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صفحات
٨

خلود الحميدي: عالقة تكاملية 
تجمع اإلذاعة بوسائل التواصل

الدوحة - البيرق:

طــــالــــبــــت اإلعـــــالمـــــيـــــة خـــلـــود 
الـــحـــمـــيـــدي بـــــضـــــرورة تــبــنــي 

الـــكـــوادر اإلعــالمــيــة الــشــابــة 
أن  خـــــاصـــــة  وتـــــدريـــــبـــــهـــــا، 

الــمــواهــب الــشــابــة فــي الوقت 
االمتيازات  عن  تبحث  الحالي 

المادية، لذلك يجب على اإلذاعة 
العمل على تبنيها وتدريبها وتقديم 

االمتيازات لها، مشيرة إلى أن العالقة 
تكاملية تجمع اإلذاعة بوسائل التواصل االجتماعي.

خالل  كانت  البداية  قالت  اإلعــالمــي  المجال  فــي  بداياتها  وعــن 
دراستي بجامعة قطر، وفي عام ١٩٩٧م تدّربت باإلذاعة الشعبية 
وكان إرسالها ضعيًفا وقتها وكانت تغطي في بثها قطر والمنطقة 
وأما  الحقيقة  في  كبير  جمهور  لها  وكان  السعودية،  من  الشرقية 
الثقافة  يمس  ما  ســوى  تهتم  وال  صرًفا  خليجًيا  فكان  مضمونها 

الخليجية، وظللت فيها حتى عام ٢٠٠٠م.
فانتقلت  الشعبية  اإلذاعــة  إغــالق  تم   ٢٠٠٠ عــام  في  أنــه  وتابعت 
دراية  لدي  أصبحت  وقد  العام،  بالبرنامج  قطر  بإذاعة  العمل  إلى 
عن  برنامج  أول  وقــّدمــت  المايكروفون  مــع  التعامل  بأساسيات 

«األسرة» بصحبة المذيعة أمينة سلطان.
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الدراسة األكاديمية ضرورة الدراسة األكاديمية ضرورة 
لتطويـر السـاحـة الفنيـةلتطويـر السـاحـة الفنيـة

سعد حمد يشارك في أوبريت
«أرض السالم واإلسالم يا قطر»

كتب - محمود الحكيم:

سعد  الــفــنــان  أن  الــبــيــرق  علم 
حمد انتهى من تركيب صوته 

الذي  الغنائي  المقطع  على 
ســيــشــارك بــه فــي أوبــريــت 

يا  واإلســـــالم  الــســالم  «أرض 
قـــطـــر» وهــــو أوبــــريــــت غــنــائــي 

جــديــد مـــن ألـــحـــان عــيــســى أحــمــد 
والتي  الماسية  األوتار  شركة  وإنتاج 

الوطني  اليوم  في  لعرضه  استعدادا  كليب  الفيديو  بنظام  ستصوره 
الفنان  وهــم  مطربين   ٧ فيه  ســيــشــارك  األوبــريــت  وهــذا  الــقــادم، 
والفنانة  القحطاني  سعيد  والفنان  حمد  سعد  والفنان  أحمد  عيسى 
والفنان  التونسية  أميرة  والفنانة  دلوان  خالد  والفنان  لحدان  سعاد 

عناني. أحمد 

ص٢

أمير دسمال: التجارب أمير دسمال: التجارب 
السينمائية الخليجية جيدةالسينمائية الخليجية جيدة

الدوحة - البيرق:

ــفــنــان أمــيــر دســمــال   قـــال ال
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة  الـــــتـــــجـــــارب  إن 
الخليجية جيدة إال أنها لم ترق 
لــمــســتــوى األعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــة 
التجارية  الــعــربــيــة  أو  الــعــالــمــيــة 
ـــة، ولــــكــــن هـــذا  ـــجـــمـــاهـــيـــري وال
ــــــه أمـــر  الــــتــــحــــّرك فــــي حــــد ذات
اآلن  ـــا  ـــن ـــدي ل وبـــــــات  إيــــجــــابــــي، 

نستطيع  الشباب  مــن  مجموعة 
صـــّنـــاع  إنـــهـــم  عــنــهــم  نـــقـــول  أن 
مستقبالً  الــخــلــيــج  فـــي  الــســيــنــمــا 
وســـيـــقـــّدمـــون يـــوًمـــا مـــا أعـــمـــاًال 

العاجل. القريب  في  تنافسية 
ولـــفـــت دســـمـــال إلــــى افــتــقــار 
لدور  عموًما  الخليجي  المسرح 
العرض، مشيًرا إلى وجود حالة 
حـــراك جــيــدة تــرجــع إلـــى تــعــّدد 
الــمــهــرجــانــات الــمــســرحــيــة فــي 

وأصــبــح  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول 
هــــنــــاك حــــالــــة مـــــن الـــتـــنـــافـــس 
بـــيـــن الـــمـــهـــرجـــانـــات وبــعــضــهــا 
تصب  المنافسة  وهــذه  البعض 
فـــــي صــــالــــح الــــحــــركــــة الــفــنــيــة 
والـــمـــســـرحـــيـــة، وأصـــبـــح هــنــاك 
شـــركـــات إنـــتـــاج تـــقـــّدم أعـــمـــاًال 
تـــجـــاريـــة وجـــمـــاهـــيـــريـــة خـــالل 

المسرحي.  الموسم 

ص٦

الدوحة - البيرق: 

األيــام  هــذه  صقر  حسن  الفنان  يعيش 
حالة كبيرة من النشاط الفني على صعيد 
الــمــســرح والــســيــنــمــا، حــيــث يــشــارك حالًيا 
على  الــحــكــايــات»  مسرحية «مــديــنــة  فــي 
يستعد  كما  واقـــف،  بسوق  الــريــان  مسرح 
للمخرجة  «الـــجـــوهـــرة»  فــيــلــم  لــتــصــويــر 
نورة السبيعي والذي سوف يشارك به في 
«أجيال»  مهرجان  من  المقبلة  النسخة 
الــســيــنــمــائــي، بـــاإلضـــافـــة لــمــجــمــوعــة من 
األفالم التربوية القصيرة بعنوان «العائلة 

الخليجية».
ــــفــــنــــان حــــســــن صــــقــــر فــي  وكــــشــــف ال
سوف  أنه  لـ «البيرق»  خاصة  تصريحات 
«الجوهرة»  الجديد  فيلمه  تصوير  يبدأ 
مــنــتــصــف أكــتــوبــر الــمــقــبــل، مــشــيــًرا إلــى 
أن أحـــــــداث الــفــيــلــم قـــريـــبـــة مــــن قــصــة 

«ســنــدريــال» الــشــهــيــرة، ولــكــن فــي إطــار 
خــلــيــجــي، ويــنــاقــش الــفــيــلــم الـــفـــرق بين 
ــــــزواج الــتــقــلــيــدي، والـــــــزواج عـــن حــب،  ال
الفتًا إلى أن الفيلم مدته ٢٥ دقيقة وهو 
مؤسسة  تنتجها  الــتــي  األفـــالم  أطـــول  مــن 
الدوحة لألفالم، موضًحا أن الفيلم سوف 
يشارك في النسخة المقبلة من مهرجان 
أن  المتوقع  مــن  كما  السينمائي،  أجــيــال 
يشارك في مهرجانات سينمائية أخرى، 
البحرينية  الــفــنــانــة  الــبــطــولــة  وســيــشــاركــه 
السياري،  محمد  والفنان  بخيت،  سلوى 

والفيلم للمخرجة الشابة نورة السبيعي.
إن «الـــعـــائـــلـــة  صــــقــــر:  حـــســـن  وقـــــــال 
الــخــلــيــجــيــة» هــي مــجــمــوعــة مــن األفـــالم 
ــتــربــويــة، الــتــي تــتــحــّدث عن  الــقــصــيــرة ال
القيم األخالقية من خالل بعض المواقف 

اليومية في شتى مجاالت الحياة.

ص٢

حسن صقر يستعد لتصوير”الجوهرة“

الحداد: «الفنان» الناقل 
األمثل لجماليات الطبيعة

الدوحة - البيرق 

ــفــنــان الــتــشــكــيــلــي فــاضــل  أّكـــــد ال
الـــحـــداد أن لــوحــة الــصــقــر الــذي 

تنتمي  فريسته  على  ينقض 
للفن الــواقــعــي، والـــذي يرى 
أنــــه األجــــــدر عــلــى الــتــواصــل 

مــع كــل أطــيــاف جــمــهــور الفن 
يهوى  أنــه  إلــى  مشيًرا  التشكيلي، 

رسم المناظر الطبيعية لتصوير ما 
بها من جمال، وإضافة مجموعة من 

الدالالت التي تضيف بعًدا فكريًا على هذا الجمال، وعن الواقعية بشكل 
عام يرى الحداد أنها ال تقتصر على رسم الشخصيات والموضوعات 
المستمدة من الطبيعية فقط، بل إن له دوًرا كبيًرا في لفت انتباه الناس 
لجمال الطبيعة، وجمال البشر، ومحاولة إيجاد عالقة خاصة بينهما، 
مشيًرا إلى أن اهتمامه بالمدرسة الواقعية بصورة عامة نابع من اعتباره 

أن الفنان هو الناقل األمثل لكل ما في الطبيعة من جماليات فنية. 
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تتشابه المسرحيتان في الموقف الدرامي فعند صنوع 
يــتــأســس الــحــدث الـــدرامـــي عــلــى وجـــود عــالقــة حــب بين 
«عديلة»و»يوسف» الشاب الفقير وتقف األم البرجوازية 
«مريم» عقبة في طريقهما وتسعى إلى تزويج ابنتها من 
النبيل الفرنسي «فيكتور» طمعا في نيل مكانة اجتماعية 
راقية باالنتساب إلى األرستقراطية بينما األب «إبراهيم» 

يدعم عالقة المحبين ويعارض رغبة زوجته.
وقد استعار صنوع هذا الموقف من مسرحية موليير 
مع تغيير بسيط في استبدال السلطة األبوية المتمثلة في 
مريم  في  المتمثلة  األمومية  بالسلطة  جــودان»  «السيد 
جوهري  تشابه  وهــو  الموقف  سمات  في  تشابه  وهناك 
اجتماعية  مكانة  من  جــوردان  السيد  أسرة  انتقلت  فكما 
كبير  كبرجوازي  أعلى  مكانة  إلى  صغير  كبرجوازي  أقل 
نتيجة رواج تجارته فإن أسرة التاجر إبراهيم يحدث لها 
االقتصادي  التحول  وهــذا  السبب.  ولنفس  االنتقال  نفس 
بعض  سلوكيات  نمط  فــي  متغيرات  تبعته  االجتماعي 
الــشــخــصــيــات فــكــمــا تــغــيــرت ســلــوكــيــات الــســيــد جــــوردان 
الطبقة  تقليد  مــحــاولــة  حــيــث  مــريــم  ســلــوكــيــات  تتغير 
منهما.  األقل  االجتماعية  للفئات  والتنكر  األرستقراطية 
تحمل  التي  مريم  كلمات  فــي  االقــتــبــاس  أثــر  ظهر  وقــد 
وجهة نظرها االجتماعية فيبدو تماثلها مع كلمات السيد 

جوردان وذلك في صدد الحديث عن طموحهما.
مريم: تقول أيه في النسب دا؟ دي قرابة تشرفنا ألن 
بالضرورة  وهــو  باشا  درجــة  في  تقريبا  يعني  كونه  أبــاه 
يــحــصــل درجــــة بــيــك مـــوش زي يــوســف بــتــاعــك الــلــي ما 

يسواش نص.
وهذا نفس مفهوم جوردان في الفصل الثاني المشهد 
بنتي  ال  كافية  ثـــروة  لــي  إنــي  يــقــول  عندما  عشر  الــثــانــي 

ولست بحاجة إال إلى الشرف وأريد أن أجعلها مركيزة.
من  التنكر  حيلة  صنوع  استعار  سبق  ما  إلى  باإلضافة 
استخدم  أن  سبق  وقــد  النبيل»  «الــبــورجــوازي  مسرحية 
نــفــس الــحــيــلــة فـــي مــســرحــيــتــه األولـــــى «راســـتـــور وشــيــخ 
تماثل  الحيلة  لهذه  استخدامه  في  وهو  والقواص»  البلد 
الحسن  «أبــو  مسرحية  في  نقاش  مع  وأيضا  موليير  مع 
المغفل» ترتبط حيلة التنكر هنا ارتباطا عضويا بالحدث 
الموظف  يــوســف  اخــتــاره  كــومــيــدي  تنكر  وهـــو  الـــدرامـــي 
البسيط وهي كوسيلة لتحقيق رغبته الدرامية وذلك بأن 
الفرنسي  الكونت  ابن  فيكتور  الشاب  شخصية  في  يتنكر 
لهذا  معرفتها  وعــدم  مريم  غباء  على  ذلــك  في  معتمدا 
صديقها  ابــن  وأنــه  اسمه  هو  عنه  تعرفه  ما  فكل  الشاب 
ــتــور» وقـــد اســتــطــاع صــنــوع أن يجعل  ــســان الــفــرنــســي «ل
تسيران  فيكتور  والمنتحلة  يوسف  األصلية  الشخصيتين 
معا فيتعرف المتلقي عليهما وهذه الحيلة تحقق أهدافها 
الدرامية من تحقيق مفهوم اللعب كما حدث لدى نقاش 
األعمى  تقليدها  في  المحلية  البورجوازية  غباء  وتكشف 
لكل مــا هــو أوروبــــي فــي الــســلــوك واألفــكــار دون نظرة 
المصري  المجتمع  يصلح  لما  انــتــقــاء  دون  أو  انــتــقــاديــة 
وأيضا تمسكها بالتفاهات وبعدها عن األمور الجوهرية 

األساسية التي قد تفيد المجتمع في نهضته.

