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صفحات
٨

أحمد الحمر يروي قصة خروجه
 من شكل البقع اللونية المعتادة

إبداعية  تجربة  على  اليوم  الضوء  نسلط 
حــاول  التشكيلّي،  الــمــجــال  فــي  مختلفة 

مــــن خـــاللـــهـــا الـــفـــنـــان أحـــمـــد الــحــمــر 
تـــقـــديـــم أســــلــــوب جـــديـــد يــســتــهــدف 
بعمق  اإلنسانّية  الـــروح  عــن  التعبير 
األفــــكــــار واألحـــاســـيـــس والــمــشــاعــر، 

إذا  حتى  الداخلي  اإليــقــاع  على  والعمل 
اإلنسان  أدوات  الستعراض  ذلك  في  لجأ 

المستخدمة في حياته اليومية دون اإلتيان 
غير  مفرداته  وعبر  لوحاته،  إلى  ذاتــه  هو  به 

التقليدية يقوم الحمر باستعراض كل المشاعر بكل ما فيها من تفاصيل 
الوقت  في   ، وسقوط  صعود  وفشل،  نجاح  وســعــادة،  ألــم  وأفـــراح،  أطــراح 
وتأخذ  وتجارب  تفكير  عن  تتمخض  التي  الموضوعات  فيه  تجذبه  الذي 
جهًدا ذهنًيا كبيًرا، ويوضح الحمر أنه في بداية رحلته التشكيلية مع عالم 
الطبيعية  األلــوان  على  االعتماد  الوقت  ذلــك  في  األول  همه  كــان  الحداثة 
والخروج من شكل البقع اللونية المعتادة، ويقول الفنان أحمد الحمر معلًقا 
على تجربته: في مرحلة البحث عن اللون الطبيعي واألثر في المعادن: 
استوقفني هذا الجزء من معدن أصابه الصدأ، فتلقفت تلك الثيمة بعد أن 
أخذت أفكر في طريقة استفادتي من الشكل واللون مع توليفة في عمل 
فني، بحيث ال أفقد جمال القطعة مع لمسات الدمج، مع التكوينات اللونية 

واللمسات البسيطة، إلى أن خرج هذا العمل الفنّي.

ص٥

حمد الهاشمي: وسائل التواصل 
االجتماعي وسيلة لتسويق الفنان

وسائل  أن  الهاشمي  حمد  الفنان  أّكــد 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أصــبــحــت ركــيــزة 

أساسية في حياة الفنان يستطيع من 
جمهوره  مــع  يــتــواصــل  أن  خــاللــهــا 
بـــأول،  أوًال  ألعــمــالــه  يــســوق  وأن 

سواء  للفنان  أهميتها  على  مشدًدا 
قطر  في  العمل  زمــالء  مع  للتواصل 

وخارجها، وهو ما يفتح له آفاًقا واسعة 
هذا  عبر  الجديدة  الفنية  المشاركات  من 

التواصل، أو من خالل التواصل مع األصدقاء 
خاصة  عليهم،  والقديمة  الجديدة  المختلفة  أعماله  وطــرح  والجمهور 

الجديدة التي يعرف من خاللها مدى نجاح العمل وإقبال الجمهور عليه.
هي  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  مــن  وسيلة  أهــّم  إن  الهاشمي  وقــال 
في  سواء  اإلطالق  على  اجتماعي  تواصل  وسيلة  أهّم  تعد  التي  اإلنستجرام 
كل  طــرح  في  اإلنستجرام  يستخدم  أنــه  إلــى  مشيًرا  العالم،  حــول  أو  قطر 
األعمال التي ينتهي منها ومن خالل اإلنستجرام يتم اإلرسال إلى التويتر 
والفيس بوك تلقائًيا، وهي ميزة كبيرة تختصر الكثير من الجهد والوقت.
  ص٧
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ركــود الدرامــا التلفزيونية ركــود الدرامــا التلفزيونية 
ــى المســرح ــر ســلباً عل ــى المســرحتؤث ــر ســلباً عل تؤث

محطة تشكيلية جديدة 
للفنان يوسف السادة

كــشــف الـــفـــنـــان يـــوســـف الــــســــادة عـــن إتــمــام 
الذي  الشخصي  معرضه  إلقامة  استعداداته 

ستحتضنه الجمعية نهاية هذا العام، الفتًا 
زيتية  أعــمــال  عــلــى  سيشتمل  أنـــه  إلـــى 

ــيــة، حـــيـــث ســتــقــتــرب  وأخـــــــرى نــحــت
محتويات ذلك المعرض من ٤٥ عمالً 
فنًيا متنوًعا، من ضمنها ٩ منحوتات.

وأّكد السادة أن هذا المعرض المرتقب 
يمثل محطة تشكيلية جديدة بالنسبة له بعد 

خروجه عن المذهب الواقعي الذي انتهجه في 
أسلوب  الجديد  معرضه  في  يسلك  حيث  السابقة،  معارضه  كل 

لتأملها  تحتاج  والتي  الجمهور  لعقول  الموجهة  الرموز  على  المعتمد  الحداثة 
من أجل ترجمتها، وأضاف: إن األعمال تختزل الواقع في مجموعة شفرات 
تتحدث عن واقع الحياة بطريقة غير مباشرة، مشيًرا إلى أنه استخدم فيها 
تقنيات جديدة ولجأ خاللها إلى طرح أفكار لم تطرح من قبل. وأشار إلى أن 
خروجه من بوابة الواقعية ودخوله إلى عالم آخر من عوالم الفن التشكيلي 
في  يستقر  حتى  الوقت  من  الكثير  منه  أخذ  ولكنه  بسهولة،  يأِت  لم  الرحبة 
هذا  وكــل  الفترة  تلك  مع  تتناسب  حداثية  أعــمــاالً  ويقدم  الجديدة  محطته 
االبتعاد، حيث إن آخر معارضه كان قد قدمها في عام ٢٠١٠، وكانت تتجه 
حينها نحو الواقعية، وأبرز أنه دائم البحث والتجريب قبل الوصول إلى شكل 
فني معين، وذلك حتى يأتي بجديد ومتميز إلى الساحة التشكيلية في ظّل 

ازدحامها بفنانين متميزين.

ص٦

محمد العمادي: الفضائيات الخاصة محمد العمادي: الفضائيات الخاصة 
ساعدت في إبراز مواهب الشبابساعدت في إبراز مواهب الشباب

عن  الــعــمــادي  محمد  الفنان  عبر 
أمله بأن تتبنى المؤسسات اإلعالمية 
والــفــنــيــة الــتــابــعــة لــلــدولــة الــمــواهــب 
الــشــابــة، الفـــتـًــا إلـــى أن الــفــضــائــيــات 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي دخــــلــــت الـــخـــدمـــة 
المحلية  اإلعالمية  بالساحة  مؤخًرا 
الفرص  من  العديد  للشباب  وّفــرت 
يحققوا  أن  من  ومكنتهم  اإلبداعية 
ذاتـــهـــم، وهـــو مــا لــم يــجــده الــشــبــاب 
مـــن جــهــة الـــمـــؤســـســـات اإلعــالمــيــة 
الطيبة  بالمبادرة  مشيًدا  الرسمية، 
الجديدة  الخاصة  القنوات  قبل  من 

من  كبير  لعدد  الفرصة  أتاحت  التي 
كاميرا  أمــام  للوقوف  الشابة  الوجوه 
الفرصة  كانت  لو  وتمنى  التلفزيون، 
الممثلين  أمــام  أكبر  بشكل  أتيحت 
إنشاء  العمادي  تمنى  كما  المحليين، 
تسويق  في  تسهم  للممثلين  جمعية 
المبدعين القطريين والتنسيق بينها 
معهم  تتعامل  الــتــي  الــجــهــات  وبــيــن 
حـــفـــاًظـــا عــلــى حــقــوقــهــم، وتــســاعــد 
الممثلين  شــبــاب  دعــــم  فـــي  كــذلــك 
عــلــى غـــــرار مـــا يـــحـــدث مـــع العــبــي 
كـــرة الــقــدم، ويــؤكــد الــفــنــان محمد 

فالح  الــفــنــان  مــدرســة  أن  الــعــمــادي 
فايز هي أولى المدارس الفنية التي 
تأثر بها، خاصة أنه كان أول مخرج 
في  الكثير  منه  وتعلم  معه،  يتعامل 
ـــــد أنــه  مــســرحــيــة «الـــمـــســـعـــور»، وأّك
لاللتحاق  المجال  لــه  فتح  الــذي  هــو 
فيما بعُد بالوسط الفني، مضيًفا إنه 
وظيفة  مــن  أكــثــر  فــي  عمل  أن  بعد 
تجاربه  أولـــى  يــقــدم  أن  يــأمــل  فنية 
المقبلة  الــفــتــرة  خـــالل  اإلخـــراجـــيـــة 

بمهرجان المسرح الشبابي.

ص ٦

حسين صفر : مهنة اإلخراج الدرامي 
مهددة باالنقراض في قطر

أّكد الفنان حسين صفر أن المخرجين 
وانقطعت  المكاتب  حبيسي  باتوا  القدامى 
الصلة بين األجيال ولم يعد في قطر جيل 
التلفزيونية  للدراما  المخرجين  من  آخر 
هذه  بضياع  ينذر  ما  وهو  جيلنا  بعد  من 
وقــال:  قطر،  مــن  المهمة  الفنية  المهنة 
الخطأ  هــذا  يتداركوا  أن  المنتجين  أناشد 
الجسيم وأن يعاودوا الثقة في المخرجين 
خبراتهم  على  يعتمدوا  وأن  القطريين 
الـــواســـعـــة فـــي إنـــتـــاج الــــروائــــع الـــدرامـــيـــة 
والفنانين  الــفــن  عــلــى  بــالــخــيــر  يــعــود  بــمــا 
المنتجة  الجهات  أنــاشــد  كما  القطريين. 
االستعانة  المنفذ  المنتج  على  تشترط  أن 
مخرجين  أو  الــقــطــريــيــن  بــالــمــخــرجــيــن 

ثانًيا  صــًفــا  ولــيــكــونــوا  ليتعلموا  مساعدين 
أشار  حيث  الــدرامــي،  اإلخــراج  مجال  في 
المخرجين  غياب  عــن  المسؤول  أن  إلــى 
سببه  الــدرامــيــة  األعــمــال  عــن  القطريين 
الفكرة الخطأ التي راجت بين المنتجين، 
القطريين  المخرجين  أن  يزعمون  حيث 
بأكثر  الــتــصــويــر  مــع  الــتــعــامــل  يــتــقــنــون  ال 
مـــن كــامــيــرا، وهـــي فــريــة ال أســــاس لها 
مـــن الــصــحــة، فــالــمــخــرجــون الــقــطــريــون 
تـــاريـــخـــهـــم الـــفـــنـــي فــــي إخـــــــراج الــــروائــــع 
والمخرجون  الجميع  له  ويشهد  معروف 
أي  إخــراج  على  قــادرون  قطر  في  الكبار 
مسلسل بكل التقنيات الحديثة وكم كانت 
حافلة  الـــواحـــدة  الــكــامــيــرا  ذات  أعــمــالــهــم 

المفعمة  والــحــركــة  الـــصـــورة  بــجــمــالــيــات 
المدهشة  الــوهــمــيــة  والــخــطــوط  بــالــحــيــاة 

واإلضاءة الموظفة بإتقان.
كما كشف الفنان حسين صفر المخرج 
بتلفزيون قطر في حواره مع البيرق عن 
وأهـــّم  المهنية  مسيرته  تفاصيل  بــعــض 
األعمال التي قّدمها، وذكر الشروط التي 
وعّدد  الناجح  المخرج  في  توافرها  يجب 
مجال  فــي  القطرية  الــكــوادر  قلة  أســبــاب 
أسباب  إلــى  بالتفصيل  وتطرق  اإلخـــراج، 
تهميش المخرجين القطريين في الدراما 

وغيرها من الموضوعات.

ص٤   حسين صفر
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الستقبال  الــريــان  مسرح  خشبة  تستعد 
بعنوان  لألطفال  جــديــد  مسرحي  عــرض 
أيام  أول  من  ابــتــداء  الحكايات»،  «مدينة 
عيد األضحى المبارك، ولمدة سبعة أيام 
عــلــى مــســرح، والــعــمــل مــن تــألــيــف أحمد 
الشيبة، وإخراج الفنان فالح فايز وكلمات 
األغاني واأللحان لخليفة جمعان والديكور 

ألحمد العقالن.
و يجري حاليا االتفاق مع فريق العمل 
المنتظر  ومــن  المشاركين  الفنانين  مــن 
تحديد  مـــن  ــاً  ــب قــري الــمــخــرج  يــنــتــهــي  أن 
لبدء  استعدادا  األدوار  وتوزيع  العمل  فريق 
بسبب  مكثفة  ســتــكــون  الــتــي  الـــبـــروفـــات 
اقتراب موعد العرض الذي سيتزامن مع 

إجازة عيد األضحى.
الحكايات  من  عــددا  النص  ويستعرض 
التاريخية مثل السندباد وجحا وست الحسن 
والجمال وغيرها من الحكايات المعروفة 
من خــالل الــدخــول إلــى هــذه العوالم التي 
يتم تقديمها عن طريق شخصيات نمطية 
فريق  سترافق  التي  والــطــيــور  للحيوانات 
العمل في جوالتهم في تلك العوالم وذلك 
بهدف العمل على تأصيل القيم اإليجابية 

لــدى األطــفــال إلثــبــات أن العقل هــو دائما 

أفضل من القوة والحظ فهو من يسير كل 

شيء ويجعل من القوة والشجاعة والصبر 

أسلحة يمكن لإلنسان من خاللها مواجهة 

كل  من  والخروج  والمحن  الصعوبات  كل 

المآزق بأعمال الفكر المستنير.

وتعد هــذه المرة األولــى للمخرج فالح 

هذا  على  لألطفال  عــرضــاً  يقدم  أن  فايز 

الــمــســرح، وهــو الــمــخــرج الـــذي قــدم عــددا 

عدد  على  األطــفــال  مسرحيات  من  كبيرا 

مـــن الــمــســارح األخـــــرى وخــــاض تــجــارب 

عـــديـــدة بــســبــب حــبــه لــلــمــغــامــرة وخـــوض 

مزيد  في  تسهم  أن  يمكن  التي  التجارب 
والتي  قطر  فــي  المسرحي  الــحــراك  مــن 
يعد مسرح الريان أحد أهم نوافذها التي 
وشركات  للفرق  مجانا  متاحة  أصبحت 
اإلنتاج، وبذلك يعد 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 في خوض التجربة التي كانت 

لمدينة الحكايات السبق فيها.
الهندسي  المكتب  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
الخاص كان قد وجه بمنح الفرق وشركات 
اإلنتاج عروضا مجانية على مسرح الريان 
الفرق  بمسؤول  المسرح  مسؤولو  والتقى 
وشركات اإلنتاج ورمــوز العمل المسرحي 
من الفنانين والكتاب واإلعالميين لتحديد 
على  مسرحية  بعروض  المشاركة  آليات 
النصوص  قــبــول  ومعايير  الــريــان  مــســرح 
ــتــي يقدمها  الــمــعــروضــة والــتــســهــيــالت ال

المسرح للعارضين.

