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مبارك المالك: مطلوب 
تعريف الطالب بالفن التشكيلي

صفحات
٨

البكري: أسعى لصقل 
موهبتي الفنية بالدراسة

كتب - هيثم األشقر:

أكــــــد الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي مـــبـــارك 

في  التشكيلية  الــحــركــة  أن  الــمــالــك 

خالل  ملحوظاً  تطوراً  شهدت  قطر 

الفنية  الساحة  وأن  األخيرة،  السنوات 

في  الــتــشــكــيــل  رواد  مـــن  الــعــديــد  تــمــتــلــك 

منطقة الخليج العربي، الذين أثروا الحركة 

خاصاً  بأعمالهم المتميزة، والتي خلقت طابعاً 

التشكيلي  الفن  يعاني  التي  األكبر  اإلشكالية  أن  إلى  مشيراً  القطري،  للفن 

عن  جيداً  وتأسيسها  الصغيرة  المواهب  تنمية  في  تكمن  منها  قطر  في 

طريق المدارس، وأن تكون هناك مناهج متطورة تعّرف الطالب بالفن 

قطر،  في  الفنية  الحركة  أثروا  الذي  وبالرواد  تطوره،  وتاريخ  التشكيلي، 

والميادين،  للشوارع  الجرافيتي  فن  يخرج  أن  إلى  نفسه  الوقت  في  داعياً 

والجسور  األنــفــاق  لتجميل  الــجــداريــات  لرسم  للفنانين  الفرصة  وإتــاحــة 

وغيرها من المشاريع العمالقة في قطر. 

ص٤

كتب: أشرف مصطفى

يتبع  أنه  البكري  اهللا  عبد  الفنان  أكد 

طــريــق الــتــروي فــي الــســيــر بــمــشــواره 

من  السلم  صــعــود  ويــنــوي  اإلبــداعــي 

الوقت  فــي  لــلــمــادة  ينظر  وال  بــدايــتــه 

الــحــالــي لــكــن كــل مــا يــهــمــه خـــالل تلك 

الــفــتــرة هـــو إثـــبـــات مــوهــبــتــه، وإصــقــالــهــا 

بــالــمــمــارســة الــعــمــلــيــة والــعــلــمــيــة مـــن خــالل 

االلتحاق بالورش التي باتت تحرص على إقامتها وزارة الثقافة باستمرار، 

وقال إنه ينوي دراسة الهندسة ثم دراسة المسرح بعد ذلك لصقل موهبته 

وليكمل طريقه الفني على أساس علمي.

من المشاركات  وعّبر البكري عن سعادته كونه استطاع أن يقّدم عدداً 

المتميزة في أكثر من عمل فني حيث امتدت مشاركاته من المسرح إلى 

العمل أمام الكاميرات فكانت البداية في مسلسل «تصانيف» عام ٢٠١١ مع 

الفنان غانم السليطي.

المهارات  من  مزيد  لكسب  وأسعى  وأعشقه  التمثيل  أهــوى  أنــا  وقــال: 

وأتمنى أن أحظى بحب الجمهور وأن أقّدم أعماالً متميزة.

ص٦

لوحة أحمد األسدي «صراع» 
بين الموت والحياة

الثالثاء 20 رمضان 1436 هـ - 7 يوليو 2015 م

ص ص ٣٣

الدوحة لألفالم تبحث عن أفكار الدوحة لألفالم تبحث عن أفكار 
تفاعلية لصندوق العجبتفاعلية لصندوق العجب

الدوحة - البيرق:

لألفالم  الدوحة  مؤسسة  تقوم 

حــالــيــاً بـــفـــرز طــلــبــات الــمــشــاركــة 

فـــي فــعــالــيــة «صـــنـــدوق الــعــجــب» 

مهرجان  خــالل  من  تتيحها  التي 

«أجــــيــــال الــســيــنــمــائــي» الــمــزمــع 

إقامته في الفترة بين ٢٩ نوفمبر 

تتطلع  حيث   ،٢٠١٥ ديسمبر  و٥ 

مبتكرة،  تفاعلية  أفــكــار  إليــجــاد 

بعد أن أعلنت في وقت سابق عن 

حــاجــتــهــا إليـــجـــاد مــحــتــوى جــديــد 

وشــيــق مــع الــتــركــيــز عــلــى الجديد 

األبعاد  الثالثية  الصور  تقنيات  في 

والـــمـــؤثـــرات الــبــصــريــة وإســـقـــاط 

ـــــصـــــور والـــــــواقـــــــع االفــــتــــراضــــي  ال

والــــُمــــعــــزز، حـــيـــث تــتــيــح فــعــالــيــة 

تنظمها  التي  العجب»  «صــنــدوق 

تلهم  تفاعلية  مساحة  المؤسسة 

وترفه عن عشاق السينما والناس 

مــــن جــمــيــع األعــــمــــار مــــن خـــالل 

عالمّي  في  استجد  ما  آخر  تقديم 

الرقمية،  والتكنولوجيا  السينما 

مجموعة  توفيرها  إلى  باإلضافة 

واأللعاب  التفاعلية  المنشآت  من 

واألدوات  والتطبيقات  التعليمية 

الرقمية المبتكرة ونشاطات تتيح 

لألفالم  مباشر  إنتاج  للمشاركين 

خالل مهرجان أجيال السينمائي.

وتراعي المؤسسة في اختيارتها 

عنها  وأعلنت  سبق  التي  الشروط 

الطلبات  قبول  بــاب  فتحت  حيث 

حــتــى يــــوم ٢٨ يــونــيــة الــمــاضــي، 

وطــالــبــت الــراغــبــيــن فـــي الــتــقــّدم 

بــتــوفــيــر شـــــرح كـــامـــل أو مــقــطــع 

مع  الــعــرض،  فكرة  يوّضح  فيديو 

والمساحة  األبعاد  تفاصيل  إيجاد 

الـــــــالزمـــــــة مــــــن طــــــــول وعــــــرض 

وارتـــــــفـــــــاع، وتــــحــــديــــد مـــــا يـــلـــزم 

الزمني  واإلطــار  المشروع  إلنجاز 

الســـتـــكـــمـــالـــه، وذلـــــــك انـــســـجـــامـــاً 

بالثقافة  المتمثلة  ركــائــزهــا  مــع 

والمجتمع والتعليم والترفيه.

وزير الثقافة: معرض الدوحة منبر عالمي للفكر والثقافة
الدوحة - البيرق:

والفنون  الثقافة  وزارة  أصدرت   
ـــاً جـــــديـــــداً بــعــنــوان  ـــاب ـــــراث كـــت ـــــت وال
الــدوحــة  مــعــرض  الفضي  «الــيــوبــيــل 
الــدولــي الـــ٢٥ للكتاب» والــذي شهد 
النشر  دور  حيث  من  مشاركة  أكبر 
 ٢٩ مــن  نشر  دار   ٤٣٢ شملت  الــتــي 

دولة عربية وأجنبية.
وتــــصــــّدر الـــكـــتـــاب فـــي مــقــدمــتــه 
كــلــمــة لـــســـعـــادة الـــدكـــتـــور حــمــد بن 

الثقافة  وزيـــر  الــكــواري  عبدالعزيز 
أن  إلى  فيها  أشار  والتراث  والفنون 
للكتاب  الـــدولـــي  الـــدوحـــة  مــعــرض 
في دورتــه الـــ٢٥ وفي إطــار احتفال 
منبراً  شكل  الفضي  بيوبيلها  الوزارة 
والــثــقــافــة  للفكر  عــالــمــيــاً  ومــنــتــدى 
الكلمات  هــذه  في  ما  بكل  واإلبـــداع 
وأنــهــا أقيمت  مــن مــعــان خــصــوصــاً 
مهرجان  فعاليات  معه  بالتزامن 
الـــدوحـــة الــثــقــافــي، بـــاإلضـــافـــة إلــى 

األنشطة المعتادة كل عام.

الكواري  الدكتور  سعادة  وأوضــح 
صفقات  عـــدة  عــقــدت  الــــــوزارة  أن 
واتــــفــــاقــــيــــات حـــــول الـــمـــشـــروعـــات 
الــثــقــافــيــة الــعــمــالقــة وشــــراء حقوق 
ــنــشــر والـــتـــألـــيـــف بــيــن الــنــاشــريــن  ال
المؤلفين  بين  ثــم  البعض  بعضهم 

والناشرين.    
الــــكــــّتــــاب  أن  ســــعــــادتــــه  وأكـــــــــد 
األوفــر  الحظ  لهم  كــان  القطريين 
المؤلفات،  أحــدث  على  التوقيع  في 
مــــا يــعــنــي تـــطـــور حـــركـــة الــتــألــيــف 

والــنــشــر فــي قــطــر بــوتــيــرة سريعة 

تفّرد  مــن  الــبــالد  تشهده  مــا  تــواكــب 

وتميز ونهضة في كل القطاعات.

ــكــتــاب الــــذي تــضــّمــن  واشــتــمــل ال

الــفــعــالــيــات  كـــل  عــلــى  صــفــحــة   ١٠٠

الثقافية  واألنــشــطــة  والــمــؤتــمــرات 

وذلـــــك بــمــنــاســبــة مـــــرور ٢٥ عــامــاً 

على إقامة معرض الدوحة الدولي 

للكتاب.

كتب-مصطفى عبد المنعم:

أن «لوحة  األســدي  أحمد  الفنان  اعتبر 

الــــصــــراع» الـــتـــي شـــــارك بــهــا فـــي آخــر 

لإلبداع  الشبابي  المركز  في  معرض 

يعيشه  الـــــذي  الــــصــــراع  تــجــســد  الــفــنــي 

اإلنـــســـان عــبــر عــمــل تــركــيــبــي مــكــون من 

أيادي  األول  والمجسم  ولوحات،  مجسمات 

شخص  وأي  ــقــيــود،  ــل ل كــســر  والـــثـــانـــي  مــكــبــلــة 

الموت  بين  صــراع  فهو  الخاصة  زاويته  من  ويــراه  سيصوره  العمل  سيشاهد 

والحياة واليأس واألمل، والخير والشر، وكل المتضادات التي تمثل صراعا، 

يتم  حتى  اليأس  وعدم  المحاولة  لضرورة  رمزية  العمل  في  يوجد  ثم  ومن 

كسر القيود وحسم الصراع.

أو  فيه  يــدور  بما  التكّهن  صعب  عالم  البشرية  النفس  أن  بما  ويضيف: 

والتعّقل  بالحكمة  التسّلح  إلى  يحتاج  فيه  الخوض  مجرد  وحتى  به  التحكم 

وإال سيصطدم بتيارات جارفة وتالطم أمواجه وإن اختلفت وتيرته، فنجد 

هناك صراعا دائما في كل إنسان، صراعا بين الخير والشر، صراعا بين الحق 

والباطل، صراعا بين الحياة والموت، صراعا بين اليأس واألمل، صراعا بين 

الخوف واألمان.

التخت الشرقي يصمدالتخت الشرقي يصمد
 في مواجهة التغريب في مواجهة التغريب
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للتصوير  الــقــطــريــة  الجمعية  تــبــدأ 
الـــضـــوئـــي غـــــداً فـــي اســتــقــبــال طــلــبــات 
الــمــســابــقــة الـــرابـــعـــة واألخــــيــــرة الــتــي 
تـــقـــام تـــحـــت مــــحــــوري األطــــفــــال فــي 
وذلك  اإلسالمية  والزخارف  رمضان 
فـــي إطــــار فــعــالــيــات أســبــوعــهــا الــرابــع 
المصاحب لمعرضها السنوي «نفحات 
من  أمـــس  انــتــهــت  بينما  رمــضــانــيــة»، 
مسابقتها  فــي  الــمــشــاركــات  اســتــقــبــال 
ـــتـــي تــــــدور حـــــول مـــحـــوري  الـــثـــالـــثـــة ال
الــقــرنــقــعــوه والــمــالبــس فــي رمــضــان، 
وقد أعلنت الجمعية عن الفائزين في 
خــالل  أقــيــمــت  الــتــي  األولــــى  المسابقة 
محور  فــي  فــاز  حيث  األول  أسبوعها 
الــمــســاجــد كـــل مـــن جــمــعــة بـــو جــســوم 
الــكــواري  ويــوســف  األول،  المركز  فــي 
بــالــمــركــز الـــثـــانـــي، وســـاجـــي مــانــشــاد 
خليل  فــاز  بينما  الــثــالــث،  الــمــركــز  فــي 

مرقص في محور مدفع رمضان.
اعتادت  الــذي  المعرض  هــذا  ويأتي 
الضوئي  للتصوير  القطرية  الجمعية 
إقــــامــــتــــه مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن ١٦عـــــامـــــاً 
ــــقــــدوم شـــهـــر رمـــضـــان  لـــالحـــتـــفـــال ب
لنفحات  الجمعية  ألعــضــاء  الــمــبــارك 
الصور  مــن  بــعــدد  الــكــريــم  الشهر  هــذا 
الــمــتــمــيــزة الــتــي تــشــمــل الــروحــانــيــات 
 - الشعبية  (األكــــالت  مــن  الــرمــضــانــيــة 
بليلة  االحتفال   - األطــفــال   - المساجد 

الــكــرنــقــعــوه - وصــــور أخــــرى خــاصــة 
إقامة  وتــجــيء  الــكــريــم)،  الشهر  بــهــذا 
مع  متزامنة  المعرض  لهذا  الجمعية 
الشهر  خــالل  تقيمها  أخــرى  فعاليات 
في  مــبــّســطــة  ورش  مــنــهــا  الـــمـــبـــارك، 
من  وغيرها  األطــفــال،  تصوير  تعليم 
على  امتدت  التي  المتعّددة  الفعاليات 
التي  باإلضافة  الماضية،  األيــام  مــدار 

لبرنامجها  خّصصتها  الــتــي  الــــدورات 
الصيفي واشتملت على إقامة البرامج 
أســاســيــات  دورات  فــي  المتخصصة، 
التصوير، وتصوير البورتريه، وتصوير 
والفواكه،  واألطعمة  الصامتة  الطبيعة 
الاليت  بــرامــج  عبر  الــصــور  ومعالجة 
عن  ومحاضرة  شوب،  والفوتو  رووم 
وذلك  صحيحة.  صورة  اخيتار  كيفية 

إلتاحة الفرصة للشباب من الجنسين، 
باإلجازة  واالستمتاع  أنفسهم  لتقديم 
الــصــيــفــيــة بـــأعـــمـــال ثـــقـــافـــيـــة تــصــقــل 
مواهبهم لتعود عليهم بالمنفعة خالل 
دراســتــهــم األســـاســـيـــة، ومــــلء أوقـــات 
الفضاءات  بعض  تصوير  في  فراغهم 
المتعّددة، وهو ما ينسجم مع األهداف 
اإلستراتيجية التي تعمل على االهتمام 

بــالــعــنــصــر الــشــبــابــي مـــن الــجــنــســيــن، 
بهدف تنمية المجتمع وصقل مهارات 
أبنائه الفنية ومشاركتهم في المحافل 
الضوئي،  التصوير  مجال  في  الدولية 
مع  انسجاماً  األنشطة  هــذه  كل  وتأتي 
أهــــداف الــجــمــعــيــة الــتــي انــطــلــقــت من 

أجلها منذ تأسيسها.

