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صفحات
٨

العباسي: نعاني ندرة
 في كّتاب السيناريو

الدوحة - البيرق

مواقع  أن  على  ســوار  الفنانة  أّكــدت 
تحتل  بـــاتـــت  االجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل 
مــوقــًعــا هــاًمــا فــي حــيــاة الــعــديــد من 
الفنانين  سيما  ال  المجتمع،  أفــــراد 

الــــذيــــن أصـــبـــح بـــإمـــكـــانـــهـــم الـــتـــواصـــل 
معجبيهم،  مـــع  وفـــعـــال  مــبــاشــر  بــشــكــل 

مدى  تلمس  خاللها  من  أيًضا  ويستطيعون 
مشيرة  يقّدمونه،  الــذي  اإلبـــداع  عن  رضاهم 

إلى أنها تحرص على الوجود بشكل يومي سواء من خالل االنستجرام أو 
الفيسبوك، والسناب شات، بينما نوهت إلى أنها ال تفضل استخدام تويتر.

منًعا  الخصوصية  بعض  على  الحفاظ  تحرص  أنها  ســوار  وأوضــحــت 
لحدوث بعض التجاوزات اإلخالقية التي تنتج من بعض األشخاص على 

الشبكة العنكبوتية. 
ص٧

الدوحة - البيرق

العباسي  الرحمن  عبد  الشاب  الفنان 
باتت  المرئي  التصوير  حركة  أن  أّكــد 

تــســتــحــوذ عــلــى اهــتــمــام الــعــديــد من 
هناك  وأصــبــح  القطريين  الــشــبــاب 

سواء  التصوير  فنون  تعلم  على  إقبال 
الــضــوئــي أو الــســيــنــمــائــي، ولـــفـــت خــالل 

الدعم  زيادة  أهمية  إلى  مع [  حواره 
الموّجه لحركة التصوير، خصوًصا السينمائي 

بعد توجه الكثير من الُمبدعين إلى هذا المجال.
وأضاف قائالً نحن نعاني من ندرة في الكتاب السينمائيين والمؤلفين، 
من  أيًضا  يعانون  قطر  في  سيناريو  كتاب  أنهم  على  يصنفون  من  وحتى 
كما  المجال،  هــذا  فــي  غــزيــًرا  إنتاًجا  يقدمون  ال  وبالتالي  الــدعــم،  غياب 
عدد  زيــادة  إلــى  نحتاج  فإننا  عليه  وبــنــاًء  الطريق  بــدايــات  في  زلنا  ما  أننا 
صناعة  لدينا  تنتعش  حتى  السيناريو  كتابة  مجال  في  المتخصصة  الورش 
واإلضاءة  الديكور  مثل  التخصصات  بقية  في  أيًضا  نعاني  أنا  كما  السينما، 
واإلكسسوارات وبحاجة إلى متخصصين وفنيين، وهذا أيًضا جانب مهم 
وهو افتقارنا للفنيين المتخصصين في مجال الصوت واإلضاءة والديكور، 
أنفسهم  وطّوروا  تعلموا  الذين  الشباب  من  بالموهوبين  نستعين  ما  وعادة 
هذه  في  والــورش  الـــدورات  من  المزيد  تقديم  يتم  لو  ونتمنى  بأنفسهم، 

المجاالت للشباب العاملين في المجال.

ص٦

موزة القبيسي: أتمنى 
النجاح في أّول أدواري الفنية

الثالثاء 19 شوال 1436 هـ - 4 أغسطس 2015 م

ص ص ٣٣

ـــــى دمـــج  ـــد إل ـــم ــــمــــال: أع ال
أعمالي فــي  الــعــربــي  ــحــرف  ال

ــفــنــان الــتــشــكــيــلــي حسن  أكــــد ال
الــطــابــع  إلـــــى  أعـــمـــالـــه  أن  الـــمـــال 
الـــلـــونـــان  يــطــغــى  إذ  الـــتـــجـــريـــدي 
معظمها  عــلــى  واألســــود  األبــيــض 

ـــــــوان الــصــارخــة  بــيــنــمــا تـــبـــدو األل
ويعمد  منها.  اآلخـــر  البعض  فــي 
العربي  الــحــرف  دمـــج  إلـــى  الــمــال 
ــهــنــدســيــة الــعــربــيــة  واألشــــكــــال ال

بتوظيف  يــقــوم  كما  لــوحــاتــه،  فــي 
الـــعـــديـــد مــــن الــــمــــواد واألجــــســــام 

المختلفة.  الفنية 

ص٥

الدوحة - البيرق

واحدة  القبيسي  مــوزة  القطرية  الفنانة 
من الوجوه المحلية الفنية الجديدة على 

الــســاحــة، يــقــدمــهــا لــلــمــســرح الــمــخــرج 
في  مشاركتها  خــالل  من  الباكر  فهد 

مسرحية «اللي عمره ما تبخر .. تبخر 
العالمي  النص  مــن  الــمــأخــوذة  واحــتــرق» 

«حرم سعادة الوزير» وهي تجربتها األولى 
في المجال الفني، وحرًصا من البيرق على أن 

يشارك الفنانون الصاعدون خطواتهم األولى كان لنا 
معها هذا اللقاء لتحدثنا خالله عن أمنياتها وطموحاتها الفنية.

الفني  والــمــجــال  الــمــســرح  عــالــم  دخـــول  إن  القبيسي  مـــوزة  الفنانة  تــقــول 
بشكل عام هو حلم كانت تتمنى تحقيقه ولكن لم تحن الفرصة، وعندما 
للفنون  الشبابي  المركز  مع  مسرحي  عرض  في  للمشاركة  الفرصة  واتتني 
المسرحية ومن إخراج األستاذ فهد الباكر وافقت على الفور حتى أحقق ما 

أتمناه على الصعيد الفني.
حرم  خالة  بشخصية  المسرحية  في  ستشارك  أنها  القبيسي  وأوضحت 
سعادة الوزير والتي تقدم لها النصائح حول طريقة حياتها الخاطئة ولكنها 
في  تتسبب  حتى  األخطاء  ارتكاب  في  وتستمر  الخالة  لها  تقوله  بما  تعبأ  ال 
العديد من المشكالت لها ولمن حولها وتعرف في األخير أن خالتها كانت 

على حق وأنها تملك من الخبرات الحياتية ما يؤهلها للنصح واإلرشاد.

ص٦

ــة  ــي ــب ــع ــش ــة األلــــــعــــــاب ال ــي ــب ــع ــش األلــــــعــــــاب ال
ــن ــزم ــدى ال ــح ــت ـــــراث ي ــنت ــزم ــدى ال ــح ــت ـــــراث ي ت

التصوير الضوئي تستقبل صور «الخليج حضارة وتاريخ»
أول سبتمبر آخر موعد الستالم المشاركات

الدوحة -البيرق:

للتصوير  القطرية  الجمعية  أعلنت   
المشاركة  الصور  استقبال  عن  الضوئي 
فـــي الــنــســخــة الــخــامــســة مـــن مــعــرض 
يقام  والذي  وتاريخ»  حضارة  «الخليج 
تحت عنوان «جمال األزياء الخليجية» 
والـــذي يــهــدف إلــى انضمام أكــبــر عدد 
مــجــلــس  دول  مــــن  الـــمـــصـــوريـــن  مــــن 
حيث  العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
بــتــنــوع  الــعــربــي  الــخــلــيــج  دول  تــشــتــهــر 

وغزارة األزياء سواء للنساء أو الرجال.
والــــــهــــــدف مـــــن اخــــتــــيــــار مـــوضـــوع 
ما  عــلــى  الــضــوء  تسليط  هــو  الــمــعــرض 
من  الــتــعــاون  مجلس  دول  بــه  تشتهر 
ســواء  الخليجية  األزيــــاء  وغــــزارة  تــنــوع 
للنساء أو الرجال، مثل مالبس الصيف 
والشتاء، والمالبس التراثية القديمة إلى 
ومالبس  الحديثة،  الخليجية  المالبس 
ــــمــــدن إلــــــى مــــالبــــس ســكــان  ســــكــــان ال
البادية، ومالبس أهل الجبال والساحل 
ومــالبــس أهــل الــرعــي وأهـــل الــزراعــة، 
وكــــذلــــك الـــمـــنـــاســـبـــات الـــعـــديـــدة مــثــل 
الدينية  والمناسبات  واألعــيــاد  الــــزواج 

واالجتماعية والوطنية.
وتركت الجمعية مجال التصوير في 
لتصوير  ســـواء  مفتوحاً  الــمــعــرض  هــذا 
مكانها  فــي  أو  طبيعتها  عــلــى  األزيـــــاء 
باستخدام  األســتــديــو،  فــي  أو  األصــلــي 
إضـــاءة  بــاســتــخــدام  أو  طبيعية  إضــــاءة 

صناعية.
ويــظــهــر مـــعـــرض «جـــمـــال األزيـــــاء 
للتراث  التصويري  اإلبـــداع  الخليجية» 
الحضاري لألزياء الخليجية والتنوع في 
الرجال،  أو  للنساء  سواء  األزيــاء  تصوير 
حيث يمكن تصوير األزيــاء مع محاور 
الطبيعة  الــمــثــال،  سبيل  على  مساعدة 
محور  أي  أو  البورتريه  أو  المباني  أو 
بــاإلضــاءة  ســـواء  مناسبا  الــمــصــور  يـــراه 
شــروط  ومــن  الصناعية،  أو  الطبيعية 
الحد  يكون  أن  المعرض  في  المشاركة 
ــلــمــشــاركــة ٥ صــــور فــقــط،  األقـــصـــى ل
المقدمة  الصور  تكون  أن  يجب  بحيث 
تقل  ال   ،JPEG بصيغة  الــجــودة  عالية 
الجمعية  ونوهت  بيكسل،  ميجا   ٧ عن 
آخر  بــأن  الــضــوئــي  للتصوير  القطرية 
مــوعــد الســتــالم الــمــشــاركــات هــو األول 

من سبتمبر.
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الدوحة - [ : 

المقبل  الجمعة  للفن  كتارا  استديوهات  تنظم 
فعاليات ورش «كت أرت» التي تبدأ فعالياتها من 
 ١٩ رقم  بمبنى  مساء  الثامنة  وحتى  عصراً  الثالثة 
وتضم  «كتارا»،  الثقافي  للحي  العامة  بالمؤسسة 
النقود  حصالة  ورشــة  منها  الــورش  من  مجموعة 
قاعة  فــي  زونــوبــوث،  سانشاي  لـــ  المعجن  بــالــورق 
فما  ســـنـــوات   ٧ لــســن  مــتــاحــة  وهـــي  الــعــمــل  ورش 
الملكية  بالكريمة  البسكويت  تزيين  وورشة  فوق، 
العمل  ورش  قاعة  في  وستقام  غارسيا  يانليس  لـ 
وهي متاحة لسن ١٨ سنة فما فوق، وكذلك ورشة 
صنع الرخام بالورق لـ جانثري بيريرا وستقام في 
فوق،  فما  سنوات   ٧ لسن  متاحة  وهــي   ٢ استديو 
وكــذلــك هــنــاك ورشـــة رســـم األكــيــاس الــورقــيــة لـ 
وهي   ١ استديو  في  ستقام  والتس  شارما  باهفانا 

متاحة لسن ٦ سنوات فما فوق.
يــعــرض  ارت  كـــت  ســــوق  أن  الـــمـــعـــروف  ومــــن 
مــنــتــجــات واســـعـــة مـــن الــتــحــف، والــمــجــوهــرات، 
واإلكسسوارات، واللوحات، والرسومات، فضالً عن 
والتصوير  المنزل،  وديــكــورات  الشعبية،  المالبس 
فعالية «كت  هامش  على  يقام  كما  الفوتوغرافي. 
بــالــتــعــاون  تنظم  والــتــي  الــيــدويــة  لــلــحــرف  أرت» 

عدد  اليدوية،  والحرف  للفنون  قطر  جمعية  مع 

تحتضنها  والــكــبــار  لــلــصــغــار  الــفــنــيــة  الـــــورش  مـــن 

اســتــوديــوهــات الــفــن بــكــتــارا. وتــقــدم هـــذه الـــورش 

دورات تدريبية للمشاركين بهدف تعليم أساسيات 

الفن اليدوي، وتسليط الضوء على أهمية الحرف 

اليدوية وتاريخ نشأتها وأنواعها وكيفية إبداع هذا 

النوع من الفنون. جدير بالذكر أن المؤسسة العامة 

تنظيم  خــالل  من  تهدف  «كــتــارا»  الثقافي  للحي 

ســـوق «كـــت أرت» لــلــحــرف الــيــدويــة إلـــى تشجيع 

صناعية  قيمة  له  والــذي  يدوياً،  المشغول  المنتج 

مجيدة لكونه مشغوالً بدقة وذوق عال. كما تسعى 

«كـــتـــارا» مــن خـــالل هـــذا الــســوق إلـــى فــتــح أســـواق 

والتعرف  المحلية،  المنتجات  هذه  لمثل  جديدة 

عــلــى الــصــنــاعــات الـــيـــدويـــة والـــتـــراثـــيـــة وتــعــريــف 

المستهلك المحلي بها. وباإلضافة إلى ذلك، تسعى 

إلى  الفعالية  لــهــذه  المصاحبة  التدريبية  الـــورش 

على  المشغوالت  من  النوع  بهذا  المهتمين  تعريف 

اإلنتاج  ومراحل  منطقة  كل  في  الصناعات  نوعية 

هم  ومــن  المتوافرة  األولــيــة  والــمــواد  بها  الخاصة 

بتدريبهم  القيام  الممكن  مــن  الــذيــن  األشــخــاص 

على هذا النوع من الفنون.

