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حامد النعمة: مطلوب تسويق 
الفن القطري عربياً

صفحات
٨

٤٠ لوحة تروي حكاية مريم 
السادة مع األبواب

كتب: أشرف مصطفى

دعـــــا الـــفـــنـــان حــــامــــد الـــنـــعـــمـــة إلـــى 
ضــــــــرورة تـــســـويـــق الــــفــــن الـــقـــطـــري 
مشيراً  عربياً،  تــواجــداً  يحقق  حتى 
فــي حــوار مــع البيرق إلــى أن وجــود 

جمعية للموسيقيين سوف يساعد على 
دعم  على  ويعمل  الفنية  الساحة  تنظيم 

الفنانين والحركة الفنية بشكل عام، مبدياً 
التقليدية  الطرق  على  التحفظات  من  العديد 

لتعليم الموسيقى في قطر.
التقييد  عن  بعيداً  للفنانين  الرقابة  إسناد  ضــرورة  إلــى  النعمة  ولفت 
طور  في  كــان  أنــه  كاشفاً   ، الفنية  العملية  بـــإدارة  المتخصصين  وتكليف 
هــذه  تسجيل  مــن  مــؤخــراً  انتهيت  وقــــال:  جــديــد،  فــنــي  لعمل  التحضير 
الــســيــمــفــونــيــة، وشــعــرت بــســعــادة غــامــرة لــمــا حــقــقــه ذلـــك الــعــمــل الفني 
العمل  أن  خاصة  العربية،  الساحة  على  مبدعيه  نقصان  من  يعاني  الــذي 
السيمفوني يحتاج لوقت وجهد كبيرين أكثر من تلحين األغاني العادية، 
من  الــلــون  هــذا  مبدعي  مــع  المسؤولين  لتكاتف  يحتاج  الــذي  األمــر  وهــو 

الموسيقى حتى يستمر اإلنتاج. 

ص٤

كتب - هيثم األشقر:

 أّكدت الفنانة مريم السادة أن تعلقها 
بــالــمــســاجــد الــقــديــمــة وتــأثــيــرهــا على 

المعمار بصورة عامة جعلها تحرص 
الحاالت  من  مجموعة  تصوير  على 

اإلنــســانــيــة الــتــي تــشــعــر بــهــا مــن خــالل 
متمثالً  ذلك  كان  ســواء  المعمار،  تصوير 

مشيرة  والحصون،  القالع  أو  المساجد  في 
إلى أن األبواب القديمة على وجه الخصوص 

تعتبر بالنسبة لها أداة هامة للتعبير عن إيحاءات إنسانّية وعاطفية كالحّب 
يمّر  الحياة  مراحل  من  مرحلة  بمثابة  هو  فالباب  واالنكسار،  والتضحية 
السادة  مريم  أوضحت  كما  وطموحاته،  أهدافه  تحقيق  نحو  اإلنسان  بها 
باب  حكاية  في  قّدمت  وقد  التعبيرّية.  الواقعّية  المدرسة  إلى  تنتمي  أنها 
إّن  قائلة  والثاني «اختيار»،  أسمته «هال»،  أحدهما  جديدين،  تصميمين 
أن  البد  طريق  منا  واحد  فلكل  اإلنسانّية،  رؤيتها  من  نابعة  التسمية  هذه 

يختاره وباب ال بّد له أن يطرقه.
الــذي  بـــاب»،  «حكاية  معرض  مــؤخــًرا  نظمت  أنها  إلــى  مريم  ولفتت 
سيراميك  وأعــمــال  لــوحــات  على  تشتمل  متنوًعا  فنًيا  عــمــالً   ٤٠ تضمن 
حيث  اإلنسانّية،  الحالت  من  مجموعة  التراكيب-  وفــّن  ضوئي  وتصوير 

اختارت المعمار للتعبير عنها.

يوسف السادة: مواقع التواصل 
دعمت الفن والفنانين

الثالثاء 13 رمضان 1436 هـ - 30 يونيو 2015 م

ص ص ٣٣

سلمان المالك يستعد للمشاركة سلمان المالك يستعد للمشاركة 
في فعالية ثقافية بالسودانفي فعالية ثقافية بالسودان

كتب - محمود الحكيم:

كـــشـــف الـــفـــنـــان ســـلـــمـــان الـــمـــالـــك 

مشاركة  ألول  حــالــًيــا  تــحــضــيــره  عــن 

لـــــه بـــمـــعـــرض تــشــكــيــلــي فـــــي دولـــــة 

الـــســـودان الــشــقــيــقــة، مــشــيــًرا إلـــى أنــه 

ديــاب  راشـــد  مــن  كريمة  دعـــوة  تلقى 

المهمة  الثقافية  الــمــراكــز  مــن  وهـــو 

بالسودان التي تهتم بالفنون البصرية 

الفنانين  أحـــد  شــهــر  كــل  ويستضيف 

وأوضـــح  ــعــالــم،  ال حـــول  التشكيليين 

األول  يعّد  المعرض  هــذا  أن  المالك 

من نوعه لفنان تشكيلي قطري، ألن 

الساحة الثقافية السودانية تعّد جديدة 

عـــلـــى الــتــشــكــيــل الـــقـــطـــري ولــفــنــانــي 

الــخــلــيــج بــصــفــة عـــامـــة. مــضــيــًفــا إن 

لهم  القطريين  التشكيليين  الفنانين 

تــواصــل ثــقــافــي مــع الــمــغــرب العربي 

وبــــالد الــشــام ومــصــر وغــيــرهــا لكن 

السودان لم يحَظ بتواجد قطري من 

قبل.

الثقافية  مشاركته  طبيعة  وحـــول 

قال المالك الفعالية ستقام في شهر 

خاللها  أقــيــم  وســـوف  الــقــادم  أكتوبر 

السوداني  بالجمهور  وألتقي  معرًضا 

فيها  وأتحدث  ثقافية  أمسية  وأقــّدم 

التي  والــمــراحــل  الفنية  تجربتي  عــن 

يسعى  أنــه  المالك  وأكـــد  بــهــا.  مـــررت 

تعريف  إلى  المعرض  هذا  خالل  من 

التشكيلي  بالفن  الــســودانــي  الجمهور 

الــقــطــري، وذلــــك مــن خـــالل أمسية 

التشكيلي  الــفــن  عــن  أخــــرى  ثــقــافــيــة 

الــقــطــري وســــوف أســتــعــرض نــمــاذج 

وأعمالهم  القطريين  الفنانين  مــن 

وتجاربهم وخصوصية كل فنان.

وأشار المالك إلى أنه باإلضافة 

إلـــــى األمــســيــتــيــن والـــمـــعـــرض 

لمنتسبي  ورشة  أقّدم  سوف 

الفن  أبجديات  فــي  المركز 

التشكيلي وأنواعه.

ودعـــــا الـــمـــالـــك الــفــنــانــيــن 

يــقــتــحــمــوا  أن  الـــقـــطـــريـــيـــن 

الجديدة  الثقافية  الــفــضــاءات 

الــعــربــي  محيطنا  فـــي  وخـــاصـــة 

اإلســــــالمــــــي حــــتــــى نـــــمـــــّد جـــســـور 

التواصل بيننا وبين أشقائنا العرب.

عبد اهللا يشارك في مسرحية «بشويش»
الدوحة - البيرق :

عــن  الــــهــــيــــل  اهللا  عــــبــــد  الــــفــــنــــان  كــــشــــف 
مــشــاركــتــه فـــي مــســرحــيــة «بــشــويــش» الــتــي 
مشيرا   ، المبارك  الفطر  عيد  في  ستعرض 
عبد  تيسير  تأليف  مــن  المسرحية  أن  إلــى 
في  ويــشــارك   ، بــورشــيــد  سعد  وإخــــراج  اهللا 
بطولتها مجموعة من الفنانين منهم الفنان 
المسرح  مــن  وهــي  الــغــريــر  علي  البحريني 

التجاري وستعرض في كتارا .
في  أدوار  بعدة  يقوم  أنــه  الهيل  وأوضـــح 
هذه المسرحية وليس دورا واحدا وسيكون 
دوري مفاجأة للجمهور معربا عن سعادته 
من  المتميزة  النخبة  هــذه  وســط  للتواجد 
الكبار  الفنانين  مع  العمل  إن  حيث  الفنانين 
والثقة  الــخــبــرة  مــن  الكثير  الــفــنــان  يكسب 

بالنفس .
األول  بيته  هــو  الــمــســرح  إن  الــهــيــل  وقـــال 

الــــذي يــســعــد بــالــتــواجــد فــيــه والـــتـــواصـــل مع 
الــجــمــهــور مـــن خـــاللـــه ، مـــؤكـــدا أنــــه يــقــوم 
الساحة  على  الفنية  النشاطات  من  بالعديد 
عليه  يجب  الــفــنــان  ألن  الــحــالــي  الــوقــت  فــي 
أن يــكــون مــتــواجــدا بين جــمــهــوره وحــاضــرا 
بأعمال هادفة تمتع وتفيد المشاهدين سواء 
على خشبة المسرح أو على الشاشة الصغيرة 

أو من خالل األفالم السينمائية .

الدوحة - البيرق:

أكــــــد الـــفـــنـــان يــــوســــف الـــــســـــادة رئــيــس 
التشكيلية  لــلــفــنــون  الــقــطــريــة  الجمعية 

على أهمية مواقع التواصل االجتماعي 
إلى  مشيراً  والفنانين،  الفن  دعم  في 

أنها وفرت مساحة ثرية للتواصل بين 
استطاعت  أنــهــا  كــمــا  ومــتــابــعــيــه،  الــفــنــان 

التشكيلي،  للفن  محباً  جــمــهــوراً  تخلق  أن 
فأصبح هناك مهتمون ومتابعون لمستجدات 

الفن التشكيلي يستخدمون هذه الوسائل لمعرفة 
أخبار فنانيهم المفضلين.

وأضاف إن مواقع التواصل االجتماعي استطاعت أن تحقق االنتشار للفنان 
القطري على المستوى الخليجي والعربي، مشيراً إلى أنه يحرص على عرض 
جميع لوحاته، والمعارض التي يشارك فيها من خالل حسابه على الفيسبوك، 
وانستجرام، الفتاً إلى أن هناك العديد من األصدقاء، والمتابعين له في جميع 
أنحاء الوطن العربي والذين ال تتاح لهم الفرصة للقدوم إلى الدوحة لحضور 
معارضه، أصبحوا اآلن يستطيعون أن يتفاعلوا معه لحظة بلحظة من خالل 
عامالً  نفسها  فرضت  االجتماعي،  التواصل  مواقع  أن  إلى  الفتاً  المواقع،  تلك 
في المشهد الثقافي الراهن، كما أنها ساهمت في توفير منبر  ومؤثراً  مهماً 

للفنانين الشباب. 

ص٧

ستعرض في عيد الفطر بكتارا

غياب الدعم يهدد مستقبل غياب الدعم يهدد مستقبل 
المطربين الشبابالمطربين الشباب
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كتب : أشرف مصطفى:

يعكف الــفــنــان عــلــي دســمــال الــكــواري 
عـــلـــى االنــــتــــهــــاء مــــن مـــجـــمـــوعـــة أعـــمـــال 
تشكيلية جديدة تنتمي للمدرسة الواقعية 
إلقـــامـــة مـــعـــرض شــخــصــي لـــه بــكــتــارا، 
كــمــا كــشــف دســمــال عــن تلقيه عـــدد من 
العروض للمشاركة في أكثر من مناسبة 
تــشــكــيــلــيــة دولــــيــــة، مـــن ضــمــنــهــا إقــامــة 
اإليطالية  العاصمة  في  ألعماله  معرض 
روما من خالل أحد الجالريهات الخاصة 
هناك؛ فضالً عن تلقيه الدعوة للمشاركة 
البارزة  التشكيلية  المهرجانات  أحــد  في 

عالمياً بأسبانيا.
ولفت دسمال إلى أن األعمال الجديدة 
لمعرضه  ــيــاً  حــال بــإنــجــازهــا  يــقــوم  الــتــي 
جميعها  تـــدور  بــكــتــارا  المقبل  الشخصي 

فـــي إطـــــار واقـــعـــي حــــول مــجــمــوعــة من 
مــشــاهــداتــه الــيــومــيــة حــيــث يــصــور فيها 
حالياً  قطر  تعيشه  الـــذي  الــتــطــور  حجم 
ويمزج مع ذلك الطبيعة التراثية لألماكن 
حيث  مــن  الــحــديــث  للعصر  تنتمي  الــتــي 
الــشــكــل لــكــن يــظــل عــنــصــر األصـــالـــة أحــد 
مكوناتها البارزة بحيث ال تنسلخ من روح 
طبيعتها  مــن  تنفك  أو  القطري  الــتــراث 

التي تتحلى بعبق التاريخ.
التي  أعماله  فــي  دســمــال  يــقــدم  بينما 
يستعد لتقديمها على الساحة الدولية من 
واإلســبــانــيــة  اإليــطــالــيــة  مشاركتيه  خـــالل 
التي  التجريدية  األعــمــال  مــن  مجموعة 
من  ليعكس  الــحــداثــة  روح  عليها  تطغى 
التشكيلي  الفن  وصــل  حــد  أي  إلــى  خــالل 
ـــاً لــلــســاحــة  الـــقـــطـــري مــــن تـــطـــور مـــواكـــب

التشكيلية العالمية.

