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محمد عبداهللا: الفنون جميعها 
مترابطة وبينها قنوات اتصال عديدة

صفحات
٨

 أحمد عبداهللا: مواقع التواصل 
خلقت جواً من المنافسة اإلعالمية

الدوحة - البيرق

أن  على  عبداهللا  محمد  الفنان  أكــد 
الرسوم  مجال  دخــول  على  إصــراره 
المتحركة كان رغبة منه في تقديم 
لمناهضة  ألطــفــالــنــا  مــحــلــي  مــنــتــج 

أفالم الرسوم المتحركة األجنبية التي 
عــلــى تــشــويــه فــكــر وســلــوك  تعمل أحــيــانــاً 

بالواقع  واالهــتــمــام  الــعــرب،  األطــفــال  وقيم 
العربي وخصوصيته، مشدداً على أهمية دعم 

المتحركة  للرسوم  قائمة  تقوم  أن  يمكن  «ال  قائالً:  الحكومية  الجهات 
العربية بدون دعم الدول والحكومات».

مشيراً إلى أن الفنون جميعها مترابطة وبينها قنوات اتصال عديدة، أما 
بخصوص ما دفعني إلى خوض هذه التجربة فهو أنني كنت أتابع حركة 
الهائل  التطور  مدى  وأرى  وأمريكا  وأوروبــا  آسيا  في  المتحّركة  الرسوم 
الذي وصلت إليه، وإدراك الغرب والشرق أهمية أفالم الكرتون في توعية 
األطفال وتربية النشء الجديد وكيف أنها باتت جزءاً ال يتجزأ من تكوين 
الرسوم  أفالم  إيجاد  على  اإلصــرار  أصبح  وبالتالي  األطفال،  هؤالء  عقول 
الرسوم  أفــالم  مناهضة  اعتبارين:  من  ينبع  محلياً،  المنتجة  المتحركة 
وقيم  وســلــوك  فكر  تشويه  على  أحــيــانــاً  تعمل  الــتــي  األجنبية  المتحركة 

األطفال العرب، ثم االهتمام بالواقع العربي وخصوصيته.

ص ٦

الدوحة - البيرق

قـــــال الـــفـــنـــان اإلعــــالمــــي والــمــلــحــن 
الــمــوســيــقــي أحـــمـــد عــــبــــداهللا مـــواقـــع 

أن  استطاعت  االجتماعي  الــتــواصــل 
المفتوحة  المنافسة  من  نوعاً  تخلق 

والــفــنــانــيــن،  اإلعــالمــيــيــن،  جميع  بــيــن 
كــمــا أنــهــا قــربــت الــعــديــد مـــن الــفــنــانــيــن 

على  مــشــدداً  ومتابعيهم،  معجبيهم،  مــن 
قد  الجمهور،  مــع  مباشر  بشكل  التواصل  أن 

يقربك بشكل كبير منهم، ويكسبك شعبية كبيرة، ولكنه في نفس الوقت 
قد يسحب البساط منك، إن لم تحسن التعامل مع جمهورك.

اإلذاعــة  من  البساط  سحب  على  قــادرة  المواقع  تلك  كانت  إن  ما  وعــن 
والتلفزيون قال: أتوقع أن يحدث في المستقبل ولكن ليس اآلن، فاإلذاعة 
استطاع  الذي  مع «اليوتيوب»  حقيقية  منافسة  اآلن  يواجهان  والتلفزيون 
عن مقص رقابة الوسائل اإلعالمية  أن يكون منصة حرة للشباب، بعيداً 
إلى  تحتاج  اليوتيوب  عبر  تبث  التي  الفيديوهات  حتى  ولكن  الحكومية، 

مواقع التواصل االجتماعي من أجل جذب أكبر عدد من المشاهدين.
تلك  يستغل  أن  استطاع  الــذي  القطري  بالشباب  عبداهللا  أحمد  وأشــاد 
المواقع في التعبير عن هويته، والكشف عن مواهبه، في ظل قلة الفرص 

في وسائل اإلعالم المختلفة.

ص ٧

مسعود البلوشي : الفن التشكيلي 
القطري يحظى بكل االهتمام

الثالثاء 26 شوال 1436 هـ - 11 أغسطس 2015 م

ص ص ٣٣

الدوحة - البيرق

البلوشي  مسعود  التشكيلي  الفنان  اكــد 
ــــة األخـــيـــرة وتــحــديــداً في  انـــه فــي اآلون

األعوام األخيرة قبل عام ٢٠١١ كانت 
لدينا أزمة كبيرة في غياب الجمهور 

عـــن الــحــركــة الــتــشــكــيــلــيــة ولـــكـــن منذ 
بالحركة  وعــي  هــنــاك  أصــبــح   ٢٠١١ عــام 

متذوقاً  جمهوراً  نشاهد  وصرنا  التشكيلية 
لألعمال الفنية وله آراؤه الخاصة، وهذا بسبب 

تطور الحركة التشكيلية واالهتمام بها على المستوى 
الرسمي واهتمام اإلعالم بالفن التشكيلي، وبدون جمهور لن تقوم ألي لون 
الفن  في  النقدية  الحركة  غياب  من  نعاني  وهل  قائمة.  الفنون  ألــوان  من 
التشكيلي؟ هذا السؤال صعب جداً ولم نجد له إجابة حتى اآلن وليس معروفاً 
النقدية  الحركة  أن  ندركه  ما  ولكن  النقدية  الحركة  لغياب  الواضح  السبب 
تحتاج لمن يقودها خصوصاً أن النقد هو أهم أدوات بناء الحركة التشكيلية.

الجهات  من  واالهتمام  الدعم  كل  يلقى  التشكيلي  الفن  أن  إلــى  مشيراً 
الحكومية والمؤسسات الثقافية في قطر، وهو ما انعكس بدوره على حالة 
خالل  من  واضحاً  يظهر  وهذا  المجال،  هذا  يشهدها  التي  الكبيرة  الحراك 
الفنون  جمعية  مثل  التشكيلي،  بالفن  تهتم  التي  الثقافية  المؤسسات  تعدد 
التشكيلية، والبصرية، ومركز كتارا للفن، فالطريق أصبح سهالً للموهوبين 

لكي يبدأوا مسيرتهم الفنية تحت رعاية تلك المؤسسات.

ص ٤

الطفل ــســرح  م ــون:  ــان ــن الطفلف ــســرح  م ــون:  ــان ــن ف
ــي أزمـــــة نــصــوص ــان ــع ــي أزمـــــة نــصــوصي ــان ــع ي

سحــر حسيــن تستعــد سحــر حسيــن تستعــد 
لتصويــر «المحتالــة»لتصويــر «المحتالــة»

كتب - هيثم األشقر:

عن  حسين  سحر  الفنانة  كشفت 
اســتــعــدادهــا لــلــمــشــاركــة فــي مسلسل 
تصريحات  في  وقالت  «المحتالة»، 
عن  اعــتــذاري  بعد  البيرق:  لـ  خاصة 
عـــدم الــمــشــاركــة فـــي مــســلــســل «لــك 
يــــوم»، أســتــعــّد لــلــمــشــاركــة فــي عمل 
درامي جديد من تأليف نجاة حسين 
بــعــنــوان «الــمــحــتــالــة»، حــيــث تـــدور 
أحـــــداث الــمــســلــســل فـــي إطــــار جــديــد 
وعنصر  كوميدي»  «الــاليــت  تتخلله 
بشخصيات  تتخّفى  لفتاة  التشويق 
أخــــــرى، ومــنــهــا تــنــطــلــق الــمــفــارقــة 
لها  بــّد  وال  محتالة  لكونها  الدرامية 
مشيرة  متعّددة،  بأشكال  تتلّون  أن 
سيكون  المسلسل  في  دورها  أن  إلى 

مفاجأة للجمهور.
حسين  ســحــر  الــفــنــانــة  ويـــشـــارك 

الــــبــــطــــولــــة هـــــــدى حــــســــيــــن، يـــاســـر 
الــــمــــصــــري، عــبــيــر عـــيـــســـى، أحــــالم 
ايـــراج،  أحــمــد  الشعيبي،  هيا  حــســن، 
الــرمــضــان،  محمد  الحسيني،  عــلــي 
ونخبة  عمران،  اسيل  الشطي،  اوس 

من نجوم الدراما الخليجية.
المحلّية  الدراما  تراجع  سر  وعن 
عناصر  كــل  تمتلك  قطر  أن  أكـــدت 
الجّيد،  الــدرامــي  اإلنــتــاج  ومــقــّومــات 
ســــواء عــلــى مــســتــوى اإلنـــتـــاج أو على 
مستوى التمثيل، والكتابة، واإلخراج 
الــدرامــا  تــعــود  أن  متمنية  مــتــوفــرة، 

القطرية إلى سابق عهدها.
وعـــــن تـــواجـــدهـــا الـــــدرامـــــي تـــرى 
ســحــر حــســيــن أنـــهـــا حــريــصــة على 
التواجد بشكل دائم من خالل الدراما 
قّدمت  أنها  إلى  مشيرة  التلفزيونّية، 
دوراً محورياً في مسلسل «لن أطلب 
الطالق»، حيث استطاعت من خالل 

دورهــــــا تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أبـــرز 
المنزل  منها  يُــعــانــي  الــتــي  الــمــشــاكــل 
الخليجي بشكل عام، وكذلك دورها 
فـــي مــســلــســل «مــنــطــقــة مــحــرمــة» 
حيث قــامــت بـــدور مــديــرة األعــمــال 
التي تشّكل دوراً محورياً في األحداث 

التي يمّر بها مديرها في العمل.
المسرح  عــن  غيابها  عــن  أمـــا 
تكون  أن  حسين  سحر  فنفت 
المسرحّية  أعمالها  في  ُمقلة 

العديد  قــّدمــت  أنــهــا  مــؤكــدة 
مـــن األعــــمــــال الــمــســرحــيــة 
مــــــؤخــــــراً فـــــي الــــكــــويــــت، 
اقـــتـــصـــار  أن  مـــوضـــحـــة 
على  المسرحي  الموسم 
مـــــهـــــرجـــــان الـــــدوحـــــة 
هو  فــقــط،  المسرحي 
ســـبـــب غـــيـــابـــهـــا عــلــى 

المستوى المحلي.

عبداهللا الهاجري :
 مطلوب دعم صناعة السينما

غياب  أن  الهاجري  عبداهللا  الفنان  أكد 
كل  للشباب  تــوفــر  الــتــي  الــداعــمــة  الجهات 
الــمــقــومــات الـــالزمـــة إلنـــتـــاج األفـــــالم من 
أبرز المعوقات التي تواجه صناعة األفالم 
لديهم  الــشــبــاب  أن  مــوضــحــاً  قــطــر،  فـــي 
طاقات ضخمة قادرة على صناعة سينما 
الدعم  هــذا  وجــود  أن  إلــى  الفتاً  حقيقية، 
لتطوير  لــلــشــبــاب  كــبــيــرة  فــرصــاً  سيفتح 

مضيفاً  السينمائية،  وقدرتهم  مهاراتهم 
في  يتمثل  ال  الــراعــيــة  الجهات  غــيــاب  أن 
ـــمـــادي فــقــط، بـــل يــتــعــلــق أيــضــاً  الـــدعـــم ال
بتوفير التصاريح الالزمة لتصوير األفالم، 
ومواقع  الــالزمــة  االســتــوديــوهــات  وتوفير 

التصوير.
إلــــى أن مـــن الــصــعــوبــات الــتــي  مــشــيــراً 
تواجههم هي صعوبة استخراج التصاريح 

كثيراً  وقال  الخارجية،  المشاهد  لتصوير 
ــر فـــي الـــنـــص لـــعـــدم اســتــطــاعــتــنــا  ــغــّي مـــا ن
لم  التصاريح  ألن  ما،  مكان  في  التصوير 
تصدر أو ألنها تأخرت، موضحاً أن الدعم 
الذي تقّدمه مؤسسة الدوحة لألفالم جيد 
تعّدد  بضرورة  مطالباً  كاف،  غير  ولكنه 

الجهات الداعمة.

صـ ٦    عبد اهللا الهاجري
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الثقافي  التراث  فريق  حالًيا  يعمل 
وأنشطة  بحوث  على  قطر  بمتاحف 
األقـــدم  الــرويــس  بمسجد  ترميمية 
في قطر على اإلطالق. وتعد مدينة 
المينائية  المدن  أقــدم  من  الــرويــس 
المسجد  وشـــّيـــد  الـــبـــالد،  شــمــال  فـــي 
الــقــائــم بــهــا فـــي أربــعــيــنــيــات الــقــرن 
الــمــاضــي عــلــى أطـــالل مسجد أقــدم 
ترجع أصوله إلى القرن السابع عشر.

ويـــقـــوم فـــريـــق الــــتــــراث الــثــقــافــي 
بــمــتــاحــف قــطــر إلــــى جـــانـــب عمله 
عــلــى الــحــصــون والــقــصــور واألبــــراج، 
بإعطاء نبض جديد للمباني القديمة 

والـــمـــنـــاطـــق الـــتـــاريـــخـــيـــة، ويــحــفــظ 
الــفــريــق مــنــاطــق مـــن الـــبـــالد تجمع 
الشعب بماضي قطر، بحيث تحتفظ 
الجماهير المحلية بصلتها بالسنوات 
البيئة  تــحــول  مــن  بــالــرغــم  الماضية 

من حولنا.
كما يقوم فريق الصون المعماري 
بـــإعـــادة تــأهــيــل الــمــبــانــي الــتــاريــخــيــة 
بشمال دولة قطر، ال سيما في مدن 
الشمال، والرويس بهدف فتح أبواب 
وقد  الجمهور.  أمام  التراثية  المواقع 
أجريت مؤخًرا أعمال ترميم وإعادة 
ومخفر  ظــلــوف  أبــو  بمسجد  تأهيل 

شرطة الرويس.
كــمــا يــســتــعــد الــفــريــق لــلــعــديــد من 
الــــمــــشــــاريــــع الـــتـــرمـــيـــمـــيـــة األخــــــرى 
وأخــرى  التنفيذ  قيد  فــي  الــمــوجــودة 
ـــة الـــتـــخـــطـــيـــط، تــشــمــل  فـــــي مـــرحـــل
بــيــت الــخــلــيــفــي بــكــورنــيــش الــدوحــة 
وشــيــخ،  وبـــن  الخليفات  ومــســجــدي 
من  الــقــادمــة  األجـــيـــال  تتمكن  لــكــي 
ـــمـــواقـــع الـــتـــي تــســعــى  زيـــــــارة هـــــذه ال
مصدر  تصبح  أن  إلى  قطر  متاحف 
إلـــهـــام لــهــم الســتــكــشــاف الــحــضــارة 

القديمة في خضم الحياة العصرية.
ُهــِجــَر  الــرويــس  مسجد  أن  يــذكــر 

ـــاء مـــســـاجـــد حـــديـــثـــة فــي  ـــن بــســبــب ب
هــواء  بمكيفات  مجهزة  المنطقة، 
ومــــرافــــق أخـــــرى تــلــبــي مــتــطــلــبــات 
الــمــصــلــيــن، وأضــحــى الــمــســجــد بين 
طــــيــــات اإلهــــــمــــــال وتــــحــــت رحـــمـــة 

األحــــــوال الــجــويــة الــقــاســيــة الــتــي 
أســـــــــفـــــــــرت عـــــــــن أضــــــــــــرار 

فريق  تدخل  ثم  بأساساته. 
العمل إلنقاذ الطابع القديم 
وأصالته،  القديم  للمعلم 
وتدرجت أعمال الترميم 
عــلــى مـــراحـــل عــــدة من 
تـــدعـــيـــم الـــــجـــــدران إلـــى 

إزالة األقسام المنهارة من األسقف، 
ثم مراقبة الحالة اإلنشائية للمسجد 
كما  والــشــقــوق.  التصدعات  بمتابعة 
خططنا لدراسات الحقة مثل دراسة 
والرامية  المسجد  وأساسات  التربة 
بمنع  كفيلة  حلول  عــن  البحث  إلــى 
على  البحر  لمياه  السلبي  التأثير 

األساسات والجدران.

