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جواهر المناعي: 
أعبر عن رأيي بالفن

صفحات
٨

بشرى ناصر تنتظر «أم الصبيان»

كتب - هيثم األشقر: 

قــالــت الــفــنــانــة جــواهــر الــمــنــاعــي إن 
الفن بالنسبة لها أسلوب حياة، وهو 
وسيلة للتعبير عن رأي أو مناقشة 
قـــضـــيـــة، مــــن خـــــالل فــــكــــرة يــجــب 

طرحها بأسلوب معاصر وبما يتناسب 
مع عاداتنا وتقاليدنا.

يكون  أن  المناعي  جواهر  الفنانة  ونفت 
القطرية  الجمعية  عمل  بين  تــضــارب  هناك 

يؤدي دوره  للفنون التشكيلية ومركز سوق واقف للفنون، مؤكدًة أن كالً 
تعدد  من  األكبر  المستفيد  هو  الفنان  وأن  التشكيلية،  الحركة  خدمة  في 
المؤسسات الراعية للفن، ألن ذلك يعود عليه بالنفع من حيث تعدد الورش 

الفنية والمعارض والمشاركات الخارجية.

ص٦

كتب: أشرف مصطفى

ـــــشـــــرى نـــاصـــر  ـــــــة ب ـــــــب تـــنـــتـــظـــر األدي
المقبلة  الــفــتــرة  خـــالل  صــدوركــتــابــهــا 

دوافع  لفهم  المرجان  بعنوان»لقط 
يــدور  أنــه  إلــى  الفتة  الصبيان»،  أم 

حول الغيبية في العقل العربي ممثلة 
في أسطورة «أم الصبيان».

ولفتت إلى أن هذا المشروع بدأت في 
عانت  أعـــوام   ١٠ مــن  يقرب  مــا  منذ  إعـــداده 

خاللها من الحيرة بين تقديم هذا البحث للنخبة أم للعامة، وكانت كل ما 
تعمل على إنجاز فصل وتظهر به بعض األوجه الصعبة تتراجع فوًرا وتعود 
لتبسيط الطرح، موضحة أنها اعتمدت في منهجها البحثي على االستعانة 
بعلم األديان والميثولوجيا، لتصل إلى انتقادات مبررة لهذا الفكر الرجعي.

علي حسن الجابر : «البطاقة 
األخيرة» تختزل ذكرياتي

الثالثاء 8 شعبان 1436 هـ - 26 مايو 2015 م

ص ص ٣٣

تشكيل وإبداع ٢ بواقف للفنون
الدوحة- البيرق:

 ينظم مركز سوق واقف للفنون مجموعة 
تشكيل  ورش  بــعــنــوان  الــفــنــيــة  الـــــورش  مـــن 
متنوعة  أقساما  الـــدورات  وتشمل   ٢ وإبـــداع 
يتم  حيث  األربعة  المركز  أقسام  عبر  وذلك 
وأســالــيــب  الــخــط،  فــنــون  المنتسبين  تعليم 
الــحــرف الــعــربــي وخــط الــرقــعــة والــديــوانــي، 
ـــرســـم يـــقـــدم الـــفـــنـــان محمد  وفــــي قــســم ال
الدوري مجموعة من األساسيات التي يمكن 
المجال،  هــذا  فــي  المبتدئ  منها  ينطلق  أن 
الرسم  تقنيات  المشاركين  تعليم  يتم  حيث 
تعليمهم  يتم  وكــذلــك  التشكيل  وأســاســيــات 

الحياة  على  التركيز  خالل  من  النحت  فنون 
ناصر  الفنان  يقوم  حيث  القطرية،  البرية 
بعمل  النحت  قسم  على  المشرف  السامرائي 
البيئة  تمثل  التي  المجسمات  من  مجموعة 
الفنان  يقوم  الــخــزف  قسم  وفــي  القطرية، 
الفخار  من  إبداعات  بتنفيذ  القاسمي  طالل 
لتكوين مجسم من الطين وذلك من خالل 
عجلة  استخدام  لمهارات  المتدربين  تعليم 
الفخار لتكوين المجسمات الطينية، وتهدف 
الــــورشــــة إلــــى تــعــلــيــم مــنــتــســبــيــهــا أســاســيــات 
وتقنيات فنية مدروسة تتمحور حول البيئة 
القطرية بنحت المجسمات وتنمية مهارات 

المشترك من خالل إبداعات فنية.

حفلة موسيقية لطالب المدارس المحلية الجمعة المقبل
الدوحة - البيرق

أعــلــن مــتــحــف الــفــن اإلســـالمـــي عن 
طالب  يقدمها  موسيقية  حفلة  إقامة 
الفنانين  وبــعــض  الــمــحــلــيــة  ـــمـــدارس  ال
القطريين يوم الجمعة المقبل بحديقة 
تشجيع  إطـــــار  فـــي  وذلـــــك  الــمــتــحــف، 
المواهب الموسيقية في قطر، وضمن 
الـــمـــبـــادرة الـــتـــي بـــدأهـــا مــتــحــف الــفــن 
أشهر،   ٦ من  يقرب  ما  منذ  اإلسالمي 
وأوضـــــح الــمــتــحــف أنــــه ســيــتــم تــقــديــم 
الحفلة األخيرة له ضمن هذه المبادرة 
في ردهة المتحف يوم ٤ يونيو المقبل 
وسيحييها عازفون من أوركسترا قطر 
الفلهارمونية، وذلك بعد أن تم تقديم 

الموسيقية  الــحــفــالت  مـــن  مــجــمــوعــة 
شــهــر،  كـــل  مـــن  األول  الــخــمــيــس  فـــي 
وحفالت  الجمعة  ســهــرات  جــانــب  إلــى 
موسيقى الجاز، وسلسلة من الحفالت 
الــمــوســيــقــيــة قــدمــهــا طـــالب الـــمـــدارس 
القطريين  الفنانين  وبــعــض  المحلية 
بالحديقة. وتأتي هذه الحفالت ضمن 
برنامج «موسيقى للجميع» الذي تبناه 
مــتــحــف الــفــن اإلســـالمـــي وهــــدف من 
الفعاليات  من  عــدد  تنظيم  إلــى  خالله 
التي  المتنوعة  الموسيقية  والــحــفــالت 
كافة  تستهدف  أســبــوعــي،  بشكل  تــقــام 
المتحف  يسعى  حــيــث  األســــرة،  أفــــراد 
مـــن خـــالل هـــذه الــحــفــالت إلـــى تلبية 
ورفــع  المتنوع  الــدوحــة  جمهور  أذواق 

تشجيع  بــجــانــب  لــديــه،  الفنية  الــذائــقــة 
المواهب الموسيقية.

وكــــان الــمــتــحــف قـــد أبــــرم اتــفــاقــيــة 
لموسيقى  لنكولن  مــركــز  مــع  شــراكــة 
الــجــاز  حــفــالت  سلسلة  لــتــقــديــم  الــجــاز 
الــعــالــمــيــة فـــي حــديــقــتــه، حــيــث أعــلــن 
بموجب  أنــه  سابق  وقــت  فــي  المتحف 
هـــــذه الــــشــــراكــــة، تــنــظــم الـــحـــديـــقـــة ٦ 
حـــفـــالت مــجــانــيــة لــمــوســيــقــى الـــجـــاز، 
والــتــي بـــدأت شــهــر نوفمبر مــن الــعــام 
الــمــاضــي. كما أعــلــن أنــه بــالــشــراكــة مع 
الــجــامــعــات الــخــاصــة فـــي قــطــر يــقــدم 
عروًضا لطالب الموسيقى يستعرضون 
من خاللها مواهبهم أمام الجمهور في 

حديقة متحف الفن اإلسالمي. 

كتب:محمود الحكيم

إلى  ترمز  األخــيــرة»  لوحته «البطاقة  ان  الجابر  حسن  علي  الفنان  قــال 
وذكريات  طيب  أثــر  لهم  وكــان  حياته  في  قابلهم  الذين  األشخاص  هــؤالء 
معهم  يتواصل  يعد  ولم  الظروف  وباعدتهم  األيام  فّرقتهم  ولكن  جميلة، 
ألنهم في بالد أخرى وال يملك أية أرقام أوعناوين لهم، ولكن بالرغم من 
كامالً  معرضاً  أقمت  هؤالء  أجل  ومن  بالذاكرة،  محفورين  اليزالون  ذلك 

بعنوان البطاقة األخيرة، وكل لوحاته تحمل اسم البطاقة األخيرة مرقمة.
يــقــول عــلــي حــســن الــجــابــر: فــي الــبــدايــة لــم أكـــن أعــــرف الــطــريــقــة التي 
األعمال  فــي  سأستخدمها  التي  الوسائل  أو  ذلــك  عــن  للتعبير  إليها  سألجأ 
إلــى  أردت،  مـــا  عــلــى  لــلــتــدلــيــل  الــفــنــيــة 
تقويماً  غــاز  راس  أصـــدرت  أن 
سنوياً تضّمن بعض الصور، 
واســــتــــوحــــيــــت مـــــن ذلـــك 
معتمداً  الفكرة  التقويم 
عــلــى فـــكـــرة الــتــقــويــم 
وقــمــت بــإنــجــاز بعض 
الــلــوحــات الــتــي كــانــت 
عـــبـــارة عـــن «كــــوالج» 
تــــضــــّمــــنــــت وســــائــــط 
على  للتدليل  مختلفة 

الذكريات.

ص٥
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أ ا ل ل ل ل ل ة أردت،ال مـــا  عــلــى  لــلــتــدلــيــل  الــفــنــيــة 
تقو غــاز  راس  أصـــدرت  أن 
سنوياً تضّمن بعض الص
واســــتــــوحــــيــــت مـــــن ذ
معت الفكرة  التقويم 
عــلــى فـــكـــرة الــتــقــو
وقــمــت بــإنــجــاز بع
الــلــوحــات الــتــي كــا
عـــبـــارة عـــن «كــــوال
تــــضــــّمــــنــــت وســــائ
ع للتدليل  مختلفة 

الذكريات.

ص

المتاحف القطرية معاهد لنشرالثقافة والتراث
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الدوحة-البيرق

تعرض مؤسسة الدوحة لألفالم 
بــعــد غــــٍد الــخــمــيــس فــيــلــم «بــطــل 
سلسلة  ضــمــن  وذلــــك  الــمــخــيــم»، 
عـــــروض «حـــكـــايـــات خــلــيــجــّيــة»، 
وذلـــــــــــك فـــــــي ســــيــــنــــمــــا مـــتـــحـــف 
فيلم  وحــظــي  اإلســــالمــــّي،  الـــفـــّن 
«بــطــل الــمــخــيــم» بـــإشـــادة الــنــّقــاد 
الممتعة  لــمــقــاربــتــه  الــعــالــم  حـــول 
العمالة  مــســألــة  مــع  والــمــتــعــاطــفــة 
حيث  العربي،  الخليج  في  الوافدة 
يتتبع عماالً يتنافسون في مسابقة 
غناء ومنّوعات بوليوودية ضخمة 
تقام في مختلف مخيمات العمال 
في دبي، ويكشف هذه الفيلم عن 
الكبيرة  العمالة  هــذه  أبناء  وجــوه 
والمعزولة التي تشيد مدنًا عربية 
في سبيل إعالة أسرهم في الهند 
ويتميز  وبــنــجــالديــش،  وباكستان 
الجميلة  باألغاني  المملوء  الفيلم 
بقدرته على إضحاكنا وإبكائنا في 
آن واحد، حيث يتحول مراًرا بين 
نقل أجواء الحماسة والتشويق التي 
عادة ما تصحب برامج المسابقات 
تصوير  وبين  فاكتور،  إكــس  مثل 
لحياة  والــقــاســي  الــصــعــب  الـــواقـــع 
يعرفنا  كما  المخيم،  فــي  العمال 

على شخصيات ال تنسى قد تكون 
في طريقها إلى الشهرة.

الــفــيــلــم مــــن إخـــــــراج مــحــمــود 
قــــعــــبــــور وهـــــــو مـــــخـــــرج وكــــاتــــب 
ومــحــاضــر لــبــنــانــي حــائــز جــوائــز، 
وأحـــــــــــد خـــــريـــــجـــــي كــــلــــيــــة مـــيـــل 
مونتريال  في  للسينما  هوبنهايم 

الكندية. 
قائمة  ضمن  قعبور  اســم  ورد 
عــربــيــة  شــخــصــيــة   ١٠٠ ــــر  «أكــــث
عام  فــي  عــاًمــا»   ٤٠ تحت  مــؤثــرة 
الــوثــائــقــي  فــيــلــمــه  تــطــرق   .٢٠١٥
أســـامـــة»  تـــكـــون  أن  «إلـــــى  األّول 
شواب)  تيم  بمعية  أخرجه  (الــذي 
يحملون  أشخاص  ستة  حياة  إلــى 
هذا االسم في عالم غيرته أحداث 
ألف  فيلمه «تيتا  أما  سبتمبر.   ١١
في  ُعــــرض  فــقــد   (٢٠١٠) مــــرة» 
العالم  حــول  مدينة   ٥٥ مــن  أكثر 
وحاز سبع جوائز عن فئتّي اختيار 

الجمهور وأفضل فيلم. 
ويـــتـــيـــح آخـــــر أفــــالمــــه «بــطــل 
المخيم» إلقاء نظرة سريعة غير 
من  آالف  حـــيـــاة  عــلــى  مــســبــوقــة 
العربية  اإلمــارات  في  البناء  عمال 
ـــذيـــن يـــشـــاركـــون في  ــمــتــحــدة ال ال
ضخمة  بوليوودية  غناء  مسابقة 

تُعقد كل عام.

حكايات خليجية تعرض فيلم «بطل المخيم»

جميلة آل شريم تعرض في أنقرة

wححححححححححححححححححححح         ععععععععنحو مسرح        عربي
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كتب - أشرف مصطفى:

األخيرة  اللمسات  ناصر  بشرى  األديبة  وضعت 
على كتابها المنتظر صدوره خالل الفترة المقبلة 
بعنوان»لقط المرجان لفهم دوافع أم الصبيان»، 
الفتة إلى أنه يدور حول الغيبية في العقل العربي 

ممثلة في أسطورة «أم الصبيان».
إعداده  في  بدأت  المشروع  هذا  أن  إلى  ولفتت 
من  خاللها  عــانــت  أعـــوام   ١٠ مــن  يــقــرب  مــا  منذ 
الحيرة بين تقديم هذا البحث للنخبة أم للعامة، 
به  وتظهر  فصل  إنجاز  على  تعمل  ما  كل  وكانت 
بعض األوجه الصعبة تتراجع فوًرا وتعود لتبسيط 
الطرح، موضحة أنها اعتمدت في منهجها البحثي 
لتصل  والميثولوجيا،  األديــان  بعلم  االستعانة  على 
حيث  الرجعي،  الفكر  لهذا  مــبــررة  انــتــقــادات  إلــى 
ذكــرت فــي المقدمة «إنــه فــي الــوقــت الــذي نحن 

إلى  نلجأ  والتطور  للتنمية  الحاجة  أمــّس  في  فيه 
مــثــل هـــذه الــخــرافــات إليــجــاد تــفــســيــرات لبعض 
وتأسفت  إليها»،  العلم  توصل  قد  الــذي  الظواهر 
أن الــخــمــســيــن عـــاًمـــا األخـــيـــرة تـــؤّكـــد أن أهـــم ما 
هو  العربي  العقل  ذهنية  تطور  أمــام  حائالً  يقف 
انشغاله بالخرافة والمورائيات، ما أدى إلى تخلفه 
العالم،  دول  من  العديد  تشهده  الــذي  التطور  عن 
األدلــة  من  واحــدة  هي  الصبيان»  أن «أم  مؤكدة 

والبراهين على ذلك.
وأّكــــــدت األديـــبـــة بــشــرى نــاصــر أن مـــا قــادهــا 
للسير قدًما إلنجاز هذا البحث منذ ١٠ أعوام تلك 
فترة  مع  بالتزامن  ظهرت  التي  الغريبة  الفتاوى 
االنــهــيــار الــعــربــي وغـــزو الــعــراق، وأضــافــت خالل 
كل هذه السنوات تغيرت آرائي حتى شعرت أنني 
تهدف  الــتــي  تلك  غير  أخـــرى  لشخصية  تحولت 
إنجاز  وراء  فانجرفت  اإلبـــداع،  خلف  من  للمتعة 

البحوث العلمية.
عن  ناصر  بشرى  أعــربــت  آخــر،  جانب  وعلى 

من  مــؤخــًرا  القــتــه  الـــذي  بالتكريم  سعادتها 
الــجــالــيــة الــهــنــديــة بـــالـــدوحـــة عـــن مجمل 

تفاجأت  أنها  مؤكدة  األدبــيــة،  أعمالها 
من  العديد  قبل  من  كبير  باهتمام 

حتى  بأعمالها،  الهنود  الباحثين 
ــــال مـــؤخـــًرا  أن أحـــدهـــم قـــد ن

شهادة الماجستير في إحدى 
دراسة  في  الهند  جامعات 

عن أعمالها األدبّية.