«مدينة الحكايات» على مسرح الريان في العيد

األخرى  قوة  منهما  كل  تختبر  بأن  الصراع  يبدأ 
وتستثيرها بكلمات ظاهرها طيب وباطنها التهكم 
واالســتــفــزاز والــعــداء وذلــك أمــام الـــزوج. وبمجرد 
المقهى  فــي  الحشيش  يــدخــن  كــي  خـــروج «مــلــك» 
تبدأ»صابحه» في الهجوم على «فطومة» وتحديد 
ذلك  ترفض  ولكنها  كخادمة  البيت  في  وظيفتها 
وتــغــيــظ الــــزوجــــة الــقــديــمــة بــاســتــعــراض جــمــالــهــا 
شقيق  وزيــر  «بعجر»  ومعه  يعود»ملك»  وشبابها 
األخ  ليعضد  «الــحــشــيــش»  تدخينهما  بــعــد  فــطــومــة 
بل  تستسلم  ال  لكن «صــابــحــه»  األخــت  موقف  مــن 
تستخدم أدواتها في المعركة سواء سالطة لسانها أو 
قوتها البدنية. تطلب كل زوجة من «ملك» تحديد 
موقفه ، لكنه ال يستطيع ويناله الضرب من الجميع 
خــروج  بــعــد  الــزوجــتــيــن.  طـــالق  معلنًا  فيطردهما 
العاقل  بأن  األخالقي  الدرس  يعلن»أحمد»  الجميع 
زوجته  ويــســتــرد  واحـــدة  بــزوجــة  يكتفي  الـــذي  هــو 
فيعيدها  األنــثــوي  لضعفها  المستخدمة  الــقــديــمــة 
إرضاء للجمهور «طيب علشان خاطر عيون أسيادنا 
ثم  أردك»  رايــح  برؤياهم  الليلة  شرفونا  اللي  دول 

يغني قبل إسدال الستار.
اللي بده يجعل عيشته مرة
يدخل على أم أوالده ضره
أما اللي بده يعيش فرحان

ما يعمل لوش قالدة من النسوان
بالتقنية  إلــمــامــه  طـــريـــق  عـــن  صـــنـــوع  اســتــطــاع 
الدرامية أن يصوغ العناصر الشعبية صياغة درامية 
مــتــمــاســكــة األجـــــــزاء فـــي حــبــكــة بــســيــطــة الــتــزمــت 
بالوحدات الثالث واحتفظت بالطابع الشعبي وتقاليد 
األربـــع  الشخصيات  مــكــانــة  حــيــث  الشعبي  الــمــســرح 
تفكيرها  وطريقة  وأخالقياتها  وسلوكًيا  اجتماعًيا 
الشخصيات  لهذه  الشعبي  االنتماء  مع  تتفق  ولغتها 
النفسي  بالجانب  الــكــاتــب  اهــتــم  الــوقــت  نفس  وفــي 

والصراع الداخلي وبخاصة لدى «صابحه».
بــاإلضــافــة إلـــى ذلـــك ابــتــعــد صــنــوع عــن الــمــســرح 
الــغــنــائــي الـــــذي قـــدمـــه فـــي مــحــاولــتــه الــمــســرحــيــة 
كانت  التي  والقواص»  البلد  وشيخ  «األولى»راستور 
عبارة عن أوبريت هزلي يعتمد أساًسا على األغنية 
والموسيقى وقد تقلص عنصر الغناء في «الدرتين» 
المسرحية  من  موضعين  في  أغنيتان  توجد  حيث 
طول  مــع  أوالً  تتناسبان  قصيرتان  أغنيتان  وهما 
األولى  واألغنية  الحدث  تطور  مع  وثانًيا  المسرحية 
الــتــي تـــشـــارك «صــابــحــة» الــمــجــمــوعــة فـــي غنائها 
ومطلعها «يا محال اجتماع الحبايب» ويكتفي صنوع 
بهذا المطلع ألن األغنية ال تهمه في حد ذاتها لكن 
تكون  أن  هو  الدرامية  أهدافه  ويخدم  يهمه  الــذي 
وتؤدي  و»بعجر»  إثارة»فطومة»  في  سببًا  األغنية 
إلـــى صــدامــهــمــا مــع «صــابــحــه» ويــســتــخــدم صنوع 
لتقديم  وذلــك  المسرحية  ختام  في  الثانية  األغنية 
العروض  آثار  من  كأثر  للجمهور  األخالقي  الدرس 

المسرحية الشعبية.
مما سبق يتضح أن صنوع في حواره مع النموذج 
ـــــــي قـــد اســتــفــاد مـــن الــتــقــالــيــد الــمــســرحــيــة  األوروب
المحلي  الشعبي  الــفــارس  تــطــويــر  فــي  الكالسيكية 
في  أخــرى  تأثيرات  أي  في «الــدرتــيــن»  يتضح  وال 

الموضوع أو الشخصيات.

صياغة درامية 
متماسكة

«٢٠»

حركةحركة

فرقة الوطن المسرحية  تبحث عن شعار جديد

قــدمــت فــرقــة الـــوطـــن الــمــســرحــيــة 
في  والمتخصصين  للمهتمين  دعـــوة 
ــمــشــاركــة فــي  ــل تــصــمــيــم الــــشــــعــــارات ل
تــصــمــيــم الــشــعــار الــرســمــي والــخــاص 
بالفرقة، وأفادت الفرقة أنها ستمنح 
ريــال  آالف  خمسة  مــقــدارهــا  جــائــزة 
قـــطـــري لــلــتــصــمــيــم الـــفـــائـــز، عــلــى أن 
يــلــتــزم الــفــائــز بـــإجـــراء الــتــعــديــالت أو 
مبلغ  ضمن  من  وجدت  إن  اإلضافات 
الفرق  وحــددت  المخصص،  المكافأة 
كآخر  ٢٠١٥م  سبتمبر   ١٠ الخميس 

موعد الستقبال المشاركات.
يقيم  مــن  جميع  الــدعــوة  واشتملت 
في دولة قطر أو في خارجها لجميع 
للمشاركة  ويسمح  الــعــمــريــة،  الــفــئــات 
للمشاركات  يسمح  وال  فقط  لــألفــراد 
الجماعية كاألسر والمدارس، وحددت 
الشعار  يكون  أن  في  شروطها  الفرقة 
جــديــدا مــن فــكــرة الــمــشــارك وليست 
شعارات  أو  تصميم  أي  من  مستوحاة 
أخرى كانت محلية أو خارجية، وأن 
يـــكـــون مـــن وحــــي وإلــــهــــام الــمــشــارك 

ويعبر عن رؤية المجال المسرحي وال 
يكون له تأويل آخر في حال تكبير أو 
يرمز  أن  على  الشعار،  حجم  تصغير 
الفرقة،  الســم  بآخر  أو  بشكل  الشعار 
اسم  التصميم  يتضمن  أن  أهمية  مع 
الفرقة باللغتين العربية واإلنجليزية، 
كــمــيــة  تــــخــــفــــف  أن  ضــــــــــــرورة  مــــــع 
كما  ممكن،  شكل  ألبسط  المعلومات 
بالحد  الشعار  تنفيذ  يتم  أن  اشترطت 
األدنى من األلوان .. ويفضل لون واحد 
لــونــاً  يعتبر  حــيــث  لــألبــيــض  بــاإلضــافــة 

ثانياً في حال الصعوبة الكبيرة ال مانع 
بدرجة  ولكن  آخر  لون  استخدام  من 
معينة بحيث يترجم الشعار إلى اللون 
يظهر  أن  ويــجــب  واألبـــيـــض،  األســــود 
أن  على  اللونين،  بين  واضحاً  التباين 
في  التدريجات  المصمم  يستخدم  ال 
ببرنامج  التصميم  يــتــم  وأن  الـــلـــون، 
عــــالــــي الـــتـــقـــنـــيـــة والــــــجــــــودة والــــدقــــة 
موديل  على  معتمداً  ويكون  والوضوح 
جميع  فــي  قــابــالً  يكون  وأن  هندسي، 
أنـــــواع الــطــبــاعــة الـــبـــارزة أو الــغــائــرة، 

شعار  مــن  بأكثر  بالمشاركة  ويسمح 
لـــكـــل مــتــســابــق وبـــحـــد أقـــصـــى ثــالثــة 
المواد  جميع  ترسل  أن  على  شعارات، 
الخاصة والمطلوبة للمشاركة بمسابقة 
تــصــمــيــم الــشــعــار بــاســم رئــيــس لجنة 
على  الــفــرقــة  شــعــار  واخــتــيــار  تصميم 
الــبــريــد اإللــكــتــرونــي لــلــفــرقــة، ويــرفــق 
مــــع الــتــصــمــيــم شـــــرح واضــــــح لــفــكــرة 
الشعار واأللوان المستخدمة فيه ،علماً 
يتم  لن  الفائزة  غير  المشاركات  بــأن 

إعادتها ألصحابها.

أ ألألأأل

سامح الهجاري : نحضر لفيلم قصير للمشاركة في مهرجان البحرين
كتب - محمود الحكيم :

كــشــف الــفــنــان ســامــح الــهــجــاري 
قصير  روائي  لفيلم  تحضيره  عن 
ـــمـــشـــاركـــة بـــــه فـــــي مـــهـــرجـــان  ـــل ل
والذي  القصيرة  لألفالم  البحرين 
في  المنامة  فــي  مــرة  ألول  يــقــام 

شهر نوفمبر القادم .
من  أن  إلــــى  الـــهـــجـــاري  وأشـــــار 
شروط المهرجان أن ينتج الفيلم 
بــالــكــامــل عــلــى يـــد شــبــاب تــتــراوح 
أعمارهم من ١٥ إلى ٢٥ عاما في 
والتمثيل  والسيناريو  القصة  كتابة 
واإلخراج والطاقم الفني ، ولذلك 
فـــســـوف أنـــظـــم مـــع الـــفـــنـــان حمد 
لمجموعة  عمل  ورشـــة  الهاشمي 
من الموهوبين الشباب في التمثيل 

هذا  إنتاج  على  ونشرف  والتصوير 
الــفــيــلــم بــالــكــامــل ثـــم نــقــدمــه إلــى 

المهرجان .
ــــهــــجــــاري إن  وقــــــــال ســــامــــح ال
الــورشــة ســوف تــبــدأ الــيــوم الثالثاء 
وسيقوم  كامال  أسبوعا  وستستمر 
ـــمـــتـــدرب بــعــمــل كــافــة  الـــشـــبـــاب ال
تحت  إليه  المشار  الفيلم  تفاصيل 

إشرافنا .
سيحضر  أنه  الهجاري  وأوضــح 
شهر  في  البحرين  في  المهرجان 
يحصد  أن  آمـــال  الــمــقــبــل  نــوفــمــبــر 

فيلمهم جوائز المهرجان .
وأكد سامح الهجاري أن هناك 
حـــركـــة تــنــشــيــطــيــة فـــي قــطــر في 
مشيرا  الــقــصــيــرة  األفـــــالم  مــجــال 
واألفــالم  اليوتيوب  برامج  أن  إلــى 

تستقطب  أن  استطاعت  القصيرة 
كــوكــبــة مـــن ألــمــع نــجــوم الــمــســرح 
وجيل  الــوســط  جيل  مــن  القطري 
الــشــبــاب مــثــل فــهــد الــبــاكــر وفــهــد 
تستقطب  بــدأت  لقد  بل  القريشي 
مــثــل  األول  الـــصـــف  مــــن  نـــجـــومـــا 
علي  والفنان  سعيد  هدية  الفنانة 
المالكي ، وعلل الهجاري ذلك بأن 
برامج اليوتيوب واألفالم القصيرة 
بـــاتـــت األوســــــع انـــتـــشـــارا واألقـــــرب 
إلــــى الــجــمــهــور واألكــــثــــر مــالءمــة 
لــطــبــيــعــة الــعــصــر الــســريــعــة فهي 
تــقــدم الــمــحــتــوى فــي شــكــل سريع 
ومـــركـــز وتــســتــطــيــع مــتــابــعــتــه من 
مجتمعة  الــعــوامــل  هــذه  مكان  أي 
جعلت للبرامج اليوتيوبية واألفالم 
المسرح  من  أكبر  ميزة  القصيرة 

 ، المتابع  الجمهور  عدد  حيث  من 
برامج  حركة  نشطت  فقد  ولذلك 
التوك شو كوميدي وحركة األفالم 
الــقــصــيــرة خــصــوصــا بــيــن أوســـاط 
الشباب وأضاف الهجاري أن هذه 
المجاميع  طــابــع  أخــــذت  الــحــركــة 
والــــفــــرق وأصـــبـــحـــت تـــدخـــل فــي 
عن  بعيدا  وتنظيمي  مؤطر  شكل 

االرتجالية والجهد الفردي .
هـــنـــاك  إن  الــــهــــجــــاري  وقــــــــال 
تعلم  على  الشباب  جيل  من  إقباال 
القصيرة  األفــــالم  صــنــاعــة  أصـــول 
األمـــــر الـــــذي يــشــي بــــأن الــحــركــة 
قطر  فــي  القصير  لــألفــالم  الفنية 
استطاعت أن تجذب إليها األنظار 
وأن تستقطب الكثيرين إلى العمل 

الفني وهذا ما يبشر بالخير .



3 ١ September ١٢:٠١ ٢٠١٥ AM المنفذ : 
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شددوا على ضرورة تكثيف االنتاج الدرامي .. فنانون :
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تدني األجور وفقدان الكوادر أبرز مشكالت الدراما القطريةتدني األجور وفقدان الكوادر أبرز مشكالت الدراما القطرية

وقــــال فــالــح فــايــز إن قــلــة اإلنــتــاج 
الدرامي انعكست سلبا على الممثلين 
والمخرجين فــتــوارى عــدد كبير من 
مــخــرجــي قــطــر الـــذيـــن كـــانـــت لهم 
صوالت وجوالت في الدراما القطرية 
وهو ما أفقدنا كوادر مهمة وما ساعد 
حل  الــــذي  المنفذ  المنتج  ذلـــك  عــلــى 
الدرامي  اإلنــتــاج  في  التلفزيون  محل 
وبــدأ كل منتج يبحث عن مخرجين 
لـــهـــم شــــهــــرة فــــي الـــخـــلـــيـــج لــيــخــرج 
أعــمــالــهــم ويــكــون عــامــال مــن عــوامــل 
التسويق الجيد للمسلسل وشيئا فشيئا 
الكبار  القطريون  المخرجون  أصبح 
فايز  فالح  وشــدد   ، النسيان  طــي  فــي 
على ضرورة أن يكون للتلفزيون دور 
إشرافي على المسلسالت التي ينتجها 
معين  عــــدد  مــشــاركــة  يــشــتــرط  وأن 
مـــن فــنــانــي قــطــر فـــي األعـــمـــال التي 
ينتجها حتى يحدث حراكا فنيا ويدفع 

بالحركة الدرامية إلى األمام .
الكبير  الجماهيري  اإلقبال  وحــول 
على الدراما التلفزيونية القديمة التي 
التلفزيون  شاشة  على  عرضها  يعاد 
في  يجد  الجمهور  أن  فايز  فالح  أكــد 
الــدرامــا القديمة أطــروحــات مختلفة 
عــمــا يــشــاهــده فـــي الــــدرامــــا الــحــالــيــة 
ســواء في الموضوعات أو في طريقة 
الــذي  الــديــكــور  فــي  أو  التمثيلي  األداء 
لطبيعة  كبير  حــد  إلـــى  مناسبا  كـــان 
الموضوعات التي تتناولها درامــا تلك 
الشخصيات  أن  إلـــى  مــنــوهــا   ، األيــــام 

القديمة  الــدرامــا  تتناولها  كانت  التي 
مثل النوخذة ومشاكل الفريج ال تزال 
المشاهدين  وأذواق  قلوب  إلى  أقرب 
في قطر والخليج، أما الدراما الجديدة 
التكرار  هــي  الرئيسية  مشكلتها  فــإن 
والــتــشــابــه ســــواء فــي الــمــوضــوعــات أو 
واحد  فلك  في  يــدور  فأغلبها  الوجوه 
حــــول مـــوضـــوعـــات الـــحـــب والــخــيــانــة 
كــمــا أن الــوجــوه الــتــي تمثل فــي هــذه 
المنتجين  ألن  متكررة  المسلسالت 
النجوم  من  معينة  بوجوه  يستعينون 
للتسويق لمسلسالتهم فقد يؤدي ممثل 
الرجل  دور  إمــاراتــي  مسلسل  فــي  مــا 
دور  الممثل  نفس  ويـــؤدي   ، الــشــريــر 
الــشــريــر أيــضــا فــي مسلسل كــويــتــي و 
يعرض المسلسالن في نفس التوقيت 
فيشعر المشاهد أنه يرى شيئا مكررا 

ال جــديــد فــيــه وهـــو مـــا يــضــر بنسبة 
اإلقبال على مشاهدة الدراما الجديدة 