متاحف قطر ترّمم مسجد الرويس بالشمال
حححححححححححححححححح          ععععععععععنحو مسرح        عربي
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الدوحة  مؤسسة  البيرق:أعلنت  الدوحة- 
لــألفــالم عــن آخــر مــوعــد للتقدم لـــ «تــجــارب 
األداء» بعد غد الخميس الموافق ١٣ أغسطس، 
تطوير  على  لألفالم  الدوحة  مؤسسة  وتعمل 
تــســعــة أفـــــالم قــصــيــرة مـــن إخــــــراج مــواهــب 
قــطــريــة صــاعــدة، وذلـــك فــي إطـــار صــنــدوق 
أنشأته حديثاً لفائدة صناع األفالم القطريين، 
وتسعى المؤسسة إلى خلق جيل من الممثلين 
الــهــواة  بالممثلين  اللقاء  تــود  كما  قــطــر،  فــي 
والمتمرسين ممن يرغبون بالمشاركة في 
المؤسسة  أعــلــنــت  وقـــد  الــمــشــروع،  هـــذا 
عــبــر مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي عــن فتح 
خوض  في  الراغبين  لجميع  الباب 
مــخــتــلــف  مــــن  األداء،  تــــجــــارب 
األعمار والجنسيات، وذلك خالل 
الفترة (٢ -١٥) أغسطس الجاري.
وتــــضــــم قـــائـــمـــة مـــشـــروعـــات 
األفــــــــــالم الــــقــــصــــيــــرة الــــحــــائــــزة 
روائــيــة،  أفـــالم  ستة  المنح  على 
وفيلماً  متحركة،  رسوم  وفيلمي 

وثائقياً. ومن المقرر اإلعالن عن أسماء أربعة 
على  حصلت  الــتــي  طويلة  أفـــالم  مــشــروعــات 
هذا  من  الحــق  وقــت  في  الصندوق  من  منح 

العام.
وتــعــكــس الـــمـــشـــروعـــات الــمــخــتــارة تــنــوعــاً 
إلى  تتطرق  إذ  الــمــضــمــون،  حيث  مــن  كــبــيــراً 
مــوضــوعــات الــعــالقــات األســـريـــة، وحــكــايــات 
خــرافــيــة بــقــالــب عــصــري، وعـــالقـــات الــشــرق 
والحب  اإليــمــان  عــن  قصص  وإلـــى  بــالــغــرب، 
للقصة  أحدها  توثيق  إلى  باإلضافة  والخيانة، 
الــحــقــيــقــيــة ألســـطـــورة الــخــيــل الــعــربــي عــامــر 
أواخر  في  قطر  أمير  إلى  كهدية  وصل  الذي 
في أصناف  الثمانينيات. والتنوع حاضر أيضاً 
األفـــــالم الــمــخــتــارة، فــمــنــهــا مـــا يـــنـــدرج تحت 
العلمي  الخيال  وأفــالم  الوثائقية  األفــالم  فئة 

والفانتازيا والدراما العائلية.
وســـتـــتـــعـــاون الـــمـــؤســـســـة مــــع صـــاحـــب كــل 
تطوير  على  الصندوق  بمنحة  فائز  مــشــروع 
وتحديد  المشروع  ميزانية  ووضــع  السيناريو 
جــــدول الــتــصــويــر، واالســتــعــانــة بــطــاقــم عمل 

فرصاً  المؤسسة  ستوفر  كما  وتقني،  إبداعي 

لــالســتــفــادة مـــن نــصــح وتــوجــيــه خـــبـــراء في 

مجال صناعة األفالم وذلك وفق ما تقتضيه 

الحاجة.

ويـــهـــدف صـــنـــدوق الــفــيــلــم الـــقـــطـــري إلــى 

تطوير أربعة أفالم طويلة وإلى تطوير وإنتاج 

ثــمــانــيــة أفـــــالم قــصــيــرة كـــل عــــام مـــن خــالل 

من  المنح  طلبات  خاللهما  يستقبل  دورتــيــن 

االختيار  وسيقع  قطريين.  وكتاب  مخرجين 

على واحد من أربعة مشروعات أفالم طويلة 

االستفادة  من  لتمكينه  التطوير  مرحلة  في 

من الدعم اإلنتاجي الذي يوفره الصندوق من 

خالل إتاحة التوجيه والدعم المالي. وبالنظر 

إلــــى الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــطــلــبــات الــمــتــمــيــزة 

قــررت  الــعــام،  هــذا  الــصــنــدوق  استقبلها  الــتــي 

المؤسسة استثنائياً قبول طلب إضافي ليصبح 

عـــدد مــشــروعــات األفــــالم الــقــصــيــرة الــحــائــزة 

على المنح تسعة.

غلق باب التقدم لـ «تجارب األداء».. الخميس

وثيقة  صــالت  لصنوع  كانت  أخــرى  ناحية  مــن 

بالجاليات األوروبية وبخاصة الجاليتين اإليطالية 

السياسية  الحماية  ذلــك  له  أتــاح  وقــد  والفرنسية، 

الكافية من بطش السلطات.

االجــتــمــاعــيــة  لــــألوســــاط  صـــنـــوع  مــعــايــشــة  إن 

المختلفة في الواقع المصري ساعدته على التعرف 

المختلفة  وفئاته  المصري  الشعب  أفــراد  كل  على 

مـــن حــكــام ومــحــكــومــيــن أيــضــا ســـاعـــده كـــل ذلــك 

في  الفاعلة  والروحية  المادية  بالقوى  الوعي  على 

وتبين  متناقضاتها  رصـــد  عــلــى  وأيــضــا  المجتمع 

والتي  العصر،  مــع  تتناسب  التي  الحيوية  القضايا 

يــمــكــن أن تــســاهــم فـــي بــنــاء الــمــجــتــمــع الــمــصــري 

الحديث.

لقد وفر كل ذلك لصنوع وعيا ليبراليا ديمقراطيا 

دفعه إلى مزيد من االفتتان بديموقراطية الغرب.

إن هذا يلتقي مع الروح العامة السائدة في مصر 

في عصر الخديوي إسماعيل (١٨٦٣-١٨٧٩) والتي 

وبخاصة  الغربي  النموذج  نحو  قــوة  بكل  اندفعت 

يجعل  أن  يمكن  ما  منه  تستقى  الفرنسي  النموذج 

مصر شبيهه بفرنسا.

في  المصري  المجتمع  في  الجديدة  الروح  هذه 

بجهد  القيام  على  صنوع  ساعدت  اسماعيل  عصر 

الخطوة  هــذه  الحديث  المصري  المسرح  تأسيس 

لم تأت من فراغ وإنما أتت بعد أن تأهل شخصيا 

واللغات  للفنون  األكاديمية  بالدراسة  ســواء  لذلك 

لغاتهم  في  المسرحيين  الكتاب  أعمال  بقرائته  أو 

األصلية وبخاصة موليير وجولدوني وشريدان أو 

أنه قام بالتعرف على أعمالهم بمشاهدتها مقدمة 

فــي مــســارح إيــطــالــيــا وفــرنــســا وأيــضــا كـــان صنوع 

مشاركا في العديد من العروض المسرحية للفرق 

الخاصة بالجاليات األوروبية في مصر.

المحتمل  مـــن  أنــــه  تــــرى  أخــــرى  نــاحــيــة  ومــــن 

على  بأخرى  أو  بصورة  اطلع  قد  صنوع  يكون  أن 

التجربة اللبنانية التي قدمها نقاش سواء بأن يكون 

 ١٨٦٩ عام  نشر  الذي  لبنان»  كتاب «أرزة  قرأ  قد 

أو أنه سمع عن ذلك من خالل أحاديث اللبنانيين 

والسوريين المقيمين في مصر.

صراحة  األوروبـــي  بالتأثير  صنوع  اعترف  وقــد 

 ١٩٠٣ عام  باريس  في  ألقاها  التي  محاضراته  في 

التجربة  أثـــر  إلـــى  بعيد  أو  قــريــب  مــن  يــشــر  ولـــم 

النقاشية عليه.

كتب يعقوب صنوع عددا كبيرا من المسرحيات 

في  المسرحية  فــرقــتــه  خـــالل  مــن  قـــدم  مــا  منها 

في  نــشــرهــا  الــتــي  تــلــك  أو   (١٨٧٢  -١٨٧٠) الــفــتــرة 

صــحــافــتــه طــــوال ســتــة وعــشــريــن عــامــا ولـــدراســـة 

بالنموذج  عالقته  الستخالص  الكبير  اإلنــتــاج  هــذا 

األوروبي يتم تقسيمه إلى قسمين كبيرين.

القضايا الحيوية التي 
تتناسب مع العصر

«١٧»

ضمن خطة إلعادة تأهيل المباني التاريخية

الدوحة - البيرق

واقف  سوق  بمركز  المرخية  بجاليري  تتواصل 
لــلــفــنــون فــعــالــيــات مـــعـــرض جـــديـــد تــحــت عــنــوان 
«مجموعة الصيف ٢»، الذي يستمّر حتى الخامس 
عــشــر مــن الــشــهــر الــمــقــبــل، وأعــلــن الــجــالــيــري عن 
قائمة الفنانين المشاركين في هذا المعرض، وهم 
وضحى  والفنانة  المالك،  سلمان  الفنان  قطر  من 
الــســلــيــطــي، ومــــن لــبــنــان حــســيــن مـــاضـــي، وجــنــو 
شويري، ومن مصر: عمر كفراوي، ومن سوريا: 

زاهد تاج الدين، وإيمان حاصباني.
 «٢ الصيف  معرض «مجموعة  في  يشارك  كما 
ســيــروان  الــعــراقــيــان  الفنانان  المرخية  بجاليري 
البحرينيان  والــفــنــانــان  عــبــاس،  وســلــمــان  بـــــاران، 
إلى  باإلضافة  عنان،  وأحمد  عبدالرحيم،  جمال 
والفنانين  الــوهــيــبــي،  محمد  الفلسطيني  الــفــنــان 
وفــؤاد  العاقل،  وحكيم  النصيري،  آمنة  اليمنيين 
الفتيح، ويشارك من السودان كل من إسالم كامل، 

وراشد دياب.
بين   ٢ الــصــيــف  مجموعة  مــعــروضــات  وتــتــنــوع 
لــمــدارس  تنتمي  نحتية،  وأخـــرى  زيتية  إبــداعــات 

تشكيلية مختلفة، من أجل إثراء الحوار الفني بين 

عــن عـــرض الــتــجــارب الفنية  الــمــشــاركــيــن، فــضــالً 

المتنوعة التي يمثلها المشاركون في المعرض، الذي 

دأب جاليري المرخية على إقامته خالل السنوات 

ــّم خــالل الجزء  األخــيــرة، وأعــلــن الــجــالــيــري أنــه ت

المشاركة  األعــمــال  اختيار  المجموعة،  من  الثاني 

الفنية  لألشكال  الشمولية  مراعاة  فيه  تّمت  بشكل 

يوضح  بما  المختلفة  وتياراتها  المعاصرة  العربية 

إلى أي مدى وصل الفنان التشكيلي العربي.

وتتنوع األعمال المشاركة في معرض مجموعة 

خالل  المرخية  جاليري  ينظمه  الـــذي   ٢ الصيف 
أغسطس   ١٥ وحتى  الجاري  يوليو   ٢٨ من  الفترة 
الــمــقــبــل، ســــواء فــي مــوضــوعــاتــهــا أو فــي تــيــاراتــهــا 
كأعمال  النحت  بين  وتــتــراوح  تنفيذها،  وتقنيات 
الــفــنــان الـــســـوري زاهــــد تــاجــد الــديــن الــــذي أصبح 
لعدد  لتأطيره  نــظــًرا  الــدوحــة،  فــي  مــألــوًفــا  وجــًهــا 
كان  وإن  مــجــالــه.  فــي  المتخصصة  الــــدورات  مــن 
الصغر،  منذ  بالطين  بولعه  المعروف  الدين  تــاج 
فإن  بالنحت،  لكن  ودمــنــة،  كليلة  طريق  ونحته 
غـــــزوان خــلــف ُعــــرف بــاســتــخــدامــه الــمــعــادن في 
إيمان  مواطنته  نجد  حين  في  البصرية.  تشكيالته 
لتجيب  الفنية  رؤاهـــا  تبسط  مــا  دائــًمــا  حاصباني 
عن تساؤالت تدور حول التغيير مثل: ما التغيير؟ 
أي  وإلى  التغيير؟  سيحدث  وهل  سيحدث؟  وكيف 
درجة سيتغير؟ وهل السبب في التغيير الزمن أم 
أعمال  وتعانق  التفاصيل؟  من  الكثير  أم  التجربة 
في  العرض  قاعات  عبدالرحيم،  جمال  البحريني 
من  بعض  عــرض  تــّم  بعدما   ،٢ الصيف  مجموعة 
أعماله في مجموعة صيف ٢٠١٤، حيث عرف عن 
صناعة  وفــن  العربي  بالخط  افتتانه  الفنان،  هــذا 

الكتب.

تواصل فعاليات معرض «مجموعة الصيف ٢»

للمشاركة بمشاريع «الدوحة لألفالم» السينمائية

حركةحركة

الفن ا ال ا إث ل أ لفة خ ة ل كةشك شا ال ال األ ا اخ ة ال الثان
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ـــة نصوص ـــة نصوصمــســرح الــطــفــل يــعــانــي أزم مــســرح الــطــفــل يــعــانــي أزم
كتب - مصطفى عبدالمنعم:

أكد عدٌد من الفنانين أن مسرح الطفل بات يُعاني من انصراف ُمبدعيه عنه وندرة أعماله، ال سيما 
أن الثقافة المسرحية تولدت في قطر لدى األطفال من خالل المسرح المدرسي الذي اختفى هو أيًضا 
إلى  ماّسة  حاجة  في  أصبح  الطفل،  دراما  مجال  في  بقطر  المسرحي  اإلنتاج  أن  مؤكدين  فترة،  منذ 
اإلبداعّية  الطاقات  عن  البحث  ضرورة  إلى  دعوا  كما  والجمالي،  الفني  والتأصيل  والتجريب  التجديد 
المتمّيزة، وجذب األطر المسرحية الفاعلة، وتشجيع األقالم الجاّدة على مستوى التأليف والتشخيص 
واإلخراج من أجل الخروج من تلك األزمة، وأشاروا إلى أن مسرح الطفل كان خلفه مسرحيون ينتمون 

للعمل التجاري أكثر من العمل التربوي.
انطالًقا من هذا الواقع يفتح البيرق ملف مسرح الطفل لإلضاءة على الصعوبات التي تواجهه وسبب 
التراجع الذي ينتابه حالًيا، حيث رأى هؤالء الفنانون أن ما ساهم في تدهور حال مسرح الطفل، تلك 
وكذلك  المرحلة،  مستحدثات  مع  التماشي  عدم  عن  فضالً  عام،  بشكل  المسرح  بها  يمّر  التي  األزمــة 
خشبات  قلة  عن  ناهيك  الطفل،  بمسرح  ُمتخصصين  لكّتاب  واالفتقاد  الطفل  لمسرح  العالية  التكلفة 
العروض  في  قلة  أصالً  يشهد  الذي  العام  الثقافي  المشهد  من  كجزء  العروض  قلة  وبالتالي  المسارح 
ألسباب  له  الُمنتجين  بعض  اقتحام  هو  الطفل  مسرح  يواجه  ما  أخطر  أن  إلى  ُمشيرين  المسرحية، 

ربحّية بعيًدا عن أي رسالة أو هدف.

