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صفحات
٨

إبراهيم محمد: األفكار على 
مواقع التواصل عرضة للقرصنة

كتب : هيثم األشقر

الكواري  سيار  والمخرج  الفنان  أكد 
القطرية  الــدرامــا  تــراجــع  مسؤولية 
مــشــتــركــة بــيــن الــجــمــيــع: الــفــنــانــون، 
والــقــائــمــون على الـــدرامـــا، وقـــال أنا 

قتلت  الــمــنــفــذ  الــمــنــتــج  فــكــرة  أن  أرى 
وسياسة  الصراعات،  أن  معتبراً  الدراما، 

اإلفـــشـــال هـــي الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى الــوســط 
كالجسد  الفنانين  جميع  كان  أن  فبعد  الفني، 

الواحد، كلنا نشترك في نفس الطموحات، واآلمال، وكذلك الهموم، صرنا 
كالسدود، أو القوالب الصماء، فكل فنان عنده مجموعته، وكل مجموعة 
تتناحر مع المجموعات األخرى، بل إن كل مجموعة يتناحر أعضاؤها مع 

بعضهم البعض.

ص٤

كتب: أشرف مصطفى

سائل  أن  محمد  إبراهيم  الفنان  أكد 
عنها  غــنــى  ال  االجــتــمــاعــي  الـــتـــواصـــل 

وتــبــادل  الــصــلــة  زيــــادة  فــي  كوسيلة 
المختلفة،  والــثــقــافــات  المعلومات 

ــاً مـــن خـــالل تلك  وقــــال أقــــوم أحــيــان
يخدم  فيديو  أو  مشهد  بتحميل  المواقع 

لتفاصيل  الــتــعــرض  دون  الفنية  العملية 
من  أنــه  إلــى  مشيراً  الناس،  تهم  ال  شخصية 

الممكن أن تسهم تلك المواقع في معرفة واستطالع رأي الناس في موهبة 
معينة لكنها لن تعينه في تحقيق أكثر من ذلك إذا لم يتحرك للتعريف 
التي  السلبيات  بعض  المواقع  لهذه  أن  إال  وسيلة،  من  أكثر  عبر  بموهبته 
«يُقْرِصنون»  من  فهناك  األفــكــار،  لسرقة  رحباً  مجاالً  كونها  في  تتمثل 
الكثيرين  يجعل  ما  وهو  الجديدة،  األفكار  ويسرقون  المواهب  تلك  على 

يتخوفون من عرض أفكارهم عبر تلك المواقع.

ص٧

ماجد الزيارة : اإلعالم القطري 
يميل للتخصص

الثالثاء غرة شعبان 1436 هـ - 19 مايو 2015 م

ص ص ٣٣

فاطمة شداد تصور «ياهللا تنام ريمة»
الدوحة - البيرق

انتهت  أنها  للبيرق  شداد  فاطمة  الفنانة  كشفت 

ياهللا  بعنوان»  لها  كليب  فيديو  أحدث  تصوير  من 

تنام ريمة» وهي في األصل أغنية الفنانة اللبنانية 

الريان،  صــوت  إذاعــة  إنتاج  من  واألغنية  فــيــروز، 

ومـــن إخـــــراج الــكــويــتــي أحــمــد الـــدوغـــجـــي. وقـــال 

باللهجة  األغنية  هذه  في  تغني  إنها  شداد  فاطمة 

اللبنانية نفس كلمات وألحان أغنية فيروز. ويبدأ 

السرير  بجوار  تجلس  شداد  بفاطمة  كليب  الفيديو 

هذه  لها  وتغني  الصغيرة  طفلتها  تنيم  أن  تحاول 

شداد  وأوضحت  النوم.  على  تساعدها  كي  األغنية 

أن األغنية سوف تذاع قريباً.

األول  ليس  كليب  الفيديو  هذا  إن  شــداد  وقالت 

لــهــا بــل لــهــا أغــنــيــتــان أخـــريـــان مــصــورتــان بنظام 

خالد  الكويتي  الفنان  مع  إحداهما  كليب  الفيديو 

والثانية   . العروج  مشعل  إخــراج  من  وكانت  المال 

 » الــقــرار   » بعنوان  عبده  محمد  الفنان  مع  كانت 

وهي من أهم األغاني المصورة التي شاركت فيها 

كونها مع الفنان الكبير محمد عبده.

الفن الخليجي يسير على الطريق الصحيح
كتب- مصطفى عبد المنعم

تصور  إنها  حسن  سارة  الفنانة  قالت 
مــســلــســل الــمــبــتــعــثــات وهــــو أول  ــاً  ــي حــال
للمخرجة  الــتــلــفــزيــونــيــة  الــمــســلــســالت 
الـــســـعـــوديـــة هـــيـــفـــاء الـــمـــنـــصـــور والـــــذي 
تروي فيه قصة أربع فتيات سعوديات 
يســــــافــــــرن إلـــــــى لـــــخـــــارج الســـتـــكـــمـــال 
بينهن  وتــنــشــأ  الــجــامــعــيــة  دراســـتـــهـــن 
خاللها  مــن  الكشف  يتم  قــويــة  صــداقــة 
كل  ابتعاث  إلــى  أدت  التي  األسباب  عن 

عرض  إلــى  إضافة  العمل،  بطالت  من 
التي  والثقافية  االجتماعية  التحديات 

تواجههن.
ووأكــدت ســارة أن هــذا العمل األول 
وتشابك  المعالجة  حيث  من  نوعه  من 
االبتعاث  واقـــع  تحاكي  الــتــي  الحبكات 

ـــمـــعـــادالت  مــــع قـــصـــص الـــحـــب وال
االجتماعية، والتقاليد، وبتوقيع 

تنقل  كيف  عرفت  مخرجة 
إلــى الــشــاشــة هــمــوم الــمــرأة 
فــــي فــيــلــمــهــا الــســيــنــمــائــي 

الناجح «وجدة».
وأشــــــــــادت حـــســـن بـــالـــطـــفـــرة الـــتـــي 
الخليجية  الــفــنــيــة  الــحــركــة  تــشــهــدهــا 
بــشــكــل عـــام والــســعــوديــة بــشــكــل خــاص 
مــن األولــويــات  حيث بــات الفن واحـــداً 
تعبر  أن  لــلــمــرأة  يسمح  وبـــات  المملة 
عن نفسها وتظهر إبداعاتها وهي 
خطوة هامة جداً في سبيل 
والنهضة  التطور  تحقيق 
المنشودة للحركة الفنية 

الخليجية.

مبدعون شقوا طريقهم بأنفسهممبدعون شقوا طريقهم بأنفسهم

كتب:محمود الحكيم

أكـــد اإلعــالمــي مــاجــد الــزيــارة 
على  قــدرة  لديهم  القطريين  أن 
الــتــفــّوق فــي الــمــجــال اإلعــالمــي، 
عــنــدمــا تــتــوافــر لــهــم اإلمــكــانــات 
وتــــتــــاح لـــهـــم الـــفـــرصـــة فــإنــهــم 
ـــهـــم  ـــدي ــــــبــــــدعــــــون فــــتــــجــــد ل يُ
للتدريب  سريعة  استجابة 
والــتــعــلــيــم، مــشــيــرا الــــى ان 
اإلعــــــالم الــقــطــري حــالــًيــا 
التخصص،  إلـــى  يــمــيــل 
فــقــد انــطــلــقــت بــاقــة 
مــــــــن اإلذاعـــــــــــــــات 
ـــــــمـــــــحـــــــطـــــــات  وال
ســواء  الُمتخصصة 
أو  الـــــريـــــاضـــــة  فـــــي 
فـــي الــغــنــاء الـــعـــام أو 
في  أو  الشعبي  الغناء 
األخبار أو في الشأن 
الــمــحــلــي، حــتــى إن 
تلفزيون قطر مال 
إلــــــــى الـــتـــخـــصـــص 
ـــر،  ـــطـــوي ـــت بــــعــــد ال
ــــــث أصـــــبـــــح  حــــــي
مــتــخــصــًصــا فــي 
الـــشـــأن الــمــحــلــي 
ويعمل على نقله 
بـــأفـــضـــل صــــورة 

إلى العالم. 
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كتب:محم

أكـــد اإلعــالم
القطريين أن 

الــتــفــّوق فــي الــم
عــنــدمــا تــتــوافــر
وتــــتــــاح لـــهـــم
ــــــبــــــدعــــــون يُ
استجابة
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ـــمـــعـــادالت  مــــع قـــصـــص الـــحـــب وال
الجت
مخر
إلــى
فــــي

وهي إبداعاتها وتظهر نفسها يعن
ل
ي
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ـــمـــعـــادالت  قـــصـــص الـــحـــب وال
تماعية، والتقاليد، وبتوقيع

تنقل  كيف  عرفت  رجة 
 الــشــاشــة هــمــوم الــمــرأة
 فــيــلــمــهــا الــســيــنــمــائــي

عن نفسها وتظهر إبداعاتها وهي
خطوة هامة جداً في سبيل
ي

والنهضة التطور  تحقيق 
المنشودة للحركة الفنية

الخليجية.

تشارك في مسلسل «المبتعثات» .. سارة حسن :

بنظام الفيديو كليب على غرار أغنية فيروز
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تــبــدأ مؤسسة الــدوحــة لــألفــالم غــداً 
ــتــدريــب على  ــل ورشـــــة عــمــل مــكــثــفــة ل
وتستهدف  الوثائقية،  األفــالم  صناعة 
الــمــخــرجــيــن الــمــبــتــدئــيــن ومــتــوســطــي 
الخبرة ومن المقرر أن تستمر الورشة 
بدءا  متتالية  أسابيع  أربعة  مــدار  على 
المقبل،  يــونــيــة   ١٧ إلـــى  مــايــو   ٢٠ مــن 

بمشاركة ١٥ متدربا.
وتــســعــى هــــذه الـــورشـــة إلــــى تــعــزيــز 
مـــــهـــــارات الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي صــنــاعــة 
بالخلفية  وتزويدهم  الوثائقية  األفالم 
الـــنـــظـــريـــة فــــي إطـــــــار بـــيـــئـــة واقـــعـــيـــة 
يــتــعــرضــون فــيــهــا لــضــغــوطــات الــعــمــل 
سيمر  حيث  األفــالم،  هذه  إنجاز  على 

صناعة  مـــراحـــل  بــجــمــيــع  الــمــشــاركــون 
وتصوير  تطوير  من  الوثائقية  األفــالم 
دولية  مجموعة  وستتولى  ومــونــتــاج. 
مــن صــنــاع األفــــالم الــوثــائــقــيــة تقديم 
الــنــصــح والــتــوجــيــه لــلــمــشــاركــيــن حــول 
على  والــتــركــيــز  خــاصــة  بصمة  إيــجــاد 
وثائقيات إبداعية ذات أبعاد شخصية.

وتــشــجــع الـــورشـــة الــمــشــاركــيــن على 
داعمة  بيئة  ظل  في  مهاراتهم  تطوير 
لــــإلبــــداع، حــيــث ســيــســتــكــشــفــون عــــدداً 
مــن الــمــقــاربــات الــتــي تــتــنــاول قصصا 
شــخــصــيــة نــابــعــة مـــن الــقــلــب وتــعــكــس 
الخليج  دول  فـــي  الــمــعــاصــرة  الــحــيــاة 

العربية.
وســــيــــحــــلــــل الــــــمــــــدربــــــون األفــــــــالم 
وسيعملون  الـــورشـــة  خـــالل  الــوثــائــقــيــة 

أفكارهم.  تطوير  على  المشاركين  مع 
وسيتعلم المشاركون مهارات التصوير 
الصوت  ومكساج  وتحرير  السينمائي 
والــمــونــتــاج قــبــل الـــشـــروع بــالــتــصــويــر. 
وسيقع االختيار على أربعة مشروعات 
يتولى  أن  على  اإلنتاج،  مرحلة  لدخول 
محددة خالل فترة  المشاركون أدواراً 

إنتاج مشروعات األفالم المختارة.
قد  لألفالم  الدوحة  مؤسسة  وكانت 
موقعها  عبر  الــمــاضــي  الشهر  نــاشــدت 
اإللـــكـــتـــرونـــي الـــراغـــبـــيـــن بـــااللـــتـــحـــاق 
لفيلم  ســيــنــمــائــيــة  مــعــالــجــة  بــــإرســــال 
 ١٠ مــدتــه  تــتــجــاوز  قصير (ال  وثــائــقــي 
نصها  يتعدى  أال  واشــتــرطــت  دقــائــق)، 
يــكــون  أن  ويـــجـــب  واحــــــــدة.  صــفــحــة 
مـــشـــروع الــفــيــلــم قـــابـــًال لــلــتــصــويــر في 

الدوحة على مدار يومين أو ثالثة أثناء 
األســبــوع الــثــالــث مــن الـــورشـــة، وقــالــت 
في بيانها: نبحث عن مشروعات ذات 
بــعــد شــخــصــي لـــدى أصــحــابــهــا، حيث 
االختيار  عملية  خــالل  منهم  سُيطلب 
لموضوعات  اختيارهم  أسباب  توضيح 
مشروعاتهم وما يدفعهم لتوثيقها في 
بهدف  الــورشــة  وُصممت  فيلم،  شكل 
تطوير أفكار مشروعات أفالم وثائقية 

وال  وإنــجــازهــا،  قصيرة 
تـــبـــحـــث الــمــؤســســة 

عن مشروعات 
تــــــجــــــاوزت 

حلة  مر

أو  جزئياً  تصويرها  جرى  أو  التطوير 
إلى  المرشحون  يدعى  أن  على  كلياً، 
مــقــابــلــة مــع أعــضــاء وحــــدة الــتــطــويــر، 
حــيــث ســيــعــمــلــون مــعــهــم عــلــى تطوير 
مــعــالــجــاتــهــم الــســيــنــمــائــيــة مـــن خــالل 
كما  وكتابياً،  شفوياً  المالحظات  إبــداء 
ســتــجــمــعــهــم مــقــابــلــة أخـــــرى قــصــيــرة 
تقييم  وســيــجــري  الــــورشــــة،  بـــمـــدرب 
على  قدرتهم  أســاس  على  المرشحين 
الــتــوســع بــمــشــروع فــيــلــمــهــم وتــطــويــر 
أفـــكـــارهـــم لـــلـــخـــروج بــفــيــلــم وثــائــقــي 
للتصوير  وقــابــل  ومتماسك  مترابط 
فــي الـــدوحـــة عــلــى مــــدار يومين 
أو ثــالثــة خــــالل فــتــرة انــعــقــاد 

الورشة.

