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زينب العلي: مطلوب
 زيادة الورش الفنية

صفحات
٨

محمد التميمي: برنامج 
حواري جديد على االنستجرام

كتب - مصطفى عبد المنعم:

زيادة  إلى  العلي  زينب  الفنانة  دعت 
المسرحيين  الفنانين  بين  التواصل 
وكـــذلـــك زيـــــادة الـــــورش الــتــدريــبــّيــة 
التي تُسهم في صقل مواهب الفنان 

قطر  خارج  من  بفنانين  يستعينوا  وأن 
لــنــتــعــّرف عــلــى جــمــيــع الـــمـــدارس الــفــنــّيــة 

ستزيد  األعمال  زيادة  إن  وقالت  المتنّوعة، 
جيلها  وكــل  أنها  وأكــدت  الشباب  حماس  من 

جاهزون وكلهم حماس ألن يقّدموا المزيد والمزيد للساحة الفنية، وأنا 
لدّي طموح لمواصلة مسيرتي ورصيدي هو حب الجمهور وأتمّنى مواصلة 

الدراسات الفنّية خارج قطر بعد انتهائي من الجامعة.
على  المسرحي  العمل  أصــول  تعلمت  أنها  للبيرق  العلي  زينب  وكشفت 
يد الفنان عبد الرحمن المناعي، مشيرة الى أن في رصيدها أيًضا عملين 
دراميين هما «حب ولكن» و»خف علينا» لكنها تفضل العمل المسرحي 

على الدرامي كون المسرح عشقها وتجد نفسها فيه.

ص٦

كتب - هيثم األشقر:

أنه  التميمي  محمد  الفنان  كشف 
عــلــى تــجــهــيــز حلقات  يــعــمــل حــالــيــاً 
بـــــرنـــــامـــــج حــــــــــــواري جـــــديـــــد عــلــى 

عـــرض  أن  مـــوضـــحـــاً  االنــــســــتــــجــــرام، 
برنامجه على المواقع التفاعلية سيمنحه 

الفرصة للوقوف على مدى نجاح تجاربهم 
خالل  مــن  وذلـــك  عنها،  المشاهدين  ورضـــا 

التعليقات أو عدد اإلعجابات، الفتاً إلى أن اإلنترنت وبال أدنى شك ساهم 
كثيًرا في تقديم الدعاية المجانية إلبداعات هؤالء الشباب، وأشار إلى أن 
مطالباً  لدعمها  الجهود  تتوحد  لم  ما  تتطور  لن  الشبابية،  التجارب  تلك 
المؤسسات المعنية بذلك أن تلعب دوراً في ذلك عبر تبني األعمال الجيدة، 
أن  وأوضــح  الفني،  مشوارهم  مواصلة  أجل  من  ومعنوياً  مادياً  ودعمهم 
ودعم  احتضان  في  تساهم  التي  للمقومات  تفتقر  المحلية  الفنية  الساحة 
على  الموجود  الشباب  من  كبيراً  عــدداً  أن  إلــى  مشيراً  الشبابية،  المواهب 
في  بها  ويشارك  األفــالم،  تلك  في  عنده  ما  كل  يخرج  أن  يحاول  الساحة 
درامي  عمل  أي  في  فرصة  على  يحصل  أن  آمالً  المختلفة،  المهرجانات 

تلفزيوني.

ص٧

عرض «اللي عمره ما تبخر» ..
 ١٢ أغسطس

الثالثاء 12 شوال 1436 هـ - 28 يوليو 2015 م

ص ص ٣٣

أميرة العجي: أعمالي التركيبية 
تعكس تحديات الحياة

الدوحة - البيرق:

أكدت الفنانة أميرة العجي أنها 
اســــتــــخــــدمــــت فـــــي هـــــــذا الـــعـــمـــل 
الــتــركــيــبــي «تـــصـــّورات وانــتــقــاالت» 
مثلثات  ــر»  ــغــُيّ و»الــتَّ و»تـــداخـــالت» 
الصبغة  إضـــفـــاِء  أجـــل  مـــن  خــشــبــيــة 
البصرية على أعمالها، وأشارت إلى 
تضمنت  المثلثات  هــذه  من  كــالً  أن 
ـــزة مــــن األبـــيـــض  تــشــكــيــلــة مـــتـــمـــّي
زوايــا  فــي  ُوضــعــت  حيث  واألزرق، 
وأجــــــــزاء مــخــتــلــفــة مــــن ســطــحــهــا. 

المثلثات  هذه  األحيان،  بعض  ففي 
مـــتـــســـاويـــة مـــــن حـــيـــث ارتـــفـــاعـــهـــا 
بينما  أضــالعــهــا،  وطـــول  وحــجــمــهــا 
متساوية  غــيــر  اآلخــــر،  الــبــعــض  فــي 
زوايــاهــا  حــيــث  مــن  مختلفة  فــهــي 
مكان  فــي  وتركيباتها  واتجاهاتها 
مـــعـــّيـــن. وتــتــضــمــن اســـتـــعـــارة هـــذا 
مستويات:  ثالثة  التجريدي  التمثيل 
إلــى  الــمــثــلــثــات  تــكــرار  يــوحــي  أوالً، 
شخص  يواجهها  قد  التي  التحديات 
مــا بــاســتــمــرار فــي حــيــاتــه الــيــومــّيــة؛ 
ثانًيا، تسلط األحجام المتنّوعة لهذه 

الــمــثــلــثــات الــضــوء عــلــى الــمــســتــويــات 
والتي  وشّدتها،  للتحديات  العديدة 
ــا، تـُـصــور  قــد تــواجــه إنــســانًــا مـــا؛ ثــالــثً
واتجاهاتها  المثلثات  زوايــا  مختلف 
بها  نمر  التي  االنتقالية  المحطات 
حياتنا،  من  مختلفة  مراحل  خالل 
االخــتــالفــات»  «احــتــفــالــيــة  وتشتمل 
على سلسلة من ست لوحات كبيرة 
ــــبــــرز أمـــيـــرة  مــســتــطــيــلــة، والــــتــــي تُ
العجي من خاللها تجاربها بالمكان 
واألزرق  لـــألبـــيـــض  واســـتـــخـــدامـــهـــا 

بشكل خاص.

بلومز بري تصدر «بين األرض والسماء»
الدوحة - البيرق:

 أصدرت دار بلومز بري «مؤسسة قطر 
للنشر» حديثًا، كتابًا بعنوان «بين األرض 
والــســمــاء» لــلــكــاتــبــة الــقــطــريــة األمــريــكــيــة 
صافية المارية وهو رواية من أنواع السير 
الذاتية قام بترجمتها عن اإلنجليزية زياد 
ــــادي. ويــــروي الــكــتــاب فــي شــكــل أدبــي  زي
المتحدة،  الواليات  في  الكاتبة  نشأة  قصة 
حــيــث تــصــحــب قــارئــهــا فـــي رحــلــة بالغة 

الزمني  التسلسل  وتــســجــل  الــخــصــوصــيــة، 
الطفولة  مــرحــلــة  مــن  الــتــحــّول  لــلــحــظــات 
فــي واشــنــطــن إلــى مرحلة الــبــلــوغ فــي كل 
مــن الـــدوحـــة ثــم الــقــاهــرة، حــيــث تنتقل 
الغربي  الشمال  في  الخضراء  الوديان  من 
إلى  الهادئ  للمحيط  الُمحاذي  األمريكي 
كــثــبــان الــخــلــيــج الــعــربــي الــرمــلــيــة ثــم إلــى 
فــوضــى الــقــاهــرة الــعــارمــة، وتــخــوض في 
رحلة معقدة تواجه فيها تجربة الحب في 
الثقافي  التجّول  وتجربة  العربي  الخليج 

في القاهرة.
ـــــذي يــقــع فـــي ٣٠٢  ويـــصـــف الـــكـــتـــاب ال
الشرق  إلــى  تنتمي  عائلة  حكاية  صفحة 
والـــغـــرب فـــي آن واحـــــد، ويــظــهــر تــمــّزق 
بين  أو «صـــافـــيـــة»  شــخــصــيــة «صـــوفـــيـــا» 
الـــهـــويـــة الــعــربــيــة - الــخــلــيــجــيــة والــهــويــة 
األمريكية، فالكاتبة ترسم حكاية عائلتها 
الــتــي تــتــنــازعــهــا الــقــيــم والــمــثــل والــتــقــالــيــد 
كثيرة.  أحيان  في  المتباينة  بل  المختلفة 
المارية  صافية  الكاتبة  أن  بالذكر  جدير 

فنانة وكاتبة ومخرجة سينمائية، درست 
األدب المقارن في الجامعة األمريكية في 
والبصرية  السمعية  والثقافات  القاهرة، 
فـــي غــولــدســمــيــث بــجــامــعــة لـــنـــدن، كما 
ُعرضت لها أعمال في «بينالي غوانجيو» 
وفــي  بــنــيــويــورك،  الــجــديــد  المتحف  وفـــي 
نــقــابــة الــمــعــمــاريــيــن بــلــنــدن، كــمــا نــشــرت 
المهتّمة  المجالت  من  عــدد  في  كتاباتها 
بالفنون والثقافة مثل «هاربرز» و»فايف 

دايلز»، و»تريبل كانوبي».

الدوحة - البيرق:

يواصل فريق عمل مسرحية «اللي عمره 
استعداًدا  النهائية  التدريبات  تبخر»  ما 

لــعــرضــهــا عــلــى خــشــبــة مـــســـرح قطر 
متتالية  أيـــام  أربــعــة  ولــمــدة  الــوطــنــي 

وهو  أغسطس،  و١٥   ١٤  ،١٣  ،١٢ أيــام 
للجمهور،  بالمجان  سيقّدم  الــذي  العمل 

الباكر  فهد  الفنان  إخــراج  من  والمسرحية 
الفنانين  من  عــدد  فيها  بالتمثيل  يقوم  بينما 

القبيسي،  مـــوزة  الــشــروقــي،  فاطمة  منهم  الشباب 
علي  المحمد،  حسن  محمد  ســوقــار،  ناتاشا  الــزهــراء،  فاطمة  أحمد،  نــدى 
الشرشني، مشعل المري، عتيق فرج، فراس عاهد، محمد العسيلي، والعمل 
لمشعل  والديكور  العقالن،  أحمد  واإلضــاءة  رشيد،  فيصل  وألحان  كلمات 
نشوى  واألزيــاء  األمير،  موسى  تورج  والدراما  عمر،  محمد  والتنفيذ  المري 

أحمد، ومساعد مخرج حمدة الشمري.
مسرحية «اللي عمره ما تبخر» عمل جماهيري ينتمي إلى نوع الكوميديا 
بين  جديد  من  الصلة  إعــادة  بهدف  اإلســفــاف،  على  تعتمد  ال  التي  الــســوداء 
المسرح والجمهور، و»اللي عمره ما تبخر» هو عمل معد عن نص «حرم 
سعادة الوزير» العالمي وتدور أحداث المسرحية حول امرأة يتحّول زوجها 

إلى وزير فتتبدل أحوالهم المادية واالجتماعية في إطار كوميدي.

ص٢

ــة  ــمــســرحــي ـــســـاحـــة ال ــة ال ــمــســرحــي ـــســـاحـــة ال ال
ــثــالثــة عـــروض ــثــالثــة عـــروضتــنــتــعــش ب تــنــتــعــش ب
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كتب - مصطفى عبد المنعم:

مسرحية  عمل  فريق  يــواصــل 
«اللي عمره ما تبخر» التدريبات 
على  لعرضها  اســتــعــداًدا  النهائية 
خـــشـــبـــة مــــســــرح قـــطـــر الـــوطـــنـــي 
ولــمــدة أربــعــة أيــام متتالية أيــام 
١٢، ١٣، ١٤ و١٥ أغسطس، وهو 
الــعــمــل الــــذي ســيــقــّدم بــالــمــجــان 
لـــلـــجـــمـــهـــور، والـــمـــســـرحـــيـــة مــن 
بينما  الباكر،  فهد  الفنان  إخــراج 
يــقــوم بــالــتــمــثــيــل فــيــهــا عـــدد من 
فاطمة  منهم  الــشــبــاب  الفنانين 
ندى  القبيسي،  مــوزة  الشروقي، 
ناتاشا  الــزهــراء،  فاطمة  أحــمــد، 
المحمد،  حسن  محمد  ســوقــار، 
الــمــري،  مشعل  الشرشني،  علي 
عتيق فرج، فراس عاهد، محمد 
العسيلي، والعمل كلمات وألحان 
ألحمد  واإلضـــاءة  رشيد،  فيصل 
الــــعــــقــــالن، والــــديــــكــــور لـــــمــشــعــل 
عمر،  لـمحمد  والتنفيذ  الــمــري 
والــدرامــا لــتــورج مــوســى األمــيــر، 
ومساعد  أحمد،  لـنشوى  واألزيــاء 

مخرج حمدة الشمري.
مــســرحــيــة «الــــلــــي عـــمـــره مــا 

ينتمي  جماهيري  عمل  تبخر» 
التي  الــســوداء  الكوميديا  نــوع  إلــى 
بهدف  اإلســفــاف،  على  تعتمد  ال 
إعــــــادة الــصــلــة مـــن جـــديـــد بين 
المسرح والجمهور، و»اللي عمره 
مــا تــبــخــر» عــمــل مــعــد عــن نص 
«حــرم ســعــادة الــوزيــر» العالمي 
وتــــــــــدور أحــــــــــداث الـــمـــســـرحـــيـــة 
إلى  زوجــهــا  يتحّول  امـــرأة  حــول 
المادية  أحــوالــهــم  فتتبدل  وزيـــر 

واالجتماعية في إطار كوميدي.
وتـــأتـــي الــمــســرحــيــة فـــي إطـــار 
على  المسرحي  الــمــوســم  تفعيل 
مدار العام ضمن الخطة السنوية 
لــلــمــركــز الـــتـــي وضــعــهــا الــفــنــان 
مـــحـــمـــد الـــبـــلـــم رئــــيــــس مــجــلــس 
ضــرورة  على  تنّص  التي  اإلدارة 
كوميدي  مسرحي  عمل  تقديم 
خـــالل الــمــوســم، وكـــانـــت قضية 
غـــيـــاب الــمــوســم الــمــســرحــي قد 
ألــــقــــت بـــظـــاللـــهـــا مـــــؤخـــــًرا عــلــى 
الذي  األمــر  المسرحية،  الساحة 
دعا المسؤولين في وزارة الثقافة 
إلــــى إصـــــدار قــــــرارات بــضــرورة 
تفعيل الموسم المسرحي وإلزام 
إحياء  بــإعــادة  المسرحية  الــفــرق 

الــمــوســم الــمــســرحــي مـــن خــالل 
عـــــــروض مـــســـرحـــيـــة مــســتــمــرة 

طوال العام.
والـــعـــمـــل يـــضـــم مـــزيـــًجـــا مــن 
الخبرات والمواهب الشابة والذي 
جمع كوكبة من الفنانين، وذلك 
بــهــدف الــتــنــفــيــس عـــن الــجــمــهــور 
وعودة االبتسامة له مرة أخرى 
بــعــد أن ضــاعــت فــي ظــل هموم 

ومشاكل الحياة.
ـــــعـــــمـــــل يــــتــــيــــح الــــفــــرصــــة  وال
لخوض  الــشــبــاب  مــن  لمجموعة 
غـــمـــار الـــتـــجـــربـــة فــــي مـــجـــاالت 
جــــديــــدة فــــي الـــمـــســـرح ومــنــهــم 
نفسه  يقدم  الــذي  المري  مشعل 
ألول مــرة فــي مــجــال الــديــكــور، 
مـــرة  ألول  الـــشـــمـــري  وحــــمــــدة 
مـــســـاعـــدة مــــخــــرج، فـــضـــًال عــن 
القبيسي  مــــوزة  الــجــديــد  الـــوجـــه 
وهـــي مــن الــفــنــانــات الــقــطــريــات 
الــجــديــدات الــالتــي ســيــكــون لهن 
مــســتــقــبــل كـــبـــيـــر فـــــي الـــمـــســـرح 
الشاب  الفنان  وأيــضــاً  الــقــطــري، 
فراس عاهد يشارك في البطولة 
المتميزين  الــفــنــانــيــن  مــن  وهـــو 

وصاحب أداء جميل.