الدوحة -البيرق : 

تنظم مؤسسة الدوحة لألفالم خالل 
ورشــة  أكــتــوبــر)   ٩ سبتمبر-   ٤) الــفــتــرة 
الورشة  هذه  وتسعى  الوثائقية،  األفــالم 
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 
ــتــاج. وســتــتــولــى مــجــمــوعــة دولــيــة  ومــون
مـــن صـــنـــاع األفـــــالم الــوثــائــقــيــة تــقــديــم 
النصح والتوجيه للمشاركين حول إيجاد 
بــصــمــة خــاصــة بــهــم مـــع الــتــركــيــز على 
اإلبداعية  الوثائقية  األفــالم  مشروعات 
وستشجع  شــخــصــيــاً،  بــعــداً  تحمل  الــتــي 
ـــمـــشـــاركـــيـــن عـــلـــى تــطــويــر  ـــــورشـــــة ال ال
لإلبداع،  داعمة  بيئة  ظل  في  مهاراتهم 
حيث سيستكشفون عدداً من المقاربات 

التي تتناول قصص شخصية نابعة من 
القلب تصور الحياة المعاصرة في دول 

الخليج العربية.
الوثائقية  األفالم  المدربون  وسيحلل 

خالل الورشة وسيعملون مع المشاركين 
عـــلـــى تـــطـــويـــر أفــــكــــارهــــم. وســيــتــعــلــم 

المشاركون مهارات التصوير السينمائي 
وتــحــريــر ومــكــســاج الــصــوت والــمــونــتــاج 
قبل الشروع بالتصوير. وسيقع االختيار 
مرحلة  لدخول  مشروعات  أربعة  على 
اإلنتاج، على أن يتولى المشاركون أدواراً 
مــحــددة خــالل فــتــرة إنــتــاج مشروعات 

األفالم المختارة.
بالورشة  بااللتحاق  الراغبين  وعلى 
إرسال معالجة سينمائية لفيلم وثائقي 
قصير (على أن ال يتعدى نصها صفحة 
واحــــــــدة)، ويـــجـــب أن يـــكـــون مــشــروع 
على  الدوحة  في  للتصوير  قابالً  الفيلم 
مدار يومين خالل فترة انعقاد الورشة. 
وسيتعاون فريق البرامج التعليمية لدى 
الراغبين  مع  لألفالم  الــدوحــة  مؤسسة 
فـــي االلـــتـــحـــاق بـــالـــورشـــة عــلــى تــطــويــر 
مــبــدئــي لــنــصــوص مــشــروعــاتــهــم قبل 
قــبــول طــلــبــهــم، حــيــث ســيــجــري تقييم 
على  قدرتهم  أســـاس  على  المرشحين 
بمعالجة  لــلــخــروج  أفــكــارهــم  تــطــويــر 

سينمائية مترابطة ومتماسكة.

انطالق فعاليات «كت آرت» .. الجمعة
حححححححححححححححححح          ععععععععععنحو مسرح        عربي
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الدوحة- البيرق:

 تــنــظــم الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــلــحــي الــثــقــافــي 
كــتــارا بــالــتــعــاون مــع ســفــارة الــهــنــد فــي الــدوحــة 
الدراما،  مسرح  على  غداً  الكاتاك»،  «استعراض 
للهند،   ٦٩ الــــ  االســتــقــالل  عــيــد  بمناسبة  وذلـــك 
وتعد رقصة الكاتاك واحدة من أنواع الرقصات 
الــهــنــديــة الــكــالســيــكــيــة الــثــمــانــيــة والـــتـــي يــؤديــهــا 
القصص،  بـــرواة  يعرفون  مــن  أو   ( (الــكــاتــاكــرز 
ويعود أصل هذه الرقصة إلى الشعراء الرحل في 
شمال الهند القديمة، واعتباراً من القرن السادس 
من  المميزات  بعض  «الكاتاك»  استمدت  عشر 
فنون  من  وكذلك  واإلســالمــي  الفارسي  التراث 
الــرقــص فــي وســط آســيــا والــتــي أدخــلــهــا البالط 

الملكي في العهد المغولي.
األرجل  باستخدام  الكاتاك  استعراض  ويؤدى 
حــيــث يــتــم الــتــحــكــم بــالــخــالخــل الــتــي يــرتــديــهــا 
الرقصة  تقتصر  وال  كبيرة  بمهارة  الــراقــصــون 
على مــهــارة األرجـــل بــل تلعب حــركــات األيــدي 
وتــعــابــيــر الـــوجـــوه دورهـــــا فـــي الــرقــصــة أيــضــاً، 

تأدية  ســـواء  حــد  على  والــنــســاء  لــلــرجــال  ويمكن 
رقـــصـــة الـــكـــاثـــاك وهــــم غــيــر مــلــزمــيــن بــاتــبــاع 
وبإمكان  الرقص،  في  ثابتة  مراحل  أو  حركات 
مؤدي أو مؤدية الرقصة تغيير تسلسل الخطوات 

بما يتناسب مع مهارة الراقص ونمط الرقص.
كما تتميز «الكاتاك» بنمطها الحر حيث يتمتع 
وحركاتهم  إبداعاتهم  إضافة  بحرية  الراقصون 

التعبيرية لجعل الرقصة أكثر جاذبية .
جدير بالذكر أن الحي الثقافي كتارا كان قد 
 ) الهندي  المهرجان  الماضي  مــارس  فــي  نظم 
رحلة إلى الهند) والذي شهد حضورا جماهيريا 
وقد   ، والجنسيات  الفئات  مختلف  مــن  غفيرا 
كــتــارا  كــورنــيــش  امـــتـــداد  عــلــى  خيمة   ٤٠ نصبت 
حيث  المكشوف،  للمسرح  المقابلة  الجهة  فــي 
الحرف  مختلف  الثقافي  الحي  لـــزوار  عرضت 
ـــمـــأكـــوالت الــهــنــديــة  الـــيـــدويـــة والــمــلــبــوســات وال
الشهيرة، التي شهدت إقبال جماهيري كبير من 
تابع  العمرية،.كما  والفئات  الجنسيات  مختلف 
متنوعة  ورقــصــات  فلكلورية  عروضا  الجمهور 

من مختلف مناطق الهند.

ً كتارا تحتضن استعراض الكاتاك .. غدا

تعامله  في  تجلت  قد  نقاش  مارون  عبقرية  كانت  إذا 
مع الموروث الشعبي فانتقل بذلك في حواره مع النموذج 
االستلهام  مرحلة  إلى  االقتباس  مرحلة  من  األوروبي- 
تجلت  مــصــر  فــي   (١٨٣٩-١٩١٢) صــنــوع  يــعــقــوب  فـــإن 

عبقريته في تعامله مع الواقع المعاصر له.
المسرحية  مــادتــه  منه  مستمداً  الــواقــع  صــنــوع  عــالــج 
وذلـــك فــي مسرحياته الــتــي ذكـــر أنــهــا اثــنــتــان وثــالثــون 
هو  إلينا  وصــل  الـــذي  الفعلي  الــعــدد  كــان  وإن  مسرحية 
من  والشذرات  العناوين  وبعض  كاملة  مسرحيات  سبع 
المسرح  خشبه  عــلــى  قــدمــهــا  الــتــي  األخــــرى  مسرحياته 

خالل عامي (١٨٧٠-١٨٧٢).
إضافة إلى ذلك قدم صنوع للدراما العربية المسرحية 
السياسية االجتماعية التي أطلق عليها مصطلحاً خاصاً به 
هو «اللعبات التياترية» وقد نشر رائدنا لعباته التياترية 
صحافته  في  مسرحية  وعشرون  ست  عددها  بلغ  التي 
طوال ستة وعشرين عاماً (١٨٧٨-١٩٠٤) وذلك في مصر 
ذلك  بعد  ثم   ١٨٧٨ عام  يونيو  في  باريس  إلى  نفيه  قبل 

في بارس.
طبيعة  في  وصنوع  نقاش  بين  االختالف  يرجع  وقــد 
إبداعهما المسرحي إلى التكوين الثقافي واالجتماعي لكل 
سبعينيات  في  مصر  في  المجتمع  اختالف  وإلى  منهما 

القرن التاسع عشر عنه في لبنان في الخمسينيات.
عصره  مــع  تتناسب  موسوعية  ثقافة  ذا  صــنــوع  كــان 
بالدم  األوروبــي  الدم  دمه  في  امتزج  لقد  وطنه،  وأبناء 
المصري وذلك عن طريق األب اإليطالي واألم المصرية 
مصر  إلى  إيطاليا  موطنه  من  صنوع  روفائيل  األب  أتى 
التي اتخذها وطنه الثاني مثل لفيف من األجانب الذين 
صياغة  المصريين  لــيــشــاركــوا  علي  محمد  استقدمهم 
األب  عمل  الحديثة  مصر  وتأسيس  المصرية  النهضة 
مستشاراً لألمير يكن حفيد محمد علي وفي نفس الوقت 

تزوج من الفتاة (سارة) المصرية اليهودية الديانة.
منذ  الطفل «يــعــقــوب»  عقلية  فــي  امــتــزجــت  وهــكــذا 
أدى  وقد  والعربية  األوروبــيــة  الثقافتان  أظفاره  نعومة 
نقاش  عــن  متميزاً  تكويناً  صــنــوع  تكوين  إلــى  كله  هــذا 
في  وديانته  جلدته  بني  عن  تميزه  أيضاً  بل  القباني  أو 
من  للعديد  معرفته  فــي  التميز  هــذا  ظهر  وقــد  مصر 
والفرنسية  اإليطالية  اتقانه  وبخاصة  األجنبية  اللغات 

واإلنجليزية والتركية.
باللغتين  كاملة  معرفة  على  كــان  ذلــك  إلــى  إضــافــة 
االتــصــال  إمكانية  هــذا  لــه  أتـــاح  وقــد  والــعــبــريــة  العربية 
للجيتو  أســيــراً  بــذلــك  يقبع  ولــم  وغــربــه  شــرقــه  بالعالم 
كان  فقد  المتعصبة  العمياء  للعقائدية  أسيراً  أو  اليهودي 
ذلك  لــه  أتـــاح  وقــد  الــنــزعــة،  ليبرالي  ومــتــحــرراً  متفتحاً 
في  هــذا  وتجلى  الثقافتين  فــي  مــا  خير  انــتــقــاء  فــرصــة 
واالجتماعية  السياسية  المجاالت  في  المتعددة  نشاطاته 

والثقافية وبخاصة في نشاطه المسرحي والصحفي.
أيضا تشير سيرة حياته ونشأته االجتماعية إلى تعرفه 
عــلــى جميع األوســـــاط االجــتــمــاعــيــة إنـــه عـــاش فــي كنف 
الفضل  لها  وكــان  معها  والــده  عمل  التي  االرستقراطية 
دراسة  واآلداب  الفنون  لدراسة  إيطاليا  إلى  إرساله  في 
فسافر  نبوغه  على  لالبن  كمكافأة  منتظمة  أكاديمية 

هناك في عام ١٨٥٣ وعاد عام ١٨٥٥.
واستمر كاتبنا بعد عودته من بعثته يعمل في خدمة 
الفنون  ألبنائها  معلماً  والـــده  وفــاة  بعد  االرستقراطية 
إلى  ينتمي  كــان  أخـــرى  ناحية  ومــن  والــلــغــات  واآلداب 
الطبقة المتوسطة التي استمد منها مادته المسرحية في 
مع الفئات الشعبية من  غالبية مسرحياته وتعايش أيضاً 
حرفيين وعمال وفالحين من خالل إقامته في منطقة 

باب الشعرية بالقاهرة.

الرجل والعصر
«١٦»

ورشة الوثائقية تعزز مهارات صانعي األفالم

تضم ورش صنع الرخام ورسم األكياس

تنطلف يوم ٤ سبتمبر بـ «الدوحة لألفالم»

حركةحركة
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ـــا ـــه ـــن الــــــبــــــلــــــوشــــــي: يــــــجــــــب رصـــــــــــد األلــــــــــعــــــــــاب الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة وإصـــــــــــــــــــدار كــــــتــــــب تـــــعـــــريـــــفـــــيـــــة ع

األلعاب الشعبية تراث قطري يتحدى الزمن من أجل البقاءاأللعاب الشعبية تراث قطري يتحدى الزمن من أجل البقاء
الدوحة - البيرق

ينبع  ثقافي  مــوروث  الشعبية  األلعاب 
من قلب مجتمعه ويعكس وجه الحياة 
وهــي  وتــقــالــيــده،  وعـــاداتـــه  بقيمه  فــيــه 
العصور  عــبــر  األجــيــال  تتناقله  مــيــراث 
المختلفة، ولكن العصر الذي نعيشه له 
أحكام أخرى وأنماط معيشية مختلفة 
غيره  عــن  المختلفة  طبيعته  تفرضها 
باألمس  كــان  فما  ولذلك  العصور،  من 
يعد ألعابًا يمارسها األطفال في الفريج، 
ـــا يــشــاهــده األطــفــال  أصــبــح الـــيـــوم تـــراثً
تغّير  حياتهم  شــكــل  ألن  ويستغربونه 
كان  كما  ظل  الفريج  فال  قبل،  ذي  عن 
ومن  كــان،  ما  مثل  عاشوا  األطــفــال  وال 
ـــا من  هــنــا أصــبــحــت تــلــك األلـــعـــاب تـــراثً
ماضينا  صـــورة  بــه  نستحضر  الــمــاضــي 
وشكل الحياة القديمة التي عاشها اآلباء 
الشعبية  الثقافة  لهذه  وإحياء  واألجــداد. 
كان لـ «البيرق» هذا التحقيق مع بعض 

المتخصصين بهذا المجال:

عيسى  محمد  يــقــول  الــبــدايــة  فــي 
الـــجـــابـــر الــخــبــيــر الـــثـــقـــافـــي بــــــوزارة 
الثقافة والفنون والتراث: إن األلعاب 
الــشــعــبــيــة مــــــوروث ثــقــافــي وتــــراث 
شــعــبــي تــتــنــاقــلــه األجـــــيـــــال، وهــــذه 
األلعاب الشعبية كانت تمارس بقطر 
كلها ونحن في القرية التراثية نعمل 
على التعريف بهذا الموروث الشعبي 
لــألجــيــال الـــجـــديـــدة حــتــى ال تــنــدثــر 
تــلــك األلـــعـــاب، ولــذلــك فــقــد نظمنا 
لنعلمهم  الــمــدارس  لــطــالب  دورات 
هذه األلعاب، هذا باإلضافة إلى أننا 
على  التراثية  القرية  داخــل  نحرص 
القرية  ألن  الشعبي  الـــمـــوروث  هـــذا 
على  للحفاظ  إال  وجــدت  ما  التراثية 
واأللــعــاب  للبلد،  الثقافي  الــمــوروث 
الثقافي  الموروث  من  جزء  الشعبية 
النشء  فــي  نغرسه  أن  نــحــاول  الــذي 
الــجــديــد وذلـــك مــن خــالل الــمــزاولــة 
والممارسة، وهو ما نحاول تطبيقه 
من خالل النشاطات التي تقام داخل 
لذلك  الساحات،  في  التراثية  القرية 
المدارس  من  العديد  نستضيف  فإننا 
تلك  ليشاهدوا  والــروضــة  االبتدائية 
والبنات  األوالد  ليمارسها  األلــعــاب 
مثل لعبة «الكيس» وهي نوعان، نوع 
الكتور،  ولعبة  للبنات،  ونوع  لــألوالد 
ولعبة  التيلة،  ولعبة  الكونة،  ولعبة 
طاق  ولعبة  الــمــدود،  ولعبة  الــريــن، 
طــاق طــاقــيــة، فــهــذه األلــعــاب توحي 
لك بالحياة القديمة في قطر بشكلها 
إقامة  على  حرصنا  لذلك  الطبيعي، 
التراثية  بالقرية  الفعاليات  تلك  مثل 

