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علي المال: البورتريه الحداثي 
جذبني رغم صعوبته

صفحات
٨

المسيفري: أشباه الفنانين 
سيعانون في المرحلة المقبلة

الراية - البيرق

أكـــد الــفــنــان عــلــي الــمــال أنـــه مــارس 
رسم  فن  لكن  أشكاله  بكل  التشكيل 
أن  بعد  جــذبــه،  الحداثي  البورتريه 
يعتمد  وال  صــعــب  مــجــال  أنـــه  وجـــد 

البورتريه  ففن  العادية،  التقنيات  على 
الطبيعية  األلــوان  على  يعتمد  ال  الحداثي 

بل  الحقيقية  البشرة  ألــوان  على  يعتمد  وال 
إبداعي  وخــيــال  خاصة  تركيبات  على  يعتمد 

السبب  وعن  بإبداعها،  يقوم  الذي  للفنان  خاصة  بصمة  ذات  أعماالً  ينتج 
أن  أكد  الحداثي  البورتريه  مجال  في  التخصص  هذا  الختياره  األساسي 
وعلى من  ذلك السبب يرجع إلى أنه رأى أن مجال الرسم بات مزدحماً 
كبيراً،  يريد إثبات نفسه فيه التميز في أحد أشكاله والتي ال تلقى إقباالً 
باألعمال  الفنانين  أغلب  جانب  من  كبيراً  اهتماماً  هناك  أن  المال  وأكــد 
التجارب  من  العديد  إجــراء  بعد  جاء  ألعماله  إنجازه  أن  مؤكداً  الحداثية، 

على مدار سنوات. 

ص٥

الراية - البيرق

أكـــد الــفــنــان أحــمــد الــمــســيــفــري أن 
هناك من يقف خلف هذه الحيوية 

التشكيلي،  المجال  يشهدها  التي 
مشيراً إلى أن هناك جهوداً إدارية 

تُبذل من قبل المؤسسات القطرية، 
في  متمثلة  أو  حكومية  كــانــت  ســـواء 

دوراً  تلعب  الــتــي  الــخــاصــة  الــجــالــيــريــات 
باعتبارها  التشكيلية  الساحة  على  مهماً 

شريكاً أساسياً في هذا المشهد، وهو ما خلق 
حالة تنافسية، وساهم في رعاية الفنانين، وتأمين مشاركاتهم الخارجية، 
الذين  الفنانين  أشباه  على  صعبة  ستكون  المقبلة  المرحلة  أن  إلى  وأشــار 
ذا أهــمــيــة فــي وقـــت تــتــطــور فــيــه الساحة  ســيــعــانــون إن لــم يــقــدمــوا شــيــئــاً 
التشكيلية بسرعة رهيبة، وعلى الفنانين االجتهاد واالستغالل الجيد للجهد 
مجموعة  كل  تقوقع  وعــدم  اإلبــداع،  مجال  في  الدولة  تبذله  الــذي  الكبير 
من الفنانين داخل أنفسهم، فأتمنى تكاتف جميع الفنانين لمصلحة الفن 
التشكيلي والعمل تحت مظلة واحدة بعيداً عن الفرقة والتشتت وليلقي كل 
فنان بالخالفات واألمور الشخصية جانبا ويعمل الجميع من أجل التشكيل 
قائالً:  الفني  أسلوبه  عن  المسيفري  تحدث  كما  الوطن،  ورفعة  القطري 
على الرغم من كون اللوحات الواقعية أقرب لفهم المتلقي من أي أسلوب 
أصبحت  القطرية  الساحة  أن  إال  المتخصصين  لغير  وخاصة  آخــر  فني 
عامرة بكافة أشكال التشكيل، وأصبحت هناك حالة من الوعي يتحلى بها 
الجمهور، ولذلك فإنني دائم التعايش مع كافة األشكال الحداثية إلى جانب 
وقد  شيء،  أي  يفوقها  أن  يمكن  ال  التي  الطبيعة  جماليات  على  اعتمادي 
مررت في حياتي الفنية على كثير من المدارس الحداثية، وكنت حريصاً 
أن  يجب  اللوحة  فإن  وعامة  الحداثية،  التشكيل  ألوان  كافة  ممارسة  على 
تطرح شخصية الفنان ولونه الخاص ورؤيته الخاصة ومن هنا يأتي الفن 

الحقيقي الذي يتواصل مع الجمهور ويصنع جسراً بين الفنان والمتلقي.

ص٤

ابتسام : مواقع التواصل سحبت 
البساط من الوسائل اإلعالمية التقليدية
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الراية - البيرق

أكـــــدت اإلعـــالمـــيـــة ابــتــســام الــحــبــيــل أن 
البساط  تسحب  بــدأت  ميديا  السوشيال 

من جميع الوسائل اإلعالمية األخرى، 
يعتمد  أصبح  الجميع  أن  إلــى  مشيرة 

عليها في حياته اليومية بشكل أساسي، 
وأصبحت تحتوذ على النصيب األكبر من 

األخبار  تناقل  في  ســواء  الــنــاس،  اهتمامات 
الــمــخــتــلــفــة، أو نــشــر الــنــشــاطــات والــتــفــاعــالت 

اليومية.
عن  نستغني  أن  نستطيع  ال  كإعالميين  لنا  «بالنسبة  قــائــلــة:  وأضــافــت 
سناب  حتى  أو  أنستجرام،  يمتلك  ال  إعالمي  يوجد  وال  ميديا،  السوشيال 
أن  يستطيع  شخص  فكل  وقــت،  مضيعة  عليها  يقول  من  ضد  وأنــا  شــات، 

يحدد إذا كانت مفيدة أم ال من طريقة استخدامه لها».

ص٧

المرأة القطرية تفرض نفسها المرأة القطرية تفرض نفسها 
ــى ســاحة صناعــة األفالم ــى ســاحة صناعــة األفالمعل عل

ــة  العربي الســاحة  ــداهللا:  عب ــة عيســى  العربي الســاحة  ــداهللا:  عب عيســى 
للناشــئة أدب  ــدرة  ن مــن  للناشــئةتعانــي  أدب  ــدرة  ن مــن  تعانــي 

الراية - البيرق

أصــــــدر الـــــروائـــــي عــيــســى عـــبـــداهللا 
نــســخــة جـــديـــدة ومــعــّدلــة مـــن روايـــة 
للنشر  ســمــا  دار  لـــدى  ســـازيـــران  كــنــز 
ــتــوزيــع، وذلـــك بــعــد أن شــهــد عــدد  وال
كبيراً  إقــبــاالً  الــعــربــيــة  المكتبات  مــن 
جميع  نفاد  وبعد  الــروايــة،  هــذه  على 
ـــتـــي طـــرحـــت فــــي مــعــرض  الـــنـــســـخ ال
دورتـــه  فــي  للكتاب  الــدولــى  الــدوحــة 
األخيرة وتحقيق الرواية لصدى واسع 
بمناقشتها للعديد من القيم التي تُعيد 
األجـــداد  وأحــاديــث  لقصص  االعــتــبــار 
ــــاء بــعــد أن أصــبــح االهــتــمــام بها  واآلب

نادراً من قبل الشباب.
الرواية  أن  عبداهللا  عيسى  وأوضــح 
ســتــتــوفــر لــلــجــمــهــور فــي قــطــر قــريــبــاً 
التسويق،  منافذ  مــن  عــدد  خــالل  مــن 
وعــّبــر عــن ســعــادتــه لــوضــع كتابه في 

عّدة منافذ بقسم الكتب األكثر مبيعاً، 
وقال : في الوقت الذي يسعدني نسبة 
المبيعات التي حققها الكتاب مؤخراً، 
ليس  النجاح  أن  جــيــداً  أدرك  أنني  إال 
بعدد النسخ التي تباع إنما النجاح يقاس 
بــمــدى الــتــأثــيــر الـــذي تــحــدثــه الــروايــة 
منه  ينتظر  جمهور  للكاتب  فيصبح 
لالستمرار  يدفعني  مــا  وهــذا  المزيد 
في الكتابة ويضيف:الساحة األدبية ال 
حدود لها وهنالك الكثير من الكتاب 
والُمبدعين القطريين وهنالك العديد 
من األعمال الموجودة والمنشورة على 
والــعــرب  القطريين  الــكــتــاب  مستوى 
ولكن دائماً ما يكون تركيز الكتاب أو 
مجال كتاباتهم عادة ما تكون موجهة 
إلى فئتين من ثالث فئات وهما أدب 
عن  والتغافل  الكبار،  وأدب  األطــفــال 
فئة تقع في الوسط وهو أدب الناشئة.

ص٦

أسرار: تحّركت بالفطرة نحو 
المجال الفني فوجدت نفسي ممثلة

الفنانة أسرار محمد هي واحدة من الوجوه 
نجوم  مــن  واحـــدة  تعد  حيث  الــواعــدة،  الفنية 
األعمال  من  العديد  قّدمت  الشبابي،  المسرح 
مشوارها  في  وانطلقت  الناجحة،  المسرحية 
التمثيل،  الحـــتـــراف  الـــوصـــول  قــاصــدة  الــفــنــي 
فتنقلت خالل فترة وجيزة عبر محطات فنية 
مراحلها  منذ  الفنية  بدايتها  كانت  وقد  عــدة، 
بالمدرسة  التمثيل  فريق  مع  األولــى  الدراسية 

ومن هنا بدأ تعلقها بخشبة المسرح وانطلقت 
في مشوارها الفني حيث استطاعت أن تحصد 
جـــائـــزة أفــضــل مــمــثــلــة واعـــــدة فـــي مــهــرجــان 
لمسرح  ســريــعــاً  انتقلت  ثــم  الــشــبــابــي  الــمــســرح 
الــمــحــتــرفــيــن مـــن خــــالل مــهــرجــان الـــدوحـــة 
تعلقها  إن  أســــرار  وتــقــول  الــمــحــلــي.  لــلــمــســرح 
المدرسة،  بمسرح  الصغر  منذ  بــدأ  بالتمثيل 
أهمية  لها  حياتي  فــي  الــدراســة  فترة  فكانت 

كان  حيث  المسرح،  بخشبة  تعلقي  في  كبرى 
يتضّمن  الــذي  المفتوح  باليوم  يسمى  ما  لدينا 
العديد من الفقرات اإلبداعية المختلفة وكنت 
أحرص دائماً على التواجد في فقرات المسرح، 
أن  حينها  أخطط  لم  كوني  من  الرغم  وعلى 
أصبح ممثلة لكنني كنت أتحّرك بالفطرة نحو 

المشاركة في تلك األعمال اإلبداعية.

ص٦ أسرار محمد
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يــســتــعــد نــــادي الــجــســرة الــثــقــافــي 
ـــة دوراتــــــــــه الــمــوســيــقــيــة  ـــمـــواصـــل ل
الـــمـــتـــنـــّوعـــة لـــلـــشـــبـــاب عـــلـــى أســـس 
والـــكـــمـــان،  الــــعــــود،  آلالت  عــلــمــيــة 
قـــواعـــد  وفــــق  ــــقــــاع  واإلي واألورج، 
ـــنـــظـــريـــات وتـــــاريـــــخ الــمــوســيــقــى  ال
الــعــربــيــة والـــغـــربـــيـــة، والــصــولــفــيــج 
النوتة  وقـــراءة  والــغــربــي،  الــشــرقــي 

الموسيقية.
وتـــعـــلـــيـــًقـــا عـــلـــى الـــــــــدورات الــتــي 
لمنتسبيه  الــجــســرة  نـــادي  يــقــّدمــهــا 
مجانًا أوضح بيوض في تصريحات 
خاصة لـ [ أن الهدف الرئيسي 
من إقامة تلك الدورات الموسيقية 
والتذّوق  الجمالي  الحس  تنمية  هو 
وتنمية  الــطــالب،  لــدى  الموسيقي 
قــدرتــهــم عــلــى الــتــعــبــيــر الــفــنــي من 
الــمــوســيــقــيــة  األعــــمــــال  أداء  خــــالل 
المعلومات  مــن  بــقــدر  وتــزويــدهــم 
تنبني  الــتــي  الــمــوســيــقــيــة  والــثــقــافــة 

الطالب  وتساعد  علمية  أسس  على 
بالموسيقى. الوعي  على 

وأشـــــــــــار بـــــيـــــوض إلـــــــى أهـــمـــيـــة 
الـــمـــوســـيـــقـــى الـــتـــي تــعــتــبــر ركـــيـــزة 
يسعى  حيث  الشعوب،  لدى  أساسية 
المواهب  تبني  إلــى  جــاهــًدا  الــنــادي 
وتعليمهم بما يصقل مهاراتهم من 
خالل عمل دورات خاصة ومتنّوعة 
تــســاهــم فـــي تــرســيــخ الــمــوســيــقــى، 
ـــواحـــدة تــقــّدم  ـــــدورة ال ــا أن ال مــبــيــنً
يحصل  وبعدها  شهرين  مدار  على 
الــــدارس عــلــى شــهــادة إتــمــامــهــا في 
الشهادات  توزيع  يتم  صغير،  حفل 
ـــنـــادي،  ـــال بـــحـــضـــور الـــمـــســـؤولـــيـــن ب
عــلــًمــا بـــأن الــــدورة تــتــم عــلــى ثــالثــة 
مــســتــويــات، الــمــبــتــدئــيــن والــمــســتــوى 
الــمــتــوســط، والــمــســتــوى الــمــتــقــّدم، 
ينتقل  مــســتــوى  كـــل  اجــتــيــاز  وبـــعـــد 

يليه. للذي  الطالب 
في  يــشــهــد  الــنــادي  إن  وأضــــاف: 

الــفــتــرة الــمــقــبــلــة اهــتــمــاًمــا مــتــزايــًدا 
بـــالـــمـــوســـيـــقـــى، وذلــــــك مــــن خـــالل 
فــي  واحـــــتـــــفـــــاالت،  دورات  عـــمـــل 
اإلحساس  تأكيد  على  حرصه  إطار 
طريق  عــن  الجماعة  إلــى  باالنتماء 
الجماعية  األعــمــال  فــي  الــمــشــاركــة 
الـــتـــي تــــــؤّدى فـــي مــجــالــي الــعــزف 

والغناء.
يـــوفـــر  الــــــنــــــادي  إن  وأضـــــــــــاف: 
الموسيقية  اآلالت  مــن  مــجــمــوعــة 
ـــتـــدريـــس بــواســطــتــهــا،  الـــتـــي يـــتـــم ال
ويــــحــــرص خـــــالل الـــــــــدورات الــتــي 
تقديم  عــدم  على  بالنادي  يقّدمها 
عــــدد كــبــيــر مــــن الـــمـــعـــلـــومـــات فــي 
يستطيع  بــحــيــث  الـــواحـــدة  ـــــدورة  ال
التي  التفاصيل  بكل  اإللمام  الطالب 
يتحّصل عليها خالل الدراسة، وهو 
مستفيًدا  الـــخـــروج  مــن  يــمــّكــنــه  مــا 
بـــأقـــصـــى حــــد مـــمـــكـــن مــــع انـــتـــهـــاء 

الدورة.

