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صفحات
٨

وسائل التواصل تفوقت 
على المحطات التلفزيونية

كتب - محمود الحكيم:

أكد الفنان أحمد البلوشي أن وسائل 
ــافــذة مهمة  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ن
أعماله  وتــرويــج  لنشر  للفنان  جــداً 
الــفــنــيــة فــقــد أصــبــحــت «الــســوشــيــال 

ميديا» أهم من المحطات التلفزيونية 
أهميتها  على  مــشــدداً  للفنانين،  بالنسبة 

ســـــواء لــلــتــواصــل مـــع زمـــــالء الــعــمــل أو من 
خالل التواصل مع األصدقاء والجمهور وطرح 

العمل  نجاح  مــدى  خاللها  مــن  يعرف  والــتــي  الجديدة  المختلفة  أعماله 
وإقبال الجمهور عليه.

بسبب  المشاهير  مــن  الشباب  مــن  الكثير  أصبح  لقد  البلوشي:  وقــال 
السوشيال ميديا وباتت المحطات التلفزيونية تتهافت الستضافتهم بسبب 
ميديا  للسوشيال  الصحيح  االســتــخــدام  أن  والحقيقة  الكبيرة.  شهرتهم 
في  برعوا  من  الشباب  من  فهناك  الفنية  للشهرة  الصحيح  الطريق  هو 
استخدامه فحصدوا نجاحات كبيرة وآخرين ال يزالون يبحثون لهم عن 

موطئ قدم.

«مالمح» حسن الحداد
 تثير التعجب
كتب - أشرف مصطفى

لوحته  إن  الحداد  حسن  الفنان  قال 
«مــــالمــــح»، تـــركـــز عــلــى تــفــاصــيــل 

التراث، ورغم أن ما قام برسمه 
هو بورتريه إال أنه جاء بال مالمح، 

وكأنه يريد من المشاهد أن يسهم 
في إكمال اللوحة بخياله الخاص.

تعليقاً  الــحــداد  حسن  الــفــنــان  ويــقــول 
عــلــى لـــوحـــتـــه: جـــــاءت الـــفـــكـــرة مـــن أنــنــي 

رغبت في رسم لوحة عن التراث لذلك وجدت أن أنسب حل هو أن أجعل 
حينما  ذاتــه  الوجه  أن  إال  الــزي،  إلــى  النظر  تركيز  ليتم  مالمح  بال  الوجه 
محاوالً  النظر  إليه  فدقق  المشاهد  إليه  جذب  فقد  مالمح  بــدون  أصبح 
إيجاد تأويالت مختلفة الختفاء تفاصيل الوجه،األمر الذي طرح عالمات 

التعجب وساعد على نجاحها.
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ثالث عقبات تعترض نجاح ثالث عقبات تعترض نجاح 
قسم المسرح الجديد قسم المسرح الجديد 

علي سلطان : الحركة
 المسرحية تسير ببطء

الدوحة - البيرق :

ـــفـــنـــان عـــلـــي ســـلـــطـــان إنـــــه بـــدأ  قـــــال ال
األضـــواء  فــرقــة  بــاب  مــن  الفنية  حياته 

عــبــر مــســرحــيــة «الـــلـــوحـــات الــثــالث» 
المسرحية  أعماله  أول  شكلت  الــتــي 

الــحــركــة  أن  إلـــى  ،مــشــيــراً   ١٩٧٤ عـــام 
ببطء  تسير  الحالي  الوقت  في  المسرحية 

رائــدة  كانت  بعدما  تقليدية  أعــمــاالً  وتــقــدم 
الوقت  فــي  مطالباً  الخليجي،  المستوى  على 

األولــى  سيرتها  القطرية  الــدرامــا  تــعــود  حتى  الــدرامــي  اإلنــتــاج  بــعــودة  نفسه 
الحركة  الكبار  الفنانين  معظم  اعــتــزل  بعدما  الشابة  الــمــواهــب  وتستقطب 

الفنية، واقتصر تواجد الفنانين الشباب على المسرح.
وتفتح  القطرية  بالعناصر  اهتمامها  القطرية  اإلنتاج  شركات  تولي  وأن 
أمامهم المجال من جديد وتمنحهم الفرص للمشاركة في األعمال الدرامية.

الدوحة تستضيف الملتقىالدوحة تستضيف الملتقى
 الثالث لفناني الخليج الثالث لفناني الخليج

الفنانة  كشفت  الــبــيــرق:   - الــدوحــة 
هــنــادي الـــدرويـــش أن مــركــز الــفــنــون 
الـــبـــصـــريـــة ســيــشــهــد الـــشـــهـــر الــمــقــبــل 
لفناني  الثالث  الــدوحــة  ملتقى  إقــامــة 
قطر  دولـــة  ستستضيف  كما  الخليج، 
هـــذا الـــعـــام مــلــتــقــى الــفــنــون الــبــصــريــة 
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
الجديد  الــمــوســم  بــرنــامــج  أن  وأكـــدت 
من  الــمــعــارض  مــن  العديد  سيتضّمن 
بــيــنــهــا الــمــلــتــقــيــان الـــمـــقـــّرر إقــامــتــهــمــا 
شـــهـــر أكـــتـــوبـــر الـــمـــقـــبـــل، فـــضـــًال عــن 
الفنية  الــــورش  مــن  مجموعة  تنظيم 
الخاصة التي تعمل على تنمية مهارات 

ــانــيــن فــــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت،  ــفــن ال
كــمــا تــعــمــل عــلــى اســتــقــطــاب أصــحــاب 
الــمــواهــب وتــنــمــيــة مـــهـــارات أصــحــاب 
االنطالق  في  والراغبين  الفني  الحس 
نــحــو آفــــاق اإلبـــــداع، ونـــّوهـــت عــلــى أن 
استهالل البرنامج الجديد كان بافتتاح 
 ،«٣ الفنية  الــورش  معرض «إبــداعــات 
والــــــذي شـــهـــده الـــمـــركـــز مـــســـاء أمــس 
االثنين في جاليري اإلدارة بالمؤسسة 
وقالت  الثقافي «كتارا»،  للحي  العامة 
الـــفـــنـــانـــة هــــنــــادي الـــــدرويـــــش، مــديــر 
معرض  إن  الــبــصــريــة:  الــفــنــون  إدارة 
الثالث  للعام  يقام  الورش٣»  «إبداعات 

تــحــت رعـــايـــة ســـعـــادة الـــدكـــتـــور حمد 
الثقافة  وزيــر  الــكــواري  عبدالعزيز  بن 
والفنون والتراث، ويضم مجموعة من 
أنجزها  التي  المتميزة  الفنية  األعمال 
الــفــنــانــون خـــالل الــــورش الــتــي نظمتها 
الماضي،  الــمــوســم  مـــدار  على  اإلدارة 
وأضــافــت الــفــنــانــة هــنــادي الــدرويــش، 
أن هذه الورش اهتمت بمجاالت فنية 
والخزف  الطباعة  فنون  منها  متعّددة 
والفنون  والــزخــرفــة  الــعــربــي  والــخــط 
اإلســـالمـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــقــنــيــات 
في  أعمال  عن  فضالً  الصغيرة  القطع 

الميكس ميديا وغيرها.

كتب - محمود الحكيم:

كشفت الفنانة أميرة للبيرق عن تحضيرها 
ألغنية فردية جديدة بعنوان «على المكشوف» 
مـــن ألـــحـــان الــفــنــان الــقــطــري عــيــســى أحــمــد، 
وكــلــمــات عــبــد اهللا الـــزيـــمـــور، وتـــوزيـــع ســامــح 
إســـكـــنـــدر، وقـــالـــت أمـــيـــرة إن شــركــة األوتــــار 
األغنية  هـــذه  تنتج  ســـوف  الــقــطــريــة  الــمــاســيــة 
وتصورها بنظام الفيديو كليب مشيرة إلى أنها 
المحلية  اإلذاعــات  على  األغنية  لطرح  تخطط 
والــخــلــيــجــيــة، ثـــم تــصــويــرهــا وطــرحــهــا على 

المحطات المختلفة.
وأوضــحــت أمــيــرة أن األغــنــيــة تــأخــذ طابع 
اللحن الشبابي وفيها لمسات غير تقليدية من 
الخطوط الموسيقية التي تمزج اآلالت الشرقية 
أن  أميرة  وتمنت  جميل،  تمازج  في  بالغربية 

تنال األغنية رضا الجمهور وأن يتلقاها بقبول 
تجاربي  أولــى  هــذه  إن  أمــيــرة:  وقالت  حسن. 
مشيدة  القطرية،  الماسية  األوتـــار  شركة  مــع 
باتت  التي  قطر  فــي  الغنائية  الــســوق  بــازدهــار 
تشهد حالة مــن االزدهــــار واالنــفــتــاح الــواضــح، 
وأشارت أميرة إلى أن اللهجة الخليجية باتت 
حضور  لها  التي  العربية  اللهجات  صــدارة  في 
كبير لدى الجمهور العربي وأصبح الكثير من 
وبــات  اللهجة  بهذه  الغناء  يحبون  المطربين 
اللهجة  هــذه  يستحسن  للجمهور  العام  الــذوق 
الــراقــيــة. وأكـــدت أمــيــرة أنــهــا تميل إلــى اللون 
بين  يــجــمــع  الــــذي  للعصر  الــمــواكــب  الــطــربــي، 
أصالة اللحن الشرقي متناغًما مع اآللة الغربية 
في تمازج جميل يحترم ذائقة المستمع العربي 
ويــرضــي مــيــول الــجــمــهــور عــلــى تــنــوع مشاربه 

وأذواقه.

أميرة تصور كليب «على المكشوف»
من ألحان عيسى أحمد وإنتاج األوتار الماسية

عيسى أحمد الفنانة أميرة

نجوى تواجه نصب 
واحتيال المصارعين

الدوحة- البيرق: 

تعود الفنانة نجوى مرة أخرى إلى مسرح الطفل بعد غياب طويل لتشارك 
في العرض المسرحي الجديد (المصارع) الذي ينطلق أول أيام عيد األضحى 
الطفل  عالم  فناني  من  نخبة  بمشاركة  الوطني،  قطر  مسرح  في  المبارك 
والمصري  رشيد  وفيصل  السّني  ومحمد  الترك  وحــال  محمد  ناصر  مثل 
محمد عــامــر. تــقــوم نــجــوى فــي مسرحية الــمــصــارع بـــدور تــربــوي هــادف 
المصارعين  على  التغلب  فــي  الــتــرك  وحــال  محمد  ناصر  بمساعدة  وذلــك 
األبطال الذين جاؤوا للعب مباريات المصارعة الحرة لكن بشكل فيه (نصب 
دون   - فقط  القوة  استخدام  أن  وهي  المسرحية  مقولة  تؤكد  ما  واحتيال) 

القلب والعقل - ليس هو الحل النهائي في مواجهة صعوبات الحياة.
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يــتــمــيــز أبـــــو ريــــــده عــــن شـــخـــصـــيـــات الـــخـــدم 
في  دوره  تــجــاوز  فــي  موليير  مــســرحــيــات  فــي 
تحقيق  فــي  األســيــاد  مــســاعــدة  دور  المسرحية 
رغـــبـــاتـــهـــم وتــخــلــيــصــهــم مــــن الـــعـــقـــبـــات الــتــي 
تــصــادفــهــم وإنـــمـــا أيـــضـــاً يـــكـــون ســيــد الــمــوقــف 
الـــدرامـــي ومـــحـــور الــمــســرحــيــة حــيــث تــتــحــرك 
ذلك  في  وهو  فلكه  في  المسرحية  الشخصيات 
مسرحية  بطل  «فيجارو»  شخصية  مع  يتشابه 
ريــده»  إن «أبـــا  لــبــورمــاشــيــه.  فــيــجــارو»  «زواج 
ويتغزل  الخير»  «كعب  النوبية  الخادمة  يحب 
ــهــا مـــعـــبـــراً عـــن الـــعـــاطـــفـــة الــجــيــاشــة  فـــي جــمــال
من  «بنبه»  سيدته  وتتعجب  عليه  المسيطرة 
هـــذا الـــغـــرام الــمــشــتــعــل وبــخــاصــة أنــهــا لــم تكن 
مثل  الــحــب  عــلــى  قـــــادرون  الـــخـــدم  أن  تــتــصــور 
األســـيـــاد وألنــهــا مــثــلــه عــاشــقــة لــلــتــاجــر الــعــجــوز 
بمساندة  عهداً  نفسها  على  تأخذ  فإنها  «نخله» 
ـــــــزواج مــــن «كـــعـــب الـــخـــيـــر»..  خـــادمـــهـــا فــــي ال
تــتــمــادى» كــعــب الــخــيــر» فـــي الــتــمــنــع والــتــدلــل 
ــهــا ألنـــهـــا تــشــك  ـــــده» زوجـــــا ل ورفـــــض «أبـــــي ري
فــي إخــالصــه لــهــا وتــتــهــمــه بــمــغــازلــة األخــريــات 
وبــخــاصــة الــخــادمــة «بــخــيــتــه» الــتــي تــعــمــل في 
وتستمر  بنبه  سيدتها  لمنزل  المجاور  المنزل 
أن  أقسمت  التي  «بنبه»  من  اإلقناع  محاوالت 
توافق  أن  بعد  إال  يتم  لن  «نخله»  من  زواجها 
ــــزواج مــن أبـــي ريـــده لــهــذا  كــعــب الــخــيــر عــلــى ال
الخاطبة  «مبروكة»  بالحاجة  «بنبه»  تستعين 
والــداللــة الــتــي لــديــهــا خــبــرة كــبــيــرة فــي أعــمــال 
ــلــزواج وفـــي أعــمــال الــبــيــع والــشــراء،  الــوســاطــة ل
ويصل  تفشل  مبروكة  الحاجة  مــحــاوالت  لكن 
األخير  المشهد  حتى  مسدود  طريق  إلى  األمــر 
شخصيات  بين  يجمع  الــذي  الثاني  الفصل  من 
الــمــســرحــيــة الــخــمــس وهـــو مــشــهــد هــزلــي مليء 
بكاريكاتورية  تقدم  التي  العاطفية  بالمواقف 
هذه  مــن  والسخرية  الضحك  تثير  ومبالغات 
أن  بــعــد  إال  الــخــيــر  كــعــب  تـــوافـــق  وال  الــمــواقــف 
بإقدامه  وحبه  إخالصه  على  ريــده  أبو  يبرهن 
تسرع  وعــنــدئــذ  االنــتــحــار  حيلة  اســتــخــدام  عــلــى 
يتراجع  وال  االنتحار  من  منعه  إلى  الخير  كعب 
على  مــوافــقــتــهــا  تــعــلــن  أن  بــعــد  إال  حــيــلــتــه  عـــن 

منه. الزواج 
يـــقـــدم صـــنـــوع فـــي هــــذه الــمــســرحــيــة صـــورة 
ممثلة  الــخــجــول  الــعــربــي  للعاشق  كــاريــكــاتــوريــة 
في التاجر «نخله» هذا  في «أبي ريده» وأيضاً 
أن  يستطيع  وال  العاطفة  عليه  تسيطر  العاشق 
إلى  يحتاج  وإنما  مباشرة  لمحبوبته  بذلك  يبوح 
يرى  أخرى  ناحية  ومن  مشاعره  لنقل  واسطة 
المحبوبة  هو  له  بالنسبة  العالم  أن  العشق  هذا 
وااللتقاء  منها  الــزواج  على  تتوقف  حياته  وأن 
ترض  لم  إذا  أو  ذلــك  دون  حائل  حــال  فــإذا  بها 
عــنــه الــمــحــبــوبــة فـــإن الــعــالــم بــالــنــســبــة لــه ينهار 
يقدم  أو  مــجــنــونــاً  أو  مــريــضــاً  ويــصــيــر  ويــنــتــهــي 
في  تنشر  للعاشق  الصور  هذه  أن  االنتحار  على 
حكايات  وفي  الشعر  في  العربي  األدبي  التراث 
أبي  طريق  عــن  صنوع  لكن  وليلة»  ليلة  «ألــف 

العاشق. لهذا  تهكمية  محاكاة  يقدم  ريده 
الخير  وكعب  ريــدة  أبــو  في  صنوع  حقق  لقد 
محاولة  فالمسرحية  الفني  نضجه  في  تــطــوراً 
بناء  وفي  الشخصيات  كوميديا  كتابة  في  جادة 
طول  ذي  األجـــزاء  ومــتــرابــط  متماسك  درامـــي 
حالة  بتطور  فصلين  خــالل  في  يسمح  مناسب 
الــدارس  يجد  وقــد  الفعل  واكتمال  الشخصيات 
بــعــض الــتــشــابــه بــيــن هــــذه الــمــســرحــيــة وبــيــن 
الخدم  شخصيات  بعض  في  موليير  مسرحيات 
لهذه  ناسخ  صنوع  أن  على  يدلل  ال  ذلك  أن  إال 

الشخصيات.

