
قلة اإلنتاج الدرامي تهدد 
الفنانين الشباب

صفحات
٨

عيسى عبداهللا:الحسابات الوهمية 
أبرز سلبيات مواقع التواصل

كتب - مصطفى عبد المنعم:

قلة  إن  السيد  ســمــاح  الفنانة  قــالــت 
اإلنــــتــــاج الـــــدرامـــــي الــمــحــلــي قــضــيــة 
الفنانين  جميع  وتهدد  جدا  خطيرة 
أن  ،معتبرة  أيضا  والنجوم  الشباب 

الخمول الفني طوال العام من الممكن 
خفوت  من  حالة  حــدوث  في  يتسبب  أن 

الحس الفني لدى الفنان بسبب قلة األعمال، 
لذلك  التهديد،  هــذا  مــن  أعــانــي  شخصيا  وأنــا 

حتى  العام  طــوال  مسرحية  وعــروض  درامــي  إنتاج  لدينا  يكون  أن  أتمنى 
تتاح الفرص بشكل أكبر لجميع الفنانين بأن يعملوا ويقدموا ما لديهم.

سواء  متواصلة  فنية  أعمال  بدون  حياتها  تتخيل  ال  أنها  سماح  وأكــدت 
يالحقان  اللذين  والتعب  اإلجــهــاد  أن  إلــى  مشيرة  مسرح  أو  درامــا  كانت 
عمله  يرى  أن  بمجرد  يــزوالن  ما  سرعان  الفني  العمل  جــراء  من  الفنان 

النور ويتفاعل معه الجمهور.

ص٦

كتب -هيثم االشقر:

ـــــي عـــيـــســـى عــــبــــداهللا أن  ـــــروائ أكـــــد ال
الــحــســابــات الــوهــمــيــة أبـــــرز ســلــبــيــات 

مواقع التواصل
االجــتــمــاعــي ،والــتــي بــاتــت تحتل 

العديد  حــيــاة  فــي  هــامــا  موقعا  الــيــوم 
مــــن أفـــــــراد الــمــجــتــمــع، ال ســيــمــا أنــهــا 

والراديو،  التلفزيون،  من  أقــوى  أصبحت 
مواقع  مع  تتعامل  كيف  تعرف  ال  كنت  فــإذا 

التواصل االجتماعي، فهذا معناه أنك غير موجود في هذا العالم.
أهمية  لها  المواقع  تلك  من  وغيرها  وانستجرام  تويتر  أن  إلــى  وأشــار 
خاصة عند الشخصيات العامة، فمن خاللها يستطيع أي فنان أن يتواصل 
مع جمهوره، ويلمس مدى رضاهم عن اإلبداع الذي يقدمه، مؤكدا على 
أن الروائيين هم أكثر المستفيدين من وجود هذه التقنية، فالروائي غالبا 
مايقدم لجمهوره رواية كل سنة، ومابين الرواية واألخرى يكون الكاتب 
بينهما  كبيرة  فجوة  يخلق  كــان  الــذي  األمــر  وهــو  جمهوره،  عن  منقطعا 

خالل الفترة الماضية. 

ص ٧

أمل العاثم: المرأة تلهمني فنيا
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حصة كال: رؤية قطر تجسد دعم الدولة للفن التشكيلي
الدوحة - البيرق

حصة  التشكيلية  الفنانة  أكـــدت 
 ٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤيــة  أن  كــال 
تــعــكــس مــــدى دعــــم الـــدولـــة للفن 
الــتــشــكــيــلــي، مــشــيــراً فـــي حــــوار مع 
للفتاة  مــفــتــوح  الــمــجــال  أن  الــبــيــرق 
كل  ظــل  فــي  فنياً،  لتبدع  القطرية 
مـــا تــلــقــاه مـــن دعــــم مــشــتــرك من 
الــقــطــاعــيــن الــحــكــومــي والـــخـــاص 
على  إثــــراء  بــــدوره  ينعكس  والــــذي 
إلى  الفتاً  التشكيلي،  الفني  المشهد 

خبرة  تثري  الفنّية  الملتقيات  أن 
خبرات  على  االطــالع  عبر  الفنانين 
وتــــجــــارب اآلخــــريــــن الــمــشــاركــيــن 
وجــود  حــصــة  ونــفــت  الملتقى.  فــي 
الفنية  الــمــعــارض  قلة  فــي  مشكلة 
القطريين،  للتشكيليين  الشخصية 

وقــــالــــت األهــــــم مــــن الــمــعــرض 
الــشــخــصــي، هـــو جــــودة الــعــمــل 

الـــمـــقـــّدم، وتــقــديــم الــجــانــب 
الجمالي للوحة.

ص ٤

«حرم سعادة الوزير» في عيد الفطر
الدوحة - البيرق

للفنون  الشبابي  المركز  يستعّد 
المسرحية في إطار تفعيل الموسم 
ـــعـــام لــتــقــديــم  الــمــســرحــي طـــــوال ال
«حرم  الكوميدي  المسرحي  العمل 
ســعــادة الـــوزيـــر» والــمــقــرر أن يتّم 
بالمركز  الفطر  عيد  فــي  تقديمه 
الشبابي للفنون المسرحية بالمجان 
للجمهور، وقد علم البيرق أن هذا 
السنوية  الخطة  ضمن  يأتي  العمل 
للمركز التي وضعها الفنان محمد 
والتي  اإلدارة  مجلس  رئيس  البلم 
تــنــّص عــلــى ضــــرورة تــقــديــم عمل 

مسرحي كوميدي خالل الموسم.

الباكر  فهد  إخـــراج  مــن  والــعــمــل 
ومـــــــن إعــــــــــداد مـــصـــطـــفـــى أحـــمـــد 
خليفة، دراما تورج موسى األمير، 
منتسبي  من  نخبة  فيه  وسيشارك 

المركز من الشباب.
وكـــانـــت قــضــيــة غــيــاب الــمــوســم 
المسرحي قد ألقت بظاللها مؤخًرا 
على الساحة المسرحية، األمر الذي 
الثقافة  وزارة  في  المسؤولين  دعا 
إلى إصدار قرارات بضرورة تفعيل 
الفرق  وإلــــزام  المسرحي  الــمــوســم 
الموسم  إحــيــاء  بــإعــادة  المسرحية 
الـــمـــســـرحـــي مــــن خــــــالل عــــروض 

مسرحية مستمرة طوال العام.

الدوحة - البيرق

قالت الفنانة التشكيلية أمل العاثم إن جمال المرأة يلهمني خالل تجربتي 
الفنية، لبناء هوية فنية خاصة، ولذلك في أعمالي المبكرة اهتممت بصورة 
المرأة في السياق االجتماعي، وإصرارها على بناء صورتها الخاصة وصوتها 
آخر  وجها  أعالج  أعمالي  وفي  والظل.  الحقيقة  فكرة  باستخدام  الخاص، 

الــمــقــاومــة الــجــمــالــيــة لــلــمــرأة مــمــثــال في مـــن وجـــوه 
العالقة  في  حر،  بديل  فضاء  خلق 
والقمر،  المرأة  بين  الجدلية 
مــســتــخــدمــة مــــــواد وألــــوانــــا 
مـــرتـــبـــطـــة بــــهــــذه الـــفـــكـــرة 
مـــثـــل األقـــمـــشـــة الــشــفــافــة 

والخيوط.
ـــفـــتـــت الــــعــــاثــــم إلـــى  ول
يأتي  الــقــمــر»  أن «جــســر 
فــــي إطـــــــار مــشــروعــاتــهــا 
قضايا  لمعالجة  المستمرة 
ــــر مــخــتــلــف  الـــــــمـــــــرأة عــــب
وتسليط  الــفــنــيــة،  أعــمــالــهــا 
الــضــوء عــلــى الــــدور الــمــحــوري 
ـــقـــمـــر فــــي الـــكـــون،  ـــمـــرأة وال ـــل ل
لتطرح من خالل ذلك تساؤال عن 
بأن  القائل  االعتقاد  صحة  مدى 
منبع  هما  والــمــرأة  الطبيعة 
الحياة الجديدة، وقدوم 

فصل الربيع.

ص ٥

حضور خجول للدراما  القطرية حضور خجول للدراما  القطرية 
ــة الــرمــضــانــيــة ــاش ــش عــلــى ال
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أة ل ل ة ال ال ة ا ق ال الــمــقــاومــة الــجــمــالــيــة لــلــمــرأة ممـــن وجـــوه 
ف حر،  بديل  فضاء  خلق 
المرأ بين  الجدلية 
مــســتــخــدمــة مــــــو
مـــرتـــبـــطـــة بــــهــــذ
األقـــمـــشـــة مـــثـــل

والخيوط.
ـــفـــتـــت الــــع ول
الــقـ أن «جــســر 
فــــي إطـــــــار مــش
لمعال المستمرة 
ــــر الـــــــمـــــــرأة عــــب
الــفــنــيــة أعــمــالــهــا 
الــضــوء عــلــى الــــدور

ـــقـــمـــر فــــي ـــمـــرأة وال ـــل ل
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االعتقاد  صحة  مدى 
والــمــرأة الطبيعة 
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ي كوميدي خالل الموسم.

ص ص ٣٣



الدوحة - البيرق :

معارضه  تقديم  اإلسالمي  الفن  متحف  يواصل 
الــفــنــيــة حــتــى ١١ يــولــيــو مـــوعـــد خـــتـــام مــعــرضــي 
الــفــن  فـــي  الــحــيــوانــات  الخلق-أساطير  «عــجــائــب 
اإلســـالمـــي» ومــعــرض الــقــاجــاريــات، حــيــث يلقي 
الحيوانات  على  الــضــوء  الخلق»  معرض»عجائب 
في  تــصــويــرهــا  تــم  الــتــي  واألســـطـــوريـــة  الحقيقية 
الفن  في  الخيالية  والقصص  والحكايات  األساطير 
التي  العجيبة  الــحــيــوانــات  هــذه  وتــقــدم  اإلســالمــي. 

تقسم إلى حيوانات ترابية وهوائية ونارية ومائية، 
نوعاً من التواصل مع القصص التي صورتها بما في 
ذلك القصص الكالسيكية الشهيرة مثل الشاهنامة 
وكــلــيــلــة ودمـــنـــة وألــــف لــيــلــة ولــيــلــة (الـــتـــي تــعــرف 

باإلنجليزية باسم الليالي العربية.
الحيوانات  هذه  تصور  الفني  اإلنتاج  خالل  ومن 
البعيدة  واألمـــاكـــن  لــألزمــنــة  الــمــتــنــوعــة  الــثــقــافــات 
االحتفاء  هذا  سوى  بينها  يربط  ال  التي  المترامية 
الــمــشــتــرك بــالــحــيــوانــات األســـطـــوريـــة والـــرســـائـــل 
هذه  قصص  تحويها  التي  واإلرشـــادات  والمعارف 

من  عدداً  للزوار  المعرض  يضم  حيث  الحيوانات، 
من  مجموعة  يقدم  وســوف  التفاعلية،  الخبرات 
كما  الــعــرض،  لــه  يسبق  لــم  أغلبها  الفنية  األعــمــال 
الــبــرامــج  مــن  واســعــة  مجموعة  الــمــعــرض  تــرافــق 

المخصصة للبالغين والمدارس والعائالت.
أما معرض القاجاريات «صورة المرأة في إيران 
القرن التاسع عشر» فيواصل أيضاً أعماله حتى ١١ 
في  األنثوي  الشكل  أهمية  المعرض  ويصّور  يوليو، 
إيران  في  القاجارية  الحقبة  خالل  الفنية  األعمال 
(١٧٨٥ – ١٩٢٥، حيث نتعّرف من خالل مجموعة 

إلى  تُعرض  التي  التاريخية  المتحف  مقتنيات  من 
الفنية  واألعمال  الفوتوجرافية  الصور  بعض  جانب 
على  القاجارية،  الحقبة  من  المستلهمة  المعاصرة 

أهمية صورة المرأة في مطلع العصر الحديث.
ويــتــطــرق هــذا الــمــعــرض إلــى تمثيل الــنــســاء في 
فــنــون إيـــران الــقــاجــاريــة مــن زوايـــا عــديــدة، ابــتــداًء 
من بنية الحياة اليومية للمرأة وثقافتها البصرية 
وصـــــوالً إلـــى لــيــاقــات الـــبـــالط الـــقـــاجـــاري، مــــروراً 
الجمال  معايير  واخــتــالف  والمنهجية  بالرمزية 

األنثوي على مر العصور.

تواصل معرضي (الغجريات) وعجائب الخلق حتى ١١ يوليو

عبد العزيز جاسم يشارك
 بعملين في رمضان

wححححححححححححححححححححح         ععععععععنحو مسرح        عربي
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الدوحة - البيرق

كــشــفــت الــفــنــانــة فــاطــمــة الـــشـــروقـــي عن 
المسلسل  مــن  الــثــانــي  الــجــزء  فــي  مشاركتها 
سيعرض  الــذي   » «تمبة  القطري  الكرتوني 
فـــي رمـــضـــان عــلــى شــاشــة تــلــفــزيــون قــطــر، 
وعــلــى قــنــاة الــكــأس، مشيرة إلــى أنــهــا تقوم 
فيه بدور «أم سعيد» زوجة أبو سعيد مدير 
النادي، والشخصية تدور في إطار كوميدي. 
حــيــث تــتــدخــل أم سعيد فــي شـــؤون الــنــادي 
وتحاول جاهدة أن تطور في فريقها وهي 
شخصية قوية ولها رأيها الخاص في تطوير 

الفريق.
األولى  المرة  هذه  أن  الشروقي  وأشــارت 
الــتــي تـــشـــارك فــيــهــا فـــي مــســلــســل كــرتــونــي، 
تفهم  فــي  العمل  هــذا  ساعدني  لقد  وقــالــت 
أنها  أظــن  كنت  فقد  الــكــرتــون  إنــتــاج  طبيعة 
بأخذ  يبدأن  أنهن  رأيــت  حتى  للغاية  صعبة 
الــرســام  يــأتــي  ثــم  التمثيلي  واألداء  الــصــوت 

لــيــركــب الـــرســـومـــات عــلــى الــنــص وطــريــقــة 
األداء.

مسلسالت  إنـــتـــاج  أن  الــشــروقــي  وأكـــــدت 
يكون  حتى  للغاية  مهم  أمر  محلية  كرتون 
ثقافة  عقلية  تــكــويــن  فــي  حقيقي  دور  لــنــا 

أطفالنا، ولقد نجح هذا المسلسل في الجزء 
وهو ما يدعوني للتفاؤل  كبيراً  األول نجاحاً 

بنجاح الجزء الثاني منه.
إلى ذلك وضمن شخصيات الجزء الثاني 
تــؤدي   » تــمــبــة   » الــكــارتــونــي  المسلسل  مــن 

الفنانة خلود الحميدي دور أم الرهش، وهي 
من الشخصيات المستحدثة في الجزء الثاني 
وتحاول أن تبسط نفوذها على فريق الفريج 
من خالل ما تمتلكه من أمــوال. حيث ترى 
الموارد  نقص  في  تكمن  الفريق  مشكلة  أن 
على  تعمل  مــا  وهــو  الالعبين  لــشــراء  المالية 
توفيره لهم مقابل تعيينها في مجلس إدارة 
الـــنـــادي. وبــعــد ذلـــك تــدخــل فــي مــشــاكــل مع 

رئيس النادي.
وعن الشخصية تقول خلود الحميدي إنها 
شخصية واثقة من نفسها وتحب عالم المال 
واألعـــمـــال، وهـــذا يتضح مــن دخــولــهــا عالم 
يحقق  أن  يستطيع  المال  أن  متوهمة  الكرة 
القناعة  لديها  تتولد  هنا  ومن  شيء،  كل  لها 
التي  المالية  الضائقة  تستغل  أن  يمكنها  أنها 
نفوذها  وتبسط  تشتريه  و  الفريق  بها  يمر 
عليه وفي النهاية يتضح لها عدم دقة رؤيتها 

وأن المال ال يمكن أن يحقق لها كل شيء.