غانم آل ذياب: مسرح الطفل له دور في تحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠
بــيــنــمــا أّكــــد غــانــم آل ذيــــاب رئــيــس قسم 
ومن  أنه  للطفولة  الثقافي  بالمركز  البرامج 
الرؤية  تحقيق  بإمكاننا  الطفل  مسرح  خالل 
الــوطــنــيــة لـــدولـــة قــطــر ٢٠٣٠ فــيــمــا يــخــّص 

خــالل  مــن  ســيــتــّم  حــيــث  الــبــشــريــة،  التنمية 
هــذا الــمــســرح اكــتــشــاف مــواهــب جــديــدة من 
عليهم  الضوء  وتسليط  القطريين  الواعدين 
وذلك  وتنميتها  مواهبهم  وصقل  وإبرازهم 

من خالل االستعانة بالخبرات من الفنانين 
القطريين وغيرهم في مجال مسرح الطفل. 
وأضــــاف بــإمــكــانــنــا أيــًضــا مــن خـــالل مسرح 
الطفل تشجيع الواعدين على مواصلة العطاء 

بــالــمــجــال الــمــســرحــي وإكــســابــهــم مــهــارات 
جديدة من بينها الجرأة ومواجهة الجمهور، 
مسرحي  جمهور  هناك  يكون  أن  وبالتالي 
واٍع بدور المسرح في الحياة. وقال آل ذياب 

نحن بالمركز الثقافي للطفولة نولي اهتماًما 
كبيًرا بمسرح الطفل، وجاٍر اإلعداد له وذلك 
بالتعاون مع المجلس األعلى للتعليم ووزارة 

الثقافة والفنون والتراث.

   غانم آل ذياب

المناعي: مسرحيون استغلوا  المسرح للعمل التجاري 
فــــي الــــبــــدايــــة أكـــــد الــفــنــان 
والــــمــــخــــرج الـــمـــســـرحـــي عــبــد 
حــال  أن  ــمــنــاعــي  ال الـــرحـــمـــن 
المسرح  كحال  الطفل  مسرح 
ــًرا إلــــى أن  بــشــكــل عــــام، مــشــي
ال  المنطقة  هــذه  في  المسرح 
يــشــكــل مــمــارســة مــتــأصــلــة بل 
هــو جــنــس مــن الــفــنــون حضر 
مــتــأخــًرا وربــمــا شــاهــد قطاع 
التلفزيون  الجمهور  من  كبير 
المسرح  يرتاد  أن  قبل  الملّون 
مــرة واحــدة في حياته، ونــّوه 
طارئة  فـــورة  حـــدوث  أن  إلــى 
فــي الــســنــوات الــســابــقــة أسست 
لـــفـــرجـــة عــــرجــــاء لــمــشــاهــدة 
مــــســــرح الـــطـــفـــل كــــــان خــلــفــه 
للعمل  يــنــتــمــون  مــســرحــيــون 
الــــتــــجــــاري أكـــثـــر مــــن الــعــمــل 
هذا  حتى  مضيًفا:  الــتــربــوي، 
عناء  نفسه  يكلف  لــم  الــقــطــاع 
تطوير أدواتــه حتى ال يتحّمل 

الناس  جعل  ما  إضافية؛  أعباء 
المسرح  هــذا  ضحالة  تكتشف 
المناعي  ولفت  عنه.  فابتعدوا 
يعتبر  الــطــفــل  مــســرح  أن  إلـــى 
األهمية  مــن  كبير  قـــدر  عــلــى 
جهة  أمـــره  تتولى  أن  ويــجــب 
في  دوره  وتــــقــــّدر  مـــســـؤولـــة 
وثقافته  الطفل  ذائقة  تكوين 
وتـــعـــمـــل عـــلـــى وضـــــع األســــس 
ممارسته  وحصر  والضوابط 
على مــن ال يــقــّدر هــذا الــدور 
االســـتـــعـــانـــة  يـــتـــم  وأن  الــــهــــام 
بــأصــحــاب الــخــبــرة والـــدرايـــة 
فــي هــذا الــمــجــال مــن فنانين 
وتـــربـــويـــيـــن، ولـــفـــت إلـــــى أن 
ســـاحـــة الـــتـــألـــيـــف الــمــســرحــي 
فــي األســـاس تعاني مــن أزمــة 
قطر  في  الكتاب  فعدد  كبيرة 
قــلــيــل جــــــًدا، ومـــمـــارســـو هــذا 
الــعــمــل يــــعــــّدون عــلــى أصــابــع 
كان  إذا  مضيًفا:  الواحدة.  اليد 

الـــمـــســـرح عـــمـــوًمـــا يــعــانــي من 

المسرحي  التأليف  فــي  أزمـــة 

فإن األزمة تكون أكبر بطبيعة 

ألن  الطفل  مسرح  فــي  الــحــال 

صعوبة  أكــثــر  للطفل  الــكــتــابــة 

ومحفوفة بالمحاذير التربوية 

ابتعاده  سبب  وعن  والنفسية، 

من  النوعية  هــذه  تقديم  عــن 

األعـــمـــال أوضــــح الــمــنــاعــي أن 

األول  ألمــــريــــن:  عـــائـــد  ذلـــــك 
هــــو اســـتـــبـــاحـــة هـــــذا الــمــجــال 
للكسب  أخــالقــي  غــيــر  بــشــكــل 
جعله  مــا  الطفل  حــســاب  على 
ضمن  أدرج  أن  مــن  يــتــخــّوف 
والسبب  الــتــوّجــه.  هـــذا  قــائــمــة 
الـــثـــانـــي يـــرجـــع إليـــمـــانـــه بـــأن 
ألدوات  بحاجة  الطفل  مسرح 
قد  متطّورة  فرجة  وعناصر 
ال يملك القدرة على توفيرها، 
القائمون  لي  ليسمح  وأضاف: 
ــيــمــيــة  ــعــل ــت عــــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــة ال
من  إن  أقــــول  أن  ــتــربــويــة  وال
أفـــضـــل األعــــمــــال الـــتـــي قــامــوا 
للتوجيه  إدارة  إنــشــاء  هــي  بها 
الــمــســرحــي.. وأســــوأ مــا قــامــوا 
به هو إلغاء هذه اإلدارة وتلك 
على  أثـــرت  بالتأكيد  الــُخــطــوة 
لذلك  ودوره،  المسرح  مكانة 
فإنني أتمّنى أن تقوم مؤسسة 
مختّصة برعاية مسرح الطفل 

والــضــوابــط  األســـس  تضع  وأن 
هناك  تــكــون  وأن  لممارسته 
تجيز  مختصة  رقــابــيــة  هيئة 
بــــدور  نــــؤمــــن  وأن  أعــــمــــالــــه 
الجوانب  خــدمــة  فــي  الــمــســرح 
ودعــا  الطفل،  لــدى  اإلبــداعــّيــة 
المناعي  الرحمن  عبد  الفنان 
إلقــــامــــة مـــهـــرجـــان لــمــســرح 
الـــطـــفـــل مــــع شـــــرط أال يـُــقـــام 
الدوحة  مهرجان  غــرار  على 
يصبح  ال  بحيث   vالــمــســرحــي
ـــمـــقـــام  الـــــهـــــدف مــــنــــه فـــــي ال
كما  الــمــادي  الــربــح  هــو  األول 
أتيحت  إذا  وقال  اآلن،  يحدث 
ـــشـــركـــات اإلنــــتــــاج  ـــفـــرصـــة ل ال
ربحي  أســاس  على  تعمل  التي 
فقط لتعمل في تنمية مسرح 
جناية  ذلــك  فسيصبح  الطفل 
من  النوع  هــذا  حق  في  كبرى 

المسرح.

  عبد الرحمن المناعي

حسن إبراهيم: مكلف ومن يتصدى 
إلنتاج مسرحية للطفل فعليه أن يغامر

الــمــخــرج حــســن إبــراهــيــم 
يقول إن مسرح الطفل مكلف 
ســــواء فــي الــديــكــور واألزيــــاء 
ـــقـــى،  ـــمـــوســـي واألغـــــــانـــــــي وال
أعمال  إلنتاج  يتصّدى  ومــن 
مـــســـرحـــيـــة لــلــطــفــل فــعــلــيــه 
هناك  ولــألســف  يــغــامــر،  أن 
غياب للتنسيق بين مؤسسات 
فال  بالطفل  المعنّية  الــدولــة 
يصّح أن يقوم منتج باإلنفاق 
عـــلـــى عـــمـــل مـــســـرحـــي فــي 
الــمــنــاســبــات واألعــــيــــاد وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه تـــكـــون هــنــاك 
مجانية  مــشــابــهــة  فــعــالــيــات 
تـــنـــظـــمـــهـــا جــــهــــات أخــــــرى، 
وهناك سبب آخر وهو عدم 
فـــرض رقــابــة عــلــى األعــمــال 
الـــوافـــدة مــن الـــخـــارج والــتــي 
تتناسب  ال  قيًما  تحمل  ربما 
ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا وعــــاداتــــنــــا 

هام  أمر  وهناك  وتقاليدنا، 
تلتفت  أن  يجب  وضــــروري 
إلــيــه مــؤســســات الــدولــة وهو 
الطفل  أعــمــال  منتجي  دعــم 
حتى ال يهجروا هذا المجال 
إلى  الطفل  مــســرح  ويــتــحــّول 
أثـــر بــعــد عــيــن. مــوســى عبد 
مــســرح  إن  يـــقـــول  الـــرحـــمـــن 
متخصصين  يــحــتــاج  الــطــفــل 

وأن  ــلــطــفــل  ل الـــكـــتـــابـــة  فــــي 
ودارسين  أكاديميين  يكونوا 
حــتــى يــقــّدمــوا لــنــا مـــا ينجح 
فـــي جــــذب الـــطـــفـــل، ولــيــس 
تقديم  يــتــم  أن  بـــالـــضـــرورة 
أعمال كثيرة للطفل، وهناك 
بسبب  التاريخ  خلدها  أعمال 
كتبوها  عندما  ُمبدعيها  أن 
كـــانـــوا يــقــدمــونــهــا بــإحــســاس 
وضرب  يطلبه،  ومــا  الطفل 
بأغنية  مــثــالً  الــرحــمــن  عــبــد 
فوزي  محمد  الفنان  الراحل 
والتي  جاية»  زمانها  «ماما 
يــعــشــقــهــا األطـــفـــال عــلــى مر 
الزمان رغم أنه تّم تقديمها 
منذ عشرات األعــوام، وأشار 
الرحمن  عبد  موسى  الفنان 
إلى أن مسرح الطفل بحاجة 
عند  الكم  وليس  الكيف  إلــى 

تقديم األعمال.

  حسن إبراهيم

   مسرحية السيارة العجيبة   مسرحية السيارة العجيبة

   مسرحية سندريال وطيور الغابة   مسرحية سندريال وطيور الغابة
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يهدف  الدرامي  الفني  العمل  من  شكل  هي  المأساة 
إلى تصوير مأساة قد تكون مبنية على قصة تاريخية، 
أصل الكلمة هو من اليونانية الكالسيكية وتعني حرفياً 
ودينية  مسرحية  طقوس  إلى  نسبة   ، الماعز»  «أغنية 
في  بالماعز  التضحية  مع  الكورس  غناء  فيها  يتم  كان 
باستعراض  تتعلق  التراجيدياعموماً  القديمة.  اليونان 
كما   ، النهاية  في  مؤسفة  ونتيجة  الحزن  من  أحــداث 
تنطبق هذه التسمية أيضاً في الثقافة الغربية على وجه 
حددها  الــتــي  الــدرامــا  أشــكــال  مــن  شكل  على  التحديد 
أرسطو اتسمت على جانب من الجدية والشهامة والتي 
تــنــطــوي عــلــى شــخــص عــظــيــم يــمــر بـــظـــروف تعيسة. 
األحــوال  تغير  يشمل  أن  يمكن  أيضاً  أرسطو  (تعريف 
مــن ســيــئ إلـــى جــيــد، ولــكــنــه أرســطــو يــقــول إن التغير 
إلى  يــؤدي  هــذا  ألن  األفضل  هو  السيئ  إلــى  الجيد  من 
ألرسطو  ووفقاً  متفرج).  داخل  والخوف  الشفقة  إثارة 
فإن «هيكل العمل التراجيدي ال ينبغي أن يكون  أيضاً 
بسيطا بل معقدا وأن يمثل الحوادث التي تثير الخوف 
والشفقة.» ويرى أرسطو ، «أن التغير في الحال نحو 
التعاسة والمأساة ال يعود إلى أي خلل أو عيب أخالقي 
، ولكن إلى خطأ من نوع ما.» كما أنه عكس االعتقاد 
قبل  مــن  تنتج  أن  يمكن  الــمــأســاة  هــذه  بــأن  الــخــاطــئ 
سلطة عليا (على سبيل المثال القانون ، اآللهة ، المصير 
، أو المجتمع) ، بينما إذا كان سقوط شخصية ما في 
أرسطو  فــإن   ، خــارجــي  سبب  عــن  ناجم  المحنة  هــذه 
التراجيديا  و  مــأســاة.  وليس  «بلية»  بأنه  ذلــك  يصف 
هي محاكاة لفعل جاد كامل ذي حجم معين ، في لغة 
منمقة تختلف طبيعتها باختالف أجزاء « المسرحية « 
، و بواسطة أشخاص يؤدون الفعل ال عن طريق السرد ، 
و بحيث تؤدي إلى تطهير « النفس « عن طريق الخوف 
و الشفقة بإثارتها لمثل هذه االنفعاالت، وفي تعريف 
أرســطــو: هــي مــحــاكــاة أي حـــدث يثير انــفــعــال األلـــم، 
(وغالباً ما ينتهي بالموت) حيث يكون بطل هذا الحدث 
الخوف  عاطفتا  تؤدي  وحيث  عالية،  مكانة  ذا  شخصاً 
وقد  االنفعاالت.  هذه  من  النفس  تطهير  إلى  والشفقة 
تحتوي في العصر الحديث على بعض العناصر الهزلية 
التفريج  أو  التباين،  إظهار  بقصد  الثانوية،  القصص  أو 
الشعائر  مــن  الــمــأســاة  اســتــمــدت  العاطفي.  الــتــوتــر  عــن 
الدينية القديمة في بالد اليونان ، أما المآسي التي كتبها 
كانت  فقد  سوفوكليس،  و  ويــوربــيــديــس،  إسخيلوس، 
تتسم بالطابع األدبي أكثر من اتسامها بالطابع الديني. 
وكانت المأساة في فرنسا إبان القرن ١٧، وبخاصة في 
تلتزم  كانت  وكورني،  راسين،  كتبها  التي  المسرحيات 
الــزمــن،  وحـــدة  وهــي  الــثــالث،  الكالسيكية  بــالــوحــدات 
ووحـــدة الــمــكــان، ووحـــدة الــحــدث. وهــو مــا يتعارض 
مسرحيات  في  كما  اإلنجليزي،  األدب  في  المأساة  مع 
شيكسبير. ولم يعد للمأساة بمفهومها التقليدي وجود 
فــي الــوقــت الــحــاضــر. فــالــمــأســاة عند إبــســن تعالج في 
الغالب مشكالت اجتماعية وسياسية. ومن أشهر كتاب 
المأساة في العصر الحديث:تشيكوف، وسترندنبرج، و 

يوجين أونيل، و ماكسويل أندرسون.