.
حزنه  سلطان  علي  الــفــنــان  أبـــدى 
الدراما  إليها  وصلت  التي  الحال  على 
الــقــطــريــة بــعــدمــا كــانــت تــقــدم أفضل 
األعمال الدرامية ، وكان لدينا أفضل 
استديو مجهز بأعلى التقنيات يمكن 
فيه  التاريخية  األعــمــال  أكبر  تصوير 
بكل سهولة ، باإلضافة إلى مجموعات 
العمل المختلفة من مهندسي ديكور 
ثم   ، وغــيــرهــم  وتقنيين  ونــجــاريــن 
الــدرامــا  قسم  بــإغــالق  الجميع  تفاجأ 
المنفذ  المنتج  على  االعــتــمــاد  وصـــار 
والذي اتجه بدوره إلى الممثلين غير 
القطريين . وتوقف النهر عن الجريان 

حتى جف المجرى .
وطـــــالـــــب الــــفــــنــــان عـــلـــي ســلــطــان 

تــلــفــزيــون قــطــر بــــأن يـــعـــود ســيــرتــه 
األولى في االهتمام بالدراما القطرية 
و  كــبــرى  ثقافية  أهمية  مــن  لها  لما 
الناس  سلوكيات  على  إيــجــابــي  تأثير 
وأفـــكـــارهـــم بــمــا يــعــود بــالــخــيــر على 
المجتمع القطري والخليجي وتساءل 
التلفزيون  يتحرك  ال  لــمــاذا  سلطان 
نــحــو إنــتــاج درامـــــي مميز ومــكــثــف ؟ 
فإن  اإلمكانات  بقلة  أحــد  يتعللن  وال 
قطر في أزهى عصورها االقتصادية 
والحضارية وهي منفتحة اليوم أكثر 
الثقافات  عــلــى  مــضــى  وقـــت  أي  مــن 
الـــعـــالـــمـــيـــة ومـــهـــتـــمـــة أكـــثـــر مــــن أي 
وقـــت مضى بــدعــم الــتــراث القطري 
والموروث الثقافي العربي والخليجي 
وليس شعار « الدوحة عاصمة الثقافة 
العربية» منا ببعيد فلماذا التراخي في 

اتخاذ إجراءات إيجابية نحو إحياء الفن 
والــدرامــا القطرية مــن جديد مــع أن 
كل عناصرها متوفرة وتنتظر إشارة 
شركات  سلطان  وطــالــب   . االنــطــالق 
اهتمامها  تــولــي  أن  القطرية  اإلنــتــاج 
أمامهم  وتفتح  القطرية  بالعناصر 
المجال من جديد وتمنحهم الفرص 
التي  الدرامية  األعمال  في  للمشاركة 
الفنية  الحركة  تدعم  لكي  ينتجونها 
الممثلين  أن  تــراعــي  وأن  الــدرامــيــة 
منهم  الشباب  وخصوصا  القطريين 
مع  العمل  ســوى  سبيل  من  لهم  ليس 
فأين  وإال  الــوطــنــيــة  اإلنـــتـــاج  شــركــات 

يذهبون ؟
وطـــالـــب الــفــنــان عــلــي ســلــطــان أن 
المنتجين  القطري  التلفزيون  يكلف 
الــمــنــفــذيــن بـــإنـــتـــاج أعــــمــــال درامـــيـــة 
الفنانين  مــشــاركــة  عليهم  ويــشــتــرط 

الــمــمــثــلــيــن  ألن   ، فــيــهــا  الــقــطــريــيــن 
معروفين  غير  أصــبــحــوا  القطريين 
لــــدى الــجــمــهــور مـــن طــــول عزلتهم 
وبعدهم عن األعمال الفنية وهو األمر 

الذي ال يرتضيه أحد .
وبـــــــدوره أوضـــــح فــهــد الــبــاكــر أن 
في  التلفزيونية  الــدرامــا  في  المعضلة 
قــطــر تكمن فــي تــدنــي األجـــــور التي 
عمل  مقابل  فــي  الفنانون  يتقاضاها 
كبير ومضن يطلب منهم والمشكلة 
جاءت من أن المنتج المنفذ يتعامل مع 
وتشترى  تباع  كسلعة  القطري  الفنان 
ويساومه على األجــر بطريقة مسفة 
ومهينة فإما القبول بما يعرضه عليك 
أو الحرمان من العمل في المسلسل مع 
الممثلين  مع  هكذا  يتعاملون  ال  أنهم 
من الخارج بل يعطونهم أعلى األجور 

ويحيطونهم بالحفاوة واالهتمام هذا 
جانب والجانب اآلخر هو قلة األعمال 
الدرامية التي تنتج بقطر األمر الذي ال 
يتيح رفاهية القبول والرفض بالنسبة 
لألدوار فالفنان مضطر لقبول الدور 
الـــــذي يــعــرض عــلــيــه ألنــــه إذا رفــض 
فــلــن تـــتـــاح لـــه فـــرصـــة أخـــــرى لــمــدة 
يفقد  خاللهما  وهـــو  عامين  أو  عـــام 
المخرجين  لـــدى  ورصـــيـــده  تـــواجـــده 
حتى  عنه  رغما  للقبول  مضطر  فهو 
ولدى  الجمهور  لدى  رصيد  له  يكون 
في  أفضل  ألدوار  يؤهله  المخرجين 
المستقبل . المشكلة الثالثة أن المسلسل 
المحلي غالبا ما يعرض حصريا على 
تــلــفــزيــون قــطــر وال يــــذاع عــلــى باقي 
الممثلين  يفقد  ما  الخليجية  القنوات 
مـــيـــزة االنـــتـــشـــار وتـــعـــرف الــجــمــهــور 
الخليجي عليهم األمــر الــذي قد يتيح 

لهم عمال مستقبليا هنا أو هناك .
أن  قطر  تلفزيون  الباكر  وطــالــب 
يكثف اإلنــتــاج الــدرامــي كــل عــام وأن 
الدرامية  أعماله  لتسويق  خطة  يضع 
بــالــخــلــيــج وأن يــضــع قــائــمــة بــأجــور 
الفنانين يلزم بها المنتج المنفذ ويضع 
المنتج  تالعب  ما  إذا  جزائية  شروطا 
بأجور الفنانين خاصة القطريين كما 
عليه أن يشترط بالعقد أن يكون العدد 
من  بالمسلسل  الفنانين  مــن  األكــبــر 
قطر حتى يضمن حق الفنان القطري 

في العمل وفي األجر وفي االنتشار .

فهد الباكر علي سلطانفالح فايز

فهد الباكر: عدم 
عرض المسلسالت 

المحلية على 
الفضائيات ليس 
في صالح الفنان 

القطري

علي سلطان : 
مشاركة الفنانين 

القطريين 
باألعمال 

الدرامية حق 
لهم

ـــــســـــت ســــــلــــــبــــــًا عــــــلــــــى الــــمــــمــــثــــلــــيــــن والـــــمـــــخـــــرجـــــيـــــن ـــــعـــــك ـــــــــــدرامـــــــــــي ان ــــــــز: قــــــلــــــة ا�نــــــــــتــــــــــاج ال ــــــــاي ـــــــح ف ـــــــال ف

عقدة فنيةعقدة فنية

كتب - محمود الحكيم :

يرى عدد من الفنانين أن الدراما المحلية بحاجة ملحة إلى تكثيف اإلنتاج الدرامي ألن حالة الدراما 

تنعكس سلبا وإيجابا على كل مكونات العمل الفني في قطر ، وشــددوا على ضــرورة أن يأخذ الفنان 

القطري فرصته الكاملة في المشاركة في هذه األعمال التي تنتج في قطر ألنهم األحق واألولى وأن 

يتم مراعاة مسألة األجور للفنانين القطريين بحيث تتناسب مع األجور السائدة حاليا في سوق اإلنتاج 

الدرامي وأن يتم الترويج والتسويق للمسلسالت المحلية بشكل احترافي بما يعود بالنفع على الفن القطري 

ويصنع من الممثلين القطريين نجوما في الدراما الخليجية وغير ذلك من األمور التي ناقشناها خالل 

هذا التحقيق .

في البداية أكد الفنان فالح فايز أن التلفزيون هو المسؤول األول عن ازدهار أو ركود الحركة الفنية في 

قطر ، كما أنه المسؤول عن صناعة النجم القطري مدلال على ذلك بأن نجوم الصف األول في الدراما 

القطرية حاليا هم صناعة تلفزيون قطر فترة ازدهاره واهتمامه بالدراما . وأوضح فالح فايز أن ركود 

الدراما التلفزيونية يؤثر سلبا على المسرح حيث إن الجمهور حينما يتابع زخما دراميا مستمرا وأعماال 

جيدة تقدم له بشكل دوري فإنه يتعلق بالنجوم الذين يتابعهم عبر الشاشة الصغيرة ويتشوق إلى متابعة 

أعمالهم الفنية وبمجرد أن تطرح مسرحية لفنان من هؤالء تجد الجمهور يتسابق إلى حجز مقعده 

لمشاهدة النجم الذي يحبه ويثق في الفن الذي يقدمه له ، ولذلك تجد أن المسرح مرتبط بالدراما 

صعودا وهبوطا فكلما كانت الدراما مزدهرة كان المسرح مزدهرا والعكس صحيح أيضا ، ولذلك فعلى 

تلفزيون قطر أن يدرك مدى المسؤولية الملقاة على عاتقه وأن يقوم بواجبه تجاه الفن القطري و أن 

يطلق العنان لإلنتاج الدرامي القطري ليعود من جديد بقوة وعنفوان .

صورة أرشيفية من مسلسل حب ولكن

صورة أرشيفية من مسلسل حب ولكن
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الحقيقة أن المصطلح اإلنجليزي األول، ال يترجم نظيره 
األلماني الذي يعتبر المصدر األصلي للمفهوم ترجمة دقيقة 
ولكنه شائع ومتداول أما المصطلح العربي األول فهو األكثر 

شهرة واستخداما.
ويرتبط مفهوم التغريب- عادة- بمسرح بريشت ١٨٩٨-

١٩٥٦ مع أنه لم يخترعه ال كمصطلح وال كمدلول وإنما 
تبناه وطوره وأدخله المحيط المسرحي بشكل فعال بتأكيده 

على المضامين السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
والتغريب عنده هو ببساطة جعل الشيء المألوف غريبا، 
لموقف  أو  لشيء  عــرض  عن  عبارة  هي  المغربة  الصورة 
مألوف لنا في إطار من القول أو الفعل يظهره غريبا وغير 
متوقع وهذا في حد ذاته صدمة المعرفة التي يحدثها الفن.
إنه القوة التي تجبر المتفرجين على رؤية أو إدراك شيء 
مألوف كما لو أنه جديد ويرى ألول مرة بمعنى أنه عندما 
نتعود على رؤية أو سماع شيء تعوداً تماما يصبح من السهل 
االعتقاد بأن هذا الشيء هو دائما هكذا وبأنه سيبقى كذلك 
إلــى األبــد ألننا نؤمن بحتمية وجــود ما نتعود عليه ولكن 
عندما يقدم إلينا شيء جديد نعتقد بأنه ليس حتميا وعلى 
هذا قد نقبله ونقتنع به وقد نرفضه واآلن عندما نغرب 
شيئا مألوفا لنا ومعتادين عليه فإننا نضعه في وضع الشيء 
الجديد الالحتمي ومن ثم يمكننا أن نرفضه أو نقبله إننا 
نستطيع أن نحكم بالرفض أو القبول على الشيء المغرب 
ألنــه أصبح فــي حكم الــشــيء الجديد ولــم يعد فــي مركز 
يفرض حتميته علينا ال لشيء إال ألننا تعودنا عليه وآمنا 

بصحته.
لقد كان بريشت في كتاباته األولــى يصر على هدفيه: 
المتأخرة  كتاباته  فــي  طــالــب  ولكنه  وتعليميته  المسرح 
بوجوب المزاوجة بين الهدف التعليمي والهدف الترفيهي 
والسبب في إصــراره الدائم على أن يجعل المتفرجين في 
حالة يقظة عقلية واعية مستعدة للجدل والنقاش يرجع إلى 
حرصه على مواجهتهم بقضايا إنسانية جادة تتطلب التقييم 

والحكم والسعى إلى تغييرها.

موسيـــــــــــقى

لتأليف  بسنة  يقدر  مــا  المؤلف  األمــر  يستغرق  الــعــادة  فــي 
يؤلف  كــان  مــوتــســارت  أن  نعلم  أن  يكفينا  لكن  سيمفونية، 
أوبــرات كاملة في غضون شهر، وأنــه في أواخــر حياته ألف 
واحــدة  سنة  فــي  إلــى ٤١)  األخــيــرة (٣٩  الــثــالث  السمفونيات 
أن  على  المؤرخون  أجمع  أخـــرى.  أعمال  بجانب   ١٧٨٨ هي 
طفولة موتسارت كانت أعجوبة الدهر ففي الثالثة من عمره 
بدأ يالمس أصابع البيانو وفي الرابعة أصبح ذا دراية بالقراءة 
الموسيقية وحاول في هذا السن أن يصوغ لحنه األول بهيئة 
كونشيرتو، قام موتسارت الصغير بمرافقة والده بعدة رحالت 
استقبله  حيث  وإيطاليا  ولندن  وبــاريــس  وفيينا  ميونيخ  إلــى 
إلى  الفنية  الرحالت  هذه  واستمرت  استقبال  أحسن  الجميع 
عواصم أوروبــا حتى بلغ الثانية والعشرين. عرف موتسارت 
بالموهبة الخارقة، إذ اشتهر بأنه يكتب الموسيقى فورا مكتملة 
من ذهنه بدون أي قابلية للتعديل بعد ذلك، ويقول معاصروه 
إن نماذجه لم يكن ينسخها ولم يبد فيها أبدا آثار تصحيح. 
وكانت الموسيقى من الروعة بحيث ال يمكن ألحد التعديل 

عليها.
كان موتسارت ألماني النزعة في أوبراته كما في سيمفونياته 
لم يهتم بالميلودي كاإليطاليين وال اهتم بالناحية التمثيلية 
كالملحنين الفرنسيين بل استهدف اإلنتاج الموسيقي الرفيع 
وأعطى  الموسيقى  يــد  فــي  طيعة  أداة  الشعر  ليكون  وسعى 
األوبرا الجادة الكثير من صفات األوبرا الهزلية ليخفف من 
كان   ، األلمانية  األوبـــرا  مبتكر  وكــان  فيها  التراجيديا  عوامل 
إنتاجه خصباً في حياته القصيرة البالغة خمسة وثالثين عاماً 
وشمل هذا اإلنتاج جميع أنواع األوبرات والكنتاتات والسيمفونية 
والكمان  للبيانو  والكونشرتات  والسوناتات  واألربعين  الواحدة 
وخاصة للكالرينيت وكذلك القداسات فيما تربو مؤلفاته على 

الستين قطعة مليئة بالحنان والصفاء والبهجة .
عند وفاة موتسارت فقيرا، دفن بإحدى ضواحي العاصمة 
النمساوية فيينا، في مقبرة سانت ماركس في ٧ ديسمبر بعد 
وفاة موتسارت لم يحضر أحد جنازته لكن بعد عدة قرون 
أصبحت موسيقى وصور موتسارت تزين ليس فقط شوارع 
مدينتي سالزبورغ وفيينا التي لم يلق النجاح المادي الكافي 
ابــان حياته، ولكن موسيقاه قــد مــرت على كــل ذهــن طفل 

صغير حتى لتجد نفسك تحفظ بعضا منها.
وتعد الموسيقى الجنائزية التي ألفها موتسارت قبيل وفاته 
تعد  التاريخ.  في  وســوداويــة  جماال  األكثر  الفنية  القطع  من 
هذه المقطوعة إحدى الدرر التي تركها موتسارت تراثا فنيا 
للبشرية، وتبرز المعاناة الهائلة التي عاناها في أواخر أيامه. 
والــحــزن،  الهائلة  بالحيرة  المعزوفة  فــي  الموسيقى  تنطق 
باأللم والعذاب، بالرغبة في الموت واإلحياء سويا. الموسيقى 
ألفها موتسارت رغما عنه فيما يحكى، وكــان منشغال أيضا 
بتأليف أوبرا الناي السحري البهيجة في تلك األيام مما يحير 
الدرجة  هــذه  على  عملين  يؤلف  أن  باستطاعته  أن  األذهـــان 
من التناقض. وجاء موته وكأنه الحدث المناسب إلنهاء تلك 

المقطوعة. الموت هو نهاية حتمية لتلك الروعة السوداء.
ويقول بعض المهتمين بتاريخ الموسيقى أن سالياري، وهو 
المؤلف الرسمي للبالط الملكي النمساوي قد هدف إلى قتل 
موتسارت وعزف الموسيقى الجنائزية على أنها من تأليفه هو، 
ولكن لم يمهل القدر موتسارت لالنتهاء من تأليفها، ومات وهو 

عمل غير مكتمل أكمله أحد تالميذ موتسارت فيما بعد.
بدأ موتسارت بالتأليف توفي يوم ٥ ديسمبر ١٧٩١ بمرض 
الحمى ولم يكن قد انتهى من تلحين المقطوعة ويقال بأن 

أحد طالبه قام بتكملة القداس الجنائزي.