فاطمة الشروقي بطلة «تمبة»

لمارون  «البخيل»  لمسرحية  األولــى  الــقــراءة  ان 
للكاتب  مسرحية «البخيل»  نحو  النظر  توجه  نقاش 
الفرنسي موليير، وتعرض سؤاال بحثيا حول طبيعة 
يتطلب  الــســؤال  هــذا  عــن  ولإلجابة  بينهما.  العالقة 

األمر عقد مقارنة بينهما.
مكانة  احتل  قد  األمــر  هــذا  أن  فيه  شك  ال  ومما 
هامة في العديد من الدراسات، ولعل محمد يوسف 

نجم أول من أشار إلى ذلك بقوله:
يمكن  ــبــخــيــل،  ال مــســرحــيــة  أن  فـــي  ريــــب  «وال 
اعتبارها مثال حيا يتخذه المهتمون باألدب المقارت 
المختلفة  بــيــئــاتــهــا  فـــي  اآلداب  تـــــداول  عــلــى  دلــيــال 
أن  نستطيع  التي  الصلة  أن  ذلك  بعينها،  موضوعات 
هي  والنقاش،  موليير  بخيلي  بين  بوجودها،  نجزم 
نفس الصلة التي طالما أشار النقاد في مناسبات عدة 
إلى وجودها بين «بخيل» موليير و»بخيل» المسرح 
نجم  يلخص  أن  وبــعــد  (بــلــوتــس)  الشهير  الــرومــانــي 

مسرحية نقاش يخلص إلى نتيجة مفادها أنه:
عــلــى هـــذا الــنــحــو تنتهي مــســرحــيــة الــنــقــاش وقــد 
فنية  بل  واهية  موليير  بمسرحية  صلتها   - أن  رأينا 
أن  على  يدلنا  للمسرحية  الخارجي  الفني  والتنسيق 
كنا  وان  الفن،  هذا  بدقائق  درايــة  على  كان  النقاش 
نأخذ عليه بعض الخطأ في الطريقة التي اتبعها في 
عرض الموضوع الذي ال نشك في انسانيته الزاخرة، 

وحيوية عناصر االضحاك التي تمأل جوانيه.
ويشغل هذا األمر إبراهيم حمادة الذي يصل الى 

نفس النتيجة حيث يقول:
«البخيل»  مسرحية  فــي  الــمــقــارنــي  الــمــتــأمــل  ان 
اللبنانية ال يتردد فقط في نفي صفة الترجمة عنها ، 
بل يقطع بأنها ليست اقتباسا معربا، وال تأثرا منواليا 
أن  فمع   ، االســم  بهذا  المعروفة  موليير  بمسرحية 
المسرحية  على  بــآخــر  أو  بشكل  اطــلــع  قــد  رون  مــا 
ولم  روحــهــا  ببعض  إال  يتأثر  لــم  أنــه  إال  الفرنسية 
الهيكل  خطوط  حتى  أو  األساسية  المادة  به  تستأثر 
كمبتدئ،  إليها  الحاجة  أشــد  فــي  كــان  الــتــي  البنائي 
واهية  المسرحيتين  بين  العالمة  جـــاءت  ثــم  ومــن 
جدا إلى درجة يستحيل معها الحكم على أنها عالقة 

اقتباس أو حتى عالقة تأثر.
هذه النتائج التي تنفي صلة التأثر لنقاش بموليير 
جريمة  وكأنها  عنه  الشبهة  هذه  تنفي  أن  وتحاول 
هذه  كمبدع  وقيمته  الكاتب  شــأن  مــن  تقلل  أدبــيــة 
الــنــتــائــج هــي مــوضــع شــك إذا مــا وضــعــت فــي اطــار 
السياق التاريخي لعصر الكاتب وأيضا في ضوء ثقافة 
نقاش ان ثقافة مارون نقاش ثقافة متعددة الجوانب 
والفرنسية  والتركية  العربية  الثقافة  مــن  ومــزيــج 
المحتمل  ومن  الثقافات  تلك  بلغات  إللمامه  نتيجة 
أنه قد اطلع بصورة أو بأخرى سواء بقراءة النص أو 
البخيل  مسرحية  على  المسرحي  العرض  بمشاهدة 
تحمل  التي  االيطالية  المسرحيات  على  أو  لموليير 
االيــطــالــي  للكاتب  مسرحيتان  ومــنــهــا  االســـم  نــفــس 

كارلو جولدوني وهما البخيل والبخيل الحسود.
هــــذا مـــن نــاحــيــة، ومــــن نــاحــيــة أخــــرى يــعــتــرف 
مارون في خطبته الهامة بتأثره بالمسرح األوروبي 
بصفة عامة ويشير إلى منهجه في التعامل مع هذا 
المسرح وأسلوب كتابته لمسرحيته «البخيل» مع أنه 

لم يشر إلى اسم موليير أو إلى مسرحيته الشهيرة.

«٩»
البخيل بين

 االقتباس والتعريب

تعد المشاركة ا�ولى لها بمسلسل كرتوني

بمتحف الفن اإلسالمي

الدوحة - [:

 انـــتـــهـــى الـــفـــنـــان عـــبـــد الــعــزيــز 
جـــــاســـــم مـــــــؤخـــــــراً مــــــن تـــصـــويـــر 
مسلسل  فـــي  الـــخـــاصـــة  مـــشـــاهـــده 
«دبـــي لــنــدن دبــــي»، الـــذي أنتجه 
الـــفـــنـــان أحـــمـــد الــجــســمــي، وألــفــه 
ـــكـــاتـــب عــيــســى الـــحـــمـــر، بــيــنــمــا  ال
جمعان  البحريني  المخرج  تولى 
الدرامي،  اإلخــراج  مهمة  الرويعي 
إلــــى أن الــعــمــل يــحــمــل في  الفـــتـــاً 
ثـــنـــايـــا حــلــقــاتــه رســــائــــل إنــســانــيــة 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة ووطــــنــــيــــة، أهــمــهــا 
ظل  في  الوطنية  بالهوية  التمّسك 
الغزو الثقافي الغربي، الذي اجتاح 
في  وتغلغل  الخليجية  المجتمعات 
الفتيات  ســيــمــا  ال  الــشــبــاب  عــقــول 
العاصمة  فــي  والمقيمات  منهم، 
بغرض  ســـواء  لــنــدن،  البريطانية 

الدراسة أو من أجل السياحة.
ألحــد  األب  دور  أؤّدي  وقــــال: 

يجنح  الـــذي  الموهوبين،  الشباب 
بــه الــطــمــوح إلـــى مــديــنــة الــضــبــاب 
لكنه  مواهبه،  إثبات  بغية  (لندن) 
بعيداً  أحــالمــه  فــي  كــثــيــراً  يشطح 
ينجرف  حــتــى  الـــواقـــع،  أرض  عــن 
في زوبعة الغرب العاتية، قبل أن 
يــتــمــّزق شـــراع األمــــل، فــيــعــود إلــى 

موطنه محمالً باليأس.
وتمنى جاسم أن ينال المسلسل 
إعـــجـــاب الــمــشــاهــديــن فـــي شهر 
تــصــويــر  أن  خـــصـــوصـــاً  رمــــضــــان، 
ولندن  دبــي  بين  سيتم  المسلسل 
ويـــــشـــــارك فـــيـــه نــــجــــوم الــــدرامــــا 
أحــداثــه  أن  إلــى  الفــتــاً  الخليجية، 
مشّوق  اجتماعي  إطـــار  فــي  تعالج 
عدداً من القضايا المهمة، ويسلط 
المشاكل  مــن  الــعــديــد  على  الــضــوء 
الــــتــــي تـــهـــم األســـــــــرة الــخــلــيــجــيــة 

والعربية.
عبدالعزيز  الــفــنــان  كــشــف  كــمــا 
جــاســم عــن أن اعــتــذاره عــن عدم 

الـــمـــشـــاركـــة فــــي بـــعـــض األعـــمـــال 
الدرامية هذا الموسم كان ألسباب 
بــأســبــاب  يتعلق  بعضها  مختلفة 
فنية، والبعض اآلخر بسبب ضيق 
الـــوقـــت، حــيــث أكـــد عــلــى أنـــه كــان 
شخصية  ألداء  يتحضر  بــالــفــعــل، 
تأخر  بسبب  لــكــن  صــقــر»  «الــعــم 
مــــؤلــــف الـــعـــمـــل الـــكـــاتـــب حــســيــن 
المهدي في استكمال النص اعتذر 
عــن عـــدم الــمــشــاركــة، خــاصــة أنــه 
كـــــان قــــد أبــــــرم عــــقــــداً مــــع مــنــتــج 
في  شــرع  وقــد  مسلسل «الـــنـــور»، 
فيما  أما  األولــى،  مشاهده  تصوير 
مــنــايــر»،  حـــال   » بمسلسل  يتعلق 
عدم  عــن  اعــتــذاره  فــي  السبب  أن 
الــمــشــاركــة أن الــســيــنــاريــو كـــان ال 
يناسبه من الناحية الفنية، مؤكداً 
أن جودة النّص، ومساحة الدور 
لموافقته  األساسي  المعيار  هما 
عمل  أي  فـــي  الــمــشــاركــة  عــلــى 

درامي.

تدشين أصوات نسائية مساء
 اليوم بإبداع الفتاة

الدوحة – البيرق: يدشن مساء اليوم مركز إبداع الفتاة نتاج ورشة «أصوات 
في  واقــف،  بسوق  الريان  مسرح  خشبة  على  قصيرة  أفــالم   ٦ بعرض  نسائية» 
قمن  من  هن  قطريات  فتيات  خمس  بــأن  علماً  مساء،  الثامنة  الساعة  تمام 
بإخراج األفالم، التي تتراوح بين الفيلم القصير والتسجيلي والرسوم المتحركة 
واألفالم هي : فيلم أحالم دائمة الصالحية سيناريو وإخراج خولة مرتضوي، 
إخراج  من  حياة  وفيلم  المنصوري،  خميس  فاطمة  إخــراج  من  رقابة  وفيلم 
أقيمت  وقــد  الشرشني.  فاطمة  إخــراج  من  جــداً  عــادي  وفيلم  العجي،  أميرة 
ورشة أصوات نسائية بالتعاون مع مبادرة الشراكة األمريكية الشرق أوسطية 

والتي ينظمها المركز تحت رعاية سعادة وزير الشباب والرياضة.
خمس  تكريم  الليلة  هذه  خالل  سيتم  إنه  السليطي،  منى  قالت  جانبها  من 
«أصــوات  لــورشــة  تتويجاً  الفتاة،  إبـــداع  مركز  تبناهن  الــالئــي  مــن  مخرجات، 
نسائية» والتي أشرف على تأطيرها المخرج عبدالرحمن نجدي، حيث أنجزن 
ستة أفالم قصيرة ال تتجاوز مدتها ١٠ دقائق تعبر عن أحالم وطموحات من 
أنجزنها، إلى ذلك، كشفت منى السليطي، أنه خالل هذا الحفل بمسرح الريان، 
سيتم تقديم أوبريت يعد تتويجاً لما قدمه المركز في الفترة السابقة، مؤكدة 
داعم  المركز  أن  مفادها،  رسالة  وإيصال  الحدث،  مستوى  في  هو  الحفل  أن 
وزارة  رؤية  وفق  العالمية،  إلى  المحلية  من  تنطلق  أن  تريد  مبدعة  فتاة  لكل 
الشباب والرياضة، وأعلنت منى السليطي في هذا الصدد، أنه سيعقد بالمركز 
تبادل  قصد  نقاد  باستضافة  األفــالم  عــرض  أجــل  من  ثقافياً  صالوناً  يشبه  ما 

األفكار واالستفادة من آرائهم.
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ـــــــم ـــــــه ـــــــرات ـــــــب ـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــاب وصـــــــــــقـــــــــــل خ ـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــاب ال ـــــــــاب ال ـــــــــط ـــــــــق ـــــــــت اس

حضور خجول للدراما  القطرية على الشاشة الرمضانية
..وحسن حسني خالل التحضير ألحداث العملغازي حسين في كواليس جزيرة األحالم

«الفنان» 
األجدر 
بقيادة 

المؤسسات 
الفنية

إنتاج أربعة 
أعمال 
سنوياً 

سينعش 
الدراما

كتب - محمود الحكيم:

ما  العجاف  السنوات  أن  الفنانين  من  عــدد  أكــد 
زالت العنوان األبرز للدراما القطرية ،حيث تعاني 
مــن شــبــه شــلــل تـــام بــعــدمــا كــانــت تــنــافــس أعمالها 
المميزة على المستوى الخليجي والعربي، وأصبح 
الممثل القطري في عزلة ومعاناة بسبب اإلهمال 
الشاشة  عن  القطرية  األعمال  اختفت  ،كما  الشديد 
الموسم  أبــواب  على  اليوم  ونحن  منها  نــدر  ما  إال 
يتيم  درامـــي  عمل  عــن  إال  نسمع  ولــم  الــرمــضــانــي 
حتى اآلن ، متسائلين عن أسباب هذا التوقف ومن 

المسؤول عنه.

المسؤولين  تــقــاعــس  أن  الـــى  الــفــنــانــون  ولــفــت   
الدراما  تراجع  وراء  الفني  بالوسط  درايتهم  وعدم 
مطالبين   ، الكويتية  على  تفوقت  بعدما  القطرية 
في الوقت نفسه بضرورة قيام التلفزيون بالتعاقد 
درامية  أعمال  أربعة  لتقديم  اإلنــتــاج  شركات  مع 
الــدرامــا  إنــعــاش  فــي  سيسهم  الـــذي  األمـــر   ، سنويا 
وإعــادتــهــا سيــرتــهــا األولــــى ، هـــذا بــاإلضــافــة الــى 
اســتــقــطــاب الــكــتــاب الــشــبــاب وصـــقـــل خــبــراتــهــم 
ورفده  الدراما  لمراقبة  قسم  تخصيص  وكذلك 
بــأهــم الــكــتــاب حــتــى يــتــنــســى لــمــا الــنــهــوض بــهــذا 
بسمعة  تليق  أعمال  وتقديم  الهام  الفني  القطاع 

الدراما القطرية .

استعرض الفنان علي حسن التاريخ 
القطرية،  للدراما  والمشرف  المشرق 
حــيــث كــانــت الـــدرامـــا الــقــطــريــة تحتل 
وقال:  وعربًيا،  خليجًيا  رفيعة  مكانة 
تــلــفــزيــونــي  أداء  أفــضــل  عــلــى  حــصــلــنــا 
فــي مــهــرجــان قــرطــاج عــلــى مسلسل 
فيه  قــمــت  ـــــذي  ال ـــــــام»  األي أواخــــــر   »
الصحافة  كتبت  لقد  الخصيب،  بــدور 
القطرية  «الــدرامــا  يــوم  ذات  الكويتية 
تفوقت على الدراما الكويتية»، وعلقت 
القطرية  : «الدراما  الكويتية  الصحف 
ما  ولكن  الكويتية»،  الــدرامــا  تنافس 
عنه  يسأل  الــيــوم  الــدرامــا  إليه  وصلت 

مدير التلفزيون ألنه صاحب القرار.
أن  ضـــرورة  على  شــّدد  حسن  علي 
الفنية  المؤسسات  هــذه  قــيــادة  يتولى 

بالعمل  مــهــمــوم  الــفــنــان  ألن  فــنــانــون؛ 
الــفــنــي بشكل عـــام، وهـــو الــقــادر على 
الفنية  الحركة  وتفعيل  وتشجيع  دعم 

دون غيره.
للخروج  المقترحة  الحلول  وحــول 
مــن هـــذه الــحــالــة الــمــتــرديــة لــلــدرامــا 
في  القطرية  الدراما  غياب  واستمرار 
علي  أّكــد  وغــيــره  الرمضاني  الموسم 
حسن أن القرار لو كان بيده لخصص 
قــســًمــا لــلــنــصــوص ووظــــف فــيــه ثالثة 
مثلما  العربية  الدراما  كّتاب  أهّم  من 
العمل  صاحب  توفيق»  «عــاصــم  كــان 
الــذي  وهــو  يعد»  ولــم  الشهير «خــرج 
السليطي  وغــانــم  الــكــواري  وداد  عــّلــم 
وحـــمـــد الـــرمـــيـــحـــي وجــــاســــم صــفــر، 
وألحـــضـــرت أهــــّم كــتــاب فـــي الــوطــن 

الـــعـــربـــي، كــمــا أرســـــل إلــــى الــكــتــاب 
فن  لتعليمهم  الــشــبــاب  الــقــطــريــيــن 
األعــالم،  هــؤالء  أيــدي  على  الكتابة 
حـــتـــى تـــنـــضـــج مـــوهـــبـــتـــهـــم وكــلــمــا 
أجـــاز هـــؤالء الــخــبــراء نــًصــا قطريًا 
المخرجين  بــأفــضــل  فــــوًرا  ننتجه 

العرب واألجــانــب، وأضــاف علي 
من  أستفيد  ســوف  كما  حسن 

المخرجين  هــــؤالء  وجــــود 
لــتــنــظــيــم وإقـــامـــة ورش 

اإلخــراج  فــي  تعليمية 
التلفزيوني للشباب 

القطري الواعد.

