
1 ١٤ June ١١:١٣ ٢٠١٥ PM المنفذ : 

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

نافذ السيد : الشللية تضرب 
الساحة الدرامية

صفحات
٨

ناصر عبد الرضا 
مدرب كرة القدم

كتب – محمود الحكيم

المستويات  كافة  على  يعاني  قطر  في  الفن  أن  السيد  نافذ  الفنان  أكــد 
عموماً  الدراما  أن  المسرحية،  أو  التلفزيونية  أو  اإلذاعية  الدراما  في  سواء 
لقضايا ومشاكل وهموم  لها أهمية كبيرة في المجتمع ألنها تعد انعكاساً 
وأفــراح وأتــراح وعــادات 
فهي  المجتمع،  وتقاليد 
كل  تضع  ومـــرآة  نــافــذة 
شــــخــــص أمـــــــــام نــفــســه 
ألنــه يــرى فــي شخوص 
الــــدرامــــا ذاتــــه وأفــعــالــه 
تقييم  عــلــى  فــتــســاعــده 
وتفتح  ســلــوكــه  وتــقــويــم 
أمـــام الــنــاس نــوافــذ من 
مشيراً  والمتعة،  اإلفادة 
المنفذ  الــمــنــتــج  أن  إلـــى 
أضر بالدراما والفنانين 
ــــقــــطــــريــــيــــن وبـــــاتـــــت  ال
األبرز  الظاهرة  الشللية 
الفنانين  واخــتــيــار  فيها 

حسب المزاج.

ص٦

كتب- مصطفى عبد المنعم:

تـــشـــارك فـــرقـــة قــطــر الــمــســرحــيــة 
سيقوم  حيث  القدم  لكرة  بطولة  في 
بالمشاركة  الرضا  عبد  ناصر  المخرج 
مــع الــفــرقــة وســيــقــوم بـــدور الــمــدرب 
فيما سيشارك في اللعب أعضاء فرقة 
ومن  الــشــبــاب  مــن  المسرحية  قطر 
بينهم فيصل رشيد، أحمد العقالن، 
محمد عادل، محمد أنور، حسن 
صقر، علي ربشة، سالم العلوي، 
فاضل راشد، حسين الشرشني، 
خـــالـــد خــمــيــس، أحـــمـــد خــالــد 
وقــال  الــيــهــري،  العزيز  وعبد 
الــــفــــنــــان فـــيـــصـــل رشــــيــــد إن 
البطولة تحمل عنوان «صحتك 
حديث  ريــاضــي  نشاط  وهــي  أوال» 
بالنسبة لفرقة قطر المسرحية ولكنه 
لياقة  على  للحفاظ  أيــضــا  جــدا  هــام 
توعوية  رســالــة  أنــهــا  كما  الفنانين، 

هامة من الفنانين للجمهور.

إيمان ذياب : مواقع التواصل
 فرصة للتبادل الثقافي

الثالثاء 29 شعبان 1436 هـ - 16 يونيو 2015 م

كتب: أشرف مصطفى

ال  أمــراً  أصبحت  االجتماعي  التواصل  وسائل  إن  ذيــاب  إيمان  الفنانة  قالت 
ومن  الماضي  أصدقاء  مع  جديد  من  لاللتقاء  جيدة  وسيلة  فهي  عنه،  غنى 
فرقتهم ظروف الحياة ومشاغلها، كما أنها تسهم في زيادة الترابط بين الفنان 
والجمهور، ألنها قد توضح العديد من الجوانب في شخصية الفنان، كما تسهم 
في تبادل المعلومات والثقافات المختلفة، وأحرص من خالل تلك المواقع على 

كتابة خواطري كما أقوم أحياناً 
بتحميل مشهد أو فيديو يخدم 
التعرض  دون  الفنية  العملية 
تهم  ال  شــخــصــيــة  لــتــفــاصــيــل 
الناس. وفي الوقت نفسه رأت 
العديد  هناك  أن  ذيــاب  إيمان 
من السلبيات في تلك المواقع، 
حــيــث جــعــلــت الــبــعــض يعتمد 
عليها في أمور ال يجب أن يتم 
فيها االســتــغــنــاء عــن االتــصــال 
الــمــبــاشــر، كــمــا جــعــلــت بعض 
الشباب يكتفون بالحياة داخل 
ذلك العالم االفتراضي بمعزل 

عن حياتهم الحقيقية.

ص٧

القيود الرقابية واللوجستيةالقيود الرقابية واللوجستية
 أبرز هموم السينما المحلية أبرز هموم السينما المحلية

ص ٣

عرض «نادي العزوبية»  بيوم المسرح العالمي
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لقطة جماعية لجانب من المشاركين في الملتقى

مص م- كتب

تـــشـــارك فـــر
لكر بطولة  في 
ناصر المخرج 
مــع الــفــرقــة وس
فيما سيشارك
المسرح قطر 
بينهم فيصل
محمد عا
صقر، ع
فاضلر
خـــالـــد
وعبد 
الــــفــــنــــ
البطولة
وهــي أوال» 
بالنسبة لفرقة
أيــض جــدا  هــام 
كم الفنانين، 
هامة من الف

صص ٣٣

الدوحة - البيرق

أنهم  الــبــلــم  محمد  الــفــنــان  كــشــف 
أشرطة  ســمــاع  على  حــالــيــاً  يعكفون 
ـــــــادي  وتــــســــجــــيــــالت مـــســـرحـــيـــة «ن
السد  فرقة  قدمتها  التي  العزوبية» 
وذلـــك   ، ١٩٧٦م  عــــام  الــمــســرحــيــة 
وتقديمها  جديد  من  إنتاجها  إلعادة 

المقبل  للمسرح  العالمي  الــيــوم  فــي 
عــلــى  عــــامــــاً   ٤٠ مـــــــرور  بـــمـــنـــاســـبـــة 
إنتاجها، وأوضح البلم أن المسرحية 
م   ١٩٧٦ عــام  األولــى  للمرة  عرضت 
ضجة  وأحدثت  كبيراً  نجاحاً  والقت 
الجمهور،  وبين  الفنية  األوساط  في 
ــيــفــهــا مــحــمــد  ــأل فـــقـــد شــــــارك فــــي ت
الملك،  عبد  أحمد  ود.  العلي  مبارك 

وكــتــب كــلــمــات أغــانــيــهــا د. مـــرزوق 
كوكبة  التمثيل  فــي  وشـــارك  بشير، 
مـــن الــفــنــانــيــن مــنــهــم ســـالـــم مــاجــد 
وخليفة  المال  وصالح  البلم  ومحمد 
الــمــريــخــي وفـــالـــح فــايــز وعــبــد اهللا 
ممثالت  لثالث  باإلضافة  الحمادي 

اعتزلن حالياً.

ص٢

سميرة عبيد تشارك بقصيد الومضةسميرة عبيد تشارك بقصيد الومضة
الدوحة - البيرق

اُخـــتـــيـــرت الـــشـــاعـــرة الــقــطــريــة 
سميرة عبيد لتكون ضيفة ملتقى 
قــصــيــد الــومــضــة بــمــديــنــة ســوســة 
التونسية في دورته الثالثة، والذي 
من  الشعراء  عشرات  فيه  يشارك 
تـــونـــس مــــع اســـتـــضـــافـــات عــربــيــة 
أبـــرزهـــا الــشــاعــرة ســمــيــرة عبيد 
التي تم االحتفاء بها بشكل خاص 
عن  للحديث  جلسة  لها  وخصص 
وهي  األخيرة  اإلبداعية  تجربتها 
مبتورة»  بأصابع  «لــحــن  ديــوانــهــا 
عدد  إلــى  الحضور  استمع  والـــذي 
مـــن قــصــائــده مــصــحــوبــاً بــعــزف 
موسيقي متميز كان له أبلغ األثر 

عليهم.
عبيد  سميرة  الشاعرة  وأكــدت 
هذا  فــي  بمشاركتها  سعيدة  أنــهــا 
الــمــحــفــل الــثــقــافــي الـــهـــام والــــذي 

يــهــتــم بــالــقــصــيــد ولــفــتــت إلـــى أن 
قد  تكون  ربما  الطويلة  القصائد 
الجمهور  ابــتــعــاد  فــي  دوراً  لعبت 
عن الشعر، ومن هنا تبرز أهمية 
قـــصـــيـــدة الــــومــــضــــة لــتــعــيــد هـــذا 

الجمهور المشّكل من الذين تعبوا 
الخطابي  والــســرد  اإلســهــاب  مــن 
والذين لم يعد لديهم من الوقت 
الطويلة  األشعار  لقراءة  يكفي  ما 
إلــى هــذا الــفــن الــجــديــد (الومضة 

الشعرية).
ومـــن جــانــبــهــا أكـــدت الــشــاعــرة 
راضــــــيــــــة الــــشــــهــــايــــبــــي مـــؤســـســـة 
تــهــدف  الــفــعــالــيــة  أن  ــتــقــى،  الــمــل
هذا  الومضة  قصائد  تقديم  إلــى 

الــنــمــط الــشــعــري وتــقــريــبــه أكــثــر 
استضافة  خالل  من  المتلّقي  من 
عدد من الشعراء الذين تخصصوا 
أو  الشعرية»  «الومضة  كتابة  في 

«القصيدة الومضة»
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كتب-هيثم األشقر:

يستعد الفنان التشكيلي يوسف السادة رئيس الجمعية 
الشخصي  معرضه  إلقامة  التشكيلية  للفنون  القطرية 
من  مجموعة  إنجاز  على  حالياً  يعمل  حيث  الــســادس، 
اللوحات الفنية الخاصة، وفي هذا السياق كشف الفنان 
أن  لـــ «الــبــيــرق»  خاصة  تصريحات  فــي  الــســادة  يوسف 
المعرض سوف يضم أكثر من ٤٠ لوحة فنية، باإلضافة 
إلى ٩ قطع منحوتة، جميعها تنتمي للتجريد،والحداثة، 
مشيراً إلى أن المعرض سوف يقام خالل شهر نوفمبر 
المقبل، على أن يتم نقله للعرض في إسبانيا في أوائل 

يوسف  الــفــنــان  كــشــف  آخـــر  صعيد  وعــلــى   ،٢٠١٦ عـــام 

إبراهيم  التشكيلي  الفنان  من  دعــوة  تلقيه  عن  السادة 

التشكيلية  للفنون  الخليجية  الجمعية  عضو  الــبــواردي 

بالقصيم إللقاء ندوة عن الفن التشكيلي الخليجي.

اتحاد  حالياً  يترأس  الــســادة  يوسف  الفنان  أن  يذكر 

من  العديد  ولــه  الخليجي  التشكيلية  الفنون  جمعيات 

المعرض  منها  نذكر  والجماعية  الشخصية  المعارض 

لإلبداع  الشبابي  بالمركز  أقيم  والــذي  الرابع  الشخصي 

 ،٢٠٠٢ عــام  الــتــراث  وحــي  من  ومعرض   ،٢٠١٠ الفني 

«البيئة الخليجية» بالمركز الشبابي لإلبداع الفني.

الـــدوحـــة - قــنــا: تــخــتــتــم مــؤســســة الــدوحــة 
لــــألفــــالم ورشــــــة عـــمـــل األفـــــــالم الـــوثـــائـــقـــيـــة 
أو  المبتدئين  المخرجين  وتستهدف  الــيــوم 

الخبرة. متوسطي 
وتــســعــى ورشـــة الــعــمــل الــمــكــثــفــة هـــذه إلــى 
تعزيز مهارات المشاركين في صناعة األفالم 
في  النظرية  بالخلفية  وتزويدهم  الوثائقية 
لضغوط  فيها  يتعرضون  واقعية  بيئة  إطــار 
سيمر  حيث  األفــالم،  هذه  إنجاز  على  العمل 
األفــالم  صناعة  مــراحــل  بجميع  الــمــشــاركــون 
هذا  ومونتاج.  وتصوير  تطوير  من  الوثائقية 
وتــولــي مــجــمــوعــة دولــيــة مــن صــنــاع األفـــالم 
للمشاركين  والتوجيه  النصح  تقديم  الوثائقية 
حـــول إيـــجـــاد بــصــمــة خــاصــة والــتــركــيــز على 
كما  شخصية،  أبعاد  ذات  إبداعية  وثائقيات 
شــجــعــت الـــورشـــة، الــمــشــاركــيــن عــلــى تــطــويــر 
مـــهـــاراتـــهـــم فـــي ظـــل بــيــئــة داعـــمـــة لـــإلبـــداع، 
واكــتــشــاف عــدد مــن الــمــقــاربــات الــتــي تتناول 

وتعكس  الــقــلــب  مــن  نــابــعــة  شخصية  قــصــصــاً 
العربية. الخليج  دول  في  المعاصرة  الحياة 

وأعـــلـــنـــت مـــؤســـســـة الــــدوحــــة لــــألفــــالم أن 
الورشة  هذه  خالل  الوثائقية  األفالم  مدربي 
أفكارهم،  تطوير  على  المشاركين  مع  عملوا 
التصوير  مهارات  المشاركون  سيتعلم  بحيث 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي وتــــحــــريــــر ومــــكــــســــاج الـــصـــوت 
مشيرة  التصوير،  في  الشروع  قبل  والمونتاج 
إلى أنه سيقع االختيار على أربعة مشروعات 
أن  على  بالمؤسسة،  اإلنــتــاج  مرحلة  لــدخــول 
فترة  خالل  محددة  أدواراً  المشاركون  يتولى 

المختارة. األفالم  مشروعات  إنتاج 
وتـــهـــدف ورشــــة األفـــــالم الــوثــائــقــيــة الــتــي 
تطوير  إلى  لألفالم  الدوحة  مؤسسة  تقدمها 
أفــكــار مــشــروعــات أفــــالم وثــائــقــيــة قــصــيــرة 
عن  الورشة  هــذه  تبحث  ال  حيث  وإنجازها، 
مــشــروعــات تـــجـــاوزت مــرحــلــة الــتــطــويــر أو 

كلياً. أو  جزئياً  تصويرها  جرى 

يوسف السادة يستعد لمعرضه 
الشخصي السادس

wححححححححححححححححححححح         ععععععععنحو مسرح        عربي
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إذا كان مارون نقاش قد اعتمد في تأليف مسرحيته 
مع  موليير  من  المسرحية  المادة  اقتباس  على  األولى 
 ١٨٤٩ عــام  أواخــر  في  فإنه   ، عليها  التعديالت  إدخــال 
المغفل،أو  الحسن  (أبو  الثانية  مسرحيته  بيته  في  قدم 
المسرحية  أعماله  أهــم  تعد  والــتــي  الــرشــيــد)،  هــارون 

مسرحي. ككاتب  تطوره  في  طفره  من  تمثله  لما 
تــعــد مــســرحــيــة «أبــــو الــحــســن الــمــغــفــل» مـــن أفــضــل 
المتقن  الــدرامــي  الــبــنــاء  حــيــث  مــن  وذلـــك  مــســرحــيــاتــه 
ومن  ناحية،  من  وتكثيفا  تركزا  واألكثر  والمتماسك 
ألهمية  نقاش  اكتشاف  إلى  أهميتها  تعود  أخرى  ناحية 
الـــتـــراث الــشــعــبــي كــمــصــدر خــصــب لــلــكــاتــب الــمــســرحــي 
بعده  العرب  الــدرامــا  كتاب  أمــام  الطريق  بذلك  ففتح 
أساسيا  اتجاها  االستلهام  هــذا  ويعد  التراث  الستلهام 

نقاش. إلى  فيه  الفضل  ويعود  العربية  الدراما  في 
ومــــن نــاحــيــة أخــــرى عــنــدمــا اســتــهــلــم نـــقـــاش مـــادة 
والتي  وليلة  ليلة  ألــف  حكايات  إحــدى  من  مسرحيته 
في  يدخل  أن  استطاع  واليقظان)  (النائم  عنوان  تحمل 
وبخاصة  األوروبـــي  الــنــمــوذج  مــع  للعالقة  جــديــد  نمط 

موليير.
عالقته  وأصــبــحــت  االقــتــبــاس  عــن  نــقــاش  ابــتــعــد  لــقــد 
بــالــنــمــوذج األوروبــــي عــالقــة اســتــلــهــام وبــذلــك ظــهــرت 
وتملك  حرفته  أتــقــن  مسرحي  كمبدع  نــقــاش  قـــدرات 

أدواته.
«هارون  أو  المغفل»  الحسن  «أبو  مسرحية  تفادت 
السابقة  المسرحية  فــي  تفشت  التي  العيوب  الــرشــيــد» 
على  مبنيا  عضويا  تطوراً  الدرامي  الحدث  تطور  حيث 

