
الــمــخــرجــيــن الــشــبــاب ســيــنــمــا بــديــلــة عــن الــســائــد 
والــنــمــطــي، حــيــث خــرجــت مــن الــعــائــق األســاســي 
فــي اإلنـــتـــاج والــتــنــفــيــذ، مــثــل وجــــود الــكــامــيــرات 
والمرئي،  الصوتي  التسجيل  وأشرطة  السينمائية 
قص  من  المونتاج  النيجاتيف،  شريط  وتحويل 
المتخصصين  التقنيين  تــوافــر  واألهـــم  ولــصــق، 
األدوات  هــــذه  عــلــى  الــعــمــل  فـــي  والــمــحــتــرفــيــن 
أفالم  وتغلبت  الفيلم.  مراحل  من  مرحلة  بكل 
الــديــجــيــتــال عــلــى مــعــضــلــة الــتــكــلــفــة الــتــقــنــيــة في 
أهميتها  وبـــرزت  الكالسيكية،  السينما  صناعة 
مشاهدة  مع  تذكر،  تكلفة  دون  العمل  إنجاز  في 
ومع  مــنــه،  االنــتــهــاء  بعد  مباشر  بشكل  التصوير 
الوقت زاد أداء كاميرات الديجيتال جودة موازيا 
أيًضا،  المونتاج  وبرامج  الكمبيوتر  تقنيات  تطور 
الديجيتال  فيلم  تحويل  اإلمكان  في  أنه  خصوًصا 
إلى شريط سينمائي وعرضه على شاشة السينما 
التجارب  من  العديد  به  قامت  ما  وهذا  العادية. 
الــجــديــدة  التقنية  مــن  اســتــفــاد  الـــذي  الــغــرب  فــي 
عــلــى صــعــيــد خــفــض تــكــلــفــة اإلنــــتــــاج، مـــا ســاعــد 
االســتــفــادة  اســتــطــاعــت  فنية  تــوجــهــات  إفـــراز  فــي 
الديجيتال  لتقنية  يمكن  التي  األطــروحــات  مــن 
أن تــقــّدمــهــا لــلــوصــول إلـــى أشــكــال فــنــيــة جــديــدة 
ـــداع الــســيــنــمــائــي. وعـــلـــى الــصــعــيــد الــعــربــي،  ـــإلب ل
فـــأول تــجــربــة تــصــويــر فــيــلــم بــكــامــيــرا ديــجــيــتــال 
كــانــت عــلــى يــد الــمــخــرج الــمــصــري يــســري نصر 
الــروائــي  عــمــلــه  خـــالل  مــن   ١٩٩٨ الــعــام  فــي  اهللا 
الحلول  بــاب  فتحت  والــتــي  «الــمــديــنــة»،  الــطــويــل 
كما  السينمائي،  للتصوير  العالية  للتكلفة  البديلة 
في  «ليلة  فيلمه  ليخرج  بــشــارة  خيري  شّجعت 
«كليفتي»  فيلم  لتصوير  خان  محمد  ثم  القمر» 
بالطريقة نفسها. وكان من أهم مكتسبات أفالم 
عمل  يكون  ألن  المجال  أفسحت  أنها  الديجيتال 
بجهة  ارتباطه  بعدم  استقاللية  أكثر  السينمائي 
مــنــتــجــة أو مــؤســســة رســمــيــة فـــي حـــال اســتــطــاع 
ذلك  وبلور  آخــريــن،  بمعونة  أو  بمفرده  إنتاجه 
ــمــا حــكــيــت مــريــم»  الــفــيــلــم الـــروائـــي الــطــويــل «ل
 ٢٠٠٣ عــام  في  فــوالدكــار  أســد  اللبناني  للمخرج 
المهرجانات  فــي  الــجــوائــز  مــن  الــعــديــد  نــال  وقــد 

ئية. لسينما ا
أزمات  التقنية  تلك  حّلت  فقد  شك  أدنى  وبال 
أبًدا  تكن  لم  التكنولوجيا  ألن  السينما،  في  كثيرة 
بشكل  توظيفها  المهم  لكن  صناعة،  ألي  عائًقا 
طبيعي  تطور  الديجيتال  عصر  ودخول  صحيح، 
المالحظ  ومــن  صــامــتًــا،  بــدأ  الــذي  السينما  لفن 
شاشات  تغزو  أخذت  الديجيتال  أفالم  موجة  أن 
الــمــهــرجــانــات الــســيــنــمــائــيــة، وكــــان ســر تــمــيــزهــا 
القضايا  طبيعة  عن  فضالً  الرفيع  الفني  مستواها 
والتي  للحاضر،  وتنتمي  تطرحها  الــتــي  الــجــادة 
العمق،  بالغة  واعية  برؤية  األعمال  هذه  تثيرها 
فــضــالً عــن مــيــزانــيــة إنــتــاجــاهــا الــتــي تــصــل أحــيــانـًـا 
يمكن  التي  الفوضى  وحــول  صفر.  المستوى  إلى 
صنع  كــامــيــرا  امــتــلــك  مــن  كــل  أن  لــو  تــحــدث  أن 
من  ضرر  ال  أنه  السينمائيين  أغلب  يرى  فيلًما، 
شأنه  من  هذا  ألن  األفــالم،  من  كبير  كم  وجــود 
غيوًرا  يكون  سوف  فالمبدع  بمستواها،  يرتفع  أن 
مستوى  أعلى  يقّدم  أن  وسيحاول  فيلمه،  على 
بشكل  الفيلم  سيخدم  مــا  وهــذا  مشهد،  كــل  فــي 

يخرج. ما  كل  يغربل  أن  الجمهور  وعلى  عام 

باتت تنافس الرجل بهذا المجال ....جواهر المناعي:

رأي عــــن  ــر  ــي ــعــب ــت ــل ل ـــة  ـــل ـــي ووس ـــاة  ـــي ح أســــلــــوب  ـــن  ـــف ال
فيه وتــألــقــن  الــتــشــكــيــلــي  الـــفـــن  ــحــمــن  ــت اق الــقــطــريــات 

ــــاس ــــن ـــــاالت ال ـــــع ـــــف ــــس ان ــــك ــــع ـــــــــع الـــــحـــــيـــــاة وت ــــي تـــنـــقـــل واق ــــت ــــش ري

«الديجيتال» سينما 
بديلة أفرزتها التكنولوجيا
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الدوحة - الراية

دخوله  إن  الصايغ  حسين  الفنان  قــال 
من  جاء  القصيرة  األفــالم  صناعة  مجال 
التي  الهواية  تلك  الضوئي،  التصوير  بــاب 
صناعة  فــي  الــمــطــاف  بــه  لينتهي  عشقها 
األفالم التي لم تكن تخطر على باله من 

