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علي سلطان:أتابع الحركة 
المسرحية بـ «واتس آب»

صفحات
٨

نجوى تقدم دكتوراه في الحب

الدوحة- البيرق:قال الفنان علي سلطان 
أحدثت  االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل  إن 

تقريب  في  وأسهمت  تكنولوجية  ثورة 
ــتــواصــل  الــبــعــيــد وزيـــــــادة مــســاحــة ال
بــيــن الــــنــــاس، وقــــــال: إنــــه حــريــص 
على اســتــخــدام هــذه الــوســائــط ألنها 

واأليسر  األقــرب  الوسيلة  هي  أصبحت 
ــتــعــامــل بـــيـــن الــــمــــعــــارف واألصــــدقــــاء  ــل ل

آب»  «واتــس  استخدام  يفّضل  أنــه  موضحاً 
أجهزة  على  مــوجــودا  وكــونــه  لسهولته  نــظــراً 

في كل مكان وزمان.مضيفا أنه يستخدم  المحمول ومتواجدا معنا دائماً 
أخبار الوسط المسرحي وأخبار  الواتس آب لمعرفة أخبار زمالئه وأيضاً 
الدوحة  لفرقة  بجروب  عضو  إنه  حيث  المسرحية  الدوحة  فرقة  أعضاء 

المسرحية، وغيرها من األمور اإليجابية.

ص٧

كتب - هيثم األشقر:

تخوض الفنانة نجوى تجربة درامية 
جــديــدة مــن خــالل مسلسل «دكــتــوراه 

فـــي الــــحــــب»، مـــن إخــــــراج حسين 
حسين،  غازي  وبمشاركة  الحليبي، 

عــبــدالــعــزيــز الـــحـــداد، مــحــمــد صفر، 
 ٣٠ من  ويتكون  وغيرهم  صــالح  هــدى 

حــلــقــة، ومـــن الــمــقــرر عــرضــه فـــي شهر 
رمضان المقبل في أكثر من محطة فضائية 

خليجية وعربية، يقوم بإدارة اإلنتاج أركان وجعفر الموسوي.
وتجسد الفنانة نجوى دور فتاة طيبة تدعى «ميثار»، غير أن طيبتها 
تقودها إلى االستغالل البشع من جانب اآلخرين، حيث تقع فريسة لالبتزاز 
من شخص، حيث تصطدم بصخرة الواقع األليم، عندما تتكشف الحقائق 
أحالمها  لــفــارس  الحقيقي  الــوجــه  ويــظــهــر  األقــنــعــة،  وتــتــســاقــط  أمــامــهــا 

المزيف.
ص ٢

المنصور:نعاني كبوة 
بالتأليف المسرحي
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كتارا تقدم بثا حيا الفتتاح «كان» السينمائي
لعشاق  الـــدوحـــة  فـــي  مـــرة  وألول  غـــدا  ســتــتــاح 
لمراسم  ومباشر  حي  نقل  متابعة  فرصة  السينما 
افتتاح مهرجان كان السينمائي وفعاليات سجادته 
الــحــمــراء فـــي إطــــار احــتــفــالــيــة وعـــــروض خــاصــة 
الثقافي  بالحي  لألفالم  الــدوحــة  مؤسسة  تقيمها 
«كتارا». وضمن احتفال مؤسسة الدوحة لألفالم، 
ستقدم المؤسسة سلسلة أفالم احتضنها مهرجان 
ستقيم  كما  السابقة،  دوراتـــه  في  السينمائي  كــان 
الــمــؤســســة عــلــى هــامــش هـــذه الـــعـــروض معرض 
صور، إلى جانب إتاحتها فرصة الفوز بهدايا قيمة.

وتضم قائمة األفالم المقرر عرضها في مسرح 
احتفالية  ضــمــن  كـــتـــارا  الــثــقــافــي  بــالــحــي  الـــدرامـــا 
كان  بمهرجان  بانطالق  لألفالم  الدوحة  مؤسسة 

كــل مــن فيلم «عــمــر» الــحــائــز على جــائــزة لجنة 
التحكيم لقسم نظرة خاصة من مهرجان كان في 
عام ٢٠١٣، وهو من إخراج هاني أبوأسعد المرشح 

مرتين لنيل جائزة األوسكار.
على  الحائز  الفيلم  األفـــالم  قائمة  ستضم  كما 
السعفة الذهبية «البيات الشتوي» من إخراج نوري 
بيلج جيالن، فضال عن فيلم «البحث» من إخراج 
ميشيل آزنافيسيوس، وهو الفيلم الذي عرض في 
وقدمت  كــان  مهرجان  من  الماضي  العام  دورة 
برنيس  لألوسكار  لجائزة  المرشحة  الممثلة  فيه 
لوين  فيلم «داخــل  إلى  باإلضافة  آســراً،  أداء  بيجو 
لمهرجان  الكبرى  الجائزة  على  الحائز  ديفيس» 

كان في عام ٢٠١٣.

ً عرض فيلم «عمر» بسينما كتارا .. غدا
تــعــرض مــؤســســة الـــدوحـــة لــألفــالم بــالــتــعــاوض 
الفلسطيني  الوثائقي  الفيلم  غــداً  كتارا  سينما  مع 
يدعى  شاب  حول  الفيلم  أحــداث  وتــدور  «عمر»، 
عمر، درج على تفادي نيران حراس الجدار العازل 
أن  إال  نــاديــة،  الــســريــة  محبوبته  لــزيــارة  وعــبــوره 
بسيطة  حب  قصص  تعرف  ال  المحتلة  فلسطين 
اآلخر  الجانب  فعلى  المعالم،  واضحة  حــروبــاً  أو 
ليواجه  المقاومة  في  عمر  ينخرط  الــجــدار،  من 
قــــــرارات مــصــيــريــة مــؤلــمــة تــحــدد مــســار حياته 
الشرطة  مصيدة  في  عمر  يقع  رجولته.  وتكشف 

المميتة،  المقاومة  عمليات  إحدى  بعد  العسكرية 
جمعته  التي  الثقة  عالقة  والخيانة  الشك  ويهدد 
أمجد  الطفولة  وأصدقاء  المقاومة  برفاق  طويالً 
وشقيق نادية طارق، لتصبح مشاعر عمر ممزقة 
سرعان  أنه  إال  الفلسطيني،  المشهد  حال  هو  كما 
ما يتضح أن كل ما يفعله لهو في سبيل حب نادية. 
فاز «عمر» بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لقسم 
نظرة خاصة في مهرجان كان السينمائي في عام 
٢٠١٣، كما ُرشح لجائزة األوسكار عن فئة أفضل 

فيلم أجنبي.

الرسوم المتحركة تفتقر للدعمالرسوم المتحركة تفتقر للدعم

ي ر ي ب

كتب - مصطفى عبد المنعم:

طــــــالــــــب الــــــفــــــنــــــان مـــحـــمـــد 
المسرحيين  المؤلفين  المنصور 
ــا  الــخــلــيــجــيــيــن بــالــمــضــي قــدًم
للموضوعات  غزير  إنتاج  نحو 
موروثًا  اعتبرها  التي  التراثّية 
بالتفاصيل  ممتلئًا  عــظــيــًمــا 
الــتــي تــصــلــح لــكــل األزمــــان، 
ونحن اآلن نعاني من ندرة 
خصوًصا  الــُمــبــدعــيــن،  فــي 
فــي مــجــال الــمــســرح فكل 
ــــوم يـــولـــد لــديــنــا إنــســان  ي
يولد  يــوم  كل  ليس  ولكن 

لدينا ُمبدع.

ص ٤
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كتب - محمود الحكيم:

في  دخــولــه  عــن  البوعينين  خــالــد  الغنائي  الشاعر  كشف 
عــمــل غــنــائــي جــديــد مـــع الــمــطــرب الــســعــودي جــــواد العلي 
إلى  مشيراً  لوريك»،  «واهللا  بعنوان  حامد  حسن  والملحن 
المطرب  وبين  بينه  نوعه  من  األول  هو  العمل  هذا  أن 
جواد العلي، وقال البوعينين: األغنية تم االنتهاء من 
مراحل  في  تدخل  حالياً  وهي  وتوزيعها  تلحينها 

التسجيل النهائية.
تــعــاونــاً  هــنــاك  أن  إلـــى  البوعينين  وأشــــار 
بينه وبين حسن حامد في  ومثمراً  وثيقاً 
التعاون  هــذا  أثمر  وقــد  األغنية  مجال 
الناجحة  الغنائية  األعمال  من  العديد 
والخليجي  الــمــحــلــي  الــمــســتــوى  عــلــى 

والعربي.
يكتب  أنــه  إلــى  البوعينين  وأشــار 

غنائية  أعماالً  أكانت  ســواء  أشكالها  بكافة  الغنائية  األعمال 
ذلك،  غير  أو  وطنية  أو  شعبية  غنائية  أعــمــاالً  أو  عاطفية 
للعديد من الفنانين حيث قّدم  إلى أنه كتب مؤخراً  مشيراً 
بعنوان «أسمر»،  األولى  التونسية  لطيفة  للمطربة  أغنيتين 
وهي  بعنوان «أستفزك»  والثانية  حامد،  حسن  ألحان  من 

من كلماتي، وألحان حسن حامد أيضاً.
وأكد البوعينين أن المهرجانات الغنائية التي تقيمها إذاعة 
ازدهـــار  فــي  كبير  بشكل  ساهمت  قطر  فــي  الــريــان  صــوت 
مشيراً  واإلقليمي،  المحلي  المستوى  على  القطرية  األغنية 
إلى أن حال األغنية القطرية بألف خير بسبب الدعم الكبير 
الذي تلقاه من المسؤولين في الدولة، كما أن الفنانين لديهم 
الخاص  طابعه  ولــه  لونه  له  مطرب  فكل  االخــتــالف  ميزة 
فليس بينهم تشابه أو استنساخ وهذا ما يجعل الجمهور يُقبل 

على هذه األنواع المختلفة واألزهار الفّواحة.

بــعــد عــــدد مـــن الـــتـــجـــارب الــنــاجــحــة 
الفنانة  تخوض  الخليجية،  الدراما  في 
جديدة  كويتية  درامــيــة  تجربة  نجوى 
ــــــوراه فــي  مــــن خــــــالل مــســلــســل «دكــــــت
تصويره  عملية  تتواصل  الــذي  الحب»، 
في عدة مواقع في الكويت، وهو  حالياً 
ومن  ميديا»،  جلف  إنتاج «جلوبل  من 
المشاهد  بعض  تصوير  يتم  أن  المتوقع 

خارج الكويت.

المسلسل من إخراج حسين الحليبي، 
ويشارك  دحدل،  بسام  المنفذ  المخرج 
الكويت  فــنــانــي  مــن  حــشــد  بطولته  فــي 
والــــخــــلــــيــــج، مـــنـــهـــم غــــــــازي حـــســـيـــن، 
ــــحــــداد، مــحــمــد صــفــر،  عــبــدالــعــزيــز ال
هــدى صــالح، فــرح الــصــراف، إبراهيم 
عبدالمحسن  حسين،  مريم  الزدجالي، 
الـــقـــفـــاص، لــطــيــفــة الـــمـــجـــرن، مـــروة 
ـــم، غــــــرور،  ـــمـــســـل مـــحـــمـــد، حـــســـيـــن ال

نجوى  ســالــم،  سلمى  بوشهري،  سعود 
هيثم،  عبداهللا  عباس،  أمــل  الكبيسي، 
حلقة،   ٣٠ من  ويتكون  الكندري.  شهد 
ومن المقرر عرضه في شهر رمضان 
فضائية  محطة  مــن  أكثر  فــي  المقبل 
اإلنتاج  بــإدارة  يقوم  وعربية،  خليجية 

أركان وجعفر الموسوي.
فــتــاة  دور  نـــجـــوى  الــفــنــانــة  وتــجــســد 
طيبتها  أن  غير  «ميثار»،  تدعى  طيبة 

تقودها إلى االستغالل البشع من جانب 
لالبتزاز  فريسة  تقع  حيث  اآلخــريــن، 
بصخرة  تصطدم  حيث  شــخــص،  مــن 
الحقائق  تتكشف  عندما  األلــيــم،  الــواقــع 
أمــامــهــا وتــتــســاقــط األقـــنـــعـــة، ويــظــهــر 
الــــوجــــه الــحــقــيــقــي لــــفــــارس أحــالمــهــا 
ـــــدور أحـــــداث الــعــمــل في  الـــمـــزيـــف. وت
قــالــب اجــتــمــاعــي رومـــانـــســـي، ويــرصــد 
المتعلقة  خــصــوصــاً  القضايا  مــن  عـــدداً 

بــالــحــب والـــعـــاطـــفـــة، والـــعـــالقـــات بين 
مختلف  بين  الحب  وأهمية  الزوجين، 
شرائح المجتمع في حياتنا، كما يتناول 
دور  غياب  عن  الناتجة  المشاكل  العمل 
استقرار  فــي  سلباً  يــؤثــر  مما  األبــويــن، 
األســــــرة، وتــفــكــك كــيــانــهــا، وانـــحـــراف 
بعض أفرادها، إلى جانب التطرق إلى 
معاناة اليتيم لفقدان والدته مما يسبب 

ضياعه.