الدوحة - البيرق: 

يستعد متحف الفن اإلسالمي 
إلقـــــامـــــة مــــعــــرض «الــــصــــيــــد - 
ـــبـــالد  ـــــات الــــمــــلــــوك فـــــي ال هـــــواي
اإلســالمــيــة» وذلـــك فــي متحف 
سبتمبر  مطلع  اإلســالمــي  الــفــن 
الــمــقــبــل وســيــضــم مــعــروضــات 
ومــخــطــوطــات ولـــوحـــات نـــادرة 
ــــّم جــمــعــهــا في  وثــمــيــنــة قــلــمــا ت
مــــعــــرض واحـــــــــد، وســـيـــتـــنـــاول 
الغنية  الصيد  ريــاضــة  المعرض 
بـــالـــرمـــزيـــة والـــفـــخـــامـــة والـــتـــي 
بــعــض  فـــــي  تــــــــزال  (وال  كــــانــــت 
األمـــــاكـــــن) عـــنـــصـــًرا مـــهـــًمـــا مــن 
عناصر الحياة الملكية في العالم 
اإلسالمي. ومن غير المستغرب 
الفنون  فــي  الصيد  صــور  ظــهــور 
اإلســالمــيــة، ســـواء كــان ذلــك في 

بالرسوم  الزاخرة  المخطوطات 
الــمــعــدنــيــة  الـــمـــشـــغـــوالت  فـــي  أو 
المطّعمة أو في الخزف الملّون.

وسوف يتمكن زّوار المعرض 
وحكايات  قصص  مشاهدة  من 
لـــمـــلـــوك مــــن مــخــتــلــف الـــعـــالـــم 

اإلســـــالمـــــي وذلـــــــك مــــن خـــالل 
عليها  ســيــشــتــمــل  الــتــي  األعـــمـــال 
ذات  المواضيع  ومــن  المعرض، 

الصالح»  «الملك  ظهور  العالقة 
الدين  نجم  الصالح  الملك  وهــو 
محمد  الكامل  الملك  بــن  أيــوب 

بــن الـــعـــادل أبـــي بــكــر بــن أيـــوب  
ويظهر وهو يلعب رياضة البولو 
أو يقاتل أعداءه أو يفتتح المآدب 
كان  الصالح  والملك  العظيمة، 
وخلف  للفنون  بشغفه  معروًفا 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــــروائــــــع الــفــنــيــة 
أيوب  الصالح  وكــان  اإلسالمية، 
ــشــرف بنفسه  يــحــّب الــعــمــارة ويُ
عــلــى عــمــلــيــات الـــبـــنـــاء ويــصــمــم 
ـــد بــمــصــر مـــا لم  ــعــمــائــر وشـــّي ال
يشّيده أحد من ملوك بني أيوب.
وقــــد كــــان الـــمـــلـــوك يــكــّلــفــون 
من  الــنــوع  هـــذا  بــإنــتــاج  الفنانين 
الفنون ليتم عرضها في القصور. 
الفرصة  الــمــعــرض  هـــذا  ــتــيــح  ويُ
أمـــــام الــجــمــهــور لــلــتــعــّرف على 
الملوك  استخدمها  التي  الطرق 
قوتهم  الستعراض  والسالطين 

وشجاعتهم.

«اللي عمره ما تبخر» على مسرح قطر الوطني
حححححححححححححححححح          ععععععععععنحو مسرح        عربي
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مؤتمر  لعقد  التحضيرات  تتواصل 
ثقافة الطفل والهوية العربية بتاريخ 
يومين  ولـــمـــدة  الـــقـــادم  أكــتــوبــر   ٢٩
والفنون  الثقافة  وزارة  رعاية  تحت 
والـــــتـــــراث، حـــيـــث يـــطـــرح الــمــؤتــمــر 
مــجــمــوعــة مـــن الــمــحــاور الــرئــيــســة، 
تجارب  في  الطفل  ثقافة  بناء  أولها 
األدبــــــاء والـــمـــؤســـســـات، ويــضــم هــذا 
ــنــقــديــة الــتــي  الـــمـــحـــور الـــــدراســـــات ال
تــســّلــط الـــضـــوء عــلــى جـــهـــود األدبـــــاء 
للطفل،  بالكتابة  المهتمين  الــعــرب 
وكذا المؤسسات التعليمية والتربوية 
ثقافة  بناء  في  ذلــك  وأثــر  والثقافية 
فيتناول  الثاني  المحور  أمــا  الطفل، 
ـــــقـــــراءة وســـبـــل تـــعـــزيـــز الــتــثــقــيــف  ال
يعني  كــمــا  الــعــربــي،  للطفل  الـــواعـــي 

الخاصة  واإلستراتيجيات  باألساليب 
حسب  العربي  الطفل  تثقيف  بتعزيز 
ما  والســيــمــا  المختلفة،  الــنــظــريــات 

يتوافق مع الواقع العربي.
أهمية  الــثــالــث  الــمــحــور  ويــتــنــاول 
الطفل  تثقيف  في  األدبية  النصوص 
الـــعـــربـــي وفـــيـــه يــتــم الــتــركــيــز على 
حضور  مــدى  ترصد  التي  الــدراســات 
الــنــصــوص األدبـــيـــة فــي أفـــق األفــــراد 
ــتــربــويــة  (األدبــــــــــاء) والـــمـــؤســـســـات ال
وبيان أثر هذه النصوص في تثقيف 
حين  في  الطفل  عند  الوعي  وتعزيز 
يــــدور الــمــحــور الـــرابـــع حـــول الــمــدى 
اإلعالمي وتأثيره في تثقيف الطفل، 
برصد  المعنية  بالدراسات  ويختص 
تكنولوجيا  لثورة  العميقة  التأثيرات 
المعلومات واإلعالم بمختلف أنواعه 
على  وذلــــك  أجــيــالــنــا،  مستقبل  فـــي 

مــســتــويــات مـــتـــعـــّددة أهــمــهــا الــوعــي 
والتثقيف واللغة والقيم.

في حين يتناول المحور الخامس، 
الثقافة اإللكترونية: مصادر وفرص 
وتحديات، ويختص بالدراسات التي 
اإللكترونية  الثقافة  مظاهر  ترصد 
لــدى الــعــرب، ورصــد الــصــراع الحاد 
مستوى  على  والرقمي  الــورقــي  بين 
ودور  اإللــكــتــرونــي  والنشر  التثقيف 
كل في تنمية ثقافة الطفل، في حين 
حول  األخير  السادس  المحور  يكون 
اإلعــاقــة،  ذوي  واألشــخــاص  الثقافة 
وفـــيـــه يــتــم الــتــركــيــز عــلــى الــحــقــوق 
في  اإلعاقة  بــذوي  الخاصة  الثقافية 
ظــل مــا خلفه الــديــن اإلســالمــي من 
الدولية  االتفاقيات  ظــل  وفــي  تــراث 
للوقوف على طبيعة التزامات الدول 

العربية بهذه النصوص.

مؤتمر ثقافة الطفل والهوية يبحث ٦ محاور رئيسية

في  المتمثلة  التراثية  للمادة  نقاش  استلهام  يُعد 
في  قبل  من  معهوداً  يكن  لم  تجديداً  وليلة  ليلة  ألف 
الظواهر المسرحية الشعبية باستثناء فن الراوي ولقد 
كــانــت مــوضــوعــات خــيــال الــظــل واألراجـــــوز وعــروض 
األحداث  وعلى  الواقع  على  تعتمد  الهزليين  الممثلين 

المعاشة.
الظلية  التمثيلية  حمادة «فإن  إبراهيم  يقول  وكما 
الجماهيرية  الطبيعة  من  مباشرة  مادتها  استمدت 
البداية  أن  وأعــتــقــد  وثمين  غــث  مــن  تحمل  مــا  بكل 
على  الموضوع  حيث  من  فيها  أساسي  بعنصر  تتفوق 

القيم األدبية األخرى الجماهيرية
البداية  أن  وأعتقد  وثمين  غث  من  تحمل  ما  بكل 
على  الموضوع  حيث  من  فيها  أساسي  بعنصر  تتفوق 
الجوهر  وهــذا  لها  المعاصرة  األخـــرى  األدبــيــة  القيم 
أو  التاريخ  يكن  ولــم  الــواقــع  مالبسة  على  الــقــدرة  هــو 
غذاءها  منها  يشتق  له  مصادر  األخيلة  أو  األساطير 
ويــحــوم فــي ســمــاواتــهــا وكــــان مــن الــســهــل أن تصبح 
الــحــكــايــات والـــخـــرافـــات والــــروايــــات الــشــعــبــيــة معينا 
حفظ  المخايل  الفنان  أن  غير  تمثيلية  لهياكل  شهيا 
يعشقها  التي  وأشكالها  صورها  والروايات  للحكايات 
الجمهور فيها ولم يزاحم الراوي أو المنشد أقاصيصه 
بل خلق لنفسه موضوعاته من البيئة المعاشة القائمة.

وجهة  من  الشعبي  للتراث  نقاش  استلهام  ويرجع 
الذين  عــصــره  فــي  بالرومانسيين  تــأثــره  إلــى  نظرنا 
اهتموا بتأكيد اللون المحلي ومعالجة التراث القومي.

موضوعاً  الحديثة  العربية  الدراما  إلى  نقاش  أدخل 
جديداً هو موضع الحب والزواج الذي لم يكن معهوداً 
الفنان  تطرق  لقد  الشعبية  المسرحية  الظواهر  فــي 
الشعبي لموضوع الزواج ولعالقة الرجل بالمرأة لكنه 

ابتعد عن تصوير مشاعر المحبين.
لموليير على نقاش  مباشراً  وهذا التجديد يعد أثراً 
فـــي مــســرحــيــاتــه الـــثـــالث وقـــد تــجــلــى ذلـــك األثــــر في 
اهتمام نقاش بتصوير الحب كعاطفة إنسانية نبيلة في 

مواجهة القيم المادية واألخالقية التي ال تعترف به.
الفارس  مرحلة  المسرحية  هذه  في  نقاش  تجاوز 
والممثلين  الــظــل  خــيــال  أعــمــال  فــي  المتمثل  الشعبي 
من  استفاد  لقد  الــدرامــي  البناء  ناحية  من  الهزليين 
المسرحية  وصــارت  المسرحي  وفنه  موليير  حرفية 
لـــدى نــقــاش ذات حــبــكــة درامـــيـــة مــتــرابــطــة األجــــزاء 
من  أســـاس  عــلــى  الــحــدث  بــتــطــور  الــكــاتــب  فيها  يهتم 
الشخصيات  صارت  وقد  االحتمال  أو  الضرورة  مبدأ 
«أبــو  مسرحية  فــي  وبخاصة  نقاش  لــدى  المسرحية 
الــحــســن الــمــغــفــل» واضـــحـــة الــمــعــالــم يــهــتــم الــكــاتــب 
بتصويرها وإتاحة الفرصة كي تتكون أمامنا وتتطور 
ابتعد  وبذلك  الشخصية  تكوين  بمجال  االهتمام  أي 
نقاش عن الشخصيات الجاهزة أو شخصيات األقنعة 

التي تتميز بها المسرحيات الشعبية بصفة عامة.
ــلــغــة هــنــا ســـمـــات درامــــيــــة حيث  وقــــد اكــتــســبــت ال
أن  بعد  والشخصية  الــحــدث  تطور  بمراحل  ارتبطت 
السمات  ببعض  احتفظت  وإن  مباشرة  خطابية  كانت 
الشعبية مثل االهتمام بالموسيقى الخارجية للتركيب 
اللغوي والتي تنتج عن اإلسراف في الجناس والتطابق 

والسجع.
رابعاً: تطورت على يد نقاش مصادر اإلضحاك التي 
تنوعت هنا حيث اعتمد أساساً على طبيعة الشخصيات 
ومــقــومــاتــهــا الـــدرامـــيـــة أيـــضـــاً اعــتــمــد عــلــى الــمــواقــف 
الــفــارس  وســائــل  استخدامه  إلــى  بــاإلضــافــة  الــدرامــيــة 
اللفظية  والــســخــريــة  والــقــافــيــة  الــضــرب  مثل  الشعبي 
الــالذعــة، ويــبــدو لنا هــذا التطور بــصــورة واضــحــة إذا 
تمثيليات  أو  الظلية  البداية  عليه  كانت  بما  هذا  قارنا 

الممثلين الهزليين الجوالين.

خيال الظل واألراجوز
«١٥»

«هوايات الملوك» بمتحف الفن سبتمبر المقبل

ابتداءً من ١٢ أغسطس ولمدة أربعة أيام

ـــــــســـــــوداء ـــــكـــــومـــــيـــــديـــــا ال ـــــــــى ال ـــــعـــــمـــــل جـــــمـــــاهـــــيـــــري يــــنــــتــــمــــي إل ال

٢٩ أكتوبر المقبل

حركةحركة
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ــــــرر ــــــب ـــــــــــجـــــــــــارب الـــــــمـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة م ـــــــــــت ــــــــــــن خــــــــــــــــوض ال ــــــن م ــــــي ــــــج ــــــت ــــــن ــــــم خــــــــــــــــوف ال

ــــــة ــــــي ــــــرح ــــــس ــــــم ـــــــــــدة لــــــــلــــــــحــــــــركــــــــة ال ـــــــــــــة جـــــــــــي ــــــــــة إضـــــــــــــاف ــــــــــالث ــــــــــث ـــــــــــــــروض ال ـــــــــــــــع ال

عروض العيد تنعش الساحة المسرحيةعروض العيد تنعش الساحة المسرحية
كتب - مصطفى عبد المنعم:

أشاد عدد من المسرحيين الشباب بحالة الحراك 
المسرحي الموجودة في الساحة المسرحية القطرية 
خـــالل أيــــام عــيــد الــفــطــر الــمــبــارك عــبــر المسرحية 
«عالم  األطــفــال  ومسرحية  «بــشــويــش»  الكوميدية 
الـــقـــردة» بــاإلضــافــة الـــى مسرحية «الــلــي عــمــره ما 
تــبــخــر» الــتــي ســيــقــدمــهــا الــمــركــز الــشــبــابــي للفنون 
الــمــســرحــيــة الــشــهــر الـــقـــادم ،مـــؤكـــديـــن لــلــبــيــرق أن 
الـــحـــراك الــمــســرحــي خـــالل مــوســم الــعــيــد والــصــيــف 
أنعش المواهب الفنية الشابة وأحدث حراكا بالساحة 
الفنية،حيث وفرت فرص للمواهب المحلية الشابة 
للظهور والمشاركة بأعمال مسرحية جماهيرية،هذا 
المسرح  الــى  الجمهور  أعـــادت  كونها  الــى  بــاإلضــافــة 
المتعطش  الــجــمــهــور  رغــبــات  يلبي  حــراكــا  وحــقــقــت 

لألعمال المسرحية.

