
عبداهللا دسمال : حبي للتشكيل 
قادني للمسرح

صفحات
٨

معرض رقمي للصور 
الفوتوغرافية

كتب : محمود الحكيم

الفنية  حياتي  بداية  في  تأثر  أنه  الكواري  دسمال  اهللا  عبد  الفنان  قال 
لهذه  العريضة  الخطوط  يتبع  يزال  وال  والتجريدية  التكعيبية  بالمدرسة 
قد  ومونيه  وماتيس  وســيــزان  بيكاسو  ريشة  إن  الفنية،مؤكداً  الــمــدارس 
ألهمتني وأوحت إلّي بالكثير من قصص اإلبداع، وتابع لقد دخلت لعالم 

المسرح والتصميم المسرحي من باب 
حــبــي لــلــتــشــكــيــل، فــهــو بــالــنــســبــة إلـــّي 
انشغالي  من  وبالرغم  األســاس  هو 
أنني  إال  المسرح  ودراســـة  بالعمل 
أجــــد خــلــفــيــتــي فـــي الــتــشــكــيــل هي 
العمل  لتصميم  األســاســي  المغذي 
الـــمـــســـرحـــي، ولـــقـــد كـــــان ســلــوكــي 

بين  مــا  الــمــراوحــة  هــو  التشكيل  مــع 
الـــتـــوّقـــف عـــن الـــمـــشـــاركـــات والـــعـــودة 

لــلــعــمــل الــتــشــكــيــلــي عــنــدمــا أجــد 
الوقت المناسب لذلك.

ص ٤

كتب : أشرف مصطفى

قامت الجمعية القطرية للتصوير الضوئي بإعداد معرض رقمي للصور 
الفوتوغرافية عبر موقعها اإللكتروني قامت من خالله باستعراض أعمال 
منتسبيها، حيث وصل عدد الفنانين المشاركين في هذا المعرض إلى ٢٠ 
فناناً بمثابة ما يقرب من ٦ أعمال للفنان الواحد، وبحسب رئيس مجلس 
إدارة الجمعية الفنان أحمد الخليفي مازال العمل مستمراً في رفع المزيد 
الــذي  الــرقــمــي  الــمــعــرض  هــذا  خــالل  مــن  الجمعية،  لفناني  األعــمــال  مــن 
سيمكن المصورين من استعراض أعمالهم بكل سهولة، مؤكداً أن الموقع 
ورش  من  الجمعية  مستجدات  متابعة  فرصة  التصوير  لهواة  يتيح  بــات 
شهرين  خــالل  سجل  الموقع  أن  وأوضـــح  ونــــدوات،  ومــعــارض،  تدريبية 
مارس - أبريل ٢٠١٥م انتساب ٤٣٠ عضواً، كما تم اإلعالن عن ١٠ دورات 
من خالل الموقع وتم حجز ٦١١ مقعداً لالشتراك فيها، ولفت إلى أن أكثر 
دورة تم التسجيل بها كانت تشكيل اإلضاءة مع بروفوتو حيث اشترك فيها 
تحت  (التصوير  بــدورة  سجلت  التي  الجنسيات  تنوعت  وقد  شخصاً،   ١٦٤

الماء) ووصلت إلى عدد ٣٠ جنسية عربية وأجنبية.

السادة: قلعة الزبارة لوحة
 رسمتها في ٦ أعوام

الثالثاء 22 شعبان 1436 هـ - 9 يونيو 2015 م

خمسة فنانين قطريين بمعرض بصمات الدوليخمسة فنانين قطريين بمعرض بصمات الدولي
الدوحة - البيرق:

ـــيـــن  يـــــــشـــــــارك خــــمــــســــة فـــنـــان
قــطــريــيــن هـــــم: مـــســـعـــود راشــــد 
وحصة كال ومحمد العتيق وعلي 
الــــكــــواري، وأمـــنـــة بــوجــســوم في 
للفنون  الدولي  بصمات  معرض 
التشكيلية في دورته الـ ١٣ بمدينة 
ســطــات الــمــغــربــيــة، حــيــث سيتم 
من  العتيق  محمد  الفنان  تكريم 
مجموعة  جانب  إلــى  قطر  دولــة 
ويشهد  المشاركين،  الفنانين  من 
الـــمـــعـــرض أيــــًضــــا ثـــــالث نـــــدوات 
وموائد مستديرة وهي: «إحداها 
قطر  في  التشكيلي  الفن  بعنوان 
«سمبوزيوم  الــعــالــم  على  انــفــتــاح 
محمد  تأطير  نموذًجا»  األصمخ 

العتيق، وعلي الكواري».
ـــكـــواري  وأكـــــد الـــفـــنـــان عــلــي ال
فــي  الــــمــــشــــاركــــة  أعـــمـــالـــهـــم  أن 

المعرض القت إعجاب الحضور، 
شعار  عــن  تــعــّبــر  أن  واســتــطــاعــت 
الــمــعــرض الـــذي يــقــام هـــذا الــعــام 
تـــحـــت عــــنــــوان «اإلبـــــــــداع وحـــــوار 

الـــثـــقـــافـــات»، حــيــث اســتــعــرضــت 
ـــهـــم مـــــا وصــــــل لـــــه الـــفـــن  أعـــمـــال
التشكيلي القطري بخوضها حواًرا 
ــا مـــع األعـــمـــال الــمــشــاركــة  ثــقــافــًي

ــا  مـــع الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان، الفــتً
الفنية  الــمــلــتــقــيــات  هـــذه  أن  إلـــى 
في  كبير  حــد  إلــى  الفنانين  تفيد 
التشكيل  مستجدات  على  التعّرف 

العالمي خاصة أن هذا المهرجان 
يــحــتــضــن الـــعـــديـــد مــــن األســـمـــاء 
ـــالمـــعـــة فــــي مــــجــــال الــتــشــكــيــل  ال

العالمي.

كتب - مصطفى عبد المنعم:

يوسف  الفنان  بها  يعتز  التي  الفنية  األعمال  من  واحــدة  الزبارة»  «قلعة 
تتجلى  التي  القلعة  برسم  قام  حيث  قلبه،  إلى  األقــرب  إنها  ويقول  السادة 

فيها عظمة التاريخ القطري، وتعج 
التفاصيل،  مــن  بالعديد  اللوحة 
المقدمة  في  الخيول  تأتي  حيث 
والـــتـــي تـــوجـــد رابـــًطـــا وجــدانــًيــا 
وقــد  يــشــاهــدهــا،  بــمــن  يجمعها 
قرر السادة عدم بيعها وقت أن 

عــرضــت فــي مــعــرض في 
فيه  بيع  الـــذي  الــوقــت 

أعمال  من  الكثير 
ـــمـــعـــرض،  هــــــذا ال

وقــــــــــال: اســـتـــغـــرق 
عـــمـــلـــي فــــــي هــــذه 
الـــــلـــــوحـــــة ســــنــــوات 
طويلة، حيث قمت 
بـــالـــبـــدء فــيــهــا عـــام 
قلعة  بــرســم   ٢٠٠١

الزبارة

ص٥

ـــــورش الــتــدريــبــيــة  ـــــورش الــتــدريــبــيــة ال ال
الفنية المواهب  تصقل 
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الدوحة - البيرق

أن  الــحــداد  فاضل  الفنان  أكــد 
الفن بشكل عام يجب أن يطرح 
لذلك  قـــائـــًال:  الــفــنــان  شخصية 

أحـــــاول تــقــديــم الــعــمــل بــرؤيــتــي 
المنقولة  الطبيعة  لهذه  الخاصة 
التي  الحالة  على  إطــاللــة  لتكون 
أعـــيـــشـــهـــا ومــــــن خــــــالل رؤيـــتـــي 
الشخصية للواقع، وغالباً ما تكون 

المساحات اللونية المساعد األول 
لي في تقديم وجهة نظري أثناء 
الــعــمــل عــلــى الــبــورتــريــه، فالفن 
الــواقــعــي بشكل خـــاص ال يمكن 
له نقل الواقع كما الكاميرا وعلى 

الرغم من تقديمه للواقع إال انه ال 
يعتبر ناقال صريحا بل أنه يلتزم 
الــفــنــان  تــخــص  تعبيرية  بــحــالــة 

ورؤيته ووجهة نظره الخاصة.

 ص٦

فاضل الحداد :الفن الواقعي 
ال ينقل الواقع كالكاميرا

واقع إال انه ال 
بل أنه يلتزم 
الــفــنــان  ــص 

ه الخاصة.
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يوسف  الفنان  بها  يعتز  التي  الفنية  األعمال  من  واحــدة  بارة» 
تتجلى  التي القلعة  برسم قام  حيث  قلبه،  إلى  األقــرب  إنها  ل 

لتاريخ القطري، وتعج 
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حصة كالأمنة بوجسوم محمد العتيق 



الدوحة-البيرق:

الضوئي  للتصوير  القطرية  الجمعية  أعلنت   
ــبــاراً من  أنــهــا ســـوف تــبــدأ نــشــاطــهــا الــصــيــفــي اعــت
البرامج  بإقامة  وذلــك  المقبل،  يوليو   ٢٦ تاريخ 
المتخصصة  الــتــدريــبــيــة  والـــــورش  المتخصصة 

أســــاســــيــــات  فـــــي  دورة  مــــثــــل 
التصوير ودورة في تصوير 

الصامتة  الطبيعة  تصوير  في  دورة  البورتريه، 
واألطعمة والفواكه، ومعالجة الصور عبر برامج 
الاليت رووم والفوتو شوب، باإلضافة لمحاضرة 
بــأن  علما  صحيحة،  صـــورة  اخــتــيــار  كيفية  عــن 
والبنات،  الشباب  منها  سيستفيد  البرامج  هــذه 
وأخرى  للشباب  خاصة  قاعات  لديها  والجمعية 
للبنات وتكون في الفترة المسائية من الساعة 
ولمدة  مساء  السابعة  الساعة  حتى  السادسة 

خالل  الجمعية  تستعد  كما  األســبــوع.  فــي  أيــام   ٥
الكريم  رمضان  شهر  لفعاليات  المقبلة  الفترة 
اعــتــبــاراً  الجمعية  نــشــاطــات  أولـــى  ستكون  حيث 
حيث  المبارك،  رمضان  لشهر  األول  اليوم  من 
شهر  خــالل  تصوير  مسابقة  الجمعية  ستنظم 
رمــضــان الــمــبــارك عــلــى مـــدار األربــعــة األســابــيــع 
عن  المسابقة  موضوع  وسيكون  الكريم  للشهر 
«نفحات هذا الشهر الكريم مثل (مدفع رمضان 

- المساجد - الكرنقعوه - حياة الناس في رمضان 
جائزتين  تــوزيــع  وسيتم  ورمــضــان)  األطــفــال   -
«نفحات  السنوي  للمعرض  باإلضافة  أسبوعيا، 
المؤسسة  مع  بالتعاون  سيقام  الــذي  رمضانية» 
عن  العام  هــذا  ومــوضــوع  الثقافي،  للحي  العامة 
«االبتكار واإلعجاز» وقد استعدت الجمعية لهذا 
المعرض الذي سوف يفتتح خالل األسبوع األول 
من شهر رمضان المبارك بقاعة الجمعية بكتارا.

كتب - محمود الحكيم:

تحضيرها  عــن  لــحــدان  ســعــاد  الفنانة  كشفت 
ألحان  من  الكريم  رمضان  بشهر  خاصة  ألغنية 
الفنان عيسى أحمد «لم تستقر على أسمها حتى 
وضع  على  حاليا  تعكف  أنها  إلــى  مشيرة  اآلن» 
هالل  حلول  مع  لتطرحها  لها  األخيرة  اللمسات 

الفضيل. الشهر 
لتسجيل  تحضيرها  عــن  لــحــدان  كشفت  كــمــا 
أغــنــيــة ديــنــيــة جــديــدة بــعــنــوان «رســـول الــســالم» 
عليه  اهللا  صلى  البرية  خير  بمديح  فيها  تتغنى 
ــــى أنـــهـــا انـــتـــهـــت مـــن تــســجــيــل  وســـلـــم مـــنـــوهـــة إل
الــبــروفــة األولــــى لــألغــنــيــة وســـوف تــنــتــهــي منها 
قــبــل شــهــر رمــضــان الــكــريــم. وقــالــت لــحــدان إن 
صوت  إذاعة  على  إذاعتهما  يتم  سوف  األغنيتين 

الريان.
األغاني  نحو  تتجه  أنها  إلــى  لــحــدان  وأشـــارت 
ثقافتنا  تحترم  التي  الهادفة  والدينية  الوطنية 
إلى  مشيرة  الطيبة  أصولنا  مــع  وتتفق  األصيلة 
من  للكثير  وتحتاج  مظلومة  األطفال  أغاني  أن 
على  وأكـــدت  وتــزدهــر،  تنتعش  حتى  االهــتــمــام 
دور  من  له  لما  الغنائي  الفني  النوع  هذا  أهمية 

للنشء. كبير  تربوي 
الــجــديــدتــيــن  األغــنــيــتــيــن  إن  لـــحـــدان  وقـــالـــت 
الشهر  بــقــدوم  فرحتها  عــن  منها  تعبير  بمثابة 
الكريم واالحتفاء به، وهكذا الفن البد أن يكون 
حــاضــرا مــع الــحــيــاة ومــعــبــرا عــنــهــا ولــســان حــال 
أحواله  كل  وفــي  وأتــراحــه  أفراحه  في  المجتمع 
ومــا يحيط بــه فــهــذه هــي رســالــة الــفــن الــهــادف 

للناس. تقدم  أن  يجب  التي 

التصوير الضوئي تنظم مسابقة «نفحات رمضانية»

سعاد لحدان تطرح أغنيتين سعاد لحدان تطرح أغنيتين 
جديدتين برمضانجديدتين برمضان

wححححححححححححححححححححح         ععععععععنحو مسرح        عربي
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المسرحي  أســلــوبــه  مــحــددا  الــنــقــاش  مـــارون  يــقــول 
التالي: النحو  على  ووظيفته  للمسرح  ومفهومه 

مرتبتين  إلـــى  تــنــقــســم  الــمــراســح  هـــذه  كــانــت  وإذا 
بــروزه  يسمونها  أحدهما  العين  فيهما  تقر  كلتيهما 
تراجيديا  وإلــى  درامــا  إلــى  ثم  كوميديا  إلــى  وتنقسم 
ويــبــرزونــهــا بــســيــطــا بــغــيــر أثــمــار وغــيــر مــلــحــنــة على 
أوبـــره  عــنــدهــم  تــســمــى  وثــانــيــتــهــمــا  واألوتــــــار.  اآلالت 
ومــزهــرة،  محزنة  عبوسة  إلــى  تلك  نظير  وتنقسم 
األهم  فكان  مقمرة  الموسيقى  فلك  في  التي  وهــي 
واأللزم باألحرى أن أصنف وأترجم بالمرتبة األولى 
أوجب،  البداية  وفي  وأقرب  أسهل  ألنها  األخرى،  ال 
وممارستي  القياس،  لمخالفة  ألزمني  الــذي  ولكن 
هذا المراس، أوال ألن الثانية كانت لدي ألذ وأشهى، 
إال  بيديه،  مما  يجود  أال  المرء  ومــن  وأبــهــي.  وأبهج 
يكون  حيثما  والــمــصــنــف  إلــيــه،  نفسه  مــالــت  مــا  عــلــى 
حيث  ثانيا  ونــهــاه  قريحته  جــود  نــحــوه  يطفح  مــنــاه، 
فترجحت  التباس  بال  بنفسه  كظنه  بالناس  المرء  ظن 
من  أحب  تكون  الثانية  أن  وغيرتي،  ورغبتي  آرائــي 
األولـــــى عــنــد قــومــي وعــشــيــرتــي فــلــذلــك قـــد صــوبــت 
الجدي. الموسيقى  المسرح  تقليد  إلى  قصدي،  أخيرا 

أن  لمستمعها  أو  لقارئها  يتضح  الخطبة  هذه  من 
الموسيقى  المسرح  لطريق  لمارون  الواعي  االختيار 
والنقل  النسخ  بمعنى  ليس  هنا  التقليد  أن  على  يؤكد 
الموسيقي  المسرح  لطريقة  محاكاة  عن  عبارة  وإنما 
وليس نقال ألعماله التي لن تتناسب لو نقلت كما هي 
يعرف  الذي  العربي  الجمهور  ومع  العربي  الذوق  مع 
نقاش  مــارون  كــان  لقد  ومــزاجــه،  وتقاليده  طبيعته 
الحالة  هذه  في  المحاكي  أو  المتأثر  وعالقة  محاكيا 
لــيــســت عــالقــة الــتــابــع بــالــمــتــبــوع وال عــالقــة الــخــاضــع 
أو  فنية  بنماذج  المهتدي  عــالقــة  بــل  بسيده  المسود 
قوميته. صبغة  عليها  ويضفي  بطابعه  يطبعها  فكرية 