كتب- مصطفى عبد المنعم

الثقافي  الــطــفــل  أدب  مــركــز  يــنــظــم 
احــتــفــالــيــة بــمــســرح الــــدرامــــا فـــي كــتــارا 

األوبريت  تقديم  سيتم  حيث  لألطفال 
من  وهــو  القرنقعوه»  «مملكة  الغنائي 
شعيل  وألــحــان  األمــيــر،  مــوســى  كلمات 
أسماء  وإشـــراف  وليد  وتــوزيــع  الــكــواري 

الــــــكــــــواري. ويــــقــــول مــطــلــع األوبــــريــــت 
«ســأبــنــي ســأبــنــي مــمــلــكــة الــقــرنــقــعــوه.. 
حــلــم كــبــيــر صــحــف تــســيــر قــمــر منير 
غــمــام وخـــيـــل» ويـــأتـــي هـــذا األوبـــريـــت 

رمضان  لشهر  االســتــعــدادات  إطـــار  فــي 
المبارك الذي اقترب. ويذكر أن مركز 
في  التخصص  على  يركز  الطفل  أدب 
ثقافة  أن  اعــتــبــار  عــلــى  الــطــفــل»  «أدب 

الطفل عامة واسعة وتتنوع أنشطته في 
مجاالت األدب ما بين القصة والرواية 
والحكاية الشعبية والمسرح وغيره من 

ألوان أدب األطفال.

ً ورشة لصناعة األفالم الوثائقية غدا

أدب الطفل يقدم أوبريت «مملكة القرنقعوه»

wححححححححححححححححححححح         ععععععععنحو مسرح        عربي
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الفني  لــإلبــداع  الــشــبــابــي  الــمــركــز  ينظم 
معرض  من  األولــى  النسخة  األربــعــاء  غــداً 
«إبداعات شبابية»، وذلك في إطار حرص 
الفنون  مشهد  رفد  على  المتواصل  المركز 
البصرية في قطر بكل ما هو جديد، ونابع 

من إبداعات الشباب.
وقــــال الــفــنــان ســلــمــان الــمــالــك، رئــيــس 
هــذا  إقـــامـــة  إن  الـــمـــركـــز،  إدارة  مــجــلــس 
المعرض يأتي حرصاً على رعاية وتدعيم 
الشباب واالستفادة من الخبرات المختلفة 
الــتــي يــقــدمــهــا ضــيــوف شـــرف الــمــعــرض. 
المعرض  هــذا  يميز  مــا  أن «أهـــم  مــؤكــداً 
الذي يقام ألول مرة هو االهتمام بالجانب 
بين  اآلراء  وتبادل  الفكر  وإثــراء  المعرفي 
تعقب  أمسية  إقــامــة  خــالل  مــن  الجيلين 
الــمــعــرض بــنــحــو أســـبـــوع، يــجــري خاللها 

التحاور بين الفنانين».

وتــــابــــع: الـــمـــعـــرض يـــأتـــي انـــطـــالقـــاً من 
الشباب،  إبــداعــات  بــدعــم  المركز  اهتمام 
وصقل الهوايات الفنية وصوالً إلى مرحلة 
الــتــجــديــد واإلبـــــداع فــي إطـــار مــن الحرية 
الفنانين،  استقاللية  تنمي  التي  الموجهة، 
الرؤية  حق  الشباب  الفنانين  تمنح  والتي 
على  االنفتاح  روح  فيهم  وتعزز  والتعبير 

التجارب الفنية األخرى لجيل الرواد.
حرص  المالك  سلمان  الفنان  وأوضـــح 
قطر  في  الفنية  الساحة  رفد  على  المركز 
بــالــطــاقــات اإلبــداعــيــة الــجــديــدة، وتنشيط 
واإلسهام  متواصل،  بشكل  الفنية  الحركة 
خالل  من  والجمالية  الفكرية  التنمية  في 
إشـــبـــاع حـــاجـــات الــشــبــاب بــالــمــعــرفــة عبر 
مــخــتــلــف مــجــاالتــهــا الــمــتــعــلــقــة بــالــثــقــافــة 
والــفــنــون، عــــالوة عــلــى مــســاعــدتــهــم على 

التخيل واالبتكار والتعبير عن ذواتهم.

ويشارك في المعرض عدد من الفنانين 
التشكيلي  للفن  الريادة  جيل  يمثلون  ممن 
في دولة قطر، ويشاركون كضيوف شرف 
الكبيسي،  بدرية  شريم،  آل  جميلة  وهم: 
عبداهللا  المالك،  سلمان  الهيدوس،  إيمان 

دسمال الكواري.
الفنانين  مــن   ٢٣ بــالــمــعــرض  ويــشــارك 
الــشــبــاب هـــم: جميلة األنـــصـــاري، جــواهــر 
راشد،  مسعود  العبداهللا،  فيصل  المناعي، 
عــلــي دســـمـــال الــــكــــواري، أحــمــد األســــدي، 
حــســن الـــمـــطـــوع، مـــريـــم الــــســــادة، هــيــفــاء 
السعدي،  رؤى  البوعينين،  حصة  الــســادة، 
مـــبـــارك الــمــالــك، ثــامــر الــــدوســــري، أمــل 
المناعي،  فاطمة  المناعي،  نــورة  الجابر، 
عـــبـــداهللا األحـــمـــد، خــلــود الــــكــــواري، منى 
بــوجــســوم، مـــوزة الـــكـــواري، بــشــايــر الــمــال، 

محمد المشهداني، حصة كال.

٢٣ تشكيلياً في معرض «إبداعات شبابية»

إن ما يقوله سعد أردش عن مارون نقاش ربما يصدق 
مصاعب  من  صادفه  وما  القباني  خليل  أبي  على  كثيرا 
الى  دمشق  يغادر  جعله  ما  الرجعية  قبل  من  ومطاردة 

مصر عام ١٨٨٤ حيث بدأ نشاطه المسرحي الحقيقي.
تقديمه  القباني  اضطهاد  فــي  األســاســي  السبب  وكــان 
مارون  مسرحيات  ثاني  المغفل»  «ابوالحسن  مسرحية 
نقاش ما أدى بالرجعية الى شن حملتها ضده ومنعه من 

ممارسة النشاط المسرحي.
عند  عنه  مختلفا  نقاش  لمارون  بالنسبة  الوضع  كــان 
القباني، حيث ال توجد إشارة – في حدود علم الباحث- 
قدمه  لما  سياسية  أو  اجتماعية  قــوة  أيــة  اعــتــراض  إلــى 
الترحاب  صادفه  فقد  هــذا  من  العكس  على  بل  مــارون 
والتشجيع. وقد يرجع هذا إلى اختالف البنية االجتماعية 
كانت  دمشق.  في  عنهما  بيروت  في  السكاني  والتركيب 
وتــأثــرا  الــغــرب  على  انفتاحا  العربية  الــبــالد  أكــثــر  لبنان 

بالثقافة الفرنسية بوجه خاص.
إضــافــة الـــى هـــذا كــانــت بــيــروت مــركــزا تــجــاريــا هاما 
ومدينة مفتوحة ما يتيح فرصة لالختالط والتمازج بين 
وتأسيس  التعليم  انتشار  أدى  كما  المخلتفة،  الجنسيات 
وما  الصحف  وظــهــور  التبشيرية  والــمــدارس  الجامعات 
صــاحــب هـــذا مــن انــتــشــار لــألفــكــار الــحــديــثــة الــتــي تتصل 
تشل  التي  الخرافات  وتبديد  الظلم  ومناهضة  بالحرية 

العقول العربية.
المنتقى  الــجــمــهــور  رحـــب  المستنير  الــمــنــاخ  هـــذا  فــي 
المجتمع  ووجـــهـــاء  الــمــتــوســطــة  الــطــبــقــة  يــمــثــل  ــــذي  وال  -
هذا  أدى  وقد  نقاش  قدمه  بما  اللبنانية-  واالنتلجنتسيا 
بجوار  خاص  مسرح  بإنشاء  مــارون  قام  أن  الى  التشجيع 
عام  في  المسرحي  نشاطه  من  سنوات  خمس  بعد  بيته 
نقوال  أشــار  وقــد  السلطات.  بموافقة  هــذا  تم  وقــد   ١٨٥٣
نقاش – شقيق مارون ومترجم حياته – الى هذا النشاط 

في تقديمه ألرزة لبنان في عام ١٨٦٠.
أصحابه  الى  بيته  في  قدم   ١٨٤٨ سنة  أوائــل  وفي   ..»
رواية موسيقية معروفة برواية البخيل ودعا إليها كامل 
بالدنا  أهالي  الفن  هذا  فأعجب  وأكابرها  البلدة  قناصل 
حتى شاع ذكر هذه الرواية بكل البالد العربية واندرجت 

في الغازيطات االفرنجية.
وفــي أواخـــر سنة ١٨٥٠ قــدم فــي بيته أيــضــا الــروايــة 
المعروفة برواية أبي الحسن المغفل، أو هارون الرشيد 
ورجال  وزراء  من  وجملة  االيالة  والــي  دولــة  إليها  ودعــا 
كافة  مــع  بــيــروت  فــي  وقتئذ  كــانــوا  الــذيــن  العليا  الــدولــة 
هذا  إظهار  على  الجميع  ومدحه  البلدة  ووجــوه  القناصل 
هذا  الــى  األهالي  ورغبة  ميل  نظر  ولما  بالدنا  في  الفن 
الفن فقد أنشأ في بيروت المرسح الشهير المالصق داره 
خـــارج بــاب الـــراي بموجب فــرمــان عــال (الـــذي بموجب 
وصيته قد تحول الى كنيسة حيث اشتراه حضرة القاصد 
المشحونة  السليط  الحسود  روايـــة  بــه  وقــدم  الــرســولــي). 
من النصائح والفوائد وبالنتيجة هو أول مبدع هذا الفن 

باللسان العربي.
رائدنا  لجوء  في  تتمثل  والتي  األخــرى  القضية  وتبرز 
لموليير ومسرحياته. هل كان هذا اللجوء حال سهال أمام 
في  األوروبــيــة  الــدرامــا  لحاضر  تجاوز  فيه  وهــل  نقاش؟ 

النصف األول من القرن التاسع عشر؟
الى  بعده  من  العربية  الدراما  وكتاب  نقاش  لجوء  إن 
موليير والتأثر به كانت تمليه شروط حضارية مثل اتجاه 
المجتمع العربي في لبنان ومصر نحو النموذج األوروبي 
تتم  المحاكاة  وأن  ذلك  الى  اإلشــارة  سبق  كما  لمحاكاته 
نجد  وال  الكوميديا  مجال  في  وبخاصة  النماذج  ألفضل 
أن هناك من تجاوز قامة موليير ومسرحياته وقضاياه 
وشخصياته في الكوميديا في أوروبا في ذاك الوقت بل 

وحتى يومنا هذا.

(٧)
النّقاش ومسرح القباني 

ً تنطلق فعالياته غدا
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تخطيط مسبق

أهم  أن  اهللا  عبد  عيسى  الــروائــي  أكــد 
بداية  فــي  المبدع  إليها  يلجأ  الــتــي  السبل 
الطريق  فــي  السير  على  وتعينه  مــشــواره 
الصحيح والتي يجب أن تكون نصب عينيه 
عــنــد الــشــروع فــي الــعــمــل هــي التخطيط 
األدبية  األعمال  في  أنه  إلى  الفتاً  المسبق 
للعديد  القراءة  في  التخطيط  هذا  يتمثل 
من الكتب والمقاالت والروايات وغيرها 
الروائي  منها  سيستقي  التي  األعمال  من 
ما  كثيرة  وأحيانًا  مداركه،  وتثير  أفكاره 
يبتعد الكاتب عن خطة ما قد رسمها من 
في  واألحــداث  فالشخصيات  روايته  أجل 
منحى  إلــى  بالكاتب  تأخذ  أحياناً  الــروايــة 
شيء  لكل  أن  وأكد  يتوقعه.  يكن  لم  آخر 
وقــتــه الــخــاص فــيــجــب عــلــى اإلنـــســـان أن 
فهذه  أهميتها  بــحــســب  ــويــاتــه  أول يــرتــب 
آخر  إلــى  شخص  مــن  تختلف  األولــويــات 
ولكنها هي ما تجعل كل األمور تسير في 
على  شــيء  يطغى  فــال  الصحيح  مــســارهــا 
آخـــر، ولــفــت إلـــى ضــــرورة أن ال يتوقف 
اإلنسان اذا ما واجهته أي عقبة، بل يجب 
وليس  لالستمرار  الدافع  بمثابة  تكون  أن 

لــلــتــراجــع فــاألمــور الــرائــعــة 
ال تـــأتـــي بـــســـهـــولـــة، وقــــال 
نــاصــحــاً: قـــد تــجــد الــعــديــد 
ممن هم حولك يحبطونك 
وكن  اهتماما  تعرهم  فــال 
كما تريد لنفسك أن تكون 
وليس كما يريدون لك أن 
تكون، وستجد من يدفعك 
ويشجعك لتحقيق غاياتك. 
ودوره  الحظ  مقدار  وعن 

ــــدع  ــــمــــب ــــل ل

إلى جانب موهبته وتفوقه أكد أن الحظ 
لم يكن يوماً أحد خياراته، فمسألة الحظ 
على  التوكل  ولكن  مضمونة  ليست  هــذه 

اهللا واالجتهاد.

صوت الشباب

الــمــخــرجــة الــســيــنــمــائــيــة 
لــطــيــفــة الــــدرويــــش أكـــدت 
مــن  ــــهــــدف  ال تـــحـــديـــد  أن 
يجب  التي  األولــويــات  أهــم 
نصب  الــمــبــدع  يــضــعــهــا  أن 
عــيــنــيــه وأكـــــدت أنــهــا تضع 
طــمــوحــات كــبــيــرة أمــامــهــا 
إلى  قادها  ما  وهــو  تحقيقها  على  وتصر 
وثائقي  فيلم  أفضل  ثاني  بجائزة  فوزها 

عن فيلمها «تمساح» وكذلك جائزة لجنة 
مع  «بــدر»  الوثائقي  فيلمها  عن  التحكيم 
مجموعة من زمالئها، وأكدت أن إيصال 
صــوت وأفــكــار الــشــبــاب هــو الــدافــع األول 
الــذاتــي  بالجهد  الفني  الــمــشــوار  لمواصلة 
وهو ما استطاعوا بالفعل إثباته حيث تأكد 
الصحيح  الطريق  في  يسيرون  أنهم  لهم 
عــنــدمــا بــــدأ يــســطــع نــجــمــهــم لــيــس فقط 
أهم  فــي  تواجدهم  خــالل  مــن  بــل  محلياً 
الدرويش  وأكــدت  الدولية،  المهرجانات 
نجاحاً  تحقق  بــدأت  القطرية  السينما  أن 
الفردية  الجهود  أن  إلــى  الفتة  ملحوظاً، 
تعتبر البداية حيث تأكدوا أنه عليهم عدم 
انــتــظــار الــدعــم فـــراحـــوا يــعــمــلــون إلظــهــار 
مـــا عــنــدهــم مـــن مـــواهـــب، وأضـــافـــت أن 
على  الناس  ساعد  الجائزة  على  الحصول 

وأعطى  أفــالم  كصانعة  عليها  التعرف 
بعض  مــن  الــفــرص  بعض  لها 

إال  الشباب  من  المجال  بهذا  يعملون  من 
أنها لم تجد الكثير والذي كانت تتمناه من 
وطموحاتها  شعورها  وعــن  المسؤولين، 
التي ُرسمت أمامها لحظة سماعها إعالن 
شعرت  قــالــت:  الــجــائــزة،  عــلــى  حصولها 
وأن  الصحيح،  الطريق  فــي  أمضي  أنني 
ال  أن  وتمنيت  البداية  هــي  الخطوة  تلك 
يــوقــفــنــي شـــيء لــلــمــضــي نــحــو مــزيــد من 
مثل  أن  مؤكدة  الطريق،  هذا  في  النجاح 
المحفز  بــمــثــابــة  تعتبر  اإلنـــجـــازات  هـــذه 
الرعاية  حجم  وعــن  الــطــريــق،  لمواصلة 
التي يجب أن يتلقاها الفنان ليبدع أكدت 
الذي  الــمــادي  الدعم  توافر  ضــرورة  على 
الدعم  وكذلك  المعنويات،  رفع  شأنه  من 

بعض الـــمـــعـــنـــوي الـــــــذي قــد  فـــي  يــغــنــي 
ـــــان  األحـــــي
عـــــــــــــــــن 
الــدعــم 

أن  يحبطها  مــا  أن  إلــى  ولفتت  الــمــادي، 
في  العاملين  زمــالئــهــا  مــن  الكثير  تـــرى 
مـــجـــال صــنــاعــة األفــــــالم ال يــســتــطــيــعــون 
االستمرار،  على  يشجعهم  دعم  أي  تلقي 

نحو  الـــطـــريـــق  ومــــواصــــل 
األفضل، وختمت حديثها 
يعملون  الــشــبــاب  قــائــلــة: 
مـــــا يـــســـتـــطـــيـــعـــون فــعــلــه 
يلتفت  أن  ويـــنـــتـــظـــرون 
إلى نجاحهم المسؤولون، 
ــــت: الــحــقــيــقــة أنــنــا  وقــــال
بوسعنا،  مــا  أقصى  نبذل 
ونـــجـــتـــهـــد فـــــي إشـــــــراك 
أفــالمــنــا فــي الــعــديــد من 
الـــمـــهـــرجـــانـــات الــعــربــيــة 

ــيــة، ولـــن نــكــل أو نــمــل حــتــى نضع  والــدول
السينما القطرية على طريق النجاح.