السلطة األبوية

حركةحركة

حسن صقر يعود للسينما بـ ”الجوهرة“ و ”العائلة الخليجية“
كتب - هيثم األشقر:

يعيش الفنان حسن صقر هذه األيام 
حــالــة كــبــيــرة مــن الــنــشــاط الــفــنــي على 
يشارك  حيث  والسينما،  المسرح  صعيد 
حالًيا في مسرحية «مدينة الحكايات» 
على مــســرح الــريــان بــســوق واقـــف، كما 
يــســتــعــد لــتــصــويــر فــيــلــم «الـــجـــوهـــرة» 
لـــلـــمـــخـــرجـــة نـــــــورة الـــســـبـــيـــعـــي والــــــذي 
المقبلة  النسخة  فــي  بــه  يــشــارك  ســوف 
مـــن مــهــرجــان «أجـــيـــال» الــســيــنــمــائــي، 
بــــاإلضــــافــــة لـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن األفــــــالم 
الــتــربــويــة الــقــصــيــرة بــعــنــوان «الــعــائــلــة 

الخليجية».
ـــفـــنـــان حـــســـن صـــقـــر فــي  وكــــشــــف ال
أنــه  ــــ «[«  ل خـــاصـــة  تــصــريــحــات 
ســـــوف يـــبـــدأ تـــصـــويـــر فــيــلــمــه الــجــديــد 
المقبل،  أكتوبر  منتصف  «الــجــوهــرة» 
قريبة  الفيلم  أحــــداث  أن  إلـــى  مــشــيــًرا 
ولكن  الشهيرة،  «سندريال»  قصة  من 
فـــي إطـــــار خــلــيــجــي، ويـــنـــاقـــش الــفــيــلــم 
والـــزواج  التقليدي،  الـــزواج  بين  الــفــرق 
ــا إلـــى أن الــفــيــلــم مدته  عــن حـــب، الفــتً
٢٥ دقــيــقــة وهــــو مـــن أطـــــول األفــــالم 
لألفالم،  الدوحة  مؤسسة  تنتجها  التي 
في  يــشــارك  ســوف  الفيلم  أن  مــوضــًحــا 
أجيال  مــهــرجــان  مــن  المقبلة  النسخة 

السينمائي، كما من المتوقع أن يشارك 
فـــي مـــهـــرجـــانـــات ســيــنــمــائــيــة أخــــرى، 
البحرينية  الفنانة  البطولة  وسيشاركه 
سلوى بخيت، والفنان محمد السياري، 

والفيلم للمخرجة الشابة نورة السبيعي.
ــلــة  ــعــائ إن «ال صـــقـــر:  حـــســـن  وقــــــال 
األفــالم  مــن  مجموعة  هــي  الخليجية» 
عن  تــتــحــّدث  الــتــي  الــتــربــويــة،  القصيرة 

الـــقـــيـــم األخــــالقــــيــــة مــــن خـــــالل بــعــض 
الــمــواقــف الــيــومــيــة فــي شــتــى مــجــاالت 

الحياة.
حسن  الفنان  أكــد  آخــر  صعيد  وعلى 

من  كبير  بشكل  اســتــفــادتــه  على  صقر 

الــدوحــة،  مؤسسة  أفــالم  فــي  مشاركته 

بشكل  حــاضــًرا  جعلته  أنــهــا  إلــى  مشيًرا 

دائــــم عــلــى الــخــريــطــة الــفــنــيــة، وأصــبــح 

هناك  أن  إلى  مشيًرا  للكثيرين،  مألوًفا 

حــالــة مــن االزدهـــــار الــفــنــي فــي مجال 

السينما في قطر بسبب وجود مؤسسة 

الدوحة لألفالم فهي تسير بخطى ثابتة 

وقوية نحو صناعة سينما احترافية في 

القطرية  الــكــوادر  يشاهد  ومــن  قــطــر، 

وغير القطرية ممن تتبناهم المؤسسة 

ــنــا نسير  وتــحــتــضــن مــواهــبــهــم يــعــلــم أن

باالتجاه الصحيح نحو ذلك الهدف.

فــي  األفـــــــــالم  صـــنـــاعـــة  أن  مـــــؤكـــــًدا 

برعاية  واعــد  مستقبل  ينتظرها  قطر 

حيث  لألفالم  الدوحة  مؤسسة  وجهود 

أو  مّولتها  التي  األفـــالم  مــن  الكثير  إن 

في  الجوائز  أفضل  على  حازت  أنتجتها 

مشيًرا  والعالمية،  العربية  المهرجانات 

إلى أن استعانة مؤسسة الدوحة لألفالم 

صناعة  مجال  في  العالميين  بالخبراء 

إلى  تتغّير  الــعــالــم  نــظــرة  جعل  األفـــالم 

األفضل بالنسبة للفيلم القطري وأصبح 

المخرجون يتساءلون عن هذه الصناعة 

بقطر ومدى تطورها بشكل سريع جًدا.

يشارك حاليًا في مسرحية «مدينة الحكايات»

كتب - محمود الحكيم:

انتهى  حمد  سعد  الفنان  أن  البيرق  علم 
من تركيب صوته على المقطع الغنائي الذي 
ســيــشــارك بـــه فـــي أوبـــريـــت «أرض الــســالم 
واإلسالم يا قطر» وهو أوبريت غنائي جديد 
من ألحان عيسى أحمد وإنتاج شركة األوتار 
الماسية والتي ستصوره بنظام الفيديو كليب 
القادم،  الوطني  اليوم  في  لعرضه  استعدادا 

مطربين   ٧ فيه  ســيــشــارك  األوبــريــت  وهـــذا 
وهــــم الــفــنــان عــيــســى أحــمــد والـــفـــنـــان سعد 
حــمــد والــفــنــان ســعــيــد الــقــحــطــانــي والــفــنــانــة 
والفنانة  دلــوان  خالد  والفنان  لحدان  سعاد 
وقد  عناني،  أحمد  والفنان  التونسية  أميرة 
التلحين  مرحلة  من  األوبريت  صناع  انتهى 
والـــتـــوزيـــع حــيــث انــتــهــى الــمــهــنــدس ســامــح 
إســكــنــدر مــن تــوزيــع هـــذا الــعــمــل الــمــهــم كما 
من  الكورال  تركيب  مرحلة  من  االنتهاء  تم 

شباب وفتيات وأطفال واألوبريت حاليا في 
بأستديو  الفنانين  بأصوات  التسجيل  مرحلة 
األوتار الماسية وبعدها سوف تصور األغنية 
بــنــظــام الــفــيــديــو كــلــيــب، وقـــد تــوقــع الــفــنــان 
عيسى أحمد منتج العمل أنه سيحظى بقبول 
جماهيري واسع لما فيه من جماليات فنية 
أن  إلى  مشيرا  واأللحان  الكلمات  في  بديعة 
هذه األغنية ستكون هدية فنية متميزة في 

اليوم الوطني.

ــي أوبــريــت  ــارك ف ــش ســعــد حــمــد ي
قطر» يــا  واإلســـالم  الــســالم  «أرض 

الدوحة - البيرق:

الفنانين  من  مجموعة  يستعد   
معرض  في  للمشاركة  القطريين 
بالتعاون  يــقــام  بإيطاليا  تشكيلي 
مــع مــركــز ســواعــد قــطــر وإكــســبــو 
ميالنو قطر وتستعرض المشاركة 
الــقــطــريــة فــكــرة إعـــــادة الــتــدويــر 

الغذائية. والتوعية 
حـــيـــث قــــام الـــفـــنـــانـــون مــســعــود 
وجميلة  الــكــواري،  نــوال  البلوشي، 
ــــــــصــــــــاري، وعـــــلـــــي الــــــكــــــواري  األن

 ١٠ وجــــواهــــر الـــمـــنـــاعـــي بـــإنـــجـــاز 
أعمال تركيبية ليتم تجميعها بعد 
بعد  واحـــد،  عــمــل  هيئة  فــي  ذلـــك 
عملين  بــإنــجــاز  فــنــان  كــل  قــام  أن 
عمل  في  ذلك  بعد  تجميعهم  ليتم 
يكمل  أجــزاء   ١٠ من  مكون  واحــد 
العمل  إن  حيث  اآلخـــر،  منها  كــل 
يــحــمــل فــكــرة واحــــدة، ولــقــد قــام 
فــريــق الــعــمــل بــاســتــخــدام الــحــديــد 
والــمــعــلــبــات  واألكـــيـــاس  واألوراق 
المجّسم  لبناء  القديمة  والجرائد 
الــضــخــم، واســتــغــرق تــجــهــيــزه ٢٠ 

فترة  تخلل  كما  متتابعين،  يــوًمــا 
الــعــمــل إعــــداد اجــتــمــاع مــبــدئــي تم 
مــــن خـــاللـــه وضـــــع خـــطـــة الــعــمــل 
والـــقـــيـــام بـــإنـــجـــازه عـــبـــر جــــدول 
زمــنــي مــتــفــق عــلــيــه مــســبــًقــا، كما 
مراحل  كــل  إنــجــاز  بتصوير  قــامــوا 
الــعــمــل، حــيــث يــتــم حــالــًيــا إعــــداد 
فيلم قصير يصور رحلة إعدادهم 

المركب. للعمل 
 وأشـــــاد الــفــنــانــيــن الــمــشــاركــيــن 
الفنانين  يتلقاه  بات  الذي  بالدعم 
جانب  مــن  قطر  فــي  التشكيليين 

الـــمـــؤســـســـات الـــرســـمـــيـــة الــمــعــنــيــة 

بــالــفــن الــتــشــكــيــلــي، وكـــذلـــك الــتــي 

ضــمــن  الــــمــــجــــال  هــــــذا  يــــدخــــل  ال 

لــه  تـــولـــي  أنـــهـــا  إال  ــهــا  اخــتــصــاصــت

اهتماًما كبيًرا، وهو ما تمثل فيما 

وإكسبو  قطر  سواعد  مركز  دعــم 

عنه  الحديث  تم  فيما  لهم  ميالنو 

من اإلعداد للمعرض السابق ذكره 

مجموعة  واحــتــضــان  إيــطــالــيــا  فــي 

هذا  لتنفيذ  الشابة  الــمــواهــب  مــن 

الضخم. الفني  المشروع 

٥ فنانين قطريين يشاركون في معرض إيطالي
أعدوا فيلًما قصيًرا يصور رحلة إعداد العمل المرّكب

لقطةأرشيفية للفنان علي الكواري خالل إنجازه ألحد أعماله اإلبداعية

ــــالم ــــــة لـــصـــنـــاعـــة أف ورش
ــة ــرك ــح ــت ــم ال الـــــرســـــوم   

الدوحة- البيرق: 

أعلنت مؤسسة الدوحة لألفالم عن تنظيمها 
ندوة دراسية مع «ماثيو لن» مشرف القصص 
يوم  وذلــك  العالمية،  بيكسار  استوديوهات  في 
الــمــشــاركــة  تقتصر  حــيــث  الــمــقــبــل،  أكــتــوبــر   ١٠
فـــي هــــذه الــحــلــقــة الـــدراســـيـــة عــلــى الــراغــبــيــن 
فـــي احـــتـــراف صــنــاعــة األفــــــالم وعـــلـــى الــطــلــبــة 
الشرق  منطقة  أبناء  من  والمهنيين  الجامعيين 
األوســط. وعلى مدار يوم واحــد، سيتعلم طلبة 

أفكارهم  تطوير  كيفية  «لن»  بإشراف  الحلقة 
لــألفــالم  الــدوحــة  مــؤســســة  وتــنــظــم  القصصية. 
هـــذه الــحــلــقــة الـــدراســـيـــة بــالــشــراكــة مـــع مــركــز 
الشباب  لــوزارة  التابع  المتحركة  للرسوم  قطر 
والــريــاضــة بــهــدف مــســاعــدة الــمــشــاركــيــن على 
على  باالعتماد  ســواء  جــديــدة،  بأفكار  الــخــروج 
هي  وبيكسار  آخرين.  مع  بالتعاون  أو  أنفسهم 
استوديوهات أفالم أمريكية للرسوم المتحركة 
المنتجة عن طريق الحاسوب، وتشتهر بصناعة 
تطويرها  من  ببرنامج  متحركة  رســوم  أفــالم 

هــو (فــوتــو ريلستك رنــدرمــان) أو ريــنــدر مــان، 
جروب،  كجرافكس   ١٩٧٩ عام  بيكسار  وبدأت 
قبل  فيلم  للوكاس  البرمجيات  قسم  من  كجزء 
انفصالها كشركة مستقلة بعام ١٩٨٦ مع تمويل 
بــواســطــة ستيف جــوبــز مــن شــركــة آبـــل، الــذي 
والت  شركة  واشترت  األكبر،  مساهمها  أصبح 
 ٧٫٤ قــدرهــا  بقيمة   ٢٠٠٦ فــي  بيكسار  ديــزنــي 
من  جعلت  عملية  فــي  أمــريــكــي،  دوالر  بليون 
ذلك  فــي  لــديــزنــي  منفرد  مساهم  أكــبــر  جــوبــز 

الوقت.

حسن صقر خالل تصوير احد اعماله السينمائية
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ــة ومعهــد للموســيقى ــون بجمعي ــون يطالب فنان
عقدة فنيةعقدة فنية

كتب - أشرف مصطفى:

القطريين  الــفــنــانــيــن  مــن  عـــدد  طــالــب 
بضرورة مأسسة العمل الفني والموسيقي 
شــؤون  تــرعــى  فــنــيــة  جمعية  إنــشــاء  عــبــر 
الفنانين وتنظيم الحركة الفنية في البالد، 
معتبرين في تصريحات للبيرق أن وجود 
مثل هذه الجمعية سوف يعمل على خلق 
كما  والمبدعين  الفنانين  من  جديد  جيل 
الــمــوجــودة  الــمــواهــب  دعـــم  عــلــى  سيعمل 
ـــقـــديـــم مــــا يــحــفــزهــم  ـــســـاحـــة وت عـــلـــى ال
للنهوض بإبداعاتهم، مشيرين إلى وجود 
متخصص  معهد  إنشاء  إلى  ماسة  حاجة 
أو أكــاديــمــيــة يــتــم مـــن خــاللــهــا تــدريــس 
الــمــوســيــقــى بــشــكــل مــمــنــهــج وأكـــاديـــمـــي. 
ولــفــت هـــؤالء إلــى ضـــرورة زيـــادة الدعم 
الــمــخــصــص لــلــفــنــون الــمــوســيــقــيــة حتى 
األمــام،  نحو  الموسيقية  الحركة  تمضي 
وتــــدريــــس الـــفـــنـــون الــمــوســيــقــيــة بــشــكــل 
أكــاديــمــي حــتــى يــكــون لــديــنــا أكــاديــمــيــون 
القطريون  فالموسيقيون  مــوســيــقــيــون، 
بــحــاجــة إلـــى مــزيــد مــن الــدعــم مــن قبل 
ـــــوزارة الــثــقــافــة  اإلعـــــالم، والــمــســؤولــيــن ب
لمعهد  بحاجة  الساحة  أن  كما  والفنون، 
وتــكــون  الموسيقية  اآلالت  جميع  يــضــم 

الدراسة به بشكل أكاديمي وعلمي.

