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عبد الرحيم : مواقع التواصل 
نافذة الفنانين 

أكـــد الــفــنــان إبــراهــيــم عــبــد الــرحــيــم أن 
مواقع التواصل االجتماعي فتحت نافذة 

ووســعــت  جــمــهــورهــم  عــلــى  للفنانين 
أصبحت  لــذلــك  األصـــدقـــاء،  ــــرة  دائ
اهتماماته  مــن  كــبــيــراً  حــيــزاً  تشغل 

وأكــد  الــحــالــي،  الــعــصــر  لــغــة  بصفتها 
له  بالنسبة  وســيــلــة  أهـــم  الــيــوتــيــوب  أن 

ألنـــــه يـــحـــرص كــــل الــــحــــرص عـــلـــى طـــرح 
في  طــرح  حيث  خاللها،  مــن  الفنية  أعماله 

أنه  إلــى  الفــتــاً  الفنية،  ومــشــاركــاتــه  مسرحياته  طريقها  عــن  ســابــق  وقــت 
األفكار،  من  بالكثير  تلهمه  ألنها  عليه  ترفع  التي  الجديدة  األعمال  يتابع 
ورفع  األخبار  قــراءة  في  أحياناً  بوك  الفيس  استخدم  الرحيم:  عبد  وقال 
وإرسالها  تراودني  التي  األفكار  بعض  كتابة  أو  عليه  الفنية  أعمالي  صور 
لألصدقاء، وأما الواتساب فإنني أستخدمه في التفاعل مع أصدقائي، وقد 
مشترك  فإنني  ولذلك  جميعاً،  تهمنا  اجتماعية  أخبار  إلرسال  أستخدمه 
على كثير من المجموعات «القروبات» الفنية مع زمالء وأصدقاء المسرح 
ونتبادل األفكار حول األعمال الفنية ونتواصل كثيراً عبر الواتس فيما يهم 
عليه  عادت  التي  الفوائد  من  الكثير  عن  وتحدث  المسرحي،  الفني  العمل 

جراء استخدامه لتلك المواقع في لقاء البيرق معه. 

ص٧

فالح فايز : صناعة النجوم تجذب 
األطفال للمسرح

أكـــد الــفــنــان فــالــح فــايــز أن أكــثــر أعماله 
نابع  وذلــــك  للطفل  مــوجــهــة  الــمــســرحــيــة 

من حبه لألطفال واستمتاعه بالتعامل 
معهم إلسعادهم وإفادتهم في الوقت 

نفسه، سيما وأن الطفل في تطور 
تطلبه  يــقــف  وال  مستمر  فــكــري 

الفكري عند حال معين، وفي زمننا 
هذا ال يقتنع بأي شيء ال يعجبه، وقد 

عيد  فــي  جديد  عمل  لتقديم  ذلــك  دفعه 
األضحى المبارك بعنوان «مدينة الحكايات» 

على خشبة مسرح الريان ابتداء من أول أيام عيد األضحى المبارك، من تأليف 
أحمد الشيبة، وبطولة علي الغرير، أمير دسمال، أبرار سبت، وأبرز فايز في 
لقائه مع البيرق تكثيفه خالل الفترة األخيرة للتدريبات على العمل بسبب 
اقتراب موعد العرض الذي سيتزامن مع إجازة عيد األضحى، ليبدأ بذلك في 
الدخول إلى عمق العمل وتحديد التفاصيل الدقيقة، مؤكداً أنه سينتهي خالل 
أيام من الخطوط العريضة، كما أشار إلى أنه عانى كثيراً إليجاد مكان للعرض 
حتى مد مسرح الريان يده إليه فكانت مبادرته وراء ظهور مدينة الحكايات 
حيث وجد تعاوناً مثمراً وبناء من المسؤولين عن مسرح الريان وهو األمر 
الذي يدفعه للتفاؤل، وأوضح الفنان فالح فايز أن العمل يستعرض عدداً من 
الحكايات التاريخية مثل السندباد وجحا وست الحسن والجمال كما تحدث 
فايز في لقائه على بعض تفاصيل العمل مناقشة العديد من إشكاليات مسرح 
بالمسرح  الطفل  يتعلق  بــأن  الكفيل  هو  جــدد  نجوم  صنع  أن  مــؤكــداً  الطفل، 
المحلي.            ص٦
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مستقبل واعد بانتظار مستقبل واعد بانتظار 
الفنانين الشبابالفنانين الشباب

علي عبد الستار : دعم
 المواهب أهم أولوياتي

استعداده  عــن  الستار  عبد  علي  الفنان  أعلن 
خصوصاً  قطر  وملحني  شعراء  مع  للتعاون 

من الشباب واألولوية لدّي المواهب القطرية 
الفنانين  دعم  أن  على  مؤكداً  المتميزة، 

أولوياته  أهــم  أحــد  الشباب  القطريين 
حتى تستمر األجيال الفنية في قطر، 

ووصف ذلك الدور بالوطني مشدداً على 
أنه مسؤولية أدبية على كل الفنانين الكبار 

مــن جيل الـــرواد ونــجــوم الصف األول لتظل 
مسيرة الفن القطري متواصلة ومتألقة، وأوضح 

علي عبد الستار في حواره مع البيرق أنه حريص على التواصل مع 
جمهوره من خالل ألبوماته بالرغم من الصعوبات التي يقابلها سوق األلبوم حالياً 
في ظل وجود الشبكة العنكبوتية ووسائل االتصال الحديثة التي أصابت سوق األلبوم 
بالكساد، مما جعل العبء كله واقعاً على كاهل المطربين ألنهم أصبحوا ينتجون 
ألنفسهم، ووصف الجيل الحالي من المطربين بأنهم متميزون، ويتمتعون بذكاء 
واضح في إدارة أعمالهم ما انعكس باألثر الطيب على سمعة الغناء القطري على 
المستوى المحلي والخليجي والعربي، كما وجه مجموعة من النصائح إلى جيل 
الشباب مشدداً على ضرورة عدم تجاهل أن الجمهور هو القاعدة واألساس، بل 
إنه هو الرئة التي يتنفس من خاللها الفنان، وأشار إلى أنه بالرغم من تعّدد وسائل 
اإلعالم والتواصل االجتماعي واإلنترنت ومواقع اليوتيوب وغيرها، لكن مهمة 
الفنان مازالت صعبة ألن الساحة الغنائية بدأت تعج بالصالح والطالح لذا البد أن 
يقّدم الفنان ما هو صالح وثري بالكلمة واللحن والمضمون، فالمنافسة صعبة 
جداً ولكن األفضل هو من يفرض نفسه، كما كشف الفنان علي عبد الستار عن 
بداياته الفنية وأهم محطاته حتى وصل إلى النجومية ولمع اسمه في كل مكان 
بالوطن العربي، وغير ذلك مما أثاره الفنان في حواره مع البيرق.             ص٤

الجابر : مطار حمد الدولي
 يستقبل خيول الصحراء

كــشــف الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي عــلــي حــســن الــجــابــر عن 
الضخم «خيول  المجسم  عن  الستار  لرفع  استعداداته 
الــصــحــراء» ونــصــبــه فــي مــطــار حــمــد الـــدولـــي، حيث 
تنفيذه  وتم  المجسم  في  الفنية  األعمال  كافة  انتهت 
بشكل فني راٍق وبلغ حجم المجسم ٨ أمتار × ٦ أمتار 
تقليدي  غير  فني  بشكل  حصان  عن  عبارة  وسيكون 
وسيتم تنصيبه بالمطار خالل شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح الجابر أن العمل كان ضمن مجموعة من 
وكانت  الصحراء»  «خيول  أسماها  التي  المجسمات 
سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني 
وأعجبت  الفنية  المعارض  أحد  في  المجسم  رأت  قد 
به وقررت أن يتم تنفيذه بشكل أكبر وأن يراه العالم 

كله وأن يكون نصباً تذكارياً بمطار حمد الدولي. 

ص٢

حــالــة مـــن الـــجـــدل الـــحـــاد تــشــهــدهــا األوســــاط 
المرقمنة  المعارض  حول  العالم،  في  التشكيلية 
حيث  اإلنترنت،  شبكة  على  مؤخراً  انتشرت  التي 
الــمــعــارض  تــلــك  مــاهــيــة  حـــول  الــفــنــانــون  يختلف 
الــتــواصــل  مــواقــع  تمثل  أصــبــحــت  الــتــي  التشكيلية 
االجــتــمــاعــي أرضــيــة خــصــبــة لــهــا، وكــذلــك مــدى 
جـــدواهـــا، وبــيــنــمــا رأى الــكــثــيــرون أنــهــا مــوضــة 

جديدة خرجت مؤخراً لتحل أزمة بعض الفنانين 
التي تتلخص في صعوبة إقامة معارض حقيقية 
أصبحت  كونها  البعيد  بتقريب  ووصفوها  لهم، 
قادرة على صنع جمهور جديد متعدد األذواق من 
شتى أنحاء العالم لفنونهم، تخوف البعض اآلخر 

من سرقة أعمالهم من تلك المواقع.

ص٧

المعارض التشكيلية المرقمنة 
ً تصنع جمهوراً جديدا
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الــفــنــان  كــشــف   :]  - الــــدوحــــة 
لفيلم  تحصيراته  عن  الصايغ  حسين 
إلى   ً مشيرا  ،  » اللعبة   » بعنوان  جديد 
دقــائــق   ١٠ مــدتــه  ســتــكــون  الــفــيــلــم  أن 
تــدور أحــداثــه فــي غــرفــة فــيــهــا أربــعــة 
أشــخــاص مــعــصــوبــو األعــيــن ومــوثــوقــو 
الـــيـــديـــن أحـــضـــرهـــم شـــخـــص خــامــس 
وهــو   ً جــمــيــعــا مــنــهــم  يــنــتــقــم  أن  بــغــيــتــه 
تـــخـــفـــى عــلــيــهــم فــكــل   ً ـــعـــرف أمـــــــورا ي
ــــه ثـــأر  واحــــــد مــــن هــــــؤالء األربـــــعـــــة ل
مــن  يــــــدري  ال  ولـــكـــنـــه  شـــخـــص  عـــنـــد 
ـــشـــخـــص الـــــــذي فـــعـــل بــــه هـــذه  هــــو ال

في  فيهم  واحــد  كــل  ويــبــدأ  الجريمة، 
الــحــديــث عـــن ثــــأره والــجــريــمــة الــتــي 
ارتكبه  الذي  الخطأ  وما  معه  ارتكبت 
هــو فــي حــيــاتــه فــتــثــور ثــائــرة الــجــمــيــع 
مشوقة  أحـــداث  وتـــدور  الــجــمــيــع  عــلــى 

ومرعبة. ومثيرة 
نوعية  من  الفيلم  هذا  الصايغ  وقال 
أفـــالم الــتــراجــيــديــا الــمــرعــبــة وهـــو نــوع 
جــديــد عــلــى الــســاحــة الــفــنــيــة الــقــطــريــة، 
وهـــو مــن تــألــيــف عــبــد الــمــســلــمــانــي كما 
أنــــه كــتــب لـــه الــســيــنــاريــو، وســأخــرجــه 
خالل األيام المقبلة. وأشار الصايغ إلى 

أنـــه يــعــكــف عــلــى اخــتــيــار األســمــاء الــتــي 
ســتــشــارك فــي الــفــيــلــم، ومــنــهــا الــفــنــانــة 

الشرقاوي فوز 
. المرزوقي  فيصل  الجديد  والوجه 

وأوضــــــــح الــــصــــايــــغ أنــــــه يـــعـــمـــل عــلــى 
الموهوب  القطري  الفني  الوجه  اكتشاف 
حتى  يخرجها  الــتــي  األفـــالم  خــالل  مــن 
نــقــدم لــلــســاحــة الــفــنــيــة مــواهــب واعـــدة. 
وأوضــــح الــصــايــغ أنـــه بــعــد االنــتــهــاء من 
اليوتيوب  على  يرفعه  لن  الفيلم  تصوير 
بــــل ســـيـــشـــارك بــــه فــــي الـــمـــهـــرجـــانـــات 

القصيرة. لألفالم  المختلفة 

الصايغ يحضر لفيلم «اللعبة» 

وتــأخــذ الــعــالقــة مــع الــنــمــوذج األوروبـــــي بــعــداً جــديــداً 
فـــي مــســرحــيــات صــنــوع األخـــــرى حــيــث يــحــتــل مــوضــوع 
أساسية  مــكــانــة  المتوسطة  الطبقة  فــي  والـــــزواج  الــحــب 
الخير  وكــعــب  «الــصــداقــة»و»زبــوريــده»  مسرحيات  فــي 

و»العليل»
في  وهــو  االسكندارية»  مــصــر»و»األمــيــرة  و»بــورصــة 
بموليير لكن صنوع  ذلك يبدو مثل سلفه (نقاش) متأثراً 
مهتماً  الموضوع  لهذا  عرضه  في  األخالقي  البعد  يتجاوز 
في  الــمــرأة  بــوضــع  هــذا  يرتبط  حيث  االجتماعي  بالبعد 

المجتمع.
إن الـــحـــب والـــــــزواج فـــي مــســرحــيــات صـــنـــوع صــنــوان 
يرتبطان معاً، والعشاق يكونون في مواجهة العالم المادي 
يترتب  ومــا  الحب  عالقة  إلــى  ينظر  الــذي  األفــق  الضيق 
والمعامالت  السوق  قوانين  منطلق  من  زواج  من  عليها 
التجارية وهذا يتناسب مع الشخصيات التي تنتمي للطبقة 
وبصفة  األعــمــال.  ورجـــال  الــتــجــار  مــن  وهــم  المتوسطة 
أجل  من  بفاعلية  يتحركون  بأنهم  المحبون  يتميز  عامة 
على  الــتــغــلــب  إلـــى  ويــســعــون  الــدرامــيــة،  رغــبــتــهــم  تحقيق 
االجتماعية  الظروف  في  المتمثلة  الموضوعية  العقبات 
والقيم واألفكار التي يتمسك بها أولياء األمور، وهم في 
مع  ذلك يستخدمون الحيل المختلفة بما يتناسب درامياً 
الواقع وقوانينه وفي غالبية مسرحياته ال يلجأ العشاق إلى 
الوسطاء إلزالة العقبات بل لديهم القدرة على الفعل. وفي 
من  صنوع  على  واضــحــاً  موليير  تأثير  يبدو  الصدد  هــذا 
ناحية استلهام موضوع الحب والزواج لكن صنوع يضفي 

طابعاً خاصاً عليه نتيجة اهتمامه بالبعد االجتماعي.
أصالة  الخير»  وكعب  ريده  مسرحية»أبو  في  وتتمثل 
الكاتب في خلق كوميديا شعبية راقية يقدم الكاتب فيها 
نموذجاً للمحب الرومانسي في صورة ساخرة وذلك من 
خالل زوجين من العشاق (أبو ريده وكعب الخير) و(بنبه 
الشخصيات  طبيعة  مــن  هــنــا  الــكــومــيــديــا  وتــنــبــع  ونــخــلــه) 
الخادم  ريــده»  «أبــو  المحورية  الشخصية  من  وبخاصة 
خالل  من  عنه  يعبر  اجتماعياً  وعياً  يمتلك  الــذي  النوبي 
يد  على  تحولت  التي  النوبية  ولهجته  البسيطة  تصرفاته 
وقدرتها  التعبيرية  طاقتها  لها  درامية  وسيلة  إلى  صنوع 
اإلضحاكية وذلك من خالل عالقاته بالمجتمع. أنه ينتقد 
السيدة»بنبه»  مخدومته  من  ويسخر  المتوسطة  الطبقة 
تدخل  يــديــن  وأيــضــاً  لها  صويحباتها  واســتــغــالل  لغفلتها 
األجانب في مصر ودورهم المشبوه في المجتمع مسمياً 
إياهم باألوغاد السارقين، وال يكتفي بمهاجمتهم بلسانه 
متحفزاً  دائــمــاً  يكون  بــل  األراجــــواز  بلسان  الشبيه  الـــالذع 
للدخول معهم في عراك باأليدي دفاعاً عن حق الضعفاء.
مالمحها  بعض  فــي  تذكرنا  الشعبية  الشخصية  هــذه 
بشخصيات الخدم «سجاناريل»و»ماسكريل»و»سكابان» 
لديه  يعملون  الذين  للسيد  إخالصهم  مثل  موليير  لــدي 
هذه  في  يحتلونها  التي  الدرامية  واألهمية  له  ونقدهم 
المسرحيات مثل «دون جوان» و»مقالب سكابان» ومن 
ناحية أخـــرى يشبه األراجــــوز فــي حــدة الــذهــن والــدهــاء 
والــمــكــر واالعــــتــــداد بــالــنــفــس وفـــي الــقــيــام بــــدور ممثل 
حقوقها،  عن  ويدافع  أيضاً  وينتقدها  لها  ينتقم  للجماعة 
هذه  ريـــده»  فــي «أبـــو  جميعها  تتمثل  الــســمــات  هــذه  إن 
في  ثانوية  بصورة  سابقاً  ظهرت  التي  النوبية  الشخصية 
شخصية  صنوع  بعد  وصـــارت  الظل  خيال  أعــمــال  بعض 
الفنان  التقطها  ثم  المضحكة  الفصول  بعض  في  أساسية 
علي الكسار ليقدمها تحت االسم الخالد الذي ظل لصيقها 
بـــه وهـــو «عــثــمــان عــبــدالــبــاســط» واســتــخــدمــهــا الــكــاتــب 
الــمــســرحــي أمــيــن صــدقــي كشخصية مــحــوريــة فــي عــدة 

مسرحيات.