صورة كاريكاتورية
«٢٢»

حركةحركة

ست ورش تدريبية باستوديوهات كتارا للفن

الدوحة-[:

 في إطــار برنامج ورشــة عمل «نهاية 
للحي  العامة  المؤسسة  تنظم  األســبــوع « 
الثقافي كتارا ست ورشة تدريبية لألطفال 
الجاري  سبتمبر   ٢٦- من ١٠  الفترة  في 
مـــن الــســاعــة الــخــامــســة وحـــتـــى الــثــامــنــة 
والنصف مساء باستوديوهات كتارا للفن 

المبنى التاسع عشر.
وتــتــنــاول الــورشــة خمسة تخصصات 
أولــهــا  عليها،  المنتسبون  تــــدرب  فنية 
ورشـــــة عــمــل «الـــرســـم عــلــى الــحــريــر» 
تقدمها الفنانة رشمي أغــاروال لألطفال 

مــن ســن ١٠ ســنــوات فما فــوق فــي حين 
تــأتــي الـــورشـــة الــثــانــيــة بــعــنــوان «النسيج 
اليدوي الباتيك» للفنانة رشمي أغاروال، 
ورشتين  هوسان  سانا  الفنانة  تقدم  كما 
تدريبيتين، بعنوان فن الرسم على الماء 
والرخام، وذلك في السابع عشر والثامن 
عشر من الشهر الــجــاري، يليها ورشتان 
تدريبيتان للفنانة كيلي هول األولى بعنوان 
«فن الرسم التجريدي»، وذلك في الرابع 

والثانية  سبتمبر،  مــن  والعشرين 
بعنوان «رســوم اللوحات القطرية» 
في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وتـــأتـــي هــــذه الــــــورش فـــي ظـــل تــوجــه 
األستوديوهات ألن تكون منصة تعليمية 
جميع  وتشجيع  المعرفة  ونــقــل  لتعزيز 
الفنانين المقيمين أو الضيوف، والفنانين 
القطريين، حيث تقام فيها برامج تعليمية 
في الفنون البصرية، ومكتبة وصالة، و٣ 
استوديوهات للفنانين الستضيفين محلًيا 
أو دولــًيــا في برنامج اإلقــامــة بدعم من 

كتارا.
وتشمل برامج استدويوهات كتارا للفن 
بــرنــامــج تــطــويــر مــواهــب الــفــنــان، حيث 
الفنانين  دعــم  على  البرنامج  هــذا  يركز 
والنقد  وتطوير  لبناء  الطموحين  الشباب 
سيقوم  حيث  الفنية،  لمواهبهم  الــذاتــي 
عدد  مع  للفن  كتارا  استوديوهات  فريق 
وسائل  فــي  يعملون  الــذيــن  الفنانين  مــن 
مجموعة  بمناقشة  المختلفة  اإلعـــــالم 
متنوعة من المواضيع في األعمال الفنية، 
حيث تم تصميم برنامج خاص لكل فنان 

تّم اختياره وسوف يعمل الفنانون بشكل 
فردي وبشكل مباشر مع المدرب.

أمـــا بــرنــامــج اســتــوديــو الــفــنــان فيسمح 
هـــــــذا الــــبــــرنــــامــــج لـــلـــفـــنـــانـــيـــن الـــشـــبـــاب 
والطموحين بتصّور وتطوير أعمالهم في 
االستوديوهات، وأيًضا تسهيل اجتماعات 
الفنانين الجماعية في استوديوهات كتارا 
تّم  الــذيــن  للفنانين  يمكن  حيث  للفن، 
يستفيدوا  أن  البرنامج  لــهــذا  اختيارهم 
من التحليل، والنقد والتقييم المفاهيمي 
فريق  وتوجيه  إشـــراف  تحت  ألعمالهم، 

التعليم الفنون البصرية.
ومن ضمن برامج استوديوهات كتارا 
وهو  الشباب»  «المنسقون  برنامج  للفن 
موّجه إلى الشباب الطموحين والراغبين 
المشاريع  تنسيق  عن  المزيد  معرفة  في 
التي  الثقافية  األنــشــطــة  وتــطــويــر  الفنية 
تحتوي على األعمال الفنية، حيث سيتّم 
اختيارهم  تــّم  الــذيــن  المشاركين  تــزويــد 
بجميع اإلمكانات الالزمة ليصبحوا أعضاء 
فاعلين في المجتمعات الثقافية عند نهاية 

البرنامج.

تتناول خمسة تخصصات فنّية

الدوحة - البيرق

كشف المطرب خالد دلوان للبيرق استعداده إلطالق 
أغــنــيــة وطــنــيــة جــديــدة بــعــنــوان «ســـالم الـــدوحـــة» من 
دلــوان،  خالد  وألــحــان  الــمــري  سعيدان  محمد  كلمات 
مــشــيــًرا إلــى أنــه فــي الــمــراحــل األولـــى لتسجيل األغنية 

وسوف تطرح في اليوم الوطني القادم.
ومــن جهة أخـــرى أوضـــح دلـــوان أنــه طــرح مــؤخــًرا 

أغــنــيــة جــديــدة بــعــنــوان «أجـــيـــك» وهـــي مــن الفلكلور 
الشعبي ومن ألحانه أيًضا وقد بثت على مواقع التواصل 
المراحل  في  أنه  للبيرق  دلوان  أوضح  كما  االجتماعي. 
سوف  األلبوم  أن  إلى  مشيًرا  الجديد،  أللبومه  األخيرة 
يضم ٨ من األغاني الشعبية منها أغنية «هالك الوقت» 
مسافرين  وأغــنــيــة «يـــا  الــرحــمــن،  عــبــد  خــالــد  للشاعر 

الحسا» من كلمات وليد الناصر وألحان عزازي.
وقال دلوان: إنه يبذل قصارى جهده ليخرج األلبوم 

بصورة مرضية لجمهوره منوًها إلى أن األلبوم سيغطي 
مساحة واسعة من الفن الغنائي الشعبي.

وغني  ثري  الشعبي  الغنائي  الفن  أن  دلــوان  وأوضــح 
الكثير  الشيء  اللحنية  والقيم  الفنية  األســرار  من  وفيه 
الرحب  العالم  هذا  يكتشف  أن  الموهوب  الفنان  وعلى 
يجمع  بشكل  للجمهور  ويقّدمها  كنوزه  يستخرج  وأن 
إلى  الشعبي  الفن  ليقّرب  والمعاصرة  األصالة  بين  ما 

جمهور اليوم على مختلف أذواقهم.

كتب - محمود الحكيم

كـــشـــف الـــفـــنـــان فـــهـــد الـــبـــاكـــر لــلــبــيــرق 
عــــن تــحــضــيــره لــلــمــشــاركــة فــــي مــلــتــقــى 
اإلبـــــــداع الـــعـــربـــي الـــــذي ســيــنــعــقــد خــالل 
شــهــر ديــســمــبــر الــمــقــبــل فـــي «أبــــو ظــبــي» 
إلى  مشيراً  المتحدة  العربية  بــاإلمــارات 
دعوة  الملتقى  إدارة  إليه  وجهت  قد  أنــه 
أن  مضيفا  بالملتقى  للمشاركة  رسمية 
اإلبداعية  الحركة  رمـــوز  يجمع  الملتقى 
الــخــبــرات  ويــتــبــادلــون  فيلتقون  الــعــربــيــة 
الثقافية  الــمــجــاالت  كــل  فــي  والــثــقــافــات 

وتــقــتــرب الــعــقــول الــعــربــيــة الــمــبــدعــة من 
التالقح  من  نــوع  ويحدث  البعض  بعضها 
الفكري. وقال الباكر إن الملتقى سيناقش 
الــعــديــد مــن الــقــضــايــا الــتــي تــهــم الــمــجــال 
الــثــقــافــي وســـيـــكـــون هـــنـــاك الـــعـــديـــد من 
الورش والــدورات ولقاءات بين المثقفين 
العرب بكافة النواحي الثقافية في المسرح 

والدراما واألدب.
وأوضح الباكر أنه سيقدم ورقة بحثية 
لطرحها  الــمــســرحــي  الــعــمــل  مــجــال  فـــي 
ترشيحه  تم  أنــه  إلــى  منوها  الملتقى  في 
مع  تواصله  بسبب  الملتقى  في  للمشاركة 

التواصل  وسائل  عبر  والمبدعين  الفنانين 
أهمية  مدى  يعكس  ما  وهو  االجتماعية، 

السوشيال ميديا حاليا في حياة الفنان .
وكــشــف الــبــاكــر لــلــبــيــرق أنـــه قــد انتهى 
مــن ورشـــة عمل فــي عــمــان وقد  مــؤخــراً 
مسرحية  الــمــتــدربــيــن  مـــع  فــيــهــا  قــدمــت 
«مــاكــبــث» والــتــي نــالــت إعــجــاب الــخــبــراء 
هناك فقرروا عرضها بمهرجان المسرح 
الــعــمــانــي فــي شــهــر ديــســمــبــر الـــقـــادم في 
عــرض االفــتــتــاح وســـوف أســافــر أوال إلى 
عرض  ألحضر  عمان  إلى  ومنه  الملتقى 

مسرحيتي ماكبث.

فهد الباكر يشارك في ملتقى اإلبداع العربي

خالد دلوان يطرح
 «سالم الدوحة» باليوم الوطني

الــتــجــريــدي ــن  ــف وال الــقــطــريــة  ــوحــات  ــل ال رســـم  عــلــى  المنتسبين  ــب  ــدري ت
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ثالث عقبات تعترض نجاح قسم المسرح الجديدثالث عقبات تعترض نجاح قسم المسرح الجديد
عقدة فنيةعقدة فنية

كتب - محمود الحكيم:

معتبرين  المجتمع،  بكلية  المسرح  قسم  افتتاح  خطوة  القطريين  الفنانين  من  عدد  ثّمن 
أنها ستخلق فنانين مثقفين وستصنع أرضية وقاعدة علمية للمنخرط في العمل المسرحي، 
مؤكدين أن هناك ثالث عقبات سوف تعترض نجاح عملية التعليم وعلى القائمين على القسم 
أخذها بعين االعتبار أولها ضرورة أن ال تقتصر الدراسة في القسم على القطريين ألن عدد 
القطريين العاملين بالمسرح قليل وأغلب العاملين بالحركة المسرحية من جنسيات متعددة، 
يجب  ولذلك  والعمل  الدراسة  بين  الجمع  من  الدارسين  تمكن  عدم  فهي  الثانية  العقبة  أما 
منحهم تفرًغا من وظائفهم حتى يتمكنوا من الدراسة ومواصلة عملهم المسرحي، في حين 
أن العقبة الثالثة تتمثل بتوقيت الدراسة المسائية ما ينعكس سلبًا على عملهم المسرحي في 

المساء.

أكـــد الــفــنــان مــحــمــد الــبــلــم أن افــتــتــاح قسم 
نحو  إيجابية  خــطــوة  المجتمع  بكلية  الــمــســرح 
نهضة مسرحية، مشيًرا إلى أن من شأن هذه 
األكاديمية الجديدة التي تستهل الحياة أن تمحو 
األمية المسرحية لدى الكثيرين من المشتغلين 
بالمسرح ألنهم لم يحصلوا على تعليم أكاديمي 
وهذا  بالممارسة  المسرحي  العمل  أخذوا  وإنما 
قد يجعلهم ال يعرفون الكثير من دقائق األمور 
المسرحية والتي تعتمد على المعرفة األكاديمية 

لفنون المسرح ومدارسه وقواعده وأصوله.
هذا  انطلقت  التي  الدراسة  أن  البلم  وأوضــح 
مثقفين  ستخلق  القطريين  للموهوبين  الشهر 
تصنع  أن  مهامها  من  فهي  فنانين  تخلق  ولن 
العمل  فــي  للمنخرط  علمية  وقــاعــدة  أرضــيــة 
المسرحي، يزيل عنهم األمية المسرحية وألن 
كما  أعــوام  أربعة  وليس  عامان  مدتها  الدراسة 
األخــرى  المسرحية  المعاهد  فــي  المعهود  هــو 
فهي ستكون نواة مهمة لتثقيف الملتحقين بها.

أنها  ولو  كثيًرا،  تأخرت  الخطوة  هذه  وقال: 
في  كبيًرا  نشاًطا  لوجدنا  سنوات   ١٠ منذ  بدأت 
المسرح في الفترة الراهنة ولكنها إذا استمرت 
فــســتــؤتــي ثـــمـــارهـــا الــطــيــبــة بــعــد فـــتـــرة تــخــرج 

الملتحقين بها.
وذكر البلم أن المسؤولين القائمين على أمر 
بها  العمل  سير  يــراقــبــون  ســوف  المسرح  قسم 

يجب  التي  واألمــور  الضعف  نقاط  وسيحّددون 
يتم  حتى  االعتبار  في  ذلك  وسيضعون  تالفيها 
المحّددة  المواعيد  مثل  المستقبل  فــي  تجنبه 
القطريين  غير  التحاق  أو  لألكاديمية  المسائية 
التي  العوامل  دراســة  تتم  وســوف  وغيرها،  بها 
تؤدي إلى تحسين األداء في الدراسة في األعوام 
وفيه  يبدأ  أولــه  فــي  عمل  كــل  وهــكــذا  المقبلة، 
بــعــض الــمــعــوقــات ويــتــطــور األمـــر حــتــى تتبلور 

اآللية النهائية للعمل فيه.

المسرح  قسم  إن  قال  فايز  فالح  الفنان 
تصب  مبّشرة  خطوة  يعد  المجتمع  بكلية 
قطر،  فــي  المسرحية  الــحــركــة  صــالــح  فــي 
يجب  التي  المالحظات  بعض  هناك  ولكن 
ومن  السلبية،  آثارها  إلى  واالنتباه  تداركها 
على  القسم  في  الدراسة  تقتصر  أال  أهمها 
بالحركة  العاملين  أغــلــب  ألن  القطريين 
وفيهم  القطريين  مــن  لــيــســوا  المسرحية 
األمــر  يتسع  أن  فيجب  مــتــعــّددة  جنسيات 
بهذا  الــدراســة  من  االستفادة  لهؤالء  ليتاح 
الــقــطــريــيــن  عــــدد  أن  وخـــصـــوًصـــا  الــقــســم 
الــعــامــلــيــن بـــالـــمـــســـرح لـــيـــس عــــــدًدا كــبــيــًرا 
وهـــو مـــا يــجــعــل إلـــحـــاق الــمــســرحــيــيــن من 
الــمــقــيــمــيــن بــاألكــاديــمــيــة ضــــرورة إلنــجــاح 
الذي  العام  النظام  أن  الثاني  األمر  الفكرة. 
مناسب  غير  المسرح  من  للدارسين  وضع 
التحق  فالذي  الدارسين  من  الكثير  لحال 
من  بالفعل  هــم  الــمــســرح  بقسم  بــالــدراســة 
بها  والعاملين  المسرحية  الحركة  عناصر 
غير  أو  ممثلين  أو  مخرجين  أكــانــوا  ســواء 
ذلك فليس منطقًيا أن يظل هؤالء يدرسون 
اللغة اإلنجليزية منفردة لمدة سبعة أشهر 
ــا، وال  مــا يــعــنــي لــمــدة عـــام دراســــي تــقــريــبً
التي  األكاديمية  المواد  من  شيئًا  يدرسون 
بقسم  أو  بــاألكــاديــمــيــة  الــتــحــقــوا  أجــلــهــا  مــن 
الـــمـــســـرح، وهـــو األمــــر الــــذي ســـيـــؤدي إلــى 
بالقسم  الدراسة  من  وتسّربهم  هؤالء  ملل 
وهــو مــا ال نــريــده أن يــحــدث. وتــابــع فايز، 
والغياب  الحضور  نظام  أن  الثالث  واألمــر 
الدارسين  من  الفئة  هذه  يناسب  ال  كذلك 
حيث إن هؤالء جميعهم يعملون بالمسرح، 
مسائي  الجميع  يعلم  كما  المسرحي  والعمل 
مسائية  الـــدراســـة  مــواعــيــد  أن  والــمــفــارقــة 
أيــًضــا مــن الــرابــعــة عــصــًرا وحــتــى الــعــاشــرة 
وغياب  حضور  بنسبة  مقيدون  وهم  مساء 
فكيف  الـــدراســـة  مــن  حــرمــوا  تــخــطــوهــا  إذا 
يـــوفـــق هـــــؤالء بـــيـــن عــمــلــهــم فــــي الــمــســرح 
بها  يعملون  الــتــي  الــمــســرحــيــة  والــبــروفــات 
مواعيد  مع  تتقاطع  التي  الدراسة  ومواعيد 
ـــدارســـون حــالــًيــا  الـــمـــســـرح؟، وبــالــتــالــي فـــال
مــهــّددون  المجتمع  بكلية  الــمــســرح  بقسم 
بــعــدم االســتــمــرار فــي الــقــســم، وبــنــاء عليه 