موسيـــــــــــقى

ــتــوزيــع الــمــوســيــقــي فـــي أبــســط صــــوره هـــو عملية  ال
توظيف اآلالت الموسيقية المتنوعة في الجمل اللحنية 
المختلفة. ومهمة الموّزع الموسيقي تكمن في تدوين 
الــلــحــن واخـــتـــيـــار وتــحــديــد الــســرعــة واإليــــقــــاع والــجــو 
الموسيقة  اآلالت  وتوظيف  لألغنية  الــعــام  الموسيقي 
باختيار  الــمــوزع  ويــقــوم  اللحنية  الــجــمــل  تــخــدم  لــكــي 
العازفين وتنفيذ األغنية في االستوديو واإلشراف على 

خطوات التنفيذ من البداية حتى النهاية.
وخطوات تنفيذ التوزيع الموسيقي لألغنية تبدأ من 
العام  للجو  تصوراً  ويكّون  األغنية  إلى  الموّزع  استماع 
لألغنية، ثم يقوم بعمل تجربة ويسّجل األغنية بشكل 
مبّسط لكي يعطيه تصوراً واضحاً لشكل األغنية النهائي 
وسرعتها وطبقة صوت الفنان والعديد من التفاصيل، 
األغنية  لتنفيذ  المطلوبين  العازفين  يختار  ثــم  ومــن 
وتسجيل  الــبــروفــات  وعــمــل  اللحن  بإعطائهم  ويــقــوم 
الوتريات  بتسجيل  يقوم  فمثالً  منفصل،  بشكل  اآلالت 
(الــكــمــنــجــات) عــلــى حــــده، والــقــيــثــارة وبــاقــي الـــآلالت 
حده  على  الموسيقية  والخلفيات  والبيانو  الموسيقية، 
والصولوهات «العزف المنفرد لآلالت الذي يكون بين 

مقاطع الغناء كصولو العود أو القانون أو الجيتار.
وفـــي الــغــالــب تــرتــكــز هـــذه الــمــرحــلــة عــلــى مهندس 
(مكساج)  بعمل  الــصــوت  مهندس  يقوم  حيث  الــصــوت 
وموازنة  الموسيقية  المسارات  «دمــج  لألغنية  مبدئي 
يتم  وفيها  والـــكـــورال،  اإليــقــاعــات  مــع  اآلالت  أصـــوات 
تركيب اإليقاعات، وبعد تركيب اإليقاعات يأتي تركيب 
الكورال، ثم من بعد ذلك تأتي المرحلة ما قبل األخيرة 
وهي تركيب صوت المطرب على األغنية حيث تؤخذ 
يغني  فربما  واحدة  مرة  ليس  أي  عدة «تركات»  على 
الفنان كل مقطع في وقت مختلف، على حسب حالته 
«السلطنة».   ومــدى  صوته  ووضــع  والمزاجية  النفسية 
أما المرحلة األخيرة فهي عمل «الديجيتال ماستر» أو 
مهندس  بها  يقوم  المرحلة  وهذه  النهائي»  «الماستر 
الصوت بعمل دمج وموازنة نهائية للمسارات الصوتية 
بعمل  ويقوم  األغنية  اكتمال  بعد   (Tracks-التراكات)
ترتيب األغاني وبعمل تنقية للصوت وإضافة المؤثرات 
على األغنية ويقوم بنسخها على CD لكي تذهب إلى 
على  األغــانــي  بطباعة  يقومون  وهــنــاك  اإلنــتــاج  شركة 
وتوزيعها  السوق  في  إنزالها  ثم  ومــن   CD أو  كاسيت 
على اإلذاعات، ويختلف التوزيع الموسيقي على اختالف 

نوع الموسيقى.

التوزيع الموسيقي

ي
مبدعونمبدعون
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كتب-مصطفى عبدالمنعم:

من  واثـــق  المتميزين،  التشكيليين  مــن  واحـــد  البلوشي  مسعود  الفنان   

إمكانياته وأدواته، يسعى دائما لتقديم أعمال مختلفة تترك بصمة واضحة 

الفنان،  عمل  أســاس  هي  والمحاوالت  التجريب  بــأن  يؤمن  المتلقي،  لــدى 

ويؤكد أن التقليد والنسخ يخلق فنا مشوها ال يستطيع الحياة، ويرى البلوشي 

أن واقع الحركة التشكيلي مبشر خاصة في ظل الدعم الذي يلقاه هذا الفن 

من الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية في قطر.

من  نوعا  يــراه  أنــه  مؤكدا  «الشللية»  لفظ  استخدم  البلوشي  رفــض  كما 

التفاهم، وليس التجمعات الحزبية.. فإلى نص الحوار:

ً ــا ــذوق ــت ــد جـــمـــهـــورا م ــاه ــش ـــا ن ـــرن ــتــشــكــيــلــيــة وص ــة ال ــرك ــح ــال ــــي ب أصـــبـــح هـــنـــاك وع

إصدارات جديدة لخدمة اللغة العربية
اصداراتاصدارات

الفن التشكيلي القطري الفن التشكيلي القطري 
يحظى بكل االهتماميحظى بكل االهتمام

الرياض - قنا:

 أصــــدر مــركــز الــمــلــك عــبــد اهللا 
بـــن عــبــد الــعــزيــز الـــدولـــي لخدمة 
الكتب  من  مجموعة  العربية  اللغة 
والـــمـــؤلـــفـــات الــعــلــمــيــة الــمــتــصــلــة 
ضمن  العربية  اللغة  بــمــوضــوعــات 
عـــدد مـــن الــســالســل الــعــلــمــيــة الــتــي 
ــــقــــاً عــــلــــى دفــــعــــات  ـــقـــهـــا ســــاب أطـــل
الجديدة  الكتب  لتضاف  متفّرقة، 
إلـــى قــائــمــة الــكــتــب الــتــي أصــدرهــا 
فروعاً  شملت  الــعــام،  هــذا  المركز 
متنوعة في اللغة العربية. وأوضح 
الدكتور عبداهللا بن صالح الوشمي 
المركز  أن  للمركز  الــعــام  األمــيــن 

العلمية  الــمــؤســســات  مـــع  يــتــعــاون 
واألفراد المتخصصين في المملكة 
العربية السعودية وخارجها؛ إلثراء 
في  المتخصصة  العلمية  المكتبة 
المركز  أن  مضيفاً  العربية..  اللغة 
أصدر خالل العام الماضي ما يزيد 
فيها  شارك  علمياً  إصــداراً   ٥٠ على 
الباحثين  مــن  مــتــنــوعــة  مــجــمــوعــة 
مــن أنــحــاء الــعــالــم، وتـــعـــاون فيها 
مؤسسة   ١٢ مــن  أكثر  مــع  المركز 
أصدرها  التي  الكتب  ومــن  لغوية. 
المعنوية  «القيمة  مــؤخــراً  المركز 
ــعــربــيــة لــــدى الـــشـــبـــاب في  لــلــغــة ال
الخليجي»  الــتــعــاون  مجلس  دول 
اللغوي  والــتــراث  «المخطوطات  و 

المخطوط  اللغوي  التراث  خدمة   -
في مجال اللغة العربية بين الواقع 
«الـــمـــخـــطـــوطـــات  و  والـــــمـــــأمـــــول» 
الــعــربــيــة الــمــهــجــرة»، وكــــّل واحــد 
تأليفه  في  شــارك  الكتب  هذه  من 
مــجــمــوعــة مــن الــبــاحــثــيــن، وأســنــد 
المركز  اختاره  باحث  إلى  تحريره 
متواصالً  عمالً  معه  وعمل  سابقاً، 
مــنــذ فــكــرة عـــنـــوان الــكــتــاب حتى 
صــــــــدوره، إضــــافــــة إلـــــى مــؤلــفــاتــه 
حــال  األخــــرى الــتــي تتخصص فــي 
ومنها:  الــعــالــم،  فــي  العربية  اللغة 
ودليل  الهند،  في  العربية  الثقافة 
العربية  باللغة  المعنية  المؤسسات 
اللغة  علماء  ودليل  إندونيسيا،  في 

علومها  فـــي  والــبــاحــثــيــن  الــعــربــيــة 
فـــي إنــدونــيــســيــا، ودلـــيـــل الــبــحــوث 
في  العربي  األدب  حــول  الجامعية 
المركز  ويدعو  الهندية.  الجامعات 
الــــقــــّراء والــبــاحــثــيــن إلــــى اإلســـهـــام 
النشر  مشروعات  فــي  المركز  مــع 
الكتب  بــتــقــديــم  ســــواء  الــمــخــتــلــفــة، 
بـــاقـــتـــراح  أو  لـــلـــنـــشـــر،  الــــجــــاهــــزة 
على  المركز  يعمل  التي  العناوين 
الجادين،  للباحثين  تأليفها  إسناد 
العلمية،  الــبــحــثــيــة  بــالــمــشــاركــة  أو 
حــيــث أتـــاح الــمــركــز الــتــواصــل معه 
لـــهـــذا الــــشــــأن عــــن طـــريـــق الــبــريــد 
nashr@kaica. االلـــكـــتـــرونـــي: 

org.s

يؤمن بأن التجريب هو أساس عمل الفنان.. مسعود البلوشي:

ڈ هل تحدثنا عن بداياتك الفنية؟
- بــدايــاتــي الــفــنــيــة كــانــت مـــع مــركــز شــبــاب 
الدوحة في منتصف التسعينيات على يد الفنان 
القطري علي الشريف الذي تأثرت به كثيرا، وأنا 
أعيش في اللوحة وأعشق الفرشاة، أنسى نفسي 
عملي  عن  يصرفني  من  أحــب  وال  بصحبتهم 
الشخصية  المعارض  من  العديد  وقدمت  أبــدا 
والتي كانت تناقش موضوعات بعينها، وأتذكر 
منها معرضي الشخصي األول (ما وراء الظالم) 
ودراســـات  الــلــون،  فــي  بحث  مسألة  يعد  الـــذي 
األلـــوان،  استخدام  وكيفية  الــلــون  ماهية  حــول 
وكان دعوة للخروج من الظالم وتأمل الحياة 
الجميلة، وقدمت ١٤ لوحة كل واحدة تعبر عن 
موضوع مختلف فكل لوحة تعبر عن شخصية 
منهم  كل  يختار  وقتها  الجمهور  وكان  ذات  أو 
العمل الذي أحبه، وقدمت أيضا معرض حمل 
اســـم ( الــنــقــاب) يــنــاقــش قــضــايــا مــثــل الــظــاهــر 
وكانت  والمعلن،  والمخفي  والمعلن  والباطن 

وجهة نظري.
ڈ حـــدثـــنـــا عــــن واقــــــع الـــحـــركـــة الــتــشــكــيــلــيــة 

القطرية؟
- واقعها جميل ومستقبلها باهر خصوصا بعد 
االهتمام الذي باتت تحظى به منذ عدة جهات 
واقف  سوق  ومركز  قطر  متاحف  رأسها  على 
الثقافة،  ووزارة  الشبابية  والــمــراكــز  للفنون 
فالفن التشكيلي يلقى كل الدعم واالهتمام من 
في  الثقافية  والمؤسسات  الحكومية  الجهات 
قطر، وهو ما انعكس بدوره على حالة الحراك 
الكبيرة التي يشهدها هذا المجال، وهذا يظهر 
الثقافية  المؤسسات  تــعــدد  خــالل  مــن  واضــحــا 
التي تهتم بالفن التشكيلي، مثل جمعية الفنون 
للفن،  كــتــارا  ومــركــز  والــبــصــريــة،  التشكيلية، 
يبدأوا  لكي  للموهوبين  سهال  أصبح  فالطريق 

مسيرتهم الفنية تحت رعاية تلك المؤسسات.
ڈ هل ترى أن تعدد المؤسسات التي ترعى 

الفن التشكيلي تسبب التشتت للفنان؟
- بــالــعــكــس فــتــعــدد الــمــؤســســات الــفــنــيــة أمــر 
تعاونا  هــنــاك  أن  أرى  أنــنــي  كما  جـــدا،  إيجابي 
كــبــيــرا بــيــن تــلــك الــمــؤســســات لــلــدفــع بالحركة 
للفنان  يتيح  األماكن  تعدد  أن  كما  التشكيلية، 

اختيار المكان الذي يتناسب مع أسلوبه الفني.
الحركة  طــريــق  تعترض  الــتــي  المعوقات  ڈ 

الفنية؟
- الــعــقــبــات دائـــمـــا مـــا تـــكـــون مـــن الــفــنــانــيــن 
أن  أعتقد  الفنانين  يخص  وفيما  والمسؤولين، 
أخــص  أن  وبــــدون  الــغــربــيــة  لــلــمــدارس  التقليد 
أحدا هو آفة الحركة التشكيلية وجميعنا يراها 

بوضوح.
ڈ هـــل تـــرى أن هــنــاك شــلــلــيــة فـــي الــوســط 

الفني؟
أنه  أرى  فأنا  شللية،  مصطلح  أحــب  ال  أنــا   -
نوع من التفاهم وال أراه أمرا سلبيا طالما كانت 

هذه التجمعات إيجابية وليست سلبية.
ڈ هل هناك صراع بين جيل الرواد والشباب؟
- أنـــا ال أرى صــراعــا بــيــن الـــــرواد والــشــبــاب 
ويحضرون  لنا  أســاســي  داعــم  فهم  وبالعكس 
دعــوة  بـــدون  إلينا  يحضر  وبعضهم  فعالياتنا 
ويقدمون لنا كل التشجيع وال نرى أي تقصير 
صراع  وجــود  عن  يتحدثون  ومــن  جهتهم  من 

فأنا ال أفهم ماذا يقصدون!.