موتسارت والموسيقى الجنائزية
ي

مبدعونمبدعون
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كتب - محمود الحكيم:

مع  حــواره  في  قطر  بتلفزيون  المخرج  صفر  حسين  الفنان  كشف 
البيرق عن مسيرته المهنية وأهم األعمال التي قدمها، وذكر الشروط 
الــتــي يجب تــوافــرهــا فــي الــمــخــرج الــنــاجــح وعـــدد أســبــاب قلة الــكــوادر 
القطرية في مجال اإلخــراج، وتطرق لتهميش المخرجين القطريين 

في الدراما وغيره من الموضوعات التي ناقشها خالل هذا الحوار:-

قــطــر فـــــي  لــــألطــــفــــال  ــــرامــــجــــي  ــــب وال ــــــدرامــــــي  ال اإلخــــــــــراج  رواد  مـــــن  ــــــا  أن

الــــقــــطــــري ـــــمـــــخـــــرج  ال ـــش  ـــي ـــم ـــه ت وراء  الـــــمـــــنـــــفـــــذون  ــــجــــون  ــــت ــــمــــن ال

كتب جديدة في ذكرى رحيل نجيب محفوظ اصداراتاصدارات

إعداد جيل من المخرجين إعداد جيل من المخرجين 
القطريين مسؤولية الجهات القطريين مسؤولية الجهات 

اإلعالمية والفنيةاإلعالمية والفنية

األديــب  لــرحــيــل  الــتــاســعــة  الــذكــرى  بمناسبة 
لــدوره  وتــقــديــًرا   » محفوظ  «نجيب  العالمي 
الــعــظــيــم أصـــــدرت الــهــيــئــة الــمــصــريــة لــلــكــتــاب 
بــالــتــزامــن مــع الــذكــرى الــتــاســعــة لــوفــاة نجيب 
نجيب  (سينما  كتاب  سبتمبر   ٣٠ في  محفوظ 
المتفرد)  واإلبـــداع  الجماعي  الفن   ، محفوظ 

السينمائي. النقد  أستاذ  سيف  وليد  للدكتور 
بــالــنــقــد  يـــتـــنـــاول  شـــامـــل  بـــحـــث  أول  وهـــــو 
في  مــحــفــوظ  نجيب  إســهــامــات  كــل  والتحليل 
قصصه  أو  روايـــاتـــه  خـــالل  مــن  ســـواء  السينما 
الــقــصــيــرة وكـــذلـــك ســيــنــاريــوهــاتــه وقــصــصــه 
إبداعه  حدود  على  للتعرف  وذلك  السينمائية، 
و  فكره  عن  األفالم  تعبير  ومدى  السينما  في 

.. الفنية  ومالمحه  أسلوبه 
كــمــا يــكــشــف الـــكـــتـــاب عـــن مــرحــلــة زمــنــيــة 
مــهــمــة مــن تــاريــخ الــســيــنــمــا الــمــصــريــة شهدت 
رموزها  أهم  من  ووجوها  أساليبها  في  تطورا 

بهذا  االرتقاء  في  معهم  الكبير  األديــب  ساهم 
استعراض  على  أيــضــا  يشتمل  والــكــتــاب  الــفــن، 
الفيلم  فــي  السينمائية  الــلــغــة  لــتــطــور  تــاريــخــي 
الــمــصــري عــبــر مــســيــرة مــا يــقــرب مــن نصف 
أهم  على  خاللها  مــن  الــقــارىء  يتعرف  قــرن 
السيناريو  كتابة  لفن  تحققت  التي  التطورات 
أصبح  مصري  أدب  عن  التعبير  من  ليتمكن 
يغذي  أن  األدب  هــذا  استطاع  كيف  و  عالميا، 
و يــثــري الــفــن الــســيــنــمــائــي بــأفــكــاره وعــوالــمــه 
تجربته  لعل  الــســرديــة،  أساليبه  و  وشخوصه 
الموهوبين  من  جديدة  ألجيال  مفيدة  تكون 
أبــدا  يتوقف  لــن  الــذي  الكبير  الــوطــن  هــذا  فــي 
السينما  و  األدب  في  كبار  مبدعين  إنجاب  عن 

. العلوم  و  الفنون  مجاالت  مختلف  و 
بــدوره،  للنشر  «األهــرام»  مركز  أعلن  كما 
محفوظ»  نجيب  «حـــوارات  كــتــاب  توقيع  عــن 
مــع الــكــاتــب الــكــبــيــر مــحــمــد ســلــمــاوي، والـــذي 

حياته. من  كبيرة  فترة  عاصره 
أول  مـــحـــفـــوظ  نــجــيــب  أن  بـــالـــذكـــر  جـــديـــر 
وولد  األدب  في  نوبل  جائزة  على  حائز  عربي 
 ٣٠ تــوفــي   ، بــالــجــيــزة   ١٩١١ ديــســمــبــر   ١١ فــي 
األربعينيات  في  كتاباته  بــدأ   ،٢٠٠٦ أغسطس 
منها  أعماله  أشهر  ومن   ٢٠٠٦ حتى  واستمر 
منها  أفــالمــه  ومــن   ، حــارتــنــا  وأوالد  الــثــالثــيــة 
ــنــبــوت، حــكــايــات حــارتــنــا،  قــشــتــمــر، الــتــوت وال
السمان  النيل،  فوق  ثرثرة  ميرامار،  الكرنك، 
ـــشـــوق، بــيــن الــقــصــريــن،  والـــخـــريـــف، قــصــر ال
السكرية، بداية ونهاية، السراب، زقاق المدق.
ومن الجوائز التي حصل عليها منها: جائزة 
التقديرية  الدولة  جائزة   ،١٩٨٨ لــآلداب  نوبل 
من  االستحقاق  وســام  عــام١٩٦٨،  اآلداب  في 
اللغة  مجمع  جائزة   ،١٩٦٢ عام  األولى  الطبقة 

المعارف. وزارة  جائزة  العربية، 

حسين صفر:

في  المهنية  بــدايــاتــك  عــن  حدثنا  ڈ 
مجال اإلخراج.

- دخلت التلفزيون عام ١٩٨٢ م، في 
من  وبــدأت  اإللكتروني  المونتاج  قسم 
خالل ذلك التعلم من كبار المخرجين 
بــالــتــلــفــزيــون مــثــل عــبــاس أرنـــــــاؤوط ، 
وممدوح مراد، وهيثم حقي ، وغسان 
منهم  استفدت  وقــد  وغيرهم  جبري 
كثيًرا في مجال الدراما ومجال اإلخراج 
المخرج  من  استفدت  كما  البرامجي، 
الكبير األستاذ علي التميم الذي كان له 
في  بالنفس  الثقة  إعطائي  في  الفضل 

مجال اإلخراج الدرامي.
ڈ مــا أهـــم األعـــمـــال الــدرامــيــة التي 

أخرجتها ؟.
- أنا عملت كمخرج منفذ في بعض 
األعمال  ومن  للكبار  الدرامية  األعمال 
التي قدمتها « حكايات شعبية» ولكن 
األهم  المجال  هي  الطفل  درامــا  كانت 
من  الكثير  أخرجت  حيث  لي  بالنسبة 
األعـــمـــال فــي هـــذا الــجــانــب وكــنــت من 
هذا  فــي  القطريين  المخرجين  أوائـــل 
الــمــجــال ومـــن األعـــمـــال الــتــي قدمتها 
للطفل «هال رمضان هال» ، و»بطاقة 

دعوة» .
ڈ عـــمـــلـــت فـــــي مـــــجـــــال اإلخـــــــــراج 
هذا  عن  حدثنا  بالتلفزيون  البرامجي 

الجانب.
- أنا لم أقتصر على العمل في مجال 
الدراما بل كنت حاضرا بقوة في مجال 
اإلخراج البرامجي فأخرجت الكثير من 
البرامج ولم أضع نفسي في نوع محدد 
من البرامج بل كنت منفتحا على جميع 
البرامج سواء أكانت دينية أم رياضية أم 
ثقافية أم غيرها، وقد أخرجت لفترة 
بــرنــامــج «فـــّي الــضــحــى» كما أخرجت 
كما  المباشر،  البث  أعــمــال  مــن  الكثير 
برامج  مخرجي  رواد  أحـــد  أعـــد  أنــنــي 

األطفال في تلفزيون قطر .
ڈ ما الشروط التي يجب توافرها في 

المخرج الناجح ؟.
- الــمــخــرج يــحــول الـــــورق إلـــى واقـــع 
وبــالــتــالــي يــجــب أن يـــكـــون لــــدى هــذا 
حتى  عــاٍل  فني  وحس  موهبة  المخرج 

يخرجه  الــذي  العمل  يقدم  أن  يستطيع 
بل  تقليدي  غير  بشكل  الجمهور  إلـــى 
فنية  بــرؤيــة  إبداعية  روًحـــا  فيه  يبعث 
يكون  أن  يجب  ثانًيا  المشاهدين.  تمتع 
أكاديمية  دراســـة  دارًســــا  المخرج  هــذا 
حــتــى يــتــعــرف عــلــى أبـــجـــديـــات العمل 
باإلضافة  هــذا  باحترافية،  اإلخــراجــي 
المخرجين  مــن  والتعلم  الــخــبــرة  إلـــى 
الكبار على أرض الواقع حتى يستطيع أن 
يدرك دقائق العمل اإلخراجي ويحيط 

بتفاصيله الفعلية.
ڈ ما سبب قلة الكوادر القطرية في 

مجال اإلخراج ؟.
- الرغبة والميول لدى األفراد السبب 
ولكن  آخـــر،  دون  مــجــال  اخــتــيــار  وراء 

للشباب  تشجيع  هناك  يكون  أن  يجب 
الجهات  من  المجال  هــذا  اقتحام  على 
ويجب  فنية  أم  إعالمية  ســواء  المعنية 
في  بدورها  المعنية  الجهات  تقوم  أن 
الموهوبين  فتستقطب  الـــصـــدد،  هـــذا 
وورش  تدريبية  دورات  لهم  وتنظم 
لألفالم  الدوحة  مؤسسة  خاصة  عمل، 
أن  وظيفتها  مــن  حكومية  جهة  فهي 
تــعــد مــخــرجــيــن مــؤهــلــيــن فـــي مــجــال 
الــعــمــل الــفــنــي الــســيــنــمــائــي. صــحــيــح أن 
هناك حركة شبابية واعــدة في مجال 
اإلخراج السينمائي على وجه الخصوص 
ولــكــن يــجــب احــتــضــان هـــذه الــمــواهــب 
لهم  الفنية  اإلمــكــانــات  كــافــة  وتــوفــيــر 
حبهم  واســتــثــمــار  تدريبهم  مــن  والبـــد 

لهذا المجال الفني.
غـــيـــاب  عـــــــن  الــــــمــــــســــــؤول  مـــــــن  ڈ 
الــمــخــرجــيــن الــقــطــريــيــن عــن األعــمــال 

الدرامية ؟.
- إن فكرة خطأ راجت بين المنتجين 
هي السبب وراء هذه الكارثة التي حلت 
بــالــمــخــرج الـــقـــطـــري حــيــث يــزعــمــون 
يتقنون  ال  القطريين  المخرجين  أن 
كاميرا  من  بأكثر  التصوير  مع  التعامل 
وهــي كــذبــة ال أســـاس لها مــن الصحة 
فالمخرجون القطريون تاريخهم الفني 
له  ويشهد  معروف  الروائع  إخــراج  في 
قطر  فــي  الكبار  والمخرجون  الجميع 
بكل  مسلسل  أي  إخـــراج  على  قــــادرون 
أعمالهم  كانت  وكم  الحديثة  التقنيات 

بجماليات  ُحْبلَى  الواحدة  الكاميرا  ذات 
بالحياة  الــمــفــعــمــة  والــحــركــة  الـــصـــورة 
والخطوط الوهمية المدهشة واإلضاءة 
الموظفة بإتقان وغير ذلك من فنيات 
نظرنا  مــا  إذا  ولكن  اإلخــراجــي،  العمل 
إلى براعة المخرجين الذين يستعينون 
بهم تكاد ال تصدق أن هؤالء مخرجون 
باألخطاء  مــزدحــم  العمل  حيث  أصــال 
واإلضـــاءة  ضائعة  الوهمية  والخطوط 
هوالمية ال تعرف لها قواعد والحركة 
مــضــطــربــة والــــــراكــــــور كـــذلـــك فــضــالً 
ما  وإذا  الــصــورة  جماليات  تالشي  عــن 
عالة  وجدته  المخرج  هذا  عمل  تتبعت 
ومدير  والمونتير  المنفذ  المخرج  على 
ال  رؤيــتــهــم  وفـــق  ُمــَســيــر  فهو  التصوير 
وأضاف  هو،  رؤيته  وفق  للعمل  ُمَسِيّر 
صـــفـــر أن الــمــنــتــجــيــن يـــلـــجـــؤون إلـــى 
يتحكموا  حتى  القطري  غير  المخرج 
في سير العمل ألنهم سيوجهونه يمنة 
أهوائهم  وفق  على  سهولة  بكل  ويسرة 
ومصالحهم أما المخرجون القطريون 
الكبار فإنهم يضعون الحدود في المهام 
بين المخرج والمنتج وال يسمحون لهم 
بالتدخل في أعمالهم وفنيات اإلخراج 
عملهم  في  وغيرها  الفنانين  واختيار 

اإلخراجي.
ڈ ما نتيجة هذا التهميش للمخرجين 

القطريين في مجال الدراما ؟.
الــمــخــرجــون الــقــدامــى بــاتــوا حبيسي 
الــــمــــكــــاتــــب وانــــقــــطــــعــــت الــــصــــلــــة بــيــن 
آخر  جيل  قطر  فــي  يعد  ولــم  األجــيــال 
التلفزيونية  لــلــدرامــا  المخرجين  مــن 
بضياع  يــنــذر  مــا  وهـــو  جيلنا  بــعــد  مــن 
قطر  مــن  المهمة  الفنية  المهنة  هــذه 
وأنـــاشـــد الــمــنــتــجــيــن أن يـــتـــداركـــوا هــذا 
في  الثقة  يــعــاودوا  وأن  الجسيم  الخطأ 
يعتمدوا  وأن  القطريين  المخرجين 
على خبراتهم الواسعة في إنتاج الروائع 
الفن  على  بالخير  يــعــود  بما  الــدرامــيــة 
والفنانين القطريين. كما أناشد الجهات 
المنتجة أن يشترطوا على المنتج المنفذ 
أو  القطريين  بالمخرجين  االستعانة 
وليكونوا  ليتعلموا  مساعدين  مخرجين 

صفا ثانيا في مجال اإلخراج الدرامي.

مهنة اإلخراج 
الدرامي مهددة 

باالنقراض في 
قطر

التغريب - التبعيد - اإلغراب
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للعُدُوّ الذي يشرُب الشاَي

في كوخنا َفَرٌس في الدَخاِن

وبْنٌت لها حاجباِن كثيفاِن ،

عيناِن بُنيتان ، وَشَعُر طويٌل َكلَْيِل األغاني على الكتِْفيِن .