واالحتمال. الضرورة  مبدأي  وعلى  والنتيجة  السبب 
الــحــدث الـــدرامـــي هــنــا مــركــب وهـــو فــي ذلـــك األمــر 
الكالسيين  مسرحيات  في  الحدث  طبيعة  عن  يختلف 
من  نقاش  اقــتــرب  وبــذلــك  موليير  ومنهم  المحدثين 
الكالسية  الــقــواعــد  عــلــى  خــرجــوا  الــذيــن  الــرومــانــســيــيــن 
والــفــرديــددي  فيني  والــفــريــددي  هــوجــر  فكتور  أمــثــال 
موسيه وغيرهم الذين سيطروا على الدراما األوروبية 

عشر. التاسع  القرن  من  األول  النصف  في  الحديثة 
ـــحـــدث الــــــدرامــــــي الــــمــــركــــب فــــي هـــذه  ـــل وتــــتــــوفــــر ل
الــمــســرحــيــة وحـــــدة الـــمـــوضـــوع والــــــذي يــمــكــن الــقــول 
إنـــه «الــدمــيــة والـــالعـــب» هـــذا الــمــوضــوع يــتــحــقــق على 
العاطفي  والمستوى  السياسي  المستوى  هما  مستويين 
الخليفة  بــيــن  الــعــالقــة  فــي  الــســيــاســي  الــمــســتــوى  يتمثل 
الحاكم (الالعب)  بين  أي  شعبه  وأفراد  الرشيد  هارون 
عن  الــتــســريــة  الخليفة  أراد  لــقــد  (الــدمــيــة)  والــمــحــكــوم 
نــفــســه الــمــثــقــلــة بــالــهــمــوم وذلــــك بــالــعــبــث بــأحــد أفـــراد 
لعبته  الخليفة  يمارس  وهنا  «أبوالحسن»  وهــو  شعبه 
الــذي  الماهر  العرائس  كالعب  فيبدو  الحسن  أبــي  مــع 
ـــوقـــت يــتــجــســد الــمــســتــوى  يــلــعــب بـــدمـــاه وفــــي نــفــس ال
شقيق  (سعيد  بين  الحب  عالقة  في  المتمثل  العاطفي 
أبي  ابــنــه  و(ســلــمــى  عــثــمــان)  شقيقة  ودعــد  الحسن  أبــو 
الــحــســن وعــثــمــان) والــعــقــبــة األســاســيــة الــتــي تــقــف أمــام 
تــحــقــيــق الــمــحــبــيــن لــرغــابــتــهــم هـــي عــقــبــة مــوضــوعــيــة 
«دعــد»  يعشق  الــذي  العجوز  الحسن»  «أبــي  في  تتمثل 
بــيــنــمــا الــجــمــيــع يــعــارضــونــه فــي ذلـــك ويــســخــرون منه 

عليه. ويتحايلون 
المستويين  بين  المشترك  العامل  هو  الحسن  أبا  إن 
وكتاجر  كــحــاكــم  يــتــدخــل  ألنــه  الــرشــيــد  هـــارون  وأيــضــا 
المستوى  يــمــتــزج  وبــذلــك  فــعــاال  درامــيــا  تــدخــال  متنكر 

الثانوي. العاطفي  بالمستوى  الرئيسي  السياسي 
يهتم  لــم  مــســرحــيــة»الــبــخــيــل»  فــي  نــقــاش  كـــان  وإذا 
وإنما  مشاعرها  وتحليل  للشخصيات  النفسي  بالجانب 
فيها  المبالغ  الخشنة  الظاهرية  بالحركة  فقط  اهتم 
كبيراً  اهــتــمــامــاً  يهتم  الــمــغــفــل»  الــحــســن  فــي «أبـــو  فــإنــه 
مع  يتناسب  بما  الشخصيات  ومشاعر  وأفكار  بأفعال 
يصور  لم  إنه  الدرامية.  ومقوماتها  االجتماعية  مكانتها 
ســاذجــة وإنــمــا قــدم شــخــصــيــات مــســرحــيــة لها  أنــمــاطــاً 
واختفى  الفجة،  الصنعة  اختفت  لهذا  الخاصة  حياتها 
شخصياته  لسان  على  ظاهرا  كان  الذي  المؤلف  صوت 

«البخيل». مسرحية  في 

الموروث الشعبي 
وتطوير الدراما  «١١»

كتب ـ محمود الحكيم:

يعكفون  أنهم  البلم  محمد  الفنان  كشف 
حـــالـــيـــاً عــلــى ســـمـــاع أشـــرطـــة وتــســجــيــالت 
قدمتها  الــتــي  الــعــزوبــيــة»  «نـــادي  مسرحية 
وذلك  ١٩٧٦م،  عام  المسرحية  السد  فرقة 
في  وتقديمها  جــديــد  مــن  إنــتــاجــهــا  إلعــــادة 
بمناسبة  الــمــقــبــل  لــلــمــســرح  الــعــالــمــي  الــيــوم 
البلم  وأوضح  إنتاجها،  على  عاماً   ٤٠ مرور 
عام  األولـــى  للمرة  عرضت  المسرحية  أن 
وأحــدثــت  كــبــيــراً  نــجــاحــاً  والقـــت  م،   ١٩٧٦
الجمهور  وبين  الفنية  األوســـاط  في  ضجة 
فقد شارك في تأليفها محمد مبارك العلي 
ود.أحمد عبد الملك، وكتب كلمات أغانيها 
د. مرزوق بشير، وشارك في التمثيل كوكبة 
ومحمد  مــاجــد  ســالــم  منهم  الفنانين  مــن 
الــبــلــم وصـــــالح الـــمـــال وخــلــيــفــة الــمــريــخــي 

باإلضافة  الحمادي  وعــبــداهللا  فايز  وفــالــح 
والمخرج  حــالــيــاً،  اعــتــزلــن  ممثالت  لــثــالث 
المسرحية  أحــداث  وتــدور  المحيسي.  كمال 
ماال  يجدون  ال  الشباب  من  مجموعة  حول 
يــتــزوجــون بــه الرتــفــاع تكاليف الــــزواج في 
ودعاهم  يتزوجوا،  أال  فقرروا  الوقت  ذلك 
يدخله  ال  للعزاب  نادياً  يؤسسوا  أن  أحدهم 
بارتياده  للمتزوجين  يسمحون  وال  سواهم 
فراقت لهم الفكرة، وبالفعل افتتحوا النادي 
هذا  صاحبهم  أصـــاب  الــوقــت  مـــرور  وبــعــد 
قرر  حتى  مراحله  في  وتــدرج  الحب  سهم 
الـــــزواج مــمــن يــحــبــهــا وهــنــا اشــتــعــل غضب 
النادي  من  طــرده  وقـــرروا  عليه  أصدقائه 
المسرحية  تنتهي  حتى  األحـــداث  وتستمر 
بزفاف صاحبهم هذا داخل نادي العزوبية.

بمسرحية  االحتفاء  أن  إلــى  البلم  ولفت 
عليه  درج  مـــا  عــلــى  يــأتــي  الــعــزوبــيــة  نــــادي 

القديمة  الــمــســرحــيــة  بــاألعــمــال  بــاالحــتــفــاء 
خـــالل االحــتــفــال بــالــيــوم الــعــالــمــي للمسرح 
حيث شهد احتفال هذا العام تقديم عرض 
جديد لمسرحية «أم الزين» وذلك بمناسبة 
مرور٤٠ عاماً على المسرحية األصلية التي 
سبق  وقــد   ،١٩٧٥ عــام  مــرة  ألول  عرضت 
العرض تكريم أبطال العمل األساسي وسط 
حضور جماهيري كبير، وقال تدور أحداث 
الــمــســرحــيــة حـــول الــمــتــغــيــرات الــتــي طــرأت 
على المجتمع القطري ما بين فترة الغوص 
النفط،  اكتشاف  وبــدايــات  بالبحر  والعمل 
وما صاحب ذلك من هجرة األيدي العاملة 
عــن الــرفــاه  لمهنة اآلبــــاء واألجــــــداد، بــحــثــاً 
االجتماعي، وتتبلور تلك الفكرة في الصراع 
وشخصية  «حــمــد»  شخصية  بــيــن  الـــدائـــر 
بعيد المنال  «أم الزين» التي تمثل له حلماً 
والــدهــا  إصـــرار  بسبب  تحقيقه  يستطع  لــم 

«حمد»  يترك  أن  على  «بوراشد»  النوخذه 

الــعــمــل بــالــبــحــر ويــتــجــه إلـــى حــقــول النفط 

كشرط لزواجه من ابنته.

تــألــيــف  مــــن  الـــــزيـــــن»  «أم  مـــســـرحـــيـــة 

عــبــدالــرحــمــن الــمــنــاعــي وأخـــرجـــهـــا سعد 

بــورشــيــد، بــطــولــة خــالــد عــبــدالــكــريــم ويــلــدا 

وزينب العلي وراشد الشيب وعلي ربشة.

العمل  مخرج  كــرم  العرض  بداية  وقبل 

رواد  مـــن  ـــزيـــن»،  ال مــســرحــيــة «أم  فــريــق 

وسيار  بوجسوم،  محمد  القطري  المسرح 

الـــكـــواري، وغــانــم الــمــهــنــدي، وعــلــي حسن، 

وعـــلـــي مـــيـــرزا، وصـــقـــر صـــالـــح، وعـــبـــداهللا 

المسرحية  قدمت  سلطان،  وجاسم  أحمد، 

سبتمبر   ٥ يوم  األول  عرضها  في  للجمهور 

١٩٧٥ على مسرح نجمة بالدوحة من إنتاج 

فرقة المسرح القطري.

«نادي العزوبية» باليوم العالمي للمسرح المقبل

ورشة األفالم الوثائقية تختار أربعة مشاريع لإلنتاج

يضم ٤٠ لوحة فنية و٩ قطع منحوتة

بعد االحتفاء بمسرحية أم الزين هذا العام.. محمد البلم:

نظمتها الدوحة لألفالم وتختتم .. اليوم

ف
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ن

ض

أو ئيا 
ـرحــلــة الــتــطــويــر أو 

اً كل

شخصياته لسان  على  ظاهرا  كان  الذي  المؤلف  صوت 
«البخيل». مسرحية في «البخيل».كليا. مسرحية  في 
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شجون السينما المحلية تثير جدل السينمائيينشجون السينما المحلية تثير جدل السينمائيين

كتب- مصطفى عبد المنعم:

في  المنافسة  على  قـــادرة  سينما  صناعة 
قطر مشروع بمثابة حلم يتمنى السينمائيون 
تحقيقه،  الثقافي  المشهد  عن  والمسؤولون 

ولـــكـــن هـــنـــاك عــقــبــات تـــواجـــه تــحــقــيــق هــذا 
والمهتمون  السينمائيون  اختلف  وقــد  الحلم 
هذا  تحقق  عدم  أسباب  في  الفنية  بالحركة 
الــحــلــم، كما حــدث أيــضــا خــالف حــول مدى 
السينما  صــنــاعــة  عـــن  الــمــســؤولــيــن  اهــتــمــام 

ودعمها بالشكل المطلوب، حيث أكد البعض 
لدى  رغبة  هناك  وأن  محدود  ال  الدعم  أن 
المجال  هذا  في  النجاح  لتحقيق  المسؤولين 
أو  المبدعين  في  تكمن  ربما  المشكلة  ولكن 
يرى  بينما  الــحــلــم،  هــذا  تحقيق  أدوات  فــي 

للدعم  يفتقر  الــمــحــلــي  الــمــبــدع  أن  آخــــرون 
وأن االهــتــمــام بــاألفــالم الــقــصــيــرة فــقــط أو 
المستوردة هو العنوان للمرحلة، وأن تدشين 
مطلبا  بات  والفني  السينمائي  لإلنتاج  مدينة 

ملحا وجاء وقته بشدة.

يـــقـــول الــســيــنــمــائــي رمـــضـــان الــبــلــوشــي إن 
يصاحبه  أن  ينبغي  السينما  بصناعة  االهتمام 
عــمــل جـــاد مــن خـــالل تــدشــيــن مــديــنــة لإلنتاج 
السينمائي،  اإلنتاج  اهتماماتها  بين  من  الفني 
جانب  إلــى  للسينما  متخصص  كيان  إنــشــاء  أو 
سوى  تهتم  ال  والتي  لألفالم  الدوحة  مؤسسة 

القصيرة  األفــــالم  أو  الــمــســتــوردة  بـــاألفـــالم 
عن  بعيدة  تكون  ربما  قضايا  تناقش  التي 
ولكن  قائالً:  البلوشي  وأضاف  مجتمعنا، 
السابع  الفن  بأن  نعترف  أن  علينا  يجب 
يعاني العديد من المشكالت في منطقة 
الخليج وأن محاوالت إنعاشه جميعها 
محاوالت غير مكتملة، بالرغم من 
أن لدينا أكبر عدد من المهرجانات 

ـــقـــام فـــي الــمــنــطــقــة  الــســيــنــمــائــيــة تُ
ولـــكـــن ال يـــوجـــد لـــديـــنـــا صــنــاعــة 
من  بــالــرغــم  للسينما،  حقيقية 
ولكنها  فردية  مــحــاوالت  وجــود 

تــظــل فـــي إطـــــار االجـــتـــهـــادات 
ليس  الــنــور  يــر  لــم  وبعضها 

لضعف المحتوى إنما لعدم 
حــقــيــقــيــة  إرادة  وجـــــــود 

لـــتـــطـــويـــر الـــســـيـــنـــمـــا أو 
بـــســـبـــب الـــــخـــــوف مــن 
الفشل، وأكد رمضان 
مبادرة  أن  البلوشي 
بالسينما  الــنــهــوض 
تــكــون  أن  يـــجـــب 
مــــــــن الـــــجـــــهـــــات 
وأن  الـــرســـمـــيـــة 

تكون مصحوبة بالدعم الالمحدود ليكون لها 
اإليجابي  التنافس  حالة  خلق  في  األبــرز  الــدور 
تحفيزهم  مع  للنجاح  وتقودهم  الشباب  بين 

على اإلبداع واإلنتاج.

لدينا  إن  الــبــدر  عيسى  السينمائي  قــال 
وهي  بالسينما  كمهتمين  حقيقية  مشكلة 
ما  كل  ابتكار  على  الــقــدرة  وعــدم  التكرار 
التنفيذ،  أو  األفــكــار  فــي  ســـواء  جــديــد  هــو 
مــشــيــرا إلـــى أن الــجــهــات الــمــنــوط بــهــا أن 
تــكــون مــســؤولــة عــن صــنــاعــة الــســيــنــمــا في 
فرص  بإيجاد  كثيرا  تهتم  ال  لألسف  قطر 
ـــاب، فــنــحــن لــديــنــا  ـــشـــب مـــتـــســـاويـــة بـــيـــن ال
مـــواهـــب شـــابـــة ولـــكـــن ال نــــرى اهــتــمــامــا 
االحتفاء  يتم  بينما  الداخل  في  بأعمالهم 
بـــهـــم خــــــارج قـــطـــر ويـــحـــقـــقـــون جــــوائــــز، 

تــخــدم  ال  الـــمـــهـــرجـــانـــات  فــــإن  وبـــالـــتـــالـــي 
السينمائية. الحركة 

تتسبب  المهرجانات  إن  قائال:  وأضاف 
أيــضــا فــي عـــدم وجـــود أفـــالم مــحــلــيــة في 
أفــــالم  أن  إلــــى  الفـــتـــا  الــــعــــرض،  صـــــاالت 
الجمهور  أفــالم  عن  تختلف  المهرجانات 
نـــرى  ال  ونـــحـــن  ـــتـــجـــاريـــة  ال الـــســـيـــنـــمـــا  أو 
أشـــهـــر األفـــــالم تـــشـــارك فـــي مــهــرجــانــات 
وليس  لــلــجــمــهــور  صــنــاعــهــا  يــقــدمــهــا  وإنــمــا 
لــلــمــشــاركــة فــي الــمــهــرجــانــات الــتــي تــكــون 

مختلفة. طبيعة  ذات  فيها  األعمال 

تــــــقــــــول الــــكــــاتــــبــــة 
مشاري  هبة  الكويتية 
االحــــــــتــــــــضــــــــان  إن 
ــــقــــطــــري لــلــســيــنــمــا  ال
والــــفــــنــــون والـــثـــقـــافـــة 
بات أمرا الفتا ربما ال 
يــدركــه أهــل الفن في 
قــطــر ولــكــنــنــا نــراقــبــه 
من الخارج ونغبطهم 
عــلــيــه، وقـــالـــت: نحن 
فــــــي الــــكــــويــــت ربـــمـــا 
يــكــون لــديــنــا كــفــاءات 
ولــكــن ال يــوجــد دعــم 
حــقــيــقــيــة  أدوات  أو 
عليها  التعويل  يمكن 
حاضنة  بيئة  إليــجــاد 
لـــصـــنـــاعـــة الـــســـيـــنـــمـــا، 
وأوضــحــت أن األمــور 
على  فقط  تقتصر  ال 
الـــقـــدرة الــمــاديــة فــإن 

األهم  ولكن  مادية  قــدرات  لديها  قطر  دولــة 
مـــن ذلــــك هـــو كــيــفــيــة تــوظــيــف هــــذه الـــقـــدرة 
الــمــاديــة لــصــنــاعــة الــســيــنــمــا بــوجــود مــؤســســات 
أن  مــشــاري  وتمنت  وتدعمها  بالسينما  تعنى 
بلدان  بقية  على  القطرية  التجربة  تطبيق  يتم 

الخليج وأن تؤخذ بعين االعتبار.
وأشارت الكاتبة هبة مشاري إلى العقبات 
ســواء  السينما  صــنــاعــة  انــتــشــار  تــواجــه  الــتــي 
وقــالــت  الــخــلــيــج  منطقة  فــي  أو  قــطــر  فــي 

الــــمــــادي  الـــــدعـــــم  إن 
واالحتضان ليست كل 
هناك  وإنما  المشاكل 
مــــشــــاكــــل عــــــديــــــدة ال 
ولكن  حصرها  يمكن 
ـــى ســبــيــل  أهـــمـــهـــا عـــل
ـــمـــثـــال هــــي الــقــيــود  ال
المفروضة  الــرقــابــيــة 
عـــــلـــــى اإلبــــــــــــــــداع فـــي 
غالبية دول المنطقة، 
وأشــــــــارت أيـــضـــا إلـــى 
تواجه  كبيرة  مشكلة 
ـــنـــمـــا  ـــســـي صـــــنـــــاعـــــة ال
وهـــي الــبــيــروقــراطــيــة 
وخصوصا فيما يتعلق 
بــآلــيــة الــتــصــويــر حيث 
لكابوس  األمـــر  تــحــول 
فكلما أردت أن تصور 
ينبغي  عــام  مكان  في 
على  الــحــصــول  عليك 
موافقات وإذن من أكثر من جهة، فضال عن 

مشكلة  لدينا  فـــــي جـــغـــرافـــيـــا األمــــاكــــن أننا 
للسينما  المهيأة  غير 

والتصوير.