نادي الجسرة يستعد لمواصلة دوراته الموسيقية

حد  إلــى  تقترب  مسرحيات  تأليف  إلــى  صنوع  سعى 
من  وغــيــره  موليير  لــدى  الكوميديا  تقاليد  مــن  كبير 
الــكــتــاب األوروبــيــيــن، وهــو فــي ذلــك يقتفي أثــر سلفه 
مارون نقاش لقد أراد أن يكون إنتاجه على نسق اإلبداع 
الدرامي في أوروبا، لكن القضية األساسية هنا: هل كان 
استطاع  هل  األوروبــي؟  النموذج  من  نسخة  اإلنتاج  هذا 

صنوع أن يتحرر من التقليد األعمى لهذا النموذج؟
إن صنوع في اعترافه بالتلمذه على يد أساتذة الدراما 
بالباحثين  دفع  الــذي  هو  موليير  وبخاصة  األوروبيين 
أعمال  من  كربونية  نسخة  مسرحياته  أن  استنتاج  إلى 
هــؤالء األســاتــذة لكن هــذا األمــر قد يتغير عند دراســة 

هذه المسرحيات في عالقتها بالعصر الذي كتبت فيه.
عند كتابة صنوع مسرحياته كانت النزعة االجتماعية 
قـــد ســيــطــرت عــلــى األدب األوروبـــــــي وظــهــر االتــجــاه 
الــواقــعــي عــلــى يــد كــتــاب الــقــصــة وبــخــاصــة فــي فرنسا 
القرن  منتصف  فــي  الواقعية  مــدرســة  ازدهـــرت  حيث 
التاسع عشر على يد جان فلوري (١٨٢١-١٨٨٩) وبلزاك 
وقد   (١٨٢١-١٨٨٠) فلوبير  وجوستاف   (١٧٩٩-١٨٥٠)
تــمــيــزت هـــذه الــمــدرســة بــاالعــتــمــاد عــلــى الــمــوضــوعــات 
لألشخاص  وتصويرها  الواقع  من  المستمدة  واألحــداث 
العاديين وتركيز االنتباه على العناصر األساسية للعملية 
االجتماعية وقد ظهر هذا االتجاه بصورة أو بأخرى في 
المسرحي  الكاتب  يد  على  وتبلور  الدراما  كتاب  أعمال 

النرويجي آبسن في ثمانينات القرن التاسع عشر.
في  أثــره  ظهر  الــذي  االتــجــاه  هــذا  صنوع  عايش  لقد 
مــســرحــيــاتــه ذات الــنــزعــة االجــتــمــاعــيــة وظـــهـــرت في 
تحرير  قضية  مــثــل  االجــتــمــاعــيــة  الــقــضــايــا  مسرحياته 
مسرحيته  فــي  وذلـــك  الــمــصــري  المجتمع  فــي  الــمــرأة 
والتطلع  و»الدرتين»  والــقــواص»  البلد  وشيخ  «راستور 
والتقليد  أفــقــهــا  وضــيــق  الــبــورجــوازيــة  وفــســاد  الطبقي 
ونقد  أوروبــي،  هو  ما  لكل  المجتمع  ساد  الــذي  األعمى 
التي  القضايا  مــن  وغــيــرهــا  المتعسفة  األبــويــة  السلطة 
تــزخــر بــهــا مــســرحــيــاتــه الــمــخــتــلــفــة، هـــذه الــقــضــايــا لها 
تمثل  ألنها  الفترة  هذه  في  مصر  في  الحيوية  أهميتها 
نقدا حادا للقيم االجتماعية الخاصة بالعصور الوسطى 
في  المصري  اإلنسان  على  السلبية  تأثيراتها  لها  والتي 

العصر الحديث.
هـــذه الــقــضــايــا قــد تــتــشــابــه مــع بــعــض الــقــضــايــا التي 
صنوع  عــنــد  لكنها  مــســرحــيــاتــه  فــي  مــولــيــيــر  يــطــرحــهــا 
المصرية  بالبيئة  ترتبط  يجعلها  خاصا  طابعا  تكتسب 
في لحظتها التاريخية المعنية. وقد يرجع هذا التشابه 
إلى أن الهدف األساسي لدى موليير وأيضا لدى كل من 
البورجوازية  أفــراد  بعض  انتقاد  هو  وشريدان  جلدوني 
األوروبية الصاعدة وكشف عيوبها ونقائصها وقد أدرك 
أجل  من  وذلك  مسرحه  في  وتبناه  الهدف  هذا  صنوع 

اإلصالح.
الــدرامــي  موهبة  عــن  «الــدرتــيــن»  مسرحية  تكشف 
المصري األول في العصر الحديث القضية االجتماعية 
وهي  الــزوجــات  تعدد  قضية  المسرحية  عالجتها  التي 
قــضــيــة لــهــا خــصــوصــيــتــهــا مـــن خــــالل طــابــعــهــا الــديــنــي 
واالجـــتـــمـــاعـــي إنـــهـــا قــضــيــة تـــخـــص عـــلـــى هـــــذا الــنــحــو 
الــمــجــتــمــعــات اإلســـالمـــيـــة والــعــربــيــة ومــــا زالـــــت هــذه 
القضية إحدى القضايا االجتماعية الهامة في مجتمعنا 
عندما  الـــزوجـــات  تــعــدد  مــبــدأ  صــنــوع  أدان  الــمــعــاصــر، 
العدل  عــدم  على  ويتأسس  للمرأة  الظلم  على  يتأسس 
ومتعته  الرجل  أنانية  على  يتأسس  أخــرى  ناحية  ومن 
الشخصية وهكذا يتم تصوير وضع المرأة المصرية في 
ال  نظرة  المرأة  إلى  تنظر  فاسدة  قيم  تحكمه  مجتمع 

إنسانية.

الكوميديا والنزعة 
«١٨»االجتماعية

يسعى لرفد المشهد البصري في قطر بالتجارب العالمية

أعلنت الجمعية القطرية للتصوير الضوئي عن 
من  بــعــنــوان «قــصــة  فــوتــوغــرافــيــة  مسابقة  طـــرح 
 ١٠ إلـــى   ٧ تــقــديــم  خـــالل  مــن  وذلـــك  مجتمعك» 
الصغير  البيت  أو  المجتمع  من  قصة  تحكي  صور 
التي يختارها المصور المشترك حيث يبرز فكرة 

القصة من خاللها.
وتتضمن معايير المسابقة التي ستتبع الختيار 
من  اختيارها  وتم  واقعية  تكون  أن  قصة  أفضل 
المجتمع الذي حولنا وهل هي حقيقية أم مفتعلة 
باإلضافة إلى التكوين الدرامي في الصور المقدمة 
وما تبرزه الصور من مشاعر وأحاسيس للمشاهد 
وعدم التصنع في عناصر الصورة المشاركة وشرح 
نــصــي لــكــل صـــورة وأن تــكــون لــهــا بــدايــة ووســط 

واألحداث المتتابعة باإلضافة لنهاية القصة.
جــوانــب  عـــدة  للمسابقة  الجمعية  واشــتــرطــت 
وأن  عــالــيــة،  جــــودة  ذات  الــصــور  تــكــون  أن  مــنــهــا 
تقدم باأللوان أو باألبيض واألسود، على أن تقدم 
 JPEG الصور عبر إسطوانات مدمجة، وبصيغتي
TIFF DPI – ٣٠٠، مع عدم كتابة أي معلومات 

شخصية أو عالمة مائية على الصور.
بإجراء  السماح  عــدم  أيــضــاً  الــشــروط  بين  ومــن 

استخدام  يمكن  أنــه  غير  لــلــصــورة،  تغييرات  أي 

جــواز  وعــــدم  األلـــــوان،  لتغيير  فــقــط  الــفــوتــوشــوب 

استخدامه في إضافة أو حذف جزء من مكونات 

الصورة.

حكام  لجنة  قبل  مــن  الفائزين  اختيار  وتــقــرر 

متخصصين في مجال التصوير، ويعد قرار اللجنة 

استخدام  المنظمة  للجنة  يحق  أن  على  نهائياً، 

الـــصـــور الـــمـــشـــاركـــة بــالــمــســابــقــة فـــي إصـــداراتـــهـــا 

ومطبوعاتها أو عبر شبكة اإلنترنت.

أي  رفــض  أو  قبول  المنظمة  للجنة  يحق  كما 

عمل دون ذكر األسباب، على أن تقدم المشاركة 

داخل ظرف مع توضيح االسم، الهاتف، اإليميل، 

ويــتــم إرســالــهــا عــلــى عـــنـــوان الــجــمــعــيــة الــقــطــريــة 

أن  على  الــدوحــة،  في  البريدي  الضوئي  للتصوير 

يكون آخر موعد لتسليم الصور ٣١ أكتوبر المقبل.

وستعرض القصص الفائزة في صالة الجمعية 

بــالــحــي الــثــقــافــي «كــــتــــارا» فـــي مــعــرض خـــاص، 

أن  على  خــاص،  كتاب  فــي  طبعها  إلــى  بــاإلضــافــة 

يتعهد المشارك تصويره للحدث، وأن لديه حقوق 

الصورة، وأنه كاتب شرحها، وأن الصور التقطت 

مخالفة  حال  وفي  المسابقة،  إعــالن  فترة  خالل 

هــــذه الـــشـــروط يــتــحــمــل الـــمـــشـــارك كــافــة األمــــور 

القانونية.

ألف   ١٢ للمسابقة  المنظمة  اللجنة  ورصـــدت 

ريال للقصة األولى، و١٠ آالف ريال للقصة الثانية، 

فيما رصدت ٨ آالف ريال للقصة الثالثة.

التصوير الضوئي تستعد لـ «قصة من مجتمعك»
حركةحركة

أعـــلـــن الـــفـــنـــان ســـلـــمـــان الـــمـــالـــك، 
الشبابي  المركز  إدارة  مجلس  رئيس 
«فكرة»  منتدى  أن  الفني،  لــإلبــداع 
إلــى  حــيــن  مــن  الــمــركــز  يقيمه  الـــذي 
آخـــــر ســيــشــهــد مــــع بــــدايــــة الــمــوســم 
من  العديد  للمركز  المقبل  الثقافي 
في  ستسهم  والتي  الفنية،  األنشطة 
إثــــراء الــتــجــارب الــفــنــيــة الـــرائـــدة في 

البصرية. الفنون  مجاالت  مختلف 
ـــمـــالـــك فــــي تــصــريــحــات  وقــــــال ال
التطوير  هــذا  إن   »]« ـــ ل خاصة 
الـــذي يــحــرص عــلــيــه الــمــركــز بــشــأن 
مــنــتــدى «فـــكـــرة» يــســتــهــدف تــعــزيــز 
الــقــيــم األصــيــلــة الــمــمــزوجــة بــالــفــن 
من  عملية،  فنية  لقاءات  صورة  في 
من  للعديد  المنتدى  استضافة  خالل 
الفنون  فــي  المتخصصين  الفنانين 

البصرية.
الـــذي  الـــتـــطـــويـــر  هــــذا  إن  وتــــابــــع: 
يـــنـــتـــظـــر مـــنـــتـــدى «فـــــكـــــرة» خـــالل 
الـــمـــوســـم الــمــقــبــل ســيــكــون حــريــصــا 
التلقين  غياب  فــي  النقص  ســد  على 
األكــــاديــــمــــي، لـــيـــقـــدم عــــــددا كــبــيــرا 
مــن الـــنـــدوات والــحــلــقــات الــنــقــاشــيــة 
في  أو  نقدية  محاضرات  في  ممثلة 
تـــاريـــخ الــفــن أو مـــن خـــالل حــلــقــات 

أنفسهم  الــفــنــانــون  بــهــا  يــقــوم  نــقــاش 
حــيــث يــســتــضــيــفــهــم مـــشـــروع فــكــرة 
ويـــقـــومـــون بـــطـــرح أفـــكـــارهـــم حــول 

المنجزة. أعمالهم 
الــمــنــتــدى  أن  إلـــى  الــمــالــك  ولــفــت 
ســيــقــدم مــجــمــوعــة مــتــخــصــصــة من 
الفن  شــؤون  شتى  فــي  الــمــحــاضــرات 

الـــتـــشـــكـــيـــلـــي يـــلـــقـــيـــهـــا مــتــخــصــصــون 
وأكـــاديـــمـــيـــون والـــتـــي تــالقــي رواجــــاً 
كـــبـــيـــراً. الفـــتـــا إلــــى حــــرص الــمــركــز 
مــنــســجــمــا  الــمــنــتــدى  يـــكـــون  أن  عــلــى 
مشهد  إثــراء  في  أهدافه  تحقيق  مع 
الــفــنــون الــبــصــريــة بــدولــة قــطــر عبر 
العالمية  والتجارب  الوسائل  مختلف 

لجمهوره. يقدمها  التي 
وحـــدد هـــذه الــوســائــل فــي عــرض 
الـــخـــبـــرات  تـــــبـــــادل  أو  الـــــتـــــجـــــارب، 
لــالســتــفــادة مــنــهــا، فــي إطـــار الــهــدف 
واإلبداع  الفن  ينتهجه  الذي  السامي 
ولذلك  المجتمع،  تطوير  من  كحالة 
نــــحــــرص فــــي الــــمــــركــــز عـــلـــى دعـــم 

األهــــــداف الـــتـــي يــنــطــلــق مـــن أجــلــهــا 
الفني. لإلبداع  الشبابي  المركز 

وكـــــشـــــف الــــمــــالــــك عــــــن تــحــقــيــق 
كبير  جــمــاهــيــري  لــحــضــور  الــمــنــتــدى 
ســــواء مـــن الــعــامــة أو مـــن مــرتــادي 
ــيــه حـــيـــث يــشــكــل  ــتــســب الـــمـــركـــز ومــن
الـــمـــركـــز الـــشـــبـــابـــي لــــإلبــــداع الــفــنــي 
محبي  لــكــل  بـــدوره  لــلــجــذب  مــركــزا 
جعل  الــتــشــكــيــلــي، «مـــا  الــفــن  وهــــواة 
الـــمـــنـــتـــدى نــــمــــوذجــــا أمــــثــــل لــفــكــرة 
حيث  الــفــن  مــن  الحقيقية  الــجــدوى 
الجانبين  ووضوح  اكتمال  بكل  يقدم 
الــتــعــلــيــمــي واآلخـــــر الــتــرفــيــهــي وهــو 
مدى  على  االســتــمــراريــة  لــه  كفل  مــا 

الماضية». الفترة 
ــفــنــان ســلــمــان الــمــالــك  ووصــــف ال
الــمــنــتــدى بــأنــه «يــعــتــبــر مــن أخــصــب 
الـــطـــرق الـــتـــي تـــدفـــع بـــحـــركـــة الــفــن 
الــتــشــكــيــلــي داخــــل قــطــر وربـــمـــا فــي 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي كــلــهــا، لما 
يــحــقــقــه مـــن انـــفـــتـــاح عــلــى مــخــتــلــف 
الــــتــــجــــارب الـــعـــالـــمـــيـــة، بـــمـــا يــعــكــس 
الــرغــبــة فــي اكــتــشــاف فــنــون جــديــدة 
متابعته  خالل  من  جديدة  ومدارس 
ـــطـــرح الـــمـــســـتـــمـــر لـــعـــمـــلـــيـــة الـــفـــن  ـــل ل

والعالم». قطر  في  التشكيلي 

وفيقة سلطان وإسماعيل عزام خالل منتدى فكرة
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كتب-هيثم األشقر:

أنه  القطريات  المخرجات  من  عــدد  أكــد   
تواجه  التي  الــعــديــدة  المعوقات  مــن  بالرغم 
أن  إال  الخليج،  منطقة  فــي  النسوية  السينما 

تــألــق الـــمـــرأة الــقــطــريــة فــي صــنــاعــة األفـــالم 
فرض نفسه على الساحة السينمائية، الفتين 
إلــــى أن صــانــعــات األفـــــالم الــمــحــلــيــات أكــثــر 
حرصا على االلتزام بعادات وتقاليد مجتمعنا 
المحافظ، وأن تلك الصعوبات التي تواجههم 

تجعلهم أكثرة قدرة على اإلبداع لذلك فهن 
المتعارف  اإلطــار  في  العمل  على  حريصات 

عليه داخل المجتمع القطري.
خالل  قدمت  التي  األفـــالم  أن  إلــى  ولفتن 
الفترة األخيرة تطرقت للعديد من المواضيع 

والــقــضــايــا الــتــي تــهــم كــافــة شــرائــح المجتمع 
الــقــطــري، كــمــا أن أفــالمــهــن اســتــطــاعــت أن 
المهرجانات  من  العديد  في  الجوائز  تحصد 
إلى  مشيرين  والدولية،  المحلية  السينمائية 
على  يبرهن  المخرجات  من  الجيل  هــذا  أن 

وتقديم  المنافسة  على  القطرية  الفتاة  قدرة 
األفضل في هذا المجال، خاصة أن كل السبل 
متوفرة لهن لتحقيق أحالمهن، كما أنه يفتح 
القطريات  الــبــنــات  مــن  عــدد  لتمكين  الــبــاب 

إلبراز مواهبهن في عالم الصورة المرئية.