ــــــة ــــــي ــــــم ــــــادي ـــــــي يــــــــقــــــــدم دراســــــــــــــــــــة أك ـــــــن ـــــــوب مــــــعــــــهــــــد ف مـــــــطـــــــل
ـــــى ـــــق ـــــي ـــــوس ـــــم ــــــــــــدراســــــــــــة ال ـــــــــاث ل ـــــــــع ـــــــــت ضــــــــــــــــــــرورة عـــــــــــــــــودة االب

ــــــــجــــــــب دعــــمــــهــــا ـــــــــــــــول الــــــثــــــقــــــافــــــة وي ــــــــــــد أص ــــــقــــــى أح ــــــمــــــوســــــي ال

الفنان عيسى أحمد أكد أن المجتمع القطري 
خاصة  بالموسيقى  كبير  بوعي  يتحلى  أصبح 
بعد أن انتشرت المهرجانات واالحتفاالت التي 
أماكن  فــي  المفتوحة  األمــاكــن  تشهدها  بــاتــت 
ــبــالد، وبــالــتــالــي مــن الــضــرورة  متفرقة مــن ال
بمكان وجود معهد لتدريس الفنون الموسيقية 
أكاديميون  لدينا  يــكــون  حتى  أكــاديــمــي  بشكل 
القطري  الجمهور  أن  إلــى  وأشـــار  موسيقيون. 
أصبح يدرك أن الموسيقى لها أهمية كبيرة في 
الذهن  اللتقاء  تواصل  ووسيلة  المجتمع  حياة 
تساهم  وتربوية  اجتماعية  فاعلة  ولغة  والــروح 
لدى  الحس  تنمية  وفــي  التفاهم  عمليات  فــي 
األشخاص، كما تساهم في تغذية الروح وصفاء 
الموسيقى  ألــــوان  أن  عــلــى  نـــوه  لــكــنــه  الـــذهـــن، 
بها  يحتفي  فبينما  آلخــر،  مجتمع  من  تختلف 
الغرب على طريقته عبر أشكال الموسيقى التي 
يالئم  مــا  تقديم  يتم  مجتمعاتهم،  مــع  تــتــواءم 
اختالف  هناك  حيث  القطري  المجتمع  ثقافة 
في الذوق، كما أن لكل نوع من أنواع الموسيقى 
جمهوره خاص، وأضاف: عندما تقام حفالت 
أشكال  عن  مختلفا  جمهورا  نشهد  األوركسترا 
الجمهور  عليها  يقبل  التي  السريعة  الموسيقى 
المحلي في المهرجانات واالحتفاليات الكبرى 

وعن  مجتمعاتنا،  فــي  رائــجــاً  ســوقــاً  القــت  التي 
مجتمعاتنا  جـــانـــب  مـــن  لــلــمــوســيــقــى  الــنــظــرة 
قبل  ذي  عــن  كثيراً  تحسنت  أنــهــا  أكــد  العربية 
أبــنــاءهــم  تلحق  الــقــطــريــة  الــعــائــالت  فأصبحت 
بعد  خاصة  الموسيقى،  تعليم  ومعاهد  بمراكز 
أن شهدت الساحة الموسيقية القطرية وجوهاً 
الدخول  على  يشجع  ومحفزاً  طيباً  أثــراً  تركت 

إلى هذا المجال.

عيسى أحمد: المعهد يقدم لنا 
أكاديميين موسيقيين

نا ا ف اً ائ قاً الق ال

ناصر سهيم: مطلوب جمعية ألصحاب المهن الفنيةناصر سهيم: مطلوب جمعية ألصحاب المهن الفنية
الــفــنــان نــاصــر سهيم أكــد أنــه فــي الوقت 
الذي تحّسنت فيه الساحة الموسيقية وباتت 
تلقى قبوًال لدى المجتمع إال أن األمر بحاجة 
المؤسسات  جانب  من  العمل  من  مزيد  إلى 
األفضل،  إلى  للوصول  المجال  بهذا  المعنية 
تجمع  جمعية  إقــامــة  أهــمــيــة  عــلــى  مـــشـــدًدا 
أصـــحـــاب الــمــهــن الــمــوســيــقــيــة وتـــقـــّدم لهم 
وحــول  بإبداعاتهم.  للنهوض  يحفزهم  مــا 
إنشاء  إلــى  ماسة  حاجة  هناك  كانت  إذا  مــا 
سهيم:  قــال  أكاديمية  أو  متخصص  معهد 
التوجه  لــهــذا  ملحة  ضـــرورة  هــنــاك  بالطبع 
التي  الــمــراكــز  مساحة  زيـــادة  األقـــل  على  أو 
تــعــمــل عــلــى هـــذا الــمــجــال بــحــيــث يستوعب 
عــدًدا أكبر من الطالب وزيــادة عدد اآلالت 
واألســـاتـــذة، وطــالــب سهيم بــزيــادة الــدعــم 
تمضي  حتى  الموسيقية  للفنون  المخصص 

الحركة الموسيقية نحو األمام، وأشار إلى أن 
أغلب الجهود التي تتم في الساحة الموسيقية 
حيث  الذاتي،  الدفع  عجلة  عبر  تتم  القطرية 
لالرتقاء  جهًدا  القطريون  الفنانون  يدخر  ال 
نشرها  عــلــى  والــعــمــل  الــقــطــريــة  بالموسيقى 
الفنانين  مــن  كــثــيــًرا  إن  وقــــال:  وتــطــويــرهــا، 
أغنيات  لــطــرح  عــام  كــل  يعملون  القطريين 
وطــنــيــة مــن أجـــل االحــتــفــال بــالــيــوم الوطني 

بتكلفتها  ويــقــومــون  الــخــاصــة  نفقتهم  عــلــى 

ال  لكنها  راٍق  نحو  على  إبداعها  في  والتركيز 

أنه  إلــى  ولــفــت  الــعــرض،  إلــى  طريقها  تلقى 

وكثير من زمالئه المنتمين إلى نجوم الصف 

األول بالمجال الموسيقي يتناقشون في إعداد 

أوبــريــت غــنــائــي كبير لــلــيــوم الــوطــنــي وذلــك 

واالهتمام  الــوطــن  حــب  عــن  للتعبير  كــبــادرة 

بارتقاء الموسيقى المحلية.

لطرح  حالًيا  يستعد  أنــه  إلــى  سهيم  وأشــار 
لتعزف  «حنين»  بعنوان  جديدة  سيمفونية 
من خالل فرقة أوركسترا قطر الفلهارمونية 
في احتفالية تقام خالل شهر نوفمبر المقبل، 
وأضاف: قصدت في تلك السيمفونية الدمج 
لتستقطب  والشرقية  الغربية  الثقافتين  بين 
عدًدا كبيًرا من الشرقيين لالستماع إلى هذا 
الــلــون وفــي الــوقــت ذاتـــه إليــصــال صوتنا إلى 
الــغــرب وإقــامــة حــالــة مــن الــتــبــادل الثقافي، 
ولــفــت إلـــى أن الـــوصـــول إلـــى مــرحــلــة تــذوق 
الــمــوســيــقــى الــكــالســيــكــيــة بــشــكــل كــامــل من 
تعويدهم  إلى  يحتاج  العربي  جمهورنا  جانب 
تقديم  أن  إلى  مشيًرا  تدريجي،  بشكل  عليه 
مثل هذه األعمال الكالسيكية باالرتكان على 
دمجها مع الشرقي كفيل بأن يزيد من عدد 
خاصة  الكالسيكية،  للموسيقى  المتذوقين 
يتطلب  مــا  عالمية  للغة  تعبر  الموسيقى  أن 
إلى  أشكالها  كافة  تقديم  كوموسيقيين  منا 
هذا  فــي  عزلتها  مــن  تعاني  التي  مجتمعاتنا 
الجانب وحتى ال تظل الموسيقى الكالسيكية 
وتصبح  المجتمع  مــن  جــزء  على  مــحــصــورة 
من  معين  نــوع  حبيسة  بالدنا  في  الموسيقى 

الثقافة.

اهتماما  تشهد  بــاتــت  قــطــر  أن  رأى  دلــــوان  خــالــد  الــفــنــان 
أن  تمنى  حيث  المنشود،  بالمستوى  ليس  ولكن  بالموسيقى 
تحظى بحظ وافر من اهتمام السادة المسؤولين، باعتبارها 
أن  فــرعــا أصــيــال مــن أصـــول الثقافة وغـــذاء لــلــروح، مــنــوهــاً 
من  الــدعــم  مــن  مــزيــد  إلــى  بحاجة  القطريين  الموسيقيين 
أن  كما  والفنون،  الثقافة  بــوزارة  والمسؤولين  اإلعــالم،  قبل 
الساحة بحاجة لمعهد يضم جميع اآلالت الموسيقية وتكون 
الدراسة به بشكل أكاديمي وعلمي حيث يتعلم الدارس قراءة 
جيل  لميالد  يؤهل  مما  والــعــزف،  الصولفيج  ويتعلم  النوتة 
من الموسيقيين الشباب، كما نادى بضرورة عودة االبتعاث 
لدراسة الموسيقى وشبهها بأنها لغة تحتاج إلى الدراسة بشكل 
جيد في دول لديها خبرات أكبر في هذا المجال، كما طالب 
ال  قائالً:  الموسيقى،  دارسة  في  الراغبين  مساعدة  بضرورة 
ما  عن  العود  عزف  في  أتطور  يجعلني  قطر  في  مكانا  أجد 
وصلت له، ففي الوقت الذي أرغب فيه بتطوير ذاتي ال أجد 
المحزن  واألمــر  ذلــك،  على  تساعدني  أن  يمكن  التي  الجهة 
تلمع  أن  على  قــادرة  أسماء  القطرية  المواهب  من  لدينا  أننا 
لذلك  العون،  يد  لها  يمد  من  تجد  ال  لكنها  المجال  هذا  في 
وتحدث  القطرية،  الموسيقية  بالساحة  متواجدة  غير  فهي 
لديهم  القطريين  الشباب  مــن  كبيرة  مجموعة  وجــود  عــن 
ولكنهم  الموسيقية  اآلالت  مختلف  على  ويعزفون  الموهبة 
ال يدرسون الموسيقى وال يعرفون الطريق لتعلم الموسيقى 

بشكل علمي سليم.

الموسيقيون القطريون بحاجة لمزيد من الدعم
دلوان:
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الكبرى  والمشكالت  الجارية،  األحــداث  مسرحة  هي 

التي تشغل بال الرأي العام، في سلسلة من "االسكتشات" 

بسيطة  مناظر  داخــل  المتفّرج  يشاهدها  التي  القصيرة 

موحية. على أن يجّسد تلك المشاهد المسرحية ممثلون 

حــقــيــقــيــون تــســاعــدهــم فـــي ذلـــك الـــمـــؤثـــرات الــضــوئــيــة، 

والصوتية، والحيل المسرحية المعّبرة.

عام  روســيــا  فــي  المسرحي  الشكل  هــذا  عــرف  ولــقــد 

١٩٢٠ تقريبًا فقد أخرج الجيش األحمر- ربما ألول مرة 

سلسلة  عن  عبارة  منها  العدد  وكــان  الحية"  "الجريدة 

من المشاهد القصيرة.

موسيـــــــــــقى

آالت النفخ الخشبية هي آالت نفخ يتولد منها الصوت نتيجة 
للنفخ من خالل ميسم للفم أو نتيجة اهتزاز قصبة، ويتحكم 
بنغمة الصوت الصادر عن طريق فتح وإغالق ثقوب في جسم 
اآللــة، وكما يشير االســم، فإن هذه اآلالت صنعت في البدء 
من الخشب، غير أن منها اليوم ما يصنع من مواد أخرى، 
وتضم هذه المجموعة أربع آالت أساسية هي الفلوت أو الناي 
واألوبوا أو المزمار والكالرينيت أو اليراعة والفاجوت. وأحيانًا 
الصغير  الفلوت  هــي  إضافية  آالت  األربـــع  هــذه  إلــى  يضاف 

والكورنو اإلنجليزي والباص كالرينيت وكونترا فاجوت.
وتعتبر آلة الفلوت (Flute) اآللة الوحيدة التي تكون في 
وضع أفقى عبر الوجه، وقد كان الفلوت فيما مضى يصنع 
مــن خــشــب األبـــنـــوس، وفـــي كثير مــن األحـــيـــان يصنع من 
الفضة ومركباتها، أما األوبوا فهي آلة نفخ خشبية ذات ريشة 
مزدوجة وتصنع عادة من خشب األبنوس، وقد تُصنع من 
المعدن، وبخاصة ما يستخدم منها في الموسيقى العسكرية، 
وتعتبر األوبوا دائًما - أيا كانت المادة التي تُصنع منها - ضمن 
يسميها  والتي  المزدوجة  الريشة  ذات  الخشبية  النفخ  آالت 
البعض (ذات الريشتين). ونظًرا لوضوح الصوت في آلة األوبوا 
على  نغماتها  تضبط  جميعها  األوركسترا  آالت  فإن  وثباته، 
صوت آلة األوبوا، وذلك ما لم تشترك آلة البيانو في العزف، 
وفي هذه الحالة يتم ضبط النغمات وفًقا لصوت آلة البيانو، 
بينما تعتبر آلة الكالرينيت (Clarinet) آلة نفخ خشبية ذات 
ريشة واحـــدة، وهــي تُصنع عــادة من خشب األبــنــوس، وقد 
تصنع من المعدن، وإن ظلت في جميع األحوال في عداد آالت 
النفخ الخشبية. وفي الوقت الحاضر تستخدم آلتى كالرينيت، 
والفاجوت أو الفاجوط (Bassoon) هو آلة نفخ خشبية ذات 
ريشة مــزدوجــة وهــي بالطبع أغلظ صوتًا من آلــة األوبـــوا. 
ونظًرا لتعذر صنعها من قصبة واحــدة، وصعوبة استعمال 
األصابع على ثقوبها، فإن قصبتها تصنع ملتوية على شكل 
أنبوبتين متجاورتين مختلفتي الطول. ويوضع الجزء األسفل 
منهما في إسطوانة تسمى «الــحــذاء». والقصبة مخروطية 
قليالً، وهي أطول وأعرض من قصبة األوبوا. وتنتهى القصبة 
األمامية بأنبوبة معدنية يُركب في نهايتها قطعة الفم المثبت 
العزف  أثناء  الفاجوت  آلة  وتُحمل  المزدوجة.  الريشة  فيها 
بها مائلة من الناحية اليمنى إلى أسفل، وتعلق بحبل رقيق 
في الرقبة. ويصعب استعمال األصابع على ثقوب الفاجوت 
لبعدها عن بعضها ولذلك يستخدم جهاز الَغّمازات ويغطى 
غالبية هذه الثقوب. وبسبب ضيق فتحات ثقوب الفاجوت 
والتوائها فإن أصواتها تُسمع هادئة مكتومة وجافة قاتمة. كما 
أن أصواتها وبخاصة في المنطقة الوسطى تشبه آلة التشيللو. 
وتتميز آلة الفاجوت بقدرتها على التعبير عن الطابع الهزلى 
 ،(Staccato) الساخر، عندما تُعزف نغماتها بشكل متقطع
أما الفلوت الصغير فهو أصغر حجًما من الفلوت، وأَحد منه 
صوتًا، وتُعزف نغماته ٨ نغمات (Octave) أَحّد، بينما الكورنو 
مزدوجة،  ريشة  ذو  أيًضا  هو   (English horn) اإلنجليزي
ويشبه آلــة األوبــــوا ولــكــن صــوتــه أغــلــظ منها. وآلـــة الكورنو 
اإلنجليزي من آالت التحويل، أي أن الصوت المسموع منها 
غير الصوت المدون أمام العازف في المدونة الموسيقية، 
العزف  أثناء  هــذه،  التحويل  بعملية  يقوم  أن  العازف  وعلى 
ويبلغ   (Bass Clarinet) كالرينيت  الباص  بينما  مباشرة، 
حجمها ضعف حجم آلة الكالرينيت والجزء العلوي منها على 
شكل رأس ثعبان، وكما يُصنع الجزء السفلي منها مقوًسا على 
شكل الجرس. وتعتبر آلتا الكالرينيت (سى بيمول) والباص 
كالرينيت (سي بيمول) أهم آالت فصيلة الكالرينيت إطالًقا، 
وهما آلتان رئيسيتان في الفرق السيمفونية. أما بقية آالت 
هذه الفصيلة فإنها تستعمل بصورة أكبر في الفرق العسكرية 
وفرق الرقص. والمنطقة الصوتية للباص كالرينيت تنخفض 
 .(Octave) عن المنطقة الصوتية آللة الكالرينيت بـ٨ نغمات
وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك فــإن آلــة الــبــاص كالرينيت مــن آالت 
الموسيقية  المدونة  فــي  المكتوب  الــصــوت  أن  أي  التحويل 
يختلف عن الصوت المسموع فعالً، ويقابل آلة الكونتراباص 
 Double) فــاجــوت  الكونترا  الــوتــريــة  اآلالت  مجموعة  فــي 
Bassoon) وحجمه ضعف حجم آلة الفاجوت، ويصنع من 
نحو  على  ببعض،  بعضها  متصلة  متجاورة  قصبات  ثــالث 
اتصال شعبتي صقبة آلة الفاجوت. وتنتهى القصبة الخلفية 
أعلى  من  األمامية  القصبة  تنتهي  كما  المعدن،  من  ببوق 
بأنبوبة معدنية طويلة تركب في نهايتها قطعة الفم المثبت 
ونظًرا  جــًدا.  عريضة  ريشة  وهــي  المزدوجة،  الريشة  فيها 
لضخامة هذه اآللة وصعوبة حملها فإنها ترتكز على األرض 
أثناء العزف عليها، أما آلة الناي فهي مصنوعة من القصب 
المجوف مفتوحة الطرفين ذات صوت شجي لها ستة ثقوب 
من األمام كل ثالثة ثقوب مبتعدة قليالً عن الثالثة األخرى 

وله ثقب رابع.