االستمرار. بعدم  مهّدد  ذاته  فالقسم 
حــلــول  تـــوجـــد  أن  فـــايـــز  فـــالـــح  وطــــالــــب 
وآلـــيـــات واقــعــيــة تــتــعــامــل مــع طــبــيــعــة هــذه 
الــفــئــة مــن الــدارســيــن وتــوفــر لــهــم مــنــاًخــا 
عملهم  طبيعة  مــع  يــتــمــاشــى  مــرونــة  أكــثــر 
الدراسة  تكون  أن  فايز  واقترح  المسرحي، 
محدد  وقــت  يفرض  وأال  الساعات  بنظام 

الدارسين. على 
ذاتــــهــــا  فـــــي  الــــفــــكــــرة  أن  ــــز  فــــاي وأكــــــــد 
جــيــدة وهـــو تــحــّرك بــّنــاء يـــدل عــلــى رغــبــة 
الثقافة  بـــوزارة  المسؤولين  لــدى  حقيقية 
والـــفـــنـــون والـــــتـــــراث عـــلـــى دعـــــم الــحــركــة 
الخطوة  وهــذه  بها،  والنهوض  المسرحية 
طــالــمــا طــالــبــنــا بــهــا وهـــا هــي الــيــوم تتحقق 
من  نــقــصــده  مـــا  لــكــن  ـــواقـــع،  ال أرض  عــلــى 
مــالحــظــاتــنــا هــو الــحــفــاظ عــلــى اســتــمــراريــة 
نجاحها  ألن  ونجاحها  البناءة  الخطوة  هذه 
المسرحية  الــحــركــة  عــلــى  بــالــخــيــر  ســيــعــود 
إنجاح  على  حريصون  فنحن  لــذلــك  كلها، 
الــفــكــرة واســتــمــراريــتــهــا ولــيــس الــمــقــصــود 
الهّدام  النقد  أبديتها  التي  المالحظات  من 
معنويات  تحطيم  أو  الــفــكــرة  مهاجمة  أو 
الــقــائــمــيــن عــلــيــهــا ولـــكـــن هـــي مــالحــظــات 
أضــعــهــا بــيــن يــديــهــم لــيــتــداركــوهــا ويــتــالفــوا 
هــذا  نــجــاح  فــي  يــســاهــم  مــا  السلبية  آثــارهــا 

البناء. التحّرك 

البلم: خطوة إيجابية لمحو
 األمية المسرحية

فالح فايز: مواعيد الدراسة
 المسائية غير مناسبة
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الحمادي: تفريغ الدارسين 
لمواصلة مسرحهم المسائي

قـــــــال الــــفــــنــــان خـــالـــد 
هـــنـــاك  إن  الـــــحـــــمـــــادي 
نفسها  تــطــرح  تـــســـاؤالت 
أمام الراغبين بااللتحاق 
بقسم المسرح وخصوصا 
هل   ، منهم  الموظفين 
الــثــقــافــة  وزارة  ســتــقــف 
مــعــنــا وتــخــاطــب جــهــات 
التزكية  من  كنوع  العمل 
بــــأن تــمــنــح الـــراغـــب في 
ألن  ؟  تــفــرغــا  ــــدراســــة  ال
دراســــــــــة الـــمـــســـرحـــيـــيـــن 

بـــالـــمـــعـــهـــد فــــــي الــــفــــتــــرة 
أمرا  تكون  تكاد  المسائية 

مستحيال ألن عملهم بالمسرح مسائي ، فهو بين أمرين إما أن 
بالمسرح  عمله  ويمارس  بالنهار  للدراسة  ليتفرغ  عمله  يترك 
ليال وهذا ليس منطقيا فمن سيضحي بعمله ومن أين يعيش 
مدة  ويــتــركــه  المسرحي  بالعمل  يضحي  أن  وإمـــا  ؟  ويــقــتــات 
دراسته بقسم المسرح وهذا أيضا مستبعد جدا ألنه في األساس 
فكيف  يحبها  التي  المسرحية  مواهبه  لينمي  بالدراسة  التحق 
يترك عمله المسرحي وهو األساس بالنسبة له ؟ وبالتالي فال 
هذه  ليتفادوا  والمسؤولون  المعنيون  يتدخل  أن  من  مناص 
وأوضــح   . بالفشل  الفكرة  تهدد  قد  والتي  الكبيرة  اإلشكالية 
الحمادي أنهم كمسرحيين يساندون الفكرة ويدعمونها بقوة 
طرح  يــحــاولــون  وهــم   ، عليها  القائمين  أيــدي  على  ويــشــدون 
تداركها  ليتم  بالفعل  الدارسين  تصادف  التي  للمشاكل  الحلول 

وبالتالي نجاح الفكرة .

خالد الحمادي

مشعل المري
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المري: مواعيد الدراسة تتضارب مع العمل المسرحي
الملتحقين  أحد  المري  مشعل  الفنان 
المجتمع  بكلية  المسرح  بقسم  بالدراسة 
قـــال إنــهــا خــطــوة جــيــدة ولــقــد التحقت 
المسرحية  موهبتي  أنمي  لكي  بالدراسة 
ويكون أدائي المسرحي عن وعي حقيقي 
وفهم أكاديمي له أسسه وأصوله، وليس 

أمًرا ارتجالًيا أو اجتهاديًا.
بافتتاح  تــفــاؤلــه  عــن  الــمــري  وأعــــرب 
نتائجه  أن  إلـــى  مــشــيــًرا  الــمــســرح،  قــســم 
على  ستظهر  الــمــرجــوة  وثــمــاره  الطيبة 
الــحــركــة الــمــســرحــيــة بــعــد تـــخـــّرج أولـــى 
الفنية  الساحة  على  سينعكس  ما  دفعاته 
الموضوعات  فــي  ونضًجا  األدء  فــي  قــوة 

وارتقاًء في المستوى العام.
على  ـــمـــري لــيــطــرح تــــســــاؤالً  وعـــــاد ال
أستطيع  كيف  المسرح  بقسم  القائمين 
أن أســتــمــر فـــي الـــدراســـة ثـــالث ســنــوات 
اللغة  ســـوى  أدرس  ال  كــامــلــة  ســنــة  منها 
اإلنجليزية دون أن أعمل بالمسرح حيث 
وتتضاد  بعضها  مع  تتقاطع  المواعيد  إن 
فلن أستطيع مع الدراسة العمل بالمسرح 

؟.
وقــــــال الــــمــــري: أنـــــا كـــــــدارس بــقــســم 
هل  مشروع،  تساؤل  أيًضا  لــدّي  المسرح 
بعد دراســتــي كــل هــذه الــســنــوات ستكون 
لدّي الفرصة للحصول على وظيفة بهذا 

التخصص؟، هل سيتاح لي التعيين بوزارة 
الثقافة مثالً أو أي من الوظائف التي لها 
عالقة بتخصصي المسرحي هذا أم ال؟، 
فإن كان ال يمكنني العمل بالمسرح، وال 
فائدة  فما  بتخصصي  الوظيفة  لي  تتاح 
الدراسة إذن، وأنا بالفعل أعمل بالمسرح 

فلن يضيرني إذا ما تركت الدراسة.
يتاح  أن  ضـــرورة  على  الــمــري  وشـــّدد 
للمتخّرج من قسم المسرح العمل بإحدى 
حتى  بــتــخــصــصــه  الــصــلــة  ذات  الــجــهــات 
لالستمرار  للدارسين  قــويـًـا  دافــًعــا  يكون 
الخطوة  تلك  نجاح  وبالتالي  الدراسة  في 

اإليجابية.

االستمرار بعدم  الدارسين  يهّدد  العقبات  تجاهل 

التوظيف فــرصــة  الخريجين  منح  ـــرورة  ض

محمد البلم



4 ١٤ September ٩:٢٠ ٢٠١٥ PM المنفذ : 

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

حتى  (انــظــر)  المأساة  تثيرهما  اللذين  االنفعالين  أحــد 
يحدث التطهير (انظر، وكذلك: الشفقة).

وقوف  والذعر،  الرعب،  ليس  هنا  بالخوف  والمقصود 
شــعــر الـــــرأس، وإنــمــا اإلحـــســـاس الــــذي يــتــكــون مــن القلق، 
يستحق  ال  شخص  إزاء  والتقدير  واالهــتــمــام،  والــتــوجــس، 

الشقاء.(انظر: البطل المأساوي).
وهذا اإلحساس يدفئ القلب والعقل ومن ثم فهو عالمي، 
ألن الخوف يتولد من وقوع إنسان مثلنا في براثن التعاسة 

والشقاء.

غائبة - شخصية 

الشخصية الدرامية التي تلعب دورها في األحداث الممثلة 
فــوق خشبة التمثيل ولكنها ال تظهر بكيانها الحسي أمام 

المتفرجين.

خشبية - عارضة 

من  أفقيا  مـــدالة  الخشب  مــن  ومتينة  طويلة  شريحة 
سقف المرزح، على ارتفاع معين من أرضية الخشبة وتعلق 

بالعوارض قطع الديكور التي ترفع أو تخفض عند اللزوم.
كما تعلق بها بعض أجهزة اإلضاءة المستعملة وما شابه 

ذلك.

موسيـــــــــــقى

الكمان: هي آلة وترية ذات أربعة أوتــار، وتعد من أشهر 
ويوصف  الكالسيكية  الموسيقى  في  استخدمت  التي  اآلالت 
صوتها بأحن أصوات اآلالت الموسيقية، والكمان أرقى وأنبل 
اآلالت الوترية ذات القوس، وهو األكثر تعبيًرا بينها كلها، وقد 
وأصبحت  الوترية،  اآلالت  سائر  وأسرتها  اآللــة  هذه  زاحمت 
لها السيادة عليها منذ أكثر من قرنين، وال تشاركها في تلك 
السيادة آلة أخرى غير البيانو، إال أن هذا األخير لم يستطع أن 
يضعف من مركز آلة الكمان أو أن ينال من سيادتها، ذلك أن 

البيانو والكمان آلتان ال تتضاربان، فلكل منهما خصوصيته.
وتعد هذه اآللة من أكثر اآلالت الوترية تعبيًرا ألن بإمكانها 
تجسيد كل التعابير اإلنسانية (ويرى البعض أنها تعّبر عن أرق 
المشاعر واألحاسيس حتى أقوى االنفعاالت كالغضب واليأس)؛ 
وذلك بسبب تعّدد تقنيات العزف عليها، ما يعطيها قوة تعبير 
خارقة. وقد القت آلة الكمان رواًجا عظيًما لدى كل الشعوب 
ال سيما بعد أن منحها الموسيقار اإليطالي منتفردي السيادة 
عــلــى آالت األوركـــســـتـــرا فــي األوبــــــرات وغــيــرهــا، وأصبحت 
الكمان  آالت  عدد  بات  حتى  عليها،  تعتمد  الموسيقية  الفرق 
المجموع  نصف  نحو  يبلغ  السمفونية  الفرق  في  (ورفيقاتها) 
الكلي لآلالت جميعها. وأصبح الرباعي الوتري في موسيقى 
الحجرة يعتمد على أسرة هذه اآللــة، كما أن للكمان رصيًدا 
هائًال عبر التاريخ من المؤلفات العظيمة الخالدة، فقّلما نجد 
مؤّلًفا موسيقًيا عظيًما لم يكتب أعماًال لهذه اآللة أو أسرتها 
الكمان  أســـرة  وتــشــارك  باغانيني)،  مــــوزار،  بيتهوفن،  (بـــاخ، 
األوركسترات  في  أساسًيا  عنصًرا  كونها  السمفونيات  كل  في 
السمفونية. أول من أدخل الكمان بشكله الحالي على الموسيقى 
العربية هو العازف أنطوان الشّوا والــد سامي الشّوا المعروف 
بـ»سلطان الكمان»، وذلك في أواخر القرن التاسع عشر، وقد 
أخذ الكمان باالزدهار في الموسيقى العربية بعدما دخل في 
التخت الشرقي، وال يزال حتى اآلن مستعمًال في أكثر الفرق 
العربية. وهنالك مؤلفون عظماء كانوا باألساس عازفي كمان 

أو فيولونسيل مثل مارسيل خليفة وتوفيق الباشا وغيرهم.

صناعة الكمان

وصلت آلة الكمان إلى شكلها المعروف حالًيا على عائالت: 
وجوارنيرى   (Stradivari) وستراديقارى   (Amati) أماتى 
وأوائــل  عشر،  السابع  القرن  خــالل  إيطاليا  في   (Guarneri)
القرن الثامن عشر. وقد استقر شكلها منذ ذلك الحين. وتُصنع 
آلة الكمان من تسع وسبعين قطعة منفصلة على األقل. ويُشد 
عندما  النغمات  وتصدر  السمك،  مختلفة  أوتــار  أربعة  عليها 
يمّرر العازف القوس على أوتار الكمان. كما أن العزف قد يحني 
القوس جانبًا، ويعزف األوتار بإصبعه فيما يعرف بعزف نبًرا 
(Pizzicato). وأحيانًا يطلب المؤلف الموسيقي من العازف أن 
يستخدم كاتم الصوت (Sordino)، وهي قطعة من الخشب أو 
المعدن أو المطاط، تشبه المشط وتثبت على الفرس - وهي 
الكمان  آلة  صدر  على  الموجودة  المستعرضة  الخشب  قطعة 
والتي تشد عليها األوتار، فيخفت الصوت، ويتغير لون النغمات 
الصادرة منها. وآلة الكمان هي أكثر اآلالت الموسيقية المحّببة 
إلــى كــل نفس، القترابها مــن طبيعة الــصــوت الــبــشــري. وفي 
األركسترا تقسم آالت الكمان إلى مجموعتين، هي مجموعة 

آالت الكمان األولى، ومجموعة آالت الكمان الثانية.
وقــد تطور الكمان األوروبـــي الحديث من مختلف اآلالت 
الوترية من الشرق األوسط واإلمبراطورية البيزنطية، ومن 
المرّجح أن أوائــل من صنع الكمان كانوا قد قاموا باالقتباس 
اعتماًدا على ثالثة أنواع من األالت الحالية: الربابة وهي قيد 
االستخدام منذ القرن العاشر (هي نفسها مستمدة من القيثارة 
ذات  والقيثارة  الكمان،  نهضة  العربية)،  والربابة  البيزنطية 
األوصــاف  أحــد  البيزنطية).  القيثارة  مــن  (المستمدة  ـــذراع  ال
الصريحة القديمة لأللة، بما في ذلك أنغامها، كان في المثال 
الموسيقي لجامب دي فير الذي طبع في ليون عام ١٥٥٦. قبل 

ذلك الوقت كان الكمان قد بدأ باالنتشار خالل أوروبا.

آلة الكمان وتطوراتها
ي

مبدعونمبدعون
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كتب - محمود الحكيم :

قال الفنان علي سلطان إنه بدأ حياته الفنية من باب فرقة األضواء عبر مسرحية «اللوحات الثالث» التي شكلت أول أعماله 
المسرحية عام ١٩٧٤ ،مشيرا الى أن الحركة المسرحية في الوقت الحالي تسير ببطء وتقدم أعماال تقليدية بعدما كانت رائدة 
على المستوى الخليجي ،مطالبا في الوقت نفسه بعودة اإلنتاج الدرامي حتى تعود الدراما القطرية سيرتها األولى وتستقطب 
المواهب الشابة بعدما اعتزل معظم الفنانين الكبار الحركة الفنية ،واقتصر تواجد الفنانين الشباب على المسرح. وأن تولي 
شركات اإلنتاج القطرية اهتمامها بالعناصر القطرية وتفتح أمامهم المجال من جديد وتمنحهم الفرص للمشاركة في 
األعمال الدرامية. تحدث للبيرق عن بداياته الفنية وأهم محطاته في مسيرته اإلبداعية ، وكشف لنا عن أهم آرائه في الحركة 
المسرحية وفي مجال الدراما التلفزيونية وبين أسباب تراجع الحركة المسرحية والدراما التلفزيونية على حد سواء ،كما أثار 

سلطان الكثير من التساؤالت حول مستقبل الحركة الفنية في قطر في ضوء الركود الدرامي والمسرحي خالل هذه الزاوية .