البلوشي: تدشين مدينة
لإلنتاج الفني ضرورة ملحة

عيسى البدر : المهرجانات
ال تخدم الحركة السينمائية

هبة مشاري: القيود الرقابية أبرز 
معوقات الحركة السينمائية

السينمائي، اإلنتاج  هتماماتها 
جانب إلــى  للسينما  خصص 
سوى تهتم  ال  والتي  ألفالم 
القصيرة األفــــالم  أو  وردة 
عن بعيدة  تكون  ربما  ا 
ولكن  قائالً:  البلوشي  ف 
السابع الفن  بأن  ترف 
مشكالت في منطقة 
الت إنعاشه جميعها
كتملة، بالرغم من 
 من المهرجانات 

م فـــي الــمــنــطــقــة 
لـــديـــنـــا صــنــاعــة
من بــالــرغــم 
ولكنها فردية 

الجـــتـــهـــادات 
ليس ــنــور 
ننمما لعدم
قــيــقــيــة 
مـــا أو
مــن 
ضان
رة 
ا

على اإلبداع واإلنتاج.
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الهاشمي: تجاربنا المحلية 
نجحت بالمنافسة

ـــــــان حـــمـــد  ـــــــفـــــــن ال
الـــهـــاشـــمـــي أكــــــد أن 
الـــحـــلـــم بـــــدأ يــتــحــقــق 
عـــنـــدمـــا بـــــدأ الــعــديــد 
الشباب  تــجــارب  مــن 
يــــــــــرى الــــــــنــــــــور مـــن 
خالل عدد كبير من 
الهامة،  المهرجانات 
الـــخـــطـــوة  أن  وأكـــــــد 
لهم  بالنسبة  الثانية 
صــنــاع  أو  كــفــنــانــيــن 
أفالم ستكون التوجه 
إلـــــى الـــجـــمـــهـــور بــعــد 
مــا  لــــهــــم  كــــــــان  أن 
التعريف  مــن  أرادوا 

مع  التعارف  فــي  أفادتنا  المهرجانات  أن  وأوضـــح  بأنفسهم، 
اآلخرين والتعريف بأنفسنا ونستعد للتوجه للجمهور القطري 
مضيفاً:  مجتمعه،  مشكالت  تناقش  أفالماً  طويالً  انتظر  الذي 
على مدار أعوام ماضية نعمل بكل جهدنا إليجاد اللبنة األولى 
يكن  لم  عامين  فقبل  الصفر  من  بدأنا  حيث  القطري  للفيلم 
الفترة  تلك  وخالل  واحد  قطري  طويل  روائي  فيلم  إال  هناك 
نجحت  اإلنترنت  شبكة  على  األفالم  من  لعدد  تجارب  قدمنا 
بعضها في أن تحوز إعجاب كل من شاهدها، كما استطعنا 
من  عــدد  في  األفــالم  صناعة  منافسة  حلبة  إلــى  ندخل  أن 
بالرغم  أنه  إلى  مشيراً  الهامة،  والمسابقات  المهرجانات 
من أن حصد الجوائز لم يكن غرضهم في تلك المرحلة 
إال أنهم استطاعوا تحقيق بعضها، ولفت إلى أن همهم 
األول كــان إعــطــاء صــورة جيدة عــن إبـــداع الشباب 

القطريين.
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ـــا  ـــم ـــن ـــســـي ـــال ــــــــادرة الـــــنـــــهـــــوض ب ــــــــب ــــي م ــــن ــــب ـــــة  ت ـــــي ـــــم ـــــرس عـــــلـــــى الـــــجـــــهـــــات ال

ـــــر الــــســــيــــنــــمــــائــــي ـــــوي ـــــص ـــــت ـــــل ـــــــــن مــــــهــــــيــــــأة ل ـــــــــاك ـــــد ألم ـــــق ـــــت ـــــف ن
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•  متى اكتشفت هوايتك في التصوير؟
- عشقي عدسة الكاميرا قديم جًدا، منذ بداية 
الــثــمــانــيــنــيــات، أحــبــبــت الــتــصــويــر، وركــــزت خــالل 
والبيت،  الــمــدرســيــة،  الــرحــالت  على  الــفــتــرة  تلك 
منتخبنا  مــع  كــثــيــًرا  ســافــرت  أنــنــي  كما  والــفــريــج، 
الــوطــنــي، وكــانــت عــدســتــي تــوثــيــقــيــة بــشــكــل أكــبــر 
للجمعية  بــعــدهــا  انــضــمــمــت  الــفــتــرة،  تــلــك  خـــالل 
بشكل  ساهمت  التي  الضوئي  للتصوير  القطرية 
النوعية  النقلة  وكانت  خبراتي،  تطوير  في  كبير 
في  شـــاركـــت  عــنــدمــا   ٢٠٠٤ عــــام  مــســيــرتــي  فـــي 
مــعــرض «لــغــات الــصــحــراء»، فــي ألــمــانــيــا، وكــان 
متحف  في  أقيم  مشترًكا  خليجًيا  المعرض  هذا 
الفن الحديث بألمانيا، وانتقل بعدها لمعهد العالم 
العربي في باريس، ومن ثم أبوظبي، وساهم هذا 
المستوى  على  إبـــرازي  في  كبير  بشكل  المعرض 

الدولي.
•  وكيف بدأت مسيرتك في هذا المجال؟

تخصصي  خــالل  من  الفنية  مسيرتي  بــدأت   -
بــمــجــال عـــلـــوم الـــبـــحـــار بــجــامــعــة قـــطـــر، بــعــدهــا 
الوطني  قــطــر  بمتحف  الــبــحــري  بالقسم  عملت 
المجلس  تــشــكــيــل  تـــّم  وعــنــدمــا  ســـنـــوات،   ٤ لــمــدة 
في  للعمل  استدعائي  تم  والفنون  للثقافة  الوطني 
مشروع متحف الفن اإلسالمي، تحديًدا في قسم 
والــجــرد،  بالمقتنيات  يتعلق  مــا  وكــل  الــتــصــويــر، 
كــمــا شـــاركـــت فـــي عــمــلــيــة تــوثــيــق مــشــيــرب قبل 
إقامة المباني، وهو ما أنجزته بتصوير المنطقة 
بــالــكــامــل، كــمــا شــاركــت أيــًضــا فــي عـــدة مــشــاريــع 
من  والعديد  الدولي،  حمد  مطار  منها  مختلفة، 

الغاز. مشاريع 
•  حدثنا عن أهم لقطات مشوارك الفني.

 ٢٠٠٩ عـــام  التقطتها  الــصــور  مــن  مــجــمــوعــة   -
خـــالل مــشــاركــتــي فــي مــشــروع مــديــنــة مشيرب، 
حيث التقطت مجموعة من الصور للعاملين بهذا 
الــمــشــروع، كــنــوع مــن الــدعــم والــتــقــديــر لــدورهــم 
الهام في تطوير الدوحة، ومحاولة مني للتقرب 
وكــانــت  وتــحــديــاتــهــم،  متطلباتهم  وفــهــم  مــنــهــم 
جبهتهم  وعلى  العمال  وجــوه  تجسد  الــصــور  تلك 
رسالة  في  االستهالكية،  بالسلع  الخاص  الباركود 
مــنــي ألصــحــاب الــشــركــات بـــأن الــعــامــل إنــســان له 

مــطــالــب واحــتــيــاجــات، وقــد القــى هــذا المعرض 
ومــنــذ  قــطــر  أن  خــاصــة  مــتــمــيــزة،  أفـــعـــال  ردود 
تواجه   ٢٠٢٢ العالم  كــأس  تنظيم  بشرف  فــوزهــا 
حقوق  حـــول  ومــغــرضــة،  شــرســة  إعــالمــيــة  حملة 
يكون  أن  يجب  كفنانين  بدورنا  ونحن  العاملين، 
لقضايانا  معالجة  نقدم  بأن  مجتمعي،  دور  لدينا 

من خالل الفن.
•  ومتى اكتشفت موهبة الفن التشكيلي لديك؟

فترة  منذ  مــوجــودة  التشكيلي  الــفــن  موهبة   -
نفسي  أعتبر  فــأنــا  اســتــحــيــاء،  على  ولــكــن  طــويــلــة، 
شاركت  ولكني  تشكيلي،  مــن  أكــثــر  فــوتــوغــرافــًيــا 
مــــؤخــــًرا فـــي عـــــدٍد مـــن الـــمـــعـــارض، وانــضــمــمــت 
التشكيلية،  للفنون  القطرية  للجمعية  العام  هــذا 
إكسبو  مــســابــقــة  فــي  بلوحتين  مــؤخــًرا  وشــاركــت 

ميالن، حصلت من خاللهما على المركز الثالث، 
اللوحات  من  مجموعة  على  حالًيا  أعمل  أنني  كما 
األبــواب  على  ترسم  التي  والزخارف  النقوش  عن 
تكون  أن  الممكن  من  والتي  القديمة،  الحديدية 

أول معارضي التشكيلية في المستقبل.
معرض  مسابقة  فــي  مشاركتك  عــن  ومـــاذا    •

أكسبو ميالن؟
- هـــي مــســابــقــة أقــامــتــهــا لــجــنــة جـــنـــاح قــطــر 
الــلــوحــات  مــن  مــجــمــوعــة  الخــتــيــار   ،٢٠١٥ إكــســبــو 
الــتــي ســوف تــعــرض فــي «ردهـــة الــفــنــون» وذلــك 
ضــمــن مــشــاركــة دولـــة قــطــر فــي ذلــك المعرض 
وقد  الــقــادم،  أكتوبر  نهاية  حتى  يستمر  والـــذي 
«األســمــاك»،  بــعــنــوان  األولـــى  بلوحتين،  شــاركــت 
موضوع  واخــتــرت  «الــخــراف»،  بعنوان  والثانية 

ــلــوحــتــيــن تــمــاشــًيــا مـــع تــيــمــة الـــمـــعـــرض وهــي  ال
االســــتــــدامــــة واألمـــــــن الــــغــــذائــــي، حـــيـــث دمــجــت 
خــامــات  عــدة  بــاســتــخــدام  التشكيل،  مــع  الــصــورة 
لبعض  بــاإلضــافــة  الــعــربــي،  والــصــمــغ  كــالــقــطــن، 
الشمس،  وأشعة  البيئة،  صديقة  الكيميائية  المواد 
حيث كانت الطاقة الشمسية هي العامل األساسي 
فــي إنــجــاز الــلــوحــات، وحــصــلــت مــن خـــالل هــذه 

الثالث. المركز  على  المشاركة 
التصوير  جمعية  فعاليات  فــي  تــشــارك  هــل    •

الرمضانية؟ الضوئي 
ــا حــريــص عــلــى الــمــشــاركــة في  - بــالــطــبــع، فــأن
مــعــرض نــفــحــات رمــضــانــيــة، ولــكــنــنــي اعــتــذرت 
بمتابعة  اكتفي  وســوف  العام،  هذا  المشاركة  عن 

الفعاليات التي سوف تقيمها الجمعّية.

wمصطلحات درامية
البطل المأسوي

لتقلد  الــمــالئــمــة  الشخصيات  عــن  حــديــثــه  أثــنــاء  فــي 
أرسطو  استبعد  المأسوية  المسرحية  في  البطولة  دور 

بتعريفه: يدل  أن  قبل  الشخصيات  من  أنواع  ثالثة 
إلى  السعادة  حــال  من  ينتقل  وهــو  صالح  إنسان   -١

الشفقة. أو  الخوف  يثير  ال  التحول  هذا  ألن  التعاسة 
إلى  التعاسة  حــال  مــن  ينتقل  وهــو  سيئ  إنــســان   -٢
مأسوية،  ال  المواقف  أكثر  االنتقال  هــذا  ألن  السعادة 
خوفاً  يثير  وال  البشرية،  العواطف  طبيعة  يخالف  ألنه 

شفقة. أو 
إلى  السعادة  من  يتحول  وهو  للغاية  سيئ  إنسان   -٣
ال  ولكنه  اإلنسانية  المشاعر  يحرك  قــد  ألنــه  التعاسة 

والشفقة. الخوف  عاطفتي  يثير 
وعــلــى هـــذا فــالــبــطــل الــمــأســوي - فــي نــظــر أرســطــو 
وســطــاً،  إنــســانــاً  يــكــون:  أن  ينبغي  المصطلح  صــاحــب 
أو فــاضــالً فــضــالً كــامــالً  مــطــلــقــاً  صــالحــاً  لــيــس صــالــحــاً 
وعندما  عيب  من  يخلو  وال  فاضل  مثلنا  إنسان  ولكنه 
أو  رذيلة  بسبب  ذلك  يكون  ال  مأساوياً  سقوطاً  يسقط 
فسق، أو جور ولكن بسبب هذا العيب، أو بسبب خطأ 
والشفقة  الخوف  عاطفتا  فينا  تُستثار  ثم  ومن  التقدير 
البطل  أن  االعتبار  فــي  يوضع  أن  يجب  كله  هــذا  ومــع 
القيم  يمثل  فــهــو  وقــدرتــه  قـــدره  لــه  إنــســان  الــمــأســوي 
البشر  نــحــن  تمثلنا  وبــالــتــالــي  عالميتها  فــي  اإلنــســانــيــة 
سلبياً،  وليس  إيجابياً  يكون  بدوره  يضطلع  حين  وهو 
عظمة  يثبت  كي  وإصــرار  قــوة  في  ويعاني  يناضل  بل 

التحدي. على  وقدرتها  اإلنسانية  الروح 

مبدعونمبدعون
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كتب-هيثم األشقر: 

خليفة العبيدلي واحد من أبرز المصّورين على الساحة المحلية، يرّكز في أعماله على مراقبة واستجواب البيئة من حوله، 
وهو عضو نشط في الجمعية القطرية للتصوير الضوئي، كما شارك في العديد من المعارض الفردّية والجماعّية داخل قطر 
وخارجها، ويرى العبيدلي أن معرض «لغات الصحراء» أحد أهّم المعارض الدولية التي شارك فيها، والذي أقيم في متحف 
مسيرته  في  مهمة  خطوة  التشكيلية  للفنون  القطرية  للجمعية  مؤخًرا  انضمامه  يعتبر  أنه  كما  ألمانيا،  في  الحديثة  الفنون 

