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المال يستأنف «القصر الكبير» 
بعد العيد

صفحات
٨

علي الحداد : فن النهمة 
مهدد باالنقراض

كتب - هيثم األشقر:

كشف الفنان صالح المال عن انتهائه 
مــن تــصــويــر الــمــشــاهــد الــخــاصــة به 
المسلسل  من  األول  من  الجزء  في 
الــســعــودي «الــقــصــر الــكــبــيــر»، وقــال 

المال في تصريحات خاصة لـ «البيرق» 
ــــه ســــوف يــســتــأنــف تــصــويــر الــمــســلــســل  إن

بــعــد عــيــد الــفــطــر الــمــبــارك، حــيــث سيقوم 
جميع  على  منفتح  معاصر  أســرة  رب  بــدور 

الثقافات، ومحب ألسرته.
وأوضح أن المسلسل من إنتاج مجموعة قنوات «إم بي سي»، والعمل 
يتناول  الـــذي  الــخــريــف»،  يــزهــر  لمسلسل «عــنــدمــا  الــثــانــي  الــجــزء  يعتبر 
العالقات اإلنسانية داخل المجتمع السعودي، مشيراً إلى أن المسلسل سوف 
مرتبطان  ولكنهما  الخريف»،  يزهر  «عندما  عن  منفصلة  قصة  يكون 
ورشة  تأليف  من  حلقة   ٦٠ من  سيتكون  المسلسل  أن  مضيفاً  ببعضهما، 

كتابة وإخراج عمر الديني

. ص٢

كتب : مصطفى عبد المنعم

أكـــــد الـــفـــنـــان عـــلـــي الــــحــــداد أن فــن 
الــنــهــمــة مــهــدد بـــاالنـــقـــراض فـــي ظل 

الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــه، مــعــتــبــراً 
بسبب  جـــــداً  طــبــيــعــي  أمــــر  هــــذا  أن 

والمجتمعية  االقتصادية  الحياة  تطور 
البيئة  ابــن  أنــه  إلــى  مشيراً  والجغرافية، 

الجامعية  دراســتــه  مــن  وبالرغم  البحرية 
العديد  ويــحــتــرف  النهمة  فــن  يعشق  أنـــه  إال 

من الحرف اليدوية األمر الذي يثير استغراب العديدين، وقال الحداد إن 
ثمة عالقة بين النهمة والحرف اليدوية، وهناك ما يسمى بالفن الغجري 
لديهم فن ففكرة النهام لها  الحدادي وهناك كذلك القالليف وهم أيضاً 

عالقة وثيقة جداً بما يقومون به من أعمال. 

ص ٤ 

عادل عبد اهللا : محطاتنا المحلية 
تعكس القيم والعادات القطرية

الثالثاء 27 رمضان 1436 هـ - 14 يوليو 2015 م

ص ص ٣٣

خالد المسلماني يصدر  «لمسات معمارية»خالد المسلماني يصدر  «لمسات معمارية»
الدوحة - [: 

إدارة  عــــن  حـــديـــثـــاً  صـــــدر 
الثقافية  والــدراســات  البحوث 
ـــفـــنـــون  ـــثـــقـــافـــة وال بــــــــــوزارة ال
والـــــــــتـــــــــراث، كـــــتـــــاب مـــصـــور 
بــعــنــوان (لــمــســات مــعــمــاريــة) 
خالد  القطري  الفنان  بعدسة 
مجموعة  ويــضــم  المسلماني 
مـــن الـــصـــور الــفــنــيــة الــرائــعــة 
التراث  من  جوانب  تمثل  التي 
باللونين  الــقــطــري  الــمــعــمــاري 
األبــيــض واألســــــود، وقـــد بــذل 
جهداً  المسلماني  الــفــنــان  فيه 
واضـــحـــاً فـــي تــطــويــع عــدســتــه 
التراث  امــتــزاج  جمال  إلظهار 

باإلبداع.
وبدأت فكرة طباعة الكتاب 

بــعــد زيـــــارة ســـعـــادة الــدكــتــور/ 

الــكــواري  عبدالعزيز  بــن  حمد 

وزير الثقافة والفنون والتراث 

المسلماني  الــفــنــان  لــمــعــرض 

مــعــمــاريــة»  «لـــمـــســـات  األول 

وإعجابه باألعمال المعروضة 

في  توثيقها  منه  طلب  حيث 

كـــتـــاب مــســتــقــل حــيــث تــتــولــى 

والــــفــــنــــون  الــــثــــقــــافــــة  وزارة 

والتراث طباعته ونشره.

الــبــحــوث  إدارة  بــــأن  عــلــمــاً 

بـــوزارة  الثقافية  والـــدراســـات 

ـــفـــنـــون والــــتــــراث  الـــثـــقـــافـــة وال

كل  تشجيع  إلـــى  دومــــاً  تسعى 

مـــا يـــوثـــق لــلــثــقــافــة الــقــطــريــة 

فلقد  الـــمـــتـــعـــّددة،  بــأشــكــالــهــا 

مصورة  مماثلة  كتباً  أصــدرت 

عــــن الــطــبــيــعــة والـــــتـــــراث فــي 

قـــطـــر مـــثـــل كـــتـــابـــي «ســـحـــر 

و»الخليج  قطر»  في  الطبيعة 

تــــاريــــخ وحـــــضـــــارة» بــعــدســة 

المصور القطري أحمد يوسف 

الــخــلــيــفــي الــــــذي ضــــم صـــــوراً 

بتنوعها  الــقــطــريــة  لــلــطــبــيــعــة 

وسماء  وبحر  وكــتــاب «رمـــال 

قطر» باللغة اإلنجليزية.

الفنون البصرية مادة أساسية باالبتدائية العام المقبل
الدوحة -البيرق : 

األعلى  بالمجلس  التعليم  هيئة  قــررت 
لــلــتــعــلــيــم تــعــمــيــم تـــدريـــس مـــــادة الــفــنــون 
البصرية كمادة أساسية في مناهج المواد 
الــدراســيــة فــي الــمــرحــلــة االبــتــدائــيــة، على 
المادة  هــذه  تدريس  نطاق  توسيع  يتم  أن 
ضــمــن الــــمــــواد األســـاســـيـــة فـــي الـــمـــدارس 
المقبلة  األعـــوام  خــالل  تدريجيا  المستقلة 

والــثــانــويــة  اإلعـــداديـــة  المرحلتين  لتشمل 
وفـــق خــطــة مــدروســة مــع تــوفــيــر تــدريــب 
متخصص للمعلمين بهدف وصول المنهج 
إلـــى مــخــتــلــف الــمــراحــل الـــدراســـيـــة خــالل 
معايير  وتهدف  المقبلة.  القليلة  السنوات 
من  الطالب  تمكين  إلــى  البصرية  الفنون 
محاور  خــالل  مــن  الفني  العمل  ممارسة 
البصرية،  واللغة  الثقافة  محور  هي  ثالثة 
التعبير  ومحور  الجمالي،  والنقد  والتذوق 

الفني واإلنتاج االبتكاري. وأشارت ريما أبو 
خديجة مدير مكتب معايير المناهج إلى 
أهمية تدريس الفنون ودورها الفعال في 
تعليم األبناء التسامح واإلنتاج وحب الوطن 
وتعزيز االنتماء، الفتة إلى أن غياب هذه 
المواد عن الجدول المدرسي من الممكن 
أن يوجد نقصا يتضح في سلوك الشخص 
البصرية  الفنون  قسم  أن  يذكر  الوجداني. 
 ،٢٠١٥  ٢٠١٤ الدراسي  العام  في  أنشئ  قد 

المناهج  معايير  مكتب  من  جــزءا  ليكون 
وبـــذلـــك يــنــضــم إلـــى بــاقــي أقـــســـام الــمــواد 
الدراسية األساسية بهذا المكتب في خطوة 
تهدف إلى ضمان التنمية الشاملة للطالب 
الــقــطــري.  وقـــد بـــدأ الــقــســم مــهــام الــدعــم 
بتطبيق  يختص  فيما  للمدارس  والمتابعة 
مــعــايــيــر الــفــنــون الــبــصــريــة فـــي الــمــرحــلــة 
االبتدائية منذ بداية العام األكاديمي ٢٠١٤ 

٢٠١٥ م.

كتب - محمود الحكيم:

نجح  القطري  اإلعــالم  أن  اهللا  عبد  عــادل  الخليج  بصوت  اإلعــالمــي  أكــد 
احترامه  عبر  ثقته  وكسب  والخليجي  المحلي  المشاهد  الــى  الــوصــول  فــي 
القطرية  الــمــرأة  روح  يعكس  بشكل  المذيعة  وتقديمه  والتقاليد  للعادات 
المحتشم،األمر  التقليدي  بزيها  فتظهر 
الى  النسائي  العنصر  جــذب  الـــذي 
أيضا،كذلك  اإلعالمي  المجال 
الذين  للشباب  بالنسبة  األمر 
حبا  الــمــجــال  هــذا  اقتحموا 
فــــي إعــــــالء اســـــم بـــالدهـــم 

عاليا.
ولـــفـــت عـــــادل عــبــد اهللا 
الـــى أن الــتــطــور اإلعــالمــي 
في  يأتي  قطر  تشهده  الــذي 
ســيــاق رؤيــــة قــطــر الــوطــنــيــة 
ـــركـــز عـــلـــى الــتــنــمــيــة  ـــتـــي ت ال
الـــبـــشـــريـــة ومــــــن خــاللــهــا 
القطري  اإلنــســان  أدرك 
أهــمــيــة الــمــســاهــمــة في 
بـــنـــاء وطـــنـــه فــاقــتــحــم 
هــــذا الـــمـــجـــال نــظــرا 

ألهميته.

ص٦

األلبوم الغنائي مهدد باالنهيار
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ي ي بزيه هر
العنصر جــذب  الـــذي 
اإلعالمي المجال 
بالنسبة األمر 
هــذ اقتحموا 
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عاليا.
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الدوحة - البيرق:

بعد إطالق حسابه على الـ «سناب 
شات» يستعد تلفزيون قطر إلطالق 
تطبيقه على أجهزة الهواتف النقالة، 
والــكــمــبــيــوتــر الــلــوحــي، حــيــث كشف 
مبارك العوامي مدير إدارة البرامج 
العمل  جار  أنه «  قطر  تلفزيون  في 
 App الــــ عــلــى  تطبيق  تــدشــيــن  عــلــى 
الــقــريــبــة  ـــفـــتـــرة  ال خـــــالل   ،Store
القادمة»، جاء ذلك بناء على طلبات 
بعض متابعي صفحة تلفزيون قطر 
يتيح  أن  المقرر  ومــن  تويتر،  على 
على  االطـــالع  خــدمــة  التطبيق  ذلــك 
اآلخبار  وآخر  والمسلسالت  البرامج 
أنه  كما  التلفزيون،  على  تــذاع  التي 
خاصية  فيه  تتوفر  أن  المقرر  مــن 

البث المباشر.
وكــــان تــلــفــزيــون قــطــر قـــد أعــلــن 
عـــن إطـــــالق حــســابــه على  مــــؤخــــراً 
الـــــ «ســـنـــاب شــــات» كــــأول مــؤســســة 
إعــالمــيــة قــطــريــة، ويــأتــي ذلـــك في 
إطار وعي التلفزيون بأهمية التواجد 
المشاهدين  مــع  المباشر  والتفاعل 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي ، 
كبيرة  شــريــحــة  هــنــاك  وأن  خــاصــة 
من  نــشــره  يتم  مــا  مــع  تتفاعل  جـــداً 
تـــغـــريـــدات عــبــر تــويــتــر وفــيــســبــوك، 

الفرصة  المواقع  تلك  وفــرت  حيث 
والتلفزيونية  اإلذاعـــيـــة  للمحطات 
لــلــتــعــامــل بــشــكــل أكـــثـــر عـــمـــقـــاً مــع 

من  الكثير  هناك  أن  كما  الجمهور، 
المواقع  تلك  في  المتوفرة  األدوات 
والمشاركة  اإلقــبــال  مستوى  لقياس 

المعجبين  بعدد  الخاصة  كــاألرقــام 
والــمــتــابــعــيــن وعــــــدد «الـــاليـــكـــات» 
وغير  تويتر،  رسائل  توجيه  وإعــادة 

في  هاماً  مؤشراً  تعتبر  والتي  ذلك، 
تحقيق  فـــي  الــصــفــحــة  نــجــاح  مــــدى 

أهدافها.

كتب -هيثم األشقر:

المشاهد  تصوير  من  انتهائه  عن  المال  صالح  الفنان  كشف 
السعودي «القصر  المسلسل  من  األول  الجزء  في  به  الخاصة 
إنه  «البيرق»  لـ  خاصة  تصريحات  في  المال  وقــال  الكبير»، 
المبارك،  الفطر  عيد  بعد  المسلسل  تصوير  يستأنف  ســوف 
جميع  على  منفتح  معاصر  أســـرة  رب  بـــدور  سيقوم  حيث 

الثقافات، ومحب ألسرته.
بي  قــنــوات «إم  مجموعة  إنــتــاج  مــن  المسلسل  أن  وأوضـــح 
يزهر  «عندما  لمسلسل  الثاني  الــجــزء  يعتبر  والعمل  ســي»، 
المجتمع  داخــل  اإلنسانية  العالقات  يتناول  الــذي  الخريف»، 
السعودي، مشيرا إلى أن المسلسل سوف يكون قصة منفصلة 
ببعضهما،  مرتبطان  ولكنهما  الخريف»،  يزهر  عن «عندما 
مضيفا أن المسلسل سيتكون من ٦٠ حلقة من تأليف ورشة 
كتابة وإخراج عمر الديني، ويشاركه البطولة نخبة من نجوم 
الدراما الخليجية من بينهم باسمة حمادة، فاطمة الحوسني، 
وسوف  ولمار،  أرحمة،  ريم  صمود،  يامور،  الحجي،  محمد 
قــنــوات  ســت  عــلــى  المقبل  سبتمبر  شــهــر  فــي  المسلسل  يـــذاع 

خليجية وعربية.
بمشاركته  الكبيرة  سعادة  عن  المال  عبر  السياق  ذات  وفي 
خطوة  أنها  إلى  مشيرا  طويلة،  سعودية  درامــا  في  مرة  ألول 
هامة في مسيرته الفنية، كما أنها فرصة جيدة للتعرف على 
الكبير»  «القصر  أن  كما  قــرب،  عن  السعودية  الــدرامــا  واقــع 
سيكون أيضا أول مشاركة لي في الدراما الطويلة، حيث من 

المتوقع أن يصل عدد الحلقات إلى ٢٥٠ حلقة.