لــقــد كــان أمـــام نــقــاش فــي عــصــره تـــراث مسرحي 
وإنما  موليير  على  فقط  يقتصر  لم  ضخم  أوروبــي 
والمسرح  المتنوع  الدرامي  المسرح  على  اشتمل  أيضا 
منتشرا  كــان  والــذي  األوبـــرا  فــي  المتمثل  الموسيقي 
انتشارا كبيرا في القرن التاسع عشر وعندما شرع في 
بوعي  طريقة  اختار  الحديث  العربي  المسرح  تأسيس 
في  إمكاناته  مع  ناحية  من  يتفق  واعيا  هدفا  وحدود 
ذوق  مع  يتفق  أخرى  ناحية  ومن  والموسيقى  النظم 
والموسيقى  الشعر  لفني  حبهم  في  وميولهم  الناس 
مثل  الشعبية  المسرحية  الفرجة  تراث  في  المتمثلين 

الحكواتي. أو  والراوي  الظل  خيال  عروض 
أن  البخيل  مسرحية  بإبداعه  مارون  استطاع  لقد 
عندما  وأنـــه  حــديــثــة  عــربــيــة  موسيقية  درامـــا  يحقق 
اخــتــار هــذا الــطــريــق فــإنــه يــكــون بــذلــك قــد جمع بين 
المسرحية  والــتــقــالــيــد  الـــوافـــدة  الــمــســرحــيــة  الــتــقــالــيــد 
الكبير  تــأثــيــرهــا  لــهــا  كــان  فنية  صــيــاغــة  فــي  الشعبية 

بعده. العربية  الدراما  على 
«البخيل»  مسرحيته  فــي  أوال  هدفه  نقاش  حقق 
الــتــي لــم تــكــن تــرجــمــة أو تــعــريــبــا لــلــنــص الــمــولــيــيــري 
مصر  فــي  بــعــد  فيما  جــالل  عــثــمــان  محمد  فــعــل  كــمــا 
خــالل  مــن  وإنــمــا  موليير  لــمــســرحــيــات  تمصيره  فــي 
المولييري  بالنص  النقاشي  النص  ومقارنة  التناص 
لكن  الــثــانــي  مــن  عــنــاصــر  يــتــضــمــن  األول  أن  يــتــضــح 
هــــذه الــعــنــاصــر اكــتــســبــت صــيــاغــة خـــاصـــة تــتــفــق مــع 
المبكرة  المرحلة  هــذه  فــي  كاتبنا  وأهـــداف  قــدرات 
فيما  أيضا  استفاد  نقاش  أن  كما  الدرامي  تطوره  من 
في  لموليير  النبيل»  «البرجوازي  مسرحية  من  يبدو 
بــعــض الــمــواضــع كــل هــذه االقــتــبــاســات تــؤكــد معرفة 
المقتبسات  هذه  مالمح  في  غّير  وأنه  بموليير  نقاش 
لــتــصــبــح نــقــاشــيــة الــطــابــع وقـــد شـــاب هـــذه الــمــحــاولــة 

العيوب. بعض 

مفهوم نقاش 
للمسرح ١٠

سعاد لحدان

غد  بــعــد  الـــســـتـــار  يـــســـدل  الدوحة-البيرق: 
معرض  على  اإلسالمي  الفن  بمتحف  الخميس 
«الــقــاجــاريــات: صــورة الــمــرأة فــي إيـــران القرن 
الــتــاســع عــشــر». ويُــلــقــي هــذا الــمــعــرض المؤقت 
الــضــوء عــلــى طــيــف واســــع مــن األعـــمـــال الفنّية 
الفارسّية  للمرأة  النسائي  الحضور  تُــبــرز  الــتــي 
أهّمية  المعرض  ويبرز  القاجارية،  الِحقبة  في 
في  اإليرانّي  الفنّي  المشهد  في  النسائّي  العنصر 
اليوم  حــّتــى  الُممتد  وأثـــره  عشر  الــتــاســع  الــقــرن 

كمصدر إلهام للفّنانين الُمعاصرين.
الحقبة  في  الفّن  بتقديمه  المعرض  ويتمّيز 
جديد  مــنــظــور  مــن   (١٧٧٩-١٩٢٥) الــقــاجــاريــة 
حتى  عنه  السائد  التصّور  عــن  تماًما  ومختلف 
اآلن بــأنــه يـــرّكـــز عــلــى صــــور الــمــلــوك الــرجــال 
في  المغاالة  مــع  الطبيعي  بالحجم  المرسومة 
إظهار صفاتهم الذكورية كنوع من إبراز الهيمنة 
والسلطة، حيث يلفت هذا المعرض االنتباه إلى 
جانب آخر مهّم يتمّثل في فترة الحداثة الفنية 

أيًضا،  الحقبة  هــذه  خــالل  إيـــران  شهدتها  التي 
الســّيــمــا فــي مــجــال رســـم الــلــوحــات والــتــصــويــر 
األنثوي  العنصر  فيها  صار  والتي  الفوتوغرافي، 

من مستلزمات المشهد الفنّي.
مواقف  في  لسيدات  صــوًرا  المعرض  ويضّم 
عدة، كصورهن في البالط الملكي وفي خلوتهن 
الــخــاصــة، إلـــى جــانــب صـــور عــازفــات وســيــدات 
أرســـتـــقـــراطـــيـــات، فــهــو بــمــثــابــة ســــرد لقصص 
أحد  تناولها  قّلما  التي  القاجارية  الفنية  التقاليد 

بالسرد من قبل.
ــخــدم فــي إنــتــاج هـــذه الــصــور التي  وقـــد اســتُ
الــرابــع  بـــالـــدور  الــمــعــارض  جــالــيــري  يحتضنها 
فــي متحف الــفــّن اإلســالمــي مــــواّد عــــّدة، منها 
على  وتظهر  المائية  واأللــــوان  الالكيه  طـــالءات 
وينقسم  والمعادن.  والمجوهرات  المخطوطات 
المعرض إلى 4 موضوعات: «مفاهيم الجمال: 
صور المرأة في الفّن القاجاري، الحياة اليومية، 

النساء والسلطة والنقاء، والنساء كرموز فنية».

ختام معرض 
«الغجريات».. الخميس
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الورش التدريبية تثري الساحة الفنيةالورش التدريبية تثري الساحة الفنية
كتب-هيثم األشقر: 

أكـــد عـــدد مـــن الــفــنــانــيــن عــلــى أهمية 
الــمــهــارات  تنمية  فــي  الــجــمــاعــيــة  الــــورش 
المواهب  مــن  كبير  عــدد  لــدى  اإلبــداعــيــة 

الذي  الجماعي  بالعمل  مشيدين  الشابة، 
الــمــصــحــوب  الـــتـــعـــاون  روح  عــلــى  يــعــتــمــد 
تفاعلية،  بــحــالــة  مــشــحــون  فــنــي  بــطــقــس 
واالطــالع  الفنية  الخبرات  بتبادل  يسهم 
فنية  أعمال  إلبراز  الفنانين  تجارب  على 

التوصل  تم  ما  أحــدث  تستعرض  متنوعة 
بإقامة  طالبوا  كما  اإلبــــداع،  عالم  فــي  لــه 
المزيد من تلك الورش الجماعية، لما لها 
من قدرة على إنتاج أعمال تثري الساحة 
تعد  أيــضــا  الـــورش  أن  موضحين  الفنية، 

فرصا جيدة لتالقي المبدعين، كما تتيح 
بل  الــخــبــرات،  وتــبــادل  للتواصل  الــمــجــال 
يصنع  ما  وهو  التنافس،  من  حالة  وخلق 

حالة من الحراك الفني.

إيمان  التشكيلية  الفنانة  أعتبرت  بــدورهــا 
الحاج خالل إحدى الورش التي أقيمت مؤخراً 
العمل  ذات  الـــورش  هــذه  أن  المجال  هــذا  فــي 
الفنية،  الفعاليات  أفضل  من  تعتبر  الجماعي 
الفنانين  مــن  كــبــيــرة  مــجــمــوعــة  تــضــم  كــونــهــا 
الذين ينتمون لمدارس فنية متنوعة ويسعون 
عن  المختلفة  الفنية  األساليب  على  للتعرف 
تكنيكات  على  االطــالع  عن  فضالً  أساليبهم، 

أهــداف  أهــم  مــن  اعتبرته  مــا  وهــو  مختلفة، 
ـــــورش، وأشـــــارت إلـــى أن الــمــمــيــز في  تــلــك ال
في  معاً  يعملون  الجميع  أن  هــو  الــورش  هــذه 
بعضهم  أساليب  على  ويطلعون  المكان  نفس 
الــورشــة  نهاية  فــي  منهم  كــل  ليقدم  البعض، 
عــمــلــه بــعــد أن يــكــون قــد اطــلــع عــلــى تــجــارب 
كبيرة  االســتــفــادة  تــكــون  وبالتأكيد  اآلخــريــن 

من المشاهدة.

إيمان الحاج :تقدم 
مدارس فنية مختلفة

ـــعـــمـــادي إن  قـــــال اإلعــــالمــــي عــــبــــداهللا ال
التأهيل األكاديمي ضروري جدا، فاإلعالمي 
الــمــؤهــل بـــالـــدورات والــــورش الــتــدريــبــيــة ال 
يمكن مقارنته بمن اكتفى بالموهبة فقط، 
مشيرا إلى أن الواقع اإلعالمي الراهن الذي 
يفرض أهمية التدريب األكاديمي، باعتباره 
اإلنسان  يستهدف  الذي  الحقيقي  االستثمار 
العطاء  عــلــى  قــــادرا  لــيــكــون  األول  بــالــمــقــام 
تغيير  إحــداث  في  ويسهم  والتنمية  والبناء 

حقيقي في مسار العملية اإلعالمية.
وأشار العمادي أن الساحة اإلعالمية في 
المتخصصة  الــمــراكــز  لــوجــود  تفتقر  قطر 
التدريبية،  والـــــدورات  الــــورش  تــقــدم  الــتــي 

ـــجـــزيـــرة  ال مــــركــــز  أن  إلــــــى  مـــشـــيـــرا 
لـــلـــتـــدريـــب والــــتــــطــــويــــر، يــبــذل 

جـــــهـــــودا كــــبــــيــــرة لــــســــد هــــذا 
احتياجات  وتلبية  العجز، 

الــــســــوق اإلعــــالمــــي لــكــن 
الفتا  كـــاف،  غــيــر  يبقى 

العديد  هــنــاك  أن  إلــى 
من اإلعالميين الذي 
يـــقـــدمـــون الـــــــدورات 
غير  لكنها  الخاصة، 
مــــعــــتــــمــــدة، وغـــيـــر 

معترف بها.

عبداهللا العمادي: الواقع اإلعالمي 
يفرض أهمية التدريب األكاديمي
ـــجـــزيـــرة ال ــــركــــز 

ويــــر، يــبــذل 
ســــد هــــذا 
ياجات

لــكــن 
الفتا
يد 
ي
ت 
ر 
ر 

مدى  على  الــكــواري  مــوزة  التشكيلية  الفنانة  أكــدت 
أنها  موضحة  الــورش  هــذه  مثل  تحققه  الــذي  النجاح 
تــعــد فــرصــة جــيــدة لــتــالقــي الــتــشــكــيــلــيــيــن، كــمــا تتيح 
المجال للتواصل وتبادل الخبرات، بل وخلق حالة من 
التشكيلي،  الحراك  من  حالة  يصنع  ما  وهو  التنافس، 
كــمــا أنــهــا تــتــيــح الــفــرصــة لــاللــتــقــاء مــع عـــدد كــبــيــر من 
الــقــدرات  تنمية  على  يساعد  فني  جــو  فــي  المبدعين 
باإلضافة  الــمــجــال،  هــذا  فــي  الــزمــالء  على  والــتــعــارف 
المدربين  مــن  مستمر  بشكل  المالحظات  تلقي  إلــى 
إلى  ينتبه  ويجعله  الفنان  خيال  إثــراء  فــي  يسهم  بما 
الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة فــي عــمــلــه، ولــفــتــت إلــى أن تلك 
مركز  بمشاركة  التشكيليين  بيت  يقيمها  التي  التجربة 
إبـــــداع الــفــتــاة تــجــعــل كـــل مــبــدع يــســتــفــيــد مـــن فــرصــة 
فضالً  بديع  فني  جــو  فــي  الــزمــالء  بخبرات  االحتكاك 
عــن كــونــهــا تــســاعــد الــفــنــان عــلــى االنــخــراط فــي العمل 
الجماعي، مشيدة بجو األلفة الذي تميزت به الورشة.

موزة الكواري: فرصة لتالقي 
التشكيليين وتبادل الخبرات

الشرشني  فــاطــمــة  الــمــخــرجــة  تــقــول 
صناعة  ورشة  في  مؤخرا  شاركت  التي 
الــورش  جــو  نسائية»،  األفـــالم «أصـــوات 
والــعــمــل الــجــمــاعــي يــشــجــع عــلــى تــداعــي 
األفـــكـــار بــســهــولــة، كــمــا أنــهــا أيــضــا تعد 
فــرصــة جــيــدة لــتــالقــي الــمــبــدعــيــن، كما 
تتيح المجال للتواصل وتبادل الخبرات، 
بــل وخــلــق حــالــة مــن التنافس، وهــو ما 
مشيرة  الفني،  الحراك  من  حالة  يصنع 
إلى أنها خاضت من خالل الورشة التي 
استمرت ألكثر من أربعة شهور، تجربة 
إخراج األفالم السينمائية نظريا وعمليا، 

وتعلمت من خاللها كل العناصر الفنية 
الــتــي يــجــب تــوافــرهــا فــي عــمــل األفـــالم 
السينمائية ووضع كافة الحلول المتعلقة 
المشاهد  بناء  و  الكاميرا  باستخدامات 
و تركيب الصوت و التحرير و المونتاج 
،الفـــتـــة إلــــى أنــــه شـــــارك فـــي الــتــدريــب 
والفنانين  الــخــبــراء  مــن  عـــدد  الــنــظــري 
يعملون  الذين  األســاتــذة  و  المبدعين  و 
فـــي صــنــاعــة األفـــــالم، واإلعـــــالم منهم 
أحــمــد مــحــفــوظ مــديــر قــنــاة الــجــزيــرة 
دكتور  السينمائي  والمخرج  الوثائقية، 
وجـــدي كــامــل، والــفــنــان الــقــطــري عبد 

مدير  إيدن  بول  والسيد  جاسم،  العزيز 
إدارة البرامج بالجزيرة،ودكتورة رقية 
أبــــو شــــرف مـــن جــامــعــة جــــورج تــــاون، 
وغــيــرهــم ، الفــتــة إلــى أن األفـــالم التي 
سوف  الــورشــة  هــذه  خــالل  إخراجها  تم 
تشارك في مهرجان أبو ظبي السينمائي 
أكتوبر  شهر  في  سيقام  والــذي  الدولي 
القادم، كما ستشارك أيضا في مهرجان 
في  قطر  تمثل  أن  ينتظر  كما  قــمــرة، 
مسابقات  و  الــمــهــرجــانــات  مــن  الــعــديــد 

األفالم القصيرة.