قبل.
إنجازات  المجال  هذا  في  حقق  الصايغ 
عدة آخرها حصوله على المركز السادس 
بمسابقة إسالم ويب العام الماضي وسط 
الذي  األمــر  مشاركة،   ٨٥٠ من  يقرب  ما 
حيث  الــمــشــوار  لمواصلة  حــافــًزا  لــه  شكل 
يــنــوي الــمــضــي قـــدًمـــا فـــي عــالــم صــنــاعــة 
األفــــالم واإلخــــــراج الــتــلــفــزيــونــي فــي ذات 
ما  هو  للكاميرا  عشقه  أن  مؤكًدا  الوقت، 
الــضــوئــي،  الــتــصــويــر  بــهــوايــة  للتعلق  دفــعــه 

طموحاته  تــشــبــع  لــم  الــهــوايــة  تــلــك  أن  إال 
كاميرات  عــالــم  إلــى  بها  بسرعة  فانتقل 
حيث  األفــالم  صناعة  إلــى  فاتجه  الفيديو 
مسابقة  مــع  الماضي  الــعــام  البداية  كانت 
إسالم ويب التي حصل فيها على المركز 
الـــــســـــادس وســـــط عـــــدد كــبــيــر جــــــًدا مــن 
المشاركات، ثم انضم لفريق «بس واهللا» 
للعمل،  كــمــخــرج  حــلــقــات   ٤ قــــّدم  حــيــث 
وقــــــال: أطـــمـــح أن أســـتـــمـــّر فـــي صــنــاعــة 
السواء،  على  التلفزيوني  واإلخــراج  األفالم 
وال أستبعد أن أشارك في أعمال بالتمثيل 
التركيز  أفــضــل  أنــنــي  إال  المستقبل  فــي 
فــي اإلخـــــراج، وأضــــاف إن الــنــجــاح الــذي 
حققه من خالل مشاركاته األولى هو ما 
أكثر  مركز  على  يحصل  أن  يطمح  جعله 
إسالم  من  العام  هــذا  مسابقة  في  تقدًما 
ويب، حيث انتهى من فيلم جديد بعنوان 

تــدور  الفيلم  فكرة  أن  مــبــرًزا  «وتبينوا» 
تناقل  عن  تتولد  التي  السلبية  اآلثــار  حول 
المجتمع،  في  الكاذبة  واألخبار  اإلشاعات 
آخــر  لفيلم  بالتحضير  حــالــًيــا  يــقــوم  كــمــا 
بعنوان «اللعبة» ستكون مّدته ١٠ دقائق، 
ووصفه بالدراما الُمرعبة، مشيًرا إلى أن 
على  جــديــًدا  يعتبر  األفــالم  من  النوع  هــذا 
وهو  القطرية،  القصيرة  األفـــالم  ســاحــة 
من تأليف وسيناريو عبد اهللا المسلماني، 
ــــــدور أحــــداثــــه فـــي غـــرفـــة بــهــا أربــعــة  وت
أشخاص معصوبو األعين وموثوقو اليدين 
أحضرهم شخص خامس بغية أن ينتقم 
تخفى  أمــــوًرا  يــعــرف  وهــو  جميًعا  منهم 
عليهم فكل واحــد مــن هــؤالء األربــعــة له 
هو  من  يــدري  ال  ولكنه  شخص  عند  ثــأر 
الجريمة،  هـــذه  بــه  فــعــل  ـــذي  ال الــشــخــص 
اختيار  على  يعكف  أنه  إلى  الصايغ  وأشــار 

األسماء التي ستشارك في الفيلم، ومنهم 
فيصل المرزوقي ومشعل المري، وأوضح 
الفيلم  بهذا  المشاركة  يتمنى  أنــه  الصايغ 
في أحد المهرجانات الكبرى الُمخصصة 

لألفالم القصيرة.
في  الشبابية  الحركة  إن  الصايغ  وقــال 
بالعالم  االحــتــكــاك  ينقصها  الــمــجــال  هــذا 
الـــخـــارجـــي والــــمــــشــــاركــــات الـــــجـــــاّدة فــي 
ألن  ودولية  وإقليمية  محلية  مهرجانات 
سُيضيف  اآلخــريــن  تجارب  على  االطــالع 
ويفتح  الفنّية  مــداركــنــا  مــن  ويــوّســع  إلينا 
أمامنا آفاقا أرحب. وأكد أن التجديد في 
األطروحات الفنية لألفالم الشبابية يكمن 
في توفير دعم مادي للشباب وهذا الدعم 
لــن يتأتى إال مــع وجــود شــركــات إنــتــاج أو 
صناعة  مــجــال  فــي  متخصصة  مــؤســســة 

األفالم مثل مؤسسة الدوحة لألفالم.

كتب – أشرف مصطفى:

أن  المناعي  جــواهــر  الفنانة  أكـــدت 
الفن التشكيلي األكثر تواؤًما مع طبيعة 
المرأة القطرية ولذلك فإن القطريات 
اقــتــحــمــن هـــذا الــمــجــال وتــألــقــن فيه 
وبـــتـــَن يــنــافــســن الــــرجــــال ويــشــاركــن 
بالمعارض المحلية والعالمية، كاشفة 
في حوار مع البيرق أنها تحضر حالياً 
إيطالي  تشكيلي  بمعرض  للمشاركة 
عــن تــدويــر الــقــمــامــة بــالــتــعــاون مــع ٤ 
مركز  رعــايــة  تحت  قطريين  فنانين 
ســواعــد قــطــر وأكــســبــو مــيــالنــو قطر، 
بمعرض  الشهر  ذات  في  تشارك  كما 
ســيــقــيــمــه مـــركـــز الـــفـــنـــون الــبــصــريــة 
المعنية  التركية  الــمــؤســســات  بــإحــدى 

بالتشكيل لفنانين قطريين.
في  جــديــدك  عــن  حدثينا  بــدايــة  ڈ 

الفن التشكيلي؟
بمعرض  للمشاركة  حالياً  أستعد   -
القمامة  تــدويــر  عــن  إيطالي  تشكيلي 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع ٤ فــنــانــيــن قــطــريــيــن 
تـــحـــت رعــــايــــة مـــركـــز ســــواعــــد قــطــر 
سافرت  حيث  قطر،  ميالنو  وأكسبو 
يــــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي إلعـــــداد عمل 
كل  قــام  قطع   ١٠ مــن  مكون  تركيبي 
ليتم  بينها  من  قطعتين  بإعداد  فنان 
عمل  هيئة  في  القطع  تلك  كل  تقديم 
التدوير  أعــادة  فكرة  يستعرض  واحــد 