الحظت  لقد  ربيعة:  خالد  الفنان  قــال 

الفطر  عيد  فــي  مسرحيات  ثــالث  وجـــود 

الــقــردة  وعــالــم  بــشــويــش،  مسرحية  وهــي 

وبعدها مسرحية اللي عمره ما تبخر وهو 

عدد ال بأس به مع أمنياتنا بأن يزداد هذا 

كثيراً  عانينا  أننا  خاصة  وأكثر  أكثر  العدد 

المحلية،  المسرحية  األعــمــال  نـــدرة  مــن 

مسرحية  عــروض  وجــود  أن  ربيعة  وأكــد 

في  كبير  بشكل  سيسهم  الفطر  عيد  فــي 

تــحــريــك الــمــيــاه الـــراكـــدة ومـــن ثــم إعـــادة 

أخــرى،  مــرة  المسرحي  للموسم  النشاط 

وقـــــال إن زيــــــادة الــــعــــروض الــمــســرحــيــة 

ســـتـــؤدي إلــــى تــشــغــيــل الـــمـــســـارح الــفــرعــيــة 

الــمــوجــودة فــي الــدولــة والــتــي توجد داخــل 

وكذلك  والهيئات،  والــــوزارات  الجامعات 

في  الفنانين  شبابنا  من  عدد  أكبر  تشغيل 

من  المسرح وإيجاد فرص عمل لهم بدالً 

اكــتــفــائــهــم بــالــعــمــل فــي مــســرحــيــة واحـــدة 

زيادة  ستسهم  وكذلك  العام،  طيلة  فقط 

الـــعـــروض الــمــســرحــيــة فـــي عــمــلــيــة عـــودة 

الــجــمــهــور مــــرة أخـــــرى لــلــمــســرح، وقـــال 

أن  الجميع  عــلــى  ينبغي  إنـــه  ربــيــعــة  خــالــد 

المسرح  مجال  فــي  المحلي  اإلنــتــاج  يـــؤازر 

الخاص  مسرحنا  نقدم  أن  نستطيع  حتى 

الكثيرة  العروض  أن  موضحاً  كله،  للعالم 

ونصوص  موضوعات  تقديم  على  ستعمل 

تنشيط  فــي  وستسهم  متنوعة  مسرحية 

أعــمــاالً  لنا  ليقدموا  المسرحيين  الــكــتــاب 

مسرحية طوال العام ويصبح لدينا قاعدة 

كبيرة من المؤلفين.

فهد  والــمــخــرج  الفنان  أثنى 
ـــبـــاكـــر عـــلـــى حـــالـــة الـــحـــراك  ال
المسرحي التي شهدتها الدوحة 
خــــالل مـــوســـم الـــعـــيـــد، مـــؤكـــًدا 
مــن  الـــمـــســـرحـــي  الــــحــــراك  أن 
الــمــفــتــرض أن يــكــون مــوجــوًدا 
فقط  يقتصر  وال  الــعــام  طـــوال 
السنة،  من  معينة  فترات  على 
الحراك  هــذا  يــزداد  أن  ويجب 
فـــي األعـــيـــاد والــمــنــاســبــات مع 
وأضاف  توقفه،  عدم  ضــرورة 
إن الــعــيــد هـــو مــنــاســبــة جــّيــدة 
لــيــقــّدم  للمسرحيين  ومــهــّمــة 
أعـــــمـــــالـــــه ألكـــــبـــــر نـــســـبـــة مــن 
لألعمال  الُمتعطش  الــجــمــهــور 

ـــــا حـــبـــذا لــو  الـــمـــســـرحـــيـــة، وي
كــــان عــمــالً خـــاًصـــا لــألطــفــال 
المسرحية  األعــمــال  وكــذلــك 
اعتبار  على  للكبار  الموجهة 
لمشاهدة  متعطًشا  الجمهور 
االحـــتـــفـــاالت بــالــعــيــد فـــي كل 
المجاالت ومن بينها النشاط 
الــفــنــي والــمــســرحــي، ونــحــن 
عـــانـــيـــنـــا كـــثـــيـــًرا مــــن افــتــقــاد 
الــمــســرح وخـــصـــوًصـــا مــســرح 
الــطــفــل، لــذلــك نــحــن نــرّحــب 
مسرحية  ألعمال  عــودة  بــأي 
فــي األعـــيـــاد وغــيــرهــا، حتى 

أخرى  مرة  سّباقة  قطر  تعود 
فــي مــجــال الــمــســرح، وأوضـــح 

ال  أعــــمــــاالً  هـــنـــاك  أن  الـــبـــاكـــر 
الــذاكــرة  مــن  تمحى  أن  يمكن 
مثل: رسم، والساحر شحتوت، 

ـــنـــافـــورة  حـــلـــم عـــلـــي بــــابــــا، ال
الــمــســحــورة، رحــمــة والــغــابــة 
والساحر،  البنات  المسحورة، 
الكوكب  والـــوحـــش،  الــطــائــرة 
الــمــقــلــوب، أحـــدب نــوتــردام، 
والحــق،  سابق  اسبايدرمان، 
عسكر حرامي، الواوي وبنات 
ــــشــــاوي، طــيــب فـــي الــغــابــة  ال
ونــشــيــطــة وكـــســـول وغــيــرهــا 
مــــن األعــــمــــال الـــتـــي تــرتــبــط 

بأذهان الكبار والصغار.
الُمنتجين  خــوف  إن  وقــال 
مـــــــــن خـــــــــــوض الــــــتــــــجــــــارب 
نتيجة  قــطــر  فـــي  الــمــســرحــيــة 
مــقــاطــعــة الــجــمــهــور وعــزوفــه 

عن ارتياد المسرح هو خوف له 
ما يبّرره خصوًصا لو كان هذا 
معروف  سبب  دون  االنقطاع 
إقبال  هناك  وبــات  واضـــح،  أو 
الزائرة  األعمال  مشاهدة  على 
المحلي  الُمنتج  عــن  واالبــتــعــاد 
وربــمــا لــو تـــّم تــقــديــم األعــمــال 
التي  الطريقة  بـــذات  المحلية 
ـــقـــّدم بــهــا األعــــمــــال األخــــرى  ت
وبــنــفــس الـــنـــجـــوم ربـــمـــا نُــعــيــد 
أخرى  مرة  القطري  الجمهور 
لشركات  نـُـعــيــد  حــتــى  للمسرح 
اإلنتاج الثقة مرة أخرى وتعود 
إلنتاج أعمال جماهيرية بشكل 

مستمر.

استيعاب المواهب وتوفير فرص العمل لهم

متعطش الــجــمــهــور  ــر:  ــاك ــب ال
لألعمال المسرحية بالعيد

خالد ربيعة: 

قال الفنان حمد الهاشمي إن حالة الحراك المسرحي جيدة في 
طيبة  فرصة  وتقدم  شك،  بال  إيجابية  ظاهرة  وهي  األحــوال  كل 
الجمهور،كما  ومواجهة  المسرح  خشبة  الختبار  الشابة  للمواهب 
أنها تعيد الجمهور الى المسرح بعدما هجره نتيجة لقلة العروض 
لعرض  المناسب  الزمني  التوقيت  اختيار  ضـــرورة  إلــى  مشيرا   ،
الفطر  عيد  في  المسرحية  العروض  إن  وقال  المسرحية  األعمال 
بها نسبة مغامرة حيث إن كثيرا من المواطنين يسافرون في ثاني 
أو ثالث أيام عيد الفطر، ولذلك يجب أن يكون العمل جيدا وأن 
يكون هناك دعاية كبيرة له لضمان نجاحه في العيد، الفتا إلى أن 
عرض األعمال المسرحية في عيد األضحى يكون أفضل من عيد 
الفطر. وقال الهاشمي إن عرض مسرحيتين في العيد ومسرحية 
وجــود  على  إيجابي  ومــؤشــر  خير  فاتحة  هــو  العيد  عقب  أخـــرى 

موسم مسرحي جيد في الدوحة.

ربشة  علي  الــفــنــان  اعتبر 
مسرحيات  ثــالث  وجــود  أن 
متفرقة  أماكن  في  تعرض 
فـــي الــــدوحــــة وهــــي أعــمــال 
مختلف  عــن  تعبر  متنوعة 
االتـــــــجـــــــاهـــــــات واألنـــــــمـــــــاط 
الــمــســرحــيــة إضـــافـــة جــيــدة 
ــلــحــركــة الــمــســرحــيــة  جــــــداً ل
الــقــطــريــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
تـــنـــوع األعــــمــــال الـــتـــي تــقــدم 
يــــشــــكــــل فــــــرصــــــة إلبــــــــــراز 
المختلفة  الــفــنــيــة  الــمــواهــب 

مختلفة  أدوار  توفير  عبر  الــشــبــاب  جيل  لــدى 
هي  بشويش  فمسرحية  إمكاناتهم  تــبــرز  لهم 
الجماهيري  الــتــجــاري  للمسرح  نــاجــح  نــمــوذج 
الذي يناقش قضايا مجتمعية واقعية من خالل 
عــدد ال بــأس بــه مــن نــجــوم الــمــســرح الخليجي 

والـــعـــربـــي والـــقـــطـــري وهــي 
ستكون فاتحة خير وستفتح 
المنتجين  من  العديد  شهية 
نــفــس  عـــلـــى  يــــســــيــــرون  ألن 
الـــــــدرب، ومــســرحــيــة عــالــم 
الـــــقـــــردة هــــي عـــمـــل خـــاص 
لـــألطـــفـــال ومـــــن هـــنـــا تــأتــي 
لرفع  الطفل  مــســرح  أهمية 
أبنائنا،  لــدى  الفنية  الــذائــقــة 
تعتبر  الــثــالــثــة  والــمــســرحــيــة 
عالمياً  ونصاً  أكاديمياً  عمالً 
ويـــقـــدمـــهـــا مـــخـــرج مــتــمــيــز 
للفنون  الــشــبــابــي  الــمــركــز  ومــنــتــســبــي  لــطــالب 
العديد  حققنا  نكون  األعمال  وبهذه  المسرحية 
من األهداف وسددنا ثغرات كانت موجودة في 
هذه  تــتــواصــل  أن  ونتمنى  المسرحية  الــحــركــة 

الحالة من النشاط.

الهاشمي:تعيد الجمهور إلى المسرح

علي ربشة: فرصة إلبراز مواهب الشباب

ً

ضرورة 
مؤازرة اإلنتاج 

المسرحي 
المحلي
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wمصطلحات درامية

 - ـــعـــدان (خـــارجـــي  بُ الــدرامــيــة  للشخصية  كـــان  لــمــا 
وهــذه  عــامــة،  طبيعة  إزاء  أنــنــا  يعني  فــهــذا  داخـــلـــي)، 
بخصوصية  يتعلق  ال  خــارجــًيــا  فهًما  تعطينا  الطبيعة 
إسقاطية  فــرضــيــة  خـــالل  مــن  إال  المسرحية  الـــدرامـــا 
الشخصية  أن  ذلـــك  الـــداخـــل)  عــلــى  الـــخـــارج  (إســـقـــاط 
اإلنسانية في الواقع العياني هي دائًما وأبًدا تحيا بهذين 
غير  ــّد  بُ من  المؤلف  أمــام  يكون  لن  عندها  البُعدين، 
اســتــعــارة هــذيــن الــبُــعــديــن وإســكــانــهــمــا فــي الشخصية 
يصّور  المسرحي  النص  تاريخ  أن  حين  في  الدرامية، 
الواقع  عالم  بين  األخــاذة  المغايرة  تلك  وباستمرار  لنا 

وعالم النص.
إن الفرق الجوهري بين الشخصية في الواقع العياني 
إلخفاء  تنزع  األولــى  أن  الــدرامــي،  المبنى  في  وبينهما 
بُعدها الداخلي، في حين أن الشخصية الدرامية تكون 
بمثابة الذات والمرآة، فالفعل الخارجي مقرون بدافع 
خــالل  مــن  إمـــا  استنتاجه  يمكن  الــدافــع  وهـــذا  داخــلــي 
كاإلجهاد  المباشر  الحوار  خــالل  من  أو  التأويل  آليات 
بعواطف الحب والكره وما إلى ذلك، ومثل هذا السلوك 
ما  إخــفــاء  إلــى  تميل  والــتــي  العامة  للطبيعة  مغاير  هــو 
بُعدها  بإبراز  وتكتفي  اآلخرين  إزاء  مشاعر  من  تكّنه 

الخارجي.
تدريجًيا  نفسها  عن  تكشف  الدرامية  الشخصية  إن 
وفق  على  تسير  هنا  فالشخصية  المسرحي  النص  في 
نوازعها الذاتية وتنمو نمًوا درامًيا طيلة النص -العرض. 
المسرحية)  كتابة  (فــن  كتابه  فــي  (اليـــوس)  لـــ  ووفــًقــا 

يحّدد ثالثة أنماط للشخصية الدرامية وهي:
١.تشبه كل الناس

٢.تشبه بعض الناس
٣.ال تشبه أحًدا

ويحّدد أرسطو نمطين للشخصية التراجيدية األولى 
الخطأ  فيقترف  عــامــًدا  يخطئ  الـــذي  الــبــطــل  يمثلها 
الشخصية  هــذه  ومــثــال  إرادتــــه،  بمحض  الجريمة  أو 
(ميديا) التي تقتل أبناءها انتقاًما من زوجها، والثانية 
في  الوقوع  يقصد  أن  دون  يخطئ  الــذي  البطل  يُمثلها 
غير  بسبب  أو  ضعف  بسبب  إمــا  يخطئ  فهو  الخطأ، 

مقصود، ومثال هذه الشخصية (أوديب).

موسيـــــــــــقى

تقريباً  الجاز  لموسيقى  األولــى  اإلرهــاصــات  بــدأت 
أورلينز  نيو  وفــي  عشر،  التاسع  الــقــرن  منتصف  فــي 
احتوت  حيث  الــهــادئ،  المسيسبي  نهر  على  الــواقــعــة 
المهاجرين  من  خليطاً  الوقت  ذلك  في  المدينة  تلك 
طبقة  معاً  يكونون  والفرنسيين  واإلنجليز  اإلســبــان 
األسياد حيث يمتلك كل منهم عدداً وفيراً من العبيد 
الذين يسخرونهم في جميع األعمال، خاصة الزراعة.
وفـــــي هـــــذه الـــــظـــــروف الـــتـــاريـــخـــيـــة والــســيــاســيــة 
واالجــتــمــاعــيــة الــتــي تــزامــنــت مـــع إلـــغـــاء نــظــام الـــرق 
والعبودية عام ١٨٦٣ ونهاية الحرب األهلية األمريكية 
عـــام ١٨٦٥ مـــن جــهــة أخـــــرى، وجـــد الــعــبــيــد الــزنــوج 
أنفسهم أحراراً في مدينة نيو أورليانز التي تكثر فيها 
الفالس  مثل  األوروبـــي  الــرقــص  وصـــاالت  الليل  علب 
خصوصاً  المدينة  أنحاء  كل  في  تنتشر  التي  والبولكا 

شارع رامبارت.
رويـــداً  رويــــداً  األوروبــيــة  الموسيقى  بـــدأت  وهــكــذا 
الزنوج  بها  احتفظ  التي  واأللحان  باإليقاعات  تختلط 
أثناء  يرددونها  كانوا  ألنهم  جيل  بعد  جيال  وتوارثوها 
ميدان  في  سمرهم  وأثــنــاء  القطن  حقول  في  العمل 
اإليقاعات  هذه  يستعيدون  الزنوج  أخذ  كما  الكونجو، 
مــن خـــالل صــنــع الــطــبــول الــضــخــمــة الــتــي تــســمــى تــام 
اإلفريقية  األلحان  تلك  وامتزجت  بامبوالس.  أو  تام 
الكاثوليكية  الكنيسة  في  تعلموها  التي  باأللحان  أيضاً 
والبروتستانية مع صرخات عذاب العبودية وتعبيرات 
روحـــهـــم الــمــكــتــئــبــة الــمــتــأثــرة بــالــمــوســيــقــى الــوثــنــيــة 
ذلك  في  منتشرة  كانت  التي  األوروبــيــة  والموسيقى 
كانت  وألنها  كبير،  بشكل  الجاز  فــرق  كثرت  الــوقــت. 
كثيرة التنقل من مكان لمكان فالبيانو لم يدخل في 
تكوين هذه الفرق إال حوالي ١٩٢٠. ومنذ بداية القرن 
العشرين أخذ الجاز يتقدم بشكل متعثر لألمام. ففي 
بهم  خاصة  فــرق  تكوين  البيض  بعض  حــاول  البداية 
ولكنهم  بالنوتة  يدونونها  التي  الجاز  موسيقى  تعزف 
لــم يــصــيــبــوا الــنــجــاح، ألن الــــروح الــزنــجــيــة الــصــارخــة 
وقتها  الجاز  موسيقى  على  األغلب  الطابع  كانت  التي 
يفقدوا  لم  البيض  الموسيقيين  لكن  تعوزهم.  كانت 
من  جــديــد  نــوع  تطوير  على  ذلــك  بعد  وعــمــلــوا  األمـــل 
أخذ  النـــد،  ديكسي  اســم  عليه  أطــلــق  الــجــاز  موسيقى 
ينتشر تدريجياً في أنحاء الواليات المتحدة األمريكية 
بفضل األفالم السينمائية وشركات االسطوانات حتى 
وأثناء  الوقت  هذا  في  الثانية.  العالمية  الحرب  قامت 
الحرب العالمية األولى انتقلت زعامة موسيقى الجاز 
عدد  على  احتوت  التي  شيكاغو  إلــى  أورلينز  نيو  من 
أكثر من المالهي والبارات وعلب الليل، كما انتشرت 
موسيقى الجاز وقتها في أكثر من والية مثل بالتيمور 
وواشنطن ونيويورك وبوسطن، وفي كل مدينة كانت 
فرق الجاز تحاول أن تضم إليها عازفين من مدينة 
نيو أورلينز التي كانت تعتبر المعهد الذي أخرج أشهر 

العازفين وأمهرهم في االرتجال.