فاطمة الشرشني:فرصة لتالقي المبدعين وتداعي ا$فكار
مدير  ن 
ة رقية 
تــــاون، 
الم التي 
سوف  ة 
سينمائي 
أكتوبر   
هرجان 
في  طر 
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ڈ حدثنا عن منهجك الفني الذي تسير على هداه 
؟

-- هــنــاك خــطــوط عــامــة فــي حياتي أثـــرت على 
مــســيــرتــي الــفــنــيــة، لــقــد كــانــت بـــدايـــات مــمــارســتــي 
والتلوين،  بالرسم  المبكر  وشغفي  التشكيلي  العمل 
ثـــم ولـــوجـــي عــالــم الــمــســرح مـــن خـــالل مشاركتي 
هذه  ١٩٧٥م،  عــام  المسرحية  السد  فرقة  لنشاط 
الــمــحــطــات الــمــبــكــرة والــفــارقــة تــركــت عــلــى جــدار 
وجـــدانـــي بصمتها الــعــمــيــقــة، وهـــو مــا دفــعــنــي إلــى 
وبدا  للدراما،  أو  للمسرح  التصميم  لدراسة  التوجه 
وهو  األيـــام،  تلك  إلــى  الحنين  مــن  شيئًا  عيني  فــي 
تشكل  تـــزال  ال  المبكرة  الــخــطــوات  هـــذه  أن  يــؤكــد 
هذا  اللحظة.  هذه  حتى  استمّر  الذي  الفني  المنهج 
منهج يبدو أنه مزدوج للوهلة األولى لكني مررت 
ســواء  روافـــد  عــدة  هناك  أن  فيها  وجـــدت  بتجربة 
الروافد  هذه  المسرحي  التصميم  أو  التشكيل  كان 
وثرية  مزدوجة  ثقافية  خلفية  خلق  في  ساهمت 
لدي، حيث تالقت الثقافة التشكيلية بجميع أبعادها 
للعصور  تاريخًيا  رصــًدا  أو  تذوًقا  أو  ممارسة  سواء 
التي مر به هذا الفن باإلضافة إلى دراستي للمسرح 
ومــدارســه  والعملية  المهنية  مكوناته  جميع  مــن 
الفنية ومدارس التصميم واإلخراج وكذلك تاريخه 
وارتباطاته بفنون األدب وتوغله في دراسة الحاالت 
اإلنسانية المختلفة، وكذلك ارتباطه بجميع عناصر 
الفنون األخرى المكونة له. هذا اإلبحار المبكر في 
تلك العوالم الثرية هو الذي ساهم في تحديد الرؤية 
الفنية لدي. وهذا ما جعلنيـ  وأقولها بصراحةـ  غير 
ينقل  الــذي  الواقعي  التصوير  بموضوع  كثيًرا  مهتم 
الــواقــع، وهــو أيًضا ما جعلني ال أجــد نفسي إال في 
التعبير عن واقع تشكيلي أو بصري جديد ومختلف 
وال يخلو من الحداثة مع وجود أثر لعنصر الدراما 
فــيــه، وأعــلــنــهــا بــال تـــردد لــقــد ظــلــت أنــامــل الــدرامــا 

المسرحية تمتد إلى ريشتي وتلهمها.
ڈ إلى أي المدارس الفنية تنتمي ؟

الفنية  حياتي  بــدايــة  فــي  شخصًيا  تــأثــرت  لقد   -
أتبع  أزال  وال  والــتــجــريــديــة  التكعيبية  بــالــمــدرســة 
الخطوط العريضة لهذه المدارس الفنية، إن ريشة 
ألهمتني  قــد  ومــونــيــه  ومــاتــيــس  وســـيـــزان  بيكاسو 

وأوحت إلّي بالكثير من قصص اإلبداع.
> لماذا فضلت عالم التشكيل على عالم المسرح؟

-- لقد دخلت لعالم المسرح والتصميم المسرحي 

من باب حبي للتشكيل، فهو بالنسبة إلّي هو األساس 
المسرح  ودراســــة  بالعمل  انــشــغــالــي  مــن  وبــالــرغــم 
المغذي  هــي  التشكيل  فــي  خلفيتي  أجـــد  أنــنــي  إال 
األســـاســـي لتصميم الــعــمــل الــمــســرحــي، ولــقــد كــان 
التوّقف  بين  ما  المراوحة  هو  التشكيل  مع  سلوكي 
عن المشاركات والعودة للعمل التشكيلي عندما أجد 

الوقت المناسب لذلك.
ڈ ماذا عن مرحلة الدراسة واقتحامك المسرح؟

-- أحب أن أتخطى مرحلة كوني عضًوا مؤسًسا 
لــفــرقــة مــســرح الــســد، فــقــد كــانــت مــرحــلــة تــعــّرف 
التجربة  بــدايــة  على  يعتمد  محيط  فــي  وتجريب 
الفنية المسرحية رافدها بعض من كانوا يدرسون 
في  المختلفة  العربية  الــخــبــرات  وبــعــض  الــمــســرح 
عنها  أتحدث  أن  أحــب  التي  المرحلة   . الفترة  تلك 
هي مرحلة الدراسة وما بعدها، في هذه المرحلة 
قــمــت بــالــتــعــامــل مــع بــعــض الــمــخــرجــيــن كمصمم 

مــنــاظــر مــســرحــيــة عــنــدمــا قــدمــت طــريــقــة العمل 
المخرج  مع  بالحوار  يقوم  ثم  النص  يقرأ  كمصمم 
حول الرؤية الفنية، ومن ثم تقديم تصّور لمخطط 
كان  األمــامــي  المنظر  ثــم  ومــن  األرضــــي،  المنظر 
ناهيك  مطلوب  لكنه  جديد  عمل  بأنه  يقابل  هــذا 
وطريقة  المسرحي  للعمل  العام  الجو  مناقشة  عن 
المنظر  فــي  واإلضـــــاءة  الــديــكــور  بعناصر  التعبير 
هذا  العمل.  وفريق  للمخرج  يقدم  أن  يجب  الــذي 
النوع من التعامل مع العمل المسرحي أحدث ثورة 
وتغييًرا في طريقة اإلنتاج المسرحي سابًقا، حيث 
إن أمر المنظر المسرحي كان يتم حسب االجتهاد 
مع االستعانة بالنجارين الحاذقين وبعض أصحاب 
المهن المتوفرة في السوق مع االستعانة في مجال 
اإلضاءة المسرحية بفنيي مسرح الجالية اإلنجليزية 
في تلك الفترة. بعد إنهاء دراستي من المعهد العالي 
البكالوريوس  على  وحــصــولــي  المسرحية  للفنون 

بداية  قبل  الوطني  قطر  مسرح  في  للعمل  التحقت 
رائــع  مسرحي  صــرح  وهــذا  ١٩٨٢م،  سنة  افتتاحه 
العالمية  المواصفات  أحـــدث  حسب  تصميمه،  تــم 
في تلك الفترة، وقد تعاملت مع الكادر البريطاني 
أي  االفــتــتــاح  قبل  منذ  الــمــســرح  تسيير  بــه  الــمــنــوط 
جميع  مــن  والتشطيبات  التجهيز  عــلــى  اإلشــــراف 
الــديــوان  فــي  الهندسي  المكتب  بــإشــراف  الــنــواحــي 
األميري. تعّرفت خاللها على طريقة اإلدارة الفنية 
تم  فترة  وبعد  الزائرة  العروض  وتجهيز  للمسرح 
وتم  المسرح  مع  المحلية  المسرحية  الفرق  تعامل 
مع  والــتــعــامــل  لــلــوقــوف  األولــــى  الــصــدمــة  استيعاب 
بطريقة  التعامل  تفرض  ومتطلبات  كبير  مقياس 

مختلفة وبفريق له قدرات متطورة ومحترفة.
ڈ ما هو أول أعمالك المسرحية؟

- قمت بتصميم وتنفيذ ديكور مسرحية «ياليل 
ياليل» تأليف وإخراج األستاذ عبدالرحمن المناعي 
وهو أول عمل لي على خشبة مسرح قطر الوطني، 
عالمية  مقاييس  ذات  خشبة  مع  التعامل  تم  حيث 
وتنفيذ  تصميم  ذلــك  وتبع  ذاك  آن  عالية  وتقنية 
علي  البحريني  للشاعر  الصواري»  مسرحية «أنين 
المناعي،  عبدالرحمن  وإخــــراج  خليفة،  عــبــداهللا 
حتى  عددها  بلغ  حتى  المسرحية  أعمالي  وتــوالــت 
اللحظة ما يقارب ٣٥ عمًال مسرحًيا ما بين تصميم 
وتنفيذ وتصميم مالبس للبعض من المسرحيات، 
الفرقة  لــعــروض  مسرحية  مــنــاظــر  صممت  كــمــا 

القومية القطرية للفنون الشعبية.
ڈ حدثنا عن تجربتك مع فرقة مسرح السد؟

السد،  مــســرح  فــرقــة  فــي  فــاعــًال  عــضــًوا  كنت   --
وقــــد تــولــيــت عــــدة مــنــصــب إداريـــــــة فـــي مجلس 
فترة  الــفــرقــة  رئــاســة  توليت  كما  الــفــرقــة،  إدارة 
مـــن الـــزمـــن قــدمــنــا خــــالل تــلــك الــفــتــرة أعـــمـــاالً 
أخــيــًرا»،  يضحك  مــن  األطــفــال»  مسرحية  مــثــل 
ومسرحية  المناعي.  عبدالرحمن  وإخــراج  تأليف 
وقد  الرميحي.  حمد  وإخــراج  تأليف  «المناقشة» 
في  األولـــى  الرميحي  حمد  الفنان  تجربة  كــانــت 
عــدٌد  العمل  هــذا  فــي  شــارك  المسرحي،  اإلخـــراج 
مــن الــنــجــوم الــمــعــروفــيــن اآلن مــثــل فــالــح فــايــز، 
كانت  وقــد  السليطي،  غــانــم  جــاســم،  عــبــدالــعــزيــز 
أول تــجــربــة لــه فــي مــجــال الــمــســرح بــعــد نجاحه 
العمل  القى  وقد  التلفزيونية،  األعمال  تقديم  في 
يتم  قطري  مسرحي  عمل  أول  وهو  كبيًرا  نجاًحا 

تسويقه باالتفاق مع شركة إنتاج فني.

wمصطلحات درامية
البرواز المسرحي

أكثر  على  األصل-  اليونانية  اإلنجليزية-  الكلمة  دلــت 
من معنى خالل التاريخ المسرحي. فقد عنت المسرح أو 

خشبة التمثيل، كما عنت جبهة المسرح.
الفتحة  على  الحديثة  المسارح  فــي  المصطلح  ويــدل 
الكبيرة الموجودة رأسًيا فوق خشبة التمثيل والتي يرى 
مــن خــاللــهــا الــمــتــفــرجــون الــمــشــاهــد الــمــعــروضــة كــمــا لو 
بقوس  البروازية  الفتحة  هذه  وتتحدد  إطــار  داخــل  أنها 
غير  جانبيين  وبحائطين  أعالها  في  جــداري  مسرحي 
عريضين يحمالن القوس المسرحي، ثم بأرضية خشبة 
الــمــســرح فــي األســفــل ومـــن ثــم يــمــكــن الـــقـــول: الــمــســرح 

المبروز، أو الخشبة المبروزة.

ومن بين استعماالت المصطلح:

شرفة البرواز كانت هناك في عصر اإلحياء بإنجلترا 
للمشاهدة  بلكونات  شرفات  عشر  التاسع  القرن  وحتى 

تطل مباشرة على جبهة المسرح.

أبواب البرواز

كــمــا كــانــت تــوجــد فــي حــائــط الـــبـــرواز بــعــض األبـــواب 
الدائمة التي كان يستعملها الممثلون للدخول أو الخروج 

إلى ومن المسرح.
المثبتة  الضوئية  المصابيح  من  صّف  البرواز:  أضــواء 
خلف وحول القوس المسرحي من الداخل ومهمتها إلقاء 

النور على الخشبة.
الخشبات-  أو  المسارح-  بــعــض  هــنــاك  أن  شــك  وال 
المسرحي،  الــبــرواز  وجــود  مــن  تماًما  الخالية  الحديثة 
من  تماًما  عار  األريني  المسرح  أن  مثالً  المعروف  فمن 
أي محدودية بروازية، كما كان الحال كذلك في المسرح 

اإلغريقّي القديم.

مبدعونمبدعون
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حاوره ـ محمود الحكيم:

غّذته روافد اإلبداع الفني حتى استوى على سوقه علًما من أعالم الفن التشكيلي، ومدرسة في التصميم المسرحي وواحًدا من 
الحكماء الذين يبدعون في صمت ويحدثون األثر العميق على األرض بال ضجيج، رحلة حياته ترافقت مع التاريخ الفني لهذا البلد 
الطيب كتًفا بكتف، تالقت موهبته المدهشة مع وعيه العميق بأهمية تلك الموهبة فحصنها بالعلم ونهل من أكبر جامعاته وأرقى 
معاهده العالمية، حين نتحدث عنه تتزاحم بين أيدينا مواكب اإلنجازات واإلبداعات مًعا، وحين يتحدث هو يأتي بالكلمة الفصل 
كما الحكماء يلقون بالقول فيصيبون المحّز، إنه الفنان الكبير والرائد التشكيلي والمسرحي عبد اهللا دسمال الكواري، وكان لـ[ 

معه هذا الحوار.

ـــــص اإلبـــــــــــــداع ـــــص ريـــــــشـــــــة بـــــيـــــكـــــاســـــو أوحـــــــــــــت إلـــــــــــــّي بــــالــــكــــثــــيــــر مــــــــن ق

«كيف يفقهني المقام  ؟» جديد وزارة الثقافة

«ياليل ياليل» أول أعمالي
 على مسرح قطر الوطني

والــــدراســــات  الـــبـــحـــوث  إدارة  عـــن  صــــدر 
والــتــراث  والــفــنــون  الثقافة  بـــوزارة  الثقافية 
؟»،  الــمــقــام  يفقهني  «كــيــف  بــعــنــوان  كــتــاب 

أبوالهيجاء. كمال  يونس  األردني  للشاعر 
والــكــتــاب عـــبـــارة عـــن ديــــوان مـــن الــشــعــر 
يقدم  أن  خالله  من  الشاعر  حاول  الحديث 
رؤيـــة فــنــيــة إبــداعــيــة مــادتــه الــلــغــة الــعــربــيــة 
الــجــمــيــلــة، حـــيـــث اســـتـــهـــل الـــشـــاعـــر ديـــوانـــه 
مقدمة  تــكــون  أن  اخــتــار  شــعــريــة  بــمــقــدمــة 

واتجاهه. ديوانه  لمضمون 
وتــضــمــن الــديــوان الـــذي يــقــع فــي «٢٧٩» 
تتناول  التي  القصائد  من  مجموعة  صفحة 
مختلف االغراض الشعرية منها، «أخ ألخيه 
بالشعر  الــيــتــامــى» ««تــنــبــأت  لــيــل  وحــــارس 
البدء  و»في  النهوض»  وضح  و»على  ظلي» 
و»فصل  الممكن»  من  و««كان  الليل»  كان 

التساقط».
الــبــحــوث  إدارة  أكـــدت  الــســيــاق  هـــذا  وفـــي 
والــــدراســــات الــثــقــافــيــة أنــهــا تــقــدم لــلــقــارئ 
الــعــربــي ثــقــافــة مــتــنــوعــة تــتــوخــى فــيــهــا أن 

ال  ومــتــعــددة  ومــفــيــدة  رصينة  ثقافة  تــكــون 
ثقافي  نوع  وال  واحــد  أدبــي  فن  عند  تتوقف 
تكون  أن  دائما  تسعى  بأنها  منوهة  محدد.. 
إصــداراتــهــا مــتــوازنــة فــي كــافــة االتــجــاهــات، 

مـــن حــيــث الــكــم والــــنــــوع، بــمــا يــضــيــف إلــى 
مــســيــرة الــثــقــافــة الــعــربــيــة، حــيــث جـــاء في 
الثقافية  والدراسات  البحوث  إلدارة  تقديم 
العربي  للقارئ  تقدم  أن  على  درجــت،  أنها 

أن  فيها  تتوخى  متنوعة  ثقافة  كــان،  أينما 
ومفيدة. رصينة  ثقافة  تكون 

والـــــدراســـــات  الـــبـــحـــوث  إدارة  وأفــــــــادت 
الثقافية، أن ديوان الشاعر أبوالهيجاء (كيف 
التي  إصداراتها  أحدث  هو  المقام)،  يفقهني 
تــتــمــنــى أن تــجــد قــبــوال مـــن الــــقــــارئ، وهــو 
ديوان من الشعر الحديث حاول الشاعر من 
فنية  رؤيـــة  يــقــدم  أن  الــشــعــريــة  لغته  خــالل 

الجميلة. العربية  لغتنا  مادته  إبداعية 
الهيجاء  أبو  كمال  يونس  الشاعر  أن  يذكر 
وحاصل  األردنية  أربد  محافظة  مواليد  من 
وآدابها  العربية  اللغة  في  بكالوريوس  على 
مــن جــامــعــة آل الــبــيــت، وصــــدرت لــه عــدة 
ــــــن مــنــهــا، «عـــلـــى ضـــفـــاف الـــمـــائـــدة»  دواوي
بفمي».  الفضاء  و»ضــاق  للظل»  و»فسحة 
وديـــــــوان «كـــيـــف يــفــقــهــنــي الــــمــــقــــام؟»، هــو 
الــــديــــوان الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة دبــــي الــثــقــافــيــة، 
والــكــاتــب لــه مــؤلــفــات مــخــطــوطــة لــم تنشر 
بــعــد، ويــنــشــر مــقــاالتــه وأشـــعـــاره فـــي عــدة 