وصوَرتُها ال تفارُقُه ُكلَّما جاءنا يطلُُب الشاي

ُه ال يَُحَدثُنا عن مشاغلها في المساء ، وَعْن َفَرٍس تََرَكْتُه األَغاني  لكنَّ

ة التَِلّ ..../ على قَمّ

... في كوخنا يستريُح الَعُدُوّ من البُندقّية ،

مثلما يفَعُل الضيُف . يغفو قليالً على مقعد الَخْيُزراِن ، ويحنُو على 

َفْرِو قْطتنا ، ويقوُل لنا دائماً :

!
َ
ال تلوموا الضحَيّة 

نسأَلُُه : مضْن هَي ؟

ُفُه الليُل .../ فيقوُل : َدٌم ال يَُجِفّ

... تلمُع أَزراُر ُسْتَرتِِه عندما يبتعْد

ِعْم مساًء ! وَسلِّْم على بئرنا

وعلى ِجَهِة التين . وامِش الُهَوْينَى على

ظلَّنا في حقول الشعير . وَسلِّْم على َسْرونا في األَعالي . وال تَْنَس 

ابَة البيِت مفتوحًة في الليالي . بََوّ

وال تَْنَس َخْوَف الحصان من الطائراِت

وَسلِّْم علينا ، ُهنَاَك إِذا اتَّسَع الوقُت .../

نا هذا الكالُم الذي كان في ُوِدّ

أَن نَقوَل على الباب ... يَْسَمُعُه جِيّداً َجِيّداً ،

عال السريع ويَُخبِّئُُه في الُسّ

ويُْلقي به جانباً

فلماذا يزور الضحَيّة ُكَلّ مساٍء ؟

ويحَفُظ أَمثالنا ِمْثلَنا ،

ويُعيُد أَناشيَدنا ذاتها ،

ِس ؟ عن مواعيدنا ذاتها في المكان الُمَقَدّ

لوال المسدُس

الختلَط الناُي في الناِي .../

... لن تنتهي الحرُب ما دامت األرُض فينا تدوُر على نفسها ! فلنَُكْن 

َطِيّبين إِذا كان يسألُنا أَن نكوَن هنا َطِيّبيَن .

ويقرأُ ِشعراً لطّيار « ييْتس» : أَنا ال

أُحُبّ الذيَن أُدافُع عنُهم ، كما أَنني ال أُعادي الَذيَن أُحاربُهْم ...

ثم يخرُج من كوخنا الخشبِيّ ،

ويمشي ثمانيَن متراً إلى

ْهِل .../ بيتنا الحجرِيّ هناك على َطَرِف الَسّ

َسلِّْم على بيتنا يا غريُب .

فناجيُن قهوتنا ال تزال على حالها ، هل تَُشُمّ أَصابَعنَا فوقها ؟

هل تقوُل لبنتك ذات الجديلِة والحاجبيِن الكثيفيِن إَِنّ لها صاحباً 

غائباً ،

يتمنَّى زياَرتَها ، ال لِشْيٍء ...

ُه : ولكْن ليدخل ِمْرآتَها ويرى سَرّ

كيف كانت تُتَبَُع من بعده ُعْمَرُه

بدالً ِمنه ؟ َسلِّْم عليها

َع الوقُت .../ إِذا اتَسّ

هذا الكالُم الذي كان في ُوِدنِّا

محمود درويش

Iô«¡°ûdG äÉ«HC’G ¢ü°üb

وتحكي  ثالثة،  أو  بيتين  من  المكونة  المقطوعة  هذه  قصة 
إلى  الدرامي»  «مسكين  بـ  والملقب  عامر  بن  ربيعة  انقطع  أنه 
الشعر  هجر  قد  عابدا  األعلى  بالمأل  واالتصال  والعبادة،  الزهد 
إلى  الكوفة  أهــل  من  تاجرا  قــدم  انعزاله  عهد  وفــي  والــشــعــراء، 
لم  منها  الــســود  وبقيت  كلها،  فباعها  نسائية  بأخمرة  المدينة 
تبع، فأشارت عليه جماعة من الناس: ال يساعدك في بيعها إال 
مسكين الدرامي الشاعر الشهير بالصوت الجميل، توجه التاجر 
إلى ربيعة وقص عليه قصته فأجابه المسكين الدرامي بأنه قد 
كساد  بسبب  واغتم  التاجر  حزن  للعبادة.  وانقطع  الشعر  هجر 
فغادر  الــرجــل  أمــر  عليه  صعب  مهموما  رأه  وحين  بضاعته، 
خطابه  و  بــإهــابــه  الــقــديــم  الــشــاعــر  شكل  اســتــعــاد  وقــد  المسجد 
ينشد  بينهم  بــه  فوجئوا  الــذيــن  الــنــاس  صخب  بصوت  مجلجال 

شعرا :
قل للمليحة ذات الخمار األسود ِ

ماذا فعلِت بناسٍك متعبــــــــد ِ
قد كان شّمر للصالة ثيابــــــه

حتى وقفت ِ له بباب المسجِد
ردي عليه صالته وصيامـــــه
ال تقتليه بحق رب محمـــــــد ِ

بتلك  البيوت  فى  نساءهم  وأخبروا  الرجال  فسمعها  فأنشدها 
األغنية التي تردد فتعجب النساء أن العابد قد فتن بالمرأة ذات 
تلك  جميع  فبيعت  األســـود  الخمار  تأثير  لــشــدة  األســـود  الخمار 
مجبورا  بلده  إلى  التاجر  عاد  ذلك  عند  ثمنها،  بأضعاف  الٌخُمر، 

خاطره.

وإذا كانت األبيات قد اجتذبت قلوب النساء للشراء، فقد لقيت 
بين  التآخي  كيفية  عمليا  وأكد   .. اإلعالنات  أصحاب  عند  رواجــا 
النشاط األدبي والنشاط االقتصادي،كما أثار هذان البيتان إعجاب 
الشعراء في األجيال الالحقة فقاموا بمعارضتها بغية المماثلة أو 

التفوق عليهما مغيرين في األلوان بما يتناسب مع أذواقهم.
وهذه بعض معارضات الشعراء للقصيدة

قل للمليحة بالقميص األبيض
مطر وبرد حلوتي ال تمرضي

هل تسمحي لي أن أعيرك معطفي؟
والرأي رأيك.. إنما ال ترفضي

قل للمليحة بالقميص األسوِد
ماذا فعلت بعاشق متمرد؟

أدى التحية في مقامك هاتفاً
ال سيد لي أنت وحدك سيدي
قل للمليحة بالقميص األصفر
كم سعره حتى قميصا أشترى
هي نزوة مني ال كتب فوقه

تلك التي هزت جميع مشاعري

قل للمليحة بالقميص الفستقي
ال حسن في الدنيا كحسن المشرق

إني يزلزلني سماٌد ساخن
ويريح أعصابي مذاق الفستق

يــحــكــى أن مــــزارعــــا كــــان لـــه حــصــان 
جميل وغالي الثمن، لكنه أصيب بالوهن 
والـــضـــعـــف لــــمــــرٍض مـــــا، فــكــشــف عــلــيــه 
يشف  لــم  إذا  وقــــال:  الــبــيــطــري،  الطبيب 

خالل ٤ أيام فقتله أفضل من بقائه.
ســمــع الـــخـــروف الـــــذي كــــان يــرتــبــط 
بــصــداقــة مـــع الــحــصــان بـــهـــذا الــحــديــث 
 .. والــبــيــطــري  الـــمـــزارع  بــيــن  دار  الــــذي 
فـــذهـــب إلــــى الـــحـــصـــان مـــســـرعـــاً وقـــال 
أن  قبل  وانــهــض  قـم   .. هــذا  يــا  قـــــّم  لــه: 
لم  الحصان  ولكن  ويذبحوك،  يقتلوك 
وبـــدا عــلــيــه وكــأنــه ليس  يــكــتــرث كــثــيــراً 
الفكر  في  بــالدة  لديه  أو  باألمر  مهتماً 
لديه  وليس  ضعيف  حماسه   .. والتوجه 

واإلقدام. المبادرة  روح 
الخروف  ويجهش  الثاني  اليوم  ويأتي 
بــالــبــكــاء عــلــى صــديــقــه، ويــقــول لـــه: قم 
يـــا صــديــقــي ال تـــحـــرق أعــصــابــي فــأنــت 
تــســتــطــيــع الـــوقـــوف، والــحــصــان كــل يــوم 
اليوم  أتــى  حتى  أعــصــابــه،  بـــرود  يـــزداد 
ـــع، فــألــح الـــخـــروف عــلــى صــديــقــه  ـــراب ال
يــقــتــل  وال  يـــقـــف  أن  بــــاهللا  ــفــه  واســتــحــل
بسبب هذا الوهن البسيط .. وبعد إلحاح 
على  الحصان  وقف  الخروف  من  كبير 
األمر  يشاهد  لكي  المزارع  وأتى  قدميه 

لكنه  الــحــصــان،  لــقــتــل  الــبــنــدقــيــة  وبــيــده 
عــنــدمــا دخـــل الــحــظــيــرة وجـــد الــحــصــان 
واقـــفـــا عــلــى حـــوافـــره بــجــمــالــه وشــكــلــه 
الــرائــع وصــحــتــه الــجــيــدة، فــفــرح فــرحــاً 
بسكين  وأتــى  البيت  إلــى  وذهــب  شــديــداً 
وعــــزم   .. وذبــــحــــه  ــــخــــروف  ال ومـــســـك 
أصـــدقـــاءه بــهــذه الــمــنــاســبــة الــســعــيــدة .. 
مــنــاســبــة شـــفـــاء الـــحـــصـــان الـــغـــالـــي مــن 

المرض.
وبذلك ذهب الخروف ضحية حرصه 
و إخالصه مع صديقه ووقت ذبحه كان 
لــســان حــالــه يــقــول يــالــيــتــنــي لــم أتــحــدث 

وأخبر الحصان بما كان يحاك له.
تلك  إلــيــه  تــصــل  أن  تــريــد  مـــا  وربـــمـــا 
نــحــرق  أال  األفــــضــــل  مــــن  أنـــــه  الـــقـــصـــة 
روح  يملكون  ال  آخرين  أجل  من  أنفسنا 
ألصحاب  نتعب  ال  أن  وعلينا  المبادرة، 
الحالة  هــذه  في  ألن  الضعيف  الحماس 
سوف نصبح نحن الضحية، فكم نحرق 
بهم  ونهتم  اآلخرين  أجل  من  أعصابنا 
اهتماما زائدا وهم مثلهم مثل الحصان 
وقد  التعب  هــذا  يقدرون  وال  يبالون  ال 
ظــهــرك،  عــلــى  لــلــرقــي  سلما  أنــت  تــكــون 
سوف  لمن  يعرف  أن  إنــســان  كــل  فعلى 

وجهده. تعبه  يعطي 

قل للمليحة .. تآخي النشاط 
األدبي مع االقتصادي

ــــــــخــــــــروف الـــــخـــــيـــــل وال

عندما يبتعد

áMƒd á°üb

أحمد الحمر: انجذبت إلى الحداثة دون التنازل عن األصول الفنية

منوعاتمنوعات

5الثالثاء 17 ذو القعدة 1436 هـ - 1 سبتمبر 2015 م

áªμMh áaôW

ــــوم عـــلـــى تــجــربــة  ــــي ــــضــــوء ال نـــســـلـــط ال
التشكيلي،  المجال  في  مختلفة  إبداعية 
الحمر  أحــمــد  الــفــنــان  خاللها  مــن  حــاول 
التعبير  يستهدف  جــديــد  أســلــوب  تقديم 
عــــن الـــــــروح اإلنـــســـانـــيـــة بـــعـــمـــق األفـــكـــار 
على  والــعــمــل  والــمــشــاعــر،  واألحـــاســـيـــس 
اإليــقــاع الــداخــلــي حــتــى إذا لــجــأ فــي ذلــك 
المستخدمة  اإلنسان  أدوات  الستعراض 
فــي حــيــاتــه الــيــومــيــة دون اإلتــيــان بــه هو 
ذاتـــه إلــى لــوحــاتــه، وعــبــر مــفــرداتــه غير 
كل  بــاســتــعــراض  الــحــمــر  يــقــوم  التقليدية 
الـــمـــشـــاعـــر بـــكـــل مـــا فــيــهــا مـــن تــفــاصــيــل 
أطــــــراح وأفــــــــراح، ألــــم وســــعــــادة، نــجــاح 
وفشل، صعود وسقوط ، في الوقت الذي 
تتمخض  الــتــي  الــمــوضــوعــات  فيه  تجذبه 
ذهنيا  جهدا  وتأخذ  وتجارب  تفكير  عن 

. كبيرا
على  معلقاً  الحمر  أحمد  الفنان  ويقول 
اللون  عــن  البحث  مرحلة  فــي  تجربته: 
استوقفني  المعادن،  في  واألثر  الطبيعي 

هـــذا الـــجـــزاء مــن مــعــدن أصــابــه الــصــدأ، 
أفكر  أخذت  أن  بعد  الثيمة  تلك  فتلقفت 
وألون  الشكل  من  استفادتي  طريقة  في 
أفقد  ال  بحيث  فني،  عمل  في  توليفة  مع 
جــمــال الــقــطــعــة مــع لــمــســات الـــدمـــج، مع 
البسيطة،  والــلــمــســات  اللونية  التكوينات 

الفني العمل  هذا  خرج  أن  إلى 
رحلته  بــدايــة  فــي  أنــه  الحمر  ويــوضــح 
همه  كــان  الــحــداثــة  عــالــم  مــع  التشكيلية 
عــلــى  االعـــتـــمـــاد  الـــوقـــت  ذلــــك  فـــي  األول 
شكل  مــن  والـــخـــروج  الــطــبــيــعــيــة  األلـــــوان 
باستخدام  فقام  المعتادة،  اللونية  البقع 
كتكوين  تبدو  والتي  المعادن  من  األلوان 
لــونــي عــنــد الــنــظــر لــه فــي الــمــرة األولـــى 
لــكــن عــنــد الــتــركــيــز بــهــا يــلــحــظ الــنــاظــر 
أنـــهـــا عـــبـــارة عـــن صــــدأ حـــديـــد مــتــأكــســد 
عــلــى الــســطــح، ويـــقـــول إنــــه كــــان يــهــدف 
حتى  الطبيعة  من  تأتي  ألوان  الستخدام 
عن الواقع، وهو  وإن كانت ال تعبر تماماً 
الــشــكــل الــفــنــي الــحــداثــي الـــذي بـــدأ يــطــرأ 

ينتهج  كــان  أن  بعد  الفنية  أعــمــالــه  على 
فــي بــدايــاتــه الــفــن الــواقــعــي، مــشــيــراً إلــى 
يتوقف  فــال  جديد  كــل  مواكبة  يعشق  أن 
بحثاً  يتخطاها  بــل  معينة  مــرحــلــة  عــنــد 
اتساقاً  وأكثر  شفافية،  أكثر  هو  ما  عن 
مــع تــطــورات الــعــصــر، ولــفــت إلــى أنــه لم 
يــشــغــلــه تــطــويــر األلـــــوان فــحــســب بـــل ظل 
السطح  لتطوير  العمل  فــي  كثيراً  يبحث 

عام. بشكل  واألسلوب 
أكــد  عــام  بشكل  الفنية  تجربته  وعــن 
يسمى  ما  إلــى  أكثر  بشكل  يميل  أن  على 
الــتــشــكــيــلــيــة  الــفــنــون  أو  مــيــديــا  الــمــيــكــس 
األصــول  عن  تنازل  دون  لكن  الحداثية، 
ينطلق  أن  يــجــب  الــتــي  الــفــنــيــة  واألســــس 
ـــفـــنـــان وضــــــــرورة الـــــعـــــودة إلـــى  مـــنـــهـــا ال
موضحاً  الرسم،  في  البسيطة  التدريبات 
لفترة  قابعاً  ظل  أن  وبعد  بداياته  في  أنه 
طرق  عن  يبحث  بــدأ  الواقعي  بالمذهب 
أفــكــارا  يــطــرح  فـــراح  الــفــن،  فــي  مختلفة 
جديدة ليقوم بتقديمها بأسلوبه الخاص.