إحياء لهذا الموروث الشعبي.
البلوشي  محمد  أّكــد  جانبه  ومــن 
الخليج  ــــدول  ل الــشــعــبــي  الـــتـــراث  أن 
متشابه ومتجانس إلى أبعد الحدود، 
تراثنا  مــن  جـــزء  الشعبية  واأللـــعـــاب 
الخليج  دول  بين  المشترك  الشعبي 
الـــعـــربـــيـــة، فــلــو قـــارنـــا بــيــن ألــعــابــنــا 

الــشــعــبــيــة وبــيــن األلـــعـــاب فـــي تـــراث 
األمم لوجدنا أن أوجه الشبه بينهما 
كبيرة، حيث إن هذه األلعاب تعتمد 
وعلى  معينة  أدوات  على  الغالب  في 
عـــــدد مــــن األفــــــــراد يــنــقــســمــون إلـــى 
أكثر  أو  مجموعتين  أو  مــجــمــوعــة 
والـــهـــدف مــنــهــا الــتــســلــيــة والــتــرفــيــه 
األلعاب  أن  إلــى  منوًها  النفس،  عــن 
ولها  ابــتــكــاريــة  ــا  ألــعــابً تــعــد  الشعبية 
حيث  األلعاب  من  غيرها  عن  مّيزة 
إن معظمها له قاعدة صلبة وأساس 
األلعاب  هذه  يمّيز  ما  وأكثر  متين. 
هو ارتباطها بتاريخ وعادات وتقاليد 
المجتمع الخليجي. فاأللعاب الشعبية 
جزء من ممارسات الشعب (الصغار 
والــــكــــبــــار) الـــتـــي يـــســـاعـــد تـــدارســـهـــا 
والـــتـــعـــّرف عــلــيــهــا فـــي الــكــشــف عن 

تاريخه  مــن  كثيرة  وجــوانــب  روحــه 
أرضه  وطبيعة  وتقاليده  االجتماعي 

ونمط حياته.
الشعبية  األلعاب  البلوشي  ف  ويعِرّ
بــأنــهــا أنــمــاط مــن الــســلــوك الحركي 
والـــــوجـــــدانـــــي ضـــــــارب فـــــي الــــِقــــدم 
االجتماعي  اإلرث  مــن  جـــزًءا  يُشّكل 
المرتبط بجذور الشخصية اإلنسانية 
منطقة  فــي  الحضارية  والمقومات 
جيالً  األجيال  تناقلته  العربي  الخليج 
وصــدق  برغبة  ومــارســتــه  جيل  بعد 
وقضاء  والتنشيط  الترفيه  أجل  من 

وقت الفراغ.

ويـــعـــّدد الــبــلــوشــي أنــــــواع األلـــعـــاب 
الشعبية  األلـــعـــاب  فــيــقــول:  الشعبية 
ــنــاســب الــكــبــيــر  ـــعـــّددة ت كــثــيــرة ومـــت
والـــصـــغـــيـــر وتـــتـــمـــاشـــى مــــع الــبــنــات 
المريحانة،  الكيس،  (الــبــروي،  مثل 
الــخــبــصــة، الــلــقــفــة) والــصــبــيــان مثل 
الكبة)  الــدوامــة،  مسلسل،  (خـــروف 
مثل  ومناسبات  مواسم  إلى  موزعة 
منها  كل  يؤدي  الِحّية)  المطر،  (طق 
األلعاب  تلك  بها  ويُقصد  زمنه،  في 
الـــتـــي حــقــقــت قــــــــدًرا مــــن الــشــهــرة 
العالقة  إلــى  تفتقر  جعلها  والتعميم 
الــمــمــيــزة أو الـــمـــؤشـــر نــحــو ثــقــافــة 

ويــوّضــح  مــعــيــن.  مجتمع  أو  معينة 
الــبــلــوشــي أن لــهــذه األلـــعـــاب قــوانــيــن 
عــامــة وشـــروًطـــا مــعــروفــة تــمــارس 
من خاللها، وقّلما تستطيع الثقافات 
مثل  عليه  بصماتها  إلــقــاء  المحلية 

لعبة كرة القدم.
ومن جانبه يقول الباحث الشعبي 
خليفة المالكي والذي أصدر مؤخًرا 
ــا بــعــنــوان «األلـــعـــاب واألهـــازيـــج  كــتــابً
كانت  الشعبية  األلعاب  إن  الشعبية»: 
فـــي الــمــاضــي تــمــثــل هــويــة اإلنــســان 
فيهم  تجد  مــن  الشباب  مــن  فهناك 
وهمية  أشــيــاء  مــن  والجبن  الــخــوف 

الليلية  لأللعاب  بالنسبة  الظالم  مثل 
أو من التعب واإلرهاق في البحر أو 
بالنسبة  المجازفة  وعــدم  االستحياء 
الناس  فتجد  الذهنية  الذكاء  أللعاب 
تـــعـــرف خــصــائــص كـــل إنـــســـان وكــل 
شـــــاب مــــن خـــــالل مـــشـــاركـــاتـــه فــي 
األلعاب.. كما تنمي األلعاب شخصية 
اإلنــــســــان وتـــعـــّرفـــه بـــالـــنـــاس. وقـــال 
اخــتــيــاره  إن  الــســيــد:  خليفة  الــكــاتــب 
هــــذا الـــعـــنـــوان لـــم يــــأت هــكــذا وإنــمــا 
في  الــمــوروثــتــيــن  هــاتــيــن  أن  وجــــد 
وخوًفا  كبير،  حد  إلــى  وتغّير  اندثار 
بشكل  التراث  على  الحفاظ  في  منه 
ســلــيــم وحـــتـــى ال يـــنـــقـــرض ويــبــقــى 
الكاتب  وأوضــح  السائد.  هو  الجديد 
أن دمج األهازيج واأللعاب في كتاب 
واحد يأتي من روح التعاون واأللفة 

الجماعية التي كانت سائدة في زمن 
الشعبية  األلعاب  دور  مبينًا  مضى.. 
الــتــي بــــرزت ســــواء كــانــت ذهــنــيــة أو 
حركية أو رياضية واأللعاب األخرى 
ـــاألهـــازيـــج والـــرقـــص  الـــمـــمـــزوجـــة ب
والـــغـــنـــاء، فــقــد ســّلــط الـــضـــوء بشكل 
موّسع شرح فيه األلعاب التي تخص 

األوالد والبنات.
ومن األلعاب التي ذكرها الباحث 
الشعبي والتي ما زالت متداولة لعبة 
و»الكيرم»  و»الــدامــة»  «الزنجفة» 
و»القيس»  و»التيلة»  و»الــدومــنــة» 
و»القلينة»  و»الــحــيــلــة»  و»الــتــمــبــة» 
و»الــمــاطــوع» و»الــخــشــيــشــة» و»شــد 
و»الــدحــروي»  و»النباطة»  الحبل» 
و»نط الحبل» و»لكتور» و»المدود» 
إلى  باإلضافة  باكلكم».  الذيب  و»أنا 
ألعاب أخرى متنوعة، ففي الماضي 
األلــــعــــاب كـــانـــت كـــثـــيـــرة ومـــتـــعـــّددة 
تمارس  ألــعــاب  هناك  كانت  فمثلما 
شاطئ  على  كانت  ســواء  الــخــارج  فــي 
الساحات  في  أو  البحر  في  أو  البحر 
والــبــرايــح أو فــي الـــشـــوارع والــســكــك 
كــانــت هــنــاك أيـــًضـــا ألـــعـــاب تــمــارس 
في المقاهي والمجالس وكلها تتسم 
وأخــرى  الرياضية  والحركة  بالقوة 

ألعاب فنية وذهنية.
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كوميديا (الملهاة) هو نوع من أنواع التمثيل، وتكون 
مسرحية ذات طابع خفيف تكتب بقصد التسلية، أوهي 
الشعور  إحــداث  إلــى  عرضه  طريقة  تهدف  أدبــي  عمل 
بالبهجة أو بالسعادة. وقد نشأت الكوميديا في أوروبا 
الدائر  الــحــوار  ومــن  الصاخبة،  الجماعية  األغــانــي  مــن 
في  الخصوبة  شعائر  بــأداء  تقوم  التي  الشخصيات  بين 
أعياد اإلله ديونيسيوس ببالد اليونان، وهي األعياد التي 
تمخض عنها فن الدراما. وتعد المسرحيات أريستوفان 
من أروع األمثلة على فن الكوميديا القديمة في اليونان. 
أما فن الكوميديا الحديثة فيمثله ميناندر، الذي نسج 
على مــنــوالــه كــل مــن بــالوتــس وتــرنــس. وفــي إنجلترا 
الفصل  استعمال  من  عليه  ســارت  الــذي  التقليد  امتزج 
الكوميدية  بالمسرحيات  المسرحية  أثناء  في  اإلضافي 
حتى   ١٦ الــقــرن  فــي  الالتيني،  األدب  فــي  الكالسيكية 
عصر  فــي  الرومانسية  الكوميديا  المسرحيات  بلغت 
الملكة إليزابيث ذروتها على يد شكسبير. أما في فرنسا 
فقد مزج موليير بين المسرحيات الكالسيكية وما لها 
 » اسم  عليها  أطلق  التي  المسرحيات  وبين  تأثير،  من 
كوميديا الفن «. وأسفرت الحركة المعادية للمسرحية 
 » الملكية  عـــودة   » عصر  فــي  إنجلترا  فــي  الكوميدية 
والتي كان من أبرز كتابها كونجريف وويتشرليي، عن 
االنفعاالت  في  بــاإلغــراق  تتسم  التي  الكوميديا  ظهور 
والعاطفة. وفي أواخر القرن ١٨، ظهرت المسرحيات 
وشــريــدان،  جولدسميث  يد  على  الساخرة  الكوميدية 
التي  الكوميدية  المسرحيات  كتابة  وايلد  أوسكار  وتابع 
تدور حول سلوك الناس وأخالقهم، وذلك في القرن 
١٩. وقـــد بـــرز فــي كــتــابــة الــكــومــيــديــا االجــتــمــاعــيــة في 
ونويل  ومـــوم،  وشــو،  بنيرو،  مــن  كــل  الحديث  العصر 
كوارد، والكوميديا في أفالم التلفزيون أو السينما (دور 
سعيدة.  نهاية  أو  مضحكة  أحــداث  به  تكون  الخيالة)، 
التي  النكت  تكون  بأن  أيضاً  للملهاة (الكوميديا)  يمكن 
المضحكة،  القصص  أو  البعض  لبعضهم  الناس  يقولها 
اليونان  عصر  منذ  اإلغريق  يد  على  بدأت  بأنها  ويقال 
الكوميديا  يمثلون  الــذيــن  األشــخــاص  يسمى  القديمة. 
بالكوميديين. يعد ويليام شيكسبير و موليير من بين 

المشاهير الذين كتبوا عروضاً كوميدية.

موسيـــــــــــقى

هي مؤلف موسيقى يتكون من حركة واحدة على 
األقـــل، ويكتب عــادة مــن أجــل األوركــســتــرا. وقــد نشأ 
الثامن  القرن  في  الموسيقى  التأليف  من  النوع  هــذا 
الموسيقى  أعـــالم  بعض  أيـــدي  على  تــطــور  ثــم  عــشــر، 
عشر،  والتاسع  عشر  الثامن  القرون  في  الكالسيكية 
الشكل  على  استقرت  حتى  العشرين  القرن  وأواســط 
البناء  تبلور  فقد  عشر  الثامن  الــقــرن  ومنذ  الحالي، 

العام للسيمفونية.
وغالبا ما تحتوي السيمفونية على ٤ حركات، تبدأ 
بحركة سريعة على نمط سوناتا ثم تليها حركة ثانية 
نمط  على  تكون  إمــا  ثالثة  حركة  يتبعها  ثــم  بطيئة، 
الــمــنــويــت أو عــلــى نــمــط ثــالثــي وقـــد تــطــورت لتصبح 
فيما بعد نمط شيرزو ثم تختتم السيمفونية بحركة 

سريعة على نمط روندو أو سوناتا أو االثنين معا.
وترجع البدايات الحقيقية للعمل السيمفوني لعصر 
الـــبـــاروك، مــع نــهــايــات الــقــرن الــســابــع عــشــر وبــدايــات 
السيمفونية  استخدمت  حيث  عــشــر،  الــثــامــن  الــقــرن 
 Italian :كافتتاحية إيطالية لألوركسترا (باإلنجليزية
ثالث  مــن  تتكون  كانت  كما  عــادة  والــتــي   (overture
حــركــات فــي أنــمــاط راقــصــة. وقــد ظــهــرت عـــادة في 
 Alessandro :أعمال ألساندرو سكارالتي (باإليطالية
تكن  لــم  الــوقــت  ذلـــك  وفـــي  وآخــــــرون.   (Scarlatti
كانت  بل  المشهورة،  األعمال  من  تعتبر  السيمفونيات 
تقتصر ثالثة أنواع من الحفالت؛ أولها حفالت األوبرا 
- وذلك في هيئة أوبرا (باإلنجليزية:opera) - وثانيها 
في الموشحات الدينية بالكنيسة - على هيئة أوراتوريو 
في  ثــالــثــا  ظــهــرت  كــمــا   -  (oratorio (بــاإلنــجــلــيــزيــة: 
كانتاتا  هيئة  على   - تمثيل  بــدون  تقام  التي  الحفالت 
السيمفونية  مدة  تكن  ولم   .(cantata (باإلنجليزية: 
في أي من هذه الصور الثالث طويلة، بل كانت تتراوح 

عادة بين ١٠-٢٠ دقيقة كحد أقصي.
(باإليطالية:  كونشيرتو»  «ريبيينو  يعتبر  بالتوازي، 
السيمفونيات،  أســــالف  أحـــد   (ripieno concerto
وهــــو عـــبـــارة عـــن كــونــشــرتــو لـــــآلالت الـــوتـــريـــة بـــدون 
جوزيبي  بها  قــام  النمط  هــذا  مؤلفات  وأقــدم  صولو. 
توريلي (باإليطالية: Giuseppe Torelli) عام ١٦٩٨. 
 Antonio (باإليطالية:  فيفالدي  أنطونيو  قــام  أيضا 
أن  غير  الــنــمــط،  هــذا  علي  أعــمــال  بكتابة   (Vivaldi
أشهر أعمال هذا النمط كانت السيمفونية الثالثة من 
 Johann (باإلنجليزية:  باخ  سباستيان  يوهان  أعمال 

.(Sebastian Bach
بحركاتها   - اإليــطــالــيــة  االفــتــاحــيــة  ظــلــت  وهـــكـــذا، 
تلك  فــي  السيمفونية  األعــمــال  أســـاس  هــي   - الــثــالث 
تسمى  سريعة  حركة  من  تتكون  كانت  حيت  الفترة، 
بطيئة،  حركة  تليها   ،(allegro (باإليطالية:  أليغرو 
وتختتم بحركة سريعة. وكانت أعمال موزارت األولى 
تندرج تحت هذا اإلطار. وظل الوضع على هذا الحال 
حتى نهاية عصر الباروك في منتصف القرن الثامن 
من  السيمفونية  في  كبيرا  تحول  حــدث  حيث  عشر، 
خــالل أعــمــال كــل مــن مــــوزارت وهــايــدن حيث قاما 
بالحركة  تعديالت  مع  راقصة  رابعة  حركة  بــإدخــال 

األولى األصلية.