الحب والزواج في 
«٢١»الطبقة المتوسطة

حركةحركة

رفــع الســتار عــن «خـيـول الصـحــراء»
  بـمـطـار حـمـد الـدولي هــذا الشــهـر

كتب - محمود الحكيم:

حسن  علي  التشكيلي  الــفــنــان  كشف 
الجابر عن استعداداته لرفع الستار عن 
الــمــجــســم الــضــخــم «خــيــول الــصــحــراء» 
حيث  الدولي،  حمد  مطار  في  ونصبه 
انتهت كافة األعمال الفنية في المجسم 
وتم تنفيذه بشكل فني راٍق وبلغ حجم 
وسيكون  أمــتــار   ٦  × أمــتــار   ٨ المجسم 
عـــبـــارة عـــن حـــصـــان بــشــكــل فــنــي غير 
خالل  بالمطار  تنصيبه  وسيتم  تقليدي 

شهر سبتمبر الجاري.
وأوضح الجابر أن العمل كان ضمن 
أسماها  التي  المجسمات  من  مجموعة 
«خـــيـــول الـــصـــحـــراء « وكـــانـــت ســعــادة 
خليفة  بن  حمد  بنت  المياسة  الشيخة 
أحــد  فـــي  الــمــجــســم  رأت  قـــد  ثــانــي  آل 
وقررت  به  وأعجبت  الفنية  المعارض 
يــراه  وأن  أكــبــر  بشكل  تنفيذه  يتم  أن 
الــعــالــم كــلــه وأن يــكــون نــصــبًــا تــذكــاريًــا 
بــمــطــار حــمــد الــدولــي، ويــضــيــف: ألنــي 
بحجم  الــبــدايــة  فــي  صممته  قــد  كــنــت 

مع  بــالــتــعــاون  فــقــمــت  ســم   ٨٠  ×  ١٠٠
هــيــئــة مـــتـــاحـــف قـــطـــر بــتــنــفــيــذ رغــبــة 
ســـعـــادة الــشــيــخــة واتــفــقــت مـــع شــركــة 
تحت  المجسم  لتنفيذ  عالمية  ألمانية 
من  انتهينا  قد  وهــا  بالكامل،  إشــرافــي 
العمل فيه وصار مكتمالً وجاهًزا لرفع 
الــســتــار عــنــه ونــصــبــه فـــي مــطــار حمد 

الدولي كنصب تذكاري.
وخيول  الشعراء  قرية  تجارب  وتُعد 
الـــصـــحـــراء والــجــمــل الـــعـــربـــي، امـــتـــداًدا 
لـــتـــجـــربـــة واحـــــــــدة هـــــي الـــبـــحـــث عــن 

جـــمـــالـــيـــات حــــرف الــــنــــون، واكـــتـــشـــاف 
ــتــشــكــل والـــتـــعـــبـــيـــر بــصــور  ــل قـــابـــلـــيـــتـــه ل
وأشكال متعددة. ويمثل الخيال الكلمة 
فتحت  التي  التجربة،  هذه  في  المفتاح 
واسعة  آفاًقا  الجابر  حسن  علي  للفنان 
ــــنــــون مــــن خـــالل  لـــمـــعـــالـــجـــة حـــــرف ال
الطباعي  والحفر  السيراميك  وســائــط 

والنحت.
تـــجـــربـــة  أن  مــــــن  الــــــرغــــــم  وعـــــلـــــى 
الـــمـــجـــســـمـــات والــــمــــنــــحــــوتــــات، كـــانـــت 
مــفــاجــئــة لــجــمــهــور الـــفـــن الـــــذي اعــتــاد 

إال  الرسم،  فن  في  الجابر  أعمال  على 
في  المستمر  لبحثه  تتويًجا  كانت  أنها 
الــحــروفــيــة عــمــوًمــا وفـــي حـــرف الــنــون 
تجربة  وكــانــت  الــخــصــوص،  وجــه  على 
خــيــول الــصــحــراء ومـــن بــعــدهــا مجسم 
فنية  لمغامرة  انطالقة  الشعراء،  قرية 
التلوين  جماليات  مــن  الــحــرف  حملت 
ــــى مــضــمــار الــمــجــســمــات والــنــحــت،  إل
في  الــقــبــول  مــن  بكثير  حظي  مــا  وهــو 
مجسم قرية الشعراء عندما ُعرض في 
جاليري أنيما في انطالقته عام ٢٠١١.

انتهى من تنفيذه بحجم ٨×٦ أمتار.. علي حسن الجابر:

من نوعية التراجيديا المرعبة ...

سلمان  الــفــنــان  كــشــف   :]  - الــدوحــة 
الــمــالــك أن اســتــراتــيــجــيــة الـــمـــراكـــز الــثــالثــة 
والموسيقية  والتشكيلية  المسرحية  (الفنون 
رئاسته  تحت  واحد  مركز  في  دمجها  بعد   (
للجميع،  الثقافة  مــبــدأ  على  قائمة  ستكون 
ستقدم  الــتــي  فاألنشطة  متعة،  الــفــن  ومــبــدأ 
ســتــكــون مــتــوافــقــة مـــع احــتــيــاجــات الــشــبــاب 
أنــفــســهــم، وســـتـــكـــون قــريــبــة إلــــى أذواقـــهـــم 
وغير متوغلة في األكاديمية بل سنقدم لهم 
التخصص  مجال  في  وثقافية  فنية  جرعات 
الفن  أســس  يــعــرف  فــنــان  تكوين  فــي  تساعد 
األســس  هـــذه  تطبيق  ويستطيع  يحبه  الـــذي 
أخذنا  لو  المالك  وقــال  إبداعياً.  فنياً  تطبيقاً 
الذي  المسرح  أن  فستجد  المسرح  على  مثاالً 
بــيــن مــســرح الطفل  وســطــاً  نــقــدمــه مــســرحــاً 
للموسيقى  بالنسبة  وكذلك  الكبار،  ومسرح 
لـــن نــنــفــتــح بــهــم عــلــى مــوســيــقــى بــيــتــهــوفــن 

أكاديمية  جرعات  سنعطيهم  وإنما  وأمثاله 
الموسيقي  الــفــن  أســـس  بــهــا  يــعــرف  مــمــتــعــة 
الفن  فــي  سنفعل  وكــذلــك  بــإبــداع،  ويطبقها 
فناناً  نخرج  أن  على  نحرص  الــذي  التشكيلي 
الفنية  الـــرؤى  الــتــقــاط  على  وقــــادراً  مــوهــوبــاً 
فــي األشـــيـــاء وتــصــويــرهــا عــلــى الــلــوحــة وفــي 
أن  المالك  وصـــرح  ذلـــك.  وغــيــر  المجسمات 
من  نــظــيــره  عــلــى  سينفتح  الــجــديــد  الــمــركــز 
المؤسسات المشابهة في دول مجلس التعاون 
واالنفتاح  الــخــبــرات  لتبادل  العربي  والــوطــن 
وأشــار  منه.  واالســتــفــادة  الغير  عند  مــا  على 
تكون  أن  في  تتبلور  رؤيتهم  أن  إلــى  المالك 
الشبابي  لالستخدام  صالحة  المؤسسة  هــذه 
عن  عزلتها  مــن  الــمــراكــز  تــلــك  تــتــحــول  وأن 
بعضها إلى أن تكون مثل األواني المستطرقة 
يصب في بعضها البعض تخلق بيئة الكتشاف 

المواهب المختلفة.

مبدأ «الفن متعة» يوجه استراتيجيتنا  الجديدة
بعد دمج المراكز الشبابية الثالثة تحت رئاسته .. سلمان المالك :

لقطة أرشيفية إلحدى فعاليات المركز الشبابي لإلبداع



إنعكس إيجابياً على مشاركاتهم الفنية.. فنانون:
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الحراك الفني يبشر بمستقبل واعد للفنانين الشبابالحراك الفني يبشر بمستقبل واعد للفنانين الشباب

الــمــســرح  إن  الـــشـــروقـــي  وقــــالــــت 
جديد  من  يزدهر  بــدأ  الجماهيري 
مسرحيات  نرى  وأصبحنا  قطر  في 
جـــمـــاهـــيـــريـــة نـــاجـــحـــة فــــي األعـــيـــاد 
على  االقتصار  شرنقة  من  وخرجنا 
إلى  الرسمية  المحلية  المهرجانات 
الجماهيري  العمل  من  أوســع  فضاء 
الشباب  للفنانين  كــان  ولقد  الخاص 
نصيب وافر وحظ سعيد وسط هذا 

الحراك والزخم الفني .
تفاؤلها  عــن  الــشــروقــي  وأعــربــت 
وســط  الــشــبــاب  الــفــنــانــيــن  بمستقبل 
أن  إلــى  منوهة  النشط  الــحــراك  هــذا 
الــنــشــاط الــفــنــي لــلــشــبــاب لــم يقتصر 
الشباب  رأينا  بل  فقط  المسرح  على 
ـــــدرامـــــا الــتــلــفــزيــونــيــة  يـــخـــوضـــون ال
والـــبـــرامـــج الـــدرامـــيـــة فـــي رمــضــان 
ــــد مـــــن الــــبــــرامــــج  ــــعــــدي وقــــــدمــــــوا ال
الفت  حضور  لهم  وكــان  الرمضانية 
وهو ما يشي بأن الشباب لديه طموح 
نجوميته  يــخــلــق  أن  عــلــى  وإصــــــرار 
وكافة  الــطــرق  وبشتى  بــيــده  الفنية 

الوسائل المشروعة .
ونوهت الشروقي إلى أن التنافس 
والمنتجين  المخرجين  بين  الــقــوي 
من أمثال فالح فايز وسعد بورشيد 
في إنتاج المسرح الجماهيري انعكس 
حيث  الــشــبــاب  الفنانين  على  إيــجــابــا 
من  للكثير  كبيرة  مــشــاركــات  رأيــنــا 
المسرحيات  فــي  الــشــبــاب  الــفــنــانــيــن 
الفترة  في  قدمت  التي  الجماهيرية 

يستمرهذا  أن  أتمنى  ولكن  األخيرة 
وأال  جديد  من  يتوقف  وأال  الحراك 
يـــكـــون ظـــاهـــرة مــوســمــيــة ســرعــان 
الحركة  تزيد  أن  نريد  بــل  تخبو  مــا 

نشاطا وتستمر في الوهج والتألق .
ومن جانبه أكد الفنان علي ربشة 
أن الفنانين الشباب انفتحت أمامهم 
وعليهم  المهمة  الفرص  من  الكثير 
أال يضيعوا تلك الفرص وأن يحرصوا 
يبتكروا  وأن  أعمالهم  تجويد  على 
في األداء واألفكار وأن يضعوا نصب 
ونجوميتهم  استمرارهم  أن  أعينهم 
الفنية متوقفة على وعيهم الحقيقي 
بــــضــــرورة تــفــوقــهــم عــلــى أنــفــســهــم 
الملقاة  المسؤولية  لمدى  وإدراكهم 

على عواتقهم .
وأكد ربشة أن افتتاح قسم المسرح 
وسيكون  جــدا  مهم  المجتمع  بكلية 

فاتحة خير على الحركة المسرحية 
مهمين  نجوما  وسيخرج  قطر  فــي 
التمثيل  في  أفضل  مستوى  وسنرى 
واإلخـــــــــراج وغـــيـــر ذلـــــك ســيــنــعــكــس 
والفن  للمسرح  العام  المستوى  على 
الــقــطــري عــمــومــا ، مــشــيــرا إلــــى أن 
لاللتحاق  الــشــبــاب  الــفــنــانــيــن  فـــرص 
بهذا القسم كبيرة والنتائج المنتظرة 
فالمستقبل  ولهذا  أيضا  كبيرة  منهم 
الفني يبتسم للشباب وعلينا أن نضع 

ذلك نصب أعيننا .
وأوضــــــح ربـــشـــة أنــــه نــــال فــرصــة 
كــبــيــرة وهـــو أحـــد الــفــنــانــيــن الشباب 
وهو بطولة برنامج درامي رمضاني 
بعنوان « وبس واهللا « وهو البرنامج 
مطلقة  بــبــطــولــة  فــيــه  قــمــت  الـــــذي 
مـــع الــزمــيــل ســامــح الــهــجــاري وقــد 
فأنا   ، الجمهور  من  استحسانا  القــى 

ــقــنــوات الــمــحــلــيــة بــاتــت  أقــصــد أن ال
من  رأوه  لما  الشباب  في  ثقة  أكثر 
وإصــرارهــم  عملهم  على  حرصهم 
قدموه  بما  للجمهور  الــوصــول  على 
ساخرة  وبرامج  قصيرة  أفــالم  من 
آفاقا  أمامنا  فتح  ما  اليويتوب  على 
أرحــــــب وحـــظـــيـــنـــا بـــفـــرص أكـــبـــر . 
أن  يعلموا  أن  الشباب  فعلى  ولذلك 
بل  الــفــراغ  مــن  تأتيهم  لــن  الــفــرص 
والحرص  والتجويد  والتعب  بالجهد 

على تقديم األفضل .
وذكر ربشة أنه حظي بالعديد من 
الجماهيري  الــمــســرح  على  الــفــرص 
وآخرها دوري المهم في مسرحية 
بورشيد  سعد  المخرج  مع  المصارع 

إلـــــــــى جــــانــــب 
عـــــــــــــــــــدد 

لــــــيــــــس 

القطري  المسرح  شباب  من  بالقليل 
مميزة  فــرص  هــذه  أن  إلــى  منوها 
أمام  يصبح  ولــم  كشباب  إلينا  تقدم 
ــأنــه لـــم نــشــرك ال  أحـــد أيـــة أعـــــذار ب
أكاديمية  لدينا  ليس  أحــد  يستدعينا 
شيء  كل  وأصبح  فيها  نتعلم  علمية 
متوفرا وما علينا إال أن نعمل وبجد 
مختلفا  فنا  ونــقــدم  مواهبنا  ونثبت 

ومميزا للجمهور .
الهيل  اهللا  عــبــد  أوضــــح  وبـــــدوره 
يــعــيــشــون  الــــشــــبــــاب  الـــفـــنـــانـــيـــن  أن 
مـــرحـــلـــة ذهـــبـــيـــة حـــيـــث تـــتـــاح لــهــم 
الدرامية  باألعمال  المشاركة  فرص 
وأصبح  كذلك  والمسرحية  المحلية 
يحرصون  والمنتجون  المخرجون 
من  الشباب  الفنانين  استدعاء  على 
متنوعة  أدوار  وإســـنـــاد  قــطــر 
إلــيــهــم وهـــو مــا رأيــنــاه في 

الــكــثــيــر مـــن األعـــمـــال فـــي الــمــرحــلــة 
في  حيا  مثاال  أعطي  وأنــا   ، األخيرة 
المنتج  إلــي  أسند  بشويش  مسرحية 
أنا  مميزة  أدوارا  المال  الرحمن  عبد 
وفــهــد الــقــريــشــي وأتــيــح لــنــا الــوقــوف 
من  وغيره  الغرير  علي  الفنان  أمام 
نجوم الصف األول في الخليج وكانت 
لي  بالنسبة  وجميلة  مميزة  تجربة 

ولغيري من الفنانين الشباب .
وقــــال الــهــيــل أنـــا الــتــحــقــت بقسم 
الــمــســرح فـــي كــلــيــة الــمــجــتــمــع وهـــذا 
ثــمــرة مـــن ثـــمـــرات الـــحـــراك الــفــنــي 
وسينعكس  الساحة  على  والمسرحي 
إيــجــابــا عــلــى مــســتــواي الــفــنــي عموما 
الشباب  الفنانين  مــن  غــيــري  وعــلــى 
المنتسبين إلى القسم وستظهر ثمار 
الكثيرين  أن  المهم   ، بعد  فيما  ذلك 
أكاديمي  قسم  بافتتاح  ينادون  كانوا 

لــتــدريــس الــفــنــون الــمــســرحــيــة على 
أصــولــهــا ، وهـــا نــحــن نــشــهــد افــتــتــاح 
يشي  الذي  األمر  وهو  بالفعل  القسم 
المسؤولين  من  استجابة  هناك  بأن 
الكرة  وأصــبــحــت  الفنانين  لــنــداءات 
في ملعبنا نحن اآلن وخاصة الشباب 
أنفسهم  من  يطوروا  أن  عليهم  ألن 
ويـــجـــودوا مـــن مــســتــواهــم ويــقــدمــوا 
أفضل ما عندهم ليأخذوا فرصتهم 
كــامــلــة ويــصــنــعــوا نــجــومــيــتــهــم على 

أسس متينة من العلم والموهبة .
حـــراكـــا  هـــنـــاك  أن  الـــهـــيـــل  وأكــــــد 
مـــلـــحـــوظـــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــمـــســـرح 
بات  والشباب  قطر  في  الجماهيري 
ـــواجـــد مـــن خـــاللـــه وأســـنـــدت  لــهــم ت
أسماء  ولمعت  للشباب  مهمة  أدوار 
ــــرة مــن  كـــثـــيـــرة فــــي الـــفـــتـــرة األخــــي
المسرح الجماهيري ، هذا باإلضافة 
فأصبح  دراميا  حراكا  هناك  أن  إلى 
الــتــلــفــزيــون يــنــتــج كـــل عــــام مسلسال 
للشباب  جيدة  أدوار  فيها  وأســنــدت 
قبل  النصوص  تراجع  أن  نأمل  لكننا 
ال  حــتــى  عليها  والــمــوافــقــة  إجــازتــهــا 
يمنع عرضها بعد أن تنتج كما حدث 
لم  الـــذي  األحــــالم  جــزيــرة  بمسلسل 
مشاركا  وكنت  رمضان  في  يعرض 
فــيــه أنــــا والـــفـــنـــان فــهــد الــقــريــشــي ، 
الفنانين  لشهرة  الحقيقية  فالفرصة 

الشباب في الدراما التلفزيونية .