«واهللا لوريك» جديد خالد البوعينين

دكتوراه في الحب للفنانة نجوى

wححححححححححححححححححححح         ععععععععنحو مسرح        عربي
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كتب: هيثم األشقر

أعـــلـــن الــــروائــــي أمـــيـــر تــــاج الـــســـر عــلــى صفحته 
األمـــريـــكـــيـــة  الــــنــــشــــر  دار  أن  بـــــــوك  الــــفــــيــــس  فـــــي 
(Antibookclub) في نيويورك، أعلنت عن صدور 
روايته «العطر الفرنسي»، باللغة اإلنجليزية بترجمة 

بروفيسور وليام هتشنز.
األم  بلغتها  صــدرت  التي  الــروايــة  هــذه  نقل  ويُعد 
عام ٢٠٠٩، إلى اإلنجليزية ومن قبلها إلى الفرنسية 

واإلسبانية، خطوة كبيرة لتاج السر نحو العالمية.
ويرى النقاد أن «العطر الفرنسي» كتبت كما هو 
مشوق،  بأسلوب  السر  تاج  أمير  الروائي  عن  معهود 
وعمق  العامية  ببساطة  تتميز  سلسة  شعرية  وبلغة 
اختيار  فــي  وتــفــّرده  كاتبها  تميز  وتــؤكــد  الفصحى، 

موضوعاته وأسلوب معالجتها الساحر.
وقد قّدم الروائي أمير تاج السر الرواية بالقول: 
نشاهدهم  أن  يمكن  الناس،  من  الكثير  قصة  «إنها 
أفضل،  بغٍد  يحلمون  جميعهم  اليومية،  حياتنا  في 

ولــكــنــهــم ال يــمــلــكــون فـــي حــيــاتــهــم ســــوى الــرتــابــة 
األمــل  معها  فيفقدون  والــحــســرة،  واأللـــم  والجمود 
منسية  شخصيات  إلــى  فيتحّولون  مــشــرق  غــٍد  فــي 

وممحية».
البوكر  لــجــائــزة  تــرشــحــت  الــتــي  الـــروايـــة  وتعتمد 
خبر  على  الــدرامــي  بنائها  في   ،٢٠١١ لعام  العربية 
حــي «غــائــب»  فــي  لــإلقــامــة  فرنسية  نجمة  وصـــول 
لكتابة  النائية  السودانية  الــمــدن  إحــدى  فــي  الشعبي 
بــحــث عــالــمــي ال أحـــد يــعــرف مــاهــيــتــه أو أســبــابــه، 
يلتقط بطل الرواية «علي جرجار» الخبر، ويسارع 
لنقله إلى «الحي الهامشي بعد أن يضيف إليه الكثير 
مشوقاً  خبراً  منه  ليجعل  والمحّسنات  البهارات  من 

يستحق النقل.
كثيرة  وتطورات  تداعيات  االنتظار  أثناء  وتحدث 
حب  في  جرجار»  سقوط «علي  منها  متوقعة  غير 
يدفع  الوهمي  الحب  ذلك  وصولها،  المتوقع  الضيفة 
وبناء  القديمة،  ممارساته  عــن  للتخلي  «جــرجــار» 
من  الــزواج  لقبول  مستعداً  ليكون  مختلفة  شخصية 

وتطلب  حبه  في  ستقع  أنها  تخّيل  أن  بعد  الفرنسية 
يده. وترصد الرواية التغّيرات الحديثة التي أثرت في 
المجتمعات الهامشية، وتتناول العديد من المواضيع 
المؤثرة في أهل ذلك الحي، مثل الهجرة واالغتراب 
حّية  بشخصيات  وتــزخــر  واالســتــثــمــار،  والــتــزّمــت 

وغنية في أبعادها ومخزونها اإلنساني.
يُـــشـــار إلـــى أن الـــروايـــة صــــدرت فـــي عـــام ٢٠١٠ 
باللغة الفرنسية، عن دار «الرماتان» المعروفة في 
«إكزافيه  البلجيكي  بترجمتها  قــام  والــتــي  بــاريــس، 
العربي  األدب  بترجمة  المهتمين  أحد  وهو  لوفان» 

للفرنسية السيما إنتاج الروائي «تاج السر» المتميز.
بترجمة  اإلســبــانــيــة  باللغة  الــروايــة  صـــدرت  كما 
أورتيجا،  رافائيل  بروفيسور  اإلسباني  للمستشرق 
الذي قال إنه مغرم برواية العطر الفرنسي، ويراها 
صيانة  مشرف  شخصية  شــّدتــه  وقــد  نـــادرة،  روايـــة 
القطارات المتقاعد: علي جرجار وعشقه المهووس 
الــروايــة  بترجمة  وقـــام  كــادويــلــي،  كاتيا  للفرنسية 

بسهولة، مدفوعاً بهذا العشق.

صدور الترجمة اإلنجليزية لـ ”العطر الفرنسي“

بـــالـــرغـــم مــــن إعــــجــــاب مـــــــارون نــقــاش 
له  اإلعـــجـــاب  وهــــذا  الغربية-  بــالــحــضــارة 
أســبــابــه الــمــوضــوعــيــة ويــشــاركــه فــيــه فريق 
كبير من المثقفين العرب- إال أنه لم يقف 
مكتوف  يقف  الذي  السلبي  المتلقي  موقف 
األيــــدي أو يــشــعــر بــالــعــجــز والـــدونـــيـــة، لقد 
تعامل مع التفوق الحضاري بالدخول مع ما 
يراه ويشاهده في حوار إيجابي الطابع حيث 
ينتقي ويختار ما يراه مناسباً لواقعه ما يراه 
من  وإيقاظه  الواقع  هذا  تنشيط  على  قــادراً 
قــرون  األربــعــة  على  يزيد  مــا  طــوال  غفلته 

من الحكم العثماني.
طموحه  تحقيق  إلـــى  نــقــاش  ســعــى  وقـــد 
في مجال المسرح بوعي وإدراك وشجاعة، 
وقـــد حـــدد هـــذا بــوضــوح فــي خــطــابــه الــهــام 

قائالً:
.. وهــــا أنــــا مــتــقــدم دونـــكـــم إلــــى قــــدام، 
مقدماً  المالم  إمكان  عنكم  فــداء  محتمالً 
لهؤالء األسياد المعتبرين، أصحاب اإلدراك 
الموقرين، ذوي المعرفة الفائقة واألذهان 
الفريدة الرائقة الذين هم عين المتميزين 
بــهــذا الــعــصــر، وتــــاج األلـــبـــاء والــنــجــبــا بــهــذا 
وذهباً  أدبياً،  مسرحاً  لهم  ومبرزا  القطر، 
أفــرنــجــيــاً مــســبــوكــاً عــربــيــاً، عــلــى أنــنــي عند 
مـــروري بــاألقــطــار األوروبـــاويـــة، وسلوكي 
بــاألمــصــار األفــرنــجــيــة قــد عــايــنــت عندهم 
فيما بين الوسايط والمنافع التي من شأنها 
ألعاباً  بها  يلعبون  مــســارح  الطبائع  تهذيب 

غريبة ويقصون فيها قصصاً عجيبة..
حدد مارون في خطبته تصوره النظري 
للحوار مع الحضارة الغربية والذي ال يخضع 
اتهام  نجد  هنا  من  األعمى.  والتقليد  للنقل 
البعض لجمهور الرواد بالنقل والتقليد وأن 
الــذي  العصر  عــن  متخلفاً  كــان  مسرحهم 
سعد  يقول  مراجعة  إلــى  يحتاج  فيه  عاشوا 
أردش في صدد تقييمه لجهود الرواد:»إذا 
مسرحهم  بــدأوا  العرب  أن  الثابت  من  كان 
فلماذا  للغرب  مقلدين  أو  ناقلين  المعاصر 
لم يبدأ المسرح العربي من حيث كانت قد 
انتهت أوروبا في النصف الثاني من القرن 

التاسع عشر.
نفس  في  ويجيب  هذا  أردش  سعد  يبرر 
الــوقــت عــن الـــســـؤال الــــذي طــرحــه ويتمثل 
هـــــذا الـــتـــبـــريـــر فــــي أمــــريــــن قــــد أدركـــهـــمـــا 
مارون نقاش أوالهما عدم توفر الظروف 
الــحــضــاريــة الــمــالئــمــة الســتــقــبــال الــظــاهــرة 
المسرحية وثانيهما «أن مارون نقاش كان 
لتأسيس  دعــوتــه  مخاطر  شــك  دون  يــقــدر 
جماهيري  اجتماعي  ثقافي  ككائن  المسرح 
يـــبـــدأ مـــبـــاشـــرة بــمــنــاقــشــة لــخــطــة الــحــيــاة 
السلطان  يحكمها  أرض  فــي  الــمــطــروحــة 
خالل  مــن  اآلســتــانــة  فــي  الــرابــض  العثماني 
الـــبـــاشـــوات الــمــتــفــرغــيــن لــتــشــريــع الــمــظــالــم 
وجباته الخراج وتنظيم السخرة لذلك كله 
فقد اختار الحل السهل عن وعي بالحقيقة 
كل  ورغم  موليير،  بمترجمات  وبدأ  المرة 
مــطــاردات  مــن  ينج  لــم  فإنه  الحيطة  هــذه 

رجال السلطان.

«٦» الحوار 
وتساؤالت النهضة

للروائي أمير تاج السر
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كتب - هيثم األشقر:

ـــاع أفـــــالم الـــرســـوم  شـــــّدد عـــــدٌد مـــن صـــّن
الــمــتــحــّركــة عــلــى ضــــرورة دعـــم هـــذا الفن 
الذي يعتمد بصفة أساسية على المجهودات 
للفنانين،  الشخصية  والــتــجــارب  الــذاتــيــة، 
لشركات  تواجد  هناك  يكون  بأن  ُمطالبين 
الصناعة،  هذه  لدعم  الخاص  القطاع  إنتاج 
مؤكدين أهمية فن الرسوم المتحّركة لدى 
أو  اجتماعًيا،  الفيلم  كان  ســواء  الُمشاهدين 
فّعال  عنصر  أنــه  كما  توعويًا،  أو  كوميديًا، 
وبمثابة  الــعــام،  الــرأي  على  المشاكل  لطرح 

كشاف لرؤية سلبيات المجتمع ومشاكله.
متنفًسا  أصبح  اليوتيوب  أن  إلى  وأشــاروا 
هــاًمــا لهذه األفـــالم فــي ظــل التجاهل الــذي 
أن  مؤكدين  المتحّركة،  الرسوم  فن  يلقاه 
فــن الـــرســـوم الــمــتــحــّركــة أصــبــح لــه قــاعــدة 
جـــمـــاهـــيـــرّيـــة كـــبـــيـــرة ويــســتــقــطــب الــكــبــار 
والصغار مًعا، وأن معظم التجارب المحلّية 
اآلن مقتصرة على األفالم التوعوّية، وبعض 
األفـــــالم الـــتـــي تــقــّدمــهــا بــعــض الــمــؤســســات 
االقتصادية، والتي تحمل في الغالب أفكاًرا 
هذه  أن  إلــى  الفتين  وترويحّية،  تسويقّية 
التجارب حققت صدى طيبًا لدى الجمهور، 
إذا  الصناعة  لــهــذه  طــّيــب  بمستقبل  وتبشر 

وجدت االهتمام، والدعم المناسب.

المواقع التفاعلية

الجيدة  عائشة  الفنانة  طالبت  البداية  في 
بهذا  االهــتــمــام  بــضــرورة  الثقافية  الجهات 
الــنــوع مــن الــفــن والــعــمــل على دراســـة واقــع 
أفالم الرسوم المتحّركة وبذل الجهود من 
أجــل الــنــهــوض بــهــذه الــصــنــاعــة، مــؤكــدة أن 
واألفكار  بالمواهب  مليئة  المحلية  الساحة 
إلى  مشيرة  بــاالهــتــمــام،  الــجــديــرة  الــجــّيــدة 
المتحّمس  الــشــبــاب  مــن  الــعــديــد  هــنــاك  أن 
وتراثنا  ثقافتنا  تقّدم  محلية  أعمال  لتقديم 
المتحّركة  الرسوم  فن  أن  مؤكدة  الخاص، 
قاعدة  لــه  أصبح 
ـــــة  ـــــرّي جـــــمـــــاهـــــي
كـــــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــرة 
ويستقطب الكبار 

قبل الصغار.
وأشارت إلى أن العديد من صّناع الرسوم 
الــمــتــحــركــة لــجــأوا إلـــى نــشــر أعــمــالــهــم علي 
اليوتيوب بعد أن شعروا أنه ال يجب عليهم 
موضحة  الرسمّية،  المؤسسات  دعم  انتظار 
أن عـــــرض األفــــــــالم عـــلـــى هـــــذه الـــمـــواقـــع 
التفاعلية حقق نسب مشاهدة عالية، كما أنه 
يُعطي الفرصة لصانعي تلك األفالم للوقوف 
على مدى نجاح تجاربهم ورضا المشاهدين 
عدد  أو  التعليقات  خــالل  مــن  وذلــك  عنها، 
الـــاليـــكـــات، الفـــتـــة إلــــى أن اإلنـــتـــرنـــت وبــال 
الدعاية  تقديم  في  كثيًرا  ساهم  شك  أدنــى 

المجانية إلبداعات هؤالء الشباب.

تحديات كبيرة

يوسف  عبدالعزيز  الفنان  أكد  جانبه  من 
أن فـــن الـــرســـوم الــمــتــحــّركــة مـــن الــفــنــون 
ويحرصون  القطري،  الشعب  لدى  المحّببة 
خالل  من  ســواء  جّيد،  بشكل  متابعته  على 
األفــــالم الــتــي تــبــّث عــبــر الــيــوتــيــوب، أو من 
خـــالل رســـوم الــكــاريــكــاتــيــر الــتــي تنشر في 
الــصــحــف الــيــومــّيــة، والــتــي تعتبر مــن أحــد 

إلى  وأشــار  المتحّركة.  الــرســوم  فن  أشكال 
أنه وبالرغم من تخّوف العديد من شركات 
المحلية  الكرتون  أفــالم  تنفيذ  مــن  اإلنــتــاج 
عالية،  وميزانية  كبيًرا  جهًدا  تتطلب  ألنها 
إال أن هذه الصناعة تمكنت من التغلب على 
كافة التحديات، وظهر ذلك جلًيا من خالل 
الشركات  لبعض  نفذت  التي  األفــالم  بعض 

لجوء  وكذلك  الخاص،  القطاع  في  العاملة 
الحكومية  والهيئات  الـــوزارات،  من  العديد 
الســتــخــدام تــلــك الــنــوعــّيــة مــن األفــــالم في 
تنفيذ أهدافها التوعوية، التي حققت صدى 

ـــا لـــدى  طـــيـــبً
المشاهدين.