ڈ ما رأيك في التجريب في الفن الحديث؟
- التجريب مهم جدا وبدونه ال يمكن للفنان 
ال  الـــذي  فالفنان  نجاحات  ويحقق  يتطور  أن 
فالتجربة  فنا  يقدم  ال  فهو  التجريب  يــمــارس 
خير برهان على أن هناك فنانا يعمل، والبحث 
ضرورة  الفني  التشكيل  ميدان  في  والتجريب 
ووضعه  رسمه  الذي  الهدف  إلى  ليصل  للفنان 
يرضى  عمال  النهاية  فــي  ليكون  عينيه  نصب 
ميدان  أن  والــواقــع  األول،  المقام  فــي  عنه  هــو 
إلــى  الــمــيــاديــن  أحــــوج  مــن  هــو  الــفــنــي  التشكيل 

البحث والتجريب.
ڈ حدثنا عن فعالية «نرسم العيد» الناجحة 

والتي كنت مسؤوال عنها؟

- نــحــرص فــي مــركــز ســـوق واقــــف للفنون 
بــالــتــزامــن مـــع مــهــرجــان الــعــيــد عــلــى تــقــديــم 
الــحــرة  الفنية  الــــورش  مــن  متنوعة  مجموعة 
بـــمـــشـــاركـــة األطـــــفـــــال، بـــجـــانـــب أعــــمــــال فــنــيــة 
التشكيليين  الفنانين  من  نخبة  يقّدمها  أخرى 
ـــجـــداريـــات والـــمـــجـــســـمـــات. وتــعــتــبــر هـــذه  كـــال
الفنية  الــذائــقــة  لــرفــع  جــيــدة  فــرصــة  الفعاليات 
ولقد  والمقيمين،  السّياح  من  السوق  زوار  لدى 
الكاريكاتير  وفــن  الــرســم  الفعاليات  تضمنت 
والـــرســـم بــالــطــيــن والـــخـــط الــعــربــي والـــرســـم 
والبازل  بالحبوب  والتشكيل  والدمى  والتلوين 
تقديم  عــن  فــضــالً  بــالــرمــل،  والــرســم  لألطفال 
ورشـــــة اإليــــربــــرش والــــرســــم عــلــى الــصــحــون. 
ومركز سوق واقف للفنون يعتبر الوجهة الفنية 
الرئيسية لمحبي الفن في قطر من زوار سوق 
الوجهة  أيًضا  هو  يعتبر  والــذي  التراثي،  واقــف 
من  والسّياح  والمقيمين  للمواطنين  الرئيسية 
في  يتواجدون  الذين  األجنبية  العربية  الــدول 
والمناسبات  الــرســمــيــة  الــعــطــالت  خـــالل  قــطــر 
العيد»  فعالية «نــرســم  نجحت  وقــد  واألعــيــاد. 
الذين  األطــفــال  قبل  من  كبيًرا  إقــبــاًال  تلقى  أن 
تــوجــهــوا إلــــى الــمــركــز لــلــمــشــاركــة فـــي فعالية 
عن  تعّبر  فنية  لوحات  لرسم  العيد»،  «نرسم 
المبارك،  الفطر  عيد  في  وبهجتهم  فرحتهم 
ومـــن هــنــا نــأتــي إلـــى أهــمــيــة تــقــديــم مــثــل هــذه 
في  ولــيــس  الــعــام  مـــدار  على  الفنية  الفعاليات 
األعياد فقط، لما لها من دور كبير في اكتشاف 
مساعدتها  على  والعمل  وتشجيعهم  المواهب 

للمزيد من اإلبداع والعطاء.
ڈ هل هناك عزوف جماهيري عن فعاليات 

الفن التشكيلي؟
- فــي اآلونـــة األخــيــرة وتــحــديــدا فــي األعـــوام 
األخيرة قبل عام ٢٠١١ كانت لدينا أزمة كبيرة 
في غياب الجمهور عن الحركة التشكيلية ولكن 
بالحركة  وعــي  هــنــاك  أصــبــح   ٢٠١١ عــام  منذ 
مــتــذوقــا  جــمــهــورا  نــشــاهــد  وصـــرنـــا  التشكيلية 
وهـــذا  الـــخـــاصـــة،  آراؤه  ولــــه  الــفــنــيــة  لــألعــمــال 
بها  واالهتمام  التشكيلية  الحركة  تطور  بسبب 
بالفن  اإلعالم  واهتمام  الرسمي  المستوى  على 
لون  ألي  تقوم  لــن  جمهور  وبـــدون  التشكيلي، 
من ألوان الفنون قائمة. وهل نعاني من غياب 
الحركة النقدية في الفن التشكيلي؟ هذا السؤال 
صعب جدا ولم نجد له إجابة حتى اآلن وليس 
النقدية  الحركة  لغياب  واضــح  سبب  معروف 
ولكن ما ندركه أن الحركة النقدية تحتاج لمن 
بناء  أدوات  أهم  هو  النقد  أن  خصوصا  يقودها 

الحركة التشكيلية.

التراجيديا

ال يوجد 
صراع أجيال 

والكبار 
الداعم 
األول لنا

ال ال ف ال ف ك أأ ا

   من أعمال البلوشي الواقعية   من أعمال البلوشي الواقعية

   خالل إنجازه أحد أعماله الفنية   خالل إنجازه أحد أعماله الفنية

   كتاب القيمة المعنوية للغة العربية
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ها هي الروضة قد عاثت بها أيدي الخريف
عصفت بالَسجف الخضر وألوت بالرفيف
تعس اإلعصار ، كم جار على إشراقها
جَردتها كَفه الرعناء من أوراقها

عريت ، ال زهر ، ال أفياء ، ال همس حفيف
ڈڈ

ها هي الريح مضت تحسر عن وجه الشتاِء
وعروق النور آلت لضموٍر وانطفاء !
الفضاء الخالد اربَد وغَشاه السحاُب
وبنفسي ، مثله ، يجثم غيم وضباب
وظالٌل عكستها فَي أشباح المساء !

ڈڈ
وأنا في شرفتي ، أصغي إلى اللحن األخير

وَقعته في وداع النور أجواق الطيور
فيثير اللحن في نفسي غَما واكتئابا

ويشيع اللحن في روحي ارتباكا واضطرابا
أي أصداء له تصدم أغوار شعوري !

ڈڈ
الخريف الجهم ، والريح ، وأشجان الغروب

ووداع الطير للنور وللروض الكئيب
كلها تمثل في نفسي رمزاً النتهائي !
رمز عمٍر يتهاوى غاربا نحو الفناء
فترًة ، ثم تلّف العمر ، أستار المغيب

ڈڈ
سيعود الروض للنضرة والخصب الّسرّي
سيعود النور رّفافاً مع الفجر الّطرّي
غير أني حينما أذوي وتذوي زهراتي
غير أني حينما يخبو غداً نور حياتي

كيف بعثي من ذبولي وانطفائي األبدّي ؟!
ڈڈ

آه يا موت ! ترى ما أنت ؟ قاس أم حنون
أبشوش أنت أم جهٌم ؟ وفٌيّ أم خؤون ؟!
يا ترى من أي آفاق ستنقّض علّيه؟

يا ترى ما كنه كأٍس سوف تزجيها !!
قل ، أبن ، ما لونها ؟ ما طعمها ؟ كيف تكون ؟

ڈڈ
ذاك جسمي تأكل األيم منه واللّيالي
وغداً تلقى إلى القبر بقاياه الغوالي

وي ! كأني ألمح الدود وقد غّشى رفاتي
ساعياً فوق حطام كان يوما بعض ذاتي
عائثاً في الهيكل الناخر ، يا تعس مآلي !

ڈڈ
كّله يأكل ، ال يشبع ، من جسمي المذاب

من جفوني ، من شغافي ، من عروقي ، من غهابي
وأنا في ضجعتي الكبرى ، وحضن األرض مهدي

ال شعوٌر ، ال انفعاالت ، وال نبضات وجد
جّثة تنحل في صمٍت ، لتنفى في التراب

فدوى طوقان
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أرســــــل نــقــيــب أشــــــــراف «خـــــرســـــان» الـــى 
بينه  ليجمع  داره  الــى  يستدعيه  الــخــوارزمــي 
فع عن المجيء ألنه كان  وبين الهمذاني، فتَرّ
بإرسال  النقيب  فأحرجه  لــُه،  ُدّبــر  ما  يعرف 
دابته إليه، وشفع ذلك البديع برسالة يستفّزُه 
بها! فلم ير الرجل بداً من الحضور وقد ُحشَر 

الناس ليروا لمن تكون الغلبة! 
قـــال لــهــمــا الــشــريــف : انــســجــا عــلــى مــنــوال 

المتنبي:
أرق على أرق ومثلي يأرق

فــابــتــدأ أبـــو بــكــر وكـــان إلـــى الــغــايــات سباقاً 
وقال:

فإذا ابتدهت بديهة يا سيدي : فــآراك عند 
بديهتي تتقلق

مالي أراك ولست مثلي في الورى : متموهاً 
بالترهات تُمخرق

ونظم أبياتاً ثم اعتذر فقال : هذا كما يجيء 
ال كما يجب ،

فقال البديع : قبلنا عذرك ، لكن رققت بين 
فخذ   ، قــاف  كجبل  قــاف  كل   ، خشنة  قافات 

اآلن جزاء عن قرضك ، وأداء لفرضك :
مهالً أبا بكر فزندك أضيق : وأخرس فإن 

أخاك حي يرزق
نار  جربت   : مصيبة  تلك  وكفاك  أحمقاً  يا 

معرتي هل تحرق ؟
فقال له أبو بكر : « يا أحمقاً « ال يجوز فإنه 

ال ينصرف .
فـــقـــال الـــبـــديـــع : ال نــــــزال نــصــفــعــك حــتــى 

يرد  أن  وللشاعر   ، معه  وتنصرف  ينصرف 
 ، كــودنــاً  يــا  قلت :  شئت  وإن   ، ينصرف  ال  مــا 
ثم قولك في البيت يا سيدي ، ثم قلت تتقلق 

مدحت أم قدحت؟
فإن اللفظين ال يركضان في حلبة .

إلى أن ...
البديع  إلــى  وأشــار  الخوارزمي  بكر  أبــو  قــام 

وقال : ألتركنك بين الميمات .
فقال : ما معنى الميمات !؟

فقال : بين مهدوم ، ومهزوم ، ومغموم ، 
ومحموم ، ومرجوم ، ومحروم .

فقال البديع : ألتركنك بين الهيام والسقام 
والسام والبرسام والجذام والسرسام .

وبين السينات :
بــيــن مــنــحــوس ، ومــنــخــوس ، ومــنــكــوس ، 

ومعكوس .
وبين الخاَءات :

مــطــبــوخ ، ومـــســـلـــوخ ، ومــــشــــدوخ ، ،  مـــن 

ومفسوخ وممسوخ .
وبين الباءات :

بــيــن مــغــلــوب ، ومـــســـلـــوب ، ومـــصـــلـــوب ، 
ومنكوب

فــــخــــرج الــــبــــديــــع وأصــــــحــــــاب الـــشـــافـــعـــي 
واإلكــرام   ، واالستقبال  بالتقبيل  يُعِظمونه 
حتى  الـــخـــوارزمـــي  خــــرج  ومــــا   ، واإلجــــــالل 
غــابــت الــشــمــس ، وعــــاد إلـــى بــيــتــه وانــخــذل 

. انخذاالً شديداً 

ذكــــر الــمــتــنــبــي فـــي مــجــلــس األمــيــر 
المعري،  بمحضر  الرضي»  «الشريف 
على  يطعن  األمــيــر  فــأخــذ  وجماعته، 
الــمــتــنــبــي، ويــضــعــف شـــعـــره، ويــذكــر 
على  حــامــالً  المعري  وكــان   ، مقابحه 
األمير لقلة إحسانه إليه، فحمله ذلك 
المتنبي،  على  خالفه،وأثنى  أن  على 
وقـــال : هــو أشــعــر الــشــعــراء وأحسنهم 
شعراً، ولو لم يكن له إّال قصيدته التي 

أولها :
لَِك يا َمناِزُل في الُقلوِب َمناِزُل     

أقَفْرِت أْنِت وهّن منِك أواِهُل
يـــضـــرب  أن  األمــــــيــــــر  بــــــه  فـــــأمـــــر 
الــمــعــري بــالــســيــاط، فــضــرب وأخـــرج 
مــن الــمــجــلــس، فعظم ذلـــك عــلــى من 
رجل   : لألمير  وقالوا  المجلس،  حضر 
يقول  لما  تضربه  العلم  أهل  من  كبير 
ذلك  مــا  الــشــعــراء،  أشــعــر  المتنبي  عــن 

بصواب!
فقال األمير : ليس كما قلتم ، وإنما 

ضربته على تعريضه بي!
قالوا : وكيف ذلك ؟

ــــه لـــم يــفــضــلــه بــقــصــيــدة  قــــال : ألن
بتلك  فّضله  وإنــمــا  شــعــره،  عــالــي  مــن 
الــقــصــيــدة، مــع أنــهــا لــيــســت مــن عالي 
شـــعـــره، ولــكــن ألنــــه يــقــول فــيــهــا بعد 

أبيات:
ما ناَل أْهُل الجاِهلِّيِة ُكلُُّهْم ِشْعِري

ـــــُل بـــــابِ بــــســــحــــري  ســــمــــعــــْت  وال 
نَــاِقــٍص      مــن  َمــَذّمــتــي  ـــَك  ـــْت أتَ وإذا 

َفـــهـــَي الـــّشـــهـــاَدُة لـــي بـــأّنـــي كـــاِمـــُل
فطانة  حــضــر  مــن  كــل  فاستحسن 
األمــيــر،وحــدة ذهــنــه، وعــــذروه فيما 
فعل، وسئل المعري بعد ذلك، فقال : 

نعم واهللا ما قصدت غير ذلك.
جدير بالذكر أن المعري هو أحمد 
بـــن عــبــد اهللا بـــن ســلــيــمــان الــقــضــاعــي 
وفيلسوف  شــاعــر  الــمــعــري،  الــتــنــوخــي 
وأديب عربي من العصر العباسي، ولد 
الشمال  في  النعمان  معرة  في  وتوفي 
بـرهين  لُقب   . يُنسب  وإليها  الــســوري 
المحبسين أي محبس العمى ومحبس 
البيت وذلك ألنه قد اعتزل الناس بعد 

عودته من بغداد حتى وفاته.