ــــــة ــــــدرامــــــي ــــــي ال «الـــــــفـــــــرســـــــان الـــــــثـــــــالثـــــــة» بـــــــــاكـــــــــورة أعــــــمــــــال
ـــة ـــدي ـــي ـــل ـــق ــــة تــــســــيــــر بـــــبـــــطء واألعــــــــمــــــــال ت ــــرحــــي ــــس ــــم ـــــة ال ـــــرك ـــــح ال

صدور كتاب «طه حسين في باريس» لـعاطف يوسف اصداراتاصدارات

اللوحات الثالث أول أعمالي اللوحات الثالث أول أعمالي 
المسرحية عام المسرحية عام ١٩٧٤١٩٧٤

صدر حديثًا عن دار سندباد للنشر والتوزيع كتاب 
«طه حسين في باريس» للكاتب عاطف يوسف الذي 
سنوات  منذ  األمريكية  المتحدة  بالواليات  يعيش 
القطع  من  صفحة  في ٤٠٠  الكتاب  وجــاء  طويلة، 
المتوسط ولوحة الغالف للفنان أحمد طه، ويتناول 
األديــب  قضاها  التي  الفترة  صفحاته  عبر  الكتاب 
المصري الكبير طه حسين في العاصمة الفرنسية 
باريس، ويأتي هذا الكتاب كجزء ثاني بعد أن صدر 
لذات الكاتب «الحكيم في باريس» الجزء األول من 

«السيمفونية الخالدة»
قدم الناشر الكتاب قائالً: «لست في حاجة ألن 
أقدم، طه حسين، ألني لم أضف جديًدا لما سكب 
منه وعليه، من لعنات وهجاء ومديح، لن أتعرض 
لكفره أو إلحاده، وال لورعه وانتمائه بل الذي يهمني 
أن أرســم له شخصية روائية، أحركها كيفما أشاء 

وأنشد على لسانها ما أريد أن أنشد.
قيمه  من  تقييم  معرض  في  لسنا  نحن  وتابع: 
الــتــاريــخ وســــرد فــيــه مــا ســــرد، ونــاقــش أبـــا الــعــالء 

المعري، ما طــاب له وألــح في النقاش وهــو يعلم 
أن أبــا العالء، أنكر وجــود اهللا مــرة وأقــره مــرات، 
ولعن اإلســـالم مــرة ومــدح اإلســـالم مـــرات، وأنكر 
وجود النبي محمد وأقره مرات، ألح المعري، في 
اإللحاد كما ألح طه والحكيم، وتراجع المعري، عن 
إلحاده لنفس أسباب عودة، طه والحكيم وهو أكل 
العيش، أما فلسفاتهم وأفكارهم فظلت ثابتة غير 
محايدة، بل وضعوا الشك أمام أعينهم ليكون يقينًا 
ودلــيــًال على مــا هــم فيه ومــا تصبوا إليه نفوسهم 
للشك  استجابوا  وإن  لبالدهم،  ورفــعــة  تقدم  مــن 
عند  بدأ  الشك  أن  إال  متفاوتة  بدرجاٍت  الديكارتي 
الشك  فكان  أوروبـــا،  إلــى  وانتقل  بالجاحظ  العرب 
حسين»  كــان «طــه  وقــد  التاريخ.  وإلغاء  الديكارتي 
على يقيٍن من أن الذائقة األدبية الناضجة تتطلَّب 
في سبيل تكُوّنها واتِّضاح معالمها أن نستمع ألصواٍت 
مختلفة، أصــواٍت من أزمنٍة غير الزمن، وبِلُغاٍت 
غير اللغة، وألشخاٍص من خلفيات ثقافية مغايرة، 
األمُر الذي يصُبّ في فتح سماوات اإلدراك، وتغذية 

الفكر والوجدان، وتطوير الملكات النقدية، ومن هنا 

ينقل إلى القارئ من خالل كتاب «صوت باريس» 

لطه حسين إلى انطباعاتِه عن ثالث وعشرين قصة 

إنسانية  ومــواقــف  اجتماعية  وقائع  تمثِّل  تمثيلية، 

ومجريُّون،  وأمريكيون  فرنسيون  ون  قاُصّ رواهــا 

ويتمثَّل طه حسين في نقلها طريقًة جذابًة شائقة، 

فــهــو ال يكتفي بــــدور الــمــتــرجــم الــــذي يعيد رســم 

الكلمات برسٍم غير رسمها األصلي، وال يقف موقف 

الناقد الــذي يلجأ إلى تحليل النص وتسليط الضوء 

على محاسنه ومثالبه فحسب، لكنه يضعك في جِوّ 

الحكاية، تــرى وتسمع، ويــزداد فضولك لمعاينتها 

ومعايشة أبطالها ومؤلِّفيها.

يشار إلــى أنــه صــدر للكاتب عاطف يوسف من 

قبل، العديد من اإلصدارات منها رواية «الجدع» عن 

مركز اإلسكندرية للكتاب ٢٠١٠، وقصص «اآلنسة 

شروق» عن دار سندباد ٢٠١١، ورواية «العربجي» 

٢٠١٢، وغيرها.

دخلت المسرح من باب فرقة األضواء ...علي سلطان:

معجم المصطلحات
 الدرامية والمسرحية

ڈ حدثنا عن بداياتك الفنية ؟
طريق  عــن  للمسرح  دخــولــي  أول   -
شباب  مجموعة  كنا   ، األضــــواء  فــرقــة 
ـــاذ حسن  نــتــالقــى بــالــفــرقــة مـــع األســـت
إبراهيم  الــفــنــان  معي  وكـــان   ، حسين 
محمد وناصر الكواري وضمنا األستاذ 
حــســن حــســيــن لــلــفــرقــة وقــدمــنــا أول 
الثالث  الــلــوحــات   » مسرحية  أعمالنا 
موضوع  عن  تتكلم  فيها  لوحة  وكــل   »
وكان التأليف جماعيا والقت استحسانا 
كبيرا ، كان هذا في عام ١٩٧٤ تقريبا .
مسيرتك  في  المحطات  أهــم  ما  ڈ 

الفنية ؟
المهمة  األعمال  من  الكثير  هناك   -
المسرح  خشبة  على  سواء  قدمتها  التي 
ومــن   ، الــتــلــفــزيــونــيــة  الــــدرامــــا  فـــي  أو 
األعـــمـــال الــمــســرحــيــة الــمــنــصــور قاهر 
البطولة  دور  فيه  ولعبت   ، العمالقين 
، وقــيــس ولــبــنــى ، ويـــا لــيــل يــا لــيــل مع 
ومن   ، المناعي  الرحمن  عبد  األستاذ 
األعــمــال الــدرامــيــة « الــفــرســان الثالثة 
للتلفزيون  قــدمــتــه  عــمــل  أول  وهـــو   »
ومسلسل   ، البطولة  بــدور  فيه  وقمت 
لهذا  نــأســف  ومــســلــســل «  الــتــائــهــة «   »
الطيبين»  الــنــاس   » ومسلسل  الخلل» 
كان  وهــو   » الــذيــب  عــيــال   » ومسلسل 
أنتجها  الــتــي  الــضــخــمــة  األعـــمـــال  آخـــر 

التلفزيون سنة ٢٠٠٠ .
المسرحية  الحركة  في  رأيــك  ما  ڈ 

حاليا ؟
ببطء  تسير  المسرحية  الــحــركــة   -
شــديــد ، ولــيــس لها الــزخــم الـــذي كان 
فقد  والثمانينيات  السبعينيات  في  لها 
أعمال   ٤ نقدم  األضـــواء  فرقة  في  كنا 
مــســرحــيــة فــي الــعــام ، وكــانــت الــفــرق 
األخـــرى تــقــدم كــذلــك مثل هــذا العدد 
األمـــــر الـــــذي أنـــعـــش الـــمـــســـرح وجــعــلــه 
مزدهرا ، أما اآلن فال نرى إال األعمال 
في  تــقــدم  الــتــي  التقليدية  المسرحية 
وبعض   ، المحلي  الــدوحــة  مــهــرجــان 
الــمــســرحــيــات تــقــدم فـــي األعـــيـــاد أمــا 
 ، كــان  كما  إنتاجا  لها  نــرى  فــال  الــفــرق 
إلى  الفرق  تعود  أن  إلــى  نحتاج  ونحن 
اإلنتاج المكثف وأن تجد الدعم الكافي 

لذلك .
ڈ وماذا عن الدراما التلفزيونية ؟

- الــــدرامــــا الــقــطــريــة قــديــمــا كــانــت 
الــجــودة  مــن  متكاملة  مــنــظــومــة  تــعــد 
اإلخراج  في  ذلك  أكان  سواء  وااللتزام 
هــذه  وكـــانـــت  الــتــمــثــيــل  أو  الــتــألــيــف  أو 
الياء  إلى  األلف  من  قطرية  المنظومة 
، وقــدمــنــا أعـــمـــاال رائـــعـــة مــثــل الــنــاس 
الشطار  وقلعة  الجبل  وزهرة  الطيبين 
موعد  قبل  النص  نستلم  وكنا  وغيرها 
الــتــصــويــر بــشــهــر كــامــل ونــحــصــل على 
تــفــرغ مــن أعــمــالــنــا ونــعــقــد مــا يسمى 
بقراءة طاولة نجتمع كلنا ونقرأ النص 
بــالــكــامــل عــلــى عــــدة جــلــســات ونــفــهــم 
عفويا  األداء  كـــان  فــقــد  لــذلــك  أبـــعـــاده 
الدراما  واستطاعت   ، بالحياة  ومفعما 
القطرية التي كانت توصف بأنها محلية 
على  نفسها  تفرض  أن  وقتها  خالصة 
وأن  كله  الخليج  في  الدرامية  األعمال 
وتغزوها  الكويتية  الدرما  على  تتفوق 
قطر  تلفزيون  وكان   ، دارها  عقر  في 
مميزة  درامـــا  يــقــدم  أن  على  حريصا 
وكان  نفسه  اآلن  في  وهــادفــة  ورائــعــة 
السائد  الــعــنــوان  هما  واإلبــــداع  االلــتــزام 
لــهــذا الــعــصــر الــذهــبــي وكـــانـــت الـــروح 
على  المسيطرة  هي  المتفانية  الفنية 
الفنانين وليس غريبا بعد ذلك أن كنا 
اإلشـــادة  الخليجية  الصحف  فــي  نــقــرأ 
بأعمال قطر الدرامية وتفضيلها حتى 

على الدراما الكويتية .
إن مـــا نــــراه الـــيـــوم فـــي الـــدرامـــا 

ــــتــــغــــريــــب حــيــث  نــــــــوع مــــــن ال
أصــــبــــح الـــمـــنـــهـــج الـــســـائـــد 

لــــــدى الــمــنــتــجــيــن هــو 
اســـتـــيـــراد الــمــمــثــلــيــن 
ليقوموا  الخارج  من 
بــــــــــدور شــخــصــيــة 
ضاربين  قــطــريــة 
عــــرض الــحــائــط 
واألداء  باللهجة 
من  كثيرا  وإن 

ـــيـــن  ـــل ـــمـــمـــث ال
يين  لقطر ا

يجيدون التمثيل أفضل من هذا الوافد 
مصداقيتها  األعمال  أفقد  الــذي  األمــر 
أن  بنا  األولـــى  ألــيــس   ، المشاهد  لــدى 
نــنــجــم  وأن  لـــخـــبـــازه  الـــعـــيـــش  نــعــطــي 
دعم  فــي  ونــســاهــم  المحليين  فنانينا 
الفن القطري بدال من دعم الممثلين 
الـــوافـــديـــن الـــذيـــن ال يــحــتــاجــون أصــال 
لدعمنا ، وقال سلطان إن النتيجة التي 
وصلنا إليها هي انهيار مستوى الدراما 
الــقــطــريــة واخـــتـــفـــاء الــفــنــان الــقــطــري 
مــن الــســاحــة وأصــبــحــت أغــلــب وجــوه 
الــمــمــثــلــيــن الــقــطــريــيــن مــغــمــورة لــدى 
حد  على  والخليجي  المحلي  المشاهد 

سواء
العام  المستوى  تــراجــع  سبب  مــا  ڈ 

للدراما ؟
حققت  قلت  كما  القطرية  الدراما   -
عبر  المشهودة  اإلنــجــازات  الكثيرمن 
الدراما  مقدمة  احتلت  حيث  تاريخها 
الــخــلــيــجــيــة لــفــتــرة لــيــســت بــالــقــصــيــرة 
األعمال  ينتظر  الخليج  جمهور  وكــان 
الممثل  اســم  وكــان  بــاألشــواق  القطرية 
القطري كفيال بإنجاح أي عمل درامي 
الجمهور  لــدى  مصداقية  مــن  لــه  لما 
الثمانينيات  في  ذلك  على  األمر  وظل 
طلعت  ولـــكـــن  الــتــســعــيــنــيــات  وأغـــلـــب 
األلفية الثالثة على الدراما القطرية بما 
شمسها  بــدأت  حيث  األنفس  تشتهي  ال 

فــي األفـــول 

وسوقها في الكساد وأعمالها بالتوقف 
و مــــع تـــغـــيـــر الـــســـيـــاســـات لــــــــإلدارات 
المتعاقبة اتخذ القرار الذي حكم على 
إغالق  وهو  باإلعدام  القطرية  الدراما 
قسم الدراما بالتلفزيون القطري ونفذ 
وإلــى  صـــدوره  منذ  نحن  وهــا  الحكم 

اليوم نعاني من تبعاته الهدامة .
ڈ إلى أي مدى أثر هذا القرار على 

الدراما التلفزيونية ؟
- إن المخرجين والكتاب والممثلين 
لهذا  ضحايا  اليوم  أصبحوا  القطريين 
الـــقـــرار فــكــســدت ســــوق الــكــتــاب ولــم 
قليال  إال  قطرية  نصوصا  نشاهد  نعد 
درامــا  تنتجها  متباعدة  فترات  وعلى 
دول خليجية أخرى وأما المخرجون 
الحمادي  علي  المبدع  رأســهــم  وعــلــى 
فــقــد خـــرجـــوا مـــن الــمــشــهــد وتــوقــفــت 
أعـــمـــالـــهـــم وحــــــرم جـــمـــهـــورهـــم مــن 
اإلخراجية  ورؤاهم  المبدعة  أعمالهم 
وتركز  الخليجية  بالروح  تنبض  التي 
تسف  وال  االجــتــمــاعــيــة  الــقــضــايــا  عــلــى 
إلـــى مــســتــوى مــتــدن مـــن الــلــعــب على 
الــغــرائــز وإثــارتــهــا بــمــشــاهــد ومــالبــس 
فضال  هــذا  الخليجية  بثقافتنا  تليق  ال 
عــن انــقــطــاع األجــيــال اإلخــراجــيــة في 
قــطــر بــعــدمــا تــوقــفــت الــمــســيــرة علما 
بـــأن إعـــــداد كـــــوادر اإلخـــــراج الــجــيــد ال 
ما  وهو  والممارسة  بالتلقي  إال  يكون 
فحدث  الممثلون  وأمـــا   . فــقــدنــاه 
عن مأساتهم وال حرج حيث 
منهم  الكثيرون  اعتزل 
وأصــــــــــبــــــــــح جــــيــــل 
الممثلين الشباب 
يــــقــــتــــصــــرون 
عــــــــــــلــــــــــــى 

أدوارهــــم فــي الــمــســرح وبــرغــم وجــود 
طـــاقـــات شــبــابــيــة مــتــمــيــزة فـــي مــجــال 
أمــام  أبـــدا  يــقــفــوا  لــم  أنــهــم  إال  التمثيل 
كاميرا في عمل درامي وهذا هدر غير 
يجب  بشرية  وثـــروات  لطاقات  مبرر 
وتدعمها  المعنية  الجهات  ترعاها  أن 
موهبتها  تــمــوت  حــتــى  تــهــمــلــهــا  أن  ال 
ويـــنـــضـــب مـــعـــيـــن إبــــداعــــهــــا . فـــلـــمـــاذا 
القطرية  الفنية  لــلــثــروة  اإلهــــدار  هــذا 

وكوادرها المبدعة ولصالح من ؟
يتخذه  أن  تتمنى  الذي  القرار  ما  ڈ 

المسؤولون في التلفزيون ؟
الدراما  قسم  افتتاح  يعاد  أن  -أتمنى 
مــن جــديــد ويــعــود ســيــرتــه األولــــى في 
االهتمام بالدراما القطرية لما لها من 
إيجابي  تأثير  و  كبرى  ثقافية  أهمية 
بما  وأفــكــارهــم  الــنــاس  سلوكيات  على 
القطري  المجتمع  على  بالخير  يــعــود 
ال  لــمــاذا  ســلــطــان  وتــســاءل  والخليجي 
والمكثف  المميز  الدرامي  اإلنتاج  يعود 
فــإن  اإلمــكــانــات  بقلة  أحـــد  يتعلل  وال 
قــطــر تــعــيــش حــالــيــا أزهــــى عــصــورهــا 
االقتصادية والحضارية وهي منفتحة 
الــيــوم أكــثــر مــن أي وقــت مضى على 
ــعــالــمــيــة ومــهــتــمــة أكــثــر  الـــثـــقـــافـــات ال
مـــن أي وقــــت مــضــى بـــدعـــم الـــتـــراث 
العربي  الثقافي  والــمــوروث  الــقــطــري 
اتخاذ  في  التراخي  فلماذا  والخليجي 
إجـــــــراءات إيــجــابــيــة نــحــو إحـــيـــاء الــفــن 
أن  مــع  جــديــد  مــن  القطرية  والـــدرامـــا 
إشارة  وتنتظر  متوفرة  عناصرها  كل 

االنطالق .
ڈ  ومـــــاذا تــقــول لــشــركــات اإلنــتــاج 

المحلية ؟
- أرجــــو أن تــولــي شـــركـــات اإلنــتــاج 
القطرية  بالعناصر  اهتمامها  القطرية 
وتــفــتــح أمــامــهــم الــمــجــال مـــن جــديــد 
ــلــمــشــاركــة في  وتــمــنــحــهــم الـــفـــرص ل
األعــــمــــال الــــدرامــــيــــة الـــتـــي يــنــتــجــونــهــا 
الــدرامــيــة  الفنية  الــحــركــة  تــدعــم  لــكــي 
القطريين  الممثلين  أن  تــراعــي  وأن 
وخصوصا الشباب منهم ليس لهم من 
اإلنتاج  شركات  مع  العمل  سوى  سبيل 

الوطنية .