كــــــــــــمــــــــــــا 

أعــــرب عـــن تــفــاؤلــه بـــأن يــشــهــد هـــذا الــفــن 
الُمقبلة،  القليلة  السنوات  خالل  كبيًرا  تطوًرا 
تزايًدا  تشهد  الفنّية  الساحة  أن  إلــى  مشيًرا 
المتحّركة،  الرسوم  فناني  أعــداد  في  كبيًرا 
كــمــا أن وجـــود اإلنــتــرنــت ومــواقــع الــتــواصــل 
الفنانين  مــن  الــعــديــد  ســاعــدت  االجــتــمــاعــي 
عــلــى نــشــر إبـــداعـــاتـــهـــم بــحــرّيــة بــعــيــًدا عن 
أي  مــن  البيروقراطي  والتدخل  الروتينية 

جهة رسمّية.

المؤسسات الثقافية

من جهة أخرى أكد الفنان راشد الكواري 
أن وزارة الثقافة، ومؤسسة الدوحة لألفالم، 
هي الجهات المعنّية التي يجب عليها تقديم 
المتحّركة،  الــرســوم  ألفــالم  الكافي  الــدعــم 
أهمية  تقّل  ال  الصناعة  هذه  أن  إلى  مشيًرا 
عن صناعة السينما، كما أن جمهورها يُمثل 

شريحة عريضة من المجتمع.
وأكد الكواري أهمية أن اليوتيوب ساهم 
كثيًرا وبدرجة رئيسية في انتشار العديد من 
التجارب الوليدة للعديد من الشباب، مشيًرا 
أسسها  التي  سبيد»،  «ران  صفحة  أن  إلــى 

بــالــمــشــاركــة مـــع بــعــض الــشــبــاب الــقــطــري، 
حققت نجاًحا كبيًرا من خالل عرض بعض 
األفالم التي تعنى بالسالمة المرورية لوقف 
بأهمية  الوعي  ونشر  الشوارع  في  الحوادث 
واستطعنا  الـــمـــروريـــة،  بــالــقــواعــد  االلـــتـــزام 
مـــن خــاللــهــا الــحــصــول عــلــى رعـــايـــة وزارة 
وزارة  مــن  اللوجستي  والــدعــم  االتــصــاالت، 
الخارجية. وأوضح الكواري أن فن الرسوم 
يتصّور  كما  فقط  لألطفال  ليس  المتحّركة 
البعض، بل إنه فن يحمل أهداًفا ومضامين 
تصل من العمق بما ال تستطيع أن تصل إليه 

األفالم السينمائية.

بديل جيد

إلى ذلك قالت الفنانة خلود العلي إنها ال 
تدري إن كانت هناك جهة مختصة مسؤولة 
أم  المتحّركة  الرسوم  فن  وإنتاج  دعــم  عن 
المحلّية  وثقافتنا  تراثنا  أن  إلى  مشيرة  ال، 
ــالــقــصــص الـــُمـــفـــيـــدة الـــتـــي يــمــكــن  مــلــيــئــة ب
أمثل  بــديــالً  لــتــكــون  حــاضــرنــا  مــع  تطويعها 
عن  المدبلجة  الكرتون  أفــالم  عن  ألطفالنا 
مع  تتماشى  ال  والتي  األمريكية  أو  اليابانية 

ثقافتنا وعاداتنا وتقاليد ديننا اإلسالمي.
وطــالــبــت خــلــود بـــأن يــكــون هــنــاك لدعم 
ثقافة  لتغدو  المتحّركة،  الــرســوم  صناعة 
خاللها  من  يعّبر  واحترافّية،  شعبّية  أكثر 
الـــُمـــبـــدع الــقــطــري عـــن أفـــكـــاره وقـــدراتـــه، 
التحديات  كل  من  بالرغم  أنــه  إلــى  مشيرة 
أفالم  صّناع  واجهت  التي  والمادية  التقنية 
الـــرســـوم الــمــتــحــركــة، إال أنــهــم اســتــطــاعــوا 
ــوا وجــــودهــــم عـــلـــى الــصــعــيــد مــن  ــت ــب ــث أن ي
خـــالل مــجــمــوعــة مــن الــتــجــارب الــتــي نالت 
أبرز  أن  خلود  وأكدت  المشاهدين.  إعجاب 
غياب  هــو  الفن  هــذا  تــواجــه  التي  المعوقات 
الــجــهــات اإلنــتــاجــّيــة الــداعــمــة، مــشــيــرة إلــى 
أن الــعــديــد مــن تــجــارب الــشــبــاب محصورة 
الفتة  والتوعوية،  الدعائية،  األفــالم  بين  ما 
خالل  أصبح  المتحّركة  الرسوم  فن  أن  إلى 
الــســنــوات األخـــيـــرة أكــثــر األعـــمـــال جــاذبــيــة 
أنه  عن  فضالً  لألطفال 
واهــتــمــاًمــا  قــبــوالً  يلقى 
أيًضا من جانب الكبار.

عبر شركات اإلنتاج الخاص.. فنانون:
عقدة فنيةعقدة فنية

3الثالثاء 23 رجب 1436 هـ - 12 مايو 2015 م

ـــــة ـــــحـــــرك ـــــت ـــــم ال ــــــــــــرســــــــــــوم  ال بـــــــــدعـــــــــم  مـــــعـــــنـــــيـــــة  ـــــــة  ـــــــاف ـــــــق ـــــــث ال وزارة  ـــــــــــــــواري:  ـــــــــــــــك ال

ـــة ـــي ـــل ـــح ــــــــــــــالم كـــــــــرتـــــــــون م ـــــم أف ـــــدي ـــــق ـــــت ـــــــا ل ـــــــن ـــــــراث ـــــــي: االســـــــــتـــــــــفـــــــــادة مـــــــــن ت ـــــــعـــــــل خـــــــلـــــــود ال

فن الرسوم المتحركة يفتقد للدعم

ـــتـــوعـــويـــة ـــة وال ـــي ـــائ ـــدع ـــورة بـــيـــن األفـــــــالم ال ـــص ـــح ـــاب م ـــب ـــش أعــــمــــال ال

ــقــة ـــن عــمــي ـــي ـــام ـــض ــــــا وم ـــحـــركـــة فــــن يـــحـــمـــل أهــــــدافً ـــمـــت ـــــوم ال ـــــرس ال

عبد العزيز 
يوسف: التكلفة 
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ويستطرد: إن بقاء هذه المهرجانات، 
دول  أو  الـــكـــويـــت  أو  قــطــر  فـــي  ســـــواء 
من  وغيرها  الخليجي  التعاون  مجلس 
الكبير  الــحــافــز  يــمــثــل  الــعــربــيــة  الـــــدول 
الســتــمــرارّيــة الــمــســرح، وتــدّفــق الــدمــاء 
الــجــديــدة، وبــالــتــالــي األفــكــار الــجــديــدة، 
في  والــرغــبــة  الــفــنــي..  بــالــثــراء  الخصبة 
تجاوز ما هو مألوف وتقليدي ومكّرر، 
المسرح  هللا،  الحمد  المنصور:  ويــؤّكــد 
الشاّبة  الــكــوادر  تلك  خــالل  مــن  بخير.. 

والطموحة.
ــــواجــــب مــــن ِقــبــل  وعـــــن االلـــــتـــــزام ال
النجوم الكبار والرّواد في عالم المسرح 
الشباب  إن  المنصور  قــال  الشباب  تجاه 

هـــم األمــــل ونــعــقــد عــلــيــهــم الــكــثــيــر من 
الـــطـــمـــوحـــات واآلمــــــــال ولــــذلــــك يــجــب 
قــوة،  مــن  أوتــيــنــا  مــا  بــكــل  ندعمهم  أن 
وأعود مّرة أخرى وأكّرر أن مثل هذه 
الــمــهــرجــانــات هـــي إحــــدى أهـــم أوجـــه 
مثل  ففي  المسرحّية،  للحركة  الــدعــم 
الــرّواد  الفنانون  يلتقي  المناسبات  هذه 
بــالــُمــبــدعــيــن مـــن الــشــبــاب ويــتــبــادلــون 
جميعها  وهـــي  ــتــعــارفــون  وي الــخــبــرات 
في  تتكّرر  أن  ويجب  إيجابّية،  ظواهر 
كل البلدان وأن تحظى بالدعم الرسمي.
ُمبدعين  هــنــاك  أن  المنصور  وأّكـــد 
وجميلة  راقــيــة  إســهــامــات  لــهــم  ــا  شــبــابً
جــــــًدا، خـــصـــوًصـــا فـــي الـــكـــويـــت، حــيــث 

إلثبات  كبيرة  بفرص  الشباب  يحظى 
ذاتــهــم ولــديــهــم اســتــعــداد لـــإلبـــداع في 
كــــل الـــــظـــــروف، ونـــحـــن أيــــًضــــا نــطــلــب 
منهم مــزيــًدا مــن الــعــمــل ومــزيــًدا من 
نفعل  نحن  كنا  كما  الــشــريــف  التنافس 
فـــي الــســبــعــيــنــيــات حــيــث كـــان الــتــنــافــس 
عــلــى أشــــّده عــلــى الــخــشــبــة وهــنــاك وّد 
الشباب  أناشد  ولذلك  خارجها،  وحــّب 
يبرهنوا  حتى  لديهم  ما  كل  يقّدموا  أن 
وأن  ولــبــالدهــم،  للمسرح  حّبهم  على 
مــســرًحــا  يـــقـــّدمـــوا  أن  عــلــى  يـــحـــرصـــوا 
وتتداخل  األمـــور  تختلط  وأال  حقيقًيا 
ونــــــرى خـــلـــًطـــا بـــيـــن بـــعـــض الـــعـــروض 
عن  تعّبر  ألن  تــرقــى  ال  الــتــي  التجارية 

الــمــســرح الــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي وتــكــون 
أن  الشباب  على  ولــذلــك  الــعــنــوان،  هــي 
يــعــمــلــوا جـــاهـــديـــن مـــن أجــــل الــحــفــاظ 
عــلــى الــحــركــة الــمــســرحــّيــة وأقــــول لهم 
مــن خــاللــكــم أنــتــم نــحــن ألنــكــم رهــان 

القادمة. المرحلة 
ــــمــــنــــصــــور الـــمـــؤلـــفـــيـــن  وطــــــالــــــب ال
الــمــســرحــيــيــن الــخــلــيــجــيــيــن بــالــمــضــي 
للموضوعات  غــزيــر  إنــتــاج  نــحــو  قــدًمــا 
عظيًما  موروثًا  أعتبرها  التي  التراثّية 
مــمــتــلــئًــا بــالــتــفــاصــيــل الــتــي تــصــلــح لكل 
ندرة  من  نعاني  اآلن  ونحن  األزمــان، 
فــي الــُمــبــدعــيــن، خــصــوًصــا فــي مجال 
الــمــســرح فــكــل يـــوم يــولــد لــديــنــا إنــســان 

ُمبدع،  لدينا  يولد  يوم  كل  ليس  ولكن 
الــخــلــيــجــيــيــن،  ــبــدعــيــن  ــُم ال أن  مـــؤكـــًدا 
غني  مــوروث  لديهم  الكّتاب  خصوًصا 
أعمال  صــورة  فــي  يقّدموه  ألن  يصلح 
رائــعــة ولــكــن لــألســف هــنــاك كــبــوة في 
في  ونـــدرة  المسرحي  التأليف  مــجــال 
وأنا  المحلّية،  االجتماعّية  الموضوعات 
هذه  كبوتهم  من  ينهضوا  أن  أناشدهم 
في  ومؤثر  فّعال  بشكل  يساهموا  وأن 
وأن  تــحــدث  الــتــي  المسرحّية  النهضة 
الموضوعات  إلــى  االلتفات  فــي  يــبــدأوا 
يعملوا  وأن  المنطقة،  هذه  تخّص  التي 
ابتكارّية  بأساليب  طرحها  إعــادة  على 

الحالي. الُمتلقي  ذوق  مع  تتناسب 

wمصطلحات درامية
المهرج

يطلق على الشخصية التي تلعب دور المضحك 
المسرحية  فــي  ثانوية-  أو  أساسية-  كــوظــيــفــة 
 (٢) المتعابط،  مــظــهــر:(١)  المهرج  يتخذ  وقــد 
البهلوان..  أو   (٤) ، الماجن  أو  المتخابث، (٣)  أو 
إلخ .. كل ذلك بقصد إثــارة التبسم أو الضحك . 
وفي بعض األحيان، تنطوى تعليقات المهرج- أو 
تصرفاته- على بعض الحكمة، وتتردد شخصية 
المهرج في كثير من مسرحيات وليم شكسبير، 
ابتداء من لونس في (السيدان من فيرونا- ١٥٩١) 

إلى استفانو في (العاصفة).