لعبد اهللا الهيل ال اهللاهللاهللاهللا شةعلي ربشة فاطمةالشروقيل

من أعمال ربشة

ق ةالش اط

علي ربشة: التحلي 
بالمسؤولية

واستغالل الفرص 
مسؤولية الشباب

فاطمةالشروقي:
 افتتاح قسم 

المسرح بكلية 
المجتمع 

سيعلي مستوى 
الفن
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عقدة فنيةعقدة فنية

كتب - محمود الحكيم:

أعرب مجموعة من الفنانين الشباب عن تفاؤلهم بالحراك الفني على الساحة 
الفنية  ومشاركاتهم  الشباب  الفنانين  على  إيجابا  انعكس  الحراك  هذا  أن  وأكــدوا 
فأصبحوا حاضرين بقوة على المسرح الجماهيري والمحلي وأصبح لهم تواجد في 
الدراما والبرامج ، وأوضحوا أن هذا يمثل تحديا للشباب أن يجودوا من أعمالهم 
المجتمع  بكلية  المسرح  قسم  بافتتاح  وأشـــادوا  المسؤولية  قــدر  على  يكونوا  وأن 
مؤكدين أنه سيؤدي إلى تغيير كبير في مستوى الفن في قطر وخاصة من جيل 

الشباب . جاء هذا ضمن هذا التحقيق الذي أجريناه معهم .
في البداية أكدت فاطمة الشروقي أن هناك حراكا فنيا حقيقيا تشهده الساحة 
الثقافة  بــوزارة  المسرح  قسم  بها  قام  التي  النشطة  التحركات  بسبب  وذلــك  بقوة 
وقد  بالفعل  المجتمع  بكلية  للمسرح  جديد  قسم  فتح  تم  حيث  والتراث  والفنون 
التحق به الكثير من الفنانين الشباب وغيرهم وأنا واحدة ممن التحقوا به وأرى 
أن هذه الخطوة ستعود بمردود قوي ومتميز على مستوى العمل الفني في قطر 
سواء في المسرح أو الدراما التلفزيونية أو الدراما اإلذاعية وسنرى نقادا مسرحيين 
من بين طبقة الفنانين الشباب وسنرى أساتذة في اإلخراج وفي التمثيل وغيرها 

من عناصر العمل الفني والمسرحي .



wمصطلحات درامية

- تمثيل استضحاكي
محاولة الممثل المصطنعة في تأكيد كالمه، أو أفعاله كي 

يستجلب الضحك من المشاهدين.
تناسق العرض- التناغم

هو مالحظة تآلف وانسجام العناصر المختلفة المكونة 
للعرض المسرحي، كي يعطي تأثيراً عاماً متوحداً.

- التوقيت
هو االرتباط المحدد بالزمن أثناء التمثيل، ويشمل :

١- بدء خلق حركة، أو عبارة، أو نحوها في لحظة معينة.

٢- ضبط الزمن لحدوث شيئين، أو أكثر في نفس الوقت.
٣- تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها حدوث الشيء. 

أو غير ذلك.
- جرس الستارة

قرب انتهاء مواعيد االستراحات المسموح بها بين فصول 
المسرحية، يعلو رنين الجرس الستدعاء المشاهدين من 
يواصلوا  كي  المشروبات،  تقديم  مكان  أو  التدخين،  قاعة 

حضور العرض المسرحي.
أما بداية المسرحية فتعلن بثالث دقات تقليدية

موسيـــــــــــقى

البيانو هو آلة ذات مفاتيح يتم إصدار الصوت فيها من خالل 
المفاتيح التي تطرق على األوتار المعدنية، وكلمة بيانو إيطالية، 
تعني لينا أو رقيقا ويــرى العديد من الموسيقيين أن البيانو 
يشبه القانون الشرقي من حيث إن كل عالمة موسيقية ناتجة 
عن اهتزاز ثالثة أوتار مشدودة على نفس التردد، فيما يرى 
بعض مؤرخي الموسيقى، كالموسيقار اللبناني المصري سليم 
سحاب، أن البيانو هو تطور لشكل القانون، وتصنع المفاتيح 

للبيانوهات الغالية من عاج الفيل.
نتيجة  إيطاليا  في  وبالتحديد  أوروبـــا  في  البيانو  نشأ  وقــد 
آلة  البيانو  آلــة  وتعتبر   ١٧٠٩ عــام  الهاربسيكورد  آلــة  لتطوير 
المؤلف الموسيقي في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر، 
قبل  من  الموسيقية  المقطوعات  تأليف  في  استخدمت  وقد 
وبيتهوفن  موتسارت  أمثال  الموسيقى  مشاهير  من  العديد 
في  البيانو  ويستخدم  رخمانينوف،  وأيــضــاً  وليست  وشــوبــان 
فرق األوركسترا أو ضمن موسيقى الجاز كما يستخدم كآلة 
مرافقة للكمان أو لغيرها من اآلالت ويمكن أن يتم العزف 
بشكل انفرادي على البيانو، وقد اشتقت تلك اآللة من أسالفها 
صنع  بيانو  أول  ويعد  والكالفيكورد،  وااليبينات  الكالفسان 

بفرنسا بمطارق صغيرة تطرق األوتار فيصدر عنها صوت.
وهناك ثالثة أنواع للبيانو هي البيانو القائم، والبيانو الجراند، 
حيث  من  الثالثة  األنـــواع  هــذه  وتختلف  اإللكتروني،  والبيانو 
أحجامها وتركيبها، كما أنها تستعمل ألغراض مختلفة. ولكن 
القاعات،  استعماله:  كثرة  على  يــدل  الكثير  حجمها  اختالف 
المنازل، الحفالت، وللبيانو ٨٨ مفتاًحا، هذه المفاتيح متصلة 
بمطارق وعند الضغط على المفتاح، يدفع المطرقة التي تقوم 

بدورها بضرب األوتار وهذا ما يحدث الصوت.
ومــن أهــم المؤلفين آللــة البيانو فريدريك شوبان، فرانز 
ليست، لودفيج فان بيتهوفن، وفغانغ أماديوس موزارت، فرانز 
ويوهان  ويانيكريماليس،  رخمانينوف،  سيرجي  شــوبــرت، 

سباستيان باخ، وغيرهم الكثير.
ويعّد البيانو أحد اآلالت الموسيقية األكثر شهرًة وتداوالً بين 
اآلالت الموسيقية، وتعّد آلية عمل البيانو أحد األمور المكتشفة 
منذ القدم، إذ إّن أول اآلالت الوترية التي يعمل بطريقة تشبه 
البيانو تقريباً هو السنطور والذي يعّد أحد اآلالت الوترية الشبيهة 
بالقانون تقريباً في شكلها ولكنه يتم العزف عليه بالَطرِق على 
األوتــار، وباستخدام مضربين خشبيين صغيرين وهو بذلك 
على عكس القانون الذي يتم العزف عليه باستخدام الريشة، 
ويرجع تاريخ السنطور إلى البابليين الذين كانوا أول حضارٍة 
قامت باستخدام هذه اآللــة والتي ظهرت بشكٍل واضــٍح في، 

مالحمهم كملحمة كلكامش. 
وفيما بعد تّم تطوير آالٍت موسيقية متعددٍة شبيهة بالبيانو 
قبل أن يتم صنعه، إذ ظهرت آلة كالكالفيكورد والتي تعتبر 
اآللة الموسيقية األولى من ساللة البيان والذي تم صنعه في 
القرن الرابع عشر، فيعتبر الكالفيكورد أول اآلالت الموسيقية 
ذات المفاتيح واألوتــار معاً، وفيما بعد وبالتحديد في القرن 
والــذي استمر في  السادس عشر تم اختراع الهاربسكود أيضاً 
تألقه حتى أواخــر القرن الثامن عشر تقريباً إذ كان يستعمل 
في العروض العالمية وفي الحضارات المختلفة، وأّمــا مبدأ 
عمله فهو أّنه عندما يقوم العازف بالضغط على الزر الموجود 
على الهاربسكود يقوم هذا الزر بالدوران حول محوٍر موجوٍد 
بالوسط رافعاً شريطاً طويالً كان يصنع من الخشب في القديم 
الشريط  هــذا  آخــر  في  ويكون  أعلى،  إلــى  حالياً  والبالستيك 
ريشٌة مثبتٌة عليه وهي التي تصطدم بدورها في الوتر وتصدر 

الصوت، وعندما يترك العازف الزر تعود الريشة إلى مكانها. 
أّمــا البيانو الحديث فقد تم صنعه في أواخــر القرن السابع 
تم  الــذي  التاريخ  إّن  إذ  عشر،  الثامن  الــقــرن  بــدايــات  أو  عشر 
أّن  إّال  بالتحديد،  معروٍف  غير  يُعتبر  األول  البيانو  صنع  فيه 
الفضل في صناعته يعود إلى صانع اآلالت الموسيقية اإليطالي 
بارتولوميو كريستوفوري، فكان البيان الذي قام باختراعه أحد 
أفضل وأعذب اآلالت الموسيقية حتى اآلن، خاصة أن أصوات 
للحفالت  تصلح  وال  وناعمًة  جــداً  رقيقًة  كانت  الكالفيكورد 
الموسيقية الضخمة كما في األوبـــرا، وكــان الهاربسكود يقوم 
بتقديم أصــوات عاليٍة وضخمًة إّال أّنه يمنح تحكماً قليالً في 
النوتات، وفي الوقت ذاته كان البيانو يقوم بتقديم كلتا النوتات 
العالية والمنخفضة مع التحكم الكبير بها، حيث أصبح يجمع 
الخصائص المهّمة لآلالت الموسيقية وهو ما جعله يقتحم دور 
العرض في األوبرا والحفالت الكبرى وفي شتى أنواع الموسيقى.
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كتب - محمود الحكيم: 

 في حواره مع [ كشف الفنان علي عبد الستار عن بداياته الفنية وأهم محطاته حتى وصل إلى النجومية 
ولمع اسمه في كل مكان بالوطن العربي، وقّدم بعض النصائح للفنانين الشباب وأعلن عن استعداده التعاون مع 

المواهب الفنية الشابة وخصوًصا القطرية وغير ذلك مما أثاره الفنان في حواره مع البيرق. 

الـــســـيـــنـــمـــا بـــلـــغـــة  أغـــــانـــــيـــــه  ـــــصـــــور  ي ـــجـــي  ـــي ـــل خ مـــــطـــــرب  أول  ــــت  ــــن ك

األول  الـــصـــف  ــوم  ــج ــن ل ـــة  ـــي أدب ــة  ــي ــؤول ــس م الــشــابــة  ــة  ــري ــط ــق ال الـــمـــواهـــب  احــتــضــان 

كتاب يكشف عبقرية التأليف العربي اصداراتاصدارات

الموسيقار عبد العزيز ناصر الموسيقار عبد العزيز ناصر 
أول من أخذ بيدي لعالم الفن أول من أخذ بيدي لعالم الفن 

العربي..  التأليف  «عبقرية  كتاب  حديثاً  صدر 
عـــالقـــات الــنــصــوص واالتـــصـــال الــعــلــمــي» تأليف 
مركز  عن  وذلــك  نبهان،  عرفات  كمال  الدكتور 
المشروعات  وإدارة  اإلسالمية  الحضارة  دراسات 

الخاصة بمكتبة اإلسكندرية.
يقع الكتاب في ٥٥٧ صفحة، ويتناول من خالل 
إثني عشر فصالً موضوع التأليف كظاهرة اتصال، 
وثقافية،  وتعليمية  علمية  لحاجات  واستجابة 
والتي من أجلها ظهرت آليات وأصول في صنعة 
العربي  التأليف  فــي  الــنــصــوص  وتــكــويــن  التأليف 
اإلسالمي. وقد أجريت هذه الدراسة من مدخل 
ببليوجرافي ومعلوماتي واتصالي، ويؤكد المؤلف 
أن هذا الكتاب الذي استغرق زهرة العمر وزهوة 
الفكر يعد مشروعا حضاريا وإنسانيا، وتبليغا يدويا 

في أفق الوعي واإلنجاز العلمي والحضاري.
العربي،  الــتــراث  عبقرية  عن  الكتاب  ويكشف 
وبراعة المؤلفين الذين أعطوا التأليف حق قدره، 

وبالرغم من فقر اإلمكانات المتاحة لديهم، فقد 
كانوا يسيرون وفق خطط مركزة منضبطة في 

التأليف.
سراج  إسماعيل  الدكتور  الكتاب  بتصدير  قــام 
الدين، وقدمه الدكتور مصطفى الشكعة، ويقول 
سراج الدين في مقدمة الكتاب إن هذا الكتاب يعد 
من الكتب المتميزة حًقا، وهو ما يدعونا إلى تهنئة 
المؤلف الدكتور كمال عرفات نبهان، أستاذ علم 
المعلومات الذي جمع خالصة خبرته تلك وإلمامه 
الواسع بالمكتبة العربية ومزجها ووضعها في هذا 
الكتاب خدمة للثقافة والمكتبة العربية التي تفتقر 

إلى مثل هذه الكتب. 
وأعــرب ســراج الدين عن أمله في أن تتحقق 
الكتاب  فكرة  على  البناء  يتم  بــأن  المؤلف  أمنية 
ييسر  شامل  خــاص  ببرنامج  حاسوبًيا  لتطبيقها 
البحث على الدارسين والباحثين في متون التراث 

العربي.