عربية. صحف 

سنة ١٩٨٢ ..عبد اهللا دسمال:

  من أعمال الفنان عبد اهللا دسمال

الغالفيونس أبو الهيجا

اصداراتاصدارات

موسيـــــــــــقى

 ،  Chamber Music باإلنجليزية  الحجرة  موسيقى 
وهي نوع من الموسيقى الكالسيكية، تؤدى بواسطة عدد 
حجرات  في  تــؤَدّى  كانت  قد  و  العازفين،  من  محدود 
داخل القصور ، حيث لفظ chamber يعني «الحجرة»، 
و تؤدى المقطوعات الموسيقية بدون قائد مايسترو، و 
بذلك يحظى كل مؤٍد بحرية فنية أكثر، و لكن في إطار 
النص الموسيقي المكتوب. تلقب موسيقى الحجرة أيضا 
تكتب  األصــل  فــي  كانت  ألنها  الــصــالــون  موسيقى  بلقب 

للعزف في صالونات األمراء.
ـــــــواع الــمــوســيــقــى  ومـــوســـيـــقـــى الـــحـــجـــرة نـــــوع مــــن أن
الكالسيكَيّة توضع لمجموعات صغيرة من الموسيقيين. 
اقم أو المجموعة. ويختلف حجم  وتسمى عادة باسم الَطّ
هذه المجموعات بحيث تضم عدًدا يتراوح بين عازفين 
بين  يتراوح  عــدًدا  يضُمّ  أكثرها  كان  وإن  وتسعة،  اثنين 
أو  َوتَــريــة  آالت  على  يــعــزفــون  عــازفــيــن  وخمسة  ثــالثــة 
آالت نفخ، وتصنف موسيقى الُحْجرة عامة حسب عدد 
من  ــفــة  الــمــؤلَّ تلك  على  الثنائي  اســم  فُيطلق  عــازفــيــهــا. 
عازفين. وتشمل التَّصنيفات األخرى لموسيقى الُحْجرة 
تصنيفات  في  المضي  ويمكن  والخماسي.  الثالثي  على 
ـــًعـــا لـــــآلالت الــمــوســيــقــيــة  ـــبَ أكـــثـــر لــمــوســيــقــى الـــحـــجـــرة تَ
عازفا كمان،  باعي الوترُيّ مثالً  المستخدمة، ويؤدي الُرّ
بينما  التشيللو،  كــمــان  وعـــازف  أوســـط،  َكــمــان  وعـــازف 
وبوق  (ترومبيت)،  بوقين  إلى  النُّحاسي  باعي  الُرّ يحتاج 
فــرنــســي ومـــتـــرددة (تـــرومـــبـــون)، وآلــــة تــوبــا (نــــوع من 

األبواق).
موسيقى  الموسقيّين  المؤلفين  كــبــار  معظم  كــتــب 
ُحْجرة منذ حوالي عام ١٧٥٠م وحتى اآلن، وتضم بعض 
هايدن،  لجوزيف  ــة  َوتَــريَّ ربــاعــيــات  األعــمــال  هــذه  أهــم 
بيتهوفن،  فــان  ولودفيغ  مـــوزارت،  أمــاديــوس  فولفغانغ 
ـــارتـــوك. واْســـتُـــخـــدم تعبير  ويــوهــانــس بـــرامـــز، وبــيــال ب
عشر  الــســادس  القرن  في  مــرة  ألول  الُحجرة  موسيقى 
في  تعزف  صغيرة  مجموعات  كانت  عندما  الميالدي، 
يعزفون  الُحجرة  موسيقى  عازفو  وكان  ة.  الخاَصّ بيوت 
صغيرة  لمجموعة  أو  الــذاتــيــة،  لُمتعتهم  مــوســيــقــاهــم 
القرن  حتى  األمــر  هــذا  واستمر  الموسيقى،  محبي  من 
العشرين. ويختلف األمر في الوقت الحاضر حيث تقوم 
أعمالها  بتقديم  الموسيقية  الــمــجــمــوعــات  مــن  الــعــديــد 
من  كبير  حشد  وأمـــام  الكبيرة  الموسيقى  قــاعــات  فــي 

الجمهور.
والمعنى اللفظي للكلمة يدل على أن هذه الموسيقى 
مــصــمــمــة لــلــعــزف فـــي غــرفــة أو قــاعــة صــغــيــرة أمـــام 
ولذلك  المستمعين  أو  األصدقاء  من  صغيرة  مجموعة 
سميت في وقت ما موسيقى األصدقاء. وبمرور الوقت 
وفي القرن التاسع عشر ازداد انتشارها حتى باتت تعزف 
في القاعات الموسيقية الضخمة أمام جمهور غفير من 

المستمعين.
بدأت موسيقى الحجرة حوالي عام ١٧٥٠ تأخذ شكالً 
للرباعي الوتري المؤلف من آلتي كمان و آلة  مخصصاً 
أشكال أخرى  فيوال و آلة تشيللو رغم انه كان لها سابقاً 
أو  مــثــالً  البيانو  اآلالت  هــذه  مجموعة  إلــى  يــضــاف  كــأن 

بعض اآلالت النفخية.
موسيقى  يعتبرون  الموسيقيين  مــن  الكثير  مـــازال 
الــتــوازن  بفضل  الموسيقى  أنــــواع  أنــقــى  كــأحــد  الــحــجــرة 
النموذجي بين آالتها الموسيقية، و بما أنها تعزف عادة 
ألجل المتعة الشخصية بين مجموعة صغيرة من الناس، 
فإنها تقدم متعة أكبر إلى محبي الموسيقى من أي نوع 

آخر من الموسيقى.

موسيقى الحجرة

ي

تصميم المسرحي وو
قت مع التاريخ الفني
ونهل من أكبر جامعات
حدث هو يأتي بالكلم
سمال الكواري، وكان

واحًدا من 
 لهذا البلد 
ته وأرقى 
مة الفصل 
لـ[  ن

ـــل ـــي ـــشـــك ـــت ـــل ــــــــن بــــــــــاب حـــــبـــــي ل ـــلدخـــــــلـــــــت الــــتــــصــــمــــيــــم الـــــمـــــســـــرحـــــي م ـــي ـــشـــك ـــت ـــل ــــــــن بــــــــــاب حـــــبـــــي ل دخـــــــلـــــــت الــــتــــصــــمــــيــــم الـــــمـــــســـــرحـــــي م



نــظــمــهــا   ، عـــجـــيـــبـــة  شـــعـــريـــة  قـــصـــيـــدة 
إسماعيل بن أبي بكر المقري ـ رحمه اهللا 
من  تــقــرأهــا  عندما  أنــك  فيها  والعجيب  ـ 
وعندما   ، مدحا  تكون  اليسار  إلى  اليمين 
. ذما  تكون  اليمين  إلى  اليسار  من  تقرأها 

ويلقب  محمد  أبو  بـ  يكنى  الشاعر  وهذا 
بــشــرف الــديــن الــمــعــروف بـــــابــن الــمــقــري، 
مسلم،  عــربــي  عــالــم  ٨٣٧هــــــ)،   - (٧٥٤هـــــ 
شاور،  بني  حسين،  أبيات  في  وتعلم  ولد 
بـــالـــيـــمـــن، شـــمـــال غـــــرب شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
على  زبيد،  مدينة  في  تفقه  ثم  العربية، 
الدين  جمال  اليمن  في  األقضية  قاضي  يد 
اإلرشـــاد،  مــؤلــف:  محقق،  فقيه  الــريــمــي، 
الوافي،  الشرف  وعنوان  الطالب،  وروض 
لــه إبـــداعـــات فــي الــفــقــه والــتــألــيــف الــشــعــر 

والتاريخ. واللغة  واألدب 
جــزءا  القصيدة  هــذه  مــن  لكم  وســنــورد 
لــو قــرأنــاه مــن الــيــمــيــن إلـــى الــيــســار تكون 

المدح: في  القصيدة 
ُحرمــــوا فما  نالوا  الذي  طلبوا 

رُتُب لهـــم  ُحطْت  فما  رُفعْت 
ُخلــــــُق  لــهم  تّمْت  ومـا  وَهبوا 

عَطُب بهـــم  أودى  فما  سلموا   
َكَسدوا  فما  نرضى  الذي  جلبوا 

َكَسبوا فــمـــا  شيُم  لهم  ُحمدْت 
أمــا لــو قــرأنــا الــقــصــيــدة مــن الــيــســار إلــى 

الذم في  ستكون  اليمين 
رُفعْت  فمــــا  ُحطْت  لهم  رُتب 

طلبُوا الـــــذي  نالوا  فما  ُحرموا 

سلموا فمــــا  أودى  بهم  َعَطب 
وهبُوا ومـــــــــا  تّمْت  لهم  ُخلٌق 

ُحمــدْت  لــــهم  شيٌم  فما  َكَسبوا 
َجلبُوا الذي  نرضى  فما  َكَسدوا 
عـــــرف ابـــــن الـــمـــقـــري بــفــقــهــه وذكـــائـــه 
وإبـــداعـــاتـــه، وكــانــت لــه مــكــانــة عـــرف بها 
من  ومعاصريه  وتالميذه  مدرسيه  عند 
ــمــلــوك، قـــال فــيــه الــخــزرجــي:  الــعــلــمــاء وال

حجر:  ابن  عنه  وقال  ذكاء»،  يتوقد  «كان 
الشوكاني:  عنه  وقال  اليمنية،  البالد  عالم 

مثله». تنجب  لم  اليمن  «إن 
كـــــان لــــه مـــكـــانـــة لـــــدى مـــلـــوك الـــدولـــة 
ـــمـــلـــك األشـــــــراف  الــــرســــولــــيــــة، فـــــأدنـــــاه ال
وأسند  منه،  وقربه  العباس  بن  إسماعيل 
إلــيــه األعــمــال اإلداريـــــة والــســيــاســيــة فــولــي 
الديار  إلى  للسفارة  وعين  المحالب،  أمر 
الناصر  لدى  الحظوة  من  ونال  المصرية، 
ـــده األشــــراف الــثــانــي،  أحــمــد بــعــد وفـــاة وال
وما زال ابن المقري مكرما إلى أن توفى 
٨٣٧هـ- سنة  صفر  آخر  األحــد  يوم  بزبيد 

١٤٣٣م.
ابـــن  إســـمـــاعـــيـــل  األشــــــرف  الـــمـــلـــك  واله 
في  التدريس  العباس  األفضل  الملك  عبد 
الـــمـــدرســـة الــنــظــامــيــة بــمــديــنــة زبـــيـــد، ثم 
وولي  تعز.  في  المجاهدية  المدرسة  في 
أعــمــال الــمــحــالــب، واســتــمــر عــلــى مــالزمــة 

واإلقراء. والتصنيف  العلم 
كما عــرف ابــن الــمــقــري بــحــدة الــذكــاء، 
بالعلم  مشتغال  أظفاره  نعومة  منذ  وكــان 

والـــمـــعـــرفـــة، وقــــد عــــاش فـــي مــجــتــمــع 
تقديم  على  ساعده  مما  بالعلم،  يهتم 
العديد من اإلبداع الفكري، فقد عاش 
تعد  التي  الرسولية  الدولة  فترة  في 
أقــــوى الـــــدول الــيــمــنــيــة فـــي الــتــاريــخ 
رســول  بني  لحكام  وكــان  الهجري، 
االهـــتـــمـــام بــبــنــاء الـــقـــوة الــمــعــرفــيــة 
واهتموا  والعسكرية،  واإلقتصادية 
اإلبداع  وتشجيع  والعلماء،  بالتعليم 
الدين  جمال  كان  وقد  المعرفي، 
قدم  المقري)  ابن  (شيخ  الريمي 
كتاب  إسماعيل:  األشرف  للملك 
الــتــفــقــيــه شــــرح الــتــنــبــيــه، وقـــدم 
ــــفــــيــــروزآبــــادي  مـــجـــد الـــــديـــــن ال
كنوع  المحيط  الــقــامــوس  كــتــاب: 
الملك  إعجاب  ونــال  اإلبــداع  من 

األشــــــرف وقــــد عــيــنــه قـــاضـــي األقـــضـــيـــة، 
بــعــد وفـــاة الــقــاضــي جــمــال الـــديـــن، وقــام 
الشرف  عــنــوان  كتابه  بــوضــع  المقري  ابــن 
التأليف،  فــي  الــفــريــدة  بطريقته  الــوافــي، 
المحققين  أحد  كان  أنه  ذلك  من  واألهم 
محتوى  خالصة  اختصر  حيث  الفقه  في 

فـــــــي فـــقـــه الـــمـــذهـــب الــشــافــعــي، 
كـــــتـــــاب اإلرشـــــــــــــاد، ثــم 
شـــرح هـــذا الــمــخــتــصــر 

التمشية. كتابه  في 
المقري  البــن  كــان 
اســهــامــتــة الــمــتــعــددة 
فـــــي مــــجــــال الـــتـــألـــف 

الـــــمـــــتـــــنـــــوع، قــــــد ال 
يـــــــــــكـــــــــــون عـــــــــدد 

مــــــــؤلــــــــفــــــــاتــــــــه 
بـــــــــالـــــــــعـــــــــدد 

إذ  الكثير، 

كما  الــتــألــيــف،  نــوعــيــة  فــي  تكمن  األهــمــيــة 
أن ابــــن الــمــقــري كــــان مـــن الــمــســاهــمــيــن 
أعمال  تولى  حيث  الــتــربــوي،  المجال  فــي 
أنه  كما  الكثير،  منه  واســتــفــاد  الــتــدريــس، 
كانت  التي  األعمال  بعض  يتولى  كان  أيضا 
تــســنــد إلـــيـــه مـــن قــبــل مـــلـــوك بــنــي رســـول 

عاصرهم. الذين 
وكــــــان البـــــن الـــمـــقـــري اســـهـــامـــات فــي 
النصح،  وتقديم  الديني،  واإلرشاد  التوعية 
الذين  عصره  فقهاء  كبار  من  أنه  ويكفي 

العلمية. بمكانتهم  التاريخ  لهم  شهد 

المكبوت إحساسي  في  صمتي  في  دعني 

ال تــســأل عـــن ألـــغـــاز غــمــوضــي وســكــوتــي

دعــنــي فــي لــغــزي ال تبحث عــن أغـــواري

إقـــنـــع مــــن فـــهـــم أحـــاســـيـــســـي بــــاألســــرار

ــــغــــز مــبــهــم ـــــســـــأل إنــــــــي أحـــــيـــــانًـــــا ل ال ت

أبــقــى فــي الــغــيــب مــع األســـــرار وال أفهم

روحـــــي ال تــعــشــق أن تــحــيــا مــثــل الــنــاس

ــــا أنــــســــى بــــشــــرّيــــة إحـــســـاســـي أنــــــا أحــــيــــانً

ــــك..حــــتــــى آفـــــاقـــــك تـــؤذيـــنـــي حـــتـــى حــــّب

الــمــفــتــون كـــالـــطـــيـــف  أســــبــــح  روح  فــــأنــــا 

ــا قــلــبــي الــمــجــهــول يـــحـــّس شــــعــــوًرا عــلــويًّ

ــــا بــــشــــريًّ ــــــا  وعــــــًي ال  ـــهـــه  يـــشـــب ــــــا  حــــــًسّ ال 

ــًقــا قــل ــــا  بــــشــــريًّ ـــا  شـــيـــئً أحــــّســــك  ذاك  إذ 

قـــّمـــة أحــــالمــــي تـــرفـــضـــه مــهــمــا ائــتــلــقــا

األمــــوات بــعــض  روحــــي  يــحــّســك  ذاك  إذ 

ما سّمي «أنت» هوى، لم تبق سوى ذاتي

ـــي ال أبـــصـــره ـــكـــّن فـــــي وجــــهــــك أنــــظــــر ل

فـــي روحـــــي أبـــحـــث عـــن شــــيء أتـــّذكـــره

؟ كـــانـــا  مــــــاذا  مــــــــاذا،  أدري  ال  ـــــّذكـــــر،  أت

ــــــا ألــــــوانً يــــــــــحــــــــــّدده..ال  شــــكــــل  ال  شــــــــيء 