بشرى ناصر تضع لمساتها النهائية
على «أم الصبيان»

يعّد موليير صاحب تأثير كبير على الدراما 
في  كبير  فضل  وصاحب  الحديثة  األوروبــيــة 

تطوير الكوميديا في فرنسا وأوروبا.
ومــســرحــيــات مــولــيــيــر ال تــعــتــبــر ســهــلــة أو 
تافهة بل لها فعاليتها وتأثيراتها الكبيرة على 
الجمهور األوروبي لما قدمته من موضوعات 
ونـــــمـــــاذج بــــشــــرّيــــة، نـــاقـــشـــت خـــطـــة الـــحـــيـــاة 
المطروحة في القرن السابع عشر حيث عصر 
في  وفعاليتها  حيويتها  لها  زالت  وما  موليير، 
العصور المختلفة، وفي المجتمعات المتباينة.

وفــي واقــع األمــر إنــه عندما تعامل مــروان 
المسرحية  تجربته  في  موليير،  مع  النقاش 
األولــــى «الــبــخــيــل» لــم ينطلق مــن فـــراغ ولــم 
محاوالت  هناك  كانت  بل  جديًدا  شيئًا  يبتدع 
ســابــقــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــتـــراث الــمــســرحــي 

الغربي.
لقد سبق أن تعامل المثقفون اللبنانيون مع 
مــارون  إقـــدام  قبل  الغربي  المسرحي  النص 
بالقليل،  ليس  بــزمــن  األولـــى  محاولته  على 
الكنسي  المدرسي  المسرح  قّدم  عندما  وذلك 
محاوالته الجاّدة بتقديم العروض المسرحية 
االجتماعية  أو  الدينية  المناسبات  في  الدينية 
سبق  أيًضا  الــدراســي  العام  انتهاء  بمناسبة  أو 
مثل  فــي  الــهــزلــّيــة،  المسرحيات  تقديم  لهم 
«المحامي  مسرحية  مــثــل  الــمــنــاســبــات  هـــذه 
«المحامي  مسرحية  عن  المقتبسة  الداهية» 
في  الوسطى  القرون  إلى  تنتمي  التي  باتالن» 
إلى  األحــــداث  مــكــان  نقل  تــّم  وفيها  أوروبــــا، 
إحدى المدن السورية، وأعّدت لتوائم العادات 

والطباع العربية تماًما.
ـــهـــذا كــمــا تـــقـــول بــوتــنــتــســيــفــا: «..يـــكـــون  ول
الــعــرض قــد قــام بــعــّدة مــهــام فهو قــد عرف 
مباشر  غير  بشكل  ولــو  الــعــرب،  المتفّرجين 
ــــــي وتـــعـــّرض بــالــهــجــاء  عــلــى الـــفـــارس األوروب
وقّدم  القضائية  والتقاليد  للقضاء  والسخرية 
محلًيا  وواقًعا  شخصيات  المسرح  خشبة  على 
كان يجري التأكيد أيًضا على كوميديا الموقف 
من خالل لغة الشخصيات التي كانت تتحدث 

بمختلف اللهجات.
وهــكــذا عـــرف الــعــرب فــي لــبــنــان الــفــارس 
الوسطى  بالقرون  الــخــاص   farce األوروبـــي 
إلــى  بلجوئه  نــّقــاش  لــكــن  الــتــعــريــب  ومـــارســـوا 
العربية  الدراما  يضع  أن  يحاول  كان  موليير 
الدرامي  التطّور  سلم  على  يديه  على  الناشئة 
األوروبية  بالدراما  بتطعيمها  وذلك  الطبيعي 
حواره  في  نقاش  دور  يتمثل  وهكذا  الحديثة. 
استخدامه  في  الحديثة  األوروبية  الدراما  مع 
في  موليير  في  ممثلة  الدراما  هذه  منجزات 
إحداث تطّور نوعي في المحاوالت المسرحية 
داخل المدارس والكنائس ومن ناحية 
المسرحي  النشاط  إخــراج  أخــرى 
الحياة  إلــى  الكنيسة  داخــل  مــن 
فاعلّية  أكــثــر  لتصبح  الــعــامــة 
وتأثيًرا في المجتمع وأيًضا 

تأثًرا به.

(٨)
مروان النقاش وموليير

إحداث تطور نوعي في المحاوالت المسرحية
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عن  ناصر  بشرى  أعــربــت   
من  مــؤخــًرا  القــتــه  ذي 

لـــدوحـــة عـــن مجمل
تفاجأت  أنها  دة 

من العديد  ل
حتى مالها، 
 مـــؤخـــًرا
 إحدى
راسة

ي ر و ي ي و ور إ
داخل المدارس والكنائس ومن ناحية
المسرحي النشاط  إخــراج  أخــرى 
الحياة إلــى  الكنيسة  داخــل  مــن 
فاعلّية أكــثــر  لتصبح  الــعــامــة 
وتأثيًرا في المجتمع وأيًضا

تأثًرا به.

الدوحة - البيرق

تــــشــــارك حـــالـــًيـــا الــفــنــانــة 
شــريــم  آل  جــمــيــلــة 

لـــــــــلـــــــــبـــــــــيـــــــــرق 
ـــــمـــــعـــــرض  ب
تــــشــــكــــيــــلــــي 
فـــي أنــقــرة، 
حـــــيـــــث تـــــّم 
اخــــتــــيــــارهــــا 
مــــــــن ِقــــبــــل 
مـــــــــــركـــــــــــز 
الــــــفــــــنــــــون 
الــبــصــريــة 
ـــــــع  ـــــــاب ـــــــت ال
ــــــــــــــــــوزارة  ل

فة  لثقا ا

قطر  دولــة  لتمثل  والــتــراث  والفنون 
في هذا المحفل الدولي.

وأوضحت آل شريم أنها تشارك 
فـــــي هــــــذا الــــمــــعــــرض مــن 
أطلقت  لوحتين  خـــالل 
عــــلــــيــــهــــمــــا «أمــــــيــــــرة 
وحـــوريـــة الــشــقــب»، 
و»أمومة فرس»، 
وأعـــــــربـــــــت عــن 
ــــــــهــــــــا  ســــــــعــــــــادت
لــــــــــــــــحــــــــــــــــرص 
الـــــــــجـــــــــهـــــــــات 
الــــــمــــــعــــــنــــــّيــــــة 
بـــــالـــــحـــــركـــــة 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــّيـــة 
ـــقـــل  عــــــلــــــى ن
ــــفــــنــــان  ال

العالمية،  إلــى  المحلّية  من  القطري 
الـــمـــشـــاركـــة  تـــلـــك  أن  ـــــى  إل مـــنـــّوهـــة 
الدولية تعّد الثانية لها خالل هذا 
الــعــام، حيث شــاركــت مــؤخــًرا 
بعنوان  ثنائي  معرض  في 

«أصالة خيل» مع الفنانة الفلسطينية 
أقامه  الـــذي  المعرض  وهــو  «ريــمــا» 
مــــركــــز ســــــوق واقـــــــف لـــلـــفـــنـــون مــع 
جــالــيــري «بــورتــا اتــشــيــلــوا» اإليــطــالــي 
بالفن العربي األصيل بمركز  احتفاالً 

الــــدراســــات وثــقــافــة الــبــحــر األبــيــض 
قلب  «فــي  المعاصر  للفن  المتوسط 
القديمة»،  اإليطالية  فينوسا  مدينة 
الفــتــة إلـــى أن الــمــعــرض انــتــقــل في 
بداية الشهر الجاري إلى مركز سوق 
بإيطاليا  إقــامــتــه  بعد  للفنون  واقـــف 

شهر مارس الماضي.
شريم  آل  جميلة  الفنانة  وعــبــرت 
عــــن ســـعـــادتـــهـــا بـــتـــعـــّدد مــشــاركــاتــهــا 
ـــيـــة خـــــالل الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة،  ـــدول ال
ومــركــز  الــثــقــافــة  وزارة  أن  مــؤكــدة 
للفنون يُتيحان للفنانين  سوق واقف 
الــقــطــريــيــن عــبــر هـــذه االحــتــفــالــيــات 
االقتصار  مــن  أرحـــب  عالمية  ــا  آفــاًق
عــلــى الــســاحــة الــمــحــلــّيــة، كــمــا عــّبــرت 

عـــن ســعــادتــهــا كـــذلـــك لــتــكــريــمــهــا 
مـــؤخـــًرا كــضــيــف شــــرف على 

في  التشكيلّية  الحركة  رّواد 
قــطــر، ومــشــاركــتــهــا في 

يقيمه  الــذي  المعرض 
حــالــًيــا مــركــز الــفــنــون 
 ٦» بعنوان  البصرية 

فنانين من قطر».

الــفــنــانــة حـــالـــًيـــا تشاركتــــشــــارك أنها وأوضحتآلشريم

ي
هــ
و
ال

تــــشــــارك حـــالـــيـــا الــفــنــانــة 
شــريــم  آل  جــمــيــلــة 

لـــــــــلـــــــــبـــــــــيـــــــــرق
ـــــمـــــعـــــرض  ب
تــــشــــكــــيــــلــــي

فـــي أنــقــرة، 
حـــــيـــــث تـــــّم 
اخــــتــــيــــارهــــا 
مــــــــن ِقــــبــــل 
مـــــــــــركـــــــــــز
الــــــفــــــنــــــون
الــبــصــريــة 
ـــــــع  ـــــــاب ـــــــت ال
ــــــــــــــــــوزارة ل
فة لثقا ا

وأوضحت آل شريم أنها تشارك 
فـــــي هــــــذا الــــمــــعــــرض مــن 
أطلقت  لوحتين  خـــالل 
عــــلــــيــــهــــمــــا «أمــــــيــــــرة 
وحـــوريـــة الــشــقــب»، 
و»أمومة فرس»، 
وأعـــــــربـــــــت عــن 
ــــــــهــــــــا  ســــــــعــــــــادت
لــــــــــــــــحــــــــــــــــرص 
الـــــــــجـــــــــهـــــــــات 
الــــــمــــــعــــــنــــــّيــــــة 
بـــــالـــــحـــــركـــــة 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــّيـــة 
ـــقـــل  عــــــلــــــى ن
ــــفــــنــــان ال

القطري
مـــنـــّوه
الد
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مــــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد نـــاصـــر 
ــــــحــــــمــــــادي، أمـــيـــن  ـــــوســـــف ال ي
مـــتـــحـــف قـــطـــر الـــوطـــنـــي عــلــى 
ضـــرورة االســتــمــرار فــي تنمية 
دور  على  بالتأكيد  العام  الوعي 
المجتمع  تطوير  فــي  المتاحف 
وتــحــقــيــق األهـــــــداف الــثــقــافــيــة 
ـــمـــاعـــيـــة والـــمـــنـــشـــودة،  واالجـــت
قطر  مــتــاحــف  أن  إلـــى  مــشــيــرا 
تحرص على المشاركة في هذا 
البالغ  الهتمامها  العالمي  اليوم 
في  ودورهـــا  المتاحف  بأهمية 
الحفاظ  وضــرورة  المجتمعات 
عــلــيــهــا كــونــهــا عــنــصــرا ثــقــافــيــا 
هـــامـــا، وأضــــــاف: يــأتــي عــنــوان 
الثامنة  الذكرى  في  االحتفالية 
والثالثين لهذا اليوم تحت عنوان 
مجتمع  أجــــل  مـــن  «الــمــتــاحــف 
لتعريف  مستدام» وذلك تأكيداً 
”األيــــــــكــــــــوم“ لـــلـــمـــتـــحـــف بـــأنـــه 
المجتمع  خــدمــة  فــي  مــؤســســة 
وتنميته. كما يحثنا هذا العنوان 
أن نفعل كل ما بوسعنا لضمان 
أن تكون المتاحف جزًءا أساسياً 
ـــقـــوة الــثــقــافــيــة الــدافــعــة  مـــن ال
مـــن أجـــل الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
فـــي الــــعــــام، وأشــــــار الــحــمــادي 
إلى  تــهــدف  االحتفالية  أن  إلــى 
الجميع  لدى  العام  الوعي  تنمية 
الــمــتــاحــف  دور  عــلــى  والــتــأكــيــد 
وتحقيق  المجتمع  تطوير  فــي 
واالجتماعية  الثقافية  األهــداف 
مساهمة  مــضــيــفــاً:  الــمــنــشــودة، 
مــــن دولــــــة قـــطـــر فــــي أنــشــطــة 
وفـــعـــالـــيـــات الــمــجــلــس الـــدولـــي 
حرصت  باريس،  في  للمتاحف 
قــطــر عــلــى تــقــديــم دعـــم مالي 
لأليكوم،  يورو  ألف  مائة  قدره 
وذلــــك تــقــديــراً لـــــدوره الــفــعــال 
مــــــن أجـــــــل مــــتــــاحــــف الـــعـــالـــم 
ودعــــمــــاً لــبــرامــجــه الــتــدريــبــيــة 
محترفي  لجميع  المخصصة 
كما  العالم.  في  الُمتَحفي  العمل 
أكـــد عــلــى أن مــا جـــاء فــي بيان 
للمنظمة  الــتــنــفــيــذي  الــمــجــلــس 
الـــعـــربـــيـــة لــلــمــتــاحــف «أيـــكـــوم 
الــعــرب» خــالل االجــتــمــاع الــذي 
أبريل   ٢٠ في  الدوحة  في  ُعقد 
االلــتــفــات  إلــــى  يـــهـــدف   ،٢٠١٥
العربية  اآلثــار  حماية  لضرورة 

ومــــواجــــهــــة الـــمـــخـــاطـــر الـــتـــي 
تـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــمـــتـــاحـــف فــي 
الــــوطــــن الـــعـــربـــي مـــشـــيـــراً إلـــى 
تـــقـــديـــم كـــافـــة أشــــكــــال الـــدعـــم 
هــذه  فـــي  الـــعـــرب  للمتحفيين 
بين  ومن  االستثنائية  األحــداث 
اإلجراءات العلمية العاجلة التي 

لــ  التنفيذي  المجلس  اتــخــذهــا 
«أيكوم العرب» خالل اجتماعه 
تدريبية  دورة  تنظيم  األخــيــر، 
الشبان  للمتحفيين  مخصصة 
أساليب  مــوضــوع  حــول  الــعــرب 
فترات  خــالل  المتاحف  وقــايــة 