آالت النفخ الخشبية
ي

مبدعونمبدعون
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كتب - محمود الحكيم:

عبر  مطالبة  االذاعــي،  العمل  في  القطرية  الكوادر  قلة  من  نعاني  أننا  الحميدي  خلود  اإلعالمية  أكــدت 
حوارها مع البيرق ضرورة تبني الكوادر الشابة وتدريبها.

وقالت الحميدي إن المواهب الشابة في الوقت الحالي تبحث عن االمتيازات المادية، لذلك يجب العمل 
على تبنيها وتدريبها وتقديم االمتيازات لها، مشيرة إلى أن العالقة تكاملية تجمع اإلذاعة بوسائل التواصل 

االجتماعي.

ـــــــة وتــــــدريــــــبــــــهــــــا ـــــــاب ـــــــش ــــــــــــوادر ال ــــــــــــك ـــــي ال ـــــن ـــــب ضــــــــــــــــــرورة ت
ـــــواصـــــل ـــــت ــــع اإلذاعــــــــــــــــة بــــــوســــــائــــــل ال ــــجــــم ــــة ت ــــي ــــل ــــكــــام ــــــة ت عــــــالق

طبعة فرنسية من «القندس» لمحمد حسن علوان
تتناول عيوب المجتمع وسلبياتهاصداراتاصدارات

الجريدة الحية (الصحيفة)

ععععبعبب

عمممممم
صصصصصص

ببببررر

ممملللل
صصصصلللل

المجال  في  بداياتك  عن  حدثينا    •
اإلعالمي؟

- الــــبــــدايــــة كـــانـــت خـــــالل دراســـتـــي 
١٩٩٧م  عـــــام  وفـــــي  قـــطـــر،  بــجــامــعــة 
تدّربت باإلذاعة الشعبية وكان إرسالها 
ضـــعـــيـــًفـــا وقـــتـــهـــا وكــــانــــت تــغــطــي فــي 
بــثــهــا قــطــر والــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة من 
في  كبير  جمهور  لها  وكان  السعودية، 
الحقيقة وأما مضمونها فكان خليجًيا 
صرًفا وال تهتم سوى ما يمس الثقافة 
الــخــلــيــجــيــة، وظــلــلــت فــيــهــا حــتــى عــام 

٢٠٠٠م.
•  متى التحقت للعمل بإذاعة قطر ؟
- فــي عــام ٢٠٠٠ تــم إغــالق اإلذاعــة 
بــإذاعــة  الــعــمــل  إلـــى  فانتقلت  الشعبية 
أصبحت  وقــد  الــعــام  بالبرنامج  قطر 
لـــدي درايـــــة بــأســاســيــات الــتــعــامــل مع 
برنامج  أول  وقــّدمــت  الــمــايــكــروفــون 
أمينة  المذيعة  بصحبة  عن «األســرة» 

سلطان.
عملت  التي  الشخصيات  أهــم  مــا    •

معها في العمل اإلذاعي؟
هي  اإلطـــالق  على  شخصية  أهــم   -
الدكتورة إلهام البدر وكان عملي معها 
المهنية  مــســيــرتــي  فـــي  تـــحـــّول  نــقــطــة 
فــتــعــّلــمــت مــنــهــا الــكــثــيــر مـــن مــهــارات 
العربية  اللغة  وإتــقــان  اإلذاعــــي  العمل 
الكثير  في  معها  عملت  وقد  الفصحى 

من البرامج مثل «إليكم مع التحية».
•  من المالحظ قلة العنصر النسائي 

في اإلذاعة، ما السبب ؟
بل  الــنــســائــي،  العنصر  فقط  ليس   -
من  القطرية  ــكــوادر  ال فــي  قلة  هــنــاك 
اإلذاعــي،  التقديم  مجال  في  الجنسين 
وذلــــــك راجــــــع فــــي رأيــــــي إلـــــى ضــعــف 
الـــحـــافـــز، فــجــيــلــنــا كــــان يــحــب الــعــمــل 
اإلذاعي، ولذلك التحقنا به، أما الجيل 
الـــحـــالـــي فــمــن أولـــويـــاتـــه االمـــتـــيـــازات 
والشهرة  المجزية  والــرواتــب  المالية 
ال  ما  وهذا  التقليدية  غير  والمنظومة 
يجده هؤالء في العمل اإلذاعــي، لذلك 
فهم يفّضلون العمل في أماكن أخرى 

مؤسسة  راديــو  مثل  ذلــك  لهم  توفر 
قـــطـــر، كــمــا أن اإلذاعـــــــة لــهــا طــابــعــهــا 
للعمل  يصلح  مذيع  أي  وليس  الخاص 
الــواجــب  الــشــروط  أن  إذ  قطر  بــإذاعــة 
كثيرة،  بــاإلذاعــة  المذيع  فــي  تــوافــرهــا 
فإلى جانب الصوت ومخارج الحروف 
فــاإلذاعــة  وحــضــور.  ثقافة  إلــى  يحتاج 
المتعلقة  الـــشـــروط  مــن  الــعــديــد  تــضــع 
ال  أنــه  اعتبار  على  المذيع،  بمواصفات 
يمكن ألي شخص الخروج على الهواء، 
عــدم  إلـــى  أدى  ذلـــك  أن  إلـــى  مــشــيــرة 
انضمام دماء جديدة لإلذاعة، ، مؤكدة 
جديدة  وجــوًهــا  تشهد  لــم  اإلذاعــــة  أن 
ويوجد  ســنــوات،  عشر  يــقــارب  مــا  منذ 
من العنصر النسائي مذيعتان فقط أنا 

وبدرية حسن.
في  توافرها  الواجب  الشروط  ما    •

المذيع ؟
ثقافة  هــي  الــشــروط  تلك  أول  إن   -
وأن  الواقع  قراءة  على  وقدرته  المذيع 
كما  المشاهد  تهم  الــتــي  القضايا  يثير 
يجب أن يكون لديه القدرة على إدارة 
الطرح  جمالية  إلــى  بــاإلضــافــة  الــحــوار 

هـــذا بــاإلضــافــة إلـــى الــصــوت ومــخــارج 
الحروف والحضور.

•  كيف نجذب المذيعين القطريين 
الشباب للعمل اإلذاعي ؟

األمر يتوقف على اإلذاعة فعليها أن 
تتبنى الكوادر الشابة الواعدة وتتعّهدها 
المستمر  والتشجيع  المنظم  بالتدريب 
والـــدعـــم الـــقـــوي والــــرواتــــب الــمــجــزيــة 
ــــؤدي تـــلـــك الـــمـــقـــّدمـــات  فـــحـــتـــًمـــا ســــت
الصحيحة إلى نتائج باهرة في إخراج 

جيل إعالمي ناجح ومميز.
•  ما هي إيجابيات العمل اإلذاعي ؟

امتالك  هي  اإليجابيات  هذه  أهم   -
الـــمـــذيـــع قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة جــيــدة، 
المباشر  الــبــث  لمذيع  بالنسبة  خــاصــة 
المذيع  ذلك  الجماهيرية،  البرامج  في 
الـــــذي يــمــلــك ثــقــافــة األخـــــذ والــعــطــاء 
أي  يجيده  ال  أمــر  وهــو  المستمع،  مــع 
تقديم  فــي  ينجح  مــن  فهناك  مــذيــع، 
التي  التفاعلية،  المباشر  البث  بــرامــج 
المذيع  شخصية  على  باألساس  ترتكز 
نفسه ومدى امتالكه للحضور، فهناك 
مــذيــعــون لــديــهــم حــضــور جــمــاهــيــري 

وآخـــــرون ال يــمــتــلــكــون هـــذه الــمــلــكــة، 
يــكــون  أن  يــجــب  الـــمـــذيـــع  أن  مـــؤكـــدة 
ــا ولـــه حـــضـــور، ومــتــمــكــن من  مــوهــوبً
وأيًضا  سليم،  بنطق  الحروف  مخارج 

أن يأخذ حقه في التدريب.
اإلذاعــة  بين  العالقة  تصفين  هل    •

ووسائل التواصل ؟
ووســائــل  اإلذاعـــة  بين  العالقة  إن   -
تكميلية،  عالقة  االجتماعي  الــتــواصــل 
الحديثة  االتــصــال  وســائــل  أن  بمعنى 
أثـــرت بــاإليــجــاب فــي عــالقــة المجتمع 
بـــــاإلذاعـــــة، فــبــعــد أن كـــانـــت الــعــالقــة 
تــقــتــصــر عــلــى الــمــشــاركــات الــهــاتــفــيــة، 
للمشاركة،  أكــبــر  مــجــال  هــنــاك  أصــبــح 
أمام  الباب  الوسائل  تلك  فتحت  حيث 
أثــرت  كما  للمشاركة،  أكــبــر  مــجــاالت 
في  ومــشــاركــتــه  الــمــجــتــمــع  دور  عــلــى 

اإلعالم المسموع.
اإلذاعـــــــــة  عـــــالقـــــة  عــــــن  ومـــــــــــاذا    •

بالتلفزيون ؟
تــنــافــس  أن  يــمــكــنــهــا  ال  اإلذاعــــــــة   -
تتفوق  أن  يمكن  ولكنها  الــتــلــفــزيــون، 
عـــلـــيـــه مـــــن حـــيـــث مــــــدى االنــــتــــشــــار، 

السيارة  في  سماعها  يمكنك  فاإلذاعة 
في  أو  المحمول  الهاتف  خالل  من  أو 
تمنح  التي  هــي  النقطة  وهــذه  البيت، 
 - بالتلفزيون  مقارنة  أفضلية  اإلذاعــة 
إال أنه ومع األجهزة الحديثة  نوًعا ما- 
وآخر صيحات الموضة في السيارات، 
بداخلها  يكون  أن  الممكن  من  أصبح 
تــلــفــزيــون، كــمــا أصـــبـــح مـــن الــمــمــكــن 
التليفون  خالل  من  التلفزيون  متابعة 
الــمــحــمــول. ومــــع ذلــــك يــظــل لــإلذاعــة 

نطاق غير محدود.
تحتفظ  الـــإلذاعـــة  زالــــت  مـــا  هـــل    •

بجمهورها العريض؟
سيظلون  مستمعون  لــهــا  اإلذاعــــة   -
الـــيـــوم وغـــــًدا وبــعــد غـــد، وأن وســائــل 
المستمعين  هؤالء  على  لإلبقاء  اإلذاعة 
ـــمـــثـــل فــــــي الـــــبـــــرامـــــج الـــــحـــــواريـــــة  ـــت ت
الجماهيرية، التي تعتمد على مشاركة 
المستمع، والذي بدوره يهتم بالبرامج 
وتثير  اجتماعية،  قضايا  تــطــرح  الــتــي 
ـــعـــام، وهــــو ما  مــواضــيــع فـــي الـــشـــأن ال
يستحوذ على اهتمام المستمع أكثر من 
البرامج الثقافية أو السياسية في رأيي.

جانب من الدورات التدريبية لالذاعة

الدوحة - البيرق: 

صدرت الطبعة الفرنسية من رواية «القندس» للروائي 
القائمة  إلــى  وصلت  والتي  عــلــوان،  حسن  محمد  السعودي 
دار  عن   .٢٠١٣ عام  في  العربية  البوكر  لجائزة  القصيرة 
ستيفاني  المترجمة  الرواية  ترجمت  الفرنسية،  سوي 
هي  «القندس»  فارليت.  إيمانويل  والمحّرر  ديهولز 
«محمد  السعودي  والشاعر  للروائي  الرابعة  الــروايــة 
جوانب  مــن  العديد  تتناول  روايـــة  هــي  عــلــوان»،  حسن 
وسلبياته،  المجتمع  عيوب  من  الكثير  وتعري  الحياة، 
من خالل قصة شاب سعودي يعيش في كنف عائلة 
مفككة من أب غير راٍض عن سلوكياته، وأم 
يسترجع  أظــافــره،  نعومة  منذ  تركته 
البطل قصة حياته ويقلبها في ذاكرته 
ليخّلص نفسه من ضغوطه السلبية 
واآلمها النفسية العميقة التي رافقته 
مــنــذ الــصــغــر. وعـــن ســبــب اخــتــيــاره 
لهذا العنوان قال الكاتب: إن القندس 

حيوان نهري ينتشر في مناطق من أوروبا وشمال أمريكا، 
ويشتهر بالسدود التي يبنيها في عرض النهر لحماية العائلة، 
ليربط بذلك بينه وبين تلك العائلة الجنوبية بالرياض. وقال 
علوان: إن الرواية تصّنف ضمن الدراما اإلجتماعية بعيًدا عن 
العاطفة، وهي مختلفة عن باقي رواياته. ونقرأ من أجواء 
الرواية: «منذ أن سكنا في الفاخرية وأبي يتعامل مع الناس 
ويغّير  المسجد  يبني  جديد،  ساكن  ال  منتصر  فاتح  وكأنه 
أسماء الشوارع ويتدخل حتى في أمزجة العابرين ولوحات 
المحال التجارية. اضطر صاحب المغسلة المجاورة أن يتكّبد 
مصروًفا إضافًيا لتغيير ماسورة تصريف المياه التي كانت 
تقطر في الشارع بعد أن وّبخه عدة مرات وهّدده بإقفال 
المحل. لم يكن صاحب المحل اليمني يعرف أبي فتخيل 
فرضخ لمطالبه رغــم أن نـــادًرا ما  أنــه يملك الــقــدرة فعالً 
يمر بتلك الجهة من الرصيف، حتى إذا فعل يوًما قفز البائع 
الهندي في محل البقالة المجاورة من مكانه ليقّدم له قطًعا 
من الحلوى والفاكهة يأخذها أبي منه باستخفاف ليلقيها 
في حجر المتسولة التي تستوطن ركنًا ثمينًا من الحي منذ 

سنوات».