علي حسن: تخصيص قسم للنصوص 
يضّم أهّم كّتاب الدراما

المنصوري  سالم  الفنان  تأسف 
عــلــى اســتــمــرار غــيــاب الــدرامــا 
الـــــقـــــطـــــريـــــة عـــــــن الــــمــــوســــم 
ملء  كانت  بعدما  الرمضاني 
السمع والبصر، ويؤكد أنه حتى 
الــقــطــري  الــــدرامــــي  لــلــعــمــل  اآلن 
بريقه وزهوه، فعلى الرغم من قلة 
األعمال التي قدمت في السنوات العشر 
األخيرة إال أنها تحصد نسبة مشاهدة عالية، 
سنوات  ثــالث  القطرية  الــدرامــا  على  أتــت  ولكن 
القطرية  الدرامية  األعــمــال  فيها  توقفت  عجاف 
هذا  وراء  السبب  عن  المنصوري  وتــســاءل  تماًما، 
االحتضار الدرامي القطري بالرغم من وجود كل 
مثيالتها  تنافس  قوية  قطرية  لدراما  المقّومات 
باقتدار. وناشد المنصوري المسؤولين أن يتدخلوا 
غضب  وبنبرة  الكبيرة،  الفنّية  األزمة  هذه  لحل 
فيها  يشارك  قطرية  أعماالً  ينتجوا  أن  إما  قال 

في  برغبتهم  يخبرونا  أن  وإمــا  القطري  الممثل 
إنهاء هذا النوع من الفن من قطر لنعرف موضع 
أقــدامــنــا ونــكــون عــلــى بــّيــنــة مــن أمـــرنـــا. لــقــد خبا 
يعرف  أحــد  أصبح  ما  حتى  القطري  الممثل  نجم 
أصابع  على  يعّدون  منهم  جماعة  غير  وجوههم 
بعالقاتهم  خليجية  بأعمال  يشاركون  الواحدة  اليد 
في  صدمته  عــن  المنصوري  وأعـــرب  الشخصية. 
البداية  في  الممثلون  بها  تفاءل  التي  الــريــان  قناة 
الدرامّية  األعــمــال  إنــتــاج  فــي  األمــل  عليها  وعــقــدوا 
دون  وحــده  الغناء  نحو  يتجه  بمسارها  إذا  ولكن 
المنصوري  واقــتــرح  الماليين.  عليه  وتنفق  غيره 
شركة  من  أكثر  مع  القطري  التلفزيون  يتفق  أن 
على  بالسنة  أعمال   ٤ إنتاج  عليهم  ويشترط  إنتاج 
األقل ويحاسبهم دوريًا فإن ذلك سوف يؤّدي إلى 
وأكد  المحتضر.  الــدرامــا  جسد  في  الحياة  إنعاش 
من  الحالة  هــذه  انتهاء  مــن  بــد  ال  أنــه  المنصوري 

الركود معبًرا عنها بعصر النكسة الدرامية.

المنصوري: قناة الريان خيبت
 آمالنا باإلنتاج الدرامي
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األخيرة إال أنه
ا على  أتــت  ولكن 
في توقفت  عجاف 
الم وتــســاءل  تماًما، 
االحتضار الدرامي
لدراما المقّومات 
باقتدار. وناشد الم
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علي سلطان: 
إغالق قسم الدراما شكل نهايتها

أبدى الفنان علي سلطان حزنه على الحضور المتواضع 
أفضل  لدينا  كــان  وقــال  رمــضــان،  في  القطرية  للدراما 
استديو مجهز بأعلى التقنيات يمكن تصوير أكبر األعمال 
التاريخية فيه بكل سهولة ، باإلضافة إلى مجموعات 
ونــجــاريــن  ديــكــور  مــهــنــدســي  مــن  المختلفة  الــعــمــل 
قسم  بإغالق  الجميع  تفاجأ  ثم   ، وغيرهم  وتقنيين 
والــذي  المنفذ  المنتج  على  االعتماد  وصــار  الــدرامــا 
اتجه بدوره إلى الممثلين غير القطريين . وتوقفت 

النهر عن الجريان حتى جف المجرى .
التلفزيون  يكلف  أن  سلطان  علي  الفنان  وطالب 
درامية  أعمال  بإنتاج  المنفذين  المنتجين  القطري 
القطريين  الفنانين  مشاركة  عليهم  ويشترط 
أصبحوا  القطريين  الممثلين  ألن   ، فيها 
طول  من  الجمهور  لدى  معروفين  غير 
الفنية  األعــمــال  عــن  وبــعــدهــم  عزلتهم 
وهــــو األمـــــر الـــــذي ال يــرتــضــيــه أحــــد . 
للدراما  تــعــود  أن  سلطان  علي  وتمنى 
ماضيها  وتستعيد  أمــجــادهــا  القطرية 

العظيم .

أبدى الفن
القط للدراما 
استديو مجه
التاريخي
الــعــمــل

وتقنيين
الــدرامــا
اتجه بد
النهر ع
وطال
القطري
وي

علي الخلف: الكبار يعتزلون
 والشباب يعانون

للحال  الشديد  ضيقه  عــن  الخلف  علي  الفنان  عّبر 
الحالة  عن  معربًا  القطرية،  الدراما  إليها  وصلت  التي 
هذا  جــراء  من  الفنانون  يعانيها  التي  السيئة  النفسية 

إلى  منهم  بالكثيرين  أّدى  الــذي  للدراما  اإلهــمــال 
ومواهب  طــاقــات  وجــود  مــن  بالرغم  االعــتــزال، 

طاقات  أصبحت  ولكنها  بها،  يستهان  ال  فنية 
ا مهمالً، وقال الكبار يعتزلون  مهدرة وكًمّ
والشباب يعانون. وذكر أن الحّل في أيدي 
المسؤولين؛ ألن القرار قرارهم، فالتردي 
الــــذي تــشــهــده الــــدرامــــا الــقــطــريــة بسبب 
تقاعسهم عن القيام بدورهم المنوط بهم 
كانت  الذي  الفن  من  النوع  هذا  إحياء  في 
ذلك  من  واألدهــى  قطر.  في  أمجاده  له 
أنهم حين ينتجون عمًال درامًيا يختارون 
الفنان  بينما  قطريين،  غير  فنانين  لــه 
يجد  وال  بــلــده  فــي  حظه  يــنــدب  القطري 
من يطلبه لدور تنتجه إذاعة أو تلفزيون 
غير  القطري  الفنان  أصبح  حتى  بـــالده، 

معروف عند الجمهور.



ڈ مـــا هـــو الــطــابــع الــفــنــي الــــذي يــمــّيــز أعــمــالــك 
التشكيلية ؟.

- لوحاتي عبارة عن خلط بين «المكس ميديا» 
والــخــط الــعــربــي، واســتــخــدام الــلــون الــتــرابــي الــذي 
يــغــلــب عــلــى مــعــظــم أعـــمـــالـــي، وتــتــمــثــل تــجــربــتــي 
القديمة  الكتابة  وأســالــيــب  لــطــرق  معالجتي  فــي 
والحرف القديم بتكوينات مركبة النماذج، تمتزج 

فيها الحداثة بالتراث.
ڈ كيف كانت بدايتك في عالم الفن التشكيلي ؟.

بعد  والــتــحــقــت  الــصــغــر،  مــنــذ  الــرســم  عشقت   -
وشــاركــت  قــطــر،  جامعة  فــي  التربية  بكلية  ذلــك 
معرض  منها،  ودولية،  محلية  ملتقيات  عّدة  في 
للفنون  القطرية  الجمعية  في  القطريين  الفنانين 
التشكيلية، ومعرض حكايات ملّونة باإلبداع الفني 
للفن  فــوكــس  األلــمــانــي  الــفــنــان  وورشــــة  للفتيات، 
المفاهيمي في مركز الفنون البصرية، والمشاركة 
في معارض خارجية بلبنان - سوريا - السعودية - 
الخبر- اليمن - الدومينكان. وتمثيل دولة قطر في 
ومعرض  بفرنسا،  النصر  وقوس  الشارقة،  بينالي 

تشكيلي بإسطنبول، كما قدمت أعمالي في بازار.
القطري  التشكيلي  المشهد  واقــع  ترين  كيف  ڈ 

حالًيا ؟.
كبيًرا  ثــراًء  تشهد  قطر  في  التشكيلية  الحركة   -
من خالل العديد من المعارض الفنّية، والملتقيات 
للفن  الــداعــمــة  الثقافية  الــمــؤســســات  تقيمها  الــتــي 
شباب  مــن  ــا  قــويً جــيــًال  هــنــاك  أن  كــمــا  التشكيلي، 
في  الــفــن  لــهــذا  كبير  بمستقبل  ويــبــشــر  الــفــنــانــيــن، 
قطر من خالل تكريس قيمة الفن للطالب والتي 
تضمنتها رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠، وهناك توجه 
إقامة  خالل  من  التشكيلي  الفن  لدعم  الدولة  من 
وكذلك  الفنانين،  وملتقيات  التشكيلية،  المعارض 
دعم  فــي  قطر  متاحف  هيئة  تلعبه  الـــذي  ـــدور  ال

الفنانين.
الفن  عالم  القطرية  الفتاة  اقتحام  عن  مــاذا  ڈ 

التشكيلي ؟.
مشاعرها  عــن  الــتــعــبــيــر  دائـــًمـــا  تــحــب  الـــمـــرأة   -
تكون  ما  ودائــًمــا  الخاّصة،  بطريقتها  وأحاسيسها 
عن  المرأة  بها  لتفصح  الطرق  أسهل  هي  الريشة 
الفن  لمجال  الفتاة  ودخــول  الداخلّية،  مكنوناتها 
عــمــوًمــا كـــان صــعــبًــا، لــكــن مــع االهــتــمــام بالثقافة 
والــفــن مــن قــبــل الـــدولـــة، جــعــل الــمــجــال مفتوًحا 
فضاءات  فــي  واالنــطــالق  لــإلبــداع  القطرية  للفتاة 

ســمــاء الـــفـــن، كــمــا أن قــطــر حــافــلــة بــالــعــديــد من 
بتنمية  تهتّم  التي  التشكيلية  والمؤسسات  المراكز 
البصرية،  الــفــنــون  إدارة  مثل  الــفــنــانــات،  مــهــارات 
ومـــركـــز واقـــــف لــلــفــنــون، والــجــمــعــيــة الــقــطــريــة 
للفنون التشكيلية، وكافة المراكز الشبابية المعنية 
بالتشكيل وعلى رأسها الشبابي لإلبداع الفني وإبداع 

الفتاة وغيرهما.
للحركة  الــخــاّصــة  الجهات  دعــم  ترين  كيف  ڈ 

الفنية ؟.
في  مــا  نــوًعــا  مقّصرة  كانت  الخاصة  الجهات   -
فبات  اآلن  أمــا  السابق،  في  التشكيلي  الفنان  دعــم 
الخاصة  والــجــهــات  الجاليريات  مــن  العديد  يولي 
ريجنسي  مثل  الشباب،  للتشكيليين  كبرى  رعاية 
القطاع  أمــا  الشيراتون،  فندق  (األصــمــخ)،  للفنون 
وإثــراًء  إضافة  يُعطي  ألنه  جــًدا  فضروري  الخاص 
للمشهد التشكيلي، كما أنه ُمكمل للدعم الحكومي، 

على  أكـــبـــر  بــشــكــل  تــعــتــمــد  الـــعـــالـــم  دول  وجــمــيــع 
مثل «سوذبيز»،  الكبرى  الفنية  المزادات  شركات 
الكبرى،  المؤسسات  مــن  وغيرهما  وكريستيز» 
بتسويقها  وتــقــوم  الــفــنــانــيــن،  لــوحــات  تــتــبــّنــى  الــتــي 
عالمًيا، ما يعود على الفنان بالنفع المادي، وكذلك 

يصبح اسمه معروًفا خارج حدود وطنه.
دعــم  فــي  التشكيلية  الــمــلــتــقــيــات  أهــمــيــة  مــا  ڈ 

خبرات الفنانين ؟.
- تنظيم الملتقيات الفنّية المشتركة يعطي دفعة 
بــاإلبــداع،  ويــمــّده  القطري،  للفنان  قويين  ودعــًمــا 
على  االطــالع  عن  فضًال  المختلفة  خبراته  وإثـــراء 
خبرات وتجارب اآلخرين المشاركين في الملتقى، 
مصحوبًا  يــكــون  الــمــلــتــقــيــات  هـــذه  بــعــض  أن  كــمــا 
بورشة ممتّدة على عّدة أيام تسبق تنظيم الملتقى، 
من  الكثير  الفنان  إلكساب  كبيرة  فرصة  فتكون 
كما  متعّددة،  فنية  بمدارس  واالحتكاك  الخبرة، 

فني  حراك  إلحــداث  ضرورّية  الملتقيات  هذه  أن 
في الحركة التشكيلية القطرية.

المعارض  للفنان  أفــضــل  أيهما  رأيــــك..  فــي  ڈ 
الشخصية أم المشاركة في الملتقيات الفنية ؟.

- في نظري ال أرى أي مشكلة في قلة المعارض 
فاألهم  القطريين،  للتشكيليين  الشخصية  الفنية 
من المعرض الشخصي، هو جودة العمل المقّدم، 
من  الفائدة  فما  للوحة،  الجمالي  الجانب  وتقديم 
أو  هابط  لوحاته  مستوى  شخصي  معرض  إقامة 
دون المستوى، من الممكن أن أشارك في بينالي 
القيمة  ولــكــن  اثــنــتــيــن،  أو  بــلــوحــة  فــنــي  ملتقى  أو 
الفنية والجمالية أفضل من مئة لوحة في معرض 

شخصي.
ڈ ما هي أقرب األشكال الحداثية التي يمكن أن 

تجذب الجمهور ؟.
قيًما  تحمل  التي  الــجــادة  الفنية  األشــكــال  كــل   -
قريبة  تــكــون  أن  يجب  للمجتمع  ورســائــل  هــامــة 
أرضية  على  العمل  يتم  أن  بعد  لكن  الجمهور  من 
ثابتة قوامها تثقيف المجتمع فنًيا، فتثقيف الطالب 
والمربي يصنع في المستقبل جمهوًرا واعًيا للوحة، 
ولعل التفاصيل التي يحاول المبدع أن يعكس من 
خــاللــهــا رؤيــتــه تــكــون هــي الــســبــب فــي أن يتسمر 
للحظات،  عالمه  في  ويعيش  العمل  أمام  المشاهد 
اللوحة،  تلك  إليها  تنتمي  التي  المدرسة  كانت  ــا  أيً
فيجب أن يُجبر المبدع المتلقي على تأمل الرموز 

التي أمامه بما بها من أحداث وتفاصيل.
بالنسبة  أهم  الحداثة  بعد  ما  فنون  باتت  هل  ڈ 

للفنانين من الفن الواقعي ؟.
المختلفة  التشكيلية  بقناعاته  جمهور  له  كــٌل   -
إعجاًزا  يكون  ال  الحديث  الفن  أن  إال  والمتنوعة، 
واضحة  ورسالة  معنى  ويحمل  معبًرا  كان  إن  إال 
يطلق  الحديث»  الفن  «مصطلح  أصبح  ولــألســف 
بصلة  للفن  تمت  ال  الــتــي  األعــمــال  مــن  عــدد  على 
تتبعثر  وألـــوان  شخابيط  مــجــرد  تتعدى  ال  كونها 
محدد  قصد  ودون  معنى  أي  دون  وهــنــاك  هنا 
من وراءها، فالفنان عليه أن يحمل رسالة وقيمة 
لجمهوره كما أنه عليه أيًضا أن يحترم عقله، في 
الوقت الذي أرى فيه أنه ال مانع من الخروج عن 
أنه  إال  حداثية  فنية  أشــكــال  وتقديم  الكالسيكية 
حقيقية  قيمة  ذات  األعــمــال  تلك  تكون  أن  يجب 

وتحمل معنى بالفعل.

wمصطلحات درامية
برقع القوس (الواجهة)

اإليطالية  الكلمة  المصريون  المسرحيون  عليه  يطلق 
(آرلكينو) والمقصود بذلك: البرقع المرفوع فوق الستارة 
المسرحي  القوس  خلف  أفقيا  امتداداً  والممتد  األمامية، 

(البرواز المسرحي).
عن  الــمــســرح  سقف  يحجب  أن  الــبــرقــع  هــذا  ومهمة 
عيون النظارة مثلما تحجب الدرعان جانبيه وفي العادة 
الستارة  قماش  نفس  من  الواجهة  أو  القوس  برقع  يصنع 
أو  خفضها  يمكن  عــارضــة  على  غالبا  ويثبت  األمــامــيــة 

رفعها تبعا للحاجة.