ً حححححححححححححححححح          ععععععععععنحو مسرح        عربيتدشين تطبيق التلفزيون على األجهزة النقالة قريبا
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حركةحركة

الدوحة - [: 

ــــعــــد غــــــد ورشــــــة  تـــخـــتـــتـــم ب
«جيل  الفني  والمعرض  العمل 
شركة  نظمته  الــــذي  الــشــمــس» 
الشمسية  الطاقة  لتقنيات  قطر 
ــــــذي تـــعـــرض فــيــه األعـــمـــال  وال
الفنية واإلبداعية ألكثر من ٢٠٠ 
طفل تتراوح أعمارهم ما بين ٦ 
أكاديمية  طــالب  من  سنة  و١٦ 
قطر والعوسج وأكاديمية قطر 
وذلــك  الــدوحــة،  وكلية  الــســدرة 
فـــي إطــــار مــبــادرتــهــا الــريــاديــة 
تسعى  الــتــي  الـــشـــمـــس»،  «جــيــل 
لترسيخ ثقافة استخدام الطاقة 
الــشــمــســيــة وتـــعـــزيـــز الــمــعــرفــة 

بتطبيقاتها المختلفة.
وحـــفـــل الـــمـــعـــرض بــأعــمــال 
الطالب الموهوبين في استلهام 
فنية،  بأعمال  الشمسية  الطاقة 
حيث شارك األطفال في ورشة 

في  الرمضانية  الفوانيس  عمل 

الشمس»  بــرنــامــج «جــيــل  إطـــار 

طــــوال شــهــر رمـــضـــان وشــــارك 

فـــي الــمــرحــلــة الــتــجــريــبــيــة من 

مـــبـــادرة «جــيــل الــشــمــس» أكثر 

توسيع  وسيتم  طــالــبــاً   ٧٥٠ مــن 

نطاق المبادرة لتشمل أكثر من 

١٥٠٠ طالب في العام األكاديمي 

.٢٠١٥/ ٢٠١٦

وقـــــــــــــال الـــــــدكـــــــتـــــــور خــــالــــد 

إدارة  مجلس  رئيس  الهاجري، 

الطاقة  لتقنيات  «قطر  شركة 

التنفيذي  والــمــديــر  الشمسية» 

وإعجاب  بانبهار  المرء  «يشعر 

ــالــحــمــاس الــكــبــيــر الـــذي  بـــالـــغ ب

أبـــــداه األطـــفـــال تـــجـــاه اكــتــســاب 

ـــطـــاقـــة  الــــمــــعــــلــــومــــات حـــــــول ال

قدرتهم  عــن  فــضــالً  الشمسية، 

فريدة  فنية  أعمال  إنجاز  على 

تستلهم الطاقة الشمسية وتعمل 

بـــهـــا، وأضـــــــاف: «لـــيـــس هــنــاك 

ألبنائنا  التعليم  توفير  من  أهم 

وبـــنـــاتـــنـــا، وقـــــد شـــعـــرت بــأمــل 

وتــــفــــاؤل كــبــيــر فـــي الــمــســتــقــبــل 

وأنـــا أشــاهــد شــغــف الــعــديــد من 
الـــطـــالب الــصــغــار واهــتــمــامــهــم 
بـــتـــقـــنـــيـــات الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
شركة  في  ونحن  وتطبيقاتها، 
الشمسية  الطاقة  لتقنيات  قطر 
بدعم هذه المبادرة  نعتز كثيراً 
بأهمية  الوعي  بنشر  تقوم  التي 

الطاقة الشمسية في حياتنا».
ــــــادرة «جـــيـــل  ـــمـــد مــــــب ـــعـــت وت
تعليمي  مــنــهــج  الــشــمــس»عــلــى 
بين  يجمع  التخصصات  متعّدد 
والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم 
ويشّجع  والرياضيات،  والفنون 
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــــطــــــالب عــلــى 
االســـتـــفـــادة مـــن عــــدة مــهــارات 
أكاديمية من خالل التعاون في 
مشاريع مثيرة لالهتمام تشّجع 
واكتساب  التعلم  على  األطــفــال 

المعرفة مدى الحياة.

٢٠٠ طفل يستلهمون الطاقة الشمسية بأعمال فنية

لقد امتزج تأثر نقاش بموليير بتأثره بتقاليد الفرجة 
في  الموسيقية  الــدرامــا  إنــشــاء  ذلــك  عــن  ونجم  الشعبية 
هذه الفترة المبكرة من تاريخ المسرح العربي الحديث 
وقد اتضح براعة نقاش من خالل استخدامه لعنصري 
في  أخــرى  ناحية  ومن  ناحية  من  والموسيقى  األغنية 

استخدامه لحلية التنكر.
ـــــدأ نـــقـــاش فــــي االهـــتـــمـــام  فــــي هـــــذه الـــمـــســـرحـــيـــة ب
بالحركة الــدرامــيــة واإلقـــالل إلــى حــد مــا مــن استخدام 
الحال  كان  كما  ملحناً  أغلبها  ليس  األلحان،فالمسرحية 
مــن قبل فــي «النخيل» وهــذا االتــجــاه فــي اإلقـــالل من 
عنصر األغنية يتضح أيضاً في مسرحيته الثالثة «الحسود 
السليط» وربما يرجع ذلك إلى أن نقاش اكتسب خبرة- 

من خالل احتكاكه بالمسرح الموسيقي في عصره.
درامــيــاً  استخدامنا  األغــنــيــة  لعنصر  اســتــخــدامــه  فــي 
يرتبط ارتباطاً بالحدث الدرامي وتطوره وأيضاً يرتبط 
هذه  يميز  مــا  هــي  السمات  هــذه  إن  الشخصية،  بحالة 
القول  يمكن  وبذلك  «البخيل»  سابقتها  عن  المسرحية 
التي  الــدرامــا  وتطوير  أدواتـــه  تطوير  استطاع  نقاش  إن 
هامة  مكانة  والموسيقى  األغنية  عنصري  فيها  يحتل 
وذلك من خالل حواره مع النموذج األوروبي في عصره.
ويــتــوقــف الـــــدارس لــمــســرحــيــات مــــارون نــقــاش عند 
ومتميزاً  هاماً  دوراً  تلعب  التي  التنكر  لحيلة  استخدامه 
مسرحيته  فــي  حــدث  مــا  بــخــالف  المسرحية  هــذه  فــي 
ارتباط  في  هنا  التنكر  استخدام  قيمة  وترجع  السابقة. 
على  ســاعــد  الــدرامــيــة  بالبنية  أســاســيــاً  ارتــبــاطــاً  الحلبة 
واليقظان)  (الــنــائــم  حكاية  فــي  أســاســي  جــزء  أنها  ذلــك 
دوراً  تلعب  حيث  وليلة  ليلة  ألف  حكايات  من  وغيرها 
أن  يــنــفــي  ال  األمــــر  وهــــذا  القصصية  بنيتها  فــي  فــعــاالً 
عن  أيضاً  ناجماً  يكون  وقــد  درامــيــاً  الــواعــي  استخدامها 
موليير  مسرحيات  بعض  في  التنكر  بحيلة  نقاش  تأثر 
الرهم  ومريض  جــوان  ودون  النبيل  الــبــورجــوازي  مثل 

وغيرها كثير.
إن تاريخ المسرح في العالم يدلنا على أن حيلة التنكر 
الكوميديا  في  المنتشرة  الدرامية  الوسائل  إحــدى  هي 
غيرها  أو  التراجيديا  فــي  توجد  وقــد  واســع  نطاق  على 
الكوميديا  في  منتشرة  كانت  لقد  الدرامية.  األنــواع  من 
وكوميديات  الرومانية  والكوميديا  القديمة  اإلغريقية 
شكسبير إلــــخ.. ويــعــود هـــذا االنــتــشــار إلـــى أهــمــيــة هــذه 
الــحــيــلــة فـــي ارتــبــاطــهــا مـــن نــاحــيــة بــالــطــقــوس الــديــنــيــة 
األقنعة  على  تعتمد  كــانــت  الــتــي  الشعبية  واالحــتــفــاالت 
يعود  أيضاً  مختلفة  مظاهر  وراء  األشــخــاص  تخفي  أو 
مفهوم  تدعم  أنها  إلــى  الــدرامــا  في  التنكر  حيلة  أهمية 
اللعب في الدراما وتساعد على تعميق المفارقة الدرامية 
حيث يعلم الجمهور حقيقة الشخصيات المتنكرة بينما 
الشخصيات األخرى ال تعلم تلك الحقيقة كما أن التنكر 
يساعد على كشف حقيقة الشخصيات بأن يجعلها تبدو 
في موضوع يختلف عن حقيقتها األصلية في المسرحية 
برجسون  الفيلسوف  يسميه  ما  إحــداث  إلى  هذا  ويــؤدي 

(القلب) أي عكس الموقف مما يثير الضحك.
من  كــل  تنكر  هــو  المسرحية  فــي  األســاســي  والتنكر 
شخصيتي  في  جعفر  ووزيــره  الرشيد  هــارون  الخليفة 
محمود»  مصطفى»و»دادا  «دادا  هما  ثريين  تاجرين 
إنــهــمــا يــظــالن هــكــذا حــتــى قـــرب نــهــايــة المسرحية في 
المنظر التاسع عشر في الفصل الثالث أيضاً يشمل التنكر 
شخصية  انتحل  الــذي  الحسن»  خــادم «أبــو  «عــرقــوب» 
الوزير «جعفر» واشترك في اللعبة عالماً بأبعادها حيث 
يعلم بتدبير الخليفة ووزيره أمر تخدير «أبو الحسن» 
بالمخدر ونقله وهو مخدر إلى قصر الخالفة ليستيقظ 
فيجد نفسه خليفة ليوم واحد وأن عرقوب صار وزيره 
وهذا هو حلمه الحقيقي الذي قام الخليفة بتحقيقه له 
في  عرقوب  تنكر  أن  الخليفة  يرى  التسلية،  سبيل  على 
شخصية الوزير كفيل بإقناع أبو الحسن المغفل بالوضع 

الجديد.

النائم واليقظان
«١٤»

ً ً
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المال يستأنف «القصر الكبير» بعد العيد
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ـــــــــــــوم الــــــــغــــــــنــــــــائــــــــي يــــــحــــــتــــــفــــــظ بـــــــــرونـــــــــقـــــــــه ولـــــــــــــــو تـــــــــراجـــــــــعـــــــــت مـــــبـــــيـــــعـــــاتـــــه ـــــــــــــب األل

ـــــــة ـــــــي ـــــــائ ـــــــغـــــــن ــــــــــــــات اإلنـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاج أضـــــــــــــــــــر بــــــــــالــــــــــســــــــــاحــــــــــة ال ــــــــــــــرك ــــــــــــاب ش ــــــــــــي غ

ضعف الطلب وراء انهيار سوق األلبومات الغنائيةضعف الطلب وراء انهيار سوق األلبومات الغنائية
كتب - هيثم األشقر :

أكد عدد من الفنانين القطريين أن سوق األغنية القطرية ال يزال يعاني من 
حالة الركود التي أصابته منذ فترة طويلة، مشيرين إلى أنه على الرغم من 
اقتراب عيد الفطر المبارك، لم يكشف حتى اآلن سوى عن ألبوم غنائي واحد 
فقط وهو «أسفار ٢» للفنان علي عبدالستار، بينما قد يفضل بعض المطربين 

الموجودين الساحة التواجد بأغان فردية.
ضعف  أهمها  أسباب  لعدة  الغنائية  األلبومات  سوق  عن  غيابهم  هؤالء  عزا 
الموسيقى  مــجــال  على  الجمهور  قبل  مــن  اإلقــبــال  وغــيــاب  المحلي،  الــســوق 
العديد  واتجاه  الموسيقى  صناعة  عن  اإلنتاج  شركات  غياب  وكذلك  والغناء، 
انتشار  أن  كما  الــركــود،  ذلــك  مــن  عــزز  الــخــاص  حسابهم  على  لإلنتاج  منهم 
ظاهرة القرصنة الفنية والتي تزامنت مع ظهور مواقع التواصل االجتماعي دفع 
العديد من الفنانين لتفضيل األغاني الفردية التي يتم إنتاجها وتوزيعها مجاناً 
المادي  المردود  ضعف  مع  سيما  ال  واإلنترنت،  المحلية  اإلذاعــات  على  للبث 

لأللبومات الغنائية.