من جانبها قالت المخرجة 
ـــشـــرشـــنـــي: أعــشــق  فـــاطـــمـــة ال
التصوير واإلخراج منذ الصغر، 
ولدي العديد من األطروحات 
واألفكار التي أحب أن أبرزها 
إلى  الفتة  أفالمي،  خالل  من 
استطاع  السينمائي  المجال  أن 
الــقــضــايــا  جـــمـــيـــع  يـــجـــســـد  أن 
للفتاة  الــحــيــاتــيــة  والـــتـــجـــارب 
للمجتمع  وإبرازها  الخليجية، 
إلى  مشيرة  الصحيح،  بالشكل 
قطر  في  النسائية  السينما  أن 
ال تــقــل أهــمــيــة عـــن الــســيــنــمــا 
تنافس  أصبحت  بل  الشبابية، 
فــــــي جـــمـــيـــع الــــمــــهــــرجــــانــــات 

وتحصد  والــدولــيــة،  المحلية، 
أيضا جوائزها.

أنها  إلى  الشرشني  وأشارت 
واجهت العديد من الصعوبات 
مجال  اقتحام  قــررت  عندما 
أبــرزهــا  السينمائي،  اإلخــــراج 
نــظــرة االســتــغــراب الــتــي رأتها 
في عيون الناس أثناء التصوير 
في األماكن الخارجية، إال أنها 
من  وتشجيعا  دعــمــا  واجــهــت 
مؤكدة  بها،  المحيطين  جميع 
«أصــــــــوات  ورشــــــــة  أن  عــــلــــى 
كبير  بشكل  ساهمت  نسائية» 
في صقل موهبتها السينمائية، 
حــيــث اســتــطــاعــت مــن خاللها 

خــوض تجربة إخــراج األفــالم 
الــســيــنــمــائــيــة نــظــريــا وعــمــلــيــا، 
وتــعــلــم كـــل الــعــنــاصــر الــفــنــيــة 
عمل  فــي  تــوافــرهــا  يجب  التي 

األفــــــالم الــســيــنــمــائــيــة ووضـــع 
كـــــافـــــة الـــــحـــــلـــــول الـــمـــتـــعـــلـــقـــة 
وبناء  الكاميرا،  باستخدامات 
الــمــشــاهــد وتـــركـــيـــب الــصــوت 
مشيرة  والمونتاج،  والتحرير 
إلــــى أنــهــا لـــم تــكــن تــفــكــر في 
ترشيحها  لوال  السينما،  مجال 
من قبل المخرج عبد الرحمن 
ــمــشــاركــة فــــي تــلــك  ــل نـــجـــدي ل
الورشة بعدما لمس أنها تحمل 
فنية  ـــرؤيـــة  ب لــلــحــيــاة  نـــظـــرة 

وجمالية.
السينمائية  تجربتها  وعــن 
قـــــالـــــت: «عـــــــــادي جــــــــدا» هــو 
تــجــربــتــي اإلخـــراجـــيـــة األولــــى 

دقــائــق،   ١٠ مــدتــه  فيلم  وهـــو 
وتــــــــدور أحـــــداثـــــه فــــي قــالــب 
اجــتــمــاعــي حـــول أســــرة تنسى 
ـــمـــدرســـة لــمــدة  ــتــهــا فــــي ال ــن اب
يومين، مشيرة إلى أن الفيلم 
مــبــنــي عــلــى قــصــة حــقــيــقــيــة، 
سلبيات  عــلــى  الــضــوء  ويــســلــط 
بــــعــــض اآلبـــــــــــاء واألمـــــــهـــــــات، 
وانـــشـــغـــالـــهـــم عــــن أبـــنـــائـــهـــم، 
على  كبير  بشكل  واعتمادهم 
الـــخـــادمـــات، مــشــيــرة إلـــى أن 
فــيــلــمــهــا ســـــوف يــــشــــارك فــي 
السينمائي  أبوظبي  مهرجان 
الدولي والذي سيقام في شهر 

أكتوبر القادم.

 السينما النسائية ال تقل أهمية عن الشبابية
فاطمة الشرشني:

  فاطمة الشرشني

المخرجة  أكـــدت  الــبــدايــة  فــي 
الــســيــنــمــا  أن  الـــســـبـــيـــعـــي  ــــــــورة  ن
الــنــســائــيــة الــمــحــلــيــة اســتــطــاعــات 
أن تــطــرح الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا 
المجتمع  داخل  الموجودة  الهامة 
الــــقــــطــــري، خــــاصــــة الــــتــــي تــهــم 
أن  إلــى  مشيرة  القطرية،  الفتاة 
لها  سمحت  فرنسا  في  دراستها 
حيث  والــعــادات،  األفكار  بتوليف 
أنــهــا تــركــز بــشــكــل أســـاســـي على 
األشياء والرغبات الجوهرية التي 

توحدنا كبشر، والفروق الجذرية بين الثقافات 
التحديات  عــلــى  الــضــوء  وتسليط  واألشـــخـــاص، 

العامة التي تواجه اإلنسانية، ودافعنا القهري لفهم 
بيوم.  يوما  بعيشها  نكتفي  أن  دون  الحياة  معنى 

قمرة  ملتقى  أن  إلـــى  وأشـــــارت 
مؤسسة  أقامته  الــذي  السينمائي 
استطاع  مؤخرا  لألفالم  الــدوحــة 
لجميع  أرحـــــب  آفـــاقـــا  يــفــتــح  أن 
األصـــــوات الــنــســائــيــة الــراغــبــة في 
الفتة  السينمائي،  العمل  اقتحام 
إلى أن أن ذلك التجمع السينمائي 
على  للتعرف  الــفــرصــة  لــهــا  أتـــاح 
الـــعـــديـــد مـــن الــمــهــتــمــيــن بــصــنــاع 
قطر،  فــي  الــمــتــواجــديــن  السينما 
عظيمة  فـــرصـــة  قــــدم  أنــــه  كــمــا 
تخص  كــانــت  ســـواء  المحليين  السينما  لــصــنــاع 
حول  استشارات  أو  المشترك،  اإلنتاج  إمكانيات 
وتوزيعها،  األفــالم  مبيعات  أو  أفالمهم،  قصص 
أو المشاركة في المهرجانات السينمائية الدولية.

نورة السبيعي: استطعنا أن نطرح العديد 
من القضايا التي تهم الفتاة القطرية

مــن جــانــبــه أكـــدت الــمــخــرجــة ذكــريــات 
على أن المرأة القطرية بالفعل نجحت في 
تلك  عــدد  كــان  وإن  المجال،  هــذا  اقتحام 
قدر  على  وليس  قليال،  يــزال  ال  التجارب 
طموحنا، إال أننا نمتلك اإلصرار والطموح، 
تؤهلنا  الــتــي  اإلبــداعــيــة  الــطــاقــات  ولــديــنــا 
لألبداع والتألق، الفتة إلى أن فتح المجال 
مــزيــًدا  ومنحهن  النسائية  الـــكـــوادر  أمـــام 
مـــن الـــفـــرص والـــدعـــم الــمــعــنــوي وتــوفــيــر 
يُغّير  بــأن  كفيل  والتدريب  اإلعــداد  فــرص 
دخــول  فــي  ويساهم  إيجابي  بشكل  الــواقــع 

القطريات مجال اإلخراج بكل أنواعه.
وأضـــــــافـــــــت: عــــنــــدمــــا قــــــــررت الـــعـــمـــل 
وإصرار  واضح  طموح  لدي  كان  باإلخراج 
جهدي  وبــذلــت  الطموح  هــذا  تحقيق  على 
الــقــاهــرة  فـــي  اإلعـــــالم  ألدرس  وســـافـــرت 
المجال،  هــذا  فــي  المــعــة  أســمــاء  والتقيت 
للتدريب،  الــجــزيــرة  بــمــركــز  التحقت  ثــم 
وبعدها سافرت لدراسة الدبلوم العالي في 
صناعة األفالم بأبو ظبي، وأخرجت فيلًما 
وثائقًيا بعنوان «رحلة عبر التغيير» أحدث 

صدى واسًعا هناك.

إلــــى ذلــــك أكـــــدت الــمــخــرجــة الــشــابــة 

خالل  من  تهدف  أنها  المغيصب  روضــة 

الشباب،  وأفكار  صــوت  إليصال  أفالمها 

بالسينما  المهتمين  عــدد  أن  إلــى  مشيرة 

بعد  يوما  يتزايد  بــات  قطر  في  النسائية 

اآلخر، كما أن الفتيات اللواتي يعملن في 

وقدراتهن  موهبتهن  أثبتن  المجال  هذا 

عـــلـــى تـــطـــويـــر الــســيــنــمــا الـــقـــطـــريـــة عــن 

خالل  مــن  المستمرة  النجاحات  طــريــق 

المهرجانات  من  العديد  في  مشاركتهن 

الــدولــيــة. مــؤكــدة عــلــى أنـــه بــالــرغــم من 

تألق المرأة القطرية في صناعة األفالم، 

إال أنها أكثر حرصا على االلتزام بعادات 

تلك  وأن  المحافظ،  مجتمعنا  وتقاليد 

أكثرة  تجعلهن  تواجههن  التي  الصعوبات 

حريصات  فهن  لذلك  اإلبــداع  على  قدرة 

عليه  الــمــتــعــارف  اإلطـــار  فــي  العمل  على 

داخل المجتمع القطري.

ذكريات: نمتلك اإلصرار والطموح، ولدينا الطاقات اإلبداعية روضة المغيصب: الفتيات أثبتن 
قدراتهن على تطوير السينما المحلية

  نورة السبيعي

   ذكريات



wمصطلحات درامية

تكون  مــا  غالبا  هــزلــيــة،  تخطيطية  تمثيلية  مشاهد 
مترابطة داخل فصل واحد. (والواحدة أفكوهة، والجمع 

أفا كيه).

التوتر الدرامي

اللحظة التي تبلغ فيها الحدة األنفعالية ذروتها.

ثالثية مسرحية

كان الشاعر اإلغريقي في القرن الخامس. ق.م يتقدم 
بثالث  الــمــأســويــة  للمسرحية  الــدرامــيــة  الــمــســابــقــة  إلـــى 
مسرحيات تراجيدية ومسرحية ساتيرية وكان موضوع 
الــثــالثــيــة فـــي بــــادئ األمــــر يــعــالــج قــصــة واحـــــدة متصلة 
ذات  كانت  الثالثية  فــي  مسرحية  كــل  أن  غير  الموضوع 
األمر  تطور  ثم  بذاتها  مكتفية  أي  ونهاية  ووســط  بداية 
الثالثية  في  مسرحية  كل  وأصبحت  سوفوكليس  يد  على 
تعالج موضوعا مستقال ال يرتبط بموضوعي المسرحيتين 
اآلخريين. وتعنى الثالثية في الدراما الحديثة المسرحيات 
واحــدا  مــوضــوعــا  أو  فــكــرة  تعالج  الــتــي  المتتابعة  الــثــالثــة 
متطورا ولكن كل مسرحية مع هذا ال تزال قائمة بذاتها 
يليق  نــذكــر(الــحــداد  أن  يمكننا  الحديثة  الثالثيات  ومــن 

باليكترا- ١٩٣١) للكاتب األمريكي يوجين أونيل.

الثيمة- الفكرة األساسية

واالحتفاظ  األجنبية  الكلمة  تعريب  المستحسن  مــن 
بكلمة فكرة لكلمة كما أن كثيرا من المثقفين في البلدان 

العربية يتداولون اللفظة على صورتها الدخيلة.
في  تتغلغل  التي  الرئيسية  الفكرة  هي  اطالقا  والثيمة 
هيكل العمل الفني كالدم انها موضوعه. والثيمة الدرامية 
هي المفهوم المجرد الذي يحاول المؤلف تجسيده خالل 

تمثله في شخصيات لها أقوال وأحداث.
تاريخيا  يدل  خاص  فمصطلح  اإلليزاييشية  الثيمة  اما 
على عملية وقوف ممثل فوق منصة التمثيل بعد العرض 
المسرحي في العصر االليزابيثي كي يرتجل شعراً في أي 

موضوع يقترحه عليه أحد المتفرجين.

موسيـــــــــــقى

األوبرا هي شكل من أشكال المسرح حيث تعرض الدراما 
بشكل رئيسي من خالل الموسيقى والغناء، وقد نشأت في 
الغربية  الموسيقى  من  جزءا  تعد  وهي   .١٦٠٠ عام  إيطاليا 
الكالسيكية، وفي أي أداء أوبرالي تُعرض عدة عناصر من 
واألزيــاء،  المشاهد  التمثيل،  مثل  الكالمي  المسرح  عناصر 
الــرقــص، وعـــادة مــا تكون عــروض األوبـــرا فــي دار األوبــرا 

مصحوبًة بأوركسترا أو فرقة موسيقية أصغر قليالً.
ويعّرف أحمد بيومي في القاموس الموسيقي «األوبرا» 
غنائيا  درامــيــا  مــؤّلــفــا  وتعتبر  غنائي  مسرحي  عمل  بأنها 
متكامال يعتمد على الموسيقى والغناء، يؤدي الحوار بالغناء 
تتفق  وألحانها  موضوعها  المختلفة،  ومجموعاته  بطبقاته 
على  األوبــرا  وتشمل  فيه  كتبت  التي  العصر  وعــادات  وذوق 
الــشــعــر والــمــوســيــقــى والــغــنــاء والــبــالــيــه والــديــكــور والــفــنــون 
الشعبية والتمثيل الصامت والمزج بينها. كما تشمل أغانيها 
عــلــى الــفــرديــات والــثــنــائــيــات والــثــالثــيــات واإللـــقـــاء المنغم 
وبمصاحبة  (الـــكـــورال)  الجماعي  والــغــنــاء  الرسيتاتيف  أو 
انطالقاً  تاريخّياً  األوبــرا  تطورت  وقد  الكاملة.  األوركسترا 
منظمة  دائــمــة  جماعات  ظــهــرت  حيث  الــمــدائــحــّيــات،  مــن 
بمبادرة من رجال الدين في الكنيسة الغربّية مهمتها إقامة 
وسميت  المداحين  تقاليد  وفق  يقام  عيد  لكل  دينية  جوقة 
هذه المجموعة من المؤلفات التي تنشدها هذه المجموعة 
دافني  األوبرالية  المسرحية  وتعتبر  (المدائحّيات).  باسم 
(١٥٩٧) لـ:جاكوبو بيري، األوبرا األولى، ولكن المؤلف األول 
 (١٥٦٧-١٦٤٣) مونتيفيردي  كالوديو  كان  لألوبرا  العظيم 
لبثت  ما  اليوم،  حتى  وتــؤدى  تعرض  أعماله  تــزال  ال  الــذي 
األوبرا بعدها إال أن انتشرت من فلورنسا، البندقية وروما... 
من إيطاليا إلى بقية أرجاء أوروبا: شوتز في ألمانيا، لولي 
فــي فــرنــســا، وبــرســل فــي إنــجــلــتــرا، كــل هـــؤالء ســاعــدوا في 
إنشاء تواريخهم الوطنية. على أية حال، وفي القرن الثامن 
عشر، استمرت سيطرة األوبرا اإليطالية على معظم أرجاء 
أوروبا، ما عدا فرنسا، مما ساعد على جذب مؤلفين أجانب 
األوبرا  أو  سيريا  أوبــرا  كانت  الوقت،  ذلك  في  هاندل.  مثل 
في  رفعًة  اإليطالية  األوبــرا  أنواع  أكثر  الدرامية،  أو  الجّدية 
األخيرة  اصطناعية  عاكس  الــذي  ذلك  جاء  حتى  المستوى، 
الثامن  القرن  أواخــر  وفي  المعّدلة.  األوبرالية  بمسرحياته 
على  تــأثــيــًرا  الشخصيات  أكــثــر  مــن  مــوتــســارت  كـــان  عــشــر، 
اشتهر  ولكنه  سيريا،  بأوبرا  موتسارت  ابتدأ  آنــذاك،  األوبــرا 
خصوًصا  اإليــطــالــيــة،  الــكــومــيــديــة  األوبــرالــيــة  بمسرحياته 
أو  جوفاني  دون  فيغارو،  زواج  أو  فيغارو  دي  نــوتــزي  لــي 
زوبرفلوت  داي  أوبــرا  توتي.  فــان  وكــوزي  جوفاني،  السيد 
أو المزمار السحري تعد من أشهر أعمال موتسارت وتعد 
أيًضا من العالمات الواضحة للتاريخ األلماني في الموسيقى.
وشهد الثلث األول من القرن التاسع عشر ذروة أسلوب 
غايتانو  روسيني،  جواكينو  أمــثــال،  ملحنين  مــع  كانتو،  بــل 
ذائعة  تــزال  ال  أعــمــاالً  ألــفــوا  هــؤالء  كــل  بيليني،  دونيزيتي، 
التاسع  القرن  أواســط  تعتبر  اللحظة.  حتى  واألداء  الصيت 
عشر إلى أواخره العصر الذهبي لألوبرا، حيث كان فاغنر 

في ألمانيا وفيردي في إيطاليا.