الكتاب،  الشكعة  مصطفى  الدكتور  يقدم  وإذ 
يشيد  بأصالة البحث، وعظمة االضطالع بتأليفه، 
على هذا النهج الدقيق، األمين، الرصين، بحيث 
يعده،  فاتحة للتأليف األصيل، في فرع دقيق من 
فروع المعرفة اإلنسانية الراقية، هو فرع التأليف 
على  الــمــؤلــف،  الشكعة  الــدكــتــور  ويحيي  الــعــربــي، 
عطائه الخصيب، الذي قدمه للمعرفة اإلنسانية 
فــي نــطــاق مــن أدب الــتــألــيــف، وأمــانــة الــعــرض، 

وسالمة المنهج، وتواضع العلماء.
والــكــتــاب يــتــنــاول مــوضــوع الــتــألــيــف، كظاهرة 
وتعليمية،  علمية،  لــحــاجــات  واســتــجــابــة  اتــصــال 
وثقافية، ومن أجل ذلك، ظهرت آليات، وأصول 
صــنــعــة تــكــويــن الــنــصــوص، فـــي الــتــألــيــف الــعــربــي 
اإلسالمي، وقد عمل المؤلف على تتبع مفاصلها، 
وفروعها  مساحاتها  وتــأطــيــر  رؤاهــــا،  وتجسيم 

الشاسعة،

 أول مطرب عربي يغني في فلسطين ..علي عبد الستار :

 ڈ كــيــف ومــتــى كــانــت الــبــدايــة في 
طريق الطرب والغناء ؟

- بداية المشوار بدأت مبكرة جًدا ومن 
أيــام الطفولة حيث عشقت عزف العود 
وسماع األغاني الخليجية وأذكر أن أحد 
أخوالي جاء لزيارتنا وكان عازًفا ماهًرا 
للعود فكنت أجلس أمامه وأراقبه حتى 
تعّلمت أبجديات العزف، وعندما سافر 
الفرصة  واستغليت  الــعــود  عندنا  تـــرك 
وبـــدأت أتعلم كيف أداعـــب أوتـــار العود 
حتى تمكنت من العزف وبــدأت أغني، 
ومضت بي األيام وسافرت إلى القاهرة 
وهناك  الجامعية  دراســتــي  الستكمال 
والموسيقي  الكبير  بــاألســتــاذ  تــعــّرفــت 
العظيم عبد العزيز ناصر الذي أخذ بيدي 
وبدأت أتعلم منه ومعه القواعد األساسية 
االستديوهات  ودخـــول  والــعــزف  للغناء 
الموسيقيين  مـــع  والــتــعــامــل  للتسجيل 
والفرق الغنائية وبــدأت المشوار بخطى 
إلى  صوتي  يصل  أن  كبير  وحلم  ثابتة 
وأولــى  العربي،  والعالم  والخليج  قطر 
الحفالت التي بدأت فيها كانت حفالت 
نادي الطلبة القطريين والخليجيين في 
«قومي  أغنياتي  أولــى  وكــانــت  القاهرة 
يما دوري الــرحــى».. وهــكــذا كــان وبــدأ 
ألقف  قطر  إلــى  وعـــدت  يتحقق  الحلم 
ألول مرة على المسرح وأمامي جمهور 
عريض وخلفي فرقة موسيقية وذلك 
على مسرح سينما الخليج في منتصف 
برائعة  حنجرتي  وتنطلق  السبعينيات 
الراحل حسن علي غرقان «أنا بالهوى».. 
وهــذه كانت الشرارة األولــى والحقيقية 
بمهنية  والتعامل  االحتراف  نحو  للسير 
مــوســيــقــيــة صــحــيــحــة وجــــديــــدة. رأيـــت 
حضر  ومــن  قطر  فــي  الجمهور  محبة 
والمقيمين  الــخــلــيــج  دول  مـــن  الــحــفــل 
هناك  ومـــن  الــخــيــر..  قطر  أرض  على 
بدأ االهتمام بي إعالمًيا وبثت أغنياتي 
عبر اإلذاعـــات وحيث إنني كنت مراقبًا 
عاًما للسينما في تلفزيون قطر.. بدأت 
مع مجموعة من المخرجين القطريين 
بـــالـــولـــوج إلــــى عــالــم الــشــاشــة الــصــغــيــرة 
وتــصــويــر األغـــانـــي والــفــيــديــو كــلــيــبــات.. 
وجــاءتــنــي حينها أجــمــل هــديــة حصلت 
عليها من سمو األمير الوالد حفظه اهللا 
ورعــــاه وهـــي الــتــفــّرغ للفن واالنــطــالق 
باألغنية القطرية والنهوض بها وإيصالها 
مسؤولية  بأنها  وشعرت  العربي  للعالم 

استديوهات «الوطنية  أنشأت  لذا  كبرى 
لــلــخــدمــات اإلعـــالمـــيـــة» وكـــــان حينها 
اســمــهــا اســتــديــوهــات «الــمــعــنــى» وذلــك 
شهرة،  األغاني  أكثر  من  بواحدة  تيمنًا 
وأحبها الناس لي، منذ ذلك الوقت حتى 
يومنا هذا وهي المعني يقول.. واالفتتاح 
كــان برعاية وزيــر اإلعــالم وحشد كبير 
مـــن الــنــجــوم والــفــنــانــيــن واإلعــالمــيــيــن 
الخليجيين والعرب. وأصبحت منذ ذلك 
مسموًعا  واقــًعــا  الطفولة  موهبة  الوقت 
ومـــشـــاهـــًدا وبـــــدأت بــالــتــعــاون مـــع كبار 
الكتاب والشعراء في الخليج وقطر وبدأ 
كل  وتقديم  والبحث  والــتــرحــال  السفر 
ما هو صعب ومختلف.. المشوار طويل 
أتحدث  حتى  كثيرة  لصفحات  ويحتاج 
عنه.. ولكن هذا أنا أمامك اآلن وما زلت 
أعتبر أنني في خطواتي األولى وما زلت 
بحمد اهللا أثابر وأتــحــدى ذاتــي في كل 

جديد أقدمه للجمهور الحبيب.
ڈ مــا أهــم المحطات فــي مشوارك 
الفني والتي ساهمت في نجومية علي 

عبد الستار؟
- أول ألبوم نزل لي في األسواق رسمًيا 
والـــذي كــان يحتوي على ٤ من األغاني 
أبرزها «يا ناس أحبه» أبهجت كل من 
كليب  فيديو  صــّورتــهــا  وعندما  سمعها 
بدأت كل المحطات المحلية والخليجية 
للجمهور  وعــرضــهــا  بــبــثــهــا  ــعــربــيــة  وال
إلى  للدخول  الحقيقية  تذكرتي  وكانت 
عالم الشهرة والنجومية وبــدأت تأتيني 
المهرجانات  فــي  للمشاركة  الـــدعـــوات 

الخليجية والعربية.. ووقفت على مسرح 
جــــرش الــعــظــيــم ومـــســـارح جــــدة وأبــهــا 
والبحرين  ومسقط  واألردن  والكويت 

واإلمارات.. 
ــائــي عــلــى مــســرح دار   وقـــوفـــي وغــن
األوبــــــــــرا فــــي الــــقــــاهــــرة كــــــان مــحــطــة 
لــدخــول مصر وتــقــديــم الــحــفــالت على 
مسارحها مع كبار نجوم األغنية العربيه 
والمصرية.. وسفري إلى أوروبا وتقديم 
حفالت لندن وجنيف كان محطة بارزة 
فــي تخطي المحلية إلــى عــالــم أوســـع.. 
والزعماء  الــرؤســاء  قبل  مــن  وتكريمي 
المؤسسات  من  المئات  وكذلك  العرب 
واألفراد كان محطة ووسام فخر أحمله 
«تفداك»  أغنية  تصوير  صـــدري..  على 
بطريقة السينما كليب مع العمالق طارق 
الــعــريــان كـــأول مــطــرب خليجي يصور 
من  يعد  الصورة  إبهار  مع  السينما  بلغة 
أهم محطات عالم األغنية المشاهدة.. 
فلسطين  يــدخــل  مــطــرب  أول  وكــنــت 
ويغني على مسارحها.. كنت بحمد اهللا 
أول فنان عربي بعد الفنانة فيروز من 
يقف على مسرح بيرسيه في فرنسا عام 
عشرين  على  يزيد  ما  وبحضور   ٢٠٠٠
غنى  مطرب  أول  كنت   .. متفّرج  ألــف 
الغنائي  الــدوحــة  مهرجان  مسرح  على 
قطر  في  الثقافه  وزارة  ومهرجانات   ..
ومــســارح ســوق واقــف العظيمة ورعاية 
ـــريـــان حــالــًيــا  صــــوت الــخــلــيــج وإذاعــــــة ال
متقّدمه  ومحطات  مراحل  أللبوماتي 
في هذا المشوار الطويل، مئات اللقاءات 

من  أول  كنت   .. والتلفزيونية  اإلذاعــيــة 
الكبرى  الغنائية  الحفالت  بإقامة  قــام 
في نادي التنس واالسكواتش في قطر.. 
بصراحه ال أستطيع أن اختزل كذلك كل 
المحطات في سطور ولكني أحمد اهللا 
وأشكر فضله علّي في كل صالة وأدعوه 
أن يكون معي دائًما في كل محطة أمر 

بها في مشوار الحياة.
محطات كثيرة أيًضا ولكن كل محطة 
منها شعلة في سماء نجومية علي عبد 
سحريه  خلطة  له  أن  أرى  الــذي  الستار 

جعلت منك مثابًرا حتى يومنا هذا.. 
وبماذا  الشباب  لجيل  تقول  مـــاذا  ڈ 

تنصحهم للوصول إلى النجومية ؟
أوالً  اهللا  عــلــى  واالتـــكـــال  االعــتــمــاد   -
ومــن ثــم البحث عــن كــل مــا هــو جديد 
ومختلف.. الصبر واالجتهاد وأن يكون 
وحب  التواضع  مثابًرا،  عصامًيا  الفنان 
الناس وعدم التكّبر، وأن ال ينسى الواحد 
فينا أن الجمهور هو القاعدة واألساس، 
يتنفس  التي  الــرئــة  هــو  الجمهور  إن  بــل 
من خاللها الفنان، وليس النجاح بكثرة 
اإلنتاج بل بالتركيز على النوعية، وعدم 
الخوف من الولوج إلى عوالم اإلبداع في 
كل  من  واالستفادة  األغنية،  أدوات  كل 
خطأ أو زلة وأن نجعل منها بداية لما هو 
أفضل، أقــول للجيل الجديد رغم تعّدد 
االجتماعي  والــتــواصــل  اإلعــــالم  وســائــل 
وغيرها،  اليوتيوب  ومــواقــع  واإلنــتــرنــت 
لكن مهمتكم صعبة ألن الساحة الغنائية 
البد  لـــذا  والــطــالــح  بالصالح  تعج  بـــدأت 

وثري  صالح  هو  ما  ونــقــّدم  تقّدموا  أن 
بالكلمة واللحن والمضمون، فالمنافسة 
صعبة جًدا ولكن األفضل هو من يفرض 
والتاريخ  فالغد  اليوم  يكن  لم  إذا  نفسه 
والمستقبل بإذن اهللا هو الحكم بالنهاية، 
أدعو اهللا لنا ولكم بالنجاح واإلبداع دائًما. 
مستعد  الـــســـتـــار  عــبــد  عــلــي  هـــل  ڈ 
للتعاون مع المواهب القطرية الشابة في 

مجال الشعر والتلحين؟
- بــالــطــبــع أنــــا مــســتــعــد لــلــتــعــاون مع 
من  وخــصــوًصــا  قطر  وملحني  شــعــراء 
الشباب واألولوية لدّي للمواهب القطرية 
المتميزة، فمن يرى أن لديه عمالً جاًدا 
معي،  التواصل  فــي  يــتــرّدد  فــال  ومميًزا 
أحد  الشباب  القطريين  الفنانين  فدعم 
الفنية  األجــيــال  تستمر  حتى  أولــويــاتــي 
ومسؤولية  وطني  دور  وهــو  قطر،  في 
أدبية على كل الفنانين الكبار من جيل 
الــرواد ونجوم الصف األول وهذا يتمثل 
في ضرورة احتضان المواهب القطرية 
الــشــابــة لــتــظــل مــســيــرة الــفــن الــقــطــري 

متواصلة ومتألقة. 
 وأوضح علي عبد الستار أنه حريص 
على الــتــواصــل مــع جــمــهــوره مــن خالل 
ألــبــومــاتــه بــالــرغــم مــن الــصــعــوبــات التي 
يقابلها سوق األلبوم حالًيا في ظل وجود 
االتــصــال  ووســـائـــل  العنكبوتية  الشبكة 
الحديثة التي أصابت سوق األلبوم بالكساد 
والتراجع ما أدى البتعاد شركات اإلنتاج 
عن المخاطرة بإنتاج األلبومات كما كان 
واقــًعــا  كله  الــعــبء  فأصبح  سابًقا  العهد 
أصبحوا  ألنــهــم  المطربين  كــاهــل  على 
ينتجون ألنفسهم، علًما بأن تكلفة إنتاج 
األلبوم باهظة جًدا، ولكني كفنان يحترم 
جمهوره ويحترم فنه أوثر تواصلي مع 
جــمــهــوري عــلــى أيــــة حــســابــات أخـــرى 
فالجمهور هو الرئتان اللذان يتنفس بهما 
الفنان، أو هو الحياة له ولفنه بكل معنى 

الكلمة.
ڈ ما رأيك بجيل المطربين الحالي 

في قطر؟
- الجيل الحالي من المطربين متميز، 
وهم يتمتعون بأصوات متميزة ومواهب 
حــقــيــقــيــة ونـــشـــاط كــبــيــر فـــي إنــتــاجــهــم 
أعمالهم  إدارة  في  واضــح  وذكـــاء  الفني 
مــا انــعــكــس بــاألثــر الــطــيــب عــلــى سمعة 
المحلي  المستوى  على  القطري  الغناء 

والخليجي والعربي.

معجم المصطلحات
 الدرامية والمسرحية

علي عبد الستار خالل إحدى حفالته



عيناك غابتا نخيل ساعة السحر
أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر
عيناك حين تبسمان تورق الكروم
وترقص األضواء .. كاألقمار في نهر
يرجه المجداف وهنا ساعة السحر
كأنما تنبض في غوريهما النجوم

وتغرقان في ضباب من أسى شفيف
كالبحر سرح اليدين فوقه المساء
دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريف
والموت والميالد والظالم والضياء

فتستفيق ملء روحي، رعشة البكاء
كنشوة الطفل إذا خاف من القمر

كأن أقواس السحاب تشرب الغيوم
وقطرة فقطرة تذوب في المطر
وكركر األطفال في عرائش الكروم

ودغدغت صمت العصافير على الشجر
أنشودة المطر

مطر
مطر
مطر

تثاءب المساء والغيوم ما تزال
تسح ما تسح من دموعها الثقال
كأن طفًال بات يهذي قبل أن ينام
بأن أمه - التي أفاق منذ عام

فلم يجدها، ثم حين لّج في السؤال
قالوا له: «بعد غٍد تعود» - البد أن تعود

وإن تهامس الرفاق أنها هناك
في جانب التل تنام نومة اللحود
تسف من ترابها وتشرب المطر
كأن صياًدا حزينًا يجمع الشباك

ويلعن المياه والقدر
وينثر الغناء حيث يأفل القمر

المطر
المطر

أتعلمين أي حزن يبعث المطر؟
وكيف تنشج المزاريب إذا انهمر؟
وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع؟
بال انتهاء كالدم المراق، كالجياع

كالحب كاألطفال كالموتى - هو المطر
ومقلتاك بي تطيفان مع المطر
وعبر أمواج الخليج تمسح البروق
سواحل العراق بالنجوم والمحار

كأنها تهم بالبروق
فيسحب الليل عليها من دم دثار.