الـــســـيـــمـــفـــونـــيـــة

ي
مبدعونمبدعون
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كتب - أشرف مصطفى:

شريم  آل  جميلة  الفنانة  ألعــمــال  المتأمل 
البصرية  بثقافتها  اســتــعــانــت  قــد  أنــهــا  ــــدرك  يُ
وخزائن الوعي اإلدراكي لديها لمعرفة حقيقة 
المرئيات في البيئة المحلية التي تستمد منها 
قــرب»  زاويـــة «عــن  وفــي  موضوعاتها،  أغلب 
تكتف  لــم  التي  أعمالها  لطبيعة  أكثر  نقترب 
بالتراث فحسب بل إنها مزجتها بالحداثة في 
أسطح  فوق  اإلنساني  الحس  عليها  غلب  قالب 
إبــداعــاتــهــا وهـــو الــجــزء األصــيــل فــي شخصية 
عن  التعبير  صـــدق  مــن  مكنها  الـــذي  الــفــنــانــة 
كوامن األشياء والمفردات وما تحمله من قيم 
وفي  محلية.  خصوصية  ذات  شعبية  إنسانية 

هذا اللقاء تكشف جميلة عن كواليس تنفيذها 
استفادتها  طـــرق  لنا  تــوّضــح  كما  إلبــداعــاتــهــا، 
من مخرجات العمل التي قد تطرأ عليه أثناء 
محطاتها  أهــم  عــن  تحّدثنا  كما  لــه،  تنفيذها 
التشكيلية وكيف تنقلت عليها، متطّرقة للعديد 
من السلبيات التي طرأت على الساحة التشكيلية 
بعد طغيان الحداثة على األعمال الفنية والتي 

رأت أنـــه أمـــر يــهــّدد بــابــتــعــاد الــجــمــهــور عن 
التشكيل في ظل قلة الوعي الفني وغياب 

جمهور  صناعة  على  الــقــادرة  اآللية 
واٍع بالفن التشكيلي يستطيع أن 

يفهمه ويتذوقه.

ــــــة واإلعــــــــــالم ــــــدرس ــــــم ــــت وال ــــي ــــب ــــة ال ــــي ــــؤول ــــس ــــور الـــــمـــــتـــــذوق م ــــه ــــم ــــج ــــة ال ــــاع ــــن ص

أكاديمية الشعر تصدر كتاب «الشعر األول..» اصداراتاصدارات

انعدام الوعي الفني وراء 
هجرة الجمهور للمعارض

الشعر،  أكاديمية  عن  مؤخراً  صدر 
األول..  ‹الــشــعــر  عـــنـــوان  تــحــت  كـــتـــاب 
معالجة تاريخية رصداً وأنتروبولوجية 
لمطالع  تــحــلــيــالً  وســيــمــائــيــة  مـــقـــاربـــًة 
عبدالملك  د.  تأليف  مــن  المعلقات» 
مرتاض، وحول الكتاب، يقول المؤلف 
إّنـــه قـــام بــتــألــيــف بحثه الــطــويــل حــول 
مــطــالــع الــمــعــلــقــات الــســبــع الــتــي أنشئت 
قـــبـــل ظـــهـــور اإلســــــــالم، وذلــــــك لـــعـــّدة 
القديم  العربي  الشعر  أّن  منها  أسباب 
عن  بعضها  األبيات  استقالل  على  قام 
بعض في القصيدة الواحدة، حتى عاب 
بعض النقاد المعاصرين في تأسيساتها 
دون  عليه  وعابوا  والبنيوية،  الجمالية 

ــســّمــى بــــ «الـــوحـــدة  تــفــهــم واضــــح مـــا يُ
الفنية».

قديماً  والنقاد  العربية  رواة  أّن  كما 
أّنه  على  العربي  للشعر  ينظرون  كانوا 
أبـــيـــات ولــيــس قــصــائــد، ولـــذلـــك فقد 
أشـــاعـــوا مــقــولــة نــقــديــة كــانــت ســائــدة 
الشعراء  أحسن  فــالن  «الشاعر  بينهم 
مـــطـــالـــع»، فـــالـــذيـــن فـــضـــلـــوا الــنــابــغــة 
الذبياني -مثالً- على سواه من الشعراء 
كان ألنه في رأيهم «أحسنهم مطالع». 
كــمــا أنــهــم أشـــاعـــوا مــقــولــة نــقــديــة قد 
وهـــي «بيت  مــعــهــا،  كــثــيــرون  يتفق  ال 

القصيد».
تعني  المطالع  أّن  المؤلف  ويــوضــح 

أن  يمكن  بحيث  المعلقات،  ُمقّدمات 
واحـــد،  بــيــت  مــن  ألكــثــر  المطلع  يمتد 
وزهير  اليشكري  حلزة  بن  فالحارث 
البكاء  تقليد  يــبــددون  سلمى،  أبــي  بــن 
على الديار وذكر الحبيبة وآثار منزلها 
القصيدة،  مطلع  من  أبيات  بضعة  في 

عوضاً عن بيت واحد.
يــقــع الــكــتــاب فــي ٤١٥ صــفــحــة من 
دفتيه  بين  ويــضــم  الــمــتــوســط،  القطع 
ســبــعــة فــــصــــول، تــــنــــاول الـــكـــاتـــب فــي 
الفصل األول منها طرح «امرؤ القيس 
الثاني  الفصل  وفي  األولــى»،  والمعلقة 
الثالث  والفصل  األول»،  والشعر  «لبيد 
«عنترة الشاعر الثائر من العبودية إلى 

الحرار».

فــيــمــا جــــاء الــفــصــل الــــرابــــع بــعــنــوان 

أّم  دار  طـــلـــول  عــنــد  زهـــيـــر  «بــكــائــيــة 

أوفـــى»، والــخــامــس «أســمــاء الــحــارث، 

ومناحة على أطالل دارهــا»، والفصل 

الــســادس «بــكــائــيــة طــرفــة عــلــى طلول 

الفصل  أما  الوشم»،  مواسم  في  خولة 

السابع فجاء بعنوان «النابغة، ومناجاته 

المجهودة، لَمّية المفقودة».

كــــذلــــك تـــضـــمـــن مـــحـــتـــوى الـــكـــتـــاب 

ملحقين، جاء في الملحق األول قراءة 

وتأسيس  وتخريجه،  المطلع  متن  في 

تقليد التصريع في مطلع المطولة.

حذرت من تحويل الفن إلى طالسم.. جميلة آل شريم:

ڈ مــا هــي نوعية الــمــوضــوعــات الــتــي تفضلين 
طرحها في لوحاتك؟

- الفن عطاء وفكر ورسالة، وقد اتخذت رسالتي 
معقود  وسلم:»الخيل  عليه  اهللا  صلى  قوله  من 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة»، وخصوصاً أنني 
بدأت أركز خالل آخر أعمالي على الخط العربي، 
فالخط يرتبط بالجمال، وقد ربطت بين الجمال 
الفنان  استلهام  ضــرورة  أدركــت  أن  بعد  والخير 
الجمال،  وجـــد  وجـــده  فمتى  أعــمــالــه  فــي  للخير 
كــمــا قـــرن اهللا عــز وجـــل الــقــوة والــخــيــر بالخيل 
وهنا بــدأت أضــع رسالتي للعالم من خــالل ذلك 
الجمال األسطوري للخيول العربية األصيلة، كما 
بــدأت أرســم حلمي وحبي وعشقي لخيول بلدي 
مواضيعي  بــدأت  والــقــوة  والجمال  الخير  وباسم 
في قصة خيول الشقب عند طرد الطامعين لها 
ووضع العلم القطري على خيولي وكأنها ختمت 
بين  باسم قطر فرسمت أميرة وحورية وغــزاالً 
عبر  قطر  ورؤيــة  والمستقبل  والحاضر  الماضي 
خــطــاب بــصــري مــعــاصــر يــصــور جــمــال الخيول 
بأنه  العالم  اعــتــرف  والـــذي  األســطــوري،  العربية 
أجمل سالالت الخيل، لذا فهو محط أنظار العالم 
ما دفع أشهر فناني العالم لرسمه مثل فميكاالنج 
وفيالسكينر، وبأسلوب تجريدي تعبيري معاصر 
منها  رمــزيــة  منظومات  جمع  فــي  أعــمــالــي  تــبــدأ 
ومنها  ذاتــي  هو  ما  ومنها  والالشعوري  الشعوري 
للعالم  رؤيــتــي  لتصوير  يسعى  الـــذي  الموضوعي 
الخارجي والداخلي، فضالً عن ما أشعر به لعالم 
والخيال  الــرؤى  بين  مواضيعه  تمتزج  أســطــوري 
واألحــالم والطموح والنجاح، وكذلك الطموح بأن 
القادم أجمل مستخدمة الرمز والتجريد، وإبراز 
القوة والجمال وهي سمات األعمال التي أرى أنها 
بعد  بالفكر،  محفورة  وستظل  خــالــدة  تبقى  قــد 
لثيمة  والحضاري  الشعبي  اإلرث  بين  جمعت  أن 
خيول الشقب، وزخرفة السدو، مع تفعيل الخط 
العربي الذي يتضّمن أقوال الشيخ جاسم مؤسس 
بصري  خطاب  فــي  كله  ذلــك  ليأتي  قطر،  دولــة 
أسطوري صادق ومن خالل النص المفتوح لعالم 
كوني ال حدود له كالبحر والسماء للبعد الخيالي 
وهي األقرب للوصول إلى الجمال الحقيقي جمال 
جوهر األشياء، أما التقنية التي أستخدمها للتعبير 
ما  دائماً  ألواني  أن  فوجدت  للخيول،  ثيماتي  عن 
تمتزج وبصدفة خيالية لبصمة لونية خاصة في 
مزجت  وقد  واألرزق،  واألبيض  األرجواني  اللون 
تــلــك األلــــــوان فـــي أغــلــب مــواضــيــعــي مـــع إضــافــة 
استحضار  مــن  الــلــون  هــذا  يملكه  لما  البنفسجي 

المشهد الحالم واستخدام تقنية الرطب، وأحياناً 
أقوم بسحب اللون مع استخدام عجائن ووسائط 
للعب الحربين، الرسم النحتي وفن الطباعة مع 
استخدام حبات من رمل بلدي ألُشعر العالم أن 

قطر في كل مكان.
ڈ حدثينا عــن كــوالــيــس الــعــمــل أثــنــاء إعـــدادك 

للوحاتك ؟
- الفنان البد أن يكون مجرباً ومن خالل ذلك 
يتعلم، حيث أؤمن أنه لن يكون مبدعاً إذا لم يسع 
للوصول إلى لب وجمالية جوهر األشياء ومن بين 
الصغيرة،  األعــمــال  لمعرض  تجربتي  الــتــجــارب 
بأحجام  أعــمــالــي  رســـم  على  اعــتــدت  إنــنــى  حيث 
معرض  كفنانين  لنا  يــطــرح  مــرة  وألول  كبيرة 
األعمال الصغيرة كما أن العمل باألحجام الصغيرة 
أصعب بكثير من التعامل مع الحجم الكبير، ما 
يوّضح مدى قدرة وتحكم الفنان وتطويع فكرته 
وخامته على مسطح أصغر، واألصعب من ذلك 
أننى استخدمت األلوان المائية والمعروف أن لتلك 
أيضاً  أنها  كما  بها،  خاصة  تحكم  طريقة  األلـــوان 
الفنان  أخطأ  وإذا  الشفافية  تتطلب  ألنها  صعبة 
فإنه لن يستطيع تصليح عمله باإلضافة إلى أنني 

مثلت  وكلها  الطباعة  وفــن  الوسائط  استخدمت 
تجربتي األولــى إلثــراء الرؤية الجمالية والفكرية 
جوهر  وجمال  لب  إلــى  أصــل  ولكي  والتعبيرية، 
األشياء، وصلت تجاربي إلى ٦٠ لوحة فاشلة إلى أن 
خرجت ٤ لوحات بعد التغلب على مشكلة الشفافية 
ــلــون الــرطــب في  ــلــون واســتــخــدام تقنية ال فــي ال
الرطب. وكانت من أجمل أعمالي التي استخدمت 
فيها األلوان المائية أعمال قصص ألف ليلة وليلة 
من  أول  هــي  ولعل [  والشعر،  الخيل  بين 
أعلن لها عن سر نجاح لوحة ألف ليلة وليلة، وقد 
تم اقتناء األعمال كلها في المعرض لوزارة الثقافة 
والفنون، ولمقتنى أعمال معروف، ومنها تعّلمت 
أن قيمة العمل الفني ليست بحجمه ولكن بقيمته، 

وجمال جوهر األشياء.
ڈ كيف تعالجين أعمالك الفنية؟

- لـــدي إيــمــان بـــأن الــنــاجــح يعينه صــبــره على 
تحدي الصعاب، وهو من يملك القدرة على تالفي 
األخــطــاء وتحويل الفشل إلــى نــجــاح، ولــي تجربة 
تعكس كيف يمكن أن يستغل الفنان المخرجات 
التي قد تطرأ على عمله الفني، فأثناء تحضيري 
لمعرض أصالة خيل، تفاجأت عند دخول مرسمي 

لنقل أعمالي إلى قاعة المعرض وإذا بأحد أعمالي 
قد تمزق من قبل السائق دون قصد منه، ولكني 
لم أحزن، او أستسلم لما حدث، حيث قّررت حل 
المشكلة، وقّررت على الفور القيام بدور الطبيب 
الذي يعالج جرحاً ما، وعملت على إعادة صياغة 
يمكننا  أننا  تأكدت  وحينها  أخـــرى،  مــرة  اللوحة 
بخياطة  قمت  وبالفعل  جمال،  إلى  القبح  تحويل 
عملي ومــن ثم ضّمدته بمعجون غــراء وقطعت 
ألنه  المربع  شكل  واخــتــرت  الكانفس  مــن  مربعاً 