ظهور األوبرا وتزاوج 
الموسيقى بالمسرح

ي
مبدعونمبدعون
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كتب - أشرف مصطفى

فذهب  بعدها  ومــا  الحداثة  إغـــواءات  تسرقه  لم 
بيئته،  لمفردات  وعشقه  األول  شغفه  باتجاه  بعيداً 
من  مخيلته  طــالــتــه  مـــا  كـــل  لــوحــاتــه  فـــي  مــجــســداً 
فاحتلت  عليها،  طفالً  عينيه  فتح  بصرية  فضاءات 
القطري  تراثه  مــفــردات  وكافة  والخيول  الصقور 
ــاً مــهــمــاً وســــط أعـــمـــالـــه.. إنــــه الــفــنــان أحــمــد  مــكــان
حاسة  تمتلك  أنامل  عبر  استطاع  الــذي  المسيفري 
فنية عالية وضع بصماته الخاصة من خالل ريشة 
فنّية تلتقط أدق تفاصيل الواقع ثم تقوم بترجمتها 
المدرسة  فــي  تعّمقه  ورغـــم  إبــداعــيــة،  أعــمــال  فــي 
التشكيلية الواقعية إال أن ذلك لم يجعله يكتفي بنقل 

الواقع كما هو بل راح يضيف عليه من عنده بلمساته 
لهذه  الخاصة  برؤيته  العمل  تقديم  محاوالً  الفنية 
التجريدية،  نحو  بــذلــك  ليتجه  المنقولة  الطبيعة 
ويقدمها  يعيشها  خاصة  حالة  على  إطاللة  ويكون 
للمتلقي، بحيث ال يكون إبداعه مجرد فن تسجيلي 
ولكي يتم ذلك بحالة تعبيرية تخص رؤيته، وكأي 
موهبة بدأت إبداعاتها األولى صغيرة، رسم بالقلم 
مبكرة  فترة  في  وأبــدع  األولــى،  لوحاته  الرصاص 
أعــمــاال فنية اعــتــمــدت على إظــهــار الــظــل والــضــوء، 
حتى أن عشقه لهذا الفن دفعه لمسك فرشاة الزيت 

منذ صباه متخطياً مرحلة القلم الرصاص مبكراً.

ـــة ـــي ـــداث ـــح ال ــــال  ــــك ــــألش ل الـــفـــنـــانـــيـــن  ـــــــع  دف الــــجــــمــــهــــور  ذوق  ــــــاء  ــــــق ارت

اإلعداد لتحديث دليل المؤلفين القطريين اصداراتاصدارات

المرحلة المقبلة ستكون المرحلة المقبلة ستكون 
صعبة على أشباه الفنانينصعبة على أشباه الفنانين

الدوحة - [:

والـــتـــراث  والــفــنــون  الــثــقــافــة  وزارة  تــســتــعــد   
المؤلفين  دلــيــل  مــن  الــثــانــيــة  الــطــبــعــة  إلصــــدار 
الـــقـــطـــريـــيـــن، والـــــــذي يـــضـــّم قـــائـــمـــة بــأســمــاء 
جــمــيــع الــكــتــاب الــقــطــريــيــن، وإصـــداراتـــهـــم في 
البحوث  إدارة  دعــت  حيث  المجاالت،  مختلف 
الراغبين  مؤخًرا  بالوزارة  الثقافية  والدراسات 
بالدليل  لتضمينها  بالدليل  بياناتهم  تسجيل  في 
في نسخته الثانية، المرتقب صدوره قبل نهاية 

العام الجاري.
ويــعــتــبــر الــدلــيــل الــمــرتــقــب تــحــديــثًــا للنسخة 
ـــــــــى الــــتــــي تـــضـــم نــــبــــذة عـــــن كـــــل مـــؤلـــف  األول
يضم  نوعه  من  إصــدار  أول  ويعّد  وإصــداراتــه، 
وسيرهم  القطريين  والكاتبات  الكتاب  أسماء 
الــذاتــيــة وإصــداراتــهــم ووســائــل االتــصــال بهم، 
ولقد تم تصنيف مؤلفات القطريين إلى اثنين 
وثالثين صنًفا في شتى ألوان الكتابة المختلفة، 

والفلسفة  واإلســالمــيــات  العامة  المعارف  مثل 
وعلم النفس والشعر والقصة والرواية والقانون 
وأناشيد  وقصص  والسير  والسياسة  واالقتصاد 

األطفال.
ــتــراث  وال والــفــنــون  الــثــقــافــة  وزارة  وتــهــدف 
تــعــريــف المجتمع  إلــــى  الــدلــيــل  هــــذا  نــشــر  مـــن 
والمؤسسات الحكومية والثقافية داخل وخارج 
شتى  في  القطري  الفكري  باإلبداع  قطر  دولة 

المجتمع  تــواصــل  يسهل  مــا  المعرفة،  مــجــاالت 
القطريين  الُمبدعين  مع  المختلفة  ومؤسساته 
واالســـتـــعـــانـــة بــهــم فـــي مــشــاريــعــهــم الــثــقــافــيــة، 
تشكيل  في  مهًما  عامالً  يعد  القطري  فالمؤلف 
الهوية الوطنية وتعزيزها لما يملك من خاصية 
معرفته بقضايا مجتمعيه ويعتبر رافًدا أساسًيا 

من روافد الثقافة العربية والعالمية.
والـــدراســـات  الــبــحــوث  إدارة  إصـــدار  ويــأتــي 
الــثــقــافــيــة لــلــدلــيــل ضــمــن أحــــد أهـــدافـــهـــا في 
النطاق  على  القطريين  بالُمبدعين  التعريف 
كتبهم  وإصــدار  والدولي،  واإلقليمي  المحلي 
ومــصــنــفــاتــهــم بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة وبـــالـــلـــغـــات 
األجــنــبــيــة، وانــتــقــاء األعـــمـــال الــمــرجــعــيــة في 
بها  العربية  المكتبة  وإثـــراء  اإلنــســانــي  الفكر 
عبر الــتــرجــمــة، وإعـــداد الــبــحــوث والــدراســات 
القطري،  والتراث  والفنون  بالثقافة  المتعلقة 
الميداني  العمل  على  الضوء  تركيز  على  عالوة 
مـــن خــــالل الــمــســوحــات واالســتــبــيــانــات الــتــي 

يلجأ  معرفية  بيانات  قــواعــد  بتأسيس  تسمح 
بجانب  الثقافي،  المجال  في  الباحثون  إليها 
الثقافة  حــول  المعلومات  من  قاعدة  تأسيس 

قطر. دولة  في  والمثقفين 
آخـــر  ــــيــــالً  دل اإلدارة  أصــــــــدرت  أن  وســــبــــق 
إلــى  بــاإلضــافــة  لـــلـــوزارة،  الثقافية  لـــإلصـــدارات 
 ٤٣ وضــم  قطر،  في  الثقافية  للمؤسسات  دليل 
مؤسسة ثقافية في مختلف مجاالت المعرفة، 
مــثــل الــمــتــاحــف والــمــكــتــبــات والـــنـــوادي الثقافية 
والــجــمــعــيــات الــثــقــافــيــة اإلســـالمـــيـــة والــتــراثــيــة 
بين  الدليل  واحتوى  والشبابية.  الفنية  والمراكز 
دفــتــيــه عــلــى الــتــعــريــف بــكــل مــؤســســة وأهــدافــهــا 
والشريحة  تقّدمها  التي  والفعاليات  والــبــرامــج 
الــعــمــريــة والــمــجــتــمــعــيــة الــمــســتــهــدفــة مـــن هــذه 
وأرقـــام  المؤسسات  عناوين  وكــذلــك  الــبــرامــج، 
هواتفها وبريدها وموقعها اإللكتروني، من أجل 
تواصل وتفاعل أكبر بين أفــراد المجتمع وهذه 

المؤسسات.

دعا إلى تكاتف الفنانين لمصلحة الفن التشكيلي .. أحمد المسيفري:

ڈ لك شغف بمفردات البيئة والواقعية.. متى 
بدأ هذا الشغف؟ وفي أي مرحلة عمرية بدأت 

تظهر تلك االهتمامات؟
بدأت بالرسم وأنا طفل في الصف الثالث   -
االبــتــدائــي، ودفــعــنــي عشقي لــهــذا الــفــن لمسك 
فـــرشـــاة الـــزيـــت مــنــذ كــنــت فـــي الـــصـــف األول 
على  ذلك  صعوبة  من  الرغم  وعلى  اإلعــدادي، 
لكن  العمرية،  المرحلة  تلك  في  صغير  صبي 
اإلصرار دفعني لتخطي مرحلة القلم الرصاص 
مبكراً، فالهواية بدأت معي منذ طفولتي حيث 
تــعــلــمــت الــظــل والـــضـــوء بـــالـــرصـــاص ورســمــت 
سريعاً  انتقلت  ثم  الفطري،  باإلحساس  الواقع 
حب  على  تأسست  ذلك  وأثناء  الزيت.  لمرحلة 
وجدتني  التي  البيئة  هذه  ابن  بصفتي  التراث، 
فــيــهــا، فــرحــت أجــســد مــفــرداتــهــا فــي لــوحــاتــي، 
ومعايشة  بمواكبة  سني  لــي  يسمح  لــم  وربــمــا 
فيها بعض  مراحل تاريخية قطرية كان سائداً 
بالبحث  ذلك  أستدرك  كنت  لكنني  الموروثات 
تفاصيل  عن  تكشف  التي  والــدراســة  والتنقيب 
هذه  لنقل  لوحاتي  إبــداع  في  تساعدني  دقيقة 
الجماليات التراثية ونقلها إلى اللوحة، وبالتالي 

توثيقها.

من  لــكــل  تقدمها  الــتــي  الــنــصــائــح  هــي  مــا  ڈ 
يهوى الفن ويريد وضع اسمه على قائمته؟

هناك  أن  إال  الموهبة  توفر  أهمية  بقدر   -
أشــيــاء أخـــرى مــن الـــضـــروري أن تــتــواجــد في 
صقل  فعليه  للنجاح،  تحقيقه  أجل  من  الفنان 
ــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا مـــن خــالل  مــوهــبــتــه وال
الــدورات والــورش واالطــالع والممارسة، ومن 
الــمــالحــظ أن هــنــاك الــعــديــد مــن الــمــوهــوبــيــن 
لكنهم  عالية  إبداعية  ملكات  يمتلكون  والذين 
ال يستطيعون تحقيق النجاح، ويعود ذلك لعدم 
تسويق  فتعلم  موهبتهم،  تسويق  على  الــقــدرة 
اإلبــــداع ضــــرورة فــنــيــة، والــمــوهــبــة وحــدهــا ال 
استغالل  إلــى  يحتاج  شــك  بــال  فالفنان  تكفي، 
الفرص التي تقع أمامه باستمرار والتي يسعى 
أحياناً لخلقها لنفسه من خالل تكوين العالقات 
والتواجد في المحافل الفنية في إطار محاوالته 

األولية في التعريف بالذات.

ڈ هل لديك هوايات فنية أخرى إلى جانب 
المجال التشكيلي؟

- لـــي مـــيـــول فـــي الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 

وتــصــويــر الــفــيــديــو وربــمــا يــرجــع األمـــر إلـــى أن 
عين الفنان تنظر دائماً إلى مفردات الواقع من 
منظور مختلف وتريد أن تعبر عنها من خالل 
أميل  فإنني  عــام  وبشكل  مغايرة،  نظر  وجهة 
شخصيتي  تثري  التي  األمــور  من  الكثير  لتعلم 
ناهيك  التشكيلي،  المجال  في  الــورش  كحضور 
فالفنان  كتشكيلي  تصقلني  الــتــي  الــقــراءة  عــن 
يــحــتــاج إلــــى وعــــي خــــاص وأن يـــكـــون مــطــلــعــاً 
صاحب  حتى يستطيع أن يصبح مبدعاً  ومثقفاً 

رسالة.

ڈ يـــبـــدو الــمــشــهــد األكـــثـــر حــيــويــة هـــو الــفــن 
التشكيلي ما سر هذه الحيوية؟

- هــــنــــاك مــــن يـــقـــف بـــالـــطـــبـــع خـــلـــف هـــذه 
قبل  من  تُبذل  إداريـــة  جهود  فهناك  الحيوية، 
أو  حكومية  كانت  ســواء  القطرية،  المؤسسات 
تلعب  الــتــي  الــخــاصــة  الــجــالــيــريــات  فــي  متمثلة 
باعتبارها  التشكيلية  الساحة  على  مهماً  دوراً 
خلق  ما  وهو  المشهد،  هذا  في  أساسيا  شريكا 
الفنانين،  رعــايــة  فــي  وســاهــم  تنافسية،  حــالــة 
فإن  شك  وبال  الخارجية،  مشاركاتهم  وتأمين 
أشــبــاه  عــلــى  صعبة  ســتــكــون  المقبلة  الــمــرحــلــة 

في  أهمية  ذا  شيئاً  يقدمون  ال  الذين  الفنانين 
بسرعة  التشكيلية  الــســاحــة  فــيــه  تــتــطــور  وقـــت 
واالستغالل  االجتهاد  الفنانين  وعلى  رهيبة، 
في  الــدولــة  تبذله  الـــذي  الكبير  للجهد  الجيد 
من  مجموعة  كل  تقوقع  وعدم  اإلبــداع،  مجال 
جميع  تكاتف  فأتمنى  أنفسهم،  داخل  الفنانين 
الــفــنــانــيــن لــمــصــلــحــة الــفــن الــتــشــكــيــلــي والــعــمــل 
والتشتت  الفرقة  عن  بعيداً  واحدة  مظلة  تحت 
وليلقي كل فنان بالخالفات واألمور الشخصية 
جانبا ويعمل الجميع من أجل التشكيل القطري 

ورفعة الوطن.

ڈ في العصر الحالي تشهد الساحة التشكيلية 
للفن  الــحــداثــيــة  األشــكــال  مــن  الــعــديــد  العالمية 
األشكال  أقــرب  هــي  مــا  رأيــك  فــي   .. التشكيلي 
من  النوع  لهذا  الجمهور  تجذب  أن  يمكن  التي 

الفنون؟
- عــلــى الــرغــم مــن كـــون الــلــوحــات الــواقــعــيــة 
آخر  فني  أسلوب  أي  من  المتلقي  لفهم  أقرب 
الــســاحــة  أن  إال  المتخصصين  لــغــيــر  وخـــاصـــة 
الـــقـــطـــريـــة أصـــبـــحـــت عــــامــــرة بـــكـــافـــة أشـــكـــال 
الــوعــي  مــن  حــالــة  هــنــاك  وأصــبــحــت  التشكيل، 
يتحلى بها الجمهور، ولذلك فإنني دائم التعايش 
مع كافة األشكال الحداثية إلى جانب اعتمادي 
على جماليات الطبيعة التي ال يمكن أن يفوقها 
على  الفنية  حياتي  في  مــررت  وقــد  شــيء،  أي 
حريصا  وكنت  الحداثية،  الــمــدارس  مــن  كثير 
الحداثية،  التشكيل  ألـــوان  كافة  ممارسة  على 
شخصية  تطرح  أن  يجب  اللوحة  فــإن  وعــامــة 
الفنان ولونه الخاص ورؤيته الخاصة ومن هنا 
الجمهور  مع  يتواصل  الذي  الحقيقي  الفن  يأتي 

ويصنع جسرا بين الفنان والمتلقي.