الفنية.
حصل العبيدلي مؤخًرا على المركز الثالث في المسابقة الخاصة بالرسم واإلبداع الفني والتصوير الضوئي، والتي أقامتها 
لجنة جناح قطر إكسبو ٢٠١٥، والتي سوف تعرض في «ردهة الفنون» وذلك ضمن مشاركة دولة قطر في ذلك المعرض 
التصوير  مجال  دخول  كيفية  فيه  تحدث  خاص  حوار  في  معه  التقت  القادم.. «البيرق»  أكتوبر  نهاية  حتى  يستمر  والــذي 

الضوئي، وعن أهم أنشطته الفنية خالل الفترة المقبلة.. فإلى نّص الحوار:

ــــة ــــي ــــن ــــف ـــــي ال ـــــات ـــــط ـــــق ــــــجــــــل أهــــــــــــم ل ــــــرب س ــــــشــــــي ــــــة م ــــــن ــــــدي مـــــــــشـــــــــروع م

«أفروديت العربية» يرصد صفات الجمال عند العرب

«لغات الصحراء» انطلق «لغات الصحراء» انطلق 
بعدستي نحو العالميةبعدستي نحو العالمية

الكتاب  اتحاد  عن  صدر   :]- الــدوحــة 
السوري  والشاعر  لإلعالمي  جديد  كتاب  العرب 
الــعــربــيــة..  «أفــــروديــــت  بعنوان  عابدين  نزار 
دراســـة  الـــعـــرب:  عــنــد  الجميلة  الـــمـــرأة  صــفــات 
وأشـــعـــار»، ويــقــع الــكــتــاب فــي ٢٨٢ صفحة من 
نقدية  دراسة  عن  عبارة  وهو  المتوسط،  القطع 
العربية  المرأة  في  قيلت  التي  لألشعار  وأدبية 
منذ القديم وحتى العصر الحديث، متضمنًا أهم 

الصفات للمرأة الجميلة عند العرب.
ويمثل الكتاب إضافة هامة في مجال التأريخ 
من  حقها  تأخذ  لم  األهمية  في  غاية  لظاهرة 
البحث لدى المهتمين بتأريخ األدب وهي قصة 
وربط  العصور  مختلف  في  العربي  الجمال 
شعراء  أهم  لدى  الشعري  باإلبداع  الجمال  هذا 

العربية.
وصفاته  الجمال  عن  حديثـــــه  بدأ  الــكــاتــب 
يوجد  ال  أنه  مؤكًدا  العرب،  عند  ومعاييره 
العرب  الشعراء  عند  ودقيق  محدد  وصف 
الشعراء  من  واحد  لكل  إذ  المحبوبة،  لجمال 
اآلنية  رؤيته  من  فيه  ينطلق  به  الخاص  وصفه 
به  الخاصة  الرؤية  وزاوية  نظرته  تحدد  التي 
بعنوان «بين  الكتاب  تصدير  جاء  حيث  للمرأة. 
يـــدي الـــجـــمـــال»، قـــال فــيــه الــمــؤلــف: «نـــكـــاد ال 

كلها  العصور  في  العرب  الشعراء  شعر  في  نجد 
أوصاًفا محددة دقيقة لجمال المحبوبة، بل هي 
صفات عامة وتشبيهات تشترك فيها الجميالت 
العصور.  تلك  في  الجمال  مقاييس  وفــق  كافة، 
الجمال  مقاييس  ســرد  فــي  عابدين  واسترسل 
أن  مبرًزا  وموضة،  عصر  كل  بحسب  المتغيرة 
وقد  الشاعر  يصفها  مثلما  تكون  ال  قــد  الــمــرأة 

يلجأ للكذب لسببين: األول ليرضيها بأن يخلع 
يكذب،  أنــه  وتعرف  فيها،  ليست  صفات  عليها 
ولكنها تطرب بهذا الكذب، الثاني أنه ال يليق به 
اللواتي  النساء  من  جماالً  أقل  بامرأة  يتغزل  أن 
تغزل بهن اآلخـــرون. أمــا األمــر اآلخــر بحسب 
المؤلف، أنها قد ال يكون لها وجود إال في خياله، 

ولكنها ضرورات القصيدة العربية.

كما تضمن الكتاب وصًفا للجمال عند األئمة، 
وابن  الجوزي،  وابن  القيم،  ابن  فيهم  بمن 
سماه  خاًصا  وفصًال  اللغة،  بأئمة  مروًرا  حزم، 
اإلسالم،  قبل  الجمال  ملكة  الجاهلية  أفروديت 
أفروديت،  معبد  في  أناشيد  بعنوان  وآخر 
الكبار  العرب  الشعراء  شعر  من  ونماذج  وحديثًا 
بن  وعمرو  واألعشى،  القيس،  امرئ  أمثال  من 
وغيرهم،  والنابغة،  العبد،  بن  وطرفة  كلثوم 
شمس  أن  وكيف  اإلسالم  مجيء  عن  وحديثًا 
بناء  وأعادت  أفروديت،  كسفت  اإلسالم 
ثم  الجديدة،  والمعايير  لألسس  وفًقا  معبدها 
تحدث عن العصر األموي والمنشدين في ذلك 
العصر الذهبي من خالل أشعار الثالثي الشهير 
كذلك  تحدث  ثم  جرير)،  الفرزدق،  (األخطل، 
عن أفروديت العباسية من خالل نماذج للشعراء 
عابدين  نزار  ينَس  ولم  العصر.  ذلك  في  الكبار 
وهيمان  أفروديت  جمال  قصة  تتبعه  في 
الشعراء بها أن يخصص جزًءا هاًما من الكتاب 
إلى  وصوًال  واألندلسية،  المغربية  ألفروديت 
انحسار الضوء عن تلك المحبوبة وجمالها خالل 
عصر االنحطاط، وبشكل عام فقد توزع الكتاب 
على ذكر من تغنوا بالمرأة ووصفوها جمالها، 

بين عصور ودول مختلفة.

بدأ هوايته خالل الرحالت المدرسية.. خليفة العبيدلي:

لإلعالمي والشاعر نزار عابدين

الكتابنزار عابدين غالف 

اصداراتاصدارات

موسيـــــــــــقى

مـــع الــعــصــر الــرقــمــي الــــذي بـــدأنـــا الــعــيــش فيه 
في  عليه  كــان  عما  لالختالف  آيــل  شــيء  كل  فــإن 
نتحول  كما  تماماً  يتحول  إنــه  القريب،  الماضي 
نــحــن فـــال الــكــتــابــة ســتــبــقــى كــتــابــة، وال الــمــســرح 
موسيقى،  ستبقى  الموسيقى  وال  مسرحاً  سيبقى 
إنـــهـــا الـــثـــورة الـــتـــي تـــطـــال كـــل شــــيء فـــي حــيــاتــنــا 
لتصير  آخـــر،  وشــكــل  أخـــرى  هيئة  إلــى  لتحولها 
بل  يــقــول  كــمــا  أو  الــرقــمــيــة  الــحــيــاة  وشــكــل  هيئة 
هي  الــمــوســيــقــى  ولــعــل   web life style جــيــتــس 
التي  للحياة  المختلفة  المناحي  تلك  من  واحــدة 
أصــابــهــا الــتــحــول والـــتـــطـــور، فــقــد دخـــل مــؤخــرا 
عالم  أدبيات  على  الرقمية  الموسيقى  مصطلح 

الفن.
أغنيته  يــســجــل  الــمــوســيــقــي  كـــان  الــمــاضــي  فــي 
يتم  ثـــم  مــجــهــز،  أســتــوديــو  داخــــل  مــعــزوفــتــه  أو 
شريط  على  الموسيقية  القطعة  أو  األغنية  نسخ 
للجمهور  توزيعه  عملية  تبدأ  ثم  عــادي،  كاسيت 
الــمــهــتــم وهــــذه عــمــلــيــة طــويــلــة ومــتــعــبــة وتــأخــذ 
ال  الــتــي  الــعــيــوب  عــن  ناهيك  الــوقــت،  مــن  الكثير 
مثال  كاسيت  شــريــط  فــأطــول  فيها  تحصى  تــكــاد 
وال  والنصف،  الساعة  إلى  الساعة  من  مدته  تبلغ 
واحدة  أغنية  أو  قصيرة  أغــان  لعدة  سوى  يتسع 
عالية  الشريط  هذا  تلف  إمكانية  أن  كما  طويلة 
على  طويال  لتعمر  األشرطة  هــذه  تكن  ولــم  جــدا 
أي حـــال، هــذا إضــافــة إلــى غــالء ســعــرهــا، وقلة 
يبدأ  وفــجــأة  مــا  ألغــنــيــة  تستمع  أحــيــانــا  جــودتــهــا، 
وفي  ينحف  أو  الصوت  يثخن  والتقطيع،  النشاز 
ثمنا  دفعت  ألغنية  تستمع  بأنك  تشعر  ال  النهاية 

فيها. باهظا 
مع الموسيقى الرقمية حلت كل هذه المشاكل، 
في  وال  السعة  فــي  وال  الــصــوت،  فــي  مشاكل  فــال 
بكثير  أرخص  السعر  أن  كما  التخزينية،  القدرة 
موسيقاك  أو  األغــانــي  تــنــزل  أو  تــشــتــري  عــنــدمــا 
هناك  إن  بل  اإلنترنت،  شبكة  على  من  المفضلة 
العديد من المواقع التي تستطيع أن تنزل أغانيك 

ثمن. أي  وبال  مجانا  منها  المفضلة 
كــمــا يــبــدو أن مــســتــقــبــل الــمــوســيــقــى الــرقــمــيــة 
شركة  أطلقت  حيث  حــدود،  بال  تطورها  وآفــاق 
الملفات  مشغل  مــن  جــديــدة  نسخة  مــؤخــراً  آبــل 
ويتميز   IPOD اســـم  عــلــيــه  أطــلــقــت  الــمــوســيــقــيــة 
الــجــهــاز الــجــديــد بــرخــص ســعــره وصــغــر حجمه 
ــنــيــة الـــهـــائـــلـــة وبـــقـــدرتـــه عــلــى  ــتــخــزي وقــــدرتــــه ال
االتصال مع مشغل آل MP٣، وبعد إطالقه بقليل 
المشغالت  أكــثــر  مــن  واحــــداً   IPOD مشغل  غــدا 
 ٢٠ الجديد  الجهاز  سعة  وتبلغ  العالم  في  شهرة 
كما  عليه  األغاني  آالف  حفظ  ويمكن  جيجابايت 
وتم  نسبيا  حجمه  بصغر  الجديد  الجهاز  يتميز 
ستيف  وقــال  تصفحها.  لتسهيل  الــقــوائــم  تعديل 
جوبز المدير التنفيذي لشركة آبل إن هذا الجهاز 
الموسيقى  تشغيل  أجهزة  من  الرابع  الجيل  يمثل 
أن  الــمــعــروف  ومـــن  واحــــدة.  بــيــد  تشغيله  ويــتــم 
طرحت  فقد  الموسيقية  خدماتها  في  تتميز  آبل 
من  الموسيقى  لتحميل   iTunes برنامج  أيــضــا 
اآلن أمام الماليين  شبكة اإلنترنت ليصبح متاحاً 

العالم. في  الكمبيوتر  مستخدمي  من 

الموسيقى الرقمية

ي

ـــر ـــوي ـــص ـــت ــــت ال ــــن ــــه ــــت ـــــحـــــار وام ـــــب ـــــوم ال ـــــل ــــــي ع ـــت ف ـــص ـــص ـــخ ـــرت ـــوي ـــص ـــت ــــت ال ــــن ــــه ــــت ـــــحـــــار وام ـــــب ـــــوم ال ـــــل ــــــي ع ـــت ف ـــص ـــص ـــخ ت
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خـــرجـــت امـــــرأه مـــن مــنــزلــهــا فـــــرأت ثـــالثـــة شـــيـــوخ لــهــم 
لم  منزلها..  فــنــاء  فــي  جالسين  وكــانــوا  طويلة  بيضاء  لحى 
تــعــرفــهــم.. وقــالــت ال أظــنــنــي أعــرفــكــم، ولــكــن البـــد أنــكــم 

لتأكلوا.. بالدخول  تفضلوا  أرجوكم  جوعى!، 
موجود؟ البيت  رّب  هل  سألوها: 

بالخارج.. إنه  فأجابت :ال، 
الدخول. يمكننا  ال  إذن  فردوا: 

حصل،  بما  أخبرته  زوجها  عاد  وعندما  المساء  وفي 
يدخلوا،  أن  منهم  واطلبي  إليهم  اذهبي  لها:  قال 

يدخلوا. أن  منهم  طلبت  و  المرأة  فخرجت 
مجتمعين. المنزل  ندخل  ال  نحن  فردوا: 

ولماذا؟  : سألتهم 
اسمه (الــثــروة)  هــذا   : قــائــالً أحــدهــم  لها  فــأوضــح 

وهـــو يــومــئ نــحــو أحـــد أصــدقــائــه، وهـــذا (الــنــجــاح) وهــو 
واآلن   : قــائــالً وأكمل  (المحبة)،  وأنــا  اآلخــر،  نحو  يومئ 

أن  تريدان  منا  من  زوجــك  مع  وتناقشي  ادخلي 
منزلكم! يدخل 

دخــلــت الـــمـــرأة وأخــبــرت 
زوجــــهــــا مــــا قـــيـــل. فــغــمــرت 
الــســعــادة زوجــهــا وقـــال: ياله 

فلندعوا  النحو  هذا  على  األمر  كان  وطالما  حسن،  شيء  من 

(الثروة)!

بالثراء منزلنا  ويمأل  يدخل  دعيه 

(النجاح)؟ ندعو  ال  لم  عزيزي،  قائلة:  زوجته  فخالفته 

كــل ذلـــك كـــان عــلــى مــســمــع مــن زوجـــة ابــنــهــمــا وهـــي في 

أليس  قائلة:  باقتراحها  فأسرعت   .. المنزل  زوايـــا  إحــدى 

سيمتلئ  حينها  فمنزلنا  !(الــمــحــبــة)؟  ندعو  أن  األجــدر  مــن 

بالحب،

ابننا! زوجة  بنصيحة  نأخذ  دعونا  الزوج:  فقال 

علينا! ضيًفا  ليحل  (المحبة)  وادعي  اخرجي 

(المحبة)؟  أيكم  الثالثة:  الشيوخ  وسألت  المرأة  خرجت 

(المحبة)  نهض  ضيفنا،  ليكون  بالدخول  يتفضل  أن  أرجــو 

وبـــدأ بــالــمــشــي نــحــو الــمــنــزل .. فــنــهــض االثــنــان اآلخـــران 

وتـــبـــعـــاه !. وهــــي مــنــدهــشــة، ســـألـــت الــــمــــرأة كــــالً مــن 

فقط،  (المحبة)  دعوت  لقد  قائلة:  و(النجاح)  (الثروة) 

معه؟ تدخالن  فلماذا 

(النجاح)  أو  (الثروة)  دعوت  كنت  لو  الشيخان:  فرد 

لــظــل االثـــنـــان الــبــاقــيــان خـــارًجـــا، ولــكــن كــونــك دعـــوت 

معه..  نذهب  يذهب  فأينما  (المحبة) 

يوجد  المحبة،  توجد  أينما 

والنجاح!. الثراء 

المذنب  أهل  بعض  أراد  هـ   ١٢٨٠ سنة  في 
بــالــقــصــيــم الــــذهــــاب إلــــى مــكــة لــلــحــج وعــنــد 
ذهــابــهــم مـــروا عــلــى أهـــل الـــرس وقـــد ذهــب 
مــعــهــم أهـــالـــي الـــــرس، ومـــن ضــمــنــهــم شــاب 
الوهيبي  ريس  بن  منصور  بن  «محمد  يدعى 
الــتــمــيــمــي» وشـــــاب آخــــر يـــدعـــى «جـــــارد بــن 
عودتهم  وعــنــد  للحج  ذهــبــوا  وفــعــالً  ذيـــاب»، 
إلـــــى أهـــالـــيـــهـــم مـــــرض «جــــــارد بــــن ذيـــــاب» 
بمرض  التميمي»  منصور  بــن  «محمد  أخــو 
الــــجــــدري وكـــــان هــــذا الـــمـــرض خـــطـــيـــًرا فــي 
وكــان  القليل،  إال  منه  يشفى  ال  الــوقــت  ذلــك 
رئــيــس تــلــك الــحــمــلــة يــدعــى «ابــــن رخــّيــص» 
وهــو مــن أهــل الــمــذنــب وكـــان الــمــريــض يعد 