والتوعية الغذائية.
كما أن كل فنان من المشاركين قام 
بتجهيز ورشة إبداعية لتقديمها ضمن 
الفكرة  ذات  حــول  المعرض  فعاليات 
الــتــي يــــدور حــولــهــا، كــمــا أبـــــرزت أن 
العمل الذي قاموا بإنجازه سوياً يحمل 
فـــكـــرة واحـــــــدة، واســـتـــغـــرق تــجــهــيــزه 
ســوى  ينقصه  وال  مــتــتــابــعــة  يــومــا   ٢٠
كل  بإنجازها  قام  التي  أجزائه  تجميع 
تخللها  العمل  وفترة  حــدة  على  فنان 
خالله  مــن  تــم  مبدئي  إجتماع  إعـــداد 
وضـــع خــطــة الــعــمــل والــقــيــام بــإنــجــازه 
عبر جدول زمني متفق عليه مسبقاً، 
مراحل  كل  إنجاز  بتصوير  قاموا  كما 
العامل، ليتم إعداد فيلم قصير يصور 
رحلة إعدادهم للعمل المركب، و قمنا 
واألكياس  واألوراق  الحديد  باستخدام 
والــمــعــلــبــات والــجــرائــد الــقــديــمــة لبناء 

الــمــجــســم الــضــخــم، وحــــدد كـــل فــنــان 
الــخــامــات منذ الــبــدايــة الــخــامــات التي 

سيستعين بها في عمله.
بــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك فــإنــي أستعد 
بمعرض  الــشــهــر  ذات  فــي  للمشاركة 
ســيــقــيــمــه مـــركـــز الـــفـــنـــون الــبــصــريــة 
المعنية  التركية  الــمــؤســســات  بــإحــدى 
بــالــتــشــكــيــل لـــفـــنـــانـــيـــن قـــطـــريـــيـــن، و 
ســأشــارك فــي هــذا الــمــعــرض بعملين 
كل  مقاس  وسيكون  الكبير  بالحجم 
وينتميان  ســم   ٩٠ فــي  متر   ٢ منهما 

للفن التجريدي الحديث.

ڈ ما الرسالة التي تقدمها أعمالك 
للجمهور؟

- أركز في لوحاتي على االنفعاالت 
ــــعــــواطــــف الــــتــــي تـــنـــتـــج مــــن خـــالل  وال
الـــعـــالقـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــكــل هــذه 
االنفعاالت عبارة عن ألوان تلون حياتنا 
فــأنــا أعـــّبـــر عـــن كـــل هـــذه االنــفــعــاالت 

يكون  لون  وكل  باأللوان،  واألحاسيس 
بشخص  أو  معين  بموقف  ارتــبــاط  له 
مــعــيــن مــرتــبــط بـــالـــفـــرد، لـــهـــذا فكل 
واألشــخــاص  بـــاأللـــوان  مليئة  لــوحــاتــي 

لكن بدون التفاصيل.
أطلقت  األخـــيـــرة  أعــمــالــي  أن  كــمــا 
قمت  حيث  «ديناميكيا»  اســم  عليها 
وهو  الحياة  ديناميكية  عــن  بالتعّبير 
فــــي عـــلـــم الــســيــكــولــوجــي عــــبــــارة عــن 
في  الناس  بين  االجتماعية  العالقات 
مجموعة  تنتج  والتي  اليومية  الحياة 
اإليجابية  والسلوكيات  االنفعاالت  من 
ـــعـــواطـــف، مــثــل الــحــزن  والــســلــبــيــة وال
والتحدي،  والــشــوق  والسعادة  والحب 
المختلفة،  االنــفــعــاالت  مــن  وغــيــرهــا 
ــمــواضــيــع  ـــيـــاري لــمــثــل هـــــذه ال و اخـــت
هــــو نــتــيــجــة مــــا نــعــيــشــه فــــي عــصــرنــا 
ـــحـــالـــي مــــن تــــســــارع فــــي األحـــــــداث  ال
من  الكثير  يُولد  ما  السريعة،  والحياة 
من  الكثير  مقابلتنا  نتيجة  االنفعاالت 

واخــتــالف  اليومية  حياتنا  فــي  الــنــاس 
نتعامل  الــتــي  والــجــنــســّيــات  الــثــقــافــات 

معها يومًيا.
ڈ وما هي المواد التي تستخدمينها 

لتجسيد تلك المشاعر؟
- أســتــخــدم فــي أعــمــالــي اإلبــداعــيــة 
تأسيس  أجل  من  والكانفس  األكريلك 
ــــوحــــات، مــــع اســــتــــخــــدام خـــامـــات  ــــل ال
مــخــتــلــفــة كــــورق الـــجـــرائـــد واألقــمــشــة 
الــمــخــتــلــفــة، وذلــــك إلضـــافـــة مــالمــس 

مختلفة للعمل.
ڈ مـــاذا عــن تــواجــد الــقــطــريــات في 

المشهد التشكيلي القطري ؟
الــثــقــافــيــة  الـــمـــؤســـســـات  تـــعـــدد  -إن 
المعنية بالفن التشكيلي في قطر يعطي 
زخًما للمشهد الفني، فالفـتاة القطرية 
اقتحمت مجال الفن التشكيلي وتألقت 
هذا  في  الشباب  تنافس  وأخــذت  فيه 
الفن باعتباره أكثر الفنون مواءمة لها 
المناعي  ولفتت  وتقاليدها،  ولعاداتها 

مجال  اقتحمت  الــقــطــريــة  الــفــتــاة  أن 
وأخــذت  فيه  وتألقت  التشكيلي  الفن 
الفن  هذا  كان  أن  بعد  الشباب  تنافس 
هناك  أن  كما  الــرجــال،  على  مقتصًرا 
القطريات  الفتيات  مــن  كبيرة  نسبة 
دخلن هذا المجال وأصبحن يشاركن 
فــي مــعــارض خارجية ســواء فــي دول 

الخليج أو الدول األوروبية.
الفن التشكيلي أكثر المجاالت الفنية 
القطرية،  الــمــرأة  طبيعة  مــع  تـــواؤًمـــا 
ـــيـــد، والـــفـــن  ـــتـــقـــال ومـــــع الـــــعـــــادات وال
بيئة  في  أكبر  مجاًال  يعطي  التشكيلي 
الفتة  للمرأة،  شديدة  خصوصية  لها 
بالتوازي  تقام  التي  الفعاليات  أن  إلــى 
التشكيلية  الفنون  مؤسسات  قبل  من 
وفنيا  حقيقيا  حــراكــا  تقدم  قطر  فــي 
إلى  الــقــطــري،  التشكيلي  المشهد  فــي 
جانب إقامتها بشكل مستمر لعدد من 
تجارب  الــورش  تلك  وتعتبر  الورشات 
لها  لما  فيها،  المشاركين  لكل  مميزة 
تبادل  في  تتركز  كبرى  استفادة  من 
الــخــبــرات حــيــث يــبــدع كـــل فــنــان في 
أعماله ويتذوق في ذات الوقت أعمال 
زمالئه من المشاركين وهو ما يساعد 