النزاعات المسلحة والحروب.
وبــــــــــدوره تــــحــــدث عـــبـــداهللا 
الــــــــكــــــــبــــــــيــــــــســــــــي 

العربية  الـــشـــؤون  قــســم  رئــيــس 
الوطنية  باللجنة  واإلســالمــيــة، 
الــقــطــريــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة 
والعلوم مؤكداً على أن المتاحف 
في عصرنا الحاضر باتت تعتبر 
من المظاهر الحضارية البارزة 
فـــــي جـــمـــيـــع مــــــدن وعــــواصــــم 
الـــعـــالـــم، فـــلـــم تـــعـــد الــمــتــاحــف 
مــــخــــازن تـــوضـــع فــيــهــا الــقــطــع 
األثرية والتحف الفنية بطريقة 
ـــيـــديـــة  تـــقـــل

معاهد  أصــبــحــت  بـــل  قــديــمــة، 
ومــدارس  ثقافة،  ومراكز  علم 
ـــــــون، ومـــــــصـــــــدر إشـــــعـــــاع  فـــــــن
ـــومـــات، مــــــؤكــــــداً عــلــى  ـــمـــعـــل ـــل ل
الــــــدور  يـــتـــوقـــف  أال  ضــــــــرورة 
للمتاحف  والحضاري  الثقافي 
عــنــد هـــذا الــحــد، بــل يــمــتــد إلــى 
أن  إلــى  منوهاً  ذلــك،  مــن  أبعد 
تنمية  عــلــى  تــســاعــد  الــمــتــاحــف 
الــــــذوق الــعــلــمــي والـــفـــنـــي لــدى 
األفـــــــــراد، وتـــســـهـــم فــــي إطــــالع 
العلماء على المعلومات الحديثة 

ــــــــــــي  ــــــــــــت ظــــهــــرت ال

واالكتشافات  الحفريات  نتيجة 
تراث  على  وتحافظ  الجديدة، 
البشرية من االندثار، وفي ختام 
حــديــثــه نــاشــد الــكــبــيــســي جميع 
الــدولــيــة  والــهــيــئــات  المنظمات 
أن  اليونسكو-  منظمة  -خاصة 
للحفاظ  جهدها  قصارى  تبذل 
من  العالمي  الــتــراث  كنوز  على 
اآلثـــــــار فــــي أمــــاكــــن الـــنـــزاعـــات 
المسلحة، ألن هذا التراث ملك 
إننا  وقــــال:  جــمــعــاء،  لإلنسانية 
القطرية  الــوطــنــيــة  الــلــجــنــة  فــي 
ـــتـــربـــيـــة والـــثـــقـــافـــة  ـــل ل
والــــعــــلــــوم نــتــطــلــع 

مع  ال  وفَعّ مثمر  لتعاون  دائماً 
والوزارات  قطر،  متاحف  هيئة 
الـــعـــالقـــة  ذات  والــــمــــؤســــســــات 
في  والعلوم  والثقافة  بالتربية 

الدولة.
وقـــــــال الـــســـيـــد عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
عــبــدالــرحــيــم الــســيــد مـــن هـــواة 
ويملك  األثرية  المقتنيات  جمع 
مــتــحــفــا مــنــزلــيــا خـــاصـــا هـــذه 
وقتي  كــل  فيها  أقــضــي  الــهــوايــة 
وفي  الكثير..  مني  تأخذ  حيث 
أتذكر  الحب،  تبادلني  المقابل 

ـــعـــيـــد.. مـــــــن خــــاللــــهــــا  ـــب ال

ليست  الــقــديــمــة  فــالــمــقــتــنــيــات 
أجــســادا جــامــدة بــل هــي أرواح 
تأتيك من الزمن البعيد، مؤكداً 
إلى  يــهــدف  الــيــوم  هــذا  ان  على 
االرتــــقــــاء بــالــوعــي الـــعـــام تــجــاه 
تــطــويــر  فـــــي  ـــمـــتـــاحـــف  ال دور 
 ١٩٧٧ عـــام  ومــنــذ   .. الــمــجــتــمــع 
المجلس  فيه  أطلق  الــعــام  وهــو 
العالمي  اليوم  للمتاحف  الدولي 
هــذا  يكتسب  أصــبــح  للمتاحف 
اليوم الذي يصادف الثامن عشر 
مــن مــايــو مــن كــل عـــام، زخــمــاً 
تــلــو اآلخـــر حــتــى استطاع  عــامــاً 
رقماً  الماضي  الــعــام  يسجل  أن 
المتاحف  مستوى  على  قياسياً 
الــتــي شــاركــت فــي االحــتــفــال به 
والــتــي تــجــاوز عــددهــا ٣٥ ألــف 

متحف في ١٤٥ دولة.
أمــــا الــســيــد ســعــيــد إبــراهــيــم 
الـــــمـــــهـــــنـــــدي، أحـــــــــد الــــشــــبــــاب 
المقتنيات،  جمع  في  الواعدين 
يضم  مــتــحــفــا  لـــديـــه  إن  فـــقـــال 
تعود  وآثـــارا  ومــحــفــورات  قطعا 
لــلــحــربــيــن الــعــالــمــيــتــيــن األولـــى 
والـــثـــانـــيـــة، كــمــا يــضــم مــجــالت 
األلمانية،  باللغة  وكتبا  نـــادرة 
وقــــــــــــال: الــــــهــــــدف هــــــو جــعــل 
الفنية  والمجموعات  المقتنيات 
ــتــاريــخــيــة وســيــلــة  الــتــراثــيــة وال
للتواصل بين األجيال المتعاقبة 
الفئات  كافة  من  المجتمع،  في 
الــعــمــريــة والــثــقــافــيــة، ولــلــربــط 
ماضيه  في  اإلنسان  تاريخ  بين 
وهو  ومستقبله،  حاضره  وبين 
ما اعتبره تذكيرا بأن المتاحف 
هـــي الـــمـــؤســـســـات الــحــيــة الــتــي 
تــســاعــد عــلــى خــلــق روابــــط بين 
في  والثقافات  واألجيال  الــزوار 
على  وأكــد  العالم،  أنحاء  جميع 
ضرورة االستمرار في التطوير 
للمتاحف  المستدام  والتحديث 
المزيد  وإنــشــاء  أنــواعــهــا،  بكافة 
منها لمواكبة أرقى التصميمات 
واالستعانة  العالمية،  والتقنيات 
بـــأرفـــع الـــخـــبـــرات الـــدولـــيـــة في 
برامجها  تــطــويــر  مــع  الــمــجــال، 
بتنظيم  واالهــتــمــام  التعليمية، 
الـــمـــعـــارض الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة 
الراقية، محليا وإقليميا ودوليا.

ناشدوا اليونسكو بالحفاظ على كنوز التراث العالمي .. متخصصون:
عقدة فنيةعقدة فنية
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ـــــة ـــــي ـــــاف ـــــق ـــــث ال األهــــــــــــــــــــــــداف  ـــــق  ـــــي ـــــق ـــــح ـــــت ب ـــــــــــــــــارز  ب دور  لــــــلــــــمــــــتــــــاحــــــف  الــــــــــحــــــــــمــــــــــادي: 

ــــات ــــزاع ــــن ــــن ال ــــاك ــــأم ــــــراث الــــعــــالــــمــــي ب ــــــت ـــة بــــالــــحــــفــــاظ عــــلــــى ال ـــب ـــال ـــط ـــو م ـــك ـــس ـــون ـــي ـــي: ال ـــس ـــي ـــب ـــك ال

المتاحف القطرية معاهد لنشرالثقافة والتراث

ناصر يوسف الحماديعبد اهللا الكبيسيعبد العزيز السيدسعيد المهندي

كتب – أشرف مصطفى:

أكد عدد من المختصين بالمتاحف أن اليوم العالمي الذي خصصته اليونسكو لالحتفال 
الحاضر،  عصرنا  خالل  البارزة  الحضارية  المظاهر  من  كونها  فكرة  يوطد  عالمياً  بها 
لتنمية  عــام،  كــل  مــن  مايو  شهر  خــالل  بــه  االحتفال  يتم  الــذي  الــيــوم  هــذا  يهدف  حيث 
الوعي العام والتأكيد على دور المتاحف في تطوير المجتمع وتحقيق األهداف الثقافية 
واالجتماعية والمنشودة» ، وفي هذا السياق أكد متخصصو المتاحف أنها لم تعد مجرد 
مخازن توضع فيها القطع األثرية والتحف الفنية بطريقة تقليدية قديمة، وعلى الجميع 
فنون،  ومــدارس  ثقافة،  ومراكز  علم  معاهد  كونها  على  معها  التعامل  ضــرورة  إدراك 
ومصدر إشعاع للمعلومات، مؤكدين على ضرورة أال يتوقف الدور الثقافي والحضاري 
للمتاحف عند هذا الحد، بل يجب أن يمتد إلى أبعد من ذلك، بصفتها تساعد على تنمية 
الحديثة  المعلومات  على  العلماء  اطالع  في  وتسهم  األفــراد،  لدى  والفني  العلمي  الــذوق 
من  البشرية  تراث  على  وتحافظ  الجديدة،  واالكتشافات  الحفريات  نتيجة  ظهرت  التي 
االندثار، كما ناشدوا منظمة اليونسكو أن تبذل قصارى جهدها للحفاظ على كنوز التراث 

العالمي من اآلثار في أماكن النزاعات المسلحة، ألن هذا التراث ملك لإلنسانية جمعاء.
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المهندي: 
متحفي يضم 

آثاراً تعود 
للحربين 

العالميتين 
األولى والثانية

السيد: 
المقتنيات 

القديمة أرواح 
تأتي من
 زمن بعيد
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شخص  هــنــاك  كــــان  إذا  مـــا  وحــــول 
الفن  مجال  فــي  للدخول  ساعدها  قــد 
والـــرســـم، تــقــول زهــــور الـــفـــردان إنها 
التشكيلية  لــلــفــنــون  عــشــقــهــا  اكــتــشــفــت 
المستقلة  شخصيتها  إن  حيث  بنفسها، 
تــســاعــدهــا عــلــى أن تــكــتــشــف مــواهــبــهــا 
ـــهـــا، ولـــفـــتـــت إلـــــى أن  ـــذات اإلبــــداعــــيــــة ب
هـــنـــاك فـــصـــوالً لــلــرســم بــالــمــدرســة، 
تحب  ال  ولكنها  فيها،  تــشــارك  وكــانــت 
يــجــب  بـــمـــا  شـــخـــص  أي  يــخــبــرهــا  أن 
بتنمية  قامت  فقد  لذلك  فعله،  عليها 
آرت،  الــــبــــوب  مـــجـــال  فــــي  مــوهــبــتــهــا 
تّم  التي  الحديثة  الفنون  من  نوع  وهو 
الماضي،  القرن  منتصف  في  اكتشافها 
الفنون  لتقاليد  تحديًا  يشكل  فــّن  وهــو 
الصور  ذلك  في  بما  المعتادة  البصرية 
مثل  الشعبية  الــثــقــافــة  مــن  الملتقطة 

اإلعالنات، واألخبار، إلخ.
ففي فــّن الــبــوب نجد أحــيــانـًـا الــمــواّد 

سياقاتها  مــن  بصريًا  إزالــتــهــا  تــم  الــتــي 
إلى  جنبًا  أو   / و  معزولة،  المعروفة، 

جنب مع مواد غير ذات صلة. 
اخــتــصــار  هـــي   «pop art» وكــلــمــة 
«الــفــن  أي   .«popular art» لكلمة 
لتوظيف  البوب  فن  ويهدف  الشعبي». 
صور شعبية في مقابل نخبوية الثقافة 

في الفن.
وأّكــــــدت زهــــور الـــفـــردان ســعــادتــهــا 
األولى  العامة  تجربتها  في  بالمشاركة 
من  المتميزين  الفنانين  من  نخبة  مع 
مدارس  ويمثلون  العالم  دول  مختلف 
فنية متنوعة، وأشارت إلى أنها سعيدة 
أعمالها  الجمهور  استقبال  بسبب  أكثر 
رحلة  بدأت  أنها  مؤكدة  ممتاز،  بشكل 
عشق الفنون البصرية في سّن مبكرة، 
اللون  هذا  الكتشاف  تسعى  كانت  حيث 

من الفنون.
وقــالــت الــفــنــانــة الــشــابــة إنــهــا قامت 

بالرسم على األحذية بطريقة إبداعية 
مـــبـــتـــكـــرة نــــالــــت اإلعـــــجـــــاب وقــــــد تــم 
هذا  فــي  قــدًمــا  المضي  على  تشجيعها 
األحبار  استخدمت  وبالفعل  المجال، 
فـــي الـــرســـم عــلــى عــــدد مـــن األحـــذيـــة 

بطريقة فنية جديدة.
وأوضــحــت الــفــردان أن دولــة قطر 
تعيش نهضة ثقافية وفنية في مختلف 
الــــمــــجــــاالت، وهــــنــــاك اهـــتـــمـــام كــبــيــر 
بالحركة التشكيلية التي ترى أنها تعيش 
عــصــرهــا الــذهــبــي؛ لــذلــك فــهــي تشعر 
الــفــّن  مستقبل  تــجــاه  كــثــيــًرا  بــالــتــفــاؤل 
التشكيلي القطري، وأكدت أن المتأمل 
في  الموجودة  الثقافية  التحتية  للبنية 
قطر يدرك حجم التطور الذي نعيشه 
وعلينا أن نعمل جميًعا من أجل خدمة 

الحركة الفنّية القطرّية.
قالت  آرت،  للبوب  اختيارها  وعــن 
إنها متأثرة بالفنان أندي وارهول الذي 

أعجبت  وإنــهــا  الــفــن  هـــذا  رائــــد  يعتبر 
بــأعــمــالــه وبــطــريــقــتــه الــفــنــيــة وبــــدأت 
تسلك هـــذا االتـــجـــاه، ويــعــّد األمــريــكــي 
 «Andy Warhol» وارهـــول»  «أنــدي 
هو مؤسس هذه الحركة الفنية، وكان 
يــعــمــل فــي الــتــصــمــيــم اإلعـــالنـــي بكافة 
أنواعه، وقد حاول إيجاد طريقة تجمع 
في  و»الــفــنــي»  «االستهالكي»  بين  مــا 
بين  ما  المسافة  وتقريب  واحد،  قالب 
الثقافة النخبوية والثقافة العامة. وكان 
الحساء»،  هو «علبة  له  فني  عمل  أول 
وذلك باستخدام تقنية طباعة «الشاشة 
واتسعت  أعماله  تتالت  ثم  الحريرية»، 
شهرته، خصوًصا بعد عمله الذي تناول 
شعبية  األكــثــر  الــوقــت  ذلــك  نجمة  فيه 
مع  بورتريه  بعمل  مــونــرو»  «مارلين 
عدة احتماالت لونية، كذلك باستخدام 

تقنية طباعة «الشاشة الحريرية».
وقالت زهور الفردان إنها حتى اآلن 

لم تدرس الفنون وتعتمد على موهبتها 
أن  تعتزم  ولكنها  المجال،  لهذا  وحبها 
ــفــنــون حــتــى تصقل  تـــواصـــل دراســـــة ال
خبرتها بالجانب األكاديمي وتنجح في 
أن تحقق ما تحلم به في هذا المجال، 
والخبرة  الموهبة  صقل  أن  وأوضحت 
بــالــدراســة أمـــر ضــــروري ويــصــّب في 
التي  األعمال  ومستوى  الفنان  مصلحة 

يقدمها.
عن  تــعــبــر  أعــمــالــهــا  أن  وأكــــــدت 
أن  وتــحــاول  الشخصية  انطباعاتها 
تعكس من خاللها تجاربها الحياتية 
والــشــخــصــيــة، فــهــنــاك أعــمــال تعّبر 
السعادة  أن  وكيف  حولنا  يدور  عما 
سريًعا،  تمضي  السعادة  لحظات  أو 
لــهــا  األعــــمــــال  مــعــظــم  إن  وقــــالــــت 
بأحداث  وترتبط  خاصة،  ذكريات 
أو وقائع حدثت معها هي شخصًيا.

wمصطلحات درامية
اإليهام الدرامّي

طريق  عن  المتفرج،  شعور  على  السيطرة  عملية  هو 
المجاهدة في إقناعه أثناء وجوده في المسرح - أو أثناء 
التمثيل  خشبة  فــوق  يــراه  ما  بــأن  درامي-  لنص  قــراءتــه 
إلى  تدفعه  درجـــة  إلــى  وصـــادق  وواقــعــي،  حقيقي،  هــو 

االندماج في األحداث والشخصيات.
مــثــالً..  كالملحمية  المسرحية-  االتــجــاهــات  وبــعــض 
سيئات  مــن  سيئة  وتعتبره  الـــدرامـــي،  اإليــهــام  تــحــارب 
الملحمية-  أي  ألنــهــا  التقليدي  أو  األرســـطـــى،  الــمــســرح 
تطالب المتفرج بيقظة عقلية كاملة الوعي حتى يمكنه 

مناقشة القضية المطروحة وهو منفصل عنها تماًما.

