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عيسى الكبيسي : مواكبة العصر أوصلت 
المطرب القطري للجمهور العربي

صفحات
٨

بدرية آل شريم : التواجد في مناخ 
كتارا الثقافي ألهب حماسي اإلبداعي

الدوحة - البيرق

أكـــــد الـــفـــنـــان عــيــســى الــكــبــيــســي أن 
الــســاحــة الــغــنــائــيــة تــعــيــش حــالــة من 
الـــزخـــم والـــنـــشـــاط غــيــر الــمــســبــوق، 
الُمطربين  كثرة  ذلــك  على  والدليل 

القطريين الذين برزت أسماؤهم على 
الساحة المحلية والخليجية حالياً فأصبح 

حضور  عــلــى  يــحــرص  الخليجي  الــجــمــهــور 
بحفلة  االستمتاع  أجل  من  ويسافر  حفالتهم 

لفنان قطري يحبه، وأضاف: هذا بات واقعاً وهو إن دّل على شيء فإنما 
يدّل على أن الصوت القطري يعيش عصره الذهبي، وذلك لما حققه من 
ذيوع وانتشار وجماهيرية عريضة وأداء متمّيز وأعمال رائعة، كما أبرز أن 
وله جمهوره على المستويين الخليجي  المطرب القطري أصبح مسموعاً 
على  تفّوقوا  الذين  المجتهدين  الفنانين  من  جيل  خروج  بفضل  والعربي 
أنفسهم ما جعلهم يستطيعون تقديم فن راٍق للجمهور، بعد أن اعتمدوا 
على أساليب ووسائل حديثة تواكب العصر وتصل بشكل أكبر وأسرع إلى 
من  الكثير  على  تنهال  قطر  خارج  في  العروض  جعل  ما  وهو  الجمهور، 
ُمطربي هذا الجيل وصار لهم تواجد وحضور وانتشار كبير على الساحة 
مع  حواره  في  الكبيسي  عيسى  الفنان  كشف  كما  وعربياً،  خليجياً  الغنائية 
المهرجانات  ودور  القطرية،  لألغنية  العامة  الحالة  في  آرائه  عن  البيرق 

في دعمها، مقّدماً بعض النصائح إلى جيل المطربين الشباب. 

ص٤

الدوحة - البيرق

قــصــة لـــوحـــة فـــي عــــدد الـــيـــوم هي 
تضع  أن  استطاعت  تشكيلية  لفنانة 

بــصــمــتــهــا الــــخــــاصــــة بــحــســاســيــة 
شـــــديـــــدة مـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى فـــنـــون 

من  الــرغــم  وعلى  ميديا،  الميكس 
من  إال  الفن  عالم  إلى  تدخل  لم  أنها 

الفنية  األسماء  من  تعتبر  قليلة  سنوات 
التشكيلية  للساحة  قدمت  التي  المعاصرة 

إسهامات هامة على مستويات مختلفة سواء 
بدرية  الفنانة  وهي  التشكيليين،  ببيت  إداريــة  أو  كفنانة  عملها  خالل  من 
ألهب  الثقافي  كتارا  مناخ  في  باستمرار  التواجد  أن  أكــدت  التي  شريم  آل 
داعماً  اعتبرته  ما  وهو  اإلبداعي  مشوارها  في  قدماً  المضي  على  حماسها 
لها وموفراً لبيئة تلهمها فنياً، كما أشارت إلى أن تواجدها إلى جانب أختها 
شريم»  آل  «جميلة  الفنانة  وهي  التشكيلي  الفن  مجال  إلى  سبقتها  التي 
بالمؤسسة  واالتــصــال  العامة  العالقات  مدير  منصب  حالياً  تشغل  والتي 
الحقل  هــذا  في  العمل  على  كذلك  شجعها  «كــتــارا»  الثقافي  للحي  العامة 

اإلبداعي. 

ص٥

فهد األحمد يحفظ كنوز التراث 
في ألبوم غنائي جديد
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الدوحة - البيرق

لتسجيل  األحـــمـــد  فــهــد  الــفــنــان  يــســتــعــد 

من  التراثية  الشعبية  األغاني  من  باقة 

والخماري  واللعبوني  السامري  فنون 

أنه  إلــى  منوهاً  والبستة،  والــعــاشــوري 

يرمي إلى إحياء األغاني الشعبية التراثية 

يسجلها  سوف  التي  األغاني  ومن  المميزة، 

جرى  عيني  مــن  و»تــذكــرت  عــبــرتــي»  يــا  «أال 

دمعي» وهما للفنانة الكويتية عائشة مرطة.

وقال األحمد: إن التراث الغنائي الشعبي فيه درر وكنوز يجب أن نخّلدها 

وأن نحافظ عليها حّية في ذاكرة األجيال، ولذلك فقد جاءت هذه الخطوة 

كل  يقّدم  سوف  أنه  إلى  منوهاً  الباب،  هذا  من  قريباً  لتنفيذها  يستعد  التي 

أغنية بشكل فردي لتذاع على الجمهور، ولن يطرحها في ألبوم غنائي واحد. 

ص٢

انحصــار األفــالم فــي الجانــب انحصــار األفــالم فــي الجانــب 
التوعوي يصــرف عنها الجمهورالتوعوي يصــرف عنها الجمهور

ناصر سهيم : ال غنى عن مواقعناصر سهيم : ال غنى عن مواقع
 التواصل االجتماعي ألي فنان التواصل االجتماعي ألي فنان

الدوحة - البيرق

وسائل  أن  سهيم  ناصر  الفنان  أكــد 
جداً  مهمة  نافذة  االجتماعي  التواصل 
الفنية  أعــمــالــه  وتــرويــج  لنشر  للفنان 
عــن  مــــطــــرب  ألي  الغــــنــــى  وأصـــــبـــــح 
اســتــخــدام الــســوشــيــال مــيــديــا ووســائــل 
طريقة  أيسر  ألنها  االجتماعي  التواصل 
وأسرعها وأوسعها انتشاراً تتيح للفنان 

أن يطرح عليها أعماله وبال مقابل.
ــــى أن الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا  وأشــــــار إل
القديمة  أعماله  يطرح  أن  للفنان  تتيح 
والحديثة على حد سواء ويسمح ألغانيه 
أن  االنــتــشــار  مــن  حظها  تجد  لــم  الــتــي 

تنتشر وتــصــل إلـــى أكــبــر شــريــحــة من 
الجمهور.

وحـــول اســتــخــدامــاتــه لــهــذه الــوســائــل 
اليوتيوب  بــمــوقــع  أبـــدأ  أنـــا  سهيم  قـــال 
حــيــث أرفــــع عــلــيــه كـــل أغــنــيــة جــديــدة 
أنتهي منها ثم بعد ذلك أرسل الرابط 
انــتــشــاراً  األكــثــر  الرسمية  الــمــواقــع  على 
وأيتيون  ونجومي،  إم،  إف  جديد  مثل 
في  المتابعين  ماليين  لها  مواقع  وهي 
الـــوطـــن الــعــربــي وهـــو مـــا يــســاعــد على 
انتشار واسع للعمل، سواء بين الجمهور 
أو عــلــى مــئــات الــمــواقــع األخــــرى على 

اإلنترنت.

ص٧

علي الكواري يسجل مشاهداته
 اليومية في معرض شخصي

الدوحة - البيرق

الــكــواري  دســمــال  علي  الفنان  يعكف 
عــلــى االنـــتـــهـــاء مـــن مــجــمــوعــة أعــمــال 
تــشــكــيــلــيــة جــــديــــدة تــنــتــمــي لــلــمــدرســة 
له  شخصي  مــعــرض  إلقــامــة  الــواقــعــيــة 
بــكــتــارا، كــمــا كــشــف دســمــال عــن تلقيه 
أكثر  في  للمشاركة  العروض  من  عــدداً 
من مناسبة تشكيلية دولية، من ضمنها 
العاصمة  فــي  ألعــمــالــه  مــعــرض  إقــامــة 
اإليطالية روما من خالل أحد البناليات 

للمشاركة  استعداده  عن  فضالً  هناك، 
فــي مــعــرض «مــن قــطــر» الـــذي تقيمه 
التشكيلية  للفنون  الــقــطــريــة  الجمعية 
بـــدايـــة الــشــهــر الــمــقــبــل، بــاإلضــافــة إلــى 
مــشــاركــتــه بــفــعــالــيــات الــمــلــتــقــى الـــرابـــع 
حالياً  ينظمه  الــذي  التشكيلية،  للفنون 
مركز سوق واقف للفنون بمقره، وسط 

حضور لعدٍد من الفنانين القطريين.
األعــــمــــال  أن  إلــــــى  دســــمــــال  ولــــفــــت 
الــجــديــدة الــتــي يــقــوم بــإنــجــازهــا حــالــيــاً 
تدور  بكتارا  المقبل  الشخصي  لمعرضه 

جميعها في إطار واقعي حول مجموعة 

مـــن مــشــاهــداتــه الــيــومــيــة حــيــث يــصــور 

قطر  تعيشه  الـــذي  الــتــطــور  حجم  فيها 

التراثية  الطبيعة  ذلك  مع  ويمزج  حالياً 

لألماكن التي تنتمي للعصر الحديث من 

األصالة  عنصر  يظل  لكن  الشكل  حيث 

تنسلخ  ال  بحيث  الــبــارزة  مكوناتها  أحــد 

من  تنفك  أو  القطري  التراث  روح  من 

طبيعتها التي تتحلى بعبق التاريخ. 

ص٦    علي الكواري
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تـــســـتـــعـــّد مـــؤســـســـة الــــدوحــــة 
لــألفــالم إلقــامــة الــــدورة الثالثة 
السينمائي  أجيال  مهرجان  من 
و٥  نوفمبر   ٢٩ بين  الفترة  فــي 
بـــأن ١٣  عــلــًمــا  ديــســمــبــر ٢٠١٥، 
أغسطس كــان مــوعــًدا الستقبال 
الــمــشــاركــات فــي قــســم مسابقة 
أجيال، و٣٠ سبتمبر المقبل يعّد 
آخــــر مــوعــد الســتــقــبــال طلبات 
الـــمـــشـــاركـــة فـــــي قـــســـم «صــنــع 
إبــالغ  سيتم  بينما  قــطــر»،  فــي 
أصحاب األفــالم التي وقع عليها 
أكتوبر،  منتصف  فــي  االخــتــيــار 
ــــوم ٥  ــــك فـــي ي لــيــنــطــلــق بــعــد ذل
ديسمبر المهرجان الــذي يتمّيز 
هذا العام ببرنامج أفــالم يجمع 
بين اإلنتاجات المحلية والدولية 
لفائدة عشاق السينما في الدوحة.
تستضيف  أن  الــمــقــرر  ومـــن 
«مسابقة أجيال»، أكثر من ٤٠٠ 
طفل وشاب في لجنة تحكيمها 
لـــيـــشـــاهـــدوا أفــــــالم الــمــهــرجــان 
ويصّوتوا على الفائزين بجوائزه، 

وإلـــــى جـــانـــب مــســابــقــة أجـــيـــال، 
يــضــّم الــمــهــرجــان قــســم «ُصــنــع 
أعماالً  يعرض  الــذي  قطر»  في 
جديدة لصّناع أفــالم في قطر، 
ـــمـــهـــرجـــان  حــــيــــث يـــتـــضـــمـــن ال
قسمين هما «مسابقة أجيال»، 
بـــ»دوحــيــات  سابًقا  والــمــعــروف 
سينمائية»، و»صنع في قطر»، 
بــاإلضــافــة إلـــى بــرنــامــج األفـــالم 
ـــقـــّدم الــمــهــرجــان  الـــرســـمـــي، وي
عـــروًضـــا خـــاّصـــة، وتــكــريــمــات 
العجب،  وصــنــدوق  موضوعية، 
وهو مساحة مخصصة لأللعاب 

الرقمية والتفاعلية.
وتشكل مبادرة مسابقة أجيال 
المشار إليها أدناه المقّوم الرئيسي 
لمئات  تــوفــر  حيث  للمهرجان 
الصغار من حــول العالم فرصة 
لعب دور الحكام الذين يختارون 
الفائزين في مسابقة المهرجان.

وصـــمـــم الــمــهــرجــان بــهــدف 
تشجيع وتعزيز البرامج التعليمية 
السينمائية في المنطقة، متيًحا 

ــعــائــالت  ــل تـــجـــربـــة تــرفــيــهــيــة ل
التواصل  خــالل  من  والتربويين 
وسيط  عبر  والفردي  الجماعي 
ســيــنــمــائــي. وفـــي نــفــس الــوقــت، 
يُشكل المهرجان منتدى مفتوًحا 
لــلــحــوار بــيــن الــمــشــاركــيــن فيه 
حيث يناقشون مدى واسًعا من 
التحديات المعقدة التي يواجهها 

شــبــاب الـــيـــوم، فــالــمــهــرجــان ال 
يــؤســس لجيل صــاعــد مــن رواة 
له  يــقــدم  بــل  فحسب،  القصص 
عن  للتعبير  آمــنًــا  مــنــبــًرا  أيــًضــا 

أنفسهم بأصواتهم.
الرسمي  البرنامج  أن  يُــذكــر 
لألفالم ٢٠١٥ ينقسم إلى مسابقة 
أجيال، تقسم األفــالم المشاركة 

فــي مسابقة أجــيــال إلــى فئتين، 
مــســابــقــة األفـــــالم الــطــويــلــة التي 
األفـــالم  مــن  مجموعة  تــعــرض 
الــروائــيــة والــوثــائــقــيــة مــن حــول 
الــعــالــم تــــدور حــــول الــشــبــاب أو 
جمهوًرا؛  بصفتهم  إليهم  تتوّجه 
ومـــســـابـــقـــة األفــــــــالم الــقــصــيــرة 
الــتــي تــعــرض األفـــــالم الــروائــيــة 

حول  مــن  القصيرة  والوثائقية 
الــعــالــم تــــدور حــــول الــشــبــاب أو 
تتوّجه إليهم بصفتهم جمهوًرا، 
مسابقات  في  الرابحون  ويُمنح 
مـــهـــرجـــان أجــــيــــال الــســيــنــمــائــي 
خالل  مــن  فيلم  تطوير  جــائــزة 
لتمويل  أجـــيـــال  صـــنـــدوق  دعــــم 
التطوير  جوائز  وتقّدم  األفـــالم، 

لــمــشــروعــات األفـــــالم الــروائــيــة 
والوثائقية.

ويجمع مهرجان أجيال الناس 
من جميع األعمار حول السينما 
في إطار عروض أفالم وفعاليات 
أخـــــرى وســــط أجــــــواء تحتضن 
الحوار  وتشجع  اإلبداعي  التفاعل 
الــســيــنــمــائــي. وتــشــّكــل مــشــاركــة 
حيث  المهرجان،  قلب  الشباب 
ألعضائها  التحكيم  لجنة  تتيح 
بين عمرّي ٨ و٢١ عاًما من شتى 
بــلــدان الــعــالــم فــرصــة مشاهدة 
ومناقشتها  وتحليلها  األفـــــالم 
التفكير  مــهــارات  تطوير  بهدف 
الـــنـــقـــدي والــتــعــبــيــر عـــن الــــذات 

وتقدير األعمال السينمائية.
وكـــانـــت الــــــدورة الــثــانــيــة من 
قد  السينمائي  أجــيــال  مهرجان 
 ،٢٠١٤ ديــســمــبــر  فــــي  ُعــــقــــدت 
حيث استضافت لجنة تحكيمها 
مـــن ٤٥  عـــضـــًوا  الــشــبــابــيــة ٤٥٠ 
المهرجان  تــمــّيــز  كــمــا  جنسية، 
تفاعلي  جــمــاهــيــري  بــبــرنــامــج 

وغيرها  األفــالم  بعروض  تمّثل 
مـــن الــفــعــالــيــات، حــيــث شهدت 
العالمي  الــعــرض  الثانية  ـــدورة  ال
األول للفيلم الوثائقي الفلسطيني 
«السّباقات»، إلى جانب العرض 
األول في المنطقة لفيلم «النبي، 
لخليل جبران» بحضور منتجته 
والمخرجين  بينو  حايك  سلمى 
ـــيـــرز ومــحــمــد سعيد  روجـــــر أل

حارب.
الثالثة  الــــــدورة  وستحتضن 
من المهرجان فعاليات حظيت 
بــقــبــول واســــع خـــالل الــدورتــيــن 
الـــســـابـــقـــتـــيـــن، مــنــهــا الــمــســاحــة 
الــتــفــاعــلــيــة الــرقــمــيــة «صــنــدوق 
العجب»، وعــروض األفــالم في 
الــهــواء الــطــلــق، وقــمــة الــدوحــة - 
جيفوني لإلعالم الموّجه للشباب. 
يوًما  المهرجان  مـــّدة  وستزيد 
واحًدا عن الدورة السابقة بهدف 
ــتــوّســع فـــي مــســابــقــات األفـــالم  ال
التي صوتت عليها لجنة التحكيم 

الشبابية.