برقع مشجر (شجري)

سقف  مــن  تــتــدلــى   ، الــحــوافــي  منتظمة  غــيــر  ســتــارة 
هذه  على  ومــرســوم  منه،  معينة  أمــاكــن  فــوق  المسرح 
الستارة أوراق وغصون نباتية، كي تعطي اإليحاء بوجود 

أشجار.

مبدعونمبدعون
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كتب - أشرف مصطفى:

استطاعت الفنانة التشكيلية حصة كال أن تحقق إنجازات كبيرة خالل الفترة القليلة الماضية وتضع 
بصمتها الخاصة بحّساسية التقطت من الواقع وأضافت إليه، حيث لم تنحصر مشاركتها على ساحة 
التشكيل القطري، بل امتدت للساحة الدولية أيًضا ففي عام ٢٠١٠م شاركت بمعرض صالون الخريف 
بباريس وبنفس العام شاركت بمعرض الفنانين القطريين والسوريين ومعرض الفنانين القطريين 
باليمن، باإلضافة إلى معرض الفنانين القطريين «مدى» وبمشاركة فنانين من دول الخليج أقيم 
على  حصولها  اإلنــجــازات  آخــر  وكــان  والمشاركات،  المعارض  من  وغيرها  بالسويد  ثم  بالسعودية 
اللوحة  اعتبرت  أنها  نجاحها  أسباب  من  كان  ما  أكثر  ولعل  بنجالديش،  بينالي  في  الكبرى  الجائزة 
بالنسبة لها بمثابة بانوراما لونية تعتمد على النسيج المتناغم بين مكونات الطبيعة، فالواقعية التي 
اعتمدت عليها هي ركيزة أساسية في بحثها عن اإلبهار اللوني في طريقها الذي سلكته إلظهار كافة 

مواطن الجمال التي قد تغيب أو ال يراها اآلخرون.

ــــي ــــل ــــي ــــشــــك ــــت ـــــــــــة لـــــلـــــفـــــن ال ـــــــــــدول رؤيـــــــــــــــة قــــــطــــــر تـــــجـــــســـــد دعــــــــــــم ال

«اإلسالم والحرية» يدعو إلعادة 
تقويم األدب والفلسفة

مستقبل مبشر ينتظر 
الحركة التشكيليةالحركة التشكيلية

الدوحة - البيرق

مــؤســســة   - بـــلـــومـــزبـــري  دار  أصــــــدرت 
قــطــر لــلــنــشــر حــديــثًــا الــتــرجــمــة الــعــربــيــة 
لكتاب «اإلسالم والحرية» للباحث طارق 
رمـــضـــان، وقــــام بــتــرجــمــتــه إلـــى الــعــربــيــة 

أسامة الغزولي.
ويـــدعـــو الــمــؤلــف فـــي هـــذا الــكــتــاب إلــى 
خاصة  التعليمية  المناهج  تقويم  إعـــادة 
أكثر  لجعلها  والفلسفة  واألدب  الــتــاريــخ 
تمثيالً لتاريخ مشترك ومتضّمنة لخبراته 
الــثــريــة.. مــؤكــًدا ضـــرورة أن يــبــدأ الغرب 
مع  فقط  ليس  وبــنــاء  وعميقا  جــادا  حـــوارا 
يدعو  حيث  نفسه،  مع  أيضا  ولكن  اآلخــر 
الــمــؤلــف الــمــســلــمــيــن فـــي الـــغـــرب إلــــى أن 
يعتبروا أنفسهم غربيين يدينون باإلسالم، 
األصليون  الــغــربــيــون  معهم  يتعامل  وأن 

إلى  بالنظر  ال  المواطنة  مــن  أســاس  على 
كونهم آخرين يدينون باإلسالم ويشّكلون 
خطرا على الهوية الغربية وعلى التجانس 
الـــســـكـــانـــي، رافــــضــــا أســـلـــمـــة الــمــشــكــالت 
االجتماعية بل يتعين معالجة قضايا مثل 
وغيرهما  االجتماعي  والتهميش  البطالة 

معالجة سياسية.
ويعالج الكتاب الذي يقع في ١٧٠ صفحة 
التجربة  األســاس  في  الصغير  الحجم  من 
الخاصة بالمؤلف كمسلم غربي، وعرض 
كما  القضايا،  من  كثير  في  نظره  وجهة 
أنه يُبرز التحديات التي يواجهها المسلمون 

في الغرب.
ويسعى الكاتب في «اإلسالم والحرية» 
لمشاعر  المسّببة  الــحــواجــز  تحطيم  إلـــى 
عــــــدم الـــتـــســـامـــح هـــــنـــــاك، كـــمـــا يـــحـــاول 
الــتــصــدي لــلــقــضــايــا الـــتـــي تــثــيــر االنــقــســام 

وتــــــوّلــــــد الـــحـــســـاســـيـــات الـــعـــمـــيـــقـــة حـــول 
الـــتـــصـــورات الــشــائــعــة عـــن اإلســـــالم ومــن 
والــغــرب،  ـــا  أوروب فــي  بشعائره  يتقّيدون 
إلى  واضــحــة  لغة  بــاســتــخــدام  يسعى  وهــو 
تــغــيــيــر الــمــضــامــيــن والــســيــاقــات الــشــائــعــة 
وربطها  والتطّرف  والدين  الهجرة  حــول 
والتعّددية  اإلنسانية  بالكرامة  ذلــك  بــدل 

الثقافية والعدالة االجتماعية.
جدير بالذكر أن الدكتور طارق رمضان 
مفكر  وهــو  بسويسرا  جنيف  مــوالــيــد  مــن 
أوروبـــي مــن أصــل مــصــري، يعمل أستاذ 
الدراسات اإلسالمّية المعاصرة في جامعة 
أوكسفورد، قسم الدراسات الشرقّية بكلية 
الــقــديــس أنــتــونــي، وأســتــاذ األديــــان وحــوار 
األديـــــان فــي قــســم الـــدراســـات الــالهــوتــّيــة 
زائرا  أستاذا  يعمل  كذلك  الجامعة،  بنفس 
في كلية الدراسات اإلسالمّية بدولة قطر، 

وفي الجامعة الماليزّية «بيرليز»، وباحثًا 
يرأس  كما  باليابان،  دوشيشا  جامعة  في 
مــركــز الـــدراســـات الــتــشــريــعــّيــة واألخــــالق 
بـــالـــدوحـــة.. وهــــو أيـــًضـــا رئـــيـــس الــمــركــز 
األوروبــــــّي لــألبــحــاث (الــشــبــكــة اإلســالمــيــة 
وعضو  بــروكــســل،  فــي   (EMN األوروبــّيــة

االتحاد العالمّي لعلماء المسلمين.
المسلمة  األقــلــيــات  قضايا  فــي  وســاهــم 
فــــي الــــغــــرب والـــصـــحـــوة اإلســـالمـــيـــة فــي 
اإلصالح  مؤلفاته:  ومن  اإلسالمّي  العالم 
الجذري.. األخالقيات اإلسالمية والتحّرر، 
على خطى النبي.. دروس من حياة النبي 
قضايا  وســلــســلــة  وســلــم،  عليه  اهللا  صــلــى 
كتب  عــدة  له  أن  كما  معاصرة،  إسالمية 

بالفرنسية واإلنجليزية.

عبر تكريس قيمة الفن للطالب.. حصة كال:

كال حصة  الفنانة  اعمال  من 

اصداراتاصدارات

موسيـــــــــــقى

يشّكل السلم الخماسي القاسم المشترك بين األلحان 
الموسيقية الشعبية السائدة في أغلب المناطق اإلفريقية 
من جهة، وبين األنماط الموسيقية المغربية التي تشمل 
المناطق الصحراوية وأغاني أحواش والروايس في سوس 
الرصد  نوبة  ثم  والكبير،  الصغير  األطلسين  ومرتفعات 
الكناوي.  أغاني  إلى  باإلضافة  األندلسية،  الموسيقى  في 
المغرب  جنوب  في  الصحراوية  التقاليد  تصطلح  وفيها 
الموسيقى  وتــنــعــتــه  بــاألكــحــل.  الــســلــم  هـــذا  تسمية  عــلــى 
األنــدلــســيــة بــطــبــع الـــرصـــد الـــكـــنـــاوي. إال أنــــه يــبــقــى في 
الممارسات الموسيقية عاريًا من أي تسمية أو اصطالح، 
المقام  أو  كالسلم  ما،  مصطلح  إطالق  يعني  الذي  األمر 
أو الطبع على طبيعة ألحان تلك األنماط بقصد تقريب 
الثقافة  مــن  نصيبًا  نــالــوا  الــذيــن  أذهــــان  إلـــى  مفهومها 

الموسيقية الغربية.
وعــنــد الــنــظــر إلــــى مــوقــع هــــذا الــســلــم «الــمــنــظــومــة» 
والمغربية  الشرقية  العربية  الموسيقى  مــقــامــات  مــن 
منظري  أن  سنجد  الــفــنــيــة،  ومــمــيــزاتــه  وخــصــوصــيــاتــه 
الموسيقى العربية قد دأبوا على تصنيف جملة المقامات 
مقامات  هي:  مجموعات  ثالث  إلى  العربية  الموسيقية 
أو  رباعية  أو  ثالثية  عقود  أو  أجناس  توالي  على  تعتمد 
خماسية، وهي في هذا تشترك مع الموسيقى الفارسية 
الخماسي  السلم  تعتمد  ومقامات  واإلغريقية،  والتركية 
وتلتقي فيه مع الموسيقى اإلفريقية الزنجية وموسيقى 
النوعان  فيها  أُدمج  ومقامات  وغيرها،  األقصى  الشرق 
بمنطقة  األنــدلــســيــة  الموسيقى  فــي  تــتــركــز  وهـــي  ــا.  مــًع

المغرب العربي، وفي موسيقى الجزيرة العربية.
ويتكون السلم الخماسي من خمسة أصوات مختلفة، 
السباعي  السلم  مع  وبمقارنته  القرار  جهة  من  انطالًقا 
بدرجتين  منه  أصغر  أنــه  ويــالحــظ  المكتمل.  الطبيعي 
اثــنــتــيــن. غــيــر أن غــيــاب هــاتــيــن الــدرجــتــيــن مــن السلم 
الــخــمــاســي ال يــخــّلــف أي إحــســاس بــنــقــص فــي األلــحــان 

الناهضة عليه.
فتارة  الخماسي.  السلم  في  الفراغين  موقعا  ويختلف 
في  الشأن  هو  كما  والسابعة،  الرابعة  الدرجتين  يحتالن 
موسيقى  وفــي  بالمغرب  وأحـــواش  الــروايــس  موسيقى 
الدرجتين  يحتالن  أخــرى  وتــارة  مصر؛  جنوب  السودان 
الثانية والسادسة، كما هو شأن سلم باتي الكبير في أغاني 
الحبشة؛ وتارة يحتالن الدرجتين الثالثة والسادسة، كما 
في أغاني كمناوة بالمغرب وفي نوبة الرصد األندلسية؛ 

وأخرى يحتالن الدرجتين الثالثة والسابعة.

السلم الخماسي وأثره 
على الموسيقى العربية

ي ة كال:ة



الشاعر  هو  القصيدة  هذه  كاتب 
وكعادته   .. مطران  خليل  اللبناني 
فـــي قــصــائــده اســتــخــدم الـــرمـــز و 
التورية للوصول ألهدافه .. فجاءت 
األدب  روائـــع  مــن  رائــعــة  القصيدة 

الحديث وعينا..
أراد مطران أن ينتقد االستبداد 
الناس  قــلــوب  على  استحكم  الـــذي 
وحــرمــهــم هـــنـــاء الــعــيــش ورغــــده 
فــاســتــحــضــر حــــادثــــة هــــي إعـــــدام 
وهـــو   .. وزرائــــــــــه  ألحــــــد  كــــســــرى 
ُـــزرُجـــمـــهـــر) الــــذي كــــان وزيــــراً  (بــــ
به  وشــى  وإنــمــا   .. وحكيماً  عـــادالً 
سهامه  الشاعر  ويطلق  األقــربــون، 
نـــقـــده الــــالذعــــة عــلــى الــمــســتــبــديــن 
الــعــرب فــي مــعــرض حــديــثــه على 

كسرى ..
 .. القصيدة  مطلع  فــي  فيصف 
هؤالء  يمارسها  التي  التأليه  عملية 
شعوبهم  قــمــع  كــيــفــيــة  و  الــحــكــام 
بـــالـــخـــوف والـــتـــهـــيـــب فـــيـــقـــول فــي 

مطلع القصيدة :
إِْجــالَالَ بَــَدا  إِْذ  لِِكْسَرى  َسَجُدوا 

تَتَالَالَ إِْذ  ْمِس  لِلَشّ َكُسُجوِدِهْم 
نُُفوَسُكْم مانِِحيِه  ِكْسَرى  ُعبَّاد 

َوِرَقــابَــُكــْم َوالــِعــْرَض َواألَْمـــَواالَ
تَــْســتـَـْقــبِــلـُـوَن نِــَعــالَــُه بِــُوَجــوِهــُكــْم

ـــــــــــًة أَْوَكـــــــــاالَ ــــــُروَن أَِذلَّ ــــــَعــــــِفّ َوتُ
فيسخر  مطران  بعدها  وينتقل 
من كسرى .. كيف يمن على شعبه 
بأفعاله .. ! فأي حدث هو مكرمة 
هو  إنجاز  وأي  العظيم  الملك  من 
عطية من عطاياه التي ال تنضب .. 
ويسخر بعدها من غياب حكمته .. 
فهو إن أراد أن يحقق غاية .. أهلك 
شيء  وال  مبال  غير  والعباد  البالد 

يوقفه عن طموحه المجنون:

إِْن يُْؤتِِهْم َفضالً يَُمَنّ ِوإِْن يَُرْم
ـــْدُهـــْم بِـــاْلـــَعـــُدِوّ ِقـــتـَــاالَ ـــبِ ــــــأَراً يُ ثَ

َعــاِدال َقــَضــاًء  يَــْومــاً  َقَضى  َوإَِذا 
ــاالَ ــثَ ــَعــْدلِــِه األَْم ــــاُم بِ َضـــَرَب األَنَ

ويــصــف مــطــران بــعــدهــا تجمع 
الـــنـــاس لــمــشــاهــدة عــمــلــيــة إعــــدام 
ـــنـــاس  ـــــر فـــيـــصـــور خــــــوف ال ـــــوزي ال
ويــظــهــر   .. لــغــيــظــهــم  وكـــبـــتـــهـــم 
الــذي  الــوزيــر  مقتل  على  الــحــســرة 

أبلى أحسن البالء في إدارة أمته:

يَا يَْوَم َقْتل بَُزْرُجَمْهَر َوَقْد أَتَْوا
ـــــَداَء ِعـــَجـــاالَ ـــــنِّ ــــوَن ال ــــلـَـــبُّ ـــيـــِه يُ ِف

ــِذي الَّ َمــْوَت  لَِيْشَهُدوا  ُمتَأَلِّبِيَن 

ـــــــَواالَ ــــالََد َعـــــَدالـَــــُة َونَ ــــبِ أَْحــــَيــــا ال
َكِظيَمٌة َوالنَّفوُس  بِْشراً  يُْبُدوَن 

إِْجَفاالَ ُضلُوِعِهْم  بَْيَن  يُْجِفْلَن 

ويــنــتــقــل بــعــدهــا إلــــى نــقــد الذع 
تكبر  الــــذي   .. لــكــســرى  ومــبــاشــر 
تـــكـــبـــراً لـــم يــعــد يـــطـــاق حــتــى ظن 
ولــــشــــدة تـــكـــبـــره أنـــــه مـــعـــبـــود مــن 

الجماهير .. فيقول:

َويَلُوُح ِكْسَرى ُمْشِرفاً ِمْن َقْصِرِه
َوَجـــَالال َمــَهــابَــًة  ــِضــيُء  تُ َشْمساً 

َكأَنَُّه ِفيُع  الَرّ الَعْرُش  بـِـِه  يْزُهو 
ِمــثـَـاالَ ُذَراُه  ِفــي  ــُر  ــَكــبُّ الــتَّ بَِسنَى 

ــُه َمــَقــاُم ِعــبَــاَدٍة ــتَ ـــــأََنّ ُشــْرَف َوَك

ــُر ِفــي ُذَراُه ِمــثـَـاالَ ــَكــبُّ نـُـِصــَب الــتَّ
ال  كـــان   .. المشكلة  طـــرح  وبــعــد 
في  فالسبب   .. الحل  طــرح  من  بد 
رأي الشاعر هو لتخاذل الناس فما 
تهاونهم  نتيجة  إال  كسرى  سلطة 
معه و عدم ثنيهم له عن فواحشه 
زاد هو عليها بإغراق شعبه بالجهل 

والتناحرات .. فيقول:

َما َكاَن ِكْسَرى إِْذ َطَغى ِفي َقْوِمِه
ــــاالَ ــــَعّ َف ــــــِه  بِ َخــــلـُـــُقــــوا  لِــــَمــــا  إِالَّ 

ماً تََحُكّ َفــاْســتَــبَــَدّ  ــُمــوُه  َحــَكّ ُهــْم 
َفَصاالَ يَُصوَل  أَْن  أََراُدوا  َوُهــُم 

َعْهُدُه تَــَقــاَدَم  َقــْد  َداٌء  َوالَجْهُل 
ُعَضاالَ يَــَزاُل  َوالَ  اْلعالَِميَن  ِفي 

ُكلُُّهْم يَُكونُوا  لـَـْم  الَجَهالَُة  لــْوالَ 
ـــــاالَ أَْمـــــثَ ــــــــــَوٍة  إِْخ ـــــَق  ـــــَالئِ َخ إِالَّ 

لَِكَنّ َخْفَض األَْكثَِريَن َجنَاََحُهْم
َد األَْبــَطــاالَ َرَفـــَع الــُمــلـُـوَك َوَســـــَوّ

ويـــســـتـــعـــرض خـــلـــيـــل مـــطـــران 
التهكم  مــن  التخلو  حــادثــة  بعدها 
والفكاهة .. فابنة الوزير المسكين 
ولــكــنــهــا   .. الــمــســرحــيــة  حـــضـــرت 
ما  وهــو   .. الوجه  سافرة  حضرت 

أثار غضب كسرى .. لهتكها
العادات .. فأرسل رسوله ليسأل 
جامعاً  جوابها  فكان   .. أمرها  في 
لترخي  هنا  رجــال  ال  بــأن   .. مانعاً 
عن  يسكت  رجل  ال  ألنه   .. سترها 

ما يحصل :

َوأََداَر ِكْسَرى ِفي الَجَماَعِة َطْرفُه
ــاِح َجــَمــاالَ ــبَ ــاًة َكــالــَصّ ــتَ فــــَرأَى َف

ــاُعــَهــا ـــَن ِقــنَ ـــأَْي ــا َف ــاَه ــَيّ ــَح ــــاٍد ُم بَ
َوَعــالََم َشــاَءْت أَْن يَــُزوَل َفــَزاالَ

نِسائِِهْم َكَخْلِع  ِعْنَدُهْم  َعــاَر  الَ 
أَْســـتَـــاَرُهـــَنّ َولـَـــْو َفــَعــْلــَن ثـَـَكــالـَـى

َفأََشاَر ِكْسَرى أَن يَُرى ِفي أَْمِرَها
ُسوُل إِلى الَفتَاِة َوَقاال َفَمَضى الَرّ

َمْوالَي يَْعَجُب َكْيَف لَْم تَتََقنَِّعي
ـــاً َوُســـــــَؤاالَ ـــب ـــُجّ ـــَع ــــْت لَـــــُه أَتَ َقــــالَ

أُْنُظْر َوَقْد ُقتِْل الَحِكيُم َفَهُل تََرى
َوِظـــــــَالالَ َحــــْولَــــُه  ُرُســــومــــاً  إِالَّ 

َفاْرِجْع إِلَى الَملِِك اْلَعِظيِم َوُقْل لَه
َماَت النَِّصيُح َوِعْشَت أَْنَعَم بَاالَ

َما َكانِِت اْلَحْسنَاُء تَْرَفُع ِسْتَرَها
لَْو أََنّ ِفي َهِذي الُجُموِع رَجاالَ

 .. الــكــامــل  البحر  مــن  القصيدة 
وهــــي مـــن عــيــون الــشــعــر الــعــربــي 

الحديث .. !

قـــــال: الـــســـمـــاء كــئــيــبــة ! وتــجــهــمــا    
قلت: ابتسم يكفي التجهم في السما !

قال: الصبا ولى! فقلت له: ابتــسم    
لن يرجع األسف الصبا المتصرما !!

قال: التي كانت سمائي في الهوى    
جــهنما الغرام  في  لنفسي  صارت 

ملكـتها     بــعــدمــا  عــــــــــــــهــودي  خــانــت 
! أتبســما  أن  أطيق  فكيف   ، قلبي 

قلـــت: ابتسم و اطرب فلو قارنتها    
ــــــــمــرك كــــــــلــه مــتــألــمــا ـــ لــقــضــيــت عـــ

قــــال: الــــــــتــجــارة فــي صــــراع هائل    
الـــظما يقتله  كـــاد  الــمــســافــر  مــثــل 

ــتــاجــة     ـــ مــحـــ مـــســـلـــولـــة  غــــــــادة  أو 
! دمـــا  لهثت  كلما  تنفثـ  و   ، لـــدم 

دائها     جالب  أنــت  مــا  ابتسم  قلت: 
فربما ابــتــســمــت  فــــإذا  وشــفــائــهــا، 

أيكون غيرك مجرما. و تبيت في    
وجل كأنك أنت صرت المجرما ؟

قال: العدى حولي علت صيحاتهم    
أَأُسر و األعداء حولي في الحمى ؟

بذمهم     يطلبوك  لم  ابتسم،  قلت: 
أعظما ! و  أجل  منهم  تكن  لم  لو 

قـــال: الــمــواســم قــد بــدت أعالمها
و تعرضت لي في المالبس و الدمى

الزم     فـــــرض  ـــألحـــبـــاب  ل عـــلـــي  و 
لـــكـــن كـــفـــي لـــيـــس تــمــلــك درهـــمـــا

قلت: ابتسم، يكفيك أنك لم تزل    
معدما! األحبة  من  لست  و  حيا، 

علقما     جــرعــتــنــي  الــلــيــالــي  قـــــال: 
قلت: ابتسم و لئن جرعت العلقما

مــرنــمــا     رآك  إن  غــــيــــرك  فـــلـــعـــل 
ـــا و تــرنــمــا ـــب طــــــرح الــــكــــآبــــة جـــان

ــــــــراك تــغــنــم بـــالـــتـــبـــرم درهـــمـــا     أتُ
؟ مغنما  بالبشاشة  تخسر  أنــت  أم 

يا صاح، ال خطر على شفتيك أن    
يــتــحــطــمــا أن  الــــوجــــه  و  تــتــثــلــمــا، 

ـــــشـــــهـــــب  فــــــــاضــــــــحــــــــك فـــــــــــــــإن ال
الــــــــــــدجــــــــــــى و  تــــــــــضــــــــــحــــــــــك 

مــتــالطــم، و لـــذا نــحــب األنــجــمــا !
كائنا     تسعد  لــيــس  الــبــشــاشــة  قـــال: 

مرغما يذهب  و  الدنيا  إلــى  يأتي 
الردى     و  بينك  مــادام  ابتسم  قلت 

شــــبــــر، فــــإنــــك بـــعـــد لـــــن تــتــبــســمــا

 إيليا أبوماضي
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يـــــروى أن ُحــنــيــنــا كــــان إســكــافــيــاً 
الحيرة  من  أحذية)  وصانع  (مصلحا 
بالعراق وكان (حنين) خبيرا وماهرا 
في صنعته، وفي أحد األيام ناخ أمام 
أقبل  وقد  أعرابي  يركبه  بعير  دكانه 
ينظر  دكـــان (حــنــيــن)  على  اإلعــرابــي 
في  (حنين)  وذوق  دقــة  في  ويتأمل 
صــنــعــتــه وقــــد أعــجــبــه خــفــان ســـاوم 
طــول  وبــعــد  بــالــســعــر  حــنــيــن  عليهما 
جـــــدال ومـــســـاومـــة وبـــعـــد أن وافــقــه 
يترك  بــاإلعــرابــي  إذ  بــالــســعــر  حــنــيــن 
الـــدكـــان مــســبــبــاً خــيــبــة أمـــل وغــضــب 
(حـــنـــيـــن) نــــظــــراً لـــطـــول الــمــســاومــة 
والجدال وإضاعته للكثير من الزبائن 
ما  الكثير  الــوقــت  لــضــيــاع  بــاإلضــافــة 
تــرد  حيلة  فــي  يفكر  (حــنــيــنــا)  جــعــل 
هذا  ويعاقب  ضــاع  الــذي  وقته  عليه 
وهنا  فعلته،  على  البخيل  األعــرابــي 
كان  فما  عليه  يحتال  كيف  يفكر  بدأ 
منه إال أن أغــلــق دكــانــه وأســـرع من 
ـــبـــي  طــــــريــــــق جـــان
سريع إلى الطريق 
الــــذي ســلــكــة هــذا 

اإلعـــرابـــي حــتــى يــســبــقــه حــامــال معه 
معجبا  األعرابي  كان  اللذين  الخفين 

بهما، وبالطريق طرح (حنين) إحدى 
بعيدة  أخــرى  مسافة  وعلى  الخفين 

قــلــيــال طـــرح الــخــف اآلخــــر، وعــنــدمــا 
ذلك  بعيره  على  وهو  األعرابي  سلك 

الذي  الخف  وإذ  باديته،  إلى  الطريق 
فهو  لألسف  ولكن  أمامه  به  أعجب 
قال  أن  إال  منه  كــان  فما  واحــد  خف 
بخفي  الخف  هــذا  أشبه  ما  متأسفاً: 
حنين ولو معه اآلخر ألخذته. وتركه 
ومــضــى مــكــمــالً طــريــقــه حــتــى وصــل 
إلــى مــكــان الــخــف الــثــانــي فنظر إليه 
هو  إنه  نعم  يقول  وهو  إياه  متفحصاً 
األول،  للخف  تركه  على  فندم  نفسه 
بــعــيــره  أنـــــاخ  أن  إال  مــنــه  كــــان  ومــــا 
وحــمــل فــــرده الــخــف ورجــــع طامعا 
بـــأن يــحــضــر الــخــف اآلخــــر تـــاركـــاً ما 
بالبعير من أمتعة وخيرات، فما كان 
أن  إال  يختبئ  كان  الذي  من (حنين) 
خــيــرات،  مــن  فيها  بما  بعيره  يــأخــذ 
أمــل األعــرابــي الـــذي عــاد إلى  مخيباً 
بعيره فوجده قد اختفى من مكانه، 
ولم يترك له غير خفين فقطع بقية 
الطريق ماشياً حتى وصل إلى باديته 
حــيــث عــشــيــرتــه، ولــمــا دخـــل عليهم 
قالوا له: ما الذي جئت به من سفرك 

؟ قال: (جئتكم بخفي حنين).

ـــــــــــــداد ـــــــــــــب ـــــــــــــت االس

ــــي حـــنـــيـــن ــــف ــــخ عــــــــــاد ب

قال السماء كئيبة

áMƒd á°üb

ـتــبــســمــا

منوعاتمنوعات

5الثالثاء 15 شعبان 1436 هـ - 2 يونيو 2015 م

كتب - هيثم األشقر:

أن  العاثم  أمــل  التشكيلية  الفنانة  أكـــدت 
مشروعاتها  إطــار  فــي  يأتي  القمر»  «جسر 
ـــمـــرأة عبر  الــمــســتــمــّرة لــمــعــالــجــة قــضــايــا ال
الضوء  وتسليط  الفنية،  أعمالها  مختلف 
عــلــى الــــــدور الـــمـــحـــوري لــلــمــرأة 
والــــــــقــــــــمــــــــر فــــي 
الـــكـــون، 

لــتــطــرح مــن خـــالل ذلـــك تـــســـاؤالً عــن مــدى 
والمرأة  الطبيعة  بأن  القائل  االعتقاد  صحة 
فصل  وقـــدوم  الــجــديــدة،  الــحــيــاة  منبع  هما 

الربيع.
لوحات «جسر  خالل  من  العاثم  وقدمت 
التي  التركيبية  الــرســومــات  بــعــض  الــقــمــر» 
لتضعها  األنثوية  الشخوص  فيها  استخدمت 
في حوار مع القمر مع إيجاد رابط مشترك 

فيما بينهما.
وتـــــروي الــعــاثــم أن اخــتــيــار اســـم «جــســر 
الناس،  من  الكثير  دهشة  في  تسبب  القمر» 
ولــكــنــهــا أشــــــارت إلــــى أنـــهـــا قـــصـــدت بــذلــك 
والقمر  بعطائها،  الــمــرأة  بين  عالقة  إيجاد 
أن  العاثم  تــرى  حيث  للعطاء،  كرمز  أيــًضــا 
ــا من  ــوًع الــفــلــســفــات الــقــديــمــة قــد أوجــــدت ن

الـــعـــالقـــة الـــرمـــزيـــة بــيــن الــقــمــر والــطــبــيــعــة 
هو  القمر  بأن  االعتقاد  من  انطالًقا  والمرأة 
نــواة  الــمــرأة  تعتبر  كما  تماًما  الــكــون  محور 
المقاومة  ظلت  قائلة:  وأضــافــت  المجتمع. 
تجربتي  خـــالل  تلهمني  لــلــمــرأة  الــجــمــالــيــة 
الفنية، لبناء هوية فنية خاصة، في أعمالي 
السياق  في  المرأة  بصورة  اهتممت  المبكرة 
صورتها  بــنــاء  على  وإصــرارهــا  االجــتــمــاعــي، 
فكرة  باستخدام  الخاص،  وصوتها  الخاّصة 
وجًها  أعالج  أعمالي  وفــي  والــظــل.  الحقيقة 
للمرأة  الجمالّية  المقاومة  وجــوه  من  آخــر 
في خلق فضاء بديل حر، في العالقة  ممثالً 
الجدلّية بين المرأة والقمر، مستخدمة مواَد 
األقمشة  مثل  الفكرة  بهذه  مرتبطة  وألــوانـًـا 

الشفافة والخيوط.