كتب-هيثم األشقر:

 أعــلــنــت مــؤســســة الــــدوحــــة لــألفــالم 
لــلــدورة  الطلبات  تقديم  بــاب  فتح  عــن 
الــثــانــيــة لــعــام ٢٠١٥ مــن مــنــح األفـــالم، 
وذلـــك اعــتــبــارا مــن ١٨ يــولــيــو الــجــاري، 
وتسعى  المقبل،  أغسطس  أول  وحــتــى 
المواهب  وتمكين  تعزيز  إلى  المؤسسة 
الــقــطــريــة الــمــتــمــيــزة الــتــي يــمــكــنــهــا أن 
تــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا 
فــي الـــدولـــة، مــن خـــالل تــقــديــم الــدعــم 
الــلــوجــســتــي واإلبــــداعــــي، والــمــســاهــمــات 
المالية لألعمال المقدمة من قبل صناع 
المؤسسة  تدعو  كما  قطر،  من  األفــالم 
للتواصل  قطر  في  األفــالم  صناع  جميع 
المنح  لمناقشة  الــعــام  مـــدار  على  معها 
والفرص  المشترك  التمويل  وإمكانيات 
المشاريع  أبرز  ضمن  المتاحة  التدريبية 
السينمائية التي يتم تصويرها في قطر 
والمبادرات  اإلبداعية  التنمية  ودورات 
اإلرشـــــــاديـــــــة وفــــــــرص الـــــعـــــرض الـــتـــي 

ستتيحها المؤسسة ألفالمهم.
األوســـط  الــشــرق  لـــدول  بالنسبة  أمـــا 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا فـــتـــقـــدم الــمــؤســســة 

اإلنتاج  بعد  ومــا  واإلنــتــاج  التطوير،  منح 
تجاربهم  يخوضون  الذين  للمخرجين 
ـــــى أو الــثــانــيــة فـــي مــجــال األفــــالم  األول

المؤسسة  تقدم  كما  الطويلة،  الروائية 
مـــنـــًحـــا لـــتـــمـــويـــل لـــــألفـــــالم الـــقـــصـــيـــرة 
فــــي مـــرحـــلـــة اإلنــــتــــاج فـــقـــط. ويــمــكــن 

يــقــدمــوا  أن  الــمــتــمــيــزيــن  لــلــمــخــرجــيــن 
طــلــب مــنــحــة لــتــمــويــل مـــا بــعــد اإلنـــتـــاج 
دول  لباقي  بالنسبة  الــطــويــلــة،  لــألفــالم 

بعد  مــا  مرحلة  تمويل  فسيكون  العالم 
اإلنتاج متاحا للمشاريع الروائية الطويلة 
تجاربهم  يخوضون  الذين  للمخرجين 

األولى أو الثانية.
تقّدمه  الــذي  المنح  برنامج  ويسعى 
استقطاب  إلى  لألفالم  الدوحة  مؤسسة 
الــمــواهــب الــجــديــدة، ودعــــم الــمــشــاريــع 
أن  يمكنها  الــتــي  ــيــة  واألصــل الــمــتــمــيــزة 
تــحــقــق أصـــــداء عــالــمــيــة، ويــتــمــثــل نهج 
األصلية،  المشاريع  دعــم  فــي  المؤسسة 
الـــتـــي تــتــمــتــع بــلــغــة ســيــنــمــائــيــة مــمــيــزة 
ــتــفــّرد والــطــابــع  وقــصــص تــجــمــع بــيــن ال
الــمــعــاصــر الـــُمـــلـــفـــت، ويــــقــــّدم بــرنــامــج 
الــمــنــح دعـــًمـــا إبـــداعـــًيـــا ومـــالـــًيـــا لــصــّنــاع 

الطويلة  والــروائــيــة  القصيرة  األفـــالم 
في دولة قطر اعتماًدا على معايير 

مــــحــــددة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى دعــم 
صّناع األفالم الذين يخوضون 

والثانية  األولــــى  تجربتهم 
العالم،  أنــحــاء  جميع  مــن 
والمخرجين المتميزين 

فــي الــشــرق األوســط 
وشمال أفريقيا.

إطالق مسابقة في تصوير الزخارف اإلسالمية

اعتبارا من ١٨ يوليو وحتى أول أغسطس
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حركةحركة

كتب - محمود الحكيم:

كشف الفنان محمد حسن عن مشاركته حاليا في مسرحية «علتنا فينا» 
المبارك،  الفطر  بعيد  لعرضها  المكثفة  التدريبات  مرحلة  في  دخلت  التي 
وهي من تأليف سعد الفرج وإعداد مصطفى أحمد الخليفة وإخراج الفنان 
فهد الباكر. وأوضح محمد حسن أنه يلعب دور الوزير الذي بدأ حياته فقيرا 
ثم فجأة أصبح وزيرا وشخصية الوزير بالمسرحية شخصية ضعيفة أمام 

إلى  يؤدي  الذي  األمر  الحماقات  من  الكثير  ترتكب  التي  زوجته  شخصية 
إقالة الوزير في نهاية األمر بسبب أفعال زوجته غير المسؤولة.

الطبقي  االنتقال  قضية  تناقش  المسرحية  أن  إلــى  حسن  محمد  وأشــار 
يشاركونه  الفنانين  من  عددا  أن  وأوضح  االجتماعي.  تأثيره  ومدى  السريع 
ومحمد  المري  مشعل  والفنان  الشروقي  فاطمة  الفنانة  منهم  العمل  في 
وستعرض  كوميدي  إطــار  في  تــدور  المسرحية  إن  وقــال  ونتاشا.  العسيلي 

للجمهور بالمجان على مسرح المركز الشبابي للفنون المسرحية.

ــر ــط ــف ـــا» بـــعـــيـــد ال ـــن ـــي «عـــلـــتـــنـــا ف

الدوحة - البيرق:

كشفت الكاتبة بشرى ناصر للبيرق عن انتهائها من كتابة 
أن  إلــى  مشيرة  «نساء»  بعنوان  جديدة  قصصية  مجموعة 
فكرتها تتمحور حول المرأة وقضاياها، حيث تناقش ذلك 
عن  الــرمــزيــة  الرأسمالية  وهــي  مختلفة  نظر  وجــهــة  مــن 
في  المتجذرة  السلبية  الموروثات  هي  آخر  وبتعبير  المرأة 
سبيل  على  المرأة  تربط  والتي  المرأة،  حول  العربي  العقل 
تحذر  التي  واألخــرى  والشيطان،  والحية  بالعقرب  المثال 
الرجل من أخذ مشورة المرأة ألنها في نظره ال يأتي منها 
والتي  المغلوطة  الموروثات  هــذه  آخــر  إلــى  المصائب  ســوى 
تتجافى مع نظرة النبي الكريم صلى اهللا عليه وسلم للمرأة 
وتعامله الحكيم معها. فوجود المرأة في إطار مجتمع ُمصر 
على اجترار تراثه المغلوط بطريقة مرعبة ما هو إال نكوص 
التي  للمرأة  المتدنية  النظرة  حيث  اإلنسانية  الطفولة  إلــى 

تمثل نصف الجنس البشري.
وأوضحت بشرى ناصر أن المجموعة القصصية «نساء» 
نفسي»  و «أرفــــض  منها «اســـتـــالب»  قــصــص  عــشــر  تــضــم 
مشيرة إلى أنها بدأت رحلتها مع هذه المجموعة منذ سبع 
القصصية  المجموعة  تقديم  في  تفكر  أنها  وقالت  سنوات. 

إلى وزارة الثقافة إلصدارها وطباعتها.
إلى ذلك تعكف بشرى ناصر أيضا على االنتهاء من كتابة 
بحث جديد بعنوان «لقط المرجان لفهم دوافع أم الصبيان» 
وهو يدور حول الخرافة والغيبية وأثرها على العقل العربي 

ممثلة في أسطورة «أم الصبيان» .
إلى  ويعود  قديم،  وهو  الصبيان»  معتقد «أم  إن  وقالت 
الباطن  الجمعي  العقل  أن  الحظت  أنها  إلى  سحيقة  أزمنة 
لــدى الــنــاس عــاد بــه فــي عصرنا الحديث لــعــدة أســبــاب تم 
قلة  مــن  عانت  أنها  مضيفة  الكتاب،  خــالل  مــن  مناقشتها 
المصادر والمراجع التي تتحدث بشكل علمي عن مثل هذ 
االعتقادات على الرغم من كونها متجذرة في عقلية اإلنسان 
البلدان  باختالف  مسميات  عــدة  عليها  أطلق  الــذي  العربي 
أنها  وأوضــحــت  األســطــورة.  لـــذات  جميعها  تنتمي  العربية 
ناقشت  التي  األدبية  المراجع  ببعض  بحثها  خالل  استعانت 
هذا الموضوع في إطار محاولتها الستعراض معالجات ذلك 
بعض  إلى  ذلك  في  متطرقة  مختلفة،  أزمنة  في  المعتقد 

القصص الشعبية المحلية 
الــــتــــي أثـــــــرت فــي 

وجدان الناس.

بشرى ناصر تطلق 
«نساء» قريبا

تضم عشر قصص حول قضايا المرأة
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بعد  مــا  مرحلة 
الروائية الطويلة 
تجاربهم  وضون 

تقّدمه  الــذي  ح
استقطاب  إلى  م 
دعــــم الــمــشــاريــع 
أن  يمكنها  لــتــي 
ة، ويــتــمــثــل نهج 
األصلية،  مشاريع 
نــمــائــيــة مــمــيــزة 
ــتــفــّرد والــطــابــع ل

يــــقــــّدم بــرنــامــج 
ومـــالـــًيـــا لــصــّنــاع 
الطويلة وائــيــة 

على معايير 
لــــى دعــم 

وضون 
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م، 
ن 

القصص الشعبية المحلية
الــــتــــي أثـــــــرت فــي

وجدان الناس. الدوحة لألفالم تفتح باب التقديم لمنح التمويل
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ً ـــــــــــدم إبــــــــــــــداعــــــــــــــا ـــــــــــق ـــــــــت الـــــــــــشـــــــــــرقـــــــــــي لــــــــــــــن ي ـــــــــخ ـــــــــت ـــــــــى ال ـــــــــل ــــــــــــاء ع ــــــــــــف ــــــــــــك االن

ـــــن ـــــف ـــــــفـــــــنـــــــيـــــــة بـــــــمـــــــا يــــــــخــــــــدم ال ـــــــصـــــــوتـــــــيـــــــة وال ــــــات ال ــــــي ــــــن ــــــق ــــــت ــــــــــادة مــــــــــن ال ــــــــــف االســــــــــت

التخت الشرقي مدرسة موسيقية وإرث إنساني

التمازج 
بين الغربي 

والشرقي سمة 
االحتكاك 
الثقافي

كتب - محمود الحكيم:

أكـــد عـــدد مــن الــفــنــانــيــن أن الــتــخــت الــشــرقــي اســتــطــاع 
حيث  تواجهها  التي  التغريب  موجة  مواجهة  في  الصمود 
ال يزال التخت الشرقي حيا بتجلياته العصرية على اعتبار 
فريد  وإرث  عريقة  موسيقية  مدرسة  الشرقي  التخت  أن 
وعالمة مضيئة بالفن اإلنساني، مشيرين إلى أن االنكفاء 

على التخت الشرقي لن يقدم إبداعا
للتفاهم  لــغــة  بـــل  عـــــراك  ســـاحـــة  لــيــســت  فــالــمــوســيــقــى 

والتمازج بين الغربي والشرقي. سمة االحتكاك الثقافي
بما  والفنية  الصوتية  التقنيات  مــن  االســتــفــادة  ويجب 
بين  بالمزج  الشبابية  األغــانــي  نجحت  حيث  الفن  يخدم 

الموسيقى الخليجية واآللة الغربية.

التخت  أن  الكبيسي  عيسى  الــفــنــان  أكــد 
الــشــرقــي ال يــــزال حــيــا، ولـــه تــجــلــيــاتــه في 
دخلت  قــد  كــان  وإن  العصرية  الموسيقى 
فإن  والتطوير  التغيرات  مــن  الكثير  عليه 
هـــذه ســنــة الــتــطــور الــبــشــري الــمــتــولــد من 
تـــراكـــم الــخــبــرة وكـــثـــرة الــتــجــارب وتغير 
الـــظـــروف وإيـــقـــاع الــحــيــاة وبــالــتــالــي تغير 
مــواكــبــة  إن  الــكــبــيــســي  وأضــــــاف  األذواق، 
الــعــصــر شـــيء البـــد مــنــه وإال خــرجــنــا من 
سرب  خــارج  نغرد  وأصبحنا  الــزمــن  إطــار 
الحياة فاالنكفاء على التخت الشرقي وحده 

والتقوقع داخل إطار محدود وجامد لن 
يقدم إبداعا أو يصنع إنجازا فنيا 

من  أكبر  ضــرره  سيكون  بل 
نفعه، وتابع الكبيسي البد أن 

نخوض تجربة الموسيقى 
ندخل  وأن  الــمــعــاصــرة 

وابتكارات  تجديدات 
عـــــــلـــــــى الـــــجـــــمـــــلـــــة 

الــــمــــوســــيــــقــــيــــة 
ـــــــــــــقـــــــــــــدم  ون

إســهــامــات 
مـــغـــايـــرة 

فـــــــــــــــــي 
شــــكــــل 

نطعم  أن  مـــانـــع  وال  الــمــقــدمــة،  األلـــحـــان 
اآلالت  مــن  جــديــد  بــجــيــل  الــعــتــيــقــة  اآلالت 
ومعزوفات  جديدة  أنغاما  لتقدم  الحديثة 
غير مألوفة، كما أننا يجب علينا كمطربين 
التطور  بمنتجات  نستفيد  أن  وموسيقيين 
الــمــذهــل فـــي مـــجـــال الــتــقــنــيــات الــصــوتــيــة 
والفنية التي تخدم الفن وتحسن من جودة 

األغاني والمعزوفات المقدمة للجمهور.
وقــــال الــكــبــيــســي لــقــد نــجــح الــمــطــربــون 
خصوصا  والقطريون  عموما  الخليجيون 
فـــي صــنــع حـــالـــة مـــن الـــتـــمـــازج والــتــنــاغــم 
الخليجية  الــمــوســيــقــيــة  اآللـــــة  بــيــن 
واآللــــة الــغــربــيــة خــاصــة في 
األغـــــانـــــي الـــشـــبـــابـــيـــة الــتــي 
تــقــدم عــلــى الــســاحــة حاليا 
الطبلة  مــع  أدخــلــنــا  فــقــد 
ـــــــرق ابــــتــــكــــارات فــي  وال
اآلالت  وأدخلنا  التوزيع 

النحاسية مثل السكسافون كما اقتبسنا من 
القــت  ولــقــد  وغــيــرهــا  الــتــركــيــة  الموسيقى 
ورواجا  قبوال  الخليجيين  الفنانين  تجارب 
الحفالت  فــي  تطلب  وبــاتــت  الجمهور  مــن 
واألفــــــــــراح وفـــــي اإلذاعــــــــــات والـــمـــحـــطـــات 

التلفزيونية.
له  جنسية  ال  الفن  أن  الكبيسي  وأوضــح 
من  واالستفادة  الثقافات  تالقي  من  والبد 
والغناء  الفن  مجال  في  الناجحة  التجارب 
الجغرافية  الخريطة  على  موقعها  كــان  أيــا 
الشعوب  لــغــة  فــالــفــن  جنسيتها  كــانــت  وأيـــا 
ولغة القلوب، أما مبدأ االنكفاء على النفس 
في  نفعا  يجدي  فلن  الذات  حول  والتمركز 
الموسيقية  الحركة  سيؤخر  بل  الصدد  هذا 

ويصيبها بالعمى والصمم.
مجموعة  هناك  أن  إلى  الكبيسي  وأشــار 
من الفنون كان ينظر إليها على أنها فنون 
شاذة غير مقبولة مثل الجاز وما إن استدار 
فنية  مــدرســة  وأصــبــحــت  إال  قليال  الــزمــن 
وجمهورها  وأصــولــهــا  قــواعــدهــا  لها  مهمة 
العريض وتداخلت موسيقاها مع اإليقاعات 
الــســائــدة وأنــتــجــت إبـــداعـــات يــتــهــافــت على 

سماعها الماليين.