في زيادة حسه اإلبداعي.
ڈ حــدثــيــنــا عـــن بــدايــتــك فـــي عــالــم 

الفنون التشكيلية ؟
المرحلة  في  الفنية  موهبتي  بدأت 
االبــتــدائــيــة فــي مـــادة الــرســم، ثــم بعد 
بجامعة  الفنية  التربية  درســـت  ذلــك 
قــــطــــر، وشـــــاركـــــت فــــي الـــعـــديـــد مــن 
المسابقات والورش الفنية، إلى جانب 
المعارض،  من  العديد  في  مشاركتي 
ولــقــد كــــان الــفــن بــالــنــســبــة لـــي دائــمــاً 
عن  للتعبير  ووســيــلــة  حــيــاة،  أســلــوب 
خــالل  مـــن  قــضــيــة،  مــنــاقــشــة  أو  رأي 
معاصر  بأسلوب  طرحها  عبر  فكرة 
وتقاليدنا،  عــاداتــنــا  مــع  يتناسب  ومـــا 
الصغر،  منذ  ظهرت  الفنية  فموهبتي 
وكنت أعشق مادة التربية الفنية خالل 
بريشتي  وأنــقــل  الــدراســيــة،  الــمــرحــلــة 
نعيشها،  التي  االجتماعية  الحياة  واقع 
وأضافت: أحب أن أطلق على لوحاتي 
اسم «ديناميكا الحياة» ، ألنها تعكس 
االنـــفـــعـــاالت والــســلــوكــيــات اإليــجــابــيــة 
والــســلــبــيــة والــعــواطــف الــتــي تــنــتــج عن 

العالقات بين الناس.

عن قربعن قرب

الفن التشكيلي األكثرالفن التشكيلي األكثر
 تواؤًما مع المرأة القطرية تواؤًما مع المرأة القطرية

الحركة الفنية الشبابية تفتقد المشاركة بالمهرجانات اإلقليمية
انتهى من فيلم «وتبينوا».. حسين الصايغ:

ــــــــاب الــــتــــصــــويــــر الــــضــــوئــــي ــــــــــــالم مــــــن ب دخـــــلـــــت صــــنــــاعــــة األف

الفيلم يتناول 
اآلثار السلبية 

لتناقل اإلشاعات 
واألخبار الكاذبة
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بالفن  الخاصة  برامجنا  تساهم 
ــعــام بــنــشــر الــثــقــافــة عــلــى نطاق  ال

واسع في شوارع الدوحة.

وقود هذا الليل
قلبي والمدى

أحالمي الوسنى
على زند الهموم

استفاقات -بجسد-الروح

أعــبــر  أن  أســـتـــطـــيـــع  كـــنـــت  إذا 
داٍع  هناك  يكون  فلن  بالكلمات، 

للرسم!

محطة  فــي  تصوير  بجولة  قمت 
الـــقـــطـــار فــــي بــــودابــــســــت لــالجــئــيــن 
السوريين والعراقيين واألفغان وكان 

هذا هو الوضع!.. الوضع جداً مؤلم.

قضيةقضية

مسيرة غانم السليطي الفنية على ”سناب شات“
الدوحة - البيرق: استعرض اإلعالمي والملحن 
أحمد عبداهللا على «سناب شات» مشوار الفنان 
غانم السليطي، ومسيرته الفنية، وأبرز األعمال 
الدرامية التي قّدمها خالل حياته الفنية الذاخرة 
واألعــمــال  الــدرامــيــة،  المسلسالت  مــن  بالعديد 

المسرحية التي أثرت الساحة الفنية المحلية.
وقال أحمد عبد اهللا لـ»البيرق»: أقّدم برنامًجا 
على السناب شات مدته من (٤٠٠ إلى ٥٠٠ ثانية) 
يستعرض  يومي  شبه  برنامج  عــن  عــبــارة  وهــو 
وكذلك  الشخصية،  وتجاربهم  الفنانين  مسيرة 

يستعرض أهم األحداث السينمائية الجارية.
وأضاف: أمتلك أيًضا على اإلنستجرام حساب 
جميع  تقييم  هو  منه  والهدف  قطر»،  «موفيز 

في  عرضها  وقــت  الجديدة  السينمائية  األفـــالم 
أن  إلى  مشيًرا  والعالمية،  المحلية  السينما  دور 
هذه الصفحة استطاعت أن تجذب عــدًدا كبيًرا 

من عشاق صناعة السينما خالل فترة قليلة.
الــمــواقــع  تــلــك  أن  اهللا  عــبــد  أحـــمـــد  وأوضــــــح 
استطاعت أن تخلق نوًعا من المنافسة المفتوحة 
بــيــن جميع اإلعــالمــيــيــن، والــفــنــانــيــن، كــمــا أنها 
قـــّربـــت الــعــديــد مـــن الــفــنــانــيــن مـــن معجبيهم، 
ومــتــابــعــيــهــم، مـــشـــدًدا عــلــى أن الــتــواصــل بشكل 
كبير  بشكل  يــقــّربــك  قــد  الــجــمــهــور،  مــع  مباشر 
منهم، ويكسبك شعبية كبيرة، ولكنه في الوقت 
تحسن  لــم  إن  مــنــك،  البساط  يسحب  قــد  نفسه 

التعامل مع جمهورك.

وعما إن كانت تلك المواقع قادرة على سحب 
أن  أتوقع  قــال:  والتلفزيون  اإلذاعــة  من  البساط 
يحدث في المستقبل ولكن ليس اآلن، فاإلذاعة 
حقيقية  مــنــافــســة  اآلن  يــواجــهــان  والــتــلــفــزيــون 
منصة  يكون  أن  استطاع  الــذي  «اليوتيوب»  مع 
الوسائل  رقابة  مقص  عن  بعيًدا  للشباب،  حــرة 
الفيديوهات  حتى  ولكن  الحكومية،  اإلعالمية 
الـــتـــي تــبــث عــبــر الــيــوتــيــوب تــحــتــاج إلــــى مــواقــع 
عدد  أكبر  جــذب  أجــل  من  االجتماعي  التواصل 
من المشاهدين. وأشاد أحمد عبد اهللا بالشباب 
القطري الذي استطاع أن يستغل تلك المواقع في 
التعبير عن هويته، والكشف عن مواهبه، في ظل 

قلة الفرص في وسائل اإلعالم المختلفة.