كتب - مصطفى عبد المنعم:

لتنظيم  الــطــفــل  ألدب  الـــدولـــة  جـــائـــزة  تــســتــعــّد 

بجائزة  الــفــائــزيــن  عــن  لــإلعــالن  صحفي  مــؤتــمــر 

الدولة ألدب الطفل في دورتها السادسة بفروعها 

وحــضــور  رعــايــة  تــحــت  الــمــؤتــمــر  ويــقــام  المختلفة 

وزير  الكواري  عبدالعزيز  بن  حمد  الدكتور  سعادة 

الثقافة والفنون والتراث، صباح اليوم الثالثاء بمبنى 

الوزارة بقاعة جاسم الزيني. ومن المقّرر أن يعلن 

سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري خالل 

المؤتمر عن الفائزين بالجائزة كما سوف يتضمن 

كذلك تفاصيل الدورة المقبلة والتي سيتم استقبال 

أكتوبر  أول  بــهــا  الــمــشــاركــة  فــي  الــراغــبــة  األعـــمـــال 

الــمــقــبــل، وســيــتــّم تــحــديــد ٥ أفـــرع لــلــجــائــزة حسب 

أحد  استبدال  يتم  وبحيث  عــام  كل  المتبع  النظام 

أفرع الجائزة بفرع آخر وذلك حسبما ترى لجنة 

األمناء من احتياج المكتبة العربية لفرع معين من 

الجائزة  أمناء  لجنة  وكانت  األطــفــال.  أدب  فــروع 

بعد  الماضي  العام  الفائزين  عدد  زيــادة  ارتــأت  قد 

األعمال  من  كبير  عــدد  على  الجائزة  تحصلت  أن 

والمسرح  القصة  هــي  أفـــرع،  ثــالثــة  فــي  المتميزة 

في  اثنان  مناصفة  فــاز  حيث  األدبــيــة،  والــدراســات 

كــل فــرع مــن تلك األفـــرع، وفــي ذات الــوقــت القى 

«الموسيقى»،  فرعي  في  التحكيم  لجنتي  أعضاء 

األفضل  اختيار  من  صعوبات  األطــفــال»  و»ألــعــاب 

للفوز  ترتقي  وال  رديئة  األعــمــال  كل  جــاءت  حيث 

بالجائزة القيمة وهو ما جعل لجنة األمناء تحجب 

الجائزة هذا العام عن هذين الفرعين

مشاركات محلية ودولية جديدة للتشكيلي علي الكواري

إعالن أسماء الفائزين بجوائز الدولة ألدب الطفل

wححححححححححححححححححححح         ععععععععنحو مسرح        عربي
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حركةحركة

كتب-هيثم األشقر:

طرح الفنان علي عبدالستار برومو أغنيتين من ألبومه المقبل «اسفار 
األولى  واألغنية  المبارك،  الفطر  عيد  خالل  لطرحه  يستعد  والــذي   ،«٢
هي «ذوق» من كلمات ضياء عشا، وألحان عمر الخير، واألغنية األخرى 
«صفر البلبل» وهي من قصائد األصمعي، وتلحين علي عبدالستار، وفي 
ذات السياق أكد الفنان علي عبدالستار لـ «البيرق» على أنه تعاون في هذا 
األلبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين الشباب ألول مرة، وهذا إيمانا 
منه بالمواهب الشابة ودعما للطاقات واإلبداعات الواعدة، مشيرا إلى أن 
األلبوم سيتضمن ألحانا من قطر واإلمارات والكويت واليمن والعراق، 
وأكد على أن الهدف من ألبوم «اسفار الخليج ٢» هو أن يكون امتدادا 
أغنية   ١٣ ضــم  الــذي  عبدالستار»  علي  «اســفــار  الماضي  األلــبــوم  لفكرة 
يكون  أن  في  الفن  دور  على  مشددا  العربية،  الــدول  جميع  من  متنوعة 

دعوة سالم ومحبة لشعوب الدول العربية.
وأشار سفير األغنية القطرية إلى أن األلبوم من إنتاج الشركة الوطنية 
ومصر  العربي،  الخليج  منطقة  في  التوزيع  وحق  اإلعالمية،  للخدمات 
شركة  مع  االتفاق  جــار  كما  بوكس»،  «ميوزيك  لشركة  واألردن  لبنان 

فرنسية لتتولى توزيع األلبوم في أوروبا، والعالم، مشيرا إلى أن الهدف 
لأللبوم،  العلني  األداء  حقوق  لحفظ  الشركات  هــذه  مع  التعاون  من 

في  كبير  بشكل  ستساهم  هامة  خطوة  أنها  على  مؤكدا 
االنتشار عربيا وعالميا، كاشفا أن األلبوم 

خاصة  بــرعــايــة  سيحظى 
مــــن قـــبـــل إذاعـــــــة مــونــت 

كارلو الدولية.
انتهى  أنــه  بالذكر  جدير 

مـــؤخـــرا مـــن تــصــويــر أغــنــيــة 
«شلون بيك» بطريقة الفيديو 

كـــلـــيـــب، عـــلـــى شــــواطــــئ مــديــنــة 
من  واألغنية  الشمال،  في  الخور 

العتابي،  مــشــرف  الــشــاعــر  كلمات 
وألــــحــــان وتــــوزيــــع فـــــالح الـــصـــالـــح، 

ــيــد،  ول روال  إخــــــراج  مـــن  وســـتـــكـــون 
وسيتم طرحها فور االنتهاء منها على 
عدد من المحطات المحلية والعربية.

علي عبدالستار يطرح برومو أغاني ”أسفار ٢“

هناك تشابه بين المشاهد: الخامس عشر والسادس عشر 
الحسن  «أبــو  مسرحية  في  األول  الفصل  في  عشر  والسابع 
الفصل  في  والخامس  والــرابــع  الثالث  والمشاهد:  المغفل» 
الرابع من «البخيل» لموليير وذلك في أسلوب الكتابة. ففي 
المسرحية األولى في المشهد الخامس عشر يسأل أبوالحسن 
أخــاه «سعيد» عن رأيــه في «دعــد» وهــو ال يعلم بحقيقة 
هدف  أن  سعيد  يعتقد  أخــرى  ناحية  ومن  بأخيه.  عالقتها 
المشهد  هنا  إياها،  وتزويجه  له  خطبتها  هو  األكبر  شقيقه 
يعتمد على حيلة سوء الفهم وفي نهاية المشهد يتم الكشف 
بين  المتوقع  االصــطــدام  ويــحــدث  الــدرامــيــة  المفارقة  عــن 
الخليفة  بمجيء  عشر  السادس  المشهد  ليبدأ  الشخصيتين 
األمــر،  هــذا  في  يحكم  أن  الحسن  أبــو  منه  ويطلب  متنكراً 
ومن ثم يلجأ الخليفة إلى حيلة استقطاب كل فرد منهما 

على حدة محاوالً الصلح بينهما.
ال  الخليفة  انــصــراف  بعد  لكن  بينهما  المصالحة  وتــتــم 
تكتشف الشخصيتان خدعة الخليفة معهما، إن هذا يتماثل 
مع ما يحدث في مسرحية «البخيل» حيث يطلب أرباجون 
«في المشهد الثالث من الفصل الرابع» من ابنه أن يفصح 
عن رأيــه في مــاريــان، إن أربــاجــون يشك في وجــود عالقة 
يحاول  هنا  فإنه  لذلك  كليانت  وابنه  ماريان  خطيبته  بين 
أن يتحقق من ذاك األمر يحاول االبن أن يبعد عن أبيه أي 
شك بأن يبرز عيوب ماريان ولكن حيلة «البخيل» تفلح في 
كشف حقيقة مشاعر ابنه ومدى هيامه بماريان لقد أعلن 
على سبيل التمويه واالختبار لكليانت- عزمه على تزويجه 
مع  التصادم  ويحدث  األب  شك  يتأكد  وبذلك  ماريان  من 
ابنه ويعلن تشبثه بالزواج من ماريان على الرغم من حب 
ابنه لها أيضاً في المشهد الرابع من هذا الفصل يدخل المعلم 
جــاك خــادم أربــاجــون وحوذيه في نفس الوقت ويلجأ إليه 
بينه وبين ابنه العاق فينفرد جاك  سيده حتى يكون حكماً 
بكل فرد منهما معتمدا على نقل كالم مغاير لما تقوله كل 
النهاية  في  يستطيع  حتى  األخــرى  الشخصية  إلى  شخصية 

التوفيق بينهما.
في  أربـــاجـــون  يكتشف  العاصفة  وهــــدوء  انــصــرافــه  بعد 
المشهد الخامس خدعه جاك له وأن كليانت لم يتراجع عن 

رغبته الدرامية في الزواج من ماريان.
وقـــد أدى هـــذا إلـــى اســتــشــاطــة غــضــب أربـــاجـــون وصــب 
لعناته على ابنه وإعالنه حرمانه من الميراث وبذلك يتعقد 

الموقف الدرامي.
هناك تشابه بين هذه المشاهد لدى نقاش وبين تلك التي 
أن  في  يتمثل  االختالف  من  قــدرا  هناك  لكن  موليير  لدى 
كان  الوقت  نفس  وفي  ابنه  نوايا  في  متشككا  كان  أرباجون 
االبن يعلم برغبة أبيه في الزواج من محبوبته ماريان بينما 
لدى نقاش ال يوجد هذا الشك لدى أبي الحسن ولم يكن أخوه 
األصغر يعلم برغبته في الــزواج من محبوبته دعــد. لذلك 
الشخصيتين  بين  المناورة  عنصر  على  موليير  اعتماد  فإن 
وإبرازه عنصر اللعب خلق مشهداً متوتراً بالغ األهمية حيث 
رائدنا  فإن  هذا  مقابل  في  الدرامي  الموقف  تعقد  إلى  أدى 
مارون لم يبرز هذا التوتر في العالقة بين الشخصيتين ولم 
يعتمد على عنصر المناورة أو تبادل الشخصيتين أماكنهما 
من الهجوم والدفاع المتبادلين كما أن النتيجة التي تؤدي 
لدى  شبيهها  عــن  تختلف  نقاش  لــدى  المشاهد  هــذه  إليها 
موليير فهذه المشاهد تؤدي إلى إحداث مصالحة بين األخ 
وأخيه واقتراب سعيد من تحقيق رغبته الدرامية من دعد 
اصطدام  إلــى  المناظرة  المشاهد  تــؤدي  موليير  لــدى  بينما 

األب أرباجون البن كليانت.
مما سبق يتضح أن اقتباس نقاش من موليير قد انحصر 
في الموضوع الثانوي الذي ال يلبث أن ينتهي تماماً في الفصل 
واحد  ليوم  الخليفة  صــار  عندما  الحسن  أبــو  بإصدار  الثاني 
مرسوماً ملكياً بزواج سعيد من دعد وعثمان من سلمى ، 

وذلك بعد انشغاله بملذات الحياة في قصر الخليفة.
ألنه  الرئيسي  الموضوع  يخدم  الثانوي  الموضوع  هذا  إن 
يؤكد على أن الحاكم يسيطر على كافة األمور الحياتية وبيده 

خيوط اللعبة وأنه يمارس لعبته كالعب عرائس ماهر.

التناص بين المسرح 
العربي والفرنسي

«١٣»

”ذوق“ و ”صفير البلبل“

علي دسمال الكواريعلي دسمال الكواري

من أعمال الفنان علي دسمال الكواريمن أعمال الفنان علي دسمال الكواري
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ـــــــــق عــــــــلــــــــى الــــــفــــــنــــــان ـــــــــطـــــــــري ــــــصــــــر ال ــــــخــــــت ـــــــــــــــمـــــــــــــــادي ي ـــــــــــم الــــــــمــــــــعــــــــنــــــــوي وال ـــــــــــدع ال

المطربون الشباب يطالبون بالدعم

تخصيص 
ميزانية 

لدعم الفنان 
والترويج له

كتب - محمود الحكيم:

بضرورة  الشباب  المطربين  من  عــدٌد  طالب 
تــقــديــم الــدعــم لــهــم حــتــى يــتــمــكــنــوا مــن إكــمــال 
مــســيــرتــهــم الــفــنــيــة وتــحــقــيــق الــنــجــاح وتــقــديــم 
العربية،  األغــنــيــة  عــالــم  فــي  الــخــاصــة  بصمتهم 
والمعنوي  الــمــادي  الــدعــم  غــيــاب  أن  مــؤكــديــن 
يتركهم وحيدين بمواجهة جملة من الصعوبات 
وال  إنتاج  شركات  فال  طريقهم،  تعترض  التي 
دعـــم حــكــومــي فـــي ظـــل تــنــكــر الــمــشــاهــيــر لهم 
الدعائي  والترويج  األلبوم  إنتاج  تكلفة  وارتفاع 
لـــه، األمـــر الـــذي يــفــتــرض وجـــود لجنة وطنية 
يناط بها تقديم الدعم ورعاية المواهب الطربية 
أسوة بباقي اللجان التي تقود إلى دعم المواهب 

الرياضية.

المطربين  أن  أحــمــد  عيسى  الــفــنــان  ـــد  أّك
الــشــبــاب ضــحــايــا ظـــروف الــعــصــر؛ فشركات 
ـــاج ال تــســتــطــيــع أن تـــقـــدم عــلــى اإلنـــتـــاج  ـــت اإلن
الــســرقــات  بسبب  الــســابــق  فــي  كـــان  كــمــا  اآلن 
العنكبوتية»،  الشبكة  على  األغــانــي  وانــتــشــار 
كما أن إنتاج األلبومات صار مكلًفا جًدا على 
المطربين الشباب باإلضافة إلى أن الترويج 
ما  وهــو  كبيرة  لنفقات  يحتاجان  والــدعــايــة 
يصعب المهمة عليهم. وقال إن إذاعة صوت 
الــريــان وقــنــاة الــريــان وبــيــت الــطــرب تقدم 
حــدود  فــي  للمطربين  تستطيعه  مــا  أقــصــى 
ــتــهــا الــفــنــيــة،  اخــتــصــاصــاتــهــا وأهـــدافـــهـــا ورؤي
مــشــيــًرا إلـــى أن الــمــطــربــيــن الــذيــن أصــبــحــوا 
نجوًما اليوم خدمتهم ظروف العصر، حيث 
كان الرواج لأللبوم وشريط الكاسيت والسي 
دي وكانت هناك شركات إنتاج تدعم وتتبنى 
ليواجه  تماًما  تغير  فاألمر  اليوم  أما  الفنان، 

المطربين الشباب واقًعا صعبًا أشبه ما يكون 
بتسّلق الجبال.

عيسى أحمد: إنتاج األلبومات 
المطرب علي الراشد قال إن كل الفنانين مكلف ونواجه واقًعا صعبًا

في قطر متعبون ألن شركات اإلنتاج متوقفة 
زيــادة  مــع  القطري  للمطرب  راع  يوجد  وال 
نفقات  وارتفاع  كليب،  للفيديو  اإلنتاج  تكلفة 
األلبوم أضف إلى ذلك تكلفة الدعاية واإلعالن 
يعانون  الشباب  الفنانين  معظم  فإن  ولذلك 
ألن المبتدئ يحتاج إلى من يأخذ بيده ويقف 
وبعدها  الجمهور  إلــى  يصل  حتى  جانبه  إلــى 
عدم  عن  الراشد  وتساءل  بنفسه،  يتكفل  هو 
وجود لجنة وطنية لدعم الفنان القطري كما 
توجد لجنة أوليمبية لدعم الرياضة والتي ال 
تنتظر الدعم لكثرة داعميها. وأوضح أن فهد 
الذي  الشاب  للمطرب  نموذجا  يعد  الكبيسي 
وعربيا،  خليجيا  نجما  فأصبح  الدعم  وجــد 
يختصر  والــــمــــادي  الــمــعــنــوي  الـــدعـــم  لــذلــك 
الــطــريــق عــلــى الــفــنــان ويــســهــل لـــه الــصــعــب، 
وقفت  إن  الجوار  دول  الراشد  علي  وأضــاف 
إلــــى جــــوار مــطــربــيــهــا الــشــبــاب وعــلــى مــدى 
األسماء  عشرات  ظهرت  الماضيين  العامين 

العربية  األغنية  سماء  فــي  نجوما  وأصبحوا 

بفضل ما وجــدوه من دعــم مــادي ومعنوي 

وإنــتــاج ألغـــان مــصــورة وعـــرض مستمر لها 

على الفضائيات حتى انتشروا وعرفوا.