التخت  أن  الستار  عبد  علي  الفنان  أكــد 
الشرقي مدرسة فنّية لها تاريخها وإبداعها 
الفني الذي يُمثل إرثًا إنسانًيا فريًدا وستظل 
أبــًدا  هويتها  تــذوب  ولــن  كالجبال  شامخة 
عالمة  وهي  والتاريخ  الحضارة  بنت  ألنها 
مشيًرا  اإلنساني،  الفن  مسيرة  في  مضيئة 
فهو  الشرقي  التخت  على  خوف  ال  أنه  إلى 
بمظهر  نفسه  يــقــّدم  زمـــن  كــل  وفـــي  بـــاٍق 
بديع يالئم عصره ويواكب زمانه ويرضي 
أذواق الناس بروعة أدائه وجمال تجلياته 

وإيقاعاته.
وقـــال عــبــد الــســتــار إن الــتــطــّور ظــاهــرة 

طــبــيــعــيــة وهــــــي ُســــنــــة مـــــن ســنــن 
الــحــيــاة والـــتـــمـــازج بــيــن الــغــربــي 

والـــشـــرقـــي لـــم يــكــن ولــيــد 
الـــلـــحـــظـــة بـــــل هـــــو ســمــة 
الثقافات  بين  االحــتــكــاك 

بعضها  وتــأثــر  اإلنسانية 
معنى  ولــيــس  بــبــعــض 

أن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  تـــذوب ذل
الشرقية  الموسيقى 
وتفقد  الغربية  في 

مـــالمـــحـــهـــا 

وأصـــولـــهـــا بـــل عــلــى الــعــكــس تـــمـــاًمـــا فــإن 
الموسيقي  واالبــتــكــار  والــتــجــديــد  التطوير 
تُعيد  عصرية  شرقية  روًحــا  إليها  يضيف 
إلــيــهــا شــبــابــهــا وعــنــفــوانــهــا وتــعــيــد اكتشاف 
مــا فيها مــن جــمــال األلــحــان واإليــقــاعــات. 
تأثرت  الغربية  الموسيقى  أن  إلــى  منوًها 
بخاٍف  وليس  الشرقية  بالموسيقى  كثيًرا 
اإلسبانية  الموسيقى  اقتبسته  ما  أحد  على 
تختنا  من  والتركية  واليوناية  والفرنسية 

الشرقي األصيل.
التخت  فــي  المستخدمة  اآلالت  وحـــول 
عبد  علي  الفنان  قــال  الشرقي  الموسيقي 
الستار إنه يتكّون من مجموعة من اآلالت 
والقانون،  والكمان  العود،  من  الموسيقية 

ـــــــــاي، والـــــــســـــــنـــــــطـــــــور،  ـــــــــن وال
ـــــــــــــــــــدف،  وال

والــطــبــلــة، 

الموسيقي  تخت  أن  إلــى  مشيًرا  والربابة. 
عهد  في  موسيقية  كفرقة  انتشر  الشرقية 
ــانــي مـــن الــقــرن  ــث األتــــــراك فـــي الــنــصــف ال
أثناء  يجلسون  العازفون  وكان  عشر  التاسع 
الــعــزف عــلــى مــكــان مــرتــفــع عــن األرض. 
ونحن منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا ما 
في  الموسيقيه  اآلالت  نفس  نستخدم  زلنا 
اآلالت  بعض  إضافة  مع  الحاضر،  عصرنا 
الغربية كالجيتار والبيانو والدرامز وغيرها 
ولكن يبقى هو األساس بشكل عام لألغنية 
العربيه عموًما والخليجية خصوًصا، وبدل 
أن تغني الفرقة جلوًسا بات المطرب يغني 
الموسيقيه  الفرقة  بمرافقة  المسرح  على 
بــــدل الــتــخــت الــشــرقــي ولــكــن إذا نــظــرت 
فيمكن  الخليجية  الغنائية  الجلسات  إلــى 
ممزوًجا  خليجًيا  شــرقــًيــا  تختًا  اعــتــبــارهــا 
حديثه،  وديـــكـــورات  وتكنولوجيا  بـــاآلالت 
لكن المضمون واحد وينبع من ذات األصل 
سيبقى  العصور  تغّيرت  مهما  أنه  وأعتقد 
للتخت الشرقي مكانته وال يمكن االستغناء 
عــنــه، حــتــى الــغــرب بـــات يــعــشــق موسيقى 
التخت الشرقي واألغنية العربية وأصبحوا 
مـــن خــــالل الــريــمــكــس يــدمــجــون 
الــشــرقــي بــالــغــربــي ألنــهــم 
قــبــوالً  لــهــا  أن  وجـــــدوا 
جمهور  لـــدى  كــبــيــًرا 

الُمستمعين.

علي عبد الستار: إرث فريد وعالمة مضيئة بالفن اإلنسانيعيسى الكبيسي: ال يزال حيا بتجلياته العصرية

للتفاهم ــة  ــغ ل بـــل  ــــراك  ع ســاحــة  لــيــســت  ــقــى  ــمــوســي ال

الحياة فاالنكفاء على التخت الشرقي وحده
والتقوقع داخل إطار محدود وجامد لن

يقدم إبداعا أو يصنع إنجازا فنيا
من  أكبر  ضــرره  سيكون  بل 
نفعه، وتابع الكبيسي البد أن 
نخوض تجربة الموسيقى
ندخل وأن  الــمــعــاصــرة 
وابتكارات  تجديدات 

عـــــــلـــــــى الـــــجـــــمـــــلـــــة 
الــــمــــوســــيــــقــــيــــة 

ـــــــــــــقـــــــــــــدم ون
إســهــامــات 
مـــغـــايـــرة
فـــــــــــــــــي 
شــــكــــل

فـــي صــنــع حـــالـــة مـــن الـــتـــمـــازج والــتــنــاغــم 
الخليجية  الــمــوســيــقــيــة  اآللـــــة  بــيــن 
واآللــــة الــغــربــيــة خــاصــة في 
األغـــــانـــــي الـــشـــبـــابـــيـــة الــتــي 
تــقــدم عــلــى الــســاحــة حاليا 
الطبلة  مــع  أدخــلــنــا  فــقــد 
ـــــــرق ابــــتــــكــــارات فــي  وال
اآلالت  وأدخلنا  التوزيع 

وأيــ
ولغ
والت
هذا
ويص
و
من
شاذ
الــزم
مهم
العر
الــسـ
سما

د الــســتــار إن الــتــطــّور ظــاهــرة 
هــــــي ُســــنــــة مـــــن ســنــن 

مـــازج بــيــن الــغــربــي 
م يــكــن ولــيــد
ل هـــــو ســمــة 
الثقافات  ين 

بعضها  ثــر 
معنى س 
أن تـــذوب ك 
شرقية 
وتفقد 

التخت  فــي المستخدمة  اآلالت  وحـــول 
عبد  علي  الفنان  قــال  الشرقي  الموسيقي 
الستار إنه يتكّون من مجموعة من اآلالت 
والقانون،  والكمان  العود،  من  الموسيقية 

ـــــــــاي، والـــــــســـــــنـــــــطـــــــور، ـــــــــن وال
ـــــــــــــــــــدف، وال
والــطــبــلــة،

العربيه عموما والخليجي
أن تغني الفرقة جلوًسا با
ال بمرافقة  المسرح  على 
بــــدل الــتــخــت الــشــرقــي 
الغنائية  الجلسات  إلــى 
شــرقــًيــا تختًا  اعــتــبــارهــا 
ود وتكنولوجيا  بـــاآلالت 
لكن المضمون واحد وين
تغّيرت مهما  أنه  وأعتقد 
للتخت الشرقي مكانته و
عــنــه، حــتــى الــغــرب بـــات

التخت الشرقي واألغنيةأل
مـــن خــــالل الــريـ
الــشــرقــي
وجـــــد
ي

كــبـ
الُم

ناصر سهيم

ناصر سهيم: التخت الشرقي مدرسة موسيقية عريقة
التخت  إن  سهيم  نــاصــر  الــمــطــرب  قــال 
تقف  عريقة  موسيقية  مــدرســة  الــشــرقــي 
وتــاريــخ  عظيمة  إنــســانــيــة  حــضــارة  خلفها 
معنى  وليس  اإلبــداع،  من  ومشرف  طويل 
ويتالشى  سينهار  الشرقي  التخت  أن  هذا 
تنسم  ما  إذا  الــريــاح  أدراج  قيمته  وتذهب 
روًحـــــا مـــن الــمــوســيــقــى الــغــربــيــة وامــتــزج 
الموسيقار  هـــذا  فــعــل  ولــقــد  مــنــهــا،  بــشــيء 
بينهما  المزج  وأجــاد  الــوهــاب  عبد  محمد 
وال  الشرقي  للتخت  إهانة  ذلك  يمثل  ولم 

للموسيقى العربية بل أثراها وأضاف إليها 
تقتحم  وجعلها  ذهــبــيــة  جــســوًرا  لــهــا  ومـــّد 
آفاًقا أعلى وأرحب وتحلق في عوالم غاية 
في السحر والجمال، ولن ننكر أن مذهب 
في  باالستنكار  قوبل  قد  هذا  الوهاب  عبد 
الــبــدايــة والــنــقــد والــرفــض مــن الــبــعــض إال 
وبقيت  الرياح  أدراج  ذهبت  انتقاداتهم  أن 
خالدة  األجيال  موسيقار  وألحان  إبداعات 
أحد  يقل  ولم  الجيل  خلف  الجيل  يرّددها 
إن ألـــحـــان عــبــد الـــوهـــاب فــقــدت روحــهــا 

باب  مــن  ليست  موسيقاه  أن  أو  العربية 
مفّر  ال  التي  الحقيقة  بل  الشرقي،  التخت 
الوهاب  عبد  أسلوب  أن  بها  االعتراف  من 
الموسيقى  عالم  فــي  كبيرة  مــدرســة  بــات 
الـــشـــرقـــيـــة، هــــذا مـــا أريـــــد أن أصــــل إلــيــه 
ألؤكــــد أن الـــصـــراع الــــذي يــدعــيــه الــبــعــض 
بــيــن الــمــوســيــقــى الــعــربــيــة والــغــربــيــة إنــمــا 
هــو حــديــث خـــرافـــة، وادعـــــاء كــــاذب ليس 
ألن  الــواقــع  أرض  على  بها  يقف  أرجــل  لــه 
الــمــوســيــقــى لــيــســت ســاحــة عــــراك بـــل لغة 

إنسانية مشتركة للتفاهم، لذا تجد الجميع 
يطربون بها ويتفاعلون معها وما من شك 
حالة  الستمرار  ضروري  أمر  التطوير  أن 
هما  والعطاء  األخــذ  أن  كما  الفني  اإلبـــداع 
الموسيقى  مــجــال  فــي  الــرائــجــة  الــبــضــاعــة 
فالجميع يستفيد من الجميع والكل يبحث 
عن اإلبداع واالبتكار والتطوير وكما أخذنا 
أيًضا  أخـــذوا  فقد  الغربية  الموسيقى  مــن 

منا وتأثروا بموسيقانا وال عيب في ذلك.
وشــــــّدد ســهــيــم عــلــى الــقــيــمــة الــرفــيــعــة 

لـــلـــمـــوســـيـــقـــى الـــشـــرقـــيـــة وأكـــــــد ضــــــرورة 
وهذا  لألجيال  وتعليمها  عليها  المحافظة 
الموسيقى  من  غيرها  نحتقر  أن  يعني  ال 
بل ال بد أن ننفتح على الفن العالمي لنكون 
الحضاري  الفني  اإلســهــام  في  مهًما  رقًما 
بما نقّدمه من أطروحات فنية وموسيقى 
راقـــيـــة تــعــّبــر عـــن رقــــي الــتــخــت الــشــرقــي 
الروافد  استيعاب  على  وقدرته  وانفتاحه 
يتغّير  أن  دون  الُمنهمر  مجراه  في  الفنّية 

أو يُصيبه الكدر.
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ظهرت  التي  الثورية  الحركات  أهــم  من  التعبيرية 
أطلق  وقــد  التأثرية  ثــم  أوالً  الطبيعية  الــمــدرســة  ضــد 
المصطلح في منشئه بألمانيا عام ١٩٠٥ على مجموعة 
من المصورين مثل كاندنسكي وكلي الخل - حاولت أن 
تقفو أثر فان جوخ، وجوجان من حيث تصوير الحقيقة 
الداخلية للنفس البشرية، ولكن سرعان ما امتد مدلول 
المصطلح ليشمل ألواناً فنية أخرى كالمسرح، والشعر، 
تلك  دون   - الــمــســرح  أن  غــيــر  والــمــوســيــقــى  والــقــصــة، 

األلوان- حظي بالتأثير األكبر للحركة التعبيرية.
ثالثة:  حدود  داخل  القصير  التعبيرية  عمر  ويتمثل 
خــالل  ثــم  و١٩١٥   ١٩٠٥ عــامــي  بــيــن  الــمــيــالد  ســنــوات 
ثم  شبابها  أوج  بلغت  حيث  األولـــى  العالمية  الــحــرب 

مرحلة قبيل سنة ١٩٢٥ التي تمثل فترة التالشي.
وقد نشأت التعبيرية أصالً في ألمانيا ولكنها عرفت 
فــي بــلــدان أوروبــيــة أخـــرى كما عــرفــت فــي الــواليــات 
نقطة  كانت  التعبيرية  أن  شك  وال  األمريكية  المتحدة 

انطالق لمذاهب أخرى حديثة.
إن المؤلف التعبيري ال يصور العالم كما هو تصويراً 
وإنما يلجأ إلى التعبير عن تجربته الداخلية  موضوعياً 
الذهنية  هو  حالته  خالل  من  يبدو  كما  العالم  ليصور 
تعاني  التي  شخصياته  إحدى  خالل  من  أو  والوجدانية 
من حالة داخلية معينة قد تكون انفعالية أو اضطرابية 
أو غير سوية وغالباً ما يتضّمن األثر الفني هذا الوضع 
الــداخــلــي كــانــعــكــاس لــوضــع اإلنـــســـان الــمــعــاصــر القلق 
نحو  يسير  تكنولوجي  صناعي  مجتمع  فــي  المنزعج 

الفوضى واالضطراب.
ومــن األســبــاب الــتــي أدت إلــى ظــهــور هــذه الحركة 
جعل  ما  االنــســان،  حياة  على  وسيطرتها  اآللــة  طغيان 
الــفــنــانــيــن يُــــدركــــون وجــــوب خــدمــة اآللــــة لــإلنــســان - 
كشوف فرويد وعلماء النفس ألقت أضواء شديدة على 
دخائل النفس البشرية حيث تكمن غرائزه وموجهاته 
 - المجتمع  غابة  في  الفرد  بضياع  الشعور   - الحقيقية 
تأثيرات بعض مسرحيات الكاتب السويدي استرندبرج 
الــتــي اســتــخــدمــت األحـــــالم وعـــالـــم الـــظـــالل - ظـــروف 

الحرب العالمية األولى.. إلخ.