٣٠ سبتمبر آخر موعد الستقبال طلبات «صنع في قطر»

استمد الكاتب مادة مسرحية «الدرتين» من الواقع 
في  المادة  هذه  صاغ  الشعبية.  األوساط  من  وتحديداً 
كوميديا من كوميديات الطباع في فصل واحد والتي 
ذات  للمسرحية  الناضجة  المبكرة  النماذج  من  تعد 
لبنائها  وذلـــك  الــعــربــي،  الــمــســرح  فــي  الــواحــد  الــفــصــل 
وإذا  ولكثافتها  شخصياتها  ولتميز  الجيد  الــدرامــي 
إال  الشعبية  األوســـاط  إلــى  تنتمي  الشخصيات  كــانــت 
القضية  هـــذه  أن  إلـــى  يــشــيــر  أن  اســتــطــاع  الــكــاتــب  أن 
طريق  عن  وذلك  االرستقراطية  األوساط  أيضاً  تمس 
ذات  الــمــســرحــيــة  مــع  تتناسب  بسيطة  درامــيــة  حيلة 
لقب  أحمد  الــزوج  شخصية  منح  الواحد،فقد  الفصل 
لقبان  وهما  «وزير»  لقب  «بعجر»  وصدقة  «ملك» 
وبذلك  الــمــخــدرات  تدخينهما  خــالل  مــن  اكتسباهما 
عن  وحاشيته  اسماعيل  الــخــديــوي  مــن  صــنــوع  سخر 
تبدوان  اللتين  الشخصيتين  لهاتين  تصويره  طريق 
إال  يــخــضــعــان  وال  بــاآلخــريــن  يــأبــهــان  ال  كــمــهــرجــيــن 
طريق  عــن  وهــكــذا  الشخصية  والمتعة  الــلــذة  لقانون 
الــخــديــوي  وبــيــن  الشخصيتين  هــاتــيــن  بــيــن  االرتــبــاط 
كبيرة  أهمية  المطروحة  القضية  اكتسبت  ووزيـــره 
وإن كان صنوع ال يفصح عن ذلك صراحة ولكن هذا 
يتداعى في ذهن المتلقي الذي يبحث عن تفسير لهذا 
اسماعيل  الخديوي  غصب  هــذا  يفسر  وقــد  االرتــبــاط 
بــعــد مــشــاهــدتــه هـــذه الــمــســرحــيــة، ويـــقـــال أنـــه يمنع 
الغضب  هــذا  أتــى  وقــد  مسرحياته  تقديم  من  صنوع 
مشاهدته  بعد  الــخــديــوي  لــه  كــالــه  الـــذي  الــمــديــح  بعد 
نفس  في  المسرحية  هذه  على  سابقتين  مسرحيتين 
الــلــيــلــة وهــمــا مــســرحــيــتــا»غــنــدور»مــصــر» و»الــبــنــت 
ألقاب  بين  مــن  الشهير  باللقب  فلقبه  المعصرية» 
بعد  ذلــك  حــدث  وقــد  مــصــر»،  وهــو «موليير  صــنــوع 
ولوال  المسرحي  نشاطه  صنوع  بــدء  من  أشهر  أربعة 
بالتعهد  المناورة  صنوع  واستخدام  الوسطاء  تدخل 
لتوقف  رتواره  رييو  في  المسرحية  هذه  تقديم  بعدم 

تماماً. صنوع 
صنوع  مهارة  على  للمسرحية  الدرامي  البناء  يدل 
شك  دون  تعلمها  الــتــي  الــدرامــيــة  بالحرفية  ووعــيــه 
تقليدي  بناء  ذات  المسرحية  إن  مختلفة  مصادر  من 
متفجرة  مركزه  مقدمة  من  مشاهد  ستة  من  جيد 
مونولوج  فــي  تعبر  «صــابــحــه»  القديمة  الـــزوج  حيث 
عــن مــعــانــاتــهــا وغــيــرتــهــا بــســبــب قــيــام زوجــهــا أحــمــد 
السن  الــصــغــيــرة  الــفــتــاة  مــن  عليها  ــالــزواج  ب الــحــشــاش 
«فــطــومــة» غــيــر عــابــئ بــهــا وال بــالــعــشــرة الــتــي دامــت 
عزمها  عن  صابحه  تفصح  عاماً  عشر  خمسة  بينهما 
عـــدم االســـتـــســـالم لــهــذا الـــوضـــع وإفـــســـاد األمــــر عليه 
الدهاء  مستخدمة  الدرامية  رغبتها  تحقيق  في  وتبدأ 
والــخــبــث والــتــظــاهــر أمــــام زوجـــهـــا بــعــدم االكـــثـــرات 
ــثــانــي أن  بــمــا حــــدث، يـــحـــاول الـــــزوج فـــي الــمــشــهــد ال
هذا  على  أقدم  أنه  زاعماً  النفاق  بعبارات  يسترضيها 
صابحه  فتتظاهر  الراحة  لها  يوفر  كي  الجديد  الزواج 
بـــاالقـــتـــنـــاع وهـــنـــا يــســتــخــدم صـــنـــوع تــقــنــيــة الــحــديــث 
بذلك  مستفيداً  لنفسها  الشخصية  حديث  أو  الجانبي 
بهدف  وذلــك  الــدرامــا  كتاب  من  وغيره  موليير  من 
«صابحه»  تظل»   » الشخصيات  بداخل  عما  الكشف 
العنان  تطلق  المسرح  على  وحدها  الثالث  المشهد  في 
غيرتها  تضاعفت  وقــد  ساخن  مونولوج  فــي  لغيظها 
صغيرة  فــتــاة  الــجــديــدة  الـــزوجـــة  أن  عــلــمــت  أن  بــعــد 
المشهد  فــي  الــدرامــي  الــصــراع  ويــبــدأ  جــمــاالً  تــفــوقــهــا 
تريد  منهما  فكل  الــزوج  حــول  الزوجتين  بين  الرابع 
وفرض  حياته  من  األخــرى  وطرد  بأحمد  االحتفاظ 

البيت. على  السيادة 

«١٩»الدهاء والخبث

أ

تنطلق أول أكتوبر وتعود مع انطالق مهرجان المحامل

حركةحركة

تغلق اليوم المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا 
إلى  المتجهة   ٢ الخير  فتح  لرحلة  التسجيل  بــاب 
الــهــنــد، بــعــد أن اســتــمــّرت فــي اســتــقــبــال الطلبات 
وضع  تــّم  وقــد  الماضيين،  األسبوعين  مــدار  على 

مجموعة من الشروط التي يجب أن يجتازها من 
يرغب في التسجيل لهذه الرحلة، والتي منها أن 
يكون المتقّدم قطري الجنسية وال يقّل عمره عن 
١٨ عاًما وأن يكون في جاهزية كاملة للمشاركة 
برحلة تستغرق شهرين، هذا باإلضافة إلى اجتياز 

الراغبين في التسجيل اختبارات اللياقة البدنية.
ومن المقّرر للرحلة أن تنطلق في األول من 
أكتوبر المقبل لتعود مع انطالق النسخة الخامسة 
من  وســتــخــرج  التقليدية،  المحامل  لمهرجان 
شاطئ كتارا يوم ١أكتوبر لتصل إلى والية صور 
فــي عــمــان فــي ١٥ مــن أكــتــوبــر، ومــن ثــم تتجه 
لتصل إلى الهند في ٢٥ أكتوبر، لتعود بعدها إلى 
الدوحة  إلــى  تتجه  ثــم  نوفمبر،   ١٥ فــي  مسقط 
لتصلها في ١٧ نوفمبر تزامنًا مع انطالق النسخة 

الخامسة لمهرجان كتارا للمحامل التقليدية.
من جهته قال السيد أحمد الهتمي مدير إدارة 
كتارا  الثقافي  للحي  العامة  بالمؤسسة  الــشــواطــئ 
ومدير اللجنة المنظمة: منذ أن أعلنا في النسخة 
التقليدية  للمحامل  كــتــارا  مهرجان  مــن  الــرابــعــة 
تلقينا  الهند،  إلــى  ستتجه   ٢ الخير  فتح  رحلة  أن 
موعد  عن  والــتــســاؤالت  االستفسارات  من  العديد 
التسجيل لهذه الرحلة وكيفية المشاركة، سواء من 
عرب أو أجانب وكذلك طلبات لتغطيات إعالمية 
هذه  لمواكبة  وأجنبية  محلية  محطات  من 

الرحلة.

قدم  على  يجرى  العمل  إن  الهتمي:  وأضــاف 
والترتيبات  التجهيزات  كافة  الستكمال  وســاق 
الخاصة برحلة فتح الخير ٢، وعن أهمية هذه 
الذي  التقليدية  المحامل  مهرجان  قال:  الرحلة 
إلطالق  نستعّد  والذي  سنوي  بشكل  كتارا  تنظمه 
نــســخــتــه الــخــامــســة هـــذا الـــعـــام، يــســعــى لتحقيق 
أهداف عديدة من أهمها ربط األجيال وتأصيل 
والخليجي  القطري  البحري  الثقافي  الــمــوروث 
لهويتنا  ــزة  ومــمــّي أســاســيــة  ســمــة  يــمــثــل  والــــذي 
الوطنية التي نسعى إلى نشرها وإطالع اآلخرين 
عــلــيــهــا، مــضــيــًفــا قــولــه: مــا لــمــســنــاه مــن حضور 
السابقة،  األربـــع  النسخ  خــالل  غفير  جماهيري 
يعكس نجاح المهرجان والصدى الذي أحدثه في 

قطر وفي المنطقة.
التاريخية  التراثية  الرحلة  أن  بالذكر  جدير 
األولى لـ(فتح الخير) والتي انبثقت عن مهرجان 
انطلقت  قــد  التقليدية  للمحامل  الثالث  (كــتــارا) 
للحي  العامة  المؤسسة  فــي  (كــتــارا)  شاطئ  مــن 
سمو  برعاية   (٢٠١٣ نوفمبر   ٢٢) يــوم  الثقافي 
األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي 
بنادر  المحمل  طاف  حيث  اإلطــالق،  حفل  رعى 
هي  العربية  الخليج  دول  مــن  دول  خمس  مــن 
ومملكة  السعودية،  العربية  المملكة  (الكويت، 
العربية  فاإلمارات  عمان،  سلطنة  ثَمّ  البحرين، 

الــمــتــحــدة)، وعــــاد إلــــى شــاطــئ (كـــتـــارا) 

للمشاركة  الجاري  ديسمبر   ١٨ في  قطر  بدولة 
العامة  المؤسسة  واحتفاالت  الوطني  المسير  في 
باليوم  القطري  والشعب  (كــتــارا)  الثقافي  للحي 
المسبوقة،  غير  رحلته  وخــالل  للبالد،  الوطني 
الربان  من  آنــذاك  المؤلف  المحمل  طاقم  أبــدى 
بحاًرا  و٤٤  (الــنــوخــذه)  الكعبي  عيسى  بــن  حسن 
(اليزوه)، شجاعة وبراعة فائقة في التعامل مع 
مختلف الظروف المناخية التي اعترضت طريق 
األمثلة  أروع  وضربوا  سيره،  خط  في  المحمل 
في الصبر والتضحية وقوة التحّمل،يُشار إلى أن 
في  مــرة  ألول  أقيمت  التي  الخير)  (فتح  رحلة 
بالغ  إعالمي  باهتمام  حظيت  والمنطقة،  قطر 
وتغطية صحفية مكثفة، واكبت الرحلة البحرية 
الفريدة طيلة فترة مسيرها وتجوالها في بنادر 
الوفاء  عن  كتعبير  الرحلة  أقيمت  حيث  الخليج، 
تضحيات  مــن  بــذلــوه  مــا  على  لهم  الجميل  ورّد 

وســــطــــروه مـــن مــالحــم 
تاريخّية خالدة.

فهد األحمد يستعد لتسجيل 
باقة من األغاني التراثية

كتب - محمود الحكيم:

األغاني  من  باقة  لتسجيل  األحمد  فهد  الفنان  يستعد 
الشعبية التراثية من فنون السامري واللعبوني ووالخماري 
والعاشوري والبستة، منوًها إلى أنه يرمي إلى إحياء األغاني 
الشعبية التراثية المميزة، ومن األغاني التي سوف يسجلها 
«أال يا عبرتي» و «تذكرت من عيني جرى دمعي» وهما 

للفنانة الكويتية عائشة مرطة.
درر  فــيــه  الشعبي  الــغــنــائــي  الــتــراث  إن  األحــمــد:  وقـــال 
وكنوز يجب أن نخّلدها وأن نحافظ عليها حّية في ذاكرة 
األجــيــال، ولــذلــك فقد جـــاءت هــذه الــخــطــوة الــتــي يستعد 
لتنفيذها قريبًا من هذا الباب، منوًها إلى أنه سوف يقّدم 
كل أغنية بشكل فردي لتذاع على الجمهور، ولن يطرحها 

في ألبوم غنائي واحد.
واسًعا  اهتماًما  حالًيا  تشهد  قطر  أن  األحمد  وأوضــح 
بالفن الشعبي عموًما بفضل وجود إذاعة صوت الريان التي 
واعية  بتحّركات  الشعبي  الغنائي  التراث  إحياء  على  تعمل 
بو  فرقة  مطرب  أنه  األحمد  فهد  أوضح  كما  ومدروسة. 
صبار وهــي واحــدة من ٤ فــرق شعبية تتبع إذاعــة صوت 
الريان، وهذه الفرق منها فرقتان رجاليتان وهما فرقة 
وهما  نسائيتان  وفرقتان  البرناوي،  ناصر  وفرق  بوصبار 
فرقة فاطمة شداد وفرقة مريم نجران، األمر الذي يشي 
بما تقّدمه إذاعة صوت الريان للفن الشعبي من دعم وما 
توليه من اهتمام، ولعل هذا هو السبب في ازدهار الفنون 
الشعبية بقطر حالًيا ألن الدعم السخي الذي تقّدمه صوت 
الريان كان أحد أهم عوامل إحياء الفن الشعبي من جديد.
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األفالم القصيرة تحتاج لموضوعات تناقش قضايانااألفالم القصيرة تحتاج لموضوعات تناقش قضايانا
كتب - محمود الحكيم:

أكـــد عـــدد مـــن الــفــنــانــيــن الــشــبــاب 
ينتجها  الــتــي  الــقــصــيــرة  األفــــالم  أن 
الــفــنــانــون الــشــبــاب هـــادفـــة وتــحــمــل 
رســـالـــة حــقــيــقــيــة لــلــمــجــتــمــع، وهـــذا 
فـــي الــحــقــيــقــة هـــو دور الـــفـــن ألنــه 
البـــد أن يــقــدم رســـالـــة هـــادفـــة وإال 
أفالمهم  أن  مــؤكــديــن  قيمته  فــقــد 
عن  وتعبر  األحداث  تواكب  القصيرة 
بنائه،  فــي  وتساهم  مجتمعنا  واقـــع 
كــمــا حــــــذروا مـــن انـــحـــصـــار األفــــالم 
الـــقـــصـــيـــرة فــــي الـــجـــانـــب الـــتـــوعـــوي 
وحــــده ألن ذلـــك ســـيـــؤدي إلـــى ملل 
وطالبوا  عنها،  وانصرافهم  الجمهور 
الــكــتــاب الــكــبــار بــالــتــعــاون معهم في 
بالنصوص  ودعمهم  األفكار  تجديد 
طالبوا  كما  الــصــدد  هــذا  فــي  الجيدة 
بإيجاد صيغة لتبني مؤسسة الدوحة 
لـــألفـــالم مــشــاريــع إنــتــاجــيــة لــألفــالم 

الروائية القصيرة للشباب...
فـــــــي الـــــبـــــدايـــــة 
أوضــــــــــح الــــفــــنــــان 
حـــســـن صـــقـــر أن 
الشبابية  األفـــــالم 
ــــطــــرح  تــــــمــــــتــــــاز ب
رســـــالـــــة تـــوعـــويـــة 
ولـــكـــن فــــي شــكــل 
غــيــر مــبــاشــر، ما 
ــهــا مـــؤثـــرة  يــجــعــل
ونـــــــاجـــــــحـــــــة فـــي 
الــــــــــوصــــــــــول إلــــــى 
مشيرا  الجمهور. 
الـــفـــكـــرة  أن  ـــــى  إل
التوعوية يجب أن 
تـــأتـــي كـــجـــزء من 

خالل  سلس  بشكل  وتــوظــف  الفيلم 
السياق الدرامي في الفيلم وإال أصبح 
الفيلم مادة تعليمية أو درس وعظ، 
الفني.  العمل  طبيعة  يجافي  ما  وهو 
ويكمن النجاح في هذا التوظيف إلى 
براعة المخرج ومقدرته على المزج 
الــفــنــي بــيــن الــقــصــة والـــرســـالـــة الــتــي 

تتضمنها تلك القصة.
الــجــانــب  أن  إلـــــى  صـــقـــر  وأشـــــــار 
ـــوعـــوي الــــــذي انـــتـــشـــر فــــي أفــــالم  ـــت ال
الـــشـــبـــاب الـــفـــتـــرة األخـــيـــر لـــه سبب 
اشتركت  الفرق  من  الكثير  أن  وهــو 
بــمــســابــقــات ومـــهـــرجـــانـــات تــشــتــرط 
األعمال  فــي  وأخالقيا  تربويا  جانبا 
ويب  إســالم  مسابقة  مثل  المقدمة 
مـــثـــال، وقـــــال صــقــر إن الـــتـــنـــوع في 
ـــطـــرح واألفــــكــــار يــجــب أن يــكــون  ال
عـــنـــوان األفــــــالم الــشــبــابــيــة فـــي هــذا 
الـــجـــانـــب الـــتـــوعـــوي حــتــى ال تــتــكــرر 
وتدور في فلك واحد يفقد األعمال 