صقل الموهبة

جميلة  التشكيلية  الفنانة  جهتها  مــن 
األنـــصـــاري أكـــدت عــلــى أنـــه بــقــدر أهمية 
أخرى  أشياء  هناك  أن  إال  الموهبة  توفر 
من  الفنان  في  تتواجد  أن  الضروري  من 
أجل تحقيقه للنجاح، فعليه صقل موهبته 
والعمل على تطويرها من خالل الدورات 
وأشــارت  والممارسة،  واالطــالع  والــورش 
إلـــى أن هــنــاك الــعــديــد مـــن الــمــوهــوبــيــن 
عالية  إبــداعــيــة  ملكات  يمتلكون  والــذيــن 
لكنهم ال يستطيعون تحقيق النجاح، لعدم 
إلى  الفتة  موهبتهم،  تسويق  على  القدرة 
أن الفنان بال شك يحتاج استغالل الفرص 
الــتــي تقع أمــامــه بــاســتــمــرار والــتــي يسعى 
تكوين  خــالل  مــن  لنفسه  لخلقها  أحــيــانــاً 
الفنية  المحافل  فــي  والــتــواجــد  الــعــالقــات 
التعريف  في  األولية  محاوالته  إطــار  في 
تشكيليا  حراكا  هناك  أن  وأكدت  بالذات، 
كــبــيــرا تــشــهــده الــدولــة بــإقــامــة الــمــعــارض 
من  الــعــديــد  فــي  مستمر  بشكل  والــــورش 
الــجــهــات الــمــعــنــيــة بــهــذا الــمــجــال، وعــلــى 
المبتدئ أن يسعى دائماً ألن ينهل من نهر 
المعرفة، من خالل تسجيل اسمه في تلك 
التدريبية  والـــدورات  الــورش 
تلقي  على  الــدائــم  وحــرصــه 
الـــنـــصـــيـــحـــة مـــــن الــفــنــانــيــن 
الــدعــم  دور  وعــــن  الـــكـــبـــار، 
الشباب  الفنانين  حــيــاة  فــي 
مشوارهم  مواصلة  أجل  من 
اإلبداعي أوضحت جميلة أنه 
على المبدع أن ال ينتظر هذا 
الطريق  شق  عليه  بل  الدعم 
وخلق  ذاته،  وتحقيق  بنفسه 
بصمة مميزة ألعماله، وهو 
ثم  ومن  االنتباه  إليه  سيلفت  الــذي  األمــر 

الـــرعـــايـــة وتــقــديــم الــدعــم 
إلبداعاته.

وجدوا ألنفسهم منصات لالنطالق.. مبدعون:
عقدة فنيةعقدة فنية
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ــــــاح ــــــج ــــــن ال خـــــــــــطـــــــــــوات  ــــــــــــــــــى  أول الـــــــمـــــــســـــــبـــــــق  ــــــط  ــــــي ــــــخــــــط ــــــت ال اهللا:  عـــــــبـــــــد  ــــــى  ــــــس ــــــي ع

ـــــدع ـــــب ـــــم ــــــــــــات ال ــــــــــــوي ــــــد األهــــــــــــــــــــداف أهــــــــــــم أول ــــــدي ــــــح ـــــــــــــش: ت ـــــــــــــدروي ـــــطـــــيـــــفـــــة ال ل

ـــــداع ـــعـــوق اإلب ـــم ت ـــدع قــلــة ال

جميلة األنصاري

كنز سازيران للروائي عيسى عبداهللامن أعمال جميلة األنصاري

لطيفة الدرويشعيسى عبد اهللا

كتب - مصطفى عبد المنعم:

الطريق،تعتبر  ومواصلة  النجاح  لتحقيق  والــرعــايــة  الــدعــم  قلة  أن  القطريين  المبدعين  مــن  عــدد  أكــد 

االفتقار  أن  للبيرق  تصريحات  في  ،مشيرين  طريقه  بداية  في  القطري  المبدع  تواجه  التي  العقبات  أهم 

للتخطيط السليم للمستقبل المهني والعملي في مجال اإلبداع، وتسويق أعمالهم اإلبداعية وتقديمهم بشكل 

يعيق  إضافيا  عامال  الشابة،يشكل  الطاقات  هذه  استغالل  أجل  من  العمل  فرص  وإيجاد  الساحة  على  جيد 

طريق المبدعين ،وبالتالي فإن البعض انكفأ والبعض اآلخر تغلب على تلك الصعوبات وتابع مشواره اإلبداعي 

بمبادرة شخصية، كما قاموا بالبحث عن طرق مبتكرة استطاعوا من خاللها أن يجذبوا األنظار إلى مواهبهم 

ولعل من أهم تلك الوسائل وما بدأ به معظمهم هو مواقع التواصل االجتماعي للتعريف بإبداعهم، بل إن 

البعض بدأ يلجأ إلقامة شركات إنتاج خاصة ومحدودة لينتجوا بأنفسهم أعمالهم الفنية، كما لجأ البعض 

للبحث عن فرص فنية خارج قطر .

جميلة 
األنصاري: 

اإلصرار 
هو مفتاح 
الوصول 
للهدف

تقديم الدعم 
لالستفادة 

من المواهب 
المهدرة

من فيلم بدر لـلمخرجة لطيفة الدرويش
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حاليا  الفني  للمشهد  تقييمه  وحول 
التي  السلبيات  من  العديد  هناك  قــال 
والــتــي  اآلن،  الــفــنــيــة  الــســاحــة  تــعــتــري 
أثرت كثيرا على مسيرة الفن والثقافة 
على  تراجعها  في  وتسببت  والمحلية، 
والحياة  فالمعطيات  المستويات،  كافة 
الــمــاضــي،  عــن  كــثــيــرا  تغير  شــيء  وكــل 
قديما كان هناك بساطة في كل شيء، 
ودوره  الفن  رسالة  يعي  الجميع  وكان 
المجتمع،  ومــفــاهــيــم  قــيــم  تغيير  فــي 
وســـيـــاســـة  فــــالــــصــــراعــــات،  اآلن  أمــــــا 
الوسط  على  تسيطر  التي  هي  اإلفشال 
الفنانين  جميع  كــان  أن  فبعد  الــفــنــي، 
كــالــجــســد الــــواحــــد، كــلــنــا نــشــتــرك فــي 
نــفــس الــطــمــوحــات، واآلمــــال، وكــذلــك 
القوالب  أو  كــالــســدود،  صرنا  الــهــمــوم، 
مجموعته،  عنده  فنان  فكل  الصماء، 
وكل مجموعة تتناحر مع المجموعات 
يتناحر  مجموعة  كل  إن  بل  األخــرى، 

البعض. بعضهم  مع  أعضاؤها 
وعـــن وضـــع الــمــســرح الــمــحــلــي اآلن 
متعددة  المسرح  وأوجــاع  هموم  قــال: 
أن  نــــــدرك  أن  ــا  ــيــن عــل ــنــبــغــي  ي ولـــكـــن 

ــــمــــســــرح الــــقــــطــــري  ــــل ل
ــــيــــرة،  إنـــــــــجـــــــــازات كــــث
وأنــــــنــــــا شـــــاركـــــنـــــا فـــي 
مـــهـــرجـــانـــات عـــديـــدة، 
وكـــنـــا مــــن أوائـــــــل مــن 
العالمي  باليوم  يحتفل 
أن  كـــــمـــــا  لـــــلـــــمـــــســـــرح، 
الحركة  انتعاشة  فترة 
لنا  أفــرزت  المسرحية 
مــجــمــوعــة مــن الــكــتــاب 
الـــمـــســـرحـــيـــيـــن أمـــثـــال 
ويمكن  السليطي  غانم 

الذي  المناعي  الرحمن  عبد  نقول  أن 
قدم نصوصا متميزة، فالمسرح استمد 
قــوتــه مــن إيــمــان هــؤالء 
بما  الموجودين  الشباب 
المسرح  وكــان  يقدمون 
الـــمـــدرســـي رافــــــدا قــويــا 

المسرحية. للحركة 
كــــــان  إذا  وفــــــيــــــمــــــا 
يتحملون  الــمــســرحــيــون 
هذا  مسؤولية  من  جزء 
ال  الفنانون  قال  التراجع 
مسؤولية  أي  يتحملون 
عـــــن تـــــراجـــــع الـــحـــركـــة 
فجميعهم  المسرحية، 

ــــرت الـــضـــغـــوطـــات  مــــــعــــــذورون، وكــــث
سلبيين،  جــعــلــتــهــم  بــهــم  تــحــيــط  الــتــي 
وصــامــتــيــن عـــن حــقــوقــهــم، فــبــعــد أن 
الفنية  والساحة  مسرحية،  فرق   ٤ كنا 
تـــســـتـــوعـــب الـــجـــمـــيـــع، تــــم تــقــلــيــصــهــم 
إلــيــنــا  الــــرجــــوع  دون  فـــرقـــتـــيـــن،  إلـــــى 
وعلى  لــمــاذا  أدري  وال  كــمــســرحــيــيــن، 
أســــاس اتـــخـــذ هــــذا الــــقــــرار، وهــــذا ما 
الحركة  منه  تعاني  كبير  شرخ  أحــدث 

اآلن. إلى  المسرحية 
أمـــــا عــــن أســــبــــاب تــــراجــــع الــــدرامــــا 
القطرية فيرى سيار الكواري أن هناك 
الــعــديــد مـــن األســــبــــاب، فــالــمــســؤولــيــة 
مــشــتــركــة بـــيـــن الـــجـــمـــيـــع: الــفــنــانــيــن، 

أن  أرى  وأنــا  الــدرامــا،  على  والقائمين 
الــدرامــا،  قتلت  المنفذ  المنتج  فــكــرة 

اإلدارة  أخـــــلـــــت  فــــقــــد 
اإلنتاج  في  بمسؤوليتها 
واإلنــــــفــــــاق واإلعــــــــــداد، 
وتــــــركــــــتــــــهــــــا لـــلـــمـــنـــتـــج 
في  يبحث  الذي  المنفذ 
مصلحته  عـــن  الــنــهــايــة 
فهو  ولــذلــك  الــخــاصــة، 
أنهم  يرى  بمن  يستعين 
أربــاحــا،  لــه  سيحققون 
وتم تهميش العديد من 
اإلنتاج،  وقــل  الفنانين، 
ولـــم يــعــد لــلــدرامــا خط 

ومحدد. معروف 
القطرية  الدراما  أن  الكواري  ويرى 
أجل  من  شاملة  تطوير  لخطة  بحاجة 
ــنــهــوض بــهــا، وذلــــك عــبــر مــنــظــومــة  ال
متكاملة من الكوادر البشرية سواء في 
وكذلك  واإلخــــراج،  والتمثيل  التأليف 
عــــــودة قـــســـم الـــــدرامـــــا مـــــرة أخـــــرى، 
ألن إغــالقــه مــن أهـــم أســبــاب تــراجــع 
الـــدرامـــا الــمــحــلــيــة، ألنـــه كـــان الــمــفــرخ 
العديد  في  القطرية  للمواهب  الرئيسي 
مــن الــمــجــاالت كــالــكــتــابــة، والــتــصــويــر، 

وغيرها. واإلخراج.. 
وأضـــــــاف نـــحـــن فــــي أشـــــد الــحــاجــة 
فــالــفــنــان  الــدرامــيــة  الــحــركــة  لتنشيط 
ال يــمــتــلــك ســـــوى نـــافـــذتـــي الـــمـــســـرح، 
والــتــلــفــزيــون الــمــحــلــي لــيــطــل بــهــا على 
هناك  تكون  أن  يجب  لذلك  الجمهور، 
قسم  يعود  وأن  واضحة،  استراتيجية 
الدراما من جديد، ويمارس دوره في 

مميزة. درامية  أعمال  إنتاج 
ــــدرامــــا اإلذاعــــيــــة ال  ـــع ســـيـــار ال ـــاب وت
التلفزيونية،  عن  كثيرا  حالها  يختلف 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــلــة اإلنـــتـــاج الـــدرامـــيـــة 
اإلذاعــــة  كــتــاب  أن  كــمــا 
قــلــيــلــون جـــدا وبــالــتــالــي 
على  ينعكس  ذلــك  فــإن 
الــمــســلــســالت اإلذاعـــيـــة 
الـــــتـــــي تــــنــــتــــج ســــنــــويــــا، 
لـــــذلـــــك فـــــــإن اإلذاعــــــــة 
محليين  لكتاب  تحتاج 
ـــــــاج  ـــــــت يـــــــدعـــــــمـــــــون اإلن
اإلذاعـــــــــــي، فـــــــإذا وجـــد 
والممثل  المحلي  النص 
الـــمـــحـــلـــي فـــــإن األمـــــور 

األفضل. إلى  ستتجه 

wمصطلحات درامية
االنفراج

المسرحية  في  الصاعد-  الحدث  يبلغ  أن  بعد 
في  الــتــعــقــدات  تــأخــذ   ، تــأزمــه  ذروة  التقليدية- 
يصل  حتى  الهابط  بالحدث  والمرور  االنحالل، 
األمر إلى الحل وعلى هذا، فاالنفراج هو الحدث 

الهابط نحو النهاية األخيرة.