موسيـــــــــــقى

من  مــتــعــّددة  بــأنــواع  الالتينية  أمريكا  ســكــان  يستمتع 
الشوارع  في  الحية  الموسيقى  عزف  فإن  لذا  الموسيقى، 
شائع في تلك المنطقة، كما أن أداء الموسيقى التقليدية، 
الكالسيكية  األوروبـــيـــة  والــمــوســيــقــى  الــســود  ومــوســيــقــى 
أن  كما  الجماهير،  من  متحّمسة  كبيرة  أعـــداداً  تجذب 

لموسيقى الروك شعبية في أوساط أمريكا الالتينية.
إلــى  الالتينية  أمــريــكــا  هــنــود  موسيقى  تــاريــخ  ويــعــود 
عصر ما قبل االستعمار، وقد قامت تلك الموسيقى بدور 
محتفظة  ومازالت  الهنود  احتفاالت  معظم  في  رئيسي 
منهم،  كبيرة  أعــداد  تقطنها  التي  المناطق  في  بأهميتها 
وقد أدخل المستوطنون األوروبيون أشكاالً من الموسيقى 
األوروبية وكذلك اآلالت الموسيقية إلى أمريكا الالتينية، 
ممزوجة  الهندية  األلحان  الميستوز»  وتجمع «موسيقى 
باألنغام اإلسبانية الحية، كما تعكس الموسيقى في جزر 
تقاليد  الرئيسي  الساحلي  الشريط  ومناطق  الغربية  الهند 
الذين  الــســود  األرقـــاء  أدخلها  التي  اإلفريقية  الموسيقى 
األنغام  سماع  ويمكن  الكبرى،  المزارع  في  يعملون  كانوا 
ترينيداد  في  الكاليبسو  موسيقى  في  المعقدة  اإلفريقية 

وألحان السامبا والبوسانوفا في البرازيل.
أمريكا  لموسيقى  عزفهم  في  الموسيقيون  ويستخدم 
ومتنوعة،  خــاصــة  موسيقية  اَالت  التقليدية  الالتينية 
وتتضّمن هذه اآلالت: الطبول الخشبية والمعدنية (الكونغا 
والــبــونــغــز والــتــيــمــبــالــس)، الــكــوتــرو (الــغــيــتــار الخشبي ذي 
األوتار األربعة)، الماراكاس (أدوات قرع من نبات القرع 
الجاف)، والغييرو (آلة خشبية مجوفة من الداخل يعزف 
صغيرة)،  بعصا  جانبها  على  الــمــحــفــورة  األخــاديــد  على 
الجاف)،  الخشب  من  مستديرتان  قطعتان   ) والكالفي 
باإلضافة للبيانو الذي يشكل األرضية األساسية لهذا النوع 
التي  المتكّررة  األلحان  خالل  من  وذلــك  الموسيقى  من 
يعزفها بمصاحبة «الغيتار» مكونة دوراً أيقاعياً فعاالً مع 
هذه  على  ويطلق  المكتوبة،  واألدوار  الفردية  األصـــوات 
األرضية اسم مونتونو، وتسود معظم الموسيقى التقليدية 
النحاسية  واألبـــــواق  التقليدية  والــقــيــثــارة  الــفــلــوت  آالت 
(الــتــرومــبــيــت والـــتـــرومـــبـــون والــســاكــســوفــون) والــكــمــان 

والدفوف الصغيرة.
الكبيرة  الالتينية  أمريكا  مــدن  من  كثير  في  وتوجد 
الموسيقية  الــمــعــزوفــات  لــعــزف  كــبــرى  موسيقية  فـــرق 
الــكــبــرى وأخــــرى لــلــمــعــزوفــات الــصــغــرى بــاإلضــافــة إلــى 
الــفــرق األوبــرالــيــة الــكــبــرى، وتــعــزف هــذه الــفــرق أعمال 
أثــرت  وقـــد  الكالسيكية.  الــكــبــار  األوروبــيــيــن  المؤلفين 
األلـــحـــان الــكــالســيــكــيــة األوروبــــيــــة تـــأثـــيـــراً واضـــحـــاً على 
الموسيقى السيمفونية المحلية حتى القرن التاسع عشر، 
التعبير  في  الالتيني  الموسيقى  مؤلفي  من  عــدد  بــدأ  ثم 
القرن  بداية  ففي  موسيقاهم.  في  القومي  تراثهم  عن 
العالميين  الموسيقيين  المؤلفين  من  عدد  بدأ  العشرين 
وكارلوس  البرازيل،  من  فياللوبوس  هيكتور  أمثال  من 
في  كوبا  من  غونزاليس  وروبين  المكسيك،  من  شافيز 
إدخال الميلوديات واأللحان الشعبية في موسيقاهم، كما 
أدخلوا أيضاً بعض األدوات الموسيقية التقليدية في عزف 

بعض أعمالهم الفنية.

الموسيقى في أمريكا الالتينية

ي مبدعونمبدعون
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كتب -هيثم األشقر:

أكد الفنان التشكيلي مبارك المالك على أهمية أن يخرج فن الجرافيتي 
لتجميل  الجداريات  لرسم  للفنانين  الفرصة  وإتاحة  والميادين،  للشوارع 
األنفاق والجسور وغيرها من المشاريع العمالقة في قطر، مشيرا إلى أن 
الحركة التشكيلية في قطر تشهد تطورا ملحوظا خالل السنوات األخيرة، 
مؤكدا على أن الساحة الفنية تمتلك العديد من رواد التشكيل في منطقة 
خلقت  والتي  المتميزة،  بأعمالهم  الحركة  أثــروا  الذين  العربي،  الخليج 

طابعا خاصا للفن القطري.
وقال المالك في حوار لـ «البيرق»: إن المؤسسات الثقافية التي دخلت 
للفنون  واقــف  ســوق  ومركز  الثقافي،  الحي  مثل  مــؤخــرا،  الفنية  الساحة 
استطاعت أن تخلق جمهورا محبا للفن التشكيلي، حيث إنها وفرت مساحة 

ثرية للتواصل بين الفنان والجمهور العام.. فإلى نص الحوار:

و «الــــــــريــــــــل». ـــــة  ـــــاضـــــي ـــــري ال الـــــمـــــنـــــشـــــآت  جـــــــــــــدران  ــــن  ــــي ــــزي ــــت ل مـــــســـــتـــــعـــــدون 

صدور الترجمة العربية
 لـ لدفاتر «ألبير كامو»

اصداراتاصدارات

فن الجرافيتي يجب أن يخرج 
للشوارع والميادين

كتب:هيثم األشقر

بالتعاون  كلمة  مــشــروع  عــن  مــؤخــرا  صـــدرت 
كامو»  لـ «دفاتر  العربية  الترجمة  اآلداب  دار  مع 
لعبة  عــنــوان  منها  األول  حمل  دفــاتــر  ثــالثــة  على 
األوراق والنور، وحمل الدفتر الثانى عنوان ذهب 
ألبير  للكاتب  األيــام،  عشب  عنوان  والثالث  أزرق، 
المفكرة  وتشكل  بركات.  نجوى  ترجمة  و  كامو 
لمحطات  عمالقة  خــارطــة  الثالثة،  أجزائها  فــى 
لجغرافيا  كــامــو  اســتــكــشــاف  رحــلــة  فــى  أســاســيــة 
ومسرحياته  وبحوثه  روايــاتــه  جغرافيا  الكتابة، 

ومــا رافــقــهــا مــن نــوايــا وشــكــوك ومــخــاض، حتى 
إلى  بلحظة،  لحظة  يستمع،  أنــه  الــقــارئ  ليشعر 
شخوص  أصــوات  من  يرفده  وما  الداخلى  صوته 
تبرح  دونما  والدتــهــا،  إّبــان  تحضر  مثلما  أعماله 
فيها  تعمل  لــم  خــام  كقطعة  غفلة،  حين  وعــلــى 
ــواعــيــة بــعــد إزمــيــلــهــا، إنــهــا الــجــغــرافــيــا  الــكــتــابــة ال
الداخلية لعوالم كاتب ما استقر قط أو هنئ على 
بأجزائه  الــكــتــاب  ويشكل   . نجاحاته  مــن  الــرغــم 
في  أســاســيــة  لمحطات  عمالقة  خــارطــة  الــثــالثــة 
روايـــاتـــه  كــتــابــة  لكيفيه  كــامــو  اســتــكــشــاف  رحــلــة 
وبـــحـــوثـــه ومــســرحــيــاتــه ومــــا رافـــقـــهـــا مـــن نــوايــا 

وشكوك، وتتخذ هذه الدفاتر من اليوميات إطارا 
لتدوين وقائع تجربته مع كتابة أعماله وتحوالتها 
مارس   ٢٠ في  وتنتهي   ١٩٣٥ مايو  من  تبدأ  التي 
في  ليستكملها  األول،  الجزء  في   ١٩٤١ عــام  من 
في  وينهيها   ١٩٤٢ يناير  مــن  بــدءا  الثاني  الــجــزء 
واألخير  الثالث  الجزء  يبدأ  بينما  سبتمبر١٩٤٥، 
 .١٩٥٩ ديسمبر  فــي  وينتهي   ١٩٥١ مـــارس  مــن 
وتتجلى أفكار الكاتب الوجودية وفلسفته في هذه 
بل  الروائية،  أعماله  في  تتجلى  ما  بقدر  الدفاتر 
على  انبنت  التي  والخلفية  المهاد  تشكل  هنا  هي 

أساسها تلك التجارب والشخصيات.

عبر تجميل األنفاق والجسور ....المالك:

الفن  مع  موهبتك  بدأت  كيف  بداية  ڈ 
التشكيلي؟

وقــد  الـــصـــغـــر،  مــنــذ  ـــرســـم  ال -عشقت 
ســـاهـــم فـــي تــنــمــيــة قــــدراتــــي نــشــأتــي في 
عمي  أن  كما  لي،  وتشجيعها  فنية،  عائلة 
صقل  في  كثيرا  ساعدني  المالك  سلمان 
موهبتي بالخبرة، وخاصة أنه يعتبر من 
كما  قــطــر،  فــي  التشكيلية  الــحــركــة  رواد 
الفني  بالمركز  الصغر  منذ  التحقت  أنني 
الورش  بجميع  وشاركت  الشبابي،  لإلبداع 
التي يقدمها المركز في الرسم، الخزف، 
والخط العربي، وشاركت في العديد من 
والخارجية،  الداخلية،  الفنية  المعارض 
تنمية  عــلــى  دائـــمـــا  أحــــرص  اآلن  وحــتــى 
خالل  مــن  األكــاديــمــي  بالجانب  الموهبة 

الدورات والورش التدريبية المختلفة.
ڈ لماذا اخترت فن الجرافيتي تحديدا 

عنوانا لورشتك المقامة حاليا بكتارا ؟
- فـــن الــجــرافــيــتــي لــيــس مــنــتــشــًرا في 
قطر وعندما رشحتني كتارا للقيام بهذه 
الورشة قبلت فوًرا لما تتمتع به كتارا من 
سيتيح  والـــذي  كبير،  جماهيري  حضور 
بــــدوره فــرصــة أكــبــر لــلــتــعــّرف عــلــى هــذا 
بعمل  الــورشــة  خــالل  سنقوم  حيث  الفن، 
جـــداريـــة تــحــتــوي عــلــى رســـومـــات تــراثــيــة 

تتناسب مع أجواء الشهر الكريم .
ڈ الـــى مــتــى ســيــبــقــى فـــن الــجــرافــيــتــي 

حبيسا للورش ؟
- أتمنى أن يخرج فن الجرافيتي للنور 
حــتــى يــزيــن شـــــوارع ومــيــاديــن الـــدوحـــة، 
كــمــا أن الــفــنــان الــقــطــري عــلــى اســتــعــداد 
ستبهر  بــصــورة  المجال  هــذا  فــي  لــإلبــداع 
الــمــســؤولــيــن لـــو تـــم إتـــاحـــة الــفــرصــة لــه، 
يمارسون  ممن  الكثير  هناك  أن  خاصة 
على  مــقــبــلــون  ــنــا  وأن سيما  ال  الـــفـــّن،  هـــذا 
وهناك   ٢٠٢٢ العالم  كأس  بطولة  تنظيم 
من  التي  واألمــاكــن  المشاريع  من  العديد 
الممكن أن تظهر بطابع محلي متميز لو 
أتيحت لنا الفرصة بتزيينها، مثل جدران 

المنشآت الرياضية، و «الريل».
ڈ هـــل تــعــدد الــجــهــات الــراعــيــة للفن 

التشكيلي تصيب الفنان بالتشتت ؟
رئيسيا  داعــمــا  تشكل  فــهــي  بالعكس   -
للفنان، كما أن تعدد الجهات الراعية شيء 
طبيعي وموجود في جميع الــدول، وعلى 
الفنان أن يختار المكان الذي يتناسب مع 
أسلوبه، ومع مدرسته الفنية لينتمي إليه، 
منها  يعاني  التي  األكــبــر  اإلشكالية  ولكن 

الفن التشكيلي في قطر تكمن في تنمية 
عن  جــيــدا  وتأسيسها  الصغيرة  الــمــواهــب 
طريق المدارس، وأن يكون هناك مناهج 
التشكيلي،  بالفن  الطالب  تعرف  متطورة 
وتـــاريـــخ تـــطـــوره، وبـــالـــرواد الــذيــن أثـــروا 

الحركة الفنية في قطر.

التشكيلية  الحركة  حال  تصف  كيف  ڈ 
في قطر ؟

تشهد  قــطــر  فــي  التشكيلية  الــحــركــة   -
األخيرة،  السنوات  خــالل  ملحوظا  تطورا 
من  العديد  تمتلك  الفنية  الساحة  أن  كما 
رواد التشكيل الذين برزت أسماؤهم على 

مستوى الخليج، والدول العربية أيضا،أما 
بــالــنــســبــة لــلــدعــم الــمــؤســســي فــأنــا أعــتــقــد 
أساسيان،  طــرفــان  لها  المعادلة  تلك  أن 
الثقافية،  والمؤسسات  الجهات  هو  األول 
وكالهما  نفسه،  الفنان  الثاني  والــطــرف 
مـــقـــصـــران فـــي الـــتـــواصـــل مـــع بــعــضــهــمــا، 

الثقافية  المؤسسات  لتقاعس  فباإلضافة 
فــي دعـــم الــفــنــان الــمــحــلــي، الــفــنــان أيضا 
وأعماله  نفسه  يــعــرض  أن  عليه  يتوجب 

على تلك الجهات.
ڈ هل الفن التشكيلي المحلي يعبر عن 

نبض الجمهور ؟
- فـــي الـــســـابـــق كــنــا نــعــانــي فــعــلــيــا من 
بعض  ظهور  ومــع  اآلن  أمــا  المشكلة  هــذه 
الساحة  دخلت  التي  الثقافية  المؤسسات 
الــفــنــيــة مــــؤخــــرا، مــثــل الـــحـــي الــثــقــافــي، 
استطاعت  للفنون  واقـــف  ســـوق  ومــركــز 
التشكيلي،  للفن  محبا  جمهورا  تخلق  أن 
للتواصل  ثرية  مساحة  وفــرت  إنها  حيث 
بــيــن الــفــنــان والــجــمــهــور الـــعـــام، وأصــبــح 
هناك شريحة كبيرة واعية بأهمية الفن 
التشكيلي، بل إنهم أصبحوا حريصين على 

اقتناء لوحاتنا.
الـــجـــالـــيـــرهـــات  أهـــمـــيـــة  مـــــامـــــدى  ڈ 
والــمــعــارض الــخــاصــة فــي دعـــم الــحــركــة 

التشكيلية ؟
في  هام  دور  لها  الخاصة  المعارض   -
مكان،  أي  فــي  التشكيلية  الــحــركــة  دعــم 
للمشهد  إثــــراء  و  إضــافــة  هــي  وبــالــتــأكــيــد 
الــتــشــكــيــلــي، فــالــمــعــارض الــتــي تــقــام في 
الــقــطــاع الــخــاص مــثــل «انــيــمــا جــالــيــري»، 
تعطي  ..وغــيــرهــا  المرخية»  و»جــالــيــري 
كما  تشكيليا،  حــراكــا  وتخلق  فنيا،  زخما 
به  تــقــوم  الـــذي  لــلــدور  مكملة  تعتبر  أنــهــا 
دعمها  يجب  لهذا  الحكومية  المؤسسات 
يمكن  ال  قــويــة  إضــافــة  ألنــهــا  وتشجيعها 
الشاملة  الثقافية  المنظومة  عــن  فصلها 

للدولة.