الــمــبــهــم فـــي روحـــــي يــبــقــى فـــي إبــهــامــه

دعــــــه ال تـــســـألـــنـــي عــــنــــه، عـــــن أنـــغـــامـــه

دعــنــي فــي ألـــغـــازي الــعــلــيــا، فــي أســـراري

في صمتي، في روحي، في مهمة أفكاري

فــــــي نـــفـــســـي جــــــــزء أبـــــــــــدّي ال تــفــهــمــه

تــعــلــمــه ال  عــــــلــــــوّي  حــــلــــم  قــــلــــبــــي  فــــــي 

دعــــه، مــــاذا يعنيك لــتــســأل فــي إصــــرار ؟

أســـــرار تــحــجــبــه  لــــم  إذا  ـــمـــوت  ي الــــحــــّب 

إنـــــــي كــــالــــلــــيــــل: ســـــكـــــون، عــــمــــق، آفـــــاق

إنـــــي كـــالـــنـــجـــم: غــــمــــوض، بـــعـــد، إبـــــراق

فــافــهــمــنــي إن فــهــم الــلــيــل، إفــهــم حــّســي

نفسي. إلمس  النجم،  لمس  إن  والمسني 

شعر لـ "نازك المالئكة"

Iô«¡°ûdG äÉ«HC’G ¢ü°üb
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ترَك رجٌل زوجتُه وأوالدُه ِمن أجِل وطنه 
عــلــَى  رحـــاهـــا  تـــــدور  مــعــركــة  أرض  قــــاصــــداً 
ــبــالد، وبــعــد انــتــهــاء الــحــرب وأثــنــاء  أطـــراف ال
مرضت  زوجتُه  إن  للرجل  قيل  العودة  طريق 
كثيراً  وجــهــهــا  فــتــشــوه  غــيــابــِه،  فــي  بــالــجــدري 
جّراء ذلك، تلقى الرجل الخبَر بصمٍت وحزٍن 
شاهدُه  التالي  اليوم  وفي  شديديِن،  عميقيِن 
وعلموا  لحالِه  فرثوا  العينين  مغمض  رفاقُه 
منزلِه،  إلى  رافقوه  يبصر،  يعد  لم  أنُه  حينها 
وأوالدُه  زوجــتــُه  مــع  حياتُه  ذلــَك  بعد  وأكــمــل 
بــشــكــٍل طــبــيــعــي .. وبــعــد مــا يـــقـــارَب، خــمــســَة 
تفاجأ  وحينها   ... زوجــتــُه  توفيت  سنٍة  عشَر 
طبيعي،  بشكٍل  مبصراً  عاَد  بأنُه  حولُه  من  كّل 
الفترة  تلَك  طيلة  عينيِه  أغمَض  أنُه  وأدركــوا 
لها،  رؤيتُه  عند  زوجتِه  مشاعر  يجرح  ال  كي 
تلَك اإلغماضة لم تكن من أجل الوقوِف على 
تثبيتها  وبــالــتــالــي   ... لــلــزوجــة  جميلٍة  صـــورٍة 
األمر،  لزَم  كلما  عليها  واالتكاء  الذاكرِة،  في 
لــكــنــهــا مــن الــمــحــافــظــِة عــلــى ســالمــة الــعــالقــة 
عيوننا  نعمي  أن  ذلك  َكّلَف  لو  حتى  الزوجية، 
بعَد  خــاصــة  طــويــلــة  لــفــتــرٍة 
نـــقـــصـــان عـــنـــصـــر الـــجـــمـــال 

ذاَك. المادي 

ــــة ــــب أبــــــــــيــــــــــات عــــجــــي

ـــى الــمــشــاعــر ـــل الـــحـــفـــاظ ع

ألغاز

áMƒd á°üb

ي.

منوعاتمنوعات

5الثالثاء 22 شعبان 1436 هـ - 9 يونيو 2015 م

السادة: قلعة الزبارة لوحة رسمتها في ٦ أعوام
كتب - مصطفى عبد المنعم:

الفنية  األعمال  من  واحــدة  الزبارة»  «قلعة 
التي يعتز بها الفنان يوسف السادة ويقول إنها 
األقــــرب إلـــى قــلــبــه، حــيــث قـــام بــرســم القلعة 
الــتــي تتجلى فــيــهــا عــظــمــة الــتــاريــخ الــقــطــري، 
حيث  التفاصيل،  مــن  بالعديد  الــلــوحــة  وتــعــج 
رابًطا  توجد  والتي  المقدمة  في  الخيول  تأتي 
قرر  وقــد  يــشــاهــدهــا،  بمن  يجمعها  وجــدانــًيــا 
الــــســــادة عــــدم بــيــعــهــا وقــــت أن عـــرضـــت في 
من  الكثير  فيه  بيع  الــذي  الوقت  في  معرض 
عملي  استغرق  وقـــال:  المعرض،  هــذا  أعــمــال 
قمت  حيث  طويلة،  ســنــوات  اللوحة  هــذه  فــي 
بالبدء فيها عام ٢٠٠١ برسم قلعة الزبارة ثم 
أمامها،  الــغــزالن  مــن  مجموعة  بــوضــع  قمت 

ثـــم حــذفــت الـــغـــزالن مـــن الــمــشــهــد ووضــعــت 
مجموعة من الخيالة في طريقهم إلى القلعة 

ثـــم حــذفــت هـــذا الــمــشــهــد أيـــًضـــا وظللت 
أغير في عناصر اللوحة المحيطة بقلعة 

استقر  أن  إلى  المرات  من  العديد  الزبارة 
 ٢٠٠٧ عــام  فــي  األخــيــر  شكلها  على  األمـــر 
والمهرة  الفرس  القلعة  أمام  أضفت  حين 
حيث قصدت المزج بين قلعة الزبارة التي 
تمثل التاريخ، والخيل العربي الذي يعكس 
األصالة المرتبطة بذلك التاريخ، ولفت إلى 
أن عالقته بمفردات التراث وطيدة للغاية، 
حيث  والــبــحــر،  والمقناص  الــخــيــول  خــاصــة 

إن تلك المفردات كلها تعامل معها كثيًرا في 
الطبيعة وتعلق بها.

ــد ووضــعــت 
م إلى القلعة 

وظللت 
 بقلعة 

استقر  ن 
٢٠٠٧ ام 
والمهرة 
ارة التي 
ي يعكس 
ولفت إلى 
دة للغاية، 
حيث  حــر، 
ها كثيًرا في
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الــذى  عالمى  هــى  الجميلة  فالصورة 
من  مختلفة  ومراحل  لحظات  به  اوثق 

الحياة
الشخصيات  مالمح  ترصد  وبالصورة 
ـــوثـــق الــــتــــراث وتــخــاطــب  والــطــبــيــعــة وت
االخر بمالمح معبرة كل منها له معناه 
المعنى  بهذا  المريخي  ,ويتابع  الخاص 
استطيع القول ان عالم التصوير الضوئى 
ال  وكيف  احساسى  بكل  اسكنه  الذى  هو 
صغرى  منذ  دائــمــا  ترافقنى  والــصــورة 
الهندسة  بكالورس  على  حصلت  وحتى 

بريطانيا من 

«اول صورة »

صـــــورة  اول  الــــمــــريــــخــــي  ويــــتــــذكــــر 
الصورة  هــذه  مــازالــت  ويــقــول  التقطتها 
فقد  جميلة  قصة  ولــهــا  ال  وكــيــف  لــدى 
كـــانـــت هـــــذه الــــصــــورة بـــكـــامـــيـــرا كــانــت 
هـــديـــة تــخــرجــى مـــن الـــثـــانـــويـــة الــعــامــة 
سنبوك»   » قديم  خشبى  لمركب  كانت 
,ايــضــا تــقــع بنفس الــمــكــان مــن الــذاكــرة 
الدوحة  مهرجان  ايــام  التقطتها  صــورة 
الــثــقــافــى الــــذى كــانــت تــنــظــمــه الــدوحــة 
قــبــل عـــدة ســنــوات هـــذه الـــصـــورة كــانــت 
من  جــائــرة  عــلــى  بــهــا  وحــصــلــت  لبنتين 
جائزة  على  بها  حصلت  كما  المهرجان 
من  برونزية  ميداليه  عن  عبارة  اخرى 
جائزة الشيخ عبد الرحمن بن سعود ال 
الجائزة  وهذه  الضوئى  للتصوير  ثانى 
للحصول  بالتبعية  اهلتنى  التى  وهى 
ـــحـــاد  مـــيـــدالـــيـــة بــــرونــــزيــــة مــــن االت

الضوئى للتصوير  الدولى 
وعـــــــن تــــأثــــيــــر فــــــــوزه بـــهـــاتـــيـــن 
مع  مشواره  بداية  فى  الجائزتين 
الــتــصــويــر ,قـــال الـــواقـــع انــهــمــا الــى 
والفنية  االدبــيــة  قيمتهما  جــانــب 
الحافز  مــن  زادتـــا  فــقــد  الــرفــيــعــة 
االصــــــرار  وزاد  لـــــدى  االبـــــداعـــــى 
بــداخــلــى عــلــى الــمــضــى قــدمــا فى 
الضوئى بالتصوير  االبداع  طريق 

«اكتساب المهارات»

الكبير  ــــدور  ال الـــى  الــمــريــخــي  ولــفــت 
الضوئى  الــتــصــويــر  جمعية  لعبته  الـــذي 
فـــي خــبــرتــه مــعــرفــتــه لــكــيــفــيــة الــتــقــاط 
البرامج  خالل  من  ســواء  مميزة  صــورة 
واستفدت  بها  شــاركــت  التى  والـــدورات 
الــخــبــرات  خــــالل  مـــن  او  ا  كــثــيــر  مــنــهــا 
ارواق  فــــى  تـــــــدور  الــــتــــى  والـــــــحـــــــوارات 
مختلف  مــن  اعــاضــائــهــا  بــيــن  الــجــمــعــيــة 

العمرية المراحل 
وتــــابــــع الـــحـــق انـــنـــى البـــــد مــــن اشــيــر 
الــى الـــدور الــهــام الـــذى يــقــوم بــه رئيس 
فى  ومسوؤلوها  الجمعيه  رئيس  ونائب 
المهارات  اكتساب  على  الشباب  مساعدة 

التصوير  فى  يحتاجونها  والتى  الالزمة 
ــتــى تــنــظــم من  فــضــال عـــن الــمــعــارض ال
وقــت الخــر ومــا بــهــا مــن فــائــدة كبيرة 
معارض  فى  شاركت  ,حيث  للمبدعين 
كمنظم  وخــارجــهــا  قــطــر  داخـــل  كــثــيــرة 
والشك  عديدة  وصور  باعمال  ومشارك 
ناهيك  المعارض  هذه  فى  المشاركة  ان 
الجمهور  مع  للتواصل  منطلقا  كونها  عن 
من مختلف الثقافات فهى ايضا مصدرا 
مهارات  وصقل  الخبرات  لتبادل  هاما 
الــفــنــان اذ انــهــا تــثــيــر داخـــل الــمــصــوريــن 
حــمــاســا كــبــيــرا وتــنــافــســا خــالقــا الظــهــار 
افــــضــــل مــــا لـــديـــهـــم مــــن مـــــهـــــارات فــى 
التكنولوجيا  وسائل  باستخدام  التصوير 

الحديثة
ــبــورتــريــة  وحـــســـب الــمــريــخــي فــــان ال
سحره  لــه  كالهما  الطبيعية  والمناظر 
وعـــالـــمـــه الـــخـــاص ورونــــقــــه فــالــمــنــاظــر 
الــطــبــيــعــيــة تـــاخـــذك بــســحــرهــا الــخــالب 
وجمالها االخاذ وتجذبك جذبا الن توثق 
هذا  فيها  تنقل  بــصــور  الجماليات  هــذه 
والعاشقين  الــمــتــذوقــيــن  الــى  االحــســاس 

وعالمها الطبيعة  لسحر 
ــوابــتــى لــقــراءة  امــــا الــبــورتــريــه فــهــو ب
لحظات  فى  السيما  الشخصيات  مالمح 
الــتــعــبــيــر الـــعـــفـــوى والــــــذى يـــكـــون اكــثــر 

وضوحا وعمقا وصراحة
وعن الية توثق الصور الخاصة به قال 
لدى ارشيف الكترونى خاص بى احتفظ 
بــه بــقــاعــدة بــيــانــات تجمع كــافــة الــصــور 
لــدى  يــكــون  ان  واحــــرص  التقطها  الــتــى 

اكثر من نسخة من الصورة الواحدة
« تاثير التكنولوجيا «

للكنولوجيا  فـــان  الــمــريــخــي  وحــســب 
على  وسلبية  ايجابية  تاثيرات  الحديثة 
ذلك  فــى  شانها  الضوئى  التصوير  عالم 

شان مجاالت االبداع االخرى
وقال لو بدأنا بااليجابيات فان استخدام 
استخدام  واعنى  التصوير  فى  التكنولجيا 
الــكــامــيــرا الــديــجــتــال ســهــل الـــى حــد كبير 
عملية التقاط اكثر من صور بشكل اسرع 
بل وفحصها ايضا فى نفس اللحظة وهو 
تحسين  على  المصور  يساعد  الــذى  االمــر 

وتعدد اللقطات واختيار االفضل منه
ايــضــا الــتــكــنــولــوجــيــا اخــتــصــرت الــوقــت 
الالزم الكتساب مهارات التصوير فكثرة 
الممارسة بحد ذاتها تساعد االنسان على 
فى  االداء  وجـــودة  الــصــور  التقاط  اتــقــان 

وقت سريع
امـــــا الـــســـلـــبـــيـــات فـــقـــد حـــولـــت بـــرامـــج 
الــفــوتــوشــوب فــن الــتــصــويــر الـــى مــهــارات 
صناعية اكثر منها طبيعية وبهذا المعنى 
فاى  التصوير  على  التقنى  االبـــداع  غطى 
بــرامــج  بسيطة عــن  خــبــرة  لــديــه  انــســان 
الــصــورة  يــحــول  ان  يستطيع  الــفــوتــوشــوب 
الـــتـــى الــتــقــطــهــا الــــى عـــالـــم مـــن الــجــمــال 

الصناعى
الكبير  الــــــدورة  الــــى  الــمــريــخــي  ونــــوه 
لـــمـــواقـــع الـــتـــواصـــل فــــى حـــيـــاة الــمــصــور 

,موضحا
لــهــا دور كــبــيــر بــالــطــبــع فـــى الــتــرويــج 
لــلــصــور لكنها فــى الــمــتــديــات افــضــل الن 
المشاركين فى الحوار حول الصور يكونوا 
عادة اكثر من خبرة وفهما لطبيعة عالم 
مـــن الــتــصــور مـــن بــعــض الــمــتــابــعــيــن فى 

مواقع التواصل االخرى

wالفن             السابع

 Montage الفرنسية اللغة  من  مأخوذه  مونتاج  كلمة 
وهي تعني بالعربية «التوليف او التركيب»، ويعتبر هذا 
العنصر من أكثر العناصر السينمائية خصوصية. وقد 
اختلفت أهميته بين وسائل تعبير الفن السابع, وإن ظلت 
علي  المونتاج  تعريف  ونستطيع  مــؤكــدة.  األهمية  هــذه 
أنــه ترتيب لقطات الفيديو وفــق شــروط معينة للتتابع 
وللزمن. وال شك أن قيمة اي فيلم ما تعتمد إلي حد كبير 

علي قيمة المونتاج .
المونتاج  قبل  المتحركة  الصور  فكرة  بداية  عن  أمــا 
فما كاد االنجليزى بيتر مارك روجيت يعلن نظريته « 
خاصية إستمرارية الرؤية فى العين» فى سنة ١٨٢٤ « 
والتى تقول أن العين تحتفظ بإنطباع عن الصورة بعد 
زوالها لمدة ١٠/١ ثانية . فإذا تم عرض سلسلة متتابعة 
بسيط  إختالف  هناك  وكــان  لحظيا  الثابتة  الصور  من 
صــورة  أى  فــى  المصور  الــشــىء  أو  الشخص  حركة  فــى 
عن الصورة التى قبلها فإن المتفرج يحس بأن الحركة 
متصلة وطبيعية, وذلك إذا تم اختيار السرعة المناسبة 
سريعة  بخطوات  التقدم  ســار  .حتى  الـــصـــور»....  لتتابع 
ومباشرة نحو الصور المتحركة وعرض الصور ..وهنا بدأ 
العلماء فى أوروبا يضعون هذه النظرية موضع التجربة 
وكانت مخترعاتهم تشبه لعب االطفال من اسطوانات 
دوارة إلى قطع نقود تلف حول نفسها إلى كتيبات تمأل 
 ...... باألصبع  الصفحات  هذه  وتقلب  بالصورصفحاتها 
إال أن هذه اللعب لم يلبث أن أكدت بسرعة صدق فكرة 
روجيت وهى أن هناك خاصية غريبة فى عين األنسان 
تجعل الصور تبقى جزءا بسيط من الثانية على شبكية 
العين أطــول من الفترة التى ظهرت فيها هــذه الصور 

فعال أمام العين.
وبعد أن تبوأ المونتاج مكانته فى عالم السينما الصامتة 
دائما فى عهد السينما  محتماً  لم يعد اللجوء إليه أمــراً 
الناطقة. بل بات عدم توظيفه أحياناً بمثابة وسيلة من 
وسائل التعبير الفنى. فبتطور أجهزة التسجيل الصوتى 
أستطاع المخرجون إستخدام التآلف الصوتى استخداما 
فــعــاالً مــمــا أدى الـــى نــمــو الــوســائــل الــوصــفــيــة الــتــى فى 
متناول أيديهم, وسمح لهم بقصر توظيف المونتاج على 
وبإبتكار   , األول  المقام  فى  الــروائــى  السرد  احتياجات 
أساليب فى األخراج أكثر تحررا, وأكثر قرباً من الطبيعة .