شعر: بدر شاكر السياب
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قصيدة «األطالل» هي من ديوان 
«ليالي القاهرة»، واألكثر ال يعرفون 
غّنتها «أم  الــتــي  األبــيــات  أّنــهــا  ســوى 
حين  فــي   ،(١٩٦٦ (نــيــســان  كــلــثــوم» 
أّنها طويلة في اثنين وثالثين مقطعاً 
ربــــاعــــّيــــاً ومــقــطــعــيــن فــــي ثـــالثـــّيـــات 
(ثالثة أبيات) هما الثالث والعشرون 
من  جميعها  والــعــشــرون  والـــســـادس 
شّتى،  وقـــواٍف  واحــد (الــّرمــل)،  بحر 
فـــضـــًال عـــن بــيــتــيــن مـــجـــزوءيـــن من 
البحر عينه ملحَقين بالمقطع الثالث 
المقطع  بــعــد  ومثلهما  والــعــشــريــن، 
الـــســـادس والــعــشــريــن، فــيــكــون عــدد 
ورّبما  وثالثين،  وأربعة  مئة  أبياتها 

ُوصفت لطولها هذا، بالملحمة.
وهو  منها،  كلثوم  أّم  غّنته  ما  أّما 
أشـــّدهـــا أســـــراً، فــأبــيــات مــصــطــفــاة، 
عن  فضالً  وعشرون؛  خمسة  عددها 
«الــــوداع»  قصيدة  مــن  أبــيــات  سبعة 
بــدأتــهــا  الـــغـــمـــام)،  (وراء  ديــــوان  مـــن 

بمطلع األطالل:
كان   .. الهوى  اهللا  رحــم  فــؤادي  يا 

صرحاً من خياٍل فَهوى.
وأنــــهــــتــــهــــا بــــالــــمــــقــــطــــع الــــتــــاســــع 

كّله: والعشرين 

ما   .. بــقــضــاْء  شــيء  كــّل  حبيبي  يــا 
بأيدينا ُخلقنا تعساْء

يوٍم  ذات   .. أقــداُرنــا  تجمعنا  رّبما 
بعد ما عّز الّلقاء

فإذا أنكر ِخٌلّ خّله .. وتالقينا لقاء 
الغرباء

ومــضــى كـــٌلّ إلـــى غــايــتــه .. ال تقل 
شئنا فإن الحّظ شاء

وكــانــت قــصــيــدة نــاجــي قــد أثــارت 
اهتمام أم كلثوم سنة ١٩٦٢، فطلبت 
من السنباطي أن يساعدها في اختيار 
التي  القصيدة  من  المناسبة  األبيات 
يــبــلــغ عــددهــا ١٢٥ بــيــتــا، والــتــي قــال 
شـــاعـــرهـــا إنـــهـــا تــحــكــي قـــصـــة حــب 
الفتيات  إحـــدى  مــع  عاشها  حقيقية 
رغم  نسيانها،  يستطع  ولم  صباه  في 

غيره،  وتــزوجــت  هجرته  الفتاة  أن 
نجمة  كــانــت  بطلتها  إن  أيــضــا  وقــيــل 

مصرية معروفة في ذلك الوقت.
المناسبة  األبــيــات  اختيار  تم  وقــد 
وأضيفت  كلثوم،  أم  ستنشدها  التي 
إلـــيـــهـــا أبــــيــــات أخــــــرى مــــن قــصــيــدة 
«الــــــــوداع» لــلــشــاعــر نــفــســه، كــمــا تم 
التعديل في بعضها مثل المطلع الذي 

نــظــمــه الــشــاعــر عــلــى هـــذا الــنــحــو «يــا 
ليصبح  الـــهـــوى»،  اهللا  رحـــم  فــــؤادي 
قبل  الهوى»،  أين  تسل  ال  فؤادي  «يا 
األغــنــيــة  تلحين  الــســنــبــاطــي  يــبــدأ  أن 
جلسات  فــي  كــلــثــوم  أم  مــع  بتنسيق 
خاللها  كــانــا  مــعــا،  جمعتهما  طــويــلــة 
على  تــام  واتــفــاق  كامل  انسجام  على 
الــصــحــف  وبــــــدأت  واألداء،  الـــلـــحـــن 
تتناقل أخبار العمل المشترك وبدأت 
«كوكب  جمهور  قبل  من  االتصاالت 
الــــشــــرق» فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي كــلــه 
الذي  الحفل  تذاكر  لحجز  وخارجه 
أكتوبر١٩٦٣،  تاريخ  له  محددا  كــان 
تشتهيه  ال  بــمــا  تــجــري  الـــريـــاح  لــكــن 
بين  نـــــزاع  وقــــع  إذ  أحـــيـــانـــا،  الــســفــن 
طريقة  عــلــى  كــلــثــوم  وأم  السنباطي 

أداء «قفلة» األغنية.
يسمع  أن  دون  ناجي  مات  ولذلك 
قصيدته بصوت أم كلثوم التي غنتها 
بــعــد رحــيــلــه بــنــحــو ١٣ عـــامـــاً. وكـــان 
النزاع  هــذا  التأخر  هــذا  وراء  السبب 
السنباطي  وبــيــن  بــيــنــهــا  نــشــب  الــــذي 
ولم  من «الست»،  غضبه  إلى  وأدى 
الصلح  فــي  الــمــحــاوالت  جميع  تفلح 

بينهما إال بعد مضي وقت طويل.

يــمــتــلــك  كـــــان  فــــالًحــــا  أن  يُـــحـــكـــى 
حمارين، قرر في يوم من األيام أن 
واآلخــر  مــلــًحــا  أحــدهــمــا  عــلــى  يحمل 
ــا وقــــــدوًرا فـــارغـــة، وانــطــلــق  صــحــونً
بحمولتهما،  الــحــمــاريــن  مــع  الــفــالح 
وبــمــجــرد مــا انــشــغــل صــاحــبــهــمــا في 
يتظلل  راح  حــيــث  الــطــريــق  منتصف 
من  التعب  أعياه  أن  بعد  شجرة  في 
فكر  الوقت  ذلك  وفي  الجو،  حرارة 
يتخلص  كيف  الملح  حــامــل  الــحــمــار 
مـــن حــمــلــه، بــعــد أن أصـــابـــه الــتــعــب 
الــمــلــح  كــمــيــة  أن  خــاصــة  واإلرهــــــاق 
كــانــت أثــقــل مــن الــصــحــون الــفــارغــة، 
بــيــنــمــا كـــان حــامــل الــصــحــون ســعــيــًدا 
ألن حــمــولــتــه خــفــيــفــة، ولــذلــك قــرر 
الــحــمــار حـــامـــل الــمــلــح بــعــد انــغــمــس 
يــتــخــلــص  أن  الــتــفــكــيــر  فــــي  طــــويــــالً 
مــن حــمــولــتــه بـــأن يــنــزل إلـــى بــركــة 
عندها  تــوقــفــوا  قــد  كــانــوا  الــتــي  الــمــاء 
ويشعر  الــجــو  حـــرارة  مــن  ليتخلص 
يستعيد  أن  أمل  على  وهو  بالبرودة، 
قـــــواه الـــتـــي خـــــارت مـــن وطـــــأة ثــقــل 
شعر  البركة  من  خــرج  ولما  الملح، 
ذاب  فقد  جديد  من  حًيا  بعث  كأنه 
الـــمـــلـــح الـــمـــحـــمـــل فــــي عــــبــــوات عــلــى 
نشيًطا  وخرج  البركة  ماء  من  ظهره 
كــأنــه لـــم يــمــســســه تــعــب وال إرهـــاق 

حمالً  يحمل  بــدأ  ألنــه  ســعــيــًدا  وكـــان 
اآلخــر،  الحمار  من  بكثير  ثقالً  أقــل 
العبوات  ســوى  ظــهــره  على  يعد  فلم 
الـــتـــي كـــانـــت تـــحـــوي الـــمـــلـــح ولــكــنــهــا 
رأى  ولـــمـــا  فـــارغـــة،  اآلن  أصــبــحــت 
صاحبه  على  حــل  مــا  الــقــدور  حــامــل 
وعــلــى  يــقــلــده  أن  قــــرر  نـــشـــاط  مـــن 
نال  ما  لينال  البركة  في  قفز  الفور 
صاحبه من راحة ونشاط، ولم يكن 
عــلــى  مــعــه  ســيــحــدث  مـــا  أن  يــتــوقــع 
صاحبه  مع  حدث  مما  تماماً  العكس 
ـــهـــمـــا، فــكــل  وذلـــــــك الخــــتــــالف حـــال
لها  حمولة  ظهره  على  يحمل  منهما 
لذلك  اآلخـــر،  عــن  مختلفة  طبيعة 
امتألت  البركة  إلى  نزوله  فور  فإنه 
الــخــروج  أراد  فلما  بــالــمــاء،  الــقــدور 
نصفين  ظهره  ينقسم  أن  كــاد  منها 

الشديد. وثقلها  القدور  وطأة  من 
ومــا يـُـســتــفــاد مــن تــلــك الــقــصــة أن 
مــا قــد يــضــر أحــــًدا قــد يــفــيــد غــيــره، 
غيره،  يضر  قــد  أحدهما  يفيد  ومــا 
القصة،  تلك  من  العبرة  فــإن  لذلك 
بتقليد  يهم  أن  قبل  اإلنسان  على  أنه 
يـــعـــرف  أن  أوالً  يـــجـــب  اآلخـــــريـــــن 
ويدرس سبب عمله، وإن كان األمر 
تقليد  دون  ســيــضــره،  أم  ســيــفــيــده 

تفكير. ودون  لآلخرين  أعمى 

قصة حب حقيقية عاشها ناجي تنتج «األطالل»

مــا يــفــيــد أحــــًدا قــد يــضــر غيره

من قصيدة

 أنشودة المطر
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عالية  فنية  حاسة  تمتلك  أنامل  عبر 
أنــتــج الــفــنــان فـــؤاد الــعــمــادي عــــدداً من 
ممتلكاً  المتميزة،  السيريالية  األعمال 
تناول  اللوحات  من  كبيراً  رصيداً  بذلك 
خاللها العديد من األفكار الخيالية على 
أرضية من الواقعية التي أتقنها قبل أن 
راح  حيث  السيريالية  اتــجــاه  فــي  ينحو 
يعبر عن واقعه مستخدماً عقله الباطن 
فيها  يلحظ  ألعماله  فالمتابع  ذلك،  في 
التناسق   .. الــرؤيــة  وعــمــق  الــواقــع  دومـــاً 
والـــتـــغـــيـــيـــر، فـــضـــًال عــــن الــــبــــراعــــة فــي 
الصحيحة،  أماكنها  في  األلوان  توظيف 
مع خلفيات تزيد من جماليات الصورة 
بــأشــكــال ورمــــوز مــوحــيــة ومــعــبــرة عن 
ــبــيــرق بــالــعــمــادي  الـــمـــوضـــوع، الــتــقــت ال
ليحكي لنا قصة إحدى لوحاته، فاختار 
إليك  أســمــاه «اشــتــقــت  وأن  سبق  عــمــالً 
...اشتقت  جسدي  مــن  الـــروح  شقيق  يــا 

إليك يا عطر الخزام»

وعلق العمادي على هذه اللوحة قائالً 
إنها األقرب إلى قلبه حيث رسمها بعد 
: في  وفاة والده بشهرين، وأردف قائالً
عن  أعبر  كيف  أعــرف  أكــن  لــم  البدايه 
وأقــرب  أعــز  بفقد  بخاطري  يجول  ما 
إنسان إلى قلبي .. حيث كان هو الصديق 
واألخ واألستاذ قبل أن يكون والدي .. إال 
تذكرت  حيث  فجأة  جــاءت  الفكرة  أن 
أن  حيث  بجانبه  وأنــا  االحتضار  لحظة 
حين  ناظري،  أمــام  مر  حياتي  شريط 
أرسم  أن  الشهادتين....فقررت  لقنته 
كتاب  بــجــانــب  وجــهــي  بتعبير  الــمــشــهــد 
احــتــوى صــورتــيــن إبـــان شــبــابــه وصـــوره 
فـــي ســـن شــيــخــوخــتــه .. والـــقـــصـــد فــي 
يد  على  تتلمذت  إنني   .. الكتاب  رمزية 
منه  تعلمت  والــذي  واألســتــاذ  األب  هــذا 
من  تخرجي  حتى  به  تعلمت  مما  أكثر 
الجامعة.. لم يكن من السهل أن أرسم 
هذه اللوحة، وبالفعل فقد عانيت كثيراً 

إلى أن انتهيت منها.
فناناً  العمادي  كون  من  الرغم  وعلى 
أن الــواقــعــيــة هــي أســاس  يــــدرك جــيــداً 
يجعله  لم  ذلــك  أن  إال  فني  أسلوب  أي 
جعل  بــل  هــو  كــمــا  الـــواقـــع  بــنــقــل  يكتفي 
مشاعره  إلــى  لــلــوصــول  جــســراً  الواقعية 
الواقع  على  اإلضافة  على  فعمل  الدفينة 
مـــن عـــنـــده بــلــمــســاتــه الــفــنــيــة مـــحـــاوالً 
تــقــديــم الــعــمــل بــرؤيــتــه الــخــاصــة لــهــذه 
ما  إلــى  والــمــتــحــولــة  المنقولة  الطبيعة 
يشبه األحالم، ليكون بذلك إطاللة على 
للمتلقي  ويقدمها  يعيشها  خاصة  حالة 
حــتــى يــتــم حــالــتــه الــتــعــبــيــريــة، ولــذلــك 
السيريالي  الــرســم  فــي  الــعــمــادي  أبـــدع 
مــذاهــب  أصـــعـــب  مـــن  ــــه  أن رأى  الـــــذي 
الفن التشكيلي وفي الوقت ذاته أكد أن 
الفنية  المذاهب  من  الكثير  بها  أعماله 
خاصة  مدرسة  النهاية  في  كونت  التي 

شخصياً. فؤاد العماديبه 



wالفن             السابع

تستخدم كلمة «هوليوود» غالبًا ككناية للسينما في الواليات 
لوس  مقاطعة  فــي  منطقة  هــي  هــولــيــوود  أن  علًما  المتحدة، 
أنجليس في والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة األمريكية تقع 
بين الغرب والشمال الغربي لمركز مدينة لوس أنجليس، ويعد 
العالميين  والنجوم  السينما  أستوديوهات  وجــود  شهرتها  سبب 
فيها، حيث تعّد المركز التاريخي للسنيما األمريكية والممثلين 

األمريكيين. 
وقد كان للسينما في الواليات المتحدة والتي تشتهر غالبًا باسم 
هوليوود تأثيٌر عميٌق على السينما في مختلف أنحاء العالم منذ 
أوائل القرن الـ ٢٠، وأحيانًا يتّم فصل تاريخ السينما في الواليات 
المتحدة إلى أربع فتراٍت رئيسّيٍة هي: عصر السينما الصامتة، 
والفترة  الــجــديــدة،  وهــولــيــوود  الكالسيكية،  هوليوود  وسينما 
المعاصرة، ويُرجع الفضل في والدة السينما الحديثة إلى اإلخوة 
لوميير، وسرعان ما أصبحت السينما األمريكية القّوة األبرز في 
الصناعات الناشئة منذ عشرينيات القرن الماضي، وباتت صناعة 
األفالم األمريكية تحصد أرباًحا كل عاٍم متفّوقًة على صناعات 

األفالم في جميع أنحاء العالم.
بعنوان «الرجل  طويل  فيلم  أول  إنتاج  تــّم   ١٩١٢ العام  وفــي 
األبيض المتزوج من هندية حمراء» وذلك في مكان بعيد يدعى 
هوليوود ليبدأ معه تطوير صناعة األفــالم بإدخال التكنولوجيا 
لتحريك الصور على الشاشة، جاءت بعد ذلك الحرب العالمية 
األولى عام ١٩١٤ لتكون لصالح السينما األمريكية، حيث شهدت 
السينما األوروبية في ذلك الوقت انحساًرا واضًحا، فبينما كانت 
أوروبا مشغولة بالحرب وأعبائها، كانت أمريكا تصنع تاريخها 
السينمائي. حيث بدأت أستوديوهات هوليوود في إنتاج الكثير من 
األفالم التي حظيت بنجاحات متكررة، إن كان في أمريكا أو في 
بقية دول العالم. إلى أن قام األمريكي ديفيد جريفيت، بتقديم 

فيلمه «مولد أمة» في عام ١٩١٥.
ومع اكتشاف السينما الناطقة عام ١٩٢٩ بدا التردد األمريكي 
ـــا لــــدى الــمــنــتــجــيــن، مـــن حـــرمـــان هــولــيــوود  ـــخـــوف واضـــًح وال
مــن وجــودهــا الــخــارجــي، هــذا الــتــردد الـــذي كــان اقتصاديًا في 
الغنائية  األفــالم  إلنتاج  هوليوود  فاتجهت  تقنًيا  وليس  األســاس 
واالستعراضية، التي أخذت نصيبًا من النجاح، في محاولة يائسة 
لتجاوز هذه األزمة، إال أن أرقام اإلنتاج بدأت في التناقص. فبعد 
أن كانت السينما األمريكية تنتج ما يقارب األلف فيلم في العام 
الواحد، بدأ الرقم يتناقص إلى النصف بعد ظهور السينما الناطقة.