(من ديوان «لماذا تركت الحصان وحيدا» 
(١٩٩٥
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في ٢٢ سبتمبر أيلول سنة ١٩٥٢ كان مولد فن العرض 
الــســيــنــمــائــي الــجــديــد الــــذي عـــرف بــاســم سينما سكوب 
وســيــنــيــرامــا. فقد عـــرض فــي بـــــرودواي فــي ذلـــك اليوم 
شريط سينمائي بعنوان (هذه هي السينيراما) كان له دوي 

القنبلة في أوساط الفن السابع. إنها حقا ثورة فنية.
مترا  قياسها  يبلغ  عريضة  شاشة  السينيراما  تستخدم 
باالرتفاع ، ومترين و ٥٥ سنتيمترا بالطول. وتقوم هذه 
الطريقة على مبدأين: األول بصري يستعمل في آن واحد 
يشتمل  صوتي  واآلخــر  كاميرات،  أو  تصوير،  آالت  ثــالث 
حقا،  فمدهشة  النتيجة  أما  للتسجيل.  حقول  سبعة  على 
بالصورة  محاطا  نفسه  يجد  المشاهد  أن  إذ  مذهلة،  بل 

والصوت.
وفي هذه األثناء، وبعد بضعة أشهر وصل إلى الواليات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة رجـــل قصير الــقــامــة نــاهــز الثالثة 
الشركة  مــن  تلقاها  لــدعــوة  تلبية  العمر،  مــن  والسبعين 
السينمائية األمريكية الكبرى «فوكس للقرن العشرين»: 
إنه البروفسور الفرنسي هنري كريتيان، مخترع عدسة 
التصوير المسماة «أيبرغونار» التي تصغر عرض الصورة، 
والتي تقابلها عدسة لعرض الصورة تعيد إلى هذه الصورة 
قد  العرض  في  الطريقة  هذه  وكانت  األساسي.  عرضها 
النسيانز  لفها  مــا  ســرعــان  ولكنها   ،١٩٢٧ سنة  ظــهــرت 
إلى  تسعى  العشرين»  للقرن  «فوكس  شركة  كانت  ولما 
السينما،  على  يقضي  أن  ُخشي  الــذي  التلفزيون  محاربة 
فقد ابتاعت هذه الطريقة الفنية الجديدة، وأطلقت عليها 
اسم «سينماسكوب». وفي سنة ١٩٥٣، صورت بها فيلمها 
الضخم األول «الــرداء» الذي عرض على الشاشة الكبيرة 

بطول مترين و ٥٥ سنتيمتراً، وارتفاع متر واحد.
األمريكية  السينما  صــنــاعــة  اســتــعــانــت  فــقــد  وعــمــومــاً 
فترة  أوائـــل  فــي  التلفزيون  مــع  المصيرية  معركتها  فــي 
االبتكارات  من  بسلسلة  الماضي  القرن  من  الخمسينيات 
ظهور  بعد  فقدته  الـــذي  الجمهور  إلعــــادة  مــحــاولــة  فــي 
التلفزيون وشيوعه إلى صاالت العرض السينمائية. ومن 
(الثالثي  المجسم  والفيلم  السينراما  االبتكارات  تلك  بين 
هذه  معظم  وتحولت  وغيرها.  سكوب  والسينما  األبعاد) 
االبتكارات بعد سنوات قليلة إلى صيحات عابرة ألنها لم 
تكن عملية وصالحة للتطبيق، ولم يبق منها حتى هذه 
األيام سوى السينما سكوب التي تعتمد على زاوية التصوير 
الواسعة والشاشة السينمائية العريضة. لكن ابتكارا قديما 
هو الفيلم الملون فرض نفسه أيضا على األفالم السينمائية 
األمريكية في نفس الفترة، وفي غضون سنوات قليلة حل 
الفيلم الملون في هوليوود محل الفيلم األبيض واألسود 
الذي كاد يختفي من الوجود إال في حاالت قليلة. غير أن 
الفيلم الملون، كتكنولوجيا سينمائية، لم يكن ابتكارا جديدا 
والفيلم  السينراما  حــال  كــان  كما  الخمسينيات  فترة  في 
تكنولوجيا  بــوادر  ظهرت  فقد  سكوب.  والسينما  المجسم 
على  وتــطــورت  العشرين  القرن  بداية  في  الملون  الفيلم 
مر السنين، شأنها في ذلك شأن الكثير من االختراعات 
السينمائية وغير السينمائية. ولعل تطور تكنولوجيا الصوت 
في السينما يقدم خير مثل على ذلك. ومنذ األيام األولى 
لصناعة السينما بذل المخترعون والسينمائيون محاوالت 
وكان  المتحركة.  واألفـــالم  األلـــوان  بين  للجمع  متواصلة 
من أولهم المخرج الفرنسي جورج ميلييه الذي لجأ إلى 
تلوين بعض أفالمه في أوائــل القرن العشرين برسم كل 
صورة من صور تلك األفالم بالريشة. وتبعه المخرجون 
األمريكي د. و. جريفيث والفرنسي أبيل جانس ثم الروسي 
سيرجي ايزنستاين الذين اشتملت بعض أفالمهم الصامتة 
على مشاهد باأللوان إلبراز جو أو مزاج معين كاستخدام 
اللون األزرق لليل واألحمر أو البرتقالي للمشاهد العاطفية. 
إال أن األلوان في تلك األفالم كانت شاملة لكل صورة ولم 
تكن جزءا أساسيا من فن تصوير الفيلم، بل جاءت كعامل 

إضافي.

يقدم نفسه كنحات للمرة األولى.. يوسف السادة:

الجديد عن  للبحث  فترة  أستغرق  الواقعية  بوابة  من  خروجي 
الجمهور على  عرضها  أؤجل  كنت  لكني  قديمة  النحت  في  تجربتي 

ــحــداثــة ال ــم  ــال ع ـــى  إل خـــروجـــي  بــعــد  جـــديـــدة  تشكيلية  مــحــطــة  يــمــثــل  ــعــرض  ــم ال

السينما سكوب
          

علىعلى
الطريقالطريق
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محمد العمادي :نحتاج إلنشاء جمعية للممثلين تحفظ حقوقهم
الدوحة - البيرق

الفنان محمد العمادي هو واحد من الوجوه 
الفنية الواعدة، شارك في العديد من األعمال 
وقــوفــه  بــدايــة  فــكــانــت  الــنــاجــحــة،  المسرحية 
المسعور  مسرحية  فــي  المسرح  خشبة  على 
مـــع الــمــخــرج فـــالـــح فـــايـــز وهــــي الــمــســرحــيــة 
الــتــي حــصــدت عــــدداً كــبــيــراً مــن الــجــوائــز في 
يقرب  مــا  منذ  المسرحي  الــدوحــة  مهرجان 
انطلق  النقطة  تلك  ومــن  أعــــوام،  ثــالثــة  مــن 
موهبته،  تطوير  قاصداً  مشواره  في  العمادي 
مع  وعــمــل  الفنية  الـــورش  مــن  بــعــدد  فالتحق 
المخرجة حنان صادق في مسرحية تجليات 
في «الجندي  الباكر  فهد  مع  ثم  المنفى،  في 
المجال  فــي  العمل  يعشق  وألنــه  المجهول»، 
الفني عمل في أمور إبداعية مختلفة، فعمل 
شركته  خــالل  من  المولوي  طــالل  المنتج  مع 
مــشــيــرب لــإلنــتــاج الــفــنــي كــمــديــر لــإلنــتــاج، ثم 
اتجه للعمل التلفزيوني كمعد برامج، ومدير 

إنتاج في قناة قطر اليوم، كما شارك كممثل 
كذلك  وشــــارك  ولــكــن»،  مسلسل «حـــب  فــي 
فــي الــعــديــد مــن االســكــتــشــات الــكــومــيــديــة مع 
تلفزيون قطر اليوم من ضمنها «شيل عني»، 

و»بس واهللا».
مدرسة  أن  العمادي  محمد  الفنان  ويؤكد 
الفنية  الــمــدارس  أولــى  هي  فايز  فالح  الفنان 

الــتــي تــأثــر بــهــا خــاصــة أنـــه كـــان أول مخرج 
يتعامل معه، وتعلم منه الكثير في مسرحية 
«المسعور»، وأكد أنه هو الذي فتح له المجال 
مضيفاً  الفني،  بالوسط  بعد  فيما  لاللتحاق 
فنية  وظيفة  مــن  أكثر  فــي  عمل  أن  بعد  إنــه 
يأمل أن يقدم أولى تجاربه اإلخراجية خالل 

الفترة المقبلة بمهرجان المسرح الشبابي.

أمله  عن  العمادي  عبر  أمنياته  أبرز  وعن 
بـــأن تــتــبــنــى الــمــؤســســات اإلعــالمــيــة والــفــنــيــة 
الــتــابــعــة لــلــدولــة الــمــواهــب الــشــابــة، الفــتــاً إلــى 
الخدمة  دخلت  التي  الجديدة  الفضائيات  أن 
وفــرت  المحلية  اإلعــالمــيــة  بالساحة  مــؤخــراً 
لـــلـــشـــبـــاب الـــعـــديـــد مــــن الــــفــــرص اإلبـــداعـــيـــة 
لم  ما  وهــو  ذاتهم  يحققوا  أن  من  ومكنتهم 
يجده الشباب من جهة المؤسسات اإلعالمية 
قبل  من  الطيبة  بالمبادرة  مشيداً  الرسمية، 
القنوات الخاصة الجديدة التي أتاحت الفرصة 
أمام  للوقوف  الشابة  الــوجــوه  من  كبير  لعدد 
الفرصة  كانت  لو  وتمنى  التلفزيون،  كاميرا 
أتيحت بشكل أكبر أمام الممثلين المحليين، 
للممثلين  جمعية  إنــشــاء  الــعــمــادي  تمنى  كما 
تــســهــم فـــي تــســويــق الــمــبــدعــيــن الــقــطــريــيــن 
تتعامل  الــتــي  الجهات  وبــيــن  بينها  والتنسيق 
كذلك  وتساعد  حقوقهم،  على  حفاظاً  معهم 
في دعم شباب الممثلين على غرار ما يحدث 

مع العبي كرة القدم.

ثل ك ك شا ا ك ال قط قناة ف ا خإن ل أ ا ك أن ة خا ا أث ال

كتب - أشرف مصطفى:

كــشــف الــفــنــان يــوســف الـــســـادة عن 
معرضه  إلقــامــة  اســتــعــداداتــه  إتــمــام 
الجمعية  ستحتضنه  الــذي  الشخصي 
نـــهـــايـــة هـــــذا الــــعــــام، الفــــتــــاً إلـــــى أنـــه 
وأخــرى  زيتية  أعــمــال  على  سيشتمل 
نحتية حيث ستقترب محتويات ذلك 
متنوًعا،  فنًيا  عمالً   ٤٥ من  المعرض 

من ضمنها ٩ منحوتات.
وأّكــــــد الــــســــادة أن هــــذا الــمــعــرض 
الـــمـــرتـــقـــب يــمــثــل مــحــطــة تــشــكــيــلــيــة 
عن  خروجه  بعد  له  بالنسبة  جديدة 
الــمــذهــب الــواقــعــي الـــذي انــتــهــجــه في 
كــل مــعــارضــه الــســابــقــة، حــيــث يسلك 
الحداثة  أسلوب  الجديد  معرضه  في 
لعقول  الموجهة  الرموز  على  المعتمد 
من  لتأملها  تــحــتــاج  والــتــي  الــجــمــهــور 
األعمال  أن  وأضــاف:  ترجمتها،  أجل 
شفرات  مجموعة  في  الــواقــع  تختزل 
تتحدث عن واقع الحياة بطريقة غير 
مباشرة، مشيًرا إلى أنه استخدم فيها 
تقنيات جديدة ولجأ خاللها إلى طرح 

أفكار لم تطرح من قبل.
وأشـــار إلــى أن خــروجــه مــن بوابة 
من  آخــر  عالم  إلــى  ودخوله  الواقعية 
عـــوالـــم الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي الــرحــبــة لم 
الكثير  منه  أخذ  ولكنه  بسهولة،  يأت 
محطته  في  يستقر  حتى  الوقت  من 
الـــجـــديـــدة ويــــقــــدم أعــــمــــاالً حــداثــيــة 
تــتــنــاســب مـــع تــلــك الــفــتــرة وكـــل هــذا 
كان  معارضه  آخــر  إن  حيث  االبتعاد 
قد قدمها في عام ٢٠١٠ وكانت تتجه 
دائم  أنه  وأبــرز  الواقعية،  نحو  حينها 
إلى  الــوصــول  قبل  والتجريب  البحث 
يأتي  حتى  وذلـــك  معين،  فني  شكل 
بجديد ومتميز إلى الساحة التشكيلية 
في ظل ازدحامها بفنانين متميزين.

وعــــن أعــمــالــه الــنــحــتــيــة الــجــديــدة 
ـــهـــا نــفــســه  الــــتــــي ســـيـــقـــدم مـــــن خـــالل
كــنــحــات لــلــمــرة األولـــــى فـــي مــعــرض 
تــجــربــة  أن  أوضـــــح  مـــعـــارضـــه،  مـــن 
الـــنـــحـــت ال تــعــتــبــر جــــديــــدة بــالــنــســبــة 
ألول  للجمهور  يعرضها  ولــكــنــه  لـــه، 
ـــًال: لــــدي تـــجـــارب عــديــدة  مــــرة، قـــائ
قد  كنت  لكنني  النحت  فــي  وقــديــمــة 
قــــررت أن أحــتــفــظ بــهــا لــنــفــســي إلــى 
إلخراجها  المناسبة  اللحظة  تأتي  أن 

أن  أرتأيت  أن  إلى  فني،  معرض  في 

تلك اللحظة قد جاءت، وحان الوقت 

إلظـــهـــار تــجــاربــي فـــي هـــذا الــمــجــال، 

بين  مـــا  فـــارقـــاً  هــنــاك  أن  وأضــــــاف: 

الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي والـــــرســـــام الــــذي 

من  معين  شكل  إبــداع  في  يتخصص 

أن  بذلك  معتبًرا  التشكيلية،  الفنون 

شمولية  األكــثــر  هــو  التشكيلي  الفنان 

وهو  التشكيل،  ألـــوان  بكافة  وإلــمــامــاً 

عن  الــــذي يــحــرص أن يــكــون بــاحــثــاً 

التشكيلي  الــفــنــان  أن  كــمــا  جــديــد  كــل 

واألكريلك  بالزيت  ملماً  دائماً  يكون 

والخشبية  المائية  واأللوان  والباستيل 

في  ويــتــجــه  ــــــداع،  اإلب أدوات  وكـــافـــة 

عــمــلــه إلـــى انــتــهــاج كــافــة أشــكــال 

فكرته  إليصال  تساعده  التي  التشكيل 

اإلبداعية.