العاثم: «جسر القمر» معالجة فنية لقضايا المرأة

ًُ َُ ُ

هيثم األشقر: ه- كتب

أ العاثم  أمــل  التشكيلية  الفنانة  أكـــدت 
مشروعات إطــار  فــي  يأتي  القمر»  «جسر 
ـــمـــرأة عب الــمــســتــمــّرة لــمــعــالــجــة قــضــايــا ال
الضو وتسليط  الفنية،  أعمالها  مختلف 
عــلــى الــــــدور الـــمـــحـــوري لــلــمــر
والــــــــقــــــــمــــــــر فــــ
الـــكـــون



فـــي  فــــــــــوزي  ان  ســـــمـــــاح  وقــــــالــــــت 
يعني  واعدة  ممثلة  كأفضل  المهرجان 
لـــي الــنــجــاح وإحـــســـاســـي بـــعـــدم الــفــشــل 
وأعــطــانــي ثــقــة بــالــنــفــس أكــثــر ولــكــنــي 
أن  ويجب  كبيرة  مسؤولية  أنها  أقــدر 
بأن  أقبل  ولن  وأطورها  عليها  أحافظ 
أتـــراجـــع لـــلـــوراء ألنـــي اجــتــهــدت كــثــيــراً 
واجتهد معي كل من المخرج ومساعد 
المخرج محمد حسين واألستاذ سعدي 
الـــشـــمـــري الــــذيــــن وقــــفــــوا إلـــــى جــانــبــي 
ودعـــمـــونـــي حـــتـــى حـــصـــدت نـــتـــاج هـــذا 

الجهد وهو تلك الجائزة.
وأشــــارت إلــى أن هــذه الــجــائــزة قد 
زادت من مسؤوليتها تجاه ذاتها وفنها 
وأكدت أنها باتت تختار أعمالها بعناية 
واعـــتـــرفـــت أنـــهـــا كـــانـــت ال تــفــعــل ذلــك 
بعد  ولكنها  خبرتها  لقلة  الــســابــق  فــي 
أكثر  ستجتهد  الــجــائــزة  على  حصولها 
في اختيار جميع أعمالها بدقة وعناية، 
البدايات.  في  تــزال  ال  أنها  إلــى  مشيرة 
فقط  وضعتني  الــجــائــزة  هــذه  وقــالــت 
على أول الطريق المسرحي وأنا أعتبر 
المسرح بمثابة الغذاء الروحي لي حيث 
الفنان  بين  فــواصــل  أليــة  وجـــود  ال  أنــه 

والجمهور.
قلة  أن  الــواعــدة  الــفــنــانــة  وأوضــحــت 
خطيرة  قضية  المحلي  الدرامي  اإلنتاج 
جـــدا وتـــهـــدد جــمــيــع الــفــنــانــيــن الــشــبــاب 
والــنــجــوم أيــضــا فــهــذا الــخــمــول الــفــنــي 
يتسبب  أن  الــمــمــكــن  مــن  الــعــام  طــــوال 
فــي حــــدوث حــالــة مــن خــفــوت الــحــس 
األعمال،  قلة  بسبب  الفنان  لدى  الفني 
هذا  مــن  أعــانــي  شخصيا  أنــا  واضــافــت: 
لدينا  يكون  أن  أتمنى  لذلك  التهديد، 
طوال  مسرحية  وعروض  درامي  إنتاج 

أكبر  بشكل  الــفــرص  تــتــاح  حــتــى  الــعــام 
ويقدموا  يعملوا  بــأن  الفنانين  لجميع 
ما لديهم. وأكدت سماح أنها ال تتخيل 
متواصلة  فــنــيــة  أعــمــال  بـــدون  حــيــاتــهــا 
سواء كانت دراما أو مسرح مشيرة إلى 
أن اإلجـــهـــاد والــتــعــب الـــلـــذان يــالحــقــان 
سرعان  الفني  العمل  جــراء  من  الفنان 

ما يزوالن بمجرد أن يرى عمله النور 
الجمهور. معه  ويتفاعل 

ولفتت إلى أنها ترحب بأي نقد بناء 
يسهم  هذا  أن  حيث  الفني  أداءها  حول 
فـــي تــطــويــر ذاتـــهـــا ويــصــقــل خــبــراتــهــا 
يتعرض  ال  ممثل  يوجد  ال  أنــه  وأكــدت 
عليه  اعتدنا  أمــر  وهــذا  واالتــهــام  للنقد 

ولكن يجب أال يتعدى األمر النقد حول 
والــفــنــان  الــفــنــيــة  الــجــوانــب  وفـــي  األداء 
من  يستفيد  أن  عليه  بنفسه  يثق  الــذي 
كل االراء والمالحظات التي توجه إليه.

المقبلة  الفترة  خــالل  جديدها  وعــن 
جزيرة  مسلسل  في  شاركت  لقد  قالت: 
في  عـــرضـــه  يــتــم  أن  الـــمـــقـــرر  األحـــــالم 

نسمة  بدور  فيه  وأقوم  المقبل  رمضان 
ســكــرتــيــرة لــســيــدة أعـــمـــال ثــريــة وفــيــه 
نــخــبــة مــن نــجــوم الــوطــن الــعــربــي مثل 
وغيرهما  حسين  وغــازي  حسني  حسن 
وبالنسبة  الــدوســري  نــاصــر  إخـــراج  مــن 
الــورش  في  بالمشاركة  سأقوم  للمسرح 

المقامة.

wالفن             السابع

من  أساسياً  عنصراً  التصويرية  الموسيقى  تعد 
المؤلف  وباستطاعة  السينمائي،  الفيلم  مقومات 
الصيغة  في  مهماً  دوراً  يلعب  أن  البارع  الموسيقي 
على  الحيوية  بإضافة  للفيلم  المتكاملة  النهائية 
الدور  أهمية  ندرك  ولكي  للقصة.  الروائي  السرد 
األفـــالم  فــي  الــتــصــويــريــة  الــمــوســيــقــى  تلعبه  الـــذي 
سينمائياً  فيلماً  نشاهد  أن  إّال  علينا  ما  السينمائية 
حاجة  ندرك  فعندئذ  الموسيقى.  تلك  من  خالياً 
الــفــيــلــم الـــمـــاســـة إلــــى هــــذا الــعــنــصــر الـــهـــام الـــذي 
يــبــعــث الــحــيــاة فــي كــثــيــر مــن مــشــاهــده ويــحــرك 
الموسيقى  مؤلفو  اكتشف  وقد  المشاهد.  عواطف 
المهمة  هــذه  فاعلية  سر  السينمائية  التصويرية 
هــؤالء  ونــقــل  الــنــاطــقــة.  السينما  عصر  بــدايــة  منذ 
الــمــوســيــقــيــون عــن أوبــــرات الــمــوســيــقــار األلــمــانــي 
الــشــهــيــر فــاجــنــر فــكــرة الــمــوضــوع الــمــوســيــقــي أو 
بمكان  أو  بشخصية  المقترن  الموسيقي  اللحن 
سرد  تطور  ومع  السينمائية.  األفالم  إلى  بشيء  أو 
الموسيقية  األلحان  هذه  تجمع  السينمائية  القصة 
معاني وذكريات جديدة، ومع نهاية الفيلم يكون 
أن  على  المشاهد.  على  كبير  وقــع  األلــحــان  لهذه 
السينمائية  األفــــالم  فــي  الــتــصــويــريــة  الــمــوســيــقــى 
بسنين  سبقتها  بــل  الــنــاطــقــة  األفـــالم  مــع  تــبــدأ  لــم 
عديدة. وأدرك السينمائيون األوائل أهمية دورها 
وقــد  الــصــامــتــة.  السينما  عــصــر  فــي  أفــالمــهــم  فــي 
سانت  كاميل  المرموق  الفرنسي  الموسيقار  قام 
للفيلم  الــتــصــويــريــة  الــمــوســيــقــى  بــتــألــيــف  ســايــنــز   -
العام  في  ديجايز  دوق  اغتيال  الصامت  الفرنسي 
فيلم  وهو  ناطق،  فيلم  أول  ظهور  قبل  أي   ،١٩٠٨
مــغــنــي الــجــاز بــتــســعــة عــشــر عـــامـــاً. وكــانــت فــرقــة 
مــوســيــقــيــة تــعــزف تــلــك الــمــوســيــقــى أثــنــاء عــرض 
الــفــيــلــم. وقـــد كـــان هـــذا الــعــنــصــر يـــرافـــق عــرض 
بعضها  وكــان  اإلنــتــاج،  الضخمة  الصامتة  األفــالم 
ــيــة تــنــاســب  يـــؤلـــف كــمــقــطــوعــات مــوســيــقــيــة أصــل
المؤلفات  مــن  اخــتــيــارهــا  يتم  أو  الفيلم  مشاهد 
فرق  بعزفها  تقوم  وكانت  الشهيرة.  الموسيقية 
دور  فــي  المسرح  مقدمة  فــي  ضخمة  موسيقية 
الكبرى.  الــمــدن  فــي  الــمــوجــودة  الفخمة  السينما 
األقاليم  في  الموجودة  الصغيرة  المسارح  في  أما 
فــكــانــت تــلــك الــمــهــمــة تـــوكـــل إلــــى عـــــازف بــيــانــو 
لمشاهد  المناسبة  الموسيقية  المقطوعات  يعزف 
والــمــنــتــجــون  الـــمـــخـــرجـــون  أدرك  كـــمـــا  الـــفـــيـــلـــم، 
السينمائي  الموسيقي  المؤلف  أهمية  السينمائيون 
كــعــضــو أســــاســــي مــــن طـــاقـــم الـــفـــيـــلـــم، وتــحــولــت 
من  السينمائية  الــتــصــويــريــة  الــمــوســيــقــى  وظــيــفــة 
إلى  معين  مــزاج  أو  معينة  خلفية  تصوير  مجرد 
للفيلم  األساسية  المقومات  من  متكامل  عنصر 
وقد  المشاهد.  على  وتــأثــيــره  ووقــعــه  السينمائي 
الموسيقى  مــؤلــفــات  وأروع  أفــضــل  مــن  عــدد  نتج 
في  الموسيقي  المؤلف  مشاركة  عن  التصويرية 
الوثيق  والــتــعــاون  الفيلم  إلنــتــاج  األولــيــة  الــمــراحــل 
بــيــن الــمــؤلــف الــمــوســيــقــي وبــيــن مــخــرج الــفــيــلــم. 
بين  الــعــالقــة  الفنية  الــشــراكــات  هــذه  أشــهــر  ومــن 
الموسيقي  والمؤلف  سبيلبيرج  ستيفين  المخرج 
الموسـيقى  بتأليـــف  قـــــــــــام  الــــــــذي  ولــيــامــز  جـــون 
التي  الســينمائية  األفــــــالم  لجميـــع  التصويرية 
ومــن  بــإخــراجــهــا،  ســبــــيلـــبيرج  ستيفين  قـــــام 

تي.  . أي  و  المـــفتــرس  الفــك  ضمــــــنها 

ـــــن الـــــشـــــبـــــاب ـــــي ـــــان ـــــن ـــــف ــــــــــي تـــــــهـــــــدد ال ــــــــــدرام ـــــــــاج ال ـــــــــت قـــــلـــــة اإلن

الموسيقى التصويرية 
وصناعة السينما

عن قربعن قرب          

علىعلى
الطريقالطريق

الثالثاء 15 شعبان 1436 هـ 2 يونيو 2015 م 6

هبة الشناوي: الظروف مهيأة للمرأة القتحام  الساحة الفنية

ألسماح السيد في مسرحية بين األبراج

ــــي ــــت ــــب ــــوه ـــــل م ـــــق ـــــص ـــــــاء الـــــــــــــــذي ي ـــــــن ـــــــب أرحـــــــــــــــب بـــــالـــــنـــــقـــــد ال

األحــــــالم ــــرة  ــــجــــزي ب ثــــــري  رجــــــل  ســـكـــرتـــيـــرة  دور  ــــد  ــــس أج

كتب- مصطفى عبد المنعم

أكدت الفنانة الشابة سماح السيد الفائزة بجائزة أفضل ممثلة واعدة 
بمهرجان الدوحة المسرحي ٢٠١٥ أن مشاركتها في المهرجان جاءت 
دور  أي  قبول  ترفض  كانت  إنها  حيث  وتــردد  طويل  وانتظار  تــأن  بعد 

يسند إليها ما لم يكن مناسباً لها.
نصابة  فتاة  دور  األبـــراج»  «بين  مسرحية  فــي  جسدت  إنها  وقــالــت 
أجنبية من أصل عربي وهو دور كانت تبحث عنه، وأضافت: لم أتردد 
لحظة في القبول ألني طالما رغبت العمل مع جاسم األنصاري مخرج 
الــعــمــل بــالــرغــم مــن مــحــاوالت احــبــاطــي إال أنـــي أصــــررت عــلــى تكملة 
التحدي مــع الـــذات وإثــبــات قــدراتــي فــي هــذا الـــدور الــذي قمت خالله 
تقمصي  اثــنــاء  كلياً  يتغير  الــذي  أدائـــي  بجانب  لهجات  بعدة  بالتحدث 

للشخصية األخرى في المسرحية وهي الممرضة الفلبينية.

سماح السيد أفضل ممثلة واعدة بمهرجان المسرح للبيرق:

الدوحة - البيرق
هــبــة الــشــنــاوي وجـــه جــديــد عــلــى الــســاحــة المحلية 
الرحمن  عــبــد  الــمــخــرج  للجمهور  قــّدمــهــا  المسرحية 
«هناك»  مسرحية  في  مشاركتها  خــالل  من  المناعي 
عروض  ضمن  المسرحية  الدوحة  فرقة  قدمتها  التي 
مهرجان الدوحة المسرحي ٢٠١٥، نجحت في أداء دور 
ربما تكون مساحته صغيرة إال أنها لفتت إليها األنظار 
تتحدث  العرض،  عقب  النقاد  من  عدد  بأدائها  وأشــاد 
الــيــوم فــي زاويـــة «عــلــى الــطــريــق» عــن دخــولــهــا لعالم 

وطموحاتها  وأحالمها  تعتزم الفن  التي 
تــحــقــيــقــهــا فــــي هـــذا 

المجال.
تـــــــــــقـــــــــــول 

الـــشـــنـــاوي 
إنــــــــهــــــــا 

درست  أنها  وبالرغم  الصغر  منذ  الفني  المجال  تحب 
الــهــنــدســة ولــكــنــهــا عــشــقــت الــفــن ولــــم تــجــد الــفــرصــة 
المناسبة لتمارس هوايتها، وحاولت أن تسأل وتتحرى 
عن أفضل الطرق السليمة لدخول عالم الفن والمسرح، 
وأكدت أنها سألت الفنان الكبير صالح المال عن أفضل 
الطرق لدخول مجال الفن فنصحها بضرورة االنتساب 
وتدخله  الفن  بأجواء  تحتك  حتى  مسرحية  فرقة  إلى 
استجابت  وبالفعل  الــمــســرح،  وهــو  األرحـــب  بــابــه  مــن 
لــنــصــيــحــتــه وذهـــبـــت إلــــى فـــرقـــة الـــدوحـــة وأصــبــحــت 
بروفات  بــدء  تسجيلها  توقيت  ليصادف  فيها  عضوة 
الرحمن  عبد  األستاذ  قدمها  التي  «هناك»  مسرحية 
بــدور  ألشـــارك  رشحني  وقــد  المهرجان  فــي  المناعي 
صغير ولكنه محوري وهام جًدا، وبفضل اهللا قدمت 

عــنــدي أفـــــــضـــــــل مـــا 

وحصلت على إشادة النقاد عن أدائي.
وتـــقـــول هــبــة الـــشـــنـــاوي إن مــشــاركــتــهــا مـــع مــخــرج 
متميز  عمل  وفريق  المناعي  الرحمن  عبد  مثل  كبير 
له  يشار  نجم  رأسهم  وعلى  الموهوبين،  الفنانين  من 
خيون  عزيز  األســتــاذ  مثل  العربي  الوطن  في  بالبنان 
الخبرات  من  الكثير  لحصد  كبيرة  فرصة  لي  أتاح  قد 

واالنطالق بشكل صحيح وسليم في عالم الفن.
«هــنــاك»  مسرحية  فــي  مشاركتها  أن  إلــى  ولفتت 
أفادتها بشكل كبير في النواحي الفنية حيث إنها تعلمت 
الكثير من األمور الفنية التي لم تكن ستتاح لها خارج 

للمسرح، الوسط أو بعيد عن الممارسة  الفعلية 
ن مـــــــــؤكـــــــــدة  أ

حفظ 

النص أمر سهل ويمكن ألي ممثل أن يقوم به ولكن 
يحتاج  أمــر  الجسد  ولــغــة  الحركية  التعبيرات  إجـــادة 
لمرشد ومعلم، وكذلك يجب أن يكون هناك من يرشد 
مشاعره  فيها  يظهر  التي  األوقــات  أنسب  عن  الممثل 
ألن  محظوظة؛  نفسي  أعتبر  وأنــا  الــدور،  يخدم  بشكل 
انطالقتي جاءت على يد األستاذ عبد الرحمن المناعي 

كمخرج ومع األستاذ عزيز خيون الممثل الكبير.
وعما إذا كان هناك أية عقبات تواجهها في طريقها 
الفني قالت: بالعكس الطرق هنا مهيأة لعمل المرأة في 
فــاألدوار  المسرحي،  التمثيل  خصوًصا  الفني،  المجال 

مميزة واالحترام هو السمة السائدة في المسرح.
قالت  الــفــن،  عــالــم  فــي  المستقبلية  أمانيها  وحـــول 
الذي  عملي  في  النجاح  أحقق  أن  أتمنى  الشناوي 
يرضى  مميزة  أدواًرا  أقــدم  وأن  أحبه، 
عــنــهــا الــجــمــهــور وتـــنـــال اإلعـــجـــاب، 
أيـــة  تـــلـــقـــت  قــــد  كــــانــــت  إذا  وعــــمــــا 
عــــــــروض ألعـــــمـــــال فـــنـــيـــة عــقــب 
انتهاء المهرجان قالت الشناوي: 
من  عــرًضــا  تلقيت  لقد  بالفعل 
نجم كبير للمشاركة في تصوير 
شاء  إن  رمــضــان،  بعد  مسلسل 

اهللا.