الــــــــــــجــــــــــــاز

ي
مبدعونمبدعون
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كتب - مصطفى عبد المنعم:

ضرورة توضيح الخلط بين مفهوم الحداثة في 
الفن وبين األعمال غير واضحة أو التي ال تحتوي 
على موضوع بات أمًرا حتمًيا حتى ال يفّر جمهور 
وعّشاق الفنون التشكيلية بعيًدا عن الساحة، بهذه 
التوصية البسيطة في الكلمات والهامة في معانيها 
وما ترمي إليه بدأ الفنان التشكيلي أحمد األسدي 
أسباب  أهــم  مــن  واحـــًدا  موضًحا  للبيرق  حديثه 
إحجام الجمهور على التفاعل مع المدارس الفنية 
يــقــّدم  أن  عليه  الــفــنــان  أن  إلـــى  ولــفــت  الــحــديــثــة، 
حداثية ولكن يجب أن تكون ذات موضوع  أعماالً 
ولــهــا رســالــة، والــفــنــان احــمــد األســــدي واحـــد من 
منفتح  الفنّية  بالحركة  المهمومين  التشكيليين 

تجارب  وعلى  المتاحة  الفنّية  الــمــدارس  كل  على 

من  دولية  بجوائز  فاز  والـــرّواد،  الشباب  الفنانين 

كانت  الفنية  بداياته  قدمها،  التي  األعــمــال  خــالل 

للفنون  القطرية  للجمعية  وانضّم   ١٩٩٣ عام  في 

التشكيلية في عام ١٩٩٤، حيث ورث حب الرسم 

والخط عن والده - رحمه اهللا - الذي كان يُساعده 

القالئل  الفنانين  مــن  واحـــًدا  وأصــبــح  الــرســم،  فــي 

بين  واشتهر  التشكيلّية  الحركة  بقضايا  المعنيين 

على  وحــمــل  الــجــســاســيــة  لــنــقــوش  بعشقه  أقـــرانـــه 

المواقع  أهــم  مــن  بــواحــد  التعريف  قضية  عاتقه 

الجساسية  موقع  وهو  القطرية  والتراثية  األثرية 

الذي طالب من خالل أعماله بضّمه لقائمة التراث 

اإلنساني لليونيسكو، وكان لنا معه هذا اللقاء..

الــــفــــن عـــــــن  الـــــــنـــــــاس  ــــعــــد  ــــب ي ثـــــقـــــافـــــة  دون  الـــــحـــــديـــــثـــــة  الـــــــــمـــــــــدارس  تــــقــــلــــيــــد 

صدور الترجمة العربية لـ «أطلُس رجٍل يتوّخى الدقة» اصداراتاصدارات

نقوش «الجساسية» تنقل 
التراث القطري للعالمية

الدوحة - البيرق:

للترجمة  «كلمة»  مــشــروع  أصـــدر   
ــًدا بــعــنــوان: « أطــلــُس رجــٍل  كــتــابًــا جــدي
يــتــوّخــى الـــدقـــة» لـــألديـــب الــنــمــســاوي 
كــريــســتــوف رانــســمــايــر وتــرجــمــه إلــى 
الــعــربــيــة د. نــبــيــل الــحــفــار، حــيــث قــام 
رانسماير  النمساوي  والرحالة  الروائي 
بـــعـــّدة رحـــــالت طــويــلــة حــــول الــعــالــم، 
مــن شــمــالــه إلـــى جــنــوبــه ومـــن شرقه 
التعّرف  منها  غرضه  كــان  غربه،  إلــى 
ـــمـــكـــان مــــن مـــنـــظـــور جـــديـــد،  عـــلـــى ال
وكذلك  الــزمــن،  عبر  تــحــّوالتــه  وعــلــى 
والتأثير  بالمكان  اإلنسان  عالقة  على 

والـــتـــأثـــر الــمــتــبــادلــيــن بـــمـــرور الــوقــت 
وتغّير الظروف الطبيعية واالقتصادية 

والسياسية.
وفـــي كــثــيــر مـــن مــحــطــات رحــالتــه 
كتابه  فــي  لــنــا  يــقــّدمــهــا  الــتــي  السبعين 
مختلف  شائق،  قصصي  بأسلوب  هــذا 
يدهشنا  التقليدي،  الرحالت  أدب  عن 
الرحالة في الكشف عن ظواهر حياتية 
وعـــــادات مــتــأصــلــة فــي روح اإلنــســان، 
خفّية،  متينة  بأواصر  بالمكان  تربطه 
مهما  عنها  االنــفــكــاك  يصعب  بحيث 
ــتــقــّدم  اخــتــلــف الــمــســتــوى الــثــقــافــي وال
التقني. وفي أسلوبه السردي المعاصر 
منطقة  في  رانسماير  به  اشتهر  الــذي 

اللقطة  يقارب  والــذي  األلمانية،  اللغة 
الــســيــنــمــائــيــة الــطــويــلــة، يـــقـــّدم الــكــاتــب 
عميًقا  تغوص  بشرية،  مصائر  قصص 
حقيقة  لتُظهر  اإلنـــســـان،  دواخــــل  فــي 
مــا يعتمل فــي نــفــســه، مـــاذا يــريــد، ما 
يربطه  ومــاذا  الحياة،  إلــى  يشّده  الــذي 
بالمكان وأناسه. وفي ثنايا ذلك يسّرب 
الــكــاتــب بــطــريــقــة مـــواربـــة مــعــلــومــات 

جديدة مدهشة ومفاجئة.
كريستوف راْنسماير أديب نمساوي، 
رويتهام  في  ونشأ  ِڤْلز،  بلدة  في  ولــد 
درس  مدرسة.  معلم  والده  كان  حيث 
الفلسفة وعلم األعراق (إثنولوجيا) بين 
عمل  فيينا.  جامعة  في   ١٩٧٨  -١٩٧٢

في  وكــاتــبًــا  صحفًيا  مــحــرًرا  ذلــك  بعد 
األدبية  للكتابة  وتــفــّرغ  مجالت،  عــّدة 

عام ١٩٨٢.
القت أعمال رانسماير انتشاًرا محلًيا 
ــا واســـًعـــا، وحــصــل عــلــى عـــّدة  وعــالــمــًي
رانسماير  كتب  كما  مــرمــوقــة،  جــوائــز 
مسارح  فــي  عــرضــت  مسرحيات  عـــّدة 

النمسا وحصدت أيًضا عّدة جوائز.
صـــدر عمله األخــيــر «أطــلــُس رجــٍل 
يتوّخى الدقة» عام ٢٠١٢ ويروي فيه 
سبعين تجربة شخصية خاضها خالل 
رحــالتــه عــبــر أنــحــاء الــعــالــم، بأسلوب 
أدب  مــن  عــرفــنــاه  عــمــا  يختلف  الفـــت 

الرحالت.

عبر المشاركات الخارجية.. األسدي:

ڈ كيف ترى واقع الحركة التشكيلية في قطر 
اآلن؟

يعيش  اآلن  قــطــر  فـــي  الــتــشــكــيــلــي  الــمــشــهــد   -
أزهــــى عـــصـــوره، فـــي ظـــل الـــدعـــم الــكــبــيــر الـــذي 
التشكيليين  للفنانين  الحكومي  القطاع  يقّدمه 
الخاصة،  والمعارض  الفنية  الــورش  إقامة  عبر 
خالل  المشهد  هذا  تغيير  في  ساهم  الذي  األمر 
األربع سنوات األخيرة، ولكن تبقى الخطوة التي 
ينتظرها جميع الفنانين، وهي دعم المشاركات 
الخارجية للفنان القطري، إلبراز الفن والثقافة 
القطرية على المستوى الدولي، وأن يكون هناك 
لجنة خاصة محايدة لفرز واختيار األعمال التي 
هذه  ألن  بــالــخــارج،  قطر  دولـــة  تمثيل  تستحق 
لذلك  الشخص  تمثل  وأن  قطر  ستمثل  األعمال 

يجب أن تكون أعماالً قوية وممّيزة.
ڈ وماذا عن دور المعارض الخاصة في دعم 

الحركة التشكيلية؟
دعم  فــي  هــام  دور  لها  الخاصة  الــمــعــارض   -
هي  وبالتأكيد  مكان،  أي  في  التشكيلية  الحركة 
فالمعارض  التشكيلي،  للمشهد  وإثـــراء  إضــافــة 
الــتــي تــقــام فــي الــقــطــاع الــخــاص مــثــل «الــحــوش 
وغيرها  الــمــرخــيــة»..  و»جــالــيــري  الــقــطــري»، 
كما  تشكيلًيا،  حراًكا  وتخلق  فنًيا،  زخًما  تعطي 
وزارة  بــه  تقوم  الــذي  لــلــدور  مكّملة  تعتبر  أنها 
التشكيلية،  للفنون  القطرية  والجمعية  الثقافة، 
سوق  ومــركــز  الفني  لــإلبــداع  الشبابي  والــمــركــز 
للتشكيليين  قــبــلــة  بــــات  الـــــذي  لــلــفــنــون  واقـــــف 
متاحف  جــهــود  عــن  فــضــالً  الــمــلــحــوظ،  بنشاطه 
أي  دعــم  يجب  لــهــذا  الــمــمــّيــزة  وأنشطتها  قطر 
وتشجيعها  بــالــفــن  تــهــتــّم  جــهــة  أي  مــن  مــبــادرة 
عن  فصلها  يمكن  ال  قوّية  إضافة  ستشكل  ألنها 

المنظومة الثقافية الشاملة للدولة.
ڈ قدمت مؤخًرا عمالً فنًيا تركيبًيا نجم عنه 
الحي  الجبس  بسبب  يــدك  في  بحروق  إصابتك 
الذي استخدمته.. فهل تحدثنا عن هذا العمل؟

ومجسم  لوحة  عن  عبارة  تركيبي  عمل  إنه   -
بــعــنــوان «الـــصـــراع» الــتــي شــاركــت بــهــا فــي آخــر 
مــعــرض فـــي الــمــركــز الــشــبــابــي لـــإلبـــداع الفني 
وهــــي عــمــل عـــزيـــز عــلــى نــفــســي حــيــث يجسد 
مختلف  عمل  وهو  اإلنسان  يعيشه  الذي  الصراع 
فأنا  قبل،  من  قدمتها  التي  األعــمــال  جميع  عن 
وهو  العمل  في  معي  المتلقي  أشرك  أن  فضلت 
ولــوحــات  مجسمات  مــن  مــكــون  تركيبي  عــمــل 
والمجسم األول أياد مكبلة والثاني كسر للقيود، 
ويـــراه  ســيــصــوره  الــعــمــل  سيشاهد  شــخــص  وأي 

مـــن زاويـــتـــه الــخــاصــة فــهــو صــــراع بــيــن الــمــوت 
وكل  والــشــر،  والخير  واألمـــل،  والــيــأس  والحياة 
يوجد  ثم  ومــن  صــراعــا،  تمثل  التي  المتضادات 
فــي الــعــمــل رمــزيــة لــضــرورة الــمــحــاولــة وعــدم 
الــصــراع،  وحــســم  الــقــيــود  كسر  يتم  حتى  الــيــأس 
وأكريليك  كانفاس  منها  اثنتان  قطع  أربــع  وهو 
واستخدمت  والــحــديــد  الــجــبــس  مــن  وقــطــعــتــان 
من  لــالحــتــراق  وتــعــرضــت  للجبس  كقالب  يــدي 

ظللت  ألنـــنـــي  الــجــبــس  حـــــرارة 
زالت  وال  الجبس  في  ساعتين 
في  اآلن  حــتــى  الـــحـــروق  آثــــار 
يدي، وأنا رفضت أن أستخدم 
يـــــد شــــخــــص آخـــــــر وشــــعــــرت 
أنـــنـــي يــجــب أن أصــــل لــلــنــاس 
ويصلون لي من خالل الصدق 
أجل  ومــن  بالعمل  واإلحــســاس 
أن يصل هذا اإلحساس الصادق 
بالفعل  حدث  ما  وهو  للمتلقي 
ولمست ذلــك فــي إشـــادات كل 
مــن شــاهــده، وأعــتــزم تقديم 

أن  حيث  المجال  هــذا  فــي  األعــمــال  مــن  سلسلة 
لـــدي الــكــثــيــر مــن األفـــكـــار والــمــوضــوعــات التي 
غيره  أو  اصــابــة  توقفني  ولــن  للتنفيذ،  تحتاج 

لتكملة مسيرتي الفنية.
ڈ لماذا اهتممت بالجساسية وما هي الرسالة 

التي تحملها أعمالك؟
أعــمــالــي تــولــي اهــتــمــامــا خــاصــا بــتــراث قطر 
وأحــاول  الجساسية»  «نــقــوش  وتحديدا  األثـــري 
اكـــتـــشـــاف و مـــحـــاكـــاة الــقــيــمــة 
وجــودهــا  مــن  نقلها  و  األثــريــة 
الــثــابــت إلــى عــالــم يملك زمــام 
معالم  تــحــويــر  و  عليها  أمــــره 
بالنسيج  و  بالملمس  الــمــكــان 
ـــقـــديـــم مـــهـــاراتـــي  الــــلــــونــــي، وت
الــمــتــذوق  للجمهور  األســاســيــة 

للفن..
نقوش  على  أعمل  أنا  عموما 
من  مــايــقــرب  منذ  الجساسية 
١٥ سنة، وفزت بجوائز دولية 
من خالل األعمال التي قدمتها 

الفنان  جائزة  وهي  دكا  ببينالي   ٢٠٠١ عام  في 
و  األســاســي  الــدافــع  كـــان  الــفــوز  وهـــذا  المتميز، 
و  الفني.  البحث  هذا  في  المواصلة  في  الرئيسي 
أصبحت بعدها أشارك في المعارض الجماعية 
و الــمــعــارض الــتــي أمــثــل فيها الـــدولـــة خــارجــيــاً 
عندي  ماجعل  وهذا  الجساسية،  تخص  بلوحات 
إصــرارا على أن أبــرز هويتي وتــراث قطر على 

المستوى الدولي عبر نقوش الجساسية.
وحكايتي مع الجساسية بدأت منذ عام ١٩٩٩ 
رسم  فــي  الفنانين  أعــمــال  بعض  رأيـــت  عندما 
تلك  هي  ما  أتــســاءل:  بــدأت  و  الجساسية  رمــوز 
الــرمــوز و أيـــن تــقــع فــي قــطــر؟ و لــمــاذا لــم يتم 
الفنانين  بــعــض  اكــتــفــى  لــمــاذا  و  التركيزعليها؟ 
برسم لوحة أو لوحتين عنها دون التركيز عليها 
أن  قـــررت  لــذلــك  الصحيح؟  بالشكل  إبــرازهــا  و 
أطــرح هــذا الــمــوضــوع فــي أعمالي بعد الــدراســة 

الكافية عنها.
شكلت  وكـــيـــف  تــنــتــمــي  مـــدرســـة  أي  إلــــى  ڈ  

رؤيتك التشكيلية؟
المتاحة  الفنية  الــمــدارس  كل  على  منفتح  أنــا 
ولكني  والــرواد،  الشباب  الفنانين  تجارب  وعلى 
مــتــأثــر بــشــكــل كــبــيــر بــالــمــدرســة الــواقــعــيــة ألنها 
األقرب إلى الجمهور، واألكثر فهما إليه، وأفضل 
فـــي أعــمــالــي الـــمـــزج بــيــن الــمــاضــي والـــحـــداثـــة، 
وأحاول أن أنقل القديم إلى الحديث من خالل 
لوحاتي وأختار خًطا للربط بينهما، وهذا الربط 
كــان من خــالل األلـــوان، واخترت ألــوانـًـا رئيسية 

تمثل األرض، البحر والسماء.
ڈ  مــن وجــهــة نــظــرك مــا هــي أهــم األســبــاب 
الــتــي تــســهــم فــي ابــتــعــاد الــجــمــهــور عــن الــحــركــة 

التشكيلية؟
أعــتــقــد مــن وجــهــة نــظــري أن أهـــم األســبــاب 
في  تظهر  أن  دون  الغربية  المدارس  تقليد  هو 
غير  عــمــال  فــيــخــرج  لــلــفــنــان  شخصية  األعـــمـــال 
المدارس  إلى  نذهب  أن  أو  مفهوما،  أو  واضحا 
الفنية الحداثية دون االهتمام بعنوان وموضوع 
الــعــمــل ومـــن دون ثــقــافــة فــيــتــم تــقــديــم أعــمــال 
سيستقبلها  وبــالــتــالــي  واضــحــة  ولــيــســت  مــقــلــدة 
الجمهور بالنفور ويبتعد أكثر فأكثر عن الحركة 
الفنية، وأنا أعتقد أن شخصية الفنان في أعماله 
على  عهدا  أخذت  فأنا  نجاحه،  أسباب  أهم  هي 
أبــدا  متشابهين  عملين  أقـــدم  لــن  أنــنــي  نفسي 
ويجب أن يكون لكل عمل موضوع مختلف، وان 

تشابهت األعمال فسأقوم بحرقها.