يقصروا  لــم  الشباب  المطربين  أن  وأكــد 

الصخر  في  يحفرون  ولكنهم  يتكاسلوا  ولم 

ويحرثون في البحر بسبب الظروف الصعبة 

التي يعانونها مشيرا إلى أنه اعتمد منذ بداياته 

الدولة  دعــم  ينتظر  ال  أنــه  مــقــررا  ذاتــه  على 

وسيدعم نفسه بنفسه إلى أن يحقق أهدافه 

ويصل إلى المكانة التي يرتجيها، وعاد الراشد 

الشباب  المطربين  يــطــالــبــون  مــن  إن  فــقــال 

يطالبوا  أن  أيضا  البــد  أنفسهم  على  بالتعب 

على  قـــادرة  والــدولــة  فنانيها  بــدعــم  الــدولــة 

القطري  الفنان  لدعم  ميزانية  تخصص  أن 

والترويج له على المستوى الخليجي والعربي 

مشيرا إلى أن الصعوبات التي يواجهها الشباب 

اليوم تجعل مهمته صعبة جدا .

علي الراشد: مطلوب لجنة وطنية لدعم الفنانين

فنان  أي  إن  دلــــوان  خــالــد  الــفــنــان  قـــال 
الجمهور  إلى  يصل  ولن  سيفشل  دعم  بال 
يحتاج  الـــشـــاب  الــمــطــرب  أن  إلـــى  مــشــيــرا 
ال  لماذا  دلــوان:  وتساءل  معنوي  دعــم  إلــى 
المشاهير  الــقــطــريــون  الــمــطــربــون  يــفــعــل 
خالد  الفنان  معي  فعل  مثلما  الشباب  مع 
من  كاملة  أغنية  أعد  حيث  الرحمن  عبد 
تأليفه وتلحينه وشاركني في غنائها وهذا 
نـــوع مــن الــدعــم الكبير لــم نــر أحـــدا آخــر 
فــعــل هـــذا مــع أي مــطــرب شـــاب مبتدئ. 
الكبار  الملحنون  يتبرع  ال  لــمــاذا  وأضـــاف 
كنوع  بألحانهم  المميزة  الشابة  لألصوات 
يقفوا  حتى  بجانبهم  والوقوف  الدعم  من 

على أقدامهم ويعرفهم الجمهور؟ 
وطــالــب دلــــوان أيــضــا بــالــدعــم الــمــادي 

الــتــرويــج  يــتــم  بحيث  الــشــبــاب  للمطربين 
اإلعالني لهم عبر القنوات الفضائية ويتم 
الفيديو  بطريقة  لهم  فردية  أغنيات  إنتاج 
كــلــيــب فــالــشــبــاب ال يــحــتــاجــون أكــثــر من 
وترويج  كليب  وفيديو  فردية  أغنية  إنتاج 
إعــالنــي عــبــر الــقــنــوات وهــــذا لــيــس بكثير 
قدمت  الــتــي  الــريــان  قــنــاة  مثل  قــنــاة  على 
الكثير ولكننا نطمع في أن تقدم لنا أكثر 
وتقف إلى جانب المطربين الشباب بشكل 
الفنانة  تغريدة  أن  إلى  دلوان  ولفت  أكبر. 
الــلــبــنــانــيــة نــانــســي عــجــرم عــنــه وإشــادتــهــا 
بــصــوتــه وأغـــانـــيـــه كــــان نـــوعـــا مـــن الــدعــم 
المعنوي الكبير بالنسبة له وهو ما نطالب 

به كبار مطربينا مع المطربين الشباب.

هناك  أن  األحــمــد  فهد  الفنان  أوضـــح 
الــكــثــيــر مــن الــمــعــوقــات الــتــي تــقــف أمــام 
مسيرتهم  وتــعــرقــل  الــشــبــاب  المطربين 
وتـــصـــعـــب مــهــمــتــهــم مــنــهــا عـــــدم وجــــود 
ــتــاج لــيــقــدم الــمــطــرب أغــانــيــه  شــركــات إن
بعبء  يلقي  الــذي  األمــر  وهو  خاللها  من 
أمر  وهــو  الــشــاب  المطرب  على  التكلفة 
هناك  اآلخــر  األمــر  معظمهم،  يطيقه  ال 
بدورها  تقوم  ال  قطر  في  كثيرة  جهات 
فــي دعـــم الــمــطــرب الــقــطــري ولـــم تأخذ 
المطربين  بجوار  لتقف  عملية  خطوات 
الجمهور  تعرف  حتى  الــواعــديــن  الشباب 
عليهم باستثناء إذاعة صوت الريان وقناة 
الفنانين  مــع  يــقــصــرا  لــم  الــلــتــيــن  الـــريـــان 
ملحنين  هــنــاك  أن  األحـــمـــد  وأضـــــاف   ،

قطريين وخليجيين يغالون في أسعارهم 
حتى وإن استطاع المطرب الشاب توفير 
المبلغ المطلوب ليدفعه لهؤالء الملحنين 
نعطي  ال  نحن  قائلين:  يصدمونه  فإنهم 
فيضطر  الــكــبــيــرة  لــألســمــاء  إال  ألــحــانــنــا 
ما  وهــو  لحن  بــأي  يستعين  أن  المطرب 
يؤدي لعدم نجاح األغنية وخسارته لماله 
بشكل  الجهور  إلى  الوصول  في  وإخفاقه 
مشرف . وقال: ليس األمر مقتصرا على 
ونكرانا  أثرة  يجد  الشاب  فالمطرب  هذا 
يــديــرون  الــذيــن  الــحــفــالت  منظمي  مــن 
ظهره له بحجة أنه ال يزال مبتديئا وهم 
فأين  الكبيرة  باألسماء  إال  يستعينون  ال 
ضده  والجميع  الــشــاب  الــمــطــرب  يــذهــب 

والكل يتنكر له .

فهد األحمد:الملحنون يغالون بأسعارهمخالد دلوان: الفشل مصير الهواة بدون دعم
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عن  عــبــارة  بــســاطــة  فــي  المسرحية  أن  الــمــقــرر  مــن 
فــعــل يــقــوم بتنفيذه أفــــراد مــن الــبــشــر وكـــل فـــرد من 
هؤالء األفراد ال يختلف عن اآلخر من الناحية النظرية 
بينهم  فيما  يختلفوا  أن  يجب  ولكنهم  التجريدية  أو 
عندما يقوم المؤلف بإجراء عملية التشخيص الدرامي 
بمجموعة  واحــد  كل  ينفرد  أن  يعني  وهــذا  التصوير  أو 
الفرد  بها  يصبح  التي  والسمات  الخصائص  من  خاصة 

شخصية ذات طبيعة مستقلة تميزه عن غيره.
وهذه الخصائص التي تميز كل شخصية عن األخرى 
الــذي  والــــدور  الــمــؤلــف  أســلــوب  على  تصويرها  يتوقف 
يطالبها بأن تلعبه في فعل المسرحية فإذا كان المؤلف 
يهدف إلى تصوير شخصية فرد من واقع الحياة يعاني 
أي  فعليه  يواجهه  الــذي  االجتماعي  الــصــراع  أزمــة  من 
التي  الخصائص  من  معينة  أنواعا  يستخدم  أن  المؤلف 
المطلوب  الفني  اإلطـــار  فــي  التصوير  هــذا  بــإبــراز  تقوم 
ولــكــن إذا كـــان هــدفــه رســـم صـــورة مضحكة إلنــســان 
فيتعين  مثال-  التطفل-  أو  الغرور  أو  بالسذاجة  يتصف 
عليه أن يتخير لهذه الشخصية الخصائص التي تساعد 

على تجسيد هذا الهدف.
أما العوامل التي تعين على تحقيق صورة الشخصية 

في النص المسرحي فتسمى باألبعاد وهي ثالثة:
الطول  العمر-  أنثى-  أو  (ذكـــر  الجسماني  البعد   -١

الحجم- درجة الجمال والقبح- العيوب الخلقية.. إلخ).
٢- البعد االجتماعي (الطبقة االجتماعية التي تنتمي 
إليها ظروف النشأة والتربية - العمل ومالبساته- درجة 

التعليم- العالقة بالدين والسياسة..الخ).
الخاصة-  الميول  والطبع-  النفسي(المزاج  البعد   -٣

العقد النفسية- القدرات- األخالق- المطامح.. إلخ).
أما ما يجسد أبعاد كل شخصية في النص المسرحي 
الناحية  من  غيرها  عن  صورتها  في  مختلفة  ويجعلها 
والكالم  المظهر،  أمــور:  ثالثة  فهو  والمعنوية  الحسية 
والفعل أي الشكل الخارجي للشخصية، وما تقوله هي، 
وما يقوله عنها اآلخرون ، وما تفعله، وما يفعله نحوها 

اآلخرون.

موسيـــــــــــقى

موسيقى الحجرة، هي نوع من الموسيقى الكالسيكية، 
تـــؤدى بواسطة عــدد مــحــدود مــن الــعــازفــيــن، وقــد كانت 
المقطوعات  وتـــؤدى  القصور،  داخــل  حجرات  في  تـــؤَدّى 
الموسيقية بدون مايسترو، وبذلك يحظى كل مؤٍد بحرية 
المكتوب،  الموسيقي  النص  إطــار  فــي  ولكن  أكــثــر،  فنية 
الصالون  موسيقى  بلقب  أيضاً  الحجرة  موسيقى  وتلقب 

ألنها كانت في األصل تكتب للعزف في صالونات األمراء.
ــــواع الموسيقى  مــن أن ومــوســيــقــى الــحــجــرة تــعــد نــوعــاً 
ــة حــيــث تـــوضـــع لــمــجــمــوعــات صــغــيــرة من  الــكــالســيــكــَيّ
المجموعة،  أو  اقم  الَطّ باسم  عــادة  وتسمى  الموسيقيين، 
ويختلف حجم هذه المجموعات بحيث تضم عدًدا يتراوح 
عدًدا  يضُمّ  أكثرها  كان  وإن  وتسعة،  اثنين  عازفين  بين 
آالت  على  يعزفون  عازفين  وخمسة  ثــالثــة  بين  يــتــراوح 
عامة  الــُحــْجــرة  موسيقى  وتصنف  نفخ،  آالت  أو  ــريــة  َوتَ
حسب عدد عازفيها. فُيطلق اسم الثنائي على تلك المؤلَّفة 
ــصــنــيــفــات األخــــرى لموسيقى  مــن عــازفــيــن، وتــشــمــل الــتَّ
في  المضي  ويمكن  والــخــمــاســي.  الــثــالثــي  على  الــُحــْجــرة 
تصنيفات أكثر لموسيقى الحجرة تَبًَعا لآلالت الموسيقية 
كمان،  عازفا  مثالً  الوترُيّ  باعي  الُرّ ويــؤدي  المستخدمة، 
وعازف َكمان أوسط، وعازف كمان التشيللو، بينما يحتاج 
فرنسي  وبوق  (ترومبيت)،  بوقين  إلى  النُّحاسي  باعي  الُرّ
وقد  األبـــواق)،  من  توبا (نــوع  وآلــة  ومترددة (ترومبون)، 
ُحْجرة  موسيقى  الموسقيّين  المؤلفين  كبار  معظم  كتب 
أهم  بعض  وتضم  اآلن،  وحتى  ١٧٥٠م  عــام  حوالي  منذ 
فولفغانغ  هايدن،  لجوزيف  َوتَريَّة  رباعيات  األعمال  هذه 
ويوهانس  بيتهوفن،  فــان  ولــودفــيــغ  مــــوزارت،  أمــاديــوس 

برامز، وبيال بارتوك.
اْستُخدم تعبير موسيقى الُحجرة ألول مرة في القرن 
السادس عشر الميالدي، عندما كانت مجموعات صغيرة 
ة. وكان عازفو موسيقى الُحجرة  تعزف في بيوت الخاَصّ
يعزفون موسيقاهم لُمتعتهم الذاتية، أو لمجموعة صغيرة 
القرن  حتى  األمـــر  هــذا  واستمر  الموسيقى،  محبي  مــن 
تقوم  حيث  الحاضر  الوقت  في  األمــر  ويختلف  العشرين. 
في  أعمالها  بتقديم  الموسيقية  المجموعات  من  العديد 
قاعات الموسيقى الكبيرة وأمام حشد كبير من الجمهور.

الموسيقى  هذه  أن  على  يدل  للكلمة  اللفظي  والمعنى 
مصممة للعزف في غرفة أو قاعة صغيرة أمام مجموعة 
في  سميت  ولذلك  المستمعين  أو  األصــدقــاء  من  صغيرة 
القرن  وفي  الوقت  وبمرور  األصدقاء،  موسيقى  ما  وقت 
التاسع عشر ازداد انتشارها حتى باتت تعزف في القاعات 

الموسيقية الضخمة أمام جمهور غفير من المستمعين.
وقد بدأت موسيقى الحجرة حوالي عام ١٧٥٠م تأخذ 
كمان  آلتي  من  المؤلف  الوتري  للرباعي  مخصصاً  شكالً 
وآلة فيوال وآلة تشيللو رغم أنه كان لها سابقاً أشكال أخرى 
كأن يضاف إلى مجموعة هذه اآلالت البيانو مثالً أو بعض 

اآلالت النفخية.
موسيقى  يعتبرون  الموسيقيين  مــن  الكثير  ومــــازال 
الــحــجــرة كــأحــد أنــقــى أنـــــواع الــمــوســيــقــى بــفــضــل الـــتـــوازن 
عادة  تعزف  أنها  وبما  الموسيقية،  آالتها  بين  النموذجي 
ألجل المتعة الشخصية بين مجموعة صغيرة من الناس، 
نوع  أي  من  الموسيقى  محبي  إلى  أكبر  متعة  تقدم  فإنها 

آخر منها.