عبدالستار  علي  الفنان  يــرى  البداية  في 
أن الفنان الذي يمتلك تاريخا وجمهورا لن 
حيث  األســـواق،  في  ركــودا  ألبوماته  تواجه 
إن هناك العديد من المستمعين يحرصون 
لمطربيهم  الغنائية  األلبومات  اقتناء  على 
المفضلين، كما أن الفنان ال يجب عليه أن 
يكون همه األول العائد المادي من مبيعات 
كل  قبل  رسالة  فالفن  الــســوق،  في  ألبومه 

شيء.
وأشار الفنان الذي يستعد إلطالق ألبومه 

المطرب  أن  عــلــى  الــعــيــد  فــي   «٢ «أســـفـــار 
الــــذي يــحــتــرم فــنــه ويــقــدر جــمــهــوره، وال 
يسعى وراء المادة سيجد أيضا التقدير من 
الوصول  هي  األسمى  الفن  فرسالة  الناس، 
للجمهور وإمتاعه، معربا عن رفضه التام 
الموجودين  المطربين  من  العديد  التجاه 
على الساحة لألغاني المنفردة، مشيرا إلى 
أنها جعلتهم في حالة كسل فني، فأصبحوا 
فقط  واحـــدة  أغنية  على  بالعمل  يكتفون 
من  الجمهور  حرمت  أنها  كما  فــتــرة،  كــل 
متعة فكرة اقتناء وتوثيق ألبومات مطربها 
المفضل، واأللبوم الغنائي ال يزال له رونقه 
مبيعاته،  انــخــفــضــت  لــو  حــتــى  الـــخـــاص، 
فــال يــــزال هــنــاك مــن يــهــوى جمع 
األلــبــومــات واالســطــوانــات وال 

بد أن نقوم بتوفيرها لهم.
وعن ألبومه الجديد قال علي عبدالستار 
إنــــه ســيــكــون مـــن إنـــتـــاج الــشــركــة الــوطــنــيــة 
لــلــخــدمــات اإلعــالمــيــة، وحـــق الــتــوزيــع في 
ولبنان  ومــصــر  الــعــربــي،  الــخــلــيــج  منطقة 
كما  بــوكــس»،  «مــيــوزيــك  لشركة  واألردن 
ــــه جـــــاري االتــــفــــاق مـــع شـــركـــة فــرنــســيــة  أن
والعالم،  ــا،  أوروب في  األلبوم  توزيع  لتتولى 
مشيرا إلى أن الهدف من التعاون مع هذه 
الشركات لحفظ حقوق األداء العلني، مؤكدا 
على أنها خطوة هامة ستساهم بشكل كبير 
األلبوم  أن  على  كاشفا  األلــبــوم،  انتشار  في 
سيحظى بــرعــايــة خــاصــة مــن قــبــل إذاعـــة 

مونت كارلو الدولية.

يـــــرى الــمــلــحــن عــــبــــداهللا الـــمـــنـــاعـــي أن 
األلبوم الكامل بات في طريقه لالنقراض، 
التحضير،  في  طويلة  فترة  يأخذ  فاأللبوم 
وطوال هذه الفترة يكون الفنان في دائرة 
التي  الــمــنــفــردة  األغــانــي  بعكس  الــنــســيــان، 
فكرة  أن  إلــى  مشيراً  السنة،  طــوال  تقدم 
اآلن  انــتــقــلــت  دي»  األلـــبـــوم «الـــســـي  شــــراء 
لإلنترنت، فأصبحت العديد من الشركات 
الشبكة  على  متجرها  عبر  األغاني  تطرح 
فــتــرة  اآلن  نــعــيــش  فــنــحــن  الــعــنــكــبــوتــيــة، 
انتقالية ستختفي بعدها األلبومات الكاملة 

تماماً.
األغاني  فكرة  قــائــالً:  المناعي  وأضــاف 
الــفــرديــة لــيــســت بــجــديــدة، فــالــعــديــد من 
تأخر  إذا  عليها  يقدمون  كانوا  المطربين 
ألبومهم الغنائي في الصدور، حتى يكونوا 
انــتــشــار  ومـــع  معجبيهم،  مــع  تــواصــل  فــي 
عن  غنى  في  الفنان  أصبح  الظاهرة  هذه 
العمل عن القنوات الفضائية، أو المحطات 
تسجيل  مــاعــلــيــه  كـــل  وأصـــبـــح  اإلذاعــــيــــة، 

أغنيته ووضعها على اإلنترنت.

ورفض المناعي التقليل من أهمية دور 
جداً  مهمة  أنها  أكد  حيث  اإلنتاج،  شركات 
وجلساته  حفالته،  وإدارة  الــفــنــان،  لــدعــم 
يعلق  شــمــاعــة  تصبح  لــم  ولــكــن  الــغــنــائــيــة، 
فشله،  فنان  أي  عليها 

حـــيـــث أصـــبـــح بـــإمـــكـــان أي فـــنـــان الــتــألــق 
الفردي.واالنــــتــــشــــار بــمــجــهــوده 

علي عبدالستار: 
الفن رسالة تتسامى عن الربح

المناعي : األلبومات الغنائية 
في طريقها لالنقراض

شيء.
أ وأشار الفنان الذي يستعد إلطالق ألبومهأ

على بالعمل  يكتفون
أنهاأ كما  فــتــرة،  كــل 

متعة فكرة اقتناء وتو
لغ
لــ
ه
وم

متعة فكرة اقتناء و
المفضل، واأللبوم ال
حــتــى الـــخـــاص، 

فــال يــــزال ه
األلــبــو

عيسى أحمد: السوق الخليجي ضعيف ويتأثر بالمتغيرات
قــــال الـــفـــنـــان عــيــســى أحـــمـــد إن غــيــاب 
شـــركـــات اإلنـــتـــاج الــغــنــائــي أثـــر كــثــيــرا على 
اتجه  أنه  إلى  مشيرا  المحلي،  السوق  ركــود 
الحظ  بعدما  خاصة  إنتاج  شركة  لتأسيس 

قلة شركات اإلنتاج الغنائي في قطر.
عزوف  من  تعاني  قطر  قائال:  وأضــاف 
شركات اإلنتاج منذ أيام الكاسيت والفيديو، 
تواجد  هناك  يكون  أن  المتوقع  من  وليس 

لــهــا عــلــى الـــســـاحـــة مــســتــقــبــال، خـــاصـــة أن 
مبيعات الكاسيت، والسي دي تشهد تراجعا 
مع  كله،  العربي  الوطن  مستوى  على  كبيرا 
خالل  مــن  األغــانــي  تحميل  ظــاهــرة  انتشار 
الشركات  هذه  مدخول  فأصبح  اإلنترنت، 
مــعــتــمــدا بــشــكــل أســــاســــي عـــلـــى الــحــفــالت 

الغنائية فقط.
الكاسيت  سوق  تراجع  مع  أنه  إلى  وأشار 

أصبح العديد من المطربين يعتمدون على 
المطرب  كــان  أن  فبعد  المفردة،  األغــانــي 
أغنية،   ١٢ على  يحتوى  سنويا  ألبوما  يقدم 
اثنتين،  أو  أغنية  إلــى  مجهوده  كل  تقلص 
يصرف عليها من جيبه الخاص ثم ينشرها 
على مواقع اإلنترنت، أو يهديها للمحطات 
اإلذاعية مجانا، من أجل االنتشار، والتواجد 
عـــلـــى الــــســــاحــــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الـــســـوق 

الخليجي بطبعه ضعيف، وسهل التأثر بكل 
المتغيرات التي تحدث من حوله.

ـــوقـــت الـــحـــالـــي اإلذاعــــــات  وتــــابــــع: فـــي ال
التي  هــي  الـــريـــان»  «صـــوت  مــثــل  المحلية 
تــقــوم بــــدور شــركــات اإلنـــتـــاج، وذلــــك عن 
طريق استقطاب الشباب ودعمهم وتقديم 
أصواتهم  إلبــراز  الموجودة  اإلمكانيات  كل 

على الساحة الغنائية.
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يترجم  ال  األول،  اإلنجليزي  المصطلح  أن  الحقيقة 
للمفهوم  األصلي  المصدر  يعتبر  الذي  األلماني  نظيره 
المصطلح  أمــا  ومــتــداول  شائع  ولكنه  دقيقة  ترجمة 

العربي األول فهو األكثر شهرة واستخداماً.
بريشت  بمسرح  عادة-  التغريب-  مفهوم  ويرتبط 
وال  كمصطلح  ال  يــخــتــرعــه  لــم  أنـــه  مــع   ١٨٩٨-١٩٥٦
كمدلول وإنما تبناه وطوره وأدخله المحيط المسرحي 
بــشــكــل فـــعـــال بــتــأكــيــده عــلــى الــمــضــامــيــن الــســيــاســيــة 

واالجتماعية واالقتصادية.
المألوف  الــشــيء  جعل  ببساطة  هــو  عنده  والتغريب 
الصورة المغربة هي عبارة عن عرض لشيء أو  غريباً 
لموقف مألوف لنا في إطار من القول أو الفعل يظهره 
غريباً وغير متوقع وهذا في حد ذاته صدمة المعرفة 

التي يحدثها الفن.
ـــه الـــقـــوة الــتــي تــجــبــر الــمــتــفــرجــيــن عــلــى رؤيــــة أو  إن
إدراك شيء مألوف كما لو أنه جديد ويرى ألول مرة 
بمعنى أنه عندما نتعود على رؤية أو سماع شيء تعوداً 
هو  الــشــيء  هــذا  بــأن  االعتقاد  السهل  مــن  يصبح  تماماً 
نؤمن  ألننا  األبــد  إلــى  كذلك  سيبقى  وبأنه  هكذا  دائماً 
إلينا  يُقدم  عندما  ولكن  عليه  نتعود  ما  وجود  بحتمية 
وعــلــى هـــذا قد  شـــيء جــديــد نعتقد بــأنــه لــيــس حــتــمــيــاً 
نقبله ونقتنع به وقد نرفضه واآلن عندما نغرب شيئاً 
مألوفاً لنا ومعتادين عليه فإننا نضعه في وضع الشيء 
الجديد الالحتمي ومن ثم يمكننا أن نرفضه أو نقبله 
الشيء  على  القبول  أو  بالرفض  نحكم  أن  نستطيع  إننا 
يعد  ولم  الجديد  الشيء  حكم  في  أصبح  ألنه  المغرب 
في مركز يفرض حتميته علينا ال لشيء إال ألننا تعودنا 
عليه وآمنا بصحته. لقد كان بريشت في كتاباته األولى 
طالب  ولكنه  وتعليميته  الــمــســرح  هدفيه  على  يصر 
الهدف  بين  المزاوجة  بوجوب  المتأخرة  كتاباته  في 
التعليمي والهدف الترفيهي والسبب في إصراره الدائم 
عــلــى أن يــجــعــل الــمــتــفــرجــيــن فــي حــالــة يــقــظــة عقلية 
حرصه  إلــى  يــرجــع  والــنــقــاش  للجدل  مستعدة  واعــيــة 
التقييم  تتطلب  جادة  إنسانية  بقضايا  مواجهتهم  على 

والحكم والسعي إلى تغييرها.

موسيـــــــــــقى

ودقة  تنوعاً  العالم  في  الموسيقى  أنــواع  أكثر  من 
واتساعاً، وال يمكن للكتابة إن تفي أي موسيقى حقها 
والتعايش  والتعامل  فاالستماع  األصيل،  جوهرها  في 

فقط هو من يصل بنا إلى الجوهر.
وهي  النسب  متنوعة  الهندية  الموسيقية  والساللم 
هي  سلم  كلمة  إن  حيث  ساللم،  منها  أكثر  مقامات 
أو  والتحوير  المقام  درجات  لتركيب  العلمي  التحليل 
االنتقال من مقام إلى آخر، وهو أمر غير جائز ينافي 

طبيعة تلك المقامات.
ويتألف السلم الموسيقي الهندي المطور من األصل 
الثامنة  وتــأتــي  سبع  إلــى  درجـــات  خمس  مــن  القديم 

تكميالً لشخصية السلم.
وآالتــــهــــم الــمــوســيــقــيــة تــحــتــوي عــلــى الـــعـــديـــد من 
هي  القديمة  الفينا  آلــة  المثال  سبيل  فعلى  األقــســام، 
أشكال  ولــهــا  الهنود  عند  وعظمة  عــراقــة  آالت  أكــثــر 
بحواجز  مــحــدد  زنـــد  ذات  وهـــي  مــتــعــددة،  وأحــجــام 
بينهما  طرفيها  في  كرتان  لها  الحواجز  بدون  ومنها 
الصندوق المصوت وتشاهد آلة الفينا في جنوب الهند 
وثالثة  الحواجز  فــوق  أربــعــة  وأوتــارهــا  واحـــدة  بكرة 

منها مطلقة تعطي طنين القرار المستمر.
الرقبة  أن  إال  الــعــود  بــالــة  شبيهة  الــســيــتــار  آلـــة  أمـــا 
وتتراوح  للتحريك  قابلة  الرقبة  تلك  على  والحواجز 
أوتارها حسب نوعها من ثالثة إلى سبعة أوتار وتحت 
اثنتي  من  مؤلفة  الرقيقة  األســالك  من  جمع  األوتــار 

عشر صفا تضاعف رنين األوتار.
بالريشة،  ومنها  بالقوس  عليها  يعزف  السارود  آلة 
صــنــدوقــهــا عــلــى شــكــل حــبــة الــكــمــثــرى - اإلجـــــاص – 
والرقبة تعلوها أوتار جلدية ستة، وتحتها اثني عشر 
مميزاً  طــابــعــاً  تعطي  قــرعــة  وبــداخــلــهــا  رقــيــقــاً  ســلــكــاً 

لصوت اآللة.
مثل  حواجز  وبــدون  طويلة  رقبة  ذات  الطنبور  آلة 
القرار  أصــوات  تعطي  جلدية  أوتــار  أربعة  ولها  العود 
الــمــســتــمــرة. آلـــة الــســارانــجــي وهـــي كــمــان - كمنجة - 
شعبية لــهــا ثــالثــة أوتــــار جــلــديــة وعـــدد مــن األســـالك 
قصير.  بــقــوس  عليها  يــعــزف  ـــار  األوت تحت  المعدنية 

إضافة إلى آلة الدرلوبا ويقال لها (إسرج ).
آالت النفخ الخشبية من خشب البامبو مثل النايات 
أبرزها  متعددة  وثقوب  مختلفة  بأحجام  (مــورالــي) 
آلة الشاناي ذات الريشة المزدوجة وهناك بوق خشبي 
الموسيقية  فــي  يستعمل   s حــرف  شكل  على  متعرج 

الشعبية.
مــنــهــا  مـــتـــنـــوعـــة  وعـــــديـــــدة  كـــثـــيـــرة  اإليـــــقـــــاع  آالت 
الطبلة  وآلة  الصندوقين،  ذات  القديمة   ( (الميردانجا 
وتحمل نفس االسم بالعربية ولها صندوقان احدهما 
المتنوعة  األجـــــراس  وهــنــاك  كــبــيــر،  واآلخــــر  صــغــيــر 
والمصفقات  المفرغة  الخشبية  والــكــرات  والــصــنــوج 
والــمــخــشــخــشــات بــإحــجــام عــديــدة وأشـــكـــال مختلفة 
إضافة إلى مجموعة من الفناجين الصينية التي تمأل 
صوتياً  تدرجاً  تعطي  مختلفة  مستويات  حسب  بالماء 

ويوقع عليها بعيدان خشبية صغيرة.