الشخصية الدرامية
ال ا ف ة ا ال أأا ال ال ذا ف ال األأل لة ل

دعم 
المشاركات 
الخارجية 

إلبراز الثقافة 
القطرية
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هـــــوانـــــا      دون  هـــــــــوى  كـــــــل  الـــــــهـــــــوى 
نـــحـــن مـــــن أشـــعـــلـــت الـــشـــمـــس يـــدانـــا

ـــــاءت أودنـــــــت      ـــــن والـــــُخـــــطـــــى مـــهـــمـــا ت
فــــهــــي فــــــي دورتــــــهــــــا رجـــــــع خـــطـــانـــا

ــــــــــــــــًة      أَُمّ أغـــــــنـــــــى  ــــــــُخ  ــــــــاري ــــــــت ال وإذا 
ــــــا بـــــــشـــــــهـــــــيـــــــًد فـــــــــــــأُلـــــــــــــوف شــــــهــــــدان

ـــــطـــــًال      ب كـــــــــانـــــــــت  الــــــــــــثــــــــــــورة  وإذا 
يـــــطـــــأُ الــــــمــــــوت ويــــحــــتــــّلــــث الــــزمــــانــــا

فــــــلــــــنــــــا فــــــــــي ُكـــــــــــــــــــِلّ جـــــــيـــــــل بـــــطـــــٌل     
ــا مــــجــــدُه يــحــتــضــن الـــمـــجـــد احــتــضــان

دمـــــنـــــا      وهــــــــــــــذا   .. نــــــحــــــن  عــــــــــــــرٌب 
ـــســـطـــيـــن الــــهــــوانــــا يــــتــــحــــدى فــــــي فـــل

ـــــــا      ـــــــن عـــــــــــــــــرب رايـــــــــــــتُـــــــــــــنَـــــــــــــا وحـــــــدت
حــلــقــت صـــقـــرا وحـــطـــت فــــي ســمــانــا

، ـــــح  ـــــمـــــل ال أمـــــــــُضـــــــــُغ  ال   .. عــــــــــــرٌب 
ـــانـــا ـــُه ُم بـــعـــيـــنـــّي  الـــســـيـــف  أكــــســــر  وال 

مـــن      الـــــــــــــــروح  أَنّ  أعــــــــــــرف  فــــــأنــــــا 
روحـــــنـــــا نــــــــحــــــــن..وأن الـــــكـــــون كـــانـــا

وأنــــــا أعــــــرف أن الـــشـــمـــس فــــي غــيــبــة     
ثــــــــــــــــــم تـــــــــــــــعـــــــــــــــود الـــــــــــــــــــــدورانـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــمــــــــــــخــــــــــــاضــــــــــــاُت عــــــــــــــــــــــذاب..      وال
ولــقــد تــلــُد األرحـــــــاُم َوحـــــًال واحــتــقــانــا

ـــــــــــــــــــــُة      وأنــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــــرُف أنــــــــــــــي أَُمّ
صـــولـــجـــانـــا أعـــــلـــــى  اهللا  عــــنــــد  هــــــي 

وأنـــــــــــــــا أركـــــــــــــــــُض فـــــــــى بــــُســــتــــانــــهــــا     
ـــــــــَىّ الــــمــــهــــرجــــانــــا ـــــــــن ـــــــــالًء..وأُغ خـــــــــي

واســـــــــــــــــألـــــــــــــــــُوا الــــــــــتــــــــــاريــــــــــخ عــــنــــهــــا     
يــنــتــفــض كـــــُلّ عــــرق عـــربـــي ُعــنــُفــوانــا

ڈڈڈ
ڈڈڈ

األرض      ذاكـــــــــــــــــــــــــــــــرة  يــــــــــــــــا  أه 
ـــْت أقــــداُمــــهــــم فـــــوق ثـــرانـــا ـــل ـــُق لـــكـــم ث

جـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــان بــــــطــــــيــــــئــــــاً      ـــــــــــــــــــُدّ وال
ا َرَشـــَفـــتُـــه شــفــتــانــا واألســــــى كــــان ُمـــــــًرّ

 محمد الفيتوري

Iô«¡°ûdG äÉ«HC’G ¢ü°üb

كـــان الــشــعــراء الــثــالثــة «جــريــر، والـــفـــرزدق، 
واألخطل من أشهر الشعراء في العصر األموي، 
وأئمته،  العصر  هذا  في  الشعر  لواء  َحَملَة  وهم 
هؤالء  بين  كبيرة  شعرية  معركة  قامت  ولقد 
تاريخ  في  يُسّمى  عما  أسفرت  الثالثة  الشعراء 
الشعر العربي بـ «مناقضات جرير والفرزدق»، 
وكانت حربًا هجائية ممتعة انتصر فيها جرير 
فــي الــنــهــايــة عــلــى الـــفـــرزدق واألخــطــل وإليكم 

طرًفا من هذه المعركة:
الملك  عبد  على  عــذرة  بني  مــن  رجــل  دخــل 
الشعراء  وعــنــده  بقصيدة  يمتدحه  مـــروان  بــن 
الـــثـــالثـــة، جـــريـــر والـــــفـــــرزدق واألخــــطــــل، فلم 

يعرفهم األعرابي..
فقال عبد الملك لألعرابي: هل تعرف أهجى 
بيت قالته العرب في اإلسالم ؟ قال: نعم ! قول 
جرير: فغض الطرف إنك من نمير  - فال كعبًا 

بلغت وال كالبًا
الــشــاعــر «عبيد  أن  الــبــيــتــيــن  هــذيــن  وســبــب 
والــفــرزدق،  جــريــًرا  الشاعرين  عاصر  الــراعــي» 
هذين  عن  يسأل  كــان  الشاعر  الراعي  إن  فقيل 

الشاعرين فيقول:
- الفرزدق أكبر منهما وأشعرهما.

وطلب  جرير  الشاعر  رآه  الطريق  في  فمرة 
مــنــه أال يــدخــل بينه وبــيــن الـــفـــرزدق، فــوعــده 
إلى  عاد  أن  يلبث  لم  هذا  الراعي  ولكن  بذلك.. 
رآه  أن  فحدث  جــريــر،  على  الــفــرزدق  تفضيل 
هما  وبينما  إلــيــه،  يعتذر  فــأخــذ  فعاتبه  ثانية، 
أن  وأبــى  الــراعــي  ابــن  أقبل  الحديث،  هــذا  على 
يسمع اعتذار أبيه لجرير، حيث شتم ابن الراعي 

الشاعر جريًرا وأساء إليه..

جــريــًرا  ذلـــك  يــســوء  أن  الطبيعي  مــن  وكـــان 
إلى  فذهب  بالغة،  إهــانــة  أهين  فقد  ويــؤلــمــه، 
الليلة،  تلك  فــي  الــنــوم  يستطع  لــم  ولكنه  بيته، 
أصبح  فلما  قصيدة،  ينظم  ســاهــًرا  قلًقا  وظــل 
الصباح، ألقاها الشاعر جرير في «المربد» على 
فكانت  والــنــاس،  والــفــرزدق  الراعي  من  مسمع 
إذا  صــاروا  حتى  نمير  بني  على  شؤًما  القصيدة 
سئلوا عن نسبهم ال يذكرون نسبهم إلى «نمير» 

بــل إلــى جــدهــم عــامــر.. هــذا وقــد سمى جرير 
قصيدته هذه «الدامغة» ألنها أفحمت خصمه:

فغض الطرف إنك من نمير  - - - - فال كعبًا 
بلغت، وال كالبًا

حسبت   -  -  -  - تميم   بنو  عليك  غضبت  إذا 
الناس كلهم غضابًا

قيل  بيت  أمــدح  تعرف  فهل  أحسنت،  فقال: 
في االسالم ؟

قال نعم ! قول جرير:
ألــســتــم خــيــر مـــن ركــــب الــمــطــايــا  - وأنــــدى 

العالمين بطون راح
وقاله جرير في بيان منزلة األمويين وكان 

من شعرائهم.
فقال: أصبت أحسنت، فهل تعرف أرق بيت 

قيل في اإلسالم ؟
قال: نعم ! قول جرير:

إن العيون التي في طرفها حور  - قتلننا ثم 
لم يحيين قتالنا

في  جرير  قالها  قصيدة  من  األبيات  وهــذه 
هجاء األخطل بدأها بالغزل

فقال: أحسنت، فهل تعرف جريًرا ؟ قال: ال 
واهللا، وإني إلى رؤيته لمشتاق.

قـــــال: فـــهـــذا جـــريـــر وهـــــذا الــــفــــرزدق وهـــذا 
األخطل !!

فأنشأ األعرابي يقول.
فحيا إالله أبا حرزة  - وأرغم أنفك يا أخطل
وجــد الــفــرزدق أتــعــس بــه  - ورق خياشيمه 

الجندل
فأنشأ الفرزدق يقول:

يا شر من حملت ساق على قــدم  - ما مثل 
قولك في األقوام يحتمل

إن الحكومة ليست في أبيك وال  - في معشر 
أنت منهم إنهم سفل

فــقــام جــريــر مــغــضــبـًـا وقــبــل رأس األعــرابــي 
وكانت  لــه،  جائزتي  المؤمنين  أمير  يــا  وقـــال: 
من  مثلها  وله  الملك:  عبد  فقال  آالف،  خمسة 

مالي، فقبض األعرابي ذلك كله وخرج.
  

يــقــال إنــه ذهــب رجــل إلــى أحــد الملوك 
وأنشده شعرا فقال الملك: أحسنت.. اطلب 
ما تشاء، فقال :هل تعطيني؟؟؟، قال: أجل، 
دنانير  تعطيني  أن  أريـــد  الــرجــل:  فــأجــاب 
بــمــقــدار الـــرقـــم الــــذي أذكـــــره فـــي اآليــــات 

القرآنية، فرد الملك: لك ذلك
«إلهكم   : تعالى  اهللا  قال  الشاعر:  فقال 

إله واحد»
فأعطاه دينارا

قال: «ثاني اثنين إذ هما في الغار»
فأعطاه دينارين

قال: «لقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث 
ثالثة»

فأعطاه ثالثة دنانير
قــــــال: «قــــــال فـــخـــذ أربــــعــــة مــــن الــطــيــر 

فصرهن إليك»
فأعطاه أربعة

قال: «وال خمسة إال هو سادسهم»
فــأعــطــاه خــمــســة دنــانــيــر وســتــة دنــانــيــر 

أخرى
قال: «اهللا الذي خلق سبع سموات»

فأعطاه سبعة

قال: «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
ثمانية»

فأعطاه ثمانية
رهط  تسعة  المدينة  فــي  «وكـــان  قـــال: 

يفسدون في األرض»
فأعطاه تسعة

قال: «تلك عشرة كاملة»
فأعطاه عشرة دنانير

قال: «إني رأيت أحد عشر كوكبا»
فأعطاه أحد عشر

قال: «إن عدة الشهور عند اهللا اثنا عشر 
شهرا في كتاب اهللا»»
فأعطاه اثنا عشر

جمع  مــا  ضعف  أعــطــوه  الملك:  قــال  ثــم 
واطردوه

قال الشاعر: لماذا يا موالنا
قال الملك : أخاف أن تقول : «وأرسلناه 

إلى مائة ألف أويزيدون
إليها  تنبه  التي  والفطنة  الــدهــاء  أرأيــتــم 

الملك عند هذا الشاعر
فتخلص منه بطرده قبل أن يسلبُه ماله

  

فغض الطرف إنك من نمير

ـــــك ـــــمـــــل الـــــــشـــــــاعـــــــر وال

هوانا

áMƒd á°üb

أميرة العجي: أعمالي تستعرض مفهوم االختالف
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كتب - هيثم األشقر:

العجي  أمــيــرة  الفنانة  أكـــدت 
العمل  هــذا  فــي  استخدمت  أنها 
وانتقاالت»  التركيبي «تصّورات 
و»تداخالت» و»التَّغُيّر» مثلثات 
الصبغة  إضفاِء  أجل  من  خشبية 
البصرية على أعمالها، وأشارت 
المثلثات  هــذه  مــن  كــالً  أن  إلــى 
من  مــتــمــّيــزة  تشكيلة  تضمنت 
ُوضعت  حيث  واألزرق،  األبيض 
من  مختلفة  وأجـــزاء  زوايـــا  فــي 
األحــيــان،  بعض  ففي  سطحها. 
هــــذه الــمــثــلــثــات مــتــســاويــة من 
وطول  وحجمها  ارتفاعها  حيث 
أضـــالعـــهـــا، بــيــنــمــا فـــي الــبــعــض 
اآلخـــــــر، غـــيـــر مـــتـــســـاويـــة فــهــي 
مــخــتــلــفــة مــــن حـــيـــث زوايــــاهــــا 
واتـــجـــاهـــاتـــهـــا وتــركــيــبــاتــهــا في 

مكان معّين.

وتـــتـــضـــمـــن اســـــتـــــعـــــارة هــــذا 
ــــتــــجــــريــــدي ثـــالثـــة  الـــتـــمـــثـــيـــل ال
تــكــرار  يــوحــي  أوالً،  مــســتــويــات: 
قد  التي  التحديات  إلى  المثلثات 
باستمرار  مــا  شــخــص  يــواجــهــهــا 
فــــي حـــيـــاتـــه الــــيــــومــــّيــــة؛ ثـــانـــًيـــا، 
لهذه  المتنّوعة  األحــجــام  تسلط 
المستويات  على  الضوء  المثلثات 
الـــعـــديـــدة لــلــتــحــديــات وشــدتــهــا، 
ثالثًا،  ما؛  إنسانًا  تواجه  قد  والتي 
المثلثات  ـــا  زواي مختلف  ــصــّور  تُ
االنتقالية  المحطات  واتجاهاتها 
الـــتـــي نـــمـــر بـــهـــا خـــــالل مـــراحـــل 
وتشتمل  حــيــاتــنــا،  مــن  مختلفة 
«احــتــفــالــيــة االخـــتـــالفـــات» على 
كبيرة  لــوحــات  ســت  مــن  سلسلة 
أمــيــرة  ــبــرز  تُ والــتــي  مستطيلة، 
الــعــجــي مـــن خــاللــهــا تــجــاربــهــا 
لألبيض  واستخدامها  بالمكان 

واألزرق بشكل خاص.