برودواي، مسارح

اســـم الـــشـــارع الــرئــيــســي الــــذي يــخــتــرق حــي الــمــســارح 
وتنتسب  األمريكية  المتحدة  بالواليات  نيويورك  بمدينة 
أكانت  سواء  الشارع،  هذا  إلى  المنطقة  تلك  في  المسارح 

تقع فيه، أم بالقرب منه.

مبدعونمبدعون
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كتب- مصطفى عبد المنعم:

من  األنــظــار  إليها  تلفت  أن  في  نجحت  الــزهــور  عمر  في  مبدعة  الــفــردان  زهــور 
الفنانات  أبــرع  مــن  واحـــدة  لتصبح  آرت»  فــّن «الــبــوب  ممارسة  فــي  تميزها  خــالل 
لجاليري  الثاني  السنوي  المعرض  وهو   ،A٢ معرض  في  شاركن  اللواتي  التشكيليات 
مجال  في  العالم  أنحاء  مختلف  في  الفنانين  من  مجموعة  فيه  يشارك  الذي  أنيما، 
الفنون البصرية، حيث اختارتها اللجنة المنظمة لتكون الفنانة الناشئة في المعرض 
بهدف تشجيع المبدعين القطريين لخوض تجارب االحتكاك مع فنانين من مختلف 
المدارس الفنّية العالمّية، وقّدمت زهور مجموعة من األعمال التي استحوذت على 
اهتمام الحضور، وصرحت إدارة المعرض أن جميع أعمالها قد تّم بيعها بالكامل، 
وقد كان للبيرق هذا اللقاء مع الفنانة الشابة زهور الفردان لتتحدث عن هذه التجربة 

المميزة وعن عالقتها بالفن التشكيلي وبالتحديد فن البوب آرت.

ـــــــــضـــــــــة ثــــــــــقــــــــــافــــــــــيــــــــــة وفـــــــنـــــــيـــــــة ـــــــــه ـــــــــش ن ـــــــــي ـــــــــع قـــــــــــطـــــــــــر ت

ــــة ــــــي الــــحــــيــــاتــــّي ــــــجــــــارب ــــة وت ــــّي ــــص ــــخ ــــش ــــعــــكــــس انـــــطـــــبـــــاعـــــاتـــــي ال ـــــي ت ـــــال ـــــم أع

«لحن بأصابع مبتورة»
 تجربة شعرية تراهن
 على إحداث الدهشة

صقل الموهبة بالدراسة 
يصب في مصلحة الفنان

القطرية  لــلــشــاعــرة  حــديــثــاً  صـــدر 
بعنوان  شــعــري  ديـــوان  عبيد  سميرة 
«لــحــن بــأصــابــع مــكــســورة» عــن دار 
الديوان  عــّمــان،وهــو  في  «فــضــاءات» 
أســاور  تجربة»  بعد  للشاعرة  الثاني 
الــبــنــفــســج»، ويــقــع الــــديــــوان الــجــديــد 
فــي ١٠٣ صــفــحــات، مــوزعــة إلـــى١٩ 
قــصــيــدة، تــحــمــل الــعــنــاويــن اآلتـــيـــة: 
بورتريه آلخر العنقود، نوتة، صورة، 
ــــد رجــــــل يــــنــــام فــــي قــلــب  ــــون، ي جــــن
التاريخ،  قطر  إبــرة،  قناع،  الــصــورة، 
النيل،  هــواء  بغداد،  بنفسجة  جميرا، 
زهرة، وجدان، غياب، خرس، أمي، 

عازفة، الموريسكي، تناهيد سوريا.
تجربة  هو  مبتورة  بأصابع  ولحن 

الدهشة  إحــداث  على  تراهن  شعرية 
عــنــد الــــقــــارئ، مـــن طـــريـــق تــقــويــض 
التصورات الجاهزة للكتابة الشعرية، 
في  وبناء عالم شعري يغوص عميقاً 
جماليات المكان لقول العالم. فالذات 
الجسد  ثقل  تصارع  الــديــوان  هــذا  في 
أصابع  تشكيل  يعيد  لحن  إلــى  الــتــواق 
الـــروح الــتــي فــقــدت قــدرتــهــا على أن 
المرتبطة  المؤجلة  أحالمها  تعزف 
ـــعـــالـــم. وفــي  بــمــمــكــنــات الــــوجــــود وال
حـــواراً  اللحن  هــذا  يصير  نفسه  اآلن 
تدفقات  مــع  ينساب  إنــســانــيــاً  شــعــريــاً 
الـــــذات الــلــمــاحــة الـــراصـــدة لــتــبــدالت 
وإشكاالته  وآفاقه  وتناقضاته  الكائن 
والحضارية.  واالجتماعية  الثقافية 

ومن أجواء الديوان:
جــســد الـــرحـــيـــل، يــمــضــي بـــي إلــى 
األظفار،  صالبة  تخرب  تعبة،  أشواق 
تــتــلــو مـــا تــبــقــى مـــن ولـــهـــي، ال دمــع 
رقصتي  يسمع  نداء  ال  حزني.  يشرب 
األخــيــرة، على لــج الــمــفــازات، أطــوي 
ظــهــر الـــمـــحـــال، تـــقـــوس الــحــلــم من 
في  تتوهج  الــروح  نخلة،  شموخ  شدة 
تستحيل  لــلــفــرح،  الــضــيــقــة  الـــشـــوارع 
أحزاني لهيبها المتبقي، من وحدتي، 
الناجون  يسمعه  كــي  خرسي  أعــزف 
الصدري  قفصي  وفــي  الــحــرب،  مــن 
كــبــوة ثــلــج تــحــرق صــمــتــي، عــلــى آلــة 
تجتاحها  الــتــي  الــمــهــجــورة،  الــبــيــانــو 

عناكب الظالم.

هور الفردان:. زهاختيرت كفنانة ناشئة بمعرض A٢ .. زهور الفردان:

اصداراتاصدارات

موسيـــــــــــقى

الموسيقية،  آالتها  أكثر  في  العرب  إلى  أوروبــا  تدين 
والجنك  والقانون  األرغــن  آالت  لبيزنطة  أهدت  أن  بعد 
عن  الــعــربــيــة  اآلالت  هـــذه  كــثــرة  جـــاءت  وقـــد  (الهارب- 
بأسمائها  محتفظة  زالت  وما  أوروبــا  إلى  إسبانيا  طريق 
العربية، فمن اآلالت الوترية: العود والقيثارة والمندوال 
اآلالت  ومن  والقانون،  والسنطور  والطنبور  والمندولين 
النفير  النفخ:  آالت  ومــن  الــربــاب.  القوس:  ذات  الوترية 
ــنــاي والــمــزمــار. ومـــن اآلالت اإليــقــاعــيــة: الــصــاجــات  وال

والنقارة والدف والطبل وغيرها.
األوروبيين  دفعت  التي  هي  اآلالت  هذه  كانت  وربما 
إلـــى مــعــرفــة الــهــارمــونــي، وربــمــا عــلــى الــعــزف بالقوس 
والخامسة  الرابعة  أبعاد  في  واحد  وقت  في  أوتــار  لعدة 
والجواب ما يناسب الميل األوروبي إلى التأليف العمودي، 

وقد دفعته إلى خلق الموسيقى الهارمونية.
أما  هينك  سيجريد  األلمانية  والباحثة  الكاتبة  وتقول 
المقاطع: دو - ري - مي - فا - صول -ال التي يقال عنها 
وأنها  ١٠٢٦م  عــام  األريزيحوالي  (جيدو  وضــع  من  إنها 
عبارة عن أوائل مقاطع سطور ترنيمة يوحنا، فإن الواقع 
المقاطع  من  اقتبست  إنما  الموسيقية  المقاطع  هذه  أن 
 ) ل   - ص   - ف   - م   - ر   - د  العربية:  للحروف  النغمية 
في  ذلــك  ذكــر  تم  وقــد  مفصل)  در  الكلمتان:  وتجمعها 
البحث الذي قدمه العالم اإلنجليزي هنري جورج فارمو. 
التينية  موسيقية  مصنفات  في  نجدها  ما  كثيًرا  وهــذه 
وهــذه  العربية.  المصطلحات  مــن  كثير  على  مشتملة 
المصنفات الالتينية ترجع إلى القرن الحادي عشر، وقد 

عثر عليها في جبل كاسينو الذي كان يقيم فيه العرب.
كتابها  من  آخر  فصل  في  سيجريد  الدكتورة  وعادت 
تشير إلى فضل زرياب على أوروبا من زاوية أخرى هي 

زاوية فن الغناء.
السيما  األوروبــيــة،  الممالك  جميع  فــي  انتشرت  لقد 
العربية.  األندلسية  الموسيقى  آالت  منها  الجنوبية  البالد 
من  اشتقاقها  عن  تنم  التي  بأسمائها  انتقل  منها  وكثير 
أصل عربي كالعود والقيثارة والجيتار والناقورة، والدف 

، والصنوج والرباب ، والنفير وغيرها.
ومعها  إال  تنتقل  ال  الموسيقية  اآلالت  أن  ومــعــلــوم 
موسيقاها. وهذا هو الواقع فإن أوروبا ظلت تحت غزو 
الموسيقى العربية وآالتها، فنونها وعلومها، عدة قرون 

طويلة حتى بعد عصر اإلصالح. 

تأثير الموسيقى العربية 
على الغربية

ي
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كان ألبي المحلق شرف ، فمات وقد أتلف 
ماله ، وبقي المحلق وثالث أخوات له ، ولم 
يترك لهم أبوهم إال ناقة واحدة ، وبردين 
اآلعشى  فأقبل   . الحقوق  فيهما  يشهد  كــان 
 ، باليمامة  منزله  يريد  أسفاره  بعض  من 
فنزل الماء الذي به المحلق .... فقراه أهل 
الماء وأحسنوا قراه . ثم أقبلت عّمة المحلق 
فقالت : يــابــن أخـــي هـــذا األعــشــى قــد نزل 
بمائنا ، وقد قراه أهل الماء ، والعرب تزعم 
أنه لم يمدح قوماً إال رفعهم ، ولم يهج قوماً 
إال وضعهم ، فانظر ما أقول لك واحتل في 
زق من خمر من عند بعض التجار ، وأرسل 
إليه بهذه الناقة والزق وبردي أبيك ، فواهللا 
لئن اعتلج الكبد والسنام والخمر في جوفه ، 
ونظر إلى عطفيه في البردين ، ليقولن فيك 
شعراً يرفعك به . قال : ما أملك غير هذه 

الناقة ، وأنا أتوقع رسلها ( حليبها).
ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم بقول عمته 
وال يفعل ، فكلما دخل على عمته حضته ، 
حتى دخل عليها فقال : قد ارتحل الرجل 
ومضى ، قالت : اآلن واهللا أحسن ما كان 

القرى ، تتبعه ذلــك مع غــالم أبيك ( وهو 
مولى له أسود شيخ ) فإذا لحقه أخبره عنك 
عن الماء عند نزوله إيــاه ،  أنــك كنت غائباً 
وأنــك لما وردت الماء فعلمت أنــه كــان به 
كرهت أن يفوتك قــراه ، فــإن هــذا أحسن 
لموقعه عنده . ولــم تــزل تحضه حتى أتى 
زق  ثمن  يقرضه  أن  فكلمه  التجار  بعض 
خمر ، وأتاه بمن يضمن ذلك عنه فأعطاه . 
ثم وجه بالناقة والخمر والبردين مع مولى 
أبيه ، فخرج يتبعه ، فكلما مر بماء قيل : 
ارتــحــل أمـــس عنه ، حتى صـــار إلـــى منزل 
عنده  فــوجــد   ، اليمامة  بمنفوحة  األعــشــى 
عــدة فتيان قد غداهم بغير لحم ، وصب 
لهم فضيخاً ( شراب يتخذ من بسر ) ، فهم 
يشربون منه . وقــرع الباب فقال : انظروا 
من هذا ؟ فخرجوا فإذا رسول المحلق يقول 
كذا وكذا ، فدخلوا عليه وقالوا : هذا رسول 
المحلق الكالبي أتاك بكيت وكيت . فقال : 
ويحكم !! أعرابي والذي أرسل إلي ال قدر له 
!! واهللا لئن اعتلج الكبد والسنام والخمر في 
لم أقل قط مثله  جوفي ألقولن فيه شعراً 

فأطلت  عنا  غبت   : وقــالــوا  الفتيان  فواثبه   .
الغيبة ، ثم أتيناك فلم تطعمنا لحماً وسقيتنا 
الفضيخ ، واللحم والخمر ببابك ، ال نرضى 
بــذا منك . فقال : ائذنوا له ، فدخل فأدى 
الرسالة ، وقد أناخ الجزور بالباب ، ووضع 
الـــزق والــبــرديــن بين يــديــه ، فــقــال : أقــره 
السالم ، وقل له : وصلتك رحم ، سيأتيك 

ثناؤنا .
وقــــام الــفــتــيــان إلـــى الـــجـــزور فنحروها 
وشقوا خاصرتها عن كبدها ، وجلدها عن 
سنامها ، ثم جــاءوا بهما ، فأقبلوا يشوون ، 
وصبوا الخمر فشربوا ، وأكل معهم وشرب 
، ولبس البردين ، ونظر إلى عطفيه فيهما 

... فأنشأ يقول :
أرقت وما هذا السهاد المؤرق ... وما بي 

من سقم وما بي معشق
وسار الشعر وشاع بين العرب . فما أتت 
على المحلق سنة حتى زّوج أخواته الثالث ، 
كل واحــدة على مائة ناقة ، فأيسر وشرف 
وذاع صيته بسبب هذه القصيدة بل وأصبح 

من سادات قومه .

خارج الطقس ،
أو داخل الغابة الواسعة

وطني.
هل تحّس العصافير أّني

لها
وطن ... أو سفر ؟

إّنني أنتظر ...
في خريف الغصون القصير
أو ربيع الجذور الطويل

زمني.
هل تحّس الغزالة أّني

لها
جسد ... أو ثمر ؟

إّنني أنتظر ...
في المساء الذي يتنّزه بين العيون

أزرقا ، أخضرا ، أو ذهب
بدني

هل يحّس المحّبون أّني
لهم

شرفة ... أو قمر ؟
إّنني أنتظر ...