اإليقاع المسرحي

التقليدي.  الــمــســرح  فــي  خـــاص  بــنــوع  يــعــرف 
والغرض منه هو خلق انسجام وتوافق بين أجزاء 

العنصر المسرحي الواحد، أو بين العناصر كلها.
التآلفات  مالحظة  هــو  التمثيل  فــي  واإليــقــاع 

الصوتية، والحركية ومدى ارتباطهاتها.
أمــا اإليــقــاع فــي االخــــراج فــيــدل على العالقة 
والتمثيل،  والمناظر،  االضــاءة،  بين  االنسجامية 

والموسيقى .. إلخ

موسيـــــــــــقى

ظهرت الموسيقى عند العرب في وقت مبكر 

تخضع  و  وعفوية  بسيطة  وكانت  تاريخهم  من 

لبديهة الموسيقي المحضة ؛ وارتبطت الموسيقى 

عند العرب بالشعر الذي انتشر واشتهر في عصور 

ما قبل اإلسالم حيث كانت مجرد ترانيم يؤديها 

كل مغٍن حسب ما يمليه عليه ذوقه وانفعاالته.

الموسيقي  النشاط  برز  الجاهلي  العصر  وفي 

في مركزين هامين هما الحجاز ومكة . وكان 

سوق عكاظ ميدانا رحبا يتبارى فيه الموسيقيون 

والــمــغــنــون والــشــعــراء. أمـــا مــكــة فــكــانــت مــركــزا 

كانت  والتي  الدينية  الشعائر  فيها  تقام  عقائديا 

تصاحب بأنواع من األراجيز المغناة .

اآلالت الموسيقية عند العرب قبل اإلسالم
كانت  الــتــي  الموسيقية  لـــآلالت  بالنسبة  أمـــا 

مــتــواجــدة فــي الــعــصــر الــجــاهــلــي فــهــي تــتــوزع ما 

والصنوج  والـــدف  (الطبل  اإليقاعية  اآلالت  بين 

والجالجل) وآالت النفخ (المزمار بأنواعه) فضال 

في  وترية  آالت  وجــود  من  الفارابي  ذكــره  عما 

العصر الجاهلي ويتمثل ذلك في الطنبور والعود 

والــمــزهــر (عـــود ذو وجـــه مــن الــجــلــد) والــمــوتــر 

والبربط (العودالفارسي).

أشهر الموسيقيين العرب قبل اإلسالم
عــرف  الجاهليين  أشهرالموسيقيين  ومـــن 

الذي  تغلب  بني  شاعر  (٤٩٥م)  ربيعة  بن  عــدي 

(القرن  عبدة  بن  علقمة  وكــان   ، بالمهلهل  لقب 

الـــســـادس الـــمـــيـــالدي) مـــن الــشــعــراء الـــذيـــن غــنــوا 

بن  ميمون  األعشى  العرب  وصناجة   ، المعلقات 

قيس (حوالي ٦٢٩م) الذي كان يطوف الجزيرة 

وبيده الصنج يغني األشعار والمعلقات.

الموسيقى عند العرب
قبل اإلسالم

ي مبدعونمبدعون
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      كتب - هيثم األشقر:

مسرحية  مع  كانت  الفنية  بداياته  أول  أن  الكواري  سيار  والمخرج  الفنان  كشف 
أن  إلــى  المسرحيات،  من  العديد  في  بعدها  لشارك   ١٩٦٨ عــام  قريش»  «صقر 

الكويت. في  المسرحية  للفنون  العالي  بالمعهد  والتحق  التدريس،  ترك 
تم  عندما  االحــتــراف،  عالم  في  خطواتي  أولــى  كانت  لـ [  الــكــواري  وقــال 
مسرحية  بإخراج  قمت  وقتها  للمسرح،  العالمي  اليوم  في  المشاركة  فكرة  طرح 
من  العديد  فيها  وشــارك  دراجـــون،  أوزفــالــدو  للكاتب  كلبًا»  صــار  الــذي  «الــرجــل 
ذلك  بعد  قّدمت  ثم  إبراهيم،  وحسن  ميرزا،  وعلي  الكواري،  وداد  مثل  النجوم 
 ، السبمبع»  ، «سبع  وفيه»  منه  رقعته  الثوب  مثل «حالة  المسرحيات  من  العديد 
جاسم»  مثل «مغامرات  التلفزيونية  الدرامية  األعمال  من  العديد  قدمت  وكذلك 
 ،  » الــولــيــد  بــن  «خــالــد   ، تيمية»  «ابــن  مسلسل  اإلصــبــع،  عقلة  دور  قــدمــت  حيث 
باإلضافة أيًضا لعدد كبير من األعمال اإلذاعية، مثل «تجار المخشر» ، «الفرحة 

والدموع» ، و «لهان ومسير» .

ـــمـــســـرح ـــل ل اإلخــــــراجــــــيــــــة  ـــــي  ـــــال ـــــم أع أول  ـــــا»  ـــــبً ـــــل ك صــــــــار  الــــــــــذي  «الـــــــرجـــــــل 

ــــة الــــمــــســــرحــــيــــة ــــرك ــــح ــــل ـــــــاً ل ـــــــوي ـــــــــان رافــــــــــــــــداً ق ــــــي ك ــــــدرس ــــــم الــــــمــــــســــــرح ال

رواية جديدة للصحفي عبداهللا مكسور

«طريق اآلالم».. 
تحكي عن مرارة التغريبة السورية

اصداراتاصدارات

سياسة اإلفشال تضرب 
الساحة الفنيةالساحة الفنية

صدر حديثاً عن دار فضاءات للنشر بالعاصمة األردنية عمان، 
مكسور،  عــبــداهللا  الــســوري  والـــروائـــي  للصحفي  جــديــدة  روايــــة 
بعنوان: «طريق اآلالم»، وتقع الرواية في ١٧٧ صفحة من القطع 
المتوسط، و»طريق اآلالم» هي الرواية الخامسة للروائي عبداهللا 
عمرو»  بابا  فــي  «أيـــام  الــروائــيــة  الثالثية  خاتمة  وهــي  مكسور، 
عن  الثالثية  وتحكي  اآلالم»،  «طريق  وأخيراً  حلب  إلى  و»عائد 
مرارة التغريبة السورية معجونة بمرارة الفواجع. وينتمي النص 
إلى الرواية السيرية، فهو يحكي تجرية هجرة غير شرعية لشاب 
أبطالها  وأحــد  بــاألحــداث  والمنخرط  الوحيد  الــراوي  هو  ســوري 
ولــيــس الــعــالـِـم بكل شـــيء، إنــمــا الشاهد على كــل شــيء واإلنــســان 
الذي يتحّسر على وطن منتهك، هو الشاهد على الموت السوري 
التي  التكفيرية  المسلحة  والجماعات  النظام  قــوات  بين  الموزع 

تقتل باسم اهللا وتحت راية رسوله بكل وحشية وانتقام. تكشف 
في  المسلحة  والتشكيالت  النظامية  الــقــوات  ممارسات  الــروايــة 
وقت واحد و انعكاساتها على البنية األخالقية للمجتمع السوري 
التي  بالطريقة  األفكار  و  الدين  و  القيم  إنتاج  تعيد  نراها  لذلك 
تناسبها و تضمن استمرارها. طريق اآلالم محاولة لمحاكمة كل 
شيء و نقد كل شيء عبر تفنيد انعكاسات الحرب السورية على 
البيوت  يطوف  الكاتب  نــرى  لذلك  شــيء  كل  فقد  الــذي  المواطن 
حواجز  و  المسلحة  الكتائب  ومقرات  والمعتقالت  والمخيمات 
رؤية  في  شعبه  أبناء  أطرافها  على  انتشر  التي  الحدود  و  النظام 
عبر  الروائي  يتساءل  السوري.  الملف  لتعقيدات  واسعة  بانورامية 
أبطاله من خالل عبارة تم تكرارها كثيراً في جنبات العمل «ما 

هي حكمتك يا اهللا فيم يحدث لنا».

وسط مجموعات متناحرة ... سيار الكواري:

مكسور عبداهللا 

المنتج 
المنفذ قتل 

الدراما 
وتراجعها 
مسؤولية 
الجميع

الدراما 
القطرية 
بحاجة 

لمنظومة 
كوادر 

متكاملة 
لتطويرها

ر الكواري:
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ماوات،  الطيوُر ُمشردٌة في الَسّ
ليَس لها أن تحَطّ على األرِض،

ليَس لها غير أن تتقاذَفها فلواُت الّرياح!
ربما تتنزُل..

كي تَستريَح دقائَق..
فوق النخيِل - النجيِل - التماثيِل -

أعِمدِة الكهرباء -
حواِف الشبابيِك والمشربَيّاِت

واألَْسطِح الخَرسانية.
(اهدأ، ليلتقَط القلُب تنهيدًة، والفُم العذُب تغريدًة

والقِط الرزق..)
ُسرعاَن ما تتفّزع..
ْجل، من نقلِة الِرّ
من نبلِة الّطفِل،

من ميلِة الظّل عبَر الحوائط،
ياح!) من َحصوات الَصّ

الطيوُر معّلقة في السماوات
: للريح ما بين أنسجِة الَعنكبوِت الَفضائِيّ
هام الُمضيئِة مرشوقة في امتداِد الِسّ

للشمس،
(رفرْف..

فليَس أماَمك -
والبشُر المستبيحوَن والمستباحوَن: صاحون -

ليس أمامك غيُر الفراْر..
الفراُر الذي يتجّدد. ُكَلّ صباح!)

(٢)
والطيوُر التي أقعدْتها مخالَطُة الناس،
مرْت طمأنينُة الَعيِش َفوَق مناِسِرها..

فانتَخْت،
وبأعينِها.. فارتَخْت،

عاِم المتاْح وارتضْت أن تُقأقئ حوَل الَطّ
بح، ما الذي يَتَبقى لَها.. غيُر َسكينِة الَذّ

غير انتظاِر النهاية.
إن اليَد اآلدميَة.. واهبَة القمح

الح! تعرُف كيَف تَسُنّ الِسّ
(٣)

الطيوُر.. الطيوْر
قوِط األخيْر! تحتوي األرُض ُجثمانَها.. في الُسّ

ُيوُر التي ال تَطيْر.. والُطّ
طوِت الريَش، واستَسلَمْت

هل تُرى علِمْت
أن ُعمَر الجنَاِح قصيٌر.. قصيْر؟!

الجناُح َحياة
والجناُح َردى.
والجناُح نجاة.

والجناُح.. ُسدى!

شعر : أمل دنقل
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٤٠ مــتــفــرقــات مـــا بــيــن الــســيــاســة  بــعــد 
ـــــــخ واالجــــــــتــــــــمــــــــاع، تـــقـــابـــلـــك  ـــــــاري ـــــــت وال
ـــــجـــــزء الــــــرابــــــع مــن  «خــــصــــوصــــيــــات» ال
ضّمت  «الخصوصيات»  هذه  الشوقيات. 
شوقي»  «أحمد  منها  خّص  قصيدة،   ٧٦
الــــحــــيــــوان والــــطــــيــــر، وغـــيـــرهـــمـــا، بـــــ٥٣ 
«حـــكـــايـــة شـــعـــريـــة». حـــكـــايـــات تــســتــوحــي 
نــمــط قــصــص كــلــيــلــة ودمـــنـــة، وقــصــص 
بــأســلــوب  «شــوقــي»  نظمها  «الفــونــتــيــن» 
والخبرة،  جوانب «الحكمة،  منه  تستشف 
والتهذيب».  للتأديب  الرمزي  والتوظيف 
كــمــا يــكــتــســي أحــيــانــاً بــمــســحــة «طــريــفــة، 

ضاحكة». ساخرة، 
ولقد حظي «الثعلب» (بنصيب األسد)، 
فــي قصصه  فــكــان أكــثــر الــحــيــوان ذكــــراً 
الـــشـــعـــراء  أمـــيـــر  أن  ذلـــــك  قـــصـــائـــد).   ٩)
(وأمثاله  يراه  (١٨٦٨-١٩٣٢م)  «شوقي» 
رمــزاً  البشر)  مــن  نهجه  ينتهجون  ممن 
الثعلب  تــلــي  والــخــديــعــة.  والــمــكــر  للخبث 
ثــــم «األســـــد،  قـــصـــائـــد)،   ٦) «الــــحــــمــــار» 
والكلب، والشاة» (٥ حكايات لكل). ومن 
الطير كان للديك/ الدجاج، في «حكايات 
«شـــوقـــي» (٣ عـــنـــاويـــن)، أمـــا «الـــغـــراب، 
لكل)،  (قصيدتان  والعصافير»  والحمام، 
حكايات  ثالثة  في  «النملة»  ُذكرت  بينما 
الرابع،  الجزء  الشوقيات،  شوقي:  (أحمد 
ـــتـــجـــاريـــة الـــكـــبـــرى بــمــصــر،  الـــمـــكـــتـــبـــة ال
هــذه  وراء  مــن  الــغــايــة  وُمــبــيــنــاً  ١٩٨٣م). 
الــقــصــص يـــقـــول «شـــوقـــي» فـــي مــقــدمــة 

والعصفورة»: «الصياد  قصيدة 
حــكــايــة الــصــيــاد والـــعـــصـــفـــوره صـــارت 

صوره الزاهدين  لبعض 
أرادوا  وال  بــمــســتــحــَقّ  فــيــهــا  َهـــــزُءوا  مــا 
اهللا  أهــُل  الزهد  أهل  كــُلّ  ما  الَحق  أولياء 

كم العٍب في الزاهدين اله
جــعــلــتــهــا شــعــراً لــتــلــفــت الــِفــطــن واشــعــر 

وطن كان  ُمذ  للحكمة 
نطقته  مـــا  لـــألديـــب  ـــْنـــَظـــُم  يُ مـــا  وخــيــر 

التجريب. ألسُن 
ومن « ألسن التجريب».. كانت حكاية 
في  شهرة  األكثر  ربما  والديك»  «الثعلب 
حفظها  «حكيمة»  حكاية  المضمار.  هذا 
كبار،  وهم  معناها  ووعوا  الصغار،  شعراً 

مطلعها:  في  شوقي»  يقول « 
الواعظينا. شعار  في  يوما  الثعلب  برز 

ويـــســـب  يــــهــــذي  األرض  فـــــي  فـــمـــشـــى 
الماكرينا.

العالمينا. إله  هللا  الحمد  ويقول: 
التائبينا. كهف  فهو  توبوا  اهللا  عباد  يا 

عيش  الــعــيــش  إن  الــطــيــر  فــي  وازهــــدوا 
الزاهدينا.