الموسيقى الهندية وآالتها

ي
مبدعونمبدعون
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كتب - مصطفى عبد المنعم:

القطريين  الفنانين  من  واحد  الحداد  علي  الفنان 
إحياء  إعـــادة  مسؤولية  عاتقهم  على  حملوا  الــذيــن 
ومهددة  الهجران  من  تعاني  تراثية  وحــرف  فنون 
باالنقراض، نهام يمتلك حنجرة قوية وصوتا رخيما 
عرض  في  الرجال  حماس  يلهب  أن  على  القدرة  له 
البحر، يعشق تالوة القرآن الكريم ويبرع في ذلك، 
دولة  مّثل  كذلك  الديني،  اإلنــشــاد  في  كثيرا  وتميز 
وحصل  الخارجية،  الفعاليات  من  العديد  في  قطر 
على جائزة األداء في مهرجان المسرح الشبابي عن 
الجامعة  من  تخرج  الطنبورة،  مسرحية  في  دوره 
ويعمل اآلن موظفا بأحد البنوك، يفتح قلبه للبيرق 
الثقافي في حوار مثير تحدث خالله عن بداياته مع 
تحول  وكيف  الطريق،  لهذا  اختياره  وأســبــاب  الفن 

لواحد من أفضل النهامين في جيله ولماذا اختار أن 
يكون نهاما، موضحا أن أغاني النهمة من أهم أنواع 
الغناء الشعبي البحري عند أبناء الخليج العربي، حيث 
ينطلق النهام من على سطح السفينة موجها أغانيه 
الــشــراع  ظـــالل  تــحــت  مــن  متتالية  مــالحــيــة  كــأنــغــام 
ينصتون  وهـــم  الــبــحــارة  ونــحــو  البعيد  نــحــو  المبحر 
التي  الشعبية  المواويل  يردد  وهو  الشجي  صوته  إلى 
غناء  كانت  وإن  البحري  الطرب  هي  هـــّزاً،  تهزهم 
يواكب سير العمل في السفينة، إال أنها تخضع لقواعد 
ال  ربما  التي  والجمل  والترانيم  األلــفــاظ  من  معينة 
من  يــخــرج  كــالمــا  ولــكــن  تتحرك  شــفــاه  معها  تــرى 
صدر النهام، وكانت النهمة بالنسبة للبحارة جزءاً ال 
يتجزأ من سير حركة العمل ال يستغنى عنه بأي حال 

من األحوال.

ــــــرآن ــــــق ــــــــــــالوة ال ــــــم وأعـــــــشـــــــق ت ــــــه ــــــن ــــــد الـــــــحـــــــرف الــــتــــقــــلــــيــــديــــة وال ــــــي أج

إبراهيم فخرو يرصد «رحلة الخط العربي» اصداراتاصدارات

النهمة فن صوتي
ً  لم يعد موجودا

كتب - مصطفى عبد المنعم:

صــدر حــديــثــاً كــتــاب «رحــلــة الخط 
الــــعــــربــــي» لـــلـــمـــهـــنـــدس والـــخـــطـــاط 
إبــراهــيــم يــوســف فــخــرو الـــذي يعتبر 
أحـــــدث إصــــــــدارات الـــمـــؤلـــف األدبـــيـــة 
والــفــنــيــة. ويــمــكــن اعــتــبــاره مــوســوعــة 
خالله  مــن  يــقــّدم  حيث  شاملة  فنية 
الروائع  من  مميزة  مجموعة  فخرو 
الــخــطــيــة بــاإلضــافــة إلـــى اســتــعــراضــه 
لتاريخ الخط العربي. كما يَعرض فيه 
بها  مــر  الــتــي  الــمــراحــل  لجميع  صـــوراً 
خالل  من  تاريخه  في  العربي  الخط 
المقتنيات  مــن  أخـــاذة  نــمــاذج  عــرض 

في  الكتاب  ويقع  للمؤلف،  الشخصية 
٣٥٠ صفحة من القطع الكبير يرصد 
بدءاً  العربي  الخط  رحلة  المؤلف  فيه 
بــنــشــأة الــكــتــابــة والـــجـــذور الــتــي تشّكل 
فجر  في  العربي  الخط  أساسها  على 
التاريخ وما قبل البعثة النبوية، والهيئة 
بعد  العربي  الخط  عليها  تشّكل  التي 
البعثة النبوية ومرحلة تدوين القرآن 
الكتابة  ضبط  من  تالها  ومــا  الكريم 
العربية ونَْقطها. وبريشة فنان وقلب 
محب للقرآن، تتبع المهندس إبراهيم 
ثنايا  في  العربي  الخط  رحلة  فخرو 
المصحف  نسخ  مــن  نـــادرة  مجموعة 
التي  مقتنياته  تضّمها  التي  الشريف 

في جمعها من  ظل أكثر من ١٧عاماً 
شــتــى بــقــاع الــعــالــم، كلما وقــعــت يــده 
الكريم  القرآن  من  نــادرة  نسخة  على 
أضافها إلى خزانة كتبه، حتى تشّكلت 
ـــــروة نــفــائــس الــمــخــطــوطــات  عـــنـــده ث
إلعــداد  دفعته  الــتــي  الــنــادرة  القرآنية 
مراحل  يقول:  كما  فيه،  يرصد  كتاب 
تــطــور الــخــط الــعــربــي الــتــي حــّددهــا 
فـــي خــمــس مـــراحـــل أســـاســـيـــة، تــبــدأ 
ثم  الــعــربــي،  الــخــط  والدة  بــمــرحــلــة 
مرحلة االرتقاء والتطوير، ثم مرحلة 
االزدهــار على أيدي العثمانيين نظير 
مــا أولــــوه مــن عــنــايــة واهــتــمــام بخط 

المصحف الشريف.

تطور الحياة االقتصادية انعكس سلباً عليه.. علي الحداد:

ڈ من هو النهام علي الحداد؟
بأنهم  أهــلــهــا  يتميز  أســـرة  مــن  أنــحــدر  أنـــا   -
حــرفــيــون فــأنــا ابـــن بيئة بــحــريــة وحــرفــيــة وال 
االستغراب  نظرات  أشاهد  أصلي،  عن  أنفصل 
أمــارس  أنني  حيث  الــنــاس  مــن  كثير  عيون  فــي 
عـــددا مــن الــحــرف الــيــدويــة وأنـــا مــرتــد لــلــوزار 
أنني  يظن  فبعضهم  الخفيفة،  القطنية  والفانلة 
أقوم بهذا العمل ألنني ال أملك غيره ولكن الواقع 

أنني أعشق هذا المجال.
بدأت منذ الصغر حيث كان عمري ٩ سنوات 
في  الصايغ  أحمد  لخالي  الفضل  وأرجــع  أقل  أو 
العائلة  أبناء  يجمع  كــان  من  هو  ألنــه  األمــر  هــذا 
يملك  أنــه  خاصة  الحرف  من  العديد  ويعلمهم 
جدا  حريص  وهو  الصناعية  منطقة  في  ورشــة 
على الحفاظ على حرف األجداد واآلباء كما كان 
أنا  نذهب  وكنا  صغيرة  ورشــة  البيت  في  لدينا 
وأبناء العائلة ونرى ما يقوم جدي به ومن هنا 
إلى  يستمع  خالي  وكان  الحرف،  بهذه  التصقت 
أشرطة كاسيت لنهامين قدامى معروفين على 

مستوى الخليج وكنت وقتها ال أستطيع أن أميز 
أو أفهم ما يقولونه بسهولة ولكن خالي أخبرني 

مع  وركـــزت  أنصت  كلما  أنني 
الـــنـــهـــام ســأفــهــم كـــالمـــه ومــع 
مــــرور الــوقــت أصــبــحــت أفهم 

بسهولة كل ما أسمعه.
ڈ مـــا هـــي الــتــحــديــات الــتــي 

تواجه هواية»النهمة»؟
مـــن  الــــــعــــــديــــــد  نــــــــواجــــــــه   -
الــصــعــوبــات خــاصــة أن الــنــهــام 
الموجودة  المهن  مــن  يعد  لــم 
بسبب  جــدا  طبيعي  أمــر  وهــذا 
تــــطــــور الـــحـــيـــاة االقـــتـــصـــاديـــة 
والمجتمعية والجغرافية، أيضا 
لم تعد هناك سفن وال غوص، 
أما على صعيد الحرف اليدوية 

تراثية  قرية  لوجود  نحتاج  فنحن  اندثرت  التي 
الحرف  بهذه  تهتم  موسمية  وليست  مستمرة 
التي انقرض جزء منها واآلخر على وشك ذلك، 

كما أننا نعاني من قلة وعي لدى المواطن بهذه 
بالمعرفة  والتصاقها  أهميتها  ومــدى  الــحــرف 
لــــلــــتــــراث ولــــحــــيــــاة األولـــــيـــــن 
فـــي قـــطـــر، واســتــنــكــر الـــحـــداد 
البلد  أبناء  من  كثير  تصرفات 
عندما يزورون القرية التراثية 
الحرفيين  بجوار  تجدهم  فلن 
لنشر  هـــنـــاك  يــعــمــلــون  الـــذيـــن 
ثقاتهم وتراثهم القديم للزوار 
بـــل ســتــجــدهــم مــكــدســيــن في 
ركن المأكوالت الشعبية وكلهم 
وال  يتذوقوها  أن  على  حــرص 
يــحــرصــوا عــلــى مــطــالــعــة ركــن 
نرى  بينما  التقليدية،  الحرف 
األجـــانـــب يــحــرصــون عــلــى أن 
صنع  كيفية  ويشاهدوا  يتعلموا 
ملل،  أو  كــلــل  بــــدون  واألشـــيـــاء  األدوات  جــمــيــع 
هناك  أن  أجد  الخارجية  مشاركاتي  في  وحتى 
احتراما كبيرا جدا للحرف اليدوية التي نمارسها 

وهـــم مــهــتــمــون بــصــورة كــبــيــرة جـــدا بــمــا نقوم 
بــه مــن فــنــون شعبية وغــيــرهــا، أمـــا نــحــن على 
الصعيد الداخلي فنعاني فقط من تواجدنا خالل 
البعض  أن  ويكفي  استحياء  وعــلــى  المناسبات 
وجامعيا  قــطــريــا  كــونــي  بــه  أقـــوم  مــا  يستهجن 

وموظفا في بنك.
ڈ هــل هــنــاك عــالقــة بــيــن الــنــهــمــة والــحــرف 

اليدوية؟
- نــعــم ثــمــة عـــالقـــة بــيــن الــنــهــمــة والـــحـــرف 
الــيــدويــة، فــالــحــدادة لــهــا نـــوع معين مــن فنون 
الــنــهــمــة، وهـــنـــاك مـــا يــســمــى بــالــفــن الــفــجــيــري 
الـــحـــدادي وهــنــاك كــذلــك الــقــاللــيــف وهـــم أيضا 
جدا  وثيقة  عالقة  لها  النهام  ففكرة  فن  لديهم 

بما يقومون به من أعمال.
ڈ ما هي أمنياتك على الصعيد الفني؟

بالدي  حــدود  لخارج  بفني  أصــل  أن  أتمنى   -
وأن أنشر تراثي خارجا وأسلط عليه الضوء وأن 
يعرف الجميع تراثنا ويتعرفوا على عبق ماضينا 

وما لدينا من حضارة وثقافة.

عالقة 
وثيقة بين 
فن النهمة 
والحرف 
اليدوية

التغريب
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يا جارَة الوادي ، َطِرْبُت وعادنـــــــي

ما يشبُه األَحالَم من ذكـــــــــــــراك

َمثَّْلُت في الذكرى هواِك وفي الكرى

والذكرياُت َصَدى السنيَن الحـــــاكي

ولقد مرْرُت على الرياض بَرْبـــــــــــَوٍة

اَء كنُت ِحيـــــــــــــالَها أَلقـــــــــاك َغنَّ

ضِحَكْت إِلَيّ وُجوهــــــــها وعيــــونُها

ووجْدُت في أَنفاســــــــــــــها رّيـــاك

لم أدر ما ِطيُب الِعناِق على الهــــوى

ق ســـــــــاعدي فطــــــواك حتى ترَفّ

َدْت أَعطــــــــاُف بأنِك في يـــدي وتأََوّ

واحــــــــمّر من َخَفَرْيهما خــــــــّداك

ودَخْلُت في ليلين : َفْرِعك والُّدجـى

ِر فــــــاِك ولثمُت كالّصبح المنــــــــــِوّ

ووجْدُت في ُكْنِه الجوانِح نَْشــــــــَوًة

من طيب فيك ، ومن ُســــالف لََماك

لَْت لغُة الكـــــــــــــالِم وخاطبَْت وتعَطّ

َعْينََىّ في لغة الهــــــــــــــوى عيناك

وَمَحــــــــْوُت كَلّ لُبانٍة من خاطـــــري

ونَِسيُت كَلّ تَعـــــاتٍُب وتشـــــــــاكي

ال أمِس من عمِر الزمــــــــــان وال َغٌد

ُجِمع الزماُن فكان يوَم ِرضـــــــــــــــاك

أحمد شوقي
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لقد أسمعت إذ ناديت حياً------ولكن الحياة 
لمن تنادي

الحياة  أضاءت----لكن  فيها  نفخت  إن  النار 
لمن تنادي

وتــداولــوه  الناس  بين  شــاع  أعــاله  الشعر  بيت 
فيمن ال فائدة ترجى من نصيحته.