بريقها ويجعل المشاهد يملها.
ومـــن جــانــبــه قـــال عــلــي ربــشــة إن 
االتـــجـــاه نــحــو الــجــانــب الــتــوعــوي في 
أفالم الشباب ينم عن وعيهم العميق 
بـــأن الــفــن البـــد وأن يــحــمــل رســالــة 
إيجابية  مساهمة  ويــســاهــم  هــادفــة 
في بناء المجتمع، وهذا اتجاه طيب، 
للقضايا  المتتبع  أن  ربــشــة  وأوضـــح 
تجدها  الشبابية  األفالم  تثيرها  التي 
تــــــدور حـــــول الـــتـــحـــذيـــر مــــن عــقــوق 

الوالدين أو تسليط الضوء على معاناة 
الـــعـــمـــال، والـــمـــمـــارســـات الــســلــوكــيــة 
السلبية من البعض سواء اجتماعية أو 
في التعامل مع التكنولوجيا أو غيرها 

مما يثار نراه في مجتمعنا.
استطاع  الــشــبــاب  أن  ربــشــة  وأكـــد 
نحو  الجماعي  اتجاههم  من  بالرغم 
الــفــكــرة الــتــوعــويــة أن يــتــمــايــزوا في 
ـــطـــرح والــــرؤيــــة،  ال
فــرأيــنــا مــعــالــجــات 
مــخــتــلــفــة لــلــفــكــرة 
الـــــــــــواحـــــــــــدة وكــــــل 
مــــنــــهــــم يـــقـــدمـــهـــا 
بطريقته المختلفة 
الخاص  وبــأســلــوبــه 
سبب  يكمن  وهــنــا 
الــــنــــجــــاح ويــعــكــس 
لــدى  اإلبــــــداع  روح 

الشباب.
وقــــال ربــشــة إن 
الـــشـــبـــاب يــقــدمــون 
أعمالهم الفنية في 
حــــدود إمــكــانــاتــهــم 
مع  متخوف  وأنـــا  والعقلية  الــمــاديــة 
كــثــرة الــتــجــارب أن يــصــبــح الــتــكــرار 
الفنية  الحركة  عنوان  هي  والنمطية 
الشبابية لذلك فالبد أن يهتم هؤالء 

الــشــبــاب بــتــطــويــر الــــذات وذلــــك من 
خالل االلتحاق بورش عمل ودورات 
تـــدريـــبـــيـــة فــــي الـــكـــتـــابـــة الـــنـــصـــوص 
ــــه البــد  واإلخــــــــراج وغـــيـــرهـــا كــمــا أن
المختلفة  بــاألفــكــار  االحــتــكــاك  مــن 
بمهرجانات  مشاركاتهم  خــالل  من 
واطــــالعــــهــــم عـــلـــى حــــركــــة األفــــــالم 
الــقــصــيــرة مـــن حــولــهــم ومــــا يــقــدم 
تتفتح  حتى  جديدة  أطــروحــات  من 
أمـــامـــهـــم اآلفــــــاق وتـــتـــجـــدد رؤاهــــم 
ويـــتـــســـع مـــجـــال خــيــالــهــم ويـــقـــدمـــوا 

الجديد.
تــزال  ال  السينما  أن  ربــشــة  وذكـــر 
ولـــيـــدة وأمــامــهــا فــتــرة حــتــى تــأخــذ 
مرحلة  إلــى  وتــصــل  النهائي  شكلها 
الــــنــــضــــج وحــــتــــى نــــصــــل إلـــــــى هــــذه 
المرحلة علينا كفنانين أن نتعب على 
أنفسنا ونطور من موهبتنا بالتدريب 
والـــتـــعـــلـــم ونـــتـــواصـــل مــــع اآلخـــريـــن 
ونطلع على كل ما يقدم على الساحة 
الخليجية والعربية والعالمية وبذلك 
الشبابية  الــفــنــيــة  الــحــركــة  ســتــتــطــور 
االتــجــاه  أن  ربــشــة  وأوضــــح  تلقائيا، 
نجح  الشباب  يقدمه  الــذي  التوعوي 
أفكار  وتقديم  الشباب  مخاطبة  في 
واقعية ومالمسة السلبيات الحقيقية 
الكثير  وبيان  البعض  يمارسها  التي 

اتجاهات  في  السلوكية  األنماط  من 
حتى  ناجحة  فهي  ولــذلــك  مختلفة 

اآلن في الوصول إلى الجمهور.
وبـــــــــــدوره أكـــــــد الــــفــــنــــان ســـامـــح 
رسالة  نظره  في  الفن  أن  الهجاري 
الـــرســـالـــة  مــــن  ـــفـــن  ال خــــال  مــــا  وإذا 
فــــإنــــه يـــخـــلـــو مــــن مـــعـــنـــاه وقــيــمــتــه 
يتضمن  أن  فالبد  ولذلك  الحقيقية 
الــفــيــلــم رســالــة هــادفــة يــوصــلــهــا إلــى 
أن  الــهــجــاري  وأوضـــح  المشاهدين، 
مجتمعهم  بقضايا  مهتمون  الشباب 
تجاه  مــســؤولــيــة  وعــنــدهــم  المحلية 
هـــذا الــمــجــتــمــع ويــأمــلــون أن تـــزول 
يستطيعوا  لم  وإذا  منه  السلبيات  كل 
السلبيات  تغيير  أعمالهم  خالل  من 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـلـــوكـــيـــة فــإنــهــم 
تسليط  مــن  كــنــوع  مــلــفــات  يفتحون 

األضواء عليها ما يمثل بداية للحل.
الـــقـــضـــايـــا  إن  ــــهــــجــــاري  ال وقـــــــال 
مع  مناسبة  الــشــبــاب  يطرحها  الــتــي 
مجتمعهم الصغير والمبدع الحقيقي 
اإلطــار  مــن  يــخــرج  أن  يستطيع  مــن 
وهذا  ومبتكرة  جديدة  رؤية  الضيق 
ما يفرق مخرج عن مخرج ويظهر 

موهبة فنان عن آخر.
وشـــــدد الـــهـــجـــاري عــلــى ضــــرورة 
في  الشباب  مع  الكبار  الكتاب  تعاون 

أغلب  ألن  القصيرة  األفـــالم  مــجــال 
إما  ولكنهم  مؤلفين  ليسوا  الشباب 
مخرجون أو ممثلون وينقصهم هذا 
يجتهدون  وهـــم  اإلبـــداعـــي  الــجــانــب 
أفالمهم  لنصوص  أفــكــار  طــرح  فــي 
األمـــر الـــذي يظهر أثـــره فــي ضعف 
بـــعـــض نـــصـــوص األفـــــــالم الــمــقــدمــة 
ودعا الهجاري الكتاب والمؤلفين أن 
الفنانين  مع  التواصل  جسور  يفتحوا 
الـــشـــبـــاب صـــنـــاع األفــــــالم الــقــصــيــرة 
ونصوص  جديدة  بأفكار  ويمدوهم 
جيدة حتى ال تصاب صناعة األفالم 
الــقــصــيــرة بــالــتــرهــل الــمــبــكــر بسبب 

التكرار في األفكار واألطروحات.
الجانب  أن  إلــى  الــهــجــاري  وأشـــار 
الفترة  هذه  في  األنسب  هو  التوعوي 
اهــتــمــامــهــم  يـــركـــزون  الــشــبــاب  ألن 
على  الضوء  ويسلطون  واقعهم  على 
قضاياه وسلوكيات أفراده، في شكل 
توعوي ولعل هذا ما يجعل ألفالمهم 
ألنهم  المجتمع  لدى  خاصة  جاذبية 
وتخاطب  حــيــاتــهــم  تــمــس  وجـــدوهـــا 
واقعهم. وحول اتجاههم إلى تقديم 
الجانب  عــن  بعيدة  روائــيــة  نــصــوص 
الدعم  أن  الهجاري  أوضــح  التوعوي 
هـــو الــعــائــق الــرئــيــســي أمــــام الــشــبــاب 
األفــالم  مــن  الــنــوع  هــذا  مثل  لتقديم 

عالية  فنية  تقنيات  إلى  تحتاج  ألنها 
تتأتى  ال  دقيقة  إخراجية  وتفاصيل 
من خالل الشكل البسيط الذي يقدم 
بــه الــشــبــاب أعــمــالــهــم الــفــنــيــة حاليا 
وبـــدون هــذا الــدعــم ال يمكن تقديم 

أفالم روائية بشكل جيد.
فقد  الــصــايــغ  حسين  الــفــنــان  وأمـــا 
وإنما  شيء  أي  يقدمون  ال  أنهم  أكد 

لـــــــديـــــــهـــــــم رؤيــــــــــة 
فــــيــــمــــا يـــقـــدمـــونـــه 
وهـــــــم يــــخــــتــــارون 
األفـــكـــار الــجــديــدة، 
وأفــــــــــــكــــــــــــارهــــــــــــم 
الــــتــــوعــــويــــة لــيــســت 
ـــمـــطـــيـــة بــــــل هــي  ن
مـــواكـــبـــة لــواقــعــهــم 
ــــشــــكــــل مــــتــــجــــدد  ب
ظهر  عندما  فمثال 
بـــرنـــامـــج الـــســـنـــاب 
شــات وبــدأ الشباب 
يـــــســـــتـــــخـــــدمـــــونـــــه 
اســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــات 
خـــاطـــئـــة الــتــقــطــنــا 

هذا األمر وقدمناه في حلقة خاصة 
من برنامجنا «وبس واهللا» وكذلك 
عـــنـــدمـــا غـــــزت مـــوجـــة تـــحـــدي دلـــو 
الــثــلــج الــعــالــم ومــارســهــا الــبــعــض في 

خصصنا  مــغــلــوط  بــشــكــل  مجتمعنا 
وغيرها  كــامــلــة،  حلقة  األمـــر  لــهــذا 
من األطروحات التي تواكب الحدث 
وتخاطب الشباب بشكل آن يشعرون 
مــعــه أن الـــفـــن يــعــايــش قــضــايــاهــم 
بشكل  اليومية  ممارساتهم  ويــمــس 
ســــريــــع ومــــتــــزامــــن مـــــع األحــــــــداث 

المتالحقة والمتجددة.
المعالجات  هذه  إن  الصايغ  وقــال 
نمطية  ليست  الشباب  يقدمها  التي 
معالجات  هــي  بــل  متكررة  وليست 
فــنــيــة مــبــدعــة تــعــبــر عــن وعـــي جيل 
معايشة  بــضــرورة  الشباب  الفنانين 
الواقع والتعبير عنه بشكل فني مبدع 
الفنية  أعمالنا  نجاح  يضمن  ما  وهو 

التي نقدمها.
الــتــخــوف  أن  الـــصـــايـــغ  وأوضـــــــح 
الشباب  اســتــمــرار  فــي  يكمن  فــقــط 
فـــــي تـــــكـــــرار األفــــــكــــــار وانــــحــــصــــار 
التوعوي  الــجــانــب  فــي  األطــروحــات 
ــــــقــــــدي بــــالــــنــــســــبــــة لـــــألفـــــالم  ــــــن وال
ألن  الــــقــــصــــيــــرة 
هــذا الــتــكــرار إلــى 
جـــانـــب الــنــمــطــيــة 
فـــــــــــــي الـــــــــطـــــــــرح 
الحركة  سيحرق 
الــفــنــيــة الــشــبــابــيــة 
وســـــــــيـــــــــجـــــــــعـــــــــل 
الـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــور 
يــــنــــصــــرف عــنــهــا 
متابعتها،  ويــمــل 
وقــــــــــال الــــصــــايــــغ 
الشبابية  الحركة 
يــــــــنــــــــقــــــــصــــــــهــــــــا 
ـــــــــــكـــــــــــاك  االحـــــــــــت
بـــــــــــالـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم 
الـــخـــارجـــي والـــمـــشـــاركـــات الـــجـــادة 
وإقليمية  محلية  مــهــرجــانــات  فــي 
تجارب  على  االطـــالع  ألن  ودولــيــة 
من  ويوسع  إلينا  سيضيف  اآلخرين 
آفاقا  أمامنا  ويفتح  الفنية  مداركنا 

أرحب.
الـــتـــجـــديـــد  إن  ــــصــــايــــغ  ال وقــــــــال 
فـــي األطــــروحــــات الــفــنــيــة لــألفــالم 
الــشــبــابــيــة يــكــمــن فـــي تــوفــيــر دعــم 
مـــــادي لــلــشــبــاب وهـــــذا الـــدعـــم لــن 
إنتاج  شــركــات  وجــود  مــع  إال  يتأتى 
مجال  فــي  متخصصة  مؤسسة  أو 
صـــنـــاعـــة األفـــــــــالم مـــثـــل مـــؤســـســـة 
الــــــدوحــــــة لـــــألفـــــالم وهــــــي تـــتـــولـــى 
هـــذا األمــــر، ولـــذلـــك نــحــن نــطــالــب 
من  المؤسسة  تضع  صيغة  بإيجاد 
أو  لــألفــالم،  الــمــادي  الــدعــم  خاللها 
محلية  روائــيــة  أفــالم  بــإنــتــاج  تــقــوم 
شـــروطـــا  تـــوضـــع  وأن  ــــد  الب ولـــكـــن 
دعم  على  الحصول  لكيفية  محددة 

األفالم. إنتاج  في  المؤسسة 
الرئيسي  السبب  إن  الصايغ  وقـــال 
فــي هــــدوء حــالــة الــزخــم الــتــي كانت 
ســـائـــدة الــفــتــرة الــســابــقــة أن األفــــالم 
ال  وبــعــدهــا  كــثــيــرة  نــفــقــات  تكلفهم 
يجدون أمامهم إال طرحها على موقع 
مجانا.  الجمهور  ليشاهدها  اليوتيوب 
في  المشاركة  عن  يبحث  الكل  وبــات 
المهرجانات والمسابقات ربما يجدون 

ألعمالهم مردودا ماديا وأدبيا.

حسين الصايغحسن صقر علي ربشةسامح الهجاري

حسن صقر: 
األفالم 

الشبابية 
تقدم رسائل 
هادفة

علي ربشة: 
األفالم 

الشبابية 
تمايزت 

في الطرح 
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الشباب 
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استجابة  األداء،  أثناء  الممثل  صوت  طبقات  تنويع  هو 
لدواع فنية.

التمثيل
الشخصية  وتفسير  تجسيد  ومهمته  الممثل  حرفة  هو 
المسرحية المحاكاة عن طريق التعبير القولي والجسمي 
والشعوري، والتمثيل مهنة قديمة قدم أول إنسان شارك 
باإليماء  ذاتـــه  عــن  للتعبير  الدينية  الــطــقــوس  تــأديــة  فــي 

والرقص ثم بالحوار الدرامي والحركي.
ولقد دعى تسبس ٥٥٠-٥٠٠ ق.م بأبو الدراما اليونانية 
ألنـــه أول مــن أضـــاف مــمــثــالً إلـــى الــجــوقــة وقــائــدهــا ثم 
أضاف اسخيلوس الممثل الثاني فخلق الدراما في شكلها 
فازاد  الثالث  الممثل  قّدم  فقد  كليس  سوفو  أما  التطوري 
أهمية  مــن  وقلل  األداء  فــي  الــدرامــي  الــحــدث  قيمة  مــن 
الجوقة، ومعنى هذا أن الممثل في المأساة اليونانية كان 
يتقلد أكثر من دور في المسرحية الواحدة وكان التمثيل 
عصر ذاك جامداً إلى حد ما إال أن ارتفاع الصوت وتنغيم 
الشعر وتضخيم موسيقاه كانت الوسائل األساسية للتعبير 
كانت  التي  الوجه  مالمح  وتعويض  الــدور،  أحاسيس  عن 

مكسوة بقناع.
الــدرامــا  فــي  الممثلين  كــل  أن  يــالحــظ  أن  يــجــب  كــمــا 
من  اإلغريقية بكل أنواعها كانوا من الرجال وكانوا غالباً 

ذوي السمعة الطيبة.
أما الممثلون في روما فكانوا من طبقة العبيد وأحط 
أسباب  من  أساسياً  سبباً  كان  مما  االجتماعية  الدراجات 
تدهور الفن المسرحي، على أنه من المالحظ أن العنصر 

النسوي قد استخدم في التمثيل الروماني.
تــحــّول  الــمــســرح  وحــاربــت  المسيحية  جـــاءت  وعــنــدمــا 
الــمــســرحــيــون إمـــا إلـــى مــهــن أخــــرى وإمــــا إلـــى ممثلين 
واأللعاب  البسيطة  الشعبية  التمثيليات  يــؤدون  متجولين 
ولكن  المتشّددين،  المتدينين  عيون  عن  بعيداً  البهلوانية 
عندما بدأت الكنيسة في استخدام اللعب التمثيلي كوسيلة 
على  الــمــتــرّدديــن  إلــى  الالتينية  الدينية  الطقوس  لتبليغ 
من  الالعبون  كان  الموسمية  الدينية  األعياد  في  الكنيسة 

رجال الدين.

التمثيل الخطابي
هو: أن يلقي الممثل كلماته بطريقة مفتعلة متفاخمة 
والحدة  بالمبالغة  حركاته  تصاب  بينما  زعيقية،  طنانة 

واآللية.