موسيـــــــــــقى

تــعــود جــــذور الــمــوســيــقــى فـــي أوروبــــــا لــلــعــام 
الكنائس  تراتيل  فــي  بــدأت  حيث  مــيــالديـًـا،   ٥٠٠
ثـــم تـــطـــورت إلـــى مـــا عـــرف بــالــمــوســيــقــى عصر 
الــريــنــاســنــس مــنــذ مــطــلــع الــقــرنــيــن الـــرابـــع عشر 
والــخــامــس عــشــر، الــتــي عــرفــت بــمــرحــلــة الــفــن 
إلى  الموسيقية  العالمات  وصلت  حيث  الحديث 
درجة كبيرة من التقدم، كما وصلت الموسيقى 
ذات األنـــغـــام الــمــتــعــددة إلـــى درجــــة كــبــيــرة من 

التعقيد لم يسبق لها مثيل.
وفي أثناء أواخر القرن الخامس عشر ظهرت 
المدرسة البرجندية بزعامة وليم دوفاي، وهي 
مــدرســة راقــيــة يــرجــع لــهــا الــفــضــل فــي ازدهــــار 
القرن  خــالل  المتعددة  األنــغــام  ذات  الموسيقى 
السادس عشر، ومن أبرز مؤلفي هذه المدرسة 
جوسكين دي برس وأوالندو دي السو، وبنزوح 
ظهرت  إيطاليا  إلى  الفلمنكية  المدرسة  مؤلفي 
بــالــبــنــدقــيــة الــمــدرســة الــمــوســيــقــيــة الــتــي أسسها 
وجوفاني  أندريا  إليها  وانضم  ويلالرت،  أدريــان 
ينافسه  كان  الذي  باليسرينا  قام  وقد  جابريللي 
الســــو فـــي عــصــر الــنــهــضــة بــتــأســيــس الــمــدرســة 
األنــغــام  ذات  الــكــنــيــســة  لــلــمــوســيــقــى  الــرومــانــيــة 
الرابع  لويس  أيام  حتى  استمرت  التي  المتعددة، 

عشر.
ومــنــذ عـــام ١٧٥٠ حــتــى عـــام ١٨٠٠انــتــشــرت 
بالموسيقى  بــعــد  فيما  عــرفــت  الــتــي  الموسيقى 
السيمفونيات  بظهور  اتسمت  التي  الكالسيكية 
الموسيقية على أيدي عدد كبير من الموسيقيين 
تظهر  أن  قبل  وموتزارت  هايدن  مثل  البارزين 
مـــوجـــة جـــديـــدة هـــي فـــتـــرة ظـــهـــور الــمــوســيــقــى 
ويمثل  عشر،  التاسع  الــقــرن  خــالل  الرومانسية 
وبــدايــة  الــكــالســيــكــيــة  الــمــرحــلــة  أوج  بــيــتــهــوفــن 

المرحلة الرومانسية في الموسيقى.
ــتــاســع عــشــر ظــهــرت  وقــــرب نــهــايــة الـــقـــرن ال
ففي  للرومانسية،  فعل  كرد  التأثيرية  المدرسة 
ــــورة جـــذريـــة فـــي مــيــدان  عــــام ١٨٦٠ ظــهــرت ث
الجديدة،  بالموسيقى  عرفت  والتي  الموسيقى، 
وقــد قــامــت اتــجــاهــات عــديــدة ضــد الرومانسية 
فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، حــيــث ظــهــر مـــا يــعــرف 
أهمية  ذات  أصبحت  التي  الجديدة  بالكالسيكية 
موسيقى  على  اإلقبال  جديد  من  شاع  إذ  كبرى، 
موسيقى  بإحياء  بالغ  اهتمام  ذلك  تال  وقد  بــاخ، 
الـــعـــصـــور الــســابــقــة، ومــــن قـــــادة هــــذه الــحــركــة 

الجديدة هيندميث وسترافينسكي.

تطّور الموسيقى في أوروبا

ي مبدعون
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      كتب - مصطفى عبد المنعم:

في  شاركوا  الذين  الفنانين  أوائــل  من  أنه  المنصور  محمد  الكويتي  الفنان  كشف 
تكوين وإنشاء مهرجان المسرح في قطر مع زمالئه من المسرحيين، وقال حظينا 
بدعم من سعادة الوزير الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري الذي يحرص دائًما على 
الخليجيين  األشقاء  لُحمة  دائًما  ويدعم  القطريين  الفنانين  من  أشقائنا  مع  وجودنا 

من أهل المسرح ويدعوهم للقاء في الدوحة في جميع المناسبات.
الــمــنــصــور وفـــي تــصــريــحــات خــاّصــة لــــ[ عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه بمهرجان 
يترّبع  وأن  الدائم  حضوره  للمسرح  يظّل  أن  في  أمله  عن  أعــرب  المحلي،  المسرح 
كما كان دائًما على عرش الفنون، وهذه المهرجانات واحدة من أهّم عوامل ازدهار 
خالل  من  تحدث  أن  المسرحّية  الحركة  نهضة  على  نعّول  أن  يمكن  وال  المسرح، 
تتضمن  ومهرجانات  ملتقيات  هناك  يكون  أن  دون  التجارية  المسرحّية  المواسم 
الحركة  دعم  في  تسهم  المهرجانات  وهذه  وتطبيقّية،  فكرية  وندوات  عمل  ورش 

المسرحّية؛ ألنها ال تهدف لترّبح مادي وإنما تقّدم الفكر واإلبداع.

ــــة ــــي ــــرح ــــس ــــم ـــــة ال ـــــرك ـــــح ـــــل ـــــح ل ـــــصـــــل تـــــــراثـــــــنـــــــا غــــــنــــــي بــــــمــــــوضــــــوعــــــات ت

ـــــــــــــــــــــار واســـــــــتـــــــــمـــــــــرار الـــــمـــــســـــرح ــــــــز الزده ـــــــات حــــــــاف ـــــــرجـــــــان ـــــــه ـــــــم ال

للتشكيلي جالل الطالب

كتاب يناقش البعد السابع بين السرد والنقد اصداراتاصدارات

الشباب رهاننا المستقبلي 
للنهوض بالمسرح

جالل  التشكيلي  للكاتب  مــؤخــًرا  صــدر 
السرد  بين  السابع»  «البُعد  كتاب  الطالب 
ويقدم  األدبـــي،  الجوف  نــادي  عن  والنقد، 
الــكــتــاب الــــذي يــقــع فـــي ١٨٠ صــفــحــة من 
بالمشهد  فكرية  قــــراءات  الصغير  القطع 
فكرية  رؤية  استعراض  طريق  عن  الفني، 
عميقة للمشهد الفني التشكيلي بأبعاد عدة. 
كما يقدم قراءة سردية للمنجز التشكيلي 
قــراءة  وهــي  العربي،  الثقافي  المشهد  في 
وبالتالي  كثيرين،  رأي  حسب  نــادرة  باتت 
أصــبــحــت الــلــوحــة الــتــشــكــيــلــيــة بــعــيــدة عن 
المؤلف  فيرى  األدبــي،  النص  مثل  الثقافة 
استعادتها  مــن  بــد  ال  أنـــه  الــطــالــب،  جـــالل 
بــاعــتــبــارهــا مــمــارســة ثــقــافــيــة بــحــتــة، مع 
بوصفها  أمامها  التوقف  يتم  أال  ضـــرورة 
مـــمـــارســـة فــنــيــة فـــقـــط. ويــتــتــبــع الــكــاتــب 
المتغيرات الذهنية لمرحلة يمر بها الفنان 

مــداركــه  اتــســاع  لــنــا  فتعكس  الــمــجــتــمــع،  أو 
لتعاطي  مــصــغــرة  صــــورة  فــهــو  وثــقــافــتــه، 
المحيط الذي ينتمي إليه مع أمور حياته، 
سواء كانت معيشية، أو تمثل انتماءه للدين 
والــحــرب.  بــالــســلــم  فلسفته  أو  والــمــعــتــقــد 
أن  الكاتب  فيرى  السياسي  البُعد  عــن  أمــا 
أو  األنــظــمــة  لــدى  كــافــة  بالفنون  االهــتــمــام 
شعوبها، هو مقياس حقيقي ومعيار علمي 
لمعرفة قوة هذا الكيان من ضعفه، وقال 
الــطــالــب: إن «الــبُــعــد الــســابــع» وهـــو عــنــوان 
الستة  لــألبــعــاد  الــفــكــري  البعد  يعد  الــكــتــاب 
سواء كانت من المنظور الشكلي أو الزمني.

 : قــائــالً مقدمته  فــي  الــطــالــب  ويــضــيــف 
يــكــمــن الــحــافــز الــــذي جــعــلــنــي أكــتــب عن 
عن  بالبحث  الالمتناهي  شغفي  هو  الفن 
فــلــســفــتــه، ويــقــيــنــي الــمــطــلــق بــهــذا الــفــكــر 
ثــنــايــا  بـــيـــن  اهللا  رســــّخــــه  الــــــذي  الــجــمــيــل 

ومن  الجمال،  يحب  جميل  فاهللا  إيماني، 
هـــذا الــشــغــف انــطــلــقــت ألخـــذ عـــدة أبــعــاد 
ــفــنــي الـــبـــصـــري، وخــصــوًصــا  بــالــمــشــهــد ال
مــجــاًزا  اعتبرته  مــا  وهــو  منها  التشكيلي 

حصًرا.. وليس 
وفـــــي هـــــذا الـــكـــتـــاب يــــذهــــب الـــكـــاتـــب 
بـــرؤيـــة فــكــريــة عــمــيــقــة لــلــمــشــهــد الــفــنــي 
الــتــشــكــيــلــي بـــإبـــعـــاد عـــــدة، مــنــهــا الـــقـــراءة 
الـــســـرديـــة لــلــمــنــجــز الــتــشــكــيــلــي بــالــمــشــهــد 
حد  إلى  نادرة  باتت  التي  العربي،  الثقافي 
التشكيلية  اللوحة  أصبحت  ومنها  الفقر، 
ضــرورة  يــرى  حيث  الثقافة،  عــن  بعيدة 
ثقافية  مــمــارســة  بــاعــتــبــارهــا  اســتــعــادتــهــا 
بــحــتــة، فــيــخــتــزل «الـــبـــعـــد الـــســـابـــع» بــيــن 
بالمشهد  وفلسفية  فكرية  أبــعــاًدا  دفتيه 
التشكيلي وقراءة سردية ما يجعل اللوحة 

أدبي. بنّص  أشبه 

طالب الكتاب بتقديم موضوعات تراثية.. محمد المنصور لـ[:
مبدعونمبدعون
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مرة أخرى على شباكنا تبكي
وال شي سوى الريح

وحبات من الثلج على القلب
وحزن مثل أسوق العراق
مرة أخرى أمد القلب
بالقرب من النهر زقاق

مرة أخرى تحني نصف أقدام الكوابيس...بقلبي
أضيء الشمع وحدي

وأوافيهم على بعد وما عدنا رفاق
لم يعد يذكرني منذ اختلقنا أحد غير الطريق

صار يكفي فرح األجراس يأتي من بعيد...وصهيل الفتيات الشقر
يستنهض عزم الزمن المتعب

والريح من الرقعة تغتاب شموعي
رقعة الشباك كم تشبه جوعي

و(أثينا) كلها في الشارع الشتوي
ترخي شعرها للنمش الفضي...ولألشرطة الزرقاء...

كل شيء طعمه.. طعم الفراق
حينما لم يبق وجه الحزب وجه الناس

قد تم الطالق
حينما ترتفع القامات لحنًا أمًيا

ثم ال يأتي العراق
كان قلبي يضطرب... كنت أبكي

كنت أستفهم عن لون عريف الحفل
عمن وجه الدعوة
عمن وضع اللحن

ومن قادها ومن أنشدها
أستفهم حتى عن مذاق الحاضرين

أي إلهي إن لي أمنية ثالثة أن يرجع اللحن عراقًيا
وأن كان حزين
ولقد شق المذاق

لم يعد يذكرني منذ اُختلقنا أحد في الحفل
غير االحتراق

ال يقاس الحزن باألزرار...بل بالكشف
إال في حساب الخائفين.

لم يعد يذكرني منذ اُختلقنا أحد في الحفل
غير االحتراق

ال يقاس الحزن باألزرار...بل بالكشف
إال في حساب الخائفين.

لم يعد يذكرني منذ اُختلقنا أحد في الحفل
غير االحتراق

كان حفالً أمًيا إنما قد دعي النفط ولم يدع العراق
يا إلهي رغبة أخرى إذا وافقت

أن تغفر لي بعد أمي
والشجيرات التي لم اسِقها منذ سنين

وثيابي فلقد غيرتها أمس.. بثوب دون أزرار حزين
صارت األزرار تخفى..ولذا حذرت منها العاشقين

ال يقاس الحزن باألزرار...بل بالكشف
إال في حساب الخائفين

شعر لـ مظفر النواب

Iô«¡°ûdG äÉ«HC’G ¢ü°üb

األمـــيـــر والـــشـــاعـــر مـــعـــن بـــن زائــــــدة اشـــتـــهـــر بــحــلــمــه 
وحــكــمــتــه، ولــمــا تــوّلــى اإلمــــارة دخـــل عــلــيــه أعــرابــي بال 
يدي  بين  وقال  لتهنئته  قدموا  الذين  بين  من  استئذان 

معن:

شاٍة جلد  لحافك  إذ  أتذكر 
البعير جلد  من  نعالك  وإذ 

فــأجــاب مــعــن: نــعــم أذكــر 
فــقــال   ... أنـــســـاه  وال  ذلــــك 

األعرابي:
فـــــســـــبـــــحـــــان الـــــــــذي 

ُملًكا أعطاك 
الجلوس  وعّلمك 

السرير على 
قــــــــــال مــــعــــن: 

 .. بحمدك  ال  اهللا  بحمد  وذاك  حــال  كــل  على  سبحانه 
األعرابي: فقال 

دهًرا ِعشُت  إن  ُمَسلًِّما  فلسُت 
األمير بتسليم   ٍ معن  على 

فقال:  .. شئت  كيف  بها  تأتي  سنة  السالم  قال: 
ً ِسـّرا الفوالذ  يأكُل  أميٌر 

الشعير خبز  ضيفه  ويُطعم 
من  ونُطعم  نشاء  مــا  نأكل  زادنـــا  الـــزاد  قــال: 

األعرابي: فقال   .. نشاء 
فيها أنَت  بالٍد  عن  سأرحُل 

الفقير على  الزماُن  جاَر  ولو 
قــال مــعــن: إن جــاورتــنــا فــمــرحــبـًـا بك 
 ... بالسالمة  فمصحوب  عّنا  رحلت  وإن 

قال:
بشيٍء ناقصة  ابن  يا  لي  فجد 

المسير على  عزمُت  قد  فإني 
قال: أعطوه ألَف درهم ...... فقال:

وإني به  أتيت  ما  قليل 
الكثير بالمال  منك  ألطمع 

آخر. ألًفا  أعطوه  قال: 
وفي  ذلك  بعد  أبيات  بأربعة  يمدحه  األعرابي  فأخذ 
ألًفا  معن  األمير  حوالي  من  يعطيه  يقوله  مدح  بيت  كل 
من عندهم، فلما انتهى تقدم األعرابي يقبل رأس معن 
لما  حلمك  مختبًرا  إال  واهللا  جئتك  ما  وقــال:  زائــدة  بن 
على  قّسم  لو  ما  الحلم  من  فيك  فألفيت  عنك،  اشتهر 