وفــي عــام ١٩٣٠ عــاشــت هــولــيــوود عصرها الــذهــبــي، حيث 
اقترن اإلنتاج السينمائي بما يعرف بنظام األستوديوهات، لتسجل 
السينما األمريكية عام ١٩٤٦ ثالثة أرقام قياسية مهمة في عدد 

مشاهدي أفالمها وإيرادات تلك األفالم وعدد دور السينما.
التلفزيون  من  البساط  لسحب  هوليوود  من  محاولة  وفــي 
قدمت أوائل فترة الخمسينيات سلسلة من االبتكارات األخرى 
التي حقق بعضها شيئًا من النجاح ومني البعض اآلخر بالفشل. 
ومن تلك التقنيات تكنولوجيا األفالم الملونة التي أصبحت الطابع 
األفــالم  تكنولوجيا  أن  علًما  الخمسينيات،  فترة  ألفــالم  الغالب 
محدود  بشكل  ولــو  بنجاح  واستخدمت  معروفة  كانت  الملونة 
منذ فترة العشرينيات من القرن الماضي، إال أنه قد تم إنتاج 
المزيد من األفــالم السينمائية الملونة في تلك الفترة بطبيعة 
الحال كوسيلة إضافية الجتذاب الجمهور إلى دور السينما بالنظر 
الفتقار التلفزيون آنذاك إلى األلوان واقتصار جميع برامجه على 

األبيض واألسود.
واستمر تطور هوليوود مع بروز التقنيات الحديثة ودخولها 
في مجال صناعة األفالم ليجمع الفيلم بين البساطة الدرامية إلى 
حد السذاجة والجمال الشكلي والروعة الحرفية، حيث سيطر 
اإلبهار التقني الذي بات يشكل هدًفا رئيًسا في الصناعة السينمائية 

األمريكية. 
لكن هذا التطوير المتوازن بين القصص والتقنيات الهادفة 
الخدع  بواسطة  المشاهدين  جماهير  بانفعاالت  التحكم  إلــى 
البصرية والمؤثرات الخاصة بدأ مع األيام يشوبه بعض االختالل، 
ذلك أنه خالل هذه السنوات، ونتيجة ازديــاد وعي المشاهدين 
وتراكم خبراتهم في مجال استقبال األفالم، استنفدت قصص 
ومضامين تلك األفــالم إمكاناتها وأغراضها وظلت تــراوح في 

مكانها من حيث مواضيعها وأبنيتها السردية.

بعد انقطاع مسرح الطفل عن مواسم األعياد.. فالح فايز:

ـــاء حــــي مــــع الــمــمــثــلــيــن ـــق ــــال بـــحـــاجـــة إلـــــى ل ــــف األط
العمل على صناعة نجوم جدد كفيل بجذب الطفل للمسرح المحلي

ـــــة  ـــــراري ـــــم ـــــت ـــــرح يــــتــــطــــلــــب االس ـــــس ـــــم جـــــــــذب األطــــــــفــــــــال إلـــــــــى ال

السينما الهوليوودّية
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حسن عاطف:  اختصار العروض المسرحيةبليلة واحدة يصيبنا باإلحباط
الدوحة - البيرق: شباب الفن في قطر كثير 
بصمات  وتـــرك  بأعماله  صيته  ذاع  مــن  منهم 
ميالده  أن  رغــم  الفنية  الــســاحــة  على  واضــحــة 
من  فمنهم  قليلة،  فترة  من  إال  يكن  لم  الفني 
يــعــمــل بــجــد وجــهــد ولـــه حــضــور عــلــى الــســاحــة 
وفي طريقه للنجومية. ونحن في زاوية «على 
الطريق» نسعى إلى تسليط الضوء على المواهب 
الحلقة  هــذه  وفــي  الطريق.  هــذا  في  تسير  التي 
وهو  عــاطــف»  «حسن  الــشــاب  الفنان  نستضيف 

واحد من المواهب الواعدة في عالم المسرح.
 مــن جانبه أوضـــح عــاطــف أنــه بــدأ مسيرته 
مع  الــبــيــت»  فــي  «خــلــيــك  مسرحية  فــي  الفنية 
المخرج سعد بو رشيد ثم سرعان ما انتقل عبر 
محطاته الفنية مشارًكا في أشكال مختلفة من 
المسرح فعمل بمسرح الطفل مع المخرج فالح 
كما  البحر»  وعــروس  مسرحية «فلة  في  فايز 
التي  التجريبية  األعــمــال  مــن  عـــدد  فــي  شـــارك 
تنتمي إلى مسرح الحداثة كممثالً في العديد من 
منه إلى  نسخ مهرجان المسرح الشبابي منتقالً 

مسرح المحترفين حتى تبناه فنياً المخرج فالح 
فايز فأشركه معه في العديد من أعماله منها 
و»المسعور»،  األخــيــر»،  «الــعــرض  مسرحيات 
والــلــظــى»، و»الــــســــردال»، كــمــا كـــان لــه العديد 
أخرها  كان  والتي  التلفزيونية  المشاركات  من 

«جزيرة األحالم»
وعن أماله الفنية قال عاطف أتمنى أن يزداد 

مــدار  على  المقدمة  المسرحية  األعــمــال  عــدد 
المشاركة  في  الشباب  أمام  الفرصة  لتتاح  العام 
أن  تمنى  كما  العام،  مــدار  على  عمل  من  بأكثر 
يزداد عدد األيام المخصصة لألعمال المسرحية 
تلك  أن  إلى  مشيراً  الثقافة،  وزارة  تنتجها  التي 
أو  فــقــط  واحــــدة  لليلة  تقديمها  يــتــم  األعـــمـــال 
العمل  فريق  يكون  أن  بعد  األكــثــر  على  ليلتين 

في  شهر  من  أكثر  مــدار  على  التعب  أنهكه  قد 
يتاح  ال  ذلك  ورغم  المسرحية  التدريبات  إجراء 
المنتج  هــذا  مشاهدة  الجمهور  من  عــدد  ألكبر 
في  رأيــه  وعــن  مناسبة.   لفترة  بتقديمه  الفني 
نسبة  تزيد  أن  تمنى  التلفزيوني  اإلنــتــاج  ساحة 
اإلنتاج في تلفزيون قطر حتى تعم الفائدة على 
جميع الفنانين، وتمنى أن تعود الدراما القطرية 
لمستواها القديم حينما كانت تصّدر المسلسالت 
وطالب  الخليج،  دول  كل  إلــى  العام  مــدار  على 
المسؤولين بأن يمنحوا الشباب مزيداً من الثقة 
واإلبــداع  اإلنجازات  وخــذوا  الثقة  أعطونا  قائالً: 
عــلــى الــمــســتــوى الــمــحــلــي والــخــلــيــجــي والــعــربــي 
والــعــالــمــي بــمــا يــرفــع اســـم قــطــر عــالــيــاً.  وعــن 
حالياً  يستعد  أنــه  عاطف  أوضـــح  الفني  جــديــده 
التي  بشويش  مسرحية  على  التدريبات  لخوض 
ما  الفطر  عيد  في  عرضها  عند  نجاحاً  حققت 
دفع المنتج لتقديمها من جديد في شهر نوفمبر 
المقبل، كما يقوم حالياً بالمشاركة في مسرحية 
المصارع التي ستبدأ عروضها في عيد األضحى.

فال خ ال اً فن نا ف اال ل ة ق ال ة ال ال األ

كتب - أشرف مصطفى:

األيام  هذه  المسرحية  الساحة  تشهد 
حالة حراك مسرحي في مجال مسرح 
الــطــفــل اســتــعــدادا لعيد األضــحــى وهــي 
وتحدثت [  سبق  التي  المبادرات 
أن  بعد  خاصة  لها  االحتياج  مــدى  عــن 
ظــلــت صـــــاالت الـــعـــرض مــهــجــورة في 
مواسم األعياد خالل األعــوام الماضية، 
وفــي ذلــك اإلطـــار التقينا بالفنان فالح 
فايز الــذي يستعد بـــدوره لتقديم عمل 
على  الحكايات»  بعنوان «مدينة  جديد 
خشبة مــســرح الـــريـــان ابـــتـــداء مــن أول 
أيام عيد األضحى المبارك، من تأليف 
أحمد الشيبة، وبطولة علي الغرير، أمير 
السياري،  محمد  سبت،  أبــرار  دسمال، 
عبداهللا التميمي، أســرار، خالد يوسف، 
موري، وكلمات األغاني واأللحان لخليفة 
جمعان والديكور ألحمد العقالن، وإدارة 
مخرج  ومساعد  الشناوي،  هبة  خشبة 
باخضر،  إبراهيم  وإنــتــاج  جبر،  خليفة 

وبمشاركة إحدى الفرق االستعراضية.
في البداية أوضح المخرج فالح فايز 
أنه كثف خالل الفترة األخيرة التدريبات 
على العمل بسبب اقتراب موعد العرض 
الذي سيتزامن مع إجازة عيد األضحى، 
ليبدأ بذلك في الدخول إلى عمق العمل 
وتــحــديــد الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة، مــؤكــداً 
أنــه سينتهي خــالل أيـــام مــن الخطوط 

العريضة للعمل. 
وعن اختياره لمكان العرض أكد فالح 
فايز أنه عانى خالل الفترة الماضية من 
إيجاد مكان لتقديم أعماله المسرحية 
موسم  فــي  خــاصــة  لــألطــفــال  الموجهة 
العيد الذي يحتاج الطفل فيه إلى الذهاب 
خصيصاً  تجهز  فنية  أعمال  لمشاهدة 
لــــه، ويــضــيــف: كــانــت مـــبـــادرة مــســرح 
الحكايات  مــديــنــة  ظــهــور  وراء  الـــريـــان 
من  وبــنــاء  مثمرا  تعاونا  وجـــدت  حيث 
المسؤولين عن مسرح الريان وهو األمر 
هذا  أن  مــؤكــداً  للتفاؤل،  يدفعني  الــذي 
النوع من المسرح بحاجة دائمة للدعم، 
مشيراً إلى أن قلة خشبات المسرح هو ما 
دفعه لالبتعاد عن ساحة مسرح الطفل 
خالل األعــوام الماضية، وطالب إدارات 
المسارح الجديدة والتي أصبحت متوفرة 
بمد يد العون للفنانين من أجل إنعاش 
الــحــركــة الــمــســرحــيــة، مــشــيــداً بــمــبــادرة 

مــســرح الـــريـــان والـــــذي يــعــد أحـــد أهــم 
نوافذها، حيث أصبحت متاحة للفرق 
وشــركــات اإلنـــتـــاج، وبــذلــك يــعــد العمل 
المرتقب باكورة أعمال الفرق والشركات 
على مسرح الريان، وهو ما يكسب هذا 
العرض أهمية خاصة لتحديد مؤشرات 
العروض المقبلة خاصة أن هناك الكثير 
من العروض والفرق التي لديها الرغبة 
فــي خــوض التجربة الــتــي كــان لمدينة 
الفنان  وأوضـــح  فيها.  السبق  الحكايات 
فالح فايز أن العمل يستعرض عددا من 
الحكايات التاريخية مثل السندباد وجحا 
وســـت الحسن والــجــمــال وغــيــرهــا من 
الحكايات المعروفة من خالل الدخول 
إلى هذه العوالم التي يتم تقديمها عن 
للحيوانات  نمطية  شخصيات  طــريــق 
والطيور التي سترافق فريق العمل في 
جوالتهم في تلك العوالم وذلك بهدف 

العمل على تأصيل القيم اإليجابية لدى 
األطـــفـــال إلثـــبـــات أن الــعــقــل هـــو دائــمــا 
أفضل من القوة والحظ فهو من يسير 
والشجاعة  القوة  من  ويجعل  شــيء  كل 
والــصــبــر أســلــحــة يــمــكــن لــإلنــســان من 
خاللها مواجهة كل الصعوبات والمحن 
والخروج من كل المآزق بأعمال الفكر 
المستنير. وأكـــد الــفــنــان فــالــح فــايــز أن 
أكثر أعماله المسرحية موجهة للطفل 
وذلك نابع من حبه لألطفال واستمتاعه 
وإفادتهم  إلسعادهم  معهم  بالتعامل 
في الوقت نفسه، سيما وأن الطفل في 
تطلبه  يقف  وال  مستمر  فــكــري  تــطــور 
الفكري عند حال معين، وفي زمننا هذا 
ال يقتنع بأي شيء ال يعجبه، مشيراً إلى 
أن المسرح وسيلة تعليمية تربوية هامة 
ونتائجها كبيرة وال يجب أن يتم إغفاله، 
متمنياً أن ينال العرض الذي هو بصدد 

إخراجه حالياً على إعجاب الجمهور.
وتعليقاً على أزمة مسرح الطفل أكد 
فايز أن تلك األزمــة تنبع من مشكالت 
ـــمـــســـرح عــــمــــومــــاً، فـــعـــدد الـــعـــروض  ال
تقديمها  يتم  الــتــي  القليلة  المسرحية 
كل عام يتبعه بطبيعة الحال إنتاج عدد 
لــمــســرح الــطــفــل،  عــــروض قليلة جــــداً 
الذين  النجوم  كذلك  األطفال  فقد  كما 
قبل.  مــن  بالمسرح  يتعلقون  جعلوهم 
أزمــة  فــي  كذلك  السبب  أن  فايز  وأكـــد 
مسرح الطفل، وقلة عروضه ال يمكن 
أن يكون سببها انــصــراف األطــفــال عن 
المسرح، منوهاً إلى أنه عند إحضار أي 
فرقة من الخارج تدفق الجماهيرعليها، 
فــاألطــفــال فـــي قــطــر فـــي احــتــيــاج إلــى 
تعتمد  التي  األعــمــال  مــن  النوعية  هــذه 
الممثلين  وبين  بينها  الحي  اللقاء  على 
تعلقوا  التي  الكرتون  أفــالم  عكس  على 

وأوضــح  مسرحهم،  غــيــاب  نتيجة  بها 
أن أحـــد أهـــم أســبــاب قــلــة مسرحيات 
األطفال هو االستسهال، وتقديم األعمال 
بتوليفة تجارية بعيدة عن تقديم ما هو 
الفنية  الساحة  أن  كما  لألطفال،  مفيد 
في قطر باتت ال تعج باألسماء الالمعة 
ــتــي اعــتــمــد عليها الــمــســرح الــقــطــري  ال
مــن قــبــل، مــنــوهــاً إلـــى أن أحـــد أسباب 
تــعــلــق األطـــفـــال بـــاألعـــمـــال الــمــســتــوردة 
مــن الــكــويــت فــي مــواســم األعـــيـــاد ناتج 
نظراً  األعــمــال  تلك  بنجوم  لمعرفتهم 
في  العام  طــوال  تواجدهم  الستمرارية 
تلفزيون  مطالباً  والتلفزيون،  المسرح 
جدد  نجوم  صنع  فــي  يساهم  أن  قطر 
يمكن أن يتعلق بهم الطفل في المسرح 
الــمــحــلــي، وقــــال إن األمــــر بــحــاجــة إلــى 
اســتــمــراريــة فــي عـــرض األعـــمـــال حتى 
تتاح الفرصة أمــام الطفل ليقترب من 
جديد من المسرح، مع ضرورة تكاتف 
جميع المؤسسات التي تعنى بهذه العملية 
األعمال  أمــام  الفرصة  تتاح  وأن  الفنية 
لتقديم  لألطفال  المقدمة  المسرحية 
منخفضة  بكلفة  ودعــايــاتــهــا  إعــالنــاتــهــا 
وبــأســعــار رمــزيــة، بــاإلضــافــة إلــى دعم 
وســـائـــل اإلعـــــالم لــجــذب األطـــفـــال من 
جــديــد لمسرح الــطــفــل. وحـــول طريقة 
اختياره للنصوص التي يقدمها لمسرح 
الــطــفــل أكـــد فــايــز أن اخــتــيــار نصوص 
األطـــفـــال هـــو أمـــر غــايــة فـــي الصعوبة 
تعليم  إلى  تهدف  كبيرة  مسؤولية  ألنه 
األطفال قيماً هامة في حياتنا إلى جانب 
فيه  أصبح  وقــت  في  خاصة  إمتاعهم، 
الطفل مختلفا عن ذي قبل، مؤكداً على 
طرح  على  المخرج  يعمل  أن  ضـــرورة 
من  اإلبهار  على  تعتمد  جديدة  مناهج 
كانت  وإن  حتى  مختلفة  وسائل  خــالل 
تقبل  على  األطــفــال  يهيئ  مــا  بسيطة، 
الــنــصــائــح الــمــطــروحــة مــن شخصيات 
المسرحية بطريقة غير مباشرة، وأشار 
إلى أن العمل في مسرح الطفل يستلزم 
متطلبات معينة بالنسبة للممثل أهمها 
توفر عامل الصدق الفني، مؤكداً أن هذه 
األيام باتت خاللها الحاجة ملحة لخلق 
مسرح  تناسب  جــديــدة  مسرحية  صيغ 
الطفل، وتوائم التطور التكنولوجي الذي 
ساد في العالم، وتجذب إليه مرة أخرى 
األطفال وال سيما أن المسرح عموماً قد 

انصرف عنه الجمهور من األساس.