الدوحة-البيرق:

مواقع  أصبحت  العالم  يعيشها  التي  الرقمية  الثورة  ظل  في   
ميديا»  «السوشيال  بـ  يُعرف  بــات  ما  أو  االجتماعي  التواصل 
البعض،  بعضهم  بين  الناس  حياة  في  التواصل  طرق  أهم  من 
ونحن بدورنا نركز على وقع هذه المواقع اإللكترونية وأثرها 
نسبر  أن  الــزاويــة  هــذه  خــالل  من  ونــحــاول  فنانينا،  حياة  في 

أغوار عالمهم االفتراضي لنتعرف على اهتماماتهم من خالل 
والموثقة  الخاصة  وحساباتهم  الرسمية  لصفحاتهم  متابعاتنا 
بوك  وفيس  تويتر  مثل  االجتماعي  التواصل  مواقع  أشهر  على 
شابه  وما  اإلنترنت  على  الخاصة  صفحاتهم  أو  واالنستجرام 
كل  فــي  نتعرف  أن  على  الــزاويــة  هــذه  فــي  وسنحرص  ذلــك.. 
استفاداتهم  ومدى  اإللكترونية  الفنانين  نشاطات  على  حلقة 

الفني. مجالهم  في  الحديثة  التقنيات  من 

التشكيلية  الفنانة  الــيــوم  ضيفتنا 
هــيــفــاء الــســادة الــتــي أكـــدت عــلــى أن 
ساهمت  اإلجتماعي  التواصل  مواقع 
الــوعــي  درجـــة  رفــع  فــي  كبير  بشكل 
والتي  التشكيلي  الــفــن  ثقافة  ونــشــر 
الفني  للتنافس  قــويــة  بيئة  أوجـــدت 
التشكيلية،  الساحة  في  العاملين  بين 
إبداعات  نشر  على  ساعدت  انها  كما 
العديد منهم، وعلى تحقيق نوع من 
الــتــواصــل بــيــن الــفــنــانــيــن وبــعــضــهــم، 
وإطـــــــالع كــــل مــنــهــم عـــلـــى تـــجـــارب 
ـــوســـائـــط  ال هــــــذه  أن  كـــمـــا  اآلخــــــــر، 
الــحــديــثــة ســاهــمــت كــثــيــًرا فــي زيــادة 
يستطيع  إنـــه  حــيــث  الــفــنــان،  شــعــبــيــة 
كمبدع  لنفسه  يسّوق  أن  خاللها  من 
يستخدم  وكــأنــه  وبــبــســاطــة  بــســهــولــة 
وسائل اإلعالنات أو شركات الدعاية 

التقليدية.
وبـــات الــكــثــيــر مــن مــتــابــعــي الــفــن 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــي ومـــتـــذوقـــيـــه،يـــهـــتـــمـــون 
بــمــثــل تــلــك الــصــفــحــات، خــاصــة أن 
تتيح  أعمالهم  تتذيل  التي  التعليقات 
وفــوري  ســريــع  بشكل  الــتــواصــل  لهم 
مــع الــجــمــهــور ومــعــرفــة رأيــهــم في 

إبــداعــاتــهــم والـــتـــحـــاور مــعــهــم أيــضــاً 
ما  وهــو  الفنية،  التفاصيل  أدق  فــي 
لــتــدارك  الفنان  على  بالفائدة  يــعــود 
اقــتــنــع  مـــا  إذا  الــمــســتــقــبــلــيــة  أخــطــائــه 
بـــرأي جــمــهــوره، ويــزيــد كــذلــك من 
تلك  جمهور  لدى  التشكيلية  الثقافة 
تعد  أنها  كما  المرقمنة،  المعارض 
األصدقاء،  مع  لاللتقاء  جيدة  وسيلة 
من  االهــتــمــامــات  ذات  لهم  والــذيــن 
شتى أنــحــاء الــعــالــم، وأكـــدت الــســادة 
شــكــلــت  اإلنـــتـــرنـــت  شــبــكــة  أن  عـــلـــى 
حـــلـــقـــه وصــــــل بـــيـــن إبــــــــداع الـــفـــنـــان 
بينه  وكذلك  بإبداعاته،  والمعجبين 
وبين زمالئه من المبدعين للتعاون 
وتــــبــــادل الــمــعــلــومــات والـــمـــعـــارف، 
متبادلة  استفادة  هناك  أن  مــؤكــدة 
مـــن خــــالل الــفــيــديــوهــات الــتــي يتم 
ـــــقـــــوم خــــاللــــهــــا بــعــض  طــــرحــــهــــا وي
وتقنيات  وسائل  شرح  على  الفنانين 
والخامات  اإلبداعية  األعمال  بعض 
الــمــســتــخــدمــة فــيــهــا، وأضـــافـــت: كما 
أنـــه ال يــوجــد عــمــل فــنــي مــثــل اآلخــر 
وحــتــى لــو تــشــابــهــت األفــكــار بــعــد أن 
كل  سيقوم  آخر  فنان  من  استلهمها 

أنه  خاصة  بطريقته  بتقديمها  مبدع 
ال يــوجــد عــمــل إبــداعــي مــثــل اآلخـــر، 
وعن إقامة بعض الفنانين لمعارض 
ـــواصـــل  ـــت تــشــكــيــلــيــة عـــبـــر مـــــواقـــــع ال
الوسيلة  تلك  أن  أكـــدت  االجــتــمــاعــي 
تعتبر األنجح في الوقت الحالي، ألن 
الوسائل  يتبع  أصبح  الجمهور  أغلب 
يمكن  مــا  عليه  تيسر  الــتــي  الحديثة 
أن يــلــقــاه مــن صــعــوبــة عــبــر الــطــرق 
الــتــقــلــيــديــة، فــالــبــعــض يـــرى أنـــه من 
تلك  عبر  األعــمــال  مشاهدة  األســهــل 
أن  مــن  بــدال  اإللكترونية  المنصات 
هذا  مقر  إلــى  االنتقال  عناء  يتكلف 
تــوفــرت  مــا  مــتــى  ذاك  أو  الــمــعــرض 
وســيــلــة أســـهـــل لــمــشــاهــدة األعـــمـــال 
هذه  مثل  إقــامــة  أن  كما  اإلبــداعــيــة، 
إمكانية،  تتيح  أصــبــحــت  الــمــعــارض 
ــلــدان  االشــــتــــراك مـــع فــنــانــيــن مـــن ب
أخـــــــرى فـــــي مـــــعـــــارض مـــشـــتـــركـــة، 
وتتيح  الــتــنــوع  سمة  يضيف  مــا  وهــو 
ســواء  حــد  على  والجمهور  للفنانين 
الــــتــــعــــرف عــــلــــى آخــــــر مـــســـتـــجـــدات 