موسيقى الحجرة

ي مبدعونمبدعون

الثالثاء 13 رمضان 1436 هـ - 30 يونيو 2015 م 4

كتب - أشرف مصطفى:

دعا الفنان حامد النعمة إلى ضرورة تسويق الفن القطري حتى يحقق 
تواجدا عربيا، مشيرا في حوار مع البيرق إلى أن وجود جمعية للموسيقيين 
سوف يساعد على تنظيم الساحة الفنية ويعمل على دعم الفنانين والحركة 
الفنية بشكل عام، مبديا العديد من التحفظات على الطرق التقليدية لتعليم 

الموسيقى في قطر.
ولفت النعمة إلى ضرورة إسناد الرقابة للفنانين بعيدا عن التقييد وتكليف 
المتخصصين بإدارة العملية الفنية، كاشفا إن كان في طور التحضير لعمل 
وشعرت  السيمفونية،  هذه  تسجيل  من  مؤخراً  انتهيت  وقــال  جديد  فني 
بسعادة غامرة لما حققه ذلك العمل الفني الذي يعاني من نقصان مبدعيه 
وجهد  لوقت  يحتاج  السيمفوني  العمل  أن  خاصة  العربية،  الساحة  على 
كبيرين أكثر من تلحين األغاني العادية، وهو األمر الذي يحتاج لتكاتف 

المسؤولين مع مبدعي هذا اللون من الموسيقى حتى يستمر اإلنتاج.

ــــــي قــطــر ــــى ف ــــق ــــمــــوســــي ـــم ال ـــي ـــل ـــع ـــت ــــــرق الــــتــــقــــلــــيــــديــــة ل ــــــط ــــحــــفــــظــــات عــــلــــى ال ت

يوسف المحيميد يصدر 
«غريق يتسلى في أرجوحة»

اصداراتاصدارات

الساحة الفنية تفتقد 
لجمعية الموسيقيين

كتب - أشرف مصطفى:

«غريق يتسلى في أرجوحة» عنوان الرواية الجديدة 
التي صدرت للروائي يوسف المحيميد، عن المركز 

الثقافي العربي في بيروت والدار البيضاء.
وتتناول الرواية، وفقاً إلى كلمة الناشر، غربة الفرد 
ووحدته، في مجتمع مستبد، فال يجد أمامه سوى 
والعنف  القسوة  ومقاومة  بالجمال،  القبح  مواجهة 
بالفنون وحدها. فليس أمام فيصل، المخرج الشاب 
ألفالم سينمائية قصيرة، إال رؤية هذا العالم الغريب 
عبر عدسة الكاميرا، حين يصبح العالم مجرد فيلم، 

هو أحد أبطاله...
ال تحتوي الرواية على شخصيات كثيرة، فالروائي 
السعودي يكتفي بشخصيتين اثنتين يُبرز من خاللهما 
اإلشــكــالــيــات الــتــي يــريــد كشف الــلــثــام عنها، فيقسم 
واحد  كل  في  الـــراوي  يتغّير  فصول،  ثمانية  الــروايــة 
منها بين ثالثة: «فيصل» المخرج السينمائي الشاب، 
«ناهد» الفتاة التي يعيش معها عالقة حب، والراوي 
العليم الذي يتدخل بين حيٍن وآخر لتوضيح مسارات 

الحكاية، وسرد ما ال يمكن للشخصيتين أن تقواله.
وتمتلئ الرواية بأسماء األفالم العالمية التي يحبها 
التي  واألشــيــاء  موضوعاتها  عن  يحكي  إذ  «فيصل»، 

وجودها يحقق نهضة إنتاجية وإبداعية.. حامد النعمة:

ڈ بعد تأليفك لسيمفونية أسرار 
هذا  في  لديك  الجديد  ما  الــدوحــة 

الحقل اإلبداعي؟
مــن تسجيل  - انــتــهــيــت مـــؤخـــراً 
هذه السيمفونية، وشعرت بسعادة 
غامرة لما حققه ذلك العمل الفني 
الذي يعاني من نقصان مبدعيه على 
العمل  أن  خاصة  العربية،  الساحة 
الــســيــمــفــونــي يــحــتــاج لــوقــت وجهد 
األغاني  تلحين  مــن  أكثر  كبيرين 
الــعــاديــة، وهـــو األمـــر الـــذي يحتاج 
لتكاتف المسؤولين مع مبدعي هذا 
يستمر  حتى  الموسيقى  من  اللون 
إلــى حد  اإلنــتــاج، ولقد كنت سعيداً 
كبير برد فعل الجمهور حينها على 
تلك السيمفونية، وجــاءت سعادتي 
عمالً  لتقديمي  األولـــــى  بــالــدرجــة 
للناس هــم راضـــون عــنــه، وهــو ما 
جعلني أفكر في أن أقدم عمال آخر 
في هذا المستوى أو أفضل، وعلى 
الــرغــم مــن أنني بـــدأت فــي تأليف 
وقطعت  لــي  الــثــانــيــة  السيمفونية 
من  حالة  أن  إال  كبيراً،  شوطاً  بها 
أتوقف  وجعلتني  انتابتني  اإلحباط 
عن االستمرار، خاصة بعد شعوري 
أي  مــن  والتشجيع  التقدير  بــعــدم 

جـــــهـــــة مـــعـــنـــيـــة 
باإلبداع، وهو ما 
للتوقف  دفعني 
مؤقتاً  واالبتعاد 
حــــتــــى يــتــحــســن 
الـــمـــنـــاخ الــفــنــي، 
فلدي  وبــالــفــعــل 
أفــــكــــار جـــديـــدة 
تبصر  أن  أتمنى 
الـــــنـــــور قـــريـــبـــاً، 
وبـــــشـــــكـــــل عـــــام 
أســتــطــيــع الــقــول 
ـــــي  أعـــــمـــــال إن 
تـــحـــمـــل الـــطـــابـــع 
فنحن  الشرقي، 
أن  نــســتــطــيــع  ال 

ننافس بيتهوفين وموزارت، وهما 
نحن  يــنــافــســونــنــا.  أن  يستطيعا  ال 
متميزون بالروح والهوية الشرقية، 
كما  ينتهي.  لن  جــداً،  غني  وتراثنا 
والعالم  العالم،  إلــى  خــارجــون  أننا 
ولكي  يــســمــع،  أن  يــريــد  الــمــتــطــور 

هو  مــا  لــه  نــقــدم  أن  يجب  يسمعنا 
قلب  مــن  أي  لـــه،  بالنسبة  جــديــد 

تراثنا.
ڈ ماذا تحتاج الساحة الموسيقية 

المحلية؟
المحلية  الموسيقية  الــســاحــة   -
بــحــاجــة إلـــــى كـــيـــان فـــعـــال يجمع 
وكــأي  رايـــتـــه،  تــحــت  الموسيقيين 
مـــهـــنـــة تـــحـــتـــاج الـــمـــوســـيـــقـــى إلـــى 
جــمــعــيــة نــجــمــع 
تـــحـــت مــظــلــتــهــا 
ــــــن  ــــــي ــــــعــــــامــــــل ال
ـــــهـــــا وتــــحــــقــــق  ب
مــــــطــــــالــــــبــــــهــــــم 
ـــــــــــــــــرعـــــــــــــــــى  وت
مــــصــــالــــحــــهــــم، 
عند  أنــــه  وأرى 
قيام هذا الكيان 
يعمل  أن  عــلــيــه 
بــإســتــراتــيــجــيــة 
تــضــمــن الــنــجــاح 
لــلــمــهــنــة الـــــذي 
أقــــــــــــيــــــــــــم مـــــن 
أجـــلـــهـــا، فــقــيــام 
للمهن  جــمــعــيــة 
شك  أدنـــى  بــال  سيوفر  الموسيقية 
الموسيقية  للساحة  الــنــجــاح  ســبــل 
الــقــطــريــة، خــاصــة أن وجـــود مثل 
هذه الجمعيات الفنية يساعد على 
عام،  بشكل  الفنية  الحركة  تطوير 
الكيانات  هــذه  تصبح  أن  بشريطة 

فــعــالــة وتــمــلــك صــالحــيــات كاملة 
في إدارة األمور الفنية ويعمل على 
إدارتــهــا فــنــانــون أكــفــاء، ويصاحب 
الفن  لتطوير  لجنة  الجمعية  عمل 
به  المحيطة  الــظــروف  ومناقشة 
مع ضرورة توفير إمكانيات مادية 
عملها،  عــلــى  الــلــجــنــة  تــلــك  تــعــيــن 
بــحــيــث ال يــصــبــح الــمــكــان مــجــرد 
الــفــعــل،  دون  لـــألحـــاديـــث  تــجــمــع 
إلــى  تــحــتــاج  الموسيقية  فــالــســاحــة 
نهضة إنتاجية قوامها المادة التي ال 

غنى عنها لصنع اإلبداع.
ڈ كيف ترى منهجية الخدمات 

التعليمية الموسيقية للشباب؟
- الحقيقة فإن لدي العديد من 
تــدريــس  طــريــقــة  عــلــى  التحفظات 
تقوم  والتي  قطر  داخل  الموسيقى 
بها بعض المؤسسات الفنية، فبينما 
نحن في عصر الكمبيوتر يتم تعليم 
التقليدية  بــالــطــريــقــة  الــمــوســيــقــى 
التي ال تخدم الطالب وتمكنه من 
الــتــطــور مـــع مــســتــحــدثــات الــعــصــر 
الحالي، لذلك يجب أن تكون هناك 
خطة واضحة تحدد طرقا حديثة 
ضــرورة  مع  الموسيقى  تعليم  في 
ـــــذي أصــبــح  إدخــــــال الــكــمــبــيــوتــر ال

وسيلة هامة في هذا المجال.
ڈ ما رأيك في الحركة الثقافية 

القطرية بشكل عام؟
ثقافي  حـــراك  بالفعل  هــنــاك   -
خــالل تعدد  مــن  متميز فــي قطر 

األنشطة طوال العام كما أن هناك 
شــمــولــيــة بــتــقــديــم أنـــــــواع الــفــنــون 
الــمــخــتــلــفــة، ويــمــكــنــنــي الـــقـــول إن 
الــوضــع أصــبــح أفــضــل مــن السابق، 
كما أكــاد أجــزم أننا أصبحنا نملك 
لكننا  مكتملة  شبه  أســاســيــة  بنية 
والمنتجة  الفاعلة  اإلدارة  نملك  ال 
األمــــور  تــســيــر  أن  تستطيع  والـــتـــي 
لــتــحــقــيــق طـــفـــرة ثــقــافــيــة كــبــيــرة، 
حــيــث إنــــه مـــن الــمــؤســف أن من 
ــيــة الـــفـــنـــيـــة غــيــر  ــعــمــل يـــــديـــــرون ال
إدراك  يجب  لــذا  بالفنون،  ملمين 
لكنها  موظفين  تريد  ال  اإلدارة  أن 
تحتاج فنانين لديهم خبرة بمجال 
تلتفت  أن  البــد  هنا  ومــن  اإلدارة، 
إلدارة  المتخصصين  إلـــى  الــدولــة 
ذلك  على  وتأكيداً  الفنية،  العملية 
سأسوق مثال في هذا األمر، حيث 
عامين  من  يقرب  ما  منذ  التقيت 
أرى  وسألته  قدير  هندي  بممثل 
وأصبحت  تقدم  الهندي  الفيلم  أن 
تقنياته تضاهي أوروبــا فما السبب 
فـــي ذلــــك؟ فــقــال إن الــســر يكمن 
من  متخصصة  إدارة  تكوين  فــي 
بالسينما،  يشتغلون  الذين  الفنانين 
لم  الــدولــة  أن  لنا  يتبين  هنا  ومــن 
تقصر فبعد إنشاء بنية تحتية جيدة 
على الساحة الثقافية القطرية كان 
تطوير  اإلدارة  على  المعنيين  على 
المثل  يقول  وكما  الثقافي  الحراك 

فاقد الشيء ال يعطيه.

ڈ أيـــن تــضــع الــمــثــقــف والــفــنــان 
القطري إذا قورن بالدول المجاورة 

والمحيطة؟
يملكون  القطريون  المبدعون   -
قـــــدرات عــالــيــة ال تــقــل عـــن بــاقــي 
والمثقف  الخليجيين،  الــفــنــانــيــن 
ـــقـــطـــري لــــه مــكــانــتــه  والــــمــــبــــدع ال
الــمــعــروفــة فـــي قــطــر وخــارجــهــا، 
كــمــا أن الــفــن بشكل عـــام لــيــس له 

وطــــــن، ولـــذلـــك 
يـــــجـــــب تـــســـويـــق 
القطري  الــفــنــان 
عــــلــــى الــــســــاحــــة 
الـــعـــربـــيـــة حــتــى 
يــــأخــــذ فــرصــتــه 
في  االنتشار  فــي 
الـــوطـــن الــعــربــي 
وأتمنى أن يقوم 
الــــــمــــــســــــؤولــــــون 
بتشجيع الفنانين 
حـــــتـــــى تــــتــــكــــون 
لــديــهــم الـــجـــرأة 
ــــي تــمــكــنــهــم  ــــت ال
مـــن االســـتـــمـــرار 
فـــــي الــمــنــافــســة 

من  لدينا  فإنه  وبالفعل  والتفوق، 
على  قــــادرون  هــم  مــن  المبدعين 
أن يــزاحــمــوا نــظــراءهــم فــي الــدول 
المجاورة، وحضورهم في الخارج 
والثقافية  الفنية  الحركة  يــشــرف 
في  تكمن  المشكلة  لكن  القطرية. 