اليقدر  أنه  يعني  ثقيالً  حمالً 
يـــمـــشـــي عــــلــــى أرجـــــلـــــه، 
فـــقـــرر «ابـــــن رخـــيـــص» 
يضع  أن  الــحــمــلــة  قــائــد 
الـــمـــريـــض «جــــــارد بــن 
ــــى ظـــهـــر  ذيـــــــــــاب» عــــل
الطريق  ويكمل  جمل 

إلـــى الــقــصــيــم، وعــنــدمــا اشـــتـــّد الـــمـــرض على 
إنه  وقــال  الجمل،  ظهر  على  مــن  نــزل  جــارد 
ذلك  فرفض  يشفى،  حتى  يستريح  أن  يريد 
الجلوس  أستطيع  ال  إنــي  وقــال  الحملة،  قائد 
مــعــك حــتــى تــشــفــى، فـــإن مـــرض الــجــدري ال 
وسنذهب  وسنتركك  بــالــمــوت  إال  منه  مــفــّر 
كان  مــن  جميع  الــقــرار  ذلــك  وأيـــد  أهلنا  إلــى 
واحـــًدا،  شــخــًصــا  إال  ونــســاء  رجـــال  مــن  معهم 
التميمي»  ريس  بن  منصور  بن  «محمد  وهو 
الذي قال لـ «ابن رخيص»: «هذا خوينا كيف 
سوف  وقال:  رخيص»  «ابن  فجاوبه  نتركة؟ 
أن  نستطيع  ال  ونحن  «جارد»،  مرض  يطول 
منصور  بن  «محمد  عليه  فرد  ألجله،  نجلس 
الــتــمــيــمــي»: أنـــا أجــلــس مع 
«جارد» فإن كتب اهللا له 
معه  أنـــا  رجــعــت  الــشــفــاء 

اهللا  كتب  وإن  للرس، 
لــــه الـــمـــوت 

ذهبت  عندها   ، ألهلي»  وأعــود  أدفنه  ســوف 
منصور  بــن  «محمد  وبــقــي  جميعها  القافلة 
بـــن ريـــــس» والـــمـــريـــض «جـــــارد بـــن ذيــــاب» 
والــمــاء  الــكــأل  القليلة  الموحشة  الــصــحــراء  فــي 
وكــثــيــرة قــطــاع الــطــرق ووحــــوش الــصــحــراء، 
وموقعه  بلغة  جبل  يسمى  المكان  ذلك  وكان 
ما بين المدينة والقصيم فكتب «ابن منصور 
التي  والــدتــه  إلــى  ليرسلها  قصيدة  التميمي» 

فيها: وقال  الحملة  أهل  عنه  ستسأل 
ــــا شـــايـــبـــات الــمــحــاقــيــب قــــل هـــيـــة ي

أقـــفـــن مــــن عـــنـــدي أجــــــداد األثــــــاري
أقــفــن بــالــرخــصــة كــمــا يــقــفــي الــذيــب

غــــــداري بـــلـــيـــل  الـــــشـــــاوي  طــــالــــع  أال 
لـــكـــن صـــفـــق أذيــــالــــهــــن بــالــعــراقــيــب

ــــــغــــــي  ــــــب رقـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــة ت
بـــــــــزيـــــــــنـــــــــة تـــــــــمـــــــــاري

يــــــــــــابــــــــــــن رخــــــــــــيــــــــــــص كـــــب 
عــــــنــــــك الــــــــــزواريــــــــــب

عـــــمـــــارنـــــا يـــــابـــــن رخـــــيـــــص عــــــــواري
خــــويــــنــــا مـــــا نـــصـــلـــبـــة بـــالـــمـــصـــالـــيـــب

الــــعــــذاري دروب  مـــنـــا  يــشــتــكــي  وال 
ــــــاب» مــن  وعـــنـــدمـــا شـــفـــي «جــــــارد بـــن ذي
منصور  بن  «محمد  والوفي  هو  رجع  مرضه 
بـــن ريــــس الــوهــيــبــي الــتــمــيــمــي» إلــــى أهــلــهــمــا 

استقبال. خير  استقبلوهم  وقد  بالرس 
وبـــعـــد هــــذه الـــحـــادثـــة ُســـمـــَيّ «مــحــمــد بن 
مــنــصــور بــن ريـــس» بــالـــ (ضــلــعــان) نــســبــة إلــى 

ـــتـــي كـــــان فــيــهــا هــو  الـــجـــبـــال ال
تـــــزال  وال  و»جـــــــــــــارد»، 

تلقب  الــمــذكــور  ساللة 
هذا  إلــى  اللقب  بهذا 

اليوم. ــــي صـــاحـــبـــي، والــــضــــبــــاب كــثــيــف قــــــال ل
عــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــر:
ِه؟ هـــــــل يــــــــْعــــــــَرف الـــــــشـــــــيء مـــــــن ضـــــــــــــِدّ
ـــــضـــــح األمـــــــر ـــــتَّ قــــــلــــــت: فـــــــي الـــــفـــــجـــــر ي

ــــالــــك وقــــــــت أَشــــــــــُدّ ـــــيـــــس هــــن قــــــــــال: ول
ـــــــــفـــــــــجـــــــــر، ــــــــــــا مــــــــــــــــن ال ــــــــــــاًس ــــــــــــب ــــــــــــت ال
ــــــهــــــر/ ــــــن ــــــل ــــــــــــــرك خــــــــــيــــــــــالــــــــــك ل فــــــــــــــات
فـــــــــي زرقــــــــــــــة الــــــفــــــجــــــر يــــــــــْعــــــــــَدم فـــي
الصنوبر حــرش  قــرب  أو  السجن،  باحة 
شــــــــــــــــــــــــاٌب تـــــــــــــــفـــــــــــــــاءل بــــــــالــــــــنــــــــصــــــــر/
فــي زرقــــة الــفــجــر تــرســم رائــحــة الخبز
ــــة الـــصـــيـــف/ خـــــارطـــــة لـــلـــحـــيـــاة ربــــيــــعــــَيّ
فـــي زرقـــــة الــفــجــر يــســتــيــقــظ الــحــالــمــون
ـــا ويـــمـــشـــون فــــي مـــــاء أَحـــالمـــهـــم خـــفـــاًف
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
ــــــى أَيــــــــن يــــأخــــذنــــا الــــفــــجــــر، والـــفـــجـــر إل
ـــــــــــــــــن يـــــــأخـــــــذنـــــــا؟ ِجــــــــــــْســــــــــــر، إلــــــــــــــى أَي
ـــا ــــي: ال أريـــــــــد مـــكـــانً قـــــــال لـــــي صــــاحــــب
ــــا ألَحــــيــــا، ألدَفــــــــــــَن فــــيــــه. أريــــــــد مــــكــــانً
أردت. إن  ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــنَ وأَل
ـــــه والـــــمـــــكـــــان يــــمــــّر كــــإيــــمــــاءة فـــقـــلـــت ل
بـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــنـــــــــــا: مــــــــــــــــــا الــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــان؟
ـــــحـــــواس عـــلـــى مـــوطـــئ فـــــقـــــال: عــــثــــور ال
لــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــة،
ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــد:

يـــــــا شــــــــارًعــــــــا ضـــــيـــــًقـــــا كـــــــــان يـــحـــمـــلـــنـــي
ــــفــــســــيــــح إلـــــــــى بـــيـــتـــهـــا فـــــــي الـــــمـــــســـــاء ال
فــــــــــــــــي ضــــــــــــــــواحــــــــــــــــي الــــــــســــــــكــــــــيــــــــنــــــــْة
ــــــَي ــــــب ــــــــــــــــــــــا زلــــــــــــــــــت تــــــــحــــــــفــــــــظ قــــــل أَم
عـــــــــــــــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــلــــــــــــــــب،
ــــــــنــــــــِة؟ ــــــــمــــــــدي ــــــــنــــــــســــــــى دخــــــــــــــــــــان ال وت

ــــواقــــعــــِيّ ــــــه: ال تـــــراهـــــن عـــلـــى ال قـــلـــت ل
فـــلـــن تـــجـــد الــــشــــيء حـــًيـــا كـــصـــورتـــه فــي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك.... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ان
الـــجـــبـــال حـــتـــى  ــــــُن  يــــــدِجّ الــــــزمــــــان  إَنّ 
فتصبح أَعلى، وتصبح أوطأ مما عرفت.
ــــــجــــــســــــر؟ إلــــــــــــــى أَيـــــــــــــــــن يــــــــأخــــــــذنــــــــا ال
قـــــــــــــال: وهــــــــــل كــــــــــان هــــــــــذا الـــــطـــــريـــــق
ـــــــــــــــــــــــى الــــــــــــجــــــــــــســــــــــــِر؟ طــــــــــــــــــويــــــــــــــــــالً إل
ــــاب ــــضــــب ــــــت: وهــــــــــل كــــــــــان هــــــــــذا ال قــــــل
الـــــــفـــــــجـــــــِر؟ َدَرج  عـــــــلـــــــى  كــــــثــــــيــــــًفــــــا 
ــــــــــــَت تـــــشـــــبـــــهـــــنـــــي؟ كــــــــــــم ســــــــنــــــــة كــــــــــــْن
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مليون وأربعمائة وخمسون ألف دوالر ثمن مجسم "كرة"
كتب - أشرف مصطفى

التشكيلي  الفنان  عنها  لنا  يحكي  الــيــوم  قصة 
عن  لنا  يتحدث  أن  اختار  الــذي  الحمادي  محمد 
عام  إنــجــازه  عند  كــبــيــًرا  نــجــاًحــا  حقق  فني  عمل 
وأربعمائة  مليون  بمبلغ  بيعه  تــّم  حيث   ،٢٠١١
أقامته  خيري  مزاد  خالل  دوالر  ألف  وخمسين 
روتــــا فــي أعــقــاب فـــوز قــطــر بتنظيم مــونــديــال 
الذي  العمل  فريق  ضمن  الحمادي  وكــان   ،٢٠٢٢
بيعه  تم  الذي  العمالق  المشروع  هذا  بإنجاز  قام 

لصالح تعليم األطفال في دول آسيا.
ويــوضــح الــحــمــادي أن الــمــشــروع كـــان عــبــارة 
على  تحتوي  كــرة  هيئة  على  مجسم  إنــجــاز  عــن 
مجموعة  بــيــن  بــالــتــعــاون  يــقــام  فــنــًيــا  عــمــًال   ٣٠

الفنانين  مــن  وعــــدد  اإلعـــاقـــة  ذوي  مــراكــز  مــن 
نصف  قطريًا  فنانًا   ١٢ أبــدع  حيث  التشكيليين، 
أعـــمـــال الـــمـــشـــروع، بــيــنــمــا أنــجــز الــنــصــف اآلخـــر 
أطـــفـــال مـــن مـــراكـــز مــخــتــلــفــة لـــــذوي اإلعـــاقـــة 
بمشاركة الفنان حسن المال، مشيًرا إلى أن البداية 
الخارجي  للشكل  تصميم  إعــداد  خالل  من  كانت 
للمشروع، وهو ما قام به مع كل من متخصص 
الثري دي يوسف الحمادي، وحــازم إدريــس من 
نأخذ  حتى  نــمــوذج  بتنفيذ  قمنا  وأضـــاف:  روتـــا، 
أولية  دراســـة  وإعـــداد  روتـــا،  مــن  الموافقة  عليه 
العلي،  خلود  من  كل  بمشاركة  بها  قمت  للوحات 
الصفار،  ووفــاء  العمادي  خلود  النصف،  فاطمة 
وبعد أن حصلنا على الموافقة أرسلنا الدراسة مع 
للتكنولوجيا  القطرية  أنوفيشن  لشركة  التصميم 

في ألمانيا وقاموا بدورهم بإرسال القماش الذي 

األلمنيوم  قــوائــم  مــع  عليه  األعــمــال  رســم  سيتّم 

ليتم شّد القماش عليه في الدوحة، حيث رأوا أن 

إرساله بعد إنجازه سيجعل الخامات تتلف بسبب 

من  متخصصين   ٣ إرســال  تم  ولذلك  الــحــرارة، 

جامعة  في  المهمة  هذه  بإنجاز  ليقوموا  الشركة 

فرجينيا بالدوحة، وهو المكان الذي شهد تنفيذ 

هذا المشروع، وفي نهاية حديثه اعتبر الحمادي 

أن هذا العمل مثل نقطة انطالقة جديدة بالنسبة 

إلى  والمنتمين  المشاركين  الفنانين  وجميع  لــه 

الجيل الجديد بمدارس فنية مختلفة، خاصة أنه 

قدر  على  القطري  الشباب  أن  إثبات  في  ساهم 

المسؤولية إلنجاز أعمال بهذا الحجم.

يضم ٣٠ عمًال فنيًا ..الحمادي:

معه..  نذهب  يذهب  فأينما  (اللمحبة) 

يوجد  المحبة، توجد  أينينما 

والنجاح!. اللثراء 
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ركود درامي 
وأّكد السيد أن الدراما التلفزيونية في 
حالة من الركود نحتاج إلى إعادتها للحياة 
الجمهور  أن  إلــى  مشيًرا  جديد،  من 
الخليجي يهتم بما ينتجه التلفزيون 
حافل  رصيد  مــن  لــه  لما  القطري 
وقــيــم مــن أعــمــال درامــيــة خــالــدة، 
بـــدايـــة مـــن «حـــكـــم الـــبـــشـــر» وحــتــى 

«شعور قاتل».
وأوضـــح أن الــدرامــا القطرية 
كــثــيــًرا مــا حــصــدت الــجــوائــز 
المهرجانات  في  الكبرى 
الــمــخــتــلــفــة لــجــودتــهــا 
وتــــوافــــر الــمــعــايــيــر 
الـــفـــنـــيـــة فــيــهــا، 
ولـــــــطـــــــالـــــــمـــــــا 
تـــعـــلـــقـــت بــهــا 
عــــــــــيــــــــــون 
الــمــشــاهــد 
الخليجي. 
ولـــــــــذلـــــــــك 
فــــــيــــــجــــــب 
أن  عـــلـــيـــنـــا 
نــــــهــــــتــــــم 

بالدراما التلفزيونية ونعيد لها رونقها.
المنفذين  المنتجين  أن  السيد  وأّكـــد 
قد أضــروا بالدراما القطرية وبالفنانين 
القطريين عــلــى حــد ســــواء، حــيــث ســاد 
على أيديهم منطق الشللية وبات اختيار 
إال  تحكمه  فــال  الــمــزاج  حسب  الفنانين 
األهواء وال عزاء للكفاءة الفنية، وأصبحت 
لغة المصالح والمكاسب المادية هي اللغة 
الرسمية التي يتخاطب بها هؤالء والتي 
االهتمام  على  طبًعا  منطقهم  فــي  تعلو 
بجودة األعمال أو تبني مبدأ فني وطني 
كــصــنــاعــة الــنــجــم الــقــطــري أو الــتــرويــج 
أعمالهم  خـــالل  مــن  الوطنية  للسياحة 
ومشكالت  قضايا  معالجة  أو  الدرامية 
المجتمع المحلي بشكل هادف ومتزن، 
حساباتهم  ضــمــن  ليست  األمــــور  فــهــذه 
أو اهــتــمــامــاتــهــم، األمــــر الــــذي أدى إلــى 
تجريف التربة الدرامية بقطر وخسارتها 
كثيًرا من المكتسبات التي حققتها عبر 

تاريخها.
وانــتــقــد نــافــذ الــســيــد الــمــســتــوى الــعــام 
لـــلـــدرامـــا الــخــلــيــجــيــة الــتــي تــقــدم حــالــًيــا 
الهتمامها بإبراز عادات تتنافى مع قيمنا 
العربية األصيلة، وتركيزها على قضايا 
ثانوية وإثارتها للغرائز بما تتضمنه من 
الدراما  على  دخيلة  أمــور  وهي  خالعة، 

الخليجية عموًما. 