خالل دراستها الجامعية عام ١٩٩٧.. خلود الحميدي:

اإلذاعة الشعبية شهدت اإلذاعة الشعبية شهدت 
بدايتي اإلعالميةبدايتي اإلعالمية

الروائي السعودي محمد حسن علوان
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لـــعـــل أشـــهـــر تـــلـــك الـــقـــصـــص قصة 
في  قالها  أبــيــات  قتلته  الـــذي  المتنبي 
رجــل من بني أســد يدعى ضّبة، فقد 

هجاه بقصيدة يقول مطلعها:
ما أنصف القوم ضبة وأمه الطرطّبة
فال بمن مــات فخر وال بمن عاش 

رغبة
تـــرصـــد لـــه بــنــو أســــد فـــي الــطــريــق 
لــيــقــتــلــوه. وحــيــن رآهــــم هـــرب منهم 

فقال له ابنه: يا أبَه وأين قولك:
الخيل والليل والبيداء تعرفني

والسيف والرمح والقرطاس والقلم
فقال المتنبي : قتلتني يا ابن اللخناء، 
فــعــاد أدراجـــــه لــيــحــارب فــقــتــل وطـــار 

رأسه!!
أتى  كلما  فكان  الخزاعي  دعبل  أما 
خليفة من بني العباس هجاه بقصيدة 
فحين تــولــى الــمــأمــون هــجــاه وتــوعــد 
ثم  عــنــه...  عفا  المأمون  ولكن  بقتله- 
فهجاه  الخلفاء)  (ثامن  المعتصم  أتــى 

بقوله:
ملوك بني العباس في الكتب سبعة
ولم تأتنا في ثامن منهم الكتب
كذلك أهل الكهف في الكهف

سبعة وثامنهم عندنا كلب
وأني ألجزي الكلب عن ذكره بكم
ألن لكم ذنبًا وليس للكلب ذنب

ففر  فــتــوعــده  المعتصم  بها  فسمع 

إلــى خــراســان. وهناك تعرض للوزير 
اغتاله  من  له  فأرسل  طــوق  بن  مالك 

استنصاًرا للمعتصم!
وهناك األعشى الهمداني الذي هجا 

الحجاج بن يوسف بقصيدة قال فيها:
بين األشج وبين قيس باذخ

بخ بخ لوالده والمولود
ما قصرت بك أن تنال العال

أخالق مكرمة وارث جدود
فقال الحجاج حين سمعها: واهللا ال 
أدعه يبخبخ بعدها، فاستدعاه وقتله!!

يدعى  لشاعر  األخــيــرة  قصتنا  أمـــا 
علي بن جبلة العكوك فقد مدح األمير 
من  أصبحت  بيتًا  بسبعين  دلــف  أبــي 
عــيــون الشعر الــعــربــي.. وقـــد جـــاء في 

القصيدة قوله:
عـــرب  مــــن  األرض  فــــي  مــــن  كــــل 

مستعيرًا
منك مكرمة يكتسبها يوم مفتخره

وحين وصلت القصيدة إلى المأمون 
تملكته الغيرة، وقال له: ماذا تركت لنا 
يا ابن الفاعلة إن استعرنا منه المكارم. 
الناس  يقول  أن  خشي  المأمون  ولكن 
قتل الشاعر بدافع الغيرة فاستشار من 
حوله فأخبروه أن له مدائح تقدح في 

الشرع من ضمنها:
أنت الذي تنزل األيام منزلها

وتنقل الدهر من حال إلى حال
وما مددت بأقالم لها شبهة

إال قضيت بأرزاق وآجال
وجدها  هللا  إال  يــكــون  ال  هــذا  وألن 

المأمون حجة لقتله.. فقطع رأسه.

كان أحد الملوك القدماء سمينًا كثير الّشحم واللحم 
يعاني األمّرين من زيادة وزنه فجمع الحكماء لكي يجدوا 
له حًال لمشكلته ويخففوا عنه قليًال من شحمه ولحمه. 

لكن لم يستطيعوا أن يعملوا للملك شيئًا.
فجاء رجل عاقل لبيب.

فقال له الملك عالجني ولك الغنى.
قــال: أصلح اهللا الملك أنــا طبيب منجم دعني حتى 

أنظر الليلة في طالعك ألرى أي دواء يوافقه.
فلما أصبح قــال: أيها 

الملك األمان.
فــــلــــمــــا 

أمــــــنــــــه 
قال: 

رأيت طالعك يدل على أنه لم يبَق من عمرك غير شهر 
واحد فإن اخترت عالجتك وإن أردت التأكد من صدق 

حقيقة  لقولي  كــان  فــإن  عندك،  فاحبسني  كالمي 
فخل عني، وإال فاقتص مني.

فحبسه.. ثم احتجب 
الملك عن الناس وخال 
وحــــده مــغــتــًمــا.. فكلما 

انسلخ يوم ازداد هًما وغًما 
حتى هزل وخّف لحمه 

ومــــضــــى لــــذلــــك ثــمــانــيــة 
ما  فقال  وأخــرجــه..  يوًما  وعشرون 

ترى ؟
أهون  أنــا  الملك  اهللا  أعــز  فقال: 
على اهللا من أن أعلم الغيب، واهللا 
أعلم  فكيف  عــمــري  أعــلــم  ال  إنـــي 
عمرك !!، ولكن لم يكن عندي دواء 

إال الغم فلم أقدر أجلب إليك الغم إال 
بهذه الحيلة فإن الغم يذيب الشحم.

فأجازه الملك على ذلك، وأحسن 
الملك  وذاق  اإلحـــســـان  غــايــة  ــيــه  إل

حالوة الفرح بعد مرارة الغّم.

أصحابها قتلت  شــعــريــة  ــات  ــي أب قال السماء كئيبة

áMƒd á°üb

للجمهور ــــرب  األق ــي  ــع ــواق ال الــفــّن 
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الدوحة-البيرق: 

أّكد الفنان التشكيلي فاضل الحداد أن لوحة الصقر 
الــــذي يــنــقــض عــلــى فــريــســتــه تنتمي لــلــفــن الــواقــعــي، 
والــذي يرى أنه األجــدر على التواصل مع كل أطياف 
رسم  يهوى  أنــه  إلــى  مشيًرا  التشكيلي،  الفن  جمهور 
المناظر الطبيعية لتصوير ما بها من جمال، وإضافة 
على  فكريًا  بعًدا  تضيف  التي  الــدالالت  من  مجموعة 
الحداد  يرى  عام  بشكل  الواقعية  وعن  الجمال،  هذا 
والموضوعات  الشخصيات  رسم  على  تقتصر  ال  أنها 
كبير  دور  له  إنــه  بل  فقط،  الطبيعية  من  المستمدة 
في لفت انتباه الناس لجمال الطبيعة، وجمال البشر، 
إلى  مشيًرا  بينهما،  خاصة  عالقة  إيــجــاد  ومــحــاولــة 
نابع  عامة  بــصــورة  الواقعية  بالمدرسة  اهتمامه  أن 
في  ما  لكل  األمثل  الناقل  هو  الفنان  أن  اعتباره  من 

الطبيعة من جماليات فنية.
الرموز  على  لوحاته  رســم  خــالل  يعتمد  والــحــداد 
الموحية، فعلى الرغم من انتمائه للمدرسة الواقعية، 
فالمتابع ألعماله يلحظ فيها دوًما التناسق والتغاير، 

وعــمــق الـــرؤيـــة، والــبــراعــة فــي تــوظــيــف األلـــــوان في 
من  يضيف  أن  على  وإصــــراره  الصحيحة،  أماكنها 

خياله على العمل الواقعي، ليعطي له أبعاًدا جمالية.
الفن  الــحــداد:  يقول  البورتريه  فن  احترافه  وعــن 
لذلك  الفنان،  شخصية  يطرح  أن  يجب  عــام  بشكل 
لهذه  الــخــاصــة  بــرؤيــتــي  العمل  تقديم  دائــًمــا  أحـــاول 
التي  الحالة  على  إطــاللــة  لتكون  المنقولة،  الطبيعة 
فغالبًا  للواقع،  الشخصية  رؤيتي  خالل  ومن  أعيشها، 
في  لــي  األول  المساعد  اللونية  المساحات  تــكــون  مــا 
تــقــديــم وجــهــة نــظــري أثــنــاء الــعــمــل عــلــى الــبــورتــريــه، 
الواقع  نقل  له  يمكن  ال  خــاص  بشكل  الواقعي  فالفن 
كما الكاميرا، وعلى الرغم من تقديمه للواقع إال أنه 
تعبيرية  بحالة  يلتزم  إنــه  بــل  صــريــًحــا،  نــاقــًال  يعتبر 

تخّص الفنان ورؤيته، ووجهة نظره الخاصة.
البورتريه،  لوحات  على  العمل  أثناء  خطواته  وعن 
أّكــــد أن الــبــدايــة تــكــون بــتــحــديــد الــمــالمــح، والــنــســب 
ـــتـــي يــطــلــق عليها  األســـاســـيـــة وخـــطـــوط الــــوجــــه، وال
الخطوط الرئيسية، وأثناء محاولته نقل الواقع بصدق 

يضيف إلى العمل إلكسابه الروح الفنّية.

يهوى رسم المناظر الطبيعية.. الحداد:

قال: السماء كئيبة! وتجهما    

قلت: ابتسم يكفي التجهم في السما!

قال: الصبا ولى! فقلت له: ابتــسم    

لن يرجع األسف الصبا المتصرما!!

قال: التي كانت سمائي في الهوى    

صارت لنفسي في الغرام جهنما

خانت عــــهودي بعدما ملكـتها    

قلبي، فكيف أطيق أن أتبســما!

قلـــت: ابتسم واطرب فلو قارنتها    

لقضيت عــــمرك كــله متألما

قال: الــتجارة في صراع هائل    

مثل المسافر كاد يقتله الـــظما

أو غادة مسلولة محــتاجة    

لدم، وتنفث كلما لهثت دما!

قلت: ابتسم ما أنت جالب دائها    

وشفائها، فإذا ابتسمت فربما

أيكون غيرك مجرما. وتبيت في    

وجل كأنك أنت صرت المجرما؟

قال: العدى حولي علت صيحاتهم    

أَأُسر و األعداء حولي في الحمى؟

قلت: ابتسم، لم يطلبوك بذمهم    

لو لم تكن منهم أجل وأعظما!

قال: المواسم قد بدت أعالمها

وتعرضت لي في المالبس و الدمى

وعلي لألحباب فرض الزم    

لكن كفي ليس تملك درهما

قلت: ابتسم، يكفيك أنك لم تزل    

حيا، ولست من األحبة معدما!

قال: الليالي جرعتني علقما    

قلت: ابتسم و لئن جرعت العلقما

فلعل غيرك إن رآك مرنما    

طرح الكآبة جانبا و ترنما

أتُراك تغنم بالتبرم درهما    

أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟

يا صاح، ال خطر على شفتيك أن    

تتثلما، و الوجه أن يتحطما

فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى

متالطم، و لذا نحب األنجما!

قال: البشاشة ليس تسعد كائنا    

يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما

قلت ابتسم مادام بينك والردى    

شبر، فإنك بعد لن تتبسما

فاضل الحداد

ـــــر ـــــحـــــائ الــــــمــــــلــــــك ال
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wالفن             السابع

المونتاج  قبل  المتحركة  الصور  فكرة  بداية  كانت 
أعلن  الــذي  روجيت  مــارك  بيتر  اإلنجليزى  يد  على 
في  العين»  في  الرؤية  استمرارية  نظريته «خاصية 
بانطباع  تحتفظ  العين  إن  تقول:  والتي   ١٨٢٤ سنة 
تم  فــإذا  ثانية،   ١٠/١ لمدة  زوالــهــا  بعد  الــصــورة  عــن 
عرض سلسلة متتابعة من الصور الثابتة لحظًيا وكان 
الشيء  أو  الشخص  حركة  في  بسيط  اختالف  هناك 
فإن  قبلها  التي  الــصــورة  عن  صــورة  أي  في  المصور 
المتفّرج يحس بأن الحركة متصلة وطبيعية، وذلك 
إذا تم اختيار السرعة المناسبة لتتابع الصور».. حتى 
الصور  نحو  ومباشرة  سريعة  بخطوات  التقّدم  سار 
في  الــعــلــمــاء  بـــدأ  وهــنــا  الـــصـــور..  وعـــرض  المتحركة 
أوروبا يضعون هذه النظرية موضع التجربة وكانت 
مخترعاتهم تشبه لعب األطفال من اسطوانات دّوارة 
تمأل  كتيبات  إلــى  نفسها  حــول  تلف  نــقــود  قطع  إلــى 
بالصور صفحاتها وتقلب هذه الصفحات باإلصبع. إال 
أن هذه اللعب لم يلبث أن أكدت بسرعة صدق فكرة 
روجــيــت وهـــي أن هــنــاك خــاصــيــة غــريــبــة فــي عين 
الثانية  من  بسيًطا  جــزًءا  تبقى  الصور  تجعل  اإلنسان 
على شبكية العين أطول من الفترة التي ظهرت فيها 

هذه الصور فعالً أمام العين.
ويــعــتــبــر عــنــصــر الـــمـــونـــتـــاج مـــن أكـــثـــر الــعــنــاصــر 
بين  أهميته  اختلفت  وقــد  خصوصية،  السينمائية 
األهمية  هــذه  ظلت  وإن  السابع،  الفن  تعبير  وسائل 
مـــؤكـــدة، ونــســتــطــيــع تــعــريــف الــمــونــتــاج بــأنــه ترتيب 
لقطات الفيديو وفق شروط معينة للتتابع وللزمن، 
كبير  حد  إلــى  تعتمد  ما  فيلم  أي  قيمة  أن  شك  وال 

على قيمة المونتاج.
السينما  عالم  فــي  مكانته  المونتاج  تبوأ  أن  وبعد 
في  دائًما  محتًما  أمــًرا  إليه  اللجوء  يعد  لم  الصامتة 
أحيانًا  توظيفه  عــدم  بــات  بل  الناطقة،  السينما  عهد 
فبتطور  الــفــنــي.  التعبير  وســائــل  مــن  وسيلة  بمثابة 
أجـــهـــزة الــتــســجــيــل الـــصـــوتـــي اســـتـــطـــاع الــمــخــرجــون 
أدى  مــا  فــّعــاًال  اســتــخــداًمــا  الصوتي  التآلف  اســتــخــدام 
أيديهم،  متناول  في  التي  الوصفية  الوسائل  نمو  إلى 
احتياجات  على  المونتاج  توظيف  بقصر  لهم  وسمح 
السرد الروائي في المقام األول، وبابتكار أساليب في 

اإلخراج أكثر تحرًرا وأكثر قربًا من الطبيعة.
وأعلنت الثورة الفنية التي أحدثها الشريط الصوتي 
بداية ثورة جماليه جديدة في اللغة السينمائية أعطت 
المونتاج وظيفة أكثر واقعية سواء من خالل التخلي 
عن جانب كبير من أساليب خلق العالقات الفكرية، 

أو الصورة الواحدة، أو التوّسع في حركة الكاميرا.
وفـــي ســنــة ١٩٢٧ صــّمــم الــمــخــرج الــفــرنــســي آبــل 
على  عــرضــه  أســـاس  على  فيلمه «نــابــلــيــون»  جــانــس 
ـــثـــالث آالت عــرض  ثــــالث شـــاشـــات مــتــالصــقــة، وب
األخــرى  عــن  مختلفة  عــدســة  منها  ولــكــل  منفصلة 
 ،Polyvision البوليفجن  النظام  هــذا  على  وأطــلــق 
إيمانًا منه بنظريته حول البعد السيمفوني للسينما - 
والتي فّسرتها مساعدته نيللي كابالن في نص بعنوان 
بيان لفن جديد.. تعّددية الصورة - والتي قالت فيه: 
«ليس هناك سوى فن واحد يمتلك الغنى والشاعرية 
والسمو  وإبــرازهــا  الحركة  عن  للتعبير  الضروريين 
حيث  الــذري  العصر  مصير  عن  أيًضا  وللتعبير  بها، 
تصبح السرعة والمشاعر التي لم يسبق اختيارها من 
قبل عنصًرا من عناصر الحياة اليومية. هذا الفن هو 
كضحية  الحالي  وضعها  في  بالتأكيد  ليس  السينما، 
السينما  بــل  الــقــمــع،  وضـــروب  الــوصــايــات  أنـــواع  لكل 
تتهاوى  فهنا  الصورة،  تعّددية  مناخ  في  تزهر  التي 
حدود الزمن والمكان أمام إمكانيات شاشة متعّددة 
الفنان  يــشــاء  كــمــا  وتــضــرب  وتــقــســم  تجمع  التقسيم 

الخالق وتفترض عملية الخلق تعّددية للحركة.
اللغة  من  مأخوذة  مونتاج  كلمة  أن  إلى  يشار 
بــالــعــربــيــة  تــعــنــي  وهـــي   Montage الــفــرنــســيــة 

«التوليف أو التركيب».