ــوا الـــديـــك يــــؤذن لــصــالة الــصــبــح  ــب واطــل
. فينا

حكايات  علی  الغالبة  الطريقه  ولعل 
بمغزی  يصّرح  أن  هي  الشعراء»  «أمير 

ــمــثــل، ويــصــوغــه فـــي بــيــت يــجــعــلــه في  ال
أروع  فيكون  اإلجادة  إلی  ويوفق  الختام. 
تظاهر  خـــالل  فــمــن  الــحــكــايــة.  فــي  بــيــت 
«أبـــي الــحــصــيــن» بــالــتــوبــة عــن أكـــل لحم 
إشــارات  الكبير  شاعرنا  أعطي  الطير.. 
يحذر  فهو  تعجب.  وعالمات  استفهام، 
مــن تــصــديــق الــعــدو، واالنــســيــاق وراء 
تغيير  ومحاولته  وأكاذيبه،  مزاعمه 
جـــلـــده رغـــبـــة «نـــهـــش لــحــم الـــديـــك». 
ونـــــري «الـــثـــعـــلـــب» يـــكـــرر الــمــحــاولــة 

الماكرة:  / الخادعة 
ثــعــلــُب فـــقـــال: يا  أَتــــى نـــبـــَيّ اهللا يـــومـــاً 

مذنْب إني  موالَي، 

دْت صــحــيــفــتــي الــــذنــــوُب وإن  قـــد ســـــــَوّ
أَتوب شافعاً  وجْدُت 

قد  لــتــائــٍب  الجليال  عــفــوُه  إلــهــي  فــاســأْل 
ذليال جاءُه 

ا،  شــَرّ عملُت  السيرا  أســأُت  وإن  وإنني 
خيرا وعملُت 

بينما يبرز بمكره المعهود يلقي خطبة 
تــأبــيــن فــي «ولـــي عــهــد األســـد»: لــمــا دعــا 
األنجال.  بأول  مبشراً  األشبال  أبى  داعي 
وانــعــقــد  والـــســـمـــاء  األرض  ســـبـــاع  ســعــت 
المجلس للهناء. وصدر المرسوم باألمان 
فضاق  والداني.  بها  للقاصي  األرض  في 
صوف  ذي  كل  من  الــدار  صحن  بالذيول 
الجمعيه  استكملت  إذا  حتى  منقار  وذي 

نــــــــــــــــادى 

منادي الليث في المعيه. هل من خطيب 
محسن خبير يدعو بطول العمر لألمير؟. 
ما  وقـــال  الــســامــي  المشير  الفيل  فنهض 
السفير  الــثــعــلــب  تـــاله  ثــم  بــالــمــقــام.  يــلــيــق 
ينشد، حتى قيل: ذا جرير. واندفع القرد 
نــواس!.  أبــا  أحسنت  فقيل:  الــكــاس  مدير 
يشرف  أن  يريد  بالعقيره  الحمار  وأومأ 
الــعــشــيــره. فـــقـــال: بـــاســـم خـــالـــق الــشــعــيــر 
وبــاعــث الــعــصــا إلـــى الــحــمــيــر..!. فــأزعــج 
الـــصـــوت ولـــي الــعــهــد فــمــات مـــن رعــدتــه 
فـــي الــمــهــد. فــحــمــل الـــقـــوم عــلــى الــحــمــار 
الثعلب  وانتدب  واألظفار.  األنياب  بجملة 
للتأبين فقال في التعريض بالمسكين: ال 
ومضى  حماراً  عاش  قــراراَ،  له  اهللا  جعل 

حماراً!.

«أبــو  إلــى  الـــرواة  ينسبها  الحكاية  هــذه 
والشاعر  الــفــارس  ســالمــة»،  الهاللي  زيــد 
المعروف.. فقد مّر على بني هالل حين 
مــن الــدهــر أصــابــهــم فــيــه الــجــوع، حيث 
شــحــت الــمــراعــي وقــــّل الــكــأل والــمــرعــى، 
فـــمـــات أكـــثـــر حــاللــهــم وأصـــــاب الــقــبــيــلــة 
إرســال  فاقترحوا  والعطش،  الجوع  كلها 
ويبحث  األراضــي  لهم  يستكشف  شخص 
كل  لها  فترحل  الطيبة  األرض  عــن  لهم 
القبيلة، وبالفعل نال هذا االقتراح إجماع 
كل القبيلة إال أنهم حاروا فيمن يرسلون 
وكــــان بــالــقــبــيــلــة شــخــص مــســّن - وقــيــل 
إنــهــا عــجــوز - هـــذا الــشــخــص يــؤخــذ رأيــه 
فــاســتــشــاروه فــيــمــن يــرســلــون فــاشــتــرط 
من  يــقــتــرحــون  أن  قــبــل  شـــرًطـــا  عــلــيــهــم 
القبيلة  ترحل  أن  شرطه  وكــان  يرسلون 
كــلــهــا مــســيــرة يــــوم كـــامـــل بــــدون تــوقــف 
وبــــعــــدهــــا يـــعـــلـــمـــهـــم مـــــن هـــــو الــشــخــص 
مسيرة  القبيلة  رحلت  وبالفعل  المناسب، 
يــوم كــامــل بـــدون تــوقــف وبــعــد أن نــزلــوا 
عن  وســألــوه  لــه  رجــعــوا  المحدد  بالمكان 
الهاللي  زيــد  أبــو  هــو  لهم  فقال  الشخص 

سالمة.
فــســألــوه عــن ســبــب اخــتــيــاره لــه، فقال 
القبيلة  أبــنــاء  كــل  الحــظــت  رحــيــلــنــا  أثــنــاء 
وورك  ورك  بــيــن  بــالــركــوب  يـــراوحـــون 

أثناء الركوب على المطية إال أبا زيد فقد 
كــان ركــوبــه عــلــى ورك واحـــد حــتــى نــزل 
واخــتــاروه  وجــالدتــه..  صبره  دليل  وهــذا 
ـــوه، وقـــد طــلــب أن يــرافــقــه  فــعــالً وأرســـل
اثنان من أبناء القبيلة ورحل هو ورفاقه 

كلها. للقبيلة  المرعى  عن  يبحثون 
جـــــدوى،  دون  الـــمـــســـيـــر  بـــهـــم  وطــــــال 
وتــقــطــعــت مــطــايــاهــم، وأصــابــهــم الــجــوع 
ولم  بسوقها  فــنــزلــوا  قــريــة  قــرب  فــكــانــوا 

إلى  يوفقوا  لم  كما  يطعمهم،  من  يجدوا 
بأمرهم،  فتحيروا  منه..  يرتزقون  عمل 
وكان أبو زيد واسع الحيلة داهية فاقترح 
المدينة  سوق  في  يبيعوه  أن  رفاقه  على 
عـــلـــى أنـــــه عـــبـــد لـــهـــم، فـــقـــد كـــــان أســمــر 
أن  على  وافــقــوه  إلحاحه  وأمــام   .. الــلــون 
لهم،  وزاًدا  مطايا  بثمنه  ويشتروا  يبيعوه 
لهم  قال  فقد  هو  أما   .. البحث  ويواصلوا 
شرط  على  نفسه،  تخليص  سيستطيع  إنه 

أن يـــواصـــلـــوا هـــم الــبــحــث عـــن الــمــراعــي 
. للقبيلة

 .. المدينة  ســوق  ونــزلــوا  الثالثة  فاتفق 
االتفاق  تم  كما  الثمن  وقبضوا   .. وباعوه 
وقــد  والــمــتــاع..  الــمــطــايــا  بثمنه  واشــتــروا 
كان ينوي الهرب من سيده الذي اشتراه، 
أواله  وطيبًا  نبيالً  كــان  السيد  هــذا  أن  إال 
فصعب  أمــوالــه  على  وكــيــالً  وجعله  ثقته 
ويهرب..  األمانة  يخون  أن  زيد  أبو  على 
ومـــن هــنــا كــانــت مــعــانــاتــه واســتــمــر في 
جالسين  كانوا  مرة  وذات  فترة..  خدمته 
بــمــجــلــس هـــذا الــســيــد وأبــــو زيـــد بــالــقــرب 
السيد  فتمنى   .. القهوة  يصنع  الدالل  من 
ليحلوا  الــربــابــة  عــلــى  الــعــزف  يــجــيــد  مــن 
فرصته  أنها  زيــد  أبــو  فعرف  السمر  لهم 
فــنــهــض مــســرًعــا وأخــــذ الـــربـــابـــة وأنــشــد 
سالمة»  الهاللي  بـ»يقول  بدأها  أنشودة 
أنه  لتأكيد  والثاني  األول  بالبيتين  وذلك 
خالل  من  بين  وقد  عبًدا،  وليس  الهاللي 
األبيات للسيد أنه جاء يبغي الطمع فصار 
على  وأنَّبه  السيد  فعرفه  برأسه..  الطمع 
عليه  وأغـــــدق  ســـراحـــه  وأطـــلـــق  عــمــل  مـــا 
وعــرف  لقبيلته،  زيـــد  أبـــو  وعـــاد  الــهــدايــا 
عبد  والحر  قنع  إذا  حر  العبد  أن  الهاللي 

طمع. إذا 

حكايات «شوقي» على ألسنة الحيوان والطير

العبد حر إذا قنع والحر عبد إذا طمع
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كتب - أشرف مصطفى:

«قــصــة لـــوحـــة» فـــي عـــدد الـــيـــوم هي 
بصمته  يضع  أن  استطاع  تشكيلي  لفنان 
الخاصة لتلتقط من الواقع وتضيف إليه، 
فكانت اللوحة بالنسبة له بمثابة بانوراما 
بين  المتناغم  النسيج  على  تعتمد  لونّية 
اعتمد  التي  فالواقعّية  الطبيعة،  مكّونات 
عليها هي ركيزة أساسية في بحثه عن 
سلكه  الـــذي  طريقه  فــي  الــلــونــي  اإلبــهــار 
إلظــهــار كــافــة مــواطــن الــجــمــال الــتــي قد 
الفنان  إنــه  اآلخـــرون،  يراها  ال  أو  تغيب 
مــحــمــد جــنــيــد الــــذي مــــارس الــفــن منذ 
عبر  إبــداعــه  ترقية  فــي  واستمّر  الصغر 
تطوير حسه الفني، معتمداً في ذلك على 
قوي  أســاس  ذات  بصرية  خلفية  تكوين 

المشاهدة  على  الشديد  الحرص  قوامها 
ومتابعة أعمال الفنانين العالميين.

ويــحــكــي لــنــا جــنــيــد مـــن خــــالل هــذه 

الــحــلــقــة عـــن أحــــد أعـــمـــالـــه الــتــشــكــيــلــيــة 
التي  الــحــرب»  بعنوان «إلــى  لوحة  وهــي 
مجموعة  بــتــصــويــر  خــاللــهــا  مــن  قــامــت 
مـــن الـــفـــرســـان يــتــجــهــون إلــــى الــحــرب، 
عام  الــلــوحــة  تلك  بــرســم  قمت  فــيــقــول: 
التركيز  أسلوب  فيها  واستخدمت   ٢٠٠٦
العناصر  على  الــضــوء  بتسليط  الضوئي، 
األساسية في اللوحة، مع استخدام تقنية 
الــتــضــاد الــضــوئــي الـــحـــاّد مــا بــيــن الــفــاتــح 
والــغــامــق، واإلضـــاءة والــظــل، مــع اللجوء 
تتماشى  التي  النارية  األلـــوان  لمجموعة 
وموضوع اللوحة، باإلضافة إلى التركيز 
على العنصر الرئيسي في العمل وقصدية 

إهمال العناصر األخرى الثانوية بها.
على  تسيطر  التي  ـــوان  األل أكثر  وعــن 
أعماله، قال: بما أنني أميل إلى المدرسة 

االنطباعّية ورسم الطبيعة فاأللوان التي 
والحالة  الطبيعة  ألــوان  هي  أستخدمها 
الجوية والتوقيت الذي أرسم فيه ولكن 
هاجسي  هما  والسماء  األرض  لون  يبقى 
وهــمــا الــلــذان يــســيــطــران عــلــى أعــمــالــي، 
بكل  والطبيعة  للبيئة  حبه  أن  إلــى  الفتاً 
أشكالها من بر وصحراء وغابات، جعل 
المنطقة  تلك  صــوب  تتجه  أعــمــالــه  كــل 
وأصــبــحــت  عــنــاصــر،  مــن  تحتويها  ومـــا 
صلب  تمثل  التي  هي  الموضوعات  هــذه 
أعماله الفنّية، قائالً: في إحدى المراحل 
على  الوضيحي  أو  المها  حــيــوان  سيطر 
معظم أعمالي وكنت دائماً أحاول أظهر 
واالهتمام  تحتويها  وما  الطبيعة  جمال 
الحياة  وهـــي  األم  هــي  األرض  ألن  بــهــا 

وهي الوطن.

محمد جنيد يروي للبيرق قصة لوحته «إلى الحرب» 
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ـــارة: كــنــت دائـــًمـــا أحصل  ـــزي وقــــال ال
عــلــى الــمــركــز األول مــن بــيــن زمــالئــي 
وأحسست منذ الدورة األولى أن اإلعالم 
هــو مجالي الــُمــنــاســب خــاصــة وأنـــا من 
أســـرة إعــالمــّيــة. فــوالــدي هــو اإلعــالمــي 
محبة  على  ربــانــي  وقــد  الــزيــارة،  خالد 
امتالك  على  ودربني  والكتابة  الــقــراءة 
منذ  الناجح  اإلعالمي  وملكات  قــدرات 

الـــــطـــــفـــــولـــــة 

التحقت  وبعدها  شتى،  تربوية  بطرق 
بمسابقة أجرتها قناة الجزيرة الختيار 
أفـــضـــل مـــذيـــع عــــربــــي، تـــــّم اخـــتـــيـــار ٦ 
الــمــركــز  عــلــى  حــصــلــت  وقـــد  للمنافسة 
األول في تصويت لجنة التحكيم وعلى 
النهائي  الــتــصــويــت  فــي  الــثــالــث  الــمــركــز 
الــــذي يــأخــذ فــيــه بــتــصــويــت الــجــمــهــور. 
تلفزيون  معي  تواصل  األثناء  هذه  وفي 
األخــبــار  قسم  فــي  اخــتــيــاري  وتـــّم  قطر 
فقد  موفًقا،  اختياًرا  وكان 
كــان هــذا هو األنسب 
لـــطـــبـــيـــعـــت،ي حــيــث 
وأجيد  القراءة  أحب 
وأميل  العربية  اللغة 
إلى  مشيًرا  للجدّية، 
كان  بأنه  تشّرف  أنه 
يـــقـــّدم  مــــذيــــع  أّول 

مباشرة  الهواء  على  االفتتاحية  النشرة 
في تلفزيون قطر بعد التدشين الجديد 

للقناة بعد التطوير.
وأكـــد الـــزيـــارة أن بــدايــة الــمــذيــع في 
يتدرب  ألنه  كثيًرا؛  تفيده  األخبار  نشرة 
كمراسل  والــعــمــل  الــتــقــاريــر  كتابة  على 
اإلخــبــاري  للتقديم  بــاإلضــافــة  مــيــدانــي 
من  وغــيــرهــا  الصحفي  الــخــبــر  وكــتــابــة 
أســـاســـيـــات الــعــمــل اإلعـــالمـــي الــشــامــل، 
وبالتالي فمذيع األخبار من السهل عليه 

العمل في أي مجال إعالمي آخر.
ــــارة أن الــقــطــريــيــن  ــــزي كــمــا أكــــد ال
لديهم قدرة على التفّوق في المجال 
اإلعــــالمــــي، وعـــنـــدمـــا تـــتـــوافـــر لهم 
اإلمـــكـــانـــات وتـــتـــاح لــهــم الــفــرصــة 
فتجد  يُبدعون  فإنهم 