العالمي. التشكيل 

فعالية  فــي  مشاركته  خــالل  األســـدي  أحــمــد  الــفــنــان 
«األقنعة»

من اعمال الفنانة هدية سعيدنجوم الفن في مدرجات النادي العربي الفنان صالح المال في ستوديوهات اذاعة قطرمجسم خيول الصحراء للفنان علي حسن الجابر

خلقت ــواصــل  ــت ال ــع  ــواق خلقتم ــواصــل  ــت ال ــع  ــواق م
ــلــتــنــافــس الــفــنــي ــئــة ل ــلــتــنــافــس الــفــنــي بــي ــئــة ل  بــي

أون الينأون الين

هيفاء السادة

مـــعـــهـــم ـــــــــاور  ـــــــــح ـــــــــت وال الــــــجــــــمــــــهــــــور  آراء  لــــــمــــــعــــــرفــــــة  ــــــــرصــــــــة  ف

اليوتيوب» 
منصة حرة 

للشباب 
بعيًدا عن 

مقص 
الرقابة
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الفنية  األصــالــة  برتمليمي: «إن  جــان  يقول 
المطلقة غير موجودة، وأثر المفاجأة الذي يأتي 
من كشف جديد سرعان ما يختفي، وسرعان 
ما نكتشف بــأن له نظيرا مشابها عند الطرف 
بأن  النمو  مراحل  في  دائماً  والمرجح  الثاني». 
حيث  بمواقف  االقتباس  دورة  في  المرء  يمر 
يقف أمــام عتبات الفنانين الكبار، ومهما تكن 
مع  متالزما  يكون  فسوف  التجديد  في  جرأته 
الشعور والالشعور من بعيد أو قريب، ينهل من 
شعور  وهــو  ذلــك،  بعد  يتجاوزها  ثم  التقنيات 
عند  ميراثه  الشخص  يجد  بــأن  صحي  تمكين 
اإلنسانية،  بالتجربة  مقترن  ميراث  اآلخرين، 
وهذا إقرار سائد يرفضه البعض، عندها نحدد 

بالقول الصريح لهم (من أين لكم هذا؟).

مــوقــف الــنــفــي وتــجــاهــل الــمــصــادر العلمية 
بأن  تأكيد  أوصلته،  التي  والنتائج  والمعرفية 
تعيد الـــســـؤال،إذاً مــن أيــن لــك هـــذا؟ ثــم يتحول 
بإيجاد  الدفاع  حالة  لتصعيد  حدة  في  الموقف 
ما يبرر بأن فنه ال نظير له وأن تقديره ليس 
له مثيل، متناسيا بأن الفنان الذي يريد لنفسه 
أن يكون أكثر الفنانين استقاللية، عليه أن يلتقي 
بإنتاج وتجارب الغير، يستقبلها أحسن استقبال 

ويتعرف عليها.
والحقيقة أن التأثير والتأثر به جانب صحي 
إذا  الشخصية  ويــقــوي  يــعــزز  مــتــوازن،  ونفسي 
مــا وجـــدت األريــحــيــة، فــأصــل الــشــيء ووجـــوده 
المختلف عليه بين األطــراف معلوم. وكيف ما 
يستجد من تشابه فني لن يأتي بغير المتوقع، 

االقتباس  سمات  تحكمها  العالمية  فالتجربة 
والــتــأثــيــر دائـــمـــاً فليس مــن جــديــد تــحــت ضــوء 
الشمس، ومن يعنيه الشعور المستقل. في مثل 
وجـــودة  تــبــريــره  يبحث  أن  عليه  الــحــالــة  هـــذه 
في  تمكين  بها  حالة  وهــي  والــمــراجــع.  الفكرة 
التناول يحكمها البحث. الغاية من قبول فكرة 
النفس  مصداقية  مــع  الــوقــوف  بمثابة  الــتــأثــر، 
نرمي  مــا  والنفسي.  الفكري  المدلول  وصحة 
عند  التمهيد،الثبات  هــذا  من  بموضوعية  إليه 
الصحة النفسية واألخالقية في مسألة الثقافة 
والقانونية، بين ثنايا من يملك ومــن ال يملك 
يحد من التطاول، ومن جانب نرى بأن التأثير 
والتأثر حقيقة اكتشاف ال خالف، وهي مرحلية 
مــا تلبث أن تـــزول، لكشف جديد ســرعــان ما 

يختفي أي أن الصورة االنتقالية في العمل الفني، 
من شخص إلى آخر تعزز استحقاق له أصوله. 
المبطنة،  واإلضــافــة  النقل  جـــراءة  تكن  ومهما 
فــســوف يــمــارس عليه مــن ســبــقــوهــم شــروط 
في  تالحقهم  التي  الرصينة  والــقــواعــد  اإلنــجــاز 
عزلتهم. السؤال يمكن اعتبار التأثير ثنائيا موحيا 
ثنائية  هــي  أم  بها؟  نلتقي  خــواطــر  أم  مشتركا 
متشابهة لمرايا عاكسة، لها صلة التقارب بين 
الصورتين. فالمرايا العاكسة تعكس أشباه صور 
األصــل. ومرايا أخــرى تفقد مصداقيتها كفيل 
معالمها.  حـــدود  يلغي  عاكس  شمس  ضــوء  بها 
الجود  وحقيقة  المصدر  بوجود  يعترف  ومــن 
ينتقل  متجانس،  شعور  لخلق  كفيل  المتشابه، 
بــعــد ذلــــك إلــــى حـــــراك ســـرمـــدي يــثــيــر الــوعــي 

المتبادل يستمد حضوره من حسن االختيار أوال 
التي  الفنان  عند  الوراثية  الشريحة  بمصداقية 
تحدد اتجاهاته، يرى الناقد (ولفن) أن التطور 
التاريخي للثقافة قائم على بعث سابق قادم من 
سلسلة ال نهائية من المعارف،تصلح أن تكون 
بديال للبعض اآلخر. لقد َقصرت وسائل الحفظ 
اإللكترونية الوصول للمعرفة والصور المتشابه. 
ومن الوارد أن تطالها اليد. فالتأمل في المصادر 
الجانب  تناسي  بــل  عليه،  يــعــاب  اقتناصا  ليس 
األخالقي الذي يحكم العالقة مع حقوق الغير، 
بجزئية  الثقافة  فــكــرة  فــي  المشترك  القاسم 
الفن أن يكون التأثير والتأثر المتبادل خاليا من 
تعزز  مشتركة  نقطة  تحكمها  السالبة  الغايات 

اللقاء وليس الخالف.