الساحة الفنية 
غنية برواد 
التشكيل

مطلوب 
مناهج 

متطورة 
لتعريف 

الطالب بالفن 
التشكيلي

تنفيذ جدارية 
تحتوي على 

رسومات 
تراثية

التعبيرية
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يد القمر الندية بالشذى مرت على جرحي

يد القمر الندية مثل أعشاب الربيع لها إلى الصبح

خفوق فوق وجهي كف طفلتي الصغيرة كف آالء

وهمس حول جرحي كف الكبيرة كف غيداء

تدغدغني ونحن على السرير معا على السطح

هناك وآه من ذاك المدى النائي

ألقرب منه مجمرة الثريا وهي تلتهب

بعيد يوم فيه أمشي دون عكاز على قدمي

يئست من الشفاء يئست منه وهدني التعب

وحل الليل ما أطويه من سهر إلى سهر ومن ظلم 

إلى ظلم

ولكن اليد النديانة الكسلى ترش سنابل القمح

على درب من الهمسات في حلم

بال نوم يرف على جفوني ثم يحشوهن بالملح

غدا تأتين يا إقبال يا بعثي من العدم

ويا موتي وال موت

ويا مرسى سفينتي التي عادت وال لوح على لوح

ويا قلبي الذي إن مت أتركه على الدنيا ليبكيني

ويجأر بالرثاء على ضريحي وهو ال دمع وال صوت

أحبيني إذا أدرجت في كفني أحبيني

ستبقى حين يبلى كل وجهي كل أضالعي

وتأكل قلبي الديدان تشربه إلى القاع

قصائد كنت أكتبها ألجلك في دواويني

أحبيها تحبيني

شعر.. بدر شاكر السياب

Iô«¡°ûdG äÉ«HC’G ¢ü°üb

يُــحــكــى أن أحـــد األطـــفـــال كـــان يــلــعــب داخــل 
جاء  النافذة،  زجــاج  كسر  اللعب  وأثــنــاء  المنزل 
أبـــوه إلــيــه بــعــد أن ســمــع صـــوت تكسر الــزجــاج 
وســأل: من كسر النافذة ؟ قيل له ولــدك، فلم 
يتمالك الوالد أعصابه فتناول عصا غليظة من 
ضــربــاً...أخــذ  يشبعه  ولـــده  على  وأقــبــل  األرض 
عن  األب  توقف  أن  وبعد  ويصرخ  يبكي  الطفل 
الضرب جّر الولد قدميه إلى فراشه وهو يشكو 

اإلعياء واأللم فأمضى ليله فزًعا.
ولدها،  لتوقظ  األم  وجـــاءت  الصباح  أصبح 
فـــرأت يـــداه مــخــضــّرتــيــن فــصــاحــت فــي الــحــال 
مالمحه  وعلى  الــصــوت  حيث  إلــى  األب  وهــّب 
األم..فقام  رأتــه  ما  رأى  وقد  دهشة!  من  أكثر 
بنقله إلى المستشفى وبعد الفحص قرر الطبيب 
التي  الــعــصــا  أن  وتــبــيــن  متسممتان  الــيــديــن  أن 
قديمة  مسامير  فيها  كانت  الطفل  بها  ضــرب 
أصابها الصدأ، لم يكن األب ليلتفت إليها لشدة 
مــا كــان فيه مــن فـــورة الــغــضــب، مــا أدى ذلك 
وتسّرب  الولد  يــدي  في  المسامير  غــرز  أن  إلــى 
من  بــّد  ال  أن  الطبيب  فــقــرر  جسمه  إلــى  الــســّم 
قطع يدي الطفل حتى ال يسري السم إلى سائر 
يصنع  مــا  يـــدري  ال  حــائــراً  األب  فــوقــف  جسمه 

وماذا يقول؟
قال الطبيب: ال بّد من ذلك واألمر ال يحتمل 
التأخير فاليوم قد تقطع الكف وغدا ربما تقطع 
الذراع وإذا تأّخرنا ربما اضطررنا أن نقطع اليد 
أكثر  تأّخرنا  وكلما  الكتف،  من  ثم  المرفق  إلى 

تسرب السم إلى جسمه وربما مات.
إجــراء  على  يــوّقــع  أن  إال  حيلة  األب  يجد  لــم 

العملية فقطعت كفي الطفل وبعد أن أفاق من 
فتطّلع  مقطوعتان  يــداه  وإذا  نظر  التخدير  أثر 
لن  أنــه  يحلف  وصــار  متوسلة  بنظرة  أبيه  إلــى 
يعيد  أن  شــرط  اليوم  بعد  شيئاً  يتلف  أو  يكسر 
إليه يديه، لم يتحمل األب الصدمة وضاقت به 

الُسبُل فلم يجد وسيلة للخالص والهروب إال أن 
انكفأ على نفسه ولم يكلم أحدا حتى مات من 

األلم والحسرة.
المكارم  أبو  القادر  عبد  عدنان  الشاعر  فجاء 

ليصوغ قصته في قالب شعري حزين:

... الـــــــبنا  نافــذة  زجــــــاج  الغــالم  كســـــر 
البشـر شـــــأن  شـــأنه  قصــــــــد  غير  من   

 ... عصـــــــــــــــا  يــده  وفي  والــده  فأتــــــــاه 
زأر إذا  الجســــــــــــــور  كـــالليث  غـــضبان 

... كفــــه  أعظــــــم  يدق  الغـــــالَم  مســــــك 
يذر ولـــم  عصــــــاه  في  شيئــــاً  يبق  لــــم   

والطفـــــل يرقـص كالذبيـــــح ودمعــــــــــه ... 
يجــــــري كجـــــري السيل أو دفق المطـر

نام الغــــــــالم وفي الصبـــــاح أتت لـــــــه ... 
حــــــــــــذر على  فأيقظـــــته  الـــرؤوم  األم 

 ... أخضــــــــــــــر  كغصـــــــــن  بكفيـــــــه  وإذا 
صرخــــــــت فجــــــاء الزوج عــــاين فانبهـر

 ... بـه  سعى  الطـــبيب  نحــــو  وبلمحـــــــــــة 
والقــــلب يرجــــف والفـــؤاد قـــد انفطـــــر

وريقــــــــــة يديــــه  وفــي  الطــــبيب  قــــال 
 ... عّجــــــــْل ووّقـــــْع هـــاهـنا وخــــــذ العبر

بالعصـــــا إذ  تســـممت  الغــــــــــــالم  كــف 
انتشــــــــــر جـــــوانبها  في  قــديم  ...صــــدأ   

أن  قبل  من  كفــه  تقطــــع  الحــــــــــال  في 
... تســـــــــــري الســموم به ويزداد الخطـــر

على  واأسفــــــي  المسكـــــين  األب  نــادى 
استتـــر ثم  باكـــــــــيا  ووّقـــــــــَع  ولــــدي   ...

... بــــــــــه  أتى  ثم  يديــــه  الطبيب  قطــــــــع 
القـــــدر كف  في  المنهــــــار  األب  نحـــــــو   

 ... أمـي  وحـــــق  أبــي  الغــــــــــــالم  قــــــــال 
انبتــــر مني  مـــــا  فــــــــُرَدَّ  أعــــــود  لن  ال 

... نفســــــه  وألقى  الجـــــاني  األب  ُشـــــِدَه 
فــانتحر رفيــــٍع  مستشفى  سطـــح  مــن   

كان هناك سلطان لمدينة يعمها 
األمن واألمان وفي يوم من األيام 
ابنَُه  يَصَطِحَب  أن  السلطان  ـــَرَر  َق
الــفــتــى لــمــجــلــِس األعـــيـــان والــحــكــام 
مسؤوليات  من  تعب  السلطان  ألن 
الــحــكــم وظــهــر عــلــيــه بــــوادر الكبر 
واإلعياء َفقْد أصبََح َكبيراً بما يَكفي 
في  يخلَفُه  مــن  إعــــدادِه  فــي  ليبدأ 
الحكام  وأمـــام  الــحــســاس،  َمنِصبِه 
واألمــــــراء واألعـــيـــان بـــدأ الــســلــطــاُن 
والكل  فقال:  بطوالتِِه  آخــَر  يَــروي 
مستمع وكان في مقصد كالمه لغز 
الختبار وفطنة ولده ودهاء ذكائه 
فــســرد واحـــدة مــن بــطــوالتــه وقــال 
وفي حضرة السلطان على الجميع 
إال  يستطيعون  ال  والــطــاعــة  السمع 
مــجــاراتــه فــي كــل شـــيء، وحــتــى لو 
كــانــت الــحــكــايــات ال تــصــدق كــنــُت 
في رحلِة صيٍد في الصحراء- قبل 
عشر سنين فابتعدُت َعْن حاشيتي 
في حاجة ماسة فظهر َقطيٍع ِمْن 
نحو  الفتى  فدنا  أمامي..  التماسيِح 

أبيه وقال:
تماسيح  الصحراء  في  يوجد  هل 

يا صاحب الجاللة؟؟
ماَل األُب نَحو ابنِه قائالً:

نعم، كاََن في الصحراِء قبَل َعشِر 
ِسنيَن تماسيح!!

وأكَمَل السلطاُن:
فــــَخــــرَج َعــــلــــَيّ َعـــشـــرة فـــرســـاٍن 
أشـــداء، فقتلُت ســتــًة وَفـــَر َســبــَعــٌة.. 
َكـــبـــَرّ الــجــمــيــُع وأشــــــادوا بــبــطــوالِت 

الُسلطاِن ..!!!
ماَل الفتى نحو أبيِه قائالً:

-قبَل  وسبعَة  ستَة  مجموُع  كــان 
عشِر سنين- يُساوي عشرة!!

فضحك السلطان ومسح بلحيته.
جـــاِهـــزاً  أصــبــحــَت  اآلن  وقــــــاَل: 

للمنصِب يا ُقَرَة الَعَيِن!!
ولــــــك فـــطـــنـــة وذكــــــــاء ودهـــــــاء، 
ومن  بالده  على  السلطان  واطمأن 
يــحــكــمــهــا بـــعـــده ويــجــعــلــهــا دائـــمـــا 

باألمن واألمان.

لن أكسر الزجاج مرة أخرى

اختبار في مجلس السلطان

ليلة انتظار
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«صراع» أحمد األسدي يتسبب في حرق يده
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كتب- مصطفى عبد المنعم:

الصراع  لوحة  أن  األســـدي  أحمد  الفنان  قــال 
الــتــي شـــارك بها فــي آخــر مــعــرض فــي المركز 
على  عــزيــزة  لــوحــة  هــي  الفني  لــإلبــداع  الشبابي 
اإلنسان  يعيشه  الــذي  الصراع  تجسد  حيث  نفسه 
وهــــو عــمــل مــخــتــلــف عـــن جــمــيــع األعـــمـــال الــتــي 
قدمتها من قبل، فأنا فضلت أن أشرك المتلقي 
من  مكون  تركيبي  عمل  وهــو  العمل  فــي  معي 
مكبلة  أياد  األول  والمجسم  ولوحات  مجسمات 
والثاني كسر للقيود، وأي شخص سيشاهد العمل 
صراع  فهو  الخاصة  زاويته  من  ويــراه  سيصوره 
والخير  واألمــــل،  والــيــأس  والــحــيــاة  الــمــوت  بين 
والشر، وكل المتضادات التي تمثل صراعا، ومن 
المحاولة  لضرورة  رمزية  العمل  في  يوجد  ثم 
وعــــدم الـــيـــأس حــتــى يــتــم كــســر الــقــيــود وحــســم 
وكبار  النقاد  جميع  إن  األســدي  ويقول  الصراع، 
وقالوا  به  أشــادوا  العمل  شاهدوا  الذين  الفنانين 
لي إنك كسرت وحطمت قيودا كثيرة بتقديمك 
عمال جريئا، والعمل أشاد به الجميع، وهو أربع 

وقطعتان  وأكريليك  كانفاس  منها  اثنتان  قطع 
كقالب  يــدي  واستخدمت  والحديد  الجبس  من 
الجبس  حرارة  من  لالحتراق  وتعرضت  للجبس 
آثار  زالــت  وال  الجبس  في  ساعتين  ظللت  ألنني 
الــحــروق حتى اآلن فــي يـــدي، وأنـــا رفــضــت أن 

يجب  أنــنــي  وشــعــرت  آخــر  شخص  يــد  أستخدم 
الصدق  خــالل  من  لي  ويصلون  للناس  أصــل  أن 
واإلحـــســـاس بــالــعــمــل ومـــن أجـــل أن يــصــل هــذا 
اإلحساس الصادق للمتلقي وهو ما حدث بالفعل 

ولمست ذلك في إشادات كل من شاهده.

العمل:  هذا  عن  األسدي  أحمد  الفنان  ويقول 
بما  التكّهن  صعب  عالم  البشرية  النفس  أن  بما 
الخوض  مجرد  وحتى  به  التحكم  أو  فيه  يــدور 
وإال  والتعّقل  بالحكمة  التسّلح  إلــى  يحتاج  فيه 
وإن  أمواجه  وتالطم  جارفة  بتيارات  سينصدم 
في  دائما  صراعا  هناك  فنجد  وتيرته  اختلفت 
كل إنسان صراعا بين الخير والشر صراعا بين 
الحق والباطل صراعا بين الحياة والموت صراعا 
واألمان  الخوف  بين  صراعا  واألمــل  اليأس  بين 
التي  كالقيود  هي  باإلنسان  المحيطة  الظروف 
في  ونــعــيــش  لــهــا  نستسلم  أن  إمـــا  أيــديــنــا  تــكــبــل 
أنفسنا  في  لنبعث  نكسرها  أن  وإما  دائم  صراع 
األمل المنشود. فما بعد الظالم إال النور وما بعد 
الحزن إال السرور وما بعد الموت إال الحياة وما 
الراحة  إال  التعب  بعد  وما  النجاح  إال  الفشل  بعد 

في أعمالي أحاول أن ألمس ذات كل إنسان 
لكي يعيش معي ويتفّكر بما يدور فيه 

مختلفة  وأمـــــواج  صـــراعـــات  مــن 
ومتالطمة.
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العمل: 
بما  هن 
خوض 
وإال  ل 
وإن  جه 
في  ما 
عا بين 
صراعا 
األمان 
التي  ود 
في  ش 
أنفسنا 
ما بعد 
اة وما 
الراحة 
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كتب – محمود الحكيم

أوضــــح اإلعـــالمـــي مــحــمــد الــســعــدي 
تعلقه  شدة  من  الطب  مهنة  ترك  أنه 
الكاس  بقناة  بالعمل  والتحق  باإلعالم 
كمراسل ثم معد وتدرب على التعليق 
الــريــاضــي االحــتــرافــي واخــتــارتــه قناة 
معلقيها  فريق  ضمن  سبورت  إن  بي 
ــتــولــى رئـــاســـة تــحــريــر أقـــدم  حــيــث ي
دوت  «ســبــورت  وهــو  بالقناة  برنامج 
نت» ، وقد تحدث عن ازدهار اإلعالم 
عمله  مــالمــح  وأهـــم  بقطر  الــريــاضــي 
بتشجيع  وطالب  كمعلق  وعمله  كمعد 
بهذا  االلتحاق  على  القطرية  الــكــوادر 