الصوتى  الشريط  أحدثها  التى  الفنية  الثورة  وأعلنت 
بداية ثورة جماليه جديدة فى اللغة السينمائية أعطت 
التخلى  خــالل  مــن  ســـواء  واقعية  أكثر  وظيفة  المونتاج 
عن جانب كبير من أساليب خلق العالقات الفكرية , أو 

الصورة الواحدة , او التوسع فى حركة الكاميرا .
وفى سنة ١٩٢٧ صمم المخرج الفرنسى آبل جانس 
فيلمه «نابليون» على أساس عرضه على ثالث شاشات 
منها  ولكل  منفصلة  عــرض  آالت  وبثالث   , متالصقة 
عــدســة مختلفة عــن األخـــرى واطــلــق على هــذا النظام 
البوليفجن Polyvision , إيماناً منه بنظريته حول البعد 
نيللى  مساعدته  فسرتها  والــتــى   - للسينما  السيمفونى 
كــابــالن فــى نــص بــعــنــوان بــيــان لــفــن جــديــد .. تعددية 
الصورة - والتى قالت فيه .» ليس هناك سوى فن واحد 
يمتلك الغنى والشاعرية الضروريين للتعبير عن الحركة 
عن مصير العصر  وإبرازها والسمو بها , وللتعبير أيضاً 
يسبق  لــم  التى  والمشاعر  السرعة  تصبح  حيث  الـــذرى 
اختيارها من قبل عنصراً من عناصر الحياة اليومية . 
هذا الفن هو السينما, ليس بالتأكيد فى وضعها الحالى 
كضحية لكل أنواع الوصايات وضروب القمع , بل السينما 
التى تزهر فى مناخ تعددية الصورة , فهنا تتهاوى حدود 
الزمن والمكان أمام إمكانيات شاشة متعددة التقسيم 
تجمع وتقسم وتضرب كما يشاء الفنان الخالق وتفترض 

عملية الخلق تعددية للحركة.

رحلة المونتاج السينمائي
عن قربعن قرب          

علىعلى
فاضل الحداد:الفن الواقعي األجدر بالتواصل مع المجتمعالطريقالطريق

ــم الــشــبــاب ــدع ــــدور كــبــيــر ل ــوم ب ــق ــر ت ــصــوي ــت جــمــيــعــة ال كتب:أشرف مصطفى

واستخدام  التصوير  فى  التكنولجيا  ,أن  المريخى  العزيز  عبد  أكد 
الكاميرا الديجتال سهل التقاط اكثر من صور بشكل اسرع لكن برامج 

الفوتوشوب حولت فن التصوير الى مهارات صناعية
وعضو  الضوئى  للتصوير  القطرية  الجمعية  عضو  المريخى  ويرى 
االتحاد الدولى للتصوير الضوئى ان االبداع التقنى غطى على التصوير 
ان  يستطيع  الفوتوشوب  بــرامــج  عــن  بسيطة  خبرة  لديه  انــســان  فــاى 

يحول الصورة التى التقطها الى عالم من الجمال الصناعى
وعن بدايته فى عالم التصوير يقول اعود معك فى رحلة فى الذاكرة 
وتحديدا عندما كنت طالبا بالمرحلة االعدادية فقد اكشتفت ان شيئا 
ما يجذبنى فى التقاط الصور واشعر بسعادة بالغة حينما اتوقف عند 

مشهد ما او لقطة معينة
وأضـــاف بــدا هــذا االحــســاس ينمو بداخلى واقــتــرب اكثر الــى عالم 
الصور فكان ان اشتريت اول كاميرا من « مصروفى الخاص « وبدات 
بالمدرسة  وزمالئى  اصدقائى  عنى  وعــرف  كهواية  التصوير  امــارس 

هـــــذه الـــمـــوهـــبـــة ,فـــالـــتـــصـــويـــر لــم 
اخرى  هواية  اى  امامه  تصمد 

جميعا  عليها  انــتــصــر  فــقــد 
كنت  الـــذى  الــرســم  حتى 

اميل له فى الصغر

اإلبداع التقني غطى على التصوير..المريخى :

الدوحة - البيرق

جاء  الواقعي  للفن  إختياره  أن  الحداد  فاضل  الفنان  قال 
أطياف  كــل  مــع  الــتــواصــل  على  األجـــدر  هــو  أنــه  قناعته  مــن 
إلى انه يهوى رسم المناظر  جمهور الفن التشكيلي، مشيراً 
من  مجموعة  وإضافة  جمال  من  بها  ما  لتصوير  الطبيعية 
على هذا الجمال، وكذلك  فكرياً  الدالالت التي تضيف بعداً 
عن  به  خاصة  جماليات  يحمل  الــذي  البورتريه  فن  يهوى 
النوع  هذا  أن  الحداد  يرى  عام  بشكل  الواقعية  وعن  غيره، 
والموضوعات  الشخصيات  رســم  على  يقتصر  ال  الفن  من 
المستمدة من الطبيعة فحسب بل إنه ينبه الناس إلى جمال 

الطبيعة كما ينبه إلى جمال البشر وإيجاد عالقة بينهما.
وحول درجة نقل رسام البورتريه الواقع كما هو دون أي 
إضافات، أوضح فاضل أن الفن بشكل عام يجب أن يطرح 
برؤيتي  العمل  تقديم  أحــاول  لذلك  قائالً:  الفنان  شخصية 
الحالة  على  إطاللة  لتكون  المنقولة  الطبيعة  لهذه  الخاصة 
ما  التي أعيشها ومن خالل رؤيتي الشخصية للواقع، وغالباً 
تكون المساحات اللونية المساعد األول لي في تقديم وجهة 
بشكل  الواقعي  فالفن  البورتريه،  على  العمل  أثــنــاء  نظري 
الرغم  وعــلــى  الكاميرا  كما  الــواقــع  نقل  لــه  يمكن  ال  خــاص 
من تقديمه للواقع إال انه ال يعتبر ناقل صريح بل أنه يلتزم 
بحالة تعبيرية تخص الفنان ورؤيته ووجهة نظره الخاصة.
أن  أكد  البورتريه  لوحات  على  العمل  أثناء  خطواته  وعن 
وخطوط  األساسية  والنسب  المالمح  بتحديد  تكون  البداية 
الوجه والتي يطلق عليها الخطوط الرئيسية، وأثناء محاولته 
ألكسابه  العمل  إلــى  عــنــده  مــن  يضيف  بــصــدق  الــواقــع  لنقل 

للواقع  نقله  بمجرد  جــامــداً  يصبح  ال  وحتى  الفنية  الـــروح 
حرفياً، وأضاف ان الدور األهم الذي يميز فن البورتريه، 
توثيقه للشخصيات واالحداث مؤكداً ان إهتمامه بالمدرسة 
الواقعية بصورة عامة يأتي من نابع اعتباره لها الناقل األمثل 
رصد  كمجمل  لتأتي  فني،  عمل  إلــى  الطبيعة  فــي  مــا  لكل 
الظروف  حيث  من  الواقع  اقتضاها  كما  تسجيلية  لحاالت 
المحيطة بكل عصر. فالرسم يجعل هناك تدخل لعواطف 
وأحــاســيــس الــفــنــان فــي رصــد هــذه األعــمــال. حيث يوضح 
نقل  في  البراعة  على  ويعتمد  الوجه  تفاصيل  البورتريه  فن 

األحاسيس الشخصية.
فن  في  تبهره  التي  العالمية  اللوحات  أكثر  وعن 
التي  اللوحة  تلك  الموناليزا  لوحة  أنها  أكد  البورتريه 
ما  منذ  دافنشي  ليوناردو  االيطالي  العبقري  رسمها 
مصدراً  اليوم  حتى  تزال  وال  عام،  خمسمائة  يقارب 
على  للفنانين  اإللــهــام  مــصــادر  وأخــصــب  أهـــم  مــن 

أصبحت  حــيــث  وتــوجــهــاتــهــم،  تخصصاتهم  اخــتــالف 
ابتسامتها  تحتل  التي  المجهولة  الغامضة  الــمــرأة  تلك 
اللوحة رمزاً أنثوياً خالصاً حاز إعجاب العالم، وأشاعت 

يسعى  غامضاً  سراً  أصبحت  حتى  واسعاً  جدالً  ابتسامتها 
إلى تفسيره العلماء والباحثون.

ان  فأوضح  العربي  الخط  مجال  في  موهبته  عن  امــا 
أسباب  وعــن  التشكيلي،  الفن  مجال  فــي  توظيفها  ينوي 
أسهم  جمالياته  بجانب  أنــه  قــال  الــعــربــي  بالخط  تعلقه 
بشكل مــبــاشــر فــي الــحــفــاظ عــلــى الــلــغــة مــن خـــالل عملية 
أن  الــحــداد  وأكــد  طويلة،  قــرون  عبر  المتواصلة  التدوين 

ما  والــذي  اإلسالمية  الفنون  أهــم  من  العربي  الحرف 

زال فنا قائما بــذاتــه يــواكــب مــذاهــب الــفــن بــل ويــدخــل في 
صياغة اإلبداع التشكيلي الذي له أصوله وقواعده وبالغته، 
إلى  الفتاً  وجمالياته،  المنفردة  بخصوصياته  يمتاز  حيث 
ألنها  أخــرى  عن  إليها  يميل  التي  الحروف  بعض  هناك  ان 
لغة  أي  في  تتوافر  ال  وإنسيابية  الجمال  في  خصوصية  لها 
والركعة  البغدادي  خطوط،  إلــى  يميل  أنــه  وأوضــح  اخــرى، 

والديواني.
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ك تدخل لعواطف 
مــال. حيث يوضح 
نقل  في  البراعة  ى 

فن  في  ره 
التي  لوحة 
ما  منذ  شي 
مصدراً  وم 

ي

على  فنانين 
أصبحت  ــث 

ابتسامتها  تل 
الم، وأشاعت 

يسعى  غامضاً   ً
م

ان  فأوضح  ربي 
أسباب  وعــن  ي، 
أسهم  جمالياته 
مــن خـــالل عملية 
أن  الــحــداد  وأكــد 

ما  والــذي  ية 

والديواني.

بريطانيا من 

«اول صورة »

صـــ اول  الــــمــــريــــخــــي  ويــــتــــذكــــر 
الص هــذه  مــازالــت  ويــقــول  التقطتها 
جميلة قصة  ولــهــا  ال  وكــيــف  لــدى 
كـــانـــت هـــــذه الــــصــــورة بـــكـــامـــيـــرا كــ
هـــديـــة تــخــرجــى مـــن الـــثـــانـــويـــة الــعـ
سنبو  » قديم  خشبى  لمركب  كانت 
,ايــضــا تــقــع بنفس الــمــكــان مــن الــذا
الدو مهرجان  ايــام التقطتها  صــورة 
الــثــقــافــى الــــذى كــانــت تــنــظــمــه الــدو
قــبــل عـــدة ســنــوات هـــذه الـــصـــورة ك
جــائــرة عــلــى  بــهــا  وحــصــلــت  لبنتين 
جا على  بها  حصلت  كما  المهرجان 
برونزية ميداليه  عن  عبارة  اخرى 
جائزة الشيخ عبد الرحمن بن سعو
الجا وهذه  الضوئى  للتصوير  ثانى 
للحص بالتبعية  اهلتنى  التى  وهى 
مـــيـــدالـــيـــة بــــرونــــزيــــة مــــن االتـــح

الضوئى للتصوير  الدولى 
وعـــــــن تــــأثــــيــــر فــــــــوزه بـــهـــات
مشواره بداية  فى  الجائزتين 
الــتــصــويــر ,قـــال الـــواقـــع انــهــمــا
والف االدبــيــة  قيمتهما  جــانــب 
الح مــن  زادتـــا  فــقــد  الــرفــيــعــة 
االصــ وزاد  لـــــدى  االبـــــداعـــــى 
بــداخــلــى عــلــى الــمــضــى قــدمــا
الضوئ بالتصوير  االبداع  طريق 

«اكتساب المهارات»

الك ــــدور  ال الـــى  الــمــريــخــي  ولــفــت 
الض الــتــصــويــر  جمعية  لعبته  الـــذي 
فـــي خــبــرتــه مــعــرفــتــه لــكــيــفــيــة الــتــق
البر خالل  من  ســواء  مميزة  صــورة 
واستف بها  شــاركــت  التى  والـــدورات 
الــخــبــ خــــالل  مـــن  او  ا  كــثــيــر  مــنــهــا 
ار فــــى  تـــــــدور  الــــتــــى  والـــــــحـــــــوارات 
مخ مــن  اعــاضــائــهــا  بــيــن  الــجــمــعــيــة 

العمرية المراحل 
وتــــابــــع الـــحـــق انـــنـــى البـــــد مــــن اش
الــى الـــدور الــهــام الـــذى يــقــوم بــه رئ
ومسوؤلوها الجمعيه  رئيس  ونائب 
المها اكتساب  على  الشباب  مساعدة 

وأضـــاف بــدا هــذا االحــســاس ينمو بداخلى واقــتــرب اكثر الــى عالم 
الصور فكان ان اشتريت اول كاميرا من « مصروفى الخاص « وبدات 
بالمدرسة  وزمالئى  اصدقائى  عنى  وعــرف  كهواية  التصوير  امــارس 

هـــــذه الـــمـــوهـــبـــة ,فـــالـــتـــصـــويـــر لــم
اخرى  هواية  اى  امامه  تصمد 

جميعا  عليها  انــتــصــر  فــقــد 
كنت  الـــذى  الــرســم حتى 

اميل له فى الصغر

عبد العزيز المريخى
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المتخلف..  عالمنا  في 
الناجح عدو

لك غال يعلم به اهللا يا مرادي/
واشــــتــــيــــاقــــي لـــــك تـــعـــب طـــول 

انتظاره.
لو تمسيني جميع الناس عادي/
المساء اللي ما يبدأ بك خساره

مـــع األســـــف تــلــفــزيــون 
من  هويته  ضاعت  قطر 

كثر التخبط

«كريسبر-كاس٩» يثير قضية األخالق بتقديم مواليد حسب الطلبقضيةقضية
في  علمية  منظمة  أكبر  تتصدى 
عبر  لــمــخــاوف  الــمــتــحــدة  ـــواليـــات  ال
عــنــهــا عـــلـــمـــاء ومـــعـــنـــيـــون بـــاألخـــالق 
وقررت إطالق مبادرة طموح لوضع 
خــطــوط اســتــرشــاديــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
الــقــدرة  لــهــا  الــتــي  الــجــديــدة  الجينية 
الطلب». حسب  توفير «مواليد  على 

المسماة  التكنولوجيا  هذه  وتسمح 
بتغيير  لــلــعــلــمــاء  (كريسبر-كاس٩) 
وهــذه  فعليا.  يستهدفونه  جــيــن  أي 
الكمبيوتر  بــبــرامــج  شبيهة  التقنية 
المجال  في  لكن  النصوص  لمعالجة 
الــحــيــوي وهــــي تــمــكــن الــعــلــمــاء من 

واستبدالها. جينية  عيوب  أي  رصد 
وعـــصـــفـــت هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة بــعــلــم 
األحـــــيـــــاء وأشــــعــــلــــت مـــــعـــــارك عــلــى 
ناشئة  شركات  بين  االخــتــراع  بــراءة 
وجامعات تقول إنها يمكن أن تكون 
مـــفـــيـــدة وثــــوريــــة مـــثـــل تــكــنــولــوجــيــا 
ـــــووي (دي.إن.ايــــــــــــــه)  ـــــن الـــحـــمـــض ال
الــــتــــي تـــــطـــــورت فـــــي الــســبــعــيــنــيــات 
ـــقـــت صــنــاعــة  والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات وأطـــل