صــــــــــدر حــــــديــــــثــــــاً عـــن 
لـــلـــنـــشـــر  أطــــــــلــــــــس  دار 
الــكــتــاب الــســاخــر «دكــتــور 
المؤاخذة» للدكتور شادي 
أمراض  أخصائي  خيري، 
المركزة،  والرعاية  القلب 
التي  المتاعب  رصــد  الــذي 
يتعرض لها األطباء بسبب 
ـــــــــك مــن  ـــهـــم، وذل ـــت مـــهـــن
واقـــــع خــبــرتــه فـــي الــعــمــل 
بــمــســتــشــفــيــات حــكــومــيــة 

وخاصة.
قصة   ٥٠ الكتاب  يضم 
مشاهد  تتضمن  واقــعــيــة 
ومـــقـــالـــب مــكــتــوبــة بــلــغــة 
ســاخــرة: «الــهــدف  عامية 
هــو  الــــكــــتــــاب  مـــــن  األول 
إدخــــــــــــال الــــبــــهــــجــــة عــلــى 
من  المطحونين  زمــايــلــي 
األطـــــبـــــاء، وعـــلـــى الـــقـــارئ 
بشكل عام، والهدف الثاني 
باألطباء،  تحس  الناس  إن 
وبالمعاناة والمطحنة اللي 
هما فيها، الناس شايفاهم 
ــــى الــــــــــوش لــكــن  مــــــن عــــل
الــبــالــطــو  إن  مــايــعــرفــوش 
األبـــيـــض مـــــداري بــــالوى، 
مــــايــــعــــرفــــوش الــــدكــــتــــور 
إيه،  وناقصه  بإيه  بيحس 
نفسي الناس العادية تحس 
والحكومة  واإلعــالم  بينا، 

وحتى المرضى» .
ســـــــــــــــــــــــــوء أحـــــــــــــــــــــــــوال 
الــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات، نــقــص 
الــمــســتــلــزمــات واألجـــهـــزة 
الــــطــــبــــيــــة، قــــلــــة أعــــــــداد 
التمريض،  على  القائمين 
موضوعات تناولها الكتاب 
الذي انتقد األوضاع بشكل 
ســـاخـــر: «ســـــوء األوضـــــاع 
يعرض المريض والطبيب 
يوجد  ال  فمثالً  للمخاطر، 
مـــــســـــاعـــــدون لـــلـــتـــصـــرف 
ـــطـــارئـــة  فـــــي الـــــحـــــاالت ال
الـــدول  فــي  يــحــدث  مثلما 
ــــة، قــــــد نــــواجــــه  ــــي ــــب األجــــن
فــي حالة  وحــدنــا مــريــضــاً 
بضرب  ويقوم  هيستيريا 
الـــمـــعـــالـــجـــيـــن لـــــه بـــــدون 

مساعدة» .
تــتــعــدد الـــمـــواقـــف الــتــي 
يــســجــلــهــا «شــــــــــادي» فــي 
ـــابـــه، مــنــهــا الــمــرضــى  كـــت
األجــــانــــب الـــقـــادمـــون من 
الذين  الالجئين  مفوضية 
مجهولة  لــغــات  يتحدثون 
الهوسا  كلغات  له  بالنسبة 

والسواحلية.
ــتــقــد  ــن فــــــي الـــــكـــــتـــــاب ي
الــــمــــؤلــــف أيـــــضـــــاً أوضــــــاع 
األطــــــبــــــاء الــــكــــبــــار الـــذيـــن 
درسوه  ما  على  يعتمدون 
مــنــذ ســـنـــوات فـــي كــلــيــات 
مـــحـــاولـــة  دون  الـــــطـــــب 
الطبية  دراستهم  لتحديث 
مــــــن خـــــــالل كــــــورســــــات: 
ـــًال  «الــــــــدولــــــــة تــــهــــتــــم مـــث
بـــتـــدريـــب الـــطـــيـــاريـــن كــل 
ــلــمــحــافــظــة عــلــى  فـــتـــرة ل
تفعل  ال  بينما  كــفــاءتــهــم، 
الطبيب  مــع  الــشــيء  نــفــس 
الــــذي يــتــعــامــل مـــع صحة 
وإمكانيات  الناس،  وحياة 
تسمح  ال  المادية  الطبيب 
تحديث  عــلــى  بــالــمــداومــة 

دراساته بصفة دورية.

أطلس تصدر 
كتاب «دكتور 

المؤاخذة»
الثالثاء 22 ذو احلجة 1436 هـ - 6 اكتوبر 2015 م

أبيات قطرية

البوح فوق أوتار الحب ...
تفاجئينني ..

تدركين كم أحب اللهو والمفاجآت ..
تتركينني معك ومع لهوك الصاخب ..

أتناثر أشالء وفتات ..
تفاجئينني ..

بعبق األنباء الساكنة في مقلتيك الساحرتين ..
ترقصين فوق وهج البوح ..

تبعثرينني فوق رقعة الشطرنج ..
وال تدركين هزيمتي ..

وال انتصاري ..
وال تغفرين إثمي ..

وال الهفوات ..
بين الفواصل والجمل الشرطية..

تنعزلين ..
لغتك الناطقة بسيرتك تتوارى مني ..

تختار بزاوية الصفحة نقطة ..
لتتفرع منها كل اللغات ..
تنصتين لحفيف الورق ..

الملقى هنا وهناك ..
وكأنك تنصتين ..

للغة القهر بداخلي ..
يتقاطر ندما فوق الطرقات ..

تعرفينني ..
وال تقبلين مني ..

أي تلميح لسلطاني ..
لكينونتي ..

لذلك العنفوان الذي يحتويني ..
بكل ثبات ..

تنتظرينني عند بوابة الحلم ..
تحملين في جعبتك ..

باقة من ضحكات ..

تنثرين فوق يأسي ..
أوراق الورد الملونة ..

تنثرين كل صبر الكون ..
وألقه وتماسكه ..

تزدادين بهجة وتوردا ..
يزداد عمرك تفتحا ..

أراك فوق وجه القمر أهزوجة فرح ..
أراك فوق شفتي ابتسامة حب ..

ألمحك بين دقات قلبي ..
تنهيدة شاردة ..

تتلقفين ندفات الوجع الممتزجة بي ..
تحـضنين كل خفقاتي ..

وأسراري الموبوءة ..
تخبئينها في صدرك قصاصات شعر ..