الجائزة وضعتني على الطريق المسرحي الصحيحالجائزة وضعتني على الطريق المسرحي الصحيح

سماح السيد خالل تكريمها



مواقع التواصل سدت الفجوة 
بين المبدع وجمهوره

للوقوف على آرائهم بما يقدمه.. عيسى عبداهللا:

خولة مرتضويخولة مرتضوي
@khawlamortazawi:@khawlamortazawi:

شايعة الفاضلشايعة الفاضل
@shaiaalfadel:@shaiaalfadel:

أحمد المسندأحمد المسند
AhmedAlmisned@AhmedAlmisned@

أكــثــر  تـــكـــون  مــــن   ،، مـــجـــانـــيـــن 
أمتعتهم كتب !!

حمد الزكيباحمد الزكيبا
@hamad_alzakiba:@hamad_alzakiba:

صور تغريدات

أون الينأون الين
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وهــذا  قــاِرئــة  لكّني  عاِشقة  لــســُت 
أشـــــّد فــهــو يُـــشـــعـــُل َضــــــروة الــخــيــال 

ِوالَوجد!!!

فكر  صاحب  وكــل  األذكــيــاء  أعشق 
ففكرهم نشيط في عمل ال يكل

هواك الحب يا أرضي هواك الخير
ونبضاتك وسط قلبي لها رعشه
أحبك حب لو يذبح احس بخير
قتيل الحب يا أرضي يحب نعشه

تويتر تسعى لالستحواذ على فليببوردقضية
األشقر هيثم  كتب: 

تــــــســــــعــــــى شــــــــركــــــــة تـــــويـــــتـــــر 
قــراءة  تطبيق  عــلــى  لــالســتــحــواذ 
األخـــبـــار الــشــهــيــر، «فــلــيــبــبــورد» 
مـــحـــاولـــة  فـــــي   ،Flipboard
مستخدميها  عــدد  لــزيــادة  منها 
لهم.  جــديــدة  خــدمــات  وتــقــديــم 
«ريكود»  موقع  نقل  ما  وحسب 
صفقة  ستشمل  مـــصـــادره،  عــن 

االســتــحــواذ كــافــة أســهــم شــركــة 
قيمتها  تبلغ  قــد  الــتــي  فليببورد 
أمريكي.  دوالر  مليار  من  أكثر 
وذكـــــــرت مــــصــــادر الـــمـــوقـــع أن 
لها  رّوج  التي  المحادثات،  تلك 
أنتوني  لــتــويــتــر،  الــمــالــي  الــمــديــر 
هذا  مطلع  منذ  بــدأت  قد  نوتو، 
التي  الضغوط  تــزايــد  مــع  الــعــام، 
من  االجتماعية  الشبكة  تواجهها 
ستريت  وول  مستثمري  طرف 

وتقديم  جمهورها  عدد  لزيادة 
ابــــتــــكــــارات جــــديــــدة. وأضـــافـــت 
الــــمــــصــــادر أنـــــه وبــــالــــرغــــم مــن 
مــوجــة مــن الــنــشــاط فــي اآلونـــة 
بين  المحادثات  أن  إال  األخيرة، 
متوقفة  تبدو  وفليببورد  تويتر 
حـــالـــيـــا. ويــــــرى مــــراقــــبــــون أن 
صفقة  وراء  مــن  تــســعــى  تــويــتــر 
االســــتــــحــــواذ هــــذه لـــضـــم فــريــق 
فـــلـــيـــبـــبـــورد الــــــذي يــــقــــوده رائــــد 

وادي  فـــي  الـــمـــعـــروف  األعـــمـــال 
الـــســـيـــلـــيـــكـــون، مـــايـــك مـــكـــو. أو 
تنظيم  أدوات  وراء  تسعى  أنــهــا 
األخبار التي تملكها الشركة. ولم 
وفليببورد  تويتر  مــن  أي  يؤكد 
واكتفى  االســتــحــواذ،  مــحــادثــات 
ــالــقــول  الـــنـــاطـــق بـــاســـم تـــويـــتـــر ب
«نــحــن ال نــعــلــق عــلــى الــشــائــعــات 

والتكهنات».

وأضــــــاف قــــائــــالً: أتــــواصــــل مـــع الــُمــتــابــعــيــن 
المقاالت  خــالل  مــن  انــســتــغــرام  أو  تويتر  على 
القصيرة، أو نشر لقاءاتي في الصحف اليومّية، 
فــأنــا أحــــرص دائـــًمـــا عــلــى الــتــواجــد عــلــى هــذه 

المواقع، والتواصل الدائم مع جمهوري.
وعــــن أكــثــر الــمــواقــع 
تفضيالً بالنسبة له قال: 
التي  الحديثة  التقنيات 
ربـــطـــت جــمــيــع مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
بــبــعــضــهــا مــفــيــدة جـــًدا، 
فـــلـــم يـــعـــد بـــالـــضـــرورة 
أتــــــواجــــــد عــــلــــى جــمــيــع 
المواقع، أو موقع بعينه، 
أكتب  أن  أستطيع  فــأنــا 
أو  تويتر،  على  تغريدة 

نشرها  الُمزامنة  بخاصية  ويمكنني  فيسبوك، 
في جميع المواقع بنفس الوقت، ولكن منطقة 
وانستغرام  تويتر  تفضل  عامة  بصفة  الخليج 

بشكل أكبر من فيسبوك. 
وأشار إلى أن تلك المواقع سالح ذو حدين، 
وكــمــا لــهــا إيــجــابــيــات كــثــيــرة، لــهــا أيــًضــا بعض 
الــســلــبــيــات، فــأصــبــحــت تــلــك الــمــواقــع مــصــدًرا 

النــتــشــار الــشــائــعــات، واألخـــبـــار غــيــر الــمــوثــوق 
على  الرقابة  غياب  أن  مؤكًدا  مصادرها،  من 
من  العديد  إثــارة  في  سببًا  جعلها  المواقع  تلك 
ـــا إلــــى أنــه  الــمــشــاكــل بــيــن ُمــســتــخــدمــيــهــا، الفـــتً
يحاول دائًما أن يستفيد من المنحى اإليجابي، 

متغاضًيا عن سلبياتها.
أن  ـــــــــــى  إل وأشــــــــــــــــار 
ظاهرة إنشاء الحسابات 
الــــــوهــــــمــــــيــــــة لـــبـــعـــض 
واحدة  تعتبر  المشاهير 
ــبــيــات  ــــًضــــا مــــن الــســل أي
الصعب السيطرة عليها، 
ولـــــكـــــن تــــويــــتــــر تــــوّفــــر 
خاصية العالمة الزرقاء 
الــــتــــي تـــمـــّيـــز الـــحـــســـاب 

الرسمي الحقيقي.
االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  كــانــت  إن  وعــمــا 
ستختفي  أم  مــســتــقــبــالً،  الــبــقــاء  مــن  ستتمكن 
التغّيرات  ومواكبة  التطّور،  أن  أكــد  كسابقيها، 
ــفــيــســبــوك عــلــى  مـــعـــيـــار نـــجـــاح أي شــــــيء، فــال
الــرغــم مــن أنـــه أقـــدم تــلــك الــمــواقــع، لكنه ما 
على  دائًما  يحرص  ألنــه  وبقوة،  متواجًدا،  زال 

التطوير من نفسه.

فاطمة الكواريفاطمة الكواري
@AlKwari_F:@AlKwari_F:

مــن صــح فــكــره أتـــاه اإللــهــام ومــن 
دام اجتهاده أتاه التوفيق.

ـــــدى الــخــلــيــجــيــيــن ـــرام األكــــثــــر تــفــضــيــالً ل ـــغ ـــت ـــس تـــويـــتـــر وان

ــــواصــــل ــــت ـــــــــرز ســــلــــبــــيــــات مــــــواقــــــع ال ــــة أب ــــي ــــوهــــم الــــحــــســــابــــات ال

كتب - هيثم األشقر:

االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  عبداهللا  عيسى  الروائي  أكد 
بـــاتـــت تــحــتــل مــوقــًعــا هـــاًمـــا فـــي حـــيـــاة الــعــديــد مـــن أفــــراد 
الــمــجــتــمــع، ال ســيــمــا أنــهــا أصــبــحــت أقـــوى مــن الــتــلــفــزيــون، 
والــــراديــــو، فــــإذا كــنــت ال تــعــرف كــيــف تــتــعــامــل مــع مــواقــع 
هذا  في  موجود  غير  أنك  معناه  فهذا  االجتماعي،  التواصل 

العالم.

المواقع  تلك  من  وغيرهما  وانستغرام  تويتر  أن  إلى  وأشار 
خاللها  فمن  الــعــامــة،  الشخصيات  عند  خاصة  أهمية  لها 
مدى  ويلمس  جمهوره،  مع  يتواصل  أن  فنان  أي  يستطيع 
ـــداع الـــذي يــقــّدمــه، مــؤكــًدا أن الــروائــيــيــن  رضــاهــم عــن اإلب
فالروائي  التقنية،  هذه  وجــود  من  الُمستفيدين  أكثر  هم 
الرواية  بين  وما  سنة،  كل  رواية  لجمهوره  يقّدم  ما  غالبًا 
األمر  وهو  جمهوره،  عن  منقطًعا  الكاتب  يكون  واألخــرى 
الذي كان يخلق فجوة كبيرة بينهما خالل الفترة الماضية.

قضيةقضية

األ هيثم  كتب: 

شــــــــر تــــــســــــعــــــى
عــلــى لــالســتــحــواذ 
األخـــبـــار الــشــهــيــر،
فــــ ،Flipboard
عــدد لــزيــادة  منها 
خــدمــات وتــقــديــم 
م نقل  ما  وحسب 
س مـــصـــادره،  عــن 

أحرص على 
التواصل مع 

المتابعين من خالل 
مقاالتي القصيرة
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كتب: مصطفى عبد المنعم

للفن  كتارا  باستديوهات  انطلقت 
التقليدية  الــزخــرفــة  ورشـــة  أعــمــال 
ـــقـــام خـــالل  ـــتـــي ت ــمــخــطــوطــات ال ــل ل
الــفــتــرة مــن ٣٥ مــايــو حــتــى ٤ يونيو 
الجاري، وتقدمها الفنانة ديبورا آمال 
الــمــشــاركــون  سيتعلم  حــيــث  كــــالت، 
مختلف  مــن  الــزخــارف  مــن  العديد 

كما  الورشة  أيــام  طــوال  العالم  أنحاء 
سيخوضون تجربة تصميم عناصر 
هناك  وسيكون  والــزخــارف  الرسم 
إذ  تعقيدا،  أكــثــر  لمشاريع  خــيــارات 
سيتعلمون مبادئ الرسم.. يشار إلى 
أّن هذه الورشة ستتطرق إلى أمثلة 
المخطوطات  زخــرفــة  تقاليد  مــن 
سيتعلم  حيث  البلدان  من  عدد  من 
الــرســم  تطبيق  كيفية  الــمــشــاركــون 

الــعــمــلــي فـــي الــتــصــامــيــم اإلبــداعــيــة 
ــــيــــة  الــــدوران الــــتــــمــــاثــــالت  وإدراك 
والشعاعية. ومن خالل مقدمة حول 
الخط العربي الكوفي إذ ستقدم لهم 
لخط  عملية  تــجــربــة  الــورشــة  هـــذه 
من  أمثلة  عــن  نقال  نباتية  زخـــارف 
التقاليد اإلسالمية من خالل الرسم 
قطعة  تطبيقهاعلى  ثم  ومــن  باليد 

فنية.

زخرفة المخطوطات تنهي فعالياتها بكتارا

الــــــــــــــــــــــــدوحــــــــــــــــــــــــة- 
[:تـــــــــســـــــــتـــــــــعـــــــــد 
للحي  العامة  المؤسسة 
الــثــقــافــي كــتــارا إلقــامــة 
أمــســيــة ثــقــافــيــة تــكــرم 
الشاعر السوداني محمد 
ــــــو قـــطـــاطـــي ،  عـــلـــي أب
بنظمه  عــــرف  ـــــذي  وال
باللهجة  الغنائي  للشعر 
الـــســـودانـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، 
ويمتاز شعره بالبساطة 
قصائده  مــفــردات  فــي 
وقــــــــــــوة مــــضــــامــــيــــنــــه. 
وعمقها وتعدد جوانبها 
الــجــمــالــيــة مـــن بــالغــة 
ـــــــان. بــــاإلضــــافــــة  ـــــــي وب
إلـــــى فـــعـــالـــيـــات أخــــرى 
مــــنــــفــــصــــلــــة تـــتـــضـــمـــن 
عــــروضــــا شــعــبــيــة مــن 
مـــــخـــــتـــــلـــــف مــــنــــاطــــق 

السودان.
هـــــــذا وكــــــــان الـــحـــي 
الـــــثـــــقـــــافـــــي كــــــــــان قـــد 
اســــتــــضــــاف االحـــتـــفـــال 
الـــــذي أقـــامـــتـــه الــلــجــنــة 
الــــمــــنــــظــــمــــة لـــتـــخـــلـــيـــد 
ذكرى الشاعر السوداني 
الـــــــــــــراحـــــــــــــل مــــحــــمــــد 
الـــحـــســـن ســـالـــم حــمــيــد 
عـــلـــى مـــســـرح الــــدرامــــا 
بــــكــــتــــارا، وقـــــد شــــارك 
فــــي االحــــتــــفــــال نــخــبــة 
مــمــيــزة مـــن الــشــعــراء 
السودانيين  والفنانين 
نـــذكـــر مــنــهــم األســـتـــاذ 
أزهــــــري مــحــمــدعــلــي، 
جبارة،  محمد  والفنان 
الـــفـــنـــان أبــــو بــكــر سيد 
أحمد، واألستاذ محمد 
الــوهــاب،  عبد  المهدي 
محمد  هاشم  واألستاذ 

موسى.