يجب  الــتــي  والـــكـــفـــاءات  اإلدارات 
إدارة  فــي  منهجيتها  مــن  تغير  أن 

العملية الفنية.
ڈ أيــهــمــا أهـــم لــلــفــنــان.. الــربــح 

المادي أم تقديم عمل فني راق؟
يضع  ال  بـــدايـــاتـــه  فـــي  ــفــنــان  ال  -
الــــمــــادة أمـــامـــه لــكــن ســـرعـــان ما 
إلى  يصل  عندما  الــظــروف  تتغير 
االحتراف، وتحيطه ضغوط الحياة 
له  حافزاً  المادة  تكون  ذلك  وعند 
وبالطبع  الفني،  مشواره  لمواصلة 
فــإنــه كــلــمــا حــصــد الــفــنــان نتيجة 
مواصلة  على  حــرص  كلما  جــهــده 
مـــشـــواره اإلبـــداعـــي، فــالــمــادة هي 
التي تعينه على مواصلة عمله، مع 
ضرورة اإلشارة إلى أنه ال مانع من 
ما  الجمع  على  الفنان  يحرص  أن 
راقية،  أعمال  وتقديم  المادة  بين 
ال  للفنان  المادية  االستفادة  وتلك 
غنى عنها خاصة عندما يجد عائدا 
أن  من  وبالرغم  جهده،  وراء  من 
وسيلة  أنها  إال  الغاية  ليست  المادة 
وإنــســانــي،  فــنــي  مــشــروع  لتحقيق 
وهنا سأسوق مثال آخر من خالل 
قـــصـــة حــقــيــقــيــة حـــدثـــت لــلــفــنــان 
طلب  حيث  الــوهــاب،  عبد  محمد 
مــــلــــيــــون ريـــــال 
إلعــــــــــداد نــشــيــد 
له  وقيل  وطني 
لحنه  إن  حينها 
أمــام  سيعرض 
ـــجـــنـــة تــقــيــيــم  ل
بــــعــــد االنــــتــــهــــاء 
منه حتى تقرر 
هـــــــــــل يــــصــــلــــح 
ال  أم  ــــحــــن  ــــل ال
يصلح فرد عبد 
الــــــوهــــــاب ومــــا 
ـــمـــانـــع لــكــنــنــي  ال
ســــــأتــــــقــــــاضــــــى 
مــــلــــيــــون ريـــــال 
في كل األحوال، 
ومــــن هــنــا يــتــبــيــن لــنــا أن الــفــنــان 
المحترف الــذي وصــل إلــى مرتبة 
الوصول  ينبغي  ما  وحقق  متميزة 
من  مانع  ال  الوهاب  عبد  مثل  إليه 
نتاج  فهي  بالمادة  أيــضــاً  يفكر  أن 

لجهده موهبته وتميزه.

مطلوب 
تسويق الفن 
ً القطري عربيا

ضرورة 
تكليف 

المتخصصين 
بإدارة العملية 

الفنية

الحرية 
ضرورية 

لإلبداع شرط 
الحفاظ على 

العادات 
والتقاليد

إسناد الرقابة 
للفنانين بعيداً 
عن التقييد

تصوير الشخصية «رسم»
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متأّلم . مّما أنا متأّلم ؟     
حار السؤال . وأطرق المستفهم

ماذا أحّس . و آه حزني بعضة     
يشكو فأعرفه وبعض مبهم

بي ما علمت من األسى الدامي وبي     
من حرقة األعماق ما ال أعلم

بي من جراح الروح ما أدري وبي     
أضعاف ما أدري وما أتوّهم

و كأّن روحي شعلة مجنونة     
تطغى فتضرمني بما تتضّرم

وكأّن قلبي في الضلوع جنازة     
أمشي بها وحدي و كّلي مأتم

أبكي فتبتسم الجراح من البكا     
فكأّنها في كّل جارحة فم

ڈڈڈ

يا البتسام الجرح كم أبكي وكم     
ينساب فوق شفاهه الحمرا دم

أبدا أسير على الجراح وأنتهي     
حيث ابتدأت فأين مّني المختم
وأعارك الدنيا وأهوى صفوها
لكن كما يهوى الكالم األبكم

وأبارك األّم الحياة ألّنها     
أّمي وحّظي من جناها العلقم

حرماني الحرمان إّال أّنني     
أهذي بعاطفة الحياة وأحلم

والمرء إن أشقاه واقع شؤمه     
بالغبن أسعده الخيال المنعم

ڈڈڈ

وحدي أعيش على الهموم ووحدتي     
باليأس مفعمة وجّوي مفعم

لكّنني أهوى الهموم ألّنها     
فكر أفّسر صمتها وأترجم

أهوى الحياة بخيرها وبّشرها     
وأحّب أبناء الحياة وأرحم

وأصوغ « فلسفة الجراح « نشائدا     
يشدو بها الّالهي ويشجي المؤلم

عبداهللا البردوني
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ادركه  العباسي  الشاعر  الرومي  ابن  أن  يُقال 
اال  رمضان  فصام  شهر «اغسطس»  في  الصيام 

انه وصف معاناة الحر والعطش فقال :
شهر الصيام مبارك

ما لم يكن في شهر آب!!
الليل فيه ساعة

ونهاره يوم الحساب!
خفت العذاب فصمته

فوقعت في نفس العذاب
ومنه ان شاعرا دخل على رجل بخيل فامتقع 
واالضــطــراب  الــقــلــق  عليه  وظــهــر  البخيل  وجـــه 
ذلك  فــي  طعامه  مــن  سيأكل  الــشــاعــر  ان  وظــن 
انتبه  الشاعر  ان  غير   . سيهجوه  فانه  واال  اليوم 
يطعم  ولــم  بحاله  فترفق  الرجل  اصــاب  ما  الــى 

من طعامه .. ومضى عنه وهو يقول :
تغير اذ دخلت عليه حتى

فطنت .. فقلت في عرض المقال
علي اليوم نذر من صيام
فأشرق وجهه مثل الهالل

 ومنه ان ابن العميد علم ان قاضيا افطر خطأ 
في اول رمضان .. وصام خطأ ايضا في اول ايام 

عيد الفطر .. فقال فيه :
يا قاضيا .. بات اعمى

عن الهالل السعيد
افطرت في رمضان
وصمت في يوم عيد

 ومن ذلك قول (البحتري) وهو يمدح الخليفة 
ويهنئه بشهر الصوم وبعيد الفطر:
بالبر صمت وانت افضل صائم

وبسنة اهللا الرضية تفطر
فانعم بيوم الفطر عيدا .. انه
يوم اغر على الزمان ُمشهر

 وقال ابن عبدربه في هجاء بخيل :
ال يفطر الناس من اكله
لكنه صوم لمن افطرا

في وجهه من لؤمه شاهد
يكفي به الشاهد ان يخبرا
لم يعرف المعروف أفعاله
قط كما لم ينكر المنكرا

 ومنه قول احد الشعراء الظرفاء ممن يولعون 
بالطعام والشراب ولكن رمضان يمنعه منهما .. 

فراح ينتظر هالل شوال بفارغ الصبر :
قل لشهر الصيام انحلت جسمي

ان ميقاتنا طلوع الهالل
اجهد اآلن كل جهدك فينا
سنرى ما يكون في شوال!

اشــتــهــر األمــيــر والــشــاعــر معن 
ولما  وحكمته،  بحلمه  زائــدة  بن 
أعرابي  عليه  دخــل  اإلمـــارة  تــوّلــى 
بال استئذان من بين الذين قدموا 

لتهنئته وقال بين يدي معن:
أتذكر إذ لحافك جلد شاٍة
وإذ نعالك من جلد البعيِر

فــأجــاب مــعــن: نعم أذكـــر ذلك 
وال أنساه.. فقال األعرابي:

فسبحان الذي أعطاك ُملًكا
وعّلمك الجلوس على السريِر

قـــال مــعــن: ســبــحــانــه عــلــى كل 
حال وذاك بحمد اهللا ال بحمدك.. 

فقال األعرابي:
فلسُت ُمَسّلما إن ِعشُت دهًرا

على معٍن بتسليم األميِر
قال: السالم سنة تأتي بها كيف 

شئت.. فقال:

ً أميٌر يأكُل الفوالذ ِسّرا
ويُطعم ضيفه خبز الشعيِر

قــال: الـــزاد زادنـــا نأكل مــا نشاء 
ونُطعم من نشاء.. فقال األعرابي:

سأرحُل عن بالٍد أنَت فيها
ولو جاَر الزماُن على الفقيِر

قال معن: إن جاورتنا فمرحبًا 
فمصحوب  عــّنــا  رحــلــت  وإن  بــك 

بالسالمة.. قال:
فجد لي يا ابن ناقصة بشيٍء
فإني قد عزمُت على المسيِر

قــــــال: أعــــطــــوه ألــــــَف درهــــــم.. 
فقال:

قليل ما أتيت به وإني
ألطمع منك بالمال الكثيِر

قال: أعطوه ألًفا آخر.
بأربعة  يمدحه  األعرابي  فأخذ 
أبيات بعد ذلك وفي كل بيت مدح 
األمير  حــوالــي  مــن  يعطيه  يقوله 

معن ألًفا من عندهم، فلما انتهى 
معن  رأس  يقبل  األعــرابــي  تــقــّدم 
بــن زائـــدة وقـــال: مــا جئتك واهللا 
إال مــخــتــبــًرا حــلــمــك لــمــا اشــتــهــر 

عنك، فألفيت فيك من الحلم ما 
لو قّسم على أهل األرض لكفاهم 

جميًعا فقال:
سألت اهللا أن يبقيك ذخًرا

فما لك في البرية من نظيِر
قـــــال مـــعـــن: «أعـــطـــيـــنـــاه عــلــى 
هـــجـــونـــا ألـــفـــيـــن فــــأعــــطــــوه عــلــى 

مديحنا أربعة».

قصص األبيات شعرية في رمضان

بن زائدة واألعرابي

فلسفة الجراح
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مريم السادة: «األبواب» انعكاس 
إليحاءات إنسانية وعاطفية
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األشقر: - هيثم  كتب 

ـــــــدت الـــفـــنـــانـــة مـــريـــم الـــــســـــادة أن   أّك
على  وتأثيرها  القديمة  بالمساجد  تعلقها 
الــمــعــمــار بــصــورة عــامــة جــعــلــهــا تــحــرص 
عـــلـــى تـــصـــويـــر مــجــمــوعــة مــــن الـــحـــاالت 
ـــتـــي تــشــعــر بـــهـــا مــــن خـــالل  اإلنـــســـانـــيـــة ال
متمثالً  ذلــك  كــان  ســواء  المعمار،  تصوير 
والـــحـــصـــون،  الــــقــــالع  أو  الـــمـــســـاجـــد  فــــي 

على  الــقــديــمــة  ـــــواب  األب أن  إلـــى  مــشــيــرة 
أداة  لها  بالنسبة  تعتبر  الخصوص  وجــه 
هـــامـــة لــلــتــعــبــيــر عـــن إيــــحــــاءات إنــســانــّيــة 
واالنكسار،  والتضحية  كالحّب  وعاطفية 
مــراحــل  مــن  مــرحــلــة  بمثابة  هــو  فــالــبــاب 
ـــســـان نــحــو تــحــقــيــق  الــحــيــاة يـــمـــّر بــهــا اإلن
مريم  أوضحت  كما  وطموحاته،  أهدافه 
الواقعّية  المدرسة  إلى  تنتمي  أنها  السادة 
باب  حكاية  فــي  قــّدمــت  وقــد  التعبيرّية. 

تــصــمــيــمــيــن جــديــديــن، أحــدهــمــا أســمــتــه 
هذه  إّن  قائلة  والثاني «اختيار»،  «هال»، 
الــتــســمــيــة نــابــعــة مـــن رؤيــتــهــا اإلنــســانــّيــة، 
يختاره  أن  البــد  طــريــق  منا  واحـــد  فلكل 

وباب ال بّد له أن يطرقه.
مؤخًرا  نظمت  أنها  إلــى  مريم  ولفتت 
 ٤٠ تضمن  الذي  باب»،  «حكاية  معرض 
لــوحــات  عــلــى  تشتمل  مــتــنــوًعــا  فــنــًيــا  عــمــالً 
وأعــــمــــال ســـيـــرامـــيـــك وتـــصـــويـــر ضــوئــي 

الــحــالت  مــن  مــجــمــوعــة  التراكيب-  وفـــّن 
للتعبير  المعمار  اختارت  حيث  اإلنسانّية، 
عنها، وقد استلهمت أفكارها التي حملت 
العميقة  ـــدالالت  وال المعاني  مــن  الــعــديــد 
ــلــمــعــمــار الـــقـــطـــري،  مــــن عـــــّدة أشــــكــــال ل
فــجــعــلــت األبـــــــواب الــقــديــمــة تــحــكــي عــن 
كالً  بــأن  إليمانها  بــه،  تشعر  ما  مكنونات 
به  ليصل  يطرقه  الــذي  الباب  يختار  منا 

لذاته. مسبًقا  يخططه  الذي  الطريق  إلى 
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أكد الفنان أحمد العقالن أن عروض 
مـــهـــرجـــان الـــمـــســـرح الــمــحــلــي ليست 
بالمستوى المطلوب، مشيرا إلى أننا بتنا 
مــؤخــرا نشهد قلة فــي عــدد الــعــروض 
الــجــيــدة والــنــاتــجــة عــن الـــشـــروط التي 

وضعتها إدارة المهرجان.
وقال العقلة في حوار مع البيرق أن 
المسرح  خــالل  من  كانت  الفنية  بدايته 
الــذي  سيف  ياسر  يــد  وعلى  الــمــدرســي 
تــبــنــى مــوهــبــتــه فـــي ســـن تــســع ســنــوات 
لينطلق بعد ذلك بالدراسة والتخصص 
إلــى آفــاق أخــرى على يــد أهــم األسماء 

المسرحية في العالم.
ڈ حدثنا عن بداياتك الفنية؟

- بدأت حياتي الفنية في سن مبكر 
وأنا في عمر ٩ سنوات عندما كنت في 
موهبته  تبنى  حيث  المدرسي  المسرح 
المخرج األستاذ ياسر سيف وله الفضل 
وعلمنى  غليه  وصــلــت  مــمــا  كثير  فــي 
والتمثيل  والديكور  واإلضـــاءة  اإلخـــراج 
الــفــن  حـــب  نــبــتــة  ذرع  مـــن  أول  ألنــــه 
بداخلي، وانتقلت بعدها للعمل في فرقة 
مسرح الجزيرة بالبحرين وعملت مع 
مسرح  أعــمــال  مــن  العديد  سيف  ياسر 
الطفل ومن أهمها حكايات جحا ولولو 
وســـنـــجـــوب وجــــزيــــرة األحـــــــالم وهــي 
العيد  من  تعرض  كانت  التي  العروض 
تم  وســنــجــوب  لــولــو  فمسرحية  للعيد 
عرضها لمدة ٢٦١ يوم عرض وحكايات 
جحا تم عرضها ٣ شهور ثم تجولنا بها 
وجــزيــرة  والمجمعات  الــمــدارس  على 

األحالم تم عرضها لمدة شهرين.
ثم شاركت في أول مهرجان أشارك 
به هو مهرجان القاهرة التجريبي حيث 
الصراع  مسرحية  في  كممثل  شاركت 