الحيوية. التكنولوجيا 
فجرت  كريسبر  تكنولوجيا  لكن 

أخالقية. مخاوف 
علماء  أعلن  الماضي  الشهر  وفــي 

الستخدام  تجربة  أول  عن  صينيون 
تــقــنــيــة كــريــســبــر لــتــغــيــيــر الــجــيــنــات 
النووي  الحمض  في  تغيير  إلحــداث 
ألجنة بشرية. ورغم أن هذه األجنة 
غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلـــحـــيـــاة ولـــــن تــتــطــور 
قوبلت  الــتــجــربــة  أن  إال  مــوالــيــد  إلــى 
الــذيــن  الــعــلــمــاء  مــن  تــحــذيــر  بصيحة 
تغيير  أن  يــعــنــي  قـــد  هـــذا  إن  قـــالـــوا 
أن  يمكن  لإلنسان  الجينية  الخريطة 

وقت. مسألة  يكون 
واســـتـــجـــابـــة لــــهــــذه الـــتـــحـــذيـــرات 
األمريكية  الوطنية  األكاديمية  قالت 
ــعــلــوم ومــعــهــد الـــطـــب الـــتـــابـــع لــهــا  ــل ل

أنــهــمــا ســيــنــظــمــان قــمــة دولـــيـــة في 
الباحثون  خاللها  يستكشف  الخريف 
العلمية  «الــقــضــايــا  آخـــرون  وخــبــراء 
الصلة  ذات  والسياسية  واألخــالقــيــة 

البشري». الجين  تغيير  بأبحاث 
إضـــافـــة إلـــى ذلـــك قـــرر الــمــجــلــس 
الـــشـــرفـــي الـــــذي شــكــلــه الــكــونــجــرس 
يقوم  الــذي  ١٨٦٣ (إن.ايـــه.إس)  عــام 
بـــــدراســـــات لـــلـــحـــكـــومـــة االتـــحـــاديـــة 
وآخــــريــــن تــشــكــيــل لــجــنــة انــضــبــاط 
واآلثار  العلمية  األسس  تدرس  دولية 
واالجتماعية  والقانونية  األخــالقــيــة 

البشرية. الجينات  لتغيير 

الفنان والمخرج المسرحي الشاب فهد الباكر يقول 
إن استخدام التكنولوجيا الحديثة بالنسبة له شر البد 
منه، واعترف بأنه كان من أواخر الناس الذين دخلوا 
إلى عالم التكنولوجيا الحديثة حيث كان يرفض أن 
يقتحم هذا المجال وكان يرفض التعامل معه ولكنه 
اكتشف كم كان مخطئًا وأن استخدام هذه الوسائط 
أمر مفيد ويخدم في كافة مجاالت الحياة، واعترف 
بــأن رفضه ربما كــان لعدم معرفته بتفاصيل هذه 
هذه  تحل  أن  يتوقع  إنــه  وقـــال  الحديثة،  التقنيات 
والدعاية  اإلعــالم  وسائل  من  الكثير  محل  الوسائط 
والتسويق التقليدية وستكون بديالً ناجًحا عنها إن لم 
تكن قد حلت بالفعل نظًرا ألنها ال تكلف كثيًرا وسهلة 
نشر  في  وتسهم  ساهمت  أنها  كما  االستخدام،  في 
العديد من األعمال الفنية بسهولة وتعبر بها حواجز 
المكان والزمان في لحظات وجعلت من العالم قرية 

صغيرة بالفعل.

شعبية الفنان
تسهم  الحديثة  الــوســائــط  هـــذه  إن  الــبــاكــر  وقـــال 
يستطيع  إنــه  حيث  الفنان،  شعبية  زيـــادة  فــي  كثيًرا 
من خاللها أن يسّوق لنفسه كمبدع بسهولة وببساطة 
وكأنه يستخدم وسائل اإلعالنات أو شركات الدعاية 
التقليدية أو يعلن عن نفسه في التلفزيون أو اإلذاعة 
ويمكنه أن يحقق نسب مشاهدة عالية وقياسية من 
خالل استخدامه لمواقع تحظى بنسبة إقبال كبيرة، 

وسالسة  المواقع  هــذه  استخدام  سهولة  عــن  فضالً 
الوصول إليها وتعلمها.

وحّذر فهد الباكر من أن يتحول استخدام مواقع 
السوشيال ميديا من وسيلة للتواصل إلى إدمان قضاء 
الكثير من الوقت على هذه المواقع وتصير العالقة 
بين المستخدم وهذه الوسائط هي عالقة إدمان تبعد 
صاحبها عن العالم الحقيقي وتقصر تعامالته على 
العالم االفتراضي ومن ثم تصيبه بالعزلة، وهو أمر 

سلبي وال ينبغي حدوثه فاإلنسان مخلوق اجتماعي 
عليه أن يستخدم الوسائل اإللكترونية لتخدمه في 
حياته وأن يقوم هو بتوجيهها لمصلحته ال أن تعمل 
هي على توجيهه، ولكن في المقابل ال يمكن أن ننكر 
إيجابيات هذه المواقع التي أسهمت بشكل كبير في 
تقليص حدود الزمان والمكان وقربت أشخاًصا من 
بالصوت  الحديث  بإمكانهم  وصــار  وأهلهم  ذويهم 

والصورة في التو واللحظة مع من يحبون.

وقال فهد الباكر إن من يتجنبون استخدام هذه 
الوسائل بحجة أنهم يغلقون أبــواب قد تجلب إليهم 
حتًما  سيدركون  يقولون  كما  رأس  وجــع  أو  مشاكل 
خطأ،  على  وأنــهــم  كله  العالم  عــن  متأخرون  أنهم 
العالمي  بالركب  اللحاق  هو  الصواب  أن  وسيوقنون 
حتى  الوسائل  هــذه  استخدام  في  الجميع  ومسايرة 
لو ظنوا أنها ستسبب لهم المشاكل، فالموبايل عندما 
ظهر كنا نشاهد أشخاًصا يرفضون استخدامه بحجج 
واهية ومتعددة ولكن انظر اليوم فمن ال يستخدمه 

يكون كمن يغرد خارج السرب.

دائرة المعارف
المتأخرين  مــن  كــان  أنــه  الــبــاكــر  فهد  ويضيف 
فــي دخـــول عــالــم الــوســائــط الــحــديــثــة، األمـــر الــذي 
من  كبيرة  لمشاكل  اآلن  حتى  يتعرض  لــم  جعله 
العديد  هناك  ولكن  المواقع  لهذه  استخدامه  جراء 
مع  باستمرار  تحدث  التي  الطريفة  المواقف  من 
األصدقاء والمعارف على الواتس آب ويقول الباكر 
أصدقائه  دائـــرة  أن  يجد  عندما  كثيًرا  يسعد  إنــه 
تتسع وأن هناك كثيرين يتعرفون عليه من خالل 
من  جــانــب  على  ويــتــعــرفــون  آب  والــواتــس  التويتر 
للتصالح  دعـــاه  الـــذي  األمـــر  وموهبته،  شخصيته 
مع  خصوًصا  االجتماعي،  التواصل  مواقع  بقية  مع 
الوسائط  هــذه  إثــراء  على  مؤكًدا  له  أبنائه  تشجيع 

للمشهد االجتماعي والثقافي.

جاسم األنصاريجاسم األنصاري
@JASSIM@JASSIM٣٠٠٠٣٠٠٠

بكلمات  تحبون  مــن  أكــرمــوا 
جميلة وافعال أجمل.

أرواحـــنـــا خــلــقــت لــفــتــرة من 
الزمن وسترحل.

ابتسموا وتناسوا أوجاعكم
هي دنيا وليست جنة

طبقتم وطابتم حياتكم 

ــا يــصــيــب مــســتــخــدمــيــهــا بــالــعــزلــة ــدي ــي ــال م ــي ــوش ــس ـــــان ال إدم

ــة ــدي ــي ــل ــق ــت ــــة ال ــــاي ــــدع ــــل اإلعــــــــالم وال ــــائ ـــا ســـتـــحـــل مــــكــــان وس ـــدي ـــي ـــال م ـــي ـــوش ـــس ال

كتب - محمود الحكيم:

ــعــالــم أصــبــحــت مــواقــع  فـــي ظـــل الـــثـــورة الــرقــمــيــة الــتــي يــعــيــشــهــا ال
من  ميديا»  «السوشيال  بـ  يُعرف  بــات  ما  أو  االجتماعي  التواصل 
ونحن  البعض،  بعضهم  بين  الناس  حياة  في  التواصل  طــرق  أهــم 
بـــدورنـــا نــركــز عــلــى وقـــع هـــذه الــمــواقــع اإللــكــتــرونــيــة وأثـــرهـــا في 
حــيــاة فــنــانــيــنــا، ونــحــاول مــن خــالل هــذه الــزاويــة أن نسبر أغــوار 

متابعاتنا  خالل  من  اهتماماتهم  على  لنتعرف  االفتراضي  عالمهم 
أشهر  على  والموثقة  الخاصة  وحساباتهم  الرسمية  لصفحاتهم 
أو  واالنستجرام  بوك  وفيس  تويتر  مثل  االجتماعي  التواصل  مواقع 
في  وسنحرص  ذلك..  شابه  وما  اإلنترنت  على  الخاصة  صفحاتهم 
الفنانين  نشاطات  على  حلقة  كل  في  نتعرف  أن  على  الزاوية  هذه 
مجالهم  في  الحديثة  التقنيات  من  استفاداتهم  ومدى  اإللكترونية 

الفني.

معرض صور على هامش اجتماع وكالء اآلثار والمتاحف بدول من صفحة السينمائي الشاب رمضان البلوشيورشة فن لوحات المنمنمات اإلسالمية في مبنى مطافئ الدوحة
التعاون في فيالجيو على الصفحة الرسمية لمتاحف قطر 

من صفحة الفنانة الشابة ندى أحمد

ة
عاتنا 
شهر 
أو   
في 
نين 
لهم 
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المسيفري : االنطالق بالتشكيل الخليجي آلفاق عالمية

طــنــجــة - قـــنـــا: تــــشــــارك ١٣ 
/مصر،  عربية  ســت  منها  دولـــة 
وتونس، والسعودية، وفلسطين، 
والعراق، واإلمـــارات / إلى جانب 
فرق محلية مغربية، في الدورة 
الرابعة لمهرجان طنجة الدولي 
 ٢ بين  مــا  ستلتئم  التي  للمسرح 
و٦ أكتوبر القادم. وأوضح المدير 
الفني للمهرجان، الفنان إدريس 
الــــقــــري، أن الــــــــدورة الــجــديــدة 
ستقدم الكثير من التجديد سواء 
من الناحية البنيوية بما تتضمنه 
مــــن تـــصـــور جـــمـــالـــي وفــلــســفــي 
الثقافي،  الــمــوعــد  لــهــذا  مختلف 
أن االســتــراتــيــجــيــة الــتــي  مــبــيــنــاً 
العروض  اختيار  لجنة  اعتمدتها 
الـــمـــشـــاركـــة فــــي هــــــذه الـــــــدورة 
ارتكزت على عدة معايير راعت 
فـــي جــوهــرهــا الــتــنــوع الــثــقــافــي 

والسمو بالذوق العام للعروض.
كـــمـــا كـــشـــف مــــديــــر الـــــــدورة 
الرابعة لمهرجان طنجة الدولي 
للمسرح أن موعد أكتوبر القادم 
سيضمن الفرجة والــذوق العالي 
والشعبوية  اإلســفــاف  عــن  البعيد 
بهدف االرتقاء بالجانبين الذوقي 
الــتــربــوي لــلــعــروض، فــضــالً عن 
االبتعاد عن الخطابية المسرحية 
الـــضـــاربـــة فــــي حــــريــــات اآلخــــر 
بما  للمسرح  تــصــوره  مــع  تناغماً 
هــو إبـــداع حــر يجمع وال يفرق، 
يربي وال يشحن، يرفع وال ينزل 
للوطن  االنتماء  ومشاعر  الـــذوق 
ولـــإلنـــســـانـــيـــة، يــقــر بــالــحــق في 
االختالف. وذكر القري أن الدورة 
الرابعة للمهرجان تتضمن عقد 
تقاطعات  تــطــرح  فــكــريــة  نــــدوة 
فلسفة التنوع واالختالف وفضاء 
التعايش والــحــوار، ونــدوة علمية 
والمدينة»  «الــمــســرح  مــحــورهــا 
يــشــارك فيهما خــبــراء مــن دول 

عربية وغربية.

١٣ دولة بمهرجان 
طنجة الدولي 
للمسرح

الوثائقية تحتفي بالفن 
الشعبي بأربعة أفالم

الثالثاء 22 شعبان 1436 هـ - 9 يونيو 2015 م

أبيات قطرية

شعر: محمد السادة
محامل الشوق

 : - البيرق  الدوحة 

خالل  الوثائقية  الجزيرة  قناة  تعرض 
تحتفي  أفالم  أربعة  الجاري  يونيو  شهر 
فيلم  مع  تبدأها  الشعبية  بالموسيقى  بها 
ع السمسمية لتبين ماهية هذه اآللة عبر 
مصر،  في  عليها  العازفين  أحد  مرافقة 
فــي حــيــن يــأتــي فــيــل «أهــلــيــل»لــتــســلــيــط 
الــضــوء عــلــى «األهــلــيــل»وهــو أحــد أرقــى 
الجزائرية  الصحراوية  الشعبية  الفنون 
الــــتــــي بـــقـــيـــت مـــحـــافـــظـــة عـــلـــى روحـــهـــا 

السنين. آالف  منذ  وأصالتها  وسحرها 
وفــــي فــيــلــم «الــمــوســيــقــى الــتــركــيــة» 
تــــقــــدم الــــقــــنــــاة لـــمـــحـــة تـــاريـــخـــيـــة عــن 
خصائصها،  وأهـــم  التركية  الموسيقى 
واآلالت المستخدمة في عزفها. ويشرح 
الــفــيــلــم كــيــف تـــأثـــرت هـــذه الــمــوســيــقــى 
وأثــــرت مــن خـــالل مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي 
آسيا،  ووسط  األوروبية  الموسيقى  على 

العربي. والعالم 
فيلم  فهو  الشعبي»  «الغناء  فيلم  أمــا 
الشعبي  الــغــنــاء  ظــاهــرة  يــتــنــاول  وثــائــقــي 

فــي مــصــر مــنــذ بــدايــتــه، ويــحــلــل عــوامــل 
ظـــهـــوره وانـــتـــشـــاره فـــي مـــصـــر، ومـــدى 
السياسية  بالتغيرات  الظهور  هذا  ارتباط 
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــحــلــالً 
طبقات  بين  وانــتــشــاره  جاذبيته  عــوامــل 
على  الفيلم  ويحتوي  المصري،  المجتمع 
الشعبيين  المطربين  أبرز  مع  مقابالت 
فــــي مـــصـــر فــــي مـــحـــاولـــة الســتــكــشــاف 
نـــجـــوم هــــذا الـــعـــالـــم الــخــفــي وأصــولــهــم 
االجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، مــعــايــشــاً أجــواء 
مصر. في  الشعبية  والمناسبات  األفراح 

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

عذوبة  على  فقط  متوقفا  يعد  لــم  الفنان  نجاح 
من  قــدر  إلــى  يحتاج  بــات  بل  األداء  وجمال  الصوت 
والدعائية  التسويقية  والــرؤيــة  المنظم  التخطيط 
المدروسة وعلى كل فنان أن يقف مع نفسه وقفة 
يصل  الــتــي  الصحيحة  الــطــريــقــة  عــن  فيها  يــتــســاءل 
أن  وعليه  المطلوب  بالمستوى  الجمهور  إلــى  بها 
يدرك من أين يبدأ وماذا يفعل لينجح في الوصول 
على  يعتمد  يعد  لم  الفن  إن  الجماهير،  قلوب  إلــى 
واأللــحــان  الــصــوت  جمال  مــن  التقليدية  المقومات 
وعلى  والكاريزما  الوسيم  والــوجــه  المتميز  واألداء 
كـــل فــنــان يــريــد أن يــنــجــح أن يــقــف هـــذه الــوقــفــة 

متأنية مع النفس ثم يبدأ فورا في التنفيذ وعليه أن 
يتحمل المشاق والتكاليف التي يتطلبها هذا التنفيذ 
بهمة وإصرار و في النهاية سوف يجني ثمار ذلك 
في  الجمهور  ألسنة  على  تتردد  أغنياته  وستصبح 
الداخل والخارج هذا ما أنصح به المطربين الشباب 
أعمالك  على  تنفق  وأن  نفسك  على  تتعب  أن  البــد 

لتصل إلى ما تريد.
إن المطرب القطري أصبح مسموعا وله جمهوره 
بفضل  وذلـــك  والــعــربــي  الخليجي  المستويين  على 
تفوقوا  الذين  المجتهدين  الفنانين  من  جيل  خروج 
للجمهور،  راق  فن  تقديم  واستطاعوا  أنفسهم  على 

واعتمدوا على أساليب ووسائل حديثة تواكب العصر 
ما  وهــذا  الجمهور،  إلــى  وأســرع  أكبر  بشكل  وتصل 
الكثير  على  تنهال  قطر  خــارج  فــي  الــعــروض  جعل 
وحضور  تواجد  لهم  وصار  الجيل  هذا  مطربي  من 

وانتشار كبير على الساحة الغنائية خليجيا وعربيا.
يكونوا  أن  يجب  الشباب  الفنانين  أن  أؤكـــد  نعم 
طموحين وأن يتعبوا على أنفسهم وفنهم من أجل 
على  باإلنفاق  يبخلوا  وأال  والنجاح  الشهرة  تحقيق 
بالتواجد  وعليهم  يــريــدون،  ما  يحققوا  حتى  فنهم 
سوف  هذا  ألن  ومنتقاة  قوية  بأعمال  الساحة  على 

يفتح أمامهم فرصا أوفر.