ڈ هل هناك أعمال فنية استوقفتك وجعلتك 
تحاول أن تستوحي منها؟

- هــنــاك الــعــديــد مـــن األعـــمـــال الــفــنــيــة الــتــي 
أشعر  أن  دون  ألهمتني  تكون  وقد  بها  تأثرت 
إال أنني لم أتأثر من قبل تأثراً مباشراً بأي عمل 
من  فني حيث لم يسبق لي أن استوحيت عمالً 
عمل  يترك  أن  الممكن  فمن  آخــر،  فني  عمل 
بشكل  لي  يوحي  ال  ولكنه  نفسي  في  أثــراً  فني 
مباشر إلى فكرة معينة، فاألفكار دائماً تتدفق 

من داخلي.

تمثيلية مزاحية-
 أفكوهه مسرحية

فة الفل ا ال اإل ة ا ال ف ا ال ثل

ه ي ييو ر و و ر وي يي ول ي بيي ى ب ون ب ر
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أَثر الفراشة ال يَُرى
أَثر الفراشة ال يزوُل
هو جاذبّيُة غامٍض

يستدرج المعنى، ويرحُل
حين يتَّضُح السبيُل

ُة األبدِيّ في اليومّي هو خَفّ
أشواٌق إلى أَعلى
وإشراٌق جميُل

هو شاَمٌة في الضوء تومئ
حين يرشدنا الى الكلماِت

باطننا الدليُل
هو مثل أُغنية تحاوُل
أن تقول، وتكتفي

باالقتباس من الظالِل
وال تقوُل...

أَثُر الفراشة ال يَُرى
أُثُر الفراشة ال يزوُل!
أَنت، منذ اآلن، أَنت

الكرمُل في مكانه السِيّد... ينظر من عٍل إلى
د، موجًة موجًة، كامرأٍة البحر. والبحر يتنَهّ

عاشقٍة تغسل َقَدمْي حبيبها المتكبِّر!
ڈ ڈ

كأني لم أذهب بعيًدا. كأني ُعدُت من
زيارة قصيرة لوداع صديٍق مسافر، ألجد

نفسي جالسة في انتظاري على مقعد حجري
اح. تحت شجرة تَُفّ

ڈ ڈ
كل ما كان منفى يعتذر، نيابًة عني،

لُكّل ما لم يكن منفى!
ڈ ڈ

اآلن، اآلن... وراء كواليس المسرح،
يأتي المخاض إلى عذراء في الثالثين،

وتلدني على مرأى من مهندسي الديكور،
والمصِوّرين!

ڈ ڈ
جرت مياه كثيرة في الوديان واألنهار.
ا ونبتت أعشاب كثيرة على الجدران. أََمّ

النسيان فقد هاجر مع الطيور المهاجرة...
شماالً شماالً.

ڈ ڈ
الزمن والتاريخ يتحالفان حينًا، ويتخاصمان
حينًا على الحدود بينهما. الصفصافُة العاليُة

ال تأبه وال تكترث. فهي واقفة على
قارعة الطريق.

ڈ ڈ
أَمشي خفيًفا لئالَّ أكسر هشاشتي. وأَمشي
ثقيالً لئالَّ أَطير. وفي الحالين تحميني

األرض من التالشي في ما ليس من صفاتها!

محمود درويش
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قصيدته  فــي  شــوقــي  أحــمــد  الــشــاعــر  تــأثــر 
زهير  بن  كعب  بالشاعرين:  الــبــردة)  (نهج 
شوقي  مع  تنقلنا  وإذا  البوصيري،  واإلمــام 
بين أجزاء قصيدته نجده قد بدأها بالنسيب 
وقــد أســـرف شــوقــي فــي هــذا الــجــانــب حتى 
ولعلها  بيتًا  وعشرين  أربعًة  أبياته  عدد  بلغ 
يبدأ  الغزل،  في  الشعراء  كتب  ما  أجود  من 
قبله  بــدأ  كما  الــبــردة  نهج  قصيدته  شــوقــي 
البوصيري  واإلمــام  زهير  بن  كعب  من  كل 
مقتفًيا  القدامى،  الشعراء  واعتاده  بالغزل، 
نــهــجــهــم بــاتــخــاذ الـــغـــزل مــطــلــًعــا لــلــقــصــيــدة 
فــتــخــيــل مــحــبــوبــتــه الــظــبــي الــجــمــيــل الـــذي 
والجبل،  البان  أشجار  بين  أرض  في  يقف 
وهـــذا الــظــبــي اســتــحــوذ عــلــى مــشــاعــره أكثر 
الجبل،  ومنظر  الجميلة  منظرالغابة  مــن 
يبهره  ولم  الظبي  جمال  شغله  قد  هنا  وهو 
الملتفة  واألغــصــان  الخضراء  الغابة  منظر 
الــجــمــال  هــــذا  وأن  الـــجـــبـــال،  أو  والــــروابــــي 
على  دمه  سفك  قد  كان  لو  كما  بهره  الذي 
األشهر  في  الدماء  سفك  تحريم  من  الرغم 

الحرم.
ـــعـــّل جـــمـــال الــــغــــزال يـــبـــرز فـــي عــيــنــيــه  ول
الــلــتــيــن يــتــعــلــق بــهــمــا مـــن يــراهــمــا ولـــو كــان 
أســـــًدا فـــي قــســوتــه ووحــشــيــتــه وجـــبـــروتـــه، 
النجدة  ويــطــلــب  األجـــم  يسكن  األســـد  وهـــذا 
ال  الــذي  الــرقــيــق  الظبي  هــذا  مــن  والــرحــمــة 

شيء. جماله  أمام  يثبت 

وقـــد اخــتــار الــشــاعــر عــضــًوا يــصــعــب على 

فــكــل  الـــكـــبـــد،  وهـــــو  أال  مـــعـــالـــجـــتـــه،  الـــطـــب 

معالجته  يــمــكــن  اإلنـــســـان  جــســم  مــن  عــضــو 

الجرح  مــدى  يبّين  هنا  فهو  الكبد،  عــدا  مــا 

المحب  صفات  يوضح  ثم  بــه،  أصيب  الــذي 

سْمَح  الكريَم  اإلنــســان  أن  يذكر  إذ  المثالي 

كان  إذا  إال  سْمًحا  وال  كريًما  يُعتبر  ال  الخلق 

هو  وهذا  للناس  األعذار  التماس  على  قادًرا 

العرب. عند  الطّيب  الخلق 

ويقول شوقي في مطلع قصيدته:

َوالَعلَِم الــبــاِن  بَيَن  الــقــاِع  َعلى  ريــٌم 

أََحــَلّ َسفَك َدمــي في األَشــُهــِر الُحُرِم

ً َرمــى الــَقــضــاُء بـِـَعــْيــنـَـْي ُجـــؤَذٍر أََســـدا

يــا ســاِكــَن الــقــاِع أَدِرك ســاِكــَن األََجـــِم

ــًة ــلَ ثَـــتـــنـــي الـــنَـــفـــُس قــائِ َّمــــا َرنــــا َحـــَدّ

ُرمي الُمصيِب  هِم  بِالَسّ َجنبَِك  َوْيَح  يا 

َكبِدي في  هَم  الَسّ َوَكــتـَـمــُت  ََحدتُها 

ــيــُر ذي أَلَـــِم ــــِة ِعــنــدي َغ ُجــــرُح األَِحــــبَّ

ُرِزقَت أَسَمَح ما في الناِس ِمن ُخلٍُق

الِشَيِم في  الــُعــذِر  التِماَس  ُرِزقـــَت  إِذا 

ــمــي فــي َهــــواُه َوالـــَهـــوى َقـــَدٌر يــا الئِ

ــعــِذْل َولَـــم تَلُِم ــَك الــَوجــُد لَــْم تَ لَــو َشــَفّ

خرجت امرأة من منزلها فرأت ثالثة 
ــوا  شــيــوخ لــهــم لــحــى بــيــضــاء طــويــلــة وكــان
تعرفهم..  لم  منزلها..  فناء  في  جالسين 
وقــالــت ال أظــنــنــي أعــرفــكــم ولــكــن ال بد 
بالدخول  تفضلوا  أرجــوكــم  جوعى!  أنكم 

لتأكلوا..
مـــوجـــود؟  الـــبـــيـــت  رب  هــــل  ســـألـــوهـــا: 
ال  إذن  بالخارج..فردوا:  إنه  ال،  فأجابت: 

يمكننا الدخول.
وفـــــي الـــمـــســـاء وعـــنـــدمـــا عـــــاد زوجـــهـــا 
أخبرته بما حصل قال لها: اذهبي اليهم 
واطـــلـــبـــي مــنــهــم أن يـــدخـــلـــوا، فــخــرجــت 
فردوا:  يدخلوا،  أن  إليهم  وطلبت  المرأة 
ـــمـــنـــزل مــجــتــمــعــيــن،  نـــحـــن ال نــــدخــــل ال

سألتهم: ولماذا؟
اسمه  هذا  قائالً:  أحدهم  لها  فأوضح 
أصدقائه،  أحد  نحو  يومئ  وهو  (الثروة) 
وهذا (النجاح) وهو يومئ نحو اآلخر وأنا 
(الــمــحــبــة)، وأكــمــل قــائــالً: واآلن ادخــلــي 
أن  تريدان  منا  من  زوجك  مع  وتناقشي 

يدخل منزلكم!
دخلت المرأة وأخبرت زوجها ما قيل. 
فغمرت السعادة زوجها وقال: يا له من 
هذا  على  األمر  كان  وطالما  حسن،  شيء 

الــنــحــو فــلــنــدُع !(الـــثـــروة) !. دعــيــه يدخل 
زوجته  فخالفته  بــالــثــراء،  منزلنا  ويمأل 

قائلة: عزيزي، لم ال ندعو (النجاح)؟
كــل ذلــك كــان على مسمع مــن زوجــة 
ابــنــهــم وهـــي فــي إحـــدى زوايــــا الــمــنــزل.. 
فــأســرعــت بــاقــتــراحــهــا قــائــلــة: ألــيــس من 
فمنزلنا  !(الــمــحــبــة)؟  نــدعــو  أن  األجـــــدر 
الــــزوج:  فــقــال  بــالــحــب،  سيمتلئ  حينها 

دعونا نأخذ بنصيحة زوجة ابننا!
ضيًفا  ليحل  (المحبة)  وادعــي  اخرجي 

علينا!
خرجت المرأة وسألت الشيوخ الثالثة: 
أيكم (المحبة)؟ أرجو أن يتفضل بالدخول 
لــيــكــون ضــيــفــنــا، نــهــض (الــمــحــبــة) وبـــدأ 
بــالــمــشــي نــحــو الــمــنــزل.. فــنــهــض االثــنــان 
مــنــدهــشــة،  وهـــــي  وتـــبـــعـــاه !.  اآلخــــــــران 
من (الثروة) و(النجاح)  سألت المرأة كالً 
قائلة: لقد دعوت (المحبة) فقط، فلماذا 

تدخالن معه؟
فرد الشيخان: لو كنت دعوِت (الثروة) 
أو (النجاح) لظل االثنان الباقيان خارًجا، 
فأينما  دعـــــوِت (الــمــحــبــة)  كـــونـــِك  ولــكــن 
يذهب نذهب معه.. أينما توجد المحبة، 

يوجد الثراء والنجاح.!

شوقي يقتفي نهج األقدمين في نهج البردة

أينما توجد المحبة يوجد الثراء والنجاح

من قصيدة
 أثر الفراشة
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المال: اخترت البورتريه الحداثي ألتخصص فيه
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كتب – أشرف مصطفى

لــوحــة الــيــوم هــي لــفــنــان اســتــطــاع أن 
يضع بصمته الخاصة لتلتقط من الواقع 
بالنسبة  اللوحة  فكانت  إلــيــه،  وتضيف 
على  تعتمد  لــونــّيــة  بــانــورامــا  بمثابة  لــه 
النسيج المتناغم بين مكّونات الطبيعة، 
رسمه  في  عليها  اعتمد  التي  فالواقعّية 
للبورتريه هي ركيزة أساسية في بحثه 
عن اإلبهار اللوني في طريقه الذي سلكه 
إلظــهــار كــافــة مــواطــن الجمال الــتــي قد 
الفنان  إنه  اآلخــرون،  يراها  ال  أو  تغيب 
منذ  بالرسم  التعلق  بدأ  الذي  المال  علي 
الصغر، حيث اتخذ قراراً أن يصبح فناناً 
والتلوين،  بــالــرســم  ولــعــه  بعد  تشكيلياً 
ورغــم أنــه مــارس الرياضة وتــفــوق بها 
حــتــى حــصــل عــلــى الـــحـــزام األســـــود في 
عالقاً  ظل  الرسم  فن  أن  إال  التايكوندو 

بذهنه.
وعــــن تــجــربــتــه مـــع فـــن الــبــورتــريــه 

المال  يــوضــح  بــه  تميز  والــــذي  الــحــداثــي 
أنــه تــأثــر فــي هــذا الشكل اإلبــداعــي من 
فــنــان نــمــســاوي مــشــهــور اســمــه «فــوكــا» 
وكان يطمح للوصول إلى مستواه الفني 
للعالمية،  يتجه  دائماً  كان  طموحه  ألن 
ومـــــن هـــنـــا كـــــان دائـــــــم االطــــــــالع عــلــى 
أعمال  خاصة  العالمية  الفنية  األعــمــال 
لتقليدها  البداية  في  سعى  التي  «فوكا» 
والتأسيس  التخطيط  طريقة  حيث  من 
ــتــفــاصــيــل فــي  لــلــعــمــل وغـــيـــرهـــا مــــن ال
طريقه إلنتاج أعماالً راقية مثل أعماله، 
أن  واســتــطــاع  أراد  مــا  لــه  كــان  وبالفعل 

يقترب من تقنياته.
ويـــضـــيـــف: مـــارســـت الــتــشــكــيــل بكل 
ـــه لـــكـــن فــــن رســـــم الـــبـــورتـــريـــه  أشـــكـــال
الــحــداثــي جــذبــنــي، بــعــد أن وجـــدت أنــه 
التقنيات  على  يعتمد  وال  صعب  مجال 
الـــعـــاديـــة، فــفــن الــبــورتــريــه الــحــداثــي ال 
يعتمد  وال  الطبيعية  األلــوان  على  يعتمد 
يعتمد  بل  الحقيقية  البشرة  ألــوان  على 

عــلــى تــركــيــبــات خــاصــة وخــيــال إبــداعــي 
للفنان  خاصة  بصمة  ذات  أعماالً  ينتج 

الذي يقوم بإبداعها.
هذا  الختياره  األساسي  السبب  وعــن 
التخصص في مجال البورتريه الحداثي 
رأى  أنه  إلى  يرجع  السبب  ذلك  أن  أكد 
وعلى  مزدحماً  بــات  الــرســم  مجال  أن 
في  التميز  فيه  نفسه  إثــبــات  يــريــد  مــن 
كبيراً،  أحد أشكاله والتي ال تلقى إقباالً 
من  كبيراً  وأكد المال أن هناك اهتماماً 
جانب أغلب الفنانين باألعمال الحداثية، 
مؤكداً أن إنجازه ألعماله جاء بعد إجراء 
العديد من التجارب على مدار سنوات، 
المتلقي  لذائقة  الــوصــول  خاللها  حــاول 
الفكرة  قبل  باللون  التشكيلية  وحاسته 
عالمية  شخصيات  لوحاته  فــي  ليجسد 
ــلــف، وأوضـــــح  بـــأســـلـــوب حــــداثــــي مــخــت
من  آخــر  كبير  عــدد  إلنــجــاز  يستعد  أنــه 
األعـــمـــال بــــذات األســـلـــوب فــي معرضه 

المقبل.
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قبل  مــن  تستخدم  التي  التقنيات  هــي  الخاصة  الــمــؤثــرات 
صناع األفالم كي يستطيعوا خلق ما ليس حقيقياً وما ليس له 
وجود فعلي وإظهاره على إنه شيء حقيقي وموجود.. ومن 
أجل هذا هم يستخدمون كل طريقة وحيلة ممكنة ومتاحة 
أمامهم.. مثالً نحن نعرف أن الدينوصورات لم تعد موجودة 
على ظهر األرض في عصرنا هذا، وأنها انقرضت منذ آالف 
السنين، أيضاً نعرف أن اإلنسان ال يستطيع الطيران أو تسلق 
الحوائط بيديه العاريتين، وأن المريخ لم يُطأ بعد بقدم إنسان 
لم  «أو  وجــود  لها  ليس  الفضائية  الكائنات  وأن  اآلن،  حتى 
نقابلها بعد» وأن، وأن، وأن.. وعلى الرغم من هذا نشاهد كل 
هذه الخياالت الجامحة بل وأكثر في عشرات من األفالم التي 