أشاد بدور شركات اإلنتاج الخاصة.. دسمال:

ــألطــفــال ــي ل ــه ــي ــرف ــي وت ــاف ــق ــم بــرنــامــج ث ــدي ــق أتــمــّنــى ت

ـــة ـــمـــّي ـــعـــال ـــل ــــصــــل ل ــــــم ت ــــن ل ــــك ـــــدة ل الـــســـيـــنـــمـــا الــــخــــلــــيــــجــــّيــــة جـــــي

رحلة الصور المتحركة
          

علىعلى
الطريقالطريق
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الدوحة -البيرق:

عدم  أسباب  إبراهيم  ياسمين  الفنانة  أرجعت 
انشغالها  إلــى  األخــيــرة  األونـــة  فــي  فنًيا  ظــهــورهــا 
بالدراسة، ونفت أن تكون قد ابتعدت عن الساحة 
ــا للساحة  الــفــنــيــة، ولــكــنــهــا أّكــــدت عــودتــهــا قــريــبً
بدراستها،  أيًضا  تهتّم  أنها  إلــى  وأشـــارت  الفنية، 
وتسعى للحصول على شهادة جامعية جيدة دون 

أن يؤثر كال المجالين على اآلخر.
مع  بــدايــاتــي  للبيرق:  قــالــت  إبــراهــيــم  ياسمين 
كنت  حيث  الطفولة،  منذ  كــانــت  والتمثيل  الــفــن 
كثيًرا  والـــدتـــي  وســاعــدتــنــي  جــــًدا،  التمثيل  أحـــب 
الشبابي  بالمركز  ألتحق  كي  وجهتني  التي  وهي 
انضممت  وبــالــفــعــل   ،٢٠١٠ الــمــســرحــيــة  لــلــفــنــون 
التمثيل  عــن  عمل  ورش  فــي  وشــاركــت  للمسرح 
وإعــــــداد الــمــمــثــل، وقــدمــنــا مــســرحــيــة «جــزيــرة 
ومن  الــدوس،  طالب  إخــراج  من  وهي  األشباح»، 

أن  اهللا  مــن  أتمنى  الــتــي  مسيرتي  استكملت  ثــم 
تــكــون موفقة وأن أحــقــق مــا أحــلــم بــه وأتــمــنــاه، 
أتمنى  وأنا  صغري  ومنذ  جًدا،  التمثيل  أحب  فأنا 
في  كثيًرا  أعمل  وأن  مشهورة،  ممثلة  أكــون  أن 
بحب  أحظى  أن  أتمنى  كما  والتلفزيون،  المسرح 
الجمهور الذي أسعى ألن أنال ثقته وتقديره من 
خالل اجتهادي في أداء جميع أدواري، وأن أعمل 
مع كبار الفنانين وأن أشارك في أعمال مسرحية 

وسينمائية.
الفنانين  من  عــدًدا  هناك  إن  ياسمين  وقالت 
مــن أصــحــاب الــفــضــل عــلــّي وهـــم كــل مــن يقدم 
فايز،  فالح  والمخرج  الفنان  خاصة  نصيحة،  لي 
ــــصــــاري، وطــالــب  والـــفـــنـــان الــمــخــرج جـــاســـم األن
الـــــدوس، وعــلــي الــشــرشــنــي، ومـــن أهـــّم األعــمــال 
البحر»،  وعـــروس  «فلة  مسرحية  قدمتها  التي 
ومسرحية «مساء للموت» في المهرجان الشبابي، 
ــمــقــلــوب»، ومــســرحــيــة «حــكــايــة  ــال و»مــــواطــــن ب

مشاركاتي  خــالل  جوائز  على  وحصلت  زهـــرة»، 
هذه، والحمد هللا، حظيت هذه األعمال وغيرها 
وتضيف  أتمناه،  ما  هو  وهذا  الجمهور،  بإعجاب 
مع  بالمشاركة  تجربة  لــي  كــانــت  كما  إبــراهــيــم: 
وقدمنا  الــمــرئــي  للتصوير  قــطــر  شــبــاب  جـــروب 
عــدًدا من األفــالم القصيرة التي تّم عرضها على 
شبكة اإلنترنت من خالل موقع اليوتيوب، وكانت 
تجربة مفيدة بالنسبة لي وتعلمت خاللها الكثير.

وعن واقع المسرح الشبابي من وجهة نظرها، 
في  المسرح  يعيشها  جــيــدة  طــفــرة  هــنــاك  قــالــت: 
المسرح  على  الكالم  هذا  ينسحب  وبالتالي  قطر، 
الشبابي الذي يعتبر بمثابة مرحلة هامة وورشة 
بها،  يمّر  أن  عليه  يجب  للفنان  متكاملة  إعـــداد 
ولكن يجب أيًضا االهتمام بالمسرح الشبابي من 
وورش  دورات  ومنحهم  الشباب  تحفيز  خــالل 
عمل في المسرح، وينبغي أن تكون ورش عملية 

وليست نظرية.

كتب- مصطفى عبد المنعم:

أّكــــــد الـــفـــنـــان أمـــيـــر دســــمــــال أن 
والخليجي  خاصة  القطري  المسرح 
عــامــة يــعــانــي مــن أزمـــة نــقــص دور 
الــــعــــرض، مـــشـــيـــًدا فـــي تــصــريــحــات 
السينمائية  بالحركة  للبيرق  خاصة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
وقال  هامة،  خطوات  حققت  والتي 
خليجية  ســيــنــمــائــيــة  تــجــارب  لــديــنــا 
جيدة، صحيح أنها لم ترَق لمستوى 
األعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــة الــعــالــمــيــة أو 
الــعــربــيــة الــتــجــاريــة والــجــمــاهــيــريــة، 
ولــكــن هـــذا الــتــحــرك فـــي حـــد ذاتـــه 

إيجابي. أمر 
دســــمــــال قـــــال بـــــــدأت مــســيــرتــي 
المدرسي  المسرح  خالل  من  الفنية 
المحترفين  عــالــم  إلـــى  انــتــقــلــت  ثــم 
يــاســر  الــمــخــرج  مــع   ١٩٩٧ عـــام  فــي 
المسرحية  في  أشركني  الذي  سيف 
ــــاح الـــخـــيـــر يــا  الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة (صــــب
كبيًرا  نــجــاًحــا  حققت  الــتــي  عـــرب)، 
الفنان  العرض  هذا  وشاهد  وقتها، 
المنصوري  سالم  والمخرج  القطري 
علّي  وعرض  للبحرين  زيارته  أثناء 
الــمــشــاركــة فــي مــســرحــيــة (الــطــائــرة 
جميلة،  تجربة  وكــانــت  والــوحــش)، 
األستاذ  مع  للعمل  منها  انطلقت  ثم 
األعمال  مــن  العديد  فــي  فايز  فالح 
قدمت  ثم  الطفل،  بمسرح  الخاصة 
الــعــديــد مــن األعـــمـــال الــجــمــاهــيــريــة 
مـــع األســــتــــاذ فـــالـــح فـــايـــز ســـــواء مــع 
فـــرقـــة  مـــــع  أو  الــــخــــاصــــة  شـــركـــتـــه 
ارتبطت  وبعدها  المسرحية  الدوحة 
القطري  المسرح  مع  وثيقة  بعالقة 
الوسط  في  العاملين  جميع  وأصبح 
اآلن  حتى  أنا  وها  أصدقائي،  الفني 
الفنية  الساحة  في  جهدي  كل  أبــذل 

القطرية.

سينمائّية تجارب 

الفنية  الحركة  لواقع  رؤيته  وعن 
الــخــلــيــجــيــة يــقــول: لــديــنــا حــالــة من 
تجارب  لدينا  وأصبح  الفني  الحراك 
صحيح  جــيــدة  خليجية  ســيــنــمــائــيــة 
ـــهـــا لــــم تــــــرَق لـــمـــســـتـــوى األعـــمـــال  أن
الــعــربــيــة  أو  الــعــالــمــيــة  الــســيــنــمــائــيــة 
هذا  ولكن  والجماهيرية،  التجارية 
إيجابي،  أمر  ذاتــه  حد  في  التحرك 
مــن  مــجــمــوعــة  اآلن  لـــديـــنـــا  وبــــــات 
عنهم  نـــقـــول  أن  نــســتــطــيــع  الــشــبــاب 

إنـــهـــم صـــّنـــاع الــســيــنــمــا الــخــلــيــجــيــون 
سيقدمون  ما  ويــوًمــا  المستقبل  في 
العاجل. القريب  في  تنافسية  أعماًال 

أمــــا عـــن الـــمـــســـرح فــهــنــاك أيــًضــا 
حــــالــــة حـــــــراك جــــيــــدة تــــرجــــع إلـــى 
ـــمـــهـــرجـــانـــات الــمــســرحــيــة  تــــعــــدد ال
وأصــبــح  الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  فــي 
هــــنــــاك حــــالــــة مــــن الـــتـــنـــافـــس بــيــن 
الــــمــــهــــرجــــانــــات وبـــعـــضـــهـــا الــبــعــض 
وهـــذه الــمــنــافــســة تــصــب فــي صــالــح 
ـــمـــســـرحـــيـــة،  الــــحــــركــــة الـــفـــنـــيـــة وال
تقدم  إنــتــاج  شــركــات  هناك  وأصــبــح 
خالل  وجماهيرية  تــجــاريــة  أعــمــاًال 
الـــمـــوســـم الـــمـــســـرحـــي، وهــــو األمــــر 
الـــــــذي يــــعــــود بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى شـــبـــاب 

أكبر  فرًصا  يجدون  الذين  الفنانين 
على  اإلبـــداعـــيـــة  مــواهــبــهــم  إلظـــهـــار 
للحق  إحقاًقا  ولكن  المسرح،  خشبة 
المسرحية  بالحركة  نشيد  أن  يجب 
الــــقــــطــــريــــة الــــتــــي تــــتــــطــــور وبــــاتــــت 
تــشــهــد حــــراًكــــا مـــمـــيـــًزا، والــمــتــأمــل 
لـــلـــمـــشـــهـــد الــــمــــســــرحــــي الــــقــــطــــري 
يــجــد أن هـــنـــاك قـــاعـــدة قـــويـــة مــن 
حملوا  الذين  المسرحيين  الفنانين 
عــلــى عــاتــقــهــم مــهــمــة رفـــد الــحــركــة 
ويعملون  بالفنانين  دوًما  المسرحية 
الممثلين،  من  أجيال  تخريج  على 
عن  المسؤولين  اهــتــمــام  عــن  فــضــًال 
الــحــركــة الــثــقــافــيــة بــالــمــســرح وكــمــا 
ســمــعــنــا ســـيـــكـــون هـــنـــاك مــهــرجــان 

لــمــســرح الــطــفــل قـــريـــبًـــا، وهــــو أمــر 
الحركة. إنعاش  في  كثيًرا  سيسهم 

العرض دور 

تواجه  التي  المعوقات  أهــّم  وعــن 
الحراك الفني في قطر وفي الخليج 
اآلن  حتى  دسمال:  قال  عام،  بشكل 
مــا زلــنــا نــعــانــي مــن نــقــص فــي دور 
الـــعـــرض وهــــي مــشــكــلــة قــديــمــة مــا 
عالم  في  خصوًصا  منها،  نعاني  زلنا 
المشكلة  هــذه  حــل  تــم  ولــو  الــمــســرح 
عــدد  فــي  زيــــادة  هــنــاك  أن  فسنجد 
األعـــمـــال الــمــســرحــيــة الــتــي نــقــدمــهــا 
خـــالل الــمــوســم الــمــســرحــي وهـــو ما 

عشاق  مــن  جــيــل  خــلــق  فــي  سيسهم 

على  أمنياته  أهــم  وحــول  الــمــســرح. 

أتمنى  دسمال:  يقول  المهني  صعيد 

وترفيهًيا  ثقافًيا  برنامًجا  أقدم  أن 

الفكرة  هذه  عرضت  وقد  لألطفال 

ـــمـــنـــى أن  عـــلـــى قـــنـــاة الـــــريـــــان، وأت

البرنامج  هــذا  ألقــدم  عليها  يوافقوا 

لــنــســعــد األطـــفـــال فـــي قــطــر، وعــلــى 

الصعيد الشخصي أتمنى من اهللا أن 

يوفقني ويبارك لي في عائلتي وفي 

في  ينجحن  وأن  الصغيرات،  بناتي 

ويتفوقن. الدراسية  حياتهن 

عن قربعن قرب

الحركة المسرحية الحركة المسرحية 
تفتقر لدور العرضتفتقر لدور العرض

ياسمين إبراهيم

مسرحية السردال

ضرورة االهتمام بالمسرح الشبابي وتحفيز الشباب
بالدورات والورش.. ياسمين إبراهيم:
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مـــن أمــتــع األعـــمـــال وأقــربــهــا لي 
الفيلم الوثائقي: خطوتك تفرق.