هناك  أن  مــن  البعض  ألسنة  على  يــتــردد  مــا  أمــا 
دقيقا  ليس  التعبير  هذا  أن  أرى  فأنا  قطرية  أغنية 
فــلــيــس هــنــاك مـــا يــســمــى بــاألغــنــيــة الــقــطــريــة فــهــذا 
التعبير يــوحــي بــأن هــنــاك لــونــا خــاصــا مــتــفــردا عن 
ـــواقـــع يــؤكــد أن  غــيــره مـــن األغـــانـــي الــخــلــيــجــيــة، وال
األلوان الغنائية باتت مزيجا من كل األشكال الفنية 
وصار هناك تأثير وتأثر بسبب االنفتاح الكبير الذي 
نستطيع  ولكننا  الحديثة  االتــصــال  وســائــل  أحــدثــتــه 
اللون  أما  الغناء  في  خليجيا  لونا  هناك  إن  نقول  أن 
القطري الخالص فال يوجد إال في األغاني الفلكلورية 

والشعبية المغرقة في المحلية.

عيسى الكبيسي: التخطيط ونجاح الفنانعيسى الكبيسي: التخطيط ونجاح الفنان

الــــدوحــــة –الـــبـــيـــرق : أطــلــقــت مــتــاحــف قطر 
بالتعاون مع مالكوم ريدنج - الشركة االستشارية 
التصميم  مــســابــقــات  تــنــظــيــم  فـــي  الــمــتــخــصــصــة 
الــدولــيــة،  الــفــن»  «مــطــاحــن  مسابقة  المعماري- 
هندسية  شركة  اختيار  خاللها  من  سيتم  والتي 
الجديد  المبنى  تصميم  مهمة  تتولى  معمارية 
ألحد فضاءات المعارض والذي سيقع على واجهة 
شركة  حــالــيــاً  تشغلها  وتــاريــخــيــة  خــالبــة  بــحــريــة 
مطاحن الدقيق القطرية في قلب مدينة الدوحة.

ولفت بيان صادر عن متاحف قطر أن المبنى 
أبرز  من  بالقرب  مميز  موقع  تصميمه  المزمع 
المعالم في قطر، بما في ذلك الكورنيش ومتحف 
إحياء  إعادة  ويعكس  اإلنشاء.  قيد  الوطني –  قطر 
هـــذا الــمــوقــع كــكــيــان ثــقــافــي الــتــنــمــيــة الــحــضــريــة 

وسيتم  الــدوحــة،  مدينة  تشهدها  التي  والمدنية 
المؤسسات  أهــم  بعض  لربط  المعرض  تصميم 
الــثــقــافــيــة فــي دولــــة قــطــر بــمــا فــي ذلـــك متحف 
الفن اإلسالمي، وقاعة الرواق الدوحة للمعارض 

الفنية، ومتحف قطر الوطني – قيد اإلنشاء.
اسم  عن  اإلعالن  سيتم  أنه  إلى  البيان  وأشار 
«مطاحن  بــأن  عــلــمــاً  مستقبالً  الــجــديــد  المبنى 
مسابقة  على  إطالقه  تم  الذي  االسم  هو  الفن» 

التصميم.
التصميم  شـــركـــات  عــلــى  أنـــه  الــبــيــان  وأضـــــاف 
ال  خبرة  تثبت  وثائق  تقديم  المتقدمة  المعماري 
تقل عن ٧ سنوات في مجال التصميم المعماري، 
وتقديم نبذة قصيرة عن الشركة وخبراتها ذات 

الصلة مدعمة بوثائق وصور.

متاحف قطر تنظم مسابقة «مطاحن الفن» الدولية

ـــــلـُــــوِع أَنـــــــارا. ــــيــــِن الـــــُضّ ــــــوُق ِمـــــن بَ الــــــَشّ
ـــــــَنّ كـــــتـــــارا. ـــــــُه ـــــــــــٍدّ َضـــــــَمّ ـــــحـــــســـــاِن َق لِ

ــــهــــاً. ـــُق والِ ـــخـــِف ـــُب يَ ـــل ـــَق لِـــَجـــمـــالِـــِهـــَنّ ال
ــــــاِظــــــروَن َحــــيــــارى. ــــِهــــَنّ الــــــنَّ ولِــــَســــمــــتِ

ـــــمـــــا. ــــَنّ وإِّن ــــُه ــــــــــــــِد َصــــمــــتُ ِمـــــثـــــُل األَوابِ
ــــــي لـَــــــُهـــــــَنّ ِحــــــــــوارا. يـَـــــــرِويــــــــَن لـِـــــلــــــّرائِ

ـــراِث َمــشــاِهــداً. ـــتُّ ـــرِويـــَن َعـــن َمــجــِد ال يَ
وســــــارا. ذاَع  ــــيــــالَن  َغ ِمـــــن  َمـــــــَيّ  ِمـــــن 

ـــهـــا. ـــُحـــُفّ ـــــوَعـــــٍة كــــــاَن الـــــُفـــــراُق يَ ِمـــــن لَ
ــــشــــِعــــُل نــــــارا. ــــــوِديــــــِع تُ وَمـــــــراِســـــــُم الــــــتَّ

ـــُعـــمـــِق َمـــجـــاِهـــٍل. ـــــٌة بِ ـــــِرَع وتَـــِغـــيـــُب أَش
ـــــيـــــاِت َشــــــــرارا. ـــــنِ ـــــــَظـــــــُلّ َرجــــــــُع األُغ َويَ

ـــــنـــــبـــــوُق بــــيــــَن الــــــَمــــــوِج. ــــمــــايــــُل الـــــُسّ يــــتَ
ـــِمـــِل اتـــكـــا بَـــعـــَد الـــــِجـــــداِر ِجــــــدارا. كـــالـــثَ

ـــَل الــَحــنِــيــَن ُمـــســـافـــراً. يـــا مــحــَمــالً َحـــَم
ــحــارا. ــَجــِج الـــدُهـــوِر بِ َقـــد ُخــضــَت ِفـــي لُ

ـــــخـــــِرُج لـُــــؤلـــــؤاً. َغــــــواُصــــــَك الــــِمــــغــــواُر يُ
واألَخـــــــطـــــــارا. األَعـــــــمـــــــاَق  ــــــرَهــــــُب  يَ ال 

أَزاِهـــــــــٌر. والــــَمــــحــــاُر  َروٌض  الـــَفـــشـــُت 
ـــقـــِطـــُف األَحـــــجـــــارا ؟ ـــــُل تَ ـــــاِم ـــيـــَف األَن َك

ـــــْت. ـــــي ـــــــُع أُدِم َخـــــبَـــــٌط تَـــــهـــــرأَ واألَصـــــــابِ
ــــــَل ِمــــلــــُحــــُه اإلِبــــــصــــــارا. والــــبَــــحــــُر َقــــــلَّ

ــــٌل. ـــــُس قــــاتِ ـــــُفّ ـــــنَ ـــمـــُح والـــــتَّ ـــل ـــــرُش يَ ـــــِق ال
ــــــــارا. ــــــــتَّ ُه بَ والــــــِجــــــيــــــُر مــــــــــاٍض َحـــــــــــــــُدّ

ـــِظـــُر اإلشـــــــــارَة َحـــبـــلُـــُه. ـــنـــتَ ــــيــــُب يَ والــــَسّ
ِفــــيــــُق أَشــــــارا. ـــحـــِب الــــَرّ ولِـــلـَــحـــَظـــِة الـــَسّ

ـــــَرْت. ـــالـــَحـــبـــِل الـــُمـــبَـــلَّـــِل َســـــَطّ ـــمـــنـــاُه بِ يُ
ـــــُب اآلثـــــــــــارا. ـــــكـــــتُ َمــــــجــــــَد األوائـــــــــــــــِل تَ

ــــظــــاٌر دائــــــٌم. ــــــوِق انــــتِ وَمــــحــــاِمــــُل الــــــَشّ
ـــــــــوارى. ـــــحـــــَت الـــــِمـــــيـــــاِه تَ َفـــــلـــــَذاتـُــــهـــــا تَ

أَصـــــداَءهـــــا. َدْت  َرَدّ ُهــــولــــو  نَـــغـــمـــاُت 
مــــــاِن تُــــــصــــــاِرُع األَقــــــــــدارا. ــــــَزّ ُجـــــــــُدُر ال

ـــــُروا. ـــــَح ِمـــــن َحــــقــــِل مــــّحــــاٍر آلَخـــــــَر أَب
ــــســــارا. ـــــروَن َم ـــــخـــــايِ يـــــــاِح يُ ــــَن الـــــــِرّ ــــي بَ

ـــــــِه بِــــَعــــِزيــــَمــــٍة. ــــــــراِع وَفـــــــلُّ َطـــــــــُيّ الــــــــِشّ
ـــــِل َصـــــــارا. ـــــوُكّ ـــــتَّ ـــــال ـــــــــــْرٌخ بِ َخـــــطـــــٌف وبَ

ــيــراُت حــّتــى ُصــُخــوُرهــا. ــِه ــتــُهــُم ال َعــَرَف
ــــوُم َهــــَدتــــُهــــم األَســـــفـــــارا. ــــُج ــــنُّ وَكـــــــذا ال

ـــمـــاَزَجـــْت. ــــّي تَ ِك ــــَرِق الــــَزّ ــالــِمــلــح والــــَع بِ
ــــُقــــوا األَوطــــــــــارا. ـــــد َحــــَقّ أَهـــــداُفـــــُهـــــم َق

َقـــْت. ــُد ِمـــن لـَــَهـــِف اإلِيـــــاِب تَـــَحـــَرّ ــي ــِغ وال
ــــــــــــــــرارا. ُع األَْم ـــــــــَرّ ـــــــــَج ــــــــبــــــــاُدُهــــــــَنّ تَ أَك

ــــراً. ــــقــــاِء ُمــــَعــــَطّ ـــرَن َمــــشــــُمــــوَم الــــلِّ ـــثُ ـــن ي
ــــُجــــوِم ِدثــــــارا. ـــَن ِمــــن ُســــــُدِم الــــنُّ ـــغـــِزْل يَ

ـــَد والــــَجــــوى. ـــاُع ـــب ـــتَّ ـــدِر ال ـــّب ـــل يـَــشـــِكـــيـــَن لِ
ـــــســـــاِمـــــُر األَقــــــمــــــارا. والـــــلَّـــــيـــــُل َشـــــــــَعّ يُ

َروْت. َشـــواِطـــئُـــهـــا  تَــــِعــــبَــــْت  َضــــفــــًة  يــــا 
ـــــوِب أَذاَعــــــــــــت األَخــــــبــــــارا. ـــــلُ ـــــُق ـــــــــوَح ال بَ

ــــد عــــانـَـــَق األَمـــــــــواَج َكـــم. ــــم َرمـــلُـــهـــا َق َك
ـــــْت أَنــــــاِمــــــُل َفــــــوَقــــــُه األَســـــــــــرارا. خـــــَطّ

فــافــتَــِحــي. َشـــــواِطـــــُئ  يـــا  آٍت  كـــــُب  الـــــَرّ
ـــّحـــارا. َفــــَرحــــاً ِذراَعـــــيـــــِك احـــُضـــنِـــي الـــبَ

ــَســعــَفــٍة َقـــد أُوِقـــــدْت. واشــِفــي الــَغــلـِـيــَل بِ
ـــــٍب واَجــــــــــــَه األكــــــــــــدارا. ـــــل ِمـــــــن نـــــــــاِر َق

ـــضـــاً. ـــــَل قـــابِ َمــــــّالُحــــــِك الـــــَمـــــزُهـــــُوّ أَقـــــبَ
ِســــــــــوارا. ـــــحـــــاِر  ـــــبِ ال ُدَرّ  ـــــــِه  َكـــــــِفّ ِفـــــــي 

لـَــْت. هــــوُر تـَــَحـــَوّ يــا ِذي الــَمــحــاِمــُل والــــُدّ
ــُخــوِص ِخــيــارا. ــُشّ َكــم ذا َحــَمــلــِت ِمـــَن ال

ـــــلـُــــوا. الـــــيـــــوَم ِعــــــيــــــُدِك والــــــذيــــــَن تَـــــرَحّ
ــــا اإلِكـــــــبـــــــارا. ــــن ُد هــــاُه ــــــُم نـُــــــــَجـــــــــِدّ ــــــُك لَ

ــَمــن َحــمــلــِت وهـــا ُهـــُم. ــحــُن لِ أَحـــفـــاُد نَ
أَحـــــــفـــــــاُدِك الــــــُغــــــُرّ اعــــتَــــلـَـــيــــَن بِــــحــــارا.

ــلــِك ِفـــي. ــُف لَـــُهـــُم انـــتـِــظـــاٌر يـَــــوَم َحـــفـــِل ال
ــــــتــــــارا. ـــــمـــــتـــــُه َك ـــــَظّ َجــــــمــــــٍع َكــــــــِريــــــــٍم نَ

ـــالِة عــلــى الـــذي. ــَخــتــُم بُـــوحـــوا بِـــالـــَصّ وال
ــــــــــارا. ــــــالِم أَن ــــــَة لِــــــلــــــَظّ ــــــدايَ ــــــِه ــــــَشــــــَر ال نَ

كتب – أشرف مصطفى

كـــشـــف الـــفـــنـــان أحــــمــــد الــمــســيــفــري 
الــمــنــســق الــــعــــام التــــحــــاد الــتــشــكــيــلــيــيــن 
ــيــجــيــيــن عــــن اســــتــــعــــداده لــلــقــيــام  الــخــل
الخليجية  الجمعيات  مــقــرات  بــزيــارة 
تــم  ــــي  ــــت ال الــــعــــمــــل  أوراق  لـــمـــنـــاقـــشـــة 
الذي  االجتماع  خــالل  مؤخراً  تقديمها 
لرؤساء  بالدوحة  الماضي  الشهر  أقيم 

إعداد  تم  قد  أنه  إلى  الفتاً  الجمعيات، 
خـــطـــة عـــمـــل لـــلـــجـــمـــعـــيـــات الــخــلــيــجــيــة 
يستعد  الــــذي  االتـــحـــاد،  عــلــيــهــا  يــشــرف 
حـــالـــيـــاً إلقـــامـــة عــــدد مـــن الــفــعــالــيــات 
خليجية  مــعــارض  تــتــضــمــن  الــمــتــنــوعــة 

وندوات.
ــــمــــنــــســــق الـــــــعـــــــام التـــــحـــــاد  وأكــــــــــد ال
هناك  أن  على  الخليجيين  التشكيليين 
الخليجي  التشكيلي  بالفن  للخروج  نية 

خــــــارج نـــطـــاق الـــخـــلـــيـــج، حـــيـــث يــعــمــل 
على  أفقية  بصورة  التوسع  على  االتحاد 
ويهدف  والعالمي،  بل  العربي  المستوى 
إلى  الخليجية  التشكيلية  الحركة  لنقل 
على  بــالــعــمــل  واعـــــداً  الــعــالــمــيــة،  نــطــاق 
واللقاءات-  -الندوات  الفعاليات  جعل 
تــعــمــل عــلــى مــــدار الـــعـــام، والــمــشــاركــة 
فــي كــافــة الــفــعــالــيــات الــتــي تــنــظــم على 

التعاون. مجلس  مستوى 
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