5 ١٤ September ٩:٢٠ ٢٠١٥ PM المنفذ : 

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

إّنا سنمضي يا جزيرة ُحْلمنا
ال تمسكينا بعُد، يكفينا بأرضك ما لقينا

أَلََقاً َسَرابّياً لقينا
رتنا وخيوط ضوء واهيات غَرّ

لما دعتنا
وَرَمْت بنا في القفر، في الَعبَِث الُمريِع وضَيّعتنا

ڈ ڈڈ
ْطَب الظليْل لما رأينا من بعيٍد ِظلََّك الَرّ
يُومي ويدعو َخْطَونا التَِّعب الكليْل

قلنا وصلنا واسترحنا
ولسوف ندخلها ِكراماً آمنين

وهنا سنُلقي ِعْبئَنا
وهنا سينسى روُحنا المكدوُد أحزاَن السنيْن

قلنا وقلنا
وعلى َرفيِف مروِجك الخضراِء ضاحْكنا الرجاْء

اَهللا ما أحلى الرجاْء
للتائهين على الطريق
للُمْدلِجيَن بال رفيق

قلنا وقلنا
لكن َوَهمنا ، يا سذاجة ما َوَهمنا

لما أتينا ثَمّ أْلَقْينَا رواِسينَا بأرضك حالميْن
ڈ ڈڈ

جئنا نلملُم ما تبعثَر من ُخَطى أعماِرنَا
ونشُقّ أتالَم الهوى لبَِذاِرنَا

ر، والحنين ولقد مضينا نزرع األشواَق، والحب المنِضّ
لكن علمنا بعد حين

أنَّا َزَرْعنَا َزْرَعنا في الِملح، في األرِض البََواْر
أنَّا َضلَْلنَا حيَن ألَقْينا البَِذار
في َقْلِب أرٍض ال تَِغّل

كان الجفاُف نصيبَنَا، ولغيرنا ِخْصٌب وِظّل
ڈ ڈڈ

ال تمسكينا يا جزيرَة ُحْلِمنَا
إنَّا سنمضي عنك ، لن نبقى هنا

نُعطيك من أشواقنا عبثا ومن أعمارنا
فيِضي وأعطي اآلخرين

وى ِظالًّ وماْء من ِخصبِك المغداق، أعطي للِسّ
فلقد َعَزْفنَا عنك ، أفرْغنَا القلوَب من الرجاْء

ڈ ڈڈ
ُحوْك نِة الَضّ إنَّا سنَمضي عن شواطئك الملَوّ

سنعود نُسلم للرياِح شَراَعنَا
ونظُلّ نحمل تِيَهنَا وَضَياَعنَا

يا تِيَهنَا وَضَياعنا
في الصاخب الهّداِر ، في هذا الِخَضِمّ بال قرار

سنصارع الموَج الكبير
وهناك نُعطي ُعْمَرنَا

اِر نُعطي ُعْمَرنَا للصاخِب الهَدّ
وكفاحنا

وهناك سوف نواجه التِّيَه المحتََّم والمصيْر
ونحن نحضن ِكْبَرنا

وجراَحنَا

فدوى طوقان

Iô«¡°ûdG äÉ«HC’G ¢ü°üb

فــــي قـــصـــيـــدتـــه الــــتــــي اشـــتـــهـــرت 
بـــقـــصـــيـــدة «قـــــم لـــلـــمـــعـــلـــم» يـــقـــّدم 
الـــــشـــــاعـــــر أحـــــمـــــد شـــــوقـــــي صــــــورة 
مـــتـــعـــّددة األبـــعـــاد لـــواقـــع الــمــجــتــمــع 
تجري  شعري،  نسق  في  المعرفية 
جريان  العربية  األرض  في  عروقه 

العطشى. التربة  في  المياه 
التبجيال وفه  للمعلم  قم 

رسوال يكون  أن  المعلم  كاد 
الذي من  أجل  أو  أشرف  أعلمت 

وعقوال؟ أنفسا  وينشي  يبني 
والـــقـــصـــيـــدة تــعــتــبــر «كــالســيــكــيــة 
جـــديـــدة»، وتــتــســم بــالــوســطــيــة من 
شرابًا  تضع  فهي  المختلفة،  نواحيها 
جـــديـــًدا (الــمــعــرفــة الــعــصــريــة) فــي 
ـــمـــوزون الــمــقــفــى)  كـــأس قــديــمــة (ال
وهـــــي مــتــوســطــة فــــي حــجــمــهــا (ال 
 ٦٨ في  طول  وال  منها  قصر  يشتكي 
بــيــتــا)، وهـــي وســطــيــة فــي هــنــدســة 

بنائها، مكونة من مقدمة، ووسط، 
القصيدة  صــلــب  ويــطــفــح  وخــاتــمــة، 
صاحبها  رؤية  من  الناشئة  بالمرارة 
تحته  يرزح  الذي  المعرفي  للتخلف 
على  الــعــارم  وبالغضب  وطــنــه،  بنو 
عــنــده  األول  الــمــســؤول  االســتــعــمــار 
عــن هـــذا الــتــخــلــف، وهـــذا حــديــثــه - 

التعليم: عن   - القصيدة  في 
خفيفة إليه  قدم  لنا  كانت 
الفيال فكان  بدنلوب  ورمت 

إصبعا تخطو  مصر  رأينا  حتى 
الــمــمــالــك  مـــشـــت  إن  الـــعـــلـــم  فـــي 

ميال
أمّية وحشوها  الكفور  تلك 

القنديال تر  لم  خوفو  عهد  من 
معذورون،  فهم  المعلمون  وأما 
وذلـــــــك ألنــــهــــم يــــقــــومــــون بــمــهــمــة 
شـــاقـــة، يــحــبــطــهــا الــمــســتــعــمــر مــن 
نــاحــيــة، ويــحــبــطــهــا جــهــل األمــهــات 

مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، ذلــــك الــجــهــل 
الــــــذي يـــنـــقـــض بـــالـــلـــيـــل مــــا يــغــزلــه 
الــمــعــلــم بــالــنــهــار، وهــكــذا يــخــاطــب 

المعلمين: شوقي 
عبئكم وأحسب  ألعذركم  إني 
ثقيال الرجال  أعباء  بين  من 

وحرمتمو غيركم  المساعد  وجد 
جليال األمهات  عون  مصر  في 

بالجهل  األطــفــال  يــتــيــتــم  وهــكــذا 
واألمهات: اآلباء  حياة  في  واألمية 
من أبواه  انتهى  من  اليتيم  ليس 

ذليال وخلفاه  الحياة  هم 
له تلقى  الذي  هو  اليتيم  إن 

مشغوال أبا  أو  تخلت  أما 
و»الــعــلــم» و»الــعــمــل» يــتــبــادالن 
الشعرية،  شوقي  رؤية  في  المواقع 
ويــــتــــداخــــالن عـــلـــى نـــحـــو مـــطـــرد، 
فــقــصــيــدتــه «قـــم لــلــمــعــلــم» تـــوازي 
تستهل  إذ  العمال»  «أيها  قصيدته 

تضع  إنــشــائــيــة  بــصــيــغــة  كــذلــك  هــذه 
تضعه  مما  قريب  جو  في  المتلقي 
ـــقـــصـــيـــدة األخـــــــــرى، وهـــي  فـــيـــه ال
تـــرســـي قـــاعـــدة «الـــجـــزاء الـــوفـــاق» 
عــــلــــى أســــــــاس أشــــمــــل هـــــو إتــــقــــان 
سليل  شوقي  يعطي  وهكذا  العمل، 
من  عظيًما  قسًطا  االرستقراطية، 
الشعب  لطبقات  الشعري  اهتمامه 
الــمــغــمــورة، لــلــمــعــلــمــيــن، والــعــّمــال، 
في  المهمشة،  الكتل  من  وغيرهم 
هــذه  أن  عــلــى  تــخــطــئ  ال  إشـــــارات 

الحضارة. صانعة  هي  الكتل 
الـــشـــاعـــر  أن  الـــــطـــــريـــــف  ومـــــــن 
ــــم طـــوقـــان  ــــراهــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إب
والـــــذي عــمــل فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم 
يحب  لم  لكنه  عربية،  بلدان  بعدة 
ضجره  عــن  عّبر  قــد  المهنة،  هــذه 
وتـــبـــّرمـــه مـــن الــتــعــلــيــم مـــن خــالل 
الشعراء  أمير  فيها  عارض  قصيدة 

أحـــمـــد شـــوقـــي فـــي قــصــيــدتــه (قــم 
لــلــمــعــلــم) فــســّجــل طـــوقـــان صــفــحــة 
رد  التي  الطريفة  بقصيدته  ناصعة 
القصيدة  وهــي  شــوقــي،  عــلــى  فيها 
ويقول  كثيًرا،  أيًضا  اشتهرت  التي 
وما  يقول  شوقی  رده:  في  طوقان 
وفــِه  للمعلم  قــم  بمصيبتي،  دری 
الــتــبــجــيــال، ويـــکـــاد يــفــلــقــنــي األمــيــر 
رسوال. يکون  أن  المعلم  كاد  بقوله 
ساعًة شوقْي  التدريَس  جّرَب  لو 

وخموال شقاوًة  الحياة  لرأی 

مبجالً يکون  هل  فديتک  اقعد 
خليال الصغير  للنشء  کان  من 

ومهانًة ذلًة  المعلم  حسـب 
وأصيال بکرًة  الدفاتِر  حمُل 

صححت هَي  إذا  مئٍة  علی  مئٌة 
سبيال العيون  نحو  العمی  وجد 

نحويًة غلطًة  أصحح  فأنا 
دليال الکتاب  واتخُذ  مثالً 

إلــى  واحــــدة  ابــنــتــيــه  زوج  رجـــال  أن  يــحــكــى 
فـــالح، واألخـــرى إلــى صــانــع فــّخــار .. وســافــر 
أوال  فقصد  ابــنــتــيــه،  لــيــزور  عــام  بــعــد  الــرجــل 
ــتــه زوجـــــة الـــفـــالح الـــتـــي اســتــقــبــلــتــه بــفــرح  ــن اب
استأجر  قــالــت:  أحــوالــهــا  عــن  ســألــهــا  وحــيــنــمــا 
وزرعها  الــبــذور  ثمن  واســتــدان  أرضــاً  زوجــي 
وإن  خير  بألف  فنحن  الدنيا  أمطرت  وإذا   ..
ــنــا ســنــتــعــرض إلــــى مــصــيــبــة  مـــا أمـــطـــرت فــإن
وســيــضــيــع األمــــل فــي أن نــحــيــا حــيــاة كــريــمــة 
ورغــــــدة، وتــــرك الـــرجـــل ابــنــتــه األولـــــى وهــو 
زوجها  يستطيع  حتى  الدنيا  تمطر  أن  يتمنى 
يــخــســر  وال  زراعــــتــــه،  مـــن  ربـــحـــاً  يــحــقــق  أن 
بالذهاب  األب  قام  ثم  استدانها،  التي  أمواله 
هذه  زوج  وكــان  لزيارتها،  الثانية  ابنته  إلــى 
فرحاً  ابنته  بيت  ودخل  للفخار،  صانعاً  االبنة 
االبنة  واستقبلته  غــيــاب،  طــول  بعد  لرؤيتها 

بــفــرح ومــحــبــة .. وفـــي جــوابــهــا عــلــى ســؤالــه 
اشترى  قالت:  واألحــوال  الحال  عن  التقليدي 
ــــى فـــخـــار،  زوجـــــي طـــيـــنـــاً بـــالـــديـــن وحـــولـــه إل
ووضــعــه تــحــت الــشــمــس لــيــجــف .. ونــأمــل أن 
بضاعة  تتلف  ال  حــتــى  ســاطــعــة  الــشــمــس  تــظــل 
ــيــا فــنــحــن بــألــف  زوجــــي فـــإن لـــم تــمــطــر الــدن
سيذوب  الفخار  فإن  أمطرت  إذا  أما   .. خير 
ابنته  األب  وتـــرك  مصيبة،  إلــى  وســنــتــعــرض 
وهو في حيرة من أمره هل يتمنى أن ينزل 
أم  زراعته،  ابنته  زوج  يخسر  ال  حتى  المطر 
ابنته  لــزوج  تستقيم  حتى  ينزل  ال  أن  يتمنى 
الرجل  عاد  ولّما  الفخار،  في  تجارته  الثانية 
إلـــى زوجــتــه الــعــجــوز والــــدة االبــنــتــيــن ســألــتــه 
عـــن أحــــوال ابــنــتــيــهــا فــقــال لــهــا: إن أمــطــرت 
فاحمدي  تمطر  لــم  اهللا.......وإن  فــاحــمــدي 

فوائد. قوم  عند  قوم  فمصائب   .. اهللا 

شوقي يطالب بتبجيل المعلم وطوقان يرد عليه

مصائب قوم عند قوم فوائد

رجوع إلى البحر

áMƒd á°üb

حسن الحداد: إثارة اللوحة لعالمات التعجب 
واالستفهام دليل نجاحها
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كتب - أشرف مصطفى

ـــوحـــة الــــيــــوم هــــي لـــفـــنـــان اســتــطــاع  ل
أن يــطــرح الــعــديــد مــن الــتــســاؤالت في 
بإبداعها  قام  التي  لوحته  مشاهد  عقل 
مؤخراً، وأطلق عليها عنوان «مالمح»، 
ــــذي ركــز  إنــــه الــفــنــان حــســن الـــحـــداد ال
الــتــراث،  تفاصيل  على  الــيــوم  لوحة  فــي 
بورتريه  هو  برسمه  قــام  ما  أن  ورغــم 
إال أنه جاء بال مالمح، وكأنه يريد من 
اللوحة  إكــمــال  فــي  يسهم  أن  المشاهد 

الخاص. بخياله 
تعليقاً  الــحــداد  حسن  الــفــنــان  ويــقــول 
عــلــى لــوحــتــه: جـــاءت الــفــكــرة مــن أنني 
رغبت في رسم لوحة عن التراث لذلك 

أجــعــل  أن  هـــو  حـــال  أنـــســـب  أن  وجــــدت 
الوجه بال مالمح ليتم تركيز النظر إلى 
أصبح  حينما  ذاتــه  الوجه  أن  إال  الــزي، 
المشاهد  إليه  جذب  فقد  مالمح  بدون 
فـــدقـــق إلـــيـــه الـــنـــظـــر مـــــحـــــاوالً إيـــجـــاد 
ـــأويـــالت مــخــتــلــفــة الخــتــفــاء تــفــاصــيــل  ت
الــوجــه، وبــال شــك فــإن تــوافــر عــالمــات 
لوحة  أي  في  كثيرة  وتعجب  استفهام 
لها،  النظر  وجذب  نجاحها  على  يساعد 
ولفت إلى أنه انتهج طريقا مختلفا عن 
تكوين  بــدايــة  فــي  لنفسه  حـــدده  الـــذي 
بكامل  رسمها  ينوي  كان  حيث  اللوحة، 
أن  بعد  رأيـــه  غير  لكنه  الــوجــه  مــالمــح 
فضل  حيث  للعمل  الــعــام  اإلطـــار  وضــع 
أن يركز كل التفاصيل في الشق التراثي 