تتحدث  كانت  والتي 
عـــــن ســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا 
الــجــســد، وكـــــان هــذا 
األول  هــــو  الــــعــــرض 
مـــــــن نــــــوعــــــه الـــــــذي 
السينوغرافيا  كــانــت 
مـــــــرســـــــومـــــــة عـــلـــى 
أجـــــســـــاد الــمــمــثــلــيــن 
وتلقينا بعده عروض 
خارجية  مــشــاركــات 
أوروبية، وهو العمل 
الـــــذي جــعــلــنــي أحــب 

الكروجراف.
عــــن  مـــــــــــــــــاذا  ڈ 

الدراسة خالل مسيرتك الفنية؟
- حــصــلــت عـــلـــى مــنــحــة لـــلـــدراســـة 

فـــي فــرنــســا بــتــخــصــص الـــكـــروجـــراف 
وتخصصت في تقنية التكرار والتجزئة 
واستغللت  الحديث،  المسرح  علم  فــي 
دورات  على  للحصول  هناك  تــواجــدي 
فــــي تــقــنــيــة الـــعـــرض 
الــمــســرحــي واإلضــــاءة 
لــدى واحــد من أشهر 
الــــمــــســــرحــــيــــيــــن فــي 
أسباني  وهـــو  بــاريــس 
يدعى كارلوس البارا، 
كثيرا  اســتــفــدت  وقـــد 
ــتــجــربــة  مــــن هــــــذه ال
مـــن  زادت  حـــــيـــــث 
خـــــبـــــراتـــــي الـــعـــمـــلـــيـــة 
والــعــلــمــيــة وشـــاركـــت 
اسمها  مسرحية  فــي 
ــــــــــــرقــــــــــــص عــــلــــى  «ال
الـــحـــروف الــيــابــانــيــة» 
المسرحية  هـــذه  وجـــابـــت  فــرنــســا  فـــي 
جــمــيــع مـــدن فــرنــســا واســتــمــرت لعدة 

شــهــور وكـــانـــت تــجــربــة ثــريــة ومهمة 
ألنها كانت بمثابة مشروع تخرج حيث 
الذين  أســاتــذتــي  التمثيل  فــي  شــاركــنــي 
العمل  هذا  في  يشارك  ولم  يدرسونني 

من الطلبة سوى أنا وطالب ياباني.
وبـــعـــد عـــودتـــي مـــن فــرنــســا قــدمــت 
العديد من األعمال المسرحية والدرامية 
ومــن أهمها مسلسل «عـــذاري» إخــراج 
بطولة  في  وشــاركــت  القفاص،  محمد 
بــســام  لــلــمــخــرج  سينمائيين  فيلمين 
الزوادي وهما فيلما «زائر» و»حكايات 
مسرحية  قدمت  وكــذلــك  بحرينية»، 
«حيدر» وهي من المسرحيات الهامة 

وهي شبه مونودراما وقمت ببطولتها.
ڈ كــيــف بــــدأت رحــلــتــك الــفــنــيــة في 

قطر؟
إلــى  الــبــحــريــن  مــن  للعمل  انتقلت   -
قــطــر وكـــنـــت أعــــــرف مــجــمــوعــة من 
الفنانين القطريين حيث كنا نتعاون في 
العديد من األعمال الفنية ومنهم عبد 

حلقة  بمثابة  كان  والــذي  الشيباني  اهللا 
وصـــل بيني وبــيــن الــوســط الــفــنــي، ثم 
كان أول عمل رسمي لي في قطر مع 
الفنان فالح فايز في عام ٢٠٠٦ كمساعد 

مـــخـــرج، ثـــم قــدمــنــا 
الــعــديــد مــن األعــمــال 
المخرج  مع  الشبابية 
فيصل رشيد وأتذكر 
فــوزنــا بــأفــضــل عمل 
متكامل وأفضل نص 
سينوغرافيا  وأفضل 
قيود،  مسرحية  عن 
عشرات  في  وعملت 
األعــمــال مع المخرج 

ناصر عبد الرضا.
عــــن  مــــــــــــــــــاذا  ڈ 

الدراما؟
مــســتــوى  عــــلــــى   -

الدراما شاركت في مسلسل تصانيف مع 
الفنان غانم السليطي، جدار الصمت مع 

نخبة من الفنانين القطريين، ومسلسل 
«إلـــــى مـــتـــى» وأخـــيـــرا مــســلــســل «حــب 
ولــكــن» وكـــان دوري مــمــيــزا فــي هــذا 
العمل وأنــا أحببته، وأنــا ال أنسى وقفة 
الفنان فيصل رشيد الذي يشاركني في 
الفريق  بـــروح  نعمل  فنحن  نــجــاح  كــل 
وهــــذا الــتــعــاون هــو ســر نــجــاحــنــا سويا 
وهو لديه طاقة عالية وقدرات إبداعية 

هائلة.
ڈ كــيــف تـــرى واقــــع الــســاحــة الفنية 

القطرية اآلن؟
- في اآلونـــة األخــيــرة وقبل انفصال 
هناك  كــان  واستقاللها  الشباب  وزارة 
كان  والــذي  الشبابي  المسرح  مهرجان 
فـــي وضــــع أفـــضـــل حــيــث كــــان الــدعــم 
نسافر  وكنا  اهتمام  هناك  وكــان  أكثر 
الخارجية،  المهرجانات  في  للمشاركة 
ولكن بعد أن انتقلت تبعية المهرجان 
اهتمام  عــدم  هناك  أن  شعرنا  لــلــوزارة 
من المسؤولين بالمهرجان وال ننكر أن 
كثيرا  هناك  ولكن  موجودا  كان  الدعم 
مــن األمــــور افــتــقــدنــاهــا مــثــل الــــدورات 

التطبيقية والفكرية.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــمـــهـــرجـــان الـــمـــســـرح 
نشاهد  وكنا  بقوة  انطلق  فقد  المحلي 
عــروضــا قــويــة ولــكــن لــألســف فــي كل 
عــام نــرى الــعــروض الجيدة تقل وفي 
ثالثة  أو  عرضين  نجد  الماضي  الــعــام 
فــقــط الـــتـــي تــصــلــح لــلــمــشــاهــدة، ربــمــا 
التنظيم كــان جيدا جــدا ولكن مستوى 
العروض لم يكن بالمستوى المطلوب، 
وهــذا ربما يعود إلى بعض القيود التي 
وضعتها إدارة المهرجان حول شروط 
من  كـــثـــيـــرا  أن  خـــصـــوصـــا  االنـــضـــمـــام 
المبدعين من المقيمين ومواليد قطر 
وهؤالء ال نجد الكثير من الجوائز لهم، 
أنه  المتلقي  أو  المشاهد  ذنـــب  ولــيــس 
يــشــاهــد عــمــال ضعيفا 
الــلــجــنــة  أن  والـــســـبـــب 
الـــمـــنـــظـــمـــة وضـــعـــت 
شـــروطـــا لــالنــضــمــام، 
فـــهـــذه الـــشـــروط من 
تــفــرض  أن  الــمــمــكــن 
حتى  «الشبابي»  على 
يخرج عناصر محلية 
ولـــكـــن الــمــحــتــرفــيــن 
نفرض  أن  يمكن  ال 
عليهم هذه الشروط، 
ونـــحـــن نــتــحــدث عن 
هـــذا األمـــر بحب ألن 
وجميعنا  بلدنا  قطر 
يكون  أن  ونطمح  أرضــهــا  على  نعيش 

المسرح القطري في أفضل حال

wالفن             السابع

وعلم  فــن  هــو  السينماتوغرافي،  أو  السينمائي،  التصوير 
تصوير الصور المتحركة عن طريق تسجيل األضواء، أو أنواع 
أجهزة  بواسطة  الكهرومغناطيسية،  اإلشعاعات  من  أخــرى 

استشعار رقمية أو كيميائية بواسطة مواد متحسسة للضوء.
في العادة تستعمل عدسة القطة تركز الضوء بشكل ترددي 
دوري على سطح متحسس للضوء داخل الكاميرا لتشكل صورا 
المتحسسات  حالة  وفي  الفيلم،  شريط  يسمى  فيما  متعددة 
كل  إلـــى  كهربائية  شــحــنــات  بنقل  الــعــدســة  تــقــوم  الــرقــمــيــة، 
لالستعمال  فيديو  ملف  في  إلكترونياً  بحفظها  لتقوم  بكسل 
المستقبلي. وينتج سلسلة من الصور الكامنة التي «تظهر» إلى 
صور ظاهرة، وبعدها يمكن عرض الصور بواسطة جهاز فائق 

السرعة على شاشة لتبدو وكأنها صور متحركة.
ومصطلح سينماتوغرافيك ينقسم في اليونانية إلى جزءين، 
«الــرســم».  أو  بــالــخــطــوط»  و»التعبير  «الــحــركــات»  ويعني 
فيصبح الــمــعــنــى الــكــلــي «رســــم الــحــركــة»، وهـــو مــا يُــعــرف 
اصطالًحا بـ»التصوير السينمائي»، حيث يأتي من العمل على 
شريط الصور المتحركة السينمائي -الفيلم- لكن حالًيا توسع 
معنى تصوير الفيديو والتصوير الرقمي بحكم رواج التصوير 
للصور  معالجة  هــنــاك  حــالــيــاً  وأصــبــح  الــرقــمــي،  السينمائي 
الرقمية حيث بات باإلمكان تعديل الصور مما كانت عليه عند 
التقاطها، وقد سمحت هذه المجاالت الجديدة لتطغى على 
بعض الخيارات التي كانت يوًما ما تختص بنطاق المصورين 

السينمائيين.
والتصوير السينمائي هو شكل من أشكال الفن في مجال 
صناعة األفالم، وعلى الرغم من أن تعريض الصور من خالل 
العناصر الحساسة للضوء ليس شيئًا جديًدا وتعود بداياته للقرن 
التاسع عشر، إال أن الصور المتحركة تطلبت شكالً جديداً من 

التصوير الفوتوغرافي ومالمح أجمل.
ــعــشــريــن، كــــان تستعمل  فـــي الــثــالثــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن ال
األسطوانات واألقراص إلنتاج الصور المتحركة التي اخترعت 
ستامفر  فــون  النمساوي  قبيل  من  ومستقل  متزامن  بشكل 
(ستروبوسكوب) والبلجيكي جوزف بالتو (فيناكيستوسكوب) 
والبريطاني ويليم هورنر (زوتــروب). وحصل ويليم لنكولن 
سماه  المتحركة  الــصــور  يظهر  لــجــهــاز  اخــتــراع  بــــراءة  عــلــى 
«دوالب الحياة» أو «زوبراسكيسكوب» والذي يستعمل شقا 

يرى من خالله الرسوم أو الصور الفوتوغرافية.
وفي عام ١٨٧٣ قام إدوارد مايبريدج بتصوير فرس اسمها 
«سالي غاردنر» بنجاح في فيلم سريع باستخدام مجموعة 
من ٢٤ كاميرا مجسمة. تم ترتيب الكاميرات على طول حاجز 
بعدسات  التحكم  وتــم  الفرس،  فيه  ستركض  الــذي  الميدان 
الكاميرات باستخدام سلك مثبت في حوافر الفرس، وكانت 
كل كاميرا تبعد عن األخرى ٢١ بوصة وذلك لتغطية مسافة 
٢٠ قدم التي قطعتها الفرس، ما مكنه من التقاط صور لكل 
ألف جزء من الثانية. وبعد تسع سنوات، تحديًدا في عام ١٨٨٢، 
اخترع العالم الفرنسي «إيتيان جول ماري» جهاًزا ذا خاصّية 
لقطة  تصوير ١٢  على  قـــادًرا  كــان  والــذي  المتكرر،  التصوير 
متتالية في الثانية، وقادًرا أيًضا على تخزين جميع اللقطات 

لنفس الصورة.
وشهدت نهايات القرن التاسع عشر بوادر استعمال التصوير 
السينمائي في العلوم إلى أن جاء عقد الخمسينيات من القرن 
الفائت وتم اختراع العديد من تقنيات التصوير ما ساعد على 
إنتاج العديد من األفــالم السينمائية، وأُنتج فيلم يعتمد على 
يومنا  حتى  تستخدم  زالـــت  مــا  التي  المقعرة  العدسة  تقنية 
أول  إلنتاج  العدسة  تلك  استخدام  وتــم  أكبر،  وبحرفية  هــذا 
فيلم سينمائي، وبعدها بدأ استخدام تقنية حديثة من قبل 
بالتصوير  الخاصة  للعدسات  األداء  تحسين  تــم  بانافيجين 
السينمائي التي ظلت مسيطرة حتى اآلن في مجال التصوير 

السينمائي.
أنتج  الــوضــوح  عالي  الفيديو  ظهور  ومــع  التسعينيات  وفــي 
مهندسو التلفاز نسبة ١٫٧٨ (١٦:٩) كتسوية رياضية بين المعيار 
إنتاج  عملًيا  يكن  لم  ألنــه   ١٫٣٣ والتلفزيوني   ١٫٨٥ المسرحي 
أنبوب تلفاز تقليدي (أنبوب أشعة الكاثود) بعرض ١٫٨٥. وحتى 
ذلك الوقت لم ينتج أي شيء في ١٫٧٨. واليوم يعتبر هذا معياًرا 
للفيديو عالي الوضوح وللتلفاز عريض الشاشة، ويتم تصوير 

.HDTV بعض أفالم السينما اآلن باستخدام كاميرات

عبر أعمال موجهة للطفل..أحمد العقالن:

ـــــــــــــراج واإلضــــــــــــاءة ــــف تــــبــــنــــى مــــوهــــبــــتــــي وعــــلــــمــــنــــي اإلخ ــــي ـــــر س ـــــاس ي

تطور التصوير السينمائي
          

عن قربعن قرب

علىعلى

الطريقالطريق
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أتمنى احتراف التمثيل على الطريقأتمنى احتراف التمثيل على الطريق

المسرح المدرسي شهد 
بدايتي الفنية بعمر ٩ سنوات

الدوحة - البيرق:

نـــجـــوم الـــفـــن فـــي قــطــر كــثــيــر منهم 
بصمات  وتــرك  بأعماله  صيته  ذاع  مــن 
واضــــحــــة فــــي تــــاريــــخ الـــحـــركـــة الــفــنــيــة 
يعمل  من  ومنهم  والخليجية،  القطرية 
بــجــد وجــهــد ولـــه حــضــور عــلــى الــســاحــة 
وفــــي طــريــقــه لــلــنــجــومــيــة.. ونـــحـــن في 
إلى  نسعى  الــطــريــق»  على  زاويـــة «نــجــم 
تسليط الــضــوء إلــى الــمــواهــب الــتــي تسير 
الحلقة  هذه  وفي  النجومية  طريق  على 
نــســتــضــيــف الــفــنــان الـــشـــاب «ســـعـــود عبد 
اهللا» وهو واحد من المواهب الواعدة في 
عالم المسرح، بدأ مسيرته الفنية مؤخراً 
بمشاركته للفنان والمخرج الكبير جاسم 
األنصاري مسرحية «بين األبراج» والتي 