مناظرة الهمذاني مع الخوارزمي

ـــــــة األمــــــــيــــــــر ـــــــن ـــــــط ف

من قصيدة
خريف ومساء
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فرج دهام: «مدينة» يطرح مشاعر العّمال ويحاول التواصل معهم
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أنه  إلى  دهــام  فرج  التشكيلي  الفنان  أشــار 
بصرية  كمعادلة  البريدية  البطاقة  استخدم 
الخـــتـــزال ســيــرة الــمــديــنــة الــمــعــاصــرة، في 
إسبانيا  فــي  نظمه  والــــذي  مــعــرضــه  لــوحــات 
وأوضــح  االســم،  نفس  وحمل  الماضي  العام 
نعيشه  ما  على  الضوء  يسّلط  أن  استطاع  أنــه 
من تطور وتغّير لينقل ما يحّسه العديد من 
قطر  أرض  على  يعيشون  ممن  المغتربين 
مــن تــفــاعــالت وانــفــعــاالت. وأضــــاف أن من 
تابع معرضي «لغة الشارع ٢٠١٠» والذي كان 
بــرعــايــة كــتــارا، ســيــالحــظ مــحــاوالتــي لطرح 
بارزة  محاولة  في  وواقعهم  العّمال  مشاعر 

لفهمهم والتواصل معهم.
وقد عمل فرج دهام من خالل «مدينة» 
ـــتـــه لـــلـــدوحـــة لــيــنــقــل من  عــلــى تــرجــمــة رؤي
األحــالم  مــن  سلسلة  الفنية  ممارسته  خــالل 
والـــطـــمـــوحـــات والـــقـــلـــق وبـــعـــض الـــذكـــريـــات 
البسيطة التي أرسلت من الدوحة إلى مدينة 

أخرى عن طريق العّمال الذين قاموا ببنائها 
لــتــســكــن وتــمــأل بـــأحـــالم وتــطــلــعــات وهــمــوم 

أخرى.
يـــذكـــر أن الـــفـــنـــان الـــقـــطـــري فــــرج دهـــام 
والباحثين  الــفــنــانــيــن  أبــــرز  مــن  واحـــــًدا  ــعــد  يُ
البصرية،  الفنون  مجال  فــي  المتخصصين 
وهــــو حـــاصـــل عــلــى درجـــــة الــمــاجــســتــيــر في 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة مـــن جــامــعــة بــــول ستيت 
 ،١٩٨٨ عــام  األمــريــكــيــة  المتحدة  بــالــواليــات 
ولــــه الــعــديــد مـــن الـــمـــشـــاركـــات والــمــعــارض 
بينالي  بينها  من   ،١٩٧٧ عام  منذ  الجماعية 
الــشــارقــة والــقــاهــرة الــدولــيــان، وأقــــام عـــدداً 
مــن الــمــعــارض الــفــرديــة بــالــواليــات المتحدة 
األمـــريـــكـــيـــة وقــــطــــر والــــكــــويــــت وطــــهــــران 
بالجمعية  مــؤســس  عــضــو  وهـــو  والـــشـــارقـــة، 
القطرية للفنون التشكيلية، وكتب العديد من 
مجال  في  المتخصصة  والبحوث  الــدراســات 

الفنون البصرية.
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كتب-مصطفى عبدالمنعم:

أكـــــــد مـــحـــمـــد عــــــبــــــداهللا الـــفـــنـــان 
التشكيلي، والرسام ومصمم العمارة 
الــدول  مــن  تعتبر  قطر  أن  التراثية، 
الرائدة في مجال الرسوم المتحركة، 
مؤكداً على أهمية أفالم الكرتون في 
توعية األطفال وتربية النشء الجديد 
من  يتجزأ  ال  جــزءاً  باتت  أنها  وكيف 
وعن  األطــفــال،  هـــؤالء  عــقــول  تكوين 
قال  فني  مجال  مــن  أكثر  فــي  عمله 
محمد عبداهللا لـ «البيرق» إن الفنون 
جــمــيــعــهــا مــتــرابــطــة وبــيــنــهــا قــنــوات 
على  إصــــــراره  وإن  عـــديـــدة،  اتـــصـــال 
دخول مجال الرسوم المتحركة كان 
محلي  منتج  تــقــديــم  فــي  مــنــه  رغــبــة 
ألطــفــالــنــا لــمــنــاهــضــة أفــــالم الــرســوم 
أحياناً  تعمل  التي  األجنبية  المتحركة 
عـــلـــى تـــشـــويـــه فـــكـــر وســــلــــوك وقــيــم 
بالواقع  والهــتــمــام  الــعــرب،  األطــفــال 
الــعــربــي وخــصــوصــيــتــه، مــشــدداً على 
أهمية دعم الجهات الحكومية قائالً: 
للرسوم  قــائــمــة  تــقــوم  أن  يمكن  «ال 
الدول  دعم  بدون  العربية  المتحركة 

والحكومات».. فإلى نص اللقاء:
عالم  فــي  انطلقت  كــيــف  بــدايــة  ڈ 

الرسوم المتحركة؟
- البداية كانت في عام ١٩٩٥ حيث 
الدين»  «عــالء  باسم  أستوديو  أسسنا 
إلنــتــاج األفــــالم الــمــتــحــّركــة الــعــربــيــة، 
هو  المشروع  هذا  كان  الحقيقة  وفي 
الخليج  منطقة  فــي  نوعه  مــن  األول 
الــــــذي يـــضـــم خــــبــــرات عـــربـــيـــة وتـــم 
تأسيسه بأيٍد عربية، ولكن لألسف لم 
يحَظ مشروعنا بذات االهتمام الذي 
تحظى به مثل هذه المشروعات في 
االهتمام  يتم  ولــم  المتقدمة  الـــدول 
بالمشروع أو دعمه من قبل الجهات 
سنتين  خــــالل  ونــجــحــنــا  الــرســمــيــة، 
أن  المشروع  تأسيس  عمر  من  فقط 
ننتج أعماالً عربية في مجال الرسوم 
المتحركة وأن نشارك في مهرجانات 
على  يــدل  ما  وهــو  قطر  باسم  دولية 
أننا قّدمنا تجربة مميزة وجادة نحو 
العربي،  الوطن  في  الفن  هذا  تطوير 
سبقنا  إننا  قلت  إذا  مبالغاً  أكــون  وال 
«الرسوم  بإنتاج  حالياً  معروفة  دوالً 
األقل  على  سنوات  بعشر  المتحركة» 

الرسوم  ننتج  وكنا  الــوقــت،  ذلــك  فــي 
ثالثية األبعاد.

ڈ وما أسباب توقف المشروع؟
كثيراً  األمـــر  يستمر  لــم  لــألســف   -
حــيــث اضــطــررت إلـــى أن أنــفــق على 
المشروع من أجل إنتاج أفالم عربية 
في مجال الرسوم المتحركة، وكانت 
الــجــهــات الــرســمــيــة وقــتــهــا ال تـــدرك 
مع  تتعامل  ولــم  المجال  هــذا  أهمية 
الــمــشــروع بــشــكــل جـــّيـــد، ولــكــن كــان 
العاملين  أن  أساس  على  يتم  التعامل 
فـــي هـــذا الــمــجــال هـــم تــجــار شنطة 
كــرتــونــيــة، لذلك  ويــخــرجــون أفــالمــاً 
فأنا أرى أنه ال يمكن أن تقوم قائمة 
لــلــرســوم الــمــتــحــركــة الــعــربــيــة بــدون 

دعم الدول والحكومات.
ڈ ومــاذا على الحكومات أن تفعل 

لدعم هذا المجال؟
أوروبــا  في  يحدث  ما  أتابع  كنت   -
قامت  آسيا  دول  أن  ووجــدت  وآسيا 
بافتتاح قنوات فضائية خاصة بأفالم 
وتحديداً  لألطفال  وموجهة  الكرتون 
عهد  حديثة  تعتبر  كانت  التي  اليابان 
موجودة  تكن  لم  التي  الصناعة  بهذه 
أنهم  إال  السبعينيات  فترة  في  لديها 
اجــتــهــدوا كــثــيــراً خـــالل عــقــديــن من 
وتحتل  للقمة،  وصــلــوا  حتى  الــزمــان 

مكانة  الــيــابــانــيــة  الــكــرتــونــيــة  األفــــالم 
مــرمــوقــة فـــي الـــعـــالـــم، وهـــــذا األمـــر 
أزعـــج األوربــيــيــن كــثــيــراً وبــحــثــوا عن 
ووجــدوا  الياباني  التفوق  هــذا  أسباب 
كل  إنتاج  تدعم  اليابانية  الحكومة  أن 
قيمته  بما  المتحركة  الــرســوم  أفــالم 
فما  الــمــنــتــج،  الــعــمــل  قيمة  مــن   ٪٥٠
كان من الدول األوروبية إال أن تعمل 
ولو  األفـــالم  هــذه  صناعة  دعــم  على 
دعم  يتم  كــان  وبالفعل  آخــر،  بشكل 
من  يتم  التي  المبدئية  الحلقات  إنتاج 
تعرف  ما  وهي  العمل  تسويق  خاللها 
أمر  وهــذا  البايلوت»  «حلقات  باسم 

األشخاص  يقّدم  حيث  جداً  ضروري 
أفــكــارهــم وتــنــتــج الــحــكــومــات نــمــاذج 
لهذه األفكار ومن ثم يسهل تسويقها 
فــيــمــا بـــعـــد، وهــــو مـــا أعــــادهــــم مــرة 
تأملنا  ولــو  بــشــدة،  للمنافسة  أخـــرى 
ما  وبــيــن  بينها  وقـــارنـــا  األمــــور  هـــذه 

حدث معها سندرك الفارق.
ڈ وما الذي دفعك إلى خوض هذا 

المجال؟
- فــــي الـــبـــدايـــة الـــفـــنـــون جــمــيــعــهــا 
مـــتـــرابـــطـــة وبـــيـــنـــهـــا قــــنــــوات اتـــصـــال 
عديدة، أما بخصوص ما دفعني إلى 
كنت  أنني  فهو  التجربة  هــذه  خــوض 
في  المتحّركة  الــرســوم  حــركــة  أتــابــع 
آســيــا وأوروبــــا وأمــريــكــا وأرى مدى 
ــــذي وصــلــت إلــيــه،  الــتــطــور الــهــائــل ال
وإدراك الغرب والشرق أهمية أفالم 
وتربية  األطفال  توعية  في  الكرتون 
النشء الجديد وكيف أنها باتت جزءاً 
ال يــتــجــزأ مـــن تــكــويــن عــقــول هـــؤالء 
األطـــفـــال، وبــالــتــالــي أصــبــح اإلصــــرار 
المتحركة  الرسوم  أفــالم  إيجاد  على 
اعتبارين:  من  ينبع  محلياً،  المنتجة 
المتحركة  الــرســوم  أفـــالم  مناهضة 
على  األجــنــبــيــة الـــتـــي تــعــمــل أحـــيـــانـــاً 
األطــفــال  وقــيــم  وســلــوك  فكر  تشويه 
العربي  بالواقع  االهتمام  ثم  العرب، 

وخصوصيته.
ڈ هذا يعني أن قطر رائدة في هذا 

المجال؟
- نحن قمنا بالريادة ووضعنا قطر 
في مصاف الدول الكبرى في مجال 
هذه  ثمن  وكــان  المتحركة،  الرسوم 
الريادة ثمناً غالياً جداً معنوياً ومادياً، 
حــيــث إنـــنـــي اضــــطــــررت إلــــى تــحــّمــل 
خـــســـائـــر الـــشـــركـــة ودفــــعــــت مــاليــيــن 
من  االنسحاب  آثــروا  الذين  لشركائي 
الدعم  وجـــود  عــدم  بسبب  الــمــشــروع 
الــكــافــي، ومــنــذ ذلـــك الــحــيــن تخليت 
عن الفكرة، ولن أعود أو يعود غيري 
إال إذا عادت الدولة إلى دعم الرسوم 

المتحركة.
ڈ هـــل أســهــمــت الــتــكــنــولــوجــيــا في 

تطور هذا الفن؟
- ســـاهـــم الـــتـــطـــور الــــــذي تــشــهــده 
بتكنولوجيا  السينمائي  العرض  تقنية 
التصوير ثالثي األبعاد في صنع طفرة 
المتحركة  الــرســوم  أفــالم  تنفيذ  فــي 
الـــتـــي كـــانـــت قـــد شـــهـــدت طـــفـــرة في 
الــتــســعــيــنــيــات بــــدخــــول الــكــمــبــيــوتــر 
وبرامج الجرافيك التي نقلت الرسوم 
والتلوين  الرسم  عالم  من  المتحركة 
الكمبيوتر  بــرامــج  إلـــى  الـــــورق،  عــلــى 
التقنية  للفنان  تقّدم  التي  المتقدمة 
والبدائل المتنوعة لصنع فيلم كرتون 
دقيقة  رســـوم  على  يحتوي  مختلف 
للطبيعة،  ومــحــاٍك  متقن  وتــحــريــك 
بــاإلضــافــة إلـــى وصــــول الـــرســـوم إلــى 
درجــــــة مــــن الــــدقــــة واإلبـــــهـــــار حــيــث 
تبدو  الكرتونية  الشخصيات  أصبحت 
كأنها كائنات واقعية، فينتقل المتفّرج 
معها إلى رحلة مع عالم سحري يبدو 

حقيقياً.
ـــــدول الــعــربــيــة في  ڈ مـــا مــوقــع ال

صناعة الرسوم المتحركة ؟
- مـــا تــقــّدمــه الـــــدول الــعــربــيــة في 
مـــجـــال أفـــــالم الــــرســــوم الــمــتــحــركــة 
سينمائياً يقف عند الرقم (صفر) أما 
مسلسالت  مــن  تلفزيونياً  تنتجه  مــا 
فـــي هـــذا الــمــجــال فـــال يـــســـاوي شيئاً 
أو  الــغــربــيــة  الــبــلــدان  تنتجه  مــا  أمـــام 
واقع  دراســة  فــإن  ثم  ومــن  األجنبية، 
الوطن  في  المتحركة  الرسوم  أفــالم 
العربي يفيد في بذل الجهود من أجل 

النهوض بهذا الفن.

wالفن             السابع

مصطلح غير رسمي يُستخدم على نطاق واسٍع لإلشارة 
مدينة  في  واألوردو  الهندية  باللغتين  األفــالم  صناعة  إلى 
غير  بشكٍل  المصطلح  هــذا  يُستخدم  كما  الهند.  مومباي، 
لإلشارة إلى كامل صناعة السينما في الهند،  صحيح أحياناً 
بينما يشير في الحقيقة إلى جزء من هذه الصناعة. بوليوود 
أكبر منتج أفالم في الهند، وواحدة من أكبر مقرات إنتاج 

األفالم في العالم.
واسم بوليوود مؤلف من بومباي (االسم السابق لمومباي) 
من  بالرغم  األمــريــكــي.  الفيلم  صناعة  مــركــز  وهــولــيــوود 
كمكان  بوليوود  توجد  ال  هوليوود،  عكس  فعلى  التسمية، 
قاموس  إلى  طريقه  بوليوود  مصطلح  وجد  كذلك،  فعلي. 
أوكسفورد كمدخل بتعريٍف منفصل رغم وجود اعتراضات 
على التسمية باعتبار أنها تجعل صناعة السينما في مومباي 

تبدو كقريب فقير لمثيلتها في هوليوود.
يُشار إلى بوليود عموماً باعتبارها سينما ناطقة بالهندية، 
رغم أن اللغة الهندوستانية الشائعة كنمط متداول للهندية 
حضور  أن  كما  بوليوود.  أفــالم  في  شيوعاً  أكثر  واألوردو 
اإلنجليزية الهندية يتزايد في الحوار واألغاني على حٍد سواء، 
والتعابير  الكلمات  تدخل  أفــالم  وجــود  الغريب  من  وليس 
اإلنجليزية في حواراتها. عالوة على ذلك، فإن إنتاج األفالم 