الذي ينصب في زي المرأة بعد أن نزع 
يعمم  أن  يريد  وكأنه  مالمح،  أي  عنها 
مــظــاهــر الــتــراث عــلــى كــل أبــنــاء الــوطــن 
وطــبــاعــهــم،  أشــكــالــهــم  اخــتــلــفــت  وإن 

ابتساماتهم. أو  نظراتهم 
حصر  يريد  ال  فنان  أي  إن  وأضــاف 
يحدده  معين  إطار  في  العمل  تأويالت 
هـــو، ولــكــن ســعــادتــه تــنــبــع مـــن أن كل 
مرجعياته  حسب  العمل  يفسر  مشاهد 
وثقافته، مؤكداً أنه يعشق ترك مساحة 
بـــهـــا الـــعـــديـــد مــــن عــــالمــــات الــتــعــجــب 
يتيح  حــتــى  أعـــمـــالـــه  فـــي  واالســـتـــفـــهـــام 
للمشاهد تفسيرها بحرية مطلقة حتى 
وراء  مــن  قــصــده  مــا  مــع  اخــتــلــفــت  وإن 

حسن الحدادالعمل.
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wالفن             السابع

التصوير تحت الماء: هو عملية التقاط صور تحت الماء، 
ــنــوع من  وهـــو يــتــم بــواســطــة الــغــوص أو الــســبــاحــة، وهـــذا ال
وتقنيات  معدات  يتطلب  ألنــه  كبيًرا  تحديًا  يمثل  التصوير 
يقوم  الــمــصــور  أن  فــي  تــحــديـًـا  يمثل  وهــو  جـــًدا،  متخصصة 
بين  يجمع  أن  فعليه  نفسه  الــوقــت  فــي  مختلفين  بشيئين 
الكاميرا  استخدام  ومهارة  السباحة  أو  الغوص  مهارة  إتقان 

تحت الماء.
وقد قام بالمحاوالت األولى للتصوير تحت الماء كل من 
ويليام توميسون (١٨٥٦) ولويس بوتن (١٨٩٣)، ودابليو اتش 
جاك  رحلة  تعتبر  وأيًضا   ،(١٩٢٣) مارتن  وتشارلز  لونجلى 
ايف كوستو على متن سفينة كالبس المتجهة نحو المحيط 
الملون  الفوتوغرافي  للتصوير  البداية  ١٩٥٥هي  عام  الهادي 
تحت الماء كما نعرفه اليوم. وكان جاك ايف كوستو مصطحبًا 
للويس ماردن الذي أصدر السلسلة األولى من الصور تحت 
إدراجها  (وتم  ألمانية   IRL كاميرا باستخدام  وذلك  الماء، 
واستخدم  القريبة)  الصور  اللتقاط  الماء  مقاومة  حالة  في 
بفضل  وهــذا  البعيدة،  الــصــور  اللتقاط  اليــكــا)  كاميرا  أيــًضــا 
الحرفية  األســالــيــب  وبــفــضــل  كــالــبــس  سفينة  طــاقــم  خــبــرة 

المستخدمة.
منذ  الماء  تحت  التصوير  خط  على  السينما  دخلت  وقــد 
مرحلة الثمانينيات ثم سرعان ما انتشرت تلك النوعية من 
حكايتها  معظم  تــروي  والتي  التسعينيات  فترة  في  األفــالم 
فـــي عـــرض الــبــحــار والــمــحــيــطــات، وال ســيــمــا الــتــي قــامــت 
بالحديث عن بعض قصص غرق السفن والتي كان أشهرها 
فيلم تايتنك، ولم تتأخر السينما العربية طويًال عن خوض 
الشيمي  سعيد  للمصور  وكــان  الصعب،  المعترك  هذا  غمار 

بادرته التي بدأ بها حين قّدم فيلم «جحيم تحت الماء».
في  مهًما  دوًرا  شيمي  سعيد  الكبير  المصور  أدى  وقــد 
المصرية،  للسينما  السينمائي  التصوير  في  طفرة  إحــداث 
أحدث  ونقل  تعلم  على  بحرصه  فحسب  مرتبًطا  يكن  لم 
ما وصلت إليه تقنيات التصوير في السينما العالمية بفضل 
تقنية  أدخــــل  مــن  أول  ألنـــه  ــًضــا  أي لــكــن  الــجــيــدة،  متابعته 
التصوير تحت الماء للسينما المصرية والتي استمرت موضًة 
الثمانينيات  بنهاية  السينمائية  األفـــالم  مــن  كبير  عــدد  فــي 

وبداية التسعينيات.
احتاج سعيد شيمي إلى تصوير مشهد تحت المياه في فيلم 
حسيب  محمد  أخرجه  الــذي  اآلخــر»  العالم  من  «استغاثة 
وجود  عدم  بسبب  زجــاج  حوض  في  بتصويره  عليه  وتغلب 
تواجده  استغل  فيما  مصر،  في  الماء  تحت  التصوير  تقنية 
تعلم  أجــل  مــن  مــيــت»  فيلم «إعــــدام  تصوير  خــالل  بسيناء 
أراد  التي  الكاميرا  في  شيمي  سعيد  مشكلة  وكانت  الغوص، 
اصطحابها إلى أعماق البحار، ما دفعه إلى االتصال بصديقه 
األلومنيوم  من  عــازل  لتصميم  ميخائيل  فكري  المهندس 
برفقة  الغوص  تعّلم  حيث   ،«٣٥ «اريفليكس  التصوير  آللة 

الكاميرا على الطريقة األمريكية.
ف سعيد تقنية التصوير تحت الماء سريًعا من خالل  ووَظّ
لكن  صبري،  سمير  الفنان  مع  الماء»  تحت  «جحيم  فيلم 
من  أكثر  بالكاميرا  الغوص  بعدم  مرتبطة  مشكلة  واجهته 
متر فقط، ما أوقف الفيلم، وخاطب الشركات العالمية في 
التصوير للحصول على الكاميرات التي تتحّمل التصوير تحت 
الماء، واستعان في تلك الفترة بمصّمم المعدات السينمائية 
في مصر «أوهان»، الذي صّمم عازًال للكاميرا جعله يتمكن 
من التصوير على عمق ٤٥ متًرا، حيث استخدم هذه التقنية 

في صناعة فيلم «رجل بسبع أرواح».
عمق  على  الفيلم  تصوير  خــالل  أنــه  شيمي  سعيد  ر  يتذَكّ
العمق  مــن  أكثر  الغطس  فــي  تــمــادى  الشيخ  شــرم  فــي  كبير 
المطلوب من دون أن ينتبه إلى ذلك، وهو ما قام به مدرب 
أراد  بعدما  بــجــراح  يــده  فــي  وأصــيــب  لــه،  الــمــرافــق  الغطس 
حادة  وكانت  المرجانية  الشعب  على  بيده  الكاميرا  تثبيت 

للغاية.
نجاح سعيد فــي التصوير تحت الــمــاء دفــع شــركــات اإلنتاج 
للتوّسع في هذه النوعية من األعمال واستخدامها أحيانًا في 
الترويج لمنتجاتها، بينما يرى البعض أنها كانت «موضة» في 

السينما وانتهت مع ظهور أفالم الحركة.

 بعد ترجمتها للغتين األوردية واإلنجليزية

ــا ــه ــدم ـــة تـــكـــتـــب ب ـــاب ـــكـــت ـــعـــل ال ــــارس ف ــــم ـــدمـــا ت عـــن
عالميًا فرصتها  تأخذ  أن  من  فتمكنت  شديد  بإحكام  كتبتها 

ــــروي ــــق ــــم ال ــــال ــــع ــــــــام ال ـــة أم ـــدن ـــم ـــت ــــاة م ــــت ــــرز مــــشــــاعــــر ف ــــب الــــقــــصــــة ت

التصوير السينمائي 
تحت الماء

          

علىعلى
الطريقالطريق
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فاطمة الزهراء: لدي الكثير ألقدمه للمسرح القطري
واحــدة  فتح  أبــو  الــزهــراء  فاطمة  الشابة  الفنانة 
مهمة  عاتقهن  على  حملن  الــلــواتــي  الفنانات  مــن 
بلد  أي  في  المسرح  الفنون»  «أبــو  عــرش  استعادة 
عــربــي وشـــاركـــت مــن أجـــل ذلـــك فــي الــعــديــد من 
األعـــمـــال الــمــســرحــيــة مــن الــمــحــيــط إلـــى الــخــلــيــج، 
طفولتها  منذ  الخشبة  على  التمثيل  بـــدأت  وهــي 
ودرســــت فــي الــمــســرح الــوطــنــي مــحــمــد الــخــامــس 
المسرحية  للفنون  العالي  المعهد  وكذلك  بالرباط 
بـــالـــربـــاط شــعــبــة الــتــشــخــيــص، ولـــهـــا الـــعـــديـــد من 
من  العديد  فــي  ومــشــاركــات  المسرحية  التجارب 
مسرحية  مؤخًرا  قدمت  قطر  وفي  المهرجانات، 
األبواب المغلقة مع الفنانة والمخرجة يلدا والفنان 
المركبة  األعمال  من  وهي  الباكر  فهد  والمخرج 
الــصــعــبــة وقـــد تـــم تــقــديــمــهــا فـــي الــمــســرح األســـود 
الــزهــراء  فاطمة  وشــاركــت  التعليمية،  بالمؤسسة 
كذلك المخرج محمد البلم في مسرحية «إلى أين 
الدوحة  مهرجان  في  تنافست  التي  لمار»  ذهبت 
من  مؤخرا  انتهت  كما   ، للمحترفين،  المسرحي 

مشاركتها في مسرحية «اللي عمره ما تبخر» مع 
الشبابي  المركز  قدمها  والتي  الباكر  فهد  المخرج 

للفنون المسرحية ولعبت دور المربية.
وتـــقـــول أبــوفــتــح انــهــا تــعــشــق الــمــســرح وتــعــتــبــره 
موهبتها  أصقلت  وقد  تتنفسه  الذي  الهواء  بمثابة 

بـــالـــدراســـة وعـــززتـــهـــا بـــالـــخـــبـــرات والـــمـــشـــاركـــات 
المكياج  كذلك  درســت  أنها  وأوضحت  المتعددة، 
في  أرحـــب  مــجــاالت  لنفسها  تــفــتــح  أن  لتستطيع 

مجال الفن،
وأعـــربـــت الــفــنــانــة فــاطــمــة الـــزهـــراء عــن أملها 

فــي أن تــحــقــق الــنــجــاح الـــذي تــنــشــده فــي الــمــســرح 
وقالت  قدمتها  التي  بالتجارب  وأشادت  القطري، 
ان لــديــهــا الــمــزيــد لــتــمــنــحــه لــلــســاحــة الــمــســرحــيــة 
الــقــطــريــة، وأشــــادت كــثــيــرا بــالــدعــم الـــذي تشهده 
الــحــركــة الــمــســرحــيــة الــقــطــريــة فـــي دولـــــة قطر 
ان  قــالــت  ولكنها  بــالــمــســرح  المسئولين  واهــتــمــام 
الــحــركــة الــفــنــيــة دائــمــا مــا تــحــتــاج إلـــى مــزيــد من 
االهــتــمــام والـــدعـــم ولـــذلـــك فــنــحــن نــطــمــح دائــمــا 
إلــــى مـــزيـــد مـــن االهـــتـــمـــام وخــصــوصــا بــالــحــركــة 
في  الفن  مستقبل  تعتبر  والتي  الشبابية  المسرحية 
األعمال  أن  الزهراء  فاطمة  الفنانة  وقالت  قطر، 
الجمهور  عودة  في  ستسهم  التي  هي  الجماهيرية 
لــلــمــســرح مـــرة أخـــــرى، وأكـــــدت أن هــنــاك حــالــة 
المسرح  مجال  في  الدوحة  تشهدها  الحراك  من 
تتمنى  انها  وقالت  الحالة،  هذه  تستمر  أن  وتمنت 
الفنية  مسيرتها  فــي  والــنــجــاح  الــحــظ  يحالفها  أن 
خاللها  من  نفسها  تقدم  مميزة  أدوارا  تجد  وأن 

الجمهور. إلى 

خ ا الل ة ف ا ك اشا ك ا ش ال ا خ ال ا ز ة ا ال

كتب - أشرف مصطفى:

عن  نــاصــر  بــشــرى  األديــبــة  كشفت 
قصصها  إحــــدى  تــرجــمــة  تــقــرر  ـــه  أن
«حدث  عنوان  تحمل  التي  القصيرة 
قبل  مــن  الــتــركــيــة  لــلــغــة  مـــرة»  ذات 
والـــتـــراث،  والــفــنــون  الــثــقــافــة  وزارة 
مــنــوهــًة بــــأن تــلــك الــقــصــة ســبــق أن 
األورديــة،  للغتين  قبل  من  تُرجمت 
واإلنـــجـــلـــيـــزيـــة، وهــــي الـــقـــصـــة الــتــي 
عن  الصادرة  مجموعتها  في  نُشرت 
بــعــنــوان   ٢٠١٣ عـــام  الــثــقــافــة  وزارة 

الروح». «عناكب 
على  ناصر  بشرى  األديبة  وعلقت 
بإحكام  نسجتها  إنها  بالقول  قصتها 
ــقــرب مــن ٢٠ عــامــاً  شــديــد مــنــذ مــا يُ
وهو ما مكنها من أن تأخذ فرصتها 
عالمياً،  األدبــيــة  الساحة  على  كاملة 
حــول  تـــــدور  أحـــداثـــهـــا  أن  مــوضــحــة 
األحياء  إلحــدى  متمدنة  فتاة  زيــارة 
خاللها  لتخوض  القديمة،  العراقية 
الشعبي  الحي  هذا  استكشاف  تجربة 
كاميرتها،  حاملة  بطرقاته  فتسير 
بــيــنــمــا يــنــظــر إلـــيـــهـــا ســـكـــانـــه نــظــرة 
صحفية  أنـــهـــا  مــعــتــقــديــن  اخـــتـــالف، 
ـــهـــم وتــــعــــرض  جــــــــاءت لـــتـــكـــتـــب عـــن
حـــيـــاتـــهـــم عــــلــــى قـــــرائـــــهـــــا، ولــــذلــــك 
من  ضدها  بالسباب  الهتاف  يتعالى 
نــســاء الــحــي، وفـــي أثــنــاء ذلـــك تــقــوم 
بطريقة  الحي  أركان  بوصف  بشرى 
تعرضت  ما  تصف  كما  فوتوغرافية، 
لكنها  طريفة  مواقف  من  الفتاة  له 
تدعو إلى األسى، حتى تنتهي رحلتها 
حمام  بدخول  القديم  الحي  هذا  في 
العافية»  «حــمــام  اســم  يحمل  شعبي 
وذلــــك فــي إطــــار الــفــضــول اإلنــســانــي 
الذي يسعى للتعرف على تفاصيل قد 
أنها  إال  جسيمة  مشكالت  في  تدخلها 
المغامرة  دافـــع  مــن  لــديــهــا  مــا  تشبع 
الــتــي تــمــكــنــهــا مـــن اســتــعــراض عــالــم 
الــنــســاء بــأحــاســيــســهــن وطــمــوحــاتــهــن 
واحــتــفــاالتــهــن، فــتــتــوغــل فــي وصــف 
تدور  حــوارات  خالل  من  العالم  هذا 
الـــمـــكـــان،  هـــــذا  وزوار  الـــفـــتـــاة  بـــيـــن 
فــتــالمــس جــوانــب إنــســانــيــة وتــخــوض 
في العالم النسوي بكل أسراره، وفي 
متعلقاتها،  كــل  تفقد  الــقــصــة  نــهــايــة 
مــرتــديــة  تـــخـــرج  أن  يــضــطــرهــا  مــــا 

فـــســـتـــان إحـــــدى الــــقــــرويــــات. وذلـــك 
صاحبة  وجــهــهــا  فــي  تــصــيــح  أن  بــعــد 
إال  يجلبون  ال  الغرباء  قائلة:  المكان 
الــمــشــاكــل، ونــوهــت بــشــرى إلـــى أنــهــا 
الفتاة  عالقة  إبراز  خالل  من  تحتقر 
رضا  مدى  القروي  بالعالم  المتمدنة 
فتاة  مقابل  في  البشر  هؤالء  وقناعة 
مــحــمــلــة بــكــبــريــاء كــــاذب وبــحــضــارة 
ـــهـــا ال  ــيــة مــمــســوخــة حـــتـــى إن ــت إســمــن