ــلــوحــة ضمن  وكـــانـــت هــــذه ال
مــعــرضــهــا الـــفـــنـــي الــــــذي أقــيــم 
يـــنـــايـــر الـــمـــاضـــي تـــحـــت عـــنـــوان 
«مــــخــــتــــلــــف»، حــــيــــث قـــدمـــت 
مجموعة من األعمال التركيبية 
ـــنـــاول مــــن خـــاللـــهـــا مــفــهــوم  ـــت ت
«االخــــــتــــــالف»، واإلمـــكـــانـــيـــات 
هو  فيما  تَكمن  التي  والتحديات 
التجريدي،  فنها  في  «مختلف» 
و»اآلخر»  «الذات»،  وتستكشف 
لِما  إلدراكها  العديدة  والجوانب 
إلى  تلجأ  حيث  «مختلف»  هــو 
الــمــثــلــثــات الــتــي ظــلــت مــالزمــًة 
ــــهــــا وتــــفــــاعــــالتــــهــــا مــع  ــــذاكــــرت ل
من  جـــزًءا  تُشكل  والــتــي  بيئتها، 
التصاميم التقليدية المستخدمة 
عــلــى نــطــاق واســــع فـــي الــِحــرف 
الصوف  من  المصنوعة  اليدوية 
والــمــنــســوجــات اإلقــلــيــمــيــة الــتــي 

يُطلق عليها اسم «السدو».
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كتب-هيثم األشقر:

عجلة  تستمر  أن  حــســن  عــلــي  الــفــنــان  طــالــب 
تقتصر  وأال  الـــعـــام  طــــوال  الــمــســرحــيــة  الــحــركــة 
نجعل  ال  لماذا  متسائالً  المهرجان،  أسبوع  على 
أهمية  على  مشدداً  مسرحية،  أعراساً  كله  عاماً 
برزت  التي  الشبابية  الفنية  بالحركات  االهتمام 
مـــؤخـــراً وشـــقـــت طــريــقــهــا بــعــيــداً عـــن الــطــريــق 
التقليدية والرسمية، كما أكد على أهمية الدراما 
القطري  للفن  حاضنة  أنها  إلى  مشيراً  اإلذاعية، 
بكل عناصره فمنها يتخرج الكتاب والمخرجون 
ــلــون ويـــتـــم اكـــتـــشـــاف الـــمـــواهـــب الــجــدد  والــمــمــث

وتدريبها وصقلها.
ڈ حدثنا عن بداياتك؟

المشاهد  بعض  بتقليد  كانت  موهبتي  بداية   -
من األفالم التي كانت تبثها قناة «أرامكو» األمر 
اسكتشات  تــقــديــم  فــي  للمشاركة  دفــعــنــي  الـــذي 
الكشفية  للمعسكرات  انضمامي  أثــنــاء  تمثيلية 
الحقيقي  التحول  وكـــان  اإلعـــداديـــة،  الفترة  فــي 
المعلمين،  ـــدار  ب التحقت  عــنــدمــا  موهبتي  فــي 
الدكتور  المربي  المعلمين  دار  مدير  طلب  فقد 
أنــا  اخــتــيــاري  وتـــم  األنـــصـــاري،  اهللا  عــبــد  محمد 
وصالح درويش ومحمد سلطان الكواري وقدمنا 
الثانية  السنة  وفــي  قــريــش»،  «صــقــر  مسرحية 
الثوب  «حـــالة  بــعــنــوان  محلية  مسرحية  قدمنا 
رقعته منه فيه» وأدخلنا ألول مرة صوتًا نسائًيا 
القطريات،  المذيعات  إحدى  صوت  وكان  فقط 
وفي السنة الثالثة أسسنا فرقة المسرح القطري. 
و»العانس»  السبمبع»  «سبع  مسرحيتي  وقدمنا 
وهما من تأليف عبد اهللا أحمد، وظهرت فرقة 

السد وفرقة األضواء والفرقة الشعبية.
وبــعــد تــخــرجــي مـــن الــمــعــهــد الــعــالــي للفنون 
عــيــنــت   ،١٩٨٠ ســـنـــة  ـــكـــويـــت  ـــال ب الـــمـــســـرحـــيـــة 
التلفزيوني،  اإلخـــراج  لقسم  رئيًسا  بالتلفزيون 
ومسرحية  تلفزيونية  كــثــيــرة  أعــمــاًال  وقــدمــت 
أمثل  قطري  فنان  أول  وكنت  وخارجها  بقطر 
باألردن بمسلسل «الغدير»، كما مثلت العديد من 
األعمال المسرحية التلفزيونية بالكويت وقدمت 
ــتــاج الــعــراقــي  مــســلــســالً فــي دولـــة الــيــونــان مــن إن
كما  الــمــر»،  «الرحيل  بعنوان  الزبيدي  إبراهيم 
وقدمت  ظبي،  أبو  في  بمسلسل «المرايا»  مثلت 
في القاهرة مسلسل نور الدين زنكي وكان معي 
مراد  ممدوح  إخــراج  من  حسين،  غــازي  الفنان 

عام ١٩٨٥ م.
ڈ وماذا عن فترة عملك بتلفزيون قطر؟

- عــمــلــت لــفــتــرة فــي تــلــفــزيــون قــطــر، وكنت 
وكان  الدرامي،  اإلنتاج  على  الرقابة  لقسم  رئيساً 
يعمل معي كل من الفنان غانم السليطي، وحمد 

الرميحي، وكان التلفزيون وقتها ينتج العديد من 
المسلسالت، وكان بمثابة معهد لتفريخ المواهب 
كالتمثيل  الــــدرامــــي،  الــعــمــل  مـــجـــاالت  كـــل  فـــي 
واإلخـــــراج وكــتــابــة الــنــصــوص، واحــتــلــت الــدرامــا 

خليجًيا  رفيعة  مكانة  القطرية 
الدراما  على  وتفوقت  وعربًيا، 
الكويتية واإلماراتية، فقد كانت 
مــيــزانــيــة مــراقــبــة الـــدرامـــا في 
والتسعينيات  الثمانينيات  فترة 
ريـــــال  ـــيـــون  مـــل  ١٤ إلــــــى  تـــصـــل 
فــــي الـــــعـــــام، وهـــــو مــــا انــعــكــس 
عــلــى الــمــســتــوى الـــعـــام لــلــدرامــا 
الــــقــــطــــريــــة، وكـــــانـــــت مـــراقـــبـــة 
ـــدرامـــا تــمــثــل مــعــهــًدا مــصــغــًرا  ال
خرج ألمع المؤلفين والمؤلفات 
حيث  والممثلين  والمخرجين 

تم إعدادهم وتبنيهم داخل تلفزيون قطر.
ڈ وماتقييمك للدراما اإلذاعية؟

الكثيرين  حياة  في  مهمة  اإلذاعــيــة  الــدرامــا   -
يومًيا  طقًسا  اإلذاعـــي  المسلسل  يعتبرون  الــذيــن 
العمود  وهي  له  بالنسبة  ممتًعا 
الـــفـــقـــري إلذاعـــــــة قـــطـــر، ومـــا 
دامـــــــت هــــنــــاك إذاعــــــــة فــالبــد 
أن يــكــون هــنــاك أيـــًضـــا درامـــا 
إذاعـــــــيـــــــة، لـــــذلـــــك فــــمــــن حــق 
له  نـــقـــدم  أن  عــلــيــنــا  الــمــســتــمــع 
وممتعة  جديدة  إذاعــيــة  درامــا 
ومفيدة في اآلن نفسه، كما أن 
للفن  حاضنة  اإلذاعــيــة  الــدرامــا 
فمنها  عناصره  بكل  القطري 
يــتــخــرج الــكــتــاب والــمــخــرجــون 
والـــمـــمـــثـــلـــون ويــــتــــم اكـــتـــشـــاف 

الــمــواهــب الـــجـــدد وتــدريــبــهــا وصــقــلــهــا، فهناك 
الكثير من المواهب الواعدة في الكتابة والتمثيل 
موهبتها  وتــرى  لتبرز  الفرص  تنتظر  واإلخــراج 
الــنــور ولـــن يــحــدث هـــذا إال مــن خـــالل نــوافــذهــا 
النوافذ  هــذه  أهــم  اإلذاعــة  تمثل  والتي  الطبيعية 

على اإلطالق.
في  المسرحية  للحركة  تطلعاتك  مــاهــي  ڈ 

قطر؟
المسرحية  الــحــركــة  عجلة  تستمر  أن  اتمنى 
المهرجان،  أسبوع  على  تقتصر  وأال  العام  طوال 
فإذا كان المهرجان عرسا جميال يطل علينا من 
أعراسا  كله  عامنا  نجعل  ال  فلم  العام،  إلى  العام 
مسرحية وإبداعات فنية ؟ األمر ال يحتاج إال إلى 
الليل  أيها  فيا  زمــن،  منذ  ننتظره  ونحن  قــرار. 
الطويل أال انجل بصبح مشرق منير يحول حال 

المسرح وأهله إلى أحسن حال.

wالفن             السابع

إن فكرة السينما ثالثية األبعاد تقوم على 
أساس إسقاط صورتين على شاشة واحدة، 
صورة مع خط فلتر أفقي واألخرى مع خط 

فلتر رأسي.
ثم يكون عليك أن ترتدي نظارات خاصة 
وإال فإنك سوف تشاهد شاشة عادية، حيث 
الخطوط  مــع  تجتمع  األفــقــيــة  الــخــطــوط  إن 
جــانــب  طــبــيــعــيــة.  صــــورة  لتشكيل  الــرأســيــة 
واحد من النظارة به فلتر رأسي و الجانب 
اآلخــــر بـــه فــلــتــر أفــقــي ، وبـــهـــذه الــطــريــقــة 
صورتين  على  الحصول  من  عقلك  يتمكن 
بين  بالجمع  عقلك  يــقــوم  ثــم  منفصلتين. 
 (stereoscopy image) لتشكيل  الصورتين 
يسمونه  ما  هو  وهذا  األبعاد)  ثالثية  (صورة 
نظام االستقطاب. هذا فقط يعطيك اإليحاء 
أن  كما  نــافــذة  خــالل  مــن  الفيلم  بمشاهدة 

بعض األشياء تبدو أقرب.
ــــ imax فــإنــه يــضــيــف إلـــى األفـــالم  أمـــا ال
سينمائية  شــاشــة  الــســابــقــة  األبـــعـــاد  ثــالثــيــة 
تمنحك  والــتــي  وخــاصــة،  ضخمة  منحنية 
شـــعـــوراً وكـــأنـــك فـــي الــفــيــلــم نــفــســه ، ولــيــس 
مشاهدته من خالل نافذة حيث إن الشاشة 
ليس لها حواف. إن طالء الشاشة السينمائية 
على  الضوء  من  المزيد  انعكاس  على  يساعد 
النظارة التى ترتديها لتعزيز الرؤية حتى ٨ 
التأثير  من  يضاعف  الشاشة  منحنى  مرات. 
الذي تحصل عليه من خالل األبعاد الثالثية.

عن  واقعية  أكــثــر  تصبح   imax ـــ ال أفـــالم 
تتيح  التي  األبــعــاد  مــن  اثنين  إضــافــة  طريق 
تــحــريــك الــمــقــاعــد ومــــزج الـــروائـــح وطــاقــة 
الرياح ورش بخار الماء على وجهك اعتماداً 
األفــالم  يسمونه  مــا  وهـــذا  الفيلم.  جــو  على 

خماسية األبعاد.
من  حملة  بقيادة  النقاد  بعض  بــدأ  وقــد 
األبعاد  ثالثية  السينما  تجاه  األفــعــال  ردود 
أنها  على  ووصفها  بشجبها  البعض  بــدأ  إذ 
مربكة ومزعجة ومخالفة للواقع وصبيانية 
وتصرف بغيض الهدف من ورائــه هو رفع 
أســعــارالــتــذاكــر وجــنــي الــمــزيــد مــن األمـــوال. 
وأخيرا وليس آخر، فإن الماليين من رواد 
السينما  كانت  إن  التقرير  حق  لهم  السينما 
أنها  أم  ستزول  موضة  هي  األبعاد  الثالثية 
مصدرا  ستصبح  السينما  كــانــت  وإن  باقية 

لوجع الرأس.
وقـــــد وجــــــدت األفــــــــالم ثـــالثـــيـــة األبـــعـــاد 
تم  لــكــن  الــمــاضــي،  الــقــرن  خمسينيات  فــي 
األجهزة  كلفة  بسبب  الحقاً  عنها  االستغناء 
والــعــمــلــيــات الـــالزمـــة إلنــتــاج وعــــرض فيلم 
الثري دي، ولعدم وجود نظام تنسيق موّحد 
ومــع  والــتــرفــيــه.  األعــمــال  قــطــاعــات  لجميع 
في  بـــارزة  مكانة  األفـــالم  تلك  احتلت  ذلــك 
وتم  الخمسينيات،  فــي  األمريكية  السينما 
تجريبها الحقاً فعادت وانتعشت حول العالم 
مسارح  عبر  والتسعينيات  الثمانينيات  فــي 
أصبحت  ديــزنــي.  وشــركــة  الراقية  آيماكس 
أفـــالم الــثــري دي نــاجــحــة أكــثــر وأكــثــر في 
والعشرين،  الحادي  القرن  من  األول  العقد 
مثيل  له  يسبق  لم  نجاح  في  ذروتها  وبلغت 
من  ديسمبر  في  أفــاتــار  فيلم  عــرض  خــالل 

عام ٢٠٠٩ ويناير من عام ٢٠١٠.