لـــديـــهـــم اســـتـــجـــابـــة ســـريـــعـــة لــلــتــدريــب 
والتعليم، وقدرة على مواجهة الكاميرا 
من  ناشئ  هذا  ولعّل  الــحــوارات  وإجــراء 
طبيعتهم االجتماعية وتربيتهم في جو 
يحتفي باآلخر وبيئة تتخذ من التواصل 
التجمعات  خالل  من  منهًجا  والتعارف 
التي  االجتماعّية  والمجالس  اإلنسانية 

تعّد سمة عامة للمجتمع القطري.
القطريين  إقبال  أن  الزيارة  وأوضح 
عــلــى الــعــمــل بــالــمــجــال اإلعـــالمـــي ليس 
ذي  مــن  أكــثــر  يتنامى  كــان  وإن  كــبــيــًرا 
آلّية  إيــجــاد  ضـــرورة  على  مــشــدًدا  قبل، 
بالحوافز  وذلـــك  الستقطابهم  أفــضــل 
ـــة واالمــــتــــيــــازات األخــــــرى الــتــي  الـــمـــادّي
تشجعهم على اإلقبال على هذا المجال. 
كما أوضح الزيارة أن إقبال القطريين 

عــلــى الــعــمــل فـــي الــتــقــديــم الــتــلــفــزيــونــي 
أكبر بكثير من العمل باإلذاعة لما فيه 
مــن الــشــهــرة األكــبــر والــحــوافــز المادية 

الكثيرة.
في  اإلعالمي  للمشهد  قراءته  وحول 
قطر أكــد الــزيــارة أن اإلعــالم القطري 
ـــــى الـــتـــخـــصـــص، فــقــد  ـــا يــمــيــل إل ـــًي حـــال
والمحطات  اإلذاعات  من  باقة  انطلقت 
في  أو  الرياضة  في  ســواء  الُمتخصصة 
ــعــام أو الــغــنــاء الــشــعــبــي أو في  الــغــنــاء ال
إن  حتى  المحلي،  الشأن  في  أو  األخبار 
بعد  التخصص  إلى  مال  قطر  تلفزيون 
في  متخصًصا  أصــبــح  حيث  الــتــطــويــر، 
الشأن المحلي ويعمل على نقله بأفضل 

صورة إلى العالم.

wالفن             السابع

معركتها  في  األمريكية  السينما  صناعة  استعانت 
المصيرية مع التلفزيون في أوائل فترة الخمسينيات 
من القرن الماضي بسلسلة من االبتكارات في محاولة 
التلفزيون  ظهور  بعد  فقدته  الــذي  الجمهور  إلعــادة 
بين  ومن  السينمائية.  العرض  صــاالت  إلى  وشيوعه 
(الثالثي  المجسم  والفيلم  السينراما  االبتكارات  تلك 
معظم  وتحولت  وغيرها.  سكوب  والسينما  األبــعــاد) 
هذه االبتكارات بعد سنوات قليلة إلى صيحات عابرة 
ألنها لم تكن عملية وصالحة للتطبيق، ولم يبق منها 
حتى هذه األيام سوى السينما سكوب التي تعتمد على 
زاوية التصوير الواسعة والشاشة السينمائية العريضة. 
نفسه  فــرض  الملون  الفيلم  هــو  قديما  ابــتــكــارا  لكن 
نفس  فــي  األمريكية  السينمائية  األفـــالم  على  أيــضــا 
الفترة، وفي غضون سنوات قليلة حل الفيلم الملون 
في هوليوود محل الفيلم األبيض واألســود الذي كاد 
أن  غــيــر  قليلة.  حـــاالت  فــي  إال  الــوجــود  مــن  يختفي 
الفيلم الملون، كتكنولوجيا سينمائية، لم يكن ابتكارا 
جديدا في فترة الخمسينيات كما كان حال السينراما 
والفيلم المجسم والسينما سكوب. فقد ظهرت بوادر 
العشرين  القرن  بداية  في  الملون  الفيلم  تكنولوجيا 
وتـــطـــورت عــلــى مــر الــســنــيــن، شــأنــهــا فــي ذلـــك شــأن 
السينمائية.  وغير  السينمائية  االختراعات  من  الكثير 
ولعل تطور تكنولوجيا الصوت في السينما يقدم خير 
السينما  لصناعة  األولــى  األيــام  ومنذ  ذلــك.  على  مثل 
متواصلة  محاوالت  والسينمائيون  المخترعون  بذل 
من  وكـــان  المتحركة.  واألفــــالم  األلــــوان  بين  للجمع 
إلى  لجأ  الذي  ميلييه  جورج  الفرنسي  المخرج  أولهم 
تلوين بعض أفالمه في أوائل القرن العشرين برسم 
كــل صـــورة مــن صــور تلك األفـــالم بــالــريــشــة. وتبعه 
المخرجون األمريكي د. و. جريفيث والفرنسي أبيل 
جانس ثم الروسي سيرجي ايزنستاين الذين اشتملت 
إلبراز  باأللوان  مشاهد  على  الصامتة  أفالمهم  بعض 
لليل  األزرق  ــلــون  ال كــاســتــخــدام  مــعــيــن  مــــزاج  أو  جــو 
أن  إال  الــعــاطــفــيــة.  للمشاهد  الــبــرتــقــالــي  أو  واألحـــمـــر 
األلوان في تلك األفالم كانت شاملة لكل صورة ولم 
جاءت  بل  الفيلم،  تصوير  فن  من  أساسيا  جزءا  تكن 
األمريكي  سجل   ١٩٠٨ الــعــام  وفــي  إضــافــي.  كعامل 
باأللوان  تصوير  عملية  اختراع  بــراءة  إيريان  تشارلز 
تعــــرف بــــــاســـم «كينماكولور، إال أن احتكار مؤسسة 
آنــذاك  األمريكية  السينما  لصناعة  تــراســت»  «فيلم 
حال دون انتشار هذا االبتكار. وفي العام ١٩١٧ أسست 
شركة تكنيكولور األميركية التي حظيت بدعم جميع 
اســتــديــوهــات الــســيــنــمــا األمــريــكــيــة الــكــبــرى، بــعــد أن 
نفوذها،  فقدت  قــد  تــراســت»  «فيلم  مؤسسة  كانت 
التجارب  عمليات  جميع  الجديدة  الشركة  واحتكرت 
واستخدم  المتحدة.  الواليات  في  باأللوان  والتصوير 
 (١٩٢٦) األســـود»  «القرصان  فيلم  في  التكنيك  هــذا 
وفخامة  جمال  أبرز  مما  ريتا» (١٩٢٩)،  وفيلم «ريو 
مناسبا  يكن  لم  أنــه  إال  الفيلمين،  هذين  في  األزيـــاء 
لــلــون بــشــرة الممثلين الــتــي كــانــت ضــاربــة إلــى اللون 
البرتقالي أو القرمزي. وكانت عملية «التكنوكولور» ، 
مثلها مثـــــل «الكينماكولور» تتألف من شريطين من 
الفيلم تستخدم فيهما عدستان مختلفتان. وفي العام 
لأللوان  أدق  عملية  تكنيكولور  شركة  طــورت   ١٩٣٣
استخدمت فيها ثالثة أشرطة فيلمية وكاميرا مجهزة 
التحول  هــولــيــوود  باستطاعة  وكــان  عــدســات.  بثالث 
الصامت  الفيلم  من  تحولها  عند  الملون  الفيلم  نحو 
إال  العشرينيات،  فترة  أواخــر  في  الناطق  الفيلم  إلــى 
المالئمة،  التكنولوجيا  توفر  رغم  ذلك  تفعل  لم  أنها 

وذلك ألسباب اقتصادية وتكنولوجية وجمالية.

بدأ بالتقديم من األول االبتدائي.. ماجد الزيارة:

أكد أن برامج «التوك شو» األكثر شعبية

ــــع عـــربـــي ــــذي ــــضــــل م ــــرة ألف ــــزي ــــج ــــثــــالــــث بـــمـــســـابـــقـــة ال ــــمــــركــــز ال حـــقـــقـــت ال
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محمد التميمي أول قطري يحترف «ستاند اب كوميدي»

اإلذاعة المدرسية شهدت 
انطالق موهبتي اإلعالمية

الدوحة - البيرق:

قال الفنان محمد التميمي إنه أول قطري بدأ 
احترافي  بشكل  كوميدي  اب  ستاند  فــن  تقديم 
وقـــد بـــدأ يــقــدم الــعــديــد مـــن عــــروض االســتــانــد 
ســواء  وجــيــزة  فــتــرة  منذ  قطر  فــي  كوميدي  اب 
في  أو  التعليمية  قطر  مؤسسة  في  أو  كتارا  في 
الكبير  اإلقــبــال  يالحظ  أنــه  إلــى  مشيرا  غيرهما 
على االستمتاع بتلك العروض من الجمهورمؤكدا 
أن الــكــثــيــر مـــن الــمــواهــب الــقــطــريــة فـــي مــجــال 
وستقدم  الجديد  الفن  هــذا  ستقتحم  الكوميديا 

مواهبها للجمهور من خالله .
متوقعا مستقبال باهرا الستاند اب كوميدي في 
حققته  ما  سيفوق  ربما  المقبلة  الفترة  في  قطر 
برامج التوك شو منوها إلى أن برامج التوك شو 
كــومــيــدي كــانــت إرهــاصــا بظهور فــن اســتــانــد اب 

كوميدي ونافذة النطالقه .
برنامج  إعداد  في  أشارك  إنني  التميمي  وقال 
إلى  منوها  أكثرفقراته  في  وأمثل  راس»  «كلمة 
لم  إنــه  حيث  الفنية  انطالقته  شهد  البرنامج  أن 
األفــالم  أو  الــدرامــا  أو  بالمسرح  العمل  لــه  يسبق 
واستطاع  الموهبة  لــديــه  كــانــت  ولكنه  الشبابية 

وأكــد  ويصقلها  يــبــرزهــا  أن  راس  كلمة  بــرنــامــج 
أنه لن يتردد في قبول أي عمل جاد في الدراما 
أو المسرح أو األفالم الشبابية ألنه يحب المجال 

الفني ويرغب في االستمرار فيه .
شهدتا  األخيرتين  السنتين  أن  التميمي  وأكــد 
مجال  فــي  القطريين  للفنانين  قــويــة  انــطــالقــة 
التوك  وبرامج  القصيرة  الروائية  األفالم  صناعة 

الجديدة  الفنية  الوجوه  من  الكثير  وظهرت  شو 
ولــمــعــت أســـمـــاء قــطــريــة شـــابـــة عــلــى الــمــســتــوى 
المحلي والخليجي مثل حمد العماري ود. حمود 
وغــيــرهــمــا وظــهــرت الــعــديــد مــن الــفــرق الفنية 
من  والرهبة  االجتماعي  الخجل  حاجز  وانكسر 
مواجهة الكاميرا وسادت حالة من النشاط الفني 
تطور  على  تــدل  الــزخــم  مــن  حــالــة  وهــي  الكبير 

الوعي الفني لدى المجتمع كما يدل على ازدهار 
الحركة الفنية الشبابية بقطر .

كما أكد التميمي أن برامج التوك شو تعد أكثر 
األنواع الفنية قبوال لدى الجمهور بسبب جودة ما 
غيره  في  أو  راس  كلمة  برنامج  في  ســواء  يقدم 
وهذا األمر سيمهد الطريق لظهور ونجاح فرق 

فنية جديدة اعتمادا على ما حققته الفرق 
الحالية من نجاح كبير ومصداقية لدى 

يريد  الــذي  الحلم  وحــول   . الجمهور 
أن يــحــقــقــه مـــن خــــالل هــــذا الــفــن 

الذي يقدمه قال التميمي إن ما 
أقــدمــه مــع بقية زمــالئــي من 
خالل برنامجنا إنما هو بداية 
تؤسس لبناء فن االستاند اب 
كوميدي بشكل أكبر وأوسع 
عــلــى مــســتــوى الــخــلــيــج كله 
نكون  أن  نطمح  ولكننا   .
أهـــــم نـــجـــوم الــكــومــيــديــا 
ونسعى  العربي  بالخليج 
بــكــل قـــوة لــتــحــقــيــق هــذا 

الحلم .

ـــــــي ـــــــالم ـــــي اإلع ـــــن ـــــوي ـــــك ـــــــغ فـــــــــي ت ـــــــال ـــــــــــر ب ـــــــــــان لـــــــــه أث ـــــــــــي ك أب

:

كتب - محمود الحكيم:

إنه  قطر  بتلفزيون  األخبار  مذيع  الــزيــارة  ماجد  اإلعالمي  قــال 
بالمدرسة، حيث كان يقّدم  تعلق بالعمل اإلعالمي منذ كان طفالً 
باإلذاعة المدرسية من الصف األول االبتدائي وحتى الصف الثالث 
الجمهور  مواجهة  على  الشجاعة  داخله  غرس  الذي  األمر  الثانوي، 
ـــقـــدرة عــلــى الـــوقـــوف أمــــام الــمــايــكــروفــون، ولـــذلـــك فـــاإلذاعـــة  وال
في  واستثمارها  تنميتها  يجب  التي  الــروافــد  أحــد  تعّد  المدرسّية 
اإلعالمي.  بالمجال  لاللتحاق  القطرّية  المواهب  وتدريب  اكتشاف 
مشيًرا إلى أنه التحق بعدد كبير من الدورات الُمتخصصة بمركز 
حضرها  التي  التدريب  ساعات  بلغت  وغيرها  للتدريب  الجزيرة 
المهني  المستوى  على  ملحوًظا  تــطــوًرا  وحقق  كاملة،  ساعة   ٤٠٠

وإنجازات كثيرة بين أقرانه.

القطريون 
قادرون 

على التميز 
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مواقع التواصل تسهم في التقاء 
الثقافات المختلفة أون الين

عبر لقاء أشخاص يحملون االهتمام ذاته.. إبراهيم محمد:

من خالل حسابه على الـ «سناب شات»

فاطمة الكواريفاطمة الكواري
@@AlKwari_FAlKwari_F  

أحمد المفتاحأحمد المفتاح
@@almuftah١٩٧٢almuftah١٩٧٢

مبارك العواميمبارك العوامي
@@malawammimalawammi

ابداعات موجزة

أون الينأون الين
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ال  بمن  تعلقها  فــي  الـــروح  غــرابــة 
يوليها ذرة اشتياق

وغرابة القلب في عناده وخفقاته 
الـــمـــتـــالحـــقـــة لــطــيــف بــعــيــد خــفــتــت 
ذكرى  في  ولو  تتضح  ولن  مالمحه 

المسرح القطري ..
لوحة ساقطة على األرض .. 

معكوسة االتجاه
تتطلع إلى من يتأملها جيداً .. !!