معدي  بن  عمرو  الفارس  الشاعر  به  اشتهر 
كرب بن ربيعة الزبيدي، الذي عاش بين ٥٢٥ 

ـ ٦٤٢م.
يكن  ولم  المال  كثير  تاجٌر  المدينة  في  كان 
في المدينة كلها أغنى منه وكان له ولٌد وحيٌد 
لــم يــرزقــه اهللا إال بــه ومــاتــت أمـــه وهـــو طفٌل 
صغير فلم يتزوج من أجله وأغدق عليه المال 

والدالل حتى أفسده !!!
اإلحسان  وعظيم  الصدقة  كثير  األب  وكــان 
السوق  في  لــألب  يأتي  فقيٌر  رجــٌل  هناك  وكــان 
خبز  مـــن  كـــســـراٍت  األب  فــُيــعــطــيــه  صـــبـــاٍح  كـــل 
فطوره فيجلس بجوار محله ويأكلها ويحمداهللا 

وينصرف ..
وحدث أن مرض األب مرض الوفاة وخاف 
حتى  يُضيع  وأن  شــيء  كــل  يُضيع  أن  ابنه  على 
نفسه، حاول معه نصحه ووعظه أرسل له من 

ينصحه ودون جدوى.
كـــان لـــدى االبــــن مــجــمــوعــة مـــن األصــحــاب 
مــلــتــفــون حـــولـــه يـــأكـــلـــون ويـــشـــربـــون ويــلــهــون 
عمله  ســوء  له  ويزينون  حسابه  على  وينفقون 

ويصمون أذنه ويعمون عينيه.
أخلص  استدعى  األجــل  بدنو  األُب  شعر  ولما 
خدمه وأمرهم أن يفتحوا مجلس القصر وأن 

يقوموا ببناء سقٍف جديٍد للمجلس تحت السقف 
مخزن  كــأنــه  السقفين  مابين  فأصبح  القديم 
بوابة  الــثــانــي  السقف  فــي  يصنعوا  أن  وأمــرهــم 
ويضعوا فيها سلسلة حديدية إذاُسحبت لألسفل 

تنفتُح البوابة جهة األرض ..
وأمرهم بأن يأخذوا كمية كبيرة من ذهبه 
السقفين  مابين  الــبــوابــة  هــذه  خلف  ويضعوها 
وأال يُخبروا بذلك أحداً ...وفعالً تم له ماأراد ..

في  الــكــرة  وأعــــاد  ليلة  ذات  ابــنــه  واســتــدعــى 
النصح والوعظ واإلرشاد والتوجيه ولكن :

لقد أسمعت إذ ناديت حياً >>> ولكن الحياة 
لمن تنادي !!!!!!!!!!

ضاَع  ولكن  نــاراً >>>  أوقــدت  إذ  أذكيت  لقد 
نفُخَك في الرماِد !!!!!

ثم قال له :
ــنــَيّ إذا أنــا مــُت وضـــاع منك كــل شيء  بُ

ـــقـــت األبــــــــواب كــلــهــا فــــي وجــهــك  ـــل وأُغ
تبيع  أال  تــعــدنــي  أن  اهللا  فــاســألــك 

هذا القصر مهما حدث وتحت 
أي ظــرٍف من الــظــروف أما 

االنـــتـــحـــار  فــــي  فـــكـــرت  إذا 
وقـــــررت وعـــزمـــت ففي 

سلسلة  الكبير  المجلس 
نفسك  أشــنــق  مــعــلــقــة 
بــــــهــــــا فــــــتــــــمــــــوت فـــي 
سهلة  مــيــتــة  قــصــرك 

مستورة.
لم يأخذ الولد كالم 
الجد  محمل  على  أبيه 

واستمر في غيه ولهوه وعبثه حتى مات أبوه.
حتى  ويــنــفــقــون  ينفقون  الــســوء  رفـــاق  وظـــل 
بــاع كــل شــيء ولــم يتبق لــه ســوى كــســراٍت من 
ذاك  له  يُحضرها  كان  الماء  من  وبعضاً  الخبز 

المسكين الذي كان أبوه يُطعمه كل يوم.
فضاقت به السبل وأُغلقت في وجهه جميع 
األبواب فقرر االنتحار، وتذكر كالم أبيه وتلك 
وفعالً  القصر  في  الكبير  المجلس  في  السلسلة 
المجلس  ودخــل  خشبياً  صندوقاً  وأحضر  قــام 

الكبير ووقف تحت السلسلة.
أزاح الــصــنــدوق بــرجــلــه وســقــط إلــى  وفــعــالً 
األرض متدلياً بالسلسلة حول 
عنقه ولكنه لم يمت ُفتحت 
السقف  فــي  السرية  الــبــوابــة 

الثاني وانهال الذهب عليه حتى أغرقه.
فــرح بــالــذهــب فــرحــاً شــديــداً ثــم وضــعــه في 
الــصــنــدوق وأخــــذ مــنــه بــعــضــه وذهــــب للسوق 
واشــتــرى ثــوبــاً جــديــداً وبــعــضــاً مــن الــطــعــام له 

وللمسكين الذي كان يُطعمه وعاد إلى منزله.
وبـــدأ فــي الــتــجــارة وبـــدأ فــي اســتــرداد أمــوال 
تحفاً  واشترى  وجواريه  وعبيده  وبساتينه  أبيه 
جديدة للقصر.. وأصبح أغنى من أبيه بمرات 

ومرات.

قال هارون الرشيد ألبي نواس :
يا أبا نواس : إن تبيت ليلة عاريا على سطح 

القصر
فلك ألــف ديــنــار. فــقــال أبــو نـــواس فــي سره 

«عندما يذهب الخليفة
للنوم أنزل عن السطح وأصعد عليه قبل أن 

يستيقظ من النوم
نــواس  أبــو  فــأجــاب  الــرهــان»  فأكسب  بقليل 

بالقبول .
درجــات  يصعد  وبــدأ  مالبسه  نــواس  أبــو  خلع 

السلم ، وبدأ برد
مــديــنــة بــغــداد يــقــرصــه، وعــنــدمــا أصــبــح أبــو 

نواس على سطح القصر
أبعد الخليفة السلم وذهب للنوم .

بقي أبو نواس على سطح القصر حتى الفجر 
وازرق جسده من

شدة البرد ، حتى جاء أمير المؤمنين ووضع 
السلم على الجدار .

نزل أبو نواس وكان يرتجف من شدة البرد ، 
وبعد أن دفئ قليال

قال : يا أمير المؤمنين أين مبلغ الرهان ؟ .
فقال أمير المؤمنين : يا أبا نواس ألم تدفئ 

نفسك خالل الليل ،
فقال أبو نواس : كيف يا أمير المؤمنين ؟

فقال أمير المؤمنين : ألم تر نــارا أو نــورا ؟ 
فقال أبو نواس لقد

رأيت نورا ولكنه كان بعيدا جدا .

خسرت  لقد   : وقــال  المؤمنين  أمير  فقهقه 
الرهان يا أبا نواس فقد

تدفأت على ذلك النور.
سكت أبو نواس وقبل الهزيمة على مضض .

ـ مرت عدة أسابيع جاء بعدها أبو نواس الى 

أمير المؤمنين ودعاه
قبل  الــواســعــة،  مزرعته  فــي  غــداء  وجبة  الــى 

أمير المؤمنين الدعوة
وذهب الى المزرعة مع رهط من جلسائه ، 

انتظروا فترة من الزمن
أين  نـــواس  أبــا  يــا  المؤمنين :  أمــيــر  قــال  ثــم 

الطعام ؟
فقال أبو نواس : على النار يا أمير المؤمنين .

وبعد فترة قال أمير المؤمنين : يا أبا نواس 
أرني الطعام الذي

على النار . فأخذه أبو نواس الى مكان طهي 
الطعام ، وكانت القدر

 ، األرض  عــلــى  ــنــار  وال الــشــجــرة  عــلــى  معلقة 
فقال أمير المؤمنين :

وهو  الطعام  هــذا  سينضج  كيف  نــواس  أبــا  يا 
بعيد عن النار ؟

فأجابه أبو نواس : وكيف اتدفأ على نار بعيدة 
عني يا أمير
المؤمنين ؟

 فــضــحــك هــــارون الــرشــيــد وأمــــر لــه بمبلغ 
الرهان .

ً لقد أسمعت إذ ناديت حيا

من طرائف أبي نواس

جارة الوادي
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كتب – أشرف مصطفى:

قصة لوحة في عدد اليوم هي لفنانة 
إنجازات  تحقق  أن  استطاعت  تشكيلية 
الماضية  القليلة  الــفــتــرة  خـــالل  كــبــيــرة 
وتـــضـــع بــصــمــتــهــا الـــخـــاصـــة بــحــّســاســيــة 
الــتــقــطــت مـــن الـــواقـــع وأضـــافـــت إلــيــه، 
حيث لم تنحصر مشاركتها على ساحة 
للساحة  امــتــدت  بــل  القطري،  التشكيل 
ففي عام ٢٠١٠م شاركت  الدولية أيضاً 
ـــون الـــخـــريـــف بــبــاريــس  بــمــعــرض صـــال
وبنفس العام شاركت بمعرض الفنانين 
الفنانين  ومعرض  السوريين  القطريين 
القطريين باليمن باإلضافة إلى معرض 
وبمشاركة  القطريين «مدى»  الفنانين 
فنانين من دول الخليج أقيم بالسعودية 
ثـــم بــالــســويــد وغــيــرهــا مـــن الــمــعــارض 
والمشاركات، وكان من آخر اإلنجازات 
ببينالي  الكبرى  الجائزة  على  حصولها 
بــــنــــجــــالديــــش، وقــــــد اخـــــتـــــارت حــصــة 

الحديث على هذا العمل الذي فازت عنه 
كان  ما  أكثر  ولعل  ببنجالديش  دكا  في 
اللوحة  اعتبرت  أنها  فوزها  أسباب  من 
بالنسبة لها بمثابة بانوراما لونية تعتمد 
عــلــى الــنــســيــج الــمــتــنــاغــم بــيــن مــكــونــات 
الطبيعة، فالواقعية التي اعتمدت عليها 
هـــي ركـــيـــزة أســاســيــة فـــي بــحــثــهــا عن 
سلكته  الذي  طريقها  في  اللوني  اإلبهار 
قد  التي  الجمال  مــواطــن  كافة  إلظــهــار 

تغيب أو ال يراها اآلخرون.
كال  حصة  الفنانة  تــقــول  الــبــدايــة  فــي 
قويا  داعــمــا  كــانــت  الــمــشــاركــة  هـــذه  إن 
إلنـــجـــاز الــمــزيــد مـــن األعـــمـــال، خــاصــة 
إلى  أضـــاف  الــجــائــزة  على  حصولها  أن 
الوقت  وفي  الفني،  وتاريخها  رصيدها 
الفنية  لمسيرتها  داعــمــاً  اعتبرته  نفسه 
قــويــة،  بخطى  حــالــيــاً  فيها  تسير  الــتــي 
وأضـــــافـــــت: كـــنـــت فــــي قـــمـــة ســعــادتــي 
الفعالية  هــذه  فــي  قطر  دولـــة  بتمثيل 
بالنسبة  كانت  والــتــي  الكبيرة،  الدولية 

لي بمثابة تحد كبير، خاصة أنها كانت 
مع رواد للفن التشكيلي من قطر ودول 
خليجية وآسيوية، وتصف الفنانة حصة 
كال المنافسة في هذه األجواء بأنها كانت 
األقــوى  التحدي  كــان  كما  للغاية،  قوية 
هــو عــامــل الـــوقـــت، والــــذي تــعــتــبــره أنــه 
كان قليال للغاية، إذ تم إرسال األعمال 
في وقت قياسي، حيث تقدم كل فنان 
المطلوب  للحجم  وفقا  لوحات،  بثالث 
بها  فــازت  التي  مهامها  بإنجاز  وقامت 

في وقت قياسي.
وعن الطبيعة الفنية لهذا العمل الذي 
اعتمدت  قــالــت:  عنه  الحديث  اخــتــارت 
عــلــى الــخــلــط بــيــن الــمــكــس مــيــديــا مع 
الخط العربي، كما استخدمت الخامات 
الورقية واستخدمت اللون الترابي الذي 
يــغــلــب عــلــى مــعــظــم أعـــمـــالـــي، واصــفــة 
أعــمــالــهــا بــأنــهــا تــســيــر فـــي الــغــالــب نحو 
تصوير  إلــى  تميل  ألنها  الــلــون،  أحــاديــة 
لديها  يــتــرك  مــا  وهــو  القطرية،  البيئة 

وتضيف:  الذات  مع  بالشفافية  إحساس 
لطرق  معالجاتي  فــي  تجربتي  تتمثل 
وأســالــيــب الــكــتــابــة الــقــديــمــة والــحــرف 
الــقــديــمــة بــتــكــويــنــات مــركــبــة الــنــمــاذج، 
مؤكدة  بالتراث،  الحداثة  فيها  تستمزج 
أن شــعــورهــا بــقــيــمــة الـــحـــرف الــعــربــي 
التجريد،  مــع  دفــعــهــا لــمــزجــه  مــا  وهـــو 
وأوضحت أن هذا العمل مر على ثالث 
مدار  على  السطح  بإعداد  بداته  مراحل 
يومين، وقليل من األساس في اللوحة، 
ثم قامت بالخوض في إعداد التفاصيل 
ابتعدت  انــتــهــت  كلما  أنــهــا  إلـــى  مــشــيــرة 

فشعرت  لها  ونــظــرت  الــلــوحــة  عــن 
أن شيئا ما ينقصها فكانت تعود 

وتـــضـــع مــــن جـــديـــد ضـــربـــات 
ذات  وهــو  لفرشاتها،  أخــرى 

كل  مع  يتكرر  الــذي  الشيء 
إبداع لوحة جديدة لها.
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كتب - محمود الحكيم:

أكد اإلعالمي بصوت الخليج عادل عبد اهللا أن 
المشاهد  الى  الوصول  في  نجح  القطري  اإلعــالم 
احترامه  عبر  ثقته  وكسب  والخليجي  المحلي 
للعادات والتقاليد وتقديمه المذيعة بشكل يعكس 
التقليدي  بزيها  فتظهر  القطرية  الــمــرأة  روح 
النسائي  العنصر  جــذب  الـــذي  ،األمـــر  المحتشم 
الى المجال اإلعالمي أيضا ،كذلك األمر بالنسبة 
للشباب الذين اقتحموا هذا المجال حبا في إعالء 

اسم بالدهم عاليا.
ولفت عادل عبد اهللا الى أن التطور اإلعالمي 
قطر  رؤيـــة  ســيــاق  فــي  يــأتــي  قطر  تشهده  الـــذي 
ومن  البشرية  التنمية  على  تركز  التي  الوطنية 
خاللها أدرك اإلنسان القطري أهمية المساهمة 
فـــي بـــنـــاء وطـــنـــه فــاقــتــحــم هــــذا الـــمـــجـــال نــظــرا 

ألهميته.
ڈ حدثنا عن بداية دخولك المجال اإلعالمي؟ 

.
- أنا في األســاس خريج كلية اإلعــالم وعملت 
القطرية  الصحف  جميع  في  المحلية  بالصحافة 
 ٢٠٠١ عام  قطر  بتلفزيون  بالعمل  التحقت  ثم   ،
بإذاعة  كمذيع  للعمل  انتقلت   ٢٠٠٢ عــام  وفــي   ،

صوت الخليج وال أزال أعمل فيها حتى اآلن .
صوت  على  قدمتها  التي  البرامج  أهــم  مــا  ڈ 

الخليج ؟

- من أهم البرامج التي قدمتها برنامج سهرة 
خاصة الذي استضاف أهم نجوم الخليج والعرب 
، وبرنامج « سوالف قيظ « وهو برنامج فكاهي 
 ، الحين  إلــى  يــتــذكــره  الجمهور  يـــزال  ال  ســاخــر 
وبرنامج فيض المشاعر الذي استمر معي لمدة 
١٠ سنوات ، قبل أن ينتقل حقوقه إلى تلفزيون 

قطر .
ــلــكــوادر  ڈ الـــمـــجـــال اإلعــــالمــــي بــــات جـــاذبـــا ل

القطرية . فما األسباب ؟
الــشــامــلــة  الــوطــنــيــة  الـــرؤيـــة  ركـــائـــز  أول  إن   -
لقطر هي التنمية البشرية ، ومن خاللها أدرك 
اإلنسان القطري أهمية المساهمة في بناء وطنه 
وحينما لمس أهمية الدور اإلعالمي في تحقيق 
هـــذا الــهــدف بـــات يــســاهــم فــي الــعــمــل عــلــى بناء 
الوطن األمر الذي أدى إلى بناء جسور الثقة بين 
المتلقي واإلعالم ولذلك اتجه الكثير من الكوادر 
القطرية للعمل اإلعالمي ال رغبة في الشهرة بل 
أمال في بناء الوطن من خالل عملهم اإلعالمي 
بها  يتحلى  الـــذي  اإليــثــار  خلق  عــن  ينم  مــا  وهــو 

الشباب القطري الذي يتماهى في حب وطنه .
اقتحمت  التي  النسائية  العناصر  عن  ومــاذا  ڈ 

المجال أيضا ؟
- بالفعل ولعل السبب هو أن اإلعالم القطري 
قــــدم الــمــذيــعــة بـــالـــصـــورة الــمــنــاســبــة الــتــي تليق 
بزيها  فتظهر  الــقــطــريــة  الـــمـــرأة  روح  وتــعــكــس 
الــتــقــلــيــدي الــمــحــتــشــم وبـــصـــورة تــعــكــس احــتــرام 

عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا النبيلة .
ڈ ما الــذي يميز اإلعــالم القطري من وجهة 

نظرك ؟
العصا  يمتلك  صدق  وبكل  القطري  اإلعــالم   -
محددة  منهجية  وفــق  ويسير  للنجاح  السحرية 
خير  وهــو   ، الوطنية  قطر  رؤيــة  ضمن  المعالم 
تــمــثــيــل لــلــمــجــتــمــع الــقــطــري والــبــيــئــة الــقــطــريــة 
وبجملة   ، األصيلة  وقيمها  وتقاليدها  بعاداتها 
اإلعالمي  العمل  يمارس  القطري  اإلعالم  واحدة 
كما ينبغي أن يكون، إن اإلعالم القطري المرئي 
والمسموع والمقروء استطاع كسب ثقة المشاهد 
الــقــطــري فــضــال عــن احـــتـــرام الــمــشــاهــد الــعــربــي 
الشعب  بها  يتمتع  التي  النبيلة  القيم  يعكس  ألنــه 
يترك  أن  يتحرج  مــن  هــنــاك  فليس   ، الــقــطــري 
تلفزيون  شــاشــات  أمـــام  وزوجــتــه  وبناته  أبــنــاءه 
قطر أو قناة الريان ٢٤ ساعة وهو مطمئن أنهم 
خادشا  مشهدا  يــروا  أو  خارجا  لفظا  يسمعوا  لن 
المسؤولين  أحـــد  مــقــولــة  أذكـــر  ولــعــلــي   . للحياء 
عليهم  شــدد  حيث  بها  للعاملين  الــريــان  بقناة 
الرجل  مثل  الــريــان  قناة  أرى  أن  أريــد  أنــا  قائال 
فيقف  مجلس  كــل  إلــى  يــدخــل  الـــذي  السنافي)   )
الــجــمــيــع لــه احــتــرامــا . وقـــد نــجــحــت الــقــنــاة في 
تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع بما تقدمه 
أن  مــن  وبــالــرغــم   . وممتع  هــادف  محتوى  مــن 
القطرية  غــيــر  التلفزيونية  الــقــنــوات  مــن  كــثــيــرا 
أن  إال  المحلية  قنواتنا  مــن  أوســـع  شــهــرة  نــالــت 

في  النجاح  له  يضمن  المحلية  قنواتنا  تقدمه  ما 

يحقق  ما  وهو  يوم  بعد  يوما  أكبر  جمهور  كسب 

لها استمرارية النجاح و سيجعلها األرسخ واألبقى 

في عالم اإلعالم المرئي ، ألن األنظار قد تختلف 

في مستوى المادة اإلعالمية المقدمة إال أنها لن 

تختلف حول القيمة والمضمون الذي يصب دائما 

في صالح ما تقدمه قنواتنا المحلية ، وهو الشأن 

الخليج  صوت  إذاعــة  ففي  المحلية  اإلذاعــات  في 

أي  إلى  تسيء  كلمة  تسمع  لن  المثال  سبيل  على 

إنسان ولن تجد فيها إال الفن الهادف والموسيقى 

الراقية واألغنية التي تحترم ذائقة المستمع .

ڈ هل معنى هذا أن محطاتنا المحلية ال تزال 

محصورة داخل حدود الوطن ؟

تحلق  بــاتــت  المحلية  فـــاإلذاعـــات  بالطبع  ال   -
بما  واســعــة  شــهــرة  واكتسبت   ، وعــربــيــا  خليجيا 

ومميز  رصين  متخصص  محتوى  مــن  تقدمه 

ومـــتـــفـــرد فـــي كــثــيــر مـــن األحــــيــــان ، إن إذاعــــة 

صـــوت الــخــلــيــج أصــبــحــت مـــن أفــضــل اإلذاعـــــات 

مكان  كــل  فــي  الــنــاس  بــشــهــادة  وعــربــيــا  خليجيا 

منهجها  ولــعــل   ، وغــيــرهــم  المتخصصين  مــن 

الذائقة  على  بوعي  تحافظ  فهي  للعيان  واضــح 

الخليجية وتعمل على االرتقاء باألغنية الخليجية 

من خالل جلساتها الطربية التي فتحت المجال 

لمئات األصوات المميزة من الخليج .

wالفن             السابع

الــســيــنــمــا الــخــيــالــيــة مــا هــي إال تــرجــمــة صــادقــة ألحــالم 
مــجــمــوعــة مــن الــفــنــانــيــن لــمــا ســيــفــرزه الــعــلــم فــي الــقــرون 
بما  التنبؤ  محاولين  تقدم،  من  تم  بما  متأثرين  القادمة 
والفنون  العلوم  مجال  في  الهائل  التقدم  هذا  إليه  سيؤول 
التقنية  العلوم  إليه  وصلت  ما  أحــدث  أيضا  ومستخدمين 
في تجسيد هذه األحالم وجعلها واقعا ملموسا لمواكبة هذا 
التقدم الذي ال يمكن التعبير عنه بالوسائل التقليدية لتوهم 

المشاهد بمصداقيته المطروحة.
السينمائي  الشكل  هو  العلمي  الخيال  فيلم  فإن  شك  وبال 
ما  يناقش  ألنه  والحبكة  الفنية  البراعة  إلى  احتياجا  األكثر 
ثم  ومن  خيالية،  موضوعات  من  الفنان  خيال  في  يجيش 
هذه  تجسيد  على  قــادرة  أدوات  وجود  األمر  هذا  استوجب 
المشاهد  إلقــنــاع  الــدقــة  مــن  عالية  بــدرجــة  الخيالية  البيئة 
الخيال  فيلم  اعتماد  كان  لذلك  األحــداث،  هذه  بمصداقية 
التعبير  أشكال  من  كشكل  البصرية  المؤثرات  على  العلمي 
ويتضح  اإلبهار.  وسائل  من  وسيلة  فقط  وليس  السينمائي 
و  المبدعين  المخرجين  مــن  عــدد  ظــهــور  خــالل  مــن  هــذا 
خيال  أفــالم  ابتكار  في  الحديثة  التقنيات  ساعدتهم  الذين 
من  جــديــدا  عــقــدا  السينما  تــدخــل  بــذلــك  و  مــتــطــورة  علمي 
النجاح واالزدهار فاإلنسان في هذا العصر المتقلب األحداث 
والمتغيرات العلمية يعيش في حيرة من أمره فهو يريد أن 
تصل إليه الفكرة بالقدر الكافي وبالطريقة المالئمة األكثر 

إيهاما له بمصداقية هذا الخيال.
مفهوما  المونتاج  اتخذ  قــد  السينمائي  الفن  تطور  ومــع 
إلعطاء  المونتاجية  الــنــظــريــات  وتــنــوعــت  وتــعــددت  جــديــدا 
مــعــنــى جــديــد أكــثــر عــمــقــا مـــن مــجــرد وصـــل الــلــقــطــات و 
العلمي  الخيال  فيلم  عن  الحديث  بصدد  لكننا  و  المشاهد. 
الذي أصبح أكثر تقنية وحبكة بتطور التقنيات الحديثة، و 
جديدا،  معنى  المونتاج  إلــى  يضيف  أن  شأنه  من  هــذا  كــان 
فقد أصبح له دور هام في خلق المصداقية المطلوبة والتي 
هي أهم األشياء التي يجب أن يحرص صناع فيلم الخيال 
و  الــواقــع  خلق  على  يعمل  فالمونتاج  تحقيقها  على  العلمي 
حتى  بالفعل  حقيقة  أمامه  يعرض  ما  بأن  المشاهد  إيهام 
ولو كانت الشخصيات التي أمامه مخلقة وال تنتمي للواقع 
تطورت  البصرية  الــمــؤثــرات  تــطــور  مــع  إنــه  حيث  مطلقا. 
الموضوعات المطروحة وأصبح الفنان يطلق لخياله العنان 
بشكل أكــبــر ومــن ثــم أصــبــح االعــتــمــاد األكــبــر فــي تصويره 
ودمجها  بالكمبيوتر  المخلقة  الــنــمــاذج  على  الخيال  لــهــذا 
تلك  بين  اإليقاع  في  التوافق  كــان  لذلك  الحي  التصوير  مع 
اللقطات الحية واألخرى المخلقة والنصف مخلقة له أكبر 

األثر على إحداث المصداقية المطلوبة.
ولقد أثارت موجة أفالم الخيال العلمي منذ ظهورها في 
منتصف العشرينات والثالثينات مشاعر جمهور المشاهدين 
السينما  مصطلح  عليها  أطلق  حيث  العالم  أنحاء  جميع  في 
مجموعة  تصنيع  في  الكبار  المخرجون  وأبدع  المستقبلية، 
كعالم  حديثة  مــوضــوعــات  وطــرحــوا  الــتــاريــخ  خلدها  أفــالم 
كوكب  وزوار  األخـــــرى،  الــكــواكــب  عــلــى  والــحــيــاة  الــفــضــاء، 
ومن   ، الــخ   .......  ، الطائرة  واألطــبــاق  الغرباء،  من  األرض 
أمثال هؤالء المخرجين ستانلي كوبريك، و جورج لوكاس 

، وستيفن سبليرج.
وكان ذلك يتطلب بالضرورة استخدام التقنيات الحديثة 
حــيــث كـــان يــصــعــب عــلــى فــنــانــي الــســيــنــمــا قــديــمــا و بـــدون 
وهــذه  الموضوعات،  هــذه  تــنــاول  التقنيات  هــذه  استخدام 
الخيال  تجسيد  في  إيجابيا  دورا  لعبت  التى  هي  التقنيات 
كمرحلة  بدايته  منذ  الفيلم  تنفيذ  مراحل  جميع  في  وذلك 

التحضير وحتى عرضه.
وأفــــالم الــخــيــال الــعــلــمــي قــد بـــدأت مــع بـــدايـــات السينما 
عندما أخرج جورج ميليه فيلم رحلة إلى القمر عام ١٩٠٢ 
النقد  منظور  من  به  يعترف  فني  كنوع  تعرف  لم  أنها  إال 
الحديثة  للتقنيات  المطرد  التطور  ومع  األربعينيات  في  إال 
ثالثية  المجسمات  و  الرقمية  اللغة  و  الكمبيوتر  دخــول  و 
األبعاد ٣d إلى عالم الفن السابع، بينما وضعت سلسلة أفالم 
العلمي  الخيال  سينما  لظهور  العالمات  أولى  النجوم  حرب 

المتقدمة.