يوحي بالقوة وقد سميت العمل قوة.
ڈ حدثينا عن محطاتك التشكيلية وكيف تنقلت 

عليها؟
- إن تجربتي الفنية مــّرت بعدة مراحل ففي 
البداية كنت أرسم للمدرسة الواقعية التسجيلية، 
وفي تلك الحقبة كنت أقوم برصد البيئة الشعبية 
الــقــطــريــة، أمـــا اآلن فــأغــلــب أعــمــالــي ألــجــأ فيها 
فن  أمـــارس  كما  التعبيري،  التجريدي  لألسلوب 
الطباعة، وكذلك النحت وحالياً اتجهت أيضاً إلى 

فن الكتابة بعد أن جذبتني الساحة النقدية.
الساحة  على  طــرأت  التي  السلبيات  هــي  مــا  ڈ 
التشكيلية بعد طغيان الحداثة على األعمال الفنية ؟
- إن ما نخشاه دائماً هو عدم تواصل الفنان مع 
الموضع  هــذا  في  التذكير  يجب  وربما  جمهوره، 
من الحوار بأن التواصل يجب أن يكون من منطلق 
الوعي وليس التبعية، ولألسف إن العديد من الناس 
في مجتمعنا يعتقد أن اللوحة الجميلة هي التي 
تمتلك الهوية المحلية والتي تسجل التراث فحسب، 
بعملية  القيام  هي  الفنان  وظيفة  أن  أرى  لكني 

الحرث في المقدرة العقلية للفن المعاصر
ڈ هــل أثـــر غــيــاب الــتــربــيــة الــفــنــيــة عــلــى الفن 

التشكيلي ؟
ضـــرورات  مــن  ضــــرورة  الفنية  الــثــقــافــة  إن   -
القبيح  بين  التمييز  الفرد  يستطيع  ومنها  الحياة 
والجميل، لذا تسود األمية الفنية، ففي قلة حضور 
الخطيرة،  المشكلة  تكمن  للمعارض  الجمهور 
والتي أعتقد أن سببها قلة الوعي. لذلك، إن الفن 
والثقافة يرسمان خطى اإلنسان إلى األمام، حيث 
لم تعد الثقافة والفن من أمور الزينة الجمالية، 
ولكنها البنية الثابتة في بناء صناعة اإلنسان فكلما 
كان هناك وعي وثقافة في الفن زاد الجمهور، وال 
من  أوالً  تبدأ  المتذوق  الجمهور  صناعة  أن  شك 
التربية  مادة  وخصوصاً  المدرسة،  من  ثم  البيت 
البصرية، ومادة التذوق الفني، ومن ثم يأتي دور 
وسائل اإلعالم بجميع أنواعها المرئية والمسموعة 

والمقروءة.
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م.. جميلة آل شريم:

عن كواليس تنفيذها 
استفادتها  طـــرق  لنا 
 قد تطرأ عليه أثناء 
محطاتها  أهــم  عــن 
يها، متطّرقة للعديد 
لى الساحة التشكيلية 
ألعمال الفنية والتي 
عــاد الــجــمــهــور عن

الفني وغياب
جمهور ة

طيع أن 
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الصوت في شفتيك ال يطرب
و النار في رئتيك ال تغلب

و أبو أبيك على حذاء مهاجر يصلب وشفاهها تعطي سواك ونهدها 
يحلب

فعالم ال تغضب
-١-

أمس التقينا في طريق الليل من حان لحان
شفتاك حاملتان

كل أنين غاب السنديان
ورويت لي للمرة الخمسين
حب فالنة و هوى فالن
وزجاجة الكونياك

والخيام والسيف اليماني
عبثا تخدر جرحك المفتوح

عربدة القناني
عبثا تطوع يا كنار الليل جامحة األماني

الريح في شفتيك تهدم ما بنيت من األغاني
فعالم ال تغضب

-٢-
قالوا ابتسم لتعيش

فابتسمت عيونك للطريق
وتبرأت عيناك من قلب يرمده الحريق

وحلفت لي إني سعيد يا رفيق
وقرأت فلسفة ابتسامات الرقيق
الخمر والخضراء والجسد الرشيق

فإذا رأيت دمي بخمرك
كيف تشرب يا رفيق

-٣-
القرية األطالل

والناطور و األرض واليباب
وجذوع زيتوناتكم
أعشاش بوم أو غراب

من هيأ المحراث هذا العام
من ربى التراب

يا أنت أين أخوك أين أبوك
إنهما سراب

من أين جئت أمن جدار
أم هبطت من السحاب

أترى تصون كرامة الموتى
وتطرق في ختام الليل باب

وعالم ال تغضب
-٤-
أتحبها

أحببت قبلك
وارتجفت على جدائلها الظليلة

كانت جميلة
لكنها رقصت على قبري وأيامي القليلة

وتحاصرت واآلخرين بحلبة الرقص الطويلة
وأنا وأنت نعاتب التاريخ

محمود درويش
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كـــــان األصـــمـــعـــي يـــمـــشـــي فــــي صـــحـــراء 

مكتوب  كبيرة  صخرة  على  مر  و  الحـجـاز 

عليها :

أيــامــعــشــر الـــعـــشـــاق بــــاهللا خــبــروا

يصنع كيف  بالفتى  عشق  حــل  إذا 

فكتب  مثله  ببيت  األصمعي  عليه  فــرد 

تحت البيت :

يـــــــــداري هــــــــواه ثـــــم يـــكـــتـــم ســـره

ويــخــشــع فــي كــل األمــــور ويخضع

وفي اليوم الثاني مر األصمعي على نفس 

الشعر  بيت  تحت  مكتوبا  فوجد  الصخرة 

الذي كتبه البارحة بيت آخر :

الفتى قاتل  والهوى  يــداري  وكيف 

وفــــــــي كــــــل يــــــــوم قـــلـــبـــه يــتــقــطــع

فكتب له األصمعي :

أمــره لكتمان  صــبــرا  يــجــد  لــم  إذا 

يذكر الموت  ســوى  شي  له  فليس 

فوجد  الثالث  الــيــوم  فــي  األصمعي  ومــر 

شابا ممددا مقتوال عند الصخرة إنه العاشق

قتل نفسه آخذا بنصيحة األصمعي الذي 

قد قال الشعر ولم يظن أن العاشق

سيفعلها ويقتل نفسه ووجد مكتوبا على 

الصخرة بيتين :

ســمــعــنــا أطـــعـــنـــا ثــــم مــتــنــا فــبــلــغــوا

يمنع للوصل  كان  من  الى  سالمي 

نعيمهم الــنــعــيــم  ألربــــــاب  هــنــيــئــا 

ولـــلـــعـــاشـــق الــمــســكــيــن مــــا يــتــجــر

قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف: قد 
الذي  مثل  لي  فاضرب  المثل.  هذا  سمعت 
يدع صنعه الذي يليق به ويشاكله، ويطلب 
متردًدا.  حيران  فيبقى  يدركه:  فال  غيره 
ـــه كـــان بـــأرض  قـــال الــفــيــلــســوف: زعـــمـــوا أن
الكرخ ناسك عابد مجتهد. فنزل به ضيف 
بتمر:  لــضــيــفــه  الــنــاســك  فــدعــا  يــــوم،  ذات 
لــيــطــرفــه بـــه. فــأكــال مــنــه جــمــيــًعــا. ثــم قــال 
الضيف: ما أحلى هذا التمر وأطيبه! فليس 
هــو فــي بــــالدي الــتــي أســكــنــهــا، ولــيــتــه كــان 
أن  على  تساعدني  أن  أرى  قــال:  ثم  فيها! 
آخذ منه ما أغرسه في أرضنا: فإني لست 
بمواضعها.  وال  هذه  أرضكم،  بثمار  عارًفا 
فقال له الناسك: ليس لك في ذلك راحة: 
يوافق  ال  ذلك  ولعل  عليك.  يثقل  ذلك  فإن 
فما  األثمار  كثيرة  بالدكم  أن  مع  أرضكم، 
حــاجــتــهــا مــع كــثــرة ثــمــارهــا إلـــى الــتــمــر مع 
وخــامــتــه وقــلــة مــوافــقــتــه للجسد؟ ثــم قــال 
طلب  مــن  حكيًما  يــعــد  ال  إنـــه  الــنــاســك:  لــه 
قنعت  إذا  الــجــد  ســعــيــد  وإنــــك  يــجــد.  ال  مــا 
وكان  تجد.  ال  فيما  وزهــدت  تجد،  بالذي 
فاستحسن  بالعبرانية.  يتكلم  الناسك  هــذا 

الضيف كالمه وأعجبه، فتكلف أن يتعلمه؛ 
الناسك  فقال  أياًما.  نفسه  ذلك  في  وعالج 
لضيفه: ما أخلقك أن تقع مما تركت من 
في  العبرانية،  كــالم  من  وتكلفت  كالمك، 
مــثــل مــا وقـــع فــيــه الـــغـــراب! قـــال الضيف: 

وكيف كان ذلك؟
قال الناسك: زعموا أن غرابًا رأى حجلة 
وطمع  مشيتها،  فأعجبته  وتمشي،  تـــدرج 
فلم  نفسه،  ذلــك  على  فــراض  يتعلمها.  أن 
يقدر على إحكامها، وأيس منها، وأراد أن 
هو  فــإذا  عليها:  كــان  التي  مشيته  إلــى  يعود 
أقبح  وصار  مشيته،  في  وتخلع  اختلط  قد 
المثل  هــذا  لك  ضربت  وإنما  مشًيا.  الطير 
ــــت مـــن أنــــك تــركــت لــســانــك الـــذي  لــمــا رأي
العبرانية،  لسان  على  وأقبلت  عليه،  طبعت 
وهو ال يشاكلك، وأخاف أال تدركه، وتنسى 
لــســانــك، وتــرجــع إلـــى أهــلــك وأنـــت شرهم 
لــســانـًـا: فــإنــه قــد قــيــل: إنــه يعد جــاهــالً من 
تكلف من األمــور ما ال يشاكله، وليس من 
عمله ولــم يؤدبه عليه آبــاؤه وأجـــداده من 

قبل.

ــــي والــــعــــاشــــق ــــع ــــم األص

ــــــك والـــــضـــــيـــــف  ــــــاس ــــــن ال
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الرواد  المبدعين  أحد  المال  حسن  الفنان  يعتبر 
الـــذيـــن لــعــبــوا دورا مــهــمــا فـــي تــأســيــس الــحــركــة 
الــتــشــكــيــلــيــة الــقــطــريــة وتــكــشــف لــوحــاتــه مختلف 
بمختلف  وتأثره  حياته  في  بها  مّر  التي  المراحل 
إلى  السريالية  إلــى  الواقعية  من  الفنية  الــمــدارس 
مدى  الــمــال  لــوحــات  وتــؤكــد  وغــيــرهــا.  التجريدية 
ذلك  قطر،  في  المحلية  الثقافة  بجمال  اهتمامه 
أّن مسيرته بدأت من سنوات الطفولة األولى التي 
عاشها بين البيوت القديمة ومراكب الصيد والبيئة 
استوطنوا  الذين  والناس  تفاصيلها،  بكل  الطبيعية 
ذاكـــرتـــه فــكــانــوا أبـــطـــال الــمــشــاهــد الــتــي اخــتــزنــهــا 
وفي  ذاتــه  فــي  عميقاً  أماكنهم  فحفروا  وجــدانــه 
لوحاته. وبذلك ال يتبع الفنان حسن المال مدرسة 
فنية معينة، فاألفكار التي ال تعرف حدودا حررته 
مـــن تــقــالــيــد الـــرســـم واألطـــــر الــمــألــوفــة وألــهــمــتــه 
األسلوب والتقنية وأدوات العمل التي تميزه ليكون 
بالخيال وإنتاجه الفني غزيراً  عالمه الخاص ثرياً 
بصورة  مرتبط  نفسه  الوقت  في  لكنه  ومتجدداً 

مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة بــالــمــكــان الـــذي يشكل 

أعماله القديمة  للكثير من  وملهماً  مؤثراً  عنصراً 

والحديثة.

إذ  التجريدي  الطابع  إلى  أعماله  أن  المال  وأكــد 

يطغى اللونان األبيض واألسود على معظمها بينما 

تــبــدو األلــــوان الــصــارخــة فــي البعض اآلخـــر منها. 

واألشكال  العربي  الحرف  دمــج  إلــى  المال  ويعمد 

الهندسية العربية في لوحاته، كما يقوم بتوظيف 

المختلفة.  الفنية  واألجـــســـام  الــمــواد  مــن  الــعــديــد 

تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أّن الــفــنــان حــســن الــمــال من 

الفنية  دراسته  وأكمل   ،١٩٥١ عام  الدوحة  مواليد 

في كلية الفنون الجميلة ببغداد وهو عضو ناشط 

التشكيلية،  للفنون  القطرية  الجمعية  في  وقيادي 

وله العديد من المشاركات في عدد من المعارض 

المستويين  على  والثقافية  الفنية  والمهرجانات 

الشخصي  معرضه  أقــام  وقــد  والــدولــي،  المحلي 

األول بالدوحة سنة ١٩٨٨.
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كتب - مصطفى عبد المنعم:

الفنان الشاب عبد الرحمن العباسي 
باتت  المرئي  التصوير  حركة  أن  أّكــد 
تــســتــحــوذ عــلــى اهـــتـــمـــام الـــعـــديـــد من 
الشباب القطريين وأصبح هناك إقبال 
على تعلم فنون التصوير سواء الضوئي 
أو الــســيــنــمــائــي، ولــفــت خـــالل حـــواره 
الدعم  زيـــادة  أهمية  إلــى  مــع [ 
خصوًصا  الــتــصــويــر،  لــحــركــة  الــمــوّجــه 
الــســيــنــمــائــي بــعــد تـــوجـــه الــكــثــيــر من 

الُمبدعين إلى هذا المجال.
بالتصوير  اهتماماتك  عن  حدثنا  ڈ 
وتأسيس جروب شباب قطر للتصوير 

المرئي؟
من   ٢٠١١ عام  منذ  كانت  البداية   -
الشباب  مــن  مجموعة  تــكــويــن  خـــالل 
ويرغبون  التصوير  بحركة  المهتمين 
وبالفعل  قصيرة،  أفـــالم  صناعة  فــي 
تسمى  مجموعة  تــكــويــن  عــلــى  اتفقنا 
«شــــبــــاب قـــطـــر لــلــتــصــويــر الـــمـــرئـــي» 
وضمت المجموعة نخبة من الُمبدعين 
وقدمنا  األهــــداف  فــي  يتفقون  مــمــن 
الــعــديــد مــن األعــمــال أولــهــا كــان فيلم 
الفتًا،  نجاًحا  حقق  والــذي  «النظرة» 
اجتماعية  قضية  ناقش  أنــه  خصوًصا 
هـــامـــة فـــي الــمــجــتــمــع الــخــلــيــجــي، ثم 
تــــوالــــت األعــــمــــال بـــعـــدهـــا مـــثـــل فــيــلــم 
«قطر  شــوب»،  «كوفي  «الذكريات»، 
فـــي عـــيـــونـــنـــا»، «رحـــلـــة بـــال عـــــودة»، 
لحظة انتظار»، «أّبي وظيفة»، «ثمن 
وجميعها  وقــلــبــي»  و»أنــــا  الــمــعــجــزة» 
بالشباب  خاصة  هامة  قضايا  تناقش 
وكـــنـــا مـــن أوائــــــل الــمــجــمــوعــات الــتــي 
ذاتية  وبــجــهــود  تــطــّوعــي  بشكل  تعمل 
على  ونرفعها  قصيرة  أفــالًمــا  وننتج 
الجميع  لــيــشــاهــدهــا  ــتــرنــت  اإلن شــبــكــة 
كثيرة  مشاهدات  أعمالنا  حققت  وقد 
وأنشأنا قناة على اليوتيوب تحمل اسم 
المجموعة وتحظى أيًضا بتفاعل جّيد 