نشاهدها كل يوم..
على  ذلــك  كــل  يظهروا  أن  األفـــالم  صناع  يستطيع  فكيف 
الشاشة؟ كيف يستطيعوا تصوير هذه اللقطات وجعلها مقنعة 
ألبعد حد ممكن، كيف يمكن خداع المشاهدين بهذه الطريقة؟
حسناً، التقنيات التي يتم توظيفها كي تظهر لنا هذه األشياء، 
والتي تقوم ببعث كل هذا السحر على الشاشة يطلق عليها علمياً 
وللمؤثرات  الخاصة»،  «الــمــؤثــرات  لقب  وسينمائياً  وعملياً 
الخاصة العديد من الفروع والشعب واألقسام، وبادئ ذي بدء 
يجب علينا أوالً أن نفرق بين عدد من المصطلحات الهامة 
ما تثير بلبلة وعــدم فهم جيد، تلك التي تختفي  التي دائماً 

الفروق فيما بينها وتنعدم تماماً في عقول المشاهدين.
 Special Effects فما هو الفرق مثالً بين المؤثرات الخاصة
 Live والمؤثرات الحية Visual Effects والمؤثرات الرؤيوية
مفهوم  تحت  تندرج  المسميات  هــذه  كل  ؟   action Effects
بينها..  فيما  الفرق  هو  ما  لكن  الشامل..  السينمائية  الخدع 
نجد أنه على الرغم من أن المصطلحين األول والثاني  مثالً 
تحديًدا يتم استخدامهما بإفراط (سواء من الجمهور أو من 
صناع المؤثرات أنفسهم) فقد ارتبطا في أذهان الناس أنهما 
شيء واحــد.. لكن في الحقيقة أن هناك اختالفا تقنيا كبيرا 

بين المصطلحين.
 Special Effects ففي حين أن مصطلح المؤثرات الخاصة
يغطي السلسلة الكاملة لكل أنــواع المؤثرات، بمعنى آخر هو 
مصطلح شامل جامع يندرج تحته كل أنواع التأثيرات التي تتم 

لخلق اإليهام على الشاشة.
فإن مصطلح المؤثرات الرؤيوية Visual Effects يشير إلى 
أنــواع المؤثرات المختصة بالجانب البصري فقط، تلك التي 
تضاف بالكامل في مرحلة ما بعد اإلنتاج أو التصوير الفعلي، 
فليس هناك أي مؤثرات رؤيوية يتم تفعيلها أثناء التصوير.. 
والتحريك  جــرافــيــك  الكمبيوتر  أعــمــال  كــل  هــذا  على  مــثــال 
ثالثي األبعاد والرسوم المتحركة التقليدية، كل هذه التقنيات 
يطلق عليها مؤثرات رؤيوية Visual Effects، وهي عادًة ما 
تستخدم من أجل إظهار األشياء التي يستحيل أن يتم تصويرها 

فعلياً أثناء إنتاج الفيلم كانفجار مركبة في الفضاء مثالً.
أما أشياء مثل النماذج المصغرة أو خدع االنفجارات وأعمال 
الـ Stunts فهي كلها تندرج تحت المصطلح الثالث الذي ذكرناه 
وهو الـLive action Effects أو المؤثرات الحية والتي بدورها 

هي جزء من الـ Special Effects عامًة.
الخاصة  المؤثرات  أو   Special Effects مصطلح فإن  لذا 
والذي يعرف اختصاراً بالـ FX، هو المصطلح األشمل واألدق 
على  تظهر  الــتــي  الــتــأثــيــرات  أنــــواع  بكافة  التعريف  أردنــــا  إذا 
الشاشة.. ولكن في ثقافتنا العربية شاع أكثر مصطلح مؤثرات 
«بــصــريــة» أو «رؤيـــويـــة» وهــو خطأ شــائــع تغلغل بــشــدة في 
عقول كٍل من صناع األفالم والمشاهدين وأصبح من الصعب 
تغييره، وكــان هــذا أساًسا نتاج مفهوم خاطئ لدينا بــأن كل 
ما يظهر من مؤثرات على الشاشة هي بطبيعة الحال يجب 
أن تكون بصرية ألنها تقوم بخداع العين، ولكن قليلين هم 
من يعرفون أن المصطلح تقني تماماً وليس مرتبطاً ببصرية 
السينما عامًة، وإال لكان أي شيء يظهر على الشاشة من إضاءة 

وديكور وخالفه من الممكن إطالق عليه مؤثرات بصرية.

الكتاب يتعرض لقيمة المعالم األثرية في قطر
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أسرار محمد: الساحة الفنية بحاجة الستمرار الفعاليات طوال العام

إصدار نسخة جديدة إصدار نسخة جديدة 
ومعدلة من رواية ومعدلة من رواية 

كنز سازيرانكنز سازيران

كتب - أشرف مصطفى:

الــفــنــانــة أســـــرار مــحــمــد هـــي واحـــــدة من 
الوجوه الفنية الواعدة، حيث تعد واحدة من 
من  العديد  قّدمت  الشبابي،  المسرح  نجوم 
في  وانطلقت  الناجحة،  المسرحية  األعمال 
الحتراف  الــوصــول  قــاصــدة  الفني  مشوارها 
عبر  وجــيــزة  فترة  خــالل  فتنقلت  التمثيل، 
محطات فنية عدة، وقد كانت بدايتها الفنية 
مــنــذ مــراحــلــهــا الــدراســيــة األولــــى مــع فريق 
الــتــمــثــيــل بــالــمــدرســة ومـــن هــنــا بـــدأ تعلقها 
بخشبة المسرح وانطلقت في مشوارها الفني 
أفضل  جــائــزة  تحصد  أن  استطاعت  حيث 
الشبابي  المسرح  مهرجان  في  واعدة  ممثلة 
من  المحترفين  لمسرح  سريعاً  انتقلت  ثــم 

خالل مهرجان الدوحة للمسرح المحلي.
بــدأ  بالتمثيل  تعلقها  إن  أســــرار  وتــقــول 
فترة  فكانت  المدرسة،  بمسرح  الصغر  منذ 

في  كــبــرى  أهمية  لها  حياتي  فــي  الــدراســة 
ما  لدينا  كان  حيث  المسرح،  بخشبة  تعلقي 
العديد  يتضّمن  الــذي  المفتوح  باليوم  يسمى 
مـــن الــفــقــرات اإلبـــداعـــيـــة الــمــخــتــلــفــة وكــنــت 
أحـــــرص دائـــمـــاً عــلــى الـــتـــواجـــد فـــي فــقــرات 
أخطط  لم  كوني  من  الرغم  وعلى  المسرح، 
أتحّرك  كنت  لكنني  ممثلة  أصبح  أن  حينها 
األعــمــال  تلك  فــي  الــمــشــاركــة  نحو  بالفطرة 
عند  غامرة  وســعــادة  متعة  وأجــد  اإلبداعية 

الوقوف على خشبة المسرح.
ــــه بـــقـــدر أهــمــيــة تــوفــر  وتـــــرى أســــــرار أن
من  أخــــرى  أشـــيـــاء  هــنــاك  أن  إال  الــمــوهــبــة 
أجل  مــن  الفنان  فــي  تتواجد  أن  الــضــروري 
نهر  مــن  ينهل  أن  فعليه  للنجاح،  تحقيقه 
الـــمـــعـــرفـــة، ويـــعـــمـــل عـــلـــى صـــقـــل مــوهــبــتــه 
وتــطــويــرهــا مـــن خـــالل الــــــدورات والــــورش 
على حرصه  واالطــــالع والــمــمــارســة، فــضــالً 
الفنانين  مــن  النصيحة  تــلــقــي  عــلــى  الـــدائـــم 

الـــكـــبـــار، وربـــمـــا يـــكـــون هـــنـــاك الـــعـــديـــد من 
عالية  إبداعية  ملكات  يمتلكون  الموهوبين 
لعدم  النجاح،  تحقيق  يستطيعون  ال  لكنهم 
القدرة على التسويق فالفنان بال شك يحتاج 
باستمرار  أمامه  تقع  التي  الفرص  استغالل 
والتي يسعى أحياناً لصنعها بنفسه من خالل 
تكوين العالقات والتواجد في المحافل الفنية 
فــي إطـــار مــحــاوالتــه األولـــيـــة فــي التعريف 

بالذات.
وحول أهم أمنياتها على المسار اإلبداعي 
من  لمزيد  بحاجة  الفنية  الساحة  أن  أكــدت 
طــوال  المستمرة  والفعاليات  المهرجانات 
الـــعـــام وهـــو مـــا ســيــســهــم فـــي إيـــجـــاد فــرص 
عــمــل لــلــفــنــانــيــن مـــن الــشــبــاب ويــســاعــدهــم 
وقالت:  والمهارات،  الخبرات  اكتساب  على 
بــشــكــل عــــام فــإنــنــي أتــمــنــى تــوفــيــر الــفــرص 
الكافية للفنانين خاصة أن دولة قطر غنية 
بالمواهب الشابة والفنانين المتميزين الذين 

يمكنهم أن يقّدموا الكثير إذا ما أتيحت لهم 
الفرصة، وأضافت: ينقصنا استقرار الموسم 
الــمــســرحــي، فــأكــثــر مـــا يــزعــجــنــي هـــو عــدم 
حصد ثمرة جهدنا كفنانين بطريقة ترضي 
طــمــوحــنــا، فــنــحــن نــقــوم بــعــمــل الــتــدريــبــات 
الليلة  فــي  نقوم  ثــم  شهرين  مــن  يقرب  لما 
بعرض واحد، وبذلك نعمل وقتاً كثيراً طوال 
أو  مرتين  ســوى  بالجمهور  نلتقي  وال  العام 
ثالث مرات، ولعل ما يؤدي إلى توافر موسم 
العرض  ليالي  مــن  بـــدوره  ويــزيــد  مسرحي 
وبناء  الــعــرض  دور  زيـــادة  الجمهور،  ولــقــاء 
التي  الوعود  تتحقق  أن  ونتمنى  أكثر  مسارح 
نفسي  عن  وأنا  الشأن،  بهذا  الفنانون  تلقاها 
نظراً  المسرحية  الحركة  بمستقبل  متفائلة 
تعيشها  التي  والثقافي  الفني  الحراك  لحالة 
الذي  الطموح  الشباب  الفنانين  وجيل  البالد 
ال يحد من نشاطه أي مشكالت وال يحبطه 

أي عائق.

الروائي  أصدر   :]  - الدوحة 
عـــيـــســـى عـــــبـــــداهللا نـــســـخـــة جــــديــــدة 
ومــعــّدلــة مــن روايــــة كــنــز ســازيــران 
لدى دار سما للنشر والتوزيع، وذلك 
بــعــد أن شــهــد عـــدد مـــن الــمــكــتــبــات 
الـــعـــربـــيـــة إقــــبــــاالً كـــبـــيـــًرا عـــلـــى هـــذه 
التي  النسخ  جميع  نفاد  وبعد  الرواية 
طرحت في معرض الدوحة الدولى 
وتحقيق  األخيرة  دورته  في  للكتاب 
الـــروايـــة لــصــدى واســــع بــمــنــاقــشــتــهــا 
االعتبار  تُعيد  التي  القيم  من  للعديد 
واآلبـــاء  األجــــداد  وأحــاديــث  لقصص 
بعد أن أصبح االهتمام بها نادًرا من 

الشباب. قبل 
وأوضح عيسى عبداهللا أن الرواية 
قريبًا  قــطــر  فــي  للجمهور  ستتوفر 
التسويق،  منافذ  من  عدد  خالل  من 
في  كتابه  لوضع  سعادته  عــن  وعــّبــر 
عـــــّدة مــنــافــذ بــقــســم الــكــتــب األكــثــر 
مــبــيــًعــا، وأضــــاف قـــائـــًال: فــي الــوقــت 
التي  المبيعات  نسبة  يسعدني  الـــذي 
حــقــقــهــا الـــكـــتـــاب مــــؤخــــًرا، إال أنــنــي 
بعدد  لــيــس  الــنــجــاح  أن  ــًدا  جــي أدرك 
يقاس  الــنــجــاح  إنــمــا  تــبــاع  الــتــي  النسخ 
الــروايــة  تحدثه  الــذي  التأثير  بــمــدى 
منه  ينتظر  جمهور  للكاتب  فيصبح 
لالستمرار  يدفعني  ما  وهــذا  المزيد 

في الكتابة.
وعـــــن الــقــيــمــة الـــتـــي يــبــنــي عــلــيــهــا 
فيها  أحـــاول  عــبــداهللا:  يقول  روايــاتــه 
إعـــــادة االعــتــبــار لــقــصــص وأحـــاديـــث 
األجداد واآلباء بعد أن أصبح االهتمام 

بها نادًرا من قبل الشباب، ويضيف:
ــــيــــة ال حــــــدود لــهــا  الـــســـاحـــة األدب
وهـــــنـــــالـــــك الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــكـــتـــاب 
والــُمــبــدعــيــن الــقــطــريــيــن وهــنــالــك 
الـــعـــديـــد مــــن األعــــمــــال الـــمـــوجـــودة 
والــمــنــشــورة عــلــى مــســتــوي الــكــتــاب 
ـــعـــرب ولـــكـــن دائـــًمـــا  الــقــطــريــيــن وال
مجال  أو  الــكــتــاب  تــركــيــز  يــكــون  مــا 
إلى  موجهة  تكون  ما  عادة  كتاباتهم 
أدب  وهــمــا  فــئــات  ثــالث  مــن  فئتين 
والــتــغــافــل  الــكــبــار،  وأدب  األطـــفـــال 
أدب  وهــو  الــوســط  فــي  تقع  فئة  عــن 
من  القليل  إال  هنالك  فليس  الناشئة 
الفئة،  هذه  تستهدف  التي  الروايات 
العلم  مع  لهم  بالكتابة  بدأت  ولهذا 
كــثــيــًرا  يــخــتــلــف  ال  الــنــاشــئــة  أدب  أن 

لنفس  تخضع  فهي  الكبار  أدب  عن 
التعبير  في  والدقة  الجودة  معايير 
منطقية  ثــم  ومــن  الــعــرض  وحــســن 
العمل  أجـــزاء  بــيــن  والــتــكــامــل  الــبــنــاء 
كـــكـــل، إال أنـــهـــا تـــكـــون أقــــل تــعــقــيــًدا 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــركـــيـــب الـــشـــخـــصـــيـــات 

واســـتـــخـــدام الــكــلــمــات. 
الفئتين  لكلتا  فيمكن 
قراءة  والكبار  الناشئة 
ــــروايــــة واالســـتـــمـــتـــاع  ال

. بها
ويـــؤكـــد عـــبـــداهللا أن 
يتطور  األدبــي  المشهد 
القراءة،  بتشجيع  فعلًيا 
ابتداًء من المنزل حتى 
الـــــمـــــدرســـــة ومـــــــن ثــم 
وعلينا  ككل،  المجتمع 
على  أبــنــاءنــا  نشجع  أن 
الـــــــــقـــــــــراءة، نـــــقـــــرأ مـــا 
يــــــقــــــرؤون نـــنـــاقـــشـــهـــم 
فـــيـــمـــا يـــــقـــــرؤون حــتــى 
نــــخــــلــــق لـــــديـــــهـــــم حـــب 
الـــــــــقـــــــــراءة والـــــكـــــتـــــاب 
ومــــن ثــــم نـــســـاهـــم فــي 
وتشجيعهم  إعـــدادهـــم 
عــــلــــى الـــــــقـــــــراءة ومــــن 
ثــــم الـــكـــتـــابـــة فــيــغــدون 

ونستمتع  واطــــالع  ثــقــافــة  أصـــحـــاب 
ويرى  إبداعاتهم،  بقراءة  مستقبالً 
قلة  ليسوا  القطريين  الروائيين  أن 
وحقيقة نحن نعيش هذا التباطؤ في 