موسيـــــــــــقى

اإليقاع كلمة وردت في الثقافة العربية للداللة على مكون 
من مكونات الموسيقى درس وصنف في الكتب المتخصصة، 
ويــقــابــل هـــذا الــمــفــهــوَم مفهوم الــــوزن فــي الــشــعــر. ويشترك 
المتعلقة  طبيعتهما  الــمــيــاديــن:  مــن  كثير  فــي  المصطلحان 
بالزمن، تعاملهما مع هذا الزمن، بنيتهما، نوعية اإلحساس 
الذي يثيره كل منهما عند السامع، الفطرية التي هي من سمات 

ملكة ممارسهما، تالقي مجاليهما في الغناء.
لقد استعملت كلمة «إيقاع» أو «ريتم» في الشعر اليوناني 
والالتيني، ثم في اللغات األوروبية الحالية التي انفصلت عن 
اللغات القديمة، فاإليقاع هو أحد مكّونات عــروض شعرها، 
مضبوط أحيانًا وأحيانًا غير مضبوط، ولكنه وارد ومتداول. 
دقيقة  بصفة  الموسيقى  في  أيًضا  المفردة  هــذه  واستعملت 
الغربية  المخيلة  في  اإليقاع  يكون  أن  إذن  غرابة  فال  مقننة. 
همزة وصل بين فنون الكالم وفنون النغم وأن نراه مستعمالً 

في العديد من المجاالت.
كما  والجمالية  الفنية  المجاالت  في  أيًضا  اإليقاع  يستعمل 
حيث  النثر  إلــى  باإلضافة  ذكرنا،  كما  والموسيقى  الشعر  في 
األلفاظ  وجـــرس  والــجــمــل،  الكلمات  إيــقــاع  عــن  النقاد  يتكلم 
الذي يكّون بتواتره إيقاًعا في رأيهم. كما يستعمل اإليقاع في 
فنون الرقص والرسم والنحت، وهو خاضع لتصورات الناقد 
وأحاسيسه وانطباعاته. وفي كل هذه الحاالت يُعَرّف اإليقاع 
ويمارس  يعرف،  ال  وقــد  الــدقــة.  متفاوتة  مختلفة،  بطرائق 
بصفة حدسية وقد ال يمارس. أما عند المحدثين: اإليقاع هو 
الترجمة العربية للمصطلح األوروبي rhythm في الفرنسية، 
أصل  فــي  وهــي  اليونانية،   rhuthmos مــن  مشتقتان  وهما 
معناها الجريان والتدفق والمقصود به عامة هو التواتر بين 
حالتي الصوت والصمت أو النور والظالم. أما محمد مندور 
فهو يفرق بين الوزن واإليقاع فقال: «أما الكم (الوزن) فقصد 
به كم التفاعيل التي يستغرق نطقها زمنًا ما، وكل أنواع الشعر 
ال بد أن يكون البيت فيها مقسًما إلى تلك الوحدات، وهي بعد 
قد تكون متساوية كالرجز عندنا مثالً، وقد تكون متجاوبة 
كالطويل، حيث يساوي التفعيل األول التفعيل الثالث والتفعيل 
الثاني التفعيل الرابع وهكذا، أما اإليقاع فهو عبارة عن رجوع 
ظاهرة صوتية ما على مسافات زمنية متساوية أو متجاوبة»، 
أما شكري عياد: «فيخلص إلى أن الوزن يتضمن اإليقاع أيًضا 
وأن االصطالحيين - الوزن والقافية - ال يفهم أحدهما دون 
اآلخر». وعليه فاإليقاع ليس مجرد التلوين الصوتي، إنما هو 

فاعلية مؤثرة في بنية القصيدة.
واإليقاع مرتبط بالمجال المعرفي أو السياق الداللي الذي 
يظهر فيه. ومن هذه الناحية فهو ليس مفهوًما مفرًدا. ومن 
هنا أتت صعوبة تعريفه تعريًفا واحًدا شامالً، ففي الموسيقى 
يعرف اإليقاع بما هو ربما أدّق التعاريف ألنه يقود إلى تصنيفات 
متفق عليها وممارسات حقيقية، أما في الشعر فيرتبط اإليقاع 
الشعر  وطبيعة  اللغات  حسب  ويتغّير  واإلنــشــاد،  بــالــعــروض 
والنظريات العروضية. فاإليقاع في اليونانية ليس اإليقاع في 
التعريف  هــذا  يكون  قد  األلمانية.  أو  اإلنجليزية  أو  الفرنسية 

مضبوًطا أو مبهًما. وأحيانا نراه يوازي الوزن وأحيانًا يُعارضه.

اإليقاع
ي

مبدعونمبدعون
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كتب - محمود الحكيم:

كشف الفنان عيسى الكبيسي في حواره مع البيرق 
عن آرائه في الحالة العامة لألغنية القطرية، ودور 
المهرجانات في دعمها، كما قّدم بعض النصائح إلى 
جيل المطربين الشباب وتحّدث عن بعض القضايا 

األخرى التي استعرضناها معه خالل هذا الحوار.

ـــــــــــادت الـــــفـــــنـــــان الـــــقـــــطـــــري كـــثـــيـــًرا ـــة أف ـــي ـــل ـــح ـــم الــــمــــهــــرجــــانــــات ال

رواية «تصبحون على انتظار» جديد الكاتب محمد دغليس اصداراتاصدارات

الساحة الغنائية في قطر الساحة الغنائية في قطر 
تشهد زخًما غير مسبوقتشهد زخًما غير مسبوق

أصدرت دار «اآلن ناشرون وموزعون» في 
انتظار»  على  روايــة «تصبحون  حديثاً،  عمان 
للكاتب محمد دغليس، ويسرد الكاتب محمد 
دغليس في روايته عددا من ذكرياته المتنوعة 
بين الحزن والفرح. ومن أجواء الرواية: «أعّلق 
له  أستعيُر  الــكــلــمــات،  مشجب  على  ذكــريــاتــه 
أجمل األحزان كما أستعيُر كتاباً، أختار له اسماً 
انتظاري  أسّميه  الــشــهــداء،  قائمة  مــن  جــديــداً 

القادم.
حــلــمــي الــمــبــتــور كــــروايــــة، أجــــــّرب ارتـــــداء 
مــالمــحــه، صــوتــه، رائــحــة جــســده، ألتصق به 
ب  لتتسـَرّ روحي  أزرار  أفُكّ  جيناته،  ألتقَمّص 
ـــــدي تــفــاصــيــل جــســده  إلـــيـــه، أتــمــاهــى بــــه، أرت
هو،  ألصير  ـــ«الشــيء»  ال إلــى  أتــحــّول  السـّرية، 
كسائٍح  أعماقه  في  وألتجول  أنــاي،  ولتختفي 

يجهل مكاناً فيشعر بلّذة االكتشاف».
وكــتــب الــشــاعــر والــكــاتــب الــمــســرحــي حسن 

دغليس  للكتاب»محمد  مقدمته  فــي  نــاجــي 
الذي  الضجيج  إلــى  يلتفت  لم  تــمــوزي،  صــوت 
يــزدحــم عــلــى بــوابــة اإلبــــــداع، وآثــــر االســتــمــاع 
لهمس األغاني، لم يفكر يوماً أن يستعير صوت 
غيره، واكتفى بصوته التموزي الذي ولد معه 
ذاته  يشبه  اآلن  إنــه  كتاباته،  كل  في  وصاحبه 
فقط، هكذا عرفت محمد دغليس». ويختتم 
الكاتب محمد دغليس روايته واعداً، على لسان 
حكايتي،  «انتهت  الحكايا:  من  بمزيد  بطلته، 
وستبدأ الحياة بنسج حكاية جديدة عن الحب، 
عــن الــحــزن، عــن الــفــرح، وعــن صبّية ُخلقت 
حكايا  جديد  فجر  كل  مع  ستبدأ  انتظار،  من 
وقطار  جديد  بموسم  الحياة  ستبدأ  وحكايا، 
ُعْمر لصبّية أخرى... ستهدي حكايتها للبياض 
أو سترحل معها. اقترب الموعد... موعد بداية 
العمر  نوافذ  سأفتح  حياتي،  من  جديد  فصل 

لحكايا جديدة خارج إطار صفحة بيضاء.»

عيسى الكبيسي:

التي  العامة  الحالة  فــي  رأيــك  مــا  ڈ 
يمّر بها الغناء في قطر؟

من  حالة  تعيش  الغنائية  الساحة   -
الزخم والنشاط غير المسبوق، والدليل 
القطريين  الُمطربين  كثرة  ذلــك  على 
الساحة  على  أســمــاؤهــم  بـــرزت  الــذيــن 
ــا وأصــبــح  ــًي الــمــحــلــيــة والــخــلــيــجــيــة حــال
الجمهور الخليجي يحرص على حضور 
االستمتاع  أجــل  من  ويسافر  حفالتهم 
بات  هــذا  يحبه،  قطري  لفنان  بحفلة 
واقًعا وهو إن دّل على شيء فإنما يدّل 
على أن الصوت القطري يعيش عصره 
الــذهــبــي، وذلـــك لما حققه مــن ذيــوع 
وانــتــشــار وجــمــاهــيــريــة عــريــضــة وأداء 

متمّيز وأعمال رائعة.
ڈ هــل تــعــنــي أن الــصــوت الــقــطــري 
الغنائية  الساحة  على  صعبًا  رقًما  بــات 

الخليجية والعربية؟
- الـــطـــبـــع أعـــنـــي ذلـــــك فــالــمــطــرب 
جمهوره  وله  مسموًعا  أصبح  القطري 
عــلــى الــمــســتــويــيــن الــخــلــيــجــي والــعــربــي 
وذلك بفضل خروج جيل من الفنانين 
المجتهدين الذين تفّوقوا على أنفسهم 
للجمهور،  راٍق  فن  تقديم  واستطاعوا 
واعتمدوا على أساليب ووسائل حديثة 
تواكب العصر وتصل بشكل أكبر وأسرع 
إلى الجمهور، وهذا ما جعل العروض 
في خارج قطر تنهال على الكثير من 
تواجد  لهم  وصــار  الجيل  هــذا  ُمطربي 
الساحة  عــلــى  كبير  وانــتــشــار  وحــضــور 

الغنائية خليجًيا وعربًيا.
األغنية  إن  نقول  أن  نستطيع  هل  ڈ 
القطرية باتت تمثل لونًا غنائًيا خاًصا ؟

أن  أرى  ال   -
هــنــاك مــا يسمى 

بــاألغــنــيــة الــقــطــريــة ألنــهــا لــيــســت لــونًــا 
األغاني  من  غيرها  عن  متفرًدا  خاًصا 
باتت  الــغــنــائــيــة  األلـــــوان  ألن  الخليجية 
وصار  الفنية  األشــكــال  كل  من  مزيًجا 
هناك تأثير وتأثر بسبب االنفتاح الكبير 
الحديثة  االتصال  وسائل  أحدثته  الــذي 
لونًا  هناك  إن  نقول  أن  نستطيع  ولكننا 
القطري  اللون  أمــا  الغناء،  في  خليجًيا 
الـــخـــالـــص فـــال يـــوجـــد إال فـــي األغـــانـــي 
الــفــلــكــلــوريــة والــشــعــبــيــة الــمــغــرقــة في 

المحلية.
ڈ هل ساهمت المهرجانات الغنائية 
المطرب  انتشار  فــي  بقطر  تــقــام  الــتــي 

القطري؟
للفنانين  الـــطـــاغـــي  الـــحـــضـــور  إن   -
المختلفة  المهرجانات  في  القطريين 
وخـــصـــوًصـــا فــــي الـــمـــهـــرجـــانـــات الــتــي 
بالدوحة  الــريــان  صــوت  إذاعـــة  تنظمها 
غيرهم  عن  وتمّيزهم  فيها  وتألقهم 
الفنان  أن  يبّين  اآلخرين  الفنانين  من 
القطري جدير بالثقة التي وضعها فيه 
الُمنظمون لتلك المهرجانات، وال شك 
الفنانين  أفــادت  المهرجانات  هــذه  أن 
الــقــطــريــيــن كــثــيــًرا وأبـــــرزت قــدراتــهــم 
الفنية وسط هذه الكوكبة الكبيرة من 
الفنان  وجعلت  والخليج  العرب  فناني 
القطري أكثر قربًا من جمهوره وأكثر 
تفاعالً معهم كما أنها مّدت جسًرا من 
التواصل مع فناني الخارج وكانت سببًا 
فـــي تـــعـــاون فــنــي غــيــر مــحــلــي للفنان 
مشاركة  أن  الكبيسي  وأبـــان  القطري. 
الفنانين القطريين بمهرجانات الدوحة 
ما  وهــو  لهم  قــويًــا  دعــًمــا  وتمثل  مثلت 
األجواء  هذه  باستمرارية  ننادي  يجعلنا 
الفن  عــلــى  تــعــود  الــتــي  الجميلة  الفنية 

والفنانين بالخير.
ــــذي يــحــرص عيسى  ڈ مـــا الـــلـــون ال

الكبيسي على أن يقّدمه لجمهوره ؟
- أنا حريص على تقديم األغنية التي 
تحترم ذوق الجمهور سواء في الكلمات 
أو في األلــحــان «ألنــي أعــرف أن الفن 
في  يتأنى  أن  الفنان  وعــلــى  مسؤولية 
يستحق  الجمهور  ألن  أعــمــالــه  اخــتــيــار 
إلى  مشيًرا  واألجــمــل،  األفــضــل  تقديم 
أن المطرب يجب أن يكون له دور في 
االرتــقــاء بــالــذوق العام وهــذا لن يتأتى 
إال بحسن اختيار الكلمات واأللحان مع 

األداء الممّيز».
ڈ بم تنصح المطربين الشباب الذين 
يضعون أقدامهم على أول طريق الفن 

؟
- أنصحهم باالجتهاد في فنهم وأن 
يعرفوا أن طريق النجاح ليس مفروًشا 
وتفكير  تعب  إلــى  يحتاج  بــل  بــالــورود 
المتالحقة  للتطّورات  ومواكبة  وإنفاق 
فــي عــالــم االتــصــال والــســوشــيــال ميديا 
الفنان  خلف  يقف  كامل  عمل  وفريق 
وُخــطــة عمل ورؤيـــة واضــحــة ألعماله 
أن  وعليهم  الجمهور،  إلى  بفنه  ليصل 
أن  يجب  الفنان  أن  البداية  من  يدركوا 
تكون له رؤية وُخطة فنية وفريق عمل 
يبخل  أال  وعليه  ينجح  حتى  متكامل 

على عمله إذا أراد النجاح.
ڈ ما الوصفة التي يقّدمها الكبيسي 
النجومية  ليحققوا  الــشــبــاب  للفنانين 

والشهرة ؟
ـــــراهـــــن يــــفــــرض عــلــى  - الـــــوضـــــع ال
المطربين أن يديروا أعمالهم بأنفسهم 

الفني  مستقبلهم  مالمح  يرسموا  وأن 
وفــــق إســتــراتــيــجــيــة واضـــحـــة الــمــعــالــم 
مــواكــبــة لــلــعــصــر، فــمــن يــريــد الــنــجــاح 
أن  عليه  واالنــتــشــار  الــشــهــرة  وتحقيق 
وتطّوراته  العصر  متغّيرات  إلــى  ينتبه 
ويـــتـــفـــاعـــل مــعــهــا ويـــوظـــفـــهـــا لــخــدمــة 
فنه ولــلــوصــول إلــى أكــبــر شريحة من 
والعربي،  والخليجي  المحلي  الجمهور 
ولن يتحقق ذلك إال إذا اعتمد المطرب 
أعــمــالــه  يـــديـــر  واٍع  عــمــل  فـــريـــق  عــلــى 
فالكل  بــحــرفــّيــة،  الــفــنــيــة  ومــشــاريــعــه 
يــــدرك أن شــركــات اإلنـــتـــاج حــالــًيــا قد 
الكبير  الــتــطــّور  بسبب  دورهــــا  انــحــســر 
في الوسائل التقنية ومع دخولنا عصر 
الكثير  تــغــّيــرت  الــعــنــكــبــوتــيــة  الــشــبــكــة 
الغنائي  العمل  مجال  فــي  الثوابت  مــن 
يكن  لم  بصورة  األلبوم  ســوق  وانحسر 
اإلنتاج  شركات  وتوقفت  يتوقعها  أحد 
وبدأت  ندر  ما  إال  األلبومات  إنتاج  عن 
على  نفسها  تــفــرض  جــديــدة  مفاهيم 
الساحة الغنائية وحلت األغنية الفردية 
محل األلبوم ولعب اليوتيوب، والفيس 
بوك، والواتس أب وغيرها دوًرا خطيًرا 
في استقطاب الجمهور والسيطرة على 
إشكاالً  يمثل  بات  ما  وهو  اهتماماتهم 
كبيًرا أمام شركات اإلنتاج التي أحجمت 
ألبوماتها  تسّرب  من  خوًفا  اإلنتاج  عن 
عبر تلك الوسائل الحديثة، من هنا كان 
الواقع  هــذا  مع  نتعامل  أن  علينا  لــزاًمــا 
الجديد فقّررت أن أدير أعمالي بنفسي 
وأسست شركة إنتاجي الخاصة ألزاول 
كونت  كما  خاللها،  من  الفني  نشاطي 
إلدارة  متميًزا  عمل  فريق 
كل أعمالي الفنية وهي 
الــمــهــّمــة الـــتـــي ســعــدت 

بــهــا وقـــد حــقــق لــي ذلـــك الــنــجــاح الــذي 
كنت أنشده ووصلت بي إلى آفاق أوسع 
وفــضــاءات أرحـــب وانــعــكــس ذلــك على 
علّي  تطرح  وأصبحت  األعمال  مستوى 
والشعراء  الملحنين  من  كثيرة  أعمال 
وانهالت علّي العروض للغناء بالحفالت 

العامة والخاصة والمهرجانات.
ڈ هل معنى هذا أن نجاح الفنان ال 

يقتصر على إمكاناته الفنية؟
متوقًفا  يعد  لم  الفنان  نجاح  نعم،   -
فقط على عذوبة الصوت وجمال األداء 
بل بات يحتاج إلى قدر من التخطيط 
والدعائية  التسويقية  والــرؤيــة  المنظم 
الــمــدروســة، مــشــيــًرا إلـــى أنـــه قــد جــاءه 
ما  خــلــالً  هــنــاك  أن  فــيــه  أدرك  وقـــت 
البــــد مـــن إصـــالحـــه وحــلــقــة مــفــقــودة 
يجب العثور عليها ليصل إلى الجمهور 
بالمستوى المطلوب وقال الكبيسي كنت 
وقتها حائًرا لم أكن أعرف من أين أبدأ 
ومــاذا أفعل بعدما أدركــت أن الفن لم 
يعد يعتمد على المقّومات التقليدية من 
جمال الصوت واأللحان واألداء المتمّيز 
فترة  وبعد  والكاريزما  الوسيم  والوجه 
من الحيرة هديت إلى هذا االتجاه الذي 
وتكاليفه  مشاقه  وتحملت  فيه  ســرت 
النهاية  وفــي  وإصـــرار،  بهمة  الباهظة 
أغنياتي  وأصــبــحــت  ذلـــك  ثــمــار  جنيت 
تــتــرّدد عــلــى ألــســنــة جــمــهــور كبير من 
الـــنـــاس داخـــــل قــطــر وخـــارجـــهـــا وهـــذا 
البد  الــشــبــاب  المطربين  بــه  أنــصــح  مــا 
على  تنفق  وأن  نفسك  على  تتعب  أن 

أعمالك لتصل إلى ما تريد.