عبر دعم المواهب ... عادل عبد اهللا:

ـــــيـــــجـــــيـــــة وعــــــربــــــيــــــة ــــــــرة خـــــل ــــــــه ــــــت ش ــــــســــــب ـــــــــــــــــــــــــات الـــــــقـــــــطـــــــريـــــــة اكــــــت اإلذاع

ـــــــــــــــــــــــروح قـــــــطـــــــريـــــــة الــــــــــتــــــــــلــــــــــفــــــــــزيــــــــــون قـــــــــــــــــــدم الــــــــــمــــــــــذيــــــــــعــــــــــة ب

ــة القطري والعــادات  ــم  القي تعكــس  ــة  التلفزيوني ــا  محطاتن

التقنيات الحديثة و أثرها على 
المونتاج في الخيال العلمي

عن قربعن قرب          

علىعلى

الطريقالطريق
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«دخان دخان»  أول أعمالي المسرحية

اإلعالم المحلي يتماشى اإلعالم المحلي يتماشى 
ورؤية قطر الوطنيةورؤية قطر الوطنية

كتب - محمود الحكيم:

مسرحية  إن  الهجاري  سامح  الفنان  قــال 
الفنية  أعــمــالــه  أول  كــانــت  دخـــــان»  «دخـــــان 
المرحلة  فــي  آنــــذاك  كـــان  حــيــث   ١٩٩٠ عـــام 
اكتشفه  مــن  أول  أن  إلــى  مشيرا  االبــتــدائــيــة، 
يعمل  كان  الــذي  الرضا  عبد  ناصر  الفنان  هو 
صــالح  مــدرســة  فــي  مسرحيا  مــدرســا  حينها 
الـــديـــن األيـــوبـــي حــيــث عــمــلــت مــعــه بمسلسل 
وفــوازيــر  ولــيــلــى،  الــذيــب  ومــســرحــيــة  جميلة 
شاركت  ثم  الهجاري:  وتابع  شعبية،  حكايات 
في العديد من األعمال الدرامية والمسرحية، 
وآخرها مسرحية نهارات علول التي حصدت 
جائزة أفضل عمل متكامل بمهرجان المسرح 
الحالي  رمضان  في  لي  يعرض  كما  المحلي 
وقد  واهللا،  وبس  ومسلسل  عني  شيل  برنامج 
وأنا  اإلعالم  كلية  من  الماضي  العام  تخرجت 

أدرس حاليا في مجال اإلخراج السينمائي.

في  المسرحية  الحركة  أن  الهجاري  وأكــد 
تطور دائم، أما الحركة الدرامية فإنها تعاني 
مـــن الـــركـــود بــســبــب ضــعــف الــنــصــوص وقــلــة 
اإلنتاج وتمنى أن تنشط الحركة الدرامية في 
الفترة  في  وكثيرة  قوية  أعماال  وتنتج  قطر 

القادمة يشارك فيها جميع الفنانين بقطر.
وناشد الهجاري تلفزيون قطر والمنتجين 
الدرامية  الحركة  رواد  يعيدوا  أن  المنفذين 
المبدع  أيــن  متسائال  جديد  من  للعمل  بقطر 
علي الحمادي مخرج الروائع الذي كان عامال 

مهما الزدهار الدراما القطرية في الثمانينيات 
والــتــســعــيــنــيــات مــطــالــبــا بـــعـــودتـــه مـــن جــديــد 
لــالســتــفــادة مــن خــبــراتــه وإبــداعــاتــه وليكون 
بقطر.  المخرجين  مــن  جــديــد  لجيل  معلما 
الــهــجــاري أكــد أن بــرامــج الــيــوتــيــوب واألفـــالم 
من  كوكبة  تستقطب  أن  استطاعت  القصيرة 
ألمع نجوم المسرح القطري من جيل الوسط 
وجيل الشباب مثل فهد الباكر وفهد القريشي 
الصف  مــن  نــجــومــا  تستقطب  بـــدأت  لــقــد  بــل 
األول مثل الفنانة هدية سعيد، وعلل الهجاري 
القصيرة  واألفــالم  اليوتيوب  برامج  بأن  ذلك 
الجمهور  إلــى  واألقـــرب  انتشارا  األوســـع  باتت 
واألكـــثـــر مـــالءمـــة لــطــبــيــعــة الــعــصــر الــســريــعــة 
ومركز  سريع  شكل  في  المحتوى  تقدم  فهي 
وتستطيع متابعته من أي مكان، هذه العوامل 
واألفــالم  اليوتيوبية  للبرامج  جعلت  مجتمعة 
حيث  مــن  المسرح  مــن  أكبر  ميزة  القصيرة 

عدد الجمهور المتابع.

قدمها في المرحلة االبتدائية سنة ١٩٩٠.. الهجاري:
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ــتــجــربــة اإلذاعـــيـــة  قـــد تـــكـــون ال
الحديث  اإلعــالم  عالم  في  األولــى 
في  حسابي  خــالل  من  أظهر  بــأن 

برنامج
periscope#

مسكين..
من يعتقد أنه..

فارس الفرسان..
وبطل األبطال..

وأوفى األوفياء..
ورجل المواقف…

ستديو نجم
مــــــــن أقـــــــــــــدم اســــــتــــــديــــــوهــــــات 

التصويرفي قطر
ومقره ب#سوق_واقف

الفنون  مركز  يقيم  أن  جميل 
الموسيقية مسابقة

الكبيسي  عيسى  الشباب  لجيل 
الــــرجــــل الـــمـــنـــاســـب فــــي الــمــكــان 

المناسب

مواقع التواصل منصةقضيةقضية
 إبداعية لمواهبنا الشابة

الــــدوحــــة - الـــبـــيـــرق: اســـتـــطـــاع الــفــنــانــون 
االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  الشباب 
فـــي إيـــصـــال رســالــتــهــم الــفــنــيــة واإلعــالمــيــة 
كبيرا  نجاحا  حققوا  حيث  للجمهور،  والفنية 
التطبيقات  خــالل  مــن  أعمالهم  تقديم  فــي 
المتنوعة مثل «سناب شات» ، و «انستغرام» 
، حيث أقام مؤخرا مركز الفنون الموسيقية 
حسابه  خــالل  مــن  الــديــنــي  لــإلنــشــاد  مسابقة 
الرسمي على االنستغرام، وتمكن الموهوبون 

 ٣٠ مدتها  صوتية  مقاطع  بــث  مــن  الــشــبــاب 
من  مجموعة  أنــشــأ  أخـــرى  جهة  مــن  ثانية، 
شات  السناب  على  حساب  القطري  الشباب 
هذا  ويهدف   ،  «no limits qatar» بعنوان 
قطر،  في  المنسية  المواهب  إلبــراز  الحساب 
والــتــحــدث عــن األحــــداث و الــحــيــاة القطرية 
الحساب  واســتــطــاع  وصــريــح،  واضـــح  بشكل 
لحلقاته  المتابعين  من  العديد  يستقطب  أن 
الــمــمــيــزة، وذلــــك الســتــضــافــتــه الــعــديــد من 

المواهب في جميع المجاالت الفنية كالمنشد 
القطرية  والــفــنــانــة  الــمــال،  يــوســف  الــقــطــري 
ــود، كــمــا نــاقــش مــن خـــالل عـــدة حلقات  خــل
المسلسالت  مثل  الــهــامــة  القضايا  مجموعة 
التي  السلبيات  بــعــض  وكــذلــك  الــرمــضــانــيــة، 
بتقديم  يقوم  بالقرنقعوه،  االحتفال  رافقت 
تلك الحلقات عبداهللا فخرو، سلمان يوسف، 
عــبــدالــرحــمــن الـــمـــالـــكـــي، والـــشـــابـــة شــريــفــة 

الخياط.

وعــلــى صعيد اإلذاعــــة اســتــطــاع اإلعــالمــي 

أحـــمـــد عـــبـــداهللا إن يـــقـــدم تــجــربــة إذاعـــيـــة 

مــتــمــيــزة حــيــث قـــدم بــرنــامــجــه «مــســابــقــات 

الدوحة» الذي يذاع يوميا على إذاعة قطر في 

بث مباشر من خالل حساب في بيرسكوب، 

من جهة أخرى يستعد الفنان الشاب جاسم 

فخرو لتقديم برنامج جديد على االنستغرام 

بعنوان «صالح» .

كتب -هيثم األشقر:

فنا  أصبح  الفوتوغرافي  التصوير  أن  العبيدلي  خليفة  الفنان  أكد 
خالل  الجنسين  مــن  القطريين  الــشــبــاب  مــن  الــعــديــد  يستقطب 
مواقع  مــن  الكثير  أصبحت  أن  بعد  الماضية،  القليلة  الــســنــوات 
الضوئية،  لقطاتهم  لعرض  منصات  توفر  االجتماعي  التواصل 
باإلضافة لتبادل الخبرات ومهارات التعامل مع التقنيات الضوئية 
لكاميرات التصوير. وأضاف في تصريحات للبيرق: شكلت تلك 

المواقع مالذا مهما للعديد من الهواة في توثيق الصورة، ما دفع 
ونشرها  عدساتهم  عبر  الطبيعية  اللحظات  باقتناص  الشباب 
عــبــر«فــيــس بـــوك» و«تــوتــيــر» و«واتـــــس أب» و«انــســتــجــرام» ، 
مشيرا إلــى أن سناب شــات «دوحــة اليــف» الــذي انطلق مؤخرا 
تسابقوا  الذين  والمقيمين  المواطنين  من  العديد  إبداعات  عكس 
المواقع  وكذلك  البالد،  في  وجديد  جميل  هو  ما  كل  تصوير  في 
السياحية في الدولة التي تميزت بها بالدنا كثيرا وأصبحت من 

الدول المتقدمة والتي تجذب السياح من أنحاء العالم.

الـــفـــضـــاء  أن  الــــــى  الـــعـــبـــيـــدلـــي  وأشـــــــــار 
متعددة،  أشــكــاال  يتضمن  اإللــكــتــرونــي 
خــاصــة ونــحــن فـــي زمــــن تــتــزايــد فيه 
التحديات وتتسارع فيه عجلة تكنولوجيا 
االتصال ما يحتم علينا كفنانين مواكبة 
كــــل جـــديـــد وأخــــــذ مــــا يُـــنـــاســـبـــهـــا مــنــه 
صورة  بأحسن  تطبيقه  على  والحرص 

أن  إلــى  الفتا  الفني،  إبداعنا  نمو  تخدم 
اإلنــتــرنــت وبــال أدنــى شــك ساهم كثيًرا 
إلبداعات  المجانية  الدعاية  تقديم  في 
من  ومكنهم  الموهوبين،  مــن  العديد 
الــــوقــــوف عــلــى مــــدى نـــجـــاح تــجــاربــهــم 
ورضا المتابعين عنها، وذلك من خالل 

التعليقات أو عدد الاليكات.

وقال العبيدلي إن الفن التشكيلي يعتبر 
استفادت  التي  الفنون  من  أيضا  واحــدا 
ـــواصـــل  ـــت بــــقــــوة مـــــن ظــــهــــور مـــــواقـــــع ال
تخلق  أن  استطاعت  حيث  االجتماعي، 
فأصبح  التشكيلي،  للفن  محبا  جمهورا 
لمستجدات  ومتابعون  مهتمون  هناك 
هـــذا الــفــن يــســتــخــدمــون هـــذه الــوســائــل 

لمعرفة أخبار فنانيهم المفضلين.
العبيدلي  أكد  الشخصي  المستوى  وعلى 
مــع  يــــتــــواصــــل  أن  عـــلـــى  يــــحــــرص  أنــــــه 
أصـــدقـــائـــه ومــتــابــعــيــه مـــن خــــالل تلك 
وكذلك  االنستجرام،  وخاصة  المواقع، 
مايدور  كل  متابعة  خاللها  من  يتمكن 
على الساحة الفنية من أحداث، وكذلك 

أخبار  من  العالم  حول  مايدور  معرفة 
فــي كــافــة الــمــجــاالت أيــضــا، مــشــددا في 
تلك  استخدام  أهمية  على  نفسه  الوقت 
المواقع في النواحي اإليجابية، واالبتعاد 
التكنولوجيا  أن  مضيفا  السلبيات،  عن 
الــحــديــثــة ســـالح ذو حــديــن وعــلــيــنــا أن 

نختار ما نأخذه منها، وما نلفظه.
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راضي الهاجري

ثــقــافــة الــصــحــوة وصـــحـــوة الــثــقــافــة، 
عــــبــــارتــــان تـــحـــمـــالن بـــيـــن ضــفــتــيــهــمــا 
الواقع  متغيرات  من  متالطمة  أمــواجــاً 
فبين  اإلنــســانــيــة،  ثقافتنا  تعيشه  الـــذي 
اقتصادات السوق التي باتت تتحكم في 
نملك  ال  والتي  المتعاقبة  أجيالنا  ذوائق 
تنجرف  إليها  ننظر  ونحن  التحّسر  إال 
تدخل  بـــدون  اإلفــــرازات  تلك  كــل  وراء 

الذي  الشامل  التراجع  وبين  منا،  فعاٍل 
ضـــرب حــضــارتــنــا بــعــد أن وصــلــت إلــى 
قمة رقيها، وجدنا أنفسنا فريسة سهلًة 
مستسهلة لهذا الواقع ولذلك النطاق، ما 
جاز  إن  باالتجاه  اإلحساس  نفقد  جعلنا 
األمــام  إلــى  تتجه  ثقافتنا  فهل  التعبير. 
جــراء  تترنح  أم  الـــوراء  إلــى  تتقهقر  أم 
كافة  على  األخرى  بالثقافات  امتزاجها 