خاصة  األدبي  المجال 

على  الكبير  بــالــتــطــّور  مــقــارنــتــه  مــع 
الــمــســتــوى االقـــتـــصـــادي والــعــمــرانــي 
روائــيــة  قــاعــدة  بــنــاء  عملية  لــقــطــر، 
لــيــس بـــاألمـــر الــســهــل وتـــحـــتـــاج إلــى 
كثير  ووقـــت  دؤوب  عــمــل 
إلنـــجـــاز عــمــل واحـــد، 
ومـــــع نـــمـــط الـــحـــيـــاة 
وتــــســــارعــــهــــا وكـــثـــرة 
يجد  ال  ربما  األشغال 
الــكــثــيــر مـــن الــكــتــاب 
ـــيـــن الــــوقــــت  ـــقـــطـــري ال
ولكن  للكتابة،  الكافي 
أال  ويجب  أمل  هنالك 

األمل. هذا  ينقطع 
وتــــــــــــــــدور أحـــــــــــداث 
الــــروايــــة حــــول إحـــدى 
الـــــعـــــائـــــالت الـــقـــطـــريـــة 
تحتوي  الــتــي  الــبــســيــطــة 
فــي  يــــعــــمــــل  أب  ــــى  عــــل
مـــهـــنـــة الــــنــــدافــــة وابـــنـــه 
يساعده  الــذي  «درهـــم» 
فــــــي عــــمــــلــــه، وزوجــــــــة 
تــرعــاهــم، ويــعــشــق والــد 
«درهم» سرد الحكايات 
واألســــاطــــيــــر خـــاصـــة أن 
غالبًا  الندافة  يمتهن  من 
على  يــقــوم  عمله  كــان  مــا 

في  فيجلس  الــمــنــازل  بــيــن  الــتــجــوال 
المخدات  قطن  بندف  يقوم  فنائهم 
حوله  فيتجّمع  منها  البالي  وتصليح 
أهل المنزل من نساء وأطفال فيقّص 
عليهم تلك الحكايات، وعلى عكسهم 
فــقــد مـــّل «درهـــــم» تــلــك الــحــكــايــات 
ــــوه بــقــصــة مــنــزلــهــم  حــتــى أخـــبـــره أب
الــذي كــان يقطنه أحــد الــرحــالــة في 
بحبه  يعرف  والــذي  العثماني  العهد 
لــجــمــع الـــكـــنـــوز مــــن مــخــتــلــف بــقــاع 
والــده  على  ضحك «درهــم»  العالم، 
في ذلك اليوم ظنًا منه أنها أسطورة 
كــكــل األســاطــيــر الــتــي طــالــمــا سمعها 
من أبيه، إلى أن صادف ووجد تلك 
عن  للبحث  مــًعــا  فــشــرعــوا  الخريطة 
ومناطقها  قطر  مدن  ليجولوا  الكنز 
ومن  أخــرى  إلــى  قلعة  من  وينتقلوا 
بــــرج إلــــى آخـــــر، فـــي مــحــاولــة لحل 
خفّية  أشــيــاء  يكتشفون  كــمــا  ألــغــاز، 
ويواجهون مصاعب كثيرة، طامعين 

وقتلة.
المعالم  لقيمة  الكتاب  ويتعّرض 
العريق  وتاريخها  قطر  في  األثــريــة 
من خالل مزجها مع أحداث خيالية 
وإضـــــافـــــات تــفــتــح مــخــيــلــة الـــقـــارئ 
وتـــثـــريـــه وأيــــًضــــا تـــعـــريـــف الـــقـــارئ 
العثماني  الــرســم  وأهــمــيــة  بجمالية 
بعدما  أخـــرى  مــرة  إحــيــائــه  وإعــــادة 
ما  هــذا  قــديــم.  تــاريــخ  مجرد  أصبح 
من  الــروايــة  في  طرحه  عيسى  أراد 
والمواقع  القالع  على  الــمــرور  خــالل 
األثــريــة فــي قــالــب مــتــحــّرك مشوق. 
استلهم  أنــه  اهللا  عبد  عيسى  ويــؤكــد 
فـــكـــرة الــــروايــــة مـــن أمـــــور عــديــدة 
والمواقع  باآلثار  شغفه  أحدها  كــان 
بمثل  تــزخــر  قطر  وألن  الــتــاريــخــّيــة 
تــلــك اآلثـــــار فــقــد أحــــب أن يــشــاطــر 
الــتــاريــخ وآثــــار األجــــداد مــع الــشــبــاب 
ــتــاريــخ  الـــواعـــد وكـــذلـــك نــقــل هــــذا ال
لــيــتــعــّرف عــلــيــه الـــقـــراء فـــي الــوطــن 
ــغــربــي بــتــرجــمــة  ــعــربــي وكـــذلـــك ال ال
بما   : قائالً وأردف  مستقبالً،  الكتاب 
عن  تختلف  حــيــاة  الــيــوم  نعيش  أنــنــا 
المتالحق  التطّور  فيها  أجدادنا  حياة 
مًعا  األمــريــن  بمزج  قمت  والسرعة 
وذلـــــك بـــإضـــافـــة «كـــنـــز ســـازيـــران» 
ومجموعة من األلغاز وتصارع قوى 
الكنز. مكان  الكتشاف  والشر  الخير 
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ضع أذنيك على فم الشارع،اسمع 
بتعب  اشـــعـــر  الـــبـــســـطـــاء،  آهـــــات 
المظلومين،  لغة  افهم  الفقراء، 
ــــرك لــلــســانــك حــريــة  وبــعــدهــا ات

التعبير.

يمثلون  يعرفون  مــا  الــنــاس  بعض 
في الحياة بس يعرفون يمثلون أمام 
يمثلون  يــعــرفــون  والــلــي  الــجــمــهــور.. 
أمام  يمثلون  يعرفون  ما  الحياة  في 

جمهور.

اآلخــريــن  آلراء  نحتاج  ال  نحن 
ــا. الــشــعــور  فــيــمــا يــخــص مــشــاعــرن
نستطيع  شخصية  أمور  والعاطفة 
ونتحمل  لــوحــدنــا  عليها  اإلجـــابـــة 

مسؤوليتها لوحدنا.

أن  والــمــأمــول  والــمــتــوقــع  المفترض 
صحيحة  الــتــصــريــحــات  هـــذه  تــكــون 
مـــؤتـــمـــن.  اإلعــــــــالم  ألن  ودقــــيــــقــــة، 
النحاس  يحول  ال  الحقيقة  وتزّييف 

ذهبا.

حضور مميز لمهرجان الجزيرة قضيةقضية
على مواقع التواصل اإلجتماعي

الــدوحــة - الــرايــة: حقق مــهــرجــان الــجــزيــرة الــدولــي 
التواصل  مواقع  على  مميزا  حضورا  التسجيلية  لألفالم 
عتبة  الفيسبوك  على  صفحته  تخطت  حيث  االجتماعي 
عباس  المهرجان  مدير  وقــال  المعجبين،  من  المليون 
أرناؤوط إن إدارة المهرجان حرصت على نقل مسيرتها 
جديداً  إعالماً  بوصفها  االجتماعي  التواصل  منصات  إلى 
الــواســع،  وجــمــهــوره  فاعليته  تجاهل  بــاإلمــكــان  يعد  لــم 
فيسبوك  عــلــى  الــمــهــرجــان  صفحة  إعــطــاء  أن  وأضــــاف 
معجبي  مع  جيدا  تواصال  حقق  والصورة  للفيديو  أولوية 
النصي،  المنتج  نوعية  إلــى  إضــافــة  ومتابعيها  الصفحة 

حيث استكتبت صفحة المهرجان مجموعة مميزة من 
ما  يكون  أن  «ونتمنى  والصحفيين  السينمائيين  النقاد 

نؤديه دائما خطوة تضاف إلى خطواتنا على الطريق».
فعاليات  مع  كان  الفيسبوك  على  التفاعل  أن  وأوضــح 
الدورة العاشرة من المهرجان لعام ٢٠١٤ والتي اتخذت 
اسم «خطوات» شعارا لها، الفتاً إلى أن فعاليات الدورة 
شهر  خالل  تفاصيلها  عن  اإلعالن  سيتم  عشرة  الحادية 
ومنذ  نــت  الــجــزيــرة  مــوقــع  أن  يــذكــر  الــمــقــبــل.  سبتمبر 
صفحة  اإلعالمية  منتجاته  ضمن  يحتضن  ونصف  عام 
واإلنــجــلــيــزيــة،  الــعــربــيــة  باللغتين  الــجــزيــرة  لــمــهــرجــان 

وترفد الصفحة كتابات تستهدف تعميم حضور الثقافة 
السينمائية التسجيلية، مستقطبة العديد من النقاد العرب 
التعريف  في  المهرجان  دور  إلــى  يشير  بما  واألجــانــب، 
بهذا اإلبــداع، سواء كان تحت مظلته أو خارجها، وقدم 
المهرجان طوال الفترة الماضية ترجمات من عدة لغات 
اللغتين  إلــى  ترجمتها  ثــم  ومــن  والفرنسية  كاإلسبانية 
العربية واإلنجليزية، بهدف استقبال ثقافات واقتراحات 
فتح  فيسبوك،  منصة  إلــى  وإضــافــة  مختلفة،  إبــداعــيــة 
وإنستغرام،  بلس  وغوغل  تويتر  في  صفحات  المهرجان 

وقناته على يوتيوب لخدمة الفيلم التسجيلي.

كتب-هيثم األشقر: 

ميديا  السوشيال  أن  الحبيل  ابتسام  اإلعالمية  أكــدت 
اإلعالمية  الوسائل  جميع  من  البساط  تسحب  بــدأت 
عليها  يعتمد  أصبح  الجميع  أن  إلى  مشيرة  األخــرى، 

تحتوذ  وأصبحت  أساسي،  بشكل  اليومية  حياته  في 
في  سواء  الناس،  اهتمامات  من  األكبر  النصيب  على 
تناقل األخبار المختلفة، أو نشر النشاطات والتفاعالت 

اليومية.

وأضـــــافـــــت قــــائــــلــــة: «بـــالـــنـــســـبـــة لــنــا 
نستغني  أن  نستطيع  ال  كإعالميين 
عـــن الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا، وال يــوجــد 
إعالمي ال يمتلك أنستغرام، أو حتى 
ســـنـــاب شـــــات، وأنـــــا ضـــد مـــن يــقــول 
شخص  فــكــل  وقـــت،  مضيعة  عليها 
يستطيع أن يحدد إذا كانت مفيدة أم 

ال من طريقة استخدامه لها».
وتـــابـــعـــت اإلعـــالمـــيـــة: جـــمـــهـــوره لم 
ـــه عــلــى  ـــشـــاهـــدون يـــعـــد فـــقـــط مــــن ي
مقاالته  قـــراء  أو  التلفزيون،  شــاشــة 
أصبح  بــل  الــجــريــدة،  صفحات  على 
مــتــابــعــو تــلــك الــمــواقــع أقــــوى، وأكــثــر 
تأثيرا وتفاعال مع نشاطات الفنان أو 

اإلعالمي.
مثل  التواصل  مواقع  أن  إلى  وأشارت 
أي شــــيء لـــه جــانــب إيــجــابــي وآخـــر 
تتركز  المواقع  تلك  فسلبيات  سلبي، 
خاطئة  أخــبــار  لبث  استخدامها  فــي 
بــادرت  لــذلــك  اإلشــاعــة،  على  تعتمد 
الرسمية  اإلعــالم  وسائل  من  العديد 
بــإنــشــاء صــفــحــات رســمــيــة لــهــا على 
تــلــك الــمــواقــع مــن أجـــل الــتــواصــل مع 
مشاهديها، وهذا يدل على أن تويتر 
وانـــســـتـــغـــرام لـــم تــعــد مـــجـــرد أشــيــاء 

تــرفــيــهــيــة بـــل هـــي مــكــمــل أســاســي 
ورئيسي للرسالة اإلعالمية.

وعـــن اســتــخــدامــهــا الــشــخــصــي قــالــت 
الــحــبــيــل: اســتــخــدم مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي بــكــثــرة خـــاصـــة تــويــتــر 
وانستغرام وسناب شات، على الرغم 
من أنني لم أكن متشجعة في البداية 
مع  ولكني  الــمــواقــع،  تلك  الستخدام 
مــرور الــوقــت تــأكــدت أن هناك فئة 
غالبا  المعنون  وهم  الشباب،  خاصة 
بــرســالــتــنــا اإلعـــالمـــيـــة، مـــتـــواجـــدون 
قد  غالبون  وهــم  المواقع،  تلك  على 
أو  التلفزيون،  مشاهدة  يحبذون  ال 
لم  ليوم  نصل  فكيف  الجريدة،  قراء 

نستطع استخدام تلك المواقع؟؟.
بــآراء  كثيرا  تهتم  أنــهــا  إلــى  وأشـــارت 
وتعليقات متابعيها قائلة: هؤالء لهم 
أعرفهم  أكــن  لــم  لــو  حتى  علي  حــق 
شــخــصــيــا، ومـــــن الــــواجــــب عـــلـــي أن 

أعطيهم جزءا من وقتي.
نفسي  أصــور  أحيانا  قائلة:  وأضافت 
أو  معينة  قضية  عــن  ألحكي  سناب 
«السوالف»  بطريقة  معين  موضوع 
فهو  لــذلــك  رســمــيــة  بطريقة  ولــيــس 

مريح ومتقبل أكثر.

من أعمال الفنان خليفة العبيدليمن اعمال الفنانة هدية سعيد اإلذاعيةمن لوحات الفنانة اميرة العجيفريق عمل دورة «اكشن»
  

مسلسل فوق السطح
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بقلم أحمد الحمر

أن  المتلقي  الــفــنــان  يــجــذب  لــكــي  الــضــروري  مــن 
بعمق  اإلنسانية  الــروح  عن  التعبير  على  دائماً  يعمل 
الداخلي  اإليــقــاع  على  والعمل  واألحاسيس،  األفــكــار 
لــإلنــســان بــكــل مـــا فــيــه مـــن مــشــاعــر بــمــا فــيــهــا ألــم 
تجذبني  الــتــي  الــمــوضــوعــات  أكــثــر  وربــمــا  وســعــادة، 
هي التي تتمخض عن تفكير وتجارب وتأخذ جهدا 
ذهنيا كبيرا، فقد كان اتجاهي في بداياتي إلى طرح 
الطبيعية  المناظر  بتصوير  المعروفة  الموضوعات 
وما يتضمنها من طير وإنسان، أشجار وبحار، لكن 
أفق  نحو  للتحرك  أولى  محطة  فقط  إلي  مثل  ذلك 

الحداثة  بفنون  تعلقت  أن  بعد  خاصة  اتساعاً  أكثر 
أنكر  أن  يمكن  ال  كذلك  ومع  عمقاً،  األكثر  واألفكار 
أولى  انطالق  كمحطة  الواقعي  الفن  أهمية  ذلك  في 
ينتقل  أن  قــرر  ســواء  فــنــان،  أي  منها  يبدأ  أن  يجب 
الرغم  وعلى  فيها،  يستمر  أو  غيرها  إلى  ذلك  بعد 
من عشقي لنوعية الفن الذي أصبحت أقدمه لكنني 
يتواجد  أن  ويــجــب  مطلوب  الفني  التنوع  أن  أؤمــن 
داخــــل نــفــس الــســاحــة مـــن يــعــمــل بــالــشــكــل الــواقــعــي 
واألشـــكـــال الــفــنــيــة األخــــرى ســـواء كــانــت حــداثــيــة أو 
اتباع  إنكار  يجب  ال  أنه  كما  كالسيكية،  أو  معاصرة 
له  فــنــان  فكل  أســلــوبــهــم،  اآلخــريــن  على  فني  شكل 
معين،  فني  بشكل  تأثر  لو  حتى  وأسلوبه  مدرسته 