من قبل المشاهدين.
ڈ وما هي أهّم وأبرز العقبات التي 

كانت تواجهكم؟
تواجه  الــتــي  المشكالت  أبـــرز  مــن   -
صــنــاع الــســيــنــمــا الــشــبــاب هـــي صعوبة 
وهناك  األمــاكــن،  بعض  فــي  التصوير 
أماكن نستطيع أن نصّور فيها وأخرى 
ال نستطيع، وهذا األمر كان يعّد عائًقا 

أمـــام إنــتــاج األعــمــال والــمــدة الزمنية 
من  وبالرغم  التصوير،  مــن  لالنتهاء 
وباتت  واضــحــة  جميعها  أهــدافــنــا  أن 
الصعوبات  أن  إال  معروفة  المجموعة 
في أماكن التصوير لم تذلل بعد، وهو 
األمـــــر الـــــذي يـــطـــرح قــضــيــة ضــــرورة 
إيــــجــــاد مـــكـــان مــخــصــص لــلــتــصــويــر 
السينمائي  لإلنتاج  مدينة  إنــشــاء  مثل 
فيها  تــتــوفــر  أســتــديــوهــات  مــديــنــة  أو 
ومواقع  والتجهيزات  اإلمكانات  جميع 
الــتــصــويــر الــمــخــتــلــفــة. وهـــنـــاك أيــًضــا 
بشكل  السينما  صــنــاع  تــواجــه  مشكلة 
عــــــام، وهـــــي أزمــــــة غـــيـــاب الــعــنــصــر 
الــنــســائــي الــمــحــلــي، والــســبــب فــي هــذه 
حتى  القطري  المجتمع  أن  المشكلة 
بشكل  والــفــنــون  للسينما  يــنــظــر  اآلن 
الكثير  إن  حــيــث  ســيــئــة،  نــظــرة  عـــام 
في  بناتها  عــمــل  تــرفــض  الــعــوائــل  مــن 
مجال الفنون، وهو األمر الذي يدفعنا 
ليست  قــطــريــة  بــعــنــاصــر  لــالســتــعــانــة 
محلية، ولكن من المقيمات في قطر 
ويجدن اللهجة المحلية، وهناك أيًضا 
اإلبـــداع  طــريــق  فــي  تقف  هــامــة  عقبة 
الموّجه  الدعم  قلة  وهــي  عــام،  بشكل 
السينما  أو  القصيرة  األفــالم  لصناعة 
الــشــبــابــيــة، فــنــحــن كــنــا نــنــتــج أفــالمــنــا 
بأموالنا الخاصة وبجهودنا الذاتية وكنا 
نعاني مــن عــدم تــوفــر الــدعــم الــمــادي 
الكفيل باستمرارنا ونجاحنا في مجال 

صناعة السينما واألفالم القصيرة.
ڈ وكــيــف مــن وجــهــة نــظــرك يتّم 

الحصول على الدعم، وهل بالضرورة 
أم  رسمية  الداعمة  الجهات  تكون  أن 
يمكن أن يتم الحصول على دعم من 

القطاع الخاص؟
القطاع  أصبح  الحالي  الوقت  في   -
المنظومة  فــي  هــاًمــا  شــريــًكــا  الــخــاص 
الــثــقــافــيــة لــنــهــضــة الــبــلــدان وجــــــزًءا ال 
يتجزأ من المشهد الثقافي والفني في 
جميع المجاالت سواء األدبية أو الفنية 
وأصبحنا  السينما  صــنــاعــة  فيها  بــمــا 
نشاهد مساهمات شركات خاصة في 
ودرامية  سينمائية  فنية  أعمال  إنتاج 
تقوم  أن  يمنع  مــا  أجـــد  وال  ضــخــمــة، 
إنتاج  في  بالمساهمة  لدينا  الشركات 
زلنا  ما  أننا  خصوًصا  الفنية،  األعمال 
المحلية  السينما  صناعة  بــدايــات  فــي 
وأعمالنا ال تتكلف ذلك اإلنتاج الضخم 
العالمية،  األعــمــال  تتكلفه  ربما  الــذي 

تــتــجــاهــل  أن  يـــجـــب  ال  أيــــًضــــا  ولـــكـــن 
دورهــا  الــدولــة  فــي  الرسمية  الجهات 
األســـاســـي فـــي دعــــم وتــطــويــر حــركــة 
صناعة السينما القطرية ولو تضافرت 
جهود القطاع الرسمي والخاص سنبدأ 
محلية  طويلة  روائية  أفــالم  إنتاج  في 
صناعة  عالم  في  ننافس  أن  ونستطيع 

السينما خارجًيا.
سينمائي  لعمل  تتصّدى  عندما  ڈ 
تهتم  التي  األمـــور  أهــّم  هــي  مــا  جديد 

بتوفرها في العمل؟
- أهّم األمور التي عليها يمكن البناء 
ولألسف  الجيد،  السيناريو  هو  الجيد 
نــحــن نــعــانــي مـــن نـــــدرة فـــي الــكــتــاب 
من  وحتى  والمؤلفين،  السينمائيين 
سيناريو  كــتــاب  أنــهــم  عــلــى  يــصــنــفــون 
فـــي قــطــر يــعــانــون أيـــًضـــا مـــن غــيــاب 
الــدعــم، وبــالــتــالــي ال يــقــدمــون إنــتــاًجــا 
غــزيــًرا فــي هــذا الــمــجــال، كما أنــنــا ما 
زلــنــا فــي بــدايــات الــطــريــق وبــنــاًء عليه 
فــإنــنــا نــحــتــاج إلـــى زيــــادة عـــدد الـــورش 
المتخصصة في مجال كتابة السيناريو 
حتى تنتعش لدينا صناعة السينما، كما 
التخصصات  بقية  في  أيًضا  نعاني  أنــا 
واإلكسسوارات  واإلضــاءة  الديكور  مثل 
وفنيين،  متخصصين  إلـــى  وبــحــاجــة 
افتقارنا  وهــو  مهم  جانب  أيًضا  وهــذا 
لــلــفــنــيــيــن الــمــتــخــصــصــيــن فـــي مــجــال 
الصوت واإلضاءة والديكور، وعادة ما 
نستعين بالموهوبين من الشباب الذين 
بأنفسهم،  أنــفــســهــم  وطــــــّوروا  تــعــلــمــوا 

ونــتــمــنــى لـــو يــتــم تــقــديــم الــمــزيــد من 
الــدورات والــورش في هذه المجاالت 

للشباب العاملين في المجال.
ـــشـــاط الــمــجــمــوعــة  ڈ لــــمــــاذا قـــــّل ن
إنتاج  فــي  قلة  ولــوحــظ  بكم  الــخــاصــة 

األعمال؟
- في الحقيقة لقد مررت بظروف 
إلى  أّدت  وقــد  شخصًيا  أنــا  بي  خاصة 
ابــتــعــادي عــن الــســاحــة وعــــدم الــعــمــل، 
الفني،  المشهد  عن  أنقطع  لم  ولكنني 
وكنت أتابع ما يحدث فيه من تطّورات 
إلى  أّدى  الــذي  األمــر  وهــو  كثب،  عــن 
تـــوّجـــه عــــدٍد مـــن أعـــضـــاء الــمــجــمــوعــة 
لــلــعــمــل بــشــكــل مــنــفــرد أو مـــن خــالل 
مــجــمــوعــات أخـــــرى، ولــكــنــنــا مـــا زلــنــا 
نشكل جروبًا واحًدا وعندما نطلب أي 
شيء من أعضاء المجموعات األخرى 
يقدمون لنا يــد الــعــون وهــذا هــو أهــّم 
في  الشبابية  الفنية  الحركة  مكاسب 
واألخوة  التعاون  روح  إن  حيث  قطر، 
فكم  المشهد،  على  تسيطر  التي  هــي 
مــــن األعــــمــــال الــفــنــيــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 
أو  أخرى  مجموعة  بــأدوات  مجموعة 
أننا  يعني  ما  وهــو  مشتركة  بمساعدة 

نكمل بعضنا البعض.
ڈ وهل لديك مشاريع قريبة تعتزم 

تقديمها؟
التي  األفــكــار  مــن  مجموعة  لدينا   -
اتفقنا على تنفيذها وتزيد على أربعة 
بالفعل  وبــدأنــا  سينمائية  مــشــروعــات 
األول  للمشروع  األولــى  الخطوات  في 
وهـــــو فــيــلــم قــصــيــر بـــعـــنـــوان «بـــدايـــة 
المري،  اهللا  عبد  تأليف  من  النهاية» 
وإخراجي، وبطولة نخبة من الفنانين 
الحــًقــا،  عنهم  سأعلن  الــذيــن  الــشــبــاب 
ـــا بــالــفــعــل تــصــويــر الــعــديــد  ـــدأن وقــــد ب
مـــن الــمــشــاهــد خــــالل شــهــر رمــضــان 
ومــــا زلـــنـــا نـــواصـــل الــعــمــل فـــي فيلم 
اجتماعي  عمل  وهو  النهاية»،  «بداية 
التي  األعــمــال  عــن  مختلًفا  وســيــكــون 
ســبــق تــقــديــمــهــا فـــي الـــطـــرح، وكــذلــك 
جميع  أدعــو  وأنــا  التقنية،  النواحي  في 
ومن  والــمــوهــوبــيــن  الــشــبــاب  الفنانين 
المشاركة  فــي  الــرغــبــة  لــديــهــم  تــتــوفــر 
بمشاريعنا الفنية أن يتواصلوا معنا من 
التواصل  مــواقــع  على  صفحاتنا  خــالل 

االجتماعي.

wالفن             السابع

تعد الموسيقى التصويرية عنصراً أساسياً 

من مقومات الفيلم السينمائي، وباستطاعة 

دوراً  يلعب  أن  الــبــارع  الموسيقي  الــمــؤلــف 

للفيلم  المتكاملة  النهائية  الصيغة  في  مهماً 

بإضافة الحيوية على السرد الروائي للقصة. 

ولـــكـــي نـــــدرك أهــمــيــة الــــــدور الـــــذي تلعبه 

الموسيقى التصويرية في األفالم السينمائية 

سينمائياً  فــيــلــمــاً  نــشــاهــد  أن  إّال  عــلــيــنــا  مـــا 

نــدرك  فعندئذ  الموسيقى.  تلك  مــن  خالياً 

الموسيقى  عنصر  إلى  الماسة  الفيلم  حاجة 

الــتــصــويــريــة الــــذي يــبــعــث الــحــيــاة فــي كثير 

المشاهد.  عــواطــف  ويــحــرك  مــشــاهــده  مــن 

الذي  الــدور  العادي  المشاهد  يــدرك  ال  وقــد 

إّال  السينمائية،  التصويرية  الموسيقى  تلعبه 

على  تسيطر  مــا  كــثــيــراً  الموسيقى  هــذه  أن 

دون  وهي  عواطفه.  في  وتتحكم  أحاسيسه 

شك إحدى األدوات الرئيسية التي تعزز األثر 

السيكولوجي للفيلم على أحاسيس المشاهد.

وقد اكتشف مؤلفو الموسيقى التصويرية 

منذ  المهمة  هــذه  فاعلية  ســر  السينمائية 

هــؤالء  ونقل  الناطقة.  السينما  عصر  بــدايــة 

الموسيقيون عن أوبرات الموسيقار األلماني 

الموسيقي  الموضوع  فكرة  فاجنر  الشهير 

أو  بشخصية  المقترن  الموسيقي  اللحن  أو 

بمكان أو بشيء إلى األفالم السينمائية. ومع 

هذه  تجمع  السينمائية  القصة  ســرد  تطور 

ومع  جــديــدة،  ذكــريــات  الموسيقية  األلــحــان 

كبير  وقع  األلحان  لهذه  يكون  الفيلم  نهاية 

خاصة  بــأفــكــار  تــوحــي  وقــد  المشاهد،  على 

المشاهد  يــراه  لما  مخالفة  أحياناً  تكون  بها 

على الشريط السينمائي. على أن الموسيقى 

تبدأ  لم  السينمائية  األفــالم  في  التصويرية 

مـــع األفــــــالم الــنــاطــقــة بـــل ســبــقــتــهــا بسنين 

أهمية  األوائــل  السينمائيون  وأدرك  عديدة. 

أفالمهم  فــي  الــتــصــويــريــة  الــمــوســيــقــى  دور 

فــــي عـــصـــر الــســيــنــمــا الـــصـــامـــتـــة. وقـــــد قـــام 

سانت  كاميل  المرموق  الفرنسي  الموسيقار 

- ساينز بتأليف الموسيقى التصويرية للفيلم 
الــفــرنــســي الــصــامــت اغــتــيــال دوق ديــجــايــز 

فيلم  أول  ظهور  قبل  أي   ،١٩٠٨ الــعــام  فــي 

عشر  بتسعة  الجاز  مغني  فيلم  وهــو  ناطق، 

تلك  تعزف  موسيقية  فرقة  وكــانــت  عــامــاً. 

رائــد  وقــام  الفيلم.  عــرض  أثــنــاء  الموسيقى 

السينما األمريكية د. و. جريفيث المعروف 

بــمــواهــبــه الــمــتــعــددة، بــالــتــعــاون فــي تأليف 

الشهيرين  لفيلميه  التصويرية  الموسيقى 

والتي   (١٩١٦) وتعصب   (١٩١٥) أمــة  مولد 

عرض  أثناء  موسيقية  فرقة  بعزفها  قامت 

التصويرية  الــمــوســيــقــى  وكــانــت  الــفــيــلــمــيــن. 