قطر»  «من  معرض  على  وتعليقاً 

المقبل  ســبــتــمــبــر   ٦ إقــامــتــه  الــمــزمــع 

خاصة  تصريحات  في  السادة  أوضــح 

في  الـــمـــشـــاركـــات  عــــدد  أن  لــــ [ 

العام  على  تفوقت  العام  هذا  معرض 
الــــمــــاضــــي، حـــيـــث شــــــارك بــالــنــســخــة 
الـــســـابـــقـــة مــــن الـــمـــعـــرض مــــا يــقــرب 
النسخة  تستعد  بينما  فنان  مائة  من 
 ١٢٠ مــن  يقرب  مــا  إلشـــراك  الحالية 
متعّددة.  فنية  لمذاهب  ينتمون  فناناً 
يحتويها  التي  اإلبــداعــات  تتنّوع  حيث 
وأخــرى  زيتية  أعــمــال  بين  المعرض 
تشكيلية  لـــمـــدارس  تــنــتــمــي  نــحــتــيــة، 
مــخــتــلــفــة، وأضـــــاف: يــأتــي الــمــعــرض 
إتاحة  على  الجمعية  حرص  إطار  في 
لمشاهدة  الــدوحــة  لجمهور  الفرصة 
ومــتــنــّوعــة  مــتــمــّيــزة  تشكيلية  أعــمــال 
وفنون  جماليات  على  الــضــوء  وإلــقــاء 
وإبــــــــداع الــتــشــكــيــلــيــيــن الــمــعــاصــريــن 
بــمــخــتــلــف اتـــجـــاهـــاتـــهـــم ومــشــاربــهــم 
مجلس  رئيس  أكــد  كما  ومــدارســهــم، 
لــلــفــنــون  الــقــطــريــة  الــجــمــعــيــة  إدارة 
دليل  هو  المعرض  هذا  أن  التشكيلية 
الثقافي  التنوع  واحــتــرام  الــحــوار  على 
مختلف  بين  للتعايش  سبيالً  باعتباره 
مستقبل  لتأسيس  المجتمع  مكونات 
وتــضــامــنــاً،  طمأنينة  أكــثــر  مــشــتــرك، 
وأضـــــــــــاف: هـــــــذا مـــــا جـــعـــلـــنـــا نــطــلــق 
عــلــيــه عــنــوان مــعــرض «مـــن قــطــر»، 
وذلــــك مـــن خـــالل الــتــمــســك بــالــهــويــة 
الــحــضــاريــة مــع االنــفــتــاح عــلــى اآلخــر 
الثقافات  باقي  مع  التفاعل  إطــار  في 
والــحــضــارات األخـــــرى، وأضــــاف أنــه 
بـــإمـــكـــان الــتــشــكــيــل أن يـــكـــون جــســراً 
التنمية  عــوامــل  مــن  أســاســيــاً  وعــامــالً 
على  القدرة  لتعزيز  المتبادل  والفهم 
اإلبداع والتواصل على الصعيد المحلي 
خالل  من  السيما  والعالمي  والوطني 
لفنانين  مختلفة  مــشــاركــات  اعــتــمــاد 
تعاون  لبناء  عدة  دول  من  ينحدرون 
والــثــقــافــات  الــحــضــارات  بــيــن  حقيقي 
الــــتــــي تــــهــــدف لـــلـــنـــهـــوض بــالــثــقــافــة 

التشكيلية وتعيش على نفس األرض.
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــه أعـــلـــن الــفــنــان 
الجمعية  استعداد  عن  الــســادة  يوسف 
الستقبال واحدة من أنشطة اتحادات 
خالل  الخليجية  التشكيلية  الجمعية 
معرض  وهو  المقبلة،  القليلة  الفترة 
سيشارك  والذي  الخليجيات  الفنانات 
و٨  خليجية  دولة  كل  من  فنانتان  به 

فنانات من قطر.

عن قربعن قرب

من اعمال الفنان يوسف السادة

أستعد لمعرضي القادم بمزيج أستعد لمعرضي القادم بمزيج 
بين األعمال الزيتية والنحتيةبين األعمال الزيتية والنحتية
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ـــحـــيـــاة مـــســـتـــمـــرة ال  مـــــازالـــــت ال
يتكررون  ال  العابرون   ، تتوقف 
، الراحلون ال يعودون ، والقادم 

أجمل.

عــن الــــذات..  الــحــيــاة ليست بــحــثــاً 
ولكنها رحلة لُصنع الذات.. اخلق من 

نفسك شيئاً…

المناصب أمانة وثقافة وتطوير 
وتحكما  وغنيمة  سلطة  وليست 

في عباد اهللا.

شخصاً  لتكون  مضطراً  لست  قــالــوا: 
كـــامـــًال ، فــقــط اســتــمــتــع بــالــحــيــاة و 

حاول أن تكون شخصاً أفضل.

وسائل التواصل اإلجتماعي وتدعيم فعل القراءةقضيةقضية
تشهد الــعــديــد مــن وســائــل الــتــواصــل 
اإلجتماعي حالياً مناقشات مكثفة عن 
في  اإللكترونية  المنابر  أهمية  مــدى 
يناقش  حيث  والثقافة،  الفكر  إيــصــال 
الــكــثــيــر مـــن الــبــاحــثــيــن خــــالل الــفــتــرة 
التواصل  مــواقــع  أهمية  مــدى  الحالية 
اإلجــتــمــاعــي فــي تــدعــيــم فــعــل الــقــراء، 
وخــالل دراســـة أعــدهــا أحــد المهتمين 
اإلجتماعي  والتواصل  الثقافة  بمجالي 
وجــه  عــلــى  أب»،  الــــــ»واتـــــس  أن  أكــــد 
الخصوص بات يتمتع بقدرته في كونه 
عــن أنـــه يتمتع  ــتــشــاراً، فــضــالً  األكــثــر ان
فمن  التقنية،  المميزات  من  بالعديد 
الـــرســـائـــل األســـاســـيـــة لــلــمــســتــخــدمــيــن، 
مـــــــروراً بــــإرســــال الــــصــــور، والـــرســـائـــل 

إيصال  إلى  وصــوالً  والفيديو  الصوتية، 
منعطفاً  تشكل  تقنية  وهــي  الوسائط، 
جــديــداً ومــهــمــاًّ أســهــم فــي عـــودة فعل 
القراءة كفعل تكويني مهم يشكل وعي 
المجتمع. وهي تفيد من عدة تقنيات؛ 
فـــهـــي تــســتــخــدم خـــصـــائـــص الـــتـــواصـــل 
النصية  الرسائل  في  الموجودة  الكتابي 
الــمــلــتــومــيــديــا  وخـــصـــائـــص   «SMS»
الموجودة في رسائل «mms»، إضافة 
إلـــى اتــكــاء هـــذه الــتــقــنــيــة عــلــى قـــدرات 
تتيحه  ومــــا  الـــذكـــيـــة  الــــجــــوال  أجـــهـــزة 
شركات االتصال المتنافسة من قدرات 
في  النت  شبكة  استخدام  على  واسعة 
المنافذ  روابــط  وفتح  التواصل  تدعيم 
الصوتية  والمحلية  والعربية  العالمية 

الموقع  لهذا  أعطى  وهــذا  والــصــوريــة، 
أهمية كبرى.

أب  واتــس  الـ  تقنية  أن  على  أكد  كما 
تحديدا فتحت آفاقاً قرائية كبيرة أمام 
المستفيدين، ليس على مستوى النخب 
فحسب بل على مستوى المجتمع بكافة 
تقضي  بــدأت  التي  االجتماعية  أطيافه 
الساعات الطوال في قراءة ال تخلو من 
وهذا  عمومها،  في  والــجــودة  األهمية 
مــؤشــر جــيــد لــه مــا بــعــده. وإذا مــا تم 
األدبية  الحالة  مظاهر  أهم  أولى  تتبع 
العنوان  أن  فسنجد،  أب  واتــس  الـــ  على 
في  يتشكل  أب)  الـــ(واتــس  في  (الحالة) 
صــوري  واآلخـــر  كتابي  أولهما  بعدين 
وهي  بالحالة  يسمى  فيما  وضعه  يتم 

المستخدم  على  عنوان  األمــر  واقــع  في 
يتجدد بين فترة وأخرى، وهنا يتركز 
الحالة  على  هنا  بالطبع  االهتمام  جل 
جديرة  وبنية  لغوي  كتمثيل  الكتابية 
ومالحظة  قــراءتــهــا  لمحاولة  بالنظر 
إلى  نظرنا  ما  وإذا  التكوينية،  سماتها 
سيرى  المختارة  العناوين  مــن  جملة 
ما،  نوع  من  أدبية  تحمل  أنها  المتلقي 
وتــعــمــد بــعــض الـــحـــاالت األدبـــيـــة على 
مظاهر صورية فتشكل (فيسات) تمثل 
تحتاج  وجـــوه  بتعابير  يتصل  مــظــهــراً 
تنقل  وهــي  عميق،  قــرائــي  تــوســل  إلــى 
كاشفة  سيميائية  عالمات  تمثل  رؤى 
كتابية  تــفــاصــيــل  عـــن  تــغــنــي  لــلــحــاالت 

كبيرة من خالل الفيض.

كتب - محمود الحكيم

أكــــد الـــفـــنـــان حــمــد الــهــاشــمــي أن وســـائـــل الــتــواصــل 
الفنان  حــيــاة  فــي  أســاســيــة  ركــيــزة  أصبحت  االجتماعي 
يستطيع من خاللها أن يتواصل مع جمهوره وأن يسوق 
ســواء  للفنان  أهميتها  على  مــشــددا  بـــأول  أوال  ألعــمــالــه 

ما  وهــو  وخارجها  قطر  فــي  العمل  زمــالء  مــع  للتواصل 
الجديدة  الفنية  المشاركات  مــن  واســعــة  أفــاقــا  لــه  يفتح 
األصدقاء  مع  التواصل  خــالل  من  أو  التواصل،  هــذا  عبر 
والقديمة  الجديدة  المختلفة  أعماله  وطــرح  والجمهور 
عليهم وخاصة الجديدة والتي يعرف من خاللها مدى 

نجاح العمل وإقبال الجمهور عليه.

وقـــــال الــهــاشــمــي إن أهــــم وســيــلــة 
هي  االجتماعي  التواصل  وســائــل  مــن 
االنــســتــجــرام الــتــي تــعــد أهــــم وســيــلــة 
ســواء  اإلطـــالق  على  اجتماعي  تــواصــل 
إلى  مشيراً  العالم  حــول  أو  قطر  فــي 
أنه يستخدم االنستجرام في طرح كل 
خالل  ومن  منها  ينتهي  التي  األعمال 
التويتر  إلــى  اإلرســال  يتم  االنستجرام 
والـــفـــيـــس بــــوك تــلــقــائــيــا وهــــي مــيــزة 
كــبــيــرة تــخــتــصــر الــكــثــيــر مـــن الــجــهــد 
والوقت وتساعدني على قدر أكبر من 
الكلي  اعتماده  أن  إلى  منوها  االنتشار 
عليه، وجاءه عبره الكثير من األعمال 
منها أعمال في الدعاية وأخرى فنية، 
وذكر أنه رفع صورا له التقطها لملكة 
جمال البرجواي وهي ترتدي عباءات 
ألحد األزياء وجاءني بعدها الكثير من 
استخدامه  وأمـــا  المشابهة.  األعــمــال 
للفيس بوك فقال إن الفيس بوك مهم 
ولــذلــك فــأنــا أحــــرص عــلــى أن أنــزل 
الفنية  أعــمــالــي  وفــيــديــوهــات  صـــوري 
مع  أتواصل  وبسببه   ، باستمرار  عليه 
أستطيع  ال  الذين  الفنانين  من  الكثير 
طــريــقــه  عـــــن  إال  مـــعـــهـــم  ــــتــــواصــــل  ال
السودانيين  الفنانين  أحــد  وآخــرهــم 
بوك  الفيس  عبر  إلــيــه  وصــلــت  الــذيــن 

وطلبت منه نصا لعمل فني سأشارك 
استخدامه  وحـــول  الــبــحــريــن.  فــي  بــه 
لــلــيــوتــيــوب قــــال إن الـــيـــوتـــيـــوب أهــم 
كل  أحــرص  ألنني  لي  بالنسبة  وسيلة 
الحرص على طرح كل أعمالي الفنية 
مسرحياتي  عليه  طرحت  ولقد  عليه 
ومـــشـــاركـــاتـــي الــفــنــيــة األخــــــرى ســـواء 
أن  وأحـــب   . اإلخــــراج  أو  التمثيل  فــي 
مرة  شهر  كل  المشاهدين  عدد  أتابع 
ألعــــرف مـــدى إقــبــال الــجــمــهــور على 
حمد  فأوضح  آب  الواتس  وأما  العمل. 
التواصل  في  يستخدمه  أنــه  الهاشمي 
مــــع الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــخــتــلــفــة مــن 
عبره  وأرسل  وأهل  وأصدقاء  فنانين 
الــفــيــديــوهــات والــحــكــم وغــيــرهــا من 
بها  التفاعل  على  أحــرص  التي  األمــور 
شات  السناب  ولكن  آب.  الواتس  على 
ذكر الهاشمي أنه مقتصر على دائرة 
واألصدقاء  األهــل  من  منه  المقربين 
وهو ينزل عليه األعمال والفيديوهات 
لتويتر  اســتــخــدامــه  وحــــول  الــخــاصــة. 
فقال الهاشمي أنا ال أدخل كثيرا على 
الــتــويــتــر ولــكــنــي قــد أعــلــق عــلــى بعض 
األفــكــار الــتــي تــطــرح عليه أو األخــبــار 

التي تردني من خالله.

القطرية للتصوير الضوئي تستعد لـ جمال األزياء الخليجيةرحيل فنان المسرح د. هاني مطاوعمراحل إنجاز الفنان علي الكواري لمشاركته بـ نجم سهيلمن أعمال الفنان علي حسن الجابرمن بروفات مسرحية المصارع

وسائل التواصل االجتماعي أصبحت وسائل التواصل االجتماعي أصبحت 
ركيزة أساسية في حياة الفنانركيزة أساسية في حياة الفنان

أون الينأون الين
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الدوحة -[: تنطلق اليوم بمؤسسة الدوحة 
لألفالم ورشة كتابة سيناريوهات األفالم الطويلة 
وأفالم الرسوم المتحركة واألفالم التمثيلية، لـ ٢٠ 
مشاركا من صناع األفالم المبتدئين وذوي الخبرة 
الورشة  متتالية،وستبدأ  أيام   ٦ لمدة   ، المتوسطة 
الثامنة،  وحتى  مساء  الخامسة  الساعة  من  يومياً 
تقديم  سيتم  األســـبـــوع  نــهــايــة  عطلة  يــومــّي  وفـــي 
السابعة  وحتى  ظــهــراً  الثانية  الساعة  مــن  الــورشــة 

مساء، وسيتم تقديم الورشة باللغة اإلنجليزية
المكثفة  الورشة  هذه  في  المشاركون  وسيتعلم 
استراتيجيات  تحليل  وعـــن  الــســيــنــاريــو  بنية  عــن 
الــــدرامــــا فـــي األفــــــالم واعـــتـــمـــاد الــصــيــغ الــســلــيــمــة 
مختلفة  مراحل  في  سينخرطون  كما  للسيناريو، 
من كتابة سيناريو أصلي. ومن ضمن المهام التي 
قصة  تطوير  الــورشــة  في  المشاركين  إلــى  ستوكل 
الــالزمــة  الــخــطــوات  على  التركيز  مــع  طــويــل  فيلم 

للخروج بمسودة نهائية عن سيناريو الفيلم.
األول  أمس  المؤسسة  أطلقت  السياق  ذات  وفي 
أن  لها  المقرر  القصيرة  الــروائــيــة  األفـــالم  ورشــة 
تستمر على مدار خمسة أسابيع حيث تفتح المجال 
أمـــام طــالبــهــا الكــتــســاب خــبــرة فــي جميع جــوانــب 
صــنــع الــفــيــلــم، وتــســتــهــدف الـــورشـــة الــراغــبــيــن في 
احتراف صناعة األفالم ممن يملكون القدرة على 
االلتزام بمتطلبات مسار تعليمي ُمركز، حيث تم 
سابقة  خــبــرة  يمتلكون  ممن  المشاركين  اختيار 
من  بـــروح  ويعملون  األفــــالم،  صناعة  مــجــال  فــي 

ويحظى  المتبادل،  واالحترام  والحيوية  االنضباط 

كما  المدربين،  من  مباشر  بتوجيه  الورشة  طالب 

األفــالم،  إنــتــاج  فــي  عملية  خبرة  على  سيحصلون 

ويـــنـــطـــوي مـــســـار الــــورشــــة عـــلـــى دراســـــــة مــكــثــفــة 

كتابة  فيها  بــمــا  األفــــالم،  صــنــاعــة  جــوانــب  لجميع 

واإلنتاج  واإلخــراج  السينمائي  والتصوير  السيناريو 

والمونتاج، حيث سيعمل جميع الطالب على كتابة 

تصويرها  وعلى  القصيرة  أفالمهم  سيناريوهات 

وإخــراجــهــا ومــونــتــاجــهــا، مــع اإلشـــــارة إلـــى تـــراوح 

وباإلضافة  دقائق،  و١٠   ٥ بين  األفــالم  هــذه  مــدة 

الطالب  من  يُتوقع  الخاصة،  أفالمهم  إخــراج  إلى 

ستُسند  حيث  زمالئهم  أفالم  إنجاز  في  المشاركة 

اإلنــتــاج  مرحلة  خــالل  متنوعة  مسؤوليات  إليهم 

صناعة  جــوانــب  بجميع  إحــاطــتــهــم  بــهــدف  وذلـــك 

قصيرة  أفــالم  إنجاز  إلــى  الورشة  وتهدف  الفيلم. 
وجهات  وعــن  ألصحابها  الفنية  الــرؤيــة  عن  تعبر 
نظرهم اإلبداعية. وسيتعاون الطالب مع زمالئهم 
صناعة  مــجــال  فــي  المحترفين  مــن  ومــجــمــوعــة 