شاركت في مهرجان الدوحة المسرحي 
تــكــون  ألن  خــاللــهــا  مـــن  ويــســعــى   ٢٠١٥
انطالقته نحو آفاق عالم المسرح الرحبة.
الــفــنــان ســعــود عــبــد اهللا يــقــول: كانت 
بــدايــتــي عــلــى خشبة الــمــســرح مــن خــالل 
األبـــراج»  «بين  مسرحية  فــي  مشاركتي 
هـــي واحـــــدة مـــن أجــمــل األحــــــداث الــتــي 
المسرحية  هــذه  أن  خصوصاً  لي  وقعت 
هــي عــمــل مختلف عــن جــمــيــع األعــمــال 
كما  قبل،  من  شاهدتها  التي  المسرحية 
لعالم  األولـــى  عــبــوري  بطاقة  كــانــت  أنــهــا 
المسرحي  الــدوحــة  ومــهــرجــان  المسرح 
طيبة  فـــرصـــة  كـــانـــت  وقــــد  مـــــرة،  ألول 
األول  الــصــف  نــجــوم  كــبــار  أشـــــارك  ألن 
فــي مــجــال الــمــســرح، وأضـــاف عبد اهللا: 
الفنان  بــجــوار  الخشبة  عــلــى  وقــوفــه  إن 

كبير  مــخــرج  مــع  والــعــمــل  السني  محمد 
ومساعد  األنــصــاري  جــاســم  الــفــنــان  مثل 
ومدير  حسين  محمد  األســتــاذ  المخرج 
اإلنــتــاج األســتــاذ ســعــدي الــشــمــري، لذلك 
تــكــون  أن  الـــمـــحـــظـــوظـــيـــن  مــــن  أعـــتـــبـــر 
بدايتي الفنية بهذه القوة. وحول أمنياته 
الــمــســتــقــبــلــيــة قـــال ســعــود عــبــد اهللا: إنــه 
يصبح  وأن  التمثيل  يحترف  أن  يتمنى 
فـــي عـــالـــم الـــمـــســـرح أو الــســيــنــمــا  نــجــمــاً 
والــتــلــفــزيــون وقـــال إنــه كــان يتمنى منذ 
الصغر أن تتاح له الفرصة ليقتحم عالم 
الفن وأن يثبت تواجده خالله ولهذا فإنه 
في  مشاركته  فرصة  يستثمر  أن  يعتزم 
مــهــرجــان الـــدوحـــة الــمــســرحــي لــيــواصــل 
عن  ينقطع  أال  على  وسيحرص  مسيرته 

الساحة الفنية.

اف ك ال خ ا ن ف ةف ة ث ة ان ك لقةش ة ثا كا ذ ال ان الش اهللا

سعود عبد اهللا:

حكايات 
جحا ولولو 
وسنجوب 

أهم أعمالي 
المسرحية 
للطفل

«كارلوس 
البارا»علمني 
تقنية العرض 

المسرحي 
واإلضاءة 
بباريس
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ـــــاذ نــــاصــــر الـــقـــصـــبـــي انـــت  االســـــت
صاحب رسالة توعية وسالم وتريد 
دور  وهــذا  فنك  خــالل  من  ايصالها 
الــفــنــان األصـــيـــل فـــي الــمــجــتــمــع اهللا 

يوفقك سر ونحن معك

في عالمنا نحارب النجاح نخنق 
االبداع في عالمنا ينجح المنافق 

والمتسلق الخداع.

انتظرونا بعد العيد في المسرحية 
الـــكـــومـــيـــديـــه الـــجـــمـــاهـــيـــريـــه حـــرم 
مسمى  تغيير  وسيتم  الوزير  سعادة 
الى  تعديالت  مــاصــار  اذا  المسرحية 

منا وفينا

#تلفزيون_ فــي  #رّحــــال_  برنامج 
جاسم  عبدالعزيز  تميز  يكشف  قطر 
الوجه  لنا  ويــقــدم  التقديم  جانب  فــي 
الــــشــــاب مــحــمــد األنـــــصـــــاري بــرنــامــج 

يستحق المتابعه

انا التزمت اني اقول كل اللي بصدري 
وكـــــل أســـــــــراري الـــخـــاصـــه فــــي عــالــم 
التواصل االجتماعي ..كل شي راح اقوله 

From.Qatar في السناب هذا

قضيةقضية

زة ا ا إ

«كلمة راس» يطلقون حسابهم
 على سناب شات

رأس»  برنامج «كلمة  نجوم  أطلق 
حـــســـابـــهـــم عـــلـــى «ســـــنـــــاب شــــــات»، 
حــيــث أعــلــن الــبــرنــامــج عــبــر حسابه 
دخولهم  عن  «تويتر»  على  الرسمي 
كما  الجديد،  االفــتــراضــي  العالم  هــذا 
لجميع  الدعوة  البرنامج  أعضاء  وجه 
إلى  رأس»  «كلمة  ومشاهدي  محبي 

متابعاتهم هذا الحساب الجديد.
على  رأس»  «كلمة  شــبــاب  ويــعــول 
أجل  من  االجتماعي  التواصل  مواقع 
والفنية،  اإلعالمية  رسالتهم  إيصال 

حــيــث حــقــق الــبــرنــامــج نــجــاحــا كبيرا 
مـــن خـــالل عــرضــه عــلــى الــيــوتــيــوب، 
عبر  البرنامج  عرض  فكرة  إن  حيث 
اقتناع  عن  جــاءت  العنكبوتية  الشبكة 
القادم  البديل  هــو  اليوتيوب  بــأن  تــام 
لــلــتــلــفــزيــون، خــصــوصــا لــقــدرتــه على 
كما  المجتمع،  شرائح  لكافة  الوصول 
جًدا،  عالية  مشاهدة  نسب  يحقق  أنه 
تلك  أن  كــمــا  قـــصـــيـــرة،  فـــتـــرة  وفــــي 
تصل  أن  استطاعت  الحديثة  الوسائل 
يتصورون،  كانوا  ما  أبعد  إلــى  بفنهم 

أعــمــال  تــقــديــم  أمكنهم  خــاللــه  فــمــن 
فــنــيــة نـــاجـــحـــة ال تــخــضــع لــلــشــروط 
والـــمـــعـــوقـــات الـــتـــي تــحــد كــثــيــرا من 
بينهم  وســيــط  ال  أنــه  كما  إبــداعــتــهــم، 
وبين جمهورهم، حيث المشاهد هو 
الحكم األول واألخير على ما يقدموه 

من خالل حلقاتهم.
يــذكــر أن ســنــاب شــات هــو تطبيق 
شبيغل  إيفان  وضعها  مصورة  رسائل 
جامعة  طلبة  ثــم  مــورفــي،  وروبـــرت 
ســـتـــانـــفـــورد، عـــن طـــريـــق الــتــطــبــيــق، 

الصور،  التقاط  للمستخدمين  يمكن 
وتــســجــيــل الـــفـــيـــديـــو، وإضــــافــــة نــص 
ورســــومــــات، وإرســـالـــهـــا إلــــى قــائــمــة 
التحكم من المتلقين. ومن المعروف 
أن هــــذه الـــصـــور ومـــقـــاطـــع الــفــيــديــو 
تعطي  «لقطات»  أنها  على  المرسلة 
لعرض  زمــنــيــة  مهلة  المستخدمين 
 ١٠ إلـــى  واحــــدة  ثــانــيــة  مــن  لقطاتهم 
ثوان، وبعد ذلك سوف تكون مخفية 
مـــن الــجــهــاز الــمــســتــلــم وتـــحـــذف من 

الخوادم الخاصة بسناب شات أيًضا.

كتب-هيثم األشقر:

العالم  يعيشها  التي  الرقمية  الــثــورة  ظــل  فــي 
أصــبــحــت مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أو ما 
أهم  مــن  ميديا»  «السوشيال  بـــ  يُــعــرف  بــات 
بعضهم  بين  الناس  حياة  في  التواصل  طرق 
هذه  وقع  على  نركز  بدورنا  ونحن  البعض، 
المواقع اإللكترونية وأثرها في حياة فنانينا، 
ونــحــاول مــن خـــالل هـــذه الـــزاويـــة أن نسبر 
أغـــــوار عــالــمــهــم االفـــتـــراضـــي لــنــتــعــرف على 

لصفحاتهم  متابعاتنا  خالل  من  اهتماماتهم 
الــرســمــيــة وحــســابــاتــهــم الــخــاصــة والــمــوثــقــة 
ـــواصـــل االجــتــمــاعــي  ـــت عـــلـــى أشـــهـــر مــــواقــــع ال
مــثــل تــويــتــر وفـــيـــس بــــوك واالنـــســـتـــجـــرام أو 
شابه  وما  اإلنترنت  على  الخاصة  صفحاتهم 
ذلــك.. وسنحرص في هــذه الــزاويــة على أن 
الفنانين  نشاطات  على  حلقة  كل  في  نتعرف 
التقنيات  من  استفاداتهم  ومدى  اإللكترونية 

الحديثة في مجالهم الفني.

ـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي  وضـــيـــفـــنـــا الــــيــــوم هــــو ال
القطرية  الجمعية  رئــيــس  الــســادة  يــوســف 
أهمية  على  أكــد  الـــذي  التشكيلية  للفنون 
الفن  دعــم  في  االجتماعي  التواصل  مواقع 
مساحة  وفرت  أنها  إلى  مشيراً  والفنانين، 
كما  ومتابعيه،  الفنان  بين  للتواصل  ثرية 
محباً  جــمــهــوراً  تخلق  أن  اســتــطــاعــت  أنــهــا 
مهتمون  هــنــاك  فأصبح  التشكيلي،  للفن 
التشكيلي  الـــفـــن  لــمــســتــجــدات  ــابــعــون  ومــت
أخبار  لمعرفة  الوسائل  هــذه  يستخدمون 

فنانيهم المفضلين.
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي  وأضـــــاف إن مـــواقـــع ال
ـــتـــشـــار لــلــفــنــان  اســـتـــطـــاعـــت أن تــحــقــق االن
والعربي،  الخليجي  المستوى  على  القطري 
جميع  عرض  على  يحرص  أنه  إلى  مشيراً 
من  فيها  يشارك  التي  والمعارض  لوحاته، 
خالل حسابه على الفايسبوك، وانستجرام، 
األصدقاء،  من  العديد  هناك  أن  إلــى  الفتاً 
والــمــتــابــعــيــن لـــه فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــوطــن 
العربي والذين ال تتاح لهم الفرصة للقدوم 
إلى الدوحة لحضور معارضه، أصبحوا اآلن 
يستطيعون أن يتفاعلوا معه لحظة بلحظة 
من خالل تلك المواقع، الفتاً إلى أن مواقع 
عامالً  نفسها  فرضت  االجتماعي،  التواصل 

الراهن،  الثقافي  المشهد  في  ومؤثراً  مهماً 
كما أنها ساهمت في توفير منبر للفنانين 
الــشــبــاب، وأشـــار إلــى أن تلك الــمــواقــع مثل 
غيرها لها جانبان إيجابي وسلبي، والجانب 
السلبي أن هناك بعض الفنانين يستخدمون 
المباشر  الهجوم  في  الشخصية  صفحاتهم 
الفنانين  من  غيرهم  على  المباشر  وغير 
الذين يعملون معهم في نفس المجال، كما 
عرضة  يصبحون  الفنانين  بعض  هناك  أن 
 ، عنهم  تعبر  ال  وهمية  صفحات  لــوجــود 
اإلشــاعــات  وتطلق  الــكــاذبــة،  األخــبــار  تنشر 

من خاللها.
وقال السادة إنه على المستوى الشخصي ال 
االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  يحبذ 
خـــارج إطـــار الــعــمــل الــفــنــي، أو نشر  كــثــيــراً 
يحب  التي  البسيطة  الشعرية  األبيات  بعض 
وحذر  وأصدقائه،  متابعيه  مع  مشاركتها 
من  مــواقــع  تلك  اســتــخــدام  يتحول  أن  مــن 
وسيلة للتواصل إلى إدمان قضاء الكثير من 
العالقة  وتصير  الــمــواقــع  هــذه  على  الــوقــت 
بين المستخدم وهذه الوسائط هي عالقة 
الحقيقي  العالم  عن  صاحبها  تبعد  إدمــان 

وتقصر تعامالته على العالم االفتراضي.