في الجفاف الذي يكسر الريح
هل يعرف الفقراء

أّنني
منبع الريح ؟ هل يشعرون بأّني

لهم
خنجر ... أو مطر ؟

إّنني أنتظر ...
خارج الطقس ،

أو داخل الغابة الواسعة
كان يهملني من أحب

و لكّنني
لن أوّدع أغصاني الضائعة

في رخام الشجر
إّنني أنتظر ...

محمود درويش
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ألبــنــاء «نــــزار بــن معد بــن عــدنــان» مــع ملك 
نــجــران «األفـــعـــى الــجــرهــمــي» قــصــة غــايــة في 
الطرافة، و»نزار بن معد» هو الجد الثامن عشر 
لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ويرتقي نسبه 
إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السالم، وأبناء 
«نزار» هم أربعة من الذكور، وهم مضر (الذي 
من نسله رسول اهللا) وإياد وربيعة وأنمار، وقد 

حدثت لهم هذه القصة كالتالي:
أبناءه  دعــا  الوفاة  أباهم «نــزار»  حضرت  لما 

ليوصيهم
فــدعــا «إيـــــاد» وعــنــده جــاريــة شــمــطــاء «الــتــي 
خالط بياض رأسها سواده» وقال: هذه الجارية 

الشمطاء وما أشببها لك
ودعــــا «أنـــمـــار» وهـــو فــي مجلس لــه وقـــال: 
ودعا  لــك،  أشبههما  ومــا  والمجلس  البدرة  هــذه 
وقــال:  شعر  من  ســـوداً  حباالً  وأعــطــاه  «ربيعة» 
هـــذه ومـــا أشبهها لـــك، وأعــطــى «مــضــر» قبة 

حمراء وقال: هذه وما أشبهها لك.
ثم قال: وإن أشكل عليكم شيء ، فأتوا «األفعى 
في  نجران  ملك  الجرهمي» (وكــان  األفعى  بن 
ذلك الوقت)، فلما مات «نــزار» ركبوا رواحلهم 
قاصدين «األفعى» تنفيذا لوصية والدهم، فلما 
كــانــوا مــن نــجــران على مسافة يــوم إذا هــم بأثر 

بعير (اإلبل).
فقال إياد: إنه أعور (يرى بعين واحدة).
فقال أنمار: وإنه ألبتر (مقطوع الذيل).

فقال ربيعة: وإنه ألْزور (أعرج مائل الجسم).
وقـــال مــضــر: وإنـــه لــشــارد ال يستقر (هــارب 

هائم على وجهه).
فلم يلبثوا حتى جاءهم راكــب، فلما وصلهم 
قال: هل رأيتم بعيرا ضاال فوصفوه له كما تقدم 

(أعور ، أبتر ، أزور ، شارد)
فأين  عينا،  لصفته  هـــذه  إن  الـــراكـــب:  فــقــال 

بعيري؟ قالوا: ما رأيناه
فقال: أنتم أصحاب بعيري، وما أخطأتم من 

نعته شيئا
الملك،  رأي  إلــى  ليحتكموا  طريقهم  فأكملوا 
لهم  وأذن  وأســتــأذنــوه  األفعى  بباب  أنــاخــوا  فلما 

صاح الرجل بالباب، فدعا به «األفعى» وقال له 
ما تقول يا هذا؟.

قال: أيها الملك، ذهب هؤالء ببعيري فسألهم 
األفعى عن شأنه فأخبروه.

فقال إليــاد: ما يدريك أنه أعــور؟ قــال: رأيته 
قد لحس الكأل من شق والشق اآلخر وافر (يأكل 

العشب من ناحية دون األخرى)
ولو  مجتمًعا  بعره  يرمي  رأيته  أنمار:  وقــال 
كــان أهــلــب لمصع بــه فعلمت أنــه أبــتــر (يخرج 

الروث متجمعا وليس متفرقا يمينا ويسارا).
وقال ربيعة: أثُر إحدى يديه ثابت أما اآلخر 

فاسد فعلمت أنه أزور.
وقال مضر: رأيته يرعى الشقة من األرض ثم 
يتعداها فيمر بالكأل الغض فال ينهش منه شيئا 

فعلمت أنه شرود
فــقــال األفــعــى: صــدقــتــم، ولــيــســوا بأصحابك 

فالتمس بعيرك يا رجل.
ثــم ســألــهــم األفــعــى عــن نسبهم فــأخــبــروه ، 
فــرحــب بــهــم وحــّيــاهــم ، ثــم قــصــوا عليه قصة 
أبيهم ، فقال لهم:كيف تحتاجون إلّي وأنتم على 

ما أرى ؟ قالوا: أمرنا بذلك أبونا، فأمر خادم دار 
مثواهم،  ويكثر  ضيافتهم  يحسن  أن  ضيافته 

وأمر وصيفا له أن يلتزمهم ويحفظ كالمهم.
فأكلوه،  (عــســل)  بشهد  «القهرمان»  فأتاهم 

فقالوا: ما رأينا شهدا أطيب وال أعذب منه.
هامة  فــي  نحله  أن  لــوال  صدقتم  إيـــاد:  فقال 

جّبار
ثم جاءهم بشاة مشوية، فأكلوها واستطابوها، 

فقال أنمار: صدقتم لوال أنها غذيت بلبن كلبه.
ثم جاءهم بالشراب فاستحسنوه، فقال ربيعة: 

لوال أن كرمته نبتت على قبر.
ثم قالوا: ما رأينا منزال أكرم ِقرى وال أخصب 

َرْحالً من هذا الملك.
فقال مضر: صدقتم لوال أنه لغير أبيه !!!!

ما  بكل  فأخبره  إلى «األفعى»  الغالم  فذهب 
سمع مما دار بينهم ، فدخل «األفعى» على أمه 

فقال: أقسمت عليك إال أن تخبرينني من أبي؟.
قال  األكبر،  الملك  ابن  «األفعى»  أنت  قالت: 
حقا لتصدقينني، فلما ألح عليها قالت أي بني: 
إن األفعى كان شيخا قد أُثقل، فخشيت أن يخرج 

هذا األمر عن أهل هذا البيت، وكان عندنا شاب 
بعث  ثم  منه،  عليك  اشتملت  الملوك  أبناء  من 
إلى «القهرمان» فقال: أخبرني عن الشهد الذي 

قدمته إلى هؤالء النفر ما خطبه ؟.
يأتيني  أن  المزرعة  صاحب  من  طلبت  قــال: 
بــأطــيــب عــســل عــنــده فـــدار جميع الــمــنــاحــل فلم 
يجد أطيب من هذا العسل إال أن النحل وضعه 
في جمجمة في كهف، فوجدته لم يُر مثله قط 

فقدمته لهم.
فقال: وما هذه الشاه ؟ فقال: إني بعثت 
إلــى الراعي بــأن يأتيني بأسمن شــاة عنده، 
ما  أول  إنها  فقال:  عنها  وسألته  بها  فبعث 
ولدت من غنمي فماتت أمها وأنِست بجراء 
غنمي  فــي  أجـــد  فــلــم  معهم  تــرضــع  الكلبة 

مثلها فبعثت بها.
ثم بعث إلى صاحب الشراب وسأله عن 
شأن الخمر فقال: هي كرمة غرستها على 
قبر أبيك فليس في بالد العرب مثل شرابها.
فعجب األفعى من القوم، ثم أحضرهم 

وسألهم عن وصية أبيهم
فقال إيــاد: جعل لي خادمة شمطاء وما 
أشبهها، فقال األفعى: إنه ترك غنما برشاء 
(عليها بعض بقع بيضاء تخالط لونها) فهي 

لك ورعاؤها من الخدم.
ـــّي بـــدرة ومجلسه  وقـــال أنــمــار: جــعــل إل
وما أشبهها ، فقال: لك مارتك من الرقة 

واألرض
وقـــال ربيعة: جعل لــي حــبــاال ســـودا وما 
اشــبــهــهــا ، فـــقـــال تــــرك أبـــــوك خــيــال دهــمــا 
(ســــوداء) وســالحــا فهي لــك ومــا معها من 
مـــوالـــي (فــقــالــت الـــعـــرب بــعــد ذلــــك ربيعة 

الفرس)
وقـــال مــضــر: جعل لــي قبة حــمــراء وما 
اشبهها ، قال ان أباك ترك ابالً حمراء فهي 
لك (فقالت العرب بعد ذلك مضر الحمراء)

وأعــــطــــاهــــم مــــا لـــهـــم وأكــــرمــــهــــم ، ثــم 
رحلوعنه.

ــق وأخــــواتــــه الــثــالث ــل ــح ــم ال

ـــــة ـــــم ـــــك ـــــــــة وح ـــــــــرف ط

هكذا قالت 
الشجرة المهملة
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فأكملو
ببا أنــاخــوا  فففلما 
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كتب - محمود الحكيم:

لوحة اليوم للفنان علي حسن الجابر الذي تشّكل أعماله 
القطرية،  الــســاحــة  عــلــى  الفنية  الــحــركــة  لــنــشــاط  انــعــكــاســاً 
إلى  ترمز  األخــيــرة»  «البطاقة  اســم  تحمل  التي  واللوحة 
هؤالء األشخاص الذين قابلهم علي حسن في حياته 
وكــــان لــهــم أثـــر طــيــب وذكـــريـــات جــمــيــلــة، ولــكــن 
فــّرقــتــهــم األيــــام وبــاعــدتــهــم الـــظـــروف ولـــم يعد 
يتواصل معهم ألنهم في بالد أخرى وال يملك 
من  بالرغم  ولكن  لهم،  أوعناوين  أرقــام  أية 
ذلك اليزالون محفورين بالذاكرة، ومن أجل 
البطاقة  بعنوان  كامالً  معرضاً  أقمت  هــؤالء 
البطاقة  اســم  تحمل  لــوحــاتــه  وكــل  األخــيــرة، 

األخيرة مرقمة.
يقول علي حسن الجابر: في البداية لم أكن 

أعرف الطريقة التي سألجأ إليها للتعبير عن ذلك أو الوسائل 
أردت،  ما  على  للتدليل  الفنية  األعمال  في  سأستخدمها  التي 
تضّمن بعض الصور،  سنوياً  إلى أن أصدرت راس غاز تقويماً 
واســتــوحــيــت مــن ذلـــك الــتــقــويــم الــفــكــرة مــعــتــمــداً عــلــى فكرة 
عن  عبارة  كانت  التي  اللوحات  بعض  بإنجاز  وقمت  التقويم 
الذكريات،  على  للتدليل  مختلفة  وسائط  تضّمنت  «كــوالج» 
جاءت  المذكرات  عليها  تحتوي  التي  األوراق  بعض  بينها  من 
بروح  األعمال  تلك  بتطعيم  وقمت  مكتملة.  غير  الغالب  في 
حيث  األخــيــرة»،  «البطاقة  معرضي  على  وأطلقت  الــتــراث، 
من  بعض  إلــى  المهداة  البطاقات  من  مجموعة  بعمل  قمت 
كان لهم أبرز األثر في حياتي، وتضّمن المعرض ٨٠ لوحة، 
كان من بينها ٣٠ عمالً عبارة عن مجموعة البطاقات، وبذلك 
ثانوياً  وليس  المعرض  محور  اإلهــداء  يصبح  أن  الغرض  كان 

فيه.
وهذه األعمال تتشّكل أغلب عناصرها من أرقام وتواريخ 

الرسائل  وأظــرف  البريدية  البطاقات  إلــى  باإلضافة  وأيـــام، 
والــمــكــاتــبــات مــع الــريــشــة والــخــط وبــعــض الــزخــارف وبعض 
أهديتها  قصيرة  كلمة  وقّدمت  بالزمن،  المرتبطة  العناصر 
الذاكرة  في  وبقيت  مــّرت  تقول: «أحــداث  األشخاص  لهؤالء 
رأيـــت فيها الــضــبــاب، الــمــطــر، الــشــمــس، األشـــجـــار، الــــورود، 
تركوا  مرة  ألول  عليهم  تعّرفت  وأشخاصا  األنهار،  الجنائن، 
في نفسي كماً كبيراً من المشاعر واألحاسيس ومنهم تعلمت 
لذكرى  البطاقات  هذه  أقــّدم  إليهم  واالنبعاث،  التأمل  قيمة 

تلك األيام».
مستمتعاً  كنت  لكني  طويالً،  وقتاً  المعرض  إعداد  استغرق 
جداً بالعمل عليه ألنني أثناء إعدادي لتلك البطاقات كان يعاد 
بها،  مــررت  التي  السعيدة  الــذكــريــات  مــن  الكثير  ذهني  إلــى 
أستطيع القول إن هذا المعرض حقق الغرض منه فالكتالوج 
ما يتم الحديث عن هذا المعرض من  وكثيراً  مازال متداوالً 

جانب الباحثين والمتخصصين.

ل وم
نــشــا
م

تي
 األ
ـان
ــّرق
يتو
أي
ذ
ه
األ

حم

األ

مح م- كتب

لوحة اليو
لــن انــعــكــاســاً 
الت واللوحة 
هؤالء
وكــــا
فــ

«البطاقة األخيرة» تحكي ذكريات علي الجابر مع أشخاص قابلهم

وصية نزار بن معد



6 ٢٥ May ١١:٤٨ ٢٠١٥ PM المنفذ : 

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

وقــــال الــمــالــكــي: لــقــد اســتــمــريــت مع 
ثم   ،٢٠٠٩ عام  حتى  الرياضية  الجزيرة 
وكانت   ،٢٠١١ عــام  بالتلفزيون  التحقت 
لجنة التطوير في بداية عملها وتقّدمت 
مذيعاً  أكــــون  أن  راغـــبـــاً  الــتــلــفــزيــون  إلـــى 
ارتــأت  اللجنة  ولكن  الرياضية  للبرامج 
أن أدخل مجال التقديم اإلخباري، وهو 
األمر الذي تلقيته بالقبول ووجــدت فيه 

نفسي.
التقديم  في  العمل  المالكي  ووصــف 
اإلخــــبــــاري بــالــتــلــفــزيــون بــالــمــســؤولــيــة 
يقبل  ال  عمل  أنــه  إلــى  منوهاً  الكبيرة، 
الـــتـــراخـــي أو اإلهـــمـــال بــــأي شــكــل من 
فــي  االنــــضــــبــــاط  عـــــدم  ألن  األشـــــكـــــال، 
الــمــواعــيــد أو فـــي اإلعــــــداد لــمــا تــقــّدمــه 
لذلك  حــرج،  في  كلها  المؤّسسة  سيضع 
فـــعـــنـــوان الــعــمــل فـــي هــــذا الـــمـــجـــال هو 
للمسؤولّية،  الكامل  والتحّمل  االنضباط 
وهــــــذا مــــا يـُــــدركـــــه جــمــيــع الــعــامــلــيــن 
بواجباتهم  يقومون  وهــم  بالتلفزيون 

كما ينبغي.
وعــــّدد الــمــالــكــي الــســمــات الــتــي يجب 

وأهّمها  اإلخــبــاري  المذيع  بها  يتمتع  أن 
الحضور والقدرة على المحاورة والثقافة 
الــواســعــة ومــواكــبــة األحــــــداث بــاإلضــافــة 
مخارج  مــن  والتمكن  الــصــوت  لمهارات 
الــحــروف والـــدرايـــة بــضــوابــط الــلــغــة، كل 
هذه العوامل مجتمعة يجب أن تتوفر في 
المذيع اإلخباري حتى يستطيع أن ينجح 

في مهمته.
الــكــبــيــر  الــــعــــدد  أّن  الـــمـــالـــكـــي  وأكـــــــد 
في  واإلذاعـــيـــة  التلفزيونية  للمحطات 