بتقليد مشاهد من افالم  قناة «أرامكو».. علي حسن :

ـــــا «ســــــبــــــع الـــســـبـــمـــبـــع» ـــــن ـــــدم ـــــري وق ـــــط ـــــق ـــــرح ال ـــــس ـــــم ــــس فــــــرقــــــة ال ــــي ــــأس ــــت شـــــــاركـــــــت ب

ـــطـــري ـــق ـــن ال ـــف ـــل الــــــدرامــــــا اإلذاعــــــيــــــة حـــاضـــنـــة ل

السينما ثالثية األبعاد

          
عن قربعن قرب

علىعلى

الطريقالطريق
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عبد الرحمن المناعي علمني أصول العمل المسرحي

المرحلة اإلعدادية المرحلة اإلعدادية 
شهدت بدايتي الفنيةشهدت بدايتي الفنية

كتب - مصطفى عبد المنعم:

الفنانة المسرحّية زينب العلي موهبة شاّبة سطعت 
مجال  في  إسهامات  ولها  المحلي  المسرح  سماء  في 
قطر،  بجامعة  اإلعـــالم  تـــدرس  التلفزيونية  الــدرامــا 
بــــدأت مــشــوارهــا الــفــنــي فـــي عـــام ٢٠٠٧ مـــن خــالل 
المركز الشبابي للفنون المسرحية، وكان أول أعمالها 
مسرحية «مساء للموت» مع المخرج علي الشرشني 
وبـــدأت تــشــارك فــي الـــورش الــتــدريــبــيــة، شــاركــت مع 
األعــمــال  أحــد  فــي  الخولي  فهمي  المصري  المخرج 
الباكر  فهد  الــمــخــرج  مــع  عملت  ثــم  البلدية  بمسرح 
بــدأت  ثــم  ومــن  مغناطيسي»  «تنويم  مسرحية  فــي 

مشوارها المسرحي.
وعشقي  حبي  للبيرق:  العلي  زينب  الفنانة  وتقول 
على  تــعــرفــت  حــتــى  ســريــًعــا  أتــطــّور  جعلني  للمسرح 
نـــواخـــذة الــمــســرح الــقــطــري الــمــخــرج عــبــد الــرحــمــن 
الــمــنــاعــي الــــذي أشــركــنــي فـــي أول عــمــل مــعــه وهــو 

مهرجان  فــي  تقديمها  تــّم  التي  «مــهــرة»  مسرحية 
المسرح المحلي، ومن هذه المشاركة عرفني الناس 
بنفس  الناس  ولقبني  المناعي  المخرج  تلميذة  أنني 
اسم المسرحية «مهرة بنت األجاويد» وكنت فخورة 
المناعي،  ابنة  يصفونني  بمن  وسعيدة  اللقب  بهذا 
وكنت فخورة بهذه التجربة جًدا، حيث تعلمت أصول 
أيًضا  هو  وصار  كبيرة  قامة  يد  على  المسرح  وفنون 
يعتمد علّي في المهرجان المحلي وشاركت معه في 
وهي  أيًضا  وتأليفه  إخــراجــه  من  الثانية  المسرحية 
وإيمان  السعدي  جاسم  مع  السالفة»  «أم  مسرحية 
ذياب، ثم انتقلنا في المهرجان الذي يليه إلى تجربة 
وإخراج  تأليف  من  مسرحية «هناك»  وهي  جديدة 
عبد الرحمن المناعي وكان معي في البطولة الفنان 
عبد  الفنان  مع  تجاربي  وآخــر  خيون،  عزيز  الكبير 
الحديثة  النسخة  في  مشاركتي  هو  المناعي  الرحمن 
في  المناعي  قدمها  التي  الزين»  «أم  مسرحية  من 
السبعينيات وأعاد تقديمها في معرض الدوحة الدولي 

للكتاب الفنان والمخرج سعد بورشيد وشاركت معه 
وأنا فخورة أنني وقفت مكان الفنانة الكبيرة «سعاد 
أيًضا  بصمة  لها  التي  األعــمــال  من  وهــذا  اهللا»  العبد 
في مسيرتي. وتضيف الفنانة زينب: كما شاركت في 
مهرجان المسرح الشبابي مع المخرجة حنان صادق 
في مسرحية «أيها الحي أنت الميت» وقمت ببطولة 
أول  دور  ممثلة  أفضل  جائزة  على  وحصلت  العمل 
أعتّز  والتي  لي  بالنسبة  الممّيزة  التجارب  من  وهي 
بها أيًضا فأنا أعتبر نفسي من الفنانات القالئل اللواتي 
يشار  كبار  أساتذة  مع  الفنية  مسيرتهن  خالل  عملن 
لهم بالبنان في تاريخ المسرح القطري والعربي ومن 
الذي  المناعي  الرحمن  عبد  الفنان  المخرج  أبرزهم 
أسعد كثيًرا بالعمل معه، والوقوف أمام فنان بقامة 
شباب  مخرجين  مــع  عملت  وأيــًضــا  خــيــون،  عــزيــز 

ُمبدعين وقدموا لي الكثير من الدعم.
لدي  أن  كما  قائلة:  العلي  زينب  الفنانة  وأضافت 
تجارب تلفزيونية أعتّز بها في عام ٢٠١٤ من أهمها 

المسلسل الدرامي «حب ولكن» وهو من إخراج علي 
العلي وكذلك المسلسل الكوميدي «خف علينا» إخراج 
أولى  يــعــّدان  المسلسلين  أن  وأوضــحــت  جبر،  سامر 
أن  الجميل  وقالت:  التلفزيونية،  الدراما  في  تجاربها 
هذين العملين يسيران على نمطين مختلفين تماًما 
فأحدهما كوميدي واآلخر درامي اجتماعي ولكنهما 

يلتقيان في جمالية التنفيذ واإلخراج.
في  العمل  أحببت  الحقيقة  فــي  الــعــلــي:  وتضيف 
للمسرح  حبي  بقدر  ليس  ولكن  التلفزيونية  الــدرامــا 
وأشعر دائًما أن خشبة المسرح تنتظرني حتى أخرج 
التي  قدراتي  وأظهر  فنّية  طاقة  من  بداخلي  ما  كل 
تعلمتها من الفنان عبد الرحمن المناعي، فانا أعشق 
الفن، كما أن لدّي رصيًدا كبيًرا من األعمال اإلذاعّية 
التي ال أستطيع أن أحصرها وأشكر إذاعة قطر أنها 
ألقّدم  الثقة  ومنحتني  وموهبتي  قدراتي  في  وثقت 
منوعات  وبــرامــج  أطــفــال  وبــرامــج  صباحية  بــرامــج 

وبرامج رمضانية.

ال ا ق ل ال كا قطال ل ل ا ا اكإ ف ا ل ا ال ا ال

تعشق المسرح وتفضله على الدراما.. زينب العلي:

«صقر 
قريش» 

أول أعمالي 
المسرحية
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مواقع التواصل ساهمت مواقع التواصل ساهمت 
في إبراز المواهب الفنيةفي إبراز المواهب الفنية

باعتبارها منبراً إبداعياً وفنياً مهماً ..محمد التميمي:

شروق شاهين
@Shorooq١٩٨٦

وداد الكواري
@widadalkawari

أسَماء الحَماديأسَماء الحَمادي
@@asmaal٧amadiasmaal٧amadi

خلود العليخلود العلي
@@Kholood_AlaliKholood_Alali

إبداعات موجزة

أون الينأون الين

7الثالثاء 12 شوال 1436 هـ - 28 يوليو 2015 م

ــــســــت وســـلـــســـتـــيـــن فــيــلــم  ــــرن اي
انميشن فرنسي خفيف وبه رسالة 
قوية فمن الجيد أن نجعل أطفالنا 

يتعلمون من هذه األفالم.

الــشــهــرة أكـــثـــر الــمــطــالــب تــفــاهــة 
وزيــــفــــا وغـــالـــبـــا مــــا يــحــصــدهــا مــن 
ال يــســتــحــقــون ويـــفـــقـــدهـــا مــــن هــم 
في  وردت  بــهــا "عـــبـــارة  جـــديـــرون 
وكأنها  لشكسبير"  عطيل  مسرحية 

قيلت باألمس

أهــــُمّ مــن الــفــگــرة هــو الشخص 
حينما  لــتــطــويــرهــا،  يُــلــهــمــك  الــــذي 

يناقشها معك

يــومــا   ٢٧ الــمــســلــســالت  تــبــقــى 
السلحفاة.  بسرعة  تمشي  أحداثها 
وعــلــى آخــر ثــالثــة أيـــام تنط مثل 

األرنب

تويتر تشدد إجراءات الحماية قضيةقضية
على الحسابات الشخصية

على  مستخدميها  مساعدة  على  تويتر  تعمل 
فتح  يمكنهم  الذين  الوحيدون  أنهم  من  التأكد 
حــســابــاتــهــم عــلــى شــبــكــتــهــا االجــتــمــاعــيــة. ومــن 
خيارات  االجتماعية  الشبكة  أطلقت  ذلك،  أجل 
جــديــدة فــي لــوحــة اإلعــــــدادات لــمــســاعــدتــك في 
ذكرنا  مثلما  الجديدة  الخيارات  ذلــك،  مراقبة 
يمكنكم  حيث  اإلعـــدادات،  قائمة  في  مــوجــودة 
مــن خـــالل قــســم «بــيــانــات تــويــتــر الــخــاصــة بك 
Your Twitter Data» ستحصلون على بيانات 
تسجيل الدخول، واألجهزة التي تم الدخول إلى 

لكم  سيظهر   .- بالتواريخ   - خاللها  من  حسابك 
أيًضا أي التطبيقات تم استخدامها للدخول إلى 

حسابك، مع اآلي بي الخاص بها.
من  التأكد  البيانات  تلك  خــالل  من  يمكنكم 
التي  الوحيدة  هي  لديكم  الموثوقة  الجهات  أن 
يمكنها الدخول إلى حساباتكم. ونصيحتنا هي، 
إذا الحظتم تسجيل الدخول على تويتر من موقٍع 
مشبوه، أفضل وسيلة هي تغيير كلمة المرور، 

وتسجيل الدخول بميزة التحقق بخطوتين.
من جهة أخرى تتوّفر العديد من التطبيقات 

بشكٍل  الفيديو  مقاطع  بــث  إمكانية  تُتيح  الــتــي 
حــي ومــبــاشــر عــبــر الــشــبــكــات االجــتــمــاعــيــة مثل 
هذه  تُتيح  يوتيوب  أن  كما  بــوك،  وفيس  تويتر 
معظم  تفتقر  ولكن  رســمــي،  بشكٍل  اإلمكانية 
نوًعا  ومــفــيــدة  مسلية  ألفــكــار  التطبيقات  هــذه 
ما، وتقتصر فقط على بث الفيديو دون إدخال 
أحــد   Meerkat تطبيق  مــعــه.  اجــتــمــاعــي  طــابــع 
الفيديو  مــقــاطــع  لــبــث  المخصصة  الــتــطــبــيــقــات 
بإطالق  مؤخًرا  قام  وقد  تويتر،  على  المباشرة 
تـُـتــيــح  والـــتـــي   ،Cameo تُـــدعـــى جـــديـــدة  مــيــزة 

شخص  أي  دعــوة  إمكانية  التطبيق  لمستخدم 
ــشــاهــدون الــبــث الحي  مــن األشـــخـــاص الــذيــن يُ
والمباشر الخاص به ليقوموا بمتابعة البث لمّدة 
على  التطبيق  يقتصر  وال  ثانية.   ٦٠ إلــى  تصل 
للمستخدمين  يُتيح  فهو  فحسب،  تويتر  شبكة 
يرغبون  ال  أو  تويتر  حــســاب  يملكون  ال  الــذيــن 
على  حساب  بتسجيل  يقوموا  بــأن  به  بالتسجيل 
الــخــدمــة بــاالعــتــمــاد على رقــم الــهــاتــف الخاص 
بهم، وبالتالي يمكن استخدام التطبيق وميزاته 

بعيًدا عن تويتر كذلك.

كتب -هيثم األشقر:

منبر  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  التميمي  محمد  الفنان  أكد 
إبداعي، ومتنفس فني هام، وذلك في ظل غياب القنوات الفنية 
المتخصصة التي تتبنى أعمال الشباب وتحتضنها، مشيرا إلى أن 
تويتر واالنستجرام استطاعا أن يجعال الشباب يصلون بفنهم إلى 
أعمال  تقديم  أمكنهم  خاللهما  فمن  يتصورون،  كانوا  ما  أبعد 
كثيرا  تحد  الــتــي  والــمــعــوقــات  لــلــشــروط  تخضع  ال  ناجحة  فنية 

حيث  وجمهوره،  المبدع  بين  وسيط  ال  أنه  كما  إبداعاتهم،  من 
المشاهد هو الحكم األول واألخير على ما يقدمه الفنان.

وأشار الى أن الفضاء اإللكتروني يتضمن أشكاال متعددة، خاصة 
فــي زمـــن تــتــزايــد فــيــه الــتــحــديــات وتــتــســابــق فــيــه بــســرعــة عجلة 
جديد  كــل  مواكبة  كفنانين  علينا  يحتم  مــا  االتــصــال  تكنولوجيا 
صــورة  بأحسن  تطبيقه  على  والــحــرص  منه  يُناسبها  مــا  وأخــذ 
تخدم نمو إبداعنا الفني، فاالنستجرام أصبح واحدا من المواقع 

الهامة الكتشاف المواهب الجديدة والمغمورة.

الـــمـــواقـــع  تـــلـــك  أن  الــتــمــيــمــي  وأوضـــــــح 
من  وجماهيرية  شعبية  أكثر  أصبحت 
شاشة التلفزيون، وكثير من المشاهدين 
وأفالمهم  برامجهم  مشاهدة  يفضلون 
المفضلة من خاللها بسبب عدم تناسب 
مــواعــيــد عــرضــهــا عــلــى الــتــلــفــزيــون مع 
مشاهدات  أن  موضحا  عملهم،  مواعيد 
اليوتيوب  عــلــى  راس»  «كــلــمــة  بــرنــامــج 

خير دليل على ذلك.
التميمي  أكد  الشخصي  المستوى  وعلى 
عــلــى أنــــه يـــحـــاول بـــقـــدر اإلمــــاكــــن أن 
يستخدم تلك المواقع في إيصال رسالته 
حاليا  يعمل  أنه  الى  أشــار  حيث  الفنية، 
حـــواري  بــرنــامــج  حــلــقــات  تجهيز  عــلــى 
جــديــد عــلــى االنــســتــجــرام، مــوضــحــا أن 
التفاعلية  المواقع  على  برنامجه  عرض 
مدى  على  للوقوف  الفرصة  سيمنحه 
نـــجـــاح تــجــاربــهــم ورضـــــا الــمــشــاهــديــن 
أو  التعليقات  خـــالل  مــن  وذلـــك  عــنــهــا، 
اإلنترنت  أن  إلى  الفتا  اإلعجابات،  عدد 
تقديم  في  كثيًرا  ساهم  شك  أدنى  وبال 

الـــدعـــايـــة الــمــجــانــيــة إلبــــداعــــات هـــؤالء 

الــشــبــاب،وأشــار إلـــى أن تــلــك الــتــجــارب 

الــشــبــابــيــة ، لـــن تــتــطــور مـــا لـــم تــتــوحــد 

الــجــهــود لــدعــمــهــا مــطــالــبــا الــمــؤســســات 

ذلك  في  دورا  تلعب  أن  بذلك  المعنية 

ودعمهم  الــجــيــدة،  األعــمــال  تبني  عبر 

مــــاديــــا ومـــعـــنـــويـــا مــــن أجـــــل مــواصــلــة 

الساحة  أن  وأوضــح   ، الفني.  مشوارهم 

التي  للمقومات  تفتقر  المحلية  الفنية 

تــســاهــم فــي احــتــضــان ودعـــم الــمــواهــب 

الشبابية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من 

يحاول  الــســاحــة  على  الــمــوجــود  الــشــبــاب 

األفالم،  تلك  في  ماعنده  كل  يخرج  أن 

ويشارك بها في المهرجانات المختلفة، 

آمال أن يحصل على فرصة في أي عمل 

درامي تلفزيوني.

واجــتــمــاعــيــا أكــــد الــتــمــيــمــي أن ظــهــور 

تــلــك الــمــواقــع فـــي حــيــاتــنــا إن كـــان أثــر 

االجتماعية  العالقات  على  كبير  بشكل 

العائلة  أفــــراد  بــيــن  األســــري  والــتــرابــط 

األكثر  مــازال  القطري  المجتمع  أن  إال 

تــمــاســكــا وارتــبــاطــا بــعــاداتــه وتــقــالــيــده، 

سالح  الحديثة  التكنولوجيا  أن  مضيفا 

نأخذ  كيف  نختار  أن  وعلينا  حدين  ذو 

منها الجانب اإليجابي ونلفظ السلبي.