الضخمة  الــصــامــتــة  األفــــالم  عـــرض  تــرافــق 

كمقطوعات  يــؤلــف  بعضها  وكـــان  اإلنـــتـــاج، 

الفيلم  مــشــاهــد  تــنــاســب  أصــلــيــة  مــوســيــقــيــة 

الموسيقية  المؤلفات  من  اختيارها  يتم  أو 

الـــشـــهـــيـــرة. وكــــانــــت تـــقـــوم بـــعـــزفـــهـــا فـــرق 

في  المسرح  مقدمة  في  ضخمة  موسيقية 

المدن  في  الموجودة  الفخمة  السينما  دور 

الكبرى.

صانع األفالم الشاب عبد الرحمن العباسي لـ البيرق:

ــــــــــــوة لــــلــــمــــوهــــوبــــيــــن لــــمــــشــــاركــــتــــنــــا مـــــشـــــاريـــــعـــــنـــــا الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة نــــــــوّجــــــــه دع

ـــنـــهـــايـــة» ـــــة ال ـــــداي ـــر فـــيـــلـــم «ب ـــصـــوي ـــى ت ـــل نـــعـــمـــل ع

الموسيقى التصويرية 
وصناعة السينما

          
عن قربعن قرب

علىعلى

الطريقالطريق
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موزة القبيسي: أتمنى النجاح في أّول أدواري الفنية

نعاني ندرة في كّتاب نعاني ندرة في كّتاب 
السيناريو المحليينالسيناريو المحليين

من  واحــدة  القبيسي  موزة  القطرية  الفنانة 
الساحة،  على  الجديدة  الفنية  المحلية  الوجوه 
يقدمها للمسرح المخرج فهد الباكر من خالل 
تبخر  ما  عمره  مسرحية «اللي  في  مشاركتها 
.. تبخر واحترق» المأخوذة من النص العالمي 
األولــى  تجربتها  وهــي  الــوزيــر»  سعادة  «حــرم 
في المجال الفني، وحرًصا من البيرق على أن 
األولى  خطواتهم  الصاعدون  الفنانون  يشارك 
عن  خــاللــه  لتحدثنا  الــلــقــاء  هــذا  معها  لنا  كــان 

أمنياتها وطموحاتها الفنية.
تقول الفنانة موزة القبيسي إن دخول عالم 
حلم  هــو  عــام  بشكل  الفني  والــمــجــال  المسرح 
كانت تتمنى تحقيقه ولكن لم تحن الفرصة، 
عرض  في  للمشاركة  الفرصة  واتتني  وعندما 
مسرحي مع المركز الشبابي للفنون المسرحية 
ومــن إخـــراج األســتــاذ فهد الباكر وافــقــت على 
الفور حتى أحقق ما أتمناه على الصعيد الفني.

وأوضــــحــــت الــقــبــيــســي أنـــهـــا ســـتـــشـــارك في 
المسرحية بشخصية خالة حرم سعادة الوزير 

حياتها  طريقة  حول  النصائح  لها  تقدم  والتي 
الخالة  لها  تقوله  بما  تعبأ  ال  ولكنها  الخاطئة 
في  تتسبب  حتى  األخطاء  ارتكاب  في  وتستمر 
العديد من المشكالت لها ولمن حولها وتعرف 
فــي األخــيــر أن خالتها كــانــت عــلــى حــق وأنــهــا 
تملك من الخبرات الحياتية ما يؤهلها للنصح 

واإلرشاد.
القبيسي  مـــوزة  الــصــاعــدة  الفنانة  وأشــــادت 
تبخر»  ما  عمره  مسرحية «اللي  عمل  بفريق 
درجــة  ألقــصــى  متعاونون  الجميع  إن  وقــالــت 
وإنهم يقدمون لي النصح واإلرشــاد وال يبخل 
أحــــد بــمــســاعــدتــي وتــمــنــت الــتــوفــيــق فـــي هــذا 
على  تقديمه  يتم  الـــذي  الجماهيري  الــعــرض 

خشبة مسرح قطر الوطني.
تحقق  أن  تتمنى  إنها  القبيسي  موزة  وقالت 
جــمــيــع طــمــوحــاتــهــا وأحـــالمـــهـــا عــلــى الــصــعــيــد 
في  جيد  بشكل  تــؤدي  وأن  والفني  الشخصي 
أّول أدوارها الفنية وأن يتقبلها الجمهور وتجد 

لنفسها موطئ قدم على الساحة الفنية.

ة ال ال ال األ ا إن ا لأ ا أ ال ا ً أ ك ل

نفتقر للفنيين 
المتخصصين 

في الصوت 
واإلضاءة 
واإلكسسوار
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ــيــا أقــداحــا مـــَأل الـــّصـــبـــاُح مـــَن الــِضّ
بـــا مــمــُزوَجــًة وَقــراحــا وَســقــی الـــُرّ
ــُه الـــُغـــُصـــوُن تـَــمـــايـَــلـَــْت نَــشــوانَــًة مــن
َد َفـــوَقـــهـــا ُمــرتــاحــا ـــيـــُر َغـــــــَرّ ـــَطّ وال

والــتــراث  الــثــقــافــة  وزارة  أطــالــب 
بحماية الموروث الفني القطري من 
الــعــبــث وتــغــيــر الــهــويــة الــقــطــريــة من 

الملحنين والموسيقيين المرتزقة.

يــتــعــرض الــجــمــيــع إلــــى الــمــشــاكــل 
اليومية

وفي الحقيقة هي ال تعتبر مشاكل
بل تحديات

هي التي تحفز اإلنسان على إيجاد 
الحلول

وتحفزه على اإلبداع

مــا الــفــنــان إال إنــســان لــه مشاعر 
وأحــاســيــس أوجـــد عــالــمــه الــداخــلــي 
في  صعوبات  يجد  ألنه  به  الخاص 

التعايش مع العالم الواقعي.

مفضوح راعى الهيام ونظرته تغني
مالمحه واضحه في وجهه راعيها

القنوات المحلية تحّقق نسب قضيةقضية
مشاهدة عالية على اليوتيوب

حّققت القنوات المحلية نسب مشاهدة 
التواصل  مواقع  على  كبيًرا  وتفاعالً  عالية 
االجــتــمــاعــي ســــواء مـــن خـــالل الــيــوتــيــوب، 
على  الــرســمــيــة  صفحاتهم  خـــالل  مــن  أو 
تلفزيون  حقق  فقد  وإنــســتــجــرام،  تويتر، 
قطر نسبة تفاعل كبير عبر صفحته على 
تويتر، وإنستجرام، وقد شهدت المسابقة 
اإلنستجرام  على  التلفزيون  أطلقها  التي 
برنامج  ضمن  كانت  والتي  رمــضــان،  في 
مشاركة  «رحـــال»  الرمضاني  المسابقات 

العربي،  الــوطــن  أنــحــاء  جميع  مــن  واســعــة 
ــــــداًدا لـــلـــنـــجـــاح الـــــــذي حــقــق  ــــت امــــــت وكــــان
البرنامج، بينما حققت برامج قناة الريان 
رمضان  شهر  خــالل  بثت  التي  الفضائية 
قناة  على  عالية  مشاهدة  نسب  المبارك، 
وصلت  حيث  بالقناة،  الخاصة  اليوتيوب 
مشاهًدا،   ١,٥٨١,٤٨٦ إلى  المشاهدة  نسبة 

خالل شهر رمضان وعيد الفطر.
وتــــربــــع بـــرنـــامـــج « قـــلـــب واحـــــــد» فــي 
موسمه الثاني، على أعلى نسب المشاهدة 

بــيــن بــرامــج الــقــنــاة األخــــرى، وحـــّل بعده 
بـــرنـــامـــج «غــــيــــث»، ثـــم بـــرنـــامـــج «نــحــن 
والقرآن»، ثم برنامج المسابقات الشهير» 

شد حيلك».
قناة  بــرامــج  حصلت  انطالقتها  ومــنــذ 
مليون   ٢٤ نحو  على  اليوتيوب  على  الريان 
مشاهدة في حين بلغ عدد المشتركين في 
بينهم  مشترًكا،  و١٨٩  ألًفا   ٤٥ نحو  القناة 
٣١٣٨ مشترًكا جديًدا خالل شهر رمضان 

وعيد الفطر.

وتتميز قناة الريان الفضائية بأنها تتيح 
على  برامجها  كــافــة  متابعة  لمشاهديها 
الــذي  األمـــر  بــهــا،  الخاصة  اليوتيوب  قــنــاة 
وحرصت  إضافية،  مشاهدة  ميزة  يوفر 
المبارك  رمضان  شهر  خالل  الريان  قناة 
عــلــى تــقــديــم بــاقــة مــتــمــّيــزة مــن الــبــرامــج 
ـــنـــاســـب هــــذا الــشــهــر  الـــرمـــضـــانـــّيـــة الـــتـــي تُ
القطرية  األســــرة  تطلعات  مــع  وتنسجم 
كله  «رمــضــان  شــعــار  تحت  واهتماماتها 

بركة».

كتب-هيثم األشقر:

أّكدت الفنانة سوار على أن مواقع التواصل االجتماعي 
أفــراد  مــن  العديد  حياة  فــي  هــاًمــا  موقًعا  تحتل  باتت 
بإمكانهم  أصــبــح  الــذيــن  الفنانين  سيما  ال  المجتمع، 
الــــتــــواصــــل بــشــكــل مـــبـــاشـــر وفــــعــــال مــــع مــعــجــبــيــهــم، 
رضاهم  مــدى  تلمس  خاللها  مــن  أيــًضــا  ويستطيعون 

تحرص  أنها  إلــى  مشيرة  يقّدمونه،  الــذي  اإلبـــداع  عن 
االنستجرام  خالل  من  ســواء  يومي  بشكل  الوجود  على 
ال  أنها  إلى  نوهت  بينما  شات،  والسناب  الفيسبوك،  أو 

تفضل استخدام تويتر.
وأوضـــحـــت ســــوار أنــهــا تــحــرص الــحــفــاظ عــلــى بعض 
الخصوصية منًعا لحدوث بعض التجاوزات اإلخالقية 
التي تنتج من بعض األشخاص على الشبكة العنكبوتية.

وعن أكثر المواقع تفضيالً بالنسبة لها 
ربطت  التي  الحديثة  التقنيات  قالت: 
جــمــيــع مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
بــبــعــضــهــا مـــفـــيـــدة جــــــــًدا، فـــلـــم يــعــد 
بالضرورة أتواجد على جميع المواقع، 
أو موقع بعينه، فأنا أستطيع بخاصية 
الــُمــزامــنــة نــشــر تــدويــنــاتــي فــي جميع 
بصفة  ولــكــن  الــوقــت،  بنفس  الــمــواقــع 
عــامــة أفــضــل اســتــخــدام االنــســتــجــرام، 
بــيــنــمــا أخـــصـــص الــفــيــســبــوك لــلــعــائــلــة 

واألصدقاء.
وأشارت إلى أن تلك المواقع سالح ذو 
حدين، وكما لها إيجابيات كثيرة، لها 
المواقع  فتلك  السلبيات،  بعض  أيًضا 
واألخــبــار  الــشــائــعــات،  النتشار  مــصــدر 
مؤكًدا  مصادرها،  من  الموثوق  غير 
المواقع  تلك  على  الــرقــابــة  غــيــاب  أن 
ــا فـــي إثـــــارة الــعــديــد من  جــعــلــهــا ســبــبً
الــمــشــاكــل بــيــن ُمــســتــخــدمــيــهــا، الفــتًــة 
من  تستفيد  أن  دائًما  تحاول  أنها  إلى 
الــمــنــحــى اإليـــجـــابـــي، مــتــغــاضــيــة عن 
سلبياتها، موضحة أن الفنان هو أكثر 
خاصة  األمــر،  ذلــك  من  المتضررين 

الحسابات  إنــشــاء  ظــاهــرة  انــتــشــار  مــع 

الوهمية لبعض المشاهير، لذلك فهي 

ترى أن السبيل الوحيد لمواجهة هذه 

الــظــاهــرة، أن يــحــرص الــفــنــان دائــًمــا 

على أن يتواصل مع جمهوره بالفيديو 

إلعطائه معلومات موثوقة عنه.

وعـــن مـــدى اســتــفــادة بــعــض الــشــبــاب 

الــمــوهــوب مـــن تــلــك الــمــواقــع قــالــت: 

مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي أصــبــح 

مــــســــرح حـــــر الكــــتــــشــــاف الـــمـــواهـــب 

باتت  أنها  كما  والــمــغــمــورة،  الجديدة 

شاشة  من  وجماهيرية  شعبية  أكثر 

المشاهدين  من  والكثير  التلفزيون، 

قــــد يــفــضــلــون مـــشـــاهـــدة بــرامــجــهــم 

وأفـــالمـــهـــم الــمــفــضــلــة مـــن خــاللــهــا، 

عرضها  مواعيد  تناسب  عــدم  بسبب 

عملهم،  مواعيد  مــع  التلفزيون  على 

خـــاصـــة أن مـــشـــاهـــدة تــلــك الــمــواقــع 

أصــبــحــت مــتــاحــة فــي كــل مــكــان من 

األجهزة  أو  الحديثة،  الهواتف  خــالل 

اللوحية.