نجاح الفنان ال يتوقف 
فقط على عذوبة 

الصوت وموهبته الفنية

التلوين الصوتي



5 ٢٤ August ١١:١٣ ٢٠١٥ PM المنفذ : 

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

ـــــــد طـــــــويـــــــل ـــــــعـــــــي مـــــــــــــا زلـــــــــــــــــت والـــــــــــــــــــــــــــــدرب ب
ــــــر الــــــــزمــــــــان ــــــمــــــجــــــهــــــول عــــــب أبــــــــحــــــــث فـــــــــي ال
ســــــــــّر عـــــــــــــــن   ، ــــــــــــحــــــــــــث  أب ــــــــــــع  ضــــــــــــائ عـــــــــــــــن 
ـــــــه أنـــــــــــــــــــــــأى مــــــــــــــن الــــــمــــــســــــتــــــحــــــيــــــل ـــــــت ـــــــن ظـــــــن
ـــــــفـــــــه عـــــــمـــــــري مـــــــــــــا انـــــــــــفـــــــــــك يـــــــــــجـــــــــــري خـــــــل
مــــــكــــــان ال  فــــــــــــي  الــــــــغــــــــيــــــــب  وراء  وهـــــــــــــــو 
ـــــــــــــــي صـــــــــــــوتـــــــــــــه الـــــــمـــــــفـــــــعـــــــم كــــــــــــــــــــان دعـــــــــــــــان
ـــــــــــا بـــــــرعـــــــم ـــــــــــّصـــــــــــب والــــــــــعــــــــــمــــــــــر فـــــــــــجـــــــــــٌر وال
ــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــزل يــــــــعــــــــمــــــــر قــــــــلــــــــبــــــــي صــــــــــــــداه ول
كــــــالــــــحــــــيــــــاة ــــــــــــراً  فــــــــــــائ ــــــــــــاً،  قــــــــــــوي  ، عـــــــــــذبـــــــــــاً 
ـــــــــــقـــــــــــاً، كــــــــــــــــأنــــــــــــــــه طـــــــلـــــــســـــــم مـــــــــــســـــــــــتـــــــــــغـــــــــــل
ســـــــــــدى عـــــــــــنـــــــــــه  أبـــــــــــــحـــــــــــــث  أزل  ولـــــــــــــــــــــم 
ـــــــــــــف وجـــــــــــــه مــــــــــن وجــــــــــــــــوه الــــــحــــــيــــــاة فــــــــــي أل
فـــــــي الــــــلــــــيــــــل، فـــــــي اإلعـــــــــصـــــــــار، فـــــــي األنـــــجـــــم
وهـــــــــــــــــــو يــــــــــنــــــــــاديــــــــــنــــــــــي ويـــــــــــــــنـــــــــــــــأى مـــــــــــــــداه
رمــــــــــى حــــــــــتــــــــــى  أبـــــــــــــحـــــــــــــث  أزل  ولــــــــــــــــــــم 
بــــــــــــي الــــــــــــيــــــــــــأس فــــــــــــي ظــــــــــالمــــــــــه الـــــمـــــعـــــتـــــم
وســــــــــــــــــــــــــرت واأليــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أمـــــــــــــشـــــــــــــي إلـــــــــــى
رجــــــــــــــاء ال  مــــــــــــــأمــــــــــــــل،  ال  ــــــــــــــة،  غــــــــــــــاي ال 
ـــــــــــت الــــــــــــــــــــــــــروح ال وســـــــــــــــــــــرت شـــــــــيـــــــــئـــــــــاً مـــــــــــّي
أبــــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء،
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــي
ثـــــــــــلـــــــــــج ولــــــــــــــــيــــــــــــــــل، ووطـــــــــــــــــــــــــــــــأة الـــــــــــيـــــــــــأس
تـــــــخـــــــنـــــــق فــــــــــــي نـــــــفـــــــســـــــي بــــــــقــــــــايــــــــا الــــــــــنــــــــــداء
وكـــــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــــوم، كـــــــــــــــــان صـــــــــبـــــــــح رطـــــــيـــــــب
فـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــت عـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــي عـــــــــــــلـــــــــــــى ضــــــــــوئــــــــــه
ــــــــــي حـــــــــــلـــــــــــٌم قـــــــــريـــــــــب: وخـــــــــــلـــــــــــف أجــــــــــفــــــــــان
وجــــــــــــــــــــــه ألــــــــــــــيــــــــــــــف ومـــــــــــــــــكـــــــــــــــــان غـــــــــريـــــــــب
ــــــه ــــــئ تـــــــــــفـــــــــــّتـــــــــــحـــــــــــت روحـــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــي فــــــي
دفــــــــئــــــــه فـــــــــــــــي  ذاب  قـــــــــلـــــــــبـــــــــي  وثـــــــــــــلـــــــــــــج 
فــــــــتــــــــحــــــــت عــــــــــيــــــــــنــــــــــّي وكــــــــــــــــــــــــان الــــــــنــــــــهــــــــار
ـــــــي ضـــــــــاحـــــــــك الـــــشـــــمـــــس ـــــــمـــــــجـــــــال صـــــــــافـــــــــي ال
وكــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــي حـــــــــــــــــّس خـــــــــفـــــــــي الــــــــدبــــــــيــــــــب
ــــــــــــــــــٌع مـــــــــســـــــــتـــــــــبـــــــــهـــــــــم، وانـــــــــــتـــــــــــظـــــــــــار ــــــــــــــــــوّق ت
مـــــــــــــــــــأتـــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــن أيــــــــــــــــــــــــــــن؟

لم أدر..
صــــــــــــــــدري فــــــــــــــــي  أن  إال  أدر  ــــــــــــــــم  ل
ــــــهــــــا ـــــــــغـــــــــيـــــــــب مـــــــــضـــــــــت كــــــّف يــــــــــــــــــــــداً مـــــــــــــن ال
تــــــــــمــــــــــســــــــــح عــــــــــــنــــــــــــه عــــــــــتــــــــــمــــــــــة الــــــــــــيــــــــــــأس
ورحـــــــــــــــــــــــت، فــــــــــــي نـــــــفـــــــســـــــي صــــــــــفــــــــــاء وفــــــــي
ــــــــبــــــــي حــــــــنــــــــيــــــــن وانـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــذاب خـــــفـــــي قــــــــل
وبــــــــــــــغــــــــــــــتــــــــــــــة، فــــــــــــــــــي لــــــــــفــــــــــتــــــــــة عــــــــــــابــــــــــــرة
لــــــــــقــــــــــيــــــــــتــــــــــه يـــــــــــــمـــــــــــــأل دربـــــــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــنــــــــــاه
ســــــــاقــــــــه مــــــــــــــــن  أدر  لــــــــــــــــم  لـــــــــقـــــــــيـــــــــتـــــــــه، 
إلـــــــــــــــــــــــــّي، مـــــــــــــن وّجـــــــــــــــــــــه نـــــــــــحـــــــــــوي خـــــــطـــــــاه
إنـــــــــــمـــــــــــا حـــــــــــــــــلـــــــــــــــــمـــــــــــــــــاً،  ال  لـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــتـــــــــــه 
حـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــة ســــــــــــــاطــــــــــــــعــــــــــــــة بــــــــــــــاهــــــــــــــرة
ــــــــهــــــــا حــــــــــيــــــــــن عــــــانــــــقــــــتــــــهــــــا عــــــــــانــــــــــقــــــــــت فــــــــي
ـــــــــحـــــــــيـــــــــاة ال وســــــــــــــــــــــــــّر  والـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــّب  اهللا 
ــــــــــــــــــــروح ونـــــــعـــــــمـــــــى الـــــــــوصـــــــــول يــــــــــا جــــــــــــــذل ال
ـــــهـــــمـــــا ـــــمـــــب لـــــــقـــــــيـــــــت ســــــــــــــــــــّري الــــــــــضــــــــــائــــــــــع ال
ـــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــّري بـــــــــــغـــــــــــتـــــــــــًة بــــــــعــــــــدمــــــــا ـــــــــقـــــــــي ل
ـــــــه أنـــــــــــــــــــــــأى مــــــــــــــن الــــــمــــــســــــتــــــحــــــيــــــل ـــــــت ـــــــن ظـــــــن

فدوى طوقان
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ــبــردة أو قــصــيــدة الـــبُـــرأة أو الــكــواكــب  قــصــيــدة ال
الدريَّة في مدح خير البرية، أحد أشهر القصائد 
وسلم)،  عليه  اهللا  (صلى  محمد  النبي  مدح  في 
القرن  فــي  الــبــوصــيــري  سعيد  بــن  محمد  كتبها 
الــســابــع الــهــجــري الــمــوافــق الــقــرن الــحــادي عشر 
الـــمـــيـــالدي. وقـــد أجــمــع مــعــظــم الــبــاحــثــيــن على 
قصائد  وأعــجــب  أفــضــل  مــن  القصيدة  هــذه  أن 
قيل:  حتى  أفضلها،  تكن  لم  إن  النبوي  المديح 
بين  العربي  الشعر  في  مــدح  قصيدة  أشهر  إنها 
القصيدة  هــذه  انتشرت  وقــد  والــخــاصــة.  العامة 
انــتــشــاًرا واســـًعـــا فــي الــبــالد اإلســالمــيــة، يــقــرأهــا 
بعض المسلمين في معظم بالد اإلسالم كل ليلة 
مجالس  بـــ  عرفت  مجالس  لها  وأقــامــوا  جمعة. 
النبي.  على  الصالة  مجالس  أو  الشريفة،  البردة 
بهذه  «البوصيري  مــبــارك:  زكــي  الدكتور  يقول 
المسلمين،  لجماهير  األعظم  األستاذ  هو  البردة 
والــتــاريــخ  األدب  تعليمهم  فــي  أثـــر  ولــقــصــيــدتــه 
من  طوائف  الناس  تّلقى  البردة  فعن  واألخــالق، 
األلفاظ والتعابير غنيت بها لغة التخاطب، وعن 
وعن  النبوية،  السيرة  مــن  ــا  أبــوابً عــرفــوا  الــبــردة 
البردة تّلقوا أبلغ درس في كرم الشمائل والخالل. 
وليس من القليل أن تنفذ هذه القصيدة بسحرها 
وأن  اإلســالمــيــة،  األقـــطـــار  مختلف  إلـــى  األخــــاذ 
يكون الحرص على تالوتها وحفظها من وسائل 

التقرب إلى اهللا والرسول».
وعن سبب نظم هذه القصيدة يقول البوصيري: 
كــنــت قــد نــظــمــت قــصــائــد فــي مـــدح رســــول اهللا 

اقترحه  مــا  منها  وســلــم،  وآلـــه  عليه  اهللا  صــلــى 
علّي الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير، ثم 
اتفق بعد ذلك أن داهمني الفالج (الشلل النصفي) 
فأبطل نصفي، ففكرت في عمل قصيدتي هذه 
فعملتها واستشفعت بها إلى اهللا في أن يعافيني، 
وكــــررت إنــشــادهــا، ودعــــوت، وتــوســلــت، ونمت 
المباركة،  بيده  وجهي  على  فمسح  النبي  فرأيت 
وألقى علّي بردة، فانتبهت ووجدُت فّي نهضة، 
أعلمت  أكـــن  ولـــم  بــيــتــي،  مــن  وخــرجــت  فقمت 
بذلك أحداً، فلقيني بعض الفقراء فقال لي: أريد 
أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وآله وسلم، فقلت: أي قصائدي؟ 
أولها  وذكـــر  مــرضــك،  فــي  أنشأتها  الــتــي  فــقــال: 
تنشد  وهــي  الــبــارحــة  سمعتها  إنــي  واهللا  وقـــال: 
بين يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، 
وأعجبته وألقى على من أنشدها بردة. فأعطيته 

إياها.
ويقول مطلع القصيدة

مـــحـــمـــد ســـيـــد الـــكـــونـــيـــن والــثــقــلــيــــــــن 
والـــفـــريـــقـــيـــن مــــن عـــــرب ومـــــن عــجــِم

ـــــاهـــــي فـــــــال أحـــــــٌد          ـــــن نــــبــــيــــنــــا اآلمـــــــــــــُر ال
نـــعـــم وال  مـــــنـــــه  ال  قـــــــــــوِل  فـــــــي  أبـــــــــر 

ــــــذي تـــرجـــى شــفــاعــتــه        هــــو الـــحـــبـــيـــب ال
 لـــكـــل هــــــــوٍل مـــــن األهـــــــــــوال مــقــتــحــم

بــه         فــالــمــســتــمــســكــون  اهللا  إلــــــى  دعــــــا 

مــســتــمــســكــون بـــحـــبـــٍل غـــيـــر مــنــفــصــم

وقد  جيًدا  تسمع  ال  بأنها  زوجته  على  خائًفا  كان  رجالً  أن  يحكى 
تفقد سمعها يوًما ما نهائًيا، فقرر أن يعرضها على طبيب لما يعانيه 
من صعوبة القدرة على االتصال معها.. وقبل ذلك فكر أن يستشير 
دكتور  قابل  إخصائي،  على  عرضها  قبل  األســرة  طبيب  رأي  ويأخذ 
األسرة وشرح له المشكلة فأخبره الدكتور بأن هناك طريقة تقليدية 
لفحص درجة السمع.. عند الزوجة وهي أن يقف الزوج على بعد ٤٠ 
قدًما من الزوجة ويتحدث معها بنبرة صوت طبيعية إذا استجابت 
إذا  قدًما   ٢٠ اقترب  وإال  لك  استجابت  إذا  قدًما   ٣٠ اقترب  وإال  لك 
استجابت لك وإال اقترب ١٠ أقدام وهكذا حتى تسمعك. وفي المساء 
دخــل البيت ووجـــد الــزوجــة منهمكة فــي إعـــداد طــعــام الــعــشــاء في 
المطبخ فقال اآلن فرصة سأعمل على تطبيق وصية الدكتور. فذهب 
إلى صالة الطعام وهي تبتعد تقريبًا ٤٠ قدًما، ثم أخذ يتحدث بنبرة 
عادية وسألها ياحبيبتي.. ماذا أعددِت لنا من الطعام. ولم تجبه..!! 
ياحبيبتي..  الــســؤال:  نفس  وكـــّرر  المطبخ  مــن  قــدًمــا   ٣٠ اقــتــرب  ثــم 
ماذا أعددِت لنا من الطعام. ولم تجبه..!! ثم اقترب ٢٠ قدًما من 
المطبخ وكّرر نفس السؤال: يا حبيبتي.. ماذا أعددِت لنا من الطعام. 
السؤال:  نفس  وكّرر  المطبخ  من  أقدام   ١٠ اقترب  ثم  تجبه..!!  ولم 

ياحبيبتي.. ماذا أعددِت لنا من الطعام. ولم تجبه..!!
حبيبتي..  يا  السؤال:  نفس  وكــّرر  خلفها  ووقــف  المطبخ  دخل  ثم 

ماذا أعددِت لنا من الطعام.
قالت له… يا حبيبي للمرة الخامسة أجيبك… دجاج بالفرن.

(إن المشكلة ليست مع اآلخرين أحيانًا كما نظن.. ولكن قد تكون 
المشكلة معنا نحن).