أمسية شعرية 
للشاعر أبو 
قطاطي بكتارا

التصوير الضوئي تستعد  للفعاليات الرمضانية

الثالثاء 15 شعبان 1436 هـ - 2 يونيو 2015 م

نادي الجسرة يصدر «التشكيلي العربي»

أبيات قطرية

ــــْت بِـــِك الِقَمُم ــوُد وازدان  زهــا بِـــِك الــَطّ
يَــُم  ــِه الــِدّ وجـــاَدِك الَغيُث َقــد فــاَضــْت بِ

َعبََقْت فا  الِشّ أرُض  َزَكْت  الّشُموِخ  بنَت   
بـــَضـــوِع ِعــــطــــِرِك والـــــوديـــــاُن واألُُكــــــُم 

ـــــَدٌة ـــــهـــــواِك الـــــَعـــــذِب أَفـــــئِ  تـَــــَشـــــّربـَــــْت بِ
ـــوِق تَــضــَطــِرُم  ــلـَـِهــيــِب الـــَشّ فــأصــبَــَحــْت بِ

 غزواُن أفِصْح بما ِفي الَجوِف ِمن َكَمٍد
ـــَهـــُم  فــــأنــــَت بـــالـــِعـــشـــِق يــــا غــــــــزواُن مـــتَّ

ـــرى ــُه وتَ ــلُ ــث ــغــيــِر صــغــيــٌر ِم  َوْجـــــُد الــَصّ
ِعَظُم  الــَهــوى  ِفــي  َحـــواُه  العظيِم  وجــَد 

مـــــُع مـــنـــَســـكـــٌب مــــن وابِــــــــٍل َغــــــِدٍق  الـــــَدّ
ــِزُم  عـــُد بــعــَد الـــبـــرِق يــهــتَ ـــَرّ ـــوُحـــَك ال وبَ

َشــَغــٍف فــي  الحسناِء  بــالــطــائِــِف  َرقــيــَت   
ـــُم  ـــلَ رى يــــا َطـــــــوُد يــــا َع رفـــعـــتَـــهـــا لـــــلـــــُذّ

 ِمــنــَك الــغــرابــيــُب غــــاَرْت ُحـــزَت فاتِنًة
ــــُدُم  ــــواحــــاُت و الــــُسّ ــبــيــُد وال وتـــشـــَهـــُد ال

ـــوِد الـــَهـــدا َقـــد مــــَدّ أذُرَعــــــُه ـــُه  ِمــــَن الـــُشّ
لــيــحــُضــَن الــبــيــَت جـــّل الــبــيــُت والـــَحـــَرُم 

ُملتوياً الـــوديـــاِن  فــي  كــالــســيــِل  يــنــســاُب   
ــِظــُم  هـــــُر والــــبــــاقــــاُت تــنــتَ ـــه الـــــَزّ يـــحـــُفّ

ـــٌة ـــي ـــمـــِس زاِه ـــَشّ  ألـــــوانـُــــُه فـــي شـــعـــاِع ال
ــَســُم  وفـــي الــمــســاِء يــضــوُع الــِعــطــُر والــنَّ

قلمي ِمــن  الِحبَر  أََســلــُت  الّشموِخ  بنَت   
والـــَكـــلِـــُم  نــــــــاداِك  إْذ  َحـــــرِفـــــَي  وَشــــــــَعّ 

ــأَلــفــاِظ الــَحــنِــيــِن جرى  نَــهــُر الــَقــواِفــي بِ
ــِدُم  ــعــِر قــبــَل الـــبَـــوِح تَــحــتَ وأحـــــُرُف الــِشّ

ِعـــيـــُل ُهــنــا ــَقــد عــــاَد الـــَرّ  أَِفـــــق ُعـــكـــاُظ ل
ـــاُخـــوا بـِــســـاِح الـــَحـــرِف عــيــَســُهــُم  وَقـــد أَن

ـــــِس يــتــبـَـُعــُهــم ـــعـــراِء اإلِن  َركــــٌب ِمــــَن الـــُشّ
ـــكـــاُر تــزَدِحــُم  َركــــٌب ِمـــَن الـــُحـــوِر واألَف

ـــَرٌة ـــتَ ـــُل واألعــــشــــى وعـــن  هـــــذا الـــُمـــنـــَخّ
ــــَدُم  والــــنَّ ــقــُد  ــَف ال َكـــواهـــا  ُخـــنـــاُس  وِذي 

 ِمــن بَــطــِن وٍجّ لـَـهــا الـــَورقـــاُء َقــد أَلِــَمــْت
فــســاَفــَر الــُحــزُن ِفــي الـــواحـــاِت واألَلَــــُم 

ــدى نَتَحْت بــَقــْطــراِت الــنَّ  وســـاَل دمــعــاً 
ــفــاِت يــنــَســِجــُم  ــْع ــَسّ ــِخــيــُل عــلــى ال بِـــِه الــنَّ

 ُعـــكـــاُظ يـــا َمـــوِطـــَن األَشــــعــــاِر أُمــنــيــتِــي
ــــــــُه َحــــَكــــُم  ــــِجــــيــــُز ِشـــــعـــــِري زيــــــــاٌد إّن يُ

 ألَبـــَعـــَث الـــَحـــرَف بـــاألَشـــواِق ُمــمــتَــِزجــاً
ـــَغـــُم  ــو لَــــُه الـــنَّ ــحــلُ ـــشـــدو بِــــِه يَ ــيــِر يَ لِــلــَطّ

ــِشــحــاً ــتَّ ـــوُن الــــبَــــدُر ُم ـــُك  لـــلـــبَـــدِر حــيــَن ي
ــــُم  ــــِس ــــرتَ ـــــــــــــواُر تَ ــــهــــا األَن ــــٍة َحــــولَ ــــهــــال بِ

ســــاَحــــتـَـــُه لـــلـــُعـــشـــاِق  َمــــــــَدّ  إْن  لــــّلــــيــــِل   
ـــهـــٍر ســـيـــلـُــُه َعــــــِرُم  ــــــوُق فـــيـــِه كـــنَ والــــــَشّ

ــمــُس فــيــِه َزَهــــْت ــهــاِر إذا مــا الــَشّ  ولــلــّن
ــــرى ِحـــــَزُم  ـــتُـــهـــا َفــــــوَق الــــثَّ تِـــبـــٌر أَِشـــَعّ

ـــعـــِر أبـــيـــاتـــاً أُزخــــِرُفــــهــــا ـــِشّ ـــال  أُشــــيــــُد ب
تنَهِدُم  ليَس  تَرَقى  هِر  الَدّ مدى  تَبقى 

ــي ـــْرِح َطــّوَقــنِ ـــَف ــــُلّ ال ــا جـــــاَرَة الــَغــيــِم ُك  ي
الــَقــَدُم  بطحائِِك  على  ْت  اســتَــَقــَرّ ِحيَن 

يَجَمُعنا كــــاَن  َعـــهـــداً  ـــوُق  ـــَشّ ال ـــَل  ـــَع وأَش  
ـــقـــِد تــنــتَــظــُم  ـــِع وِذكــــــريــــــاٍت كـــِســـلـــِك ال

 وصـــــٌل َحــــوانــــا وكــــــاَن الــــبــــدُر يــلــَمــُحــنــا
والــــقــــلــــُب بـــــــاٍد هــــــــواُه لــــيــــَس يـــنـــَكـــتِـــُم 

ننُشدها هــَر  الــَدّ َقَضينا  ــنــاَءْت  تَ ِذكـــرى 
ــِســُم ــــَوصــــُل يــبــتَ ــــعــــوُد فـــعـــاَد ال نَــــرُجــــو تَ

هنا ِجئُت  واألطياِب  الَخيِر  َدوَحــِة  ِمن 
ــيــَن بِـــَرحـــلـِــي الـــحـــرُف والــَقــلَــُم ــبِ ــِيّ ــَطّ لــل

أحــِمــلُــهــا األوراِق  ِفــــي  الــــــــُوِدّ  ــــُل  رســــائِ
ــَمــن أَخــالُقــُهــم َكـــَرُم ِمـــن أهـــِل جـــوٍد لِ

ــــُة بــــاألشــــعــــاِر أرســـُمـــهـــا ــــِحــــَيّ ــــتَّ فــيــهــا ال
ودُم ــــــٌق  خــــــاِف َحــــــــــــواُه  ِوداٌد  فـــيـــهـــا 

ــُه ــَم والـــُحـــُبّ ِفـــي اِهللا َقـــد أرســـى َدعــائِ
األَُمُم َهديِِه  ِمن  َرَقــْت  َقد  الورى  َخيُر 

هـــَر مــا َســَجــَعــْت صــلــى اإلِلــــُه عــلــيــِه الـــَدّ
ـــَســـُم ُه الـــنَّ ــــــوَق غـــصـــٍن هـــــــَزّ حـــمـــامـــٌة َف

شعر: محمد السادة
الطائف

كتب : أشرف مصطفى

تستعد الجمعية القطرية للتصوير 
الضوئي إلقامة حزمة من الفعاليات 
حيث  المبارك،  رمضان  شهر  خالل 
خالل  تصوير  مسابقة  تنظيم  سيتم 
شــهــر رمــضــان الــمــبــارك عــلــى مــدار 
الكريم،  الشهر  خالل  أسابيع  األربعة 
 » عــن  المسابقة  مــوضــوع  وســتــكــون 
نفحات شهر رمضان الفضيل»مثل» 
مــــــدفــــــع رمــــــــضــــــــان، الــــمــــســــاجــــد، 
الكرنقعوه، حياة الناس في رمضان، 
األطـــفـــال ورمـــضـــان، وســيــتــم تــوزيــع 

جـــائـــزتـــيـــن أســـبـــوعـــيـــاً مـــقـــدمـــة مــن 
«كاميرا»،  السالم  ومحالت  استديو 
مقدمة  عينية  جوائز  إلــى  باإلضافة 
من تكنوبلــو - الصالون األزرق عبارة 
بأنه  عــن أغــــراض تــصــويــريــه، عــلــمــاً 
سيتم اإلعــــالن عــن الــمــحــاور خــالل 
األسبوع المقبل بموقع الجمعية لمن 
يرغب في المشاركة بهذه المسابقات 
ــشــبــاب خـــــالل شــهــر  ــل الــتــشــجــيــعــيــة ل
تنظم  وســــوف  الـــمـــبـــارك،  رمـــضـــان 
«نفحات  السنوي  معرضها  الجمعية 
المؤسسة  مــع  بــالــتــعــاون  رمــضــانــيــة» 
ـــارا،  ــلــحــي الـــثـــقـــافـــي – كـــت الـــعـــامـــة ل

وســيــكــون مـــوضـــوع هــــذا الـــعـــام عن 
استعدت  وقد  واإلعجاز»،  «االبتكار 
سوف  الــذي  المعرض  لهذا  الجمعية 
يفتتح خالل األسبوع األول من شهر 
الجمعية  بــقــاعــة  الــمــبــارك  رمــضــان 
بكتارا، بينما ستنظم الجمعية خالل 
األســـبـــوع الــثــانــي مــن شــهــر رمــضــان 
تعليم  فــي  مبسطة  ورش  الــمــبــارك 
تــصــويــر األطــــفــــال، وســـتـــكـــون هــذه 
والبنات  للشباب  مخصصة  الـــدورة 
تـــمـــهـــيـــداً لــتــنــظــيــم ورشـــــــة تــصــويــر 
تصويري  استديو  وإقامة  القرنقعـوه 

لالحتفال بتلك الليلة.

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

كتب : هيثم األشقر

أصــــــــدر نــــــــادي الــــجــــســــرة الـــثـــقـــافـــي 
االجــتــمــاعــي الــعــدد الــخــامــس مــن مجلة 
«التشكيلي العربي» وهي مجلة فصلية 
والعالمي  العربي  التشكيلي  بالفن  تعنى 
والــعــدد الــخــامــس عــدد خــاص بمناسبة 
يوم المرأة العالمي، وقد كانت افتتاحية 
العدد التي كتبها مشرف عام التحرير د 
. غازي انعيم تحت عنوان ( فتنة األلوان 
في حضرة اإلبــداع النسائي ) حيث جاء 
فيها أن هذا العدد يتزامن صــدوره مع 
احتفاالت واسعة بيوم المرأة العالمي ٨ 
فنون  استحضار  وجــب  وكــذلــك  مــارس 

الخصب  بذرة  وتكريم  العربيات  النساء 
األولى للبشرية في هذا اإلصدار الجديد 
وهـــــذا الـــعـــدد فـــي مــجــمــلــه يــجــمــع بين 
في  والرصد  والتوثيق  والبحث  الدراسة 
اشتغلتها  الــتــي  الــفــن  مــجــاالت  مختلف 
الـــضـــوء على  الـــمـــرأة الــعــربــيــة مــســلــطــاً 
يكشف  كما  العربيات  التشكيل  رائـــدات 
الــعــدد عــن قــيــم فنية وجــمــالــيــة راقــيــة 
تبوؤ  من  عديدات  عربيات  نساء  مكنت 
مكانة رفيعة في تاريخ التشكيلي العربي 
لنساء  مدهشة  طاقة  عن  يكشف  كما   -
التشكيل  مــعــامــل  فــي  تــجــاربــهــن  صــغــن 
ومــراســمــه وأنـــجـــزن مــشــاريــع صففت 
التشكيل  حركة  في  رفيعاً  حضوراً  لهن 

وقـــد جـــاء الــعــدد فــي مــا يــقــارب المائة 
طباعة  فــي  الكبير  الحجم  مــن  صفحة 
منوعاً  العدد  محتوى  وجاء  ملونة  أنيقة 
موضوعات  تناولت  ورؤى  مقاالت  من 
ـــتـــشـــكـــيـــل والـــــمـــــرأة  مــــثــــل األنــــــوثــــــة وال
والمرأة  التشكيلية  الفنون  في  الملهمة 
واالستشراق الفني والمرأة في التشكيل 
للجسد  الــجــمــالــيــة  والــمــقــايــيــس  الــعــربــي 
الــمــرأة  وصـــورة  التشكيلية  الــلــوحــة  فــي 
فــي الــكــاريــكــاتــيــر الــعــربــي وغــيــرهــا من 
الفنية  الشخصيات  ومــن  الموضوعات. 
التي قدمها العدد الفنانة التونسية صفية 
فـــرحـــات والــفــلــســطــيــنــيــة تــمــام األكــحــل 

والعراقية هناء مال اهللا.

بقلم: موسى عبد الرحمن

إهمال  من  طويلة  فترة  منذ  القطري  الفن  يعاني 
قادتهم  الــذيــن  الفنانين  بعض  ظهور  أن  إال  توثيقه، 
غيرتهم على تأريخ الفّن القطري جعل األمل في أن 
ينتبه المسؤولون لذلك، وربما إذا بحثنا في أرشيف 
بعض الفنانين سنجد أنهم أشد حرًصا من الجهات 
الرسمية على توثيق أعمالهم وتاريخ الحركة الفنية، 
المسرحية  الــســاحــة  أبــنــاء  مــن  الــكــثــيــريــن  أن  فنجد 
الفنية  األعمال  لحفظ  فردية  بجهود  سعوا  القطرية 
القديمة والحديثة، بعضهم أتّم إنجاز ذلك عبر وسائل 
والبعض  الحديثة،  الوسائل  مستخدمين  احترافّية، 
اآلخــر لجأ لطرق بدائّية، وهو ما يقودنا للبحث عن 
مسؤول مباشر في العمل على حفظ إرثنا المسرحي 
تكون  أن  يجب  الثقافة  وزارة  أن  شك  وال  وتوثيقه، 
هي الجهة المعنية بذلك األمــر. وقد كنت من هؤالء 
الحريصين على حفظ التراث والتوثيق، وأبــرز دليل 
على ذلــك هو قيامي مــؤخــًرا بــإعــداد كتابين حاولت 

خاللهما توثيق أدّق تفاصيل الحركة المسرحية 
في قطر منذ نشأتها، والكتابان موثقان بالصور وكل 
مــا كــتــب فــي الــصــحــف عــن الــمــســرح، يــتــحــدث األول 
منهما عــن نــشــأة الــتــربــيــة الــمــســرحــيــة، وهـــو بعنوان 
«موال التربية من المهد إلى اللحد»، وفيه أتناول أدّق 
خُت لذلك حتى  تفاصيل تطّور التربية المسرحية، وأَرّ
عام ٢٠٠٠، والكتاب الثاني بعنوان «كان يا مكان» عن 
الفرقة الشعبية للتمثيل وتوثيق الحركة المسرحية في 
قطر لمسرح األنــوار والفرقة الشعبية األولى والفرقة 
إلدارة  الكتابين  بتسليم  قمت  ولقد  الثانية،  الشعبية 
طباعتهما،  أجــل  من  الثقافة  بـــوزارة  والفنون  الثقافة 
وأتمنى أن ترعى وزارة الثقافة هذا المشروع ويجد 
أهمية  من  يحتويانه  لما  النشر  من  حظهما  الكتابان 

كبرى، كما أعلن من خالل تلك الزاوية عن استعدادي 
الكامل للتعاون مع أي جهة لحفظ التراث المسرحي 
دون مقابل، خاصة أنني أملك مخزونًا كبيًرا إلرثنا 
المسرحي بصفتي عاشًقا للمسرح وحريًصا على تجميع 
كل صغيرة وكبيرة عنه منذ نشأته األولــى، وبالفعل 
فإن مشروع كتابي الذي سبق وتقدمت به إلى وزارة 
الثقافة يحمل بين دفتيه العديد من القصص التي تؤّرخ 
للحركة المسرحية وبداياتها، وأسماء المساهمين فيها 
وقتما كانت اإلمكانات قليلة، حيث كان هناك الكثيرون 
المسرحية  الحركة  دعــم  على  حريصون  هــم  ممن 
بجهودهم الخاصة، كما أملك عدًدا كبيًرا من الوثائق 
التي ربما لم تسطع المؤسسات الرسمية أن تجمعها، 
وعلى ذلك أطالب إدارة الثقافة والفنون باالعتماد على 

الفنانين المتخصصين في التوثيق حتى ال يندثر تراثنا 
جريمة  يعّد  الفني  تاريخنا  إهمال  أن  خاصة  الفني، 

الذين  والقادمة،  الجديدة  األجيال  حق  في  كبرى 
سيتم حرمانهم من إرثهم الثقافي، ومن ليس له 

تاريخ ليس له مستقبل، كما أتمّنى عمل ورشة 
كبيرة بالوزارة يُدعى إليها كل الفنانين الكبار 

لتعزيز  مسرحي  أرشــيــف  لديهم  ممن 
وحدة التوثيق بدالً من أن االعتماد على 

جهود فــرديــة، مع ضـــرورة أن يتم 
توفير موظفين لذلك األمر تحت 

إشراف من له خبرة كافية في 
التوثيق والعمل الفني في ذات 

الوقت.
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