عن قربعن قرب

مبادرة مسرح الريان وراء مبادرة مسرح الريان وراء 
ظهور «مدينة الحكايات» ظهور «مدينة الحكايات» 

الحاجة ملحة لصنع صيغ مسرحية تناسب مسرح الطفل وتوائم التطور
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تصفية  وال  تشفياً  ليس  النقد 
الفهم  إلــى  طريق  لكنه  حساب، 
ـــــدارك، وحــيــن  ـــــت واإلصـــــــالح وال

نكون مخلصين

عندما تنظرون للحياة انظروا لها 
بعين الحب لتحبكم الحياة

اختلي بنفسك.. واطرد أفكارك 
السلبية.. تناسى من خّيب أملك.. 
وتفاءل بأيامك القادمة.. وتسامح 
مع ذاتك وفوض أمرك هللا.. فهو 

الوحيد الذي.. لن يخذلك

تغدو  حينما  ســحــقــاً  الــعــالــم  أيــهــا 
حــيــاة الـــنـــاس مـــيـــدان رهــــان حينما 

يفتقد الطفل األمان

المعارض المرقمنة تثير جدال في أوساط المبدعينقضيةقضية
كتب – أشرف مصطفى:

 حالة من الجدل الحاد تشهدها األوساط 
ـــعـــالـــم، حـــــول الـــمـــعـــارض  الــتــشــكــيــلــيــة فــــي ال
شبكة  على  مــؤخــراً  انتشرت  التي  المرقمنة 
اإلنترنت، حيث يختلف الفنانون حول ماهية 
تلك المعارض التشكيلية التي أصبحت تمثل 
مواقع التواصل االجتماعي أرضية خصبة لها، 
وكذلك مدى جدواها، وبينما رأى الكثيرون 
أنــهــا مــوضــة جــديــدة خــرجــت مــؤخــراً لتحل 
أزمة بعض الفنانين التي تتلخص في صعوبة 
ووصــفــوهــا  لــهــم،  حقيقية  مــعــارض  إقــامــة 
على  قـــادرة  أصبحت  كونها  البعيد  بتقريب 
صنع جمهور جديد متعدد األذواق من شتى 
اآلخر  البعض  تخوف  لفنونهم،  العالم  أنحاء 

من سرقة أعمالهم من تلك المواقع. 
هناك  أن  نــكــران  نستطيع  ال  وبــالــتــأكــيــد 
تــطــورا كــبــيــرا ســاهــمــت فــيــه مــواقــع الــتــواصــل 
الفن  ثقافة  ونشر  الوعي  بزيادة  االجتماعي 
التشكيلي والتي أوجدت بيئة قوية للتنافس، 
كــمــا أن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن مــتــابــعــي الــفــن 
بمثل  يهتمون  بــاتــوا  ومــتــذوقــيــه،  التشكيلي 
التي  التعليقات  أن  خاصة  الصفحات،  تلك 
تــتــذيــل أعــمــالــهــم تتيح لــهــم الــتــواصــل بشكل 
رأيهم  ومعرفة  الجمهور  مع  وفــوري  سريع 
في  فــي إبــداعــاتــهــم والــتــحــاور معهم أيــضــاً 
أدق التفاصيل الفنية، وهو ما يعود بالفائدة 
إذا  المستقبلية  أخطائه  لــتــدارك  الفنان  على 
من  كذلك  ويــزيــد  جمهوره،  بــرأي  اقتنع  مــا 
الثقافة التشكيلية لدى جمهور تلك المعارض 

المرقمنة.
 ويرى الكثيرون أن شبكة االنترنت شكلت 
حلقه وصل بين إبداع الفنان والمعجبين به، 
والذين يتواصلون معه طلبا ألعمال محددة 
باتت  حيث  لــوحــات،  من  ينتجه  ما  شــراء  أو 
تلك اللوحات تجد رواجا بين محبيها في دول 
عده بعد أن أصبح التسويق عبر اإلنترنت شائعا 
مؤخرا، وقد تمكن البعض من بيع لوحاتهم 
البريد  أو  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
تواجههم  التي  الصعوبات  بسبب  اإللكتروني 
في إقامه المعارض الفنية، كما شارك بعض 
الفنانين من خالل مواقع التواصل االجتماعي 
في  فنانين  مع  مشتركة  معارض  إقامه  في 
بلدان أخرى، ما أضاف سمة التنوع على تلك 
المعارض المرقمنة، ولعل أكثر المستفيدين 

ينتمون  الذين  الفنانون  هم  المواقع  تلك  من 
لــبــلــدان تــعــانــي مــن افــتــقــادهــا لـــدور الــعــرض 
خــاصــة بــعــد مــا أصــبــحــت تــعــانــي بــعــض دول 
الشرق األوسط من تردي الظروف السياسية 

لديهم.
 من جهه أخرى لم يفضل بعض الفنانين 
شبكات  عــلــى  لــوحــاتــهــم  عـــرض  التشكيلين 
االنترنت،  في  والمواقع  االجتماعي  التواصل 
ألنــهــا قــد تــتــعــرض للسرقة مــن قــبــل بعض 
الدخالء على الوسط التشكيلي، كما يرى فيها 
قد  أحياناً  تتذيلها  التي  التعليقات  أن  البعض 
استخفاف  نتيجة  باإلحباط  الفنانين  تصيب 
على  قدرتهم  وعدم  أعمالهم  بقيمة  البعض 
التواصل بشكل جيد مع طبيعة أعمالهم التي 

قد تكون فوق مستوى تذوقهم الفني.

كتب - محمود الحكيم :

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

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

من التقنيات الحديثة في مجالهم الفني.

وفـــي زاويــتــنــا الــيــوم ســنــغــوص في 
إبــراهــيــم  للفنان  اإللــكــتــرونــي  الــعــالــم 
عــبــد الـــرحـــيـــم ، لــنــتــعــرف مــنــه عن 
في  الحديثة  بالوسائط  قناعاته  مدى 
تسخيرها لخدمة المشهد الفني، وقد 
أوضح إبراهيم عبد الرحيم أنه يهتم 
جـــدا بــالــتــفــاعــل عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
العصر  لغة  أصبحت  ألنها  االجتماعي 
نــافــذة  إنــهــا  حــيــث  للفنانين  وخــاصــة 
لــهــم ولــفــنــهــم عــلــى الــجــمــهــور وعــلــى 
دائرة األصدقاء والمعارف في الداخل 

والخارج .
وقــــال عــبــد الــرحــيــم أنــــا اســتــخــدم 
األخبار  قــراءة  في  أحيانا  بوك  الفيس 
أو  عليه  الفنية  أعــمــالــي  صـــور  ورفـــع 
كــتــابــة بــعــض األفـــكـــار الــتــي تــراودنــي 

وإرسالها لألصدقاء
وأما الواتساب فإنني أستخدمه في 
التحية  بإلقاء  أصدقائي  مــع  التفاعل 
أخبار  إلرسال  أستخدمه  وقد  عليهم 
أنني  كــمــا   ، جميعا  تهمنا  اجتماعية 
المجموعات  من  كثير  على  مشترك 
«الـــــقـــــروبـــــات « الـــفـــنـــيـــة مــــع زمــــالء 
وأصـــدقـــاء الــمــســرح ونــتــبــادل األفــكــار 
كثيرا  ونتواصل  الفنية  األعــمــال  حــول 
الفني  الــعــمــل  يــهــم  فيما  الــواتــس  عــبــر 

المسرحي .
على  صفحة  لــي  فــأنــا  الــتــويــتــر  أمـــا 
و  كثيرا  عليه  أدخــل  ال  ولكن  التويتر 
فيه  يكتب  ما  متابعة  على  أحــرص  ال 

إال قليال .
قــال  لليوتيوب  اســتــخــدامــه  وحـــول 
لي  بالنسبة  وسيلة  أهــم  اليوتيوب  إن 
ألنني أحرص كل الحرص على طرح 
صفحة  ولــي  عليه  الفنية  أعمالي  كل 
خاصة على اليوتيوب ال تزال في طور 
اإلنشاء ولقد طرحت عليه مسرحياتي 
ومشاركاتي الفنية األخرى وأحب أن 
أتابع األعمال الجديدة التي ترفع عليه 
من  بالكثير  تلهمني  ألنــهــا  بالمسرح 

األفكار .
وأمــــــا الـــســـنـــاب شـــــات فـــذكـــر عــبــد 
األهل  مع  أحيانا  يتواصل  أنه  الرحيم 
األصـــدقـــاء عــلــيــه وهـــو جــيــد فـــي أنــك 
تــســتــطــيــع رؤيـــــة مـــن تــحــادثــهــم عبر 

السناب شات .
أمـــــا االنــــســــتــــجــــرام فــــأوضــــح عــبــد 
في  االنستجرام  يستخدم  أنه  الرحيم 
 ، منها  ينتهي  التي  األعــمــال  كل  طــرح 
ولي  للفنان  جيدة  دعاية  وسيلة  وهو 
أعمالي  مــن  الكثير  االنستجرام  على 

وأخباري الفنية.

علي  الفنان  بإشراف  ميديا  للميكس  ورشــة  انطالق 
الكواري

انضمام الفنان أمير دسمال لمدينة الحكاياتطبعة جديدة لرواية كنز سازيران لعيسى عبداهللالقطة قديمة لفرقة الجزيرة القطريةبروفات مسرحية المصارع

مواقع التواصل االجتماعي مواقع التواصل االجتماعي 
أصبحت لغة العصرأصبحت لغة العصر

أون الينأون الين

إبراهيم عبد الرحيم



ـــواجـــب يــحــتــم عــلــى الــجــهــات الــتــي لــهــا عــالقــة  ال
مباشرة بالحركة المسرحية سواء الفرق المسرحية 
المسرح  بقسم  متمثلة  عليها  تشرف  التي  الجهة  أو 
بـــإدارة الثقافة والــفــنــون تــرك الــتــهــاون ووضــع حد 
يــداً  والعمل  المسرحية  الحركة  حــق  فــي  للتقصير 
واحدة إلحياء الموسم المسرحي والخروج من حالة 
بالمسرح  ينهض  واسع  فضاء  إلى  المسرحي  الركود 
ويجعله حاضًرا بقوة على الساحة الفنية في الخليج 
كله، كما يجب على هذه الجهات العمل على توفير 
المسرحية  الحركة  إثــراء  شأنها  من  التي  السبل  كل 

وتــفــعــيــل الــنــشــاط الــمــوســمــي بــالــتــكــاتــف والــتــعــاضــد 
وتــوفــيــر الــدعــم الــمــعــنــوي والــفــكــري والــلــوجــســتــي، 
وحل المشكالت العالقة والتي بسببها توقف النشاط 
خطة  لرسم  واحــد  اتــجــاه  فــي  وتتحرك  المسرحي 
النشاط  هو  األهــم  الفعل  ليكون  موسمية  مسرحية 
معينة  جهة  على  الــلــوم  إلــقــاء  مــن  بـــدالً  المسرحي 
كل  لــطــرح  واحـــدة  طــاولــة  عــلــى  والــجــلــوس  بعينها، 
المسرحية  الحركة  تعوق  التي  والمسببات  القضايا 
لتنشيط  البديل  وإيــجــاد  ومساراتها،  همومها  بكل 
الحركة  بسمعة  تليق  بــعــروض  المسرحي  الموسم 

الــمــســرحــيــة الــقــطــريــة لــيــدب الــنــشــاط فــي موسمنا 
المسرحي الذي نتمناه كما عهدناه في فترة سابقة 
من الزمن الجميل حين كان الهم األكبر هو العمل 
المسرحي دون النظر ألي شيء آخر وكان الجميع 
يتسابق بروح واحدة وبحب كبير وبعشق لهذا الفن 
الجميل الستمراره والتواصل بين الخشبة والمتلقي 
وإلقاء  الشوشرة  عن  واالبتعاد  المسرح  جمهور  من 
المسرح  مجال  في  تعمل  التي  األطــراف  بين  التهم 
ــــراف بــــأن الـــكـــل يــعــمــل لـــهـــدف واحـــــد وهــو  واالعــــت
الحركة المسرحية القطرية وإعادتها لسابق عهدها 

عندما كانت األطراف الخارجية التي تعمل في نفس 
أمامه  الــقــطــري  المسرحي  الــعــرض  تضع  الــمــجــال 
وبــدون  المسرحية.  لحركتنا  حــســاب  ألــف  وتعمل 
النهوض  في  المبذولة  المحاوالت  تفلح  فلن  ذلــك 
بالحركة المسرحية ألن األمر ال يرتبط بجهة دون 
كافة  من  وإخالص  تكاتف  إلى  يحتاج  وإنما  أخرى 
وأن  القطري  بالمسرح  للنهوض  المعنية  األطــراف 

يكون الصدق والعمل الدؤوب هو شعار المرحلة.

محمد إبراهيم 

بــلــومــزبــري  دار  تــأخــذ 
ـــــقـــــراء فــــي رحــــلــــة مــن  ال
فــلــســطــيــن إلــــى لـــنـــدن ثم 
إلـــى الــخــلــيــج، مـــن خــالل 
الــــروايــــة الـــتـــي أصــدرتــهــا 
حديثاً بعنوان «غزة تحت 
سلمى  لــلــكــاتــبــة  الـــجـــلـــد» 
الــدبــاغ، فتصور الــروايــة - 
باإلنجليزية  كتبت  الــتــي 
عمرو  خــلــود  وتــرجــمــتــهــا 
العائلية  الحياة  ببراعة   -
الــراهــنــة فــي غـــزة، وهي 
تــــــــــــروي قـــــصـــــة رشــــيــــد 
وإيـــمـــان وهــمــا يــحــاوالن 
شـــــق طـــريـــقـــهـــمـــا وســــط 
االحـــتـــالل إنــهــا وبــاقــتــدار 
يعانيه  ما  وتصور  تلتقط 
الــعــالــم الــعــربــي الــحــديــث 
به  يتمتع  وما  إحباط  من 

من طاقة وحيوية.
تحت  وتــــــروي «غـــــزة 
الـــــجـــــلـــــد» قــــصــــة رشـــيـــد 
منحة  على  يحصل  الــذي 
ــنــدن، أمــا  لــلــدراســة فــي ل
ــتــوأم،  ال شقيقته  إيـــمـــان، 
فــيــدفــعــهــا اإلحــــبــــاط من 
بها  تحيط  التي  البشاعات 
إليقافها  التحرك  وعـــدم 
إلى عمل طائش ظناً منها 
أنها تحدث فارقاً في سير 
األمـــور. فــي هــذه األثــنــاء، 
الشقيق  صـــبـــري،  يــعــكــف 
األكــبــر، من فــوق كرسيه 
المتحرك على البحث في 
تاريخ فلسطين، في حين 
تــنــشــغــل أمـــــه فــــي إعـــــداد 
مع  والتشاجر  المخلالت 

الجيران.
ـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــى  وت
هــي  الـــــدبـــــاغ  ســـلـــمـــى  أن 
كـــاتـــبـــة بـــريـــطـــانـــيـــة مــن 
تعيش  فلسطينية  أصـــول 
فـــــــي لـــــــنـــــــدن. قـــصـــصـــهـــا 
الــقــصــيــرة مـــنـــشـــورة في 
عــــــدد مــــن الـــكـــتـــب الــتــي 
أدبــيــة  مقتطفات  تــشــمــل 
تلك  بينها  ومن  مختارة، 
التي نشرتها دارا «غرانتا» 
و»إنترناشونال بين». كما 
رشــــحــــت تـــلـــك الــقــصــص 
لــجــائــزة «إنــتــرنــاشــيــونــال 
بـــيـــن» و»دافــــيــــد تـــي كي 
ــــــغ» وكـــذلـــك جــائــزة  وون
«بوشكارت». وتعد «غزة 
تـــحـــت الـــجـــلـــد» روايـــتـــهـــا 

األولى.
ــــــود عــــمــــرو  أمــــــــــا خــــــل
ــــــــة،  ــــــــرواي ــــرجــــمــــة ال مــــت
فــــقــــد اشــــتــــغــــلــــت ألكـــثـــر 
مــــن عـــشـــريـــن عــــامــــاً فــي 
ــــرجــــمــــة  ــــت مــــــــجــــــــاالت ال
والــــصــــحــــافــــة الــمــكــتــوبــة 
والــمــســمــوعــة والــمــرئــيــة 
تنقلت  السينمائي.  والنقد 
لـــلـــعـــمـــل بــــيــــن صــحــيــفــة 
الـــشـــرق األوســـــط وهــيــئــة 
اإلذاعـــــة الــبــريــطــانــيــة في 
لــنــدن وقــنــاتــي الــجــزيــرة 
والـــعـــربـــيـــة فـــي الــخــلــيــج. 
تحمل درجات علمية في 
التاريخ والترجمة واإلنتاج 
والتلفزيوني  السينمائي 
مــــــن بــــريــــطــــانــــيــــا. كــمــا 
الكتب  من  عدداً  ترجمت 
حلقات  على  نُشرت  التي 
فـــي الــصــحــافــة الــعــربــيــة، 
والعديد  روايــة  جانب  إلى 
مـــــن الــــمــــقــــاالت لــكــتــاب 

عالميين.