أعجب قصائد المديح النبوي

ـــــا لـــــآلخـــــريـــــن ـــــن ـــــظـــــرت ن

أنا والسر الضائع
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لفنانة  هــي  الــيــوم  عـــدد  فــي  لــوحــة  قــصــة 
بــصــمــتــهــا  تـــضـــع  أن  اســـتـــطـــاعـــت  ــيــة  تــشــكــيــل
الــخــاصــة بــحــّســاســيــة شــديــدة مــعــتــمــدة على 
فــنــون الــمــيــكــس مــيــديــا، وعــلــى الـــرغـــم من 
أنـــهـــا لــــم تـــدخـــل إلـــــى عـــالـــم الـــفـــن إال مــن 
ســـنـــوات قــلــيــلــة تــعــتــبــر مـــن األســـمـــاء الــفــنــيــة 
التشكيلية  للساحة  قــدمــت  الــتــي  الــمــعــاصــرة 
مختلفة  مــســتــويــات  عــلــى  هــامــة  إســهــامــات 
ســــواء مـــن خـــالل عــمــلــهــا كــفــنــانــة أو إدرايــــة 
آل  بــدريــة  الفنانة  وهــي  التشكيليين،  ببيت 
شــريــم الــتــي أكــــدت أن الــتــواجــد بــاســتــمــرار 
على  حماسها  ألهب  الثقافي  كتارا  مناخ  في 
الــمــضــي قــدمــاً فــي مــشــوارهــا اإلبــداعــي وهــو 
تلهمها  لبيئة  وموفرا  لها  داعما  اعتبرته  ما 
فنياً، كما أشارت إلى أن تواجدها إلى جانب 
أختها التي سبقتها إلى مجال الفن التشكيلي 
وهـــي الــفــنــانــة «جــمــيــلــة آل شـــريـــم» والــتــي 
العامة  العالقات  مدير  منصب  حالياً  تشغل 
الثقافي  للحي  العامة  بالمؤسسة  واالتــصــال 
هذا  في  العمل  على  كذلك  شجعها  «كــتــارا» 

اإلبداعي. الحقل 
بدرية  به  شاركت  والتي  اليوم  عمل  وفي 
من قبل في معرض الفن القطري بالجمعية 
خالله  من  سعت  التشكيلية  للفنون  القطرية 
لــلــوصــول إلـــى أقــصــر طـــرق اإلبـــهـــار الــلــونــي 
بتدرجاتها  الباردة  األلوان  على  يعتمد  والذي 
خلفية  عــلــى  الــلــبــنــي  الـــلـــون  ســيــطــر  فــبــيــنــمــا 
معها  لــتــتــداخــل  الــحــروفــيــة  جــــاءت  ــلــوحــة  ال
إيجاد  تعمد  مع  الرمادي  اللون  درجات  عبر 
ضربات ألولوان تركيبية أخرى كالبنفسجي 
اللوحة،  أطراف  على  األصفر  اللون  وانتشار 
ميلها  هو  بدرية  أسلوب  يميز  ما  أهم  ولعل 
أو  ميديا  الميكس  يسمى  ما  إلى  أكثر  بشكل 
تنازل  دون  لكن  الحداثية،  التشكيلية  الفنون 
ينطلق  الــتــي  الــفــنــيــة  واألســــس  األصــــول  عـــن 
الخط  على  العمل  يرتكز  حيث  الفنان  منها 
في  أبدعتها  التي  الحروفية  وتداخل  العربي 
مع  ومــزجــتــهــا  الــلــوحــة  مــن  متفرقة  أمــاكــن 
في  اللوحة  لتتحول  تداخلية  بطريقة  األلوان 
النهاية إلى بانوراما لونية تعتمد على النسيج 

والحروفية. األلوان  مكونات  بين  المتناغم 
على   ٨٠ فـــي   ٦٠ كــبــيــر  بــمــقــاس  والــعــمــل 
كنفيس تم إبداعه بطريقة تجريدية أدخلت 
بــهــا الــخــط الــعــربــي، والــحــروفــيــة إلــى بعض 
الــضــربــات الــلــونــيــة، ولــعــل مــخــزون بــدريــة 
كان  تجريدية  خلفية  على  المرتكز  البصري 
له أثر في تكوينها الفني لكنها تظل مع ذلك 
تــحــاول تــقــديــم أي عــمــل بــرؤيــتــهــا الــخــاصــة 
تعيشها  خــاصــة  حــالــة  عــلــى  إطـــاللـــة  لــيــكــون 
وتـــقـــدمـــهـــا لــلــمــتــلــقــي ومـــــن خـــــالل رؤيــتــهــا 
بترجمته  تــقــوم  الــمــعــاش  لــلــواقــع  الشخصية 
عــلــى الــفــور فــي ألــــوان وخــطــوط تــلــتــقــي مع 
مباشرة  رسالة  تترك  حتى  المتلقي  إحساس 

له.
لها  شريم  آل  بدرية  الفنانة  أن  إلى  يشار 
العديد من المشاركات في معارض الجمعية 
إسهامات  ولها  التشكيلية  للفنون  القطرية 
حاصلة  وهـــي  الــمــحــلــيــة  الــســاحــة  فــي  هــامــة 
وماجستير  اإلقتصاد  في  الكالوريوس  على 

في إدارة األعمال.



6 ٢٤ August ١١:١٥ ٢٠١٥ PM المنفذ : 
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مــنــظــرو الــــدراســــات الــســيــنــمــائــيــة مــثــل ديــفــيــد بـــوردويـــل 
وكرستين تومسون في كتاب (فن السينما) فرقوا بين أربعة 
عناصر في المونتاج السينمائي، هي العنصر المكاني والعنصر 
فالعنصران  البصري،  والعنصر  اإليقاعي  والعنصر  الزماني 
األوالن واضحان من اسميهما، فعنصر المونتاج المكاني يتعلق 
بالكيفية التي تمنتج فيها األفالم على أساس المساحة، بينما 
المونتاج الزماني يتعلق بالكيفية التي تمنتج فيها األفالم على 
أساس الزمن، أما العنصر اإليقاعي فهو الطريقة التي تمنتج 
فإن  وأخــيــرا  خشن،  أو  سلس  إيــقــاع  لخلق  معا  اللقطات  بها 
عنصر المونتاج البصري هو كيف تتوافق الصور أو ال تتوافق 

من الناحية المرئية عندما نقطع من لقطة إلى أخرى.
وإذا استدعينا العنصر المكاني في أي فيلم سترد إلى أذهاننا 
أمثلة عظيمة للمونتاج المكاني؟ وهنا سنجد ثالثة أفالم هي 
األفالم  وهــذه  الفرنسية»،  و»الرابطة  و»المغنية»  «بوليت» 
الثالثة تشترك معا في لقطات المطاردة، وعندما نقول أنها 
إفــالم تحتوي على لقطات مــطــاردة، فإننا نتحدث إذن عن 

المونتاج المكاني الذي ُمنتجت به هذه األفالم.
في فيلم «الرابطة الفرنسية»- والكثيرون يعتبرونه أعظم 
بطريقة  المشهد  تجميع  بسبب  السينما  في  المطاردة  أفــالم 
منطقية وكذلك بسبب الوضوح في تنفيذه- سنجد أنه يستخدم 
بعبقرية ما يُسمي بالمونتاج المتوازي (والمعروف أيضا باسم 
المونتاج المتقاطع) لكي يجعل الُمشاهد واعيا بالتطورات في 
المشهد، وسواء كانت اللقطة للشرطي بوب دويل الذي يقود 
يحاول  الـــذي  القناص  لــيــرى  القطار  أعــلــى  ويتطلع  بــانــدفــاع 
القبض عليه، أو سواء كانت اللقطة من وجهة نظر القطار أثناء 
اندفاعه واصطدامه به، فالفيلم يضعنا دائما في أفضل حالة 

مشاهدة لنفهم بالضبط ما يدور في المشهد.
التعقيدات  مــن  خلوا  األكــثــر  هــو  المكاني  المونتاج  ويعتبر 
لقطة  من  تتكون  الرئيسية  السينمائية  فالقواعد  السينمائية، 
تأسيسية ولقطة متوسطة ولقطة قريبة، وهذه القواعد هي 
محور الكالسيكيات الهوليوودية -حتى عندما يحاول المخرج 
أن يتالعب بهذه القواعد- ففي فيلم «كازابالنكا» على سبيل 
يتواجد (ريك  باريس  من  مكان  أي  في  نعرف  نحن  المثال، 
النافذة  ظــل  خــالل  مــن  المكان  يُــؤســس  المخرج  ألن  والــســا) 
المنعكس على األرضية، وعندئذ وفي نفس اللقطة نرى ريك 
مستندا على البار، وكانت العادة أن نبدأ بلقطة من خارج البار 

ثم تتبعها لقطة داخلية للبار وبعد ذلك اللقطة المقربة.
يقع  هذا  غالبا  بالمونتاج؟  وعالقته  الزمن  عن  مــاذا  ولكن 
تحت عنوان التتابع السردي حيث يرتب المخرج القصة زمنيا 
لتقديمها دون لبس، وأحيانا نسمي هذا (سرد القصة بتتابع 
خالل  من  األزمنة  تمزج  األفــالم  من  الكثير  لكن  منطقي)، 

التجميع المونتاجي.
خاللها  مــن  يستطيع  التي  األســالــيــب  مــن  العديد  وهنالك 
يتفكك  أن  دون  أخــرى  أزمنة  إلــى  يأخذونا  أن  المخرجون 
بطريقة  ذلـــك  ينفذ  الــهــائــج»  وفــيــلــم «الـــثـــور  الـــســـرد،  منهم 
مباشرة، فثمة عنوان يقول لنا إننا في عام ١٩٦٤، وعنوان آخر 

يقول إننا اآلن في عام ١٩٤١.
ومع المخرجين األكثر تطرفا فثمة العديد من األساليب 
لتوضيح هذا التغيير الزمني، ففي فيلم «الممتثل» لبرناردو 
برتولوتشي على سبيل المثال، يحدث الوعي بالزمن لنا فقط 
عندما يتغير المشهد فنستطيع أن نقول متى دار الحدث بدقة 

سواء كان فالش باك أو تقدما في الزمن.
ويقول مارتن أوتي في مقالة بعنوان «المناطق الزمنية» 
المركب  التالعب  (هــذا  أن  الستينيات»  في «أفـــالم  منشورة 
باألزمنة المختلفة- والذي لم يقتصر على التراجع بالزمن أو 
التقدم فيه، بل شملت التحرك في كل األزمنة - هو ما جعل 
فيلم «العام الماضي في مارينباد» يحظي بمثل هذه الشهرة 

والتأثير.
أهمية  األكثر  هما  الزماني  والعنصر  المكاني  العنصر  إن 
من العناصر األربعة التي أشرت إليها، لكن العنصر اإليقاعي 
في بعض مشاهد أفالم المخرج والمونتير السوفيتي سيرجي 

أيزنشتين يبدو أكثر أهمية من الزمان والمكان.

يقيم معرضا شخصيا بكتارا الشهر المقبل

ــان ــن ــف ــــــراء خـــيـــال ال ـــي إث ــســهــم ف ــي ي ــاع ــم ــج ــل ال ــم ــع ال

ـــطـــري ـــق ال ــــــراث  ــــــت ال روح  ـــــن  ع تـــنـــســـلـــخ  ال  حــــديــــثــــة  ـــــاال  ـــــم أع ــــز  ــــه أج
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الساحة السينمائية بحاجة 
إلى تطوير الكوادر المحلية

مشاركات محلية ودولية مشاركات محلية ودولية 
جديدة للفنان علي الكواريجديدة للفنان علي الكواري

أن  البعض  فيه  يؤكد  الــذي  الــوقــت  فــي 
هــنــاك مــشــاكــل تـــواجـــه الــمــبــدع الــقــطــري 
أثبت بعض الشباب المبدعين أن الفن في 
قطر يتحدى الصعاب مع ظهور جيل من 
الشباب السينمائيين وهو ما يتجلى لنا من 
خالل بعض اإلبداعات التي حققت النجاح 
بمجهودات فردية وفي هذا اإلطار التقينا 
بالسينمائي الشاب «محمد شريف» وهو 
حياً  واحد من الشباب الذين ضربوا مثاالً 
ـــــدؤوب فـــي ســاحــة صناعة  فـــي الــعــمــل ال
على  وجــودهــم  بــإثــبــات  الــقــطــري  الفيلم 
الجميع  من  لينتزعوا  السينمائية  الساحة 
االعــــتــــراف بــهــم كــفــنــانــيــن ســيــنــمــائــيــيــن 
السينما  إنـــعـــاش  عــلــى  قـــادريـــن  واعـــديـــن 
محمد  الفنان  أكد  جانبه  ومن  القطرية. 
شــريــف أن هــنــاك الــعــديــد مــن الــمــواهــب 

الذي  الوقت  في  مستغلة،  غير  القطرية 
تعاني فيه الساحة الفنية القطرية من قلة 
ذلك  شريف  وأرجــع  المحليين،  الفنانين 
إلى عدم االهتمام بتطوير الكوادر الفنية 
تتضافر  أن  ضــرورة  على  وأكد  المحلية، 
الثقافية  الساحة  على  المسؤولين  جهود 
يستحقه  الـــذي  الــدعــم  لتقديم  الــقــطــريــة 
الشباب الذين ال يملون من دعم أنفسهم 

لتلتفت لهم كل الجهات المعنية.
وكــــان مــحــمــد شــريــف قـــد اتــجــه منذ 
السينمائيين  زمالئه  من  العديد  مع  فترة 
اإلعـــالنـــات،  صــنــاعــة  فــي  للعمل  الــشــبــاب 
عمل  في  للمساعدة  االتجاه  قررنا  قائالً: 
دعائية  أو  خيرية  كانت  ســواء  اإلعــالنــات 
للحس  تفتقد  بــاتــت  أنــهــا  شــعــرنــا  أن  بــعــد 
من  عليها  القائمين  أغلب  ألن  القطري 

الجنسيات األوربية ورغم تمتعهم بخبرة 
الكثير  يعلمون  ال  أنهم  إال  كبيرة  عملية 
عن العادات وطبيعة الحياة القطرية، لهذا 
الخبرات  الكتساب  معهم  للتعاون  اتجهنا 
على  الوقت  ذات  في  ومساعدتهم  منهم 

إضفاء الحس القطري على تلك األعمال.
وأكــــد شــريــف عــلــى أنـــه وزمـــــالءه من 
لديهم  ما  بكل  يعملون  الشباب  الفنانين 
حققوا  بعدما  للجمهور  الوصول  أجل  من 
المهرجانات  فــي  النجاحات  مــن  العديد 
الــــدولــــيــــة وأصــــبــــحــــوا مـــعـــروفـــيـــن لـــدى 
يقومون  ذلك  أجل  ومن  عليها،  القائمين 
على  ورفعها  األفــالم  من  العديد  بتصوير 
موقع اليوتيوب لما لهذا الموقع من قدرة 
أن  شريف  أكــد  كما  أفــالمــه،  انتشار  على 
إقامة  إلــى  حاجة  في  السينمائية  الساحة 

في  لــتــدريــســهــا  قــســم  أو  للسينما  مــعــهــد 
إحـــدى الــجــامــعــات عــلــى أقـــل تــقــديــر من 
أجل سد حاجة الشباب الذي يلجأ إلى أن 
الشباب  أن  إلــى  الفتاً  بنفسه،  نفسه  يعلم 
ــتــاج خاصة  بـــدأ يــلــجــأ إلقــامــة شــركــات إن
أعمالهم  بأنفسهم  لينتجوا  ومـــحـــدودة 
بمواهب  تــذخــر  قطر  أن  مــؤكــداً  الفنية، 
على  ودلــل  السينمائي  المجال  في  كثيرة 
ذلك بمشاركة العديد من الشباب في عدد 
وتقديم  الهامة  الدولية  المهرجانات  من 
وأكد  واسعة،  إشــادة  القــت  مميزة  أفــالم 
شريف على أن نجاح هؤالء الشباب بدون 
أي دعم يجب أن يكون دافعاً للمسؤولين 
لتعليم  لهم  أكاديمية  وإقــامــة  لرعايتهم 
ـــفـــنـــون الــســيــنــمــائــيــة مــــن أجـــــل صــقــل  ال

مواهبهم.