قطر دلــيــل واضـــح على حــالــة االزدهــــار 
وقــال:  اإلعــالمــي،  المجال  يشهدها  التي 
إن الــتــخــصــص بـــات ســمــة رئــيــســة لهذه 
العصري  االتــجــاه  هــو  وهـــذا  المحطات، 
السائد في العالم، مشيراً إلى أن المحطات 
القطرية فرضت وجودها على المستوى 
اإلقليمي والدولي وأصبحت عالمة بارزة 

على الجودة المهنية.
وأوضح المالكي أن الُمذيعين الشباب 
نجحوا  قطر  بتلفزيون  يعملون  الــذيــن 
فــي تــصــديــر صــــورة مــشــرفــة لإلعالمي 

القطري، مؤكداً أن هذا لم يأِت من فراغ 
بل من جهد وتعب، فجميعهم عملوا على 
تطوير ذواتهم وااللتحاق بأهم الدورات 
ودأبـــوا  اإلعــالمــي  المجال  فــي  التدريبية 
على الوصول إلى مستوى رفيع في أدائهم 
بالتقديم التلفزيوني والنتيجة ما نراه من 
نجاح لتلفزيون قطر في إيصال رسالته 

اإلعالمية على أكمل وجه.
وأشــار المالكي إلى أن تلفزيون قطر 
يتجه حالياً نحو االهتمام بالشأن المحلي 
وإظهار أفضل صــورة لقطر أمــام العالم 

وهـــذا هــو الــتــوّجــه الـــذي يُناسب طبيعته 
كتلفزيون رسمي يمثل دولــة قطر، ألن 
على  منه  يتعرف  أن  يبتغي  يتابعه  مــن 

قطر وأخبارها وأحداثها.
وحـــــــول رأيـــــــه فـــــي نــــجــــاح تــجــربــة 
الــتــقــطــيــر فــي الــمــجــال اإلعـــالمـــي أكــد 
المالكي أنها نجحت بجدارة وأصبحت 
الفعلّية  الواجهة  هي  القطرية  الوجوه 
تلفزيون  في  خاّصة  المحلّي،  لإلعالم 
إلــى أن هــذا هــو الوضع  قــطــر، مــشــيــراً 
فالوجوه  الصحيح،  واالتجاه  الطبيعي 

بالدها  تمثل  بأن  األولى  هي  القطرية 
للمشهد. المتصدرة  هي  تكون  وأن 

نجاح  أسباب  أهــّم  إن  المالكي:  وتابع 
التقطير في اإلعالم هو أن الكوادر القطرّية 
أثبتت جدارتها ونجحت في مهمتها على 
أكمل وجــه وقــّدمــت نــمــاذج مشرفة في 
هــذا الــصــدد، األمـــر الـــذي انعكس إيجاباً 
على المسؤولين فشّجعهم على التوسع في 
هذا االتجاه واستقطاب كوادر جديدة، ما 
فــي الحضور القطري في  أحــدث زخــمــاً 

عبر الشاشات المحلية الصغيرة.

wالفن             السابع

يحدث  الــذي  كما  هــو  السينما،  فــي  يحدث  مــا  كــُل 
أن  نــرى  وهــكــذا  مــا،  فكرة  يلتقط  عندما  الكاتب  مــع 
األبعاد الثالثة في السينما هي خطوة جديدة، ولعبت 
دورها في السنوات األخيرة حتى أنها أصبحت لشباك 
األفالم،  من  األنــواع  هذه  بظهور  كبيرة  قيمة  التذاكر 
يتداخل  والفنتازية  الغرائبية  الشخصيات  تعامل  إن 
مع الواقع، وهذا شيء ال يحدث ببساطة، وإنما هيمنة 
األفكار السوريالية في التجارب السينمائية، واالنتقال 
وبين  بينها  العالقة  خلق  إلى  الثالثة  األبعاد  لقطة  من 
البناء  يمضي  حيث  ذهنه،  إثــارة  طريق  عن  المشاهد 
الفيلم  طــوال  نعثر  نكاد  وال  للفيلم،  المشوق  الخيالي 
على انتقال ينبع من ضروريات السرد من مشهد إلى 

آخر.
قبل فترة وجيزة كان المخرج «جيمس كاميرون» 
قد صنع ما يعتبر اليوم واحًدا من أفضل إنتاج األفالم 
في تاريخ السينما عندما أخرج (تايتنك)، فبعد إنجاز 
المهمة نجح كاميرون في فيلم تجاوزت إيراداته ١,٨ 
عشرة  إحـــدى  على   ١٩٩٧ عــام  وحــصــل  دوالر.  مليار 
جائزة  استالمه  أثناء  للحضور  وأعلن  عالمية  جائزة 
األوسكار (أنا اآلن ملك العالم). فالذي أراده كاميرون 
في  كلًيا  المشاهد  فيها  ينغمس  تجربة  هو  للجمهور 
بإمكانه  مثله  شخصاً  أن  يفكر  بــدأ  لقد  الفيلم،  أبعاد 
تقديم كل ما هو جديد، ويضع له عمًقا حقيقًيا لدرجة 

يبدأ معه الدماغ بتشكيل الذكريات والتخيالت.
فإبعاد الفيلم يخلقه العقل وهل العقل يختار األلوان 
مزيج  هــو  ربــمــا  أو  بالتأكيد،  نعم  وغــيــرهــا؟  واأللــبــســة 
«وينستون»  تجارب  إحــدى  في  كما  الصورتين،  من 
عين،  كل  على  أعاله  الصورتين  من  كل  عرض  حيث 
ويظن الناظر أن القرص الرمادي يحلق في منتصف 
األفالم  في  الصورة  لكن  الدائرة.  وبين  بينه  المسافة 
الــحــقــيــقــيــة ال يــمــكــن عــرضــهــا بــشــكــل مــتــطــابــق في 
المشهد  بصنع  وراءهــا  يبدأ  األول  فالمشهد  مشهدين. 
الثاني وهذا األمر محسوم وصحيح لدرجة ما، ولكن 
عــرض الــصــورتــيــن فــي أفـــالم األبــعــاد الــثــالثــة وبشكل 
مربكة  حــاالت  إلــى  يــؤدي  ببعض  بعضها  متصل  غير 

للتقييم.
مع  يندمج  فيلًما  يرى  أن  يريد  المعاصر  فالمتفرج 
ذاته من الناحية السيكولوجية، وفي كثير من األحيان 
الفيلم المجسم يخلق قصة افتراضية، ويخلق تصورات 
كثيرة  أمــور  وهناك  استراتيجي،  عمق  في  سوريالية 
هنا  تحدثنا  فلو  فنتازية،  بصورة  المشاهد  خلق  في 
(كامبو)،  أفالم  عصر  الماضي  القرن  خمسينيات  عن 
حيث يمكن أن نرى جميع الشخصيات بصورة واقعية 
تماًما،  خيالية  فإنها  الثالثة  األبعاد  أما  واحــد،  آن  في 
بين  الفوضوي  المزيج  تشكل  العلمي  الخيال  فأفالم 
مع  الشركات  تتعامل  الداخل  ففي  والــخــارج،  الداخل 
عملية  إنها  الثالثة،  األبعاد  بصنع  الرقمية  التكنولوجيا 
الغرائبية  الشخصيات  مع  الواقعية  الشخصيات  ترابط 
أو باألحرى الخيالية كما في فيلم (سيد الخواتم) الذي 
أخرجه «بيتر جاكسون»، فال يمكن بلوغ هذه األنواع 
فقط  بلوغها  يمكن  وإنما  عادية،  بأجهزة  األفالم  من 
العالمية.  للشركات  متطورة  إلكترونية  أجــهــزة  عبر 
لــكــن فــي الـــخـــارج يــمــكــن مــن خـــالل االســتــوديــوهــات 
المتقدمة خلق جمالية أخاذة للفيلم، فأغلب األحيان 
يستغرق الفيلم مدة من الزمن إلعداد وتنفيذ الحاجة 
أخــرى  ناحية  مــن  أمــا  الــواحــد،  للمشهد  فقط  األولــيــة 
وطاقم  المخرج  على  نفسه  يفرض  المشاهد  فبعض 
والشخصيات،  للكائنات  مجسم  يدوي  بتصنيع  العمل 
يــدويًــا  كالهما  بين  الــمــزيــج  يــكــون  الــحــالــة  هــذه  ففي 
السيناريو  فرض  إن  حالة  في  فقط  وهذا  وإلكترونًيا 

فعل ذلك.

ـــري ـــط ـــق ــــي ال ــــالم ــــإلع ـــــوا صــــــــورة مــــشــــرفــــة ل ـــــدم ــــاب ق ــــب ــــش ــــون ال ــــع ــــذي ــــم ال

السينمـــــا المجسمة 
وإشكاليــــة التـــــلقي
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جواهر المناعي: الفن أسلوب حياة

من استديوهات التلفزيون

كتب - هيثم األشقر:

جواهر المناعي فنانة تشكيلية رسمت بريشتها 
لوحات تعّبر عن وجه من أوجه إبداعات المرأة 
الــقــطــريــة فــي مــجــال الــفــن الــتــشــكــيــلــي، ظهرت 
مادة  تعشق  فكانت  الصغر،  منذ  الفنية  موهبتها 
تنقل  الــدراســيــة،  المرحلة  خــالل  الفنية  التربية 
نعيشها،  التي  االجتماعية  الحياة  واقــع  بريشتها 
«ديناميكا  اســـم  لــوحــاتــهــا  عــلــى  تطلق  أن  تــحــب 
الفنية  الــتــربــيــة  كــلــيــة  مـــن  تــخــرجــت  الـــحـــيـــاة»، 
ذلك  بعد  انطلقت  ثــم   ٢٠٠٦ عــام  قطر  بجامعة 

لتحلق في سماء اإلبداع.
قالت  التشكيلي  الفن  مجال  في  بدايتها  وعن 
الــمــنــاعــي إنــهــا عــشــقــت الــرســم مــنــذ الــصــغــر من 
خالل مادة الرسم، واختارت أن تدعم الموهبة 
التربية  بكلية  فــدرســت  األكــاديــمــيــة  ــالــدراســة  ب
سنتين  تــوقــفــت  ولكنها  قــطــر،  بجامعة  الفنية 
يكون  ولكي  الخبرات  مــن  المزيد  تكتسب  لكي 
لــهــا أســلــوبــهــا الــخــاص الـــذي يُــمــّيــزهــا، وأضــافــت 
وهو  حــيــاة،  أســلــوب  لــي  بالنسبة  الــفــن  المناعي: 
من  قضية،  مناقشة  أو  رأي  عن  للتعبير  وسيلة 
وما  معاصر  بأسلوب  طرحها  يجب  فكرة  خالل 

يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا.

ونفت الفنانة جواهر المناعي أن يكون هناك 
للفنون  الــقــطــريــة  الجمعية  عــمــل  بــيــن  تــضــارب 
مؤكدة  للفنون،  واقــف  ســوق  ومركز  التشكيلية 
الحركة  خــدمــة  فــي  دوره  يـــؤّدي  منهما  كــالً  أن 
الــتــشــكــيــلــيــة، وأن الــفــنــان هـــو الــُمــســتــفــيــد األكــبــر 
ذلك  ألن  للفن،  الــراعــيــة  الــمــؤســســات  تــعــّدد  مــن 
الفنية  الــورش  تعّدد  حيث  من  بالنفع  عليه  يعود 

والمعارض والمشاركات الخارجية.
اقتحمت  الــقــطــريــة  الــفــتــاة  أن  جــواهــر  وتـــرى 
مــجــال الــفــن الــتــشــكــيــلــي وتــألــقــت فــيــه وأخـــذت 
مقتصًرا  الفن  هــذا  كــان  أن  بعد  الشباب  تنافس 
كبيرة  نسبة  هناك  أن  إلى  مشيرة  الرجال،  على 
مـــن الــفــتــيــات الــقــطــريــات دخــلــن هــــذا الــمــجــال 
ســواء  خارجية  مــعــارض  فــي  يُشاركن  وأصبحن 

في دول الخليج أو الدول األوروبية.
أكثر  التشكيلي  الفن  تقول:  السياق  هــذا  وفــي 
الـــمـــجـــاالت الــفــنــيــة تــــواؤًمــــا مـــع طــبــيــعــة الـــمـــرأة 
الـــقـــطـــريـــة، وتـــوافـــقـــه مـــع الــــعــــادات والــتــقــالــيــد، 
لها  بيئة  في  أكبر  مجاالً  يُعطي  التشكيلي  والفن 
الشبابية  والــمــراكــز  لــلــمــرأة،  شــديــدة  خصوصّية 
من  الــمــوهــوبــات  للفتيات  الــفــرصــة  هـــذه  تهيئ 

خالل إقامة الورش والمعارض المختلفة.

ــــي بـــــأفـــــضـــــل صـــــــورة ــــل ــــح ــــم ــــعــــكــــس الـــــــشـــــــأن ال تـــــلـــــفـــــزيـــــون قـــــطـــــر ي

كتب - محمود الحكيم:

كشف اإلعالمي جاسم المالكي أنه دخل مجال اإلعالم منذ عام ٢٠٠٤، 
من  أطــور  أن  قــّررت  ثم  الرياضية،  بالجزيرة  مونتاج  كفني  بــدأت  فقال: 
وحصلت  للتدريب  الجزيرة  بمركز  فالتحقت  اإلعالم  مجال  في  مهاراتي 
على ١٨ دورة تدريبية في مجال اإلخراج التلفزيوني والتقديم التلفزيوني 
والتصوير والعالقات العامة، وتدّربت على يد خبراء الجزيرة خديجة بن 
قنة ومحمد كريشان وعلي الظفيري وغيرهم وتعبت على نفسي. وأوضح 
آفاقاً  فتحت  فقد  لي  بالنسبة  جداً  مهمة  كانت  الــدورات  هذه  أن  المالكي، 
رحبة أمامي وزودتني بخبرات كثيرة وكبيرة، ومهما كان عند المرء من 
ملكات إال أن الدراسة األكاديمية وخصوصاً على يد خبراء حقيقيين تزود 

وتصقل المهارات وتجعلها تدور في فلك أكثر نضجاً وأكثر ألقاً.

التقديم 
اإلخباري 
مسؤولية 
ويتطلب 
االنضباط

ــى  أول ــرة  ــجــزي ال شبكة 
ــة ــي ــي اإلعــالم ــوات ــط خ

جاسم المالكي:
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مواقع التواصل االجتماعي 
سالح ذو حدين

البعض يسيء استخدامها.. عبد اهللا غيفان:

أحمد المفتاحأحمد المفتاح
@@almuftah١٩٧٢almuftah١٩٧٢

خولة المريخولة المري
@@KhawlalmarriKhawlalmarri

حمد الزكيباحمد الزكيبا
@@hamad_alzakibahamad_alzakiba

الكتابة صديقة الليالي السيئة
المتنفس المتاح دائماً ..

خـلود مطـرخـلود مطـر
  Khulood_Mattar@Khulood_Mattar@

ابداعات موجزة

أون الينأون الين

7الثالثاء 8 شعبان 1436 هـ - 26 مايو 2015 م

الصور .. كلمات .. !!
إال  الــصــور  بعض  تفعله  الـــذي  مــا 

إلهام أصحابها عشرات الكلمات

االعــــــتــــــداءات الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــهــا 
الـــمـــتـــاحـــف فــــي الــمــنــطــقــة الــعــربــيــة 
فالمتاحف  مــقــبــول'  'غــيــر  مــوضــوع 
جـــزء كــبــيــر مــن إرثــنــا ويــجــب علينا 

حمايتها دائماً.

عـــن قــطــر تــغــنــى جــريــر فـــي العهد 
األمــــــــوي بـــالـــهـــجـــن الـــقـــطـــريـــة: لـــدي 
قطريات إذا ما توغلت بنا البيد غاولن 

الحزوم الفيافيا.