معايير الجودة
الدراما  تعود  أن  السيد  نافذ  وتمنى 
إضافة  ستكون  ألنــهــا  بــقــوة،  القطرية 
دائًما  فهي  العربية،  للدراما  حقيقية 
سواء  الفنية  الجودة  بمعايير  تلتزم  ما 
في القصة أو األداء التمثيلي أو اإلخراج 
ــمــعــايــيــر، كــمــا أنــهــا  أو غــيــرهــا مـــن ال
للمجتمع  األصيلة  القيم  على  تحافظ 
خصوًصا  وتقاليده.  عادته  تخدش  وال 
والكاتبات  الكتاب  من  عــدًدا  هناك  أن 
يحملون  الــذيــن  المميزين  القطريين 
القلم كرسالة  هادفة لتوعية المجتمع 
رفيع،  أدبــي  بأسلوب  سلبياته  وإصــالح 
التي  الــكــواري  وداد  الــفــذة  الكاتبة  مثل 
كــتــبــت لـــلـــدرامـــا أعـــظـــم أعــمــالــهــا مثل 
تغني  و»عـــنـــدمـــت   » الــبــشــر  حــكــم   »
قلوب  و  الــشــتــات»  و»بــعــد  الـــزهـــور»، 

لإليجار»، و»يوم آخر» وغيرها. 
الممثلين  أن  إلــى  السيد  نــافــذ  وأشـــار 
طالما عانوا من توقف الدراما ولم تقتصر 
تلك األزمة على الفنانين الشباب بل إنها 
طالت أيًضا الممثلين الكبار، فالكل داخل 
دائرة المعاناة، وكلهم في الهم شرُق، عدا  
٣ أو ٤ أسماء استطاعت أن تجد لها مكانًا 

في الدراما الخليجية.
وأوضــــح أن الـــدرامـــا اإلذاعـــيـــة بعدما 
كانت نشطة وتقدم الكثير من األعمال 

حركتها  بــدأت  فجأة  والمتنوعة  الجيدة 
تتوقف ونورها يخبو ووهجها ينطفئ. 

الفنية  الحركة  إن  السيد  نافذ  وقـــال 
الشبابية تشهد حراًكا الفتًا وتطوًرا كبيًرا، 
وهناك العديد من األعمال التي ينتجها 
الشباب بأنفسهم، ولهم كذلك وجود في 
المحطات التلفزيونية وفي المسرح ينّم 
عن صعود جيل مثابر ونشيط من فنانينا 

الشباب.

wالفن             السابع

الــســيــنــمــا الــمــســتــقــلــة هـــي تــســمــيــة أو تــعــريــف لــألفــالم 
السينمائية التي يتم إنتاجها خارج منظومة االستوديوهات 
هذه  في  تتحكم  التي  الكبرى  والتوزيع  اإلنتاج  وشركات 
الصناعة. تميزت السينما المستقلة في البداية بخروجها 
بتقديمها  تميزت  كما  االستهالكي  التجاري  الخط  عــن 
محتوى إبداعي أكثر حرية ورقياً، وغالباً ما تكون معبرة 
ويعملون  يتحركون  الــذيــن  المخرجين  آراء  عــن  بــقــوة 
ومواقف  ورؤى  أفــكــار  أصــحــاب  كسينمائيين  بقرارهم 
جاهدين  يحاولون  مجتمعية،  وقضايا  محددة  إنسانية 
يخالف  قــد  التميز  هــذا  لها.  حلول  طــرح  فــي  المساهمة 
األربــاح  تحقيق  وضــــرورات  التقليدية  التجارية  القوالب 
الوصول  سهلة  غير  يجعلها  مما  والمضمونة،  السريعة 
للمشاهد لعدم امتالكها لشركات توزيع وصاالت العرض 
الخاصة بها. وعلى الرغم من أن السينما المستقلة غالباً ما 
تنتج بميزانيات صغيرة وبال نجوم كبار وال يسبقها اإلعالن 
الكثيف.. إال أنها سينما نقّية وجدت لتسمع العالم خيارات 

اإلنسان اإليجابية وتوفير ثقافة الحياة.
تعود جذور صناعة األفالم المستقلة إلى السنوات األولى 
من تاريخ السينما عموماً حوالي العام ١٩٠٠م تقريباً.. ففي 
تلك الفترة كانت شركة «Motion Picture Patents» والتي 
تعمل تحت إشراف توماس أديسون تحتكر أو تتحكم في 
صناعة األفالم وقد تكونت في العام ١٩٠٨م من مجموعة 
من الشركات الكبيرة العاملة في مجال صناعة المعدات 
شركات  وكــذلــك  السينما  بصناعة  الصلة  ذات  واألفــــالم 

التوزيع.
الحتواء  بشراسة  تعمل  هذه  أديسون  منظومة  وظلت 
كل شركة أو شخص يملك القدرة على التعاطي مع هذه 
وصــاالت  االســتــوديــوهــات  فامتلكت  المربحة  الصناعة 
وبشكل  للفيلم  الحقيقي  الصانع  هي  وأصبحت  العرض 
المنتج  لتعليمات  فقط  منفذين  المخرجين  مــن  جعل 
واألستوديو مما أدى لطمس قيمة المخرج تحت شروط 
إنتاجية تحول بسببها إلى مجرد مؤٍد لألدوار المطلوبة منه 

دون أن ُيمنح مساحة كافية للخلق واإلبداع.
لــكــل ذلــــك ورغـــبـــة فـــي الــتــخــلــص مـــن قــبــضــة شــركــة 
«أديسون ترست» (Edison Trust) في منطقة نيويورك 
اتجه بعض المستثمرين إلى هوليوود وشيدوا استوديوهات 
اإلنتاج السينمائي في ضواحي لوس أنجلوس في كاليفورنيا 

لجوها المناسب للتصوير ومناظرها المتنوعة.

السينما المستقلة
عن قربعن قرب          

ــــــة نــــشــــطــــة ــــــي ــــــاب ــــــشــــــب ــــــة ال ــــــي ــــــفــــــن الــــــــحــــــــركــــــــة ال

ــن ــي ــري ــط ــق ـــن ال ـــي ـــان ـــن ـــف ــــا وال ــــدرام ــــال الـــمـــنـــتـــج الـــمـــنـــفـــذ أضـــــــّر ب

كتب - محمود الحكيم:

أّكـــد الــفــنــان نــافــذ السيد 
يعاني  قطر  فــي  الــفــّن  أن 
على كل المستويات، سواء 
فـــي الــــدرامــــا اإلذاعــــيــــة أو 
المسرحية،  أو  التلفزيونية 
لــهــا  عـــمـــوًمـــا  الـــــدرامـــــا  إن 
أهمية كبيرة في المجتمع؛ 
لقضايا  انعكاًسا  تعّد  ألنها 
ومــشــاكــل وهــمــوم وأفـــراح 
وتقاليد  وعـــــادات  وأتـــــراح 
الـــمـــجـــتـــمـــع فــــهــــو نــــافــــذة 
ومـــــرآة تــضــع كـــل شخص 
في  يرى  ألنه  نفسه؛  أمــام 
شــــخــــوص الــــــدرامــــــا ذاتــــه 
على  فــتــســاعــده  وأفـــعـــالـــه 
تــقــيــيــم وتـــقـــويـــم ســلــوكــه 
نوافذ  الــنــاس  أمــام  وتفتح 

من اإلفادة والمتعة. 

ترّكز على قضايا ثانوية دخيلة على المجتمع .. نافذ السيد:

كتب - محمود الحكيم: 

بدأ الفنان حسن صقر رحلته مع التمثيل 
فــي الــفــتــرة الــجــامــعــيــة، حــيــث كــانــت فترة 
الفنية،  أو  الرياضية  سواء  لمواهبه  اكتشاف 
محمود  البحريني  الفنان  نظره  لفت  حيث 
زين العابدين  إلى موهبة التمثيل الموجودة 
لديه، وقال نصحني بأن أتجه لهذا المجال 
لما كان يلمسه فّي من موهبة خالل تعاملي 
البحريني  الممثل  أداء  وكان  شخصًيا،  معه 
خالد الحدي أيقونة دفعتني لخوض تجربة 

المسرح. 
للبيرق:  صــقــر  حــســن  الــفــنــان  ويــضــيــف 
بدأت رحلتي مع التمثيل رسمًيا سنة ٢٠٠٩، 
حيث شاركت في أول عمل لي على المسرح 
بعنوان  مسرحية  فــي  الجحوشي  سالم  مــع 
ويضيف  المفتاح،  أحمد  تأليف  «المجنون» 
أدائي لفت نظر المخرج إلي فأخبرني بأني 
التمثيل  مجال  في  حقيقية  موهبة  أمتلك 
واختارني في عمل آخر هو «مقتطفات من 
حياة د. يوسف القرضاوي»، كنت في تلك 
الفترة أتلمس األنواع المختلفة في المسرح، 
الممثل  إعـــداد  ورشـــة  فــي  وقتها  وشــاركــت 
بمركز شباب الدوحة مع د. لطيفة بلخير. 

وتخرجت من الجامعة في هذه األثناء.
ويوضح صقر أن التجربة والتكرار صقال 
موهبته، باإلضافة إلى حرصه على التجويد 
في األداء مع اإلضافات المتنوعة للمخرجين 

شارك  أنــه  إلــى  مشيًرا  معهم،  يعمل  الذين 
المسرح  في  الفنية  األعمال  من  العديد  في 
والـــدرامـــا واألفـــــالم الــقــصــيــرة، كــمــا شــارك 
المسرحية  الــمــهــرجــانــات  مــن  الــعــديــد  فــي 
والمهرجانات المحلية السينمائية والدولية 
، وفــــاز بــالــعــديــد مـــن الـــجـــوائـــز. وقــــال من 
مسرحية  فيها  شــاركــت  التي  األعــمــال  هــذه 
«شباب ولكن» والتي سافرنا بها للمشاركة 

في مهرجان الخليج المسرحي للجامعات، 
أداء  وأفــضــل  متكامل  عمل  بأفضل  وفــزنــا 
العرايش  مهرجان  إلــى  ذهبنا  ثــم  جماعي. 
بالمغرب، وعندما عدت شاركت بمهرجان 
«نهاية  بمسرحية  بقطر  الشبابي  المسرح 
ريال شجاع» تأليف وإخراج أحمد المفتاح، 
وحصلنا على أفضل عمل متكامل وجائزة 
ألفضل أداء جماعي. ثم شاركت بمسرحية 

«الــشــهــيــد عــلــي الــجــابــر» مــع األســـتـــاذ سالم 
المسرح  بمهرجان  شاركت  ثم  الجحوشي، 
الشبابي الثالث بقطر مع أحمد المفتاح في 
وحصلت  الـــكـــراســـي»،  مــســرحــيــة «هــمــس 
المسرحية على أفضل عمل متكامل وأفضل 
إخــــــراج، ثـــم شـــاركـــت بــمــهــرجــان الـــدوحـــة 
أول  وكانت  المسعور  بمسرحية  المسرحي 
بطولة لي وحصلت فيها على أفضل ممثل 

دور ثاٍن. 
وقـــــال صــقــر لــقــد شـــاركـــت فـــي الــعــديــد 
ورشــــة «كيفية  منها  الــفــنــيــة،  ــــورش  ال مــن 
إعـــداد األفـــالم الــقــصــيــرة»، وقــدمــت فيلًما 
بــعــنــوان «االلـــتـــبـــاس» هـــذا الـــــدور رشحني 
بقطر  بريطانية  شركة  قبل  من  الختياري 
قصير  فيلم  ببطولة  ألقــوم  تسمى»ترنتي» 
يصّور في لندن بعنوان «الوحدة الخليجية»، 
وهــنــاك عــدة أفـــالم قصيرة شــاركــت فيها 
مثل فيلم الحلم، وشارع المطار القديم مع 

مؤسسة الدوحة لألفالم. 
الفنانون   يواجهها  الــتــي  العقبات  وحـــول 
الشباب، قال صقر الممثلون الشباب قدموا 
طريقهم  وشقوا  طاقات  من  لديهم  ما  كل 

بأيديهم وأظهروا مقدرة فنية في المسرح 
بــادر  فقد  السينما  فــي  وحتى  الــدرامــا  وفــي 
قصيرة  روائــيــة  أفــالم  إلنــتــاج  منهم  الكثير 
منها  الــكــثــيــر  وذاع  الــخــاصــة  نفقتهم  عــلــى 
عــلــى الــيــوتــيــوب وتــداولــتــه مــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعي، ولكن هؤالء الشباب ينتظرون 
من المنتجين أن يتواصلوا معهم ويدعموهم 
شروًطا  المهرجانات  تضع  كثيرة  وأحيانًا   ،
للمشاركة تعد بمثابة حجر عثرة في طريق 

الممثلين الشباب مثل شرط السّن.
بــأن  المبتدئين  الــفــنــانــيــن  صــقــر  ونــصــح 
تعقدها  الــتــي  الــتــدريــبــيــة  بــالــورش  يلتحقوا 
الــثــقــافــة  وزارة  مــثــل  الــمــخــتــلــفــة  الــجــهــات 
أقول  ما  ــا  ودائــمً لألفالم  الدوحة  ومؤسسة 
لهم إن هذه الورش تفيد الممثل باالحتكاك 
كل  نهاية  وفي  والممثلين،  المخرجين  مع 
ورشة تقدم المجموعة المشتركة عمالً فنًيا 
حسب نوع الورشة قد يكون فيلًما سينمائًيا 
وقد  األفــالم،  صناعة  عن  الورشة  كانت  إذا 
شــاركــت فــي الــعــديــد مــن الــــورش وجــاءنــي 
بسببها الكثير من األعمال؛ ألن المخرجين 
يــحــرصــون عــلــى الــوجــود فــي عـــروض تلك 

الورش ويختارون الممثلين ألعمال فنية.
الـــتـــجـــارب  تـــتـــحـــول  أن  صـــقـــر  وتـــــوقـــــع 
السينمائية للشباب على اليوتيوب إلى سينما 
احترافية، مشيًرا إلى أنه يرى إصراًرا يحدو 
ال  وطموًحا  المجال  هذا  في  الشباب  هــؤالء 

يتوقف عند حدود.

الدراما الخليجية تتنافى مع قيمنا العربية األصيلةالدراما الخليجية تتنافى مع قيمنا العربية األصيلة

ي زيو ر ن ي و
حالة منالركود نحتاج إلى إعادتها للح
الجم أن  إلــى  مشيًرا  جديد،  من 
الخليجي يهتمبما ينتجه التلفز
ح رصيد  مــن  لــه  لما  القطري 
وقــيــم مــن أعــمــال درامــيــة خــال
بـــدايـــة مـــن «حـــكـــم الـــبـــشـــر» وح

«شعور قاتل».
وأوضـــح أن الــدرامــا القط
كــثــيــًرا مــا حــصــدت الــجــو
المهرجا في  الكبرى 
الــمــخــتــلــفــة لــجــود
وتــــوافــــر الــمــعــا
الـــفـــنـــيـــة فــي
ولـــــــطـــــــالــــــ
تـــعـــلـــقـــت
عــــــــــيــــــ
الــمــشــا
الخليج
ولـــــــــذلـــ
فــــــيــــــج
عـــلـــيـــنـــا
نــــــهــــــ

  مطلوب إعادة األلق للدراما القطرية  نافذ السيد

   من المسلسل القطري «جدار الصمت»

الدراما مرآة 
المجتمع

الشللية سائدة 
واختيار الفنانين 
حسب المزاج

شروط مشاركة المواهب في المهرجانات تعجيزية
مثل شرط السّن ..حسن صقر:

   من مسرحية المسعور

علىعلى

الطريقالطريق

   حسن صقر
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مــواقع التــواصــل نـالـت
مــن اإلعـــالم التقـلــيدي

بعض الشباب تقوّقع داخلها .. إيمان ذياب:

أحمد بن راشدأحمد بن راشد
AhmedAlmisned@ AhmedAlmisned@ 

إيمان األسديإيمان األسدي
Amoon_alsaadi@ Amoon_alsaadi@ 

بشرى ناصربشرى ناصر  
bushranaser@ bushranaser@ 

إبداعات موجزة

أون الينأون الين

7الثالثاء 29 شعبان 1436 هـ - 16 يونيو 2015 م

ال   ، ما  مكانا  نعشق  حين 
بمعرفة  إال  الــعــشــق  يــكــتــمــل 
تفاصيله  َرســم  الــذي  الزمن 

، وإال سيكون العشق ناقصا.

فــي   ، ذاتـــــــــي  فـــــي  مـــتـــنـــفـــســـي 
كتاباتي ، في هواياتي ، وليس في 

اآلخرين و مشاعرهم ..

الــــــعــــــقــــــول الــــكــــبــــيــــره 
والعقول  األفــكــار  تناقش 
المتوسطه تناقش األشياء 
ـــعـــقـــول الــصــغــيــرة  أمـــــا ال

فتناقش األشخاص.