استخدامي 
لمواقع التواصل 
ينحصر بالعمل

ي 
صل
مل
ل
ل



8 ٢٩ June ٩:٢٩ ٢٠١٥ PM المنفذ : 

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

بقلم: أحمد الحمر

يجب  المتلقي  الــفــنــان  يــجــذب  لــكــي 
الروح  عن  التعبير  على  دائماً  يعمل  أن 
واألحــاســيــس،  األفــكــار  بعمق  اإلنــســانــيــة 
حيث العمل على اإليقاع الداخلي لإلنسان 
تشتمل  والتي  مشاعر  من  فيه  ما  بكل 
الموضوعات  فأكثر  وســعــادة،  آلــم  على 
عن  تتمخض  الــتــي  هــي  تجذبني  الــتــي 
ذهنياً  جــهــداً  وتــأخــذ  وتــجــارب  تفكير 
كبيراً، وبالرغم من اتجاهي في بداياتي 

من  المعروفة  الموضوعات  طــرح  إلــى 
تصوير للمناظر الطبيعية وما يتضّمنها 
لكن  وبحار،  أشجار  وإنسان،  طير  من 
ذلـــــك مـــثـــل إلـــيـــه فـــقـــط مــحــطــة أولــــى 
خاصة  اتساعاً  أكثر  أفــق  نحو  للتحّرك 
واألفــكــار  الــحــداثــة  بفنون  تعّلق  أن  بعد 

األكثر عمقاً.
أنــــا ال أنـــكـــر فـــي ذلــــك أهــمــيــة الــفــن 
الواقعي كمحطة انطالق أولى يجب أن 
يبدأ منها أي فنان، سواء قّرر أن ينتقل 
فيها،  يستمر  أو  غيرها  إلــى  ذلــك  بعد 
الفن  لنوعية  عشقي  مــن  الــرغــم  وعلى 
أن  أؤمــن  لكني  أقــّدمــه  أصبحت  الــذي 

التنوع الفني مطلوب ويجب أن يتواجد 
بالشكل  يعمل  مــن  الساحة  نفس  داخــل 
سواء  األخــرى  الفنية  واألشكال  الواقعي 
كانت حداثية أو معاصرة أو كالسيكية، 
فني  شكل  اتــبــاع  إنــكــار  يجب  ال  أنــه  كما 
على اآلخرين أسلوبهم، وعن المدارات 
بفنونه  متجهاً  فيها  يــدور  التي  الفنية 
الـــحـــداثـــيـــة الـــتـــي يــفــضــل الــتــعــامــل من 

خاللها.
شــخــصــيــاً أمــيــل بــشــكــل أكــثــر إلـــى ما 
الــفــنــون  أو  مـــيـــديـــا  بــالــمــيــكــس  يــســمــى 
تنازل  دون  لكن  الــحــداثــيــة،  التشكيلية 
عن األصــول واألســس الفنية التي يجب 

أن ينطلق منها الفنان وضرورة العودة 
الــرســم،  فــي  البسيطة  الــتــدريــبــات  إلـــى 
ففي بداياتي وبعد أن ظللت قابعاً لفترة 
بــالــمــذهــب الــواقــعــي بــــدأت أبــحــث عن 
أطرح  فرحت  الفن،  في  مختلفة  طرق 
جديدة ألقوم بتقديمها بأسلوبي  أفكاراً 
الـــخـــاص، وكــــان هــمــي األول فــي ذلــك 
الطبيعية  األلـــوان  على  االعتماد  الــوقــت 
والـــــخـــــروج مــــن شـــكـــل الـــبـــقـــع الــلــونــيــة 
من  األلوان  باستخدام  فقمت  المعتادة، 
عند  لوني  كتكوين  تبدو  والتي  المعادن 
الــنــظــر لــه فــي الــمــرة األولــــى لــكــن عند 
عبارة  أنــهــا  الناظر  يلحظ  بها  التركيز 

السطح،  على  متأكسد  حديد  صــدأ  عــن 
وكنت أهدف الستخدام ألوان تأتي من 
تماماً  تعّبر  ال  كانت  وإن  حتى  الطبيعة 
الحداثي  الفني  الشكل  وهــو  الــواقــع،  عن 
بعد  الفنية  أعمالي  على  يطرأ  بدأ  الذي 
أن كنت أنتهج في بداياتي الفن الواقعي، 
وأنا أعشق مواكبة كل جديد فال أتوقف 
بحثاً  أتخطاها  بــل  معينة  مرحلة  عند 
مع  عما هو أكثر شفافية، وأكثر اتساقاً 
تطوير  يشغلني  ولــم  العصر،  تــطــورات 
كثيراً  أبحث  ظللت  بــل  فحسب  األلـــوان 
واألســلــوب  الــســطــح  لتطوير  الــعــمــل  فــي 

بشكل عام.

كشف  قـــنـــا:   - الــــريــــاض 
االســتــشــاريــة  الهيئة  رئــيــس 
ــثــقــافــة الــعــربــيــة  لــتــنــمــيــة ال
الــمــنــدوب  السفير  (أرابـــيـــا) 
ـــدائـــم لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ال
الــســعــوديــة لــــدى الــيــونــســكــو 
ـــــــاد الــــدريــــس  الــــدكــــتــــور زي
اعـــتـــمـــاد مـــحـــور «الــعــربــيــة 
لــدورة  موضوًعا  والــعــلــوم» 
العالمي  لليوم   ٢٠١٥ لــعــام 

للغة العربية.
وأوضــــــح الـــدكـــتـــور زيـــاد 
هــذا  اخـــتـــيـــار  أن  الــــدريــــس 
ـــه لــفــت  الـــمـــحـــور مــــن شـــأن
اللغة  أهــمــيــة  إلـــى  االنــتــبــاه 
الــعــربــيــة والــقــيــمــة الــعــالــيــة 
مدى  على  بها  تحظى  التي 
ـــاريـــخ نــــظــــًرا لــمــكــانــتــهــا  ـــت ال
فــــي الــــحــــضــــارة الــبــشــريــة 
وإلســهــامــاتــهــا فـــي الــتــطــور 
القرون  مــدى  على  العلمي 

الماضية.
وأضاف إن الندوات التي 
اللغة  لموضوع  ستُخصص 
ستتناول  والــعــلــوم  العربية 
إســهــام الــلــغــة الــعــربــيــة في 
األمس  بين  العلمي  المجال 
والغد وغيره من المجاالت 
التي استطاعت أن تعبر عنه 
وتــســهــم فــي الــتــعــريــف بــه، 
ونقله  وحفظه  به  والعناية 
إلى العالم المعاصر، إضافة 
إلى قدرتها على االستمرار 

في ذات المجاالت.
وأشار إلى أنه سيصحب 
معرض  االحتفال  فعاليات 
العربية  اللغة  مكانة  يبرز 
ــــــوم عـــــبـــــر تـــــاريـــــخ  ــــــعــــــل وال
فنانين  بمشاركة  اإلنسانية، 
ورســـــامـــــيـــــن مــــــن بــــلــــدان 
ـــافـــذة  ـــيـــكـــون ن ـــنـــّوعـــة ل مـــت
عـــالـــمـــيـــة مـــــن الـــيـــونـــســـكـــو 
العربية  اللغة  بــدور  تعّرف 

في خدمة العلوم.
الـــمـــجـــلـــس  أن  يُــــــذكــــــر 
الــتــنــفــيــذي لــلــيــونــســكــو قـــّرر 
فـــي   ١٩٠ دورتــــــــــــــه  فـــــــي 
يوم  تكريس   ٢٠١٢ أكتوبر 
ديسمبر  مــن  عشر  الــثــامــن 
العالمي  بــالــيــوم  لــالحــتــفــال 
اختيار  وجاء  العربية،  للغة 
هـــــذا الـــتـــاريـــخ ألنـــــه الـــيـــوم 
الــــــــذي أقـــــــــّرت الــجــمــعــيــة 
العامة لألمم المتحدة عام 
العربية  اللغة  اعتبار   ١٩٧٣
لها  الرسمية  اللغات  ضمن 
الــدولــيــة  المنظمات  ولــكــل 

المنضوية تحتها.

اليوم العالمي للغة 
العربية يحتفي 
بلغة الضاد

«الخيمة الخضراء» تناقش دور 
ومكانة الشعر العربي

الثالثاء 13 رمضان 1436 هـ - 30 يونيو 2015 م

الدوحة - البيرق:

ـــقـــطـــريـــة  افــــتــــتــــحــــت بــــمــــقــــر الـــجـــمـــعـــيـــة ال
للحي  العامة  المؤسسة  فــي  الضوئي  للتصوير 
«نفحات  مــعــرض  فعاليات  الــثــقــافــي»كــتــارا»، 
رمــضــانــيــة» تــحــت عـــنـــوان «إعـــجـــاز وإنـــجـــاز» 
المهتمين  مــن  كــبــيــرة  نــخــبــة  بــحــضــور  وذلــــك 
والـــمـــســـؤولـــيـــن. وجــــــاء مـــعـــرض هـــــذه الــســنــة 
ــثــقــافــي وقــــد اعـــتـــادت  بــالــتــعــاون مـــع الـــحـــي ال

خالل  عاما   ١٥ من  أكثر  منذ  إقامته  الجمعية 
شهر رمضان المبارك، ويضم المعرض حوالي 
في  اإلعــجــاز  عــن  تتحدث  مختلفة  صـــورة   ٤٠
الــكــون والــطــبــيــعــة وســائــر الــظــواهــر الــكــونــيــة، 
باإلضافة إلى صور تعبر عن اإلنسان والحيوان 
زوار  عــلــى  ليسهل  مــبــســط  شـــرح  مــع  والــنــبــات 

المعرض التعرف على طبيعة الصورة.
معرض  خالل  من  دائما  الجمعية  وتحرص 
من  الموهوبين  إبـــراز  على  رمضانية  نفحات 

الــمــصــوريــن فــي تــقــديــم أفــضــل مــا لــديــهــم من 
جميع  دعــم  فــي  الجمعية  بــدور  منوها  صــور، 
الصحيح  الــطــريــق  على  ووضــعــهــم  المصورين 
وتسليط  أعمالهم  ونــشــر  االحــتــراف  أجــل  مــن 

الضوء عليهم .
المشاركين  األعــضــاء  أن  إلــى  اإلشـــارة  تجدر 
في المعرض هم: خالد فكري ونور الحميدي 
ومــحــمــد عـــبـــداهللا ومــحــمــد الــحــاصــل ونــجــود 

الكواري ومها العذبة.

جمعية التصوير تعرض ٤٠ 
صورة للظواهر الكونية

أبيات قطرية

ً ـــَك فـــي هـــــْدأَة الــلــيــل طيفا أحـــبُّ
ــا ــيَّ يــــبــــارك نــــومــــي ويــــحــــنـُـــو عــل

أحـــبـــك طــــفــــالً، مـــالكـــا رقــيــقــاً
ـــــو بــــصــــمــــت إلـــيـــا ـــــرن ـــــك ت أحـــــب

أحـــبـــك تـــهـــوى غــــدائــــَر شــعــري
وأهـــــــــــواك تـــغـــفـــو عـــلـــى كــتــفــيــا

ـــــذيـــــب فــــــؤادي أحــــبــــك نـــــــــاراً تُ
وأرضـــــــــــاه قـــلـــبـــا مـــحـــبـــا شــقــيــا

ً أحبك خــمــراً، ومــا ذقــت خمرا
شيَّا أدر  لم  الــدرب  بي  وتاهت 

أحــــبــــك صــــــــدراً أالقــــيــــه رْحـــبـــا
ــــا لــــدّي هـــــمـــــوم  أثـــقـــلـــتـــنـــي  إذا 

أحــــبــــك نـــــايـــــاً حــــزيــــنــــاً حـــنـــونـــاً
ــا أحــــبــــك لـــحـــنـــاً طـــــروبـــــاً شــجــيَّ

أحـــــبـــــك آهـــــــــاً تـــــمـــــزق روحــــــي
ـــا ـــدي ــــــاً ن وغـــــصـــــة شــــــــوق وحــــــب

ً أحــــبــــك حـــلـــمـــاً بــــعــــيــــداً بـــعـــيـــدا
ــيــا ــت أحـــــبـــــك دمــــــعــــــاً مــــــال مــقــل

أحـــبـــك فـــي الـــحـــب قــلــبــاً وفــيَّــا
عليا وأهــــواك فــي الــبــعــد نــجــمــاً 

طيفاً الليل  في  ألقاك  وحسبَي 
ـــا ـــيَّ ـــــاً حــــنــــونــــاً حـــبـــيـــبـــاً إل وصـــــوت

وحـــســـبـــَي ذكــــــرى أحــــــّن إلــيــهــا
وحـــســـبـــَي أهـــــوى هـــــوًي أبـــديـــا.

شعر : د. زكية مال اهللا
ً أحبك حـلما

التنوع في الساحة الفنيةالتنوع في الساحة الفنية بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

الدوحة -البيرق: 

نـــاقـــشـــت الـــخـــيـــمـــة الـــرمـــضـــانـــيـــة 
الخضراء بمركز أصدقاء البيئة في 
بــعــنــوان  مــوضــوعــا  الــثــالــثــة  أمسيتها 
«كــنــوز الــشــعــر فــي األدب الــعــربــي» 
وذلــــك بــحــضــور حــشــد مـــن األدبــــاء 
والـــكـــتـــاب والــــشــــعــــراء الــقــطــريــيــن 

والمقيمين.
وقــــــد اســــتــــعــــرض الـــمـــشـــاركـــون 
في  الــشــعــر  دور  الفعالية  هــذه  فــي 
الــمــجــتــمــع وقـــضـــايـــا األمـــــة ومــوقــع 
الــشــاعــر لـــدى الــقــبــيــلــة الــعــربــيــة في 
الـــمـــاضـــي ومـــــدى غــبــطــتــهــا عــنــدمــا 
كانت  أنها  وكيف  شاعر  فيها  يظهر 
الحدود  ألبعد  وتمجده  به  تحتفي 
فخرها  ومصدر  عنوانها  باعتباره 
القبائل  أمام  عنها  والمدافع  وعزها 

األخرى.
الحجري  سيف  الدكتور  وتحدث 
رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء 
الــبــيــئــة عـــن مــكــانــة الــشــعــر الــعــربــي 
في  وإســهــامــه  ودوره  األمــــة  عــنــد 
لغة  باعتبارها  العربية  اللغة  إحياء 
اإلســـــالم الـــتـــي تـــواجـــه الــكــثــيــر مــن 

الراهن. الوقت  في  التحديات 
كــمــا تـــحـــدث الـــكـــاتـــب والـــروائـــي 
الـــقـــطـــري جـــمـــال فـــايـــز عـــن قــيــمــة 
وأهــمــيــة الــشــعــر الــعــربــي كــونــه من 

مشيرا  المهمة،  المعرفة  مــصــادر 
تجلت  قد  الخصائص  هــذه  أن  إلــى 
ما  كل  عبر  العصور  كل  في  بوضوح 
لــلــروايــة  شــعــر،وتــطــرق  مــن  يكتب 

بها  االهتمام  كــان  إذا  ومــا  العربية 
أن  أم  للعرب  ديوانا  منها  سيجعل 
األدب  سنان  سيبقى  العربي  الشعر 

العربي.

مصطفى مبارك يروي 
أحالم الزوجة الثانية

الدوحة - قنا: صدرت حديثا عن مطابع الدوحة الحديثة رواية جديدة 
للقاص والروائي السوداني مصطفى مبارك جاءت تحت عنوان «أحالم 
الزوجة الثانية لود النمير». وتضم الرواية الجديدة مجموعة قصصية 
تناول فيها القاص أنماطا من القضايا تبدأ من أحالم «إمبراطور الشمس 
الروائي  األخــيــرة». وتميز  المغترب  «قدلة  عند  وتنتهي  الصباحية» 
السوداني مبارك في إصداره هذا بقالبه القصصي التقليدي مع بناء غني 
المحتوى، إذ أن قضايا المغترب تمثل حجر الزاوية في رؤية القاص 
الفنية واإلنسانية، كما استخدم التوثيق والتسجيل الواقعي مع االهتمام 
قصيرة  جمل  في  اللغة  في  التجديد  مع  واألحــــداث  الوقائع  بتفاصيل 
تفي بالقدرة على فهم الظواهر وتفسيرها وقــراءة العالقات الداخلية 

للشخصية وأحداثها وتنميتها.

جمال فايزد.سيف الحجري
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