قضيةقضية
تويتر تطرح تحديثًا كليا لصفحة
 نتائج البحث بشبكتها االجتمية

جديد  تحديث  طــرح  فــي  تويتر  بــدأت 
لــصــفــحــة نـــتـــائـــج الـــبـــحـــث عـــلـــى شــبــكــتــهــا 
االجتماعية، وهو التحديث الذي يتضمن 
تغييًرا في التصميم وجلب عدة خيارات 
الشبكة.  عــبــر  الــبــحــث  لتحسين  جــديــدة 
ويرّكز التحديث بشكل خاّص على إظهار 
الــتــغــريــدات الــمــدعــومــة بــالــوســائــط مثل 
الصور، أما على مستوى التصميم فتتغير 
ألــوانــه لــتــتــوافــق تــلــقــائــًيــا مــع األلــــوان التي 

اختارها المستخدم بحسابه الشخصي.
لصفحة  الجديد  التحديث  في  ويظهر 

زر  االجــتــمــاعــيــة،  بالشبكة  البحث  نتائج 
جميع  ــظــهــر  يُ الــــذي   ،Live اســــم  تــحــت 
الــتــغــريــدات الــحــديــثــة عــن نــفــس مــوضــوع 
األحــدث  مــن  زمني  ترتيب  وفــق  البحث 

إلى األقدم.
وفـــي الــمــقــابــل يــقــوم زر Top بــإعــادة 
تـــرتـــيـــب نـــتـــائـــج الـــبـــحـــث لــتــظــهــر حــســب 
التفاعل  بحجم  تــقــاس  والــتــي  شعبيتها، 
بـــاســـم  آخــــــر  زر  يـــتـــيـــح  بـــيـــنـــمـــا  مـــعـــهـــا، 
على  الحسابات  بين  البحث   Accounts

الشبكة االجتماعية.

ويضّم التحديث بأزرار إضافية تظهر 
فــي أعــلــى صــفــحــة نــتــائــج الــبــحــث، منها 
تتضمن  التي  البحث  نتائج  إلظهار  زّران 
فــيــديــوهــات  أو   Photos بـــاســـم  صــــــوًرا 
 More باسم  أخير  وزر   ،Videos باسم 
إلى  الــوصــول  للمستخدم  يتيح   options

خيارات إضافية لتصفية النتائج.
حسب  الــبــحــث  نــتــائــج  تصفية  ويــمــكــن 
الـــمـــوقـــع الــجــغــرافــي أو تـــاريـــخ الــتــغــريــد 
أو الــلــغــة الــمــكــتــوبــة بــهــا، كــمــا يــتــيــح بند 
 ،Advanced search المتقدم،  البحث 

اإلضافية  الــخــيــارات  زر  عبر  والــمــوجــود 
عبر  البحث  مثل  أخـــرى  بــطــرق  البحث 
عدة كلمات دفعة واحدة أو عبر هاشتاج 

محدد.
يــذكــر أن تــويــتــر كــانــت قــد بــــدأت في 
نتائج  لصفحة  الجديد  التحديث  اختبار 
منذ  االجــتــمــاعــيــة  شبكتها  عــلــى  الــبــحــث 
تطرحه  أن  قبل  وذلــك  الماضي،  أبــريــل 
بشكل تــدريــجــي بــدايــة مــن يـــوم الــثــالثــاء 

لجميع مستخدميها حول العالم.

وفــــي زاويـــتـــنـــا الـــيـــوم ســنــغــوص فـــي الــعــالــم 
اإللكتروني للفنان عبد اهللا غيفان، لنتعرف 
الحديثة  بالوسائط  قناعاته  مــدى  عن  منه 
وقد  الفني،  المشهد  لخدمة  تسخيرها  في 
أوضح غيفان أن مواقع التواصل االجتماعي 
الكثيرين  ألن  حــديــن؛  ذا  ســالًحــا  أصــبــحــت 
أو  األوقــات  تضييع  في  استخدامها  يسيئون 
في الكالم الكثير بال داٍع؛ ولذلك فالبد من 
وسائل  لتكون  استخداماتنا  لترشيد  وقفة 
الــتــواصــل عــوامــل نفع ال مــعــاول هـــدم. فقد 
حتى  لها  مدمنين  خصوًصا  الشباب  أصبح 
االجتماعية  األواصـــر  الوسائل  هــذه  قطعت 
أهلهم،  مــع  يــتــواصــلــون  ال  الــشــبــاب  وأصــبــح 
النقالة  الهواتف  إلــى  يجلسون  دائــًمــا  هم  بل 
غير  اآلخرين،  مع  التواصل  عليها  ويتابعون 
آبهين بمسؤولياتهم االجتماعية تجاه أهلهم 

وذويهم وهذا أمر غاية في الخطورة.
وقال غيفان أنا أستخدم الفيس بوك أحيانًا 
فـــي قــــــراءة األخــــبــــار ورفـــــع صــــور أعــمــالــي 
التي  األفـــكـــار  بــعــض  كــتــابــة  أو  عليه  الــفــنــيــة 
الواتس  وأمــا  لألصدقاء  وإرســالــهــا  تــراودنــي 
الصباحي  التفاعل  في  أستخدمه  فإنني  آب 
مــع أصــدقــائــي بــإلــقــاء الــتــحــيــة عليهم وقــد 
تهمنا  اجتماعية  أخــبــار  إلرســـال  أستخدمه 

جميًعا وهكذا.

يكتب  مــا  وأتــابــع  أتصفحه  فــأنــا  التويتر  أمــا 
كان  وإن  عليه  أكتب  ال  ولكن  أحيانًا،  عليه 
السباب  مــن  كــبــيــرة  نسبة  أجـــد  أن  يسيئني 
والــشــتــيــمــة عــلــى الــتــويــتــر بــيــن الــنــاس بسبب 
الخالفات السياسية، وهو أمر سيئ وظاهرة 
خطيرة باتت تهدد أمننا االجتماعي العربي 
حتى  اللسان  عــّف  الشخص  يكون  أن  والبــد 

مع المخالفين له.
غيفان  أوضح  إلنستجرام  استخدامه  وحول 
أنـــه ال يــكــثــر مـــن اســتــخــدامــه كــثــيــًرا ال هو 
مفهوم  إن  غيفان  وقــال  شــات،  السناب  وال 
أكثر  الغرب  في  االجتماعي  التواصل  مواقع 
مشيًرا  لدينا،  المشّوه  مفهومه  من  تحضًرا 
إلــــى أنــــه عــنــدمــا زار أمــريــكــا وجــــد الــنــاس 
ويتواصلون  والتعارف  للتحدث  يتجالسون 
بشكل طبيعي، ونادًرا ما تجدهم مشغولين 
بالهواتف مثلما نجد عندنا، وأنا أقول للشباب 
إن مواقع التواصل االجتماعي يجب أال تكون 
عن  وعزلتك  االجتماعية  إعاقتك  في  سببًا 
الــنــاس بــل اجــعــلــهــا ســبــبًــا فــي تــوســيــع دائـــرة 
معارفك، مع األخذ في االعتبار أن األقربين 
من  تعطيهم  أن  فيجب  بالمعروف،  أولــى 
تعطيهم  والــذيــن  غيرهم  مــن  أكــثــر  وقــتــك 
بــالــســاعــات الــــطــــوال عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

االجتماعّي.

فهد الكبيسيفهد الكبيسي
@@FahadAlkubaisiFahadAlkubaisi

فــي أغــانــي قديمة .. صــوت وكــالم 
في  تــاخــذنــا   .. فــيــنــا  بتحبر   .. ولــحــن 

رحلة عكس الـزمن

مفهوم الشباب حول مواقع التواصل مشّوه

مطلوب ترشيد استخداماتنا لوسائل التواصل

كتب - محمود الحكيم»

أصبحت  الــعــالــم  يعيشها  الــتــي  الــرقــمــيــة  الـــثـــورة  ظــل  فــي 
مواقع التواصل االجتماعي أو ما بات يعرف بـ «السوشيال 
مــيــديــا» مــن أهـــّم طـــرق الــتــواصــل فــي حــيــاة الــنــاس بين 
بعضهم الــبــعــض، ونــحــن بـــدورنـــا نــركــز عــلــى وقـــع هــذه 
ونحاول  فنانينا،  حياة  في  وأثــرهــا  اإللكترونية  المواقع 
من خالل هذه الزاوية أن نسبر أغوار عالمهم االفتراضي 

لنتعرف على اهتماماتهم من خالل متابعاتنا لصفحاتهم 
الرسمية وحساباتهم الخاصة والموثقة على أشهر مواقع 
واإلنستجرام  بوك  وفيس  تويتر  مثل  االجتماعي  التواصل 
ذلــك.  شــابــه  ومــا  اإلنــتــرنــت  على  الــخــاصــة  صفحاتهم  أو 

كل  في  نتعرف  أن  على  الزاوية  هذه  في  وسنحرص 
اإللكترونية  الفنانين  نشاطات  على  حلقة 

ومــــدى اســتــفــاداتــهــم مـــن الــتــقــنــيــات 
الحديثة في مجالهم الفني.
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كتب : هيثم األشقر

ـــــدوحـــــة لـــألفـــالم  تــــقــــدم مـــؤســـســـة ال
للفنون  كاليفورنيا  معهد  مــع  بالتعاون 
اإلنترنت  على  مكثفاً  تدريبياً  برنامجاً 
لـــفـــائـــدة فـــنـــانـــي الـــــرســـــوم الــمــتــحــركــة 
الدوحة  مؤسسة  وستتكفل  الصاعدين، 
لألفالم بتسجيل ودفع أقساط ما ال يزيد 
المالحظة  يــرجــى  مــشــاركــيــن.   ١٠ عــلــى 
الورشة  بهذه  االلتحاق  طلبك  قبول  بأن 
مرهون بموافقة فريق معهد كاليفورنيا 

للفنون.
وتــتــيــح ورشــــة عــمــل «تــطــويــر سجل 

(بورتفوليو)»  المتحركة  الرسوم  أعمال 
لـــدى معهد كــالــيــفــورنــيــا لــلــفــنــون، وهــي 
بــرنــامــج تــدريــبــي عــلــى اإلنـــتـــرنـــت على 
مــــدار ثــمــانــيــة أســابــيــع، حــيــث تستهدف 
المفاهيم  تصميم  اســتــكــشــاف  الـــورشـــة 
البصرية وتطويرها فيما يخص الرسوم 
المتحركة، كما تعّزز الورشة من طلبات 
الــرســوم  بكليات  لاللتحاق  المتقّدمين 
الـــمـــتـــحـــركـــة. وال يــنــصــب تـــركـــيـــز هـــذا 
البرنامج على الخروج برسومات متقنة 
بــقــدر مــا هــو عــلــى إتــاحــة فــضــاء يسمح 
وتعلمه  وحبه  الرسم  عالم  باستكشاف 
عبر التوّسع في التفكير والنتاج اإلبداعي.

الدوحة لألفالم تقدم ورشة للرسوم المتحركة

كتب- مصطفى عبد 
المنعم:

ســوق  مــركــز  يستضيف 
واقــــــف لــلــفــنــون فــــي تــمــام 
الغد  مــســاء  السابعة  الساعة 
فعاليات حفل توزيع جوائز 
 see my doha» مسابقة 
٢٠١٥» التي تنظمها الجيدة 
للسيارات سنويًا عن طريق 
النقالة  الــهــواتــف  اســتــخــدام 
الــحــديــثــة اللـــتـــقـــاط أجــمــل 
الـــصـــور لــمــديــنــة الـــدوحـــة، 
وقـــد تـــّم إغــــالق بـــاب تلقي 
أبـــريـــل   ١٨ فـــــي  األعـــــمـــــال 
غًدا  الجوائز  لتعلن  الماضي 
تهدف  التي  المسابقة  لهذه 
إلى تصوير الدوحة بأسلوب 
ــــد ومــــلــــهــــم، يــعــكــس  جــــدي
للناس،  الــفــريــدة  الــتــجــارب 
المنظمة  الــلــجــنــة  وكـــانـــت 
لدخول المسابقة، كانت قد 
للمشاركة،  شروًطا  حددت 
حيث يجب أن تكون جميع 
الــمــشــاركــات ضــمــن الــثــالث 
فـــئـــات الــــمــــحــــددة، وهــــي: 
حـــركـــة الـــــدوحـــــة، أشـــكـــال 
الـــدوحـــة، وألــــوان الــدوحــة، 
األعـــمـــال  وضـــــع  يـــتـــم  وأن 
عـــلـــى الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي 
لجنة  وســتــقــوم  للمسابقة، 
المحترفين  الــحــّكــام  مـــن 
فـــي الــمــســابــقــة بــتــرشــيــح ٣ 
عن  فئة  لكل  نهائية  صــور 
كل شهر للتنافس للحصول 
األخيرة،  الفئة  جوائز  على 
وتضّم لجنة التحكيم عدًدا 
مـــن الـــخـــبـــراء وفـــريـــق من 
الــمــصــوريــن الــمــحــتــرفــيــن، 
 iPhoneographers و
والــــفــــنــــانــــيــــن ومـــصـــمـــمـــي 
الجرافيك والعقول المبدعة.

توزيع جوائز 
 see my»

 «doha
بواقف للفنون

الجسرة يصدر «براعم الوطن العربي»
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القانون»  عــن  فيلم «خــارجــون  بــه  حظي  كبير  إقــبــال 
الذي يعرض في كتارا بالتعاون المشترك بين المؤسسة 
العامة للحي الثقافي والسفارة الجزائرية بالدوحة، وهو 
فيلم درامي صدر سنة ٢٠١٠ من إخراج رشيد بوشارب، 
بوعجيلة،  وسامي  زيم  رشــدي  دبــوز،  جمال  بطولة  من 
القّصة  وتركز   ١٩٦٢ و   ١٩٤٥ بين  القصة  أحداث  وتدور 
لمساندة  فرنسا  في  يعيشون  جزائريين  إخوة  ثالثة  على 
يعتبر  الجزائرية.  والحرب  الجزائرية  االستقالل  حركة 
للمخرج  الــنــاجــحــة  األفـــــالم  لسلسلة  ــا  تــابــًع الــفــيــلــم  هـــذا 
الحرب  خالل  أحداثه  تــدور  حيث   ،٢٠٠٦ سنة  بوشارب 
العالمية الثانية. وتّم إنتاج فيلم «خارجون عن القانون» 
بــغــالــبــيــة، فــرنــســيــة فــضــالً عـــن مــشــاركــة مــنــتــجــيــن من 

الجزائر، وتونس، وبلجيكا.