فقال: جميًعا  لكفاهم  األرض  أهل 
سألت اهللا أن يبقيك ذخًرا

نظير من  البرية  في  لك  فما 
على  فأعطوه  ألفين  هجونا  على  معن:»أعطيناه  قال 

أربعة». مديحنا 

عــاش (الــدارمــي)  األول،  األمــوي  العصر  في 
وهـــو أحـــد الــشــعــراء والــمــغــنــيــن الــظــرفــاء في 
الـــحـــجـــاز، وكـــــان يــتــشــبــب (يـــتـــغـــزل) بــالــنــســاء 
الجميالت، إال أنه عندما تقّدم به العمر ترك 
نظم الشعر والغناء وتنسك وأصبح متنقالً بين 

مكة والمدينة للعبادة.
بأحد  التقى  للمدينة  ــاراتــه  زي إحـــدى  وفــي 
يعمل  بالعراق  الكوفة  أهل  من  وهو  أصدقائه 
تـــاجـــراً، وكـــان قــدومــه إلـــى الــمــديــنــة للتجارة 
ويــحــمــل مــن ضــمــن تــجــارتــه (ُخــُمــر عــراقــيــة) 
بــضــم الــخــاء والــمــيــم ومــفــردهــا ِخــمــار بكسر 

الخاء 
وهو ما تغطي به المرأة رأسها، والمعروف 
فباع  الــشــيــلــة)،  أو  (بالمسفع  الــنــســاء  عند  اآلن 
الخمر  تلك  من  األلــوان  جميع  العراقي  التاجر 
لصديقه  التاجر  فشكا  األســود،  اللون  عدى  ما 
الشاعر (الدارمي) عن عدم بيعه اللون األسود 
ولــعــلــه غــيــر مـــرغـــوب فــيــه عــنــد نـــســـاء أهــل 
بذلك  تهتم  ال  (الـــدارمـــي)  لــه:  فــقــال  المدينة 

فإني سأنفقها لك حتى تبيعها أجمع، ثم نظم 
كما  بهما  وتغنى  الشعر  من  بيتين   ( (الدارمي 

طلب من مغنيين بالمدينة وهما
(سريح وسنان) أن يتغنوا بالبيتين الذي قال 

فيهما:
قل للمليحة في الخمار األسود -- ماذا فعلت 

بناسك متعبد
فـــشـــاع الــخــبــر فـــي الــمــديــنــة بــــأن الــشــاعــر 
وعشق  وزهــــده  تنسكه  عــن  رجـــع  (الـــدارمـــي) 
إال  مليحة  تبق  فلم  األســـود،  الخمار  صاحبة 

اشترت من التاجر خماراً أسوداً لها.
الخمر  جــمــيــع  أن  (الــــدارمــــي)  تــيــقــن  فــلــمــا 
السوداء قد نفدت من عند صديقه ترك الغناء 
ورجع إلى زهده وتنسكه ولزم المسجد، فمنذ 
ذلـــك الــتــاريــخ حــتــى وقــتــنــا الــحــاضــر شـــاع بين 
السوداء  الــرأس  أغطية  ارتــداء  النساء  من  كثير 
وحدهن  المدينة  نساء  على  هــذا  يقتصر  ولــم 
العربي  العالمين  في  النساء  جميع  قلدهن  بل 

واإلسالمي.

حلم 
الشاعر 
األمير 

«معن بن 
زائدة»

«قل للمليحة بالخمار األسود»

ثالث أمنيات

áMƒd á°üb

«قطار المستقبل» عمل فني
 هندسي لعبد اهللا األحمد

منوعاتمنوعات
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كتب - مصطفى عبد المنعم:

لوحة «قطار المستقبل» هي أحدث 
أعـــمـــال الـــفـــنـــان الـــمـــهـــنـــدس عـــبـــد اهللا 
ــتــي تــوضــح قــطــر الــمــاضــي  األحــمــد وال
من  لوحة  وهي  والمستقبل،  والحاضر 
نــوعــيــة الــمــيــكــس مــيــديــا، تــتــحــدث عن 
خالل  من  قطر  دولــة  وأصالة  عراقة 
مـــيـــاه الــخــلــيــج والــمــحــمــل «الـــقـــارب» 
قطر  عن  يعبر  الذي  التراثي  التقليدي 
الــمــاضــي، كــمــا تــظــهــر الــلــوحــة واحـــدا 
مــن أبـــرز مــعــالــم الــدوحــة الــحــضــاريــة 
الهرمي  ببنائه  الشيراتون  فندق  وهو 

قطر  حاضر  إلى  يشير  والــذي  المميز 
الـــمـــزدهـــر، أمـــا الــمــســتــقــبــل فـــأشـــار له 
الــفــنــان عــبــد اهللا األحـــمـــد مـــن خــالل 
يشرف  الذي  التعليمية  المدينة  قطار 
هـــــو عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذه ضـــمـــن مـــشـــروع 
تجاه  نوعية  نقلة  قطر  سينقل  كبير 
اهللا  عبد  التشكيلي  والفنان  المستقبل. 
األحـــمـــد مــتــخــرج مـــن كــلــيــة الــهــنــدســة 
جــامــعــة فــيــرجــيــنــيــا كــومــنــولــث قــســم 
من  لــلــرســم  هــوايــتــه  بـــدأت  التصميم، 
عــمــر ٩ ســنــوات عــنــدمــا كــانــت والــدتــه 
مع  األمــر  ونــفــس  تشجعه  اهللا  رحمها 
اكتشفوا  الذين  المدرسة  في  أساتذته 

صقلها  على  وعملوا  المبكرة  موهبته 
وتشجيعه وهو ما جعله ينمي موهبته 
احترافي  بشكل  الــرســم  ويــبــدأ  الفنية 
فـــي عــمــر مــبــكــر، والـــفـــنـــان عــبــد اهللا 
التشكيليين  الفنانين  من  واحد  األحمد 
الــقــطــريــيــن الـــقـــالئـــل الــــذيــــن يـــهـــوون 
عن  بــعــيــدا  بــهــدوء  ويــعــمــلــون  التشكيل 
صخب الواقعية، ورغم إجادته للرسم 
إال  الواقعية  ومنها  الــمــجــاالت  كــل  فــي 
الحديثة  الــفــنــيــة  الـــمـــدارس  يــهــوى  أنـــه 
ويــجــيــد اســـتـــخـــدام الــجــرافــيــك ويــجــد 

السريالية. األعمال  في  نفسه 
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كتب: محمود الحكيم

قال الفنان جعفر موسوي إن الحركة 
التشكيلية ليست بعيدة عن التطور الذي 
تــشــهــده الـــبـــالد الـــيـــوم، وأضـــــاف هــنــاك 
تــطــور مــلــحــوظ عــن ذي قــبــل؛ فــالــذيــن 
جيلي  أبناء  من  التشكيلي  الفن  مارسوا 
من أواخر الستينيات وحتى الثمانينيات 
واجـــهـــوا صــعــوبــة فـــي شـــح اإلمـــكـــانـــات، 
مصادر  على  الحصول  الصعب  من  كان 
والكتب  الفني  المجال  فــي  المعلومات 
الــفــنــيــة الــعــالــمــيــة نــــادرة والــتــواصــل مع 
العالم الخارجي لالطالع على ما يجري 
في العالم من حولنا من تطورات فنية 
تطور  مع  ولكن  مستحيالً،  يكون  يكاد 
التشكيلية  الــحــركــة  تــطــورت  المجتمع 
العالم  على  منفتحين  الــيــوم  وأصبحنا 
كله واالطــالع على ما يجري في العالم 
السهل  ومـــن  زر،  بــكــبــســة  مــتــاح  الــفــنــي 
االنـــتـــقـــال والـــمـــشـــاركـــة فـــي الــمــعــارض 
وغيرها  والــمــؤتــمــرات  والــجــالــيــريــهــات 
حول العالم، وأصبحت المحال التجارية 

تـــحـــضـــر الــــخــــامــــات الـــــالزمـــــة لــلــفــنــان 
المجتمع  ثــقــافــة  وتــطــورت  التشكيلي، 
الفنية  اللوحة  اقتناء  ثقافة  فيه  وولدت 
وأقولها  والمعارض،  الجاليريهات  من 
واضــحــة، الــفــنــان الــيــوم لــيــس لــديــه أيــة 
وينمي  يتخيل  أن  غير  أخـــرى  مشكلة 
القطري  التشكيلي  فالفنان  موهبته، 
يــعــيــش عــــصــــراً ذهـــبـــيـــاً. نـــعـــم الــحــركــة 
ولكنها  اليوم  بقطر  متطورة  التشكيلية 
وليست  مــتــطــورة  ألنــهــا  مكتملة  ليست 
أكثر  المجتمع  تــطــور  وطــالــمــا  منتهية 
الفنية  األشـــكـــال  مــعــه  تـــطـــورت  فــأكــثــر 
المطروحة وتطور خيال وثقافة الفنان 

واختلفت أساليبه وممارساته للفن.
ـــر كـــبـــيـــر حـــدث  وتــــابــــع هــــنــــاك تـــغـــّي
للفن،  نظرته  معه  وتغّيرت  بالمجتمع 
يحضر  جـــمـــهـــوراً  اآلن  نــــرى  أصــبــحــنــا 
الـــمـــعـــارض ويـــهـــوى الــفــن واســتــطــاعــت 
الــلــوحــة أن تـــداعـــب مــشــاعــر الــجــمــهــور 
الجمالية  الذائقة  على  نفسها  وتفرض 
تسحرهم  اللوحة  بدأت  الكثيرين،  لدى 
وتــجــذبــهــم إلــيــهــا، وبـــــات الـــيـــوم للفن 

الكثير  الفنية  الساحة  واقتحم  جمهور، 
مــن الــشــبــاب الـــواعـــد الــمــوهــوب وبــــدأوا 
ويستقطبون  جديدة  أساليب  يفرضون 
ـــداً فــمــثــالً نــــرى الــفــنــانــة  جـــمـــهـــوراً جـــدي
وجميلة  العاثم  وأمــل  شريم  آل  جميلة 
أبو  وسلطان  السادة  ويوسف  األنصاري 
متفّجرة  فنية  حــالــة  واألخــيــر  جــلــوف، 
بـــاإلبـــداع لــديــه لــمــســات فنية غــايــة في 
الروعة واإلدهاش. وأضاف موسوي أنا 
أنتمي إلى المدرسة الرمزية ومتأثر في 
بعض  في  وأدخلها  بالتراثيات  أعمالي 
أخـــرج مــن الرمزية  لــوحــاتــي، وأحــيــانــاً 
إلـــى الــواقــعــيــة والـــخـــط الــتــشــكــيــلــي وقــد 
عملت لوحات خط تشكيلي، وأنا متأثر 
بالفنان المبدع سيلفادور دالي ألن  جداً 
أسلوبه يبهرني وخطوطه مميزة بشكل 
عــجــيــب ولــعــلــك تــجــدنــي أتـــأمـــل لــوحــة 
والساعتين  الــســاعــة  فــأظــل  لــوحــاتــه  مــن 
بـــال مــلــل. وقـــــال: شـــاركـــت هــنــا بــثــالثــة 
معارض متتالية مشتركة أعوام ٢٠١١، 
مشتركة  معارض  وهــي   .٢٠١٣  ،٢٠١٢
من  المركز  أصدقاء  من  مجموعة  مع 

الــفــنــان  مــثــل  التشكيلية  الــحــركــة  رواد 
وموضي  أحمد  ويوسف  المالك  سلمان 
لي  كان  أنه  كما  العاثم،  وأمل  الهاجري 
في  السنة  طوال  ودائم  مستمر  معرض 

فيينا، ومعرضان كل صيف بإيطاليا.
وحــــول مــســيــرة حــيــاتــه الــفــنــيــة قــال: 
بعد انتهائي من الثانوية العامة التحقت 
بمعهد تدريب مهني وحصلت منه على 
ثم  إلكترونيات،  هندسة  دبلوم  شهادة 
عملت في تلفزيون قطر بداية من عام 
سافرت  ثم  ١٩٨٢م،  عام  وحتى   ١٩٧١
إلى النمسا في رحلة سياحية فما لبثت 
تــلــك الــرحــلــة الــعــابــرة أن تــحــّولــت إلــى 
دراسة وبهرتني الحياة هناك، فتحّولت 
وأنجبت،  وتزوجت  إقامة  إلى  الدراسة 
التحقت  مــجــال،  مــن  أكثر  فــي  وعملت 
بمصنع  ثم  للبالستيك،  بمصنع  كعامل 
التشكيلي  الفن  أمارس  كنت  لألخشاب، 
وأعــــتــــاش مـــنـــه، كــنــت أصـــّمـــم لــوحــات 
تشتمل على آيات قرآنية سواء بالرسم أو 
بقص الخشب وأبيعها للمسلمين هناك، 
رحلة  كانت  حياتي  مــن  المرحلة  هــذه 

علّي  سيطر  الـــذي  والــشــعــور  اكــتــشــاف، 
وقتها هو الرغبة في االستمتاع بالحياة، 
عندما  إنسانيتي  النمسا  في  وجدت  لقد 
اشــتــغــلــت   ٢٠٠٢ عــــام  قــطــر  إلــــى  عــــدت 
ديكور  شركة  وفتحت  الخاص  بالقطاع 
ومزجت  الداخلي  بالديكور  وتخّصصت 
وما  الحديثة  الفنية  ثقافتي  بين  فيها 
عدت محّمالً به في جعبتي من أساطير 
العالم الغربي وحكاياته ولمساته الفنية 
بين  زاوجــت  القطرية،  الفنية  بثقافتي 
إلى  المدفأة  أدخلت  والحداثة،  الــتــراث 
السمك  وأحـــــواض  الــخــلــيــجــيــة  الــمــبــانــي 
وتالعبت بأشكال األبواب القديمة، وبعد 
خمس سنين من النجاح المهني في هذا 
أكن  لــم  التي  الــورشــة  احترقت  المجال 
أمنت عليها وقتها، فاضطررت إلى أن 
ألتحق بالعمل الحكومي كموظف بوزارة 
الــثــقــافــة والـــفـــنـــون والــــتــــراث بــالــمــركــز 
أّثرت  األمــور  هذه  كل  لإلبداع.  الشبابي 
تجربتي  وصــقــلــت  الــفــنــي  تــكــويــنــي  فــي 
وطبعتها بطابعها الذي تداخلت فيه كل 

تجاربي اإلنسانية مع موهبتي الفنية.

wالفن             السابع

دائما  يعتبر  والتليفزيون  السينما  فــي  االستثمار 
بــراس،  كــوان  الصحفي  الكاتب  يقول  كما  مقامرة، 
احتماالت  تزيد  رغباتك  تقرأ  التي  التكنولوجيا  لكن 

إنتاج فيلم ناجح.
لرصد  جديدة  طرق  بإيجاد  االهتمام  هذا  كل  لم 
فعندما  ذلــك.  يكون  ال  وكيف  الجمهور؟  فعل  ردود 
يــخــســر فــيــلــم لــديــزنــي مــثــل «ذا لـــون رايــنــجــر» ٢٠٠ 

مليون دوالر في شباك التذاكر العام الماضي؟
وعندما يوضع كم هائل من األموال على المحك، 
يحرص المستثمرون على زيادة نصيبهم من النجاح 
التجاري، وهنا يمكن للتكنولوجيا الجديدة أن تمد يد 

العون.