المنطوقة باإلنجليزية بالكامل يتزايد في بوليوود.
صامت  فيلٍم  أول   (١٩١٣) هاريشاندرا  راجــا  فيلم  وكــان 
القرن  ثالثينيات  وبحلول  فالكي.  داداساهب  وصنعه  يُنتج 
من  أكثر  تُنتج  بوليوود  في  السينما  صناعة  كانت  العشرين 
أضواء  كان  ناطق  هندي  فيلٍم  أول  السنة.  في  فيلم  مائتي 
كبيراً  الدنيا للمخرج أردشير إيراني في ١٩٣١ حقق نجاحاً 
والموسيقية،  الــنــاطــقــة  لــألفــالم  كبير  ســـوٍق  وجـــود  وضـــح 
وبــذلــك تــحــّولــت بــولــيــوود وجــمــيــع مــنــاطــق صــنــاعــة الفيلم 

الهندي اإلقليمية إلى األفالم الناطقة بسرعة.
فقد  صــاخــبــة،  فــتــرات  واألربــعــيــنــيــات  الثالثينيات  كــانــت 
تــأثــرت الــهــنــد بــالــكــســاد الــكــبــيــر والـــحـــرب الــعــالــمــيــة الثانية 
تقسيم  صاحب  الــذي  والعنف  الهندية  االستقالل  وحــركــة 
الهند. كانت معظم أفالم بوليوود هروبية وقتها، ومع ذلك 
الصعبة،  االجتماعية  المشاكل  عن  األفالم  صّناع  بعض  عّبر 

أو استخدموا الكفاح الهندي كخلفية ألعمالهم الدرامية.
كانيا  كيسان  فيلم  إيــرانــي  أردشــيــر  أخـــرج   ،١٩٣٧ وفــي 
فيلماً  أخــرج  تاله  الــذي  العام  وفي  ملون.  هندي  فيلم  أول 
ملوناً آخر هو األم الهند. مع ذلك، لم تصبح األفالم الملونة 
كانت  الــوقــت،  ذلــك  فــي  الخمسينيات.  نهاية  حتى  شعبية 
األفالم الموسيقية الرومانسية ذات اإلنتاج المترف وأفالم 
الميلودراما كانت المصدر الرئيسي للدخل في السينما. ومن 
ضمن الممثلين الناجحين في تلك الفترة كان ديف أناند، 
فكان  الناجحات  الممثالت  أما  كابور،  وراج  كومار،  ديليب 
منهن: نرجس ومينا كوماري ونوتان ومادوباال. في أواخر 
الستينيات وأوائل السبعينيات قام ببطولة األفالم الرومانسية 
وأفالم الحركة ممثلون مثل: راجيش خانا ودارمندرا. في 
الطريق  الرومانسية  األفــالم  أخلت  السبعينيات،  منتصف 
ألفالم العنف التي تناولت مواضيع العصابات. ركب أميتاب 
باتشان، النجم الشهير بأدوار «الشاب الغاضب» التي أداها، 
الموجة مع ممثلين آخرين مثل ميثون تشاكرابورتي وأنيل 
كابور. كان من ضمن الممثالت الالئي اشتهرن خالل هذه 
باتشان،  جايا  ريتشاردسون،  هيلين  ماليني،  هيما  الفترة 

وريكا. واستمرت هذه الموجة حتى بداية التسعينيات.
إلى  جديد  مــن  الكفة  مالت  التسعينيات  منتصف  وفــي 
األفالم الموسيقية الرومانسية التي تدور حول العائلة بسبب 
والــعــروس   (١٩٩٤) لــك  بالنسبة  أنــا  مــن  مثل  أفـــالٍم  نــجــاح 
من  جــديــداً  جــيــالً  األفــــالم  هـــذه  قــّدمــت   .(١٩٩٥) للشجاع 
وشــاروخــان  خـــان  وســلــمــان  خـــان  أمــيــر  مــنــهــم:  الممثلين 
وجوهي  ديكسيت  ومـــادوري  سريديفي  مثل:  والممثالت 
تشاواال وكاجول. وفي هذه المرحلة، كانت أفالم الكوميديا 
جوفندا  مثل  ممثلين  وقــّدمــت  كــذلــك،  ناجحة  والــحــركــة 

وأكشاي كومار وممثالت.

الفنان محمد عبداهللا لـ «البيرق» :

ـــــا قــــــــنــــــــوات اتــــــــصــــــــال عــــــديــــــدة ـــــه ـــــن ـــــي ــــا مــــــتــــــرابــــــطــــــة وب ــــه ــــع ــــي ــــم الـــــــفـــــــنـــــــون ج

بوليوود
          

عن قربعن قرب

علىعلى
الطريقالطريق
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عبداهللا الهاجري : الساحة الفنية بحاجة 
ألعمال تتيح الفرصة للشباب

قطر من الدولقطر من الدول
 الرائدة في مجال  الرائدة في مجال 
الرسوم المتحركةالرسوم المتحركة

كتب-هيثم األشقر:

أكــد الــفــنــان عــبــداهللا الــهــاجــري أن 
غــيــاب الــجــهــات الــداعــمــة الــتــي توفر 
إلنتاج  الالزمة  المقومات  كل  للشباب 
األفالم من أبرز المعوقات التي تواجه 
صناعة األفالم في قطر، موضحاً أن 
الشباب لديهم طاقات ضخمة قادرة 
على صناعة سينما حقيقية، الفتاً إلى 
فرصاً  سيفتح  الــدعــم  هــذا  وجــود  أن 
كــبــيــرة لــلــشــبــاب لــتــطــويــر مــهــاراتــهــم 
وقــدرتــهــم الــســيــنــمــائــيــة، مــضــيــفــاً أن 
في  يتمثل  ال  الراعية  الجهات  غياب 
أيضاً  يتعلق  بل  فقط،  المادي  الدعم 
لتصوير  الــالزمــة  الــتــصــاريــح  بتوفير 
األفـــــــالم، وتـــوفـــيـــر االســـتـــوديـــوهـــات 

الالزمة ومواقع التصوير.
إلــــى أن مـــن الــصــعــوبــات  مـــشـــيـــراً 
استخراج  صعوبة  هي  تواجههم  التي 
الـــــتـــــصـــــاريـــــح لــــتــــصــــويــــر الـــمـــشـــاهـــد 
في  نغّير  ما  كثيراً  وقــال  الخارجية، 
في  التصوير  استطاعتنا  لعدم  النص 
مكان ما، ألن التصاريح لم تصدر أو 
ألنها تأخرت، موضحاً أن الدعم الذي 
تقّدمه مؤسسة الدوحة لألفالم جيد 
بضرورة  مطالباً  كــاف،  غير  ولكنه 

تعّدد الجهات الداعمة.
مــن جــهــة أخـــرى أشـــار الــهــاجــري 
عن  المحلية  الـــدرامـــا  غــيــاب  أن  إلـــى 
علينا  يتوجب  الرمضاني  الــمــاراثــون 
وقــفــة مـــع الــنــفــس، لـــدراســـة أســبــاب 
السنوات  في  القطرية  الدراما  تراجع 

لمرحلة  وصــلــنــا  أن  إلـــى  الــمــاضــيــة، 
الدراما  أن  على  مؤكداً  التام،  الغياب 
تهتم  فنية  لقيادات  بحاجة  المحلية 
بــالــفــنــان الــمــحــلــي، خــاصــة الــشــبــاب، 
إلـــى أنــنــا نمتلك الـــكـــوادر في  مــشــيــراً 
كافة عناصر العمل الدرامي، كما أننا 
نمتلك كتاب نص بارعين أمثال وداد 
الكواري التي أثرت الدراما الخليجية 
بــالــعــديــد مـــن األعــــمــــال الــمــتــمــيــزة، 
يعمل  القطري  الفنان  أن  إلــى  الفــتــاً 
بإخالص أكثر نابع من انتمائه لتراب 
الساحة  أن  إلـــى  ولــفــت  الــوطــن،  هـــذا 
تتيح  فنية  ألعــمــال  تحتاج  اإلبــداعــيــة 
الـــفـــرصـــة الــحــقــيــقــيــة لــلــشــبــاب؛ ألن 
لمبدعي  حقيقياً  إعــــداداً  يعتبر  ذلــك 

المستقبل.

ً لم تقم قائمة 
للرسوم 

المتحركة 
العربية بدون 

دعم الدول 
والحكومات

   عبد اهللا الهاجري في فيلم عروس
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ــــــــــوادر شـــعـــبـــيـــة عــلــى  ــــامــــج ن ــــرن ب
يــكــون  أن  أتــــوقــــع  الـــــريـــــان  قـــنـــاة 
لــــــــــه صـــــــــــــدى عـــــــلـــــــى مـــــســـــتـــــوى 
الـــعـــربـــي. الـــخـــلـــيـــج  ودول  قـــطـــر 

من المؤسف فعالً أن تكون ثقافة 
البعض مجرد الفتات دعاية للعرض 

ال أكثر..

كــن ســيــد أفــكــارك وألــهــم نفسك 
بــالــخــيــر وافــعــلــه واجـــعـــل حــيــاة من 
مقابال،  تنتظر  أن  دون  بهجة  تحب 

هكذا نحب بصدق.

ســنــظــل ال نــعــلــم مـــا يــمــكــن أن 
وشجاعة  بثقة  نـُـبــادر  حتى  نُقدمه 
على خــوض تــجــارب جــديــدة تبرز 

ما لدينا من قدرات.

خـــواطـــر: ســـوف يــبــقــى حــبــك كبعض 
مهما  قراءتها..  من  نمل  ال  القصص.. 
تعاقب عليها الزمن.. أو حاول غزوها 

النسيان.

«الفنون الموسيقية» يكتشف قضيةقضية
المواهب عبر «اإلنستجرام»

الـــفـــنـــون  مــــركــــز  يـــســـتـــعـــّد  الدوحة-[: 
الموسيقية خالل الفترة المقبلة إلطالق مجموعة 
ــفــنــيــة عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل  مــــن الـــمـــســـابـــقـــات ال
الكبير  النجاح  بعد  وذلــك  إنستجرام،  االجتماعي 
خالل  المركز  أطلقها  التي  المسابقة  حققته  الذي 
شهر رمضان الماضي، وقال الفنان عيسى الكبيسي 
أطلقها  التي  «اإلنــشــاد»  مسابقة  إن  المركز  مدير 
المركز مؤخًرا هي المرة األولى التي يطرح فيها 
االجتماعي،  التواصل  وسائل  عبر  مسابقة  المركز 
من  الكبير  اإلقبال  هــذا  يتوقع  يكن  لم  أنــه  مؤكًدا 

قبل المتسابقين، الفتًا إلى أن فكرة طرح المسابقة 
عبر الفضاء اإللكتروني سهلت المهمة على العديد 
من المتسابقين لالشتراك من أي مكان، كما أنها 
كسرت حاجز الخوف والخجل عند العديد منهم، 
وهذا ما ظهر جلًيا خالل أداء المتسابقين في حفل 

التكريم الذي أقيم لهم في المركز.
وأضـــــاف الــكــبــيــســي أن نـــجـــاح هــــذه الــمــســابــقــة 
سيكون حافًزا مهًما للمركز لتكرار هذه المسابقة 
في السنوات القادمة، مؤكًدا على أن هناك توجًها 
إلقامة مسابقات مماثلة في جميع مجاالت الفنون 

الموسيقية المختلفة كالغناء، والعزف وغيرها.
يــذكــر أن الــمــركــز كـــان قــد أعــلــن عــن إطــالقــه 
المواهب  أصحاب  داعًيا  الديني،  لإلنشاد  مسابقة 
عن  عــبــارة  كــان  ســـواء  صــوتــي  مقطع  تسجيل  إلــى 
مقطع إنشادي أو ابتهال وإرساله إلى المركز عبر 
عنوانه على اإلنستجرام وهو: music_qatar على 
أن يتّم فرز المشاركات من طرف لجنة مختصة، 
وقد تّم اإلعالن عن أسماء الفائزين وتسليم جوائز 
قيمة لهم خالل حفل أقيم في مقّر المركز، حيث 

شارك المتسابقون في تقديم فقرات إنشادية.

كتب-هيثم األشقر:

أكـــد اإلعـــالمـــي والــمــلــحــن الــمــوســيــقــي أحــمــد عــبــداهللا 
اإلعالمي  الــوحــش  هــي  االجتماعي  التواصل  مــواقــع  أن 
فــي نفس الــوقــت على أنــهــا ســالح ذو  الــقــادم، مــشــدداً 
كيفية  وبناتنا  أبنائنا  تعليم  علينا  يجب  لذلك  حدين، 

إلى  مشيراً  الصحيح،  بالشكل  المواقع  تلك  مع  التواصل 
نسبة  يشكل  االجتماعي  التواصل  لمواقع  استخدامه  أن 
العنكبوتية  الشبكة  على  يقضيه  الــذي  الوقت  من   ٪٧٠
أنه يفضل على الترتيب استخدام  بشكل عام، موضحاً 
في  الفايسبوك  ويأتي  شــات  سناب  تويتر،  انستجرام، 

المرتبة األخيرة من اهتمامه.

وقــال أحمد عــبــداهللا: أقــدم برنامج 
على الــســنــاب شــات مــدتــه مــن (٤٠٠ 
عن  ـــارة  عـــب وهــــو  ثـــانـــيـــة)   ٥٠٠ ــــى  إل
بــــرنــــامــــج شـــبـــه يــــومــــي يــســتــعــرض 
مسيرة الفنانين العظماء، وتجاربهم 
أهم  يستعرض  وكــذلــك  الشخصية، 

األحداث السينمائية الجارية.
ــــــضــــــاً عــلــى  وأضــــــــــــــاف: أمــــتــــلــــك أي
قطر»،  «موفيز  حساب  اإلنستجرام 
والهدف منه هو تقييم جميع األفالم 
عرضها  وقــت  الجديدة،  السينمائية 
والعالمية،  المحلية  السينما  دور  في 
الــصــفــحــة  هــــــذه  أن  إلــــــى  مــــشــــيــــراً 
استطاعت أن تجذب عدداً كبيراً من 
فترة  خــالل  السينما  صناعة  عــشــاق 

قليلة.
وأوضح أن تلك المواقع استطاعت أن 
المفتوحة  المنافسة  من  نوعاً  تخلق 
والفنانين،  اإلعالميين،  جميع  بين 
الفنانين  من  العديد  قربت  أنها  كما 
مشدداً  ومتابعيهم،  معجبيهم،  من 
مع  مباشر  بشكل  الــتــواصــل  أن  على 
كبير  بشكل  يــقــربــك  قــد  الــجــمــهــور، 
مــنــهــم، ويــكــســبــك شــعــبــيــة كــبــيــرة، 
ولــكــنــه فــي نــفــس الــوقــت قــد يسحب 

التعامل  تحسن  لم  إن  منك،  البساط 
مع جمهورك.

وعن ما إن كانت تلك المواقع قادرة 
عـــلـــى ســـحـــب الـــبـــســـاط مــــن اإلذاعــــــة 
يحدث  أن  أتــوقــع  قـــال:  والتلفزيون 

فــــي الــمــســتــقــبــل ولـــكـــن لـــيـــس اآلن، 
اآلن  يواجهان  والتلفزيون  فــاإلذاعــة 
«الــيــوتــيــوب»  مــع  حقيقية  مــنــافــســة 
حرة  منصة  يكون  أن  استطاع  الــذي 
لــلــشــبــاب، بــعــيــداً عـــن مــقــص رقــابــة 

ولكن  الحكومية،  اإلعالمية  الوسائل 
حــتــى الــفــيــديــوهــات الــتــي تــبــث عبر 
التواصل  مواقع  إلــى  تحتاج  اليوتيوب 
االجتماعي من أجل جذب أكبر عدد 

من المشاهدين.