األفالم من أجل الخروج بأفضل النتائج الممكنة.
كما تستعد أيضا المؤسسة إلطالق ورشة األفالم 
سبتمبر،   ٤ الموافق  المقبل  الجمعة  يوم  الوثائقية 
مهارات  تعزيز  إلى  المكثفة  الورشة  هذه  وتسعى 
المشاركين في صناعة األفالم الوثائقية وتزويدهم 
بالخلفية النظرية في إطار بيئة واقعية يتعرضون 
األفــالم،  هــذه  إنــجــاز  على  العمل  لضغوطات  فيها 
صناعة  مــراحــل  بجميع  الــمــشــاركــون  سيمر  حيث 
ومونتاج.  وتصوير  تطوير  مــن  الوثائقية  األفـــالم 
وســتــتــولــى مــجــمــوعــة دولـــيـــة مـــن صــنــاع األفــــالم 
للمشاركين  والــتــوجــيــه  الــنــصــح  تــقــديــم  الــوثــائــقــيــة 
على  التركيز  مــع  بهم  خاصة  بصمة  إيــجــاد  حــول 
تحمل  التي  اإلبداعية  الوثائقية  األفالم  مشروعات 
بعداً شخصياً، وسيحلل المدربون األفالم الوثائقية 
خـــالل الـــورشـــة وســيــعــمــلــون مــع الــمــشــاركــيــن على 
مهارات  المشاركون  وسيتعلم  أفــكــارهــم.  تطوير 
الــصــوت  ومــكــســاج  وتــحــريــر  السينمائي  الــتــصــويــر 
االختيار  وسيقع  بالتصوير.  الشروع  قبل  والمونتاج 
على أربعة مشروعات لدخول مرحلة اإلنتاج، على 
فترة  خــالل  محددة  أدواراً  المشاركون  يتولى  أن 

إنتاج مشروعات األفالم المختارة.

ويــتــنــوع  يتشعب  بـــات  بــقــطــر  الــغــنــائــي  الــفــن 
التخصص  إلــى  يميل  وأصــبــح  دائــرتــه  وتــتــســع 
الرياضية  األغــنــيــة  ظــهــور  فــي  تجلى  مــا  وهــو 
واألغــنــيــة الــوطــنــيــة وأغـــانـــي الــمــنــاســبــات هــذا 
الشعبية  واألغنية  العاطفية  األغنية  عن  فضال 
حالة  أن  على  يدل  إنما  الزخم  وهذا  بأنواعها، 
من االزدهار الحقيقي قد هبت على هذا الفن 
فأمدته بالعنفوان. وأضاف الراشد أن الساحة 
كل  فنية  مواهب  ظهور  تشهد  أضحت  الغنائية 
ما  وعازفين  وملحنين  مطربين  بين  ما  يوم 

قطر  تعيشه  الـــذي  الــعــام  االزدهــــار  بــأن  يــشــي 
انــعــكــس عــلــى الــفــن الــغــنــائــي بــقــوة بحيث بــات 

وازدهارا . تطورا  الفنون  أنواع  أكثر 
ساعدت  عوامل  عدة  أن  إلى  الراشد  وأشــار 
عــلــى هــذا االزدهــــار واالنــتــعــاش الـــذي تشهده 
ازدهار  هو  العوامل  هذه  أهم  الغنائية  الساحة 
حيث  والـــمـــرئـــي  الــمــســمــوع  الــمــحــلــي  اإلعـــــالم 
أصــبــح داعـــمـــا قــويــا لــلــفــن الــغــنــائــي فـــي قطر 
إنتاجها  أو  للمطربين  أغــنــيــات  بــإذاعــة  ســـواء 
أن  كــمــا  واكــتــشــافــهــا،  الـــمـــواهـــب  احــتــضــان  أو 

انـــطـــالق اإلذاعــــــات الــمــتــخــصــصــة فـــي األغــنــيــة 
صوت  وإذاعة  الريان  صوت  إذاعة  مثل  بقطر 
الــخــلــيــج كـــان لــه أكــبــر األثـــر فــي هـــذه الــحــالــة 
مــن االزدهـــار حيث صــارت هــاتــان اإلذاعــتــان 
الفن  هذا  لدعم  واضحة  استراتيجية  تتبنيان 
الخليج  صــوت  إذاعــة  فاتجهت  أنــواعــه،  بكافة 
بمعناها  واألغنية  العاطفية،  األغنية  تبني  إلى 
الـــعـــام قــديــمــهــا وحــديــثــهــا وأصــبــحــت اإلذاعــــة 
األولـــــى خــلــيــجــيــا فـــي هـــذا الـــصـــدد، فـــي حين 
األغنية  تبني  إلى  الريان  صوت  إذاعــة  اتجهت 

الــشــعــبــيــة بــكــافــة أنـــواعـــهـــا وأصــبــحــت اإلذاعــــة 
األولـــــى خــلــيــجــيــا فـــي هـــذا الــجــانــب بــحــيــث ال 

فيه. لها  منافس 
قطر  تعيشه  الـــذي  االقــتــصــادي  الــرخــاء  إن 
انعكس  المجاالت  كافة  في  الشاملة  والنهضة 
االستمتاع  إلــى  فاستماله  الــعــام  الــشــعــور  عــلــى 
تعاظم  نلمس  نحن  وها  الراقي  الغنائي  بالفن 
االهــتــمــام لـــدى الــجــمــهــور الــمــحــلــي بــاألغــنــيــة 
ذي  مــن  أكثر  بشغف  لها  متابعا  أصبح  حيث 

قبل.

 :  ]  – الــــــدوحــــــة 
كـــشـــف الــــفــــنــــان عـــبـــد اهللا 
من  انتهائهم  عن  الــكــواري 
تصوير فيلم جديد بعنوان 
« إلى متى « والذي يناقش 
للشباب  جــداً  مهمة  قضية 
وهي كيفية قضاء اإلجازة 
مهمة  أمـــور  فــي  الصيفية 
ومــــفــــيــــدة يـــســـتـــثـــمـــر مــن 
مواهبهم  الــشــبــاب  خاللها 
ويخرجون عبرها طاقاتهم 
والفيلم  الــبــنــاءة،  اإليجابية 
الهاشمي  حمد  إخـــراج  من 
الــكــواري  اهللا  عبد  وبطولة 
وعـــــلـــــي مــــــكــــــران وحـــمـــد 
العام  والمشرف  الهاشمي. 
على العمل هو األستاذ فهد 
الباكر. وهو من إنتاج مركز 

شباب سميسمة.
ـــــكـــــواري أن  وأوضــــــــح ال
قصة الفيلم القصير تدور 
حول ثالثة شباب يجلسون 
في الفريج في ملل بسبب 
الفراغ الذين يعيشونه وفي 
الفــتــة  وجـــــــدوا  مــــرة  ذات 
إعالنية عند أحد الــدوارات 
متنوعة  أنشطة  عــن  تعلن 
شباب  مــركــز  فــي  صيفية 
سميسمة وهــو األمــر الذي 
شــجــعــهــم عـــلـــى الــــذهــــاب 
المركز  بأنشطة  وااللتحاق 
المختلفة ووجــد كل واحد 
مــنــهــم بــغــيــتــه فـــي أنشطة 
المركز واستطاع من خالله 
ويظهر  طاقاته  يخرج  أن 
مــواهــبــه فــي االتــجــاه الــذي 

يحبه.

«إلى متى» 
يناقش كيفية 
قضاء الشباب 
أوقات فراغهم

علي ربشة يشارك في مسرحية المصارع

الثالثاء 17 ذو القعدة 1436 هـ - 1 سبتمبر 2015 م

يشارك  أنه  للبيرق  ربشة  علي  الفنان  كشف   :]  - الدوحة 
يقوم  حيث  «الــمــصــارع»  بعنوان  لألطفال  جــديــدة  مسرحية  فــي 

ساطور. أبو  المباراة  حكم  دور  وهو  فيها  محوري  بدور 
وإخراج  اهللا  عبد  تيسير  تأليف  من  المسرحية  إن  ربشة  وقال 
وعلي  تــرك  وحــال  ونــجــوى  محمد  ناصر  وبطولة  بــورشــيــد،  علي 

عاطف. وحسن  السني  ومحمد  رشيد  وفيصل  ربشة 
وأشــــــار ربـــشـــة إلــــى أن الــمــســرحــيــة ســــوف تـــعـــرض فـــي عــيــد 
بالمصارعة  الصغار  تعلق  قضية  تعالج  وهــي  المبارك  األضــحــى 
المستقبل  في  هناك  أن  إلى  األطفال  عقول  وتوجه  والمصارعين 
مهنا أكثر نفعا للمجتمع من المصارعة والعراك مثل مهنة الطب 
بها  تتعلق  أن  يجب  التي  المهن  من  وغيرها  والتعليم  والهندسة 

الصغر. من  األطفال  قلوب 
وكـــشـــف ربـــشـــة أنـــهـــم بـــــدأوا االســـتـــعـــدادات لــلــمــســرحــيــة حيث 
األضحى  عيد  في  العرض  بداية  حتى  المستمر  بالتدريب  يقومون 
على خشبة مسرح قطر الوطني منوها إلى أن المسرحية من فئة 

التجاري. المسرح 

أبيات قطرية

ـعـــــِر فيما َســــوَف أَْكـتُبُـــُه أَحـــــــاُر فـــــي الِشّ

ـعـــــِر أَْطلُبُـــــــُه ومــــــا الـــــــّذي ِمـــــــْن بُـُحـــــــوِر الِشّ

عــــــن الهــــــوى والهــــــوى قــــد َضـــــَلّ راِكـبُــُه

و فـــــي بُحــــــوِر الهــــــــوى َضـــــــلَّْت َمــــــــراِكبُــــــــُه

عـــِن العيـــــــوِن التـــــي فـــي َطـْرِفـهـــا َحــــــَوٌر

يــــــِن يَــْســـــــلُبُــــُه أِم الِخـمـــــــــاِر الـــــــــذي ذا الــــــــِدّ

َـــــــَزلَــْت وفـــــي الجميـــــــــالِت آيــــــــاٌت بِــــــها نـ

ــــــــعِر فيـــــمـــــا ِقيــــــــــــــَل أَْكـــــــَذبُــــــــُه وأَْعـــــــَذُب الِشّ

أَْم َعــــْن بِـــالدي وَدْمـــُع القلـــِب يَْسـبِــــــُقـــني

َــــــــــــــْرُت بِـــــــــــــالدي العيـــــــــُن تــْســـُكبُــــــــــــُه إذا َذكـ

َفَكـــْم قــــريـٍب وبيـــــــَن األِهـــــــــِل َمـجلُِســــــــــــــــُه

ــــْفِس بَْيـــــــَن األهــــِل تَــْغــلِـبُـــُه وُغــــْربَــــُة النَّ

أَهلــــــي ونــــــــاسـي وأََحبــــــابـــــي وطائَِفـتـــــــــي

َقوِمي.. بِالدي.. َوبِـْئَس الـِوْرُد نَـشـَربُــُه

ُــــــــُلّ َقـــــــــــوٍم لَُهـــــــْم بـالكــــأِس َمْشـــَربُـــــــُهْم َفكـ

وُكــــــُلّ َفــــــــرٍد لَــــــُه في النـــــــاس َمْشــــَربُـــُه

َوُكـــــــُلّ نـــــــــاٍس لَــــــــُهْم فـــي اِهللا َمـــــْذَهــــــبُُهـْم

َوُكـــــــُلّ َفـــــــــرٍد لَـــــُه فـــي الّنـــــاِس َمـــْذَهبُــُه

ِدينــــــــــــي َشــــتــــــــاٌت وآيـــــــاتــــــي ُمبَــــْعثَـــــــــــــَرٌة

وكـاتِـــــُب الَوحــِي َعـّنـــا َضــــاَع َمـْكــتَـــبُــُه

فُكــــــــــــــــُلّ واِحــــــــــــــــٍد مّنــــــــــــا لَـــــــــــــُه ُكــتُـــــــــــــــٌب

ُـــــــُه يَتُـــــــلو لَنـــــــــا ِمْنـــــــــُه مــــا فـــــي اللَّــحـِن يُْطِربـ

يــــاكـــــاتَِب الـــــَوحِي مــاِدينِــــي َوَمـــــا َوَطنــي

َوَمـــــْن إِمـــــامـي اّلـــــــــذي فـــي اِهللا أَْصـــَحبُــــــــــــــُه

مـــا ُعــــْدُت أَْعـــِرُف َمــْن فــي الّديـِن أَْتبَُعـُه

َوُكـــــــــُلّ َشيـــــــــــٍخ لَـــــــــــُه فــــــــــــي اِهللا َمـــــــــــــــْأَربُـــــــــُه

ـهــــــا الّنـــــــاُس َهـــــــْل ِفيـــــُكْم لـنــــــا أََحٌد يــــــا أيُّ

ِمْنُكــــــــــْم لَــــــــــُهـْم فــــــــي َسـبيــــــــِل اِهللا َمـــــــــْرَكبُـــــــــُه

ـــــــها الّنـــــــاُس َهـــْل ِفيـــــنـا لَُهـــْم أََحـٌد يـــــــــا أَيُّ

أََعـــــــــَدّ ِمّنـــــــــــــــــــا ِربــــــــــــــــاَط الَخـــــــــــيِل يُــــــــــْرِهبُــــــُه

يـــــُح تَــــــْأتي طــاَر طائُِرنــــــــــا أَْم َكْيـَفـــــما الـــِرّ

أَو َكْيـَفمـــــــا طـــــــاَر َطــــــْيُر الّنـــــــاِس نَْضـــــــِربُـــُه

وإْن َضـــــــَرْبنـــــــــا َعلَــينــــــــا حــــاَم طـــائِـــــــُرُهْم

وفــــــي المـــــــواِجـِع َكـــــْم َقـــــــْد غــــاَص ِمْخــــلَبُـــــُه

إذا َهــــَدْمـــنـــــا لَـُهـــــــْم بَــْيــتــــــــاَ لنــــا َهـــــَدمـــــــــوا

َوَطـــــــــنــــــــــــــــــــاً ... وجـــــــــاَء الـُكـــــــــــــُلّ يَـــنـــــَْهـبُــــــــُه

وإْن َقـتَــــــــْلـنـــــــا لَـــــــــــُهــْم َكْلـبـــــــــاً لَـنـــــــــا َقــتَــلــــوا

َشـــــعبـــــــــــاً ... وكـــــــــــاَن الـــــــــــُكُلّ يَــــــــــــــْرَهــبُــــــــــــــُه

زاُدوا علـــينــــا ومــــــــوُج البَــــــــحِر ُمضَطــرٌب

وُكــــــــــــــــُلّ شــــــــــــيــــــٍخ لَـــــــــــُه رأٌي يُــــــــــَقـــــّلــــــــــبُـــــــــــــــُه

ِمـــــــــــْن عــــــــــابِــــٍد فــــــاِحــــــٍش أَو زاِهـٍد َجِشـٍع

أو حـــاكـــــــــــٍم فـــــــي ُرؤوِس الّنــــــــــــاِس َمـْلَعـبُــــــــُه

علي ميرزا

آيـــات مبعثــره

علي الراشد: اإلعالم المحلي داعم
 رئيسي للفن الغنائي بقطر

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

ظ ل ا ال ا اال ة ال اط ااالن ل ال أفال ا ا

الدوحة لألفالم تبدأ ورشة كتابة السيناريو اليوم
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