المستويات.
تـــبـــادل الــثــقــافــات وامـــتـــزاجـــهـــا أمــر 

مــســتــحــســن ويــنــبــع مـــن جـــوهـــر ديــنــنــا 
وعال  جل  اهللا  أن  أخبرنا  الذي  الحنيف 
ولكني  لنتعارف..  وقبائل  شعوباً  جعلنا 
الذي  المعيار  على  أشــدد  أن  أحــب  هنا 
إن  والتفاضل:  للتمايز  الخالق  وضعه 

أكرمنا، أتقانا.
كم منا من وضع هذا المعيار نصب 
مستغرب  أمـــٍر  كــل  يــدخــل  وهــو  عينيه 
ليقوم  الــحــضــارة  هـــذه  إلـــى  مستهجن 
بــتــشــويــه الــنــســيــج الــثــقــافــي لــهــذه األمـــة 

وهذا المجتمع؟ .. تراكمات السنين تقبع 
مرآة  وجه  تغطي  التي  الغبار  كطبقات 
الطبقات  تلك  تحّجرت  حتى  الحقيقة 
ليحل  البراق  المصقول  وجهها  وأخفت 
بدالً منه وجه من الصخر ال ينفع لشيء 
شكل  مــجــرد  هــو  هـــذا  أن  ليخبرنا  إال 

للمرآة.. ولكن .. ال نفع منها!.
نحن بحاجة أن نتعلم ثقافة الصحوة 
للثقافة  صـــحـــوًة  لــنــصــنــع  ومــنــهــجــيــتــهــا 
تــنــهــض بــهــا، فــالــصــحــوة هــنــا أبــعــد ما 

تــكــون عـــن أيـــدولـــوجـــيـــاٍت ســيــاســيــة أو 

نــظــريــات اجــتــمــاعــيــة تــقــوم عــلــى حب 

إلى  عـــودة  ولكنها  والتنظير،  الــظــهــور 

منهجيات البحث واالستقصاء العلميين 

لنقوم بنفض ما تجّمع من غبار وتنقية 

انحطاطها  يسبب  مــا  كــل  مــن  ثقافتنا 

ويرقى  إليها  يضيف  مــا  على  واإلبــقــاء 

بها فقط.

يطمح المواطن السعودي 

هــاشــم الــنــجــار إلـــى دخــول 

ـــيـــس»  ـــن مـــــوســـــوعـــــة «جـــي

برسم  القياسية،  لــألرقــام 

أكبر لوحة فنية في العالم 

بــأكــثــر مــن ٥٠ ألـــف عملة 

لموهبته  دعــمــاً  مــعــدنــيــة، 

الــــتــــي بـــــدأهـــــا مـــنـــذ أكــثــر 

فـــي اقــتــنــاء  مـــن ٢٠ عـــامـــاً 

العمالت المعدنية المحلية 

والــعــالــمــيــة، وجـــمـــع منها 

حتى اآلن أكثر من ٤٥ ألف 

عملة معدنية معظمها من 

النوادر.

وأكـــد الــنــجــار الــبــالــغ من 

حرصه  عــامــاً»  العمر «٤٥ 

على جمع العمالت المعدنية 

من داخل المملكة العربية 

الــــســــعــــوديــــة وخــــارجــــهــــا، 

وشراء بعضها من مزادات 

الــنــادرة  والــعــمــالت  التحف 

ـــديـــه خــــزانــــة من  لــتــنــشــأ ل

العمالت المحلية والعالمية 

اســتــثــمــرهــا فــيــمــا بــعــد في 

رسم لوحات فنية احترافية 

وجدارية،  لوحية  بطريقة 

حــيــث يــعــكــف حــالــيــاً على 

عـــــمـــــل لــــــوحــــــة جــــــداريــــــة 

فــنــيــة لــــدخــــول مــوســوعــة 

«جينيس» باستخدام أكثر 

من ٥٠ ألف عملة معدنية.

وأوضـــــــح الـــنـــجـــار، في 

تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة األنــــبــــاء 

من  الــهــدف  أن  السعودية، 

بالعمالت  الــلــوحــات  رســـم 

المعدنية ليس ترفاً، بل من 

بشكل  عليها  الحفاظ  أجــل 

فنية  لــوحــات  عــبــر  جميل 

تجذب عين المشاهد لها.. 

أعماله  فــي  يبدأ  أنــه  مبيناً 

الفنية بتعيين صورة المادة 

بالعمالت  رســمــهــا  الـــمـــراد 

وهي مطبوعة بالنيون، ثم 

يُركبها على اللوح ليبدأ وضع 

الـــعـــمـــالت عــلــى الــــصــــورة، 

بــــعــــدهــــا يـــــبـــــدأ فــــــي رش 

أو  «اللوكير  بــمــادة  اللوحة 

لمعة،  إلعطائها  الورنيش» 

مالمح  إلظــهــار  يلّونها  ثــم 

ويكمل  الدقيقة،  الــصــورة 

فـــي الـــوقـــت ذاتــــه تفاصيل 

الــشــخــصــيــة بــالــتــعــاون مع 

أحد الرسامين لتغطية كل 

أجـــزاء الــصــورة بالعمالت، 

وتتضح معالمها.

لوحة فنية بـ 
٥٠ ألف عملة 
معدنية

١٥٠٠ عمل فني بمعرض بيروت

الثالثاء 27 رمضان 1436 هـ - 14 يوليو 2015 م

تشهد مدينة بيروت في الفترة من 
معرض  انــطــالق  سبتمبر   ٢٠ إلــى   ١٧
أكثر  سيستضيف  الذي  الفني،  بيروت 
رسمها  معاصر  فني  عمل   ١٥٠٠ من 
جــنــســيــة   ٣٠ مـــن  فـــنـــان   ٢٠٠ حـــوالـــي 
عرض  صــاالت  فــي  ممثلين  مختلفة 

١٦ دولة. من 
ــــــورا دوهـــوتـــيـــفـــيـــل،  وقـــــد عـــلـــقـــت ل
مــــديــــرة الـــمـــعـــرض، قـــائـــلـــة: «شــهــد 
ملحوظاً  ارتفاعاً  الدولي  الفني  العالم 
للفن  العلنية  الــمــزادات  مبيعات  فــي 
األوسط  الشرق  منطقة  من  المعاصر 

ــــوب آســـيـــا،  وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا وجــــن
والـــذي حــاز اهــتــمــام بــيــوت الــمــزادات 
الـــكـــبـــرى وجـــامـــعـــي الـــقـــطـــع الــفــنــيــة. 
للسنوات  فبالنسبة  ذلــك،  إلــى  إضافة 
الـــخـــمـــس الــــســــابــــقــــة، كــــــان مـــعـــرض 
ـــافـــذة الــرئــيــســيــة  ـــن بــــيــــروت الـــفـــنـــي ال
األوســط  الــشــرق  منطقة  فــي  لــإلبــداع 
ســواء  آســيــا  وجــنــوب  أفريقيا  وشــمــال 
عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي أو الـــدولـــي، 
رئــيــســيــاً  دوراً  الــمــعــرض  لــعــب  حــيــث 
فـــي مــنــظــومــة الـــفـــن والـــســـوق الــفــنــي 
نسعى  ونــحــن  الــعــالــم.  مــســتــوى  عــلــى 

النمو  سرعة  على  للحافظ  جاهدين 
األعمال  عرض  في  نستمر  حيث  هذه 
األعــلــى  الـــجـــودة  ذات  والــمــجــمــوعــات 
ســــواء مـــن الــفــنــانــيــن الــمــعــروفــيــن أو 
نرضي  حتى  المنطقة  فــي  الناشئين 
لكافة  الفنية  األعــمــال  جامعي  شهية 
اللوحات  فــي  كــان  ســواء  الــفــن  أشــكــال 
الـــرســـومـــات  أو  الــنــحــت  أو  الــزيــتــيــة 
أو  الــفــيــديــو  مــقــاطــع  أو  الــتــصــويــر  أو 
الـــتـــركـــيـــبـــات، كـــمـــا أنـــنـــا نـــرغـــب فــي 
التوافق الدائم مع التغيرات في السوق 

الفنية».

ويــعــتــبــر ســـوق الــفــن الــمــعــاصــر في 

مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــــط وشـــمـــال 

أفـــريـــقـــيـــا وجــــنــــوب آســـيـــا أحــــد أبــــرز 

األســـــواق عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، وقــد 

الحديثة  الفنية  المزادات  نجاح  أظهر 

الــمــنــعــقــدة فـــي الــمــنــطــقــة االهــتــمــام 

الــــمــــتــــزايــــد فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة لـــلـــشـــراء 

في  الــفــن  فــي  واالســتــثــمــار  والتجميع 

مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــــط وشـــمـــال 

آسيا. وجنوب  أفريقيا 

أبيات قطرية

َعُه طَرحُت ُحزنِي على صخٍر فصَدّ
خَر أَوَجَعُه كأَّنما الحزُن آذى الَصّ
َشكوُت للبَدِر َرَدّ البَدُر َمسأَلتِي
َفزاَد حزنَِي ُحزناً ِحيَن أرَجَعُه
والنَّجُم قاَل أَيا محُزوُن ذا أَلٌَم

دوَر َفَمْن ِفي الَقلِب أَوَدَعُه يُعيي الُصّ
والبحُر قاَل أَساَك الُمُرّ معِضلٌَة
فما لدى الموِج بِي شيئاً لَيصنََعُه

فحاَر ِفكري وقلبِي باَت ُمنَقبِضاً
وَجفُن عينِي لُِحزنِي هَلّ أدُمَعُه

ڈ ڈ ڈ
كِر يزهو ويعبَُق. صباح الهدى بالِذّ

يكاُد سناُه داِخَل الَقلِب يُشِرُق.
إذا الَح في اآلفاِق أدركُت جاِزماً.
بأّن لساَن الفأِل ِفي الَكوِن ينِطُق.
ومّني صباُح الَخيِر تُزجى بَليلًَة.
ُلّ يُغِدُق. بِعطِر ُزهوٍر َفوَقها الَطّ
ها. ِمَن الَقلِب للَقلِب اشتِياقاً أَُزُفّ

لَِمن ُحبُّهم في الّنفِس كالّنوِر يَبُرُق
ڈ ڈ ڈ

وفي ُجُدِر األحشاِء يسُكُن بي الَهوى.
أُعاِهُد نَفِسي الَكتَم ما أنا قائِلُه.

لُوُع الَوجَد والَقلُب يَصَطلِي. وتُخفي الُضّ
ولكَنّ في األحداِق تَبدو دالئِلُه.

ڈ ڈ ڈ
وَق في ِرئَتِي ما زاَل ِعطُرِك يُذِكي الَشّ
وبَحُر عينِِك َضلْت فيِه أشِرَعتي
ُدها ُعودي فَهمُسِك أصداٌء تَُرِدّ
أُذني بِذبَذبٍَة تَحلُو بأخِيلَتِي

ڈ ڈ ڈ
ال لَوَن لَُه َدمُع الخالي
مُع بِِه أحَمْر والصُبّ الَدّ
والِفكُر ِمَن البُعِد َحِزيٌن
والِجسُم ِمَن البَلوى أصَفْر

والّليُل َطويُل ُمسوٌدّ
بُح َكئِيٌب لَو أسَفْر والُصّ
الوصُل بَعيٌد ال يَدنُو

وَرجاُء الَقلِب بِه أَخَضْر
والّشوُق بِِه َموٌج عاتِي
كالبَحِر بُِزرَقتِِه يَزَخْر
عِر تِداِعبُه وُحُروُف الِشّ
فتَْر تتراَقُص ِمن َحوِل الَدّ
الَحرُف األَبيُض يُسِعُده
ويُعانُِده الَحرُف األسَمْر
ينساُب الّطيُف بصفَحتِِه
فُيَزيُِّن بَهَجتَها أكثَْر

محمد السادة

طَرحُت 
ُحزنِي

ـــة  ! ـــاف ـــق ـــث ـــصـــحـــوة وال ـــة  !ال ـــاف ـــق ـــث ـــصـــحـــوة وال ال بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

كتب - مصطفى عبد المنعم:

أظــهــر اســتــطــالع لــلــرأي أجــــراه الموقع 
اإللـــكـــتـــرونـــي لـــــــوزارة الــثــقــافــة والــفــنــون 
والتراث أن ٧١٫٧٪ من القطريين يفضلون 
قراءة كتب األدب العربية ،مقابل ٢٨٫٣ ٪ 

ممن يفضلون قراءة األدب اإلنجليزية.
ولم يحدد االستطالع نوعية كتب األدب 
وهو ما يجعل األغلبية تفضل قراءة األدب 
سالسة  أكثر  تعتبر  أنها  حيث  األم  باللغة 
وفهماً واستيعاباً، على اعتبار أن األدب هو 
عواطف  مجمل  عــن  التعبير  أشــكــال  أحــد 
اإلنـــســـان وأفـــكـــاره وخـــواطـــره وهــواجــســه 
من  تتنوع  التي  الكتابية  األساليب  بأرقى 
النثر إلى النثر المنظوم إلى الشعر الموزون 
عما  للتعبير  القدرة  أبــواب  لإلنسان  لتفتح 
آخر،كما  بأسلوب  عنه  يعبر  أن  يمكن  ال 
باللغة فالنتاج  وثيقاً  يرتبط األدب ارتباطاً 
المدونة  والثقافة  المدونة  للغة  الحقيقي 
أشكال  ضمن  محفوظاً  يكون  اللغة  بهذه 
باختالف  تــتــنــوع  والــتــي  وتجلياته  األدب 
تنوعات  دومــاً  وتشهد  والعصور  المناطق 

وتطورات مع مر العصور واألزمنة.

٧١ ٪ من القطريين يفضلون 
قراءة كتب األدب العربية
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