المجال الذي يندر فيه القطريون .
ڈ حدثنا عن بداية دخولك المجال 

اإلعالمي؟
- دخـــولـــي الـــمـــجـــال اإلعــــالمــــي لم 
إرهاصات  له  كانت  وإنما  صدفة  يأت 
عضواً  كنت  فقد  النهايات،  عــن  تنبئ 
الرياضية  األلكترونية  المنتديات  في 
وكــنــت أكــتــب الــعــديــد مـــن الــمــقــاالت 
ـــــا بــكــلــيــة الـــطـــب كنت  الـــريـــاضـــيـــة وأن
للكلية،  الرياضية  النشاطات  أتــصــدر 
الــمــواقــع  مــن  تنتقل  مــقــاالتــي  وبــــدأت 
لي  فنشرت  الصحف  إلى  األلكترونية 
المحلية  للصحف  األلكترونية  المواقع 
الكثير من المقاالت التي أنشرها على 
وعندما  االجــتــمــاعــي.  الــتــواصــل  شبكة 
تــخــرجــت مـــن كــلــيــة الـــطـــب وعــمــلــت 
مني  المقربين  بعض  نصحني  طبيباً 
أن أجرب حظي في المجال اإلعالمي 
فــي مــجــال الــريــاضــة، والقـــت الفكرة 
هـــــوى فــــي نـــفـــســـي، وبـــالـــفـــعـــل بــــدأت 
مـــع قــنــاة الـــكـــأس كــمــراســل لــلــبــرامــج 
معلقين  بدورة  التحقت  ثم  الرياضية 
والتطوير  للتدريب  الجزيرة  بمركز 
كان ذلك عام ٢٠١١، وبعدها التحقت 
معلق  ثم  الكاس  بقناة  رياضي  كمعلق 
العالمية  سبورت  إن  بي  بقناة  رياضي 
الـــدورات  بأغلب  دورات  أخــذت  ثــم   ،
اإلعالمية من مركز الجزيرة دورات 
وهذا  وغيرهما  والمعدين  المذيعين 
تحرير  رئــيــس  أصــبــح  ألن  أهــلــنــي  مــا 
أقــــــدم بـــرنـــامـــج بـــقـــنـــاة الــــكــــأس وهـــو 

برنامج سبورت دوت نت .
ڈ كـــيـــف بــــــدأت رحـــلـــتـــك مــــع هـــذا 

البرنامج المهم ؟

اســـتـــضـــافـــنـــي   ٢٠٠٩ عـــــــام  فـــــي   -
النشطين  الــمــدونــيــن  كــأحــد  الــبــرنــامــج 
الرياضية  األلــكــتــرونــيــة  الــمــواقــع  عــلــى 
وبــعــد أن الــتــحــقــت بــالــعــمــل كــمــراســل 
نفسي  على  تعبت  ثم  الكاس  قناة  مع 
ــتــدريــبــيــة الــمــتــخــصــصــة  بـــــالـــــدورات ال
أن  على  والــقــدرة  الكفاءة  فــّي  وجــدوا 
أكون ضمن فريق هذا البرنامج المهم 
ثم  ومنذ  إعـــداده  مهمة  إلــّي  فأسندوا 
الموسم  في  لتحريره  رئيساً  أصبحت 

الماضي.
فهو  باختصار  البرنامج  عــن  وأمـــا 
الجمهور  مع  بالتواصل  يعنى  برنامج 
الـــريـــاضـــي عـــبـــر أكـــثـــر مــــن وســيــلــة، 
مــنــهــا وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
ولـــقـــد قـــدمـــت فـــكـــرة جـــديـــدة خــالل 
وهي  الماضي  الموسم  فــي  البرنامج 
إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة أمــــــام الــمــوهــوبــيــن 
مواقع  على  مواهبهم  نكتشف  الــذيــن 
الفرصة  وإعطائهم  للظهور  التواصل 
ليتعرف عليهم الجميع، إننا نستضيف 
عبر  مجاالً  له  ونفتح  األشخاص  أحد 

ويعلق  االجــتــمــاعــي  ــتــواصــل  ال وســائــل 
تخصه  التي  القضايا  أو  الرسائل  على 
ــــة، إن  ــــجــــاري وتــــخــــص الــــبــــطــــوالت ال
هـــدف الــبــرنــامــج يـــدور حـــول تحقيق 
المغمورين  الموهوبين  الشباب  أحالم 
العربية  الــدول  كافة  من  ونحضرهم 

ونتيح لهم فرصة الشهرة واالنتشار.
ڈ كيف ترى واقع اإلعالم الرياضي 

القطري اليوم ؟
- اإلعــــــالم الـــريـــاضـــي بــــات واحـــــداً 
حيث  بــالــدولــة  المؤسسات  أقــوى  مــن 
يــضــم أفـــضـــل قــنــاتــيــن عــلــى مــســتــوى 
سبورت  إن  بي  وهما  العربي،  العالم 
اإلنجازات  أكبر  صاحبتا  الكاس  وقناة 
الرياضية واللتان تستحوذان على نقل 
أهـــم الــبــطــوالت الــعــربــيــة والــعــالــمــيــة، 
متابعة  الــصــفــحــات  أكــثــر  وتــمــتــلــكــان 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، وأبـــــرز نخبة 
والمذيعين  الرياضيين  المعلقين  من 
والــمــحــلــلــيــن. والــحــقــيــقــة أن اإلعـــالم 
الــــريــــاضــــي الـــقـــطـــري تــــجــــاوز نــطــاق 
في  يحلق  وهـــو  واإلقــلــيــمــيــة  المحلية 

إرادة  إلى  راجــع  وذلــك  العالمية  فضاء 
صناع  مــن  واإلبــــداع  التميز  فــي  قــويــة 
العمل  على  انعكس  الــذي  األمــر  القرار 
اإلعالمي الرياضي بهذا الشكل الفريد 

.
ڈ مــــا الــــــذي مــثــلــه لــــك اخـــتـــيـــارك 

كمعلق في قناة بي إن سبورت ؟
- وصلت إلى أعلى طموحاتي عندما 
التحقت كمعلق رياضي بقنوات بي إن 
سبورت وهذا لم يأت من فراغ بل من 
هذا  فــي  أتميز  أن  على  كبير  إصـــرار 
القناة  إدارة  نظر  لفت  حتى  المجال 
ضمن  كمعلق  للعمل  اخــتــارتــنــي  الــتــي 

فريقها العالمي.
ڈ بعد دخولك هذا المجال .. كيف 

تجد مهنة التعليق الرياضي ؟
ليست  مــهــنــة  الــريــاضــي  الــتــعــلــيــق   -
بــالــســهــلــة بــــل تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــهـــارات 
خـــاصـــة ســـــواء فـــي الـــصـــوت أو يــكــون 
والتدريبية  التكتيكية  المعلومات  لديه 
الثقافة  إلــى  بــاإلضــافــة  والتحكيمية، 
ــــريــــاضــــيــــة الـــــواســـــعـــــة والـــمـــعـــرفـــة  ال

الــجــغــرافــيــة والــتــاريــخــيــة بـــاألحـــداث 

واألشــــيــــاء والـــتـــعـــرف عــلــى الــثــقــافــات 

الــمــخــتــلــفــة لـــلـــشـــعـــوب الـــتـــي تـــشـــارك 

عليه  يعلق  الـــذي  الــريــاضــي  بــالــحــدث 

واالطالع عبر مواقع التواصل والقدرة 

والمعلومات.  األرقام  بين  الربط  على 

فـــهـــو خـــبـــرة مــشــكــلــة مــــن هـــــذا كــلــه. 

والــمــعــلــق هـــو عــيــن الــمــشــاهــد وأذن 

الــمــســتــمــع ويــــحــــاول الـــتـــقـــاط الــصــور 

الجميلة والطريفة والدقيقة ويوصلها 

بأسلوب مميز.

ڈ كيف تجد إقبال الكوادر القطرية 

على مجال التعليق الرياضي ؟

- عدد المعلقين القطريين قليل جداً 

اإلعــالمــيــة  الــمــؤســســات  فعلى  ولــذلــك 

برفع  المجال  هذا  تشجيع  على  العمل 

وتوفير  المادية  والمكافآت  الحوافز 

الخدمات التدريبية باستمرار للكوادر 

القطرية.

wالفن             السابع

المنظر  تنوير  من  الفني  العمل  في  الضوء  أهمية  تأتي  ال 
ما  إذا  وخــاصــة  خــالقــة  ومــعــالــجــات  دالالت  لــه  بــل  فحسب 
جمالية  قيمة  ذات  تكوينات  فــي  والــظــالل  بــاأللــوان  ارتبطت 
وفنية، وموضوع المعالجات الضوئية للشخصيات هو من أهم 
المواضيع التي ينبغي كصّناع للعمل الفني من الوقوف عليها 
النفسية  بالحالة  نتحكم  أن  يمكن  باإلضاءة  ألننا  واستيعابها 
للشخصيات، من المرح إلى الحزن إلى الصراع الداخلي وهنا 
تكمن براعة مصمم اإلضاءة في استيعاب رؤية المخرج في 
تنفيذ الخطة، فكل لقطة أحيانًا تحتاج إلى خطة ضوئية تختلف 
عن سابقتها ويمكن أن نضع الحل الضوئي بين المشاهد وهذا 

يحتاج إلى تغير خطة توزيع اإلضاءة حسب طبيعة المشهد.
أمــا عن كيفية حــدوث عملية اإلبصار للضوء فــإن عملية 
الضوئية  الموجات  دخــول  عن  عبارة  مبسط  بشكل  اإلبــصــار 
ـــضـــوء) إلـــى عــدســة الــعــيــن الــتــي بـــدورهـــا تــحــول األشــكــال  (ال
واألجسام إلى صور مصغرة ومعكوسة تنتقل من العين إلى 
البشرية  العين  تراها  كما  طبيعية  صــور  إلــى  لتترجم  الدماغ 
وبذلك تحدث عملية اإلبصار، فلو كنا في غرفة مظلمة فإننا 
بالتأكيد ال نستطيع مشاهدة شيء ولكن ونحن في هذه الغرفة 
المظلمة ويأتينا بصيص ضوء من أي مكان فإن العين البشرية 

مباشرًة تتحّسس الضوء وتذهب إلى مصدره.
ومن هذه المقدمة البسيطة نستنتج أهمية الضوء بالنسبة 
لإلنسان فلوال الضوء فال قيمة للعين. أما األمور األخرى التقنية 
والفسلجية بالنسبة للعين أو أجهزة اإلضاءة فباإلمكان االطالع 
عليها في المصادر الخاصة بالتصوير واإلضاءة التي تزخر بها 

مكتبات السينما والتلفزيون.
وبشكل عــام فــإن فن اإلضــاءة في السينما هو فن إبداعي 
من  مهم  عامل  وهــو  للحدث  العام  الجو  إضفاء  في  يساهم 
بالتصوير  ارتباطه  خــالل  من  الــصــورة  جمالية  إبـــراز  عوامل 
والتكوين فـ (اإلضاءة هي التي تجّسم األشياء لخلق اإلحساس 
بها )، فمن خالل اإلضــاءة يمكننا الحصول على تكوين جّيد 
واإلحساس بالعمق والبُعد الثالث وهي أكثر عناصر الصناعة 
السينمائية تعقيًدا حيث (تستوجب كل حركة للكاميرا تغيير أو 
تعديل العناصر الضوئية، باإلضافة إلى أن كل لون له خواصه، 
وأي نسيج أو حائط قد يعكس أو يمتّص كميات مختلفة من 

النور الساقط عليه)
يجب إدراك أن وظيفة اإلضاءة تقوم على تحديد األشكال 
في الفضاء واإليهام المبني على أساس تغيرات األشكال التي 
توفرها اإلضــاءة الموجهة على الشخصيات لغرض توظيفها 
في العمل الدرامي إليصال دالالت فكرية وجمالية، ومهّمة 
مدير اإلضاءة أن يقّدم صورة عالية الجودة وجذابة للمشاهد 
وأن تحقق هذه الصورة الحالة والفكرة المطلوبة وهذا يتطلب 
متابعة عالية لحظة التصوير وتحضير عالي الدقة وهنا تكمن 
صعوبة مهمة مصمم اإلضــاءة الذي عليه أن يمتلك (القدرة 

والمعرفة والدراية في التحكم بالمصادر الضوئية).
تصميم  أثــنــاء  معرفتها  ينبغي  التي  المهّمة  األمـــور  ومــن 
اإلضــاءة وخاصة إضــاءة الشخصيات التي نحن بصددها في 
الذهبية  القاعدة  عليها  يطلق  أن  يمكن  والتي  الموضوع  هذا 

لإلضاءة وهي تتلخص بثالثة أنواع من مصادر اإلضاءة:
المصدر  هي  وتعتبر   (Key Light) الرئيسة اإلضــاءة  أوالً 
األســـاســـي لـــإلضـــاءة فـــي الــمــشــهــد وظــيــفــتــهــا إبـــــراز األشــكــال 
والتكوينات. وبتسليط هذه اإلضاءة يمكن أن تظهر ظالل على 
الشخصيات فإما (تكون مستوية على وجه الممثل أو بعيدة عن 
الكاميرا)، وحتى نخفف هذه الظالل على الشخصيات فعلينا 
استخدام المصدر الثاني وهو إضاءة الملء (Fill Light) التي 
عن  الناتجة  الظالل  وتخفيف  المساحات  مــلء  في  تستخدم 
اإلضــاءة الرئيسة في حال عدم الحاجة للظالل ولكن يمكن 
استخدامها أو تقليلها للحاجة إلى الظالل في المشهد وهي 
عادة تكون ناعمة وهادئة ومنتشرة وهي توضع في الزاوية 
٤٥ درجة المقابلة لإلضاءة الرئيسة من امتداد خط العدسة، 
وهي  الثالث  بالمصدر  الرئيسة  مــع  اإلضـــاءة  هــذه  وتشترك 
(Back Light) اإلضــاءة الخلفية التي تكون خلف الشخصية 
وكتفيه  الشخصية  رأس  على  توّجه  وهــي  للكاميرا  ومقابلة 
عن  التصوير  مــوضــوع  فصل  خــالل  مــن  الشخصية  فتجسم 

الخلفية وتعطينا البُعد الثالث للشخصية.

تركت مهنة الطب لـ ألتحق باإلعالم .. محمد السعدي :

ــــم الــــعــــربــــي ــــال ــــع ــــال ــــيــــن ب ــــت ـــك أهــــــــم قــــنــــاتــــيــــن ريــــاضــــي ـــل ـــت ـــم ــــر ت ــــط ق

الــمــوهــوبــيــن أحــــالم  تــحــقــيــق  هــدفــه  نـــت  دوت  ســـبـــورت 

ـــرامـــج ــــل ب ــــراس ــــاس كــــانــــت م ــــك ـــاة ال ـــن ـــق بـــدايـــتـــي ب

المعالجة الضوئية للشخصيات 
في العمل السينمائي

          
عن قربعن قرب

علىعلى

الطريقالطريق
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دعم الفنانين سبب دخولي الساحة المسرحية

الساحة الرياضية تفتقر الساحة الرياضية تفتقر 
لمعلقين قطريينلمعلقين قطريين

الدوحة - البيرق:

نـــجـــوم الـــفـــن فــــي قـــطـــر كــثــيــر مــنــهــم 
بصمات  وتـــرك  بأعماله  صيته  ذاع  مــن 
واضحة في تاريخ الحركة الفنية القطرية 
والخليجية، ومنهم من يعمل بجد وجهد 
ولـــه حــضــور عــلــى الــســاحــة وفـــي طريقه 
ــنــجــومــيــة.. ونـــحـــن فـــي زاويــــــة «عــلــى  ــل ل
إلى  الــضــوء  تسليط  إلــى  نسعى  الــطــريــق» 
المواهب التي تسير على طريق النجومية 
ــقــة نــســتــضــيــف الــفــنــان  وفـــــي هـــــذه الــحــل
من  واحد  وهو  البكري»  الشاب «عبداهللا 
بدأ  المسرح،  عالم  في  الــواعــدة  المواهب 
في  فايز  فالح  الفنان  مع  الفنية  مسيرته 
مسرحية «عيال فريجنا» وحفذه الفنان 
والمضي  االســتــمــرار  عــلــى  حسين  حــســن 
قـــدمـــا فـــي طـــريـــق اإلبــــــــداع، وأن تــكــون 
انطالقته نحو آفاق عالم المسرح الرحبة.