الــفــنــان  يــعــكــف   :] الدوحة- 
عــلــي دســـمـــال الـــكـــواري عــلــى االنــتــهــاء 
مـــــن مـــجـــمـــوعـــة أعـــــمـــــال تــشــكــيــلــيــة 
جـــديـــدة تــنــتــمــي لــلــمــدرســة الــواقــعــيــة 
إلقــامــة مــعــرض شخصي لــه بــكــتــارا، 
كــمــا كــشــف دســـمـــال عـــن تــلــقــيــه عـــددا 
مـــن الـــعـــروض لــلــمــشــاركــة فـــي أكــثــر 
مـــن مــنــاســبــة تــشــكــيــلــيــة دولـــيـــة، من 
في  ألعــمــالــه  مــعــرض  إقــامــة  ضمنها 
خالل  مــن  رومـــا  اإليــطــالــيــة  العاصمة 
أحــــد الــبــنــالــيــات هـــنـــاك، فـــضـــًال عن 
استعداده للمشاركة في معرض «من 
القطرية  الجمعية  تقيمه  الذي  قطر» 
للفنون التشكيلية بداية الشهر المقبل، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــشــاركــتــه بــفــعــالــيــات 
التشكيلية،  لــلــفــنــون  الـــرابـــع  الــمــلــتــقــى 
واقف  سوق  مركز  حالياً  ينظمه  الذي 
لعدٍد  حــضــور  وســط  بــمــقــره،  للفنون 

من الفنانين القطريين.
األعـــمـــال  أن  الـــــى  دســــمــــال  ولـــفـــت 
الــجــديــدة الــتــي يــقــوم بــإنــجــازهــا حاليا 
لــمــعــرضــه الــشــخــصــي الــمــقــبــل بــكــتــارا 
تــدور جميعها فــي إطــار واقــعــي حول 
مجموعة من مشاهداته اليومية حيث 
تعيشه  الذي  التطور  حجم  فيها  يصور 
الطبيعة  ذلــك  مع  ويمزج  حاليا  قطر 
للعصر  تنتمي  التي  لألماكن  التراثية 
يظل  لكن  الشكل  حيث  مــن  الحديث 
البارزة  مكوناتها  أحد  األصالة  عنصر 
الـــتـــراث  روح  مـــن  تــنــســلــخ  ال  بــحــيــث 
التي  طبيعتها  مــن  تنفك  أو  القطري 

تتحلى بعبق التاريخ.
بــيــنــمــا يــقــدم دســـمـــال فـــي أعــمــالــه 
الــســاحــة  عــلــى  لتقديمها  يستعد  الــتــي 
الدولية من خالل مشاركته اإليطالية 
مجموعة من األعمال التجريدية التي 
ليعكس  الــحــداثــة  روح  عليها  تــطــغــى، 
مــن خــاللــهــا الـــى أي حــد وصـــل الفن 

التشكيلي القطري.
وأوضـــــح الــفــنــان عــلــي دســـمـــال أن 
التشكيلية  الــفــنــون  بملتقى  مشاركته 
الذي يقيمه مركز واقف للفنون حالياً 
كـــانـــت قـــد بـــــدأت بــمــحــاضــرة ألحــمــد 
الـــصـــايـــغ، الــمــتــخــصــص فـــي الــمــراكــب 
الحديث  استهل  وتصميمها،  الخشبية 
الخشبية،  المراكب  أنـــواع  عــن  خاللها 
ــواعــهــا، مــتــطــرقــاً إلــى  وأشــرعــتــهــا، وأن
صــنــاعــة الــســفــن الــشــراعــيــة الــقــديــمــة، 

بعد  ليقدم  تصميمها،  طريقة  وبيان 
تلك  موضوعه  عمالً  مشارك  كل  ذلك 
األشرعة، الفتاً أنه يشارك في الملتقى 
هــــذا الـــعـــام ســتــة فــنــانــيــن قــطــريــيــن، 
الفنانين  جــانــب  إلــى  منهم  واحـــد  هــو 
مــنــى بـــوجـــســـوم، جـــواهـــر الــمــنــاعــي، 
فــاطــمــة الــنــعــيــمــي، أحــمــد نــــوح، خالد 
إطــار  فــي  الملتقى  هــذا  ويــأتــي  الفهد. 

الــنــشــاط الـــدائـــم لــمــركــز ســـوق واقـــف 
للفنون لرفد الساحة القطرية بكل ما 
وتنمية  التشكيلية،  الفنون  عــن  يعبر 
السوق،  جمهور  لدى  البصرية  الذائقة 
مختلفة،  جنسيات  بــيــن  يــتــنــوع  الـــذي 
أمس  انطلق  الذي  المعرض  ويتضمن 
بالملتقى  مـــشـــارك  لــكــل  فــنــيــاً  عـــمـــًال 
انـــطـــالقـــاً مــمــا قـــدمـــه أحـــمـــد الــصــايــغ 

األشرعة  من  شراعاً  تشبه  لوحة  على 
المعروفة خليجياً.

وأكد علي دسمال أن هذه الفعاليات 
التي يقيمها مركز سوق واقف للفنون 
تقدم حراكا حقيقيا وفنيا في المشهد 
أن  إلـــى  مــشــيــراً  الــقــطــري،  التشكيلي 
تلك الورشة تعتبر تجربة مميزة لكل 
استفادة  من  لها  لما  فيها  المشاركين 

كبرى تتركز في تبادل الخبرات حيث 

يــبــدع كــل فــنــان فــي أعــمــالــه ويــتــذوق 

فــي ذات الــوقــت أعــمــال زمــالئــه من 

زيــادة  في  يساعد  ما  وهــو  المشاركين 

تلقي  إلــى  بــاإلضــافــة  اإلبـــداعـــي،  حسه 

المالحظات بشكل مستمر من الزمالء 

الفنان  خيال  إثــراء  في  يسهم  ما  وهــو 

الصغيرة  التفاصيل  إلى  ينتبه  ويجعله 

في عمله، ولفت إلى أن تلك التجربة 

التي يقيمها مركز واقف للفنون تجعل 

كل مبدع يستفيد من فرصة االحتكاك 

بــخــبــرات الـــزمـــالء فــي جــو فــنــي بديع 

على  الــفــنــان  تساعد  كونها  عــن  فــضــالً 

مشيداً  الجماعي،  العمل  في  االنخراط 

بجو األلفة الذي تتميز به ورش مركز 

سوق واقف للفنون.

وعـــن مــشــاركــتــه فــي مــعــرض الفن 

الــقــطــري أوضـــح أنــه قــام منذ بضعة 

أيام بتسليم العمل الذي قرر المشاركة 

بـــه فـــي هــــذا الـــمـــعـــرض، وهــــو عــبــارة 

كنفيس  على  ميديا  ميكس  عمل  عــن 

المقرر  من  أنه  منوهاً  متر،   ٢  x ١٨٠

 ٦ يــوم  الــمــعــرض  فعاليات  تنطلق  أن 

كبير  عــدد  بمشاركة  المقبل  سبتمبر 

لمذاهب  ينتمون  الذين   الفنانين  من 

اإلبداعات  تتنّوع  حيث  متعّددة.  فنية 

أعــمــال  بــيــن  الــمــعــرض  يحتويها  الــتــي 

زيـــتـــيـــة وأخــــــــرى نـــحـــتـــيـــة، وتــنــتــمــي 

وأضاف:  مختلفة،  تشكيلية  لمدارس 

يــــأتــــي الـــمـــعـــرض فــــي إطـــــــار حـــرص 

لجمهور  الفرصة  إتاحة  على  الجمعية 

تشكيلية  أعـــمـــال  لــمــشــاهــدة  الـــدوحـــة 

على  الضوء  وإلــقــاء  ومتنّوعة  متمّيزة 

التشكيليين  وإبـــداع  وفــنــون  جماليات 

الــمــعــاصــريــن بــمــخــتــلــف اتــجــاهــاتــهــم 

يحاول  كما  ومــدارســهــم،  ومشاربهم 

الــمــعــرض إتـــاحـــة الــفــرصــة لــلــتــعــّرف 

والثقافات،  التقنيات  من  العديد  على 

بإتاحة  الجمهور  على  بثماره  يأتي  ما 

فــرصــة الــتــعــّرف إلـــى أي مـــدى وصــل 

األعــمــال  أن  خــاصــة  التشكيلي،  الــفــن 

الــمــشــاركــة فــي هـــذا الــمــعــرض تتميز 

المعاصرة  الفنية  لألشكال  بالشمولية 

جّل  يرضي  بما  المختلفة،  وتّياراتها 

زواره باختالف أذواقهم وميولهم.

عن قربعن قرب
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asmaal٧amadi@
كــــــل إبــــــــــــداع يــــحــــتــــاج لــــلــــدّعــــم 
عند  ويُعرف  لينتشر  والُمساندة 

اآلخرين .!

AlKwari_F@ 
ليكن الوطن سعيداً ال بد أن يكون 
المواطن سعيداً أيضاً في حياته وكل 
يكون  أن  ولــيــس  مــيــســراً  مايحتاجه 
يجترون  وآخـــرون  منعمون  هــنــاك 

آالمهم بالتفرقة!

almuftah١٩٧٢@
يتعلقون بأردية األوهام .. حتى 
تتشوه أياديهم .. وتذهب األوهام 
 .. ويتساقطون   .. الريح  مهب  في 

!!

Shorooq١٩٨٦@
مجتمعاتنا  فـــي  اإلحـــبـــاط  «تــفــشــى 
عن  انصرفنا  الفرح.  عن  تخلينا  ألننا 
الصغيرة  األفراح  أن  ونسينا  البهجة، 

وقود…

ًقضيةقضية األدب في دائرة الهجوم بعد اغتياله رقميا
شـــــرعـــــت أصـــــــــــوات أدبــــــيــــــة كـــثـــيـــرة 
مــخــضــرمــة، تــطــلــق صـــرخـــات تــحــذيــر 
وتــــنــــادي بــــضــــرورة أن تــســن قــوانــيــن 
وتــتــبــنــى مــعــايــيــر عــمــل مــلــزمــة وبصيغ 
رسمية، تمنع التجاوزات في اإلبداعات 
ـــمـــرقـــمـــنـــة عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل  ال
االجــتــمــاعــي، ألن هـــذه األمـــــور، بـــرأي 
مفاعيل  لــهــا  الـــدعـــوات،  تــلــك  أصــحــاب 
األدب،  على  تشويهية  سلبية  وإفــرازات 
ويمكن أن تقود في النهاية، إلى هاوية 

تدني من مستوى اإلبداعي.
وفي هذا اإلطار أكد عدد من األدباء 
ومنافذ  االجتماعي،  التواصل  مواقع  أن 
دوراً  تــلــعــب  بـــاتـــت  الـــرقـــمـــي،  اإلعــــــالم 
كــبــيــراً، عــلــى صــعــيــد مختلف  تــأثــيــريــاً 

صنوف اإلبداع. فلم يعد األمر مقصوراً 
عـــلـــى الـــــروايـــــة والــــمــــقــــال، بــــل تــخــطــاه 
إلــــى مـــجـــاالت الــشــعــر ورحــــــاب عــوالــم 
غدت  أنها  البعض  يــرى  التي  القصيدة 
غدا  الحقل  هــذا  ففي  (رقــمــيــاً).  تغتال 
التقييم  في  الحق  لنفسه  يشرع  القارئ 
بموضوعات  والــنــقــاش  والكتابة  والـــرد 
الــشــعــر وإبــــــداء آراء نــقــديــة، حــتــى ولــو 
لتلك  بالنسبة  خصوصاً  خبرة.  بال  كــان 
قصائد  الساخر:  األدب  خامة  من  التي 
وأشعار ساخرة. ونتبين أنه يفترق فيها 
من  اتخذ  مذهب  مذهبين:  إلى  النقاد 

السخرية أسلوباً في أشعاره..
تــكــون  أن  كـــثـــيـــرون  نـــقـــاد  ويــــرجــــح 
مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي والــمــواقــع 

اإللــكــتــرونــيــة األدبـــيـــة، وفـــرت وهــيــأت 
في  تسد  الذين  لألدباء  النوعية  الفرص 
على  ــقــدرة  وال النشر  منافذ  وجــوهــهــم 
الوصول إلى القراء، لكن هؤالء يشددون 
في الوقت نفسه، على أنها أفرزت أوجه 
ـــاء  خــلــل مــتــبــايــن، يــقــوده ويــوجــده األدب
األســاس،  جوهره  جلي،  بشكل  الشباب 
أن جــمــيــع مــــن غـــــدا يـــدخـــل إلـــــى هـــذا 
الــمــجــال اإلبــداعــي األدبـــي (الــمــرقــمــن)، 
يجد  أصبح  مبتدئين،  وأدبــاء  قــراء  من 
طويلة  باع  صاحب  مجرباً  مبدعاً  نفسه 
في ساح األدب والفكر والنقد والتحليل.

وفي ذات السياق أصبح يرى الكثيرون 
االنطباعات  في  أثــرت  المواقع  تلك  أن 
التي كان يبنيها القراء في مخيلتهم عن 

انتشار  مــع  خــاصــة  والمثقفين،  األدبــــاء 
العربية  المنطقة  في  الساخنة  األحــداث 
والتي جعلتهم يعجزون عن التوقع من 
فاإلعجابات،  اإلبــداعــي  إنتاجهم  خــالل 
خانة  في  والمتابع  الــقــارئ  يضعها  التي 
الــمــرفــقــة  مـــعـــجـــب  غـــيـــر  أو  مـــعـــجـــب 
النشر  مواقع  ضمن  موضوع  كل  أسفل 
اإللكتروني والتواصل االجتماعي، تربك 
اإلبداعي  للنهج  المتبنين  األدباء  وتحير 
تشتتهم  مـــن  وتـــزيـــد  الــســاخــر،  األدبـــــي 
فتعمق ربكتهم إزاء األحداث، وتجعلهم 
أمــام  لهم  حيلة  ال  عاجزين  يظهرون 
إمكانات هذه النوافذ الرقمية اإلعالمية 
وسيطرت  العصر  لونت  التي  واألدبــيــة 

على منافذه.

كتب - محمود الحكيم: 

أكد الفنان ناصر سهيم أن وسائل التواصل االجتماعي 
الفنية  أعــمــالــه  وتــرويــج  لنشر  للفنان  جــدا  مهمة  نــافــذة 
وأصبح الغنى ألي مطرب عن استخدام السوشيال ميديا 
ووسائل التواصل االجتماعي ألنها أيسر طريقة وأسرعها 

وأوسعها انتشارا تتيح للفنان أن يطرح عليها أعماله وبال 
مقابل . 

يطرح  أن  للفنان  تتيح  ميديا  السوشيال  أن  إلى  وأشــار 
ألغانيه  ويسمح  سواء  حد  على  والحديثة  القديمة  أعماله 
التي لم تجد حظها من االنتشار أن تنتشر وتصل إلى أكبر 

شريحة من الجمهور . 

وحول استخداماته لهذه الوسائل قال 
حيث  الــيــوتــيــوب  بموقع  أبـــدأ  أنــا  سهيم 
أرفع عليه كل أغنية جديدة أنتهي منها 
المواقع  على  الرابط  أرسل  ذلك  بعد  ثم 
إف  جديد  مثل  انتشارا  األكثر  الرسمية 
مواقع  وهــي  وأيــتــيــون   ، ونــجــومــي   ، إم 
لها ماليين المتابعين في الوطن العربي 
وهو ما يساعد على انتشار واسع للعمل، 
سواء بين الجمهور أو على مئات المواقع 

األخرى على اإلنترنت . 
بطرح  جدا  يهتم  أنه  سهيم  وأضــاف 
أعــمــالــه عــلــى االنــســتــجــرام إذ يــعــد أهــم 
مستوى  على  اجتماعي  تــواصــل  وسيلة 
العالم فهو أقوى وسيلة سوشيال ميديا 
عــلــى اإلطــــالق ، وعــنــدمــا أرفـــع األغنية 
عــلــى االنــســتــجــرام يــبــدأ الــجــمــهــور في 

االستماع لها وتنتشر بشكل كبير جدا . 
وحـــول اســتــخــدامــه لــلــواتــس آب قــال 
اللينك  أرسل  األغنية  إصدار  يوم  سهيم 
الخاص بها إلى كل األرقام التي دونتها 
فــــي جـــهـــات االتـــــصـــــال وهـــــم يــمــثــلــون 
والزمالء  األصدقاء  من  معارفي  دائــرة 

يساهم  ما  وهو  وغيرهم  واإلعالميين 
أيـــضـــا فـــي انــتــشــار األغــنــيــة حــيــث تــبــدأ 
الصحافة المحلية في نشر خبر األغنية 
األغنية  والــزمــالء  األصــدقــاء  ويــتــراســل 
االنتشار  دائرة  تتسع  وهكذا  بينهم  فيما 

لألغنية . 
وأما الفيس بوك فقد أكد ناصر سهيم 
جمهوره  مع  التواصل  على  حريص  أنــه 
يرفع  أنــه  إلــى  مشيرا  بــوك  الفيس  عبر 
ويصور  وسفرياته  رحالته  صور  عليها 
ويرسلها  زارهـــا  التي  الجميلة  األمــاكــن 
على الفيس إلى أصدقائه وجمهوره كما 
أنه يرسل أغنياته الجديدة عبره أيضا .

أما تويتر فقد أوضح سهيم أنه يكتب 
يتفاعل  وال  أخــبــاره  مــن  الــجــديــد  عليه 
عــلــيــه بــشــكــل يـــومـــي وأكـــــد ســهــيــم أنــه 
عبر  التفاعل  على  الحرص  كل  حريص 
وسائل التواصل االجتماعي مع جمهوره 
كثيرا  سهلت  الــوســائــل  هـــذه  أن  ويـــرى 
عليهم  وفـــرت  أنــهــا  كما  الفنانين  على 
جهدا وتعبا وماال في الترويج والوصول 

إلى أكبر شريحة من الجمهور .