فــمــثــالً فــي اتــجــاهــي لــلــفــنــونــه الــحــداثــيــة كــنــت أمــيــل 
الفنون  أو  ميديا  بالميكس  يسمى  ما  إلى  أكثر  بشكل 
األصــول  عــن  تــنــازل  دون  لكن  الحداثية،  التشكيلية 
الفنان  منها  ينطلق  أن  يجب  الــتــي  الفنية  واألســـس 
وضرورة العودة إلى التدريبات البسيطة في الرسم، 
بالمذهب  لفترة  قابعاً  ظللت  أن  وبعد  بداياتي  وفي 
الفن،  في  مختلفة  طــرق  عن  أبحث  بــدأت  الواقعي 
عبر  بتقديمها  ألقــوم  جــديــدة  أفــكــارا  أطــرح  فرحت 
الوقت  ذلك  في  األول  همي  وكان  الخاص،  أسلوبي 
شكل  من  والخروج  الطبيعية  األلــوان  على  االعتماد 
من  األلوان  باستخدام  فقمت  المعتادة،  اللونية  البقع 
المعادن والتي تبدو كتكوين لوني عند النظر لها في 

الناظر  يلحظ  بها  التركيز  عند  لكن  األولـــى  الــمــرة 
السطح،  على  متأكسد  حــديــد  صــدأ  عــن  عــبــارة  أنــهــا 
الطبيعة  من  تأتي  ألوان  استخدام  الهدف  كان  ولقد 
حتى وإن كانت ال تعبر تماماً عن الواقع، وهو الشكل 
الفنية  أعمالي  على  يطرأ  بــدأ  الــذي  الحداثي  الفني 
وبال  الواقعي،  الفن  بداياتي  في  أنتهج  كنت  أن  بعد 
فنية،  ضــرورة  يعد  جديد  كل  عن  البحث  فــإن  شك 
ومن المهم أال يتوقف الفنان عند مرحلة معينة بل 
شفافية،  أكثر  هــو  مــا  عــن  بحثاً  يتخطاها  أن  عليه 
مع تطورات العصر، ولذلك لم يشغلني  وأكثر اتساقاً 
في  كــثــيــراً  أبــحــث  ظللت  بــل  فحسب  األلـــوان  تطوير 

عام. بشكل  واألسلوب  السطح  لتطوير  العمل 

العربية  النسخة  صدرت 
ـــصـــحـــافـــة  مـــــن كــــتــــاب «ال
المدمجة... مقدمة وسائل 
واإلنــتــاج»  الكتابة  اإلعـــالم: 
ـــــمـــــركـــــز الــــقــــومــــي  عــــــن ال
لـــلـــتـــرجـــمـــة مــــــن تـــألـــيـــف 
ســتــيــفــن كـــويـــن وفــيــنــســت 
ـــــــــالك وتـــــرجـــــمـــــة  ف.فـــــــــي
نـــاديـــة إبـــراهـــيـــم، وتــقــديــم 
ومراجعة وتحرير الدكتور 

محمود علم الدين.
ــــاول الــــكــــتــــاب مــا  ــــن ــــت وي
يـــــــحـــــــدث فــــــــي صــــحــــافــــة 
والصحافة  عــمــومــا  الــعــالــم 
األمريكية بخاصة، ويشرح 
ظـــــاهـــــرة إدمـــــــــاج وســـائـــل 
أبعادها  موضحا  االتصال، 
على  وانعكاسها  وتأثيرها 
صــــنــــاعــــة الــــصــــحــــافــــة مــن 
ـــة الــتــخــطــيــط وتـــوالـــد  ـــداي ب
بتوظيف  مــــرورا  األفـــكـــار، 
«اإلنــــتــــرنــــت» واســـتـــخـــدام 
ــــجــــرافــــيــــك والـــتـــصـــويـــر  ال
نهاية  إلـــى  الــفــوتــوغــرافــي، 

الطبع ثم النشر.
كما يرصد الكتاب تطور 
وسائل  واستخدام  اإلعــالن 
ـــعـــالقـــات  ـــــصـــــال فـــــي ال االت
ويلقي  والــتــســويــق..  الــعــامــة 
تتعلق  توصيات  على  الضوء 
االتــصــال  وســائــل  بمستقبل 
تكنولوجية  بــيــئــة  ظـــل  فـــي 

ومعلوماتية متغيرة.
ونــــــجــــــح الـــــكـــــتـــــاب فـــي 
تـــقـــديـــم صــــــورة مــتــكــامــلــة 
عـــــن الــــصــــحــــافــــة، مــــــرورا 
ـــتـــي حــدثــت  بـــالـــتـــغـــيـــرات ال
حــيــث   ،٢٠١٠ عـــــام  حـــتـــى 
المطبوعة  للصحافة  يتوقع 
لوجود  باالنقراض  تبدأ  أن 
بدائل الستهالك الخبر مثل 
البيانات  لتحويل  بــرنــامــج 
إلى نصوص قابلة للقراءة، 
بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــــــى تــــواجــــد 
مثل  األخبار  لنشر  وسائط 
موقع «جوجل» وغيره من 

محركات البحث.
وهـــــنـــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
تصنف  الـــتـــي  الــمــتــغــيــرات 
الــوســائــل االتــصــالــيــة وفــقــا 
لحجم اإليرادات اإلعالنية، 
ســــــــواء كــــانــــت فـــــي مـــجـــال 
الـــتـــلـــفـــزيـــون  أو  الـــســـيـــنـــمـــا 
ــهــاتــف  ال أو  اإلنـــتـــرنـــت  أو 
تغيرت  حــيــث  الــمــحــمــول، 
وسائل  من  اإلعــالم  وسائل 
حديثة  وسائل  إلى  تقليدية 
مـــســـتـــعـــيـــنـــة بــــاإلنــــتــــرنــــت 
والـــحـــاســـبـــات الــتــفــاعــلــيــة، 
من  جــديــدا  نوعا  خلق  مما 
على  يعتمد  الـــذي  اإلعــــالم 
مــشــاركــة الـــقـــارئ فــي بناء 
المحتوى وتطويره وأحيانا 

تعديله.
وتــجــدر اإلشـــارة إلــى أن 
ســتــيــفــن كـــويـــن هـــو أســتــاذ 
مشارك للصحافة في كلية 
دينكين  جامعة  في  اآلداب 
سابقا  وشغل  أستراليا،  في 
ــــاذ مـــشـــارك  مـــنـــصـــب أســــت
فــي الــصــحــافــة فــي جامعة 
مديرا  وأيــضــا  ستيت،  بــول 
تــدريــب  مـــركـــز  إدارة  فـــي 

وأبحاث وسائل اإلعالم.

إصدار النسخة 
العربية 

من كتاب 
«الصحافة 
المدمجة»

”يوم الدوحة للكوميديا“..٢٩ أغسطس

الثالثاء 3 ذو القعدة 1436 هـ - 18 أغسطس 2015 م

أغـــســـطـــس   ٢٩ يـــــــوم  تـــنـــطـــلـــق 
الــجــاري فــعــالــيــات «يـــوم الــدوحــة 
لـــــلـــــكـــــومـــــيـــــديـــــا»،وذلـــــك ضــمــن 
فــعــالــيــات مــهــرجــان صــيــف قطر 
نخبة  فيه  يــشــارك  حيث   ،٢٠١٥
الستاند  كوميديا  نجوم  ألمع  من 
أب في دول الخليج العربي، وهم 
بـــدر صــالــح وإبـــراهـــيـــم خــيــراهللا 
وفـــهـــد الـــبـــتـــيـــري مــــن الــمــمــلــكــة 
والكوميديان  السعودية  العربية 
العربية  اإلمــارات  من  السيد  علي 
الــمــتــحــدة وأحـــمـــد الــشــمــري من 
سيجتمعون  حيث  الكويت،  دولــة 
جــمــيــعــاً فـــي يــــوم واحــــد لــتــقــديــم 

ـــتـــواصـــل  جــــرعــــة مـــكـــثـــفـــة مــــن ال
الكوميدي  باستضافة  والضحك 

القطري حمد العماري.
ــــعــــرض، الــــذي  تـــبـــاع تــــذاكــــر ال
يــبــدأ فـــي تــمــام الــســاعــة الــثــامــنــة 
مــــــســــــاًء، فـــــي كـــــل مـــــن مـــتـــاجـــر 
وموقعها  ميجاستورز  فيرجين 
شباك  عبر  تباع  كما  اإللكتروني، 
تـــذاكـــر فـــي الــمــديــنــة الــتــرفــيــهــيــة 
الـــــمـــــقـــــامـــــة بـــــمـــــركـــــز الــــــدوحــــــة 
أسعار  تــتــراوح  حيث  للمعارض، 
بين  الكوميدي  للعرض  الــتــذاكــر 
ـــــــ١٤٥ ريـــــاال لــلــتــذكــرة الــفــضــيــة  ال
رياال  و٢٩٥  للذهبية  ريــاال  و١٩٥ 

لــلــتــذكــرة الــبــالتــيــنــيــة، يـــذكـــر أن 
 ٢٠١٥ قـــطـــر  صـــيـــف  مـــهـــرجـــان 
التي  السنوية  الفعاليات  أهم  أحد 
قطر  لــدولــة  الترويج  إلــى  تهدف 
كوجهة سياحية مفضلة للعائالت 
مع  الــمــنــطــقــة،  دول  جــمــيــع  مـــن 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أمــــاكــــن الـــجـــذب 
تناسب  التي  والفعاليات  السياحية 
لهذا  المهرجان  ويوفر  العائالت، 
وحصرية  مميزة  عــروضــا  الــعــام 
فـــي ٢٦ فــنــدقــا حــــول قــطــر إلــى 
جانب إقامة العديد من الفعاليات 
المباشرة  الموسيقية  والحفالت 

التي تناسب مختلف األعمار.

أبيات قطرية

وأَســــَمــــُع      الُــمــقــلَــتَــيــِن  ِذْي  إلــــى  أَحـــــــُنّ 

يُشيُر بأطراِف البَنَاِن فأَخَضُع

ــــحــــاوُل أمــــــراً بـــيـــَن أمــــَريــــن حـــائـــراً      يُ

ويَزُجُر في الَعنَين دمًعا َفتـَدمع

ـــــُفـــــوُح َعـــبـــيـــُر الـــمـــســـِك فــــي جــنــبــاتــه      يَ

ــبــا يَــتـَـَضــّوع ــــُزُفّ بــه ريـــُح الــَصّ يَ

واحـــــٍة      كــــــَلّ  فــــي  الــــمــــاء  ُزالَل  ـــــُمـــــُجّ  يَ

ويُزهُر باألغصان ما يَتََرعرع

ــا ألصـــحـــاِب الــربــيــع غــديــرُهــم      هــنــيــئً

ع يتطَمّ مــا  المشتاق  وللحالم 

ـــبَـــا      ـــلُـــوب مـــع الـــًصّ ـــُق يــــــرُقّ بـــه شـــــوُق ال

ــســيــم فــَيــرتَــع يــُهــب بـــــأرواح الــنَّ

بــومــيــضــِه الــحــمــى  فـــي  بـــــرٌق  الَح  إذا 

يتَلـَعلع ما  الحّي..  أهــَل  يُعاتُب 

ــــــُه      يـَـــــــبـُـــــــُثّ َســـــــنـــــــاُه مــــــن بــــعــــيــــٍد كــــــأنَّ

ع يتَلََمّ َفــوَقــهــا  بَسلمى،  يـــزوُر 

تــســامــى عــلــى تُــــرب الــخــلــيــل ضـــيـــاُؤُه     

ـــُدّ بـــإشـــراق يـــُهـــُبّ ويَــهــَجــع ـــُم يَ

حــالــٌك      ـــيـــُل  والـــلَّ الــُحــســن  أَُمّ  دار  عــلــى 

الَغرام..ويَطَمع أربــاب  ينادم 

اق كــــُلّ ُشــعــاعــِه      ــــَرّ ــــبَ وكـــم شــــاَق فـــي ال

يخَشع المدامع  بحوراِء  يَحوُم 

ـــيـــل غـــيـــٌد أوانـــــٌس      ـــلَّ نــــدامــــاَك ُجـــنـــَح ال

ع ــوَزّ ــتَ مــَن بــاألســحــاِر مــا يَ ــقــَدّ يُ

ُعــــُطــــوًرا ألصـــحـــاِب الــخــمــيــلــِة نــشــُرهــا     

ويجمع المالك  بأنفاس  يُحُفّ 

نََفائُس      منها  ــدر  الــَصّ فــي  لََمعت  وقــد 

َرّ واأللماس ما يتَشعشع من الُدّ

ــــبــــُدوِر بــُحــســنــِه      يــــُشــــوُقــــَك وجــــــُه كــــال

يَتفرع إذ  ــعــُر  الــَشّ عــلــيــِه  تــجــّال 

نعيمهم      كــــَلّ  الـــُحـــَبّ  أهــــُل  ذاَق  وقـــد 

يــتَــلـَـَوّع مــا  الــمــحــروم  وللهائم 

يـــطـــوف بــــــأرض الــعــاشــقــيــن بــغــمــرٍة     

ع يتجَرّ ما  الملُهوف  وللغارق 

ســاتــٌر ــمــُت  والــَصّ بالعينين  الَم  وكـــم 

لــــواعــــَج ُحـــــــًبّ عـــنـــده تـــتـــجـــَوّع

ـــمـــُرّ عــلــى الــجــفــنــيــن تــشــُكــو ُهــيــامــهــا      تَ

ع يتَسَرّ مــا  بــاألهــداب  ويــعــبـَـُث 

علي بن سعود آل ثاني

من قصيدة حنين

التنوع الفني مطلوب بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

الدوحة لألفالم تكشف عن ورشة سيناريو الرسوم المتحركة
الدوحة-[:

 أعــلــنــت مــؤســســة الـــدوحـــة لــألفــالم 
عـــــن بــــــدء الـــتـــســـجـــيـــل بـــــورشـــــة كــتــابــة 
ســيــنــاريــوهــات األفـــــالم الــطــويــلــة أفـــالم 
التمثيلية،  واألفــالم  المتحركة  الرسوم 
المقبل،  سبتمبر  أول  من  اعتبارا  وذلك 
الورشة  هــذه  في  المشاركون  وسيتعلم 
الــمــكــثــفــة عــــن بــنــيــة الـــســـيـــنـــاريـــو وعـــن 
تحليل استراتيجيات الدراما في األفالم 
واعــتــمــاد الــصــيــغ الــســلــيــمــة لــلــســيــنــاريــو، 
مختلفة  مــراحــل  فــي  سينخرطون  كما 
ضمن  ومــن  أصلي.  سيناريو  كتابة  من 
في  المشاركين  إلى  ستوكل  التي  المهام 
الـــورشـــة تــطــويــر قــصــة فيلم طــويــل مع 
التركيز على الخطوات الالزمة للخروج 

بمسودة نهائية عن سيناريو الفيلم.
كـــمـــا تــســتــعــد أيـــضـــا إلطــــــالق ورشــــة 
الورشة  هــذه  وتسعى  الوثائقية  األفـــالم 
المكثفة إلى تعزيز مهارات المشاركين 
في صناعة األفالم الوثائقية وتزويدهم 
بالخلفية النظرية في إطار بيئة واقعية 
يـــتـــعـــرضـــون فــيــهــا لـــضـــغـــوطـــات الــعــمــل 
سيمر  حيث  األفـــالم،  هــذه  إنــجــاز  على 
الـــمـــشـــاركـــون بــجــمــيــع مـــراحـــل صــنــاعــة 
وتصوير  تطوير  مــن  الوثائقية  األفـــالم 
ومــونــتــاج. وســتــتــولــى مــجــمــوعــة دولــيــة 
مـــن صـــنـــاع األفـــــالم الــوثــائــقــيــة تــقــديــم 

النصح والتوجيه للمشاركين حول إيجاد 
بــصــمــة خــاصــة بــهــم مـــع الــتــركــيــز على 
اإلبداعية  الوثائقية  األفــالم  مشروعات 
وسيحلل  شــخــصــيــاً،  بـــعـــداً  تــحــمــل  الــتــي 
الــــمــــدربــــون األفـــــــالم الـــوثـــائـــقـــيـــة خـــالل 

على  المشاركين  مع  وسيعملون  الورشة 
المشاركون  وسيتعلم  أفكارهم.  تطوير 
وتحرير  السينمائي  التصوير  مــهــارات 
ومكساج الصوت والمونتاج قبل الشروع 
أربعة  على  االختيار  وسيقع  بالتصوير. 

مشروعات لدخول مرحلة اإلنتاج، على 
مــحــددة  أدواراً  الــمــشــاركــون  يــتــولــى  أن 
خـــالل فــتــرة إنــتــاج مــشــروعــات األفـــالم 

المختارة.
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