تكنولوجيا جديدة
الــبــعــض يــعــلــق آمـــالـــه عــلــى الـــبـــرامـــج اإللــكــتــرونــيــة 
مثل  الــجــمــهــور،  عــواطــف  مــتــابــعــة  عــلــى  تعتمد  الــتــي 
معهد  فــي  جــذور  ذات  شركة  وهــي  أفكتيفا،  شركة 
هذه  مثل  وتستخدم  للتكنولوجيا،  ماساتشوستس 
فيديو  مــقــاطــع  لتحليل  كمبيوتر  بــرامــج  الــشــركــات 
لـــوجـــوه مــجــمــوعــات مــعــيــنــة مـــن األشـــخـــاص تحت 
في  تعبير  فكل  أفعالها:  ردود  على  للحكم  الــدراســة 
الوجه يمكن أن يكشف ما إن كانت تلك المجموعات 

مستمتعة أو خائفة أو متفاعلة أو تشعر بالملل.
في  ستوديو  فيها  يجري  التي  المقبلة  المرة  وفــي 
أن  يحتمل  األفـــالم،  ألحــد  تجريبيا  عرضا  هــولــيــوود 
تــكــون هــنــاك كــامــيــرات فــي قــاعــة الــعــرض تشاهد 

الجمهور بنفس االهتمام الذي يشاهد به الفيلم.
ما الفكرة؟

لكن ماهي الفكرة من ذلك؟ أليس هناك جماهير 
كانت قد خضعت لالختبار سابقا؟

حيث  فــقــط،  عليها  االعــتــمــاد  يمكن  ال  لكن  نــعــم، 
يمكن للجمهور أن ينسى ما هي المشاهد التي تمتع 
من  يتمكن  أال  أو  ممتعة،  تكن  لــم  التي  تلك  أو  بها 

التعبير عن تفاعله مع الفيلم بشكل واضح.
بلحظة،  لحظة  العاطفية  الجمهور  حالة  رصد  مع 
ستتمكن أبحاث هوليوود من أخذ انطباع أفضل عن 
أي المقاطع من فيلم جديد حّركت مشاعر الجمهور، 
من  الــخــروج  بــاب  إلــى  بالتوجه  يــرغــب  جعلته  وأيــهــا 

صالة العرض.

رصد المشاعر
هــــل يـــكـــون الـــحـــكـــم عـــلـــى مـــشـــاعـــري مــــن خـــالل 

الكمبيوتر؟ أال يبدو األمر شريرا بعض الشيء؟
هــنــاك قلق مــؤكــد تــجــاه ســوء اســتــخــدام هــذا النوع 
على  قدراتها  ألن  خاصة  اإللكترونية،  البرامج  من 
من  يــقــال،  كما  تمكنها،  لــدرجــة  جــدا  قــويــة  الــرصــد 
تحديد معدل ضربات القلب، وربما تساعد أيضا في 

تشخيص بعض المشاكل الصحية.
روزالــيــنــد  ومنهم  أفكتيفا،  شــركــة  مؤسسي  لكن 
بــيــكــارد مـــن مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 
في  إال  تقنيتهم  يستخدموا  لــن  أنهم  على  يــشــددون 
الحاالت التي يسمح فيها الجمهور بمراقبته، رغم أنه 
العمل  رفض  إلى  اضطرت  قد  كانت  بيكارد  إن  قيل 
مع شركات أرادت أن ترصد ردود فعل العمالء خفية 

دون أخذ موافقتهم.
هل يمكن للتكنولوجيا أن تساهم في التخلص من 
التخبطات اإلنتاجية قبل بدء الكاميرات بالتصوير؟

ربــمــا يــكــون األمـــر كــذلــك. إذا كـــان صــنــاع األفـــالم 
والبرامج التليفزيونية يعرفون جمهورهم المستهدف 
بالقدر الكافي، فيمكنهم نظريا أن يقدموا له ما يريد 

أن يشاهده بالضبط.

تزامناً مع تطور المجتمع.. موسوي:

الفنية ــة  ــوح ــل ال ــاء  ــن ــت اق ــة  ــاف ــق ث ــــرف  وع تــطــور  الــمــجــتــمــع 

كيف يقرأ صناع السينما أفكارك؟
          

عن قربعن قرب

علىعلى

الطريقالطريق
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ـــا وإيــــطــــالــــيــــا ـــن ـــي ـــي ــــــي ف نـــظـــمـــت مــــــعــــــارض فـــنـــيـــة ف

التشكيلي القطري يعيش 
عصره الذهبي

الدوحة - البيرق

الفنانين  اخــتــيــار  أن  الهيل  اهللا  عبد  الــفــنــان  أكــد 
الوقت  في  مشيراً  الــدرامــا،  ازدهــار  يضمن  األكــفــاء 
نــفــســه إلــــى أن خــلــق جــيــل فــنــي جـــديـــد مــســؤولــيــة 
العودة  إلى  التلفزيون  داعياً  والتلفزيون،  المنتجين 
أن  المنتجين  مطالباً  المحلي،  الدرامي  اإلنتاج  نحو 
الظهور  فرصة  الموهوب  القطري  الشباب  يمنحوا 
لــهــم ويــكــون  وإبــــراز مــواهــبــهــم وأن يــكــونــوا دعــمــاً 
غير  ليس  والموهبة  الكفاءة  أســاس  على  االختيار 

حتى تزدهر الحركة الفنية بقطر.
قال  األحــالم»  «جزيرة  بمسلسل  مشاركته  وعن 
عالقة  مشهور»وستجمعني  شخصية «ممثل  أجسد 
مضيفاً  ســوريــة،  عائلة  مــن  الفتيات  بــإحــدى  حــب 
في  محورية  والشخصية  كبيرة  الــدور  مساحة  أن 
على  الــدور  مساحة  وتمتد  ثانوية  وليست  األحــداث 
أن هذه المشاركة  ١٠ حلقات من المسلسل، معتبراً 
من  محترف،  عمل  بطاقم  االحتكاك  مــن  مكنته 
العمل  خــالل  مــن  تواصلت  فقد  وفنيين،  ممثلين 
بممثلين ذوي خبرة كبيرة من سوريا ولبنان ومن 
قطر مثل الفنان غازي حسين كما أن وجود الفنان 
للعمل،  طيبة  إضافة  يعد  بالمسلسل  حسني  حسن 
الفنية  الــكــوكــبــة  هــذه  وســط  بتجربتي  سعيد  وأنـــا 

المتميزة.

العمل  هــذا  في  الجيد  التوجه  أن  الهيل  وأوضــح 
هــو الــرغــبــة الــحــقــيــقــيــة لـــدى الــمــنــتــج الــقــطــري في 
رئيسية  أدواراً  وإعطاؤها  شابة  قطرية  وجوه  إبراز 
ولـــعـــل هــــذا هـــو الــــفــــارق الـــجـــوهـــري بــيــن تــجــربــة 
«جــزيــرة األحــــالم» وتــجــربــة «حــب ولــكــن» حيث 
كان االعتماد في مسلسل «حب ولكن» في األدوار 
أما  والكويت  اإلمارات  من  الممثلين  على  الرئيسية 
أدوارهم  أغلب  فكانت  الشباب  القطريون  الفنانون 
أدواراً  أسند  المسلسل  هذا  بينما  وهامشية  بسيطة 
مثل  شابة  فنية  لــوجــوه  ومحورية  ومــؤثــرة  مهمة 
كاملة  حــلــقــة   ٣٠ إلــيــه  أســنــد  الـــذي  الــقــريــشــي  فــهــد 

ننادي  الذي  التوجه  هو  وهذا  وأنــا،  المري  ومشعل 
يعي  أن  نأمل  فنحن  شباب  قطريين  كفنانين  بــه 
المميزة  القطرية  الوجوه  إبراز  ضرورة  المنتجون 
وتكوين  النجوم  من  جديد  جيل  صناعة  أجــل  من 
وقبول  حضور  لهم  الذين  الممثلين  من  ثان  صف 
األحالم  جزيرة  مسلسل  الهيل  وتابع  الجمهور.  عند 
على  مسيطرة  بات  التي  الشللية  فكرة  من  تخلص 
وكانت  القطرية  الــدرامــا  فــي  المنتجين  اخــتــيــارات 
الــكــفــاءة الــفــنــيــة هــي عــنــوان االخـــتـــيـــارات فــي هــذا 

المسلسل.
وجها  أطــلــق  الــجــديــد  المسلسل  هــذا  إن  وأضـــاف 

فهد  الفنان  وهــو  جــدا  ظهوره  تأخر  مميزا  قطريا 
القريشي حيث إنه يتمتع بطاقات خاصة في مجال 
بالرغم  للظهور  فرصة  يجد  يكن  لم  لكنه  التمثيل 

هــذا  وجـــاء  الــمــســرح  عــلــى  الــفــذة  موهبته  مــن 
دورا  إلــيــه  ويسند  الــكــفــاءة  ليراعي  المسلسل 
أمــارس  قطري  كممثل  أنني  كما  يستحقه، 
فرصة  أجـــد  لــم   ،١٩٩٧ مــنــذ  التمثيل  فــن 
في  بطولة  دور  على  أحصل  ولم  حقيقية 
منحني  المسلسل  وهــذا  المحلية،  الدراما 
مــؤثــراً  دوراً  إلـــي  وأســـنـــد  جــيــدة  فــرصــة 
مجال  فــي  لــي  انطالقة  أعتبره  مــا  وهــو 

الدراما وإن تأخرت كثيراً. وقد كنت 
قدر  على  أكــون  أن  على  حريصاً 

أوالني  لمن  وأثبت  المسؤولية 
ثـــقـــتـــه أنــــنــــي جــــديــــر بـــهـــذه 

الـــثـــقـــة فـــبـــذلـــت قـــصـــارى 
الـــدور  أداء  فــي  جــهــدي 
وكنت  وجــه  أكمل  على 
ـــتـــزام  مـــلـــتـــزمـــاً أيـــمـــا ال
بــــمــــواعــــيــــد الـــتـــصـــويـــر 
وبــــإرشــــادات الــمــخــرج 
الدور  ينال  أن  وأرجــو 

المشاهدين. إعجاب 

نية

ـــا ـــس ـــم ـــن ـــال ــــــن ب ــــــف ـــــــــى دراســــــــــــــة ال ــــة قــــــادتــــــنــــــي إل ــــي ــــاح ــــي ــــــة س رحــــــل
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يعتقد الجمهور أن بعض الفنانين 
مغرورين نسى أن الجمهور هو من 
يجعل الفنان مغرورا !! فلما ترفعه 

فووووق هو راح يشوفك تحت
فهمتوا يا جمهور !

مركز قطر للتراث والهوية مركز مع 
وقف التنفيذ، اسم تراثي كبير وآخرتها 

ينظم بازار وكرنفال، اهللا يهديهم 
ويصلحهم، تراث وهوية من ؟!

تداولك للصور الهادفة والتي تحمل 
رسائل جادة أو ترفيهية محافظة 

يدل على مدى وعيك وثقافتك 
والتزامك نحو المجتمع .

المسرح القطري ..
سذاجة في عصر ما وراء الحداثة ..

تــــدري  (مــــــا  الــــحــــداثــــة  وراء  ومــــــا 
شالسالفة) .. !!

كيفية  الطالب  يتعلم  أن  المهم  من 
بذلك  ألنه  الفنية  وأفكاره  عمله  شرح 
ــــه عـــلـــى الـــتـــخـــاطـــب مــع  يـــنـــمـــي قــــدرت

اآلخرين والتعبير.

قضيةقضية

زة ا ا ا

إشادة بالبث المباشر لعروض 
مهرجان الدوحة المسرحي

الدوحة - البيرق:

للمسرح  الــعــربــيــة  الهيئة  نجحت   
جميع  اهتمام  على  تستحوذ  أن  فــي 
المسرحيين وخصوصا الشباب الذين 
اإللكتروني  موقعها  خالل  من  تابعوا 
المسرحية  الــعــروض  لجميع  حيا  بثا 
الـــمـــشـــاركـــة فـــي مـــهـــرجـــان الـــدوحـــة 
تبث  كــانــت  ــتــي  وال  ٢٠١٥ الــمــســرحــي 
من  اإلنــتــرنــت  شبكة  على  بـــأول  أوال 
الخليج  شباب  من  عمل  طاقم  خالل 

أحــداث  لينقلوا  الــشــارقــة  مــن  قــدمــوا 
العربية  الهيئة  وكــانــت  الــمــهــرجــان، 
كاميراتها  تثبيت  على  تعمل  للمسرح 
الــعــروض  وتنقل  الــمــســرح  فــي  يوميا 
من خالل موقع الهيئة مباشرة فضال 
عــن قــيــام إدارة الــمــهــرجــان بــإرســال 
تطبيقات  عبر  قصيرة  نصية  رسائل 
رابط  بها  االجتماعي  التواصل  مواقع 
البث المباشر لكل عمل بحيث يتمكن 
المشاهدون من متابعة العرض وهم 

في منازلهم أيا كانت بالدهم.