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــعـــــــــــــــادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم ال أكـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــر شـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــة مــــــــــــــــــــــن وســــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــل اع

بـــــــــــــــرنـــــــــــــــامـــــــــــــــج حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواري جــــــــــــــــديــــــــــــــــد عـــــــــــــلـــــــــــــى االنــــــــــــــــســــــــــــــــتــــــــــــــــجــــــــــــــــرام قـــــــــــريـــــــــــبـــــــــــًا

الفنان غازي حسين في مسلسل لو اني اعرف خاتمتيالفنانة هدى سعيد في احد اعمالها الفنيةمن اعمال علي حسن الجابرمن لوحات الفنان يوسف السادةقلعة الوكرة
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بقلم : عبداهللا غيفان

الكوميديا هي ذلك الفن الراقي الذي 
ال ينحصر فقط في إدخــال البسمة إلى 
ذلك  مــن  أبــعــد  إلــى  يمتد  لكنه  الــقــلــوب 
يجعلها  ما  وهو  العقول،  يخاطب  حيث 
فــنــاً مـــن أصــعــب الــفــنــون، فــالــكــومــيــديــا 
وســيــلــة غــيــر مــبــاشــرة وأكـــثـــر تــعــقــيــداً 
مـــن الــمــســرحــيــة الـــجـــادة فـــي الــحــديــث 
يؤشر  ما  وهــو  المجتمع،  مشكالت  عن 
إلــى مــدى صعوبة هــذا الــنــوع مــن فنون 
الــمــســرح وتــفــوقــه أحــيــانــاً عــلــى أشــكــال 

جيدة  وسيلة  كونها  عــن  فضالً  أخـــرى. 
إليــصــال الــعــديــد مــن الــمــعــانــي الــتــي قد 
يــصــعــب إيــصــالــهــا عــبــر الــمــســرح الــجــاد، 
فالسخرية تعكس أحياناً أوضاعاً مريرة 
الجدية  بجانب  االحــتــفــاظ  ضـــرورة  مــع 
يسلك  الكوميدي  فالمسرح  األمـــر،  فــي 
طريقاً أكثر تعقيداً يعتمد على مخاطبة 
كما  أفــكــاره،  واســتــفــزاز  الجمهور  عقل 
أنــهــا تــفــتــح مـــجـــاالً كــبــيــراً لــصــنــع جسر 
واتـــصـــال واســــع الـــمـــدى مـــع الــجــمــهــور، 
فــهــي بــمــثــابــة طـــريـــق ســهــل لــنــجــومــيــة 
الفنان لكنها بشريطة الموهبة، فملكات 

الممثل  ملكات  عن  تختلف  الكوميديان 
الذي يقوم بأداء األدوار الجادة. وهناك 
الــعــديــد مــن الــمــواصــفــات الــتــي يجب أن 
ذات  وفــي  الكوميدي،  الفنان  بها  يتسم 
الوقت فهناك نسبة كبيرة في األمر تعود 
الفنان،  فــي  اهللا  يخلقها  الــتــي  للفطرة 
وهــنــاك جــانــب آخــر وهــو الــمــهــارة لدى 
إللقاء  السليم  التوقيت  واختيار  الفنان 
اإلفيه الكوميدي حتى يعجب الجمهور، 
أيضاً  يتسم  أن  الكوميديان  على  ويجب 
الروح  توافر  األمر  يتطلب  كما  بالذكاء، 
والطبيعية  البديهة  وســرعــة  الــمــرحــة، 

كل  توافر  ومع  التكلف،  عن  االبتعاد  مع 
الكوميدي  الفنان  على  المؤهالت  تلك 
أن يبتعد عن اإلسفاف لتحقيق النجاح، 
ذلك ألن الكوميديا المسّفة ربما تضحك 
أو  تبقى  ال  ولكنها  وقتها  في  الجمهور 
الفن  تعتبر  الــكــومــيــديــا  أن  كــمــا  تــــدوم. 
األقرب لنفوس البشر، خصوصاً في ظّل 
ما يمر العالم اآلن به من مآٍس وكوارث 
تــجــعــل بــحــث اإلنـــســـان عـــن الــكــومــيــديــا 
أحياناً  يدفعني  مــا  وهــو  طبيعياً،  أمـــراً 
توم  حلقات  بعض  لمشاهدة  لالنجذاب 
وجــيــري، فبال شــك الــغــوص فــي هموم 

الــحــال  بطبيعة  يــحــتــاج  الــيــومــيــة  الــحــيــاة 

بعض الــتــرويــح، وهــو األمـــر الـــذي ألجأ 

إلــيــه بــالــطــبــع مـــع األصـــدقـــاء واألقـــــارب 

والتغلب  الــحــيــاة  هــمــوم  بــعــض  لتخطي 

بحياتنا  يحيط  أصبح  ما  وربما  عليها، 

مـــن أخـــبـــار غــيــر ســعــيــدة نـــراهـــا طـــوال 

الوقت في نشرات األخبار يجعلنا بحاجة 

المؤلمة  اللحظات  تلك  لتعويض  ماّسة 

التي نمّر بها يومياً من خالل الضحكات 

الهموم  تغلبنا  ال  حتى  النكات  وإطـــالق 

وتحيط بنا األحزان.

صــــدر عـــن مــركــز 
دراســـــــــــــات الـــــوحـــــدة 
 ٤٣٧ الـــعـــدد  الــعــربــيــة 
المستقبل  مجلة  مــن 
الــــــعــــــربــــــي الـــــخـــــاص 
 .٢٠١٥ يــولــيــو  بــشــهــر 
ســـــــاهـــــــم فـــــــــي هــــــذا 
ــــــعــــــدد نــــخــــبــــة مــن  ال
والباحثين  المفكرين 
ـــــعـــــرب مـــــن خــــالل  ال
مجموعة من األوراق 
البحثية  والــنــصــوص 
والتوثيقية  والحوارية 
الــــتــــي تـــــوزعـــــت عــلــى 
عــــــــــدة أبـــــــــــــــواب فـــي 
الــــمــــجــــلــــة: يــتــضــّمــن 
الـــــــعـــــــدد افـــتـــتـــاحـــيـــة 
بــعــنــوان: «هــل تموت 
الــــثــــورات؟» لــلــدكــتــور 

علي الدين هالل.
يتضّمن العدد باب 
دراســــــــات مـــتـــعـــّددة، 
مؤتمرات  بــاب  وفــي 
ملفاً  الــعــدد  يــتــضــّمــن 
القومي  المؤتمر  عن 
الـــــعـــــربـــــي (الــــــــــــدورة 
بـــــاب  كــــــذلــــــك   (٢٦
ومــــنــــاقــــشــــات  آراء 
مقاالً  الــعــدد  يتضّمن 
بــــــعــــــنــــــوان «أفــــــكــــــار 
حــــــــــول مـــــتـــــوالـــــيـــــات 
اإلرهـــاب واالســتــبــداد 
ــــالد  والـــــــتـــــــطـــــــّرف: ب
 «٢٠١٥ فـــي  الـــعـــرب 
(عـــمـــرو حــــمــــزاوي). 
وفـــــــــــي بـــــــــــاب كـــتـــب 
العدد  ينشر  وقــراءات 
مـــراجـــعـــات، إضــافــة 
ـــــــــى عـــــــــرض كـــتـــب  إل
عــــربــــيــــة وأجـــنـــبـــيـــة 
وتــــــقــــــاريــــــر بـــحـــثـــيـــة 
مــخــتــارة هــــذا فــضــالً 
عـــــن بـــــــاب يـــومـــيـــات 
يغطي  الــــذي  عــربــيــة 
أهـــــــــــــــم األحــــــــــــــــــداث 
والمواقف ذات الصلة 
خالل  العربي  بالشأن 
 ،٢٠١٥ مــــايــــو  شـــهـــر 
وبــــــاب بــبــلــيــوغــرافــيــا 
يعرض  الـــذي  عربية 
أهم ما نُشر من كتب 
صلة  ذات  ودراســــات 

بالشؤون العربية.

عدد 
جديد من 
المستقبل 
العربي

أرناؤوط: مشاريعنا مستمرة مع المهرجانات الدولية

الثالثاء 12 شوال 1436 هـ - 28 يوليو 2015 م

قــــال مـــديـــر مـــهـــرجـــان الــجــزيــرة 
أرنـــاؤوط  عباس  التسجيلية  لــألفــالم 
المهرجانات  مع  التعاون  مشاريع  إن 
السينمائية الدولية ال تتوقف، وذلك 
مساحة  مــن  قــدر  أكــبــر  توفير  بغية 
ــتــعــارف والــتــعــريــف بــاالقــتــراحــات  ال

الجديدة في عالم الفيلم التسجيلي.
ليس  الـــجـــزيـــرة  مـــهـــرجـــان  وألن 
فقط األيام التي يخصصها لالحتفاء 
والعالمي،  العربي  التسجيلي  بالمنتج 
األفـــالم  حصيلة  أن  أرنـــــاؤوط  يـــرى 
أن  تستحق  المهرجان  إلى  ترد  التي 

تعرض في مهرجانات أخرى.

المهرجانات  خريطة  أن  وأوضــح 
مهرجان  تستضيف  الــتــي  الــعــالــمــيــة 
يقابلها  فــعــالــيــاتــهــا  ضــمــن  الــجــزيــرة 
إعداد جدول عروض يكفل أن يغطي 
قدر  الواسع  التسجيلية  السينما  عالم 
اإلمكان، مع إعطاء الفرصة لألفالم 
ويــرى  للسينما  إضــافــة  تــقــدم  الــتــي 
في  العرض  تستحق  أنها  المهرجان 

أكثر من مكان.
يتعرف  الــتــي  «السينما  أن  وتــابــع 
إلــيــهــا مــهــرجــان الــجــزيــرة تــأتــي من 
مـــشـــارب ثــقــافــيــة مــتــعــددة وثــريــة، 
ــــســــان واحــــد  لــكــنــهــا تــجــتــمــع فــــي إن

وثقافته  وعــرقــه  لــونــه  أن  تــصــادف 
تعددية  تسمى  التي  هــذه  مختلفة.. 
الواحد.. اإلنسان الواحد»، وأضاف أن 
الجوائز في كل العالم تبقى محدودة 

أمام نهر اإلبداع.
غـــرنـــاطـــة  مــــهــــرجــــان  أن  يــــذكــــر 
ـــــذي اخــتــتــم مــؤخــرا  فـــي إســبــانــيــا ال
شــهــد عــروضــا ألفـــالم «األفـــضـــل أن 
ومنى  بــاتــريــك  للمخرجين  تــقــفــز» 
ستيوارت، و»ارتعاش» للمخرج مانو 
تــريــو، و»ســجــن فــي نــهــايــة الــعــالــم» 
لــلــمــخــرجــة لــوثــيــا بـــاســـايـــو، و»مـــن 
أزاده  للمخرجة  انــفــصــال»  إيـــــران.. 

و»لــقــاء  عطائي،  وكـــورش  مــوســوي، 
مع أرض مفقودة» للمخرجة ماري 
بالجائزة  فاز  األخير  وهــذا  غرغور، 
العاشر  الجزيرة  لمهرجان  الذهبية 

٢٠١٤ عن فئة الفيلم الطويل.
في  سابقا  المهرجان  شــارك  كما 
عدة مناسبات دولية عبر عرض عدد 
مــن األفـــالم الــتــي قــدمــت على مــدار 
مهرجانات  ومنها  الفائتة،  الــدورات 
و»الصين  اإلسالمية  للسينما  قــازان 
الدولي للسينما التسجيلية»، و»فجر 

السينمائي» في إيران.

أبيات قطرية

يا نَسيماً بِه الهبُوُب ُفُضوُل..

ُهوِر عنُه تُقوُل.. وُفُروُع الُزّ

باَح لألَغصاِن الَحنِيَن لُحوناً..

فتَهاَدْت.. لها إليه ُميُوُل..

ْق.. غاَر قلبِي فيا نَِسيُم تََرَفّ

وادُن واسَمع ما ِفي ُفؤاِدي يَُجوُل..

بالِذي أجرى َهبََّك الَعذَب ُقل لِي..

كيَف تَقُسو األَياُم ِحيَن تَُدوُل..

كيَف تَغُدو مرابُِع الَوصِل َقفراً..

وُحطاماً تئُِنّ منُه الُحُقوُل..

كيَف داٌر بِها النِعيُق صداُه..

َقد عال كاَن ِفي صداها الَهديُل..

ماِن ُمحاال.. أَصبََح الَوصُل ِفي الَزّ

والنَّوى ِفي األَحشاِء ُحزناً يطوُل..

َروَضٌة كاَن الّطيُر ِفيها يُغّني..

َزهُرها بالغيِث الَهتُوِن بلِيُل..

ونَِميٌر َغِديُرها بالتَّدانِي..

َجَفّ ماها وعاَث فيها الَعُذوُل..

ذاَك قلبِي يا نسَمَة الَفجِر يَشكو..

صابَُه ِمن َجوِر الّدهوِر ُذبُوُل..

محمد السادة

ً يا نَسيما

الـــــكـــــومـــــيـــــديـــــا بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

الدوحة- البيرق: 

يـــــقـــــدم مـــتـــحـــف الـــــفـــــن اإلســـــالمـــــي 
للمدارس  الفنون  ورش  مــن  مجموعة 
حــيــث يـــكـــرس فــريــقــا الــتــعــلــيــم الــفــنــي 
والــــخــــط الــــعــــربــــي فــــي مـــتـــحـــف الــفــن 
أعلى  لتقديم  والجهد  الوقت  اإلسالمي 
مجال  فــي  التعليم  فــي  الــجــودة  معايير 
الـــفـــنـــون اإلبـــداعـــيـــة والــبــصــريــة لــكــافــة 
وورش  دورات  تــتــوفــر  حــيــث  الــــــزوار، 

الفنون والخط العربي لكافة األعمار.
المتحف  يقدمها  الــتــي  الـــورش  ومــن 
مستلهمة  وهي  وصقره»  ورشة «ملك 

من معرض الصيد.
ويــكــتــشــف الــمــشــاركــون مـــن خــاللــهــا 
ـــتـــه فــــي الــفــن  أهـــمـــيـــة الـــصـــقـــر ورمـــزي
اإلسالمي من خالل االطــالع على قطع 
وروائع معرض الصيد: هوايات الملوك 
فــي األراضــــي اإلســالمــيــة، حــيــث يتعلم 
وتاريخ  فنون  الورشة  هذه  في  الطالب 
ريـــاضـــة الــتــصــقــيــر ويــرســمــون لــوحــات 
بــــاأللــــوان الــمــائــيــة مــســتــوحــاة مـــن هــذا 

الطائر الملكي.
كــمــا يـــقـــدم الــمــتــحــف ورشـــــة رســـم، 
الذين  الصغار  لألطفال  وزهــور  أصــص 
لم يلتحقوا بالمدرسة وفي هذه الورشة 
يــذهــب األطـــفـــال فـــي جــولــة مــســتــوحــاة 

مــن الـــزهـــور والــنــبــاتــات داخــــل قــاعــات 
الـــــعـــــرض، ثــــم يـــصـــنـــعـــون مـــزهـــريـــات 
الطراز  من  مستوحاة  مختلفة  بوسائط 

اإلسالمي.
 - المسحورة  الحدائق  ورشــة  في  أمــا 
اإلسالمي  الفن  فــي  النباتية  التصاميم 
فيدخل الطالب عالم التصاميم النباتية 
اإلســالمــي،  الــفــن  فــي  المنتشرة  الغنية 
المختلفة  والزهور  النباتات  ويكتشفون 
الــتــي تــزيــن الــكــثــيــر مــن الــقــطــع الفنية 

اإلســالمــي،  الفن  متحف  مجموعة  فــي 
الزهور  بيولوجية  على  الطالب  ويطلع 
تركيبة  يصنعون  ثم  الرسم  خــالل  من 
مـــن الــنــبــاتــات الــمــزخــرفــة بــاســتــخــدام 

األلوان المائية.
كــمــا يــقــدم مــتــحــف الــفــن اإلســالمــي 
ورشــــة الــهــنــدســة فـــي الــفــن اإلســالمــي 
وتسمح هذه الورشة للطالب أن يطلعوا 
المختلفة  اإلسالمي  الفن  تصاميم  على 
الـــتـــي تــظــهــر فــــي الـــكـــثـــيـــر مــــن روائـــــع 

الــمــتــحــف. يــتــعــرف الــطــالب عــلــى الفن 
قاعات  على  جولة  خالل  من  اإلسالمي 
المفاهيم  ويتحّرون  الدائمة،  العرض 
الفن  في  الهندسي  للتصميم  األساسية 
اإلسالمي. باستخدام األدوات الهندسية 
األساسية مثل الفرجار والمسطرة يقوم 
لصنع  دائــرة  من  جزء  بتركيب  الطالب 
مــجــمــوعــة مـــن األشـــكـــال كــالــمــســدســات 
على  األشــكــال  تعقيد  ويعتمد  والنجوم. 

عمر الطالب.

متحف الفن اإلسالمي يقدم ورشاً فنية للمدارس
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