في  لقيه  الــذي  الــدعــم  أن  أكــد  البكري 
الفنانين  من  كبير  عــدد  قبل  من  بداياته 
كـــان الــمــحــفــز األول لــه عــلــى االســتــمــرار 
فــي طــريــقــه الــفــنــي، قـــائـــًال: لــم يشعرني 
أحـــد أنــنــي مــبــتــدئ وكــــان الــمــخــرج فالح 
التدريبات  أثناء  كبير  بشكل  ودوداً  فايز 
مسرحية «عيال  في  معه  اشتركت  حين 
فــريــجــنــا» فـــي بـــدايـــاتـــي، وكــــان حريصا 
كثيراً،  أفادتني  التي  النصائح  تقديم  على 
صاحب  حسين  حسن  أن  البكري  واعتبر 
الــســاحــة  إلــــى  دخـــولـــه  فـــي  األول  الــفــضــل 
الــمــســرحــيــة واالســـتـــمـــرار بــهــا إلـــى اآلن، 
للفنون  الشبابي  المركز  رئيس  كان  حيث 
الــمــســرحــيــة حــيــن انـــضـــم إلـــيـــه فـــي عــام 
الــمــســرح،  يعشق  جعله  مــن  وهـــو   ،٢٠٠٦
وتابع قائالً: على الرغم من أن الفعاليات 
في  للغاية  قليلة  كــانــت  الفنية  واألعــمــال 
تلك الفترة إال أنه كان حريصا على إقامة 

الـــــورش، وخــلــق جـــوا أســريــا بــيــن أعــضــاء 
ــعــديــد مـــن األنــشــطــة  الــمــركــز بــإضــافــة ال
الــتــرفــيــهــيــة الــتــي كــانــت تــقــام بــاســتــمــرار 
كما  الفنية،  المركز  أنشطة  هامش  على 
ويحفزنا  الـــدراســـي  بمستوانا  يهتم  كـــان 
الشباب  جذب  بهدف  وذلك  التفوق،  على 
في  االستمرار  على  وتشجيعهم  للمركز 
حسن  الفنان  أن  مضيفاً  الفني،  الطريق 
دورات  يقيم  كــان   - اهللا  رحمه   - حسين 
لــكــرة الــقــدم والــبــلــيــاردو ومــا شــابــه ذلك 
الشباب  يحبب  حتى  ترفيهية  أنشطة  من 
فــي الــمــجــيء إلـــى الــمــركــز، فــكــان هناك 
يعشقون  يجعلهم  األعضاء  بين  عائلي  جو 

العمل ضمن أنشطة المركز.
التروي  طريق  يتبع  أنــه  البكري  وأكــد 
في السير بمشواره اإلبداعي وينوي صعود 
الــســلــم مــن بــدايــتــه واليــنــظــر لــلــمــادة في 
الــوقــت الــحــالــي لــكــن كــل مــا يهمه خــالل 

تلك الفترة هو إثبات موهبته، وإصقالها 
خالل  مــن  والعلمية  العملية  بالممارسة 
االلتحاق بالورش التي باتت تحرص على 
إقامتها وزارة الثقافة باستمرار، وقال إنه 
المسرح  دراسة  ثم  الهندسة  دراسة  ينوي 
وليكمل  الفنية  موهبته  لصقل  ذلــك  بعد 

طريقه الفني على أساس علمي.
ـــبـــكـــري عــــن ســـعـــادتـــه كــونــه  وعـــبـــر ال
المشاركات  مــن  عـــدداً  يقدم  أن  استطاع 
حيث  فني  عمل  مــن  أكثر  فــي  المتميزة 
العمل  إلى  المسرح  من  مشاركاته  امتدت 
أمـــــام الـــكـــامـــيـــرات فــكــانــت الـــبـــدايـــة في 
الفنان  مــع   ٢٠١١ عــام  تصانيف  مسلسل 

غانم السليطي.
وخــــتــــم حـــديـــثـــه مـــــؤكـــــداً: أنـــــا أهــــوى 
مزيد  لكسب  أســعــى  و  وأعــشــقــه  التمثيل 
مــن الــمــهــارات وأتــمــنــى أن أحــظــى بحب 

الجمهور وأن أقدم أعماال متميزة.

يسعى إلثبات موهبته وصقلها ....عبداهللا البكري:
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أيــــن الــــدرامــــا الـــقـــطـــريـــة؟ ســـؤال 
ال يــمــل مـــن ال يــمــلــكــون حــلــوال من 
لألديب  هــي  إجــابــة  أفضل  طــرحــه.. 
الراحل توفيق الحكيم.. انتهى عصر 

القلم وبدأ عصر القدم.

فرق شاسع بين من يتحدث معك 
في وقت فراغه.. ومن يُفّرغ نفسه 

ليتحدث معك.

خرج،  التراب  من  كائن  اإلنــســان: 
ــتــراب  وعــلــى الـــتـــراب عــــاش، ومـــع ال

تعامل، وإلى التراب سيعود..

تبحث  ال  الـــظـــن،  وأحـــســـن  ســـامـــح 
عــــن رضـــــا الــــنــــاس ولـــكـــن ال تــخــطــئ 
أن  تحب  كما  وعامل  منهم  أحد  على 

تعامل،وتذكر "الدين المعالمة".

لو عشت حياتك كأنك في رمضان.. 
ستجد اآلخرة عيدا.

صفحة المسرح القطري تضم ١٠٠ قضيةقضية
فنان واخر مشاركة في ابريل الماضي

الدوحة - البيرق:

تعاني المجموعات الثقافية والفنية القطرية 
عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مــن نــدرة 
النشاط  في  شح  عن  تعبر  والتي  الفنية  االخبار 
الــثــقــافــي او تــحــويــل مـــســـار هــــذه الــصــفــحــات 
اخبار  لمناقشة  مجموعات  من  والمجموعات 
عامة  مجموعات  الــى  والــفــنــي  الثقافي  الــشــأن 
الرســـال  تستخدم  او  سطحية  قــضــايــا  تــنــاقــش 
مــقــاطــع فــيــديــو مــتــنــوعــة، فــفــي شــهــر رمــضــان 

تعبر  وصـــور  واالدعــيــة  الفيديو  مقاطع  تنشط 
العيد  وفي  الدينية  والطقوس  الروحانيات  عن 
نفس االمر تكتسي تلك الصفحات بأجواء العيد 
فيما  اال  الثقافي  الــشــأن  ليغيب  ذلــك  الــى  ومــا 
بالمسرح  تهتم  صــفــحــات  عــن  وبــالــبــحــث  نـــدر. 
فيس  االجتماعي  التواصل  شبكة  على  القطري 
المسرح  اسم  تحمل  التي  الصفحة  وجدنا  بوك 
الــقــطــري تــضــم مـــا يــزيــد عـــن ١٠٠ عــصــو من 
ولكنها  القطري  بالمسرح  والمهتمين  الفنانين 
الــروح  فيها  ويبث  ينعشها  من  تجد  ال  لالسف 

بإثارة وطرح موضوعات للنقاش ونجد ان اخر 
موضوع تم طرحه كان بالتزامن مع مهرجان 
الــمــســرح الــمــحــلــي فـــي شــهــر ابـــريـــل الــمــاضــي، 
حول  تــدور  اخرين  من  مداخالت  نشاهد  فيما 
الــشــأن الــريــاضــي واخــــرى دعــــوات ألعــــراس او 
لنشر  البعض  يستغلها  فيما  وتبريكات.  تهاني 
اعــالنــات عــن مــوضــوعــات لــيــس لــهــا ايـــة عالقة 
بــالــشــأن الــثــقــافــي بــل لــلــتــرويــج المــــور خــاصــة. 
الصفحات  هــذه  مثل  قيام  عــدم  يعني  ما  وهــو 
بـــدورهـــا الـــذي انــشــئــت مــن اجــلــه وقـــد يطالب 

الــبــعــض بـــضـــرورة اســتــخــدام صــفــحــات مــواقــع 

اعالمية  حديثة  كوسائط  االجتماعي  التواصل 

وثــقــافــيــة وكــمــنــابــر تــســهــم فـــي اثـــــراء الــســاحــة 

على  الممكن  ومن  القطرية،  والفنية  الثقافية 

مسئولي هذه الصفحات ان يهتموا بعض الشيء 

بتفعيلها لتحقق اهدافها في نشر الوعي الثقافي 

والفني وذلك من خالل طرح قضايا فنية ذات 

الصفحات  هــذه  خــالل  مناقشتها  ويتم  عالقة 

واالستفادة بكم االعضاء المتواجدين.

كتب - مصطفى عبد المنعم:

العالم  يعيشها  التي  الرقمية  الثورة  ظل  في 
ما  أو  االجتماعي  التواصل  مواقع  أصبحت 
من  االجتماعي  التواصل  بمواقع  يعرف  بات 
أهــم طــرق الــتــواصــل فــي حــيــاة الــنــاس بين 
على  نركز  بدورنا  ونحن  البعض،  بعضهم 
في  وأثرها  اإللكترونية  المواقع  هــذه  وقــع 
هــذه  خــالل  مــن  وســنــحــاول  فنانينا،  حــيــاة 
االفتراضي  عالمهم  أغوار  نسبر  أن  الزاوية 

لـــنـــتـــعـــّرف عـــلـــى اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــم مــــن خـــالل 
وحساباتهم  الرسمية  لصفحاتهم  متابعاتنا 
الـــخـــاصـــة والـــمـــوثـــقـــة عـــلـــى أشـــهـــر مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي مــثــل تــويــتــر وفــيــس 
الخاصة  صفحاتهم  أو  واألنــســتــجــرام  بــوك 
وسنحرص  ذلك..  شابه  وما  اإلنترنت  على 
حلقة  كل  في  نتعّرف  أن  الــزاويــة  هــذه  في 
ومدى  اإللكترونية  الفنانين  نشاطات  على 
اســتــفــاداتــهــم مـــن الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة في 

الفني.. مجالهم 

الــفــنــانــة الــمــســرحــيــة والــمــتــخــصــصــة فـــي الــمــكــيــاج 
واألزيـــــاء خــلــود األنـــصـــاري تــصــف مــواقــع الــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي بـــأنـــهـــا أحــــدثــــت حـــالـــة مــــن الـــثـــورة 
وزيــادة  البعيد  تقريب  في  وأسهمت  التكنولوجية 
تحرص  إنها  وقالت  الناس،  بين  التواصل  مساحة 
على استخدام هذه الوسائط ألنها أصبحت الوسيلة 
األقرب واأليسر للتعامل بين المعارف واألصدقاء 
نظراً  آب  الــواتــس  اســتــخــدام  تفضل  أنــهــا  موضحة 
وأنــه  االســتــخــدام  سهل  بــرنــامــجــاً  وكــونــه  لسهولته 
موجود على أجهزة المحمول ومتواجد معنا دائماً 
في كل مكان وزمان، كما تهتم كثيراً باألنستجرام 
على  ورفعها  الصور  من  االستفادة  لها  يتيح  الــذي 
اإلنترنت سواء كانت صوراً شخصية أو صوراً للعمل.

التواصل بين الجميع

وتضيف األنصاري أن مثل هذه المواقع قد فرضت 
كبيراً  انتشاراً  وحققت  العالم  مستوى  على  نفسها 
أصبحت  ألنــهــا  نــظــراً  األعــمــار  ولــكــل  الجميع  لــدى 
الناس  بين  التواصل  وتتيح  والجهد  الوقت  تختصر 
في كل مكان، وتشكيل المجموعات األدبية والفنية 
بوك  والفيس  األنستجرام  تستخدم  أنها  وأوضحت 
أخبار  وأيضاً  زمالئها  أخبار  لمعرفة  آب  والواتس 
وصل  ما  أحدث  وأخبار  والفني  المسرحي  الوسط 
وخصوصاً  والمكياج  األزيـــاء  عالم  في  العالم  إليه 
الفنية  األدوار  تنفيذ  فــي  يستخدم  الــذي  المكياج 

المركبة والغريبة، وأكدت األنصاري أنها عضوة في 

من  نخبة  تضم  التي  الفنية  الجروبات  من  العديد 

وتستفيد  واإلعالميين  واألدبــاء  والشعراء  الفنانين 

كثيراً من أطروحاتهم في هذه الجروبات.

عدم اإلساءة لآلخرين

وحول ما إذا كانت هذه الوسائط لها سلبيات أيضاً 

تماماً مثل اإليجابيات قال الفنانة خلود األنصاري: 

تكون  أن  يمكنها  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــواقــع  إن 

يتوقف  األمــر  وهــذا  إيجابية  هي  كما  تماماً  سلبية 

الناس  تعامل  ومدى  لها  األشخاص  استخدام  على 

معها وعلى كل شخص أن يراعي أثناء استخدامه 

لهذه الوسائط أال يسيء لآلخرين، وأكدت أنها في 

بعض األحيان تتعّرض لمواقف سلبية أو مضايقات 

من جّراء إساءة استخدام البعض للسوشيال ميديا 

ال  البرامج  هــذه  أصبحت  نفسه  الــوقــت  فــي  ولكن 

غنى عنها.

تسهم في الشهرة

وأوضــحــت األنــصــاري أن هــذه الــوســائــط الحديثة 

الناس  وتــعــريــف  الــفــنــان  شعبية  زيـــادة  فــي  تسهم 

مع  تواصله  في  أيضاً  وتسهم  وموهبته  وبفنه  به 

مشاريعه  وآخر  وبأخباره  به  وتعريفهم  الجمهور 

الفنية وأيضاً كافة التطورات في حياته المهنية.

نشر الشائعات

وعن أبرز السلبيات التي تراها خلود األنصاري من 

التواصل  ومواقع  الحديثة  التقنيات  استخدام  جّراء 

قــالــت: نــشــر الــشــائــعــات واألخـــبـــار غــيــر الصحيحة 

والتي ال أســاس لها من الصحة هي أبــرز سلبيات 

يسيئون  أشخاص  هناك  وقالت:  ميديا  السوشيال 

الخاصة  والبرامج  الحديثة  التكنولوجيا  استخدام 

منها  الهدف  حقيقية  غير  صور  أو  أخبار  بفبركة 

النيل من سمعة أشخاص وأنا سمعت عن كثير من 

التقنيات  مع  أتعامل  أصبحت  لذلك  الوقائع  هــذه 

الحديثة بحرص شديد وال أستخدم جميع المواقع 

الخاصة بالتواصل االجتماعي ويقتصر استخدامي 

فقط على المواقع الكبرى.

فرصة لتشكيل 
المجموعات 
األدبية والفنية
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هناك عدة نقاط ومحاور هامة 
تــظــاهــرة  أي  نـــجـــاح  فــــي  تــتــحــكــم 
المسؤولين  عــلــى  ويــجــب  ثــقــافــيــة، 
أخذها في االعتبار عند تنظيم أي 
النقطة  تتمثل  ثــقــافــي،  مــهــرجــان 
المهرجان  هــذا  نوعية  فــي  األولـــى 
المقدمة  الفعاليات  ستكون  وهــل 
مــــن خـــاللـــه نــخــبــويــة أم مــوجــهــة 

للجمهور، فأي مهرجان يبتعد عن 
يكون  المحلي  الجمهور  متطلبات 
مــصــيــره الــفــشــل، لــذلــك يــجــب أن 
تصل أي تظاهرة ثقافية بفعالياتها 
المحلي،  المجتمع  وثقافة  لجذور 
األهـــــداف  ضــمــن  مـــن  يـــكـــون  وأن 
الـــرئـــيـــســـيـــة هــــي تـــقـــديـــم الــمــتــعــة 
واإلفادة للمواطن، ال أن نبتعد عنه 
بالتغريب، وتقديم عروض نخبوية 

تستهدف شريحة المثقفين فقط.