المسرحيين  مــن  كثير  أشـــاد  وقــد 
بــــهــــذه الــــخــــطــــوة الــــتــــي جـــعـــلـــت مــن 
المحلي  المسرحي  الدوحة  مهرجان 
مهرجاناً إقليمياً استحوذ على اهتمام 
جــمــيــع الــمــســرحــيــيــن مـــن الــمــحــيــط 
البث  متابعي  عــدد  وزاد  الخليج  إلــى 
الــمــبــاشــر لـــلـــعـــروض عــلــى ٩٠ ألــف 
مــشــاهــد وهـــو رقـــم كــبــيــر فـــي عــالــم 
الــمــســرح، وتــعــد هـــذه الــخــطــوة نقلة 
التسويق  وســائــط  مــجــال  فــي  نــوعــيــة 
والـــــتـــــرويـــــج لــــألعــــمــــال الــمــســرحــيــة 

وخصوصا في المسرح العربي.
لمهرجان  المنظمة  اللجنة  وكانت 
اتفقت  قد   ،٢٠١٥ المسرحي  الدوحة 
ومقرها  للمسرح  العربية  الهيئة  مع 
إمــــــارة الـــشـــارقـــة بـــدولـــة اإلمـــــــارات، 
عــلــى نــقــل كـــل فــعــالــيــات الــمــهــرجــان 
www. اإللكتروني الهيئة  موقع  عبر 

تـــعـــاون  أول  فــــي   atitheatre.ae
وإدارة  للمسرح  العربية  الهيئة  بين 
مــهــرجــان الـــدوحـــة الــمــســرحــي وقــد 

حققت هذه الخطوة نجاحاً كبيراً.

          كتب - مصطفى عبد المنعم:

فــي ظــل الـــثـــورة الــرقــمــيــة الــتــي يعيشها الــعــالــم 
بات  ما  أو  االجتماعي  التواصل  مواقع  أصبحت 
طرق  أهم  من  ميديا»  باسم «سوشيال  يعرف 
البعض،  بعضهم  بين  الناس  حياة  في  التواصل 
ونــحــن بـــدورنـــا نــركــز عــلــى وقـــع هـــذه الــمــواقــع 
اإللكترونية وأثرها في حياة فنانينا، وسنحاول 
عالمهم  أغــوار  نسبر  أن  الزاوية  هذه  خالل  من 

االفتراضي لنتعّرف على اهتماماتهم من خالل 
وحــســابــاتــهــم  الــرســمــيــة  لصفحاتهم  مــتــابــعــاتــنــا 
التواصل  مــواقــع  أشــهــر  على  والموثقة  الخاصة 
االجتماعي مثل تويتر وفيس بوك واالنستجرام 
شابه  وما  اإلنترنت  على  الخاصة  صفحاتهم  أو 
نتعّرف  أن  الزاوية  هذه  في  وسنحرص  ذلــك.. 
في كل حلقة على نشاطات الفنانين اإللكترونية 
في  الحديثة  التقنيات  مــن  استفاداتهم  ومــدى 

مجالهم الفني.

الفنان علي سلطان يصف مواقع «سوشيال ميديا» 
بأنها أحدثت حالة من الثورة التكنولوجية وأسهمت 
بين  الــتــواصــل  مساحة  ـــادة  وزي البعيد  تقريب  فــي 
استخدام  على  حــرص  إنــه  سلطان:  وقــال  الــنــاس، 
األقرب  الوسيلة  هي  أصبحت  ألنها  الوسائط  هذه 
واأليسر للتعامل بين المعارف واألصدقاء موضحاً 
لسهولته  نــظــراً  آب»  «واتـــس  استخدام  يفّضل  أنــه 
وكونه برنامجاً سهل االستخدام وأنه موجود على 
أجهزة المحمول ومتواجد معنا دائماً في كل مكان 

وزمان.

معرفة أخبار الوسط

ويضيف سلطان أن مثل هذه المواقع قد فرضت 
كبيراً  انتشاراً  وحققت  العالم  مستوى  على  نفسها 
لدى الجميع ولكل األعمار نظراً ألنها تتيح التواصل 
بين الــنــاس فــي كــل مــكــان، وأوضـــح أنــه يستخدم 
أخبار  وأيــضــاً  زمــالئــه  أخــبــار  لمعرفة  آب  الــواتــس 
الدوحة  فرقة  أعــضــاء  وأخــبــار  المسرحي  الــوســط 
المسرحية حيث إنه عضو بجروب لفرقة الدوحة 

المسرحية، وغيرها من األمور اإليجابية.

عدم اإلساءة لآلخرين

وحول ما إذا كانت هذه الوسائط لها سلبيات أيضاً 
تماماً مثل اإليجابيات قال الفنان علي سلطان: إن 
مواقع التواصل االجتماعي يمكنها أن تكون سلبية 

على  يتوقف  األمــر  وهــذا  إيجابية  هــي  كما  تماماً 
استخدام األشخاص لها ومدى تعامل الناس معها 
وعلى كل شخص أن يراعي أثناء استخدامه لهذه 

الوسائط عدم اإلساءة لآلخرين.

معرفة التطورات

وأوضــــح الــفــنــان عــلــي ســلــطــان أن هـــذه الــوســائــط 
وتعريف  الفنان  شعبية  زيــادة  في  تسهم  الحديثة 

الـــنـــاس بـــه وبــفــنــه ومــوهــبــتــه وتــســهــم أيـــضـــاً في 
تواصله مع الجمهور وتعريفهم به وبأخباره وآخر 
حياته  في  التطورات  كافة  وأيضاً  الفنية  مشاريعه 

المهنية.

نشر الشائعات

وعــــن أبـــــرز الــســلــبــيــات الـــتـــي يـــراهـــا الــفــنــان علي 
ســلــطــان مــن جــــّراء اســتــخــدام الــتــقــنــيــات الحديثة 

ومواقع التواصل قال: نشر الشائعات واألخبار غير 
من  الــصــحــة  مــن  لــهــا  أســـاس  ال  والــتــي  الصحيحة 
استخدام  يسيئون  أشخاص  فهناك  السلبيات  أبرز 
بفبركة  الخاصة  والــبــرامــج  الحديثة  التكنولوجيا 
الــصــور ويــقــومــون بــابــتــزاز أشــخــاص آخــريــن عن 
الهدف  حقيقية  وغير  ملفقة  صور  تركيب  طريق 
عن  سمعت  وأنــا  أشخاص،  سمعة  من  النيل  منها 
مع  أتعامل  أصبحت  لذلك  الوقائع،  هذه  من  كثير 
أستخدم  وال  شــديــد  بــحــرص  الــحــديــثــة  الــتــقــنــيــات 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي  جــمــيــع الـــمـــواقـــع الــخــاصــة بــال

ويقتصر استخدامي فقط على الواتس آب.

استخدام  عــدم  على  الناس  من  عــدد  إصــرار  وعــن 

كان  ما  وإذا  لها  ورفضهم  الحديثة  الوسائط  هذه 

الــفــنــان عــلــي ســلــطــان يـــرى أنــهــم مــتــأخــرون عن 

أراحوا  أنهم  أم  والتكنولوجيا  التقدم  بركب  اللحاق 

بالهم وأغلقوا باباً يمكن أن يجدوا من خالله الكثير 

الرافضين  أن  أعتقد  أنا  بالفعل  قال:  المشاكل  من 

المبّررات  من  لديهم  التكنولوجيا  هذه  الستخدام 

خصوصاً  مــا  حــد  إلــى  صحيحاً  قــرارهــم  يجعل  مــا 

عن  وتلهينا  الوقت  تلتهم  التطبيقات  هذه  مثل  أن 

يكتفي  الشخص  وتجعل  وذويــنــا  بأسرتنا  االلتقاء 

بالتواصل االفتراضي وينسى التواصل الحقيقي مع 

اآلخرين.
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الدوحة - قنا: 

تنظم مكتبة قطر الوطنية حلقة نقاشية حول رواية 
«صدمة السقوط» للكاتب البريطاني ناثان فيلر يوم غد 
المدينة  فــي  خليفة  بــن  حمد  بجامعة  الــطــالب  بمركز 

التعليمية.
وتــتــنــاول الـــروايـــة تــأثــيــر مـــرض انــفــصــام الشخصية 
عن  لتكشف  الــعــائــلــّيــة  الــعــالقــات  عــلــى  (الــشــيــزوفــرانــيــا) 
األعــــراض األكــثــر غــمــوًضــا لــهــذا الــمــرض العصيب من 
خالل حياة درامّية لشاب يعاني من هذا المرض وكيف 

تتعايش أسرته مع حالة الحزن التي يسببها مرضه.
حول  تــدور  ال  روايته  إن  فيلر:  ناثان  الكاتب  ويقول 
تفاصيل هذا المرض العقلي بقدر ما يحاول من خالل 

أحداثها تحّمل جزء من المسؤولية في دحض الخرافات 
يُساء  حالة  يُعتبر  الــذي  الــمــرض  عــن  تــداولــهــا  يتم  التي 
الفتًا  وهمّية،  معلومات  عنها  وتُنقل  وتُحرف  فهمها، 
إلى أن الرواية تكشف جوانب خفّية، تتعلق بهذا المرض 
الطبي  التوجيه  عن  بعيدة  بطريقة  معه  التعايش  وسبل 
ممرًضا  يعمل  فيلر  الكاتب  أن  بالذكر  جدير  المباشر. 
درجة  على  وحائز  العقلّية،  الصحة  مجال  في  مختًصا 
في  حالًيا  ويحاضر  سبا،  بــاث  جامعة  مــن  الماجستير 
بجائزة  الــروايــة  فــازت  وقــد  اإلبــداعــّيــة،  الكتابة  مجال 

كوستا البريطانية للرواية األولى.

حلقة نقاشية حول رواية «صدمة السقوط»

مرت  المسرحية  الحركة 
بـــمـــراحـــل مــخــتــلــفــة مــــا بــيــن 
وجمود،  وازدهـــار  وهبوط  صعود 
ففي فترة السبعينيات والثمانينيات شهدت الحركة 
المسرحية تألقا وازدهــارا وسرت فيها روح عجيبة 
وكانت  بحق،  الثقافية  الدوحة  واجهة  منها  جعلت 
لتعلم  قطرية  مواهب  ابتعاث  على  تحرص  الدولة 
وكانت  الــكــويــت،  أو  بــالــقــاهــرة  المسرحية  الــفــنــون 
الحركة المسرحية في ذلك الحين قطرية ١٠٠٪، 
وتوالى تكوين الفرق المسرحية األهلية حتى وصلت 
إلى أربع فرق وكان الموسم المسرحي منتعشاً ويشهد 
زخماً كبيراً وكانت فرقنا تعرض بالداخل وبالخارج، 
وتراها حاضرة في كل المهرجانات المسرحية في 
العواصم الخليجية والعربية المختلفة، وأما الجمهور 

وأما  كبيرا،  انجذابا  المسرح  إلــى  منجذبا  كــان  فقد 
المسرحيات التي كانت تقدم فمتنوعة ما بين المحلي 
والعالمي ـ خالل الموسم المسرحي المفقود حاليا ـ، 
كما أن الفرق الخارجية كانت دائمة الحضور للعرض 
بالدوحة. باختصار كانت الحركة المسرحية تعيش 
عصرها الذهبي في هذه المرحلة الرائعة من عمر 

المسرح القطري.
منذ  وبــالــتــحــديــد  التسعينيات  فــتــرة  جــــاءت  ثــم 
إلى  يدب  الركود  بدأ  عام ٢٠٠٩  وحتى  عام ١٩٩٣م 
المسرح وتغير المشهد سلبا وبالتدريج بدأت الحركة 
المسرحية تبتعد عن الجمهور، وتنحسر في األعمال 
وتنزوي بعيدا عن الزخم الصاخب الذي كانت تشهده 

في المرحلة السابقة.
ثــم طــل علينا عــام ٢٠٠٩ بــإغــالق توجيه التربية 

المسرحية بالمدارس ومن وقتها بدأ الموت يدب في 
جسد الحركة المسرحية وشهدت حالة من الركود 
العمل  الفنانين  مــن  الكثير  وهــجــر  المسبوق  غير 
المسرحي وانــدمــجــت الــفــرق األربــعــة فــي فرقتين 
وانفض عرس الحركة المسرحية وأصبح مستقبلها 
من  العديد  حدثت  عام ٢٠١٤  إطاللة  ومع  غامضا. 
التغييرات اإليجابية على الساحة الفنية بعثت الروح 
من جديد في جسد الحركة المسرحية فبدأت تعود 
صالح  فــي  تصب  جدية  قـــرارات  فرأينا  الحياة  إلــى 
الحركة منها تكوين فرقتين مسرحيتين جديدتين، 
وتم اإلعالن عن فتح قسم للفنون المسرحية بكلية 
ومهرجان  الشبابي  المهرجان  وازدهـــر  المجتمع، 
ممتازة  قــــرارات  عــدة  واتــخــذت  المحلي،  الــمــســرح 
تــصــب فـــي صـــالـــح الـــمـــســـرح الـــقـــطـــري والــفــنــانــيــن 

القطريين، وشهدنا حالة حقيقية من الحراك البناء 
والمثمر، ولم يبق إال عودة الموسم المسرحي وهذا 

نشاطا  المسرحية  الحركة  ينشط  أن  شأنه  مــن 
التبادل  حركة  تعود  أن  نأمل  أننا  كما  حقيقيا 

فرقنا  وتخرج  المسرحية  والــزيــارات  الفني 
للمشاركة بالعروض في العواصم العربية 

من جديد.
وأنـــــا آمــــل أن تــســتــمــر هــــذه الــحــالــة 
القائمون  إخواننا  يوفق  وأن  النشطة 

على إدارة قسم المسرح بالوزارة في 
مساعيهم الــجــادة والــبــنــاءة إلعــادة 
الزخم القوي إلى الحركة المسرحية 

على جميع المستويات.