تحديث جديد من تويتر لتبسيط متابعة محادثات التغريداتقضيةقضية
كتب - هيثم األشقر:

ُمتابعة  عملية  أصبحت  اآلن  مــن 
الــمــحــادثــات الـــدائـــرة فــي الــتــغــريــدات 
أســهــل بــكــثــيــر مــمــا كـــان األمــــر عليه 
ســـالـــًفـــا، وعـــلـــى غـــــرار مـــا قـــامـــت به 
شركة تويتر في الجدول الزمني على 
أنها  أمس  أعلنت  الرئيسية،  الصفحة 
كيفية  على  التغييرات  ببعض  قامت 
عــــرض الـــمـــحـــادثـــات عــلــى صــفــحــات 

التغريدات، لسهولِة ُمتابعتها.
صفحة  أنه «على  الشركة  وذكرت 
ـــغـــريـــدات  ـــتـــم ربــــــط ت الــــتــــغــــريــــدة، ي

الــــُمــــحــــادثــــات بــعــضــهــا بـــبـــعـــض مــن 
فــإذا  بينها،  فيما  يظهر  خــط  خـــالل 
التعليقات  مــن  الــمــزيــد  رؤيـــة  أردت 
الُمحادثات،  إحــدى  في  تغريدة  على 
المزيد  «اعـــرض  على  النقر  يمكنك 
 View other التعليقات»-  مــــن 

.replies
لـــشـــرح األمــــــر بــبــســاطــة لـِـــَمــــن لــم 
ُمحادثات  إن  الشركة،  كالم  يستوعب 
التغريدات التي كان عادة من الصعب 
من  تــجــمــيــعــهــا  تـــم  اآلن  ُمــتــابــعــتــهــا، 
عــددا  لكم  يبين  والـــذي  خــط،  خــالل 
في  التغريدات/التعليقات  مــن  قليال 

استعراض  يُمكن  كما  ُمــحــادثــة،  كــل 
الُمحادثة كاملة من خالل النقر على 
خيار «اعرض المزيد من التعليقات- 
على  وذلــك   ،«View other replies
لتوسعة  بالفعل  به  تقومون  ما  غــرار 
على  الزمني  الجدول  في  المحادثات 

صفحاتكم الرئيسية.
الــمــيــزة الــجــديــدة تــم تــداولــهــا من 
يوم أمس إلى جميع ُمستخدمي تويتر 
طرحها  وسيتم  الــويــب،  منصة  على 
في المستقبل على منصات المحمول، 
إن لم تصلكم الميزة بعد،فقليل من 

الصبر فقط.

ــــيــــوم ســـنـــغـــوص فــــي الـــعـــالـــم  وفــــــي زاويــــتــــنــــا ال
اإللكتروني للفنانة إيمان ذياب، لنتعرف منها عن 
تسخيرها  في  الحديثة  بالوسائط  قناعاتها  مــدى 
لخدمة المشهد الفني، حيث تستخدم إيمان موقع 
بشكل  الشهير  االجتماعي   » بــوك  «فيس  التواصل 
تواصل  وسيلة  إلــى  تحوله  أن  في  ونجحت  رئيس 
فني دائم بينها وبين المهتمين بالمسرح في كافة 

أنحاء العالم العربي.
التواصل  وســائــل  أن  ذيـــاب  إيــمــان  الفنانة  تــرى 
االجتماعي أصبحت أمًرا ال غنى عنه، فهي وسيلة 
جــيــدة لــاللــتــقــاء مــن جــديــد مــع أصــدقــاء الماضي 
لكنها  ومشاغلها،  الحياة  ظــروف  فرقتهم  ومــن 
رأت في ذات الوقت العديد من األمور السلبية في 
تلك المواقع، قائلة: لألسف تعدت وسائل التواصل 
إليها  الحاجة  مدى  األوقــات  بعض  في  االجتماعي 
يجب  ال  أمـــور  فــي  عليها  يعتمد  الــبــعــض  وجــعــلــت 
كما  المباشر،  االتصال  عن  االستغناء  فيها  يتم  أن 
ذلك  داخــل  بالحياة  يكتفون  الشباب  بعض  جعلت 
الحقيقية،  حياتهم  عن  بمعزل  االفتراضي  العالم 
حياته  تفاصيل  كــل  بعرض  يقوم  البعض  أن  كما 
من خاللها، وهو ما أتعجب منه، فماذا يهّم الناس 
فــي الــطــعــام الـــذي تــأكــلــه أو الــمــكــان الـــذي تذهب 
على  حريصة  فإنني  نفسي  عــن  وأضــافــت:  إلــيــه. 
ال  لكني  المواقع،  تلك  على  حسابات  لي  يكون  أن 
الــالزم،  من  أكثر  وقتي  من  تأخذ  بــأن  لها  أسمح 

اهتمامات  فلدي  حياتي،  لتفاصيل  تتعرض  أن  أو 
هذا  أجــل  من  عنها  أستغني  لن  الحياة  في  أخــرى 

الواقع االفتراضي.
وعن أهمية تلك الوسائط كونها تسهم في زيادة 

الــتــرابــط بــيــن الــفــنــان والــجــمــهــور، قــالــت: بالطبع 
تسهم في زيادة الصلة؛ ألنها قد توضح العديد من 
الجوانب في شخصية الفنان، كما تسهم في تبادل 
من  وأحـــرص  المختلفة،  والــثــقــافــات  المعلومات 

اقوم  كما  خواطري  كتابة  على  المواقع  تلك  خالل 
أحيانًا بتحميل مشهد أو فيديو يخدم العملية الفنية 
الناس،  تهم  ال  شخصية  لتفاصيل  التعرض  دون 
وترى ذياب أنه من الممكن أن تسهم تلك المواقع 
موهبة  فـــي  الـــنـــاس  رأي  واســتــطــالع  مــعــرفــة  فـــي 
معينة لكنها لن تعين صاحب الموهبة في تحقيق 
بموهبته  للتعريف  يتحرك  لم  إذا  ذلــك  من  أكثر 
من  الــمــواقــع  لهذه  أن  كما  وسيلة،  مــن  أكثر  عبر 
وجهة نظرها بعض السلبيات التي تتمثل في كونها 
مجاالً رحبًا لسرقة األفكار، فهناك من يقرصنون 
تلك المواهب ويسرقون األفكار الجديدة، وهو ما 
أفكارهم  عــرض  مــن  يتخوفون  الكثيرين  يجعل 

عبر تلك المواقع. 
البديل  اإلعــالم  أن  ذيــاب  إيمان  الفنانة  وأكــدت 
المتمثل في مواقع التواصل االجتماعي قد نال من 
الذي  الوقت  من  الكثير  وســرق  التقليدي  اإلعــالم 
كما  أنفع،  هو  فيما  به  االستفادة  الممكن  من  كان 
أن تلك الوسائط الحديثة جعلت الكثير من الناس 
يتقوقعون داخل أنفسهم، فتبددت الكثير من تلك 
اللحظات الجميلة التي كان تجتمع خاللها األسرة 
الفائدة،  يقّدم  برنامج  أو  تلفزيوني  مسلسل  أمــام 
وقالت: يمكنني القول إن االهتمام الزائد الذي بات 
يوليه إنسان هذا العصر للتكنولوجيا الحديثة سرقه 
وحياته  الواقعية  بمفرداته  الحقيقي  عالمه  مــن 

وسط مجتمعه الذي يحيط به.

حمد الزكيباحمد الزكيبا  
hamad_alzakiba @hamad_alzakiba @

يــمــر بــه يــومــه لــم يــقــرأ ولــم 
قيد  على  أنــه  يتوهم  و   ، يكتب 

الحياة !!!

ـــراضـــي  ـــت ــا االف ــه ــم ــال ــــع فــــي ع ــــواق ـــت الـــبـــعـــض عــــن ال ـــزل ع

ـــــي ـــــرف ـــــع ـــــم ــــــثــــــقــــــافــــــي وال ــــــــــــــــادة الــــــــتــــــــبــــــــادل ال ـــــســـــهـــــم فــــــــي زي ت

مكتب - أشرف مصطفى:

مواقع  أصبحت  العالم  يعيشها  التي  الرقمية  الثورة  ظّل  في 
ميديا»  «السوشيال  بـ  يعرف  بــات  ما  أو  االجتماعي  التواصل 
من أهم طرق التواصل في حياة الناس بين بعضهم البعض، 
نركز على وقع هذه المواقع اإللكترونية وأثرها  ونحن بدورنا 
ونــحــاول مــن خــالل هــذه الــزاويــة أن نسبر  حــيــاة فنانينا،  فــي 

أغوار عالمهم االفتراضي لنتعرف على اهتماماتهم من خالل 
والموثقة  الخاصة  وحساباتهم  الرسمية  صفحاتهم  متابعتنا 
بوك  وفيس  تويتر  مثل  االجتماعي  التواصل  مواقع  أشهر  على 
شابه  ومــا  اإلنترنت  على  الخاصة  صفحاتهم  أو  واإلنستجرام 
كل  في  نتعرف  أن  على  الــزاويــة  هــذه  في  وسنحرص  ذلـــك..  
استفاداتهم  ومــدى  اإللكترونية  الفنانين  نشاطات  على  حلقة 

من التقنيات الحديثة في مجالهم الفني.

ي
الل
قة
ك
به
كل
هم

ـــــوجـــــود االفــــتــــراضــــي  ـــى ال ـــل ـــصـــة ع حـــري
حــيــاتــي ـــتـــفـــاصـــيـــل  ل ــــّرض  ــــع ــــت ال دون 
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العامة  المؤسسة  تنظم 
ــــثــــقــــافــــي ضــمــن  لــــلــــحــــي ال
فــــعــــالــــيــــاتــــهــــا فـــــــي شـــهـــر 
رمـــضـــان مــعــرض الــكــتــاب 
سيعرض  والــذي  التفاعلي 
باللمس  تفاعلية  مــنــصــات 
الكتب  من  مجموعة  تقدم 
ــــة عـــــن الـــعـــلـــمـــاء  ــــرقــــمــــّي ال
والـــمـــفـــكـــريـــن الــمــســلــمــيــن 
وإنــــجــــازاتــــهــــم بـــمـــا يــتــيــح 
لــلــزائــر ســهــولــة الــتــصــّفــح ، 
الجمهور  ســيــتــعــرف  حــيــث 
ـــــى مـــــجـــــمـــــوعـــــة كـــتـــب  عـــــل
يتم  نـــــادرة  ومــخــطــوطــات 
عــرضــهــا بــطــريــقــة رقــمــيــة 
رسائل  مختار  كتاب  منها 
جــــابــــر بـــــن حــــيــــان وكـــتـــب 
كتبها  التي  الثالثة  الكيمياء 
جابر بن حيان ، باإلضافة 
المخطوطات  من  عدد  إلى 
مـــنـــهـــا خــــالصــــة الـــحـــســـاب 
كما  العاملي،  الــديــن  لبهاء 
ســـيـــتـــم تـــنـــظـــيـــم مـــعـــرض 
االختراعات وهو عبارة عن 
االختراعات  لبعض  نماذج 
ـــــتـــــي أنــــتــــجــــهــــا الـــعـــلـــمـــاء  ال
الــمــســلــمــون فــــي مـــجـــاالت 
خالل  مــن  وذلــك  مختلفة 
تقنّية  بــاســتــخــدام  عرضها 
الــــهــــولــــوغــــرام ومـــــن هـــذه 
االخــــتــــراعــــات الـــتـــي ســيــتــم 
االسطرالب  نذكر  عرضها 
الـــــــجـــــــراحـــــــة  وأدوات 
الجراح  لحسن  والطوربيد 
للجزري،  الــمــاء  رفــع  وآلـــة 
ـــــــك مــــــعــــــرض آيـــــة  وكـــــــذل
وإعـــجـــاز والــــذي ســيــتــنــاول 
القرآن  في  العلمي  اإلعجاز 
تـــكـــون  حــــيــــث   ، ــــكــــريــــم  ال
اآليـــات مــرفــقــة بــصــور في 
عالم  مــعــرض  يــقــدم  حــيــن 
وإنــــــجــــــاز لـــــوحـــــات تـــصـــور 
المفكرين  و  العلماء  أبــرز 
الــمــســلــمــيــن وإنـــجـــازاتـــهـــم، 
كتارا  جمهور  سيكون  كما 
عـــلـــى مــــوعــــد مــــع فــعــالــيــة 
ســيــنــمــا الـــقـــبـــة وذلـــــك مــن 
خــــــالل عــــــرض فـــيـــلـــم عــن 
الــبــحــار»  فـــي  اهللا  «آيــــــات 
لــمــدة ٤ دقـــائـــق عـــن عــالــم 
الــــبــــحــــار بــــهــــدف تــجــســيــد 
القرآن  آيــات  بعض  إعجاز 
الــكــريــم فـــي عــالــم الــبــحــار 
والـــمـــحـــيـــطـــات مــــن خـــالل 
قّبة في المسرح المكشوف.

كتارا تنظم معرض 
الكتاب التفاعلي

الثالثاء 29 شعبان 1436 هـ - 16 يونيو 2015 م

أبيات قطرية

شعر: محمد السادة

حديثي مع القمر

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

بقلم: حنان الشرشني

ـــــرددت فـــي ذلــــك الــفــضــاء  صــيــحــات ت
تصل  ولــم  أذنًـــا  تبلغ  لــم  لكنها  الــعــريــض، 
على  السماء  إلى  صعدت  وإنما  قلب،  إلى 
الممزق  الجميل  الجسم  ذلك  هوى  حين 
إعـــداًدا،  لــه  أعــدت  التي  الحفرة  تلك  فــي 
وأنــت  األرض،  وســويــت  الــتــراب  هيل  ثــّم 
تدعو وال من يستجيب، وأنا أستغيث وال 
من يغيث، وامرأة متقدمة في السن قد 
انتحت ناحية وجلست تذرف دموعها في 
السن  فــي  متقدم  ورجـــل  عميق،  صمت 

ويزيل  األرض،  يسوي  بعيد  غير  قام  قد 
عن جسمه وثيابه آثار الدم والتراب، ثم 
يرتفع صوته آمًرا أن َهلُّم فقد آن لنا أن 

نرتحل.
منذ ذلك الوقت تم العهد بينك وبيني 
أيــهــا الــطــائــر الــعــزيــز على أن نــذكــر هذه 
المأساة كلما انتصف الليل حتى نثأر لهذه 
ثم  الفضاء،  هــذا  في  غــودرت  التي  الفتاة 
نذكر هذه المأساة كلما انتصف الليل بعد 
إياها  ذكــرنــا  فــي  ليكون  بالثأر  نظفر  أن 

وفاٌء لهذه النفس التي أزهقت.
إنا  الــعــزيــز!،  الــطــائــر  أيــهــا  لبيك  لبيك 

أعـــوام  مــنــذ  الــلــيــل  انــتــصــف  كــلــمــا  لنلتقي 
وأعــــــــوام فـــنـــديـــر بــيــنــنــا هـــــذا الـــحـــديـــث، 
الناس  على  منه  أطــراًفــا  أقــص  أفتدعني 
لعلهم أن يجدوا فيه عظة تعصم النفوس 
البريئة  والــدمــاء  تــزهــق،  أن  مــن  الزكية 

من أن تراق؟!
روايــة  مــن  مقتطفات  هــي  تلك  كانت 
الــعــربــي  األدب  لعميد  ـــكـــروان)  ال (دعــــاء 
األدبية  الرائعة  هذه  حسين،  طه  الدكتور 
التي ال تُنسى والتي أتمها في سنة ١٩٣٤، 
عــنــدمــا قــرأتــهــا لــلــمــرة األولـــــى كــنــت ما 
هذه  اإلعدادية،  المرحلة  في  طالبة  أزال 

الـــروايـــة بـــالـــذات تــركــت فــي نــفــســي أثـــًرا 
كبيًرا، وأنا في ذلك العمر الغض، جسدت 
من  الــرغــم  على  حسين  طــه  عبقرية  لــي 
أنه  إال  عــمــره،  أوائـــل  فــي  بــصــره  انحسار 
برع في رسم لوحة جميلة ذات تفاصيل 
دقــيــقــة لــحــيــاة أفــــــواج األعـــــــراب الــذيــن 
ليتعلموا  الغربية  الــصــحــراء  مــن  يقبلون 
المصري،  الريف  أطــراف  في  االستقرار 
لغته  وسالسة  الــراقــي  بحسه  حسين  طه 
حياة  عن  صورة  لي  نقل  خياله،  وجمال 
واحدة من النساء التي زج بها في إحدى 
الــمــجــتــمــعــات الـــقـــرويـــة الــتــي تــصــر على 

الذي  والشيء  أنثى،  خلقت  ألنها  طمرها 
لفت انتباهي أكثر في هذه الرواية دون 
الروايات األخرى وجعلني أعشق تفردها 
عن باقي الروايات ( في رأيي الشخصي) 
هو الوقفة السمعية الذي ركز األديب على 
تأمله، وهو االستماع جيًدا لشدو الكروان 
والوقوف عنده وإن كان ما يردده خياالً.