مشاعرهن. فهم  تستطيع 
في  لها  إبــداعــي  تــواجــد  آخــر  وعــن 
ميدان األدب أوضحت الكاتبة بشرى 
نـــاصـــر أنـــهـــا حــلــت مــــؤخــــراً كــضــيــفــة 
بــمــنــتــدى الــــحــــروف، الــتــابــع لــمــركــز 
أصــــدقــــاء، فـــي أمــســيــة أدبـــيـــة أشــبــه 
صديقاتها  مع  خاللها  قامت  بالبوح، 
على  صــالح،  ليلى  السودانية  األديــبــة 
مـــدى ســاعــتــيــن مـــن الـــزمـــن بــإحــيــاء 
ــقــراءة  تــلــك األمــســيــة الــتــي بــدأتــهــا بـــ

األديبة  وعلقت  مــرة»،  ذات  «حــدث 
بــالــقــول:  قصتها  عــلــى  نــاصــر  بــشــرى 
ـــــي أتـــخـــلـــص مـــن مـــعـــانـــاتـــي عــبــر  «إن
ـــيـــن الـــقـــصـــة الـــمـــرويـــة  الـــكـــتـــابـــة، وب
آالف  أمــامــكــم  تجلس  الــتــي  والــمــرأة 
يعنيها  مــا  أن  إلــى  الفــتــة  الــســنــوات»، 
شبهتها  التي  المرأة  هذه  هو  بالكتابة 
نشرت  تقادمت  كلما  والتي  باألرض، 
عندما  أنها  مبرزة  وأريجها،  عبقها 
تــكــتــب فــإنــهــا تــكــتــب بـــصـــدق شــديــد 
بقولها:  ذلك  عن  معبرة  كبير  ووجع 
ــــدمــــي»، ونــــوهــــت بــشــرى  «أكــــتــــب ب
يشغلها  لـــم  الــتــنــظــيــر  أن  إلـــى  نــاصــر 

قضيتها. هو  اإلنسان  إذ  أبًدا، 
بشرى  كشفت  آخــر  جــانــب  وعــلــى 
االنتهاء  من  اقتربت  أنها  عن  ناصر 
عنوان  يحمل  الذي  بحثها  كتابة  من 
«لـــقـــط الـــمـــرجـــان لــفــهــم دوافــــــع أم 
في  الغيبية  حــول  ويـــدور  الــصــبــيــان» 

أســطــورة  فــي  ممثلة  الــعــربــي  الــعــقــل 
الصبيان». «أم 

الصبيان»  «أم  معتقد  إن  وقــالــت 
وهــــــو قــــديــــم، ويــــعــــود إلــــــى أزمـــنـــة 
العقل  أن  الحــظــت  أنــهــا  إلــى  سحيقة 
به  عــاد  الناس  لــدى  الباطن  الجمعي 
فـــي عــصــرنــا الــحــديــث لــعــدة أســبــاب 
الــكــتــاب،  خــالل  مــن  مناقشتها  تــمــت 
المصادر  قلة  من  عانت  أنها  مضيفة 
ـــحـــدث بــشــكــل  ـــت والـــــمـــــراجـــــع الــــتــــي ت
عــلــمــي عـــن مــثــل هــــذه االعـــتـــقـــادات 
في  ُمتجذرة  كونها  من  الرغم  على 
أطلق  الـــذي  الــعــربــي  اإلنــســان  عقلية 
عـــلـــيـــهـــا عــــــدة مـــســـمـــيـــات بـــاخـــتـــالف 
لذات  جميعها  تنتمي  العربية  البلدان 
استعانت  أنها  وأوضحت  األســطــورة. 
األدبية  المراجع  ببعض  بحثها  خالل 
إطار  في  الموضوع  هذا  ناقشت  التي 
مــحــاولــتــهــا الســـتـــعـــراض مــعــالــجــات 

مختلفة،  أزمــنــة  فــي  المعتقد  ذلـــك 
ـــــــى بــعــض  ـــــــك إل مــــتــــطــــرقــــة فــــــي ذل
أثرت  التي  المحلية  الشعبية  القصص 
فـــي وجــــدان الـــنـــاس. وأوضـــحـــت أن 
نفسها  هــي  الــصــبــيــان»  أســـطـــورة»أم 
فـــي كـــل الــمــعــتــقــدات الــقــديــمــة الــتــي 
كاليونانية  مختلفة  لثقافات  تنتمي 
والـــهـــنـــدوســـيـــة والـــيـــهـــوديـــة، والـــتـــي 
وهو  األم،  رحــم  على  للثورة  تهدف 
مـــا يــتــمــثــل فـــي الـــثـــورة عــلــى األرض 
الــتــي جــــاءت بــنــظــريــة الــثــدي الــســيــئ 
األم،  تـــلـــك  هــــويــــة  فـــــي  والـــــضـــــرب 
مقسم  الكتاب  أن  بشرى  وأوضحت 
الصبيان  «أم  هو  األول  أبــواب:  لعدة 
المعاصرة»  العربية  المجتمعات  في 
العقل  وأزمـــة  الصبيان  «أم  والــثــانــي 
في  الصبيان  «أم  والثالث  العربي»، 
الــتــاريــخ الــعــربــي الــقــديــم فــيــمــا قبل 

اإلسالم».

عن قربعن قرب

ترجمة «حدث ذات مرة»ترجمة «حدث ذات مرة»
لـ بشرى ناصر إلى اللغة التركيةلـ بشرى ناصر إلى اللغة التركية

اقتربت من االنتهاء من كتابة بحثها عن «أم الصبيان»

فاطمة الزهراء
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إبداعات موجزة

7الثالثاء غرة ذو احلجة 1436 هـ - 15 سبتمبر 2015 م

فـــي خــبــر صــحــفــي ســقــط حــرف 
لخبر  الرئيسي  العنوان  من  الــالم 
 " الحكايات  مدينة   " مسرحية 
العضالت  الستعراض  الداعــي   ...
الخطأ  على  والتركيز  البعض  من 

المطبعي

من  تستقبل  الطبيعة  هــي  هــكــذا 
يحبها باألحضان وتدمر من يحاول 

العبث بمحتوياتها

لــســبــب أو آلخــــر ســــ تــصــل إلــى 
درجــــة مــن الــوعــي تــتــراجــع معها 
السابقة  االهــتــمــامــات  مــن  الكثير 

إلى مرتبة التفاهة ..

لن تُحارب إّال إن كنَت ناجحاً ولن 
فاهماً  كنَت  إن  إّال  بالحجر  يرموَك 
ولن يقلدوك إّال ألنك مميز فابتسم 

ألنَك تشغل بالهم

النصوص األدبية بين العالم االفتراضي والوسط اإلبداعيقضيةقضية
نشر  االجتماعي  التواصل  مواقع  تشهد 
شعر،  من  األدبــيــة  النصوص  من  العديد 
وقـــصـــة ومـــســـرح بـــل حــتــى تــصــمــيــمــات 

إبداعية.
بعض  هـــنـــاك  أن  نــســتــخــلــص  وربـــمـــا 
اإليجابيات وبعض السلبيات في ظاهرة 
الــنــشــر األدبــــي بــهــذا الــعــالــم االفــتــراضــي، 
ولعل أبرز اإليجابيات أن مواقع التواصل 
األعــمــال  نشر  على  ساهمت  االجتماعي 
والفنانين،  والقاصين  للشعراء  اإلبداعية 
الذين  الــمــواهــب  لبعض  متنفساً  وكــانــت 
ال يــــجــــدون فـــرصـــة لــنــشــر إنــجــازاتــهــم 
األدبــيــة، أو الــذيــن ال يــجــدون مــن يقرأ 
لــهــم ويــشــجــعــهــم، وعــمــلــت عــلــى الــتــقــاء 

بهدف  مشتركة  مجاميع  فــي  بعضهم 
اإلبـــداع،  ورعــايــة  األدبــيــة  النصوص  نشر 
لالطالع  كبيرة  فرصة  لهم  ووفــرت  بل 
التعبير  وكذلك  اآلخــريــن،  تجارب  على 
عــن الــــذات، وعــمــلــت أيــضــاً عــلــى تطوير 
الكثير من المواهب الفتية عبر المشاركة 
في المسابقات واالطــالع عن قرب على 
بعض  طــور  بل  المسابقات  هــذه  شــروط 
األفـــــــراد قــابــلــيــاتــهــم وأصـــبـــح لـــه درايــــة 
ومــعــرفــة بــاألجــنــاس األدبـــيـــة والـــفـــوارق 
النشر  مــن  وجــيــزة  فــتــرة  خـــالل  بينهما 
في هذه المواقع األلكترونية، وكأن هذا 
الــعــالــم االفــتــراضــي قــد أضـــاف شحنات 
للذات لتعبر عن وجودها ولتفيض إبداعاً.

اإلعــجــابــات  أغــلــب  فـــإن  السلبيات  أمـــا 
المنشور  لــهــذا  تسجل  الــتــي  والتعليقات 
األدبي أو ذاك وتمدح األنامل التي سطرت 
لصاحبها،  مجاملة  هــي  الــســطــور  هـــذه 
بالفنون  لهم  علم  ال  أنـــاس  مــن  تأتي  أو 
لهم  درايـــة  وال  الفنية  وأدواتـــهـــا  األدبــيــة 
وقواعد  أســس  على  المبني  الفني  بالنقد 
تحتاج إلى الدراسة، إذ ينال أصحاب هذه 
وبــأعــداد  وتعليقات  إعجابات  النصوص 
منشور  أدبـــي  نــص  أي  لتنافس  مــذهــلــة 
ألديب مبدع، ولو حدث وصدق صاحب 
المنشور هذه التعليقات وأنه أصبح حقاً 

من المبدعين فتلك هي الكارثة.
ومــــن الــســلــبــيــات الـــمـــرفـــوضـــة وغــيــر 

ـــتـــي لـــوحـــظـــت هــــي كــثــرة  األخـــالقـــيـــة ال
أحياناً  السرقة  تكون   .. األدبية  السرقات 
المفردات  بعض  بتغيير  وأحــيــانــاً  كاملة 

وأخرى بسرقة األفكار.
ـــخـــاطـــفـــة  ـــــعـــــد هــــــــذه الـــــنـــــظـــــرة ال وب
أغلب  إن  نقول:  والسلبيات  لإليجابيات 
هــــذه الــنــصــوص تــحــتــاج إلــــى نــقــد فعلي 
عن المجامالت  وتقييم موضوعي بعيداً 
ذوي  مـــن  المتخصصين  غــيــر  وتــعــلــيــق 
الخبرة والكفاءة. إذن أن أغلب أصحابها 
من الهواة والمبتدئين الذين هم بحاجة 
للنصح واإلرشــاد والمواظبة على القراءة 
ـــرة عـــلـــى مــتــابــعــة الــصــفــحــات  ـــاب ـــمـــث وال

التخصصية.

كتب - محمود الحكيم:

أكد الفنان أحمد البلوشي أن وسائل التواصل االجتماعي نافذة 
أصبحت  فقد  الفنية  أعماله  وتــرويــج  لنشر  للفنان  جــًدا  مهمة 
بالنسبة  التلفزيونية  المحطات  مــن  أهــم  مــيــديــا»  «الــســوشــيــال 
العمل  زمــالء  مع  للتواصل  ســواء  أهميتها  على  مشدًدا  للفنانين، 
أعماله  وطــرح  والجمهور  األصــدقــاء  مع  التواصل  خــالل  من  أو 
العمل  نجاح  مدى  خاللها  من  يعرف  والتي  الجديدة  المختلفة 

من  الكثير  أصبح  لقد  البلوشي:  وقــال  عليه.  الجمهور  وإقــبــال 

المحطات  وباتت  ميديا  السوشيال  بسبب  المشاهير  من  الشباب 

الكبيرة.  شهرتهم  بسبب  لالستضافتهم  تتهافت  التلفزيونية 

الطريق  هو  ميديا  للسوشيال  الصحيح  االستخدام  أن  والحقيقة 

الــصــحــيــح لــلــشــهــرة الــفــنــيــة فــهــنــاك مــن الــشــبــاب مــن بــرعــوا في 

استخدامه فحصدوا نجاحات كبيرة وآخرين ال يزالون يبحثون 

لهم عن موطئ قدم.

يستخدم  إنــه  البلوشي:  قــال  الوسائل  لهذه  استخداماته  وحــول 
اإلنستجرام في طرح يومياته المختلفة، كما أنه يطرح مقاطع من 
ومن  ثانية،   ١٥ من  أكثر  يحتمل  ال  ألنه  منها  ينتهي  التي  األعمال 
خالل اإلنستجرام يتم اإلرسال إلى التويتر والفيس بوك تلقائًيا وهي 
وتساعدني  والوقت  الجهد  من  الكثير  علّي  تختصر  كبيرة  ميزة 
على قدر أكبر من االنتشار، منوًها إلى أن له أصدقاء من الفنانين 
والرياضيين أتابعهم ويتابعونيني عبر اإلنستجرام كما أتابع أحدث 

ما نزل في عالم الكاميرات هذا بخصوص االنستجرام.
الفيس  أتصفح  أنا  البلوشي:  فقال  بوك  للفيس  استخدامه  وأمــا 
الفنية  أعمالي  وفيديوهات  صــوري  أنــزل  أن  على  وأحــرص  بــوك 
واألصدقاءعن  الفنانين  من  الكثير  مع  وأتواصل  باستمرار،  عليه 

طريقه.
على  كثيًرا  أدخــل  ال  أنا  البلوشي  فقال  لتويتر  استخدامه  وحــول 
ال  ألنني  مفعلة  ليست  ولكنها  تويتر  على  صفحة  لدّي  نعم  التويتر 

أجد له أهمية بالنسبة لي.
وأمــــا الــســنــاب شـــات فــذكــر الــبــلــوشــي أنـــه مقتصر عــلــى دائـــرة 

المقّربين منه من األهل واألصدقاء وهو ينزل عليه يومياته.
وعـــن الـــواتـــس آب قـــال إنـــه بالنسبة إلــيــه أهـــم مــن االتــصــاالت 
الهاتفية ألنه يختصر الكثير عليه سواء في التواصل مع المجموعات 
المختلفة من الفنانين واألصدقاء واألهل وأرسل عبره الفيديوهات 

وغيرها من األمور التي أحرص على التفاعل بها على الواتس آب.
وسيلة  أهـــم  الــيــوتــيــوب  إن  قـــال:  لليوتيوب  اســتــخــدامــه  وحـــول 
بالنسبة لي ألنني أحرص كل الحرص على طرح كل أعمالي الفنية 
عليه ولدينا قناة خاصة بنا بعناون «جروب أفالمنا» نطرح عليها 

كل أفالمنا التي ننتجها.

من معروضات متحف الفن اإلسالميمسابقة األفالم القصيرة بمركز الحماية والتأهيل اإلجتماعيعمل جديد للفنانة حصة كال الفنان علي غرير جاهز لعرض مدينة الحكاياتالفنان سلطان سعد مبدع الكمان

نافذة الــتــواصــل  نافذةوســائــل  الــتــواصــل  وســائــل 
الفنية أعــمــالــي  الفنيةلــطــرح  أعــمــالــي  لــطــرح 

أون الينأون الين

أحمد البلوشي
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الركود الفني لم يضرب الدراما القطرية وحدها 
بـــل ضـــرب كـــل عــنــاصــر الــحــركــة الــفــنــيــة، الــمــســرح 
أصالً  الساحة  على  شيء  يبق  فلم  واإلذاعــة،  بأنواعه 
فــالــمــســؤولــون لــألســف ال يُــــدركــــون خـــطـــورة هــذه 
الــدرامــا  أن  ويــظــّنــون  لقطر  نــاعــمــة  كــقــّوة  الـــدرامـــا 
لتحقيق  مهم  مصدر  أنها  والحقيقة  ترفيه.  مجّرد 
مكاسب عّدة للبلد منها تشجيع السياحة كما حدث 
والثقافة  للتوعية  مهم  رافــد  أنها  ومنها  تركيا  في 
كل  المجتمع.  في  عام  وجــدان  وتشكيل  المجتمعّية 
هذا التراجع في الفن ناشئ عن إهمال من الجهات 

المسئولة للفن في قطر ولن يعود الفن من جديد إال 
إذا عاد الدعم بقوة كما نرى الرياضة تزدهر بسبب 

الدعم غير المحدود لها .
كانت الدراما القطرية في الثمانينيات تضج بالحياة 
متوهجة متألقة غير تقليدية وخارج المنافسة حتى 
الدراما  بعنوان «غزو  مقاالً  الكويتّية  الصحافة  كتبت 
إحدى  اإلمــاراتــّيــة  الصحف  صـــّدرت  بينما  القطرية» 
أعدادها قائلة « الدراما القطرية تتفّوق على الكويتية». 
مهرجان  بأكبر  دانـــة  بمسلسل  اشتركنا  أنــنــا  وأذكــــر 
عالمي أقيم ببرلين وحصل على الجائزة األولى عالميا 

مستوى  على  األولـــى  بالجائزة  فزنا  لــمــاذا  والــتــســاؤل 
المأكل  وفــي  الملبس  في  ثقافتنا  قدمنا  ألننا  العالم، 
ثقافة  لهم  قدمنا  التقاليد  الــعــادات،  و  البحر  وثقافة 
جديدة عليهم بطريقة مبدعة بهرتهم، ولكن لألسف 
الطاقات  يوظفوا  أن  اآلن  إلــى  المسؤولون  يستطع  لم 

القطرية الكثيرة في إثراء الفن والنهوض به.
يــجــب أن تــتــدخــل الــجــهــات الــمــعــنــيــة بـــاإلشـــراف 
العمالة  على  الفني  واإلشـــراف  األجـــور  على  الكامل 
الفنية وأن ال تترك األمور نهبا للمنتجين المنفذين 
الممثلين  من  عدد  أكبر  إشــراك  يشترط  أن  ويجب 

إعــادة  من  والبــد  ينتجها  التي  باألعمال  القطريين 
التسعينيات.  من  إليها  ينظر  لم  التي  األجــور  هيكلة 
أن  إلــى  وتحتاج  غائبة  زالــت  ما  التلفزيونية  الــدرامــا 

تعود بقوة.
البديل  تطرح  فإنها  الشبابية  الفنية  الحركة  وأمــا 
والحلول األخرى وهم يسيرون على الطريق الصحيح 
البيت  ترتيب  ليعيدوا  يأتون  المسؤولين  بعض  ولعل 
الفني، ويهتموا بالسينما ويتجهوا إلى االهتمام بالسينما 
الروائية الطويلة ولدينا مؤسسة الدوحة لألفالم التي 

تستطيع أن تقدم الكثير في هذا الجانب.