تسردينها ..
في الجموع المنتظرة عبر الشرفات ..

لست تملين من إطاللتي ..
وملء عيني وقلبي كل هذي الحسرات ..

البوح فوق 
أوتار الحب

التأثير والتأثر.. استحقاق فني له أصول
بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

للشاعرة حصة العوضي

من قصيدة

كشف علماء آثار إيطاليون عن بقايا عظام 
يعتقد أنها تعود إلى المرأة التي صورها الفنان 
الشهير ليوناردو دافنشي في لوحته الشهيرة 
الــمــونــالــيــزا، وقــضــى الــبــاحــثــون ســنــوات في 
فحص وتدقيق بقايا الرفات التي عثر عليها 
في مدينة فلورانسا ويرجع تاريخها إلى نحو 

خمسة قرون.
ويــــقــــول الـــعـــلـــمـــاء إنـــهـــا جـــــزء مــــن عظم 
التاجر  زوجــة  غيرارديني،  لليزا  تعود  ســاق 
الفلورنسي فرانسيسكو ديل جيوكوندو، التي 
يعتقد أنها جلست أمام دافنشي ليرسمها في 

لوحته الشهيرة عام ١٥٠٣.
كانت  الــرفــات  بقايا  إن  العلماء  ويــقــول 
في حالة متردية ال تسمح بالقيام بتحليل 
فشل  كما  أيـــه»،  أن  الــنــووي «دي  الحمض 
العلماء في العثور على الجمجمة، ويحتفظ 
متحف اللوفر بلوحة الموناليزا، التي تعرف 

تعد  والتي  «الجيوكوندا»،  باسم  باإليطالية 
من أكثر اللوحات شهرة في العالم، وتصور 
امرأة شابة ذات ابتسامة غامضة وقد شبكت 
يديها برفق في حضنها. وعلى الرغم من 
أن هوية هذه المرأة غير محددة بدقة، إال 
أن العديد من المؤرخين يعتقدون أنها من 
المحتمل أن تعود إلى غيرراديني، وقد بدأ 
علماء اآلثار حملة قبل ثالث سنوات، للبحث 
عن رفاتها في دير كانت قضت فيه أيامها 
األخيرة، وقام علماء اآلثار بفتح قبر عائلة 
فلورانسا  مدينة  في  كنيسة  في  جيوكوندو 
مــن أجـــل الــحــصــول عــلــى الــحــمــض الــنــووي 
كشف  الكاربون  فحص  أن  بيد  لمطابقته، 
العظام  من  متفرقة  مجموعة  وجــود  عن 
السادس  الــقــرن  مطلع  إلــى  تاريخها  يرجع 
عــشــر، حيث عــاشــت غــيــرارديــنــي ورسمت 

لوحة الموناليزا.

الكشف عن بقايا رفات 
الموناليزا األصلية

بقلم: فـــرج دهــــام.بقلم: فـــرج دهــــام.

لــلــمــزادات  ســوذبــيــز  دار  يــعــرض 
البريطاني  للفنان  نادرة  لوحة  للبيع 
وقد  ديسمبر،  في  كونستابل،  جــون 
الفنان  مــع  «ذولـــــوك»  لــوحــة  بقيت 
حتى وفاته في ١٨٣٧، وتمثل اللوحة 
في  ستور  نهر  على  طبيعًيا  منظًرا 
منطقة سوفوك، وتقدر قيمتها من 
استرليني،  جنيه  مليون   ١٢ إلــى   ٨
وكـــــان الــفــنــان خــصــهــا بــالــمــعــارض 

الراقية.
وقـــال جــولــيــان كــاســكــونــي، خبير 

دار  فـــــي  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــــوحــــات  ــــل ال
كــونــســتــابــل  تــحــكــم  «إن  ســـوذبـــيـــز: 
يظهر  الطبيعية  الــمــنــاظــر  فــن  فــي 
ــا فـــي الـــلـــوحـــة، فـــي الــصــرامــة،  جــلــًي
العشب  حركة  في  وحتى  الدقة  في 
فــي الــحــقــول، ولــمــعــان الــمــيــاه وهي 

تتدفق».
وســـتـــعـــرض الـــلـــوحـــة فــــي هــونــج 
أنجليس،  ولـــوس  ونــيــويــورك  كــونــج، 
قــبــل أن تــعــود إلـــى بــريــطــانــيــا فــي ٩ 

ديسمبر المقبل.

لوحة للفنان جون كونستابل في المزاد العلني

٢٠ فيلما قصيرا بمهرجان 
بي بي سي عربي

ضمن  ستعرض  التي  لألفالم  القصيرة  القائمة  عن  مؤخرا  أعلن 
٢٠١٥ الذي ينظم تحت شعار «حاكمون  مهرجان بي بي سي عربي 
 ٢٠ القائمة  وتضم   ، متغير»  عربي  عالم  في  السلطة  ومحكومون: 
اعتبرتها لجنة حكام المهرجان األفضل من بين مئات األفالم  فيلماً 

السنة. هذه  المتقدمة 
 ٣٠ الجمعة  مــن  ابــتــداء  متتالية  أيـــام  أربــعــة  الــمــهــرجــان  ويستمر 
العريق   BBC Radio Theatre مسرح  ويستضيف  الجاري،  أكتوبر 
داخـــل مبنى بــي بــي ســي فــي وســط لــنــدن - كــمــا حــدث فــي دورتــه 

ونقاشات. عروض  من  المهرجان  نشاطات   - الماضي  العام  األولى 
وكــانــت بــي بــي ســي عــربــي دعــت أوائـــل هــذا الــعــام صــنــاع األفــالم 
قصيرة  أفــالم  من  مشاركاتهم  لتقديم  والصحفيين  والسينمائيين 
الصراعات  على  الضوء  تلقي  ووثائقيات  وتقارير  استقصائية  وأعمال 
تغّيراً  سنوات  منذ  يشهد  عربي  عالم  في  والنفوذ  السلطة  أجــل  من 

الخاتمة. مجهول  اآلن  حتى  يبدو 
وســتــعــرض األفــــالم الــعــشــرون ضــمــن فــئــات األفــــالم الــقــصــيــرة، 
واألفــــالم الــوثــائــقــيــة، واألفــــالم الــوثــائــقــيــة الــقــصــيــرة، والــريــبــورتــاج. 
التي  مواضيعها  حسب  الــمــهــرجــان  أمــســيــات  على  مــوزعــة  وســتــكــون 
تناقش قضايا االنتماء والهوية والوطن والطفولة والمستقبل وغيرها 

اليوم. العربي  العالم  مجتمعات  في  ساخنة  قضايا  من 
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