ــالــشــبــاب  وأشــــــــاد أحــــمــــد عــــبــــداهللا ب
يستغل  أن  اســتــطــاع  الــــذي  الــقــطــري 
هويته،  عن  التعبير  في  المواقع  تلك 
والكشف عــن مــواهــبــه، فــي ظــل قلة 
الفرص في وسائل اإلعالم المختلفة.
وأشار إلى أن من أهم السلبيات التي 
وخــاصــة  الــمــواقــع  تــلــك  عــلــى  يلمسها 
تويتر هو أن العديد من مستخدميه 
يـــؤخـــذون مــايــبــث مــن أخــبــار عبره 
مؤكداً  منه،  موثوق  مصدر  أنها  على 
على أن ليس كل مايكتب على تويتر 
علينا  فيجب  بــالــضــرورة،  صحيحاً 
إعادة  قبل  والمصداقية  الدقة  توخي 
التغريدة واعتمادها كمصدر صحيح 
عمله  بحكم  أنـــه  إلـــى  الفــتــاً  للخبر، 
كــإعــالمــي يـــعـــرف مــــدى الـــدقـــة في 
صــيــاغــة ونــقــل األخـــبـــار فـــي وســائــل 
اإلعالم الرسمية، بعكس تويتر الذي 
يغيب عنه تحري الدقة والمصداقية.
مــن جــهــة أخــــرى أكـــد أن مــن أهــم 
إيـــجـــابـــيـــات اإلنـــســـتـــجـــرام أنــــه قــرب 
الـــعـــديـــد مـــن الـــعـــائـــالت واألصــــدقــــاء 
ببعضها، خاصة الذين تحول ظروف 
العمل، أو السفر في أن يتواصلوا مع 

بعضهم مباشرة.
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عروض شيقة جداً في حكايات خليجية بمتحف الفن



8 ١٠ August ٩:١١ ٢٠١٥ PM المنفذ : 

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

بقلم:غازي حسين

ال شـــك بــــأن الــــدرامــــا الــخــلــيــجــيــة خطت 
خـــطـــوات نــاجــحــة فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة، 
كنا  بما  انطلقنا  الخليج  منطقة  في  ونحن 
وأعمالنا  للخارج،  وخرجنا  السابق  في  عليه 
الجمهور  لدى  ومحبوبة  مشاهدة  الدرامية 
ليس الخليجي فحسب بل في العالم العربي 
وحتى لدى المغتربين في أوروبا، ومع ذلك 

لكي  الحرية  من  مساحة  إلــى  بحاجة  نحن 
نبدع أكثر فيما نطرحه من مواضيع.

نهدف  والتي  السلمية  الحرية  إلى  احتاج 
فنحن  والــنــصــح،  واإلرشـــــاد  اإلصــــالح  منها 
من  نقدمه  لما  ومسؤولية  االلتزام  بداخلنا 
قــضــايــا تــهــم الــمــجــتــمــع، فــمــن خـــالل النقد 
والنية  والتسامح  بالحب  المرسل  الــهــادف 
الــصــافــيــة ســنــبــنــي مــجــتــمــعــنــا ولـــيـــس الــنــقــد 
األعمال  بعض  هناك  أن  أنكر  وال  الــهــدام، 

التي قدمت عرت المجتمع وقدمته بنماذج 
ســيــئــة، ولـــم تــقــدم نــمــاذج فــعــالــة ومضيئة 
علينا  البـــد  لــذلــك  الــمــشــاهــد،  منها  يستفيد 
الحرص  علينا  تحتم  ومسؤوليتنا  كفنانين، 
عــلــى تــقــديــم أعــمــال صــالــحــة لــلــعــرض بكل 
ــبــعــد عـــن األعـــمـــال  ــبــهــا ونــبــتــعــد كـــل ال جــوان
يقدم  لــم  إذا  الــدرامــي  فالعمل  المتواضعة، 
يعد  فال  المطلوب  بالشكل  هدفه  أو  رسالته 
عمال فنيا ناجحا، ألنه قدم عمال دون رسالة 

فينبغي  الــكــرام،  مــرور  فمر  منه،  واضحة 
تحديد  كــاتــب  أو  مــخــرج  أو  منتج  كــل  على 
هــــدف مـــن عــــرض الــعــمــل لــلــمــشــاهــد لكي 
واإلرشـــاد،  النصح  ويــأخــذ  المتلقي  يستفيد 
فــهــنــاك أعـــمـــال صــرفــت عــلــيــهــا مــيــزانــيــات 
ألنها  الجمهور  عيون  مــن  سقطت  ضخمة 
رسالتها  أو  أهــدافــهــا  تــقــدم  أن  تــعــرف  لــم 
بالشكل الصحيح، فأصيب المشاهد بالتشتت 

والضياع من متابعة أحداث العمل.

الدوحة - البيرق:
بالجمعية  تتواصل 
الـــقـــطـــريـــة لــلــتــصــويــر 
الــــضــــوئــــي فـــعـــالـــيـــات 
الـــــنـــــشـــــاط الـــصـــيـــفـــي 
أسلطة  فــي  بــمــقــرهــا 
ــــمــــر حـــــتـــــى ٢  ــــســــت وت
المقبل  سبتمبر  مــن 
بــــمــــشــــاركــــة أعــــضــــاء 
وتتضمن  الــجــمــعــيــة، 
الــفــعــالــيــات الــتــعــرف 
ــــــات  ــــــى أســــــاســــــي عــــــل
باإلضافة  الــتــصــويــر.. 
مــتــنــوعــة  ورش  إلـــــى 
تكوين  كيفية  مــنــهــا: 
الــــــصــــــورة، وتـــصـــويـــر 
الناس،  وحياة  السفر 
وتعليم الاليت رووم، 
الخارجي،  والتصوير 
دورات  إلى  باإلضافة 
أخـــــــرى فــــي الــــرؤيــــة 
والـــــبـــــنـــــاء لــــلــــصــــورة، 
باستخدام  والتصوير 

ألوان الطيف.
إلى  اإلشـــارة  تجدر 
القطرية  الجمعية  أن 
لـــلـــتـــصـــويـــر الـــضـــوئـــي 
مستمر  بشكل  تنظم 
مــتــخــصــصــة  دورات 
فـــي جــمــيــع مــجــاالت 
وتستدعي  الــتــصــويــر، 
محترفين  مصورين 
إلقامة ورش ودورات 
تــصــويــريــة ســــواء من 
أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة أو 
وتسعى  الــخــارج،  مــن 
الــجــمــعــيــة مـــن خــالل 
فــعــالــيــاتــهــا الــصــيــفــيــة 
إلــــــــــــــى االهـــــــتـــــــمـــــــام 
بــرعــايــة الــمــشــاركــيــن 
الــمــوهــوبــيــن وتــوفــيــر 
البيئة المناسبة لصقل 
وتـــنـــمـــيـــة مـــهـــاراتـــهـــم 
ــــــــــــراز مـــواهـــبـــهـــم  وإب
والتعّرف  وإبــداعــهــم، 
التصوير  تقنيات  على 
الـــضـــوئـــي الــمــخــتــلــفــة 
وكيفية التعامل معها، 
وتــــنــــمــــيــــة مـــــهـــــارات 
بين  الجماعي  العمل 

أعضاء الجمعية.

تواصل 
فعاليات 
الصيف بـ
«التصوير 
الضوئي»

ورش متنوعة بـ «استوديوهات 
كتــــــارا للفــــــن»

الثالثاء 26 شوال 1436 هـ - 11 أغسطس 2015 م

الدوحة -البيرق:

بـــ «اســتــوديــوهــات  الــيــوم  تنطلق   
ـــفـــن» ورشـــــــة عـــمـــل عــن  ـــل كـــــتـــــارا ل
لستيف  الضوئي  التصوير  أساسيات 
مــن   ٢٧ حـــتـــى  وذلـــــــك  كــــــورســــــاج، 
الشهر نفسه، وذلك ضمن أنشطتها 
الــجــاري  أغــســطــس  لشهر  الصيفية 
، وتــتــضــمــن الـــورشـــة الــتــعــرف على 
مــقــدمــة تــعــريــض وفــتــحــة وســرعــة 

التوازن  أيــزو  الــى  باإلضافة  الغالق، 
األبيض وخيار العدسة وعمق الحقل 
ــيــانــات ومــــدرج  ــب والـــتـــعـــرف عــلــى ال
اإلحــــصــــائــــيــــات،وكــــذلــــك الـــتـــعـــرف 
التصوير  آلـــة  مــمــيــزات  جميع  عــلــى 
وتهدف   ،«dlsr» بنظام  المجهزة 
التصوير  حركة  رعــايــة  الــى  الــورشــة 
في البالد وتنمية وصقل الموهوبين 
فــي هــذا الــمــجــال، واالســتــفــادة من 
الصيفية  إجــازتــهــم  خــالل  أوقــاتــهــم 

بــــفــــائــــدة تـــنـــفـــعـــهـــم فـــــي حــيــاتــهــم 
الدراسية والعملية.. وستقام الورشة 
الثامنة  الـــى  الــســادســة  الــســاعــة  مــن 

والنصف مساء في مبنى ١٩.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تــتــواصــل 
آرت»  «كـــات  عمل  ورش  فعاليات 
ورش  مـــجـــمـــوعـــة  تــــضــــم  والــــــتــــــي 
عــمــل ومــبــيــعــات وحـــــرف يـــدويـــة، 
مــنــهــا ورشــــة عــمــل حــصــالــة الــنــقــود 
صنع  عمل  وورشــة  المعجن  بالورق 

خصصت  والـــتـــي  بـــالـــورق  الـــرخـــام 
لــألطــفــال مــن ٧ ســنــوات ومــا فــوق، 
األكياس  رسم  ورشة  إلى  باإلضافة 
الـــورقـــيـــة لــألطــفــال مـــن ٦ ســنــوات 
استديوهات  أتاحت  كما  فــوق،  ومــا 
كـــتـــارا لــلــفــن، فــرصــة تــعــلــم تزيين 
فما  سنة   ١٨ من  لألعمار  الحلويات 
فـــوق، وذلـــك ضــمــن ورشـــة تزيين 

البسكويت بالكريمة الملكية.

أبيات قطرية

ماذا فعلتم بنا يا ساسة العرب

وكيف سلمتمونا في يد الجنب

وكيف كنا وما عادت بنا

العاديات على عود من القصب

صرنا لهم مثلما شاءوا وما طلبوا

إذا دعونا نلبي داعي الطلب

شبيك لبيك نمشي في ركائبهم

مشي البهيمة نحو الماء والعشب

وإن توالت علينا من سبائبهم

بعض النوائب سقناهم إلى السبب

نجري إليهم بأيدينا وأرجلنا

وإن يشاءوا لهم نجثوا على الُركب

ونحن نعلم كم هم في مآتمنا

على القبور أقاموا مجلس الطرب

ويقول أيضا في قصيدة 

البحث عن الذات:

أين مني أدواتي؟

أين أقالمي وقرطاسي

ترى أين أدواتي؟

أين مني صاحباتي؟

أين أحالمي التي كنت أراها كبناتي

ولماذا هجرتني كلماتي؟

هل ترى جّفت بحور الشعر في 

صدري

وماتت كلماتي؟

أم ترى هل مالت األوزان في رأسي

وقلت مدركاتي

علي ميرزا

إلى من 
يهمه األمر

الحرية واإلبداع
بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

للفن  الـــعـــربـــي  بــالــمــتــحــف  تـــتـــواصـــل 
المخيم  فــعــالــيــات  الــحــديــث «مــتــحــف» 
يُعد  والــذي  المعارض  لتنظيم  الصيفي 
حول  مؤقتة  تجريبية  مــدرســة  بمثابة 
مـــوضـــوع تــنــظــيــم وإقــــامــــة الــمــعــارض 
الــفــنــيــة، كــجــزء مـــن خــريــطــة الــدوحــة 
وتــبــادل  إنــتــاج  فــي  تختص  الــتــي  الفنية 
ـــفـــن واإلبــــــــــداع. الــمــخــيــم  ومـــنـــاقـــشـــة ال
عبارة  هــو  الــمــعــارض  لتنظيم  الصيفي 
عن مشروع يستكشف تنظيم المعارض 
والعمل  التفكير  فــي  مــوّســعــة  بطريقة 
مــن خـــالل الــبــحــث والــتــعــلــم والــتــواصــل 

والــكــتــابــة وبــنــاء الــمــؤســســات، ويــهــدف 
ضمن  مــتــعــّددة  أنــمــاط  استكشاف  إلــى 
المعارض  وتنظيم  الفنية  الممارسات 
القّيمين  دعــوة  فيها  يتم  الــتــي  الناشئة 
األدوات  لتطوير  المبدعين  والمهنيين 

النظرية والعملية لتنظيم المعارض.
ويتغير إرث ونشاط تنظيم المعارض 
الــفــنــيــة وفـــــق الـــســـيـــاقـــات والـــمـــراجـــع. 
بإمكان  فنية،  مــقــاربــة  أو  وكمنهجية 
تنظيم وإقامة المعارض ترجمة األفكار 
إلى قطع فنية فضالً عن كونه ممارسة 
من  الــفــنــيــة  األعــمــال  تنقل  تصحيحية 

مـــكـــان اإلنـــتـــاج إلــــى مــســاحــة الـــعـــرض. 
العام،  الفضاء  إلى  الفن  نقل  خالل  من 
يـــربـــط تــنــظــيــم الـــمـــعـــارض اإلبـــداعـــات 
الُمتخيلة والُمتصورة مع الواقع المتغّير 
يمكن  المنطلق،  هــذا  ومــن  باستمرار. 
أن نبدأ في استكشاف المناهج المتصلة 
يتعلق  فيما  المعارض  تنظيم  بممارسة 

باإلشكاليات المحلية.
ويُواصل المخيم البحث والمناقشات 
فــــي إطــــــار خـــريـــطـــة الــــدوحــــة الــفــنــيــة 
الفني  بــاإلنــتــاج  ــعــنــى  تُ والـــتـــي  الــجــاريــة 
سلسلة  تجرى  كما  المدينة.  في  وآثــاره 

مــن الـــعـــروض الــتــي يــقــّدمــهــا الــقــّيــمــون 

والعاملون في تنظيم المعارض بما في 

باكرجيف،   - كريستوف  كارولين  ذلك 

جـــوان غــايــتــان، عــبــد اهللا كــــروم، جــان 

بجانب  شــوقــي  مـــارتـــن ووائـــــل  هــوبــيــر 

ورش العمل والمحاضرات التي يقودها 

الــمــمــارســون الــمــحــلــيــويــن الــمــدعــوون. 

يــقــوم الــمــشــاركــون بــاقــتــراح الــمــشــاريــع 

والمواقع  المتحف  في  إنتاجها  يتم  التي 

الــخــارجــيــة بــدعــم مـــن مــتــاحــف قطر 

والجامعات.

تواصل فعاليات مخيم «متحف» لتنظيم المعارض
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