ـــيـــرق:  ـــب ال  - الـــــدوحـــــة 
تشهد دار األوبرا في كتارا 
خاًصا  عرًضا  اليوم  مساء 
وراء  الوثائقي «ما  للفيلم 
كوليس حريم السلطان»، 
الــدوحــة  مؤسسة  تــقــّدمــه 
متاحف  وهــيــئــة  لــألفــالم 
قــــــــطــــــــر، ومـــــجـــــمـــــوعـــــة 
بالعام  احتفاًال  دوجـــاس، 
الــثــقــافــي لــقــطــر وتــركــيــا 

.٢٠١٥
ويـــلـــي عـــــرض الــفــيــلــم 
الممثل  مع  حوارية  حلقة 
خالد أرغنش «الذي يؤدي 
سليمان»،  السلطان  دور 
التالي  الــيــوم  يشهد  بينما 
االفتتاح الكبير لـ»معرض 
نسخة   - السلطان  حــريــم 
ــــــــك يــــوم  خــــــاصــــــة»، وذل
ـــمـــوافـــق  غـــــد األربــــــعــــــاء ال
بــجــالــيــري  ســبــتــمــبــر   ١٦

متاحف قطر في كتارا.
والـــــفـــــيـــــلـــــم الـــــمـــــقـــــّرر 
عـــــرضـــــه مـــــســـــاء الــــيــــوم 
واحد  كواليس  في  يبحث 
مـــن اإلنـــتـــاجـــات الــتــركــيــة 
األكــــثــــر شـــهـــرة «حـــريـــم 
مسلسل  وهــو  السلطان»، 
درامي يعيد تجسيد حقبة 
العثمانية،  اإلمبراطورية 
ويعتبر بمثابة رفع الستار 
«معرض  بتدشين  إيــذانًــا 
حــــريــــم الـــســـلـــطـــان» فــي 

اليوم التالي.
ويحمل الفيلم الوثائقي 
كواليس  إلــى  المشاهدين 
الشهير  المسلسل  صناعة 
الذي  السلطان»،  «حريم 
ـــيـــن حـــول  ـــمـــالي جــــــذب ال
ألول  عــرضــه  منذ  الــعــالــم 
مرة في ٢٠١١، الفيلم من 
ودورال  يــاغــمــور  إخـــــراج 
باسم  المعروفين  تايالن 
التركيين.  كوين  االخوين 
الصين،  إلــى  إيطاليا  مــن 
وصــــــــل هــــــــذا الـــمـــســـلـــســـل 
الـــــــذي عـــــرض فــــي أكــثــر 
مــــن ٥٤ بــــلــــًدا إلـــــى أكــثــر 
مشاهد  مليون   ٢٠٠ مــن 
فـــي كــافــة أنـــحـــاء الــعــالــم. 
التاريخي  المسلسل  يروي 
«حـــريـــم الـــســـلـــطـــان» في 
تــــصــــويــــر درامــــــــــي قــصــة 
سليمان  الــســلــطــان  حــيــاة 
الــــعــــظــــيــــم، الــــمــــعــــروف 
الــذي  الــقــانــونــي،  بسليمان 
حــكــم الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة 
من  الذهبية  فترتها  فــي 
سنة ١٥٢٠ ميالدية وحتى 
وفاته سنة ١٥٦٦ ميالدية. 
كــمــا يــســتــعــرض األحــــداث 
الــــتــــي تــــجــــري فـــــي مــقــر 
حريم السلطان المعروف 
(بــالــحــرمــلــك الــســلــطــانــي) 
التي  المؤامرات  ويعرض 

تحاك في ذلك المقر.
أن «معرض  إلى  يشار 
حــــريــــم الــــســــلــــطــــان» قــد 
أطــلــق لــلــمــرة األولــــى في 
اســــطــــنــــبــــول فــــــي الــــعــــام 
بعدها  لــيــنــتــقــل  الــمــاضــي 
إلى الدوحة للمرة األولى 
سبتمبر   ١٧ من  ويستمر 
ديـــســـمـــبـــر   ١٢ ولـــــغـــــايـــــة 
العام  فعاليات  من  كجزء 
الــــثــــقــــافــــي قــــطــــر تـــركـــيـــا 
المعرض  ويــضــم   .٢٠١٥
قــــطــــًعــــا أثـــــريـــــة وأزيـــــــــاء 

وملحقات تفاعلية.

كواليس «حريم 
السلطان» بدار 
األوبرا اليوم
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أبيات قطرية

أُنـــــــــــــــــــــــادي .......

بـــــــــــــــــــــالدي .......

بـــــــــــــــــــالدي ........

بــــــــــــــــــالدي ........
لَـــــَقــــْد َجــــــَفّ َحـــــــــْلـــــــقي .....

َوذاَب ُفــــــــــــــــؤادي ؟!!
---

ــــــَك حـــــيــــَن تُــــــنــــــــــــادي أَلَـــــْم تَـــــــَر أَنَّ
تُــــــنــادي ســــــــــرابـــــــــاً ........

علــــى بــــاِب وادي؟
ــــدى تــائِــــهاً فــي الــبَــــوادي َويَــــــْمــــشـي الــَصّ

ـــــِه وأََنّ الـــذي َفــــــوَق ُكـــــْرِســـــــــــِيّ
يَــــقــــوُل لــــنــــا ... أُْســــــــــُجــــــدوا يــا ِعـــــبـــادي

---
نَـــــــَعـــــــْم ...

تَــــــدُبّ علــــى األَرِض ِرْجـــــــــٌل َغــــــــريـــــــبَــــْه ....
َع الــــــبــــاَب والـــــــّنــــــاِفـــــــــَذْة !! وبَــــْيـــــُت الــُعــــروبَــــِة َقــــْد َشــــــــــَرّ

أّلــــــيـــَســــــْت َعـــــــجـــــيــــــبَـــــْه !!
ألــــيـــَس الـذي فـي الـــِجـــــراِب
يُــــــثِــــيــُر ُشــــــكــوكاً َوِريـــــبَـــْه !!

أَلَــــيَس الــِعـــراُق يَــــنِــــُزّ ِدمــــاًء علـى َصــــْفـــَحـــِة المـاِء .....
َفــــوَق الــُفــــراْت

ولُـــبـــنـاُن تَـــــْنـــَهـــــُشـــُه ِذْئـــــبَــــُة الـّطـــاِمــــعـــاْت
َوتَـــْصــــَفــــُع َوْجـــــَه ِدَمــــــــْشــــــَق الـــَجــــــمـــــيـــــِل

َعــــَواِصــُف جــاِمــَحـــٌة زاِفـــــــراْت
َوَحـــــــوَل تُــــــخــــــــوِم الــــــَخـــــــــلــــيـــــــِج

تَــــُحـــــوُم َعـــــصــاِفــــيــــُرُهـــــْم طــائِــراْت
أَلَــــْم يَــــْزَرعـــــوا ِرْجـــــلَــــُهـــــْم ِعــــــْنــــَدنـــا
َوِمــــْنــــُهــــْم إِلــــيــــنـا تَــــِجـــيُء الـــَحــــيـاْة

---
ــــــأََت ..... تَـــــَوَضّ

أَْو أَنــــَت لَـــــْم تَــــتَــــوضـــأ
َفــــــِسـيـــاَن ِعـــــْنـــَد الــَكـــــنـــيـــســِة
َوْقــــــُت قــــــيـــاِم الـَصـــــالْة

ونَـْحـــــُن لَـــــَدْيــــــنــا
ــــريــــِق إِلـــــٌه َولِـــُكـــــِلّ إِلــــــٍه  علــى ُكـــِلّ قـــــاِرَعــٍة فـــي الـَطّ

نَـــــبِــــّيــــوَن مــا بَـــيــنَــــنـا ....
يَـُســـــــوقونَــــــنـــا لــــلــــُهـــــدى بِـالــَعــــــصـــــا
َوَوْيـــــــُل الــــذي كـــــاَن ِمــــــّنـــا َعــــصــى

بـالـــــــَعـــــــــــصــــــــا
بـالــــَعـــــــــــصــــــــــــا
بـالــــــــَعــــــــصـــــــــا
بـالـــــَعــــــــــصــــــــــــا

---
ألَـــــْم تَــــــَر أَّنـــــَك ُعــــــْدَت لِــــَخــــيــــْــَمـــِة َجـــــــّدَك

عـــــنـــَد اْنـــــتــــــشــاِر الــَجــــراْد
تَــــعـــوُذ بِــــمـاِضــــيـــَك ِمــْن َشــــــــــِرّ آتِـــــــيـــــَك
ـــــــواْد ـها الــُمــــتَـســْربِــــُل دائِــــَمـــًة بالــــَسّ يـا أَيُّ

َكــــلَــــــــوِن الــــــِمـــــــــــــداْد
ِدمــــاُءَك تَـــــْشــــــــَربُــــهـا صــاِفــــــنـاُت الــِجــــــيـــاْد

تَــــــــــَوَخّ الـــَحــــــَذْر ...
إَِنّ بَـــْيــــَت الـــُعــــروبـــِة تَـــْحـــُرُسـُه ثُــــــّلـــٌة ِمــــْن َخــــــَفــــــْر
ِة الـــبـــيـــــِت إِذا أَْنـــَت أَْخــــــَرْجــــَت رأَســـــــــَك مـــن ُكــــــــَوّ

عــــاَد إلـــى البَـــــيــــِت ِجــــــســــُمـــــَك حــــــاالً
ورأُســــــــــــــَك ....

يَــْلــَعــُب فــــيــِه الــَعــــســاِكـــــــُر .... ِمــــــْن َغـــــــيـــــــِر َشـــــــــــــــــــــــْر 
---

ـــمـــِت الَصّ َصـْهـــوَة  أَْمـــتَــطي 
وَقــــــلَـــْم َدفـــتــراً  ُمــــْمــــتَـــِشـــــقـاً 
يـومـاً ــــمــُس  الَشّ تُـــْشــــِرَق  أَْن 

الَحــــيـاة) أَراَد  يــومـاً  الّشـــعـُب  (إذا 
يَـــــْنـــــَجــــلــــــــي) أَْن  لــلَّـــــــيـــِل  بُــــَدّ  (وال 
يَــــْبـــــتَــــــِســـــــْم أَْن  ـــبِح  للـــُصّ بُــَدّ  وال 
يــومـاً البُـــــَدّ  الـــُعــــروبَـــِة  وبَــــيــــُت 
األَُمـــــْم بـاقـي  مــثــُل  نَــْهــــَضــٌة  لَـــُه 

الـــَعـــــــربـــِيّ لــلـــــمــارِد  بُـــــَدّ  وال 
بـالـــَقــــَدْم الـــِعـــدا  يَـــــُدُكّ  ِقـــــيامــاً 

ي د بـــــــــــــــــــــال
ي د بـــــــــــــــــــــال
ي د بــــــــــــــــــــال
ي د بـــــــــــــــــــال

َحــــْلــــقـي َجـــــَفّ  ولَـــو 
ُفــــــــــــؤادي وذاَب 

علي ميرزا

بــالدي ...

عودة الدعم شرط للنهضة الفنية بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

الدوحة»  فتيات  ينظم «مركز  قنا:   - الدوحة 
ورشتين تدريبيتين اليوم ولمدة يومين بإشراف 
والرياضة  الشباب  بــوزارة  الشبابية  الشؤون  إدارة 
بـــهـــدف تـــطـــويـــر مــــهــــارات الـــفـــتـــيـــات فــــي جــمــيــع 

المجاالت.
فتيات  مركز  مديرة  العجمي  حورية  وقالت 
ــــــى ســتــكــون بــعــنــوان  الــــدوحــــة إن الــــورشــــة األول
«مهارتك وموهبتك – كنزك المفقود» للمدربة 
زيــنــب عـــبـــداهللا الــــكــــواري وســتــقــام مـــن الــســاعــة 

الخامسة إلى الساعة الثامنة بمقر المركز.
ستكون  الثانية  التدريبية  الورشة  أن  وأضافت 
ــلــمــدربــة مــشــاعــل  بـــعـــنـــوان «أســــلــــوب حـــيـــاتـــك» ل
وحتى  الخامسة  الساعة  تمام  في  وتقام  الرياشي 

الساعة التاسعة مساء بمقر المركز أيضاً.
ودعـــــت مـــديـــرة الــمــركــز مــنــتــســبــات الــمــركــز 
وجــمــيــع الــفــتــيــات إلـــى الــمــشــاركــة فــي الــورشــتــيــن 
لمناقشة أفكارهن والمساهمة في تطوير أدائهن.

ورشتان تدريبيتان لفتيات الدوحة .. اليوم

خمسة معارض فردية بمتحف الفن الحديثخمسة معارض فردية بمتحف الفن الحديث
الدوحة - البيرق: يستعد المتحف العربي للفن 
احتفالية  إلقامة  المقبل  أكتوبر   ١٢ يوم  الحديث 
معارض  خمسة  وتتضمن  «ركــز»  بعنوان  فنية 
فردية مخصصة لفنانين مهمين في مجموعة 
لبنان،  من  شقير  رضوى  سلوى  وهم:  متحف، 
وإنــجــي أفــالطــون مــن مــصــر، وفــريــد بلكاهية 
مــن الــمــغــرب، وفــــرج دهــــام مــن قــطــر، وعبد 
المعارض  وتُقام  السعودية،  من  رضــوي  الحليم 
األرضــي،  الطابق  في  المعارض  بفضاء  الخمسة 
ويكَرّس كل واحد منها لفنان محدد الستعراض 

موضوعات مهمة في طريقته الفنية، في حين 
يتمثل الهدف األشمل من المعرض في التركيز 
أكاديمية  بــحــوث  بــنــاء  عــبــر  المتحف  دور  عــلــى 
ومــتــحــفــيــة حــــول الــمــجــمــوعــة الـــدائـــمـــة تــربــط 
المعرض  تقديم  من  وانطالقاً  بالفن.  المعرفة 
يُشِرف  المتنوعة،  المتحفية  الطرق  من  للعديد 
على تقييمه خمسة قيمين وهم: عبداهللا كروم، 
مدير متحف، ولورا بارلو، وفاطمة مصطفوي، 
وميساء  بمتحف،  قيمون  بيشي،  نمكا  وليونور- 
معرضاً  يقدم  منهم  وكل  مستقلة،  قيمة  فتوح، 

في مسار كل فنان من مجموعة متحف،  نوعياً 
 ١٤ حــتــى  االحــتــفــالــيــة  تستمر  أن  الــمــقــرر  ومـــن 

فبراير المقبل، علماً بأن الدخول مجاني.
للفن  دائمة  مجموعة  أضخم  هو  و»متحف» 
العربي الحديث والمعاصر في العالم تفوق عدد 
محتوياتها ٩ آالف عمل فنّي منتجة منذ القرن 
على  المتحف  ويركز  اليوم.  وحتى  عشر  التاسع 
إلى  الــعــالــم،  يشهده  الــذي  بالتاريخ  الفن  عالقة 
في  الفنية  التطورات  على  الضوء  تسليط  جانب 

المنطقة.
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