أبشركم .. مستقبل اإلعالم في قطر 
يبشر بالخير

متحف الفن اإلسالمي يقدم لزواره قضيةقضية
صورة بصرية مرحة

الدوحة - [: 

خالل  مــن  اإلســالمــي  الفن  متحف  أعلن 
صفحته الرسمية على الفيس بوك انضمامه 
ــعــالــم ســـنـــاب شـــــات، حــيــث أكـــــدت إدارة  ل
المتحف أنها ستقّدم لزّوار حساب المتحف 
في  االجتماعي  التواصل  فريق  من  قصصاً 
المتحف، كما ستقوم عهود منتجة المحتوى 
المتحف  بتقديم  المتحف  فريق  جانب  إلى 
ومــقــتــنــيــاتــه ومــعــارضــه الــخــاصــة وغــيــرهــا 

و»سناب  مرحة،  تلقائية  بصرية  بطريقة 
شـــــات» تــطــبــيــق رســـائـــل مــــصــــّورة وضــعــهــا 
طلبة  ثم  مــورفــي،  وروبـــرت  شبيجل  إيفان 
التطبيق،  طــريــق  عــن  ســتــانــفــورد.  جــامــعــة 
ـــصـــور،  يــمــكــن لــلــُمــســتــخــدمــيــن الـــتـــقـــاط ال
وتسجيل الفيديو، وإضافة نص ورسومات، 
الُمتلقين.  من  التحكم  قائمة  إلى  وإرسالها 
ومقاطع  الــصــور  هـــذه  أن  الــمــعــروف  ومـــن 
الفيديو المرسلة على أنها «لقطات» . يعين 
المستخدمون مهلة زمنية لعرض لقطاتهم 

ذلك  وبعد  ثـــواٍن،   ١٠ إلــى  واحــدة  ثانية  من 
المستلم  الــجــهــاز  مــن  مخفّية  تــكــون  ســوف 
وتحذف من الخوادم الخاصة بسناب شات 

أيضاً. 
بالمتحف  تــتــواصــل  أخــــرى  جــهــة  مــن 
فــعــالــيــات مــعــرض «الــقــاجــاريــات» الــذي 
يلقي الضوء على أهمية الحضور النسائي 
القرن  خــالل  اإليــرانــي  الفني  التعبير  في 
التاسع عشر، كما يركز على استمرار هذا 
الُمعاصرين  الفنانين  إلــهــام  فــي  التعبير 

القاجارية  الحقبة  صور  كانت  اليوم.  إلى 
وكانت  رجــاالً،  ملوكاً  تمثل  معظمها  في 
في  مغاالة  مع  الطبيعي  بالحجم  تُرسم 
السلطة  إبــراز  من  كنوٍع  الذكورية  إظهار 
والـــقـــوة. لــكــن مـــع هـــذا شــهــدت الحقبة 
سّيما  ال  الفنّية،  الحداثة  من  فترة  ذاتها 
فـــي مـــجـــال رســــم الـــلـــوحـــات والــتــصــويــر 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، حــيــث أصـــبـــح الــعــنــصــر 
األنثوي من مستلزمات المشهد الفني في 

تلك الفترة.

كتب – أشرف مصطفى:

الــعــالــم  يعيشها  الــتــي  الــرقــمــيــة  الـــثـــورة  ظــل  فــي 

بات  ما  أو  االجتماعي  التواصل  مواقع  أصبحت 

ـــ «الــســوشــيــال مــيــديــا» مــن أهـــم طــرق  يــعــرف ب

البعض،  بعضهم  بين  الناس  حياة  في  التواصل 

ونــحــن بـــدورنـــا نــركــز عــلــى وقـــع هـــذه الــمــواقــع 

ونحاول  فنانينا،  حياة  في  وأثرها  اإللكترونية 

عالمهم  أغــوار  نسبر  أن  الزاوية  هذه  خالل  من 

االفتراضي لنتعرف على اهتماماتهم من خالل 

مــتــابــعــاتــنــا لــصــفــحــاتــهــم الــرســمــيــة وحــســابــاتــهــم 

التواصل  مــواقــع  أشــهــر  على  والــمــوثــقــة  الــخــاصــة 

االجتماعي مثل تويتر وفيس بوك واالنستجرام 

شابه  وما  اإلنترنت  على  الخاصة  صفحاتهم  أو 

ذلــــك.. وســنــحــرص فــي هـــذه الـــزاويـــة عــلــى أن 

الفنانين  نــشــاطــات  عــلــى  حلقة  كــل  فــي  نــتــعــرف 

التقنيات  مــن  استفاداتهم  ومـــدى  اإللكترونية 

الحديثة في مجالهم الفني.

وفي زاويتنا اليوم سنغوص في العالم اإللكتروني 

إدارة  مجلس  رئــيــس  محمد  إبــراهــيــم  للفنان 

عن  منه  لنتعرف  المسرحية،  الــدوحــة  فــرقــة 

مدى قناعاته بالوسائط الحديثة في تسخيرها 

لخدمة المشهد الفني، حيث يستخدم إبراهيم 

محمد موقع التواصل «فيس بوك « االجتماعي 

إلى  يحوله  أن  في  ونجح  رئيسي  بشكل  الشهير 

المهتمين  وبين  بينه  دائــم  فني  تواصل  وسيلة 

فضالً  العربي،  العالم  أنحاء  كافة  في  بالمسرح 

عن لجوئه إلى توثيق أعمال فرقة الدوحة على 

موقع خاص بالفرقة.

وحول قناعته بأهمية هذه المواقع قال: وسائل 

الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي أصــبــحــت أمــــرا ال غنى 

مع  جديد  من  لاللتقاء  جيدة  وسيلة  فهي  عنه 

أصدقائي، وكذلك الذين لهم االهتمامات ذاتها 

تعدت  لــألســف  لكنها  الــعــالــم،  أنــحــاء  شتى  مــن 

وجعلت  إليها  الحاجة  مدى  األوقــات  بعض  في 

يتم  أن  يجب  ال  أمــور  في  عليها  يعتمد  البعض 

فيها االستغناء عن االتصال المباشر، كما جعلت 

بعض الشباب يكتفون بالحياة داخل ذلك العالم 

يقوم  والبعض  الحقيقية،  حياتهم  عن  بمعزل 

وعن  خاللها.  مــن  حياته  تفاصيل  كــل  بعرض 

نفسي فإنني حريص على أن يكون لي حسابات 

تأخذ  بأن  لها  أسمح  ال  لكني  المواقع  تلك  على 

تتعرض  أن  أو  الـــــالزم،  مــن  أكــثــر  وقــتــي  مــن 

في  أخــرى  اهتمامات  فلدي  حياتي،  لتفاصيل 

الــواقــع  هــذا  أجــل  مــن  عنها  استغنى  لــن  الــحــيــاة 

االفتراضي.

زيادة  في  تسهم  أنها  أكد  للفنان  أهميتها  وعن 

الــصــلــة ألنــهــا قــد تــوضــح الــعــديــد مــن الــجــوانــب 

فـــي شــخــصــيــة الــفــنــان، كــمــا تــســهــم فـــي تــبــادل 

المعلومات والثقافات المختلفة، وأضاف: أقوم 

مشهد  بتحميل  المواقع  تلك  خــالل  من  أحياناً 

التعرض  دون  الفنية  العملية  يخدم  فيديو  أو 

إلى  مشيراً  الــنــاس،  تهم  ال  شخصية  لتفاصيل 

أنـــه مــن الــمــمــكــن أن تــســهــم تــلــك الــمــواقــع في 

معرفة واستطالع رأي الناس في موهبة معينة 

إذا  ذلــك  من  أكثر  تحقيق  في  تعينه  لن  لكنها 

من  أكثر  عبر  بموهبته  للتعريف  يتحرك  لــم 

وسيلة، إال أن لهذه المواقع بعض السلبيات التي 

األفكار،  لسرقة  رحباً  مجاالً  كونها  في  تتمثل 

المواهب  تلك  على  «يُــقــْرِصــنــون»  مــن  فهناك 

ويــســرقــون األفـــكـــار الــجــديــدة، وهـــو مــا يجعل 

عبر  أفكارهم  عرض  من  يتخوفون  الكثيرين 

تلك المواقع.

محمد  إبراهيم  الفنان  أكــد  ذاتــه  السياق  وفــي 
المسرحية  الدوحة  فرقة  إدارة  مجلس  رئيس 
منذ  افتتاحه  تــم  الــذي  اإللكتروني  الموقع  إن 
فترة ثم تم تدشينه وإطالقه منذ أربع سنوات 
في صورة أكثر عملية، حاول تضمينه بأرشيف 
يمتد لما يقارب أربعين عاما من تاريخ الحركة 
اجتهدت  الــفــرقــة  أن  إلــى  مــشــيــراً  المسرحية، 
أهمها  كــان  العقبات  من  العديد  تجتاز  أن  في 
حيث  بــعــيــدة  ســنــوات  إلـــى  تــعــود  مـــادة  تجميع 
عام  منذ  الفرقة  أعمال  لكل  أرشيف  جمع  تم 
الصحفية  الكتابات  وأرشفة  اليوم،  إلــى   ١٩٧٢
عروض  نقد  مقاالت  شاملة  عنها  نشرت  التي 
الــمــســرحــيــة، إلـــى جــانــب تــوثــيــق صـــور معظم 
مــســرحــيــات الــســد واألضـــــواء والـــدوحـــة بحيث 
معلومة  يحتاج  من  لكل  مرجعا  الموقع  يصبح 

كان  األساسي  الهدف  أن  وأوضــح  الفرقة،  عن 
يعطي  بما  المسرحية  للحركة  أرشيف  تكوين 
على  العمل  لمواصلة  القطريين  للفنانين  دافعا 
وإعادتها  القطرية  المسرحية  الحركة  إحــيــاء 
أعمالهم  يشاهدوا  أن  بعد  عهدها،  سابق  إلــى 
العمل  بــأن  منوهاً  الموقع  خــالل  مــن  القديمة 
شريحة  أكبر  ولتتابعه  ليعيش  ولــد  المسرحي 

من الجمهور.
تلك  في  المتمثل  البديل  اإلعــالم  كان  إذا  وعما 
الوسائط الحديثة قد نال من اإلعالم التقليدي 
أم مازال اإلعالم التقليدي يتمتع بدوره وسط 
لبعضهما  مــكــمــالن  االثــنــيــن  أن  أكـــد  الـــنـــاس، 
األسرة  مراقبة  بضرورة  أوصى  لكنه  البعض، 
تتيح  التي  المواقع  تلك  عبر  األبــنــاء  يتابعه  لما 
لــهــم الــتــجــول عــبــر صــفــحــات مــن شــتــى أنــحــاء 
مناسبة،  غير  تكون  قد  مــواد  وتحتوي  العالم 
بات  الــذي  الزائد  االهتمام  أن  شك  وال  وقــال: 
الحديث  للتكنولوجيا  العصر  هــذا  إنسان  يوليه 
الواقعية  بمفرداته  الحقيقي  عالمه  من  سرقه 

وحياته وسط مجتمعه الذي يحيط به.

عيسى الكبيسي مع أصدقاء في أحد المطاعمشباب كلمة راسصور لفنانيين مع بوستر جيمس بونديوسف السادة في أحد معارض الجمعية القطرية للفنون التشكيلية

حصة السويديحصة السويدي
@@Hissa٧٥Hissa٧٥  

عـــنـــدمـــا تـــســـتـــجـــمـــل اإلحــــــســــــاس و 
تــســتــشــعــر بـــانـــجـــذابـــه و تـــعـــي قــيــمــتــه 

اإلنسانية ،،،،
أنت تعيش ذائقتك الجمالية
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التابع  اإلعــالم  نــادي  افتتح  البيرق:   - الدوحة 
قطر  جــامــعــة  فـــي  الــطــالبــيــة  األنــشــطــة  إلدارة 
االسبوع الماضي معرض «إعالمي غير شكل ٤» 
وذلك للسنة الرابعة على التوالي، والذي يهدف 
لطالبات  اإلعــالمــيــة  الــمــواهــب  اســتــعــراض  إلـــى 
وطــــالب قــســم اإلعـــــالم عــلــى اخـــتـــالف فــروعــه 
على  الــتــعــرف  مــن  يمّكنهم  كــمــا  وتــخــصــصــاتــه، 
في  الــُمــتــاحــة  العمل  وفـــرص  مــجــاالت  مختلف 
المجال اإلعالمي في سوق العمل القطري. وقد 
حضر الفعالية رئيس قسم اإلعالم والعديد من 
باإلضافة  القسم،  وطلبة  التدريس  هيئة  أعضاء 

والــوجــوه  الشخصيات  مــن  للعديد  حــضــور  إلـــى 
اإلعالمية البارزة.

ويسهم المعرض في توعية الطالب بمجاالت 
والتلفزيون  كاإلذاعة  المختلفة  اإلعالمية  العمل 
والــعــالقــات الــعــامــة واإلعــــالم الــجــديــد وغيرها، 
على  المتواجدين  الطلبة  من  الكثير  وأن  خاصة 
العملية،  الحياة  معترك  لخوض  التخّرج  وشك 
إثــراء  فــي  بــارز  دور  لهم  يكون  أن  إلــى  ونتطّلع 
استناداً  وذلــك  قطر  دولــة  فــي  اإلعــالمــي  العمل 

على جهودهم األكاديمية.