«خارجون عن القانون» 
يحظى بإقبال الجماهير

إغالق باب المشاركة في «الخليج حضارة» أول سبتمبر

أبيات قطرية

النـــِعـــكـــاِس الـــــرؤى بِــمــائــِك ِســحــُر

ـــهـــا ُفــــتُــــوٌن وُخـــضـــُر ــــــي بِ والــــــّروابِ

ـــــذٌب لـِــصـــاٍغ وارتـِــــــــداُد الـــلُّـــُحـــوِن َع

وَطــيــُر َروٌض  الـــُغـــُصـــوُن  ـــــــُه  دت َرَدّ

ــِســيــٌح َف ــــّي  رابِ ــــَزّ كــــال زاٍه  ُســــنــــُدٌس 

َع ِعــطــُر ـــــَضـــــَوّ ِمــــن َشـــــذا َزهـــــــِرِه تَ

ـــِة ُحــســنــاً ـــولَ ـــُف ــــــِت كـــالـــُطّ ــــٌة أَن ــــذبَ َع

ـــُر كـــابـــتِـــســـاِم الــــَولـِـــيــــِد َفـــــــْرٌح وُطـــْه

لَِهيٌب اشــتـِـيــاِقــي  الــَخــضــراَء  ــَس  ــونُ تُ

ــــِبّ َجــْمــُر وَحــنِــيــنِــي بِــَقــلــبِــَي الــــَصّ

عّني هَر  الَدّ ِث  َحــِدّ خلُدوَن  ابَن  يا 

ــوانِــَي َســْطــُر لَــيــَت فــي ِســفــِرَك احــتَ

ألَضــــــــــــاَءْت ُحـــــــُروُفـــــــُه وأَذاَعـــــــــــْت

ــــُطّ َكــــْدُر َعــــْن ِوصـــــاٍل مــا شـــابَـــُه َق

ْد َكــــــْاُســــــُه ُمـــــتـــــَرٌع َســــقــــاُه ُمـــــَجـــــَرّ

ــرِشــُف الــُحــَبّ ِمــن حــواِشــيــِه ثـَـْغــُر يَ

يـــا ُغـــُصـــونـــاً تَـــعـــانَـــَقـــْت ِفــــي ُربـــاهـــا

ــُل ُغــصــٍن ُهــنــاَك لـِـلــُغــصــِن أَْمـــُر َمــْي

ــــــواِل َجـــنـــاهـــا ـــــــــَذّ بِــــــالــــــنَّ ــــــــــــُرٌع لَ أَف

شاَقها ِمــن َصــبــابَــِة الــُحــِبّ َخــْصــُر

ً ـــَقـــْت َفـــوَقـــهـــا الـــَحـــمـــائِـــُم ِشــعــرا َعـــلَّ

وانــثـَـنــى ِمـــْن نـَـِشــيــِدهــا الــُحــلــِو َزهــُر

ـــِســـيـــُم َرُســــــوٌل ـــــِه الـــنَّ ـــٍب بِ ـــل ــــــوُح َق بَ

ــُه ِمـــَن الــُحــســِن بَــدُر جـــى َشــَقّ والـــُدّ

ــشــُكــو ُق الـــلَّـــيـــَل تَ ـــــِزّ ـــــَم َهـــَمـــســـاٌت تُ

َخـــشـــَيـــَة الـــبُـــعـــِد والــــَمــــداِمــــُع تـَــــذُرو

َحــــْت ِمــــن ُســـهـــاٍد ــــَرّ ــــَق وُجـــــُفـــــوٌن تَ

َفْجُر حاَن  َقد  الِوصاُل  يَُطوَل  َكي 

ــقــاُرُب الــَعــذُب ُحلماً. صــاَر ذاَك الــتَّ

ــــُر ــــْت ــــــــرٍب لَـــــــُه ِخـــــتـــــاٌم وِس ــــــــُلّ ُق ُك

ـــــراقـــــاً  تـَــــــــْرَحـــــــــُل األَجـــــــــســـــــــاُد افـــــتِ

ويَبقىحاِضٌر ما َحواُه َقلٌب وِفْكُر

مـــاُن َرِحـــيـــٌل ـــَزّ ِد األَمــــــَس فـــال َجــــــِدّ

ــبــُق َفــْخــُر يــا َرِفــيــِقــي وَمـــْن لـَــُه الــَسّ

ــوِق تـَـتــرى ِذكـــريـــاٌت تـَــُطـــوُف بِــالــَشّ

نـَـضــُر تـُــونـُــَس  ِرحــــاِب  ِمـــن  فيُضها 

َفـــيـــُضـــهـــا يَـــعـــبُـــُر الــــِقــــفــــاَر َحــنِــيــنــاً

ــــبــــاٌط وِجـــْســـُر وَحــــِة ارتِ َفـــهـــَو لـِـــلــــَدّ

ـــيـــٌف ـــنِ ــــهــــا بـِـــَقــــلــــبـِـــي ُم قـــــَطـــــٌر ُحــــبُّ

شـــاِمـــٌخ ِفـــي مـــنـــازِل الــَقــلــِب َقــصــُر

شعر : محمد السادة

ذكريات تونسية 

الدوحة-[:

أصدر نادي الجسرة الثقافي االجتماعي مجلته 
مجلة  وهــي  الــعــربــي»،  الــوطــن  «بــراعــم  الفصلية 
من  الــعــربــي  الــوطــن  وفــتــيــات  فتيان  لكل  موجهة 
من  نــابــًعــا  إصــدارهــا  وكـــان  الخليج.  إلــى  المحيط 
إيــمــان الــنــادي بــأن األطــفــال والــنــاشــئــة هــم أجيال 
مملوء  بالحياة  نابض  قلب  وهم  الواعد،  المستقبل 

بالعطاء.

وقد صدر العدد الثاني من براعم الوطن العربي 
كسابقه في ٩٤ صفحة من الحجم الكبير في طبعة 
األطفال  قصص  من  مجموعة  شملت  ملونة  أنيقة 
المصورة التي تجد إقباالً لديهم، وجاءت في شكل 
حوار وسيناريو مرفق برسوم بعضها تاريخي (مثل 
ضرار بن األزور)، وبعضها اجتماعي مثل: (تفاحة 
الـــمـــارد، جــــزاء الــخــديــعــة) وغــيــرهــا مــن القصص 
المنوعة الهادفة. كما احتوى العدد على موضوعات 
عــلــمــيــة (حـــمـــود والـــنـــت، أغــــرب حـــشـــرات الــعــالــم، 

ــبــطــريــق)، ومـــوضـــوعـــات تـــعـــّرف الــطــفــل بوطنه  ال
القيروان،  مدينة  عن  (موضوع  وتاريخه،  العربي 
مــوضــوع عــن الــبــحــريــن، مــوضــوع عــن عــبــدالــقــادر 
الــــجــــزائــــري)، ولــــم يــغــفــل الـــعـــدد الـــجـــانـــب الــطــبــي 
مــوضــوع  األطـــفـــال،  عــنــد  الحساسية  عــن  (مــوضــوع 
أناشيد  بعض  إلــى  إضافة  الرياضة)،  ممارسة  عن 
للتسلية  منوعة  ــا  أبــوابً الــعــدد  احــتــوى  كما  األطــفــال. 
تسأل  أنت   - المفقودة  الكلمة  ولون-  الرسم  (أكمل 

ونحن نجيب - واختبار الذكاء - طرائف...).

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

كتب: أشرف مصطفى

للتصوير  الــقــطــريــة  الــجــمــعــيــة  أعــلــنــت 
الــضــوئــي عــن إغــــالق بـــاب قــبــول طلبات 
الخليج  بمعرض  المشاركة  في  الراغبين 
في  الخامسة  دورته  في  وتاريخ  حضارة 

األول من سبتمبر المقبل.
عن  اإللكتروني  موقعها  عبر  وكشفت 
تحت  الــمــعــرض  ســيــقــام  الـــعـــام  هــــذا  أن 
وذلك  الخليجية»،  األزياء  عنوان «جمال 
عدد  أكبر  لمشاركة  استهدافها  إطــار  في 
مـــن الــمــصــوريــن بــــدول الــمــجــلــس حيث 
تشتهر دول الخليج العربي بتنوع وغزارة 
وكذلك  الــرجــال،  أو  للنساء  ســواء  األزيـــاء 
الشتاء،  مــالبــس  أو  الصيف  مــالبــس  مثل 

والخليجية  القديمة  التراثية  والمالبس 
الــحــديــثــة، ومــالبــس أهـــل ســكــان الــمــدن 
مالبس  ومن  البادية،  سكان  مالبس  إلى 
أهـــل الــجــبــال إلـــى مــالبــس أهـــل الــســاحــل 
مروًرا بمالبس أهل الرعي وأهل الزراعة 
الــزواج  مثل  العديدة  المناسبات  وكذلك 
واألعياد والمناسبات الدينية واالجتماعية 
مجال  الجمعية  وتركت  الوطني،  والعيد 
األزيـــاء  لتصوير  ســـواء  مفتوحاً  التصوير 
أو  األصــلــي  مكانها  فــي  أو  طبيعتها  على 
في االستديو باستخدام اإلضاءة الطبيعية 

أو باستخدام اإلضاءه االصناعية.
مجلس  رئيس  الخليفي،  أحمد  وأّكـــد 
إدارة الجمعية القطرية للتصوير الضوئي 
ــأتــي بــهــدف إظــهــار  أن هـــذا الــمــعــرض ي

اإلبــــــداع الــتــصــويــري لــلــتــراث الــحــضــاري 
تصوير  فــي  والــتــنــوع  الخليجية  لـــألزيـــاء 
األزياء سواء للنساء أو الرجال، حيث يمكن 
أن تصور األزياء مع محاور مساعدة على 
الطبيعة  مــثــل  الــحــصــر  ال  الــمــثــال  ســبــيــل 
محور  أي  أو  الــبــورتــريــه  أو  المباني  أو 

باإلضاءة  ســواء  مناسبًا  المصور  يــراه 
وذلـــك  الــصــنــاعــيــة  أو  الــطــبــيــعــيــة 
أن  وهــو  التالية:  للشروط  وفــًقــا 
للمشاركة  األقــصــى  الحد  يكون 
٥ صـــور فــقــط، كــمــا يــجــب أن 
عالية  المقدمة  الــصــور  تكون 
وال   ،JPEG بصيغة  الــجــودة 
بيكسل،  مــيــجــا   ٧ عـــن  تــقــل 
علًما بأن آخر موعد لتسلم 

نركز  أن  يجب  التي  األساسية  القضية 
عليها للقضاء على الركود الفني المسرحي 
وتــفــعــيــل الــمــوســم الــمــســرحــي وتــحــريــك 
خشبة  قضية  هــي  مستمر  بشكل  النشاط 
العرض، وهي القضية التي يجب أن تأخذ 
األولوية في اهتمام المسؤولين وأن يعملوا 

على حلها بشكل جــدّي بعيداً عن التظاهر 
وهناك  حقيقية،  غير  المشكلة  هــذه  بــأن 
عدد من خشبات العرض تتبع جهات أخرى 

ال يتحكمون فيها.
ــــتــــســــاؤالت  وعــــنــــدمــــا نــــطــــرح هـــــــذه ال
للمسؤولين.. يأتي الرد بأن هناك مشاريع 
وأيــضــاً  مــســارح..  خشبات  لبناء  مستقبلية 
هـــنـــاك مــــســــارح كــــتــــارا ومــــســــارح أخــــرى 
تتبع جــهــات مــعــّيــنــة، مــع الــعــلــم بـــأن هــذه 
المسارح لها أنشطتها الخاصة ولها إدارتها 
الثقافة  وزارة  تتبع  ال  وهـــي  وأولــويــاتــهــا.. 
حتى يتم استغاللها في أي وقــت.. وهناك 
بعض الخشبات ال يصلح لعروض مسرحية 

وهـــي خــشــبــات الحــتــفــاالت فــنــّيــة أخـــرى، 
ونعرف بأن خشبة العرض المسرحي لها 
مواصفات خاصة وبإمكانات معينة. ومن 
غــيــر الــمــعــقــول أنـــه ال تــوجــد ســـوى خشبة 
عرض واحدة تستخدمها الفرق المسرحية 
وحتى  والــخــارجــيــة  المحلية  والــشــركــات 

المؤسسات والهيئات الدبلوماسية.
للعودة  ملحة  الــحــاجــة  أصبحت  لــذلــك 
لقضية مــنــح الـــفـــرق الــمــســرحــيــة أراضــــي 
لبناء مقرات دائمة تتمتع بكافة المميزات 
الـــخـــاصـــة بـــالـــعـــرض الـــمـــســـرحـــي.. بحيث 
تتمتع هذه المقرات بمكاتب إدارية وصالة 
تدريبات وخشبة عــرض وكــل ما تحتاجه 
الــخــشــبــة مـــن إمــكــانــات فــنــيــة مـــن أنظمة 

الصوت واإلضاءة ومنجرة لتنفيذ ديكورات 
العروض المسرحية.

على  األراضــــي  وّزعــــت  الثمانينيات  فــي 
الفرق المسرحية األربع وتم عمل اإلجراءات 
للبدء بمشروع بناء مبنى متكامل للمكاتب 
الخاصة بالفرقة وخشبة مسرحية بجميع 
المواصفات الفنية واالتفاق مع أحد البنوك 
القيمة  تخصم  أن  عــلــى  الــمــشــروع  بــتــولــي 
المادية من دعم اإليجار المقّدم من الوزارة 
ودون أن تدفع أو تتدخل الوزارة فيما يتعلق 
بتنفيذ المشروع، ولكن تكاسل الــوزارة في 
عمل اإلجراءات الخاصة بالتمليك وتعطيل 
الــمــشــروع أدى إلـــى ســحــب األراضـــــي من 
الــفــرق فــي تلك الــفــتــرة. وقــد طالبنا أكثر 

مـــن مــــرة بـــإعـــادة مـــشـــروع تــمــلــك الــفــرق 
من  الــمــشــروع  لبناء  لــألراضــي  المسرحية 
الموضوع  فــي  بالنظر  ويتعّهدون  جــديــد.. 
ولــكــن مـــا مـــن مــجــيــب، أو يــكــون ردهـــم 
«هذه القضية ليست ذات أهمية في الوقت 
الراهن» ، متى ستكون لهذه القضية التي 
أهمية ويتم النظر لها لحلها  تؤّرقنا كثيراً 
والــبــت فــي تنفيذها. والــســؤال الـــذي يحّير 
المسرحية  الــفــرق  أن  يعقل  هــل  الــعــقــل..  
قرن  نصف  مــن  أكثر  منذ  منشآت  بــدون 
وهل  سكنية..  فلل  استئجار  على  وتعتمد 
يعقل أن وزارة الثقافة ال تملك القدرة على 
الدولة  في  المسؤولين  على  القضية  طــرح 
الذين اليتوانون لحظة لتنفيذ مشاريع تخدم 

والــريــاضــي على  الــجــانــب الثقافي والــفــنــي 
وإقامة  المسرحية  للفرق  األراضـــي  توفير 
منشآتها المسرحية الخاصة بها لتتحكم في 
كل ما يتعلق بمواعيد العروض بدالً من أن 
تعتمد على الخشبة الوحيدة في الدولة والتي 
تكون دائماً مشغولة حتى لجهات ال عالقة 

لها بالعروض المسرحية.
الــدولــة لــم تقّصر فــي بــنــاء الكثير من 
المنشآت الرياضية التي زاد عددها على الـ 
٢٠ نادياً ولن تقف عاجزة أمام بناء منشآت 
مسرحية للفرق المسرحية، فقط لو طالبت 
وزارة الثقافة وبّينت أسبابها واهتمت أكثر 
تقام  الرياضية  والمنشآت  القضية..  بهذه 
في أقل من سنة.. واألندية الحديثة تمتلك 
منشآتها خالل سنة والفرق المسرحية من 
السبعينيات وحتى اليوم ال تملك وال منشأة 
خــاصــة بــهــا، مــع العلم بــأن هــذه المنشآت 
المسرحية التكلف مادياً ما تكلفه المنشآت 

الرياضية.

نــنــادي بــإنــشــاء مــقــرات ومــبــان خاصة 
بالفرق المسرحية لتكون تحت مسؤولياتنا 
النشاط  ولنحّرك  وقــت  أي  في  وتصّرفنا 
المسرحي بشكل مستمر.. وتستغل في عدد 
من األنشطة المختلفة كالورش المسرحية 

والدورات والندوات والمحاضرات التي 
تخدم المنتسبين للحركة المسرحية، 

بـــدل أن نــدفــع إيـــجـــارات لفلل 
ال تــصــلــح لــمــقــرات الــفــرق 

المسرحية.

إبراهيم محمد العمادي

رئيس مجلس إدارة فرقة الدوحة المسرحية
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