دار بلومزبري 
تأخذ القراء في 
رحلة إلى لندن
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أبيات قطرية

َمّداحــــا ِجـئُت  مـا  إذا  أقـوُل  مــــــاذا 
إِْصبــاحــا اهللا  َخْلِق  أَْحَسـِن  َحـِقّ  فـي 
بِــمــــــا فيـــِه  اُهللا  وقـــاَل  أقــــوُل  مـــاذا 
إْفصـــاحــــــا بِالِمثـــــِل  لَـــُه  أَْستَــِطيــُع  ال 
أَْمــَدُحــــُه ُقـْلـــُت  مـــا  إذا  البَــيــاَن  إَنّ 

وإيـضــــاحــــــــــا تِـْبـيـــانـــــــــاً  أَْقَصـــــــَر  أراُه 
يُْدِرُكـُه ليــَس  فـينــا  أَْحَمـــَد  َفــَفـْضــُل 
وإلمـــــــاحــــــا تَصــــاريحـــــاً  البَيـــــــاِن  آُي 
بَِحْضَرتِــِه ِسحـــٌر  لَـــُه  البيـــاُن  َفمــــا 
الحــا ِعْنَدما  طاَشْت  ْعِر  الِشّ وِحْكَمُة 

قاحلٍة َصْحراَء  في  َة  َمَكّ بَْطِن  ِمن 
ِمــــْصبـــــاحــــــــــا ــْلـــــماِء  للـــَظّ اُهللا  أراَدُه 
َــــــــــــًة قـــــاِطــبـ لِألَْحــيــــــــاِء  اِهللا  َّـــُة  َهــــديـ
إْصالحا وللـــّداَرْيـــِن  ونـــــوراً  ُــــــدًى  هـ
ِـــأَْجــــَمـــِعـــــــِه بــ إعجــــــــــــاٌز  اِهللا  َـــــــُة  وآيــ
ِمْفــتــــاحـا للـــــّداَرْيــــِن  َكــأَحَمــــــَد  َوَمــْن 
ُمْطَفـــــأٌَة واألَنــواُر  النُــوِر  إلـى  َهـدى 
َصـّداحــا بـاألَنــــواِر  الَكـوُن  َفـأَْسـَفــــَر 
يَـْشــَمـلُـُهـــْم اِهللا  َســالُم  آٍل  َخْيـــِر  فــي 
راحــا أَْو  مــاجــاَء  إذا  َصْحٍب  وَخْيـــِر 

نــاِصبًَة اِهللا  َكــــُدروِع  لَــُه  كانُــــوا 
وأَْرواحا مـاالً  الوغى  فـي  يَــْفــدونَُه 
يَْطـلُـبُــــــُه للّتـــــــــاِج  ال  َدْعـــــواُه  ِهللا 
أَْرباحـا يِن  الِدّ في  لَُه  يَرجو  وليَس 
واِحـِدنا اِهللا  في  لِوحـَدتِــنـا  دعـا 

وأَْشباحــــا وأَْحبـاشــاً  وُرومـــاً  ُفـْرســـاً 
ً أَبَدا مابَْيـنَـنـا  ِدينِنــا  فـي  َفـرَق  ال 
إّن كاَن ِمْن َمـلِـٍك أو كاَن َفّالحـا
َعَجـــٌم وال  ُعـْرٌب  ال  ِهللا  الَفْضـُل 
َفـّواحــــــا باإلِيـمــاِن  جــاَء  الــذي  إّال 

َدِمـــــــنـا ِمـْن  اِهللا  ِدْيـــِن  بِْاســـِم  لَنــا  َفــــما 
ســـاحـا بِـما  أَْيـِديـنا  بَْعــُض  ـَخـــْت  تَــلَـَطّ
ِشَيـــــــٌع بَــيــنَــــــنا  مــا  ِديــنُـــنـــــا  لَنــــا  ومــــــا 
فـاحــا َقـــْد  بالَمـــوِت  بَـْيــتُــنــــا  لَنــــا  ومــــا 
واِحــــــدٌة واألَْديـــــــاُن  اِهللا  فــــــي  الحـــــُبّ 
وَذّبــــاحـا َمـــْذبُـــــوحــــاً  صـــاَر  َوبَــيــتُـــــــنا 
َدَمـــاً البُـحوُر  تَجــري  بينَنـا  مـتى  إلــى 
نَّبـــــــــاحـــــــا مـــــــازاَل  َكـْلـــبُُهـــــــْم  وبينَنــــــــــا 
نَبََحــْت بَــْيـتِـــــنا  في  لَــُهـْم  ِكــالٍب  َفَكــــْم 
ســـاحـا سـاِحـنـا  في  لَُهــْم  َقـِطيـٍع  وَكـْم 

نـاِزلَــًة اُهللا  َكفـــانــــــا   ... َكفاُكـــْم  ُكّفــــــوا 
أَْمـــــــالحــــا الُجـــــــــْرَح  تَـــــزيِــــــُد  َعـلَـْيـنــــا  ِمّنـــــا 
َوِشـيَعــتَـــــها ــتَــــها  ُســنَّ اِهللا  إلــى  ُعـــوُدوا 

أَْلـــــــواحـــــــــــا الّنــــــاِر  َســـــــِعيَر  تَـــِزيــــــــــدوا  وال 
َشـــــــِربَـــــْت بَــْيــــنَـــنا  ِدمـــاًء  َكـفــــانـــا  أََمـــا 

وأَْقـــــداحـــــا أَْقــــــداحــــــاً  األَراِضــــــــيُن  ِمْنــــهـــا 
أُْســــــَوتُــــنـــا اِهللا  َرُســــــوُل  فــيـنـــــا  َونَْحـــُن 
َوّضـــــــاحــــــــا كـــــــاَن  َســـــــبــيــالً  َـــــْهـــدي  يـ ِهللا 
وَسّيـــُدنـا الهــــادي  الُمْصَطفى  ــُد  ُمَحَمّ
َسّفاحا الّناِس  بَــْيــَن  األَْرِض  في  كاَن  ما 

وُمْرِشـــَدنـــا هاِدينـــا  كــاَن  الُمْصَطفــــى 
أَْفـــــــراحــــا ولّلـــــــَداَرْيـــــــــــــِن  الَحــيــــــــاِة  إلــــــى 
ــتَـــــُه ُســـــنَّ اُهللا  َهـــدانــــــــــا  بِـــــــُيّ  النَّ ُهـــــــــــَو 
لَّمــاحـا الَعــْيـِن  أَْعشـى  تَْجَعـُل  ْمِس  َكالَشّ
َشفــــاَعـتَــــُه أَْرجـــو  الذي  ـــفيُع  الَشّ ُهـــَو 
أَْصحـــــاحـــــا األَْمـــواُت  لَــُه  يَــُقـوُم  يَـــــْومـــاً 
َمــــــألٍ فــــي  اُهللا  َعـلَــــيـــِه  َوَصّلـــى  هـــذا 

َســـــــّبـاحـــــــا حـــــــــــمِن  للَرّ الَمـــــالئِــــــــِك  ِمــــَن 
َسَطَعـــْت ما  اِهللا  ِعبــــاَد  َعلَــــيِه  َصلُّــوا 
وأَْصـباحا أَْمساًء  األَْرِض  على  َشـْمٌس 

علي ميرزا

في حق خير الخلق 
صلى اهللا عليه وسلم

آلية  النهوض بالمسرح بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

ي

معرض  إلقامة  «كــتــارا»  الثقافي  للحي  العامة  المؤسسة  تستعد 
سبتمبر   ١٦ يوم  السنيدي،  الرحمن  عبد  لـ  اآللــي»  الحاسب  «تاريخ 
من  مجموعة  استعراض  خالله  من  ليتم   ١٨ رقــم  بمبنى  الــجــاري 
األجهزة والصور التي تعرف بالبدايات األولى لنشأة الحاسب اآللي، 
كما يسلط الضوء على أبرز الشخصيات التي وضعت القواعد األساسية 
ومن  وإتقان،  بإبداع  تطويره  على  وعملت  اآللــي  الحاسب  الختراع 

المقرر أن يستمر المعرض حتى ٣٠ أكتوبر.
الحواسب  اقتناء  على  الحريصين  مــن  السنيدي  الرحمن  وعبد 
بهذا  خاص  متحف  إلعداد  يؤهله  ما  ولديه  الخاصة،  والمطبوعات 
أتاح  كما  ومتعلقاتها،  الحواسب  لتجميع  هواية  صاحب  فهو  المجال 
له ذلك األمر المشاركة في معرض «مال لول» الذي اعتبره فرصة 
لعرض مقتنياته في أحد أركانه تأكيداً للهدف الذي أقيم من أجله 
المعرض وهو تشجيع مختلف الهوايات التي تندرج ضمن ما يعرف 
خاصة  وتــكــون  فــكــرة  مــن  تنطلق  الــتــي  تلك  أي  الــفــرديــة،  بالفنون 

بصاحبها وإن تشابهت.

كتارا تستعرض تاريخ الحاسوب في معرض لـ السنيدي

تــــجــــري مـــؤســـســـة الــــدوحــــة 
لـــألفـــالم حــالــيــاً عــمــلــيــة انــتــقــاء 
بالدورة  ستشارك  التي  لألفالم 
الــثــالــثــة مـــن مــهــرجــان أجــيــال 
يقام  أن  له  المزمع  السينمائي 
فـــي الـــفـــتـــرة بــيــن ٢٩ نــوفــمــبــر 
وذلــــك   ،٢٠١٥ ديـــســـمـــبـــر  و٥ 
باب  المؤسسة  أغلقت  أن  بعد 
قـــبـــول طــلــبــات الــمــشــاركــة في 
بينما  أجـــيـــال،  مــســابــقــة  قــســم 
مازالت حتى اآلن تتلقى طلبات 
في  «صنع  قسم  في  المشاركة 
قــطــر» والــمــقــّرر إغــالقــه يــوم 
بعد  ليتم  الجاري،  سبتمبر   ٣٠
ذلــــــك اإلعــــــــالن فــــي مــنــتــصــف 
ـــوبـــر عــــن أســــمــــاء األفـــــالم  أكـــت
لينطلق  بالمهرجان،  المشاركة 
ديسمبر   ٥ يـــوم  فــي  ذلـــك  بــعــد 
هذا  سيتمّيز  الــذي  المهرجان 
العام ببرنامج أفالم يجمع بين 
والــدولــيــة  المحلية  اإلنــتــاجــات 
ـــفـــائـــدة عـــشـــاق الــســيــنــمــا فــي  ل

الدوحة.
وتستضيف مسابقة «أجيال» 
طفل   ٤٠٠ من  أكثر  العام  هــذا 
وشــــــاب فــــي لــجــنــة تــحــكــيــمــهــا 
لــيــشــاهــدوا أفـــــالم الــمــهــرجــان 
ويـــــصـــــّوتـــــوا عــــلــــى الـــفـــائـــزيـــن 
مسابقة  جانب  وإلــى  بجوائزه، 
ــــضــــّم الـــمـــهـــرجـــان  أجــــــيــــــال، ي

قــســم «ُصــنــع فــي قــطــر» الــذي 
لصّناع  جــديــدة  أعــمــاالً  يعرض 
أفالم في قطر، حيث يتضّمن 
الـــــمـــــهـــــرجـــــان قـــســـمـــيـــن هــمــا 
والمعروف  «أجــيــال»  مسابقة 
سابًقا بـ «دوحيات سينمائية»، 
باإلضافة  قطر»،  في  و»صنع 
الرسمي،  األفـــالم  برنامج  إلــى 
ويــــقــــّدم الـــمـــهـــرجـــان عـــروًضـــا 
خاّصة، وتكريمات موضوعية، 
وصندوق العجب، وهو مساحة 
مــخــصــصــة لــأللــعــاب الــرقــمــيــة 

والتفاعلية.
ــــادرة مــســابــقــة  وتـــشـــكـــل مــــب
«أجــــيــــال» الـــمـــقـــّوم الــرئــيــســي 

لمئات  توفر  حيث  للمهرجان 
ــــصــــغــــار مـــــن حـــــــول الـــعـــالـــم  ال
فرصة لعب دور الحكام الذين 
يختارون الفائزين في مسابقة 

المهرجان.
وصـــّمـــم الــمــهــرجــان بــهــدف 
تـــشـــجـــيـــع وتــــعــــزيــــز الــــبــــرامــــج 
ــيــمــيــة الــســيــنــمــائــيــة فــي  ــتــعــل ال
الـــمـــنـــطـــقـــة، مـــتـــيـــًحـــا تــجــربــة 
والتربويين  للعائالت  ترفيهية 
الجماعي  الــتــواصــل  خـــالل  مــن 
والفردي عبر وسيط سينمائي. 
ــشــكــل  ــــوقــــت نـــفـــســـه، يُ وفـــــي ال
الــمــهــرجــان مــنــتــدى مــفــتــوًحــا 
لــلــحــوار بــيــن الــمــشــاركــيــن فيه 

حيث يناقشون مدى واسًعا من 
التحديات المعقدة التي يواجهها 
شــبــاب الـــيـــوم، فــالــمــهــرجــان ال 
رواة  مــن  صاعد  لجيل  يؤسس 
له  يقّدم  بل  فحسب،  القصص 
عن  للتعبير  ــا  آمــنً مــنــبــًرا  أيــًضــا 

أنفسهم بأصواتهم.
الرسمي  البرنامج  أن  يُذكر 
إلـــى  يــنــقــســم   ٢٠١٥ ــــألفــــالم  ل
األفــالم  تقسم  أجــيــال،  مسابقة 
أجيال  مسابقة  فــي  الــمــشــاركــة 
إلـــى فــئــتــيــن، مــســابــقــة األفـــالم 
مجموعة  تعرض  التي  الطويلة 
من األفالم الروائية والوثائقية 
ــعــالــم تــــدور حــول  مـــن حــــول ال

إلـــيـــهـــم  تــــتــــوّجــــه  أو  الــــشــــبــــاب 
ومسابقة  جــمــهــوًرا؛  بصفتهم 
تعرض  التي  القصيرة  األفـــالم 
األفـــــالم الـــروائـــيـــة والــوثــائــقــيــة 
الـــقـــصـــيـــرة مــــن حـــــول الــعــالــم 
تتوّجه  أو  الــشــبــاب  حــول  تـــدور 
إلـــيـــهـــم بــصــفــتــهــم جــــمــــهــــوًرا، 
مسابقات  في  الرابحون  ويُمنح 
مــهــرجــان أجـــيـــال الــســيــنــمــائــي 
خالل  من  فيلم  تطوير  جائزة 
لتمويل  أجــيــال  صــنــدوق  دعـــم 
التطوير  جوائز  وتقّدم  األفالم، 
لــمــشــروعــات األفــــالم الــروائــيــة 

والوثائقية.
«أجــيــال»  مهرجان  ويجمع 
حول  األعمار  جميع  من  الناس 
السينما في إطار عروض أفالم 
أجــواء  وســط  أخــرى  وفعاليات 
تــحــتــضــن الـــتـــفـــاعـــل اإلبــــداعــــي 
وتــشــجــع الــــحــــوار الــســيــنــمــائــي. 
قلب  الشباب  مشاركة  وتشّكل 
لجنة  تتيح  حــيــث  الــمــهــرجــان، 
عمرّي  بين  ألعضائها  التحكيم 
٨ و٢١ عــاًمــا مــن شــتــى بــلــدان 
األفالم  مشاهدة  فرصة  العالم 
بهدف  ومــنــاقــشــتــهــا  وتحليلها 
تطوير مهارات التفكير النقدي 
والــتــعــبــيــر عـــن الـــــذات وتــقــديــر 

األعمال السينمائية.

الدوحة لألفالم تنتقي األفالم المشاركة بمهرجان أجيال
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