مــا مــرت بــه آمــنــة بطلة الــروايــة من 
ظـــروف الــخــوف والــذعــر أخـــرس لسانها 

الفزع  خالها  رسخ  فقد  به،  التنديد  عن 
تتخيل  تكاد  صــارت  حتى  نفسها  فــي 

بها.  للبطش  لحظة  أيــة  في  ظهوره 

دعاء الكرواندعاء الكروان

الدوحة - قنا: يتواصل حالياً معرض « 
لهم» للفنان العراقي إسماعيل عزام في 
ويستمر  بــكــتــارا  قطر  متاحف  جــالــيــري 
حتى نهاية أغسطس المقبل، ويقام تحت 
رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد 
متاحف  أمــنــاء  مجلس  رئــيــس  ثــانــي،  آل 

قطر.
المعرض  خــالل  عــزام  الفنان  ويــقــدم 
مجموعة من اللوحات الفنية المرسومة 
لخمسة  شخصية  صــــوراً  تمثل  بالفحم 
الراحلين  الفنانين  كبار  من  فناناً  عشر 
 .. مــنــهــم  بكثير  الــتــقــى  أن  لــعــزام  ســبــق 
وعرفاناً  ومن ثم يأتي المعرض تكريماً 
فنية  إسهامات  من  قدموه  لما  بالجميل 
وإبداعية، إذ يرى أن كثيراً منهم لم يلق 
الذي  الشعبي  والتقدير  النقدية  اإلشــادة 

يستحقونه في حياتهم.
من  للعديد  الــفــنــانــون  هـــؤالء  وينتمي 
دول الشرق األوسط، منها مصر ولبنان 
والــيــمــن والــكــويــت والـــعـــراق، فــضــالً عن 
الفنان  صورة  تُبرز  التي  اللوحات  إحدى 
الـــقـــطـــري الــــراحــــل جـــاســـم زيـــنـــي الـــذي 
عقود  لخمسة  المهنية  مسيرته  امتدت 

سجل  كثيرة  فنية  لــوحــات  خاللها  أبــدع 
دولة  تاريخ  في  مشهودة  لحظات  فيها 
تطورها  مسيرة  ـــق  ووّث الــحــديــث،  قطر 

وأبَرز  الحداثة،  نحو  األولــى  بدايتها  منذ 
التي  واالقتصادية  المجتمعية  التحوالت 
الخمسينيات  حــقــبــة  فــي  عليها  طــــرأت 

كما  النفط،  اكتشاف  نتيجة  والستينيات 
بهم  الــمــحــتــفــى  الــفــنــانــيــن  بــيــن  مـــن  أن 
عبدالحي،  عبدالبديع  المصري  الفنانين 

والفلسطيني مصطفى الحالج.
ويــســتــخــدم إســمــاعــيــل عـــــزام الــزيــت 
واأللوان المائية في أعماله الفنية بشكل 
استخدم  الــمــعــرض  هــذا  فــي  لكن  عـــام، 
العكسي  ــســمــى «الـــرســـم  يُ فــنــيــاً  أســلــوبــاً 
بالفحم»، حيث يبدأ أوالً بتغطية اللوحة 
بــالــفــحــم، وبــعــدهــا يــمــرر مــمــحــاة ببطء 
منها،  محددة  أجــزاء  ليزيل  اللوحة  على 
من  متعارضة  ظــالل  عــن  بــذلــك  كــاشــفــاً 
تأثيرات  تصنع  واألســود  األبيض  اللونين 
على اللوحة، وتسهم هذه المهارة الفنية 
ـــبـــاط الــجــمــهــور بقصص  ـــــادة ارت فـــي زي

هؤالء الفنانين الشخصية وتاريخهم.
الفنان  يقدم  المعرض،  هامش  وعلى 
إســـمـــاعـــيـــل عـــــــزام ســلــســلــة مــــن ورش 
الصور  رســم  حــول  العربية  باللغة  العمل 
الــشــخــصــيــة وهـــو مـــا يــتــمــاشــى مـــع رؤيـــة 
متاحف قطر الرامية إلى رعاية المواهب 

الناشئة.

«لهم» يواصل احتفاءه بكبار الفنانين العرب
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كتارا تستضيف ورشة
 عمل مدخن العيد

الدوحة -البيرق : تنظم 
للحي  الـــعـــامـــة  الــمــؤســســة 
الــثــقــافــي «كــــتــــارا» ورشـــة 
عمل مدخن العيد، وذلك 
خالل الفترة ٢٣-٢٦ يونيو 
الـــــجـــــاري،وتـــــقـــــدم هـــذه 
الــورشــة والــتــي ستقام في 
اســتــديــوهــات كـــتـــارا للفن 
بــمــبــنــى رقــــم ١٩ بــكــتــارا، 
من  يومياً  الــورشــة  وتــقــام 
والنصف  الــثــامــنــة  الــســاعــة 
وحــتــى الــعــاشــرة والنصف 
مـــســـاء وتـــــوافـــــق مــخــتــلــف 
الــفــئــات الــعــمــريــة، بجانب 
ـــهـــا تــتــنــاســب مــــع شــهــر  أن

رمضان الفضيل، وتدعو المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» الراغبين 
في االشتراك في هذه الورشات إلى سرعة التسجيل عبر إرسال االسم 

.educationkatara.net الكامل ورقم الهاتف للعنوان البريدي
ويهدف الحي الثقافي من خالل تنظيم هذه الورشات خالل شهر 
رمضان الكريم إلى تعزيز مفاهيم وقيم وعــادات الشهر الفضيل في 
نفوس األطفال، بجانب شغل أوقات فراغهم بما هو مفيد ويتوافق مع 

روحانيات الشهر الكريم.
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 » معرض  فعاليات  على  الستار  يسدل 
عــجــائــب الــخــلــق: أســاطــيــر الــحــيــوانــات في 
الــفــن االســالمــي» الـــذي يــقــام حــالــيــاً تحت 
حمد  بنت  المياسة  الشيخة  سعادة  رعاية 
آل ثـــانـــي، رئــيــس مــجــلــس أمـــنـــاء مــتــاحــف 
قـــطـــر بــمــتــحــف الـــفـــن اإلســـــالمـــــي. وكــــان 
الجمهور  أمــام  أبــوابــه  افتتح  قد  المعرض 
٤ مارس الماضي بصالة المعارض  بتاريخ 
حيث  اإلســالمــي،  الــفــن  بمتحف  الــخــاصــة 
على  الضوء  المعرض  هذا  محتويات  تلقي 
حيوانات حقيقية وخيالية شاع ذكرها في 
العالم  في  المتداولة  واألساطير  الحكايات 
اإلســــالمــــي. ويـــأخـــذ مـــعـــرض « عــجــائــب 
الخلق» زواره على مدار ٥ أشهر في رحلة 
الحيوانات  أشكال  وسط  شيقة  استكشافية 
والنارية  والهوائية  الترابية  ومنها  العجيبة 
والـــمـــائـــيـــة والـــتـــي أســهــمــت جــمــيــعــهــا فــي 
ذاعــت  خــالــدة  كالسيكية  أدبــيــات  صــنــاعــة 
الــعــصــور،  مـــدار  عــلــى  الــنــاس  بــيــن  شهرتها 
وألف  والشاهنامة  ودمنة  كليلة  بينها  من 

وليلة. ليلة 
التنوع  أن  الــمــعــرض  هـــذا  فــي  والـــالفـــت 

الواسع لمحتويات المعرض ومقتنياته والتي 
يعكس  وشخصياتها  الحكايات  تلك  تجسد 
مدى الشعبية الكبيرة التي تحظى بها هذه 
وبين  المختلفة  الــثــقــافــات  فــي  الــحــيــوانــات 
األجيال المتعاقبة، حيث تتنوع هذه القطع 
المخطوطات  بين  مــا  الــحــيــوانــات،  بجانب 

والزجاج  والمجوهرات  والفخار  والنسيج 
إلى  تاريخها  يعود  التي  المعدنية  واألعمال 
الــفــتــرة الــمــمــتــدة مــن الــقــرن الــعــاشــر إلــى 
الــتــاســع عــشــر الـــمـــيـــالدي، هـــذا إلـــى جــانــب 
تبرز  الــتــي  واألشــكــال  التصويرية  الــرســوم 
حجم وتنوع اإلنتاج الفني اإلسالمي آنذاك.

إسدال الستار على معرض «عجائب الخلق» ١١ يوليو

ال ا ن ق ال ا ل ا اال ال ا ال الفخا الن

ــــــا ــــــي ــــــِضّ ــــــال ــــــــُه بِ أيــــــــــــا نــــــــــــاِشــــــــــــراً ُحــــــــســــــــنَ

تـَـــــْم بـَــــــــــدَر  يــــــا  األَرِض  َصـــــفـــــَحـــــِة  عــــلــــى 

ــــــُهــــــول ــــــلــــــِقــــــي بِــــــــــنُــــــــــوِرَك َفــــــــــــوَق الــــــُسّ وتُ

ـــــْم ـــــَم ـــــِق وَفـــــــــــــــوَق الــــــَفــــــيــــــاِفــــــي وَفـــــــــــــــوَق ال

ــــد ــــــــَك َق ـــــــمـــــــاِء َوجــــــــُه ــــى َصــــــفــــــَحــــــِة ال عــــل

ـــــــــــْم ـــــــــــَس ـــــــهـــــــا وارتَ أََطــــــــــــــــــــــَلّ َجــــــــِمــــــــيــــــــالً بِ

ـــــــــَرْت ـــــــــٍة أَســـــــــَف ـــــــــم ُشـــــــــرَف ـــــــــــا بَـــــــــــــدُر َك أَي

يُــــــنــــــاجــــــيــــــَك ِمــــــنــــــهــــــا َوحــــــــــيــــــــــٌد َوَجـــــــــــم

وَكــــــــــــــــم شــــــــــاِطــــــــــئ عـــــــــــنـــــــــــَدُه ُمــــــــــغــــــــــَرٌم

ـــــــَظـــــــْم ـــــــــَك ِســـــــــــــــــــّراً لـَـــــــــــــُه َكـــــــــــم َك ـــــــــثُّ ـــــــــبُ يَ

ُمـــــــــوِع ـــــــــــالِل الـــــــــُدّ وَكــــــــــم واِجـــــــــــــٍد ِمــــــــن ِخ

ــــــــــــــْم ــــــــــــــــــــــُذوُب بِـــــــــــَدمـــــــــــِع األَل يـَـــــــــــــــــــراَك تَ

وَكــــــــــــــــــْم عـــــــــاِشـــــــــق وصـــــــــــلـُــــــــــُه حــــــــاِضــــــــٌر

ــــــــــدانــــــــــى وّضـــــــــــْم ـــــــِة ِخــــــــــــــــٍلّ تَ ـــــــُصـــــــحـــــــبَ بِ

ــــــــَف نُـــــــــــــــــــوَرَك َمـــــن ــــــــَحّ ــــــــلَ وَكــــــــــــم َقــــــــــــْد تَ

ــــــال والـــــَعـــــلَـــــْم ــــــَف ــــــيــــــَن َســــــهــــــِل ال َســــــــــرى بَ

إذا َوصــــــــــــــــــٌل  ِضـــــــــيـــــــــائِـــــــــَك  ــــــــــــوُط  ــــــــــــُي ُخ

ـــــــَع َوصـــــــــــــُل الــــــــَهــــــــوى وانــــــَقــــــَســــــْم تَـــــــَقـــــــَطّ

ــــــــَصــــــــخــــــــٍر يـــــــــــــــــــــُدوُر يـَــــــــــــــــــــراَك الـــــــــذي َك

وافــــــتَــــــَهــــــْم َدرى  ـــــــُجـــــــوِم  ـــــــن ال بِــــــِعــــــلــــــِم 

ـــــــا َرن إْن  ــــــــْن  ــــــــَم لِ ــــــــٍك  ــــــــْس نُ ـــــــقـــــــاُت  ـــــــي وِم

ــــــــــن مــــــــا َطـــــَعـــــم ــــــــــَك أحـــــــــَجـــــــــَم َع ــــــــــاللَ ِه

ــــــُحــــــوِر ارتـَــــقـــــى ــــــْن ِفـــــــي الــــــبُ ــــــَم ـــــــبـــــــُدو لِ وتَ

ـــــــــــــــــدرٍب أَضـــــــــــــــــاَء الــــــِخــــــَضــــــْم َدلِــــــــــيــــــــــالً لِ

ــــــــُكــــــــوْن ــــــــــَجــــــــــزُر أّنـــــــــــــى يَ ـــــــُه ال ـــــــُم ـــــــعـــــــلِ وتُ

ـــــــــْم وَط مـــــــــــاُه  َمــــــــــــــَدّ  إِْن  الــــــبــــــحــــــُر  أَو 

ــــــِه ــــــوِق َش ــــــــــْن  ِم ــــــِب  لــــــلــــــَصّ ــــــحــــــَت  لُ وإِْن 

ـــــِب اْبــــــتـَـــــَســــــْم ـــــي ـــــبِ ـــــَح ــــــَك َوجــــــــــــَه ال ــــــخــــــالُ يَ

ــــــــمــــــــَت عــــلــــى َصــــفــــَحــــٍة ــــــــــْد ُرِس ــــــــــــْم َق وَك

ــــــــعــــــــيــــــــٍن وَفـــــــــــــْم ـــــــــريـــــــــشـــــــــِة طـــــــــفـــــــــٍل بِ بِ

أَو هـــــــــِر  كـــــــــالـــــــــَزّ َوَجـــــــــــَهـــــــــــَك  ــــــــــــــــــــــّوَن  َولَ

َكــــــــــــــــَدْم وقـــــــــــــــــــاٍن  زاٍه  ـــــــــــأَخـــــــــــَضـــــــــــَر  بِ

ــــْن ــــَم ـــــــُطـــــــوِر ل ـــــــُسّ ــــــيــــــَن ال ــــــحــــــَت بَ وَكــــــــــم لُ

ــــــــي لَــــــــــــُه َكــــــــــم وَكــــــــــْم ــــــــواِف تـَــــــِســـــــيـــــــُر الــــــــَق

ــــهــــى ــــّن ــــــــــــــــَبّ ال َســــــَكــــــنــــــَت الــــــــُقــــــــلُــــــــوَب ولُ

وِفـــــــــــي خــــــاِفــــــِقــــــي بـــــــــــــــاِرٌق ِمـــــــنـــــــَك َعـــــــْم

ـــــــُه ــــــــــــــدُر أَشـــــــــــــــــــِرْق عـــــلـــــى َمــــــــــن لَ فـــــيـــــا بَ

ـــــــيـــــــٌن َكـــــــــــــنُـــــــــــــوِرَك َجــــــــْم ــــــي َحـــــــنِ ــــــَقــــــلــــــبِ بِ

ـــــى ـــــن ـــــُم ــــــي وال وأَوِصــــــــــــــــــــــْل لَــــــــــــُه لَــــــهــــــَفــــــتِ

ــــــــــــــّمْ بِـــــــــَوصـــــــــٍل َقـــــــــِريـــــــــٍب وُقــــــــــــــْل مـــــــا أَلَ

وأَبــــــــــلِــــــــــغــــــــــُه ِمــــــــنــــــــي ســـــــــالمـــــــــاً َجـــــــــرى

ـــــَغـــــم ـــــِب َعـــــــذبـــــــاً َرِقـــــــيـــــــَق الـــــنَّ ـــــل ـــــَق ـــــــــَن ال ِم

ـــــــــْت لـَــــــُه ــــــــــوِق َحـــــــــنَّ فــــــِفــــــي َدفـــــــــتـَــــــــِر الــــــــــَشّ

ُحـــــــــــــــُروُف الـــــــَقـــــــواِفـــــــي وِحـــــــبـــــــُر الـــــَقـــــلـَــــْم

وِفــــــــــي َمــــــجــــــلـِـــــِس األُنــــــــــــــِس تـــــــاَقـــــــْت لَــــــُه

ـــــيـــــُن اضــــــَطــــــَرْم َخــــــــواِطــــــــُر ِفــــيــــهــــا الـــــَحـــــنِ

ــــــــــنــــــــــَد الــــــــــُهــــــــــُجــــــــــوِع تَــــــــــــــــــــــراءْت لـَــــــــُه وِع

ـــــــّدجـــــــى والــــــَعــــــتـَـــــْم ـــــــِضـــــــيء ال ــــــــوٌف تُ ُطــــــــُي

ـــــــــــٌم َزهـــــــــا ـــــــــــِري ــــــــــوِع َك ــــــــــلُ ــــــــــُطّ ـــــــــــُيّ ال ـــــــــــِه بَ

ـــــيـــــْم ــــــبــــــِع الـــــــَجـــــــمـــــــاِل وُحــــــــســــــــِن الـــــِشّ ــــــنَ بِ
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