«إعالمي غير شكل ٤» يستعرض 
المواهب اإلعالمية

بقلم: سالم ماجد المرزوقي

ـــحـــركـــة  ـــال الــــمــــهــــمــــومــــيــــن ب
المسرحية دائما ما نجدهم يفكرون في المشاكل 
التي تعتري الحركة المسرحية وهمومه واوجاعه 
بين  ومن   ... الريادي  دوره  تراجع  الى  ادت  التي 
المشكالت التي باتت تؤرقنا كمسرحيين هي ازمة 
ابتعاد الجمهور عن المسرح، ولمعرفة السبب وراء 
عزوف الجمهور عن ارتياد المسرح كالسابق علينا 
ان نطالع للعالم من حولنا ونراقب السرعة التي 
أصبحت سمة كل شيء، ومتطلبات الواقع تقتضي 
التنقل الدائم وراء شؤون الحياة المتشعبة، األمر 
الذي جعل الفرجة على التلفزيون أفضل وأسهل 
من تكبد عناء الذهاب للمسرح، ولكن على اهل 

المسرح اال يستسلموا للوضع الراهن وان يسعوا بكل 
ما اوتوا من جهد النقاذ الحركة المسرحية، فنحن 
حاليا  المتوفرة  االمكانيات  لدينا  يكن  لم  قديما 
جماهيريا  مسرحا  لنقدم  نجتهد  كنا  ذلــك  ومــع 
يرضي الجمهور ويرضينا ولم نكن نفكر في الربح 
المادي بل على العكس كنا ندفع من جيوبنا، ولم 
تكن ندرة خشبات المسرح تقف امامنا كعائق حيث 
كنا نعرض اعمالنا في اي مكان وعرضنا بالفعل 
في مدينة الخور، ووقتها كان ضعف اإلمكانيات 
كانت  مهما  فــكــرة  أي  يجهض  ان  الممكن  مــن 
جادة ومبتكرة، ولكننا صمدنا وعملنا بحب فتألق 

المسرح القطري في الداخل والخارج.
وأعــتــقــد أن الــمــســرح لـــه عــالقــة مــبــاشــرة مع 
الجمهور يمكن تسميتها «عالقة حميمة» وتؤثر 

فعل  إلــى  يتحول  قــد  التأثير  وهـــذا  الصميم،  فــي 
بالغ  إصالحياً  دوراً  يلعب  المسرح  أن  أي  مباشر، 
التأثير، وربما تهميش المسرح يصب في عملية 
الحقيقية،  قضاياه  عــن  للجمهور  متعمدة  إلــهــاء 

وشغله بالمخلفات الوافدة من مفاهيم العولمة.
الــمــجــال الــمــســرحــي بشكل عـــام مــجــال طــارد 
وذلــك  مستقطب،  وغير  والــمــواهــب،  للمبدعين 
يطول  الــعــوامــل  مــن  متشابكة  لمجموعة  يــعــود 
إجمالها  يمكن  لــكــن  عــنــهــا،  والــحــديــث  شــرحــهــا 
بالدعم المتدني واألجور الضعيفة، وقلة االهتمام، 
إضــافــة إلـــى غــيــاب الــرافــد الـــذي يــجــدد ويضيف 
للحركة المسرحية، كما أنه ليس للفنان قيمة أو 
اعتبار حقيقي على المستوى الرسمي واالجتماعي، 
بعكس المجاالت األخــرى، التي يحظى أصحابها 

بدعم غير محدود، وامتيازات ال حصر لها، كما 
أن مــن يــمــارس أي مــجــال آخــر لــه قيمة كبيرة 
في المجتمع، وال تتم معاملته بتهميش وبأحكام 
الفن  أخالقه،  وربما  شخصه  في  تطعن  مسبقة 
صفحة  جانبي  على  الــمــوجــودة  كالهوامش  لدينا 
الكراسة، ال يكترث بها كثيراً، لذلك الواقع يشير 
إلى أن المسرح يدخل في ظلمات متعددة ويمضي 

نحو األفول.
وأعتقد أن هناك أيدي خفية تعمل على تعطيل 
الحركة المسرحية، وضمان تهميشها وإقصائها، 
والدليل أن الحركة المسرحية في كل عقد تقريباً 
عندما تصل للخروج من عنق الزجاجة هناك من 
يعيدها إلى الداخل مــّرة أخــرى، وال أحد يعرف 

السبب.

عن  نيشن  إيــمــج  أعــلــنــت 
المخرج  مــع  جــديــد  تــعــاون 
عــلــي مــصــطــفــى مـــن أجــل 
جديد  روائــي  فيلم  صناعة 
بعنوان «ذا وورثي»، سيتم 
تــصــويــره فـــي وقــــت الحــق 

من هذا العام.
فيلم  مخرج  وسيتعاون 
«من ألف إلى باء» مع عدد 
مـــن أهـــم صــانــعــي األفـــالم 
فـــــي هــــولــــيــــود مـــثـــل بــيــتــر 
كونجورينغ»  «ذا  ســافــران 
و»أنـــــــابـــــــيـــــــل»، وســـتـــيـــفـــن 
شــــنــــايــــدر «بــــــارانــــــورمــــــال 
و»إنساديس»،  أكتيفيتي»، 
والـــلـــذيـــن ســـيـــتـــوالن إنــتــاج 
الجديد  السينمائي  الــعــمــل 
ياسين  رامــي  مع  بالتعاون 
الـــــذي أنـــتـــج فــيــلــمــي «ظــل 
الـــبـــحـــر» و»مـــــن ألــــف إلــى 

باء».
وتـــــدور أحـــــداث الــفــيــلــم 
في المستقبل البائس والذي 
يــشــهــد حــالــة مــن الــفــوضــى 
العارمة بسبب نقص المياه 

الصالحة للشرب.
وتــــــســــــعــــــى مــــجــــمــــوعــــة 
صــــغــــيــــرة مــــــن الـــنـــاجـــيـــن 
المياه  مــصــدر  عــن  للبحث 
المتبقي  الــوحــيــد  الــنــظــيــف 
فـــي الــمــنــطــقــة. ومـــع تسلل 
شــخــصــيــن غـــريـــبـــيـــن إلـــى 
الــمــنــطــقــة الـــخـــاصـــة بــهــم، 
يــتــحــولــون إلـــى مــجــرد أداة 
النجاة،  أجــل  من  لالختبار 
وواحــــــــــــد فــــقــــط يــســتــحــق 

النجاة.
ـــي مــصــطــفــى:  قــــــال عـــل
«إن العمل على هذا الفيلم 
يـــمـــثـــل مــــغــــامــــرة جـــديـــدة 
بــالــنــســبــة لـــي، خــاصــة أنــهــا 
ــتــي أعــمــل  الـــمـــرة األولـــــى ال
فــيــهــا عـــلـــى إخــــــــراج فــيــلــم 
تــشــويــقــي. كــمــا أنــنــي سعيد 
وستيفن  بــيــتــر  مـــع  لــلــعــمــل 
صناعة  لهما  سبق  الــلــذيــن 
عـــــــدد مـــــن أهـــــــم األفـــــــالم 
التذاكر  شباك  في  الناجحة 
كـــونـــجـــوريـــنـــغ»،  «ذا  مـــثـــل 

و»بارانورمال أكتيفيتي».

«ذا وورثي» يطرح 
مــشـكلــة نقـص 
مـــياه الــشـــرب

الباكر يشيد بورشة اإلخراج المسرحي
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كتب- مصطفى عبد المنعم

حـــظـــيـــت ورشـــــــة عـــمـــل فــن 
الفنان  قدمها  التي  األورغــامــي 

الــيــابــانــي أفــشــيــن بــإقــبــال كبير 
من زوار كتارا والتي كانت تقام 
 ٧ حتى  عصراً   ٢ من  سبت  كل 
مارس  أشهر  مــدار  مساًء،على 

و أبريل واختتمت في ١٦ مايو 
الجاري لكل الفئات العمرية.

واألورغـــــــامـــــــي فــــن يـــابـــانـــي 
وهو  األوراق،  طــي  فــي  يتمّثل 
نشاط فيه متعة واسترخاء وال 

يتطلب سوى بعض األوراق.
النشاط  هـــذا  أن  تــبــّيــن  وقـــد 
االســتــرخــاء  على  كــثــيــراً  يساعد 
اليد  بين  والتناسق  والــتــركــيــز، 

والعين وتقوية الذاكرة.
األرض  الـــــــــمـــــــــواضـــــــــيـــــــــع: 
الطيور  البحرية،  والــحــيــوانــات 
والــحــشــرات، الــزهــور، األلــعــاب 
والمغامرات، المالبس واألزياء، 

التغليف والتزين.

الدوحة - [: نظم المركز الشبابي 
لعدد  أقسامه  خــارج  جولة  الفني  لــإلبــداع 
إلى  وجهتهم  كانت  حيث  ُمنتسبيه،  مــن 
بالرسم  قــامــوا  إذ  بــالــوكــرة،  واقـــف  ســـوق 
مــبــاشــرة أمــــام الــجــمــهــور، وســــط أجــــواء 
تــفــاعــلــّيــة، ومـــشـــاهـــدة الــجــمــهــور لــمــيــالد 

لوحات فنية جديدة.
رئيس  الــمــالــك،  سلمان  الفنان  وأرجـــع 
إلى  الُخطوة  هــذه  المركز،  إدارة  مجلس 
رغبة المركز بانتقال ُمنتسبيه من الغرف 
المغلقة إلى خارج أقسامه، حيث األماكن 
بنفسه  الــجــمــهــور  ليشاهد  الــجــمــاهــيــريــة، 
ــلــوحــات الــفــنــيــة مــبــاشــرة. وقـــال  مــيــالد ال
المالك: «إنه لم يكن أنسب من أن تكون 
والتاريخية،  التراثية  المواقع  في  وجهتنا 
فضالً  ناحية،  من  بصرية  ساحات  لكونها 

ناحية  مــن  جماهيرية  أمــاكــن  كونها  عــن 
ليترجموا  للفنانين  زاًدا  لــتــكــون  أخــــرى، 
تــاريــخ وقــيــمــة هـــذه الــمــعــالــم فــي لــوحــات 
استهدفت  الفكرة  هذه  إن  وتابع:  فنية». 

أيـــًضـــا خــــروج الــُمــنــتــســبــيــن إلــــى فــضــاءات 
أوســــــــع، حـــيـــث الــــحــــضــــور الـــجـــمـــاهـــيـــري 
والمعالم التاريخية والتراثية لدولة قطر، 
فنّية،  لوحات  إبداع  في  لهم  معينًا  لتكون 

عن  بعيًدا  القطري  التراث  أصالة  تستعيد 
في  يــــؤّدي  مــا  وهـــو  المختلفة،  الــوســائــط 
النهاية إلــى آفــاق إبــداعــّيــة أرحـــب، عــالوة 
لينعكس  المكان  إلــى  االنتماء  تأكيد  على 
القماش والــورق، دون  بالتالي على سطح 

خيال مصطنع.
ولــفــت الــمــالــك إلـــى أن هـــذه الــُخــطــوة 
سوف تتبعها خطوات أخرى كثيرة النتقال 
المركز،  ســاحــات  خـــارج  إلــى  الُمنتسبين 
الــزبــارة،  قلعة  بــزيــارة  تالًيا  سيقومون  إذ 
العالمي  الــتــراث  قــائــمــة  ضــمــن  المسّجلة 
والعلوم  للتربية  المتحدة  األمــم  لمنظمة 
الُمنتسبون  «ليقوم  «يونيسكو»،  والثقافة 
المختلفة،  ساحاتها  في  مواهبهم  بــإبــراز 
واســتــعــراض هـــذا الــمــعــلــم الــشــامــخ، الــذي 

يحّق لدولة قطر أن تفتخر به.

إقبال كبير في ختام ورشة األورغامي

رسومات حية لمنتسبي «اإلبداع الفني» بالمواقع األثرية

أبيات قطرية

ــــخــــالــــي ــــــــــــــــوَن لـَـــــــــــُه َدمــــــــــــــُع ال اللَ

ــــــــِه أحــــَمــــْر مــــــــُع بِ والـــــــصـــــــُبّ الــــــــَدّ

ــــعــــِد َحـــــِزيـــــٌن ــــبُ والـــــِفـــــكـــــُر ِمـــــــَن ال

ــــــَن الــــبـَـــلــــوى أصـــَفـــْر والــــِجــــســــُم ِم

والـــــــــّلـــــــــيـــــــــُل َطــــــــــويــــــــــُل ُمـــــــــســـــــــوٌدّ

ـــــــو أســـــَفـــــْر ـــــيـــــٌب لَ ــــــبــــــُح َكـــــئِ والــــــُصّ

يَــــــدنُــــــو ال  ــــــعــــــيــــــٌد  بَ والــــــــــوصــــــــــُل 

ـــــَضـــــْر وَرجـــــــــــــاُء الـــــَقـــــلـــــِب بـــــــِه أَخ

ـــــي ــــــــــوُق بِـــــــــــــِه َمـــــــــــــــوٌج عـــــاتِ ــــــــــّش ال

ـــــــِه يَــــــزَخــــــْر ـــــــتِ ـــــــُزرَق ــــحــــِر بِ ــــبَ كــــال

ـــــداِعـــــبـــــُه ـــــعـــــِر تِ وُحـــــــــــــــُروُف الـــــِشّ

ــــْر فــــتَ تــــتــــراَقــــُص ِمـــــن َحـــــــوِل الــــَدّ

ـــــســـــِعـــــُده ــــــــيــــــــُض يُ الــــــــَحــــــــرُف األَب

ـــــْر ــــــُده الـــــــَحـــــــرُف األســـــَم ــــــعــــــانِ ويُ

ـــِه يــــنــــســــاُب الـــــّطـــــيـــــُف بـــصـــفـــَحـــتِ

ــــــــْر ــــــــــــــوّزُع ألـــــــــــــوانـــــــــــــاً أكــــــــثَ فــــــــــــــُي

يَری أن  وَقــصــِدي  َعينِي  أعطيتُُه 

تَــســَهــُر. َعــيــنِــي  وكــيــَف  ُرؤاُه  فيها 

واصَطبِْر ُخذها  قاَل  لي  فأعاَدها 

فلََقد كبُرَت وَدرُب َعيِشي أخَضُر

ـــــفـــــا وَهــــــَجــــــْع يـــــالـــــيـــــُل الــــــــُكــــــــُلّ َغ

ـــيـــقـــَظ فــــي األحـــــشـــــاِء َوَجــــــْع واســـتَ

ــــــأتــــــي َهـــــــــــــــــٌمّ يـــــــــغـــــــــُدو َهـــــــــــــــــٌمّ يَ

ـــهـــِد َخـــَضـــْع والـــَجـــفـــُن لــُحــكــِم الـــُسّ

َقــــــــــــنِــــــــــــي نـــــــــــــُب إلـــــــهـــــــي أَرّ الـــــــــــــَذّ

ــــأنــــيــــِب َجـــــــَزْع ــــُب ِمـــــن الــــتَّ ــــل ــــَق وال

َفــــقــــيــــٍر َذنـــــــــــَب  اغــــــفــــــْر  َرب  يــــــا 

ــــــــْع ــــيــــل َجــــثــــا وَرَك فــــي َجـــــــوف الــــلَّ

شعر : محمد السادة

هــمــوم المســرح والمســرحــيينهــمــوم المســرح والمســرحــيين

إل م
طلبة 

على جهودهم األكاديمية.عالم والعديد من  ن ي و م
باإلضافة  القسم، 

ي ي م جهو ى

الباكر  فهد  الــمــخــرج  أعـــرب  الــبــيــرق :   - الــدوحــة 
ورشة  تشهده  الــذي  المتميز  باإلقبال  سعادته  عن 
اإلخراج المسرحي والتي يقدمها في المركز الشبابي 
معرفة  تبيان  إلى  تهدف  والتي  المسرحية  للفنون 
اإلخــراجــي  الفكر  بــاألحــرى  أو  المسرحي  اإلخــــراج 
عــادة  يرتبط  الـــذي  لــإلخــراج  تعليم  هــنــاك  ليس  إذ 
في  الخيال  إعمال  على  والقدرة  والثقافة  بالمعرفة 
توظيف أحداث العرض المسرحي، وأفاد الباكر أن 
بالمدارس  والمخرجين  الفنانين  من  عــدداً  هناك 

المستقلة طلبوا حضور الورشة التي تضم العديد من 
بحاجة  نحن  الــذيــن  الــشــبــاب،  فئة  خاصة  العناصر 
أن  الباكر  وأضاف  المقبلة،  المرحلة  في  لطاقاتهم 
نهاية الورشة ستشهد ما يعرف بمهرجان العروض 
القصيرة، حيث سيقوم كل مشارك بإخراج عرض 
طرح  لما  تطبيقياً  مــثــاالً  ليكون  دقيقة،   ٢٠ مدته 
في الورشة وهي فرصة لتأصيل تنظيم «مهرجان 
العروض القصيرة» ليكون موازياً لمهرجان المسرح 

الشبابي.

بأقالم بأقالم 
المبدعينالمبدعين

دورة للمبدعين المحليين يقدمها أوروبي !!
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