الدوحة- البيرق

منتدى  مـــشـــروع  ضــمــن 
والدولية  العربية  العالقات 
بــالــدوحــة الـــذي يــهــدف إلى 
تــحــقــيــق تــنــمــيــة ســيــاســيــة 
وثــقــافــيــة، وتــطــويــر خطاب 
الفكري  والتفاعل  التعارف 
بــيــن الــثــقــافــات والــمــواقــف 
في  والمساهمة  المختلفة، 
الــحــوار ومــمــارســتــه، تصدر 
الفصلية  ”المنتدى“  مجلة 
الـــتـــي نــــحــــاول مــــن خــاللــهــا 
الثقافات  بين  الــجــســور  مـــّد 
واألفـــــكـــــار الــمــخــتــلــفــة من 
خالل نشر دراسات سياسية 
متنوعة،  وثقافية  وفكرية 
مختلف  على  الــضــوء  تسّلط 

القضايا الملّحة.
بخط  المجلة  تلتزم  كما 
تحريري يرحب بتعدد اآلراء 
واألفـــكـــار. وســيــجــد الــقــارئ 
بين صفحاتها أفكاًرا ال يمّثل 
لها  دعاية  بالضرور  نشرها 
أو اتـــفـــاًقـــا مــعــهــا، بــقــدر ما 
عليها  للتعرف  مسلًكا  يمّثل 
ومناقشتها؛ ذلك أن من بين 
غايات المجلة التخفيف من 
الفكرية  المذهبيات  طغيان 
والتحّيزات بأنواعها لمصلحة 
الفهم والتفاهم. ولعّل تعدد 
الـــــرؤى الــمــوجــود فــي ملف 
الــــعــــدد يــبــرهــن عــلــى هــذه 
الوجهة، فنحن بحاجة دوًما 
إلـــــى اإلصــــغــــاء لـــصـــوت من 
نختلف معه، ألن ذلك أكثر 

نفًعا وإثراء.
جانب  إلــى  المجلة  تهتم 
مـــاســـبـــق بـــتـــرجـــمـــة مـــاتـــره 
من  ــتــهــا  رســال ألداء  ــا  مــهــًم
المقاالت والبحوث، وتشمل 
من  بــعــدد  للتعريف  حـــّيـــًزا 
الــصــلــة.  ذات  اإلصـــــــــــدارات 
أملنا أن تكون المجلة منبًعا 
والثقافة  الفكر  منابع  مــن 
ــســهــم  يُ وأن  والــــتــــفــــاهــــم، 
ـــنـــشـــره مـــــن مـــقـــاالت  مـــــا ت
افــتــتــاح  فـــي  ـــقـــاءات  ول وآراء 
مــجــال فـــكـــري، يــخــّف فيه 
نبرة  وتــرتــفــع  التحّيز  لغط 
الــمــطــارحــة الـــجـــادة والــلــقــاء 

البّناء.

صدور العدد 
األول من مجلة 

المنتدى

كتارا وفرت بعداً عالمياً للثقافة الخليجية
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الدوحة – البيرق:

فــي  كـــنـــعـــان  دار  عــــن  صـــــدر 
ــــا، الــمــجــمــوعــة  دمــــشــــق، ســــوري
الــــشــــعــــريــــة األولـــــــــــى لـــألديـــبـــة 
واإلعـــالمـــيـــة الــلــبــنــانــيــة هــيــفــاء 
األمين بعنوان «دهشة الحكايا»، 
من  صفحة  وعشرين  مائة  في 
األمين  تستهل  الــوســط.  القطع 
مــجــمــوعــتــهــا الــشــعــريــة بــعــبــارة 
العالمي  الـــروائـــي  مــن  مقتبسة 
باولو كويلو يقول فيها: «الوقت 
ــرنــي، الــحــب  والــــقــــراءة لـــم تــغــّي
وتهدي  حياتي»،  غّير  الــذي  هو 
أدهشتهم  إلى «من  مجموعتها 
في  يعيشونها».  كأنهم  الحكايا 
تستنطق  الــشــعــريــة  الــمــجــمــوعــة 

هيفاء األمين شخصيات الحياة 
والوجود، ال ألن الشاعرة تسعى 
إلى القفز أبعد من اللغة النثرية 
فرض  الشعر  ألن  بل  الشعرية، 
عــلــيــهــا هـــذه الــمــحــاكــاة كــحــدث 
نــفــســي وعــنــصــر تـــــأزم وحـــــّدة، 
النص،  في  يرتبط  داٌل  فالحب 
ورأفة،  خوفاً  المرتجف  بالقلب 

والحب في نصها هو الحياة بما 
معنى،  من  الكلمة  هذه  تحمله 
األصــــدقــــاء أيـــضـــاً تــــواجــــدوا في 
نــصــوصــهــا، كــمــا لــو أنــهــا تغوص 
عما  الكاشفة  األنــــا،  الــمــرآة  فــي 
في ال وعيها من ظالل تخيفها، 
رغم  هيفاء  تشير  تخفيها.  وال 
في  وحـــذرهـــا  شعريتها  بــكــارة 
إلى  النثر،  قصيدة  عوالم  ولــوج 
جمالية  الحلم،  فــي  مــا  جمالية 
تــكــتــب الــجــمــلــة الـــشـــعـــريـــة، بل 
جمالية تستنطق المسكوت عنه 
مــن عـــزف عــلــى أوتـــــار الــــروح، 
فــي إنــشــاد شــعــري عــذب جميل 
الـــروح  موسيقى  بلغة  ومــعــّبــر، 
التي وإن صمتت تظل في همس 

داخلي ال يتوقف.

هيفاء األمين تصدر «دهشة الحكايا»

أبيات قطرية

أِمـــن الِعــــِج األشـــــواِق تَــخــِفــُق يــا قلُب

ـــَدُه الــحــُبّ ـــَف ـــى وأن ــبــُر َقـــد وّل أِم الــَصّ
ــَك األحــــــزاُن فــي ُكــــِلّ َخــفــَقــٍة ــمــّزُق ـــ تُ

ـــُه تَصبُو َقــد َمــضــى ولَ وتَــذُكــُر َعــهــداً 
جى الُدّ وفــي  الُعيوَن  وأبَكيَت  بََكيَت 

ــْهــُب ــُق والــُشّ ُــَعــلَّ يَـــِحـــُنّ لـــَك الـــبَـــدُر الــمـــ
هَد َقد أزرى بِحالَِك وافتَرى أرى الُسّ

وَدمـــُعـــَك فـــوَق الـــَخـــِدّ يَــهــِمــُل يــنــَصــُبّ
ــِة راَحــــٌة ــا تـُـــرى َدمــــُع الــّصــبــابَ ــهــْل ي َف

ــَوجــُد لــلــَمــحــُزوِن َمــنــَهــلـُـُه َعــذُب أِم ال
ــظــَرَة َحــســَرٍة ــبــا أرَســلــَت نَ لـِـَعــهــِد الــِصّ

َصعُب الّرجا  ذاَك  هِر  الَدّ ُرُجــوَع  ــوُدّ  تَ
ــهــا ـــــُل ُحــســنُ ـــــذبُ ـــــــَدّ لـــــألزهـــــاِر يَ فــــال بُ

طــُب َكـــذاَك يــِجــُفّ الــُعــوُد والــَفــنَــُن الــَرّ
ـــٌة ـــهـــايَ نِ ـــيـــِل  الـــَجـــِم ـــَوصـــِل  ـــل ل ــــــّد  بُ وال 

ــِعــُد الـــُقـــرُب ـــِحـــُل األحـــبـــاُب يــبــتَ ويـــرتَ
ِريُحها يَعبَُق  الــَوصــِل  ُطــيــوُف  وتَبقى 

كــرى وَمــســَرُحــهــا َرحــُب بــأروَقــِة الــِذّ
ِمــــَن األُنـــــِس ُحــلــَوًة َســقــى اُهللا أيـــامـــاً 

َخْصُب َمربَُعها  األرجـــاِس  َعــِن  تـَـُعــُفّ 
ِرياُضها طابَْت  األرِض  في  ٍة  َجنَّ على 

تَربُو بى  الُرّ َفوَق  اسطنبُوُل  وساَحتُها 
ـــــوٌر وأشـــــجـــــاٌر وَزهــــــــٌر أَريــــُجــــُه ُطـــــُي

ــْحــُب يــُضــوُع وتَــســِقــيــِه الـــَغـــدائِـــُر والــُسّ
َرأْت إْن  لــلــَعــيــِن  األلـــــواُن  ــهــا  بِ ـــِزيـــُن  تَ

ــُبّ والــلُّ والِفكُر  القلُب  ِفيها  ويُعِشُب 
ــــْت ــــِك يـــا لـــيـــالَي ِحـــيـــَن لَــنــا َدنَ ــــرتُ َذَك

نَْخُب الَهوى  في  لَها  وأعناٌب  ُغُصوٌن 
وأنـــهـــاُر َشــهــٍد بـــاَت يَــجــِري نـَـِمــيــُرهــا

حــاِب لَــُه َصْخُب ــَق ماها في الــِرّ تَــدَفّ
َمضى لِما  الَحنِيَن  تَشُدو  وأطياُرها 

ــهــا نـَـــْدُب ــــــواِر كــــاَن لَ عــلــى ُجـــــُدِر األَس
وتـَــــرِوي لَــنــا َكــيــَف الـــّزمـــاُن وبَــطــُشــُه

ــــِه َعـــْضـــُب كــــأّنــــُه ِصـــنـــِديـــٌد وفــــي َكــــِفّ
ـــوِك بـــَقـــســـَوٍة ـــلُ ـــمــــ ــــُع أعــــنــــاَق ال ــــِطّ ــــَق يُ

ــنــَكــُبّ ـــُصـــوِر فــتَ ـــُق ــــهــــِدُم أســــــاَس ال ويَ
ـــوَر الـــمـــِضـــيـــِق ومـــــاءُه ـــســـُف ـــِد بِ ـــشـــِه ويُ

ــــمــــراَرُة والـــَكـــْرُب بـِــَســـطـــوتـِــِه فــيــهــا ال
ــِهــم َزهــْت فــأيــَن الــســالِطــيــُن الــذيــَن بِ

رُق والَغْرُب ُصُروٌح لَُهم َقد أَذَعَن الَشّ
َد فــي الــَوغــى َصــِهــيــُل ُخــُيــولِــهــُم تَـــــرَدّ

وَن إِْن أَبـــَدْت نـَـواِجــَذهــا الــَحــْرُب ــكــُرّ يَ
َمَضوا وتَالشى في الّزماِن صياُحُهم

الَخْطُب بَعَدها  غالَهم  َقد  َرحلوا  لََقد 
وأَيــــــَن الـــَهـــوى أيـــــَن الـــذيـــَن تَــكــّبــدوا

مــُع ُمنَصُبّ ــُه ِمــن ُطــولِــِه الــَدّ لَ ُفــراقــاً 
ــُه ــالُ ــب ِح واٍه  ـــبـــِر  الـــَصّ َمـــريـــَر  وعــــانـَـــوا 

ــُدّ والــَجــْذُب ــَشّ ــِه ال ــَعــهــا ِمــن َهــولِ وَقــَطّ
وأيـــــَن الــــَعــــواِذُل إْذ تَـــعـــاَظـــَم إفــُكــُهــم

الَقْصُب ُهــُم  َضــَرّ بالَكيِد  َضحاياُهُم 
أيــــا َقــــَمــــَر اســـطـــنـــبُـــول نُــــــــوُرَك آِســــٌر

الوثُب لَُه  طاَب  البسُفور  َصفَحِة  على 
بى نََشرَت وشاحاً من ضياَك على الُرّ

ـــرُب ـــُذّ بِـــِهـــا الـــُشّ ـــلَ ــنــا َكـــأســـاً يَ وأســَقــيــتَ

شعر : محمد السادة
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خالل مشاركته بملتقى الفنون التشكيلية..البواردي:

الدوحة - البيرق:

أكــــــد الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي إبـــراهـــيـــم 
التــحــاد  ألول  الــمــلــتــقــى  أن  الـــــبـــــواردي 
الخليجية  التشكيلية  الــفــنــون  جمعيات 
والمتنوعة  المميزة  الخبرة  بين  جمع 
ـــيـــب الــفــنــيــة الـــتـــي بــإمــكــان  فــــي األســـال
الــمــشــارك والــمــتــلــقــي االســتــفــادة منها، 
الملتقى  ورشــــة  فـــي  مــشــاركــتــي  وقــــال 

التجريدي  األسلوب  في  عملين  قدمت 
بإضافة بعض المعاجين والورق ، نقدم 
الحس  تتجلى  فيها  جــديــدة  فنية  رؤيــة 
الفني، وما يضيف للحس الفني المكان 
الذي يهيئ للثقافة البصرية والحضارية 
لما  عالمياً  ثقافياً  بعداً  والخليج  لقطر 
يوجد فيها من صاالت تم زيارتها على 

هامش الملتقى.
البواردي  مشاركة  بمناسبة  ذلك  جاء 

فنانين  ثــالثــة  جــانــب  إلـــى  الملتقى  فــي 
النعيمة،  فهد  هم  سعوديين  تشكيليين 
أمـــل فــلــمــبــان، مــحــمــد آل ســـعـــد»، من 
جهته قال الفنان التشكيلي فهد النعيمة 
وذلــك  ذهبية  فــرصــة  مشاركته  اعتبر 
الثقافية  الناحية  مــن  الملتقى  ألهمية 
والفنية واإلعالمية التي يحتاجها الفنان 
على  والــتــعــرف  الفنية  مسيرته  لــدعــم 
الخبرات  واكتساب  المشاركين  الفنانين 

للجمعية  بالشكر  متوجهاً  والــتــجــارب، 
وفرته  لما  البصرية  للفنون  القطرية 
مــنــاخ  وتـــوفـــيـــر  إعـــالمـــيـــة  أدوات  مــــن 
مناسب للفنان المشارك كوني استفدت 
من الورشة بصرياً وحوارياً مع الفنانين 
هذه  مثل  استمرار  متمنياً  المشاركين، 
الــمــلــتــقــيــات الــمــهــمــة لــلــفــنــان فـــي رفــع 
واتساع  الفنان  ومستوى  عمل  وتطوير 

خبرته.

بمكتبة قطر الوطنية غًدا
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