افــــتــــتــــاح قـــســـم الــــمــــســــرح بــكــلــيــة 
نهضة  نــحــو  جـــادة  خــطــوة  المجتمع 

مسرحية

تطبيق  عــبــر  ـــدة  جـــدي تــجــربــة 
تسجيل  المميزات  إحــدى   Trio#
فــيــديــو  أو  صــــــورة  عـــلـــى  صـــوتـــك 

خاص بك

ال تــــفــــّرط فــــي قـــلـــب أحـــبـــك ألن 
الصعب  من  وأصبح  أفلست  القلوب 
أو  الـــحـــب  يــمــنــحــك  قـــلـــبـــاً  تـــجـــد  أن 
الـــســـعـــادة، قــلــيــلــة تــلــك الــقــلــوب الــتــي 

تعطي بال مقابل !

االنستجرام يتصدر اهتمام القطاعات الفنيةقضيةقضية
ــغــا فـــي اآلونــــة  بــــات االهـــتـــمـــام بــال
األخيرة بتطبيق اإلنستجرام لدى كل 
القطاعات الفنية حيث باتت له الكلمة 
العليا لدى السينمائيين والمسرحيين 
والمطربين فأما السينمائيون وصناع 
األفالم القصيرة فقد أثر االنستجرام 
على صناعة األفالم القصيرة فبعد أن 
أصبح حاضنة للمقاطع القصيرة التي 
عليه  ويطرحونها  الــشــبــاب  يــصــورهــا 
فتنتشر على الفيس بوك وغيره من 
تراجعت  ميديا  السوشيال  تطبيقات 
حـــركـــة األفـــــــالم الـــقـــصـــيـــرة تــراجــعــا 
اإلنستجرام  مقاطع  فظهور  ملحوظا. 
تحت  مــن  البساط  سحبت  القصيرة 
أقـــــــدام األفـــــــالم الــقــصــيــرة وجــعــلــت 
االهتمام بها يتراجع حتى بدأ ضوؤها 

عن  عازفين  الشباب  وأصــبــح  يخبو، 
على  وطرحها  قصيرة  أفــالم  تصوير 
منصبا  بــات  االهــتــمــام  ألن  اليوتيوب 
على مقاطع الخمسة عشر ثانية التي 
منتشرة  ميديا  السوشيال  على  تنتشر 
ـــجـــرام انــتــشــار  ـــســـت عـــبـــر تــطــبــيــق اإلن
الــنــار فــي الــهــشــيــم، وهـــو األمـــر الــذي 
أغلبهم-  -في  الشباب  الفنانين  جعل 
يتجهون إلى االقتصار على المشاركة 
ينتجونها  الــتــي  الــقــصــيــرة  بــأفــالمــهــم 
على استحياء في المسابقات المختلفة 
سواء مسابقة اسالم ويب أو السجادة 
مــهــرجــان  أو  بــالــبــحــريــن  الـــحـــمـــراء 

أبوظبي غيرها.
ـــجـــرام أيــضــا  ـــســـت وقـــــد تـــصـــدر االن
بات  حيث  المطربين  اهتمام  قائمة 

الغنائية  ألعمالهم  دعاية  وسيلة  أهم 
الجديدة والقديمة على حد سواء، بات 
جميع المطربين يهتمون جدا بطرح 
في  يعد  إذ  االنستجرام  على  أعمالهم 
نظرهم أهم وسيلة تواصل اجتماعي 
على مستوى العالم فهو أقوى وسيلة 
سوشيال ميديا على اإلطالق كما عبر 
يتم  وعندما  منهم،  واحــد  مــن  أكثر 
رفـــع األغــنــيــة عــلــى االنــســتــجــرام يبدأ 
وتنتشر  لها  االســتــمــاع  فــي  الجمهور 
على  يوفر  ما  وهــو  جــدا.  كبير  بشكل 

المطربين الجهد والمال والوقت.
على  أيضا  المسرحيون  دخــل  كما 
بطرح  جــدا  يهتمون  وأصبحوا  الخط 
مــقــاطــع مـــن أعــمــالــهــم وصــــــورا من 
مسرحياتهم  وبروفات  استعداداتهم 

تطبيق  عــبــر  ألعــمــالــهــم  ـــتـــرويـــج  وال
االنستجرام فقلما تجد مسرحيا ليس 
وحتى  االنــســتــجــرام  عــلــى  صفحة  لــه 
الفرق المسرحية باتت حاضرة بقوة 
في  يستخدمونه  التطبيق  هـــذا  على 
والتذكير  الجديدة  ألعمالهم  الدعاية 
بالقديمة منها سواء بالصور أو المقاطع 
القصيرة، وأصبح اإلنستجرام له اليد 
الــطــولــى والــمــكــانــة الــرفــيــعــة، وموقع 
الــســوشــيــال  تطبيقات  بــيــن  الـــصـــدارة 
ميديا بالنسبة للفنانين على اختالف 
األمر  وهــو  واهتماماتهم  توجهاتهم 
الــــــذي انـــعـــكـــس كـــثـــيـــرا عـــلـــى تــرتــيــب 
الشبكة  مستخدمي  لـــدى  األولـــويـــات 

العنكبوتية من الفنانين.

كتب - محمود الحكيم:

مواقع  أصبحت  العالم  يعيشها  التي  الرقمية  الثورة  ظل  في 
ميديا»  الـ»سوشيال  بـ  يعرف  بــات  ما  أو  االجتماعي،  التواصل 
من أهم طرق التواصل في حياة الناس بعضهم البعض، ونحن 
بدورنا نركز على وقع هذه المواقع اإللكترونية وأثرها في حياة 
فنانينا، ونحاول من خالل هذه الزاوية أن نسبر أغوار عالمهم 
متابعاتنا  خــالل  مــن  اهتماماتهم  على  لنتعّرف  االفــتــراضــي 
أشهر  على  والموثقة  الخاصة  وحساباتهم  الرسمية  لصفحاتهم 
مواقع التواصل االجتماعي مثل تويتر وفيس بوك واالنستجرام 
أو صفحاتهم الخاصة على اإلنترنت وما شابه ذلك. وسنحرص 
نشاطات  على  حلقة  كل  في  نتعّرف  أن  على  الزاوية  هذه  في 

الحديثة  التقنيات  من  استفاداتهم  ومدى  اإللكترونية  الفنانين 
في مجالهم الفني.

وفي زاويتنا اليوم سنغوص في العالم اإللكتروني للفنان علي 
ربشة، لنتعّرف منه عن مدى قناعاته بالوسائط الحديثة في 
مواقع  أن  ربشة  أوضــح  وقد  الفني،  المشهد  لخدمة  تسخيرها 
الفنان  النــتــشــار  مهمة  وســيــلــة  أصــبــحــت  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
والترويج لفنه بشكل سهل وبسيط وفعال وغير مكلف، وهو ما 
جعلها أكثر جاذبية للفنانين، فبكبسة زر تستطيع نشر أعمالك 
الفنية على أكبر قطاع من المتابعين وهو ما يعني أن الوصول 
إلى الجمهور لم يعد مقتصًرا على وسائل اإلعالم التقليدية بل 
من  لها  لما  الوسائل  هذه  رأس  على  ميديا»  الـ»سوشيال  باتت 

قدرة على االنتشار والوصول.

ـــه ال غــنــى لــلــفــنــان  وقــــال ربـــشـــة: إن
أراد  إذا  مــيــديــا  الــســوشــيــال  عــن  حــالــًيــا 
مع  حــاضــًرا  ويــظــل  العصر  يــواكــب  أن 
ميديا  فالسوشيال  باستمرار  جمهوره 
هي لغة العصر ورفيق الفنان ومعينه 

ونجاحه. انتشاره  على 
وأضـــاف أنــا اســتــخــدم الــفــيــس بــوك 
صور  ورفــع  األخبار  قــراءة  في  أحيانًا 
بعض  كــتــابــة  أو  عليه  الفنية  أعــمــالــي 
ـــتـــي تـــــراودنـــــي وإرســـالـــهـــا  األفــــكــــار ال
لألصدقاء، وهو وسيلة مهمة لمتابعة 
المجال  فــي  المختلفة  المستحدثات 

الفني سواء في قطر أو خارجها.
في  أستخدمه  فإنني  الواتساب  أما 
بإلقاء  أصدقائي  مع  الصباحي  التفاعل 
إلرسال  أستخدمه  وقد  عليهم  التحية 
أخبار اجتماعية تهمنا جميًعا وإرسال 
أعمالي. لبعض  قصيرة  فيديو  مقاطع 
أنا  فقال  للتويتر  استخدامه  وحول 
أتصفحه وأتابع ما يكتب عليه أحيانًا، 
وقد أكتب بعض تغريدات أو تعليقات 
على تغريدات معينة وهكذا فأنا أيًضا 

ومتفاعل. ومتابع  حاضر 
وحـــــــول اســـتـــخـــدامـــه ألنـــســـتـــجـــرام 
أهم  من  يعتبر  األنستجرام  أن  أوضح 
وسائل التواصل والسوشيال ميديا ألنه 
العنكبوتية  الشبكة  على  تفاعالً  األكثر 
من  تستطيع  أنــك  كما  رواًجــا  واألكــثــر 
خــاللــه الــوصــول إلـــى الــفــيــس والــواتــس 
وغــيــرهــمــا ويــمــنــحــك فـــرصـــة إنــــزال 
وهذه  ومــركــزة،  قصيرة  فيديوهات 
الــفــيــديــوهــات لــهــا جــمــهــور واســـع من 
ــابــعــيــن حـــتـــى أنـــهـــا بـــاتـــت تـــهـــّدد  ــمــت ال
عــرش األفـــالم الــقــصــيــرة، لــذلــك فأنا 
باستمرار  فــيــديــو  مــقــاطــع  عليه  أنـــزل 
وكتابة  عليه  الــتــواجــد  عــلــى  وأحـــرص 

بالصور. مرفقة  الفنية  أخباري  آخر 
وأكـــد ربــشــة أنـــه يــســتــخــدم الــســنــاب 
ـــكـــن فــــي دائـــــــرة األصــــدقــــاء  شـــــات ول
والـــــمـــــعـــــارف واألهـــــــــل حـــيـــث يـــصـــور 
عـــلـــيـــه فـــــالشـــــات قـــصـــيـــرة لــتــنــاســب 
عبره  ويرسلها  شــات  السناب  طبيعة 

واألهل. لألصدقاء 

صالح المال خالل تصوير «عندما يزدهر الخريف»«قالت احبك» احدث اعمال عيسى الكبيسيناصر سهيم خالل عودته من رحلة االوركسترامن مسرحية مدينة الحكاياتمن كواليس فيلم «ثمن االعذار»

الـ ”سوشيــال ميـديــا“الـ ”سوشيــال ميـديــا“
 لغة العصر ورفيق الفنان لغة العصر ورفيق الفنان

أون الينأون الين

علي ربشة
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ــفــنــون الــتــي  الــتــصــويــر الـــضـــوئـــّي مـــن ال
المجتمع  داخـــل  كبيرة  بسرعة  انــتــشــرت 
الــــقــــطــــرّي، فــــخــــالل الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة 
الــمــاضــيــة، أصـــبـــح لــديــنــا قـــاعـــدة كــبــيــرة 
مـــن الـــمـــصـــّوريـــن الـــشـــبـــاب، والــفــتــيــات، 
متمّيزة،  إبداعّية  نظرة  يمتلكون  الذين 
كـــمـــا نـــجـــحـــوا فــــي أن يـــعـــتـــلـــوا مـــنـــّصـــات 
الــدولــيــة،  المسابقات  كــبــرى  فــي  التتويج 
القطرية  البيئة  غــنــى  ذلـــك  فــي  وســاهــم 
بـــالـــخـــصـــائـــص والــــمــــمــــيــــزات الــجــمــالــيــة 
المصّورين،  خيال  تستفّز  التي  والتراثية، 

من  ذلــك  إبـــراز  على  يعملون  وتجعلهم 
وسائل  تــطــّور  أن  كما  عــدســاتــهــم،  خــالل 
 » وظــهــور  الحديثة  االجتماعي  الــتــواصــل 
كبير  بشكل  ساهم  تحديًدا  اإلنستجرام» 
في فتح المجال أمام العديد من الشباب 
تلك  فأصبحت  المجال،  هــذا  دخــول  فــي 
الوسائل بمثابة معرض فني كبير لعرض 

إبداعات الموهوبين.
الــقــطــريــة  الـــجـــمـــعـــيـــة  أن  شــــك  وبــــــال 
لــلــتــصــويــر الــضــوئــي عــلــى مـــدى تــاريــخــهــا 
ــــفــــنــــي، ســــاهــــمــــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــن  ال

خـــالل الـــــدورات والـــــورش، أو مــن خــالل 
عدد  زيـــادة  فــي  والمسابقات،  المعارض 
الــمــنــتــمــيــن لـــفـــّن الــتــصــويــر، كــمــا أنـــنـــا ال 
ندخر جهًدا في العمل الدؤوب الكتشاف 
التصوير  في  الجديدة  المواهب  وتطوير 
الفوتوغرافي والعمل على صقل مهاراتهم 
لكيفية  وعلمي  عملي  بشكل  وإرشــادهــم 
أننا  كما  وفنون،  التصوير  معدات  اختيار 
المنتسبين  إلفـــــادة  طــاقــاتــنــا  بــكــل  نــعــمــل 
فّن  نضع  أن  أهلنا  ما  وهــو  والمتدربين، 
الخريطة  على  القطري  الضوئي  التصوير 

يحصدون  أبناؤها  بــات  أن  بعد  العالمية 
جــــوائــــز عــالــمــيــة ويــــشــــاركــــون فــــي أهـــم 
أصبحت  فالجمعية  الدولية،  المسابقات 
اآلن بيتًا كبيًرا لكل المصّورين الُموجودين 

على أرض قطر.
وبــالــنــســبــة لـــي فـــأنـــا أعـــشـــق الــتــصــويــر 
الـــضـــوئـــي مـــنـــذ الـــــدراســـــة فــــي الــمــرحــلــة 
اإلعـــداديـــة، وكــنــت شــغــوًفــا جـــًدا بتصوير 
ـــدمـــا وصــــلــــت لــلــمــرحــلــة  األشـــــيـــــاء، وعـــن
القطرية  بالجمعية  التحقت  الجامعية، 
للتصوير الضوئي، وكان ذلك عام ١٩٨٧، 

تأسيسها،  مــن  فــقــط  ســنــوات  ثـــالث  بــعــد 

ومنذ عام ١٩٩٧ وأنا رئيس لها.

فالتصوير  مــحــتــرًفــا،  نفسي  أعــتــبــر  ال 

أحبها  هــوايــة  وســيــظــل  كـــان  لــي  بالنسبة 

كثيًرا، وأستمتع بها كثيًرا، خاصة في أيام 

لعدسة  عاشق  فأنا  واإلجــــازات،  الــراحــة، 

الكاميرا، وما تلتقطه في جزء من الثانية 

يمثل بالنسبة لي رؤية خاصة في الحياة، 

أقــــوم بــتــوثــيــقــهــا، وعــرضــهــا عــلــى ُمحبي 

الصورة.