اإلنتهاء من تصوير فيلم أملمن مسرحية أم السالفةمن أعمال الفنان فؤاد العماديمشاركة الفنانة حصة كال مع قطر الخيرية بورشة فنيةأول كاميرا ديجيتال تم تصنيعها في معامل ستيفن ساسون

ــــــــشــــــــار وتــــــــــــــرويــــــــــــــج األعــــــــــمــــــــــال ــــــــت ــــــــالن ــــــــة ل ــــــــل أيــــــــــســــــــــر وأســـــــــــــــــــــــرع وســــــــي



8 ٢٤ August ١١:١٩ ٢٠١٥ PM المنفذ : 

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

الـــمـــنـــتـــجـــون الــــمــــنــــفــــذون قــد 
أضـــــــــــروا بــــــالــــــدرامــــــا الـــقـــطـــريـــة 
حيث   ، ســواء  حد  على  القطريين  وبالفنانين 
الشللية  منطق  وبمباركتهم  أيديهم  على  ساد 
وبــــات اخـــتـــيـــار الــفــنــانــيــن حــســب الـــمـــزاج فــال 
الفنية  للكفاءة  عـــزاء  وال  األهـــواء  إال  يحكمه 
المادية  والمكاسب  المصالح  لغة  وأصبحت 
هؤالء  بها  يتخاطب  التي  الرسمية  اللغة  هي 
االهتمام  على  طبعا  منطقهم  في  تعلو  والتي 
بــجــودة األعـــمـــال أو تــبــنــي مــبــدأ فــنــي وطــنــي 
للسياحة  الترويج  أو  القطري  النجم  كصناعة 
الــوطــنــيــة مـــن خـــالل أعــمــالــهــم الـــدرامـــيـــة أو 

المحلي  المجتمع  ومشكالت  قضايا  معالجة 
ليست  األمـــــور  فــهــذه  ومـــتـــزن  هــــادف  بــشــكــل 
الذي  األمــر  اهتماماتهم  أو  حساباتهم  ضمن 
بقطر  الـــدرامـــيـــة  الــتــربــة  تــجــريــف  إلــــى  أدى 
حققتها  التي  المكتسبات  من  كثيرا  وخسارتها 
ذهب  لقد  جــازمــا  أقــول  ولــذا   ، تاريخها  عبر 
الــعــصــر الـــذهـــبـــي لـــلـــدرامـــا الــقــطــريــة وابـــتـــدأ 
عـــصـــر الـــجـــفـــاف الـــــدرامـــــي الــــــذي ال يــوصــف 
لقطر  يبق  فلم   ، أصيل  ال  هجين  بأنه  ســوى 
سوى  األعــم  الغالب  في  الــدرامــي  إنتاجها  من 
والممثلون  الــخــارج  مــن  فالمخرجون  االســم 
أن  نفاجأ  ما  وغالبا  ذاتها  القصة  وربما  كذلك 

المسلسل نفسه لم يصور في قطر ، وبعد هذا 
تلفزيون  إنــتــاج  المسلسل  تتر  على  يكتب  كله 
؟ المبكيات  المضحكات  من  هذا  أليس   ، قطر 
ستظل  مــتــى  فــإلــى  التغيير  وقـــت  حـــان  لــقــد 
الدراما القطرية ترقد في غرفة اإلنعاش ، يجب 
أن توضع قوانين واضحة تحفظ للفن القطري 
للفنان  تــرعــى  و  االزدهــــار  لــه  تضمن  و  هويته 
القطري حقوقه كما فعل القائمون على الحركة 
صائبة  قــرارات  عدة  أصــدروا  الذين  المسرحية 
المسرحية  الحركة  ازدهــار  إلــى  أدت  وشجاعة 
مصنعا  الــقــطــري  الــمــســرح  وبـــــات  وانــتــعــاشــهــا 

للنجوم وحاضنة فنية للمواهب القطرية .

يجب على إدارة التلفزيون أن تعود سيرتها 
عن  وتبتعد  الكامل  الدرامي  اإلنتاج  في  األولى 
توضع  وأن  المنفذين  المنتجين  على  االعتماد 
القطري  الفنان  حق  لضمان  واضحة  شــروط 
لم  القطرية  الدراما  أن  ويكفي  المشاركة  في 
تخرج نجما جديدا منذ عشر سنوات في حين 
تغزو  كثيرة  نجوما  عام  كل  تخرج  الكويت  أن 
وضع  ويــجــب   ، الخليجية  الــدرامــا  ســوق  بهم 
العصر  أن  ننسى  وال  القطري  الفنان  في  الثقة 
محلية  صناعة  كان  القطرية  للدراما  الذهبي 
خــالــصــة . وأمـــا شــركــات اإلنـــتـــاج فــأقــول لهم 

. رصيدكم  نفد  لقد  عفوا 

المنظمة  الــلــجــنــة  ـــواصـــل  ت
لجائزة سعود آل ثاني الدولية 
استعداداتها  الضوئي  للتصوير 
بالتعاون مع الجمعية القطرية 
النــطــالق  الــضــوئــي،  للتصوير 
 ،٢٠١٥ لــعــام   ١٥ الــــ  مسابقتها 
حيث حددت آخر موعد لتسلُّم 
المشاركات في ١٦ من نوفمبر 
الــمــقــبــل، إذ ســيــكــون الــمــحــور 
«أمــاكــن  للمسابقة  الــرئــيــســي 
زيارتها»،  تــوّد  وأمــاكــن  زرتها 

باإلضافة إلى «المحور العام».
ودعـــــــت الــجــمــعــيــة جــمــيــع 
الــمــصــّوريــن بــدولــة قــطــر إلــى 
المسابقة  هــذه  فــي  المشاركة 
الـــدولـــيـــة الــمــهــّمــة، عــلــًمــا بــأن 
شـــروط الــمــشــاركــة واســتــمــارة 
الـــمـــشـــاركـــة بــمــقــر الــجــمــعــيــة 
العربي  الــنــادي  بجانب  الكائن 
الجمعية  ومـــقـــر  الـــريـــاضـــي، 

بكتارا مبنى رقم ١٨.
ـــــــارت الـــلـــجـــنـــة  وقــــــــد اخـــــــت
العام  لهذا  للمسابقة  المنظمة 
وأماكن  زرتها  (أمــاكــن  محور 
هــذا  يتمّيز  إذ  زيــارتــهــا)،  تـــود 
الطبيعية  بــالــمــنــاظــر  الــمــحــور 
ـــمـــشـــارك،  الــمــفــضــلــة لــــــدى ال
ويكون لها تأثير خاص عليه، 
كــمــا مـــن الــمــمــكــن أن تــكــون 
قد  ألمـــاكـــن  طبيعية  مــنــاظــر 
زارها المشارك سابًقا باإلضافة 
الـــــى ضـــــــرورة الــتــركــيــز على 
واإلضـــاءات  الطبيعية  المناظر 
الــســاحــرة لــهــا، وحــســن اختيار 
وفي  الــصــورة،  التقاط  لحظة 
جميع  وفـــي  الــمــواســم،  جميع 
األحــــوال الــجــويــة.. أمــا المحور 
المحور  وهو  للمسابقة،  الثاني 
أن  لــلــمــشــارك  فيمكن  الـــعـــام، 
يشارك في هذا المحور بجميع 

محاور التصوير المختلفة.
كما حددت جوائز مالية على 
الكبرى  الجائزة  التالي،  النحو 
(٣٠٠٠٠ دوالر + كاميرا اليكا) 
+ ميدالية ذهبية من الجمعية 
الضوئي..  للتصوير  األمريكية 
في  فتتمثل  الجوائز  باقي  أمــا 
من  للمشاركين  نقدّية  جوائز 
العالم، وهي على النحو التالي 
للمحورين: األولى ٤٠٠٠ دوالر 
أمريكي + ميدالية ذهبية من 
دوالر   ٣٠٠٠ والثانية   ،FIAP
أمريكي + ميدالية ذهبية من 
دوالر   ٢٠٠٠ والــثــالــثــة   FIAP
أمريكي + ميدالية ذهبية من 

.FIAP
المسابقة  جـــوائـــز  وتــتــمــثــل 
دولة  من  للمصّورين  النقدية 
قــطــر لــلــمــحــوريــن عــلــى النحو 
دوالر   ٣٥٠٠ ـــــى  األول الــتــالــي: 
أمريكي + ميدالية ذهبية من 
دوالر   ٢٥٠٠ والثانية   ،FIAP
أمريكي + ميدالية ذهبية من 
دوالر   ١٥٠٠ والثالثة   ،FIAP
ذهبية  مــيــدالــيــة   + أمــريــكــي 
الشرق  دول  أمــا   ..  FIAP من
األوسط للمحورين على النحو 
دوالر   ٢٥٠٠ ـــــى  األول الــتــالــي: 
أمريكي + ميدالية ذهبية من 
دوالر   ١٥٠٠ والثانية   ،FIAP
أمريكي + ميدالية ذهبية من 
دوالر   ١٠٠٠ والثالثة   ،FIAP
ذهبية  مــيــدالــيــة   + أمــريــكــي 
من FIAP.. إضافة إلى جوائز 
م مـــن لــجــنــة الــتــحــكــيــم،  تــــقــــَدّ
وعــددهــا ٧ جــوائــز قــّيــمــة، كل 

جائزة ١٠٠٠ دوالر أمريكي.

جائزة سعود 
آل ثاني تستعد 

إلطالق مسابقتها 
الـ ١٥

سعاد لحدان تشارك سعاد لحدان تشارك 
في أوبريت وطنيفي أوبريت وطني

الثالثاء 10 ذو القعدة 1436 هـ - 25 أغسطس 2015 م

أوبــريــت  لتسجيل  حــالــًيــا  تستعد  أنــهــا  لــحــدان  ســعــاد  الــفــنــانــة  كشفت 

وطــنــي جــديــد مــع مــجــمــوعــة مــن الــفــنــانــيــن مــنــهــم الــفــنــان يــســى أحمد 

األوبريت  أن  إلى  مشيرة  وغيرهم،  القحطاني  وسعيد  لحدان  وخالد 

يعد  اســكــنــدر،  ســامــح  الــمــهــنــدس  ويــوزعــه  أحــمــد  عــيــســى  يلحنه  الـــذي 

الفنية  الساحة  عن  غابت  األوبريتات  إن  حيث  متمّيزة  غنائية  خطوة 

العمل  بهذا  جــًدا  متفائلة  أنها  إلــى  لحدان  وأشــارت  طويل،  وقــت  منذ 

الفيديو  بنظام  سيصّور  تسجيله  يتم  أن  بعد  ألنه  المهم  الوطني  الفني 

لالنتشار. أكبر  فرصة  له  سيتيح  ما  وهو  كليب 

للمطربين  اإللهام  من  حالة  يمثل  الوطني  اليوم  إن  لحدان  وقالت 

جميع  فإن  ولذلك  لهم،  بالنسبة  المعاني  من  الكثير  ويحمل  القطريين 

أن  مؤكدة  اليوم.  هذا  في  وطنية  أعماالً  يقّدمون  القطريين  الفنانين 

نفسها. فيه  تجد  والتي  لها  المناسب  اللون  هي  الوطنية  األغنية 

أبيات قطرية

ــُع ـــ ـــ ـــ ــوَجّ ـــ ــي تــت ــبــي يـــــئـــــُن ومــهــجــتـــ قــل
وخواطـري بين األصابِع أدمـُع

ــًة ـــ ــاهـــ ـــه يـــــــا وطــــنــــاً يـــضـــــــيـــُع ســفـــ ــــ ـــّل ال
ماذا أقول.. وأُيّ قـوٍل ينفُع؟!!

ـــــٍم ـــ ظــالـــ دورَة  ــــاُم  ـــــ األي ـــَك  بــــ دارْت 
وطوْت سجـالً فيِه نجُمك يلمـُع

ــُب نـــــاِظـــــِري ـــ ـــ ــّل فــوقــفــُت مــشــدوهــاً أَُق
يتطلَّـُع عـــــاثـــــراً  حــالــي  ولــســاُن 

ـــاهـــْت مــراكــبُـــــنــا وضـــــــــَلّ ســفــيــنُــنـــــــــــا ت
ـــــْقــــــــلـِــــُع َســنُ الــبــيــاِن  آالِء  فــبــأي 

لــو كــان يجدي الــقــوُل مــا ضــاعــْت لنا
أرٌض لها في كِلّ قلٍب موضُع

هـــذي فــلــســطــيــُن الــتـــــي عــهـــــدي بــها
كاألمِس راحْت أُي أمٍس يرجُع

ـــال مـــكـــبَّ أراَك  ويـــلـــــــي  ـــا  يــــ ــــيــــوَم  ـــــ وال
بِـيـّدْي بنِيَّك َوْيـَح قلبَك تُْصَفـُع

ــاً ـــ قـــد كـــنـــُت أحـــســـــــُب أن هــــذا حــادث
تهجُع والــشـــــوارُد  مـــــراً  سيمـُرّ 

ـــنـــــــــــا َـــنَّ ـــخـــلـــُف ظــــ ـــهـــا األيـــــــــــــاُم تــــ لـــكـــّن
ونسمـُع الكالِم  من  نراُه  فيـما 

ــْت ـــ ــبَ ــكــالَ ـــ تَ ــيــَك  عــل الــّدنــيـــــا  أرى  إنــــي 
وأرى حوالَيَك الّرفاَق تـنازعوا

رخيصـًة الــتــراِب  على  الدمـاَء  وأرى 
تسقي الشوارَع والمنازُل بـلقـُع

روَحـها تحمُل  كــيــَف  الصبايا  وأرى 
ُع تـــــوِدّ بـالّسـالِح  وأخـــرى  بــيــٍد 

ــَحـــــْت حــســنــاُء فــي عــمــِر الـــزهـــوِر تـَــــَفــتَّ
كرماً لعينَِك عمَرها لك تدفـُع

وجههـا تــرفــُع  وهــي  الطفولَة  وأرى 
نحَو السماِء .. ألِيّ حضٍن تُْهَرُع؟!

عارياً صــدِرَك  فــوَق  يرقُص  والموُت 
يفجـُع أٍم  ــكــِلّ  بـــ يـــــشــاُء  وكــمــا 

فـــأشـــُقّ جــيــبــي مـــــن بــشــاعــِة مـــــا أرى
أسفـاً عليك وما تُراَي سأصنُع

كــأنــنـــــي أذوُب  ــلــي  خــجـــ ــن  لــمـــ إنـــــي 
وبأي شكٍل في الجريمِة أَضلُع

وتخاصمـوا ـــــهــم  دمــائَ عــلــيــَك  ــوا  ـــ َصــبُّ
يقبـُع ذئـٌب  ــَم  ثَ جـــواِرَك  وإلــى 

ـــُن الــجــريــــــــُح تــحــيـــــًة يـــــا أيـــهـــا الـــوطــــ
تشَفـُع التحيُة  إذا  إلــيــَك  مّنـي 

ـــا ــــ ـــاِدنــــ أكـــبــــ ـــى  ــــ عـــل ـــــه  ل الــــــكــــــالَم  إن 
وقُع السياِط على المواِجـِع تلذُع

َّـــًة ــــ مـــــــاُن بــنــا وكـــنـــا أُمــــ ـــَقـــَط الـــــــِزّ َســــ
نضُع الرؤوَس على العباِد ونَْخـلُع

ــْم ـــ ـــ ــَك آل ويـــــــــرَحــــُم  يـــــــرحـــُمـــــــُكـــْم  اهللا 
يـا أيها األجــداُد موتـوا واشبعوا

ً ــاُن عــلــى لــســانـــــي عــاجـــــزا وقــــَف الــبــيـــ
بعُض الكالٍم مـن الخنـاجِر أَْوَجُع

علي ميرزا

الوطن الجريح

خالد الحمادي : نحن نعيش عصر الجفاف الدرامي بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

عيسى أحمد ينتهي من تصوير
 أغنيتين بنظام الفيديو كليب

كتب - محمود الحكيم:

أغنيتين  تصوير  من  انتهى  أنه   ] لـ أحمد  عيسى  الفنان  كشف 

قطر»  دولــة  «ديرتي  أغنية  وهما  كليب  الفيديو  بنظام  جديدتين 

أحمد  عيسى  ألحان  ومن  النعيمي  حمد  محسن  الشاعر  كلمات  من 

وتــوزيــع فـــؤاد الــحــريــري، وأغــنــيــة «عــهــدن عــلــيــنــا يــا بــلــد « كــلــمــات 

تــوزيــع  مـــن  وهــــي  ســلــطــان.  اهللا  عــبــد  وألـــحـــان  اهللا،  عــبــد  ســلــطــان 

اليوم  في  تذاعان  سوف  األغنيتين  أن  إلى  مشيًرا  الراديو،  إبراهيم 

المحلية. الشاشات  على  الوطني 

ألن  مهًما  أمــًرا  بــات  األغاني  تصوير  أن  إلــى  أحمد  عيسى  وأشــار 

أن  إلى  منوًها  وشهرتها،  األغاني  انتشار  على  يساعد  كليب  الفيديو 

الذين  الُمطربين  وأغــانــي  أغانيه  أغلب  تصوير  هو  الحالي  توجهه 

يــنــتــج لــهــم بــنــظــام الــفــيــديــو كــلــيــب ألنــهــا خــطــوة ال تــقــّل أهــمــيــة عن 

البعض. لبعضهما  مكمالن  فهما  ذاتها  األغنية  تسجيل 

لألغاني  متعطشة  الــفــضــائــيــة  الــقــنــوات  أن  أحــمــد  عيسى  وأوضـــح 

ـــذلـــك فـــأمـــام الــمــطــربــيــن فـــرصـــة كـــبـــيـــرة لــتــرويــج  الــــمــــصــــّورة، ول

ترحابًا  سيجدون  أنهم  وخصوًصا  تصويرها  طريق  عن  أغنياتهم 

الفيديو  إذاعــة  على  تتلهف  الــتــي  الكثيرة  الفضائية  المحطات  مــن 

لديها. البث  ساعات  لتمأل  كليب 
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