النقطة الثانية تتعلق بمدى قدرة 
احتياجات  تلبية  عــلــى  الــمــهــرجــان 
ــفــنــان الــمــحــلــي، وســــد الــفــجــوات  ال
الثقافية الموجودة بالمجتمع، وهل 
الفعاليات الموجودة اختيرت لتلبية 
بالمجتمع،  الثقافية  االحــتــيــاجــات 
إعالمية،  فقاعة  مجرد  لتكون  أم 
بعيدة عن اإلرث الحقيقي لثقافتنا 

التراثية.
الــنــقــطــة الــثــالــثــة هــي الــديــمــومــة 

القضايا  مناقشة  في  واالستمرارية 
المبدع  تهم  التي  والثقافية  الفنية 
ســواء،  حد  على  والمجتمع  المحلي 
وكـــيـــفـــيـــة تـــنـــاولـــهـــا، هــــل ســتــكــون 
ســيــتــم  هــــل  ـــة؟،  مـــمـــل أم  مـــشـــوقـــة 
جافة،  أكاديمية  بطريقة  تناولها 
أم ســيــكــون هــنــاك طــــرق جــديــدة 

ومبتكرة للطرح؟؟.
أخيرا وليس آخرا هل سيخاطب 
الــعــقــول،  أم  الـــقـــلـــوب  الــمــهــرجــان 

من  تـــخـــرج  أن  تــحــتــاج  فــالــثــقــافــة 

الـــقـــلـــب ومـــــن الـــــــروح لـــكـــي تــتــرك 

فنحن  المتلقي،  لدى  عميقا  تأثيرا 

ثقافة  عــلــى  نــتــعــارف  ألن  بــحــاجــة 

من  المجتمع،  شرائح  كافة  وميول 

الشباب والشيوخ والنساء، وتقديمها 

هذه  كل  بين  يمزج  مهرجان  عبر 

الثقافات والميول المختلفة، لتلبية 

كافة احتياجات المجتمع.

شــهــد مـــعـــرض «عـــراقـــة 
الماضي وإشراقة الحاضر - 
الثامن»،  الحرفيين  ملتقى 
مـــشـــاركـــة أكــــثــــر مــــن ٣٠٠ 
عــــارض وعــــارضــــة، وبــعــدد 
زائــرة،  ألف  تجاوز ٢٠  زوار 
وهــــــو األمــــــــر الــــــــذي كـــانـــت 
له  تخطط  المنظمة  اللجنة 
سابقاً، وذلك بهدف تحقيق 
للمعرض  األســـمـــى  الـــهـــدف 
وهـــــــو الـــــتـــــرويـــــج الــــتــــراثــــي 
المواهب  وإبـــراز  والسياحي 
اإلبداعية الفريدة للحرفيين 
ومــســاعــدتــهــم عــلــى تحقيق 
فرص استثمار واعدة، وهذا 
ما تترجم واقعياً من خالل 
للمعرض  قياسية  مبيعات 
تجاوزت نحو مليوني ريال، 
عن  إلى ١٠٠٪  تصل  بزيادة 

مبيعات العام الماضي.
معدالت  الملتقى  وشهد 
زيــــــارة قــيــاســيــة حــيــث كــان 
ما  يومياً  الــزيــارات  متوسط 

بين ٥ إلى ٦ آالف زيارة.

٢٠ ألف 
زائر لملتقى 
الحرفيين

كتاب األمة يتناول «بالغة القص في القرآن الكريم»

الثالثاء 20 رمضان 1436 هـ - 7 يوليو 2015 م

الدوحة - البيرق:

اإلسالمية  والـــدراســـات  الــبــحــوث  إدارة  أصـــدرت   
بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية عددا جديدا من 
كتاب /األمة/ بعنوان «بالغة القص في القرآن الكريم 

وآفاق التلقي» لمؤلفته الدكتورة سعاد الناصر.
ويتمحور الكتاب حول إبراز معالم الفن القصصي، 
القرآن  وسائل  إحدى  هي  القرآنية  القصة  إن  حيث 
وأساليبه في خطاب اإلنسان، بكل ما تمتلك القصة 
والبناء  والفكرية  الفنية  التأثير  وأدوات  وسائل  من 

المقاصدي .
ــــذي شغل  وتـــأتـــي أهــمــيــة الــقــصــص الـــقـــرآنـــي ، ال

مساحات تعبيرية وفنية كبيرة، في أنها تمثل رحلة 
البشرية وما لحقها من علل، وتاريخ النبوة وكيفية 
تعاطيها مــع الــحــيــاة ، فــي كــل الــظــروف واألحــــوال، 
وتـــقـــدم نـــمـــاذج لـــالقـــتـــداء فـــي الـــمـــجـــاالت الــحــيــاتــيــة 

المختلفة وتمنح دليل العمل.
وأشـــــار الــســيــد عــمــر عــبــيــد حــســنــة مـــديـــر إدارة 
الــبــحــوث والــــدراســــات اإلســالمــيــة - إلـــى أنـــه مهما 
اهتماماتنا  وتشعبت  الــقــرآن  حــول  دراستنا  تنوعت 
األســاس:  القرآن  محور  يبقى  تخصصاتنا  وهذبت 
صناعة اإلنسان، تربية اإلنسان، االرتقاء بخصائص 
ولحاق  اإلنــســان  استنقاذ  اإلنــســان،  تنمية  اإلنــســان، 
الـــرحـــمـــة بــــه، تــحــقــيــق خــــالص اإلنــــســــان، وبــكــلــمــة 

مجملة: الهداية للتي هي أقوم .
جــمــيــعــهــا  انـــتـــهـــت  األنـــبـــيـــاء،  قـــصـــص  إن  وقـــــال 
رصيد  تشكل  بحيث  القرآني  السجل  ضمن  لتسجل 
الخاتمة،  الرسالة  ألمة  التاريخية  النبوية  التجربة 
وأنـــواع  األنــبــيــاء  بــهــا  أرســـل  الــتــي  الــبــيــنــات،  لتبصر 

النبوة. واجهتها  التي  واالستجابات  اإلشكاالت 
والــــدراســــات  الـــبـــحـــوث  إدارة  مـــديـــر  وأضــــــاف 
والواقع  الحقيقة  في  العبرة  تحقق  أن  اإلسالمية 
لكيفية  واإلمــكــانــيــة  والــخــبــرة  األهلية  امــتــالك  هــو 
الــعــبــور اآلمــــن لــصــنــاعــة الــمــســتــقــبــل ، الــــذي يــأخــذ 
فيتجنبها  الــمــاضــي  وإصـــابـــات  ثــغــرات  بــاالعــتــبــار 
لمسالك  الــحــقــيــقــي  الــمــخــتــبــر  هــو  الــتــاريــخ  ويــبــقــى 

في  الفاعلة  االجتماعية  السنن  والكتشاف  األمــم، 
إلى  واالطمئنان  الطريق  ولبصارة  واألحياء  الحياة 

االختيار. سالمة 
«جمالية  منها  عــدة  موضوعات  الكتاب  ويضم 
ـــــزاج الـــعـــنـــاصـــر الـــفـــنـــيـــة والـــبـــنـــاء  ـــقـــي.. وامـــــت ـــل ـــت ال
وقصص  النبوات..  سجل  «القرآن  و  المقاصدي» 
النظر  و»  الــحــضــارة».  بــنــاء  إعــــادة  دلــيــل  األنــبــيــاء 
النقلة  لتحقيق  شــرٌط  التفكير..  مناهج  أداء  فــي 
الـــحـــضـــاريـــة» و «مـــخـــاطـــر الـــتـــحـــول مــــن إبـــصـــار 
المقاصد إلى التمحور حول الوسائل» و» التخويف 
للخلود  محاصرة  القرآن..  في  والنظر  التدبر  من 

لعطائه». وتعطيل 

ـــــــــــِه الـــــتــبــجــيــال ــلــمــعــّلــِم َوِفّ ُقـــــــــــْم لـــ

ــاَد الـــــمــعــّلــُم أن يـــــكــوَن رســوال كـــ

ألعلمَت أشرَف أو أجَلّ من الذي

وعــقــوال؟ أنـــــفــســاً  ويـــــنــشــُئ  يـبني 

ســـــبـــــحــانــَك الــلــهــَمّ خـــــيـــــُر مـــــعــّلــٍم

األولــى الـقروَن  بـالقلِم  عـلَّمَت 

ظلماتِه من  العقَل  هذا  أخـرجَت 

سبيال الـمبيَن  الـــــنــوَر  وهـــــديــتَــُه 

ً مرشدا موسى  بــالــتــوراِة  أرسـلَت 

اإلنـجيال فـــــعــّلــَم  الـــــبــتــوِل  وابـــــــَن 

ً محّمدا الــبــيــاِن  يـنبوَع  وفـــــّجــرَت 

التنزيال وناوَل  الـحديَث  فـسقى 

علقماً الـحقيقَة  خـلَق  الـــــذي  إَنّ 

لـم يُـخِل من أهِل الحقيقِة جيال

أَو كُلّ من حامى عن الحِقّ افتنى

وذحـــوال؟ ضغائناً  ــواِد  ــَسّ ـــ ال عـنَد 

وخطبَه الصليَب  أعتقُد  كنُت  لـو 

ألقـمُت من صلِب المسيِح دليال

هم جُدّ المسّلَة  بنى  الـذين  تـجُد 

تـشكيال! ـــرٍة  ــــ إلب ـــــحــســنــوَن  يُ ال 

الـــــجــهــُل ال تـــــحــيــا عـــــلــيــِه جــمــاعــٌة

كـيَف الحياُة على يدّي عزريال؟

ربُّوا على اإلنصاِف فتياَن الِحمى

كهوال الحقوِق  كـهَف  تـجدوهُم 

قويمًة الــطــبــاَع  يبني  الـــــذي  فـهَو 

ُعدوال النفوَس  يبني  الذي  وهـَو 

مشى عدالً،  يكْن  لم  الـمعّلُم  وإذا 

ضئيال الشباِب  في  الـعدالِة  روُح 

وإذا أتى اإلرشاُد من سبِب الهوى

التضليال ِه  فَسِمّ الـغروِر،  ومـن 

أخالِقهْم في  الـقوُم  أصـيَب  وإذا 

وعـــــويــال مـــــأتــمــاً  عـليهم  ــأقــْم  فـــ

ــــٍة أُّمــــَيّ فـــــي  نـــــشــأَن  ــنــســاُء  ـــ ال وإذا 

وخموال جهالًة  الـــــرجــاُل  رضـــــَع 

من أبــواُه  انتهى  من  اليتيُم  لـيَس 

ذلـيال ــفــاُه  ــّل وخـــ ــحــيــاِة،  الـــ ــِمّ  ـــ هـــ

ــَو الـــــذي تــلــقــى بــِه إَنّ الـــــيــتــيــَم هـــ

مـــــشــغــوال ــْت أو أبَـــــــــاً  ــخــّل ـــ ت أّمـــــــــاً 

أحمد شوقي

قم للمعلم

معايير نجاح التظاهرات الثقافيةمعايير نجاح التظاهرات الثقافية بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

الــدوحــة - الــبــيــرق:أصــدرت 
تطبيقا  قــطــر  مــتــاحــف  هــيــئــة 
تقدم  اإللكتروني  موقعها  عبر 
للمواهب  مساعدتها  خالله  من 
الجديد،  الجيل  مــن  اإلبــداعــيــة 
ــــمــــوارد  بــــوضــــع قـــائـــمـــة مــــن ال
والمصادر الموجودة في جميع 
تحتاجها  والتي  الدوحة  أنحاء 

المواهب.
موقعها:  عبر  الهيئة  وقالت 
ـــتـــزمـــون بـــمـــســـاعـــدة  نـــحـــن مـــل
ـــقـــادم مـــن الــمــواهــب  الــجــيــل ال
لهذا  وتــتــألــق.  لــتــزدهــر  الــفــنــيــة 
ــــوضــــع تــلــك  الــــســــبــــب، قـــمـــنـــا ب
الـــقـــائـــمـــة، حـــيـــث تــــوفــــر تــلــك 
الـــمـــرافـــق كــــل مــــا تــحــتــاجــونــه 
مرحلة  إلى  هواياتكم  لتطوير 
الــشــغــف الــكــلــي بــالــفــن، وربــمــا 
تتخذونها  األيـــام  مــن  يــوم  فــي 
مــهــنــة تــحــتــرفــونــهــا، وأضــافــت 
الـــــهـــــيـــــئـــــة: تــــــجــــــدون كــــــل مـــا 
ـــيـــه فــــي مــتــاجــر  تـــحـــتـــاجـــون إل
والــصــنــاعــات  الــفــنــيــة  األدوات 
ومحالت  والمكتبات  الحرفية 
صــنــع إطـــــارات الـــصـــور، فــضــالً 
الــعــمــل  وورش  الــمــطــابــع  عـــن 
ـــــدورات  والـــمـــراكـــز الــعــامــة وال
ــــى مــخــتــلــف  ــــيــــة عــــل ــــب ــــدري ــــت ال

وغيرها. المهارات 
جمهورها  الــهــيــئــة  ووجــهــت 
مـــــن الــــشــــبــــاب لـــــالطـــــالع عــلــى 
خـــــريـــــطـــــة تــــتــــضــــمــــن رمــــــــوزا 

إرشـــاديـــة ألهـــم األمـــاكـــن الــتــي 
تــقــدم لــلــمــواهــب احــتــيــاجــاتــهــم 
إبداعهم  مصدر  لتكون  الفنية 

وإلهامهم.

متاحف قطر تلتزم بمساعدة 
المواهب الفنية

إحدى الصور الفائزة بمسابقة لمتاحف قطر

لمسالك الــحــقــيــقــي  لعطائه».لــمــخــتــبــر  وتعطيل 

الدوحة- البيرق :

البلوشي،أن  جان  البحريني  المصور  اعتبر 
وأكثرهم  متسرعين  شباباً  مصورين  هناك 
والدقة  الممارسة  ينقصهم  سهالً،  يعتبرونه 
إلى  يحتاج  فالمصور  التصوير،  فــي  والجهد 
خاصة  الــتــعــديــل  بــرامــج  يــحــتــاج  كــمــا  التعليم 
من  البــد  أنــه  مــؤكــداً  التكنولوجيا،  زمــن  فــي 

اهتمامه بالتصوير أكثر من المعالجة.
«ليالي  بفعالية  مشاركته  وخــالل  البلوشي 
فوتوغرافية « بالدمام قال إن تركيب الصور 
عالم  أنها  أوضــح  الفوتوغرافية  األعــمــال  في 

كبير،  جمهور  ولها  خاصة  متعة  ولها  ثاني 
معتبرها مهمة صعبة جداً.

كما استعرض البلوشي العديد من األعمال 
خالل  قدمها  التي  والتصاميم  الفوتوغرافية 
للمصور،  بالنسبة  بينهما  والــفــرق  تجربته 
وتحسين  والــفــالتــر  اإلضـــــاءة  عــمــل  وكــيــفــيــة 
منذ  الــفــنــيــة  بـــدايـــتـــه  أن  مـــوضـــحـــاً  األلــــــــوان، 
تطورت  األوراق،  على  الــرســم  فــي  الطفولة 
إلى رسم على جدران المدارس، حبه للتمثيل 
جعله يتجه إلى الفيديو، بدأ باألفالم القصيرة 
التصوير  أساسيات  وتعلم  استطاعته،  حسب 
أول  اقتنى  البحرين،  في  اإلبـــداع  مركز  من 

كاميرا ٢٠٠٨م.

بعض المصورين الشباب يفتقدون للدقة
دعاهم إلى التعلم .. جان البلوشي:

 البلوشي خالل استعراض تجربته
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