تــحــتــضــن ثــمــانــي مــدن 
بينها  من  كبرى،  إيطالية 
رومــــا ومــيــالنــو ونــابــولــي، 
المقبل  أكتوبر  شهر  خالل 
فــعــالــيــات الــــــدورة الــثــالــثــة 
«أكتوبر  لمهرجان  عشرة 
سينظم  الـــذي  اإلفــريــقــي» 
هـــــذه الــــعــــام تـــحـــت شــعــار 

«نكهات ومعرفة».
ــــضــــمــــن بــــرنــــامــــج  ــــت وي
الــــــــدورة فــــقــــرات ثــقــافــيــة 
ــــــقــــــاءات حـــول  وفـــنـــيـــة ول
منها  الــمــواضــيــع  مــخــتــلــف 
ــــضــــا عـــرض  الـــهـــجـــرة وأي
مـــجـــمـــوعـــة مــــن األفــــــالم، 
معرض  تنظيم  عن  فضال 
لـــلـــكـــتـــاب، وأعــــمــــال فــنــيــة 

أخرى.
وأعـــلـــن الــمــنــظــمــون أن 
هــذه الــــدورة ســوف تشهد 
مــشــاركــة فــاعــلــة لــمــواهــب 
إفريقية،  بلدان  من  شابة 
حيث سيتم تقديم فقرات 
ثقافية وفنية متنوعة، مع 
الغذائية  بالثقافة  التعريف 
ألكـــثـــر مــــن بـــلـــد إفــريــقــي 
والــتــي ســتــكــون فــي صلب 
الدولي  المعرض  فعاليات 
 «٢٠١٥ مـــيـــالن  «إكسبو- 
الذي اختير له شعار تحت 
عــــنــــوان (تـــغـــذيـــة الــــكــــون.. 

طاقة من أجل الحياة).
وأكـــــــد الــــمــــديــــر الــفــنــي 
لـــــمـــــهـــــرجـــــان «أكـــــتـــــوبـــــر 
اإلفــــــريــــــقــــــي»، كـــلـــيـــوفـــاز 
الهدف  أن  ديوما،  أدريــان 
إطالق  هو  المهرجان  من 
«رسالة إيجابية» من أجل 
األعــــراق،  مــتــعــدد  مجتمع 
هـــنـــاك  زال  «مــــــا  وقــــــــال 
طــريــق لــلــذهــاب فـــي هــذا 
االتـــــجـــــاه؛ لــكــنــنــا ســنــظــهــر 
يمكن  الثقافة  بفضل  أنــه 
الحواجز  كــل  على  القضاء 

التي تقف بين الشعوب».

«أكتوبر 
اإلفريقي» 

بثماني مدن 
إيطالية
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أبيات قطرية

َطـــويـــال زمــــــــانــــــــــــــاً  لـِـســــــــــــــانـــــي  ــْعــُت  ــلَ ـــ بَ
ثَـــــــــقيال ـــــُكـــــــــــوُت  الــُسّ علـــَيّ  وكـــــــاَن 

تِـبـــاعـاً الـــــّرزايـــا  علَيـنـــــــا  تَُمــــــــُرّ 
َكلِيــــــال ِفـــــعالً  ُكـــــــــــــــــْنــُت  لـكّننـــي  و 

يَْجــــري مـــــاكاَن  وأُشـــــــاِهـُد  أَرى 
ـــــْن َعـــِدْمـــــــُت الــَوِســيـــــــــــال ــا.. ولــكـــ َعــلَــيــنـــ

ـــــدي َعـــلـَــــــَيّ الــُخـــــيـــــوُط ـــ ــْن ــَك ِعـــ ـــ ــابَ ـــ ــَشـــ تَ
َسـبِيـــال الـــَكـــالِم  فــي  لــي  ــاَن  ـــ كـــ ــا  َفــَمـــ

ڈ  ڈ  ڈ
فـهمي َقــــــــْدِر  علــى  وُكـــْنُت  َظنَــْنـُت 

َجِمـيـــــــــــال مكانــــاً  َســنَــْبــنـــــي  بِــــــأَّنــــــــا 
نَــْجنــــي مــــاَســــوَف  َـــْأُكُل  َسنــ وأّنـــا 

َظليـــــــــال ِظـــــــــالً  َســــــــــنَـــــــــْزَرُع  َوأَّنـــــــــا 
مـــــانَـْشـــــتَـــــريــــــــِه َســنَْصـنَـُع  وأّنــــــــــــــا 

َجليـال َشــْعـــباً  الــّنـــــاِس  فــي  ـــــُح  َونُــْصــبِ
ماُن الــــــَزّ األَمــــاني  يَُخــــــوُن  ولـكـــْن 

بِـــيـــــال الـــــَزّ فــــــاِرِغــــيـــــــــَن  َويَــْتــــــُرُكـــنـــــا 
ُخـيوالً ِصــْرنــا  األَرِض  فــي  نـَـْحــُن  فما 

َصهيـال ِطــْرنــا  الَجــِوّ  فــي  نَْحــــُن  وال 
َعلَينــــــــا ـــــاِدُروَن  ـــ ـــ الــقـــ تَـقــــاَسـَمنـــــا 

الَفِصيـــال تـــــابـِـعــــــــــــــيــَن  ــْم  ـــ ــُه لَ وِصـــْرنـــا 
أَراُدوا ُهـــــْم  ِمـثــلَمــا  يُديِــــُرونَــنَــــا 

وَقبِـيـــــــال طائِـفـــاً  لَنـــــا  َوشــــــــاُءـوا 
َوَرانــــــا ُهـــــْم  بَــْيـنَــمـــا  ُّـونَــنَـــا  يُِحــبـ

َوبِـيــــــــال َعلَينـــــا  َكْيــــداً  يَِكيـــــُدوَن 
ً ــــدّوا ـــــ ـــَح ِفـــيـــهـــا َصـــــديـــــقــي َع ـــــــصـــبِ ـــُي لِ

َوَزميــــال أََخــــــاً  َعــــــُدّوي  وفيـهــــــا 
ــــقيـــَق الَشّ ــــقيـــُق  الَشّ ِفـيــنــــــا  ِــــُل  يُقـــــــاتـ

الــَفـــــتـِـيــال ــديــُق  ـــ ــَصّ ال ِفيـنــا  ـــــُل  ـــ ــْشــِعـــ ـــ َويُ
ڈ  ڈ  ڈ

بِـَرأســـي َكيــانــي  ِمـّنـــــي  تَلَْخبَــــَط 
َهـبِـيــــال بِـَعــْقــلـي  َعـلَـيـهـــا  َوِصـــْرُت 

ثِـــقـــــاالً َوُكــّنــــا  َعــلَـيـهــــا  ِجبـــــــــاالً 
َمــــــِهيـــــال تُرابــــــــــــاً  َهــَويــنـــــــا  لـــمــــاذا 

العـــاِصـفاُت بَـيــنَـهـــا  تُــبَـْعــثِـــــُرنــــا 
َفِجيـــــال ِجــيالً  الـــّريُح  بِــنــا  وتَــــْذرو 

أَِخيــــــِه ِمــــــــْن  بِنـــا  أَُخــونـــــــــــا  يـَــــخــــــــاُف 
الَخـلـيـــــال الَخـلــيـــــُل  ِمـّنـــــا  َويَـــْحــَذُر 

ـــــِن َعـــــّمــي ــــُكّ أَنـــــــا فـــي اْب َوِحــيــنـــــاً أَُشـــــ
َعـميـــال أَكــــــــــــــوَن  أَْن  أَخـــــي  ويـخشى 

وصــــاروا َضـَربــونـــا  بَـْعــَضـنـــا  بِنـــا 
َوكــيـــــــال َوَعـــّنـــــــا  َوِصــّيــــــــاً  َعـلَـيــنـــــــــا 

ُهـــــْم وال  منـّــــا  يَــهــابُــــوَن  ُهـــــْم  َفـــــال 
ِكْيـــــــــال الــــَمـــوازيــِن  فــــي  يَــُعـــّدونَـــنــــا 

َوَعلَــــْيـــــــــنـــــــا َعـــــــوراتِــــنــــــا  َـــــــّروَن  يُـعـ
َذليــــال ثَــوبــــاً  الِعــــِزّ  ِمــَن  أَفـــــاُضــــــوا 

َقـــــــــــّدروُه بــــــمـــــا  َقـــبِــْلــــنــــــــا  ونحـــــُن 
َدليــــــــال ــكــوِت  الــُسّ فــي  ضـــــا  الــِرّ وكـــاَن 

كـــــوُع الُرّ جــوُد  الُسّ هـــــذا  َم  فحّتــــى 
خيـــــــال الــَدّ نَْســتَجيـــــُر  متــــى  وحّتــــى 

الـّنــــاِئــبــــاُت بِـنـــا  ـــــَرْتــــنــــي  َحـَيّ لَـَقـــــــْد 
ُمستَحيـال لـــــي  ــاَر  صـــ لَـنــا  َوَفــْهــمي 

أَْطـَعــمـونــــا مــا  ُســـــــوَء  يَسـومـونَــنــــا 
َسـْلَسبِيـــــــــال َدَمــــــنـــــــا  َويَْســــُقــــونَـــنــــــا 

تَـــــْأتي الَعواِصـــُف  إلـيــنـــا  َوِمـْنـُهــــــْم 
َعــلِــيـــــال نَــسـيـــمـــاً  نَــــــراهـــــا  ولكــــــْن 

اْسَمعوني ـــراِب  الـــتُّ فــي  إِْخــَوتـــــي  َفيـــا 
َقـــلـيـــال وأَفـــيــقــــوا  َواْفـَهــــمــــوا  َوُعــــــوا 

أَرانـــــا مــا  علـــــى  بَــقــِيــنــــــــا  مـــــا  إذا 
وأَصيــــــال ُضحــًى  ـــــــــــالُم  الــَسّ َعـلـيــنـا 

علينا السـالم 
...

القطرية والبيئة  التصوير  بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

ً

علي ميرزا محمود

لنز»   - «الــلــوفــر  متحف  يستضيف 
في العاصمة الفرنسية باريس معرض 
«الـــــذهـــــب والـــــعـــــاج مــــن بــــاريــــس إلـــى 
نهاية  حتى  يستمّر  والـــذي  فلورانسا» 
سبتمبر الجاري، حيث يبرز المعرض 
ما كانت عليه باريس في القرن الثامن 
عشر من «بذخ» و»عظمة».. كما كان 

لها تأثير على الفن في أوروبا. 
خالل  من   - الضوء  المعرض  يلقي 
مــخــطــوطــات  مــــن  فـــنـــًيـــا  عـــمـــًال   ١٢٥
ـــــادرة  وتـــمـــاثـــيـــل ورســـــومـــــات فــنــيــة ن
وقــيــمــة تـــم جــمــعــهــا مـــن ٢٠ مــتــحــًفــا 
أوروبًيا - الضوء على مدى تأثير الفن 
الـــقـــوطـــي الــفــرنــســي عــلــى الــرســامــيــن 
والــنــحــاتــيــن فــي نــهــايــة الــقــرن الثامن 
عــشــر والـــتـــي كــانــت تــعــد مـــهـــًدا لعصر 

الخامس  القرن  في  اإليطالية  النهضة 

عــشــر ومـــن بــيــن هـــذه األعــمــال لوحة 

«السيدة العذراء وطفلها» التي رسمها 

«بــيــردي مــونــتــروي» فــي الــفــتــرة من 

الــمــونــالــيــزا»  و»وجـــــه  و١٢٥٥   ١٢٤٥

لــلــفــنــان «لـــيـــونـــاردو دافـــنـــشـــي»، وقــد 

أغـــرقـــت بـــاريـــس أوروبـــــــا بــقــطــع من 

«السيدة  تمثال  ومنها  والذهب،  العاج 

العذراء» من العاج. 

وقد كان الفنانون يأتون إلى باريس 

لــتــعــلــم هــــذا الـــفـــن الـــراقـــي مـــن نحت 

عــلــى الـــحـــجـــارة ورســــم عــلــى الــزجــاج 

في  والفضة  والعاج  الذهب  واستخدام 

 ١٢٥٠ من  الفترة  فى  الفنية  األعــمــال 

حتى ١٣٠٠.

«اللوفر» يستضيف معرض
 «الذهب والعاج  من باريس إلى فلورانسا»

بيروت السينمائي يعرض «سّماني مالال»
السينمائي  بيروت  مهرجان  يشهد 
لفيلم  األول  الــعــرض  تــقــديــم  الــدولــي 
الــشــرق  منطقة  فــي  مـــالال»  «ســّمــانــي 
ـــــعـــــرض الــفــيــلــم  األوســـــــــــط، حــــيــــث يُ
الــوثــائــقــي الــــذي يــحــكــي قــصــة «مــالال 
يوسف زي» الحائزة على جائزة نوبل 
للسالم، بتاريخ ١٥ أكتوبر في األمسية 

الختامية ضمن المهرجان.
ويـــســـّلـــط فــيــلــم الـــمـــخـــرج ديــفــيــس 
جــوجــنــهــايــم الــضــوء عــلــى حــيــاة الفتاة 
التي  الوثيقة  العالقة  مــن  بـــدًءا  مــالال، 
قلبها  في  زرع  الــذي  بوالدها  تربطها 
حياتها  بتفاصيل  ومــروًرا  العلم،  حب 
وانتهاًء  وإخوتها،  والديها  مع  اليومية 
بــالــكــلــمــة الــمــلــهــمــة الـــتـــي ألــقــتــهــا في 

اجتماع األمم المتحدة.
وفي تصريح له قال مايكل غارين، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي فــي إيــمــج نيشن: 
من  كبير  قــدر  على  الفيلم  حــاز  «لقد 
اإلعـــجـــاب والــتــقــديــر خـــالل الــعــروض 
مهرجاني  فــي  أقيمت  الــتــي  العالمية 
نحن  السينمائيين،  وتورنتو  تيلورايد 
هذه  تقديم  في  بمشاركتنا  فخورون 
وعرضها  والمذهلة  الــمــؤثــرة  القصة 
أمام جمهور المشاهدين حول العالم، 
ردود  بــانــتــظــار  بــالــحــمــاس  نشعر  كــمــا 

الــشــرق  منطقة  فــي  تــجــاهــه  األفـــعـــال 
األوسط».

كــمــا أكـــد غــاريــن أن الــفــيــلــم يــقــّدم 
رســـالـــة بــالــغــة األهــمــيــة لــلــجــمــيــع في 
ــــمــــج نــيــشــن  الـــمـــنـــطـــقـــة: «تــــلــــتــــزم إي

بــالــمــشــاركــة فــي إنــتــاج أفـــالم وثائقية 
تحفز على توسيع آفاق الفكر، وتسّلط 
الــــضــــوء عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا االجــتــمــاعــيــة 
أكثر  العمل  هذا  أن  شك  وال  الشائكة. 
جزء  إنــه  سينمائي.  فيلم  مجرد  مــن 

بأكملها  اإلمــــــارات  دولــــة  الـــتـــزام  مــن 
تجاه مسألة تعليم الفتيات وتمكينهن 

في المجتمع».
أن  شـــــك  «ال  ــــه:  ــــقــــول ب وأضــــــــــاف 
مناسب  السينمائي  بيروت  مهرجان 

«سّماني  لفيلم  األول  للعرض  تماًما 
ونحن  المنطقة،  مستوى  على  مالال» 
نتطلع لعرض الفيلم أمام المشاهدين 
في اإلمارات ومختلف أنحاء المنطقة 

في مستهل شهر نوفمبر».

بقلم : أحمد الخليفي
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