ــــة واألصـــــــــدقـــــــــاء ــــل ــــائ ــــع ــــل ـــــوك ل ـــــب ـــــس ـــــي ـــــف ــــــرام فـــــــي تــــــدويــــــنــــــاتــــــي وال ــــــج ــــــت ــــــس ـــــى االن ـــــل ـــــد ع ـــــم ـــــت اع

موضي الهاجري محاضرة في ملتقى المصورات العربياتمن أعمال الفنانة حصة كالبرنامج «الصالح» جديد الشباب المبدعين على انستجرامأحلى رحلة بحرية مع أحلى جمعة أصدقاء
  

انترفيو «اللي عمره ماتبخر» برنامج في الضحى
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الشابة  الــمــواهــب  مــن  الكثير  هــنــاك 
مــتــعــددة  أدوار  قـــبـــول  أن  تــــرى  الـــتـــي 
مسألة  مضامينها  على  الــوقــوف  دون 
البداية،  مرحلة  في  وضــروريــة  مهمة 
العـــتـــقـــادهـــم بــأهــمــيــة (الـــظـــهـــور) في 
الطريق إلى النجومية، لكنني أراه نوعاً 
الشباب  دائماً  أدعو  لذا  االستهالك،  من 
إلى اختيار األدوار بعناية، والتركيز على 
الشاشة،  على  الظهور  ومضامين  طرق 

زادت  فــكــلــمــا أحـــــب الـــجـــمـــهـــور فـــنـــانـــاً 
مسؤولية تقديم األفضل، ليكون الفنان 

دوماً جديراً بالتقدير.
ضمن  بــوجــودي  كثيرا  ســعــدت  وقــد 
لــجــنــة تــحــكــيــم الــنــســخــة األخـــيـــرة من 
وأعجبت  الــشــبــابــي،  الــمــســرح  مــهــرجــان 
بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــــعـــــروض الـــمـــقـــدمـــة، 
ـــا نــمــتــلــك الـــعـــديـــد مــن  ـــن واكـــتـــشـــفـــت أن
الــطــاقــات الــشــبــابــيــة الـــمـــوجـــودة، والــتــي 
مــرة  لــإلنــتــاج  أعـــود  أن  أتــمــنــى  جعلتني 
المواهب،  تلك  مــن  لالستفادة  أخـــرى 

وأنــــــا اعـــتـــقـــد أن هــــــؤالء الـــشـــبـــاب هــم 
مــســتــقــبــل الـــحـــركـــة الــفــنــيــة فـــي قــطــر، 
وأنــــا ســــواء كــمــنــتــج أو مــمــثــل دائـــمـــا ما 
أحـــــرص عــلــى تــشــجــيــع الــشــبــاب وعــلــى 
إتاحة الفرصة لهم في المسلسالت التي 
علينا  الجديد  الجيل  حق  ومــن  أنتجها. 
أن نأخذ بيده ونشجعه. كما فعل الكبار 
معنا عندما كنا في نفس المرحلة، فأنا 
فني  جيل  تكوين  بضرورة  قناعة  لدي 
الفني  المشهد  قــيــادة  على  قــادر  جديد 
لهذا  السابق،  الجيل  مــن  الــرايــة  وتسلم 

أغلب  في  الحضور  دوماً  أحاول  السبب 
الــمــهــرجــانــات الــمــســرحــيــة والــفــعــالــيــات 
الــفــنــيــة الــشــبــابــيــة، لــلــتــعــرف واكــتــشــاف 
المواهب الجديدة وتقديم ما يمكن من 

الفرص للمشاركة والظهور.
الــطــاقــات  مــع  الــتــعــامــل  علينا  لــذلــك 
والمواهب الشبابية بشكل يعي التحديات 
فهناك  المحلية،  لــلــدرامــا  المستقبلية 
كثير من الشباب الذين يتألقون تمثيلياً 
المهرجان  في  ســواء  وفنياً،  وإخراجياً 
الـــــدوحـــــة  مــــهــــرجــــان  أو  ــــابــــي،  ــــشــــب ال

الــمــســرحــي، ويــتــلــقــون بــالــفــعــل إشــــادة 
المتعاقبة  التحكيم  لجان  مــن  رسمية 
لكن  المهرجان،  دورات  مختلف  على 
هذه  تظل  األحــيــان  معظم  فــي  لألسف 
الــطــاقــات مــعــطــلــة، ومــرهــونــة بـــدورة 
لذلك  نفسه،  للمهرجان  سنوية  جديدة 
يــجــب أن يـــكـــون هـــنـــاك اهــتــمــام بــهــذا 
ـــدورات  ـــال الــجــيــل مـــن خــــالل تــأهــيــلــه ب
والورش التدريبية، فالدراما التلفزيونية 
يجب أن تكون هي المنتفع األكبر بهذه 

الطاقات المتفجرة.

يــــــســــــجــــــل مــــــهــــــرجــــــان 
الــبــنــدقــيــة الــســيــنــمــائــي في 
ــعــام  ـــــ ٧٢ هــــذا ال دورتــــــه ال
ضمن  فيلماً   ٢١ مــشــاركــة 
الــمــســابــقــة الــرســمــيــة، وقــد 
أعلنت إدارة المهرجان عن 
 ٢٨ األربعاء  يوم  برنامجها 

يوليو.
في  الــمــهــرجــان  ويفتتح 
وســـيـــعـــرض  ســـبـــتـــمـــبـــر،   ٢
مجموعة كبيرة من األفالم 
األمــــريــــكــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة، 
ــــقــــة  ــــمــــســــاب وســــــتــــــضــــــم ال
متنوعة  أفـــالمـــاً  الــرســمــيــة 
دانــــش  ذي   » بــيــنــهــا  مــــن 
جيرل» للمخرج توم هوبر 
إيــه  أوف  وفــيــلــم «هـــــارت 
دوج» للفنانة االستعراضية 
لـــــوري أنــــدرســــون، وفــيــلــم 
«ايكولجز» للمخرج دريك 
دوريموس وفيلم «بيستس 
أوف دون نيشن» للمخرج 

إدريس إلبا.
كـــمـــا تـــضـــم الـــمـــســـابـــقـــة 
فيلم «ايــل كــالن» للمخرج 
ترابيرو  بابلو  األرجنتيني 
ـــــمـــــوث»  ـــــهـــــي وفــــــيــــــلــــــم «ب
ــمــخــرج الــصــيــنــي زهــــاو  ــل ل
مينيت»   ١١» وفيلم  ليانج 
لــلــمــخــرج الــبــولــنــدي يــرزي 
ســكــولــيــمــوفــســكــي وفــيــلــم 
«لـــوكـــيـــنـــج فـــــور جـــريـــس» 
سو  األســتــرالــيــة  للمخرجة 

بروكس.
المهرجان  مــديــر  وقـــال 
البرنامج  إن  باربيرا  ألبرتو 
صــغــيــرة  يـــضـــم « أفــــالمــــاً 
تـــــكـــــاد تـــــكـــــون تـــجـــريـــبـــيـــة 
وأفــالمــاً  وثائقية  وأفــالمــاً 
وكذلك  عظماء،  لمؤلفين 
رائعة تتطلع البتكار  أفالماً 
القوالب المتبعة في السينما 
الــمــعــاصــرة. بــشــكــل عـــام .. 
هناك شيء من كل شيء».

وفـــي هـــذا الــســيــاق أعلن 
صــــنــــدوق «ســــنــــد» لــدعــم 
ـــــاج الـــســـيـــنـــمـــائـــي فــي  ـــــت اإلن
أبــوظــبــي أنـــه عــقــد شــراكــة 
مــــع مـــهـــرجـــان الــبــنــدقــيــة 
السينمائي الدولي لمشاركة 
عربية  أفــالم  ستة  مشاريع 
فــي ورشـــة «فــايــنــال كــات» 
للمهرجان،   ٧٢ الدورة  في 
وســيــمــنــح جـــائـــزة ألفــضــل 

عمل.

مهرجان 
البندقية يعلن 
عن دورته
الـ ٧٢

الشبابي لإلبداع الفني يستأنف أنشطته الصيفية

الثالثاء 19 شوال 1436 هـ - 4 أغسطس 2015 م

الدوحة - البيرق:

 اســتــأنــف الــمــركــز الــشــبــابــي لـــإلبـــداع الفني 
أنــشــطــتــه الــصــيــفــيــة الــتــي تــتــوزع عــلــى أقــســامــه 
الفطر  عيد  إجــازة  من  االنتهاء  بعد  المختلفة 
الفني  للموسم  استعداداته  بــدأ  فيما  المبارك، 
الفعاليات  من  العديد  سيشهد  والــذي  الــقــادم، 
الــمــخــتــلــفــة، الــتــي تــصــّب جــمــيــعــهــا فـــي صــالــح 
الفنان  ودعــا  الفنية.  مواهبهم  ودعــم  الشباب، 
المركز،  إدارة  مجلس  رئيس  المالك،  سلمان 
الشباب إلى المشاركة في الورش المختلفة التي 
الصيفية،  اإلجـــازة  فترة  خــالل  بالمركز  تقام 
ودورهــم،  الشباب  بأهمية  المركز  من  إيمانًا 

المقابل  فــي  الــمــركــز  عليه  يــحــرص  مــا  «وهـــو 
بـــرفـــد الــســاحــة الــفــنــيــة فـــي قــطــر بــالــطــاقــات 

اإلبداعية الشبابية، وتنشيط الحركة الفنية».
ــمــالــك إن مـــا تــتــمــّيــز بـــه األنــشــطــة  وقــــال ال
الصيفية هذا العام هو «األسلوب الجديد الذي 
البيئة  حــول  المختلفة  المركز  أقــســام  تقّدمه 
القطرية والتراث القطري، بإبراز مالمح هذا 
التي  األنــشــطــة  جميع  أن  إلـــى  ــا  الفــتً الـــتـــراث»، 
بــالــدرجــة  الــشــبــاب  تــســتــهــدف  الــمــركــز  يقيمها 
األولى. وحدد الهدف من وراء ذلك في إشباع 
التي  مجاالتها  بمختلف  للمعرفة  حاجاتهم 
التذوق  روح  وتعزيز  والثقافة،  بالفنون  تتعلق 
على  مساعدتهم  في  واإلســهــام  لديهم،  الفني 

وأفاد  ذواتهم.  عن  والتعبير  واالبتكار  التخيل 
المالك في هذا السياق بأن «المركز يسهم في 
مجاالت  بمختلف  الموهوبين  الشباب  إعـــداد 
تحقيق  مــن  يمكنهم  مــا  كــل  وتهيئة  الــفــنــون، 
والفنية  الفكرية  المعارف  في  والتطّور  النمو 
تؤهلهم  الــتــي  والــقــيــم  والــمــهــارات  والثقافية، 
أن  وأوضـــح  المجتمع»،  فــي  بــدورهــم  للقيام 
أقسام المركز من حرف عربي، وحفر طباعي، 
تستقبل  جميعها  وخــزف،  وتصميم،  ورســم، 
مهاراتهم  وصــقــل  مواهبهم،  بتنمية  الشباب 
والدراسة  البحث  أساليب  باتباع  وذلك  الفنية، 
االحتياجات  على  للتعرف  والمتابعة  والتقييم 
لديهم،  الفني  اإلبــداع  مجاالت  في  المتجّددة 

بــهــدف إكــســابــهــم الــقــدرة عــلــى الــتــواصــل فيما 
الجماعية  األعـــمـــال  فـــي  والــمــشــاركــة  بــيــنــهــم، 
واألنشطة الفنية، لتحقيق األهداف االجتماعية 
وقال  لديهم.  المشاركة  روح  وتنمية  السامية 
يقيمها  التي  الــورش  إن  المالك  سلمان  الفنان 
أيًضا  تسهم  المختلفة  أقسامه  داخــل  المركز 
الفنية  النشاطات  مع  الشباب  تفاعل  تعزيز  في 
وتوطيد  شخصياتهم،  تكوين  فــي  تسهم  التي 
صلتهم مــع هـــذه األنــشــطــة، والــبــعــد بــهــم عن 
إهــــدار وقــتــهــم ومــواهــبــهــم فــي مــجــاالت غير 
حيوية، عالوًة على تنمية روح الوالء واالنتماء 
لديهم تجاه المجتمع، ورفع مستوى إحساسهم 

بالمسؤولية بحقه.

أبيات قطرية

ً أحبَُّك في هْدأَة الليل طيفا
يبارك نومي ويحنُو علَيّا

أحبك طفالً، مالكا رقيقاً
أحبك ترنو بصمت إليا

أحبك تهوى غدائَر شعري
وأهواك تغفو على كتفيا

أحبك ناراً تُذيب فؤادي
وأرضاه قلبا محبا شقيا

ً أحبك خمراً، وما ذقت خمرا
وتاهت بي الدرب لم أدر شَيّا

أحبك صدراً أالقيه رْحبا
إذا أثقلتني هموم لدّيا

أحبك ناياً حزيناً حنوناً
أحبك لحناً طروباً شجَيّا

أحبك آهاً تمزق روحي
وغصة شوق وحباً نديا

ً أحبك حلماً بعيداً بعيدا
أحبك دمعاً مال مقلتيا

أحبك في الحب قلباً وفَيّا
وأهواك في البعد نجماً عليا

وحسبَي ألقاك في الليل طيفاً
وصوتاً حنوناً حبيباً إلَيّا

وحسبَي ذكرى أحّن إليها
وحسبَي أهوى هوًي أبديا

د. زكية مال اهللا

أحبك 
حـلما

المواهــب الشبابيــة بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

يــخــتــتــم غــــــداً فــــي الــمــركــز 
الـــثـــقـــافـــي لــلــطــفــولــة بــرنــامــج 
«صــيــفــنــا غـــيـــر» لــلــبــنــات فــي 
بمقره  وذلـــك  الــثــانــيــة  نسخته 
للحي  الــعــامــة  المؤسسة  داخـــل 
الــثــقــافــي «كــــتــــارا» مـــن خــالل 
ــــشــــطــــة  مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن األن
الـــمـــتـــنـــوعـــة مـــنـــهـــا الـــريـــاضـــيـــة 
والـــديـــنـــيـــة والــــــرحــــــالت الــتــي 
تساهم في غرس القيم والعمل 
التطوعي بإشراف متخصصين 
فــــــي الـــــمـــــجـــــاالت الــــتــــربــــويــــة 
والمجاالت  والفنية  والمهارية 

المستهدفة األخرى.
الثقافي  المركز  اختتم  وقد 
للطفولة برنامج «صيفنا غير» 
للبنين، الذي استهدف األطفال 
 (١٦ إلى   ٤) عمر  من  والناشئة 
لكل عمر  حيث خصص نشاطاً 
والفائدة  المتعة  تحقيق  بهدف 
واســـتـــثـــمـــار أوقـــــــات األطـــفـــال 
عليهم  يــعــود  فــيــمــا  ــنــاشــئــة  وال

بالنفع وخدمة المجتمع.
أنشطة  فــي  التنويع  تــم  وقــد 
لتعزز  غير»  «صيفنا  برنامج 
جــمــيــع الـــجـــوانـــب الـــمـــنـــشـــودة، 
حـــيـــث احــــتــــوت عـــلـــى أنــشــطــة 
تــهــدف إلـــى غـــرس الــقــيــم في 

تمارين  خــالل  الــصــغــار  نــفــوس 
عند  القيادية  الــمــهــارات  تــعــزز 
التعاون  روح  وتنمي  األطــفــال 
والـــتـــآلـــف بــيــنــهــم، ومــــن هــذه 
الـــتـــمـــاريـــن تــمــريــن الــتــصــرف 

الصعبة  الــمــواقــف  فــي  الــســلــيــم 
لحل  إبداعية  وســائــل  وتمرين 
ــتــي تــواجــهــنــا، كما  الــمــشــاكــل ال
األطــفــال  مــواهــب  تنمية  تــمــت 
التمثيل  مــجــال  فــي  والــنــاشــئــة 

الخطابة  الــنــشــيــد،  والــمــســرح، 
على  الــمــشــاركــون  تــدرب  حيث 
على  «التوكل  مسرحية  تمثيل 
اهللا». ويهدف برنامج «صيفنا 
الوطنية  المساهمة  إلــى  غير» 

منتجة  عمل  قــوة  فــي  الفعالة 
وملتزمة، باإلضافة إلى تعليم 
األطــــفــــال اســـتـــثـــمـــار أوقـــاتـــهـــم 
بـــبـــرامـــج تـــربـــويـــة وتــرفــيــهــيــة 

متنوعة.

ً الثقافي للطفولة يختتم برنامج «صيفنا غير».. غدا
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